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วิกฤตินํ้าโขง : โอกาสทองของคนทองถิ่นเมืองหนองคาย
Mekong crisis : an auspicious opportunity for Nong 
Khai locals
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บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ืองวิกฤตินํา้โขง ในมุมมอง โอกาสทองของคนทองถ่ินเมืองหนองคาย
ในครัง้นีมุ้งหวงัการศกึษาผลกระทบจากสภาวะวิกฤตนิํา้โขงแหงขอดในป  2553  ตอผูคน
ในพืน้ทีร่มิฝงแมนํา้โขงในเขตจังหวัดหนองคาย  ซึง่มีกระบวนการศึกษารวบรวมขอมลูโดย
วธิกีารสาํรวจ  สงัเกต  รวมไปถงึการสมัภาษณผูคนในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วของ ผลการศกึษาพบวา 
จากสภาวะการเกิดวิกฤตินํ้าแหงขอดมีระดับตํ่าสุดถึง 0.32 เมตร ในป 2553 ซึ่งตํ่ากวา
ป 2538 คือ 0.33 เมตร  จึงนับวาเปนวิกฤตินํ้าโขงที่มีระดับตํ่าสุดในรอบ 40 ป วิกฤติ
ครั้งนี้สงผลกระทบตอผูคนและพ้ืนที่ในจังหวัดหนองคายในดานลบใน 3 ประการ คือ 
1) ดานสิ่งแวดลอม 2) ดานเศรษฐกิจ และ3) ดานสังคมวัฒนธรรม แตนอกจากดานลบ
แลวหากมองยอนกลบัไปในอกีมุมหนึง่กลบัพบวาวกิฤตเิหลานีไ้ดสรางโอกาสและรายได
ใหกบัอาชีพบางอาชพีอยางเปนกอบเปนกํา เชน อาชีพการบรกิารดานการทองเทีย่ว ทัง้

อาชีพเรือรบัสงนกัทองเท่ียว อาชีพรอยพวงมาลัยเพือ่ใชเปนเคร่ืองนมัสการ อาชีพคาขาย
อาหาร อาชพีเชาหวงยาง  อาชพีดานบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการทองเทีย่ว ซึง่เหน็ได
ชัดจากกรณีของหาดจอมมณีและพระธาตุหลาหนอง ที่ไดรับอานิสงส ในการบริการนัก

ทองเทีย่ว การขายอาหารหรอืสิง่ของท่ีระลกึใหแกนกัทองเทีย่ว โดยเฉพาะกรณพีระธาตุ

หลาหนอง ที่ผูคนทองถิ่นอาศัยโอกาสในการสรางรายไดยางเปนกอบเปนกํา จากอาชีพ
เรอืบรกิารนาํนกัทองเทีย่วนมสัการพระธาตหุลาหนองพรอมขายเครือ่งนมสัการพระธาต ุ 
ซึง่ถอืไดวาเปนโอกาสทองในการสรางงานสรางรายไดใหแกคนทองถิน่เมอืงหนองคายใน

ชวงวิกฤติแมนํ้าโขงแหงขอดนี้
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Abstract
 The study of Mekong crisis: an auspicious opportunity for Nong 
Khai locals is aimed to study the impacts on the river’s low water level 
crisis in 2010 to the people living by the Mekong river side in Nong Khai 
province. The study process and data collection include exploration, 
observation, and interview of locals. From the study, it was found that 
the lowest water level was 0.32 meter in 2010, which was lower than in 
1995 for about 0.33 meters. Therefore, the level in 2010 was considered 
as the river’s lowest water level in 40 years. This crisis caused 3 major 
negative impacts to the locals and areas in Nong Khai province, including 
the impacts on environment, economy, and society and culture. Besides 
the negatives, if looking back on another side of view, it was discovered 
that this crisis has caused the opportunity and income for some certain 
occupations. For example, the occupation of tourism service, tourist boat 
transportation, garland making, food vendor and service, tube rental, and 
other tourism related. The phenomena was clearly seen in Jom Manee 

Beach and Phra Thad Lah Nong in terms of gaining the good deeds in servic-
ing, selling food or souvenirs to the tourists. Especially in the case of Phra 
Thad Lah Nong, the locals took this opportunity to generate substantial 

income from providing tourist boat services to visit and pay respect to 

Phra Thad Lah Nong, as well as selling fl owers and implements of worship 
to the Buddha’s relics. This is held to be such an auspicious opportunity 
for Nong Khai locals in order to generate vocation and income during the 

Mekong River’s low water level.

