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บทคัดย่อ 
 ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเป็นเทศกาลการทํองเที่ยวที่ส าคัญ
ของประเทศไทยและมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมนาคาคติลุํมน้ าโขงในบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองคาย นครหลวง
เวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแหลํงทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 2.เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค  3.เพื่อสร๎างนวัตกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวง
บอลิค าไซ  
 จากการศึกษาเอกสารข๎อมูลที่ เกี่ยวข๎อง การสังเกตและการสัมภาษณ์ผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและด๎านการทํองเที่ยวทั้งในประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว ท า ให๎ทราบวํา ประวัติความ
เป็นมาของปรากฏการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดวัฒนธรรมนาคาคติลุํมน้ าโขง รวมถึงความเชื่อตามต านานอุ
รังคธาตุ ต านานพระพุทธเจ๎าเสด็จเลียบน้ าโขง ต านานพญาคันคาก ต านานปุริจันสร๎างเมืองเวียงจันทน์และพุทธ
ประวัติที่เกี่ยวข๎องกับพญานาค ซึ่งเป็นเสมือนสายใยทางวัฒนธรรมที่เรียงร๎อยแหลํงทํองเที่ยวส าคัญของทั้ง 3 
พื้นที่ไว๎ด๎วยกัน แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดหนองคายคือ วัดโพธิ์ชัย พระธาตุบังพวน พระธาตุหล๎า
หนอง ซึ่งอยูํในเขตอ าเภอเมือง วัดหลวงเจติยาราม วัดไทย ซึ่งอยูํในเขตอ าเภอโพนพิสัย ในนครหลวงเวียงจันทน์ 
คือ พระธาตุหลวง หอพระแก๎ว วัดสีสะเกด และในแขวงบอลิค าไซ คือ พระบาทโพนสัน วัดโพนสัน รวมถึงพื้นที่ที่
เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในเขตอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และในบริเวณบ๎านปาก
งึม แขวงบอลิค าไซ 
 การสร๎างนวัตกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาฯ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และการสัมภาษณ์ผู๎เกี่ยวข๎องด๎านการทํองเที่ยว 
ท าให๎ผู๎ศึกษาได๎น าเสนอนวัตกรรม 3 รูปแบบ คือ 
 นวัตกรรมที่ 1 หอพิพิธภัณฑ์นาคาคติและโรงละครนาคานฤมิตร 
 นวัตกรรมที่ 2 การสร๎างสื่ออิเลคทรอนิกส์ เว็บไซต์ และสื่อมัลติมีเดียนิทานพื้นบ๎าน 
 นวัตกรรมที่ 3 สื่อนิเทศศิลป์เพื่อประชาสัมพันธ์สร๎างแบรนด์และสินค๎าทางการทํองเที่ยว 
 และได๎น าเสนอการสร๎างนวัตกรรม พร๎อมทั้งท าการประเมินผลนวัตกรรมทั้ง 3 ได๎ผลการประเมินใน
ภาพรวม 4.76 จากคะแนนรวม 5 ระดับ ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค, การสร้างนวัตกรรม, การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
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Abstract 
 As a natural phenomenon related to Naga Mythology and culture in Nong Khai, 
Vinetiane, and Bolikhamxai provinces, the Naga fireball has become one of main tourist 
festivals in Thailand. This study aims to find the history, current status of cultural tourism 
promotion and to create innovative plan to promote cultural tourism related to Naga Fireballs 
Phenomenon in Nong Khai province, Vientiane, and Bolikhamxai Province. The study areas 
were in Nong Khai province, Vientiane, and Bolikhamxai Province. The population and sample 
groups are total 27 people, including the key informants, casual informants, and general 
informants. The tools used in data collection are observation, interview, and survey. The study 
reveals that these three provinces have all connected history and belief in Naga Mythology. 
The current tourism promotion in these three areas does not have unity and a systemized 
process. They still do not have a proper center of information, news and promotion which 
leads to the lack of potential added value in tourism. Moreover, their main tourist activities all 
happen exclusively during this festival. The innovations created from this study are 1) Naga 
Museum and Naga Narumitra Theater, 2) Website and Multimedia Animation, and 3) Visual Arts 
for Tourism Promotion and Product. 
Keywords Naga Fireball Phenomenon, Innovation Creation, Cultural Tourism Promotion 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวคงเกิดขึ้นไมํได๎ถ๎าปราศจากปัจจัยด๎านวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมคือ
แรงจูงใจส าคัญที่กระตุ๎นให๎มนุษย์เดินทางทํองเที่ยว แนวคิดนี้เป็นวลีที่เกิดขึ้นจากการประชุมโต๏ะกลมด๎าน
วัฒนธรรมการทํองเที่ยวและการพัฒนา,1996 และสอดคล๎องกับรายงานจากองค์การทํองเที่ยวโลก(WTO) ที่วํา 
“การทํองเที่ยวเป็นปรากฏการณ์และเป็นธุรกิจใหญํที่เป็นเศรษฐกิจส าคัญของหลายประเทศในโลก สาเหตุมาจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว เนื่องจากการพัฒนาอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีการขนสํง มาตรฐานของ
ชีวิตและอ านาจการจับจํายในการพักผํอนหยํอนใจและทํองเที่ยว ด๎วยอัตราการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วใน
ประเทศที่ก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย” WTO คาดการณ์ทํองเที่ยวในปี 2020 เทํากับ 1600 ล๎านคน ซึ่งจ านวน
นักทํองเที่ยวจะเป็นรองเพียงทวีปยุโรป  
 อุตสาหกรรมทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญตํอระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยและสปป.ลาว เป็นอยํางมาก เป็นแหลํงรายได๎ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราตํางประเทศ 
การสร๎างงาน และการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค นอกจากนี้การทํองเที่ยวยังมีสํวนส าคัญในการพัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานของการคมนาคมขนสํง รวมไปถึงการค๎าและการลงทุน  
 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เปรียบเสมือนประตูสูํการลงทุน โดยเฉพาะ
ธุรกิจทํองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเส๎นทางวัฒนธรรม ที่เป็นแรงจูงใจดึงดูดนักทํองเที่ยวจากทั่วโลกให๎มา
เยือนกลุํมประเทศอาเซียนเพิ่มข้ึน ธุรกิจการทํองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องในกลุํมประเทศอาเซียน มีแนวโน๎ม
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยอยําง สปป.ลาว ซึ่งมีแหลํง
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ทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามมากมาย ธุรกิจที่ได๎รับความนิยมมากเป็นล าดับต๎นๆ คือ ธุรกิจ
ทํองเที่ยวและบริการการลงทุนจากตํางประเทศในธุรกิจโรงแรมและร๎านอาหารใน สปป.ลาว ตั้งแตํปี 2543 - 
ปัจจุบัน มีมูลคํากวํา 240.6 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร๎อยละ 2 ของมูลคําการลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศ
ทั้งหมดของ สปป.ลาว แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติสามารถดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติโดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกเดินทางเข๎ามาใน สปป.ลาว เพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง นับแตํปี พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน มีนักทํองเที่ยวเข๎า
มาเที่ยวยัง สปป.ลาว ประมาณ 2,513,028 คน และได๎มีการวางเตรียมแผนด๎านการทํองเที่ยว (Lao PDR 
Tourism Strategy) ปี 2549 - 2563 วําด๎วยการพัฒนาและสนับสนุนแหลํงทํองเที่ยวในแตํละพื้นที่ของ สปป.
