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บทคัดย่อ  
การวิจัยเร่ืองนี้การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร  การสัมภาษณ์เชิง

ลึก การสังเกตและการประชุมกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษานโยบายยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ๒) เพื่อศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ๓) เพื่อน าเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว  

จากการศึกษาพบว่า นโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ได้แก่ วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗) และแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

จากการประเมินสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของผลกระทบของการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว พบว่า จุดแข็ง (Strength) คือ การมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวที่มีเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโต มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกต่อ
การเดินทาง มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดทั้งปี
ท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา และมีระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ แอพลิเคชั่น บน
เครื่องมือสื่อสารและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แม้จะมี อุปสรรค 
(Threats) เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การคมนาคมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทาง
พุทธศาสนาบางแห่งยังไม่สะดวกและไม่สามารถเข้าถึง  มีความขัดแย้งทางสังคม เชื้อชาติ และวิกฤตทาง
การเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม มีการท าลาย
พุทธศาสนสถาน มีมิจฉาชีพ นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไทย-ลาว บาง
นโยบายไม่สอดคล้องและไม่เอื้อประโยชน์ต่อกันก็ตาม และมีจุดอ่อน (Weaknesses) เรื่องของการ
บ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ดีพอ การประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย การดูแลรักษาความปลอดภัยและความ
สะอาดในแหล่งท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพ ช่วงเวลาโปรแกรมการท่องเที่ยวไม่มีความแน่นอน สมรรถนะ
ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังไม่ดีพอท าให้ไม่สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลที่เป็นแก่นแท้
ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังมีน้อยท าให้คนในชุมชนไม่เกิด
จิตส านึกร่วมกันในการพัฒนา แต่ในด้านโอกาส (Opportunities) ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของไทย-ลาว ก็มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นเนื่องจากความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  มีนักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีและมีความต้องการใน
การท่องเที่ยวแสวงบุญมากขึ้น มีการเดินทางภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไทยมากขึ้นรวมถึงมีการสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์จากทางภาครัฐท าเพิ่มมากข้ึนอีกด้วย 
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การวิจัยคร้ังนี้ได้น าเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาวจากการศึกษาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ให้มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่
สมดุลและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความ
สมดุลให้กับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย และยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาว ในจังหวัด
หนองคาย และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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Abstract 
 This research is the qualitative research by studying from the documents, in depth- 
interview, observation, and focus –group. The purposes of this research are; 1) to study the 
strategic policy of the Buddhist tourism and the culture of Thai-Laos 2) to study the impact 
of the Buddhist tourism and the culture of Thai-Laos and to propose the strategic 
guideline of the Buddhist tourism and the culture of Thai-Laos. 
 From the study, it is found that the strategic policy related to the Buddhist tourism 
and the culture of Thai-Laos is the vision of Thai tourism in B.E. 2579. The National strategy 
is in the period of 20 years (B.E. 2561-2580), the plan for developing the economic and 
social development of the Nation, Version 12 (B.E. 2560-2564), the plan for developing the 
National tourism, Version 2 (B.E. 2560-2564), the Prime Minister’s declaration of the policy 
to the Legislative Assembly of the Nation (B.E. 2557) and the plan for developing Nongkhai 
Province (B.E. 2561-2564) 
 From the evaluation of situations and the condition of environment of the impact 
of the Buddhist tourism and the culture of Thai-Laos, it is found that the strength is to 
have the Buddhist sources of tourism and the culture of Thai-Laos that have a great deal 
of identities to respond the tourists’ requirement. The state division has the policy and 
strategy for enhancement and support and to designate various policies to force the 
tourist business to be progress and to have the transportation to be convenient for 
travelling, to have various Buddhist activities of tourism agreeable to the belief, faith 
throughout the year to be able to travel in every period of time and to have the system 
and the technological communication , that is, the application as the communicative tools 
and the system for management to be efficiency for the tourism industry even though 
there are the obstacles of the Buddhist tourism and the culture of Thai-Laos. The places 
for tourism may have the risk from the natural perils. The communication in some 
Buddhist tourism sources is not convenient and not to be able to reach, to have the social 
conflict, nationality and to have the political critics in sub-region around the Khong River of 
Thai-Laos. Some tourists practice themselves in unsatisfactory way, that is, to destroy the 
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Buddhist places and the deceitful ways. For the policy in managing the tourism in the sub-
region of Khong River of Thai-Laos, Some policies and ways in some practices are not 
agreeable and not thoughtful for the benefits to each other and to be weakness. To take 
care of the Buddhist tourism sources and the culture is not good enough and the public 
relation is less to make the tourists not to understand the important places and the 
tourism activities. To take care of and to maintain the safety and the cleanliness in the 
tourism sources are not the efficiency. The period of time and programs of the tourism are 
not certain. The capacity of the personnel  in the aspect of tourism is not good enough 
and it cannot communicate by using the public relations concerning the real data of the 
tourism in various places and the participation of people is still few and it makes people in 
the society not to realize of the development but  the opportunities of the Buddhist 
tourism and the culture of Thai-Laos  trend to increase because of requirement in the 
experiencing tourism of the increasing tourists and the aging tourists require to have the 
tourism for the merit searching increasingly. To travel in the sub-region of the Khong basin 
including the enhancement of the identical tourism from the state division should be 
increased. 
 This research proposes the strategic guideline of the Buddhist tourism and the 
culture of Thai-Laos from the study consisting of 5 strategies as follows: Strategy 1) the 
development of the quality of the Buddhist tourism sources and the culture of Thai-Laos 
in Nongkhai Province should have the goods and services in the aspect of the equal and 
sustainable tourism, Strategy 2) the development of the basic structure and the facilities 
should be done in order to receive the extension of the Buddhist tourism industry and the 
culture of Thai-Laos in Nongkhai Province, Strategy 3) To develop the human resources 
and the enhancement of the participation of people in developing the Buddhist tourism 
and the culture of Thai-Laos in Nongkhai Province, Strategy 4) to create the equality for 
the Buddhist tourism and the culture of Thai-Laos in Nongkhai Province and Strategy 5) the 
integration of the management of the Buddhist tourism and the culture of Thai-Laos in 
Nongkhai Province and the enhancement of the participation among the countries.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาว และน าเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว  

การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณะผู้วิจัย คณะ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ข้อมูล  เจ้าอาวาสวัด คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ในพื้นที่วิจัย ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและความสะดวกในการด าเนินการจัดท าวิจัย 
จนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ในโอกาสนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  
ที่ผู้คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้าและน ามาอ้างอิงในการท าวิจัย  จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
       อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศทั่วโลก รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญกับการสร้างกลยุทธ์ของการแข่งขัน
เพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งในตลาดท่องเที่ยวของโลก  โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ต่างต้องการดึง
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตน  การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูกก าหนดให้บูรณาการไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  โดยเฉพาะใน
ประเทศทีม่ีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจน มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์
ทางวัฒนธรรม และมีบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดัน
ให้ประเทศนั้น ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้
อย่างมั่นคง๑ 

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลักในการรักษา
เสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้
ท าแผนพัฒนาการท่องเทียวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนหลักในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ เพ่ือให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพ่ือยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนา มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
        ผลการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า ในประเทศไทย
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพของท าเลที่ตั้ง ความหลากหลายของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวและความเป็นไทย ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
โดยเฉพาะอัธยาศัยของคนไทย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ World Economic Forum: WEF ได้จัดอันดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๕ จาก ๑๔๑ 
ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่สุดด้านการ
ท่องเที่ยว ของโลกในการจัดอันดับระดับนานาชาติ อาทิ กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี ๒๕๕๘ โดย Master Card รางวัลชายหาดที่ดีที่สุด
ของเอเชีย ในปี ๒๕๕๘ จาก World Travel Awards รางวัลประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ในด้านการ
ท่องเที่ยวครอบครัว การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือการวิวาห์ ในปี ๒๕๕๗ รางวัล
สถานที่เพ่ือการประชุมและจัดงานยอดเยี่ยมจาก TTG Travel Awards ในปี ๒๕๕๗ และประเทศ
ไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว Grand Travel Award จากนิตยสาร Travel News นิตยสาร

                                                           
๑ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาต,ิ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔, 
(กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ก. 
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ธุรกิจท่องเที่ยวชื่อดังจากภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ในปี ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๙ ปี เนื่องจากความมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก๒ 
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลักในการรักษาเสถียรภาพ
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จึงได้ท าแผนพัฒนาการท่องเทียวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพ่ือเป็นแผนหลักในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ เพ่ือให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และยก
ระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนา มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี และแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จากผลการประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพของท าเลที่ตั้ง ความหลากหลายของทรัพยากร
ท่องเที่ยวและความเป็นไทย ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ 
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ World Economic Forum: WEF ได้จัดอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๕ จาก ๑๔๑ ประเทศ
ทั่วโลก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่สุดด้านการท่องเที่ยว 
ของโลกในการจัดอันดับระดับนานาชาติ อาท ิกรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี ๒๕๕๘ โดย Master Card รางวัลชายหาดที่ดีที่สุดของเอเชีย ในปี 
๒๕๕๘ จาก World Travel Awards รางวัลประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ในด้านการท่องเที่ยว
ครอบครัว การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือการวิวาห์ ในปี ๒๕๕๗ รางวัลสถานที่เพ่ือ
การประชุมและจัดงานยอดเยี่ยมจาก TTG Travel Awards ในปี ๒๕๕๗ และประเทศไทยได้รับ
รางวัลด้านการท่องเที่ยว Grand Travel Award จากนิตยสาร Travel News นิตยสารธุรกิจ
ท่องเที่ยวชื่อดังจากภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ในปี ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๙ ปี เนื่องจากความมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก๓ 
        การด าเนินงานที่ผ่านมาถึงแม้ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในแง่ของรายได้และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน แต่ก็ยังประสบกับปัญหาพ้ืนฐานอีกหลายประการ โดยเฉพาะในด้าน
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการจัดอันดับของ World Economic 
Forum: WEF ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๑๖ ในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจาก ๑๔๑ 
ประเทศทั่วโลก เนื่องจากมีความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจากการเดินทางเข้ามา
ของนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในด้านความปลอดภัยประเทศ
ไทยอยู่ที่อันดับ ๑๓๒ จาก ๑๔๑ ประเทศท่ัวโลก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การหลอกลวงอาชญากรรม 
การก่อการร้ายที่เกิดกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ดังนั้น แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
                                                           
๒ เรื่องเดียวกัน หน้า ง.  
๓ เรื่องเดียวกัน หน้า ง.  

 



๓ 
 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้จะมุ่งแก้ปัญหาจากต้นเหตุ โดยเน้นในด้านการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ การอนุรักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยวเปราะบาง การให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลนักท่องเที่ยวและดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งให้กับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต  รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดของการท่องเที่ยวไทยให้มี
ความสอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก อาทิ การเติบโตของชนชั้นกลางที่
เพ่ิมความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการท่องเที่ยว การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ าที่ท าให้
การเดินทางเป็นไปได้สะดวกด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง การเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเพ่ิมขึ้นของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันเป็น
โอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยตรงได้มากขึ้น ความต้องการท่องเที่ยว
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ที่หลากหลายที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน 
        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศทีภ่าครัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการท่องเที่ยวใน
ทุกระดับ ได้แก่ ระดับนานาชาติ เช่น แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) 
แผนการตลาดการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓) กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) ระดับนโยบาย เช่น (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระดับส่วนกลาง เช่น ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-
๕๖๐) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระดับจังหวัดและท้องถิ่น อาทิ แผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ระดับสาขา เช่น แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ซึ่งรายงานการ
คาดการณ์อนาคตการท่องเที่ยวโลกสู่ปี ๒๕๗๓ (Tourism Towards ๒๐๓๐) โดยองค์การการ
ท่องเที่ยวโลก (UNWTO) คาดว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่จะได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มและโอกาสที่
จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยการก าหนดนโยบาย ตลอดจนมาตรการต่างๆ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก การตลาดและการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งสามารถป้องกัน
และลดผลกระทบทางลบต่างๆ ให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน๔ 
        แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ได้มุ่งเน้นการผลักดันการบูรณา
การของอาเซียนในทุกมิติอย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งพัฒนาการตลาด มาตรฐานคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
ความเชื่อมต่อการลงทุนและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ในภูมิภาค ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาอาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยว
                                                           
๔ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
  (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๑๗. 
 



๔ 
 

ของอาเซียน และเสริมสร้างความยั่งยืนและการกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยว   โดย 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) เป็นแผนแม่บทระดับชาติ ที่วางรากฐาน
การพัฒนาของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การ
พัฒนาให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาค
ส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นทั้งปัญหาทั้งมวล และ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้นมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีโดยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น จะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการให้เติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง คือ  
        ๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการ พัฒนา กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและด า เนินกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนา
ทักษะฝีมือบุคลากร และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย  
        ๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดยปรับปรุงให้เอ้ือต่อการพัฒนาส าหรับอนาคต สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้  
        ๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว๕ 
        ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่
นักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมเดินทางไปวัดเพ่ือร่วมกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรม  ท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา (Religion tourism) หรือทัวร์ไหว้พระ ท าบุญ ท าทานในวันส าคัญ ตามคติความเชื่อที่ว่าการ
ได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะน าความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต และสร้างจิตใจที่ผ่องใสสู่ผู้ปฏิบัติ อีก
ทั้งวัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสะท้อนอารยธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น อันเป็นแหล่งรวม
ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงความเป็นมาของ
วัฒนธรรมกับชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีกด้วย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส าคัญของ
คนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน๖ 
        จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานที่อยู่ติดกับเขตแดนไทย -ลาว มีความอุดม
สมบูรณ์ด้วยแหล่งการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเทียวเชิงนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมแล้ว จังหวัด
หนองคายก็ยังมีแหล่งโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยศาสนสถาน วัดวาอาราม 
พระธาตุบังพวน พระธาตุหล้าหนองและพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นที่เคารพนับถือและเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดหนองคายและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ าโขงทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ อาทิ หลวงพ่อพระใส  และหลวงพ่อองค์ตื้อ เป็นต้น ดังที่สารของ ฯพณฯ พินิจ 
                                                           
๕ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
  (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๑๘. 
๖ พรรณ์ธิดา เหลา่พวงศักดิ,์ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุม่ประชาคม
เกษียณ จังหวัดกาญจนบุร”ี, (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปทีี่ ๑๐ ฉบับท่ี ๒๑), หน้า ๓๕. 



๕ 
 

จารุสมบัติ อดีตรับมนตรีช่วยมหาดไทย ได้ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า “จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
สมบัติแผนดินอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ถูกอกถูกใจแก่หลายท่าน ที่ได้มาเยี่ยมเยียนหรือได้พบเห็น ในสมัย
โบราณเป็น “เมืองหน้าด่าน” ป้องกันอริราชศัตรู ไม่ให้ล่วงล้ ามาถึงกรุงเทพมหานคร จึงมีเรื่องราว 
“วีรกรรมปราบฮ่อ” บันทึกไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังภาคภูมิใจ แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีแต่มิตร หนองคาย
เป็นจุดหนึ่งที่เชื่อมสัมพันธ์มิตรประเทศไทยให้แน่นแฟ้น มีสะพานไทย-ลาว ข้ามล าน้ าโขง ให้พ่ีน้อง
ไทยลาวติดต่อกันได้สะดวกยิ่งขึ้น เสมือนหนึ่งเป็นแผ่นดินเดียวกัน ตามประเพณีอันดีงามของประเทศ
ไทย พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาประจ าชาติ หนองคายมีสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนามากมาย 
พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย อาทิ เช่น หลวงพ่อพระใส พระองค์ตื้อ พระธาตุบังพวน เป็นต้น และมี
พระอริยสงฆ์เป็นที่ศรัทธาของประชาชนไทยทั่วประเทศ เช่น หลวงพ่อเทศก์เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง 
และพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ และจังหวัดหนองคาย ยังมีปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา เสมือนสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในลุ่มแม่น้ าโขง คือ บั้งไฟพญานาค ซึ่งอาจเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกต่อไปก็ได้”๗ 
        ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับ
การท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้เข้าระเทศเป็นอันดับต้นๆ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙-
๒๐๐๐ เป็นปีท่องเที่ยวของลาว (Visit Laos Year) โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจ านวนมากถึง 
๗๓๗,๒๐๘ คน จนถึงปี ค.ศ. ๒๐๐๘ จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ๑,๗๓๖,๗๘๗ คน (Laos National 
Tourism Administration, ๒๐๐๘) จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว รัฐบาลจึงได้มีของนโยบาย
เชิงข้อมูลเพ่ือเสนอแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ได้
มาตรฐานเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก๘ จากแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและการสิ่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแขวงเชียงขวาง (ค.ศ. ๒๐๐๖-๒๐๑๐) ได้ก าหนดให้เมืองคูณ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๘ เมือง เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลักของแขวงเชียงขวาง เนื่องจากอดีตเป็นที่ตั้งของอาณาจักเมืองพวน มีทุนทางสังคม
ที่เหมาะสมแก่การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งเมืองคูณ เป็นท าเลที่ตั้งของมรดกทางด้านวัฒนธรรมและ
อยู่ในโบราณสถาน ที่มีศักยภาพสามารถน ามาจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยชุมชนเชิง
วัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ เช่น กลุ่ม
โบราณสถานตัวเมือง ได้แก่ วัดสีพม วัดเพีย วัดพระธาตุฝ่น พระธาตุจอมเพชร พระธาตุพังพาย ใหหิน 
หมู่บ้านใฝ่ เป็นต้น ส่งผลให้เมืองคูณเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอยู่ในระดับต้นๆ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเมืองคูณ ยังขาดการจัดการบริหารที่เหมาะสมและเป็นระบบ๙  
        การน าเสนอแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย-ลาวครั้งนี้ อาจถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ ของการพัฒนาการท่องท่องเที่ยวไทย -ลาวใน
ระยะต่อไป โดยคาดหวังประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้จะสามารถท าให้เห็นทิศทางในการ

                                                           
๗ พินิจ จารุสมบตั,ิ “หนองคาย” เพื่อชาวหนองคาย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทมังกรการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๑. 
๘ พรรควันชัย ประถมวงษาและ ดร.สุธิดา แจ่มใส,บทบาทขององค์กรหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 
  ประเภทเมืองเก่า เทศบาลเมืองคูณ แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว, อ้างจาก วารสารสมาคมนักวิจัย ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑    
  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๕, หน้า ๒๐. 
๙ แผนกท่องเที่ยวแขวงเชียงขวาง, แผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว ปี ค.ศ. ๒๐๐๖-๒๐๑๐ แขวง  
  เชียงขวาง: เชียงขวาง, ๒๕๕๐, หน้า ๒๑. 



๖ 
 

พัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาวได้ รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน
และข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นที่ต้องพิจารณาและการแก้ไขอย่างรีบด่วน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสตร์ให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและจะน ามาซึ่ง
การเติบโตด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางพุทธที่ยั่งยืนและกระจายอย่างทั่วถึง จากประเด็นดังกล่าว
ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนา
และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาไทย-ลาว ต่อไป
ในอนาคต 
  
๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
        ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษานโยบายยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว 
        ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว   
        ๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว 

 
๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 

๑.๓.๑ นโยบายยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาว
เป็นอย่างไร 

๑.๓.๒ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวเป็นอย่างไร 
๑.๓.๓ แนวทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาว

เป็นอย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
        ๑.๔.๑  ขอบเขตวิธีกำรวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) แบบปรากฎการณ์วิทยา โดย
การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) และการ
ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ประกอบด้วย 
        ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

๑.๔.๒.๑ ศึกษาเอกสารนโยบายยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว 

๑.๔.๒.๒  ศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว 

๑.๔.๒.๓  ศึกษาแนวทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว 

        ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำ 



๗ 
 

๑.๔.๓.๑  พระธาตุที่ส าคัญของประเทศไทย  คือ  พระธาตุหล้าหนอง และพระธาตุ
บังพวน พระธาตุที่ส าคัญของประเทศลาว  คือ พระธาตุหลวง  พระธาตุขาว และวัดสีเมือง 

๑.๔.๓.๒  วัดที่ส าคัญของประเทศไทย คือ วัดโพธิ์ชัย  และวัดศรีชมพูองค์ตื้อ  วัดที่
ส าคัญของประเทศลาว คือ วัดศรีษะเกษ และวัดองค์ตื้อ 

๑.๔.๓.๓  วัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย-ลาว คือ ประเพณีสงกรานต์ และ
ประเพณีแข่งขันเรือยาว 

        ๑.๔.๔ ขอบเขตประชำกร 
        ในการวิจัยครั้ งนี้ คณะผู้วิจัยเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๐ รูป/คน 
ประกอบด้วย  
        ๑.๔.๔.๑ เจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดของประเทศไทย จ านวน ๒ แห่งละ ๕ รูป/คน รวม ๑๐   
รูป/คน 
        ๑.๔.๔.๒ เจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดของประเทศลาว จ านวน ๒ แห่งละ ๕ รูป/คน รวม ๑๐   
รูป/คน 
        ๑.๔.๔.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศ 
ไทย  ๕  คน 
        ๑.๔.๔.๔ เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศ  
ลาว  ๕  คน 

        ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนเวลำ 
         การวิจัยครั้งนี้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ๑ ปี คือตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์ในกำรวิจัย 
        กำรวิเครำะห์นโยบำยยุทธศำสตร์  หมายถึง การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของบริบท (SWOT) ตามหลักวิชาการ   
        ผลกระทบของกำรท่องเที่ยวทำงพระพุทธศำสนำและวัฒนธรรมไทย-ลำว หมายถึง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลและสภาพแวดล้อมในบริบทของพ้ืนที่การศึกษา อันได้แก่ พระธาตุหล้า
หนอง พระธาตุบังพวน พระธาตุหลวง  พระธาตุขาว วัดสีเมือง วัดโพธิ์ชัย  วัดศรีชมพูองค์ตื้อ  วัด
ศรีษะเกษ วัดองค์ตื้อ และผลกระทบจากการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ และประเพณีแข่งขันเรือ
ยาว ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว 
        กำรศึกษำวัฒนธรรมของไทย-ลำว หมายถึง การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว อันได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ และ ประเพณีแข่งเรือยาว 
 
 
 



๘ 
 

๑.๖ กรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual framework) 
        คณะผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์นโยบายกลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวและผลกระทบของการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาว ตามกรอบการวิเคราะห์แบบองค์รวมว่าด้วยการ
ประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวตามกรอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลไกการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯสู่การปฏิบัติ  โดยสรุปจากการศึกษาข้อมูลปฐม
ภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบในการน าเสนอแนวทางการก าหนด
ยุทธศาสตร์ตาม ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
        ๑.๖.๑ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ เพ่ือติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติด้านการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ทั้งในด้านผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความส าเร็จและในด้านการ
ด าเนินงานของแผนจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบ
ในการน าเสนอแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -
ลาว 
        ๑.๖.๒  ศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศลาว เพ่ือ
ศึกษาสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศักยภาพที่แท้จริง และมีความเป็นไปได้ 
        ๑.๖.๓  ทบทวนการพัฒนาการท่องเที่ยวต้นแบบรายส าคัญ เพ่ือศึกษาบริบทการท่องเที่ยว 
และทิศทางการพัฒนาของหลายพื้นท่ี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเรียนรู้ตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถปรับใช้ได้ 
โดยการศึกษาจากสถานที่ที่มีบริบทการท่องเที่ยวสอดคล้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว 
        ๑.๖.๔  ทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนามี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
        ๑.๖.๕ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และน ามา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือน ามาสร้างประเด็นในการน าเสนอแนวทางการก าหนด
ยุทธศาสตร์โดยค านึงวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก 

 
๑.๗ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
        ๑.๗.๑ ได้ทราบผลการวิเคราะห์นโยบายและผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา
และวัฒน ธรรมของไทย-ลาว 
        ๑.๗.๒  ได้ทราบผลกระทบและปัญหาของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและได้วิธีการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 



๙ 
 

        ๑.๗.๓ ได้แนวทางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวและ
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเทียวทั่วไป ซึ่งสามารถน าเอา
ผลการวิจัยไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการท่องเทียวทางพระพุทธศาสนาให้มากข้ึน 



๑๐ 
 

บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
        การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ 
ดังนี้ 

  ๒.๑ แนวคิดเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยว 
๒.๒ แนวคิดเรี่องการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 
๒.๓ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมไทย-ลาว 
๒.๔ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
๒.๑ แนวคิดเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยว 
        อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของโลก ในปี ๒๕๕๘ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทั่วโลกมีมูลค่ากว่า ๗.๘๖ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ ๙.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศทั่วโลก (Gross Domestic Product : GDP) ในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
นั้นได้สร้างรายได้กว่า ๒.๒๓ ล้านล้านบาท มีมูลค่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่าร้อยละ ๑๗ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศประกอบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม
สภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตาม
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือ
รักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ดังนี้ 
        ก. การวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวในตลาดโลก  ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การท่องเที่ยวทั่วโลกมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ
องค์การการท่องเที่ยวโลก (The United Nations World Tourism Organization: UNWTO) 
พบว่าในปี ๒๕๕๘ มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ที่ ๑.๒ พันล้านคน โดยในช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ 
จ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ ๖ ทั้งนี้ UNWTO ได้คาดการณ์ว่าในปี 
๒๕๗๓ จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ัวโลกจ านวนกว่า ๑.๘ พันล้านคน หรือ
คิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓ ต่อปี ซึ่งคาดการณ์เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จ านวน ๕๓๕ ล้านคน คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕๗ ในจ านวนดังกล่าว
แบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒๙๓ ล้านคน เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จ านวน ๑๘๗ ล้านคน โอเชียเนีย จ านวน ๑๙ ล้านคน และเอเชียใต้ จ านวน ๓๖ ล้านคน๑๐ 

                                                           
๑๐ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
   (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๔.  



๑๑ 
 

  ๒.  ในปี ๒๕๕๘ การท่องเที่ยวทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ ๗.๘๖ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ ๙.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก (Gross Domestic Product: GDP) มี
การเติบโตจากปี ๒๕๕๐ ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ ๖.๓ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ร้อยละ ๓ ต่อปี ทั้งนี้ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยว ได้แก่ 

๒.๑ ปัจจัยทางตรง (Direct Contribution) ประกอบด้วย การจับจ่ายใช้
สอยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงการใช้จ่ายของรัฐบาลในภาค
บริการด้านการท่องเที่ยวส่งผลโดยตรงต่อ GDP ของการท่องเที่ยวโลกประมาณ ๒.๕ ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ ๓๑  

๒.๒  ปัจจัยทางอ้อม (Indirect Contribution) ประกอบด้วย การลงทุน
จากอุตสาหกรรมอ่ืนที่มีความเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การใช้จ่ายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยทั่วไป และการซื้อสินค้าและบริการโดยธุรกิจในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อนน ามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลอย่าง
มีนัยสส าคัญต่อ GDP การท่องเที่ยวโลก ท าให้ในปี ๒๕๕๘ มีมูลค่าต่อ GDP การท่องเที่ยวโลก 
ประมาณ ๕.๔ ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ ๖๙ ของมูลค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โลก๑๑ 

        ข) การวางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซ่ึง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นติดอันดับที่ ๑๑ ของโลก สะท้อนให้เห็นจากแนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในระยะที่ผ่านมาจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จาก ๑๔ ล้านคน ในปี ๒๕๕๒ มาเป็น ๒๙.๘ ล้านคน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 
๑๑ ของโลก ประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี 
และลาว ตามล าดับ ส าหรับแนวโน้มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) พบว่าในช่วงปี 
๒๕๕๔-๒๕๕๘ มีการเติบโตกว่าร้อยละ ๙ ต่อปี โดยในปี ๒๕๕๗ นักท่องเที่ยวไทยเดินทางคิดเป็น 
๑๓๖.๒ ล้านคนครั้ง และเพ่ิมสูงขึ้นในปี ๒๕๕๘ ที ่๑๓๘.๘ ล้านคนครั้ง๑๒ 

๒. รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยว โดยในปี 
๒๕๕๖ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ ๑.๒ ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๙.๐๘ จากปี
ที่ผ่านมา แม้ว่าในปี ๒๕๕๗ จะมี เหตการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยว
ลดลงเหลือจ านวน ๑.๑๗ ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ ๔.๙๓ แต่รายได้ก็สามารถปรับตัวขึ้นสูง
กว่าระดับเดิมมาอยู่ที่  ๒.๒๓ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งในจ านวนนี้แบ่งเป็นรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ จ านวน ๑.๔๔ ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย จ านวน ๐.๗๙ 
ล้านล้านบาท นอกจากนั้น จากการเก็บสถิติของ UNWTO ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยว

                                                           
๑๑ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
    (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๕. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน หน้า ๕. 



๑๒ 
 

ต่างชาติสูงถึง ๔๔.๖ พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือสูงเป็นอับดับที่ ๖ ของโลก ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ารายได้
จากการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปี ๒๕๕๙ จะมีรายได้รวม ๒.๔ ล้านล้าน
บาท และในปี ๒๕๖๐ จะมีรายได้สูงถึง ๒.๕ ล้านล้านบาท๑๓ 

๓. การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อครั้งสูงขึ้นถึงแม้วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจะ
ลดลง โดยในปี ๒๕๕๘ นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายเป็นจ านวน  ๕,๐๗๒.๖๙ บาทต่อวัน เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ ๖.๒๓ ในทางตรงกันข้าม จ านวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวลดลงมาอยู่ที่
เฉลี่ย ๙.๕๕ วัน ซึ่งลดลงร้อยละ ๓.๕๑๔ จากปีที่ผ่านมาทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว
ในระยะใกล้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซียรวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
อนึ่ง ปัจจัยโดยรวมยังส่งเสริมการพัฒนาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ สถานการณ์ภายในประเทศที่
เริ่มดีขึ้นท าให้การท่องเที่ยวไทยฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวจีน และค่า
โดยสารสายการบินระหว่างประเทศท่ีลดลง๑๕ 

        ค) การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการประเมินศักยภาพโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ท าให้ในปัจจุบันการท่องเที่ยวได้กลายเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย
จะพิจารณาจากความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว พบว่าประเทศไทยมี
จุดเด่นและข้อได้เปรียบจากประเทศคู่แข่งหลายประการ อาทิ ท าเลที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๘ World Economic Forum : 
WEF ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๕ 
จาก ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก และหากพิจารณาในด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ ๑๖ ด้านโครงสร้างของการคมนาคมทางอากาศ อยู่อันดับที่ ๑๗ ด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยู่อันดับที่ ๓๔ ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในอันดับที่ ๖๐ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

๒. การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่สุดของโลกในการจัด
อันดับระดับนานาชาติหลายอันดับ อาทิ กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี ๒๕๕๘ โดย Master Card (Master Card’s Asia Pacific 
Destinations Index ๒๐๑๕) รางวัลชายหาดที่ดีที่สุดของเอเชียในปี ๒๕๕๘ จาก World Travel 
Awards รางวัลประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในด้านการท่องเที่ยวครอบครัว การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน 
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการวิวาห์ ในปี ๒๕๕๗ รางวัลสถานที่เพ่ือการประชุมและจัดงานยอดเยี่ยมจาก 

                                                           
๑๓ เรื่องเดียวกัน หน้า ๖. 
๑๔ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
     (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๖. 
๑๕ เรื่องเดียวกัน หน้า ๗. 
 



๑๓ 
 

TTG Travel Awards ในปี ๒๕๕๗ และประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว Grand Travel 
Award จากนิตยสาร Travel News นิตยสารธุรกิจท่องเที่ยวชื่อดังจากภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ในปี 
๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๙ ปี เนื่องจากความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของ
สถานที่ท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมีอยู่ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถคงความนิยมและรักษาอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่อไปในอนาคต 

๓. จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีจุดแข็ง 
จุดอ่อน และศักยภาพในการพัฒนาตามวงจรการท่องเที่ยว ดังนี้ 

๓.๑ การวางแผนและตัดสินใจเที่ยว  
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจัดการและท าการตลาดได้เป็นอย่างดี จากการ

จัดอันดับของ WEF ทางด้านประสิทธิภาพของการตลาดประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 
๒๕๕๘ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๕.๔ จาก ๗.๐ หรือเป็นอันดับที่ ๒๓ จาก ๑๔๑ ประเทศ ทั่วโลก 
อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดได้ อาทิ กา ร
อ านวยความสะดวกในขั้นตอนการด าเนินการขอวีซ่า การพัฒนาระบบวางแผนท่องเที่ยวและระบบ
จองบัตรโดยสาร รวมทั้งการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

๓.๒  การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย  
มีเครือข่ายเที่ยวบินระหว่างประเทศและการเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงประเทศอ่ืนในภูมิภาค ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ 
International Air Transport Association ในด้านอัตราส่วนที่นั่งต่อกิโลเมตร บินต่อสัปดาห์ 
(Available International Seat-Km per Week) ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีอัตราส่วนดังกล่าวสูง
ถึง ๒,๒๐๖ ที่นั่ง ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๑๓ จาก ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ข้อจ ากัดในด้านความเชื่อมโยงของระบบขนส่งมวลชนระหว่างสนามบินและตัวเมือง ขาดสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ปัญหาขีดความสามารถในการรองรับของสนามบิน และปัญหา
ขาดแคลนบุคลากร เป็นต้น 

๓.๓ การพักอาศัยในประเทศไทย  
จากการส ารวจข้อมูลโรงแรมและสถานที่พักแรมในประเทศไทย พบว่า มี

จ านวนที่เพียงพอ มีความหลากหลาย และอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม จากผลส ารวจ ห้องพักโดย 
Euromonitor และธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี ๒๕๕๘ พบว่าประเทศไทยมีจ านวนห้องพัก
มากกว่า ๖๓๒,๐๐๐ ห้อง โดยมีการเติบโตกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ในช่วงปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๘ และยัง
ได้รับคะแนนจาก TripAdvisor ในปี ๒๕๕๘ ด้านคุณภาพของโรงแรมสูงถึง ๔.๘ จาก ๕.๐ อย่างไรก็
ตาม ยังมีข้อจ ากัดในด้านมาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาต่อยอด
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์โลก 

๓.๔  การเดินทางภายในประเทศไทย  
ระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีความพร้อมโดยมี

เส้นทางการคมนาคมทางอากาศเชื่อมโยงสู่เมืองหลักและเมืองรองอย่างครอบคลุมทั้งประเทศ มี



๑๔ 
 

เส้นทางการคมนาคมทางถนนที่ได้มาตรฐาน แต่ยังมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการและการ
เชื่อมโยงของระบบขนส่งมวลชน ปัญหาในด้านคุณภาพและมาตรฐานของระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ เส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวรอง ตลอดจนการขาดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ที่น ามาใช้พัฒนาและสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 

๓.๕ ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว  
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่

หลากหลายและมีชื่อเสียงจ านวนมากซึ่งกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค อีกทั้งบุคลากรไทยมีความโดดเด่น
ด้านการบริการแต่ยังมีปัญหาในเรื่องความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การกระจุกตัวของแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักในบางพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาด้านขีดความสามารถในการรองรับ ปัญหามลพิษและ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ยั่งยืน ปัญหาด้านความสามารถทางภาษาซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพของการท่องเที่ยว
ไทยในอนาคต หากยังไม่มีมาตรการด้านการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนเพ่ือรักษาระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓.๖  ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  
แม้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพการ

บริการและมีเครือข่ายอ านวยความสะดวกด้านการสื่อสารที่ค่อนข้างครอบคลุมแต่ในด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของประเทศไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า มีการเกิด
อาชญากรรม อุบัติ เหตุ  และการหลอกลวงนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ซึ่งจากการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ ๘๙ ของโลก ในด้านสุขอนามัย อันดับที่ ๑๑๖ ในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และ
อันดับที่ ๑๓๒ ในด้านความปลอดภัย โดยทั้งสามมิตินี้เป็นจุดที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา เพ่ือ
ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว พร้อมที่จะรองรับการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวในอนาคต
ได้อย่างยั่งยืน 

๓.๗  การทบทวนประสบการณ์การท่องเที่ยวหลังจากเดินทางกลับ  
สถานที่ท่องเที่ยวที่ ส าคัญของประเทศไทยได้รับคะแนนความพึงพอใจที่สูง

เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดย TripAdvisor ในปี ๒๕๕๘ ที่สูง
ถึง ๔.๖ จาก ๕.๐ คะแนน อย่างไรก็ตาม จ านวนข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวกผ่านสื่อออนไลน์
ยังอยู่ ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวขาเข้า พบว่ามีเพียง ๑๒๐ ข้อความต่อ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ๑,๐๐๐ คน เมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศชั้นน าในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกท่ีประสบความส าเร็จในด้านการได้รับความคิดเห็นเชิงบวก จากนักท่องเที่ยวกว่า ๗๑๘ 
ข้อความต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ๑,๐๐๐ คน บน TripAdvisor ในปีเดียวกัน 

        โดยสรุป จากการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยตามวงจรการท่องเที่ยว พบว่า
ประเทศไทยมีความโดดเด่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างความพึงพอใจได้สูง แต่ยังขาดการ
รักษาแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว ยังต้องปรับปรุงและภาพลักษณ์ด้านลบ
ต่อเนื่องที่ต้องเร่งแก้ไข ความสะอาดและสุขอนามัยของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอีกประเด็นที่ประเทศ



๑๕ 
 

ไทยต้องให้ความใส่ใจในการพัฒนา เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและดึงดูด
นักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ 

        ง) แนวโน้มส าคัญท่ีจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกในอนาคต 
        เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของโลก ดังนั้น จึงต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มหลักของโลกหลายประการที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย โดยปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

๑. การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น (Growing middle class and 
rising disposable income) ด้วยพัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องและโอกาสทางธุรกิจที่
เพ่ิมสูงขึ้น ประชากรในกลุ่มชนชั้นกลางทั่วโลก มีแนวโน้มการเติบโตกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ในช่วงปี 
๒๕๕๒-๒๕๗๓ โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก และเมื่อพิจารณา ๑๐ 
อันดับสูงสุดของนักท่องเที่ยวขาเข้าในประเทศไทย พบว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มี
สัดส่วนของกลุ่มคนชนชั้นกลางค่อนข้างสูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวอินเดีย อีกทั้งคาด
ว่าจะมีอัตราการเติบโตของสัดส่วนของกลุ่มคนชนชั้นกลางเพ่ิมสูงขึ้นอีกในอนาคตซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้มีความเต็มใจในการใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยวในระดับสูง ดังนั้น จึงควรให้ความสส าคัญกับ
การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านคุณค่าและมีความ
สอดคล้องทางด้านภาษากับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพ่ือเป็นการแปรแนวโน้มของโลกให้เป็นการพัฒนา
ทางด้านรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย 

๒. การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ า (Low cost carriers [LCC] on the rise) 
จะส่งผลต่อการพัฒนาการเชื่อมต่อและเพ่ิมความสะดวกในเส้นทางการเดินทางภายในและระหว่าง
ประเทศท่ัวโลก อันจะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเติบโตของการเดินทางและจ านวนของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่าความต้องการ
ท่องเที่ยวด้วยบริการสายการบินต้นทุนต่ าได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่ าเพ่ือเดินทางท่องเที่ยว มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ ๒๖ ของการ
เดินทางทางอากาศทั่วโลก โดยในประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ ๒๔ ส าหรับเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ และร้อยละ ๖๓ ส าหรับเที่ยวบินในประเทศ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการ
สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับเส้นทางคมนาคมทางอากาศ รวมถึง การส่งเสริมความ
ร่วมมือของสายการบินในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศสู่เมืองรองต่างๆ การพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
อาทิ จีน และอินเดีย เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศดังกล่าวให้เดินทางสู่ประเทศไทยเพ่ิม
มากขึ้น 

๓. การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุซึ่งมีการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการท่องเที่ยวสูง 
(Ageing populationwith high willingness to spend) จากการคาดการณ์ของ Horwath HTL 
ในอีก ๓๕ ปี ข้างหน้าหรือภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปต่อ
ประชากรโลกเพ่ิมสูงขึ้นกว่าร้อยละ ๒๑ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากร
ทั้งหมดเพียงร้อยละ ๑๒ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มที่มีความเต็มใจในการ



๑๖ 
 

จับจ่ายใช้สอยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวต่อปีสูงกว่านักท่องเที่ยวในช่วงอายุอ่ืน อาทิ กลุ่ม 
Millennials หรือกลุ่ม Gen Y ถึง ๓ เท่า โดยในปี ๒๕๕๘ นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลก มี
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๘,๗๓๖ เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้าน
การท่องเที่ยวของกลุ่ม Millennials เฉลี่ยอยู่ที่ ๒,๙๑๕ เหรียญสหรัฐ ดังนั้น กลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงและควรให้ความส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวตามหลักการ  Tourism 
For All เพ่ือสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

๔. การใช้เทคโนโลยีระหว่างการท่องเที่ยว (Adoption of travel technology 
during thetravel journey) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้สื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทาง
ออนไลน์มีส่วนส าคัญในการสืบค้นข้อมูลและเพ่ิมความสะดวกสบายตลอดการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว จากการคาดการณ์ของ Euromonitor พบว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของรายได้จาก
การใช้ช่องทางออนไลน์ส าหรับการท่องเที่ยวทั่วโลก (Global online travel revenues growth) อยู่
ที่ร้อยละ ๑๐ ต่อปี โดยเพ่ิมขึ้นจาก ๑๖๖ พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๓๖๓ พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพด้านระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทยในปัจจุบันยังเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนา ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความส าคัญ
ในการลงทุนพัฒนาและส่งเสริมระบบการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์และสนับสนุนการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้กับธุรกิจท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ก า ลัง
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยยังล้าหลังด้านการส่งเสริมข้อมูลและอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวทางออนไลน์ที่ต้องเร่งพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวใน
อนาคต 

๕. นักท่องเที่ยวมุ่งเน้นประสบการณ์และให้ความส าคัญกับความรู้เชิงลึกของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ(Experiential travelers with more sophisticated expectations) ปัจจุบัน
นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการแสวงหาประสบการณ์ที่มากกว่าการท่องเที่ยวรูป
แบบเดิม ๆ ทั่วไป โดยต้องการสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนและประเพณีท้องถิ่นอย่างแท้จริง มากกว่าการเยี่ยม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง
ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ และการจัดสรร
แพ็กเกจการท่องเที่ยวที่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 

๖. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท่องเที่ยว (Tourism segment 
trends) เนื่องด้วยปัจจัยและแนวโน้มที่ก าลังเปลี่ยนไปในทุกมิติ ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคตมี
จุดประสงค์ในการท่องเที่ยวที่แปรเปลี่ยนจากเดิม อีกทั้งวิวัฒนาการดังกล่าวยังจะส่งผลส าคัญต่อ
ตลาดการท่องเที่ยวโลก โดยสามารถจ าแนกตามพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยว ออกเป็น ๑๓ กลุ่ม 
ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (Sea 
Sun Sand Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(Sport Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการเลือกซื้อ
สินค้า (Shopping Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือ



๑๗ 
 

สันทนาการและความบันเทิง (Entertainment Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & 
Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ (Medical Tourism) การท่องเที่ยวเรือส าราญ (Cruise Tourism) และการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา (Religious Tourism) แนวโน้มในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า นักท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวหลักของโลก ได้แก่ นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด และ
นักท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่งทางตลาดเชิงมูลค่าอยู่ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และทางทะเลและชายหาด อีกทั้งยังมีแนวโน้ม
การเดินทางท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น  สาเหตุประการหนึ่งมาจากความ
แพร่หลายของข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ที่แปลกใหม่ผ่านกระแสโลกสังคมออนไลน์หรือสื่อสังคม
ดิจิทัล อีกทั้ง ความต้องการสัมผัสแหล่งวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม นอกจากนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงกีฬาเริ่มมีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ 
รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นแบบทวีคูณเช่นเดียวกัน 
ทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องจากรายได้ของนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นและความต้องการในบริการแบบครบ
วงจรที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ่งชี้ถึงนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได้
จากการท่องเที่ยวของประเทศ๑๖ 
        จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รัฐบาลไทยจึงให้ความส าคัญและให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการ
ท่องเที่ยวในทุกระดับ ได้แก่ ระดับนานาชาติ อาทิ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๘) แผนการตลาดการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่นน้ าโขง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓) กรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) ระดับ
นโยบาย อาทิ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ระดับส่วนกลาง อาทิ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น อาทิ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
เขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวระดับสาขา เช่น แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า
นานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๘- 
๒๕๖๒)๑๗ โดยจะยกตัวอย่างแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องกับงานวิจัยไว้ดังนี้ 
        ๒.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ได้มุ่งเน้นการผลักดัน
การบูรณาการของอาเซียนในทุกมิติอย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งพัฒนาการตลาด มาตรฐานคุณภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์ความเชื่อมต่อการลงทุนและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

                                                           
๑๖ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
   (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๙-๑๓. 
๑๗ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
   (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๑๗. 
 



๑๘ 
 

ระหว่างประเทศในภูมิภาค ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาอาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือ การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของการท่องเที่ยวของอาเซียน และเสริมสร้างความยั่งยืนและการกระจายรายได้สู่ทุกภาค
ส่วนของการท่องเที่ยว๑๘ 
        ๒.๑.๒ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น จะมุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา  ๓ 
แนวทาง คือ (๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการ พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด 
พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากร และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย (๒) 
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยว โดยปรับปรุงให้เอ้ือต่อการพัฒนาส าหรับอนาคต สอดคล้องกับสภาวการณ์ และส่งเสริมให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ (๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว๑๙ 
        ๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ไทยในช่วงรอยต่อของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับแรกและฉบับที่ ๒ โดยมีการเน้นเรื่องการ
วางรากฐานการพัฒนาให้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก  และส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน  โดยมี ๓ 
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว (๒) การพัฒนาสินค้าและบริการ และ (๓) 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒.๕ ล้านล้านบาทใน
ปี ๒๕๖๐ และเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมทั้งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมี
ความเข้มแข็งและการมีจิตส านึกในการพัฒนาบนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืน๒๐ 

๒.๑.๔ แผนส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น “แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หรือ Preferred 
Destination” ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจาก “Value for Money” ไปสู่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยรักษาสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
และค านึงถึงชุมชนและสังคมในด้านการสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือเน้นคุณค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทย การขับเคลื่อน
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว สร้าง

                                                           
๑๘ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
   (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๑๘. 
๑๙ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๙. 
๒๐ เรื่องเดียวกัน 



๑๙ 
 

มูลค่าเพ่ิม และกระจายรายได้อย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนและการพัฒนาข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการ
ของตลาดท่องเที่ยว๒๑ 

๒.๑.๕ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในระยะ ๕ ปีถัดไป ภายใต้กรอบแนวคิดหลักดังนี้ 

หลักการส าคัญ คือ ส่งเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ วางต าแหน่งทางการ
ตลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นแหล่งเพ่ิมรายได้ และกระจายความเจริญสู่ประชาชน เชิดชูอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมายของการพัฒนา คือ การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว การ
บริหารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก คือ การยกระดับสินค้าเเละบริการ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว๒๒ 
        ดังนั้น การด าเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ ที่ต้องการพัฒนาจุดอ่อนและ
เพ่ิมความสามารถของจุดแข็งในอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันต้องมีการค านึงถึงแนวโน้มของโลกที่
กระทบกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องและสามารถ
แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ของอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี ้เพ่ือการรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันและต่อ
ยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ จึงควรก าหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา รักษา และยกระดับการท่องเที่ยวไทย
เพ่ือให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว บนพ้ืนฐานของความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 
๒๕๗๙ ว่า “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบน
พ้ืนฐานความเป็นไทยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาค
ส่วนอย่างยั่งยืน” โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองค์ประกอบ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก ด้วยการยกระดับคุณภาพ
และเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล มุ่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเน้นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและวันพักต่อครั้งของการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

๒. การเติบโตอย่างมีดุลยภาพ โดยส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตของการท่องเที่ยว
ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยว
ตามถิ่นที่อยู่ และระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ ส่งเสริมดุลย
ภาพการเติบโตระหว่างพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการกระจายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยว
รองและพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาล โดยเน้นส่งเสริม
                                                           
๒๑ เรื่องเดียวกัน 
๒๒ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
   (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๑๙. 



๒๐ 
 

การท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพหรือรูปแบบที่ควรพัฒนา 

๓. การเติบโตบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้างความเข้าใจแก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีส าหรับประชาชนทุกระดับ 

๔. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาค
ส่วน โดยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพ่ิมรายได้ และกระจายรายได้ แก่ประเทศพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เเละสร้างโอกาส
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคและเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองรองและชนบท และสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 

๕. การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม  การบริหาร
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
และการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรม โดยการเชิด
ชูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น๒๓ 
        โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 

๑. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปเเบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ วทั้งระบบ เสริมสร้าง 
พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการทอ่งเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ และ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ประเทศไทย รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวเพ่ือก้าวสู่
การเป็นผู้นน าคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการระดับโลกสากล 

๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายการ
ท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐเอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ การก าหนดขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ การส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน

                                                           
๒๓ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
   (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๒๔-๒๕. 
 



๒๑ 
 

การท่องเที่ยว และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ 
การดูแลรักษาและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นต้น 

๓. สร้างความสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ เชิงเวลา ฤดูกาล 
และรูปแบบการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว ทั้งในแง่
การกระจายรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยวใน
เมืองรองการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้นและการส่งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลใน
การท่องเที่ยว ได้แก่ การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าปีในพ้ืนที่ต่างๆ การ
สร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ (Man - Made Attractions) เป็นต้น 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

๑. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในการ
เดินทางเข้าสู่ประเทศทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมทางบกเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางที่
สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ พัฒนาศักยภาพของสนามบินในการ
รองรับนักท่องเที่ยว เพ่ิมเส้นทางและจ านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง 

๒. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้า
เมือง ปรับปรุงและอ านวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดน ปรับปรุงป้ายบอกทาง
และป้ายสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุก
แหล่ง เพ่ิมจุดบริการ Free - WiFi ในแหล่งท่องเที่ยว จัดท าระบบบัตรโดยสารเดียวที่
ใช้ได้กับทุกช่องทางการเดินทาง พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่
ปราศจากอุปสรรคส าหรับคนทั้งมวล(Tourism for All) ได้แก่ ห้องน้ าคนพิการ ทางลาด 
ราวจับ เป็นต้น และพัฒนาแอปพลิเคชันที่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว 

๓. พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  ได้แก่ กล้องวงจรปิด เครื่อง
แปลภาษา การติดตั้งไฟในสถานที่ท่องเที่ยว อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น 
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขอนามัยใน
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงสุขาสาธารณะ การจัดการขยะและระบบบบ าบัดน้ าเสียใน
แหล่งท่องเที่ยว 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยการส่งเสริม



๒๒ 
 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวสนับสนุน
บุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานตามต าแหน่งงาน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้
มาตรฐานสากล 

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยการสง่ เสริม ให้ประชาชนมีความเข้าใจในการท่องเที่ยว
และเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบน
พ้ืนฐานของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ิมช่องทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่ 
ภาคเอกชน ภายใต้หลักการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand ๔.๐ 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยว 

๑. เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพเเละความปลอดภัยให้กับประเทศไทย  โดยการพัฒนา
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) ที่มีคุณภาพสูงต่อ
นักท่องเที่ยว การท าการตลาดเป้าหมายและสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทาง
ต่างๆ ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันของประเทศไทย  ข้อควร
ปฎิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งที่ควรกระท าในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการ
บังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชน 

๒. ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มเพ่ือดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ โดยการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยว
ทั่วไป กลุ่มตลาดระดับกลาง - บน  ในพ้ืนที่ตลาดที่มีศักยภาพ และการท าการตลาดแบบ
เฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์ 

๓. ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น  ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์
ความเป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก อาทิ การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและ
บริการต่างๆ ผ่านสัญลักษณ์ “Thainess” บนสินค้าและบริการที่คงอัตลักษณ์ความเป็น
ไทย การสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่างๆ 
เช่น รายการโทรทัศน์ การจัดแสดง Roadshow เป็นต้น และการส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
แต่ละภูมิภาค/จังหวัด โดยการพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของภาคและ
จังหวัดต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์
ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
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๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเเละการท่องเที่ยวที่สมดุลเชิงพ้ืนที่เเละเวลา  โดย
การสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอก
ฤดูกาล อาทิ การจัดกิจกรรม เทศกาล และงานประเพณีประจ าถิ่นในแต่ละเดือน การ
สร้างความนิยมของจังหวัดท่องเที่ยวรอง เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการ
ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน เป็นต้น และการส่งเสริม “ไทย
เที่ยวไทย” ได้แก่ การสร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้แก่คนไทยทุกคน
ในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มสุภาพสตรี รวมถึงการสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพ่ือส่งเสริม
การใช้จ่ายช่วงการท่องเที่ยว อาท ิมาตรการการลดหย่อนทางภาษี 

๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการท าการตลาด ด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการท าการตลาด ได้แก่ การร่วมมือกับ
ชุมชนในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด การส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด เช่น การสนับสนุนการ
พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการท าการตลาด เพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ทั้งในด้านการดูแลบริหาร และวิเคราะห์สถิติ ข้อมูล
ออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๑. ส่งเสริมการก ากับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการเสริมสร้างการท างานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย โดยมี
คณะกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น
หน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบาย ประสานงาน ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ขับเคลื่อน
แผนและการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชาติ  พัฒนา
กระบวนการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - based Tourism: CBT) จัดให้มีแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ 

๒. ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับเเละมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยการทบทวนแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  ก าหนด
บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ส่งเสริมการปฎิบัติ
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ตามกฎหมายและข้อระเบียบด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความ
เข้าใจในระเบียบและกฎหมายด้านการท่องเที่ยว 

๓. สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดท าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่าง ๆ และ
จัดตั้งหน่วยบริหารละจัดการการท่องเที่ยว ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
จัดท า Tourism Intelligence Center และสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

๔. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว  โดยการประสาน
ความร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่างๆ เช่น APEC ASEAN 
GMS ACMECS IMT - GT สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงาน
ต่างๆมีบทบาทในเวทีนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค เช่น การลดขั้นตอนการเดิน
ทางเข้าประเทศ การตรวจลงตราและใบขับขี่ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค เป็นต้น ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้องด้านการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion: GMS) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-(East-West 
Economic Corridor: EWEC) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North 
SouthEconomic Corridor: NSEC) และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ๒๔ 

        ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันวางแผนวาง
นโยบายการใช้ทรัพยากร และงบประมาณที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้
ในที่สุด 

 
๒.๒ แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 
        สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทอันส าคัญยิ่งต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต วัดเป็นศูนย์กลางของ
สังคมที่เชื่อมโยงคนในสังคมทุกระดับชั้น และพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของวัดเป็นผู้น าของจิตใจของ
ประชาชนเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อถือการร่วมมือกัน เป็นสานที่ประกอบพิธีกรรม ที่หล่อหลอมวิถี
ชีวิตชาวพุทธ วัดจึงเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม
อันล้ าค่า ที่ศิลปินในแต่ละยุคละสมัยได้ถ่ายทอดลักษณะเด่นของค าสอนทางพระพุทธศาสนาออกมา 
อย่างกลมกลืนและเป็นที่น่าชื่นชมในคุณค่าทั้งด้านความงามและเป็นสื่อให้คนได้เข้าถึงธรรมที่ช่วย

                                                           
๒๔ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔,    
   (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ๔๓-๔๖. 
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กล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้อ่อนโยนขึ้น ศิลปะทางพุทธจึงเป็นศิลปะแห่งอุดมคติที่ให้คุณค่าและ
ความหมายทางจริยธรรม ด้วยความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่านี้ วัดจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในสังคมทุกระดับชั้นที่นิยมเดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสน
สถานต่าง ๆ ด้วยถือว่าเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นสิริมงคลในชีวิต บทบาทของวัดในการท่องเที่ยวมีปรากฏ
มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ในพระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ เตรสกัณฑ์ ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส 
สิกขาบทที่ ๒ เรื่องเล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร กล่าวถึงวิหารของพระอุ
ทายีว่ามีความงดงาม และสะอาดเรียบร้อย มักมีผู้คนเดินทางมาชมวิหารเป็นอันมาก พราหมณ์ผู้หนึ่ง
ก็พาภริยามาเที่ยวชม พระอุทายีเป็นมัคคุเทศก์พาเที่ยวชม ให้พราหมณ์เดินน าหน้า ภริยาเดินตามหลัง 
พระอุทายีเลยถือโอกาสจับต้องกายของภริยาพราหมณ์ นางจึงบอกแก่พราหมณ์ พราหมณ์โกรธไป
กราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุจับต้องกายหญิง ปรับอาบัติ
สังฆาทิเสสแก่ผู้ล่วงละเมิด  นับเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงร่องรอยว่าวัดเริ่มมีบทบาทในฐานะสถานที่
ท่องเที่ยวของประชาชน หลังจากท่ีพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ดินแดนประเทศไทย อาจนับได้ตั้งแต่ที่
ชาวชมพูทวีปเรียกขานดินแดนแห่งนี้ว่า “สุวรรณภูมิ” การเข้ามาของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ ๓ ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณฑูตจ านวน ๙ สาย สายหนึ่งนั้นได้ส่งพระโสณะ
และพระอุตตระมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ และปรากฏความรุ่งเรืองเรื่อยมา ปรากฏมีเจติยสถานอัน
เก่าแก่เป็นจ านวนมากมีอายุเกินกว่าพันปี เช่น พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระธาตุไชยา เป็นต้น 
เป็นหลักฐานชี้ว่า พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้นานนับพันปีแล้ว บรรพบุรุษไทยนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ได้ใช้ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ 
ในกรอบแห่งพุทธธรรม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมอันล้ าค่าให้ตกทอดเป็นมรดกทรัพย์สินทาง
ปัญญา และเป็นเอกลักษณ์ของชาติหยั่งรากลึกเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาจิตใจพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้๒๕

  โดยทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศาสนสถานและ
ศิลปวัฒนธรรม ที่ส าคัญของมนุษย์สร้างขึ้น อาทิ วัด พระปรางค์ อุโบสถ วิหาร สถูปเจดีย์ 
พระพุทธรูป ศาลาการ เปรียญ หอไตร นั้น เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชนชาติไทยสะท้อนให้เห็นถึง
อารยธรรม ภูมิ ปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณี สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม โดย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทวัดและพุทธสถานนั้น นับว่ามีคุณค่ายิ่ง ซึ่ง พระครูสันติธรรมาภิรัต 
(บุญชัย สนฺติกโร) ได้ให้ความหมายของ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ” ไว้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
บทบาท ความส าคัญและคุณค่าทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ ด้านเกจิอาจารย์ 
ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล ด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และด้านสถานที่ปฏิบัติธรรม๒๖

 

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ยกเอาแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่ส าคัญที่เป็นท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยและประเทศลาวที่เลือกเป็นพ้ืนที่การศึกษามาศึกษารายละเอียด ดังนี้ 

                                                           

๒๕ พระสุธีรตันบัณฑิต และคณะ, ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพทุธศาสนาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซยีน
, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
๒๖   พระครูสันติธรรมาภริัต, ศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวในพระพุทธศาสนา, วารสารวิทยาลัยนครราชสมีา ปีท่ี ๘ 
ฉบับท่ี     
     ๑ เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๘๙-๙๕. 



๒๖ 
 

๒.๒.๑ พระธาตุที่ส าคัญของประเทศไทย  คือ 
๒.๒.๑.๑ พระธาตุหล้าหนอง 

       พระธาตุกลางน้ า เดิมชื่อพระธาตุหล้าหนอง๒๗ เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางล าน้ า
โขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามต านานอุรังคธาตุ  หรือต านานพระธาตุ
พนม จากการส ารวจใต้น้ าของหน่วยโบราณคดีภาค ๗ พบว่า องค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ ๑๗.๒ 
เมตร ย่อมุมที่ฐาน และมีความสูงประมาณ ๒๘.๕ เมตร หักออกเป็น ๓ ท่อน สันนิษฐานว่า น่าจะสร้าง
ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๒ เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวน  ในหนังสืออุรังคธาตุ หรือ
ต านานพระธาตุพนม ตอนหนึ่งได้กล่าวถึง การสร้างพระธาตุหล้าหนองว่า พระธาตุองค์นี้สร้างโดยพระ
อรหันต์ ๕ องค์  ประกอบไปด้วย พระมหารัตนเถระ พระจุลรัตนเถระ พระมหาสุวรรณปราสาทเถระ 
พระจุลสุวรรณปราสาทเถระ และพระสังฆวิชัยเถระ ที่ล้วนเป็นศิษย์พระพุทธรักขิต พระธรรมรั กขิต 
พระสังฆรักขิต พระอรหันต์ ๓ องค์ พระอรหันต์ทั้ง ๕ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 
จากประเทศอินเดีย มารพร้อมกันและได้อัญเชิญไปประดิษฐ์ไว้พร้อมกัน ๖ แห่ง๒๘ คือ 
        ๑. พระธาตุหอผ้า หอแพ บ้านทรายฟอง เมืองหาดทรายฟอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยโดย
ประชาชนลาว 
        ๒. พระธาตุหัวเหน่า ๒๙ องค์ บรรจุไว้ที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิไตย
ประชาชนลาว 
        ๓. พระอุรังคธาตุ หรือพระธาตุหน้าอก บรรจุไว้ที่พระธาตุพนม อ าเภอ ธาตุพนม จังหวัดพระ
ธาตุพนม 
        ๔. พระธาตุบังคล หรือกระเพาะอาหาร บรรจุไว้ที่พระธาตุบังพวน วัดธาตุบังพวน อ าเภอเมือง
หนองคาย 
        ๕. พระธาตุเขี้ยวฝาง ๗ องค์ บรรจุไว้ซึ่งพระธาตุโพนจิกเวียงงัว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
        ๖. พระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา ๙ องค์ บรรจุไว้ที่พระธาตุเมืองลา หรือพระธาตุหล้าหนอง 
อ าเภอเมืองหนองคาย โดยพระธาตุหล้าหนองนี้ตั้งอยู่กลางบริเวณวัดาตุ หรือวัดสิริมหากัจจายน์ ชุมชน 
วัดธาตุ เทศบาลเมืองหนองคาย๒๙ 
        เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๙ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๑ มหาราชแห่งอาณาจักรล้านช้างได้ สร้างเจดีย์
ครอบอิฐถือปูนฐานกว้าง ๑๕.๘๐ เมตร สูง ๓๓ เมตร ศิลปะแบบล้านช้างต่อมา แม่น้ าโขงได้ไหลกัด
เซาะฝั่งขวาถึงมหาธาตุเจดีย์จนทรุดเอียงในวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๙ พ.ศ. ๒๓๙๐ เมื่อตั้งเมือง
หนองคาย พ.ศ. ๒๓๗๑ แล้ว ๑๙ ปี และกระแสน้ าได้กัดเซาะตลิ่งพังทลายไปอีกจนห่างจากฝั่งขวา
แม่น้ าโขงประมาณ ๑๘๐ เมตรในปัจจุบัน 
        องค์พระธาตุหล้าหนองนี้มีขนาดนี้มีขนาดใกล้เคียงกับองค์เจดีย์พระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม ซึ่งบริเวณวัดพระธาตุแห่งนี้มีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ ไร่ และตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง พอถึง

                                                           
๒๗  พินิจ จารุสมบัต,ิ หนองคาย, หน้า ๑๙๕. 
๒๘  เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๙๘. 
๒๙  เรื่องเดียวกัน หน้า ๔๒. 



