ไปเที่ยว...ไปดู...แมนํ้าโขงแลง
Tourism when Mekong runs dry.
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บทคัดยอ
ภาวะโลกรอนสงผลกระทบใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางกวางขวางโดยเฉพาะ
ความแหงแลง ในป พ.ศ.2553 แมนํ้าโขงประสบกับภาวะโลกรอนจนทําใหเกิดปญหา
วิกฤติแมนํ้าโขง แตกลับเปนโอกาสทางการทองเที่ยวที่ทําใหไดสัมผัสกับสายนํ้าอยาง
ใกลชิดมากขึ้น
แมนํ้าโขงเกิดจากการละลายตัวของธารนํ้าแข็งในมลฑลชิงไห ในเขตจีนและ
ทิเบต ไหลผานจีน พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ความยาว 4,909 กิโลเมตร
ผานความหลากหลายของกลุมชาติพันธุที่มีวิถีวัฒนธรรมตางๆมากมาย เปนแหลงทอง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแหง เชน ดินแดนสิบสองปนนา แมนํ้าโขงผานเขามาในเขตอีสาน
ของไทย เริ่มจากเชียงคาน เมืองทาคาขายในอดีต ที่นักทองเที่ยวชื่นชมในปจจุบัน แกง
คุดคู การรอนทองในเขตอําเภอสังคม รองรอยประวัติศาสตรในเขตอําเภอศรีเชียงใหม
อําเภอทาบอ และตัวเมืองหนองคาย แหลงโบราณคดีบา นโคกคอน เวียงคุก อําเภอทาบอ
พระธาตุทาอุเทน ชุมชนไทแสก ไทยอ อําเภอทาอุเทน ตัวเมืองนครพนม ซึ่งมีบานเรือน
แบบโคโรเนียนที่งดงาม พระธาตุพนม พระธาตุเรณูที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
แกงกระเบาที่เดินเที่ยวไดถึงกลางแมนํ้าโขงยามแลง วัดสองคอน โบสถคริสตที่สวยงาม
ผาแตม และภูสระดอกบัว แหลงภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตร และเกาะดอนตาล
ทีพ่ บหลักฐานวัฒนธรรมดองซอนของเวียดนาม ทําใหเห็นความสัมพันธของชุมชนสองฝง
โขงที่เชื่อมโยงกันมายาวนานผานแกงสะพือ ที่อําเภอโขงเจียม อุบลราชธานี กอนเขาไป
ในลาว ขยายตัวกวางขึ้นเปนนํ้าตกคอนพะเพ็ง กอนเขาเขตกัมพูชา การทองเที่ยวลุม
นํ้าโขงยามแลงที่เกิดเกาะแกงและหาดทรายมากมาย จึงเปนสิ่งที่ควรตองมีการจัดการ
* รองศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
* กาซเรือนกระจก เปนตัวดูดซับความรอนในชั้นบรรยากาศของโลก
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ใหเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลๆ และพัฒนาเพิ่มแรงดึงดูดการทองเที่ยวให
มากขึ้น เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวในยามแมนํ้าโขงแลงตอไป

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 flowed 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 flowed 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 find 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.
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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 กาซเรือนกระจก* (greenhouse gases) ซึง่ เกิดขึน้ จากกิจกรรม
ของมนุษยสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน ซึ่งไมไดจํากัดอยูเพียงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
ของโลกเทานั้น แตยังสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสงผลตอสิ่งมีชีวิต
ทั้งหมดบนโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได ในอดีตปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
ของโลกคอนขางคงทีซ่ งึ่ ทําใหอณ
ุ หภูมขิ องโลกไมเปลีย่ นแปลงมากนัก แตหลังจากปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม โลกมีการใชพลังงานความรอนมากมายขึ้นทําใหปริมาณกาซเรือนกระจก
เพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว และสงผลใหอณ
ุ หภูมโิ ลกสูงขึน้ อยางรวดเร็วเชนกัน ผลกระทบจาก
ภาวะโลกรอนที่เห็นไดชัดเจนในขณะนี้คือ การละลายของนํ้าแข็งที่ขั้วโลก ซึ่งจะทําให
ระดับนํา้ ทะเลเพิม่ ขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมโิ ลก สงผลใหสงิ่ มีชวี ติ หลายๆชนิดปรับตัว
ไมทนั การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศอาจทําใหเกิดพายุทรี่ นุ แรงขึน้ ตามดวยภาวะ
แหงแลงที่ยาวนาน(อัล, 2551) เกิดภัยธรรมชาติตางๆ ทั้งพายุ ฝน ฟาคะนอง ไฟปา
นํ้าทวม และนํ้าแหง เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นทั่วโลก แมวาทั่วโลกจะมีความรูความเขาใจ
และความตระหนักในการสรางความรวมมือเพื่อลดภาวะโลกรอน กันมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว แตก็ยังไมสามารถลดปญหาภาวะแหงแลง ความแลงรอนยังคงปรากฏใหเห็น
ไดทวั่ โลกแมนาํ้ โขงทีเ่ คยมีปริมาณนํา้ จํานวนมากก็แหงแลงไปดวยเชนกัน แมนาํ้ โขงเคยมี
การทองเทีย่ วกันมายาวนานเมือ่ แหงลงแลวยังจะมีโอกาสทางการทองเทีย่ วอยูอ กี อยางไร

รูจักแมนํ้าโขง
แมนํ้าโขงเริ่มตนจากจีนในมณฑลชิงไหและธิเบต เหนือระดับนํ้าทะเล 5,000
เมตร (ตนกําเนิดเดียวกันกับแมนํ้าสาละวินและแยงซี) เกิดจากการละลายตัวของธาร
นํา้ แข็ง มีความยาวเปนอันดับ 10 ของโลก คือ 4,909 กิโลเมตร (ประมาณ 2,000 กิโลเมตร
อยูใ นประเทศจีน) มีปริมาณนํา้ มากมายมหาศาล โดยเฉลีย่ 475,000 ลานลูกบาศกเมตร
