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บทคัดยอ
 ภาวะโลกรอนสงผลกระทบใหเกิดการเปลีย่นแปลงอยางกวางขวางโดยเฉพาะ
ความแหงแลง ในป พ.ศ.2553 แมนํ้าโขงประสบกับภาวะโลกรอนจนทําใหเกิดปญหา
วิกฤติแมนํ้าโขง แตกลับเปนโอกาสทางการทองเท่ียวท่ีทําใหไดสัมผัสกับสายน้ําอยาง
ใกลชิดมากขึ้น
 แมนํ้าโขงเกิดจากการละลายตัวของธารน้ําแข็งในมลฑลชิงไห ในเขตจีนและ
ทิเบต ไหลผานจีน พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ความยาว 4,909 กิโลเมตร 
ผานความหลากหลายของกลุมชาติพันธุที่มีวิถีวัฒนธรรมตางๆมากมาย เปนแหลงทอง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแหง เชน ดินแดนสิบสองปนนา แมนํ้าโขงผานเขามาในเขตอีสาน
ของไทย เริ่มจากเชียงคาน เมืองทาคาขายในอดีต ท่ีนักทองเที่ยวชื่นชมในปจจุบัน แกง

คุดคู การรอนทองในเขตอําเภอสังคม รองรอยประวัติศาสตรในเขตอําเภอศรีเชียงใหม 
อาํเภอทาบอ และตวัเมอืงหนองคาย แหลงโบราณคดบีานโคกคอน เวียงคกุ อาํเภอทาบอ 
พระธาตุทาอุเทน ชุมชนไทแสก ไทยอ อําเภอทาอุเทน ตัวเมืองนครพนม ซึ่งมีบานเรือน

แบบโคโรเนียนที่งดงาม พระธาตุพนม พระธาตุเรณูที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 

แกงกระเบาที่เดินเที่ยวไดถึงกลางแมนํ้าโขงยามแลง วัดสองคอน โบสถคริสตที่สวยงาม 
ผาแตม และภูสระดอกบัว แหลงภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตร และเกาะดอนตาล
ทีพ่บหลกัฐานวัฒนธรรมดองซอนของเวยีดนาม ทาํใหเหน็ความสัมพนัธของชุมชนสองฝง

โขงที่เชื่อมโยงกันมายาวนานผานแกงสะพือ ที่อําเภอโขงเจียม อุบลราชธานี กอนเขาไป

ในลาว ขยายตัวกวางขึ้นเปนนํ้าตกคอนพะเพ็ง กอนเขาเขตกัมพูชา การทองเที่ยวลุม

นํ้าโขงยามแลงที่เกิดเกาะแกงและหาดทรายมากมาย จึงเปนส่ิงที่ควรตองมีการจัดการ

1* รองศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
*  กาซเรือนกระจก เปนตัวดูดซับความรอนในชั้นบรรยากาศของโลก
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ใหเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวในพ้ืนท่ีใกลๆ และพัฒนาเพิ่มแรงดึงดูดการทองเที่ยวให
มากขึ้น เพ่ือโอกาสทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวในยามแมนํ้าโขงแลงตอไป

Abstract 
 Global warming results in many changes especially the dryness. 
In 2010 Mekong River faces with global warming cause Mekong crisis but 
there’s many opportunity for tourism at least the tourist can closely river 
more than the past. 
 Mekong River consisted the melting of glaciers from Qinghai of 
China and Tibet fl owed through China, Lao PDR., Thailand, Cambodia, and 
Vietnam with the length 4,909 kilometers. Moreover, Mekong River also 
consisted of the diversity of ethnicity became the famous tourist attraction 
such as Xi shuang ban na.  It fl owed into Northeastern of Thailand, started 
from ChiangKhan, Loei where is the port trade in previous time, and now 
become the famous place. More attraction along Mekone River for example: 
The screen gold activity in Amphur Sangkom, Traces of history in Amphur 
Srichaingmai, Thabor and Muang Nongkai. Archaeological resources at 
Ban Kokkorn, Ban Viengkook Amphur Thabor. Tha Utain relics, Tai-sak and 

Tai-yho ethnic group in Amphur Tha Utain. And about Muang 

Nakornphanom, there’s many colonial buildings. Phathat (relics) Phanom 
and Phathat Renu that is the deferential. Kaeng kabao that can walk along 
closely Mekong when it runs dry. Wat Songkorn where is the beautiful 

church. Prehistoric painting in Pha Tam and Phu Sadokbua National Park. 

Ko Dontan that fi nd out Dong Zon (Vietnam) cultural evidence that showed 
the relationship of communities of both sides through Geng Sa-puu in 
Amphur Khongjiem Ubonratchathani and going into Lao PDR, expanding 

to Kornphapaeng Waterfall before going into Cambodia once again. 



KKU Res J 1 (3) : October-December 

228 KKU Research Journal

  Mekong Tourism when it runs dry that makes many small islands 
and beaches so it should be managed to provide a link with nearly tourist 
attraction for increasing tourism economic opportunity when Mekong runs 
dry afterwards.

คําสําคัญ: การทองเที่ยว, แมนํ้าโขงแลง
Keywords: Tourism , Mekong runs dry

 ปรากฏการณ กาซเรอืนกระจก* (greenhouse gases) ซึง่เกดิขึน้จากกจิกรรม
ของมนุษยสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน ซึ่งไมไดจํากัดอยูเพียงการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ
ของโลกเทานั้น แตยังสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสงผลตอส่ิงมีชีวิต
ทั้งหมดบนโลกอยางหลีกเล่ียงไมได ในอดีตปริมาณกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ
ของโลกคอนขางคงทีซ่ึง่ทําใหอณุหภมูขิองโลกไมเปลีย่นแปลงมากนัก แตหลังจากปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม โลกมีการใชพลังงานความรอนมากมายขึ้นทําใหปริมาณกาซเรือนกระจก
เพิม่ขึน้อยางรวดเร็ว และสงผลใหอณุหภมิูโลกสงูข้ึนอยางรวดเร็วเชนกนั ผลกระทบจาก
ภาวะโลกรอนที่เห็นไดชัดเจนในขณะนี้คือ การละลายของนํ้าแข็งที่ขั้วโลก ซึ่งจะทําให
ระดับนํา้ทะเลเพิม่ขึน้ การเพิม่ข้ึนของอณุหภมูโิลก สงผลใหสิง่มีชวีติหลายๆชนดิปรบัตวั
ไมทนั การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศอาจทําใหเกิดพายุทีร่นุแรงข้ึน ตามดวยภาวะ

แหงแลงที่ยาวนาน(อัล, 2551) เกิดภัยธรรมชาติตางๆ ทั้งพายุ  ฝน  ฟาคะนอง ไฟปา 
นํ้าทวม  และนํ้าแหง เหตุการณเชนน้ีเกิดขึ้นท่ัวโลก แมวาทั่วโลกจะมีความรูความเขาใจ 
และความตระหนักในการสรางความรวมมือเพื่อลดภาวะโลกรอน กันมาเปนระยะเวลา

หนึ่งแลว แตก็ยังไมสามารถลดปญหาภาวะแหงแลง  ความแลงรอนยังคงปรากฏใหเห็น

ไดทัว่โลกแมนํา้โขงทีเ่คยมปีรมิาณนํา้จาํนวนมากกแ็หงแลงไปดวยเชนกนั  แมนํา้โขงเคยมี

การทองเท่ียวกันมายาวนานเม่ือแหงลงแลวยงัจะมีโอกาสทางการทองเท่ียวอยูอกีอยางไร

รูจักแมนํ้าโขง
 แมนํ้าโขงเร่ิมตนจากจีนในมณฑลชิงไหและธิเบต เหนือระดับนํ้าทะเล 5,000 
เมตร (ตนกําเนิดเดียวกันกับแมนํ้าสาละวินและแยงซี) เกิดจากการละลายตัวของธาร

