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จังหวัดบึงกาฬ 

“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้้ายางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้้าตกใสเจ็ดสี 

ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง” 

 

ตราประจ้าจังหวัด ประกอบด๎วย ภูทอก บึงโขงหลง และต๎นไม๎ ในวงลวดลายไทย 

ความหมาย 

  ภูทอก หมายถึง ภูเขาที่มีลักษณะเป็นภูโดดลูกเดียว และอีกนัยหนึ่งหมายถึงภูทอกอันเป็นที่รู๎จักของ
มหาชน คือ ภูทอกในจังหวัดบึงกาฬที่มีสะพานและบันไดไม๎เวียนขึ้น ๗ ชั้น สามารถชมทัศนียภาพได๎โดยรอบ 
สร๎างด๎วยแรงศรัทธาของพุทธบริษัทนานถึง ๕ ปี เปรียบเสมือนเส๎นทางธรรม ที่น๎อมน าสัตบุรุษให๎พ๎นโลกแหํง
โลกี สูํโลกแหํงโลกุตระหรือโลกแหํงการหลุดพ๎นด๎วยความเพียรพยายามและมุํงมั่น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระเกจิอาจารย์และชุมชน อีกท้ังเป็นแหลํงทํองเที่ยว “เชิงพุทธรักษ์” คือ การทํองเที่ยวเชิง
แสวงบุญหรือธรรมจาริกที่ส าคัญแหํงหนึ่ง 

  บึงโขงหลง หมายถึง แหลํงน้ าจืดขนาดใหญํที่เป็นทั้งแหลํงที่ให๎ประโยชน์ในการยังชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 
ไมํวําคน สัตว์ใหญํน๎อย หรือพืช เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได๎รับการยอมรับในระดับโลก โดยได๎ประกาศ
เป็นเขตห๎ามลําสัตว์ปุาบึงโขงหลง เมื่อปี ๒๕๒๕ และขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ าระดับนานาชาติ อันดับที่ 
๑,๐๙๘ ของโลก (Wetland of International Importance) เมื่อปี ๒๕๔๔ เป็นแหํงที่สองในประเทศไทย 
และเป็นแหํงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงให๎เห็นถึงความชุํมชื้นแหํงแผํนดินบึงกาฬ และที่ส าคัญคือ
เป็นแหลํงน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด โดยน้ าจากบึงโขงหลงได๎ใช๎ท าน้ าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ส าหรับเข๎ารํวมใน
พระราชพิธีส าคัญในหลายคราวอีกด๎วย 

  ต้นไม้ หมายถึง ความชุํมชื้น ความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยและยังชีพของหมูํคนและสัตว์ ทั้งมวล ซึ่ง
แสดงให๎เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ ที่มีปุาไม๎และพรรณไม๎มีคํามากมาย ตลอดจนมีสัตว์หายาก
อาศัยอยูํเป็นจ านวนมาก 
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ธงประจ้าจังหวัดบึงกาฬ 

 เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ขนาดกว๎าง ๕๔ เซนติเมตร ยาว ๘๔ เซนติเมตร ประกอบด๎วยแถบสี ๓ แถบ
ตามสัดสํวนธง แถบสีขาว ขนาดความกว๎าง ๒๓ เซนติเมตร อยูํกึ่งกลางพ้ืนธง สีมํวงซึ่งเหลือเป็นแถบบนและ
แถบลํางความกว๎างแถบละ 15.5 เซนติเมตร  มีตราจังหวัดอยูํตรงกลางขนาดเส๎นรอบวง ๗๗ เซนติเมตร 

 

 

ความหมาย 

 ขนาดของธง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ขนาดกว๎าง ๕๔ เซนติเมตร หมายถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีที่ตั้ง
จังหวัดบึงกาฬ ขนาดความยาว ๘๔ เซนติเมตร หมายถึง ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมีพระชนมพรรษา 
84 พรรษา (ครบ 7 รอบ) มีแถบสี ๓ แถบ หมายถึง เดือน ๓ คือเดือนมีนาคม แถบสีขาวขนาดความกว๎าง ๒๓ 
เซนติเมตร หมายถึง วันที่ ๒๓ ที่ตั้งจังหวัดบึงกาฬ มีตราประจ าจังหวัดอยูํตรงกลางขนาดเส๎นรอบวง ๗๗ 
เซนติเมตร หมายถงึ จังหวัดที่ ๗๗ ของประเทศไทย 

 สีม่วงขาว คือ สีของจังหวัดบึงกาฬ สีมํวง หมายถึงสีประจ าจังหวัดหนองคาย เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ
แยกการปกครองออกมาจากจังหวัดหนองคาย จึงยังคงมีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงสัญลักษณ์ ความผูกพันของ
ความเป็นญาติมิตร สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความดี ความมีคุณธรรม เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ เป็น
แผํนดินแหํงความบริสุทธิ์และสูงสํงด๎วยคุณธรรม ๓ ประการ คือ พระปฏิมากรอันศักดิ์สิทธิ์ เชํนหลวงพํอใหญํ 
วัดส าคัญ เชํน  วัดโพธาราม และพระสงฆ์ผู๎ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เชํน หลวงปูุทองพูล เป็นต๎น 
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ต้นไม้และดอกไม้ประจ้าจังหวัดบึงกาฬ 

 

  สิรินธรวัลลี หรือชื่อพ้ืนเมือง สามสิบสองประดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. 
Larsen อยูํในวงศ์ LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE เป็นพืชถิ่นเดียว และหายากทางนิเวศวิทยาและ
การกระจายพันธุ์ พบที่จังหวัดบึงกาฬ ตามชายปุาดิบแล๎งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว และบริเวณใกล๎เคียงระดับ
ความสูง ๑๕๐ – ๒๐๐ เมตรจากระดับน้ าทะเล 

  ความส าคัญ ในปี ๒๕๓๘ ดร.ชวลิต  นิยมธรรม และคณะ ได๎ค๎นพบ ณ บริเวณชายปุาดิบแล๎ง บน
เทือกเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว พ้ืนที่จังหวัดหนองคายเดิม ตํอมาเมื่อศาสตราจารย์ไค ลาร์เซน (Kai 
Lasen) ผู๎เชี่ยวชาญพรรณไม๎ชาวเดนมาร์ก และภรรยา (อาจารย์สุพีร์ศักดิ์สุวรรณ ลาร์เซน) เดินทางมา
ตรวจสอบปรากฏวําเป็นพืชชนิดใหมํของโลกจึงขอพระราชทานพระราชานุญาต ใช๎พระนามาภิไธยของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเทิดพระนามของพระองค์ทํานโดยใช๎ชื่อวํา Bauhinia 
sirindhorniae K. & S.S. Larsen หรือ สิรินธรวัลลี อันหมายถึง วัลยชาติแหํงองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ดังนั้น เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได๎มีพระกรุณาธิคุณตํอ
ปวงชนชาวไทย และชาวจังหวัดบึงกาฬตลอดมา ประกอบกับเป็นพันธุ์ไม๎หายากประจ าถิ่นมีเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬและใกล๎เคียงเทํานั้น สิรินธรวัลลีจึงเหมาะสมที่จะเป็นพันธุ์ไม๎ประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
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ข้อมูลทั่วไปจังหวดับึงกาฬ 
 
1. ประวัติความเป็นมา  
 พระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔  ตราพระราชบัญญัติขึ้น เนื่องจากจังหวัดหนองคาย 
เป็นจังหวัดที่มีท๎องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ท าให๎การติดตํอระหวํางอ าเภอที่
หํางไกลและจังหวัดเป็นไปด๎วยความยากล าบาก และใช๎ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความม่ันคง และการอ านวยความสะดวกให๎แกํประชาชนใน
ท๎องที่ สมควรแยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอโซํพิสัย อ าเภอบุํงคล๎า อ าเภอบึงโขงหง อ าเภอปากคาด 
อ าเภอพรเจริญ และอ าเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็น
จังหวัดบึงกาฬ มีผลตั้งแตวํันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔  
 

2. ที่ตั้งและขนาด 
 จังหวัดบึงกาฬมีที่ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร                 
๗๕๑ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมทั้งจังหวัด ๔,๓๐๕.746 ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๖๙๐,๖๒๕ ไรํ 
 

3. อาณาเขต 
 จังหวัดบึงกาฬมีอาณาเขตติดตํอกับเขตการปกครองกับจังหวัดข๎างเคียงและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดกับแขวงบอลิค าไซ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมํน้ าโขงเป็น 
              เส๎นกั้นพรมแดน  

 ทิศตะวันออก  ติดกับอ าเภอบ๎านแพง  จังหวัดนครพนม 
  ทิศใต๎     ติดกับอ าเภอค าตากล๎า อ าเภอบ๎านมํวง และอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

  ทิศตะวันตก   ติดกับอ าเภอรัตนวาปี  และอ าเภอเฝูาไรํ  จังหวัดหนองคาย 
 

4. ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบึงกาฬ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง แยกได๎เป็น ๓ บริเวณคือ  
4.๑ พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยูํทุกอ าเภอเป็นหยํอมๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท านาสํวนใหญํและปลูกพืช

ไรํ พืชสวน และปุาธรรมชาติ 
 4.2 พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นปุาธรรมชาติ เชํน ปุาไม๎เต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขต 
อ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวิไล  อ าเภอบุํงคล๎า และอ าเภอพรเจริญ 

4.3 สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน จากระดับน้ าทะเลตั้งแตํ ๒๐๐ เมตร เป็นบริเวณเทือกเขา
ตํางๆ ในเขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอบุํงคล๎า อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง 
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5. สภาพภูมิอากาศ  
 มีลักษณะอากาศจัดอยูํในจ าพวกฝนแถบร๎อนและแห๎งแล๎ง (ธันวาคม – มกราคม) ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในชํวง เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม  
ในชํวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมเหนือ  อุณหภูมิจะสูงขึ้นอยํางรวดเร็วในเดือน
มีนาคมและร๎อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ (มิถุนายน – กรกฎาคม) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะ
ลดลงในเดือนตุลาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมใต๎ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น 

6. การปกครอง 
จังหวัดบึงกาฬแบํงการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ ๕๓ ต าบล ๖๑๕ หมูํบ๎าน ๑7 เทศบาลต าบล ๔2  

องค์การบริหารสํวนต าบล  และ ๑ องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
          ตารางท่ี ๑ : แสดงการแบํงเขตการปกครองของจังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ.๒๕๕5 

อ าเภอ ต าบล หมูํบ๎าน เทศบาล อบต. ระยะทางจาก
อ้าเภอ – จังหวัด 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 12 131 6 7 - 

2. อ าเภอพรเจริญ 7 58 3 4 45 

3. อ าเภอโซํพิสัย 7 95 1 7 78 

4. อ าเภอเซกา 9 135 3 8 84 

5. อ าเภอปากคาด 6 64 2 6 45 

6. อ าเภอบึงโขงหลง 4 56 2 3 97 

7. อ าเภอศรีวิไล 5 51 1 4 24 

8. อ าเภอบุํงคล๎า 3 25 - 3 44 

รวม 53 615 17 42 - 

  
        ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ณ ตุลาคม 2555 
 
7. ประชากร  

จังหวัดบึงกาฬมีประชากรจ านวน 411,789 คน แบํงเป็นชายจ านวน 207,523 คน เป็นหญิง
จ านวน 204,266 คน 
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  ตารางท่ี ๒ : แสดงจ านวนประชากร แยกเป็นรายอ าเภอ ณ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕5 

 

จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 

พื้นที ่

(ตร.กม.) 

ประชากร ความหนาแนํน
ของประชากร/

ตร.กม. ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 673.385 45,057 44,661 89,718 27,094 133.23 

2. อ าเภอพรเจรญิ 362.418 21,532 21,364 42,896 11,235 118.36 

3. อ าเภอโซํพิสัย 985.262 35,676 37,987 70,663 18,666 71.72 

4. อ าเภอเซกา 978.429 42,692 41,866 84,558 23,007 86.42 

5. อ าเภอปากคาด 218.100 17,439 17,150 34,589 9,790 158.59 

6. อ าเภอบึงโขงหลง 398.152 18,462 18,032 36,494 10,339 91.66 

7. อ าเภอศรีวิไล 450.000 19,926 19,556 39,482 11,251 87.74 

8. อ าเภอบํุงคล๎า 240.000 6,739 6,650 13,389 3,568 55.79 

จังหวัดบึงกาฬ ๔,๓๐๕.๗๔๖ 207,523 204,266 411,789 114,950 95.64 

 

        ที่มา   : ที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ 
 
แผนที่แสดงเขต อ้าเภอ จังหวัดบึงกาฬ 
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8. โครงสร้างพ้ืนฐาน  

8.๑ การคมนาคมขนส่ง 
        ๑) ทางรถยนต์  จากกรุงเทพมหานครใช๎เส๎นทางหมายเลข ๑ ผํานจังหวัดสระบุรี (ที่นี่เป็นที่มา
ของ ค าพูด “สระบุรีเลี้ยวขวา”) แล๎วเข๎าทางหลวงหมายเลข ๒ ผํานจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดขอนแกํน – 
จังหวัดอุดรธานี – จังหวัดหนองคาย และจากจังหวัดหนองคายสูํจังหวัดบึงกาฬ โดยจะผํานอ าเภอโพนพิสัย 
อ าเภอรัตนวาปี อ าเภอปากคาด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๗๕๑ กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางโดยประมาณ 
๑๑ ชั่วโมง 
   ๒) ทางรถไฟ  มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ - หนองคาย และขบวนรถดํวนดีเซลราง กรุงเทพฯ – 
อุดรธานี ทุกวัน จากสถานีรถไฟหนองคายเดินทางตํอไปยังจังหวัดบึงกาฬ  ระยะทาง ๑๓๖ กิโลเมตร 

      ๓) เครื่องบิน  การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ – อุดรธานี  ลงที่ทําอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี เดินทางตํอไปยังจังหวัดบึงกาฬ  ใช๎เส๎นทางจังหวัดอุดรธานี -จังหวัดหนองคาย - อ าเภอโพนพิสัย - 
อ าเภอรัตนวาปี - อ าเภอปากคาด - จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑๙๐ กิโลเมตร 

8.๒ ไฟฟ้า 
      จังหวัดบึงกาฬมีผู๎ใช๎กระแสไฟฟูา จ านวน ๑๐1,632 ราย แยกเป็นประเภทการใช๎กระแสไฟฟูา 

ดังตํอไปนี้  
 ตารางที่ 3 : ประเภทผู๎ใช๎กระแสไฟฟูาจังหวัดบึงกาฬ  

 จ านวนหนํวยจ าหนํายกระแสไฟฟูา (ล๎านกิโลวตัต์/ช่ัวโมง) 

รายการ ตุลาคม 2555 ม.ค.-ต.ค. 2555 

ที่อยูํอาศัย 9.527 87.673 

สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 7.115 52.482 

สถานที่ราชการและสาธารณะ 0.597 14.734 

อ่ืนๆ  0.153 1.302 

รวมหนํวยจ าหนํายกระแสไฟฟูา 17.393 156.193 

    ทีม่า   : การไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ/ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 
8.๓ ประปา  

จังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนผู๎ใช๎น้ าทั้งหมด 5,120 ราย มีก าลังผลิตที่ใช๎งาน 3,748 ลบ.ม./วัน มี
ปริมาณน้ าผลิต : ๑,349,137 ลบ.ม.ในปีงบประมาณ 2555  ปริมาณน้ าจ าหนําย : 972,737 ลบ.ม. ใน
ปีงบประมาณ 2555 
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  ตารางที่ 4 : ปริมาณการผลิต/จ าหนํายน้ าประปาจังหวัดบึงกาฬ 

ประเภท จ านวน หนํวย 

จ านวนผู๎ใช๎น้ าทั้งหมด 5,120 ราย 

ก าลงัผลิตที่ใช๎งาน 3,748 ลบ.ม. / วัน 

ปริมาณน้ าผลิต 1,349,137 ลบ.ม.ในปี งปม.2555 

ปริมาณน้ าจ าหนําย 972,737 ลบ.ม.ในปี งปม.2555 

    ที่มา   : การประปาสํวนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 

          8.๔ การสื่อสารโทรคมนาคม จังหวัดบึงกาฬมีที่ท าการไปรษณีย์ของรัฐ 7 แหํง ที่ท าการไปรษณีย์
เอกชนบุํงคล๎า 1 แหํง และองค์การโทรศัพท์ ๑ สาขา 

9. ด้านเศรษฐกิจ 
      9.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดบึงกาฬ (GPP  ปี 2553) 
  ข๎อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบึงกาฬยังไมํได๎แยกออกจากจังหวัดหนองคาย ซึ่งจังหวัด
หนองคาย พ.ศ.๒๕๕๓ เดิมมีทั้งหมด ๑๗ อ าเภอ ประชากรทั้งสิ้น ๙๗๔,๗๙๕ คน  มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) เทํากับ ๔๒,๘๘๘ ล๎านบาท มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวประชากร เทํากับ ๔๓,๙๙๗ บาทตํอคนตํอปี สาขาการ
ผลิตที่ส าคัญได๎แกํ สาขาเกษตรกรรม ค๎าสํงค๎าปลีก การศึกษา และสาขาอุตสาหกรรม ตามล าดับ สินค๎าเกษตร
ที่ส าคัญ ได๎แกํ ยางพารา และข๎าว 
   จากการจัดล าดับรายได๎ตํอหัวประชากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัด
หนองคายมีรายได๎ตํอหัวประชากรเทํากับ ๔๒,๙๙๗ บาทตํอคนตํอปี เป็นอันดับที่ ๕ จากทั้งหมด ๑๙ จังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ส านักงานคลังจังหวัดบึงกาฬได๎จัดท าประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวังบึงกาฬจากข๎อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช๎การวิเคราะห์หาสัดสํวนจากจ านวนประชากรพบวํา 
เมื่อแบํงจังหวัดออกมาเป็นจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬจะมีประชากร ณ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เทํากับ ๔๐๓,๕๔๒  คน 
หรือคิดเป็นร๎อยละ ๔๑.๓๙ ของจังหวัดหนองคายเดิม จากสมมติฐานนี้ ในเบื้องต๎น พบวํา ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดหนองคายจะลดลงเหลือประมาณ ๒๕,๑๓๗ ล๎านบาท เป็นอันดับที่ ๑๕ ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ มีประมาณ ๑๗,๗๕๑.๓๔ ล๎านบาท เป็นอันดับที่ ๑๘  จากทั้งหมด ๒๐ อันดับ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยที่มีจังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมน๎อยที่สุด เทํากับ 
๑๑,๖๒๐ ล๎านบาท 
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  ตารางท่ี 5 : การจัดล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รวมจังหวัดบึงกาฬ) 

 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 

  แนวโน้มการพัฒนา (วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบถึงแนวโน้มที่มีต่อการพัฒนา) 
   จากผลการวิเคราะห์จังหวัดบึงกาฬมีสาขาการผลิตที่ไมํแตกตํางกับจังหวัดหนองคาย 
ดังนั้นสาขาการผลิตที่ส าคัญได๎แกํ สาขาเกษตรกรรม ค๎าสํงค๎าปลีก การศึกษา และสาขาอุตสาหกรรม โดยสาขา
เกษตรกรรมมีสัดสํวนร๎อยละ ๒๗.๔๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดทั้งหมดปี พ.ศ. ๒๕๕๕  สินค๎าเกษตรที่
ส าคัญได๎แกํ ยางพารา และข๎าว และเมื่อจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ้ืนที่ปลูกยางจะมาอยูํที่จังหวัดบึงกาฬ ท าให๎
จังหวัดบึงกาฬต๎องเรํงพัฒนาเศรษฐกิจด๎านการเกษตรเป็นหลักให๎เป็นศูนย์กลางการผลิตยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาให๎ถึงเป็นศูนย์กลางยางพาราได๎ในอนาคต และในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัด
หนองคายรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนเข๎ามาและเป็นปีการค๎าเสรีอาเซียน ภาษีน าเข๎า – สํงออกลดลงเหลือ 
๐% และมีการเคลื่อนย๎ายทุน และแรงงาน อยํางเสรี 
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   ผลกระทบด๎านบวก ยางพาราจะมีผลกระทบจากการเปิดการค๎าเสรี เรื่องการสํงออก
ยางพาราจะหันมาใช๎รถไฟแทนที่จะสํงที่ทําเรือหาดใหญํเหมือนในอดีต ซึ่งจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย
ต๎องรํวมกันในการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราเพื่อการสํงออก ปัจจุบันมีสถานที่แล๎วก็คือ ตลาดกลางยางพารา อ.
รัตนวาปี จ.หนองคาย แตํยังไมํได๎เปิดให๎มีการประมูล ดังนั้น การพัฒนาถนนระหวํางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัด
หนองคายจะเป็นถนนเชื่อมโยงการค๎าชายแดนของประเทศไทยทั้งด๎านสินค๎าเกษตรกรรม ค๎าสํงค๎าปลีก  และ
จังหวัดบึงกาฬควรพัฒนาตนเองให๎ไปสูํจังหวัดที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมมากขึ้น ได๎แกํอุตสาหกรรมยางพารา ไมํ
วําจะเป็นโรงงานยางแผํนรมควัน โรงงานยางรถยนต์ ควรจะสํงเสริมให๎มาจัดตั้งที่จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือที่จะ
สํงออกไปประเทศจีนเพราะปัจจุบันสาขาอุตสาหกรรมอยูํในอันดับ ๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งควร
พัฒนาให๎อยูํในอันดับ ๑ ใน ๓ ได๎ในอนาคต ด๎านการปลูกข๎าวและเกษตรกรรมอ่ืนๆ ที่ควรสนับสนุนในการ
พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเพาะปลูกและให๎ความรู๎กับเกษตรกรในการผลิตพืชนั้นๆ 

    ด๎านการค๎าชายแดนควรจัดสร๎างสะพานข๎ามไปที่ เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ เพ่ือ
เพ่ิมการค๎าชายแดนและการทํองเที่ยว 

   ด๎านการลงทุนระหวํางประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เกิดการค๎าเสรีอาเซียนขึ้น สํงผลให๎
มีการเคลื่อนย๎ายทุนได๎อยํางเสรี รัฐควรเข๎ามาสํงเสริมการลงทุนใน สปป.ลาว ให๎กับนักลงทุนของไทย ซึ่ง
ปัจจุบันนักลงทุนชาวไทยเข๎าไปลงทุนใน สปป.ลาว บ๎างแล๎ว แตํปัจจุบันจีนได๎เป็นผู๎ลงทุนมากที่สุดใน สปป.ลาว 