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ตอป ทําใหมีพื้นที่ลุมนํ้าทั้งหมดราว 804,381 ตารางกิโลเมตร ไหลผาน 6 ประเทศ คือ
จีน พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เปนแมนํ้าที่มีชื่อเรียกมากมาย ตอนเริ่มตนใน
ธิเบต เรียก แมนํ้าตาจู (Dza Chu River ) =แมนํ้าหิน) ชวงผานยูนนานของจีน เรียก
แมนาํ้ ลานชาง (Lancang Jiang =ไหลเชีย่ วกราก) ไหลผานภูมปิ ระเทศทีเ่ ปนหุบเขาสูงชัน
กระแสนํ้าไหลเชี่ยวกรากและรุนแรง ผานลาวและไทย ลาวเรียก แมนํ้าของ ขณะที่ไทย
เรียก แมนาํ้ โขง (Mekong) ชวงแมนาํ้ โขงจะออกจากลาวเขาสูก มั พูชา เปนชวงทีแ่ มนาํ้ โขง
กวางมากทีส่ ดุ ถึงเกือบ 20 กิโลเมตร มีปริมาณการไหลของนํา้ มหาศาล โดยเฉพาะ บริเวณ
นํ้าตกคอนพะเพ็ง (The Khone Fall) ซึ่งมีความกวางราว 12 กิโลเมตร มีความสูง 8
เมตร และมีปริมาตรของนํ้าตอวินาที คิดเปน 8 เทาของปริมาตรนํ้าที่ไหลผาน นํ้าตก
ไนแองการา (Niagara Fall) นํา้ ตกทีใ่ หญทสี่ ดุ ในอเมริกาเหนือ เมือ่ ลงไปถึงพืน้ ทีร่ าบในกัมพูชา
เรียก ตนเลธม (Tonle Thom = แมนํ้าใหญ) ทําใหเปนทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเมือ่ ผานเวียดนาม เรียกวา กิว๋ ลอง (Cuulong = มังกรเกาตัว)
ขณะทีแ่ ยกตัวออกเปนแมนาํ้ สายตางๆหลายสาย เกิดเปนดินดอนสามเหลีย่ มปากแมนาํ้
ทีอ่ ดุ มสมบูรณกอ นไหลออกสูท ะเล(โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2549)
ดวยความยาวของแมนาํ้ ทีไ่ หลผานประเทศตางๆถึง 6 ประเทศ ผานภูมปิ ระเทศ
ตางๆจากเขาสูงชันถึงพื้นราบ ปริมาณนํ้าที่มากมาย ทําใหมีความหลากหลายทางดาน
ตางๆทัง้ ลักษณะภูมปิ ระเทศ วัฒนธรรมของผูค นชาติพนั ธุต า งๆมากมาย ความหลากหลาย
ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสํารวจพันธุปลาในแมนํ้าโขง
พบวา มีเกือบ 1,300 ชนิด และมีปลานํ้าจืดที่ใหญที่สุดในโลก คือ ปลาบึก ปลาขา หรือ
ที่รูจักกันทั่วไปวา โลมานํ้าจืด หรือ โลมาอิระวะดีนั่นเอง(โครงการตําราสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร,2549)
ดวยความยิง่ ใหญและความหลากหลายของทรัพยากร แมนาํ้ โขงจึงเปนพืน้ ทีท่ ี่
มีผคู นใหความสนใจเขามาแสวงหาประโยชนจากความอุดมสมบูรณของแมนาํ้ โขง ตัง้ แต
อดีตตอเนื่องกันมายาวนาน ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ยุคประวัติศาสตร ยุคสมัยลา
อาณานิคมจนถึงยุคโลกาภิวตั นในปจจุบนั วิถชี วี ติ ความเปนอยูข องผูค นริมฝง โขงทีเ่ คยอยู
กันอยางสุขสบาย เริม่ ถูกรุกลํา้ ตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการเอา
เปรียบและตักตวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การรุกไลพนื้ ทีอ่ ยูอ าศัยของกลุม ชน
ทีไ่ มมอี าํ นาจตอรองทางเศรษฐกิจ การผลิตแบบอุตสาหกรรมการเกษตร การสรางแหลง
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ผลิตพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรมทุนนิยม และความพยายามในการพัฒนาแมนาํ้ โขงใหเปน
เสนทางเดินเรือพาณิชย จนเกิดการลงนามใน ‘สนธิสญ
ั ญาเพือ่ การเดินเรือพาณิชยโดยเสรี
ในแมนํ้าโขง’ ระหวางจีน พมา ลาว และไทย เพื่อเปดการติดตอเดินเรือพาณิชยระหวาง
กันในป พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนผลใหเกิดการระเบิดเกาะแกงและดินดอนตางๆในแมนํ้าโขง
ที่เปนอุปสรรคในการเดินเรือสินคาจาก เชียงรุง (ชายแดนจีน) เขาสูอําเภอเชียงแสน
ของไทย ในขณะเดียวกันนั้น จีนไดเล็งเห็นประโยชนในการผลิตพลังงานจากแมนํ้าโขง
จึงมีแผนสรางเขื่อนกั้นแมนํ้าโขงไวถึง 8 แหง เขื่อนขนาดใหญที่สุดคือ เขื่อนเซี่ยวหวาน
(Xiaowan) ความสูง 300 เมตร กําหนดสรางเสร็จในป 2555 เขื่อนที่มีผลตอปริมาณนํ้า
กอนเขาสูล าวและไทยคือ เขือ่ นจิงหง (jing hong) นอกจากการสรางเขือ่ นในจีนแลว ทัง้
ในไทย ลาว และเวียดนามก็มีการสรางเขื่อนในประเทศกั้นลํานํ้าสาขาที่ไหลสูแมนํ้าโขง
ดวยเชนกัน(อัครพงษ,2551) เหลานี้ลวนมีผลตอปริมาณนํ้าในแมนํ้าโขงใหมีปริมาณลด
ลงอยางตอเนื่องในระยะ 10 ปที่ผานมา

การเดินทางของแมนํ้าโขง
แมนาํ้ โขงเริม่ ตนจากธารนํา้ แข็งบนภูเขาสูงในธิเบต ผานพืน้ ทีห่ บุ เขาสูงชันในจีน
ผานมณฑลชิงไห เขาแควนเสฉวน สูม ณฑลยูนนาน แลวไหลทอดยาวผาน เชียงรุง เสนกัน้
พรมแดน พมา-ลาว แลวไหลมาแบงเขตแดน พมา-ลาว-ไทย ทีบ่ ริเวณสามเหลีย่ มทองคํา
ผานอําเภอเชียงแสน เชียงของ ของไทย (ตรงขามกับเมืองหวยทราย แขวงบอแกวของ
ลาว) แบงพรมแดนไทย-ลาว จนถึง ผาได ที่อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (ตรงขาม
เมืองปากลา ของลาว) แลวไหลเขาสูแผนดินลาว แลวออกมาเปนเสนกั้นพรมแดนไทยลาว อีกครั้งที่ปากแมนํ้าเหือง อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย (ตรงขามกับเมืองแกนทาว แขวง
ไชยบุรี ของลาว) แลวไหลผานจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ
และอุบลราชธานี แลวเขาไปในลาว เขตสีพนั ดอน ไหลผานไปเปนนํา้ ตกขนาดใหญทเี่ รียก
กันวา คอนพะเพ็ง เปนเขตแดนตอเขาไปสูกัมพูชา เปนทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ
แลวไหลออกดินแดนสามเหลี่ยมปากนํ้าโขง ที่โฮจิมินหของเวียดนาม(โครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,2549)
