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คำนำ    

คู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้  เป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเที ่ยว ซึ ่งประกอบด้วย ผู ้ขับรถให้บริการนักท่องเที่ยว ผู ้ขับเรือให้บริการ

นักท่องเที่ยว เจ้าของสถานที่พักโฮมสเตย์ และนักสื่อความหมาย เป็นต้น ที่สนใจ

นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองกับฝั่ง 

สปป.ลาวในลักษณะการท่องเที่ยวผ่านจุดผ่อนปรนการค้า โดยอาศัยการพัฒนาหลัก 

4 องค์ประกอบ คือ 1. แผนและรายการนำเที่ยวและการขนส่ง 2. การให้ความรู้เรื่อง

พันธุ์ไม้ 3. การพัฒนาที่พักและอาหาร 4.การสร้างสื่อและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของคนในชุมชน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกับ

ผู้นำชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านหนอง บ้านโนนสว่าง บ้านห้วยค้อ และบ้านภูเขา

ทอง  

หากเกิดผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 

    คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ร่างคู่มือองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์จริง ประจำป ี2563 

บทนำ 

ความรู้เร่ืองพันธุ์ไม้ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 

นฤมล ผิวเผื่อน  

การพัฒนาที่พักโฮมสเตยใ์นพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 
สุพัตรา สร้อยเพ็ชรแ์ละคณะ  

การพัฒนาและยกระดับอาหารชุมชนในพื้นที่ชมุชนโดยรอบภูหนอง 

บังอร เหมงัและคณะ 

สื่อและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการท่องเท่ียวโดยชุมชน                 
ของพ้ืนที่ชมุชนโดยรอบภูหนอง 

สิริกานต์ สุวรณผู 

การขนส่งในพืน้ที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 
ศักรินทร์ นนทพจน์ 

แผนการท่องเท่ียวโดยชุมชนในดา้นรายการนำเท่ียว และ                 

เส้นทางการนำเท่ียวในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง     
ศักรินทร์ นนทพจน์ 
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ภาพท่ี 1 จุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่าช่วงท่ี 2 

ภาพท่ี 2 ภาพถ่ายจากบริเวณสันเขาท่ีเป็นตอนปลายของเส้นทางเดินช่วงท่ี 3 

ภาพท่ี 3 จุดชมวิวทะเลหมอกภูหนอง 

ภาพท่ี 4 ต้นรัง (Shorea siamensis Miq.) 

ภาพท่ี 5 ต้นเหียง หรือ กุง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm ex Miq.) 

ภาพท่ี 6 ก้าว (Tristaniopsisburmanica (Griff.) Peter G. Willson & J.T.Waterh.) 

ภาพท่ี 7 ก่อขี้หมู(Lithocarpusharmandii (Hickel & A. Camus) A. Camus) 

ภาพท่ี 8 ก่อแป้น (Castanopsis echidnocarpa(Hook.f. & Thoms. ex A. DC.) A. DC.) 

ภาพท่ี 9 แข้งกวางดง (Wendlandiapaniculata (Roxb.) DC.) 

ภาพท่ี 10 มะขามป้อม (Phyllanthusemblica L.) 

ภาพท่ี 11 คำมอกหลวง (Gardeniasootepensis Hutch.) 

ภาพท่ี12 หมักม่อ (Rothmannia wittii(Craib.) Bremek.) 

ภาพท่ี 13 ปอฝ้าย (Firmiana colorata(Roxb.) R. Br.) 

ภาพท่ี 14 ช้างน้าว (Ochna integerrima (Lour.) Merr.) 

ภาพท่ี 15 กาสามปีก (Vitex peduncularisWall. ex Schauer) 

ภาพท่ี 16 ตีนนก (Vitex pinnata Linn.) 

ภาพท่ี 17 หมากเล็กหมากน้อย (Vitex scabra Wall. ex Schauer) 

ภาพท่ี 18 เปล้า (Croton sp.) 

ภาพท่ี 19 ไคร้น้ำ (Homonoia ripariaLour.) วงศ์ยาง(Euphorbiaceae)“common” 

ภาพท่ี 20 สีดาน้ำ/ก่าม (Morindopsis sp.) วงศ์เข็ม (Rubiaceae) 

ภาพท่ี 21 หว้า (Syzygiummekongense (Gagnep.) Merr. & L.M.Perry) วงศ์หว้า  

(Myrtaceae) “scattered to common” ผลเป็นอาหารปลา 

ภาพท่ี 22 หว้าน้ำ (Syzygium thorelii (Gagnep.) Merr. & L.M. Perry) “scattered” 

ภาพท่ี 23 หนามก้านช้าง (Gymnosporiamekongensis Pierre) วงศ์มะดูก  

(Celastraceae) “rare” 
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ภาพท่ี 24 คางแมว (Gmelina asiatica L.) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) “rare” 
ภาพท่ี 25 นาวน้ำ(Artabotrys spinosusCraib) วงศ์กระดังงา (Annonaceae) “rare” 
ภาพท่ี 26 พลับพลึงชนิด Crinum viviparum(Lam.) R.Ansari & V.J.Nair วงศ์พลับพลึง  

(Amaryllidaceae)“indigenous to Thailand” 
ภาพท่ี 27 ใบและต้นไคร้น้ำท่ีเจริญบนพื้นทราย ณ แม่น้ำโขง  

ในเขตอำเภอสังคม-ปากชม 
ภาพท่ี 28 ใบไคร้น้ำเพื่อผลิตชา ก่อนการตัดแต่ง (ก) หลังการตัดแต่ง (ข) 
ภาพท่ี 29 ใบไคร้น้ำท่ีอบแห้งแล้ว 
ภาพท่ี 30 การชั่งและปิดผนึกชาในซองกระดาษเซลโลเฟน 
ภาพท่ี 31 ชาไคร้น้ำบรรจุในซองกระดาษเซลโลเฟน 
ภาพท่ี 32 ซองทึบแสงท่ีบรรจุซองชาในกระดาษเซลโลเฟน 
ภาพท่ี 33 ชาไคร้น้ำในกระดาษเซลโลเฟนท่ีแช่น้ำร้อนระหว่าง (ข) และหลัง (ก) การชง 
ภาพท่ี 34 การเปลี่ยนสีของสารละลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอชในสภาวะที่มีและไม่มีน้ำชา 
ภาพท่ี 35 ปลาบึก  
ภาพท่ี 36 สถานท่ีเอกลักษณ์รูปปลาท่ีบ้านหนอง 
ภาพท่ี 37 การเผาปลาในกระบอกไม้ไผ่ท่ีบ้านหนองเพื่อผลิตหลามปลา 
ภาพท่ี 38 สภาพทางขึ้นภูหนอง และกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางขึ้นภูหนองผ่านป่าชุมชน 
ภาพท่ี 39 แผนท่ีเส้นทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยรอบภูหนอง แผนท่ีทริป 1 วัน 
ภาพท่ี 40 แผนท่ีเส้นทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยรอบภูหนอง  

แผนท่ีทริป 2 วัน 1 คืน  
ภาพท่ี 41 แผนท่ีเส้นทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยรอบภูหนอง แผนท่ีทริป            

2 วัน 1 คืน เชื่อมโยงกับจุดผ่อนปรนการค้า 
ภาพท่ี 42 แผนท่ีเส้นทางการท่องเท่ียว กรณีล่องเรือตอนบน บ้านห้วยค้อ     
ภาพท่ี 43 แผนท่ีเส้นทางการท่องเท่ียว กรณีล่องเรือตอนล่าง บ้านภูเขาทอง 
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ตารางที่ 1 รายชื่อพรรณไม้ท่ีพบได้ตามแนวเส้นทางเดินป่าขึ้นไปยัง 

จุดชมวิวภูหนอง 

ตารางที่ 2 ข้อมูลท่ีพักแรมรูปแบบโฮมสเตย์ 

ตารางที่ 3 ฐานข้อมูลการติดต่อผู้ขับรถนำเท่ียวและผู้ขับเรือ 

ตารางที่ 4 ข้อมูลผู้ขับเรือตอนล่างพันโขดแสนไคร้ (บ้านภูเขาทอง)    

ตารางที่ 5 ข้อมูลผู้ขับเรือตอนบนพันโขดแสนไคร้(บ้านห้วยค้อ) 
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 ชุมชนโดยรอบภูหนอง 4  ประกอบด้วย บ้านหนอง บ้านโนนสว่าง  บ้าน
ห้วยค้อ และบ้านภูเขาทอง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  และมี
อาณาเขตติดต่อกับเมืองสังทอง  กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ กลุ่มชุมชนโดยรอบภู
หนองมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ 1 -2 วัน  โดยสามารถ
เชื่อมโยงกับพื้นที่ สปป.ลาว ภายใต้กฎหมายจึงทำได้เพียงการเชื่อมโยงผ่านจุดปรน
การค้าชายแดน อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตลักลักษณ์ของภูหนองที่เป็นป่าชุมชนสามารถ
ชมทะเลหมอกได้ 360 องศา  บริเวณน้ำโขงตลอดพื้นท่ีบ้านห้วยค้อ บ้านหนอง และ
บ้านภูเขาทองเป็นที่ตั้งของแก่งหินที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดหนองคายนั้นคือ “พันโขด
แสนไคร้” ที่มาจากช่ือต้นไคร้น้ำบริเวณน้ำโขงที่พบจำนวนมากแห่งหนึ่ง ตลอดจนยัง
เป็นพื้นที่ค้นพบเหมืองแร่สมัยโบราณมากกว่า 2,000 ปี ด้วยเหตุนี้จึงมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเชื่อมโยงเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะเครือข่ายของหมู่บ้านโดยรอบ
ภูหนอง ภายใต้ความแตกต่างของแต่หมูบ้านที่มีศักยภาพและความต้องการแตกตา่ง
กัน ในการนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำคู่มือ
ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนำไปใช้ในการพัฒนา สำหรับนักสื่อ
ความหมาย หร ือใช้เป ็นข้อม ูลพื ้นฐานประกอบการดำเนินธ ุรก ิจ  โดยคู ่มือ 
ประกอบด้วย 1. แผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน รายการนำเที่ยว และเส้นทางการนำ
เที่ยวในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง  2. การขนส่งในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 3. 
ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 4. การพัฒนาที่พักแรมในพื้นที่
ชุมชนโดยรอบภูหนอง 5. การพัฒนาและยกระดับอาหารชุมชนในพื ้นที ่ชุมชน
โดยรอบภูหนอง และ 6. สื่อและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 
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ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 

เชื่อมโยงกับ เมืองสังทอง สปป.ลาว 
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ความรู้เร่ืองพันธุ์ไม้ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนองเชื่อมโยงกับ                              
เมืองสังทอง สปป.ลาว 

นฤมล ผิวเผ่ือน  
 พืชที่พบมากบริเวณเส้นทางเดินขึ้นจุดชมวิวภูหนอง 

 ในพื้นที่ป่าชุมชนบริเวณภูหนอง อ.สังคม จ.หนองคาย มีลักษณะของป่า 2 
ประเภท คือ  ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ปะปนกัน โดยป่าเบญจพรรณจะอยู่
บริเวณเชิงเขาและหุบเขา ส่วนบริเวณสันเขาท่ีเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ใช้เป็นเส้นทาง
ขึ้นไปชมทะเลหมอกนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยบริเวณป่าเต็งรังดังกล่าวมี
ลักษณะที่โดดเด่น คือ ประกอบไปด้วยต้นรัง ต้นเหียง ต้นก้าว (ในท้องถิ่นเรียก ต้น
ก้าวหิน) และต้นก่อ เป็นพรรณไม้เด่น โดยต้นรัง (สามารถพบได้ตลอดเส้นทางไป
จนถึงจุดชมวิว) ต้นเหียง และต้นก้าวหินนั้นจะออกดอกออกผลในช่วงใกล้เคียงกัน 
คือ ช่วงปลายฤดูหนาว ซึ่งเหมาะสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของพรรณไม้
ทั้ง 3 ชนิดนี้ได้ตลอดเส้นทางขึ้นไปยังจุดชมวิวของภูหนองได้เป็นอย่างดี ส่วนต้นก่อ
นั้นจะมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ก่อแป้น ซึ ่งจะออกดอกในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม) และก่อขี้หมู ซึ่งจะออกดอกในช่วงต้นฤดูหนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ซึ่ง
ในช่วงเวลาที่ออกดอกนั้นจะออกพร้อมกันทั้งป่าและดอกมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกลิ่นหอมได้ตลอดเส้นทางเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวภูหนอง
เช่นกัน ในเส้นทางท่องเที่ยว (อาจจะโดยการเดินป่าหรือการนั่งรถ)   ขึ้นไปชมวิว
บริเวณยอดภูหนองนั้นสามารถแบ่งพื้นที่ของป่าออกเป็น 5 ช่วง และมีพรรณไม้เด่น
พบในช่วงของเส้นทางเดินป่ารวมลักษณะเด่นของพรรณไม้ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 จากบริเวณวัดบ้านโนนสว่าง - ทางขึ้นเขา (ระยะทางประมาณ 
500 เมตร) ป่าช่วงนี้มีลักษณะเป็นรอยต่อระหว่างป่าเบญจพรรณกับป่าเต็งรัง ทำให้
บริเวณนี้มีพรรณไม้ทั้งพรรณไม้ที่พบได้ในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังขึ้นค่อนข้าง
หนาแน่นและหลากหลายกว่าบริเวณสันเขาและยอดเขา ส่วนไม้ต้นที่พบ ได้แก่ รัง
และก่อที่เป็นลักษณะเด่นของป่าเต็งรัง นอกจากนี้ยังมีไม้ต้นในวงศ์ถั่ว เช่น ประดู่ป่า 
มะค่าแต้ เกล็ดดำ เป็นต้น และพรรณไม้อื่น ๆ แทรกอยู่ทั่วไป ได้แก่ เหมือดโลด แข้ง
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กวางดง มะม่วงหัวแมงวัน คำมอกหลวง และมะขามป้อม นอกจากนี้ยังสามารถพบ
ต้นเปล้าขึ้นระหว่างไม้ใหญ่  
 ช่วงที่ 2 จากบริเวณทางขึ้นเขา - สันเขา (ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร) 
ป่าในช่วงนี้มีลักษณะเป็นป่าเต็งรังที่มีความแห้งแล้งมากกว่าบริเวณเชิงเขาเนื่องจาก
สภาพพื้นป่ามีลักษณะเป็นโขดหิน หน้าดินตื้น เป็นป่าเต็งรังที่มีพรรณไม้วงศ์ยาง 
ได้แก่ รังและเหียง และต้นก้าว (วงศ์หว้า) เป็นพรรณไม้เด่น ซึ่งเป็นช่วงที่เห็นต้นรังได้
มากและชัดเจนที่สุดในเส้นทางเดินป่าไปยังจุดชมวิว  
 ช่วงที่ 3 บริเวณสันเขา – จุดบริการห้องน้ำ (ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร) ป่าในบริเวณนี้มีลักษณะเป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ เนื่องจากเป็นบริเวณที่
มีลักษณะคล้ายหุบเขาท่ีเชื่อมต่อระหว่างช่วงที่ 2 และช่วงที่ 4 และพื้นดินมีหน้าดินที่
ลึกมากขึ้น พรรณไม้ในบริเวณนี้ไม่มีชนิดเด่นอย่างชัดเจน แต่จะมีพรรณไม้ที่มีความ
หลากหลายมากกว่าในบริเวณสันเขาและบางชนิดไม่พบในบริเวณอื่นของเส้นทางเดิน
ป่า ตัวอย่างพรรณไม้ที่พบได้ในบริเวณนี้ นอกจากรัง ก่อทั้ง 2 ชนิด และก้าวแล้ว ยัง
มีพรรณไม้อื่น ๆ ได้แก่ คำมอกหลวง ตีนนก หมักม่อ เหมือดโลด กระบก เกล็ดดำ ปอ
ฝ้าย เป็นต้น 

 

ภาพที ่ 1 จ ุดเร ิ ่มต้น
ของเส ้นทางเด ินป่า
ช ่ ว งท ี ่  2 (ภาพถ ่ าย
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 ซึ่งเป็นช่วงที ่ต้น
รังกำลังออกดอกและ
ทิ้งใบทั้งต้น) 
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ภาพที่  2 ภาพถ่ายจาก

บริเวณสันเขาที่เป็นตอน

ปลายของเส ้นทางเดิน      

ช่วงที่ 3 

 
ช่วงที ่ 4 จุดบริการห้องน้ำ – จุดชมวิว (ระยะทางประมาณ 100 เมตร) 

บริเวณนี้เป็นทางเชื่อมต่อไปยังจุดชมวิว โดยมีลักษณะเป็นสันเขาแคบ ๆ (พ้ืนที่ราบที่
เป็นทางเดินกว้างประมาณ 5 เมตร) พื้นล่างเป็นโขดหินและมีหน้าดินตื้นๆ ซึ่งบริเวณ
นี้พบพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่เพียงไม่กี่ชนิด ได้แก่ รัง ก้าว ช้างน้าว และก่อขี้หมู 
 ช่วงที่ 5 จุดชมวิว - หนองปลาบึก (ทางลาดชัน ระยะทางประมาณ 300 
เมตร) บริเวณนี้เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างลาดชันและมีทางเดินแคบ ๆ ลักษณะป่าเป็น
ป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณ พรรณไม้ที่พบไม่มีไม้เด่นที่ชัดเจน แต่มีพรรณไม้ที่ไม่
พบในบริเวณเส้นทางเดินป่าในช่วงอื่น ๆ ได้แก่ ปอ และ สะพุง เป็นต้น โดยเส้นทาง
บริเวณนี้เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยใช้เนื ่องจากเส้นทางลาดชันมากและ
ค่อนข้างอันตราย 

 
 
 
ภาพที่ 3 จุดชม
วิวทะเลหมอกภู
หนอง 
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ตารางที่ 1 รายชื่อพรรณไม้ที่พบได้ตามแนวเส้นทางเดินปา่ขึ้นไปยังจุดชมวิวภูหนอง 

ลำดับ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ระดับชนิด 

1 Anacardiaceae มะม่วงหัว
แมงวัน 

Buchanania cochinchinensis 
(Lour.) M.R. Almeida . 