ลาว ให๎เป็นที่รู๎จักมากข้ึน ทั้งนี้มีการตั้งเป้าจ านวนนักทํองเที่ยวตํางชาติที่เข๎ามาใน สปป.ลาว ในปี 2549 - 2563 
อยูํที่ 3 ล๎านคน (ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสํงออกและน าเข๎าแหํงประเทศไทย, 2555) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 กลําวไว๎วํา “นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
ตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให๎มีไมํต่ ากวําร๎อยละ 40 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สํงเสริมการวิจัย 
และการสร๎างนวัตกรรม” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2555) จากนโยบาย
ดังกลําวของ สปป.ลาว และประเทศไทย ที่สํงเสริมเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการทํองเที่ยวสํงผลให๎
จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นเส๎นทางผํานไปยัง สปป.ลาว อีกทั้งมีพื้นที่ติดตํอกับนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงบอลิ
ค าไซ และมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมลุํมน้ าโขงของ 3 พื้นที่ จังหวัดหนองคายจึงสมควรสร๎างนวัตกรรมการ
ทํองเที่ยวใหมํๆ เพื่อเป็นการสํงเสริมและสร๎างมูลคําเพิ่มด๎านการทํองเที่ยวให๎กับจังหวัดและพื้นที่ใกล๎เคียง
สิ่งจ าเป็น   การตลาดด๎านการทํองเที่ยว เป็นกลยุทธ์เพื่อขยายฐานการเจริญเติบโตของธุรกิจ การน านวัตกรรม
ใหมํๆ เข๎ามาประยุกต์ใช๎ในธุรกิจการทํองเที่ยว ถือเป็นกลยุทธ์ใหมํที่สามารถแขํงขันด๎านการตลาดกับนานา
ประเทศได๎อยํางยั่งยืน ดังจะเห็นได๎วําการทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมส าคัญที่สร๎างรายได๎ให๎กับประเทศ รํวมกับ
กระแสตื่นตัวในการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท าให๎ภูมิภาคลุํมน้ าโขงได๎รับความนิยมด๎วยมีแหลํงทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งพื้นที่จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์และแขวงบอลิค าไซ ที่มี
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ซึ่งได๎กลายมาเป็นจุดขายส าคัญทางด๎านการทํองเที่ยวประจ าในแตํละปี และเป็น
ปรากฏการณ์ที่ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับนานาชาติเข๎ามาเที่ยมชม ศึกษาเรียนรู๎และซึม
ซับวัฒนธรรมลุํมน้ าโขง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวชายแดนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงตํอเนื่องกันมายาวนาน  
 ทั้งนี้ผู๎วิจัยคาดหวังวํานวัตกรรมที่สร๎างขึ้นจะเป็นแนวทางเพื่อชํวยก าหนดกลยุทธ์ นโยบายและ
แผนปฏิบัติการในหนํวยงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการทํองเที่ยวได๎อยําง
เหมาะสม  ด๎วยเหตุผลดังที่กลําวมา จึงท าให๎ผู๎วิจัยสนใจศึกษาเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของการ
เกิดปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคในพื้นที่ลุมํน้ าโขง อันได๎แกํ จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอ
ลิค าไซ รวมทั้งสื่อในการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงในชํวงงานเทศกาล เพื่อน าข๎อมูลจากการศึกษามาสร๎าง
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร๎างพัฒนาการการทํองเที่ยวให๎กับจังหวัด
หนองคาย อันจะเป็นการขยายความส าเร็จสูํนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงบอลิค าไซ ตํอไป 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค : การสร๎างนวัตกรรมเพื่อการสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ ใช๎กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแหลํงทํองเที่ยว เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อสร๎างนวัตกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับปรากฏการณ์
บั้งไฟพญานาค โดยก าหนดพื้นที่ในการศึกษาคือ จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ  
กลุํมตัวอยําง จ านวน 27 คน แบํงเป็น กลุํมผู๎รู๎ ผู๎เชี่ยวชาญ และกลุํมผู๎เก่ียวข๎อง เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล ได๎แกํ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม แล๎วด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการ
ลงพื้นที่โดยใช๎ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข๎องทางวัฒนธรรม การสํงเสริมการทํองเที่ยวและนวัตกรรม น าเสนอโดย
วิธีพรรณาวิเคราะห ์
 
ผลการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ข๎อมูลจากเอกสารและข๎อมูลภาคสนามที่ไดจ๎ากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม โดยน ามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงคท์ี่ได๎ก าหนดไว๎ ผลการศึกษาพบวํา 
 1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับปรากฏการณ์บั้งไฟ
พญานาคในจังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ 
  1.1  ประวัติความเป็นมาของปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 
    การบันทึกเกําแกํที่สุดที่พบปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคคือ บันทึกการเดินทางส ารวจ โดย 
เจอราร์ด ฟาน วูสตอฟ (Gerard Van Wusthof ) พํอค๎านักส ารวจชาวฮอลแลนด์ ที่เดินทางด๎วยกลุํมเรือส ารวจ
ลุํมน้ าโขงขึ้นมาจากกัมพูชา ระหวํางปี ค.ศ.1641 - 42 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ๎าสุริยวงศาธรรมิกราช กษัตริย์ลาว
ครองราชย์ ค.ศ. 1638 - 1695  ซึ่งเขาได๎ลํองเรือมาถึงบริเวณใกล๎เมืองเวียงจันทน์และพบวํามีลูกไฟกลม
ประหลาดผุดขึ้นหลายลูกจากแมํน้ าโขงในชํวงค่ าของเดือนตุลาคม และมีประวัติการพบปรากฏการณ์นี้จากการ
บอกเลําของผู๎เฒําผู๎แกํ ซึ่งแตํเดิมชาวบ๎านเรียกวํา บั้งไฟผี สํวนในฝั่งลาวเรียกวํา ดอกไม๎ไฟน้ า ในปี พ.ศ. 