   ผลกระทบด้านลบ สินค๎าจีนเข๎ามามากขึ้น ผู๎ที่นําจะได๎รับผลกระทบเร็วที่สุดนําจะ
เป็นสาขาขายสํงขายปลีก เชํน เสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม สินค๎าเทคโนโลยีตํางๆ จะได๎รับผลกระทบ สิ่งที่ประเทศไทย
แขํงขันในตลาดการค๎าเสรีได๎คือสินค๎าที่มีคุณภาพ และการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คาดวําปัญหาราคายางตกต่ า ควร
สํงเสริมให๎ปลูกพืชล๎มลุกตํางๆ เชํนปลูกมะเขือเทศ พริกแซมระหวํางต๎นยาง เพ่ือเพ่ิมรายได๎  
 
       9.2 การธนาคาร 

         จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดบึงกาฬ มี ๑๙ สาขาธนาคาร 21 แหํง  ได๎แกํ 
(๑) ธนาคารกรุงไทย  2  สาขา 3 แหํง คือ สาขาบึงกาฬ สาขาสี่แยกบึงกาฬ และสาขาเซกา 

(๒) ธนาคารกสิกรไทย     ๒  สาขา คือ สาขาบึงกาฬ และสาขาปากคาด 

(๓) ธนาคารไทยพาณิชย์  ๑  สาขา คือ สาขาบึงกาฬ 

(๔) ธนาคารกรุงเทพ       1  สาขา 2 แหํง คือ สาขาบึงกาฬ และสาขาเทสโก-๎โลตัสบึงกาฬ 

(๕) ธนาคารออมสิน        ๕  สาขา คือ สาขาบึงกาฬ สาขาพรเจริญ สาขาปากคาด สาขาโซํพิสัย 
และสาขาเซกา 

(๖) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  7 สาขา คือ สาขาบึงกาฬ สาขาโซํพิสัย สาขาปากคาด 
สาขาเซกา สาขาพรเจริญ สาขาศรีวิไล และสาขาบึงโขงโหล 

(๗) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 สาขา คือ สาขาบึงกาฬ 
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  9.3 การจัดเก็บรายได้  
      (๑) ภาษีสรรพสามิต  

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๔,๗๒๗,๗๔๙.๔๘ บาท 
  (๒) ภาษีสรรพากร   

การจัดเก็บภาษีสรรพากร ประจ าปี ๒๕๕๔ จ านวน ๗,๔๖๔,๑๙๑.๕๗ บาท                     
นอกสรรพากรจัดเก็บจ านวน ๒,๕๒๗,๐๓๗.๖๕ บาท แยกเป็นภาษีศุลกากรจัดเก็บ 

๑,๗๘๖,๖๒๓.๘๘ บาท ภาษขีนสํงจัดเก็บ  ๓๒๑,๓๐๓.๗๗ บาท  และภาษีที่ดินจัดเก็บ  ๔๑๙,๑๑๐.๐๐ บาท  
 

  9.4 การอุตสาหกรรม 
     มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 297 โรงงาน เงินทุน ๑,846,321,718 บาท มีก าลังแรงงาน
จ านวน ๒,442  คน  
 

             ตารางที่ 6 : จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกเป็นรายอ าเภอ รวม 3 จ าพวก ตั้งแตํปี พ.ศ. 2515 – 2555   

 

       ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ /ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 
     9.5 แรงงาน 

    ข๎อมูลโดยประมาณจากส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. ๒๕๕5 จังหวัดบึงกาฬมีประชากร 
437,164 คน เป็นผู๎ที่อยูํในวัยก าลังท างาน จ านวน ๒55,305 คน โดยแบํงเป็นผู๎ที่มีงานท า ๒54,465 คน 
วํางงาน 665 คน รอฤดูกาล 175 คน  
 

 

 

 

 

ที ่ ชื่ออ้าเภอ จ้านวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม้า 
๑ เมืองบึงกาฬ 76 1,282,499,900 959 618 1,577 27,053.51 
2 พรเจรญิ 14 107,520,000 83 14 97 2,341.39 
3 โซํพิสัย 58 263,561,918 148 21 169 3,857.30 
4 เซกา 15 28,767,200 78 23 101 427.26 
5 ปากคาด 76 48,110,600 141 35 176 2,081.33 
๖ บึงโขงหลง 35 85,172,000 141 67 208 5,954.30 
๗ ศรีวิไล 15 27,713,500 70 5 75 985.52 
๘ บุํงคล๎า 8 2,976,600 38 1 39 162.00 
รวม 297 1,846,321,718 1,658 784 2,442 42,863.11 
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  ตารางท่ี 7 : จ้านวนประชากรและก้าลังแรงงานจังหวัดบึงกาฬ         

ประชากรและก้าลังแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จ้านวน (คน) 
ประชากรทั้งหมด 437,164 
ผู๎มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 345,346 
    ๑. ผู๎อยูํในก าลังแรงงานรวม 255,305 
        ๑.๑ ผู๎มีก าลังแรงงานปัจจุบัน 255,130 
            ๑.๑.๑ ผู๎มีงานท า 254,465 
            ๑.๑.๒ ผู๎วํางงาน 665 
        ๑.๒ ผู๎ที่รอฤดูกาล 175 
    ๒. ผู๎ที่ไมํได๎อยูํในก าลังแรงงาน 90,041 
        ๒.๑ ท างานบ๎าน 26,246 
        ๒.๒ เรียนหนังสือ 22,720 
        ๒.๓ ยังเด็ก/ชรา ไมํสามารถท างานได๎ 91,818 
        ๒.๔ อื่นๆ  41,075 

            ที่มา: ส านักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ณ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2555 

ข๎อมูลจากส านักงานสวัสดิการคุ๎มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ณ ไตรมาสที่ 3 (เดือน ก.ค. – ก.ย.) 
2555 มีสถานประกอบกิจการจ านวน ๕56 แหํง ลูกจ๎าง 3,223 คน  โดยแยกตามขนาดและจ านวนลูกจ๎าง 
ได๎ดังนี ้
 

 ตารางท่ี 8 : จ้านวนสถานประกอบกิจการและลูกจ้างจังหวัดบึงกาฬ         

   ที่มา: ส านักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ณ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2555 
 

ที่ อ้าเภอ จ้านวน สปก. 
และลูกจ้าง 

 
๑ - ๔ 

 
๕ - ๖ 

 
๑๐ - ๑๙ 

 
๒๐ - ๔๙ 

 
๑๐๐ - ๒๙๙ 

 
๓๐๐คนขึ้นไป 

แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน 
๑ เมืองบึงกาฬ 152 1,727 90 175 38 242 12 167 8 276 3 540 1 327 
2 พรเจริญ 63 229 46 87 13 85 3 35 1 20 0 0 0 0 
3 โซํพิสัย 45 179 32 71 10 63 3 46 0 0 0 0 0 0 

4 เซกา 134 439 108 203 21 130 2 30 3 76 0 0 0 0 
5 ปากคาด 104 451 79 170 19 135 4 2 96 0 0 0 0 0 
6 บึงโขงหลง 21 66 18 41 2 11 1 14 0 0 0 0 0 0 
7 ศรีวิไล 21 81 23 44 2 14 2 23 0 0 0 0 0 0 
8 บุํงคล๎า 10 50 8 13 1 9 0 0 1 28 0 0 0 0 
 รวม  556 3,223 404 806 106 689 27 365  496 3 540 1 327 
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10. การค้าชายแดน 
 จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูํตรงข๎ามแขวงบอลิค าไซ             
สปป.ลาว โดยมีการติดตํอทางการค๎าผํานชํองทางการค๎าจ านวน ๓ แหํง ซึ่งเป็นจุดผํานแดนแบบถาวร ๑ แหํง 
ได๎แกํ ดํานศุลกากรบึงกาฬ และจุดผํอนปรน ๒ แหํง ได๎แกํ จุดผํอนปรนบ๎านห๎วยคาด อ าเภอปากคาด และจุด
ผํอนปรนบ๎านบุํงคล๎า อ าเภอบุํงคล๎า 
 สถานการณ์มูลคําการค๎าระหวํางประเทศไทยกับ สปป.ลาว ด๎านจังหวัดบึงกาฬงบประมาณ ปี ๒๕๕5  
มีมูลคําการค๎ารวม ๕,371.๑5 ล๎านบาท มูลคําการสํงออก ๔,871.19 ล๎านบาท มูลคําการน าเข๎า 499.9๖ 
ล๎านบาท 

สินค๎าสํงออกไทยไปลาวที่ส าคัญ ได๎แกํ เครื่องดื่มกระทิงแดง เครื่องใช๎ไฟฟูา รถยนต์นั่งมีกระบะ น้ ามัน
ดีเซลหมุนเร็ว ปุ๋ยเคมี เป็นต๎น สินค๎าน าเข๎าส าคัญ ได๎แกํ ไม๎แปรรูป ชาผง ไม๎ปาเก๎ลาว เป็นต๎น 

ตารางท่ี 9 : มูลค่าการน้าเข้า – ส่งออก ด่านศุลกากรบึงกาฬ 

มูลคํา ปี 
งบประมาณ

๒๕๕4 

ปี 
งบประมาณ 

๒๕๕5 

เปรียบเทยีบ 
๒๕๕4/๒๕๕5 

(เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ร๎อยละ ปีงบประมาณ ๒๕๕6 
(1-31 ต.ค.2556) 

มูลคําการน าเข๎า 279.26 499.96 220.70 79.03 46.30 
มูลคําการสํงออก 4,646.89 4,871.19 224.30 4.82 388.16 
มูลคํารวม 4,923.15 5,371.15 448 9.09 434.46 

    ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ,ดํานศุลกากรบึงกาฬ / ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 
 
๑1. การเกษตร 
 11.1 ด้านการเพาะปลูกพืช 
   จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒,๖๙๑,๐๘๙ ไรํ พ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวน ๑,๖๖๖,๐๒3 ไรํ คิด
เป็นร๎อยละ ๕๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดและเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราจ านวน 731,921.85  ไรํ (ที่มา : สกย.บึงกาฬ) 
พ้ืนที่ปลูกข๎าวจ านวน  ๖๗๐,๔๙๗ ไรํ (ที่มา : สนง.เกษตรจังหวัดบึงกาฬ) พ้ืนที่ปลูกพืชไรํ ไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น 
พืชผัก และอ่ืนๆ จ านวน 263,604.15 ไรํ  
  ทั้งนี้ ด๎านการปลูกยางพารา มีจ านวนเกษตรกรปลูกยางพารา 52,899 ราย พ้ืนที่สวนยาง 
731,921.85 ไรํ เป็นสวนยางที่เปิดกรีดแล๎วจ านวน 26,598 ราย พ้ืนที่เปิดกรีดจ านวน 386,135.05 ไรํ 
ผลผลิตเฉลี่ย 296 กิโลกรัม/ไรํ/ปี สํงผลให๎จังหวัดบึงกาฬมีเงินหมุนเวียนเนื่องจากผลผลิตยางพาราปีละไมํน๎อย
กวํา หนึ่งหมื่นล๎านบาท (ท่ีมา : สกย.บึงกาฬ) 

      ๑1.2 ด้านการประมง 
   11.2.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
   การเลี้ยงปลาน้ าจืดในจังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่ประมาณ 800 – 1,250 ตรม. เกษตรกรขุดบํอ
ต๎องการใช๎น้ าเพ่ือการเกษตร เลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ในปัจจุบันปริมาณบํอเลี้ยงปลาในบํอดิน มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนในอัตราน๎อยลง เนื่องจากเกษตรกรสํวนใหญํหันมานิยมปลูกยางพารามากขึ้น โดยมีราคาผลผลิตเป็นตัว
จูงใจ ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาจะด าเนินการในรูปแบบลักษณะไรํนาสวนผสม มีสถิติเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยง
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สัตว์น้ ามาขอขึ้นทะเบียนผู๎ประกอบการและเกษตรกรด๎านประมง รวมทั้งสิ้นจ านวน  6,127 ราย  8,028 บํอ  
6,609 ไรํ  กระชัง 325 กระชัง  4.1018 ไรํ แยกเป็นเกษตรกรเลี้ยงเชิงพาณิชย์  จ านวน 20 ราย (เลี้ยงใน
บํอดินจ านวน 10 ราย  21 บํอ  เนื้อที่ 18.50 ไรํ เลี้ยงในกระชัง 10 ราย 321 กระชัง เนื้อที่ 4.04 ไรํ)  
เกษตรกรเลี้ยงแบบยังชีพ จ านวน 6,107 ราย (เลี้ยงในบํอดิน จ านวน 6 ,104 ราย 8,007 บํอ เนื้อที่ 
6,590.50 ไรํ เลี้ยงในกระชัง 3 ราย 4 กระชัง เนื้อที่ 0.0618 ไรํ) มีดังตํอไปนี้ 
  ตารางท่ี 10 แสดงจ้านวนการท้าประมงแยกเป็นรายอ้าเภอ ปี 2555 

ล้าดับที่ อ้าเภอ 
เกษตรกรเลี้ยงในบ่อดิน เกษตรกรเลี้ยงในกระชัง 

ราย บ่อ ไร ่ ราย กระชัง ตรม. 
1 บึงกาฬ 1,184 1,627  1,409 10 321 6,464 
2 พรเจริญ 207 228 203    
3 โซ่พิสัย 1,033  1,462 1,420    
4 เซกา 1,811 2,152 1,340 3 4 98 
5 ปากคาด 260 359 331    
6 บึงโขงหลง 79 81  37    
7 ศรีวิไล 1,416 1,959 1,720    
8 บุ่งคล้า 124 160 149     
 รวม 6,114 8,028 6,609 13 325 6,562 

     ที่มา  :  ส้านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
  ส าหรับปริมาณผลผลิตและมูลคําการผลิตด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจังหวัดบึงกาฬ มี
จ านวนทั้งสิ้น 2,513,855 กิโลกรัม (2,513.9 ตัน) คิดเป็นร๎อยละ 66.08 เลี้ยงปลาในกระชัง และร๎อยละ 
33.92 เลี้ยงปลาในบํอดิน มีมูลคําทั้งสิ้น 134,780,935 บาท (134.78 ล๎านบาท) คิดเป็นร๎อยละ 70.95 
เลี้ยงปลาในกระชัง และร๎อยละ 29.05 เลี้ยงปลาในบํอดิน เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในบํอดิน มีผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ 
เทํากับ 124.81 กิโลกรัม และเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง มีผลผลิตเฉลี่ยตํอตารางเมตร เทํากับ 84.85 
กิโลกรัม ในด๎านผลผลิต เกษตรกรเป็นในอ าเภอเมืองบึงกาฬผลิตได๎มากที่สุด ร๎อยละ 75.36 รองลงมาเป็น
เกษตรกรในอ าเภอศรีวิไลผลิตร๎อยละ 8.03 เกษตรกรในอ าเภอโซํพิสัยผลิตร๎อยละ 7.04 เกษตรกรในอ าเภอ
เซกาผลิตร๎อยละ 5.95 และเกษตรกรในอ าเภอปากคาด พรเจริญ บุํงคล๎า บึงโขงหลงผลิต ร๎อยละ 3.62  
  การเลี้ยงปลาในกระชัง เกษตรกรสามารถน าผลผลิตจ าหนํายภายในจังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 8 
อ าเภอ และน าไปสํงในเขตจังหวัดใกล๎เคียง แตํจะประสบปัญหาด๎านต๎นทุนการผลิต โดยเฉพาะอาหารปลา ที่มี
ราคาสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํวําราคาน้ ามันขึ้นหรือภาวะเศรษฐกิจสูงขึ้น และปัญหาพํอค๎าคนกลางกดราคา 
เกษตรกรจึงได๎มีการรวมกลุํมกันเองเพ่ือเป็นอ านาจในการตํอรอง ด๎านอาหารปลาต๎องหาแหลํงผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและลดคําใช๎จํายในการขนสํง โดยมีข๎อมูลการผลิตประจ าปี 2554 ดังตํอไปนี้ 
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 ตารางที่ 11 ผลผลิตด๎านการประมง จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ปี 2554  

ล้าดับที ่ อ้าเภอ 
เกษตรกรเลี้ยงในบ่อดิน เกษตรกรเลี้ยงในกระชัง 

ปริมาณการ
ผลิต (กก.) 

ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ (กก.) 

มูลค่า(บาท) ปริมาณการ
ผลิต (กก.) 

ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อตรม (กก.) 

มูลค่า(บาท) 

1 บึงกาฬ 238,025 168.93 10,522,970 1,656,500 85.42 95,381,200 
2 พรเจริญ 28,770 125.09 1,174,990    
3 โซ่พิสัย 176,875  124.56 8,709,340    
4 เซกา 144,830 108.08 7,641,080 4,730 15.98 243,595 
5 ปากคาด 40,810 123.29 1,984,950    
6 บึงโขงหลง 4,280 115.60 238,200    
7 ศรีวิไล 201,810 117.33 8,096,520    
8 บุ่งคล้า 17,225 115.60 785,090     
 รวม 852,625 124.81 39,153,140  1,661,230 84.85 95,627,795 

   11.2.2 การประมงในแหล่งน้้าจืดในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
  จังหวัดบึงกาฬ  มีแมํน้ าโขงเป็นล าน้ าไหลผํานเขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ  อ าเภอบุํงคล๎า  อ าเภอ
ปากคาด  และอ าเภอบึงโขงหลง  ความยาวตามล าน้ าโขงประมาณ 120 กิโลเมตร และมีล าน้ าสาขายํอยของ
แมํน้ าสงครามท่ีไหลผํานอ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอพรเจริญ และมีแหลํงน้ าขนาดใหญํที่ส าคัญของ
จังหวัดบึงกาฬ อีก 2 แหลํง คือ บึงโขงหลง และหนองกุดทิง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ าระดับโลก มีแหลํงน้ าที่สร๎างโดย
หนํวยงานของรัฐ เชํน กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ได๎กํอสร๎างอีกเป็นจ านวนมาก สํวนแหลํง
น้ าประเภทหนองบึงแหลํงน้ าขนาดเล็ก แหลํงน้ าในวัด มีอยูํกระจัดกระจายทั่วไป รวมแล๎วประมาณไมํน๎อยกวํา 
1,000 แหํง แหลํงน้ าตําง ๆ ดังกลําวรวมทั้งพ้ืนที่นาในชํวงฤดูฝน ประชาชนในชนบทจะอาศัยท าการประมง 
โดยจับสัตว์น้ าขึ้นมาบริโภคเป็นบางครั้งบางคราว 
  ส าหรับบริเวณที่มีการท าการประมงแบบเสริมรายได๎ จะท าการประมงตามล าน้ าสาขายํอย
ของแมํน้ าสงคราม โดยเฉพาะในชํวงเข๎าสูํฤดูน้ าหลากสัตว์น้ าตําง ๆ จะวํายทวนน้ าขึ้นไปผสมพันธุ์วางไขํ ดังนั้น
ในชํวงดังกลําวชาวประมงจะเข๎ามาจับปลาบริเวณนี้เป็นจ านวนมาก ถึงแม๎เจ๎าหน๎าที่หนํวยบริหารจัดการประมง
น้ าจืด เขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ตรวจตราปราบปรามอยํางเข๎มงวดกวดขันก็ตาม ก็มักจะมีชาวประมง
ลักลอบท าการประมงและถูกจับกุมอยูํเสมอ  ส าหรับข๎อมูลแหลํงน้ าและการท าการประมง ในเขตจังหวัดบึง
กาฬ รวมทั้งสิ้น 1,030 แหํง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 91,769 ไรํ ชาวประมงที่ท าการประมงทั้งสิ้น 34,636 ราย 
เรือท าการประมง 14,507 ล า รายละเอียดแยกเป็นอ าเภอดังนี้ 
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 ตารางที่ 12 : ข๎อมูลแหลํงน้ าและการท าประมงจังหวัดบึงกาฬ ปี 2554 
ล้าดับที ่ อ้าเภอ จ้านวน (แห่ง) พ้ืนที่ (ไร่) ชาวประมง (ราย) เรือประมง(ล้า) 

1 บึงกาฬ 192 30,298 8,214 1,308 
2 พรเจริญ 134 6,736 2,917 770 
3 โซ่พิสัย 156 9,023 5,300 2,120 
4 เซกา 249 20,084 8,480 5,090 
5 ปากคาด 87 5,851 3,160 1,680 
6 บึงโขงหลง 84 10,632 3,180 2,280 
7 ศรีวิไล 82 6,706 2,718 1,150 
8 บุ่งคล้า 46 2,439 667 109 
 รวม 1,030 91,769 34,636 14,507 

  การท าการประมงของชาวประมงในจังหวัดบึงกาฬ มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 802,466 กิโลกรัม 
(802.46 ตัน) คิดเป็นมูลคํา 32,138,435 บาท โดยมีผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํประมาณ 8.74 กิโลกรัม 
 ตารางที่ 13  แสดงผลผลิตการประมงจังหวัดบึงกาฬ ปี 2554  
ล้าดับที ่ อ้าเภอ ผลผลิต  (กก.) มูลค่า (บาท) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 

1 บึงกาฬ 80,966 3,400,585 2.672  
2 เซกา 219,400 8,776,000  10.924  
3 โซ่พิสัย 172,900 6,916,000  19.162  
4 พรเจริญ 145,900 5,836,000 21.660  
5 ปากคาด 81,700 3,268,000  13.963  
6 บึงโขงหลง 48,700 1,948,000 4.580 
7 ศรีวิไล 40,705 1,628,000 6.070 
8 บุ่งคล้า 12,195 365,850  5.000  
 รวม 802,466 32,138,435  8.744  