๒๗ 
 

ฤดูน้ าหลากแม่น้ าโขงที่ไหลเชี่ยวกลากจะกัดเซาะตลิ่งพังเข้าไปจนถึงองค์พระธาตุหล้าหนอง และพระ
ธาตุได้พังลงในแม่น้ าโขง เมื่อวันที่ ศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ า เดือน ๙ เวลาใกล้ค่ า ร.ศ. ๖๖ จ.ศ. ๑๒๐๙ พ.ศ. 
๒๓๙๐ ก่อนที่องค์พระธาตุหล้าหนองจักพังทลายลงในแม่น้ าโขงนั้น ได้มี มร . อองรี. มูโอต์ นักส ารวจ
ชาวฝรั่งเศส๓๐ รับงานราชภูมิศาสตร์สมาคมอังกฤษที่เดินทางมาส ารวจแม่น้ าโขงและวาดภาพพระธาตุ
เมืองหล้าหนองที่ก าลังทรุดตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๓๙๐ เอาไว้ จากการส ารวจของคณะส ารวจอินโดจีนใน
อาณาจักรล้านช้าง โดยนายฟรองชีวการ์ นิเยร์ ชาวฮอลันดา ได้วาดภาพลายเส้นขององค์พระธาตุหล้า
หนองไว้ เมื่อป ีพ.ศ. ๒๔๑๑ พร้อมบรรยายว่า “ปิระมิดหรือองค์พระธาตุตั้งอยู่บนพ้ืนที่รูปครึ่งวงกลมที่
ถูกตัดขาดจากฝั่งแม่น้ า ด้านขวาหรือฝั่งไทย โดยปิระมิด หรือ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนพ้ืนที่รูปครึ่งวงกลม
ที่ถูกตัดขาดจากฝั่งแม่น้ า ด้านขวาหรือฝั่งไทย โดยปิรมิตแห่งนี้ถูกน้ าพัดขาดจากที่ดั้งเดิมบนริมฝั่งสิบปี
มาแล้ว และยังเอียงลงสู่น้ าราวกับเรืออัปปางที่พร้อมจะจมลง” 
        หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย (โรงเรียน
ประทุมเทพวิทยาคาร) โดยอาจารย์ วินิจ พลพิทักษ์๓๑ หัวหน้าหน่วยฯ อาจารย์สิทธิพร ณ นครพนม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ติดต่อ นายภรมณ์ จีนะเจริญ อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งมีภริยาเป็นชาว
หนองคาย ให้ส่งนายเอิบเปรม วัชรากร หัวหน้าหน่วยโบราณคดีใต้น้ าและคณะมาส ารวจพระธาตุองค์นี้ 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ผลการส ารวจพบว่า 
        ๑. องค์พระธาตุ อันตะแคงไปตามสายน้ าด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและแตกหักออกเป็น ๓ 

ส่วน ส่วนแรก คือ มุมฐานที่พ้นผิวน้ า และที่จมอยู่ ความกว้างของฐานรวมกัน ๑๕.๘๐ เมตรพอดี ทั้งยัง
สร้างตัวด้วยอิฐถือปูนทั้งองค์ต่างกับเจดีย์อ่ืน ซึ่งก่ออิฐถือปูนเป็นกรอบแล้วอัดดินให้แน่น 
        ๒. ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ าต่อจากบัลลังก์ ถึงปลายที่หักยาว ๗๓๒ เซนติเมตร มีลวดลายปูนปั้น

ประดับ คาดว่าเป็นเรือนธาตุส่วนกลาง 
        ๓. สว่นยอดพระธาตุ ไม่สามารถส ารวจได้ เพราะมีเนินทราย ปะทะฐานองค์พระธาตุจนทับถม

เป็นเนินสูงมาเป็นเวลาช้านาน 
        ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายตั้งแต่ครั้งแต่ครั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้น ต่างให้ความส าคัญต่อ
องค์พระธาตุหล้าหนองเป็นอันมาก เพราเป็นเสมือนตัวแทนองค์พระพุทธเจ้า การได้กระท า
สักการบูชาองค์พระธาตุหล้าหนอง จึงเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์ แต่สิ่งส าคัญ
เหนือกว่าการน าดอกไม้ ธูปเทียนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  ก็คือ การได้ระลึก นึกถึงพระ
พุทธคุณ และพระธรรมคุณ อันน้อมจิตใจของผู้ที่ระลึกถึงให้มั่นคงในการกระท าความดี เพ่ือถวายเป็น
พุทธบูชา ซึ่งหากได้ระลึกถึงพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดแล จะเป็นภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะ เคารพ นับถือ 
บูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอด” เห็นได้ว่า พระองค์ทรงยกย่องว่าการบูชาพระองค์ด้วยการ

                                                           

๓๐ http://www. Sophiaportal. Com/forums/index.php? showtyopic, ๑๐๓, (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖). 
๓๑ พระปลัดวิทยา สิริภทฺโท, ศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพระธาตุ :กรณีศึกษาพระธาตุหล้าหนองของ
ประชาชน จังหวัดหนองคาย, วิทยายานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย ; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๘. 
 



๒๘ 
 

ประพฤติ ปฏิบัติชอบ ด ารงตนอยู่ในธรรม เป็นการบูชาอย่างยอด เหนือกว่าการบูชาด้วยอามิสใดๆทั้ ง
ปวง”  องค์พระธาตุหล้าหนอง จึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชานจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 

(๑) ด้านศรัทธาความเชื่อ 
  ๑. พระบรมสารีริกธาตุเป็นเครื่องแสดงถึงพระกาย หรือ พระธรรมของพระพุทธองค์ 
การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเครื่องแสดงถึงพระกายหรือพระธรรมของพระพุทธองค์การบูชาพระ
บรมสารีริกธาตุ จึงเป็นการระลึกในพระพุทธคุณและพระธรรมคุณอันจะยังให้คนในสังคมด ารงอยู่ใน
ความดี 

๒. เป็นหลักให้ประชาชนในจังหวัดหนองคายได้ยึดถือ และเหนี่ยวน าจิตใจของคนใน
หลากหลายที่มาหลายวัฒนธรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

(๒) ด้านศิลปวัฒนธรรม 
  ๑. ชีวิตขององค์พระธาตุหล้าหนองที่ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บรรจุไว้ภายใน

การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน จึงเป็นการน าชีวิตมาสู่อิฐดินหรือวัสดุที่มาสร้างองค์พระธาตุ
หล้าหนองนั้น 

๒. และเนื่องจากองค์พระธาตุหล้าหนองเหมือนกับสิ่งมีชีวิต ช่างไทยผู้สรรสร้าง
ศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาจึงทุมเทกายและจิตใจรังสรรค์พุทธศิลป์อันวิจิตรบันจง 
เพ่ือให้ผู้ที่สักการบูชา เกิดที่จะยึดถือความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีความปีติที่จะ
ยึดถือในพระธรรมของพระพุทธองค์ 
        พระธาตุหล้าหนอง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนจังหวัดหนองคาย และชาวจังหวัด

หนองคายได้จัดงานประเพณีเกี่ยวกับพระธาตุทุกปี คือประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน ๖ เพ่ือจุดถวายองค์
พระธาตุในวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๖ พิธีบวงสรวงพระธาตุ วันขึ้น ๑๔ ค่ าเดือน ๑๑ ถวายปราสาทผึ้งใน
วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ และการแข่งขันเรือยาว รวมทั้งการไหลเรือไฟในวันออกพรรษาเป็นประจ าทุก
ปี ส่วนการลอยอังคารนั้นไม่มีการก าหนดแน่นอน การลอยอังคารนั้นจะขึ้นอยู่กับญาติของผู้ตาย ว่าจะ
ก าหนดขึ้นเมื่อใด แต่ถึงอย่างไรก็ตามการลอยอังคารจะต้องเวียนรอบองค์พระธาตุ ๓ รอบก่อนแล้วจึง
ลอยได้ แต่ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นล้วนท าให้ขึ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ประเพณีดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่า
องค์พระธาตุหล้าหนองมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังปรากฏได้ดังต่อไปนี้ ๓๒ 
        ๑. พระอรหันต์ทั้ง ๕ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนฝ่าพระบาทเบื้องขวา ๙ องค์ของ

พระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาบันจุไว้ในพระธาตุหล้าหนอง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
        ๒. พระธาตุหล้าหนองได้สร้างข้ึนพร้อมกันกับพระธาตุที่ส าคัญ คือ พระธาตุพนม พระธาตุบัง

พวน พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระธาตุหอผ้าหอแพ และพระธาตุเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
        ๓.องค์พระธาตุหล้าหนองเป็นมหาสถูปเจดีที่ส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

แสดงให้เห็นถึงการเผยแผ่ ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนา ในจังหวัดหนองคาย 

                                                           
๓๒ พระปลดัวิทยา สริิภทฺโท (เที่ยงธรรม), ศึกษาความเชื่อและพธีกรรมการบูชาพระธาตุของชาวพุทธ:กรณีศึกษาพระ
ธาตุ หล้าหนองของประชาชน จังหวัดหนองคาย, หน้า ๑๙. 



๒๙ 
 

        ๔. ในสมัยโบราณ บรรดาประชาชนทั้ งหลายในจังหวัดหนองคายและชาวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนชาวลาว มีความเชื่อถือนับถือต่อกันมาว่า ถ้าใครมีโอกาสกราบไหว้บูชาพระ 
        ปัจจุบันองค์พระธาตุจมอยู่กลางแม่น้ าโขงห่างจากฝั่งไทย ๑๘๐ เมตร องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐ
ถือปูน ล้มตะแคงไปตามกระแสน้ า ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีฐานเหลี่ยมมุมฉาก โดยด้านหนึ่ง
โผล่ขึ้นมาเหนือน้ าเพียงครึ่งฐาน องค์พระธาตุมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเท่าที่ยังเหลืออยู่เป็นชั้นฐาน
เขียง ๒ ชั้น ฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จต่อขึ้นมาอีก ๔ ชั้น จึงเป็นเรือนธาตุ ต่อด้วยบัวลูกแก้วอีก ๒ ชั้น 
ความสูงของเจดีย์เฉพาะส่วนที่สัมผัสได้ ๑๒.๒๐ เมตร ความกว้างของฐานองค์พระธาตุชั้นล่างสุด 
๑๕.๘๐ เมตร พระธาตุหล้าหนอง เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคาย และชาวบ้านได้จัดงาน
ประเพณีเก่ียวกับพระธาตุในทุกปี คือประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน ๖ เพ่ือจุดถวายองค์พระธาตุ ในวันแรม 
๑ ค่ า เดือน ๖ พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุ วันขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๑๑ ถวายปราสาทผึ้ง วันขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๑๑ และการแข่งเรือยาววันออกพรรษาทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การที่องค์พระธาตุจมลงไป
ในแม่น้ าโขง ท าให้ชาวหนองคายต้องการบ ารุงรักษาพุทธสถานแห่งนี้ไว้ จึงร่วมกันท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ การสร้างองค์พระธาตุหล้าหนองจ าลองขึ้น แล้วบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์
จริงเข้าไว้ข้างใน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ าโขงขึ้น โดยขนาดพระธาตุองค์จ าลอง ฐาน
กว้าง ๑๐x๑๐ เมตร ความสูงประมาณ ๑๕ เมตร พร้อมทั้งการเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งและป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่งตลอดความยาว ๑๙๔ เมตร๓๓ 

๒.๒.๑.๒ พระธาตุบังพวน  
  ตั้งอยู่ที่ ๑๗๒ หมู่ ๓ ต าบลพระธาตุบังพวน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระธาตุบังพวนมีเนื้อที่ ๑๐๒ ไร่ เจดีย์พระธาตุบังพวน เป็นเจดีย์ทรง
สี่เหลี่ยม สร้างด้วยศิลาแลง อิฐดินเผา พ.ศ. ๒๒๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา โบราณวัตถุ
ภายในวัดพระธาตุบังพวน ได้แก่ พระพุทธรูปใหญ่ ๑ องค์ พระปางนาคปรก ๑ องค์ ศิลาจารึก ๑ 
หลัก พระธาตุบังพวน พระปรางค์ ๓ องค์ เจดีย์เล็ก ๗ องค์ วัดพระธาตุบังพวน ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่
ที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ประวัติความเป็นมาของวัดนี้มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านช้างมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาของราชอาณาจักรไทย กษัตริย์องค์ล้านช้างหลายพระองค์ให้ความอุปถัมภ์การ
ปฏิสังขรณ์วัดนี้มาตั้งแต่เริ่มสร้าง โบราณสถานที่ส าคัญในวัดพระธาตุบังพวน ได้แก่เจดีย์พระธาตุบัง
พวนซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า รูปลักษณ์ของเจดีย์พระ
ธาตุบังพวนเป็นศิลปะแบบล้านนาในช่วงศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ ที่มีอิทธิพลต่อเจดีย์ของล้านช้าง เจดีย์
พระธาตุบังพวนจึงเป็นศิลปกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้งล้านช้างและล้านนา เจดีย์พระธาตุบังพวน
ก่อฐานทรงสี่เหลี่ยมแบบย่อมุมได้สิบสอง ภายในบรรจุพระพุทธรูปบุเงินและบุทองกับโบราณวัตถุอ่ืน
อ่ืนๆ อีกหลายชิ้น ที่ฐานพระพุทธรูปมีข้อความจารึกของผู้สร้างซึ่งเป็นกษัตริย์ล้านช้างหลายองค์ที่
ครองราชย์ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๒ 
        พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ที่ต าบลดอนหมู (ปัจจุบันตั้งอยู่ต าบลพระธาตุบังพวน) อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย เป็นพระธาตุเจดีย์ที่มีความส าคัญองค์หนึ่งของจังหวัดหนองคาย และในบริเวณวัด
พระธาตุบังพวนนี้พบว่า มีพระธาตุเจดีย์ขนาดเล็กจ านวนมาก ซึ่งสันนิษฐานว่าคงสร้างในสมัยเดียวกัน

                                                           
๓๓ https://th.wikipedia.org/wiki/พระธาตุหล้าหนอง (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) 



๓๐ 
 

หรือสมัยที่ไล่เลี่ยกันกับพระธาตุบังพวนนั่นเอง พระธาตุบังพวนนี้มีชื่ออยู่ในศิลาจารึกว่า “พระธาตุบัง
พวน พระเจดีย์ศรีสัตนมหาทาน”๓๔ 
        จากการศึกษารูปแบบและผังการก่อสร้างนักประวัติศาสตร์ศิลป์ เชื่อกันว่า สร้างสมัยอิทธิพล
อาณาจักรล้านช้าง ส่วนอายุการก่อสร้างนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่ก าหนดอายุสมัยว่า คงจะสร้างขึ้นร่วม
สมัยกับพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยพิจารณาจากรูปแบบและผังการก่อสร้าง (Style) 
ที่นิยมท าเป็นทรงเหลี่ยมและย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของศิลปะพระธาตุบังพวน หรือ
เจดีย์ศรีสัตนมหาทาน (รวมถึงเจดีย์รายบางองค์) ว่าเป็นศิลปะที่นิยมสร้างในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระ
เจ้าจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นต้นมา จึงก าหนดอายุสมัยในช่วงเวลาดังกล่าว หลักฐานที่จารึกไว้
ที่พระธาตุบังพวนมีว่า “พระธาตุบังพวน โบราณสถานวัดพระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ที่บ้านพระธาตุบัง
พวน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายในวัดมีกลุ่มโบราณสถานแบ่งออกเป็นธาตุเจดีย์ขนาดต่างๆ 
๑๕ องค์ วิหาร ๓ หลัง อุโบสถ ๑ หลัง สระน้ า บ่อน้ าโบราณและเป็นเนินดินโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขุด
แต่งอีกหลายที่ เจดีย์ประธานภายในวัดเรียกว่า “พระธาตุบังพวน” เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมือง
หนองคายและบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเวลาช้านานแล้ว บางต านานกล่าว่า “บังพวน” แปลงมาจากค า
ว่า “บังคน” (หรือเรียกว่า ขี้โพ่น” ซึ่งแปลว่า กระเพาะอาหาร ตามความเชื่อท่ีว่า พระธาตุองค์นี้บรรจุ
พระบังคนหนักของพระพุทธองค์๓๕ แต่ต านานอุรังคธาตุได้เล่าถึงประวัติการสร้างพระธาตุองค์นี้ไว้ว่า 
สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าจันทน์บุรี ผู้ครองนครเวียงจันทน์ (ซึ่งยังไม่ทราบว่าพระองค์ใด) เพ่ือ
ประดิษฐานพระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าและต่อมาได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในสมัยพระเจ้าชัย
เชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยพระองค์โปรดให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์พระธาตุเก็บไว้ 
กระทั่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ เกิดภัยธรรมชาติท าให้พระธาตุบังพวนพังทลายลงมา และใน พ .ศ. ๒๕๒๐ 
กรมศิลปากรจึงได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ตามรูปแบบเดิมโบราณสถานที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า สัต
ตมหาสถาน” ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณวัดอันมีคติการสร้างเพ่ือหมายถึงการจ าลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธองค์ ๗ แห่ง เมื่อครั้งทรงตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญาณแล้ว คือ   

๑. โพธิบัลลังก์ ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ได้ ๗ วันจึงเสด็จวัชรอาสน์มายืน
ทอดพระเนตรโพธิบัลลังก์ 
 ๒. สนิมัสสกะ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จยืนทอดพระเนตรโพธิบัลลังก์ ๗ วัน เรียก อนิมมิส

เจดีย์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์ 
๓. จังกมเสฏระ สถานที่พระพุทธเจ้าจงกลมอยู่ ๗ วันเพื่อแสดงปาฏิหาริย์ บรรเทาความกังขา

ของเหล่าเทวดา โดยเนรมิตรัตนจงกลม ทางทิศเหนือ เรียกรัตนจงกลมเจดีย์ 
 ๔. รัตนฆระ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งพิจารณาพระไตรปิฎก ๗ วัน ในเรือนแก้วที่

เทวดาเนรมิตถวาย เรียกรัตนฆรเจดีย์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
๕. อชปาลนิโครธ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นไม้ไทร เสวยวิมุตติผลสมาบัติ ๗ วัน ทรง

มีพุทธฎีกาต่อนางมารว่า พระองค์ทรงละกิเลสหมดสิ้นแล้ว เรียกว่าอชปาลนิโครธเจดีย์ อยู่ทางทิศ
ตะวันออก 

                                                           
๓๔ พินิจ จารุสมบตั,ิ หนองคาย (กรุงเทพมหานคร: มังกรการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๔๔. 
๓๕ พินิจ จารุสมบตั,ิ หนองคาย (กรุงเทพมหานคร: มังกรการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๔๓. 



๓๑ 
 

 ๖. มุจจลินทะ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นไม้จิก เสวยวิมุตติผสมาบัติ ๗ วันมีสระมุจริ
นทร์ซึ่งพญานาคข้ึนมาป้องกันมิให้พระองค์ถูกฝน เรียกว่า มุจรินทร์เจดีย์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

๗. ราชายตนะ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับต้นไม้เกต เสวยวิมุตติผลสมาบัติ ๗ วัน มีพระ
อินทร์ถวายผลสมอทิพย์และสองพาณิชย์หนุ่มสองพ่ีน้องถวายข้าวสัตตุ จึงเกิดปฐมอุบาสกใน
พระพุทธศาสนาขึ้น รวม ๔๘ วัน พระองค์จึงได้เสวยพระกระยาหาร เรียกว่า ราชายตนะเจดีย์ อยู่ทาง
ทิศใต ้
        กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน พระธาตุบังพวนไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
๖๘ ตอนที่ ๖๐ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖ และก าหนดขอบเขตจ านวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตาราง
วา ในรายกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๙ ตอนที่ ๑๗๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ และท าการ
บูรณะกลุ่มในโบราณสถานวัดพระธาตุบังพวน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ และ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังสภาพที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน”๓๖ แต่จากการที่พระธาตุบังพวนล่มเมื่อคืนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ และมีการขุดแต่ง
บูรณะพบว่า พระธาตุบังพวนมีการก่อสร้าง ๓ สมัย คือ ฐานเดิมเป็นศิลาแลง ชั้นที่สองก่ออิฐสร้าง
ครอบชั้นแรก ต่อมามีการขยายให้ใหญ่และสูงขึ้น ในการขุดแต่งครั้งนั้น ได้พบพระพุทธรูปบุเงินและบุ
ทองกับโบราณวัตถุอ่ืนๆประมาณ ๑๓๐ ชิ้น ในจ านวนพระพุทธรูปทั้งสิ้น มีอยู่ ๖ องค์ ที่มีจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปเหล่านั้น และมีศักราชอยู่ ๔ องค์ ลงกับศักราชตรงกับ พ.ศ. ๒๑๑๘, ๒๑๕๐, ๒๑๕๘, และ 
๒๑๖๗ และมีความในจารึกองค์หนึ่ง (องค์ที่มีศักราช๒๑๖๗) ได้กล่าวถึงพระนามของสมเด็จพระเจ้า
โพธิสาลราช (พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๐๙๓) ว่า พระโพธิสาลราช …มีราชอาชอาญาใส่หัวพระยาอภัยเสนา 
น ามาไว้ในพระธาตุบังพวนพระเจดีย์ศรีสัตตนมหาทาน…”๓๗ 
        นอกจากนี้ศิลาจารึกวัดถ้ าสุวรรณคูหา ๑ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๕ สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้
กล่าวถึง การบ าเพ็ญกุศลที่พระธาตุบังพวนนี้ด้วย จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระธาตุบังพวน
และเจดีย์ศรีสัตตนมหาทานนี้ได้สร้างมาก่อน หรือในสมัยพระเจ้าโพธิสาลราชแห่งล้านช้าง หาได้สร้าง
สมัยหลังไม่ (สมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งอยุธยา)๓๘ และยังมีเจดีย์รายอยู่ในบริเวณพระธาตุบังพวน
อีกจ านวนมาก แต่เป็นพระธาตุเจดีย์ขนาดย่อมกว่าพระธาตุบังพวน ในการพิจารณารูปแบบและผังการ
สร้างของสถูปเจดีย์ในบริเวณพระธาตุบังพวน พบว่า ไม่นิยมสร้างสถูปทรงบัวเหลี่ยม (พระธาตุพนม)ซึ่ง
นิยมสร้างในรัชสมัยพระไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.๒๐๙๓-๒๑๑๕) เป็นต้นมา แสดงว่าสถูปเจดีย์ทรงเรือน
ปราสาทกันสมัยก่อนทรงบัวเหลี่ยม 
        เนื่องจากโบราณสถานนั้นหักพังไปมากแล้ว ยังคงเหลือที่สมบูรณ์อยู่บ้าง คือ โบราณสถานสถาน
หมายเลข ๑๕ รัตนฆรเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงปราสาท จากรูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทนี้ มักแพร่หลาย
เป็นศิลปะทางล้านนาในช่วงศตวรรษท่ี ๑๙-๒๑๓๙ กล่าวคือ มีฐานเรียงสี่เหลี่ยม เรือนธาตุหยักมุม มีจร
น าอยู่กลางเรือนธาตุ เหนือเรือนธาตุเป็นขั้นหลังคาลาด ถัดข้ึนไปเป็นชุดฐานบัว หรือบัวถลารองรับทรง

                                                           
๓๖ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๔๔. 
๓๗ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๔๕. 
๓๘ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสนและศลิปะสุโขทัย, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๓), หน้า ๑๔๙ 
๓๙ เรื่องเดียวกัน หน้า ๕๙ 



๓๒ 
 

ระฆัง ต่อขึ้นไปด้วยปล้องไฉนและปลีเช่น ที่เจดีย์ในวัดผาชาวบ้าน อ าเภอ เมืองเชียงแสน เจดีย์ทรง
ปราสาทวัดร้างปูเบี้ย อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น๔๐ 
        รูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทที่มีหลังคาลาด ยังมีแบบแตกต่างกันออกไปอีก ทั้งมีการผสมผสาน
ส่วนย่อยจนเกิดรูปทรงใหม่ มีลักษณะแปลกออกไปอาจเกี่ยวข้องกับพระธาตุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และในประเทศลาว โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางเครือญาติท าให้แคว้นล้านนากับล้านช้างมีความใกล้ชิด
กันอย่างยิ่ง๔๐ นอกเหนือจากความสัมพันธ์พระยาดังกล่าวแล้ว พระเจ้าแผ่นดินล้านช้างหลายองค์ยัง
ทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนาจนรุ่งเรือง มีนักปราชญ์ที่มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ตลอดจนคัมภีร์ทาง
ศาสนา เช่นในสมัยพระเจ้าหล้าแสนไตรภูวนาถ (พ.ศ. ๒๐๒๘-๒๐๓๘) พระยาวิชุลราช (พ.ศ. ๒๐๔๓-
๒๐๖๓) พระยาโพธิสาลราช (พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๐๙๓) พระไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. ๒๐๙๓-๒๑๑๕) เป็นต้น 
        พระนามของพระเจ้าแผ่นดินดังกล่าวข้างต้นนี้ ล้วนแต่ทรงมีพระราชกรณียกิจทางด้านการ
ศาสนาที่น่าจะเป็นไปได้ในการเข้ามาก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุบังพวนทั้งสิ้น ได้กล่าว
มาแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องว่า หลังจากองค์พระธาตุบังพวนพังลงได้พบจารึกที่ฐานพระพุทธรูป กล่าวถึงพระ
นามโพธิสาลราชมีราชอาญาใส่หัวพระยาอภัยเสนา น ามาไว้ในพระธาตุบังพวนพระเจดีย์ศรีสัตตนมหา
สถาน หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระธาตุบังพวนนี้สร้างมาก่อนสมัยพระโพธิสาลราช๔๑ ซึ่ง
ประทับอยู่เมืองหลวงพระบาง เมื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาแล้ว จึงทรงให้น าพระพุทธรูปมาบรรจุไว้
ในองค์พระธาตุ ข้อความในจารึกยังได้กล่าวถึงสัตตมหาสถานด้วย จากข้อสันนิษฐานข้างต้น กลุ่มเจดีย์
สัตตมหาสถาน ควรสร้างก่อนสมัยพระโพธิสาลราชเช่นกัน ยังมีจารึกของพระโพธิสาลราชหลักหนึ่ง คือ 
จารึกวัดแดนเมือง ๒ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๘ ตั้งอยู่ที่ต าบลวัดหลวง อ าเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
โดยอ้างถึงพระบรมราชโองการของพระองค์ มีพระราชประสงค์ที่จะช าระสะสางพระวินัยสงฆ์ในพระ
อารามต่างๆ ในนครเวียงจันทน์ และตรวจสอบศาสนสมบัติรวมทั้งข้าวัดที่จะอุทิศให้ไว้ในอดีต ถ้าผู้ใด
ยึดครองก็ให้น าไปถวายวัดเช่นเดิม นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพระนามเจ้าชายมุย (เจ้าเมืองเวียงจันทน์ 
พ.ศ. ๑๙๙๙-๒๐๒๑) และลุงพระยาจันทร์ (ครองเมืองเวียงจันทน์สืบต่อเจ้าชายมุย รุ่นเดียวกับพระเจ้า
วิชุลราชพระบิดาของพระองค์) ว่า 
        “ไร่นา บ้านเมือง หมากพลู พร้าว ตาล ข้อยกับวัดกับพระ แต่ชายมุยและลุงพระยาจันทร์ได้
หยาดน้ าไว้ว่า ใผยังถอนออกไปหาเจ้า หาขุนให้เอาคืนดังเก่า”๔๒ 
        ข้อความนี้ อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มพระธาตุบังพวนนี้ได้สร้างขึ้นในขณะที่เมืองหลวงของล้านช้างยัง
อยู่ที่หลวงพระบาง และชี้ให้เห็นว่า ดินแดนนี้มีความส าคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่มาก อาจสืบเนื่องลง
ไปถึงสมัยพระเจ้าวิชุลราช (พ.ศ. ๒๐๔๓-๒๐๖๓) เป็นอย่างน้อย และมีจารึกรุ่นหลานของพระเจ้าวิชุล
ราช คือ พระเจ้าใชยเชษฐาธิราชที่ครองราชย์สืบต่อพระโพธิสาลราชผู้เป็นพระบิดาอีก ๒ หลัก คือ 
จารึกถ้ าสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู สร้าง พ .ศ. ๒๑๐๖ กล่าวถึง “เมื่อเจ้าแผ่นดินแปงรูปพระ
สัพพัญญูเจ้าในพระธาตุบังพวน” และจารึกวัดศรีเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
สร้าง พ.ศ. ๒๑๐๖ (เดิมคงอยู่ที่วัดศรีสุพรรณ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย) กล่าวถึง “พระยาเศิก
                                                           
๔๐ เรื่องเดียวกัน หน้า ๖๒ 
๔๑ ธวัช ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุณพินอักษรกิจ พ.ศ. ๒๕๓๑) หน้า  
   ๖๙. 
๔๒ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๒๓. 



๓๓ 
 

ซ้าย มีค าร้อยหนึ่งเบื้อง (กระเบื้อง) หมื่นหนึ่งถวายสมเด็จพระเป็นเจ้า ให้เอาไปถวายบูชาพระมหาธาตุ
บังพวน”๔๓ 
        จารึกทุกหลักดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นเด่นชัดถึงพระมหากษัตริย์ล้านช้างที่ได้อุปถัมภ์พระ
ศาสนาสืบต่อกันมา ณ พระธาตุบังพวนแห่งนี้ โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช และพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช ที่ได้บูรณะพระมหาธาตุซึ่งคงหมายถึงพระธาตุที่ล้มลงหรือพระประธานและวิหารพระเจ้า
ใหญ่ (โบราณสถานหมายเลข ๒) ดังจะเห็นได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระธาตุที่เป็นปราสาท
หลังคาเหนือเรือนธาตุลดชั้นขึ้นไปรองรับระฆัง ที่มีรูปทรงเฉพาะของศิลปะล้านช้างแบบเดียวกับพระ
ธาตุพนม อันเป็นแบบศิลปะที่นิยมหลังจากแบบศิลปะที่ปรากฏบนรัตนเจดีย์ (โบราณสถานหมายเลข 
๑๕) ดังนั้น การกล่าวถึงพระธาตุบังพวน ควรระลึกถึงพระเจดีย์ศรีสัตตนมหาสถาน ๗ องค์ ซึ่งมีอายุ
การก่อสร้างของชนกลุ่มแรกที่เข้ามาสร้างวัดพระธาตุบังพวนพระเจดีย์สัตตมหาสถานแห่งนี้ นอกจาก
องค์พระธาตุที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการบูรณะหลังจากที่หักพังลงด้วยแผนผังของสัตตมหาสถาน (แต่ในศิลา
จารึกเรียกว่า “ศรีสัตตมหาทาน”) ที่วัดพระธาตุบังพวน แม้ว่าการจ าลองแบบสถานที่ตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าที่พุทธคยาลงมาท่ีวัดพระธาตุบังพวน จะมีความแตกต่างกันที่โพธิบัลลังก์ เนื่องไม่ได้จ าลอง
มหาวิหารโพธิบัลลังก์อย่างที่พุทธคยา ที่เมืองพุกาม (หงสาวดี) หรือวัด ๗ ยอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี
แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีวิหารภายในเรือนธาตุ เหนือเรือนธาตุมียอด ๕ ยอดใกล้เคียงกันทั้ง ๓ 
แห่ง แต่มหาวิหารโพธิที่วัดพระธาตุบังพวนนี้ ได้สร้างวิหาร (โบราณสถานหมายเลข ๒) ด้านหน้าพระ
ศรีมหาโพธิ์ (โบราณสถานหมายเลข ๓) ขึ้นตามแบบอย่างวิหารแบบล้านนาโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องมาจาก
รับคติตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่ระบุต าแหน่งต่างๆของสัตตมหาสถานไว้มากกว่าจะมีช่างไปดูและ
จ านองแบบมาจากพุทธคยาอย่างเช่นพุกามหรือเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี สัตตมหาสถานที่วัดพระธาตุบัง
พวนนับว่าสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากยังอยู่ครบทุกหลังและคงมีแผนผังเหมือนกันกับพุทธคยา คือ 
 ๑. โพธิบัลลังก์ คือศูนย์กลางจักรวาล ตั้งอยู่ที่ตรงกลาง 

๒. อนิมิสเจดีย์ ที่เชียงใหม่ พุกาม พุทธคยาและวัดพระธาตุบังพวน  ต่างตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออก เฉียงเหนือ 
 ๓. รัตนจงกรมเจดีย์ ที่พุทธคยาตั้งอยู่ระหว่างกลางโพธิบัลลังก์กับอนิมิสเจดีย์ แต่ที่พระธาตุ

บังพวนตั้งอยู่ค่อนไปทางเหนือ ที่เชียงใหม่หายไปแล้ว 
 ๔. รัตนฆรเจดีย์ ที่พุทธคยาและพุกาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แต่ที่วัดพระธาตุบัง

พวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ที่เชียงใหม่หายไปแล้ว 
 ๕. อชปาลนิโครธ ที่พุทธคยาและพุกามอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เชียงใหม่กล่าวกัน

ว่า อยู่ทางทิศตะวันออกและที่วัดพระธาตุบังพวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเช่นกัน 
 ๖. สระมุจลินท์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกันทุกแห่ง แต่ที่วัดพระธาตุบังพวน

ได้สร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ควบคู่ไปกับสระมุจลินท์ด้วย 
 ๗. ราชาตนะเจดีย์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้เช่นเดียวกัน 

        จากแผนผังดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าที่ตั้งของสัตตมหาสถานของวัดพระธาตุบังพวนนั้น ได้ถูก
สร้างขึ้นตามคัมภีร์หรือต านานทางพระพุทธศาสนาในช่วงศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ อันเป็นช่วงที่

                                                           
๔๓ เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๕๙-๒๖๓. 



๓๔ 
 

พระพุทธศาสนาก าลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทางล้านนาหรือกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนทางล้าน
ช้างที่มีความสัมพันธ์กับทั้งสองอาณาจักร แต่ดูเหมือนว่าอิทธิพลทางศาสนาของล้านนาจะมีบทบาท
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการส่งคณะทูตไปพุทธคยาเพ่ือจ าลองแบบมหาโพธิโดยตรงก็ดี หรือการเผยแผ่
พุทธศาสนามายังล้านช้างก็ดี จะพบว่าพระมหากษัตริย์ของล้านช้าง มีการติดต่อกับทางล้านนาเสมอ 
อาจกล่าวได้ว่าสัตตมหาสถานที่วัดพระธาตุบังพวนนั้น มีแผนผังใกล้เคียงกับที่วัดเจ็ดยอดที่เชียงใหม่ 
และคงได้รับคติจากคัมภีร์ทางศาสนาทางล้านนามากกว่าการได้พบเห็นมหาโพธิ์ที่พุทธคยาโดยตรง 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์กันทางรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงปราสาทของล้านนาด้วยเช่นกัน จะแตกต่าง
ออกไปก็เพียงแต่การปรับแบบเจดีย์ตามสมัยนิยม และการเพ่ิมเติมสิ่งก่อสร้างตามจินตนาการ
นอกเหนือจากคัมภีร์ทางศาสนาเช่น การสร้างวิหารพระพุทธศาสนานาคปรก เพ่ิมจากสระมุจรินท์ เพ่ือ
อธิบายพุทธประวัติให้เด่นชัดขึ้น ในขณะที่พระยามุจรินท์ขึ้นมาก าบังแดดก าบังฝนให้พระพุทธองค์
จนถึงการกลับลงไปยังสระมุจรินท์ กลุ่มโบราณสถานที่ไม่เกี่ยวกับสัตตมหาสถานได้แก่ โบราณสถาน
หมายเลข ๘, ๙, ๑๔, ๑๖ และกลุ่มที่อยู่ของพระสงฆ์ ที่เป็นเนินดินตลอดจนพระอุโบสถด้วย ที่เด่นอีก 
๒ หลังคือ หมายเลข ๘ ธาตุทรงปราสาทฐานก่อด้วยอิฐปนหินแลง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรือนธาตุก่ออิฐ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมทึกตันทุกด้าน เหนือเรือนธาตุเป็นหลังคาลดลั่นซ้อนกันขึ้นไปรับยอดบัวเหลี่ยม ซึ่งเป็น
ที่นิยมในแบบศิลปะล้านช้างรุ่นหลังและเจดีย์หมายเลข ๙ เจดีย์แปดเหลี่ยม จากฐานถึงเรือนยอดอาจ
เทียบได้กับพระธาตุด าในนครเวียงจันทน์ที่พัฒนามาจากดอกบัวสี่เหลี่ยม มาเป็นแบบฐานแปดเหลี่ยม
ซ้อนกันหลายชั้น และเจดีย์แปดเหลี่ยมอีกองค์หนึ่งที่วัดทุ่งชัย อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใน
กรุพบจารึกแผ่นโลหะระบุ พ.ศ. ๒๒๗๘ ซึ่งอยู่ในสมัยรัฐเวียงจันทน์ เจดีย์สององค์จึงจัดอยู่ในรุ่นหลังที่
สร้างพระธาตุบังพวน พระเจดีย์ศรีสัตตมหาทานด้วย 
        พระธาตุบังพวนสร้างในสมัยอาณาจักรล้านช้าง คงมีการบูรณะกันเสมอมา ครั้นต่อมาขาดการ
บูรณะจนองค์พระธาตุบังพวน ช ารุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาเอียงจากศูนย์ประมาณ ๘๐ องศา จน
วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๑๓ เวลา ๐๔.๓๐ น. ฝนตกหนักมา ๑๐ กว่าวันจึงพังทลายลง กรมศิลปากรได้
บูรณะขึ้นใหม่ โดยส ารวจขุดเจาะลึกถึง ๖  เมตร พบแท่นหินหนาจึงหยุดขุด แล้วก่อสร้างโครงเหล็ก
รอบฐานก่อคอนกรีตเสริมใหม่ ฐานล่างเป็นศิลาแลงเมตรเศษ ต่อมาเป็นอิฐฐานทักษิณ ๓ ชั้น บัวคว่ า ๒ 
ชั้น ต่อด้วยรูปปรางค์สี่เหลี่ยมบังปากระฆัง ระฆังคว่ า บัวสายรัด ๓ ชั้น รับดวงปลี บัวตูม ล้าตั้งฉัตร ๕ 
ชั้น เนื้อทองแดงปิดทอง ช่วงบนมีซุ้มปฏิมา ฐานล่างกว้างด้านละ ๑๗.๒๐ เมตร สูงถึงยอดฉัตร ๓๔.๒๕ 
เมตร ศิลปะประยุกต์จากเชิงบัวคว่ ารับปรางซุ้มเหมือนพระธาตุพนม 
       วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนเถระ) เสด็จมาบรรจุพระอุรังคธาตุ 
ซึ่งแบ่งมาจากพระธาตุพนมที่ล้มลง พ.ศ. ๒๕๑๘ ประดิษฐานไว้บนพระธาตุบังพวนปัจจุบัน 
        วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า ๒ พระองค์เสด็จมาเป็นองค์ประธานฯ และร่วมยกฉัตรสู่ยอดพระธาตุ
บังพวน ท่ามกลางพุทธบริษัทล้นหลามถึงกว่า ๓๐,๐๐๐ คน๔๔ 
                                                           
๔๔ สิทธิพร ณ นครพนม และทะนงศกัดิ์ หาญวงศ์ เรียบเรยีง, พระธาตบุังพวน, ในการรวมบทความ หนองคายเพื่อ
คน   
   หนองคาย รวบรวมจัดพิมพ์โดย นางสาววนิดา ส่งเสริมสวัสดิ์ (กรงุเทพมหานคร: บริษัทมังกรการพมิพ์,๒๕๔๐),  
   หน้า ๑๔๔-๑๕๕. 



๓๕ 
 

      วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ กรมศิลปากรจึงเห็นความส าคัญประกาศเขตโบราณสถาน 
        พระธาตุเจดีย์บริวารในพระธาตุบังพวน เป็นกลุ่มโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับศรีสัตตนมหาสถาน
หรือสัตตมหาทาน ซึ่งโบราณสถานเหล่านี้กรมศิลปากรก าลังบูรณะเพ่ือให้มีสภาพสมบูรณ์ตามคติความ
เชื่อเรื่องสัตตมหาสถาน มีดังนี้ 
 ๑. โพธิบัลลังก์ สร้างด้วยศิลาแลงและอิฐเป็นสถูปทรงกลมสูง ๒.๖๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 

๗.๖๐ เมตร เดิมอาจจะมีต้นโพธิ์ก็ได้ มีร่องร่องก่อศิลาแลงเพื่อหลั่งน้ าบูชาคล้ายแบบลังกา อินเดีย เมื่อ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ ขณะซ่อมแซมพบไห ๓ ใบ บรรจุพระพุทธรูปทอง บุเงิน รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ 
องค ์
 ๒. อนิมมิสเจดีย์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของโพธิบัลลังก์ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมก่อ

ด้วยอิฐสอปูน ตามคติความเชื่อว่าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วได้เสด็จมาทิศนี้ หันกลับมาลืมพระเนตรบูชาพระ
ศรีมหาโพธิ์ที่ให้ร่มเงาโดยไม่กระพริบพระเนตรเลย 
 ๓. รัตนจงกรมเจดีย์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐสอปูนมี 

“ลาดพระบาท” ก่อด้วยอิฐกว้าง ๒.๕๐ เมตร อนิมมิสเจดีย์ ตอนกลางมีรอยพระพุทธบาทใหญ่ตามคติ
ความเชื่อว่าในสัปดาห์ที่ ๓ ทรงเดินจงกรมพิจารณาหมู่สัตว์ที่จะโปรด 

๔. รัตนฆรเจดีย์ อยู่ทิศตะวันตกเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุม ก่อด้วยอิฐสอปูนขนาดใหญ่ เรือน
ธาตุมีซุ้มและพระพุทธรูปปรางสมาธิราบ ตามคติว่าสัปดาห์ที่ ๔ ทรงทบทวนธรรมะบังเกิดพระฉับพระ
รังษี รอบพระวรกายถึง ๖ สี คือ สีฟ้า เหลือง แดง ขาว ส้ม และสีแก้วผลึก (ขาวสลัว) 

๕. อชปาลนิโครธ อยู่ทางทิศตะวันออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม และซุ้มพระพุทธรูปปางสมาธิราบ 
ทรงมีพุทธฎีกาต่อนางมารว่า พระองค์ทรงละกิเลสหมดสิ้นแล้ว คติในสัปดาห์ที่ ๕ ทรงประทับอยู่ใต้ต้น
ไทร (อชปาลนิโครธ)  

๖. มุจรินทเจดีย์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีวิหารมุงหลังคาไม่มีฝาผนังและสระน้ าซึ่งถูก
ใช้สรงมูรธาราชาภิเษกพระเจ้าเวียงจันทน์เดิมด้วย พระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่มีพระยานาค ๙ เศียร ขด
นั่งแบบสบายแผ่พังพานเบื้องบน ตามคติท่ีว่า ในสัปดาห์ที่ ๖ ทรงประทับใต้ต้นจิก (มุจลินท์) ริมสระน้ า 
ฝนตกลงมา พระยานคมุจลินท์ ได้ขดล้อมแผ่พังพาน (๗ เศียร) ป้องกันฝนให้ 

๗. ราชายตนะเจดีย์ อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมและมีซุ้มพระพุทธรูปปาง
สมาธิราบเช่นเดียวกัน ตามคติความเชื่อว่า ในสัปดาห์ที่ ๗ สุดท้ายทรงประทับอยู่ใต้ต้นเกต มีพ่อค้าชื่อ 
อุปติสสะและพาลิกะ เป็นแล้วเลื่อมใสจึงถวายข้าสตูผง รับเป็นอุบาสกคู่แรกของโลก พระพุทธเจ้าจึง
ทรงแบพระหัตถ์รับและตัดสินพระทัย ใต้ต้นเกดที่จะโปรดเวไนยสัตว์ หลังจากนั้น พระพุทธองค์ทรง
พิจารณาธรรมแล้ว จึงทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรในวันอาสาฬหปุณมี เพ็ญเดือน ๘ อันเป็นวันที่
พระรัตนตรัยครบ ๓ องค์นั่นเอง 
        ภูมิทัศน์ สถาปัตย์โดยรอบบริเวณ ๑๘ ไร่ ๓ งาน จึงงดงามที่สุดจัดเป็นสุดยอดยุคทองของศิลปะ
ล้านช้างพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ที่สมบูรณ์ซึ่งยังคงเหลืออยู่ เพราะพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นั้นถูกฮ่อ
ท าลายถึง ๔ ครั้ง ฝรั่งเศสน าปูนมาพอกใหม่ และลาวได้ดัดแปลงซ่อมอีกต่อมา 
        การสร้างพระธาตุบังพวน พระเจดีย์ศรีสัตตนมหาสถานนี้ นับเป็นกลุ่มชนที่นับถือศาสนาแบบ
หินยานอย่างแท้จริง และคงมีนักปราชญ์และพระเถระท่ีมีความรู้แตกฉานเรื่องพระไตรปิฎกเป็นอันมาก 
จึงสามารถคัดรูปแบบจ าลองมหาโพธิพุทธคยา ที่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ส าคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา 



๓๖ 
 

เนื่องด้วยพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และทรงประทับ ณ จุดต่างๆ เพ่ือพิจารณาธรรม
สูงสุดที่พระองค์ทรงรู้แจ้ง จึงได้เกิดสถานที่ต่างๆ ขึ้น ดังกล่าวแล้ว สัตตมหาสถานที่พระธาตุบังพวนจึง
เป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์ ส าหรับชาวพุทธที่ร าลึกถึงพระพุทธองค์ อันเปรียบได้กับพุทธคยาที่อินเดีย ที่
ชาวพุทธปรารถนาจะกราบไว้บูชา เพ่ือแสวงหาความสุข และร าลึกถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า จึง
นับเป็นสถานที่ที่มีความหมายมาแต่อดีตที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชด าริให้สร้างขึ้น เพ่ือประชาชน
เลิกงมงายกับการนับถือผี ประกอบพิธีกรรมฆ่าสัตว์บูชาผี ซึ่งไม่ใช่แนวทางพ้นทุกข์อันแท้จริง อันเป็น
กุศโลบายในการปกครองประชาชนให้พัฒนาและอยู่ในกฎเกณฑ์อีกวิธีหนึ่งสัตตมหาสถาน ณ พระธาตุ
บังพวนแห่งนี้ จึงนับได้ว่ามีความส าคัญทางศาสนา และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทย จึงสมควรช่วยกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 

        ๒.๒.๒ พระธาตุที่ส าคัญของประเทศลาว  คือ 
 ๒.๒.๒.๑ พระธาตุหลวง 
          พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์ โลกะจุฬามณีนับเป็น ปูชนียสถานอันส าคัญยิ่งแห่งนครหลวง 
เวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน ชาวลาวทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุหลวง
มีประวัติการก่อสร้างนับพันปี เช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และ ปรากฏความเกี่ยวพันกับ
ประวัติศาสตร์ของ ดินแดนทางฝั่งขวาแม่น ้าโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์
ส าคัญอย่างของประเทศลาว๔๕  
        ดังปรากฏว่าตราแผ่นดินของของลาวในปัจจุบันนี้มีรูปพระใช้อยู่ในธาตุหลวงเป็น ภาพประธาน
ในดวงตราตามต านานอุรังคนิทานได้กล่าวไว้ว่า พระธาตุ หลวงสร้างขึ้นคราวเดียวกับการสร้างเมือง
นครเวียงจันทน์ หลังจากก่อสร้างพระธาตุพนมแล้ว ผู้สร้าง คือ บุรีจันอ้วยล้วย หรือ พระเจ้าจันทบุรี
ประสิทธิLศักด์ เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทน์พระองค์แรก พร้อม กับพระอรหันต์ ๕ องค์ เพ่ือ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่า ๒๗ พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศ
อินเดีย โดยก่อเป็นอุโมงค์หินคร่อมไว้ อุโมงค์นั้นกว้างด้านละ ๕ วา ผนังหนา ๒ วา และสูงได้ ๔ วา ๓ 
ศอก เมื่อได้ท าการบรรจุพระบรม สารีริกธาตุแล้ว พระเจ้าจันทบุรี จึงได้มีพระราชด ารัสให้เสนา
อ ามาตย์สร้างวิหารขึ้นในเมืองจันทบุรีหรือ นคร เวียงจันทน์ ๕ หลัง เพ่ือให้เป็นท่อียู่จาํ พรรษาของ 
พระอรหันต์ทั้ง ๕ องค์นั้นด้วย ตามต านานดังกล่าว ระบุศักราชการสร้างว่าอยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๓๘๔๖  
        องค์พระธาตุมีความสูง ๔๕ เมตร รูปลักษณะคล้ายดอกบัวตูม อันหมายถึงสัญลักษณ์ค าสอน
ของพระพุทธเจ้า มีพระธาตุเล็กอยู่บนพระธาตุใหญ่ชั้นที่สอง รองทั้งสี่ด้าน มี ๓๐ องค์เรียกวา “สัม
มติงสบารมี” อยู่ในธาตุองค์เล็กทั้ง ๓๐ องค์นี้ ผู้สร้างได้น าเอาทองค ามาหล่อเป็นรูปพระธาตุเล็ก ๆ 
๓๐ องค์ แต่ละองค์หนัก ๔ บาท และเอาทองค ามาตีเป็นแผ่น รุปลักษณะเหมือนใบลาน เรียกว่า 
“ลานค า” ๓๐ แผ่น แต่ละแผ่นยาวศอกก ามือ (คือวัดศอก โดยก ามือไว้ ไม่วัดจากปลายมือ ก ามือแล้ว
ยื่นนิ้วก้อยออกมา วัดที่สุยปลายนิ้วก้อยเท่านั้น) แล้วเขียนค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงใน

                                                           
๔๕ กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศและการสื่อสาร, ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน: ASEAN 
Tourism Information (ส านักงานจังหวัดภูเก็ต, ๒๕๕๖) หน้า ๓๔-๓๕. 
๔๖ กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศและการสื่อสาร, ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน: ASEAN 
Tourism Information (ส านักงานจังหวัดภูเก็ต, ๒๕๕๖) หน้า ๓๕. 



๓๗ 
 

ใบลานค าทุกใบว่า “เย ธัมมา เหตุปปัพพะวา เตสัง เหตุง ตะถาคโต เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ เอวัง วาที 
มะหาสะมะโณ” แปลว่า “ธรรมทั้งหลายเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้า ตรัสเหตุแห่ง
ธรรมเหล่านั้น และเพราะเหตุเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสเช่นนี้” แล้วเอาทองค าและใบลาน
ลงไว้ในพ้ืนธาตุเล็ก ทั้ง ๓๐ องค์ การที่ได้สร้างพระธาตุขนาดเล็กนี้ขึ้นมา มีความหมายว่า “ผู้ที่จะได้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะต้องได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้ถึง ๓๐ ประการ มีทานบารมี เป็นต้น 
จนถึงอุเบกขา ปรมัตถบารมีเป็นปริโยสาน ชั้นล่างสุดเป็นฐานพระธาตุ ๔ เหลี่ยม ทางทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกยาวด้านละ ๖๙ เมตร ส่วนทางทิศเหนือและทางทิศใต้ยาวด้านและ ๖๘ เมตร 
ด้านล่างมีใบเสมารอบ ๔ ด้าน มีทั้งหมด ๓๒๓ ใบ มีหอไหว้ทั้ง ๔ ด้าน มีบันไดขึ้นหอไหว้ทุกหอ 
        ที่หอไหว้ทิศตะวันออก ชั้นบนขึ้นไป มีธาตุเล็กองค์หนึ่งที่มีลวดลายสวยงาม และได้สร้างหอ
ครอบไว้อีกชั้นหนอ หอท่ีสร้างครอบมีลวดลายวิจิตรสวยงามเช่นเดียวกัน ธาตุเล็กนี้เรียกว่า "พระธาตุ
ศรีธรรมทายโลก" ด้านที่สอง ถัดจากหอไหว้ขึ้นไป แต่ละด้านยาว ๔๘ เมตร มีกลีบดอกบัวล้อมรอบ 
ทั้งหมดมีจ านวน ๑๒๐ กลีบ ภายในกลีบดอกบัวท าด้วยกระดูกงู (เส้นลวดเป็นขอบล้อมทั้ง ๔ ด้าน) 
แล้วตั้งใบเสมาบนกระดูกงูนั้น ใบเสมาในชั้นนี้ จ านวน ๒๒๘ ใบ ตรงกลางใบเสมาทุกใบเป็นโพรง (ไม่
ทะลุ) ส าหรับใส่พระพิมพ์ใบละองค์ บนชั้นนี้มีประตูโขงตรงกับทางขึ้นหอไหว้ทั้ง ๔ ด้านพอเข้าไปที่
ประตูโขงนั้นก็จะพบพระธาตุบารมีที่กล่าวแล้ว และธาตุบารมีก็มีชื่อเรียกทุกองค์ คือเริ่มแต่ทานบารมี 
ทานอุปบารมีในจนครบ ทั้ง ๓๐ องค์๔๗ 
        ชั้นที่สามสร้างขึ้นถัดจากพระธาตุองค์เล็ก ๓๐ องค์นั้น ขึ้นไปบนชั้นนี้จะเห็นว่า มีความกว้าง 
ด้านละ ๓๐ เมตร พื้นด้านที่สามนี้ มีรูปลักษณะเป็นหลังเต่า หรือโอคว่ า (ขันตักน้ าคว่ า) อยู่บนชั้นหลัง
เต่า เป็นฐานของยอดพระธาตุ มีรูปเป็นสี่เหลียมล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัวใหญ่ ซึ่งมีปลายกลี บเริ่ม
บานออก ถัดจากดอกบัวไปจึงมีรูปรัดเอว เหนือจากที่รัดเอวไปจะเป็นฐานจอมธาตุ ฐานนี้จะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมเหวอ (บาน) ขึ้นด้านบนนิดหน่อย ต่อจากฐานนี้ คนโบราณเรียกว่า “ดวงปี” ดังมีอยู่ในค า
กลอนว่า “เจดีย์ดิ้ว ดวงปีพ้นพุ่ง” อยู่บนดวงปี จึงเป็นสเวตฉัตรเป็นยอดพระธาตุที่สูงสุด” อยู่รอบฐาน
พระธาตุ ก็ได้สร้างบริเวณล้อมรอบติดกันทั้ง ๔ ด้าน มีประตูเข้าทั้ง ๔ ด้าน ประตูอยู่ระหว่างกลาง 
บริเวณแต่ละด้านพอดี บริเวณยาวด้านละ ๙๑ เมตร ๗๕ เซนติเมตร 
        นอกบริเวณทางทิศเหนือ และทางทิศใต้ มีวัดส าหรับพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัย เรียกว่า “วัด
ธาตุหลวงเหนือและวัดธาตุหลวงใต้” 
        ประเพณีบุญนมัสการพระธาตุหลวงนี้  ได้ท าสืบต่อกันมาตั้ งแต่ โบราณกาล โดยมี
พระมหากษัตริย์องค์เป็นประมุขของชาติทรงเป็นประทาน จึงนับว่าบุญนมัสการพระธาตุหลวงนี้เป็น
บุญของหลวง ในวัน ขึ้น ๑๓ ค่ า เดือน ๑๒ ตอนบ่ายประชาชนทุกภาคส่วน มารวมกันที่ วัดศรีสัตนาค 
เพ่ือแห่ปราสาทผึ้ง และต้นกัลปพกฤษ์ ไปทอดถวายที่วัดศรีเมืองตอนค่ ามีงานมหรสมโภชน์ตลอดทั้ง
คืน วันขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๑๒ ตอนเช้า ท าพิธีดื่มน้ าพระพิพัธสัจจาอยู่วัดองตื้อ ผู้ที่เข้ารับน้ าสาบาน มี
ตั้งแตร่ะดับหัวหน้าขึ้นไป ถึงคณะรัฐมนตรีของประเทศลาว ตอนบ่าย ๒ โมง ประชาชนทุกภาคส่วนตั้ง
ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และต้นกัลปพฤกษ์ ออกไปธาตุหลวง เวลาบ่าย ๓ โมง ประมุขรัฐ และเจ้านาย 
ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ออกไปสู่พระธาตุหลวง เพ่ือเป็นเกียรติแห่ปราสาทผึ้งเดินรอบบริเวณพระธาตุ

                                                           
๔๗ https://th.wikipedia.org/wiki/พระธาตุหลวง (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) 



๓๘ 
 

หลวงร่วมกับประชาชนที่มาจากทั่วสารทิศ เมื่อเวียนครบ ๓ รอบแล้วก็ท าพิธีถวาย ถึงเวลากลางคืนก็มี
งานมหรสพสมโภช วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ ตอนเช้ามีการท าบุญตักบาตรในบริเวณพระธาตุ แล้วฟัง
พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ตอนกลางคืนมีงานฉลองเป็นวันสุดท้าย วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๒ เสร็จงาน
จากพระธาตุหลวงแล้ว ก็มีการแห่ปราสาทผึ้งมาถวายที่วัดองค์ตื้อ และวัดอินแปง อีกจึงจะถืองาน
นมัสการพระธาตุหลวงเสร็จสิ้นสมบูรณ์๔๘ 

๒.๒.๒.๒ พระธาตุขาว 
   มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นแบบซากเจดีย์ก่ออิฐ ฐานล่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี

ลานประทักษิณด้านบนมีบันไดขึ้นด้านหน้า องค์ระฆังเป็นแบบบัวเหลี่ยม ตามอิทธิพลของล้านช้าง ซึ่ง
ในปัจจุบันได้พังทะลายลงสิ้นแล้ว 

๒.๒.๒.๓ วัดสีเมือง 
เป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นวัดแห่งโชคลาภ เป็นสถานที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจ า

นครเวียงจันทน์ ส าหรับสถานที่แห่งนี้นั้นไม่เฉาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาสักการะบูชา 
ประชาชนลาวเองนั้นต่างก็เดินทางไปสักการะบูชาเป็นจ านวนไม่น้อย โดยวัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปี
พ.ศ. ๒๑๐๖ และหลังจากถูกกองทัพสยามท าลายลงในปีพ.ศ. ๒๓๗๑ ก็ได้มีการสร้างวัดสีเมือง
ขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ. ๒๔๕๘  ภายในวัดสีเมืองนั้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และความเก่าแก่ พระพุทธรูปองค์นี้ได้ช ารุดไปบางส่วน ซึ่งชาวลาวนั้นเชื่อกัน
ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก 

 
        ๒.๒.๓ วัดที่ส าคัญของประเทศไทย คือ 

๒.๒.๓.๑ วัดโพธิ์ชัย  
วัดโพธิ์ชัยเดิมชื่อว่า “วัดผีผิว”๔๙ จากการเล่าขาน บริเวณนี้แต่ก่อน อยู่กลางทุ่งนา ค่อนข้าง

เปลี่ยว เป็นการเล่าลือของชาวบ้านในสมัยนั้นว่า มีผีดุ เนื่องจากบริเวณวัดเป็นที่เผ่าผี หรือ ฌาปนกิจ
ศพ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดโพธิ์ชัย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และยกฐานะเป็นพระ
อารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ ภายในวัดพระอุโบสถที่
งดงามมาก ผนังและเพดานประดับช่อไฟอย่างสวยงาม รวมทั้งมีภาพจิตรกรรมเรื่องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา บานหน้าต่างบานประตูแกะสลักลายไม้เป็นประติมากรรมรอยนูนต่ า 
ความละเอียดของลวดลายดอกไม้ และตัวกนกมองดูละเอียดละไมบ่งบอกถึงอายุของศิลปกรรมที่ช่าง
สมัยก่อนได้สร้างขึ้นไว้อย่างประณีตยิ่งนัก อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปขัดสมาธิ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์สวยงาม หลวงพ่อพระใสเป็น
พระพุทธรูปที่ชาวเมืองหนองคายและประชาชนทั่วไปให้ความนับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ 
เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง 

                                                           
๔๘ เรื่องเดียวกัน 
๔๙ กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน, หนองคาย ถิ่นวัฒนธรรมแม่น้ าโขง, 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ๒๕๕๑. 