2529 โดยนายพิทักษ์ ศรีตะบุตร อดีต สส.จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นชาวโพนพิสัยได๎มีแนวคิดที่จะฟื้นฟูประเพณี
ไหลเรือไฟ จึงได๎รํวมกับศูนย์วัฒนธรรม อ าเภอโพนพิสัย จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ชมบั้งไฟผีในคืนออกพรรษา 
เพื่อความเหมาะสมจึงได๎มีมติให๎เปลี่ยนชื่อเป็น บั้งไฟพญานาค จากงานประเพณีไหลเรือไฟ ชมบั้งไฟพญานาคเมื่อ
ปี พ.ศ. 2529 และมหกรรมลอยเรือชมไฟพระธาตุเมืองหนองคายในปี พ.ศ. 2543 กลายเป็นประเพณีบุญและ
เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค จนถึงปัจจุบัน  
  1.2 ประวัติความเป็นมาของแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
    จังหวัดหนองคาย มีแหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณคําทางศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสมและถํายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมาอยํางช๎านาน ประวัติความเป็นมายาวนาน
กวํา 200 ปีเศษ ลํวงมาถึงพ.ศ. 2371 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล๎าฯ ให๎ท๎าวสุ
วอธรรมา (บุญมา) เป็นพระปทุมเทวาภิบาล ด ารงต าแหนํงเจ๎าเมืองหนองคายคนแรก และปรับให๎ เมือง
เวียงจันทน์ขึ้นตรงตํอเมืองหนองคาย  
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    โดยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข๎องสัมพันธ์อยํางแนํนแฟ้นระหวํางทั้งสองเมืองโดยหลักฐานส าคัญ
ในสมัยพระเจ๎าไชยเชษฐาธิราชทรงครองนครเวียงจันทร์โดยเมื่อทรงสร๎างเจดีย์ศรีธรรมาโศกราชหรือพระธาตุ
หลวงเสร็จแล๎ว พระองค์ก็ทรงด าริจะสร๎างพระใหญํที่เรียกวําพระองค์ตื้อ โดยฝ่ายพระธิดาทั้ง 3 พระองค์ ได๎รํวม
สร๎างกุศลไปพร๎อมกับพระราชบิดาด๎วยการสร๎างพระพุทธรูป และฝากพระนามไว๎ในพระศาสนา 
    เมื่อพระเจ๎าไชยเชษฐาธิราชทรงประกาศการกุศลแล๎วก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให๎ฝ่าย
เจ๎าหน๎าที่จัดเตรียมสถานที่หลํอพระคือบริเวณวัดอินแปงกลางเมืองเวียงจันทน์และให๎ชํางปั้นลงมือปั้นหุํน
พระพุทธรูป 4 องค์ คือ พระองค์ตื้อ ส าหรับพระองค์ และพระสุก ส าหรับพระธิดาองค์ใหญํ พระเสริมส าหรับ
พระธิดาองค์รอง และพระใสส าหรับพระธิดาองค์เล็ก โดยในปัจจุบัน พระองค์ตื้อได๎ประดิษฐานอยูํ ณ วัดศรีพู ม 
สํวนพระสุก เสริม ใส นั้นได๎ปรากฏประวัติการเดินทางอันนําอัศจรรย์ โดยพระสุกได๎จมลงสูํแมํน้ าโขงระหวํางการ
เคลื่อนย๎ายในบริเวณที่เรียกวํา เวินพระสุก พระเสริมเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่สามารถอัญเชิญสูํกรุง
รัตนโกสินทร์ประดิษฐานอยูํที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครและพระใสได๎แสดงปาฏิหารย์ระหวํางการ
เคลื่อนย๎ายท าให๎มาประดิษฐานอยูํ ณ ที่วัดโพนชัย  อ าเภอเมืองหนองคายจนถึงปัจุบัน  
    แหลํงทํองเที่ยวที่เก่ียวข๎องปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
    1.วัดโพธิ์ชัย 
     วัดโพธิ์ชัยมีประวัติเกี่ยวพันกับต านานและประวัติศาสตร์ของ 2 ประเทศคือ ประเทศไทย 
และ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีความเชื่อมโยงกับพระพุทธรูปส าคัญของอาณาจักร
ล๎านช๎าง เวียงจันทน์ คือ พระสุก พระเสริม พระใส  

 
ภาพประกอบที่ 1  หลวงพํอพระใส วัดโพธิช์ัย 

     วัดโพธิ์ชัย เดิมชื่อ “วัดผีผิว” ใช๎เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และมีผีดุ ตํอมาได๎เปลี่ยนชื่อใหมํ
เป็น วัดโพธิ์ชัยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วัดโพธิ์ชัยปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพํอพระใส พระพุทธรูป
ขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ยุคปลาย หลํอด๎วยทองค า ค าบริสุทธิ์ ประมาณ 92% สีทองค าจะมีสี
เหลืองเข๎ม เรียกวํา “สีทองสุก” พระพุทธมีลักษณะงดงามมาก ขนาดหน๎าตักกว๎าง 2 คืบ 8 นิ้ว สูงจากเบื้องลําง
พระชงฆ์ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว มีหํวงกลมขนาด หัวแมํมือจ านวน 3 หํวง ติดกับพระแทํนซึ่งหลํอติดกับองค์
พระใส ส าหรับผูกเชือกติดกับฐานเวลาที่อัญเชิญลงมาแหํรอบเมืองให๎ประชาชนได๎สรงน้ าในชํวงวันสงกรานต์ 
นับวําหลวงพํอพระใสทรงเป็นศูนย์รวมแหํงความเคารพและความศรัทธาของชาวหนองคายและเป็นที่ที่
นักทํองเที่ยวจะต๎องแวะมากราบนมัสการ ภายในพระอุโบสถจะมีภาพจิตรกรรม      ฝาผนังที่จะให๎ข๎อมูลความรู๎
ด๎านวัฒนธรรม ประเพณีฮิตสิบสอง และต านานความเชื่อที่เกี่ยวข๎องกับพื้นถิ่น เชํน ต านานพญาคันคาก และ
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ต านานที่เก่ียวข๎องกับนาคาคติที่นักทํองเที่ยวจะได๎ศึกษาและเรียนรู๎เรื่องวัฒนธรรม ท าให๎วัดโพธิ์ชัยเป็นศูนย์ข๎อมูล