  11.2.3 การเพาะพันธุ์ปลาน้้าจืด 
  ฟาร์มผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดในจังหวัดบึงกาฬ  ในปี 2554  ผลการส ารวจมีฟาร์มเพาะพันธุ์ ฯ 
ที่ด าเนินกิจกรรมจ านวน 3 ฟาร์ม  (อ าเภอเมืองบึงกาฬ 1 ฟาร์ม  อ าเภอศรีวิไล 2 ฟาร์ม)  พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
4.00 ไรํ  สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ าทั้งปี  จ านวน 3,291,500 ตัว  คิดเป็นมูลคํา 2,765,000 บาท  ราคา
จ าหนํายเฉลี่ยตัวละ 84 สตางค์  สามารถจ าหนํายหน๎าฟาร์มและสํงจ าหนํายในจังหวัดบึงกาฬ  ชนิดพันธุ์ปลาที่
จ าหนํายมีดังนี้  ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ  ปลานวลจันทร์เทศ ปลาดุก ปลาจีนปลาจาระ
เม็ดน้ าจืด ปลานิลแปลงเพศ และกบ ส าหรับพันธุ์ปลาล าเลียงมาจากฉะเชิงเทรา ขอนแกํน มหาสารคาม มา
อนุบาลแล๎วจ าหนําย สํวนพันธุ์กบสามารถเพาะพันธุ์และอนุบาลได๎เองในพ้ืนที่ 
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   11.2.4 ปัญหาด้านการท้าประมง 
   1) เกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ไมํเห็นความส าคัญการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า ท าให๎เกิดปัญหาในการชํวยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไมํวําฝนแล๎ง  น้ าทํวม โรคระบาด ซึ่ง
ส านักงานประมงจังหวัดได๎เรํงประชาสัมพันธ์ผํานทางก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน และผู๎น าชุมชนท๎องถิ่น ให๎เกษตรกรมา
ขึ้นทะเบียน 
   2) การควบคุมการท าการประมง   ชาวประมงที่ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ าในแหลํงน้ า
ธรรมชาติ  แมํน้ า ล าคลอง หนอง บึง มีการใช๎เครื่องมือท าการประมงที่ผิดกฎหมายจับสัตว์น้ า  ท าให๎สัตว์น้ าใน
ธรรมชาติลดน๎อยลงโดยเฉพาะในชํวงฤดูน้ าหลาก ในเ รื่องนี้  ส านักงานประมงจังหวัดได๎ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบในการกระท าความผิดตาม พรบ.การประมง 2490  วําตาม มาตรา 32 จ าคุกไมํเกิน 1 
ปี  ปรับไมํเกิน 10,000 บาท(ประกาศจังหวัด) และได๎ประสานกับหนํวยปูองกันและปราบปรามการประมงน้ า
จืด เขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนครและกองร๎อย ตชด.244  ออกตรวจปราบปรามในการรื้อท าลายเครื่องมือท า
การประมงที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนประสานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดหนองคาย มารํวมมือปลํอย
พันธุ์สัตว์น้ า เพื่อเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหลํงน้ า 
   11.2.5 แนวทางแก้ไขด้านการท้าประมง 
  1) เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าให๎อุดมสมบูรณ์  เชํน เข๎มงวดกวดขันในการออกตรวจตราปราบปราม 
การสร๎างแหลํงอาศัยสัตว์น้ า และการปลํอยพันธุ์สัตว์น้ าในแหลํงน้ า 
  2) ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ด๎านอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า สร๎างจิตส านึกสร๎างมวลชนด๎าน
อนุรักษ์รํวมกับองค์กรเอกชน (NGO)   
  3) ควรสํงเสริมและควบคุมในการจัดหาลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพให๎กับเกษตรกร 
  4) เจ๎าหน๎าที่สนับสนุนถํายทอดเทคโนโลยีด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให๎เกษตรกรมากข้ึน    
 



 ๑๘ 
 

บรรยายสรุปจังหวดับึงกาฬ   

  ๑1.3 ด้านปศุสัตว์  
         ด๎านการท าปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด มีการท าปศุสัตว์จ านวน 
31,353 ราย แยกเป็น โคเนื้อจ านวน 2,924 ราย ๑5,593 ตัว โคนม จ านวน 1 ราย 969 ตัว กระบือ 
จ านวน 1,865 ราย ๑0,418 ตัว สุกรจ านวน 586 ราย ๑๐,214 ไกํ จ านวน 21,323 ราย 534,917 ตัว 
เป็ด จ านวน 4,632 ราย ๗3,720 ตัว แพะ จ านวน 21 ราย 130 ตัว แกะ จ านวน 1 ราย 2 ตัว  

    ตารางท่ี ๑4 แสดงจ านวนปศุสัตว์แยกเป็นรายอ าเภอ ปี ๒๕๕๔ 

ที ่ อ้าเภอ โคเน้ือ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

อื่นๆ (ตัว) 

๑ เมืองบึงกาฬ 2,967 - 2,913 905 132,998 6,806 - 
๒ พรเจริญ 1,927 - 1,207 644 43,840 8,107 - 
๓ โซํพิสัย 1,456 - 914 833 64,054 11,395 4 
๔ เซกา 3,859 969 2,396 1,751 72,707 11,736 7 
๕ ปากคาด 846 - 398 903 36,906 6,651 59 
๖ บึงโขงหลง 1,414 - 905 1,289 43,548 6,930 7 
๗ ศรีวิไล 1,815 - 549 1,398 98,491 15,988 2 
๘ บุํงคล๎า 1,309 - 1,136 2,491 42,373 6,107 53 
รวม 15,593 969 10,413 10,214 534,917 73,720 132 

          ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ / ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2555.  

๑2. ด้านสังคม 
 ๑2.๑ การสาธารณสุข 
  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด๎วย โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 171 เตียง จ านวน 
1 แหํง  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จ านวน 1 แหํง ขนาด 30 เตียง จ านวน 6 แหํง และโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 61 แหํง 

  สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบด๎วย คลินิกแพทย์ จ านวน 16 แหํง คลินิกเวช
กรรม จ านวน 15 แหํง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จ านวน 1 แหํง คลินิกทันตกรรม จ านวน 1 แหํง คลิ นิก
พยาบาลและการผดุงครรภ์ จ านวน 26 แหํง ร๎านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 จ านวน 21 แหํง ร๎านขายยาแผน
ปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไมํใชํยาอันตราย จ านวน 7 แหํง ร๎านขายยาแผนโบราณ จ านวน 34 แหํง ร๎านขายยาแผน
ปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ จ านวน 3 แหํง และสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ จ านวน 1 แหํง 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 
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  ตารางท่ี 15 จ านวนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และ 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดบึงกาฬ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)   
 

ที ่ อ าเภอ 

รพท./รพช. 
ศสม. 
(แหํง) 

รพ.สต.
ขนาดใหญ ํ

(แหํง) 

รพ.สต. 
ขนาด
กลาง 
(แหํง) 

รพ.สต. 
ขนาดเล็ก 

(แหํง) 
แหํง เตียง 

ระดับเครือขํายบริการตาม 
Service Plan 

1 บึงกาฬ 1 171 รพท. (S) 1 3 8 3 
2 พรเจริญ 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   6  
3 โซํพิสัย 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)  1 10  
4 เซกา 1 60 รพช.ขนาดใหญํ (F1)  2 8 2 
5 ปากคาด 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   5 1 
6 บึงโขงหลง 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)  1 2 1 
7 ศรีวิไล 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   4 1 
8 บุํงคล๎า 1 30 รพช.ขนาดเล็ก (F3)   2 1 

รวม 8 411  1 7 45 9 

 

                    ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ / ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
         บุคลากรด้านสาธารณสุข 

 (1) อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ   

 ข๎าราชการ                จ านวน   532   คน 
 ลูกจ๎างประจ า               จ านวน      88  คน 
 ลูกจ๎างชั่วคราว         จ านวน              917 คน 
 พนักงานราชการ         จ านวน       22 คน 

    รวมทั้งหมด   จ้านวน           1,558 คน 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน    จ านวน   7,872    คน 

    ที่มา :   กลุํมงานทรัพยากรบุคคล  และกลุํมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  ณ วันที่  30 กันยายน  2555 
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  ตารางท่ี  16   จ านวนและสัดสํวนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  ปี 2555 

บุคลากร จ้านวน 
สัดส่วน:ปชก 

(จังหวัดบึงกาฬ) 

สัดส่วน:ปชก 

ของเขตตรวจราชการที่ 10 

แพทย ์ 42 1 : 9,439 1 : 10,000 

ทันตแพทย์ 16 1 : 26,403 1 : 15,000 

เภสัชกร 26 1 : 15,248 1 : 10,000 

พยาบาลวิชาชีพ 483 1 : 875 1 : 1,250 

  ที่มา :  กลุํมงานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดับึงกาฬ    ณ วันท่ี  30 กันยายน 2555 
 

  ตารางท่ี  17  จ านวนแพทย์เฉพาะทางสาขาตํางๆ  โรงพยาบาลบึงกาฬ  ปี 2555 

แพทย์เฉพาะทาง จ้านวน 

สาขาสตูินรีแพทย์               2 

สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป             2 

สาขาศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา       - 

สาขาอายุรกรรม 3 

สาขากุมารเวชกรรม 3 

รวม 10 

    ที่มา :  กลุํมงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลบึงกาฬ    ณ วันท่ี  30 กันยายน   2555 
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  ตารางท่ี  18  จ านวนบุคลากรทางการแพทย์  จังหวัดบึงกาฬ  ปีงบประมาณ 2555 
 แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสัชกร พยาบาลใน รพ. พยา 

บาล
ใน 
รพ.
สต. 

จพ.ทันต 

อ าเภอ ควร
มี 

มีจริง 
ขาด/

เกิน 
ควร 
ม ี

มีจริง 
ขาด/

เกิน 
ควร
มี 

มีจริง ขาด 
/ 

เกิน 
ควรมี 

มีจริง 
ขาด/
เกิน 

รพ
. 

รพ.
สต. ขรก ลูก

จ๎าง 
ขรก ลูก

จ๎าง 
ขรก ลูก

จ๎าง 
ขรก ลูก

จ๎าง 

เมืองบึงกาฬ 34  16 0 -18 10 4 0 -6 12 6 3 -3 157 73 59 -25 20 3 1 

พรเจริญ 17 5 0 -12 5 1 0 -4 6 2 1 -3 75 23 15 -37 8 3 1 

โซํพิสัย 27 4 0 -23 8 2 0 -5 9 3 0 -6 124 18 25 -81 11 2 3 

เซกา 33 13 0 -20 9 3 0 -6 11 4 0 -7 148 28 29 -34 13 3 4 

ปากคาด 13 6 0 -7 4 2 0 -2 4 3 0 -1 60 28 14 -18 6 3 1 

บึงโขงหลง 14 4 0 -10 4 1 0 -3 5 2 0 -3 64 18 15 -21 8 3 2 

ศรีวิไล 15 4 0 -11 4 2 0 -2 5 3 0 -2 69 23 20 -26 8 3 1 

บํุงคล๎า 5 3 0 -2 1 1 0 0 2 2 0 0 23 9 9 -5 3 2 0 

รวม 158 55 0 -103 45 16 0 -29 54 26 4 -24 720 220 186 -314 77 22 13 

คิดเป็นร๎อยละ   -53.4   -55.2   -92.9   -77.3    

 

 ที่มา :  การจัดสรรบุคลากรด๎านภูมิศาสตรส์ารสนเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     
          :  กลุํมงานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบงึกาฬ    ณ วันท่ี  30 กันยายน  2555 

  ตารางท่ี  19  สาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยนอก  10  อันดับแรก จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ  2555 

ที ่ สาเหตุการปุวย (กลุํมโรค) จ านวน อัตราปุวยตํอแสนประชากร 

1 โรคระบบหายใจ 167,551 40,025.94 
2 โรคระบบยํอยอาหาร  รวมโรคในชํองปาก 132,407 31,630.46 
3 โรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ  โภชนาการ  และเมตะบอลิซึ่ม 121,150 28,941.30 

4 
อาการ อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบได๎การตรวจทางคลินิก
และห๎องปฏิบตัิการ 97,161 23,210.61 

5 โรคระบบไหลเวยีนเลือด 96,691 23,098.33 
6 โรคระบบกล๎ามเนื้อ  รวมโครงรําง  และเนื้อยึดเสริม 85,357 20,390.77 
7 โรคตดิเช้ือและปรสติ 42,424 10,134.59 
8 โรคระบบสืบพันธุร์ํวมปัสสาวะ 34,600 8,265.53 
9 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต๎ผิวหนัง 24,666 5,892.41 

10 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ท่ีท าให๎ปุวยหรือตาย 19,695 4,704.90 
        ที่มา   :  รายงานผู๎ปุวยนอกตามกลุํมสาเหตุ (รง. 504) 
        ข๎อมูลวันท่ี  1  ตุลาคม  2554 – 30  กันยายน  2555 
 
 
 

http://203.157.240.14/gis/report/pop_office_detail.php?rgcode=10&cwcode=38&offid=11040&poscode=60104
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  ตารางท่ี  20  สาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยใน  10  อันดับแรก จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ  2555 
ที ่ สาเหตุการปุวย (กลุํมโรค) จ านวน อัตราปุวยตํอแสนประชากร 

1 โรคระบบตํอมไร๎ทํอ โภชนาการและเมตาบอรซิึ่ม 4,731 1,130.18 
2 โรคความดันโลหิตสูง 2,965 708.30 
3 การคลอดเดี่ยว (คลอดปกติ) 2,812 671.75 
4 โรคตดิเช้ืออ่ืนๆ ของล าไส ๎ 2,652 633.53 
5 เบาหวาน 2,648 632.58 
6 อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได๎จากการตรวจทาง

คลินิกและห๎องปฏิบัติการ 
2,553 

609.88 
7 โรคอื่นของระบบยํอยอาหาร 2,539 606.54 
8 ความผิดปกติอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะปริก าเนิด 2,312 552.31 
9 โรคแทรกซ๎อนในการตั้งครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด 2,234 533.68 
10 โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือดและความผดิปกติ บางชนิดที่

เกี่ยวกับระบบภูมิคุม๎กัน 
2,075 

495.69 
        ที่มา   :  รายงานผู๎ปุวยในรายโรค  (รง. 505) 
        ข๎อมูลวันท่ี  1  ตุลาคม  2554 – 30  กันยายน  2555 

12.๒ การศึกษา 
   มีจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 216 โรงเรียน จ านวน 2,186 ห๎องเรียน (กํอนประถมศึกษา-ป.6) จ านวนนักเรียน 43,651 
คน  จ านวนครูทั้งหมด จ านวนอัตราครู : นักเรียน 1 : 20 

ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนครู และนักเรียน แยกเป็นอ าเภอ ปี พ.ศ. 2555 
อ้าเภอ จ้านวนโรงเรียน 

(แห่ง) 
จ้านวนห้อง จ้านวน

นักเรียน (คน) 
จ้านวนครู

(คน) 
คร ู: นักเรียน 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 51 516 9,995 463 1 : 22 
2. อ าเภอพรเจริญ 21 222 4,489 230 1 : 20 
3. อ าเภอเซกา 44 465 8,859 464 1 : 19 
4. อ าเภอบึงโขงหลง 18 186 3,949 190 1 : 21 
5. อ าเภอศรีวไิล 15 158 4,203 203 1 : 21 
6. อ าเภอบุํงคล๎า 11 92 1,387 72 1 : 19 
7. อ าเภอโซํพิสยั 37 365 7,031 355 1 : 20 
8. อ าเภอปากคาด 19 182 3,738 174 1 : 21 

รวม 216 2,186 43,651 2,151 1 : 20 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ / ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 
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มีจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (บึงกาฬ) จ านวน ๒๕  
โรงเรียน จ านวน ๕๑๕ ห๎องเรียน (ม. ๑ – ม.๖) จ านวนนักเรียน ๑๘,๖๕๑ คน จ านวนครูทั้งหมด ๖๗8 คน 
จ านวนอัตราครู : นักเรียน  ๑ : ๒8 
 

ตารางท่ี 22 แสดงจ านวนครู และนักเรียน แยกเป็นอ าเภอ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
(แหํง) 

จ านวนห๎อง จ านวน
นักเรียน (คน) 

จ านวนครู 
(คน) 

ครู : นักเรียน 

๑. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
๒. อ าเภอพรเจริญ 
๓. อ าเภอเซกา 
๔. อ าเภอบึงโขงหลง 
๕. อ าเภอศรีวิไล 
๖. อ าเภอบุํงคล๎า  
๗. อ าเภอโซํพิสัย 
๘. อ าเภอปากคาด 

๔ 
๓ 
5 
3 
๒ 
๑ 
๔ 
๓ 

๙๙ 
๖๕ 
90 
4๕ 
๕๓ 
๒๑ 
๗๖ 
๖๖ 

๓,๙๑๔ 
๒,๔๐6 
๓,383 
๑,489
๑,๘๔๗ 
๗๕๖ 

๒,๖๐๖ 
๒,๒๕๐ 

๑35 
๘4 

๑29 
59 
๖0 
๓6 
๙0 
๘5 

๑:29 
๑:29 
๑:๒9 
๑:๒0 
๑:31 
๑:๒1 
๑:๒9 
๑:๒๖ 

รวม ๒๕ ๕๑๕ ๑๘,๖๕๑ ๖๗๗ ๑:๒8 

             ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ / ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 
 

     มีจ านวนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จ านวน 2 แหํง จ านวน 77 ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน 
1}978 คน จ านวนครูทั้งหมด 81 คน จ านวนอัตราครู : นักศึกษา  1 : 24 
 

 ตารางท่ี 23  แสดงจ านวนครู และนักศึกษา แยกเป็นรายสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕5 

อ้าเภอ จ้านวนห้องเรียน จ้านวนนักศึกษา 
(คน) 

จ้านวนครู 
(คน) 

ครู : นักศึกษา 

2. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
ข๎อมูล ณ วันที ่13 พ.ย.2555 

43 1,031 50 1 : 21 

3. วิทยาลัยการอาชีพเซกา 
ข๎อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2555 

34 947 31 1 : 31 

รวม 77 1,978 81 1 : 24 
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๑3. ความม่ันคงชายแดน 
 จังหวัดบึงกาฬ มีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะพ้ืนที่เรียวยาวตามล าน้ าโขง ซึ่งเป็นเส๎นกั้นพรมแดน
ระหวํางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวของชายแดนประมาณ ๑๒๐ 
กิโลเมตร  ในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอปากคาด อ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอบุํงคล๎า และอ าเภอบึงโขงหลง 
ประชาชนทั้งสองฝั่งได๎มีการติดตํอไปมาหาสูํในฐานะเครือญาติ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าอุปโภคบริโภคและ
สินค๎าเพ่ือการเกษตร บริเวณชายแดน ไทย - ลาว  ตลอดปีที่ผํานมามีความสงบเรียบร๎อยไมํปรากฏเหตุการณ์
กระทบกระทั่งกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ๎านระดับท๎องถิ่นเป็นไป
ด๎วยดีมีการประสานความรํวมมือในการรักษาความสงบเรียบร๎อยตามแนวชายแดนระหวํางเจ๎าหน๎าที่ทั้งสอง
ฝุายอยํางตํอเนื่อง ส าหรับสถานการณ์การกระท าผิดกฎหมาย  ซึ่งกํอให๎เกิดผลกระทบตํอความมั่นคงประเทศ
ในพ้ืนที่ชายแดนยังคงมีปรากฏอยูํสม่ าเสมอโดยเฉพาะการลักลอบค๎ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย แรงงานตํางด๎าว 
ฯลฯ 

๑4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑4.๑ ทรัพยากรดินและท่ีดิน    
  จังหวัดบึงกาฬ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,486,913 ไรํ แบํงการใช๎ประโยชน์พ้ืนที่เป็น พ้ืนที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร๎าง 86,098 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 7.53 พ้ืนที่เกษตรกรรม 1,869,168 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 
72.03 พ้ืนที่ปุาไม๎ 199,422 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 7.67 พ้ืนที่แหลํงน้ า 131,394 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 5.05 
และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 200,831 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 7.72  ดังแผนที่และตารางการใช๎ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดบึงกาฬ 
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  กลุ่มชุดดิน จังหวัดบึงกาฬ 

  กลุํมชุดดินที่พบโดยสํวนมากเป็นกลุํมชุดดินที่ ๔๙ ชุดดินโพนพิสัย รองลงมา คือ กลุํมชุดดิน 
๔๐ ชุดดินจักรราช และกลุํมชุดดิน ๓๕ ชุดดินสตึก ตามล าดับ ดังแผนที่และตารางกลุํมชุดดิน จังหวัดบึงกาฬ 

 



 ๒๖ 
 

บรรยายสรุปจังหวดับึงกาฬ   

   ตารางที ่24   กลุํมชุดดิน จังหวัดบึงกาฬ 

กลุ่มชุดดิน เน้ือที่ (ไร)่ ร้อยละ กลุ่มชุดดิน เน้ือที่ (ไร)่ ร้อยละ กลุ่มชุดดิน เน้ือที่ (ไร)่ ร้อยละ 
15  52,418  2.11  36b  24,099  0.97  49C-RL 173  0.01  
16  45,053  1.81  37B  2,127  0.09  49Cb 1,130  0.05  
17  96,332  3.87  38B  2,163  0.09  49D 55  0  
18  52,918  2.13  4  112,567  4.53  49b 39,418  1.59  
18B  16,549  0.67  40  11,976  0.48  55B 6,294  0.25  
22  65,574  2.64  40B  217,193  8.73  56B 8,447  0.34  
22B  8,339  0.34  40Bb  7,231  0.29  6 119,338  4.8  
24  8,219  0.33  40C  2,883  0.12  62 146,403  5.89  
25  147,714  5.94  40Cb  549  0.02  6f 2,413  0.1  
25B  12,549  0.5  40D  190  0.01  7 50,222  2.02  
29B  48,770  1.96  40b  2,331  0.09  ML 4,611  0.19  
29Bb  13,679  0.55  41  2,880  0.12  P 345  0.01  
29b  11,072  0.45  41B  11,193  0.45  RL 4,904  0.2  
31B  1,259  0.05  41b  2,333  0.09  ชุมชนเมือง

หมูํบ๎าน 
69,242  2.78  

31Bb  1,337  0.05  44  1,837  0.07  แหลํงน๎า 101,340  4.07  
33  3,229  0.13  44B  4,915  0.2  รวมพืน้ที่

ทั้งหมด 
2,486,913  100  

33B 32,702 1.31 47B 214 0.01    
35 22,514 0.91 48B 23,759 0.96    
35B 153,561 6.17 48C 551 0.02    
35B-RL 2,936 0.12 49 33,327 1.34    
35Bb 8,626 0.35 49B 541,338 21.77    
35C 9,047 0.36 49B-RL 43 0    
35b 20,987 0.84 49Bb 81,254 3.27    
36B 307 0.01 49C 9,937 0.4    