การเดินทางที่ยาวไกลของแมนํ้าโขง ทําใหมีผูคนเดินทางทองเที่ยวลองโขง
กันมาเปนเวลายาวนานแลวเชนกัน เริ่มตนจากรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยยุคกอน
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ประวัตศิ าสตร ยุคประวัตศิ าสตร การตัง้ ชุมชนชาติพนุั ธตา งๆ จนถึงการเดินทางสํารวจ
ทรัพยากรของมนุษยในยุคปจจุบนั เพือ่ นํามาใชประโยชน สํารวจเสนทางคมนาคมขนสง
เพือ่ ลําเลียงทรัพยากรปาไม แรธาตุ จากแผนดิน สํารวจเสนทางคาขาย สํารวจปริมาณนํา้
สรางเขื่อนกักเก็บนํ้า ผลิตกระแสไฟฟา ระเบิดเกาะแกงเพื่อเดินทางคาขาย ติดตามดวย
การทองเที่ยว การใชประโยชนจากแมนํ้าโขง ไมไดถูกแบงปนประโยชนดวยสํานึกของ
คุณธรรมอยางในอดีต ประกอบกับภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นทั่วโลก สงผลใหแมนํ้าโขงซึ่ง
เคยงดงามรํ่ารวย และราเริง กลับแหงแลง และเศราซึม ทรัพยากรในสายนํ้าลดลงทั้ง
ขนาดและปริมาณ จากการสอบถามชาวบานในเขตรัตนวาป ชุมชนริมนํ้าโขงที่มีชีวิต
อยูกับสายนํ้าโขง บอกเลาขอมูลวา “ปนี้แลงมากใน 40 ปที่เห็นมา” “จับปลาไดงายขึ้น
ไดมาก เพราะนํ้ามันนอยลง แตก็เปนปลาตัวเล็กๆ ขายไมคอยไดราคา”

การเดินทางของผูคนเขามาในลุมนํ้าโขง
ความอุดมสมบูรณดว ยทรัพยากรธรรมชาติของลุม นํา้ โขง ทําใหเปนแหลงรวม
ของชุมชนตางๆ ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ ตั้งแตตนนํ้าสูปลายนํ้าโขง และดวย
เวลาที่ผานไปยาวนาน จนสมัยลาอาณานิคมจากฟากฝงยุโรป ที่เขามาปกครองดินแดน
ในแถบนี้จนทําใหเกิดการประสมประสานวัฒนธรรม ทั้งในภาษา อาหาร และอาคาร
สิ่งกอสราง ประวัติพัฒนาการของลุมนํ้าโขงจึงเปนพื้นที่ที่มีเรื่องราวนาสนใจสําหรับ
คนหา เปนเสนหดึงดูดใจใหนักทองเที่ยว พากันเดินทางเขามาเพื่อคนหาเรื่องราวตางๆ
ในลุมนํ้าโขง
เริ่มตั้งแตแหลงทองเที่ยวยอดนิยมตามลุมนํ้าโขงคือ สิบสองปนนา มณทลยูน
นาน ในจีนซึ่งเปนที่อยูของ คนไทลื้อ ที่มีวิถีวัฒนธรรมความเปนอยูหลายอยางใกลเคียง
กับคนไทยในชนบท โดยเฉพาะภาษาและอาหารพืน้ เมือง แมวา การแตงกายจะคอนขาง
ไปทางชนเผาดัง้ เดิมของจีนมากกวา ดินแดนแหงนีจ้ งึ มีบทบาทสําคัญทีท่ างจีนจัดการไว
ใหเปนทีร่ องรับนักทองเทีย่ ว ทํารายไดมากมายมหาศาล เปนทีพ่ งึ พอใจของนักทองเทีย่ ว
ที่มีโอกาสไดสัมผัสกับ งานชางฝมือ การเขียนอักษรไทลื้อ อาหารและการแสดงโดย
เฉพาะที่บานสวนหมอน และหากเดินชมเมือง นักทองเที่ยวก็ยังมีโอกาสไดสัมผัสกับ
บรรยากาศของตลาดจําหนายสินคาพื้นบานไทลื้อ และทุงนา ตลอดจนแปลงเกษตรใน
ระบบอุตสาหกรรมใหมไดดวย
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กลุมชาติพันธุไทลื้อในอดีตมีประวัติศาสตรการตอสูมายาวนาน บางชวงเปน
สวนหนึ่งภายใตการปกครองของเชียงใหม บางชวงอยูใตการปกครองของพมา และ จีน
สับเปลีย่ นกันไปมา ทําใหมกี ารอพยพโยกยายกันเขาไปอยูใ นลาว และตอนเหนือของไทย
ในปจจุบัน เชนที่จังหวัดนาน เชนเดียวกับอีกหลายกลุมชาติพันธุทั้งดํา ไทพวน ไทโส ไท
แสก และผูไท และดวยเหตุที่กลุมชาติพันธุตางๆยังคงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมไว
อยางเขมแข็ง จึงเปนจุดดึงดูดสําคัญของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกระแสการ
ทองเทีย่ วปจจุบนั แตชมุ ชนตางๆนีก้ าํ ลังถูกรุกลํา้ ลวงเกินอัตลักษณของตน หลายสวนถูก
นํามาเปนสินคาทางการทองเที่ยว พื้นที่ทํากินถูกใชเปนพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรม วิถี
การดําเนินชีวิตถูกกําหนดดวยระบบความคิดของการสรางเมืองแบบใหม แตอยางไร
ก็ตามการทองเที่ยวตามลุมนํ้าโขงก็ยังคงมีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางไปคนหา
เรื่องราวของธรรมชาติและวิถีชุมชนอยูเสมอ และนับวันความรูเกี่ยวกับแมนํ้าโขงก็
ชัดแจงขึ้นเรื่อยๆ แตความรูเหลานั้นอาจจะเปนความรูที่ไดรับรูดวยความ เสียดาย
หากไมเรงสรางความตระหนักนึกในคุณคาของสําคัญของ แมนํ้าโขง ที่ธรรมชาติ
สรางสรรคไวใหมนุษย

ไปเที่ยวไปดู..แมนํ้าโขงแลง
เมษายน 2553 ความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤติแมนํ้าโขง เกิดขึ้นอยางกวางขวาง
ปริมาณนํา้ ในแมนาํ้ โขงในปนนี้ อ ยลงอยางเห็นไดชดั สงผลกระทบตอการดําเนินชีวติ ของ
คนริมโขงพอสมควร การทํามาหากินลําบากขึ้น มีชุมชนมากมายที่ตั้งหลักปกฐานเปน
บานเมืองรุงเรืองมาแตอดีต โดยอาศัยสายนํ้าโขงแลวเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ
แบบโลกาภิวตั น บานเมืองริมโขงเหลานี้ ลดบทบาทความสําคัญของการเปนเมืองหลักลง
เชียงคาน สังคม(รอนทอง) ศรีเชียงใหม เวียงคุก ทาบอ พระธาตุหลาหนอง รัตนวาป
เหลือรองรอยเมืองเกาแกริมโขงกับความเปนอยูที่เรียบงาย อบอุนของชุมชน แตเมื่อ
กระแสการทองเที่ยวแบบ Slow Tourism กําลังแทรกเขามาอยูในความนิยมของนัก
ทองเที่ยว ความเกาแกดั้งเดิมซึ่งถูกทอดทิ้งมานาน กลับมาอยูในความสนใจอีกครั้ง เชน
เมืองเชียงคาน ทีน่ กั ทองเทีย่ วหลัง่ ไหลกันเขามาเยีย่ มเยือน และใชเวลาพักผอนกับความ
งามงาย และธรรมชาติที่งดงามตามธรรมชาติ...