คําสําคัญ: วิกฤตินํ้าโขง, โอกาสทอง, คนทองถิ่น 
Keywords: Mekong Crisis, Auspicious Opportunity, Locals
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 แมนํ้าโขงแมนํ้าที่เปรียบเหมือนมหานทีของชีวิตที่หลอเล้ียงผูคนทั้งสองฝาก
ฝงมายาวนานผูคนในแถบนี้ไดพึ่งพาอาศัยใชในการดํารงชีวิตทั้งการเกษตร การประมง  
การสัญจรไปมา รวมถึงการเปนแหลงพักผอนหยอนใจ หรือแมแตการเปนศูนยรวมทาง
ความคดิความเชือ่ทีเ่ปนบอเกิดความศรทัธานําสูการปฏบิตัติามฮตีคองประเพณแีกคนใน
ชุมชนทองถิ่นมาชานาน

ความสําคัญของแมนํ้าโขง “แมนํ้านานาชาติ”
 แมนํา้โขง มตีนกาํเนิดจากบริเวณท่ีราบสูงธเิบต แถบเทือกเขาตังกลุา (Tanggula) 
มณฑลชิงไห (Qinghai) ประเทศจีน ไหลผานมณฑลยูนานและออกจากประเทศจีนทีเ่มอืง
เชียงรุง (Cheingrong) เปนเสนเขตแดนระหวางประเทศจนีกบัประเทศพมา และระหวาง
ประเทศพมากับประเทศลาว รวมทั้งเปนเสนเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
ลาว โดยแบงเปน 2 ชวงตอน คือ ชวงตอนบนก้ันพรมแดนระหวางพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ของประเทศไทยกับพื้นท่ีแขวงบอแกวของประเทศลาว แลวไหลเขาประเทศลาวท่ีเมือง
หวยทราย แขวงบอแกว กลับมาไหลออกจากประเทศลาวอีกที่เมืองสานะคาม กําแพง
นครหลวงเวียงจนัทน ตอนลาง กัน้พรมแดนระหวางพืน้ที ่6 จงัหวัดของประเทศไทยไดแก 
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ 
และจังหวัดอุบลราชธานี พื้นท่ีของประเทศลาวไดแก กําแพงนครหลวงเวียงจันทนทน 

แขวงบอลคิาํไซ แขวงคาํมวน แขวงสะหวนันะเขด  แขวงสาละวนั และแขวงจาํปาสัก จาก
นัน้ไหลเขาไปในประเทศลาวอกีตอนหนึง่ท่ีเมืองปากเซ แขวงจาํปาสกั แลวไหลออกจาก
ประเทศลาวที่เมืองโขง แขวงจําปาสัก เขาสูประเทศกัมพูชา ที่จังหวัด สตึงเตรง (Stung 

treng) ไหลออกจากประเทศกมัพชูาทีจ่งัหวัดพนมเปญ (Phanom Phen) เขาสูประเทศ

เวยีดนามและแยกออกเปนหลายสาย บรเิวณทีเ่รยีกวา ดนิดอนสามเหลีย่มปากแมนํา้โขง 
กอนทีจ่ะไหลลงสูทะเลจนีใต มคีวามยาวตลอดสายรวมทัง้ส้ินประมาณ 4,880 กโิลเมตร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1)  อยูในประเทศจนี ประมาณ 2,130 กโิลเมตร 2) เปนเสนเขตแดนกัน้ระหวาง

จีน - พมา ประมาณ 31 กิโลเมตร 3) เปนเสนเขตแดนกั้นระหวางพมา - ลาว ประมาณ 

234 กิโลเมตร 4) เปนเสนก้ันเขตแดนระหวางไทย - ลาว ประมาณ 976 กิโลเมตร
5) อยูในประเทศลาว ประมาณ 789 กิโลเมตร 6) อยูในประเทศกัมพูชา ประมาณ 490 
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กิโลเมตร 7) อยูในประเทศเวียดนาม ประมาณ 230 กิโลเมตร (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี, 2553)
 ลักษณะที่สําคัญของแมนํ้าโขงในบริเวณดังกลาวมีลักษณะพื้นที่ที่มีความ

แตกตางกนัมาก ขึน้อยูกบับรบิทพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางกายภาพ บางแหงตลิง่ทัง้สอง