๓๙ 
 

        วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗๓ ถนนประจักษ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดย
อยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ เขต ๒ ภาค ๘ สังกัดมหานิกาย บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถ 
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส มีหอฉัน หอธรรม หอระฆัง มีเนื้อที่ราว ๑๖ ไร่ อาณาเขตด้าน
เหนือ จรดคุ้มโพธิ์ชัย ถนนประจักษ์ ด้านทิศใต้ จรดถนนชลประทาน ด้านทิศตะวันออก จรดทุ่งน า
นายค า อินทะชัย และทางด้านทิศตะวันตกจรดตลาดโพธิ์ชัย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ เนื้อท่ีกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา 
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๓ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูป ขัดสมาธิราบ๕๐ ปางมาร
วิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ คืบ ๓ นิ้ว ส่วนสูงจากพระ
ชงฆ์ข้างล่าง ถึงยอดพระเกศ ๔ คืบ ๑ นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย 
จังหวัดหนองคาย เป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่ง  
หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปที่หล่อคราวเดียวกับหลวงพ่อพระเสริม และหลวงพ่อพระสุก และคู่
เคียงกันมาเสมอ หลวงพ่อพระใสเป็นที่ผู้หล่อมีความประสงค์จะให้เป็นพระส าหรับแห่มาเดิม๕๑ สังเกต
ได้จากห่วง โตกว่านิ้วมือติดอยู่กับพระแท่น (หล่อติดอยู่กับองค์พระ) ส าหรับผูกสอดเชือกขันกับยาน
แห่ เมื่อประมาณ ๕๐ ปีมาแล้ว พระเกศเดิมของพระใส ซึ่งเป็นของที่มีราคามาก ได้ถูกลักขโมยไป 
พระเกศท่ีปรากฏอยู่ทุกวันนี้เป็นพระเกศใหม่   ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัยมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง
ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของการหล่อพระสุก พระเสริม และพระใส มีเรื่องเล่าว่า พระ
ไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. ๒๐๙๖) แห่งอาณาจักรล้านช้างศรีสตนหุต ทรงมีพระธิดา ๓ พระองค์ ทรงพระ
ว่า สุก เสริม และใส พระราชธิดาทั้งสามมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงร่วมสร้างพระพุทธรูปประจ า
พระองค์ โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดให้ระดมข้าราชการ ชาวบ้านและทางวัดช่วยกันอย่าง
มากมาย การหลอมทองเป็นไปด้วยความล าบาก ใช้เวลาหลอมถึง ๗ วัน ทองยังไม่ละลาย ล่วงเข้า
วันที่ ๘ ตอนใกล้เพล ขณะที่หลวงตากับสามเณรช่วยกันสูบลมหลอมทองอยู่ ปรากฏมีชีปะขาวคนหนึ่ง
อาสามาช่วยงาน หลวงตากับสามเณรหยุดพักขึ้นไปฉันเพลบนศาลา ชาวบ้านมองเห็นชีปะขาวเป็น
จ านวนมากช่วยกันเททองหล่อพระพุทธรูป แต่หลวงตากลับเห็นเพียงคนเดียว เมื่อฉันเพลเสร็จหลวง
ตาลงมาดูก็พบว่า ทองทั้งหมดถูกเทลงในเบ้าทั้งสามเรียบร้อยแล้ว และชีปะขาวก็หายไป๕๑ 
พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์นี้ ประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจันทน์ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาณาจักรไทยได้ท าสงครามกับอาณาจักล้านช้างเพราะ
เจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ ได้พยายามแยกตัวเป็นอิสระจากอ านาจการปกครองของไทย 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ ยกทัพมา
ปราบเวียงจันทน์จนสงบ และได้อัญเชิญพระสุก พระเสริม พระใสมายังไทย โดยล่องแพมาตามล า
แม่น้ างึม ในระหว่างทางเกิดพายุรุนแรง ท าให้พระแท่นของพระสุกจมลงในแม่น้ างึม บริเวณนั้นจึงถูก
เรียกว่า เงินแท่น พอพ้นปากน้ างึม สู่แม่น้ าโขง พระสุกก็จมลงสู่แม่น้ าโขง บริเวณนั้นจึงเรียกว่า เงินสุก 
เมื่อขบวนแพมาถึงจังหวัดหนองคาย ได้อัญเชิญพระเสริม ประดิษฐานไว้ ณ วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระใส
ประดิษฐานไว้ ณ วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าอยู่หัว โปรด
ให้อัญเชิญพระเสริมและพระใส ลงไปกรุงเทพมหานคร ขบวนเกวียนของพระใส จากวัดประดิษฐ์
                                                           
๕๐ พินิจ จารุสมบตั,ิ หนองคาย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท มังกรการพมิพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๒๐. 
๕๑ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๒๔.  



๔๐ 
 

ธรรมคุณถึงวัดโพธิ์ชัยเกิดเหตุขัดข้อง เกวียนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ท้ายที่สุดเกวียนก็หั กลง แม้
จะน าเกวียนมาเปลี่ยนใหม่ แต่ก็ไม่เป็นผล จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใส ประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ชัย
จนถึงปัจจุบัน ส่วนพระเสริมเมื่อถึงกรุงเทพมหานคร แล้วโปรดเกล้าให้ประดิษฐานที่วิหารวัดประทุม
วนารามจนถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาชนในแถบลุ่มแม่น้ าโขงต่างก็ให้ความส าคัญต่อ
หลวงพ่อพระใสเป็นอันมาก เพราะเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า การได้กระท าสักการบูชา
หลวงพ่อพระใส ก็เปรียบเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์  แต่สิ่งส าคัญเหนือกว่าการ
น าดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้สักการะหลวงพ่อพระใส ก็คือ การได้ระลึกนึกถึงพระพุทธ พระธรรม อัน
จะน้อมน าใจน้อมน าจิตใจของผู้ได้ระลึกถึงถึงให้มั่นคงเป็นการกระท าความดี เพ่ือเป็นการถวายเป็น
พุทธบูชาซึ่งระลึกถึงพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดแล จะเป็นภิกษุภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติ
ให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระ
ตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่ง”๕๒ 

๒.๒.๓.๒ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  
วัดพระศรีชุมภูองค์ตื้อเดิมชื่อวัดโกศีลหรือวัดโกสีย์เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย 

ตั้งอยู่ที่บ้านศรีชมพูองค์ตื้อ หมู่ที่  ๘ ต าบลน้ าโมง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองส าริด เป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างศิลปกรรม
ล้านนา พระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะสวยงามมาก ถือว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ
ราบ ปางมารวิชัยที่หล่อด้วยส าริดองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคาย พระเจ้าองค์ตื้อ (พระองค์ตื้อ) 
เป็นพระพุทธรูปส าคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปประดิษฐานอยู่ที่
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านศรีชมพูองค์ตื้อ หมู่ที่ ๘ ต าบลน้ าโมง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มี
ต านานเล่าว่าพระเจ้าองค์ตื้อ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง
อาณาจักรล้านช้าง (เวียงจันทน์) สร้างขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๑๐๕ โดยพระสงฆ์ในวัดศรีชมภูองค์ตื้อ 
ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และลงมติว่าจะหล่อพระพุทธรูปขึ้นในบ้านน้ าโมง (เดิมเรียกว่า บ้านน้ า
โหม่ง) เพ่ือเป็นที่เคารพสักการะแก่อนุชนรุ่นหลังต่อๆมา เมื่อตกลงกันแล้ว จึงได้ชักชวนบรรดา
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพ่ือเรี่ยไร ทองเหลืองบ้าง ทองแดงบ้าง ตามแต่จะมีจิตศรัทธาจากท้องที่
อ าเภอจังหวัดใกล้เคียง ในที่สุดได้ทองเหลืองและทองแดงหนัก “ต้ือ”หนึ่งตามมาตราในโบราณอีสาน
มีว่า “ยี่สิบชั่ง เป็นหนึ่งหมื่น สิบหมื่นเป็นหนึ่งแสน (๖ กรัม เท่ากับ ๑ ชั่ง) สิบแสนเป็นหนึ่งล้าน สิบ
ล้านเป็นหนึ่งโกรธ สิบโกรธเป็นหนึ่งกือ สิบกือเป็นหนึ่งตื้อ (หนึ่งตื้อเท่ากับสองล้านชั่ง แต่โดยทั่วไปมี
ความหมายว่าหนักมาก) เมื่อได้ทองครบตามจ านวนดังกล่าวแล้ว คือหนึ่งตื้อ พระสงฆ์และชาวบ้าน
จึงพร้อมกันหล่อเป็นส่วนๆ และในวันสุดท้ายได้ท าการหล่อตอนเกศ เมื่อหล่อพระพุทธองค์ตื้อเสร็จ
แล้ว จึงได้น ามาประดิษฐานไว้ในวัดศรีชมพูองค์ตื้อ ในกาลต่อมาปรากฏว่า มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ แห่ง
เมืองวียงจันทน์ มาท่ีบ้านน้ าโมงสองท่าน คือ ท่านหมื่นจันทน์และท่านหมื่นราม ขุนนางทั้งสองท่านนี้
ได้เห็นพระเจ้าองค์ตื้อก็เกิดความเลื่อมใสและยินดีจะให้ความอุปถัมภ์ค้ าชูและช่วยเหลือกิจการต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับพระเจ้าองค์ตื้อนี้ จึงได้ช่วยกันก่อฐานและท าราวเทียนเพ่ือเป็นการส่งเสริมศรัทธาของ
ผู้สร้าง ครั้นเมื่อขุนนางทั้งสองได้กลับถึงเมืองเวียงจันทน์แล้ว ได้กราบทูลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่ง

                                                           
๕๒ อ้างใน พระครูปลัด วิทยา  สริิภัทโท 



๔๑ 
 

ครองเมืองเวียงจันทน์ในเวลานั้นได้ทรงทราบ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงได้เสด็จมาทอดพระเนตร 
เมื่อทรงเห็นพระเจ้าองค์ตื้อแล้วก็ทรงเกิดศรัทธาจึงได้ทรงสร้างวิหารเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระองค์
ตื้อโดยทรงอุทิศให้เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระนางยอดค าทิพย์ พระบรมราชชนนี ซึ่งเป็น
ธิดาของกษัตริย์ล้านนาที่เสด็จมาเป็นพระชายาของพระเจ้าโพธิสาลราชกษัตริย์ล้านช้างซึ่งเป็นพระ
บิดาของพระองค์ และได้แบ่งปันเขตแดนให้เป็นเขตของพระเจ้าองค์ตื้อดังนี้๕๓ 

        ทางทิศตะวันออกถึงบ้านมะก้องเชียงขวา (ทางฝั่งซ้ายตรงอ าเภอโพนพิสัย)  
        ทางทิศตะวันตกถึงบ้านหวากเมืองโสม (อ าเภอน้ าโสมเดี๋ยวนี้) 
        ทางทิศใต้ถึงบ้านบ่อเอียดหรือบ่อาด (ในท้องที่อ าเภอเพ็ญเดี่ยวนี้) 
        ทางเหนือไม่ทราบแน่ชัดว่าถึงบ้านใด  
        พลเมืองที่อยู่ในเขตข้าทาสของพระเจ้าองค์ตื้อนั้น แต่เดิมมาต้องเสียส่วยนั้นมาเสียส่วยให้แก่วัด
ศรีชมภูองค์ตื้อทั้งสิ้น กล่าวคือผู้ที่เป็นช่างเหล็กต้องน าเหล็กมาส่วย ผู้ท านาก็ต้องก็ต้องน าเหล็กมาส่วย 
ผู้ท านาก็ต้องน าข้าวมาส่วย ผู้ต้มเกลือมาส่วยดังนี้เป็นต้น ส่วนทางวัดก็มีพนักงานคอยเก็บรักษาส่วย
อากรและจ าหน่ายเสมอ ที่ด้านหน้าของพระวิหารจะมีหนังสือที่เขียนด้วยอักษรไทยน้อย (อักษรลาว)  
อยู่ด้วย แต่เวลานี้เก่าและลบเลือนมาก อ่านไม่ได้ความติดต่อกัน 
        พระเจ้าองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองส าฤทธิ์ โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและ
ล้านช้างผสมกันเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก เป็นพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองส าฤทธิ์
ขนาดใหญ่เกือบจะเท่าศากยมุนี วัดสุทัศน์ฯ  กรุงเทพฯ พระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ
ราบปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เซนติเมตร สูง ๔ เมตร พระพักตร์อมยิ้มนิดๆ พระเนตร
เหลือบลงต่ า พระนลาฏกว้าง ส่วนพระวรกายนั่งตรงได้สัดส่วน ประทับอยู่ในท่าสงบผินพระพักตร์ไป
ทางตะวันตออก ท าให้ผู้ได้พบเห็นองค์พระองค์ตื้อเกิดมโนภาพคล้ายเข้าไปนั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์ของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท าให้เกิดความปีติและมีศรัทธาขึ้นทันที อันเป็นธรรมาภินิหารแก่ผู้พบ
เห็น พระเจ้าองค์ตื้อสร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๑๐๕ ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระไชยเชษฐาธิราชแห่งเมือง
เวียงจันทน์ และผู้สร้างวัดศรีชมพูองค์ตื้อสันนิษฐานว่าเป็นพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
นี้ เดิมชื่อว่า วัดโกศีล (หรือโกสีย์) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขงในการต้อนรับนั้น พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ได้เกณฑ์ไพร่พลและบริวารมาร่วมสร้างถึง ๕๐๐ คน มีบริวารถึง ๑๓ หมู่บ้าน เป็นพระพุทธรูปที่
ศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขงเคารพนับถือมาก มีอภินิหารมากมาย ชาวเมืองเชื่อมั่นว่ามีผี
หรือเทวดารักษา จึงมีคนนับถือมาก บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปขอน้ ามนต์มาดื่มกินก็หายคนไม่มีลูกไปขอ
ก็มิได้เป็นต้น๕๔ 

        ๒.๒.๔ วัดที่ส าคัญของประเทศลาว คือ 
๒.๒.๔.๑ วัดสีสะเกด (Wat Sisaket) หรือ วัดสะตะสะหัสสาราม (วัดแสน)   

                                                           
๕๓ พัฒน์ น้อยแสงศรี, เรียบเรียง พระเจ้าองค์ตื้อ, ในการรวมบทความ หนองคายเพื่อคนหนองคาย เรียบเรียง
จัดพิมพ์โดยนางสาววนิดา ส่งเสรมิสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มังกรการพิมพ์) หน้า ๑๓๒-๑๓๗.  
๕๔ เรื่องเดียวกัน 



๔๒ 
 

           เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์  สตสหัสส  แปลว่า ๑๐๐,๐๐๐  อาราม แปลว่า 
วัด,  วัดสตสหัสสาราม จึงแปลว่า วัดแสน  ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (ลาว) ศักดิ์
ของวัดนี้เทียบเท่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ฯ ท่าเตียน ของไทย)  เหตุที่ชื่อวัดแสนก็
เพราะว่า  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพุทธศาสนิกชนชาวลาวในอดีต  ทรงสร้างพระพุทธรูปทั้ งองค์
เล็กและองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ทั่ววัด ๑๐๐,๐๐๐ องค์  ดังนั้น จึงมีชื่อเล่นว่า วัดแสน  แต่ปัจจุบันมี
เหลืออยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าองค์เท่านั้น  ไกด์บางคนบอกว่ามี ๖,๐๐๐ กว่าองค์  แต่ถึงอย่างไรก็
ตาม  วัดนี้ก็มียังมีพระพุทธรูปมากที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์ ใน พ.ศ. ๒๓๒๑  เจ้าพระยาจักรี (ร.
๑)  ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ยกทัพไปทวงถามเครื่องบรรณาการจากลาว  ลาว
ไม่ให้จึงสู้รบกัน  ลาวรบแพ้เพราะไม่เจนศึกเท่าทหารสยาม  ในฐานะที่เจ้าพระยาจักรีเป็นนักรบผู้ทรง
ธรรมและเคยบวชเรียนหลายพรรษา  เมื่อชนะศึกแล้วจึงน าพาทหารสยามบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ก่อน
เดินทางกลับประเทศใน พ.ศ.๒๓๒๒  เพ่ือเป็นพุทธบูชาอุทิศส่วนกุศลให้ทหารทั้ง ๒ ประเทศที่
เสียชีวิต  เนื่องจากรบกันโดยไม่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน  สถาปัตยกรรมวัดนี้เกือบทั้งหมดจึงเป็น
สถาปัตยกรรมไทย  เมื่อเจ้าอนุวงศ์ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลาวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘  ก่อนหน้านั้น
พระองค์เคยเสด็จมาช่วยไทยรบกับพม่า ๒ ครั้ง  ก็ได้โปรดให้บูรณะและสร้างวัดนี้ต่อด้วย
สถาปัตยกรรมไทย  วัดนี้จึงเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารและชาวพุทธสองประเทศมาแต่
โบราณ  เพราะเป็นวัดที่ทหารของทั้งสองประเทศช่วยกันบูรณะ   
        พ.ศ. ๒๓๖๙ เกิดกรณีพิพาทสยาม-ลาว (ไทยเรียกเหตุการณ์นี้ว่ากบถเจ้าอนุวงศ์)  ศึกครั้งนั้น
ไทยแทนแค้นลาวมาก  จึงท าลายเมืองเวียงจันทน์โดยการเผาเกือบหมด ยกเว้นวัดนี้กับหอพระแก้ว  
เพราะเป็นวัดที่ตนพักทัพ ตามธรรมเนียมแต่โบราณ  พวกทหารพุทธเมื่อตั้งทัพที่ไหนจะไม่ท าลายที่นั่น   
        พ.ศ. ๒๓๗๐ ก่อนกองทัพสยามเดินทางกลับประเทศ  ได้ท าการบูรณะซ่อมแซมและฌาปนกิจ
ศพทหารที่เสียชีวิตที่วัดแห่งนี้    
         ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีส่วนที่เป็นพื้นดินส าหรับภิกษุจ าพรรษาเพียงนิดหน่อย  ที่ดินส่วนใหญ่ถูกตัด
แบ่งไปเป็นส่วนราชการหมด  แม้แต่ส่วนที่เป็นพระอุโบสถวัดสีสะเกด กระทรวงวัฒนธรรมก็มาดูแล  
หอพระแก้วที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวัด ทางการก็มาดูแลแทนวัดเช่นกัน มีถนนไชยเชษฐาตัดผ่าน ท าให้
หอพระแก้วและวัดต้องอยู่แยกกันโดยปริยาย วิญญาณทหารสยามที่สถิตอยู่ในวัดนี้จึงอาภัพเพราะไม่
มีใครไปท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้  ชาวลาวก็ไม่ท าบุญกรวดน้ าให้  เพราะยังไม่หายแค้น  ท าบุญจาก
ประเทศไทยไปให้ก็ไม่ค่อยจะถึง  เพราะอยู่ไกลและวิบากกรรมก็ยังไม่สิ้น หากอยากท าบุญให้ต้องไป
ท าท่ีเวียงจันทน์เท่านั้น 

๒.๒.๔.๒ วัดองค์ตื้อ 
        องค์ตื้อมหาวิหาร เป็นหนึ่งในจ านวนหลายๆ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน์ และมี
ความหมายความส าคัญทางโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ เป็นวัดที่ทั้งประชาชนลาวและต่างชาว
ต่างประเทศให้ความเคารพนับถือวามส าคัญ เป็นพิเศษ ดั่งจะได้เห็นจากค าพูดที่ว่า “ผู้ใดเข้ามาใน
เวียงจันทน์ ไม่ได้ไปไหว้หลวงพ่อองค์ตื้อ ถือว่าไม่ได้มาถึงเวียงจันทน์”๕๕ นอกจากนี้วัดองค์ตื้อยังเป็นที่ 

                                                           
๕๕ http://www.tripdeedee.com/Laos/watongteu (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) 
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ประกอบ พิธีที่ส าคัญต่าง ๆทางราชการในสมัยก่อน เช่น พิธีถือน้ า  (ดื่มน้ าสัตยาบรรณ)  อีกทั้งงาน
ประเพณีบุญพระธาตุหลวงเสร็จสิ้นลง ยังต้องมาประกอบ พิธี ท าบุญอยู่วัดองตื้อ-วัดอินแปง อีกจึงจะ
ถือว่างานประเพณีบุญพระธาตเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์วัดองตื้อ ตั้งอยู่บนถนนพระไชยเชษฐา อยู่ห่าง
จากหอพระแก้วมาทางทิศเหนือประมาณ ๑ กิโลเมตร ในสมัยก่อนวัดองค์ตื้อมีอาณาเขตติด กับวัดอิน
แปง วัดมีไชย และวัดหายโศก แต่ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาของบ้านเมืองมีการขยายตัว มีการตัดถนน
หนทางเพ่ือความสวยงาม และการ เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นจึกท าให้วัดทั้ง ๔ คือ วัดองค์ตื้อ วัด
อินแปง วัดมีไชย วัดหายโศก ต้องแยกออกจากกันดังท่ีเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ในปัจจุบันนี้วัดองค์ตื้อ มี่
พระอุโบสถใหญ่อยู่ ๑ หลัง กว้าง ๑๖ เมตร ๓๔ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงประมาณ ๒๕ เมตร มี
พระเจ้าใหญ่ตื้อ เป็นพระประธาน หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๔๐ เซนติเมตร สูง ๕ เมตร ๘๐ เซนติเมตร 
สร้างโดย พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๙ พร้อมด้วย พระสุก พระใส พระเสริม เดิมวัด
องค์ตื้อมีชื่อว่า "วัดสีภูมิ หรือ ไชยภูมิ” ต่อ มาถึงปี พ.ศ.๒๑๐๙ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้มาสร้าง
พระเจ้าองค์ตื้อขึ้นแล้วน ามา ประดิษฐานไว้ในวัดสีภูมิแห่งนี้ จึงได้ตั้งชื่อวัดใหม่ว่า "วัดองค์ตื้อ" ตามชื่อ
ของพระพุทธรูปใหญ่ (ตื้อ มาตราโบราณของชาวลาว) 
        พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระมาหากษัตรย์ลาว พระองค์มีศรัทธาอย่างแรงกล้าปรารถนาที่จะ
เป็นพระพุทธเจ้า จึงได้ตั้งความเพียร และ การเสียสละอย่างสูง ที่จะสร้างพระพุทธรูป ทองหล่อให้
ใหญ่ที่สุด(ในสมัยนั้น ปี พ.ศ. ๒๐๑๙) ได้มีการเตรียมพร้อมทุกอย่างจนเป็ที่เรียบร้อยทุกประ การ เมื่อ
ถึงเวลาอันเป็นมหาฤกษ์มหาชัยตามพิธีของโหราจารย์ แล้วพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก็ทรงมอบพระ
ราชกรณียกิจทุกอย่างไว้กับพระมเหสี แล้วพระองค์ทรงนุ่งขาวห่มขาวไปสมาทานศีล ๘ อยู่ในวังพิธี ที่
วัดอินแปง แต่ก่อนถึงเวลามหาฤกษ  ์มหาชัยนั้นได้มีกษัตริย์ของพม่า ได้ยกกองทัพมาถึงประตูเวียงแล้ว 
และได้ท าหนังสือยื่นค าขาด ให้แม่ทัพทั้ง ๔ ถือ เข้ามายื่นให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชอยู่ในวังพิธีหล่อ
นั้น ในค าขาดนั้นมีอยู่ ๒ ข้อ 
       ๑. ให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยอมเป็นเมืองขึ้นของพม่า 
        ๒. ถ้าไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นให้ออกมารบกัน และให้ตอบค าถามนี้ไปกับผู้ที่ถือหนังสือมามิให้ชักช้า 
        หลังจากยื่นหนังสือให้แล้วแม่ทัพของพม่าท้ัง ๔ ก็เดินดูช่างที่ก าลังสูบเตาหลอมทองที่ก าลังร้อน
แดง ๆ อยู่นั้นพวกเขาได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดย เอามือไปจับเบ้าหลอมพระที่ก าลังแดง ๆ โดยไม่มีอาการ
ร้อนเลย พระเจ้าไชยเชษฐาเห็นดังนั้นก็ตกพระทัย จึงได้เข้าไปในพระราชวังด้วยความรีบเร่ง พอพระ
มเหสีเห็นความผิดปรกติของพระองค์ก็ทรงถามว่า “ยังไม่ถึงเวลาท าพิธีเททองหล่อพระ ท าไมพระองค์
จึงรีบกลับมา” พระองค์จึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พระมเหสีฟัง พระมเหสีจึงกล่าวให้สติว่า 
“พระองค์ไม่ต้องเสียพระทัย ที่พระองค์สร้างพระใหญ่คราวนี้ เพ่ือปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใน
วันข้างหน้า ถ้าค าปรารถนานี้ไม่ส าเร็จ และจะพ่ายแพ้แก่พม่า ก็ขอให้มือของพระองค์กุด(ขาด) ไปกับ
เบ้าหล่อพระนั้นเสีย แต่ถ้าความปรารถนาของพระองค์จะส าเร็จ และได้รับชัยชนะจากพม่านั้นขอให้
เบ้าทองที่จะหล่อพระมีอาการเย็น และไม่หนัก ให้มีอาการเหมือนจับ หมวกใส่หัว” เมื่อพระองค์ได้สติ
จากพระมเหสีแล้ว พระองค์เข้าสู้ห้องไหว้พระ กล่าวสักการะเทวดาตั้งสัต 
ยาอธิษฐานอย่างหนักแน่นแล้วกลับสู่วังพิธีหล่อพระ พอดีได้เวลาพระองค์ จึงให้ค าตอบแก่แม่ทัพพม่า
ทั้ง ๔ คนว่า “ค าขาดของกษัตริย์พม่าทั้งสองข้อนั้นเรายินดีรับหมดทุกอย่าง แต่ว่าเวลานี้เราก าลัง
ท าบุญ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขอเชิญพวกท่าน มาท าบุญร่วมกันกอ่นแล้วจึงค่อยปฏิบัติตามค า
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ขาดนั้นภายหลัง” ว่าแล้วพระองค์พระก็เสด็จสู่หอเททองใส่เบ้าหล่อ และพระองค์จับพระขรรค์ ด้วย
มือเบื้องซ้าย เบื้องขวารับเอาเบ้าต้มทองที่ก าลังแดงและร้อนที่ช่างยื่นให้พระองค์ โดยที่พระองค์ไม่มี
ความรู้สึกร้อนเลยจนทองหมด ส่วนที่เหลือก็หล่อพระพุทธรูปได้อีก ๓ องค์ คือ พระสุก พระใส และ
พระเสริม 
        เมื่อเสร็จพิธีแล้วแม่ทัพพม่าทั้ง ๔ ก็เดินทางกลับไปพร้อมหนังสือ ค าตอบของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช เมื่อกลับไปถึงก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กษัตริย์ฟังตามความเป็นจริง แล้วก็พากันผ่อน
พักหลับนอนตามเวลาอันสมควร และในคืนนั้นเองพระองค์ได้ไปแอบไปหากษัตริย์พม่า แต่ก่อนที่จะ
ไปพระองค์ได้กล่าวสักการะเทวดาและตั้งสัจจะอธิฐานว่า “๑) ถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ๒) 
ถ้าข้าพเจ้าจะได้รับชัยชนะกองทัพพม่าในครั้งนี้ ขอให้เทพเจ้าเทพาอารักษ์จงช่วยเป็นสักขีพยาน
บันดาลให้กองทัพพม่าพร้อมทั้ง ช้าง ม้า จงพากันหลับไหล ในเวลาที่ข้าพเจ้าไปยาม  (ไปหา) นั้น
อย่าได้รู้สึกตัวเลย” เมื่อพระองค์ตั้งพระทัยอย่างหนักแน่นดั่งกล่าวแล้วก็ออกเดินทางโดยมีทหารคน 
สนิทเพียงคนเดียว เมื่อไปถึงปรากฎว่ากองทัพพม่าททั้งหมด คนและสัตว์พาหนะพากันนอนหลับหมด
ไม่มีใครรู้สึกตัวเลย เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเห็นสภาพดั่งนั้นก็มีความแน่ใจในค าอธิฐานของตน 
ครั้งแรกพระองค์ถอดพระขรรค์ออกมาจะตัดคอกษัตริย์พม่าที่ก าลังนอนหลับ แต่แล้วพระองค์ก็นึกขึ้น
ได้ว่า ตนเองท าบุญปรารถนาพุทธภูมิ แล้วจะมาท าบาปฆ่าคนเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาด แล้วพระองค์ก็ได้
ปรึกษากับทหารว่าจะท าอย่างไรดี ให้เขารู้ว่าเรามาหา พอ ดีทหารคนนั้นมองเห็นตลับปูนวางอยู่ข้าง 
ๆของกษัตริย์พม่า ก็แนะน าให้พระองค์ใช้ปูนผสมน้ า แล้วเอาไปป้ายที่คอของกษัตริย์พม่าและแม่ทัพ
ทัง้ ๔ เป็นกากบาท หลังจากนั้นเดินทางกลับพระราชวัง 
        พอกษัตริย์พม่าตื่นข้ึนมา ทั้งกษัตริย์และแม่ทัพทั้ง ๔ ต่างก็เห็นปูนป้ายคอของตัวเอง ซึ่งคนต่าง
ปฏิเสธไม่มีใครท า จึงสัณนิฐานได้ว่าต้องเป็น พระเจ้าไชยเชษฐาแน่นอน จึงได้ปรึกษากับแม่ทัพทั้ง ๔ 
ว่า ถ้าต้องท าศึกกับพระองค์ต้องปราชัยแน่นอน จึงเปลี่ยนแนวคิดจากศัตรูมาขอเป็นมิตร  ในขณะที่
กษัตริย์พม่ากับแม่ทัพทั้ง ๔ ก าลังปรึกษากันอยู่นั้นก็มีทหารคนใช้ของพระองค์เข้ามาบอกว่า “เมื่อคืน
นี้พระองค์พระองค์มาหาพวกท่าน แต่เห็นพวกท่านก าลังหลับ ถ้าจะปลุกก็จะเป็นการรบกวนจึง
กลับไป บัดนี้ตื่นขึ้นมาแล้ว ขอถือเป็นเกียรติทูลเชิญพระองค์ท่านไปสู่พระราชวังของเราเพ่ือปรึกษา
เวียก บ้านการเมือง” เมื่อกษัตริย์พม่าได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจ จึงได้เตรียมเครื่องบรรณาการจ านวนหนึ่ง
พร้อมแม่ทัพทั้ง ๔ เข้าพบพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อมาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติ ทั้งสอง
กษัตริย์ก็ได้ให้ค าม่ันสัญญา จะมีความซื่อสัตย์ให้แก่กันและกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งผ่ายใดขาดเขินสิ่งใดให้ร้อง
ขอต่อกันและช่วยกันจนเต็มความสามารถ การเจรจาสิ้นสุดลงด้วยการดื่มน้ าสาบาน(น้ าสัตยาบรรณ)  
และกษัตริย์พม่าก็ได้ขอเรียนวิชา “ก่านปูน” วิชาป้ายปูนที่ล าคอ พระองค์จึงได้เล่าความจริงให้ฟังว่า 
“ก่านปูน” ไม่ใช่วิชาอาคมอะไร ตั้งแต่ได้รับค าถ้าจากกษัตริย์พม่าแล้ว ตนได้รับค าเตือนสติจากพระ
มเหสี จึงแค่เอาปูนไปป้ายที่คอของกษัตริย์พม่าและแม่ทัพทั้ง ๔ เท่านั้น ด้วยส านึกถึงบุญคุณของพระ
มเหสี กษัตริย็พม่าจึงขออนุญาตแกะสลัก(ควัด) รูปเหมือนพระอัครมเหสีเท่าองค์จริงด้วยหินไว้เป็น
อนุสรณ์ จากนั้นพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงให้ช่างแกะสลักพระอัคระมเหสีของพม่าขึ้นอีกองค์หนึ่ง
ไว้เป็นคู่กัน เพราะเป็นสัญญาส าคัญแห่งสัมพันธไมตรี ในครั้งประวัติศาสตร์ พวกช่างก็แกะสลักรูปพระ
นางทั้งสองด้วยแผ่นหินและดิษฐานไว้ที่วัดอินแปงจนถึง ทุกวันนี้  ตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกการรุก
ของสงครามศักดินาดังนี้  



๔๕ 
 

        ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ในรัชกาลของพระสุรินทลือไชย(จัน) ศักดินาพม่าเขามาตีนครหลวง
เวียงจันทน์ได้ส าเร็จพร้อมทั้งเผาท าลายวัดวาอาราม วัตถุมีค่า มูลเชื้อวัฒนธรรม รวมถึงวัดองค์ตื้อด้วย 
        ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๓๒๒ ในรัชกาลพระเจ้าสิริบุยสาร ศักดินาสยามได้เข้ามารุกรานครั้งที่ ๑ 
         ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๓๗๐ ในรัชกาลเจ้าอนุวงศ์ ศักดินาสยามได้เข้ามารุกรานเป็นครั้งที่ ๒ พร้อม
กับท าลายเผาผลาญนครหลวงเวียงจันทน์ จนเป็นเถ้าถ่านไปทั้งเมืองและร้ายแรงที่สุดคือวัดองค์ตื้อ 
พร้อมพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ แต่ไม่สามารถท าอะไรได ้
        ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๔๑๖ โจรฮ้อ ได้เข้ามาปล้นสะดมขุดค้นเอาวัตถุมีค่าไปจนหมดในนั้น รวม
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อด้วย๕๖ 
 
๒.๓ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมไทย-ลาว 
        วัฒนธรรมเป็นมาจากค าว่า “วัฒนะ” ที่หมายถึง ความเจริญงอกงาม รุ่งเรือง และค าว่า 
“ธรรม” หมายถึงการกระท า หรือขอ้ปฏิบัติ วัฒนธรรมตามความหมายของค าในภาษาไทยจึงหมายถึง
ข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม 
         พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้ความหมายของ“วัฒนธรรม” ว่า วิถีการ
ด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณีพิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคม
ได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝังสืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญงอก
งาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน  
        วัฒนธรรม จึงหมายถึงทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และยังหมาย
รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมทั้งหมดของสังคมที่สืบทอดมานับตั้งแต่อดีต ผ่านการเรียนรู้ คิดค้น 
ดัดแปลง เพ่ือสนองความต้องการและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีวิวัฒนาการสืบทอดต่อกันมา
อย่างมีแบบแผนเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและม่ันคงในสังคม๕๗ 

        ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงประเทศไทยและประเทศลาวมีความคล้ายคลึงกันมากด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ยกเอาประเพณีและวัฒนาธรรมที่คล้ายคลึงกันของวัฒนาธรรมไทย -ลาว 
มาศึกษา ดังนี้ 

๒.๓.๑ ประเพณีสงกรานต์ 
 ประเพณีของการก้าวผ่านปีเก่าเพ่ือขึ้นปีใหม่ของไทย-ลาว มีพ้ืนฐานความเชื่อเรื่องการขจัดสิ่ง
ไม่ดีให้ผ่านพ้นไปจากชีวิตและพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่อันเป็นมงคลให้เข้ามาแทนที่   “สงกรานต์” ใน
ภาษาสันสกฤต มีหมายความว่า ก้าวขึ้นย่างขึ้น หรือการเคลื่อนย้าย ซึ่งในที่นี้หมายถึง เวลาที่ดวง
อาทิตย์เคลื่อนจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่ งทุกๆ เดือน จวบจนเมื่อย้ายจากราศีมีนส่รู าศีเมษจึง
ครบรอบปี นับเป็นประเพณีการฉลองขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติ โดยทั่วไปมีก าหนด ๓ วัน คือ วันที่ ๑๓ 
เมษายน ถือเป็นวันมหาสงกรานต์ หรือวันสิ้นปีเก่า ส่วนวันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันเนา (เป็นค าภาษา
ล้านนาหมายถึง วันอยู่) คือวันที่เชื่อมต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่ และวันที่ ๑๕ เมษายน นับเป็นวัน
เถลิงศก หรือวันขึ้นปีใหม่ ส่วนประเพณีสงกรานต์ตามแบบจันทรคติ ก าหนดวันตรุษหรือวันสิ้นปีคือ
วันแรม ๑๕ ค่ า เดือน ๔ การเตรียมรับการขึ้นปีใหม่เริ่มด้วยการท าความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
                                                           
๕๖ http://www.tripdeedee.com/Laos/watongteu (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) 
๕๗ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภมูิปัญญา,กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑๒. 



๔๖ 
 

ข้าวของต่างๆ รวมถึงวัดวาอารามอันเปรียบเป็นสถานที่ส าหรับสาธารณชน ขึ้นวันใหม่ด้วยการท าบุญ
ตักบาตรในตอนเช้าหรือท าอาหารไปถวายพระสงฆ์ที่วัด การสรงน้ าพระภิกษุ การสรงน้ าพระพุทธรูป 
เพ่ือสืบทอดและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักการให้ การเสียสละ 
โดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน และการก่อพระเจดีย์ทรายด้วยจุดประสงค์เพ่ือให้วัดได้น าทรายไปใช้
ประโยชน์ในการก่อสร้างหรือถมพ้ืน ถือเป็นการท าบุญอีกลักษณะหนึ่งที่ได้ทั้งบุญและความสามัคคี๕๘ 
        ต านานสงกรานต์จากจารึกแผ่นศิลาวัดพระเชตุพนไม่ได้ให้รายละเอียดว่า กบิลพรหมถาม
ปัญหาธรรมบาลกุมารว่าอย่างไร ส านวนมุขปาฐะที่เล่ากันมีใจความตรงกับที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือน กล่าวคือ ปัญหามีว่า เวลาเช้า เวลา
กลางวัน และเวลาเย็น ศรีอยู่ที่ไหน และค าตอบคือ ตอนเช้าศรีอยู่ที่หน้า มนุษย์ทั้งหลายจึงล้างหน้า 
เวลากลางวันศรีอยู่ที่อกมนุษย์ทั้งหลายจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก หลังพระอาทิตย์ตกแล้วศรีอยู่ที่
เท้า มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ าล้างเท้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาธิบาย
ว่า ในฎีกาสงกรานต์อย่างเก่าซึ่งโหรถวาย มีความอธิบายมากมาย เช่น เถาฉมุนุนาศนั้นเมื่อเอาไปล้าง
น้ าในสระอโนดาต ๗ ครั้งแล้ว ก็ละลายออกเป็นเหมือนน้ ามันเนย เทวดาท าบุญเลี้ยงดูกันด้วยน้ าจาก
เถาฉมุนุนาศจึงได้คุ้มอันตรายอันจะเกิดแต่สงกรานต์ได้ และโหรมอญภายหลังแต่งต าราเพ่ิมค าอธิบาย
ให้ละเอียดขึ้น และสมมติธิดา ๗ นางของกบิลพรหม เทียบกับวันทั้ง ๗ ในสัปดาห์ ปีไหนพระอาทิตย์
ยกข้ึนสู่ราศีเมษ เถลิงศกปีใหม่ตามสุริยคติในวันใด ก็ก าหนดว่าเป็นเวรของธิดาที่มีชื่อสมมติเข้ากับวัน
นั้นท าหน้าที่เชิญศีรษะกบิลพรหม โดยเหตุที่ธิดากบิลพรหมทั้ง ๗ นางผลัดเวรกันมารับหน้าที่เชิญ
ศีรษะของบิดาออกแห่ในวันสงกรานต์ทุกปี จึงเรียกทั้ง ๗ นางว่า “นางสงกรานต์” และมีรายละเอียด
ว่าเรื่องการแต่งกายและพาหนะของแต่ละนางดังนี้๕๙ 
        วันอาทิตย์ นางสงกรานต์คือ นางทุงษ ทัดดอกทับทิม เครื่องประดับปัทมราค ภักษาหารผล
มะเดื่อ หัตถ์ขวาถือจักร หัตถ์ซ้ายถือสังข์ มีครุฑเป็นพาหนะ 
        วันจันทร์ นางสงกรานต์คือ นางโคราค ทัดดอกปีบ เครื่องประดับมุกดา ภักษาหารน้ ามัน หัตถ์
ขวาถือพระขรรค์ หัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า มีเสือเป็นพาหนะ 
        วันอังคาร นางสงกรานต์คือ นางรากษหรือรากษส ทัดดอกบัวหลวง เครื่องประดับโมรา 
ภักษาหารโลหิต หัตถ์ขวาถือตรีศูล หัตถ์ซ้ายถือธนู มีสุกรเป็นพาหนะ 
        วันพุธ นางสงกรานต์คือ นางมณฑา ทัดดอกจ าปา เครื่องประดับไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย 
หัตถ์ขวาถือเข็ม หัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า มีลาเป็นพาหนะ 
        วันพฤหัสบดี นางสงกรานต์คือ นางกริณี ทัดดอกมณฑา เครื่องประดับมรกต ภักษาหารถั่วงา 
หัตถ์ขวาถือขอช้าง หัตถ์ซ้ายถือปืน ช้างเป็นพาหนะ 
        วันศุกร์ นางสงกรานต์คือ นางกิมิทา ทัดดอกจงกลนี เครื่องประดับบุษราคัม ภักษาหารกล้วย
น้ าว้า หัตถ์ขวาถือพระขรรค์ หัตถ์ซ้ายถือพิณ กระบือเป็นพาหนะ 
        วันเสาร์ นางสงกรานต์คือ นางมโหทร ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อ
ทราย หัตถ์ขวาถือจักร หัตถ์ซ้ายถือตรีศูล มีนกยูงเป็นพาหนะ๖๐ 
                                                           
๕๘ เรื่องเดียวกัน 
๕๙ ส านักงานกิจการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ประเพณสีงกรานต์, กรุงเทพ: ๒๕๕๓ หน้า ๗. 
๖๐ เรื่องเดียวกัน หน้า ๘. 



๔๗ 
 

        ต านานสงกรานต์เป็นต านานที่แต่งขึ้นเพ่ืออธิบายความเป็นมาของการรดน้ า ซึ่งเป็นพิธีกรรม
ส าคัญในประเพณีสงกรานต์ สัญลักษณ์ ในต านานมีดังนี้๖๑ 
        ศีรษะท้าวกบิลพรหม เป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ ความร้อนและความแห้งแล้งเพราะช่วงที่
มีประเพณีสงกรานต์เป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด 
        น้ า เป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ ดังภาษิตไทลื้อว่า “ดินก่อเกิด น้ าก่อเป็น 
(ดินเป็นแหล่งที่ให้พืชพันธุ์เกิดและน้ าท าให้มีชีวิตอยู่ได้) น้ ายังเป็นสัญลักษณ์ของความเย็น ความสด
ชื่นและความสะอาด จึงเหมาะที่จะใช้เพ่ือแสดงความปรารถนาดีต่อกัน และใช้แสดงถึงความสะอาด
ผ่องแผ้วของกายและใจที่จะเริ่มชีวิตใหม่ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
        นางสงกรานต์ เป็นผู้ดูแลไม่ให้ศีรษะตกถูกพ้ืนดิน ท าให้ไม่เกิดภัยพิบัติ น่าจะเป็นเพราะสตรี
เป็นผู้ให้ก าเนิด เป็นผู้ท าหน้าที่เป็นแม่ เลี้ยงดูและคอยปกป้องคุ้มครองลูก จึงเหมาะที่จะช่วยคุ้มครอง
โลกให้ร่มเย็น และอุดมสมบูรณ์ 
         ในประกาศสงกรานต์แต่ละปีจะบอกชื่อของนางสงกรานต์ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันมาถือพานที่รองรับ
ศีรษะพ่อ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งกาย สัตว์พาหนะ ลักษณะการนั่งนอนบนพาหนะซึ่งจะ
ท านายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือความขาดแคลนของพืชพรรณธัญญาหารความสงบเรียบร้อยหรือ
ความยุ่งยากของบ้านเมืองเนื่องจากคนไทยให้ความส าคัญแก่บรรพบุรุษ และเคยมีการเซ่นไหว้ผีด้ า
หรือผีเรือน ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษในหลายโอกาส โดยเฉพาะเมื่อขึ้นปีใหม่  
        ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ให้ความส าคัญต่อการแสดงความกตัญญูและความปรารถนา
ดีต่อกัน เป็นเวลาที่ลูกหลานร าลึกถึงญาติที่ล่วงลับไป และแสดงคารวะต่อญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่
ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีในสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงมีการบ าเพ็ญกุศลทางศาสนา 
เพ่ือให้ใจผ่องแผ้วก่อนการขึ้นปีใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นประเพณีที่ผู้คนมีโอกาสสนุกสนาน มีการ
เล่นสาดน้ าและการละเล่นเพ่ือความรื่นเริงบันเทิงใจ ในภาคอีสานซึ่งมีความเชื่อเรื่องประเพณี
สงกรานต์คล้ายคลึงกับประเทศลาวมากที่สุด เรียกประเพณีสงกรานต์ว่า “บุญสงกรานต์” หรือ “บุญ
เดือนห้า” เรียกวันที่ ๑๓ เมษายนว่า “มื้อสงกรานต์ล่อง” หรือ “มื้อสงกรานต์พ่าย” เรียกวันที่ ๑๔ 
เมษายนว่า “มื้อเนา” และเรียกวันที่ ๑๕ เมษายนว่า “มื้อสงกรานต์ขึ้น” ชาวอีสานนิยมฉลอง
สงกรานต์ต่อเนื่องไป ๗ วัน บางแห่งถึง ๑๕ วัน ถือว่าการรื่นเริง มีใจเบิกบานสนุกสนานร่วมกันท าบุญ
ท ากุศลในวันสงกรานต์ เป็นนิมิตอันดีที่จะได้รับโชคชัย ประสบความส าเร็จในปีใหม่ ก่อนถึงงานบุญ
สงกรานต์จะมีการเตรียมสถานที่ล่วงหน้า เช่น จัดท าหอสรง โดยสร้างเป็นศาลาขนาดย่อมเพ่ือน า
พระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ บางแห่งมีการท ารางรินส าหรับให้ชาวบ้านรดน้ าไปสรงพระพุทธรูป ใน
มื้อสงกรานต์ล่อง ชาวอีสานจะท าความสะอาดบ้านเรือน ตลอดจนหิ้งบูชาผีประจ าบ้านซึ่งเรียกกันว่า 
“ของรักษา” การปัดกวาดท าความสะอาดในวันนี้ถือว่าเป็นการปัดกวาดสิ่งอัปมงคลออกไปด้วย หาก
ผู้ใดไม่ท ามักถือกันว่าจะไม่มีโชคลาภท ามาหากินไม่ขึ้นตลอดปีใหม่๖๒ และประเพณี สงกรานต์ ในมื้อ
เนาชาวบ้านจะแต่งกายสวยงามและน าอาหารไปตักบาตรที่วัด เมื่อถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เสร็จแล้ว
ต่างขอพรจากพระภิกษุผู้ใหญ่ สรงน้ า พระพุทธรูปด้วยน้ าอบน้ าหอม โดยรดไปตามรางริน หนุ่มสาว
มักรวมกลุ่มไปรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ บางทีมีการจัดท าบายศรีสู่ขวัญผู้ใหญ่ด้วย หลังจากนั้นก็เล่นรดน้ า
                                                           
๖๑ ส านักงานกิจการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ประเพณสีงกรานต์, กรุงเทพ: ๒๕๕๓ หน้า ๑๐. 
๖๒ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๘. 



๔๘ 
 

กันเอง กลางคืน มีการมาร่วมกันสวดมนต์เย็นและฟังธรรม หนุ่มสาวอาจจับกลุ่มเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน อาทิ 
สะบ้า บางทีมีมหรสพ เช่น หมอล า ในมื้อสงกรานต์ชาวบ้านไปท าบุญตักบาตรอีก หลังจากนั้นก็เล่น
สาดน้ ากัน บางหมู่บ้านจัดงานรื่นเริง บางกลุ่มเซิ้งไปตามหมู่บ้านเพ่ือเรี่ยไรปัจจัยไทยทานถวายวัดงาน
บุญสงกรานต์จึงมีกิจกรรมดังกล่าวทุกวัน 

  
        ๒.๓.๒ ประเพณีแข่งเรือยาว 
        ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีหน้าน้ าของคนไทย เป็นการละเล่นในยามน้ าหลากที่สืบทอดมา
แต่โบราณ และมักมีการแข่งเรือควบคู่ไปกับการท าบุญ ปิดทอง ไหว้พระและงานกฐิน ช่วยสร้าง
บรรยากาศให้งานบุญครึกครื้นขึ้นประเพณีแข่งเรือ เป็นการละเล่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวไทยในชนบทถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้น้ า ในช่วงเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง ชาวบ้านเว้นว่างจาก
การท าไร่ท านา เป็นโอกาสที่หนุ่มสาวได้พบปะเกี้ยวพาราสีกัน ได้เห็นฝีไม้ลายมือของชายอกสามศอก 
ได้เห็นความสามัคคีพร้อมเพรียงของเหล่าหนุ่มฝีพาย การแข่งเรือมักมีการเล่นเพลงเรือ เพลงปรบไก่ 
เพลงครึ่งท่อน และสักวาโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาวหลังการแข่งเรือ เป็นกรใช้ฝีปากไหวพริบและ
ความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน โต้ตอบเกี้ยวพาราสีกัน ได้แสดงความสามารถทั้งหญิงและชาย ผู้ดูมีทั้งอยู่
บนตลิ่ง และที่พายเรือกันไปเป็นหมู่ ต่างสนุกสนานกันทั่วหน้าเรือแข่งที่แถบชาวบ้านลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาใช้แข่ง เรียกเรือยาว ซึ่งท าจากท่อนซุงทั้งต้น การต่อเรือยาวต้องใช้ความรู้ ความช านาญ
มาก จึงจะได้เรือท่ีสวยและแล่นได้เร็วเวลาพาย 
        ปัจจุบันประเพณีการแข่งเรือยังมีเหลืออยู่บ้างไม่มากเหมือนสมัยก่อน เพราะวิถีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไป แต่เราไม่ค่อยจะได้ยินเสียงเพลงเห่เรือของฝีพายและของชาวบ้าน กลับได้ยินเพลง
ลูกทุ่งแทน เพราะขาดผู้รู้คุณค่าและความสนใจที่จะรักษาไว้ จึงไม่ได้สนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการเห่เรือ ให้สืบทอดประเพณีนี้ต่อมา เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานราชการ และเอกชนบางแห่ง 
เล็งเห็นคุณค่าของประเพณีแข่งเรือ จึงได้จัดให้มีการแข่งเรือข้ึนในหลายๆท้องถิ่นท่ีอยู่ริมน้ า ซึ่งประสบ
ผลส าเร็จ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมากมาย 
        ซึ่งจุดประสงค์การแข่งขันเรือยาวฉลองเทศการออกพรรษาของชาว ไทยพุทธเพราะจะจัดขึ้น
หลังจากออกพรรษาแล้วเป็นการสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในอดีตนั้นจะใช้เรือยาวในการ
แห่กฐินหรือผ้าป่าไปวัด และเพ่ือความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน จึงได้จัดแข่งขันเรือยาวขึ้นด้วย
เป็นโอกาสดีของหนุ่มสาว ต่างหมู่บ้านที่จะได้รู้จักพบปะสังสรรค์กันอีกด้วย๖๓ 
 
๒.๔ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๒.๔.๑ ต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
        พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว อุทุมมาลา ปธ. ๖) ได้กล่าวไว้ในพระอุรังคธาตุพนม (พิสดาร) ว่า 
ราชวงศ์ล้านช้างได้อุปถัมภ์ปฏิสังขรณ์ครั้งท่ี ๒ และครั้งที่ ๓ พระธาตุหนองคายพังลงในแม่น้ า๖๔  

                                                           
๖๓ https://th.wikipedia.org/wiki/แข่งเรือยาว (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) 
๖๔ พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว อุทุมมาลา), อุรังคนิทาน. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐ (กรุงเทพมหานคร:นีลนาราการพิมพ์, 
๒๕๓๐), หน้า ๑๐. 



๔๙ 
 

        พระบรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์เรวโต), กล่าวถึง พระอรหันต์ ๕ รูป น าพระบรมสาริกธาตุมา
สร้างไว้ที่พระธาตุเมืองหนองคาย ว่าในการบรรจุประดิษฐ์ฐานพระธาตุหัวเหน่า ๒๗ องค์นั้น มา
พิจาณาดูคงจะแบ่งพระธาตุหัวเหน่าออกเป็น ๒ ส่วน เหมือนกับพระธาตุแก้วฝาง แบ่งออกเป็น ๒ 
ส่วน พระธาตุหัวเหน่า แบ่งได้ดังนี้ พระธาตุแข้วฝาง เวียงงัว พระโค ๓ องค์ หอแพ ๔ พระองค์ รวม
เป็น ๓ องค์ พระธาตุฝ่าพระบาทก้ าขวา ไม่ได้แบ่งบรรจุไว้ที่พระธาตุจังหวัดหนองาย ทั้งหมด ๙ องค์ 
และพระธาตุหัวเหน่า แบ่งตามต านานเวียงจันทน์ ได้ดังนี้ พระธาตุหลวง ๑๕ องค์ พระธาตุบังโพ่น 
๑๔ องค์ เพราะต านานทั้งมีข้อขัดแย้งกัน๖๕  
        พระราชปรีชาญาณมุนี (นวล เขมจารี ป.ธ. ๖)กล่าวถึงพระธาตุหล้าหนองว่า พระมหาธาตุใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย บัดนี้ได้พังอยู่กลางล าแม่น้ าโขงแล้ว พระมหาธาตุนั้นยังคงปรากฏตั้งมูล
ฐานที่ก่อด้วยอิฐแบบลายสอง สูงพ้นผิวน้ าในหน้าแล้งประมาณ ๓ เมตร โดยทอดปลายนอนไปทางทิศ
ใต้ ของแม่น้ าโขง (แต่เป็นตะวันออกเฉียงเหนือ ของตะวันออก) มีประเพณีสักการบูชาด้วยปราสาทผึ้ง 
และแข่งขันเรือยาวถวาย๖๖  
         สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ได้กล่าวไว้ในต านานพระพุทธเจดีย์
ว่า อันสถูป (ซึ่งมักเรียกกันว่า “พระเจดีย์” เช่นตามที่สร้างตามวัดนั้น ประเพณีสร้างส าหรับบรรจุอัฐิ
ธาตุบุคคลอ่ืนก็มี ดังปรากฏในคัมภีร์พระอรรถกถาธรรมบทว่า พระพาหิยะเป็นพุทธสาวก ถูกโคชน
มรณภาพ พระพุทธองค์โปราดให้สร้างสถูปเพ่ือบรรจุอัฐิธาตุไว้มีเป็นตัวอย่าง ถ้าว่าตามโบราณวัตถุที่
ตรวจพบในอินเดีย ถึงพวกศาสนาอ่ืนๆ เช่น พวกเดียรถีย์นิครนถ์ ก็สร้างสถูปชั้นเดิมทีเดียว จะเป็นแต่
พูนดินขึ้นเป็นโคกตรงที่ฝังอัฐิธาตุที่เราก่อพระทราย๖๗   
        ปัญญา เทพสิงห์, ได้กล่าวไว้ว่า สถูปมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เจดีย์” ทั้งสถูปแบะเจดีย์หาก
มองในแง่รูปแบบโครงสร้างไม่แตกต่างกัน แต่หากมองในแง่ความหมายจะแตกต่างกัน ความหมายเดิม
ของสถูปนั้นเป็นสถานที่สร้างขึ้นเพ่ือบรรจุกระดูกหรืออัฐิของผู้ที่ล่วงลัยไปแล้ว เพ่ือให้ผู้เคารพนับถือ
ได้สักการบูชา ดังเช่นครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน มีกษัตริย์เมืองต่างๆเข้ามาร่วมพิธีถวายพระ
เพลิงและขอรับพระบรมสารีริกธาตุ (อัฐิ) ไปสักการบูชาประจ าเมือง จึงได้สร้างสถูปไว้ส าหรับบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนเจดีย์ หรือ ไจติยะ หมายถึง วิ่งที่สนร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงหรือเพ่ือเคารพบูชา
๖๘  
        ปลาย บูรพาทิศ ได้กล่าวไว้ว่า พระบรมธาตุเจดีย์ คือเจดีย์ที่นสร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุส่วนต่าง ๆ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุนี้ในต านานมูลศาสนาซึ่ง
พระเถระชาวล้านนาได้รจนาไว้แต่โบราณกล่าวว่า “กูนี้จักหนานิพพานแล้ว ศาสนากูบ่กว้างขวางนัก 
เหตุธาตุกูท้ัง ๗ ประการ คือว่ากระดูกหน้าผาก เขี้ยวทั้ง ๔ และกระดูกด้านมีด ๒ อันนี้อย่าให้แตกให้
ย่อมเถิด ธาตุอันกว้างนี้ จงแตกจงย่อยเท่าเมล็ดถั่วถิม (ถั่วเขียว) เท่าเม็ดข้าวสารหักกิ่ง เท่าเม็ดพรรณ

                                                           
๖๕ พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์เรวโต), ครบรอบ ๙๐ ปีของพระธรรมไตรโลกาจารย,์ (หนองคาย: โรงพิมพ์มิตรไทย
, ๒๕๓๙) หน้า ๑๐. 
๖๖ พระราชปรีชาญานมุนี (นวนเขมจารี), ประวัติพระมหาธาตุ (เจดีย์) กลางน้ าอ าเภอเมืองหนองคาย (หนองคาย: 
โรงพิมพ์มิตรไทย), หน้า ๑๕. 
๖๗ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ต านานพุทธเจดีย์ (ธนบุร:ี กรงพิมพ์รุ่งพัฒนา, ๒๕๑๓), 
หน้า ๖. 



๕๐ 
 

ผักกาด เพ่ือให้คนทั้งหลายฝูงอันประกอบด้วยศรัทธาเอาไปอุปัฏฐากบูชา ในที่อยู่แห่งตน เพ่ือเป็นเหตุ
ให้ถึงซ่ึงสุคติแก่เขาเถิด”๖๘  
        มาณพ พลไพรินทร์, จากหนังสือ คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้กล่าวไว้ว่า “การบริหาร
ด้านพระศาสนาถือว่ามีความส าคัญแก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก๖๙ คู่มือการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนา การปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาของคณะสงฆ์และ
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พุทธศาสนา การสาธารณูปการ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ซึ่งแต่ละ
หัวข้อถือว่ามีความและส าคัญขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปอย่างมีระเบียบที่ดี
ต่อไปได้๗๐ 
        พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) จากหนังสือระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ได้
กล่าวไว้ว่า “การปกครองตามพระราชบัญญัติหลักการส าคัญ คือ การมอบอ านาจในการปกครองคณะ
สงฆ์ไว้กับมหาเถรสมาคม การบริหารกิจการคณะสงฆ์และปฏิบัติศาสนกิจต่าง  ๆ อาทิ การศึกษา 
ศาสนพิธี และการรักษาศีล กิจการคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี คณะสงฆ์มีการจัดองค์กรและระดับชั้น
ปกครองคู่ขนานกับระบบราชการ พระสงฆ์สามารถแสดงบทบาทส าคัญมากมาย ในการสร้างความ
สามัคคีในหมู่ประชาชนและความม่ันคงของชาติ”๗๑ 
        จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ จากหนังสือ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า “วัดและ
พระสงฆ์มีความส าคัญมาก ในการพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสังคมการพัฒนาประเทศชาติให้ประสบ
ผลตามจุดมุ่งหมายที่วางงไว้ ในการพัฒนาประเทศ จะไม่ส าเร็จเลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจาก
บุคคลกลุ่มต่างๆในสังคมพระสงฆ์เป็นกลุ่มสังคมกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ดังนั้น รัฐบาล
จึงควรที่จะตระหนักถึงความส าคัญของพระสงฆ์ และความร่วมมือจากพระสงฆ์ในการพัฒนาด้านต่าง 
ๆ เชื่อว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาได้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่า เพราะพระสงฆ์
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาของประชาชน ขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของสังคมด้วย
จึงมีความสามารถในการชักจูงประชาชนให้มีศรัทธาและกระท าในสิ่งที่เห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันศักยภาพในการพัฒนาของพระสงฆ์จะมีมากน้อยเพียงใด ส่วน
หนึ่งขั้นอยู่กับความเป็นไปและปัญหาต่างๆของสังคมโลกด้วย” มิฉะนั้น พระสงฆ์อาจจะไม่สามารถ
ช่วยพัฒนาสังคมต่างๆ ได้และปัญหาต่างๆ ได้และในที่สุดอาจเป็นส่วนหนึ่งแห่งปัญหาสังคมและ
กลายเป็นผู้น าความเสื่อมมาสู่สถาบันศาสนาก็ได้ เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งสังคมก็ควรช่วยกระตุ้นให้
พระสงฆ์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และช่วยปรับปรุงโครงสร้างการบริหารในภายในคณะสงฆ์
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สถาบันสงฆ์จะมีความเข้มแข็ง และเป็นที่พ่ึงของประชาชนคนไทยได้อย่าง
แท้จริง   
        จากข้อมูลที่ได้ยกมากล่าวไว้นั้น สรุปได้ว่า พระสถูปและพระธาตุนั้น ประชาชนได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า และพระธาตุของเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายที่ประชาชนทั้งหลายถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีเชื่อถือให้ความเคารพบูชาตอบมา พระ
                                                           
๖๘ ปัญญา เทพสิงห์, ศิลปะเอเชีย. (กรุงเทพมหานคร: บริษัทแอคทีฟพริ๊นท์ จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๒๕. 
๖๙ ปลาย บูรพาทิศ, พระบรมธาตุและวัตถุมงคล.(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์, ๒๕๕๑), หน้า ค าน า. 
๗๐ มาณพ พลไพรินทร,์ คู่มือบริหารกิจชการคณะสงฆ,์ กรุงเทพมหานคร:หจก. ชุติมาการพิมพ,์ ๒๕๓๘) หน้า ๘. 
๗๑ พระเมธีธรรมาภรณ,์ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ,์โรงพิมพิม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ม.ป.พ. หน้า ๙๔. 



๕๑ 
 

บรมธาตุและพระธาตุส่วนใหญ่จะจัดให้มีในวัด เพราะวัดเป็นสถานที่ อยู่อาศัยของพระสงฆ์ผู้ที่มี
ภาระหน้าที่ในการเป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณของประชาชน ดังนั้น พระสงฆ์จึงมีบทบาทในการ
พัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุและพระธาตุเหล่านั้นให้คงอยู่กับพระพุทธศาสนาต่อไป๗๒ 

 
        ๒.๔.๒ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
        นุชนาฎ เชียงชัย (๒๕๕๘)  ได้ศึกษาถึงการใช้อัตลักษณ์เพ่ือการส่งสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดล าปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ ท่องเที่ยว
จังหวัดล าปาง ๒) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เอกลักษณ์เฉพาะของ  จังหวัด
ล าปาง ๓) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดล าปาง เป็น
การวิจัยเชิงผสมผสาน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือ  
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดล าปาง จ านวน ๔๐๐ คน ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน 
ได้เสียในการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ พบว่า ผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกท่องเที่ยวในจังหวัดล าปางมากที่สุด คือ สถานที่ท่องเที่ยว มีความโดด
เด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ วัดพระธาตุล าปางหลวง กิจกรรมที่สนใจ คือ เดินเล่น ถนนคนเดินกาด
กองต้า ตลาดจีนโบราณ รับทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อโซเชี่ยลมีเดีย เช่น เฟสบุ้ค/แฟนเพจ 
รีวิวท่องเที่ยว ผู้ตอบ แบบสอบถามทั้งหมดมีความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว และ จะส่วนใหญ่
กลับมาท่องเที่ยวจังหวัด ล าปางอีกแน่นอน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยควร ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดล าปางอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมการตลาดแหล่ง
ท่องเที่ยวอันซีน และสนับสนุน ให้ เซรามิกเป็นสินค้าที่สร้างภาพลักษณ์ของล าปาง๗๓  
        พระมหาสมชาย ธีรปภาโส, (บุญเกลี้ยง) ได้ศึกษาเรื่อง “ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุใน
สังคมไทย” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า พระบรมสารีริกธาตุสูงยิ่ง และเชื่อมั่น
ในอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระสถูปเจดีย์ ผู้มีพระบรมสารีริกธาตุ ไว้
สักการบูชาจะมีความสุขความเจริญในชีวิต ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงพยายามปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์เพ่ือ
เพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพราะเชื่อว่า พระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า๗๔ 
        พระมหามนตรี วลฺลโภ, (ป้อมสุข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของวัตุมงคลที่มีต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน” ผลการศึกษาวิจัย สรุปได้ว่า “ทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทย มีความเชื่อเรื่องวัตถุมงคล 
เชื่อในอานุภาพของวัตถุมงคลที่ได้รับการปลุกเสก และเชื่อวัตถุมงคลเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนา จึง

                                                           
๗๒ จ านง อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิ่ยาลัย, ๒๕๔๕. 
๗๓ นุชนาฎ เชียงชัย, การใช้อัตลักษณ์เพื่อการส่งสรมิการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง, ๒๕๕๘. 
 
๗๔ พระมหาสมชาย ธีรปภาโส, (บุญเกลี้ยง) “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย”.  
   วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖),   
   บทคัดย่อ. 