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เชียงคานเปนเมืองหนึ่งที่เปนศูนยกลางการคาของสองฝงไทย-ลาว เมือง
เชียงคานเกา มีรองรอยของโรงเรียน โรงแรม และโรงหนัง (โรงภาพยนตร) ซึ่งมีอยูถึง 3
แหง ปจจุบนั บางแหงถูกทิง้ ราง และบางแหงถูกปรับเปลีย่ นเปนรานกาแฟ (เครือ่ งดืม่ ยุค
โลกาภิวัตน) โรงเรียนที่ปรากฏรองรอย เปนโรงเรียนสอนภาษาจีน (ยังมีปายเขียนบอก
ไวหนาอาคารที่ปดตัว) เปนเครื่องยืนยันถึงความรุงเรืองทางการคาขาย ซึ่งเปนสิ่งควบคู
กับคนจีนมาโดยตลอด จนปจจุบนั ของกินเลิศรสทีน่ กั ทองเทีย่ วตองซือ้ หามาทานกันอยาง
หนึง่ คือ ซาลาเปา คนเชียงคานเลาวา คนฝง ลาวจะเขามาจับจายซือ้ หาสินคาและดูหนังที่
เชียงคาน (ปจจุบันก็ยังเห็นลอยเรือขามมาอยู และยังคงมีตลาดนัดไทย-ลาว สัปดาหละ
ครัง้ คนเชียงคานพูดภาษาอีสานสําเนียงหลวงพระบาง เชนเดียวกับคนทางฝง ลาว เพราะ
คนทัง้ สองฝง ตางเปนลูกหลานญาติมติ รกันมาแตอดีต ปนแี้ มนาํ้ โขงแหงลง ทําใหตอ งเดิน
ทางขึ้น-ลง ทาเรือลําบากขึ้น ตองเดินไกลและใชแรงมากขึ้น การขนสงสินคายากขึ้น แต
ความแหงแลงของแมนํ้าโขงกลับทําให แกงคุดคูมีพื้นที่มากขึ้น นักทองเที่ยวจึงมีพื้นที่
เดินออกไปปนปายโขดหิน ตั้งทาถายรูป และลงไปเดินและแชนํ้าเลนไดมากขึ้น ความ
แหงแลงของแมนํ้าโขงชวงนี้จึงไมสงผลกระทบตอการทองเที่ยวมากนัก
เลาะเรื่อยเลียบนํ้าโขงลงไปผานอําเภอปากชมไปทางอําเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย ผานบานคกเลาซึ่งเมื่อกอนตองคอยชี้บอกกันใหดูกอนหินรูปศิวะลึงคขนาด
ใหญ อยูข า งทางตอมาชาวบานไดเอาผาเอาหลังคามาปดบังสายตาไว แตตอนนีบ้ า นเมือง
เจริญขึน้ หินกอนนีเ้ ลยไมคอ ยเปนทีน่ า สนใจนัก แมนาํ้ โขงตอนนีม้ ตี ลิง่ สูงชัน เพราะเลาะ
ตามรองเขา นํา้ โขงแหงจนบางแหงมองเห็นทองนํา้ ชัดเจน ตามโขดหินทีโ่ ผลขนึ้ มาพนนํา้
เปนเวลานานจนมีตนไมตนหญาเกิดเกาะแกงจนเปนพุมเขียวอยูทั่วไป โดยเฉพาะตนไค
ทีจ่ ะเติบโตขึน้ มาทุกครัง้ ทีน่ าํ้ แหงลง เปนไมครึง่ บกครึง่ นํา้ ทีม่ คี วามทนทานสูงมาก นาจะ
ลองนํามาปลูกริมฝง นํา้ กันตลิง่ พัง ตลิง่ ตามแนวนํา้ โขงชวงนี้ มีการพังทลายของฝง บริเวณ
บานหาดเบี้ย บานคกไผ เห็นมีการทิ้งหินกันตลิ่งพังไวเปนบางชวง อยางไรก็ตามเมื่อ
นํา้ โขงแหง อาชีพดัง้ เดิมของคนตําบลสังคมก็กลับมาอีกครัง้ หลังจากวางเวนไปนาน คือ การ
รอนทอง ซึ่งมักจะอยูบริเวณรองนํ้าลึก เมื่อนํ้าแหงจึงมีโอกาสหารองนํ้าไดงายและรอง
นํ้าแคบลง การรอนทองนี้มีการรอนกันทั้งชาวบานฝงไทยและฝงลาว แตก็มีการรอนหา
ทองกันบางตาลงไปกวาสมัยเมื่อสิบกวาปกอนมาก อาจจะเปนเพราะตองฝากรายไดไว
กับโชคชะตาซึ่งไมแนนอนเทาไปขายแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน ในชวง
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บานหนอง ตําบลบานมวง กอนเขาสูอ าํ เภอ เคยมีการสํารวจพบแมงกะพรุนนํา้ จืด ในสาย
นํา้ โขง แตปน อี้ ากาศไมหนาวเย็นและอุณหภูมขิ องแมนาํ้ โขงสูงขึน้ เร็วกวาทุกป จึงไมมใี คร
พบแมงกะพรุนนํา้ จืด พืน้ ทีบ่ ริเวณอําเภอสังคม แมมที รี่ าบริมฝง คอนขางนอย แตทรี่ าบ
เชิงเขาก็ดอู ดุ มสมบูรณจงึ มีการทําการเกษตรกันมาก จนทําใหมกี ลวยตากเปนสินคาเดน
ของชุมชน นอกจากนั้นยังมีการนําหินกอนสวยๆจากลํานํ้าโขงขึ้นมาขายสําหรับตกแตง
สวนและบานเรือน ซึ่งสมัยกอนเปนที่นิยมมาก แตปจจุบันชาวบานมีความเขาใจเรื่อง
ของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น จึงเห็นมีกองหินแมนํ้าโขงอยู
เพียงประปรายเทานัน้ แมนาํ้ โขงผานมาถึงบริเวณหนาอําเภอสังคม ซึง่ เปนทีร่ าบมากขึน้
ทองนํ้าโขงกวางและนํ้าไหลราบเรียบขึ้น เมื่อนํ้าโขงแหงลงจึงเกิดหาดทรายขึ้น เรียกวา
หาดหนาอําเภอ กลายเปนที่พักผอนหยอนใจของคนในพื้นที่ และผูสญ
ั จรไปมาที่จะได
แวะนัง่ เลนชมวิวและรับลมเลนในยามเย็น พบพอคาเรจากทางเหนือตระเวนขายเสือ้ ผา
ไปทัว่ ประเทศบอกวา “หนารอนมาทางอีสาน สนุกสนานดี และมาแวะเทีย่ วหาดนีเ้ กือบ
ทุกปในชวงสงกรานต คนอีสานใจดี” นี่คงใชเปนจุดขายของการทองเที่ยวไดเปนอยางดี
และบริเวณนี้ก็มีบั้งไฟพญานาคใหชมดวย จึงมีการจัดทําสถานที่ดูบั้งไฟพญานาคไว
เกือบจะถาวร
เดินทางพลางดูแมนํ้าโขงตื้นเขิน มองเกาะแกงจนเพลิน บางชวงมองไมเห็น
สายนํ้าเลย ซึ่งนาจะทําใหการเดินทางขามฝงไทย– ลาว สะดวกงายดายจนแทบไมตอง
ใชพาหนะอื่นใด ความสะดวกที่หางไกลสายตาทางการ จึงเปนจุดที่ชาวบานเลาใหฟงวา
มีการลักลอบนําเขายาเสพติด ซึ่งก็นาจะเชื่อไดโดยไมตองวิเคราะห
เดินทางเลาะเรื่อยลงไปทางหนองคาย ผานอําเภอศรีเชียงใหม อําเภอทาบอ
เขาไปในตัวเมืองเห็นอาคารบานเรือนแบบอาคารพาณิชยเกาแกที่สวยงามอยูหลาย
แหง ทั้งศาสนสถาน โบราณสถานภายในชุมชนและชายโขง ทําใหไดเขาใจถึงความ
เกาแกของชุมชน ซึง่ ตามประวัตศิ าสตรดนิ แดนแถบนี้ เรือ่ ยมาตัง้ แตเมืองเชียงคานถึงตัว
