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ຄາໍນາໍ 
ຄູມ່ກືານພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສະບບັນີ ້ໄດຖ້ກື

ແປມາຈາກ ປ້ຶມ : A Practical Guide to Tourism Destination Management ຂອງອ ົງ

ການທອ່ງທຽ່ວໂລກ ຫືຼ UNWTO ດ ັງ່ນ ັນ້, ລິຂະສດິທງັໝດົຈຶ່ງເປັນຂອງອງົການທອ່ງທຽ່ວໂລກ. ຕາມ

ຕ ົນ້ສະບບັຂອງປີ 2007.  

ຈດຸປະສງົໃນການຜະລິດປ້ືມຄູ່ມນືີ້ ແມນ່ເພ່ືອເປັນແນວທາງໃນການຄ ົນ້ຄວາ້, ວາງແຜນ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຜູ້ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະ    

ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ບາງກໍລະນີສຶກສາທ່ີມໃີນຕ ົນ້ສະບບັ ໄດຖ້ືກປ່ຽນແທນດວ້ຍ

ກລໍະນສີກຶສາອື່ ນ ທ່ີແທດເໝາະກບັສະພາບຂອງ ສປປ ລາວ  ເພ່ືອໃຫຜູ້ອ້າ່ນສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດງ້າ່ຍ 

ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ.້ 

ຄູມ່ສືະບບັນີໄ້ດຮ້ບັການແປ ແລະ ຮຽບຮຽງເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິໃນ ສປປລາວ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງບ່ໍອາດ

ຫີຼກລຽ້ງໄດຂໍ້ຂ້າດຕກົບກົຜອ່ງທາງດາ້ນຄາໍສບັ, ສາໍນວນຄາໍເວ້ົາ ຊຶ່ ງຕອ້ງການໃຫມ້ກີານປະກອບຄາໍ

ຄດິຄາໍເຫັນຂອງບນັດາທາ່ນຜູອ້າ່ນເພ່ືອປບັປງຸເນືອ້ໃນຂອງປ້ຶມໃຫດ້ຂີຶນ້.   

ຄະນະຮບັຜິດຊອບແປ ແລະ ຮຽບຮຽງປ້ືມຄູ່ມສືະບບັນີ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້
ບນຸຄນຸເປັນຢາ່ງຍິ່ ງຕ່ໍໂຄງການສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວລາວ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາ

ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານເພ່ືອສ ົ່ງເສີມການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນທຶນຮອນໃນການ

ແປ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈດັພິມຄູມ່ສືະບບັນີ ້ພວກເຮົາຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວາ່ປ້ຶມດ ັງ່ກາ່ວຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່
ທາ່ນ ແລະ ສາມາດປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວຢູ ່ສປປລາວ ໄດໃ້ນລະດບັໃດໜ່ຶງ.  
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ພາກທີ I 

ພາກສະເໜີກຽ່ວກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

1.1.1 ຄາໍແນະນາໍ 
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໝາຍເຖງິ: ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີໃດໜ່ຶງທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວເດນີທາງໄປ

ຢຽ້ມຢາມ, ໂດຍທ່ີບ່ໍແມນ່ທ່ີຢູອ່າໄສເດມີຊອງຕນົຊຶ່ ງອາດຈະພກັຄາ້ງຄນື ຫືຼ ບ່ໍຄາ້ງຄນືໂດຍມຈີດຸປະສງົ
ພກັຜອ່ນຢ່ອນອາລມົ, ເຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມ, ຢ້ຽມຢາມຍາດຕິພ່ີນອ້ງ ແລະ ອື່ ນໆ ແຕບ່ໍ່ແມນ່ຫາວຽກເຮັດ
ງານທາໍ ຊຶ່ ງລວມມອີງົປະກອບສາໍຄນັຂອງຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວຄ:ື ບນັດາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ 
ການບໍລິການ. 

 ມນັແມນ່ຂອບເຂດຂອງພ້ືນທ່ີຊຶ່ ງລວມທງັຂະໜາດຂອງພ້ືນທ່ີ ແລະ ພີ້ືນທ່ີີການປກົຄອງ ເປັນ
ປດັໄຈສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ; ການສາ້ງ2
ພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາບພດົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຕ່ໍີຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອກາໍນດົທ່າແຮງທາງດາ້ນການຕະຫຼາດ. ຜູ້ມສີ່ວນຮວ່ມໃນຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ ລວມມປີະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງທງັພາກ
ລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ.  

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສາມາດເປັນໄດຫຼ້າຍລະດບັເຊ່ັນ: ປະເທດໜ່ຶງ, ພາກໜ່ຶງ
(ພາກເໜືອ, ກາງ, ໃຕ)້ , ດອນໜ່ຶງ (ດອນເດດ, ດອນຄອນ) ບາ້ນໜ່ຶງ, ເມອືງໜ່ຶງ ນະຄອນໜ່ຶງ ຫືຼ 
ພ້ືນທ່ີທີບໍລິຫານດວ້ຍຕນົເອງ ເຊ່ັນ: ດສິນແີລນ...  

1.1.2 ອງົປະກອບພ້ືນຖານຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວໄປ 
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວມອີງົປະກອບພ້ືນຖານ ທ່ີດງຶດດູໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໄປຢຽ້ມຢາມ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວເວລາເດນີທາງມາເຖງິ. 
ອງົປະກອບພ້ືນຖານເຫ່ົຼານີສ້າມາດແຍກອອກເປັນປະເພດສິ່ ງດງຶດດູ 2 ປະເພດຄື: ສິ່ ງທ່ີຈະຕອ້ງເບິ່ ງ 

ແລະ ສິ່ ງທ່ີຈະຕອ້ງເຮັດ ແລະ ອື່ ນໆ1. ອງົປະກອບເຫ່ົຼານີ ້ໄດສ້ະຫຸຼບໃນແຜນວາດ 1. 

ການບໍລິຫານຈດັການ ແລະ ການພດັທະນາຄນຸນະພາບທ່ີດຂີອງອງົປະກອບເຫ່ົຼານີີຈ້ະສ ົ່ງຜນົ
ເຖງິການຕດັສນິໃຈມາທຽ່ວຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ  

                                            
1 Cho, B. H. (2000), ‘Destination’, in J. Jafari (Ed.), Encyclopaedia of Tourism, Routledge, 
London and New York. 
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ປະສບົການ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີຢ້ຽມຢາມຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ ເກດີຈາກອງົປະກອບດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  
 
ແຜນວາດທີ 1: ປະສບົການຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ  
 
 

 
 
 

 
ສິ່ ງດງຶດດູ: ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ສິ່ ງດງຶດດູເປັນປດັໄຈສາໍຄນັໃນການສາ້ງຄວາມຈງູໃຈ ແລະ ດງຶດດູໃຫນ້ກັ
ທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ ຊຶ່ ງສາມາດແບງ່ປະເພດໄດຄ້ື: ແຫຼງ່
ທ່ອງທ່ຽວທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ (ທະເລ, ພເູຂົາ, ສວນສາທາລະນະ, ອາກາດ..) ສິ່ ງປກຸສາ້ງ(ວດັວາ
ອາຮາມ, ອະນສຸາວະລີ, ທາດຫຼວງ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆ) ວດັທະນະທາໍ (ສລິະປະ
ວນັນະຄະດ,ີ ຫໍພິພິທະພນັ, ຫໍວາງສະແດງມນູເຊືອ້, ງານເທດສະການທາງດາ້ນສລິະປະການສະແດງ, 
ວຖິຊີວີດິ, ການນຸງ່ຖ ືແລະ ອື່ ນໆ) ທງັສອງປະເພດສາມາດເປັນຊບັສນິຂອງລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັ
ທ້ອງຖິ່ ນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະ, ອາລມົຈດິ, ລວ້ນແຕສ່າ້ງຄວາມດງຶດດູແກ່
ນກັທອ່ງທຽ່ວ.  
ສິ່ ງຮອງຮບັນກັທອ່ງທຽ່ວ ປະກອບມມ:ີ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີເຮັດໃຫນ້ກັ
ທອ່ງທຽ່ວມາພກັແຮມ ຊຶ່ ງລວມມໂີຄງລາ່ງພ້ືນຖານເຊ່ັນ: ສາທາລະນປຸະໂພກ, ການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ເຄອື
ຂາ່ຍ ເຊ່ັນດຽວກບັການບໍລິການໂດຍກງົກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ເຊ່ັນ: ສະຖານທ່ີພກັແຮມ, ຫ້ອງຂໍ້ມນູ
ຂາ່ວສານ, ການນາໍທ່ຽວ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກເພ່ືອມວ່ນຊື່ ນລ້ືນເລິງ, ຮາ້ນອາຫານ, ຮາ້ນ
ຂາຍເຄື່ ອງທ່ີລະນກຶຕາ່ງໆ. 
ການເຂ້ົາເຖງິ: ແມນ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດດ້ວ້ຍຄນົສວ່ນຫຼາຍ ທງັ
ທາງເຮອື, ທາງລດົ, ທາງອາກາດ ນກັທອ່ງທຽ່ວສາມາດເດນີທາງໄປຢາ່ງສະດວກ. ລະບບົການໃຫວ້ີ
ຊາ, ລະບຽບການເຂ້ົາອອກ-ອອກເມອືງ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ. 
ພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ: ລກັສະນະ ແລະ ພາບພດົ ທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະ 
ເປັນປດັໄຈສາໍຄນັທ່ີສດຸທ່ີດຶງດດູນກັທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາມາສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້ໆ. ມນັບ່ໍມຄີວາມໝາຍ
ຫຍງັຖາ້ຫາກການພດັທະນາ ຫືຼ ສາ້ງສິ່ ງໃດສິ່ ງໜ່ຶງຂຶນ້ມາໂດຍບ່ໍມເີອກະລກັສະເພາະ. ການໂຄສະນາ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາມາດນາໍໃຊຫຼ້າຍວທີິເຊ່ັນ: ການຕະຫຼາດ, ການນາໍໃຊສ້ື່ ໂຄສະນາ, 
ການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອີເລັກໂຕຣນກິ) ພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລວມມ:ີ ຄວາມ
ເປັນເອກະລກັ, ຈດຸທ່ຽວຊມົ, ພາບລວມ, ຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຄວາມປອດໄພ, ລະດບັ
ການບໍລິການ ແລະ ອດັຖະຍາໃສໄມຕຈີດິຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ. 

ສິ່ ງດງຶດດູ ແລະ ປະສບົການຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີຕອບສະໜອງແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ      

ປະກອບດວ້ຍ:  

ສ່ິງດຶງດ'ດ 
 

ການເຂ້ົາເຖິງ 
 

ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
 

ຊັບພະຍາ ກອນ
ມະນ;ດ 

 

ພາບພົດ 
 

ລາຄາ 
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ລາຄາ: ແມນ່ອງົປະກອບສາໍຄນັໃນການແຂງ່ຂນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງກບັຈດຸ 
ໝາຍປາຍທາງອື່ ນ, ປດັໄຈລາຄານີ ້ລວມເຖງິຄາ່ຂນົສ ົ່ງໄປ-ກບັ ສູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, 
ນອກນ ັນ້ມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັການພກັເຊົາ, ເຂ້ົາຊມົແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອາຫານ, ການນາໍໃຊບໍ້ລິການ
ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ. ຍງັມປີດັໄຈໜ່ຶງອີກທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການຕດັສິນໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້ແມນ່
ອດັຕາແລກປ່ຽນ. 
ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ: ການທອ່ງທຽ່ວເປັນຂະແໜງການ ທ່ີນາໍໃຊແ້ຮງງານຂອງທອ້ງຖິ່ນເປັນຈາໍນວນ
ຫຼາຍ ແລະ ສ ົ່ງຜນົເຖງິການພວົພນັລະຫວາ່ງນກັທອ່ງທຽ່ວກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນຫຼາຍຂຶນ້ ເປັນປດັໄຈ
ທ່ີສາ້ງປະສບົການທີດແີກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ.  
 ຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເປັນຢາ່ງດ,ີ ທງັຄາໍນງຶ
ເຖິງຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັຂອງຍຸດທະສາດ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
 

1.2 ຄວາມໝາຍຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

1.2.1 ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຮຽກຮອ້ງໃຫທ້ກຸ

ພາກສວ່ນໃນສງັຄມົຮວ່ມມກືນັໂດຍມເີປ້ົາໝາຍອນັດຽວກນັ. ພາລະບດົບາດຂອງເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍພາຍໃຕ້
ຍດຸທະສາດທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ເຄອືຂາ່ຍນີບ່ໍ້ແມນ່ໄປ
ກວດກາ ຫືຼ ຄຸມ້ຄອງພາກສວ່ນອື່ ນ ແຕແ່ມນ່ການຮວ່ມມກືນັ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ປະສບົ
ການທງັໝດົເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕາມຈດຸປະສງົທ່ີກາໍນດົ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີສະມາຊກິຂອງ
ເຄືອຂາ່ຍນີ້ ຕ້ອງມທີກັສະດາ້ນການຮວ່ມມ ືແລະ ປະສານງານໃນລະດບັດີ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ
ສະມາຊກິຂອງເຄອືຂາ່ຍຈະເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງຍດຸທະສາດ ການພດັທະນາຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ສະນ ັນ້, ສະມາຊກິທກຸຄນົຕອ້ງມວີໄິສທດັກວາ້ງໄກ.  

 

ກລໍະນສີກຶສາ:  
ກລໍະນກີານທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານສາ້ງຕ ັງ້ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ

ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງປະກອບມຜີູຕ້າງໜ້າຈາກພາກລດັ ແລະ ພາກ
ເອກະຊນົ/ພາກທລຸະກດິ ຊຶ່ ງເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃຕວ້ໄິສທດັຂອງ ສປປ ລາວ ຄ:ື 
‘ ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ມຄີວາມຍືນຍງົຕາມທິດສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທາໍມະຊາດ, 
ວດັທະນະທາໍ ແລະ ປະຫວດັສາດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົາ້ກບັການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ
ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ ວໂລກ, 
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ພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກດິນາໍໜ້າ, ຊວ່ຍໃຫ້ປະຊາຊນົ
ຫຸຼດພ ົນ້ຈາກຄວາມທກຸຍາກຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ’ 

ເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສວ່ນໃຫຍ ່
ແລວ້ແບງ່ອອກເປັນລະດບັດ ັງ່ນີ:້ 
- ອງົການທ່ ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຮບັຜິດຊອບໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ, ຄຸມ້ຄອງລະດບັຊາດ
ລະດບັພາກພ້ືນ, ລະດບັແຂວງ ຊຶ່ ງຮບັຜິດຊອບໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ 

- ອງົການຈດັຕ ັງ້ລະດບັພາກ, ລະດບັແຂວງ, ລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ ຮບັຜິດຊອບການບໍລິຫານດາ້ນການ
ຕະຫຼາດໃນຂອບເຂດຂອງຕນົ. 
ຕວົຢາ່ງເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຂອງ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຕກົລງົຈາກເຈົ້າແຂວງແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບດວ້ຍ
ສະມາຊກິດ ັງ່ນີ:້  
 
ພາກລດັ 

1. ທາ່ນ ນ. ສດຸາພອນ ຄມົທະວງົ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະທອ່ງ
ທຽ່ວ 

2. ທາ່ນ ວໄິລສກັ ພລິູພນັ ຮອງຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະ 
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ  

3. ທາ່ນ ວງົດາວອນ ວງົໄຊຍະລາດ ຫວົໜາ້ຂະແໜງໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວ, ພະ 
ແນກ ຖວທ 

4. ທາ່ນ ດຣ. ທອງພນັ ຈນັຖາວອນ  ຄະນະບໍດ,ີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ, 
ມະຫາວທິະຍາໄລສພຸານວຸງົ 

5. ທາ່ນ ໄພວນັຈນັທະສກຸ  ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ, ພະແນກ 
ຖວທ 

6. ທາ່ນ ຄາໍສ ີສວຸນັທອງ  ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງທາງບກົ, ພະແນກໂຍທາທິ 
      ການແລະຂນົສ ົ່ງ 
7. ທາ່ນ ແສງພທູອນ ສພີນັທອງ ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ຖວທ ເມອືງຫຼວງພະບາງ 
8. ທາ່ນ ບນຸສວຍ ແກວ້ກິ່ ງ  ຮອງຫວົໜາ້ຂະແໜງສະຖຕິແິຜນການ, ພະແນກ 

     ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 
9. ທາ່ນ ສດຸາລິນ ຄມົທະວງົ  ວຊິາການ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ  
10. ທາ່ນ ພອນສກັ ລດັຕະນະນງົສ ີ ຫວົໜາ້ໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງກວດກາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ,ພະແນກ 

     ຕາໍຫຼວດທອ່ງທຽ່ວ 
11. ທາ່ນ ນ. ສດຸາພອນ ພນັທະວງົ ຫວົໜາ້ຄຸມ້ຄອງຮາ້ນອາຫານ,ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງການທອ່ງທຽ່ວ 

     ພະແນກ ຖວທ 
12. ທາ່ນ ນ. ວໄິລພອນ ໂສມມະລດັ ວຊິາການຂະແໜງຝຶກອບົຮມົ, ພະແນກ ຖວທ 
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13. ທາ່ນ ລິດທິພອນ ຈດິຕະນສຸອນ ວຊິາການຂະແໜງພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ, ພະແນກ ຖວທ 
14. ທາ່ນ ສະເຫີຼມ ເຍຍກວົນເໍຣວີາ່ງ ວຊິາການ ຫອ້ງວາ່ການປກົຄອງແຂວງ 
15. ທາ່ນ ສະຖຽນ ກດິຕກິນຸ  ວຊິາການ ຫອ້ງການມລໍະດກົ 
16. ທາ່ນ ສອນສລິຸລນັ ວງົສລິຸນ  ວຊິາການ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍ 

ພາກເອກະຊນົ/ທລຸະກດິ 

17. ທາ່ນ ນ. ຕກິ ຈດິຈະພອນ  ຕາງໜາ້ສະມາຄມົຫດັຖະກາໍ  
18. ທາ່ນ ເສດຖາ ຂຽວສມົພອນ ປະທານສະມາຄມົໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ  
19. ທາ່ນ ກງົຈກັກ ີພນັທະສມົບດັ ຮອງປະທານສະມາຄມົທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ 
20. ທາ່ນ ດາວເພັດ ບບຸຜາພນັ  ສະມາຄມົໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ  
21. ທາ່ນ ລາໍໄພ ພມົມະພາວນັ  ສະມາຄມົໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ  
22. ທາ່ນ ຖະຫວນິ ມະໂນຣດົ   ສະມາຄມົທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ 
23. ທາ່ນ ສງິສະມດຸ ພິນສະຫວາດ ຜູອ້າໍນວຍການບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວຊາວໜຸມ່ 
24. ທາ່ນ ນ. ມະນຈີນັ ຈນັປະດດິ ຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ ການຕະຫຼາດຈາກສນູລານດິ (LANITH) 
25. ທາ່ນ ນ. ແວວມະນ ີດວງດາລາ ຜູບໍ້ລິຫານ ອກົປບົຕກົ (Ok Pop Tok)  
26. ທາ່ນ ວງົຕາວນັ ແກວ້ກະຈາ່ງ ທ່ີປຶກສາລດັວສິາຫະກດິການບນິລາວ ສາຂາຫຼວງພະບາງ 

1.2.2 ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ຫຍງັ? 
ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ການຮວ່ມມ ື

ກນັຂອງທກຸພາກສວ່ນເພ່ືອບໍລິຫານບນັດາອງົປະກອບຕາ່ງໆ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 
(ສິ່ ງດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ການເຂ້ົາເຖງິ, ການສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ ແລະ 
ລາຄາ). ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ການເອົາເປ້ົາ
ໝາຍຍດຸທະສາດລວມເປັນທ່ີຕ ັງ້ໃນການເຕ້ົາໂຮມທກຸກດິຈະກາໍການພດັທະນາ ທ່ີມຄີວາມເອກະລກັ
ສະເພາະຂອງແຕລ່ະອງົປະກອບເຂ້ົາກນັ ເພ່ືອໃຫ້ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້ໄດຮ້ບັການ
ພດັທະນາດຂີຶນ້ກວາ່ເດມີ.  

ການເຕ້ົາໂຮມເອົາບນັດາກດິຈະກາໍການພດັທະນາເຂ້ົາກນັນີ ້ຈະຊວ່ຍຫີຼກລຽ້ງການທບັຊອ້ນໃນ
ການສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ, ການໃຫບໍ້ລິການນກັທອ່ງທຽ່ວ, ການຝຶກອບົຮມົ, ການສະໜບັສະໜນູຂອງ
ພາກທລຸະກດິ ແລະ ທງັສາມາດກາໍນດົບນັຫາທ່ີເປັນຊອ່ງວາ່ງເພ່ືອດາໍເນນີການແກໄ້ຂ.  
 ນອກນີຍ້ງັມຫຼີາຍທາງເລືອກໃນການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຄດື ັງ່ນີ:້ 

- ກມົກອງຂອງພາກລດັ 
- ການຮວ່ມມຂືອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ, ປະກອບສວ່ນຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ 
- ການຮວ່ມມຂືອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ, ດວ້ຍການແຕງ່ຕ ັງ້ຜູຮ້ບັຜິດຊອບເຂ້ົາໃນໜ່ວຍງານ
ຮບັຜິດຊອບພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

- ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງພາກລດັ ທ່ີຈາ້ງຊຽ່ວຊານພາຍນອກມາດາໍເນນີທລຸະກດິ 
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- ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິເພ່ືອປະຕິບດັໜ້າວຽກສະເພາະສວ່ນ
ຫຼາຍໃນຮບູແບບຂອງບໍລິສດັທ່ີບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ. 

- ສະມາຄມົ ຫືຼ ບໍລິສດັທ່ີຮວ່ມກນັລງົທຶນ ຫືຼ ຄາ້ຂາຍສາໍລບັຜະລິດຕະພນັສະເພາະໃດໜ່ຶງ 
ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ສາມາດສະຫຸຼບໄດ້
ດ ັງ່ນີ:້ 

 

ແຜນວາດທີ 2: ການບໍລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  ອງົປະກອບຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ກອ່ນອື່ ນໝດົແມນ່ກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສີມການ
ຕະຫຼາດ ເພ່ືອດຶງດດູນກັທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ ຕ່ໍມາແມນ່ການບໍລິການທງັໝດົເພ່ືອຮບັປະກນັການ
ຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. ການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພອ້ມໃນທກຸດາ້ນ
ໃຫ້ແກກ່ານພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (ພ້ືນທ່ີ, ສງັຄມົ 
ແລະ ເສດຖະກດິ) ແມນ່ສິ່ ງຈາໍເປັນ. ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານງານກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆໃນຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພອ້ມທກຸດາ້ນດ ັ່ງກາ່ວປະສບົ
ຜນົສາໍເລັດ. 
 ການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພອ້ມໃນທກຸດາ້ນ:  ພ້ືນຖານສາໍຄນັ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດຂ້ອງຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການທງັໝດົທ່ີໃຫ້

ອງົປະກອບຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 
ສິ່ ງດງຶດດູ 

ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 
ການເຂົາ້ເຖງິ 

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 
ພາບພດົ 
ລາຄາ 

 

ເຄືອຂ່າຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ເປັນຜູປ້ະສານງານຫລກັ 

 
ການສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ 

ດາໍເນນີກດິຈະກາໍໂຄສະນາດງຶດດູນກັ
ທອ່ງທຽ່ວໃຫມ້າຢຽ້ມຢາມ 

 

ຄວາມພອ້ມສາໍລບັການບໍລິການທງັໝດົ 
ເໜືອຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 

ສ້າງເງ ື່ ອນລະບຽບການທ່ີເໝາະສມົ 
ນະໂຍບາຍ,ຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ, ລະບຽບພາສີອາກອນ 
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ປະສບົການທ່ີດເີລີດແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ. ກອ່ນຈະສາມາດດງຶດດູນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂ້ົາມາທ່ຽວຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງນ ັນ້ ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພອ້ມທກຸດາ້ນ ມສີະພາບ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີເໝາະສມົ, ເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມເຂັ້ມແຂງ ຈຶ່ ງຈະສາມາດຂບັເຄື່ ອນຂະບວນການປະສານງານຕາ່ງໆໄດຢ້່າງມ ີ
ປະສດິທິພາບ.  
 
 ການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພອ້ມທກຸດາ້ນ ປະກອບດວ້ຍ: 

- ການວາງແຜນ ແລະ ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ 
- ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 
- ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ 
- ການພດັທະນາລະບບົ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ
- ການພດັທະນາຂະແໜງການອື່ ນໆທ່ີປ່ິນອອ້ມການທ່ອງທ່ຽວລວມທງັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີ
ສ ົ່ງເສມີການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພອ້ມທກຸດາ້ນ. 

ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ: ການໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ຈະຕອ້ງອອກສູພ່າຍນອກ ເພ່ືອດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວໃຫມ້າຢຽ້ມຢາມ. ການໂຄສະນາຈະຕອ້ງ
ແນໃສສ່ິ່ ງທ່ີໂດດເດ່ັນທ່ີສດຸທ່ີເຫັນວາ່ສາມາດດງຶດດູກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ແລະ ສາມາດ
ຈງູໃຈໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມາທຽ່ວ.  
 ໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕໍຂອງການໂຄສະນາສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ ປະກອບດວ້ຍ: 
- ການໂຄສະນາສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
- ການຈດັກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອກະຕກຸຊຸກຍູທ້ລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເພາະ
ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ. 
- ການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຖກືຕອ້ງຊດັເຈນ 
- ການບໍລິການ/ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮບັຈອງ 
- ການບໍລິຫານຈດັການສາຍພວົພນັທ່ີດກີບັນກັທອ່ງທຽ່ວ 
 ການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວບ່ໍແມນ່ແຕຄ່ວາມຈາໍເປັນຂອງພາກລດັຝາ່ຍດຽວ, ຈດຸໝາຍປາຍ 
ທາງການທອ່ງທຽ່ວເອງຈະຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການໂຄສະນາຜະລິດຕະພນັຂອງຕນົ ເພ່ືອໃຫ້
ສາມາດເຂ້ົາເຖງິກຸມ່ຕະຫຼາດໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ຄດື່ງັແຜນວາດລຸມ່ນີ:້ 
 

 
ແຜນວາດທີ 3: ການສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
 

 
 
 

 

ສຸມ່ໃສຕ່ະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວ

ພາຍນອກເຂ້ົາມາທ່ຽວໃນພື້ນທ່ີ 
ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຂງົເຂດ 
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ຄວາມພອ້ມສາໍລບັການບໍລິການທງັໝດົໃນພ້ືນທ່ີ 
 ທກຸກດິຈະກາໍການບໍລິການຕອ້ງຮບັປະກນັການສະໜອງປະສບົການທ່ີດແີກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວເວລາ
ມາທຽ່ວຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ໃນແຜນວາດທີ 4 ຊຶ່ ງປະກອບມ:ີ 

- ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ພາກລດັຈະຕອ້ງເປັນເຈົ້າການໃນການນາໍພາຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັເພ່ືອໃຫ້ສາ 
ມາດ ຮບັປະກນັການສະໜອງປະສບົການທ່ີດແີກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ 

- ການສາ້ງຜະລິດຕະພນັໃໝ ່ແລະ ປບັປງຸຜະລິດຕະພນັເກົ່ າທ່ີມແີລວ້ 
- ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງກດິຈະກາໍ 
- ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ/ສິ່ ງດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ 
- ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູ ້
- ການໃຫຄ້າໍແນະນາໍໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ 
- ການກາໍນດົຍດຸທະສາດ, ການສກຶສາວໄິຈ ແລະ ການພດັທະນາ 
ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວມທີ່າ່ອຽ່ງສາມາດຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັໄດງ້າ່ຍໃນທກຸລະດບັຂອງພາກລດັ ທງັໃນລະດບັປະເທດ, ລະດບັພາກ, ລະດບັແຂວງ,
ລະດບັເມອືງ ແລະ ລະດບັບ້ານ ເພາະວາ່ພາກລດັເປັນຜູ້ສະໜອງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານສ່ວນໃຫຍ່. 
ຢ່າງໃດກດໍ,ີ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຍງັຕອ້ງຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງອາໍນາດການປກົຄອງ 
ແລະ ພາຍໃຕລ້ະບຽບກດົໝາຍຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາມາດຈດັຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນ
ບອ່ນທ່ີມຄີວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະ ທ່ີສາມາດດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ: ແມນ່ ໍາ້ລາໍເຊ ຫືຼ ສິ່ ງດງຶ
ດູດທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະ. ແຕ່ລະຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການໃຫປ້ະສບົການທ່ີດແີກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວເມ ື່ອມາເຖງິພ້ືນທ່ີ.  
 
ແຜນວາດທີ 4: ການບໍລິຫານຄວາມພອ້ມສາໍລບັການບໍລິການທງັໝດົ 
 
 

 

 

ສຸມ່ໃສກ່ານບໍລິການພາຍໃນພ້ືນທ່ີຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອ

ຮບັປະກນັປະສບົການທ່ີດຂີອງນກັທອ່ງ

ທຽ່ວ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຂງົເຂດ 
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1.2.3 ໜາ້ວຽກການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ມຫີຍງັແດ?່ 
ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ:  
 ມພີາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົຫຼາຍພາກສວ່ນທ່ີມຄີວາມພ້ອມໃນ
ການດາໍເນນີການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວເຊ່ັນ:  

- ອາໍນາດການປກົຄອງລະດບັຊາດ, ພາກ, ແຂວງ 
- ອງົກອນພດັທະນາເສດຖະກດິ 
- ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ 
- ອງົການພດັທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕວົເມອືງ 
- ໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ 
- ຜູສ້ະໜອງການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ 
- ອງົການທ່ີຮບັຜິດຊອບແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ, ເທດສະການ, ງານບນຸປະເພນຕີາ່ງໆ 
- ຜູສ້ະໜອງທ່ີພກັ 
- ຮາ້ນອາຫານ, ຮາ້ນບນັເທິງ ແລະ ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງທ ົ່ວໄປ 
- ໜວ່ຍງານທ່ີເປັນສື່ ກາງ (ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ, ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບຈດັງານ) 
- ໜວ່ຍງານຕາງໜາ້ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
- ສື່ ມວນຊນົຕາ່ງໆ 
- ສະມາຄມົທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມທລຸະກດິໃນທອ້ງຖິ່ນ 
- ໜວ່ຍງານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
- ອງົການພດັທະນາສມີແືຮງງານ 

ກນົໄກໃນການຮວ່ມມ ືແລະ ປະສານງານ 
 ກນົໄກທ່ີນາໍໃຊໃ້ນການຮວ່ມມ ືແລະ ປະສານງານລະຫວາ່ງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ປະກອບດວ້ຍ: 

• ຄູ່ຮວ່ມປະສານງານພດັທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ເອີ້ນວ່າກຸມ່ພນັທະມດິ
ການທອ່ງທຽ່ວ (ໜວ່ຍງານດາ້ນວຊິາການ) ມໜີາ້ທ່ີ: 
- ຮວ່ມກນັພດັທະນາຍດຸທະສາດ 
- ຮວ່ມກນັວາງແຜນພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
- ດາໍເນນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມກອບການຮວ່ມມທ່ີືຕກົລງົກນັ 

• ດາໍເນນີການພດັທະນາ ແລະ ໂຄສະນາຜະລິດຕະພນັຂອງທກຸຂະແໜງການ 
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• ທກຸພາກສວ່ນຮວ່ມມກືນັໃນການວາງແຜນ (ນບັທງັແຜນການລງົທຶນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ
ບດັຕາມກອບເວລາທ່ີກາໍນດົ)  

ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
 ແຜນພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ເຄື່ ອງມຕື ົນ້ຕໍ 

ສາໍລບັທກຸພາກສວ່ນ ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງມພີນັທະນາໍກນັ. ແມນ່ເອກະສານສາໍຄນັທ່ີກາໍນດົຢາ່ງຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັ
ແຜນງານການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຢາ່ງລະອຽດຈະແຈງ້ ຂ ັນ້ຕອນເຫ່ົຼານີເ້ປັນໂອກາດສາໍຄນັສາໍລບັ:  

- ສງັລວມເອົາແຜນງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງທກຸພາກສວ່ນເຂ້ົາກນັ 
- ຮບັປະກນັຄວາມກມົກຽວກນັລະຫວາ່ງຍດຸທະສາດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
- ນາໍໃຊຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາໃນການວາງແຜນໂຄງການຂອງອງົກອນຕາ່ງໆ 

- ສ ົ່ງເສີມການນາໍໃຊຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການທ່ີໄດຮ້ບັເປັນບດົຮຽນໃນການໂຄສະນາ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ໄຫໜານ, ສປ ຈນີ: ແຜນແມບ່ດົພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວສາໍລບັແຂວງໄຫໜານ(2000) ໄຫໜານແມນ່ເກາະ
ໃຫຍໃ່ນມະຫາສະໝດຸ ແລະ ເປັນແຂວງນອ້ຍທ່ີສດຸຂອງປະເທດຈນີ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຂອງມນັມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ. ແຜນແມບ່ດົພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວໄດຕ້ອບສະໜອງຂອບເຂດ
ລະບບົ ແລະ ວທີິວທິະຍາສາດສາໍລບັການຈດັລຽງ ແລະ ລວບລວມເອົາການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ
ເປັນຂະແໜງການທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັເສດຖະກິດຂອງແຂວງໄຫໜານ. ໃນແຜນໄດເ້ນັ້ນໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍ
ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີໄດໃ້ຫທິ້ດທາງສາໍລບັ ການພດັທະນາທ່ີເປັນຮບູປະທາໍ ໃນລະດບັຂງົເຂດ ແລະ ເມອືງ, ກາໍນດົ
ຂໍ້ແນະນາໍກຽ່ວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ ງດຶງດູດທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
ອະນລຸກັ, ການສ ົ່ງເສີມຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ປ້ອງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສາ້ງວທີິການ
ໃຫ້ສງັຄມົ-ວດັທະນະທາໍຮບັໃຊກ້ານທ່ອງທ່ຽວ, ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວກລິາທາງນ ໍາ້, ຕອບສະໜອງການ
ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນຕາມຄວາມຕອ້ງການ, ການດງຶດດູການລງົທຶນໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ, ແລະ ການ
ປບັປງຸຂໍກ້າໍນດົກດົລະບຽບໃນບອ່ນທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ. ເຕັກນກິໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນ ລວມທງັ ແຜນກດິ
ຈະກາໍການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວສາໍລບັ 5 ປີ, ກດິຈະກາໍການສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ກດິຈະກາໍປກູຈດິ
ສາໍນກຶດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວໃຫແ້ກສ່າທາລະນະຊນົ.  

1.2.4 ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ2 

ບດົບາດຂອງອງົການປກົຄອງເມ ື່ອກອ່ນທ່ີເຄຍີປະຕບິດັກນັມາ ແມນ່ອງີໃສຮ່ບູແບບການປກົ  
ຄອງຂອງພາກລດັ, ດາໍເນນີການກາໍນດົນະໂຍບາຍທ່ີເນັນ້ປະສິດທິພາບຂອງການຮວ່ມມ,ື ຜນົໄດຮ້ບັ
ຈາກການລງົທຶນໃນດາ້ນຕາ່ງໆ, ດາໍເນນີການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ 
ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ. 

                                            
2 Sources for this section: Hall, C. M. (1999), ‘Rethinking Collaboration and Partnership: A Public Policy Perspective’, Journal 
of Sustainable Tourism, 7 (3,4), pp. 274-288. 
Mandell, M.P. (1999), ‘The Impact of Collaborative Efforts: Changing the Face of Public Policy Through Networks and Network 
Structures’, Policy Studies Review 16 (1), 4-17. 



12 
 

 ສິ່ ງສາໍຄນັສດຸທ້າຍແມນ່ການເນັນ້ໜກັຄວາມສາໍຄນັຂອງສາຍພວົພນັທ່ີເຄີຍປະຕິບດັມາແລວ້, 
ການຮວ່ມມອືາດລວມມຫຼີາຍລະດບັທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ມຫຼີາຍພາກສວ່ນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ເຊ່ັນ: 

• ສາຍພວົພນັທ່ີດີໃນການເຮັດວຽກ (ລວມມກີານປະສານງານປກົກະຕິ) ລະຫວາ່ງສອງ
ພາກສວ່ນ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ 

• ການປະສານງານແບບບ່ໍຕ່ໍເນື່ ອງ ຫືຼ ການປບັປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ເຂ້ົາຫາກນັເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົລວມ 

• ການສາ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກດິເພ່ີມເຕີມ ຫືຼ ສາ້ງຊ ົ່ວຄາວເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົເປ້ົາໝາຍ
ໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ເພ່ືອປະຕບິດັໂຄງການສະເພາະໃດໜ່ຶງ 

• ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບຢາ່ງເປັນທາງການເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ 
• ອງົກອນທ່ີໄດຮ້ບັທຶນຈາກຫຼາຍພາກສວ່ນ ທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການ (ຕວົຢາ່ງບໍລິສດັໃດ
ໜ່ຶງທ່ີໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ເພ່ືອດາໍເນນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍທ່ີມຈີດຸປະສງົເປ້ົາ 
ໝາຍຈະແຈງ້) 

ຄູຮ່ວ່ມມອືາດສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍທາງເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ອາດ 
ສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນຫຼາຍລະດບັທ່ີແຕກຕາ່ງກນັເຊ່ັນ: ລະຫວາ່ງຂະແໜງການທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງພາກລດັ 
(ຕວົຢາ່ງ: ໜວ່ຍງານປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ, ໜວ່ຍງານຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ), ລະຫວາ່ງລະດບັຂອງ
ອງົການປກົຄອງ (ຕວົຢ່າງ ລະດບັຊາດ, ລະດບັພາກ, ລະດບັແຂວງ), ລະຫວາ່ງສະມາຊກິພາກເອ 
ກະຊນົ (ຕວົຢາ່ງ ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ), ຫືຼ ການຮວ່ມມ ືແລະ ປະສານງານລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ 
ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ (ພາກລດັ, ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ, ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 
ອື່ ນໆ)  

ການຍກົສງູບດົບາດຂອງເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 
ການທອ່ງທຽ່ວ ຈະຊວ່ຍໃຫກ້ານພດັທະນາ ແລະ ຮກັສາສາຍພວົພນັຮວ່ມມອືນັດໄີວ ້ໂດຍສະເພາະໃນ
ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານວາງແຜນ ແລະ ດາໍເນນີການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແນໃສຮ່ບັປະກນັການສາ້ງປະສບົການທ່ີດແີກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ. 
 

ການທອ່ງທຽ່ວແວນຄເູວ:ີ ແມນ່ທລຸະກດິທ່ີມເີປ້ົາໝາຍໃນການເພ່ີມປະສດິທິພາບຂອງຕະຫຼາດແວນຄເູວ ີ
ໃຫ້ເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງສາໍລບັການພກັຜ່ອນຢ່ອນອາລມົ, ປະຊຸມ ແລະ ເທດສະການຂອງນກັ
ເດນີທາງ. ການທອ່ງທຽ່ວແວນຄເູວ ີໄດໃ້ຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາໃນການພດັທະນາຄວາມເຂ້ົາໃຈຊຶ່ ງກນັແລະ 
ກນັດາ້ນຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ, ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຈດັກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ່ືອ
ສະໜບັສະໜນູຍດຸທະສາດສາໍຄນັຂອງເຂົາເຈົາ້. ເຂົາເຈົາ້ໄດໃ້ຫ ້ໂຄງການລາຍເຊັນຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ຊຶ່ ງ
ມຍີດຸທະສາດພນັທະມດິການຕະຫຼາດຫຼາຍປີ ຊຶ່ ງລວມເອົາຜູສ້ະໜບັສະໜນູ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວແວນ
ຄເູວເີຂ້ົານາໍກນັ ເພ່ືອມອີາໍນາດຕ່ໍລອງດາ້ນງບົປະມານການຕະຫຼາດ, ເພ່ີມການເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ, ແຈກ
ຢາຍຄວາມຕອ້ງການຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ການສາ້ງທລຸະກດິ. ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນ
ໂຄງການລາຍເຊັນຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ, ຄູຮ່ວ່ມດາ້ນການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ 
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ຊຶ່ ງລວມມ ີວຊີາ; ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວຜາ່ນໂທລະພາບ; Uniglobe Advance Travel; 
The Vancouver Sun and The Province; EasyPark andMetropolitan Fine Printers. 

1.3 ເປັນຫຍງັຈຶ່ງຕອ້ງບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? 

1.3.1 ເປັນຫຍງັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈຶ່ງຕອ້ງໄດຮ້ບັ “ການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງ”? 
ການທອ່ງທຽ່ວເປັນອດຸສາຫະກາໍທ່ີມກີານແຂງ່ຂນັສງູ ແລະ ເພ່ືອໃຫກ້ານທອ່ງທຽ່ວຈດຸໝາຍ 

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສາມາດດາໍເນນີການແຂງ່ຂນັຢ່າງມປີະສິດທິພາບ ຈະຕອ້ງຕອບສະໜອງ
ຜະລິດຕະພນັແລະການບໍລິການທ່ີດີເລີດ ແລະ ມຄີຸນຄາ່ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ. ມນັຂຶ້ນກບັຫຼາຍປດັໄຈ
ປະສມົປະສານ ແລະ ການດາໍເນນີງານຂອງທກຸພາກສວ່ນທ່ີໄປໃນທິດທາງດຽວກນັ. (ນບັແຕເ່ວລາທ່ີ
ນກັທອ່ງທຽ່ວມາເຖງິຈນົຮອດນກັທອ່ງທຽ່ວຈາກໄປ) ຄວາມປະທບັໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວແມນ່ເກດີຈາກ
ການບໍລິການ ແລະ ການເກັບກຽ່ວປະສບົການຫຼາຍຢ່າງ ໃນນ ັນ້ລວມມກີານບໍລິການຂອງພາກລດັ, 
ພາກທລຸະກດິ ແລະ ຄວາມມໄີມຕຈີດິອນັດຂີອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນໃນການຕອ້ນຮບັ.  

ປດັໄຈສາໍຄນັອນັໜ່ຶງແມນ່ອງົປະກອບຂອງການທອ່ງທຽ່ວຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ມກີານປະສານງານກນັຢາ່ງເຕັມທ່ີ ເພ່ືອຕອບສະໜອງປະສບົການສງູສດຸຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມາ
ຢຽ້ມຢາມ. ການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄ ອງ ທ່ີມປີະສດິທິຜນົຈະນາໍໄປສູກ່ານສາ້ງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈສງູສດຸແກນ່ກັ
ທອ່ງທຽ່ວແຕໃ່ນຂະນະດຽວກນັ ກຮໍບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຮບັປະກນັ
ຄວາມຍນືຍງົອກີດວ້ຍ.  

1.3.2 ຂໍໄ້ດປ້ຽບຂອງການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ບາງຂໍໄ້ດປ້ຽບຂອງການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

ການສາ້ງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃຫສ້າມາດແຂງ່ຂນັກນັໄດ:້ ຈະຕອ້ງບນັລໃຸຫໄ້ດ ້2 ຢາ່ງຄ:ື 
- ກາໍນດົທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດສະເພາະ ຫືຼ ລະດບັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທຽວ ແລະ 
ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ເຊ່ັນ: ການໃຫປ້ະສບົການທ່ີແຕກຕາ່ງເມ ື່ອປຽບໃສຈ່ດຸໝາຍປາຍ ທາງ
ອື່ ນ ໂດຍການພດັທະນາສິ່ ງດຶງດດູ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ່ີມຢີູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງໃຫ້ມ ີ
ຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະ ແລະ ໂດດເດ່ັນ 

- ສະໜອງປະສບົການທ່ີດເີລີດ ແລະ ຄຸມ້ຄາ່ກບັລາຍຈາ່ຍຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ດວ້ຍການຮບັ 
ປະກນັມາດຕະຖານທງັໝດົໃນທກຸຂອດຂອງການບໍລິການ  
ຢາກບນັລໄຸດປ້ດັໄຈ 2 ຢາ່ງນ ັນ້ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານພວົພນັຮວ່ມມຢືາ່ງແໜນ້ແຟ້ນຂອງ 

ທກຸພາກສວ່ນບນົພ້ືນຖານວໄິສທດັອນັດຽວ ແລະ ມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້. 
ການຮບັປະກນັໃຫກ້ານທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມຍນືຍງົ: ການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົໂດຍມກີານ
ວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທ່ີເໝາະສມົເປັນການຮບັປະກນັຄວາມສມົດນູຂອງສະພາບແວດລອ້ມທງັໝດົ 
ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ່ີມຂີອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຊຶ່ ງເປັນປດັໄຈສາ້ງລກັສະນະພິເສດ
ສະເພາະນ ັນ້ໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ. ການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງທ່ີດຍີງັຊວ່ຍຫີຼກລຽ້ງຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງດາ້ນ
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ວດັທະນະທາໍ, ສງັຄມົ ແລະ ຮບັປະກນັບ່ໍໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເກດີຜນົກະທບົບ່ໍດີ ຕ່ໍຄຸນຄາ່ທາງດາ້ນ
ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ວຖິຊີວີດິຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ.  
ການກະຈາຍລາຍໄດ ້ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆຈາກການທ່ອງທ່ຽວ: ລາຍຮບັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ
ຈາກການທ່ອງທ່ຽວສາມາດກະຈາຍໄປໃນທກຸຂງົເຂດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊ່ັນ: 
ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາຜະລິດຕະພນັຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ການສາ້ງປະສບົການຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, 
ສາ້ງຄວາມຈະເລີນໃນຊນົນະບດົ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການພດັທະນາທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ການກະຕກຸ
ຊຸກຍູທ້າ່ແຮງທາງດາ້ນສລິະປະຫດັຖະກາໍຊຶ່ ງເປັນສໄີມລ້າຍມຂືອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ການເພ່ີມທະວີໝາກຜນົຂອງການທ່ອງທ່ຽວ: ການສຸມໃສພ່ດັທະນາ ແລະ ກາໍນດົກິດຈະກາໍການ
ຕະຫຼາດທ່ີມເີປ້ົາໝາຍຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຈະສາມາດເຮັດໃຫໄ້ລຍະການພກັແຮມ,  
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວເພ່ີມຂຶນ້. ພອ້ມທງັຮບັປະກນັການບ່ໍໃຫຈ້າໍນວນນກັທອ່ງ
ທຽ່ວຫຸຼດລງົໃນລະດກູານທອ່ງທຽ່ວຕ ໍາ່ ທງັໝດົເຫ່ົຼານີຈ້ະເພ່ີມຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ລາຍຮບັຈາກນກັທອ່ງ
ທຽ່ວພາຍຫຼງັທ່ີມກີານລງົທຶນດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວໄປແລວ້.  
ການພດັທະນາສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຢາ່ງໂດດເດ່ັນ: ເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈະຕອ້ງສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ເພ່ີມຄວາມສາໍຄນັ
ຂອງຄນຸຄາ່ຢາ່ງແຮງກາ້ ດວ້ຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜຢ່າ່ງກວາ້ງຂວາງເປັນປກົກະຕ ິເພ່ືອກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັ
ທອ່ງທຽ່ວຢາກກບັຄນືມາທຽ່ວອກີ. 
ກລໍະນສີກຶສາ: Amazing Thailand 
  ການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັໂດດເດ່ນັຂອງປະເທດໄທໃນຫຼາຍປີຜາ່ນມາ ໄທໄດສ້າ້ງ ສນັຍາລກັ
ທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທ. ສນັຍາລກັດ ັ່ງກາ່ວມຄີວາມ
ໂດດເດ່ັນ ສອດຄອ່ງກບັຜະລິດຕະພນັທ່ີເປັນທ່າແຮງດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມພີາຍໃນປະເທດ, ການໂຄສະນາ 
ແລະ ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດສາໍລບັເຜີຍແຜສ່ນັຍາລກັດ ັງ່ກາ່ວ ກມໍຜີນົສາໍເລັດຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງ ສະແດງອອກນກັ
ທອ່ງທຽ່ວທ່ີເຂົ້າມາທຽ່ວໄທເພີ່ ມຂຶນ້ຈນົເຮັດໃຫສ້ນັຍາລກັດ ັງ່ ກາ່ວໄປຢູໃ່ນໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີໄດມ້າຢຽ້ມຢາມ
ປະເທດໄທ ແລະ ເປັນທ່ີຮູຈ້ກັຈາກທ ົ່ວໂລກໃນຖານະເປັນມະຫດັສະຈນັໄທແລນ ຫຼື Amazing Thailand. 

 

1.4 ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ: ຄາ້ຍຄ ື

ແຕແ່ຕກຕາ່ງຈາກອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ3 
ການທອ່ງທຽ່ວຄາ້ຍຄຂືະແໜງອດຸສາຫະກາໍອື່ ນ ສາມາດວດັຜນົສາໍເລັດໄດຈ້າກຕວົຊີວ້ດັທາງ 

ການຄາ້ ເຊ່ັນ: ຈາໍນວນຫວົໜ່ວຍທລຸະກດິ, ຈາໍນວນການຈາ້ງງານ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ. ຕວົຢ່າງການ
ປຽບທຽບຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວກບັອດຸສາຫະກາໍອື່ ນ ໂດຍສະເພາະໃນຂງົເຂດ ຫືຼ ໃນເມອືງ: 
ຕາຕະລາງ 1: ສມົທຽບຕວົຊີວ້ດັຜນົສາໍເລັດທ ົ່ວໄປ: ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍການ
ຜະລິດອື່ ນ 

                                            
3 See also: Advance Tourism (2002), Comparing Tourism with Other Industries, Advance Tourism, Victoria, AU. 
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ໂຮງງານຜະລິດເກບີ 
 

ການທອ່ງທຽ່ວ 
 

• ຈາໍນວນເກບີທ່ີຜະລິດ 
• ຈາໍນວນກາໍມະກອນໃນໂຮງງານ 
• ຈາໍນວນເກີບຜະລິດໄດ້ຕ່ໍ ປີ , ຕ່ໍຊະນິດ 
ແລະ ມນູຄາ່ຂອງເກບີທ່ີຜະລິດ 

 

• ຈາໍນວນທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວທ່ີມ ີ
• ຈາໍນວນແຮງງານໃນຂະແໜງການທ່ອງ
ທຽ່ວ 

• ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີເຂ້ົາມາທ່ອງທ່ຽວ
ເຂ້ົາມາຢ້ຽມຢາມ, ລາຍຈາ່ຍຕະຫຼາດເປ້ົາ  
ໝາຍໜ່ຶງ 

 

 
 ເຊ່ັນດຽວກບັອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ ຜນົສາໍເລັດຂອງອດຸສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ຂຶນ້ກບັ 2 
ປດັໄຈຫຼກັທ່ີຂາດບ່ໍໄດຄ້:ື ປະສບົການທ່ີຄວນຈະໄດຮ້ບັ (ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ) ແລະ ນກັທອ່ງ
ທຽ່ວ (ຕະຫຼາດ) ທ່ີມຄີວາມພອ້ມທ່ີຈະຈາ່ຍ ແລະ ຊືກ້ານບໍລິການ. 
 ເຊ່ັນດຽວກບັອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ, ທລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ຜນົສືບເນື່ ອງມາຈາກອດຸສາຫະ
ກາໍອື່ ນ ຜນົສາໍເລັດສາມາດວດັແທກໄດປ້ະລິມານຂອງທລຸະກດິ. ການທອ່ງທຽ່ວຈະບນັລຜຸນົສາໍເລັດໄດ້
ກຕ່ໍໍເມ ື່ອທລຸະກດິປະສບົຜນົສາໍເລັດ ຕວົຢາ່ງ: ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເໝາະສມົ
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ , ອຸດສາຫະກາໍ
ການທອ່ງທຽ່ວຍງັມບີາງດາ້ນທ່ີແຕກຕາ່ງຈາກອດຸສາຫະກາໍອື່ ນ.  

1.4.1 ລກັສະນະສະເພາະຂອງອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ 
ຈາກຕາຕະລາງທີ 2 ຂາ້ງລຸມ່ນີສ້າມາດເຫັນໄດວ້າ່ ອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວມລີກັສະນະ  

ທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງຕນົ ຖາ້ຫາກສມົທຽບໃສໂ່ຮງງານອດຸສາຫະກາໍ. 
 
 

ຕາຕະລາງທີ 2: 
ຂະບວນການ ໂຮງງານຜະລິດເກບີ ການທອ່ງທຽ່ວ 

ການອອກແບບ ການອອກແບບທ່ີມລີກັສະນະ
ເປັນມອືາຊບີ ໄປຕາມກະແສ
ຂອງສງັຄມົ ໂດຍກາໍນດົແບບ 
ແລະ ຄວາມສວຍງາມຢາ່ງຊດັ
ເຈນ 

ນກັທອ່ງທຽ່ວເປັນອງົປະກອບຫຼກັຂອງການສາ້ງລາຍ
ການທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງໄດມ້າຈາກການວເິຄາະນກັທອ່ງທຽ່ວ
ແລະຈາກບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ, ປະສບົການຂອງນກັທອ່ງ
ທຽ່ວສາມາດປບັປ່ຽນເລື້ອຍໆ ຂຶນ້ກບັລກັສະນະ ແລະ 
ຂອບເຂດຂອງມນັ 

ການຂນົສ ົ່ງ ວດັຖດຸບິສາໍລບັຜະລິດເກບີໄດ້
ຖກືສ ົ່ງໄປໂຮງງານ ເມ ື່ອຖກື

ບ່ໍມກີານເຄື່ ອນຍາ້ຍວດັຖດຸບິ ຫຼື ຜະລິດຕະພນັ ນກັທອ່ງ
ທຽ່ວເດນີທາງມາຫາຈດຸໝາຍປາຍທາງເພື່ ອເກບັກຽ່ວ
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ຜະລິດເປັນເກບີອອກມາແລວ້
ກຖໍກືສ ົ່ງໄປຫາຕະຫຼາດ 

ປະສບົການ ແລະ ໃຊຈ້າ່ຍຊືຜ້ະລິດຕະພນັດວ້ຍຕນົເອງ 

ການຜະລິດ ເກບີທ່ີຜະລິດອອກມາຈະໄດ້
ຜາ່ນຂະບວນການຄວບຄມຸ
ຈາກເຄື່ ອງຈກັ ສວ່ນເທິງ, 
ສວ່ນພື້ນເກບີ, ສາຍຮດັ ແລະ 
ອື່ ນໆ. ປະກອບເຂົ້າ ກນັ ຢູ່
ໃນໂຮງງານໂດຍກາໍມະກອນ.  

ປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຖກືເກດີຂຶນ້ “ໃນລະຫວາ່ງ
ການເດນີທາງ’’ ຕວົຢາ່ງ: ເມ ື່ອນກັທອ່ງທຽ່ວເດນີທາງໄປ
ເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ມອີງົປະກອບ
ຫຼາຍຢາ່ງທ່ີຖກືຜະລິດ ແລະ ສະໜອງໃຫໂ້ດຍຜູມ້ສີວ່ນ
ຮວ່ມ ໂດຍບ່ໍມເີຂດຈາໍກດັ 

ການໂຄສະນາ ສມຸໃສກ່ານໂຄສະນາຜະ 
ລິດຕະພນັ ເກບີທກຸໆຄູໄ່ດ ້
ວາງຂາຍໃນຕະຫຼາດ ແລະ 
ລກູຄາ້ເດນີທາງມາຊືເ້ຖງິ
ສະຖານທ່ີ 

ສມຸໃສໂ່ຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງ: ທາໍອດິນກັທອ່ງທຽ່ວ
ຕດັສນິໃຈເລືອກຈດຸໝາຍປາຍທາງກອ່ນ ຈາກນ ັນ້ສ ັງ່
ຈອງ ແລະ ຊືລ້າຍການຜະລິດຕະພນັ. 

ການຂາຍ ເມ ື່ອເກບີທ່ີຖກືຜະລິດສາໍເລັດ
ແລວ້ກສໍາມາດຂາຍອອກໄດ ້

ລາຍການທອ່ງທຽ່ວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງຖກືຂາຍ, ຊຶ່ ງ
ປະກອບມຫຼີາກຫຼາຍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການ 
ຊຶ່ ງຜະລິດຂຶນ້ໃນສະຖານທ່ີ ແລະ ເວລາທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ.  

ຜນົປະໂຫຍດ ຜນົກາໍໄລຖກືຄດິໄລ ່ແລະ 
ແບງ່ປນັໃຫຜ້ ູຖ້ຮື ຸນ້ນາໍກນັ 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງການທອ່ງທຽ່ວຈະຖກືກະຈາຍໃຫທ້ງັ
ໝດົທ ົ່ວເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ  (ຕວົຢາ່ງ: ທ່ີພກັ, ການຂນົສ ົ່ງອາຫານ
ແລະເຄື່ ອງດື່ ມ, ການບນັເທີງ ແລະ ອື່ ນໆ 

 

1.4.2 ຄວາມໝາຍຂອງການສາ້ງຄວາມເປັນເອກະລກັ 
 
ຄວາມໝາຍຂອງການສາ້ງຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ມ ີ

ຄວາມສາໍຄນັຄດື ັງ່ນີ:້  
 

ດາ້ນດ ີ
• ການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ “ຜູຢູ້່ເບື້ອງຫຼງັ” ທ່ີຊວ່ຍໃຫພ້າກທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະກາງ
ເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດໄດ .້ ນກັທ່ອງທ່ຽວຊື້ຜະລິດຕະພນັແລະບໍລິການຢູ່ຕາມຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງຊຶ່ ງສາ້ງຜນົປະໂຫຍດແກທ່ລຸະກດິຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະ 
ນອ້ຍເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ.  



17 
 

• ການທອ່ງທຽ່ວຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນອປຸະສກັຕາ່ງໆສາໍລບັທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍຂະໜາດກາງ
ໃນການເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວເປ້ົາໝາຍ ໂດຍບ່ໍໄດລ້ງົທຶນຂະໜາດໃຫຍໃ່ນຮບູ
ແບບຕາ່ງໆຢູພ່າຍນອກ. 

• ທອ້ງຖິ່ ນຈະຍນືຍງົໄດຂ້ຶນ້ກບັການຮກັສາລະດບັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ
ນ ັນ້. 

• ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍທ່ີຫຼາກຫຼາຍສາຂາອາຊບີ ແລະ ຫຼາຍລະດບັ ຕວົຢາ່ງ: ຈາກແຮງ
ງານທ່ີມສີີມລືະດບັກາງ ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານທ່ີສະໜອງໂອກາດທາງດາ້ນວຽກເຮັດ
ງານທາໍໃຫແ້ກແ່ຮງງານໃນຫຼາຍລະດບັ ໂດຍສະເພາະລະດບັວຊິາການ.  

• ການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວສະໜອງຜນົປະໂຫຍດແກປ່ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ. ປະຊາຊນົ
ທອ້ງຖິ່ ນສາມາດຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການສະໜອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ການບໍລິການ, ງານເທດສະການຂອງທ້ອງຖິ່ ນ, ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຫາດຊາຍ
ແຄມທະເລທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຮກັສາ 

 
ສິ່ ງທາ້ທາຍ 

• ການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັຂອງ 3 ພາກສວ່ນ ພາກລດັ, ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ແລະ ປະຊາ 
ຊນົທ້ອງຖິ່ ນຕ້ອງການໃຫ້ມ ີການປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກນັຢ່າງໃກ້ຊິດ , 
ການທ່ອງທ່ຽວປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດບ້ນົພ້ືນຖານການຮວ່ມແຮງຮວ່ມໃຈກນັຢ່າງຕ ັງ້ໜ້າເພ່ືອ
ບນັລວຸໄິສທດັຮວ່ມກນັ. ປະສບົການການທອ່ງທຽ່ວ ເກດີຈາກການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຫຼາຍພາກ 
ສວ່ນ ລວມທງັພາກລດັ, ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ, ແລະ ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນທ່ີມໃີນຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ (ບນັຍາກາດການພວົພນັລະຫວາ່ງຜູບໍ້ລິການ ແລະ ນກັທອ່ງ
ທ່ຽວເປັນໄປຢ່າງອບົອຸນ່). ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດ ້ທງັ 3
ພາກສວ່ນຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີຈ້ະຕອ້ງເຮັດວຽກຮວ່ມກນັບນົພ້ືນຖານວໃິສທດັອນັດຽວກນັ. 

• ການເປັນແບບຢາ່ງນາໍໜາ້ພາທາງທ່ີດ ີ ໂດຍທ່ີບ່ໍສາມາດຕດັແຍກອອກຈາກຂໍມ້ນູທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ 
ການເປັນແບບຢາ່ງນາໍໜາ້ພາທາງທ່ີດ ີແລະ ມປີະສດິທິພາບຂອງເຄອືຂາ່ຍຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ ເປັນປດັໄຈທ່ີຂາດບ່ໍໄດເ້ພ່ືອການດາໍເນນີງານທ່ີມ່ຄີວາມຍນືຍງົທງັຮບັປະກນັໃຫ້
ທກຸພາກສວ່ນໄປເຖງິເປ້ົາໝາຍອນັດຽວກນັ ນາໍໄປສູກ່ານກາໍນດົຍຸດທະສາດການແຂງ່ຂນັທ່ີ   
ເໝະສມົ.  

• ການຫຸຼດຜ່ອນການຮ ົ່ວໄຫຼທາງດ້ານເສດຖະກິດ . ບ່ໍແມນ່ທ ັງໝ ົດຂອງລາຍຮບັຈາກ
ການທອ່ງທຽ່ວຈະຖກືຮກັສາໄວຢູ້ໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໜ່ຶງ. ຕວົຢາ່ງ: ລາຍຈາ່ຍ
ທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວຊືລ້າຍການ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຈາ່ຍໃຫບໍ້ລິສດັການບິນ, ໂຮງແຮມ ແລະ ບໍລິສດັ
ທ່ີຢູປ່ະເທດທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວມາ.  ຊຶ່ ງເປັນສາເຫດໜ່ຶງຂອງການຮ ົ່ວໄຫຼທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

• ການວາງແຜນເພ່ືອບນັລຂໍຸໄ້ດປ້ຽບຈາກການແຂງ່ຂນັ. ການທອ່ງທຽ່ວຄວນໄດຮ້ບັການບໍລິຫານ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງດວ້ຍການວາງແຜນຍດຸທະສາດທ່ີຊດັເຈນ: ຍອ້ນຂໍໄ້ດປ້ຽບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
ແລະ ການແຂງ່ຂນັຢ່າງແຮງກາ້ ແລະ ນບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
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ການທອ່ງທຽ່ວ. ຄວາມສາໍເລັດຈຶ່ງຕອ້ງການໃຫມ້ຍີດຸທະສາດການແຂງ່ຂນັທ່ີຊດັເຈນເພ່ືອບນັລຸ
ຂໍໄ້ດປ້ຽບຈາກການແຂງ່ຂນັ, ປະຕິບດັໃຫໄ້ດບ້ນັດາເປ້ົາໝາຍທ່ີຕ ັງ້ໄວ,້ ສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນ
ເອກະລກັ ທ່ີມຄີວາມແຕກຕາ່ງ.  

• ການໃຫ້ບໍລິການທ່ີມຄີຸນນະພາບ. ຍອ້ນວາ່ອດຸສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວເປັນອດຸສາຫະກາໍທ່ີ
ປະກອບມຫຼີາຍພາກສວ່ນເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ, ການຄວບຄມຸຄນຸນະພາບຈຶ່ ງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
ແລະ ຄນຸຄາ່ສາມາດຫຸຼດລງົໄດງ້າ່ຍຈາກການບໍລິການທ່ີບ່ໍມຄີນຸນະພາບຂອງເຄອືຂາ່ຍສະໜອງ
ຜະລິດຕະພນັ. ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານຮບັຮອງກອບມາດຕະຖານ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງຄນຸນະພາບ. 

 

ສງັລວມແລວ້ 
  ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຖວືາ່
ເປັນ “ໂຮງງານ” ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການບນັລຜຸນົປະໂຫຍດຈາກການລງົທຶນຂອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຜນົສາໍເລັດ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນທ່ີ
ດເີລີດຈາກການລງົທຶນ, ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດ, ຄນຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພນັ, ສາ້ງສນັຍາ
ລກັທ່ີເປັນເອກະລກັທ່ີມຄີວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ ມຜີນົປະໂຫຍດແກທ່ກຸຝາ່ຍທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ. ແຕວ່າ່, 
ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວບ່ໍແມນ່ເຈົ້າຂອງ
ໂຮງງານ ບ່ໍແມນ່ຜູຈ້າ້ງຄນົມາເຮັດວຽກ ແລະ ບ່ໍແມນ່ຜູຄ້ວບຄມຸຂ ັນ້ຕອນການຜະລິດ ແຕມ່າເຮັດ
ວຽກຮວ່ມກນັເພ່ືອບນັລວຸໄິສທດັອນັດຽວກນັ.  
 
 

1.5 ການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ 

1.5.1 ຂອບເຂດການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ 
ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີຂາດການວາງແຜນຮອບຄອບສາມາດ  

ທາໍລາຍສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ, ເຮັດໃຫເ້ກດີຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງດາ້ນ
ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ສາ້ງຄວາມແຕກແຍກແກປ່ະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນຜູ້ເປັນເຈົ້າພາບ. ການພດັ 
ທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍງົ ຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ປະຊາຊນົ
ທອ້ງຖິ່ ນຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ ພອ້ມທງັປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ່ີມ ີ
ໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົໄວໃ້ຫແ້ກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນທ່ີເປັນເຈົ້າຂອງທ່ີເປັນ
ເຈົາ້ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້.   