2 Bombacaceae ง้ิวป่า Bombax anceps Pierre 

3 Crypteroniaceae กระทงลอย Crypteronia paniculata Blume 

4 Dipterocarpaceae ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm. ex Miq. 

5 Dipterocarpaceae พะยอม Shorea roxburghii G.Don . 

6 Dipterocarpaceae รัง SHOREA SIAMENSIS Miq. 

7 Euphorbiaceae เหมือดโลด Aporosa villosa (Wall. ex 
Lindl.) Baill. 

8 Euphorbiaceae รังหนาม Bridelia retusa (L.) A.Juss. 

9 Euphorbiaceae เปล้า Croton sp. 
10 Fagaceae ก่อแป้น  Castanopsis echidnocarpa 

(Hook.f. & Thomson ex A. DC.) 
A. DC. 

11 Fagaceae ก่อขี้หมู Lithocarpus harmandii (Hickel 
& A. Camus) A. Camus 

12 Guttiferae ติ้วหนาม Cratoxylum formosum (Jack.) 
Dyer spp. pruniflorum (Kurz) 
Gogel. 

13 Irvingiaceae กะบก Irvingia malayana Oliv. ex. A. 
W. Benn. 
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14 Lamiaceae กาสามปีก Vitex peduncularis Wall. ex 
Schauer 

15 Lamiaceae ตีนนก Vitex pinnata Linn. 

16 Lamiaceae หมากเล็ก
หมากน้อย 

Vitex scabra Wall. ex Schauer  

17 Lecythidaceae กระโดน Careya sphaerica Roxb. 

18 Leguminosae – 
Caesalpinioideae 

อะราง Peltophorum dasyrrhachis 
(Miq.) Kurz . 

19 Leguminosae – 
Caesalpinioideae 

มะค่าแต ้
 

Sindora siamensis Teijsm. ex 
Miq.  

20 Leguminosae-
Papilionoideae 

ประดู ่
 

Pterocarpus macrocarpus 
Kurz 

21 Lythraceae ตะแบก
เกรียบ 

Lagerstroemia cochinchinensis 
Pierre 

22 Malvaceae เลียง Berrya mollis Wall. ex Kurz 

23 Malvaceae ยาบใบยาว Colona flagrocarpa (C. B. 
Clarke) Craib 

24 Malvaceae ปอฝ้าย Firmiana colorata (Roxb.) R. 
Br. 

25 Myrtaceae ก้าว Tristaniopsis burmanica (Griff.) 
Peter G. Willson & J.T.Waterh 

26 Ochnaceae ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour.) 
Merr. 

27 Phyllanthaceae มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. 

28 Rubiaceae คำมอก
หลวง 

Gardenia sootepensis Hutch. 
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29 Rubiaceae หมักม่อ Rothmannia wittii (Craib.) 
Bremek. 

30 Rubiaceae แข้งกวางดง Wendlandia paniculata 
(Roxb.) DC. 

31 Symplocaceae เหมือดหอม Symplocos racemosa Roxb. 

32 Tetramelaceae สมพง Tetrameles nudiflora R.Br. 

 

พืชท่ีพบมากบริเวณเส้นทางเดินขึ้นจุดชมวิวภูหนอง 

 

ภาพที ่  4 ต ้นร ัง (Shoreasia 

men s i s  M i q . )  ว ง ศ ์ ย า งน า 

(Dipterocarpa ceae)  ร ังหรือ

ภาษาอ ีสานเร ียก ฮ ัง พบได้

ทั่วไปในป่าเต็งรัง (ซึ่งเป็นที่มา

ของช่ือป่าเต็งรัง เนื่องจากในป่าเต็งรังมีต้นเต็งและต้นรังเป็นไม้เดน่) ก่อนออกดอกต้น

รังจะผลัดใบทั้งต้นและดอกจะออกก่อนแตกใบอ่อน ดอกสีเหลืองอ่อน กลีบดอกมี 5 

กลีบบิดเป็นเกลียวคล้ายดอกกุหลาบ มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผลมีปีก 5 ปีก (ยาว 3 ปีก 

สั้น 2 ปีก) โดยปีกมีทั้งสีแดงและสีเขียว แต่ส่วนใหญ่ที่พบที่ภูหนองปีกมีสีแดงเข้ม 

ออกดอกออกผลพร้อมกันทั่วทั้งป่าในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน ชันยางจากต้นรังใช้

ผสมกับน้ำมัน ใช้สำหรับยาแนวเรือหรือเครื่องจักสาน และไม้รังเป็นไม้เนื้อแข็งเหมาะ

สำหรับการก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน เช่น คาน เสา ตง พื้นเรือนที่อยู่

กลางแจ้ง หรือแม้กระทั่งทำไม้หมอนรถไฟ 
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ภาพที ่ 5 ต้นเหียง หรือ กุง  

(Dipterocarpus obtusifolius 

Teijsm ex Miq.) วงศ์ยางนา 

(Dipterocarpaceae) เหียงหรือ

กุง พบได้มากในป่าเต ็งรัง

บริเวณสันเขาโดยพบขึ้นรวม

กับต้นรัง ก้าว และก่อ ต้น

เหียง มี หูใบเป็นปลอกรูปคุ่ม

ห ุ ้มปลายยอด ใบม ีขนนุ่ม

หนาแน่น เส้นใบชัดเจนและเป็นร่องสลบัคลา้ยการพับจีบกระดาษ ดอกมีกลีบ 5 กลีบ

บิดวนเป็นเกลียวคล้ายกังหันสีชมพูเข้ม ผลรูปกลมมีปีกยาว 2 ปีกเมื่อแก่มีสีแดง ยาง

ของต้นเหียงใชประโยชน์ได้เช่นเดียวกับต้นรัง และสามารถนำมาผสมกับไม้ผุใช้เป็น

เชื้อเพลิง เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างได้เช่นกันกับต้นรังแต่เหมาะกับส่วนท่ีอยู่ในร่ม 

ภาพที่  6 ก ้าว (Tristaniopsis 

burmanica (Griff.) Peter G. 

Willson & J.T.Waterh.) ว ง ศ์

หว้า (Myrtaceae) ต้นก้าวหรือ

คนในท้องถิ่นเรียกต้น “ก้าวหิน” 

ที่ ภูหนองพบได้มากบริเวณป่า

เต ็งร ัง และเป็นชนิดที ่ข ึ ้นใน

บริเวณจุดชมวิวภูหนองเช่นเดียวกับต้นรัง ก่อ และช้างน้าว ต้นก้าวเป็นพรรณไม้ชนิด

เดียวกันกับท่ีพบในภูเขาควาย ประเทศลาว 
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ภาพท ี ่  7 ก ่อข ี ้หมู  

( L i t h o c a r p u s 

harmandii (Hickel&  

A.Camus)A.Camus)

ว ง ศ ์ ก ่ อ (Fagaceae) 

ก่อขี้หมู เป็นพืชในวงศ์

เดียวกันกับ เกาลัด แต่

มีขนาดเล็กกว่า เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่พบได้มากในพื้นที่ภูหนอง โดยหากมองจากจุด

ชมวิวลงมาตามไหล่เขาจะเห็นยอดของต้นก่อข้ึนหนาแน่น โดยช่วงเวลาที่ออกดอกจะ

มีช่อดอกยาวออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ ๆ กับปลายกิ่ง หลังออกดอกแล้วจะแตก

ใบอ่อนที่มีสีส้มแดง มองเห็นได้ชัดเจนจากจุดชมวิว เริ่มติดผลในช่วงเดือนมิถุนายน 

ผลของก่อสามารถนำมาคั่วรับประทานได้เช่นเดียวกับเกาลัด 

ภาพที ่  8 ก ่อแป้น 

( C a s t a n o p s i s 

e c h i dn o c a r p a 

(Hook.f. & Thoms. 

ex A. DC.) A. DC.) 

 

ภาพที่ 9 แข้งกวางดง 

( Wendlandia pani 

culata (Roxb.) DC.) 
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ภาพที่ 10 
มะขามป้อม 
(Phyllanthus 
emblica L.)  

 

ภาพที่ 11  

ค ำ ม อ ก ห ล ว ง 

( G a r d e n i a 

soo tepens i s 

Hutch.)  

 

 

ภาพที่ 12 หมักม่อ 
(Rothmannia wittii 
(Craib.) Bremek.) 

 

 

ภาพที่ 13 ปอฝ้าย 

(Firmiana colorata 
(Roxb.) R. Br.) 
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ภาพท ี ่  14 ช ้ า งน ้ า ว 

(Ochna integerrima 

( Lou r . )  Mer r . )  วงศ์

ก ร ะแจะ (Ochnaceae) 

ช้างน้าว เป็นพืชในวงศ์

เดียวกับต้นมิกกี้เม้าส์ ที่

ปลูกขายเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามร้านต้นไม้ที่พบทั่วไป ต้นช้างน้าวเป็นต้นไม้ที่ขึ้น

บริเวณจุดชมวิวภูหนอง ร่วมกับต้นรัง ก่อและก้าว ดอกของช้างน้าวจะออกพร้อม ๆ 

กับใบอ่อน โดยดอกมีสีเหลืองสด อับเรณูสีส้ม ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 

สามารถนำส่วนลำต้นมาต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอวได้ 

ภาพที่ 15 

กาสามป ี ก  (V i t e x 

peduncularis Wall. 

ex Schauer) 

 

 

ภาพที ่16 ตีนนก 
(Vitex pinnata 
Linn.)  
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ภาพที่ 17 หมากเล็ก

หมากน้อย (Vitex 

scabra Wall. ex 

Schauer) 

 

 

 

ภาพที่ 18 เปล้า 
(Croton sp.) 
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พรรณไม้ริมน้ำและตามเกาะแก่งในแม่น้ำโขง 

 

ในแม่น้ำโขงประกอบไปด้วยเกาะแก่งมากมายที่มลีักษณะเป็นโขดหนิขนาดใหญ่
และทรายที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมกัน และในฤดูฝนบางบริเวณจะถูกน้ำท่วมทั้งหมด 
ดังนั้นพืชที่ข้ึนตามบริเวณเกาะแกง่เหล่านี้ก็จะมีลักษณะการปรับตัวที่พิเศษกว่าพืชที่
อยู่บนบก คือ มีรากท่ีแตกแขนงเป็นจำนวนมากทำให้สามารถยดึเกาะกับโขดหินหรือ
หน้าดินตื้นๆ และอยูร่อดได้ดีทั้งในสภาพท่ีมีกระแสนำ้ไหลเชี่ยวในฤดูฝนและสภาพท่ี
ร้อนและแห้งแล้งในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง พรรณไม้ที่พบเป็นพืชเด่นของ
พื้นที่บริเวณนี้ ได้แก่ ไคร้น้ำ นอกจากน้ียังพบพรรณไม้ที่พบในแมน่้ำโขงชนิดอื่น ๆ 
ได้แก่ หว้าน้ำ หนามก้านช้าง นาวน้ำ ทองแมว และพืชสกุลพลับพลึง 1 ชนิด 

 

ภาพที่ 19 ไคร้น้ำ 
(Homonoia riparia 
Lour.) วงศ์ยาง 
(Euphorbiaceae) 
“common” ไคร้น้ำ
เป็นพรรณไม้ชนิดหนึ่ง
ในวงศ์ยาง เป็นพรรณ

ไม้ที่พบตามเกาะแก่งในลำน้ำตลอดแทบทุกช่วงของลำน้ำโขง จึงจัดได้ว่าเป็นชนิดที่
พบได้ทั่วไป (common) แต่จะพบหนาแน่นท่ีบางบริเวณ คนในท้องถิ่นนำยอดอ่อน
มารับประทาน 
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ภาพที่  2 0  ส ี ด าน ้ ำ / ก ่ า ม 
( Morindopsis sp.) ว ง ศ ์ เ ข็ ม 
(Rubiaceae) ส ีดาน้ำ หรือใน
ท้องถิ ่นเรียก ก่าม เป็นพืชใน
วงศ์เดียวกันกับเข็ม ขึ้นเฉพาะ
ตามโขดหินบริเวณเกาะแก่งใน
แม่น้ำโขง คนในท้องถิ่นนำยอด
อ่อนมารับประทาน 

ภาพที่ 21 หว้า 

(Syzygium 

mekongense 

(Gagnep.) Merr. 

& L.M.Perry) วงศ์

หว้า (Myrtaceae) 

“scattered to common” หว้าชนิดนี้ขึ้นเฉพาะบริเวณโขดหินตามเกาะแก่งใน

แม่น้ำโขง พบว่า กระจายเป็นกลุ่มและเป็นชนิดที่พบได้ค่อนข้างมากในแม่น้ำโขง ผล

ของหว้าเป็นอาหารปลาในแม่น้ำโขงด้วย  

ภาพท ี ่  22 หว ้ าน ้ ำ  (Syzygium 

thorelii (Gagnep.) Merr. & L.M. 

Perry)  “ scattered” ว ง ศ ์ ห ว้ า 

(Myrtaceae) หว้าชนิดนี้ขึ้นเฉพาะ

บร ิ เวณโขดหินตามเกาะแก ่งใน

แม่น้ำโขง  พบว่า กระจายเป็นกลุ่ม

และเป็นชนิดที่พบได้น้อยกว่าชนิด S. mekongense  
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ภาพที่ 23 หนาม
ก้านช้าง 
(Gymnosporia 
mekongensis 
Pierre) วงศ์มะดูก 
(Celastraceae) 

เป็นพืชที่ข้ึนตามโขดหิน ลำต้นทอดนอนไปตามก้อนหิน กิ่งมีหนาม ดอกขนาดเล็ก
กลีบดอกสเีหลืองอมเขยีว เป็นชนิดที่พบได้น้อย (rare) 

 

ภาพที่ 24 คางแมว  

(Gmelina asiatica L.) วงศ์
กะเพรา (Lamiaceae)  พบ
ตามบริเวณเกาะแก่ง ขึ ้นบน
ดินใกล้กับโขดหิน ดอกมีสี
เหลืองรูปร่างคล้ายแตร เป็น
ชนิดที่พบได้น้อย (rare)  
 

ภาพที่ 25 นาวน้ำ  

(Artabotrys  spinosus 
Craib) วงศ ์กระด ั ง งา 
(Annonaceae)  

พืชชนิดนี้พบทั้งบริเวณ
ริมฝั่ง (ใกล้กับบันไดทาง

ลงแม่น้ำโขงบริเวณหนองปลาบึก) และตามเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขง (พบมากที่
บริเวณหินก้อนแดง) จัดว่าเป็นชนิดที่พบได้น้อย (rare)  
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ภาพท ี ่  26 พล ั บ พล ึ ง ชนิ ด 
Crinum viviparum (Lam.) 
R.Ansari & V.J.Nair ว ง ศ์
พล ับพล ึ ง  (Amaryllidaceae) 
“ Indigenous to Thailand” 
พืชชนิดนี ้เป็นพืชใบเลี ้ยงเดี ่ยว     
มีใบงอกจากหัวที่ฝังอยู่ตามซอก
ห ิ น   พบได ้ น ้ อย โดยตลอด
เส้นทางท่องเที่ยวนี้จะพบได้เฉพาะบริเวณแก่งพานเท่านั้น และยังเป็นพืชท้องถิ่นของ
ประเทศไทยอีกด้วย  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ชุมชนภูหนองมีพรรณไม้หลายชนิดที ่คนในชุมชนยังไม่ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งชื่อพรรณไม้และความสำคัญของพรรณไม้บางชนิด ดังนั้น
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและการสนับสนุนการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชน ดังนี ้

1.พรรณไม้ที่พบในแม่น้ำโขงบางส่วนเป็นพรรณไม้ที่พบได้น้อย (Rare) ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่แตกต่างจากชุมชนโดยรอบหรือพื้นที่อื่น ๆ ใน
เขตจังหวัดหนองคาย ชุมชนสามารถนำมาเป็นจุดเด่นของพื้นที่และใช้การ
ล่องเรือชมพรรณไม้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว  

2.ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์พรรณไม้ทั้งบนภูหนองและใน
แม่น้ำโขง เช่น การช่วยสอดส่องดูแล ไม่ทำลายพื้นท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
และหากเป็นไปได้ควรมีการขยายพันธุ์ไม้เก็บรักษาไว้เพิ่มเติม 
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  การพัฒนาที่พักแรมในพื้นที่ชุมชน 

โดยรอบภูหนอง 
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การพัฒนาที่พักแรมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 

สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์และคณะ  

บทนำ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) หรือการท่องเที่ยวใน
ชนบท (Rural Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้น จากแนวคิดของการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มองเห็นว่าชุมชนหรือคนในท้องถิ่น เป็นเจ้าของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ภูเขา วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิต ชุมชนควรเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และ
ส่งเสริมให้ท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของชุมชน การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เป็นผู้ดำเนินการและเข้ามามีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนระบบการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นนั้น เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และถูกคาดหวังให้เป็น
เครื่องมือในการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ทั้งกระตุ้นการมี ส่วนร่วม ในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กนกรัตน์ ดวงพิกุล และจารุนันท์ เมธะพันธ์ุ 2561: 221) 

รูปแบบการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home stay) ถือเป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สำคัญ ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้าน
ซึ่งใช้บ้าน เป็นศูนย์กลางโดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วิถ ีชีว ิตของชุมชนเข้าด ้วยกัน ทั ้งนักท่องเที ่ยวและเจ้าของบ้านมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ด้วยความเต็มใจ 
พร้อมทั้งจัดที่พักและอาหาร การนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยได้รับ
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมที่พักสัมผัสวิถีชีวิตชนบท หรือ 
Home stay จึงเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่สามารถนำมาพัฒนาชุมชน 
โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทำให้คนในชุมชน
ร่วมคิด ร่วมทำงานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ที่พัก
สัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home stay)   มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Community Based Tourism: CBT)  คือ โฮมสเตย์ เน้นบ้านเป็นศูนย์กลาง แต่ 
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CBT ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนในรูป
องค์กรชุมชน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ม.ป.ป.) 