เมืองหนองคายตอไปจนถึงเมืองโพนพิสยั ลวนเปนดินแดนเดียวกันกับนครเวียงจันทน
(ตํานานสุวรรณโคมคํา ตํานานสิงหนวัติ และตํานานอุรังคธาตุ กลาวถึงการอพยพ
โยกยายของชุมชนตัง้ แตตน นํา้ โขงจากเชียงรายถึงเลย และหนองคายถึงอุบลราชธานี วา
เมื่อแควนหนองหานหลวงและหนองหานนอยเกิดนํ้าทวม ทําใหผูคนโยกยายถิ่นฐานมา
อยูห นองคันแทเสือ้ นํา้ ริมฝง แมนาํ้ โขงในเขตจังหวัดหนองคายและเวียงจันทน) (ศรีศกั ดิ,์
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2518) ซึ่งในตํานานอุรังคธาตุ เรียกดินแดนแถบนี้วา แควนสุวรรณภูมิ แยกออกจาก
ดินแดนในสกลนคร นครพนม และคํามวนทีเ่ รียกวาแควนศรีโคตรบูรณ และในพงศาวดาร
ลานชางกลาวถึงเหตุการณหลังสมัยพระยาสุริยวงษาธรรมิกราช (เชื้อสายรุนหลานพระ
ไชยเชษฐาธิราช) อาณาจักรลานชางเกิดการแยงชิงอํานาจจนตองแบงดินแดนเปนสอง
แควน คือ หลวงพระบางอยูท างเหนือ และเวียงจันทนอยูท างใต และแบงเขตแดนกันคือ
“ตัง้ แตเมืองเชียงคานไปจนถึงแกงลีผี (คอนพะเพ็งในลาว เขตแดนลาว-กัมพูชา) เปนเขต
ของเวียงจันทน” ความวุน วายในนครเวียงจันทรกย็ งั คงไมสงบ จนเกิดการอพยพราษฎร
สวนหนึง่ ลงไปตัง้ บานเมืองอยูท จี่ าํ ปาสัก ดังนัน้ ชุมชนริมฝง โขงนับตัง้ แตเชียงคานไปจนถึง
นครพนมในสมัยกอนจึงเปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรลานชาง เรียกวา เขตสะสม ในระยะ
เดียวกันนัน้ ลาวเกิดมีสงครามอีกหลายครัง้ ทัง้ ความแตกแยกกันของภายในและสงคราม
ระหวางไทย-ลาว ทําใหเกิดการอพยพโยกยายคนลาวเขามาอยูใ นดินแดนไทยมากขึน้ และ
กระจายตัวกันอยูไปทั่วจนถึงภาคกลางของไทย
ดิ น แดนแถบนี้ มี ห ลั ก ฐานของการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย ตั้ ง แต ยุ ค ก อ น
ประวัติศาสตร เชน การขุดพบแหลงโบราณคดีบานโคกคอน อําเภอทาบอ ที่พบหมอ
ดินเผาเปนชนิดไมมีสี มีลายเล็บขูด ลายเชือกทาบ พบเครื่องประดับหินแกว เศษสําริด
กําไล เครือ่ งมือหิน ขวานหินขัด หัวธนูหนิ ซึง่ เปนเครือ่ งมือทีม่ มี ากอนยุคบานเชียง และ
ยังพบรอยรอยการถลุงแรทองแดงขนาดใหญ หลักฐานนีท้ าํ ใหแนใจไดวา ดินแดนแถบลุม
นํ้าโขงเปนดินแดนที่มีการตั้งหลักฐานกันมายาวนานตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
(ศรีศักร, 2533).
หลักฐานทางโบราณคดี แสดงใหเห็นความรุงเรืองของดินแดนลุมนํ้าโขงวามี
ความเหมาะสมสําหรับการตัง้ ชุมชนการคนพบหลักฐานทางโบราณคดีอธิบายพัฒนาการ
ของชุมชนไดตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน
การทองเที่ยวตามสายนํ้าโขง จึงมีเรื่องราวมากมายใหสัมผัสและเรียนรู
ทัง้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประวัตศิ าสตรโบราณคดี บริเวณศรีเชียงใหมลง
มาถึง เขตอําเภอทาบอ มีซากศาสนสถานยุคทวาราวดีเรียงรายอยูมากมาย (โดยเฉพาะ
ที่เวียงคุก ซึ่งพบพระพุทธรูปหิน ศิลาจารึก และปราสาทขอมโบราณ กระจายอยูทั่วไป
ในพื้นที่ (และที่เมืองซายฟอง*ในลาว) โดยเฉพาะ เทวรูปฉลองพระองคของพระเจา
* เมืองทรายฟอง คือเมืองเวียงคํา ซึ่งปรากฏชื่อในศิลาจารึกที่หนึ่ง จารึกสุโขทัยความวา เบื้องตะวันออก
เทาฝงเวียงจันทน-เวียงคํา เปนที่แลว
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ชัยวรมันที่ 7 ทีว่ ดั ยอดแกว ซึง่ แสดงถึงความสําคัญของเวียงคุกในอดีต และในสมัยพระเจา
ไชยเชษฐาของลาวซึง่ มีพระราชมารดาและพระมเหสีเปนคนไทยทางลานนา ก็ไดมาบูรณะ
พระธาตุบังพวน ศาสนสถานตางๆเหลานี้ใหการเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะลานชางไดเปน
อยางดี (เวียงคุกยังเปนปราการดานหนาของนครเวียงจันทนในสมัยสงครามไทย-ลาว)
เมื่อทัพไทย ตี พานพราว (ศรีเชียงใหม) ปะโค และเวียงคุกได เวียงจันทนจึงตานทาน
ศึกไวไมอยู
เมืองพานพราว (ศรีเชียงใหม) มีตํานวนกลาวถึงพระราชพิธีราชาภิเษกของ
พระเจาโพธิสารราช(พ.ศ. 2063 - 2090) กับเจาหญิงเชียงใหมทจี่ ดั ขึน้ ในนครเวียงจันทน
ทรงแตงขบวนขันหมากพราว (มะพราว) มารออยูบริเวณนี้จึงเรียกเปนเมืองพานพราว
ตอมา (บริวารเจาหญิงเชียงใหมติดตามมามากมาย จึงไดตั้งบานเรือนขึ้นอีกสองแหงให
ผูช ายอยูบ า นหัวซาย ผูห ญิงอยูบ า นกองนาง ทางฝง ขวาแมนาํ้ โขงในปจจุบนั ) ทีเ่ มืองพาน
พราวนี้มีวัดพระเจาองคตื้อ เปนที่ประดิษฐานพระเจาองคตื้อ เปนพระพุทธรูปขนาด
ใหญ หนักประมาณ 12,000 กิโลกรัม (1 ติ้ว) ศิลปะลานนา สรางเมื่อ พ.ศ. 2065 คาดวา
เปนพระพุทธรูปฉลองพระองคของพระนางยอดคําทิพย (พระมเหสีของพระเจาโพธิสาร
พระราช มารดาของพระเจาไชยเชษฐาธิราช)ซึง่ กษัตริยเ วียงจันทนตอ งเสด็จมานมัสการ
ทุกเดือน 4 เสนทางขบวนเสด็จฯจากวัดทาคกเรือ ถึง วัดพระเจาองคตื้อ ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร ไดชื่อวา ถนนจรดสวรรคมาจนทุกวันนี้ (ศรีศักร, 2533).
