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ร่าง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอานาจเจริญ
และ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอานาจเจริญ*
………………………
พุทธพร โคตรภัทร**
ละเอียด ศิลาน้อย***
(ตอนที่ 1)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอานาจเจริญในครั้งนี้ จะกาหนดช่วงระยะของแผน
เป็ น เวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567 ซึ่งในการจัดทาแผนฯ จะเริ่มต้นจากการศึกษาสภาพของพื้นที่โดย
ภาพรวมทั้งประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ที่พัก สินค้าพื้นเมือง
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการขนส่ง โดยจะนาเสนอไปตามลาดับดังนี้
ประวัติความเป็นมา
อานาจเจริญเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน จากการ
ค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากรค้นพบและสัน นิษฐานไว้ตามหลักฐาน
ทางโบราณคดี (ใบเสมาอายุราว 1,000 ปี) ได้ตั้งเป็นเมืองมานานหลายร้อยปี และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลาภูและจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นอาเภอในจังหวัด
อุบลราชธานี คาว่า อานาจเจริญ เป็นภาษาเขมร มีความหมายตามตัว คือ อานาจเจริญ เมืองที่มีสมญานามว่า
เมืองข้าวหอมโอชา ถิ่นเสมาพันปี (วิกิพีเดีย, 2561: ออนไลน์)

*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
***อาจารย์ ดร. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
จังหวัดอานาจเจริญ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 568 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 586 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,975,780 ไร่ หรือ
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3,161.29 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือติดเขตจังหวัดยโสธรที่อาเภอเลิงนกทา และจังหวัด
มุกดาหารที่อาเภอดอนตาล ทิศตะวันออกติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่ง
แม่น้าโขงด้านอาเภอชานุ มานเป็น ระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่อาเภอเขมราฐ อาเภอกุด
ข้าวปุ้น และอาเภอตระการพืชผล ทิศตะวันตกติดเขตจังหวัดยโสธรที่อาเภอป่าติ้ว อาเภอเลิงนกทาและทิศใต้ติด
เขตจังหวัดอุบลราชธานีที่อาเภอม่วงสามสิบ
สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ ทอดยาวไปจรดจังหวัดอุบลราชธานีที่อาเภอชานุมาน
ตั้งอยู่สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดิน ร่วนปนทราย
และดินลูกรังบางส่วน มีลาน้าสายใหญ่ไหลผ่าน ได้แก่ ลาเซบก และลาเซบาย (สานักงานจังหวัด อานาจเจริญ ,
2561: ออนไลน์)
สถานทีท่ ่องเที่ยวที่สาคัญ
1. พระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอานาจเจริญ ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยาน
ถ.ชยางกรู อ.เมือง จ.อานาจเจริญ วันมาฆบูชาของทุกปี ชาวบ้านจะจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง
และถือได้ว่าเป็นงานประจาปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอานาจเจริญ
2. อ่างเก็บน้าพุทธอุทยาน อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระมงคลมิ่งเมือง นอกจากเป็นแหล่งน้าที่สาคัญแล้ว ยังเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย
3. วัดโพธิ์ศิลา มีใบเสมาสมัยทวาราวดีขนาดใหญ่ สร้างจากหินทรายขาว
4. วัดถ้าแสงเพชร มีพระพุทธไสยาสน์ ยาว 19 เมตร
5. วัดถ้าแสงแก้ว เชื่อกันว่าที่นี่เป็นประตูสู่เมืองบาดาล และยังมีรอยของพระสิวลีปรากฏอยู่อีกด้วย
6. แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่ าเก่า พบพระพุทธรูปหินทรายแบบทวารวดีตอนปลาย และพบเสมาสลัก
ลวดลายนู น ต่า เป็ น รูป ดอกไม้ รูป หม้อน้ า และรูป วงกลมคล้ ายธรรมจักร มีอายุไม่ น้อยกว่าพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 12-13
7. สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง มีการจัดสวนอย่างสวยงามวนอุทยานภูสิง
8. ภู ผ าผึ้ ง พื้ น ที่ เป็ น ภู เขาหิ น ทราย มี เส้ น ทางเดิ น เท้ า ขึ้ น เขาและชมธรรมชาติ ภายในวนอุ ท ยานฯ
มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น ผาผึ้ง ผาส่อง ลานควายตู้
9. ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บ้ านสร้ า งถ่ อ เป็ น ศู น ย์ ผ ลิ ต และฝึ ก อบรมงานหั ต ถกรรมพื้ น บ้ าน อย่ างการทอผ้ า
การเจียระไนพลอย
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์), (สุวัฒน์ อัศวชัยชาญ. บรรณาธิการ. 2555)
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กิจกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดอานาจเจริญมีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมายและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย
รูปแบบ เช่น เที่ยวชมงานประเพณีต่างๆ เช่น แข่งเรือยาว ประเพณีลงข่วง หรือ การสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ ชมทิว ทัศ น์ริมฝั ่งโขง ชมการสาธิตการทอผ้า เจีย ระไนพลอย เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2561: ออนไลน์)
ที่พัก
จังหวัดอานาจเจริ ญ มี โรงแรม รีส อร์ต และโฮมสเตย์ห ลายแห่ ง โดยเฉพาะตามแหล่ งท่ องเที่ ยว (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์)
สินค้าพื้นเมือง
สินค้าและของที่ระลึกจากจังหวัดอานาจเจริญมีทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขิด เนื้อแห้ง น้ามันข้าวหอมมะลิ
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์)
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นกับการเกษตรกรรม มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร รวมทั้งสิ้น 1,021,798 ไร่
หรือประมาณร้อยละ 51.72 ของเนื้อที่ทั้งหมด การทานา พื้นที่นาถือครองมีสัดส่วน 869,574 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
85.10 ของพื้ น ที่ ถื อ ครองท าการเกษตร เป็ น พื้ น ที่ เก็ บ เกี่ ย ว 558,530 ไร่ ผลผลิ ต รวมประมาณ 83,821 ตั น
การปลูกพืชไร่ มีการปลูกพืชไร่รวมพื้นที่ประมาณ 7,825 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของพื้นที่ถือครองทาการเกษตร
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ มันสาปะหลัง ปอแก้ว ถั่วลิสง การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงสี
ข้าว และอุตสาหกรรมในครัวเรือน (วิกิพีเดีย, 2561: ออนไลน์)

สังคม
จังหวัดอานาจเจริญ ประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) จังหวัดอานาจเจริญ มีประชากร
376,382 คนแยกเป็นชาย 188,104 คน หญิง 184278 คน จานวนครัวเรือน 109,509 ครัวเรือน แบ่งเขตปกครอง
เป็ น อ าเภอ 7 อ าเภอ คื อ อ าเภอเมื อ งอ านาจเจริ ญ อ าเภอชานุ ม าน อ าเภอปทุ ม ราชวงศา อ าเภอพนา
อาเภอเสนางคนิคม อาเภอหัวตะพานและอาเภอลื ออานาจ มี 56 ตาบล 607 หมู่บ้าน 30 ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 64 แห่ ง แบ่ งออกเป็น องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด อานาจเจริญ จานวน 1 แห่ ง
เทศบาลเมืองอานาจเจริญ จานวน 1 แห่ง เทศบาลตาบล จานวน 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 39
แห่ง (สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ, 2561: ออนไลน์)
การขนส่ง
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จังหวัดอานาจเจริญใช้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก อานาจเจริญอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 585
กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดอานาจเจริญได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัวและรถประจาทาง
โดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปอานาจเจริญได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ต่อด้วยทางหลวง
หมายเลข 2 (มิตรภาพ) ถึงนครราชสีมา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-สุรินทร์และใช้ทางหลวง
หมายเลข 214 (สุรินทร์ -สุวรรณภูมิ) แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านจังหวัดยโสธร และอาเภอ
ป่าติ้ว ถึงจังหวัดอานาจเจริญ รวมระยะทางประมาณ 585 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2
จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 (นครราชสีมา-อุบลราชธานี) ถึงจังหวัดอุบลราชธานี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข
212 (อุบลราชธานี-อานาจเจริญ) รวมเป็นระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร (วิกพิ ีเดีย, 2561: ออนไลน์)
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