
จังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 
อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยแยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอ   
โซ่พิสัย อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอปากคาด อ าเภอพรเจริญ และอ าเภอศรีวิไล ออกจากการ
ปกครองของจังหวัดหนองคาย 

ใน พ.ศ. 2537 นายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย 
เสนอให้จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้น โดยก าหนดจะแยกพื้นท่ีอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอปากคาด อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอ
พรเจริญ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวิไล และอ าเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย รวมเป็น
ท้องท่ีท้ังหมด 4,305 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 390,000 คน อย่างไรก็ด ี
กระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการพิจารณาว่า ยังไม่มีแผนท่ีจะยกฐานะอ าเภอบึงกาฬขึ้นเป็นจังหวัด เพราะการ
จัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มก าลังคนภาครัฐ ซ่ึงจะขัดกับมติ
คณะรัฐมนตร ี

โครงการร้างมาเกือบ 20 ปี กระท่ัง พ.ศ. 2553 กระทรวงมหาดไทย ได้น าเรื่องการจัดตั้งจังหวัด     
บึงกาฬ เสนอเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อยก "ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ..."    
ผลการส ารวจความเห็นของประชาชนจังหวัดหนองคายในคราวเดียวกัน ปรากฏว่า ร้อยละ 98.83 เห็นด้วย
กับการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ  ต่อมา วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งจังหวัด
บึงกาฬ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีจึงถวายร่างพระราชบัญญัติใหพ้ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย โดยทรงลงเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2554 น าประกาศเป็น 
"พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554" ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2554 และใช้
บังคับในวันรุ่งขึ้น  โดยให้เหตุผลว่า 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องอ าเภอ จ านวนประชากร และลักษณะพิเศษของจังหวัด อีกท้ังยังเป็นผลดี
ต่อการให้บริการแก่ประชาชน, 

 จังหวัดหนองคายเป็นพื้นท่ีแนวยาวทอดตามแม่น้ าโขง จึงมีผลต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยตามแนวชายแดน, 

 จังหวัดหนองบัวล าภูและจังหวัดอ านาจเจริญท่ีเคยตั้งขึ้นใหม่ก็มีเนื้อท่ีน้อยกว่าหลักเกณฑ์มติ
คณะรัฐมนตรีเช่นกัน, 

 จังหวัดท่ีตั้งขึ้นใหม่ไม่ให้บริการสาธารณะซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
 บุคลากรจ านวน 439 อัตรา สามารถกระจายกันในส่วนราชการได้ ไม่มีผลกระทบมากนัก 

ต่อมารัฐสภาได้มีมติเห็นชอบ "ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ..." เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2554 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีจึงถวายร่างพระราชบัญญัติใหพ้ระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย โดยทรงลงเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2554 น าประกาศเป็น 
"พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554" ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2554 และใช้
บังคับในวันรุ่งขึ้น เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ มีว่า 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


"...เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดท่ีมีท้องท่ีติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว 
ท าให้การติดต่อระหว่างอ าเภอท่ีห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากล าบาก และใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคง และการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องท่ี สมควรแยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอ    
บุ่งคล้า อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอปากคาด อ าเภอพรเจริญ และอ าเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการ
ปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี"้ 

นอกจากมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ท่ีให้จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ โดยมีองค์ประกอบเป็นอ าเภอ
ท้ังแปดข้างต้นแล้ว มาตรา 4 ยังให้เปล่ียนช่ือ "อ าเภอบึงกาฬ" เป็น "อ าเภอเมืองบึงกาฬ" ด้วย 

เมื่อวันท่ี 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดงานฉลองจังหวัดบึงกาฬอยา่งยิ่งใหญ่ โดยมี       
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ต่อมารัฐสภาได้มีมติเห็นชอบ 
"ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ..." เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีจึงถวายร่างพระราชบัญญัติใหพ้ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลง       
พระปรมาภิไธย โดยทรงลงเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2554 น าประกาศเป็น "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ 
พ.ศ. 2554" ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2554 และใช้บังคับในวันรุ่งขึ้น 

ภูมิศาสตร์ 

อาณาเขต 

บึงกาฬเป็นจังหวัดท่ีมีเขตพื้นท่ีติดต่อกับประเทศลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นแนวพรมแดน 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงบริค าไชย ประเทศลาว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบริค าไชย ประเทศลาว และจังหวัดนครพนม 
 ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบริค าไชย ประเทศลาว และจังหวัดหนองคาย 

สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยภูเขาและน้ าตกท่ีสวยงาม เช่น 
น้ าตกเจ็ดสี, น้ าตกตากชะแนน ท่ีอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูวัว พื้นท่ีส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นท่ีราบลุ่ม 

การท่องเที่ยว 

 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว (อ าเภอบุ่งคล้า) ผืนป่าใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬ และเป็นป่าอนุรักษ์ท่ีสวย
สมบูรณ์ท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในพื้นท่ีมีน้ าตกสวยงามหลายแห่ง โดยมี
น้ าตกชะแนนเป็นน้ าตกขนาดใหญ่สุด 

 น้ าตกเจ็ดสี (อ าเภอเซกา) น้ าตกท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว สายน้ าไหลตกจาก
หน้าผาหินทรายแล้วแผ่กว้างออกสวยงามตระการตา ด้านล่างมีแอ่งน้ าส าหรับเล่นน้ าและโขดหินให้
นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/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://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