  กลุ่มชุดดิน ๔๙  มีลักษณะสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด           
มีความลาดชัน 2-6% เนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนทราย ดินรํวนเหนียวปนทราย หรือดินรํวนปนดินเหนียว เนื้อ
ดินลําง เป็นดินเหนียวปนกรวดมาก (ลูกรัง และเศษหิน) การระบายน้ าดีปานกลาง การซาบซึมน้ าปานกลาง
ตอนดินบนถึงช๎าในดินลําง การไหลบําของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว ข๎อจ ากัดในการใช๎ประโยชน์ เป็นดินตื้น 
บางแหํงมีก๎อนศิลาแลง โผลํกระจัดกระจายอยูํทั่วไปบนผิวดิน เป็นอุปสรรคตํอการท าเกษตรกรรมบริเวณที่มี
ความลาดชันสูงจะมีปัญหา เกี่ยวกับการชะล๎างพังทลายของหน๎าดินอยํางรุนแรง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2555) 
  กลุ่มชุดดิน ๔๐  มีลักษณะสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย  มีความลาดชัน 3-5%         
เนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนทราย เนื้อดินลํางเป็นดินรํวนปนทราย แตํจะเหนียวขึ้นตามความลึกการระบายน้ าดี 
การซาบซึมน้ าเร็ว  การไหลบําของน้ าบนผิวดินปานกลาง ข๎อจ ากัดในการใช๎ประโยชน์ เป็นดินทราย ดินมีการ
อ๎ุมน้ าไมํดี พืชที่ปลูกมีโอกาสขาดแคลนน้ าได๎งําย ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง  จะเกิดการชะล๎างพังทลายของ
หน๎าดินได๎งําย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า (กรมพัฒนาที่ดิน, 2555) 
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  กลุ่มชุดดิน ๓๕   มีลักษณะสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย ถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด         
มีความลาดชัน 2-8% เนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนทราย เนื้อดินลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนทราย การระบายน้ าดี
ปานกลางถึงดี การซาบซึมน้ าปานกลาง การไหลบําของน้ าบนผิวดินเร็ว ข๎อจ ากัดในการใช๎ประโยชน์ ในบริเวณ
ที่มีความลาดชันสูง จะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล๎างพังทลายของหน๎าดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2555) 
   ปัญหาของดิน จังหวัดบึงกาฬ 
  ปัญหาของดินจังหวัดบึงกาฬที่พบมากที่สุด คือ ดินตื้นเนื่องจากเป็นลูกรังหรือก๎อนกรวด 
730,984 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 29.39 (ตารางปัญหาดิน) เป็นดินที่ไมํเหมาะสมตํอการเพาะปลูกเพราะ มี
ปริมาณชิ้นสํวนหยาบปนอยูํในดินมากท าให๎มีเนื้อดินน๎อย มีธาตุอาหารน๎อย ไมํอ๎ุมน้ า ชั้นลํางของดินชนิดนี้จะ
แนํนทึบรากพืชชอนไชไปได๎ยาก พืชไมํสามารถเจริญเติบโตได๎อยํางปกติ การจัดการดินในพ้ืนที่เหลํานี้ จะต๎อง
กระท าอยํางระมัดระวัง ควรเลือกท าการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีหน๎าดินหนามากกวํา 25 ซม. และไมํมีก๎อนกรวด
หรือลูกรังกระจัดกระจายอยูํที่ผิวดินมาก ปรับปรุงดินด๎วยการไถกลบพืชปุ๋ยสด รํวมกับการปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา   2-3 ตัน/ไรํ หรือขุดหลุมปลูกไม๎ผลขนาด 75x75x75 ซม. หรือถึงชั้นหินพ้ืน และ
ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยหน๎าดินที่ไมํมีก๎อนกรวดหรือลูกรังรํวมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใช๎ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่
ปลูก รํวมกับน้ าหมักชีวภาพ  หรือพัฒนาเป็นทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2555) 
 ตารางที่ 25  ปัญหาของดินจังหวัดบึงกาฬ 

ปัญหาของดิน เน้ือที่ (ไร)่ ร้อยละ 
ดินกรดจดัในท่ีลุํมและมโีครงสร๎างแนํนทึบ  45,053  1.81  
ดินกรดในที่ลุมํ  121,751  4.90  
ดินกรดในที่ลุมํ ความอุดมสมบรูณต์ํา  73,521  2.96  
ดินคํอนข๎างเป็นทรายและเป็นดินกรดในที่ดอน  217,670  8.75  
ดินคํอนข๎างเป็นทรายในท่ีดอน  2,163  0.09  
ดินคํอนข๎างเป็นทรายในท่ีดอน ความอุดมสมบูรณ์ตาํ  24,405  0.98  
ดินคํอนข๎างเป็นทรายในท่ีลุมํ ความอุดมสมบูรณ์ตํา  69,467  2.79  
ดินตื้นถึงช้ันหินพ้ืน  214  0.01  
ดินตื้นเนื่องจากเป็นลูกรังหรือก๎อนกรวด  730,984  29.39  
ดินทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีดอน ความอุดมสมบูรณ์ตํา  242,352  9.75  
ดินทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีลุํม ความอุดมสมบูรณ์ตํา  73,913  2.97  
ดินทรายจดัในท่ีดอน  23,157  0.93  
ดินทรายจดัในท่ีลุํม  8,219  0.33  
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํา  2,127  0.09  
ดินลูกรังในที่ลุํม  160,263  6.44  
ดินเป็นกรดจัดและคํอนข๎างเป็นทรายในท่ีลุํม ความอุดมสมบรูณต์ํา  96,332  3.87  
ดินในพ้ืนท่ีลาดชัน ความอุดมสมบรูณ์ตาํ  8,447  0.34  
ดินในพ้ืนท่ีลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต ์ 146,403  5.89  
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง  69,242  2.78  
พื้นที่อ่ืนๆ  9,860  0.40  
แหลํงน๎า  101,340  4.07  
ไมํจัดเป็นดินปญัหา  260,027  10.46  
รวมเน้ือที่ท้ังหมด  2,486,913  100  
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๑4.๒ สภาพปัญหาตลิ่งพัง 
        ปัญหาการพังทลายของตลิ่งแมํน้ าโขงในจังหวัดบึงกาฬ  จัดเป็นปัญหาที่ได๎รับการพิจารณาจาก

ทางจังหวัดวํามีระดับความส าคัญสูงและมีความจ าเป็นเรํงดํวนมากที่สุดปัญหาหนึ่ง เนื่องจากเป็นเรื่องของการ
ปูองกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแมํน้ าชายแดนระหวํางประเทศอันเนื่องจากภัยทางธรรมชาติและเพ่ือความ
มั่นคง  ซึ่งจังหวัดบึงกาฬมีชายแดนตามล าน้ าโขงติดตํอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ความยาวทั้งสิ้น ๑๒๐  กิโลเมตร มีการพังทลายของตลิ่งแมํน้ าโขงตลอดแนว (ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ)  

๑4.๓ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 (๑) ทรัพยากรป่าไม้  
 จังหวัดบึงกาฬ มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน จึงมีปุาธรรมชาติที่คํอนข๎างอุดม
สมบูรณ์ จ าแนกได๎คือ ปุาดิบแล๎ง ปุาดิบชื้น ปุาเต็งรัง และเบญจพรรณ พรรณไม๎ส าคัญที่พบในปุาดิบแล๎ง ได๎แกํ 
ยางปายตะเคียนเต็ง เปล๎าใหญํ ซ๎อหิน พรรณไม๎ส าคัญที่พบในปุาดิบชื้น ได๎แกํ ไม๎จ าพวกไม๎ยาง ตะเคียนทอง 
ตะเคียนหิน พะยูง มะคําโมง ชิงชัน ไม๎กํอ สํวนไม๎พ้ืนลํางเป็นไม๎จ าพวกหวาย ปาล์ม พรรณไม๎ส าคัญที่พบในปุา
เต็งรัง ได๎แกํ ยางเหียง เต็ง รัง ติ้วขาว ไม๎พ้ืนที่ลํางเป็นไม๎พํุม และหญ๎า สํวนพรรณไม๎ส าคัญที่พบในปุาเบญจ
พรรณ ได๎แกํ กระบก ตะแบกแดง ตะแบกกราย ประดูํ นนทรี เป็นต๎น 

(1.1) สถานการณ์  
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดบึงกาฬ ได๎จัดท าโครงการส ารวจ
สถานภาพและจัดท าแผนที่พ้ืนที่ปุาในท๎องที่จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช๎ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการบริหารจัดการดูแลรักษาปุาไม๎ของผู๎บริหารระดับจังหวัด 
พบวํามีพ้ืนที่ปุาไม๎ และพ้ืนที่ที่เก่ียวข๎อง ปรากฏตามตารางที่ 26 
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  ตารางที่ 26   การจ าแนกการใช๎ประโยชน์พื้นที่ปุาไม๎ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องตามโครงการ 
    ส ารวจ สถานภาพ และจัดท าแผนที่พื้นที่ปุาไม๎ในท๎องที่จังหวัดบึงกาฬ 

รายการจ้าแนก 
พ้ืนที่จากการ

ประมวลผล GIS 
(ไร่) 

ร้อยละ 
ของพ้ืนที่
จังหวัด 

หมายเหตุ 

1. จังหวัดบึงกาฬ 2,690,625.00 -  
2. พ้ืนท่ีที่มีสภาพปุาเหลืออยูํ 184,631.17 6.86  
2. ปุาอนุรักษ ์ได๎แกํ    
    2.1) เขตรักษาพันธุ์สตัว์ปุาภูววั 
    2.2) เขตห๎ามลําสัตว์ปุาบึงโขงหลง 
    2.3) อุทยานแหํงชาติภูลังกา  

133,483.82 
114,069.71 
11,857.58 
7,556.53 

4.96 
4.24 
0.44 
0.28 

 
พื้นที่ในสํวนของ จ.บึงกาฬ 

3. ปุาสงวนแหํงชาติ 122,094.84 4.54  
4. ปุาไม๎ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
    รักษาไว๎เป็นสมบตัิของชาติ 

57,891.98 2.15  

5. พ้ืนท่ีผํอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  
     30 มิ.ย. 41 

13,419.87 0.50  

5. สวนปุาองค์การอตุสาหกรรมปาุไม๎ (ออป.) 4,229.00 0.16  
6. พ้ืนท่ีชํุมน้ า ได๎แก ํ
    6.1 บึงโขงหลง 
    6.2 หนองกุดทิง 

27,587.00 
13,837.00 
13,750.00 

1.03 
0.51 
0.51 

 

7. นิคมสร๎างตนเองโพนพิสัย 52,416.00 1.95 อยูํในพ้ืนท่ี อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 
8. ท่ีราชพัสด ุ 8,228.94 0.31  
9. เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 1,230,759.19 45.74  
10. พ้ืนท่ีการเกษตรกรรม และอืน่ ๆ 855,883.19 31.81  

     ที่มา : สํวนทรัพยากรธรรมชาติ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดบึงกาฬ 

 จากการส ารวจพ้ืนที่ปุาตามโครงการส ารวจสถานภาพ และจัดท าแผนที่พ้ืนที่ปุาไม๎ในท๎องที่
จังหวัดบึงกาฬ พบวําปัจจุบันสภาพปุาไม๎ของจังหวัดบึงกาฬมีเนื้อที่ 184 ,631.17 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 6.86  
ของเนื้อที่จังหวัด โดยได๎มีการประกาศก าหนดพ้ืนที่เป็นปุาสงวนแหํงชาติ จ านวน 6 ปุา ซึ่งพ้ืนที่สํวนใหญํได๎ถูก
บุกรุกเป็นที่ดินท ากิน และสวนยางพารา ท าให๎พ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติลดลง มีเนื้อที่ประมาณ 122 ,095 ไรํ 
(พ้ืนที่กันออกจาก สปก.)  
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  (1.2) ปัญหา  
        จากตัวเลขตารางสถานการณ์ปุาไม๎ของจังหวัด  พบวํา ตั้งแตํปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙  พ้ืนที่ปุา
ลดลงอยํางตํอเนื่อง ยกเว๎นปี ๒๕๕๒ ที่พ้ืนที่ปุามีจ านวนเพ่ิมขึ้น  สาเหตุที่พ้ืนที่ปุาลดลงเนื่องจาก 
   (1.2.1) มีการลักลอบตัดไม๎ท าลายปุาโดยเฉพาะไม๎พะยูงบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์
ปุาภูวัว  และการเกิดไฟไหม๎ปุา 
   (2.2.2) การบุกรุกพ้ืนที่ปุา  การถือครองที่ดินเพ่ือปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจ 
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาภูวัว ปุาสงวนแหํงชาติปุาดิบกะลา  ปุาภูสิงห์  และปุาดงชมพู  อ าเภอ
เมืองบึงกาฬ  และอ าเภอบุํงคล๎า  จังหวัดบึงกาฬ   
   (1.2.3) ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ เป็นวัฒนธรรมที่ท ากันมานานแล๎ว เมื่อถึงฤดูฝน
ราษฎรที่อาศัยอยูํบริเวณใกล๎เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว มักจะน าสัตว์เลี้ยง เข๎าไปเลี้ยงแบบปลํอยตาม
ธรรมชาติในพ้ืนที่ ท าให๎เกิดผลกระทบตํอระบบนิเวศน์ตํางๆ ทั้งยังเป็นปัญหาการขาดแคลนอาหารของสัตว์ปุา 

 
   ตารางที่ 27 ประเด็นปัญหาทรัพยากรปุาไม๎ 

ประเด็นปัญหา
ทรัพยากรป่าไม ้

พ้ืนที่ท่ีเกดิปัญหา 
ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความรุนแรง
ของปัญหา 
(1-12) 

การลักลอบตัดไม๎
ท าลายปุา 

อ.บุํงคล๎าและ 
อ.เมืองบึงกาฬ  (บริเวณเขต
รักษาพันธ์สัตว์ปุาภูวัว ปุา
สงวนแหํงชาติปุาดิบกะลา  
ปุาภูสิงห์  และปุาดงชมพู  ) 

3 3 3 9 

การบุกรุกยดึถือ
ครอบครองพ้ืนท่ี
ปุาไม ๎

บริเวณพื้นที่โดยรอบเขต
รักษาพันธ์สัตว์ปุาภูวัว  
ปุาภูสิงห์  และปุาดงชมพู  
อ.เมืองบึงกาฬ  และ  
อ.บุํงคล๎า   

3 4 3 10 

การเลีย้งสัตว์แบบ
ปลํอยตาม
ธรรมชาติในพื้นที ่

บริเวณพื้นที่โดยรอบเขต
รักษาพันธ์สัตว์ปุาภูวัว  
ปุาภูสิงห์  และปุาดงชมพู  
อ.เมืองบึงกาฬ  และ  
อ.บุํงคล๎า   

2 2 2 6 

การเผาปุา 
 

จังหวัดบึงกาฬ 2 3 3 8 

 หมายเหตุ  - ระดับผลกระทบของปัญหา   ระดับ 1 น๎อยท่ีสดุ  ระดบั 2 น๎อย  ระดับ 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด  
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(๒) ทรัพยากรสัตว์ป่า   
(2.1) สถานการณ์ 

(2.1.1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว พ้ืนที่ปุาภูวัว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘๖.๕ ตาราง
กิโลเมตรหรือ ๑๑๖,๕๖๒ ไรํ อยูํในท๎องที่ต าบลหนองเดิ่น ต าบลบุํงคล๎า และต าบลโคกกว๎าง อ าเภอบุํงคล๎า และพ้ืนที่
ต าบลบ๎านต๎อง และต าบลโสกกําม อ าเภอเซกา และต าบลทําดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ ได๎มีการรังวัดฝังหลักเขตรอบพ้ืนที่บริเวณใกล๎เคียงกับหนํวยพิทักษ์ปุาถ้ าฝุุน ซึ่งอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติดงภู
วัว ยังมีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ปุาอาศัยอยูํ จึงได๎ผนวกพ้ืนที่บริเวณนี้เข๎าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว เนื้อที่
ประมาณ ๘,๑๐๐ ไรํ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๒๔,๖๖๒ ไรํ  ทั้งนี้ ข๎อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่ปุาตามโครงการส ารวจสถานภาพ
และจัดท าแผนที่พ้ืนที่ปุาไม๎ในท๎องที่จังหวัดบึงกาฬ  พบวําเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว  มีเนื้อที่  114,070  ไรํ 

ในอดีตปุาภูวัวเคยมีสัตว์ปุาจ าพวก เก๎ง กวาง ช๎างปุา เสือ เลียงผา กระทิง วัวแดง 
อยูํอยํางชุกชุม  แตํถูกลําจนเกือบจะสูญพันธุ์ บางชนิดก็สูญพันธุ์จากพ้ืนที่ไปแล๎ว จากการส ารวจลําสุด   
เมื่อต๎นปี พ.ศ. ๒๕๔๖  พบวํายังมีสัตว์ปุาอีกหลายชนิดที่ยังหลงเหลืออยูํ  สามารถจ าแนกประเภทสัตว์   
เป็น 4 ประเภท  ได๎แก ํ 

-สัตว์ปุาประเภทนก มีจ านวนประมาณ  206 ชนิด  นกที่พบมากได๎แกํ นกกระจี๊ดธรรมดา  
ตํางๆ นกกระแตแต๎แวด  นกพญาปากกว๎างหางยาว  

-สัตว์ปุาประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม  ประมาณ  94  ชนิด  สัตว์ที่พบมาก  ได๎แกํ  
ช๎างปุา  กระจง  หมูปุา  อีเห็น  ลิง  และเก๎ง  

-สัตว์ปุาประเภทสะเทินน้ าสะเทินบก  มีจ านวนประมาณ  28  ชนิด  ที่พบมาก
ได๎แกํ  คางคกบ๎าน  กบนา  เขียดจะนา 

-สัตว์ปุาประเภทสัตว์เลื้อยคลาน  มีจ านวนประมาณ  100  ชนิด  สัตว์ที่พบมาก  
ได๎แกํ  เตํา  จิ้งจกดินลายจุด  กิ้งกําภูวัว  แย๎  ตะกวด  เขียดงูเกาะเตํา  จิ้งเหลนห๎วยภูวัว ส าหรับสัตว์ที่มี
ลักษณะเดํนในพื้นท่ี  ได๎แกํ ช๎าง และกิ่งกําภูวัว  และสัตว์ที่มีจ านวนมาก ได๎แกํ นก แตํเนื่องจากเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาภูวัว มีพ้ืนที่ปุาดงดิบในเขตจ ากัด ประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร สัตว์ปุาสํวนใหญํจึงไมํสามารถเพ่ิม 
ขยายพันธุ์ได๎มาก 
    (2.1.2)  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  มีพ้ืนที่ ๖,๘๔๐ ไรํ  ครอบคลุม
พ้ืนที่อ าเภอเซกา  และอ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ  พ้ืนที่บึงโขงหลงเป็นบึงธรรมชาติมีลักษณะแคบ 
และยาว  ตัวบึงมีเนื้อที่ประมาณ  ๒๒.๑๔  ตารางกิโลเมตร  น้ าลึก  ๕๐ - ๑๐๐  เซนติเมตร  สํวนที่ลึกที่สุดประมาณ  
๖  เมตร  กว๎างประมาณ 2 กิโลเมตร  ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร และสูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ 160 - 
170 เมตร มีความลาดชัน 2 % บึงโขงหลง วางตัวในแนวเหนือ - ใต๎ จากต าบลบ๎านต๎อง อ าเภอเซกา  
ถึงอ าเภอบึงโขงหลง ภายในบึงมีลักษณะคล๎ายเกาะ คือ เป็นดอน 3 ดอน ได๎แกํ ดอนแก๎ว ดอนโพธิ์ ดอนนํอง 
ดอนสวรรค์ บนเกาะ เหลํานี้มีปุาดิบแล๎ง ที่คํอนข๎างสมบูรณ์พ้ืนที่โดยรอบสํวนใหญํคํอนข๎างราบเรียบ มีชุมชน
เมืองอาศัยอยูํตอนลํางของบึง พ้ืนที่ดินรอบบึงเป็นที่นาเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ าที่มีน้ าขังตลอดทั้งปี ในปัจจุบันได๎มีการ
กํอสร๎างท านบกั้นน้ าเพ่ือเสริมขอบบึงธรรมชาติและประตูระบายน้ าทางด๎านใต๎น้ าจากบึงโขงหลง  ไหลลงสูํแมํน้ า
สงคราม  ซึ่งไหลลงสูํแมํน้ าโขงอีกตํอหนึ่งบึงโขงหลงเป็นสํวนหนึ่งของที่ราบน้ าทํวมถึงของแมํน้ าสงคราม  น้ าจากบึง
ไหลลงล าห๎วยฮี้   แล๎วลงสูํแมํน้ าสงครามกํอนออกสูํแมํน้ าโขง  จัดวําเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญแหํงหนึ่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของนกน้ านานาชนิดทั้งนกประจ าถิ่นและนกอพยพ  
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 เขตห๎ามลําสัตว์ปุาบึงโขงหลงเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ าที่มีความส าคัญระหวํางประเทศ  
(Ramsar Site)  เป็นอันดับที่ ๑,๐๙๘ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕4๔ ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ต าบลบ๎านต๎อง  ต าบล
โสกกําม  อ าเภอเซกา  ต าบลบึงโขงหลง  ต าบลโพธิ์หมากแข๎ง  อ าเภอบึงโขงหลงมีเนื้อที่  13,837.5 ไรํ เป็นแหลํง
ประมงที่ส าคัญ แหลํงทํองเที่ยวดูนกน้ า จ านวนนับพัน ๆ ตัวที่อพยพในฤดูหนาวตอนเหนือของบึง เป็นที่ตั้ง
โครงการสูบน้ าด๎วยไฟฟูาของกรมพัฒนาและสํงเสริมพลังงาน  
 จากรายงานสถานภาพพ้ืนที่ชุํมน้ า โดยเขตห๎ามลําสัตว์ปุาบึงโขงหลง (พฤศจิกายน 
2553) พบวําในปี พ.ศ.2549 พบ 148 ชนิด ตํอมาในปี พ.ศ.2553 พบเพ่ิมขึ้นเป็น 157 ชนิด เนื่องจาก  
มีนกอพยพ เข๎ามาในพ้ืนที่อยํางตํอเนื่อง ส าหรับสถานภาพการคุกคาม พบนกที่มีแนวโน๎มใกล๎สูญพันธุ์ 2 ชนิด 
คือ นกกระสาแดง และนกขม้ินขาว สถานภาพใกล๎ถูกคุกคาม ได๎แกํ นกกระแตหัวเทา นกอีลุ๎ม นกแสก เหยี่ยว
ปีกแดง สัตว์ปุาในพ้ืนที่บึงโขงหลง สามารถจ าแนกประเภทสัตว์ ได๎ดังนี้ 
 -  ปลาพบได๎ประมาณ 80 ชนิด เชํน ปลาชํอน ปลาดุกด๎าน ปลาสร๎อยนกเขา 
ปลากระสูบจุด และปลาชนิดที่หายากสถานภาพใกล๎สูญพันธุ์ เชํน ปลาซิวแคระสามจุด ปลาบูํกุดทิง 
 -  สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกพบ 6 ชนิด เขียดบัว เขียดหลังขีด เขียดโมํ กบนา 
อ่ึงอํางบ๎าน คางคกบ๎าน  
 -  สัตว์เลื้อยคลานพบ 10 ชนิด เชํน งูสิง งูเหลือม กิ้งกําหัวแดง จิ้งเหลนน๎อย
หางยาว เตํานา  
 -  สัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนมพบ 3 ชนิด อีเห็น กระรอกหลากสี กระเล็นธรรมดา 

 (2.1.3) พื้นที่ชุ่มน้้ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ มีลักษณะเป็นกุด (Oxbow lake) มี
พ้ืนที่ประมาณ16,500 ไรํ ตั้งอยูํทางทิศใต๎ หํางจากตัวอ าเภอบึงกาฬเพียง 5 กิโลเมตร มีรูปรํางคล๎ายกับปีกผีเสื้อ 
กุดทิงมีระบบนิเวศที่เชื่อมตํอกับแมํน้ าโขง จึงท าให๎มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ระดับความลึกของแหลํงน้ าแหํง
นี้ประมาณ 2 – 5 เมตร และในฤดูน้ าหลากอาจลึกมากสุดถึง 10 เมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย 180 
เมตร      