เมื่อพระเจาไชยเชษฐาสราง พระเจาองคตื้อ เสร็จแลว ไดพระราชทานพระ
เลกวัด และแบงเขตแดนให เปนเขตของพระเจาองคตื้อ ประชาชนที่เปนบริวารของ
พระเจาองคตื้อ ไมตองสงสวยสาอากรใหแกทางการดังปรากฏมีวัดศิลาเลกอยูจน
ปจจุบนั บริเวณเมืองพานพราวตอมาเปนคายพานพราว ในสมัยเจาอนุวงศไดมกี ารบูรณ
ปฏิสังขรณ วัดหลายแหงและไดสรางวัดชางเผือก ซึ่งมีหอพระแกว ไวเปนที่สําหรับถือ
นํ้าพิพัฒนสัตยา พรอมทั้งไดสรางสะพานขามแมนํ้าโขง ขึ้นที่ฝงวัดชางเผือกไปยัง
เวียงจันทร ดังปรากฏหลักฐานจากศิลาจารึก ณ.หอพระแกว เมืองพานพราว มีบทบาทสําคัญ
ในสมัยพระเจาอนุวงศเวียงจันทร และมีพัฒนาการตอเนื่องมาเปนอําเภอ ศรีเชียงใหม
ในปจจุบัน
ในสมัยรัชกาลที่3 คราวศึกเวียงจันทน กองทัพไทยไดมาตั้งที่คายบกหวาน ซึ่ง
อยูใกลแมนํ้าโขง ทหารตองอาศัยนํ้าจากหนองบึงรอบๆนั้น และเรียกชื่อวา หนองคาย
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ซึ่งตอมาเรียกเพี้ยนเปนหนองคาย และเมื่อเสร็จศึกสงครามไดสรางเมืองใหมแทนนคร
เวียงจันทนขนึ้ ทีบ่ า นไผ ริมแมนาํ้ โขง ทําหนาทีป่ กครองหัวเมืองลาวลานชาง ตอมาเรียกวา
เมืองหนองคาย บานเมืองริมแมนํ้าโขงมีบทบาทสําคัญขึ้นจากการที่เจาเมืองฝงซายและ
ขุนนางไทยที่เขาไปดูแล เชน เจาเมืองจันทบุรี (เวียงจันทน) อพยพมาบานทาบอเกลือ
คือ อําเภอทาบอในปจจุบัน เจาเมืองบริคัณฑนิคม มาอยูบานหนองแกว เปนเจาเมือง
รัตนวาป อําเภอรัตนวาป ปจจุบัน และตั้งเมืองโพนแพงเปนเมืองโพนพิสัย(สารานุกรม
วัฒนธรรมไทยภาคอีสาน,2542)
เมื่อตั้งเมืองหนองคายขึ้น จึงไดโปรดใหตั้ง ทาวสุวอ เปน พระประทุมเทวา
ภิบาล ตําแหนงเจาเมืองคนแรก ตนตระกูล ณ หนองคาย ในป พ.ศ.2370 เมืองหนองคาย
มีความมัน่ คงตอมาจนเริม่ มีการกอสราง โรงพยาบาลแหงแรกขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2476 โดยใช
วัสดุอปุ กรณกอ สรางจากเวียงจันทน ซึง่ ฝรัง่ เศสนําเขาจากไซงอ น ออกแบบสถาปตยกรรม
“โคไลเนียน” สรางโดยแรงงานชาวบานโดยทองถิ่น ใหบริการทันสมัยเชนเดียวกับ
โรงพยาบาลที่กรุงเทพ ทั้งยังมีการจัดหนายแพทยเคลื่อนที่ทางนํ้า โดย เรือ พยุงเวช
ใหบริการตามลํานํ้าโขง ตั้งแตเชียงคานจนถึงมุกดาหาร เปนเรือพยาบาลลําแรกของ
แมนาํ้ โขง ควบคูก บั โรงพยาบาลหนองคาย (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน, 2542)
เลาะเรือ่ ยไปถึงบานแพง จังหวัดนครพนมตอเนือ่ งไปอําเภอทาอุเทน อําเภอเมือง
อําเภอธาตุพนมและอําเภอหวานใหญ พื้นที่แมนํ้าโขงบริเวณนี้เปนที่ราบลุม ตลิ่งไมสูง
ชันนัก มีการเพาะปลูกพืชไรกนั เปนสวนมาก เมือ่ นํา้ ลด แมนาํ้ โขงแหง ทําใหมพี นื้ ทีเ่ พาะ
ปลูกเพิ่มมากขึ้น สวนใหญเปนการปลูกพืชระยะสั้นเชน ขาวโพด พริก แตงไทย และผัก
ตางๆ บานไชยบุรี อําเภอทาอุเทน เปนปากนํา้ สงครามทีไ่ หลออกสูแ มนาํ้ โขง เปนบริเวณ
ที่มีปลาชุกชุม จนชาวบานแถบนี้มีสินคาขึ้นชื่อ คือ สมปลาชะโด ทาอุเทนเปนบานเมือง
ที่มีรองรอยความเกาแก แหลงทองเที่ยวสําคัญคือ พระธาตุทาอุเทน และวิธีชุมชนของ
กลุมชาติพันธุตางๆ โดยเฉพาะ แสก และ ญอ อาชีพที่มากับความเจริญอีกอยางหนึ่งคือ
การดูดทราย ซึ่งทําใหชาวบานสวนหนึ่งเกิดอาชีพใหม คือ การคัดแยกกรวดทราย และ
หิน สําหรับการกอสราง ซึ่งทํารายไดคอนขางดี
กอนเขาสูตัวเมืองนครพนม จะผานบานเวินพระบาท ซึ่งมีรอยพระพุทธบาท
ลักษณะเดียวกันกับรอยพระพุทธบาททีภ่ พู ระบาท อุดรธานี เปนรอยพระพุทธบาทขนาด
ใหญบนโขดหินบนเกาะกลางนํ้าโขง เรียกวา พระพุทธบาทเวินปลา และมีงานนมัสการ
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รอยพระพุทธบาทเวินปลาในชวงเทศกาลสงกรานตเปนประจํา ซึง่ จะจัดเปนเทศกาลการ
ทองเที่ยวของจังหวัดนครพนมไดตอไป กระแสนํ้าบริเวณเวินพระบาทนี้ มีปลามากมาย
การจับปลานํ้าโขงไดมากและเปนปลาที่มีรสชาติอรอย โดยเฉพาะปลายอน ซึ่งเมื่อตาก
แหงแลว ขายไดกิโลกรัมละถึง 200 บาท
เดินทางตอมาถึงบานหอม อําเภอเมืองนครพนม ซึ่งเปนพื้นที่ๆจะมีการ
เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วในเวลาอันใกลนี้ เพราะเปนทีต่ งั้ ของสะพาน ไทย-ลาว แหงที่ 3
ซึ่งกําลังกอสราง เพื่อจะไดติดตอคาขายและทองเที่ยว ไทย-ลาว ไดอีกเสนทางหนึ่ง
ในอดีตหมูบานนี้มีบทบาทสําคัญในชวงที่มีความออนไหวทางการเมืองจนถูกเรียกวา
“บานหอมคอมมิวนิสติ์” ชุมชนบานหอมยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีโดยการจัด
งานบุญในโอกาสตางๆ แสดงถึงความรวมมือกันในชุมชน โดยเฉพาะงานบุญแขงเรือ
ซึ่งเปนการแขงเรือไทย-ลาว ซึ่งจัดกันอยางยิ่งใหญ และจะพัฒนาเปนเทศกาลทองเที่ยว
ตอไป
เสนทางเรียบริมโขงชวงตัวเมืองนครพนม แสดงใหเห็นถึงความเปนเมืองมัน่ คง
ในอดีตอาคารสถานทีต่ า งๆ มีความเกาแกและงดงาม ผังเมืองริมโขงจัดไวอยางรมรืน่ เปน