ด๎านวัฒนธรรมและการทํองเที่ยวที่ส าคัญ 
    2. พระธาตุบังพวน 
     พระธาตุบงัพวน เป็นพระธาตุเจดีย์ที่เกําแกํและส าคัญยิ่งของจังหวัดหนองคาย เป็นพระ
ธาตุที่ส าคัญองค์หนึ่งของภาคอีสาน อาคารเสนาสนะประกอบด๎วยอุโบสถโบราณ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต ์
กุฏิสงฆ์ ปชูนียวตัถุมีพระธาตบุงัพวนบรรจุอัฐิองค์สัมมาสัมพุทธเจ๎า พระปรางค์ 3 องค์ เจดีย์เล็ก 7 องค ์
พระพุทธรูปพระประธานใหญํ  และพระนาคปรกขนาดใหญํ  

 
 

ภาพประกอบที่ 2 พระธาตุบงัพวน จ.หนองคาย 
 

     พระธาตุบังพวนเป็นพระสถูปเจดีย์  ทรงเรือนปราสาทสี่เหลี่ยม  เป็นองค์ประธานซึ่งมีชื่อ
อยูํในศิลาจารึกวํา พระธาตุบังพวนพระเจดีย์ศรีสัตตมหาทาน ภายในวัดมีกลุํมพระธาตุขนาดตํางๆ อีก 15 องค์
สันนิษฐานวําคงจะสร๎างในสมัยใกล๎เคียงกันกับพระธาตุบังพวน มีวิหาร 3 หลัง อุโบสถ 1 หลัง สระน้ า และบํอน้ า
โบราณ นอกจากนั้นยังมีโบราณสถานอีกกลุํมหนึ่งภายในบริเวณเดียวกัน เรียกวํา สัตตมหาสถาน  อันเป็นสถานที่
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธประวัติ เมื่อครั้งแรกตรัสรู๎พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย สัต
ตมหาสถานที่สร๎างขึ้นมาภายหลัง มีอยูํ 3 แหํงอยูํ ที่ประเทศพมําหนึ่งแหํง และที่ประเทศไทยสองแหํง คือที่วัด
เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหมํ และที่วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย  
    3.  พระธาตุหล๎าหนอง 
     พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ า เดิมชื่อพระธาตุหล๎าหนอง ตั้งอยูํที่วัดสิริมหา      
กัจจายน์ หรือ วัดธาตุ เป็นพระธาตุที่หักพังอยูํกลางล าน้ าโขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก๎า
พระองค์ตามต านานอุรังคธาตุหรือต านานพระธาตุพนม จากการส ารวจใต๎น้ าของหนํวยโบราณคดีภาค 7 พบวํา
องค์พระธาตุมีฐานกว๎างด๎านละ 17.2 เมตร ยํอมุมที่ฐานและมีความสูงประมาณ 28.5 เมตร          หักออกเป็น 
3 ทํอน สันนิษฐานวํานําจะสร๎างในราวพุทธศตวรรษที่ 20 - 22 เนื่องจากมีรูปรํางคล๎ายพระธาตุบังพวน 
     ปัจจุบันองค์พระธาตุจมอยูํกลางแมํน้ าโขงหํางจากฝั่งไทย 180 เมตร องค์พระธาตุกํอด๎วย
อิฐถือปูน ล๎มตะแคงไปตามกระแสน้ า ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีฐานเหลี่ยมมุมฉาก โดยด๎านหนึ่งโผลํขึ้นมา
เหนือน้ าเพียงครึ่งฐาน  
     พระธาตุหล๎าหนอง เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคาย และมีการจัดงานประเพณี
เกี่ยวกับพระธาตุในทุกปี คือประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน 6 เพื่อจุดถวายองค์พระธาตุ ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 6 พิธี
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บวงสรวงองค์พระธาตุ วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 11 ถวายปราสาทผึ้ง วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 และการแขํงเรือยาววัน
ออกพรรษาทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ชาวหนองคายได๎รํวมสร๎างองค์พระธาตุหล๎าหนองจ าลองขึ้นริมฝั่งแมํน้ า
โขงบริเวณใกล๎กับพระธาตุองค์เดิม 
     แหลํงทํองเที่ยวที่เก่ียวข๎องปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในอ าเภอโพนพิสัย  
    1.วัดหลวงพิสัยเจติยาราม 
     วัดหลวง หรือ วัดหลวงพิสัยเจติยาราม กํอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2230 เป็นพุทธสถานที่มีความ
โดดเดํนในด๎านประวัติศาสตร์ความนําเลื่อมใส ประดิษฐานองค์หลวงพํอพระสุกจ าลอง ที่วัดมีจุดชมปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติบั้งไฟพญานาคและมีปรากฏการณ์อัศจรรย์น้ าหยดจากบริเวณหลังคาพระอุโบสถ ซึ่งชาวบ๎านเชื่อวํา
เป็นน้ าที่เกิดจากพญานาคที่มีความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค โดยทางเจ๎าอาวาสได๎จัดท าแผํนแกรนิตเพื่อให๎ข๎อมูลประวัติบั้งไฟพญานาค ซึ่งถือวํา
เป็นหลักฐานทางด๎านข๎อมูลที่เผยแพรํสูํสาธารณชนและนักทํองเที่ยวในแงํประวัติความเป็นมาและความคิดเห็น
เก่ียวกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่จับต๎องได๎และยังมีให๎เห็นในปัจจุบัน 
    2. วัดไทย 
     วัดไทย มีพิพิธภัณฑ์ถ้ าเมืองบาดาล “นาคราชัยยัญ” โดยในปี พ.ศ.2550 เจ๎าอาวาสได๎มีนิมิต
วํามีหญิงชายรํางกายสีด า มาอาราธนานิมนต์ให๎สร๎างสัญลักษณ์ประจ าเมืองบาดาลหรือเมืองพญานาคขึ้นไว๎ ที่เมือง
มนุษย์ ณ บริเวณวัดไทย โดยให๎สร๎างเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้ 1. ราชาแหํงพญานาคสีด า  2. สร๎างเป็นนาคบาท  3. เสา