ฝงจะมคีวามสูงชนัมาก บางแหงเปนแกงหนิ บางแหงเปนดนิทราย บางแหงกวางบางแหง
แคบ ในขณะที่ บางแหงลึกบางแหงตื้นเขิน ระดับน้ําในฤดูแลงกับฤดูฝนจะมีความแตก
ตางกันมากถึง 14 เมตร กระแสนํ้าจะไหลแรงจากเหนือลงไตตลอดทั้งป  ความเร็วของ
กระแสนํ้าข้ึนอยูกับฤดูกาล ซึ่งโดยปกติจะมีความเร็วของกระแสนํ้า ตั้งแต 2 - 12 นอต 
สภาพในลําแมนํ้าโขงจะมีลักษณะเปนเกาะ หรือดอน หรอืสันทราย และแกงหินโขดหิน
ปรากฏอยูทั่วไป โดยทวีขนาดและเพ่ิมจํานวนมากขึ้นในชวงฤดูแลง ซึ่งดอนเหลาน้ีใน
ชวงระดับนํ้าลดลงจะเหลือเพียงทางนํ้าเล็ก ๆ เปนเสนก้ันเขตแดน หรือบางแหงระดับ
นํ้าตื้นเขินมากจนกลายเปนผืนดินติดตอกันกับฝงไทย โดยไมมีทางนํ้าใหเห็นแตอยางใด
(ลักษณะของแมนํ้าโขง, 2553) 

ภาพประกอบ 1 ความงดงามของแมนํ้าโขงยามเย็นในตัวเมืองจังหวัดหนองคาย
         
 ตลอดความยาวของลาํนํา้สายน้ีไดกอเกิดระบบนเิวศลักษณะตางๆ และมคีวาม
หลากหลายเปนอยางย่ิง ระบบนิเวศของแมนํ้าโขงชวงพรมแดนไทย(ภาคอีสาน)-ลาวมี

ระบบนิเวศท่ีเรียกวา ระบบนิเวศแบบแกง รวมอยูดวย แกงในแมนํ้าโขงจะโผลพนนํ้า
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ขึ้นมาอวดสายตาใหไดชมความงามเม่ือยางเขาสูฤดูหนาวและฤดูแลงประหน่ึงเปนงาน
ประตมิากรรมทีธ่รรมชาตมิอบไวกบัแมนํา้สายนี ้นอกจากจะมคีวามงามแลว ยงัเปนบาน
ของปลาอกีกวา100 ชนิดทีอ่าศยัอยูในแมนํา้โขงอกีดวย(วกิพิเีดยี สารานกุรมเสร,ี2553)

ภาพประกอบ 2  ชาวเมืองหนองคายชมทัศนยีภาพของแมนํา้โขง บรเิวณทาเรอืชัว่คราว
หนาวัดธาตุแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

 

การใชประโยชนจากแมนํ้าโขงของชาวเมืองหนองคาย
 แมนํา้โขงจงึเปนสายใยชวีติใหคนสองฝงนํา้และสรรพชวีติไดใชประโยชน แมนํา้
โขงยงัเปนเสนทางในการนาํพาผูคนทัง้สองฝงโขงใหไปมาหาสูกนั  คนสองฝงโขงตางรูจกั
พึ่งพิงแมนํ้าสายนี้อยางถอยทีถอยอาศัย แลกเปล่ียนเรียนรู เสมือนเครือญาติ แมนํ้าโขง

จงึเปรยีบเสมอืนโซคลองใจของผูคนทัง้สองฝงอยางสนทิแนบแนนจนมอิาจแยกขาดจาก

กันไดโดยงายโดย….ผูคนในจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน

 หากจะกลาวพรรณนาถึงการใชประโยชนจากแมนํ้าโขงไดมีนักวิชาการและ
ผูรูหลายสํานักไดศึกษารวบไวพอสมควรแตในบทความน้ีจะขอยกตัวอยางเฉพาะการ
ใชประโยชนจากแมนํ้าโขงในบริเวณจังหวัดหนองคายเทาน้ัน จากจํานวนประชากร 41 

ตําบลในเมืองหนองคาย มีการใชประโยชนจากแมนํ้าโขงมากที่สุดคือ ใชเพื่อการเกษตร 
รองลงมาคือการสูบน้ําเพื่อการเกษตร (หมายถึงมีการตอทอหรือคลอง) นอกจากนั้นใช
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นํา้เพ่ือทาํประปา และทาํการประมง การทองเท่ียว ดดูทราย ทาเทยีบเรอื การเดนิเรอืรบั
สงสินคา และจดุผอนปรนตามลําดบั นอกจากการใชประโยชนจากแมนํา้โขงโดยตรงแลว
ยงัพบวาชาวเมืองหนองคาย ยงัมีการใชประโยชนจากพ้ืนทีร่มิฝงโขง สาํหรบัทาํกจิกรรม