 
 

 
 

ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງນາໍໄປສູ ່ການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ ຢູ ່San Martin de 
los Andes, Argentina  

ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບການທອ່ງທຽ່ວຂອງເມື່ອງ San Martin de ios Andes ແມນ່ອງົກອນທາໍ
ອດິໃນ Argentina ທ່ີໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍຈາກອງົການ UNWTO Sbest ວາ່ເປັນອງົກອນບໍລິຫານ-
ຄຸມ້ຄອງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີດີເລີດ. ໜ່ຶງໃນປດັໄຈທ່ີໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຍອ້ນ ການຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດ ທ່ີເນັນ້ໃສນ່ະໂຍບາຍການທ່ອງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ. ເພ່ືອບນັລກຸານທອ່ງທ່ຽວ
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ການສມຸໃສສ່າ້ງຄວາມດຸນ່ດຽ່ງທ່ີເໝາະສມົໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ

ໂດຍອງີໃສຄ່ວາມຕອ້ງການຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ທງັປດັຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົແມນ່ພາລະໜາ້ທ່ີີທ່ີ
ຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍ (VICE) ຮບູແບບນີ ້ແມນ່ເໝາະສມົທ່ີສດຸສາໍລບັການກາໍນດົບດົບາດການດາໍເນນີງານ 
ເພ່ືອບນັລຸຄວາມດຸນ່ດຽ່ງຊຶ່ ງຜູ້ວາງແຜນ ແລະ ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ສາມາດນາໍໃຊເ້ພ່ືອຮບັປະກນັ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີເປັນຮບູປະທາໍ ແລະ ຍນືຍງົ.   

ຮບູແບບ VICE4 ໃນແຜນວາດທີ 5 ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ການພວົພນັຊຶ່ ງກນັແລະກນັຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ລະຫວາ່ງ
ນກັທອ່ງທຽ່ວ, ອດຸສາຫະກາໍການບໍລິການ, ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນທ່ີເປັນເຈົາ້ພາບ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູ່
ໃນສະຖານທ່ີດ ັງ່ກາ່ວ. ສິ່ ງສາໍຄນັເຫັນວາ່ບນັຍາກາດໃນການພວົພນັໃນຮບູແບບດ ັງ່ກາ່ວມຄີວາມເປັນ
ໄປໄດ ້ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໂດຍອງີໃສກ່ານພດັທະນາ ແລະ ໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາງທາໍມະຊາດ ຊຶ່ ງ
ຖວືາ່ເປັນຜະລິດຕະພນັພ້ືນຖານຂອງການທອ່ງທຽ່ວ.  
ແ ຜ ນ ວ າ ດ ທີ  5 : ຮູ ບ ແ ບ ບ  VICE (Visitor, Industry, Environment and culture, 

Community) 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 

                                            
4 From English Tourist Board and Tourism Management Institute (2003), Destination Management Handbook. 

ນັກທ່ອງທ່ຽວ (Visitor) 

 

ສ່ິງແວດລ້ອມ 

ແລະ ວັດທະນະທໍໍາ
(Environment and culure) 
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ອງີໃສຮ່ບູແບບດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ພາລະບດົບາດຂອງຜູບໍ້ລິຫານການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັຢາ່ງໃກຊ້ດິ ແລະ ການກາໍນດົແຜນ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອ: 

• ເຊນີຊວນນກັທອ່ງທຽ່ວ, ມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ມຄີວາມປະທບັໃຈ 
• ເຮັດໃຫກ້ານທອ່ງທຽ່ວບນັລຜຸນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງອດຸສາຫະກາໍ 
• ໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນມພີນັທະ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເປັນເຈົາ້ພາບຂອງ
ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

• ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີວດັທະນະທາໍ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງທອ້ງຖິ່ນ 
ຮບູແບບນີສ້າມາດນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການກວດກາຄວາມຍນືຍງົຂອງແຜນການ ຫືຼ ການປະຕບິດັ 

ໄດໄ້ວ ຊຶ່ ງມ ີ4 ຄາໍຖາມທ່ີຄວນຖາມຄ:ື 
•  ການຕດັສນິໃຈແບບນີຈ້ະມຜີນົຕ່ໍນກັທອ່ງທຽ່ວຄແືນວໃດ? 
• ມຄີວາມໝາຍຕ່ໍອດຸສາຫະກາໍຄແືນວໃດ? 
• ມຜີນົຕ່ໍປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນຄແືນວໃດ? 
• ຈະມຜີນົກະທບົຫຍງັແດ ່ຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ຂອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ?  

ຖາ້ຫາກບ່ໍມຄີາໍຕອບໃນທາງບວກຕ່ໍ 4 ຄາໍຖາມທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ສາມາດຊ ັ່ງຊາໄດເ້ຖງິຄວາມບ່ໍ
ຍນືຍງົຂອງການພດັທະນາໄດ.້  
 ຕອ້ງເອົາໃຈໃສ່ບ່ນັດາຫຼກັການຂອງການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົຄວນຈະຕອ້ງເກດີ
ຈາກຈດິໃຈຜູ້ບໍລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີຈະຕອ້ງນາໍໃຊຮ້ບູແບບ VICE ນີ,້ ໃຫ້
ຄວາມສາໍຄນັແກຜູ່ມ້ສີວ່ນຮວ່ມທງັໝດົ, ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການຕາ່ງໆຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

ອ;ດສາຫະກໍາ (Indurstry) ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
(Community) 
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1.5.2 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ: ປດັໄຈຫຼກັຂອງຄວາມຍນື
ຍງົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຫຼກັການພ້ືນຖານຂອງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ຄືການຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ
ໄດເ້ຕີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົໃນໜ້າທ່ີວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສາ້ງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ, 
ສງັຄມົ, ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ເຄົາລບົສະພາບແວດລອ້ມ.  

ຂໍ້ແນະນາໍຕ່ໍໄປນີ້ສາມາດຊວ່ຍໃນການເສີມຂະຫຍາຍຜນົກະທບົດາ້ນດີຕ່ໍການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ລະດບັສງູສດຸ: 
• ຂໍແ້ນະນາໍດາ້ນເສດຖະກດິ 

- ບດົປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນເສດຖະກດິກອ່ນການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ 
- ຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງູສດຸແກປ່ະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນດວ້ຍການເພ່ີມ
ທະວກີານເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນການຮ ົ່ວໄຫຼທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

- ປະກອບສວ່ນ, ຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມດາ້ນຜນົປະໂຫຍດຈາກການທອ່ງທຽ່ວ 
- ຊວ່ຍໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ ແລະ ຜະລິດຕະພນັ 
- ສ ົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການດາໍເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເສຍພນັທະທ່ີເປັນເອກະ
ພາບ ແລະ ຍຕຸທິາໍ 

• ຂໍແ້ນະນາໍດາ້ນສງັຄມົ 
- ໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຕດັສນິໃຈ 
- ປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົຂອງທກຸໆກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ 
- ຄາໍນງຶເຖງິຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 
- ເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ກບັວດັທະນະທາໍຂອງທອ້ງຖິ່ນທ່ີເປັນເຈົາ້ພາບ 

• ຂໍແ້ນະນາໍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
- ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວໃຫໜ້ອ້ຍທ່ີສດຸ. 
- ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຢາ່ງຍນືຍງົ 
- ປກົປກັຮກັສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊວີະນາໆພນັ 

• ຂ ັນ້ຕອນທ່ີຄວນປະຕບິດັໃນການວາງແຜນພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ 
- ຄດັເລືອກຮບູແບບການປະຕິບດັທ່ີດີໃນການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດ 
ຊອບ 

- ເລືອກເອົາຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍທ່ີເປັນຮບູປະທາໍສາມາດປະຕບິດັໄດ ້
- ໃຊຂໍ້ມ້ນູ ແລະ ຕວົເລກຊີວ້ດັເພ່ືອວດັແທກ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ 

- ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັສະມາຄມົທຸລະກິດຕ່າງໆ, ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ອາໍນາດການ
ປກົຄອງ ເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົທ່ີວາງໄວ ້

- ການນາໍໃຊທ້ອ່ງທຽ່ວທ່ີມ ່ຄີວາມຮບັຜິດຊອບເປັນສວ່ນໜ່ຶງໃນຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດ 
- ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ ຕ່ໍພະນກັງານ ແລະ ລກູຄາ້ 
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ຖະແຫຼງການເມອືງເຄບ: ຕວົຢ່າງໜ່ຶງຂອງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຮຽກຮອ້ງສາໍລບັ
ການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ 

ກອງປະຊຸມທາງດາ້ນວຊິາການຂອງເມອືງເຄບ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ຂຶນ້ໂດຍອງົກອນທ່ີຮບັຜິດຊອບການ
ຮວ່ມມດືາ້ນການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວເມອືງເຄບທາວ ຊຶ່ ງຜນົ
ຂອງກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວໄດຖ້ກືນາໍສະເໜີຕ່ໍກອງປະຊຸມສດຸຍອດໂລກກຽ່ວກບັການພດັທະນາແບບຍືນ
ຍງົ. ຜນົຂອງກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວເກດີຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງທກຸພາກສວ່ນຂອງອາຝຣກິກາ ໃຫ້
ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ໂດຍສະເພາະບດົບາດຊີ້ນາໍການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັຕ່ໍບນັດາເຂດທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ບໍລິເວນອອ້ມຮອບແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ.ແລະ ໃຫຄ້ະນະຜູແ້ທນມສີວ່ນ
ຮວ່ມໃນການທດົສອບຕວົຈງິ ການນາໍໃຊບ້ດົແນະນາໍເຂ້ົາໃນສະຖານທ່ີຕວົຈງິຢູ່ຕາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ເມອືງເຄບ.   

 

1.5.3 ເຄື່ ອງມໃືນການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ 
ການໃຫ້ສາໍປະທານ ແລະ ການໃຫ້ເຊ່ົາ. ການໃຫ້ສາໍປະທານເປັນການໃຫ້ພາກສວ່ນທຸລະກດິສາ້ງ 
ແລະ ດາໍເນນີການສະໜອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃຕກ້ານອອກແບບ
ອະນລຸກັເຂດແດນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ. ຜູໃ້ດທ່ີໄດຮ້ບັສາໍປະທານຕອ້ງໄດຈ້າ່ຍຄາ່ທາໍນຽມ
ຈາກຜນົປະໂຫຍດຂອງການດາໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ ຈາກຜືນແຜນ່ດນິຂອງລດັຖະບານ. ຄາ່ທາໍນຽມ
ເຫ່ົຼານີອ້າດເກບັເປັນເປີເຊັນຈາກລາຍຮບັທງັໝດົ, ຕ່ໍໄມ/ກໂິລແມດັຂອງເນືອ້ທ່ີດນິ, ຕ່ໍຫວົຄນົ ຫືຼ ຕ່ໍຖຽ້ວ, 
ຄາ່ທາໍນຽມຕາຍໂຕ, ຫືຼ ການປະສມົປະສານລາຍຮບັແລວ້ແຕກ່ດິຈະກາໍ ແລະ ກນົໄກການຕະຫຼາດ. 
ນອກນີສ້ິດທິໃນການດາໍເນນີຍງັສາມາດເກບັລາຍຮບັເປັນປີ ຕາມເປີເຊັນຂອງມນູຄາ່ທ່ີໄດຕ້ກົ ລງົໃນ
ຂະບວນການປະມນູ. ການສາໍປະທານອາດດາໍເນນີໃນໄລຍະເວລາສ ັນ້ໆ, ຫຼງັຈາກໝດົກາໍນດົແລວ້ຈະ
ຕອ້ງໄດດ້າໍເນນີການປະມນູການສາໍປະທານຄືນໃໝ່. ສາໍລບັການຈາ່ຍຄາ່ສາໍປະທານກເໍຊ່ັນດຽວກນັ, 
ການຮບັສາໍປະທານຈະຕອ້ງປະຕິບດັພນັທະຢ່າງເຄ່ັງຄດັກຽ່ວຂອ້ງກບັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາ ກອນແກ່
ບາ້ນທ່ີນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. ຖາ້ຫາກການສາໍປະທານບ່ໍປະຕບິດັຕາມລະບຽບການຄຸມ້ຄອງກອໍາດຈະຖກືຍກົເລີກ
ໄດ.້ 
ການຮວ່ມມຂືອງພາກລດັ ແລະ ທຸລະກດິ/ເອກະຊນົ. ຂງົເຂດພ້ືນທ່ີເປ້ົາໝາຍໜ່ຶງຕອ້ງການ ການ
ບໍລິຫານຈດັການ, ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເຂດສະຫງວນ ແລະ ພ້ືນທ່ີທ່ີອາດຕອ້ງການປກົ
ປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມສະເພາະ, ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງ
ມກີານບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງສະເພາະສາໍລບັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ ງບາງຄ ັງ້ອາດຈະມກີດົໝາຍສະເພາະພ້ືນທ່ີນ ັນ້ ຕວົຢ່າງ: ເຂດສນັພ ູEuropean 
Alps, ຊຶ່ ງເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີກວມເອົາພ້ືນທ່ີກວາ້ງຂວາງຈາກ 6 ປະເທດຂອງ
ເອີຣບົ ກມໍລີະບຽບກດົໝາຍສະເພາະພ້ືນທ່ີນີເ້ອງ. ດ ັ່ງນ ັນ້, ການຮວ່ມມຂືອງທກຸພາກສວ່ນທ່ີນາໍພາ
ໂດຍລດັຖະບານ, ອາໍນາດການປກົຄອງ, ອງົການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສະມາຄມົຕາ່ງໆ ທ່ີຈະຕອ້ງມຂີ ັນ້
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ຕອນຈາໍນວນໜ່ຶງເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມສາໍເລັດໂດຍອີງໃສລ່ະບຽບວາລະສດັຕະວດັທີ 21 ສາໍລບັອດຸ

ສາຫະກາໍການເດນີທາງ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ5.  

ລະບຽບວາລະສດັຕະວດັທີ 21 ສາໍລບັກຸມ່ການທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນທອ້ງຖິ່ນ 
ລະບຽບວາລະສດັຕະວດັທີ 21 ແມນ່ຂະບວນການວາງແຜນສາກນົ. ຊຶ່ ງອາໍນາດການປກົຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນໃຫກ້ານຮວ່ມມໃືນການວາງແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ບນັດາກດິຈະ 
ກາໍເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍຜາ່ນການປຶກສາຫາລື. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ແມນ່ລິເລ່ີມໂດຍອາໍນາດການປກົ 
ຄອງແຂວງຊຶ່ ງເປັນຜູນ້າໍພາຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວ. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ການລິເລ່ີມລະບຽບວາລະສດັຕະ 
ວດັທີ 21 ສາມາດນາໍໃຊສ້າໍລບັການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນດຽວກນັ. ສະມາຊກິເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເປັນເຈົ້າການໃນການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັອາໍນາດການ
ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນເພ່ືອນາໍສະເໜີຄາໍຄິດເຫັນຂອງສະມາຊກິເຄືອຂາ່ຍ ເຊ່ັນ: ພດັທະນາ, ການຕະຫຼາດ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີຢູ.່ ໃນຂະນະດຽວກນັ ສະມາຊກິ
ເຄອືຂາ່ຍຕອ້ງເປັນຜູກ້າໍນດົລະດບັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອໃຫສ້ະມາຊກິທ່ີເປັນພາກ
ທຸລະກດິເຂ້ົາໃຈຄວາມຍືນຍງົ ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ປະຊາຊນົ
ທອ້ງຖິ່ນໃນການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ.  
ການຢັງ້ຢືນ.   

ບນັດາໂຄງການຢັງ້ຢືນຕາ່ງໆໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວລວມມກີານລິເລ່ີມຈາກຫຼາຍຂະແໜງ 
ການ ແລະ ໃຫເ້ຄື່ ອງໝາຍຢັງ້ຢືນ ໃຫແ້ກບ່ນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີປະຕິບດັບນັລໄຸດມ້າດຕະຖານທ່ີກາໍ
ນດົມາດຕະຖານທ່ີຈະຕອ້ງໄດຜ້່ານການປະເມນີ ແລະ ກວດກາເປັນປກົກະຕິ. ຕວົຢ່າງ: ໂຄງການ
ຢັງ້ຢືນມດີ ັງ່ນີ:້  

• ໂຄງການທງຸສຟ້ີາ www.blueflag.org ເປັນໂຄງການປະເມນີມາດຕະຖານ ສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມສາໍລບັຫາດຊາຍແຄມທະເລ 

• ໂຄງການໂລກສີຂຽວ Green Globe 21 www.greenglobe.org ໂຄງການທ່ີມ ີ
ເປ້ົາໝາຍໃຫທ້ລຸະກດິດາໍເນນີການປບັປງຸສະພາບແວດລອ້ມຂອງຕນົ 

• ໂຄງການ AAA Tourism Green STAR ການປະເມນີເພ່ືອຮບັຮອງສາໍລບັຊບັ
ສມົບດັທ່ີຊີບ້ອກເຖງິການປະຕິບດັທ່ີດ ີໄດຕ້າມມາດຕະຖານເງ ື່ອນໄຂການປກົປກັຮກັ 
ສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບິ່ ງ:  
www.aaatourism.com/Green%20Stars%20Guidlines.pdf. 

• ຕາໜາ່ງການທອ່ງທຽ່ວສຂີຽວ Green Tourism Business Scheme 
www.green-business.co.uk ເປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີໃຫຍແ່ລະໄດຮ້ບັຄວາມໄວເ້ນືອ້
ເຊື່ ອໃຈໃນການອອກຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານທລຸະກດິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການທອ່ງທຽ່ວຢູໃ່ນ
ເອຣີບົ.  

                                            
5 World Tourism Organization, World Travel and Tourism Council and Earth Council, Agenda 21 for the Travel and Tourism 
Industry (1996) (Online), available: http://www.destinationmarketing.org/web_images/DMAIspecialreport2006.pdf (11-04- 
07). 
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ການຢັງ້ຢືນ ການກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກທລຸະກດິຍກົລະດບັມາດຕະຖານການປະຕບິດັການປກົປກັຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລ້ອມຂອງຕນົ. ນອກນີ້ຍງັເປັນການຢັງ້ຢືນແກທຸ່ລະກິດ ຫືຼ ຈດຸໝາຍປາຍທາງ ໃນການ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມໄວເ້ນືອ້ເຊື່ ອໃຈຂອງລກູຄາ້ທ່ີມຕ່ໍີທລຸະກດິໃນການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ,
ການໄດຖ້ກືຮບັຮອງດາ້ນການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງທລຸະກດິອກີດວ້ຍ.  
ຕວົຊີວ້ດັກຽ່ວກບັການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍງົ. ຕວົຊີວ້ດັແມນ່ຊຸດຂໍມ້ນູທ່ີໄດຮ້ບັການຄດັ
ເລືອກທ່ີເປັນທາງການ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການວດັແທກການປ່ຽນແປງໃນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ບນັຫາ
ຕາ່ງໆທ່ີເຫັນວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັສາໍລບັການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ອງົການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ຫືຼ UNWTO ໄດສ້ ົ່ງເສີມການນາໍໃຊຕ້ວົຊີວ້ດັການ
ພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ ແຕຕ່ ົນ້ຊຸມປີ 1990 ເປັນຕ ົນ້ມາ ຖວືາ່ເປັນເຄື່ ອງມສືາໍຄນັສາໍລບັ
ການກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ຂະບວນການວາງແຜນແລະຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ປ້ືມຄູ່

ມຕືວົຊີວ້ດັການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ6 ໄດຖ້ກື

ຈດັພິມປີ 2004, ຖວືາ່ເປັນຄູມ່ທ່ີືມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນ ແລະ ຜນົການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີຄບົຖວ້ນສມົບນູ 
ກຽ່ວກບັຫວົຂໍດ້ ັງ່ກາ່ວຈາກທົ່ວໂລກ.  

ປ້ືມຄູມ່ນືີໄ້ດໃ້ຫ້ຕວົຢ່າງ 40 ບນັຫາສາໍຄນັຂອງຄວາມຍືນຍງົ ຈາກບນັຫາການຄຸມ້ຄອງຈດັ 
ການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ (ສິ່ ງເສດເຫືຼອ, ນ ໍາ້, ພະລງັງານ ແລະ ອື່ ນໆ) ຈນົຮອດການຄຸມ້ຄອງ
ການພດັທະນາ, ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການເປັນເຈົາ້ພາບຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, 
ການປກົປກັຮກັສາມລໍະດກົທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ລະດກູານ, ການຮ ົ່ວໄຫຼຂອງເສດຖະກດິ, ຫືຼ ການ
ປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ. ແຕລ່ະຫວົຂໍ ້ໄດມ້ກີານກາໍນດົເຕັກນກິ, ຕວົເລກຊີີີວ້ດັ, ການວດັແທກ ໂດຍ
ອງີໃສກ່ານສກຶສາຂໍມ້ນູ ແລະ ຕວົຢາ່ງ ນອກນີຍ້ງັມຂີ ັນ້ຕອນການສາ້ງຕວົເລກຊີວ້ດັສະເພາະຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ການາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນຂະບວນການກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ 
ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງປະເພດອື່ ນທ່ີແຕກຕ່າງ(ຕວົຢ່າງ: ຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວຊາຍຝ ັ່ງທະເລ, ຕວົເມອືງ, ການທອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັ, ປະຊາຊນົກຸມ່ນອ້ຍ). 

1.6 ວງົຈອນຊວີດິຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ: ຂ ັນ້ຕອນຂອງການພດັທະນາ 
ແລະ ເປັນຫຍງັວງົຈອນຈຶ່ງມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີຈາໍເປັນຕອ້ງຮູຈ້ກັ? 

ເນື່ອງຈາກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວມກີານປ່ຽນແປງເລ້ືອຍໆ, ການເພ່ີມຂຶນ້ຫືຼຫຸຼດ 
ຂຶນ້ລງົຂອງຄວາມນຍິມົ ແລະ ຜນົສາໍເລັດຂຶນ້ກບັການປ່ຽນແປງຕາມກະແສ ຫືຼ ປດັໄຈພາຍນອກທ່ີບ່ໍ
ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ຂ ັນ້ຕອນນີີ້ເອີ້ນວ່າວງົຈອນຊີວິດ
ການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງສາມາດອະທິບາຍຕາມຮູບແບບຂອງວງົຈອນ Tourism Area Life Cycle 
(ATLC) ໃນແຜນວາດທີ 6 

                                            
6 World Tourism Organization (2004), Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook, UNWTO, 
Madrid. 
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ແຜນວາດທີ 6 ວງົຈອນຊວີດິການທອ່ງທຽ່ວ7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ຮບູແບບວງົຈອນນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວມທີາ່ອຽ່ງທ່ີຕອ້ງຜາ່ນ

ປະສບົການ 5 ຂ ັນ້ຄື: ໄລຍະຄ ົນ້ພບົ, ໄລຍະການກະກຽມ, ໄລຍະການພດັທະນາ, ໄລຍະການຮວມ
ຕວົກນັ ແລະ ໄລຍະຊຸດໂຊມ ຊຶ່ ງລາຍລະອຽດດ ັງ່ນີ:້ 
ໄລຍະຄ ົນ້ພບົ  ໃນໄລຍະນີມ້ນີກັທອ່ງທຽ່ວຈາໍນວນໜອ້ຍທ່ີເຂ້ົາມາທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອຊມົທາໍມະຊາດ ແລະ 
ວດັທະນະທາໍ, ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວບ່ໍຫຼາຍ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກກຈໍາໍກດັ, ນກັທອ່ງທຽ່ວ
ອາດເດນີທາງມາຈາກເມອືງທ່ີຢູໃ່ກຄ້ຽງ 
ໄລຍະການກະກຽມ 

ໄລຍະນີ ້ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນທ້ອງຖິ່ ນຜູທ່ີ້ຕອບສະໜອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະ 
ດວກແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວຍງັຈາໍກດັ; ສາມາດຮບັຮູໄ້ດເ້ຫດຜນົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕະຫຼາດທ່ີເລ່ີມມ ີ
ການຂະຫຍາຍອອກ, ນກັທອ່ງທຽ່ວອາດເດນີທາງມາຈາກພາຍໃນປະເທດ ຫືຼ ຂງົເຂດ.  
ໄລຍະການພດັທະນາ 
 ໃນໄລຍະນີມ້ຈີາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາມາຫຼາຍໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ນອກນີຍ້ງັມເີຄືອ
ຂາ່ຍສາກນົ ເຊ່ັນ: ເຄອືຂາ່ຍໂຮງແຮມ, ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວມບີດົບາດຕ ົນ້ຕໍ ນກັທອ່ງທຽ່ວອາດເດນີທາງ
ມາຈາກທກຸຂງົເຂດຂອງປະເທດ ແລະ ຈາກທົ່ວໂລກ. 
                                            
7 Butler, R. W. (1980), ‘The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution’ Implications for Management of Resources’, 
Canadian Geographer, 14, pp. 5-12. 
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ໄລຍະການຮວມຕວົກນັ 
 ໃນໄລຍະນີກ້ານທ່ອງທ່ຽວກາ້ວມາມບີດົບາດສາໍຄນັໃນເສດຖະກດິຂອງທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ເພ່ີມ
ຄວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນການເມອືງ, ໂດຍສະເພາະດາ້ນການເມອືງ ມບີດົບາດເປັນໃຈກາງ. ອດັຕາການ
ເພ່ີມຂຶນ້ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນໄລຍະສງູສດຸ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆຈາໍເປັນຕອ້ງມ ີ
ການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້. 
ໄລຍະທ່ີບ່ໍສາມາດຂະຫຍາຍຕວົໄດ.້ 
  ໃນໄລຍະນີຈ້າໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວເພ້ີມຂຶນ້ສງູສດຸ; ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວອາດຈະບ່ໍ
ສາມາດຮອງຮບັຕາມກະແສໄດ ້ອາດມກີານປ່ຽນແປງທລຸະກດິຫຼາຍຂຶນ້. 
 ສິ່ ງສາໍຄນັຜູບໍ້ລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຕ່ໍກບັໄລຍະເລ່ີມຕ ົນ້ຂອງຄວາມຊຸດໂຊມ. 
ມຫຼີາຍຊອ່ງທາງທ່ີເປັນໄປໄດ ້ຄື: ປ່ອຍໃຫຖ້ດົຖອຍ,  ຮກັສາໃຫຄ້ງົຢູ່, ຫືຼ ຟ້ືນຟໃູຫກ້ບັຄືນມາໄດຮ້ບັ
ກະແສນິຍມົດວ້ຍການສ້າງ ແລະ ສ້າງຄືນໃໝ່. ດ ັ່ງນ ັນ້ ຜູ້ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວຕອ້ງຊອກຫາຊອ່ງທາງວທີິການເພ່ືອຫີຼກລຽ້ງຈາກການຖດົຖອຍ ດ ັງ່ກາ່ວ.  

1.7 ປະເພດຂອງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວອາດໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກປດັໄຈພາຍນອກທ່ີບ່ໍສາມາດຄວບ 
ຄຸມໄດເ້ຊ່ັນ: ການປ່ຽນແປງຄາ່ນຍິມົ, ການເມອືງ ຫືຼ ສະຖານະພາບຂອງສິ່ ງແວດລ້ອມ. ອີງຕາມ
ຊບັພະຍາກອນທ່ີມ ີໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງ, ຈຶ່ ງຕ້ອງສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການບໍລິຫານ
ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ກດິຈະກາໍ ເຮັດໃຫກ້ານທ່ອງທ່ຽວມຫຼີາຍປະເພດ ຢູ່ລຸມ່ນີແ້ມນ່ການອະທິບາຍ 
ຫຍໍ້ໆ ກຽ່ວກບັປະເພດຂອງການທອ່ງທຽ່ວ. 
ການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອການພກັຜອ່ນຢອ່ນອາລມົ 
 ການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອການພກັຜອ່ນຢ່ອນອາລມົ ແມນ່ຄາໍສບັທ່ີໃຊເ້ພ່ືອອະທິບາຍເຖງິການທ່ອງ 
ທ່ຽວທ່ີມຈີດຸປະສງົສະເພາະສາໍລບັການ ມວ່ນຊື່ ນລ້ືນເລີງ ແລະ ພກັຜອ່ນ ແລະ ຄວາມບນັເທີງ. ຄາໍ
ສບັດ ັງ່ກາ່ວແຕກ່ອ່ນຖກືສອນວາ່ເປັນທ່ີພກັອາໄສເວລາພກັຜອ່ນ, ແຕອ່າດລວມເອົາການເດນີທາງມາ
ເຊ້ົາກບັແລງ. ມຫຼີາຍປະເພດການທ່ອງທ່ຽວທ່ີນອນໃນຫວົຂໍ້ນີເ້ຊ່ັນ: ການທ່ອງທ່ຽວແບບຜະຈນົໄພ, 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ, ການທ່ອງທ່ຽວມໍລະດກົ, ການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອຢ້ຽມຊມົເຫ້ົຼາແວັງ, 
ລາຍການ ທອ່ງທຽ່ວຫາດຊາຍ ແລະ ອື່ ນໆ.  
ການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອສຂຸະພາບ 
 ການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອສຂຸະພາບສາມາດໃຫນ້ຍິາມຄື ເປັນການເດນີທາງຂອງຄນົຈາກທ່ີຢູ່ອາໄສ 
ເພ່ືອເຫດຜນົທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ໃນນີລ້ວມມກີານໄປສະປາ, ໄປສນູສຂຸະພາບ ແລະ ສນູອອກກາໍ
ລງັກາຍ, ການເດນີທາງເພ່ືອການບາໍບດັຊຶ່ ງຕອ້ງການຢາເພ່ືອປ່ິນປວົ ເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງສາໍອາງ ຫືຼ ການ
ເຮັດສນັຍາກາໍຂອ້ນຂາ້ງໃຊລ້າຍຈາ່ຍສງູ, ລກູຄາ້ໃຊເ້ວລາດນົ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊໃີໝ ່
ແລະ ຄວາມຊາໍນຊິາໍນານຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ ຈະຊວ່ຍໃຫຫຸຼ້ດຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການເດນີທາງ 
ແລະ ການຕະຫຼາດຜາ່ນອນິເຕເີນັດ.  
ການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອການສກຶສາ ຫືຼ ການຮຽນຮູ ້ 
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ການສຶກສາ ຫືຼ ການຮຽນຮູ ້ລວມມກີານເດນີທາງເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມໃນສະຖາບນັການສຶກສາເພ່ືອ
ໄປຍກົລະດບັຄວາມຮູທ້າງດາ້ນວິຊາການ, ເຂ້ົາຮວ່ມລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພ່ືອການ
ຮຽນຮູ ້ 
ການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອທລຸະກດິ 

ແມນ່ການເດີນທາງເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມກິດຈະກາໍ ຫືຼ ງານຕ່າງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທຸລະກິດ. ອງົ
ປະກອບສາໍຄນັຂອງການທອງ່ທຽ່ວທາງທລຸະກດິແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັທລຸະກດິການຈດັປະຊຸມ ແລະ ງານ
ວາງສະແດງ ຫືຼ MICE ( ການພບົປະ, ການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອເປັນລາງວນັ, ການຈດັປະຊຸມ ແລະ ງານ
ວາງສະແດງ) ຜູເ້ດນີທາງເພ່ືອທລຸະກດິຈະເດນີທາງໃນເວລາແຕກຕາ່ງກນັໃນແຕລ່ະປີ, ມືທ່ີ້ແຕກຕາ່ງ
ກນັໃນແຕລ່ະອາທິດ ແລະ ອາດຈະກບັຄນືມາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວອກີເພ່ືອການພກັຜອ່ນ
ຢອ່ນໃຈ. ຜູເ້ດນີທາງເພ່ືອທລຸະກດິປກົກະຕຈິະເດນີທາງເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ ແລະ ອາດມາກບັຄູ່
ຮກັ ຊຶ່ ງອາດໃຊເ້ວລາໃນການຢູຕ່ໍ່ເພ່ືອພກັຜອ່ນ. ການທອ່ງທຽ່ວທາງທລຸະກດິຖເືປັນການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມ ີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ມໝີາກຜນົສູງ ສາມາດຖືເປັນສ່ວນສາໍຄນັຂອງຍຸດທະສາດການພດັທະນາ
ເສດຖະກິດ. ການທ່ອງທ່ຽວປະເພດນີ້ຈະຖືກກະທບົໂດຍກງົຈາກເສດຖະກິດຖດົຖອຍ.ຂະແໜງ 
ການທ່ອງທ່ຽວຖືເອົາງານກິດຈະກາໍຕ່າງໆ ແລະ ລາຍໄດ້ທາງເສດຖະກິດ ທ່ີກງົກນັຂ້າມກບັ
ການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອການພກັຜອ່ນ.  

 
ການທອ່ງທ່ຽ່ວເພ່ືອຢຽ້ມຢາມເພ່ືອນແລະຍາດພ່ີນອ້ງ 
  ໝາຍເຖງິການເດນີທາງເພ່ືອຢ້ຽມຢາມເພ່ືອນ ຫືຼ ຄອບຄວົຍາດຕິພ່ີນອ້ງ ຊຶ່ ງຖເືປັນຈດຸປະສງົ
ພ້ືນຖານຂອງການເດນີທາງ ຫືຼ ລວມເອົາການຢຽ້ມຢາມເພ່ືອນ ແລະ ຍາດພ່ີນອ້ງໃນຍາມວນັພກັການ. 
ຂອບເຂດການໃຊບໍ້ລິການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອຢ້ຽມຢາມເພ່ືອນ ແລະ ຍາດພ່ີນອ້ງ ແລະ ການ
ພກັຜອ່ນຢອ່ນອາລມົ ນກັທອ່ງທຽ່ວບາງກຸມ່ອາດນອນໂຮງແຮມ ບາງກຸມ່ນອນນາໍຄອບຄວົ ໂດຍທົ່ວໄປ
ແລວ້ນກັທອ່ງທຽ່ວປະເພດນີໄ້ປເຮັດວຽກຢູປ່ະເທດອື່ ນ.  
ການທອ່ງທຽ່ວທາງສາສະໜາ 

ການທ່ອງທ່ຽວທາງສາສະໜາແມນ່ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມເີຫດຜນົອນັແຮງກາ້ດາ້ນຄວາມສດັທາ
ທາງສາສະໜາເທ່ົານ ັນ້. ນີອ້າດລວມເອົາການສະແຫວງບນຸຢູ່ສະຖານທ່ີສາໍຄນັທາງສາສະໜາ ເຊ່ັນ: 
ແຜນ່ດນິສກັສດິ ຊຶ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັສາໍລບັຊາວຢິວ, ມດຸສະລິມ ແລະ ຄດິສຕຽນ ຫືຼ ອນິເດຍ ມຄີວາມ
ສາໍຄນັສາໍລບັຊາວຮນິດ ູແລະ ພດຸ. ການທ່ອງທ່ຽວທາງສາສະໜາສາມາດເປັນກອງປະຊຸມໃຫຍທ່າງ
ສາສະໜາໂດຍສະເພາະ ຫືຼ ງານເທດສະການສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: ຊາວມດຸສະລິມ ມຄີວາມສດັທາໃນການ
ເດນີທາງໄປເມອືງ Makkah (Mecca).                           
ການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອການກລິາ 
 ການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອການກລິາແມນ່ການເດນີທາງເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍການແຂງ່ຂນັ ແລະ 
ເຂ້ົາຊມົການແຂງ່ຂນັໃດໜ່ຶງ (ຕວົຢາງ: ງານໂອລິມປິກເກມ ທ່ີສາມາດດງຶດດູນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້
ສງັເກດການເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ) ຫືຼ ເພ່ືອຢຽ້ມຊມົສະຖານທ່ີແຂງ່ຂນັກລິາ. ສິ່ ງດງຶດດູອາດເປັນທາໍ
ມະຊາດ ຫືຼ ສິ່ ງທ່ີມະນດຸສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອຕອບສະໜອງແກຜູ່ເ້ຂ້ົາຮວ່ມງານກລິາໄດຮ້ບັຄວາມປະທບັໃຈ. 
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ໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ ລີສອດກເໍປັນສະຖານທ່ີຕິດພນັກບັກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອການກລິາເຊ່ັນ: 
ກອບ໊, ເທັນນສິ ແລະ ກຸມ່ທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ ເຊ່ັນ: ລາຍການທ່ອງທ່ຽວຫ້ິຼນສະກ ີຫືຼ ລາຍການເຂ້ົາ
ຊມົການແຂງ່ຂນັສະກກີໄໍດ.້  

1.8 ການວາງແຜນເດນີທາງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 

ການວາງແຜນການເດນີທາງທ່ີດຂີອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ຂອບເຂດສາໍລບັການທາໍຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັປະສບົການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວເລ່ີມຈາກ: ຄວາມຄິດທາໍອິດຂອງການເດີນທາງເພ່ືອ
ພກັຜອ່ນ ຫືຼ ທລຸະກດິ ແລວ້ຈຶ່ງມກີານວາງແຜນ, ການຈອງ, ການເກບັກຽ່ວປະສບົການ ແລະ ຫວນ
ຄດິເຖງິປະສບົການຜາ່ນມາ. ຊຶ່ ງຂອບເຂດນີໄ້ດສ້ະແດງອອກໃນແຜນວາດທີ 7 ຢູດ່າ້ນລຸມ່ນີ.້ 

1. ຄວາມໄຝຝ່ນັ 
ລກູຄາ້ກາໍລງັພິຈາລະນາເພ່ືອວາງແຜນສາໍລບັພກັຜອ່ນ. ເຂົາເຈົ້າອາດມແີນວຄວາມຄິດວາ່ຈະ
ໄປໃນເວລາໃດ? ໄປດນົປານໃດ? ແລະ ຈະໃຊຈ້າ່ຍເງນິເທ່ົາໃດ? ແຕເ່ຂົາເຈົາ້ຍງັບ່ໍທນັຕດັສນິ
ໃຈເທ່ືອວາ່ຈະໄປທ່ຽວໃສ ຫືຼ ໄປເຮັດຫຍງັແດ.່ ພວກເຂົາຈະຊອກຫາແຮງບນັດານໃຈ, ແນວ
ຄວາມຄດິ ແລະ ຄາໍແນະນາໍ. ການຕດັສນິໃຈຈະເລ່ີມຂຶນ້ໃນລະດບັພາຍໃນປະເທດກອ່ນ ອາດ
ຈະພິຈາລະນາເຖງິຫຼາຍປະເທດທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. 

2. ການວາງແຜນ 
ລກູຄາ້ອາດມຄີວາມຄິດທ່ີຊດັເຈນວາ່ຈະໄປໃສ ແລະ ຕອ້ງການຫຍງັ. ເຂົາເຈົ້າຈະຊອກຫາຂໍ້
ມນູສະເພາະກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີນ ັນ້ເຊ່ັນ: ທາງເລືອກໃນການເດີນທາງ, ສະຖານທ່ີພກັແຮມ 
ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີຈະເຮັດ ‘ສິ່ ງທ່ີຈະຕອ້ງເບິ່ ງ’ ງານເທດສະການ, ອາກາດ. ການຕດັສິນໃຈ
ອາດຈະຫຸຼດວງົກວາ້ງລງົໄປສູຈ່ດຸສດຸທາ້ຍທ່ີຕອ້ງການເລືອກຢູພ່າຍໃນປະເທດກອ່ນ.  

3. ການຈອງ 
ລກູຄາ້ອາດມກີານປຽບທຽບຄນຸຄາ່ທ່ີດທ່ີີສດຸ- ລາຄາອາດເປັນບລິູມະສິດສາໍຄນັ ຕາມມາດວ້ຍ
ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ການຈອງອາດພິຈາລະນາຜາ່ນລາຍການທອ່ງ 
ທຽ່ວ ຂອງບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ, ສາຂາບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ, ຕວົແທນບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ ຫືຼ ເຄອືຂາ່ຍ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຈອງໂດຍກງົນາໍ
ບກຸຄນົຜູສ້ະໜອງການບໍລິການ (ຕວົຢາ່ງ: ຜູສ້ະໜອງການຄມົມະນາຄມົ ແລະ ສະຖານທ່ີພກັ
ແຮມ) 

4. ການເກບັກຽ່ວປະສບົການ 
ນີແ້ມນ່ໄລຍະທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວເດນີທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເລ່ີມເກບັກຽ່ວປະສບົການ ຊຶ່ ງລວມ 
ມ ີການເດນີທາງມາຮອດຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ໃຊບໍ້ລິການຂອງທກຸໆຂອດຂອງການບໍລິ 
ການ. ໄລຍະນີກ້ວມເອົາທງັໝດົສິ່ ງທ່ີພວກເຂົາໄດຮ້ບັຈາກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, 
ມາດຕະຖານຂອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ຄນຸນະພາບຂອງແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ, ສະຖານທ່ີພກັ
ແຮມ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີພວກເຂົາໄດ້
ຮບັ.  
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ແຜນວາດທີ 7: ການເດນີທາງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

5. ຄວາມຊງົຈາໍ 
ນກັທອ່ງທຽ່ວຈະຫວນຄນືພາບການເດນີທາງ ແລະ ຈະປະເມນີຄນືວາ່ດຫືຼີບ່ໍດ.ີ ປະສບົການ

ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຂອງການເດນີທາງຈະບອກການຕດັສິນໃຈ. ຖາ້ຫາກການເດນີທາງເປັນປະສບົ
ການທ່ີດ ີນກັທ່ອງທ່ຽວກຈໍະບອກຕ່ໍຄນົອື່ ນ ຫືຼ ກບັຄືນມາອີກດວ້ຍຕນົເອງ. ຖາ້ຫາກປະສບົການ
ໂດຍລວມແລວ້ບ່ໍດ ີນກັທອ່ງທຽ່ວກຈໍະບ່ໍກບັຄນືມາອກີ ແລະ ຈະບ່ໍແນະນາໍຄນົອື່ ນ ຫືຼ ອາດຈະເວ້ົາ
ແນວບ່ໍດີຕ່ໍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາມາດເກບັພາບຄວາມຊງົຈາໍຂອງປະສບົການທ່ີດໄີວໃ້ນໃຈຕະຫຼອດ 
ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີດກີານບໍລິຫານສາຍພວົພນັກບັນກັທອ່ງທຽ່ວ. ໝາກຜນົຂອງຄວາມເພ່ິງ
ພໍໃຈນີ ້ແມນ່ເກບັກຽ່ວຈາກການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ. ພ້ືນຖານຂໍມ້ນູຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຕາມດວ້ຍຂໍ້ມນູການຕະຫຼາດຄວນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການເກັບຮກັສາເປັນ
ໄລຍະໆ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ບ່ໍກບັມາອກີ ຫືຼ ບອກວາ່  
ບ່ໍດ ີ

ກບັມາອກີ ຫືຼ ບອກວາ່  
ດ ີ

3.ຈອງ 

2.ວາງແຜນ 

1.ໄຝຝ່ນັ 

4.ເກບັກຽ່ວປະສບົການ 

5. ຄວາມຊງົຈາໍ 

 BonjourQuébec.com ເວັບໄຊນີກ້າໍນດົຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັໄລຍະການເດນີທາງທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງ
ນກັທອ່ງທ່ຽວກບັຈດຸປະສງົທ່ີຫຼາກຫຼາຍສາໍລບັນກັທອ່ງທ່ຽວເພ່ືອຈອງລາຍການທອ່ງທຽ່ວມາ 
Que'bec. ນີແ້ມນ່ 3 ໄລຍະທາໍອດິຂອງການເດນີທາງ ແລະ ການບໍລິການທ່ີເວັບໄຊ 
BonjourQue'bec.com ໄດສ້ະໜອງໃຫທ້າງອອນລາຍ ເມ ື່ອກດົເວັບໄຊນີກ້ຈໍະເຫັນລາຍລະອຽດ
ຂອງ 3 ໄລຍະການເດນີທາງນີ:້ 

1. ຄ ົນ້ພບົ (ໄຝຝ່ນັ)    2.ວາງແຜນ  3.ຈອງ 

- Québec    - ສະຖານທ່ີພກັແຮມ - ຫອ້ງ 

- ປະສບົການການເດນີທາງ  - ການຂນົສ ົ່ງ  - ການຕ່ໍລອງ 

- ຂງົເຂດນກັທອ່ງທຽ່ວ  - ຮາ້ນອາຫານ  - ລາຍການທອ່ງທຽ່ວ 

- ເພ່ືອເຮັດ ແລະ ເບ່ິງ  - ຂໍມ້ນູສາໍຄນັ  - ການສະແດງ ແລະຄວາມບນັເທິງ 

- ອອກແບບລາຍການທອ່ງທຽ່ວ - ແຜນ່ພບັ  - ໃບຢ ັງ້ຢືນຂອງຂວນັ 
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ແບບການເດນີທາງຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວນີໄ້ດຖ້ກືນາໍໃຊໃ້ນອດຸສາຫະກາໍຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ 

ແຍກເປັນລກັສະນະການໃຫບໍ້ລິການ ແລະ ການສະໜອງຜະລິດຕະພນັສາໍລບັລກູຄາ້ຢ່າງແຕກຕາ່ງ
ກນັ. 

ຄວນຈະຕ້ອງຮບັປະກນັສ່ວນປະກອບຄຸນນະພາບການບໍລິການ ຂອງແຕ່ລະໄລຍະການ
ເດນີທາງ (ຈາກການວາງແຜນ ແລະ ການຄາດຄະເນລວ່ງໜາ້ ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການຈອງ ຈນົເຖງິ
ການເກບັກຽ່ວປະສບົການຕວົຈງິ) 

ສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້ກຽ່ວຂອ້ງກບັຜນົສາໍເລັດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ ຊຶ່ ງລວມມພີາກລດັ ແລະ ພາກ
ທລຸະກດິ ຄວນຈະຕອ້ງມກີານຮວ່ມມກືນັຢາ່ງມປີະສດິທິພາບເພ່ືອໃຫບໍ້ລິການທ່ີມຄີນຸນະພາບ ທງັໝດົນີ້
ໂດຍທົ່ວໄປແມນ່ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຜາ່ນອງົການຈດັຕ ັງ້ເຄອືຂາ່ຍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  

ຕາຕະລາງທີ 3 ສະແດງການເດນີທາງຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວງົຈອນຊວີດິການສື່ ສານທ່ີ
ສອດຄອ່ງກນັ ແປຄວາມໝາຍເປັນພາກປະຕບິດັໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຕາຕະລາງທີ 3 ການເດີນທາງຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ວງົຈອນຊີວິດການສື່ ສານ ແລະ ການ
ປະຕບິດັຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

 
ການເດນີທາງຂອງນກັ
ທອ່ງທຽ່ວ 

ວງົຈອນຊວີດິການສື່ ສານ ການປະຕບິດັຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

ຄວາມໄຝຝ່ນັ ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ຄວາມຮສູກຶ
ສນົໃຈ, ເຫດຜນົສະເພາະ 

ໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງ 
ທຽ່ວ 

ວາງແຜນ ສະໜອງຂໍມ້ນູ ‘ເອກະສານ
ໂຄສະນາ’ 

ສະໜອງການບໍລິການແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ 

ຈອງ ສາມາດຈອງໄດ ້ ສະໜອງການບໍລິການແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ 

ເກບັກຽ່ວປະສບົການ ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງປະສບົ
ການ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, 
ການບໍລິການ ‘ທົ່ວສາທາລະນະ’ 
ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ການຈອງ 

ການບໍລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ ການບໍລິການລກູຄາ້ 
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ຄວາມຊງົຈາໍ ຮກັສາສາຍພວົພນັຜາ່ນການຄ ົນ້ 
ຄວາ້ວໄິຈ (ນໃິສໃຈຄໍ ແລະ 
ປບັປງຸການບໍລິການ) 

CRM  

1.9 ສາ້ງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ: ທິດສະດເີຄອືຂາ່ຍ  

1.9.1 ຄາໍແນະນາໍ 
 ປະສບົການສວ່ນໃຫຍຂ່ອງນກັທອ່ງທຽ່ວແມນ່ຂຶນ້ກບັປດັໄຈການຕອບສະໜອງຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍ 
ທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີບ່ໍສາມາດຖກືກະທບົ, ຖກືຄວບຄມຸ ຫືຼ ຖກືສາ້ງລາຍການຂຶນ້ ຕາມໃຈຂອງບກຸ 
ຄນົໃດໜ່ຶງໃນອດຸສາຫະກາໍໄດ.້ 
 ເພ່ືອວເິຄາະໃຫມ້ຄີວາມເຂ້ົາໃຈຖກືຕອ້ງວາ່ ເຮົາຄວນຈະເພ່ີມຄນຸຄາ່ຂອງປະສບົການໃຫແ້ກຈ່ດຸ 
ໝາຍປາຍທາງຢູ່ໃສ ແລະ ຄືແນວໃດ ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຂອງວງົຈອນຊວິດິຂອງຜະລິດຕະພນັຕອ້ງ
ອອກແບບການສາ້ງຄນຸຄາ່ ທ່ີສາມາດເບິ່ ງເຫັນ ແລະ ມຈີດຸສມຸຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ກດິຈະກາໍ
ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ.  
 ການເພ່ີມຄນຸຄາ່ຂອງທລຸະກດິທ່ີເຄີຍປະຕິບດັຜາ່ນມາແມນ່ຖກືຄວບຄມຸຈາກໂຮງງານ ຫືຼ ສະ 
ພາບແວດລອ້ມຫອ້ງການ ໂດຍການເພ່ີມຄນຸຄາ່ຫຼາຍລະດບັຂອງຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການ  
 ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມບີດົບາດສາໍ
ຄນັໃນການປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມກດິຈະກາໍການສະໜອງການບໍລິການທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູສ້ະ 
ໜອງ ແລະ ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເພ່ີມຄນຸຄາ່ຂອງຜູມ້າຢຽ້ມຢາມ. 
 ອງົປະກອບຫຼາຍຢາ່ງໃນແຜນວາດທີ 8 ໄດອ້ະທິບາຍເພ່ີມຕື່ ມກຽ່ວກບັລາຍລະອຽດທງັໝດົໃນ
ພາກອ່ືນຂອງເອກະສານນີ.້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມມນັມປີະໂຫຍດທ່ີຈະຕອ້ງໄດເ້ບິ່ ງໃນທ່ີນີເ້ປັນລກັສະ 
ນະລວມໆ, ເພ່ືອໃຫເ້ຫັນພາບທງັໝດົຂອງກດິຈະກາໍ ຊຶ່ ງຜູບໍ້ລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ
ຄວນຈະຕ້ອງໄດມ້ສີ່ວນຮວ່ມ. ທງັກິດຈະກາໍຂ ັນ້ຕ ົນ້ ແລະ ພ້ືນຖານ ທງັສອງຢ່າງລ້ວນແຕ່ຕ້ອງ
ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະສບົການທ່ີດເີລີດຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ໄດອ້ະທິບາຍລະອຽດໃນພາກຕ່ໍໄປ. 

1.9.2 ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍ 
 ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍ ກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົກບັລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຄສະນາ ແລະ ການໃຫ້
ປະສບົການແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ. ພາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
ຮວ່ມກນັພິຈາລະນາເຖງິກດິຈະກາໍເຫ່ົຼານີ:້ ທລຸະກດິຫຼກັ, ວໄິສທດັ, ຈດຸປະສງົຂອງຜູສ້ະໜອງຜະລິດຕະ
ພນັ ແລະ ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ. ຕ່ໍມາແມນ່ (ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ) 
ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເຮັດການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຂຶນ້ກບັກດິ
ຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍ ລວມມ:ີ 
ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ: ເປັນກນຸແຈສາໍຄນັໃນການຮບັປະກນັຄວາມເປັນທາໍມະຊາດຂອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີສະໜອງໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ. ມສີອງພາກສວ່ນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັເພ່ືອ
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ສາ້ງເປັນຜະລິດຕະພນັ. ພາກສວ່ນທາໍອິດແມນ່ສິ່ ງດງຶດດູທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ສິ່ ງທ່ີມະນດຸສາ້ງຂຶ້ນ ທ່ີເປັນເຫດຜນົຫຼກັຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີຕອ້ງການມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເກັບກຽ່ວ
ປະສບົການຈາກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ພາກສວ່ນທີສອງແມນ່ການສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ
ສະດວກເຊ່ັນ: ສະຖານທ່ີພກັແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ເສ້ັນທາງຄມົມະນາຄມົ ຊຶ່ ງໂດຍພ້ືນຖານແລວ້
ແມນ່ພດັທະນາຂຶນ້ເພ່ືອຕອບສະໜອງແກສ່ິ່ ງດງຶດດູໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງບ່ໍແມນ່ຕວົ
ພ້ືນຖານທ່ີດງຶດດູນກັທ່ອງທ່ຽວ. ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ມນັຈຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງປບັປງຸສິ່ ງດງຶດດູການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ພດັທະນາໄປຕາມທາ່ອຽ່ງໃໝຂ່ອງການຕະຫຼາດ.  
 
ການສາ້ງລາຍການຜະລິດຕະພນັທອ່ງທຽ່ວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ:                            

ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວທ່ີບ່ໍມຕີວົຕນົ ຄວນຈະຖກືກາໍນດົເຂ້ົາໃນລາຍການທອ່ງທຽ່ວ 
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັຄວາມສະດວກສະບາຍ, ປະທບັໃຈ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິ
ໄດງ້າ່ຍເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ.້ ລາຍການທອ່ງທຽ່ວຕອ້ງປະກອບດວ້ຍແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ, ປະສບົການ, 
ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມການແນະນາໍ 
ໂດຍອງີໃສປ່ດັໄຈກາງລວມໄປເຖງິບນັດາລາຍການ, ຕາມສະພາບພມູປີະເທດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ.  
ການໂຄສະນາ: ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການໃຫ້ມກີານໂຄສະນາ ໃນຕະຫຼາດ
ການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ໂຄສະນາໂດຍກງົເຖງິນກັທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ໃນລະດບັກາງ (ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ຕວົແທນການທອ່ງທຽ່ວ) ໂດຍນາໍໃຊຫຼ້ກັການໂຄສະນາຫຼາຍຮບູແບບ.  
ການຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ຂາຍ: ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປ ແລະ ຂໍມ້ນູທາງການຄາ້ຄວນໄດຮ້ບັການແຈກຢາຍຕາມຊອ່ງ
ທາງທ່ີເໝາະສມົ. ໃນນີລ້ວມມເີສ້ັນທາງການເຂ້ົາເຖງິຜູບໍ້ລິໂພກ, ການບໍລິການຜາ່ນທາງໄປສະນເີພ່ືອ
ແຈກຢາຍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ວາງສະແດງແຜນ່ພບັໂຄສະນາຕາມສະ 
ຖານທ່ີຕາ່ງໆ, ວາງຂາຍຜາ່ນເຄອືຂາ່ຍຕວົແທນການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອກາໍນດົລາຄາ, ຂາຍ ແລະ ຮບັຈອງ 
ດາໍເນນີການຈດັແຈງລະບບົການປະກນັໄພການຈາ່ຍ ແລະ ການອອກປ້ີຕາ່ງໆ.  
ການບໍລິການ-ການຂນົສ ົ່ງພາຍໃນ/ພາຍນອກ: ຄວາມຊາ້ ແລະ ໄວຂອງການເຂ້ົາເຖງິ ໂດຍສະເພາະ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີໄກ, ເປັນເຫດຜນົໜ່ຶງຂອງການເລືອກຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີຈະໄປ. ການເລືອກ
ເສ້ັນທາງທອ່ງທຽ່ວສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ອງີໃສປ່ດັໄຈການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ລາຄາປ້ີເຮອືບິນ, ຄວາມສະດວກ
ດາ້ນວີຊາ ແລະ ປາສປໍ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ສະໜາມບິນ, ການອາໍ
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽກຄນືເງນິຄາ່ພາສສີນິຄາ້, ການບໍລິການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ, ບອ່ນແຈງ້ປ້ີ 
ແລະ ທາງອອກຂຶນ້ເຮອືບນິ, ການບໍລິການກະເປົາເຄື່ ອງ, ການບໍລິການໃນເຮອືບນິ, ການກາໍນດົລາຄາ
ບອ່ນນ ັງ່ ແລະ ການກາໍນດົຖຽ້ວບນິ ແລະ ອື່ ນໆ 
ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ: ເປັນພາກສວ່ນສາໍຄນັຂອງການສາ້ງ
ປະສບົການທ່ີດີໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຕາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ ງນີໄ້ດກ້າໍນດົລະດບັ
ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ຄນຸຄາ່ຂອງປະສບົການໂດຍນກັທອ່ງທຽ່ວ. ທງັໝດົເຫ່ົຼານີລ້ວມມທີກຸ
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ຂອດທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວໃຊບໍ້ລິການເຊ່ັນ: ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ແທັກຊີ ແລະ ຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະ, ສູນ
ບໍລິການຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ຮາ້ນເສມີສວຍ, ກລິາ ແລະ ກດິຈະກາໍອື່ ນໆ 
ການເບິ່ ງແຍງຫຼງັການທ່ອງທ່ຽວ: ການເອົາໃຈໃສ ່ແລະ ຕິດຕາມລູກຄາ້ມຄີວາມຈາໍເປັນເພ່ືອສາ້ງ
ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະ ໄວວ້າງໃຈແກລ່ກູຄາ້. ການບໍລິການຫຼງັການທ່ອງທ່ຽວລວມມກີານສາ້ງ, ການ
ບໍລິຫານ, ການຮກັສາຂໍ້ມ ູນຂອງລູກຄ້າ, ການຕິດຕາມພຶດຕິກາໍ ແລະ ຂໍ້ມ ູນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, 
ຕດິຕາມຄາໍຄດິເຫັນຂອງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ດາໍເນນີການແກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆ.  
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ຕາຕະລາງທີ 8:  ເຄອືຂາ່ຍຄນຸຄາ່ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ກ
ດິ
ຈ
ະ
ກ
າໍ
ຂ
ັນ້
ຕ
ົນ້
 

ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ 

 

-ພນັທະມດິສາຍການບນິໃໝແ່ລະຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງ 

-ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະວດັທະນະທາໍ 

-ຍກົລະດບັ ແລະ ພດັທະນາສິ່ ງອາໍ

ນວຍຄວາມສະດວກແລະການບໍລິການ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ 

-ໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກຕະຫຼາດໃໝ ່ແລະ 

ສດັສວ່ນຕະຫຼາດ 

-ເສັ້ນທາງໃໝ,່ຫວົຂໍໃ້ໝ,່ສນູກາງໃໝ/່

ເວ້ົາໃໝ,່ລາຍການໃໝ ່

-ຄນຸນະພາບ(ມາດຕະຖານ)ການ

ບໍລິຫານ ແລະ ລະບບົປະກນັຄນຸ

ນະພາບ 

-ປບັປງຸການໃຫບໍ້ລິການ ແລະ ການ

ຄຸມ້ຄອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ລາຍການ

ຜະລິດຕະພນັທອ່ງທຽ່ວ 

-ຜະລິດສິ່ ງພິມໂຄສະນາ 

-ລາຍການທອ່ງທຽ່ວທ່ີກວມລວມເອົາ

ສິ່ ງດງຶດດູຂອງຕວົເມອືງ,ພ້ືນທ່ີ ແລະ 

ຂງົເຂດ 

-ເຈລະຈາຕ່ໍລອງກບັຄະນະກາໍມາທິ

ການ ແລະ ລາຄາການເຮັດສນັຍາ

ກບັຜູສ້ະໜອງ 

-ການຂາຍສ ົ່ງລາຍການທອ່ງທຽ່ວ 

ການໂຄສະນາ 

 

-ໂຄສະນາເຂ້ົາເຖງິຜູ້
ບໍລິໂພກ, ປະຊາສາໍພນັ 

ແລະ ໂຄສະນາ 

-ວາງສະແດງການຄາ້,ສາໍ

ມະນາ,ຢຽ້ມຢາມການຂາຍ 

-ການເປັນຕວົແທນ

ຕະຫຼາດ 

-ຈດັ FAM Trips 

-ພວົພນັກບັຜູສ້ື່ ຂາ່ວ/ສະຖາ

ບນັການສກຶສາ 

 

ການຈາໍໜາ່ຍແລະຂາຍ 

 

-ບໍລິການສອບຖາມຂໍມ້ນູ 

ແລະ ສ ົ່ງຂໍມ້ນູທາງອເີມລ 

-ເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂອງຈດຸ  

ໝາຍປາຍທາງ 

-ວາງສະແດງປ້ືມໂຄສະນາ 

-ສາ້ງພນັທະມດິກບັບໍລິສດັ

ທອ່ງທຽ່ວ 

-ວາງຂາຍ(ຕວົແທນຈາໍ

ໜາ່ຍການທອ່ງທຽ່ວ) 

-ຂາຍຜາ່ນອນິເຕເີນັດ 

-ການຮບັຈອງ 

-ການຈາ່ຍແລະອອກປ້ີ 

-ການປະກນັໄພ 

-ລາຄາບອ່ນນ ັງ່ ແລະ

ຕາລາງເວລາ 

ການຂນົສ ົ່ງພາຍໃນພາຍ

ນອກ 

-ການອອກ ວຊີາ ແລະ 

ປາສປອດ 

-ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກແລະບໍລິການໃນ

ສະໜາມບນິ 

-ການຮຽກເກບັເງນິພາສີ

ສນິຄາ້ຄນື 

-ການບໍລິການເຂ້ົາ-ອອກ

ເມອືງ 

-ການດາໍເນນີການແຈງ້ປ້ີ

ແລະ ທາງອອກຂຶນ້

ເຮອືບນິ 

-ການບໍລິການກະເປົາ

ເດນີທາງ 

-ການບໍລກິານໃນເຮອືບນິ 

ການບໍລິຫານ ແລະ 

ບໍລິການຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

-ການຂນົສ ົ່ງເຖງິສະໜາມ

ບນິ 

-ການບໍລິການລດົທກັຊ ີ

-ການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະ 

-ສນຸບໍລິການຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານ 

-ສະຖານທ່ີພກັແຮມ 

-ຮາ້ນອາຫານ 

-ການທອ່ງທຽ່ວ 

-ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ 

-ລດົໃຫເ້ຊ່ົາ 

-ສະຖານບນັເທິງ 

-ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມ

ງາມ 

-ກລິາ ແລະ ກດິຈະກາໍ

ອອກກາໍລງັກາຍ 

ການເບີ່ ງແຍງຫຼງັ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

-ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຕວົ

ເລກ 

-ການຕດິຕາມ ແລະ ແກ້
ໄຂບນັຫາຄາໍຄດິເຫັນຂອງ

ຜູບໍ້ລິໂພກ ແລະ ລກຸຄາ້ 

-ຄາໍຄດິເຫັນຂອງອດຸສາຫະ

ກາໍ ແລະ ດາໍເນນີການ

ປບັປງຸແກໄ້ຂ 
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ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງແລະ

ການວາງແຜນຂອງຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

-ລະບບົການຄມົມະນາຄມົ,

ເສັ້ນທາງ,ສະໜາມບນິ,

ລດົໄຟ,ທາ່ເຮອື,ຫອ້ງນ ໍາ້

ສາທາລະນະ ແລະ ອື່ ນໆ 

-ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງການ

ບໍລິໂພກ 

-ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງການ

ຄມົມະນາຄມົ, ນ ໍາ້ປະປາ

,ໄຟຟ້າ, ສະຖານທ່ີກດິ

ຈະກາໍສາທາລະນະ 

ແລະ ອື່ ນໆ 

ການວາງແຜນ, ອອກ

ແບບ,ຈດັສນັ, ແລະ 

ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຂອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

ການບໍລິຫານ

ຈດັການ

ພະລງັງານ,ນ ໍາ້

ແລະ

ຊບັພະຍາກອນ 

ການປບັປງຸຄນຸ

ນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ສງັຄມົ ແລະ ທິວທດັ

ທ່ີສວຍງາມ 

ປ້າຍບອກທາງ, 

ເຄອືຂາ່ຍຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານ ແລະ 

ການນາໍທາງ 

ການຮວ່ມມພືາກລດັ/

ເອກະຊນົ,ຍດຸທະ

ສາດພນັທະມດິ, 

ການລວມ

ກດິຈະການ 

ການປະສານງານ

ກບັສະຖາບນັ ແລະ 

ການປບັປງຸລະບຽບ

ການດາໍເນນີທລຸະ

ກດິ 

ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ 

ການພດັທະນາສມີແືຮງ

ງານ 

ການປກູຈດິສາໍນກຶແກຊຸ່ມ

ຊນົ ແລະ ການຍອມຮບັ 

ການສກຶສາ ແລະ ຝຶກ

ອບົຮມົວຊິາຊບີ 

ການບໍລິຫານບກຸຄະລາ

ກອນ-ການຮບັສະໝກັ, 

ການສາ້ງສິ່ ງດງຶດດູ 

ແລະ ແຮງບນັດານໃຈ 

ແລະ ອື່ ນໆ 

ການເບິ່ ງແຍງ

ເອົາໃຈໃສລ່ກູຄາ້, 

ວດັທະນະທາໍການ

ຕອ້ນຮບັ 

ສາ້ງເສັ້ນທາງອາຊບີ, 

ພດັທະນາພະນກັງານ, 

ຄວາມໝ ັນ້ຄງົຂອງ

ພະນກັງານ 

ສາຍພວົພນັ ແລະ 

ການຕ່ໍລອງແຮງ

ງານ 

ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ການກາໍ

ນດົໂຄງການ 

ເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ 

ການພດັທະນາລະບບົ 

ລະບບົການຮບັຈອງດວ້ຍ

ຄອມພິວເຕ ີ

ການວໄິຈຕະຫຼາດ ແລະ 

ຄວາມສະຫຼາດ 

ການຄຸມ້ຄອງລະບບົ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ລະບບົຄວາມປອດໄພ  ລະບບົຂໍມ້ນູ ແລະ ການສື່ ສານ 

ອດຸສາຫະກາໍທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ການ

ຈດັຊື ້

ການສະໜອງເຄື່ ອງມອືປຸະ

ກອບ ແລະ ເຄື່ ອງອາໄລ ່

ນ ໍາ້ມນັ, ອາຫານ ແລະ 

ເຄື່ ອງດື່ ມ 

ຄູສ່ນັຍາການບໍລິການ ການບໍລິການທາງ

ດາ້ນວຊິາການ 

ການບໍລິການອື່ ນໆ  ອະສງັຫາລິມະຊບັ/ຕກຶອາຄານ 
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1.9.3 ກດິຈະກາໍພ້ືນຖານ 
 ກດິຈະກາໍພ້ືນຖານແມນ່ບນັດາກດິຈະກາໍການບໍລິການທ່ີສະໜອງປະສບົການທ່ີດແີກນ່ກັທ່ອງ

ທຽ່ວໂດຍທາງກງົ ຕວົຢາ່ງ: ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ, ການວາງແຜນ, ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ, ເຕັກ
ເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ອດຸສາຫະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເຊ່ັນ: ການກໍ່ສາ້ງ, ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງ ແລະ ອື່ ນໆ. ການ
ສະໜອງກດິຈະກາໍພ້ືນຖານເຫ່ົຼານີມ້ຄີວາມທາ້ທາຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວາ່ການສະໜອງການບໍລິການແຈກ
ຢາຍຢູ່ທ ົ່ ວໄປຕາມສາທາລະນະ ມທີ ັງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົທ່ີ ບ່ໍໄດ້ຖືເອົາວຽກງານ
ການທອ່ງທຽ່ວເປັນທລຸະກດິຫຼກັຂອງຕນົ.  
 ການສະໜອງການບໍລິການທ່ີມປີະສິດທິພາບຂອງກດິຈະກາໍ ແລະ ການດາໍເນນີງານເຫ່ົຼານີ ້
ລວ້ນແຕເ່ປັນພ້ືນຖານຂອງການສາ້ງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍຜນົສາໍ
ເລັດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະຕອ້ງຖືສາໍຄນັຕ່ໍ
ກບັຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາຂອງຍີ່ ຫ້ໍ, ຖາ້ບ່ໍດ ັ່ງນ ັນ້ຈະເຮັດໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວບ່ໍມຄີວາມພໍໃຈໃນລະດບັສງູ. ການ
ຮບັປະກນັກດິຈະກາໍພ້ືນຖານເຫ່ົຼານີໃ້ຫມ້ປີະສດິທິພາບ ຕອ້ງການຄວາມເປັນຜູນ້າໍທ່ີເຂັມ້ແຂງຂອງເຄອື
ຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
 ການສະໜອງການບໍລິການທງັໝດົນ ັນ້ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອມກີານຮວ່ມມກືນັລະຫວາ່ງ

ພາກລດັ ແລະ ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ, ພນັທະມດິຍດຸທະສາດ ແລະ ເປັນສະຖາບນັທ່ີເຂັມ້ແຂງພາຍໃຕ້
ການຮວ່ມມຂືອງທກຸໆພາກສວ່ນໃນຄນຸຄາ່ຂອງເຄອືຂາ່ຍ.  
ກດິຈະກາໍເຫ່ົຼານີສ້າມາດສະຫຸຼບໄດດ້ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ແລະ ການວາງແຜນຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ: ພາບລວມທາງດາ້ນ
ພມູສນັຖານ, ການເຊື່ ອມໂຍງຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ລວ້ນແຕແ່ມນ່ກນຸແຈສາໍຄນັໃນການກາໍນດົຄນຸນະພາບຂອງປະສບົການຂອງນກັທ່ອງ
ທຽ່ວ. ອດຸສາຫະກາໍຈະບ່ໍສາມາດດາໍເນນີການໄດຖ້າ້ຫາກຂາດພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນການຄມົມະນາຄມົ
ຂນົສ ົ່ງເຊ່ັນ: ເຄອືຂາ່ຍການດາໍເນນີການຂອງລະບບົຄມົມະນາຄມົທ່ີເໝາະສມົ (ຕວົຢາ່ງ: ການຂນົສ ົ່ງ
ສາທາລະນະ, ຖະໜນົຫນົທາງ, ສະໜາມບິນ) ເຊ່ັນດຽວກບັລະບບົສື່ ສານໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ນ ໍາ້
ປະປາ, ໄຟຟ້າ, ສະຖານທ່ີກດິຈະກາໍສາທາລະນະ ແລະ ຊອ່ງທາງການເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ. 
ການບໍລິຫານຫອ້ງນ ໍາ້ສາທາລະນະໃຫມ້ຄີວາມສະອາດຕະຫຼອດເວລາ, ນ ໍາ້ດຶ່ ມທ່ີສະອາດກມໍຄີວາມຈາໍ
ເປັນ. ໃນເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈດຸໝາຍປາຍທາງບ່ໍສາມາດຜະລິດນ ໍາ້ດຶ່ ມທ່ີປອດໄພໄດພ້ຽງພໍ ຄວນຈະມນີ ໍາ້ດຶ່ ມ
ເປັນຕກຸໄວສ້າໍລບັນກັທອ່ງທຽ່ວ. ຕອບສະໜອງການປ່ິນປວົພະຍາດເຊ່ັນ: ໂລກເອສ, ໄຂເ້ລືອດອອກ 
ແລະ ອື່ ນໆ. ທງັໝດົນ ັນ້, ໄດສ້າ້ງຄວາມກດົດນັໃຫແ້ກຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນການຕອບ
ສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງແລະການບໍລິການໃຫມ້ຄີນຸນະພາບສງູ. ປະສິດທິພາບຂອງການຕອບສະ 
ໜອງການບໍລິການທ່ີມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ປອດໄພເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສດຸ ຊຶ່ ງຕດັສນິຜນົສາໍເລັດຂອງ
ປະສບົການການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຫັນຊດັເຈນວາ່ເປັນ “ໄມງ້ດັ” ສາໍຄນັທ່ີຜກັດນັໃຫກ້ານທ່ອງທ່ຽວມ ີ
ຄວາມກາ້ວໜາ້ໃນທົ່ວໂລກ.  
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ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການພດັທະນາສີມແືຮງງານ: ການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ອດຸສາຫະກາໍການບໍລິການ 
ແລະ ຄນຸນະພາບປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຖກືກາໍນດົຈາກຄນຸນະພາບການຂອງ
ການບໍລິການ ແລະ ການສື່ ສານຂອງພະນກັງານຕອ້ນຮບັກບັນກັທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວດ ັ່ງກາ່ວ, ການພດັທະນາການສື່ ສານລະຫວາ່ງພະນກັງານຕອ້ນຮບັກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ, ປະ 
ຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ຈຶ່ ງຖວືາ່ແມນ່ອງົປະກອບສາໍຄນັຂອງຄນຸຄາ່ເຄືອຂາ່ຍຜະລິດຕະພນັ
ການທອ່ງທຽ່ວ.  
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການພດັທະນາລະບບົ: ເຕັກໂນໂລຊີ ນບັມ ືມ້ບີດົບາດໃນການສະໜບັສະໜູນ

ຄນຸຄາ່ຂອງເຄືອຂາ່ຍຜະລິດຕະພນັ. ລະບບົການຮບັຈອງຈາກທົ່ວໂລກແມນ່ປດັໄຈສາໍຄນັຂອງຄວາມ

ໄດປ້ຽບຈາກການແຂງ່ຂນັສາໍລບັສາຍການບິນ, ໂຮງແຮມ, ບໍລິສດັລດົໃຫເ້ຊ່ົາ ແລະ ອື່ ນໆ. ໃນບ່ໍດນົ

ຜາ່ນມານີ ້ການພດັທະນາສວ່ນໃຫຍອ່ີງໃສກ່ານຈອງຜາ່ນລະບບົອິນເຕີເນັດຈຶ່ ງບ່ໍຕອ້ງສງົໄສວາ່ການ

ປະຕິຮບູແບບຈອງອອນລາຍເຮັດໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວຈາກທຸກມມູໂລກສາມາດເຂ້ົາເຖິງຜະລິດຕະພນັ 

ແລະ ການບໍລິການຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີຢູ່ຫາ່ງໄກໄດ.້ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງລະບບົຂໍມ້ນູຂ່າ່ວສານແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັເຊ່ັນດຽວກນັ.  ພອ້ມດຽວກນັນີລ້ະບບົຂໍມ້ນູ ແລະ ການ

ສື່ ສານຂໍມ້ນູແມນ່ສາຍເລືອດຂອງການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຕະຫຼາດຜູບໍ້ລິໂພກໃນທົ່ວໂລກ. ການປະຊຸມທາງອີ

ເລັກໂຕຣນກິ ແລະ ການຕິດຕ່ໍທ່ີໝ ັນ້ຄງົກບັຕະຫຼາດໂລກບ່ໍພຽງແຕມ່ຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັການທ່ອງ 

ທຽ່ວ ແຕອ່າດຖວືາ່ເປັນຕວົກະທບົທ່ີສາໍຄນັຕ່ໍກບັປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ.  

ອດຸສາຫະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ການຊືຜ້ະລິດຕະພນັທ່ີຜະລິດໂດຍທອ້ງຖິ່ນ:  ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍຂອງອດຸ
ສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນ: ການພກັແຮມ, ການຄມົມະນາຄມົ, ຮາ້ນອາຫານ, ສະຖານບນັເທີງ 
ແລະ ສະຖານທ່ີກດິຈະກາໍສາທາລະນະ ລວ້ນແຕສ່ະໜບັສະໜນູໂດຍບນັດາທລຸະກດິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທ່ີສະ
ໜອງການບໍລິການໃນອດຸສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ. ນີແ້ມນ່ພາກສວ່ນທ່ີເຊື່ ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວ 
“ກຸມ່’’ ແລະ ຜນົສາໍເລັດຂອງຄນຸຄາ່ເຄອືຂາ່ຍຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວຂຶນ້ກບັຜະລິດຕະພນັ ແລະ 
ການບໍລິການຂອງທລຸະກດິເຫ່ົຼານີ.້ ໃນນີລ້ວມມກີານສະໜອງອປຸະກອນເຄື່ ອງມ ືແລະ ສວ່ນປະກອບ, 
ນ ໍາ້ມນັ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ຄູສ່ນັຍາບໍລິການ, ການບໍລິການດາ້ນວຊິາການ, ສງັຫາລິມະຊບັ/
ຕກຶອາຄານ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 
 
 
 
 
 



38 
 

ແຜນວາດທີ 9: ກອບໜາ້ວຽກສາໍລບັການພດັທະນາຍດຸທະສາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ການປະເມນີສະຖານະການທ່ີພວກເຮົາມໃີນປດັຈບຸນັ  ກອບຍດຸທະສາດ ບອ່ນທ່ີພວກເຮົາຕອ້ງການ  ແຜນການປະຕິບດັ ພວກເຮົາຈະໄປເຖງິຈດຸນ ັນ້

ໄດຄ້ແືນວໃດ 

 

ສະ
ຖາ
ບນັ

 ແ
ລະ

 ຂ
ອບ
ເຂ
ດກ
ານ
ບໍລ
ິຫ
ານ
ກາ
ນປ
ະຕ
ບິດັ
ງາ
ນ 

   ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການ

ຕະຫຼາດປະລິມານລາຍໄດຈ້າກ

ການຕະຫຼາດ , ຂໍ້ມ ູນທ່າອ່ຽງ

ສວ່ນແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດ, ຄວາມ

ມກັ, ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ອື່ ນໆ 

ໂຄງປະກອບອຸດສາຫະ

ກາໍ ແລະ ການແຂງ່ຂນັ, 

ການປະສານງານແຂວງ/

ພາກ ພ້ື ນ /ນະໂຍບາຍ /

ແຜນການ ສະຖາບນັການ

ຈດັການຂໍ້ມນູຂອງຄູແ່ຂງ່ 

ຮບູແບບການຄາ້ 

ຄວ
າມ
ສາໍ
ຄນັ
ຂອ
ງກ
ານ
ທ
ອ່ງ
ທ
ຽ່ວ
ແມ
ນ່ກ
ານ
ໃຫ
ໂ້ອ
ກາ
ດ 
ຊອ່
ງວ
າ່ງ

 ແ
ລະ

 ແ
ຮງ
ຜກັ
ດນັ

 

ວໄິສທດັ ຈດຸປະສງົ

ການຂະຫຍາຍຕວົ 

(ເປ້ົາໝາຍ)ສາໍຄນັ 

 

ແຜນຍດຸທະສາດສາໍ

ຄນັທ່ີຜກັດນັໃຫ້ໄປ

ເຖງິເປ້ົາໝາຍ 

 

ຕາໍແໜ່ ງການແຂ່ງຂນັ 

ແລະ ຍີ່ ຫຍໍ ້

 

ປດັໄຈຜນົສາໍເລັດທ່ີສາໍ

ຄນັ ແລະຄວາມສາມາດ

ທ່ີຕ້ອງການໃນການໄປ

ໃຫ້ເຖິງຕາໍແໜ່ງ ແລະ 

ເປ້ົາໝາຍຕະຫຼາດ 

ຂອ
ບເ
ຂດ
ກາ
ນປ
ະສ
ມົປ
ະສ
ານ
ກາ
ນຈ
ດັຕ
ັງ້ປ
ະຕ
ບິດັ

 (
 ແ
ຜນ
ກາ
ນ 

5 
ປີ)
  

ໂຄງການພດັທະນາ 

ການສ້າງແຜນພ ັດທະນາໂຄງ

ການທ່ອງທ່ຽວພິເສດ, ການດງຶດດູ

ບກຸຄະລາກອນ/ ໂຄງສາ້ງພ້ືນຖານ

ດາ້ນຄວາມຮບັຮູຂ້ອງທຸລະກິດຂະ 

ໜາດນອ້ຍຂະໜາດກາງ/ ຄວາມ

ປອດໄພສາໍລບັຜູປ້ະກອບການ 

 

ອດຸສາຫະກາໍທ່ີສະໜບັສະໜນູ 

ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງພາຍ

ໃນ, ຈາໍນວນຜູ້ເຂ້ົາ ແລະ ຂໍ້

ມນູການບໍລິການ, ການຂນົສ ົ່ງ, 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຕັກ

ເຕັກໂນໂລຊ ີ

ການສະໜອງອດຸສາຫະ

ກາໍທາໍມະຊາດ ແລະ 

ສະຖານທ່ີວດັທະນະທາໍ 

ແລະ ມະນດຸສາ້ງຂຶນ້, 

ການໂຮງແຮມ ແລະ 

ທອ່ງທຽ່ວ, ການບໍລິການ, 

ຄນຸນະພາບ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ/

ມາດຕະຖານທ່ີບ່ໍມຕີວົຕນົ. 

ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ແລະ 

ກຸມ່ສນິຄາ້ 

ໂຄງການຕະຫຼາດ 

ການປະສ ົມປະສານແຜນການ

ຕະຫຼາດ ລາຍການຜະລິດຕະພນັ 

(ເສັ້ນທາງ, ຮູບແບບ, ຊ່່ອງທາງ 

ແລະ ອື່ ນໆ 
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1.10 ກອບໜາ້ວຽກການພດັທະນາແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ   
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ  

 ຂອບເຂດລະບບົໃນແຜນວາດທີ 9 ໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫັນຮບູແບບການວາງແຜນຍດຸທະສາດທ່ີ
ສາມາດນາໍໃຊສ້າໍລບັການບໍລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ. 

1. ການປະເມນີສະຖານະການ (ປດັຈບຸນັພວກເຮົາຢູ່ໃສ?) ກຽ່ວກບັການແຂງ່ຂນັຂອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ລວມມ:ີ 

- ການປະເມນີມະຫາພາກ ດາ້ນສິ່ ງແວດລ້ອມ, ລວມທງັດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, 
ສງັຄມົ,ໂອກາດດາ້ນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍ ທ່ີຈະຕອ້ງນາໍມາພິຈາລະນາໃນ
ເວລາວາງແຜນພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  

- ການວິເຄາະ ແລະ ປະເມນີຜນົຕະຫຼາດ, ລວມທງັສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການປະຕບິດັ, ທາ່ອຽ່ງການຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍມ້ນູລກູຄາ້.  

- ການກວດສອບ ແລະ ປະເມນີຊບັພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການລວມ
ທງັສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ, ການບໍລິການ, ເສ້ັນທາງ ແລະ ອື່ ນໆ 

- ການປະເມນີຜນົພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີສະໜບັສະໜນູຄນຸຄາ່ເຄອືຂາ່ຍ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

- ການວິເຄາະ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງປະກອບຂອງອດຸສາຫະກາໍ ລວມທງັການສມົທຽບ 
ແລະ ປຽບທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົ, ການປະສານງານກບັຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງອື່ ນໆ, ການພວົພນັກບັຊອ່ງທາງການຄາ້ດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລກັສະນະ
ຂອບເຂດການຮວ່ມມກືບັສະຖາບນັພາຍໃນປະເທດ.  

- ອງີໃສກ່ານປະເມນີທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ການປະເມນີຜນົສະຫຼບູສິ່ ງທາ້ທາຍ, ຊອ່ງວາ່ງ
ການສະໜອງການບໍລິການ, ໂອກາດ ແລະ ທ່າແຮງ ສໍາລັບການເຕີບໂຕຂອງການທ່ອງທ່ຽວ. 

 
2. ຂອບເຂດຍຸດທະສາດ (ບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຢາກຈະເປັນ) ສາໍລບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ການທອ່ງທຽ່ວໃນອະນາຄດົ ໂດຍອງີໃສຜ່ນົການວເິຄາະສະຖານະການ ຊຶ່ ງລວມມ:ີ 

- ວໄິສທດັການທ່ອງທ່ຽວ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ, ເປ້ົາໝາຍສາໍຄນັໃນ
ການສະແຫວງຫາຂອງວໄິສທດັ 

- ແຜນຍດຸທະສາດທ່ີສາໍຄນັເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍເຫ່ົຼານີ ້
- ຕາໍແໜງ່ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ຍີ່ ຫ້ໍທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ຈາກຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີເປັນຄູແ່ຂງ່.  

- ຍດຸທະສາດການກາໍນດົຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອກາໍນດົຂໍມ້ນູການຕະຫຼາດທ່ີເໝາະສມົ ໃນ
ການແບງ່ສວ່ນຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍມ້ນູສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ມກັ 

- ຂໍມ້ນູຜະລິດຕະພນັທ່ີເໝາະສມົ ສອດຄອ່ງກບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ 
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- ການປະເມນີເຖງິປດັໄຈທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດ ແລະ ຄວາມສາມາດທ່ີຕອ້ງການເພ່ືອສະໜບັ
ສະໜນູຍດຸທະສາດການວາງຕາໍແໜງ່ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຕະຫຼາດ.  

3. ແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄລຍະຍາວທ່ີຄບົຊຸດ (ພວກເຮົາຈະໄປເຖງິຈດຸນ ັນ້ຄແືນວໃດ?) ພອ້ມ
ກບັໂຄງການສະເພາະ, ຕວົຊີວ້ດັງບົປະມານ ແລະ ກນົໄກການຕິດຕາມ ໃນການຈດັຕ ັງ້ຕ ັງ້

ປະຕບິດັຂອບເຂດຍດຸທະສາດ ລວມມ:ີ 

- ໂຄງການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ເຊ່ັນ: ຄວາມກວາ້ງຂອງເສ້ັນທາງ, ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີສາໍຄນັ, ລະບບົຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ
ການທອ່ງທຽ່ວ, ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັໃໝ,່ ການສະໜບັສະໜນູພ້ືີນຖານໂຄງລາ່ງ 
ແລະ ການບໍລິການ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ອື່ ນໆ 

- ໂຄງການການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການທ່ີສະໜບັສະໜນູ 
ຍີ່ ຫ້ໍ ແລະ ສຸມໃສກ່ານດຶງດູດກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ໂດຍຜ່ານການລວບລວມ ແລະ 
ປະສມົປະສານທາງການຕະຫຼາດ ຕວົຢາ່ງ: ການຫຸມ້ຫ່ໍຜະລິດຕະພນັ, ຊອ່ງທາງການຈາໍ
ໜ່າຍ (ການຂາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ອິນເຕີເນັດ, ເຄືອຂ່າຍນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ ກິດຈະ

ກໍາການໂຄສະນາ (ການປະຊາສໍາພັນ ແລະ ສື່, ການໂຄສະນາ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ອ່ືນໆ) 
4. ການກະກຽມສາໍລບັການບໍລິຫານ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງອງົກອນ ( ພວກເຮົາຈະມວີິທີ
ການບໍລິຫານຕນົເອງເພ່ືອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົ ແລະ ການວດັແທກຜນົສາໍເລັດຄແືນວໃດ?) ລວມມ:ີ 

- ລະບບົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເໝາະສມົສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງໃນອະນາຄດົ ແລະ ການປະຕບິດັການ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  

- ອງີໃສຜ່ນົໄດຮ້ບັຂອງການສກຶສາຜນົໄດຮ້ບັໃນການວາງແຜນ  
- ເພ່ີມເຕີມຄວາມຄດິລິເລ່ີມ ແລະ ໂຄງສາ້ງອື່ ນໆ ຕວົຢາ່ງ: ລະດບັຊາດ, ລະດບັຂງົເຂດ/
ແຂວງ, ສະຖາບນັ ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍ. 

- ຂຶນ້ກບັການຮວ່ມມພືາກລດັ ແລະ ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ 
- ກນົໄກການກວດສອບ ແລະ ການປະເມ ີນຜນົເພ່ືອວດັແທກ ແລະ ປະເມ ີນຜນົ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດ 

- ກນົໄກການຮວ່ມມກືບັຂະແໜງການສາໍຮອງ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍ ເຊ່ັນ: ສິລະປະ, 
ມລໍະດກົ, ງານເທດສະການ, ໂຄສະນາທລຸະກດິ ແລະ ອື່ ນໆ 

ໃນໄລຍະນີຜ້ນົກະທບົຂອງຍດຸທະສາດ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະເມນີ ຊຶ່ ງອາດຈະກວມເອົາ 
ຫຼາຍປດັໄຈທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ (ຕວົຢ່າງ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, 
ການແຜກ່ະຈາຍການທອ່ງທຽ່ວຕາມລະດກູານ ຫືຼ ການປບັລະດບັຄວາມຕອ້ງການ, ການຮກັສາຄວາມ
ປອດໄພແກກ່ານລງົທຶນ, ການເພ່ີມຄນຸນະພາບ ແລະ ອື່ ນໆ) ຂຶ້ນກບັບູລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ. 
ຕ້ອງການໃຫ້ມວີິທີການວິໄຈທ່ີແຕກຕ່າງກນັເພ່ືອປະເມນີປະເພດຂອງຜນົກະທບົທ່ີແຕກຕ່າງ ແຕ່
ສາມາດແຍກໄດ ້2 ປະເພດຄ:ື  
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- ການປະເມນີຜນົກະທບົມະຫາພາກ ຜ່ານການຄ ົນ້ຄວາ້ວິໄຈທ່ີຫຼາກຫຼາຍກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊ່ັນ: ການວິໃຈແຫ່ງຊາດ, ການສາໍຫຼວດຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ
ອດັຕາການພກັເຊົາ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງແຕລ່ະໂຄງການ ຕວົຢ່າງ: ການປະເມນີການໂຄສະນາຊວນ
ເຊື່ ອ.  

1.11 ລາຍການກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດ 

ເພ່ືອປະເມນີຄວາມສາມາດດາ້ນຍດຸທະສາດຂອງຕນົ ອງົການຈດັຕ ັງ້ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ/ທີມງານ ຄວນກວດກາຕາມລາຍການຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ, ຜນົ
ປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍທ່ີພວົພນັກບັການຂະຫຍາຍ
ຂອງປດັໄຈຕາ່ງໆ.  

- ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງລະອຽດ ການປະເມນີຜນົຊອ່ງວາ່ງທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ກາລະໂອກາດໃນ
ຄວາມຕອ້ງການ, ການສະໜອງ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ 
ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງອດຸສາຫະກາໍ.  

- ຖານຂໍ້ມນູທ່ີດີ ແລະ ລະບບົທ່ີຖືກຕ້ອງເພ່ືອປະເມນີຜນົ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບດັ 
ສະພາບຂອງການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ, ຄຸນລກັສະນະຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຄຸນນະພາບ
ຜະລິດຕະພນັ, ແລະ ລະດບັການບໍລິການ ແລະ ອື່ ນໆ 

- ຍດຸທະສາດການສບືຕ່ໍແຂງ່ຂນັທ່ີປະກອບມ ີວໄິສທດັ, ຄາດໝາຍສູຊ້ນົການຂະຫຍາຍຕວົ 
ເປັນໄມງ້ດັທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ. ເປ້ົາໝາຍ
ການທອ່ງທຽ່ວໂດຍລວມທ່ີຈະໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດທ່ີເໝາະສມົເພ່ືອ
ບນັລຜຸນົສາໍເລັດ 

- ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢາ່ງຈະແຈງ້ ແລະ ການຕກົລງົກຽ່ວກບັຕາໍແໜງ່ການແຂງ່ຂນັຂອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງ. ວທີິການ ແລະ ຄາໍແນະນາໍທ່ີສາມາດຜນັຂະຫຍາຍເປັນສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະ 
ລກັ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງໃຫປ້ະສບົຜນົເປັນຈງິ.  

- ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢາ່ງຈະແຈງ້ ແລະ ແຟ້ມຂໍມ້ນູຂອງຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັ
ການແບງ່ສວ່ນຜະລິດຕະພນັ ແລະ ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີຄວນກາໍນດົເປັນບລິູມະສດິ, 
ການນາໍສະເໜີສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຢ່າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັກຸມ່ຕະຫຼາດ
ເປ້ົາໝາຍທ່ີເປັນທາ່ແຮງ. 

- ຍີ່ ຫ້ໍທ່ີເປັນແຮງບນັດານໃຈ ແລະ ເປັນເອກະລກັທ່ີກອ້ງກງັວານໄປເຖງິຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ
ທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ 

- ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນປດັໄຈປະສບົຜນົສາໍເລັດທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງທ່ີຕອ້ງການ ຮບັຮູຕ້າໍແໜງ່ທ່ີໄດຮ້ບັຄດັເລືອກ ແລະ ສວ່ນປະສມົຜະລິດຕະພນັ
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ການຕະຫຼາດ ເປັນສິ່ ງທ່ີຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິເພ່ືອກາໍນດົລະດບັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພນັ.  

- ກອບການດາໍເນນີງານທ່ີເປັນອນັໜ່ຶງອນັດຽວກນັໂດຍມໂີຄງການ, ງບົປະມານຕວົຊີ້ວດັ 
ແລະ ຕວົຊີວ້ດັຜນົສາໍເລັດການປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດການແຂງ່ຂນັ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ຄວາມຄບືໜາ້  

- ຂໍສ້ະເໜີ ສາໍລບັລະບບົທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ຍືນຍງົ ທ່ີຈະຂບັເຄື່ ອນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, 
ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົຂອງຍດຸທະສາດ.  
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ພາກທີ II 

 ການກາໍນດົຍດຸທະສາດພ້ືນຖານ: ການຕລີາຄາສະພາບລວມ; ການກາໍນດົ

ວໄິສທດັ, ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ 
 

ໃນຂະບວນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ປດັໄຈສາໍຄນັຂອງເຄອືຂາ່ຍ ແມນ່ຕອ້ງມບີອ່ນອງີທ່ີແໜນ້ ແລະ ຮອບດາ້ນ
ເພ່ືອຕີລາຄາສະພາບລວມໃນປດັຈບຸນັຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ສາມາດກາໍນດົໄດວ້ໄິສທດັ ທ່ີສອດຄອ່ງ
ໃນອະນາຄດົ . ເນື້ອໃນຂອງພາກນີ້ປະກອບມີ: ການຕີລາສະພາບຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນປດັຈບຸນັ, ການກາໍນດົວໄິສທດັ ແລະ ເປ້ົາໝາຍລວມ ເພ່ືອເປັນແນວທາງໃນການ
ກາໍນດົຍດຸທະສາດໃນອະນາຄດົ. 

2.1 ການວເິຄາະສະພາບລວມ: ການປະເມນີຄູແ່ຂງ່ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ 
2.1.1 ຄາໍແນະນາໍ 

ໃນຂ ັນ້ຕອນການວເິຄາະສະພາບລວມນ ັນ້ຄວນມກີານປະເມນີໂດຍຫຍໍ້ສະພາບການແຂງ່ຂນັ 
ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ ສມົທຽບກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງອື່ ນ ໂດຍນາໍໃຊຮ້ບູແບບວເິຄາະ: ຈດຸດີ
ຈດຸອອ່ນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ (SWOT).  

 

 

 

 

 ການສຶກສາ-ວິໄຈ ກອ່ນອື່ ນຕອ້ງເນັ້ນໃສຕ່ະຫຼາດທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍກອ່ນແລວ້ຈິ່ ງດາໍເນນີ 

ຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆ ຂອງການຕະຫຼາດໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ.  

• ສກຶສາໂອກາດຂອງຕະຫຼາດທ່ີເປັນທາ່ແຮງສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ; 
• ຕລີາຄາ-ປະເມນີຜນົໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບຕວົຈງິ ທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນການທອ່ງທຽ່ວ 

ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ; 

• ການວເິຄາະຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວອື່ ນໆ ທ່ີເປັນຄູແ່ຂງ່ຂນັ. 

2.1.2 ການສກຶສາວໄິຈ ຄປືດັໄຈສາໍຄນັ 

 ການສຶກສາວິໄຈ ໃຫຖ້ກຶຕອ້ງຕາມສະພາບຂອງການທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້ ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານ
ສຶກສາ-ວິໄຈຢ່າງເລິກເຊິ່ ງ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ວດັແທກຄືນເຖງິລະດບັຄວາມສາໍເລັດຂອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ຕວົຢາ່ງ ຂອງບາງຄາໍຖາມ ສາໍລບັການກວດກາ ແລະ ວດັແທກ
ຄນື ມດີ ັງ່ນີ:້  

ການວິເຄາະ-ວິໄຈ ກ່ຽວກັບ

ຕະຫຼາດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ 

ການວິເຄາະຈJດດີ, ຈJດອ່ອນ, 

ໂອກາດ ແລະ ສ່ິງທາ້ທາຍ 

(SWOT) 

ການກໍານົດວິໄສທັດ, ເປL້າໝາຍ  

ລວມ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  
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• ຕລີາຄາຄວາມສາໍເລັດຂອງການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວເປັນຄແືນວໃດ? 

• ອນັໃດແມນ່ລະດບັຂອງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ມຜີນົກະທບົຫຍງັແດ?່ 

• ສະພາບຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວຕວົຢາ່ງ: ອດັຕາສວ່ນກວມຕະຫຼາດ, ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

• ລາຍຮບັ ແລະ ໝາກຜນົດາ້ນທລຸະກດິ. 

• ວິເຄາະຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດໃນຊວ່ງລະດກູານທ່ອງທ່ຽວສງຸສດຸ ແລະ ຕ ໍາ່ສດຸ; 

ເຊ່ັນດຽວກບັໄລຍະທ່ີບ່ໍມຄີວາມສມົດນູກນັລະຫວາ່ງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການຕອບສະ

ໜອງ.  

     ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູອາດຈະໄດມ້າຈາກ: ການສາໍຫຼວດອດັຕາສວ່ນກວມຕະຫຼາດການພກັແຮມ, ການສາໍ
ຫຼວດຢູ່ແຫຼງ່ທ່ອງທ່ຽວທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ອື່ ນໆ. ກຽ່ວກບັການວດັແທກລະດບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັ
ທ່ອງທ່ຽວ ອາດຈະເບິ່ ງຕາມຈາໍນວນຄ ັງ້ທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງ ແລະ ຈາໍນວນຄືນທ່ີພກັ, ກຸມ່
ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຫຼກັ ແລະ ຈາໍນວນທ່ີມາຢ້ຽມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ລວມໄປເຖງິ 
ຕວົຊີວ້ດັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເຊ່ັນ: ລາຍຈາ່ຍຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ 
ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
 ລະດບັຕາ່ງໆສາມາດວດັແທກໄດ ້ຈາກການຍກົຕວົຢາ່ງ ຈາໍນວນຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວພາຍ
ໃນ ແລະ ນກັທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງປະເທດ ທ່ີມາຢຽ້ມຢາມໃນຈດຸປະສງົຕາ່ງໆ.  

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວ ອາດຈະມາຈາກ:  

• ການສາໍຫຼວດປະຈາໍປີ ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ ແລະ ນກັທອ່ງທຽ່ວສາກນົ. 

• ການເກັບກາໍຂໍມ້ນູການທ່ອງທ່ຽວແບບລະບບົບນັຊີວງົຈອນປ່ິນອອ້ມ (ການປະກອບ 
ສວ່ນຂອງລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຕ່ໍກບັລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ). 

• ການວເິຄາະຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງທອ້ງຖິ່ນໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ 

2.1.3 ອງົປະກອບຂອງການວເິຄາະສະພາບການລວມ 

 ອງົປະກອບ ດ ັ່ງຕ່ໍໄປນີ້ຄວນໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາ ແລະ ຄາໍນຶງເຖິງເວລາວິເຄາະ
ສະພາບການລວມ ດ ັງ່ໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນແຜນວາດທີ 10. 
 

ການວເິຄາະດາ້ນມາຫາພາກ. ລວມມ:ີ ດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ-ວດັທະນະທາໍ, ທາ່ອຽ່ງ
ທາງດ້ານເຕັກເຕັກໂນໂລຊີທ່ີອາດຈະມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັການແຂ່ງຂນັຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ. 
ຊບັພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ລວມມ:ີ ສິ່ ງທ່ີເຮົາສາໍພດັໄດ ້
(ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ແຫຼງ່ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ, ແລະ ອື່ ນໆ). ສິ່ ງທ່ີບ່ໍສາມາດສາໍ
ພດັໄດ ້ລວມມ:ີ (ພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ຊື່ ສຽງ ຫືຼ ຄວາມນຍິມົ, ວດັທະນະ
ທາໍ ແລະ ອື່ ນໆ). ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ (ທກັສະຕາ່ງໆ, ແຮງຈງູໃຈ, ລະດບັການບໍລິການ 
ແລະ ອື່ ນໆ). 
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ຕະຫຼາດສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ຕີລາຄາກຸມ່ຕະຫຼາດປດັຈບຸນັ ທ່ີເປັນທາ່ແຮງ, ທາ່
ອຽ່ງ, ຄວາມຕອ້ງການໃນແຕລ່ະດກູານ, ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ຂະແໜງການອື່ ນໆ ທ່ີຕິດພນັກບັການທອ່ງທຽ່ວ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການອື່ ນ ທ່ີຊຸກຍູ້
ດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ເຊ່ັນ: ຂະແໜງການກໍ່ ສາ້ງ, ຂະແໜງການຄາ້, ຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງ ແລະ 
ອື່ ນໆ. 
ໂຄງສາ້ງຂອງອດຸສະຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ. ຂະແໜງການທ່ີມລີກັສະນະເປັນກຸມ່ ອງົກອນ/ອງົການ 
ຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ແລະ ການວາງແຜນຍດຸທະສາດພດັທະນາ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮບູພາບທີ 10 ອງົປະກອບຂອງການແຂງ່ຂນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ 
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ແຕລ່ະອງົປະກອບ ປະກອບມ ີ4 ພາກຍອ່ຍ ສາໍລບັສນົທະນາ ດ ັງ່ນີ:້ 
1. ການວເິຄາະຜນົກະທບົດາ້ນມະຫາພາກ 

ບັນດາຜQ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄJ້ມຄອງຈJດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມັກຈະ

ພົບພ້ໍຢQT 2 ບັນຫາ ດ່ັງນີ:້ 

• ເຂດທ່ີອດຸສະຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດ
ລອ້ມ ມກີານປ່ຽນແປງ; 

• ສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶ້ນສວ່ນໃຫ່ຍ ແມນ່ເກດີຈາກສະພາບການຕາ່ງໆ ຈາກພາຍນອກ ຊຶ່ ງບ່ໍ
ສາມາດຄວບຄມຸໄດ ້

 

ຊບັພະຍາກອນການທອ່ງທຽ່ວ 

ສິ່ ງທ່ີສາໍພດັໄດ ້

ສິ່ ງທ່ີສາໍພດັບ່ໍໄດ ້

ບກຸຄະລາກອນ 

ຊບັພະຍາກອນດາ້ນການເງນິ 

ຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ 

ແນວໂນມ້ ຫືຼ ທາ່ອຽ່ງ 
ຈາໍນວນ ແລະ ລາຍຈາ່ຍ 

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ 
ທ່ີມາຈາກປະເທດຕາ່ງໆ/ພ້ຶນທ່ີຕາ່ງໆ/ 

ທະວບີ/ 

ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຕາມລະດູ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

ຂະແໜງການອື່ນທ່ີຊວ່ຍຊຸກຍູກ້ານທອ່ງທຽ່ວ  
ການບໍລິການຂອງພາກລດັ 

ການບໍລິການດາ້ນການເງນິ 

ຂະແໜງການຄາ້ 

ຂະແໜງການກໍ່ສາ້ງ 

ເຄອືຂາ່ຍທ່ີຕອບສະໜອງເຄື່ ອງອປຸະໂພກ-ບໍລິ
ໂພກ 

 

ການວເິຄາະດາ້ນມະຫາພາກ 

ໂຄງສາ້ງຂອງຂະແໜງອດຸສະຫະກາໍ 

ໂຄງຮາ່ງ 

ສາຍພວົພນັ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ແຫຼງ່ທຶນ 

 



47 

 

ປດັໄຈ ທ່ີທ້າທາຍອີກອນັໜ່ຶງ ແມນ່ການວິເຄາະເຖິງທ່າອຽ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, 
ວດັທະນະທາໍ, ທາໍມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ແລະ ດາ້ນການເມອືງ/ການປກົຄອງ. 

ຕວົຢ່າງ: ສະພາບການປ່ຽນແປງດາ້ນມະຫາພາກ ອາດຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົອນັບ່ໍດຕ່ໍີອດຸສາຫະ
ກາໍການທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງໄດລ້ະບໄຸວ ້ຢູໃ່ນຕາຕະລາງ 4 ຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 
ຕາຕະລາງ  4 ຕວົຢາ່ງ: ສະພາບການປ່ຽນແປງດາ້ນມະຫາພາກ 

ດາ້ນເສດຖະກດິ 

 

- ອດັຕາແລກປ່ຽນ 
- ອດັຕາດອກເບຍ້ 
- ຄວາມໝ ັນ້ຄງົດາ້ນ

ເສດຖະກດິ 
- ສະພາວະເງນິເຟ້ີ 
- ລາຄານ ໍາ້ມນັ 
- ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍການ 

ເດນີທາງ 
- ການປ່ຽນແປງກາໍ 

ມະສດິ 
- ສະກນຸເງນິຕາ 
- ການປະເມນີຄນື

ອກີ 
 

 

 

ດາ້ນວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ 

 

- ຈາໍນວນປະຊາກອນ 

- ສະພາບການຕາ່ງໆ 
- ວຖິຊີວິດິ ແລະ ຄາ່

ນຍິມົ 
- ການຮບັເອົາວດັທະນະ

ທາໍອນັໃໝ ່ແລະ ແນວ
ໂນມ້ ຂອງສງັຄມົ 

- ບອ່ນພກັຜອ່ນຢອ່ນໃຈ 
ທາງດາ້ນກລິາ, 
ສຂຸະພາບ ແລະ 
ສະຖານທ່ີອອກກາໍ

ລງັກາຍ 
- ໝູບ່າ້ນຊນົເຜ່ົາ 
- ຜນົກະທບົທາງສື່ ຕາ່ງໆ 

ດາ້ນການເມອືງ 

 

- ຂໍຂ້ດັແຍງ່ ສາກນົ/ 
ພາກພື້ນ 

- ການຮວ່ມມລືະດບັ

ພາກພື້ນ 
- ການປ່ຽນແປງຜູ ້

ນາໍ 
- ໂຄງຮາ່ງ

ການຈດັຕ ັງ້ 
- ເຫດການການເມອືງ

ສາກນົ/ພາກພື້ນ 
- ຂໍບ້ງັຄບັ ແລະ 

ລະບຽບກດົໝາຍ 
- ຄວາມໝ ັນ້ຄງົທາງ

ດາ້ນການເມອືງ 
- ການພດັທະນາ 
 

ດາ້ນເທັກໂນໂລຊ ີ

 

- ລະບບົການໂຄ 
ສະນາຜາ່ນສື່ ຕາ່ງ 
ປະເທດ 

- ການໂຄສະນາ

ຜາ່ນທາງອນິເຕີ

ເນັດ ແລະ ຊດີີ
ລອມ 

- ການຄມົມະນາ 
ຄມົຂນົສ ົ່ງ 

- ການປະດດິຄດິ 
ສາ້ງຕາ່ງໆ 

- ການຜະລິດສິ່ ງ

ພິມໂຄສະນາ 
- ການຜະລິດວດິ ີ

ໂອ ແລະ ການ 
ສື່ ສານທາງໄກ 

ດາ້ນນເິວດວທິະຍາ 

 

- ຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມຢູຈ່ດຸໝາຍ 
ປາຍທາງການທອ່ງ 
ທຽ່ວທ່ີໄດຮ້ບັຄວາມ

ນຍິມົ 
ຄວາມກງັວນົຂອງ 
ຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວຕ່ໍ

ການເດນີທາງທ່ີມ ີ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 
- ການໃຫຄ້ວາມຮູດ້າ້ນ

ລະບບົນເິວດຕາ່ງໆ 
- ການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫ້

ຮູຄ້ນຸຄາ່ທາງດາ້ນ

ນເິວດວທິະຍາ, 
ຄວາມຍນືຍງົ  

- ແລະວຖິຊີວິດິຂອງ

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບພາບ 11 ສະພາບການດ້ານມະຫາພາກ ແລະ ສາຍພ ົວພ ັນກບັອຸດສະຫະກາໍ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

 
 

ສ່ິງແວດລ້ອມທາງດ້ານທາໍມະຊາດ ສະພາບຂອງເສດຖະກິດລະດັບຊາດ/

ສາກົນ
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ສະພາບການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆ ຂອງອງົປະກອບຕາ່ງໆ ໃນຮບູພາບມຄີວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ
ຕ່ໍອດຸສະຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ,  ຈຶ່ງຄວນຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຕີລາຄາປະເມນີໃຫຊ້ດັເຈນ ຊຶ່ ງຖວືາ່ຜນົ
ກະທບົພາຍນອກຂອງແຜນຍດຸທະສາດພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
2. ການຕີລາຄາ ແລະ ປະເມນີຜນົຊບັພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວທ່ີມ ີໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ທ່າແຮງໃນ

ອະນາຄດົ 

ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມ ີໃຫເ້ປັນປະໂຫຍດສງູສດຸ ແລະ ປະສມົປະສານ
ທາ່ແຮງ ໃຫກ້າຍເປັນຄວາມໄດປ້ຽບທາງດາ້ນການແຂງ່ຂນັ ແມນ່ປດັໄຈໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫກ້ານສາ້ງແຜນ
ຍດຸທະສາດພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ບນັລຈຸດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ ທ່ີກາໍນດົ
ໄວ.້ 

ຊບັພະຍາກອນທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ປດັໄຈ ທ່ີສາ້ງປະສບົປະການ ໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງລວມມ ີ
ອງົປະກອບດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ຊບັພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີສາໍຜດັໄດ.້ ຊບັພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ປະກອບມ:ີ 
ສວນສາທາລະນະ, ເທດສະການຕາ່ງໆ, ງານບນຸຕາ່ງໆ, ການສະແດງສິນລະປະວດັທະນະ
ທາໍ, ກດິຈະກາໍທາງດາ້ນກລິາ ແລະ ອື່ ນໆ.. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີສ້າມາດດງຶດດູໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາມາ
ທຽ່ວ ຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ໆ. 

• ສິ່ ງຮອງຮບັດາ້ນສະຖານທ່ີພກັແຮມ. ສະຖານທ່ີພກັແຮມ ຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 

ທ່ອງທ່ຽວ ຄວນຈະໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນທ່ີພໍໃຈ
ໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ ບ່ໍວ່າຈະເປັນດາ້ນທ່ີຕ ັງ້, ລາຄາ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ລະດບັການ
ບໍລິການ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂເຫ່ົຼານີ ້ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນ ຕ່ໍກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ກອ່ນເຂົາເຈົ້າຈະ

ໂຄງສ້າງດ້ານປະຊາກອນ

ໂຄງສ້າງທາງດ້ານສັງຄົມລັດຖະບານ

ເທັກໂນໂລຊີ

ສະພາບອJດສາຫະກໍາການ ທ່ອງ

ທ່ຽວ 
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ຕດັສິນໃຈມາທ່ຽວ ຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ. ທງັນີ້ກໍຍອ້ນວາ່ 50% 
ຂອງຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍນກັທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ກວມເອົາຄາ່ທ່ີພກັແຮມ ແລະ ສະຖານທ່ີພກັແຮມ. ສິ່ ງ
ດ ັ່ງກາ່ວຈະມບີນັຫາທ່ີຫຍຸງ້ຍາກ ຕ່ໍນກັທ່ອງທ່ຽວຖາ້ສະຖານທ່ີພກັແຮມບ່ໍມຄີວາມສະດວກ
ສະບາຍ. ຖາ້ນກັທອ່ງທຽ່ວ ບ່ໍສາມາດຊອກຫາສະຖານທ່ີພກັແຮມ ທ່ີມຄີວາມສະດວກສະບາຍ 
ແລະ ເໝາະສມົສາໍລບັເຂົາເຈົາ້ໄດ,້ ກອໍາດຈະເປັນເຫດຜນົທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວບ່ໍຕດັສນິໃຈມາທຽ່ວ 
ຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້.  

• ການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ. ເຊ່ັນຕວົຢາ່ງ: ຖະໜນົຫນົທາງເຂ້ົາເຖງິຈດຸ 
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ການເດນີທາງ ທາງລດົໄຟ, ທາງທະເລ ແລະ ທາງອາກາດ. 
ເຖງິແມນ່ວາ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ  ຈະມສີິ່ ງດງຶດດູທ່ີມຊີື່ ສຽງ ແລະ ມສີະຖານທ່ີ
ພກັແຮມ ທ່ີມຄີນຸນະພາບກຕໍາມ, ນກັທອ່ງທຽ່ວກຈໍະບ່ໍໃຫຄ້ວາມສນົໃຈທ່ີຢາກຈະໄປທຽ່ວຖາ້
ຫາກວາ່ການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງບ່ໍມຄີວາມສະດວກສະບາຍ. 

• ຊບັພະຍາກອນທອ່ງທຽ່ວອື່ ນໆ ຕວົຢາ່ງ: ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈດັກອງປະຊຸມ 
ຊຶ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີເປັນນກັທລຸະກດິ. 

• ຊບັພະຍາກອນທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີບ່ໍສາໍຜດັໄດ ້ປະກອບມ:ີ 

- ຄວາມນຍິມົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີມຕ່ໍີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊ່ັນ: ຄວາມຄຸມ້
ຄາ່ຂອງການຢຽ້ມຢາມ, ຄນຸນະພາບການບໍລິການ, ການຕອ້ນຮບັ ແລະ ອື່ ນໆ.. 

- ພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງກຽ່ວຂອ້ງເຖງິຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ, ລກັສະນະສະເພາະ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
ທຽ່ວ ທ່ີໃຫປ້ະສບົການສະເພາະ, ຄວາມພອ້ມໃນການຮອງຮບັນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ວດັທະນະທາໍ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊ່ັນຕວົຢ່າງ: ອດັທະຍາໄສໄມຕີ

ຈດິ ແລະ ການຕອ້ນຮບັນກັທອ່ງທຽ່ວ, ວຖິຊີວິດິ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ປະກອບມ:ີ 

- ທກັສະດາ້ນຕາ່ງໆ, ລະດບັຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການ 
- ຈນັຍາບນັການເຮັດວຽກ 
- ລະບບົການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການວາງແຜນດາ້ນຕາ່ງໆ 
• ຊບັພະຍາກອນດາ້ນການເງນິ 

- ງບົປະມານທ່ີມສີາໍລບັການລງົທຶນ 
- ງບົປະມານຂອງລດັຕ່ໍວຽກງານການບໍລິການຕາ່ງໆ, ການລງົທຶນໃສວ່ຽກງານການ
ພດັທະນາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ງບົປະມານໃນການພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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ລະດບັຄວາມພອ້ມຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ຄວນຈະໄດມ້ກີານ
ວິເຄາະ ແລະ ກາໍນດົເພ່ືອໃຫ້ແທດເໝາະກບັສະພາບລວມທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວ, 
ຕວົຢາ່ງຂອງຄາໍຖາມ ເພ່ືອກວດກາຄນືປະກອບມ:ີ  

• ປະເພດ ແລະ ລະດບັຂອງຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ; 
• ປດັໄຈຫຼກັ ເພ່ືອຈງູໃຈນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສິ່ ງດງຶດດູທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ໂດຍສະເພາະເມ ື່ອ
ທຽບໃສຄູ່ແ່ຂງ່ຂນັຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວອື່ ນ, ເຊ່ັນດຽວກນັຮບູແບບ
ສະເພາະ ທ່ີເໝາະສມົສາໍລບັໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ; 

• ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊບັພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອຮອງຮບັປະເພດຕາ່ງໆ ຂອງ
ນກັທອ່ງທຽ່ວ; 

• ຄນຸນະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນທອ່ງທຽ່ວ; 
• ການລງົທຶນໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ທ່າແຮງໃນອະນາຄດົ ໃນການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ
ທອ່ງທຽ່ວ; 

ປດັໄຈເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ສາມາດກາໍນດົໄດໂ້ດຍອງີໃສ:່ 

• ຖານຂໍມ້ນູຂອງຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ; 
• ການສາໍຫຼວດ/ກວດກາ; 
• ການລງົສາໍຫຼວດຢຽ້ມຢາມແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ; 
• ຄວາມອາດສາມາດໃນການດາໍເນນີການສກຶສາ. 

 

3. ການປະເມນີທາ່ອຽ່ງຕະຫຼາດ ແລະ ສະພາບຂອງຕະຫຼາດໃນໄລຍະຜາ່ນມາ 

 ພາບທີ 3 ຂອງການວເິຄາະສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ. ແມນ່ການປະເມນີ
ສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງລວມມກີານຕລີາຄາ
ຜນົສາໍເລັດ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ສມົທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ຂນັໃນຫວົຂໍຕ່ໍ້ໄປນີ:້   

• ທ່າອຽ່ງຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ. ສະພາບການເດນີທາງທ່ອງທ່ຽວຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ ົ່ວໂລກ, 
ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນແຕລ່ະໄລຍະ, ການປ່ຽນແປງຕາມລະດກູານ, 
ການກາໍນດົລາຄາ, ຊອ່ງທາງສາໍລບັການຈບັຈອ່ງ, ຄວາມນຍິມົຊມົຊອບຂອງຕະຫຼາດ 
ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຕະຫຼາດຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ອດັຕາສວ່ນກວມຕະຫຼາດ ປະກອບມ:ີ 

- ປະຫວດັ-ຊື່ ນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ, ເດີນທາງມາຈາກໃສ, ວິທີການ
ເດນີທາງ, ຊວ່ງໄລຍະເວລາການເດນີທາງ, ໄລຍະການເດນີທາງ; 

- ສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົ, ທ່າອຽ່ງຂອງການ
ຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ, ການກາໍນດົກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ, ໂອກາດ
ທາງດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວໃນອາຄດົ; 
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- ລາຍຮບັ-ໄລຍະພກັເຊົາ, ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ, ການກບັມາຢຽ້ມຢາມຄນືໃໝ;່ 
- ສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ; 
- ອດັຕາສວ່ນກວມຕະຫຼາດ-ພຶດຕິກາໍຕາ່ງໆ, ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ກດິຈະກາໍ ແລະ 
ວຖິຊີວິດິ. 

• ຊອ່ງທາງດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ. ສະຖານທ່ີ/ຊວ່ງໄລຍະເວລາ, ກຸມ່ຕະຫຼາດ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັ
ເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ຍອ້ນສາເຫດອນັໃດ. 

• ຜນົກະທບົດາ້ນການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ. ປດັໄຈທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົດາ້ນການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ 
ປະກອບມ:ີ ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ການລງົທຶນ, ການບນິ, ສະພາບແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ, 
ແລະ ອື່ ນໆ. 
ໃນການວິເຄາະສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສຶກສາທາງດາ້ນຄູແ່ຂງ່ຂນັ

ທາງການຕະຫຼາດ ຢູ່ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວດຽວກນັນ ັນ້ ແມນ່ຂ້ອນຂ້າງຈະໃຊ້
ງບົປະມານໜອ້ຍຫຼາຍ ໃນການເຮັດການວເິຄາະດາ້ນການຕະຫຼາດການທອ່ງທຽ່ວ, ການຄາດຄະເນຈາໍ
ນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການວິເຄາະກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ. ໃນການວິເຄາະສະພາບດາ້ນການ
ຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ ຄວນຈະສກຶສາລະອຽດ ສາໍລບັສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວໂດຍລວມ ທງັ
ໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົ ດ ັງ່ນີ:້ 
ການວເິຄາະສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວໂດຍລວມ. ເພ່ືອດາໍເນນີການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ບນັຫາ 
ສະພາບດ້ານການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວສາກນົ ແລະ ນາໍເອົາຂໍ້ມນູມາວິເຄາະເຖິງຮູບແບບ ແລະ 
ແນວທາງໃນການສກຶສາກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍສະເພາະຢູຂ່ງົເຂດ 
ແລະ ປະເທດ ຫືຼ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ. ຊຶ່ ງວິທີນີຈ້ະຮູເ້ຖງິສະພາບ ດາ້ນການ
ຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວຢູພ່າຍໃນທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວໃໝ.່ 
ການວເິຄາະສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວໃນປດັຈບຸນັ. ການວເິຄາະສະພາບດາ້ນການຕະຫຼາດ
ທອ່ງທຽ່ວ ໃນປດັຈບຸນັ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ຊຶ່ ງຈະຮູໄ້ດວ້າ່ໃຜແມນ່ຄູແ່ຂງ່ຂອງພວກເຮົາໃນປດັຈບຸນັ. 
ຊຶ່ ງມນັມຫຼີາຍວທີິ/ຮບູແບບ ໃນການວເິຄາະ ແລະ ວທີິທ່ີມກັໃຊຫຼ້າຍກວາ່ໝູ ່ໄດແ້ກ:່  

• ການສາໍຫຼວດຄນຸລກັສະນະຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ. ວທີິການສາໍຫຼວດຄນຸລກັສະນະຂອງນກັທ່ອງ

ທ່ຽວ ແມນ່ວິທີທ່ີໄດຮ້ບັຜນົດີທ່ີສຸດ. ຊຶ່ ງຈະມກີານສາໍພາດກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຊອກຫາຂໍມ້ນູຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ (ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍ
ໄດ)້ ວາ່ພວກເຂົາເຈົາ້ມາຈາກໃສ, ແລະ ເຂົາເຈົາ້ມາເຮັດຫຍງັ. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສາໍຫຼວດ 
ດ ັ່ງກາ່ວ ຈະເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກກ່ານວິໄຈສະພາບ ດາ້ນການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວໃນກຸມ່
ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ. 

• ການວິເຄາະດາ້ນຖານຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ. ຖາ້ຫາກມຖີານຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ ທ່ີຕອບສະໜອງດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ
ການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ ກຄໍວນຈະໄດມ້ກີານວິເຄາະ. ຄວາມສາໍຄນັຂອງການ
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ວິເຄາະແມນ່ຂຶ້ນກບັຖານຂໍ້ມນູທ່ີໄດລ້ວບລວມໄວ .້ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ ກໍຄວນສະໜອງຂໍ້ມນູ
ຂາ່ວສານທ່ີເປັນ ຮບູພາບໂປສເຕ.ີ 

4. ການຕລີາຄາຂະແໜງການອື່ ນໆ ທ່ີຕດິພນັກບັການທອ່ງທຽ່ວ 

     ການແຂງ່ຂນັຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ ແມນ່ຂຶນ້ກບັຄວາມພອ້ມຂອງ
ຂະແໜງການອື່ ນໆ ທ່ີຕິດພນັກບັການທອ່ງທຽ່ວ ປະກອບມ:ີ ຂະແໜງການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງທອ່ງ
ທຽ່ວ ນບັທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ຂະແໜງການຄາ້, ຜູສ້ະໜອງເຄື່ ອງອປຸະໂພກບໍລິໂພກ ໃຫ້
ແກອ່ດຸສະຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ ໄດແ້ກ:່ ເຄື່ ອງເຟີນເີຈ,ີ ອປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆ, ຍານພາຫະນະ, 
ແລະ ອື່ ນໆ. ເຄື່ ອງກໍ່ສາ້ງ, ການບໍລິການທ່ີເປັນມອືາຊບີ ແລະ ອື່ ນໆ..  

ຄວາມພອ້ມຂອງຂະແໜງການດ ັງ່ກາ່ວ ທ່ີຈະຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການ ໃຫແ້ກອ່ດຸ
ສະຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ ຄວນຈະຕອ້ງໄດຕ້ລີາຄາ ແລະ ກາໍນດົອອກມາ. 
ການຕລີາຄາຄູແ່ຂງ່ຂນັ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນໆ ທ່ີຕດິພນັກບັຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຄວາມພອ້ມຂອງອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຈະຮອງຮບັໃຫແ້ກກ່ານປ່ຽນແປງຂອງການທອ່ງ 
ທຽ່ວ ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຕລິາຄາປະເມນີ ດ ັງ່ນີ:້ 

• ດາ້ນລະບບົອງົກອນ (ຄວາມເຂັ້ມແຂງ) ແລະ ການແຂງ່ຂນັ-ຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັ ຢູ່ໃນຂະແໜງດ ັງ່ກາ່ວ ທ່ີຢາກຈະມສີວ່ນຮວ່ມຢູ່ໃນໜ່ວຍງານ ທ່ີມຄີວາມສນົໃຈໃນ
ການພດັທະນາ ແລະ ການໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນຂະນະທ່ີພວມມີ
ການແຂງ່ຂນັກບັບອ່ນອື່ ນ; 

• ການແຂງ່ຂນັທາງດາ້ນລາຄາ ຢູໃ່ນອດຸສະຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ; 
• ການປະດດິຄດິສາ້ງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການ
ບໍລິການ; 

• ຄນຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດາ້ນສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການ; 
• ຄວາມທນັສະໄໝທາງດາ້ນເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງອດຸສະຫະກາໍ
ການທອ່ງທຽ່ວ ໃນການຮບັມກືບັສະພາບການຂອງເຕັກໂນໂລຊອີນັໃໝ່ໆ . 

 
 
 
 
 
ຕວົຢາ່ງ: ການວເິຄາະ ຈດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ (SWOT) ສາໍລບັ 

“ຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ” 
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ການວເິຄາະ ຈດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ສາໍລບັພາບພາດຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ ໄດກ້າໍນດົໄວຢູ້່ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ.້ ຊຶ່ ງການວິເຄາະໂດຍລະອຽດ 

ໄດກ້າໍນດົ ແລະ ລະບໄຸວຢູ້ໃ່ນແຕລ່ະບດົຄວາມຖດັຈາກຕາຕະລາງລຸມ່ນີ.້  

ຈດຸດ ີ

- ມຊີບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີອດຸມົສມົບນູ 
- ມກີດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃນແຕລ່ະ

ຊວ່ງລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ 
- ມແີຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະ 
- ມກີານໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ 
ແລະ ເປັນທ່ີຮູຈ້ກັຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ 

- ມນີກັລງົທຶນທ່ີມຄີວາມສາມາດໃນການດາໍເນນີ

ທລຸະກດິດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ   

ຈດຸອອ່ນ 

- ການເຂ້ົາເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ບ່ໍມຄີວາມສະດວກສະບາຍ 

- ຂາດປດັໄຈສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ

ສາໍລບັການທອ່ງທຽ່ວ  
- ສະພາບອາກາດບ່ໍເອືອ້ອາໍນວຍ  
- ຂາດງບົປະມານສາໍລບັການຕະຫຼາດ

ທອ່ງທຽ່ວ 
- ການລງົທຶນ/ພດັທະນາ ຂອງພາກເອກະ
ຊນົໃສຂ່ະແໜງການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ຍງັບ່ໍ

ທນັກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມໜີອ້ຍ  
ກາລະໂອກາດ 

- ມກີານໂຄສະນາ ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດທອ່ງ

ທຽ່ວ ຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
- ການເພ່ີມໂອກາດທາງດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງ

ທຽ່ວ ຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຫຼາຍຂຶນ້  
- ມກີານໂຄສະນາດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ ໃຫເ້ຂ້ົາມາ
ທຽ່ວ ໃນວນັພກັຜອ່ນໄລຍະສ ັນ້ 

- ມກີານຈດັເທດສະການດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວໃນ

ແຕລ່ະຊວ່ງລະດກູານ 
- ການຮວ່ມມທືາງດາ້ນຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວທ່ີ

ກວາ້ງຂວາງ 

ສິ່ ງທາ້ທາຍ 

- ມກີານຫລດຸລງົຂອງອດັຕາສວ່ນກວມ

ຕະຫຼາດ 
- ຂາດຄວາມກະຕລືືລ ົນ້ ແລະ ການມີ
ສວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ  

- ສະພາບເສດຖະກດິຂອງໂລກມກີານຜນັ

ແປ ອາດສ ົ່ງຜນົໃຫລ້າຄາການທອ່ງທຽ່ວ
ມກີານປ່ຽນແປງ. 

- ຂາດການວາງແຜນ ແລະ ສກຶສາ
ລະອຽດ. 

- ຍງັຂາດການລງົທຶນຂອງພາກທລຸະກດິ

ການທອ່ງທຽ່ວ  

 

ຈດຸດ.ີ ຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ ປະກອບມສີະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວທາງທໍາມະຊາດ 
ທ່ີມຄີວາມສວຍງາມ, ມບີນັດາກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີຫລາກຫລາຍ ເປັນຕ ົນ້: ກດິຈະກາໍການ
ຍາ່ງປ່າ, ການປີນຜາ, ກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ ກລິາທາງນ ໍາ້, ການຫ້ິຼນກອ໋ບ ລວມໄປເຖງິການຫ້ິຼນ
ກລິາສະກ ີໃນຊວ່ງລະດໜູາວ. ນອກຈາກແຫລງ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບນັດາກດິຈະກາໍ ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງ
ເທິງແລວ້, ຍງັມແີຫລງ່ທ່ອງທ່ຽວທ່ີເດ່ັນໆ ແລະ ເປັນເອກະລກັ ທ່ີເປັນທ່າແຮງດງຶດດູນກັທ່ອງທ່ຽວ 
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ທງັໃກ ້ແລະ ໄກ, ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃຫເ້ຂ້ົາມາຢຽ້ມຢາມທຽ່ວຊມົ ຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍ 
ທາງການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ໆ. 
ບນັດາປດັໄຈດງຶດດູ ແລະ ທາ່ແຮງຕາ່ງໆ ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີ ້ແມນ່ເປັນທ່ີເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເພ່ິງພໍໃຈ
ຂອງບນັດາຜູປ້ະກອບການດາ້ນທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີຢາກເຫັນພາບພດົອນັໃໝ ່ ຊຶ່ ງຈະເປັນການ
ຊວ່ຍປບັປງຸສະພາບການຕາ່ງໆ ທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ໃນໄລຍະທ່ີ
ຜາ່ນມາ. 
 

ຈດຸອອ່ນ. ການເຂ້ົາເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ບ່ໍມຄີວາມສະດວກສະບາຍ. ເຖງິແມນ່ວາ່
ຈະມເີສ້ັນທາງລດົໄຟ ແລະ ຖະໜນົຫນົທາງ ທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງພາກຕ່ໍພາກ, ແຕກ່ໍ່ຍງັມຂໍີ້ຈາໍກດັ 
ແລະ ຍງັຂາດສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປດັໄຈ ທ່ີສາມາດດງຶດດູໃຫແ້ກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີມາ
ພກັຜອ່ນໃນໄລຍະສ ັນ້ນ ັນ້ໄດ.້ ພ້ຶນຖານໂຄງລາ່ງຍງັບ່ໍທນັສະດວກສະບາຍເທ່ົາທ່ີຄວນ ຍອ້ນຂາດການ
ວາງແຜນທ່ີດ ີແລະ ຂາດທຶນຮອນໃນການພດັທະນາໂຄງລາ່ງພ້ຶນຖານ ຊຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຊວ່ງ
ລະດກູານທອ່ງທຽ່ວຕ ໍາ່ສດຸ, ຍກົເວັນ້ໃນຊວ່ງລະດໜູາວ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ 
ດນິຟ້າອາກາດ ທ່ີບ່ໍເອືອ້ອາໍນວຍ ອາດສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫຂ້າດການດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາມາທຽ່ວຊມົ ຢູ່
ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ໄດ.້ ຂໍຈ້າໍກດັອກີອນັໜ່ຶງ ກໍ່ແມນ່ຍອ້ນຂາດທາງດາ້ນທຶນຮອນ 
ສາໍລບັວຽກງານສ ົ່ງເສີມການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ການໂຄສະນາ ຍງັບ່ໍທນັເຂ້ົາເຖງິກຸມ່ຕະຫຼາດ
ເປ້ົາໝາຍ. ປດັໄຈດາ້ນອອ່ນອກີອນັໜ່ຶງ, ກໍ່ແມນ່ການລງົທຶນທາງດາ້ນທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ  ແລະ 
ໝາກຜນົດາ້ນທລຸະກດິ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ ຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງ 
ທຽ່ວນ ັນ້. 
 
ໂອກາດ. ການເພ່ີມໂອກາດທາງດາ້ນການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ການຊອກຫາຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ
ສະເພາະ ທ່ີມທີ່າແຮງທາງດ້ານຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີຂະຫຍາຍຕວົ ຢູ່ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວດ ັງ່ກາ່ວ. ແຕຕ່ະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວໂດຍສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ພວົພນັເຖງິຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີມ ີ
ທ່າແຮງທາງພາຍນອກ, ຊຶ່ ງກເໍປັນຂໍແ້ນະນາໍຕ່ໍກບັຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ທ່ີຄວນຈະເນັນ້ໃສເ່ປັນບລິູ
ມະສິດ. ອີກບນັຫາໜ່ຶງ, ຕ່ໍກບັການລງົທຶນດາ້ນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ກໍເປັນໂອກາດໜ່ຶງທ່ີຈະ
ພດັທະນາໃຫຈ້ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວກາຍເປັນທ່ີຮູຈ້ກັ ແລະ ນຍິມົຊມົຊອບຂອງບນັດານກັ
ທ່ອງທ່ຽວ, ຊຶ່ ງການສຶກສາ-ວໄິຈ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິໂອກາດທາງດາ້ນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່
ວທີິຈະຊວ່ຍດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມາທຽ່ວຊມົຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ. 