หลักเมืองบาดาล 4. ประตูทางเข๎าเมืองบาดาล 5. อุโมงค์เข๎าถ้ าจ าลอง 7 ห๎องของเมืองบาดาล เมื่อผู๎ใดได๎ลอดถ้ า
แล๎วจะประสบความส าเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการให๎สร๎าง 5 ประการนี้ ประดิษฐานไว๎บริเวณริมฝั่งแมํน้ า
โขงของวัดไทยเพื่อให๎เป็นศิริมงคลสักการะบูชาและแหลํงทํองทํองเที่ยว 
     แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคอ าเภอโพนพิสัยและอ าเภอ
รัตนวาปี  
     สํวนใหญํแหลํงทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎องกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคของอ าเภอโพนพิสัย
อ าเภอรัตนวาปี จะเป็นพื้นที่บริเวณริมฝั่งโขงของแตํละต าบล ซึ่งจะมีนักทํองเที่ยวมาตามสถิติการปรากฎขึ้นของ
บั้งไฟในแตํละปี  
  1.3 ประวัติความเป็นมาของแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องปรากฏการณ์บั้งไฟ
พญานาคของนครหลวงเวียงจันทน์ 
    นครหลวงเวียงจันทน์ เดิมชื่อ “ก าแพงนครเวียงจันทน์” เป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศ
ลาว และเป็นเขตที่ตั้งของกรุงเวียงจันทน์ เมืองเอกคือจันทะบูลี มีเขตติดตํอกับหนองคายของประเทศไทย 
เชื่อมตํอคมนาคมด๎วยสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แหํงที่ 1 โดยแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นแขวงที่มีความ
เจริญของเมืองมากที่สุดใน 18 แขวงของประเทศลาว  
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ภาพประกอบที่  3 แผนที่ประเทศลาว 
 
    พระเจ๎าไชยเชษฐาธิราช ทรงสถาปนาเวียงจันทน์ขึ้นเป็นราชธานีของอาณาจักรล๎านช๎าง เมื่อ 
พ.ศ. 2103 ครั้นเมื่อล๎านช๎างเสื่อมอ านาจลง ในปี พ.ศ. 2250 เวียงจันทน์กลายเป็นอาณาจักรอิสระ เรียกวํา 
อาณาจักรล๎านช๎างเวียงจันทน์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2321 เจ๎าพระยาจักรีของไทย (ในสมัยกรุงธนบุรี) ยกทัพมา
ปราบดินแดนลาวทั้งหมด อาณาจักรเวียงจันทน์ตกเป็นประเทศราชของไทยนับตั้งแตํนั้นมา 
    พ.ศ. 2369 เจ๎าอนุวงศ์ กษัตริย์แหํงเวียงจันทน์องค์สุดท๎ายพยายามรวบรวมก าลังเพื่อกํอการ
กู๎ชาติจากไทย รัฐบาลไทยจึงสํงกองทัพยกขึ้นมาปราบปรามเมืองเวียงจันทน์ และจับเจ๎าอนุวงศ์ไปที่กรุงเทพ สํวน
เมืองเวียงจันทน์นั้นถูกท าลายยํอยยับ เหลือรอดเพียงแตํพระอารามส าคัญไมํกี่แหํง เชํน หอพระแก๎ว วัดสีสะเกด 
เทํานั้น 
    พ.ศ. 2436 ดินแดนลาวตกอยูํภายใต๎การปกครองของฝรั่งเศส เวียงจันทน์ถูกก าหนดให๎เป็น
ศูนย์กลางการบริหารการปกครองของลาวในอาณัติของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2442 ตํอมาเมื่อประเทศลาวประกาศ
เอกราชจากฝรั่งเศส ก็ได๎ก าหนดให๎กรุงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของลาวสืบตํอมาจนถึงทุกวันนี้ 
    แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในนครหลวงเวียงจันทน์ 
    1.พระธาตุหลวง 
     พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันส าคัญยิ่งแหํงนคร
หลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่ วประเทศ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร 
รูปลักษณะคล๎ายดอกบัวตูม อันหมายถึงสัญลักษณ์ค าสอนของพระพุทธเจ๎า มีพระธาตุเล็กอยูํบนพระธาตุใหญํชั้น
ที่สอง รองทั้งสี่ด๎าน มี 30 องค์เรียกวา “สัมมติงสบารมี” รูปชั้นลํางสุดเป็นฐานพระธาตุ 4 เหลี่ยม  
     อนึ่งด๎านหลังองค์พระธาตุมีเรือนนาคา 450 ปี ซึ่งได๎มีการเลําขานกันมาวํา มีรูเสมือนเป็น
ทางขึ้นลงของพญานาคระหวํางนาคาพิภพกับโลกมนษุย์ และมีพญานาคที่คอยปกปักษ์รักษาเมืองเวียงจันทน์ เม่ือ
คร้ันสงครามที่เจ๎าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ ได๎มีการสร๎างสิ่งกํอสร๎างปิดรูพญานาคท าให๎
ไมํสามารถขึ้นมาป้องกันรักษาเมืองไว๎ได๎  
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    2.หอพระแก๎ว 
     หอพระแก๎ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก๎วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมา
กร ตั้งอยูํที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปัจจุบันเหลือเพียงพระแทํนที่ประดิษฐาน เพราะพระแก๎วมรกต
องค์ปัจจุบันได๎รับการอัญเชิญลงมาประทับที่กรุงเทพมหานครในสมัยของสมเด็จพระเจ๎ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จ
เจ๎าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นผู๎อัญเชิญ แตํเดิมหอพระแก๎วนั้นเคยเป็นวัดหลวงประจ าราชวงศ์ของลาว พระเจ๎า
ไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให๎สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช๎เป็นที่ประดิษฐานพระแก๎วมรกตที่ได๎