นํา้แขง็ มคีวามยาวเปนอนัดบั 10 ของโลก คอื 4,909 กโิลเมตร (ประมาณ 2,000 กโิลเมตร 
อยูในประเทศจีน) มปีรมิาณนํา้มากมายมหาศาล โดยเฉล่ีย 475,000 ลานลกูบาศกเมตร
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ตอป ทําใหมีพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมดราว 804,381 ตารางกิโลเมตร ไหลผาน 6 ประเทศ คือ 
จีน พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เปนแมนํ้าที่มีชื่อเรียกมากมาย ตอนเริ่มตนใน
ธิเบต เรียก แมนํ้าตาจู (Dza Chu River ) =แมนํ้าหิน) ชวงผานยูนนานของจีน เรียก  
แมนํา้ลานชาง (Lancang Jiang =ไหลเช่ียวกราก) ไหลผานภูมปิระเทศท่ีเปนหบุเขาสูงชัน 
กระแสนํ้าไหลเชี่ยวกรากและรุนแรง ผานลาวและไทย ลาวเรียก แมนํ้าของ ขณะที่ไทย
เรยีก แมนํา้โขง (Mekong) ชวงแมนํา้โขงจะออกจากลาวเขาสูกมัพชูา เปนชวงทีแ่มนํา้โขง
กวางมากท่ีสดุถงึเกือบ 20 กโิลเมตร มปีรมิาณการไหลของนํา้มหาศาล โดยเฉพาะ บรเิวณ
นํ้าตกคอนพะเพ็ง (The Khone Fall) ซึ่งมีความกวางราว 12 กิโลเมตร มีความสูง 8 
เมตร และมีปริมาตรของนํ้าตอวินาที คิดเปน 8 เทาของปริมาตรนํ้าที่ไหลผาน นํ้าตก

ไนแองการา (Niagara Fall) นํา้ตกทีใ่หญทีส่ดุในอเมรกิาเหนอื เมือ่ลงไปถงึพืน้ทีร่าบในกมัพชูา
เรียก ตนเลธม (Tonle Thom = แมนํ้าใหญ) ทําใหเปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเม่ือผานเวียดนาม เรยีกวา กิว๋ลอง (Cuulong = มงักรเกาตวั) 
ขณะทีแ่ยกตวัออกเปนแมนํา้สายตางๆหลายสาย เกดิเปนดนิดอนสามเหล่ียมปากแมนํา้
ทีอ่ดุมสมบรูณกอนไหลออกสูทะเล(โครงการตาํราสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร, 2549)
 ดวยความยาวของแมนํา้ทีไ่หลผานประเทศตางๆถึง 6 ประเทศ ผานภูมปิระเทศ
ตางๆจากเขาสูงชันถึงพื้นราบ ปริมาณน้ําที่มากมาย ทําใหมีความหลากหลายทางดาน
ตางๆทัง้ลกัษณะภมูปิระเทศ วฒันธรรมของผูคนชาตพินัธุตางๆมากมาย ความหลากหลาย
ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสํารวจพันธุปลาในแมนํ้าโขง
พบวา มีเกือบ 1,300 ชนิด และมีปลานํ้าจืดที่ใหญที่สุดในโลก คือ ปลาบึก ปลาขา หรือ

ที่รูจักกันทั่วไปวา โลมานํ้าจืด หรือ โลมาอิระวะดีนั่นเอง(โครงการตําราสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร,2549)
 ดวยความย่ิงใหญและความหลากหลายของทรัพยากร  แมนํา้โขงจงึเปนพืน้ทีท่ี่
มผีูคนใหความสนใจเขามาแสวงหาประโยชนจากความอดุมสมบรูณของแมนํา้โขง ตัง้แต
อดีตตอเนื่องกันมายาวนาน ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร  ยุคประวัติศาสตร  ยุคสมัยลา

อาณานคิมจนถงึยคุโลกาภวิตันในปจจบุนั วถิชีวีติความเปนอยูของผูคนรมิฝงโขงทีเ่คยอยู

กนัอยางสขุสบาย เริม่ถกูรกุลํา้ตามกระแสการพฒันาเศรษฐกจิแบบทนุนิยม เกดิการเอา

เปรียบและตักตวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การรุกไลพืน้ทีอ่ยูอาศัยของกลุมชน
ทีไ่มมอีาํนาจตอรองทางเศรษฐกจิ การผลติแบบอตุสาหกรรมการเกษตร การสรางแหลง
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ผลติพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรมทนุนยิม และความพยายามในการพฒันาแมนํา้โขงใหเปน
เสนทางเดนิเรือพาณิชย จนเกดิการลงนามใน ‘สนธิสญัญาเพ่ือการเดนิเรือพาณิชยโดยเสรี
ในแมนํ้าโขง’ ระหวางจีน พมา ลาว และไทย เพื่อเปดการติดตอเดินเรือพาณิชยระหวาง
กันในป พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนผลใหเกิดการระเบิดเกาะแกงและดินดอนตางๆในแมนํ้าโขง 
ท่ีเปนอุปสรรคในการเดินเรือสินคาจาก เชียงรุง (ชายแดนจีน) เขาสูอําเภอเชียงแสน
ของไทย ในขณะเดียวกันนั้น จีนไดเล็งเห็นประโยชนในการผลิตพลังงานจากแมนํ้าโขง 
จึงมีแผนสรางเขื่อนกั้นแมนํ้าโขงไวถึง 8 แหง เขื่อนขนาดใหญที่สุดคือ เขื่อนเซี่ยวหวาน 
(Xiaowan) ความสูง 300 เมตร กําหนดสรางเสร็จในป 2555 เขื่อนที่มีผลตอปริมาณนํ้า
กอนเขาสูลาวและไทยคอื เขือ่นจงิหง (jing hong) นอกจากการสรางเขือ่นในจนีแลว ทัง้
ในไทย ลาว และเวียดนามก็มีการสรางเขื่อนในประเทศกั้นลําน้ําสาขาท่ีไหลสูแมนํ้าโขง
ดวยเชนกัน(อัครพงษ,2551)  เหลานี้ลวนมีผลตอปริมาณนํ้าในแมนํ้าโขงใหมีปริมาณลด
ลงอยางตอเนื่องในระยะ 10 ปที่ผานมา 

การเดินทางของแมนํ้าโขง
 แมนํา้โขงเริม่ตนจากธารนํา้แข็งบนภเูขาสงูในธเิบต ผานพ้ืนทีห่บุเขาสงูชนัในจนี 
ผานมณฑลชิงไห เขาแควนเสฉวน สูมณฑลยูนนาน แลวไหลทอดยาวผาน เชียงรุง เสนกัน้
พรมแดน พมา-ลาว แลวไหลมาแบงเขตแดน พมา-ลาว-ไทย ทีบ่ริเวณสามเหล่ียมทองคํา 
ผานอําเภอเชียงแสน เชียงของ ของไทย (ตรงขามกับเมืองหวยทราย แขวงบอแกวของ

ลาว) แบงพรมแดนไทย-ลาว จนถึง ผาได ที่อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (ตรงขาม