ตางๆอีกเชน  การปลูกขาว ทําสวน  ทําไร ทั้งพริก มะเขือ ขาวโพด ยาสูบ เปนอาทิ 
(อางถึงในรายงานการสัมภาษณทางโทรศัพทประเด็นวิกฤตินํ้าโขงแหง,โครงการศึกษา
วิกฤตินํ้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแกน : 2553)

ภาพประกอบที่ 3 สินคาที่สงออกจากประเทศไทยไปขายประเทศลาว

ภาพประกอบที่ 4 การสงสินคาโดยใชรางไมแบบเรียบงาย ภูมิปญญาของคนทองถิ่น
บริเวณทาเรือวัดหายโศก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย



วารสารวิจัย มข. 1 (3) : ตุลาคม-ธันวาคม 2554

215วิกฤตินํ้าโขง : โอกาสทองของคนทองถิ่นเมืองหนองคาย

 วิกฤตินํ้าโขงนํ้าลดตํ่าสุดในรอบ 40 ป
 สืบเนื่องจากภาวะโลกรอนหรืออาจมาจากการสรางเขื่อนในประเทศตางๆ
ตนนํ้าโขงอันเปนสาเหตุทําใหแมนํ้าโขงแหงในมีระดับตํ่าสุดในรอบ 40 ป โดยมีการเก็บ
สถิติขอมูลอยางเปนทางการ มาตั้งแตป พ.ศ.2506 ถึงปจจุบัน เจาหนาที่ไดชี้แจงให
ทราบถึงวงจรการข้ึนลงของน้ําในลําน้ําโขง ในชวงหนาแลง จะมีระดับตํ่าสุดเปนวงจร
ปกติ ระดับนํ้าจะเริ่มลดลงตั้งแตเดือนมกราคม และตํ่าสุด เดือนมีนาคมถึงเมษายนอยูที่
ระดับประมาณ 0.6 ถึง 1.5 เมตร เดือน จากน้ันระดับนํ้าก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกเรื่อยๆในชวง
เดือนเมษายนเปนตนไปจนเขาสูฤดูฝน  ในแตในปที่ระดับนํ้าตํ่าสุด คือ ป พ.ศ. 2513  
ป พ.ศ. 2538 ป พ.ศ. 2552 และป พ.ศ. 2553 อยูในระดับตํ่าสุดคือ 0.32 เมตร ซึ่งตํ่า
กวาป 2538 คือ 0.33 เมตร นับเปนวิกฤตินํ้าโขงที่มีระดับตํ่าสุดในรอบ 40 ปดังกลาว 
ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดหนองคายและภาคอีสานในหลายดาน เชน 
ดานชวีติความเปนอยู สิง่แวดลอม เศรษฐกจิ สงัคม โดยผลกระทบทีเ่หน็ไดชดัเจนคอืผล 
กระทบทางดานกายภาพและชีวภาพพื้นฐานในเร่ืองเกี่ยวกับนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค  
และนํ้าเพ่ือการเกษตร ( สถานีอุทกวิทยาหนองคาย สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3 กรม
ทรัพยากรนํา้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม,2553)การวติกกงัวลดังกลาว 
ทาํใหหนวยงาน  สถาบันองคกรตาง ๆ  ใหความสําคญักบัปญหาในเร่ืองน้ีอยางกวางขวาง 
นัน้เปนปญหาใหญปญหาหนึง่ระดบัชาต ิทีห่นวยงานทีเ่กีย่วของทัง้โดยตรงและโดยออม

ทีต่องรบีเขามาแกไขเพือ่บรรเทาเยยีวยาความเดอืดรอนของชุมชนบรเิวณริมฝงแมนํา้โขง
อยางเปนระบบท้ังในระยะส้ันและระยะยาว หนึง่ในหนวยงานดงักลาวทีเ่หน็ความสําคัญ
เกี่ยวกับวิกฤตินํ้าโขงคือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ภาพประกอบ 5  สภาพของแมนํ้าโขงแหงระหวางเดือนเมษายน 2553 บริเวณสถานี
อุตุนิยมวิทยาอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ภาพประกอบ 6 ยามนํ้าโขงแหงจะเกิดสันดอนตางๆมากมาย บางแหงชาวบาน
สามารถเดินไปมาหาสูกันไดทั้งคนไทยและคนลาว
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ภาพประกอบ 7 สภาพน้ําโขงแหงจัดในรอบ 40ป ลดลงต่ํากวาตอหมอสะพาน
มิตรภาพลาว-ไทย (ถายเมื่อเดือนเมษายน 2553)