 บึงกุดทิง พ้ืนที่ชุํมน้ าแหํงบึงกาฬ ยังคงความเป็นธรรมชาติไว๎อยํางแท๎จริงด๎วยความ
อุดมสมบูรณ์ของขนาด ได๎ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ าส าคัญระดับโลก พ้ืนที่แรมซาร์ (Ramsar Site) แหํงที่ 11 ของ
ประเทศไทย และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันพ้ืนที่ชุํมน้ าโลก (World Wetland Day) และได๎รับการประกาศให๎
เป็นแหลํงชุํมน้ าของโลก อันดับที่ 1926 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ที่โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง    จ.บึงกาฬ มีงาน
รณรงค์ที่จะชํวยสื่อสารความเข๎าใจ และสร๎างความตระหนักให๎เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสูํ  ความรํวมมือ และการมีสํวนรํวม
อยํางจริงจังในการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติของกุดทิง ให๎อยูํคูํชุมชนตลอดชั่วลูกชั่วหลาน อันเป็นเจตนารมณ์ของคน
ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของโครงการจัดการพ้ืนที่ชุํมน้ าอยํางมีสํวนรํวมของชุมชนในประเทศไทยและลุํมน้ าโขง WWF 
ประเทศไทย ภายในงานมีการเดินรณรงค์จากมุมมองของชุมชนตําง ๆ รอบกุดทิง เวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่มีทั้งเรื่อง
คุณคําของพ้ืนที่ชุํมน้ า การอนุรักษ์ ปัญหา และอุปสรรคในพ้ืนที่ ฉายให๎เห็นภาพความรํวมมือรํวมใจและเกิดเป็นความ
เข๎มแข็งของชุมชน น าไปสูํการมีสํวนรํวมของชุมชนในการก าหนดทิศทางอนาคตของตัวเองบนแรมซาร์ไซต์แหํงนี้  

 ด๎วยกุดทิง มีระบบนิเวศที่หลากหลาย มีสภาพพ้ืนที่ที่เชื่อมตํอกับแมํน้ าโขง  
จึงท าให๎มีความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ า เชํน ปลาน้ าจืด พบอยํางน๎อย 123 ชนิด ในจ านวนนี้เป็นปลาประจ า
ถิ่น และปลาอพยพที่มาจากแมํน้ าโขง และมากกวํา 56 ชนิดเป็นปลาเศรษฐกิจ กุดทิงเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของปลา
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น้ าจืดขนาดเล็กเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เล็กที่สุดของประเทศไทย ซึ่งได๎แกํ ปลาซิว
แคระ และยังพบปลาที่อยูํในสถานะภาพลํอแหลมตํอการถูกคุกคาม ได๎แกํ ปลายี่สก หรือปลาเอิน ซึ่งพบปลา
เฉพาะถิ่นของแมํน้ าโขงอีก 9 ชนิด นอกจากนี้  กุดทิงยั งเป็นแหลํงพันธุกรรมที่ส าคัญของ กุ๎ งน้ าจืด  
3 ชนิด คือ กุ๎งฝอยเล็ก กุ๎งฝอยใหญํ และกุ๎งฝอยแดง สัตว์น้ าอ่ืนๆ เชํน  ปู แมลงน้ า หอย และกบเขียด พบมากกวํา 
20 ชนิด พ้ืนที่ชุํมน้ า แหํงนี้ยังเป็นแหลํงพักพิงของนกอพยพ และนกประจ าถิ่นอีกหลายชนิด ไมํวํา จะเป็น 
นกเป็ดน้ า เหยี่ยว และนกอ่ืนๆ อีกมากวํา 100 ชนิด โดยเฉพาะเป็ดน้ า 2 ชนิด กวํา 3,000 ตัวสํวนมากเป็นเป็ด
แดง และเป็ดลาย มี เป็ดด าหัวด า ซึ่ งอยูํ ในสถานะภาพถูกคุกคามของโลก และเหยี่ยวที่หาดูได๎ยากอีก  
2 ชนิด คือ เหยี่ยวทุํงแถบเหนือ และเหยี่ยวทุํงพันธุ์ยุโรป  

  (2.2) ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า 

  ตารางที่ 28 ประเด็นปัญหาทรัพยากรสัตว์ปุา  

ประเด็นปัญหา
สัตว์ป่า 

พ้ืนที่ท่ีเกิดปัญหา 
ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความรุนแรง
ของปัญหา 
(1-12) 

การลักลอบ 
ลําสตัว์ปุาและ 
ค๎าสัตว์ปุา 

อ. บุํงคล๎า  
อ.บึงโขงหลง   
อ.เซกา 

2 3 3 8 

การเผาปุา อ. บุํงคล๎า  
อ.บึงโขงหลง   
อ.เซกา 

2 3 4 9 

การบุกรุกปุาและ
ถือครองพ้ืนท่ีปุา
ท าให๎ที่อยูํอาศัย
และที่หากินของ
สัตว์ปุาลดลง 

อ. บุํงคล๎า  
อ.บึงโขงหลง   
อ.เซกา 

2 3 2 7 

การท าการประมง
มีผลกระทบตํอ
นกน้ า/การลํานก
และการเก็บไขํนก 

อ. บุํงคล๎า  
อ.บึงโขงหลง   
อ.เซกา 

2 2 2 6 

มีพื้นท่ีปุาดงดิบใน
เขตจ ากัดไมํ
เพียงพอตํอการ
ขยายปริมาณของ
สัตว์ตํางๆ 

อ. บุํงคล๎า  
อ.บึงโขงหลง   
อ.เซกา 

2 2 2 6 

 

หมายเหตุ: ระดับผลกระทบของปัญหา  ระดับ 1 น๎อยท่ีสดุ  ระดับ 2 น๎อย ระดบั 3 มาก ระดับ 4 มากที่สุด 
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๑4.๔ ทรัพยากรน้้า/แหล่งน้้าต้นทุน  
  แหล่งน้้าบนดิน 

         จังหวัดบึงกาฬ มีลักษณะพ้ืนที่ทอดยาวตามล าน้ าโขง ซึ่งเป็นแมํน้ าสายหลัก และเป็นเส๎นแบํงเขต
แดนระหวํางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน มีระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร จัดอยูํในพ้ืนที่ลุํม
น้ าโขง สํวนที่ ๒ มีพ้ืนที่ลุํมน้ าสาขาจ านวน  ๕  ลุํมน้ า เป็นแหลํงน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญและกระจายอยูํในทุก
พ้ืนที่ของจังหวัดบึงกาฬ  มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือขําย  รวมถึงล าห๎วย  คู  คลอง บึง ฯลฯ  ในอดีตแมํน้ า
และแหลํงน้ าธรรมชาติ เป็นแหลํงรวมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสายน้ า  จึงได๎ถูกน ามาใช๎ประโยชน์ตํอ
การด ารงชีพของประชาชนหลากหลายรูปแบบ  ตั้งแตํการตั้งถิ่นฐาน  การอุปโภคบริโภค  การเพาะปลูก  การ
เลี้ยงสัตว์  การประมง  การคมนาคมขนสํงการติดตํอค๎าขายทั้งในประเทศและตํางประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็นที่
รองรับน้ าตามธรรมชาติและระบายน้ าเพื่อปูองกันอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 

   ตารางท่ี  29  ลุํมน้ าสาขาในท๎องที่จังหวัดบึงกาฬ   
ลุ่มน้้าสาขา ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอ 

1.  แมํน้ าโขงสํวนท่ี ๗ อ.ศรีวิไล   อ.โซํพิสัย   อ.เซกา   อ.บึงโขงหลง อ.เมืองบึงกาฬ อ.บุํงคล๎า 
2.  แมํน้ าสงครามตอนบน อ.โซํพิสัย   
3.  แมํน้ าสงครามตอนลําง อ.ศรีวิไล   อ.โซํพิสัย อ.พรเจริญ  อ.เซกา   อ.บึงโขงหลง 
4.  ห๎วยคอง อ.เมืองบึงกาฬ  อ.โซํพิสัย    อ.พรเจริญ 
5.  ห๎วยฮี้ อ.เซกา 

                    ที่มา: โครงการชลประทานจังหวัดบึงกาฬ  

 ตารางท่ี  30  พ้ืนที่ลุํมน้ าสาขา 

รหัสลุม่น้้าสาขา ลุ่มน้้าสาขา 
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

ตร.กม. ไร่ 
๐๒๒๓ แมํน้ าโขงสํวนท่ี ๗ ๒,๓๕๖.๘๕ ๑,๔๗๓,๐๓๓.๐๕ 
๐๒๒๔ แมํน้ าสงครามตอนบน ๓,๒๗๐.๘๑ ๒,๐๔๔,๒๕๔.๗๒ 
๐๒๒๕ แมํน้ าสงครามตอนลําง ๓,๐๖๕.๖๐ ๑,๙๑๖,๐๐๐.๙๖ 
๐๒๒๖ ห๎วยคอง ๗๐๙.๓๑ ๔๔๓,๓๒๐.๔๔ 
๐๒๒๗ ห๎วยฮี้ ๗๔๓.๖๐ ๔๖๔,๗๕๐.๐๔ 

           ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าปี พ.ศ.๒๕๕๐ 
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 แหล่งน้้าตามโครงการชลประทาน จ้านวน 17 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 25,990 ไร่ 

 ตารางท่ี 31 บัญชีแหล่งน้้าโครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 
ล้าดับ ชื่อโครงการ ที่ต้ัง ความจุ พ้ืนที่รับประโยชน์ 

1 อ่างเก็บน้้าห้วยสหาย บ.บุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า 1.960  
2 ประตูระบายน้้าห้วยบางบาด บ.บังบาด ต.ชัยพร อ.เมืองฯ  16,000 
3 อ่างเก็บน้้าห้วยซ้า บ.โซ่ ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย 2.400 1,472 
4 ฝายห้วยปากคลอง บ.ปากคลอง ต.หนองหัวช้าง อ.พร

เจริญ 
 1,500 

5 อ่างเก็บน้้าห้วยก้านเหลือง บ.ดงเกษม ต.นาแสง อ.ศรีวิไล 0.670 200 
6 อ่างเก็บน้้าภูทอก บ.นาค้าแคน ต.แสง อ.ศรีวิไล 0.525 300 
7 อ่างเก็บน้้าบึงโขงหลง บ.ดอนกลาง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขง

หลง 
12.000 2,000 

8 อ่างเก็บน้้าบ้านนาต้อง บ.นาต้อง ต.ชัยพร อ.เมืองฯ 1.229 500 
9 อ่างเก็บน้้าห้วยแสนช้างไล่ บ.ภูทรายทอง ต.บ้านต้อง อ.เซกา 0.913 1,201 
10 อ่างเก็บน้้าห้วยฮี้ บ.หนองบัวงาม ต.นาสะแบง อ.ศรี

วิไล 
7.000 1,800 

11 ฝายห้วยหนิง  
(สนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง) 

บ.โนนสวนปอ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขง
หลง 

 90 

12 ฝายห้วยหินลาด บ.ห้วยหินลาด ต.บึงโขงหลง อ.บึง
โขงหลง 

 500 

13 ฝายบ้านหนองเข็ง บ.หนองเข็ง ต.หอค้า อ.เมืองฯ  300 
14 ฝายบ้านสะง้อ บ.สะง้อ ต.หอค้า อ.เมืองฯ  300 
15 ฝายบ้านท่าโพธิ์ บ.ท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองฯ  500 
16 ฝายห้วยขาว บ.ห้วยเรือใหญ่ ต.ค้านาดี อ.เมืองฯ  2,000 
17 อ่างเก็บน้้าห้วยหินตัน บ.เวินโดน ต.ปากคาด อ.ปากคาด  500 

    ที่มา : โครงการชลประทานบึงกาฬ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

  แหล่งน้้าใต้ดิน 
  จังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนบํอบาดาลทั้งสิ้น 2,832 บํอ (ข๎อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554) สํวน
ใหญํเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค 339 บํอ ธุรกิจ 135 บํอ การเกษตร 13 บํอ 
  ทั้งนี้ ศักยภาพในการเก็บกักน้ าบาดาลและปริมาณน้ าสามารถพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎โดยไมํเกิด
ผลกระทบตํอระบบน้ าบาดาล หรืออัตราการให๎น้ าปลอดภัยของลุํมน้ าสาขาในจังหวัด  

๑4.๕ ปริมาณฝน  ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของลุํมน้ าสาขาในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬมีคําผันแปรระหวําง  
๑,๕๗๐.๓๕ – ๒,๕๘๐.๘๐ มม. โดยมีรายละเอียดแตํละลุํมน้ า ดังนี้ 
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      ตารางท่ี 30 ปริมาณน้ าฝน 

รหัสลุม่น้้าสาขา ลุ่มน้้าสาขา 
พ้ืนที่ลุ่มน้้า 

สาขา 
(ตร.กม.) 

ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย (มม.) 
รายป ี ฤดูฝน 

(พ.ค.-ต.ค.) 
ฤดูแล๎ง 

(พ.ย.-เม.ย.) 

๐๒๒๓ แมํน้ าโขงสํวนท่ี ๗ ๒,๓๕๖.๘๕ ๒,๕๘๐.๘๐ ๑,๓๙๗.๐๖ ๑๘๓.๗๓ 

๐๒๒๔ แมํน้ าสงครามตอนบน ๓,๒๗๐.๘๑ ๑,๕๗๐.๓๕ ๑,๔๓๘.๖๘ ๑๓๑.๖๘ 

๐๒๒๕ แมํน้ าสงครามตอนลําง ๓,๐๖๕.๖๐ ๑,๘๖๑.๓๑ ๑,๗๑๖.๖๙ ๑๔๔.๖๒ 

๐๒๒๖ ห๎วยคอง ๗๐๙.๓๑ ๒,๐๐๖.๕๑ ๑,๘๔๙.๐๑ ๑๕๗.๕ 

๐๒๒๗ ห๎วยฮี้ ๗๔๓.๖ ๒,๑๒๘.๗๗ ๑,๙๖๑.๗๓ ๑๖๗.๐๔ 
 

         ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าปี พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

๑4.๖ ปริมาณน้้าท่า  ปริมาณน้ าทํารายปีเฉลี่ยของลุํมน้ าสาขาในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬมีปริมาณน้ าทํา
รายปีเฉลี่ยตํอหนํวยพื้นที่มีคําอยูํระหวําง ๑๕.๓๓ – ๓๐.๘๔ ลิตร/วินาที/ตร.กม. ดังนี้ 

 ตารางที่ 32 ปริมาณน้ าทํา 
          ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าปี พ.ศ.๒๕๕๐ 

๑4.7 ทรัพยากรธรณี 

     จังหวัดหนองคาย/บึงกาฬมีทรัพยากรแรํธาตุที่ส าคัญ  ได๎แกํ  เกลือหิน  หินปูน ทราย และหิน
กรวด  ทั้งนี้มีจ านวนสถานประกอบการเกลือสินเธาว์ในพ้ืนที่ จ านวน  ๒  แหํง  และอีก ๑ แหํงยังไมํแจ๎ง
ประกอบการ  นอกจากนี้ยังพบวํามีการเปิดสถานประกอบการโรงโมํหินจ านวน ๓ แหํง  (สิ่งแวดล๎อมภาค ที่  ๙  
อุดรธานี, ส านักงาน ๒๕๔๙;  อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแรํ,  กรม, ๒๕๔๘) และรายงานสรุปสัมปทาน
บัตร ณ วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๒  ของกองสัมปทานเหมืองแรํ กรมทรัพยากรธรณี พบวํา ในพ้ืนที่จังหวัด
หนองคาย/บึงกาฬไมํมีเหมืองแรํที่ได๎รับประทานบัตรแตํอยํางใด  แตํในจังหวัดเฉพาะบึงกาฬมีการขออนุญาต
ดูดทราย จ านวน  22 ราย   

 

รหัสลุม่น้้า
สาขา 

ลุ่มน้้าสาขา 
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา  

(ตร.กม.) 

ปริมาณน้้าท่า  (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้้าท่าต่อหน่วย
พ้ืนที่ 

(ลิตร/วินาที/ตร.กม.) 
รายปีเฉลี่ย 

ฤดูฝน 
(พ.ค.-ต.ค.) 

ฤดูแล้ง 
(พ.ย.-เม.ย.) 

๐๒๒๓ แมํน้ าโขงสํวนท่ี ๗ ๒,๓๕๖.๘๕ ๒,๒๙๒.๔๘ ๒,๑๕๒.๙๐ ๑๓๙.๕๘ ๓๐.๘๔ 

๐๒๒๔ แมํน้ าสงครามตอนบน ๓,๒๗๐.๘๑ ๑,๕๘๑.๓๑ ๑,๕๔๖.๖๔ ๓๔.๖๗ ๑๕.๓๓ 

๐๒๒๕ แมํน้ าสงครามตอนลําง ๓,๐๖๕.๖๐ ๑,๘๘๐.๔๗ ๑,๘๓๐.๕๒ ๔๙.๙๕ ๑๙.๔๕ 

๐๒๒๖ ห๎วยคอง ๗๐๙.๓๑ ๔๑๖.๘๙ ๓๙๑.๕๑ ๒๕.๓๘ ๑๘.๖๔ 

๐๒๒๗ ห๎วยฮี้ ๗๔๓.๖ ๕๕๕.๓๓ ๔๙๐.๙๘ ๖๔.๓๕ ๒๓.๖๘ 



 ๓๗ 
 

บรรยายสรุปจังหวดับึงกาฬ   

  ตารางท่ี 33 จ้านวนผู้ขออนุญาตดูดทราย 

อ้าเภอ ขอใบอนุญาตใหม่ ขอต่อใบอนุญาต รวมท้ังสิ้น (ราย) 

บึงโขงหลง ๓ ๙ ๑๒ 

อ าเภอเมืองบึงกาฬ ๒ ๘ ๑๐ 

รวม ๕ ๑๗ ๒๒ 

      ทีม่า : ส านักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ  : 15 พ.ย. ๒๕๕5 
จังหวัดบึงกาฬ  มีทรัพยากรแร่ที่ส้าคัญ ๒ ชนิด คือ ทรายน้้าจืด และเกลือ  

ทราย แหลํงทรายส าหรับกํอสร๎างทั้งหมดเป็นทรายจากแมํน้ าโขง ซึ่งมีการกระจายตัวตลอดล าน้ า 
ตั้งแตํเขตอ าเภอปากคาดจนถึงอ าเภอบุํงคล๎า  

เกลือ จังหวัดบึงกาฬเป็นสํวนหนึ่งของลุํมแอํงสกลนครซึ่งรองรับด๎วยชั้นเกลือหิน พื้นที่ท าเกลือเป็น
พื้นที่ที่มีแนวชั้นเกลืออยูํที่ระดับตื้น (๖๐ - ๘๐ เมตร) และเป็นแนวตํอเนื่องขึ้นมาจากอ าเภอบ๎านมํวงจังหวัด
สกลนคร การผลิตเกลือสินเธาว์ท าโดยการสูบน้ าเกลือใต๎ดินขึ้นมาตากอยูํ ในเขตต าบลค าแก๎ว อ าเภอโซํพิสัยมี
ผู๎ประกอบการประมาณ ๑๐ ราย เนื้อท่ีประมาณ ๗๐ ไรํ ผลผลิตเกลือรวมประมาณ ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ ตัน/ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดบึงกาฬ มีหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม จ้านวน 1 อ้าเภอ 2 ต้าบล 6 หมู่บ้าน  

 

 

 

 

 



 ๓๘ 
 

บรรยายสรุปจังหวดับึงกาฬ   

  ตารางท่ี 34 รายชื่อหมูํบ๎านที่เสี่ยงภัยพิบัติดินโคลนถลํมจังหวัดบึงกาฬ ปี 2555 

รหัสจังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัย ความเสยีหายที่อาจไดร๎ับ  

อ าเภอ  ต าบล อ าเภอ ต าบล หมู ํ ช่ือหมูํบ๎าน ครัวเรือน(หลัง) พื้นการเกษตร(ไรํ) หมายเหต ุ

38080104 บุํงคล๎า บุํงคล๎า 4 นาจาน 170 500-1,000  
38080106 บุํงคล๎า บุํงคล๎า 6 ดอนแพง 80 500-1,000  
38080107 บุํงคล๎า บุํงคล๎า 7 ขามเปี้ย 165 500-1,000  
38080109 บุํงคล๎า บุํงคล๎า 9 โนนสะอาด 100 500-1,000  
38080305 บุํงคล๎า โคกกว๎าง 5 โนนไพศาล 30 500-1,000  
38080308 บุํงคล๎า โคกกว๎าง 8 สมพร 8 500-1,000  

           ที่มา: ส านักงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ  

 
๑4.8 ความหลากหลายทางชีวภาพ (ท่ีมา:ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ ๙ ) 

   จังหวัดบึงกาฬมีสถานที่ท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติที่ส าคัญหลายแหํง  แตํมีแหลํงน้ าที่
ส าคัญซึ่งได๎รับการจัดตั้งให๎เป็นพ้ืนที่ชุํมน้ าที่มีความส าคัญระดับประเทศ  ล าดับที่  ๑,๐๙๘  (พ.ศ. ๒๕๔๔)  
ได๎แกํ  “บึงโขงหลง” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญํ มีความกว๎าง ๒ – ๓ กม.และมีความยาว 
๑๓ กม.                     อยูํในพื้นท่ีอ าเภอเซกาและอ าเภอบึงโขงหลง เป็นแหลํงน้ าธรรมชาติของชุมชน  ด๎าน
การเกษตร  อุปโภค/บริโภค  แหลํงประกอบอาชีพด๎านสัตว์น้ าของชุมชน  รอบ ๆ บริเวณมีพันธุ์ไม๎ขนาดใหญํ  
เชํน  ยาง  ตะแบกใหญํ  ประดูํ  เป็นต๎น  ในตัวบึงมีพันธุ์ไม๎น้ าและพืชใต๎น้ าขึ้นอยูํเป็นจ านวนมาก  ต๎นไม๎และ
หญ๎าริมน้ าเป็นที่วางไขํและท่ีอยูํอาศัยของนกหลายชนิด  เป็นที่อยูํอาศัยของนกปุาอยํางน๎อย  ๒๙  ชนิด  มีนก
น้ า นกชายเลนอยํางน๎อย ๒๗ ชนิด  และนกที่ใกล๎สูญพันธุ์ของไทย  ได๎แกํ นกกระสาแดง มีพันธุ์ปลาชนิดตํางๆ 
อยํางน๎อย  ๒๕  ชนิด มีพันธุ์ปลาที่มีสภาพใกล๎สูญพันธุ์  ได๎แกํ  ปลาดุกด๎าน  ปลาบูํแคระ  และพบเห็นสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก ๖  ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน ๑๐ ชนิด  และสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม  ๒  ชนิด  คือ  กระรอกสี  
และกระเล็นธรรมดา   

