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Abstract 

Owing to natural and geographical conditions, the development has been hindered in the northeast of 
Thailand. Currently, although tourism, culture and other resources are not being put to good use, they still 
have potentiality of developing. Thus, by analyzing the feasibility of developing eco-cultural tourism resources 
in Nongkhai, Waingkhuk County is chosen as case study. Eco-cultural tourism zones is planned and created 
in order to promote community development in the region, bringing out more cultural and ecological 
resources to use. The operation of tourism zone is integrated flexibly; to adhere to the concept of “green, 
leisure, community participation and participatory tourism”. This is an alternative way to solve the problem of 
poverty in the northeast region of Thailand, also to interpret and validate self-sufficiency economic practice. 

Wiangkhuk was selected as a case study due to its rich in cultural resources, favorable climate and 
geographical position along the Mekong River. In order to investigate public’s opinion on community 
development and eco-cultural tourism, the author has adopted an unstructured interview and random 
sampling method to hand out questionnaires for 150 households of 8 villages in February, 2010 and hand out 
100 questionnaires for tourists during the Rocket Festival (Boon Bangfai) in May, 2010. All the data were 
collected by qualitative methodology. The findings were presented in descriptive analysis. Under the eco-
cultural tourism approach and local resources, the idea from data analysis is used for planning the tourism 
zone and its facilities of Wiangkhuk, Nongkhai and a nearby region as a whole. 

Through  integrating and designing Wingkhuk tourism zones, including culture project, such as 
Buddhist folk festivals, folk handicrafts exhibition ; static cultural landscape, such as local Buddhist temples 
and relics,  eco-cultural tourism resources  along Mekong river and experienced projects of eco-agriculture,  
the region will be full of rich unique cultural and ecological tourism resources.  

In fact, the study is an attempt for rural sustainable development planning. Through planning and 
design, the life of farmers should be improved because the planning aims to strengthen local economic and 
culture development. Of course, this approach is not a simple superposition about rural cultural resources, 
but adheres to the concept of complementary advantages and mutual benefit, form the effectiveness of 1 
plus 1 > 2. 

Through carrying out the project of eco-tourism, the farmers can voluntarily participate, transform and 
build their living space, while the government does not have to spend many resources or money to support 
them. The way of practice achieve the sustainable development indeed, also interpret and validate self-
sufficiency economic theory of the King Bhumibol Adulyadej. Re-thinking and practice of developing rural 
eco-cultural tourism resources, provides an alternative path to change the existence of rural community in 
Northeast Thailand. 
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บทคดัยอ่ 

เนื�องจากสภาพธรรมชาตแิละลกัษณะทางภมูศิาสตรใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็น
อุปสรรคที�สาํคญัที�สง่ผลต่อการพฒันา ขณะนี<ถงึแมว้่าวฒันธรรมและทรพัยากรการท่องเที�ยวอื�น ๆ จะไม่ถูกนําไปใช้
อย่างมปีระสทิธภิาพในปจัจุบนั แต่ทรพัยากรเหล่านี<ยงัคงมศีกัยภาพในการพฒันา ดงันั <นจากการวเิคราะหค์วามเป็นไป
ไดข้องการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชงินิเวศวฒันธรรมในจงัหวดัหนองคาย ไดเ้ลอืกเอาพื<นที�ตําบลเวยีงคุกเป็น
กรณีศกึษา ซึ�งแนวคดิของพื<นที�การท่องเที�ยวทางนิเวศวฒันธรรมไดถู้กวางแผนขึ<น เพื�อที�จะเป็นตวัอย่างของการ
สง่เสรมิการพฒันาชมุชนของภมูภิาค โดยการนําเอาทรพัยากรที�มอียูใ่นธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มและ ทรพัยากร
ทางวฒันธรรมออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์มากขึ<น แนวคดิการบรหิารจดัการพื<นที�การท่องเที�ยวถูกบรูณาการเขา้ดว้ยกนั
อย่างยดืหยุ่น เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวคดิของ "การเป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม การพกัผ่อน การมสีว่นร่วมของชุมชนและ
การท่องเที�ยวแบบมสีว่นร่วม" ซึ�งทั <งหมดนี<เป็นทางเลอืกอนัหนึ�งในการแกป้ญัหาความยากจนใหก้บัพื<นที�ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ที�เกดิจากการประยุกตเ์อาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นกรอบนําทาง 