เสนทางสายหนึง่ ทีน่ า ชมเปนอยางยิง่ อาคารตางๆมีเรือ่ งราวความเปนมาทางประวัตศิ าสตร
ที่นาสนใจ ทั้งทางจังหวัดยังไดจัดเรือทองเที่ยวลองลําโขงใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส
กับสายนํ้าอยางใกลชิดความแหงแลงของแมนํ้าโขง ไมมีผลกระทบตอตัวเมืองนครพนม
มากนัก เพราะเปนพื้นที่ราบอยูแลว ดังนั้นเสนทางเรียบริมโขงตอไปถึงอําเภอธาตุพนม
จึงเปนแหลงทําการเกษตร มีความอุดมสมบูรณและไดรับผลผลิตที่ดี จนถูกใชเปนพื้นที่
ผลิตเมล็ดพันธพืชผักตางๆ ทําใหเกิดการใชสารเคมีมากขึ้นอยางนาตกใจ ซึ่งจะสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของคนในชุมชนมากขึ้นตามระยะเวลาในการผลิต
บริเวณอําเภอธาตุพนมเปนพื้นที่ที่มีประวัติความเปนมายาวนานเปนความ
สัมพันธสองฝงโขงจนเรียกไดวา “เปนแผนดินเดียวกัน” หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
ชัดเจนไดแก ลวดลายและภาพทีส่ ลักบนแผนอิฐประดับรอบพระธาตุเจดียพ ระธาตุพนม
ตอนลาง เปนลักษณะเฉพาะตัวตางจากศิลปะทางจาม มอญและขอม ซึ่งเปนชนชาติ
ดัง้ เดิมหลักฐานทางเอกสารทีส่ าํ คัญทีก่ ลาวถึงคือ ตํานานอุรงั คธาตุ ซึง่ กลาวถึงการเสด็จ
โปรดชุมชนในลุมนํ้าโขงและไดประทับรอยพระพุธบาทไวในที่ตางๆ หลายแหง อยางไร
ก็ตามพระธาตุพนมมีการกอสรางและปฏิสังขรณหลายครั้ง และทุกครั้งจะเปนการรวม
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มือรวมใจของกษัตริยและเจาผูครองนครตางๆ หลายแหงในยุคสมัยนั้นเสมอมา แสดง
ถึงความศรัทธายึดมัน่ ในองคพระธาตุพระพนม จนถึงปจจุบนั ตามประวัตศิ าสตรดนิ แดน
แหงนี้เปนดินแดนศรีโคตรบูรณ มีเมืองมรุกขนคร เปนเมืองหลักกอนที่จะมาสรางเมือง
นครพนมบริเวณริมโขง บริเวณนีจ้ งึ เปนดินแดนอีกแหงหนึง่ ทีม่ เี รือ่ งราวนาสนใจมากมาย
และปจจุบันเปนแหลงผลิตมันแกวพื้นเมืองที่มีรสหวานกรอบคือมันแกวสะเพา ซึ่งได
ผลผลิตในชวงฤดูกาลนมัสการพระธาตุพนม ในราวเดือนกุมภาพันธพอดี ลึกเขาไปจาก
อําเภอธาตุพนมประมาณ 12 กิโลเมตร เปนพื้นที่ของชาวผูไท อําเภอเรณูนครที่ยังคง
รักษาวัฒนธรรมผูไทไวอยางเขมแข็ง เมื่อเลียบริมโขงแลวก็นาจะแวะเที่ยวเรณูนครดวย
อีกแหงหนึ่ง
ลองเรือตอไปจากอําเภอธาตุพนมจนถึงอําเภอหวานใหญ แมนํ้าโขงตอนนี้ถูก
กีดกั้นดวยเกาะแกง เปนแหลงทองเที่ยวที่มีผูนิยมมากคือ แกงกะเบา สวนหนึ่งไปทอง
เทีย่ วเพือ่ กินหมูหนั ซึง่ เปนหมูบา นขนาดเล็กเรียกวา หมูกี้ และนําเขาจากฝง ลาวเปนสวน
ใหญ แมนํ้าโขงชวงนี้คนในพื้นที่เดินขามไปมาระหวางไทยลาวไดอยางสะดวก ในชวง
นํ้าโขงแลงเพราะมีเกาะแกงมากขึ้นเที่ยวเลนไดมากขึ้น ลงไปเล็กนอยก็จะไดชื่นชมกับ
วัดสองคอน ซึง่ เปนโบสถคริสตทไี่ ดชอื่ วางดงามทางสถาปตยกรรมทีส่ ดุ ในเอเชีย ตอไปจาก
อําเภอหวานใหญไมนานก็จะถึงทางแยกเขาสูบ ริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแหงทีส่ อง
มุกดาหาร ซึ่งเมื่อตนป 2553 เกิดปรากฏการณพญานาค จนทําใหมีพิธีบูชาพญานาค
ขึน้ ใตบริเวณสะพานซึง่ จะจัดเปนประเพณีของจังหวัดตอไป เรือ่ งความเชือ่ ของพญานาค
มีอยูค กู บั นํา้ โขงมาตัง้ แตตน นํา้ ในทิเบต จนออกสูท ะเลทีด่ นิ แถบสามเหลีย่ มปากนํา้ ของ
เวียดนาม ซึง่ มีตาํ นานเรือ่ งราวทีต่ า งกันไปบางตามความคิดความศรัทธา แตทงั้ หมดลวน
มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเชนเดียวกัน
แหลงโบราณคดีทสี่ าํ คัญริมนํา้ โขงอีกแหงหนึง่ คือ บริเวณผาแตม บนภูผาขาม
อําเภอโขงเจียม เปนรองรองของพิธีกรรม ซึ่งแสดงถึงการอยูอาศัยของคนบริเวณนี้ที่
อยูตอเนื่องกันมานาน พบไดจากรองรอยการวางหินและภาพเขียนสีที่ มีอายุยาวนาน
กวา 2000 ป และที่เกาะดอนตาล เกาะกลางลํานํ้าโขง ซึ่งเคยเปนพื้นที่สวนหนึ่งของ
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แตดวยกระแสการไหลของนํ้าโขงทําใหแยกเปนเกาะ
กลางแมนาํ้ โขง บริเวณนีพ้ บเนินดิน เปนทีฝ่ ง ศพคนโบราณ และเครือ่ งมือ หินตางๆ และ
สิ่งสําคัญคือ กลองมะโหรทึกสําริด ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ตรงกลางหนากลอง
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มีกบ 4 มุม และตรงขางมีลวดลายเปนลักษณะ เรือสงวิญญาณ ซึ่งเปนวัฒนธรรมดอง
ซอนของเวียดนาม ปจจุบันกลองนี้แขวนไวที่วัดมัชฉิมมาวาส อําเภอดอนตาล และใน
เขตอําเภอดอนตาลนี้ไดพบภาพเขียนสีที่ผาแตม บนภูสระดอกบัว แตเปนกลุมภาพที่มี
ขนาดเล็ก รองรอยทางโบราณคดีเหลานี้แสดงถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมเดียวกัน
กับที่พบในฝงลาว เชน ที่ปราสาทวัดพู จําปาสัก จึงเชื่อแนไดวาชุมชนในอดีตบริเวณนี้
เปนชุมชนเดียวกัน และมีการติดตอสัมพันธกันไปมากับลาวและประเทศเวียดนาม
(ศรีศักร, 2533.)