๕๒ 
 

ได้ยอมรับและศรัทธาต่อวัตถุมงคลอย่างสนิทใจ ทั้งยังท าให้เกิดความเชื่อต่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ใน
ด้านพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพและสังฆานุภาพต่อวัตถุมงคลว่าจะช่วยคุมครองใฝห้รอดปลอดภัย๗๕  
        พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ, ได้ศึกษาเรื่องพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทย ได้
กล่าวไว้ว่า ค าว่าพระธาตุ มีความหมายเหมือนกับค าว่า “ธาตุ” แต่มีข้อพิเศษออกไปก็คือ เป็นส่วน
ต่างๆกของร่างกายคนที่บรรลุธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์ หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ซึ่งเหลือจากการถูกเผา 
บางทีเรียกว่า “พระอรหันตธาตุ” พระสาวก สาวิกาของพระพุทธเจ้า (หมายรวมถึงพระปัจเจกพุทธ
เจ้า และอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นพระอรหันต์) ค าว่า “พระสารีริกธาตุ” หมายถึงกระดูกของ
พระพุทธเจ้า )  เผ่าชนทั้ งหลายในอดีตถือว่า กระดูกคนเป็นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์  ประเพณีนิยมใน
พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ใด นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรมาจนถึง
พระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคดม การเก็บกระดูกไว้บูชาสักการะปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป๗๖  
        พระมหาประสพฤกต์ จารุวาโท (รัตนยงค์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด
เรื่องการบูชาในพระพุทธศาสนา” เกิดผลจากการศึกษา ได้ข้อสรุปว่า การบูชาเป็นหลักธรรมที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นมงคลอันสูงสุด พ้ืนฐานของการบูชา เกิดจากมนุษย์เห็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เชื่อว่าเป็นอ านาจของสิ่งที่มองไม่เห็น จึงเกิดกลัวภัย หวังความปลอดภัย
ในชีวิตจึงท าการอ้อนวอนบูชา แต่ค าว่าศรัทธา คือความเชื่อ ความเลื่อมใส เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
มีการบูชา แต่ความเชื่อ ความเลื่อมใสนั้น ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องก ากับ๗๗  
        พระชุติพนธ์อานนฺโท (นามสมุทร) ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของเจดีย์ ในพระพุทธศาสนาที่มี
ผลต่อสังคมไทย พบว่า การสร้างเจดีนั้น เพ่ิงจะมีขึ้นภายหลังเมื่อมนุษย์มีความเชื่อว่า คนที่ตายไปแล้ว
จะไม่กลับฟ้ืนคืนชีพขึ้น จึงมีการเผาศพขึ้น แต่ก็ยังเก็บเถ้าถ่านและอัฐิบรรจุไว้ในเนินดินหรือในเจดีย์ใน
พระพุทธศาสนามีลักษณะใหญ่  ๒ แบบคือ (๑) แบบโอ่งคว่ ามีแตรปักอยู่บนยอด (๒) แบบสี่เหลี่ยม 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายเทวาลัยในศาสนาฮินดู๗๘ 
        ประเสริฐ จันทน์หอม, ได้ศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการเจดีย์ประธานสุโขทัย พบว่า กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ สังคมศาสนา มีผลกระทบต่อรูปแบบของเจดีย์โดยเฉพาะกระแส
แนวคิดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละยุค และหลักธรรมที่ชนชั้นปกครองมาเผยแผ่ในสังคม 
อันแสดงถึงความต้องการในเชิงศีลธรรมและคนธรรมในแต่ละยุคสมัย ของสังคมชาวสุโขทัย มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเจดีย์มาโดยตลอด พระสถูปเจดีย์สมัยสุโขทัยสร้างขึ้นมีต้น
ก าเนิดมาจากแนวคิดจากคัมภีร์อรรถกถาที่แต่งในลังกาและพุกาม คือ “คัมภีร์ไตรภูมิพระร่วง” ที่
เรียบเรียงโดยพระมหาธรรมราชาลิไท พระสถูปเจดีย์สมัยสุโขทัย เป็นภาพจ าลองของจักรวาลวิทยา 

                                                           
๗๕ พระมหามนตรี วลฺลโภ (ป้องสุข), อิทธิพลของวัตถุมงคลที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน, วิทยานิพนธ์พุทธศาสนา   
   มหาบัณฑิต. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ. 
๗๖ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ, พระธาตุและพระมสารีริกธาตุกับคนไทย, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิต 
   วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า บทคัดย่อ. 
๗๗ พระมหาประสพฤกษ์ จารุวาโท (รัตนยงค์), การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องการบุชาในพระพุทธศาสนา. 
   วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ. 
๗๘ พระมหาประสพฤกษ์ จารุวาโท (รัตนยงค์), การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องการบูชาในพระพุทธศาสนา. 
   วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ.  



๕๓ 
 

ในทัศนะของชาวสุโขทัย ด้วยกลวิธีทางสถาปัตยกรรม ผ่านระเบียบแนวคิด ระบบสัญลักษณ์และแบบ
แผนพิธีกรรม เพ่ือปลูกจิตส านึกรู้ทางปัญญาของผู้พบเห็นให้ระลึกถึงค าสอน หรือหลักธรรมที่เป็น
รากฐานและเป็นที่นิยมของสังคม๗๙  
        สุพจน์ ทองเนื้อขาว ได้ศึกษาถึงความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุขามแก่น ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ประเพณีและ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระธาตุขามแก่น มี ๓ รูปแบบ คือ ประเพณีพิธีกรรมประจ าปี ประเพณีพิธีกรรม
ส่วนบุคคลและประเพณีพิธีกรรมส่วนรวม ซึ่งประเพณีทั้ง ๓ นี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
เกี่ยวกับความเชื่อพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นลัทธิพราหมณ์และฮีต ๑๒ (จารีต ๑๒) เป็นส าคัญ การท าบุญในฮีต 
๑๒ นั้น เป็นงานบุญเกี่ยวเนื่องจากพุทธศาสนา ส่วนพิธีกรรมพ้ืนบ้านเกี่ยวเนื่องจากศาสนาพราหมณ์ 
คือ พิธีสักการะแด่องค์พระธาตุ เพราะเชื่อว่ามีวิญญาณที่ศักดิ์สิงสถิตอยู่๘๐ 
        พระครูปลัดวิทยา สิริภทฺโท (เที่ยงธรรม), ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพระธาตุของ
ชาวพุทธ: กรณีศึกษา พระธาตุหล้าหนองของประชาชน จังหวัดหนองคาย พบว่า พระธาตุหล้าหนอง
จังหวัดหนองคาย เป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ คือ พระธาตุพระบาทก้ าขวา เบื้องขวา) 
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๘ โดยพระอรหันต์ ๕ รูปต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้สร้างเจดีย์ใหญ่ครอบไว้ใน
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ และพระธาตุหล้าหนองได้พังทลายลงในแม่น้ าโขง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ ประชาชน
ชาวจังหวัดหนองคายจ าลองขึ้นทดแทนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘๘๑ 
        พระราชรัตนาลงกรณ์ ดร. และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาเชิงส ารวจและอนุรักษ์แหล่ง
โบราณคดีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย พบว่า (๑) ประวัติความเป็นมาของแหล่งโบราณคดี
ทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคาย ทั้ง ๕ กรณีได้ (๑.๑) ประวัติของหลวงพ่อพระใส วัดโพธิชัย 
จังหวัดหนองคาย (๑.๒) ประหวัดพระธาตุหล้าหนอง วัดพระธาตุ จังหวัดหนองคาย (๑.๓) ประหวัด
พระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย (๑.๔) ประวัติพระองค์ตื้อ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ 
จังหวัดหนองคาย (๑.๕) ประวัติพระธาตุโพนจิกเวียงงัว จังหวัดหนองคาย สามารถแบ่งได้เป็นสอง
ประเภท คือ (๑) ประวัติของประวัติของแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 
ประเภทโบราณสถาน ได้แก่ พระธาตุหล้าหนอง วัดพระธาตุ พระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน และ
พระธาตุโพนจิกเวียงงัว เป็นประวัติที่มีแหล่งที่มาเดียวกันก็คือ ต านานพระอุรังคธาตุว่าด้วยการสร้าง
พระธาตุทั้ง ๓ แห่งนั้น เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซี่งมีอายุ
ร่วมสมัยกับพระธาตุพนมที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาในหลายยุคหลายสมัย (๒) ประวัติของแหล่ง
โบราณคตดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ประเภทโบราณวัตถุ ได้แก่หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์
ชัย พระองค์ตื้อ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ ใน ๒ กรณีนี้ ประวัติหลวงพ่อพระใส เป็นประวัติที่เกี่ยวกับ

                                                           
๗๙ ประเสริฐ จันทน์หอม, วิวัฒนาการเจดีย์ประธานสมัยสุโขทัย.วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,  
   (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
๘๐ สุพจน์ ทองเนื้อขาว, ความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุขามแก่น ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น. 
   วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๑), หน้า บทคัดย่อ. 
๘๑  พระครูปลัดวิทยา สิริภทฺโท (เที่ยงธรรม), ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพระธาตหุล้าหนอง ของประชาชน  
    จังหวัดหนองคาย.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
    วิทยาลัย, ๒๕๕๔),  หน้า บทคัดย่อ. 



๕๔ 
 

ประวัติศาสตร์ของ ๒ อาณาจักร คือ อาณาจักรสยามและอาณาจักรล้านช้าง เริ่มตั้งแต่การก่อสร้าง
จนถึงการอัญเชิญมาที่จังหวัดหนองคาย ส่วนประวัติพระองค์ตื้อวัดชมพูองค์ตื้อ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ 
เป็นประวัติที่มีความเป็นมาจากนิทานปรัมปรา แต่ก็เชื่อกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่สร้างมาในสมัย
พระมหากษัตริย์ในราชอาณาล้านช้างทรงพระนามว่า พระไชยเชษฐาธิราชเจ้า๘๒  
        วันดี ยงชูยศ ได้ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดและมัสยิด โดยศึกษาเฉพาะกรณี อ าเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า “บทบาทของวัดในสมัยพุทธกาลนั้นแตกต่างไปจากบทบาทของวัดในอดีต 
บทบาทของวัดในพุทธกาล คือ บทบาททางศาสนาหรือบทบาทที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้น บทบาทของ
วัดในสังคมไทยในอดีตที่ศาสนาพุทธเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทย และเจริญรุ่งเรืองและคนไทยได้นับ
ถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ วัดกลายเป็นศูนย์กลางของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งในด้านศาสนาและอาณาจักร ต่อมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนเปลี่ยนไป สถาบันของศาสนาทั้งสอง
ต้องลดบทบาทหลายอย่างที่เคยมี จนกระทั่งในระยะหลัง สถาบันทั้งสองจ าเป็นจะต้องฟ้ืนฟูปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้สถาบันสามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมปัจจุบันได้ โดยพยายามรักษาบทบาทด้านศาสนาพร้อมกับส่งเสริมการศึกษาความรู้ทั่วไปและ
สงเคราะห์ชุมชนในด้านอื่นมากขึ้น๘๓  
        จากการศึกษางานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า พระธาตุหรือพระบรม
สารีริกธาตุ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อชาวพุทธเป็นอย่างยิ่ง เพราะโบราณวัตถุและโบราณสถาน
เหล่านั้นเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน พระธาตุหรือพระบรมธาตุเป็นที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ชาวพุทธมีความศรัทธาและ
ท าการสักการบูชาเพ่ือเป็นมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนได้จัดพิธีกรรมทางพุทธศาสนาทั้งที่เป็นพิธีราษฎร์
และพิธีหลวงของแต่ละพ้ืนที่ พระธาตุหรือพระบรมธาตุ โดยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่ภายในวัด ดังนั้นจึง
เป็นหน้าที่ของวัด หรือพระสงฆ์จะต้องดูแลรักษา ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ให้สถานโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเหล่านั้นให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาต่อไป 
  

                                                           
๘๒  พระราชรัตนาลงกรณ์ ดร. และคณะ, ศึกษาเชิงส ารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัด 
    หนองคาย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย, ได้รับทุน 
    สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗, หน้า บทคัดย่อ. 
๘๓  วันดี ยงชูยศ, การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดกับมัสยิดศึกษาเฉพาะกรณีอ าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริญญา  
    อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๙. 



๕๕ 
 

บทท่ี ๓ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
        การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth 
Interview)  และการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เป็นผลกระทบของการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒน ธรรมของไทย-ลาว ในปัจจุบัน และสรุปเป็นแนวทางในการน าเสนอ
ยุทธศาตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว โดยก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยไว้ ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ พ้ืนที่การศึกษา 
๓.๓ ผู้ให้ข้อมูล 
๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๖ การรักษาจรรยาบรรณและการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล 
๓.๗ การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
๓.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๙ การสรุปข้อมูล 
๓.๑๐ การน าเสนอข้อมูล 

  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) แบบปรากฎการณ์วิทยา โดย
การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) สัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) และการประชุม
กลุ่ม (Focus Group) 

 

๓.๒ พื้นที่ในการศึกษา 
       พ้ืนที่ในการศึกษาท่ีคณะผู้วิจัยเลือกส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
        ๓.๒.๑ พระธาตุที่ส าคัญของประเทศไทย คือ พระธาตุหล้าหนองและพระธาตุบังพวน พระธาตุ
ที่ส าคัญของประเทศลาว  คือ พระธาตุหลวง  พระธาตุขาว และวัดสีเมือง  
           ๓.๒.๒ วัดที่ส าคัญของประเทศไทย คือ วัดโพธิ์ชัย  และวัดศรีชมพูองค์ตื้อ  วัดที่ส าคัญของ
ประเทศลาว คือ วัดสีสะเกด และวัดองค์ตื้อ 
           ๓.๒.๓ วัฒนธรรมประเพณีไทย-ลาว คือ ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีแข่งขันเรือยาว  



๕๖ 
 

 
๓.๓ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
        คณะผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาว ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย และเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด จ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย  
        ๓.๓.๑ เจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดของประเทศไทย  จ านวน  ๒  แห่งละ ๕  รูป/คน  รวม ๑๐ 
รูป/คน 
        ๓.๓.๒ เจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดของประเทศลาว  จ านวน  ๒  แห่งละ ๕  รูป/คน  รวม ๑๐ 
รูป/คน 
      ๓.๓.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทย 
๕ คน 

       ๓.๓.๔ เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศลาว ๕ 
คน 
 
๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
        การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีจัดท าขึ้นมาตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดย
ไม่มีการก าหนดกฏเกกณฑ์เกี่ยวกับค าถามและขั้นตอนอย่างเข้มงวดไว้ล่วงหน้า หากแต่ เน้นการถาม
เพ่ือการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติเพ่ือศึกษาบริบทและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่การวิจัย  
ข้อค าถามในการสัมภาษณ์เป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด เช่น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มี
ประวัติความเป็นมาอย่างไร?  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมากไหม?  นักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรม
การท่องเที่ยวใดบ้าง? และการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท าให้เกิดผลกระทบกับสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างไรบ้าง? เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกเป็นกันเองและให้ข้อมูลที่มีคุณภาพโดยไม่รบกวนความ
เป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลและความเป็นปกติของบริบทพ้ืนที่การวิจัยมากจนเกินไป อีกทั้งการศึกษา
ครั้งนี้ได้ใช้แบบบันทึกภาคสนามในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและครอบคลุมบริบทของพ้ืนที่การวิจัย โดยแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบบันทึก
ภาคสนามนี้ เมื่อจัดท าขึ้นแล้ว คณะผู้วิจัยได้น าไปปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญ ปรับแก้จนผู้ เชี่ยวชาญ
เห็นสมควรจึงน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ร่วมกับการใช้เทปบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๔.๑ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์

นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย -
ลาว เพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกไว้ดังนี้ 

 
 
 
 



๕๗ 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบ 
ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 

 
ค าชี้แจง  

๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้ใช้เพ่ือสัมภาษณ์ เจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดของประเทศไทย-
ลาว และเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทย-ลาว 

๒. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ใช้เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 

๓. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เป็นผู้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียง
และจดบันทึกภาคสนาม 

๔. แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบให้ตอบบรรยายตามความ
คิดเห็น มี ๔ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง/มีอิทธิพลต่อผลกระทบ

ของสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 
ตอนที่ ๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา

และวัฒนธรรมของไทย-ลาว 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมของไทย-ลาว 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  

๑. ชื่อ-สกุล........................................................................................ . 
๒. เชื้อชาติ.............................................................. ............................  
๓. อายุ................................................................... .............................  
๔. อาชีพ/ต าแหน่ง..............................................................................  

 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง/มีอิทธิพลต่อผลกระทบของ
สถานทีท่่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 

๑. สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมาก
ไหม?  โดยมากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงเดือนใดหรือเทศกาลใดบ้าง? นักท่องเที่ยวที่มา
ท ากิจกรรมการท่องเที่ยวใดบ้าง? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๕๘ 
 

 
๒. การเดินทางมาท่องเที่ยวท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท าให้เกิดผลกระทบกับสถานที่

ท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

๓. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง/มีอิทธิพลต่อผลกระทบของสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย-ลาว มีอะไรบ้าง? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ ๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย-ลาว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ของไทย-ลาว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
\ 
 

ผู้สัมภาษณ์…………………………………………………..  
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ..................  
เวลา...............................ถึง.................................. 
 



๕๙ 
 

๓.๔.๒ แบบบันทึกภาคสนาม 
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบบันทึกภาคสนาม เพ่ือการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์

และผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย -ลาว เพ่ือใช้ในการจด
บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตุไว้ดังนี้ 
 
 

แบบบันทึกภาคสนามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบ 
ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 

 
ชื่อกลุ่มเป้าหมาย.......................................................................................................... ......................... 
วันที่...................................เดอืน...................................พ.ศ.................................. ...เวลา...................... 
สถานที่ที่ท าการสังเกต
........................................................................... .................................................................................... 
กิจกรรม
...............................................................................................................................................................  
จุดมุ่งหมายในการสังเกต 

๑. ............................................................................................................................. ..................... 
๒. ............................................................................................................................. ..................... 
๓. ............................................................................................................. ..................................... 

 
สิ่งท่ีเห็นตามความเป็นจริง 
(Observational Note) 

การตีความเบื้องต้น 
(Interpretative Note) 

ประเด็นทางระเบียบวิธี 
(Methodological Note) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



๖๐ 
 

๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลหลักแบบรายบุคคล เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยใช้การบันทึกภาคสนาม เครื่องมือในการ
วิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกภาคสนาม เทปบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ เพ่ือใช้ยืนยัน
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักนั้น คณะผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์
ตามแนวค าถาม (Guide line) ที่ก าหนดขึ้นจากวัตถุประสงค์การวิจัย โดยคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

๓.๕.๑ ก่อนเริ่มการท าการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยขอความยินยอมใน การให้
ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ขออนุญาตในการจดบันทึก  บันทึกภาพ
และบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ ชี้แจงเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยประมาณ ๖๐-๙๐ นาที ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว
คณะผู้วิจัยจึงเริ่มท าการสัมภาษณ์  

๓.๕.๒ ในขณะสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยใช้การจดบันทึกประเด็นที่ส าคัญและ
ข้อมูลที่เป็นลักษณะท่าทาง น้ าเสียง ตามความเป็นจริงโดย นอกจากนี้คณะผู้วิจัยท าการบันทึก วาด
ภาพเกี่ยวกับบริบทแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ในเชื่อมโยงประเด็นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๕.๓ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเทปถูกน ามาถอดความเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูล
ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ส าหรับประเด็นที่ตกหล่นจะถูกเพ่ิมเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป การ
ถอดความคณะผู้วิจัยท าการถอดแบบค าต่อค า จากนั้นจึงน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๕.๔ คณะผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจนไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่
เกิดข้ึนที่เรียกว่า ข้อมูลอิ่มตัว (Data Saturation) จึงหยุดท าการสัมภาษณ์ การอ่ิมตัวของข้อมูลในที่นี้ 
คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ส่วนใหญ่มีลักษณะทับซ้อนสาระในประเด็นเดียวกัน 

๓.๕.๕ คณะผู้วิจัยน าข้อมูลมาจัดเรียงแยกย่อยเป็นประเด็นเพื่อใช้ในการประชุมกลุ่ม 
(Focus Group) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย-ลาว เพ่ือหาแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย-ลาว 
 
๓.๖ การรักษาจรรยาบรรณและการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล 
        คณะผู้วิจัยได้ให้ความเคารพในสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ของผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทุกครั้ง คณะผู้วิจัยจะแนะน าตนเอง  อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้เกียรติ  
สร้างความไว้วางใจ และยึดถือความสมัครใจยินยอมในการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นประเด็นส าคัญ 
โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยจะขออนุญาตในการบันทึกเสียง และจดบันทึกข้อมูลจากการ
สังเกต และในระหว่างการสัมภาษณ์หากผู้ให้ข้อมูลไม่ยินยอมในการให้ข้อมูลหรือขอยุติการสัมภาษณ์
ก็สามารถท่ีจะกระท าได้ในทันที 



๖๑ 
 

 
๓.๗ การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
        เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยสรุปประเด็นค าตอบต่อผู้ให้ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบผล
การบันทึกและการยินยอมในการให้ข้อมูล และขอให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบว่ามีประเด็นหนึ่งประเด็นใด
ที่ต้องการเพ่ิมเติมอีกหรือหรือลดทอนหรือไม่ จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนี้ 

๓.๗.๑ ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้ากับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การจดบันทึก การบันทึกเสียง ภาพถ่ายบริบทแวดล้อม และหลักฐานทุกชิ้นว่าไม่มีการบิดเบือนจาก
ความเป็นจริง  

๓.๗.๒ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลเพ่ือยืนยันข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกว่าเป็นความจริงและ
สอดคล้องกัน 

๓.๗.๓ ตรวจสอบด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อยืนยันข้อมูลว่าเป็นความจริงและสอดคล้องกัน  

๓.๗.๔ ตรวจสอบความครอบคลุมประเด็นการศึกษาของข้อมูลโดยการน าข้อมูลไป
ตรวจสอบกับวัตถุประสงค์การศึกษา 
 
๓.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแบบ Content Analysis โดย
ท าการก าหนดมโนทัศน์ (Coding process)  การเริ่มให้มโนทัศน์  (Open coding)  ด้วยการแยกแยะ
ข้อมูล ลงรหัส (Coding)  เปรียบเทียบให้ความหมาย (Conceptualizing) และจัดหมวดหมู่  
(Categorizing) ให้กับข้อมูล เมื่อคณะผู้วิจัยแยกแยะข้อมูลโดยที่ผ่านการลงรหัสดังกล่าวแล้ว 
คณะผู้วิจัยจะน ามาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่ เพ่ือน าไปสู่การสร้างแนวทางการน าเสนอ
แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
 
๓.๙ การสรุปข้อมูล 

คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสรุปร่วมกับผลของการ
ประชุมกลุ่ม (Focus Grop) เพ่ือท าความเข้าใจ หาข้อสรุปของปรากฎการณ์ ผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว รวมถึงสรุปแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
๓.๑๐ การน าเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้  คณะผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยที่เป็นข้อเท็จจริงในลักษณะการ
พรรณนาความ (Description Presentation) ถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาวและวิเคราะห์ SWOT ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม



๖๒ 
 

ไทย-ลาว เพ่ือเปรียบเทียบเชื่อมโยงให้ได้แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวบนบริบทของความจริงเพ่ือน าเสนอผลตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย 

 
 
 

   
 



๖๓ 

 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
        ผลการวิจัยในบทนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือน าเสนอผลตามวัตถุประสงค์
การวิจัยตามล าดับ ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยได้จ าแนกผลการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ นโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 

๔.๒ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย 

๔.๓ แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 

๔.๑ นโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
ในจังหวัดหนองคาย 
        จากการศึกษาพบว่า นโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ได้แก่  

๔.๑.๑ วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙   
๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
๔.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
๔.๑.๔ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๔.๑.๕ ค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗) และ

แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) สรุปไดด้ังนี้ 
 
๔.๑.๑ วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ 
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ พบว่า เป็นการ

ด าเนินการในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป เพ่ือประสาน
ประโยชน์และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยวของประเทศ 
คือ ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวต่อประเทศในองค์รวม ได้แก่ การเป็นแหล่งเพ่ิมรายได้  ให้แก่
ประเทศ และกระจายรายได้สู่ประชาชน การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 
และการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในขณะเดียวกัน การพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ต้องค านึงถึงค่านิยมหลักของการท่องเที่ยวของประเทศ  การปรับสมดุลการ
ท่องเที่ยว การเชิดชูวิถีความเป็นไทย และการให้ความส าคัญว่า คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย โดยยกการให้ความส าคัญต่อความ
ยั่งยืนของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และการกระจายรายได้และความเจริญของประเทศให้เป็น
วาระแห่งชาติ ดังนั้น จึงได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ เพ่ือเป็นกรอบชี้น า



๖๔ 

 

การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว ซึ่งเป็นผลสังเคราะห์จากการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากบริบทสภาพแวดล้อมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว รวมทั้งได้มีการผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนี้ 
        "ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน"๘๓ 
        มีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองค์ประกอบ ๕ ประการ  คือ 
        ประการที่ ๑ ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก ด้วยการยกระดับคุณภาพ
และเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล มุ่งเพ่ิม 
รายได้จากการท่องเที่ยว โดยเน้นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและวันพักต่อครั้งของการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 
        ประการที่ ๒ การเติบโตอย่างมีดุลยภาพ โดยส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตของการท่องเที่ยว
ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยว
ตามถิ่นที่อยู่ และระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ ส่งเสริมดุลย
ภาพในการเติบโตระหว่างพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการกระจายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมือง
ท่องเที่ยวรองและพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาล 
        ประการที่ ๓ การเติบโตบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย สร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว
และประชาชนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็น
เจ้าบ้านที่ดีสาหรับประชาชนทุกระดับ 
        ประการที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาค
ส่วน โดยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพ่ิมรายได้ และกระจายรายได้แก่ประเทศ พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เเละสร้างโอกาสเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ในเมืองรองและชนบทและสนับสนุนภาคการลงทุนแก่ธุรกิจในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
        ประการที่ ๕ การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม การบริหาร
ความสามารถในการรองรับ และการปลูกฝังจิตสานึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืน
ของวัฒนธรรม โดยการเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        โดยมีก าหนดเเนวทางการพัฒนา (Roadmap) ในระยะ ๒๐ ปี เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามกรอบเวลาในการพัฒนาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย ทั้ งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาวไว้ดังนี้๘๔ 
                                                           
๘๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙, หน้า ๘. 
๘๔ เรื่องเดียวกัน หน้า ๙-๑๑. 



๖๕ 

 

 
ช่วงเวลา แนวทางการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การท่องเที่ยว

ไทย พ.ศ. ๒๕๗๙ 
ระยะสั้น หรือ ภายใน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ๑. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึ่งในตัว

จักรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมมาก 
ขึ้นในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒. ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวชั้นน าในด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทางทะเล และ
การแพทย์ และการใช้จ่ายต่อหัวเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องสาหรับกลุ่มภูมิศาสตร์หลักปัจจุบัน (เช่น 
จีน และ ASEAN) ทั้งนี้ เริ่มมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาในรูปแบบ 
การท่องเที่ยว (Seg ments) ใหม่ และเริ่มมีการ
ขยายเป้าหมายกลุ่มภูมิศาสตร์เพิ่มเติม 
๓. กฎและข้อบังคับให้เคร่งครัดมากขึ้นในด้าน
ความยั่งยืน และผู้ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยวมีความเข้าใจและตระหนักถึงความ
สาคัญของความยั่งยืน 
๔. ประเทศไทยเป็น Gateway สู่การท่องเที่ยวใน
อนุภูมิภาค CLMVT โดยนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนการไป
ท่องเที่ยวในประเทศอ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาค 

ระยะกลาง หรือ ภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๐) ๑. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึ่งในตัว
จักรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและลดความ 
เหลื่อมล้ าของคนในชาติ โดยชุมชนท้องถิ่นมีความ
พร้อมที่จะเป็นผู้น าในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒. ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวชั้นน าในอีก
อย่างน้อย ๑ รูปแบบการท่องเที่ยวนอกเหนือจาก
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทางทะเล และ
การแพทย์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสา
หรับกลุ่มภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางขึ้น 
๓. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ยั่งยืนในการท่องเที่ยวอย่างเเท้จริง 
๔. ประเทศไทยเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวใน



๖๖ 

 

ภูมิภาค ASEAN โดยนักท่องเที่ยวจ านวนมาก
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนการไป
ท่องเที่ยวในประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

ระยะยาว หรือ ภายใน 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๗๙) ๑. ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของ
เอเชีย แปซิฟิกในรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง
ทะเลและชายหาด และเชิงการแพทย์ 
๒. ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก และ
การใช้จ่ายต่อหัวเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่ม
นักท่อง เที่ยว 
๓. มีการพัฒนาเขตการท่องเที่ยวตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของทุกจังหวัด 
๔. การท่องเที่ยวเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมโดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
๕. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น าของเอเชียแปซิฟิก 
ในด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
๖. ประเทศไทยเป็นประตูแห่งการเดินทาง
ท่องเที่ยวสู่ทวีปเอเชียแปซิฟิก 

 
 
        ๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
        จากการศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พบว่า  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง  ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิธีการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ อัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 
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และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
        ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”๘๕ 
        เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ
ยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและ
กระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ๘๖ 
        จากการศึกษาพบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ ๔ การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันว่าด้วยการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว๘๗  โดยการเป็น
จุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วน
ของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัต
                                                           
๘๕ ส านักนายกรัฐมนตร,ี ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐), ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๒  
   ก, หน้า ค าน า. 
๘๖ เรื่องเดียวกัน หน้า ๘. 
๘๗ เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๖. 



๖๘ 

 

ลักษณ์และวัฒนธรรมไทยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทาง
เศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ 
โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริม
การตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ
และผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของ
แต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาวตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการ
สร้างรายได้ไปสู่ชุมชน  และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เพ่ือการ
เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน า
ต่อ ซึ่งผลการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถน าเสนอเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
        ๑. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  เป็นประเด็นที่มุ่งเน้นส่งเสริมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้า
และบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การท าการตลาด และการบริหาร
จัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมี
เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการป้องกันการ
ลอกเลียนแบบซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันน าไปสู่การสร้าง
ภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พร้อมทั้งการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 
        ๒. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เป็นประเด็นการสร้างแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติของโลกเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเดินทางเพ่ือประกอบ
ธุรกิจและการท่องเที่ยว ทั้งยังมีความพร้อมด้านการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ โดยพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนส่ง ระบบดิจิทัลเพ่ือการติดต่อสื่อสาร เพ่ืออ านวย
ความสะดวกทั้งในการเดินทางเข้ามาเพ่ือการประชุมและการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน
พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายพ้ืนที่จุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และการ
พักผ่อนระหว่างประชุมจากเมืองหลักสู่เมืองอ่ืนที่มีศักยภาพของไทย รวมถึงสร้างพ้ืนที่หรือช่อง
ทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง รวมถึง
การส่งเสริมให้การพักผ่อนระหว่างการประชุมเป็นการจูงใจและต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจน
การสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนที่ไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืน
เพ่ือให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการสร้างรูปแบบและจูงใจการเดินทางเข้ามา
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ประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยวด้วยการอ านวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนต่างๆ พร้อมทั้ง
การสร้างความพร้อมของธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่ธุรกิจ 
        ๓. การท่องเที่ยวส้าราญทางน ้า มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
ส าราญทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
เนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการชื่นชมธรรมชาติ การร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมไทยตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ า ทั้งเรือส าราญและเรือยอร์ช ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามัน
และอ่าวไทย เกาะ แก่ง ที่สวยงาม รวมทั้งการท่องเที่ยวตามแม่น้ าล าคลอง น าไปสู่ศูนย์กลาง
ท่องเที่ยวส าราญทางน้ าโดยการปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือหลัก การ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคของท่าเรือ มารีน่า และท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน 
และการบริหารจัดการท่าเรือท้ังในเรื่องความสะอาด และการจัดการความปลอดภัยของท่าเรือและมา
รีน่าที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
ตามแม่น้ าล าคลองที่ส าคัญ และมีมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ า
ให้เชื่อมต่อกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสร้างให้เกิดเส้นทาง
และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางน้ า น าเทคโนโลยีมาใช้
อ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
บุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม รวมถึงการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยว โดยค านึงถึงความยั่งยืนของพ้ืนที่การท่องเที่ยว๘๘ 
        ๔. การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เป็นการใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับต่างประเทศ เพ่ือขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการ
เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ โดยการ
จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ดังเช่น เส้นทางจุดร่วมทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพ่ือน
บ้าน โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศระหว่างกันใน
ภูมิภาค และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการท าการตลาดร่วมกันในเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและ
แนวโน้มของตลาดยุคใหม่ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน
ประเทศ ให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวกับต่างประเทศและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
และทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์
ชุมชน รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการต่อเนื่อง เพ่ือขยายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่เมืองและ
                                                           
๘๘ ส านักนายกรัฐมนตร,ี ยุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐), ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี  
   ๘๒ ก, หน้า ๒๘. 
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ชุมชนเพ่ิมจากการท่องเที่ยวของประเทศ และการส่งเสริมการขยายธุรกิจและการท าตลาดท่องเที่ยว
ของไทยในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ 
        ๕. เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย
ตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียง
เศรษฐกิจแห่งเอเชีย เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้าการลงทุน 
และการท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือรองรับการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับการขนส่งทางน้ าและ
ระบบรางมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลางและท่า
อากาศยานในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมาก
ขึ้น พร้อมทั้งการวางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลักของภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ 
เพ่ือรองรับการเพ่ิมจ านวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความเชื่อมโยงกัน 
ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกันและสร้างความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างกันในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากท่ีสุด 
        ๖. การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความ
มั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ตะวันตกเพ่ือเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอ่ืน ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และการ
เสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน 
และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 
        ๗. การเพิ่มพื นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน
ภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทย 
ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจ
เฉพาะด้านเพ่ือส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่
เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน และ
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กระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ ของไทย การสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้าน
โดยอาศัยความได้เปรียบที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของ
เกษตรอุตสาหกรรมและบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือให้เมืองเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็นเจ้าภาพจัด
เทศกาลความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความส าคัญกับการใช้มหาวิทยาลัยใน
แต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพ่ือให้เป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค๘๙ 
        ๘. การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมี
ความแตกต่างเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการ
แสดงผลงานของธุรกิจสร้างสรรค์ การให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความ
ต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการช าระเงิน
รูปแบบใหม่โดยการสร้างตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชันและช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนใน
อนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น และการ
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่ีมีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค้า
โดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต๙๐ 

 
        ๔.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
        จากการศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) พบว่า เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ ๆ  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคม รวมถึงการใช้นวัตกรรมสาหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึง
ระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ 
ปีของแผนฯ จะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมน ามาใช้ในทุกด้านของการ
พัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม ซึ่งเป็น
การพัฒนาที่เกิดจากการขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand ๔.๐)  มีการปรับเปลี่ยนการ
บริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญ  การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงการ
ปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน
                                                           
๘๙ ส านักนายกรัฐมนตร,ี ยุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐), ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี  
    ๘๒ ก, หน้า ๒๘-๓๐. 
๙๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓. 



๗๒ 

 

ไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เป็นการพัฒนาเชิงรุก
เพ่ือเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจัง๙๑  
        แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม  เมื่อศึกษาถึงประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย พบว่า ประเด็นที่เป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย คือ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนา เนื่องจากประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่น
มากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เวทีภูมิภาค และเวทีประเทศเพ่ือนบ้าน การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย 
การพัฒนาสร้างความพร้อมภายในประเทศเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และ
ระบบโครงข่ายพลังงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลิตและการบริการ การพัฒนาพ้ืนที่
ภาคและเมือง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาเมืองและ
พ้ืนที่ชายแดนที่เชื่อมโยงศักยภาพของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย อาทิ ความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป. ลาว
ในการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดนระหว่างกัน  ในรูปแบบพันธมิตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมชัดเจนมากขึ้นโดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาคัญ อาทิ 
ถนน รถไฟ พลังงาน และท่าเรือน้าลึกในอนุภูมิภาค ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ภาครัฐวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพรวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเชี่ ยวชาญ เพ่ือสร้างรายได้และ
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับประเทศคู่ค้านอกกลุ่มอ่ืนๆ๙๒ ซึ่ง
สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
        ๔.๑.๓.๑ แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 
        กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงที่ไทยเป็นคู่ค้าที่
สาคัญที่สุดอยู่ในปัจจุบัน และเป็นช่องทางเจาะเข้าสู่ประเทศจีนและอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่ขนาดจาน
วนผู้บริโภคสูงสุดของโลก การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือความเจริญเติบโตของอนุ
ภูมิภาคร่วมกัน ลดช่องว่างทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ผ่านการเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันและ

                                                           
๙๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
   ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), หน้า ๓-๔. 
๙๒ เรื่องเดียวกัน หน้า ๔๙. 



๗๓ 

 

กระชับความสัมพันธ์ของชุมชน หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ ๓Cs (Connectivity, Competitiveness 
และ Community) ความก้าวหน้าการด าเนินงานสาคัญของไทย ได้แก่  
        ๑.๑) การให้ความช่วยเหลือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ 
เส้นทางถนนหมายเลข ๑๑ ในสปป.ลาว เส้นทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ในสปป.ลาว  
        ๑.๒) การที่ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานของแผนงาน GMS ในเรื่องท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม 
เกษตร และการเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานด้านพลังงาน และการรถไฟของภูมิภาคในอนาคต
ปัจจุบัน แผนงาน GMS ได้มีการจัดท ากรอบการลงทุนของอนุภูมิภาค (Regional Investment 
Framework: RIF) ร่วมกัน โดยได้มีการจัดล าดับสาคัญของโครงการที่จะต้องเร่งด าเนินการในช่วงปี 
๒๕๕๗-๒๕๖๑ จ านวน ๙๑ โครงการ มูลค่ารวมการลงทุนทั้งสิ้น ๒๓.๑ พันล้านดอลลาร์ โดยโครงการ
ล าดับสูงสุด คือ ด้านคมนาคมขนส่งจะมีจ านวนโครงการและเงินลงทุนมากที่สุด ตามมาด้วยด้าน
พลังงาน การท่องเที่ยว และการเกษตร ตามล าดับ และมีแนวโน้มการลงทุนสูงขึ้นในด้านการพัฒนา
เมือง ICT และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
        ๔.๑.๓.๒ กรอบความร่วมมืออาเซียน 
        อาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๕๘ และแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
๓ เสาหลัก ได้แก่  

๑) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
๒) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Culture Community: ASCC)  
๓) ประชาคมการเมืองและความม่ันคง (ASEAN Political-Security Community: APSC)  
โดยที่ผ่านมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการก าหนดเป้าหมายและพันธกรณีใน ๔ เรื่อง 

ได้แก่  
๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 

แรงงานมีฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น  
๒) การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ผ่านการก าหนดนโยบายการแข่งขันให้

มีความยุติธรรม เสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสิทธิทรัพย์สินทาง
ปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าหนดมาตรการด้านภาษี และก าหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคโดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสร้างขีด
ความสามารถผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการริเริ่มเพ่ือการรวมกลุ่มของอาเซียน ( Initiative for 
ASEAN Integration: IAI) เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

๔) การเข้าร่วมเป็นส่วนส าคัญในระบบเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
ของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน โดยสาขาที่เร่งรัด 
ได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว สาขาขนส่งทางอากาศ และ
สาขาโลจิสติกส์ นอกจากนี้ อาเซียนได้ประสานจัดท าความตกลงการยอมรับร่วมเพ่ืออ านวยความ
สะดวกทางการค้าและเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกัน และส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี ผ่านการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recogmition Arrangement: MRA) 
ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงาน



๗๔ 

 

เชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามร่วมกันแล้วใน ๘ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี การส ารวจ และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจาการศึกษาพบว่าการ
ด าเนินงานในสาขาวิชาชีพด้านท่องเที่ยวนับเป็นวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มากที่สุดเนื่องจากไม่มี
กฎหมายภายในประเทศควบคุม๙๓ 
        ๔.๑.๓.๓ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา 
ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) 
        ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคเอเชีย ส่งเสริมความเข้าใจ ความไว้เนื้อ
เชื้อใจ และความร่วมมือที่จะนาไปสู่สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง โดยใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิก เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ลดช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา๙๔ 
        ๔.๑.๓.๔ แผนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว  
        โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๑.๓.๔.๑ การเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่าง
เข้มแข็งโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ก) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อาทิ การท่องเที่ยว การ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ การค้าส่งค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้าง ต่อเรือและซ่อมเรือ 
และบริการสาธารณูปโภค ธุรกิจด้านการกีฬา บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ (MICE) เป็นต้น โดยส่งเสริมการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ธุรกิจบริการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานและกาหนดให้มีมาตรฐานธุ รกิจ
ภาคบริการตามมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาด และ
พัฒนายกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งภายในและระหว่างประเทศเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมเพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 

ข) การยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต 
อาทิ ธุรกิจบริการดิจิทัล การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ และบริการวิชาชีพให้ก้าว
ไปสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ อาทิ กิจการ Cloud Service 
แอพพลิเคชั่นทางการเงิน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
บนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
                                                           
๙๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  
   ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), หน้า ๕๒. 
๙๔ เรื่องเดียวกัน หน้า ๕๙. 



๗๕ 

 

ค) การสร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ โดยกาหนดให้มีหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคบริการของประเทศทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการทั้งระบบ ควบคู่กับการ
ก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบทิศทางและเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคบริการใน
ภาพรวมและธุรกิจบริการรายสาขาที่มีศักยภาพ 

๔.๑.๓.๔.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ก) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยด าเนินการ  

(๑) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้
ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิต
ชุมชน อาทิ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คน
ในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก  

(๒) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว  การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยว
กลุ่มมุสลิม  

(๓) ฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยในสายตาโลก  
(๔) ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปูาหมายทั้งตลาด

ศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ 
คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้นเพ่ือลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ  

(๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม
มัคคเุทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ  

(๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก 
ทางน้ าและทางอากาศ 

ข) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวดังนี้  

(๑) เร่งปรับกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการสา
หรับอนาคต โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการหลักการและการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ



๗๖ 

 

ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถนาไปสู่การอ านวยความสะดวกและการพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการได้ตรงตามทิศทางท่ีกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

(๒) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมกีฬา ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวของประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และการ
จัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากล   

(๓) ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ของ
บุคคล 

ค) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
และการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม๙๕ 
        ๔.๑.๓.๕ แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงหนือเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้
กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 
        จากการศึกษาพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-
ลาว ในจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 

๔.๑.๓.๕.๑ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 

ก) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ ท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและสุขภาพ 
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว
ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะ
เครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น 

ข) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ  สี่เหลี่ยม
วัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและ
ท้องถิ่นท้ังในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 ๔.๑.๓.๕.๖ แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของ
ประเทศ 

เป็นแผนงานที่มาจากการการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
สะท้อนให้เห็นจากรายได้การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาคัญหรือโดยเฉลี่ย ๒๕.๙ ล้านคนในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๘ ซึ่งส่งผลดีต่อ
                                                           
๙๕ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
    ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), หน้า ๙๓-๙๔. 



๗๗ 

 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในภาคบริการเกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ได้รับ
ความนิยมและแหล่งท่องเที่ยวรองที่เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วจาก
การเติบโตที่ขาดความตระหนักถึงความสมดุลระหว่างแหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและประชาชนใน
พ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ การจัดทาแผนพัฒนาเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและรองจึงเป็นมาตรการสาคัญ
เพ่ือธารงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานักท่องเที่ยวผ่านความสวยงาม
และอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวในระยะยาว๙๖ 

๔.๑.๓.๕.๗ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางน ้าและทางรถไฟ 

เนื่องจากของการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีรูปแบบ ความแตกต่างที่หลากหลายตามพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระแสความนิยมของสังคม ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึงได้รับ
ความนิยมเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น าการนวดแผนไทยและสปาเป็นจุดเด่นของ
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่มีอัตลักษณ์ด้วยความแตกต่างของรูปแบบกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนของการท่องเที่ยวแต่ละราย
สาขา จึงมีความจ าเป็นต่อการจัดท าแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับตลาดการท่องเที่ยว
กลุ่มเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เกิดความสนใจกิจกรรมท่องเที่ยวรายสาขาใน
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน๙๗ 

๔.๑.๓.๕.๘ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเชิงกลุ่มพ้ืนที่และเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยว จึงได้ออกกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๕ เขต 
ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในอีก 
๓ เขต ประกอบด้วย เขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง เขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเขต
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง ๘ เขตจะครอบคลุมพ้ืนที่การท่องเที่ยวที่สาคัญทั่ว
ประเทศ ซึ่งการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรองเพ่ิมขึ้น๙๘ 

๔.๑.๓.๕.๙ แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ น 
เนื่องจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีขีดความสามารถในการรองรับที่จ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
                                                           
๙๖ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๐๓. 
๙๗ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
   ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), หน้า ๑๐๓. 
๙๘ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๐๔. 



๗๘ 

 

ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว จึงมี
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้น ควรจัดทาแผนพัฒนา
ที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ของพ้ืนที่ท่องเที่ยว และเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 

๔.๑.๓.๕.๑๐ โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจ้านวนนักท่องเที่ยวในพื นที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ให้เป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity) 

เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากที่อยู่ในพ้ืนที่เชิงอนุรักษ์กาลังประสบปัญหาจากความ
แออัดของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยกรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาคราบน้ ามันจากเรือโดยสาร ปัญหาการจัดการขยะจ านวนมาก หรือแม้แต่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งยากต่อการฟ้ืนฟูในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น 
มาตรการที่จ าเป็นเบื้องต้นคือการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศจึงควรจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือประเมินความเหมาะสมของจ านวน
นักท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจิตสานึกต่อส่วนรวม 

๔.๑.๓.๕.๑๑ แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนมีความรู้ความสามารถใน

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยว 

๔.๑.๓.๕.๑๒ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 

จากการศึกษาพบว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) มีแผนงานระดับโครงการที่เก่ียวข้องกับ 

๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและสุขภาพ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว
ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะ
เครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น 

๒) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม
ล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ
เชื่อมโยงพ้ืนที่และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว๙๙ 
                                                           
๙๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  
   ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), หน้า ๑๗๔. 



๗๙ 

 

๔.๑.๔ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔) พบว่า  การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นภารกิจของ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ เป็นแผนพัฒนาฉบับแรกของประเทศและสิ้นสุดในปี ๒๕๕๙ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ท่องเที่ยวมีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 
๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๕ ปีถัดไป เพ่ือให้ก้าวไปสู่การ
เป็นประเทศที่ม ีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติ ของพ้ืนที่ เวลา กิจกรรม 
รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนและการเตรียมความ
พร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตบนพ้ืนฐานของ การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการท างานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖-๒๕๖๔) สามารถใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่วิสัยทัศน์ที่คาดหมาย
ได้อย่างแท้จริง๑๐๐ จากการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย พบว่า  

๔.๑.๔.๑ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกได้สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องมีความสอดคล้องและตอบรับกับแนวโน้ม
การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก อาทิ การเติบโตของชนชั้นกลางที่เพ่ิมความสามารถในการ
จับจ่ายใช้สอยเพ่ือการท่องเที่ยว การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ าที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง การเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง  ๆ การเพ่ิมขึ้นของการใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยตรงได้มากขึ้น 
ความต้องการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ที่สูงขึ้นท าให้หลายประเทศได้พัฒนาสินค้า บริการ และ
เส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวท าให้มีกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวเติบโตใหม่มากมาย อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณี การท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ ท าให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวต้องให้ความส าคัญในการเพ่ิมความ
                                                           
๑๐๐ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔, (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ค าน า. 



๘๐ 

 

หลากหลายของการท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว
ได้๑๐๑ 

๔.๑.๔.๒ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์จากวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 
๒๕๗๙ ดังนี้ 

“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน” โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองค์ประกอบ ๕ ประการ ประกอบด้วย  

(๑) การก าหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก ด้วยการยกระดับ
คุณภาพและเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล มุ่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเน้นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและวันพักต่อครั้งของการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศ  

(๒) ก าหนดให้การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างมีดุลยภาพ โดยส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตของ
การท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่าง
นักท่องเที่ยวตามถิ่นที่อยู่ และระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ 
ส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตระหว่างพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการกระจายการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
เมืองท่องเที่ยวรองและพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาล 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพหรือรูปแบบที่ควรพัฒนา  

(๓) ก าหนดให้การท่องเที่ยวเติบโตบนพ้ืนฐานความเป็นไทย โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้างความ
เข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีส าหรับประชาชนทุกระดับ  

(๔) การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน โดย
มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพ่ิมรายได้ และกระจายรายได้แก่ประเทศพัฒนาการท่องเที่ยวให้
เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เเละสร้างโอกาสเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองรองและชนบท และสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง  

(๕) การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธ รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม การบริหาร
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรม โดยการเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าดั้งเดิม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

                                                           
๑๐๑ เรื่องเดียวกัน หน้า ง. 



๘๑ 

 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล การกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ทุกพ้ืนที่
และทุกภาคส่วน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย๑๐๒ 

๔.๑.๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) พบว่า มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้
เกิดความสมดุลและย่ังยืน โดยมุ่งเน้น 
        ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปเเบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ และส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวเพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ น าคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้า และบริการระดับโลกสากล 
        ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายการ
ท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งใน เชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพ้ืนที่ ได้แก่ การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนใน
พ้ืนที่ การส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้นวัตกรรม
ในการผลิตสินค้าและบริการ การดูแลรักษาและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
เป็นต้น 
        ๓) สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ เชิงเวลา ฤดูกาล และ
รูปแบบการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว ทั้งในแง่การกระจายรายได้
และจ านวนนักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดตั้ง เขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท การ
พัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น  และการส่งเสริมความ
สมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการท่องเที่ยว ได้แก่ การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าในพ้ืนที่
ต่าง ๆ การสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ (Man-Made Attractions) เป็นต้น 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น 
        ๑) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในการ
เดินทางเข้าสู่ประเทศทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก
เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ าที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอ่ืน 
ๆ พัฒนาศักยภาพของสนามบินในการรองรับนักท่องเที่ยว เพ่ิมเส้นทางและจ านวนเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศท่ีเชื่อมโยงระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง 
                                                           
๑๐๒  คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐- 
     ๒๕๖๔,  (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า จ. 



๘๒ 

 

        ๒) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้า
เมือง ปรับปรุงและอ านวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดน ปรับปรุงป้ายบอกทางและป้าย
สัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกแหล่ง เพ่ิมจุดบริการ 
Free-WiFi ในแหล่งท่องเที่ยว จัดท าระบบบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการเดินทาง พัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคส าหรับคนทั้งมวล (Tourism for 
All) อาท ิห้องน้ าคนพิการ ทางลาด ราวจับ เป็นต้น และพัฒนาแอปพลิเคชันที่อ านวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยว 
        ๓) พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้แก่ กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา การติดตั้ง
ไฟในสถานที่ท่องเที่ยว อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ปรับปรุงสุขาสาธารณะ การ
จัดการขยะและบ าบัดน้ าเสียในแหล่งท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น 
        ๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่อง เที่ยวที่สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานตาม
ต าแหน่งงาน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล 
        ๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์
จากการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท่องและการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบนพ้ืนฐานของ
มรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ิมช่องทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่
ภาคเอกชน ภายใต้หลักการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand ๔.๐ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น 
        ๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพเเละความปลอดภัยให้กับประเทศไทย โดยการพัฒนา
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) ที่มีคุณภาพสูงต่อนักท่องเที่ยว การท าการตลาด
เป้าหมายและสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย
และมาตรการป้องกันของประเทศไทย ข้อควรปฎิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งที่ควรกระท าในกรณี
ฉุกเฉิน เพ่ือช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมถึงการ
ส่งเสริมการบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชน 



๘๓ 

 

        ๒) ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มเพ่ือดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ โดยการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่ม
ตลาดระดับกลาง-บน ในพ้ืนที่ตลาดที่มีศักยภาพ และการท าการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง
สิ่งแวดล้อมและนิเวศน์ 
        ๓) ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก อาทิ การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่าน
สัญลักษณ์ “Thainess” บนสินค้าและบริการที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การสื่อสารเอกลักษณ์
ความเป็นไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ อาทิ รายการโทรทัศน์ การจัดแสดง 
Roadshow เป็นต้น และการส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดโดยการพัฒนาแบรนด์
และสื่อสารความแตกต่างของภาคและจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) การ
สื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
        ๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเเละการท่องเที่ยวที่สมดุลเชิงพ้ืนที่เเละเวลา โดยการ
สร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล อาทิ การจัด
กิจกรรม เทศกาล และงานประเพณีประจ าถิ่นในแต่ละเดือน การสร้างความนิยมของจังหวัดท่องเที่ยว
รอง อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวร่วมกับ
ภาคเอกชน เป็นต้น และการส่งเสริม “ไทยเที่ยวไทย” ได้แก่ การสร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศให้แก่คนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ อาทิ 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มสุภาพสตรี รวมถึงการสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้จ่ายช่วงการท่องเที่ยว อาทิ มาตรการการลดหย่อนทางภาษี 
        ๕) ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการท าการตลาด ด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการท าการตลาด ได้แก่ การร่วมมือกับชุมชนในการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสอดคล้องแบรนด์
จังหวัด การส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการตลาด อาทิ การสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการท าการตลาด 
เพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ทั้งในด้านการดูแลบริหาร และวิเคราะห์สถิติ 
ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
        ๑) ส่งเสริมการก ากับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การ เส ริ มส ร้ า ง กา รท า ง านอย่ า งบู รณาการระหว่ า งหน่ ว ย ง านระดั บน โยบาย  โ ดยมี
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลัก
ในการก าหนดนโยบาย ประสานงาน ก ากับติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจสู่หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติงานที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชาติ พัฒนากระบวนการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้



๘๔ 

 

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism:CBT) จัดให้มีแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ 
        ๒) ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับเเละมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยการทบทวนแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายด้านการท่องเที่ยว 
        ๓) สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดท าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 
อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการลงทุนต่าง ๆ และการจักตั้งหน่วยบริหาร
และวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยว ส าหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท า  Tourism 
Intelligence Center และสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน 
        ๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการประสานความ
ร่วมมือกับนานา ประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภายใต้
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับต่าง ๆ อาทิ APEC ASEAN GMS ACMECS IMT-GT 
สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  มีบทบาทในเวทีนานาชาติ เพ่ือ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค 
อาท ิการลดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ การตรวจลงตราและใบขับขี่ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค เป็น
ต้นส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้องด้านการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong 
Subregion:GMS) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor:EWEC) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor:NSEC) 
และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มประเทศตามกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ 
        ๕) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันวางนโยบายการใช้ทรัพยากร และงบประมาณที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไป
อย่างมีส่วนร่วมทั้งนี้ เพ่ือให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เกิด
การพัฒนาขับเคลื่อนอย่างสัมฤทธิ์ผล จึงได้มีการวางระบบความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานแผนแม่บทเฉพาะด้านแผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น และการใช้กลไกภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ให้ความส าคัญ
กับความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่
ต้องตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการและมีความต่อเนื่อง อีกทั้งต้องมีการพัฒนาระบบการ



๘๕ 

 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตาม
แผนอย่างแท้จริง โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
        ๕.๑ การด าเนินงานในระดับนโยบาย คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็น
หน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบาย โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้รับนโยบายเพ่ือ
ประสานการแปลงนโยบายหรือแผนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติเพ่ือด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องมีการประสานดูแล
ก ากับด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับนโยบายและพ้ืนที่ควบคู่กันไปด้วย ได้แก่ 
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวประจ าเขตพัฒนาท่องเที่ยว และคณะอนุกรรมการรายสาขา ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า คณะอนุกรรมการอ านวยการพัฒนาและส่งเสริม
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness คณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา การท่องเที่ยวสีเขียวการท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม 
คณะอนุกรรมการพัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวไทย เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาทั้งระดับนโยบาย พ้ืนที่ และรายสาขา มีการบูรณาการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) 
        ๕.๒ การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจ าเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ โดยเป็นแกนกลางในการประสาน
นโยบายจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ โดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่าง
ประเทศ และท้องถิ่น รวมถึงคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่ จังหวัด และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
สอดคล้องตามแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
        ๕.๓ การด าเนินงานระดับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวควร
สนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประ เทศใน
บริบทที่เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว ที่สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดท าแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ระดับชุมชน ทั้งนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนเจ้าของพ้ืนที่จะช่วยเพ่ิม
เอกลักษณ์และความเป็นไทยให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสู่ประชาชนอย่างแท้จริง๑๐๓ 

 
                                                           
๑๐๓ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔,    
   (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐), หน้า ช-ฎ. 



๘๖ 

 

       ๔.๑.๕ ค้าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
        จากการศึกษาเอกสารด้านค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติใ นวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ พบว่า  ในด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินอันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ จ าแนกเป็น ๑๑ 
ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การ
ปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม 
และอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงศิลปวัฒนธรรม กีฬา ค่านิยม วิถีชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งรัฐบาลได้น ามาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส้าคัญ ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมา
เป็นแนวคดิ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการปฏิรูปประเทศเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายอันได้แก่ การ
ที่ประเทศต้องเร่งฟ้ืนตัวจากความบอบช้ าทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคมจนกลายเป็น
ความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อส าคัญคือ นโยบายทุกด้านที่แถลง
เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องท าทันที ระยะกลางที่จะท า
ต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะยาว โดยสามารถน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย คือ ประเด็นการเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดอังนี้ 
        ๔.๑.๕.๑ การชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยว  และสร้างสิ่งจูงใจและ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ อาทิ กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว๑๐๔ 

๑) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก้ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับ
ดูแลระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ใน

                                                           
๑๐๔ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลง 
    ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗), หน้า ๘-๙. 



๘๗ 

 

ปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่ง
เพ่ิมข้ึน 

๒) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่ง
หมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ
การเงินและธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแล
และผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

๓) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จึงต้องการเร่งด าเนินการเตรียม
ความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน โดยมีแนวทางการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

ก) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง  ใบอนุญาตผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานโดยให้ความส้าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภค
และบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ 
หรือยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษี และการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  

ข) พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับ
ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่ างๆ ที่
เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ 
รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยง
กับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่
ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจน
กลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้
ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียน
และในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ค) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ



๘๘ 

 

คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค้านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการ
ผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมิน
ค่าจ้างแรงงานเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง(ACMECS) แผนความ
ร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และ
แผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิ
สติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ง) ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่งแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกัน
ก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย 

จ) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการ
ผลิตและการลงทุนข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single 
Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่าง
ต่อเนื่อง๑๐๕ 

๔) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล าดับแรก และพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง 
รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้
ความส าคัญในการจัดการขยะอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาด ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์๑๐๖ 

 
        ๔.๑.๖ แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

จากการศึกษาเอกสารด้านแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) พบว่า จังหวัด
หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดอยู่ในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ) 

                                                           
๑๐๕ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลง 
    ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗), หน้า ๑๓-๑๔. 
๑๐๖ เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๗. 



๘๙ 

 

เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศ “เป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน” 
ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง จึงท าให้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีบริบทและภูมิสังคมที่แตกต่างไปจาก
จังหวัดอ่ืน ๆ ดังนั้น แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จึงถูกก าหนดให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ไทยแลนด์ ๔.๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ การด าเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดหนองคาย โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ดังนี้ 

        วิสัยทัศน์จังหวัดหนองคาย 
        “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง” 
        พันธกิจด้านการท่องเที่ยว 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และท่องเที่ยว 

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง 
        เป้าประสงค์รวม 
        การเพ่ิมรายได้จากภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้า 
        ๑) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว 
        ๒) รายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5๑๐๗ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
        กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
       ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการ
บริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโลจิกส์ติกเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และการบริการ 
        กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว 
        กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP 
        กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวภายในและระหว่าง
ประเทศ 
        ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข 

                                                           
๑๐๗ ส านักงานจังหวัดหนองคาย, แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔), หน้า ๒๒๒. 



๙๐ 

 

        กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
        กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 
        กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
        ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม สาธารณสุข และการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๑ การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี๑๐๘ 
 
        ๔.๒ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย 
        ๔.๒.๑ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
        จากการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพ่ือยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งในทางด้าน
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตามจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ มีการส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งเพ่ิมรายได้และกระจายรายได้ทั้งในพ้ืนที่ในเมืองหลัก เมืองรองและชนบท มีการสนับสนุนภาค
การลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย
และประเทศลาวที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน  มีการเพ่ิมพ้ืนที่เมืองเศรษฐกิจ โดยการสร้างสร้างศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาค เพ่ือยกระดับจังหวัดหนองคายให้เป็นเมือง
เศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเมืองเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน โดยอาศัยความ
ได้เปรียบที่ด้านภูมิศาสตร์ที่มีเขตแดนติดกับแม่น้ าโขงและประเทศลาวในการดึงดูดการลงทุนใหม่ 
และการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้ตามระดับศักยภาพการ
ประกอบการ รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมีความแตกต่างให้เข้าถึงตลาดต่าง ๆ 
ในเชิงของธุรกิจสร้างสรรค์ที่มกีารสนับสนุนช่องทางการตลาดในรูปแบบตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชัน
และช่องทางใหม่เพ่ือรองรับไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ ให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตได้ 
        ๔.๒.๒ ผลกระทบด้านสังคม 
        จากการศึกษา พบว่า การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคายสร้างผลกระทบและปัญหาพ้ืนฐานทางสังคมหลายประการ โดยเฉพาะในด้านความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
จากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจ านวนมาก และปัญหาจากการบริหารจัดการอย่างไม่เป็น

                                                           
๑๐๘ ส านักงานจังหวัดหนองคาย, แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔), หน้า ๒๒๒-๒๒๓. 