 หนองกุดทิง  เป็นหนองน้ าขนาดใหญํมีความกว๎างโดยเฉลี่ย  ๒๒,๐๐๐  ไรํ  ลึก ๕-๑๐ เมตร 
อยูํในอ าเภอเมืองบึงกาฬ  เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด๎วยสัตว์น้ ากวํา   ๒๕๐  สาย
พันธุ์  มีปลาที่เป็นเอกลักษณ์ไมํมีที่ใดในโลก  ๒๐ สายพันธ์  พืชน้ ากวํา ๒๐๐ ชนิดเป็นที่ท ามาหากินของ
ประชาชนในบริเวณนั้นกวํา  ๒,๐๐๐ ครัวเรือน  มีนกพันธุ์ตํางๆกวํา  ๔๐  ชนิด  ด๎วยความอุดมสมบูรณ์
ดังกลําวจึงมีนกและสัตว์น้ าอาศัยอยูํเพ่ือเพาะพันธุ์ตลอดทั้งปี  เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรี 
ได๎มีมติให๎เพ่ิมเติม กุดทิง เป็นพ้ืนที่ชุํมน้ าระดับนานาชาติ และเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ าที่สมควรเสนอเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ าที่มี
ความส าคัญระหวํางประเทศ (Ramsar site) พ้ืนที่แรมซาร์ไซต์ แหํงที่ ๑๒  ของประเทศไทย  และล าดับที่   
๑,๗๓๓  ของโลก  

 



 ๓๙ 
 

บรรยายสรุปจังหวดับึงกาฬ   

 สภาพปัญหาของพ้ืนที่ชุํมน้ าในพ้ืนที่สํวนใหญํถูกบุกรุกท าลายและ/หรือถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปใช๎ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน เชํน เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง เป็นต๎น ซึ่งปัญหา
เหลํานี้นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวํา ในการบริหารจัดการระบบนิเวศพ้ืนที่ชุํมน้ ายัง
ขาดเครื่องมือและกลไกที่ส าคัญ เนื่องจากไมํมีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องโดยตรงที่จะคุ๎มครองและรักษาระบบนิเวศ
พ้ืนที่ชุํมน้ า ซึ่งมีเพียงมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุํมน้ า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
เทํานั้นทีใ่ช๎เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชุํมน้ าแตํละแหํง 

๑4.9 คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน 
     จังหวัดบึงกาฬ ได๎มีการตรวจสอบและเฝูาระวังคุณภาพน้ าของแมํน้ าสายหลักในแมํน้ าสงคราม           
ซึ่งเป็นแหลํงน้ าผิวดินที่ส าคัญระดับประเทศ โดยมีสถานีตรวจวัดจ านวน ๒ สถานี ได๎แกํ สถานี บ๎านทํากกแดง 
อ าเภอเซกา และบ๎านห๎วยสงคราม อ าเภอโซํพิสัย ท าการเก็บตัวอยํางน้ าปีละ ๔ ครั้ง ซึ่งคุณภาพน้ าในปี ๒๕๕5 
อยูํในเกณฑ์ดี และพอใช๎   

  ๑4.๑0 น้้าเสียชุมชน 
       น้ าเสียจากชุมชน เป็นน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมตํางๆ ของประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชน เชํน 
การระบายน้ าจากครัวเรือนและอาคาร บางแหํงระบายน้ าจากส๎วมหรือจากการประกอบกิจการลงทํอระบายน้ า
หรือแหลํงน้ าโดยตรง สํวนใหญํจะมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ การจัดการน้ าเสียที่มีอยูํคือ บ๎านเรือนมี
การบ าบัดน้ าเสียเบื้องต๎นด๎วยการติดตั้งบํอเกรอะบํอซึม หรืออาคารบางประเภทที่ต๎องมีการจัดสร๎างระบบ
บ าบัดน้ าเสียและต๎องบ าบัดน้ าเสียให๎เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร ดังนั้น น้ าเสีย
จากชุมชนเมืองจึงยังไมํมีระบบจัดการน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และยังคงระบายน้ าเสียลงทํอ
สาธารณะและลงสูํแหลํงน้ าหรือออกสูํสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยูํใกล๎แหลํงน้ าท าให๎แหลํงน้ ากลายเป็น
แหลํงรองรับน้ าเสีย  

     ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได๎มีการก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายส าหรับการจัดการน้ าเสียชุมชน 
โดยเฉพาะการจัดสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เพ่ือที่ อปท. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะได๎ใช๎เป็นแนวทางใน
การเสนอและพิจารณาโครงการเพ่ือจัดสรรบงประมาณให๎กับ อปท. ภายใต๎แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด เงินกองทุนสิ่งแวดล๎อมหรือแหลํงเงินอ่ืน ระยะเวลา ๒๐ ปี คือระหวํางปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๘๔ โดยพ้ืนที่เปูาหมายส าหรับการจัดการน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ตามที่กรม
ควบคุมมลพิษก าหนดในชํวงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีดังนี้   เทศบาลต าบลปากคาด   เทศบาลต าบลโซํพิสัย  
เทศบาลต าบลพรเจริญ เทศบาลต าบลศรีพนา เทศบาลต าบลทําสะอาด  และเทศบาลต าบลดอนหญ๎านาง 
ขณะนี้จังหวัดบึงกาฬยังไมํมีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

 ๑4.11 คุณภาพอากาศ 
          จังหวัดบึงกาฬ ยังไมํได๎ประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศ แตํในอนาคตอาจเกิดปัญหาได๎ เนื่องจาก
แนวโน๎มของการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  การขยายตัวทางเศรษฐกิจด๎านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม                       
การเพ่ิมข้ึนของยานพาหนะที่ใช๎ในการสัญจรและบริการขนสํงสินค๎า  ซึ่งคาดวําจะมีการเพ่ิมขึ้นของรถยนต์ทุกๆ 
ปี สิ่งเหลํานี้จะท าให๎มีการปลํอยมลพิษสูํอากาศในจ านวนมาก ได๎แกํ การปลํอยก๏าซจากทํอไอเสียรถยนต์ ฝุุน
ละออง และการใช๎นวัตกรรมในการเผาเศษวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว  จะท าให๎สภาพแวดล๎อมทางอากาศเสื่อม
โทรมอยํางรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่จะต๎องหามาตรการในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาดังกลําวไว๎ลํวงหน๎า 
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๑4.๑2 คุณภาพเสียง   
         จังหวัดบึงกาฬยังไมํมีอุปกรณ์และสถานีตรวจวัด และไมํมีเรื่องร๎องเรียน  ปัญหามลพิษทางเสียง

จากโรงงานอุตสาหกรรมมีน๎อยและอยูํในระดับที่ไมํรุนแรง ในสํวนใหญํมลพิษทางเสียงเกิดจากยวดยานพาหนะ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งจากรถบรรทุก รถยนต์ จักรยานยนต์และสามล๎อรับจ๎าง ที่สัญจรไปมา และเกิดจากสถาน
บริการซํอมเครื่องยนต์ รถยนต์ อํูซํอมเคาะพํนสีรถยนต์ และโรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ไม๎เครื่องเรือนแตํมีผลกระทบ
ที่ไมํรุนแรง 

  ๑4.๑3 ขยะมูลฝอย 
   ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของจังหวัดบึงกาฬ ปี ๒๕๕๔ จ านวน ๖๕ ตันตํอวัน เฉลี่ย
อัตราการทิ้งขยะ ๐.๖2  กิโลกรัม/คน/วัน 
   การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดบึงกาฬนับวําเป็นปัญหาส าคัญที่ควรด าเนินการแก๎ไข
อยํางเรํงดํวน เนื่องจากจ านวนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) รวมทั้งสิ้น ๕๙ แหํง เป็นเทศบาลต าบล 
(ทต.) จ านวน ๑๕ แหํง และองค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) จ านวน ๔๔ แหํง โดยมีองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 7 แหํง หรือคิดเป็นร๎อยละ ๑๑.๘๖ของ อปท. 
ทั้งหมดในจังหวัด 
   ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพียง ๑ แหํง โดยมี
เทศบาลต าบลศรีพนา เป็นผู๎ด าเนินการบริหารจัดการ (ระบบก าจัด sanitary landfill)  และมี อปท. ข๎างเคียง 
จ านวน ๖ แหํง ที่น าขยะมูลฝอยมารํวมก าจัดด๎วย ได๎แกํ เทศบาลต าบลบึงโขงหลง อบต.บึงโขงหลง อบต.เซกา 
อบต.หนองทุํม อบต.ปุาแฝก อบต.ทําดอกค า รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เข๎าสูํระบบก าจัดประมาณเดือนละ 
๓๕๐ ตัน  
   (1) สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย  ชุมชนของจังหวัดบึงกาฬ พบวํา หลายชุมชนไมํมี
สถานที่ก าจัดขยะหรือมีแตํการก าจัดขยะอยํางไมํถูกสุขลักษณะ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํท าการทิ้ง
ขยะมูลฝอยและก าจัดโดยการเทกองและเผาเป็นครั้งคราวขาดการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยอยํางถูกหลัก
สุขาภิบาลกํอให๎เกิดปัญหาเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคติดตํอ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่
กักขังน้ าฝนและท าให๎น้ าเกิดการเนําเสีย ซึ่งน้ าเสียเหลํานี้จะไหลลงสูํแหลํงน้ าธรรมชาติและแหลํงน้ าใต๎ดินได๎  
หลายชุมชนที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค๎างจะมีการสะสมปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้นการจัดการ
ขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน และควรมีแผนบริหารจัดการ
เตรียมด าเนินการในอนาคต 
   (๒) กากสารพิษและสารอันตราย  

     ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการจดทะเบียนสารเคมีทางเกษตรมากเป็นอันดับ  ๑ ของ
โลกและจากข๎อมูลพบวํา  ในปี ๒๕๕๓ มีการผลิตและน าเข๎าสารเคมีจากตํางประเทศรวม ๔๐.๕ ล๎านตันเพ่ิมขึ้น
จากปี ๒๕๕๑ มีการผลิตและน าเข๎าสารเคมีจากตํางประเทศรวม  ๒๙.๔๕  ล๎านตันท าให๎เสี่ยงตํอการเกิดปัญหา
ด๎านสิ่งแวดล๎อม  และสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเนื่องมาจากการใช๎ การเก็บรักษา การขนสํงที่ไ มํ
ปลอดภัย (ที่มา : ข๎อมูลเพ่ือจัดท าแผน ๑๑ ,๒๕๕๔) และจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามาก
เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคและเป็นจังหวัดเกษตรกรรม  มีการใช๎สารเคมีในภาคเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก แตํ
ไมํมีการเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับมูลการใช๎สารเคมีในภาคเกษตรกรรม  กากสารพิษและสารอันตรายในจังหวัดแตํ
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อยํางใด  จึงมีความจ าเป็นต๎องจัดเก็บข๎อมูล เพ่ือปูองกันผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมที่อาจจะเกิดขึ้น  รวมถึงเพ่ือ
ชี้แจงให๎กบัผู๎ใช๎สารเคมีให๎ใช๎เก็บรักษาและขนสํงอยํางปลอดภัย 

๑4.14 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม (ที่มา:ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙) 
 (๑) ภูทอก อ าเภอศรีวิไล เป็นภูเขาหินแกรนิต เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร ซึ่งบริเวณวัด

เป็นเขตห๎ามบกุรุกท าลายปุาไม๎และสัตว์และลําสัตว์ปุา ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีทิวทัศน์ที่งดงาม ปัจจุบันมี
การสร๎างบันไดขึ้นภูทอก ๗ ชั้น ชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งของพุทธวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สภาพปัญหาขาด
การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ มีการขีดเขียนผนังหิน 

(๒) น้้าตกเจ็ดสีภูวัว อ าเภอศรีวิไล อยูํในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว เป็นลานหินใหญํ มีน้ าตก
ไหลลดหลั่นลงมา ๒-๓ ชั้น มีน้ าไหลตลอดปี มีจุดเดํน คือไอหมอกยามเช๎าระเหยไปกระทบกับแสงแดดท าให๎
น้ าตกที่ไหลลงมามีหลายหลากสีเหมือนสีรุ๎ง สภาพปัญหา มีการบุกรุกลักลอบตัดไม๎ ขาดการดูแลรั กษาความ
สะอาด 
๑5. พลังงาน 
 ๑5.๑ สถานการณ์อุปทานพลังงาน 
        จังหวัดหนองคาย/บึงกาฬ  มีอุปทานพลังงานทั้งสิ้นเทํากับ ๑๒๘ ktoe ในปี พ.ศ.๒๕๔๙  ได๎
ลดลงเป็น  ๑๒๑ ktoe ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ และลดลงเป็น ๑๑๓ ktoe ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยในอุปทานพลังงาน
ของจังหวัดหนองคายในชํวงเวลาดังกลําวมีสัดสํวนของพลังงานหมุนเวียนที่ร๎อยละ ๙ ของปริมาณอุปทาน
พลังงานทั้งหมด  
   เมื่อพิจารณาการน าเข๎าพลังงานของจังหวัดหนองคาย/บึงกาฬ พบวํามีการน าเข๎าพลังงานสูง
มากและเมื่อพิจารณาสัดสํวนการน าเข๎าพลังงานเชิงพาณิชย์กับอุปทานพลังงานเชิงพาณิชย์ของจั งหวัด พบวํา 
ร๎อยละ ๑๐๐ ของอุปทานพลังงานเชิงพาณิชย์มาจากการน าเข๎า สํวนการน าเข๎าพลังงานเชิงพาณิชย์เทียบกับ
อุปทานพลังงานรวม พบวํา พลังงานเชิงพาณิชย์จากการน าเข๎ามีสัดสํวนสูงถึงร๎อยละ ๙๐ ของอุปทานพลังงาน
รวม และส าหรับอุปทานพลังงานเชิงพาณิชย์เทียบกับอุปทานพลังงานรวมนั้น ร๎ อยละ ๙๐ เป็นการพ่ึงพา
พลังงานเชิงพาณิชย์  

  ตารางท่ี 35  สัดส่วนอุปทานพลังงาน 
(หนํวย : ร๎อยละ) 

สัดส่วนอุปทานพลังงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
การน าเข๎าพลังงานเชิงพาณิชย์เทียบกับอุปทานพลังงานเชิงพาณิชย์ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
การน าเข๎าพลังงานเชิงพาณิชย์เทียบกับอปุทานพลังงานรวม ๘๖.๗๑ ๘๕.๑๒ ๑๐๐ 
อุปทานพลังงานเชิงพาณิชย์เทียบกับอุปทานพลังงานรวม ๘๖.๗๑ ๘๕.๑๒ ๑๐๐ 
     ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ณ พฤศจิกายน 2555 

๑5.๒ อุปสงค์พลังงาน 
         ความต๎องการพลังงานเมื่อพิจารณาจากการใช๎พลังงานขั้นสุดท๎ายของจังหวัดหนองคาย/บึงกาฬ
พบวํา การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย์ ร๎อยละ ๓๕ เป็นความต๎องการใช๎น้ ามันดีเซลหมุนเร็วและไบโอดีเซล 
รองลงมาเป็นความต๎องการใช๎ก๏าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันเตา น้ ามันเบนซิน ๙๑ และ ๙๕ ตามล าดับ ในขณะที่
เมื่อพิจารณาการใช๎ไฟฟูาในจังหวัดหนองคาย/บึงกาฬ พบวํามีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี เมื่อพิจารณาพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบอ่ืนๆ พบวําก็มีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้นเชํนกันซึ่งเป็นผลจากการสํงเสริมและประชาสัมพันธ์อยําง
ตํอเนื่อง  
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   เมื่อเปรียบเทียบการบริโภคพลังงานขั้นสุดท๎ายพบวํา พลังงานร๎อยละ ๗๔ ถูกใช๎ไปในภาค
ขนสํง รองลงมา เป็นภาคธุรกิจ และเมื่อพิจารณาผลผลิตของภาคเศรษฐกิจตํางๆพบวํา ผลผลิตมวลรวมจังหวัด 
(GPP) ของจังหวัดหนองคาย/บึงกาฬเฉลี่ยเทํากับ ๑๓,๙๐๕ ล๎านบาทคิดเป็นร๎อยละ ๔๙ มาจากภาคธุรกิจ 
รองลงมาเป็นภาคเกษตรและมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง   
   เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการใช๎พลังงาน (Energy intensity) พบวํา ประสิทธิภาพของ
การใช๎พลังงานภาคเกษตรมีประสิทธิภาพสูงสุดและภาคธุรกิจมีประสิทธิภาพต่ าสุด สํวนแนวโน๎มการใช๎พลังงาน
โดยรวมของจังหวัดมีแนวโน๎มทรงตัว 
 

๑6. การท่องเที่ยว 
  จังหวัดบึงกาฬมีแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจทั้งแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามมากมาย ซึ่งจ าแนกเป็นอ าเภอ ดังนี้ 
           ๑6.๑ แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 

(๑) อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  
(๑.๑) เจ้าแม่สองนาง 
ประวัติความเป็นมา ผู๎เรียบเรียงประวัติของเจ๎าแมํสองนาง 
ได๎เขียนไว๎ดังนี้ ตามที่ได๎รับฟังค าบอกเลําจากผู๎เฒํามาคือ 
พํอตู๎จ้ านาค สุริยะกาญจน์ (จ้ า หมายถึง คนดูแลศาลเจ๎า) 
และพํอตู๎เฮือง ผิวเฟ่ือง (ปัจจุบันอยูํคุ๎มเหนือ) เลําวํา เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๑๓๗ เกิดศึกฮํอ ได๎ขับไลํคนไทยออกจากลุํมแมํน้ า

โขง ลงมาทางตอนใต๎ พวกเผําพันธุ์ไทยเดิมก็อพยพลงมาตาม
แมํน้ าโขง มาปักหลักอยูํหลายแหํง แบํงกันอยูํคนละมุมตามลุํม

แมํน้ าโขงในชํวงอพยพลงมา พํอตู๎พรมก็ได๎เสียเมียรักไปด๎วยโรคอหิวาห์ ในกลางทางเหลือแตํลูกสาวสองคน คือ 
นางสมสี และนางบัวลี จึงเดินทางตํอลงมาในเขตชัยบุรี (อ.เมืองบึงกาฬ ปัจจุบัน) 
  (๑.๒) พํอพรมเป็นผู๎มีวิชาอาคมแกํกล๎า ก็ไปอยูํดอนหอทุํง
(กุดทิง ปัจจุบัน) ให๎ลูกสาวสองคนอยูํที่หนองบึงกาฬ แตํสองคนไมํ
ยอมแตํงงานขออยูํเป็นโสดตลอดไป ตํอมาผู๎เป็นพํอก็เสียชีวิตลง ลูก
ทั้งสองก็เอาศพไว๎ ณ ที่ดอนหอทุํง (กุดทิงปัจจุบัน) สองคนพ่ีน๎อง นาง
สมสี และนางบัวลี ก็ล๎มปุวยลงเพราะขาดแมํ ขาดพํอ ได๎เอาสุสานไป
เก็บไว๎บริเวณบ๎านของตู๎จารย์มา ต๎นหาบึ้ง (ที่ธนาคารกสิกรไทย) 
หลังจากนั้นมา เมื่อปี ๒๔๙๘ ได๎ย๎ายศาลมาอยูํที่มุมทางเข๎า รพ. 
ปัจจุบัน และได๎ย๎ายศาลเจ๎าแมํสองนางมาอยูํที่ปัจจุบัน จนทุกวันนี้ เจ๎าแมํสองนางเป็นศาลอันศักดิ์สิทธิ์ทั่ว
สารทิศผู๎คนไปมาได๎กราบไหว๎บูชา ขอพรให๎เจริญรุํงเรือง บริเวณที่สร๎างศาลเจ๎าแมํสองนางปัจจุบันแตํกํอนมีต๎น
พุทราอยูํสองต๎นลูกดก ทางราชการต๎องการย๎ายศาลเจ๎าแมํสองนางไปที่อ่ืน พอไปดูทางโหราศาสตร์ แล๎วบอกวํา 
ย๎ายไมํได๎ขออยูํที่เดิม เพราะมองเห็นแมํน้ าโขงตลอดทั้งปี 
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(๑.๓) วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยูํเขตพ้ืนที่บ๎าน อาฮงหมูํ ๓  ต.ไค
สี อ. เมืองบึงกาฬ จ.หนองคาย ตั้งอยูํหํางจาก อ.เมืองบึง
กาฬ ๒๑ กิโลเมตร หํางจากจังหวัดหนองคาย ๑๑๕ 
กิโลเมตร วัดตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ าโขงบริเวณแกํงอาฮง เมื่ออดีต
กาลนานมาแล๎วหลวงพํอลุนผู๎กํอตั้งวัดนี้ขึ้นมาในกลางปุาดง
ดิบปะปนกับโขดหิน น๎อยใหญํ ซึ่งเป็นเทือกเขาเชื่อมโยงมา
จากฝั่งประเทศลาววัดนี้มีชื่อเรียกวํา "วัดปุาเลไลย" ตํอมา

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ หลวงพํอลุนได๎มรณภาพลงท าให๎วัดนี้ไมํมีพระภิกษุอยูํจ าวัดแบบถาวร เลย คงเหลือแตํ แมํชี
แกํๆอยูํเฝูาจ าวัดและรักษาวัดกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๑๗ทํานเจ๎าคุณนิเทศศาสนคุณ (หลวงพํอมหาสมาน สิริปัญโญ)
ผํานมาแวะเข๎าไปดูบริเวณวัดและเห็นสภาพทั่วไปสงบรํมรื่น อยูํติดกับริมฝั่งแมํน้ าโขงซึ่งจะมีโขดหินเรียงรายอยูํ
ในแมํน้ ายื่นจากฝั่งออกไปสูํกลางล าน้ าโขงมีชื่อ เรียกวํา  "แกํงอาฮง" 

ตํอมาหลวงพํอได๎ปรึกษากับคณะพระภิกษุสงฆ์พร๎อมญาติโยม จะ ปฏิสังขรณ์วัดแหํงนี้ขึ้นใหมํให๎เป็น
วัดที่สมบูรณ์และถาวร  โดยปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและกํอสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความจ าเป็นแกํ
พระภิกษุสามเณรและญาติโยม  เสร็จแล๎วหลวงพํอตั้งชื่อวัดใหมํให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมวํา"วัดอาฮงศิลาวาส" 
และได๎พัฒนาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวจนถึงปัจจุบัน 

      (๑.๔) แก่งอาฮง 
              เป็นแกํงหินกลางล าน้ าโขง บริเวณหน๎าวัดอาฮงศิลาวาส  บ๎านอาฮง ต าบลหอค า ถือวําเป็นจุดที่
แมํน้ าโขงมีความลึกท่ีสุดไมํสามารถวัดความลึกได๎กระแสน้ าบริเวณแกํงอาฮงจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ าหลากและ
มีกระแสน้ าไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญํซึ่งชาวบ๎านเชื่อกันวําเป็น “สะดือแมํน้ าโขง” แมํน้ าโขงบริเวณแกํง