 น้ าตกตาดกินร ี(อ าเภอบึงโขงหลง) อยู่ในป่าภูลังกา เป็นน้ าตกใหญ่ไหลลงสู่หุบเหว น้ าตกช้ันบนไหล
ลดหล่ันกันไปตามลานหินกว้าง และมีแอ่งน้ าใสให้เราสามารถลงไปเล่นน้ ากันได้ 

 บึงโขงหลง (อ าเภอบึงโขงหลง) ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์พันธ์ุนก โดยเฉพาะนกน้ าท่ีย้าย
ถิน่เข้ามาในช่วงฤดูหนาว ท้ังห่านป่า นกเป็ดน้ า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของท่ีท าการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดค าสมบูรณ์ท่ีมีหาดทรายทอดยาว
ในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง 

 ภูทอก (อ าเภอศรีวิไล ) ภูเขาหินทราย ท่ีมีวัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้าง
วนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ช้ัน เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฏิและถ้ าท่ีอยู่ตามหลืบผา และมองเห็น
ความสวยงามของภูมิประเทศเบ้ืองล่างได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ถ้าในวันท่ีอากาศแจ่มใสอาจมองได้ไกลถึง
เทือกเขาในเขตจังหวัดนครพนม 

 วัดสว่างอารมณ์ (อ าเภอปากคาด) ภายในวัดมีโบสถ์อยู่ยนก้อนหินใหญ่ หลืบถ้ าด้านล่างเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ปางปรินิพพาน บริเวณด้านบนก้อนหินเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สวยงาม
ของแม่น้ าโขง 

 หาดทรายขาว (อ าเภอเมืองบึงกาฬ) เป็นหาดทรายขาวริมฝ่ังแม่น้ าโขงท่ีสวยงามระยะทางยาวประมาณ 
2 กิโลเมตร เมื่อยามเช้าและเย็นอากาศดี ลมพัดเย็นสบาย และความสวยงามเม่ือพระอาทิตย์ลับขอบ
ฟ้า 

 แก่งอาฮง (อ าเภอเมืองบึงกาฬ) เป็นแก่งหินกลางล าน้ าโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส บ้านอาฮง 
ต าบลไคสี ถือว่าเป็นจุดท่ีแม่น้ าโขงมีความลึกท่ีสุดไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสน้ าบริเวณแก่งอาฮง
จะไหลเช่ียวมากในฤดูน้ าหลาก และมีกระแสน้ าไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ซ่ึงชาวบ้านเช่ือกันว่าเป็น 
"สะดือแม่น้ าโขง" แม่น้ าโขงบริเวณแก่งอาฮงมีความกว้างประมาณ 300 เมตรในฤดูน้ าลด และมีความ
กว้างราว 400 เมตรในฤดูน้ าหลาก และจะสามารถมองเห็นแก่งได้ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของ
ทุกปี และกลุ่มหินท่ีปรากฏบริเวณแก่งอาฮงจะมีช่ือเรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินล้ิน นาค หินปลา
เข้ ถ้ าปลาสวาย นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานท่ีท่องเท่ียวของอ าเภอเมืองบึงกาฬแล้ว ยังเป็น
หนึ่งในสถานท่ีเกิดปรากฏการณ์ "บั้งไฟพญานาค" ในช่วงประเพณีออกพรรษาจะมีนักท่องเท่ียวมาพัก
เท่ียวชมบั้งไฟพญานาคบริเวณบ้านอาฮงเป็นจ านวนมาก จะมีมากในวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 ท่ีปฏิทิน
ไทยกับปฏิทินประเทศลาวตรงกัน และชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยท าการประมงด้วย 

 หนองกุดทิง (อ าเภอเมืองบึงกาฬ) แหล่งท่องเท่ียวและพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ียังความเป็นธรรมชาติไว้อย่าง
แท้จริง ด้วยมีพื้นท่ีเช่ือมต่อแม่น้ าโขง ท าให้พื้นท่ีแห่งนี้มีความความหลากหลายทางชีวภาพจนได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าส าคัญระดับโลก (พื้นท่ีแรมซาร์) แห่งท่ี 11 ของประเทศไทย หนองกุดทิง   
มีพื้นท่ีราว 22,000 ไร่ มีสัตว์น้ าอาศัยอยูมากกว่า 250 สายพันธ์ุ มีปลาท่ีเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวใน
โลกถึง 20 สายพันธ์ุ มีนกพันธ์ุต่างๆกว่า40 ชนิด เหมาะส าหรับการมาพักผ่อน ช่ืนชมธรรมชาติในวัน
สบาย ๆ 

 ตลาดสองฝ่ังโขง (อ าเภอเมืองบึงกาฬ) เป็นตลาดริมแม่น้ าโขงท่ีมีพ่อค้าแม่ค้าท้ังคนไทยและคนลาวข้าม
ฟากมาเปิดขายสินค้าในท้องถิ่นกันอย่างคึกคัก ท้ังอาหารสด อาหารแห้ง เส้ือผ้า ของกินพื้นถิ่น เดินเล่น
ในบรรยากาศแบบพื้นบ้าน ติดตลาดเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์ 
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