๙๑ 

 

ระบบในด้านความปลอดภัย ท าให้เกิดอุบัติเหตุ การหลอกลวง อาชญากรรม และการก่อการร้ายที่
เกิดกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงมีการบริหารจัดการในเรื่องของการอนุรักษ์รักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวทีเ่ปราะบางทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการให้ประชาชนและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักท่องเที่ยวและดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐาน
ที่แข็งแกร่งให้กับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต อีกทั้งในสังคมปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายท าให้มีกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวที่เติบโตใหม่ที่
สามารถตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายเกิดขึ้นมากมาย การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมด้านความปลอดภัย การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
พุทธศาสนาและวัฒนธรรม และการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ืออ านวยความ
สะดวกจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันและต่อยอดให้สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคายให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ 
        ๔.๒.๓ ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 
        จากการศึกษาพบว่ามีโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครพนม บึงกาฬ สกลนคร 
โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคายที่มีอาณาเขตติดต่อกันกับแม่น้ าโขงและสปป.ลาว ที่เป็นประเทศเพ่ือน
บ้าน ท าให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของไทย-ลาว ที่น่าสนใจ
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากมาย อาทิ ประเพณีการแข่งเรือยาว 
บั้งไฟพญานาค ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
เฉพาะและการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาให้เติบโตได้ในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการ
ด้านการท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเกิดขึ้นมากมาย อาทิ การท่องเที่ยวแบบแสวง
บุญ การท่องเที่ยวตามความศรัทธา ความเชื่อ และการท่องเที่ยวเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 
        ๔.๒.๔ ผลกระทบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
        จากการศึกษาพบว่ามีการพัฒนาแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวทางน้ าและทางรถไฟ ที่มีรูปแบบความแตกต่างที่หลากหลายตามพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งกระแสความนิยมของสังคม ปัจจุบันการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้รับความนิยม
เพ่ิมมากขึ้น อาทิ การท่องเที่ยวตามความศรัทธา ความเชื่อที่น าเอาความเชื่อเรื่องพญานาคมาเป็น
จุดเด่นของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมประเพณี ตลอดจน
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ด้วยความแตกต่างของรูปแบบกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนของการ
ท่องเที่ยวแต่ละรายสาขาที่สอดคล้องกับตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ ท าให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพให้เกิดความสนใจกิจกรรมท่องเที่ยวและเดินทางมาท่องเที่ยวตามกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 
 
        ๔.๓ แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ 



๙๒ 

 

        การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  ข้อมูลจากการลงภาคสนามโดยการการสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสังเกต มาน าเสนอแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายตามกรอบของการการวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) ดังนี้ 

 
        ๔.๓.๑ พื นที่วิจัยในประเทศไทย 
        การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การวิจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ไว้ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งน าเสนอได้ตามล าดับ ดังนี้ 
        ๔.๓.๑.๑ จังหวัดหนองคาย 
        สภาพทางกายภาพโดยรวม 
        จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจัด
อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลาภู และบึง
กาฬ) ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๑๕ กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนที่ ๓,๐๒๖.๕ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๑,๘๙๑,๕๘๒ ไร่ คิดเป็น ร้อยละ ๐.๕๙ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีรูปร่างลักษณะพิเศษโดยทอด
ยาวขนานตามลาแม่น้าโขง ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีระยะทางรวม ๒๑๐.๖ กิโลเมตร ลักษณะของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบ 
เป็นคลื่นลอนลาด ด้านตะวันตกของจังหวัดในเขตอาเภอสังคม เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน 
ระดับความสูงของภูเขามีตั้งแต่ ๒๐๐- ๔๐๐ ถึง ๓๐๐-๙๐๘ เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดย
ขอบเขตจังหวัด 
        ทิศเหนือ ติดล าแม่น้ าโขงอันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
        ทิศใต้ ติดอ าเภอบ้านดุง อ าเภอเพ็ญ อ าเภอสร้างคอม และอ าเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี 
        ทิศตะวันออก ติดอ าเภอโซ่พิสัย และอ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
        ทิศตะวันตก ติดอ าเภอปากชม จังหวัดเลย๑๐๙ 
        จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สามารถเชื่อมโยงไปถึงตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี
ประวัติความเป็นมาอันยาวนานทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านสังคมที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บริบทและภูมิสังคมของจังหวัดหนองคายอาจมีความ
แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนบ้าง เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันมีทั้ง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเรื่อยมา และประชาชนที่อพยพมาจากที่อ่ืนและจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านในอดีตที่ผ่านมา จึงทาให้ลักษณะทางสังคมของจังหวัดหนองคายมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ดังนี้ 

                                                           
๑๐๙ ส านักงานจังหวัดหนองคาย, แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔), หน้า ๒. 



๙๓ 

 

        (๑) กลุ่มชาวไทอีสาน/ลาวอีสาน เนื่องจากเดิมเป็นอาณาจักรล้านช้างจึงนับเป็นกลุ่มลาวล้าน
ช้างด้วย แต่ถึงอย่างไร หน้าตา ผิวพรรณ ส าเนียงการพูด ก็แตกต่างจากชาวลาว จึงน่าจะเรียกว่า “ไท
อีสาน” ถือว่าเป็นกลุ่มชนที่มากที่สุดในจังหวัดหนองคาย 
         (๒) กลุ่มไทพวน มีถ่ินฐานเดิมจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว อาศัยอยู่ที่อ าเภอศรี
เชียงใหม่ 
        (๓) กลุ่มไทลื้อ/ไทด่าน/ไทเหนือ เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางและอ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ปัจจุบันอยู่ที่อ าเภอสังคมและอ าเภอโพธิ์ตาก 
        (๔) กลุ่มคนเวียดนาม อพยพมาในสมัยสงครามอินโดจีน พร้อมๆ กับเจ้าเมืองจันทบุรีมาอยู่ที่
อ าเภอท่าบ่อ ตามประวัติศาสตร์เดิมมีกลุ่มคนที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆ  อพยพมาที่จังหวัดหนองคาย
มากกว่านี้แต่ปัจจุบันไม่สามารถหาหลักฐานหรือสิ่งบอกเหตุว่าเป็นชนกลุ่มนั้นๆ หรือไม่ เนื่องจากมี
การกลมกลืนกันเป็นไทอีสานหมดแล้วและมีบางส่วนที่เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ มาตั้ง
ถิ่นฐานในอาเภอรัตนวาปี และอ าเภอโพนพิสัย ซึ่งเรียกว่า “ไทครัว” เพราะในหมู่บ้านหนึ่งๆ จะมา
จากหลากหลายจังหวัดและไม่สามารถสืบสานชาติพันธุ์ได้และปัจจุบันก็กลมกลืนกับชาวบ้านที่อาศัย
อยู่เดิมหมดแล้ว๑๑๐ 
        ประวัติความเป็นมา 
        จังหวัดหนองคาย  มีประวัติความเป็นมายาวนานประมาณ  ๒๐๐  ปีเศษ  โดยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) เจ้าอนุวงศ์กษัตริย์ผู้ครองนครเวียงจันทน์ ได้ตั้งตัว
เป็นกบฎ ยกกองทัพผ่านหัวเมืองรายทางมาจนถึงนครราชสีมา  ทางกรุงเทพฯ ได้โปรดให้เจ้าพระยา
ราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพมาปราบ โดยมีท้าวสุวอธรรมา (บุญมา) ยกกองทัพมาจากเมือง
ยโสธร และ พระยาเชียงสา มาช่วยเป็นก าลังส าคัญ ในที่สุดสามารถจับตัวเจ้าอนุวงศ์ไปกรุงเทพฯจน
ส าเร็จและได้พระราชทานบ าเหน็จ  ล่วงมาถึง ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๗๑ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวสุวอธรรมา (บุญมา) เป็นพระปทุมเทวาภิบาล ด ารง
ต าแหน่งเจ้าเมืองหนองคายคนแรก และให้เมืองเวียงจันทน์ขึ้นตรงต่อเมืองหนองคาย 

         ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ภายหลังกบฏฮ่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอประจักษ์ศิลปาคม เป็นข้าหลวงใหญ่ต่าง
พระองค์ส าเร็จราชการมณฑลลาวพวน ตั้งที่ท าการมณฑลอยู่ที่เมืองหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๔๓๖ ไทยเสียดินแดน   ฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงให้แก่ฝรั่งเศส และได้ระบุในสัญญาว่าห้ามมิให้ไทยตั้ง
หรือน ากองทัพทหารอยู่ในเขต ๒๕ กิโลเมตร จากชายแดน กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจึงทรงย้ายที่
ท าการมณฑลฯ ไปอยู่บริเวณบ้านเดื่อหมากแข้ง และตั้งเป็นมณฑลอุดรธานี   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ปกครองพ้ืนที่ขึ้นโดยให้ยกเลิกระบอบเจ้าปกครองทั่วประเทศ  ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ ๒๔๕๘  
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีค าสั่งสถาปนาเมืองข้าหลวงปกครอง ซึ่งต่อมาเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด  
และในปี พ.ศ. ๒๔๗๖  ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ าเภอ  ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่  ๙)  ได้มี

                                                           
๑๑๐ ส านักงานจังหวัดหนองคาย, แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔), หน้า ๑-๒. 



๙๔ 

 

พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๔)  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔  โดยให้แยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอปากคาด 
อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอพรเจริญ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวิไล และอ าเภอบุ่งคล้า ออก
จากจังหวัดหนองคาย๑๑๑ 
        การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของจังหวัดหนองคาย ตามกรอบ
เครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 
        จุดแข็ง  
        ๑) จังหวัดหนองคาย เป็นเมืองคู่แฝดของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองหนองคาย
ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นเส้นทางเชื่อม มีด่านศุลกากรหนองคาย 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เป็นด่านถาวรที่อ าเภอเมืองหนองคาย ท าให้เป็นประตูการค้า
ชายแดนและการท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าเพ่ือการส่งออกหรือการ
ก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
        ๒) มีพ้ืนที่อาณาเขตของจังหวัดทอดยาวตามล าน้ าโขงเป็นระยะทางประมาณ  ๒๑๐.๖๐
กิโลเมตร รวมทั้งมีปริมาณน้ าจากแม่น้ าโขงเพียงพอในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและยังเหมาะสมใน
การท าการประมง ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยศึกษาและรวบรวมพันธุ์ปลาน้ าจืดของกลุ่มจังหวัด  
         ๓) มีตลาดท่าเสด็จเป็นแหล่งซื้อ-ขาย สินค้า และเป็นศูนย์รวมสินค้าอินโดจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ๑๑๒  
         ๔) มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และแม่น้ าโขง มีปรากฏการณ์ธรรมชาติบั้งไฟพญานาค ซึ่งเป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  
        ๕) เป็นจังหวัดที่ต่างประเทศจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ ๗ ของโลก  
         ๖) มีสถานที่พ านักทั้งแบบที่เป็น Home Stay และ Long Stay และสถานทีพั่กแบบท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ๑๑๓  
         ๗) ประชาชนจังหวัดหนองคายและนครเวียงจันทน์มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน๑๑๔ 
         ๘) มีสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา ตลอดจนอริยสงฆ์ ที่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งภายใน 
ประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน  
         จุดอ่อน  

๑) ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์สาธารณะสมบัติ 
๒) ขั้นตอนการน าเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมีขั้นตอนและระเบียบที่

ยุ่งยาก 

                                                           
๑๑๑ ส านักงานจังหวัดหนองคาย, แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔), หน้า ๗. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นางรัตนา มิ่งศร ีวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นายศราวุธ ธนะวรรณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๙๕ 

 

๓) ความผันผวนของภัยธรรมชาติ ท าให้มีปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่และปัญหาพ้ืนที่แห้งแล้งซ้ าซาก
ส่งผลเสียต่อการผลิตทางการท่องเที่ยวและการเกษตร 

๔) ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งบริเวณพ้ืนที่ที่ติดกับแม่น้ าโขง ท าให้ตลิ่งพังทลายปีละหลายสิบ
เมตร เป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและเสียแผ่นดินของประเทศ และมีความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว 

๕) ภูมิประเทศของจังหวัดทอดยาวไปตามแม่น้ าโขงท าให้มีผลกระทบต่อระบบการบริหาร
ของภาครัฐและภาคเอกชน 

๖) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของจังหวัดในปัจจุบัน  ยังไม่เอ้ือต่อการค้า    
การลงทุน และการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
           โอกาส  
          ๑) จังหวัดหนองคายอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) จึงสามารถร่วมมือกันพัฒนาและใช้ทรัพยากรในการผลิตทั้งภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีและศุลกากร
ร่วมกัน  
           ๒) มีส านักงานการค้าชายแดนและส านักงานการค้าต่างประเทศ ตั้งอยู่ในจังหวัด เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมด้านการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน  
           ๓) รัฐบาลของ สปป.ลาว และเวียดนามให้การสนับสนุนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจหนองคาย 
-สปป.ลาว-เวียดนาม  
          อุปสรรค  
          ๑) หลักเกณฑ์การติดต่อในด้านต่างๆ ของประเทศเพ่ือนบ้านไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน๑๑๕ 
รวมทั้งขั้นตอน การผ่านพิธีการศุลกากร มีปัญหาด้านกฎหมาย ขั้นตอน ระเบียบ เงื่อนไขไม่เป็นสากล 
เป็นเหตุให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า๑๑๖และการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกับประเทศ สปป.ลาว 
เวียดนาม จีน  
          ๒) สินค้าจากประเทศกลุ่มอินโดจีนผ่านแดนจากประเทศอ่ืนเข้ามาสู่ตลาดการค้าของจังหวัด
หนองคายเพิ่มขึ้น  
          ๓) ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจเพื่อนบ้านที่มีต่อนักธุรกิจไทยยังมีลักษณะหวาดระแวง๑๑๗ ท าให้
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยวเขตชายแดน  
        ๔) ประเทศเพ่ือนบ้านมีระบบการปกครองแตกต่างกับประเทศไทย  ท าให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคต่อการติดต่อพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยวและการร่วมมือพัฒนาในด้านต่างๆ  
         ๕) มีการแข่งขันการเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีนกับกลุ่มจังหวัดนครพนม
และมุกดาหาร๑๑๘  

 
          ๔.๓.๑.๒ พระธาตุที่ส้าคัญของประเทศไทย   
                                                           
๑๑๕ สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เกดิมี วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๑๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑.      
๑๑๘ สัมภาษณ์ นายทวี ศีลเจริญ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.  



๙๖ 

 

๔.๓.๑.๒.๑ พระธาตุหล้าหนอง จังหวัดหนองคาย 
สภาพทางกายภาพโดยรวม 
พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ า เดิมชื่อพระธาตุหล้าหนอง เป็นพระธาตุที่

หักพังอยู่กลางล าน้ าโขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามต านานอุรังคธาตุ 
หรือต านานพระธาตุพนม จากการส ารวจใต้น้ าของหน่วยโบราณคดีภาค ๗ พบว่าองค์พระธาตุมีฐาน
กว้างด้านละ ๑๗.๒ เมตร ย่อมุมที่ฐาน และมีความสูงประมาณ ๒๘.๕ เมตร หักออกเป็น ๓ ท่อน  

 ประวัติความเป็นมา 
สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐–๒๒ เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระ

ธาตุบังพวน ในหนังสืออุรังคธาตุ หรือต านานพระธาตุพนม ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุหล้า
หนองว่า พระธาตุองค์นี้ สร้างโดยพระอรหันต์ ๕ องค์ ประกอบด้วย พระมหารัตนเถระ, พระจุลรัตน
เถระ, พระมหาสุวรรณปราสาทเถระ, พระจุลสุวรรณปราสาทเถระ และพระสังฆวิชัยเถระ ที่ล้วนเป็น
ศิษย์พระพุทธรักขิต พระธรรมรักขิต พระสังฆรักขิต พระอรหันต์ทั้ง ๓ องค์ พระอรหันต์ทั้ง ๕ ได้
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า จากประเทศอินเดียมาพร้อมกันและได้อัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้พร้อมกัน ๖ แห่ง คือ 

๑. พระธาตุหอผ้าหอแพ บ้านทรายฟอง เมืองหาดทรายฟอง ประเทศลาว 
๒. พระธาตุหัวเหน่า ๒๙ องค์ บรรจุไว้ที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
๓. พระอุรังคธาตุ หรือพระธาตุหน้าอก บรรจุไว้ที่พระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม 
๔. พระธาตุบังคล หรือกระเพาะอาหาร บรรจุไว้ที่พระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน อ าเภอ

เมืองหนองคาย 
๕. พระธาตุเขี้ยวฝาง ๗ องค์ บรรจุไว้ที่พระธาตุโพนจิกเวียงงัว อ าเภอเมืองหนองคาย 
๖. พระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา ๙ องค์ บรรจุไว้ที่พระธาตุเมืองลา หรือ พระธาตุหล้าหนอง 

อ าเภอเมืองหนองคาย โดยพระธาตุหล้าหนองนี้ตั้งอยู่กลางบริเวณวัดธาตุ หรือวัดสิริ
มหากัจจายน์ ชุมชนวัดธาตุ เทศบาลเมืองหนองคาย 

        พระธาตุองค์นี้มีขนาดใกล้เคียงกับองค์เจดีย์พระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม๑๑๙ 
ซึ่งบริเวณวัดธาตุแห่งนี้มีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ ไร่ และตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง พอถึงฤดูน้ าหลากแม่น้ า
โขงที่ไหลเชี่ยวกรากจะกัดเซาะตลิ่งบริเวณวัดธาตุจนพังทลายหายไป ซึ่งตามประชุมพงศาวดาร ภาค 
๗๐ ได้บันทึกไว้ว่า น้ าโขงกัดเซาะตลิ่งพังเข้าไปจนถึงองค์พระธาตุหล้าหนอง และพระธาตุได้พังลงใน
แม่น้ าโขง เมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ า เดือน ๙ เวลาใกล้ค่ า ร.ศ.๖๖ จ.ศ.๑๒๐๙ พ.ศ. ๒๓๐๙  
        ฟรองชีวการ์นิเยร์ ชาวฮอลันดา หนึ่งในคณะส ารวจอินโดจีนในอาณาจักรล้านช้าง ได้วาดภาพ
ลายเส้นของพระธาตุหล้าหนองนี้ไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑ พร้อมค าบรรยายภาพว่า "ปิรมิด หรือองค์พระ
ธาตุตั้งอยู่บนพื้นที่รูปครึ่งวงกลมที่ถูกตัดขาดจากฝั่งแม่น้ าด้านขวา หรือฝั่งไทย โดยปิระมิดแห่งนี้ถูกน้ า
พัดขาดจากที่ตั้งเดิมบนริมฝั่งสิบปีมาแล้วและยังเอียงลงสู่น้ าราวกับเรืออับปางที่พร้อมจะจมลง" 

                                                           
๑๑๙ สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๙๗ 

 

        ปัจจุบันองค์พระธาตุจมอยู่กลางแม่น้ าโขงห่างจากฝั่งไทย ๑๘๐ เมตร องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐ
ถือปูน ล้มตะแคงไปตามกระแสน้ า ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีฐานเหลี่ยมมุมฉาก โดยด้านหนึ่ง
โผล่ขึ้นมาเหนือน้ าเพียงครึ่งฐาน องค์พระธาตุมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเท่าที่ยังเหลืออยู่เป็นชั้นฐาน
เขียง ๒ ชั้น ฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จต่อขึ้นมาอีก ๔ ชั้น จึงเป็นเรือนธาตุ ต่อด้วยบัวลูกแก้วอีก ๒ ชั้น 
ความสูงของเจดีย์เฉพาะส่วนที่สัมผัสได้ ๑๒.๒๐ เมตร ความกว้างของฐานองค์พระธาตุชั้นล่างสุด 
๑๕.๘๐ เมตร พระธาตุหล้าหนอง เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคาย และชาวบ้านได้จัดงาน
ประเพณีเก่ียวกับพระธาตุในทุกปี คือประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน ๖ เพ่ือจุดถวายองค์พระธาตุ ในวันแรม 
๑ ค่ า เดือน ๖ พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุ วันขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๑๑ ถวายปราสาทผึ้ง วันขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๑๑ และการแข่งเรือยาววันออกพรรษาทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การที่องค์พระธาตุจมลงไป
ในแม่น้ าโขง ท าให้ชาวหนองคายต้องการบ ารุงรักษาพุทธสถานแห่งนี้ไว้ จึงร่วมกันท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ การสร้างองค์พระธาตุหล้าหนองจ าลองขึ้น แล้วบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์
จริงเข้าไว้ข้างใน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ าโขงขึ้น โดยขนาดพระธาตุองค์จ าลอง ฐาน
กว้าง ๑๐x๑๐ เมตร ความสูงประมาณ ๑๕ เมตร พร้อมทั้งการเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งและป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่งตลอดความยาว ๑๙๔ เมตร 
        การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของพระธาตุหล้าหนอง จังหวัด
หนองคาย ตามกรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 
        จุดแข็ง (Strength)  

๑. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ที่ติดล าน้ าโขง มีอัต
ลักษณ์เป็นพระธาตุองค์จริงที่อยู่กลางน้ าเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป๑๒๐ 

๒. ทางภาครัฐมีนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว๑๒๑ 

๓. มีการก าหนดแผนการตลาดการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓) 
และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) 
ซึ่งพระธาตุหล้าหนองอยู่ระหว่างเขตแดนของประเทศไทยและประเทศลาว 

๔. มีเส้นทางการท่องเที่ยว การคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมโยงถึงกัน ท าให้สะดวกต่อการ
เดินทาง 

๕. มีระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ แอพลิเคชั่น บนเครื่องมือสื่อสารและระบบการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว๑๒๒ 

๖. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความเชื่อ ความศรัทธา 
ตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา๑๒๓ 

๗. เป็นที่นิยมในการขอพร และบนบานศาลกล่าวเกี่ยวความส าเร็จด้านหน้าที่การงาน๑๒๔ 

                                                           
๑๒๐ สัมภาษณ์ พระทศพล กิตติโต วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑.  
๑๒๑ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ นายทวี ศีลเจริญ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.     
๑๒๓ สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ พระทศพล กิตติโต วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๙๘ 

 

๘. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับต านานความเชื่อเรื่องที่อยู่ของพญานาค๑๒๕ 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. การบ ารุงรักษาศาสนสถานยังไม่ดีพอ มีความคับแคบด้านสถานที่จอดรถ๑๒๖ 
๒. ห้องน้ าและที่พักใกล้เคียงมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว๑๒๗ 
๓. การประชาสัมพันธ์ยังมีไม่มาก ท าให้นักท่องเที่ยวไม่รู้ถึงความส าคัญของสถานที่และ

กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๔. การดูแลรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพ มีปัญหาเรื่องการก าจัด

ขยะ 
๕. ระบบการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวและช่วงเวลายังมีความไม่แน่นอน 
๖. สมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมยังไม่ดีพอ ไม่สามารถสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลที่เป็นแก่นแท้ของสถานที่ท่องเที่ยวได้ 
๗. การมีส่วนร่วมของภาครัฐกับประชาชนยังมีน้อย ภาครัฐไม่มีการสนับสนุนอย่างเป็น

รูปธรรม 
๘. ชุมชนมีความแตกแยกเรื่องแนวคิดในการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
๙. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
๑๐. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ๑๒๘ 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
๒. นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 
๓. นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมมากข้ึนและมีความต้องการในการท่องเที่ยวตามพุทธ

ศาสนสถานเพ่ิมมากข้ึน 
๔. มีการเดินทางภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว มากขึ้น 
๕. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนมีเพ่ิมมากข้ึน 
๖. ระบบเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้กิจกรรมและการเดินทาง

ท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น 
อุปสรรค (Threats)  
๑. มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติด้านอุทกภัยเนื่องจากจุดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง 
๒. มีความขัดแย้งทางสังคม เชื้อชาติ และวิกฤตทางการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย -

ลาว๑๒๙ 

                                                           
๑๒๕ สัมภาษณ์ พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ นายทวี ศีลเจริญ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ พระศรีญาณวงศ์ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เกดิมี วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๙๙ 

 

๓. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม มีการจัดมหรสพเสียงดังโดยไม่ขอ
อนุญาติ๑๓๐ 

๔. นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว บางนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 

๕. การคมนาคมในพ้ืนที่ยังไม่สะดวกและไม่สามารถเข้าถึงพระธาตุองค์จริงในช่วงน้ าขึ้น๑๓๑ 
 
        ๔.๓.๑.๒.๒ พระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย  
        สภาพทางกายภาพโดยรวม 
        พระธาตุบังพวนตั้งอยู่ที่ ๑๗๒ หมู่ ๓ ต าบลพระธาตุบังพวน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พระธาตุบังพวนมีเนื้อท่ี ๑๐๒ ไร่ เจดีย์พระธาตุบังพวน เป็นเจดีย์
ทรงสี่เหลี่ยม สร้างด้วยศิลาแลง อิฐดินเผา พ.ศ. ๒๒๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา โบราณวัตถุ
ภายในวัดพระธาตุบังพวน ได้แก่ พระพุทธรูปใหญ่ ๑ องค์ พระปางนาคปรก ๑ องค์ ศิลาจารึก ๑ 
หลัก พระธาตุบังพวน พระปรางค์ ๓ องค์ เจดีย์เล็ก ๗ องค ์ 
        ประวัติความเป็นมา 
        ตามปรากฏในต านานอุรังคธาตุ กล่าวว่า พระยาสุวรรณพิงคานเจ้าเมืองหนองหาน สกลนคร 
พระค าแดง เจ้าเมืองหนองหานน้อย อุดรธานี และพระยาจุลณีพรหมทัติ เจ้าเมืองจุลณี (ลาวเหนือ 
แคว้นสิบสองจุไทย) พระยาอินทปัตถนคร เจ้าเมืองอินทปัตถนคร (เขมร) และพระยานันทเสน เจ้า
เมืองศรีโคตรบูรณ์หลวง กษัตริย์ทั้ง ๕ พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์พระมหกัสสปะเถระ พร้อมด้วย พระ
อรหันต์อีก ๕๐๐ ก่อสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จแล้วและได้บรรลุอรหันต์ในเวลาต่อมา กษัตริย์ทั้ง ๕ 
จึงออกเดินทางไปอินเดีย เพ่ืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจ านวน ๔๕ องค์ มาประดิษฐานไว้ใน
สถานที่ ๔ แห่ง ได้แก่ 

๑. อัญเชิญพระธาตุหัวเหน่า จ านวน ๒๙ องค์ มาประดิษฐานไว้ที่พระธาตุบังพวน หรือภูเขา
หลวง 

๒. อัญเชิญพระธาตุฝ่าพระบาทก้ าขวา จ านวน ๙ องค์ มาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์พระธาตุกลาง
แม่น้ าโขง ณ เมืองหล้าหนองคาย 

๓. อัญเชิญพระธาตุเขี้ยวฝาง ๓ องค์ มาประดิษฐานไว้ที่พระธาตุโพนจิกเวียงงัว บ้านปะโค 
จังหวัดหนองคาย 

๔. อัญเชิญพระธาตุเขี้ยวฝาง จ านวน ๔ องค์ มาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์พระธาตุหอผ้าหอแพ 
เมืองเวียงจันทร์ 
         วัดพระธาตุบังพวน นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ยังกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน 
ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา หมายถึง การจ าลองสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ หลังจากตรัสรู้
แล้ว จ านวน ๗ แห่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์ ,รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชาปาลนิโครธ
เจดีย์, มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์  ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยัง

                                                           
๑๓๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ นางรัตนา มิ่งศรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๐ 

 

หลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง ๗ สิ่ง๑๓๒ และเป็นสถานที่เกี่ยวกับ
พญานาค มี “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระน้ าโบราณที่มีบันทึกในหนังสือใบลานที่เขียน
เป็นภาษามคธ เรียกชื่อว่า “สระมังคละน้ าเที่ยงหมัน” เมื่อครั้งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระ 
พุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดมีสายน้ าพวยพุ่งออกมาจากพ้ืนดิน พระ
มหาเทพหลวงและพระมหาเทพพล พระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุ ได้สังเกตุเห็นว่ามีสายน้ าพุ่งขึ้นมา
ตลอดเวลาจากปล่องภูพญานาคที่เฝ้ารักษาพระธาตุบังพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ า
เอาไว้ และสร้างรูปปั้นพญานาค ๗ เศียรไว้กลางสระแห่งนี้ รูปแบบศิลปะแบบล้านช้าง ในสมัยพระ
เจ้าวิชลราช กษัตริย์ล้านช้างได้เสด็จมานมัสการพระธาตุ (ช่วงพ.ศ.๒๐๔๓-๒๐๖๓) โปรดให้มีการ
ปรับปรุงสระน้ าแห่งนี้และนิมนต์พระคุณเจ้าจัดท าพิธีมหาพุทธาภิเษก สระมุจลินท์ถือเป็นบ่ อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ และน าน้ าศักดิ์สิทธิแห่งนี้ไปใช้ในพิธีส าคัญในราชส านักล้านช้างเป็นต้นมา 
         ในสมัยต่อมา สมเด็จพระไชยเชษฐา (พ.ศ.๒๐๙๓-๒๑๑๕) กษัตริย์ล้านช้างได้โปรดเกล้าให้
สร้างพระพุทธรูปนาคปรก ๙ เศียร ไว้ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วย ซึ่งเห็นได้ว่าในยุคสมัยพุทธกาลก็มี
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพญานาค มีให้เห็นได้ในทุกยุคทุกสมัยแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ตาม ปัจจุบันสระ
มุจลินท์แห่งนี้ถือเป็นสระน้ าส าคัญประจ าจังหวัดหนองคาย น้ าในสระแห่งนี้ถูกน าไปใช้ในพิธีสรงมูร ธ
ราชาภิเษก พิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา และพิธีศักดิ์สิทธิ์ส าคัญๆ ในรัชกาลปัจจุบันเป็นประจ า แต่น่า
เสียดายวันที่ไปบ่อน้ ามีระดับน้ าที่ลดลงจากสภาพอากาศที่ร้อนมากๆ  แต่ก็ไม่อาจลดความเข้มขลัง
ของสระน้ าพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ไปได้เชื่อกันว่าการได้ไหว้สักการะพระธาตุอันเป็นสถานที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์นั้น จะน ามาซึ่งความสุข 
ความเจริญมาสู่ผู้ที่เคารพบูชา อีกทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชา และสร้างกุศลกับพระ
ธาตุนั้น เชื่อว่าส่งผลแรงยิ่งนัก หากผู้ใดปฏิบัติบูชาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ และหมั่นกราบไหว้บูชาตาม
ก าลังความสามารถทุกครั้ง อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลในชีวิต
แก่ตัวผู้บูชา 

การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของของพระธาตุบังพวน จังหวัด
หนองคาย  ประเทศไทย ตามกรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า  

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐา 

(พ.ศ.๒๐๙๓-๒๑๑๕)  มีอัตลักษณ์เป็นกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้นตามคติ
พุทธศาสนา หมายถึงการจ าลองสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ หลังจากตรัสรู้แล้ว จ านวน ๗ แห่ง 
คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์, รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชาปาลนิโครธเจดีย์, มุจลินทเจดีย์ 
และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถาน
อันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง ๗ สิ่ง๑๓๓ 

๒.  เป็นสถานที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคมี “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” เป็น
ทางเข้าออกวังบาดาล๑๓๔ 
                                                           
๑๓๒สัมภาษณ์ พระครูรุณย์ วรวัณโณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑.   
๑๓๓ สัมภาษณ์ พระครูรณุย์ วรวณัโณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑.  
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระนิพิธพนธ์ จริวทฒโน วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๑ 

 

๓ .  ทางภาครัฐมีนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว๑๓๕ 

๔. มีเส้นทางการท่องเที่ยว การคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมโยงถึงกัน ท าให้สะดวกต่อการ
เดินทาง 

๕. มีระบบและเทคโนโลยี สารสนเทศ แอพลิเคชั่น บนเครื่องมือสื่อสารและระบบการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว๑๓๖ 

๖. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความเชื่อ ความศรัทธา 
ตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา 

๗. เป็นที่นิยมในการขอพร และบนบานศาลกล่าวเกี่ยวความส าเร็จด้านการงาน 
๘. มีการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและความสะอาด 
๙. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
๑๐. ศาสนสถานอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ได้รับการทะนุบ ารุงจากผู้เชี่ยวชาญ๑๓๗  
จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. การบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ดีพอ มีความคับแคบด้านสถานที่จอดรถ 
๒. การประชาสัมพันธ์น้อยท าให้นักท่องเที่ยวไม่รู้ถึงความส าคัญของสถานที่และกิจกรรม

การท่องเที่ยว 
๓. ระบบการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวและช่วงเวลายังมีความไม่แน่นอน๑๓๘ 
๔. ไม่มีสารสนเทศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
๕. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
๖. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
๒. นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 
๓. นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมมากข้ึนและมีความต้องการในการท่องเที่ยวตามพุทธ

ศาสนสถานเพ่ิมมากข้ึน 
๔. มีการเดินทางภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว มากขึ้น 
๕. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนมีเพ่ิมมากข้ึน 
๖. ระบบเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้กิจกรรมและการเดินทาง

ท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น๑๓๙ 

                                                           
๑๓๕ สัมภาษณ์ นางรัตนา มิ่งศรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ นายศราวุธ ธนะวรรณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ พระนิพิธพนธ์ จริวทฒโน วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ พระครูรุณย์ วรวัณโณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑.  
๑๓๙ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑.  



๑๐๒ 

 

อุปสรรค (Threats)  
๑. มีความขัดแย้งทางสังคม เชื้อชาติ และวิกฤตทางการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-

ลาว 
๒. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม มีการจัดมหรสพเสียงดังโดยไม่ขอ

อนุญาต 
๓. นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว บางนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 
๔. ศาสนวัตถุอยู่ในความดูแลของรัฐ ท าให้การเข้าถึงเพ่ือสักการะของนักท่องเที่ยวเป็นไปได้

ยาก๑๔๐ 
 

๔.๓.๑.๓ วัดที่ส้าคัญของประเทศไทย  
๔.๓.๑.๓.๑ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย 

         สภาพทางกายภาพโดยรวม 
         เดิมเป็นวัดร้างตั้งอยู่บริเวณบ้านไผ่ มีชื่อเรียกกันว่า วัดผีผิว๑๔๑ ไม่ปรากฏหลักฐานเมื่อแรก
สร้าง แต่สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามส าคัญของเวียงจันทน์มาแต่เดิม จนเมื่อท้าวสุวอธรรมา (บุญมา) 
และได้มาสร้างเมืองหนองคายขึ้นที่บ้านไผ่ มีการอัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญของเวียงจันทน์ที่ยึดมาได้
คราวปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ มาไว้ที่วัดหอก่องในปี พ.ศ. ๒๓๗๒ แต่ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เกิดเหตุ
แผ่นดินไหวบริเวณวัดหอก่องท าให้เกิดเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ต่อหน้าพระเสริม ท าให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์กันของชาวเมืองและขุนนางข้าราชการไปต่างๆ นานา บ้างก็ว่าเป็นอาเพศบ้านเมืองจะ
ทุกข์ร้อน บ้างก็ว่าเป็นลางบอกเหตุว่าพระเสริมต้องการเสด็จไปวัดอื่น บ้างก็ว่าวัดหอก่องเป็นวัดเล็กไม่
เหมาะสมที่จะน าพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริย์เวียงจันทน์ทรงสร้างมาประดิษฐานไว้ในที่แคบๆ เช่นนี้ 
เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนั้น พระปทุมเทวาภิบาล ผู้เป็นเจ้าเมืองและกรมการเมืองหนองคายจึงได้ปรึกษา
กันว่าจะท าอย่างไร ในที่สุดก็มีมติว่าจะต้องหาสถานที่เพ่ือสร้างเป็นวัดใหญ่ และอัญเชิญพระเสริมไป
ประดิษฐานอยู่ซึ่งสถานที่ดังกล่าวก็คือ วัดผีผิว๑๔๒ 
         ประวัติความเป็นมา 
          วัดผีผิวเป็นวัดร้างที่มีความส าคัญมาแต่ครั้งอดีต ภายในประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ลาวโบราณ
ที่งดงาม และไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษา ดังนั้น จึงมีมติในการบูรณะวัดผีผิวและเปลี่ยนนามใหม่เป็น วัด
โพธิ์ชัย เมื่อกรมเมืองหนองคายมีมติดังกล่าวแล้ว พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ผู้เป็นเจ้าเมืองก็ได้น า
ความเข้าปรึกษากับ ท่านญาครูหลักค า ผู้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่สุดของเมืองหนองคาย ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๓๘๒ พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) เจ้าเมืองหนองคาย จึงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสโดยมี
ท่านญาคูหลักค าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท าการยกวัดโพธิ์ชัย คือการยกฐานะจากวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จ า
พรรษาให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จ าพรรษา พร้อมกับบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่เป็นที่จ าพรรษาของ
พระภิกษุและสามเณรขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๘๒ ดังปรากฏในพงศาวดารย่อ
                                                           
๑๔๐ สัมภาษณ์ พระครูรุณย์ วรวัณโณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑.  
๑๔๑ สัมภาษณ์ พระครูศรีวิลัย โพธิ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๑๔๒ สัมภาษณ์ พระวรพรประเสิรฐ วนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑.  



๑๐๓ 

 

เมืองเวียงจันทน์ว่า...ศักราชได้ ๒๐๑ ปีกัดไค้ เจ้าเมืองหนองคาย (ยก) วัดโพไซย เดือน ๓ แรม ๔ ค่ า 
วันเสาร์แล…เมื่อท าการบูรณะและยกวัดเสร็จแล้ว พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ได้นิมนต์ท่านญาคู
หลักค ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย และได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระเสริมจากวัดหอก่องมาประดิษฐาน
ที่สิม (พระอุโบสถ) วัดโพธิ์ชัย แต่นั้นมาวัดโพธิ์ชัยก็กลายมาเป็นวัดหลวงประจ าเมืองหนองคาย 
เนื่องจากเจ้าเมืองเป็นผู้สร้างหรือบูรณะขึ้น อนึ่ง ภายหลังจากประกอบพิธียกวัดโพธิ์ชัยและอัญเชิญ
พระเสิมมาประดิษฐานยังวัดโพธิ์ชัยแล้ว ถัดจากนั้นมาอีก ๑๓ วัน คือ วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. 
๒๓๘๒ ก็เกิดเหตุการณ์ส าคัญคือเกิดสุริยุปราคาข้ึน 
        หลัง พ.ศ. ๒๓๘๒ เป็นต้นมา พระเสริมและพระใสก็ได้รับการเคารพบูชาจากชาวเมือง
หนองคายรวมถึงขุนนางข้าราชการจากกรุงเทพมหานครที่ได้เดินทางมาราชการที่เมืองหนองคายเป็น
นิจ สมัยนั้นวัดโพธิ์ชัยมีท่านญาคูหลักค าเป็นเจ้าอาวาสก็ด าเนินการปกครองและพัฒนาวัดตามสมควร 
โดยได้รับการอุปถัมภ์บ ารุงจากท่านเจ้าเมืองคือพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ท าให้วัดได้รับความ
เจริญมาตามล าดับ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์
จะได้พระพุทธรูปขนาดใหญ่เพ่ือมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดบวรสถานมงคลหรือวัดพระแก้ว
วังหน้าที่ทรงให้สร้างข้ึนที่บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล และได้ทรงทราบว่ามีพระพุทธรูปล้านช้าง
ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงมีพระรับสั่งให้อัญเชิญมาตั้งตั้งครั้งสงครามปราบกบฎ
เวียงจันทน์แต่ยังคงค้างอยู่ที่เมืองหนองคาย ในปีพ.ศ. ๒๓๙๙ พระองค์ทรงมีพระบวราชโองการให้
ขุนวรราชธานี และเจ้าเหม็น (โอรสเจ้าอนุวงศ์)เป็นข้าหลวงขึ้นมาอัญเชิญพระเสริมจากเมืองหนองคาย
ไปกรุงเทพฯ ดังปรากฏในพงศาวดารย่อฯ ความตอนหนึ่งว่า "เดือน ๓ ขึ้น ๙ ค่ า มื้อเต่าเส็ด ขุนวรธานี
แลเจ้าเหม็น เปนข้าหลวงมาเอาพระเสิม ยกจากเมืองหนองคายไปไทยก็ปีนั้น" 
        และเม่ือขุนวรธานีและเจ้าเหม็น เป็นข้าหลวงอัญเชิญพระเสริมจากวัดโพธิ์ชัยลงไปยังกรุงเทพฯ 
ขุนวรธานีจะอัญเชิญพระใสไปพร้อมกับพระเสริมด้วย แต่เกิดปาฏิหาริย์ โดยพราหมณ์ผู้อัญเชิญนั้นไม่
สามารถขับเกวียนน าพระใสไปได้ แม้จะใช้ก าลังคนหรืออ้อนวอนอย่างไรก็ตาม จนในที่สุดเกวียนได้หัก
ลง เมื่อหาเกวียนใหม่มาแทนก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้อีก จึงปรึกษาตกลงกันว่าให้อัญเชิญพระใสมาไว้
ที่วัดโพธิ์ชัยแทนพระเสริม ดังนั้นหลวงพ่อพระใสจึงประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัยจนถึงปัจจุบัน 
        วัดโพธิ์ชัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จเป็นองค์ประธาน ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา พ.ศ. ๒๕๒๔ ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
สามัญ ปัจจุบันมี พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เป็นเจ้าอาวาส 
        การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย 
ประเทศไทยตามกรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 
         จุดแข็ง (Strength)  

๑. เป็นศาสนสถานที่ส าคัญของจังหวัดหนองคายที่เป็นที่ประดิษฐานของพระสุก พระเสริม 
พระใส ที่เคารพสักการะท่ีมีชื่อเสียง๑๔๓ 

๒. เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะเมื่อมาท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย๑๔๔ 
                                                           
๑๔๓ สัมภาษณ์ พระครูศรีวลิัย โพธิ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑.  



๑๐๔ 

 

๓. มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่สะดวกต่อการเดินทาง 
๔. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความเชื่อ ความศรัทธา 

ตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา๑๔๕ 
๕. มีการจัดระเบียบและความสะอาดที่ดี 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. ระบบการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวและช่วงเวลายังมีความไม่แน่นอน 
๒. มีสารสนเทศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวนน้อย๑๔๖ 
๓. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
๔. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ๑๔๗ 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
๒. นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์เพ่ิม

มากขึ้น๑๔๘ 
๓. นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมมากข้ึนและมีความต้องการในการท่องเที่ยวตามพุทธ

ศาสนสถานเพ่ิมมากข้ึน 
อุปสรรค (Threats)  
๑. ศาสนสถานมีความคับแคบไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากในหน้าเทศกาล

ได้๑๔๙ 
๒. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม๑๕๐  
๓. นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว บางนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 
 

๔.๓.๑.๓.๒ วัดศรีชมพูองค์ตื อ จังหวัดหนองคาย 
        สภาพทางกายภาพโดยรวม  
        ตั้งอยู่ใน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา 
โฉนดเลขที่ ๑๒๑๒ มีอาณาเขตดังนี้ 
        ทิศเหนือ ประมาณ ๒๒๐ เมตร จดที่มีการครอบครอง 
        ทิศตะวันออก ประมาณ ๑๔๐ เมตร จดล าห้วยโมง 
        ทิศใต้ ประมาณ ๒๗๐ เมตร จดถนนสาธารณประโยชน์ 

                                                           
๑๔๕ สัมภาษณ์ นายศราวุธ ธนะวรรณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ นางรัตนา มิ่งศรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ พระวรพรประเสิรฐ วนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ นางรัตนา มิ่งศรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ พระครูศรีวลิัย โพธิ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ พระวรพรประเสิรฐ วนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 

 

        ทิศตะวันตก ประมาณ ๑๒๑ เมตร จดถนนสาธารณประโยชน์ 
        วัดศรีชมภูองค์ตื้อได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 
๒๑๐๕ มีเขตวิสุงคามสีมา ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๓ เมตร โบราณวัตถุในวัดที่สามารถพบได้ใน
ปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 
         ๑) หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ 
         ๒) พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศิลปะสมัยล้านช้าง 
         ๓) เจดีย์หางนกยูง ๒ เจดีย์ 
         ๔) เจดีย์ดอกบัว ๑ เจดีย์ 
         ๕) หลักศิลาจารึกบันทึกเป็นอักษรขอม ในอดีตมี ๑๑ หลัก ปัจจุบันเหลือ ๔ หลัก 

 
         ประวัติความเป็นมา 
         หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อได้ก่อสร้างมาแต่โบราณมีพระรูปงดงามน่าเลื่อมใส สร้างในสมัยพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราชครองเมืองเวียงจันทร์ พระสงฆ์ในวัดศรีชมภูองค์ตื้อได้ประชุมปรึกษาหารือกัน ลง
มติจะหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ข้ึนในบ้านน้ าโมง (เดิมเรียกว่าบ้านน้ าโหม่ง)๑๕๑ เพ่ือเป็นที่เคารพสักการะ
แก่อนุชนรุ่นหลังต่อ ๆ มา เมื่อตกลงกันแล้วจึงได้ชักชวนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพ่ือเรี่ยไร
ทองเหลืองบ้าง ทองแดงบ้าง ตามแต่ผู้ที่มีจิตศรัทธาจากท้องที่อ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ได้ทองหนัก
ตื้อหนึ่ง (มาตราโบราณภาคอีสานถือว่า ๑๐๐ ชั่งเป็นหมื่น ๑๐ หมื่นเป็นแสน ๑๐ แสนเป็นล้าน ๑๐ 
ล้านเป็นโกฏิ ๑๐ โกฏิเป็นหนึ่งกือ ๑๐ กือเป็นหนึ่งตื้อ) พระสงฆ์และชาวบ้านจึงพร้อมกันหล่อ เป็น
ส่วนๆ ในวันสุดท้ายเป็นวันหล่อตอนพระเกศ ในตอนเช้าได้ยกเบ้าเทแล้วแต่ไม่ติด เมื่อเอาเบ้าเข้าเตา
ใหม่ ทองยังไม่ละลายดีก็พอดีเป็นเวลาจวนพระจะฉันเพล พระทั้งหมดจึงทิ้งเบ้าเข้าเตาหรือทิ้งเบ้าไว้
ในเตาแล้วก็ข้ึนไปฉันเพลบนกุฏิฉันเพลเสร็จแล้วลงมาหมายจะเทเบ้าที่ค้างไว้กลับปรากฏเป็นว่ามีผู้เท
ติด และตอนพระเกศสวยงามกว่าที่ตอนจะเป็น เป็นอัศจรรย์สืบถามได้ความว่า (มีชายผู้หนึ่งนุ่งห่มผ้า
ขาวมายกเบ้านั้นเทจนส าเร็จ) แต่ด้วยเหตุที่เบ้านั้นร้อนเมื่อเทเสร็จแล้ว ชายผู้นั้นจึงวิ่งไปทางเหนือ
บ้านน้ าโมงมีผู้เห็นยืนโลเลอยู่ริมหนองน้ าแห่งหนึ่งแล้วหายไป (หนองน้ านั้นภายหลังชาวบ้านเรียกว่า
หนองโลเลมาจนถึงปัจจุบันนี้ และชายผู้นั้นก็เข้าใจกันว่าเป็นเทวดามาช่วยสร้าง) ๑๕๒ เมื่อได้น า
พระพุทธรูปที่หล่อแล้วมาประดิษฐานไว้ในวัด มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่แห่งเมืองเวียงจันทร์มาเที่ยวบ้านน้ า
โมงสองท่านชื่อว่า ท่านหมื่นจันทร์ กับ ท่านหมื่นราม ทั้งสองท่านนี้ได้เห็นพระเจ้าองค์ตื้อก็เกิดศรัทธา
เลื่อมใสที่จะช่วยเหลือ จึงได้ช่วยกันก่อฐาน และท าราวเป็นการส่งเสริมศรัทธาของผู้สร้าง ครั้นเมื่อขุน
นางทั้งสองได้กลับถึงเมืองเวียงจันทร์แล้ว ได้กราบทูลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึ่งครองเมืองเวียงจันทร์
ในเวลานั้นพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้เสด็จมาทอดพระเนตรก็ทรงเกิดศรัทธาจึงได้สร้างวิหาร
ประดิษฐานกับแบ่งปันเขตแดนให้เป็นเขตข้าทาสบริวารของพระเจ้าองค์ตื้อดังนี้ 
        ๑. ทางตะวันออกถึงบ้านมะก่องเชียงขวา (ทางฝั่งซ้ายตรงข้ามอ าเภอโพนพิสัย) 
        ๒. ทางตะวันตกถึงบ้านหวากเมืองโสม (อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี) 
        ๓. ทางทิศใต้ถึงบ้านบ่อเอือดหรือบ่ออาด (อยู่ในอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) 
                                                           
๑๕๑ สัมภาษณ์ พระอุทัย อมโร วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ พระอุทัย อมโร วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๖ 

 

        ๔. ทางเหนือไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน คาดว่าน่าจะเป็น บ้านพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย และเมือง “กินายโม้” ส.ป.ป.ลาว ในปัจจุบัน 
        พลเมืองที่อยู่ในเขตข้าทาสของพระเจ้าองค์ตื้อตั้งแต่เดิมมาต้องเสียส่วยสาอากรให้แก่ทาง
ราชการ แต่เมื่อตกเป็นข้าทาสของพระเจ้าองค์ตื้อ โดยผู้ใดประกอบอาชีพทางใดก็ให้น าสิ่งนั้นมาเสีย
ส่วยให้แก่วัดศรีชมพูองค์ตื้อทั้งสิ้น เช่น ผู้ใดเป็นช่างเหล็กก็ให้น าเครื่องเหล็กมาเสีย ผู้ใดท านาก็ให้น า
ข้าวมาเสีย ผู้ใดท านาเกลือก็ให้เอาเกลือมาเสียทางวัดก็มีพนักงานคอยเก็บรักษาและจ าหน่ายประจ า
เสมอ ที่ด้านหน้าของพระวิหารมีตัวหนังสือไทยน้อยหรือหนังสือลาวเดี๋ยวนี้อยู่ด้วย แต่เวลานี้เก่าและ
ลบเลือนมากอ่านไม่ได้ความติดต่อกัน พระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์
ฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก เป็นพระประธาน
ซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙ เชน
ติเมตร สูง ๔ เมตร ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภู องค์ตื้อ ต าบลน้ าโมง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขง เคารพนับถือมาก 
         การด าเนินงานในวัดศรีชมภูองค์ตื้อ มีงานด้านสาธารณูปการ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ได้บูรณะ 
ซ่อมแซม ก่อสร้าง เสนาสนะ ถาวัตถุต่าง ๆ มากมาย อาทิ  วิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ 
ศาลาการเปรียญพระครูสังวรกัลยาณวัตร หอพระไตรปิฎก ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากองอ านวยการ 
ห้องน้ าพระภิกษุสงฆ์ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ริมแม่น้ าโมง เป็นต้น๑๕๓ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การเป็นศูนย์อุทยานแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และเป็นแหล่งสร้างบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาการ
บริหารการปกครอง วัดศรีชมภูองค์ตื้อ มีการบริหารปกครองเป็นแบบสังฆสภา ประชาธิปไตย โดยยึด
หลักธรรมาธิปไตย มีคณะกรรมการบริหาร จัดการ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือยังศรัทธาให้
เกิดแก่อุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งใกล้และไกล ซึ่งมีพระภิกษุจ าพรรษา ไม่ต่ ากว่า ๑๕ 
รูป สามเณรไม่ต่ ากว่า ๑๗ รูป ทุกปี 
         การศาสนศึกษา วัดศรีชมภูองค์ตื้อ เป็นแหล่งการศึกษาของพระภิกษุสามเณร รวมทั้ง
พุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป เยาวชนนักเรียนนักศึกษา สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้จากวัดได้ทุก
โอกาส ซึ่งได้เน้นศาสนศึกษาหลัก ๆ ส าหรับพระภิกษุสามเณร คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี (ประโยค ๑-๒, ๓, ๔,)๑๕๔ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมศึกษาส าหรับเยาวชนทั้งหลาย ซึ่งเป็นการปลูกฝังพุทธธรรม คุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ
ของเยาวชนของชาติ 
        การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการต่าง 
ๆ อาทิ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการอบรมค่ายพุทธธรรม โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมต่อต้านยาเสพติด โครงการปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา จัดแสดงธรรมในวันธัมมัสสวนะ จัดโครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้กับคณะสงฆ์ หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนทั่วไป จัดส่งพระวิทยากรด าเนินการอบรม ให้กับ
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนทั่วไป อบรม/บรรยายธรรมแก่ชีพราหมณ์
                                                           
๑๕๓ สัมภาษณ์ พระครูกร อติพโล วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๑๕๔ สัมภาษณ์ นายทวี ศีลเจริญ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๗ 

 

ผู้ถือศีลอุโบสถตลอดเทศกาลเข้าพรรษา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จัดพระ
วิทยากรสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในเขตอ าเภอท่าบ่อและอ าเภอใกล้เคียง๑๕๕ 
        การสาธารณสงเคราะห์ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ได้ให้การสนับสนุนแก่สังคมต่าง ๆ ตามสมควรแก่
ฐานะ อาทิเช่น บริจาคท่ีดินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ผู้เรียนดีแต่ยากจน บริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่โรงเรียน บริจาคปัจจัยสมทุบทุนในการ
ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ๑๕๖ บริจาคอุปกรณ์คอมพิเตอร์แก่หน่วยงานราชการ
หลายหน่วยงาน บริจาคช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 
        ข้อวินิจฉัยในศิลาจารึก 
        ในหลักศิลาจารึกข้อที่  ๑ ว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๐๕ นั้น ขัดต่อความเป็นจริง เพราะ
พระพุทธศาสนาเริ่มแพร่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๓๐๐ ล่วงแล้วเลข พ.ศ. ข้างหน้าที่ลบเลือน
นั้นคงจะเป็น พ.ศ. ๒๑๕๐ เพราะในระหว่าง พ.ศ. ๒๑๐๕ อยู่ในระยะรัชสมัยของพระไชยเชษฐาแห่ง
เมืองเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นระยะไล่เลี่ยกันกับที่พระไชยเชษฐา ได้ร่วมกับกรุงศรีอยุธยาสร้างเจดีย์ ศรีสอง
รักษ์ขึ้นที่อ าเภอด้านซ้าย ในจังหวัดเลย ปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่พอจะอนุมานได้ว่า ผู้สร้างวัดศรีชมภูองค์
ตื้อ คงเป็นพระเจ้าชัยเชษฐาแน่ 
        ในศิลาจารึกข้อที่ ๒ ที่ว่าพระชัยเชษฐาเป็นลูกพระยาศรีสุวรรณนั้น ขัดกับพระราชพงศาวดาร 
เพราะพระชัยเชษฐาธิราช ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเวียงจันทร์นั้น เป็นบุตรพระยาโพธิสาร ดังแจ้งในพงศาว
ดาว่าพระยามหาพรหมราช เจ้าเมืองเชียงใหม่ถึงแก่พิลาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๒ พระโอรสทรงนามว่า 
เจ้าทรายด า ได้ครองเชียงใหม่อยู่ ๓ปีก็ทิวงคต ไม่มีโอรสราชนัดดา สืบสันติวงศ์ เสนาบดีเมือง
เชียงใหม่ลงไปเฝ้าพระเจ้าล้านช้าง พระเจ้าล้านช้างพร้อมเจ้าเชษฐาวงศ์ ไปเยี่ยมพระศพถึงเชียงใหม่ 
และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๙๑ เสนาพฤฒามาตย์พร้อมกันยกราชสมบัติให้เจ้าเชษฐวงศ์เป็นเจ้าเชียงใหม่ 
ทรงพระนามว่าพระชัยเชษฐาธิราช พระยาโพธิสารเสด็จกลับหลวงพระบางได้ ๒ ปี ก็ทิวงคตในปี พ.ศ. 
๒๐๙๓ พระชัยเชษฐษธิราชจึงกลับไปครองนครล้านช้าง (จากหนังสือฝั่งขวาแม่น้ าโขง) ข้อนี้ไม่มี
หลักฐาน พระยาศรีสุวรรณกัลป์พระยาโพธิสารอาจเป็นคน ๆ เดียวกันก็ได้ 
        ในศิลาจารึกข้อที่ ๓ ว่า พระชัยเชษฐาเกิดท่ีเมืองเวียงคุก ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะพระยาโพธิสาร
ธรรมมิกราชบิดาครองราชย์สมบัติอยู่ที่นครล้านช้าง หลวงพระบาง พระชัยเชษฐาต้องเกิดที่ล้านช้าง 
ส่วนเวียงคุกนั้นมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นทีหลัง เมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาได้ขึ้นครองราชย์สมบัติที่เวียงจันทน์
แล้ว แล้วที่ว่าภรรยาเกิดที่เมืองจ าปาน้ าโมงนั้นไกลความจริงมาก เพราะพระอัครมเหสีของพระเจ้า
ชัยเชษฐเป็นธิดาพระเจ้าเชียงใหม่ หรือว่าจะเป็นภรรยาน้อย ข้อนี้ไม่มีหลักฐานยืนยัน 
        ในศิลาจารึกข้อ ๔ ชื่อวัดว่า “วัดโกศีล”นั้นน่าจะเป็นโกสีย์มากกว่า แต่ปัจจุบันนี้ ชื่อวัดศรีชมภู
องค์ตื้อ 
        ในศิลาจารึกข้อ ๕ เขตวัดทางยาวและทางกว้างแคบกว่าที่กล่าวไว้ในศิลาจารึก ทั้งนี้เข้าใจว่า 
ทางหน้าวัดน้ าเซาะทางทิศเหนือและทิศใต้ให้แคบลง (เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙) ได้ตรวจสอบวัดดูปรากฏว่า 

                                                           
๑๕๕ สัมภาษณ์ นายศราวุธ ธนะวรรณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๑๕๖ สัมภาษณ์ พระอุทัย อมโร วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
 



๑๐๘ 

 

แคบไม่ตรงกับศิลาจารึกแต่ปัจจุบันนี้ทางวัดได้ซื้อขยายออกไปมากแล้วทางด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันตก 

ในศิลาจารึกข้อ ๖ ว่า กงจักรเกิดขึ้นนั้น คงมีรูปกงจักรอันเป็นรูปธรรมจักร ซึ่งมีตามวัดเก่า 
ในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันนี้หาดูไม่ได้แล้ว 
          ในศิลาจารึกข้อ ๗ พระชัยเชษฐามีบริวารถึง ๕๐๐ นี้ ต้องเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นพระชัยเชษฐาผู้
ครองนครเวียงจันทน์แน่ การนับน้ าหนักและจ านวนในสมัยก่อนนั้น เขานับ สิบ-ร้อย-พัน-หมื่น-แสน-
ล้าน-โกฏิ-ตื้อ แต่ถ้าหมายถึงจ านวน ก็เติมอะสงไขยเข้าไปอีกเป็นอันดับสุดท้าย เพราะฉะนั้น ค าว่า 
ตื้อ จึงเป็นน้ าหนักที่มากท่ีสุดแล้ว การสร้างพระมานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน เห็นจะรวมน้ าหนักที่แน่นอน
ไม่ได้ พระก็องค์ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น สร้างก็ยาก หมดเปลืองก็มาก เพ่ือให้สมกับความยากล าบากจึง
ก าหนดเอาว่า สร้างด้วยทองหนัก ๑ ตื้อ ซึ่งความจริงสมัยนั้นจนถึงสมัยนี้ก็ไม่มีใครรู้จริง ๆ ว่า โกฏิ
และตื้อนั้นมีค่าเท่าใดกันแน่ คงนับกันไปอย่างนั้นเอง การหล่อพระศักดิ์สิทธิ์ มักจะเป็นพระอินทร์หรือ
ตาปะขาวมาช่วยจึงส าเร็จ ทั้งนี้เพราะเหตุผล ๒ ประการ คือ ประการแรกต้องการจะให้คนนับถือ 
ประการที่สองสมัยนั้น คนดีมีวิชาอยู่ไม่ค่อยได้ เพราะจะถูกรังแก จึงแกล้งปกปิดไว้ว่า เป็นเทวดามา
หล่อ 

ในศิลาจารึกข้อ ๘ ว่า วัดโกศีลตั้งอยู่ริมน้ าโขงนั้น เป็นความจริง เพราะตามธรรมดาแม่น้ า
ย่อมคดเค้ียว และเกิดมีคุ้งน้ าข้ึน น้ าโขงซ่ึงกว้างราว ๑ กม.เศษ ไหลผ่านศรีเชียงใหม่ พุ่งไปปะทะ ตอน
ใต้นครเวียงจันทน์ จินายโม่และบ่อโอทะนา เมื่อปะทะฝั่งลาวแล้ว กระแสน้ าก็กลับพุ่งมาปะทะฝั่งไทย
ตอนใต้ท่าบ่อ กระแสน้ าจะไหลปะทะสลับฝั่งกันเช่นนี้เรื่อยไป เมื่อถึงหน้าน้ าราว ๆ เดอน ๗-๙ น้ าจะ
เต็มฝั่งหรือล้นฝั่ง กระแสน้ าในแม่น้ าโขงจะไหลเชี่ยวเร็วประมาณ ๑๕.๒๐ กม. ทีเดียวฝั่งที่ถูกปะทะก็
จะพัง ฝั่งตรงข้ามตอนใต้คุ้งน้ า น้ าจะไหลค่อยและวน ดินจะตกตะกอนเมื่อน้ าลดก็จะเกิดเป็นดินงอก
ทุกปี วัดน้ าโมงก็เช่นเดียวกัน เดิมตั้งอยู่ริมโขงจริง แต่อยู่ใต้คุ้งน้ าตรงข้ามกับจินายโม่และบ่อโอทะนา 
ดินหน้าวัดจึงงอกออกเรื่อยมาเราจึงเห็นกันว่า วัดน้ าโมงจะอยู่ห่างจากตลิ่งแม่โขงไปทุกทีอย่างเช่นทุก
วันนี้ 

ในศิลาจารึกข้อ ๙ เมื่อหล่อแล้วมีอภินิหารเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง ๑๐๐ อย่างนั้น ในข้อนี้ ความ
เชื่อถือของชาวเมืองเชื่อมั่นว่า มีผีหรือเทวดารักษา คนนับถือมาก บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปขอน้ ามนต์
มากินก็หายได้ คนไม่มีลูกไปขอก็มีได้ อะไรต่อมิอะไรร้อยแปดมากกว่า ๑๐๐ อย่างเสียอีก 

ในศิลาจารึกข้อ ๑๐ ว่า การสร้างสิ้นเงินไปถึง ๑๐๕,๐๐๐ ชั่ง แต่ถ้าจะคิดถึงค่าราคาแห่ง
พระพุทธรูปงามองค์นี้ ในปัจจุบันแล้วมีค่าเหลือที่จะคณานับได้ เมื่อผู้ใดเข้าไปใกล้เฉพาะพระพักตร์
แล้ว จะหายทุกข์โศกทันที พระพักตร์อมยิ้มนิด ๆ พระเนตรลืมสนิท พระนลาฏกว้างพระร่างอูม ส่วน
พระกายนั่งตรงได้ส่วนสัด ประทับอยู่ในท่าสงบ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ท าให้ผู้ได้พบเห็น
องค์พระองค์ตื้อ เกิดมโนภาพคล้าย ๆ เข้าไปนั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ท าให้เกิดความปีติและมีศรัทธาขึ้นทันที อันเป็นธรรมาภินิหารเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้พลเห็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มี
ค่ายิ่งกว่าสมบัติใด ๆ ที่ท่านโบราณาจารย์วางราคาไว้ถึง ๑๐๕,๐๐๐ ชั่ง ข้าพเจ้าคิดว่ายังถูกไป 
        ในศิลาจารึกข้อ ๑๑ นั้น แสดงให้เห็นว่า เป็นวัดซึ่งพระเจ้าชัยเชษฐาเป็นผู้สร้างแน่ เพราะมี
บริวารถึง ๑๓ บ้าน วัดที่จะมีบริวารได้ต้องเป็นวัดหลวง ชาวบ้านเหล่านั้นต้องส่งส่วยแก่วัดโดยไม่ต้อง
กระท ากิจใด ๆ แก่ทางราชการ คงเป็นแต่ข้าของพระองค์ตื้อ เช่นเดียวกับข้าพระธาตุพนม ซึ่งยังคงถือ