อาฮงมีความกว๎างประมาณ ๓๐๐ เมตร ในฤดูน้ าลด  และมีความ
กว๎าง ๔๐๐  เมตร  ในฤดูน้ าหลากและจะสามารถมองเห็นแกํงได๎
ในชํวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี และกลุํมหินที่ปรากฏ
บริเวณแกํงอาฮงจะมีชื่อเรียกตามลักษณะของหิน เชํน หินลิ้น 
นาค หินปลาเข๎ ถ้ าปลาสวาย นอกจากจะเป็นแหลํงพักผํอนและ
สถานที่ทํองเที่ยวของอ าเภอบึ งกาฬและเป็นสถานที่ เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ“บั้งไฟพญานาค” ในชํวงประเพณี

ออกพรรษาจะมีนักทํองเที่ยวมาพักเที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค บริเวณบ๎าน
อาฮงเป็นจ านวนมาก  จะมีมากในวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๑๑ ที่ปฏิทินไทย กับปฏิทินประเทศ สปป.ลาว ตรงกัน 
และชาวบ๎านโดยรอบยังอาศัยท าการประมงด๎วย 
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       (๑.๕) งานประจ้าปีที่ท้าเพื่อสักการะแด่หลวงพ่อพระใหญ่ 
               ประชาชนในสมัยกํอนก็ได๎มาขอพรจากหลวงพํอ ให๎ชํวยเมตตา ปกปักรักษา และปูองกันอันตราย
ตํางๆ ที่เกิดขึ้นให๎หมดไป และก็ได๎สมดังความปรารถนาตลอดมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นจึงจัดให๎มีการน๎อมถึง
พระคุณที่หลวงพํอได๎เมตตากรุณาตลอดมา และจัดงานสมโภชปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งปฏิบัติสืบตํอกันมา ทุกปีจนถึง
ปัจจุบัน คือ 

    ครั้งที่ ๑ วันเพ็ญเดือน ๓ จะท าบุญข๎าวจี่ พร๎อมกับปราสาทผึ้ง ๒ หลัง เป็นการสักการะแดํหลวงพํอ 
    ครั้งที่ ๒ ท าในเทศกาลวันสงกรานต์ ของทุกปีมีการสรงน้ าหลวงพํอพระใหญํงานนี้ถือเป็นงานใหญํ

ประจ าปี  มีพุทธบริษัทมารํวมงานเป็นจ านวนมากทั่วทุกสารทิศพิธีสรงน้ าพระใหญํมักจะจัดหลังวัน
มหาสงกรานต์หนึ่งสัปดาห์ ซึ่งจะจัดงานตรงกับวันเสาร์  อาทิตย์ 

ประวัติหลวงพ่อพระใหญ ่
วัดโพธาราม บ๎านทําไคร๎ หมูํที่ ๕ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึง
กาฬ   หลวงพํอพระใหญํเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย โบกฉาบ
ด๎วยปูนองค์หลวงพํอมีขนาดดังนี้ 

- หน๎าตักกว๎าง ๒ เมตร 
- จากฐานถึงยอดพระเกศสูง ๒.๑๐ เมตร 
- จากพระฌาน ุ(เขํา) ถึงพระศอ (คอ) สูง ๐.๙๐ เมตร 

พระหัตถ์ซ๎ายหงายวางบนหน๎าตัก พระหัตถ์ขวาคว่ าวางทับพระฌานุ 
นิ้วพระหัตถ์ทั้ง ๕ เหยียดลงอยํางมีระเบียบเหมือนพระพุทธรูปทั่วๆ ไปประดิษฐานบนแทํน ๔ เหลี่ยม ซึ่งได๎
บูรณะขึ้นใหมํในปี ๒๕๓๗ นี้ 

ตามต านานและค าบอกเลําของคนเฒําคนแกํหลายรุํน หลายสมัยเลําสืบตํอกันมาประมาณสองพันกวํา
ปีมาแล๎ว จนถึงยุคสมัยหลังๆ ซึ่งแตํกํอนคนเหลํานี้สํวนมากได๎อพยพครอบครัวมาจากเมืองยศ (บริเวณจังหวัด
ยโสธรในปัจจุบัน) มาตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแมํน้ าโขงและรํนขึ้นมาทางเขตชัยบุรี (ปัจจุบันคืออ าเภอ บึงกาฬ) การตั้ง
ถิ่นฐานอยูํนั้น          ก็เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย คือที่ใดไมํเหมาะสมในการด ารงชีวิต ต๎องประสบกับภัย และมี
การระบาดของโรคร๎ายตํางๆ ไมํวําจะเป็นโรคอหิวา โรคไข๎ฝีดาษ ถูกรบกวนจากสัตว์ร๎ายหรือภูตผีปีศาจตํางๆ ก็
พากันหลบหนีภัยย๎ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ เพื่อหาที่เหมาะสมตํอไป ชนกลุํมนี้ก็เหมือนกันย๎ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ เพ่ือ
หาที่เหมาะสม จนถึงบ๎านทําไคร๎ในปัจจุบัน เมื่อเห็นเป็นที่เหมาะสมดีก็ตกลงใจกันตั้งหลักฐานที่จะหากินใน
บริเวณนี้ 

 จากนั้นตํางก็จับจองพ้ืนที่หากินแล๎วเริ่มขยายอาณาบริเวณไปเรื่อยๆ จนถึงบริเวณที่รกทึบที่สุดเป็นปุา
ดงดิบ มีไม๎นานาพันธุ์ เชํน ไม๎ยาง ไม๎ตะแบก ไม๎สัก ไม๎ไผํปุา ขึ้นอยูํอยํางหนาแนํนและเต็มไปด๎วยสัตว์ปุาหลาย
ชนิด ที่อาศัยอยูํบริเวณดังกลําว เนื่องจากเป็นปุารกทึบมากชาวบ๎านที่มาตั้งถ่ินฐานอยูํรอบๆ จึงได๎รํวมกันในการ
ถากถางเพ่ือจะได๎มีพ้ืนที่มากขึ้น หลังจากท่ีได๎ท าการถากถางอยูํเป็นเวลาหลายวันก็พบพํุมไม๎ที่สูงและหนากวําที่
อ่ืนๆ เมื่อถางปุาดังกลําวออกก็พบพระพุทธรูปเดิมที่เต็มไปด๎วยเถาวัลย์พันรอบองค์อยูํ จึงได๎น า เถาวัลย์ออก 
แล๎วปัดกวาดบริเวณรอบๆ ก็พบวําพระเกตุมาลาของหลวงพํอหักเพราะถูกช๎างปุากระชากเถาวัลย์ลงมาเพ่ือหา
กินตามธรรมชาติของสัตว์ปุา และเห็นเป็นรูปรํางของสถานที่บ าเพ็ญบุญ หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา อีกท้ังยังพบซากเครื่องปั้นดินเผา โอํงโบราณ รวมทั้งเครื่องใช๎อีกหลายอยํางองค์พระพุทธรูปนั้นตั้งแตํได๎
พบมาถึงปัจจุบัน ไมํเคยเคลื่อนย๎ายหรือ ตํอเติมแตํอยํางใด เพียงแตํตํอพระเกตุที่หักให๎คงสภาพเดิม มีเพียง
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แทํนที่ประดิษฐานเทํานั้นที่สร๎างโอบแทํนเดิม เพ่ือให๎มีความมั่นคงขึ้นยิ่งกวําเดิม และมีผู๎ที่มาขอพรจากหลวง
พํอเมื่อได๎สมความปรารถนาแล๎วก็ได๎น าสีทองมาทาสมโภชหลวงพํอ จึงท าให๎องค์หลวงพํอเหลืองอรํามเป็นสี
ทองทั้งองค ์

 (๒) อ้าเภอปากคาด 
 วัดสว่างอารมณ์  (วัดถ้้าศรีชน) วัดสวํางอารมณ์ตั้งอยูํที่เขตสุขาภิบาล
ปากคาด ต าบลปากคาด หํางจากตัวอ าเภอปากคาด ๕๐๐ เมตร จากตัว
เมืองใช๎เส๎นทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ไป ๔๑ กิโลเมตร ถึงบ๎านปากคาด 
วัดสวํางอารมณ์ตั้งอยูํบริเวณเนินเขา ภายในบริเวณวัดมีโขดหิน หน๎าผา 
ลานหิน มีต๎นไม๎ปกคลุมโดยทั่วไปเป็นที่รํมรื่นมีล าธารเล็กๆไหลผํานพระ
อุโบสถทรงระฆังคว่ า  ตั้ งอยูํบนเนินสูงภายในเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ บนพระอุโบสถสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด๎านทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งลาว 
(๓) อ้าเภอศรีวิไล 
       ภูทอก  ภูทอกในภาษาอีสานแปลวํา ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็น
ที่ตั้งของวัด เจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยูํในเขตบ๎านค าแคน ต าบลนา
สะแบง ภูทอกมี ๒ ลูก คือภูทอกใหญํและภูทอกน๎อย แตํกํอนบริเวณนี้
เคยเป็นปุาทึบ มีสัตว์ปุาอาศัยอยูํมากมาย พระอาจารย์จวน กุลเชษโรได๎
เริ่มเข๎ามาจัดตั้งเป็นแหลํงบ าเพ็ญเพียร เพ่ือให๎พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม 
เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบการขึ้นภูทอกนั้นเริ่มกํอสร๎างบันไดไม๎
ส าหรับไตํขึ้นไปในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ชั้น ใช๎เวลาในการกํอสร๎างนานถึง ๕ ปีเต็ม บันไดทั้ง ๗ ชั้น 
แตกตํางกันดังนี้ 
             ชั้นที่ ๑-๒ เป็นบันไดสูํชั้นที่ ๓ ซึ่งเริ่มเป็นสะพานเวียนรอบเขาสภาพเป็นปุาเขามืดครึ้ม มีโขดหิน
ลานหินสุดทาง 
             ชั้นที่ ๓ มีทางแยกสองทาง ทางซ๎ายมือเป็นทางลัดไปสูํชั้นที่ ๕ ได๎เลย ซึ่งเป็นทางชันมากผํานหลืบ
หินที่มีลักษณะเหมือนอุโมงค์ ทางขวามือเป็นทางขึ้นสูํชั้นที่ ๔ 
             ชั้นที่ ๔ เป็นสะพานลอยไตํเวียนรอบเขา มองไปเบื้องลํางจะเห็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน เรียกวํา “ดง

ชมพู”  ทิศตะวันออกจดกับภูลังกา เขตอ าเภอเซกา ซึ่งมีสภาพ
เป็นปุาดิบชื้น มีแมํน้ าล าธารหลายสายไหลผําน มีสัตว์ปุา
มากมายอาศัยอยูํโดยเฉพาะมีฝูงกามาอาศัยอยูํมากจึงเรียกวํา
“ภูรังกา’’แล๎วเพ้ียนมาเป็นภูลังกาในที่สุด  บนชั้นที่ ๔ นี้ จะ
เป็นที่พักของแมํชี รอบชั้นมีระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร มี
ที่พักผํอนระหวํางทางเป็นระยะๆ  
ชั้นที่ ๕ มีศาลากลางและกุฏิที่อาศัยของพระและเป็นที่เก็บ
ศพของพระอาจารย์จวนไว๎ด๎วย ตามชํองทางเดินจะมีถ้ าอยูํ

หลายถ้ า เชํน ถ้ าเหล็กไหล ถ้ าแก๎ว ถ้ าฤาษี ตลอดเส๎นทางสูํชั้นที่ ๖ มี ที่พักเป็นลานกว๎างอยูํราว ๒๐ แหํง มี
หน๎าผาชื่อตํางๆ กัน เชํน ผาเทพนิมิตร ผาหัวช๎าง ผาเทพสถิต ถ๎ามาทางด๎านเหนือจะเห็นสะพานหินธรรมชาติ
ทอดสูํพระวิหาร  อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว๎ด๎วย มองออกไปจะเห็นเป็นแนวของภูทอกใหญํอยําง
ชัดเจนและมีบันไดเวียนขึ้นสูํชั้นที่ ๖   



 ๔๖ 
 

บรรยายสรุปจังหวดับึงกาฬ   

   ชั้นที่ ๖  เป็นชั้นสุดท๎ายของบันไดเวียนรอบเขามีความยาว ๔๐๐ เมตร สุดทางท่ีชั้นที่ ๗ 
          ชั้นที่ ๗  อันเป็นปุาไม๎รํมครึ้มสวยงาม 

           
    การเดินทางสู่ภูทอก จากตัวเมืองหนองคาย ใช๎เส๎นทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ผํานอ าเภอโพนพิสัย 
อ าเภอปากคาด  และอ าเภอเมืองบึงกาฬ แล๎วเลี้ยวขวาเข๎าเส๎นทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ถึงอ าเภอศรีวิไล 
ระยะทางประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ระหวํางทางจะมีปูายบอกทางเป็นระยะๆ แยกเข๎าตรงบ๎านศรีวิไล สูํบ๎านนา
ค าแคนและเข๎าสู ํ  ภูทอก 

   (๔) อ้าเภอบุ่งคล้า 

     

(๔.๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัวมีเนื้อที่
ประมาณ ๑๘๖.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ๑๑๖,๕๖๒ ไรํ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต
อ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง และอ าเภอบุํงคล๎า เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุาภูวัว อยูํทางด๎านทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของภาค เกือบติด
พรมแดนประเทศลาวมีอาณาเขต ๒ ด๎าน ขนานไปกับแมํน้ าโขง อยูํหํางจาก
ชายแดนประมาณ ๒  กิโลเมตรมีความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ยประมาณ 
๑๕๐-๓๐๐  เมตร สภาพดินพ้ืนลํางสํวนใหญํเป็นดินทรายและดินลูกรัง

ทางด๎านน้ าตกชะแนน มีพ้ืนที่บางสํวนเป็นดินเหนียวปนดินรํวนพ้ืนหลังภูและสันเขาสํวนใหญํเป็นพ้ืนทรายและ
ดินทราย สภาพปุาสํวนใหญํเป็นปุาเต็งรัง ปุาดิบแล๎ง และปุาดิบชื้น บริเวณหัวภูด๎านตะวันออก บนยอดภูเป็น
ลานหินโลํงกว๎างที่ถูกน้ ากัดเซาะจนมีลวดลายสวยงาม มีระดับความสูงประมาณ 
๓๓๐เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่เป็นปุาได๎โดยรอบ เห็นได๎ไกลถึงปุาในฝั่งลาว 
เชํน ภูควาย ภูงู  ภูหมากําวของลาวได๎ 

       การเดินทางไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  

        จากตัวเมืองหนองคาย ใช๎เส๎นทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ถึงอ าเภอเมืองบึง
กาฬ ระยะทาง  ๑๓๕ กิโลเมตรและจากอ าเภอเมืองบึงกาฬผําน บ๎านชัยพร–บ๎าน
ภูสวาท-อ าเภอบุํงคล๎า-บ๎านดอนจิก-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว ระยะทางประมาณ 
๕๕ กิโลเมตร 

            (๔.๒) น้้าตกถ้้าฝุ่น น้ าตกถ้ าฝุุนอยูํในบริเวณท๎องที่บ๎านภูสวาท  
ต าบลหนองเดิ่น หํางจากที่วําการอ าเภอบุํงคล๎า  ๓๓ กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไป
เป็นปุาโปรํงที่มีทิวทัศน์สวยงามหลายแหํงอยูํทางตอนเหนือของภูและบริเวณ
ใกล๎เคียงมีถ้ าฝุุนซึ่งเป็นถ้ าธรรมชาติที่รํมเย็นอีกแหํงหนึ่ง 
 

 

 



 ๔๗ 
 

บรรยายสรุปจังหวดับึงกาฬ   

      (๕) อ้าเภอเซกา 
           (๕.๑) น้้าตกเจ็ดสี  น้ าตกเจ็ดสีเดิมเรียกวําน้ าตกห๎วยกะอาม ซึ่งเกิดจากธารน้ าของห๎วยกะอาม เป็น

น้ าตกจากหน๎าผาสูงแล๎วเกิดเป็นละอองไอน้ ากระทบกับแสงแดดท าให๎เกิดสีตํางๆ 
ขึ้น จึงเรียกน้ าตกเจ็ดสี มีทั้งหมด ๓ ชั้น ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่บ๎านดอนเสียด หมูํที่ ๓ 
ต าบลบ๎านต๎อง อ าเภอเซกา 
      การเดินทางไปน้้าตกเจ็ดสี  เดินทางจากบ๎านชัยพร-ทุํงทรายจก-ดอนเสียด 
ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร และแยกซ๎ายไปน้ าตกเจ็ดสีอีกประมาณ  ๖ กิโลเมตร    
    
       (๕.๒) น้้าตกภูถ้้าพระ  น้ าตกภูถ้ าพระตั้งอยูํบริเวณบ๎านโนนสมบูรณ์ อยูํ
หํางจากอ าเภอเซกาประมาณ ๓๔ กิโลเมตร บริเวณน้ าตกจะเป็นที่ตั้งของส านัก

สงฆ์ภูถ้ าพระ ซึ่งเงียบสงบและรํมรื่น เมื่อเดินขึ้นมาบนลานหิน
ด๎านหลัง  จะพบหุบเขารูปแอํงกระทะขนาดกว๎างประมาณ 
๒๐๐ ตารางเมตร มีสายธารน้ าตกไหลมายังก๎นอํางที่เบื้องลําง 
บริเวณน้ าตกเป็นผากว๎างราว ๑๐๐ เมตร สามารถลงเลํนได๎
เฉพาะในฤดูฝน น้ าตกภูถ้ าพระเกิดจากล าธารห๎วยบังบาด มี
ความสูงระหวํางชั้นประมาณ ๕๐ เมตร 
    
            
(๕.๓) น้้าตกชะแนน  น้ าตกชะแนนจะผํานขัวหิน(สะพานหิน)                                                             

ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น้ าลอดหายไปใต๎สะพาน
หินที่มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร สะพานหินหรือที่
คนอีสานเรียกกันวํา  "ขัวหิน" นั้น เมื่อมองจากด๎าน
ซ๎ายมือจะเห็นยาวเหยียดออกไปจนบรรจบกับแนวปุา
ละเมาะ ซึ่งพ๎นจากนั้นไปก็มีแตํโขดหินเนินหินขนาด
มหึมาซ๎อนกันเป็นแนวยาว ชั้นลํางจะเป็นบึงใหญํ ชื่อบึง
ชะแนนหรือห๎วยชะแนน มีเงาไม๎รํมครึ้มตลอดสองฟากฝั่ง 
เชื่อกันวําในห๎วยชะแนนมีจระเข๎อาศัยอยูํเหนือล าห๎วย

ชะแนนขึ้นไปเป็นโตรกขนาดใหญํ เมื่อถึงฤดูฝนจะเป็นน้ าตกไหลลงจากลาดหินที่แผํเป็นแผงกว๎าง การเดินทาง
ไปชั้นที่สองของน้ าตกชะแนน จะผํานแนวล าธารที่พ้ืนเต็มไปด๎วยโขดหินเดินตามล าธารไปทางชายฝั่งด๎าน
ซ๎ายมือ ทะลุออกที่ลานกว๎างริมแอํงน้ าใหญํ ตลอดทั้งพ้ืนเป็นหาดทรายละเอียดราวแปูงดูแปลกไปจากที่อ่ืนๆ 
มาก และเหนือแอํงน้ าขึ้นไปก็เป็นน้ าตกชั้นเตี้ยๆ ตกลงมาสูํแอํง เรียกกันวํา น้ าตกบึงจระเข๎ และน้ าตกชะแนน 
ชั้นที่สองนี้เหมาะที่สุดส าหรับการตั้งแคมป์พักแรมบนหาดทรายใกล๎ๆริมน้ า  
             การเดินทางไปน้้าตกชะแนน เดินทางจากบ๎านบึงกาฬ-บ๎านชัยพร ระยะทาง  ๒๔  กิโลเมตร จาก 
บ๎านชัยพร-บ๎านทุํงทรายจก ๑๕ กิโลเมตร (เส๎นทางสายบ๎านชัยพร-อ าเภอเซกา) จากบ๎านทุํงทรายจกแยก
ซ๎ายมือไปน้ าตกชะแนนอีก ๗ กิโลเมตรและเดินทางเท๎าเข๎าไปน้ าตกชะแนนอีกประมาณ ๑.๖ กิโลเมตร 
 



 ๔๘ 
 

บรรยายสรุปจังหวดับึงกาฬ   

    (๖) อ้าเภอบึงโขงหลง 
   (๑) บึงโขงหลง 

                บึงโขงหลงเป็นแหลํงน้ าจืดปิดรูปเขาวัวแคบๆ
เกิดขึ้นจากคลองและล าธารหลายสายไหลมารวมกัน บึงมี
ความยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย ๕๐ - ๑๐๐ 
เซนติเมตร โดยจุดที่ลึกท่ีสุดมีความลึก ๖ เมตร ถือวําเป็นสํวน
หนึ่งของที่ราบแมํน้ าสงคราม ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ าไหลออกจาก
บึงกํอนไหลลงสูํแมํน้ าโขง ในบึงมีเกาะแกํงอยูํมากมาย  เชํน 
ดอนแก๎ว ดอนโพธิ์ ดอนนํอง ดอนสวรรค์ บนเกาะแกํงเหลํานี้
เป็นปุาดิบแล๎งที่อุดมสมบูรณ์ ริมบึงมีเขื่อนเพ่ือปูองกันตลิ่งพัง
และมีประตูน้ าอยูํที่ปลายสุดทางทิศใต๎ของบึง พ้ืนที่โดยรอบสํวนใหญํเป็นที่ราบ แตํมีเนินสลับขึ้นลงอยูํบ๎าง มี
ชุมชนเมืองตั้งอยูํด๎านปลายสุดทางทิศใต๎ของบึงและพ้ืนที่รอบบึงสํวนใหญํถูกใช๎เพ่ือท านาข๎าว  พ้ืนที่รอบๆบึงมี
พืชขึ้นอยูํหลายชนิด เชํน ยาง ตะแบกแดง ประดูํปุา ตะเคียนทอง สํวนบนเกาะแกํงในบึงจะพบหว๎า ไทร 
มะเดื่อและตะแบกนา ปุาดิบแล๎งบนดอนสวรรค์ประกอบไปด๎วยไม๎ยืนต๎นอยํางตะแบก กระบก แสมขาว 
พญาสัตบรรณ กันเกรา กระบาก กกสามเหลี่ยม บริเวณริมบึงจะปกคลุมไปด๎วยดงของแห๎วทรงกระเทียม กก
สามเหลี่ยม และผักไผํน้ า กลางผิวน้ าของบึงจะพบบัวสายและบัวหลวง สํวนใต๎น้ าจะพบสาหรํายหางกระรอก 
สันตะวาใบพายและผักบุ๎งและพืชน้ าที่ขึ้นรอบๆเกาะแกํงจะเป็นแพงพวยน้ าและบอน 