 ผลกระทบจากวิกฤตินํ้าโขง
 จากการลงพื้นที่ศึกษาของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาจังหวัด
หนองคายเปนพ้ืนทีท่ีไ่ดรบัผลกระทบจากภาวะวิกฤตนิํา้โขงแหงพอสรุปใหเหน็ภาพดังนี้
 1)  ดานสิง่แวดลอมจากกรณนีํา้โขงลดระดบัลงจนเกอืบแหง ทาํใหการไหลของ
กระแสนํ้าชามากหรืออาจจะเปนน้ํานิ่ง ทําใหออกซิเจนเติมลงในน้ํานอยลง บางคร้ังทํา

ใหนํ้ามีกลิ่นเพราะบางชุมชนท่ีอยูเหนือนํ้าไดปลอยสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ลงสูแมนํ้าโขงทําให

นํ้าโขงชวงนี้สกปรกมากขึ้น อุณหภูมิของนํ้าโขงสูงขึ้นเร็วกวาทุกปทําใหอากาศโดยรวม
รอนถึงรอนจัดโดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนในระหวางเดือนดังกลาว

จะไมพบแมงกะพรุนนํ้าจืดที่ถือเปนตัวช้ีวัดถึงอุณหภูมิของนํ้าโขงที่รอนเนื่องจากตาม
ธรรมชาติแมงกะพรุนไมชอบอาศัยอยูในน้ําที่มีอุณหภูมิสูง
 2)  ดานเศรษฐกจิ แมนํา้โขงแหงสงผลโดยตรงตอการใชนํา้เพือ่การเกษตรของ

ชุมชนที่ตองสูบนํ้าโขงขึ้นมาใชในการทําประปา และการปลูกพืช ผัก และผลไมตามชาย

ฝงโขง  บางพื้นที่นํ้าแหงมากจนตองตอทอสูบน้ําใหมีขนาดยาวข้ึนกวาเดิมเพื่อสูบนํ้าขึ้น

มาใช ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ มากกวาปกติ บางพื้นที่ตองงดปลูกพืชที่ตองอาศัยนํ้า
มากโดยการหันมาปลูกพืชท่ีอาศัยนํ้านอยแทน  
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 3)  ดานสงัคมวฒันธรรม แมจะมผีลกระทบในทางลบอยูบางแตกเ็ปนสวนนอย 
โดยเฉพาะปญหาความมั่นคงของชุมชนและปญหายาเสพติด (รายงานผลการศึกษาผล
กระทบจากวิกฤตินํ้าโขงแหง มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553)

 โอกาสทองของคนทองถิ่น
 จะเห็นไดวาวิกฤตินําโขงแหงน้ีนอกจากจะสงผลกระทบในทางลบแกผูคนริม
ฝงโขงแลวแลวในมมุกลบักนันีอ่าจเปนโอกาสทองทีช่มุชนในทองถิน่บางพืน้ทีเ่ฝารอการ
แหงขอดของนํา้โขง ยิง่หนาแลงมาเรว็เทาไหรยิง่ด ียิง่ยาวนานเทาใดกจ็ะยิง่เปนโอกาสที่
ชาวบานในชุมชนจะมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ในรอบหนึ่งปมันเปนโอกาสทองที่จะทําใหมี
รายได มเีงนิเกบ็อยางเปนกอบเปนกํา มากกวาการประกอบอาชพีปกตทิัว่ไป เชน ทาํประมง
จบัปลาหรอืเลีย้งปลา การปลกูพรกิ มะเขอืเทศ หรอืยาสบูทีต่องเสีย่งกบัความไมแนนอน
ของราคาในตลาด รวมท้ังคาปุย คายากําจัดศตรูพืชราคาแพง บางชุมชนกลาววาเปน
รายไดที่แนนอนมากถึง 3-4 เทาตัวก็มี
 จากการลงพื้นท่ีไดมีโอกาสพูดคุยกับชาวบานในชุมชนในประเด็นวิกฤตินํ้า
โขงสงผลตออาชีพใหมของคนอยางไรบางโดยบางพ้ืนที่ชาวบานเลาใหฟงวาอาชีพที่เกิด
จากวิกฤติของแมนํ้าโขงคืออาชีพดานการบริการดานการทองเที่ยว ทั้งการบริการการ
ทองเท่ียวทางธรรมชาติและการบริการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม การบริการการ
ทองเท่ียวทางธรรมชาติไดแกการเปดรานขายอาหารบริเวณหาดทรายริมฝงแมนํา้โขงโดย
เฉพาะหนาแลงจัดๆนานๆนักทองเท่ียวจะนิยมมาเท่ียวท่ีจังหวัดหนองคายจํานวนมาก