๑๐๙ 

 

เป็นประเพณีมาจนทุกวันนี้ ในวันเทศกาลนมัสการพระองค์ตื้อ ชาวบ้านที่เป็นข้าจะต้องน าเครื่องมา
สักการบูชา ถ้ามิฉะนั้น ผีหรือเทวดาผู้รักษาจะลงโทษ 
        มีเรื่องเล่ากันว่า ครั้งหนึ่งพวกฮ่อได้ยกทัพข้ามโขงมาขึ้นที่ฝั่งวัดน้ าโมง เพ่ือหวังจะท าลาย
พระองค์ตื้ออันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนแถบนั้น เพ่ือเป็นการท าลายขวัญของพวกชาวบ้าน 
ขณะที่ข้าศึกได้จ้วงขวานฟันลงไปที่พระชานุของพระองค์ตื้อนั้น ก็ปรากฏเสียงร้องออกจากพระโอษฐ์ 
และมีพระดลหิตไหลออกจากแผลที่พระชานะ พร้อมกับมีน้ าพระเนตรไหลซึมออกมาเป็นที่น่าเวทนา
ยิ่งนัก ข้าศึกเป็นอัศจรรย์เช่นนั้นก็เกรงจะเกิดภัยจึงได้รีบยกทัพกลับ แต่ก็ปรากฏว่าพวกฮ่อถึงแก่ความ
ตายจนหมดสิ้น ทุกวันนี้แผลเป็นที่พระชานุก็ยังปรากฏอยู่ ในสมัยก่อนผู้คนสัญจรไปมาจะสวมรองเท้า
เข้าไปในวัดไม่ได้จะต้องมีอันเป็นไปโดยประการต่างๆ แม้แต่เจ้านาย ที่เข้ามาถือน้ าพิพัฒนสัตยา จะ
สวมรองเท้าเข้าไปในวิหารนั้นก็ไม่ได้ ถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษโดยประการต่างๆ เช่น เจ็บป่วย
โดยกะทันหัน เป็นต้น บุคคลที่ไม่มีบุตรธิดาสืบสกุล มีดอกไม้ธูปเทียนหรือเครื่องสักการะอย่างอ่ืนมา
ทูลขอบุตรธิดาจากพระองค์ บุคคลผู้นั้นก็จะได้กุลบุตรธิดาสืบสกุล สมความมุ่งมาดปรารถนา แต่บุตร
ธิดาที่พระองค์ประทานให้แล้วนั้น บิดามารดาจะท าโทษหรือเฆี่ยนตีโดยประการใด ๆ ไม่ได้ ต้องสั่ง
สอนเอาโดยธรรมเท่านั้น 
        บุคคลผู้ใดของหาย เช่น เงิน ทอง โค กระบือ เป็นต้น มีดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะมาบูชา
บวงสรวง เพื่อให้ได้สิ่งของนั้นคืนมา ก็จะได้คืนมาสมประสงค์ทรัพย์สมบัติของใครหาย ไม่ทราบว่าผู้ใด
มาลักขโมยเอาไป เจ้าของทรัพย์มีความสงสัยผู้ใด ก็น าบุคคลผู้นั้นมาท าสัตย์สาบานต่อพระพักตร์ของ
พระเจ้าองค์ตื้อ ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้เอาก็ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าบุคคลนั้นเอาไปจริง ๆ แต่ปฏิเสธไม่ยอมรับ
ตามความเป็นจริง บุคคลผู้นั้นก็จะได้รับโทษ เช่น เจ็บป่วยหรืออาจถึงแก่ความตายได้ 
        บุคคลผู้ใดไปศึกสงครามได้มาบนบานขอให้พระเจ้าองค์ตื้อคุ้มครอง บุคคลผู้นั้นก็จะปลอดภัย
ประสพแต่ความสวัสดีมีชัยกลับมา และบุคคลผู้ใดมีความปรารถนาอยากจะให้มีความเจริญรุ่งเรืองใน
ชีวิต น าเครื่องสักการะมาบูชาพระเจ้าองค์ต้อ ขออานุภาพของพระองค์ตื้อคุ้มครอง และบันดาลให้เกิด
มีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพที่สุจริต บุคคลผู้นั้นก็จักเจริญสมความมุ่งมาดปรารถนาทุก
ประการ 
         อนึ่ง การเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อไปมาไม่ได้ บางคนก็ให้ญาติพ่ีน้องไปบูชา
แผ่นทองปิดองค์หลวงพ่อใหญ่ หรือพรพุทธรูปจ าลอง ตั้งจิตอธิษฐานปิดตรงที่เจ็บปวดนั้น ปรากฏว่า
โรคนั้นได้หายไปดังจิตอธิษฐาน 

ในอดีตพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์ล้านช้างผู้สร้างพระเจ้าองค์ตื้อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
ทรงสถาปนาและท านุบ ารุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ มากมาย พุทธศิลป์ในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจาก
ล้านนามาก รวมทั้งพระเจ้าองค์ตื้อ พระพุทธรูปทองส าริดขนาดใหญ่ที่วัดองค์ตื้อ นครเวียงจันทน์ และ
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ าโมง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สิทธิพร ณ นครพนม อธิบายไว้ใน
เอกสารประกอบการสัมมนาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดหนองคายว่า “พระเจ้าองค์
ต้ือ” พระพุทธรูปขนาดใหญ่หนัก ๑ ตื้อ (ประมาณ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตื้อเป็นมาตรวัดของคนล้านนา) 
ศิลปะล้านนา สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๑๐๕ เชื่อกันว่า เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระนางยอดค า
ทิพย์ พระบรมราชชนนีของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทั้งก าหนดเป็นพระราชพิธีที่กษัตริย์เวียงจันทน์
ต้องเสด็จมานมัสการ พระเจ้าองค์ตื้อทุกเดือน ๔ เสด็จพร้อมขบวนช้าง ม้า มาสักการะจากวัดท่าคก



๑๑๐ 

 

เรือ อ าเภอท่าบ่อถึงวัดพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ถนนนี้จึงมีชื่อว่า “จรดลสวรรค์” 
มาจนถึงปัจจุบัน 

กิจกรรมพิเศษในวันธรรมสวนะและวันส้าคัญทางศาสนา 
๑. วันมาฆบูชา จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนทั่วไป และครูอาจารย์นักเรียน

โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอ าเภอท่าบ่อ ประมาณโรงเรียนละ ๕๐๐ คนไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย 
สมาทานเบญจศีล บรรยายธรรม เวียนเทียนในตอนเย็น 

๒. วันเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจ าปี ระหว่างวันขึ้น ๑๑ ค่ า เดือน ๔ ถึง 
วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๔ ของทุกปี 

๓. วันเทศกาลตรุษสงกรานต์ประจ าปี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ทุกปี 
๔. วันวิสาขบูชา จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนทั่วไป และครูอาจารย์

นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอ าเภอท่าบ่อ ประมาณโรงเรียนละ ๕๐๐ คน มีการไหว้พระบูชาพระ
รัตนตรัย สมาทานเบญจศีล บรรยายธรรม เวียนเทียนในตอนเย็น 

๕. วันอาสาฬหบูชา จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนทั่วไป และครูอาจารย์
นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอ าเภอท่าบ่อ ประมาณโรงเรียนละ ๕๐๐ คน มีการไหว้พระบูชาพระ
รัตนตรัย สมาทานเบญจศีล บรรยายธรรม เวียนเทียนในตอนเย็น 

๖. วันเข้าพรรษา จัดให้มีการท าบุญตักบาตรรอบวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บรรยาย
ธรรม มีประชาชนร่วมท าบุญบ าเพ็ญกุศล ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ คน 

๗. วันออกพรรษา จัดให้มีการท าบุญตักบาตรกลางหมู่บ้าน บรรยายธรรม มีประชาชนร่วม
ท าบุญบ าเพ็ญกุศล ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ คน 

๘. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ระหว่าง ๔ - ๖ ธันวาคม ทุกปี จัด
ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรมการท าวัตร ไหว้พระสวดมนต์ ฟัง
ธรรมบรรยาย ปฏิบัติกรรมฐาน เดินจงกรม นั่งสมาธิ แยกฐานปฏิบัติเป็นกลุ่ม ๆ 

๙. วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๑-๑ มกราคม ทุกปี จัดให้มีการบ าเพ็ญบุญ
กุศล ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ ท าบุญตักบาตร ฟังธรรมบรรยาย ประชาชนร่วมงานปีละประมาณ 
๕๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ คน 

การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของวัดศรีชมภูองค์ตื้อ จังหวัด
หนองคาย ตามกรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า  

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และเป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระเจ้า

องค์ตื้อที่เป็นที่เคารพสัการะที่มีชื่อเสียง 
๒. เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะเมื่อมาท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย๑๕๗ 
๓. มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่สะดวกต่อการเดินทาง 

                                                           
๑๕๗ สมัภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๑ 

 

๔. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความเชื่อ ความศรัทธา 
ตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา๑๕๘ 

๕. มีการจัดระเบียบและความสะอาดที่ดี 
๖. เป็นศาสนศึกษาแหล่งการศึกษาของพระภิกษุสามเณร๑๕๙ 
๗. เป็นศาสนสถานที่ประชาชนนิยมมาขอพรในเรื่องหน้าที่การงานและขอบุตร๑๖๐ 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. ระบบการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวและช่วงเวลายังมีความไม่แน่นอน๑๖๑ 
๒. มีสารสนเทศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวนน้อย 
๓. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
๔. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น๑๖๒ 
๒. นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์เพ่ิม

มากขึ้น 
๓. นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมมากขึ้นและมีความต้องการในการท่องเที่ยวตามพุทธ

ศาสนสถานเพ่ิมมากข้ึน 
อุปสรรค (Threats)  
๑. นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว บางนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน๑๖๓ 
๒. บุคลากรยังมีศักภาพน้อยในการรองรับและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว๑๖๔ 

          ๔.๓.๑.๔ วัฒนธรรมประพณีไทย 
          ๔.๓.๑.๔.๑ ประเพณีสงกรานต์ 
         ประวัติความเป็นมา 
         สงกรานต์เป็นค าสันสกฤต หมายถึง "การเคลื่อนย้าย" ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของ
การประทับในจักรราศี คือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
         สงกรานต์สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมวันที่จัดเทศกาลก าหนดโดยการค านวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบัน

                                                           
๑๕๘ สมัภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระอุทัย อมโร วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ พระครูกร อติพโล วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ พระอุทัย อมโร วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ นายศราวุธ ธนะวรรณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ นางรัตนา มิ่งศรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๒ 

 

ระบุแน่นอนว่า ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายน วันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันเริ่มปีปฏิทินของไทยจนถึง พ.ศ. ๒๔๓๑ 
จากนั้นวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๓ พิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใน
สมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้าง และมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อไป ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักใน
พิธี ได้แก่ การใช้น้ าเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่
ราศีเมษ ใช้น้ ารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การร าลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่
ล่วงลับ สังคมไทยสมัยใหม่เกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวัน
ครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ าพระที่น าสิริมงคล เพ่ือให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ปัจจุบันมี
การประชาสัมพันธ์ในเชิงท่องเที่ยวว่าเป็น Water Festival หรือ เทศกาลแห่งน้ า[๔] ซึ่งตัดส่วนที่เป็น
ความเชื่อดั้งเดิมไป 
        ตามจารึกท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามัญว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว 
มีเศรษฐีคนหนึ่ง รวยทรัพย์แต่อาภัพบุตร ตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตรสองคน วันหนึ่งนักเลง
สุราต่อว่าเศรษฐีจนกระท่ังเศรษฐีน้อยใจ จึงได้บวงสรวงพระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐานอยู่กว่า
สามปี ก็ไร้วี่แววที่จะมีบุตร อยู่มาวันหนึ่งพอถึงช่วงที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เศรษฐีได้พาบริวาร
ไปยังต้นไทรริมน้ า พอถึงก็ได้เอาข้าวสารลงล้างในน้ าเจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับรุกข
เทวดาในต้นไทรนั้น รุกขเทวดาเห็นใจเศรษฐี จึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ ไม่ช้าพระอินทร์ก็มีเมตตา
ประทานให้เทพบุตรองค์หนึ่งนาม "ธรรมบาล" ลงไปปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาเศรษฐี ไม่ช้าก็คลอด
ออกมา เศรษฐีตั้งชื่อให้กุมารน้อยนี้ว่า ธรรมบาลกุมาร และได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่
อาศัย ต่อมาเมื่อธรรมบาลกุมารโตขึ้น ก็ได้เรียนรู้ซึ่งภาษานก และเรียนไตรเภทจบเมื่ออายุได้เจ็ดขวบ 
เขาได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่าง ๆ แก่คนทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวกบิลพรหม ได้ลงมาถามปัญหา
กับธรรมบาลกุมาร ๓ ข้อ ถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเศียรบูชา แต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรม
บาลกุมารเสีย ท้าวกบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารว่า ตอนเช้าศรีอยู่ที่ไหน ตอนเที่ยงศรีอยู่ที่ไหน และ
ตอนค่ าศรีอยู่ที่ไหน ทันใดนั้นธรรมบาลกุมารจึงขอผัดผ่อนกับท้าวกบิลพรหมเป็นเวลา ๗ วัน 
        ทางธรรมบาลกุมารก็พยายามคิดค้นหาค าตอบ ล่วงเข้าวันที่ ๖ ธรรมบาลกุมารก็ลงจาก
ปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาล เขาคิดว่า ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอาญาท้าวกบิลพรหม 
บังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี ๒ ตัวผัวเมียเกาะท ารังอยู่ นางนกอินทรีถามสามีว่า พรุ่งนี้เราจะไปหา
อาหารแห่งใด สามีตอบนางนกว่า เราจะไปกินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิลพรหมจะฆ่าเสีย ด้วย
แก้ปัญหาไม่ได้ นางนกจึงถามว่า ค าถามที่ท้าวกบิลพรหมถามคืออะไร สามีก็เล่าให้ฟัง ซึ่งนางนกก็ไม่
สามารถตอบได้ สามีจึงเฉลยว่า ตอนเช้า ศรีจะอยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า ตอนเที่ยง ศรีจะ
อยู่ที่อก คนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก ส่วนตอนเย็น ศรีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้า
นอน ธรรมบาลกุมารก็ได้ทราบเรื่องท่ีนกอินทรีคุยกันตลอด จึงจดจ าไว้ ครั้นรุ่งขึ้น ท้าวกบิลพรหมก็มา
ตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกประการ ธรรมบาลกุมารจึงน าค าตอบที่ได้ยินจากนกไปตอบกับท้าวกบิลพรหม 
ท้าวกบิลพรหมจึงตรัสเรียกธิดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาทบาจาริกาพระอินทร์มาประชุมพร้อมกัน แล้วบอกว่า 
เราจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร ถ้าจะตั้งไว้ยังแผ่นดิน ไฟก็จะไหม้โลก ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ 
ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะท้ิงในมหาสมุทร น้ าก็จะแห้ง จึงให้ธิดาทั้งเจ็ดน าพานมารองรับ แล้วก็ตัดเศียรให้นาง



๑๑๓ 

 

ทุงษะ ผู้เป็นธิดาองค์โต จากนั้นนางทุงษะก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระ
สุเมรุ ๖๐ นาที แล้วเก็บรักษาไว้ในถ้ าคันธุลี ในเขาไกรลาศ 
        จากนั้นมาทุก ๆ ๑ ปี ธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง ๗ ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาท าหน้าที่
อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุ เป็นเวลา ๖๐ นาที แล้วประดิษฐานตามเดิม 
ในแต่ละปีนางสงกรานต์แต่ละนางจะท าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานต์ ดังนี้ 
        ส าหรับความเชื่อทางล้านนานั้นจะมีว่า 

วันอาทิตย์ ชื่อ นางแพงศรี 
วันจันทร์ ชื่อ นางมโนรา 
วันอังคาร ชื่อ นางรากษสเทวี 
วันพุธ ชื่อ นางมันทะ 
วันพฤหัส ชื่อ นางกัญญาเทพ 
วันศุกร์ ชื่อ นางริญโท 
วันเสาร์ ชื่อ นางสามาเทวี 
ซึ่งท่าทางของนางสงกรานต์จะก าหนดตามเวลาที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ หรือเวลา

มหาสงกรานต์ตามที่ค านวณได้ ซึ่งเกณฑ์ในการก าหนดท่าทางของนางสงกรานต์ ดังนี้ 
ถ้าเวลามหาสงกรานต์เป็นเวลารุ่งสางถึงเท่ียง (๖:๐๐ น.-๑๑:๕๙ น.) นางสงกรานต์ยืนมา 
ถ้าเป็นเวลาเที่ยงถึงเย็น (๑๒:๐๐ น.-๗:๕๙ น.) นางสงกรานต์นั่งมา 
ถ้าเป็นเวลาค่ าถึงเที่ยงคืน (๑๘:๐๐ น.-๒๓:๕๙ น.) นางสงกรานต์นอนลืมตามา 
ถ้าเป็นเวลาเที่ยงคืนถึงเช้ามืด (๐๐:๐๐ น.-๐๕:๕๙ น.) นางสงกรานต์นอนหลับตามา 
 

ลักษณะท่ัวไปของประเพณี 
กิจกรรมในวันสงกรานต์ จะนิยมการท าบุญตักบาตร ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเอง 

และ อุทิศส่วนกุศลนั้นแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว๑๖๕ การท าบุญแบบนี้มักจะเตรียมไว้ล่วงหน้า น าอาหารไป
ตักบาตรถวายพระภิกษุที่ศาลาวัด ซึ่งจัดเป็นที่รวมส าหรับท าบุญ ในวันนี้หลังจากที่ได้ท าบุญเสร็จแล้ว 
ก็จะมีการก่อพระทรายอันเป็นประเพณีด้วย การรดน้ า เป็นการอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน น้ าที่รดมัก
ใช้น้ าหอมเจือด้วยน้ าธรรมดาการสรงน้ าพระจะรดน้ าพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด และบางที่จัด สรง
น้ าพระสงฆ์ ด้วย บังสุกุลอัฐิ กระดูกญาติผู้ใหญ่ที่ตายแล้ว มักก่อเป็นเจดีย์ แล้วนิมนต์พระไปบังสุกุล 
การรดน้ าผู้ใหญ่ คือ การไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ครูบาอาจารย์ ท่านผู้ใหญ่มักจะนั่งลงแล้วผู้
ที่รดก็จะเอาน้ าหอมเจือกับน้ ารดที่มือท่าน ท่านจะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรด ถ้าเป็นพระก็จะน าผ้าสบงไป
ถวายให้ท่านผลัดเปลี่ยนด้วย หากเป็นฆราวาสก็จะหาผ้าถุง ผ้าขาวม้าไปให้ การด าหัว จุดประสงค์
คล้ายกับการรดน้ าทางภาคกลาง พบเห็นได้ทางภาคเหนือ การด าหัวท าเพ่ือแสดงเราเคารพนับถือต่อ
พระ  ผู้สูงอายุ คือการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ ของที่ใช้ใน
การด าหัวส่วนมากมีอาภรณ์ มะพร้าว กล้วย ส้มป่อยเทียนและดอกไม้ การก่อเจดีย์ทราย เป็นการน า
ทรายมาก่อเป็นรูปร่างคล้ายเจดีย์ และประดับด้วยดอกไม้ต่างๆ การปล่อยนกปล่อยปลา ถือเป็นการ

                                                           
๑๖๕ สัมภาษณ์ นางรัตนา มิ่งศรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๔ 

 

ล้างบาปที่ท าไว้ เป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายให้มีแต่ความสุขความสบายในวันขึ้นปีใหม่ การน าทราย
เข้าวัด ทางภาคเหนือนิยมขนทรายเข้าวัดเพ่ือเป็นนิมิตโชคลาภ ให้มีความสุขความเจริญ เงินทองไหล
มาเทมาดุจทรายที่ขนเข้าวัด แต่ก็มีบางที่เชื่อว่าตลอดปี การน าทรายที่ติดเท้าออกวัด เป็นบาป จึงขน
ทรายเข้าวัดเพื่อไม่ให้เป็นบาป๑๖๖ 

โดยรูปแบบทั่วไปของประเพณีสงกรานต์มี ดังนี้ 
สงกรานต์ภาคเหนือ (สงกรานต์ล้านนา) หรือ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

เริ่มตั้งแต่ "วันสังขารล่อง" (๑๓ เม.ย.) ที่มีการท าความสะอาดบ้านเพ่ือความเป็นสิริมงคล "วันเนา" 
หรือ "วันเน่า" (๑๔ เม.ย.) วันที่ห้ามใครด่าทอว่าร้ายเพราะจะท าให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี "วันพญาวัน" 
หรือ "วันเถลิงศก" (๑๕ เม.ย.) วันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าท าบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม ก่อนจะไปรด
น้ าด าหัวขอขมาญาติผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย "วันปากปี" (๑๖ เม.ย.) ชาวบ้านจะพากันไปรดน้ าเจ้าอาวาส
ตามวัดต่างๆเพ่ือขอขมาคารวะ "วันปากเดือน" (๑๗ เม.ย.) เป็นวันที่ชาวบ้านส่งเคราะห์ต่างๆ ออกไป
จากตัวเพื่อปิดฉากประเพณีสงกรานต์ล้านนา และ "วันปากวัน" (๑๘ เม.ย.) 

สงกรานต์ภาคอีสาน นิยมจัดกันอย่างเรียบง่าย แต่ว่ามากไปด้วยความอบอุ่น โดยคนอีสานจะ
เรียกประเพณีสงกรานต์ว่า "บุญเดือนห้า" หรือ"ตรุษสงกรานต์" บางพ้ืนที่จะเรียกว่า “เนา” และจะถือ
ฤกษ์ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๕ เวลาบ่าย ๓ โมง เป็นเวลาเริ่มงานโดยพระสงฆ์จะตีกลองโฮมเปิด
ศักราช จากนั้นญาติโยมจะจัดเตรียมน้ าอบหาบไปรวมกันที่ศาลาวัดเพ่ือสรงน้ าพระพุทธรูป แล้วต่อ
ด้วยการรดน้ าด าหัว ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษจากนั้นก็จะเป็นการเล่นสาดน้ า
สงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน 

การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของประเพณีสงรานต์ จังหวัด
หนองคาย ตามกรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า  

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ 
๒. เป็นประเพณีท่ีเป็นที่รู้จักและนิยมมาท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก๑๖๗ 
๓. ทางภาครัฐมีนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงประเพณี

สงกรานต์๑๖๘ 
๔. มีเส้นทางการท่องเที่ยว การคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมโยงถึงกัน ท าให้สะดวกต่อการ

เดินทาง 
๕. มีระบบและเทคโนโลยี สารสนเทศ แอพลิเคชั่น บนเครื่องมือสื่อสารและระบบการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. การประชาสัมพันธ์ด้านเนื้อหาและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีไม่มาก ท าให้นักท่องเที่ยว

ไม่รู้ถึงวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง๑๖๙ 
                                                           
๑๖๖ สัมภาษณ์ นายทวี ศีลเจริญ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑๖๗ สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เกดิมี วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๑๖๘ สัมภาษณ์ นางรัตนา มิ่งศรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๕ 

 

โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
๒. มีการเดินทางภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว มากขึ้น 
๓. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการจากความร่วมมือของภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนมีเพ่ิมมากข้ึน 
๔. ระบบเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้กิจกรรมและการเดินทาง

ท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น 
อุปสรรค (Threats)  
๑. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม ท าให้รูปลักษณ์ของประเพณีเปลี่ยนไป

ในทิศทางลบ๑๗๐ 
๒. นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว บางนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน๑๗๑ 
 

๔.๓.๑.๔.๒ ประเพณีแข่งเรือยาว 
ลักษณะท่ัวไปของประเพณี 
ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีหน้าน้ าของคนไทย เป็นการละเล่นในยามน้ าหลากที่สืบทอดมา

แต่โบราณ และมักมีการแข่งเรือควบคู่ไปกับการท าบุญ ปิดทอง ไหว้พระและงานกฐิน ช่วยสร้าง
บรรยากาศให้งานบุญครึกครื้นขึ้นประเพณีแข่งเรือ เป็นการละเล่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวไทยในชนบทถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้น้ า ในช่วงเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง ชาวบ้านเว้นว่างจาก
การท าไร่ท านา เป็นโอกาสที่หนุ่มสาวได้พบปะเกี้ยวพาราสีกัน ได้เห็นฝีไม้ลายมือของชายอกสามศอก 
ได้เห็นความสามัคคีพร้อมเพรียงของเหล่าหนุ่มฝีพาย การแข่งเรือมักมีการเล่นเพลงเรือ เพลงปรบไก่ 
เพลงครึ่งท่อน และสักวาโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาวหลังการแข่งเรือ เป็นกรใช้ฝีปากไหวพริบและ
ความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน โต้ตอบเกี้ยวพาราสีกัน ได้แสดงความสามารถทั้งหญิงและชาย ผู้ดูมีทั้งอยู่
บนตลิ่ง และที่พายเรือกันไปเป็นหมู่ ต่างสนุกสนานกันทั่วหน้าเรือแข่งที่แถบชาวบ้านลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาใช้แข่ง เรียกเรือยาว ซึ่งท าจากท่อนซุงทั้งต้น การต่อเรือยาวต้องใช้ความรู้ ความช านาญ
มาก จึงจะได้เรือท่ีสวยและแล่นได้เร็วเวลาพาย๑๗๒ 
        ปัจจุบันประเพณีการแข่งเรือยังมีเหลืออยู่บ้างไม่มากเหมือนสมัยก่อน เพราะวิถีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงไป แต่เราไม่ค่อยจะได้ยินเสียงเพลงเห่ เรือของฝีพายและของชาวบ้าน กลับได้ยินเพลง
ลูกทุ่งแทน เพราะขาดผู้รู้คุณค่าและความสนใจที่จะรักษาไว้ จึงไม่ได้สนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการเห่เรือ ให้สืบทอดประเพณีนี้ต่อมา เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานราชการ และเอกชนบางแห่ง 
เล็งเห็นคุณค่าของประเพณีแข่งเรือ จึงได้จัดให้มีการแข่งเรือข้ึนในหลายๆท้องถิ่นท่ีอยู่ริมน้ า ซึ่งประสบ
ผลส าเร็จ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมากมาย 
                                                           
๑๗๐ สัมภาษณ์ นางสาวพรพรรณ วรโชติ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ นางรัตนา มิ่งศรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เกดิมี วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 

 

ซึ่งจุดประสงค์การแข่งขันเรือยาวฉลองเทศการออกพรรษาของชาว ไทยพุทธเพราะจะจัดขึ้น
หลังจากออกพรรษาแล้วเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่บ้าน ในอดีตนั้นจะใช้เรือยาวในการ
แห่กฐินหรือผ้าป่าไปวัด และเพ่ือความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน จึงได้จัดแข่งขันเรือยาวขึ้นด้วย
เป็นโอกาสดีของหนุ่มสาว ต่างหมู่บ้านที่จะได้รู้จักพบปะสังสรรค์กันอีกด้วย๑๗๓ 

การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของประเพณีการแข่งขันเรือยาว 
ประเทศไทยตามกรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ 
๒. เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน 
๓. ทางภาครัฐมีนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๔. มีเส้นทางการท่องเที่ยว การคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมโยงถึงกัน ท าให้สะดวกต่อการ

เดินทาง 
๕. มีระบบและเทคโนโลยี สารสนเทศ แอพลิเคชั่น บนเครื่องมือสื่อสารและระบบการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. สถานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วงหน้าเทศกาล 
๒. การจัดระเบียบสถานที่จัดงานและการรักษาความสะอาดไม่ทั่วถึง 
๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญในการจัดงานประเพณี 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางวัฒนธรรมมีจ านวนเพ่ิม

มากขึ้น 
๒. มีการเดินทางภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว มากขึ้น 
๓. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการจากความร่วมมือของภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนมีเพ่ิมมากข้ึน 
๔. ระบบเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้กิจกรรมและการเดินทาง

ท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น 
อุปสรรค (Threats)  
๑. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม ท าให้รูปลักษณ์ของประเพณีเปลี่ยนไป

ในทิศทางลบ 
๒. นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว บางนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 
๓. เทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวรวมตัวกันเป็นจ านวนมากเป็นโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพแสวงหา

ผลประโยชน์ 
 

                                                           
๑๗๓ สัมภาษณ์ นายทวี ศีลเจริญ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



๑๑๗ 

 

๔.๓.๒ พื นที่วิจัยในประเทศลาว 
การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การวิจัยด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย-ลาว ไว้ในนครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งน าเสนอได้ตามล าดับ ดังนี้ 
๔.๓.๒.๑ นครหลวงเวียงจันทร์ 

 สภาพทางกายภาพโดยรวม 
นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นนครหลวงของประเทศและเป็นเขตการปกครองพิเศษ เรียกว่า 

นครหลวงเวียงจันทน์ ลักษณะการปกครองคล้ายกับกรุงเทพมหานคร อยู่ทางตอนกลางของประเทศ
ลาว มีเมืองเอกคือ จันทะบุลี มีเขตติดต่อเป็นชายแดนกับประเทศไทย ระหว่างเวียงจันทน์กับ
หนองคายสภาพการจราจรภายในกรุงเวียงจันทน์ ของประเทศไทยทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ที่ ๑ แขวง นครหลวงเวียงจันทน์เป็นแขวงที่เจริญที่สุดใน ๑๗ แขวงของประเทศลาว เขตปกครองนี้ 
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยแยกออกมาจากแขวงเวียงจันทน์เดิมชื่อ “ก าแพงนคร เวียงจันทน์” ก่อน
จะเปลี่ยนชื่อเป็น “นครหลวงเวียงจันทน์” มีประชากรประมาณ ๗๗๐,๙๘๐ คน ซึ่งสมัยอาณาจักร
ล้านช้าง เวียงจันทน์มีชื่อว่า “จันทบุรีกรุงศรีสัตนาคณหุต”โดยพระไชยเชษฐาธิราชสถาปนาให้เป็น
นครหลวงแห่งอาณาจักรล้านช้างในราว พ.ศ. ๒๑๐๗ โดยมีเมืองต่างๆ ดังนี้ จันทะบูลี (จันทบุรี), 
สีโคดตะบอง (ศรีโคตรตระบอง), ไซเสดถา (ไชยเศษฐา), สีสัดตะนาก (ศรีสัตนาค), หาดซายฟอง 
(หาดทรายฟอง), ไชทานี (ชัยธานี), ปากงื่ม (ปากงึ่ม), สังทอง (สังข์ทอง) และนาชายทอง (นาชาย
ทอง) นอกจากนี้ นครหลวงเวียงจันทน์ ยังมีแหล่ง ท่องเที่ยวดังนี้ อาท ิหอพระแก้ว ประตูชัย และพระ
ธาตุหลวง เป็นต้น๑๗๔ ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ 
(ร้อยละ 60 ของชาวลาวทั้งหมด) ควบคู่ไปกับลัทธินับถือผีบรรพบุรุษของชนชาติส่วนน้อยในแถบภูเขา
สูง ส่วนชาวลาวที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมีจ านวนที่ค่อนข้างน้อยมาก โดยศาสนาคริสต์
ส่วนมากจะมีผู้นับถือเป็นกลุ่มชาวเวียดนามอพยพและชาวลาวเชื้อสายเวียดนามส่วนศาสนาอิสลาม
พบว่ามีการนับถือในหมู่ชนชาติส่วนน้อย โดยเป็นกลุ่มจีนฮ่อที่อาศัยตามชายแดนด้านติดกับประเทศ
พม่า และมีชุมชนมุสลิมที่มีเชื้อสายเอเชียใต้ และจาม ในเวียงจันทน์๑๗๕ ส่วนด้านวัฒนธรรมมีความ
คล้ายคลึงกับคนภาคอีสานของไทยเป็นอย่างมาก ยังมีค ากล่าวที่ว่า “มีลาวอยู่แห่งใด มีมัดหมี่แลลาย
จกอยู่ที่นั้น”๑๗๖  ด้านดนตรีลาวมีแคนป็นเครื่องดนตรีประจ าชาติ มีหมอขับ หมอล า ลาวมีประเพณี
ทางพระพุทธศาสนาและอ่ืนๆ อาท ิวันมาฆบูชา วันสงกรานต์ วันออกพรรษา 
บุญเข้าประดับดิน บุญเข้าฉลาก บุญส่วงเฮือ (แข่งเรือ) บุญธาตุหลวงเวียงจันทน์ ในเดือน 12 เป็น
ต้น๑๗๗ 
        ชาวลาวนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาท นับเป็นแบบแผนหลักของวัฒนธรรมลาว ซึ่งปรากฏให้
เห็นทั่วประเทศ ทั้งในด้านภาษา และศิลปะ วรรณคดี ศิลปะการแสดง ฯลฯ ส าหรับดนตรีลาวนั้นมี
แคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจ าชาติ วงดนตรีของลาว คือ วงหมอล า มีหมอล า และหมอแคน 

                                                           
๑๗๔ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,  
     ส านักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสรมิการส่งออก: พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๒-๓. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ นายสดุสาคอน สะหวนั วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ นางสีวิลัย มอนมาลา วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ นางธนัชชาญา มาลัย วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๘ 

 

ท่วงท านองของการขับล าจะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น อาทิ ขับงึมเวียงจันทน์ ขับพวนเชียงขวง ขับ
ลื้อของชาวลื้อ เป็นต้น๑๗๘ 
        ด้านเศรษฐกิจ สปป. ลาว ท าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาวการค้าชายแดนเป็นการท าธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของประชนที่มีภูมิล า เนาตามแนวจังหวัด
ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน สินค้าที่ซื้อขายกันส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต ค้าขายกันผ่านจังหวัดชายแดนไทย ๑๑ จังหวัด เรียงตามปริมาณมากไปน้อย ได้แก่ 
หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย นครพนม เลย อ านาจเจิญ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ และ 
บึงกาฬ๑๗๙ 
        เส้นทางคมนาคมทางบก การเดินทางท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางบกนั้น สปป.ลาวจะใช้ทาง
รถยนต์ เนื่องจากลาวยังไม่มีระบบการขนส่งทางรถไฟ อย่างไรก็ตามการขนส่งสินค้าทางรถยนต์เพ่ือ
ไปยังแขวงต่างๆ ใน สปป.ลาว จะต้องท าการเปลี่ยนรถเพ่ือเดินทางใน สปป.ลาว๑๘๐ 
        เส้นทางคมนาคมทางน้ า เนื่องจากพรมแดนไทย-ลาว ในบางพ้ืนที่ไม่มีสะพานขนาดใหญ่ข้าม
แม่น้ าโขง ขณะเดียวกันที่มีความจ าเป็นในขนส่งสินค้าและเดินทางท่องเที่ยวไปยังฝั่ง สปป.ลาว ต้องใช้
ท่าข้ามซึ่งท่าข้ามหลักที่เป็นที่นิยม คือท่าข้ามบริเวณจังหวัดหนองคายตรงข้ามกับเมืองท่าเดื่อของนคร
หลวงเวียงจันทน์๑๘๑ 
        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจและท ารายได้เข้า
ประเทศจ านวนมาก จุดเด่น คือ มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โบราณสถานเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้
เป็นมรดกโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามทางธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ลาวที่ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้านดั้งเดิม มีความเป็นมิตรและค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวต่ า ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งชาวตะวันตกและชาวเอเชีย สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมการบริการที่รองรับการท่องเที่ยวยังมีโอกาสที่จะเจริญเติมโตอีกมาก อาทิ 
ร้านอาหาร สปาร้านท าผม ร้านขายของที่ระลึก สถานที่จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ท่องเที่ยว เป็นต้น 
        การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของนครหลวงเวียงจันทร์ ตามกรอบ
เครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 
        จุดแข็ง (Strength)  

๑. มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โบราณสถานเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลก 
๒. สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามทางธรรมชาติ 
๓. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลาวที่ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้านดั้งเดิม 
๔. ประชาชนมีความเป็นมิตร 
๕. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
๖. มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความ

เชื่อ ความศรัทธา ตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา 
                                                           
๑๗๘ สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ พิลุน วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๑๗๙ สัมภาษณ์ นาย ทองใบ พงศ์เจริญ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ พิลุน วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ นายสดุสาคอน สะหวนั วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๙ 

 

๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่ า 
๘. แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในการดูแลของภาครัฐท าให้มีการจัดการเรื่องระเบียบและความ

สะอาดที่ดี 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. การประชาสัมพันธ์ยังมีไม่มาก เนื่องจากกฎระเบียบด้านการปกครองประเทศไม่อนุญาติ

ให้ท าโดยไม่ได้รับอนุญาติ 
๒. ไม่มีสารสนเทศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
๓. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
๔. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
๕. การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกรวดเร็ว 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจากทั่วโลก 
๒. นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์เพ่ิม

มากขึ้น 
๓. นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมมากขึ้นและมีความต้องการในการท่องเที่ยวตาม

พุทธศาสนสถานเพ่ือแสวงบุญเพ่ิมมากข้ึน 
อุปสรรค (Threats)  
๑. ระบอบการปกครองไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒. ศาสนวัตถุและศาสนสถานอยู่ในความดูแลของรัฐ ท าให้การพัฒนาเชิงธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเป็นไปได้ยาก  
 

๔.๓.๒.๒ พระธาตุที่ส้าคัญของประเทศลาว   
๔.๓.๒.๒.๑ พระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทร์ 
สภาพทางกายภาพโดยรวม 
พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี (ลาว: ທາດຫລວງ หรือ ลาว: ພຣະ

ທາດຫລວງ) นับเป็นปูชนียสถานอันส าคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาว
ลาวทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุ
พนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ าโขง
อย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอย่างของประเทศลาว ดังปรากฏว่าตรา
แผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเป็นภาพประธานในดวงตรา ตามต านานอุรังค
นิทานได้กล่าวไว้ว่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นคราวเดียวกับการสร้างเมืองนครเวียงจันทน์ หลังจาก
ก่อสร้างพระธาตุพนมแล้ว ผู้สร้างคือ บุรีจันอ้วยล้วย หรือ พระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ เจ้าเหนือหัวผู้
ครองนครเวียงจันทน์พระองค์แรก๑๘๒ พร้อมกับพระอรหันต์ ๕ องค์ เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

                                                           
๑๘๒ สัมภาษณ์ พระพง มาดมะน้อง วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๐ 

 

ส่วนหัวเหน่า ๒๗ พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยก่อเป็นอุโมงค์หิน
คร่อมไว้ อุโมงค์นั้นกว้างด้านละ ๕ วา ผนังหนา ๒ วา และสูงได้ ๔ วา ๓ ศอก เมื่อได้ท าการบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุแล้ว พระเจ้าจันทบุรี จึงได้มีพระราชด ารัสให้เสนาอ ามาตย์สร้างวิหารขึ้นในเมือง
จันทบุรีหรือนครเวียงจันทน์ ๕ หลัง เพื่อให้เป็นที่อยู่จ าพรรษาของ พระอรหันต์ทั้ง ๕ องค์นั้นด้วย  

ประวัติความเป็นมา 
ตามต านานดังกล่าวระบุศักราชการสร้างว่าอยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๓๘ ในระยะต่อมาแม้ว่าชื่อของ

เวียงจันทน์จะไม่ได้ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์ใดเลย แต่อย่างไรก็ดี นครเวียงจันทน์ก็ยังคงเป็น
เมืองส าคัญอยู่ตลอดมา ดังปรากฏการอ้างถึงชื่อเมืองเวียงจันทน์ในหลักศิลาจารึกของพ่อขุน
รามค าแหง และในพงศาวดาวลาวฉบับต่างๆ ก็ระบุด้วยว่านับตั้งแต่พระเจ้าฟ้างุ้มเสวยราชสมบัติที่
เมืองหลวงพระบางแล้ว ก็ได้มีการส่งเชื้อพระวงศ์และขุนนางส าคัญมาปกครองเมืองนี้โดยตลอด 
จนกระท่ังในปี พ.ศ. ๒๑๐๙ หลังจาก พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้าน
ช้าง ได้ทรงย้ายราชธานีเมืองเชียงทองหลวงพระบาง ลงมายังนครเวียงจันทน์ได้ ๖ ปีแล้ว พระองค์จึง
ได้มีพระบรมราชโองการให้สร้างองค์พระธาตุหลวงขึ้นมาใหม่ ในเขตพระราชอุทยานทางด้านทิศ
ตะวันออกของกรุงเวียงจันทน์ โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เก่าที่มีมาแต่โบราณกาล เมื่อสร้างพระธาตุ
หลวงเสร็จแล้ว จึงทรงขนานนามพระธาตุนี้ว่า "พระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี” หรือ “พระธาตุใหญ่” (แต่
คนส่วนมากมักเรียกว่า “พระธาตุหลวง”)๑๘๓ และมีพระราชโองการให้อุทิศข้าพระธาตุจ านวน ๓๕ 
ครอบครัว อยู่เฝ้ารักษาพระธาตุนี้ พร้อมทั้งท่ีดินส าหรับให้ครอบครัวของข้าพระธาตุท ากิน 
        องค์พระธาตุมีความสูง ๔๕ เมตร รูปลักษณะคล้ายดอกบัวตูม อันหมายถึงสัญลักษณ์ค าสอน
ของพระพุทธเจ้า มีพระธาตุเล็กอยู่บนพระธาตุใหญ่ชั้นที่สอง รองทั้งสี่ด้าน มี ๓๐ องค์เรียกวา “สัม
มติงสบารมี” อยู่ในธาตุองค์เล็กท้ัง ๓๐ องค์นี้ ผู้สร้างได้น าเอาทองค ามาหล่อเป็นรูปพระธาตุเล็กๆ ๓๐ 
องค์ แต่ละองค์หนัก ๔ บาท และเอาทองค ามาตีเป็นแผ่น รุปลักษณะเหมือนใบลาน เรียกว่า “ลาน
ค า” ๓๐ แผ่น แต่ละแผ่นยาวศอกก ามือ (คือ วัดศอก โดยก ามือไว้ ไม่วัดจากปลายมือ ก ามือแล้วยื่น
นิ้วก้อยออกมา วัดที่สุยปลายนิ้วก้อยเท่านั้น) แล้วเขียนค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงในใบลาน
ค าทุกใบว่า “เย ธัมมา เหตุปปัพพะวา เตสัง เหตุง ตะถาคโต เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ เอวัง วาที มะหา
สะมะโณ” แปลว่า “ธรรมทั้งหลายเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้า ตรัสเหตุแห่งธรรม
เหล่านั้น และเพราะเหตุเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสเช่นนี้” แล้วเอาทองค าและใบลานลงไว้ใน
พ้ืนธาตุเล็ก ทั้ง ๓๐ องค์ การที่ได้สร้างพระธาตุขนาดเล็กนี้ขึ้นมา มีความหมายว่า “ผู้ที่จะได้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะต้องได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้ถึง ๓๐ ประการ มีทานบารมี เป็นต้น จนถึง
อุเบกขา ปรมัตถบารมีเป็นปริโยสาน ชั้นล่างสุดเป็นฐานพระธาตุ ๔ เหลี่ยม ทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกยาวด้านละ ๖๙ เมตร ส่วนทางทิศเหนือและทางทิศใต้ยาวด้านและ ๖๘ เมตร ด้านล่างมีใบ
เสมารอบ ๔ ด้าน มีทั้งหมด ๓๒๓ ใบ มีหอไหว้ทั้ง ๔ ด้าน มีบันไดขึ้นหอไหว้ทุกหอ 
        ที่หอไหว้ทิศตะวันออกชั้นบนขึ้นไป มีธาตุเล็กองค์หนึ่งที่มีลวดลายสวยงาม และได้สร้างหอ
ครอบไว้อีกชั้นหนอ หอท่ีสร้างครอบมีลวดลายวิจิตรสวยงามเช่นเดียวกัน ธาตุเล็กนี้เรียกว่า "พระธาตุ
ศรีธรรมทายโลก" ด้านที่สอง ถัดจากหอไหว้ขึ้นไป แต่ละด้านยาว ๔๘ เมตร มีกลีบดอกบัวล้อมรอบ 
                                                           
๑๘๓ สัมภาษณ์ พระคูน วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



๑๒๑ 

 

ทั้งหมดมีจ านวน ๑๒๐ กลีบ ภายในกลีบดอกบัวท าด้วยกระดูกงู (เส้นลวดเป็นขอบล้อมทั้ง ๔ ด้าน) 
แล้วตั้งใบเสมาบนกระดูกงูนั้น ใบเสมาในชั้นนี้ จ านวน ๒๒๘ ใบ ตรงกลางใบเสมาทุกใบเป็นโพรง (ไม่
ทะลุ) ส าหรับใส่พระพิมพ์ใบละองค์ บนชั้นนี้มีประตูโขงตรงกับทางขึ้นหอไหว้ทั้ง ๔ ด้านพอเข้าไปที่
ประตูโขงนั้นก็จะพบพระธาตุบารมีที่กล่าวแล้ว และธาตุบารมีก็มีชื่อเรียกทุกองค์ คือเริ่มแต่ทานบารมี 
ทานอุปบารมีในจนครบ ทั้ง ๓๐ องค ์
        ชั้นที่สามสร้างขึ้นถัดจากพระธาตุองค์เล็ก ๓๐ องค์นั้น ขึ้นไปบนชั้นนี้จะเห็นว่า มีความกว้าง 
ด้านละ ๓๐ เมตร พื้นด้านที่สามนี้ มีรูปลักษณะเป็นหลังเต่า หรือโอคว่ า (ขันตักน้ าคว่ า) อยู่บนชั้นหลัง
เต่า เป็นฐานของยอดพระธาตุ มีรูปเป็นสี่เหลียมล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัวใหญ่ ซึ่งมีปลายกลีบ เริ่ม
บานออก ถัดจากดอกบัวไปจึงมีรูปรัดเอว เหนือจากที่รัดเอวไปจะเป็นฐานจอมธาตุ ฐานนี้จะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมเหวอ (บาน) ขึ้นด้านบนนิดหน่อย ต่อจากฐานนี้ คนโบราณเรียกว่า “ดวงปี” ดังมีอยู่ในค า
กลอนว่า “เจดีย์ดิ้ว ดวงปีพ้นพุ่ง” อยู่บนดวงปี จึงเป็นสเวตฉัตรเป็นยอดพระธาตุที่สูงสุด” อยู่รอบฐาน
พระธาตุ ก็ได้สร้างบริเวณล้อมรอบติดกันทั้ง ๔ ด้าน มีประตูเข้าทั้ง ๔ ด้าน ประตูอยู่ระหว่างกลาง 
บริเวณแต่ละด้านพอดี บริเวณยาวด้านละ ๙๑ เมตร ๗๕ เซนติเมตร นอกบริเวณทางทิศเหนือ และ
ทางทิศใต้ มีวัดส าหรับพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัย เรียกว่า “วัดธาตุหลวงเหนือและวัดธาตุหลวงใต้” 
        ประเพณีบุญนมัสการพระธาตุหลวงนี้  ได้ท าสืบต่อกันมาตั้ งแต่ โบราณกาล โดยมี
พระมหากษัตริย์องค์เป็นประมุขของชาติทรงเป็นประทาน จึงนับว่าบุญนมัสการพระธาตุหลวงนี้เป็น
บุญของหลวง ในวัน ขึ้น ๑๓ ค่ า เดือน ๑๒ ตอนบ่ายประชาชนทุกภาคส่วน มารวมกันที่วัดศรีสัตนาค 
เพ่ือแห่ปราสาทผึ้ง และต้นกัลปพกฤษ์ ไปทอดถวายที่วัดศรีเมืองตอนค่ ามีงานมหรสมโภชน์ตลอดทั้ง
คืน๑๘๔ วันขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๑๒ ตอนเช้า ท าพิธีดื่มน้ าพระพิพัธสัจจาอยู่สิมวัดองตื้อ ผู้ที่เข้ารับน้ า
สาบาน มีตั้งแต่ระดับหัวหน้าขึ้นไป ถึงคณะรัฐมนตรีของประเทศลาว ตอนบ่าย ๒ โมง ประชาชนทุก
ภาคส่วนตั้งขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และต้นกัลปพฤกษ์ ออกไปธาตุหลวง เวลาบ่าย ๓ โมง ประมุขรัฐ 
และเจ้านาย ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ออกไปสู่พระธาตุหลวง เพ่ือเป็นเกียรติแห่ปราสาทผึ้งเดินรอบ
บริเวณพระธาตุหลวงร่วมกับประชาชนที่มาจากทั่วสารทิศ เมื่อเวียนครบ ๓ รอบแล้วก็ท าพิธีถวาย ถึง
เวลากลางคืนก็มีงานมหรสพสมโภช วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ ตอนเช้ามีการท าบุญตักบาตรในบริเวณ
พระธาตุ แล้วฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ตอนกลางคืนมีงานฉลองเป็นวันสุดท้าย วันแรม ๑ ค่ า 
เดือน ๑๒ เสร็จงานจากพระธาตุหลวงแล้ว ก็มีการแห่ปราสาทผึ้งมาถวายที่วัดองค์ตื้อ และวัดอินแปง 
อีกจึงจะถืองานนมัสการพระธาตุหลวงเสร็จสิ้นสมบูรณ์๑๘๕ 

การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของพระธาตุหลวง ตามกรอบ
เครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นปูชนียสถานอันส าคัญแห่งนครเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาว

ทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปี 
๒. เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะเมื่อมาท่องเที่ยวประเทศลาว 

                                                           
๑๘๔ สัมภาษณ์ พระพง มาดมะน้อง วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ นายชน สีสุก วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๒ 

 

๓. มีประเพณีบุญนมัสการพระธาตุหลวงนี้ ได้ท าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลที่เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป 

๖. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความเชื่อ ความศรัทธา 
ตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา 

๗. อยู่ในการดูแลของภาครัฐท าให้มีการจัดการเรื่องระเบียบและความสะอาดที่ดี๑๘๖ 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. การประชาสัมพันธ์ยังมีไม่มาก เนื่องจากกฎระเบียบด้านการปกครองประเทศไม่อนุญาติ

ให้ท าโดยพละกาล 
๒. ระบบการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวและกฏระเบียบมีความไม่แน่นอน 
๓. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
๔. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
๒. นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์เพ่ิม

มากขึ้น 
๓. นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมมากข้ึนและมีความต้องการในการท่องเที่ยวตามพุทธ

ศาสนสถานเพ่ิมมากข้ึน 
อุปสรรค (Threats)  
๑. ระบอบการปกครองไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒. ศาสนวัตถุและศาสนสถานอยู่ในความดูแลของรัฐ ท าให้การพัฒนาเชิงธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเป็นไปได้ยาก  
 

๔.๓.๒.๒.๒ พระธาตุขาว, วัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทร์ 
วัดพระธาตุขาว สังคาราม เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ วัดพระธาตุขาวสังคาราม 

ในอดีตถึงปัจจุบัน เชื่อกันว่าตั้งอยู่บริเวณก าแพงชั้นใน ของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ แต่ว่าส่วน
เนื้อที่ส่วนหนึ่งทางทิศตะวันตก ที่ติดกับแม่น้ าโขง เป็นเนื้อที่ของธาตุขาวนั้น ได้พังทลายลงแม่น้ าโขง
เป็นเวลานานแล้ว๑๘๗ ส่วนข้อมูลว่า วัดพระธาตุขาว สร้างมาตั้งแต่ตอนไหนนั้นยังไม่มีเอกสารหรือ
หลักฐานที่รับรองว่าสร้างในสมัยใด ซึ่งแต่ราชมัยของเจ้าฟ้างุ่ม มหาราช สืบมาถึงสมัยของเจ้าโพธิ
สาขาราชรองผู้ปกครองเมืองเวียงจันทน์ต่อมาได้มีการสร้างวัดวาอารามและเจดีย์  แต่ที่เห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่แน่ชัด คือสมัยของเจ้าโพธิสาชราช เจ้าไชยเชษฐาธิราส ที่ท่านได้ลงมาบุกเบิกเมือง
เวียงจันทน์เป็นเมืองหลวง ซึ่งท่านใดน าข้าทาสบริวารของพระองค์สร้างการพัฒนาเมืองในนั้นก็มีการ
สร้างวัดวาอารามขึ้นหลายแห่ง กล่าวกันว่าในเขตเวียงจันทน์ มีวัดถึง ๑๒๐ วัด (ตามจดหมายเหตุของ
ชาวเยอรมัน ที่มีชื่อ แกมเฟรอ ผู้มาเยี่ยมยามลาวในคราวก่อน) เมื่อสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้
                                                           
๑๘๖ สัมภาษณ์ นายชน สีสุก วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘๗ สัมภาษณ์ พระค าฮุ่ง ชาละวัน วนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑.  



๑๒๓ 

 

ขับไล่พม่า ออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ได้ส าเร็จ พระองค์พร้อมด้วยเสนาอ ามาตย์ราชมนตรี ได้
ฟ้ืนฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่นครหลวงเวียงจันทน์ และเพ่ือผูกขวัญปวงประชาราษฎร
พระองค์ได้น าพาประชาชนท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระองค์จึงได้สร้างวัดวาอาราม และพร
มหาธาตุเจดีย์หลายที่ด้วยกัน สร้างพระธาตุเจดีย์โลกะจุฬามณี ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนเจียง ค.ศ. 
๑๕๖๖ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชน่าบริจาคเนื้อที่ ไร่นา เพ่ือสร้างวัด หลายที่ด้วยกัน เช่น วัดป่าฤาษี ศรี
สังวร (วัดศรีสังวร) สร้างอุโมงค์ เพ่ือบรรจุพระธาตุพระอรหันต์ ที่วัดป่ามหาพุทธะวงศา วัดป่ากันทอง 
วัดหนองง่างค า สร้างวัดโพนหนองกก วัดองค์ตื้อ วัดอินทร์แปลง วัดหายโศก วัดมีชัย วัดกลาง วัดไต
ใหญ่นอกจากวัดวาอารามแล้ว ยังได้สร้างพระพุทธรูปองค์ที่ส าคัญองค์อ่ืนๆอีก เช่น พระเจ้าองค์ตื้อ 
ประดิษฐานที่วัดองค์ตื้อเวียงจันทน์ พระเจ้าองค์ตื้อ วัดองค์ตื้อท่าลาด เมืองแก้วอุดม แขวงเวียงจันทน์ 
พระศุกร์ พระใส พระเสริม นอกจากนี้ยังปรากฏว่า พระองค์ยังได้สร้างพระพุทธรูปองค์แสนไว้อีก
หลายองค์ และพระพุทธรูปองค์เล็กอีกเป็นจ านวนมาก ดังที่ปรากฏในแพ่งพระพุทธรูปองค์หนึ่งว่า 
สัตตะสัตถี สังกัดกิตติเรืองลม พรหมมะชุณหปักขี ปัณณรัสส มีวรกิจถี จันทะจะวะระ นักขะยุด อุต
ตะฤก ชื่อว่า กพอระณี อันเมตลาสี สมเด็จพระบรมมหาบพิตร พระมหาไชยเชษฐ์ทาธิราช ธรรมิกา
ราชธิราชเจ้า สมเด็จพระเป็นเจ้าตนประกอบ ประสะทะสัทธาสร้าง พระเจ้าทององค์สองแสน ไวให้โช
ตะนาพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นที่เครารบแด่หมู่นอรเทพา นิพานะปัจจะโยโทตุ (ปรากฏที่แท่น
พระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ หอพระแก้ว ค.ศ. ๑๐๖๗ พ.ศ. ๒๒๔๘ ค.ศ. ๑๗๐๕ สว ๑๘ )  

จากการที่พระองค์ได้น าพาสร้างสามาบ้านเมือง ดังกล่าวนั้น ประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ถือเอา
พระองค์เป็นแบบอย่างในการสร้างสามา ดังที่ปรากฏในแท่นพระพุทธรูปในประหวัด วัดธาตุข่าว สัง
คาราม ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าวัดพระธาตุขาว บ้านธาตุขาว มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่
วางเป็นรากฐานไว้ก่อนแล้ว หรืออาจจะมีก่อนสมัยของพระองค์ก็เป็นได้ แต่วัดธาตุขาวส่วนหนึ่งได้
พังทลายลงแม่น้ าโขงไปแล้ว ซึ่งเหลือแต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระธาตุด า และในปัจจุบันพระธาตุขาวไม่
เหลือให้เห็นอีกแล้วเหลือแต่เพียงชื่อวัดธาตุขาวเท่านั้น แต่ยังมีประชาชนบางส่วนเชื่อว่าพ้ืนที่ของพระ
ธาตุขาวอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง หรือ วัดสีเมืองในปัจจุบัน ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัดสีเมืองและน าเสนอเป็นผลการวิจัยไว้เนื่องจากมีความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกันกับ วัด
พระธาตุขาว สังคาราม๑๘๘ 

 
        ๔.๓.๒.๓ วัดที่ส้าคัญของประเทศลาว  

๔.๓.๒.๓.๑ วัดสีสะเกด (Wat Sisaket) หรือวัดสะตะสะหัสสาราม (วัดแสน)   
ประวัติความเป็นมา 
เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ สตสหัสส  แปลว่า ๑๐๐,๐๐๐,  อาราม แปลว่า 

วัด,  วัดสตสหัสสาราม จึงแปลว่า วัดแสน  ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (ลาว) ศักดิ์
ของวัดนี้เทียบเท่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ฯ ท่าเตียน ของไทย)  เหตุที่ชื่อวัดแสนก็
เพราะว่า  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพุทธศาสนิกชนชาวลาวในอดีต  ทรงสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์

                                                           
๑๘๘

 สัมภาษณ์ พระค าฮุ่ง ชาละวัน วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๔ 

 

เล็กและองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ทั่ววัด ๑๐๐,๐๐๐ องค์  ดังนั้น จึงมีชื่อเล่นว่าวัดแสน๑๘๙  แต่ปัจจุบันมี
เหลืออยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าองค์เท่านั้น  ไกด์บางคนบอกว่ามี ๖,๐๐๐ กว่าองค์  แต่ถึงอย่างไรก็
ตาม  วัดนี้ก็มียังมีพระพุทธรูปมากที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์ ใน พ.ศ. ๒๓๒๑  เจ้าพระยาจักรี (ร.
๑)  ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ยกทัพไปทวงถามเครื่องบรรณาการจากลาว  ลาว
ไม่ให้จึงสู้รบกัน  ลาวรบแพ้เพราะไม่เจนศึกเท่าทหารสยาม  ในฐานะที่เจ้าพระยาจักรีเป็นนักรบผู้ทรง
ธรรมและเคยบวชเรียนหลายพรรษา  เมื่อชนะศึกแล้วจึงน าพาทหารสยามบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ก่อน
เดินทางกลับประเทศใน พ.ศ.๒๓๒๒  เพ่ือเป็นพุทธบูชาอุทิศส่วนกุศลให้ทหารทั้ง ๒ ประเทศที่
เสียชีวิต  เนื่องจากรบกันโดยไม่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน  สถาปัตยกรรมวัดนี้เกือบทั้งหมดจึงเป็น
สถาปัตยกรรมไทย  เมื่อเจ้าอนุวงศ์ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลาวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘  ก่อนหน้านั้น
พระองค์เคยเสด็จมาช่วยไทยรบกับพม่า ๒ ครั้ง  ก็ได้โปรดให้บูรณะและสร้างวัดนี้ต่อด้วย
สถาปัตยกรรมไทย  วัดนี้จึงเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารและชาวพุทธสองประเทศมาแต่
โบราณ  เพราะเป็นวัดที่ทหารของทั้งสองประเทศช่วยกันบูรณะ ๑๙๐  

ในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ เกิดกรณีพิพาทสยาม-ลาว (ไทยเรียกเหตุการณ์นี้ว่ากบถเจ้าอนุวงศ์)  ศึก
ครั้งนั้นไทยแค้นลาวมาก  จึงท าลายเมืองเวียงจันทน์โดยการเผาเกือบหมด ยกเว้นวัดนี้กับหอพระแก้ว  
เพราะเป็นวัดที่ตนพักทัพ ตามธรรมเนียมแต่โบราณ  พวกทหารพุทธเมื่อตั้งทัพที่ไหนจะไม่ท าลายที่นั่น 
และในปี พ.ศ. ๒๓๗๐ ก่อนกองทัพสยามเดินทางกลับประเทศ  ได้ท าการบูรณะซ่อมแซมและ
ฌาปนกิจศพทหารที่เสียชีวิตที่วัดแห่งนี้    

ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีส่วนที่เป็นพื้นดินส าหรับภิกษุจ าพรรษาเพียงนิดหน่อย  ที่ดินส่วนใหญ่ถูกตัด
แบ่งไปเป็นส่วนราชการหมด  แม้แต่ส่วนที่เป็นพระอุโบสถวัดสีสะเกด กระทรวงวัฒนธรรมก็เข้ามา
ดูแล  หอพระแก้วที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวัด ทางรัฐก็มาดูแลแทนวัดเช่นกัน มีถนนไชยเชษฐาตัดผ่าน 
ท าให้หอพระแก้วและวัดต้องอยู่แยกกันโดยปริยาย๑๙๑  

การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของวัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทร์ 
ตามกรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นศาสนสถานส าคัญแห่งนครเวียงจันทน์  
๒. เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องกันระหว่างไทย-ลาว 
๓. มีศาสนวัตถุเป็นพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ทั่ววัดกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 

องค ์
๔. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา 
๕. อยู่ในการดูแลของภาครัฐท าให้มีการจัดการเรื่องระเบียบและความสะอาดที่ดี 
จุดอ่อน (Weaknesses)  

๑. การประชาสัมพันธ์ยังมีไม่มากเนื่องจากกฎระเบียบด้านการปกครองประเทศ 

                                                           
๑๘๙ สัมภาษณ์ พระพง มาดมะน้อง วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๐ สัมภาษณ์ พระพะลิดเดด วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ พระพง มาดมะน้อง วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๕ 

 

๒. กฎระเบียบในการท่องเที่ยวไมม่ีความแน่นอน 
๓. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
๔. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
๒. นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์เพ่ิม

มากขึ้น 
๓. นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมมากข้ึนและมีความต้องการในการท่องเที่ยวตามพุทธ

ศาสนสถานเพ่ิมมากข้ึน 
อุปสรรค (Threats)  
๑. ระบอบการปกครองไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒. ศาสนวัตถุและศาสนสถานอยู่ในความดูแลของรัฐ ท าให้การพัฒนาเชิงธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเป็นไปได้ยาก  
 