การเดินทางไปยังที่พักแรมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง เริ่มต้นเดินทางจาก
จังหวัดหนองคาย มุ่งหน้าสู่อำเภอสังคม โดยใช้เส้นทางเรียบแม่น้ำโขง เลยตัวอำเภอ
สังคมออกมาจนถึงบ้านภูเขาทอง บ้านหนอง ประมาณ 105 กม. ผ่านถนนหมายเลข 
211 ที่พักซึ่งเป็นแบบโฮมสเตย์ มีอาหารจัดเตรียมไว้ และการล่องเรือ มีเสื้อชูชีพและ
ลงเรือไปยังเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำโขง ร่องน้ำมีความสลับซับซ้อนในช่วงที่น้ำลงเป็น
ที่มาของคำว่า “พันโขดแสนใคร้” คือ มีโขดเป็นพันโขดและต้นใคร้นับแสนต้น และ
การนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมทะเลหมอกภูหนอง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย 

 ข้อมูลที่พักแรมรูปแบบโฮมสเตย์ 

การพัฒนาที่พักรูปแบบโฮมสเตย์ (ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท) การพัฒนาที่พัก
แรมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง พบว่า ที่พักส่วนใหญ่มีรูปแบบโฮมสเตย์ แสดงดัง
ตารางที ่10 

ตารางที่ 2 ข้อมูลที่พักแรมรูปแบบโฮมสเตย ์

หลังท่ี ชื่อ/สถานที่ติดต่อ รายละเอียดที่พัก/ราคา ช่องทางการ
ติดต่อ 

1 น า ย พ ง ษ์ พ ั น ธ์  
ว ิ ช ั ย ย น ต์   
บ้านเลขท่ี  99 หมู่ 
3 บ้านหนอง    ต.
บ้านม่วง อ.สังคม 
จ.หนองคาย 

- โฮมสเตย์ห้องแอร์ (ห้องน้ำใน
ตัว) ราคา  800  บาท/ห้อง/
คืน (รวมห้องพักและอาหาร
เช้า)   
- เต็นท์ มีเต็นท์บริการจำนวน 
10  หลัง (พักได้หลังละ 2 คน) 
ราคา 200 บาท/คน/คืน (มี
บร ิการชากาแฟในตอนเช้า) 
***จุดกางเต็นท์ติดริมโขง 

โทร.             
082-8401811 
(บ้านหนอง) 
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2 นางทองศรี สิงห์
ติดบ้านเลขท่ี 11 
หมู่ 3 บ้านหนอง              
ต.บ้านม่วง อ.
สังคม                 
จ.หนองคาย 

- โฮมสเตย์ห้องแอร์ (ห้องน้ำ
ส่วนตัวแยกจากส่วนห้องพัก) 
ราคา  500  บาท/คืน (พัก 2 
คน) 
*** มีอาหารตามสั่งให้บริการ 
ณ บ้านพัก (ร ้านอาหารครัว
กันเอง ) 
*** มีจุดกางเต็นท์ติดริมโขง 
โดยลูกค้านำเต็นท์มาเอง  
ราคาค่าบริการ 100 บาท/คน/
คืน 

โทร.             
093-6567697 
(บ้านหนอง) 

3 นางนิดหน่อย ยา
แก้ว  บ้านเลขที่ 
33 หม ู ่  7  บ ้ าน
ภูเขาทอง         ต.
บ้านม่วง อ.สังคม 
จ.หนองคาย 

- โฮมสเตย์ห้องพัดลมมีห้องน้ำ
ในตัว มีจำนวน 2 ห้อง  ราคา
ห้องละ  400  บาท/คืน ((พัก 
2 คน; กรณีมาพัก 1 คน ราคา 
200 บาท/คน/คืน) 
*** ถ้าต้องการบริการอาหาร 
คนละ 100 บาท/มื้อ 

โทร.                     
082-8390609 
(บ้านภูเขาทอง) 

4 นางประนอม ชา
นัยบ้านเลขที ่  5 
หมู ่ 7 บ้านภูเขา
ทอง         ต.บ้าน
ม่วง อ.ส ังคม จ.
หนองคาย 

- โฮมสเตยห์้องพัดลม ราคา   
200   บาท/คน/คืน (ห้องน้ำ
รวม) 
*** มีเบาะนอนสำหรับการเข้า
พักเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 10 คน) 
ร าค า  200  บ าท /คน /คื น 
(ห้องน้ำรวม) 
 

โทร.  
061-1607898 
(บ้านภูเขาทอง) 
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5 นางล ัดดา ธาตุ
เสียว  บ้านเลขที 
18 หม ู ่  7  บ ้ าน
ภูเขาทอง ต.บ้าน
ม่วง อ.ส ังคม จ.
หนองคาย 

- โฮมสเตย์ห้องแอร์ มีห้องน้ำ
ในตัวมีจำนวน 1 ห้อง ราคา
ห้องละ  500  บาท/คืน (พัก 2 
คน; กรณีมาพัก 1 คน ราคา 
250 บาท/คน/คืน) 
- โฮมสเตย์ห้องพัดลม มีห้องน้ำ
ในตัว มีจำนวน 2 ห้อง  ราคา
ห้องละ  400  บาท/คืน (พัก 2 
คน; กรณีมาพัก 1 คน ราคา 
200 บาท/คน/คืน) 
- เต็นท์ มีจำนวน 3 หลัง (นอน
ได้ 2-3 คน/หลัง)  ราคา 200 
บาท/คน (มีบริการชากาแฟใน
ตอนเช้า) 
*** ถ้าต้องการบริการอาหาร 

คนละ 100 บาท/มื้อ 

โทร. 
087-8870716 
(บ้านภูเขาทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู ้ประกอบการโฮมสเตย์มีความพร้อมด้านทำเลที ่ตั ้ง ภูมิทัศน์และ
บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ติดหรือใกล้กับแม่น้ำ
โขง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี นำมาซึ่งแรง
ดึงดูดใจที่ดีต่อนักท่องเที่ยวผู้มาพัก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรให้
ความสำคัญและรักษามาตรฐานด้านต่างๆ เหล่านี้เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท่ียั่งยืน 
1. ผู ้ประกอบการโฮมสเตย์ควรให้ความสำคัญเรื ่องความสะอาดของ
อาหารและที่พักเป็นอย่างมาก  
2. ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและรักษาอัธยาศัยไมตรีอันดีของ
เจ้าบ้าน  
3. สิ ่งที ่ควรปรับปรุง/พัฒนาสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในพื้นที่
ศึกษา คือ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ของหมู่บ้าน
เพื่อให้มีการวางแผนการรองรับลูกค้าได้ตลอดทั้งปี มีกระบวนการรับ
จองห้องพักที่เป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม
และสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก ที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนให้มีความเด่นชัดได้อีกทางหนึ่ง 
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การพัฒนาและยกระดับอาหารชุมชน 

ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 
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การพัฒนาและยกระดับอาหารชุมชนในพื้นที่ชมุชนโดยรอบภูหนอง 

บังอร เหมัง, ณัฐจรีย์ จิรัคคกลุ, ณชยุต จันท์โชติกุล 
ประภาภรณ์ เทตวงษ์ และ สมประสงค์ ปริวัต ิ

บทนำ 
อาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และสินค้าอาหารในแต่ละท้องถิ่นสะท้อนความ

เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สำหรับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี วัตถุดิบเหล่านั้นมัก
ถูกรังสรรค์เป็นรายการอาหารตามกรรมวิธีที่มีความเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่และวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนเป็นอย่างดี วิถีการบริโภคและรายการอาหารจึง
จัดเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปตาม
สถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวพักแรมในชุมชน หรือที่เรียกว่าการท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ (Home stay) วัตถุดิบรวมทั้งกรรมวิธีในการปรุงอาหารเหล่านั้นจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการด้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวท่ีพักแรม โดยเฉพาะ
ด้านความปลอดภัยภายหลังการบริโภคของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการควบคุมสถานที่ 
กระบวนการ สุขอนามัย และการวางแผนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอาหาร
แตะละรายการต้อนรับนักท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญและควรได้รับการอบรมเป็น
อย่างยิ่ง 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมี
นโยบายในการพัฒนายกระดับสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จำหน่ายให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 (พ.ศ. 2543) เรื่อง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร สุขลักษณะทั่วไป 
เพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเอื้อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
อีกทั้งสอดคล้องกับกระแสโลกและนโยบายรัฐบาลในการกำหนดให้มีมาตรฐาน
อาหารเดียวไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือบริโภคภายในประเทศและเพื่อรองรับการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน การเปิดเขตเสรีทางการค้าอาเซียน ตั้งแต่ปี 2558 
การเตรียมความพร้อมในด้านคุณภาพมาตรฐานอาหาร ให้รองรับมาตรการของ
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ประชาคมอาเซียนจึงกำหนดให้อาหารแปรรูป “(Prepared Food Stuff) ต้อง
ปฏิบัติตาม GMP สุขลักษณะ แต่หากนำมาตรฐาน GMP สุขลักษณะทั่วไปมา
บังคับใช้กับอาหารแปรรูป” ดังนั้นการประยุกต์ใช้หลักการแปรรูปอาหารที่บรรจใุน
ภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรุงอาหารพื้นถ่ิน
ให้มีความสะอาดปลอดภัย น่าจะเป็นส่วนหนึ ่งที ่ช ่วยสร้างความมั ่นใจให้กับ
นักท่องเที ่ยวที ่มาเยือนแหล่งท่องเที ่ยว โดยเฉพาะบริเวณชุมชนภูหนองที่
ประกอบด้วย 4 หมู่บ้านหลัก ใกล้กับด่านผ่อนปรนเพื่อข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
การปรับใช้ดังกล่าวให้คงหลักการสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การป้องกันการปนเปื้อน
เบื้องต้น การลด ขจัด ทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค และการป้องกันการปนเปื้อนข้ามในทกุ 
ๆ รายการอาหารที่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ได้จัดเตรียมสำหรับนักท่องเที่ยว 
 

 การผลิตชาไคร้น้ำ 
1. รูปพรรณสัณฐานไคร้น้ำ 

ไคร้น้ำ หรือ ไคร้, ไค้, ไค้น้ำ (ไทย-พายัพ), หึยที้ (กะเหรี่ยง-ฮ่องสอน), แร่(ตราด), 
ไคร้น้ำ (ยะลา), ไคล้หิน (หลังสวน), กะแลแร, แกลแร (มะลายู-ยะลา) เป็นพรรณไม้
ยืนต้น หรือลำต้นแตกออกมาเป็นกอ มีลักษณะของต้นกลมๆ ขนาดเท่าต้นอ้อย ลำ
ต้นไม้ใหญ่มาก อาจมีขนาดเท่านิ้วก้อยหรือนิ้วมือ รากของต้นเป็นฝอยรวมกันเป็น
กระจุกใหญ่ มีเนื้อในสีขาวเปลือกสีน้ำตาลคล้ำ เป็นพืชใบเดี่ยว มีสีเขียว ลักษณะของ
ใบแคบและยาว (ภาพที่ 32) คล้ายใบของต้นชองระอา แต่หนากว่า เมื่อสัมผัสจะ
พบว่ามีความสากและระคายมือ ขนาดของใบกว้างประมาณ 0.5-1 นิ้วยาว 4-6 นิ้ว 
ไคร้น้ำมักข้ึนอยู่ตามริมน้ำหรือริมห้วย รากของต้นนั้นจะแช่อยู่ในน้ำเป็นฝอยเป็นไม้ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ขยายพันธุ์ด้วยการแยกต้น ส่วนมากจะพบทางภาคเหนือ 
จังหวัดที่มีมากคือ ตาก หรือมีขึ้นไปเรื่อยตามเกาะแก่งลำน้ำปิง แต่สามารถพบได้
ทั่วไปตามพื้นที่ปากแม่น้ำหรือตะกอนแม่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริเวณ
เกาะ แก่ง และตะกอนสันทรายตามแม่น้ำโขงก็พบการเจริญของพืชชนิดนี้จำนวน
มาก ในฤดูหน้าแล้งจะพบพืชชนิดนี้เจริญที่โขดหินและสันทรายเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำ
โขงลดลง (ภาพที่ 32) โดยเฉพาะแม่น้ำโขงในเขตบ้านหนองและชุมชนใกล้เคียงจะ
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พบพืชชนิดนี้เป็นจำนวนมากขึ้นตามโขดหิน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นพันโขด
แสนไคล้ ดังนั้น การใช้ประโยชน์และการสร้างเอกลักษณ์เชิงพื้นที่จากตรงนี้จึงมีควา
เป็นไปได้ค่อนข้างสูง 
 
 

    
 
 
 

  
ภาพที่ 27 ใบของต้นไคร้น้ำและต้นไคร้น้ำที่ขึ้นบนพื้นทราย ณ แม่น้ำโขง ในเขต  

อำเภอสังคม-ปากชม (ที่มา: ผศ.ดร. นฤมล ผิวเผ่ือน) 

2. สรรพคุณ  
ยอดอ่อนของต้นยังใช้รับประทานจิ้มกับน้ำพริกได้อร่อยดี เนื้อไม้ภายในเปลือก

นำมาหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ คั่วผสมยาสูบซึ่งทางเหนือจะเรียกว่า ขี้โย รากต้มกับน้ำใช้เป็น
ยาระบาย หรือใช้กินเป็นยาขับปัสสาวะ แต่หากกินมากจะทำให้อาเจียน รากของพืช
ชนิดนี้ยังถูกนำมาใช้ปรุงเป็นยา แก้กษัย ขับปัสสาวะ แก้ไข้เซื่องซึม เบาพิการ ยาง
จากลำต้นใช้กินแก้ไข้มาลาเรีย น้ำต้มจากลำต้นใช้กินเป็นยาขับเหง่ือ ใบและผลใช้ตำ
พอกรักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคันบางประเภท และให้ดื่มน้ำที่ต้มจากใบและผลด้วย ใบ
ไคร้น้ำมีรสฝาดนิดหน่อยและมีศักยภาพในการใช้เป็นชาได้เป็นอย่ างดี ดังนั้นการ
พัฒนา ยอดไคร้น้ำเพื่อเป็นชาพร้อมดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สะท้อนเอกลักษณ์ดินแดน
แห่งพันโขดแสนไคร้จึงเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งการบรรจุกิจกรรมการเก็บใบชาไคร้น้ำให้กับนักท่องเที่ยวที่ชอบการ
ผจญภัยก็น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความดื่มด่ำกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้มากข้ึน
อีกด้วย 
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3. กรรมวิธีการผลิตชาไคร้น้ำ 
1. การเก็บยอดไคร้น้ำ การเก็บยอดไคร้น้ำมีหลักการเช่นเดียวกับการเก็บใบชา

ทั่วไป หากเป็นไปได้ควรเลือกเก็บยอดอ่อนราว ๆ ไม่เกิน 5 ใบ เพื่อให้ได้ใบอ่อนที่
เหมาะต่อการทำชา แต่หากใบอ่อนขาดแคลน อาจใช้ใบที่แก่กว่านั้นแต่อาจส่งผล
กระทบต่อรสของชาที่มีความฝาดเพิ่มขึ้น เมื่อได้ใบชาเป็นที่เรียบร้อยก็ควรนำมาตัด
แต่งและล้างให้สะอาด พร้อมทั้งสะเด็ดน้ำออกให้หมด (ภาพท่ี 33) ก่อนนำไปอบหรือ
ตากแห้ง 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 ใบไคร้น้ำเพื่อผลิตชาไคร้น้ำ ก่อนการตัดแต่ง (ก) หลังการตัดแต่ง (ข) 