โดยเฉพาะมาเลนนํ้าคลายรอนท่ีหาดจอมมณี ซึ่งถือเปนหาดเกาแกและมีชื่อเสียง

ที่สุดในจังหวัดหนองคาย นอกจากความงดงามของหาดทรายนํ้าจืดอันขาวโพน แลว
หาดจอมมณียังมีสะพานมิตรภาพไทยลาวเปนฉากหลังที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาทอง
เที่ยวปละกวาแสนคน สวนการบริการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมน้ันไดอาศัยชวงภาวะ
วิกฤตินํ้าโขงในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองกับความเช่ือความศรัทธา สิ่งศักด์ิสิทธิคู

เมืองหนองคาย ซึ่งเปนศูนยรวมความเช่ือความศรัทธาขอผูคนที่อาศัยอยูสองฝงโขงคือ
พระธาตุหลาหนอง ที่จมอยูไตนํ้ามานานหลายรอยป  ยิ่งในชวงนํ้าหลากอาจมองไมเห็น

แมปลายยอดพระธาตุเลยดวยซ้ํา  แตในชวงน้ําโขงแหงขอดจะมองเห็นพระธาตุหลาหนอง
โผลพนนํ้าจนเห็นฐานของพระธาตุไดอยางชัดเจน
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 บทความชิน้นีจ้งึมุงสะทอนใหเหน็ถงึโอกาสทองจากภาวะวกิฤตนิํา้โขงแหงใน
มมุของการทองเทีย่วทางธรรมชาติ  กรณหีาดจอมมณี และการทองเทีย่วทางวฒันธรรม  
กรณีพระธาตุหลาหนอง เพื่อสื่อใหเห็นถึงการปรับตัวของชุมชนตอวิกฤตินํ้าโขงแหงให
พลิกฟนมาเปนโอกาสทองสรางรายไดใหแกตนแกชุมชนเปนอยางดี
 1. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติหาดจอมมณี
  หาดจอมมณ ีอยูทีบ่านจอมมณ ีตาํบลมชียั ความทีเ่ปนหาดทรายทีอ่ยูใกล
ตัวเมือง และใกลกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางไปมาสะดวก 
หาดจอมมณีมีหาดทรายสีขาวละเอียด พื้นที่กวาง จากริมฝงลงสูแมนํ้าโขงประมาณ 
10-20 เมตร ทอดยาวไปหลายกิโลเมตร นักทองเที่ยวนิยมมาเลนนํ้าโขงในชวงหนารอน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเทศกาลสงกรานต หาดจอมมณีแหงนีจ้ะเนืองแนนไปดวยผูคน 
นกัทองเท่ียว ทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติ จนไดรบัการขนานนามวาเปนพทัยาอีสาน การ
ใหบริการนักทองเท่ียวมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งการใหเชาหวงยาง (ที่ทําจากยางใน
รถยนต)  การใหเชาเส่ือ  การบริการนวดแผนโบราณและท่ีสาํคัญคอืการบริการอาหารปง
ยางโดยเฉพาะปลาแมนํา้โขง  ซึง่ใครทีไ่ดมาเยอืนกต็องไมพลาดในการลิม้ลอง เพิม่รสชาติ
และบรรยากาศในการทองเทีย่วเปนอยางด ี(กมล  เทศศรเีมือง,สมัภาษณ,เมษายน  2553)
  สวนดานความปลอดภัยน้ันมีเจาหนาที่ตํารวจนํ้าและหนวยเรือชวยดูแล
รักษาความสงบเรียบรอยตามลํานํ้าโขง ดูแลความปลอดภัยทางนํ้า สรางความอุนใจให
นักทองเที่ยวทุกคน ทําใหในแตละปหาดจอมมณีมีผูมาแวะเวียนพักผอน เลนนํ้าคลาย

รอน ทานอาหาร ชิมปลาแมนํ้าโขง อยางมากมาย (ขาวสด,2553) รายไดของแมคาที่มา

จําหนายอาหารและบริการท่ีหาดจอมมณีโดยเฉลี่ยตอรานมีรายไดประมาณเดือนละ  
15,000-20,000  บาท ตลอดระยะเวลานํ้าโขงลดซึ่งอยูในชวงเดือนมกราคม- เมษายน  

บางปลากยาวไปถึงเดือนพฤษภาคม เดอืนทีม่รีายไดเพิม่มากท่ีสดุคือ  ปลายเดือนมีนาคม-
เมษายน  โดยเฉพาะชวงสงกรานตรายไดอาจพุงสูงถึงเดือนละ  30,000- 50,000  บาท 
( นางหนู  เข็มสันเทียะ,สัมภาษณ เมษายน 2553 )
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ภาพประกอบ 8  เพงิแบบเรยีบงายของรานขายอาหารบรเิวณหาดจอมมณ ีใตสะพาน
มิตรภาพลาว-ไทย