         ๔.๓.๒.๓.๒ วัดองค์ตื อ 
         สภาพทางกายภาพโดยรวม 
          องค์ตือ้มหาวิหาร เป็นหนึ่งในจ านวนหลายๆ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน์ และมี
ความหมายความส าคัญทางโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ เป็นวัดที่ทั้งประชาชนลาวและต่างชาว
ต่างประเทศให้ความเคารพนับถือวามส าคัญ เป็นพิเศษ ดั่งจะได้เห็นจากค าพูดที่ว่า "ผู้ใดเข้ามาใน
เวียงจันทน์ ไม่ได้ไปไหว้หลวงพ่อองค์ตื้อ ถือว่าไม่ได้มาถึงเวียงจันทน์"๑๙๒ นอกจากนี้วัดองค์ตื้อยังเป็น
ที่ ประกอบพิธีที่ส าคัญต่างๆ ทางราชการในสมัยก่อน อาทิ พิธีถือน้ า (ดื่มน้ าสัตยาบรรณ)  อีกทั้งงาน
ประเพณีบุญพระธาตุหลวงเสร็จสิ้นลง ยังต้องมาประกอบ พิธี ท าบุญอยู่วัดองตื้อ-วัดอินแปง อีกจึงจะ
ถือว่างานประเพณีบุญพระธาตุเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์๑๙๓ วัดองค์ตื้อตั้งอยู่บนถนนพระไชยเชษฐา 
อยู่ห่างจากหอพระแก้วมาทางทิศเหนือประมาณ ๑ กิโลเมตร ในสมัยก่อนวัดองค์ตื้อมีอาณาเขตติด 
กับวัดอินแปง วัดมีไชย และวัดหายโศก แต่ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาของบ้านเมืองมีการขยายตัว มีการ
ตัดถนนหนทางเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น จึงท าให้วัดทั้ง ๔ คือ วัดองค์ตื้อ วัดอินแปง วัด
มีไชย วัดหายโศก ต้องแยกออกจากกันดังท่ีเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ในปัจจุบัน วัดองค์ตื้อ มี่พระอุโบสถ
ใหญ่อยู่ ๑ หลัง กว้าง ๑๖ เมตร ๓๔ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงประมาณ ๒๕ เมตร มีพระเจ้าใหญ่
ตื้อ เป็นพระประธาน หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๔๐ เซนติเมตร สูง ๕ เมตร ๘๐ เซนติเมตร สร้างโดย 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๙ พร้อมด้วย พระสุก พระใส พระเสริม เดิมวัดองค์ตื้อมีชื่อ
ว่า "วัดสีภูมิ หรือ ไชยภูมิ ต่อ มาถึงปี พ.ศ.๒๑๐๙ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้มาสร้างพระเจ้าองค์ตื้อ

                                                           
๑๙๒ สัมภาษณ์ พระวิลัย ไพรพันฑ์ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ นายเชื่อม เสมียนสิงห์ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๖ 

 

ขึ้นแล้วน ามา ประดิษฐานไว้ในวัดสีภูมิแห่งนี้  จึงได้ตั้งชื่อวัดใหม่ว่า "วัดองค์ ตื้อ" ตามชื่อของ
พระพุทธรูปใหญ่๑๙๔ 
        ประวัติความเป็นมา 
        พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระมาหากษัตรย์ลาวทรงมีศรัทธาอย่างแรงกล้าปรารถนาที่จะเป็น
พระพุทธเจ้า จึงได้ตั้งความเพียร และ การเสียสละอย่างสูง ที่จะสร้างพระพุทธรูป ทองหล่อให้ใหญ่
ที่สุด(ในสมัยนั้น ปี พ.ศ. ๒๐๑๙) ได้มีการเตรียมพร้อมทุกอย่างจนเป็ที่เรียบร้อยทุกประการ เมื่อถึง
เวลาอันเป็นมหาฤกษ์มหาชัยตามพิธีของโหราจารย์ แล้วพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก็ทรงมอบพระราช
กรณียกิจทุกอย่างไว้กับพระมเหสี แล้วพระองค์ทรงนุ่งขาวห่มขาวไปสมาทานศีล ๘ อยู่ในวังพิธี ที่วัด
อินแปง แต่ก่อนถึงเวลามหาฤกษ  ์มหาชัยนั้นได้มีกษัตริย์ของพม่า ได้ยกกองทัพมาถึงประตูเวียงแล้ว 
และได้ท าหนังสือยื่นค าขาด ให้แม่ทัพทั้ง ๔ ถือ เข้ามายื่นให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชอยู่ในวังพิธีหล่อ
นั้น ในค าขาดนั้นมีอยู่ ๒ ข้อ 
         ๑. ให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยอมเป็นเมืองขึ้นของพม่า 
         ๒. ถ้าไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นให้ออกมารบกัน และให้ตอบค าถามนี้ไปกับผู้ที่ถือหนังสือกลับมา
ไมใ่ห้ชักช้า 
         หลังจากยื่นหนังสือให้แล้วแม่ทัพของพม่าทั้ง ๔ ก็เดินดูช่างที่ก าลังสูบเตาหลอมทองที่ก าลัง
ร้อนแดง ๆ อยู่นั้นพวกเขาได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดย เอามือไปจับเบ้าหลอมพระที่ก าลังแดง ๆ โดยไม่มี
อาการร้อนเลย พระเจ้าไชยเชษฐาเห็นดังนั้นก็ตกพระทัย จึงได้เข้าไปในพระราชวังด้วยความรีบเร่ง 
พอพระมเหสีเห็นความผิดปรกติของพระองค์ก็ทรงถามว่า “ยังไม่ถึงเวลาท าพิธีเททองหล่อพระ ท าไม
พระองค์จึงรีบกลับมา” พระองค์จึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พระมเหสีฟัง พระมเหสีจึงกล่าวให้สติว่า 
“พระองค์ไม่ต้องเสียพระทัย ที่พระองค์สร้างพระใหญ่คราวนี้ เพ่ือปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าใน
วันข้างหน้า ถ้าค าปรารถนานี้ไม่ส าเร็จ และจะพ่ายแพ้แก่พม่า ก็ขอให้มือของพระองค์กุด(ขาด) ไปกับ
เบ้าหล่อพระนั้นเสีย แต่ถ้าความปรารถนาของพระองค์จะส าเร็จ และได้รับชัยชนะจากพม่านั้นขอให้
เบ้าทองที่จะหล่อพระมีอาการเย็นและไม่หนัก ให้มีอาการเหมือนจับหมวกใส่หัว” เมื่อพระองค์ได้สติ
จากพระมเหสีแล้ว พระองค์เข้าสู้ห้องไหว้พระ กล่าวสักการะเทวดาตั้งสัตยาอธิษฐานอย่างหนักแน่น
แล้วกลับสู่วังพิธีหล่อพระ พอดีได้เวลาพระองค์ จึงให้ค าตอบแก่แม่ทัพพม่าทั้ง ๔ คนว่า “ค าขาดของ
กษัตริย์พม่าทั้งสองข้อนั้นเรายินดีรับหมดทุกอย่าง แต่ว่าเวลานี้เราก าลังท าบุญ ปรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้าขอเชิญพวกท่านมาท าบุญร่วมกันกอ่นแล้วจึงค่อยปฏิบัติตามค าขาดนั้นภายหลัง” ว่าแล้ว
พระองค์พระก็เสด็จสู่หอที่เททองใส่เบ้าหล่อ และ พระองค์จับพระขรรค์ ด้วยมือเบื้องซ้าย เบื้องขวา
รับเอาเบ้าต้มทองที่ก าลังแดงและร้อนที่ช่างยื่นให้พระองค์ โดยที่พระองค์ไม่มีความรู้สึกร้อนเลยจน
ทองหมด ส่วนที่เหลือก็หล่อพระพุทธรูปได้อีก ๓ องค์ คือ พระสุก พระใส และพระเสริม 
         เมื่อเสร็จพิธีแล้วแม่ทัพพม่าทั้ง ๔ ก็เดินทางกลับไปพร้อมหนังสือ ค าตอบของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช เมื่อกลับไปถึงก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กษัตริย์ฟังตามความเป็นจริง แล้วก็พากันผ่อน
พักหลับนอนตามเวลาอันสมควร และในคืนนั้นเองพระองค์ได้ไปแอบไปหากษัตริย์พม่า แต่ก่อนที่จะ
ไปพระองค์ได้กล่าวสักการะเทวดาและตั้งสัจจะอธิษฐานว่า “  

                                                           
๑๙๔ สัมภาษณ์ พระวลิัย ไพรพันฑ์ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๗ 

 

        ๑.) ถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า  
         ๒.) ถ้าข้าพเจ้าจะได้รับชัยชนะกองทัพพม่าในครั้งนี้ ขอให้เทพเจ้าเทพาอารักษ์จงช่วยเป็นสักขี
พยานบันดาลให้กองทัพพม่าพร้อมทั้ง ช้าง ม้า จงพากันหลับไหล ในเวลาที่ข้าพเจ้าไปยาม (ไปหา) นั้น
อย่าได้รู้สึกตัวเลย” เมื่อพระองค์ตั้งพระทัยอย่างหนักแน่นดั่งกล่าวแล้วก็ออกเดินทางโดยมีทหารคน
สนิทเพียงคนเดียว เมื่อไปถึงปรากฎว่ากองทัพพม่าทั้งหมด คนและสัตว์พาหนะพากันนอนหลับหมดไม่
มีใครรู้สึกตัวเลย เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเห็นสภาพดั่งนั้นก็มีความแน่ใจในค าอธิฐานของตน ครั้ง
แรกพระองค์ถอดพระขรรค์ออกมาจะตัดคอกษัตริย์พม่าที่ก าลังนอนหลับ แต่แล้วพระองค์ก็นึกขึ้นได้
ว่าตนเองท าบุญปรารถนาพุทธภูมิ แล้วจะมาท าบาปฆ่าคนเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาด แล้วพระองค์ก็ได้
ปรึกษากับทหารว่าจะท าอย่างไรดี ให้เขารู้ว่าเรามาหา พอดีทหารคนนั้นมองเห็นตลับปูนวางอยู่ข้างๆ 
ของกษัตริย์พม่า ก็แนะน าให้พระองค์ใช้ปูนผสมน้ า แล้วเอาไปป้ายที่คอของกษัตริย์พม่าและแม่ทัพทั้ง 
๔ เป็นกากบาทหลังจากนั้นเดินทางกลับพระราชวัง 
        กษัตริย์พม่าตื่นขึ้นมา ทั้งกษัตริย์และแม่ทัพทั้ง ๔ ต่างก็เห็นปูนป้ายคอของตัวเอง ซึ่งคนต่าง
ปฏิเสธไม่มีใครท า จึงสัณนิฐานได้ว่าต้องเป็นพระเจ้าไชยเชษฐาแน่นอน จึงได้ปรึกษากับแม่ทัพทั้ง ๔ 
ว่า ถ้าต้องท าศึกกับพระองค์ต้องปราชัยแน่นอน จึงเปลี่ยนแนวคิดจากศัตรูมาขอเป็นมิตร ในขณะที่
กษัตริย์พม่ากับแม่ทัพทั้ง ๔ ก าลังปรึกษากันอยู่นั้นก็มีทหารคนใช้ของพระองค์เข้ามาบอกว่า “เมื่อคืน
นี้พพระองค์มาหาพวกท่าน แต่เห็นพวกท่านก าลังหลับ ถ้าจะปลุกก็จะเป็นการรบกวนจึงกลับไป บัดนี้
ตื่นขึ้นมาแล้ว ขอถือเป็นเกียรติทูลเชิญพระองค์ท่านไปสู่พระราชวังของเราเพ่ือปรึกษาเวียก บ้า น
การเมือง” เมื่อกษัตริย์พม่าได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจ จึงได้เตรียมเครื่องบรรณาการจ านวนหนึ่งพร้อมแม่
ทัพทั้ง ๔ เข้าพบพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อมาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติ ทั้งสองกษัตริย์ก็
ได้ให้ค าม่ันสัญญา จะมีความซื่อสัตย์ให้แก่กันและกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งผ่ายใดขาดเขินสิ่งใดให้ร้องขอต่อกัน
และช่วยกันจนเต็มความสามารถ การเจรจาสิ้นสุดลงด้วยการดื่มน้ าสาบาน(น้ าสัตยาบรรณ)  และ
กษัตริย์พม่าก็ได้ขอเรียนวิชา “ก่านปูน” วิชาป้ายปูนที่ล าคอ พระองค์จึงได้เล่าความจริงให้ฟังว่า 
“ก่านปูน” ไม่ใช่วิชาอาคมอะไร ตั้งแต่ได้รับค าถ้าจากกษัตริย์พม่าแล้ว ตนได้รับค าเตือนสติจากพระ
มเหสี จึงแค่เอาปูนไปป้ายที่คอของกษัตริย์พม่าและแม่ทัพทั้ง ๔ เท่านั้น ด้วยส านึกถึงบุญคุณของพระ
มเหสี กษัตริย็พม่าจึงขออนุญาตแกะสลัก (ควัด) รูปเหมือนพระอัครมเหสีเท่าองค์จริงด้วยหินไว้เป็น
อนุสรณ์ จากนั้นพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงให้ช่างแกะสลักพระอัคระมเหสีของพม่าขึ้นอีกองค์หนึ่ง
ไว้เป็นคู่กัน เพราะเป็นสัญญาส าคัญแห่งสัมพันธไมตรี ในครั้งประวัติศาสตร์ พวกช่างก็แกะสลักรูปพระ
นางทั้งสองด้วยแผ่นหินและดิษฐานไว้ที่วัดอินแปงจนถึง ทุกวันนี้  ตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกการรุก
ของสงครามศักดินาดังนี้  
        ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ในรัชกาลของพระสุรินทลือไชย(จัน) ศักดินาพม่าเขามาตีนครหลวง
เวียงจันทน์ได้ส าเร็จพร้อมทั้งเผาท าลายวัดวาอาราม วัตถุมีค่า มูลเชื้อวัฒนธรรม รวมถึงวัดองค์ตื้อด้วย 
        ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๓๒๒ ในรัชกาลพระเจ้าสิริบุยสาร ศักดินาสยามได้เข้ามารุกรานครั้งที่ ๑ 
         ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๓๗๐ ในรัชกาลเจ้าอนุวงศ์ ศักดินาสยามได้เข้ามารุกรานเป็นครั้งที่ ๒ พร้อม
กับท าลายเผาผลาญนครหลวงเวียงจันทน์ จนเป็นเถ้าถ่านไปทั้งเมืองและร้ายแรงที่สุดคือวัดองค์ตื้อ 
พร้อมพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ แต่ไม่สามารถท าอะไรได้ 



๑๒๘ 

 

        ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๔๑๖ โจรฮ้อ ได้เข้ามาปล้นสะดมขุดค้นเอาวัตถุมีค่าไปจนหมดในนั้น รวม
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อด้วย 
        การรวบรวมข้อมูลผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
วัดองค์ตื้อ นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ตามกรอบของ SWOT พบว่า 

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นศาสนสถานสถานอันส าคัญแห่งนครเวียงจันทน์   
๒. เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะเมื่อมาท่องเที่ยวประเทศลาว 
๓. มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่สะดวกต่อการเดินทาง 
๔. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา 
จุดอ่อน (Weaknesses)  

๑. การประชาสัมพันธ์ยังมีไม่มาก เนื่องจากกฎระเบียบด้านการปกครองประเทศไม่อนุญาติให้
ท าโดยพละกาล 

๒. ระบบการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวและช่วงเวลายังมีความไม่แน่นอน 
๓. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
๔. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
๕. สถานที่คับแคบไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากได้ 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมี

จ านวนเพิ่มมากขึ้น 
๒. นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์เพ่ิมมาก

ขึ้น 
๓. นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมมากขึ้นและมีความต้องการในการท่องเที่ ยวตามพุทธ

ศาสนสถานเพ่ิมมากข้ึน 
อุปสรรค (Threats)  
๑. ระบอบการปกครองไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒. ศาสนวัตถุและศาสนสถานอยู่ในความดูแลของรัฐ ท าให้การพัฒนาเชิงธุรกิจการท่องเที่ยว

เป็นไปได้ยาก 
 

๔.๓.๒.๓.๓ วัดสีเมือง 
สภาพทางกายภาพโดยรวม 
ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ทางทิศตะวันออกของสถานทูตฝรั่งเศส เป็นวัดแห่งหนึ่งในนคร

เวียงจันทน์ที่มีประชาชนลาวเดินทางไปสักการะบูชาเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดสีเมือง
เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจ านครเวียงจันทน์ หรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าศาลหลักเมือง๑๙๕ 

ประวัติความเป็นมา  

                                                           
๑๙๕ สัมภาษณ์ พระค าฮุ่ง ชาละวัน วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 

 

วัดสีเมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ. ๒๑๐๖ โดยเหล่าเสนาอ ามาตย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธราชได้ลง
ความเห็นให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามท าลายลงในปีพ.ศ.๒๓๗๑ และสร้างวัด
ศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.๒๔๕๘ ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ พระพุทธรูปองค์นี้ได้ช ารุดไปบางส่วน ซึ่งชาวลาวเชื่อกันว่า
พระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ด้านหน้าบริเวณตรงข้ามประตูทางเข้าวัดศรีเมืองมีร้าน
จ าหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน และร้านจ าหน่ายผลไม้ให้บริการทางด้านตะวันออกของวัดศรีเมืองมี
สวนสาธารณะเล็กๆ มีพระบรมรูปของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ตั้งอยู่บนแท่นสูงกลางสวนสาธารณะ 
พระหัตถ์ทรงถือสมุดใบลานที่จารึกประมวลกฏหมายฉบับแรกของลาวไว้ พระบรมรูปเจ้ามหาชีวิตศรี
สว่างวงศ์นี้เป็นของขวัญที่ทางสหภาพโซเวียตมอบให้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลังจาก
นั้นแผ่นป้ายโลหะจารึกพระนามถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์รื้อทิ้งออกไป ภายหลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ประสบชัย
ชนะในปี พ.ศ.๒๕๑๘ 

วัดสีเมือง ซึ่งถือเป็นศาลหลักเมืองลาว ตามต านานมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อสร้างเสาหลักเมืองต้อง
หาคนอุทิศชีวิตลงหลุมฝังเสาหลักเมือง แต่ถ้าไม่มีใครอุทิศเจ้าอาวาสจะต้องอุทิศชีวิตเอง แต่ได้มีนางสี
เมืองซึ่งท้อง 3 เดือน ได้ยอมอุทิศตนกระโดดลงไปอยู่ก้นหลุมเสาหลักพร้อมกับม้าอีกหนึ่งตัว ซึ่งสามี
นางก็เสียชีวิตในสนามรบตอนนั้นเหมือนกัน นักท่องเที่ยวจึงมักมานมัสการเจ้าแม่หลักเมือง หรือ เจ้า
แม่สีเมือง ณ วัดสีเมือง  ซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนลาว-ไทย  และชาวต่างประเทศไปสักการะบูชา 
กราบไหว้เพ่ือเป็นสิริมงคล เป็นจ านวนมาก นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนมักจะเสี่ยงทายดวงชะตา ซึ่งตาม
ต านานเล่าต่อ ๆ กันมา ขออะไร มักสมหวังดังปรารถนายกเว้นขอเรื่องความรักคู่ครองเท่านั้น๑๙๖ 

การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของในวัดสีเมือง นครเวียงจันทร์ ตาม
กรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นศาสนสถานสถานอันส าคัญแห่งนครเวียงจันทน์ที่คนนิยมมาบะ (บนบาน) เกี่ยวกับ

หน้าที่การงาน๑๙๗  
๒. เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะเมื่อมาท่องเที่ยวประเทศลาว 
๓. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
๑. การประชาสัมพันธ์ยังมีไม่มาก เนื่องจากกฎระเบียบด้านการปกครองประเทศไม่อนุญาติ

ให้ท าโดยพละกาล 
๒. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 
๔. ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
                                                           
๑๙๖ สัมภาษณ์ นายเชื่อม เสมียนสิงห์ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ พิลุน วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



๑๓๐ 

 

๒. นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอัตลักษณ์เพ่ิม
มากขึ้น 
๓. นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมมากขึ้นและมีความต้องการในการท่องเที่ ยวตามพุทธ

ศาสนสถานเพ่ิมมากข้ึน 
อุปสรรค (Threats)  
๑. ระบอบการปกครองไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒. ศาสนวัตถุและศาสนสถานอยู่ในความดูแลของรัฐ ท าให้การพัฒนาเชิงธุรกิจการท่องเที่ยว

เป็นไปได้ยาก 
 
๔.๓.๒.๔ วัฒนธรรมประเพณีลาว 
๔.๓.๒.๔.๑ ประเพณีสงกรานต์ 
ลักษณะท่ัวไปของประเพณี 
วันขึ้นปีใหม่ นอกจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของลาวแล้วก็จะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์

ขึ้นเพราะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา โดยงานจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนซึ่ง
เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของเดือนซึ่ง งานจะมีทั้งหมด ๓ วัน ที่ประเทศลาวงานสงกรานต์รัฐบาลก าหนดให้
มี ๓ วัน หรือบางพ้ืนที่ก็อาจจะมีมากกว่านั้น วันแรกจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าชาวลาวก็จะพากันท าความ
สะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม และตามซุ้มประตูวัด พระพุทธรูป ก็จะมีการประดับด้วยดอกไม้เครื่อง
หอม และสิ่งที่เป็นมงคลเพ่ือเป็นการเริ่มต้นที่ดี วันที่สองจะเป็นวันที่ไม่ใช่ทั้งปีเก่าและปีใหม่คนส่วน
ใหญ่ก็จะไปท าบุญที่วัดงานเทศกาลที่เรียกแตกต่างกัน ที่ประเทศลาวจะเรียกวันสงกรานต์ว่า" ปีใหม่ 
"แต่ ก็เป็นที่ทราบกันว่าหมายถึงวันสงกรานต์จะมีการเล่นสาดน้ า เป็นการบ่งบอกว่าปีใหม่ได้มาถึง
แล้ว๑๙๘ และนอกจากนั้นก็จะมีการน าถังน้ ามาวางตามข้างถนนเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ เล่นสาด
น้ าสงกรานต์แก่ผู้คนที่สัญจรไปมา ด้วยความสนุกสนานถือเป็นการท าความสะอาดและล้างสิ่งไม่ดีออก
เพ่ือเตรียมรับ สิ่งดีๆ ที่จะมาถึง โดยน้ าก็จะผสมน้ าอบ หรือน้ าหอมหรือไม่ก็ดอกไม้ลอยในน้ าเพ่ือให้มี
กลิ่นหอมสิ่ง ส าคัญของงานสงกรานต์ของชาวลาว คือ การขนทรายเข้าวัดเพ่ือก่อเจดีย์ทราย ซึ่งจะ
ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และธงสีต่างๆ๑๙๙ ซึ่งเจดีย์ทรายหมายถึงเขาไกรลาส เป็นสถานที่ที่ พระธิดา
ทั้งเจ็ดของท้าวกบิลพรหมน าศรีษะ ของท้าวกบิลพรหมไปเก็บไว้ การถวายเจดีย์แด่พระสงฆ์เพ่ือเป็น
สิริมงคล นางสงกรานต์ การ ประกวดนางสงกรานต์ผู้ที่ได้รับต าแหน่งก็จะได้รับการแห่รอบเมืองลวง
เก่า อย่างหลวงพระบาง และนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดหมายถึงพระธิดาของท้าวกบิลพรหม งานฉลอง
สงกรานต์ หรือ งานฉลองปีใหม่หรือสงกราต์ชาวลาว จะมีการฉลองที่ยิ่งใหญ่ มีการแสดงดนตรี 
คอนเสิร์ท การฟ้อนร าและขบวนแห่ประเพณีต่างๆ ซึ่งในแต่ละวันผู้คนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปท าบุญที่
วัดเพ่ือเป็นสิริมงคลส าหรับปีใหม่ที่จะมาถึง พอตกเย็นก็จะออกมาตามท้องถนนเพ่ือร่วมงานเฉลิม
ฉลองท่ีจัดขึ้นหลากหลายแตกต่างกันไป 

การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของประเพณีสงกรานต์ ในประเทศ
ลาวตามกรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 
                                                           
๑๙๘ สัมภาษณ์ นางธนัชชาญา มาลัย วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๙๙ สัมภาษณ์ นายสุดสาคอน สะหวัน วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๑ 

 

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ 
๒. เป็นประเพณีท่ีเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ 
๓. เป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การประชาสัมพันธ์ด้านเนื้อหาและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีไม่มาก ท าให้

นักท่องเที่ยวไม่รู้ถึงวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
๒. การเฉลิมฉลองถูกควบคุมโดยภาครัฐ 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมมีจ านวนเพ่ิม

มากขึ้น  
๒. มีการเดินทางภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว มากขึ้น 
อุปสรรค (Threats)  
๑. นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว บางนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 
๒. ระบอบการปกครองไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
๔.๓.๒.๔.๒ ประเพณีแข่งเรือยาว 
ลักษณะท่ัวไปของประเพณี 
ประเพณีส่วงเฮือ (แข่งเรือ) จัดขึ้นในช่วงออกพรรษาขึ้น ๑๑ ค่ า เดือน ๑๑ (ตุลาคม) ถือเป็น

หนึ่งในบุญเดือน ๑๑ โดยเจ้าเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ล าน้ าต้องปฏิบัติเพ่ือความร่มเย็นของบ้านเมือง มีพิธี
อัญเชิญเจ้าเมืองและสิ่งศักดิ์ลงในเรือ ท าพิธีตีช้างน้ านอง หรือการแข่งเรือตามล าน้ าโขง เพ่ือบวงสรวง
สักการะแม่น้ าโขง รุกขเทวดา พญานาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองแม่น้ าโขง ย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๒๒ ปัญหาต่างๆ ด้านชายแดนระหว่างประเทศไทยกับลาวเริ่มคลี่คลายลงและพัฒนาไปในทางที่ดี
ขึ้น หลังจากที่ท้าวไกรสอนพรมวิหารเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และเจ้าสุภานุวงศ์เป็น
ประธานาธิบดีหรือประมุขของประเทศ เริ่มมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยและลาวจึงเริ่มเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการน าเอาประเพณีส่
วงเฮือ อันเป็นประเพณีที่มีพ้ืนฐานความเชื่อการมีบรรพบุรุษร่วมกันทั้งชาวไทยและชาวลาวมาเป็นสิ่ง
เชื่อมความสัมพันธ์กันทั้งในระดับชาวบ้าน ชุมชน และระดับประเทศ ทั้งรัฐบาลไทยและลาวจึงได้
ร่วมมือกันรื้อฟ้ืนประเพณีส่วงเฮือขึ้นมาหลังจากที่ปัญหาบ้านเมืองสงบลง โดยเริ่มจัดประเพณีแข่งเรือ
ยาวมิตรภาพระหว่างจังหวัดหนองคายกับแขวงก าแพงเมืองเวียงจันทน์ขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากที่มิได้
จัดมายาวนาน๒๐๐  
        การแข่งเรือมิตรภาพ หรือ ส่วงเฮือมิดตะพาบ ระหว่างชาวบ้านฝั่งจังหวัดหนองคายและชาว
ลาวฝั่งเวียงจันทน์ จัดขึ้นใน วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๒ ณ บริเวณท่าเรือบ้านจอมแจ้ง เมืองสีสัตตะนาก 

                                                           
๒๐๐ สัมภาสัมภาษณ์ นาย ทองใบ พงศ์เจรญิ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๒ 

 

แขวงก าแพงเวียงจันทน์ การแข่งเรือในครั้งนี้ประสบความส าเร็จอย่างมาก มีประชาชนทั้งฝั่งไทยและ
ฝั่งลาวมาร่วมงานกันจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นมิตรภาพครั้งส าคัญที่ช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวไทยกับชาวลาว ตลอดจนรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวได้อย่างดียิ่งประเพณีการแข่งเรือระหว่าง
ชุมชนจังหวัดหนองคาย และฝั่งเวียงจันทน์นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรื้นฟ้ืนประเพณีส่วงเฮือ ซึ่งได้
ด าเนินสืบเนื่องต่อมา และขยายพ้ืนที่ชุมชนตามชายฝั่งแม่น้ าโขงให้มีการจัดประเพณีแข่งเรือไปอีก
หลายชุมชน ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ า อาทิ เมืองท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ และบึงกาฬ เป็นต้น ปัจจุบันความส าคัญ
ด้านพิธีกรรมของการแข่งเรือได้ลดน้อยลงกว่าประเพณีดั้งเดิมมากเพียงเน้นการแข่งเรือเพ่ือความ
สนุกสนานเป็นหลักเท่านั้น 
          การน าเสนอข้อมูลของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของประเพณีแข่งเรือยาว ประเทศลาว
ตามกรอบเครื่องมือในการประเมิน SWOT (SWOT Analysis) พบว่า 

จุดแข็ง (Strength)  
๑. เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ 
๒. เป็นการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ าโขง รุกขเทวดา พญานาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่

คุ้มครองแม่น้ าโขง 
๓. เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ าโขงไทย-ลาว 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การละเล่นและการแข่งขันถูกควบคุมโดยภาครัฐท าให้การพัฒนาด้านธุรกิจไม่มีความ

เติบโตมากนัก 
โอกาส (Opportunities)  
๑. แนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมมีจ านวนเพ่ิม

มากขึ้น  
๒. มีการเดินทางภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว มากขึ้น 
๓. มีนักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท่ีมีอัตลักษณ์มากขึ้น 
อุปสรรค (Threats)  
๑. นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว บางนโยบายและ

แนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน 
๒. ระบอบการปกครองไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์ศักยภาพ

และโอกาสการการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว (SWOT) ได้ดังนี้ 
๔.๔.๑ นโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ได้แก่ วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ค าแถลงนโยบายของ



๑๓๓ 

 

นายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗) และแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ 
๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

๔.๔.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย-ลาว (SWOT) สรุปได้ดังนี้ 

๔.๔.๒.๑ จุดแข็ง (Strength) คือ การมีแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ที่เป็นเอกลักษณ์จ านวนมากสามารถสนับสนุนให้เป็นที่ท่องเที่ยว
จุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องการได้ รวมถึงการที่ทางภาครัฐมีนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดแผนการตลาดการท่องเที่ยวอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓) และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น CLMVT 
(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) เป็นตัวผลักดันให้ธุรกิจการท่องเที่ยวชายแดนเติบโต  การมี
เส้นทางการท่องเที่ยว การคมนาคม การขนส่ง และสายการบินต้นทุนต่ าที่เชื่อมโยงถึงกัน ท าให้
สะดวกต่อการเดินทาง มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความเชื่อ ความ
ศรัทธา ตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา รวมถึงการมีระบบและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ แอพลิเคชั่น บนเครื่องมือสื่อสารและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เอ้ือ
ต่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 

๔.๔.๒.๒ จุดอ่อน (Weaknesses) เรื่องของการบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ในจังหวัดหนองคาย ที่ยังไม่ดีพอ เนื่องจากศาสนสถานหลายแห่ง
ต้องการการบูรณะอีกมาก การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-
ลาว ในจังหวัดหนองคาย ยังมีไม่มาก ท าให้นักท่องเที่ยวไม่รู้ถึงความส าคัญของสถานที่และกิจกรรม
การท่องเที่ยว การดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไม่มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวและช่วงเวลายังมีความไม่
แน่นอน สมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมยังไม่ดีพอท าให้ไม่
สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลที่เป็นแก่นแท้ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ และการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านการจัดการยังมีน้อยท าให้คนในชุมชนไม่เกิดจิตส านึกร่วมกันในการ
พัฒนา 

๔.๔.๒.๓ โอกาส (Opportunities) ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย เกิดขึ้นจากแนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  มีนักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัย
มีเพ่ิมขึ้นและมีความต้องการในการท่องเที่ยวตามพุทธศาสนสถานเพ่ือแสวงบุญ และเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ิมมากขึ้น มีการเดินทางภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไทย-ลาว มากขึ้น รวมถึง
การมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ที่เพ่ิมขึ้น และระบบเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้กิจกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้มากข้ึนอีกด้วย 
 ๔.๔.๒.๔ อุปสรรค (Threats) ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-
ลาว ในจังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การคมนาคมใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาบางแห่งยังไม่สะดวกและไม่สามารถเข้าถึง   มีความขัดแย้งทาง



๑๓๔ 

 

สังคม เชื้อชาติ และวิกฤตทางการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไทย-ลาว นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการ
ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม มีการท าลายพุทธศาสนสถาน มีมิจฉาชีพ นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยว
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง บางนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันก็ตาม 
 
 



๑๓๕ 
 

บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
        จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญ อภิปรายผล และน าเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ไว้ดังนี้ 

๕.๑ แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
๕.๒ แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา

และวัฒนธรรมไทย-ลาว 
๕.๓ อภิปรายผลการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของ

การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 
๕.๔ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และ

ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 
 

๕.๑ แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
        จากการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว มีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยพ้ืนฐานจากสภาพแวดล้อมและบริบทของการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทย และ สปป. ลาว ดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพแวดล้อมและบริบทของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยเติบโตขึ้นด้วยศักยภาพของท าเลที่ตั้งที่

เป็นจุดศูนย์กลางของของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของคนไทย ซึ่ง 
World Economic Forum: WEF ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๕ จาก ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๘ จากWorld 
Travel Awards รางวัลประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ในด้านการท่องเที่ยวครอบครัว การท่องเที่ยวเชิง
พักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือการวิวาห์ ในปี ๒๕๕๗ รางวัลสถานที่เพ่ือการประชุมและจัดงานยอด
เยี่ยมจาก TTG Travel Awards ในปี ๒๕๕๗ และประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว Grand 
Travel Award จากนิตยสาร Travel News นิตยสารธุรกิจท่องเที่ยวชื่อดังจากภูมิภาคสแกนดิเนเวีย 
ในปี ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๙ ปี เนื่องจากความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ของสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก 

เมื่อพิจารณาจากผลการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
แม้จะประสบผลส าเร็จด้านรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ยังคงมีปัญหาพ้ืนฐานอีก
หลายประการ โดยเฉพาะในด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการจัด
อันดับของ World Economic Forum: WEF ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๑๖ ในด้านความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อมจาก ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก เนื่องจากมีความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติจากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจท านวนมากที่ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็น



๑๓๖ 
 

ระบบ ในด้านความปลอดภัยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ ๑๓๒ จาก ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก อัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ การหลอกลวงอาชญากรรม การก่อการร้ายที่เกิดกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง 
ดังนั้น แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้จะมุ่งแก้ปัญหาจาก
ต้นเหตุ โดยเน้นในด้านการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การอนุรักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยว
เปราะบาง การให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักท่องเที่ยวและดูแลด้านความ
ปลอดภัย เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งให้กับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต 
        แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกได้สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องมีความสอดคล้องและตอบรับกับแนวโน้มการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไปในโลก อาทิ การเติบโต ของชนชั้นกลางที่เพ่ิมความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือ
การท่องเที่ยว การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ าทีท่ าให้การเดินทางเป็นไปได้สะดวกด้วยค่าใช้จ่ายที่
ลดลง การเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสิ่งอท านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ การเพ่ิมขึ้นของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยตรงได้มากขึ้น ความต้องการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ที่สูงขึ้นท าให้
หลายประเทศได้พัฒนาสินค้า บริการ และเส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท าให้มีกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวเติบโตใหม่มากมาย อีก
ทั้งหลายประเทศหันมาเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถตอบรับกับความ
ต้องการที่หลากหลายได้ 
        การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางจากประเทศเพ่ือนบ้าน คือ สปป. ลาว  ท าให้ประเทศไทย
สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น 
และ สามารถสรุปทิศทางการพัฒนาที่ส าคัญได้ดังนี้  

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงการพัฒนาคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว การคมนาคม เพ่ือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรและการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ืออ านวยความสะดวก
ด้านข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว  

๒. การพัฒนาที่จะตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเฉพาะเจาะจง คือ การมุ่งเน้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ที่เป็นการสร้างอัต
ลักษณ์ของการเชิงประสบการณ์ด้านความเชื่อและประเพณี 

๓. การบูรณาการการพัฒนาที่ได้รับการเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันแผนปฎิบัติการให้เป็นรูปธรรมและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ โดยเน้นที่
การพัฒนาจุดอ่อนและเพ่ิมความสามารถของจุดแข็งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และใน
ขณะเดียวกันต้องมีการค านึงถึงแนวโน้มของ สปป. ลาว  ที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงและมี
ผลกระทบกับการพัฒนาท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
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โดยตรง เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องและสามารถพัฒนา ยกระดับท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 

 
๕.๑.๒ สภาพแวดล้อมและบริบทของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมลาว 
        จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการลงภาคสนามพบว่าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว และ 
ประเทศไทยได้มีความร่วมมือภาครัฐบาลที่เป็นข้อตกลงทางการค้า (Trade Agreement) ระหว่าง
ไทย-สปป.ลาว ลงนามเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๒๑ และลงนามแก้ไขปรับปรุงเมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๓๔ ต่อมาได้
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เป็น
การประชุมในระดับรัฐมนตรีประชุมไปแล้วเพียง ๑ ครั้งเมื่อ ๑๖-๑๗ ก.ค. ๒๕๔๑ ณ กรุงเทพฯ และมี
ข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการส่งสินค้าผ่านแดน ลงนามเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๒๑ ความตกลงเพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อ ๒๒ ส.ค. ๒๕๓๓ อีกทั้งมีข้อตกลงเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วย
ความร่วมมือ ไทย-ลาว (JC) ลงนามเมื่อ ๙ พ.ค. ๒๕๓๔ (ประชุมไปแล้ว ๑๖ ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อ ๑๔-
๑๕ ต.ค. ๒๕๕๓ ณ กรุงเทพฯ) ด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-ลาว ฉบับลงนาม เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๔๐ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๐ เป็นความตกลงฉบับใหม่ที่ใช้แทนความตกลงเรื่องข้อบังคับ
ร่วมกันว่าด้วยการจราจรชายแดนระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีน ฝรั่งเศส ลงนามเมื่อ ๑๖ ส.ค. 
๒๔๘๖ มีข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุน ร่วมมือกับต่างประเทศและลงทุน
ภายในแห่ง สปป.ลาว 
        ลงนามเมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔ ข้อตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย-
ลาว ลงนามเมื่อ ๒๐ มี.ค. ๒๕๔๗ ณ เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว รวมถึงมีความร่วมมือทาง
ภาคเอกชนที่เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งชาติลาว ลงนามเมื่อ ๑๙ ก.พ. ๒๕๓๕และบันทึกการประชุมภาคเอกชนไทย-ลาว ในการประชุม
แผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้าแห่ง สปป.ลาว ครั้งที ่๒ เมื่อ ๑ ก.ค. ๒๕๕๒ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งมีผลต่อการ
เข้าถึงสื่อบันเทิงทั้งวิทยุโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ สปป.ลาว เพ่ือปลูกฝังและสร้างค่านิยมและ
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะยาวอันจะน าไปสู่การขยายฐานตลาดสินค้าไทยและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย-ลาวให้มั่นคงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการ Sister City ที่
เป็นจังหวัดและแขวงชายแดนที่อยู่ตรงข้ามกัน ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ก าหนดเป็นพ้ืนที่ในการวิจัย คือ 
จังหวัดหนองคาย และ นครหลวงเวียงจันทร์ ที่ประชาชนของทั้งสองฝั่งมีความสัมพันธ์และคุ้นเคยกัน
เป็นอย่างดีเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นควรมีการสนับสนุนโครงการ
กระชับความสัมพันธ์ ขยายตลาดสินค้าและย้ายฐานการลงทุน อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าชายแดน 
การพบปะเยี่ยมเยือน ดูงานทัศนศึกษาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ และการยกระดับจุดผ่อนปรน
ชายแดนเป็นด่านชายแดนถาวร เป็นต้น โดยการสนับสนุนการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวและการขนส่งจะเป็นจุดแข็งของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลควรเจรจากับผู้น าของ 
สปป.ลาว ในการเปิดตลาดธุรกิจบริการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิ หลวงพระบาง นคร
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หลวงเวียงจันทน์ และจ าปาสักน าไปสู่การรักษาฐานตลาดบริการของไทยและขยายฐานการลงทุนของ
ไทย 
        ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจและท า
รายได้เข้าประเทศจ านวนมาก จุดเด่น คือ มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โบราณสถานเก่าแก่ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลก สถานที่ ท่องเที่ยวที่มีความงดงามทางธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนลาวที่ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้านดั้งเดิม มีความเป็นมิตรและค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวต่ า ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งชาวตะวันตกและชาวเอเชีย สนใจเดินทางไป
ท่องเที่ยว สปป.ลาว นอกจากนี้อุตสาหกรรมการบริการที่รองรับการท่องเที่ยวยังมีโอกาสที่จะเจริญ
เติมโตอีกมาก อาทิ ร้านอาหาร สปา ร้านท าผม ร้านขายของที่ระลึก สถานที่จัดจ าหน่ายอุปกรณ์
ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเฉพาะในสินค้า เครื่องนุ่งห่ม และเสื้อผ้า สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร ที ่สปป. ลาว ได้รับจากประเทศพัฒนาแล้วในฐานะที่ สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศ
ที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries : LDCs) สปป.ลาว ยังมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 
ที่ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุมากเหมาะแก่การเป็นวัตถุในการผลิต สปป.ลาว โดยเฉพาะแขวงสะหวันเขตมี
แรงงานไร้ฝีมือ และกึ่งไร้ ฝีมือในปริมาณเพียงพอจะใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ (ประมาณ ๗,๐๐๐ 
คน) และค่าจ้างแรงงานต่ าประมาณ ๔๐ - ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน สปป.ลาว มีแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้ามาก ที่ส าคัญ คือ เขื่อนน้ าเทิน ๒ ซึ่งจะช่วยเรื่องพลังงานไฟฟ้าให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ สปป.
ลาว เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและความปลอดภัยทางสังคมสูง 
        นอกจากปัจจัยพ้ืนฐานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุนการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว คือ การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางที่มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยว ประกอบกับการพัฒนาด้านการคมนาคม การเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง 
มีความสะดวกมาก อาทิ การมีสายการบินต้นทุนต่ า หรือ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ขึ้นท าให้การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งการเติบโตของประชากรสูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการ
จับจ่ายใช้สอยสูงท าให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยว   ดังนั้น การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวควรให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวก กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัย อีกหนึ่งประการที่
ส าคัญ คือ การน าเอาเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวมาใช้ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน
และสื่อสังคมออนไลน์มีผลมากต่อการอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว  ทั้งในด้านการเป็น
แหล่งข้อมูลส าคัญและการเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ด้านความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเยี่ยมชมสถานที่เป็น
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นประสบการณ์ เป็นโอกาสส าคัญในการน าจุดเด่นด้านพุทธศาสตร์ วัฒนธรรม 
และความเป็นอยู่วิถีไทยมาน าเสนอต่อนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี การประสบปัญหาในด้านความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
และการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานในการคนาคมเพ่ือเพ่ิมความสะดวก ความปลอดภัย และการเชื่อมต่อสู่พ้ืนที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึกและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนเพ่ือเปิดโอกาสการพัฒนาและสนับสนุนการกระจายรายได้อย่างแท้จริง  การ
ส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับใช้เทคโนโลยีรวมถึงการวางระบบบริหารอย่าง
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เป็นรูปแบบจะสร้างการบูรณาการในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
สอดรับกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว จะสามารถ
เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้สู่สังคมได้อย่างยั่งยืน  
 
๕.๒ แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว 
        จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตในพ้ืนวิจัยของ
แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว สามารถน าเสนอยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ได้ดังนี้ 

 
๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-

ลาว  
การมีแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน ด้วยพ้ืนฐานการ

เติบโตของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย มีปัจจัย
หลัก คือ คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ที่ต้องท าให้ได้มาตรฐานระดับสากล มี
เอกลักษณ์โดดเด่นที่สามารถพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ โดยการพัฒนาต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและมีความสมดุลทั้งในด้านพ้ืนที่  เวลา และรูปแบบของกลุ่มของนักท่องเที่ยว เพ่ือ
ส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยว  ซึ่งจะช่วยพัฒนาความมั่งคั่งของการ
ท่องเที่ยวชายแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ จังหวัดหนองคายมีสินค้าเเละบริการที่หลากหลายเเละมีคุณภาพสูงขึ้น เพ่ือชักจูงให้

นักท่องเที่ยว 
จากหลากหลายกลุ่มมีความสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยมากข้ึน อีกท้ังส่งเสริม
กาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 

๑.๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคายอย่างยั่งยืนผ่านการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมเเละวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งความสวยงามของ
ธรรมชาติเเละอัตลักษณ์ความเป็นไทย 

๑.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย ให้มีความเเข็งเเกร่งโดยการเพ่ิมความสมดุลของการท่องเที่ยวทั้งความสมดุลเชิงพ้ืนที่ 
ความสมดุลเชิงเวลาหรือฤดูกาล เเละความสมดุลในทุกภาคส่วน 

๑.๔ พัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย มี
การสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเเละในพ้ืนที่ที่ยังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม รวมถึงการสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นท้ังอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเข้อง 

๒.  ตัวช้ีวัด 
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๒.๑ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๒.๒ ระยะเวลาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
โดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 

๒.๓ จุดประสงค์หลักในการมาเที่ยวจังหวัดหนองคายหลากหลายขึ้น และนักท่องเที่ยว
มากกว่า ๑ ใน ๓ มีจุดประสงค์หลักในการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาหรือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๒.๔ รายได้จากการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดหนองคายมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมข้ึน 
๒.๕ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อครั้งการเดินทาง มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอย่างน้อย ร้อย

ละ ๕ 
๒.๖ จ านวนเครือข่ายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด

หนองคาย โดยชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด

หนองคาย รวมถึงสินค้าและบริการ ทุกรูปเเบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวศาสนสถาน การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประเพณี เป็นต้น และการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานสอดรับกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งระบบและ
อุตสาหกรรมภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจทั้งภาค
ผลิต ภาคบริการ และกิจการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในชุมชนเพ่ือ
ในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย รวมถึงสินค้าและบริการ ทุกรูปเเบบอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  อาทิ การ
ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการให้ความรู้และการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการท่องเที่ยว โดยการ
ส่งเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว ทั้งในแง่การกระจายรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว อาทิ 
การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ที่ยังไม่ได้รับความนิยม การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการท่องเที่ยว 
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อาทิ การสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่และเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่ต่างๆ  
การสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (Man-Made Attractions) เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว  
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สส าคัญต่อการเติบโตของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีส่วน
ในการส่งเสริมประสบการณ์ในการท่องเที่ยว โดยในยุทธศาสตร์นี้เน้นด้านการพัฒนาระบบคมนาคม
ในทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ และการพัฒนา
ความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเป็นระบบ 

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย 
๑.๒ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย เเละพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในตัว

เมืองและชนบทอย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายได้ในพ้ืนที่กว้างมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดหนองคายและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๑.๓ นักท่องเที่ยวมีความประทับใจเเละมีประสบการณ์ที่ดีทั้งในด้านความปลอดภัย  และ
สุขอนามัยรวมไปถึงคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานเเละสิ่งอeนวยความสะดวก เพ่ือชักจูงให้กลับมา
เยี่ยมเยือนอีกครั้งเเละส่งเสริมให้จังหวัดหนองคายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ที่มคีุณภาพ 

๑.๔ นักท่องเที่ยวอิสระ (Free and Independent Travelers) มีความสะดวกสบายมากข้ึน
ในการวางเเผนเเละการเดินทางท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย 

๒. ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ปริมาณนักท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย

เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ ๕ ต่อปี 
๒.๒ ดัชนีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ าเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 
๒.๓ ดัชนีอัตราความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (Safety & Security) ลดลง 
๒.๔ นักท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการร้อยละ 
๙๐ ตลอดช่วงเวลาของแผน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน

จังหวัดหนองคาย โดยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดหนองคายทั้งทาง
บกและทางน้ าอาทิ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับระบบ



๑๔๒ 
 

ขนส่งสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมทางน้ าที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ ได้ 

๓.๒ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-
ลาว ในจังหวัดหนองคาย  โดยการปรับปรุงระบบการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ปรับปรุง
ป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ให้ครอบคลุมทุกแหล่ง เพ่ิมจุดบริการ Free-WiFi ใน
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรค อาทิ 
ห้องน้ าคนพิการ ทางลาด ราวจับ เป็นต้น และพัฒนาแอปพลิเคชันสารสนเทศเพ่ือความสะดวกให้
นักท่องเที่ยว 

๓.๓ พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย  โดยการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือป้องกันและ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อาทิ กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา การติดตั้งไฟในสถานที่ท่องเที่ยว 
อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขอนามัย ในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ การจัดการขยะ
มูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว  
การพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน

จังหวัดหนองคายเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในเขตอนุภาคลุ่มน้ าโขงโดยเฉพาะ กับ สปป. ลาว ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยผ่านความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกและการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีให้กับประชาชนและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย 

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ แรงงานในจังหวัดหนองคายมีศักยภาพสูงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ  ความรู้ความสามารถ 

ระดับทักษะทั่วไป ทักษะการบริหารเเละทักษะเฉพาะทาง เพ่ือรองรับความต้องการบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดหนองคายให้เป็นเเหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพและเพ่ิมจ านวนบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

๑.๒ แรงงานในจังหวัดหนองคายมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว เพ่ือเป็นการลดการพึ่งพาการจ้างเเรงงานต่างชาติ 

๑.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ความต้องการ เเละความพร้อมที่จะมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนเ เละพัฒนาสินค้า เ เละบริการที่ เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 



๑๔๓ 
 

๒. ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย เพ่ิมมากขึ้น 
๒.๒ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย เพ่ิมมากขึ้น 
๒.๓ จ านวนนบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 

ในจังหวัดหนองคาย ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น 
๒.๔ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME:Small and medium-sized enterprises) ใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย เพ่ิมมาก
ขึ้น 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 

ในจังหวัดหนองคาย ทั้งระบบ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องความต้องการ
ตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ สนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานตาม
ต าแหน่งงาน และได้รับ และจัดให้บุคคลากรได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน 

๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย โดยการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบน
พ้ืนฐานของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริม
การประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ิมช่องทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายให้แก่ภาคเอกชน 
ภายใต้หลักการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand ๔.๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย-ลาว ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อม่ันของ
นักท่องเที่ยว 

การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
ในจังหวัดหนองคายอย่างมีสมดุล เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ โดยการส่งเสริม
การตลาดเฉพาะกลุ่มและการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพ่ือ
กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวประกอบกับกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการบน
พ้ืนฐานอัตลักษณ์ไทย และการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริม
การพัฒนาการท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 



๑๔๔ 
 

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเเละเชื่อมั่นในการเดินทางสู่จังหวัดหนองคายมากขึ้น 
๑.๒ จังหวัดหนองคายมีภาพลักษณ์เป็นเเหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ไทย-ลาว ที่มีคุณภาพ 
๑.๓ จังหวัดหนองคายเป็นเเหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ยอด

นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
๑.๔ จังหวัดหนองคายเป็นเเหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ที่

น่าสนใจเเละน่ามาเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม  
๑.๕ นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของเเหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย-ลาว และอัตลักษณ์ของเเต่ละท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายเพ่ิมข้ึนเพ่ิมขึ้น 
๑.๖ นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางช่วงเดือนเมษายน-เดือนตุลาคม สูงขึ้น 
๒. ตัวช้ีวัด 
๒.๑ อัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดหนองคายในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
๒.๒ จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  (Man - Made Attractions) มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
๒.๓ ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโครงการทางการตลาดและการดึงดูดนักท่องเที่ยว

ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึ้น 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพเเละความปลอดภัยให้กับจังหวัดหนองคาย โดยการ

พัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์จังหวัด
หนองคายว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวยอดนิยม ที่มีคุณภาพสูง
ต่อนักท่องเที่ยว เพ่ิมการส่งเสริมการตลาดเป้าหมาย และการสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่าน
ช่องทางต่างๆ ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันของประเทศไทย  ข้อควร
ปฎิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งที่ควรปฎิบัติในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัด
หนองคายว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชน 

๓.๒ ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มเพ่ือดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ  โดยการ
ส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปกลุ่มตลาดระดับกลาง - บน ในพ้ืนที่ตลาด
ที่มีศักยภาพ และการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ 
อาท ิกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์  กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงพิธีกรรมทางศาสนา กลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น 

๓.๓ ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรม
ผสมผสานไทย-ลาวให้เป็นที่เข้าใจของนักท่องเที่ยว อาทิ การสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการต่างๆ 
ผ่านอัตลักษณ์ของวัฒธรรมร่วม ความเชื่อเรื่องของความเป็นเมืองพญานาค สื่อสร้างสรรค์และ



๑๔๕ 
 

นวัตกรรมทางสื่อต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การจัดแสดง Roadshow เป็นต้น และ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นโดยการพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างในรูปแบบ
การเล่าเรื่อง (Storytelling) การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมใน
กลุ่มเป้าหมาย 

๓.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริม
การตลาด 
ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการท าการตลาด อาทิ การร่วมมือกับชุมชนในการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสอดคล้อง
ภาพลักษณ์ของจังหวัด การส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด อาท ิการสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่ส่งเสริม
การท าการตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ทั้งในด้านการดูแลบริหาร 
และวิเคราะห์สถิติข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนคือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และการบริหารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผน รวมถึงการส่งเสริม
การบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ สปป. ลาว เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่นแม่น้ าโขงโดยรวม 

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ การวางเเผนเเละการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องเเละเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑.๒ องค์กรธุรกิจเเละประชาชนในระดับท้องถิ่นมีโอกาสเเละได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเเละบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย มากขึ้น 

๑.๓  การด าเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งด้านการวางเเผนเเละการจัดสรร
งบประมาณเเละทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

๑.๔ การด าเนินงานของทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-
ลาวในจังหวัดหนองคายมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนกลาง ช่องทางการเเบ่งปัน
ข้อมูล และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 



๑๔๖ 
 

๑.๕ จังหวัดหนองคายมีการก าหนดเเละบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ เเละมาตรฐานต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมความ
ปลอดภัย และส่งเสริมความยั่งยืน 

๑.๖ การลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน  

๑.๗ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายมีความร่วมมืออันดีกับประเทศใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะ สปป. ลาว เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวในภูมิภาคภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

๒. ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ระดับความพึงพอใจด้านการบูรณาการแผนงานการพัฒนาการ ท่องเที่ยวทาง

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายเพ่ิมข้ึน 
๒.๒ ระดับความพึงพอใจด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางในการท างานด้านการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายเพ่ิมข้ึน 
๒.๓ ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา

และวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายของประเทศเพ่ิมขึ้น 
๒.๔ ระดับความพึงพอใจด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายของประเทศเพ่ิมขึ้น 
๒.๕ มีการจัดตั้ง หน่วยบริหารและศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism 

Intelligence Center) และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งาน 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ส่งเสริมการก ากับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเสริมสร้าง
การท างานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย ประสานงาน ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พัฒนากระบวนการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชน 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤต
ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายทุกมิติ 

๓.๒ สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดท าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย โดยการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่างๆ การจัดตั้งหน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุน
การแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๓.๓ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สปป. ลาว เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพ่ือการส่งเสริมการ



๑๔๗ 
 

พัฒนาท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดย
สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในเวทีนานาชาติเพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค อาทิ 
การลดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ การตรวจลงตราและใบขับขี่ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้องด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion:GMS) เป็นต้น 

 
๕.๒.๒ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย-ลาว 
๕.๒.๒.๑ ส่งเสริมการก ากับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเสริมสร้าง
การท างานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย ประสานงาน ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พัฒนากระบวนการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชน 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) จัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ
แผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคายทุกมิติ 

๕.๒.๒.๒ สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดท าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย โดยการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่างๆ การจัดตั้งหน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism 
Intelligence Center) และสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๕.๒.๒ .๓ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สปป. ลาว เพ่ือการ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพ่ือการ
ส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยสนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในเวที
นานาชาติเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระดับภูมิภาค อาทิ การลดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ การตรวจลงตราและใบขับขี่ที่ครอบคลุม
ทั้งภูมิภาค ส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้องด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง(Greater Mekong Subregion: 
GMS) เป็นต้น 

๕.๒.๓ แนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว  



๑๔๘ 
 

การวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลโดยใช้ระบบที่มีมาตรฐาน 
สามารถวัดผลการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นแนวทางการติดตามประเมินผล
การพัฒนาโดยรวม ได้ดังนี้ 

๕.๒.๓.๑ ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานภายใต้คณะกรรมการบริหารการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย เพ่ือก าหนดแนวทาง
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม ภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ 

๕.๒.๓.๒ ส่วนราชการและหน่วยงานหลักในจังหวัดหนองคายที่รับผิดชอบการบริหารการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว จะต้องท าการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด
ตามยุทธศาสตร์ไมต่่ ากว่าปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือท าการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
และตัวชี้วัด 

๕.๒.๓.๓ ส่วนราชการและหน่วยงานหลักในจังหวัดหนองคายที่รับผิดชอบการบริหารการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว จะต้องท าการประเมินผลตามแนวทางที่
คณะกรรมการบริหารได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการด าเนินงาน
ภายใต้แผนพัฒนา 

๕.๒.๓.๔ ส่วนราชการและหน่วยงานหลักในจังหวัดหนองคายที่รับผิดชอบการบริหารการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ควรพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาและควรส่งเสริมความร่วมมือในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล 

๕.๒.๓.๕ คณะกรรมการบริหารพิจารณาน าเสนอผลการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย โดยประชาสัมพันธ์ตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ  
 

๕.๒.๔ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาวทีส่ าคัญในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ได้ดังนี้  

๕.๒.๔.๑ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-
ลาว ในจังหวัดหนองคาย ที่มีระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปีสามารถแบ่งแนวทางการขับเคลื่อนได้เป็น ๒ 
ระยะ ได้แก่  

๕.๒.๔.๑.๑ แนวทางระยะสั้น (Quick-win) ในระยะ ๑-๒ ปีของแผน โดยด าเนินการการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ในมิติต่างๆ ที่สามารถเริ่ม



๑๔๙ 
 

ปฏิบัติได้ทันที และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในช่วง ๒ ปีแรก ของระยะแผนฯ (ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓) ซึ่งผลจากการด าเนินงานในระยะสั้นจะเป็นพ้ืนฐานเพื่อการต่อยอดสู่การพัฒนาในระยะถัดไป  

๕.๒.๔.๑.๒ แนวทางระยะกลาง (Medium-term) ระยะ ๓-๕ ปี เป็นการด าเนินการที่
สามารถเริ่มปฏิบัติได้ในช่วงปีที่ ๒-๓ ของระยะแผนฯ เนื่องจากบางแนวทางอาจยังไม่สามารถเริ่ม
ปฏิบัติได้ในช่วงปีแรกทันทีหรือแนวทางนั้นเป็นการต่อยอดจากแนวทางระยะสั้นเพ่ือขยายกรอบการ
ด าเนินการส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในกรอบระยะเวลาแผนฯ (ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๖) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญในแต่ละช่วงระยะของแผน (Roadmap) ดังต่อนี้ 
 

ตารางสรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว  
ที่ส าคัญในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แนวทางระยะสั้น  

พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
(Quick-win) 

แนวทางระยะกลาง  
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
 (Medium-term) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
ให้มีสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน 

๑. พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
การให้บริการแบบครบวงจรใน
กิจ กรรมที่มีศักยภาพ เพ่ือ
รักษาต าแหน่งผู้น าทาง
การตลาดในภูมิภาค อาทิ การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
สนับสนุนท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
และสนับสนุนภาคเอกชนลงทุน
พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มเติบโตสูง อาทิ การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงกลุ่มพิเศษ 
๓. ก าหนดขีดความสามารถใน
การรองรับแหล่งท่องเที่ยวทาง

๑. ยกระดับขีดความสามารถใน
รูปแบบการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
เชิงคุณภาพ อาทิ การท่องเที่ยว
เชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณีโดยการ
พัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดตั้งเขต
พ้ืนที่พิเศษหรือเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) 
๒. ยกระดับขีดความสามารถ
เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดหนองคาย 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ชั้นน าในอนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (ต่อเนื่อง) 
๓. เพ่ิมความหลากหลายของ
เส้นทางและสินค้า บริการใน 
การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม



๑๕๐ 
 

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย
พร้อมก าหนดมาตรการควบคุม
ดุและก าหนดให้ชัดเจน
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทาง
น้ าที่เป็นเขตชายแดน อาทิ พระ
ธาตุหล้าหนอง เป็นต้น 
๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แหล่ง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย ที่มีความ
เปราะบางและเสี่ยงต่อความ
เสื่อมโทรม 
๕. สร้างการรับรู้ ความตระหนัก 
จิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์
ท้องถิ่น 
เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคายอย่างยั่งยืน 
๖. ส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคายโดยชุมชน 
๗. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ชนบท เพ่ือสร้างความสมดุลเชิง
พ้ืนที่ 
๘. สร้างสรรค์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย ใหม่ๆ และมี
ความ 
หลากหลายของกิจกรรม เพ่ือ
สร้างความสมดุลเชิงเวลาและ

ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
รูปแบบใหม่ๆ อาทิ การ
ท่องเที่ยวโดยเรือส าราญล่อง
แม่น้ าโขง เพ่ือพัฒนาให้จังหวัด
หนองคายเป็นศูนย์กลาง 
ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(ต่อเนื่อง) 
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ปรับปรุงกฎระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของการการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย(ต่อเนื่อง) 
๕. พัฒนาและบังคับใช้
มาตรฐานและกฎระเบียบด้าน
การ 
อนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมไทย
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้านการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย (ต่อเนื่อง) 
๖. ปรับปรุงกฎระเบียบและ
จัดตั้งมาตรฐานและระบบการ
ด าเนินงานในการบริหารขีด
ความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย เพ่ือส่งเสริมความ
ยั่งยืน (ต่อเนื่อง) 
๗. ยกระดับศักยภาพของ
ท้องถิ่นในชนบทผ่านการจัดตั้ง
และบังคับใช้มาตรฐานและการ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุน เพ่ือ
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ฤดูกาลการท่องเที่ยว ส่งเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนที่ใน
การการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย
(ต่อเนื่อง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย 

๑. ขยายเส้นทางการคมนาคม
จากตัวเมืองสู่พ้ืนที่ชนบทใน
จังหวัดหนองคาย 
๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
อ านวยความสะดวกในด้านการ
คมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า 
๓. เพ่ิมจุดให้บริการและอ านวย
ความสะดวกในการคมนาคม
ทางถนน รวมถึงบังคับใช้
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
และมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในการคมนาคมทาง
ถนน 
๔. ศึกษาความเป็นไปได้การ
พัฒนาโครงสร้างและด าเนินการ
พัฒนาตามแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย 
๕. ยกระดับคุณภาพของบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
การเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะรวมถึงเพ่ิมความ
เข้มงวดในการบังคับใช้
มาตรการและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
๖. ปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกและปัจจัยสนับสนุนใน
การเข้าถึงและเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย เพ่ือรองรับ