ສດຸທ້າຍ, ການຮວ່ມມທືາງດາ້ນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ສາໍລບັຈດຸ 
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ ແມນ່ບ່ໍເປັນພຽງແຕໂ່ອກາດທາງດາ້ນຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ, ແຕມ່ ີ
ຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ສາໍຄນັຕ່ໍກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
ສິ່ ງທ້າທາຍ. ການຫຸຼດລງົຂອງອດັຕາສວ່ນກວມຕະຫຼາດຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ເປັນສິ່ ງທ້າທາຍ, 
ໂດຍສະເພາະຖາ້ຫາກອດັຕາສວ່ນກວມຕະຫຼາດຕ ໍາ່ເກນີລະດບັ ກຈໍະສ ົ່ງຜນົກະທບົ ຕ່ໍກບັຈດຸໝາຍ
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ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ. ສິ່ ງທາ້ທາຍສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້ໂດຍຕດິພນັກບັການສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ, ໂດຍສະເພາະຖາ້ຫາກບ່ໍມກີານສາ້ງສິ່ ງຮອງຮບັ ແລະ ກດິ
ຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວຕາ່ງໆ ຢູ່ໃນຊວ່ງລະດທ່ີູມກີານທ່ອງທ່ຽວຕ ໍາ່. ສິ່ ງທ້າທາຍອີກອນັໜ່ຶງ ກແໍມນ່
ການຂາດທຶນຮອນໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ  
ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ລວມໄປເຖງິຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ
ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.   

2.2 ການກາໍນດົຄູແ່ຂງ່ຂນັ ແລະ ການຮບັມກືບັສະພາບການແຂງ່ຂນັ 

2.2.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ທາ່ນຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ ຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ ກາໍລງັປະຕບິດັໄດ້
ຢ່າງມປີະສິດທິພາບ ແລະ/ຫືຼ ເຄື່ ອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ກາໍລງັແຂງ່ຂນັຢ່າງໜກັ ກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວອື່ ນ ທ່ີມອີດັຕາ
ສວ່ນກວມຕະຫຼາດສງູພໍສມົຄວນ ?  
 

ທາ່ນຈະຕອ້ງມກີານປະເມນີສະພາບການແຂງ່ຂນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດ

ໜ່ຶງ ສມົທຽບກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວອື່ ນ ແລະ ການກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັ
ສະພາບການແຂງ່ຂນັ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັວາ່ທາ່ນຍງັຄງົຢູອ່ນັດບັຕ ົນ້ຂອງການແຂງ່ຂນັ. 

2.2.2 ໃຜແມນ່ຄູແ່ຂງ່ຂອງເຈົາ້ ? 

ໃນຂະນະທ່ີມກີານຖກົຖຽງກນັວາ່ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໂດຍສວ່ນຫຼາຍ ແມນ່ໄດ້
ປະເຊນີກບັຄູແ່ຂງ່ຂນັ ຕ່ໍກບັການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວຂອງໂລກ ແລະ ມນັກແໍມນ່ຄວາມຈງິວາ່ການແຂງ່
ຂນັລະຫວາ່ງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ ແມນ່ມຄີວາມຮນຸແຮງພໍສມົຄວນ, ຊຶ່ ງຂຶນ້ຢູກ່ບັ
ປະເພດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວຕ ົນ້ຕໍ, ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ປະສບົການ, ອດັຕາສວ່ນກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ, ແຫຼງ່ທ່ີມາຈາກຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຫຼກັ, ອດັຕາການ
ຂະຫຍາຍຕວົ ຢູໃ່ນຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ຊວ່ງລະດກູານທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງໆ. 

 
 
 
 
 
 



56 

 

ຕາຕະລາງ ທີ 5: ການຈດັລະດບັການແຂງ່ຂນັ8 

2.2.3 ການຊອກຮູຄ້ວາມສະຫຼາດຂອງຄູແ່ຂງ່ 

 ການປະເມນີ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພ່ືອຊອກຮູຄ້ວາມສະຫຼາດຂອງຄູແ່ຂງ່ຂນັທ່ີມປີະສິດ
ພາບ ຈາໍເປັນຕອ້ງມຂໍີ້ມນູທ່ີໜ້າເຊື່ ອຖຂືອງຄູແ່ຂງ່ຂນັ. ການຊອກຮູຫ້າຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຂໍ້ມນູ
ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຂອງຄູແ່ຂງ່ຂນັນ ັນ້ ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດລ້ງົທຶນຫຼາຍ ແລະ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການ
ຊອກຮູ ້ແລະ ຈະໄດມ້າ.  

 ບາງຂໍ້ມນູແມນ່ມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ມກີານດາໍເນນີການ ໃນການສຶກສາ-ຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍ້ມນູໃນ 
ເບື້ອງຕ ົນ້ດວ້ຍຕວົທາ່ນໂອງ ຊຶ່ ງມນັກມໍຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍສງູຫລາຍ. ວທີິນີແ້ມນ່ເໝາະສມົທ່ີສດຸ ສາໍລບັເຄອື
ຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີມງີບົປະມານພຽງພໍ. 
ແຕເ່ຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການຊອກຫາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຢູ່ທາງອິນເຕີເນັດ ກສໍາມາດເຮັດໄດສ້າໍລບັເຄືອ
ຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອໃຫໄ້ດມ້າຊຶ່ ງຜນົຂອງ
ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູທ່ີເປັນປະໂຫຍດທາງດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ຂອງຄູ່
ແຂງ່ຂນັ ໂດຍບ່ໍໄດເ້ສຍງບົປະມານ ຫືຼ ອາດມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍເລັກນອ້ຍເທ່ົານ ັນ້.  

                                            

8
 Woodward, I., (2006), Developing a Tourism Strategy: Diagnosis and Marketing Objectives Setting, Presentation at 

UNWTO seminar on destination marketing, April 2006, Seychelles. 

ການປຽບທຽບຕ່ໍກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ການທອ່ງທຽ່ວຂອງພວກເຮົາ 

1= ແຕກຕາ່ງກນັຫລາຍທ່ີສດຸ ແລະ 

5= ຄາ້ຍຄກືນັຫລາຍທ່ີສດຸ 

ສະພາບຄູແ່ຂງ່ຂນັ ຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

A B C D E F 

1. 10 ອນັດບັຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ 5 3 2 4 2 4 

2. ແຫລງ່ທ່ີມາຈາກຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຫລກັ
ຂອງພວກເຮົາ 

2 4 4 2 2 5 

3. ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ປະສບົ
ການທ່ີໄດຮ້ບັ 

2 4 2 3 2 4 

4. ອດັຕາສວ່ນກວມຕະຫຼາດ 2 3 2 4 3 4 

5. ອດັຕາສະເລຍ່ການຂະຫຍາຍຕວົໃນໄລຍະ 
5 ປີຜາ່ນມາ 

5 4 4 3 3 2 

6. ຊວ່ງລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ 1 4 5 2 2 5 

ສະເລຍ່ 2.8 3.7 3.2 3.0 2.3 4.0 
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2.2.4 ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູສມົທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ຂນັ  

 ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພ່ືອສມົທຽບກບັຄູແ່ຂງ່ຂນັແມນ່ປດັໄຈທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ຂອງການປະເມນີ 
ວດັແທກການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ. 
ການສມົທຽບ ແລະ ການວດັແທກ ຈະຕອ້ງມບີນັດາຈດຸປະສງົຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ:້ 

• ການປະເມນີຕລີາຄາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕະຫຼາດເວລາ, ໂດຍສະເພາະກອ່ນ ແລະ ຫຼງັການ 
ກາໍນດົແຜນຍດຸທະສາດ, ການເຜີຍແຜ,່ ເປັນຕ ົນ້; 

• ການສມົທຽບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນກບັຈດຸໝາຍປາຍ 
ທາງການທອ່ງທຽ່ວອື່ ນໆ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ຄູແ່ຂງ່ຂນັຂອງທາ່ນ; 

• ການຈດັລຽງ ແລະ ການນາໍສະເໜີ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນການທອ່ງທຽ່ວ; 
• ການປະເມນີຜນົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ ແລະ ມຜີນົສາໍເລັດໄດດ້ຕ່ໍີກບັເປ້ົາໝາຍຂອງທາ່ນຄແືນວໃດ; 
ບາງມາດຕະການທ່ີໄດນ້າໍໃຊສ້າໍລບັເປ້ົາໝາຍຂອງການເກບັກາໍຂໍມ້ນູລວມມຂໍີມ້ນູດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ຈາໍນວນຕວົເລກນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ; 
• ອດັຕາສວ່ນກວມຕະຫຼາດຂອງຕະຫຼາດຕ ົນ້ຕໍ; 
• ອດັຕາສວ່ນເພ້ີມຂຶນ້% ເມ ື່ອສມົທຽບໃສຄູ່ແ່ຂງ່ຂນັ; 
• ຈາໍນວນສະຖານທ່ີພກັແຮມ ແລະ ອດັຕາສວ່ນການພກັແຮມ; 
• ລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ. 

 

2.3 ການກາໍນດົວໄິສທດັ, ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດຕ ົນ້ຕໍ 

 ການວເິຄາະຈດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງ 
ທ່ຽວຂາ້ງເທິງນີ ້ແມນ່ເປັນພຽງການຈນິຕະນາການ ແຕຕ່ອ້ງແມນ່ອີງໃສສ່ະພາບຄວາມເປັນຈງິ. ຊຶ່ ງ
ໄດລ້ະບເຸພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິການວເິຄາະຈດຸດ,ີ ຈດຸອອອ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ມຫີຍງັ
ແດ,່ ແລະ ສາມາດນາໍໄປໃຊເ້ຂ້ົາໃນການກາໍນດົວໄິສທດັ, ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ແຜນງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ໄດແ້ນວໃດ ຊຶ່ ງຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫຈ້ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວດ ັງ່ກາ່ວ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ. 

 ວໄິສທດັສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ ແມນ່ຄວາມໄຝຝ່ນັຫາຂອງນກັທອ່ງ
ທຽ່ວ ທ່ີຢາກໄປສາໍພດັຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນອະນາຄດົ, ຊຶ່ ງອງີຕາມລະດບັທ່ີຕອ້ງ 
ການ.  

ວໄິສທດັດ ັງ່ກາ່ວຈະບນັລໄຸດກ້ໍ່ຕອ້ງມປີດັໄຈ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ຊຸກຍູ,້ ເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ; 
• ຊຸກຍູຄ້ວາມສອດຄອ່ງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ; 
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• ກາໍນດົບນັດາຜູມ້ສີວ່ນໃນການຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ, ນາໍໃຊວ້ທີິການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ ແຕ່
ລະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ. 

ເປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວຈະບນັລໄຸດກ້ໍ່ຕອ້ງມປີດັໄຈ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ຫນັວໄິສທດັໃຫເ້ປັນແຜນງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ; 
• ກາໍນດົແຜນງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ; 
• ກາໍນດົລະດບັຜະລິດຕະພນັຫຼກັ ແລະ ການວເິຄາະສະພາບການທາງດາ້ນມະຫາພາກ; 
• ກາໍນດົແຜນງານ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ; 
• ພດັທະນາຈດຸແຂງ ແລະ ທາ່ແຮງ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວດ ັງ່ກາ່ວ ພອ້ມທງັ 
ຍາດແຍງ່ໂອກາດໃຫໄ້ດດ້ທ່ີີສດຸໃນສະພາບພວມຂະຫຍາຍຕວົ. 

• ຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົ, ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກຄໍາໍນງຶເຖງິສິ່ ງທາ້ທາຍທ່ີອາດເກດີຂຶນ້ 
ຢູໃ່ນສະພາບແວດລອ້ມທາງນອກ. 

2.4 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວໄິສທດັ ແລະ ເປ້ົາໝາຍໃຫເ້ປັນຮບູປະທາໍ 

ວໄິສທດັ ແລະ ເປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ຈະບ່ໍສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໄດແ້ບບງາ່ຍໆ: ມນັຈະຕອ້ງ 
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ແີຜນງານລະອຽດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ແຜນງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ດ ັ່ງກາ່ວ ຈະເປັນຜນົໃນການພດັທະນາວິໄສທດັ, ເປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງໄດກ້າໍນດົອອກມາ. ແຜນ 
ງານດ ັງ່ກາ່ວຄວນຈະກຽ່ວຂອ້ງກບັເປ້ົາໝາຍທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ ແລະ ລວມໄປເຖງິໂຄງຮາ່ງຂອງເຄອື
ຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເຄືອຂາ່ຍ 
ດ ັງ່ກາ່ວປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ ຂອງເຂົາເຈົາ້ຢູໃ່ນຂະບວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

ຂະບວນການກາໍນດົແຜນງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດ ັງ່ກາ່ວຈະຕອ້ງລວມມແີຜນງານ. ແຜນງານດ ັງ່ 
ກາ່ວ ຄວນມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ.້ ເຄືອຂາ່ຍດ ັ່ງກາ່ວແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ເພາະວາ່ບ່ໍພຽງແຕປ່ະ 
ກອບສວ່ນຂອງບນັດາຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເທ່ົານ ັນ້, ແຕຍ່ງັມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັ 
ຜູປ້ະກອບການດາ້ນທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ເຂົາເຈົາ້ກມໍຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ
ບດັ. 
ແຜນງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ/ແຜນການລງົທຶນຕອ້ງໄດລ້ະບຕຸວົເລກ ຂອງອງົປະກອບຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ:້ 

• ກອບໜາ້ວຽກ ໄລຍະເວລາ ແລະ ເນືອ້ທ່ີຂອງໂຄງການ 
• ຂະບວນການ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ-ແມນ່ໃຜເປັນເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ແມນ່ໃຜມ ີ
ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; 

• ການກາໍນດົແຜນຍດຸທະສາດ ຕວົຢາ່ງ: ມແີຜນຫຍງັແດທ່ີ່ຕອ້ງການໃຫບ້ນັລຜຸນົສາໍລດັ; 
• ກາໍນດົຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍສະເພາະ; 
• ບນັດາແຜນງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ຕວົຢາ່ງ: 
- ກດິຈະກາໍທາງດາ້ນການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ; 
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- ການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການນກັທອ່ງທຽ່ວ; 
- ກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ, ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ປະສບົການຕາ່ງໆ; 
- ສິ່ ງຮອງຮບັດາ້ນສະຖານທ່ີພກັແຮມ; 
- ການດາໍເນນີທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການພດັທະນາໜວ່ຍງານສະເພາະກດິ; 
- ການພດັທະນາລະບບົການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນໂຄງລາ່ງພ້ຶນຖານ; 
- ການວາງແຜນ ແລະ ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ; 
- ຂະບວນການຕາ່ງໆ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ; 
- ການຕດິຕາມ-ກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ; 
ໂດຍອງີໃສກ່ບັແຜນງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ແຜນງານດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງກາໍນດົໄດ ້ໂດຍອງີໃສ:່ 
• ຊື່ ໂຄງການ/ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ; 
• ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ມແີມນ່ຫຍງັແດທ່ີ່ກຽ່ວຂອ້ງຢູໃ່ນໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ; 
• ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; 
• ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດາ້ນງບົປະມານໂຄງການ; 
• ດາ້ນງບົປະມານ-ມນູຄາ່ ແລະ ແຫຼງ່ທຶນຕາ່ງໆ; 
• ໄລຍະເວລາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ; 
• ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ການຕດິຕາມ, ກວດກາ. 
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ພາກທີ III 

ການກາໍນດົທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດ/ລະດບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີ

ເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
 

ເປັນທ່ີຍອມຮບັວ່າການທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ທງັເປັນປດັໄຈ
ພ້ືນຖານໃນການສາ້ງເສດຖະກດິ ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈຶ່ງມກີານແຂງ່ຂນັເກດີຂຶນ້ໃນທົ່ວໂລກ ທງັພາຍໃນປະເທດ
ເອງ ແລະ ພາຍໃນພາກພ້ືນ ເພ່ືອຍາດແຍ່ງເອົາອດັຕາສ່ວນການໃຊຈ້າ່ຍຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນ
ຕະຫຼາດໂລກໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ໃນແຕລ່ະວນັ. ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມທີາ່ແຮງແມນ່ມທີາງເລືອກຫຼາກຫຼາຍໃນການ
ໃຊບໍ້ລິການ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນການທອ່ງທຽ່ວແບບພກັຜອ່ນ ຫືຼ ທາງທລຸະກດິ. ເພ່ືອເປັນທ່ີຍອມຮບັ ແລະ 
ສນົໃຈຂອງຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ມນັເປັນສິ່ ງທ້າທາຍສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງໃນການສາ້ງ
ພາບພດົເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັ ແລະ ທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດໃຫເ້ປັນທ່ີຍອມຮບັ ແລະ ມຄີນຸຄາ່ ໃນສາຍຕາ
ຂອງຕະຫຼາດໂລກ. ໃນພາກນີຈ້ະສະເໜີທ່ານກຽ່ວກບັບນັດາຄວາມໝາຍຕາ່ງໆຂອງການພດັທະນາ
ເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຢູ່ໃນກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີເປັນທ່າແຮງ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພນັມ ີ
ຄວາມແຕກຕາ່ງ, ເຊິ່ ງເປັນອງົປະກອບໜ່ຶງຂອງການສາ້ງຍຸດທະສາດການແຂງ່ຂນັຂອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

3.1. ທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດການແຂງ່ຂນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
3.1.1 ຄາໍແນະນາໍ 

ມທິີດສະດ ີ3 ຢາ່ງ ທ່ີບໍລິສດັ ຫືຼ ຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງສາມາດນາໍໃຊເ້ພ່ືອສາ້ງຂໍແ້ຂງ່ຂນັ
ໃນການໄດປ້ຽບຄູແ່ຂງ່, ຊຶ່ ງເອີນ້ວາ່: 
ຜູ້ນາໍໜ້າດາ້ນລາຄາ: ການຄວບຄມຸລາຄາໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປກົກະຕິ, ແລະ ຫຸຼດຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ແຕ່
ປບັປຸງລະບບົການເຮັດວຽກໃຫ້ມປີະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາມຄີວາມໂດດເດ່ັນກວາ່ລາຄາຂອງຄູ ່
ແຂງ່ຂນັ. 
ຈດຸສມຸ: ໝາຍເຖງິເປັນຊຽ່ວຊານໃນທກຸພ້ືນທ່ີ ທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍເຮັດກດິຈະກາໍ. 
ສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງ: ສະໜອງຜະລິດຕະພນັ, ການບໍລິການ ຫືຼ ການໃຫປ້ະສບົການແກລ່ກູຄາ້ ທ່ີມ ີ
ຄວາມຄຸມ້ຄາ່ ແລະ ເປັນເອກະລກັ ຊຶ່ ງຕາ່ງຈາກຄູແ່ຂງ່. 

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເປັນຜູ້ນາໍດ້ານລາຄາ ແລະ ການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ 
ສາມາດສະຫຸຼບໄດຕ້າມຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 6: ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງການເປັນຜູນ້າໍດາ້ນລາຄາ ແລະ ການສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງ 

ພື້ນຖານການ

ແຂງ່ຂນັ 

ອງົປະກອບສາໍຄນັຂອງການວາງ

ແຜນຍດຸທະສາດຫຼກັ 

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ໂຄງ

ສາ້ງ 

ການເປັນຜູນ້າໍດາ້ນ

ລາຄາ 

ການລງົທືນທ່ີມປີະສດິທິຜນົ, 

ການອອກແບບຜະລິດຕະພນັທ່ີ

ງາ່ຍສາໍລບັການນາໍໄປຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັ, ການຄວບຄມຸລາຍ

ຈາ່ຍບໍລິຫານ, ການວໄິຈ ແລະ 

ພດັທະນາ, ຫຼີກລຽ້ງລກູຄາ້ທ່ີ

ຊາໍລະເງນິຊາ້ ຫຼື ຍາກ. 

ການເຂົ້າເຖງິແຫຼງ່ທຶນ, ທກັສະ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ

ການອອກແບບ, ການລາຍງານເປັນປກົກະຕ,ິ 

ຄວບຄມຸລາຍຈາ່ຍແບບຮດັກມຸ, ມໂີຄງຮາ່ງຈດັຕ ັງ້

ຄກັແນ ່ແລະ ແບງ່ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບທ່ີຊດັເຈນ 

ແລະ ໃຫຄ້າ່ຕອບແທນກບັພະນກັງານທ່ີມຍີອດ

ຂາຍບນັລເຸປົ້າ. 

ການສາ້ງຄວາມ

ແຕກຕາ່ງ 

ເນັນ້ໃສສ່ນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະ 

ລກັ ແລະ ການໂຄສະນາສນັຍາ

ລກັນ ັນ້, ການອອກແບບ, ບໍລິ 

ການ ແລະ ຄນຸນະພາບ. 

ຄວາມສາມາດໃນການຕະຫຼາດ, ທກັສະການອອກ

ແບບຜະລິດຕະພນັ, ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ຄວາມ

ສາມາດໃນການວໄິຈຂ ັນ້ພື້ນຖານ, ມຈີດຸປະສງົ

ຫຼາຍກວ່າການເອົາແຕປ່ະລິມານ, ມກີານວດັແທກ 

ແລະ ໃຫຄ້າ່ຕອບແທນ, ປະສານງານກບັຫຼາຍ

ພາກສວ່ນຢາ່ງຮອບດາ້ນ. 

ການສາ້ງຈດຸສມຸ ຊຽ່ວຊານໃນຜະລິດຕະພນັໃດ

ໜຶ່ ງ ຫຼື ເລ່ັງໃສຜ່ະລິດຕະພນັໃດ

ໜຶ່ ງໃຫມ້ຄີວາມໂດດເດ່ັນ, ສມຸ

ໃສກ່ ຸມ່ລກູຄາ້ສະເພາະ ແລະ  

ປບັປງຸຜະລິດຕະພນັຢາ່ງເປັນ

ປກົກະຕ ິຫຸຼດຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການ

ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊ ີ 

ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສາຍພວົພນັທ່ີດກີບັລກູຄາ້, 

ຄວາມເປັນຜູນ້າໍໜາ້ດາ້ນຕະຫຼາດໂດຍມຄີວາມ

ສາມາດທ່ີເດ່ັນໃນຜະລິດຕະພນັໃດໜຶ່ ງທ່ີເປັນ

ເອກະລກັ ແລະ ທງັເປັນຜູມ້ປີະສບົການ, ເປັນນກັ

ຄ ົນ້ຄດິ ແລະ ປບັປງຸ   ຜະລິດຕະພນັຢູສ່ະເໝີ, 

ຄວບຄມຸດາ້ນການລະເມດີລິຂະສດິ ແລະ ການຄຸມ້

ຄອງທາງກດົໝາຍ. 

ໃນຂະນະທ່ີລກູຄາ້ມທີາງເລືອກໃນການເດນີທາງ ແລະ ການຈອງຜາ່ນຫຼາຍຊອ່ງທາງເພ່ີມຂຶນ້

ເຮັດໃຫ້ມຜີນົຕ່ໍລາຄາ, ທ່າອຽ່ງຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວເລືອກທ່ີຈະເດີນທາງໄປຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີໃຫ້

ປະສບົການແຕກຕາ່ງແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້. ລກູຄາ້ຍງັພິຈາລະນາເຖງິຄວາມໂດດເດ່ັນ ແລະ ເປັນເອກະລກັທ່ີ

ສາມາດຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ ້ແລະ ມຄີວາມເປັນເອກະລກັ

ສະເພາະຄແືນວໃດ? ເມ ື່ອປຽບທຽບກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງອື່ ນທ່ີພວກເຂົາໄດຮ້ບັ. 

ສິ່ ງໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງຜະລິດຕະພນັແມນ່ຄນຸນະສມົບດັຂອງຜະລິດຕະ

ພນັ, ຕວົຢ່າງ: ລກັສະນະທ່ີເປັນແບບສະເພາະຕວົຂອງຜະລິດຕະພນັນ ັນ້. ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ຫັນງາ່ຍຂຶນ້
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ຕວົຢາ່ງຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຕາຕະລາງທ່ີສະແດງເຖງິຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງຜູຜ້ະລິດລດົ ເຊິ່ ງຜູຜ້ະລິດໄດ້

ສາ້ງຜະລິດຕະພນັໃຫມ້ຄີວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ ເປັນເອກະລກັສະເພາະຕວົ. 

ຜະລິດຕະພນັ ຄນຸນະສມົບດັຂອງຜະລິດຕະພນັ  

BMW ຫຼຫຼູາທນັສະໄໝ  (Driving) 

Volvo  ຂບັຂີ່ປອດໄພ  (Safety) 

Mercedes  ວສິະວະກາໍເປັນເລີດ  (Engineering) 

Toyota  ໝັນ້ໃຈໃນການຂບັຂີ່  (Reliability) 

Jaguar  ມສີະໄຕລ (Styling) 

  ໃນຂະນະທ່ີຜູຜ້ະລິດລດົ ສາ້ງຄນຸນະສມົບດັໃຫ້ກບັຜະລິດຕະພນັເພ່ືອສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງ, 

ການສາ້ງແນວຄວາມຄດິ (concept) ກໍ່ສາມາດສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງໃຫຜ້ະລິດຕະພນັໄດເ້ຊ່ັນກນັ: 
 

ຜະລິດຕະພນັ Product  ຄດິທ່ີຈະແຕກຕາ່ງ Differentiating Concept 

Microsoft, Sony  ເປັນຜູນ້າໍຂອງຕະຫຼາດ Market leadership 

Jack Daniels ເປັນຜະລິດຕະພນັທ່ີຄອງຄວາມນຍິມົໃນຕະຫຼາດ Market heritage 

Apple ເປັນຜູນ້າໍສະໃໝ Being the latest 

Hewiett Packard ຕອບສະໜອງຄບົຮບູແບບ Offering a full range of products 

Hagen Des ຄວາມມະຫດັສະຈນັຂອງຜະລິດຕະພນັ How the product is made 

 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງກໍ່ ເຊ່ັນດຽວກນັ ຕອ້ງສາ້ງຈດຸໄດປ້ຽບເພ່ືອໃຫ້ມຄີວາມໂດດເດ່ັນກວ່າຈດຸ   
ໝາຍປາຍທາງອື່ ນ ດ ັງ່ຄາໍເວ້ົາຂອງ “Jack Trout” ເຊິ່ ງເປັນຜູໃ້ຫນ້ຍິາມກຽ່ວກບັທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດໄດ້
ກາ່ວວາ່ ການກາໍນດົແນວຄວາມຄິດແມນ່ປດັໄຈສາໍຄນັ: ການແຂງ່ຂນັບ່ໍແມນ່ການຕ່ໍສູເ້ລ່ືອງຂອງ
ຜະລິດຕະພນັ ຫືຼ ການບໍລິການ, ແຕມ່ນັແມນ່ການຕ່ໍສູດ້າ້ນ “ພາບພດົທ່ີຢູ່ໃນໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ” 
perception ທ່ີຢູໃ່ນໃຈຜະລິດຕະພນັນ ັນ້. 

ເຖງິວາ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທາ່ນຈະມຜີະລິດຕະພນັ ຫືຼ ປະສບົການທ່ີດທ່ີີສດຸ ແຕຖ່າ້ຫາກ

ວາ່ບ່ໍມກີານສາ້ງພາບພດົທ່ີດ ີຫືຼ ການຮບັຮູໃ້ຫກ້ບັນກັທອ່ງທຽ່ວ ທາ່ນກໍ່ຈະບ່ໍໄດຢູ້ໃ່ນຈດຸທ່ີສາມາດດງຶ

ດດູແຂກໃຫເ້ຂ້ົາມາທຽ່ວຊມົໄດ.້ 

3.1.2. ຈດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີເປັນເອກະລກັ.  
 

ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງໃຫກ້ບັຈດຸໝາຍປາຍທາງແມນ່ການຊອກຫາຈດຸ

ຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ການໂຄສະນາ ເຊິ່ ງເອີນ້ວາ່ “ຄວາມເປັນເອກະລກັ” ແລະ ຄນຸຄາ່ທ່ີເປັນ
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ເອກະລກັສະເພາະນ ັນ້ ຈະເກດີຂຶນ້ໃນໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທງັປະຈບຸນັ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປັນ
ທາ່ແຮງ. 

ໃນການທ່ອງທ່ຽວສະໄໝໃໝ່, ມຈີດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີເກດີຂຶນ້ໃໝ່ເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍໃນ
ຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເຂ້ົາຫາຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວແມນ່ເປັນເລ່ືອງທ່ີທ້າທາຍສາໍລບັຈດຸ   
ໝາຍປາຍທາງເລ່ົານີ ້ທ່ີຈະກາໍນດົທ່ີຕ ັງ້ຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າເຊ່ັນ: (ສະຫວນັເຂດຮອ້ນ), ພມູ
ສນັຖານ ຕວົຢ່າງ: ເມອືງທ່ີມແີມນ່ ໍາ້ໄຫຼຜ່ານ, ການບໍລິການ, ການເຂ້ົາເຖິງສະດວກ (Bandwidth 
Bay, San Diego) ຫືຼ ຮບູພາບ ເຊ່ັນຕວົຢາ່ງ: ອາຄານທ່ີເປັນສນັຍາລກັ, ລກັສະນະພມູປີະເທດ. 
  ແຮງຈງູໃຈ ແລະ ອາລມົຄວາມຮູສ້ຶກ ແມນ່ມຜີນົຕ່ໍການຕດັສິນໃຈຂອງລກູຄາ້, ໃນຕະຫຼາດ
ການທ່ອງທ່ຽວ ສິ່ ງທ່ີໂນມ້ນາ້ວນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫກ້ບັມາຈດຸໝາຍປາຍທາງເດມີແທນທ່ີຈະໄປບອ່ນໃໝ່
ນ ັນ້ເປັນຍອ້ນວາ່ ພວກເຂົາເຈົາ້ມຄີວາມຈບັອກົຈບັໃຈກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້ ແລະ ມນັເຮັດໃຫກ້ານ

ເດນີທາງຂອງເຂົາຄຸມ້ຄາ່
9. ກງົກນັຂາ້ມ, ຖາ້ຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້ຫາກບ່ໍມຈີດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັ 

(USP) ກໍ່ຄວນມທີາງເລືອກອື່ ນໃຫ້ກບັນກັທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນ ການລວມຜະລິດຕະພນັເຂ້ົາກນັເປັນແພັກ
ເກັດ ຫືຼ ເລືອກເອົາຜະລິດຕະພນັທ່ີຄ້າຍຄືກນັມາພດັທະນາໃຫ້ມຈີດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັພິເສດ 
(Special Selling Proposition). ຈດຸຂາຍທີ່ີມເີອກະລກັສະເພາະ (Unique Selling Proposition ) 
ກາໍລງັກາຍເປັນຈດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັດງຶດດູອາລມົຄວາມຮູສ້ກຶ (Unique Emotional Proposition)  
ປະສບົການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີມຄີວາມແຕກຕາ່ງແມນ່ຄວາມຮູສ້ຶກທ່ີຄຸມ້ຄາ່ຢ່າງແທ້ຈງິສາໍລບັນກັເດນີທາງ 

ແລະ ມນັຍງັສາໍພນັເຖງິຜະລິດຕະພນັໂດຍກງົ10 

ໃນຄາໍສບັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ, ຄາໍວາ່ UEP ມຄີວາມໝາຍວາ່: 

• ຈດຸເດ່ັນທ່ີເປັນໜ່ຶງດຽວ ຈດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັດງຶດດູອາລມົຄວາມຮູສ້ກຶ. 

• ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງສະເໜີ ກໍ່ມຄີວາມໂດດເດ່ັນໃນການແຂງ່ຂນັ. 

• ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວມຄີະແນນທ່ີຊະນະໃຈນກັທອ່ງທຽ່ວຢູແ່ລວ້ ເຊິ່ ງເປັນປດັໄຈທ່ີ

ນາໍໄປສູຄ່ວາມຄາດຫວງັທ່ີເໜືອຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

• ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງພຽງພໍທ່ີຈະປ່ຽນຈາກ “ຜູເ້ບິ່ ງ” ມາເປັນ “ຜູຊ້ື”້. 

• ຫຼກັການສາໍຄນັອີກຢ່າງໜ່ຶງຂອງຍຸດທະສາດການແຂງ່ຂນັ ແລະ ການສື່ ສານອອກມາເຫັນ

ພາບ. 

                                            

9 Morgan, N. et al. (2002), Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, Butterworth-
Heineman,Oxford. 
 
10 Trout and Partners, (2006), Country Positioning, the Battle for the Mind, Presentation by Raul Peralba at 

the National Communication Partnership Conference, August 2006, Johannesburg.. 
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   ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ບາງຕວົຢ່າງຂອງຈດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະ (USP) ແລະ ມຄີນຸຄາ່ທາງ

ອາລມົ ຊຶ່ ງເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດ ແລະ ເປັນທ່ີຮູຈ້ກັກນັດ.ີ 

ຕາຕະລາງ 7 ຕວົຢາ່ງຂອງຈດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະ (USP) 

ຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງ 

ຈດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະ (USP) ອາລມົຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີໄດຮ້ບັ

(Emotional Promise) 

ການາດາ ການຄ ົນ້ພບົທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸຂອງຄນົຜູໜ່ຶ້ງ “ການຄ ົນ້ພບົ

ທ່ີບ່ໍມສີີນ້ສດຸ” 

ການຫີຼກອອກຈາກສະພາບ

ແວດລອ້ມເດມີ 

ອນິເດຍ ການຄ ົນ້ພບົຄວາມສດັທາ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ “ບ່ໍ

ໜາ້ເຊື່ ອເລີຍອນິເດຍ” 

ຄວາມສດັທາ ແລະ 

ຄວາມລຶກລບັ 

ມາເລເຊຍ ສດຸຍອດວດັທະນະທາໍອາຊຽນ “ທ່ີນີອ້າຊ”ີ ວດັທະນະທາໍ ທ່ີບ່ໍມພີມົ

ແດນ 

ນວີຊແີລນ ຮກັສາວຖິຊີວີດິ, ທາໍມະຊາດທ່ີເປັນເອກະລກັຢາ່ງແທ້

ຈງິ ແລະ ບ່ໍຖກືທາໍລາຍ “ນວິຊແີລນບໍລິສດຸ 100 %” 

ຫວນຄນືສູທ່າໍມະຊາດ 

    

ບ່ໍວາ່ຈະເປັນຈດຸໃດໃນແຜນວາດ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດກໍ່ ລ້ວນແຕເ່ປັນບອ່ນທ່ີມຄີຸນຄາ່ດາ້ນ

ຄວາມຮູສ້ຶກ, ເປັນທ່ີສນົທະນາໃນວງົກວ້າງ ແລະ ໄດຮ້ບັຄວາມເຊື່ ອຖໄືວວ້າງໃຈ, ສາໍລບັນກັທ່ອງ

ທຽ່ວທ່ີມກີາໍລງັຊື ້ຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີມເີອກະລກັ, ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ມຄີວາມອດຸມົສມົບນູ ແລະ ມີ

ຄວາມໂດດເດ່ັນກາຍເປັນສະຖານທ່ີຄຸມ້ຄາ່ກບັການໄປທຽ່ວຊມົ.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

11  Morgan, N. et al. (2002), Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, Butterworth-
Heineman,Oxford 
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ແຜນວາດທີ 13: ສນັຍາລກັທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີລ ົມ້ເຫຼວ (ທິດສະດີຂອງ 

Morgan). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Potential stars 

ຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີດ ີ

(ມທີາ່ແຮງທ່ີຈະເປັນຜູຊ້ະນະໄດ)້ 

 

Celebrities 

ຄວາມສາໍເລັດ, ສື່ ສຽງໂດງ່ດງັ 

(ມຄີວາມຮູສ້ກືດ)ີ 

 

Losers 

ຜູເ້ສຍ 

 

Problem places 

ຊື່ ສຽງດງັ ແຕໄ່ປແລວ້ຮູສ້ກຶບ່ໍດ ີ

 

ຄ
ວ
າ
ມ
ຮ
ູສ້
ກຶ
 

ຕ ໍາ່ 

ສງູ 

ຄນຸຄາ່ຂອງຄວາມສາໍເລັດ ສງູ 

ຕ ໍາ່ 

ທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດຂອງອາວານດາ Positioning Rwanda  

  ປະມານປີ 2001 ເຈ້ົາໜ້າທ່ີລະດບັສູງຂອງການທ່ອງທ່ຽວອາວານດາໄດ້ເຫັນທ່າແຮງການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແຕວ່າ່ພວກເຂົາໄດພ້ບົພ້ໍບນັຫາໃຫຍເ່ລ່ືອງຂອງຄວາມຂດັ
ແຍງ່ທາງສາດສະໜາ ແລະ ການຂາ້ລາ້ງເຜ່ົາພນັ. 
ເພ່ືອກາ້ວຜາ່ນບນັຫາເຫ່ົຼານ ັນ້, ອາວານດາໄດປ້ບັປ່ຽນກນົລະຍດຸໃຫເ້ໜືອຄູແ່ຂງ່ໂດຍການຊອກຫາຜະ 
ລິດຕະພນັທ່ີແຕກຕາ່ງເພ່ືອນາໍມາສະເໜີຕ່ໍລກູຄາ້ໃຫເ້ຂົາມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ເຕັມໃຈທ່ີຈະຈາ່ຍໃນ
ລາຄາທ່ີສງູກວ່າຍດຸທະສາດຂອງອາວານດາຄ:ື ການສາ້ງມນູຄາ່ໃຫ້ຜະລິດຕະພນັໂດຍເນັນ້ໃສຄ່ວາມ
ເປັນເອກະລກັທ່ີມຄີນຸຄາ່ ແລະ ຄຸມ້ຄາ່ທ່ີຈະຈາ່ຍໃນລາຄາທ່ີສງູກວ່າ, ນອກນ ັນ້ຍງັໄດສ້າ້ງຈດຸຂາຍທ່ີມ ີ
ລກັສະນະພິເສດຜາ່ນກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ເນັນ້ໃສນ່ກັທ່ອງທ່ຽວແບບອະນລຸກັທ່ີ
ຕອ້ງການຊອກຫາປະສບົການດາ້ນການສກຶສາເຊ່ັນ: ສຶກສາສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນ ໍາ້ນມົ, ສຶກສາກຽ່ວກບັ
ນກົ ແລະ ຕະຫຼາດທ່ີຈາ່ຍໃນລາຄາແພງ (niche market) ເຊ່ັນ: ການສຶກສາແມງກະເບ້ືອ ແລະ 
ດອກໄມນ້າໆພນັ. ຍງັມກີານຄ ົນ້ຄ ົວ້ຊອກຫາດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ປະສບົການດາ້ນການສກຶສາ
ເຊ່ັນ: ການເຕ້ັນລາໍ ແລະ ການຕີກອງ, ສງັຄມົ-ການເມອືງເຊ່ັນ: ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ ແລະ ກາກາ
ກາ Gacaca.  

ກະລນຸາເບ່ິງທ່ີ: www.rwandatourism.com and 

 http://rwanda.usaid.gov/images/Docs/biodiversity/Rwanda%20tourism%20policy.doc 
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3.1.3. ຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດສາໍລບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ. 
  

ການຄດັເລືອກທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມແຕກຕາ່ງຈາກຈດຸໝາຍປາຍທາງອື່ ນມຄີວາມ

ສາໍຄນັຫຼາຍແມນ່ຈດຸເດ່ັນຂອງຍຸດທະສາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້. ທ່ີຕ ັງ້ຍຸດທະສາດທ່ີຖືກຄດັ
ເລືອກນີຈ້ະມຜີນົກະທບົອນັເລິກເຊິ່ ງຕ່ໍປດັໄຈຕາ່ງໆຂອງການອອກແບບຍຸດທະສາດຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງ ແລະ ແນວທາງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ຕວົຢາ່ງນາໍສະເໜີ 2 ຈດຸຂາຍທ່ີມຄີວາມ
ແຕກຕາ່ງກນັຄື: 1 ຄວາມງາມທາງທາໍມະຊາດທ່ີແທ້ຈງິ ແລະ ວດັທະນະທາໍທ່ີບ່ໍໄດຖ້ກືຕບົແຕງ່, 2 
ຄວາມມວ່ນຊື່ ນ, ແສງແດດ ແລະ ການບນັເທີງ. 
 

 ຕາຕະລາງ 8 ຕວົຢາ່ງຈດຸຂາຍຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ. 

ຕວົຢາ່ງ: ການຕດັສນິໃຈສາໍລບັການພດັທະນາ

, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດ: ການອະນລຸກັຄວາມດ ັງ່ເດມີ 

ຊອກຫາຂະໜາດ ແລະ ປະເພດຂອງການ

ພດັທະນາໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ໂຄສະນາໄດ.້ 

ຄວາມໜາແໜນ້ຕ ໍາ່, ອອກແບບໃຫສ້ະພາບແວດ

ລອ້ມມຄີວາມຍນືຍງົ, ນາໍໃຊວ້ດັສະດຈຸາກທອ້ງຖິ່ນ 

ລະດບັຄນຸນະພາບ ແລະ ການບໍລິການ ຄວາມເອົາໃຈໃສຈ່າກຕວົບກຸຄນົ,  ການມສີວ່ນ

ຮວ່ມຈາກທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ແລກປ່ຽນດາ້ນ

ວດັທະນະທາໍ 

ສະພາບຂອງທອ້ງຖິ່ນ/ການມສີວ່ນຮວ່ມ ເອົາໃຈໃສຈ່ດຸສມຸຕ່ໍສະພາບຂອງທອ້ງຖີ່ນ, ການມີ

ສວ່ນຮວ່ມ, ນາໍວດັສະດທຸອ້ງຖີ່ນ ແລະ ອື່ ນໆ 

ຄວາມສາມາດໃນການຮບັຮອງແຂກ(ຄວາມຈ)ຸ ຈາໍນວນຕ ໍາ່ ແລະ ລະອຽດອອ່ນ 

ການອອກແບບສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ

(ເຄື່ ອງໝາຍ) ຕວົຢາ່ງ 

• ແບບຟອມ ແລະ ຮບູແບບ 

• ສ ີແລະ ການສາໍພດັ 

• ໂທນຂອງສຽງ 

• ຮບູພາບປະກອບ 

ຮບູແບບຂອງທາໍມະຊາດ ແລະ ສສີນັ 

ສະຫງບົຕາມຮບູແບບລກັສະນະຂອງທອ້ງຖິ່ນ 

ທາໍມະຊາດ ແລະ ການອອກແບບພາບລກັ

ສະເພາະຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ການສາ້ງໃຫເ້ປັນ

ຮບູເປັນຮາ່ງ. 

 
 

   

 ສະຫຸຼບແລວ້, ການທອ່ງທຽ່ວທາງອາກາດແມນ່ກາຍເປັນທ່ີນຍິມົໃນປະຈບຸນັເຊິ່ ງນກັທອ່ງທຽ່ວມ ີ
ຄວາມສາມາດຈາ່ຍໄດ ້ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກໍ່ ເຂ້ົາເຖງິງາ່ຍຂຶນ້ໂດຍຜາ່ນທາງອນີເຕິເນັດ, ລກູຄາ້ຈະ
ສາມາດເລືອກຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງພວກເຂົາຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມທີາງ
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ເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ ັ່ງນ ັນ້, ຈິ່ ງເປັນສິ່ ງທ້າທາຍຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີຈະຕອ້ງສາ້ງຈດຸແຕກຕາ່ງ 
ແລະ ນາໍສະເໜີຈດຸຂາຍທ່ີມຄີນຸຄາ່ທ່ີເປັນເອກະລກັ. 

3.2 ການກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 
3.2.1 ບດົບາດທາງຍດຸທະສາດຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ. 

         ການແຂງ່ຂນັເພ່ືອຍາດອດັຕາສວ່ນເຂ້ົາໃນຕະຫຼາດແມນ່ນບັມ ືນ້ບັສງູ ແລະ ພບົວາ່ປະສບົການ
ທາງດາ້ນອາລມົ ແລະ ຄນຸຄາ່ດາ້ນຄວາມຮູສ້ຶກແມນ່ມຜີນົຕ່ໍລກູຄາ້ຫຼາຍກວາ່ຮບູລກັພາຍນອກ ແລະ 
ລາຄາ. ການສືື່ ຄວາມໝາຍຜ່ານສນັຍາລກັແມນ່ເປັນຈດຸແຂງ່ຂນັໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ. ຕ ັງ້ແຕ່ມ ີ
ການຈດັຕ ັງ້ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ ເພ່ືອບໍລິຫານຈດັການ
ພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ ຍິ່ ງເຮັດໃຫສ້ນັຍາລກັໄດຮ້ບັປະສິດທິພາບມຄີນຸຄາ່ສງູ ແລະ ເປັນ
ເຄື່ ອງມທ່ີືມພີະລງັຢູໃ່ນກາໍມ.ື  
 ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັສາມາດໃຫນ້ຍິາມຂອງຄນຸລກັສະນະຜະລິດຕະພນັ ແລະ ຄນຸຄາ່ທ່ີ
ເປັນເອກະລກັສະເພາະ ທງັສອງດາ້ນຄື: ສີ່ ງທ່ີແນມເຫັນດວ້ຍຕາເປ່ົາ ແລະ ສີ່ ງທ່ີບ່ໍສາມາດຈບັຕອ້ງ
ໄດ.້ ຄນຸລກັສະນະຕາ່ງໆເລ່ົານ ັນ້ຈະເຊື່ ອມໂຍງເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ການຮບັຮູຈ້າກພາຍ
ນອກໂດຍສນັຊາດຕະຍານ. 
    ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັບ່ໍພຽງແຕເ່ປັນເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ເທ່ົານ ັນ້ (ໂລໂກ,້ ການວາດ ຫືຼ 
ຮບູພາບ), ແຕມ່ນັຍງັເປັນປະສບົການ ແລະ ພາບພດົເຊິ່ ງເປັນສນັຍາລກັທ່ີມຄີນຸຄາ່ ແລະ ຈດຸຂາຍ.ຫືຼ 
ເວ້ົາອີກຢ່າງໜ່ຶງຄື ການໃຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາ. ມນັຖກືສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອເປັນສນັຍາລກັແຫງ່ປະສບົການທ່ີນກັ
ທອ່ງທຽ່ວສາມາດຄາດຫວງັຈາກຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້. 
3.2.2 ສິ່ ງທາ້ທາຍສາໍລບັການກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ. 
    

ການເຮັດໃຫ້ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັມຄີວາມໂດດເດ່ັນ ແລະ ປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດນ້ ັນ້, 
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ປະເຊນີໜາ້ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍຢາ່ງລວມມ:ີ 

ງບົປະມານທ່ີຈາໍກດັ: ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ບ່ໍມແີຫຼງ່ທຶນມາຊວ່ຍດາ້ນການ
ໂຄສະນາຜະລິດຕະພນັ ເພ່ືອຍາດແຍງ່ອດັຕາສວ່ນລາຍຮບັຈາກນກັທອ່ງທຽ່ວສິ່ ງທາ້ທາຍຈຶ່ງແມນ່ການ
ໂຄສະນາດວ້ຍຄວາມສະຫຼາດໂດຍນາໍໃຊງ້ບົປະມານທ່ີຈາໍກດັ”ບ່ໍແມນ່ການໂຄສະນາທ່ີມລີາຍຈາ່ຍສງູ” 

ການແຊກແຊງທາງການເມອືງ: ສນັຍາລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງແມນ່ສື່ ເຖງິລກັສະນະຊາດ, 
ດ ັງ່ນ ັນ້ ໃນດາ້ນຫຼກັການ ການເມອືງແມນ່ພບົວາ່ມນັຍາກທ່ີຈະຍອມຮບັການສາ້ງສນັຍາລກັ ໂດຍປາດ
ສະຈາກການແຊກແຊງດາ້ນການເມອືງເພ່ືອພດັທະນາຍຸດທະສາດການກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນ

ເອກະລກັ. 

ການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລອ້ມທາງພາຍນອກ: ໃນຂະນະທ່ີສນັຍາລກັພອ້ມນາໍສະເໜີ ແລະ ພດັທະ 
ນາຂຶ້ນມາແລວ້ ໃນນ ັນ້ປະກອບມໄີລຍະເວລາທ່ີແນນ່ອນຂອງໄລຍະການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເນືືອ້ຫາ
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ລາຍການນາໍສະເໜີ ແຕ່ບງັເອີນມເີຫດການຈາກພາຍນອກເຊ່ັນ: ການຂດັແຍງ່, ໄພພິບດັ ແລະ 
ອື່ ນໆ ສາມາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງໂດຍກງົຫາຄວາມໜ້າເຊື່ ອຖ ືແລະ ຄວາມສາໍເລັດຕ່ໍຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງນ ັນ້. 

ສິ່ ງທ້າທາຍດາ້ນການນາໍສ ົ່ງຂໍຄ້ວາມ: ການເຮັດຕາມສນັຍາທ່ີໃຫ້ໄວໃ້ນການກາໍນດົສນັຍາລກັອາດມີ
ການບກົພອ່ງຈາກຫຼາຍປດັໄຈເຊ່ັນ: ຂາດຊບັພະຍາກອນມະນດຸທ່ີມຄີວາມສາມາດ, ໂຄງຮາ່ງພ້ືນຖານ 
ແລະ ປດັໄຈການນາໍສະເໜີອື່ ນໆ.  

ການສາ້ງຄວາມເຊື່ ອມເສຍ: ການກາໍນດົຍຸດທະສາດ ແລະ ຄນຸຄາ່ຂອງສນັຍາລກັ ສາມາດຖກືທາໍ
ລາຍໂດຍການປະຕິບດັ ແລະ ບໍລິການຕ່ໍນກັທ່ອງທ່ຽວແບບສໍ້ລາດບງັຫຼວງເຊ່ັນ: ທ່ີຈດຸກວດຄນົເຂ້ົາ
ເມອືງ, ຈດຸຮກັສາຄວາມປວດໄພ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ສິ່ ງທ້າທາຍຂອງການສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງ: ການສື່ ສນັຍາລກັອອກໄປແມນ່ຈະຕອ້ງມຄີວາມສະໝ ໍາ່
ສະເໝີບ່ໍວາ່ໄລຍະເວລາຈະຜາ່ນໄປດນົປານໃດກໍ່ຕາມ ແລະ ປະສບົການທ່ີໄດຮ້ບັກໍ່ຄວນໃຫຕ້ງົກບັສິ່ ງ
ທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີໄວໃ້ນສນັຍາລກັນ ັນ້ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເກດີຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງກນັ 
ເພ່ືອເຮັດໄດຕ້າມນີ ້ມນັຂຶນ້ກບັການຮວ່ມມຈືາກພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ສນັຍາລກັ (ເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້) ທ່ີດສີາມາດສາ້ງຄນຸຄາ່ ແລະ ມພີະລງັ
ທ່ີສດຸ, ເຊ່ັນຕວົຢ່າງຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ລະບເຸຖງິມນູຄາ່ຂອງສນັຍາລກັ (ເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້) ເຊິ່ ງສະແດງ

ໃຫເ້ຫັນອດັຕາສວ່ນຕະຫຼາດການລງົທຶນຂອງບໍລິສດັ
12. 

ສນັຍາລກັ (ເຄື່ ອງ   
ໝາຍການຄາ້) 

ການລງົທືນໃນ

ຕະຫຼາດ. 
ມນູຄາ່ຂອງສນັຍາລກັ

(ເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້) 
ມນູຄາ່ເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ 
% ຕະຫຼາດການລງົທຶນ 

Coca-cola 124,780 67,394 54 

McDonald’s 33,340 25,001 74 

Heinz  13,080 7,026 54 

 
 

 

 

3.2.3 ຜນົປະໂຫຍດທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການມສີນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັທ່ີມປີະສດິທິຜນົ. 
  

                                            

12 Interbrand, (2004), Best Global Brands, (Online),available:http://www.interbrand.com (11-04-07) 
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ກໍ່ຄືກບັຜະລິດຕະພນັອື່ ນໆ, ການສາ້ງເອກະລກັສະເພາະແມນ່ເປັນສິ່ ງທ່ີທ້າທາຍຢູ່ສະເໝີສາໍ
ລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ ແລະ  ຍງັມຫຼີາຍຄນຸລກັສະນະປະກອບ ເພ່ືອໃຫ້ສນັຍາລກັຢູ່ລອດ 
ແລະ ເຕີບໃຫຍໄ່ປກບັການແຂງ່ຂນັຕະຫຼາດໂລກ. ສີ່ ງທ່ີກາ່ວຂາ້ງລຸມ່ນີແ້ມນ່ຜນົປະໂຫຍດທ່ີໄດຮ້ບັ
ຈາກການມສີນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັທ່ີມປີະສດິທ່ີຜນົ. 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງເປັນທ່ີຮບັຮູ ້ແລະ ສາ້ງຄວາມດງຶດດູໃຫຢ້າກມາທຽ່ວ. ສນັຍາລກັທ່ີເບິ່ ງໜາ້
ຕື່ ນເຕ້ັນ ແລະ ຄ ົນ້ຫາ ແມນ່ສາມາດດງຶດດູຈດິໃຈລກູຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມຈື່ຈາໍສະຖານທ່ີນ ັນ້ໆ ແລະ ລວມ
ສະຖານທ່ີນ ັນ້ເຂ້ົາໃນລາຍການທ່ຽວຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນ ັນ້ສື່ ຕາ່ງໆຍງັສາມາດນາໍສະເໜີຕ່ໍ
ສາທາລະນະຊນົ ແລະ ອອກຂາ່ວ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫສ້ນັຍາລກັມມີນູຄາ່ ແລະ ເປັນທ່ີນຍິມົ. 
ຄວາມໄວວ້າງໃຈຂອງລກູຄາ້: ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັແມນ່ການສາ້ງສາຍສາໍພນັ
ກບັລກູຄາ້ປະຈາໍ, ຕວົຢາ່ງຈດຸໝາຍປາຍທາງໜ່ຶງສາມາດເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ເພ່ິງພໍໃຈ ແລະ ຮູສ້ກຶຄຸມ້ຄາ່, 
ສາໍພດັໄດ ້ແລະ ມຜີນົຕ່ໍອາລມົຈດິ ຖາ້ເຮັດໄດແ້ບບນີລ້ກູຄາ້ຈະກາຍເປັນຜູໂ້ຄສະນາ ແລະ ນກັການ
ທດູ ໃຫກ້ບັຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້. 
ມນູຄາ່ດາ້ນການຄາ້:  ຖາ້ຫາກສນັຍາລກັໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ເປັນທ່ີຮູຈ້ກັແລວ້ມນັສາມາດເພ່ີມມນູ
ຄາ່ໄດຫຼ້າຍເຊ່ັນການກະຕກຸຍກຸຍູຫ້ນັມາສນົໃຈຢາກຈະທຽ່ວຊມົ. ໝາຍຄວາມວາ່ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງແມນ່ສາມາດສະຫງວນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສນັຍາລກັດ ັງ່ກາ່ວ. 
ສາມາດສາ້ງຖານຂໍມ້ນູລກູຄາ້ປະຈາໍ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນລາຍຈາ່ຍໃນການໂຄສະນາເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັ 
ຊວ່ຍໃຫມ້ເີງ ື່ອນໄຂດາ້ນກນົລະຍດຸການຂາຍຜະລິດຕະພນັ. 
ພ້ືນຖານຂອງຄວາມພະຍາຍາມປະສານງານກບັພາກທລຸະກດິ/ພາກເອກະຊນົ: ສນັຍາລກັທ່ີສື່ ເຖງິມວີິ
ໃສທດັ ແລະ ແນວທາງທ່ີດ ີກໍ່ປຽບເໝືອນການມພີາຫະນະປະສານງານ ແລະ ຖາ້ຫາກພາກສວ່ນລດັ 
ແລະ ພາກເອກະຊນົຮວ່ມມກືນັເປັນລກັສະນະການເຮັດວຽກແບບຄອບຄວົ ໂດຍນາໍໃຊສ້ນັຍາລກັດຽວ
ກນັສ ົ່ງເສີມ ແລະ ເພ່ີມມນູຄາ່ໃຫ້ກບັຜະລິດຕະພນັ ແນນ່ອນການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັແມນ່ຈະໄດຮ້ບັ  
ໝາກຜນົດກີວ່າການເຮັດແບບພໍໃຜພໍລາວ. 
ພ້ືນຖານຂອງການສາ້ງບນັດາເຄື່ ອງມສືື່ ສານທ່ີປາດສະຈາກສິ່ ງກດີຂວາງ. ແບງ່ກຸ່ມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ 
ແລະ ສາ້ງສື່ ສິ່ ງພິມໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ. ການອອກແບບສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຈະຊວ່ຍເລ່ືອງຂອງພ້ືນຖານການໂຄສະນາ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງໃຫແ້ກຜູ່ປ້ະກອບການ ແລະ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້ ເຊິ່ ງເອີ້ນ
ວາ່ “ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຫຼກັ” (mother brand) 

ການສາ້ງພາບພດົກວ້າງກວ່າການທ່ອງທ່ຽວ: ການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັໄປຄຽງຄູກ່ບັດາ້ນ

ອື່ ນ ມນັເປັນການຮບັຮອງ ແລະ ປິດສິ່ ງທ່ີເຄຍີເປັນມາ ສາໍລບັອດຸສາຫະກາໍອື່ ນເຊ່ັນວາ່: ການຜະລິດ

ຮບູເງາົ, ການສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ກະສກິາໍ, ຜະລິດຕະພນັເຫ້ົຼາແວັງ ແລະ ອື່ ນໆ... 
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3.2.4 ປດັໄຈທ່ີນາໍໄປສູຄ່ວາມສາໍເລັດ. 

 ຄວາມສາໍເລັດຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັໝາຍເຖງິການໄດຮ້ບັຊບັພະຍາກອນອນັມຄີາ່, 

ແຕວ່າ່ການທ່ີຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດນ້ ັນ້ແມນ່ຂຶນ້ກບັຫຼາຍປດັໄຈທ່ີສາໍຄນັຄດື ັງ່ນີ:້ 

ຄວາມເຊື່ ອຫມ ັນ້ຕ່ໍກບັສນັຍາລກັ (Brand Credibility): ສນັຍາລກັເປັນສື່ ບອກເຖງິຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາທ່ີຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງໜ່ຶງມໃີຫຕ່ໍ້ນກັທ່ອງທ່ຽວດາ້ນປະສບົການ ແລະ ຄວາມຄຸມ້ຄາ່. ດ ັງ່ນ ັນ້, ມນັຈະສາ້ງ
ຄວາມຄາດຫວງັໃຫລ້ກູຄາ້ໂດຍອດັຕະໂນມດັ. ປະສບົການທ່ີໄດຮ້ບັຕອ້ງສອດຄອ່ງເພ່ືອຮກັສາພາບພດົ
ທ່ີດຂີອງຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້.  
ສາມາດສື່ ສານກບັລກູຄາ້ (Deliverable): ໜ່ຶງໃນຂໍຫ້າ້ມຂອງສນັຍາລກັແມນ່ການບ່ໍໃຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາ
ເກນີຈງິ ຫືຼ ຕ ໍາ່ກວ່າຄວາມເປັນຈງິ. ການອອກແບບສນັຍາລກັຄວນມກີານກວດສອບເພ່ືອໃຫແ້ນໃ່ຈ
ເຖງິປະສດິທິພາບທ່ີສນັຍາລກັໄດໃ້ຫໄ້ວ.້ 
ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ (Differentiating): ຈຸດໝາຍປາຍທາງຄວນຫີຼກລ້ຽງ “ຄືກນັ” ລງົໃນລາຍ
ການທອ່ງທຽ່ວ. ສນັຍາລກັຄວນຊີບ້ອກຈດຸທ່ີແຕກຕາ່ງ ແລະ ພະຍາຍາມບ່ໍຮຽນແບບຈາກສນັຍາລກັທ່ີ
ປະສບົຜນົສາໍເລັດມາແລວ້ ຫືຼ ຕາມແບບຂອງຍດຸທະສາດຄນົອື່ ນ.  
ການສື່ ຄວາມໝາຍ (Conveying powerful ideas): ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັແມນ່ສື່ ເຖິງຈດິໃຈ 
ແລະ ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງລກູຄາ້ ແລະ ຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້. ສນັຍາລກັຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດຢ້າ່ງ
ແນນ່ອນຖາ້ມນັສາມາດສື່ ເຖງິແນວຄວາມຄດິ, ຄວາມຄຸມ້ຄາ່ ແລະ ລກັສະນະຂອງຕວົມນັເອງ ໄປໃຫ້
ເຖງິຕະຫຼາດ. 
ການເອົາໃຈໃສສ່າ້ງສາຍສາໍພນັກບັເພ່ືອນມດິທາງການຄາ້ (Enthusing for trade partners): 

 ອງົກອນພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ພຽງແຕຢ່່າງ
ດຽວບ່ໍສາມາດຂະຫຍາຍ ຫືຼ ຖາ່ຍທອດຈດຸຂາຍຂອງສນັຍາລກັໄດ.້ ຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງຈະສາໍ
ເລັດໄດກ້ໍ່ຍອ້ນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພາກທລຸະກດິທ່ີຈະຊວ່ຍຂບັເຄື່ ອນການທອ່ງທຽ່ວ ພາຍໃຕກ້ານຊີ້

ນາໍຂອງລດັຖະບານ. ສນັຍາລກັທ່ີໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດຄວນໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຢ່າງຄກັແນ ່ແລະ ນາໍ
ໃຊໂ້ດຍພາກທລຸະກດິທ່ີຢູໃ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້.  

ສ ົ່ງຜນົຕ່ໍຜູ້ຊມົໃຊ ້(Resonating with the consumer): ສຸດທ້າຍ, ເຖິງແມນ່ວາ່ການອອກ
ແບບສນັຍາລກັຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດເທ່ົາທ່ີຄວນ ແຕຢ່່າງໜ້ອຍກໍ່ມຜີນົຕ່ໍຜູ້ບໍລິໂພກ/ຊມົໃຊ,້ ເປັນ
ການກະຕຸນ້ໃຫພ້ວກເຂົາຢາກຈະມາທຽ່ວຊມົ ແລະ ປ່ຽນຈາກ “ຜູເ້ບິ່ ງ” ມາເປັນ “ຜູຊ້ື”້ 
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ນີແ້ມນ່ຕວົຢ່າງທ່ີສະແດງເຖງິພະລງັທ່ີມຜີນົຕ່ໍການສາ້ງສນັຍາລກັໃຫ້ມຄີວາມເຂັ້ມແຂງເຊ່ັນ: 
ການນາໍມາຊຶ່ ງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເມອືງໃຫ້ສາມາດຟ້ືນຕວົໄດ້ຈາກເຫດການຄ ັງ້ໃຫຍ່ເຊ່ັນ ໂສກ
ນາດຕະກາໍ 9/11 

 

3.2.5 ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຂອງທາ່ນ 
 

ການພດັທະນາສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັໃຫ້ປະສບົຜນົສາໍເລັດ, ໂດຍພ້ືນຖານແມນ່ໜ່ຶງຈະ
ຕອ້ງມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ. ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງອາດຈະ
ມປີະສບົການ ແລະ ຜະລິດຕະພນັຫຼາກຫຼາຍທ່ີມຄີວາມແຕກຕ່າງຈາກທ່ີອື່ ນ ແຕ່ລະບ່ອນກໍ່ ມກີ ຸ່ມ່
ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີແຕກຕາ່ງກນັອອກໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ດີ, ການສາ້ງສນັຍາລກັແມນ່ອີງໃສກ່ ຸມ່
ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍເປັນຫຼກັ  ດ ັງ່ນ ັນ້ການເຮັດວໄິຈແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັເພ່ືອກາໍນດົເປ້ົາໝາຍໃຫຊ້ດັເຈນ 
ແລະ ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກຸມ່ຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ຈດຸປະສງົຫຼກັແມນ່ເພ່ືອສຶກສາສິ່ ງໃດມຜີນົຕ່ໍກຸມ່
ຕະຫຼາດເປ້ົາ ໝາຍ ແລະ ປະໂຫຍດຈາກການສກຶສາຈະເຮັດໃຫທ້າ່ນສາມາດເຂ້ົາໃຈກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາ
ໝາຍອື່ ນໆ. 
 ການສກຶສາຕະຫຼາດແມນ່ເພ່ືອການກາໍນດົຄວາມຢາກ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງກຸມ່ຕະຫຼາດ

ເປ້ົາໝາຍ ທງັສອງດາ້ນຄື: ຜະລິດຕະພນັທ່ີສາໍຜດັໄດເ້ຊ່ັນ: ທ່ີພກັ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

 “ຂ້ອຍ ຮກັ ນິວຢອກ” ປະກາດຄວາມມີຊີວິດຊີວາຂອງອຸດສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ 
ເມອືງນິວຢອກ 9/11  “ຂອ້ຍ ຮກັ ນວິຢອກ” ແມນ່ເປັນສນັຍາລກັໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມເຂັ້ມແຂງທ່ີສຸດ, 
ຍາວນານທ່ີສດຸໃນພາກພ້ືນອາເມລິກາເໜືອ ເຖງິຈະບ່ໍແມນ່ທ ົ່ວໂລກ, ແຕມ່ນັຈະດາໍເນນີໄປເປັນເວລາ 
30 ປີ. ການອອກແບບແມນ່ເປັນສວ່ນໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸເພ່ືອໃຫ້ຄນົທ ົ່ວໄປຈດົຈາໍໂລໂກ ້ເຊິ່ ງເປັນ
ອີກເມອືງໜ່ຶງທ່ີຊາວໂລກຮບັຮູ.້ ຄວາມຮູສ້ຶກທ່ີມພີະລງັນາໍມາສູກ່ານສາ້ງສນັຍາລກັ ແລະ ຄວາມ   
ໝາຍ ຜນົທ່ີຕາມມາຫລງັຈາກໂສກນາດຕະກາໍ World Trade Center, ເຮັດໃຫ້ຊາວເມອືງນິວ
ຢອກເຄົາລບົຕ່ໍຜູເ້ສຍສະຫຼະ, ຜູລ້ອດຊວີິດ ແລະ ຜູປ້ະສບົເຫດ, ຊາວເມອືງນວິຢອກມຄີວາມທະນງົ
ໃຈ ຕ່ໍກບັຊາວໂລກແມນ່ມຄີວາມຮູສ້ກຶເຫັນອກົເຫັນໃຈ ແລະ ເຫັນເຖງິຄວາມສາມກັຄເີປັນອນັໜ່ຶງອນັ
ດຽວ. ລດັຖະບານໄດຈ້ດັງານເພ່ືອຈດົຈາໍ ແລະ ລະນຶກເຖິງເຫດການ ໂດຍໄດປ້ະກາດໃຊໂ້ລໂກ ້
ແລະ ສະໂລແກນ ທ່ີບ່ໍເຄີຍມມີາກອ່ນ ເປັນຈາໍນວນເງນີ 40 ລ້ານໂດລາ, ການໂຄສະນາຫວົຂໍ ້
“ຂອ້ຍ ຮກັ ນວິຢອກ” ສາມອາທິດພາຍຫລງັເກດີເຫດການໂຈມຕີ ຈາກນ ັນ້ມນັໄດມ້ສີຽງຮຽກຮອ້ງ 
ແລະ ປ່ຽນສະຖານະການມາເປັນການສະໜບັສະໜນູເມອືງນວິຢອກ ຈາກອາທິດ ມາເປັນເດືອນ ອີງ
ຕາມການຈດັຫວົຂໍ ້“ຂອ້ຍ ຮກັ ນວິຢອກ” ໄດພິ້ສດູໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມພະຍາຍາມທ່ີປະເມນີຄາ່ບ່ໍໄດ້
ໃນການຟ້ືນຟເູມອືງແຫ່ງເສດຖະກດິ, ຍງັຄງົຮກັສາໄດທຸ້ລະກດິທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ 
ແລະ ສາໍຄນັແມນ່ການມຊີວີດິຊວີາຂອງອດຸສາຫະກາໍທອ່ງທຽ່ວເມອືງນວິຢອກ. 
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ຜະລິດຕະພນັທ່ີສາໍຜດັບ່ໍໄດຢ້າ່ງເຊ່ັນ ປະສບົການ, ຄວາມມວ່ນຊື່ ນ, ຄວາມຜອ່ນຄາຍ ຫືຼ ການປະຈນົ

ໄພ. ໂດຍປກົກະຕິແລວ້, ໃນການທອ່ງທຽ່ວ ນກັທອ່ງທຽ່ວແມນ່ມແີຮງຈງູໃຈດາ້ນອາລມົຈດິຫຼາຍກວ່າ

ເຫດຜນົອື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການທອ່ງທຽ່ວແບບພກັຜອ່ນ. ໃນອາດດີ, ການວໄິຈຕະຫຼາດແມນ່

ເລ່ັງໃສກ່ານຊອກຫາສິ່ ງທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວຕອ້ງການ ໂດຍບ່ໍໄດສ້ຶກສາວາ່ເປັນຫຍງັເຂົາຈຶ່ ງສນົໃຈມາ

ທຽ່ວ? ທາ່ນຈະກາ້ວໄປໄວເໜືອກວ່າຄູແ່ຂງ່ຖາ້ຫາກທາ່ນຮູເ້ຫດຜນົວາ່ເປັນຫຍງັ ໂດຍການສກຶສາປດັ

ໄຈທ່ີມຜີນົຕ່ໍທາງອາລມົ ເພ່ືອກາໍນດົຄວາມມກັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຜູທ່ີ້ມທີາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນ. 