2. การทำแห้ง การอบหรือตากใบไคร้น้ำให้แห้งทำได้ทั้งโดยวิธีธรรมชาติ คือ 
การตากแดด หรือ หากต้องการเร่งกระบวนการทำแห้งใบชาอาจอบด้วยตู้อบหรือเตา
อบที่อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส จนใบชาแห้งสนิท (ภาพท่ี 34) เพื่อให้เกิด
การไล่น้ำออกจากใบชาให้หมดจะได้ใบชาอบแห้ง 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 ใบไคร้น้ำที่อบแห้งแล้ว 
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 3. การบดและบรรจุซอง เมื่อได้ใบไคร้น้ำที่แห้งสนิทแล้วนำมาบดด้วย
เครื่องบดหยาบ หรือ เครื่องปั่นอาหาร แล้วนำมาบรรจุซองโดยชั่งน้ำหนักซองละ 1 
กรัม บรรจุในถุงชาที่เป็นกระดาษเซลโลเฟนท่ีมีความสามารถในการดักกากไว้ในซอง 
จากนั้นปิดผนึกซองซองเซลโลเฟน ก่อนนำไปบรรจุในซองทึบแสง เพื่อรักษาคุณภาพ
ชาให้มีความสดอยู่เสมอและป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำที่อาจทำให้ชาขึ้นราได้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 การชั่งและปิดผนึกชาในซองกระดาษเซลโลเฟน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 ชาไคร้น้ำบรรจุในซองกระดาษเซลโลเฟน 
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ภาพที่ 32 ซองทึบแสงที่บรรจุซองชาในกระดาษเซลโลเฟน 

4. การชงชาไคร ้น ้ำ การชงชาสมุนไพรไคร ้น ้ำที ่บรรจ ุซองมีความง ่าย 
สะดวกสบายและเหมาะกับการเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักในแหล่งท่องเที่ยว 
นอกจากนั ้นยังสามารถจำหน่ายเป็นสินค้าของฝากอันเป็นเอกลักษณ์ให ้กับ
นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย การชงชาทำได้โดยฉีกซองทึบแสงออกและดึงซองกระดาษ
เซลโลเฟนที่บรรจุผงชาออกมาใส่ถ้วยชงชา จากนั้นเติมน้ำร้อน (ประมาณ 90 องศา
เซลเซียส) ในถ้วยชาประมาณ 150 มิลลิลิตร แช่ไว้ประมาณ 4-5 นาที จะได้น้ำชา 
โดยน้ำร้อนจะละลายเอาสารประกอบอันเป็นประโยชน์ออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ 
เมื่ออุณหภูมิของน้ำร้อนลดลงในระดับที่สามารถจิบได้พอดี นอกจากนั้นสีของน้ำชา
จะยังเป็นสีเขียวและมีกลิ่นหอมคล้ายชาเขียวอ หากทิ้งไว้นานเกิน 30 นาทีน้ำชาจะ
เร ิ ่มเปล ี ่ยนส ีจากสี เข ียวเป็นส ีน ้ำตาลอ ันเก ิดจากการทำปฏิก ิร ิยาระหว่าง
สารประกอบฟีนอลที่อยู่ในน้ำชากับออกซิเจนในบรรยากาศ   
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                         ก                             ข 

ภาพที่ 33 ชาไคร้น้ำในกระดาษเซลโลเฟนที่แช่น้ำร้อนระหว่าง (ข) และหลัง (ก) การชง 

 5. ฤทธ ิ ์การต ้านอน ุม ูลอ ิสระของชาไคร ้น ้ำ  การด ื ่มชานำมาซึ่ ง
คุณประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะชาสมุนไพรแต่ละชนิดมักทีฤทธิ์เชิงยาที่แตกต่าง
กัน การนำใบพืชชนิดต่าง ๆ มาทำชาจึงมีความคาดหวังว่าผู้ดื่มชาจะได้รับฤทธิ์ต่าง ๆ 
เหล่านั้น ส่วนใหญ่แล้วชาชนิดต่าง ๆ มักทีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่เป็นของเสีย
อันเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกาย ยิ่งต้องอยู่ในภาวะที่มีความเครียดสูง
ยิ่งก่อให้เกิดการสะสมของสารเหล่านี้มากขึ้นทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมเร็วขึ้น การนำ
ไคร้น้ำมาทำชาก็คาดหวังว่า อย่างน้อยในน้ำชานี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อที่
ผู้บริโภคดื่มชาแล้วได้รับสารอันเป็นประโยชน์เหล่านั้น ผลจากการตรวจวิเคราะห์
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อย่อว่า ดีพีพีเอช (DPPH) พบว่าน้ำชาที่ได้จากการชง
ตามกรรมวิธีดังกล่าวมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมี
การเติมน้ำชาลงไปในสารละลายสารอนุมูลอิสระ (เดิมมีสีม่วง) เกิดการเปลี่ยนสี
กลายเป็นสีซีดจางลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อทำการตรวจวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของ
สารละลายอนุมูลอิสระที่มีและไม่มีน้ำชาและนำค่าความแตกต่างนั้นไปคำนวณหา
ระดับการต้านอนุมูลอิสระพบว่ามีค่าสูงถึงร้อยละ 88.88 ± 0.15 แสดงให้เห็นว่าการ
ดื่มชาไคร้น้ำน่าจะทำให้ผู้บริโภคได้รับสารต้านอนุมูลอิสระไม่น้อยทีเดียว 
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ภาพที่ 34 การเปลี่ยนสีของสารละลายอนุมูลอิสระในสภาวะที่มีและไม่มีน้ำชา 

 อาหารเอกลักษณ์จากปลาบึก 
❖ ปลาบึก 

 เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Pangasianodon 
gigas จัดเป็นปลาหนัง หรือปลาที่ไม่มีเกล็ด อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงตั้งแต่ประเทศจีน 
ลาว พม่า ไทย เรื ่อยมาตลอดความยาวของแม่น้ำรวมไปถึงแควสาขาต่าง ๆ เช่น 
แม่น้ำงึม แม่น้ำมูล แม่น้ำสงคราม แต่ไม่พบในตอนปลายของแม่น้ำโขงที่เป็นน้ำกร่อย 
ซึ่งเป็นจุดที่ไหลออกทะเลจีนใต้ ปลาบึกถือเป็นปลาที่อยู่ในสกุล Pangasianodon 
ลักษณะภายนอกที่สามารถแยกแยะปลาบึกออกจากปลาในสกุล Pangasius ซึ่งเป็น
ปลาในสกุลที่ใกล้เคียงที่สุด ได้แก่ลักษณะของฟันและหนวด ปลาบึกไม่มีฟันและ
เกือบจะไม่มีหนวด โดยที่ปลาวัยอ่อนมีฟันและกินปลาอื่นเป็นอาหาร แต่เมื่อโตขึ้นฟัน
จะหลุดไป และตาซึ่งจะอยู่ต่ำกว่ามุมปากเมื่อมองจากด้านหน้าตรง ๆ จะไม่เห็น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการใช้หากินตามพื้นน้ำ อีกทั้งปลาบึกมีซี่กรองเหงือกเล็กกว่าและ
ปลายถุงลมจะลงถึงบริเวณช่วงท้องไม่เกินครีบก้น อีกทั้งความกว้างของปากและส่วน
หัวของปลาบึกก็มีมากกว่า 

 อาหารของปลาบึกในธรรมชาติคือพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ตะไคร่น้ำ แต่เมื่อ
นำมาเลี้ยงก็สามารถรับอาหารชนิดอื่นได้ สามารถโตได้ถึง 3 เมตรและหนัก 150–
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200 กิโลกรัม ใน 5 ปี ปลาที่หนักท่ีสุดเท่าท่ีเคยจับได้เป็นตัวเมีย (บางรายงานระบุผิด
ว่าเป็นตัวผู้) ยาว 2.7 เมตร และหนัก 293 กิโลกรัม (646 ปอนด์) เจ้าหน้าที่กรม
ประมงสามารถรีดไข่ได้สำเร็จแต่ปลาตัวนี้ก็ตายก่อนที่จะปล่อยกลับธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 ปลาบึก  

ที่มา: https://www.matichon.co.th 

ในธรรมชาติยังไม่มีผู้พบปลาวัยอ่อน ปลาบึกเป็นปลาที่อพยพว่ายน้ำจาก

แม่น้ำโขงในเขตประเทศจีน เพื่อที่จะไปผสมพันธุ์และวางไข่ที่ทะเลสาบเขมร โดย

ฤดูกาลที่ปลาอพยพมานั้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะถือว่าเป็นประเพณี

จับปลาบึก โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปลาบึกได้รับฉายาว่า "ราชินีแห่งแม่น้ำโขง" 

และมีอีกช่ือเรียกหนึ่งว่า "ไตรราช" ขณะที่ชาวจีนจะเรียกว่า "ปลาขงเบ้ง" เนื่องจากมี

ปรัมปราเล่าว่า ขงเบ้งเมื่อครั้งยกทัพมาทำศึกในภาคใต้ของจีนนั้นได้เกิดเสบียงอาหาร

ขาดแคลน จึงอธิษฐานแล้วโยนกุนเชียงลงในน้ำกลายเป็นปลาขนาดใหญ่เพื่ อเป็น

เสบียงของกองทัพ คือ ปลาบึก เนื้อปลาชนิดนี้ถือเป็นอาหารที่ราคาสูงในประเทศลาว 

ในอดีตมีการประกอบพิธีกรรมร่วมกับการจับปลาบึก ซึ่งมีการจับเพียงครั้งเดียวต่อปี 

และเนื้อปลาก็พบเห็นได้น้อยตามตลาด  
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นอกจากเนื้อแล้ว ตับและไข่ปลาหมักเป็นอาหารรสชาติดี เนื้อปลาบึกมีราคา

ซื้อขายที่แพงเนื่องจากเป็นปลาที่ไม่ได้มีการเพาะเลี้ยง จึงไม่สามารถกำหนดขนาด

ของปลาได้ และได้มาจากการจับในฤดูกาลเท่านั้น ปลาบึกมีความเชื่อว่า เมื่อได้

รับประทานแล้วจะมีอายุยืนยาว เนื้อของปลาบึกจะมีลักษณะคล้ายกับหมูสามชั้น มี

ชั้นของหนัง ไขมัน และเนื้อ ปลาบึกจัดเป็นปลาที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการ

จับปลามากเกินไป คุณภาพน้ำท่ีแย่ลงจากการพัฒนาและการสร้างเขื่อนบริเวณต้นนำ้ 

ปัจจุบันสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติจัดปลาบึกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered) และติดอยู่ในบัญชี ไซเตส กลุ่ม 

1 ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าท้ายบัญชีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (ไซเตส) (ลำดับท่ี 909) 

ปลาบึกที่มีขายในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการผสมเทียม โดยกรมประมง

สามารถผสมเทียมได้ทั้งในบ่อดินและปัจจุบันสามารถเพาะได้ในบ่อปูนซีเมนต์ได้ด้วย 

โดยได้ลูกปลาออกมานำไปปล่อยไปในแหล่งน้ำหลายแห่งในประเทศ มีเขื่อนบางลาง 

จังหวัดยะลา เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และบ่อน้ำภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม เป็นอาทิ โดยมีการกำหนดให้จับได้เป็นช่วงระยะเวลาและปริมาณที่

ชัดเจน เช่น ที่เขื ่อนแก่งกระจานมีการปล่อยปลาบึกลงไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 มี

กำหนดในช่วงปลายปีถึงต้นปี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว ที่น้ำจะมีอุณหภูมิเย็น ปลา

บึกจะลอยตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้ำเพ่ือเล่นน้ำทำให้จับได้ 

แม่น้ำโขงบริเวณที่ตั้งของบ้านหนองและชุมชนใกล้เคียงมีลักษณะที่เหมาะต่อ

การอยู่อาศัยและการเลี้ยงปลาบึกเป็นอย่างดี เนื่องจากมีเกาะแก่งเยอะและบางส่วน

มีกระแสน้ำที่หมุนวนเป็นบ่อลึกที่ตรงกลางแม่น้ำทำให้เหมาะต่อการอยู่อาศัยของ

ปลาบึก จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านหนอง ซึ่งหมายถึงหนองปลาบึก และ

ได้มีการพยายามหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นสารเพื่อสื่อถึงนักท่องเที่ยว จนเกิด
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เป็นจุดท่องเที่ยวที่ควรไปถ่ายรูป หรือเชคอิน (Check in) ที่เรียกว่า แลนด์มาร์ค 

(Land mark) ชุมชนและการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งได้

ร่วมกันสร้างสัญลักษณ์แห่งหนองปลาบึกขึ้นบริเวณจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่บ้านหนอง 

จนเป็นที่จดจำสำหรับนักท่องเที่ยวและมีภาพเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ มากมาย ข้อมูล

ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ้านหนอง หากได้ลิ้ม

ลองรายการอาหารที่แปรรูปจากปลาบึกในแหล่งปลาบึกน่าจะเป็นการสร้างความ

ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวที่ได้รับความพึงพอใจก็จะมี

การีวิวสินค้าและบริการในสื ่อบนโลกโซเชียลทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่สู่วงกว้างได้ในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 สถานที่เอกลักษณ์รูปปลาทีบ่้านหนอง 

การแปรรูปเป็นรายการอาหาร 

ปลาบึกถูกนำมาแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายรายการ ส่วนมากแล้วมักจะ
เป็นรายการอาหารเด่นประจำร้านอาหารที่เปิดให้บริการแถบแม่น้ำโขงในแทบทุก
จังหวัด รายการอาหารเหล่านั้น ได้แก่ ปลาบึกทอดน้ำปลา เป็นต้น กรรมวิธีในการ
ปรุงอาหารเหล่านี้มักจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เครื่องเทศและกรรมวิธีกไ็ด้รับการ
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พัฒนาจนเป็นรูปแบบท่ีเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานเหล่านั้นอาจทำให้
เกิดบรรทัดฐานสำหรับผู้บริโภคใช้ในการแยกแยะลักษณะของอาหารแต่ละรายการ
บนความเป็นมาตรฐานเหล่านั้นอาจทำให้ขาดเสน่ห์ท่ีเรียกว่าเอกลักษณ์ไป ดังนั้นการ
ปรุงอาหารให้มีเอกลักณ์จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ควรได้รับการส่งเสริม  

จุดเด่นในเชิงพื้นที่ เป็นจุดขายสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวแบบพักค้างแรม 

โดยความโดดเด่นของสถานที่เหล่านั ้นมักถูกนำมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวใน

หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ หนึ่งในแนวความคิดที่พบเห็นบ่อย

ก็ได้แก่ การรังสรรค์รายการอาหารจากวัตถุดิบที่พบได้เฉพาะในท้องถิ่นนั้น การ

สร้างสรรค์รายการอาหารจากปลาบึกจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อสร้างจุดขายให้กับ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่บ้านหนองและชุมชนใกล้เคียง 

รายการอาหารเหล่านั้นน่าจะต้องมีความแตกต่างจากร้านอาหารทั่วไปและควรมีการ

ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้มากที่สุด กรรมวิธีในการทำก็ไม่ควรเรียบง่ายจนเกินไปเพราะ

จะทำให้คุณค่าของรายการอาหารด้อยตามลงไป รายการอาหารที่น่าจะมีศักยภาพ

เพื่อชูให้เป็นอาหารเอกลักษณ์น่าจะเป็นการทำหลามปลาบึก 

 การทำหลามปลาบึก 
หลามปลา เป็นวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ได้รบัอิทธิพลมาจากการแปรรปู

อาหารในพื้นที่หนาวเย็น เชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่สืบต่อกันมาจากชุมชน

ชาวจ ีน ป ัจจ ุบ ันกลายเป ็นว ัฒนธรรมการบร ิโภคของคนในภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผู ้คนมีเชื ้อสายไทยใหญ่ มีบุคลิกอ่อนหวาน ซื่อ บริสุทธิ์ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรับประทานอาหารของคนภาคเหนือสมาชิกในบ้านจะนั่งล้อมวง

กันและรับประทานอาหารบนเสื่อที่ปูพื้นแทนการนั่งโต๊ะ การคิดสร้างสรรค์รายการ

อาหารสำหรับคนในกลุ่มนี้มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ของคนใน

ครอบครัว ช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็นผู้คนต้องสุมไฟไล่หนาวทำให้เกิดการล้อม
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วงกันและเกิดการสร้างสรรค์รายการอาหารระหว่างนั้นไปในตัว เช่น ข้าวจี่ ข้าวหลาม 