ภาพประกอบ 9  บรรยากาศนกัทองเท่ียวบริเวณหาดจอมมณี  (อางถงึ http://www.

hotsia.com/ nongkhai/1594.shtml,คนเม่ือ 10  เมษายน ,2553)
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 2. แหลงทองเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมไหวพระธาตุกลางนํ้าโขง
  “พระเทพมงคลรังษี” เจาคณะจังหวัดหนองคาย กลาววา พระธาตุองค
นี้มีขนาดใกลเคียงกับองคเจดียพระธาตุพนม อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งบริเวณ
วัดธาตุแหงนี้มีพื้นที่ไมตํ่ากวา 100 ไร และตั้งอยูริมฝงแมนํ้าโขง พอถึงฤดูนํ้าหลาก
แมนํา้โขงท่ีไหลเช่ียวกรากจะกัดเซาะตล่ิงบรเิวณวดัธาตุจนพงัทลายหายไป ซึง่ตามประชุม
พงศาวดาร ภาค 70 ไดบันทึกไววา นํ้าโขงกัดเซาะตลิ่งพังเขาไปจนถึงองคพระธาตุหลา
หนอง และพระธาตุไดพังลงในแมนํ้าโขง เมื่อวันศุกร ขึ้น 5 คํ่า เดือน 9 เวลาใกลคํ่า ร.ศ.
66 จ.ศ.1209 พ.ศ.2390(ร.3) ซึง่นายฟรองชวัส การนเิยร ชาวฝรัง่เศสหนึง่ในคณะสาํรวจ
อนิโดจนีในอาณาจักรลานชาง ไดวาดภาพลายเสนของพระธาตุหลาหนองน้ีไวเมือ่ปพ.ศ.
2411 พรอมคาํบรรยายภาพวา “ปรมดิ หรอืองคพระธาตตุัง้อยูบนพืน้ทีร่ปูครึง่วงกลมที่
ถูกตัดขาดจากฝงแมนํ้าดานขวา หรือฝงไทย โดยปรมิดแหงนี้ถูกนํ้าพัดขาดจากที่ตั้งเดิม
บนริมฝงสิบปมาแลวและยังเอียงลงสูนํ้าราวกับเรืออับปางที่พรอมจะจมลง” 
 ปจจบุนัองคพระธาตจุมอยูกลางแมนํา้โขงหางจากฝงไทย 180 เมตร องคพระ
ธาตุกอดวยอิฐถือปูน ลมตะแคงไปตามกระแสน้ํา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีฐาน
เหลี่ยมมุมฉาก โดยดานหนึ่งโผลขึ้นมาเหนือนํ้าเพียงครึ่งฐาน องคพระธาตุมีรูปทรงทาง
สถาปตยกรรมเทาที่ยังเหลืออยูเปนชั้นฐานเขียง 2 ชั้น ฐานส่ีเหล่ียมยอเก็จตอขึ้นมาอีก 
4 ชั้น จึงเปนเรือนธาตุ ตอดวยบัวลูกแกวอีก 2 ชั้น ความสูงของเจดียเฉพาะสวนที่สัมผัส

ได 12.20 เมตร ความกวางของฐานองคพระธาตุชั้นลางสุด 15.80 เมตร(เวบขาวสารคน
หนองคาย  จังหวัดหนองคาย, 2553)
 พระธาตุหลาหนอง เปนท่ีเคารพสักการะของชาวหนองคาย และชาวบานได

จัดงานประเพณีเก่ียวกับพระธาตุในทุกป คือประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน 6 เพื่อจุดถวาย

องคพระธาตุ ในวันแรม 1 คํ่า เดือน 6 พิธีบวงสรวงองคพระธาตุ วันขึ้น 14 คํ่า เดือน 11 
ถวายปราสาทผ้ึง วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 และการแขงเรือยาววันออกพรรษาทุกป เพื่อ
ถวายเปนพุทธบูชาการที่องคพระธาตุจมลงไปในแมนํ้าโขง ทําใหชาวหนองคายตองการ

บํารุงรักษาพุทธสถานแหงน้ีไว จึงรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหคงอยู การสราง
องคพระธาตุหลาหนองจําลองข้ึน แลวบรรจุชิ้นสวนพระธาตุองคจริงเขาไวขางใน และ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมริมฝงแมนํ้าโขงข้ึน โดยขนาดพระธาตุองคจําลอง ฐานกวาง 
10x10 เมตร ความสูงประมาณ 15 เมตร พรอมท้ังการเสริมสรางเสถียรภาพตล่ิงและ
ปองกันการกัดเซาะตลิ่งตลอดความยาว 194 เมตร  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2553)
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 แมวาพระธาตุหลาหนองจะจมอยูไตแมนํา้มายาวนานนบัรอยป  แตผูคนยงัให
ความศรัทธากราบไวบูชามิไดขาด แมจะมองเห็นเพียงแคบางสวนของพระธาตุเทานั้น  