 

3.2.6 ຂ ັນ້ຕອນຂອງການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ. 
  

ໃນຂະນະທ່ີຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ຮບູແບບຂອງການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັມຢີູ່ຫຼາຍວິທີ 

ເພ່ືອນາໍມາພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ຮາ່ງຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ການສະແດງເຖງິຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ອງົ

ປະກອບສາໍຄນັ ສາໍລບັການພດັທະນາຍດຸທະສາດ ການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ. 

 ກອ່ນຈະດາໍເນນີການສາ້ງສນັຍາລກັ ສິ່ ງໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັຜູຄຸ້ມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງແມນ່

ການສາ້ງແນວທາງຍດຸທະສາດ ໃຫກ້ບັຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້ກອ່ນ, ຕວົຢ່າງ ການກາໍນດົວໄິສທດັ, 

ແຮງບນັດານໃຈໃນອະນາຄດົ ແລະ ຫຼກັການພ້ືນຖານຂອງທ່ີຕ ັງ້ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ, ເຊ່ັນ

ຕວົຢ່າງ: ເຮົາມຫີຍງັທ່ີແຕກຕາ່ງຈາກຄູແ່ຂງເພ່ືອດຶງດງູຈດິໃຈແຂກ? ແຜນວາດຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ການ

ລວບລວມລກັສະນະຂອງການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ  ໃນແຜນວາດ 14: 

5 ປະໂຫຍກ ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃນການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ: 

• ຊອກຮູພ້າບພບົ, ວເິຄາະ ແລະ ແນະນາໍຍດຸທະສາດ. 

• ພດັທະນາ, ກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ 

• ອອກແບບສນັຍາລກັ. 

• ນາໍສະເໜີສນັຍາລກັ ແລະ ອອກສື່ . 

• ຄຸມ້ຄອງສນັຍາລກັ. 

 ໃນແຜນວາດຂາ້ງລຸມ່ນີແ້ມນ່ມຄີວາມຈະແຈງ້ພໍສມົຄວນ, ໃນຂະນະທ່ີທີມງານສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີ

ເປັນເອກະລກັຄວນຈະມຍີດຸທະສາດທ່ີເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມຫີວົຄິດປະດດິໂດຍສາ້ງຜາ່ນຂະບວນການ

ສາ້ງສນັຍາລກັເຄື່ ອງໝາຍ. ທກັສະ ແລະ ຄວາມເປັນຊຽ່ວຊານຕອ້ງມາກອ່ນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫຂ້ະບວນ

ການສາ້ງສນັຍາລກັມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍໃນແຕລ່ະລະດບັ. ໃນໄລຍະກາໍລງັສາ້ງສນັຍາລກັ ແລະ ຍດຸທະ

ສາດ (ກາໍນດົທິດທາງຍດຸທະສາດ, ປະເມນີພາບພບົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ກາໍນດົສນັຍາລກັ) 

ການມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ການໃຫ້ຂໍມ້ນູແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການກາໍນດົຍດຸທະສາດ ໃຫ້ອອກມາ
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ເປັນໄປຕາມທາໍມະຊາດ. ຄວນດງຶເອົານກັບໍລິຫານ,  ນກັວິໄຈ ແລະ ນກັການຕະຫຼາດ ແລະ ຜູມ້ ີ

ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້ເຂ້ົາມາມບີດົບາດ. ໃນຂະນະທ່ີສນັຍາລກັຢູ່ໃນໄລຍະ

ກາໍລງັຂບັເຄື່ ອນ(ການອອກແບບ ແລະ ການໂຄສະນາສນັຍາລກັ) ຄວນນາໍໃຊທ້ກັສະດາ້ນຫວົຄິດ

ປະດດິສາ້ງ ແລະ ການໂຄສະນາໃຫເ້ປັນໄປຕາມລກັສະນະທາໍມະຊາດ. ນກັອອກແບບ, ຜູຜ້ະລິດ, 

ນກັຂຽນ ແລະ ອື່ ນໆ ກໍ່ຄວນເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ. 

 ນີຍ້ງັສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ທິດທາງຍຸດທະສາດການສາ້ງສນັຍາລກັຄວນມາຈາກທີມງານຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ(ຕວົຢ່າງ: ເຄື່ ອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ), ໃນຂະນະທ່ີການອອກແບບ ແລະ ການສາ້ງກດິຈະກາໍ

ສ ົ່ງເສມີສນັຍາລກັ ກາໍລງັດາໍເນນີກໍ່ຄວນເຊນີຊຽ່ວຊານຈາກພາຍນອກເຂ້ົາມາມບີດົບາດຈກັຄ ັງ້ໜ່ຶງກອ່ນ

ຈະມກີານເຫັນດຕີກົລງົນາໍໃຊ.້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຜນວາດທີ 14: ຂະບວນການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ. 

ພວກເຮົາແມນ່ໃຜ, ພວກເຮົາມຫີຍງັນາໍສະເໜີ, ພວກເຮົາຕອ້ງການໃຫລ້ກູຄາ້ຮບັຮູຫ້ຍງັ? 
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3.2.7 ການພດັທະນາສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
   

 o ຜູຊ້ຽ່ວຊານຫຼກັ = ຍດຸທະສາດ                   
o ຜູຊ້ຽ່ວຊານຫຼກັ = ການອອກແບບ ແລະ ການ
ໂຄສະນາ 

ພວກເຮົາຕອ້ງການຢືນຢູ່

ຈດຸໃດ? 

ວໄິສທດັ 
ເປ້ົາໝາຍ 
ແຂງ່ຂນັ 

ທ່ີຕ ັງ້ທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ 
 

ຈະສື່ສນັຍາລກັດວ້ຍຮບູ

ແບບໃດ? 

ໂຄສະນາແບບປະສມົ

ປະສານພາຍໃຕສ້ນັຍາລກັ

ທ່ີພວກເຮົາກາໍນດົ, ການ
ນາໍໃຊສ້ື່ ແບບໃຫມ ່

ແຜນວຽກຍດຸທະສາດ

ສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນ

ເອກະລກັ 

ຈະແນໃ່ຈໄດແ້ນວໃດວາ່ 

ຂໍມ້ນູທ່ີສ ົ່ງໄປຍງັຄງົສະພາບເດມີ? 

ຄວາມເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ການຄວບຄມຸ 

ການກວດສອບ ແລະ ການຕີລາຄາ 
 

ຈະສື່ສານແນວໃດ ແລະ 

ຄາດຄະເນຄແືນວໃດ? 

ຊື່ , ໂລໂກ,້ ປ້າຍ, ພິມ, 

ສ,ີ ແບບ, ໂທນຂອງ
ສຽງ, ການເຂ້ົາ app. 

ຄນຸນະສມົບດັ 
ມນູຄາ່/ຄວາມຄຸມ້ຄາ່ 
ລກັສະນະສະເພາະຕວົ 

ຈດຸຂາຍ 

ຈດຸສາໍຄນັ 
 

ເຮົາຖກຶເບີ່ ງຄແືນວໃດ? 

ສນັຍາລກັຕ ົນ້ຕໍ. 
ຈດຸແຂງ/ຈດຸດ.ີ 

ການສາ້ງຈດິສາໍນກຶ 
ຄວາມສາໍພນັກນັ ແລະ 

ເຫດຜນົ 
 

ການອອກແບບສນັຍາລກັ 

ການສື່ ສານສນັຍາລກັ 

ພດັທະນາລກັສະນະ

ສະເພາະຂອງສນັຍາລກັ 
 

ປະເມນີພາບພດົ 

 

ການກາໍນດົທິດທາງຍດຸທະສາດ

ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

 
ການຄຸມ້ຄອງສນັຍາລກັ 

ປາຍທາງ 
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ມຫຼີາຍຄ ັງ້ທ່ີສນັຍາລກັຈດຸໝາຍປາຍທາງມອບໃຫໜ້ວ່ຍງານ/ອງົກອນໃດໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສາມາດ

ດາ້ນການອອກແບບ ແລະ ມຫີວົຄິດປະດດິສາ້ງເປັນຜູສ້າ້ງສນັຍາລກັໃຫ ້ແຕວ່າ່ບ່ໍໄດຄ້າໍນງຶເຖງິຍດຸ
ທະສາດຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ. 
 ລກັສະນະຂອງສນັຍາລກັຄວນປະກອບດວ້ຍສອງຢາ່ງທ່ີສາໍຄນັຄ:ື ຄາໍວາ່ຫວົຄດິ ແລະ ຫວົໃຈ 
ດາ້ນຫວົຄດິໝາຍເຖງິລກັສະນະທ່ີເປັນໂລຊກິ, ໃນຂະນະທ່ີຫວົໃຈໝາຍເຖງິຄນຸປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດຮ້ບັ
ທາງອາລມົຄວາມຮູສ້ກຶ . ຈດຸຂາຍ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີສື່ ສານອອກໄປຄວນອງີໃສໜ່ຶ່ງໃນສອງຢາ່ງນີ:້ 
ການສື່ ສານທ່ີມຫີວົຄດິສາມາດສື່ ເຖງິຄວາມຄຸມ້ຄາ່, ໃນຂະນະທ່ີຫວົໃຈສື່ ອອກມາດາ້ນຄວາມຮູສ້ກຶທ່ີຄຸມ້
ຄາ່ ແລະ ຂຶນ້ນາໍກນັ 
 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີດ ີ(ແຜນວາດ 15) ແມນ່ສະຫຸຼບໃຫເ້ຫັນເຖງິສາຍສາໍ
ພນັຂອງຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ກບັ ສນັຍາລກັ ເຊິ່ ງສາ້ງຂຶນ້ໃນລະຫວາ່ງຂ ັນ້ຕອນຂອງການວໄິຈບອ່ນ
ທ່ີຜູ້ຊມົໃຊມ້ກັຈະຕ ັງ້ຄາໍຖາມຂຶ້ນມາສະເໝີວາ່ ຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້ມຫີຍງັນາໍສະເໜີ ແລະ ມນັມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັພວກເຂົາຄືແນວໃດ. ຜູ້ວິໄຈ ແລະ ຜູ້ສາ້ງສນັຍາລກັ ສາມາດຄາດການວາ່ຄຸນ
ປະໂຫຍດໃດຢູຮ່ບູປີລາມດິ ແລະ ໂຄງສາ້ງມນັຕດິພນັກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຕ ັງ້ຢູໃ່ນ
ຄາໍຖາມ. ໃນຮບູປີລາມດິສາມາດຈະເປັນເຄື່ ອງມໃືນການຊວ່ຍໃຫສ້ນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸ 
ໝາຍປາຍທາງໄດຮ້ບັການໂຄສະນາ ນີ້ໝາຍຄວາມວາ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄາ້ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາຫາກນັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການສື່ ສານຂອງສນັຍາລກັຕອ້ງ
ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສນັຍາລກັ. 
 ແຜນວາດປີລາມດິສນັຍາລກັຈະມພ້ືີນຖານຂອງຄນຸຄາ່ທ່ີສາມາດຈບັຕອ້ງໄດ ້ແລະ ວດັແທກ
ໄດຂ້ອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຈະມຜີນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນອາລມົທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວຈະ
ໄດຮ້ບັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການສະຫຸຼບຈດຸຕາ່ງໆ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍຂອງການສື່ ສານຜນົປະໂຫຍດຂອງສນັຍາລກັ
ທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ກາໍນດົທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດທ່ີແຕກຕາ່ງໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ໃນ
ຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວຕອ້ງໄດຮ້ບັການກາໍນດົ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຜນວາດທີ 15: ການພດັທະນາສນັຍາລກັຜາ່ນແຜນວາດຮບູປີລາມດິ 
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6. ຈJດສໍາຄັນ ແລະ ລັກ

ສະນະຂອງຈJດໝາຍປາຍ

ທາງນັ້ນແມ່ນຫຍັງ

5. ຄJນຄ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ປະທັບໃຈ

ຂອງຈJດໝາຍປາຍທາງນ້ັນແມ່ນ

4. ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະໂດຍ

ການສ້າງສັນຍາລັກທີ່ ເປWນເອກະລັກສະເພາະຈJດ ໝ

າຍປາຍທາງ ທີ່ສື່ອອກມາຜ່ານສັນຍາລກັ-ຫວົໃຈ 

ແລະ ຫົວຄິດ ມີຫຍັງແດ່

3. ດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ຄJນປະໂຫຍດທາງດ້ານອາລົມທີ່

ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບຈາກຈJດໝາຍປາຍທາງນ້ັນ ນັກທ່ອງ

ທ່ຽວຮQ້ສຶກແນວໃດ

2. ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງທ່ີນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບຈາກຄJນລັກສະນະຈJດ

ໝາຍປາຍທາງນັ້ນ

1. ສີ່ງທີ່ສໍາພັດໄດ້, ພິສQດໄດ້, ຈJດປະສົງ, ລັກສະນະທີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກຈJດໝາຍ

ປາຍທາງນ້ັນມີຫຍັງແດ່ 

 ເນືອ້ແທຂ້ອງສນັຍາລກັ 

ຄນຸຄາ່ຂອງສນັຍາລກັ 

ລກັສະນະສະເພາະຂອງ

ສນັຍາລກັ 

ຄນຸປະໂຫຍດຕ່ໍອາລມົ 

ປະໂຫຍດທ່ີນກັ

ທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັ 

ຄນຸລກັ 

ສະນະ 
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3.2.8 ການອອກແບບສນັຍາລກັດາ້ນສະຖາປະນກິທ່ີເປັນເອກະລກັ. 
      

ການອອກແບບສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຄວນສະທ້ອນເຖງິອງົປະກອບຫຼກັຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງໃດໜ່ຶງປະກອບດວ້ຍ: ທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດ, ເຫດຜນົການສາ້ງສນັຍາລກັ (ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ) 
ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດທ່ີມຜີນົຕ່ໍອາລມົ (ຫວົໃຈຂອງການສາ້ງສນັຍາລກັ) ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງອື່ ນໆ, 
ນອກຈາກນ ັນ້ຍງັມຄີນຸລກັສະນະຂອງສນັຍາລກັ. ການອອກແບບສນັຍາລກັໃດໜ່ຶງແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ
ຢ່າງຍິ່ ງ ຊຶ່ ງຄວນຈະໄດຮ້ບັການແນະນາໍດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເພາະມນັເປັນ
ເຄື່ ອງມໃືຫກ້ບັຜູຄຸ້ມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ. ມຫຼີາຍໆຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວກາໍລງັຊອກວທີິ
ສາ້ງສນັຍາລກັເພ່ືອໃຫພ້ວກເຂົາເໜືອກວ່າຄູແ່ຂງ່. ແນນ່ອນຖາ້ເປັນສນັຍາລກັທ່ີໂຮມເອົາທ ົ່ວປະເທດກໍ່
ຈະເຮັດໃຫສ້ນັຍາລກັປະກອບດວ້ຍຫຼາຍພາກສວ່ນ (ປຽບເຫມອືນເປັນເຂັມທິດໃຫກ້ບັຫຼາຍໆສະຖານທ່ີ
ແຕກຕາ່ງກນັໄປ) 

ກລໍະນສີກຶສາ: Incredible India 

• ໃນປີ 2002/2003 ລດັຖະບານອນິເດຍໄດເ້ປີດໂຕ Incredible India ຈດຸປະສງົແມນ່ດຶງດດູ
ນກັທອ່ງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ມາທຽ່ວຊມົ ແລະ ຮວ່ມມປີະສບົການກບັເອກະລກັສະ 
ເພາະ ຂອງປະເທດອນິເດຍທ່ີນາໍມາມອບໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ. 

•  ສາ້ງສິ່ ງດຶງດດູໃຈ ແລະ ເອກະລກັສະເພາະ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນອາລມົ
ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສາ້ງເອກະລກັທ່ີສາໍຜດັໄດ,້ ເຫັນໄດໃ້ຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ 
ແຂງ. 

• ພດັທະນາສນັຍາລກັໃຫ້ຮບັຮູທ້ ົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນສນັຍາລກັທ່ີມຄີວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນເອກະລກັ
ສະເພາະຂອງປະເທດອນິເດຍ ທ່ີມຄີວາມແຕກຕາ່ງຈາກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 
ອື່ນໆ. 

• ສາ້ງທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດຄນື ໃຫປ້ະເທດອນິເດຍເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ ໂດຍ
ການສື່ສານທ່ີຊດັເຈນ ເພ່ືອເລ່ັງໃສກຸ່ມ່ຕະຫຼາດລກູຄາ້ລະດບັສງູ. 

ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີສນັຍາລກັໃຫ້ກບັກຸມ່ຕະຫຼາດນີ,້ ພວກເຂົາເລ່ັງໃສກ່ານປບັປງຸໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ແລະ 
ຄວາມກຽມພອ້ມໃນຫຼາຍດາ້ນ, ຄວາມສະອາດ, ສຂຸະອານາໄມອອ້ມຮອບບໍລະເວນທ່ີເປັນແຫຼງ່
ທອ່ງທຽ່ວມລໍະດກົ ແລະ ອະນສຸອນສະຖານຕາ່ງໆ. ກະຊວງການທອ່ງທ່ຽວຍງັໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້
ໄປອກີກາ້ວດວ້ຍການເຊື່ ອມໂຍງຂອບເຂດການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍລວມເປັນໜ່ຶງ ໃນ
ແຕລ່ະລດັ ແລະ ໝູເ່ກາະຕາ່ງໆ ເປັນການເອົາໃຈໃສທ່ີ່ດເີລີດເພ່ືອຕອ້ນຮບັນກັທອ່ງທ່ຽວຕ ັງ້ແຕ່
ມ ືທ້າໍອດິ ຈນົຮອດມືເ້ດນີທາງກບັ. 
ກະລນຸາເບ່ິງເພ່ີມເຕີມໄດທ່ີ້ See: www.incredibleindia.org 

ຈດຸປະສງົຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງອນິເດຍແມນ່: 
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 ການວເິຄາະວໄິຈ ຖກືເຜີຍແຜສ່ນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັທາງດາ້ນສະຖາປດັ ຈະຊວ່ຍໃຫ້
ຜູ້ໂຄສະນາດາ້ນການຕະຫຼາດໄດເ້ຫັນຢ່າງຈະແຈງ້ດາ້ນການປະກອບສວ່ນຂອງອງົປະກອບຕາ່ງໆ 
ຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ. ອນັນີເ້ປັນເຄື່ ອງມທ່ີືສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງສນັຍາລກັໂດຍລວມ ແລະ ສນັຍາລກັຍອ່ຍ.  
 ເພາະສະນ ັັນ້, Britain ແມນ່ສນັຍາລກັລວມ ແລະ ສນັຍາລກັຍ່ອຍແມນ່ England, 

Scotland, Wales, and London ແລະ ໃນເວລາດຽວກນັກໍ່ສາມາດເປັນໄດທ້ງັສອງແບບ. 

 

                                                    

ສນັຍາລກັລວມ ສນັຍາລກັຫຼກັ 

ສນັຍາລກັຍອ່ຍ 
ສນັຍາລກັທ່ີໄດຮ້ບັຮອງ ເຮອືນຂອງສນັຍາລກັ 

Nepal 

New Zealand-ໜ່ຶງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ, 

ສນັຍາລກັຫຼກັທ່ີເປັນ

ໜ່ຶງດຽວ 

Britain incorporating 

sub-brands London, 

England, Scotland, 

Wales 

Florida ເປັນສນັຍາລກັ

ທ່ີໄດຮ້ບັຮອງ ມຫຼີາກ

ຫຼາຍເຊ່ັນ: ສວນສາທາ 

ລະນະ ແລະ ແຫຼງ່

ທອ່ງທຽ່ວ 

Australia’s ໃນແຕລ່ະ

ເຂດປກົຄອງແມນ່ມ ີ

ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອ 

ກະລກັ ແລະ ຍດຸທະ

ສາດເປັນຂອງພວກ

ເຂົາເຈົາ້ເອງ 

 

 

 

 

  

 ການຈະເຮັດໃຫສ້ນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັເກດີຂຶນ້ຈງິຕາມດ ັງ່ທ່ີໄດໃ້ຫສ້ນັຍາໄວນ້ ັນ້ ຊຸມຊນົ 
ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຄວນມຄີວາມສດັທາ ແລະ ຢູກ່ບັມນັ. ມນັເປັນທ່ີຮູຈ້ກັກນັດວີາ່ ສນັຍາລກັ
ທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດແມນ່ຂຶນ້ກບັປະຊາຊນົຂອງພວກເຮົາ, ແຕໃ່ນຂະນະດຽວກນັພວກເຂົາກໍ່ສາມາດ
ເປັນສດັຕທ່ີູມຜີນົຮາ້ຍຕ່ໍສນັຍາລກັໄດເ້ຊ່ັນດຽວກນັ ໂດຍສະເພາະຖາ້ພວກເຂົາບ່ໍມຄີວາມພໍໃຈໃນເນືອ້
ໃນຂອງການນາໍໃຊສ້ນັຍາລກັ. 
 ດ ັ່ງນ ັນ້, ຈິ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມກີານສື່ ສານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ພາຍໃນໃຫ້ເປັນຂະບວນການ ໂດຍ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄສະນາໃຫຊຸ້ມຊນົໄດເ້ຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຕ່ໍຄນຸຄາ່ຂອງສນັຍາລກັ, ເຊ່ັນ: 

Degree of Separation ສາໍຄນັທ່ີສດຸ                                                              ສາໍຄນັຫນອ້ຍ 
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ສາ້ງກດິຈະກາໍປູກຈດິສາໍນກຶໃຫ້ກບັໂຮງຮຽນ, ການແຂງ່ຂນັຄວາມພາກພມູໃຈທ່ີມສີນັຍາລກັທ່ີເປັນ
ເອກະລກັ ຕວົຢາ່ງ ບດົເພງທ່ີສະແດງເຖງິສນັຍາລກັ, ການແຂງ່ຂນັສລີະປະ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 ສິ່ ງໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັໃນການຂບັເຄື່ ອນ ໃຫ້ມກີານນາໍໃຊສ້ນັຍາລກັເປັນຂະບວນກໍ່ຄື ຄວາມ

ກະຕືລືລ ົນ້ຂອງຜູ້ນາໍພາ (ພາກລດັ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ນາໍຊຸມຊນົ) ຜູ້ທ່ີຈະເປັນນກັການທູດ

ເຜີຍແຜໂ່ຄສະນາ ແລະ ເພ່ີມມນູຄາ່ໃຫກ້ບັສນັຍາລກັໃຫກ້ບັສງັຄມົໄດຮ້ບັຮູຢ້າ່ງກວ້າງຂວາງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ພາກທີ IV 

ການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ ສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ. 
 

ການກາໍນດົວໄິສທດັ ແລະ ຈດຸປະສງົທ່ີຈະແຈງ້ຂອງທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີເປັນ
ເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວເປັນຈດຸສມຸຫຼກັຂອງຍດຸທະສາດທ່ີຈະເປັນທິດທາງໃນ
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ການດງຶດດູເອົານກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມທີາ່ແຮງໃຫມ້າຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ດ ັງ່ນ ັນ້ຈຶ່ງ
ມຄີວາມຕອ້ງການຮບູແບບສະເພາະ ແລະ ການປະສມົປະສານກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດທ່ີມຄີວາມສມົ
ດນູ. 

ໃນໄລຍະຫຼາຍກວາ່ 10 ປີຜາ່ນມາ, ອິນເຕີເນັດໄດບ້ນັລກຸານເຂ້ົາເຖງິກຸມ່ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ

ເປ້ົາໝາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ຊຶ່ ງມຜີູຊ້ມົໃຊອ້ິນເຕີເນັດຫຼາຍກວາ່ 1 ຕື້ຄນົຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ເຊ່ັນດຽວກບັ

ການຕະຫຼາດຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດນບັມ ືຍ້ິ່ ງເພ່ີມຄວາມສາໍຄນັ. ຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັການສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍ

ການຕະຫຼາດຜາ່ນທາງອເີລັກໂທຼນກິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສາຍພວົພນັທ່ີດກີບັລກູຄາ້ສາມາດເບິ່ ງໄດໃ້ນ

ຂໍທີ້ 7.4 ຂອງພາກທີ 7. 

 

4.1 ທາ່ອຽ່ງຂອງການຕະຫຼາດໃນປະຈບຸນັ. 

 ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ການທອ່ງທຽ່ວ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກທາ່ອຽ່ງຕາ່ງໆຂອງຈາໍນວນນກັທອ່ງ

ທຽ່ວ, ແຕບ່າງຄ ັງ້ກໍ່ ເປັນສິ່ ງທ່ີກງົກນັຂາ້ມສາມາດເປັນໄປໄດໃ້ນຮບູແບບຕາ່ງໆໃນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີແຕກ

ຕາ່ງກນັ. 

 ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນເຫັນ

ຄວາມສາໍຄນັເຖິງທ່າອ່ຽງຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊີ້ນ າໍໃນການພ ັດທະນາຜະລິດຕະພ ັນ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕນົໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັທ່າອຽ່ງເຫ່ົຼານີ ້ຊຶ່ ງຈະມຜີນົໂດຍກງົ ຫືຼ ທາງອອ້ມຕ່ໍກບັທາງ

ເລືອກ ແລະ ພຶດຕກິາໍຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

 ຂາ້ງລຸມ່ນີແ້ມນ່ທາ່ອຽ່ງສາໍຄນັທ່ີເກດີຂຶນ້ໃໝທ່ີ່ອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສະພາບຂອງຕະຫຼາດຄ:ື 

ທາງດາ້ນປະຊາກອນ: 

• ໃນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຈີດຸອີ່ ມຕວົແລວ້ເຊ່ັນ: ເອີລບົ ແລະ ອາເມລິກາເໜືອ, ປະຊາກອນ

ທ່ີຢູ່ໃນເກນອາຍສຸງູຍງັມກີານເຄື່ ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເພາະສະນ ັນ້ເພ່ືອດງຶດດູ

ກຸມ່ນກັທອ່ງທຽ່ວເຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງໄດພ້ດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວທາງດາ້ນສຂຸະພາບ. 

• ຢູ່ໃນເກນອາຍຸອື່ ນໆ, ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປັນໄວໜຸ່ມ ມເີງນິໃຊ້ຈາ່ຍຫຼາຍກວ່າ ແລະ 

ກາຍເປັນກຸມ່ຕະຫຼາດທ່ີມຄີວາມໝາຍສາໍຄນັ ກລໍະນດີ ັງ່ກາ່ວນີເ້ກດີຂຶນ້ຈາກປະເທດທ່ີມາຂອງ

ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີຫາກໍ່ ເກດີຂຶນ້ໃໝ ່(ຈນີ). ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວໄວໜຸມ່ຈະ

ສາ້ງໂອກາດໃນການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບຜະຈນົໄພແລະມກີານເຄື່ ອນໄຫວຫຼາຍຂຶນ້. 

• ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ເຫັນວາ່ເວລາສາໍລບັການພກັຜອ່ນຢອ່ນອາລມົເພ່ີມຂຶນ້, ແຕວ່າ່ສາໍລບັກຸມ່ຄນົ

ຮ ັງ່ມແີລວ້ມຄີວາມກດົດນັຫຼາຍກວາ່ ແລະ ໃຊເ້ວລາຢາ່ງຄຸມ້ຄາ່ດວ້ຍແນວຄວາມຄດິຄ:ື ເວລາ

ເປັນເງນິເປັນຄາໍ ໂດຍສະເພາະແລ້ວຈະອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ
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ການທອ່ງທຽ່ວໃຫສ້ອດຄອ່ງເປັນສິ່ ງບ ົ່ງບອກເຖງິຄວາມຕອ້ງການໃນການພດັທະນາຜະລິດຕະ

ພນັການທອ່ງທຽ່ວໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງກຸມ່ຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວນີ.້ 

• ເວລາໃນການເດີນທາງສ ັນ້ລງົ, ເພາະສະນ ັນ້ຈຶ່ ງເກີດມທີ່າອຽ່ງຂອງການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນໃໝ ່

“ການປະຢດັເວລາ” ຕວົຢ່າງ: ຊືລ້າຍການທ່ອງທ່ຽວໃນຊວ່ງວນັພກັ ຫືຼ ການເດນີທາງທ່ອງ

ທຽ່ວເພ່ືອສະແຫວງຫາປະສບົການຂອງຊວີດິ. 

• ທ່າອ່ຽງຂອງການທ່ອງທ່ຽວທ ົ່ ວໄປແມນ່ເກີດມ ີການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຕວົເອງ

(ເອກະລາດ) ຊຶ່ ງຈະບ່ໍແມນ່ການຊືລ້າຍການທອ່ງທຽ່ວແບບທ່ີເຄຍີເຮັດມາ. ແນວໃດກດໍສີາໍລບັ

ນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມເີວລາຈາໍກດັແມນ່ຈະຊອກຫາຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວທ່ີຈາ່ຍເທ່ືອດຽວ 

ແຕໃ່ຫສ້າມາດໄດເ້ຫັນໄດທ້່ຽວຫຼາຍໆບອ່ນ ຊຶ່ ງເອີ້ນວາ່ລາຍການທ່ອງທ່ຽວຖກືຊື ້ແລະ ຈາ່ຍ

ເທ່ືອດຽວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກລໍະນສີກຶສາ: ເຄອືຂາ່ຍອງົກອນການທອ່ງທ່ຽວໂດຍການຮວ່ມມຂືອງຫຼາຍພາກສວ່ນ: 

ເຄືອຂາ່ຍດ ັ່ງກາ່ວຕ ັງ້ຢູ່ປະເທດການາດາ ເພ່ືອລວບລວມ, ວິເຄາະ ແລະ ແຈກຢາຍບນັດາຂໍມ້ນູ 
ເພ້ີມເຕີມ ເພ່ືອຊຸກຍູຍ້ກົລະດບັການແຂງ່ຂນັຂອງອດຸສະຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ ຂອງຄວິເບັກ ແລະ 
ຊວ່ຍໃນການຕດັສິນໃຈຂອງຜູກ້າໍນດົນະໂຍບາຍ ໃນການກາໍນດົຍຸດທະສາດ. ເວັບໄຊຂອງເຄືອ
ຂາ່ຍນີໄ້ດມ້ເີນືອ້ໃນກຽ່ວກບັຫຼາຍຫວົຂໍ ້ໂດຍສະເພາະແມນ່ແນວໂນມ້ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ຜນົກະທບົທ່ີມຂີອງການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້. ຫວົຂໍທ່ີ້ສາໍຄນັຫຼາ້ສດຸປະກອບມ:ີ 
• ຫວົຂໍກ້ານສາ້ງຄວາມເປັນກາງໃຫ້ທາດກາກບອນ: ເຄືອຂາ່ຍດ ັ່ງກາ່ວໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວ

ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການສາ້ງກດິຈະກາໍໃຫ້ທາດກາກບອນເປັນກາງ ໂດຍປະກອບສວ່ນໃຫ້

ຫຸຼດຜ່ອນການນາໍໃຊອ້າຍກາ໊ສເຮືອນແກວ້ ແລະ ຕ່ໍສູກ້ບັການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ. ແນວ

ໂນມ້ນີນ້ກັທອ່ງທຽ່ວສາມາດເບ່ິງໄດໃ້ນເຄອືຂາ່ຍນີ.້ 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບນັຫາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ: 

• ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນທາງດາ້ນ

ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົກາຍເປັນທາ່ອຽ່ງຕ ົນ້ຕໍໃນປະຈບຸນັ. 

• ຜນົກະທບົຂອງສິ່ ງຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີຕ່ໍ້ກບັການທອ່ງທຽ່ວປະກອບມຄີ:ື 

- ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັການບາໍລງຸຮກັສາໂຮງແຮມ, ຣສີອດທ່ີເປັນລກັສະນະທາໍມະຊາດເພ່ີມ

ຂຶນ້. 

- ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນກະແສນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ. 

- ມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຫຼາຍຂຶນ້ສາໍລບັ “ການທອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັ” ແລະ ການຖື

ເອົາທາໍມະຊາດເປັນຫຼກັໃນການໄປພກັຜອ່ນ. 

- ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມເພ່ີມຂຶນ້. 

ປດັໄຈດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 

• ໃນຍກຸໂລກາພິວດັນີກ້ານທ່ອງທ່ຽວເຮັດໃຫມ້ກີານຄາ້ ແລະ ການບໍລິການເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍສະ

ເພາະແລວ້ແມນ່ການບໍລິການທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ.  
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• ປດັໄຈດ ັ່ງກາ່ວໄດກ້ໍ່ ໃຫເ້ກດີມຈີດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ແລະ ກຸມ່ຕະຫຼາດທ່ອງ

ທ່ຽວໃໝ່. ແຕ່ວາ່ການແຂງ່ຂນັ ເພ່ືອຍາດຕະຫຼາດກໍ່ ນບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶ້ນລະຫວາ່ງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຢູໃ່ນໂລກ. 

• ນອກຈາກນ ັນ້ຍງັຈະນາໍໄປສູຄ່ວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນແຮງງານຫຼາຍຂຶນ້ເຂ້ົາໃນແຕລ່ະໜ້າທ່ີ

ວຽກງານ ແລະ ໂດຍສະເພາະແລວ້ການຈາ້ງງານເປັນຄນົຕາ່ງປະເທດເພ່ີມຂຶນ້. 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ: 

ປະຈບຸນັຄວາມຮູສ້ຶກບ່ໍປອດໄພມທີ່າອຽ່ງນບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶ້ນສາເຫດກໍ່ ເນື່ ອງມາຈາກສະພາບກໍ່

ການຮາ້ຍ ຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ນກັທ່ອງທ່ຽວເອງກໍ່ ໄດໃ້ຫ້ຄວາມສນົໃຈຕ່ໍບນັຫາ

ດ ັງ່ກາ່ວນບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ຫ້ີຼກລຽ້ງທ່ີຈະເດນີທາງໄປຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຄີວາມ

ສຽ່ງຕ່ໍຄວາມປອດໄພ. 

ທາ່ອຽ່ງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ແບບແຜນການດາໍລງົຊວີດິ: 

• ນກັທອ່ງທຽ່ວເດນີທາງໄປທອ່ງທຽ່ວແມນ່ມແີຮງບນັດານໃຈ ໂດຍສະເພາະແມນ່ແຮງຈງູໃຈໃນ

ການພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ການສະແດງອອກຢ່າງສາ້ງສນັ. ນອກນ ັນ້ຍງັສະແຫວງຫາ

ປະສບົການທ່ີແທ້ຈງິບ່ໍແມນ່ການສາ້ງຂຶ້ນມາເພ່ືອການຕວົະຕ ົມ້. ທ່າອຽ່ງເຫ່ົຼານີ້ຈະມຜີນົຄື: 

ຄວາມຕອ້ງການໃນການມປີະສບົການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ເໜືອກວາ່ການໄດຮ້ບັປະສບົ

ການ ແລະ ການບໍລິການທ່ີມຄີນຸະພາບທ່ີມໃີນທກຸຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ. 

• ປະຈບຸນັນີໄ້ດມ້ນີກັທ່ອງທ່ຽວໄດໄ້ປ ແລະ ກບັມາອີກຈາໍນວນໜ້ອຍລງົ ເຮັດໃຫ້ສາ້ງຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອຮກັສານກັທ່ອງທ່ຽວກບັຄືນມາ

ຢຽ້ມຢາມອກີຫຼາຍຄ ັງ້. 

• ການຄ ົນ້ຫາປະສບົການທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ການມຄີວາມຕອ້ງການເພ່ີມຂຶ້ນສາໍລບັການ

ຊອກຫາປະສບົການທ່ີແຕກຕາ່ງ ແລະ ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຄວາມສຽ່ງ (ສະຖານທ່ີອນັຕະລາຍ

ແຕປ່ອດໄພ), ຕວົຢາ່ງ: ການທອ່ງທຽ່ວແບບຜະຈນົໄພ ຫືຼ ການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຂາຍຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມສຽ່ງ ແຕສ່າມາດຄວບຄມຸໄດ.້ 

• ນອກຈາກນ ັນ້ຄວາມຕອ້ງການສາໍລບັຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຜີນົຕ່ໍຈດິໃຈເພ່ີມຂຶນ້. ຜະ 

ລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຕດິພນັກບັສຂຸະພາບກເໍພ່ີມຂຶນ້ເຊ່ັນດຽວກນັ. 

ທາ່ອຽ່ງຢູໃ່ນການຕະຫຼາດ: 

• ນກັທອ່ງທຽ່ວຊອກຫາຄາໍແນະນາໍຈາກນກັທອ່ງທຽ່ວອື່ ນໆ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ (ຕວົຢາ່ງ: ບຼອກ). 

ຊນົເຜ່ົາທອ້ງຖິ່ ນ ຫືຼ ເປັນກຸມ່ທ່ີເປັນຈດຸດງຶດດູຄວາມສນົໃຈໃໝ ່ແລະ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 

ສະຖານທ່ີຕາ່ງໆທ່ີເປັນເຄອືຂາ່ຍຂອງສງັຄມົແມນ່ຊບັພະຍາກອນຫຼກັສາໍລບັການເປັນທິດທາງ 
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ແນະນາໍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູແ້ກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນ: Trip Adviser, Real Travel ແລະ 

IgoUgo ແມນ່ຕວົຢ່າງທ່ີດອີນັໜ່ຶງ. ແນວໂນມ້ນີມ້ທີ່າແຮງ ແລະ ມຄີວາມໝາຍສາໍຄນັຍິ່ ງຕ່ໍ

ກດິຈະກາໍຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທຽ່ວ. 

• ອນິເຕີເນັດຈະເປັນສື່ ສາໍຄນັຫຼາຍໃນອະນາຄດົ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູກຽ່ວກບັຜະລິດ

ຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການເດນີທາງ. 

• ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ ສານທ່ີຕອບສະໜອງຂາ່ວສານໄດມ້ຄີວາມກາ້ວ

ໜາ້ຢູໃ່ນຫຼາຍຂະແໜງເຊ່ັນ: ໂທລະສບັມຖື ືແລະ ໂທລະພາບທ່ີນາໍໃຊລ້ະບບົດຈີຕີອລ, ການ

ຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູຜະລິດຕະພນັກມໍຄີວາມອດຸມົສມົບນູຫຼາຍຂຶນ້ສາໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ການພດັທະນາລະບບົເອເລັກໂທຼນກິໃນການຊາໍລະເງນິຮບູແບບໃໝ.່ 

• ຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການຕະຫຼາດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການໃຫ້ປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮູສ້ຶກໄດມ້ ີ

ບດົບາດສາໍຄນັເປັນຢ່າງຍິ່ ງຕ່ໍກບັການຕດັສິນໃຈເດນີທາງທ່ອງທ່ຽວ. ຜະລິດຕະພນັທ່ີສາ້ງມ ີ

ເອກະລກັສະເພາະສາໍຄນັຫຼາຍ. 

• ຈດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ

ຍິ່ ງຂຶນ້ແຕມ່ຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາໄປສູຈ່ດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ສາ້ງປະສບົ

ການທ່ີດແີກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ. 

ການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ: 

• ການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວທາງລດົຍງັຖວືາ່ເປັນຮບູແບບການເດນີທາງຕ ົນ້ຕໍຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 

ໂດຍສະເພາະສາໍລບັການທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ. 

• ປະຈບຸນັໄດມ້ຈີດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃໝເ່ກດີຂຶນ້ ຍອ້ນສາເຫດດ ັງ່ກາ່ວພາໃຫມ້ກີານ

ພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກການເຂ້ົາເຖງິຫຼາຍເຊ່ັນ: ການພດັທະນາ

ສະໜາມບນິໃໝ ່ແລະ ການກາໍເນດີເກດີຂຶນ້ຂອງສາຍການບນິລາຄາຕ ໍາ່. 

• ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດທ່ີການເຂ້ົາເຖງິໂດຍກງົມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫືຼ ຕອ້ງໃຊ້

ລະບບົການຂນົສ ົ່ງຢ່າງອື່ ນເຂ້ົາເຖິງນີ້ຈະມຂໍີ້ເສຍປຽບເມ ື່ອສມົທຽບກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວອື່ ນທ່ີດກີວາ່. 
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4.2 ການແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ: ພ້ືນຖານຂອງຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດ. 

 ການມໂີອກາດເຂ້ົາໄປຢືນຢູໃ່ນຖນັແຖວຕະຫຼາດທ່ີມກີານແຂງ່ຂນັນບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶນ້ນ ັນ້ຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງສຸ່ມໃສ່ກຸມ່ຜູ້ຄນົ ຫືຼ ນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີຕ້ອງການດຶງດູດໃຫ້ເຂ້ົາມາ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຜູທ່ີ້ມແີນວໂນມ້ຈະມາຊື ້ແລະ ໃຊບໍ້ລິການຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້. 

ດ ັງ່ນ ັນ້ການເຂ້ົາໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ຄາໍນງຶເຖງິກຸມ່ຄນົດ ັງ່ກາ່ວນີຈ້ ຶ່ ງແມນ່ວທີິການທ່ີຖກືຕອ້ງ ເພ່ືອ

ເຮັດໃຫກ້ານໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວມປີະສດິທິຜນົສງູສດຸ. 

 ການຈດັແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍແມນ່ຈດຸເລ່ີມຕ ົນ້ທ່ີຈະນາໍໄປສູກ່ານຮາ່ງແຜນຍດຸທະສາດ

ການຕະຫຼາດ ຊຶ່ ງເປັນຂ ັນ້ຕອນຈດັນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫເ້ປັນກຸມ່ທ່ີມຄີນຸລກັສະນະສະເພາະຄາ້ຍຄືກນັ. ມ ີ

ເຫດຜນົຈາໍນວນໜ່ຶງໃນການຈດັແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວຄ:ື 

• ຍອ້ນໃນປະຈບຸນັມພີຽງອດັຕາສວ່ນນອ້ຍໆຂອງປະຊາກອນຢູໃ່ນໂລກທ່ີກວມອດັຕາສວ່ນຂອງ

ການເລືອກເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງປະເທດຢູໃ່ນປີໜ່ຶງ. 

• ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການແມນ່ຈະບ່ໍເລືອກ 

ຫືຼ ແບງ່ໃຫປ້ະຊາກອນທງັໝດົສະໝ ໍາ່ສະເໝີກນັ. 

• ກຸມ່ຄນົສວ່ນໜອ້ຍຢູໃ່ນປະຊາກອນທງັໝດົຢູໃ່ນໂລກຂອ້ນຂາ້ງມທີາ່ອຽ່ງການຊມົໃຊຜ້ະລິດຕະ

ພນັຢູໃ່ນລະດບັຕາ່ງກນັ. 

• ເພ່ືອພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ 

ຄວາມປາຖະໜາຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

• ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມທີາ່ແຮງວາ່ເຂົາເຈົ້າຄິດແນວໃດເພ່ືອຊວ່ຍໃນການ

ພດັທະນາກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ. 

• ການແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຈະຊວ່ຍໃຫຮູ້ຈ້ກັກຽ່ວກບັຊອ່ງທາງຂອງການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍ

ການຕະຫຼາດ ແລະ ສື່ ມວນຊນົທ່ີເໝາະສມົ. 

• ແຕລ່ະກຸມ່ຕະຫຼາດມຄີວາມຕອ້ງການຂອງໃຜລາວແຕກຕາ່ງກນັ ສະນ ັນ້ຈຶ່ ງສອດຄອ່ງກບັຍດຸ

ທະສາດການຕະຫຼາດທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. 

 

ປດັໄຈສາໍລບັການກາໍນດົກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີມປີະສດິທິຜນົຄ:ື 

• ໄຈແ້ຍກກຸມ່ນກັທ່ອງທ່ຽວເປ້ົາໝາຍພວກເຂົາແມນ່ໃຜ, ໃນປະຈບຸນັ ແລະ/ຫືຼ ຈະແມນ່ໃຜທ່ີ

ເດນີທາງໄປທອ່ງທຽ່ວໃນທົ່ວໂລກ. 
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• ຕດັສິນໃຈດາໍເນນີການວາ່ກຸມ່ນກັທ່ອງທ່ຽວເຫ່ົຼານີ,້ ຖາ້ວາ່ເຂົາເຈົ້າໄດຢ້້ຽມຢາມຈດຸໝາຍປາຍ 

ທາງການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ແລວ້ ຊຶ່ ງຈະຕອບສະໜອງໄດຕ່ໍ້ຈດຸປະສງົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້. 

• ກາໍນດົຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ

ຢາ່ງເໝາະສມົໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

• ປະເມນີກຸມ່ນກັທອ່ງທຽ່ວເຫ່ົຼານີວ້າ່ ເຂົາເຈົາ້ຈະມາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແທບ່ໍ້. 

• ກາໍນດົແຮງຈງູໃຈ/ສາເຫດພຶດຕກິາໍການຊືຂ້ອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຈງູໃຈໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມາທອ່ງທຽ່ວໂດຍການນາໍໃຊຊ້ອ່ງທາງ ແລະ ຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ

ການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດທ່ີເໝາະສມົ. 

• ຕີລາຄາ ແລະ ກວດຄືນຜນົກະທບົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ

ກຽ່ວກບັການແບງ່ກຸມ່ນກັທອ່ງທຽ່ວເປ້ົາໝາຍນີວ້າ່ບນັລຕຸາມຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວຫືຼ້ບ່ໍ. 
 

 ແນນ່ອນແລວ້, ຈະບ່ໍມຕີວົເລກຊດັເຈນຂອງແຕລ່ະກຸມ່ນກັທ່ອງທ່ຽວເປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ ງມນັຂຶນ້ກບັ

ວທີິການຂອງການແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ ງສວ່ນໃຫຍແ່ລວ້ຈະນາໍໃຊວ້ທີິດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ທາງດາ້ນປະຊາກອນ/ລະດບັຂອງຊວີດິການເປັນຢູ.່ 

• ພມູສນັຖານຂອງປະຊາກອນ(ຄນຸລກັສະນະທົ່ວໄປຂອງປະຊາຊນົທ່ີອາໄສຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີດຽວກນັ) 

• ຮບູແບບການຄມົມະນາຄມົຂ ົ່ນສງົ. 

• ພຶດຕກິາໍການຊື ້ແລະ ການກບັຄນືມາອກີ. 

• ຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ກດິຈະກາໍ. 

• ຄາ່ນຍິມົ/ຄວາມເຊື່ ອ/ຄວາມປະພຶດ. 

ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະບ່ໍມຮີບູແບບຕາຍຕວົໃນການຈດັແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດ, ສດຸທາ້ຍຂໍແ້ນະນາໍວາ່ການ

ຈດັແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດແມນ່ບນົພ້ືນຖານຄນຸຄາ່, ຄວາມເຊື່ ອຖ ືແລະ ແຮງຈງູໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຊຶ່ ງວາ່

ມຄີວາມສາໍຄນັກວາ່ການຈດັແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດຕາມທ່ີຕ ັງ້ພມູສນັຖານ ແລະ ທາງດາ້ນສງັຄມົ-ປະຊາ 

ກອນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຕອ້ງ

ຄາໍນງຶເຖງິຮບູແບບ ແລະ ວທີິການທ່ີດທ່ີີສດຸສາໍລບັການແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ. 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັການຈດັແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍສາມາດເບິ່ ງທ່ີຢູ່ໃນຄູມ່ກືານ

ຈດັແບ່ງກຸ່ມຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວເປ້ົາໝາຍ : ການສ້າງໃຫ້ຕະຫຼາດມ ີປະສິດທິຜນົສູງສຸດ , ອງົ

ການທອ່ງທຽ່ວໂລກ, ສະພາການທອ່ງທຽ່ວເອລີບົ(2007). 
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4.2.1 ເຄື່ ອງມໃືນການແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດ. 
 

 ການແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງຄວນຈາໍແນກ ແລະ ຈດັ

ລຽງກຸມ່ຕະຫຼາດຢ່າງຊດັເຈນໂດຍອີງໃສຜ່ນົຂອງການວເິຄາະຕະຫຼາດ, ຈາໍນວນຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີ

ຈະເປັນໄປໄດ.້ 

 ປະຈບຸນັມເີຄື່ ອງມທ່ີືຊວ່ຍໃນການກາໍນດົການແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດ, ໂດຍສະເພາະມ ີ2 ຮບູແບບທ່ີ

ນາໍໃຊຢ້່າງກວາ້ງຂວາງເຊ່ັນ: CAMEO International Mosaic Global ຊຶ່ ງໃຊໃ້ນການກາໍນດົ

ທາງດາ້ນທ່ີຕ ັງ້-ປະຊາກອນໂດຍສະເພາະແມນ່ຄນຸລກັສະນະທົ່ວໄປຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີອາໄສຢູ່ໃນ

ຂງົເຂດທ່ີມລີະຫດັໄປສະນອີນັດຽວກນັ. ການປະເມນີເຂ້ົາໄປຫາຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນທ່ີມປີະຫວດັ, ຄວາມ

ສນົໃຈ ແລະ ຮບູແບບການເດນີທາງຄາ້ຍຄກືນັ. ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຕາ່ງໆທ່ີເກບັກາໍໄດແ້ມນ່ຖກືນາໍໃຊ້

ເຂ້ົາໃນຖານຂໍມ້ນູຂອງການເກບັກາໍຄນຸລກັສະນະຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວເຊ່ັນ: ສງັຄມົ-ປະຊາກອນ, ສື່ ມວນ

ຊນົ ກລໍະນທ່ີີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວມຂໍີມ້ນູລະອຽດຂອງທົ່ວພາກພ້ືນ. 

4.2.2 ການກາໍນດົກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ. 
 

 ໃນການຄດັເລືອກເປ້ົາໝາຍທ່ີເປັນບລິູມະສດິ, ມເີງ ື່ອນໄຂທ່ີນາໍໃຊດ້ ັງ່ນີ:້ 

• ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນຂອງກຸມ່

ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍໄດດ້ຄີແືນວໃດ ?. 

• ຄາ່ນຍິມົຂອງກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ-ພວກເຂົາເຈົາ້ຈະໃຊຈ້າ່ຍຫຍງັ?. 

• ຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາຫາ-ມຄີວາມສະດວກໃນການສື່ ສານກບັເຂົາເຈົາ້ຄແືນວໃດ?. 

• ຄວາມສະດວກໃນການສນົທະນາ-ງາ່ຍຕ່ໍການປ່ຽນແປງ-ຄວາມສາມາດໃນການຊກັຈງູຄືແນວ

ໃດ?. 

• ຄວາມໃກຊ້ດິ-ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ມຄີວາມງາ່ຍຕ່ໍກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ຫືຼ ຢູຕ່າມແລວຂອງການ

ຂນົສ ົ່ງ. 

• ປະເມນີຜນົສມົທຽບໃສຈ່ດຸປະສງົ. ຕວົຢ່າງ: ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາລະດູ

ການທອ່ງທຽ່ວອື່ ນບ່ໍ ນອກຈາກລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ. 
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ກລໍະນສີກຶສາ: ແນວຄວາມຄດິການແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດຕາມລຸນ້ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

        ສະພາການທອ່ງທຽ່ວການາດາທ່ີຕ ັງ້ຢູປ່ະເທດເຢຍລະມນັໄດມ້ແີນວຄດິທ່ີຈະດງຶດດູນກັທອ່ງ

ທ່ຽວສະເພາະຕາມລກັສະນະທາງດາ້ນປະຊາກອນຢູ່ເຢຍລະມນັ. ຈດຸພິເສດແມນ່ພວກເຂົາໂຄສະນາ

ການາດາໃຫເ້ປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາໍລບັນກັທອ່ງທຽ່ວລຸນ້ອາຍ ຸ50 ປີຂຶນ້ໄປ ຊຶ່ ງເອີນ້

ວາ່ລຸນ້ X. ພວກເຂົາເຈາະຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວໂດຍການເປີດບ ັນ້ໂຄສະນາການາດາ. ການເປີດ

ບ ັນ້ໂຄສະນາເພ່ືອໃຫສ້າມາດເຂ້ົາເຖງິກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວໄດມ້ກີານກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນ

ເອກະລກັທ່ີນາໍໃຊສ້ຽງເພງ ແລະ ບດົເພງທ່ີນຍິມົປະກອບຈາກໃນຊຸມປີ 1960 ແລະ ປີ 1970 ແລະ 

ສາ້ງໃຫເ້ພງເຫ່ົຼານີມ້ຄີວາມກມົກຽວ ໂດຍສະເພາະໃຫແ້ທດເໝາະກບັການເປີດບ ັນ້ໂຄສະນາການາດາ

ແລະ ເວັບໄຊ. ສິ່ ງຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີສ້ະພາການທ່ອງທ່ຽວການາດາທ່ີຢູ່ເຢຍລະມນັໃຫ້ຄວາມໝາຍກຸມ່

ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍນີ້ ຊຶ່ ງໃນຂະນະນ ັນ້ພວກເຂົາຈະມອີາຍຸ 20 ປີ, 30 ປີ ແລະ 40 ປີເມ ື່ອເພງ

ດ ັງ່ກາ່ວນີເ້ປັນທ່ີນຍິມົຊມົຊອບ. 

 

4.3.  ອງົປະກອບຂອງການຕະຫຼາດ. 

 ອງົປະກອບຂອງການສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ

ແມນ່ໝາກຫວົໃຈຂອງການວາງແຜນການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ . ສິ່ ງທ້າທາຍທ່ີຜູ້ສ້າງແຜນການຕະຫຼາດຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວຜະເຊນີຢູແ່ມນ່ຄດັເລືອກ ແລະ ປະສມົປະສານບນັດາອງົປະກອບຂອງການຕະຫຼາດທ່ີດີ

ທ່ີສດຸ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດແຂງ່ຂນັໄດໃ້ນລະດບັສງູ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົຄືນມາຈາກການລງົທຶນໃນຕະຫຼາດ

ເປ້ົາໝາຍດທ່ີີສດຸ, ຊຶ່ ງຈະບນັລຕຸາມຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ 

 ຕາມປກົກະຕິແລ້ວ ອງົປະກອບຂອງການສ ົ່ງເສີມກິດຈະກາໍຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວປະກອບມ ີ4 P’s ຄ:ື ຜະລິດຕະພນັ, ສະຖານທ່ີ (ຊອ່ງທາງການແຈກຢາຍ ແລະ ທ່ີ

ຕ ັງ້), ການໂຄສະນາ ແລະ ລາຄາ. 

 ຜະລິດຕະພນັ: ປະສບົການ ແລະ ການບໍລິການອນັໃດທ່ີຄວນຈດັເປັນລາຍການ ແລະ 

ພດັທະນາເພ່ືອນາໍສະເໜີຕ່ໍຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ? ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ການຈດັເປັນລາຍການທອ່ງທຽ່ວປະກອບມຫຼີາຍດາ້ນຄ:ື ການກາໍນດົຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວຕາມ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວແບບປະສມົປະສານ, ວງົຈອນຊວີດິຂອງ

ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ, ລາຍການຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການພດັທະນາຜະລິດຕະ

ພນັການທອ່ງທຽ່ວໃໝ.່ 
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 ສະຖານທ່ີ: ຊອ່ງທາງການແຈກຢາຍໃດທ່ີເໝາະສມົທ່ີສດຸເພ່ືອໃຫຜ້ະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ

ສາມາດເຂ້ົາເຖງິກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ? ຍດຸທະສາດຂອງສະຖານທ່ີສາໍລບັການແຈກຢາຍຜະລິດຕະ

ພນັການທອ່ງທຽ່ວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄວນຄາໍນງຶເຖງິການປ່ຽນແປງຢູໃ່ນຊອ່ງທາງ

ຂອງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີເຄີຍໄດເ້ຮັດກນັມາ, ຮູບແບບທ່ີເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ແມນ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່

ໂຄສະນາໃໝອ່ື່ ນໆ ແລະ ຮບູແບບການແຈກຢາຍທ່ີມຕີ ົນ້ທຶນຕ ໍາ່ ແລະ ຕາມສາຍການບນິຕາ່ງໆ. 

 ລາຄາ: ລະດບັລາຄາເທ່ົາໃດຈຶ່ ງຈະດງຶດດູໃຈກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈະສາມາດບນັລຸ

ແນວໃດ?.ຊຶ່ ງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວບ່ໍຄວນ

ຂາຍຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວໃນລກັສະນະເປັນທລຸະກດິເກນີໄປ ແລະ ຄວນຕິດຕາມເບິ່ ງສິ່ ງທ່ີ 

ກຽ່ວຂອ້ງກບັຄາ່ຂອງເງນິເພ່ືອບ່ໍໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

 ການໂຄສະນາ: ມອີງົປະກອບຂອງວທີິການໂຄສະນາທ່ີດສີດຸອນັໃດເພ່ືອໃຫສ້າມາດເຂ້ົາເຖງິ

ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົທ່ີສດຸ, ປະກອບມ:ີ ການໂຄສະນາ, ການຂາຍ, ການສ ົ່ງເສມີ, 

ການພິມເຜີຍແຜໃ່ຫເ້ປັນທ່ີຮູຈ້ກັໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ສວ່ນປະກອບຂອງອງົປະກອບທາງການຕະຫຼາດບ່ໍຄວນແຍກຕວົກນັ ແລະ ໃຫຮ້ວ່ມກນັເພ່ືອ

ຮບັປະກນັການຂບັເຄື່ ອນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການຕະຫຼາດຢ່າງມປີະສິດທິ

ຜນົ. ນອກຈາກນ ັນ້, ທາງເລືອກຂອງອງົປະກອບທາງການຕະຫຼາດສາມາດດາໍເນນີການດວ້ຍຕນົເອງ

ໄດ ້ຫືຼ ເປັນກຸມ່ (ຮວ່ມມກືນັ) ຮວ່ມກບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມອື່ ນ. ຖາ້ວາ່ການປະຕບິດັບນັລໄຸດກ້ດິຈະກາໍການ

ຕະຫຼາດຂອງພາກສວ່ນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນີສ້າມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັກດິຈະກາໍຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງຈະບນັລໄຸດ ້ແລະ ດງຶດດູໃຫນ້ກັທ່ອງ

ທຽ່ວເຂ້ົາມາຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  

ໃນລະດບັເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈດຸ

ສມຸແມນ່ເນັນ້ໃສ:່  

• ການນາໍໃຊຜ້ນົຂອງການສຶກສາ-ວໄິຈເພ່ືອຈາໍແນກ “ໂອກາດທ່ີດສີດຸ” ສາໍລບັກຸມ່ຕະຫຼາດທ່ີມ ີ

ທາ່ແຮງ. 

• ຮບັປະກນັຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາມາດແຂງ່ຂນັ

ໄດຢູ້ໃ່ນຕະຫຼາດ ແລະ ມກີານກາໍນດົທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດທ່ີຖກືຕອ້ງ. 

• ຈາໍແນກຊອ່ງທາງການແຈກຢາຍ ແລະ ສື່ ສານອນັໃດທ່ີມກີານນາໍໃຊຕ້ ົນ້ທຶນຢ່າງມປີະສິດທິ

ຜນົທ່ີສດຸ. 



90 

 

4.4 ການວາງແຜນສາໍລບັຍດຸທະສາດການໂຄສະນາ 

4.4.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ການໂຄສະນາແມນ່ໜ່ຶງໃນອງົປະກອບຂອງອງົປະກອບທາງດາ້ນການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ແລະ ເຫັນປະຈກັຕາ. ແຕວ່າ່ຈະເຮັດການໂຄສະນາ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໄດດ້ີ ກໍ່ຕອ້ງມກີານຊຸກຍູອ້ງົປະກອບອື່ ນໆ ທ່ີຂາດບ່ໍໄດຢູ້່ໃນອງົ

ປະກອບທາງດາ້ນການຕະຫຼາດເຊ່ັນ: ຜະລິດຕະພນັ, ລາຄາ ແລະ ຊອ່ງທາງການຈດັຈາໍໜາ່ຍ, ການ

ໂຄສະນາຈະເຫັນຜນົຢ່າງຈະແຈງ້ຕ່ໍໝາກຜນົຂອງການລງົທຶນ; ນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມທີ່າແຮງສາມາດດງຶ

ດດູໃຈໃຫມ້າຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແຕວ່າ່ຈະຮູສ້ກຶບ່ໍພໍໃຈຖາ້ວາ່ບ່ໍມຜີະລິດຕະພນັ

ແລະ ສິ່ ງດຶງດດູນກັທ່ອງທ່ຽວ, ການຈອງ ແລະ ຊື້ບ່ໍໄດ ້ຫືຼ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ລາຄາບ່ໍປກົກະຕ ິ

ແລະ/ຫືຼ ຄາ່ເງນິຕກົຕ ໍາ່. ການໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງຖວືາ່ເປັນໜາ້ຕາຂອງ

ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຍອ້ນເຫດຜນົວາ່ມນັເປັນຊອ່ງທາງຂອງການສື່ ສານ ແລະ ໃຫຂໍ້ມ້ນູກຽ່ວຂອ້ງ

ກບັທກຸບນັຫາຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຢາກໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໄປຢຽ້ມຢາມ. 