  ๑6.๒ เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดบึงกาฬ 
(๑)  งานวันสงกรานต์ 

               ชํวงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดขบวนแหํจากคุ๎มวัดตํางๆ เชํน วัดคุ๎มเหนือ วัดคุ๎มกลาง               
วัดคุ๎มใต๎ เป็นต๎น เข๎ารํวมในประเพณีสงกรานต์ และประชาชนจะสรงน้ าพระตามขบวนแหํตํางๆ บรรยากาศเต็ม
ไปด๎วยความสุนกสนาน และเป็นการคลายร๎อนให๎กับประชาชนทั่วไป รวมทั้ งมีการจัดการแขํงขันกีฬาพ้ืนบ๎าน 
เชํน ชักเยํอ วิ่งขาโถกเถก วิ่งกระสอบและการแขํงขันส๎มต า แขํงขันเก็บขยะรักษาความสะอาด ซึ่งเป็นกิจกรรม
ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของเทศบาลต าบลบึงกาฬ 
 (๒)งานบุญบ้ังไฟ  

      จะจัดขึ้นในชํวงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งประเพณีบุญบั้ง
ไฟเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอ าเภอบึงกาฬ โดยเป็นการสํงเสริม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นและชํวยสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของอ าเภอบึงกาฬ โดยจะมีขบวนแหํบั้งไฟของชุมชน
ตํางๆ ในเทศบาลต าบลบึงกาฬ เชํน ชุมชนบึงกาฬกลาง ชุมชนบึง
กาฬใต๎ ชุมชนบึงกาฬเหนือ ชุมชนศรีโสภณ และชุมชนวิศิษฐ์โดย
เทศบาลจัดให๎มีการประกวดขบวนแหํเซิ้งบั้งไฟทุกปี 

 

http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://www.dobkl.com/main/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.dobkl.com/main/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://www.dobkl.com/main/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://www.dobkl.com/main/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.dobkl.com/main/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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        (๓) งานแห่เทียนพรรษา 
                      งานแหํเทียนพรรษาเป็นงานประจ าปีของจังหวัด ในชํวงเทศกาลเข๎าพรรษา  โดยมีการหลํอ
เทียนพรรษา ประดับตกแตํงเทียนพรรษา และจัดขบวนแหํเทียนพรรษา เข๎าประกวดอยํางสวยงาม แล๎วน าไป
ถวายวัดบุพพราชสโมสร (วัดกลาง) ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ และวัดสามัคคีอุปถัมภ์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ  
  (๔) ประเพณีแข่งเรือยาว จังหวัดบึงกาฬ 

                  จัดขึ้นในชํวงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็น
ชํวงที่แมํน้ าโขงมีมากโดยการแขํงขันเรือยาว ประเพณีนี้แบํงออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ 
๑. เรือยาวประเภทท๎องถิ่นก าหนดฝีพายตั้งแตํ ๔๕ – ๕๕ ฝีพาย 
๒. เรือยาวเล็กก าหนดฝีพายตั้งแตํ ๑๕ - ๒๕ ฝีพาย 
 โดยมีผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันจ านวนมากมาย ทั้งมาจากตํางจังหวัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เวียดนาม เข๎ามารํวมการแขํงขันด๎วย 
                 (๕) งานบั้งไฟพญานาค  
                      งานบั้งไฟพญานาค จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ (วันออกพรรษา) ของทุกปีเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นลูกไฟสีแดงอมส๎ม ผุดขึ้นจากแมํน้ าโขงตลอดแนว ซึ่งจะเกิดขึ้นที่, บึง
กาฬ, บึงโขงหลง, วัดโพธาราม, วัดอาฮงศิลาวาส และลานพญานาค อ าเภอปากคาด  

    (๖) งานลอยกระทง 

                      ประเพณีลอยกระทง เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ 
ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล๎านนา “มักจะ” ตก
อยูํในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นการ
สะเดาะเคราะห์และขอขมาตํอพระแมํคงคา บางหลักฐานเชื่อวําเป็น
การบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแมํน้ านัมทามหานที และบาง
หลักฐานก็วําเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก
ส าหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได๎ก าหนดจัดในพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริเวณที่ติดกับแมํน้ า ล าคลอง หรือ

แหลํงน้ าตําง ๆ ซึ่งแตํละพ้ืนที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่นําสนใจแตกตํางกันไป ทุกๆ ปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ และโรงเรียนในสังกัด ได๎รํวมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีดังกลําวเป็นประจ า  โดยในปีนี้
ได๎ประดิษฐ์กระทงที่ท าจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติ เชํน ดอกไม๎ และ ใบตอง ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม และลดภาวะโลกร๎อน พร๎อมทั้งได๎สํงนางนพมาศเข๎าประกวดเป็นปีแรก ซึ่งกิจกรรมดังกลําวถือเป็น
สํวนหนึ่งในการมีสํวนรํวมกับหนํวยงาน ชุมชน และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย           
    (๗) งานขึ้นปีใหม่ 
                    ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ผู๎คนตํางมารํวมท าบุญ ทางวัดตํางๆ จะมีการประกอบพิธีเจริญพระ
พุทธมนต์ สวดมนต์ข๎ามปี เจริญจิตภาวนา เพ่ือเป็นการเสริมสิริมงคลให๎กับตนเองและครอบครัวตอนเช๎าจะมี
การท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหมํ 
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๑6. สินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
สินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือท่ีเรารู๎จักในรูปแบบสินค๎าOTOP เป็นแนวคิดเพ่ือให๎แตํละชุมชนได๎

ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการพัฒนาสินค๎าโดยรัฐพร๎อมที่จะเข๎าชํวยเหลือในด๎านความรู๎สมัยใหมํ และการ
บริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสินค๎าจากชุมชนสูํตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศด๎วยระบบร๎านค๎าเครือขําย
และอินเตอร์เน็ตเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง พ่ึงตนเองได๎ ให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการสร๎างรายได๎ด๎วยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท๎องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดํนและมูลคําเพ่ิม เป็นที่ต๎องการของตลาดทั้งในและตํางประเทศ  

จังหวัดบึงกาฬ ด าเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได๎สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ของชุมชน ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสอดคล๎องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เดํนๆ ระดับ 2 ดาว 
ถึง 5 ดาว เหมาะที่จะเป็นของฝากส าหรับผู๎มาเยือนแยกออกเป็นระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 5 ดาว จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได๎แกํ ผ๎าขาวม๎า กลุํมทอผ๎าฝูายพ้ืนเมือง ต.หอค า อ.เมืองบึง
กาฬ (109 หมูํที ่2 ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  โทร : 08 9575 3649)  
 ระดับ 4 ดาว จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได๎แกํ ผ๎าพันคอ(อ.พรเจริญ) ผ๎าสไบ(อ.บึงโขงหลง) แชมพู
สมุนไพรขมิ้น(อ.เซกา) ลูกหยียักตราแมํประเนียร(อ.เมืองบึงกาฬ) และกระเทียมดอง(อ.เมืองบึงกาฬ)  
 ระดับ 3 ดาว จ านวน 16 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์โซฟา, จานไม๎, จานไม๎อเนกประสงค์, ผ๎า
มัดหมี่, ผ๎าหํมลายยกดอก, ขนมทองม๎วน  
 ระดับ 2 ดาว จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ อาทิ พัดไม๎ไผํ ไม๎กวาดทางมะพร๎าว ดอกไม๎ประดิษฐ์จากผ๎า
ใยบัว ไม๎กวาดดอกหญ๎า หมวก กระติบข๎าว น้ าพริก  
 ระดับ 1 ดาว จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากรากไม๎ 
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วิสัยทัศน์จังหวัดบึงกาฬ (VISION) 

 ศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน สะพานการค๎า การทํองเที่ยว บ๎านเมืองนําอยูํ สูํประชาคมอาเซียน 

พันธกิจจังหวัดบึงกาฬ (MISSION) 

๑. มุํงสร๎างและปรับปรุงระบบโครงสร๎างบริการพ้ืนฐาน เพ่ือการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ให๎ทั่วถึง โดยใช๎แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ (Creative Economy)  

๒. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให๎มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว  
๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว อยํางยั่งยืน 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ  
๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสํวนให๎สามารถรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าการเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน  

   เป้าประสงค์ :  1) เพิ่มผลผลิตตํอไรํ สินค๎าเกษตรได๎มาตรฐาน เกษตรกรมีรายได๎ตํอ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน  
  ตัวชี้วัด/คําเปูาหมาย : ๑) จ านวนแหลํงน้ าได๎รับการฟ้ืนฟูพัฒนา 2)ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ 3)จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได๎รับรองมาตรฐาน 4) ผู๎ประกอบการแปรรูปสินค๎า
เกษตรเพิ่มขึ้น  
  แนวทาง/มาตรการการพัฒนาจังหวัด : 1) ปรับปรุงพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรอยํางครบ
วงจร 2) ปรับปรุงโครงสร๎างการผลิตโดยเพิ่มองค์ความรู๎และเทคโนโลยี 3) สํงเสริมกระบวนการผลิตมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์4) แปรรูปสินค๎าเกษตรโดยใช๎แนวทางเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ 
   เป้าประสงค์ :  ๒) ศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและการสํงออกยางพารา  
  ตัวชี้วัด/คําเปูาหมาย : 1)ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตยางพาราตํอไรํ 2)จ านวนแปลง
ยางพาราเกษตรกรที่มีคุณภาพมาตรฐาน 3)จ านวนโรงงานต๎นแบบ(โรงงานยางเคร็ป) 4)ร๎อยละของมูลคําการ
จ าหนํายผลผลิตจากยางพาราเพิ่มขึ้น 
  แนวทาง/มาตรการการพัฒนาจังหวัด : 1)การพัฒนาเพ่ิมผลผลิตน้ ายางพารา และลดต๎นทุน
การผลิต ๒)การพัฒนาคุณภาพน้ ายางพารา ๓) สํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ๔) การพัฒนากลไก
ตลาดและระบบโลจิสติกส์ยางพารา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการค๎า การทํองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางมีคุณภาพและยั่งยืน  
   เป้าประสงค์ :  1) เพ่ิมศักยภาพการค๎า การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจ  
  ตัวชี้วัด/คําเปูาหมาย : ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคําการค๎า 
  แนวทาง/มาตรการการพัฒนาจังหวัด : 1)พัฒนาปัจจัยการค๎า การลงทุนชายแดน ๒)สร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ๓)พัฒนาระบบบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกการค๎าชายแดน ๔)
พัฒนาด๎านการตลาดและชํองทางจัดจ าหนําย 
   เป้าประสงค์ :  2)พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสูํระดับมาตรฐาน  
  ตัวชี้วัด/คําเปูาหมาย : ๑)จ านวนแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ๒)ร๎อย
ละของจ านวนนักทํองเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 3)ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได๎จากการทํองเที่ยว 
  แนวทาง/มาตรการการพัฒนาจังหวัด : 1)การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ๒)
สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวจังหวัด ๓)พัฒนาระบบบริหารการตลาด ๔)ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว 
   เป้าประสงค์ :  3) ชุมชนเข๎มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  
  ตัวชี้วัด/คําเปูาหมาย : 1)ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ปุาไม๎และพ้ืนที่สีเขียว 2)จ านวนฝายต๎นน้ า
ที่สร๎างในพื้นที่ปุา 3)ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจัดการสิ่งแวดล๎อมและเมืองนําอยูํ 4)ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของการใช๎
พลังงานทางเลือก 
  แนวทาง/มาตรการการพัฒนาจังหวัด : 1)การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให๎อุดม
สมบูรณ์ 2)อนุรักษ์ดินและน้ าให๎คืนสูํธรรมชาติ 3)การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษ 4)เสริมสร๎างความมั่นคง
ทางด๎านพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสูํสังคมคุณภาพ   
   เป้าประสงค์ :  ๑) รักษาความสงบ ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
  ตัวชี้วัด/คําเปูาหมาย : 1)ร๎อยละที่ของหมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็ง 2)ร๎อยละที่ลดลงของการ
จับกุมผู๎กระท าความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ 
  แนวทาง/มาตรการการพัฒนาจังหวัด : 1)การจัดระเบียบสังคม เสริมสร๎างการพ่ึงพาตนเอง
ของคนในสังคม 2)สํงเสริมความรํวมมือจากประชาชนในการปูองกันอาชญากรรมและยาเสพติด 3)การปูองกัน
อุบัติภัย 4)พัฒนาความรํวมชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
   เป้าประสงค์ :  ๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสํวนให๎สามารถรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
  ตัวชี้วัด/คําเปูาหมาย : 1)ร๎อยละของจ านวนบุคลากรของสํวนราชการที่มีความเข๎าใจ
ประชาคมอาเซียน 2)ร๎อยละจ านวนแรงงานที่ได๎รับการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน 3)ร๎อยละสํวนราชการ 
สถานศึกษา พัฒนาบุคลากรด๎านภาษาตํางประเทศอยํางน๎อยหนํวยงานละ 1 คน  
  แนวทาง/มาตรการการพัฒนาจังหวัด : 1)พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับ AEC ๒)พัฒนา
คุณภาพฝีมือแรงงานรองรับการเคลื่อนย๎ายแรงงานเสรี 3)สํงเสริมบทบาทของภาคเอกชน  
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แบ่งแยกผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นรายอ้าเภอ เพื่อง่ายแก่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

16.1 อ้าเภอเมืองบึงกาฬ 
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง 

                     รหสัผลิตภณัฑ์ (Code): 430301094901 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ผ๎าขาวม๎า 
สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ๎า เครื่องแตํงกาย 
ระดับดาว :  
สถานที่จ้าหน่าย:กลุํมทอผ๎าฝูายพื้นเมือง 
109 หมูํที่ 2 ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬโทร :08 9575 3649 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกหยียักษ์ตราแม่ประเนียร  
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430300524701 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ลูกหยียักษ์ 
สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร 
ระดับดาว :  
ขนาด (Size : cm) กว้าง18 เซนติเมตร ยาว 25.เซนติเมตร  
น้้าหนัก (Weight:g) 300 กรัม ราคาขายส่ง 24 บาท ราคาขายปลีก 30 บาท 
สถานที่จ้าหน่าย  กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรหอค า58หมูํที่ 1 ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ                    
จังหวัดบึงกาฬติดตํอ:คุณประเนียร ทีหอค า โทร : 08 5007 2460  
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  

  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430300634902 
ผลิตภัณฑ์ (Product) กระเทียมดอง 
สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร 
ระดับดาว :  
สถานที่จ้าหน่าย: 47 หมูํที่ 2 ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 
โทร.08 7237 5030 

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนและผลผลิตการแปรรูปฯ  
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430301094901 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ขนมทองม๎วน 
สินค้าสุดยอดหน่ึงต้าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์2553 
ประเภทผลิตภัณฑ ์: อาหาร  
ระดับดาว :  

http://www.bungkan.com/blog/product/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81.html/attachment/iopcstar2-20
http://www.bungkan.com/blog/product/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81.html/attachment/iopcstar4-4
http://www.bungkan.com/blog/product/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81.html/attachment/iopcstar4-4
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   สถานที่จ้าหน่าย: กลุํมผลิตภัณฑ์ขนมทองม๎วนและผลผลิตการแปรรูปฯ 
   หมูํที่ 10 บ๎านแสนเจริญ ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
   โทร :08 1263 4188 
 16.2 อ้าเภอพรเจริญ 
 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มท้าข้าวกล้องบ้านโคกอุดม  
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400915301 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ผ้าพันคอ 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ๎า เครื่องแตํงกาย 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 99 หมูํ 17 ต.โซํพิสัย อ.โซํพิสัย จ.บึงกาฬ 
 2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุขสาคร 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400805301 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ขนมทองม้วนงาด้า 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร  
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 102 หมูํ 4 ต. ดอนหญ๎านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 
 3. กลุ่มนางถวิล  นาลา 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400885301 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ปลาร้าบองสุก 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร  
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 4 หมูํ 3 ต. ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 
 4. กลุ่มจักสาน  
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400065201 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): พัดไม้ไผ่ 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎  
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 90 หมูํ 2 ต. ดอนหญ๎านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

  4. กลุ่มไม้กวาดบ้านสามแยก  
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400074701 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ไม้กวาดทางมะพร้าว 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 

http://www.bungkan.com/blog/product/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81.html/attachment/iopcstar4-4
http://www.bungkan.com/blog/product/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81.html/attachment/iopcstar2-20
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  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎  
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 271 หมูํ 2 ต. พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

  5. กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านน้อยเศรษฐี   
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400504901 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎  
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 8 หมูํ 7 ต. พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

  6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน  
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400685205 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): น้้าพริกนรก 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร  
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 119 หมูํ 3 ต. ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

  7. กลุ่มนางเพียงเพชร ถิ่นสีฐาน  
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400875301 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): น้้าพริกตาแดง 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร  
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 55 หมูํ 3 ต. ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

  8. กลุ่มนางวชิรา นวนลม   
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400895301 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ปลาร้าบองสุกกล่ินแมงดา 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร  
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 181 หมูํ 3 ต. ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

  9. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุขสาคร   
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430400925301  
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ผ้าขาวม้า 
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  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎  
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 9 หมูํ 4 ต. ดอนหญ๎านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

  16.3 โซ่พิสัย 
 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มรากไม้กลางดงศรีชมภู 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430600615203 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): โซฟา 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎ 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 17 หมูํ 6 ต.ศรีชมภู อ.โซํพิสัย จ.บึงกาฬ 
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มนายมานะ   
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430600654906 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): จานไม้ 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎ 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 38 หมูํ 2 ต.เหลําทอง อ.โซํพิสัย จ.บึงกาฬ 
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้โนนศรีสง่า 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430600695201 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): จานไม้เอนกประสงค์ 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎ 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 99 หมูํ 17 ต.โซํพิสัย อ.โซํพิสัย จ.บึงกาฬ 
 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านสามหนอง 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430600314701 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ผ้าไหมมัดหม่ี 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ๎า เครื่องแตํงกาย 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 123 หมูํ 9 ต.บัวตูม อ.โซํพิสัย จ.บึงกาฬ 

 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ  
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430600695201 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): จานไม้เอนกประสงค์ 
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  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎ 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 28 หมูํ 11 ต.บัวตูม อ.โซํพิสัย จ.บึงกาฬ 

16.4 อ้าเภอเซกา  
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีแปรรูปสมุนไพร 

      รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430900105201 
 ผลิตภัณฑ์ (Product) แชมพูสมุนไพรขม้ิน 
 สินค้าสุดยอดหน่ึงต้าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์2553 
 ประเภทผลิตภัณฑ ์: สมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร 
 ระดับดาว :  
 270/6 หมูํที่ 10 บ๎านเซกา ถนนเซกา-หนองหิ้ง ต าบลเซกา อ าเภอเซกา  
 จังหวัดบึงกาฬ 38150 ติดตํอ : คุณกา๎นกํอง สิงหเสน โทร : 0 1061 6280 
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มออมทรัพย์สตรีทอผ้ามัดหม่ีบ้านดงสาร 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430900304901 
 ผลิตภัณฑ์ (Product): ผ๎ามัดหมี่ 

 สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ๎า เครื่องแตํงกาย 
          ระดับดาว :  
 สถานที่จ้าหน่าย: 28 หมูํ 6 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทร. 084-791-5045 
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้ามัดหม่ีซ่อมกอกเหนือ 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430900464701 
 ผลิตภัณฑ์ (Product): ผ๎ามัดหมี่ 

 สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ๎า เครื่องแตํงกาย 
          ระดับดาว :  
 สถานที่จ้าหน่าย: 66 หมูํ 11 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทร. 084-791-5045 
 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430900475301 
 ผลิตภัณฑ์ (Product): ผ๎ามัดหมี่ 

 สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์2553 
 ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ๎า เครื่องแตํงกาย 

    ระดับดาว :  
 สถานที่จ้าหน่าย: 2 หมูํ 5 ต.ทํากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทร. 084-791-5045 

 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโพธิ์น้อย 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430901235201 
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 ผลิตภัณฑ์ (Product): ผ๎ามัดหมี่ 
     สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ๎า เครื่องแตํงกาย 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 2 หมูํ 5 ต.ทํากกแดง อ.เซกา จ.บึงกา  โทร. 08-7857-4993 

 6. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มสนใจสานหมวกบ้านดงสาร 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430900165201 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): หมวก 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎ 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 27 หมูํ 6 ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทร.08 6450 5477 

 7. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านท่ากกแดง 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430901395301 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ผ๎าขาวม๎า 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553  
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ๎า เครื่องแตํงกาย 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 38 หมูํ 1 ต.ทํากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

 8. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านศรีพนาเหนือ 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 430900144901 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ที่นอนปิกนิกเด็ก- ผู้ใหญ ่
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎ 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 193 หมูํ 16 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

 9. กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านท้าตะกร้าทางมะพร้าว 
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):430900234701 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ตะกร้าทางมะพร้าว 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎ 
  ระดับดาว :  
  สถานที่จ้าหน่าย: 54 หมูํ 2 ต.หนองทํุม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
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 16.5 อ้าเภอปากคาด 

  1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไม้ซอด   
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):43100075202 
  ผลิตภัณฑ์ (Product): ข้าวเม่าอบแห้ง 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร  
  ระดับดาว :  
   สถานที่จ้าหน่าย: 57 หมูํ 9 ต. ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 

 16.6 อ้าเภอบุ่งคล้า 

  1. กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นเหนือ    
  รหัสผลิตภัณฑ์ (Code):431300064701  
  ผลิตภัณฑ์ (Product): กระติบข้าวจากต้นคล้า 
  สินค้าสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2553 
  ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช๎  
  ระดับดาว :  
   สถานที่จ้าหน่าย : 113 หมูํ 2 ต. หนองเดิ่น อ.บุํงคล๎า จ.บึงกาฬ 
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ท้าเนียบ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
 
1.  นายสมพงษ์   อรุณโรจน์ปัญญา (รกท.) 23 มีนาคม 2555 – 25 พฤษภาคม 2555 
2. นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา 26 พฤษภาคม 2554 – 27 พฤศจิกายน 2554  
2.  นายพรศักดิ์ เจียรนัย   28 พฤศจิกายน 2554 – 8 ตุลาคม 2555 
3.  นายธงชัย  ลืออดุลย ์  19 พฤศจิกายน - ปัจจุบัน 
 

ท้าเนียบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
1. นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา 23 มีนาคม 2554 – 25 พฤษภาคม 2555  
2. นายศุภชัย   เหลืองแสงทอง  23 มีนาคม 2554 – 22 มกราคม 2555 
3. นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์  9 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน 
4. พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น   30 มกราคม 2555 – 4 มีนาคม 2555 
5. นายเทวญั  สรรค์นิกร  5 มีนาคม 2555 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส้านักงานจังหวัดบึงกาฬ 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร. 0-4249-2719, 0-4249-2716 
ธันวาคม 2555 