อัญเชิญมาจากนครเชียงใหมํ อาณาจักรล๎านนา เม่ือต๎องเสด็จกลับมาครองราชบัลลังก์ล๎านช๎างหลังจากที่พระราช
บิดาคือพระเจ๎าโพธิสารสิ้นพระชนม์ลงในการท าศึกสงครามกับประเทศสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2322 นครเวียงจันทน์
ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได๎อัญเชิญพระแก๎วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองของนคร
เวียงจันทน์ไป ส าหรับหอพระแก๎วที่นักทํองเที่ยวเห็นอยูํในปัจจุบันเป็นของที่ถูกบูรณะขึ้นใหมํเกือบทั้งหมด หอ
พระแก๎วในปัจจุบันมีนักทํองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาทํองเที่ยวยังนครเวียงจันทน์ก็ยังเดินทางมาสักการะบูชากัน
เป็นจ านวนมาก ส าหรับสํวนในของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระแทํนบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและ
กลองส าริดประจ าราชวงศ์ลาว ส าหรับประตูใหญํทั้งสองเป็นของเกําที่หลงเหลือมาแตํเดิม บานประตูจ าหลักเป็น
รูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า และยังพบบันไดนาครูปศิลปะปูนปั้นนาคาคติที่ สวยงามและแตกตํางอยูํ
โดยรอบ 
    3. วัดสีสะเกด  
     วัดสีสะเกด เป็นวัดหนึ่งที่ไมํได๎ถูกท าลายในชํวงสงคราม มีพระพุทธรูปใหญํ และเล็กเรียง
รายอยูํมากที่สุด เป็นวัดที่สร๎างขึ้นแหํงแรกในนครเวียงจันทน์ ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (ลาว) 
ศักดิ์ของวัดนี้เทียบเทําวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เหตุที่ชื่อวัดแสนก็เพราะวําพระเจ๎าไชยเชษฐาธิราชและ
พุทธศาสนิกชนชาวลาวในอดีต  ทรงสร๎างพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กและองค์ใหญํประดิษฐานไว๎ทั่ววัด 100,000 องค์  
ดังนั้นจึงมีชื่อเลํนวําวัดแสน  แตํปัจจุบันมีเหลืออยูํประมาณ 10,000 กวําองค์เทํานั้น   
    หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด ตั้งอยูํภายในวัดสีสะเกดติดกับหอค า พระราชวังหลวงของกษัตริย์
ลาวสมัยกํอนสร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ๎าโพธิสารราช พระบิดาของพระเจ๎าไชยเชษฐาธิราช ในศตวรรษ
ที่ 16  
    พระประธานในสิม เดิมเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กท าด๎วยทองส าริด แตํเจ๎าอนุวงศ์ได๎
ปฏิสังขรณ์กํอครอบ ด๎วยประทานเพชรฟอกด๎วยน้ าปิว และให๎พระประธานองค์ใหญํหันหน๎าไปทางด๎านเหนือ 
เพื่อความ สะดวกสบายในไปกราบไหว๎สักการะบูชา พร๎อมทั้งมีราวเทียนในสิม เป็นศิลปผสมระหวํางล๎านช๎างกับ
ล๎านนา ท าด๎วยไม๎เนื้อดีและแกะสลักเป็นรูปพญานาค สองตนเอาหางพันกัน เป็นรูปสวยงามซึ่งหมายถึง ความ
สามัคคีระหวํางล๎านช๎างและล๎านนา ที่พิเศษคือฟอกด๎วยน้ าทองค าปิว สร๎างในสมัยเดียวกันกับ วัดสิสะเกด 
ศตวรรษที่ 19  
    หอพระไตรปิฎก ส าหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎก และต าราคัมภีร์ ถึงแม๎วัดสีสะเกดจะไมํถูก
เผาท าลายเหมือนวัดอื่นๆ แตํก็ถูกปล๎นสะดมภ์เอาพระไตรปิฎกไปจนหมดเกลี้ยง ปัจจุบันมีเพียงหอพระไตรที่
แสดงไว๎ให๎นักทํองเที่ยวมาเที่ยวชม สํวนของหลังคาหอพระไตรปิฎกจะมีความคล๎ายคลึงศิลปะของพมําเพราะใน
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สมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีแผํนศิลาจารึก ซึ่งกลําวถึงเรื่องราวประวัติของวัดสีสะเกด  อีกทั้งยังมีพุทธศิลปกรรมที่
เก่ียวกับนาคาคติที่ทรงคุณคําอีกหลายชิ้น 
    และมีสถานที่ที่นําจะพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่เกี่ยวโยงกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญาได๎อีก 
เชํน วัดนาคใหญํ ตั้งอยูํที่ถนนทําเดื่อ และประติมากรรมรูปปั้นปุริจันอวยรวย หนึ่งในต านานการสร๎างนครหลวง
เวียงจันทน์ ตั้งอยูํที่อุทยานวัฒนธรรมชนเผําบริเวณบ๎านทําเดื่อ 
  1.4 ประวัติความเป็นมาของแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องปรากฏการณ์บั้งไฟ
พญานาคของแขวงบอลิค าไซ 
    แขวงบอลิค าไซ ตั้งอยูํระหวํางแขวงเวียงจันทน์และแขวงค ามํวน เมืองหลวง คือเมืองปากซัน 
บอลิค าไซ เป็นประตูสูํลาวใต๎ และยังเป็นแขวงที่มีความส าคัญด๎านการทํองเที่ยวของประเทศลาว เพราะเป็นเมือง
ทําดํานติดชายแดนสองประเทศ ด๎านทิศตะวันตกริมฝั่งแมํน้ าโขงบริเวณเมืองปากซัน จะตรงข๎ามกับอ าเภอโพน
พิสัย อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และอ าเภอปากคาด อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬของไทย ด๎านทิศ
ตะวันออกบริเวณดํานแก๎วเหนือจะติดดํานกอเตรียวของประเทศเวียดนาม  
    แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ประกอบด๎วย 
    1.วัดพระบาทโพนสัน 