เมืองปากลา ของลาว) แลวไหลเขาสูแผนดินลาว แลวออกมาเปนเสนกั้นพรมแดนไทย-
ลาว อีกครั้งที่ปากแมนํ้าเหือง อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย (ตรงขามกับเมืองแกนทาว แขวง
ไชยบุรี ของลาว) แลวไหลผานจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ 
และอบุลราชธาน ีแลวเขาไปในลาว เขตสพีนัดอน ไหลผานไปเปนนํา้ตกขนาดใหญทีเ่รยีก
กันวา คอนพะเพ็ง เปนเขตแดนตอเขาไปสูกัมพูชา เปนทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ 

แลวไหลออกดินแดนสามเหลี่ยมปากนํ้าโขง ที่โฮจิมินหของเวียดนาม(โครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,2549)

 การเดินทางที่ยาวไกลของแมนํ้าโขง ทําใหมีผูคนเดินทางทองเที่ยวลองโขง
กันมาเปนเวลายาวนานแลวเชนกัน เริ่มตนจากรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยยุคกอน
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ประวัตศิาสตร  ยคุประวัตศิาสตร  การต้ังชมุชนชาติพุนัธตางๆ จนถึงการเดินทางสํารวจ
ทรัพยากรของมนุษยในยคุปจจบุนัเพ่ือนาํมาใชประโยชน สาํรวจเสนทางคมนาคมขนสง
เพือ่ลาํเลยีงทรพัยากรปาไม แรธาต ุจากแผนดนิ สาํรวจเสนทางคาขาย สาํรวจปรมิาณนํา้ 
สรางเข่ือนกักเก็บนํ้า ผลิตกระแสไฟฟา ระเบิดเกาะแกงเพื่อเดินทางคาขาย ติดตามดวย
การทองเที่ยว การใชประโยชนจากแมนํ้าโขง ไมไดถูกแบงปนประโยชนดวยสํานึกของ
คุณธรรมอยางในอดีต ประกอบกับภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นทั่วโลก สงผลใหแมนํ้าโขงซึ่ง
เคยงดงามรํ่ารวย และราเริง กลับแหงแลง และเศราซึม ทรัพยากรในสายนํ้าลดลงทั้ง
ขนาดและปริมาณ  จากการสอบถามชาวบานในเขตรัตนวาป ชุมชนริมนํ้าโขงที่มีชีวิต
อยูกับสายนํ้าโขง บอกเลาขอมูลวา “ปนี้แลงมากใน 40 ปที่เห็นมา” “จับปลาไดงายขึ้น 
ไดมาก เพราะน้ํามันนอยลง แตก็เปนปลาตัวเล็กๆ ขายไมคอยไดราคา”

การเดินทางของผูคนเขามาในลุมนํ้าโขง
 ความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติของลุมนํา้โขง ทาํใหเปนแหลงรวม
ของชุมชนตางๆ ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ ตั้งแตตนนํ้าสูปลายน้ําโขง และดวย
เวลาท่ีผานไปยาวนาน จนสมัยลาอาณานิคมจากฟากฝงยุโรป ที่เขามาปกครองดินแดน
ในแถบนี้จนทําใหเกิดการประสมประสานวัฒนธรรม ทั้งในภาษา อาหาร และอาคาร
สิ่งกอสราง ประวัติพัฒนาการของลุมน้ําโขงจึงเปนพื้นที่ที่มีเรื่องราวนาสนใจสําหรับ
คนหา เปนเสนหดึงดูดใจใหนักทองเที่ยว พากันเดินทางเขามาเพ่ือคนหาเรื่องราวตางๆ

ในลุมนํ้าโขง

 เริ่มตั้งแตแหลงทองเที่ยวยอดนิยมตามลุมน้ําโขงคือ สิบสองปนนา มณทลยูน
นาน ในจีนซึ่งเปนที่อยูของ คนไทล้ือ ที่มีวิถีวัฒนธรรมความเปนอยูหลายอยางใกลเคียง
กบัคนไทยในชนบท โดยเฉพาะภาษาและอาหารพืน้เมอืง แมวาการแตงกายจะคอนขาง
ไปทางชนเผาดัง้เดมิของจนีมากกวา ดนิแดนแหงน้ีจงึมีบทบาทสาํคัญทีท่างจนีจดัการไว
ใหเปนท่ีรองรบันกัทองเทีย่ว ทาํรายไดมากมายมหาศาล เปนท่ีพงึพอใจของนกัทองเทีย่ว

ที่มีโอกาสไดสัมผัสกับ งานชางฝมือ การเขียนอักษรไทลื้อ อาหารและการแสดงโดย
เฉพาะท่ีบานสวนหมอน และหากเดินชมเมือง นักทองเท่ียวก็ยังมีโอกาสไดสัมผัสกับ

บรรยากาศของตลาดจําหนายสินคาพื้นบานไทลื้อ และทุงนา ตลอดจนแปลงเกษตรใน
ระบบอุตสาหกรรมใหมไดดวย
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 กลุมชาติพันธุไทลื้อในอดีตมีประวัติศาสตรการตอสูมายาวนาน บางชวงเปน
สวนหนึ่งภายใตการปกครองของเชียงใหม บางชวงอยูใตการปกครองของพมา และ จีน 
สบัเปลีย่นกนัไปมา ทาํใหมกีารอพยพโยกยายกนัเขาไปอยูในลาว และตอนเหนอืของไทย
ในปจจุบัน เชนที่จังหวัดนาน เชนเดียวกับอีกหลายกลุมชาติพันธุทั้งดํา ไทพวน ไทโส ไท
แสก และผูไท และดวยเหตุที่กลุมชาติพันธุตางๆยังคงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมไว
อยางเขมแข็ง จึงเปนจุดดึงดูดสําคัญของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกระแสการ
ทองเท่ียวปจจุบนั แตชมุชนตางๆน้ีกาํลงัถูกรุกลํา้ลวงเกินอตัลักษณของตน หลายสวนถูก
นํามาเปนสินคาทางการทองเท่ียว พื้นที่ทํากินถูกใชเปนพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรม วิถี
การดําเนินชีวิตถูกกําหนดดวยระบบความคิดของการสรางเมืองแบบใหม แตอยางไร
ก็ตามการทองเที่ยวตามลุมนํ้าโขงก็ยังคงมีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางไปคนหา
เรื่องราวของธรรมชาติและวิถีชุมชนอยูเสมอ และนับวันความรูเกี่ยวกับแมนํ้าโขงก็
ชัดแจงขึ้นเร่ือยๆ แตความรูเหลานั้นอาจจะเปนความรูที่ไดรับรูดวยความ เสียดาย 
หากไมเรงสรางความตระหนักนึกในคุณคาของสําคัญของ แมนํ้าโขง ที่ธรรมชาติ
สรางสรรคไวใหมนุษย

ไปเที่ยวไปดู..แมนํ้าโขงแลง
 เมษายน 2553 ความต่ืนตัวเก่ียวกับวิกฤติแมนํ้าโขง เกิดข้ึนอยางกวางขวาง 
ปรมิาณนํา้ในแมนํา้โขงในปนีน้อยลงอยางเหน็ไดชดั สงผลกระทบตอการดาํเนินชีวติของ

คนริมโขงพอสมควร การทํามาหากินลําบากข้ึน มีชุมชนมากมายท่ีตั้งหลักปกฐานเปน

บานเมืองรุงเรืองมาแตอดีต โดยอาศัยสายน้ําโขงแลวเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ

แบบโลกาภิวตัน บานเมืองริมโขงเหลานี ้ลดบทบาทความสําคญัของการเปนเมืองหลักลง
เชียงคาน สังคม(รอนทอง) ศรีเชียงใหม เวียงคุก ทาบอ พระธาตุหลาหนอง รัตนวาป
เหลือรองรอยเมืองเกาแกริมโขงกับความเปนอยูที่เรียบงาย อบอุนของชุมชน แตเมื่อ
กระแสการทองเที่ยวแบบ Slow Tourism กําลังแทรกเขามาอยูในความนิยมของนัก

ทองเที่ยว ความเกาแกดั้งเดิมซ่ึงถูกทอดท้ิงมานาน กลับมาอยูในความสนใจอีกครั้ง เชน 

เมอืงเชยีงคาน ทีน่กัทองเทีย่วหลัง่ไหลกนัเขามาเยีย่มเยอืน และใชเวลาพกัผอนกบัความ

งามงาย และธรรมชาติที่งดงามตามธรรมชาติ... 
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 เชียงคานเปนเมืองหนึ่งที่เปนศูนยกลางการคาของสองฝงไทย-ลาว เมือง
เชียงคานเกา มีรองรอยของโรงเรียน โรงแรม และโรงหนัง (โรงภาพยนตร) ซึ่งมีอยูถึง 3 
แหง ปจจุบนับางแหงถกูทิง้ราง และบางแหงถกูปรบัเปลีย่นเปนรานกาแฟ (เครือ่งดืม่ยคุ
โลกาภิวัตน) โรงเรียนท่ีปรากฏรองรอย เปนโรงเรียนสอนภาษาจีน (ยังมีปายเขียนบอก
ไวหนาอาคารท่ีปดตัว) เปนเครื่องยืนยันถึงความรุงเรืองทางการคาขาย ซึ่งเปนส่ิงควบคู
กบัคนจนีมาโดยตลอด จนปจจบุนัของกนิเลศิรสทีน่กัทองเทีย่วตองซือ้หามาทานกนัอยาง
หนึง่คอื ซาลาเปา คนเชียงคานเลาวา คนฝงลาวจะเขามาจับจายซ้ือหาสินคาและดูหนังที่
เชียงคาน (ปจจุบันก็ยังเห็นลอยเรือขามมาอยู และยังคงมีตลาดนัดไทย-ลาว สัปดาหละ
คร้ัง คนเชียงคานพดูภาษาอสีานสาํเนยีงหลวงพระบาง เชนเดยีวกบัคนทางฝงลาว เพราะ
คนทัง้สองฝงตางเปนลกูหลานญาตมิติรกนัมาแตอดตี ปนีแ้มนํา้โขงแหงลง ทาํใหตองเดนิ
ทางขึ้น-ลง ทาเรือลําบากข้ึน ตองเดินไกลและใชแรงมากขึ้น การขนสงสินคายากขึ้น แต
ความแหงแลงของแมนํ้าโขงกลับทําให แกงคุดคูมีพื้นที่มากขึ้น นักทองเที่ยวจึงมีพื้นที่
เดินออกไปปนปายโขดหิน ตั้งทาถายรูป และลงไปเดินและแชนํ้าเลนไดมากขึ้น ความ
แหงแลงของแมนํ้าโขงชวงนี้จึงไมสงผลกระทบตอการทองเที่ยวมากนัก
 เลาะเรื่อยเลียบนํ้าโขงลงไปผานอําเภอปากชมไปทางอําเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย ผานบานคกเลาซึ่งเมื่อกอนตองคอยชี้บอกกันใหดูกอนหินรูปศิวะลึงคขนาด
ใหญ อยูขางทางตอมาชาวบานไดเอาผาเอาหลังคามาปดบงัสายตาไว แตตอนน้ีบานเมือง

เจริญขึน้ หนิกอนนีเ้ลยไมคอยเปนทีน่าสนใจนกั แมนํา้โขงตอนนีม้ตีล่ิงสูงชนั เพราะเลาะ
ตามรองเขา นํา้โขงแหงจนบางแหงมองเห็นทองนํา้ชดัเจน ตามโขดหินทีโ่ผลขึน้มาพนนํา้

เปนเวลานานจนมีตนไมตนหญาเกิดเกาะแกงจนเปนพุมเขียวอยูทั่วไป โดยเฉพาะตนไค 

ทีจ่ะเตบิโตขึน้มาทกุครัง้ทีน่ํา้แหงลง เปนไมครึง่บกครึง่นํา้ทีม่คีวามทนทานสงูมาก นาจะ

ลองนาํมาปลกูริมฝงนํา้กนัตลิง่พงั ตลิง่ตามแนวนํา้โขงชวงนี ้มกีารพงัทลายของฝง บรเิวณ
บานหาดเบ้ีย บานคกไผ เห็นมีการท้ิงหินกันตลิ่งพังไวเปนบางชวง อยางไรก็ตามเม่ือ
นํา้โขงแหง อาชพีดัง้เดิมของคนตาํบลสงัคมกก็ลบัมาอกีครัง้หลังจากวางเวนไปนาน คอื การ

รอนทอง ซึ่งมักจะอยูบริเวณรองนํ้าลึก เมื่อนํ้าแหงจึงมีโอกาสหารองนํ้าไดงายและรอง

นํ้าแคบลง การรอนทองนี้มีการรอนกันท้ังชาวบานฝงไทยและฝงลาว แตก็มีการรอนหา
ทองกันบางตาลงไปกวาสมัยเมื่อสิบกวาปกอนมาก อาจจะเปนเพราะตองฝากรายไดไว
กับโชคชะตาซึ่งไมแนนอนเทาไปขายแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน ในชวง
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บานหนอง ตาํบลบานมวง กอนเขาสูอาํเภอ เคยมกีารสาํรวจพบแมงกะพรนุนํา้จดื ในสาย
นํา้โขง แตปนีอ้ากาศไมหนาวเยน็และอณุหภมูขิองแมนํา้โขงสงูขึน้เรว็กวาทกุป จงึไมมใีคร
พบแมงกะพรนุนํา้จดื พืน้ทีบ่รเิวณอาํเภอสงัคม แมมทีีร่าบรมิฝงคอนขางนอย แตทีร่าบ
เชงิเขากด็อูดุมสมบูรณจงึมกีารทําการเกษตรกันมาก จนทาํใหมกีลวยตากเปนสนิคาเดน
ของชุมชน นอกจากนั้นยังมีการนําหินกอนสวยๆจากลํานํ้าโขงขึ้นมาขายสําหรับตกแตง
สวนและบานเรือน ซึ่งสมัยกอนเปนท่ีนิยมมาก แตปจจุบันชาวบานมีความเขาใจเรื่อง
ของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น จึงเห็นมีกองหินแมนํ้าโขงอยู
เพยีงประปรายเทานัน้ แมนํา้โขงผานมาถึงบรเิวณหนาอาํเภอสังคม ซึง่เปนทีร่าบมากขึน้ 
ทองนํ้าโขงกวางและนํ้าไหลราบเรียบข้ึน เมื่อนํ้าโขงแหงลงจึงเกิดหาดทรายขึ้น เรียกวา 
หาดหนาอําเภอ กลายเปนท่ีพักผอนหยอนใจของคนในพ้ืนที่  และผูสญัจรไปมาท่ีจะได
แวะนัง่เลนชมววิและรบัลมเลนในยามเยน็  พบพอคาเรจากทางเหนอืตระเวนขายเสือ้ผา
ไปทัว่ประเทศบอกวา “หนารอนมาทางอสีาน สนุกสนานด ีและมาแวะเทีย่วหาดนีเ้กอืบ
ทุกปในชวงสงกรานต คนอีสานใจดี” นี่คงใชเปนจุดขายของการทองเที่ยวไดเปนอยางดี
และบริเวณนี้ก็มีบั้งไฟพญานาคใหชมดวย จึงมีการจัดทําสถานที่ดูบั้งไฟพญานาคไว
เกือบจะถาวร  
 เดินทางพลางดูแมนํ้าโขงตื้นเขิน  มองเกาะแกงจนเพลิน  บางชวงมองไมเห็น
สายนํ้าเลย  ซึ่งนาจะทําใหการเดินทางขามฝงไทย– ลาว สะดวกงายดายจนแทบไมตอง
ใชพาหนะอื่นใด ความสะดวกท่ีหางไกลสายตาทางการ จึงเปนจุดที่ชาวบานเลาใหฟงวา 