จนในชวงปจจบุนัจากภาวะวิกฤตนิํา้โขงทีแ่หงขอดจนทาํใหพระธาตหุลาหนองหรือพระธาตุ
กลางนํ้าโผลพนนํ้าอวดความตระการตาแกผูคนประมาณ 4 ถึง 5 เมตร จนมองเห็นฐาน
พระธาตุไดอยางชดัเจน จากภาวะดังกลาวน้ีสงผลใหเกดิอาชพีใหมคอือาชีพเรอืบรกิารนาํ
นักทองเที่ยวนมัสการพระธาตุกลางนํ้า โดยคิดคาบริการคนละ 20 บาท และหากบูชา
พวงมาลัยดอกไมสดพรอมน้ําอบนํ้าหอมบูชาพระธาตุกลางน้ําก็ตองจายเพิ่มอีกชุดละ  
20 บาท นอกจากนี้รานคาที่อยูบริเวณริมฝงนํ้าโขงบริเวณพระธาตุหลาหนองยังไดรับ
อานิสงส ในการขายอาหารหรือส่ิงของท่ีระลึกใหแกนักทองเท่ียวไดอยางเปนกอบ
เปนกํา  

ภาพประกอบ  10 พระธาตุหลาหนองจําลอง สรางเลียนแบบองคเดิมที่จมอยูใน

ลํานํ้าโขง
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ภาพประกอบ  11  เรอืบรกิารนาํนักทองเทีย่วบชูาพระธาตกุลางนํา้โขงในอตัราคาบรกิาร

คนละ 20 บาท

ภาพประกอบ 10  พระธาตุหลาหนององคจริงจมอยูใตลํานํ้าโขงกวา100ป เบื้องหลัง
คือพระธาตุหลาหนองจําลอง 
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ภาพประกอบ  12 นักทองเที่ยวกําลังบูชาพระธาตุกลางนํ้าดวยดอกไมสดและนํ้าหอม
ชุดละ  20  บาท

ภาพประกอบ 13  ดอกไมสดบูชาพระธาตุกลางนํ้า

ภาพประกอบ 14  คนคอยจับหัวเรือ เพื่อปองกันไมใหเรือบริการนักทองเที่ยวชนกับ
องคพระธาตุ ตองนั่งอยูอยางนี้ทั้งวันหรือจนกวาจะมีคนมาเปล่ียน
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 บทสรุป แมวาผลกระทบจากภาวะวิกฤตินํ้าโขงแหงในครั้งนี้อาจสงผลตอวิถี
ชวีติของคนในชมุชนรมิฝงโขงรวมถึงชุมชนทีอ่ยูใกลเคยีงอยางหลกีเลีย่งไมไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลกระทบตอวิถีเกษตรกรรม ความเดือดรอนในเรื่องนํ้าทั้งดานอุปโภค บริโภค 
และน้ําเพ่ือการเกษตร รวมถึงผลกระทบตอปลาในน้ําที่ทําใหอาชีพประมงและอาชีพ
เลี้ยงปลากระชังตองไดรับความเดือดรอน จนเกิดการสูญเสียโอกาสและรายไดจากการ
ประกอบอาชีพตามมา แมชมุชนจะมกีารปรบัตวัในการดํารงชวีติหรอืการประกอบอาชีพ
มาชานาน แตก็หลีกเหล่ียงไมไดที่ผลกระทบเหลานี้จะสงผลกระทบตอชีวิตและรายได
ของพวกเขา แตหากมองอีกมุมหน่ึงกลับพบวาวิกฤติเหลานี้ไดสรางโอกาสและรายได
ใหกบัอาชีพบางอาชีพอยางเปนกอบเปนกํา อาชีพเหลานัน้คอือาชีพการบริการดานการ
ทองเทีย่ว ทัง้อาชพีเรอืรบัสงนักทองเทีย่ว อาชพีรอยพวงมาลยัเพือ่ใชเปนเครือ่งนมสัการ  
อาชีพคาขายอาหาร  อาชีพเชาหวงยาง อาชีพดานบริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ
ทองเที่ยว ซึ่งเห็นไดชัดจากกรณีของหาดจอมมณีและพระธาตุหลาหนอง  
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