     วัดพระบาทโพนสัน ตั้งอยูํที่เมืองทําพระบาท แขวงบอลิค าไซ เป็นวัดเกําแกํวัดหนึ่ง ตั้งอยูํ
บนโนนหิน ตามต านานกลําววําพบรอยพระพุทธบาทเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2475 หลังจากนั้น จึงสร๎างวัดไว๎ที่นั่น 
รอยพระพุทธบาทเป็นรอยพระบาทข๎างขวา พื้นพระบาทมีรูปกงจักรและรูปสัตว์ 108 ชนิด ลึก 40 เซนติเมตร 
กว๎าง 120 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร ทุกปีจะจัดงานบุญนมัสการพระบาท ซึ่งใกล๎เคียงกับงานบุญผะเหวด
ประจ าปี โบราณสถานที่อยูํใกล๎นครหลวงเวียงจันทน์คือวัดพระบาทโพนสัน ภายในเป็นที่ตั้งของพระธาตุเกําแกํ 
สูงประมาณตึก 5 ชั้น ไมํปรากฏหลักฐานวําสร๎างในสมัยใด ภายในโบสถ์เป็นที่ตั้งของรอยพระพุทธบาท และเป็น
ที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญํ และกลองเกํา  
    2. วัดโพนสัน 
     วัดโพนสัน ตั้งอยูํที่บ๎านโพนสัน เมืองพะบาด แขวงบํอลิค าไซ เป็นสถานที่ทํองเที่ยวใน
แขวงบํอลิค าไซ ติดริมแมํน้ าโขง ภายในมีพระพุทธรูปในพระอุโบสถ และมีเจดีย์เกําแกํบนพระอุโบสถ วัดทั้ง 2 นี้
เป็นสํวนหนึ่งในต านานพระพุทธเจ๎าเสด็จเลียบลุํมน้ าโขง ซึ่งเกี่ยวข๎องกับเรื่องราวและต านานความเชื่อเรื่อง
พญานาคได๎ทูลเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า เสด็จแวะฉันเพลที่บริเวณริมฝั่งโขงอันเป็นที่ตั้งวัดโพนสันใน
ปัจจุบัน โดยพญานาคได๎แสดงอิทธิฤทธิ์กอบกองทรายขึ้นเป็นโคน (เนิน) เพื่อให๎ทรงประทับฉัน และเมื่อทรงฉัน
เสร็จจะเสด็จด าเนินตํอไป พญานาคได๎ทูลขอให๎ทรงประทับรอยพระบาทไว๎เพื่อเป็นเครื่องสักการะและเป็นพุทธา
นุสรณ์ จึงทรงประทับรอยพระบาทไว๎ ณ บริเวณลานหินซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระบาทโพนสันในปัจจุบัน และเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนและนักทํองเที่ยวจะมานมัสการ ทั้งเป็นสถานที่ส าคัญหนึ่งและเป็นเสมือนประตูสูํ
ภาคใต๎ของลาว โดยมีสถาปัตยกรรมและพุทธศิลป์สมัยล๎านช๎างที่สวยงาม ควรคําแกํการมาเยี่ยมชม 
 2. เพื่อวิ เคราะห์สภาพปัจจุบันของการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข๎องกับ
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในจังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ 
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  2.1 การสํงเสริมการทํองเที่ยว จังหวัดหนองคาย 
    การสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในจังหวัด
หนองคายในชํวงปี พ.ศ. 2554 - 2555 ได๎มีการสํงเสริมแบํงออกเป็น 2 แนวทางคือการสํงเสริมการทํองเที่ยว
ตลอดทั้งปีและการสํงเสริมการทํองเที่ยวในชํวงงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ซึ่งมีกิจกรรม
ประกอบไปด๎วย 
    1) การแถลงขําวการจัดงาน โดยจัดขึ้นกํอนวันงานประมาณ 1 เดือนในแตํละปี  โดยในปี 
พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกที่ได๎ขยายแนวคิดขยายการจัดงานให๎เป็นระดับโลกข้ึนอีกแหํงหนึ่งที่อ าเภอโพนพิสัย โดยใช๎
ชื่อวํา งานโพนพิสัยบั้งไฟพญานาคโลก ซึ่งในการจัดงานประเพณีจะมีการท าพิธีบวงสรวงพญานาค การแสดงแสง 
เสียง “เปิดต านานบั้งไฟพญานาค” การลอยเรือไฟบูชาพญานาค ฯลฯ 
    2) ข๎อมูลขําวสารจากสื่อตํางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให๎แพรํหลาย อาทิ หนังสือพิมพ์ 
บทความในวารสารการทํองเที่ยว  
    3) สื่อสํงเสริมประชาสัมพันธ์ ที่จัดท าขึ้นในชํวงการจัดงาน อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์
กลางแจ๎ง โปสเตอร์ประจ างาน แผํนพับ ป้ายเส๎นทาง/แผนที่ ซุ๎มประตูและป้ายผ๎า โฆษณาทางวิทยุชุมชม เว็บไซต์
การทํองเที่ยว/จังหวัด/หนํวยงาน และของที่ระลึก 
  2.2 การสํงเสริมการทํองเที่ยว นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ 
    ข๎อมูลการสํงเสริมการทํองเที่ยวของสํวนการโฆษณาและสํงเสริมการทํองเที่ยว กระทรวง
แถลงขําว วัฒนธรรมและทํองเที่ยว สปป.ลาว จะมีการประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
การทํองเที่ยว ตั้งอยูํบนถนนล๎านช๎างซึ่งเป็นแหลํงให๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวในภาพรวมของประเทศ สปป.ลาว แกํ
นักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ และมีการค๎นคว๎าสถานที่ส าคัญผํานทางเว็บไซต์ 
 3. เพื่อสร๎างนวัตกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค
จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ 
  จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ท าให๎ทราบปัญหาและอุปสรรคด๎านการทํองเที่ยวของพื้นที่ทั้ง 3 แหํง ผู๎วิจัยจึงได๎สังเคราะห์ข๎อมูล ท า