การทองเที่ยวแมนํ้าโขงแลง
ในป พ.ศ. 2553 วิกฤติแมนํ้าโขงแลง ดินแดนชายโขงบริเวณหนองคาย ไดรับ
ผลจากความแหงแลงเชนเดียวกับพื้นที่อื่น แตกลับมีโอกาสทางการทองเทียวมากขึ้น
รองรอยประวัตศิ าสตรโบราณคดีในพืน้ ทีส่ องฝง โขงยังคงรอคอยการคนหา ลวนนาเทีย่ ว
นาสัมผัส และการลดลงของกระแสนํ้า แมจะมีผลตอวิธีชีวิต โดยเฉพาะดานการเกษตร
อยูบ า ง แตกลับทําใหนกั ทองเทีย่ วไดมโี อกาส ใกลชดิ กับสายนํา้ โขงยิง่ ขึน้ จัดกิจกรรมทาง
นํา้ ในลํานํา้ โขงมากขึน้ ชายโขงเขตหนองคาย เกิดหาดทรายเพิม่ มากขึน้ หลายแหง ตัง้ แต
หาดหนาอําเภอสังคม หาดบานดอนนอย บานทามะเฟอง อําเภอทาบอ หาดจอมมณี
อําเภอเมืองหนองคาย ตอไปถึงหาดสีแกว บานโพนแพงอําเภอโพนพิสัย หาดอําเภอ
บึงกาฬ หาดคําสมบูรณ อําเภอบึงโขงหลง แกงกะเบาที่นครพนม และอีกหลายแกง
จนถึงแกงปากแมนาํ้ มูลออกสูแ มนาํ้ โขงทีอ่ าํ เภอโขงเจียม ซึง่ กลายเปนทีพ่ กั ผอยหยอนใจ
ของคนในพื้นที่และนักทองเที่ยวที่ผานทางมาพบ
การทองเที่ยวแมนํ้าโขงจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง และหากมีการ
ศึกษาพัฒนามากขึน้ จะคนพบศักยภาพการทองเทีย่ วแมนาํ้ โขงอีกมาก ทัง้ การทองเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม วิถชี มุ ชน การทองเทีย่ วประวัตศิ าสตร โบราณคดี ศาสนา ธรรมชาติ ไมวา
จะเปน Slow tourism (การทองเที่ยวที่ไรความเรงรีบ) หรือ adventure(การผจญภัย)
ลวนรอรับและพรอมรองรับนักทองเที่ยวทุกกลุม หลายแหงมีการจัดเทศกาลประเพณี
และการละเลนระหวางไทย - ลาว เพิม่ ขึน้ จากการแขงขันเรือยาวในฤดูนาํ้ หลาก เปนการ
เชือ่ มโยงความสัมพันธไทย - ลาว ริมโขงใหแนนแฟนยิง่ ขึน้ ในเทศกาลนีไ้ มมปี ญ
 หาความ
กังวลดานการเมือง และระเบียบพิธีการเขา-ออก ซึ่งเครงครัดอยูตามดานสากล เปน
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กติกาที่ยอมรับและปฏิบัติกันมาจนเปนประเพณี เพิ่มบรรยากาศการทองเที่ยวดวย
มิตรไมตรีไดอยางงดงาม เพราะผูมารวมกิจกรรม นอกจากคนในพื้นที่แลว ก็จะเปนคน
ลาวที่ขามมารวมกิจกรรม และถือโอกาสจับจายใชสอย ซื้อหาสินคาเครื่องใช เครื่องกิน
ตางๆกลับบาน ทําใหทองถิ่นมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแมหาดตางๆเหลานั้นยังไมเปน
ทีร่ จู กั ของนักทองเทีย่ วชาวไทยในทองถิน่ อืน่ มากนักแตกม็ โี อกาสในการพัฒนา เพือ่ เพิม่
ขีดการรองรับทองเที่ยวไดเปนอยางดีในอนาคต การพัฒนาการทองเที่ยวแมนํ้าโขงจึง
จําเปนตองมีการศึกษาคนควาและพัฒนาศักยภาพอีกมาก เพื่อหารูปแบบและกิจกรรม
การทองเทีย่ วทีด่ งึ ดูดนัดทองเทีย่ วไดอกี มากมาย ดังนัน้ แมนาํ้ โขงจะทวมหรือแลง แมนาํ้ โขง
ก็ยังเปนแหลงทองเที่ยว ที่มีคุณคาสําหรับการพักผอนหยอนใจและการเรียนรูของ
นักทองเที่ยวคุณภาพเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณฝายวิจยั และถายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันวิจยั
และพัฒนา ทีจ่ ดุ ประกายความรวมมือในการสํารวจวิกฤตินาํ้ โขงแลง จนทําใหเห็นสภาพ
การทองเทีย่ วแมนาํ้ โขงทีย่ งั คงมีศกั ยภาพและมีโอกาสพัฒนาไดอกี มาก ขอบคุณศูนยวจิ ยั
ทองเทีย่ วลุม นํา้ โขง มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีส่ นับสนุนขอมูลเอกสาร และขอบคุณชุมชน
ริมโขงทุกทานที่ไดใหขอมูลสภาพการณแมนํ้าโขงและบรรยากาศการทองเที่ยวในภาวะ
นํ้าโขงแหงแลง จนทําใหไดขอมูลมานําเสนอในครั้งนี้
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