มีการลักลอบนําเขายาเสพติด ซึ่งก็นาจะเชื่อไดโดยไมตองวิเคราะห

 เดินทางเลาะเร่ือยลงไปทางหนองคาย  ผานอําเภอศรีเชียงใหม  อําเภอทาบอ  
เขาไปในตัวเมืองเห็นอาคารบานเรือนแบบอาคารพาณิชยเกาแกที่สวยงามอยูหลาย

แหง  ทั้งศาสนสถาน โบราณสถานภายในชุมชนและชายโขง ทําใหไดเขาใจถึงความ
เกาแกของชมุชน ซึง่ตามประวตัศิาสตรดนิแดนแถบนี ้เรือ่ยมาตัง้แตเมอืงเชยีงคานถงึตวั
เมอืงหนองคายตอไปจนถงึเมอืงโพนพสิยั ลวนเปนดินแดนเดยีวกนักบันครเวยีงจนัทน  

(ตํานานสุวรรณโคมคํา ตํานานสิงหนวัติ และตํานานอุรังคธาตุ กลาวถึงการอพยพ

โยกยายของชมุชนตัง้แตตนนํา้โขงจากเชยีงรายถงึเลย และหนองคายถงึอบุลราชธาน ีวา
เมื่อแควนหนองหานหลวงและหนองหานนอยเกิดนํ้าทวม ทําใหผูคนโยกยายถิ่นฐานมา
อยูหนองคนัแทเสือ้นํา้ รมิฝงแมนํา้โขงในเขตจงัหวดัหนองคายและเวยีงจนัทน) (ศรศีกัดิ,์
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2518) ซึ่งในตํานานอุรังคธาตุ เรียกดินแดนแถบน้ีวา  แควนสุวรรณภูมิ  แยกออกจาก
ดนิแดนในสกลนคร นครพนม และคาํมวนทีเ่รยีกวาแควนศรโีคตรบรูณ และในพงศาวดาร
ลานชางกลาวถึงเหตุการณหลังสมัยพระยาสุริยวงษาธรรมิกราช (เชื้อสายรุนหลานพระ
ไชยเชษฐาธิราช) อาณาจักรลานชางเกิดการแยงชิงอํานาจจนตองแบงดินแดนเปนสอง
แควน คอื หลวงพระบางอยูทางเหนอื และเวียงจนัทนอยูทางใต และแบงเขตแดนกนัคอื 
“ตัง้แตเมืองเชียงคานไปจนถึงแกงลผี ี(คอนพะเพ็งในลาว เขตแดนลาว-กมัพูชา) เปนเขต
ของเวียงจันทน” ความวุนวายในนครเวียงจันทรกย็งัคงไมสงบ จนเกิดการอพยพราษฎร
สวนหนึง่ลงไปตัง้บานเมอืงอยูทีจ่าํปาสกั  ดงันัน้ชมุชนรมิฝงโขงนบัตัง้แตเชยีงคานไปจนถงึ
นครพนมในสมัยกอนจงึเปนสวนหน่ึงของอาณาจักรลานชาง เรยีกวา เขตสะสม ในระยะ
เดยีวกนันัน้ลาวเกิดมสีงครามอีกหลายคร้ัง ทัง้ความแตกแยกกันของภายในและสงคราม
ระหวางไทย-ลาว ทาํใหเกิดการอพยพโยกยายคนลาวเขามาอยูในดนิแดนไทยมากข้ึนและ
กระจายตัวกันอยูไปท่ัวจนถึงภาคกลางของไทย  
 ดินแดนแถบน้ีมีหลักฐานของการต้ังถ่ินฐานของมนุษยตั้งแตยุคกอน
ประวัติศาสตร เชน การขุดพบแหลงโบราณคดีบานโคกคอน อําเภอทาบอ ที่พบหมอ
ดินเผาเปนชนิดไมมีสี มีลายเล็บขูด ลายเชือกทาบ พบเครื่องประดับหินแกว เศษสําริด 
กาํไล  เคร่ืองมือหนิ ขวานหินขัด หวัธนูหนิ ซึง่เปนเคร่ืองมือทีม่มีากอนยุคบานเชียง และ
ยงัพบรอยรอยการถลงุแรทองแดงขนาดใหญ หลกัฐานนีท้าํใหแนใจไดวา ดนิแดนแถบลุม

นํ้าโขงเปนดินแดนท่ีมีการตั้งหลักฐานกันมายาวนานต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร
(ศรีศักร, 2533). 
 หลักฐานทางโบราณคดี แสดงใหเห็นความรุงเรืองของดินแดนลุมนํ้าโขงวามี

ความเหมาะสมสาํหรบัการตัง้ชมุชนการคนพบหลกัฐานทางโบราณคดอีธบิายพฒันาการ
ของชุมชนไดตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน 
 การทองเที่ยวตามสายน้ําโขง จึงมีเร่ืองราวมากมายใหสัมผัสและเรียนรู 

ทัง้ความหลากหลายทางวฒันธรรม และประวตัศิาสตรโบราณคด ีบรเิวณศรเีชียงใหมลง

มาถึง เขตอําเภอทาบอ มีซากศาสนสถานยุคทวาราวดีเรียงรายอยูมากมาย (โดยเฉพาะ
ที่เวียงคุก ซึ่งพบพระพุทธรูปหิน ศิลาจารึก และปราสาทขอมโบราณ กระจายอยูทั่วไป