4.4.2 ອອກແບບກດິຈະກາໍການໂຄສະນາ 
  

ຂ ັນ້ຕອນຂອງການອອກແບບຍດຸທະສາດ ແລະ ກດິຈະກາໍການໂຄສະນາມດີ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ແຜນວາດ 17 ການອອກແບບຍດຸທະສາດການໂຄສະນາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຍJດທະສາດການ

ປະຊາສໍາພັນ 

 

ຈາໍແນກກຸມ່

ຕະຫຼາດເປົາ້

ໝາຍ 

 

ກໍານົດ

ຈJດປະສົງ 

ຂອງການ

ໂຄສະນາ 

 

ກໍານົດວິທີການ

ໂຄສະນາທີ່      

ເໝາະສົມ 

ການກາໍນດົ

ອງົປະກອບ 

ທ່ີສາໍຄນັ

ສາໍລບັຮບູ

ແບບຂອງ

ການ

ໂຄສະນາ 

ການສົ່ງເສີມງານ

ມະຫາກໍາ ແລະ 

ເທດສະການ 

 

ຍດຸທະສາດການ

ຂາຍໂດຍກງົ 

 

ການສົ່ງເສີມ

ການຂາຍ 

ຍJດທະສາດ 

ການໂຄສະນາ  

ຕ່ໍຜQ້ບໍລິໂພກ 
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ແຕລ່ະອງົປະກອບມລີາຍລະອຽດເພ່ີມຕື່ ມດາ້ນລຸມ່. ໂດຍສະເພາະຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆຄວນເອົາໃຈ 

ໃສເ່ມ ື່ອອອກແບບກດິຈະກາໍການໂຄສະນາດ ັງ່ນີ:້ 
 

ກາໍນດົກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ: ດ ັງ່ທ່ີໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນໃນການແບງ່ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ເປ້ົາ

ໝາຍແມນ່ໜ່ຶງໃນສວ່ນປະກອບທ່ີສາໍຄນັທ່ີສຸດ ຂອງການວາງຍຸດທະສາດກິດຈະກາໍສ ົ່ງເສີມການ

ຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການສມຸໃສ ່“ໝາກໄມ ້

ທ່ີເອື້ອມເຖງິໄດງ້າ່ຍ” ຊຶ່ ງມກີານກາໍນດົ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີຊດັເຈນຈະ

ຮບັປະກນັຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທຶນທ່ີດທ່ີີສດຸ. ຂໍມ້ນູຂອງກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ

ທ່ີສາມາດນາໍມາວິເຄາະຄຸນລກັສະນະຕ່າງໆໄດຕ້ື່ ມ (ຕວົຢ່າງ: ວິທີການດາໍລງົຊີວິດ, ລາຍຮບັ, 

ຈດຸປະສງົຂອງການເດນີທາງ ແລະ ອື່ ນໆ), ບອ່ນທ່ີຈະສາມາດເຂ້ົາເຖງິເຂົາເຈົາ້ໄດ ້(ບອ່ນໃດທ່ີພວກ

ເຂົາອາໄສຢູ່, ຊືເ້ຄື່ ອງ, ອອກກາໍລງັກາຍ, ສງັຄມົແລະອື່ ນໆ) ແລະ ຈະເຂ້ົາເຖງິເຂົາເຈົ້າໄດແ້ນວໃດ 

(ແມນ່ຫຍງັທ່ີເຂົາເຈົ້າອາ່ນ, ເບິ່ ງ, ຊື ້ແລະ ອື່ ນໆ). ສິ່ ງຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີຈ້ະຮບັຮູໄ້ດແ້ມນ່ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດ້

ເຮັດການສກຶສາ-ວໄິຈການຕະຫຼາດ. 
 

ກາໍນດົຈດຸປະສງົຂອງການໂຄສະນາ: ຈດຸປະສງົຂອງການໂຄສະນາຄວນຈະເປັນສວ່ນປະກອບໜ່ຶງ

ແລະ ຈະຕ້ອງສອດຄອ່ງກບັວິໄສທດັ, ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ທິດທາງລວມຂອງຍຸດທະສາດຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ທງັນ ັນ້ທງັນີມ້ນັຂຶນ້ຢູ່ກບັລະດບັຂອງວງົຈອນຊວີດິຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ, ຊຶ່ ງຈະແຈງ້ທ່ີສດຸ ເພ່ືອໃຫບ້ນັລຕຸາມຈດຸປະສງົບນັດາກດິຈະກາໍຄວນປະກອບມດີ ັງ່ນີ:້ 

• ການສາ້ງຈດິສາໍນກຶທາງດາ້ນສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຊຶ່ ງການກາໍນດົທ່ີຕ ັງ້ທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັເອງຄວນຈະສມຸໃສ່

ການສາ້ງພາບພດົທ ົ່ວໄປຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຕ່ໍີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ການ

ກະກຽມຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ພາຍໃນນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

• ບນັລທິຸດທາງການປບັປ່ຽນ ເພ່ືອໃຫມ້ຍີດຸທະວິທີໃນການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທ່ີເຈາະຈງົກຽ່ວກບັການ

ໂຄສະນາ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີຂາຍພິເສດຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ຊຶ່ ງຈະມກີານຈອງ ແລະ ຊອ່ງທາງການ

ໂຄສະນາທ່ີສາໍເລັດຜນົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຈາກຜນົທ່ີມເີຮັດໃຫ້ເວລາໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວສ ັນ້ເຂ້ົາ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວມກີານ

ຕດັສິນໃຈຢ່າງກະທນັຫນັ, ແນວໂນມ້ຂອງການໂຄສະນາແມນ່ການສ້າງຜະລິດຕະພນັ

ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີປະສມົປະສານຫຼາຍຂຶນ້ ເພ່ືອຈະຂາຍໃຫຕ້ະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ. 
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ຈດຸປະສງົຄວນຈະເປັນຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີສະເພາະເຈາະຈງົ. ຕາມຄວາມເປັນຈງິ, ສາມາດ

ວດັແທກໄດ ້ແລະ ພາຍໃຕກ້ອບເວລາທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ຕວົຢາ່ງ: ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາຕື່ ມທ່ີມ ີ

ຈາໍນວນເພ່ີມຂຶນ້ໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາທ່ີກາໍນດົໄວຂ້ອງປີ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

ການກາໍນດົວິທີການໂຄສະນາທ່ີເໝາະສມົ: ໃນການກາໍນດົງບົປະມານສາໍລບັການໂຄສະນາສິ່ ງທ້າ

ທາ້ຍຈະແມນ່ການຫາຄວາມສມົດນູລະຫວາ່ງຂອບເຂດຂອງຈດຸປະສງົທ່ີກາໍນດົໄວ ້ແລະ ງບົປະມານທ່ີ

ມ ີແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈາ່ຍ ເພ່ືອໃຫບ້ນັລຕຸາມຈດຸປະສງົ. ໝາຍຄວາມວາ່ທກຸໆອງົປະກອບ

ທ່ີມທີາ່ແຮງຂອງສວ່ນປະກອບຂອງການໂຄສະນາຄວນສາມາດປະເມນີ ແລະ ກວດກາທາງດາ້ນຜນົ

ໄດຮ້ບັຈາກການລງົທຶນໄດເ້ຊ່ັນ: ຕ ົນ້ທຶນຕ່ໍສນັຍາ/ຂໍ້ສະເໜີ, ການປບັປ່ຽນຕ ົນ້ທຶນ, ການໄຫຼວຽນ 

(ຄວາມສາມາດເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ການເຈາະເຂ້ົາໄດ)້ ສາໍເລັດ, ຊວ່ງຊວີດິຂອງໄລຍະກາງທ່ີໃຊ,້ ການ

ເຂ້ົາເຖງິຂໍ້ມນູສວ່ນຕວົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ ງທ່ີເໝາະສມົກບັສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັເອງ 

ແລະ ການເພ່ີມຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ. 

ການກາໍນດົອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັຮບູແບບຂອງການໂຄສະນາ: ມນັມຄີວາມແຕກຕາ່ງທ່ີເບິ່ ງບ່ໍຊດັ

ເຈນຫຼາຍລະຫວາ່ງການໂຄສະນາທົ່ວໄປ ແລະ ການໂຄສະນາຂາຍ ຫືຼ ສນົທະນາໂດຍກງົ, ຊຶ່ ງມທີາ່

ອຽ່ງເພ່ີມຂຶນ້ສາໍລບັເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີ

ຈະສາ້ງສນັຍາ ແລະ ເປັນຄູຮ່ວ່ມມທືາງການຕະຫຼາດກບັຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອ

ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການສນົທະນາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ

ຢາ່ງວອ່ງໄວ, ຊຶ່ ງມຫຼີາຍອງົປະກອບທ່ີສາມາດນາໍໃຊຢູ້ໃ່ນຮບູແບບຂອງການໂຄສະນາທ່ີຈະອະທິບາຍ

ຢູຂ່າ້ງລຸມ່. 

4.4.3 ອງົປະກອບຂອງການໂຄສະນາ 
  

ອງົປະກອບຂອງການໂຄສະນາປະກອບມ ີ2 ຮບູແບບຄ:ື  

ການໂຄສະນາໂດຍກງົແບບປະຈກັຕາ (ຮບູແບບຂອງການຜະລິດສິ່ ງພິມໂຄສະນາສາໍລບັລກູຄາ້ທ່ີບ່ໍ

ເນັນ້ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍໃດໜ່ຶງ): ເປັນຮບູແບບເຫັນກນັຫຼາຍ, ໃນການໂຄສະນາພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງການໂຄສະນາຈະແນໃສອ່ງົປະກອບຂອງການສ ົ່ງເສມີການຂາຍເຊ່ັນ: ສິ່ ງ

ພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ (ໜງັສືພິມ, ວາລະສານ, ຂາ່ວທລຸະກດິການຄາ້ ແລະ ອື່ ນໆ); ການ

ໂຄສະນາກາງແຈງ້ (ປ້າຍບິວບອດ, ປດົສະເຕີ ແລະ ອື່ ນໆ); ໂທລະພາບ; ວທິະຍ;ຸ ຮບູເງາົ; ປ້າຍ

ແບນເນ,ີ ເວັບໄຊ ແລະ ການໂຄສະນາອື່ ນໆ. 
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ກດິຈະກາໍໂຄສະນາຈງູໃຈໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ຕດັສນິໃຈ ແບບບ່ໍເຫັນປະຈກັຕາ (ເປັນຮບູແບບທ່ີເນັນ້ໃສລ່ກູ

ຄ້າ): ຈະເນັ້ນໃສ່ບນັດາອງົປະກອບຂອງການດາໍເນີນການສ ົ່ງເສີມການຂາຍໂດຍກງົເຊ່ັນ: ງານ

ວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ງານວາງສະແດງການຄາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ການສ ົ່ງຂາ່ວ

ໂດຍກງົທາງໄປສະນ;ີ ການໂຄສະນາຂາຍຢູ່ຈດຸຕາ່ງໆ (ການຈດັວາງສະແດງສິ່ ງພິມໂຄສະນາຕິດຢູ່

ແວນ່ ຫືຼ ປະຕ,ູ ໂປດສະເຕີ, ປ້າຍແບນເນ ີແລະ ອື່ ນໆ); ການຫຸ້ມຫ່ໍ (ເອກະສານ, ອີເລັກໂທຼນກິ

ແລະ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ); ການຕະຫຼາດທາງອີເລັກໂທນກິ, ການສະເໜີລາຄາພິເສດ ແລະ ຂໍສ້ະ       

ເໜີພິເສດ; ການຂາຍໂດຍກງົ (ການຢຽ້ມຢາມທາງທາງທລຸະກດິການຄາ້, ການຈດັລາຍການຢຽ້ມຢາມ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ການຈດັສາໍມະນາ ແລະ ອື່ ນໆ); ການປະຊາສາໍພນັ (ໜງັສືພິມ, ການແຈງ້ຂາ່ວ, 

ການສາໍພາດ, ບດົຂາ່ວສາໍລບັລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວາລະສານ ແລະ ອື່ ນໆ); ການຈດັ

ລາຍການຢຽ້ມຢາມແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວສາໍລບັສື່ ມວນຊນົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພະແນກທອ່ງທຽ່ວເມອືງລີຢງົ, ປະເທດຝຣ ັງ່: 

ພະແນກທ່ອງທ່ຽວເມອືງລີຢງົ ມຄີວາມພະຍາຍາມຈດັການໂຄສະນາເມອືງລີຢງົ ໃຫ້ກາຍເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວສາໍລບັການທ່ອງທ່ຽວແບບພກັຜ່ອນຢ່ອນອາລມົ ຢູ່ໃນປະເທດຝຣ ັ່ງ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ, ໄດມ້ກີານ

ສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສາ້ງແຜນການສາໍລບັການທ່ອງທ່ຽວຮບູແບບດ ັງ່ກາ່ວ. ໂດຍມຈີດຸປະສງົ

ເຮັດໃຫ້ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ, ຕວົແທນຂອງທລຸະກດິທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິສດັຂນົສ ົ່ງນກັທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ບໍລິສດັຮບັບໍລິການ

ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸລະກິດເຫ່ົຼານີ້ໄດໂ້ຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວເມອືງລີຢງົເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ຢູ່ໃນລາຍການທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຂົາ. ໃນນ ັນ້ຈະບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າບໍລິການໃນການແນະນາໍ

ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນ: 

• ການແນະນາໍ ແລະ ຊວ່ຍໃນການຄດັເລືອກກດິຈະກາໍ. 

• ການເຂ້ົາຮວ່ມເຕັມເວລາໃນການຢ້ຽມຢາມເພື່ ອສາໍຫຼວດກວດກາ (ຊວ່ຍເຫຼືອໃນການກະກຽມລາຍການ

ເດນີທາງ). 

• ການແນະນາໍລາຍການໃນສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ. 

• ການແຈງ້ເອກະສານທ່ີຈດັພິມໂດຍເຄືອຂາ່ຍສ ົ່ງເສີມການຂາຍ (ຄູມ່ກືານຂາຍ, ແຜນທ່ີທ່ອງທ່ຽວຂອງ

ຕວົເມອືງ ແລະ ອື່ນໆ). 

• ການແຈງ້ສາໍເນົາເອກະສານສາໍລບັລກູຄາ້: ແຟ້ມເອກະສານແນະນາໍການທ່ອງທ່ຽວ (ແຜນທ່ີທ່ອງທ່ຽວ,  

ປ້ືມຄູມ່ນືາໍທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ). 

• ການແນະນາໍໃຫໜ້ວ່ຍງານບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພະນກັງານນາໍທ່ຽວ. 

ເມອືງລີຢງົຍງັໂຄສະນາຕນົເອງ ຢູ່ໃນງານວາງສະແດງການຄາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວສາກນົ ແລະ ກອງປະຊຸມ

ສາໍມະນາຕາ່ງໆ. 

ເບິ່ ງໄດທ່ີ້ເວັບໄຊ: www.en.lyon-france.com/page/p-621/art_id-/ 
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4.5 ການໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາໍລບັການທອ່ງທຽ່ວພກັຜອ່ນ

ຢອ່ນອາລມົ 

ມບີາງກດິຈະກາໍທ່ີນອນຢູໃ່ນລາຍການໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບພກັຜອ່ນຢອ່ນອາລມົຂອງ

ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວດ ັງ່ລາຍລະອຽດລຸມ່ນີ:້ 

• ປະຈກັຕາ ແລະ ການເປີດບ ັນ້ໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ. 

• ງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວ, ການຕິດຕ່ໍຊື້-ຂາຍທາງທລຸະກດິ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາ

ການ. 

• ການທດັສະນະສກຶສາ ແລະ ແລກປ່ຽນການເດນີທາງເພ່ືອການສກຶສາ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້. 

• ການຈດັລາຍການຢຽ້ມຢາມສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວສາໍລບັສື່ ມວນຊນົ. 

•  ການແຈງ້ຂາ່ວ ແລະ ການອອກແບບ. 

• ການຕະຫຼາດທາງອເີລັກໂທຼນກິ ແລະ ການໂຄສະນາ. 

• ການໂຄສະນາພິເສດທ່ີຕິດພນັກບັງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການ, ໄລຍະເວລາ, ລະດູ

ການ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ການບໍລິການທາງດາ້ນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 

ເຊ່ັນ: ສນູບໍລິການຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ, ບດັຜາ່ນປະຕ ູແລະ ບດັອະນຍຸາດຂອງນກັ

ທອ່ງທຽ່ວ, ການສື່ ສານໂຄສະນາໃນຫຼາຍຮບູແບບ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ການຜະລິດສື່ ສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊເີພ່ືອໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ. 

4.5.1 ການໂຄສະນາ ເພ່ືອດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ. 
  

ການໂຄສະນາ ເພ່ືອດງຶດງູນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມປີະສິດທິຜນົຕອ້ງການມກີານລງົທຶນຢ່າງຫຼວງ

ຫຼາຍໃຫຖ້ກືກບັເວລາ ແລະ ງບົປະມານ. ໄປພອ້ມໆກບັເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈະຕອ້ງໄດວ້າ່ຈາ້ງບໍລິສດັຕວົແທນໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວໃນການ

ວາງແຜນ, ອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາ, ຊຶ່ ງຄວນຄາໍນງຶ

ສະເໝີວາ່ ເຄືອຂາ່ຍນີເ້ປັນຜູ້ດແູລເລ່ືອງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການ

ແນະນາໍ, ປະເມນີຜນົ, ກວດກາ ແລະ ກວດການແຜນການໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ. 

 ໃນການຈາໍແນກສື່ ໂຄສະນາທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທ່ີສດຸ ແລະ ການສຶກສາວໄິຈຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຂໍມ້ນູສວ່ນ

ຕວົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະການກວດກາເບິ່ ງຈາໍນວນຜູອ້າ່ນ, ຜູຟ້ງັ/ຜູຊ້ມົ, ສະຖານະພາບ
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ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຜູອ້າ່ນ/ຜູຊ້ມົ, ກດິຈະກາໍທ່ີເລືອກ, ຂໍມ້ນູຄວາມສນົໃຈສວ່ນຕວົ ແລະ 

ອື່ ນໆ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດຮບັຮອງຄວາມສອດຄອ່ງກບັການໂຄສະນາແກຜູ່ຟ້ງັ, ຜູຊ້ມົຫຼາຍທ່ີສດຸ. 

 ສາໍລບັເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມ ີ

ງບົປະມານຈາໍກດັ ມຄີູມ່ທ່ີືຈະຊວ່ຍໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ຫີຼກລຽ້ງການວາ່ຈາ້ງໂຄສະນາສະເພາະເພ່ີມເຕີມ. ເຄືອຂາ່ຍບາງຄ ັງ້ຈະເປັນຜູລິ້ເລ່ີມໃນການ

ໂຄສະນາ ແລະ ໃຊຈ້າ່ຍງບົປະມານຈາໍນວນໜ່ຶງເຂ້ົາໃນສິ່ ງໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອ

ເປັນການຕອບໂຕ້ກບັວິທີການທ່ີບ່ໍເພ່ິງປະສງົໂດຍຜູ້ຂາຍ ຫືຼ ຕວົແທນ. ເຄືອຂາ່ຍຄວນ

ລະມດັລະວງັກຽ່ວກບັການປະຕິບດັແຜນການສາໍລບັໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍໂຄສະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວໃຫແ້ທດເໝາະກບັຍດຸທະສາດການໂຄສະນາ ແລະ ພດັທະນາວິທີການຂອງ

ການປະເມນີໂອກາດສາໍລບັການໂຄສະນາສະເພາະເພ່ີມເຕີມ, ຊຶ່ ງສິ່ ງທ່ີຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດແມນ່

ການໃຫຄ້າໍປຶກສາການໂຄສະນາ ທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົໃຫຜູ້ຈ້ດັການເຄອືຂາ່ຍນີຕ້ດັສນິໃຈສະເພາະຕື່ ມ

ອກີໂດຍການມຂໍີມ້ນູທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ການປະເມນີຜນົຂອງໂອກາດ. 

• ເຄືອຂາ່ຍທ່ີບ່ໍມແີນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມແຜນການໂຄສະນາຂອງເຂົາ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັສວ່ນໜ່ຶງ

ຂອງຍຸດທະສາດ ຫືຼ ການເປີດບ ັນ້ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມກີານຈດັແຈງການໂຄສະນາ

ຢ່າງລະມດັລະວງັ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີດີຄວນພິຈາລະນາເຖິງການນາໍໃຊ້

ຊບັພະຍາກອນທ່ີຈາໍເປັນເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຕ ໍາ່ກວາ່ເພດານທ່ີກາໍນດົໄວເ້ຊ່ັນ: ການຕະຫຼາດທາງ

ເອເລັກໂທຼນກິ, ການຈດັລາຍການຢ້ຽມຢາມສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວສາໍລບັຜູປ້ະກອບການທລຸະ

ກດິທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ, ການປະຊາສາໍພນັ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນບດົ

ຄວາມທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຍງັມຂໍີໂ້ຕຖ້ຽງກນັກຽ່ວກບັການປະເມນີການເຮັດວຽກຂອງສື່ ໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ. ຢູ່ໃນສື່

ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວໂດຍເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາເຖງິເຊ່ັນ: ມຈີກັເປີເຊັນຂອງກຸມ່ຕະຫຼາດ

ເປ້ົາໝາຍທ່ີຈະເຂ້ົາເຖງິການໂຄສະນາຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ອດັຕາການມາຊມົໃຊເ້ຊ່ັນ: ມຈີກັ

ຄ ັງ້ທ່ີພວກເຂົາຊມົໃຊ້, ຊຶ່ ງຈະເປັນຕວົຊີ້ວດັທ່ີສາໍຄນັຂອງຜນົສາໍເລັດທ່ີຈະໄດຮ້ບັ. ເພ່ືອ

ໂຄສະນາຢ່າງມປີະສິດທິຜນົເຄືອຂາ່ຍມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງຮູວ້ິທີການທ່ີຈະເຂ້ົາເຖິງກຸມ່

ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວເປ້ົາໝາຍແນວໃດ ແລະ ຂໍຄ້ວາມຕາ່ງໆບ່ໍແມນ່ຈະເວ້ົາເທ່ືອດຽວລະແລວ້ 

ແຕຈ່ະຕອ້ງຮບັປະກນັການເວ້ົາຊ ໍາ້ຕ່ໍໆໄປອກີຫຼາຍໆເທ່ືອຢູຕ່ະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອໃຫນ້ກັທອ່ງ

ທຽ່ວສາມາດຈດົຈາໍຄນຸຄາ່ ແລະ ມປີະຕກິລິິຍາທ່ີດຕ່ໍີຂໍຄ້ວາມດ ັງ່ກາ່ວ. 

• ພິຈາລະນາເຖງິເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນຂອງການລງົທຶນໃສກ່ານໂຄສະນາທ່ີມປີະສິດທິພາບ

ຂອງສື່ ເປ້ົາໝາຍທ່ີສະໜບັສະໜູນຢູ່ໃນກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົສະເພາະ, ໂດຍ
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ສະເພາະແມນ່: ວາລະສານທ່ີມເີລ່ືອງສນົໃຈສະເພາະ, ລາຍການໂທລະພາບ, ວິທະຍ ຸ

(ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກລິາກອບັ, ການເບິ່ ງນກົ, ກລິາແບບຜະຈນົໄພ ແລະ ອື່ ນໆ). 

• ລງົທຶນໃສ່ການຜະລິດສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ: ການລງົທຶນໃສ່ການໂຄສະນາ

ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ແລະ ຖາ້ຜະລິດຢ່າງຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຫືຼ 

ປະຢດັການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານອາດຈະສນູເສຍຜນົໄດຮ້ບັທ່ີດ ີແລະ ງບົປະມານອາດຈະ

ເສຍຖິມ້ລາ້ໆ. ບນັດາອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັຂອງການໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທຽ່ວທ່ີຈະເຮັດໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດມຄີ:ື ມແີນວຄວາມຄດິທ່ີດເີລີດ, ການອອກແບບ, ພາບທ່ີ

ມໃີນໃຈ ແລະ ການຂຽນບດົຄວາມໂຄສະນາ. 

• ຮບັປະກນັເພ່ືອໃຫແ້ຜນງານ ແລະ ກດິຈະກາໍເປັນສື່ ໃນການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັມ ີ

ລກັສະນະສະເພາະ. ຈດຸຂາຍທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສນັຍາລກັທ່ີ

ເປັນເອກະລກັສະເພາະຄວນສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນເຖງິພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທຽ່ວ, ລກັສະນະຂອງການອອກແບບ, ສສີນັ ແລະ ລະດບັສຽງທ່ີຖກືນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການອອກ

ແບບສິ່ ງພິມໂຄສະນາ. 

• ນາໍໃຊຂໍ້ຄ້ວາມ ແລະ ຮບູພາບແບບງາ່ຍໆ, ເກາະກາ່ຍກນັ ແລະ ດງຶດດູຄວາມສນົໃຈ. ການ

ໂຄສະນາແມນ່ມເີປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອດງຶດດູຄວາມສນົໃຈຂອງກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີມທີ່າແຮງ

ແລະ ໃນນ ັນ້ຈະຕອ້ງໃຫ້ຂໍມ້ນູມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວໄດ.້ 

ຊຶ່ ງເຫັນວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີການຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວຈະຕອ້ງໃຫ້

ຖກືກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. ການອອກແບບສິ່ ງພິມໂຄສະນາບ່ໍຄວນເຮັດໃຫມ້ນັ

ເບິ່ ງຄືຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົຫຼາຍເກນີໄປ ໂດຍສະເພາະມຄີວາມຕອ້ງການໃຫ້ມຂໍີ້ສະເໜີທກຸສິ່ ງ

ຢ່າງຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວລວມຢູ່ໃນສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວອນັດຽວ 

ຊຶ່ ງຈະເຮັດໃຫບ່ໍ້ດງຶດດູຄວາມສນົໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

• ມຄີວາມຄິດລິເລ່ີມໃໝ່ໆ  ແລະ ມສີື່ ໂຄສະນາທ່ີເປັນທາງເລືອກສາໍຮອງໄວ,້ ໂດຍອາດຈະນາໍ

ໃຊກ້ານໂຄສະນາຢູ່ກາງແຈງ້ຕວົຢ່າງ: ການໂຄສະນາຕາມຈດຸທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວນຍິມົໄປເຊ່ັນ: 

ແທັກຊ,ີ ລດົເມ, ລດົເຊ່ົາ, ສະໜາມບິນ ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງໄດວ້າດພາບໃນໃຈວາ່ນກັ

ທອ່ງທຽ່ວຈະຢູຈ່ດຸໃດຕາມຮບູແບບ ແລະ ວທີິການທອ່ງທຽ່ວຂອງເຂົາເຈົາ້. 

• ລງົທຶນໃສກ່ານປະເມນີຜນົ, ການກວດກາ ແລະ ກວດການຜນົໄດຮ້ບັຂອງການໂຄສະນາການ 

ທ່ອງທ່ຽວ. ທງັນີທ້ງັນ ັນ້ວິທີການທົ່ວໄປຕາມປກົກະຕິແລວ້ການໂຄສະນາຄວນຈະປະກອບມີ

ກນົໄກຂອງການເຊນີ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມສະເໝີ, ບ່ໍວາ່ຈະເປັນທ່ີຢູ່ທາງອີເມວ, ບດັກປຸ໋ອງ, 

ທ່ີຢູເ່ວັບໄຊ, ເບໂີທລະສບັຕດິຕ່ໍພວົພນັ ແລະ ອື່ ນໆ. 



97 

 

4.5.2 ການໂຄສະນາຂາຍໂດຍກງົ (ເບິ່ ງພາກການແຈກຢາຍສາໍລບັການອະທິບາຍຊອ່ງທາງການ

ເດນີທາງ). 
  

ດ ັ່ງທ່ີຮູກ້ນັດີວາ່ສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງບຸກຄນົຕ່ໍບຸກຄນົ ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍໃນການສ ົ່ງເສີມ

ການທອ່ງທຽ່ວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ດ ັງ່ທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນ ແລະ ອະທິບາຍຢູພ່າກ

ການແຈກຢາຍສາໍລບັຊອ່ງທາງຂອງການຊື-້ຂາຍທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍເຄືອຂາ່ຍ

ຂອງແຕລ່ະກຸມ່ສາຂາຂອງບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ, ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ບໍລິສດັສະໜອງບໍລິການສະໜບັ

ສະໜນູແກກ່ານທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ພວກເຂົາຈະເປັນຜູສ້າ້ງໃຫຈ້ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມ

ໜາ້ເຊື່ ອຖ ືແລະ ດງຶດດູໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວເດນີທາງມາທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຢຽ້ມຢາມ.  

ຂໍລິ້ເລ່ີມກຽ່ວກບັການໂຄສະນາຂາຍໂດຍກງົ ສາມາດພິຈາລະນາ ແລະ ມຫຼີາກຫຼາຍບນັຫາໃນ

ການປະຕບິດັຄວນຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ເມ ື່ອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຄດື ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
 

ງານວາງສະແດງການທອ່ງທຽ່ວ: ຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວຈະພິຈາລະນາການເຂ້ົາຮວ່ມ

ງານວາງສະແດງໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ (ຕວົຢ່າງ: ຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັການ 

ທ່ອງທ່ຽວທາງດາ້ນວຖິກີານດາໍລງົຊວີດິ, ງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ

ແລະ ການກິລາ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ການມແີນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມໃນການຈດັງານວາງສະແດງ

ການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ ຢູ່ເຂດສາທາລະນະເຊ່ັນ: ສູນການຄາ້. ການເຂ້ົາຮວ່ມງານວາງສະແດງ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ໃນການໂຄສະນາຕ່ໍຜູ້ຊມົໃຊ້ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວເປ້ົາໝາຍຄວນສ້າງເປັນລາຍການຮວ່ມກນັ

ໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວອນັໜ່ຶງອນັດຽວກນັ ແລະ ບ່ໍຄວນມກີານແຍກເຮັດພໍໃຜພໍລາວ ແລະ ມກີານ

ວາ່ຈາ້ງສະເພາະຕື່ ມອກີ ຊຶ່ ງມບີາງຈດຸທ່ີຄວນພິຈາລະນາຄ:ື 

• ຄວນມເີປ້ົາໝາຍທ່ີຊດັເຈນ ຢູ່ໃນແຕລ່ະໂອກາດ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ  

ໃໝ່ ໂດຍຈດຸປະສງົທາໍອິດຈະເປັນການສ້າງຈດິສາໍນຶກຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຕ່ໍີຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ໃນຂະນະດຽວກນັ ເມ ື່ອຢູ່ໃນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທ່ີຄຸນ້ເຄີຍແລ້ວ 

ອາດຈະເນັນ້ໃສກ່ານບນັລສຸນັຍາທາງທລຸະກດິຕາ່ງໆ ແລະ ດາໍເນນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

• ຖາ້ຫາກວາ່ເປ້ົາໝາຍເນັນ້ໃສສ່ນັຍາທາງທລຸະກດິ ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄວນຈະສາ້ງຕ ັງ້ຈດຸປະສານງານ ເພ່ືອຮວ່ມມທືາງການ

ຕະຫຼາດທ່ີເໝາະສມົ ຫືຼ ການເຊັນສນັຍາກບັຄູຮ່ວ່ມທລຸະກດິໃຫສ້າໍເລັດ ເພ່ືອສາມາດແນະນາໍ

ໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໄດຊ້ືລ້າຍການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມ.ີ 
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• ສິ່ ງທ່ີຈະນາໍສະເໜີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈະຕອ້ງມຄີນຸນະພາບດເີລີດ ເຊ່ັນດຽວກນັ

ກບັການໂຄສະນາຢູໃ່ນງານວາງສະແດງການທອ່ງທຽ່ວຄວນໃຫມ້ຫຼີາກຫຼາຍ ແລະ ນາໍໃຊຢ້າ່ງ

ມປີະສດິທິພາບ, ຊຶ່ ງຄນຸນະພາບຈະບ່ໍມຄີວາມໝາຍຫຍງັ ຖາ້ຫາກວາ່ຜນົສດຸທາ້ຍບ່ໍໄດຈ້ດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັຢາ່ງເໝາະສມົ ແລະ ຈະເຮັດໃຫສ້ນູເສຍໂອກາດໄປ. 

• ໃນການພວົພນັກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ປດັໄຈດາ້ນພາສາມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ແລະ ເຄືອຂາ່ຍ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຄວນຈະໃຫພ້ະນກັງານ

ທ່ີຮູຈ້ກັພາສາຂອງທອ້ງຖິ່ນເອງເປັນຜູຕ້ອບສະໜອງການບໍລິການ. 

• ນອກຈາກນ ັນ້ ຄວາມຄິດລິເລ່ີມໃນການຮວ່ມມທືາງດາ້ນການຕະຫຼາດ, ສະມາຊິກຂອງເຄືອ

ຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຄວນໃຫຄຸ້ນ້ເຄຍີ

ແລະ ຮູຈ້ກັຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈະ

ຕອ້ງສາມາດແນະນາໍກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັດ ັງ່ກາ່ວໄດ.້ 

• ສະມາຊກິຂອງເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຄວນມກີານບນັທຶກຈດົກາ່ຍທກຸໆເຫດການທ່ີມກີານພວົພນັກບັລກູຄາ້ ແລະ ມກີານຕິດຕາມ

ຜາ່ນທາງການສື່ ສານກບັເຂົາເຈົ້າ. ຖານຂໍມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັລກູຄາ້ຄວນຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງຂຶນ້ 

ແລະ ພດັທະນາ ເພ່ືອຊວ່ຍໃນການກາໍນດົ ແລະ ສາ້ງສາຍພວົພນັທ່ີດກີບັລກູຄາ້ທ່ີມທີາ່ແຮງ. 
 

ງານວາງສະແດງການຄາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ເປັນອີກວິທີການໜ່ຶງທ່ີດສີາໍລບັການວາງສະແດງ

ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງຈດັຂຶນ້ເພ່ືອການພດັທະນາສນັຍາການຮວ່ມມທືາງທລຸະກດິຊື-້ຂາຍລາຍ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພວົພນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ໃນນ ັນ້ຈະມກີານປຸກສາ້ງຮາ້ນວາງສະແດງ 

ເພ່ືອໂຄສະນາສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຈະມກີານແບງ່

ເປັນຮາ້ນວາງສະແດງຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນທ່ີມາຈາກຂງົເຂດ ແລະ 

ພາກພ້ືນຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ. ໂດຍມແີນວຄວາມຄິດແມນ່ເພ່ືອກາໍນດົພ້ືນທ່ີ  

ເໝາະສມົໃນການໂຄສະນາສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍຜູ້

ປະກອບການທລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕາ່ງປະເທດທ່ີໄດເ້ຂ້ົາມາລວມກນັຢູ່ບອ່ນດຽວ, ໃຫມ້ກີານ

ພບົປະກນັ ແລະ ຮວ່ມມທືາງດາ້ນທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ ກຄໍກືານຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູການທອ່ງທຽ່ວດາ້ນ

ຕ່າງໆເຊ່ັນ: ຂໍ້ມນູຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີ

ກ ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ ນໆ ຕວົຢ່າງ: ”ຮ້ານ

ວາງສະແດງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄບົວງົຈອນ” ທ່ີພວກເຮົາຮູກ້ນັດເີຊ່ັນ: ງານວາງສະແດງ

ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ WTM ທ່ີລອນດອນ, ປະເທດອງັກດິ ແລະ ງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວ
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ໂລກ ITB ທ່ີແບັກແລງ, ປະເທດເຢຍລະມນັ ແລະ ຍງັມງີານວາງສະແດງອື່ ນໆອີກທ່ີຈດັຂຶ້ນຢູ່ໃນ

ຂງົເຂດພາກພ້ືນສາກນົ ແລະ ໃນໂລກຊຶ່ ງສາມາດຊອກຂໍມ້ນູຢູໃ່ນເວັບໄຊ (www.eventseye.com). 

ໂດຍມບີາງຈດຸທ່ີເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະ

ຕອ້ງໄດມ້ກີານກະກຽມ ເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມງານວາງສະແດງການຄາ້ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວເຊ່ັນ: 

• ສຶກສາຂໍ້ມນູລະອຽດກຽ່ວກບັງານຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃຜຈະເຂ້ົາຮວ່ມງານ, ມາຈາກ

ປະເທດໃດ, ຄູແ່ຂງ່ທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມໃນງານມໃີຜ, ນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມມຄີວາມຕ້ອງການ

ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວດາ້ນໃດ, ມລີະດບັການຊື້-ຂາຍລາຍການທ່ອງທ່ຽວສງູປານໃດ

ແລະ ລະດບັອາຍສຸະເລຍ່ຂອງຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ. 

• ກາໍນດົເປ້ົາໝາຍທ່ີຈະແຈງ້ໃນການກະກຽມເຂ້ົາຮວ່ມງານເຊ່ັນ: ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວໃດທ່ີມຄີວາມ

ສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນການພບົປະ, ຜນົໄດຮ້ບັທ່ີຄາດຫວງັຈະໃຫບ້ນັລ,ຸ ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ 

ຫືຼ ປະສບົການຫຍງັທ່ີຄາດຫວງັ ທ່ີຈະນາໍສະເໜີ ຫືຼ ໂຄສະນາ, ເຄື່ ອງມທືາງການຕະຫຼາດໃດ

ທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການເຂ້ົາຮວ່ມງານທ່ີມລີກັສະນະພິເສດ ໂດຍສະເພາະງານ

ວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີນາໍສະເໜີຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ ແລະ ກຸມ່

ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ, ທ່ີສາມາດພບົປະກບັຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີມຄີວາມຮູ ້ແລະ

ປະສບົການສະເພາະດາ້ນດ ັ່ງກາ່ວ ໃຫ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັຍຸດທະສາດສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍ

ການຕະຫຼາດ. 

• ການປະສານງານ ເພ່ືອໃຫ້ມສີວ່ນຮວ່ມ ທງັພາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ໂດຍ

ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການນອ້ຍ ໃນການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັກຽ່ວກບັການເຂ້ົາຮວ່ມງານວາງ

ສະແດງການຄາ້ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງລວມມຂີະແໜງການຕ ົນ້ຕໍຄ:ື ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ, ຜູ້

ສະໜອງທາງດາ້ນທ່ີພກັແຮມ, ສາຍການບິນ ແລະ ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວອື່ ນໆ ທ່ີຈະນາໍສະເໜີ, ກາໍນດົແຜນການ ແລະ ຕດັສນິ

ໃຈ ເພ່ືອເປັນແນວທາງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

• ຮວ່ມມກືບັພາກທລຸະກດິ/ພາກເອກະຊນົ ໃນການອອກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມງານວາງສະ 

ແດງການຄາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລື ແລະ 

ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນາໍກນັກອ່ນລະຫວາ່ງຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; ໂດຍເຂ້ົາຮວ່ມການ

ໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວຮວ່ມກນັ ແລະ ຮບັຜິດຊອບຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍນາໍກນັ. 

• ຈະຕອ້ງມກີານກະກຽມໄວກ້ອ່ນລວ່ງໜາ້ ໃນການພບົປະກບັລກູຄາ້ໃຫຫຼ້າຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້

ແລະ ໃຫມ້ຂໍີມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດບນັລຕຸາມຈດຸປະສງົທ່ີວາງໄວ.້ 
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• ພິຈາລະນາຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັລາຍລະອຽດຂອງງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ ແລະ

ຈາກການຈດັກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂາ່ວກຽ່ວກບັງານ ເພ່ືອສກຶສາຂໍມ້ນູລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັງານ

ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ ໃຊໂ້ອກາດເຫ່ົຼານີ້ຈດັການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວຂອງຕນົໃຫດ້ທ່ີີສດຸ. 

• ສາ້ງແຜນການຈດັພິມເຜີຍແຜ ່ແລະ ກະກຽມບດົຂາ່ວ ແລະ ສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ 

ໃນການເຂ້ົາຮວ່ມງານວາງສະແດງ ແລະ ການນາໍໃຊສ້ື່ ມວນຊນົ ເພ່ືອນາໍໃຊໂ້ອກາດໃນການ

ໂຄສະນາໃຫດ້ທ່ີີສດຸ. 

• ມກີານບນັທຶກ ແລະ ສງັເກດທກຸໆການພວົພນັທ່ີເກດີຂຶນ້ກບັລກູຄາ້ ແລະ ລາຍລະອຽດເຫດ 

ການເດ່ັນໆທ່ີມກີຽ່ວກບັລກູຄາ້ເຊ່ັນ: ການແຈງ້ຂາ່ວ, ຈດົໝາຍຂາ່ວ ແລະ ຂໍຄ້ວາມສວ່ນຕວົ. 

• ຈະຕອ້ງມກີານປະເມນີຜນົສະເໝີ ກຽ່ວກບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການເຂ້ົາຮວ່ມງານວາງສະແດງການ

ຄາ້ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວໂດຍສະເພາະການເຮັດສນັຍາຮວ່ມມທືາງທລຸະກດິ, ຄູຮ່ວ່ມທລຸະກດິ  

ໃໝ,່ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

ກອງປະຊຸມວຊິາການ: ງານວາງສະແດງການຄາ້ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວຈະເປັນບອ່ນເປີດໂອກາດໃຫ້

ທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວໄດພ້ບົປະກນັ, ມກີານຕິດຕ່ໍພວົພນັຊື-້ຂາຍລາຍການທອ່ງທຽ່ວເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, 

ການສາ້ງສາຍພວົພນັກບັລກູຄາ້ ແລະ ການຊອກຄູຮ່ວ່ມທລຸະກດິທ່ີດສີດຸ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຍດຸທະ

ສາດຂອງຕນົ ແລະ ການສາ້ງສາຍພວົພນັແບບສວ່ນຕວົກບັລກູຄາ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດປ້ະຊຸມຕວົຕ່ໍຕວົ

ແລະ ຕິດຕ່ໍສື່ ສານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະເປັນຜູຈ້ດັກອງປະຊຸມວິຊາການສະເພາະ ຢູ່ປະເທດທ່ີເປັນຕະຫຼາດທ່ອງ

ທ່ຽວເປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ ງເຄືອຂາ່ຍດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ຜູສ້ະໜອງຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວຂອງເອກະຊນົທ່ີ

ຖກືຄດັເລືອກຈະພບົປະກບັບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕວົແທນທລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີເນັ້ນໃສຈ່ດຸ  

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ ເພ່ືອຈະໄດ້ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກບັຄູ່ຮ ່ວມທຸລະກິດ

ການທອ່ງທຽ່ວໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເປັນໄປໄດ.້ ກອງປະຊຸມວຊິາການ

ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄດື ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ແຜນການຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການນີຄ້ວນກາໍນດົເວລາໃຫເ້ໝາະສມົທ່ີສດຸ - ຄວນພິຈາລະນາ

ຈະເຮັດແນວໃດ ເພ່ືອໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ໃຫ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັງານມະຫາກາໍ, 

ເທດສະການ ແລະ ງານວາງສະແດງການທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງໆທ່ີຈດັຂຶນ້ຢູ່ໃນແຕລ່ະຕະຫຼາດເປ້ົາ  

ໝາຍ, ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ມຄີວາມປະສມົປະສານກບັວງົຈອນການຂາຍຂອງທຸລະກິດ

ການທອ່ງທຽ່ວ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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• ໂດຍທົ່ວໄປຮບູແບບຂອງການຈດັກອງປະຊຸມຈະແມນ່ກອງປະຊຸມແບບໂຕະມນົ ຊຶ່ ງຜູທ່ີ້ນາໍ

ສະເໜີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຈະຈດັການວາງສະແດງ ແລະ ເຄື່ ອງມໃືນການນາໍ

ສະເໜີອື່ ນໆ. ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຈາກທ້ອງຖິ່ ນ (ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ/ຕວົແທນທລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວ) 

ຈະຍາ້ຍໄປຫາຜູ້ນາໍສະເໜີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໂຕະອື່ ນໆ ຕາມກາໍນດົເວລາ 

ປະມານ 20 ນາທີ ຊຶ່ ງຈະມສີຽງກະດງິ ຫືຼ ສນັຍານແຈງ້ໃຫຮູ້.້ 

• ຄດັເລືອກຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຈາກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະຕອ້ງລະມດັລະວງັ ແລະ ໃຫ້

ຖກືກບັເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົໄວ.້ ສິ່ ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ:່ ເປ້ົາໝາຍຂອງເຮົາແມນ່ການໂຄສະນາ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວດວ້ຍຫຼາກຫຼາຍວທີິຢາ່ງມປີະສດິຕພິາບ ເພາະສະນ ັນ້ຈະຕອ້ງ

ເອົາໃຈໃສທ່າງດາ້ນຄນຸນະພາບຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມ ຈະຕອ້ງເປັນຜູ້ທ່ີມຄີວາມສາມາດໃນການ

ຖາ່ຍທອດ ແລະ ນາໍສະເໜີສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ໄດດ້ທ່ີີສດຸ. 

• ຈດັການສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດກຽ່ວກບັກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບຂອງຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມທ່ີດ ີຢູ່ໃນຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍແມນ່ສາໍຄນັທ່ີສດຸ ຊຶ່ ງຈະມກີານສື່ ສານ

ໂດຍກງົເຊ່ັນ: ການສ ົ່ງອີເມວໂດຍສວ່ນຕວົ, ການເຊນີທາງໂທລະສບັ ແລະ ການເຊນີທ່ີໃຫ້

ກບັມໂືດຍກງົ ຈະເປັນການຍກົສູງບດົບາດ ແລະ ເພ້ີມໂອກາດໃນການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງ

ພະນກັງານທ່ີຮບັຜິດຊອບຝ່າຍຂາຍ. ມນັມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍສາໍລບັເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນການຄດັເລືອກ ແລະ ກາໍນດົ

ງານວາງສະແດງການຄາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເປ້ົາໝາຍທ່ີມຄີວາມເປັນໄປໄດສ້ງູ ໃນການ

ໂຄສະນາ ແລະ ຂາຍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຕ່ໍຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວເປ້ົາໝາຍທ່ີ

ກາໍນດົໄວ .້ ສະນ ັນ້ຈຶ່ ງເຫັນວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີຈະຕ້ອງມຈີດຸສຸມ ແລະ ເປ້ົາໝາຍທ່ີ

ແນນ່ອນ. 

• ການແຈງ້ເຊນີທ່ີດໄີວລ້ວ່ງໜາ້ ແລະ ຕິດຕາມຢາ່ງເອົາໃຈໃສ,່ ຢູບ່ອ່ນທ່ີເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວບ່ໍມສີາໍນກັງານ ຫືຼ ຜູຕ້າງໜ້າຂອງ

ຕນົ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ເພາະສະນ ັນ້ຈຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານວາ່ຈາ້ງໃນການ

ເຮັດວຽກເພ້ີມຕື່ ມ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໜ່ວຍສະໜອງບໍລິການຂອງທ້ອງຖິ່ ນໃນການປະສານ

ງານ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກຢູທ່ອ້ງຖິ່ນນ ັນ້ໆ. 

• ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ ໂດຍສະ

ເພາະເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມແລະຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ມ ີ
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ຄວາມສາໍຄນັຫຼາຍ, ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງສມຸໃສເ່ຮັດໃຫຜ້ະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວມລີກັສະນະທາງ

ການຄາ້ ມລີາຄາຕດິໃສພ່ອ້ມ. 

• ສາ້ງໂອກາດທ່ີດໃີນການພວົພນັສງັຄມົ ແລະ ສາ້ງເປັນເຄອືຂາ່ຍໃນການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ. 
 

ການທດັສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນການເດີນທາງ ເພ່ືອການສຶກສາ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້: ໂດຍມີ

ຈດຸປະສງົໃນການໂຄສະນາຂາຍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີເຮັດເປັນຮບູແບບລກັສະນະທາງ

ການຄາ້ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຈະໃຫພ້າກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງມາຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອ

ສາໍພດັກບັປະສບົການຕວົຈງິ ແລະ ມປີະສບົການທ່ີດີທ່ີສຸດຈາກການຢ້ຽມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ, ຊຶ່ ງມຫຼີາຍຮບູແບບໃນການຈດັທດັສະນະສກຶສາ ແລະ ແລກປ່ຽນການເດນີທາງ ເພ່ືອ

ສກຶສາ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ຄ:ື 1/.ການຈດັລາຍການຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາໍລບັແຕ່

ລະກຸມ່ນອ້ຍໆ ຂອງຜູ້ປະກອບການທລຸະກດິທ່ອງທ່ຽວ, 2/. ການຈດັລາຍການຢ້ຽມຢາມຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອການສຶກສາ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູ ສາໍລບັກຸມ່ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວຈາໍນວນ

ຫຼາຍກວາ່ ແລະ ຕວົແທນຂອງທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຖກືຄດັເລືອກເຂ້ົາຮວ່ມບນັດາກດິຈະກາໍ ຢູໃ່ນ

ລາຍການທອ່ງທຽ່ວທ່ີໄດກ້າໍນດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ຊຶ່ ງມບີາງດາ້ນທ່ີຕອ້ງເອົາໃຈ

ໃສດ່ ັງ່ນີ:້ 

• ການຄດັເລືອກຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົແມນ່ສາໍຄນັຫຼາຍ ເພ່ືອໃຫກຸ້ມ້ກບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີ

ເສຍໄປ, ຊຶ່ ງແນນ່ອນທ່ີສດຸເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວຈະເປັນຜູຊ້ອກຫາຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ໂດຍເບິ່ ງຈາກຜນົສາໍເລັດໃນໜ້າທ່ີວຽກງານ, 

ເບິ່ ງຕາມຄວາມເໝາະສມົໂດຍເປັນບໍລິສດັທ່ີເຮັດ ແລະ ຂາຍລາຍການທ່ອງທ່ຽວຂອງຈດຸ   

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  

• ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສວ່ນຫຼາຍຈະ

ປະສານງານກບັບນັດາບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊວ່ຍໃນການໂຄສະນາການທ່ອງ 

ທ່ຽວ, ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ ແລະ ແຈກຢາຍສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຜາ່ນທາງເຄືອ

ຂາ່ຍຂອງຕວົແທນທລຸະກດິທ່ອງທ່ຽວຍອ່ຍຂອງຕນົ ແລະ ການເຊີນຕວົແທນຂອງທລຸະກດິ

ທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາຮວ່ມການຈດັລາຍການຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ. ຖາ້ວາ່ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມຫີອ້ງການຕວົແທນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ

ທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ ຊຶ່ ງອາດເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະເຊືອ້ເຊນີຕວົແທນຂອງທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວດວ້ຍຕນົ

ເອງເລີຍ ແຕວ່າ່ມນັຈະເປັນວິທີການທ່ີອາດຈະໄປກະທບົຕ່ໍພາລະບດົບາດຂອງບໍລິສດັທ່ອງ

ທຽ່ວທ່ີເຂົາເຈົາ້ເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ ໃນຊອ່ງທາງການຈດັຈາໍໜາ່ຍ. 
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• ວິທີການທ່ີສາໍຄນັ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາເຖງິກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍເຊ່ັນ: ກາໍນດົຕະຫຼາດເປ້ົາ  

ໝາຍທ່ີມຜີນົກາໍໄລ ແລະ ເນັ້ນໃສກ່ານເຊື້ອເຊີນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຄີວາມລ້ຶງເຄີຍກບັກຸມ່

ຕະຫຼາດສະເພາະ. ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງບນັດາບໍລິສດັທ່ີບໍລິການຈດັສ ົ່ງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ທຸລະກດິການທ່ອງທ່ຽວຍອ່ຍອື່ ນໆເປັນອງົປະກອບໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັ ແລະ ວາງແຜນຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຢາ່ງມປີະສດິຕພິາບ. 

• ຄວາມດຸນ່ດຽ່ງແມນ່ການຫາວິທີທາງ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມຢູ່ໃນຊອ່ງທາງການຈດັຈາໍ

ໜ່າຍມກີານໂຄສະນາແຫຼງ່ທ່ອງທ່ຽວທ ົ່ວໄປ ແລະ ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທ່ອງ 

ທຽ່ວ, ນອກນ ັນ້ແມນ່ການດງຶດດູໃຫເ້ຂ້ົາເຈົ້ານາໍເອົາລາຍການທອ່ງທຽ່ວ ຫືຼ ບນັດາຂໍສ້ະເໜີທ່ີ

ສາມາດຊືໄ້ດໄ້ປສະເໜີຕ່ໍໄປອກີ ຢູບ່ອ່ນທ່ີເຂົາເຈົ້າຕ ັງ້ຖິ່ ນຖານຢູ.່ ສິ່ ງຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີມ້ຄີວາມຈາໍ

ເປັນຕອ້ງມກີານຮວ່ມມກືນັຢ່າງແຂງແຮງລະຫວາ່ງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຜູສ້ະໜອງການບໍລິການຂອງພ້ືນທ່ີ. 

• ໂດຍອງີໃສຂໍ່ມ້ນູຂາ້ງເທິງນ ັນ້ເຫັນວາ່ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍຄວນໃຫມ້ວີທີິການຫຼາກຫຼາຍ

ໃນຢ້ຽມຢາມທາງວຊິາການທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອການສາ້ງປະສບົການທ່ີດໃີນການຢ້ຽມຢາມແຫຼງ່

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ສາ້ງ

ໂອກາດທ່ີດສີາໍລບັເຄອືຂາ່ຍທາງສງັຄມົ ແລະ ການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັຜະລິດ

ຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະໃດໜ່ຶງ ແລະ ກາໍນດົລາຄາຮວ່ມກບັຜູສ້ະໜອງຜະລິດຕະພນັ

ການທອ່ງທຽ່ວ.  

• ຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການຂະໜາດນອ້ຍ ເພ່ືອໃຫຜູ້ເ້ຂ້ົາຮວ່ມສາມາດພບົປະກບັຜູສ້ະໜອງການ

ບໍລິການຕາມລາຍການພບົປະຕວົຕ່ໍຕວົ ໃນຮບູແບບໂຕະມນົ, ຊຶ່ ງຄາ້ຍຄກືບັກອງປະຊຸມວຊິາ

ການທ່ີໄດອ້ະທິບາຍຢູຂ່າ້ງເທິງນ ັນ້. 

• ກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພ່ືອສຶກສາຂໍມ້ນູການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ຈດັຂຶນ້ໃນວງົກວາ້ງກວາ່ ຊຶ່ ງສາ 

ມາດຈດັຢູ່ສະຖານທ່ີເປັນກາງ ຫືຼ ສະຖານທ່ີອື່ ນໆກໍ່ໄດ ້ທ່ີຜູຊ້ຽ່ວຊານສາມາດນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ

ທ ົ່ວໄປຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຕາມແຕລ່ະເນືອ້ໃນເຊ່ັນ: ກລິາກອຟ໊, ການ

ທ່ອງທ່ຽວແບບພະຈນົໄພ, ວດັທະນະທາໍ, ມລໍະດກົ, ເຫ້ົຼາແວັງ, ທາໍມະຊາດ ແລະ ອື່ ນໆທ່ີ

ສອດຄອ່ງກບັແຜນການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ. 

• ດ ັງ່ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວກ້ອ່ນໜ້ານ ັນ້ແລວ້ ໜ່ຶງໃນອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັໃນການສາ້ງມນູຄາ່ເພ້ີມຂອງ

ການຈດັງານວາງສະແດງການຄາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ການສາ້ງສາຍພວົພນັແບບຍືນ

ຍງົກບັລູກຄາ້. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັລະບບົການຄຸມ້ຄອງສາຍພວົພນັທ່ີດີກບັລູກຄາ້ ແລະ 
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ຖານຂໍມ້ນູຂອງລກູຄາ້ປະກອບມກີານສື່ ສານປກົກະຕ ິແລະ ຕ່ໍເນື່ອງກບັຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການຈດັ

ລາຍການຢຽ້ມຢາມສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸ. 

• ທກຸໆການຈດັລາຍການຢ້ຽມຢາມສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວຄວນຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນີຢ່າງຖີ່

ຖວ້ນ ໂດຍການນາໍໃຊແ້ບບສອບຖາມ ແລະ ການສາໍພາດຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມໂດຍກງົ. ຈາກຫຼາຍໆ

ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດຈ້ະຖເືປັນໂອກາດອນັດໃີນການປບັປງຸໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃຫດ້ຂີຶນ້

ກວາ່ເກົ່ າໃນຕ່ໍໜາ້. 

• ການພວົພນັຮວ່ມມໃືນການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງໃກຊ້ດິ ເພ່ືອຈະເປັນການປະ

ເມນີຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຢຽ້ມຢາມ (ການເພ່ີມອດັຕາການຂາຍ ແລະ ລາຍຮບັ).  
 

4.5.3 ການໂຄສະນາແບບພິເສດ. 
  

ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈະຕອ້ງໄດບ້ກຸບນື

ເຮັດໜາ້ທ່ີໃນການປະສານງານລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ/ພາກທລຸະກດິ ເພ່ືອໃຫກ້ານ

ສະໜບັສະໜນູການໂຄສະນາແບບພິເສດ ແລະ ແບບມຍີດຸທະວທີິ ຄດື ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ການຈດັການໂຄສະນາແບບພິເສດເພ່ີມຕື່ ມແມນ່ຈະເນັນ້ໃສບ່ນັດາເນືອ້ໃນສະເພາະເຊ່ັນ: ເຫ້ົຼາ

ແວັງ, ກລິາກອ໊ຟ, ການທອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັ, ການທອ່ງທຽ່ວແບບພະຈນົໄພ ແລະ ອື່ ນໆ, 

ຊຶ່ ງຈະມກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການທ່ີສາໍຄນັທ່ີຈດັຂຶນ້ຢູ່ຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວເຊ່ັນ: ງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ (ວງົ

ຈອນຊວີດິຂອງສດັໃນການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານຕາມລະດກູານ, ການປະສມົພນັ, ການເກດີລກູ 

ແລະ ລຽ້ງລກູຂອງສດັ; ຄືນ້ລມົ ແລະ ສະພາບອາກາດຜນັແປ; ຄວາມສວຍງາມຂອງພືດພນັ

, ຕ ົນ້ໄມ ້ແລະ ອື່ ນໆ); ງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍເຊ່ັນ: 

ເທດສະການດນົຕີ, ວນັລາໍລຶກປະຫວດັສາດ, ເທດສະການສາຍງບູເງາົ ແລະ ອື່ ນໆ); ຕາມ

ລະດູການເຊ່ັນ : ຂໍ້ສະເໜີ ພິເສດໃນລະດູການທ່ອງທ່ຽວຕ ໍ່າ; ງານມະຫາກາໍ ແລະ 

ເທດສະການທາງດາ້ນການກລິາເຊ່ັນ: ການແຂງ່ຂນັກລິາລະດບັໂລກ ຫືຼ ການແຂງ່ຂນັເພ່ືອ

ຊງີລາງວນັສະເພາະງານທ່ີຈດັຂຶນ້ຢູແ່ຕລ່ະປະເທດ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຈດັກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອໂຄສະນາແບບມຍີດຸທະວທີິ ຊຶ່ ງຈະລວມເອົາທງັໝດົ 

ຫືຼ ຈາໍນວນສ່ວນຫຼາຍຂອງບນັດາອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັຂອງການສ ົ່ງເສີມກິດຈະກາໍການ

ຕະຫຼາດ ແລະ ສວ່ນປະສມົຂອງການໂຄສະນາ. 
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ບນັຫາທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສໃ່ນການວາງແຜນ ແລະ ການໂຄສະນາແບບພິເສດຄ:ື 

• ການໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໝາຍເຖງິການຮວ່ມມກືນັຢ່າງແຂງແຮງລະ

ຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ/ພາກທລຸະກດິ ຊຶ່ ງຕາມປກົກະຕິແລວ້ຄວນປະກອບມີ

ການສະໜອງຂໍ້ມນູຂາ່ວສານທົ່ວໄປ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ລາຍລະອຽດຂອງການຕິດຕ່ໍພວົພນັເຊ່ັນ: ການເຊື້ອເຊີນ ເພ່ືອສາໍຜດັປະສບົການຂອງຈດຸ   

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນອດັຕາການຫຸຼດລາຄາພິເສດ ທ່ີສາມາດຈອງຜ່ານທາງ

ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕວົແທນຂອງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ. ເພາະສະນ ັນ້ມນັຈຶ່ ງເປັນການ

ປະສມົປະສານຂອງການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີບ ົ່ງບອກເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງ

ທຽ່ວຢາ່ງໜກັແໜນ້ ລວມທງັຂໍສ້ະເໜີດາ້ນລາຄາ, ກດິຈະກາໍ, ຊອ່ງທາງການຈອງ ເພ່ືອຕອບ

ສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານຊື.້ ໝາຍຄວາມວາ່ຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວເອກະຊນົທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມ

ຢູນ່າໍ ຄວນຈະເປັນຜູໂ້ຄສະນາ ແລະ ກາໍນດົລາຄາທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ຈະຕອ້ງຕອບສະໜອງ

ການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີທ່ີມ.ີ ການໂຄສະນາສາມາດເຮັດໄດໂ້ດຍທົ່ວໄປເຊ່ັນ: ການ

ໂຄສະນາແບບພິເສດ ເພ່ືອສາ້ງຈດິສາໍນກຶກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃຫສ້ງູຂຶນ້ 

ໃນໄລຍະເວລາທ່ີເຈາະຈງົຂອງປີ ຫືຼ ການເນັນ້ສະເພາະດາ້ນປະສບົການໃດໜ່ຶງ. 

• ການວາງແຜນໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຄວນຈະພິຈາລະນາເຖິງຄວາມອາດສາມາດຂອງ

ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຜູສ້ະໜອງການຂນົສ ົ່ງທາງບກົ ເພ່ືອນາໍສ ົ່ງນກັທອ່ງທຽ່ວໃຫຖ້ກືຕາມ

ກາໍນດົເວລາ ແລະ ຄວນເປັນເອກະພາບກບັບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວກຽ່ວກບັໂມງເວລາສາໍລບັການ

ຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມຮບັຮູຂ້ອງ

ຕະຫຼາດຢູໃ່ນລະດບັສງູສດຸ. 

• ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ, ຕວົແທນຂອງທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ທລຸະກດິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆທ່ີເຫັນດີ

ຈະເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບຂາຍ, ແຈກຢາຍ ແລະ ຕອບສະໜອງການໂຄສະນາຜ່ານທາງຊອ່ງ

ທາງການຈດັຈາໍໜ່າຍຂອງຕນົຄວນຈະມຄີວາມຊາໍນຊິາໍນານດ ີຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຄວາມຮູທ່ີ້ສາໍຄນັໄດຄ້ວນຈະມກີານຈດັກອງ

ປະຊຸມສາໍມະນາ ເພ່ືອການແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈດັໃຫ້ມກີານ

ຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວກອ່ນຈະມກີານລງົມໂືຄສະນາອອກໄປ. 

• ການໂຄສະນາແບບພິເສດສາມາດເຜີຍແຜຜ່າ່ນທາງຫຼາຍວທີິການ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ ເປັນຕ ົນ້

ແມນ່ການໂຄສະນາຕ່ໍຜູບໍ້ລິໂພກ, ການປະຊາສາໍພນັ, ການຂຽນຈດົໝາຍໂດຍກງົເຖງິບໍລິສດັ

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຖານຂໍ້ມນູຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງອິນເຕີເນັດ ຕວົຢ່າງ: ການແຂງ່ຂນັຢູ່ຕາມເວັບ
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ໄຊຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງຂໍມ້ນູລາຍລະອຽດຂອງຜູໃ້ຊອ້ີເມວ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັຂໍມ້ນູລາຍລະອຽດຂອງໝູ່

ເພ່ືອນ ແລະ ຄນົກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ມກີານພວົພນັກນັ ແລະ ພວກເຂົາໄດສ້ ົ່ງອີເມວ ເພ່ືອ

ໂຄສະນາໃຫກ້ນັຮູເ້ຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ອກີຕ່ໍໆໄປເລ້ືອຍໆ. 

• ການກາໍນດົເປ້ົາໝາຍການໂຄສະນາຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ຈະມໂີອກາດປະສບົຜນົສາໍເລັດ ແລະ 

ໂຄສະນາຈະຖກືເປ້ົາໝາຍຫຼາຍກວາ່ ສາໍລບັກຸມ່ຄນົທ່ີມຄີວາມສນົໃຈແບບພິເສດສະເພາະ, 

ບນັດາສະມາຄມົທ່ີມຄີວາມສນົໃຈຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ອື່ ນໆ, ຊຶ່ ງຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 

ຫຼາຍເຊ່ັນ: ການໂຄສະນາກລິາກອັຟຕ່ໍກຸມ່ຄນົທ່ີມກັຫ້ີຼນກລິາກອບັ, ການໂຄສະນາການທ່ອງ 

ທ່ຽວທາງດາ້ນເຫ້ົຼາແວັງ ຕ່ໍກ ຸມ່ຄນົທ່ີມກັຊມີລດົຊາດຂອງເຫ້ົຼາແວັງ, ການສະແຫວງຫາປະສບົ

ການພິເສດໃນການເບິ່ ງນກົສາໍລບັຜູທ່ີ້ສນົໃຈກຽ່ວກບັນກົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ໃນການສາ້ງຄູຮ່ວ່ມທລຸະກດິສາໍລບັການສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດກບັຄູຮ່ວ່ມມທືາງດາ້ນ

ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍງັມກີານຮວ່ມກນັທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ຊບັ

ພະຍາກອນອື່ ນໆ, ການເຮັດສນັຍາຮວ່ມມກືນັໃນການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຄວນຈະ

ມກີານກາໍນດົຂຶນ້ມາ ດ ັງ່ມເີນືອ້ໃນລຸມ່ນີ:້ 

- ພນັທະ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕລ່ະຝາ່ຍ. 

- ການລງົທຶນເຂ້ົາໃນການລິເລ່ີມໂຄສະນາຂອງແຕລ່ະຝ່າຍ (ເປັນຈາໍນວນເງນິສດົ ແລະ 

ອື່ ນໆ). 

- ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັພາລະບດົບາດທ່ີຊດັເຈນຂອງແຕລ່ະຝາ່ຍ. 

- ແຜນການຮວ່ມມໃືນການໂຄສະນາທ່ີຈະຕອ້ງລະບ:ຸ 

+ ຈດຸປະສງົຂອງການໂຄສະນາ. 

+ ກດິຈະກາໍທ່ີຈະເຮັດ. 

+ ຂອບເຂດ ແລະ ກາໍນດົເວລາ. 

+ ການປະເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ. 

4.5.4 ການໂຄສະນາງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການ. 
  