การออกแบบและเสนอแนวคิดเบื้องต๎นเป็นนวัตกรรม 3 รูปแบบ คือ 
  นวัตกรรมที่ 1 หอพิพิธภัณฑ์นาคาคติและโรงละครนาคานฤมิตร  โดยหอพิพิธภัณฑ์นาคาคติ 
มุํงเน๎นให๎เป็นศูนย์เรียนรู๎และเผยแพรํเกี่ยวกับวัฒนธรรมนาคาคติลุํมน้ าโขง และเป็นแหลํงรวบรวมข๎อมูลเนื้อหา
เร่ืองราวประวัติความเป็นมาเก่ียวกับพญานาค วัฒนธรรม คติความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี   
  หอพิพิธภัณฑ์นาคาคติ (พื้นที่ 5,000 - 10,000 ตร.ม.) เนื้อหานิทรรศการในหอพิพิธภัณฑ์นาคา
คติ ประกอบด๎วย นิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน 
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ภาพประกอบที่ 4  ภาพเสมือนหอพิพิธภัณฑ์นาคาคติ  
   
    สํวนโรงละครนาคานฤมิตรเป็นการประยุกต์การแสดงแสง เสียงต านานบั้งไฟพญานาค ให๎
ทันสมัยโดยใช๎สื่อการแสดงประกอบสื่อมัลติมีเดีย และสร๎างกิจกรรมการทํองเที่ยวสร๎างโอกาสรองรับนักทํองเที่ยว
กลุํมใหมํๆ 
    โรงละครนาคานฤมิตร (ขนาด 500 ที่นั่ง) เพื่อเป็นสถานที่ทํองเที่ยวแหํงใหมํ และเป็นพื้นที่
แสดงเร่ืองราว ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ของจังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 5  แบบโครงสรา๎งภายในเวที การจัดแสดงโรงละครนาคานฤมิตร 
 

    นวัตกรรมที่ 2 เว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดียอนิเมชั่น เพื่อเป็นศูนย์กลางข๎อมูลการทํองเที่ยวที่
เก่ียวกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคและข๎อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อเป็น
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎อมูล และสร๎างสื่อมัลติมีเดียอนิเมชั่นขึ้น เพื่อเป็นการถํายทอดความรู๎เนื้อหาของนิทาน
และต านานเก่ียวกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคและสามารถเป็นสื่อการสอนให๎กับเด็กและเยาวชน 
    สื่อมัลติมีเดียอนิเมชั่น ส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อถํายทอดต านานนิทานพืน้บา๎นที่มี
ลักษณะของภาพเปน็การวาดที่ได๎แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฮปูแต๎มในรูปแบบศิลปะอีสาน โดยสร๎างตน๎แบบ
จากนิทานพญาคันคาก 
    นวัตกรรมที่ 3 สื่อนิเทศศิลป์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร๎างรายได๎ เป็นการสร๎างชุดสัญลักษณ์
ของสื่อนิเทศศิลป์ เพื่อการจดจ าและอ านวยความสะดวกในชํวงเทศกาลให๎มีอัตลักษณ์เดียวกันทั้งระบบ ได๎แกํ 
โปสเตอร์ แผํนพับ และแผนที่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร๎างรายได๎จากของที่ระลึก ได๎แกํ เสื้อยืด แก๎วกาแฟ และ
กระเป๋าผ๎า  
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ภาพประกอบที่ 6 โปสเตอร์งานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 7 แผนํพับและแผนที่งานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบที่ 8 เสื้อยืด กระเป๋าผา๎ แก๎วน้ าของที่ระลึกงานเทศกาลบั้งไฟพญานาค  
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค : การสร๎างนวัตกรรมเพื่อการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ ผลการศึกษาพบวําประวัติ
ความเป็นมามีบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมที่เชื่อมโยงกับบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม
ประเพณี คติความเชื่อ ที่แสดงอัตลักษณ์ตัวตนของผู๎คนไทยและลาว การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสื่อสํงเสริม
การทํองเที่ยวพบวํา ทางจังหวัดหนองคายมีสื่อสํงเสริมที่หลากหลายรูปแบบ วิธีการ แตํยังเป็นสื่อกระจัดกระจาย
ไมํมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สํวน สปป.ลาว ข๎อมูลการทํองเที่ยวจะอยูํที่ส านักงานประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารการ
ทํองเที่ยวและเอกสารการทํองเที่ยวที่กลําวถึงเพียงเล็กน๎อย  ผู๎วิจัยจึงได๎สังเคราะห์ข๎อมูล ท าการออกแบบและ
เสนอแนวคิดเบื้องต๎นเป็นนวัตกรรม 3 รูปแบบ คือ 
 นวัตกรรมที่ 1 หอพิพิธภัณฑ์นาคาคติ และโรงละครนาคานฤมิตร  
 นวัตกรรมที่ 2 สื่อเว็บไซต์และสือ่มัลติมีเดียอนิเมชั่น 
 นวัตกรรมที่ 3 สื่อนิเทศศิลป์เพื่อประชาสัมพันธ์สร๎างแบรนด์และสินค๎าทางการทํองเที่ยว 
 ท าการประเมินผลนวัตกรรมทั้ง 3 รูปแบบ พบวํากลุํมผู๎ประกอบการมีความพึงพอใจในนวัตกรรมเพื่อ
การสํงเสริมการทํองเที่ยวมากที่สุด เมื่อจ าแนกพบวํา รูปแบบที่ 1 (4.76) รูปแบบที่ 2 (4.76) มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด และรูปแบบที่ 3 (4.71) มีความพึงพอใจในระดับมาก ตามล าดับ  
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