ในพ้ืนที่ (และท่ีเมืองซายฟอง*ในลาว) โดยเฉพาะ เทวรูปฉลองพระองคของพระเจา

* เมืองทรายฟอง คือเมืองเวียงคํา  ซึ่งปรากฏช่ือในศิลาจารึกที่หนึ่ง  จารึกสุโขทัยความวา  เบื้องตะวันออก
เทาฝงเวียงจันทน-เวียงคํา เปนที่แลว
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ชยัวรมนัที ่7 ทีว่ดัยอดแกว ซึง่แสดงถงึความสาํคญัของเวยีงคกุในอดตี และในสมยัพระเจา
ไชยเชษฐาของลาวซ่ึงมีพระราชมารดาและพระมเหสีเปนคนไทยทางลานนา กไ็ดมาบรูณะ
พระธาตุบังพวน ศาสนสถานตางๆเหลานี้ใหการเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะลานชางไดเปน
อยางดี (เวียงคุกยังเปนปราการดานหนาของนครเวียงจันทนในสมัยสงครามไทย-ลาว) 
เมื่อทัพไทย ตี พานพราว (ศรีเชียงใหม) ปะโค และเวียงคุกได เวียงจันทนจึงตานทาน
ศึกไวไมอยู
 เมืองพานพราว (ศรีเชียงใหม) มีตํานวนกลาวถึงพระราชพิธีราชาภิเษกของ
พระเจาโพธสิารราช(พ.ศ. 2063 - 2090)  กบัเจาหญงิเชยีงใหมทีจ่ดัขึน้ในนครเวยีงจนัทน 
ทรงแตงขบวนขันหมากพราว (มะพราว) มารออยูบริเวณนี้จึงเรียกเปนเมืองพานพราว
ตอมา (บริวารเจาหญิงเชียงใหมติดตามมามากมาย จึงไดตั้งบานเรือนขึ้นอีกสองแหงให
ผูชายอยูบานหวัซาย ผูหญงิอยูบานกองนาง ทางฝงขวาแมนํา้โขงในปจจบุนั) ทีเ่มอืงพาน
พราวนี้มีวัดพระเจาองคตื้อ เปนท่ีประดิษฐานพระเจาองคตื้อ เปนพระพุทธรูปขนาด
ใหญ หนักประมาณ 12,000 กิโลกรัม (1 ติ้ว) ศิลปะลานนา สรางเม่ือ พ.ศ. 2065 คาดวา
เปนพระพทุธรปูฉลองพระองคของพระนางยอดคาํทิพย (พระมเหสขีองพระเจาโพธสิาร
พระราช มารดาของพระเจาไชยเชษฐาธริาช)ซึง่กษัตรยิเวยีงจันทนตองเสดจ็มานมสัการ
ทุกเดือน 4 เสนทางขบวนเสด็จฯจากวัดทาคกเรือ ถึง วัดพระเจาองคตื้อ ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร ไดชื่อวา ถนนจรดสวรรคมาจนทุกวันนี้ (ศรีศักร, 2533). 

 เมื่อพระเจาไชยเชษฐาสราง พระเจาองคตื้อ เสร็จแลว ไดพระราชทานพระ
เลกวัด และแบงเขตแดนให เปนเขตของพระเจาองคตื้อ ประชาชนที่เปนบริวารของ

พระเจาองคตื้อ ไมตองสงสวยสาอากรใหแกทางการดังปรากฏมีวัดศิลาเลกอยูจน

ปจจบุนั บรเิวณเมืองพานพราวตอมาเปนคายพานพราว ในสมยัเจาอนุวงศไดมกีารบูรณ
ปฏิสังขรณ  วัดหลายแหงและไดสรางวัดชางเผือก ซึ่งมีหอพระแกว ไวเปนที่สําหรับถือ
นํ้าพิพัฒนสัตยา พรอมทั้งไดสรางสะพานขามแมนํ้าโขง ขึ้นที่ฝงวัดชางเผือกไปยัง
เวยีงจนัทร ดงัปรากฏหลกัฐานจากศลิาจารกึ ณ.หอพระแกว เมอืงพานพราว มบีทบาทสาํคัญ

ในสมัยพระเจาอนุวงศเวียงจันทร และมีพัฒนาการตอเนื่องมาเปนอําเภอ ศรีเชียงใหม 
ในปจจุบัน

 ในสมัยรัชกาลที่3 คราวศึกเวียงจันทน กองทัพไทยไดมาต้ังที่คายบกหวาน ซึ่ง
อยูใกลแมนํ้าโขง ทหารตองอาศัยนํ้าจากหนองบึงรอบๆนั้น และเรียกชื่อวา หนองคาย 
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ซึ่งตอมาเรียกเพ้ียนเปนหนองคาย และเมื่อเสร็จศึกสงครามไดสรางเมืองใหมแทนนคร
เวยีงจนัทนขึน้ทีบ่านไผ รมิแมนํา้โขง ทาํหนาทีป่กครองหวัเมอืงลาวลานชาง ตอมาเรียกวา 
เมืองหนองคาย บานเมืองริมแมนํ้าโขงมีบทบาทสําคัญขึ้นจากการที่เจาเมืองฝงซายและ
ขุนนางไทยที่เขาไปดูแล เชน เจาเมืองจันทบุรี (เวียงจันทน) อพยพมาบานทาบอเกลือ 
คือ อําเภอทาบอในปจจุบัน เจาเมืองบริคัณฑนิคม มาอยูบานหนองแกว เปนเจาเมือง
รัตนวาป อําเภอรัตนวาป ปจจุบัน และตั้งเมืองโพนแพงเปนเมืองโพนพิสัย(สารานุกรม
วัฒนธรรมไทยภาคอีสาน,2542)
 เมื่อตั้งเมืองหนองคายข้ึน จึงไดโปรดใหตั้ง ทาวสุวอ เปน พระประทุมเทวา
ภบิาล ตาํแหนงเจาเมืองคนแรก ตนตระกลู ณ หนองคาย ในป พ.ศ.2370 เมอืงหนองคาย
มคีวามมัน่คงตอมาจนเริม่มีการกอสราง โรงพยาบาลแหงแรกขึน้เมือ่ พ.ศ. 2476  โดยใช
วสัดอุปุกรณกอสรางจากเวยีงจนัทน ซึง่ฝรัง่เศสนาํเขาจากไซงอน ออกแบบสถาปตยกรรม 
“โคไลเนียน” สรางโดยแรงงานชาวบานโดยทองถิ่น ใหบริการทันสมัยเชนเดียวกับ
โรงพยาบาลที่กรุงเทพ ทั้งยังมีการจัดหนายแพทยเคล่ือนที่ทางนํ้า โดย เรือ พยุงเวช 
ใหบริการตามลํานํ้าโขง ตั้งแตเชียงคานจนถึงมุกดาหาร เปนเรือพยาบาลลําแรกของ
แมนํา้โขง ควบคูกบัโรงพยาบาลหนองคาย (สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคอสีาน, 2542)
 เลาะเร่ือยไปถึงบานแพง จงัหวัดนครพนมตอเน่ืองไปอําเภอทาอเุทน อาํเภอเมือง
อําเภอธาตุพนมและอําเภอหวานใหญ พื้นที่แมนํ้าโขงบริเวณนี้เปนที่ราบลุม ตล่ิงไมสูง

ชนันกั มกีารเพาะปลกูพชืไรกนัเปนสวนมาก เม่ือนํา้ลด แมนํา้โขงแหง ทาํใหมพีืน้ทีเ่พาะ
ปลูกเพ่ิมมากขึ้น สวนใหญเปนการปลูกพืชระยะสั้นเชน ขาวโพด พริก แตงไทย และผัก

ตางๆ บานไชยบรุ ีอาํเภอทาอเุทน เปนปากนํา้สงครามทีไ่หลออกสูแมนํา้โขง เปนบรเิวณ

ที่มีปลาชุกชุม จนชาวบานแถบนี้มีสินคาขึ้นช่ือ คือ สมปลาชะโด ทาอุเทนเปนบานเมือง

ที่มีรองรอยความเกาแก แหลงทองเที่ยวสําคัญคือ พระธาตุทาอุเทน และวิธีชุมชนของ
กลุมชาติพันธุตางๆ โดยเฉพาะ แสก และ ญอ อาชีพที่มากับความเจริญอีกอยางหนึ่งคือ 
การดูดทราย ซึ่งทําใหชาวบานสวนหน่ึงเกิดอาชีพใหม คือ การคัดแยกกรวดทราย และ 

หิน สําหรับการกอสราง ซึ่งทํารายไดคอนขางดี
 กอนเขาสูตัวเมืองนครพนม จะผานบานเวินพระบาท ซึ่งมีรอยพระพุทธบาท 