เป็นต้น ซึ ่งจ ัดเป็นอาหารว่างหรือของหวาน นอกจากนั ้นการทำหลามยังถูก

ประยุกต์ใช้ในการทำอาหารคาวได้ด้วย ในการทำหลามปลามีวิธีการดังนี้ ส่วนผสมใน

การทำหลามปลา ได้แก่ เนื้อปลา 1 ตัว ใบมะกรูด 7 ใบ ผักชีฝรั่ง 10 ใบ ผักชีต้นหอม 

เครื่องปรุง พริกแห้ง 20 เม็ด หอมแดง 7 หัว กระเทียม 2 หัว ข่าหั่น 1 ช้อนโต๊ะ 

ตะไคร้หั่น 2 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 1 ช้อนชา มะนาว 1 ช้อนโต๊ะ 

วิธีทำเริ่มต้นจากขอดเกล็ดแล้วควักเครื่องในปลา ออกให้หมดล่างให้สะอาด

เช็ดให้แห้ง สับเป็นชิ้นพอคําใส่อ่างผสมเตรียมไว้ โคลกทุกอย่างพอหยาบ (พริกแห้ง 

ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม ใบมะกรุด เกลือ) ตักใส่ภาชนะสำหรับคลุก จากนั้น

คลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาและซอสปรุงรส คลุกเคล้าให้เข้ากัน นําปลาที่

คลุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว ใส่ลงกระบอกไม้ไผ่ ใช้ไม้คนด้ามยาวดันลงไปในกระบอกให้

เต็ม ย่างไฟ หรือผงิไฟจนน้ำใกล้จะแห้งแล้วนําส่วนผสมที่เหลือ (ใบมะกรูด, ผักชีฝรั่ง, 

ข่าหั่น, ตะไคร้หั่น, หอมแดง) ใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่ใช้ไม้คนไปมา ย่างไฟ หรือผิงไฟ

จนได้ที่แล้วให้โขลกกระเทียมและหั่นต้นหอมผักชีไว้ เทหลาม ปลา ออกจากกระบอก

แล้วนำมะแข่นและกระเทียมที่เตรียมไว้ มาผสมอีกครั้ง ตักใส่ถ้วยแกงวางบนขันโตก

ที่เตรียมเครื่องเคียงไว้ 

 

 

 

 

  
ภาพที่ 37 การเผาปลาในกระบอกไม้ไผ่ที่บ้านหนองเพื่อผลิตหลามปลา 
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 อย่างไรก็ตาม รสชาติ กรรมวิธีและส่วนผสมในการทำหลามปลาอาจ

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในการบริโภคของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการประยุกต์

เอารายการหลามปลามาเป็นอาหารเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่จึงควรได้รับการค้นหา ไม่

ว่าจะเป็นลูกเล่นด้านเครื่องเทศ กรรมวิธีในการเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุง และ

การตกแต่งจานอาหารก่อนนำเสิร์ฟ ล้วนเป็นศาสตร์และศิลป์ที่น่าประทับใจของแต่

ละพื้นท่ี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น

รูปธรรม 

1. ส่งเสริมให้บรรจุรายการอาหารที่ได้รับการพัฒนาในโครงการนี้

ในสถานประกอบการที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (ทั้งชาไคร้นำ

และหลามปลาบึก) เพื่อเป็นอาหารสัญลักษณ์พื้นถิ่น (Signature 

foods) 

2.  ยกระดับกรรมวิธีการผลิตชาไคร้นำให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้ง

สร้างตราสินค้าที่สื่อถึงชุมชน และเน้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มี

ศักยภาพในการจำหน่ายทั้งในตลาดภายในพื้นที่และตลาดจากคำ

สั่งซื้อ (On site and On -line Market) 

ข้อเสนอแนะ 
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สื่อและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการท่องเท่ียว 

โดยชุมชนของพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 
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สื่อและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการท่องเท่ียวโดยชุมชนของพ้ืนที่ชุมชน

โดยรอบภูหนอง 

สิริกานต์ สุวรรณผู 

บทนำ 

 งานวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที ่ยว

จังหวัดหนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ควรส่งเสริม

เส้นทางการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดหนองคายควบคู่กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสร้าง

สาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐานให้เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว จัดสิ่งอำนวยความสะดวก 

และออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่มุ ่งเน้นการนำเสนอกิจกรรมและรายการนำ

เที่ยวที่หลากหลาย การพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนของ

ชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนการค้า อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย กับเมืองสัง

ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ จึงควรเริ่มต้นที่การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อเป็น

แนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน และเพื่อเป็นเนื้อหา 

(Message) ในการสื่อสารภายในชุมชนและกับสาธารณะ ทั้งนี้ เนื่องจากการสื่อสาร

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกช่วงเวลาของการท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจท่องเที่ยวก็ต้องแสวงหาข้อมูลข่าวารเพื่อตัดสินใจว่าควรจะไป

เที่ยวหรือไม่ ที่ไหน เมื่อไหร่ กับใคร นานแค่ไหน ฯลฯ ระหว่างไปเที่ยวก็ต้องใช้การ

สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในกิจกรรมการซื้อของช้อปปิ้ง ถ่ายรูป พูดคุยกับผู้คนและ

หลังจากกลับจากการท่องเที่ยวแล้วก็ยังใช้การสื่อสารบางรูปแบบ เช่น เล่าให้เพื่อนฝูง

ฟัง หรือเขียนรีวิวบนสื่ออินเตอร์เน็ต  
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 ทั้งนี้ หากใช้ “ช่วงเวลา” เข้าไปจับว่าในช่วง “ก่อนระหว่างและหลัง” ของ

การท่องเที่ยวนั้น การสื่อสารได้เข้าไปมีบทบาทอย่างไรบ้าง ผลจากการประมวล

งานวิจัยด้าน “การสื่อสารการท่องเที่ยว” ให้ข้อสรุปว่า งานศึกษาส่วนใหญ่จะสนใจ

ช่วงเวลาก่อนจะไปเที่ยว กล่าวคือ การใช้การสื่อสารชวนคนไปเที่ยว (แก้วเทพ , 

2557, p. คำนำ) งานวิจัยนี้จึงจะให้ความสนใจประเด็นการสื่อสารกับการท่องเที่ยว

ในทุกช่วงเวลา ทั้งช่วงก่อนการท่องเที่ยว (การสร้างสื่อเว็บเพจและสื่อภาพยนตร์สั้น

เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว) ช่วงระหว่างการท่องเที่ยว (สื่อคู่มือท่องเที่ยว

และกิจกรรมนักสื่อความหมายและนักเล่าเรื่องชุมชน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวขณะท่องเที่ยว) และหลังการท่องเที่ยว (กิจกรรมนักสื่อความหมายและนัก

เล่าเรื่องชุมชน เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวส่งต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับ

ผู้รับสารคนอ่ืน) โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน 

จากงานวิจัยเดิม 

1. Demand Regional Tourists Visiting Lao People’s Democratic 
Republic: A Dynamic Panel Data Approach งานวิจัย พบว่า การท่องเที่ยว
ไทยและสปป.ลาว มีจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวท่ีเกื้อกูลกัน (Complementary 
destination) ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยคือกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของ สปป. 
ลาว (Nonthapot & Ueasin, 2014) ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
หนองคายก็เป็นไปได้ในลักษณะการกระตุ้นนักท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวลาวใน
เขตพื้นท่ีต่าง ๆ ของจังหวัดหนองคาย (Nonthapot & Wattanakul, 2013) 

2. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจากความต้องการของนักท่องเที่ยวสองฝั่งโขงใน
จังหวัดหนองคายและบึงกาฬเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(นนทพจน์, ถมยา, กะการดี, และ ศรีชัยโย, 2562) งานวิจัย พบว่า ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ จังหวัดหนองคาย นิยมเดินทางเข้ามาทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  ดังนั ้น จึงควรมุ่งนำเสนอ
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เส้นทางการท่องเที ่ยวแบบผสมผสานหลาย ๆ เส้นทางโดยการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐานให้เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว (ด้าน
ผลิตภัณฑ์) และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้
ดีมากขึ้น ในขณะเดียวกันสำหรับนครเวียงจันทน์  ควรมุ่งนำเสนอเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่ไปกับทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ 
การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวจึงมุ่งเน้นการนำเสนอกิจกรรมและรายการนำ
เที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้รับจากรูปแบบการนำเที่ยวตาม
เส้นทางการท่องเที่ยว 

 กระบวนการค้นหาอัตลักษณ์  

 การช่วยชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอันจะเป็นแนวทางใน“การ 

พัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุด

ผ่อนปรนการค้า  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  กับเมืองสังทอง  นครหลวง

เวียงจันทน์ (Border Tourism  development of Phunong Communities link 

to Trade Border Check Point between Sangkhom District, Nong Khai 

Province and Sangthong District, Vientiance capital) และเพ ื ่อเป ็นเน ื ้อหา 

(message) ในการสื่อสารภายในชุมชนและกับสาธารณะ อัตลักษณ์ (Identity) เป็น

คำที่ถูกพูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันทั้งในระดับโลกและระดับสากล ระดับท้องถิ่น และ

ระดับบุคคล โดยอัตลักษณ์ไม่เพียงแต่จะเป็นประเด็นทางวิชาการที่กำลังได้รับความ

สนใจมากขึ้นในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางความคิดเพื่อที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองให้ชัดแจ้งเท่าน้ัน หากแต่ยังเป็นเรื่องราวใน

ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นมิติของชาติพันธุ์ ชนช้ัน สถานภาพทางครอบครัวและ

ศาสนา โดยทฤษฎีอัตลักณ์กำเนิดขึ้นในช่วง ปี ค.ศ. 1950-1960 โดยนักปรัชญา 3 

ท่าน คือ เจ. เจ. ซี. สมาร์ท, ยู. ที. เพลส และเฮอร์เบิรต์ ฟิลก์ (J.J.C. Smart, U.T. 

Place and Herbert Feigl) ทฤษฎีนี้อาศัยกรอบแนวคิดในช่วงศตวรรษที่ 17 เป็น
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ต้นมา เน้นการวิจัยสมัยใหม่ที่มองระบบการทำงานของสมอง (Brian function) ซึ่ง

แบ่งหน้าที่ออกเป็นสองส่วน อีกทั้งเป็นการมองว่าสมองแต่ละส่วนจะทำหน้าที่

แตกต่างกันออกไป เช่น สมองส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดเกิดจากสมอง

ส่วนกลางและจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ จากแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดประโยคที่ว่าสมอง

คือจิตใจ (Your mind is your brain) 

 Kathryn Woodward (1997) กล ่าวว ่า “อ ัตล ักษณ์” เป ็นคำที ่ต ้อง

เชื่อมโยงกับคำว่า “ความแตกต่าง” (difference) การที่คนให้นิยามตัวเองว่า “ฉันคือ

ใคร” มักจะวางอยู่บนรากฐานของความเข้าใจ “ฉันแตกต่างจากใคร” เช่น แตกต่าง

กันที่ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา อาทิ คนไทยบอกว่าตัวเองแตกต่างจากคนลาวที่เจริญ

กว่า  มีวิถีชีวิตไปในทางวัตถุมากกว่าชาวลาว  การสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างจึงมัก

นำมาซึ่งการถือว่าคนอื่นเป็นคนนอกคนแปลกหน้า และมักจะนำมาซึ่งการทะเลาะ

เบาะแว้งหรือการรบราฆ่าฟันถ้าจำ เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของตนให้คงอยู่เพราะเราไม่

สามารถใช้ชีวิตในกรอบของคนอ่ืนได้ (สุพันอ่างทอง, 2555) 

 เหตุที่ต้องให้ความสำคัญกับการค้นหาอัตลักษณ์ เนื่องจากอัตลักษณ์ถูก

นำมาใช้เป็นเครื่องมือกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวหรือ

จุดเด่นของบุคคล องค์กร และสถานที่ เพื่อให้เป็นที่รู้จกและดึงดูดความสนใจจาก

กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อแข่งขันกันอย่าง

รุนแรง อัตลักษณ์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายบริบท ได้แก่ อัตลักษณ์ของ

วัยรุ่นฮิพฮอพ อัตลักษณ์ของเพศที่สาม อัตลักษณ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีบุคคล  

องค์กรและสถานที่ต่าง ๆ ใช้อัตลักษณ์เป็นการประชาสัมพันธ์ตนเองให้เป็นที่รู้จักแก่

กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน เช่น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี

ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้
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เป็นที่รู ้จักและดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและ

สัมผัสอัตลักษณ์ที่สวยงามและหลากหลายของจังหวัดมากข้ึน (สุพันอ่างทอง, 2555) 

 การจัดกิจกรรมนักวิจัยได้พูดคุยทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับนิยาม

ของอัตลักษณ์และความสำคัญของอัตลักษณ์ต่อการท่องเที่ยว โดยยกตัวอย่าง “การ

ใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี” ขั ้นต่อมา

นักวิจัยได้ระดมความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน โดย

อาศัยกลยุทธ์การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผลการระดมความคิดเห็นสามารถ

สรุปอัตลักษณ์ของชุมชนโดยรอบภูหนอง ดังนี้ 

 1. สถานที่ท่องเที่ยว ตัวแทนชุมชนคิดว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ ภู

โล้น ภูหนอง ด่านดอนเจ้า (ฝั่งลาว) หนองปลาบึก เหมืองทองแดง พันโขดแสนไคร้ 

เตาปูนโบราณ สวนเชิงเกษตร สวนผลไม้ ไร่กาแฟ  

 2. ด้านพันธุ์ไม้ ประกอบด้วย หว้าน้ำส้มแหนบ ไคร้น้ำ ผักขม ชีฟ้า ชีช้าง 

รุ้ง ก่อ เก้าหิน มะเดื่อ กระโดนน้ำ  

 3. ด้านที่พักแรม ประกอบด้วย ทิวทัศน์ริมโขงและหนองปลาบึก รูปแบบ

ส่วนตัวหรือเรียนรู้ชุมชน รูปแบบร่วมสมัยหรือทันสมัย รูปแบบเต็นท์หรือบ้านพัก 

เน้นกิจกรรมวิถีชาวบ้าน  

 4. ด้านอาหาร ประกอบด้วย เห็ดป่า หน่อไม้ ปลาบึก (ปลาน้ำโขง) กุ้งฝอย 

ไส้อั่ว แจ่วบอง  

 5. ผลไม้ ประกอบด้วย กล้วย ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ แก้วมังกร ลำไย ก่อ (nut 

พื้นเมือง) 
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 งานวิจัยร่วมและการค้นหาอัตลักษณ์สู่การสื่อสารเพ่ือการท่องเท่ียว 

1.การพัฒนาแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในด้านรายการนำเที่ยว เส้นทางการนำ

เที่ยวและการขนส่งในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนองเชื่อมโยงกับเมืองสังทอง สปป.

ลาว ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 

 การวิจัยในประเด็นแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในด้านรายการนำเที่ยว 

เส้นทางการนำเที่ยว และการขนส่งในพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบภูหนองเชื่อมโยงกับเมืองสัง

ทอง สปป. ลาว ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนนั้น ปรากฏแหล่งท่องเที่ยวที่ของ

ชุมชนที่มีศักยภาพจำนวนมาก ทั้งนี้ ในกรณีของการจัดทำสื่อคู่มือชุมชนและการ

จัดทำสื่อเว็บเพจน้ัน สามารถนำข้อมูลทั้งหมดไปสื่อสารกับกลุ่มผู้รับสารได้ หากแต่ใน

การจัดทำสื่อภาพยนตร์สั้นนั้น  จำเป็นจะต้องเลือกนำเสนอสถานท่ีท่องเที่ยวบางแห่ง 

เพื่อให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของสื่อ ผู้วิจัยจึงได้ระดมความคิดเห็นร่วมกับนกัวิจัย

ที่รับผิดชอบในประเด็นการศึกษาเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เพือ่นำเสนอในสื่อได้ จนกระทั่งได้ข้อสรุปเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ดังนี้ 

  1) ภูหนอง   

 2) จุดชมวิวอ่างปลาบึก ล่องเรือชมไฮไลท์ (คอนหินบ่อง แก่งพาล หาดก้อน
ทั่ง หาดก้อนแดง ผ่านดอนเจ้าวัดโบราณในเขต สปป.ลาว ทุ่งต้นไคร้ใหญ่ที่สุดในโลก) 

  3) กลับขึ้นท่าเรือบ้านภูเขาทอง ชมเตาปูนเคี้ยวหมากโบราณ  

  4) วัดภูเขาทอง ชมแหล่งขุดทองแดงโบราณ 

  5) ภูโล้น ประตูสัมฤทธ์ิโบราณ 
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2. เพื่อให้ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนองเชื่อมโยงกับเมืองสัง

ทอง สปป.ลาว ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 

 การวิจัยในประเด็นความรู้เรื ่องพันธุ ์ไม้ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 

ปรากฏพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดทั้งพืชที่พบมากบริเวณเส้นทางเดินขึ้นจุดชมวิวภู

หนอง และพืชที่พบในแม่น้ำโขง ทั้งนี้ ในกรณีของการจัดทำสื่อคู่มือชุมชนและการ

จัดทำสื่อเว็บเพจนั้น สามารถนำข้อมูลทั้งหมดไปสื่อสารกับกลุ่มผู้รับสารได้  หากแต่

ในการจัดทำสื่อภาพยนตร์สั้นนั้น จำเป็นจะต้องเลือกนำเสนอพันธุ์ไม้บางชนิดเท่านั้น 

เพื่อให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของสื่อ ผู้วิจัยจึงได้ระดมความคิดเห็นร่วมกับนกัวิจัย

ที่รับผิดชอบในประเด็นการศึกษาเพื่อหาข้อสรุปเกี ่ยวกับพันธุ ์ไม้ที่ น่าสนใจและ

สามารถเป็นตัวแทนของพันธุ์ไว้ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอในสื่อได้ จนกระทั่งได้ข้อสรุปเป็น

พันธุ์ไม้ 2 ชนิด ได้แก่ 

 1) ก้าว ชื ่อวิทยาศาสตร์ Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G. 