๑. ยกระดับคุณภาพและพัฒนา
สถานีขนส่งหนองคายให้เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมทางบก 
ในระดับภูมิภาค (ต่อเนื่อง) 
๒. ปรับปรุงกฎระเบียบและ
มาตรฐานการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือการคมนาคมทางบก
และทางน้ าให้ได้มาตรฐานและ
มีความหลากหลาย (ต่อเนื่อง) 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งระหว่างเมือง
และพ้ืนที่ชนบท รวมถึงขยาย
การรองรับของท่าเรือระหว่าง
ประเทศ(ต่อเนื่อง) 
๔. พัฒนาโครงสร้างและการ
เชื่อมโยงของโครงข่ายเส้นทาง 
คมนาคมทางถนน เพ่ือการ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งในตัวเมือง
และการเดินทางสู่ชนบท 
(ต่อเนื่อง) 
๕. ยกระดับคุณภาพในระบบ
สนับสนุนและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางทางราง 
(ต่อเนื่อง) 
๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับการเดินทางภายในเมือง
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(ต่อเนื่อง) 
๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับการเข้าถึงและเข้าชม
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การท่องเที่ยวส าหรับคนทั้งมวล 
(Tourism for All) อาทิ สิ่ง
อ านวยความสะดวกของผู้พิการ
และผู้สูงอายุ 
๗. พัฒนาและปรับปรุง
แอปพลิเคชั่นที่อ านวยความ 
สะดวกให้นักท่องเที่ยว 
๘. ปรับปรุงความพร้อม ความ
เพียงพอ มาตรฐาน และ
บุคลากร เพ่ือดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และให้ความ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมถึง
จัดท าแผนและระบบบริหาร
ความเสี่ยง และภัยพิบัติ ส าหรับ
แหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
ที่ส าคัญ 
๙. ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย และพัฒนา
มาตรฐานและระบบจัดการขยะ
และบ าบัดน้ าเสีย 

สถานทีท่่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส าหรับคนทั้งมวล (Tourism 
for All) (ต่อเนื่อง) 
๘. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สนับสนุนการลงทุนใน
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบและ
ฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
(ต่อเนื่อง) 
๙. ยกระดับคุณภาพของสถานี
ขนส่งในจังหวัดหนองคายให้ได้
มาตรฐานและเป็นที่นิยมในหมู่
นักเดินทาง (ต่อเนื่อง) 
๑๐. ส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย โดยเส้นทาง
ราง 
ทั้งเส้นทางภายในประเทศ และ
เส้นทางเชื่อมโยงกับ 
ประเทศในภูมิภาค (ต่อเนื่อง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ชาติเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและสร้างจิตส านึก
ประชาชน เพ่ือสนับ 
สนุนการท่องเที่ยว 
๒. พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะ
พ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะกลุ่มการ
ท่องเที่ยว ทักษะด้านการ
บริหารจัดการรวมถึงเพ่ิม
ช่องทางในการฝึกอบรมให้

๑. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม
และการร่วมพัฒนาหลักสูตร
อบรมทักษะพ้ืนฐานของ
บุคลากรในสายงานด้านการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย ใน
ภาคเอกชนและชุมชน 
(ต่อเนื่อง) 
๒. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม
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ครอบคลุมและเหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย 
๓. ปรับปรุงมาตรฐานทักษะ
อาชีพของบุคลการในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย ให้ครอบคลุม
ความต้องการของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวสากล 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในการปรับปรุง 
คุณภาพต าแหน่งงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
๕. แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ในแรงงานอุตสาหกรรมท่
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย โดยกระตุ้นให้
คนในท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ภาคการท่องเที่ยวมากข้ึน 
๖. ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจ 
ในอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
๗. พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะ
การประกอบธุรกิจส าหรับชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ใน
ท้องถิ่น 
๘. ส่งเสริมการให้ความรู้และ
จัดตั้งที่ปรึกษาเพ่ือธุรกิจเกิด
ใหม่ และธุรกิจรายย่อยใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

และการร่วมพัฒนาหลักสูตร
อบรมทักษะเฉพาะกลุ่มการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคายในภาคเอกชน
และชุมชน รวมถึงส่งเสริมการ
จัดตั้งสถาบันเฉพาะ (ต่อเนื่อง) 
๓. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม
และการร่วมพัฒนาหลักสูตร
อบรมทักษะด้านการบริหาร
จัดการเพ่ือการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย
ในภาคเอกชนและชุมชน 
(ต่อเนื่อง) 
๔. สร้างการรับรู้ในมาตรฐาน
ทักษะอาชีพของบุคลากรใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
ในทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริม
การปฏิบัติตาม (ต่อเนื่อง) 
๕. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการและสถาบัน
ศึกษาในการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย เพ่ือกระตุ้น
การเข้าร่วมแรงงานในภาค 
การท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) 
๖.  ส่งเสริมการอบรมทักษะ
การประกอบธุรกิจส าหรับชุมชน
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ต่อเนื่อง) 
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ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ๗.  ส่งเสริมการลงทุนและ
พัฒนานวัตกรรมของ
ภาคเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
(ต่อเนื่อง) 
๘. ปรับปรุงภาพลักษณ์และ
สร้างความภาคภูมิใจในงาน
บริการและงานอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือ
กระตุ้นการเข้าร่วมแรงงานใน
ภาคการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
(ต่อเนื่อง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความ
สมดุลให้กับการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 

๑. ส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัด
หนองคายให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
คุณภาพและมีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย 
๒. สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติ
เพ่ือความปลอดภัยส่งเสริมการ
บังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายด้านความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 
๓. สร้างการรับรู้สินค้า บริการ
เฉพาะต่างๆ ในจังหวัด
หนองคาย ส าหรับกลุ่มที่มีความ
สนใจพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ 
รวมถึง 
การสร้างแบรนด์จังหวัด
หนองคายให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ ส าหรับกลุ่ม
ความสนใจพิเศษ 

๑. พัฒนามาตรฐานรับรอง
คุณภาพส าหรับผู้ให้บริการ และ
สินค้า บริการด้านการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย 
(ต่อเนื่อง) 
๒. สร้างการรับรู้แก่
นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ 
ในเรื่องมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและมาตรการป้องกัน
ของจังหวัดหนองคาย (ต่อเนื่อง) 
๓. ส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาดเฉพาะกลุ่ม เพ่ือเข้าถึง
กลุ่มตลาดระดับกลาง-บน ใน
พ้ืนที่ตลาดที่มีศักยภาพ 
(ต่อเนื่อง) 
๔. พัฒนาแพ็กเกจส่งเสริมการ
ขายแบบครบวงจรและส่งเสริม
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๔. สื่อสารเอกลักษณ์ความเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทา
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย
ให้เป็นที่เข้าใจในภูมิภาค และ
พัฒนาสัญลักษณ์ Naga หรือ
เมืองพญานาค 
๕. ส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่นผ่านการสร้างแบรนด์
การเล่าเรื่อง ช่องทางออนไลน์ 
๖. ส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์
สินค้าและบริการ สะท้อนอัต
ลักษณ์ชุมชนและแบรนด์จังหวัด
หนองคาย 
๗. สร้างการรับรู้สินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว
ส าหรับการการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
นอกฤดูกาล 
๘. การสร้างค่านิยมการเดิน
ทางการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย
ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน ทุก
เพศทุกวัย 
๙. โฆษณาและประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และเขต 
พัฒนา การท่องเที่ยวผ่านสื่อ
และกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
พัฒนาแพ็กเกจส่งเสริมการขาย
รวมกับภาคเอกชน 
๑๐. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการท าตลาดผ่านช่องทาง 
สารสนเทศต่างๆ 
 

กิจกรรมทางการตลาดเฉพาะ
กลุ่ม เพ่ือเข้าถึงตลาดกลุ่มความ
สนใจพิเศษ (ต่อเนื่อง) 
๕. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน 
และระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เพ่ือการเสริมสร้างความนิยมใน
แหล่งท่องเที่ยวในเพื่อนที่ชนทท 
(ต่อเนื่อง) 
๖. สร้างค่านิยมการเดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย
ให้นักท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการ
การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
(ต่อเนื่อง) 
๗.ส่งเสริมความร่วมมือกับภาค
ชุมชนในการท าการตลาด 
(ต่อเนื่อง) 
๘. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การตลาด รวมถึงส่งเสริมการ
ท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการตลาดออนไลน์ 
(ต่อเนื่อง) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๑. ส่งเสริมกระบวนการท างาน
อย่างบูรณการภายใต้คณะ
กรรมการบริหารแผนการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย 
๒. ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่
หน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้งใน
การขับเคลื่อนแผนและการ
ปฎิบัติการ 
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT) 
๔. สร้างความเข้าใจในระเบียบ
และกฎหมายด้านการท่องเที่ยว
ผ่านการประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่างๆ 
๕. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน
การบังคับใช้กฎหมาย 
๖. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
๗. จัดตั้งหน่วยงานมาตรฐาน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 
๘. ปรับปรุงบทบาทของกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
ให้มีมิติที่หลากหลายมากข้ึน 
๙. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผ่าน
กรอบความร่วมมือระดับต่างๆ 
๑๐. ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา

๑. จัดตั้งกระบวนการการ
ท างานร่วมกันและการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงการ
สนับสนุนการจัดต้ังพันธมิตร
ทางธุรกิจเพ่ือส่งเสริม 
ความร่วมมือเชิงทวิภาคี 
(ต่อเนื่อง) 
๒. จัดตั้งระบบสนับสนุน
เครือข่ายการพัฒนาการการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย 
ระดับชุมชนและพัฒนาองค์
ความรู้ 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
(ต่อเนื่อง) 
๓. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ระเบียบและข้อบังคับเพ่ือการ
พัฒนาการการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
ในประเด็นต่างๆ ทีส่ าคัญ 
(ต่อเนื่อง) 
๔. สนับสนุนการบังคับใช้
มาตรฐานด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยที่ก ากับดูแล
ธุรกิจการการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
ในทุกภาคส่วน (ต่อเนื่อง) 
๕. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนาการ
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และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย ผ่านกรอบ
ความร่วมมือและข้อตกลงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. อ านวยความสะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาค 
๑๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
รูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้อง เมือง
แฝด ด้านการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 

ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย (ต่อเนื่อง) 
๖. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันข้อมูลแก่หน่วยบริหาร
และวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
(ต่อเนื่อง) 
๗. เพ่ิมประสิทธิภาพความ
เชื่อมโยงในการเดินทางผ่านการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ร่วมกับประเทศในอนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 
๘. ด าเนินการประสานความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพ่ือการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและ
การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 
(ต่อเนื่อง) 
๙. ด าเนินการประสานความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ในการ
ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการ
ท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) 
๑๐. พัฒนารูปแบบและ
โครงสร้างการคมนาคมระหว่าง
ประเทศ ในในอนุภาคลุ่มแม่น้ า
โขงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงของโครงข่ายคมนาคม 
(ต่อเนื่อง) 
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๕.๓ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการผลการศึกษาผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่ในการอภิปรายผลเพ่ือน าเสนอออกเป็น ๒ 

ประเด็น ดังนี้ 
๕.๓.๑ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 
จากการวิเคราะห์ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย -

ลาวตามกรอบการวิเคราะห์ SWOT สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว มีจุดแข็ง (Strength)  คือ 

การมีแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ที่เป็น
เอกลักษณ์จ านวนมากสามารถสนับสนุนให้เป็นที่ท่องเที่ยวจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องการได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระราชรัตนาลงกรณ์ ดร. และคณะ ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงส ารวจ
และอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย พบว่า (๑) ประวัติความเป็นมา
ของอหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคาย ทั้ง ๕ กรณีได้ (๑.๑) ประวัติของหลวง
พ่อพระใส วัดโพธิชัย จังหวัดหนองคาย (๑.๒) ประหวัดพระธาตุหล้าหนอง วัดพระธาตุ จั งหวัด
หนองคาย (๑.๓) ประหวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย (๑.๔) ประวัติ
พระองค์ตื้อ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ จังหวัดหนองคาย (๑.๕) ประวัติพระธาตุโพนจิกเวียงงัว จังหวัด
หนองคาย สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ (๑) ประวัติของแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองคาย ประเภทโบราณสถาน ได้แก่ พระธาตุหล้าหนอง วัดพระธาตุ พระธาตุบังพวน วัด
พระธาตุบังพวน และพระธาตุโพนจิกเวียงงัว เป็นประวัติที่มีแหล่งที่มาเดียวกันก็คือ ต านานพระอุรังค
ธาตุว่าด้วยการสร้างพระธาตุทั้ง ๓ แห่งนั้น เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ซี่งมีอายุร่วมสมัยกับพระธาตุพนมที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาในหลายยุคหลายสมัย (๒) 
ประวัติของแหล่งโบราณคตดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ประเภทโบราณวัตถุ ได้แก่หลวง
พ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระองค์ตื้อ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ  รวมถึงการที่ทางภาครัฐมีนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ข้อที่ ๓ ว่าด้วยการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนถึงอัตลักษณ์
ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีส าหรับ
ประชาชนทุกระดับ และมีการก าหนดแผนการตลาดไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ที่มุ่งเน้นการผลักดันการบูรณาการของอาเซียนในทุกมิติ
อย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งพัฒนาการตลาด มาตรฐานคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ความเชื่อมต่อการลงทุน
และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคร่วมกับการ
ท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓) และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืนๆ 
เช่น CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) เป็นตัวผลักดันให้ธุรกิจการท่องเที่ยวชายแดน
เติบโต การมีเส้นทางการท่องเที่ยว การคมนาคม การขนส่ง และสายการบินต้นทุนต่ าที่เชื่อมโยงถึงกัน 
ท าให้สะดวกต่อการเดินทาง การมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความ
เชื่อ ความศรัทธา ตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลาสอดคล้องกับ



๑๕๙ 
 

งานวิจัยของสุพจน์ ทองเนื้อขาว (๒๕๔๑) ทีไ่ด้ศึกษาถึงความเชื่อเก่ียวกับพระธาตุขามแก่น ต าบลบ้าน
ขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า รูปบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่เกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา ประเพณีพิธีกรรมประจ าปี 
ประเพณีพิธีกรรมส่วนบุคคลและประเพณีพิธีกรรมส่วนรวม ซึ่งประเพณีท้ัง ๓ นี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับความเชื่อพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นลัทธิพราหมณ์และฮีต ๑๒ (จารีต ๑๒) เป็นส าคัญ 
ที่สามารถเดินทางมาร่วมงานและท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการมีระบบและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ แอพลิเคชั่น บนเครื่องมือสื่อสารและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยวท าให้การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว มีจุดแข็งที่จะสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริม
วิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการท าการตลาด ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนใน
การท าการตลาด ได้แก่ การร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  ให้
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด  การส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด เช่น การสนับสนุนการ
พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการท าการตลาด เพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การตลาดดิจิทัล ทั้งในด้านการดูแลบริหาร และวิเคราะห์สถิติ ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

แต่มีจุดอ่อน (Weaknesses) เรื่องของการบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม ในจังหวัดหนองคายทีย่ังไม่ดีพอ เนื่องจากศาสนสถานหลายแห่งต้องการการบูรณะอีก
มาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ World Economic Forum: WEF ที่จัดแหล่งท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้อยู่ในอันดับที่ ๑๑๖ ในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจาก ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก 
เนื่องจากมีความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว
จ านวนมากที่ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในด้านความปลอดภัยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 
๑๓๒ จาก ๑๔๑ ประเทศท่ัวโลก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การหลอกลวงอาชญากรรม การก่อการร้าย
ที่เกิดกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง อีกทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ยังมีไม่มาก ท าให้นักท่องเที่ยวไม่รู้ถึงความส าคัญของสถานที่
และกิจกรรมการท่องเที่ยว การดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไม่มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวและ
ช่วงเวลายังมีความไม่แน่นอน สมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมยังไม่ดีพอท าให้ไม่สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลที่เป็นแก่นแท้ของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านการจัดการยังมีน้อยท าให้คนในชุมชน
ไม่เกิดจิตส านึกร่วมกันในการพัฒนา 

ซึ่งโอกาส (Opportunities) ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-
ลาว ในจังหวัดหนองคาย เกิดขึ้นจากแนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทาง
พุทธศาสนาและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ว่าด้วยการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวมุ่งเน้น



๑๖๐ 
 

ประสบการณ์และให้ความส าคัญกับความรู้เชิงลึกของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ (Experiential travelers 
with more sophisticated expectations) ปัจจุบันนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการ
แสวงหาประสบการณ์ที่มากกว่าการท่องเที่ยวรูปแบบเดิมๆ ทั่วไป โดยต้องการสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนและ
ประเพณีท้องถิ่นอย่างแท้จริง มากกว่าการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ และการจัดสรรแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่สามารถให้ประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น   
อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีเพ่ิมขึ้นและมีความต้องการในการท่องเที่ยวตามพุทธศาสน
สถานเพ่ือแสวงบุญ และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ิมมากขึ้น มีการเดินทางภายในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไทย-ลาว มากขึ้น รวมถึงการมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการจากความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เพ่ิมขึ้น และระบบเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวมีความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับ งานวิจัยของ นุชนาฎ เชียงชัย (2558)  ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อัตลักษณ์เพ่ือการส่งสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง  พบว่า เหตุผลที่
นักท่องเที่ยวนิยมเลือกท่องเที่ยวในจังหวัดล าปางมากที่สุด คือ สถานที่ท่องเที่ยว มีความโดดเด่นมี
เอกลักษณ์เฉพาะ อาทิ การนมัสการวัดพระธาตุล าปางหลวง เดินเล่น ถนนคนเดินกาดกองต้า ตลาด
จีนโบราณ และสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
 แม้จะมี อุปสรรค (Threats) ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-
ลาว ในจังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การคมนาคมใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาบางแห่งยังไม่สะดวกและไม่สามารถเข้าถึง  มีความขัดแย้งทาง
สังคม เชื้อชาติ และวิกฤตทางการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไทย-ลาว นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการ
ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม มีการท าลายพุทธศาสนสถาน มีมิจฉาชีพ นโยบายในการจัดการการท่องเที่ยว
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง บางนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติบางอย่างไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันก็ตาม 
 

๕.๓.๒ นโยบายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย -
ลาว 

จากการผลศึกษาคณะผู้วิจัยน าเสนอนโยบายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของไทย-ลาวและอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว  

การมีแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน ด้วยพ้ืนฐานการ
เติบโตของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย มีปัจจัย
หลัก คือ คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ที่ต้องท าให้ได้มาตรฐานระดับสากล มี



๑๖๑ 
 

เอกลักษณ์โดดเด่นที่สามารถพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ โดยการพัฒนาต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและมีความสมดุลทั้งในด้านพ้ืนที่  เวลา และรูปแบบของกลุ่มของนักท่องเที่ยว เพ่ือ
ส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยว  ซึ่งจะช่วยพัฒนาความมั่งคั่งของการ
ท่องเที่ยวชายแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง สอดคล้องกับแผนส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐) ว่าด้วยการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น “แหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยม หรือ Preferred Destination” ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจาก “Value 
for Money” ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน  ซึ่งคงไว้ด้วยเอกลักษณ์
ความเป็นไทยรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างผู้ประกอบการและแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และค านึงถึงชุมชนและสังคมในด้านการสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมทุกภาค
ส่วน โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือเน้นคุณค่าการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพ่ิม และกระจายรายได้อย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนและการพัฒนา
ข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ จังหวัดหนองคายมีสินค้าเเละบริการที่หลากหลายเเละมีคุณภาพสูงขึ้น เพ่ือชักจูงให้

นักท่องเที่ยวจากหลากหลายกลุ่มมีความสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  
อีกท้ังส่งเสริมกาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 

๑.๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคายอย่างยั่งยืนผ่านการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมเเละวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งความสวยงามของ
ธรรมชาติเเละอัตลักษณ์ความเป็นไทย 

๑.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย ให้มีความเเข็งเเกร่งโดยการเพ่ิมความสมดุลของการท่องเที่ยวทั้งความสมดุลเชิง
พ้ืนที ่ความสมดุลเชิงเวลาหรือฤดูกาล เเละความสมดุลในทุกภาคส่วน 

๑.๔ พัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย มี
การสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเเละในพ้ืนที่ที่ยังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม รวมถึงการสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นท้ังอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเข้อง 

๒.  ตัวช้ีวัด 
๒.๑ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
๒.๒ ระยะเวลาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด

หนองคาย โดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
๒.๓ จุดประสงค์หลักในการมาเที่ยวจังหวัดหนองคายหลากหลายขึ้น และนักท่องเที่ยว

มากกว่า ๑ ใน ๓ มีจุดประสงค์หลักในการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาหรือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 



๑๖๒ 
 

๒.๔ รายได้จากการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดหนองคายมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมข้ึน 
๒.๕ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อครั้งการเดินทาง มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอย่างน้อย ร้อย

ละ ๕ 
๒.๖ จ านวนเครือข่ายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด

หนองคาย โดยชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด

หนองคาย รวมถึงสินค้าและบริการ ทุกรูปเเบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวศาสนสถาน การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประเพณี เป็นต้น และการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานสอดรับกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งระบบและ
อุตสาหกรรมภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจทั้งภาค
ผลิต ภาคบริการ และกิจการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในชุมชนเพ่ือ
ในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย รวมถึงสินค้าและบริการ ทุกรูปเเบบอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  อาทิ การ
ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการให้ความรู้และการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการท่องเที่ยว โดยการ
ส่งเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว ทั้งในแง่การกระจายรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว อาทิ 
การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ที่ยังไม่ได้รับความนิยม การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการท่องเที่ยว 
อาทิ การสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่และเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่ต่างๆ 
การสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (Man-Made Attractions) เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว  
1) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเติบโต

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งมี



๑๖๓ 
 

ส่วนในการส่งเสริมประสบการณ์ในการท่องเที่ยว โดยในยุทธศาสตร์นี้เน้นด้านการพัฒนาระบบ
คมนาคมในทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ และ
การพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ว่าด้วยเรื่องการยกระดับสินค้าเเละบริการ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาระบบ
การคมนาคมขนส่งในการเดินทางเข้าสู่ประเทศทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ อาทิ การพัฒนา
เส้นทางคมนาคมทางบกเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางที่สามารถเชื่อมโยงกับ
รูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ พัฒนาศักยภาพของสนามบินในการรองรับนักท่องเที่ยว เพ่ิมเส้นทางและ
จ านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมือง
ท่องเที่ยวรอง และพัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้แก่ กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา 
การติดตั้งไฟในสถานที่ท่องเที่ยว อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงสุขา
สาธารณะ การจัดการขยะและระบบบบ าบัดน้ าเสียในแหล่งท่องเที่ยว 

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย 
๑.๒ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย เเละพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในตัว

เมืองและชนบทอย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายได้ในพ้ืนที่กว้างมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดหนองคายและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๑.๓ นักท่องเที่ยวมีความประทับใจเเละมีประสบการณ์ที่ดีทั้งในด้านความปลอดภัย  และ
สุขอนามัยรวมไปถึงคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานเเละสิ่งอeนวยความสะดวก เพ่ือชักจูงให้กลับมา
เยี่ยมเยือนอีกครั้งเเละส่งเสริมให้จังหวัดหนองคายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ที่มคีุณภาพ 

๑.๔ นักท่องเที่ยวอิสระ (Free and Independent Travelers) มีความสะดวกสบายมากข้ึน
ในการวางเเผนเเละการเดินทางท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย 

๒. ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ปริมาณนักท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย

เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ ๕ ต่อปี 
๒.๒ ดัชนีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ าเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 
๒.๓ ดัชนีอัตราความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (Safety & Security) ลดลง 
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๒.๔ นักท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการร้อยละ 
๙๐ ตลอดช่วงเวลาของแผน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 

ในจังหวัดหนองคาย โดยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดหนองคายทั้ง
ทางบกและทางน้ าอาทิ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับระบบ
ขนส่งสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมทางน้ าที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ ได้ 

๓.๒ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-
ลาว ในจังหวัดหนองคาย  โดยการปรับปรุงระบบการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ปรับปรุง
ป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ให้ครอบคลุมทุกแหล่ง เพ่ิมจุดบริการ Free-WiFi ใน
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรค อาทิ 
ห้องน้ าคนพิการ ทางลาด ราวจับ เป็นต้น และพัฒนาแอปพลิเคชันสารสนเทศเพ่ือความสะดวกให้
นักท่องเที่ยว 

๓.๓ พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย  โดยการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือป้องกันและ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อาทิ กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา การติดตั้งไฟในสถานที่ท่องเที่ยว 
อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขอนามัย ในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ การจัดการขยะ
มูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว  
การพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน

จังหวัดหนองคายเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในเขตอนุภาคลุ่มน้ าโขงโดยเฉพาะ กับ สปป. ลาว ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยผ่านความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกและการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีให้กับประชาชนและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องความ
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ต้องการของตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวสนับสนุน
บุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานตามต าแหน่งงาน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ทีมุ่่งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยว่าด้วยการ
พัฒนา พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากร และแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) 
ที่มุ่งเน้นการผลักดันการบูรณาการของอาเซียนในทุกมิติอย่างสมบูรณ์  โดยมุ่งพัฒนาการตลาด 
มาตรฐานคุณภาพและทรัพยากรมนุษย ์ 

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ แรงงานในจังหวัดหนองคายมีศักยภาพสูงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ  ความรู้ความสามารถ 

ระดับทักษะทั่วไป ทักษะการบริหารเเละทักษะเฉพาะทาง เพ่ือรองรับความต้องการบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดหนองคายให้เป็นเเหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพและเพ่ิมจ านวนบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

๑.๒ แรงงานในจังหวัดหนองคายมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว เพ่ือเป็นการลดการพ่ึงพาการจ้างเเรงงาน
ต่างชาติ 

๑.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ความต้องการ เเละความพร้อมที่จะมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนเเละพัฒนาสินค้าเเละบริการที่ เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 

๒. ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย เพ่ิมมากขึ้น 
๒.๒ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย เพ่ิมมากขึ้น 
๒.๓ จ านวนนบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 

ในจังหวัดหนองคาย ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น 
๒.๔ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME:Small and medium-sized enterprises) ใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย เพ่ิมมาก
ขึ้น 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 

ในจังหวัดหนองคาย ทั้งระบบ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องความต้องการ
ตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ สนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานตาม
ต าแหน่งงาน และได้รับ และจัดให้บุคคลากรได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน 
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๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย โดยการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบน
พ้ืนฐานของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริม
การประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ิมช่องทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายให้แก่ภาคเอกชน 
ภายใต้หลักการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand ๔.๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย-ลาว ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อม่ันของ
นักท่องเที่ยว 

การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
ในจังหวัดหนองคายอย่างมีสมดุล เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ โดยการส่งเสริม
การตลาดเฉพาะกลุ่มและการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพ่ือ
กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวประกอบกับกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการบน
พ้ืนฐานอัตลักษณ์ไทย และการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริม
การพัฒนาการท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ข้อ ๒ ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มเพ่ือดึงดูดการ
เดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ โดยการส่งเสริมการตลาดแบบ
เฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มตลาดระดับกลาง-บน  ในพ้ืนที่ตลาดที่มีศักยภาพ และการ
ท าการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์ 

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเเละเชื่อมั่นในการเดินทางสู่จังหวัดหนองคายมากขึ้น 
๑.๒ จังหวัดหนองคายมีภาพลักษณ์เป็นเเหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ไทย-ลาว ที่มีคุณภาพ 
๑.๓ จังหวัดหนองคายเป็นเเหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ยอด

นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
๑.๔ จังหวัดหนองคายเป็นเเหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ที่

น่าสนใจเเละน่ามาเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม  
๑.๕ นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของเเหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย-ลาว และอัตลักษณ์ของเเต่ละท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายเพ่ิมข้ึนเพ่ิมขึ้น 
๒. ตัวช้ีวัด 



๑๖๗ 
 

๒.๑ อัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดหนองคายในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 

๒.๒ จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

๒.๓ ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโครงการทางการตลาดและการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึ้น 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพเเละความปลอดภัยให้กับจังหวัดหนองคาย โดยการ

พัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์จังหวัด
หนองคายว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวยอดนิยม ที่มีคุณภาพสูง
ต่อนักท่องเที่ยว เพ่ิมการส่งเสริมการตลาดเป้าหมาย และการสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่าน
ช่องทางต่างๆ ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันของประเทศไทย  ข้อควร
ปฎิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งที่ควรปฎิบัติในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัด
หนองคายว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชน 

๓.๒ ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มเพ่ือดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ  โดยการ
ส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปกลุ่มตลาดระดับกลาง - บน ในพ้ืนที่ตลาด
ที่มีศักยภาพ และการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ 
อาท ิกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์  กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงพิธีกรรมทางศาสนา กลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น 

๓.๓ ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรม
ผสมผสานไทย-ลาวให้เป็นที่เข้าใจของนักท่องเที่ยว อาทิ การสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการต่างๆ 
ผ่านอัตลักษณ์ของวัฒธรรมร่วม ความเชื่อเรื่องของความเป็นเมืองพญานาค สื่อสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางสื่อต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ การจัดแสดง Roadshow เป็นต้น และ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นโดยการพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างในรูปแบบ
การเล่าเรื่อง (Storytelling) การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมใน
กลุ่มเป้าหมาย 

๓.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริม
การตลาด 
ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการท าการตลาด อาทิ การร่วมมือกับชุมชนในการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสอดคล้อง
ภาพลักษณ์ของจังหวัด การส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด อาท ิการสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่ส่งเสริม
การท าการตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ทั้งในด้านการดูแลบริหาร 



๑๖๘ 
 

และวิเคราะห์สถิติข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย เป็นต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนคือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และการบริหารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผน รวมถึงการส่งเสริม
การบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ สปป. ลาว เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่นแม่น้ าโขงโดยรวม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๘) ทีมุ่่งเน้นการผลักดันการบูรณาการของอาเซียนในทุกมิติอย่างสมบูรณ์  

๑. เป้าประสงค์ 
๑.๑ การวางเเผนเเละการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องเเละเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑.๒ องค์กรธุรกิจเเละประชาชนในระดับท้องถิ่นมีโอกาสเเละได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเเละบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคาย มากขึ้น 

๑.๓  การด าเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งด้านการวางเเผนเเละการจัดสรร
งบประมาณเเละทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

๑.๔ การด าเนินงานของทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-
ลาวในจังหวัดหนองคายมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนกลาง ช่องทางการเเบ่งปัน
ข้อมูล และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑.๕ จังหวัดหนองคายมีการก าหนดเเละบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ เเละมาตรฐานต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมความ
ปลอดภัย และส่งเสริมความยั่งยืน 

๑.๖ การลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน  

๑.๗ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายมีความร่วมมืออันดีกับประเทศใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะ สปป. ลาว เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวในภูมิภาคภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

๒. ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ระดับความพึงพอใจด้านการบูรณาการแผนงานการพัฒนาการ ท่องเที่ยวทาง

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายเพ่ิมข้ึน 
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๒.๒ ระดับความพึงพอใจด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางในการท างานด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายเพ่ิมข้ึน 

๒.๓ ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายของประเทศเพ่ิมขึ้น 

๒.๔ ระดับความพึงพอใจด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายของประเทศเพ่ิมขึ้น 

๒.๕ มีการจัดตั้ง หน่วยบริหารและศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism 
Intelligence Center) และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งาน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ส่งเสริมการก ากับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเสริมสร้าง
การท างานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย ประสานงาน ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พัฒนากระบวนการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชน 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤต
ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายทุกมิติ 

๓.๒ สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดท าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย โดยการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่างๆ การจัดตั้งหน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาท ิศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุน
การแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๓.๓ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สปป. ลาว เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพ่ือการส่งเสริมการ
พัฒนาท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดย
สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทในเวทีนานาชาติเพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค อาทิ 
การลดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ การตรวจลงตราและใบขับขี่ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้องด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion:GMS) เป็นต้น 
 
๕.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
๕.๔.๑.๑ น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ตาม

กรอบของ SWOT ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย 



๑๗๐ 
 

พบว่า มีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก ความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและที่พัก และการจัดการขยะมูลฝอย ดังนั้น จังหวัดหนองคายควรพัฒนา
และปรับปรุงเรื่องดังกล่าวให้ดีขึ้น อาท ิจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรจัดให้ต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์
ให้ทั่วถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกควรพัฒนาถนน เส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกต่อการ
เดินทางและใน ด้านที่พักควรจัดท าทะเบียนหรือเว็บไซด์ที่พักในจังหวัดหนองคายที่มีความปลอดภัย 
สะอาดและมาตรฐานเพื่อเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ รวมถึงบริหารการจัดการก าจัดขยะมูล
ฝอยให้ดียิ่งขึ้น 

๕.๔.๑.๒ ควรสร้ าง เครือข่ ายความร่วมมือการ พัฒนาการท่องเที่ ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ระหว่างรัฐ ชุมชน เอกชนทั้งสอง
ประเทศ 

 
๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๕.๔.๒.๑ ควรศึกษาเกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ในการปฏิบัติจริง คือ ศึกษา

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

๕.๔.๒.๒ ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ในจังหวัดหนองคาย
บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย  ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง ต าบลบ้านเดื่อ ต าบล
พระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองอม
เกาะ ต าบลหาดค าและต าบลหินโงม และอ าเภอสระใคร เพ่ือเชื่อมโยงกันในมิติของความมั่นคง 
เศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว 

 

 

 
 

 



 
 

บรรณานุกรม 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย, ๒๕๗๙. 
กระทรวงการท่องเที่ ยวและการกีฬา , ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวไทย พ.ศ.  ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ 

กรุงเทพมหานคร:กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, ๒๕๕๘. 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร:กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, ๒๕๖๐. 
จ านง อดิวัฒนรินทร์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
เชฏฐะถิรทินรัตน์, พระบรมสารีริกธาตุมหาสถาน,วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 
นางสาวนุชนาฎ เชียงชัย, การใช้อัตลักษณ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง, บัณฑิต

วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘. 
ปัญญา เทพสิงห์, ศิลปะเอเชีย, กรุงเทพมหานคร: บริษัทแอคทีป พริ๊นท์ จ ากัด, ๒๕๔๘. 
ปลาย บูรพาทิศ, พระบรมธาตุและวัตถุมงคล, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์, ๒๕๕๑. 
ประเสริฐ จันทน์หาอม, วิวัฒนาการเจดีย์ประธานสุโขทัย, วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสนา

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
แผนกท่องเที่ยวเชียงขวาง.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี ค.ศ. ๒๐๐๖-๒๐๑๐ 

แขวงเชรียงขวาง:เชียงขวาง, ๒๕๕๐. 
พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว อุทุมมาลา),อุรังคนิทาน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, กรุงเทพมหานคร: นิลนารากา

พิมพ์, ๒๕๓๐. 
พระไตรปิฎก , พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ , 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
พระธรรมไตรโลการจารย์ (รักษ์ เรวโต). ครบรอบ ๙๐ ปี ของพระธรรมไตรโลกาจารย์,หนองคาย, 

โรงพิมพ์มิตรไทย, ๒๕๓๙.  
พระราชปรีชาญาณมุนี, (นวนเขมจารี) สมณศักดิ์ก่อนมรณภาพเป็นพระธรรมปริยัติมุนี.  ประวัติพระ

ธาตุ(เจดีย์) กลางน  า อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย.หนองคาย, โรงพิมพ์มิตรไทย, ๒๕๔๒. 
พระมหาสมชาย ธีรปภาโส, (บุญเกลี้ยง), การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

ในสังคมไทย, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.๒๕๔๖. 

พระมนตรี วลฺลโภ, (ป้อมสุข), อิทธิพลของวัตถุมงคลที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสนตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย, ๒๕๔๖. 

พระมหาสุจินต์สมฺมาปญฺโญ, พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทย, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  
บัณฑิตวิ่ทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระมหาประสพฤกษ์ จารุวาโท, (รัตนยงค์), การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องการบูชาใน 



 
 

พระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระชุติพนธ์อานนฺโท, (นามสมุทร), อิทธิพลของเจดีย์ในพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสังคมไทย, 
บัณฑิตวิทยาลัย:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระเมธีธรรมาภรณ์, ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๓. 

พิบูลย์ ลิ้มพานิช, อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการสร้างเจดีย์ในสมัยสุโขทัย, บัณฑิตวิ่ทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พินิจ จารุสมบัติ, โครงการสร้างพระธาตุหล้าหนอง, หนองคาย: โรงพิมพ์มิตรไทย, ๒๕๔๖.  
มาณพ พลไพรินทร์, คู่มือการบริหารการคณะสงฆ์, กรุงเทพมหานคร:หจก. ชุติมาการพิมพ์, ๒๕๓๑. 
วันดี ยงชูยศ, การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดกับมัสยิด:ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่, บัณฑิตวิ่ยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๙. 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี :พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๗. 
สุพจน์ ทองเนื้อขาว, ความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุขามแก่น ต าบลบ้านขาม อ าเภอน  าพอง จังหวัด 

ขอนแก่น. บัณฑิตวิยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๑. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔). 
ส านักงานจังหวัดหนองคาย, แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔). 
ส านักโยธาธิการและผังเมือง, โครงการก่อสร้างพระธาตุหล้าหนอง. หนองคาย: โรงพิมพ์มิตร 

ไทย, ม.ป.ป.. ๒๕๔๖. 
ส านักนายกรัฐมนตรี, ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐), ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 

๑๓๕.  
 
  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
เครื่องมือในการท าวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบ 

ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมของไทย-ลาว 
 
ค าชี้แจง  

๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้ใช้เพ่ือสัมภาษณ์ เจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดของประเทศไทย-ลาว และ
เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทย-ลาว 

๒. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ใช้เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 

๓. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เป็นผู้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและจด
บันทึกภาคสนาม 

๔. แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบให้ตอบบรรยายตามความคิดเห็น 
มี ๔ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง/มีอิทธิพลต่อผลกระทบของสถานที่

ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 
ตอนที่ ๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมของไทย-ลาว 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ เพ่ือการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ

ไทย-ลาว 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  

๑. ชื่อ-สกุล........................................................................................ . 
๒. เชื้อชาติ.............................................................. ............................  
๓. อายุ................................................................... .............................  
๔. อาชีพ/ต าแหน่ง................................................................. .............  

 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง/มีอิทธิพลต่อผลกระทบของสถานที่
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว 

๑. สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมากไหม?  
โดยมากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงเดือนใดหรือเทศกาลใดบ้าง? นักท่องเที่ยวที่มาท ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวใดบ้าง? 



 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒. การเดินทางมาท่องเที่ยวท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท าให้เกิดผลกระทบกับสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างไรบ้าง? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง/มีอิทธิพลต่อผลกระทบของสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย-ลาว มีอะไรบ้าง? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ ๓ แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ของไทย-ลาว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ไทย-ลาว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ผู้สัมภาษณ์…………………………………………………..  
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ..................  
เวลา..................................ถึง.................................. 



 
 

 
แบบบันทึกภาคสนามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบ 

ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมของไทย-ลาว 
 
ชื่อกลุ่มเป้าหมาย............................................................................................................. ..................................... 
วันที่......................................เดือน...................................พ.ศ.....................................เ วลา.................................. 
สถานที่ที่ท าการสังเกต..........................................................................................................................................  
กิจกรรม...................................................................................................................... .......................................... 
จุดมุ่งหมายในการสังเกต 

๑. ............................................................................................................................. ................................... 
๒. ............................................................................................................................. ................................... 
๓. ............................................................................................... ................................................................. 

 
สิ่งท่ีเห็นตามความเป็นจริง 
(Observational Note) 

การตีความเบื้องต้น 
(Interpretative Note) 

ประเด็นทางระเบียบวิธี 
(Methodological Note) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู้ให้ข้อมลู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพแสดงการลงภาคสนามพ้ืนที่วิจัยในประเทศไทย 
พระธาตุหล้าหนอง จังหวัดหนองคาย 

 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

พระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

วัดศรีชมภูองค์ตือ้ จังหวัดหนองคาย 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ภาพแสดงการลงภาคสนามพ้ืนที่วิจัยในประเทศลาว 
พระธาตุหลวง  นครหลวงเวียงจันทร์ 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

วัดสีเมือง  นครหลวงเวียงจันทร์ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

วัดสีสะเกด  นครหลวงเวียงจันทร์ 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

วัดองค์ตื้อ  นครหลวงเวียงจันทร์ 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ส านักงานการท่องเที่ยวลาว  นครหลวงเวียงจันทร์ 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 

๑.  กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา 
๑.๑ น ำกระบวนกำรศึกษำวิจัยไปประยุกต์ในกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับปริญญำ

ตรี และปริญญำโท ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตหนองคำย 
๑.๒ น ำผลกำรศึกษำไปใช้เป็นข้อมูลข้อมูลให้กับวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือแป็นแนวทำงกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงพระพุทธศำสนำและวัฒนธรรม เกี่ยวกับรูปแบบและกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำง
สังคม 

๑.๓ น ำผลกำรศึกษำไปวิเครำะห์ร่วมกับนักวิชำกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกำรท่องเที่ยวทำง
พระพุทธศำสนำและวัฒนธรรมเกี่ยวกับรูปแบบและกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคม  
 
๒. กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน 

๒.๑ น ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรสัมมนำทำงกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวพระพุทธศำสนำใน
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงพระพุทธศำสนำและวัฒนธรรม ในสถำนที่ต่ำง ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียง เช่น 
ขอนแก่น อุดรธำนี หนองบัวล ำภู บึงกำฬได้ 

๒.๒ น ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรน ำเสนอแนวทำงก ำหนดแผนยุทธศำสตำร์ เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวทำง
พระพุทธศำสนำและวัฒนธรรมไทย-ลำว เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวทำง
พระพุทธศำสนำและวัฒนธรรมไทย-ลำว ในจังหวัดหนองคำยได้   

๒.๓ น ำผลกำรศึกษำไปใช้ไปพัฒนำและต่อยอดโครงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงพระพุทธศำสนำและ
วัฒนธรรมไทย-ลำวของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ 

  
๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 

๓.๑ น ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  “เศรษฐศำสตร์กับชีวิตประจ ำวัน”, 
“พระพุทธศำสนำกับเศรษฐศำสตร์”  แก่นิสิตระดับปริญญำตรี  ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตหนองคำย 

๓.๒ น ำกระบวนกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำทักษะกำรวิจัยแก่นิสิตในระดับปริญญำโท  ของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตหนองคำย 

๓.๓ ถอดองค์ควำมรู้กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงพระพุทธศำสนำและวัฒนธรรม เกี่ยวกับรูปแบบและ
กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมเพ่ือเป็นบทเรียนประกอบรำยวิชำ”สัมมนำพระพุทธศำสนำ”  แก่นิสิต
ปริญญำโท ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตหนองคำย 

๓.๔ น ำผลกำรศึกษำไปใช้ต่อยอดรำยงำนกำรวิจัยแก่นิสิตระดับปริญญำโทของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตหนองคำย 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

(Output/Outcome/Impact) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผลผลิต (Output) 

ผลผลิตโครงการ (Output) : การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว เป็นการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การน าเสนอแนวทาง
ยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาว ซึ่งสารมารถน าเสนอไว้ ๕ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ใน
จังหวัดหนองคาย ให้มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
ในจังหวัดหนองคาย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
        ผลสัมฤทธิ์โครงการ : การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
        ๑.  ด้านการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา 
        ๑.๑ น ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดัป
ริญญาตรี  และปริญญาโท  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
        ๑.๒ น าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลข้อมูลให้กับวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแป็นแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับรูปแบบและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคม 
        ๑.๓ น าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับรูปแบบและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม  

๒.  ด้านการพัฒนาชุมชน 
        ๒.๑ น าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาโครงการสัมมนาทางการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา
ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียง เช่น 
ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวล าภู บึงกาฬได้ 
        ๒.๒ น าผลการศึกษาไปใช้ในการน าเสนอแนวทางก าหนดแผนยุทธศาสตาร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานด้านการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายได้   
        ๒.๓ น าผลการศึกษาไปใช้ไปพัฒนาและต่อยอดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 



 
 

๓. ด้านวิชาการ 
        ๓.๑ น าผลการศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา  “เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน”, 
“พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์”  แก่นิสิตระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย 
        ๓.๒ น ากระบวนการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาทักษะการวิจัยแก่นิสิตในระดับปริญญาโท  ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
        ๓.๓ ถอดองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับรูปแบบและ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือเป็นบทเรียนประกอบรายวิชา”สัมมนาพระพุทธศาสนา”  แก่นิสิต
ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
       ๓.๔ น าผลการศึกษาไปใช้ต่อยอดรายงานการวิจัยแก่นิสิตระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
 
ผลกระทบ (Impact) 
 ผลกระทบโครงการ (Impact) : ผลกระทบของวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว มีผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้        

๑. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
          จากการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาว ในจังหวัดหนองคาย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งในทางด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ตามจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ มีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้มี การกระจาย
รายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพ่ิมรายได้และกระจายรายได้ทั้งใน
พ้ืนที่ในเมืองหลัก เมืองรองและชนบท มีการสนับสนุนภาคการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและประเทศลาวที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน  มีการเพ่ิมพ้ืนที่เมือง
เศรษฐกิจ โดยการสร้างสร้างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาค เพ่ือยกระดับ
จังหวัดหนองคายให้เป็นเมืองเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเมืองเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยอาศัยความได้เปรียบที่ด้านภูมิศาสตร์ที่มีเขตแดนติดกับแม่น้ าโขงและประเทศลาวในการดึงดูดการลงทุน
ใหม่ และการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้ตามระดับศักยภาพการ
ประกอบการ รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพและมีความแตกต่างให้เข้าถึงตลาดต่าง ๆ ในเชิงของ
ธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีการสนับสนุนช่องทางการตลาดในรูปแบบตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชันและช่องทางใหม่
เพ่ือรองรับไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้า บริการ ให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในอนาคตได ้
        ๒. ผลกระทบด้านสังคม 
        จากการศึกษา พบว่า การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาว ในจังหวัดหนองคาย
สร้ างผลกระทบและปัญหาพ้ืนฐานทางสังคมหลายประการ โดยเฉพาะในด้านความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจากการเดิน
ทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจ านวนมาก และปัญหาจากการบริหารจัดการอย่างไม่เป็นระบบในด้านความ
ปลอดภัย ท าให้เกิดอุบัติเหตุ การหลอกลวง อาชญากรรม และการก่อการร้ายที่เกิดกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง 



 
 

ดังนั้นจึงมีการบริหารจัดการในเรื่องของการอนุรักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยวที่เปราะบางทางการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม  โดยการให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักท่องเที่ยวและ
ดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งให้กับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในอนาคต อีกทั้งในสังคมปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายท าให้มีกลุ่มสาขา
การท่องเที่ยวที่เติบโตใหม่ที่สามารถตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายเกิดขึ้นมากมาย การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมด้านความปลอดภัย การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม และการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ืออ านวย
ความสะดวกจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันและต่อยอดให้สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายให้
เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ 
        ๓. ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 
        จากการศึกษาพบว่ามีโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทุก
พ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครพนม บึงกาฬ สกลนคร โดยเฉพาะในจังหวัด
หนองคายที่มีอาณาเขตติดต่อกันกับแม่น้ าโขงและสปป.ลาว ที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของไทย-ลาว ที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากมาย อาทิ ประเพณีการแข่งเรือยาว บั้งไฟพญานาค ประเพณีสงกรานต์ ซึ่ง
เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวแบบกลุ่มเฉพาะและการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาให้
เติบโตได้ในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการด้านการท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
เกิดข้ึนมากมาย อาทิ การท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ การท่องเที่ยวตามความศรัทธา ความเชื่อ และการท่องเที่ยว
เพ่ือขอพรจากสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 
       ๔. ผลกระทบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
        จากการศึกษาพบว่ามีการพัฒนาแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางน้ า
และทางรถไฟ ที่มีรูปแบบความแตกต่างที่หลากหลายตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระแสความนิยม
ของสังคม ปัจจุบันการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การท่องเที่ยวตามความศรัทธา 
ความเชื่อที่น าเอาความเชื่อเรื่องพญานาคมาเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งใน
ส่วนของกิจกรรมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์ด้วยความแตกต่างของรูปแบบกิจกรรมและ
ปัจจัยสนับสนุนของการท่องเที่ยวแต่ละรายสาขาที่สอดคล้องกับตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ ท าให้มีกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เกิดความสนใจกิจกรรมท่องเที่ยวและเดินทางมาท่องเที่ยวตามกิจกรรมการ
ท่องเทีย่วเพ่ิมมากข้ึน 

ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการงาน
ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว โดยใช้การน าเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ของการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย -ลาวเป็นทิศทางในการด าเนินการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศทั่วโลก รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญกับการสร้างกลยุทธ์ของการแข่งขัน
เพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งในตลาดท่องเที่ยวของโลก  โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ต่างต้องการดึง
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตน  การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูกก าหนดให้บูรณาการไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีมีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจน มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์
ทางวัฒนธรรม และมีบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดัน
ให้ประเทศนั้น ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้
อย่างมั่นคง  
        ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลักในการรั กษา
เสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้
ท าแผนพัฒนาการท่องเทียวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนหลักในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ เพ่ือให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ งยืน 
โดยประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพ่ือยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนา มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
        การด าเนินงานที่ผ่านมาถึงแม้ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในแง่ของรายได้และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน แต่ก็ยังประสบกับปัญหาพ้ืนฐานอีกหลายประการ โดยเฉพาะในด้าน
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการจัดอันดับของ World Economic 
Forum:WEF ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๑๖ ในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจาก ๑๔๑ ประเทศ
ทั่วโลก เนื่องจากมีความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจากการเดินทางเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวจ านวนมากที่ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในด้านความปลอดภัยประเทศไทย
อยู่ที่อันดับ ๑๓๒ จาก ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การหลอกลวงอาชญากรรม 
การก่อการร้ายที่เกิดกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ดังนั้น แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้จะมุ่งแก้ปัญหาจากต้นเหตุ โดยเน้นในด้านการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ การอนุรักษ์รักษาแหล่งท่องเที่ยวเปราะบาง การให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลนักท่องเที่ยวและดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งให้กับการ
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เติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดของการท่องเที่ยวไทยให้มี
ความสอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก อาทิ การเติบโตของชนชั้นกลางที่
เพ่ิมความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการท่องเที่ยว การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ าที่ท าให้
การเดินทางเป็นไปได้สะดวกด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง การเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเพ่ิมขึ้นของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันเป็น
โอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยตรงได้มากขึ้น ความต้องการท่องเที่ยว
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ที่หลากหลายที่เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน  
        ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่
นักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมเดินทางไปวัดเพ่ือร่วมกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรม  ท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา (Religion tourism) หรือทัวร์ไหว้พระ ท าบุญ ท าทานในวันส าคัญ ตามคติความเชื่อที่ว่าการ
ได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะน าความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต และสร้างจิตใจที่ผ่องใสสู่ผู้ปฏิบัติ อีก
ทั้งวัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสะท้อนอารยธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น อันเป็นแหล่งรวม
ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงความเป็นมาของ
วัฒนธรรมกับชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีกด้วย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส าคัญของ
คนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานที่อยู่ติดกับเขตแดน
ไทย-ลาว มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเทียวเชิงนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อมแล้ว จังหวัดหนองคายก็ยังมีแหล่งโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยศา
สนสถาน วัดวาอาราม พระธาตุบังพวน พระธาตุหล้าหนองและพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นที่
เคารพนับถือและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดหนองคายและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่
สองฝั่งแม่น้ าโขงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ หลวงพ่อพระใส  และหลวงพ่อองค์ตื้อ เป็นต้น 
อีกทั้งจังหวัดหนองคาย ยังมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เสมือนสิ่งมหัศจรรย์ อย่าง
หนึ่งในลุ่มแม่น้ าโขง คือ บั้งไฟพญานาค ซึ่งอาจเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกต่อไปก็ได้  ส่วนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้เข้าระเทศเป็นอันดับต้นๆ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙-๒๐๐๐ เป็นปี
ท่องเที่ยวของลาว (Visit Laos Year) โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจ านวนมากถึง ๗๓๗,๒๐๘ คน 
จนถึงปี ค.ศ. ๒๐๐๘ จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ๑,๗๓๖,๗๘๗ คน (Laos National Tourism 
Administration, ๒๐๐๘) จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว รัฐบาลจึงได้มีของนโยบายเชิงข้อมูล
เพ่ือเสนอแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก  จากแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและการสิ่งเสริมการท่องเที่ยวแขวง
เชียงขวาง (ค.ศ. ๒๐๐๖-๒๐๑๐) ได้ก าหนดให้เมืองคูณ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๘ เมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หลักของแขวงเชียงขวาง เนื่องจากอดีตเป็นที่ตั้งของอาณาจักเมืองพวน มีทุนทางสังคมที่เหมาะสมแก่
การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งเมืองคูณ เป็นท าเลที่ตั้งของมรดกทางด้านวัฒนธรรมและอยู่ใน
โบราณสถาน ที่มีศักยภาพสามารถน ามาจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยชุมชนเชิงวัฒนธรรม
ดั้งเดิม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิ เช่น กลุ่มโบราณสถาน
ตัวเมือง ได้แก่ วัดสีพม วัดเพีย วัดพระธาตุฝ่น พระธาตุจอมเพชร พระธาตุพังพาย ใหหิน หมู่บ้ านใฝ่ 
เป็นต้น ส่งผลให้เมืองคูณเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอยู่ในระดับต้นๆ อย่างไรก็ตามปัจจุบันแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองคูณ ยังขาดการจัดการบริหารที่เหมาะสมและเป็นระบบ   
        การน าเสนอแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย-ลาวครั้งนี้ อาจถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ ของการพัฒนาการท่องท่องเที่ยวไทย -ลาวใน
ระยะต่อไป โดยคาดหวังประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้จะสามารถท าให้เห็นทิศทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาวได้ รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน



 
 

และข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นที่ต้องพิจารณาและการแก้ไขอย่างรีบด่วน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสตร์ให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและจะน ามาซึ่ง
การเติบโตด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางพุทธที่ยั่งยืนและกระจายอย่างทั่วถึง จากประเด็นดังกล่าว
ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย-ลาว เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนา
และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาไทย-ลาว ต่อไป
ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือศึกษานโยบายยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
๒. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า นโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย-ลาว ได้แก่ วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๗๙  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ค าแถลงนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗) และแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ 
๒๕๖๑-๒๕๖๔)และจากการประเมินสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของผลกระทบของการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว พบว่า จุดแข็ง (Strength) คือ การมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวที่มีเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ได้ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโต มีการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกต่อการเดินทาง มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่หลากหลาย เข้ากับความเชื่อ ความ
ศรัทธา ตลอดทั้งปีท าให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกช่วงระยะเวลา และมีระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แอพลิเคชั่น บนเครื่องมือสื่อสารและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เ อ้ือต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แม้จะมี อุปสรรค (Threats) เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมีความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ การคมนาคมในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาบางแห่งยังไม่สะดวกและไม่สามารถ
เข้าถึง  มีความขัดแย้งทางสังคม เชื้อชาติ และวิกฤตทางการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงไทย-ลาว 
นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม มีการท าลายพุทธศาสนสถาน มีมิจฉาชีพ นโยบาย
ในการจัดการการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไทย-ลาว บางนโยบายไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันก็ตาม และมีจุดอ่อน (Weaknesses) เรื่องของการบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ดี
พอ การประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย การดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวไม่มี
ประสิทธิภาพ ช่วงเวลาโปรแกรมการท่องเที่ยวไม่มีความแน่นอน สมรรถนะของบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวยังไม่ดีพอท าให้ไม่สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลที่เป็นแก่นแท้ของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังมีน้อยท าให้คนในชุมชนไม่เกิดจิตส านึก
ร่วมกันในการพัฒนา แต่ในด้านโอกาส (Opportunities) ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของไทย-ลาว ก็มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นเนื่องจากความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  มีนักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วงสูงวัยมีและมีความ
ต้องการในการท่องเที่ยวแสวงบุญมากขึ้น มีการเดินทางภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไทยมากขึ้นรวมถึง



มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์จากทางภาครัฐท าเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย 
การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย-ลาวจากการศึกษาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ให้มีสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัด
หนองคา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคาย และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๑.  กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา 
      ๑.๑ น ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดัป
ริญญาตรี  และปริญญาโท  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
      ๑.๒ น าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลข้อมูลให้กับวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแป็นแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับรูปแบบและการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
       ๑.๓ น าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับรูปแบบและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม  
๒.  กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน 
      ๒.๑ น าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาโครงการสัมมนาทางการพัฒนาชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานที่ต่าง ๆ 
ที่มีบริบทใกล้เคียง เช่น ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวล าภู บึงกาฬได ้
      ๒.๒ น าผลการศึกษาไปใช้ในการน าเสนอแนวทางก าหนดแผนยุทธศาสตาร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานด้านการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว ในจังหวัดหนองคายได้   
      ๒.๓ น าผลการศึกษาไปใช้ ไปพัฒนาและต่อยอดโครงการพัฒนาการท่องเที่ ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 
      ๓.๑ น าผลการศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา  “เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน”, 
“พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์”  แก่นิสิตระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
      ๓.๒ น ากระบวนการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาทักษะการวิจัยแก่นิสิตในระดับปริญญาโท  ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
      ๓.๓ ถอดองค์ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับ



 
 

รูปแบบและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือเป็นบทเรียนประกอบรายวิชา”สัมมนา
พระพุทธศาสนา”  แก่นิสิตปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย 
     ๓.๔ น าผลการศึกษาไปใช้ต่อยอดรายงานการวิจัยแก่นิสิตระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
 
การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่บทความในวารสารปัญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) และแผ่นพับเชิงวิชาการ 
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Vidyalya University, Thailand. 
 Dr. Boonsong Sinthunok  “An integration of the energy management:  Case 
study of community in Udonthani” NIC 2016, The 3rd National and the 1st Internation 
conference 2016 “ Integration of Buddhism with research to develop a sustainable 
society” at Mahachulalohngkornrajavidyalaya University Khonkaen Campus. 
 Dr.Boonsong Sinthunok “ A study of survey and conservation of the Buddhist 
archeological sources in Nongkhai Province” The Program preparing for ASEAN 
Communities in Academic Seminar on the Topic : Meditation  as a factor for 
Supporting Relations  between ASEAN Countries in 2016. At Wat Phochai  (the Royal 
monastery), Muang District, Nongkhai Province 24-25 March 2506. 
 Dr. Boonsong Sinthunok “The engaged Buddhism in the attitude of 
Phradhammavimonmuni  (Saipong onnAnomapa / Kongsinthu)” the International 
Semina on Buddhism in the Digital Era on the occasion of Celebrating 130 years of 
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๕. ประวัติการศึกษาฝ่ายธรรม 
          น.ธ.ตรี   ส านักศาสนศึกษาวัดดอนโพธิ์ทอง  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด สุพรรณบุรี  พ.ศ. ๒๕๓๑ 
          น.ธ.โท   ส านักศาสนศึกษาวัดอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   พ.ศ. ๒๕๓๒ 
          น.ธ.เอก  ส านักศาสนศึกษาวัดสกุณปักษี  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. ๒๕๓๓  
๖. ประวัติการศึกษาฝ่ายโลก 
 ประถมศึกษาปีที่ ๖  จากโรงเรียนวัดสวนแตง  ต าบลตสวนแตง อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๓๑ 

มัธยมศึกษาตอนต้น  ่จากโรงเรียนโพธิสังวรวิทยา  ต าบลตลิง่ชัน อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖ รุ่น๑๖) โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๙     

อนุปริญญาตรี อนุศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) คณะศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.รุ่น ๔๖) คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะครุศาสตร์   สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ปริญญาโท Master of Arts  (M.A.) คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาศาสตร์ (Linguistics) 
 มหาวิทยาลัยบาณารัส ฮินดู (B.H.U.,Varanasi, U.P., India)  (Second Class) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy  (Ph.D.) คณะภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยปูเณ่ (University of Pune,Pune City,India) พ.ศ. ๒๕๕๘  
๗. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ สาขา พระพุทธศาสนา และภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 



 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. ฐิติวรรณ สินธุ์นอก (Ph.D.)  
   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Thitiwan Sinthunok (Ph.D.) 
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี ๙๙/๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านเลื่อม อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
๓. ต าแหน่งนัจจุบัน   

๓.๑ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๓.๒ คณะที่ปรึกษารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย 
๔. สังกัด วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทร. มือถือ ๐๘๑ 
๓๗๔๔๖๕๙ E-mail : dr.thitiwansin@gmail.com 
๕. ประวัติการศึกษา 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พ.ศ. ๒๕๓๖ 
Institute of Training and Development (๒๕๕๔) Certificate in 

      o Performance Coaching 
     o Advance Coaching & Mentoring 
      o Coaching & Mentoring Professional 

Pennsylvania State University, USA (๒๕๕๕) Certificate in 
      o Change management, Organization Development and Appreciative 

Inquiry 
Results Coaching System Neuro Leadership Group by David Rock (๒๕๕๖) 
International Coach Federation 

o Results Associate certificate of coaching (Brain – Based Coaching) 
Continuing Coach Education Units (๒๕๕๗) 
Mindfulness Coaching Training Program WIAL (๒๕๖๐) Action Learning Coach 

  
๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร และ 

Coaching 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)  ดร. ธวัญหทัย สินธุ์นอก (Ph.D.) 
   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Dr. Thawanhatai Sinthunok (Ph.D.) 
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี ๙๙/๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านเลื่อม อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
๓. ต าแหน่งนัจจุบัน   

๓.๑ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๓.๒ คณะที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย 
๔. สังกัด วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทร. มือถือ ๐๘๓ 
๔๑๕๔๐๖๖ E-mail : thawanhatai.sinthunok@gmail.com 
๕. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  
    Bachelor of Communication Arts, B.Comm.Arts (Communication Arts)  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๓๘        
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) 
 Master of Communication Art มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) (ปร.ด.)  

   Doctor of Philosophy (Information Studies) Ph.D. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ สาขา สารสนเทศ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารมวลชน 

และระบบมวลชนสัมพันธ์ 
 