ลกัษณะเดียวกนักบัรอยพระพุทธบาทท่ีภพูระบาท อดุรธานี เปนรอยพระพุทธบาทขนาด
ใหญบนโขดหินบนเกาะกลางนํ้าโขง เรียกวา พระพุทธบาทเวินปลา และมีงานนมัสการ
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รอยพระพุทธบาทเวินปลาในชวงเทศกาลสงกรานตเปนประจํา ซึง่จะจัดเปนเทศกาลการ
ทองเที่ยวของจังหวัดนครพนมไดตอไป กระแสนํ้าบริเวณเวินพระบาทนี้ มีปลามากมาย
การจับปลานํ้าโขงไดมากและเปนปลาท่ีมีรสชาติอรอย โดยเฉพาะปลายอน ซึ่งเมื่อตาก
แหงแลว ขายไดกิโลกรัมละถึง 200 บาท 
 เดินทางตอมาถึงบานหอม อําเภอเมืองนครพนม ซึ่งเปนพื้นที่ๆจะมีการ
เปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ในเวลาอนัใกลนี ้เพราะเปนทีต่ัง้ของสะพาน ไทย-ลาว แหงที ่3 
ซึ่งกําลังกอสราง เพื่อจะไดติดตอคาขายและทองเที่ยว ไทย-ลาว ไดอีกเสนทางหนึ่ง 
ในอดีตหมูบานนี้มีบทบาทสําคัญในชวงที่มีความออนไหวทางการเมืองจนถูกเรียกวา 
“บานหอมคอมมิวนิสติ์” ชุมชนบานหอมยังคงยึดม่ันในวัฒนธรรมประเพณีโดยการจัด
งานบุญในโอกาสตางๆ แสดงถึงความรวมมือกันในชุมชน โดยเฉพาะงานบุญแขงเรือ 
ซึ่งเปนการแขงเรือไทย-ลาว ซึ่งจัดกันอยางยิ่งใหญ และจะพัฒนาเปนเทศกาลทองเที่ยว
ตอไป
 เสนทางเรียบริมโขงชวงตัวเมืองนครพนม แสดงใหเห็นถงึความเปนเมืองม่ันคง
ในอดีตอาคารสถานท่ีตางๆ มคีวามเกาแกและงดงาม ผงัเมืองริมโขงจัดไวอยางรมรืน่ เปน

เสนทางสายหนึง่ทีน่าชมเปนอยางยิง่ อาคารตางๆมเีรือ่งราวความเปนมาทางประวตัศิาสตร
ที่นาสนใจ ทั้งทางจังหวัดยังไดจัดเรือทองเท่ียวลองลําโขงใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส
กับสายนํ้าอยางใกลชิดความแหงแลงของแมนํ้าโขง ไมมีผลกระทบตอตัวเมืองนครพนม

มากนัก เพราะเปนพื้นท่ีราบอยูแลว ดังนั้นเสนทางเรียบริมโขงตอไปถึงอําเภอธาตุพนม 
จึงเปนแหลงทําการเกษตร มีความอุดมสมบูรณและไดรับผลผลิตที่ดี จนถูกใชเปนพื้นที่

ผลิตเมล็ดพันธพืชผักตางๆ ทําใหเกิดการใชสารเคมีมากขึ้นอยางนาตกใจ ซึ่งจะสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของคนในชุมชนมากขึ้นตามระยะเวลาในการผลิต  
 บริเวณอําเภอธาตุพนมเปนพ้ืนที่ที่มีประวัติความเปนมายาวนานเปนความ
สัมพันธสองฝงโขงจนเรียกไดวา “เปนแผนดินเดียวกัน” หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
ชดัเจนไดแก ลวดลายและภาพท่ีสลกับนแผนอฐิประดับรอบพระธาตุเจดียพระธาตุพนม

ตอนลาง เปนลักษณะเฉพาะตัวตางจากศิลปะทางจาม มอญและขอม ซึ่งเปนชนชาติ

ดัง้เดิมหลักฐานทางเอกสารท่ีสาํคญัท่ีกลาวถึงคอื ตาํนานอุรงัคธาตุ  ซึง่กลาวถึงการเสด็จ
โปรดชุมชนในลุมนํ้าโขงและไดประทับรอยพระพุธบาทไวในที่ตางๆ หลายแหง  อยางไร
ก็ตามพระธาตุพนมมีการกอสรางและปฏิสังขรณหลายครั้ง  และทุกครั้งจะเปนการรวม
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มือรวมใจของกษัตริยและเจาผูครองนครตางๆ  หลายแหงในยุคสมัยนั้นเสมอมา  แสดง
ถงึความศรทัธายดึมัน่ในองคพระธาตพุระพนม จนถงึปจจบุนั ตามประวตัศิาสตรดนิแดน
แหงนี้เปนดินแดนศรีโคตรบูรณ  มีเมืองมรุกขนคร เปนเมืองหลักกอนที่จะมาสรางเมือง
นครพนมบรเิวณรมิโขง บรเิวณนีจ้งึเปนดนิแดนอกีแหงหนึง่ทีม่เีรือ่งราวนาสนใจมากมาย  
และปจจุบันเปนแหลงผลิตมันแกวพื้นเมืองที่มีรสหวานกรอบคือมันแกวสะเพา ซึ่งได
ผลผลิตในชวงฤดูกาลนมัสการพระธาตุพนม ในราวเดือนกุมภาพันธพอดี ลึกเขาไปจาก
อําเภอธาตุพนมประมาณ 12 กิโลเมตร เปนพื้นที่ของชาวผูไท อําเภอเรณูนครที่ยังคง
รักษาวัฒนธรรมผูไทไวอยางเขมแข็ง เมื่อเลียบริมโขงแลวก็นาจะแวะเที่ยวเรณูนครดวย
อีกแหงหนึ่ง  
 ลองเรือตอไปจากอําเภอธาตุพนมจนถึงอําเภอหวานใหญ แมนํ้าโขงตอนนี้ถูก
กีดกั้นดวยเกาะแกง  เปนแหลงทองเที่ยวที่มีผูนิยมมากคือ แกงกะเบา สวนหนึ่งไปทอง
เทีย่วเพือ่กนิหมหูนัซึง่เปนหมบูานขนาดเลก็เรยีกวา หมกูี ้และนาํเขาจากฝงลาวเปนสวน
ใหญ  แมนํ้าโขงชวงน้ีคนในพ้ืนที่เดินขามไปมาระหวางไทยลาวไดอยางสะดวก ในชวง
นํ้าโขงแลงเพราะมีเกาะแกงมากข้ึนเท่ียวเลนไดมากข้ึน ลงไปเล็กนอยก็จะไดชื่นชมกับ
วดัสองคอน ซึง่เปนโบสถคริสตทีไ่ดชือ่วางดงามทางสถาปตยกรรมท่ีสดุในเอเชีย ตอไปจาก
อาํเภอหวานใหญไมนานกจ็ะถงึทางแยกเขาสูบรเิวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแหงทีส่อง 
มุกดาหาร ซึ่งเมื่อตนป 2553 เกิดปรากฏการณพญานาค  จนทําใหมีพิธีบูชาพญานาค

ขึน้ใตบรเิวณสะพานซ่ึงจะจัดเปนประเพณีของจังหวัดตอไป  เรือ่งความเช่ือของพญานาค
มอียูคูกบันํา้โขงมาต้ังแตตนนํา้ในทิเบต  จนออกสูทะเลท่ีดนิแถบสามเหล่ียมปากน้ําของ
เวยีดนาม  ซึง่มตีาํนานเรือ่งราวทีต่างกนัไปบางตามความคดิความศรทัธา แตทัง้หมดลวน