Willson & J.T.Waterh ชื่อวงศ์ วงศ์หว้า (Myrtaceae) ต้นก้าวหรือคนในท้องถิ่น

เรียกต้น “ก้าวหิน” เป็นพืชชนิดหนึ่งในวงศ์หว้า ที่ภูหนองพบได้มากบริเวณป่าเต็งรัง 

และเป็นชนิดที่ขึ้นในบริเวณจุดชมวิวภูหนองเช่นเดียวกับต้นรัง ก่อ และช้างน้าว ต้น

ก้าวเป็นพรรณไม้ชนิดเดียวกันกับที่พบในภูเขาควาย สปป.ลาว เพื่อเป็นตัวแทน

ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างไทย-ลาว ซึ่งมีความใกล้เคียงกันหลายอย่าง รวมทั้ง

พันธุ์ไม้ 

 2) ก่อข ี ้หมู ช ื ่อว ิทยาศาสตร ์ Lithocarpus harmandii (Hickel & A. 
Camus) A. Camus ชื่อวงศ์ Fagaceae ก่อ เป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับเกาลัด แต่มี
ขนาดเล็กกว่า เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่พบได้มากในพื้นที่ภูหนอง โดยหากมองจากจุด
ชมวิวลงมาตามไหล่เขาจะเห็นยอดของต้นก่อข้ึนหนาแน่น โดยช่วงเวลาที่ออกดอกจะ
มีช่อดอกยาวออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ ๆ กับปลายกิ่ง หลังออกดอกแล้วจะแตก
ใบอ่อนที่มีสีส้มแดง มองเห็นได้ชัดเจนจากจุดชมวิว เริ่มติดผลในช่วงเดือนมิถุนายน 
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ผลของก่อสามารถนำมาคั่วรับประทานได้เช่นเดียวกับเกาลัด เพื่อเป็นตัวแทนของพืช
ที่มีลักษณะของความเป็นสากลของพืชพื้นถิ่นที่สามารถรับประทานได้ในลักษณะ
เดียวกับพืชตระกูล nut ของตะวันตกท่ีกำลังได้รับความนิยม 

3. การส่งเสริมการพัฒนาที่พักแรมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 

 การวิจัยในประเด็นส่งเสริมการพัฒนาที่พักแรมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภู

หนองนั้นมีกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก ่

  1) นายพงษ์พันธ์ วิชัยยนต์ 
  2) นางลัดดา ธาตุเสียว 
  3) นางนิดหน่อย ยาแก้ว 
  4) นางประนอม ชานัย 

 ซึ่งสามารถนำไปสื่อสารผ่านสื่อคู่มือชุมชน สื่อเว็บเพจได้ทั้งหมด เนื่องจาก

มีจำนวนน้อย ยกเว้น สื่อภาพยนตร์สั้นที่อาจไม่สามารถนำเสนอที่พักแรมทุกแห่งได้

ในการดำเนินเรื่อง นักวิจัยจึงเลือกที่พักแรมที่มีคุณลักษณะของอัตลักษณ์ที่พักแรม

ของชุมชน อันได้แก่ ความร่วมสมัย ความเป็นส่วนตัว ความสัมพันธ์กับชุมชน และ

ทิวทัศน์ริมน้ำโขง เพื่อเป็นตัวแทนของที่พักแรมของชุมชนทั้งหมด 

 4. เพ่ือพัฒนาและยกระดับอาหารชุมชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง 

 การวิจัยในประเด็นการพัฒนาและยกระดับอาหารชุมชนในพื้นที่ชุมชน
โดยรอบภูหนองนั้น นักวิจัยที่รับผิดชอบประเด็นได้พัฒนาและยกระดับอาหารชุมชน 
2 ชนิด ได้แก่ 

  1) ชาไคร้น้ำ 
  2) หลามปลาบึก 

 ซึ่งสามารถนำไปสื่อสารผ่านสื่อคู่มือชุมชน สื่อเว็บเพจ และสื่อภาพยนตร์

สั้นได้ทั้งหมด เนื่องจากมีจำนวนน้อยและมีประเด็นนำเสนอท่ีสามารถลงรายละเอียด

ในสื่อท้ัง 3 ประเภท ได้อย่างครบถ้วน ยกเว้นสื่อภาพยนตร์สั้นที่อาจไม่ได้มุ่งเน้นการ
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นำเสนอในเชิงของความรู้เกี ่ยวกับอาหาร แต่อาจจะต้องนำเสนอในแง่มุมอื ่นให้

เหมาะสมกับคุณลักษณะของสื่อแทน 

 งานวิจัยร่วมและการค้นหาอัตลักษณ์สู่การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ผู้วิจัย

ได้นำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ผ่านการระดมความคิดเห็นร่วมกับนักวิจัยในแต่ละประเด็น  

เพื่อนำไปสู่การวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 คือ เพื่อนำเสนอสื่อและเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนองเชื่อมโยงกับ

เมืองสังทอง สปป. ลาว ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ต่อไป 

 การนำงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นไปใชป้ระโยชน์ด้วยเคร่ืองมือการสื่อสาร 
 1. คู่มือชุมชน จำนวน 80 เล่ม ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และ PDF File 

  2. เว็บเพจ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3. ภาพยนตร์สั้น เมื่อนำข้อมูลจากงานวิจัยร่วมและการค้นหาอัตลักษณ์
สู่การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวมาวิเคราะห์ร่วมกับคุณสมบัติของสื่อสารและผู้รับสาร 
ผู้วิจัยและทีมวิจัยได้ร่วมพัฒนาบทภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
เบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรประชาสัมพันธ์สื่อท่ีมีใหเ้ป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ในวงกว้าง 

โดยเน้นไปท่ีการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ 



49 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การขนส่งในพื้นที่ชมุชนโดยรอบภูหนอง 

เชื่อมโยงกับเมืองสงัทองสปป.ลาว  

ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 
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การขนส่งในพืน้ที่ชุมชนโดยรอบภูหนองเชื่อมโยงกับเมืองสังทองสปป.ลาว  
ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 

ศักรินทร์ นนทพจน์ 

บทนำ 

 การขนส่งในพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนองเชื่อมโยงกับเมืองสังทองสปป.ลาว 
ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน การท่องเที่ยวบริเวณรอบชุมชนภูหนองนั้น ในการ
ท่องเที่ยวโดยทั่วไป จำแนกกิจกรรมที่ต้องมีการท่องเที่ยวจะอยู่บนพื้นฐานการขนส่ง
นักท่องเที่ยวใน 2 ลักษณะคือ การขนส่งทางน้ำ กิจกรรมแรก คือ การล่องเรือผ่าน
บริเวณที่เรียกว่า พันโขดแสนไคร้ และกิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรมนั่งรถอีแต๊ก (รถไถ
นาดัดแปลงเพื่อรับผู้โดยสาร) โดยมีเป้าหมายหลักคือ การชมทัศนียภาพของภูหนอง 
ตลอดจนการเดินทางชมเหมืองทองคำโบราณและสถานที ่ต่าง ๆ ในชุมชน การ
ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผู้ให้บริการขับเรือโดยสารและขับรถอีแต๊ก จึงได้
จัดทำแนวทางการสร้างความปลอดภัยจากการขนส่งนักท่องเที่ยว และฐานข้อมูลผู้
ขับรถและเรือ มีข้อมูลดังนี้ 

 รูปแบบการขนส่งในชุมชน 
❖ กลุ่มผู้ขบัรถอีแต๊ก 

 ด้วยเส้นทางการขึ้นชมทัศนียภาพภูหนองนั้น เส้นทางการเดินเป็นป่าชุมชน 
ซึ่งมิใช่การขับรถบนถนนโดยตรงจึงไม่สามารถทำตามโดยต้องมีการขับรถขึ้นเขาเป็น
ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยเบื้องต้นทางกลุ่มก็ได้เลือกผู้นำชุมชนเป็นหัวหน้ากลุ่ม คือ 
นายบุญชิน แก้วทำมัง เป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยใช้ชื่อกลุ่มขับรถว่า“ชุมชนการท่องเที่ยว
ภูหนอง” ในการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยได้ดำเนินการตามหลักพื้นฐานและทาง
ชุมชนได้มีการปรับปรุงดังนี ้

       1) การปรับถนนขึ้นภูเขาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เนื่องจากสภาพ
ดินภูเขาบริเวณภูหนองเป็นดินปนทราย ทำให้ไม่คงทนสภาพถาวร ดังนั้นจะต้องมี
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การตรวจสอบสภาพถนน โดยเฉพาะจุดที่ขรุขระ และไหล่ทางสูงกว่าถนน จะต้องเพิ่ม
การระมัดระวังเป็นพิเศษ 

       2) การใช้สีบริเวณจุดมุมโค้ง ด้วยลักษณะของทางขึ้นภูหนองนั้นมี
ลักษณะเป็นภูเขาและการถนนเป็นลักษณะวน ทำให้เส้นทางนั้นโค้งและลาดชัน
สลับกันถนนเป็นก้อนหินและดินทรายปะปน ปัญหาของพื้นที่ในช่วง 4.30 น. ของ
ตอนเช้านักท่องเที่ยวจะมารอขึ้นรถอีแต๊กบริเวณลานจอดรถขึ้นชมทะเลหมอกภู
หนองตรงลานวัดป่าโนนสว่าง ด้วยความมืดในบริเวณมุมโค้งบริเวณเส้นทาง 
โดยเฉพาะเส้นทางหักศอกอาจทำให้เกิดอันตรายได้ จึงมีการสร้างจุดเลี้ยวโดยการใช้
สีสะท้อนแสงกับไฟรถ เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขี่ เช่น กระดาษสติกเกอร์สีสะท้อนที่ไม่
ทำลายธรรมชาติ เป็นต้น โดยลักษณะของเส้นทางการขึ้นภูหนอง และการปรับปรุง
เส้นทางขึ้นภูหนองนั้น แสดงดังภาพท่ี 38 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 สภาพทางขึ้นภูหนอง และกจิกรรมปรับปรุงเส้นทางขึ้นภูหนองผ่านป่าชุมชน 

       3) การแจ้งช่ือเล่น หรือการแสดงหมายเลขรถและหมายเลขผู้ขับขี่เพ่ือ
ป้องกันการขึ้นรถผิด ติดต่อสอบถาม หรือร้องเรียนกรณีมีปัญหาหรือต้องการความ
ช่วยเหลือ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาคือการจัดให้มีเสื้อสะท้อนแสงหรือเสื้อจราจร โดย
มีทะเบียนหมายเลขไว้สวมทับกับเสื้อปกติ นอกจากจะสะท้อนแสงแล้ว ยังช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยระหว่างรถสวนกันอีกทางหนึ่ง 
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         4) การติดป้ายบอกระยะทาง เพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวกรณีกังวลถึง
เวลาจะถึงจุดหมาย ให้สามารถเตรียมตัวสำหรับเส้นทางที่มีความลาดชัน และมีความ
เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินเสียหาย 

       5) การประกันภัย ได้มีการหารือถึงแนวทางในการการทำประกันภัย
สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารเมื่อมาใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองจากการใช้
บริการขึ้นรถอีแต๊ก ทั้งนี้เนื่องจากการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและ
ความมั่นใจจากนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดและมีแนวทางให้ผู้ขับรถ
อีแต๊กทำประกันภัยหมู่จากนักท่องเที่ยว ซึ่งทางชมรมการท่องเที่ยวภูหนองก็พร้อมที่
จะประสานกับทางตัวแทนบริษัทประกันและดำเนินการ ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น
ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

❖ กลุ่มผู้ขับเรือโดยสารแม่น้ำโขง 

กิจกรรรมการล่องเรือบริเวณแม่น้ำโขงตั้งแต่บ้านห้วยค้อ จนกระทั่งถึงบ้าน
ภูเขาทอง นับว่าเป็นอีกกิจกรรมการท่องเที่ยวบนพื้นที่ชุมชนโดยรอบภูหนอง โดย
ล่องบริเวณพันโขดแสนไคร้ ช่วงความยามของแม่น้ำโขงจนถึงบริเวณบ้านภูเขาทอง
จะเป็นแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านโขดหินตามแหล่งที่ตั้งต้นไคร้น้ำจึงเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “พัน
โขดแสนไคร้” โดยกลุ่มผู้ขับเรือตั้งชื่อกลุ่มว่า “ชุมชนการท่องเที่ยวพันโขดแสนไคร้” 
การกำหนดระเบียบข้อปฏิบัติในด้านการให้บริการและความปลอดภัยสำหรับ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มผู้ขับเรือ มีดังน้ี 

      1) การลงทะเบียนเรือเนื ่องจากว่าด้วยกฎหมายของกรมเจ้าท่าได้
กำหนดว่า เรือประมงจะต้องลงทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่า เหตุนี้แม้เรือประมงใน
ชุมชนจะสนใจให้บริการนัก ท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนกับกรมเจ้าท่า 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 
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      2) การกำหนดระยะเวลาในการล่องสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
ไม่ได้กำหนดระยะเวลา และอัตราค่าโดยสารที่กำหนด เป็นเพียงการกำหนดกันเอง 
โดยไม่มีระยะเวลามากำกับ บางครั้งอาจล่วงเวลาจนดึกเกินไป อาจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศได้ ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดกติกาการให้บริการ
ร่วมกัน 

      3) การสร้างสัญลักษณ์และป้องกันการสับสนระหว่างผู ้ข ับกับ
ผู ้โดยสาร เนื ่องจากเรือสามารถนั ่งได้ 3-4 คนต่อลำ ดังนั ้นจึงให้มีการกำหนด
หมายเลขเรือให้บริการ โดยการให้ใส่เสื้อสะท้อนแสงเป็นเอกลักษณ์ ระบุหมายเลข 
เบอร์โทรศัพท์ ณ บริเวณเสื้อท่ีสวมใส่ของผู้ขับเรือ 

      4) กำหนดให้ผู้โดยสารต้องใส่เสื้อชูชีพทุกคน 

      5) กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีทกัษะการปฐมพยาบาลและการว่ายน้ำใน
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

      6) กำหนดท่าเรือรับส่งนักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการให้ชัดเจน 

 

 ฐานข้อมูลการติดต่อผู้ขับรถนำเที่ยวและผู้ขับเรือ 

ตารางที่ 3 ฐานข้อมูลการติดต่อผู้ขับรถนำเท่ียวและผู้ขับเรือ 
รูปผู้ขับรถ ข้อมูล 

 

1. นายรวม เทพารักษ์ 
ติดต่อ :  
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2. นายสมจิตร วิลันดา 
ติดต่อ : 090-342-6451 

 

3. นายอาลัน ราชคูณ 
ติดต่อ : 085-696-2134 

 

4. นายอุทัย กิ่งไผ่ล้อม 
ติดต่อ : 086-004-4682 

 

5. นายวรวุฒิ บุญประเสริฐ 
ติดต่อ : 093-718-8309 
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6 . นายพิทักษ์ คำแพะ 
ติดต่อ :  -  

 

7. นายสมบูรณ์ หอมหลาย 
ติดต่อ : 099-864-8368 

 

8. นายบุญชิน แก้วทำมัง 
ติดต่อ : 080-191-2769 

 

9. นายสำราญ ปานสดีำ 
ติดต่อ : 084-372-4318 
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10. นายพงษ์ศักดิ์ วิลันดา 
ติดต่อ : - 

 

 ข้อมูลผูข้ับเรือตอนล่างพันโขดแสนไคร้ (บ้านภูเขาทอง)  

ตารางที่ 4 ข้อมูลคนขับเรือตอนลา่งพันโขดแสนไคร้ (บ้านภเูขาทอง) 
รูปผู้เรือ ข้อมูล 

 

1. นายปิยะพงษ์ ยาแก้ว 
ติดต่อ : 

 

2. สมบูรณ์ หอมหลาย 
ติดต่อ : 099-864-8368 
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3. นายเพียร คำของ 
ติดต่อ : 061-076-7490  

 

4. นายจุฬา  บุญกาวิน 
ติดต่อ : 093-521-0920  

 

5. นายกองไลย์ อาจตา 
ติดต่อ : 083-338-3570  

 

6. นายรณรงค์ คำของ 
ติดต่อ : 093-293-9309 
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7. นายพิทักษ์ อาจตา 
ติดต่อ : 082-840-1361 

 

8. นายอนุวรรัตน์ ชานัย 
ติดต่อ : 085-454-6606 

 

 ข้อมูลผู้ขับเรือตอนบนพันโขดแสนไคร้ (บ้านห้วยค้อ) 