การที�ตําบลเวยีงคุกซึ�งตั <งอยู่ในอาํเภอเมอืงหนองคาย ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นกรณีศกึษา เนื�องจากเป็นพื<นที�ที�อุดม
ไปดว้ยทรพัยากรทางวฒันธรรม มสีภาพแวดลอ้มที�ดแีละตําแหน่งทางภมูศิาสตรด์า้นเหนืออยู่ตดิกบัแม่นํ<าโขง  
เพื�อศกึษาความคดิเหน็ของประชากรเกี�ยวกบัการพฒันาชุมชนและการท่องเที�ยวเชงินิเวศวฒันธรรมของเวยีงคุก ผูว้จิยั
ไดใ้ชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการใชแ้บบสอบถามโดยการสุม่ตวัอย่างประชากรจาก  150 ครวัเรอืนของ 
8 หมู่ ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 และใชแ้บบสอบถามจาํนวน  100 ชุด สาํหรบันกัท่องเที�ยวในช่วงเทศกาลบุญ

บั <งไฟ ในเดอืนพฤษภาคมของปีเดยีวกนั ขอ้มลูทั <งหมดถูกเกบ็รวบรวมโดยวธิกีารเชงิคุณภาพผลการวจิยัถูกนําไปสูก่าร
วเิคราะห ์เพื�อที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการ ออกแบบรปูแบบของการท่องเที�ยวและ สิ�งอาํนวยความสะดวกของ ตําบลเวยีง
คุก และพื<นที�ใกลเ้คยีงภายใตแ้นวคดิของการทอ่งเที�ยวเชงินิเวศวฒันธรรมและการใชท้รพัยากรในทอ้งถิ�น 
   จากการบรูณาการและการออกแบบพื<นที�การท่องเที�ยวของตําบลเวยีงคุก ซึ�งรวมทั <งในดา้นวฒันธรรมเช่น 
เทศกาลที�สาํคญัในพทุธศาสนา เทศกาลพื<นบา้น นิทรรศการหตัถกรรมพื<นบา้น การสรา้งภูมทิศัน์วฒันธรรมแบบถาวร 
เช่น วดัในทอ้งถิ�น โบราณสถานต่างๆ  ทรพัยากรการทอ่งเที�ยวทางนิเวศวฒันธรรมตามตดิกบัแม่นํ<าโขงและการ
ท่องเที�ยวแบบมสีว่นร่วมของนิเวศการเกษตร เหล่านี<จะทาํใหพ้ื<นที�ของตําบลเวยีงคุกเตม็ไปดว้ยเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมและทรพัยากรการท่องเที�ยวเชงินิเวศ 

ในความเป็นจรงิการศกึษานี<คอืความพยายามในการวางแผนการพฒันาชนบทที�ยั �งยนื โดยการวางแผนและ
การออกแบบดงักล่าว ชวีติของเกษตรกรในทอ้งถิ�นควรไดร้บัการพฒันาขึ<นเพราะวตัถุประสงคข์องโครงการนี<ม ี
จุดมุ่งหมายเพื�อเสรมิสรา้งการพฒันาเศรษฐกจิและวฒันธรรมของทอ้งถิ�น ซึ�งเป็นไปตามแนวคดิของการไดผ้ลประโยชน์
ร่วมกนัทั <งสองฝา่ยรวมถงึภูมภิาคโดยรวมคอื นกัท่องเที�ยวและคนในทอ้งถิ�นหรอืที�เรยีกว่าหนึ�งบวกหนึ�งมากกว่าสอง  

การดาํเนินการของการท่องเที�ยวเชงินิเวศ คนในทอ้งถิ�นสามารถมสีว่นร่วมโดยความสมคัรใจในการ
เปลี�ยนแปลงและสรา้งสภาพแวดลอ้มในการอยู่อาศยัของพวกเขา โดยที�ภาครฐัไมจ่าํเป็นตอ้งใชท้รพัยากรจาํนวนมาก
เพื�อสนบัสนุนโครงการในระยะยาว ซึ�งการมสีว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาเช่นนี< ถอืเป็นแนวทางของการปฏบิตัใิห้
บรรลุเป้าหมายการพฒันาที�ยั �งยนืที�จะทาํใหช้มุชนสามารถพึ�งตวัเองไดใ้นที�สดุ 
 
คาํสาํคญั  :  การท่องเที�ยวทางวฒันธรรม การท่องเที�ยวเชงินิเวศ การวางแผนการท่องเที�ยว   

การพฒันาอย่างยั �งยนื 