มีความเช่ือเกี่ยวกับพญานาคเชนเดียวกัน
 แหลงโบราณคดีทีส่าํคัญรมินํา้โขงอีกแหงหน่ึง คอื บริเวณผาแตม  บนภูผาขาม  
อําเภอโขงเจียม  เปนรองรองของพิธีกรรม  ซึ่งแสดงถึงการอยูอาศัยของคนบริเวณนี้ที่

อยูตอเนื่องกันมานาน  พบไดจากรองรอยการวางหินและภาพเขียนสีที่ มีอายุยาวนาน

กวา 2000 ป  และที่เกาะดอนตาล เกาะกลางลํานํ้าโขง  ซึ่งเคยเปนพื้นที่สวนหนึ่งของ
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แตดวยกระแสการไหลของนํ้าโขงทําใหแยกเปนเกาะ

กลางแมนํา้โขง บรเิวณนีพ้บเนนิดนิ เปนทีฝ่งศพคนโบราณ และเครือ่งมอื หนิตางๆ และ
สิ่งสําคัญคือ กลองมะโหรทึกสําริด ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ตรงกลางหนากลอง
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มีกบ 4 มุม และตรงขางมีลวดลายเปนลักษณะ เรือสงวิญญาณ ซึ่งเปนวัฒนธรรมดอง
ซอนของเวียดนาม ปจจุบันกลองนี้แขวนไวที่วัดมัชฉิมมาวาส อําเภอดอนตาล และใน
เขตอําเภอดอนตาลน้ีไดพบภาพเขียนสีที่ผาแตม บนภูสระดอกบัว แตเปนกลุมภาพท่ีมี
ขนาดเล็ก รองรอยทางโบราณคดีเหลาน้ีแสดงถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมเดียวกัน
กับที่พบในฝงลาว เชน ที่ปราสาทวัดพู จําปาสัก จึงเชื่อแนไดวาชุมชนในอดีตบริเวณนี้
เปนชุมชนเดียวกัน และมีการติดตอสัมพันธกันไปมากับลาวและประเทศเวียดนาม 
(ศรีศักร, 2533.)  

การทองเท่ียวแมนํ้าโขงแลง
 ในป พ.ศ. 2553 วิกฤติแมนํ้าโขงแลง ดินแดนชายโขงบริเวณหนองคาย ไดรับ
ผลจากความแหงแลงเชนเดียวกับพื้นท่ีอื่น แตกลับมีโอกาสทางการทองเทียวมากข้ึน 
รองรอยประวตัศิาสตรโบราณคดใีนพืน้ทีส่องฝงโขงยงัคงรอคอยการคนหา ลวนนาเทีย่ว
นาสัมผัส และการลดลงของกระแสน้ํา แมจะมีผลตอวิธีชีวิต โดยเฉพาะดานการเกษตร
อยูบาง แตกลบัทาํใหนกัทองเทีย่วไดมโีอกาส ใกลชดิกบัสายนํา้โขงยิง่ขึน้ จดักจิกรรมทาง
นํา้ในลํานํา้โขงมากข้ึน ชายโขงเขตหนองคาย เกิดหาดทรายเพ่ิมมากข้ึน หลายแหง ตัง้แต
หาดหนาอําเภอสังคม หาดบานดอนนอย บานทามะเฟอง อําเภอทาบอ หาดจอมมณี 
อําเภอเมืองหนองคาย ตอไปถึงหาดสีแกว บานโพนแพงอําเภอโพนพิสัย หาดอําเภอ

บึงกาฬ หาดคําสมบูรณ อําเภอบึงโขงหลง แกงกะเบาท่ีนครพนม และอีกหลายแกง 
จนถงึแกงปากแมนํา้มลูออกสูแมนํา้โขงทีอ่าํเภอโขงเจยีม ซึง่กลายเปนทีพ่กัผอยหยอนใจ

ของคนในพื้นที่และนักทองเที่ยวที่ผานทางมาพบ

 การทองเที่ยวแมนํ้าโขงจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง และหากมีการ
ศกึษาพฒันามากขึน้จะคนพบศกัยภาพการทองเทีย่วแมนํา้โขงอกีมาก  ทัง้การทองเทีย่ว
ทางวัฒนธรรม วถิชีมุชน การทองเท่ียวประวัตศิาสตร โบราณคดี ศาสนา ธรรมชาติ ไมวา
จะเปน Slow tourism (การทองเที่ยวที่ไรความเรงรีบ) หรือ adventure(การผจญภัย) 

ลวนรอรับและพรอมรองรับนักทองเที่ยวทุกกลุม หลายแหงมีการจัดเทศกาลประเพณี 

และการละเลนระหวางไทย - ลาว  เพิม่ขึน้จากการแขงขนัเรอืยาวในฤดนูํา้หลาก เปนการ
เชือ่มโยงความสมัพันธไทย - ลาว รมิโขงใหแนนแฟนยิง่ขึน้ ในเทศกาลนีไ้มมปีญหาความ
กังวลดานการเมือง และระเบียบพิธีการเขา-ออก ซึ่งเครงครัดอยูตามดานสากล เปน
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กติกาที่ยอมรับและปฏิบัติกันมาจนเปนประเพณี เพิ่มบรรยากาศการทองเที่ยวดวย
มิตรไมตรีไดอยางงดงาม เพราะผูมารวมกิจกรรม นอกจากคนในพ้ืนที่แลว ก็จะเปนคน
ลาวที่ขามมารวมกิจกรรม และถือโอกาสจับจายใชสอย ซื้อหาสินคาเคร่ืองใช เคร่ืองกิน
ตางๆกลับบาน ทําใหทองถิ่นมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแมหาดตางๆเหลาน้ันยังไมเปน
ทีรู่จกัของนักทองเท่ียวชาวไทยในทองถ่ินอืน่มากนักแตกม็โีอกาสในการพัฒนา เพ่ือเพ่ิม
ขีดการรองรับทองเที่ยวไดเปนอยางดีในอนาคต การพัฒนาการทองเที่ยวแมนํ้าโขงจึง
จําเปนตองมีการศึกษาคนควาและพัฒนาศักยภาพอีกมาก เพื่อหารูปแบบและกิจกรรม
การทองเท่ียวทีด่งึดดูนดัทองเท่ียวไดอกีมากมาย ดงันัน้แมนํา้โขงจะทวมหรือแลง แมนํา้โขง
ก็ยังเปนแหลงทองเที่ยว ที่มีคุณคาสําหรับการพักผอนหยอนใจและการเรียนรูของ
นักทองเที่ยวคุณภาพเสมอ   

กิตติกรรมประกาศ
  ขอบคณุฝายวจิยัและถายทอดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  สถาบันวจิยั
และพัฒนา  ทีจ่ดุประกายความรวมมือในการสํารวจวิกฤตินํา้โขงแลง จนทําใหเหน็สภาพ
การทองเท่ียวแมนํา้โขงท่ียงัคงมีศกัยภาพและมีโอกาสพัฒนาไดอกีมาก ขอบคุณศูนยวจิยั
ทองเทีย่วลุมนํา้โขง มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีส่นบัสนนุขอมลูเอกสาร และขอบคณุชมุชน
ริมโขงทุกทานที่ไดใหขอมูลสภาพการณแมนํ้าโขงและบรรยากาศการทองเที่ยวในภาวะ

นํ้าโขงแหงแลง จนทําใหไดขอมูลมานําเสนอในครั้งนี้
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