ตารางที่ 5 ข้อมูลคนขับเรือตอนบนพันโขดแสนไคร้ (บ้านห้วยค้อ) 
รูปผู้เรือ ข้อมูล 

 

1. นายบุญมี สินสวัสดิ ์
ติดต่อ : 091-810-7763 
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2. นายบุญศรี พิมพาแสง 
ติดต่อ : 065-270-7748  

 

3. นายจันทร์หอม คำของ 
ติดต่อ : 097-2490102 หรือ  
           095-8679864 

 

4. นายเผด็จ พรมมะยา 
ติดต่อ : 082-687-6425 

 

5. นายเฉวียง หมื่นส ี
ติดต่อ : 091-005-0318 
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6. นายสุวิท อุตโร 
ติดต่อ : 065-314-1139 

 

7. นายวิสิทธิ์ บุญประกอบ 
ติดต่อ : 062-990-1340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ให้บริการรถอีแต๊ก ควรพัฒนาอุปกรณ์กั้นผู้โดยสารเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้โดยสาร 

2. ผู ้ขับเรือควรเสริมทักษะการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เรือ 

และการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารทางน้ำ 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทางน้ำ 
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แผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในด้านรายการนำเที่ยว                                                       

และเส้นทางการนำเที่ยวในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 

ภูหนองผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 
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แผนการท่องเท่ียวโดยชุมชนในดา้นรายการนำเท่ียว                                                       
และเส้นทางการนำเท่ียวในพื้นทีชุ่มชนโดยรอบภูหนอง 

ศักรินทร์ นนทพจน ์

 บทนำ  
การจัดทำแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในด้านรายการนำเที่ยว เส้นทางการ

นำเที่ยวในพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบภูหนองเชื่อมโยงกับเมืองสังทองสปป.ลาว ผ่านจุดผ่อน
ปรนการค้าชายแดน ผ่านชุมชนโดยรอบภูหนองซึ่งมี 4 หมู่บ้าน ที่มีความต้องการ
พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ 1 – 2 วัน โดยเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวกับ สปป.
ลาว ภายใต้กฎหมายจึงทำได้เพียงการท่องเที่ยวผ่านจุดผ่อนปรนการค้า จากงานวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพสามารถพัฒนาเชื่อมโยง 2 ประเทศได้ จะ
เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนรูปแบบใหม่ที่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
เช่ือมโยงกับชุมชนในฝั่งสปป.ลาว เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือใช้เวลาในการ
ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อนำมาซึ่งการพักแรมที่ชุมชน แทนจาก
วัตถุประสงค์เดิมที่เป็นเพียงการมาเยือน 2 - 3 ชั่วโมง ดังนั้น การพัฒนาท่องเที่ยว
ชายแดนของชุมชนภูหนองกับฝั่งสปป.ลาว ในลักษณะการท่องเที่ยวผ่านจุดผ่อนปรน
การค้า การดำเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอาศัยความเชื่อมโยงผ่านวัฒนธรรมสองฝั่งโขง จากการศึกษาของศักรินทร์ 
และคณะ (2562) พบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว  ณ 
จังหวัดหนองคาย นิยมเดินทางเข้ามาทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม ดังนั้น จึงควรมุ่งนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวแบบผสมผสานหลาย ๆ 
เส้นทาง โดยการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้เพียงพอ
สำหรับนักท่องเที่ยว (ด้านผลิตภัณฑ์) และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยใน
ขณะเดียวกันสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ ควรมุ่งนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่ไปกับทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ การออกแบบ
เส้นทางการท่องเที ่ยวจึงมุ ่งเน้นการนำเสนอกิจกรรม และรายการนำเที ่ยวที่
หลากหลาย นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้รับจากรูปแบบการนำเที่ยวตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 
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การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวสาหรับการท่องเที่ยว 1 วัน 
มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของแต่
ละพื้นที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เส้นทาง
การท่องเที่ยวสาหรับการท่องเที่ยว 2 วัน มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ของทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในพื้นที่ที ่เชื ่อมต่อกัน ทั้งแหล่งท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในขณะที่เส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยว 3 วัน 
มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและมี
ความเชื ่อมโยงซึ่งกันและกันของทั ้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันสองฝั่งโขง อันได้แก่ จังหวัดหนองคาย – นคร
หลวงเวียงจันทน์ ด้วยกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยควรมุ่งเน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาของคนในพ้ืนท่ี 

 แผนการท่องเท่ียวชุมชน 
❖ แพ็กเกจทัวร์ทะเลหมอกภูหนอง & ล่องเรือชมพันโขดแสนไคร้ 2 วัน 1 คืน 
✓ โปรแกรมวันที่ 1  

11.00 น. รับนักท่องเที่ยว 

รับนักท่องเที ่ยวที่เดินทางมาถึงเพื ่อเข้าเช็คอิน ณ ที ่พักโฮมสเตย์ ซึ่ง
สามารถเลือกที่พักได้ คือ โฮมสเตย์บ้านภูเขาทอง หรือโฮมสเตย์บ้านหนอง 

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ จุดชมวิวอ่างปลาบึก (มื้อท่ี 1)   

นักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวสังคม และดื่มด่ำกับวิว 
ธรรมชาติของอ่างปลาบึก สถานท่ีที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นคือ   
การที่พบปลาบึกขนาดใหญ่จำนวน 204 คู่  ขึ้นมา ณ ที่แห่งนี้ ชาวบ้านจึง
เรียก  บริเวณนี้ว่า อ่างปลาบึก 
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13.30 น. เดินทางไปนมัสการพระ ชมถ้ำเหมืองแร่ทองแดงโบราณและชมวิวบนเขาที่ 

  วัดถ้ำเขาคีรีบรรพตวัดที่มีทั้งถ้ำอันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีการ
อนุรักษ์แหล่งแร่และอุโมงค์เหมืองทองแดงโบราณและขึ้นเขาเพื่อชมวิวพัน
โขนแสนไคร้จากมุมสูง รวมทั้งมีการประดิษฐานพระพุทธรูป รวมถึงรูป
เคารพต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวสามารถกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  

14.30 น. เดินทางไปยังบ้านไร่กาแฟโกโก้ออร์แกนิค (Organic cacao) ชนกลุ่มน้อย 

มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ทำมากมาย เช่น การชงกาแฟ การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกกาแฟและโกโก้ออร์แกนิค และยังได้ดื่มด่ำกับกาแฟและโกโก้ออร์
แกนิค พร้อมท้ังซื้อของฝากก่อนกลับ 

16.00 น. ล่องเรือชมพันโขนแสนไคร้ มีให้เลือกทั้ง ล่องเรือพันโขนแสนไคร้ตอนบน 

หรือตอนล่าง 

➢ ตอนบน จุดลงเรือบ้านห้วยค้อ  
 ก้อนหัวเต่า หินที่มีรูปทรงคล้ายเต่าขนาดใหญ่เป็นประตูสู่พันโขดแสนไคร้ 
ตอนบน เช่ือกันว่าหากใครได้ล่องเรือผ่านประตูนี้จะทำให้อายุยืนยาว 

 ถ้ำแข้ ถ้ำท่ีชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าเคยเป็นที่อยู่ของจระเข้ เวลาที่น้ำลดจะ 
มองเห็นปากถ้ำได้อย่างชัดเจน เหนือถ้ำมีประตูหิน ซึ่งสามารถมอง ลอด
เห็นภูหนองได้ 
 หินบ่อง หินท่ีมีรูหรือปล่อง ซึ่งภาษาอีสานคือบ่อง โดยมีลักษณะพิเศษเป็น
ปล่องรูปหัวใจที่เดียวกลางน้ำโขง คนในท้องถิ่นเชื่อว่าหากผู้ใดได้ลอดจะ
ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล โชคลาภ และส่งเสริมเรื่องของความรัก  
ดอนขอนค้าง เกาะขนาดใหญ่มีทรายสีขาวสะอาด ในช่วงน้ำหลากจะมี
ขอนไม้ไหลมาติดบริเวณจุดสูงสุดของเกาะ จึงเรียกว่าดอนขอนค้าง จุดเด่น
ของดอนดังกว่ามีจุดสำคัญอยู่ ประกอบด้วย กำแพงหินขนาดใหญ่จุด 3
ลักษณะคล้ายขอนไม้ ด้านหน้ามีหินรูปช้างหมอบ มีหินสีแดงสลับกับสี 
เขียว  
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แก่งพาล เป็นแก่งที่น้ำไหลเชี่ยว ในอดีตเมื่อมีการขนส่งสินค้าจากหลวง
พระบางจำเป็นต้องผ่านร่องน้ำลึก บริเวณแก่งพาลด้วยกระแสน้ำที่ไหล
เชี่ยวทำให้เรือสินค้าจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุ บริเวณนี้จึงเรียกว่า แก่งพาล  

หาดปากทั่ง เป็นหาดทรายขาวที่สวยงามที่สุดของบ้านหนอง ยาวเรียบ
ประมาณ 100 เมตร มีเม็ดทรายที่ละเอียดคล้ายเม็ดทรายทะเลสามารถ
เดินเล่นและพักผ่อนชนทัศนียภาพกลางน้ำโขงได้ 

จุดขึ้นฝั่งอ่างปลาบึก 

➢ ตอนล่าง จุดลงเรืออ่างปลาบึก 
หาดปากทั่ง หาดทรายขาว ยาวเรียบประมาณ 100 เมตร มีเม็ดทรายที่
ละเอียดคล้าย เม็ดทรายทะเลสามารถเดินเล่นและพักผ่อนชนทัศนียภาพ
กลางน้ำโขงได้ 
ก้อนแดงน้อย มีลักษณะเป็นหินก้อนสีแดงแต่มีขนาดเล็กกว่าก้อนแดงใหญ่
จึงเรียกกันว่าก้อนแดงน้อย และมีเสาที่สร้างไว้คล้ายเสากระโดงเรือเพื่อดู
ระดับน้ำในแม่น้ำโขง 
หาดก้อนแดงน้อย หาดที่มีลักษณะเหมือนหาดทราย และมีต้นไคร้น้ำอยู่
เป็น จำนวนมาก นอกจากนั ้นยังมีสมุนไพรหลาย ๆ ชนิดบริเวณหาด
ดังกล่าว 

ดอนเจ้า วัดดอนเจ้าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิแห่งหนึ่งของชาวเมืองสังทองที่ได้
บูชามาตั้งแต่โบราณกาล ตั้งอยู่ใจกลางแม่น้ำโขง ติดต่อกับสายน้ำสัง วัด
ดอนเจ้าได้สร้างขึ้นหลังจากพระธาตุหลวงเวียงจันทน์สำเร็จ และได้ถูกสร้าง
ขึ ้นจากประชาชนทางภาคเหนือ นำพาโดย พระอาจารย์เม่น พี ่น ้อง
ประชาชนทั้งปวงอุปกรณ์ในการปลูกสร้างวัดดอนเจ้าและพระพุทธรูป คือ 
ซีเมนที่ประชาชนจะนำเอาไปช่วยสร้างพระธาตุหลวง แต่พอมาถึงหมู่บ้าน
แห่งนี้ได้ยินการประกาศจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้แจ้งว่า พระธาตุ
หลวงได้เสร็จแล้ว ดังนั้น อาจารย์เม่นจึงนำพาประชาชนสร้างวัดดอนเจ้า
เพื่อเป็นสถานท่ีบูชาทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน 
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หาดแห่ มีลักษณะเป็นหาดทรายหยาบและมีเม็ดกรวดขนาดเล็กอยู่ที่หาด  
ซึ่งในอดีตชาวบ้านในพื้นที่จะใช้ในการจัดงานแข่งขันงานรถอีแต๊ก 

แก่งก้า เป็นกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ มีหินสวยงามมันวาวเมื่อมีแสงแดดตก
กระทบจะ สะท้องมาที่ตา และเป็นแก่งที่มีลักษณะคล้ายธารน้ำตกไหลผ่าน 
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านภูเขาทอง หากไม่ได้ล่องเรือมาที่นี้จะถือ
ว่ามาไม่ถึง 

จุดขึ้นฝั่งบ้านภูเขาทอง 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี2) ณ บ้านพักโฮมสเตย์ พร้อมรับชมการแสดง
พื้นเมืองของชาวบ้าน (กรณีมาเป็นหมู่คะณะ)  

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

✓ โปรแกรมวันที่ 2  
05.30 น. ออกเดินทางเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวทะเลหมอกภูหนองทางขึ้น

ชมทะเลหมอกภูหนองจะเริ่มจากลานจอดรถวัดป่าโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง 
ระหว่างทางจะผ่านป่าชุมชน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีดอกเต็งรังหอม
บานสะพรั่งก่อนถึงจุดชมวิว เมื่อถึงจุดชมวิวทะเลหมอกภูหนอง สามารถ 
ชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา ด้านล่างจะได้สัมผัสหม  อกจากสปป.ลาว ปล่อง
พญานาค มีต ้นไม้เก้าหิน ชมได้ทั ้งพระอาทิตย์ขึ ้น พระอาทิตย ์ตก 
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั ่งแม่น้ำโขง วิวทุ่งนา วิว
แม่น้ำโขงและวิวแก่ง ชมพันโขดแสนไคร้และเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงอีก
ด้วย ด้านหน้าสามารถมองเห็นวิวเขาของ สปป.ลาว สามารถเห็นจุดแบ่ง
ของจังหวังหนองคาย จังหวัดเลย และ สปป.ลาว 

08.00 น. เดินทางกลับที่พัก และรับประทานอาหารเช้า (มื้อท่ี3) 

10.00 น. เดินทางกลับ 
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❖ แพ็กเกจทัวร์ทะเลหมอกภูหนอง&ล่องเรือชมพันโขดแสนไคร้ 1 วัน 

06.00 น. รับนักท่องเที่ยวเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ วัดโนนสว่าง ทางขึ้นชมทะเล
หมอกภูหนองจะเริ่มจากลานจอดรถวัดป่าโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ระหว่าง
ทางจะผ่านป่าชุมชน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีดอกเต็งรังหอมบาน
สะพรั่ง ก่อนถึงจุดชมวิว เมื่อถึงจุดชมวิวทะเลหมอกภูหนอง จะสามารถชม
วิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา ด้านล่างจะได้สัมผัสหมอกจาก สปป.ลาว มีปล่อง
พญานาค มีต ้นไม้เก้าหิน ชมได้ทั ้งพระอาทิตย์ขึ ้น พระอาทิตย ์ตก 
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั ่งแม่น้ำโขง วิวทุ่งนา วิว
แม่น้ำโขงและวิวแก่ง ชมพันโขดแสนไคร้และเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขง อีก
ด้วย มีด้านหน้าสามารถมองเห็นวิวเขาของสปป.ลาว สามารถเห็นจุดแบ่ง
ของจังหวังหนองคาย จังหวัดเลย และสปป.ลาว   

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ จุดชมวิว อ่างปลาบึกนักท่องเที่ยวได้รับประทาน
อาหารพื้นบ้านของชาวสังคม และดื่มด่ำกับวิวธรรมชาติของอ่างปลาบึก 
สถานที่ที ่มีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ ้นคือ การที่พบเจอปลาบึก
ขนาดใหญ่จำนวน 204 คู่ ขึ้นมา ณ ที่แห่งนี้ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า 
อ่างปลาบึก 

09.00 น. ล่องเรือชมพันโขนแสนไคร้ มีให้เลือกทั้ง ล่องเรือพันโขนแสนไคร้ตอนบน
หรือตอนล่าง 

➢ ตอนบน จุดลงเรือบ้านห้วยค้อ  
 ก้อนหัวเต่า หินที่มีรูปทรงคล้ายเต่าขนาดใหญ่เป็นประตูสู่พันโขดแสนไคร้ 
ตอนบน เช่ือกันว่าหากใครได้ล่องเรือผ่านประตูนี้จะทำให้อายุยืนยาว 

 ถ้ำแข้ ถ้ำท่ีชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าเคยเป็นที่อยู่ของจระเข้ เวลาที่น้ำลดจะ 
มองเห็นปากถ้ำได้อย่างชัดเจน เหนือถ้ำมีประตูหิน ซึ่งสามารถมอง ลอด
เห็นภูหนองได้ 
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 หินบ่อง หินท่ีมีรูหรือปล่อง ซึ่งภาษาอีสานคือบ่อง โดยมีลักษณะพิเศษเป็น
ปล่องรูปหัวใจที่เดียวกลางน้ำโขง คนในท้องถิ่นเชื่อว่าหากใครได้ลอดจะ
ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล โชคลาภ และส่งเสริมเรื่องของความรัก  
ดอนขอนค้าง เกาะขนาดใหญ่มีทรายสีขาวสะอาด ในช่วงน้ำหลากจะมี
ขอนไม้ไหลมาติดบริเวณจุดสูงสุดของเกาะ จึงเรียกว่าดอนขอนค้าง จุดเด่น
ของดอนดังกว่ามีจุดสำคัญอยู่ จุด ประกอบด้วย กำแพงหินขนาดใหญ่3
ลักษณะคล้ายขอนไม้ ด้านหน้ามีหินรูปช้างหมอบ มีหินสีแดงสลับกับสี 
เขียว  

แก่งพาล เป็นแก่งที่น้ำไหลเชี่ยว ในอดีตเมื่อมีการขนส่งสินค้าจากหลวง
พระบางจำเป็นต้องผ่านร่องน้ำลึก บริเวณแก่งพาลด้วยกระแสน้ำที่ไหล
เชี่ยวทำให้เรือสินค้าจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุ บริเวณนี้จึงเรียกว่า แก่งพาล  

หาดปากทั่ง เป็นหาดทรายขาวที่สวยงามที่สุดของบ้านหนอง ยาวเรียบ
ประมาณ 100 มีเม็ดทรายที่ละเอียดคล้ายเม็ดทรายทะเลสามารถเดินเมตร 
เล่นและพักผ่อนชนทัศนียภาพกลางน้ำโขงได้ 

จุดขึ้นฝั่งอ่างปลาบึก 

➢ ตอนล่าง จุดลงเรืออ่างปลาบึก 
หาดปากทั่ง หาดทรายขาว ยาวเรียบประมาณ 100 เมตร มีเม็ดทรายที่
ละเอียดคล้าย เม็ดทรายทะเลสามารถเดินเล่นและพักผ่อนชนทัศนียภาพ
กลางน้ำโขงได้ 
ก้อนแดงน้อย มีลักษณะเป็นหินก้อนสีแดงแต่มีขนาดเล็กกว่าก้อนแดงใหญ่
จึงเรียกกันว่าก้อนแดงน้อย และมีเสาที่สร้างไว้คล้ายเสากระโดงเรือเพื่อดู
ระดับน้ำในแม่น้ำโขง 
หาดก้อนแดงน้อย หาดที่มีลักษณะเหมือนหาดทราย และมีต้นไคร้น้ำอยู่
เป็น จำนวนมาก นอกจากนั ้นยังมีสมุนไพรหลาย ๆ ชนิดบริ เวณหาด
ดังกล่าว 
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ดอนเจ้า วัดดอนเจ้าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิแห่งหนึ่งของชาวเมืองสังทองที่ได้
บูชามาตั้งแต่โบราณกาล ตั้งอยู่ใจกลางแม่น้ำโขง ติดต่อกับสายน้ำสัง วัด
ดอนเจ้าได้สร้างขึ้นหลังจากพระธาตุหลวงเวียงจันทน์สำเร็จ และได้ถูกสร้าง
ขึ ้นจากประชาชนทางภาคเหนือ นำพาโดย พระอาจารย์เม่น พี ่น ้อง
ประชาชนทั้งปวงอุปกรณ์ในการปลูกสร้างวัดดอนเจ้าและพระพุทธรูป คือ 
ซีเมนที่ประชาชนจะนำเอาไปช่วยสร้างพระธาตุหลวง แต่พอมาถึงหมู่บ้าน
แห่งนี้ได้ยินการประกาศจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้แจ้งว่า พระธาตุ
หลวงได้เสร็จแล้ว ดังนั้น อาจารย์เม่นจึงนำพาประชาชนสร้างวัดดอนเจ้า
เพื่อเป็นสถานท่ีบูชาทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน 
หาดแห่ มีลักษณะเป็นหาดทรายหยาบและมีเม็ดกรวดขนาดเล็กอยู่ที่หาด  
ซึ่งในอดีตชาวบ้านในพื้นที่จะใช้ในการจัดงานแข่งขันงานรถอีแต๊ก 

แก่งก้า เป็นกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ มีหินสวยงามมันวาวเมื่อมีแสงแดดตก
กระทบจะ สะท้องมาที่ตา และเป็นแก่งที่มีลักษณะคล้ายธารน้ำตกไหลผ่าน 
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์เด่น (High light) ของบ้านภูเขาทอง หากไม่ได้
ล่องเรือมาท่ีนี้จะถือว่ามาไม่ถึง 

จุดขึ้นฝั่งบ้านภูเขาทอง 

11.30 น. รับประทานอาหาร ณ จุดชมวิวอ่างปลาบึก   

13.30 น. เดินทางไปยังบ้านสวนไร่กาแฟโกโก้อินทรีย์ชนกลุ่มน้อยมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ได้ทำมากมาย เช่นการชงกาแฟ การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟ
และโกโก้แบบอินทรีย์ และยังได้ดื่มด่ำกับกาแฟและโกโก้ออร์แกนิค พร้อม
ทั้งซื้อของฝากก่อนกลับ 

15.00 น. เดินทางกลับ 
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❖ แพ็กเกจทัวร์ทะเลหมอกภูหนอง & ล่องเรือชมพันโขดแสนไคร้ 2 วัน 1 คืน  
เชื่อมโยงกับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 

✓ โปรแกรมวันที่ 1  

11.00 น. รับนักท่องเที่ยว 

รับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาถึงเพือ่เข้าเช็คอิน ณ ท่ีพักโฮมสเตย์ ซึ่ง
สามารถเลือกที่พักได้ คือ โฮมสเตย์บ้านภูเขาทอง หรือโฮมสเตย์บ้านหนอง 

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ จุดชมวิวอ่างปลาบึก (มื้อท่ี 1)   

นักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวสังคม และดื่มด่ำกับวิว 
ธรรมชาติของอ่างปลาบึก สถานท่ีที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นคือ 
การที่พบปลาบึกขนาดใหญ่จำนวน 204 คู่  ขึ้นมา ณ ที่แห่งนี้ ชาวบ้านจึง
เรียก  บริเวณนี้ว่า อ่างปลาบึก 

13.30 น. เดินทางไปนมัสการพระ ชมถ้ำเหมืองแร่ทองแดงโบราณและชมวิวบนเขาที่ 

  วัดถ้ำเขาคีรีบรรพตวัดที่มีทั้งถ้ำอันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีการ
อนุรักษ์แหล่งแร่และอุโมงค์เหมืองทองแดงโบราณและขึ้นเขาเพื่อชมวิวพัน
โขนแสนไคร้จากมุมสูง รวมทั้งมีการประดิษฐานพระพุทธรูป รวมถึงรูป
เคารพต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวสามารถกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  

14.30 น. เดินทางไปยังบ้านไร่กาแฟโกโก้อินทรีย์ชนกลุ่มน้อย 

มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ทำมากมาย เช่น การชงกาแฟ การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกกาแฟและโกโก้อินทรีย์ (Organic culture) และยังได้ดื่มด่ำกับ
กาแฟและโกโก้อินทรีย์ พร้อมท้ังซื้อของฝากก่อนกลับ 

16.00 น. ล่องเรือชมพันโขนแสนไคร้ มีให้เลือกทั้ง ล่องเรือพันโขนแสนไคร้ตอนบน 

หรือตอนล่าง 
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➢ ตอนบน จุดลงเรือบ้านห้วยค้อ  
 ก้อนหัวเต่า หินที่มีรูปทรงคล้ายเต่าขนาดใหญ่เป็นประตูสู่พันโขดแสนไคร้ 
ตอนบน เช่ือกันว่าหากใครได้ล่องเรือผ่านประตูนี้จะทำให้อายุยืนยาว 

 ถ้ำแข้ ถ้ำท่ีชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าเคยเป็นที่อยู่ของจระเข้ เวลาที่น้ำลดจะ 
มองเห็นปากถ้ำได้อย่างชัดเจน เหนือถ้ำมีประตูหิน ซึ่งสามารถมอง ลอด
เห็นภูหนองได้ 
 หินบ่อง หินท่ีมีรูหรือปล่อง ซึ่งภาษาอีสานคือบ่อง โดยมีลักษณะพิเศษเป็น
ปล่องรูปหัวใจที่เดียวกลางน้ำโขง คนในท้องถิ่นเชื่อว่าหากผู้ใดได้ลอดจะ
ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล โชคลาภ และส่งเสริมเรื่องของความรัก  
ดอนขอนค้าง เกาะขนาดใหญ่มีทรายสีขาวสะอาด ในช่วงน้ำหลากจะมี
ขอนไม้ไหลมาติดบริเวณจุดสูงสุดของเกาะ จึงเรียกว่าดอนขอนค้าง จุดเด่น
ของดอนดังกว่ามีจุดสำคัญอยู่ จุด ประกอบด้วย กำแพงหินขนาดใหญ่3
ลักษณะคล้ายขอนไม้ ด้านหน้ามีหินรูปช้างหมอบ มีหินสีแดงสลับกับสี 
เขียว  

แก่งพาล เป็นแก่งที่น้ำไหลเชี่ยว ในอดีตเมื่อมีการขนส่งสินค้าจากหลวง
พระบางจำเป็นต้องผ่านร่องน้ำลึก บริเวณแก่งพาลด้วยกระแสน้ำที่ไหล
เชี่ยวทำให้เรือสินค้าจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุ บริเวณนี้จึงเรียกว่า แก่งพาล  

หาดปากทั่ง เป็นหาดทรายขาวที่สวยงามที่สุดของบ้านหนอง ยาวเรียบ
ประมาณ 100  มีเม็ดทรายที่ละเอียดคล้ายเม็ดทรายทะเลสามารถเมตร 
เดินเล่นและพักผ่อนชนทัศนียภาพกลางน้ำโขงได้ 

จุดขึ้นฝั่งอ่างปลาบึก 

➢ ตอนล่าง จุดลงเรืออ่างปลาบึก 
หาดปากทั่ง หาดทรายขาว ยาวเรียบประมาณ 100 เมตร มีเม็ดทรายที่
ละเอียดคล้าย เม็ดทรายทะเลสามารถเดินเล่นและพักผ่อนชนทัศนียภาพ
กลางน้ำโขงได้ 
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ก้อนแดงน้อย มีลักษณะเป็นหินก้อนสีแดงแต่มีขนาดเล็กกว่าก้อนแดงใหญ่
จึงเรียกกันว่าก้อนแดงน้อย และมีเสาที่สร้างไว้คล้ายเสากระโดงเรือเพื่อดู
ระดับน้ำในแม่น้ำโขง 
หาดก้อนแดงน้อย หาดที่มีลักษณะเหมือนหาดทราย และมีต้นไคร้น้ำอยู่
เป็นจำนวนมาก นอกจากนั ้นยังมีสมุนไพรหลาย ๆ ชนิดบริเ วณหาด
ดังกล่าว 

ดอนเจ้า วัดดอนเจ้าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิแห่งหนึ่งของชาวเมืองสังทองที่ได้
บูชามาตั้งแต่โบราณกาล ตั้งอยู่ใจกลางแม่น้ำโขง ติดต่อกับสายน้ำสัง วัด
ดอนเจ้าได้สร้างขึ้นหลังจากพระธาตุหลวงเวียงจันทน์สำเร็จ และได้ถูกสร้าง
ขึ ้นจากประชาชนทางภาคเหนือ นำพาโดย พระอาจารย์เม่น พี ่น ้อง
ประชาชนทั้งปวงอุปกรณ์ในการปลูกสร้างวัดดอนเจ้าและพระพุทธรูป คือ 
ซีเมนที่ประชาชนจะนำเอาไปช่วยสร้างพระธาตุหลวง แต่พอมาถึงหมู่บ้าน
แห่งนี้ได้ยินการประกาศจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้แจ้งว่า พระธาตุ
หลวงได้เสร็จแล้ว ดังนั้น อาจารย์เม่นจึงนำพาประชาชนสร้างวัดดอนเจ้า
เพื่อเป็นสถานท่ีบูชาทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน 
หาดแห่ มีลักษณะเป็นหาดทรายหยาบและมีเม็ดกรวดขนาดเล็กอยู่ที่หาด  
ซึ่งในอดีตชาวบ้านในพื้นที่จะใช้ในการจัดงานแข่งขันงานรถอีแต๊ก 

แก่งก้า เป็นกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ มีหินสวยงามมันวาวเมื่อมีแสงแดดตก
กระทบจะ สะท้องมาที่ตา และเป็นแก่งที่มีลักษณะคล้ายธารน้ำตกไหลผ่าน 
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านภูเขาทอง หากไม่ได้ล่องเรือมาที่นี้จะถือ
ว่ามาไม่ถึง 

จุดขึ้นฝั่งบ้านภูเขาทอง 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี2) ณ บ้านพักโฮมสเตย์ พร้อมรับชมการแสดง
พื้นเมืองของชาวบ้าน (กรณีมาเป็นหมู่คะณะ)  

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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✓ โปรแกรมวันที่ 2  
05.30 น. ออกเดินทางเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวทะเลหมอกภูหนองทางขึ้น

ชมทะเลหมอกภูหนองจะเริ่มจากลานจอดรถวัดป่าโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง 
ระหว่างทางจะผ่านป่าชุมชน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีดอกเต็งรังหอม
บานสะพรั่งก่อนถึงจุดชมวิว เมื่อถึงจุดชมวิวทะเลหมอกภูหนอง จะสามารถ 
ชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา ด้านล่างจะได้สัมผัสหม  อกจากสปป.ลาว ปล่อง
พญานาค มีต ้นไม้เก้าหิน ชมได้ทั ้งพระอาทิตย์ขึ ้น พระอาทิตย ์ตก 
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั ่งแม่น้ำโขง วิวทุ่งนา วิว
แม่น้ำโขงและวิวแก่ง ชมพันโขดแสนไคร้และเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงอีก
ด้วย ด้านหน้าสามารถมองเห็นวิวเขาของ สปป.ลาว สามารถเห็นจุดแบ่ง
ของจังหวังหนองคาย จังหวัดเลย และ สปป.ลาว 

08.00 น. เดินทางกลับที่พัก และรับประทานอาหารเช้า (มื้อท่ี3) 

10.00 น. เดินทางไปยังจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน เพื่อทำการนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง
และไปเที่ยวเมืองสังทอง สปป.ลาว  

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงท่ี สปป.ลาว และเที่ยวชมเมืองสังทอง ตามอัธยาศัย 

15.00 น. เดินทางกลับประเทศไทย และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ  
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 แผนที่เส้นทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยรอบภูหนอง 
❖ แผนที่ทริป 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39 แผนที่เส้นทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยรอบภูหนอง แผนที่ทริป 1 วัน 

❖ แผนที่ทริป 2 วัน 1 คืน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 40 แผนที่เส้นทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยรอบภูหนองสำหรับแผน 2 วัน 1 คืน 
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❖ แผนที่ทริป 2 วัน 1 คืน การค้าชายแดนไทย-ลาว 

ภาพที่ 41 แผนที่เส้นทางการท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยรอบภูหนอง                                

แผนที่การท่องเท่ียวสำหรับ 2 วัน 1 คืนเช่ือมโยงกับจุดผ่อนปรนการค้า 

❖ กรณีล่องเรือตอนบน บ้านห้วยค้อ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 แผนที่เส้นทางการท่องเท่ียว กรณีล่องเรือตอนบน บ้านห้วยค้อ 
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❖ กรณีล่องเรือตอนล่าง บ้านภูเขาทอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 แผนที่เส้นทางการท่องเท่ียว กรณีล่องเรือตอนล่าง บ้านภูเขาทอง 

 ผู้ขับเคลื่อนการท่องเท่ียวของชุมชนโดยรอบภูหนองและการกำหนดกลยุทธ์

ทางการตลาด 

➢ ด้านการให้บริการรถอีแต๊กนำเที่ยวภูหนอง คือ  

o นายบุญชิน แก้วทำมัง ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่างเป็นหัวหน้าในการจัดการรถ

อีแต๊ก        ขึ้นชมภูหนอง โทร 080-191-2769 
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➢ ด้านการให้บริการล่องเรือ คือ  

o นายอนุวรรัตน์ ชานัย กำนันตำบลสังคม เป็นหัวหน้าผู้ประสานงานท่ีคอย

จัดระบบการให้บริการ การให้ความรู้กลุม่ผู้ขับเรือในพื้นที่พันโขดแสน

ไคร้ตอนล่าง           โทร 085-454-6606 

 

 

 

 

 

o นายไพทูน สุรยิะ    ผู้ใหญ่บ้านห้วยค้อ เป็นหัวหน้าผู้ประสานงานท่ีคอย
จัดระบบการให้บริการ การให้ความรู้กลุม่ผู้ขับเรือในพื้นที่พันโขดแสน
ไคร้ตอนบน        

 โทร 093-591-3580 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนภูหนอง เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่
เป็นแบบผสมผสานหลาย ๆ เส้นทาง ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบทั้งทางธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น ภายใต้ทัศนียภาพท่ีสวยงามสองฝั่งโขง 
2. นักท่องเที่ยวสามารถเลือกรายการนำเที่ยวที่สามารถเดินทางไป
ท่องเที่ยว ณ เมืองสังทอง สปป.ลาว โดยผ่านจุดผ่อนปรนการค้า ณ 
ตำบลบ้านม่วง นับได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวชายแดนสองฝั่งโขง  
3. กิจกรรมพิเศษที่เป็นจุดสำคัญที่พลาดไม่ได้ อาทิ การลอดก้อน
หินบ่องที่เป็นรูปหัวใจ การชมพระอาทิตย์ตกและขึ้นกลางแม่น้ำโขง 
การชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ณ ยอดภูหนอง การชมกาแฟริมโขง 
เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีพลาดไม่ได้ 