ລກັສະນະຂອງການໂຄສະນາທ່ີໄດອ້ະທິບາຍຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ທງັໜດົມກີານພວົພນັສະໜິດແໜນ້ກບັ

ການສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຂອງງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການທ່ີສາໍຄນັຢູ່ໃນຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍສະເພາະຕິດພນັກບັກດິຈະກາໍທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ ແລະ ການເຂ້ົາ

ເຖງິສື່ ມວນຊນົທ່ີມທີ່າແຮງໃນຊວ່ງການຈດັງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການ ຊຶ່ ງຈະເປັນການຊວ່ຍ
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ໃນການໂຄສະນາຄນຸຄາ່ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງ. ບນັຫາສາໍຄນັຕາ່ງໆໃນ

ການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດກຽ່ວກບັງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການມຄີ:ື 

• ການເຮັດໃຫມ້ຄີວາມດຸນ່ດຽ່ງກນັລະຫວາ່ງຂໍຄ້ວາມທ່ີບ ົ່ງບອກເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງ 

ທ່ຽວທ ົ່ວໄປກບັຂໍຄ້ວາມທ່ີມາຈາກຜູໃ້ຫກ້ານອປຸະຖາໍຫຼກັຂອງງານ ຊຶ່ ງມຄີວາມທ້າທາຍຫຼາຍ 

ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການອປຸະຖາໍ ແລະ ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄວນເຮັດວຽກຮວ່ມກນັຢາ່ງໃກຊ້ດິກບັຜູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການຈດັງານ 

ເພ່ືອໃຫ້ໄດຮ້ບັຜນົທ່ີດີໃນການຮວ່ມມກືນັ ທງັຜູ້ໃຫ້ການອປຸະຖາໍ ແລະ ຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ. ອນັນີອ້າດມຜີນົຕ່ໍການກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັໂດຍລວມຂອງງານ 

(ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະປະສມົປະສານກບັ

ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງພາກທຸລະກດິ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທ່ີສື່ ສານອອກໄປສູ່

ຕະຫຼາດ). 

• ຜູ້ໃຫ້ການອປຸະຖາໍ ແລະ ຜູ້ຈດັງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການຄວນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນົ

ພ້ືນຖານການເປັນຄູຮ່ວ່ມມໃືນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຍດຸທະສາດສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ

ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄວນມກີານສາໍຫຼວດຄາໍຄິດເຫັນ ເພ່ືອ

ພິຈາລະນາເຖງິພາບພດົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຍດຸທະສາດສ ົ່ງເສມີກດິ

ຈະກາໍການຕະຫຼາດ ໃນການໂຄສະນາງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການສະເພາະຂອງພວກ

ເຂົາ. 

• ບນັດາທາງເລືອກທ່ີເປັນຍດຸທະສາດຄວນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນົພ້ືນຖານການສະໜບັສະໜນູໃນ

ການຈດັງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການໃດໜ່ຶງສະເພາະ ຊຶ່ ງຈະເປັນການເພ້ີມມນູຄາ່ໃນ

ລະດບັທ່ີແນນ່ອນ ສາໍລບັຍດຸທະສາດສ ົ່ງເສີມກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ. ການໂຄສະນາງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການທ່ີມລີກັສະນະຍດຸທະສາດ

ເຫ່ົຼານີຄ້ວນເຮັດໃຫ້ໄປໃນລວງດຽວກນັ ແລະ ມຜີນົປະໂຫຍດຈາກການຮວ່ມມກືນັໂດຍໃຫ້

ສອດຄ່ອງກບັຍຸດທະສາດລວມຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຄງການ ແລະ 

ກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ. ດ ັງ່ນ ັນ້ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດອ້ອກແຮງຂຶນ້ຕື່ ມໃນການສ ົ່ງເສມີ

ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ ແລະ ບ່ໍໃຫກ້າຍເປັນການເຮັດພໍໃຜພໍລາວ. 

• ການສະໜບັສະໜນູຂອງເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການ

ທອ່ງທຽ່ວໃນການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຂອງງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການ ຊຶ່ ງ

ສາມາດເລ້ີມຈາກການໃຫ້ການຮບັຮອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ໃນຮບູແບບຂອງ

ການສະໜັບສະໜູນອື່ ນໆເຊ່ັນ: ນອກຈາກການອອກແຮງຢ່າງຕ ັງ້ໜ້າໃນການສ ົ່ງເສີມ
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ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມອືປຸະກອນຕາ່ງໆຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງ

ເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແລວ້ ຍງັມກີານສະໜບັສະໜນູທາງ

ດາ້ນການເງນິ ແລະ ການອປຸະຖາໍ. 

• ການໂຄສະນາກຽ່ວກບັງານຜາ່ນສື່ ມວນຊນົໄວລ້ວ່ງໜາ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານກາໍນດົເວລາ ແລະ 

ວນັທີໃນການຈດັງານມະຫາກາໍ ແລະ ເທດສະການສະເພາະ ຊຶ່ ງຄວນມກີານວາງແຜນການ

ແຕເ່ນີນ້ໆ ເພ່ືອໃຫມ້ກີານໂຄສະນາຢາ່ງພຽງພໍກອ່ນງານຈະເລ້ີມ. ການໂຄສະນາໃນຊວ່ງນາທີ

ສດຸທ້າຍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໄລຍະ 2-3 ອາທິດກອ່ນການເປີດງານແມນ່ບ່ໍຄອ່ຍໄດຮ້ບັຜນົ

ສາໍເລັດເທ່ົາທ່ີຄວນ ບ່ໍຄກືບັການສາ້ງແຜນການໂຄສະນາໄວເ້ປັນເວລາດນົໆ. 

• ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍການໂຄສະນາ ແລະ ການສື່ ສານທ່ີມເີປ້ົາໝາຍສະເພາະ ຄວນມີ

ການວາງແຜນ, ອອກແບບ, ກາໍນດົສື່ ມວນຊນົທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍສະເພາະທ່ີມຄີວາມຊາໍນິ

ຊາໍນານ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັເນືອ້ໃນຂອງງານເຊ່ັນ: ໃນການຈດັງານແຂງ່ຂນັກລິາກອບັທ່ີ

ໃຫຍ;່ ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ຜູ້

ໃຫກ້ານອປຸະຖາໍງານ ແລະ ຜູທ່ີ້ໃຫຄ້ວາມສນົໃຈອື່ ນໆ ສາມາດລງົໂຄສະນາຢູໃ່ນວາລະສານ, 

ເວັບໄຊ, ລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ອື່ ນໆສະເພາະຂອງກລິາກອບັ. 

• ອີກເທ່ືອໜ່ຶງ, ການບນັລຜຸນົຕອບແທນຈາກການລງົທຶນຜາ່ນການໂຄສະນາງານມະຫາກາໍ 

ແລະ ເທດສະການຄວນຈະໃຫສ້າມາດມກີານຕິດຕາມ, ກວດກາໄດ.້ ຄວາມດຸນ່ດຽ່ງອາດຈະ

ເປັນຜນົຕອບແທນທ່ີໄດຮ້ບັລະຫວາ່ງໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຊຶ່ ງງານມະຫາກາໍ ແລະ 

ເທດສະການສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຈດັຂຶນ້ເປັນເວລາທ່ີຍາວນານກວາ່ ໂດຍຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມທ່ີສາໍຄນັລວ້ນ

ແລວ້ແຕມ່ປີະສບົການໃນການເຂ້ົາຮວ່ມງານມາແລວ້ຢາ່ງໜອ້ຍ 3-4 ປີ. 

4.5.5 ການປະຊາສາໍພນັ ແລະ ການສື່ ສານ 

 ໜ່ຶງໃນວທີິການໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມສນັຍາລກັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການນາໍ

ສະເໜີຜະລິດຕະພນັ ທ່ີມປີະສິດທິພາບທ່ີສຸດ ແມນ່ການໂຄສະນາຜ່ານການສື່ ສານທາງສື່ ຢ່າງມ ີ

ປະສດິທິພາບ ຕວົຢາ່ງ: ການສະໜອງສິ່ ງພິມໂຄສະນາທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສື່ ທາງອເີລັກໂທຼນກິທ່ີມບີດົ

ເລ່ືອງທ່ີໜ້ າສນົໃຈກ່ຽວກບັຈຸດໝາຍປາຍທາງ ເຊິ່ ງອາດຈະລວມມີເນື້ອຫາຂອງບດົຄວາມ 

(ບນັນາທິການ) ໃນສື່ ຕາ່ງໆ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັມຂໍີດ້ຂີອງການໃຊຈ້າ່ຍທ່ີມຄີວາມຊດັເຈນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ

ການຄຸມ້ຄອງບດົຄວາມ (ບນັນາທິການ) ເມ ື່ອທຽບກບັການປະຊາສາໍພນັ, ບດົເລ່ືອງກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງໃນຮູບແບບຂອງກອງບນັນາທິການ (ບດົຄວາມ) ສ້າງຄວາມເຊື່ ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ ວ່າມນັ

ເປັນຄວາມຄດິເຫັນຂອງຜູຂ້ຽນ ແລະ ບ່ໍແມນ່ການໂຄສະນາທ່ີອອກແບບມາເພ່ືອການຈງູໃຈ. 

ການສື່ ສານ ແລະ ການປະຊາສາໍພນັ ອາດຈະໂຄສະນາສ ົ່ງເສມີໂດຍມວີດັຖປຸະສງົຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ 
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• ການສາ້ງເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັ ແລະ ພາບພດົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ຊຶ່ ງລວມມບີດົເລ່ືອງ, ຂາ່ວ (ການ

ອອກຂາ່ວ) ແລະ ຂໍຄ້ວາມອື່ ນໆດ ັງ່ນີ:້ 

- ການຄດັເລືອກສື່ ມວນຊນົທ່ີຈດັລາຍການ ບອ່ນທ່ີຜູຜ້ະລິດ ແລະ ນກັຂຽນກຽ່ວກບັການທ່ອງ 

ທຽ່ວຖກືເຊືອ້ເຊນີ ແລະ ເປັນເຈົາ້ພາບໂດຍເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຫຸນ້ສວ່ນຂອງພາກທລຸະກດິ. ສິ່ ງທ່ີທາ້ທາຍໃນການ

ຄດັເລືອກສື່ ທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ມຄີນຸຄາ່ທ່ີອາດເປັນໄປໄດທ່ີ້ສດຸ ຜູທ່ີ້ສາມາດໃຫຜ້ນົຕອບແທນ

ທ່ີດທ່ີີສດຸໃນການລງົທຶນ. 

- ການເຜີຍແຜຂ່າ່ວ (ບດົເລ່ືອງ) ໃນທາງບວກ ກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນອາລມົທ່ີຮນຸແຮງ. 

- ການເຜີຍແຜ່ການມາຢ້ຽມຢາມໂດຍຄນົທ່ີມຊີື່ ສຽງ, ຮູຈ້ກັບຸກຄະລິກ ແລະ ການກຽມບດົສາໍ 

ພາດພວກເຂົາ. 

- ການສ ົ່ງຈດົໝາຍຂາ່ວທາງອເີລັກໂທຼນກິ ກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ປບັປງຸຜະລິດຕະ

ພນັເປັນປະຈາໍ. 

- ການລາຍງານຂາ່ວ ແລະ ການອອກຂາ່ວກຽ່ວກບັຫວົຂໍທ່ີ້ໜາ້ສນົໃຈເປັນພິເສດ. 

- ການເຊື່ ອມໂຍງບດົເລ່ືອງຈດຸໝາຍປາຍທາງກບັຂະແໜງການອື່ ນໆ ຕວົຢ່າງ: ການຜະລິດ

ຮບູເງາົ, ຜນົສາໍເລັດຂອງອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຍດຸທະວິທີໃນການໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັ ໃນນີລ້ວມມກີານສື່ ສານໃນການສະໜບັສະໜນູຂອງ

ຂໍຄ້ວາມສະເພາະ, ກດິຈະກາໍ (ເທດສະການ), ຄນົທ່ີມຊີື່ ສຽງ, ການໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມສະເພາະ

ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ການຮກັສາພາບພດົ ແລະ ການຈດັການວກິດິການ. ການຕິດຕ່ໍສື່ ສານ ແລະ ການປະຊາສາໍພນັ 

ເປັນວິທີການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງລບົຂອງວິກດິການທ່ີອາດຈະເກດີຂຶນ້ຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງ 

ຕວົຢາ່ງ: ການກະທາໍທ່ີຜິດກດົໝາຍ, ການກໍ່ການຮາ້ຍ, ໄພທາໍມະຊາດ, ຄວາມຢາ້ນກວົທາງດາ້ນ

ສຂຸະພາບ ແລະ ອື່ ນໆ. 

     ບາງຄາໍແນະນາໍ (ບາງຈດຸ) ທ່ີຈະຕອ້ງພິຈາລະນາໃນການສາ້ງໂອກາດໃນການສື່ ສານທ່ີດທ່ີີ

ສດຸມດີ ັງ່ນີ:້ 

• ການສື່ ສານການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ການປະຊາສາໍພນັ ຄວນຈະແຕກຕາ່ງຈາກ

ການສື່ ສານຂອງບໍລິສດັ. ໃນຂະນະທ່ີວດັຖຸປະສງົກຽ່ວກບັການສື່ ສານຂອງບໍລິສດັ ແລະ ການ

ປະຊາສາໍພນັ ແມນ່ເພ່ືອສື່ ສານ ແລະ ເຜີຍແຜວ່ໄິສທດັ, ຜນົສາໍເລັດ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ 

ເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ທາ່ມກາງຜູທ່ີ້

ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນການສື່ ສານຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແມນ່ສວ່ນປະກອບສາໍຄນັຂອງສວ່ນປະສມົ
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ທາງການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງ ກບັວດັຖປຸະສງົໃນການດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາໄປທອ່ງທຽ່ວ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງຫຼາຍຂຶນ້.  

• ການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຂອງການປະຊາສາໍພນັ ແລະ ການສື່ ສານ ໃນສວ່ນປະສມົທາງການຕະຫຼາດ 

ຊຶ່ ງມນັຄວນຈະເປັນຜູບໍ້ລິຫານລະດບັສງູຢູ່ໃນເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ທງັໝດົນີສ້ວ່ນຫຼາຍການປະຊາສາໍພນັ ແລະ ການສື່ ສານແມນ່

ຜນົງານຂອງພະນກັງານໄວໜຸມ່ທ່ີເນັນ້ພຽງແຕບ່ນັຫາການສື່ ສານຂອງບໍລິສດັເທ່ົານ ັນ້. 

• ພະນກັງານຂອງເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທ່ຽວ ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການສື່ ສານຈດຸໝາຍປາຍທາງ ຄວນຈະມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນສື່ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ໃນແຫຼງ່ທ່ີມາ ແລະ ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍເປັນຢ່າງດ ີແລະ ຄວນມຄີວາມສາມາດໃນການນາໍເອົາສື່ 

ແລະ ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍມາຈບັຄູກ່ນັ ເພ່ືອໃຫບ້ນັລຜຸນົສາໍເລັດສງູສດຸ. 

• ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນກວດ

ສອບ ແລະ ກວດກາຄວາມໜ້າເຊື່ ອຖຂືອງສື່ ມວນຊນົທ່ີເປັນເຈົ້າພາບ ໂດຍການຕິດຕາມການ

ລາຍງານຂາ່ວຂອງສື່ ຈາກການຢຽ້ມຢາມ, ການຕດິຕາມການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜປ່ະຫວດັ 

(ບດົບນັທຶກ) ຂອງນກັຂຽນອດິສະຫຼະໂດຍສະເພາະ. 

• ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະເນັນ້ໃສສ່ື່ ມວນຊນົດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຈາກຕາ່ງປະເທດ/ພາຍນອກ ແຕກ່ໍ່ຄວນຈະ

ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ (ຮບັຮູ)້ ວາ່ນກັຂຽນດາ້ນການເມອືງ ແລະ ສະຖານະການໃນປະຈບຸນັ ແລະ

ສື່ ມວນຊນົຍງັສາມາດໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກພາບພດົການທອ່ງທຽ່ວຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ສິ່ ງ

ເຫ່ົຼານີຄ້ວນຈະໄດຮ້ບັການກວດສອບ ແລະ ກາໍນດົເປ້ົາໝາຍສາໍລບັການສື່ ສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

• ການມຄີວາມສາໍພນັທ່ີດກີບັສື່ ມວນຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ເຊ່ັນ: 1) ສື່ ມວນຊນົຈະ

ມອີິດພນົຫຼາຍຕ່ໍການປະມນູການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍຂອງເຄືອຂາ່ຍ 

ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. 2) ບດົເລ່ືອງທ່ີ

ຜະລິດໂດຍສື່ ມວນຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ມກັຈະເປັນໂຕກະຕຸນ້ສາໍລບັການລາຍງານຂາ່ວຂອງສື່ ມວນຊນົ

ຕາ່ງປະເທດ ຫືຼ ຖກືນາໍໄປໃຊໂ້ດຍກງົໂດຍສື່ ມວນຊນົຕາ່ງປະເທດ. 3) ເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ດທ່ີີສດຸໃນການສາ້ງ

ແລະ ຮກັສາຄວາມສາໍພນັອນັດກີບັສື່ ມວນຊນົທອ້ງຖິ່ ນ່. 

• ໜ່ຶງໃນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ແລະ ມກັຖກືປ່ອຍປະລະເລີຍໃນເລ່ືອງຂອງການສື່ ສານດາ້ນສື່ ມວນຊນົ 

ແມນ່ການກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຕອບແທນທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດ ໃນເວລາທ່ີສື່ ມວນຊນົເປັນ

ເຈົ້າພາບ. ນີສ້າມາດເຮັດໄດພ້ຽງແຕຄ່ ັງ້ດຽວເທ່ົານ ັນ້ ສາໍລບັບດົເລ່ືອງຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
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ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມກີານເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃຊ້ເວລາ (ກາໍນດົເວລາ) ຍາວນານລະຫວ່າງການ

ຢຽ້ມຢາມຂອງສື່ ມວນຊນົ ແລະ ການເຜີຍແຜຕ່ວົຈງິ ທ່ີມລີະບບົຕດິຕາມທ່ີດເີປັນສິ່ ງທ່ີຈາໍເປັນ. 

• ຄວາມສາໍພນັຂອງສື່ ມວນຊນົ ຄວນຈະມກີານຈດັການ ແລະ ບາໍລງຸຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ

ຄວາມສາໍພນັທາງການຄາ້, ຄວາມສາໍພນັຂອງສື່ ມວນຊນົທ່ີດີ ແມນ່ຄວາມສນົໃຈສວ່ນບຸກຄນົ 

ແລະ ຄວາມສາໍພນັສວ່ນບກຸຄນົ. 

ການຈດັການຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເປີດເສ້ັນທາງທ່ອງທ່ຽວໃຫມ ່(Famtrip) 

ສາໍລບັສື່ ມວນຊນົ: 

• ສື່ ມວນຊນົ ແລະ ນກັຂາ່ວທ່ີເປັນເຈົ້າພາບ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການຄດັເລືອກຢ່າງລະອຽດ ເພ່ືອ

ໃຫ້ການຍອ້ງຍໍຊມົເຊີຍຍດຸທະສາດ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ຄວນໃຫເ້ໝາະສມົກບັຂໍມ້ນູຂອງຕະຫຼາດເປ້ົາ 

ໝາຍ ແລະ ຄວນມກີານບກັທຶກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

• ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຄວນສາ້ງ

ແລະ ຮກັສາຖານຂໍມ້ນູສື່ ມວນຊນົທ່ີໄດໄ້ປຢ້ຽມຢາມແຫຼງ່ທ່ອງທ່ຽວ (ຈດຸໝາຍປາຍທາງ), ສິ່ ງທ່ີ

ພວກເຂົາໄດຜ້ະລິດ ແລະ ຄາໍຄດິເຫັນອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

• ຕາຕະລາງການເດີນທາງ ແລະ ລາຍການ ຄວນຈະລະມດັລະວງັໃນການຮວ່ມມກືບັຫຸ້ນສວ່ນ

ພາກເອກະຊນົ ເພ່ືອໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ມນັຄວບຄມຸດທ່ີີສດຸ ແຕກ່ໍ່ສາມາດປບັປ່ຽນ (ຢືດຢຸນ່) ໄດຄ້ກືນັ. 

• ການສະໜບັສະໜນູອປຸະກອນຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ຂາ່ວປະຊາສາໍພນັ, ຂໍມ້ນູສາໍຄນັ ແລະ ຮບູພາບ ທ່ີ

ພອ້ມໃຊງ້ານໃຫກ້ບັນກັຂາ່ວ. 

• ລກັສະນະຕ່າງໆເຊ່ັນ: ຈາໍນວນບດົຄວາມທ່ີເກີດຈາກການເປັນເຈົ້າພາບໃນການເດີນທາງ

ຢ້ຽມຢາມແຫຼງ່ທ່ອງທ່ຽວ, ມນູຄາ່ຂອງບດົຄວາມທ່ີໄດຜ້ະລິດ ແລະ ການປະເມນີຜນົຂອງພາບ

ພດົການທອ່ງທຽ່ວທາງບວກກບັທາງລບົທ່ີໄດເ້ຜີຍແຜ ່(ລງົຂາ່ວ) ຄວນໄດມ້ກີານຕິດຕາມ ແລະ

ປະເມນີຜນົ. 

4.5.6 ການສື່ ສານ ແລະ ການປະຊາສາໍພນັ ໃນເວລາເກດີວກິດິການ 
  

ໃນຊວ່ງເວລາຫຼາຍໆປີຜາ່ນມາ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ເກດີຂຶນ້ໃໝ່

ຫຼາຍແຫ່ງ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພພິບດັຂອງມະນດຸ ແລະ ທາໍມະຊາດ ເຊິ່ ງມຜີນົກະທບົ ແລະ 

ເຮັດໃຫອ້ດຸສະຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວຢູໃ່ນຂ ັນ້ວກິດິການ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢາ່ງຮາ້ຍແຮງເຊ່ັນ: ຊນຶາມ,ິ 

ການແຜເ່ຊືອ້ໂລກຕາ່ງໆ, ການກໍ່ການຮາ້ຍ, ອາດສະຍາກາໍ ແລະ ເຫດການອື່ ນໆ ທ່ີເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງ

ທຽ່ວບ່ໍຢາກເຂ້ົາໄປທຽ່ວຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ 
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ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດປະກອບສວ່ນໄດພ້ຽງເລັກນອ້ຍທ່ີຄວບຄມຸ

ບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີເກດີຂຶນ້ ແຕເ່ຄອືຂາ່ຍດ ັງ່ກາ່ວກໍ່ຍງັມທີາ່ແຮງ ແລະ ບດົບາດທ່ີສາໍຄນັເພ່ືອຫຸຼດຜອນສິ່ ງ

ທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

 ໜ່ຶງໃນເຫດຜນົທ່ີສາໍຄນັທ່ີສຸດວາ່ເປັນຫຍງັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍໆແຫ່ງບ່ໍ

ສາມາດຈດັການກບັວກິດິການໄດດ້ ີແມນ່ການຂາດການວາງແຜນທ່ີດໄີວລ້ວ່ງໜາ້. ໂດຍປກົກະຕິມນັ

ຈະສ ົ່ງຜນົໃຫ້ເກດີຄວາມສບັສນົໃນບດົບາດໜ້າທ່ີ, ການເມອືງ ແລະ ການຂາດການປະສານງານ

ລະຫວາ່ງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການວກິດິການດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ. 

ຮບູພາບທີ 18 ການວາງແຜນ ແລະ ການກະກຽມສາໍລບັວກິດິການທ່ີອາດຈະເກດີຂຶນ້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສາ້ງທິມງານວກິດິການ. ທິມງານອາດມາຈາກຫຼາຍສາຂາອາຊບີ ແລະ ລວມມຜີູຊ້ຽ່ວຊານ

ໃນການສື່ສານຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆທ່ີຮບັຜິດຊອບຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ເຜີຍແຜຂ່າ່ວສານ. 

ທີມງານວກິດິການຄວນມຄີູມ່ປືະຈາໍໄວໃ້ນການບໍລິຫານຈດັການວກິດິການ. 

ເນືອ້ໃນຄູມ່ກືານບໍລິຫານຈດັການວກິດິການປະກອບມ:ີ 
• ແມນ່ຫຍງັທ່ີຄວນເຮັດໃນເຫດການວກິດິການ 

• ແມນ່ໃຜຄວນຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ເຕືອນ ແລະ ແຈງ້ຕ່ໍໄປຍງັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ 
• ແມນ່ໃຜເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ແລະ ແມນ່ໃຜເຮັດຫຍງັແດ?່ 
• ແມນ່ໃຜເປັນຜູຖ້ະແຫຼງການຢາ່ງເປັນທາງການ 

• ແມນ່ຫຍງັທ່ີຄວນເຮັດໃນການປະສານງານກບັພາກສວ່ນອື່ ນໆ 

• ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງສື່ ມວນຊນົທ່ີສາໍຄນັຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ (ໂທລະພາບ, 
ໜງັສພິືມ, ວທິະຍ ຸແລະ ອື່ ນໆ) ພອ້ມກບັລາຍລະອຽດໃນການຕິດຕ່ໍຂອງພວກເຂົາ. 

• ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງຜູຖ້ະແຫຼງການການທອ່ງທ່ຽວສາກນົ ແລະ ພາຍໃນທ່ີມຊີື່ ສຽງ 
(ຕວົຢາ່ງ: ຫວົຫນາ້ກຸມ່ໂຮງແຮມ, ສະມາຄມົອດຸສາຫະກາໍ, ບໍລິສດັທ່ອງທຽ່ວ) ຜູທ່ີ້
ຄວນຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ຂາ່ວກຽ່ວກບັຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດ ັງ່ທ່ີ
ພວກເຂົາຈະໃຫຄ້ວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍຂໍມ້ນູທ່ີແຈງ້ບອກ 

 

ເຮັດເປັນປກົກະຕິ (ດທ່ີີສດຸທກຸໆປີ) ຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານວກິດິການຄວນຈະຕອ້ງຈດັ

ຕ ັງ້ການທດົສອບລະບບົການບໍລິຫານວກິດິການດາ້ນການທອ່ງທ່ຽວ ເພ່ືອໃຫ້ລະບບົມຄີວາມ

ຮບັປະກນັ 
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ກດົລະບຽບກຽ່ວກບັການຈດັການວກິດິການ 

1. ກາໍນດົຂອບເຂດຂອງບນັຫາສາໍຄນັ ທງັໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ເຖງິແມນ່ວາ່ ສິ່ ງທາ້ທາຍທ່ີ

ເກດີຂຶນ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກບນັຫາ (ຕວົຢ່າງ: ການຈດັການກບັຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ, ພາກສວ່ນທ່ີໄດ້

ຮບັຜນົກະທບົ ແລະ ການສື່ ສານກບັບນັຫາ) ຈະໄດຮ້ບັບລິູມະສດິ, ແຕຜ່ນົໄລຍະຍາວ ຕວົຢາ່ງ: 

ການຈດັການດາ້ນພາບພດົ ແລະ ສນັຍາລກັ, ການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຍືນຍງົ, ຄຸນ

ນະພາບແຫງ່ຄວາມງາມ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ອື່ ນໆ ຄວນເປັນປດັໄຈໃນການຈດັການກບັ

ບນັຫາ. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນໄລຍະຍາວ ຄວນສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ເຫດການທ່ີເກດີ

ຂຶນ້ບ່ໍໄດເ້ປັນມາດຖານ ແລະ ຈດຸໝາຍປາຍທາງຍງັຄງົເປີດໃຫບໍ້ລິການສາໍລບັທລຸະກດິ. 

2. ວາງແຜນການສາໍລບັກລໍະນທ່ີີຮາ້ຍແຮງທ່ີສດຸ. ສມົມດຸວາ່ໃນເວລາວາງແຜນສາໍລບັບນັຫາທ່ີຮາ້ຍ

ແຮງທ່ີສດຸ ໃນກລໍະນໄີພພິບດັຂອງການເສຍຊວີດິມກັຈະສງູກວາ່ທ່ີຄາດການໄວແ້ຕທ່າໍອິດ ແລະ

ຖາ້ທາ່ນໄດມ້ກີານກະກຽມຄວາມພອ້ມສາໍລບັເຫດການທ່ີຮາ້ຍແຮງທ່ີສດຸ ທາ່ນຈະສາມາດຈດັການ

ກບັບນັຫາຕາ່ງໆໄດ.້ 

3. ຮບັຮູ ້ແລະ ຍອມຮບັ ໃນສິ່ ງທ່ີທ່ານບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງໄດ.້ ໃນໄພທາໍມະຊາດ ທ່ານບ່ໍສາມາດ

ຍອມຮບັໄດວ້າ່ ຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົໃນໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ການປະຕິເສດ ມນັຫຸຼດຜອ່ນຄວາມ

ໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງທາ່ນລງົ. ຂໍຄ້ວາມຫຼກັຄວນຈະເປັນສິ່ ງທ່ີທາ່ນກາໍລງັເຮັດວຽກຢາ່ງຮບີດວ່ນໃນການ

ເຮັດໃຫບ້ນັຫາສ ັນ້ ແລະ ເບົາລງົ ແລະ ຈດຸໝາຍປາຍທາງດ ັງ່ກາ່ວຄວນກບັຄືນມາເປັນສະພາບ

ປກົກະຕໃິນເວລາອນັຄວນ. 

4. ຢາ່ປ່ອຍໃຫບ້ກຸຄນົໃດໜ່ຶງໄປຈດັການກບັບນັຫາທກຸຢາ່ງ. ໃນຂະນະທ່ີທີມງານແກໄ້ຂບນັຫາຄວນ

ຈະມຜີູນ້າໍ ແລະ ຜູຖ້ະແຫຼງການ, ໜາ້ທ່ີວຽກງານຄວນຈະກະຈາຍໃຫສ້ະມາຊກິໂດຍໃຫສ້ອດຄອ່ງ

ກບັຈດຸແຂງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄວນຈະມບີາງຄນົສາໍຮອງໄວໃ້ນກລໍະນທ່ີີຜູຮ້ບັຜິດຊອບຫຼກັບ່ໍ

ສາມາດເຮັດໄດ.້  

5. ຄວນແຍກທີມງານວິກດິການຈາກວຽກງານປກົກະຕິທ່ີປະຕິບດັຢູ່. ສະມາຊິກຂອງທີມງານວິກດິ

ການຄວນຈະສາມາດເຂ້ົາຮວ່ມໄດຢ້າ່ງເຕັມເມດັເຕັມໜວ່ຍ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເລ່ີມຕ ົນ້ຂອງວິ

ກດິການ. ສະມາຊກິຂອງທີມງານວກິດິການບ່ໍຄວນໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫຍ້າ່ງເຂ້ົາ-ອອກ ແລະ ເຂ້ົາ

ຮວ່ມໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ໃນເວລາທ່ີສະຖານະການທ່ີສາໍຄນັ. 

6. ຮກັສາບນັຊີລາຍຊື່ ຂອງທຸກຄນົທ່ີທ່ານຄວນຈະຕິດຕ່ໍສື່ ສານນາໍ (ທງັລາຍຊື່ ສື່ ມວນຊນົ ແລະ

ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງທ່ີສາໍຄນັ) ແລະ ປະເພດຂອງຂໍມ້ນູທ່ີພວກເຂົາຄວນຈະໄດຮ້ບັ. 

7. ການສື່ ສານລວມສນູ. ຂໍມ້ນູທງັໝດົທ່ີປ້ອນເຂ້ົາຄວນໃຫມ້ຜີູປ້ະສານງານ ຫືຼ ຜູຖ້ະແຫຼງຂາ່ວພຽງ

ຄນົດຽວ ແລະ ຂໍ້ມ ູນທ່ີປ່ອຍອອກມາທງັໝ ົດຄວນຈະໄດ້ຮບັການຄຸ້ມຄອງໂດຍແຫຼ່ງດຽວ. 
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ສະຖານທ່ີທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວບ່ໍໄດມ້ກີານຄວບຄມຸເລ່ືອງການສື່ ສານ (ຕວົຢາ່ງ: ໃນກລໍະນຂີອງຄວາມ

ປອດໄພ ຫືຼ ເລ່ືອງຂອງສຂຸະພາບ ຫືຼ ການລະເມດີ) ມນັເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນທ່ີກລໍະນດີ ັງ່ກາ່ວຈະຕອ້ງ

ມກີານຈດັການກບັການສື່ ສານ ຄວນເຂ້ົາໃຈເລ່ືອງບນັຫາການທ່ອງທ່ຽວຂອງວິກດິການ. ນີເ້ປັນ

ການເນັນ້ອກີເທ່ືອໜ່ຶງເຖງິຄວາມຕອ້ງການສາໍລບັທິມງານວກິດິການ ທ່ີມລີະບຽບວໄິນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ 

ເພ່ືອສາ້ງສາຍພວົພນັລວ່ງໜາ້ຂອງວກິດິການໃດໜ່ຶງ. 

ທາ້ຍສດຸນີ,້ ໃນເວລາຈດັການກບັຜູຈ້ດັການວກິດິການສື່ ມວນຊນົ ຄວນໃຫພ້ວກເຂົາເອົາປະສບົ

ການ (ບດົຮຽນ) ຈາກນກັຂາ່ວ ແລະ ຖາມວາ່ແມນ່ຫຍງັທ່ີພວກເຂົາຢາກຮູຖ້າ້ພວກເຂົາເປັນນກັຂາ່ວ. 

ຖາມວາ່: ແມນ່ຫຍງັເກດີຂຶນ້, ຢູ່ໃສ ແລະ ເກດີຂຶນ້ເມ ື່ອໃດ, ແມນ່ໃຜເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ, ຄາດຫວງັ

ຢາກໃຫເ້ກດີຫຍງັຂຶນ້ຕ່ໍໄປ, ສິ່ ງທ່ີຄາດຫວງັ ແມນ່ສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ແລວ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັບ່ໍໃຫເ້ກດີຂຶນ້ອກີ. 

ນກັຂາ່ວຈະຂຽນບດົຄວາມ (ຂາ່ວ) ໂດຍມ ີຫືຼ ບ່ໍມຄີວາມຊວ່ຍເຫືຼອຂອງທາ່ນ ແລະ ມສີາຍພວົພນັທ່ີດີ

ກບັສື່ ມວນຊນົ, ການວາງແຜນທ່ີຮອບຄອບ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີດໃີນຊວ່ງເວລາວິກດິການ 

ຜນົກະທບົຂອງເຫດການສາໍຄນັ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປີທອ່ງທຽ່ວລອນດອນ “VisitLondon”: ການຟ້ືນຕວົຈາກວກິດິການ  

ໃນວນັທີ 7 ເດອືນກລໍະກດົ ປີ 2005, ຜູກ້ໍ່ການຮາ້ຍໄດລ້ະເບີດສງັຫານຢູສ່ະຖານລີດົໄຟໃຕດ້ນິຢູລ່ອນດອນ 3 ແຫງ່ 
ແລະ ສະຖານລີດົເມຂອງລດັ 1 ແຫງ່. ເສຍຊີວດິ 52 ຄນົ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍກວາ່ 770 ຄນົ. ການໂຈມຕີດ ັງ່ກາ່ວ ປີ
ທອ່ງທຽ່ວລອນດອນ ໄດເ້ປີດໂຕໂຄສະນາເພ່ືອຊວ່ຍຟ້ືນຕວົລອນດອນ ແລະ ບໍລຫິານທລຸະກດິຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ. ການ
ໂຄສະນາຂະບວນການໄດຊ້ວ່ຍໃຫລ້ອນດອນກບັຄນືມາ ແລະ ພິສດູເຖງິ (ທລຸະກດິໄດກ້ບັຄືນມາດາໍເນນິຢາ່ງເປັນປກົ 
ກະຕ ິ) ບ່ໍໄດຮ້ບັປະກນັວາ່ລອນດອນຈະມຄີວາມປອດໄພຮອ້ຍເປີເຊັນ, ແຕເ່ປັນການເນັນ້ໃຫເ້ຫັນເຖງິດາ້ນບວກຂອງລອນ
ດອນ. ພວກເຂາົໄດປ້ະຕິບດັຕາມຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ນີ:້ 
• ການວໄິຈແບບເຊິ່ ງໜາ້ ໃນ 13 ຕວົເມອືງ ຈາກ 7 ປະເທດ ເພ່ືອກາໍນດົທດັສະນະຄະຕິຂອງຄນົວາ່ມຄີວາມຮູສ້ຶກ

ແນວໃດກຽ່ວກບັການຢຽ້ມຢາມລອນດອນ. 
• ເປີດໂຕໂຄສະນາ “ລອນດອນໃນເດອືນກນັຍາ” ພອ້ມດວ້ຍກດິຈະກາໍຫຼາຍກວາ່ 100 ກດິຈະກາໍ ທ່ີໄດໂ້ຄສະນາ

ສ ົ່ງເສີມຜາ່ນຄູມ່ກືານທອ່ງທຽ່ວນອ້ຍໆລງົໃນໜງັສພິືມແຫງ່ຊາດ ແລະ ໜງັສືພິມລອນດອນ, ໜງັສພິືມ “the 

Evening Standard”. 

• VisitLondon ຮວ່ມມກືບັ GLA ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ສາໍລບັລອນດອນໃນການເປີດໂຕໂຄສະນາ ລອນດອນແມນ່ຂອງທກຸ
ຄນົ “Everyone’s London” ໃນເດອືນກນັຍາ ປີ 2005 ເພ່ືອກະຕຸນ້ໃຫຄ້ນົໃນທອ້ງຖິ່ ນທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນເມອືງ
ຂອງພວກເຂາົ. 

Visit London, VisitBritain ແລະ ສະມາຊິກອື່ ນໆຂອງກຸມ່ຮບັຜິດຊອບອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ (TIER) ໄດຮ້ບັ

ລາງວນັການໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັປະຈາໍປີ 2006 “2006’s PR Week Award” ສາໍລບັການສື່ ສານວກິດິການທ່ີດທ່ີີ

ສດຸ. ລາງວນັທ່ີໄດຮ້ບັເປັນຜນົມາຈາກການຮວ່ມມຂືອງອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວໃນການຮບັຜິດຊອບເຫດລະເບີດໃນ

ລອນດອນໃນເດອືນກລໍະກດົ 2005. ກຸມ່ຮບັຜິດຊອບອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ (TIER) ຖກືສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອນາໍເອົາອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ສາໍຄນັຕາ່ງໆຈາກອດຸສາຫະກາໍມາລວມກນັ ເພ່ືອຕກົລງົກນັເລື່ ອງຂໍຄ້ວາມໃນການສື່ ສານຮວ່ມກນັ ແລະ ຊວ່ຍ

ແບງ່ປນັຜນົກະທບົຂອງວກິດິການຕາ່ງໆທ່ີອາດຈະເກດີຂຶນ້ທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍເສດຖະກດິການທອ່ງທຽ່ວ. 
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4.5.7 ການຜະລິດສິ່ ງພິມໂຄສະນາ 
 

ສິ່ ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສໃ່ນການຜະລິດສິ່ ງພິມໂຄສະນາມດີ ັງ່ນີ:້ 

• ຈດຸປະສງົຂອງສິ່ ງພິມໂຄສະນາແຕລ່ະຢາ່ງຄວນຈະອະທິບາຍລະອຽດ ຕວົຢາ່ງ: ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີຈງູ

ໃຈບ່ໍ (ຈດຸປະສງົເພ່ືອດງຶດດູນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫໄ້ປທ່ຽວຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ) ຫືຼ ມນັ

ເປັນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານບ່ໍ (ຈດຸປະສງົເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວຜູທ່ີ້ມຄີວາມສນົໃຈຢາກຮູວ້າ່

ໄປເຮັດຫຍງັ ແລະ ໄປເບິ່ ງຫຍງັ). 

• ເອກະສານໂຄສະນາ ການອອກແບບທາງດາ້ນສະຖາປານກິຈະຕອ້ງໄດກ້າໍນດົໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະ  

ວາງແຜນໄວລ້ວ່ງໜາ້. 

- ສິ່ ງພິມໂຄສະນາປະເພດໃດທ່ີເປັນທ່ີຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ຕວົຢາ່ງ: ຄວາມສນົໃຈ, ດງຶ

ດດູໃຈ, ຂາຍ, ການວາງແຜນການເດີນທາງ, ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ຫຼງັ

ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ຄວນຈະນາໍສະເໜີເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແນວໃດ ແລະ 

ສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນເຖງິສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ, ຕວົຢ່າງ: ການສາ້ງເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາ

ລກັ ແລະ ການສາ້ງເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຮວ່ມກນັ, ຄນຸນະພາບຂອງສຽງ, ສ,ີ ຮບູແບບຕວົ

ໜງັສ,ື ຮບູພາບ ແລະ ມມູຮບູຖາ່ຍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ການອອກແບບພາບພດົການທ່ອງທ່ຽວແນວໃດທ່ີຄວນເປີດກວາ້ງສາໍລບັສິ່ ງພິມໂຄສະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວທງັໝດົ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ມຄີວາມຮບັຮູເ້ຖງິເຄື່ ອງ 

ໝາຍສນັຍາລກັ? ສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທງັໝດົນາໍສະເໜີເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັ

ແບບແຍກສວ່ນພອ້ມກບັການຂາດຄວາມສອດຄອ່ງໃນການອອກແບບ ແລະ ພາບພດົເຄື່ ອງ

ໝາຍສນັຍາລກັຢູເ່ລ້ືອຍໆ. 

- ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວກບັ ເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໄປນາໍກນັໄດຕ້າມລາໍດບັຂ ັນ້ເຊ່ັນ: ສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ລະດບັປະເທດ /ພາກພ້ືນ /ແຂວງໂດຍຜ່ານການອອກແບບເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັທ່ີມ ີ

ປະສດິທິພາບທ່ີສະໜອງໃຫກ້ານສາ້ງເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຮວ່ມກ ັນັ, ການໂຄສະນາຮວ່ມກນັ 

ແລະ ປະສານງານກນັ? 

- ຫວົຂໍ້ການທ່ອງທ່ຽວແບບໃດ (ຕວົຢ່າງ: ວດັທະນະທາໍ, ທາໍມະຊາດ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບ

ອະນຸລກັ, ການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ເສ້ັນທາງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃສ  

(ຕວົຢ່າງເສ້ັນທາງທ່ອງທ່ຽວ: ເສ້ັນທາງທ່ຽວຊມົໂຮງງານເຫ້ົຼາແວັງ, ເສ້ັນທາງ 66 ແລະ 
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ອື່ ນໆ) ທ່ີຖກືນາໍສະເໜີໃນເອກະສານສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍປາສະຈາກການ

ນາໍໄປສູກ່ານເພ່ີມຈາໍນວນສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ? 

• ຍຸດທະສາດການໃຊພ້າສາທ່ີເໝາະສມົ ຜນົຈະແຈງ້ເຂ້ົາໃຈໄດງ້າ່ຍ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ສິ່ ງພິມ

ໂຄສະນາສາມາດດຶງດດູກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ, ໃນຂະນະທ່ີຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງການຜະລິດ ແລະ

ການຈດັຈາໍໜາ່ຍເອົາເຂ້ົາໃນບນັຊ.ີ 

• ການຈດັພິມຄວນມກີານວາງແຜນຢາ່ງຮອບຄອບ. ສິ່ ງພິມໂຄສະນາມລີາຄາແພງຫຼາຍ ແລະ ການ

ຜະລິດຫຼາຍຈນົເກນີໄປ ສາມາດນາໍໄປສູກ່ານເສຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ. 

• ຄນຸນະພາບ, ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໜາຂອງເຈັຍ້ທ່ີໃຊ ້ຄວນມກີານພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ

ແລະ ໃຫ້ສມົດຸນກນັ, ນບັຕ ັງ້ແຕ່ຄ່າໃຊຈ້າ່ຍຂອງການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ການແຈກຢາຍ (ໂດຍ

ສະເພາະຕະຫຼາດນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີຢູໄ່ກ) ອາດຈະເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບທ່ີສາໍຄນັ. 

• ໃຊສ້ິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງອີເລັກໂທຼນກິບອ່ນທ່ີຈາໍເປັນ. ປກົກະຕິແລວ້ລາຄາການ

ຜະລິດບ່ໍແພງ; ການແຈກຢາຍກໍ່ ງາ່ຍ ແລະ ລາຄາບ່ໍແພງ ແລະ ມນັກໍ່ສາມາດປບັປຸງຂໍ້ມນູໄດ້

ງາ່ຍ. ເວັບໄຊ, ຈດົໝາຍຂາ່ວທາງອເີລັກໂທຼນກິ ແລະ ວາລະສານອເີລັກໂທຼນກິ ເປັນຕວົຢາ່ງທ່ີດີ

ຂອງສິ່ ງພິມໂຄສະນາທາງອີເລັກໂທຼນກິ. ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນມເີຕັກໂນໂລຊທ່ີີເໝາະສມົ ແລະ ຜູຊ້ຽ່ວຊານໃນການອອກ

ແບບ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມໄວ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການດາວໂຫຼດຮບູພາບ, ຄ ົນ້ຫາໄດງ້າ່ຍ 

ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ແຜນຂອງການຈດັທາໍເອກະສານໂຄສະນາ ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
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ຕາຕະລາງທີ 9 ແຜນຂອງການຈດັທາໍເອກະສານໂຄສະນາ. 

ຕວົຢາ່ງ: ແຜນຂອງການຈດັພິມໂຄສະນາ 

ຂ ັນ້ຕອນການເດນີ 

ທາງຂອງລກູຄາ້ 

ຄວາມຝນັ ວາງແຜນ ຈອງ ປະສບົການ ຄວາມຝນັອກີເທ່ືອ

ໜຶ່ ງ 

ຈດຸປະສງົໃນການສື່ 

ສານ 

ປກູຈດິສາໍນກຶ ໜາ້ສນົໃຈ ຄວາມຕອ້ງການຊື ້ ຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈ ຄວາມຊງົຈາໍ 

ສິ່ ງພິມໂຄສະນາ

ຂອງເຄອືຂາ່ຍ 

ການພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວ 

ແຜນ່ພບັໂຄສະນາ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ 
 

ຮບຸເງາົ ແລະ ວດິີ

ໂອຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ 
 

ໂປສເຕ,ີ ການ

ຕບົແຕງ່ໜາ້ຮາ້ນ,

ໃບປິວ, ປ້ຶມ

ແນະນາໍນອ້ຍໆ 

ໜາ້ເວັບໄຊທ່ີມຮີບູ

ພາບ/ເນືອ້ຫາທ່ີດງຶ

ດດູການໃຫ້

ຂອງຂວນັ/ສນິຄາ້ 

(ເສືອ້ຢືດ,ໝວກ 

ແລະ ອື່ ນໆ) 
 

ລກູຄາ້ ແລະ

ການວາງສະແດງ

ການທອ່ງທຽ່ວ

ແລະສິ່ ງພິມໂຄ 

ສະນາ 
 

ລກູຄາ້ແລະຈດົ  

ໝາຍຂາ່ວທາງ

ການຄາ້ 

ຄງັຮບູພາບ 

ແລະ ຫອ້ງສະ

ໝດຸ 

 

ປ້ຶມແນະນາໍ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

ປ້ຶມບນັຊລີາຍຊື່

ທາງດາ້ນການຄາ້ 

ແຜນທ່ີທອ່ງທຽ່ວ 

ແຜນ່ພບັ

ໂຄສະນາ 

 

ໃນຫວົຂໍຕ້າ່ງໆ 

(ທາໍມະຊາດ, 

ວດັທະນະທາໍ, 

ກອັບ, ຊອບປ້ິງ 

ແລະ ອື່ ນໆ) 

 

ຮບຸເງາົແລະວດິີ

ໂອ 

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ

ໃນໜາ້ເວັບໄຊ 

(ໄປໃສ, ໄປເບິ່ ງ

ຫຍງັ, ມຫີຍງັແນ ່

, ພກັຢູໃ່ສ, ກນິ

ຢູໃ່ສ ແລະ 

ອື່ ນໆ) 

ເຄື່ ອງຈກັໃນການ

ຈອງອອນລາຍ ຫຼື 

ເຊື່ ອມຕ່ໍໄປຍງັຜູ້

ສະໜອງ ຫຼື ເວັບ

ໄຊ ເຄອືຂາ່ຍ 

ການພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສມີ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວ 

 

ປ້ຶມບນັຊລີາຍຊື່

ທາງດາ້ນການຄາ້ 

Travel 

card/pass 

“ມຫີຍງັແນ”່ ປະຕ ິ

ທິນກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ 

ແລະ/ຫຼື 

ການທອ່ງທຽ່ວ 

 

ປ້ຶມແນະນາໍ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

 

ແຜນທ່ີທອ່ງທຽ່ວ 

 

Travel 

card/pass 

 

ແຜນ່ພບັໂຄສະນາ

ໃນຫວົຂໍຕ້າ່ງໆ 

(ທາໍມະຊາດ, 

ວດັທະນະທາໍ, 

ກອ໊ບ, ຊອບປ້ິງ 

ແລະອື່ ນໆ) 

ຮບຸເງາົແລະວດິໂີອ 
 

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃນ

ໜາ້ເວັບໄຊ(ໄປໃສ, 

ໄປເບິ່ ງຫຍງັ, ມ ີ

ຫຍງັແນ,່ ພກັຢູໃ່ສ, 

ກນິຢູໃ່ສ ແລະ 

ອື່ ນໆ) 

ຈດົໝາຍຂາ່ວ ແລະ

ຈດົໝາຍ 

 

ຂາ່ວທາງອເີລັກໂທຼ

ນກິ 

 

ອເີມວ 

ປະຕທິິນການທອ່ງ 

ທຽ່ວ ແລະ ຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານ 

 

ການທອ່ງທຽ່ວ 

ການໂຄສະນາ

ສ ົ່ງເສມີທາງ

ໄປສະນ ີ
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4.6 ລະບບົການແຈກຢາຍສື່ ສິ່ ງພິມສາໍລບັການໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບພກັຜອ່ນ

ຢອ່ນອາລມົ. 

4.6.1 ຄາໍແນະນາໍ. 
 

ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັທ່ີນກັການຕະຫຼາດຂອງເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈເປັນຢ່າງດກີຽ່ວກບັຜູຫ້ີຼ້ນ (ບກຸຄນົ) ທ່ີສາໍຄນັ

ໃນຊອ່ງທາງການຈດັຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ. ພວກເຂົາຕ້ອງຮູວ້າ່ການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ການຂາຍ

ແນວໃດ, ພາລະບດົບາດຂອງຕວົແທນ ແລະ ຄນົກາງຕາ່ງໆໃນຕະຫຼາດແຫງ່ຕາ່ງໆ, ທລຸະກດິ ແລະ

ຈດຸສມຸທາງການຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມາດຕະການສາໍລບັການໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອື່ ນໆ. ຄາໍຖາມດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີທ່ີ້ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ:່ 

• ຕະຫຼາດຊືແ້ນວໃດ ພາລະບດົບາດຂອງຊອ່ງທາງການຈດັຈາໍໜາ່ຍດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວທ່ີແຕກຕາ່ງ

ກນັແມນ່ຫຍງັ (ລະບບົຂາຍສ ົ່ງ, ລະບບົຂາຍຍອ່ຍ, ຕວົແທນການທ່ອງທ່ຽວລະບບົອອນລາຍ, 

ການຂາຍລະບບົອອນລາຍ ແລະ ອື່ ນໆ)? 

• ແມນ່ໃຜເປັນຄນົກາງທ່ີສາໍຄນັ (ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ, ຕວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ) ທ່ີໃຫບໍ້ລິການຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຂອງທາ່ນ? 

• ແມນ່ຫຍງັເປັນສິ່ ງກາໍນດົລາຄາ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງຄະນະກາໍມະການ? 

• ການວາງສະແດງການທອ່ງທຽ່ວໃນກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງປະເທດ ມີ

ການເຊື່ ອມໂຍງກນັແນວໃດ, ຕວົຢ່າງ: ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວສາກນົທ່ີສາໍຄນັ ມຫີອ້ງການຜູຕ້າງໜ້າ

ຂອງພວກເຂົາເອງຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານບ່ໍ ແລະ ຖາ້ບ່ໍມ,ີ ແມນ່ໃຜທ່ີເປັນຄູຮ່ວ່ມທລຸະກດິຂອງ

ພວກເຂົາ? 

• ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໄດຖ້ກືເປັນຕວົແທນໃນແຜນ່ພບັໂຄສະນາຂອງບໍລິສດັບ່ໍ ແລະ

ຖາ້ມ,ີ ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະສບົການຫຍງັທ່ີລວມຢູ່ໃນແຜນ່ພບັໂຄສະນາຂອງ

ບໍລິສດັ? 

• ຊອ່ງທາງການແຈກຢາຍຍອ່ຍຂອງບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວຕາ່ງປະເທດມຄີວາມກວາ້ງຂວາງເທ່ົາໃດ, 

ຕວົຢ່າງ: ຜ່ານຈກັຕວົແທນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕວົແທນການທ່ອງທ່ຽວໃດທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍ

ຜະລິດຕະພນັ? 

• ແມນ່ໃຜເປັນບກຸຄນົສາໍຄນັ ແລະ ເປັນຜູຕ້ດັສນິໃຈ ໃນຊອ່ງທາງການແຈກຢາຍ ແລະ ທາ່ນໄດມ້ ີ

ສາຍພວົພນັທີ່ີມປີະສດິທິພາບກບັພວກເຂົາບ່ໍ? 
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4.6.2 ລະບບົການແຈກຢາຍທ່ີເຄຍີປະຕບິດັກນັມາ 

     ດ ັ່ງທ່ີເຫັນໃນຮບູພາບທ່ີ 19 ຂາ້ງລຸມ່ ລະບບົການແຈກຢາຍສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບດ ັງ້ເດມີ ປະກອບດວ້ຍເຄອືຂາ່ຍຂອງຊອ່ງທາງການແຈກຢາຍດ ັງ່ນີ:້ 

• ຊອ່ງທາງການແຈກຢາຍຈາກລກູຄາ້ໂດຍກງົເຖງິຜູແ້ຈກຢາຍ (ຜູສ້ະໜອງ) 

• ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຜູ້ມ ີ

ພາລະບດົບາດໃນການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການແຈກຢາຍ ໂດຍຜ່ານທາງແຜ່ນພບັ

ໂຄສະນາ, ຫອ້ງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ, ໜາ້ເວັບໄຊ ແລະ ອື່ ນໆ 

• ຄນົກາງຕ່າງໆລວມມຕີວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ

ຕາ່ງປະເທດ 

• ລະບບົການແຈກຢາຍສິ່ ງພິມໂຄສະນາທາງເຕັກໂນໂລຊີ ເຊ່ັນ: ລະບບົການແຈກຢາຍສິ່ ງພິມ

ໂຄສະນາລະດບັໂລກ (Amadeus, Galileo, Sabre ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ລະບບົການຮກັສາ

ລວມສນູ. 

ຮບູພາບທ່ີ 19 ລະບບົການແຈກຢາຍສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີເຄຍີປະຕບິດັກນັມາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລກູຄາ້ 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ລະດບັຊາດ 

ພະແນກ ຖວທ 
ແຂວງ 

ເຄືອຂາ່ຍ ການ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງ
ເສີມ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ທ້ອງ
ຖິ່ນ/ພຶ້ນທ່ີ 

ຜູ້ສະໜອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ນາຍໜາ້/ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ

ຕາ່ງປະເທດ 

ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ 

ສບັປ່ຽນ 

ຕວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ 

ກຸມ່/ກຸມ່ບໍລິສດັ 

CRS 

ສາຍການບນິ 

GDS/CRS 

ບໍລິສດັເຊ່ົາລດົ ລດົໄຟ/ລດົເມ 
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4.6.3 ເຄອືຂາ່ຍການແຈກຢາຍທ່ີເກດີຂຶນ້ໃໝ ່
     

 ການເຂ້ົາມາຂອງອິນເຕີເນັດທ່ີໃຊຮ້ວ່ມກນັລະຫວາ່ງຊອ່ງທາງການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ຂໍ້ມນູ

ຂາ່ວສານທາງອີເລັກໂທຼນກິ ໄດນ້າໍເອົາການປ່ຽນແປງທ່ີສາໍຄນັໃນການແຈກຢາຍທາງດາ້ນການທອ່ງ 

ທ່ຽວ, ພ້ອມກນັກບັຜູ້ຫ້ີຼນທກຸຄນົທ່ີມກີານເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັຫຼາຍຊອ່ງທາງ

ການແຈກຢາຍຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ. ລູກຄ້າ, ໂດຍສະເພາະໃນປະຈບຸນັນີ້ສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມນູ

ຂາ່ວສານ ແລະ ຊອ່ງທາງການຈອງໄດຢ້າ່ງຫຼາກຫຼາຍ. ຄວາມຊດັເຈນນີເ້ປັນເຫດໃຫເ້ກດີສິ່ ງທາ້ທາຍ

ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາໍລບັສື່ ກາງທ່ີພິສດູເຖງິຄນຸຄາ່ທ່ີພວກເຂົາສາມາດສະໜອງໄດ.້ ຮບູພາບທ່ີ 20 ຂາ້ງ

ລຸມ່ນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຖງິເຄອືຂາ່ຍການແຈກຢາຍທ່ີເກດີຂຶນ້ໃຫມ ່

 

ແຜນວາດທ່ີ 20 ເຄອືຂາ່ຍການແຈກຢາຍທ່ີເກດີຂຶນ້ໃຫມ ່

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4 ການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆທ່ີຕດິພນັກບັການເດນີທາງ 
        

ຄກືນັກບັອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວຖກືແຈກຢາຍຜາ່ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ໃນລະບບົຂາຍສ ົ່ງ ແລະ ຂາຍຍອ່ຍ. ຊຶ່ ງລວມມບໍີລິສດັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ, ນາຍໜາ້ ແລະ ຜູຈ້ດັການ

ອນິເຕເີນັດ 

ລກູຄາ້ 

ທີ່ພັກແຮມຢQTຈJດໝາຍປາຍທາງ 

ກຸມ່/ກຸມ່ບໍລິສດັ 

ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ 

GDS/CRS 

ຕວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ 

ພະແນກ ຖວທ 
ແຂວງ 

ຕວົແທນທ່ີກາໍລງັເຂ້ົາມາ 

ສາຍການບນິ, ລດົໄຟ/ລດົເມ + ບໍລິສດັ
ເຊ່ົາລົດ 

 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວ

ລະດບັຊາດ 

ເຄືອຂາ່ຍການພດັ 

ທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 
ໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ 
ທ້ອງຖິ່ນ/ພື້ນທ່ີ 
 

ສບັປ່ຽນ 
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ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຕວົແທນບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ ດ ັງ່ທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນຮບູພາບທີ 21 

ຂາ້ງລຸມ່ນີ.້ 

 

ຮບູພາບທີ 21: ການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຊອ່ງທາງການຄາ້ການທອ່ງທຽ່ວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    ເຖງິແມນ່ວາ່ອິນເຕີເນັດຈະເປັນຊອ່ງທາງໃນການແຈກຢາຍທ່ີໄວ ແຕບໍ່ລິສດັທ່ອງທ່ຽວຍງັສະ  

ເໜີຂໍ້ດີຫຼາຍໆຢ່າງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ (ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ) ແລະ ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ດ ັງ່ນີ:້ 

ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ 

ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 

 

ຜູຊ້ຽ່ວຊານການນາໍສະເໜີ ວນັຫຍດຸພກັຜອ່ນ ແລະ ການ

ເດນີທາງປະກອບມ:ີ 

ທດັສະນະສຶກສາ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ 

ການລອ່ງເຮອື ແລະ ກດິຈະກາໍທາງທະເລ 

ການຈອງທ່ີພກັແຮມ 

ການໃຫບໍ້ລິການ ການຕອ້ນຮບັ ແລະ ນາໍສ ົ່ງນກັທອ່ງ

ທຽ່ວ 

ການຮບັສ ົ່ງຈາກຈດຸຂາເຂົາ້ຕາ່ງໆ 

ຕວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ 

ນາໍສະເໜີ ແລະ ກະກຽມການໃຫບໍ້ລິການ
ທກຸຮບູແບບຂອງການພກັຜອ່ນສາໍລບັລກູຄາ້ 

ລກູຄາ້ 

ຄນົທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການຢາກທ່ອງ

ທ່ຽວ ແລະ ຫາປະສບົການຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫມ ່
 

ຜQ້ສະໜອງ 

• ສາຍການບິນ 

• ທີພ່ັກແຮມ 

• ການຂົນສ່ົງ 

• ທ່ອງທ່ຽວ 

• ບັນເທີງ 
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• ບນັດາບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວເຮັດວຽກຜ່ານເຄືອຂາ່ຍທ່ີກວາ້ງຂວາງຂອງຕວົແທນບໍລິດສດັທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ ສະເໜີເຄອືຂາ່ຍໃນການຂາຍທ່ີກວາ້ງຂວາງ. 

• ພວກເຂົາສ ົ່ງການສື່ ສານຢາ່ງເປັນປກົກະຕໄິປຍງັຕວົແທນການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຖານຂໍມ້ນູຂອງລກູ

ຄາ້ ລວມມກີານໂຄສະນາສ ົ່ງເສມີທາງອນິເຕເີນັດ, ຈດົໝາຍຂາ່ວທາງອເີລັກໂທຼນກິ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ບນັດາບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວສວ່ນໃຫຍ ່ດາໍເນນີການຕະຫຼາດຕະຫຼອດທັງ້ປີ ຜາ່ນແຜນ່ພບັໂຄສະນາ, 

ການໂຄສະນາ, ໃບປິວ, ການສ ົ່ງເສມີການຂາຍ, ຈດົໝາຍຂາ່ວທາງອເີລັກໂທຼນກິ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ພວກເຂົາສະເໜີການຈອງທງັລະດບັສາກນົ ແລະ ລະດບັຊາດແລະຫ້ອງການຂາຍ ແລະ ຕວົ

ແທນການຂາຍ. 

• ຫຼາຍບໍລິສດັມລີກູຄາ້ທ່ີຊື່ ສດັທ່ີຕດິຕາມ ແລະ ໃຫຄ້າໍແນະນາໍທ່ີດ ີແລະ ຈາກໃຈແກລ່ກູຄາ້. 

• ພວກເຂົາເຂ້ົາຮວ່ມງານວາງສະແດງ ແລະ ປະຊຸມສາໍມະນາບອ່ນທ່ີພວກເຂົາໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມ

ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ. 

      ສະຫຸຼບແລວ້, ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນໜວ່ຍງານຂາຍ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ທິມງານ

ໃນການຈອງສາໍລບັຜູສ້ະໜອງ (ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ). 
 

ແຜນວາດທີ 22 ອດັຕາລາຄາ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງຕ ົນ້ທຶນ 
 

Rack Rate: ອດັຕາລາຄາທ່ີຜູສ້ະໜອງຂາຍໃຫ້ພາກລດັ ແລະ ຕວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວໂດຍກງົ 
STO Rate:  ອດັຕາລາຄາທ່ີຂາຍໃຫຕ້ວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ (STO 1) 
   ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ (STO 2) 
   ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວຕາ່ງປະເທດ (STO 3) 

Domestic Rate: ອດັຕາລາຄາທ່ີຂາຍໃຫບໍ້ລິສດັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 
ຕວົຢ່າງ:   Rack = 100 ໂດລາ 

STO 1 ຂາຍໃຫ້ຕວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວໂດຍກງົ = Rack-10% = 90 ໂດລາ 
   STO 2 ຂາຍໃຫ້ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວໂດຍກງົຜູທ່ີ້ຂາຍໃຫຕ້ວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ  
   = Rack–20% = 80 ໂດລາ 
   STO 3 ຂາຍໃຫ້ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວຕາ່ງປະເທດໂດຍກງົຜູທ່ີ້ຂາຍໃຫບໍ້ລິສດັທ່ອງທ່ຽວ 
ຜູທ່ີ້ຂາຍໃຫ້ຕວົແທນບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ = Rack – 25% ເຖງິ 30% = 70-75 ໂດລາ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງ ອດັຕາລາຄາຂອງ Rack ແລະ STO ຈາໍແນກໄດດ້ ັງ່ນີ:້ (ຕວົຢ່າງຂອງບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ

ຕາ່ງປະເທດ) 
B&B  ບ/ສທ/ທ J’s  ບ/ສທ/ທ ABC  ບ/ສທ/ທ Pentravel ຄອບຄວົສະມດິ 
Rack  STO 1 5%  STO 2 10%  STO 3 10% 
ໄດ ້75 ໂດລາ ໄດ ້5 ໂດລາ ໄດ ້10 ໂດລາ  ໄດ ້10 ໂດລາ  ຈາ່ຍ 100 ໂດລາ 
ການແບງ່ປນັຄາ່ນາຍຫນາ້ຈະແຕກຕາ່ງກນັຖາ້ໜຶ່ ງໃນຄນົກາງຖກືແຍກອອກຈາກຊອ່ງທາງ 
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ເພ່ືອເພ່ີມສາຍພວົພນັ ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ (ຜູປ້ະກອບການ) ຈາໍເປັນຕອ້ງມຂໍີມ້ນູຕາ່ງໆ ຈາກ

ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້

ບໍລິການ (ຜູສ້ະໜອງ) ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ຂໍມ້ນູສາໍຄນັກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ລກັສະນະສາໍຄນັຂອງຜະລິດຕະພນັ

ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຄນຸສມົບດັທາງດາ້ນການຂາຍ. 

• ຮບູພາບທ່ີມຄີວາມລະອຽດສງູ ເພ່ືອໃຊໃ້ນແຜນ່ພບັໂຄສະນາ, ເວັບໄຊ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ລາຄາທ່ີສາມາດຕ່ໍລອງ ແລະ ແຂງ່ຂນັໄດ ້ທ່ີຊວ່ຍໃຫບໍ້ລິສດັທອ່ງທຽ່ວມກີາໍໄລໃນຂອບຄວາມເປັນ

ໄປໄດ ້

• ການຈດັສນັເພ່ືອການຮບັປະກນັຫ້ອງພກັໃຫ້ໄດຕ້ະຫຼອດປີ ໃນອດັຕາສວ່ນທ່ີຂາຍໃຫ້ຕວົແທນ

ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ. 

• ຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈະແຈງ້ 

• ສະຖານທ່ີປ່ອຍສນິເຊື່ ອທ່ີເປັນໄປໄດ ້

• ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມໃນການຈອງຫອ້ງພກັ ຫືຼ ສະຖານທ່ີດວ້ຍໂທລະສບັ, ອີເມວ ຫືຼ 

ແຟັກ 

• ທດັສະນະສຶກສາ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ການເປີດເສ້ັນທາງໃໝ່ ສາໍລບັທ່ີປຶກສາດາ້ນການທ່ອງ 

ທຽ່ວ ຜູທ່ີ້ຂາຍຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ. 

• ການປບັປງຸຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງເປັນປກົກະຕ.ິ 

4.7 ການໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາໍລບັທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ 
 

4.7.1 ການກາໍນດົກຸມ່ 
 

ມ ີ3 ຂະແໜງການທ່ີສາໍຄນັ ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ ຫືຼ ຂະແໜງການ 

(MICE) 

ສະມາຄມົ: ສາມາດເປັນສະມາຄມົລະດບັຊາດ, ພາກພ້ືນ ຫືຼ ສາກນົ ຂຶນ້ຢູ່ກບັບອ່ນຢູ່ຂອງ

ສະມາຊິກຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍທົ່ວໄປ ພວກເຂົາຈະເລືອກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສາໍລບັ

ກດິຈະກາໍຂອງພວກເຂົາ ຜາ່ນຂະບວນການປະມນູ: ຕວົເມອືງທ່ີຈະຖກືພິຈາລະນາຈາໍເປັນຕອ້ງນາໍສະ 

ເໜີໂຄງການ ເພ່ືອຕາງໜາ້ໃຫສ້ະມາຊກິທງັໝດົໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຜູທ່ີ້ຈະສະໜອງ

ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການ. ກອງປະຊຸມສະມາຄມົລະດບັສາກນົ ແມນ່ມຄີວາມ

ສາໍຄນັຫຼາຍ ເພາະວາ່ພວກເຂົາເປັນຕວົແທນຕະຫຼາດທ່ີໃຫຜ້ນົຕອບແທນສງູ, ພອ້ມກບັນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີ

ມກີານໃຊຈ້າ່ຍໂດຍສະເລຍ່ 2-3 ເທ່ົາ ຫຼາຍກວາ່ນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມາທ່ຽວເພ່ືອພກັຜອ່ນຢ່ອນອາລມົ. 



124 

 

ຕະຫຼາດທງັໝດົຂອງກອງປະຊຸມສະມາຄມົຊຶ່ ງໝນູວຽນກນັລະຫວາ່ງຢາ່ງໜອ້ຍ 3 ປະເທດທ່ີແຕກຕາ່ງ

ກນັ, ຖກືຈດັຂຶນ້ເປັນປະຈາໍ ແລະ ມຜີູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງໜອ້ຍ 50 ຄນົ ສະເລຍ່ມນູຄາ່ 7 ພນັລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ ໃນປີ 2014 (ບດົລາຍງານສະຖຕິ ິປີ 2014 ຂອງ ICCA). 

ບນັດາບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ: ໃຊກ້ິດຈະກາໍທຸລະກິດສາໍລບັການຕະຫຼາດພາຍໃນ, ຍອດຂາຍ ແລະ

ຈດຸປະສງົຂອງຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ພອ້ມດຽວກນັກບັການນາໍສະເໜີຜະລິດຕະພນັໃໝ,່ ເຜີຍແຜຂໍ່້

ມນູຂາ່ວສານໃໝ ່(ເຊ່ັນ: ບດົລາຍງານດາ້ນການເງນິ ຫືຼ ການຮວມຕວົກນັ ແລະ ການຊືກ້ດິຈະການ)

ແລະ ສາ້ງໂອກາດໃນການພບົປະເຈລະຈາກບັລກູຄາ້ແບບໜາ້ເຊິ່ ງໜາ້. 

ພາກສ່ວນລດັຖະບານ: ກະກຽມກອງປະຊຸມ ແລະ ຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັກິດຈະກາໍ ສາໍລບັຜູ້ທ່ີມສີ່ວນ

ກຽ່ວຂອ້ງກບັການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ເຊ່ັນ: ພະນກັງານ ແລະ ປະຊາຊນົໃນຊາດ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ

ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງລດັຖະບານ ເຊ່ັນ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G8. ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ 

ສະຫະພາບເອຣີບົ ຍງັເປັນຜູໃ້ຊກ້ອງປະຊຸມລະຫວາ່ງປະເທດຢູເ່ລ້ືອຍໆ. 

ບນັດາບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລດັຖະບານ ປກົກະຕິພວກເຂົາຈະເລືອກຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ແລະ ສະຖານທ່ີພວກເຂົາເອງ ຫືຼ ຜາ່ນຕວົແທນທ່ີໃຫບໍ້ລິການສະເພາະ, ເອີນ້ວາ່: ບໍລິສດັຈດັການຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຜູຈ້ດັກອງປະຊຸມມອືາຊບີ. 
 

4.7.2 ການໂຄສະນາທາງສະຖານທດູ 

         ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ສະມາຄມົຈະພິຈາລະນາພຽງແຕຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງກອງປະຊຸມໃຫຍ ່ທ່ີ

ມກີານສະເໜີລາຄາ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກສະມາຊກິທ້ອງຖິ່ ນທ່ີມກີານເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ

ຂອງສະມາຄມົຂອງພວກເຂົາ. 

        ຈດຸໝາຍປາຍທາງຕາ່ງໆໃນທົ່ວໂລກ ຈຶ່ ງໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ການໂຄສະນາທາງສະຖານທູດ ທ່ີ

ປະຕບິດັຕາມສາຍງານດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ວິໄຈຕວົເມອືງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ, ທລຸະກດິ, ວິຊາການ ແລະ ວິທະຍາສາດ

ແລະ ບນັດາສະມາຄມົລະຫວາ່ງປະເທດຕາມລາໍດບັທ່ີມກີານປະຊຸມຢາ່ງເປັນປກົກະຕ.ິ 

• ພະນກັງານຂອງສາໍນກັງານຈດັກອງປະຊຸມ ກາໍນດົສະມາຊກິທ່ີມຄີວາມໂດດເດ່ັນຂອງສະມາຄມົ

ເຫ່ົຼານີທ່ີ້ອາໄສຢູພ່າຍໃນປະເທດ. 

• ບນັດາຜູຕ້າງໜາ້ສະມາຄມົເຫ່ົຼານີ ້ຖກືເຊນີໃຫເ້ປັນອາສາສະໝກັ (ທດູການທອ່ງທຽ່ວ) ສາໍລບັຕວົ

ເມອືງພາຍໃນສະມາຄມົຂອງພວກເຂົາ. 



125 

 

• ພະນກັງານຂອງສາໍນກັງານຈດັກອງປະຊຸມ ຈະຈດັສ ົ່ງໄປສະນຢີາ່ງເປັນປກົກະຕ ິແລະ ຈດັກດິຈະ

ກາໍໃນການພບົປະ ເພ່ືອສາ້ງ ແລະ ຮກັສາສາຍພວົພນັກບັອາສາສະໝກັ (ທດູການທ່ອງທ່ຽວ) 

ຂອງພວກເຂົາ. 

• ອີກເທ່ືອໜ່ຶງ ອາສາສະໝກັ (ທດູການທ່ອງທ່ຽວ) ໄດຕ້ດັສິນໃຈວາ່ ລາວຕອ້ງການທ່ີຈະປະມນູ

ລາຄາ ສາໍລບັກດິຈະກາໍຂອງສະມາຄມົຂອງພວກເຂົາ ທ່ີຈະເກດີຂຶນ້ໃນຕວົເມອືງ, ສາໍນກັງານຈດັ

ກອງປະຊຸມ ຈະສະໜບັສະໜູນພວກເຂົາທາງດາ້ນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ, ສິ່ ງພິມໂຄສະນາ, ການ

ກະກຽມຂອງການປະມນູລາຄາ, ມໜີາ້ຢູສ່ະຖານທ່ີນາໍສະເໜີການປະມນູລາຄາ ແລະ ສະໜບັສະ

ໜນູທາງດາ້ນການເງນິ. 
 

4.7.3 ການປະມນູ ຫືຼ ສາໍປະທານ 

         ກອງປະຊຸມສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຈດັຂຶນ້ໃນຕວົເມອືງ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ຜູຊ້ືສ້ວ່ນໃຫຍຄ່ດິໃນແງຂ່ອງຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງຂອງຕວົເມອືງ, ບ່ໍແມນ່ພາກພ້ືນ ຫືຼ ປະເທດ, ມນັແມນ່ຕວົເມອືງທ່ີພວກເຂົາກາໍລງັຊືຢູ້.່ 

        ສະມາຄມົຕາ່ງໆຕອ້ງຖກືເຊນີໃຫເ້ຂ້ົາມາໃນຕວົເມອືງ. ການປະມນູລາຄາທ່ີເປັນທາງການ

ໂດຍທົ່ວໄປມກັຈະເປັນທາໍ ແລະ ເປັນໄປຕາມກດົລະບຽບ. 

ນີແ້ມນ່ລກັສະນະທົ່ວໄປຂອງການປະມນູ ຫືຼ ສາໍປະທານ ຂອງສະມາຄມົລະຫວາ່ງປະເທດ (ສາກນົ): 

• ການກະກຽມການປະມນູ ຫືຼ ສາໍປະທານ ແມນ່ເລ່ີມໃນລະຫວາ່ງ 4 ແລະ 12 ປີ ລ່ວງໜ້າ

ກອ່ນມ ີຶປ້ະມນູ ຫືຼ ສາໍປະທານຕວົຈງິ. 

• ເອກະສານການປະມນູ ຫືຼ ສາໍປະທານ ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ຈະລະບບຸນັຊລີາຍຊື່ ຢາ່ງລະອຽດຂອງຂໍ້

ມນູທ່ີຖກືລວມເຂ້ົາໃນບດົສະເໜີໂຄງການ, ຈາກສະຖານທ່ີກອງປະຊຸມຈນົເຖງິຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ຂອງສະຖານທ່ີພກັແຮມທ່ີສະເໜີໂດຍຕວົເມອືງ, ການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ງບົປະມານ. 

• ເອກະສານການປະມນູ ຫືຼ ສາໍປະທານ ລະບກຸາໍນດົເວລາສ ົ່ງຢາ່ງຈະແຈງ້. 

• ໃນກລໍະນສີວ່ນໃຫຍ,່ ບນັຊລີາຍຊື່ ຜູສ້ະໝກັຈະຖກືເຊນີໃຫນ້າໍສະເໜີບດົສະເໜີໂຄງການຂອງພວກ

ເຂົາຕ່ໍສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົ. 

• ການຕດັສິນໃຈຂ ັນ້ສດຸທ້າຍໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີຊະນະ ໂດຍແມນ່ຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານ

ຂອງສະມາຄມົ ຫືຼ ໄດຮ້ບັການລງົຄະແນນສຽງໂດຍສະມາຊກິສະພາທົ່ວໄປໃນກອງປະຊຸມທ່ີຜາ່ນ

ມາ. 

     ສະມາຄມົລະຫວາ່ງປະເທດ (ສາກນົ) ມກັເມອືງຫຼວງ ແລະ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ທ່ີໜາ້ສນົໃຈທ່ີມ:ີ 
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• ຫຼາກຫຼາຍລະດບັຂອງໂຮງແຮມ, ການໃຫບໍ້ລິການທ່ີພກັແຮມ ແລະ ການບໍລິການຂນົສ ົ່ງ ລວມ

ທງັສະໜາມບນິທ່ີມເີຊື່ ອມໂຍງກບັສາຍການບນິສາກນົ. 

• ສະຖານທ່ີທ່ີມສີິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: IT ແລະ ພະນກັງານວຊິາການ. 

• ແຫຼງ່ຊອບປ້ິງ ແລະ ບນັເທິງ ສາໍລບັຜູແ້ທນ. 

• ຄວາມປອດໄພ 

• ສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົຂອງພວກເຂົາຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີ 

• ຜູຈ້ດັກອງປະຊຸມມອືາຊບີ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການໃຫບໍ້ລິການໃນຕວົເມອືງ. 

• ການປະເມນີງບົປະມານ 

• ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ 

 ຈດຸໝາຍປາຍທາງຄວນຮບັປະກນັວາ່ພວກເຂົາຮບັຜິດຊອບໃນຄວາມໄວ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ

ແນນ່ອນ ແລະ ຄວາມສມົບນູແບບຂອງການປະມນູ ຫືຼ ສາໍປະທານ. 

 

 

ກລໍະນສີກຶສາ: ສາໍນກັງານກອງປະຊຸມຂອງເທີຊໂິມ ວາເລັນເຊຍ (Tursimo Valecia): ການ

ປບັປງຸການປກົຄອງການທອ່ງທ່ຽວ ທລຸະກດິການປະຊຸມ ແລະ ການວາງສະແດງ (MICE)  

 ສາໍນກັງານກອງປະຊຸມຂອງເທີຊໂິມ ວາເລັນເຊຍ, ໃນຕວົເມອືງຂອງເທີຊໂິມ ວາເລັນເຊຍ 

ໄດຮ້ບັລາງວນັ ອງົການທອ່ງທຽ່ວໂລກ. Sbest Certificate. ວາເລັນເຊຍ ໄດພ້ດັທະນາຂະ   

ແໜງການທອ່ງທຽ່ວ  ທລຸະກດິການປະຊຸມ ແລະ ການວາງສະແດງ (MICE) ຂອງພວກເຂົາ 

ເພ່ືອໃຫເ້ປັນການອາ້ງອີງຂອງທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວໃນປະເທດສະເປນ. ຕວົເມອືງນາໍສະເໜີ

ລະດບັຂອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຢາ່ງເຕັມຮບູແບບ ເຊ່ັນ: ທ່ີພກັແຮມ, ສະຖານທ່ີຈດັກອງ

ປະຊຸມ, ການເຊື່ ອມຕ່ໍການຂນົສ ົ່ງ, ການຜກັຜອ່ນຢອ່ນອາລມົ ແລະ ຊອບປ້ິງ ແລະ ບໍລິການແປ

ພາສາ. ລາຍລະອຽດຂອງສິ່ ງເຫລ່ົານີ ້ມຢີູໃ່ນເວບໄຊຂອງພວກເຂົາ. ເທີຊໂີມ ວາເລັນເຊຍ ຍງັນາໍ

ສະເຫນເີປັນແພກເກດັໃຫບໍ້ລິສດັ ລວມມ ີວດັທະນະທາໍ, ກລິາ, ຜກັຜອ່ນຢ່ອນອາລມົ, ຜະຈນົໄພ, 

ສລິະປະ, ຫດັຖະກາໍ ແລະ ທລຸະກດິ. 

www.turisvalencia.es/index.aspx 
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4.7.4 ຮບູແບບການຊຸກຍູລ້ກູຄາ້ 
  

  ເມອືງ ແລະ ຕວົເມອືງສວ່ນໃຫຍ ່ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັຕະຫຼາດ ທລຸະກດິການປະຊຸມ ແລະ 

ການວາງສະແດງ (MICE) ເປັນໜ່ວຍງານພິເສດ ຮູຈ້ກັກນັໂດຍທົ່ວໄປໃນນາມສາໍນກັງານຈດັກອງ

ປະຊຸມ. 

       ການຊຸກຍູ້ລູກຄ້າ ແມນ່ໜ່ຶງໃນໜ້າທ່ີສາໍຄນັຂອງສາໍນກັງານຈດັກອງປະຊຸມຜູ້ທ່ີໃຫ້ການ

ຊວ່ຍເຫືຼອໃນຫຼາຍໆດາ້ນ: 

• ໃຫຄ້ວາມຖກືຕອ້ງແນນ່ອນ, ປບັປງຸ ແລະ ໃຫລ້າຍລະອຽດຂອງຂໍມ້ນູຂອງຕວົເມອືງ ແລະ ການ

ເຂ້ົາເຖງິຂອງຕວົເມອືງ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທາງດາ້ນຄມົມະນາຄມົ ແລະ ຜະລິດຕະພນັຂອງ

ກອງປະຊຸມ ແລະ ການໃຫບໍ້ລິການ. 

• ສະໜອງສິ່ ງພິມໂຄສະນາ ເຊ່ັນ: ໃບປິວການທ່ອງທ່ຽວ, ວດິໂີອໃນຫຼາຍຮບູແບບທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ

ແລະ ການເຊື່ ອມຕ່ໍອນິເຕເີນັດ. 

• ຍອດຂາຍທ່ີໄດຮ້ບັ ແລະ ເຜິຍແຜ່ໄປຍງັຜະລິດຕະພນັ ແລະ ບໍລິການຂອງຕວົເມອືງທ່ີມສີວ່ນ

ຮວ່ມທ່ີສດຸ. 

• ກະກຽມການປະມນູລາຄາສາໍລບັກອງປະຊຸມສາກນົ ນີມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການປະສານງານກບັຜູສ້ະ 

ໜອງທລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ ນ ຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນຄວາມພອ້ມ

ຂອງສະຖານທ່ີ ແລະ ທ່ີພກັແຮມ. 

4.7.5 ການຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນສມົທບົຊວ່ຍເຫືຼອ 

 ອງົການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ລະດບັຊາດ ອາດຈະສະໜບັສະ

ໜນູທາງດາ້ນການເງນິແກຜູ່ຈ້ດັກອງປະຊຸມ ໂດຍສະເພາະກອງປະຊຸມໃຫຍ ່(ກດິຈະກາໍທ່ີມຂີະໜາດ

ໃຫຍ)່. 

 ນີອ້າດຈະໃຊຮ້ບູແບບຂອງການບໍລິຈາກ ເພ່ືອໃຫກ້ບັການປະມນູລາຄາຂອງລກູຄາ້ ແລະ ຖາ້

ປະສບົຜນົສາໍເລັດ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຕາມມາສາໍລບັກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ. ມນູຄາ່ທ່ີໃຫກ້ບັລກູຄາ້ ແມນ່

ປະເພດຂອງການສະໜບັສະໜູນນີ້ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງງບົປະມານໃນການໃຊຈ້າ່ຍ

ສາໍລບັກດິຈະກາໍຂອງອງົການ. 

 ບາງຈດຸໝາຍປາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຍງັຮບັປະກນັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການປະຕິບດັງານຕວົຈງິຂອງ

ກດິຈະກາໍທ່ີໄດຮ້ບັສດິ ຕາມເກນການຄດັເລືອກທ່ີເຄ່ັງຄດັ. 
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4.7.6 ການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັສນູປະຊຸມຕາ່ງໆ 

 ຕວົເມອືງໃຫຍສ່ວ່ນຫຼາຍມສີູນການປະຊຸມຂະໜາດກາງຈນົເຖິງຂະໜາດໃຫຍ ່ທ່ີນາໍສະເໜີ

ຈດຸປະສງົໃນການສາ້ງເປັນສະຖານທ່ີຈດັກອງປະຊຸມ ແລະ ສະຖານທ່ີຈດັງານວາງສະແດງ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້

ມກັຈະຮວ່ມລງົທຶນກນັໂດຍລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ລະດບັຊາດ ແລະ ມພີາລະບດົບາດສາໍຄນັໃນ

ການດງຶດດູກດິຈະກາໍທ່ີອາດຈະເກດີໄປສູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

        ເຖງິແມນ່ວາ່ສນູການປະຊຸມຈະເປັນສວ່ນໜ່ຶງໃນການສ ົ່ງເສມີການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອາດຢູໃ່ນເວລາທ່ີຄ ົນ້ຫາສາໍລບັກດິຈະກາໍຂະໜາດໃຫຍ່

ທ່ີເໝາະສມົສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ແຕວ່າ່ມນັແມນ່ສາໍນກັງານຈດັການປະຊຸມທ່ີເປັນ

ຕວົແທນ ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດໃນນາມຂອງຕວົເມອືງໂດຍລວມ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສາໍນກັງານ

ຈດັການປະຊຸມຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການປະຊຸມທ່ີປະສບົຜນົເລັດ ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັສນູການປະຊຸມ

ຂອງພວກເຂົາຢາ່ງໃກຊ້ດິ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກລໍະນສີຶກສາ: ເມອືງກລາສໂກ (Glasgow): ນາໍສະເໜີຊວ່ງລະດບັຂອງການໃຫບໍ້ລິການທ່ີສະໜບັສະໜນູ

ການທ່ອງທ່ຽວ ທລຸະກດິການປະຊຸມ ແລະ ການວາງສະແດງ (MICE) 
 ເມອືງກລາສໂກ ເປັນຫນຶ່ງໃນຜູນ້າໍຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ ທາງດາ້ນຈດັກອງປະຊຸມລະດບັໂລກ. 
ສາໍນກັງານຈດັກອງປະຊຸມຂອງກລາສໂກ ສະໜອງ (one-stop shop) ໂດຍບ່ໍເສຍຄາ່ ແລະ ຍດຸຕທິາໍ 
ສາໍລບັຜູ້ຮບັຈດັກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ຮບັວາງແຜນການປະຊຸມ ແລະ ຈດັກດິຈະກາໍທ ັງ້ລະດບັຊາດ ແລະ 
ລະດບັສາກນົ. ເວັບໄຊ ເປັນເຄື່ອງມທ່ີືສາໍຄນັ ສາໍລບັຜູ້ຮບັຈດັກອງປະຊຸມໃນເວລາວາງແຜນກອງປະຊຸມ 
ແລະ ນາໍສະເໜີການບໍລິການດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
ພາກສວ່ນ ການບໍລິການທ່ີນາໍສະເຫນ ີ
ຜູຮ້ບັຈດັກອງປະຊຸມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການບໍລິການທ່ີຍຸຕິທາໍ ແລະ ບ່ໍເສຍຄາ່ລວມທງັການ

ຊວ່ຍເຫຼືອໃນການປະມນູລາຄາ, ການຊອກຫາສະຖານທ່ີ ແລະ ໂຮງແຮມ

ການຈອ່ງທ່ີພກັແຮມ ແລະ ອື່ນໆ. 
ຜູວ້າງແຜນບໍລິສດັ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການບໍລິການທ່ີຍຸຕິທາໍ ແລະ ບ່ໍເສຍຄາ່ລວມທງັການ

ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາສະຖານທ່ີ ແລະ ໂຮງແຮມ, ການວາງແຜນ
ກດິຈະກາໍທ່ີເປັນເອກະລກັ, ເຄື່ ອງມໃືນການສື່ ສານ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ
ທາງສງັຄມົ. 

ຜູແ້ທນ ເຄື່ອງມຊືວ່ຍໃນການວາງແຜນການເດນີທາງພອ້ມກບັຂໍ້ມນູຖຽ້ວບນິ, ແຜນທ່ີ 
ສິ່ ງທ່ີຈະເຮັດນອກເວລາກອງປະຊຸມ, ແນວຄວາມຄິດສາໍລບັການພກັຜ່ອນ 
ແລະ ຄູມ່ນືາໍທ່ຽວເມອືງກລາສໂກ: ມຮີບູແບບຂອງສະກອດແລນ. 

ເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ການບໍລິການທ່ີຍຸຕິທາໍ ແລະ ບ່ໍເສຍຄ່າ ສາໍລບັເອກອກັຄະລດັຖະທູດ ທ່ີ
ຕອ້ງການດງຶດູດກອງປະຊຸມ ການເຂ້ົາເຖິງຊຸດເຄື່ ອງມ ືແລະ ສະໜບັສະ
ໜນູໃນຂະບວນການປະມນູລາຄາ.  

ສະມາຊິກ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມມ ື ຜນົປະໂຫຍດຕາ່ງໆຂອງສະມາຊກິ. 
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4.7.7 ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼກັໃນອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ 

         ກອງປະຊຸມພິເສດ ແລະ ຕວົແທນການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ລກັສະນະທ່ີສາໍຄນັຂອງອດຸສາຫະ

ກາໍທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ. ຊວ່ງລະດບັຄວາມແຕກຕາ່ງເຫ່ົຼານີ ້ຈາກບໍລິສດັຜູຈ້ດັກອງປະຊຸມມອືາຊບີ 

ແລະ ຕວົແທນໃນການວາງແຜນກດິຈະກາໍ ໃນຕະຫຼາດທ່ີມລີກັສະນະພມູສາດທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ 

 ສາໍນກັງານຈດັກອງປະຊຸມໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມຈດຸໝາຍປາຍຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ກບັຄນົກາງທ່ີ

ສາໍຄນັເຫ່ົຼານີ ້ຜ່ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ, ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອໂດຍສະເພາະຢູ່

ງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊ່ັນ: ງານວາງສະແດງ (EIBTM, IMEX ແລະ Confex) ໃນ

ເອຣີບົ, ການສະແດງທ່ີດງຶດດູໃຈໃນປະເທດອາເມລິກາ ຫືຼ (AIME) ໃນປະເທດອດົສະຕາລີ. 

4.8 ການຊອກຫາການຮວ່ມມໃືນການໂຄສະນາ ຮວ່ມກບັຂະແໜງການອື່ ນ 

4.8.1 ຄາໍແນະນາໍ  

 ນອກຈາກຈະເປັນສິ່ ງດງຶດດູນກັທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອພກັຜອ່ນຢ່ອນອາລມົ ແລະ ຜູແ້ທນກອງປະຊຸມ

ແລວ້ຈດຸໝາຍປາຍການທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍແຫງ່ ຍງັເປັນສນູກາງການຜະລິດສິນຄາ້ທ່ີເຂ້ົາກບັການດາໍລງົ

ຊວີດິຂອງຄນົ, ອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍທ່ີສາ້ງສນັ ເຊ່ັນ: ການຜະລິດຮບູເງົາ. 

ເຖງິແມນ່ວາ່ຂະແໜງການເຫ່ົຼານີ ້ຈະໄດຮ້ບັການໂຄສະນາສ ົ່ງເສມີຢູເ່ລ້ືອຍໆ ໂດຍໜວ່ຍງານສະເພາະ 

ເຊ່ັນ: ສະພາສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ ແລະ ການຄາ້, ຄະນະກາໍມະການຮບູເງາົ ແລະ ຕວົແທນການສ ົ່ງ

ອອກສິນຄາ້ກະສິກາໍ ແຕຄ່ວາມສາໍພນັຢ່າງສະນດິແໜນ້ລະຫວາ່ງຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຂະ  

ແໜງການເຫ່ົຼານີ ້ຍງັອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສາ້ງກາໍໄລສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍການທອ່ງທຽ່ວໄດ.້ 

ໜ່ຶງໃນຈດຸປະສງົພ້ືນຖານຂອງເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ເພ່ືອດງຶດດູໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາມາທຽ່ວຈດຸໝາຍປາຍການທອ່ງທຽ່ວໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້

ແລະຊກັຊວນໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໃຊຈ້າ່ຍຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ພກັເຊົາດນົກວາ່ເກົ່ າ. ໃນການສາໍຫຼວດນີ ້ການ

ພວົພນັລະຫວາ່ງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການເສດຖະກດິອື່ ນໆຄວນຈະມກີານເພ່ີມ

ຄວາມສາໍພນັຂຶນ້ຕື່ ມ. 

4.8.2 ຜນົປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດຮ້ບັຈາກສາຍພວົພນັທ່ີກມົກຽວກນັ 

 ມຜີນົປະໂຫຍດ 2-3 ຢາ່ງ ຂອງການພດັທະນາໃນການສາ້ງຄວາມສາໍພນັກບັຂະແໜງການອື່ ນ 

ດ ັງ່ນີ:້ 

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການປະສານງານ ແລະ ການບງັຄບັໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄນືໃໝ.່ ສິ່ ງທ່ີເປັນປະໂຫຍດທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸຂອງການສາ້ງຄວາມສາໍພນັ

ລະຫວາ່ງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນ ແມນ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນ
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ການປະສານງານ ແລະ ການບງັຄບັໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ຄືນໃໝ່. ຂະແໜງການຜະລິດສິນຄາ້ທ່ີເຂ້ົາກບັການດາໍລງົຊີວິດຂອງຄນົເຊ່ັນ: ການຜະລິດ

ຮບູເງົາ, ການຜະລິດເຫ້ົຼາແວັງ, ເສື້ອຜ້າ (ແຟຊນັ), ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທນັສະໄໝ ແລະ ອື່ ນໆ 

ລ້ວນແຕມ່ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອຜກັຜ່ອນຢ່ອນໃຈ ແລະ ເປັນຕວົແທນຂອງ

ຄວາມມວ່ນຊື່ ນ ແລະການພກັຜອ່ນຢອ່ນໃຈຂອງການດາໍລງົຊວີດິຂອງຄນົເຮົາ. ການໂຄສະນາ

ສ ົ່ງເສີມເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຈດຸໝາຍປາຍທາງການດາໍລງົຊີວິດຂອງຄນົ ເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງໝາຍ

ສນັຍາລກັຂອງຮບູເງົາທ່ີມຊີື່ ສຽງ, ເຫ້ົຼາແວັງຂອງແທ້, ໝາກໄມ,້ ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມທ່ີມຊີື່ ສຽງ ແລະ 

ເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ອື່ ນໆ. ການເພ່ີມມນູຄາ່ບກຸຄນົທ່ີມຊີື່ ສຽງ ແລະ ເພ່ີມຄວາມສາໍຄນັໃຫກ້ບັ

ຈດຸໝາຍປາຍການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຈບັຕອ້ງໄດໃ້ນຕະຫຼາດ. ມນັເປັນທ່ີຍອມຮບັວາ່ ຮບູເງາົທ່ີມຊີື່ ສຽງ 

ມນັສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນທ້ອງຖິ່ ນ, ສະຖານທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ 

ມໍລະດ ົກ ເຊ່ັ ນ : ຮູບ ເງົາ ເລ່ື ອງ Crocodile Dundee, Lord of the Rings, Harry 

Potter, Braveheart ແລະ ອື່ ນໆ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຜູ້ໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະໜບັສະໜນູສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ບອ່ນທ່ີຮບູເງົາ

ເຫ່ົຼານ ັນ້ຖກືຜະລິດ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກລໍະນສີຶກສາ: ການທ່ອງທ່ຽວຮບູເງາົ, ປະເທດນວິຊີແລນ: ການເພີ່ ມຄວາມສາໍເລັດຂອງຮບູເງາົເລ່ືອງ “Lord 

of the Ring” 

 ຮບູເງາົເລ່ືອງ “Lord of the Ring” ທ່ີມ ີ3 ພາກ ໄດຖ້າ່ຍທາໍຢູ່ປະເທດນວິຊີແລນ ໄດເ້ຮັດໜາ້ທ່ີ

ໃນການໂຄສະນາ ໃຫປ້ະເທດນວິຊີແລນໂດຍບ່ໍເສຍຄາ່ ໄດເ້ຂ້ົາເຖງິຜູຊ້ມົທ ົ່ວໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄນົຮູຈ້ກັ

ປະເທດນວິຊີແລນ. ອດຸສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວໄດສ້າ້ງໂອກາດທ່ີດທ່ີີສດຸໃນເລ່ືອງຂອງການພດັທະນາ

ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການຕະຫຼາດ: 

• ການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດນວິຊີແລນ ໄດລ້ງົໂຄສະນາເຕັມໜາ້ ຂອງໜາ້ປກົໃນໜງັສືພິມ LA 

Times Oscar ໃນຊວ່ງງານມອບລາງວນັໂອສກາ້ ເພື່ ອເສີມສາ້ງເຄືອຂາ່ຍລະຫວາ່ງຮບູເງາົ ແລະ 

ປະເທດນວິຊີແລນ. 

• ເມອືງຫຼວງແວວລິງຕນັກາໍລງັເພີ່ ມເຄອືຂາ່ຍຂອງມນັກບັຮບູເງົາ ແລະ ເນັນ້ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ

ບກຸຄນົທ່ີມຊີື່ ສຽງຂອງພວກເຂົາກບັການຢ້ຽມຢາມການຄດັເລືອກນກັສະແດງ. 

(www.newzealand.com/about-nz/culture/lotr-2003/wellington.cfm). 

ອດຸສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ໄດນ້າໍສະເຫນທີ່ອງທ່ຽວໄປຢ້ຽມຊມົສະຖານທ່ີຖາ່ຍທາໍຮບູເງາົຫຼາຍໆບອ່ນ

ຂອງເລ່ືອງ “Lord of the Ring” 

www.tourism.net.nz/tours/film-and-theme-tours/ and 

www.nzembassy.com/info.cfm?c=19&CFID=6689&CFTOKEN=11787322&s=to*p=61421 
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• ຜນົທ່ີໄດຮ້ບັ ໃນທາງບວກສາໍລບັຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນໆ. ເຄື່ ຶອງ  

ໝາຍສນັຍາລກັຈດຸໝາຍປາຍທາງຊຶ່ ງເປັນທ່ີຕ້ອງການ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມຜີນົທ່ີໄດຮ້ບັໄດດ້ ີ

ສາໍລບັຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນໆ. ໂດຍການເລ່ີມປະຕິບດັໃນການ

ປະສານງານສາ້ງເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັ ແລະ ສາ້ງໂຄງການພາບພດົເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຄາ້ຍຄກືນັ ການເຂ້ົາເຖງິການໂຄສະນາສ ົ່ງເສມີການຂາຍ ແມນ່

ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ທ່ີມຫຼີາຍດາ້ນ ໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶ້ນ ແລະ ຖກືບງັຄບັໃຊ.້ ຍຸດທະສາດເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັແບບ

ປະສມົປະສານຍງັສາມາດດຶງດດູບຸກຄນົທ່ີມຊີື່ ສຽງ ເຊ່ັນ: ດາລາຮບູເງົາ, ຜູ້ນາໍທາງທລຸະກດິ

ແລະ ອື່ ນໆ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງເພ່ີມຄວາມມຊີື່ ສຽງທ່ີໜາ້ສນົໃຈຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

• ຍດຸທະສາດການໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມໃນການປະສານງານ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ່ໍການທ່ອງທ່ຽວໂດຍ

ກງົຫຼາຍຢາ່ງສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ຜນົສາໍເລັດຂອງຂະແໜງການອື່ ນໆ ໄດ້

ເຮັດໃຫ້ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປັນນກັທລຸະກດິເຂ້ົາມາທ່ຽວຈດຸໝາຍປາຍທາງຫຼາຍຂຶນ້. ນກັ

ທ່ອງທ່ຽວຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຜູຜ້ະລິດຮບູເງົາ, ຜູນ້າໍເຂ້ົາ, ຜູສ້ ົ່ງອອກ ແລະ ນກັລງົທຶນ ແມນ່ຜູທ່ີ້ມ ີ

ລາຍຈາ່ຍສູງທ່ີເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຕະຫຼອດປີ. ດ ັ່ງນ ັນ້, ຈຶ່ ງຕ້ອງເບິ່ ງຕາມລະດູການ ແລະ 

ປບັປງຸຜນົຜະລິດການທ່ອງທ່ຽວ. ສະຖານທ່ີພກັແຮມສາໍລບັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍ

ຄວາມສະດວກໃນການຂນົສ ົ່ງຍງັໄດມ້າຈາກຜນົທ່ີໄດຮ້ບັເປັນສວ່ນໃຫຍ ່ໂດຍການສະໜອງການ

ບໍລິການສະເພາະໃຫກ້ບັນກັທລຸະກດິ, ຜູແ້ທນທາງການຄາ້ ແລະ ທີມງານການຜະລິດ. 

4.8.3 ຮບູແບບໃນການໂຄສະນາໃຫສ້ອດຄອ່ງ 

 ໃນຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການໂຄສະນາໃຫ້ສອດຄອງ ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະ   

ແໜງການເສດຖະກດິອື່ ນໆ, ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ສາມາດຮວ່ມມກືບັຂະແໜງການອື່ ນໃນຫຼາຍໆວທີິດ ັງ່ນີ:້ 

• ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະບວນການພດັທະນາເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຮວ່ມກນັ, ຈດຸປະສງົເພ່ືອເປັນ

ການພດັທະນາພາບພດົຂອງເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັ ແລະ ສະຖາປດັຕະຍະກາໍ ທ່ີສາມາດຖກື

ຮບັຮອງເອົາ ແລະ ນາໍໄປໃຊໃ້ນທກຸຂະແໜງການ. ເໝາະສມົໃນການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍອື່ ນໆທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ, ຮບູແບບຂອງການອອກແບບ, ນ ໍາ້ສຽງ ແລະ ຂໍຄ້ວາມທ່ີສາໍຄນັ ໃນເວລາໂຄສະນາ

ສ ົ່ງເສມີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາໍລບັວດັຖປຸະສງົຕາ່ງໆ. 

• ການສາ້ງເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຮວ່ມກນັ, ການແລກປ່ຽນເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ໃນສິ່ ງພິມໂຄສະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວ, ຕວົຢ່າງ: ການເພ່ີມກາເຄື່ ອງໝາຍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃສເ່ຄື່ ອງ  
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ໝາຍຂອງເຫ້ົຼາແວັງ, ການຫຸມ້ຫ່ໍໝາກໄມ,້ ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພນັ ແລະ ອື່ ນໆ, ໂຄສະນາ

ສ ົ່ງເສມີພາບພດົ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍຂອງຂະແໜງການອື່ ນໃນສິ່ ງພິມໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ. 

• ການແລກປ່ຽນສິ່ ງພິມໂຄສະນາ, ຮບູພາບ ແລະ ຮບູເງົາ, ຕວົຢ່າງ: ການດາໍເນນີການ ແລະ

ການສະແດງສາລະຄະດກີານທອ່ງທຽ່ວ, ວດິໂີອຮບູພາບຢູທ່ີ່ງານວາງສະແດງ, ກອງປະຊຸມດາ້ນ

ການລງົທຶນ ແລະ ການຄາ້, ພາລະກດິຂອງຜູແ້ທນ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ສາໍມະນາ. 

• ເຊື່ ອມຕ່ໍ ແລະ ແລກປ່ຽນເນືອ້ໃນໃນໜາ້ເວັບໄຊຂອງຕວົແທນໂຄສະນາສ ົ່ງເສມີຕາ່ງໆ. 

• ການຮວ່ມມກືບັສື່ ມວນຊນົ ແລະ ລາຍການປະຊາສາໍພນັ, ຕວົຢາ່ງ: ການເຊນີເອົານກັຂາ່ວດາ້ນ

ທລຸະກດິ ແລະ ແບບແຜນການດາໍລງົຊີວິດ ແລະ ສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີມລີກັສະນະການຜກັຜອ່ນຢ່ອນໃຈ ແລະ ແບບແຜນ

ການດາໍລງົຊີວິດ ແລະ ລວມທັງຂໍ້ຄວາມຂອງທຸກຂະແໜງການໃນເວລາອອກຂ່າວ , 

ຖະແຫຼງການຂອງສື່ ມວນຊນົ, ຄາໍປາໄສ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການປະສານງານຂອງບນັດາຂະແໜງການ

ຕາ່ງໆ ຄະນະກາໍມະການ ຫືຼ ກຸມ່ໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶ້ນເປັນອງົການຜູ້ຕາງໜ້າ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຜູ້ຕາງໜ້າ

ອງົການໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມຂະແໜງການຕ່າງໆ, ຕວົຢ່າງ: ອງົການທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງການຮບູເງົາ, 

ຫອ້ງການໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມດາ້ນການຄາ້, ຫອ້ງການໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມດາ້ນການລງົທຶນ, ສະພາການ

ຄາ້ ຫືຼ ອດຸສາຫະກາໍ. 

4.9 ການວາງລາຄາ 

 ການວາງລາຄາຢ່າງຈະແຈງ້ ແມນ່ໜ່ຶງໃນອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັຂອງສ່ວນປະສມົທາງການ

ຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ແຕວ່າ່ຍດຸທະສາດໃນການກາໍນດົລາຄາສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຢູ່

ນອກຂງົເຂດຂອງເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຊຶ່ ງເປັນການຕິດຕ່ໍທາງທລຸະກດິລະຫວາ່ງຜູສ້ະໜອງ ແລະ ລກູຄາ້. ຈດຸທ່ີສາໍຄນັ ແມນ່ການຍອມຮບັ

ວາ່ການກາໍນດົລາຄາ ເປັນປດັໄຈຫຼກັຂອງກນົໄກຕະຫຼາດ (ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຊື)້

ແລະ ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນ

ລະມດັລະວງັບ່ໍເຂ້ົາໄປແຊກແຊງໃນກນົໄກຕະຫຼາດ. 

 ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວ ຄວນພິຈາລະນາພາລະບດົບາດຂອງການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການກາໍນດົລາຄາ ໃນ

ກລໍະນຄີວາມລ ົມ້ເຫຼວຂອງຕະຫຼາດ: 
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• ເຫດການຕາ່ງໆຂອງເສດຖະສາດມະຫາພາກ ເຊ່ັນ: ການເໜັງຕີງ (ປ່ຽນແປງ) ຂອງສະກນຸ

ເງນິສາ້ງຄວາມປັັ່ນປ່ວນຕ່ໍໂຄງສາ້ງລາຄາ, ຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີມນູຄາ່ຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ສາມາດເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຜູຕ້ດິຕາມກວດກາລາຄາອດິສະຫຼະ ແລະ ແຈງ້ເຕອືນອດຸ 

ສາຫະກາໍທ່ີມກີານເໜັງຕງີຂອງລາຄາ ແລະ ໄພຂ ົ່ມຂູ.່ 

• ເຫດການຕາ່ງໆຂອງໂລກ ແລະ ຮບູແບບຂອງການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວຕາມລະດກູານ ສາມາດ

ສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີການເໜັງຕີງຢ່າງວອ່ງໄວໃນຄວາມຕອ້ງການຊື.້ ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງ

ເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຄວນໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູເປັນພິເສດ, 

ການໂຄສະນາສ ົ່ງເສມີເພ່ືອພກັດນັລາຄາໂດຍການຮວ່ມມກືບັພາກເອກະຊນົເພ່ືອກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີ

ຄວາມຕອ້ງການຊື,້ ຕວົຢາ່ງ: ການໂຄສະນາໃນຊວ່ງລະດໜູາວຮວ່ມກບັຜູສ້ະໜອງໃນການສະ 

ເໜີໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດພິເສດ ໃນເບື້ອງຫຼງັຂອງເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງເປັນຜູ້ນາໍພາໃນການໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມທ ົ່ວໄປ ແລະ ການ

ໂຄສະນາຊວນເຊື່ ອ. 

• ຄວາມຕອ້ງການຊືທ່ີ້ຜິດປກົກະຕິ ເຊ່ັນ: ໃນໄລຍະເວລາການແຂງ່ຂນັກລິາລະດບັໂລກ, ກອງ

ປະຊຸມໃຫຍ ່ແລະ ອື່ ນໆ. ບອ່ນທ່ີມຄີວາມສາມາດໃນການສະໜອງ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊຢ້າ່ງເຕັມສວ່ນ

ແລະ ບອ່ນທ່ີມຄີວາມຢືດຢຸນ່ຂອງລາຄາໄດຖ້ກືລບົລາ້ງ ແລະ ລດົລງົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ເຄອືຂາ່ຍ 

ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເຮັດໜ້າທ່ີ

ເປັນກະບອກສຽງຕາງໜາ້ໃຫຈ້ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະ

ເມນີນະໂຍບາຍລາຄາ ແລະ ຫີຼກເວັ້ນການປະຕິບດັໃນການກາໍນດົລາຄາທ່ີບ່ໍມຄີວາມຮບັຜິດ 

ຊອບ. 

 ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພາລະບດົບາດຍຸດທະສາດກ່ຽວກບັການກາໍນດົລາຄາຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ມ:ີ  

 ວດັແທກ ແລະ ຕິດຕາມການເໜັງຕີງ (ປ່ຽນແປງ) ຂອງລາຄາຂອງຈາໍນວນສິນຄາ້ທ່ີນກັທອ່ງ

ທຽ່ວນຍິມົຊືຢູ້ຕ່ະຫຼອດ. ຜນົທ່ີໄດຮ້ບັສາມາດນາໍມາສາ້ງເປັນແນວທາງໃນການກາໍນດົລາຄາ ແລະ ຍງັ

ສາມາດນາໍມາເປັນພ້ືນຖານໃນການສມົທຽບລາຄາກບັຄູແ່ຂງ່. ນີຄ້ວນຈະເຮັດໃຫ້ສາໍເລັດໂດຍການ

ຮວ່ມມຢືາ່ງໃກຊ້ດິກບັອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຄວນນາໍມາໃຊເ້ປັນເຄື່ ອງມໃືນການວາງແຜນຍດຸ

ທະສາດ. 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ກລໍະນສີຶກສາ: ການອອ່ນໂຕລງົຂອງສະກນຸເງນິແຣນ ຂອງປະເທດອາຟຣກິາໃຕ:້ ການແຊກແຊງຂອງ ເຄືອ

ຂາ່ຍ ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

 

ການອອ່ນໂຕລງົຂອງສະກນຸເງນິແຣນ ຂອງປະເທດອາຟຣກິາໃຕ ້ ໃນຊວ່ງປີ 2001 ສ ົ່ງຜນົໃຫ້ການ
ຕ່ໍລອງລາຄາການເດນີທາງສາໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີເດນີທາງທ່ອງທ່ຽວພອ້ມກບັສະກນຸເງນິທ່ີແຂງ. ປະຕິກລິິຍາ
ຂອງຜູສ້ະໜອງເອກະຊນົຕາ່ງໆ (ໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ, ພ່ໍຄາ້ຂາຍຍອ່ຍ, ສະໜາມກອັບ ແລະ ອື່ນໆ) 
ແມນ່ເປັນການເພີ່ ມລາຄາຂອງພວກເຂົາຂຶນ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ ອບນັລຄຸວາມສະເໝີພາບກນັທາງດາ້ນລາຄາ

ເມ ື່ອທຽບກບັຫຼາຍໆປີຜາ່ນມາ. ນີມ້ຜີນົກະທບົທາງບວກຂອງຜນົກາໍໄລທ່ີເພີ່ ມຂຶນ້, ແຕວ່າ່ຈາກທດັສະນະຂອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງມນັເປັນເຫດໃຫ້ເກດີບນັຫາຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: 
• ອດັຕາເງນິເຟ້ີທ່ີສງູຢ່າງກະທນັຫນັ ເປັນຜນົກະທບົຕ່ໍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຜກັຜອ່ນຢ່ອນໃຈພາຍ

ໃນ, ໂດຍສະເພາະພາກສວ່ນທ່ີພກັແຮມ ແລະ ບໍລິການດາ້ນອາຫານ. 

• ສະກນຸເງນິທ່ີໄດຮ້ບັ ບ່ໍໄດຖ້ກືຜາ່ນໄປຍງັລກູຄາ້ ແລະ ບ່ໍໄດສ້າ້ງຄວາມປະທບັໃຈຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມລີາຄາແພງ ສ ົ່ງຜ ົນົໃຫ້ເກດີການເຜີຍແຜ່ຂາ່ວທາງລບົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
ໃນເວລາທ່ີສະກນຸເງນິແຂງໂຕຂຶນ້ ຜູ້ສະໜອງຕາ່ງໆ ຈະໄດຂ້າຍໃນລາຄາທ່ີດກີວາ່. ນີໄ້ດເ້ຮັດໃຫຈ້ດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມລີາຄາແພງ ແລະ ໄດຫຸຼ້ດຜ່ອນບນັຫາເລ່ືອງກາສນັຍາລກັທາງປະຫວດັສາດລງົ 
“ຄນຸຄາ່ຂອງເງນິທ່ີດ”ີ. ມນັໄດພ້ິຈາລະນາ “ສະຖຽນລະພາບ” ໄລຍະເວລາຂອງຜູສ້ະໜອງໃນການຢດຸລາຄາ 
ແລະ ສະກນຸເງນິກບັມາຢູ່ໃນລະດບັທ່ີມສີະຖຽນລະພາບ (ຄວາມຫມ ັນ້ຄງົ) ກອ່ນທ່ີການເໜັງຕງີ (ປ່ຽນແປງ) 
ນີ ້ໄດຖ້ກືລບົລາ້ງອອກຈາກຕະຫຼາດ. ໜຶ່ ງໃນບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ ້ແມນ່ DMO ສາມາດເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຜູ້
ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໂດຍການຕດິຕາມເຫດການ (ກດິຈະກາໍ) ທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການຄາດຄະເນ, 

ການຖາ່ຍທອດສິ່ ງເຫ່ົຼານີໃ້ຫ້ກບັອງົການ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມມທືາງອດຸສາຫະກາໍ, ການຈດັຕ ັງ້ກອງປະຊຸມສນົທະນາ
ທາງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການປກູຈດິສາໍນກຶໃຫ້ຮູເ້ຖງິອນັຕະລາຍຂອງການລງົທຶນຫຼາຍຈນົເກນີໄປໃນເຫດການ
ທາງເສດຖະກດິທ່ີຜິດປກົກະຕິ 
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ພາກທີ V 

 ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ 
  

ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາແລວ້ວາ່: “ຜະລິດຕະພນັ” ເປັນອງົປະກອບຕ ົນ້ຕໍຂອງສວ່ນປະກອບທາງການ

ຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ ສຶ່ ງດຶງດດູ/ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, 

ປະສບົການ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິ່ ງຮອງຮບັນກັທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີຕອບສະໜອງໃຫແ້ກນ່ກັ

ທ່ອງທ່ຽວທ່ີມາຢ້ຽມຢາມ. ຄວາມໝາຍຂອງການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງຊີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຄືອຂາ່ຍ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີປະກອບມ:ີ  

• ການສາ້ງກອບການວາງແຜນ ແລະ ຍດຸທະສາດສາໍລບັການພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸສິ່ ງດງຶ

ດດູ/ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ, ປະສບົການ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິ່ ງຮອງຮບັນກັທອ່ງທຽ່ວ 

ໂດຍການຮວ່ມມກືນັລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ/ທລຸະກດິ 

• ການພດັທະນາ ແລະ ການປບັປງຸສິ່ ງດງຶດດູ/ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ, ປະສບົການ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກ ແລະ ສິ່ ງຮອງຮບັທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນປດັຈບຸນັ. 

• ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົ/ທລຸະກດິໃນຂະ   

ແໜງ ການທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ: ການລງົທຶນທາງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ, ການສາ້ງປະສບົການໃຫ້

ແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ, ສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ສິ່ ງຮອງຮບັນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

• ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ປບັປງຸຫວົໜວ່ຍ ຫືຼ ຜູປ້ະກອບ

ການດາ້ນທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອຮບັປະ 

ກນັການເປັນເຈົາ້ການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນທົ່ວທກຸຂງົເຂດ. 

• ສາ້ງລາຍການ ແລະ ນາໍສະເໜີຮບູແບບການທ່ອງທ່ຽວທ່ີເຊື່ ອມຈດຸທ່ອງທ່ຽວ, ສາ້ງປະສບົ

ການ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິ່ ງຮອງຮບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ເພ່ືອຮບັປະກນັການວາງ

ແຜນທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ສາ້ງຄວາມພໍໃຈໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ. 

ໃນພາກນີປ້ະກອບມເີນືອ້ໃນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
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5.1 ຍດຸທະສາດການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ 
5.1.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ບນັດາປດັໄຈສາໍຄນັທ່ີພວົພນັກບັການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດຖ້ືກ

ກາໍນດົໃນພາກທ່ີຜາ່ນມາຂອງປ້ຶມຄູມ່ນືີ:້ 

• ຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ການປະສມົປະສານອງົປະກອບທງັ

ໝດົຂອງການສາ້ງປະສບົການທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ 

• ປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວອາດໄດເ້ພ່ີມເຕີມຈາກຜະລິດຕະພນັເຄອືຂາ່ຍຕາ່ງໆ, ຕວົຢາ່ງ: 

ຖາ້ນກັທອ່ງທຽ່ວຊືລ້າຍການທອ່ງທຽ່ວພະຈນົໄພ ພວກເຂົາຈະມກີານຊອກຫາຂໍມ້ນູ, ການສ ັ່ງ

ຈອງ, ການເຂ້ົາເຖິງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ກິດຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃນສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີອດຸມົສມົບູນໃນພ້ືນທ່ີນ ັນ້, ຄາໍແນະນາໍໃນ

ການທອ່ງທຽ່ວພະຈນົໄພ, ຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ ຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຂອງນກັທອ່ງ

ທຽ່ວຕ່ໍສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້.  

• ປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຕ່ໍີພ້ືນທ່ີຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ ປະກອບມ ີ

ສິ່ ງທ່ີຈບັຕອ້ງບ່ໍໄດ ້(ສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ເປັນເອກະລກັສະເພາະ, ສິ່ ງທ່ີໄດເ້ຫັນ ແລະ ທິວທດັຕາ່ງໆ 

ຄນຸນະພາບຂອງສະພາບແວດລອ້ມ, ລະດບັການບໍລິການ, ອດັທະຍາໄສໄມຕີຈດິຂອງປະຊາ 

ຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ສິ່ ງທ່ີຈບັຕອ້ງໄດ ້ເຊ່ັນ: ລະບບົໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ, ຜະລິດ 

ຕະພນັສິນຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ, ແຫຼງ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ, ຊວີດິການເປັນຢູ່

ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ, ສິ່ ງດງຶດດູ ແລະ ການບໍລິການ.  

• ຖາ້ຫາກວາ່ອງົປະກອບໃດໜ່ຶງຫາກມຈີດຸອອ່ນມນັອາດຈະສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫຄ້ວາມພໍໃຈຂອງນກັ

ທອ່ງທຽ່ວຫຸຼດລງົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການຄາໍນງຶເຖງິຄນຸນະພາບຈຶ່ງມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸ.  

5.1.2 ຄວາມໝາຍຂອງຍດຸທະສາດພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ 

 ປດັໄຈທ່ີມຄີວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  

• ຂອບເຂດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທງັໝດົຕອ້ງຖວືາ່ເປັນ “ອດຸສາຫະກາໍ

ການທ່ອງທ່ຽວ” ເຊິ່ ງສ້າງປະສບົການລວມໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບດ້ວຍອງົ

ປະກອບທ່ີຫຼາກຫຼາຍທ່ີລວມເຂ້ົາກນັ ແລະ ພວົພນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 

• ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຖວືາ່ແມນ່

ຜູປ້ະສານງານຂອງອງົກອນການທອ່ງທຽ່ວ ເຊິ່ ງມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບທ່ີສາໍຄນັດ ັງ່ນີ:້  
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- ເປັນຜູ້ນາໍໜ້າໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍວິໄສທດັຮວ່ມກບັຜູ້ມສີວ່ນ

ຮວ່ມອື່ ນໆ 

- ວາງແຜນໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

- ໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວພາຍໃຕກ້ານຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ

ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ແລະ ສາ້ງສນັຍາລກັຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

- ເປັນຜູມ້ຄີວາມຄດິລິເລ່ີມໃນການສາ້ງກນົໄກ ແລະ ວທີິການຮວ່ມມ ືເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ 

ອງົປະກອບທກຸພາກສວ່ນໄດຮ້ວ່ມມກືນັ ແລະ ສາ້ງປະສບົການໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ ໄປສູ່

ຈດຸສງູສດຸ. (ຕວົຢ່າງ: ໂຄງສາ້ງຂອງເຄືອຂາ່ຍ, ກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນການເງນິເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, 

ການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍ ທາງການຕະຫຼາດຮວ່ມກນັ, ການຜະລິດສິ່ ງພິມໂຄສະນາຮວ່ມກນັ

ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊໃີໝ ່ເຊ່ັນ: ເຟສບກຸ, ອນິສຕຣາແກຣມ, ໄລນ ເປັນຕ ົນ້).   

• ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຕບ່ໍ່ແມນ່ເປັນເຈົ້າຂອງອງົປະກອບທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງ

ເທິງ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນສິ່ ງທ່ີເປັນວດັຖ ຸເຊ່ັນ: ພາຫະນະ, ສະຖານທ່ີ, ສວນສາທາລະນະ... ຫືຼ 

ແຫຼງ່ວດັຖດຸບິຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຊບັພະຍາກອນທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ລວມ

ໄປເຖງິແຮງງານໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ.  

ຄາໍຖາມຕ່ໍໄປນີ ້ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການປະເມນີຜນົຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ: 

• ເຄືອຂາ່ຍຈະມກີານກາໍນດົ, ຊີນ້າໍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາອງົປະກອບຂອງການພດັ 

ທະນາຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄແືນວໃດ? 

• ເຄືອຂາ່ຍຈະມກີານຮວ່ມມ ືແລະ ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັອງົກອນ ແລະ ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕາ່ງໆ 

ໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍການປະສານງານ ແລະ ກາໍນດົທິດທາງຄແືນວໃດ? 

• ເຄືອຂາ່ຍຈະປະກອບສວ່ນ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການສາ້ງຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃໝຢ່າ່ງມປີະສດິທິຜນົແນວໃດ? 

• ເຄືອຂາ່ຍຈະນາໍໃຊຍ້ດຸທະສາດທາງການຕະຫຼາດປະເພດໃດແດ ່ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ໃນແຕລ່ະໄລຍະຂອງວງົຈອນຊີວິດຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸ  

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄແືນວໃດ? 
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5.1.3 ເປ້ົາໝາຍໃນການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ ຂອງເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

 ຈດຸມຸງ່ໝາຍການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວປະກອບດວ້ຍ:  

• ຕອບສະໜອງປະສບົການທາງການທອ່ງທຽ່ວອນັດເີລີດໃຫກ້ບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີຖກືຄດັ

ເລືອກໂດຍອີງໃສຄ່ວາມຄາດຫວງັ, ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນສະເພາະຂອງ

ເຂົາເຈົາ້. 

• ສະໜອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. ສິ່ ງທ່ີສາ້ງ

ຄວາມລ ົມ້ເຫຼວຫຼາຍທ່ີສດຸຄືການເຮັດໃຫປ້ະສບົການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວບ່ໍສອດຄອ່ງກບັຄວາມ

ຄາດຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ.  

• ສາ້ງປະສບົການໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວນບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍອີງໃສເ່ປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ

ຂອງເຄອືຂາ່ຍ. ຕວົຢາ່ງ: ການເພ່ີມໄລຍະເວລາການພກັແຮມ, ການໃຊຈ້າ່ຍ, ການກະຈາຍ

ລາຍໄດກ້ານທອ່ງທຽ່ວ, ການເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວມາໃນທກຸລະດກູານ.  

5.2 ການບໍລິຫານວງົຈອນຊວີດິຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
5.2.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ສວ່ນປະກອບຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ ລວມມປີະເພດ 

ແລະ ຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພນັຕ່າງໆ ໃຫ້ມພີຽງພໍ ແລະ ຕອບສະໜອງຕ່ໍນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມາ

ຢຽ້ມຢາມ13.  

 ປະເພດຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ກຸມ່ຜະລິດຕະພນັທ່ີມກີານພວົພນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 

ບ່ໍວາ່ຈະເປັນຜະລິດຕະພນັທ່ີຕອບສະໜອງດາ້ນປະໂຫຍດອນັດຽວກນັ ຫືຼ ໃນລະດບັດຽວກນັສາໍລບັກຸມ່

ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ.  

ຕວົຢ່າງ: ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວທາງວດັທະນະທາໍ (ອາຄານທາງປະຫວດັສາດ, ພິພິທະພນັ, 

ອານຸສອນສະຖານ), ກິດຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວກາງແຈງ້ (ປີນຜາ, ການຫາປາ, ການດາໍນ ໍາ້), 

ຜະລິດຕະພນັທ່ີສາ້ງຄວາມບນັເທິງ(ຄາຊໂີນ, ຮາ້ນກນິດື່ ມ, ຮາ້ນບນັເທິງ). 

 ຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພນັທາງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫວົໜ່ວຍຜະລິດຕະພນັທ່ີແຕກຕ່າງກບັ

ປະເພດຂອງຜະລິດຕະພນັ ເຊິ່ ງສາມາດຈາໍແນກໄດໂ້ດຍຂະໜາດ, ຮບູຮາ່ງ ຫືຼ ລກັສະນະ. ຕວົຢາ່ງ: 

ພເູຂົາທ່ີເປັນຮບູໂຕະ.  

                                            

13   Heath, E.T. and Hall, G., (1992), Marketing Tourism Destinations, John Wiley and Sons, USA. 
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 ປະເພດ ແລະ ຊະນດິຂອງຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນດຽວກນັກບັຜະລິດຕະພນັຈາກ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຜ່ານໄລຍະເວລາຈາກຈຸດເລ່ີມຕ ົນ້ ໄປຈນົເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດ. 

ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວໄດຖ້ືກສາ້ງຂຶ້ນ, ເຕີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຫຸຼດຕ ໍາ່ລງົ, ຫຼງັຈາກ

ນ ັນ້ຄອ່ຍໆກາ້ວເຂ້ົາສູວ່ກິດິການ.  

 ຖາ້ຫາກມກີານກາໍນດົເວລາການປບັປງຸຄນືໃໝ,່ ການນາໍສະເໜີສນິຄາ້ທ່ີມກີານປບັປງຸຄນືໃໝ ່

ຫືຼ ເພ່ີມກດິຈະກາໍການປະຊາສາໍພນັ ກຈໍະສາມາດຫີຼກລຽ່ງການເຂ້ົາສູພ່າວະວກິດິການໄດ.້  

5.2.2 ການຂະຫຍາຍເວລາໄລຍະວງົຈອນຊວີດິຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ 

ໄລຍະວງົຈອນຊວີດິຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວສາມາດຂະຫຍາຍເວລາອອກ ໂດຍວທີີຕ່ໍໄປນີ:້  

• ເພ່ີມການໂຄສະນາການສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນປະຈາໍຕື່ ມໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວຕາມກະແສນກັທອ່ງທຽ່ວ ດວ້ຍວທີີການສ ົ່ງເສີມການຕະຫຼາດທ່ີເໝາະສມົ ກບັ

ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ. 

• ການພດັທະນາ ແລະ ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພນັດວ້ຍຫຼາຍຮບູແບບຕາມກະແສຂອງ

ຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ ດວ້ຍການສາ້ງລາຍການນາໍທຽ່ວທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ຮບູແບບລາຍການນາໍທຽ່ວ

ແບບໃໝ,່ ການໃຫປ້ະສບົການແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

ກລໍະນສີກຶສາ: ປະສບົການທອ່ງທຽ່ວຟາມ, ປະເທດເປຣ ູ 

     ພະແນກພື້ນທ່ີສງູທາງພາກເໜືອຂອງ ກາຈາມາກາ (the northern highland department of 

Cajamarca), ຄນົທ້ອງຖິ່ ນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນຟາມ ທ່ີມຊີືີ່ ວາ່ ກຣນັຈາ ປໍຄອນ (Granja Porcón) ໄດໃ້ຫ້

ບໍລິການລາຍການທອ່ງທຽ່ວທາງກະເສດ ເຊິ່ ງນກັທອ່ງທຽ່ວຈະໄດດ້າໍລງົຊວີດິຮວ່ມກບັຊະມາຊກິໃນ ຊຸມຊນົ 

ທ່ີມໂີອກາດເຫັນວຖິຊີວີດິ, ຮດີຄອງປະເພນແີລະກດິຈະກາໍການດາໍລງົຊວີດິປະຈາໍວນັ ທ່ີປະກອບດວ້ຍການ

ປກູຝງັ, ການເກບັກຽ່ວມນັຝຣ ັງ່ ແລະ ການຮດີນມົງວົ. ນອກຈາກນີ ້ນກັທອ່ງທຽ່ວຍງັໄດຢ້ຽ້ມຊມົເຮອືນກາ້

ເບ້ຍໄມແ້ລະມສີ່ວນຮວ່ມໃນການຟ້ຶນຟູຕ ົນ້ໄມສ້ນົ ແລະ ບໍລິຫານລາຍການທ່ອງທ່ຽວດວ້ຍຕນົເອງ. 

ການທ່ອງທ່ຽວຟາມແມນ່ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີປະກອບສວ່ນຊຸກຍູເ້ສດຖະກດິທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດໃນ

ການປະກອບສວ່ນດາ້ນການລງົທຶນໃນທອ້ງຖິ່ນ ພອ້ມກນັນ ັນ້ ຍງັເປັນການປ້ອງກນັ ແລະ ການສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍທອ້ງຖິ່ນອກີດວ້ຍ. 
 

• ການສາ້ງປະສບົການ ແລະ ການຊມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັໃໝ່ໆຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ດວ້ຍການ

ພດັທະນາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວຄນືໃໝ ່ຫືຼ ການພດັທະນາສິ່ ງດງຶດດູທ່ີມຢີູແ່ລວ້ຄນືໃໝ.່ 
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ກລໍະນສີກຶສາ: ການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍນ ໍາ້ຮອ້ນ, ປະເທດຕວກກ ີ 

     ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດຕວກກ ີມນີກັທ່ອງທ່ຽວຫຼກັແມນ່ນກັທ່ອງທ່ຽວສາກນົ ທ່ີມາຢ້ຽມຢາມໃນ

ໄລຍະລະດຮູອ້ນເພື່ ອຊມົຕາເວັນຕກົ ແລະ ທະເລ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ີຕວກກແີມນ່ພວມຕອບສະໜອງ

ກະແສການທອ່ງທຽ່ວເພື່ ອສຂຸະພາບ ແລະ ຄນຸນະພາບຊວີດິທ່ີດ ີລວມເຖງິການສາ້ງຄວາມສມົດນູທ່ີບ່ໍເພິ່ ງ

ພາສະເພາະແຕທ່ະເລ ແລະ ຫາດຊາຍ ໂດຍການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໆໃຫຫຼ້າກ

ຫຼາຍ, ໜຶ່ ງໃນນ ັນ້ແມນ່ການທ່ອງທ່ຽວບ່ໍນ ໍາ້ຮອ້ນ (Thermal Tourism).  ປະເທດຕວກກ ີມບ່ໍີນ ໍາ້ຮອ້ນ 

1,365 ແຫ່ງ ແລະ ມແີຫຼ່ງນ ໍາ້ຮອ້ນທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດເປັນອນັດບັທີ 7 ຂອງໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, 

ການທ່ອງທ່ຽວບ່ໍນ ໍາ້ຮອ້ນໃນປດັຈບຸນັສາ້ງລາຍຮບັພຽງແຕ່ 1 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັການທ່ອງທ່ຽວ 

ປະເທດຕວກກເີທ່ົານ ັນ້. ມ ີ6 ພື້ນທ່ີທີ່ີມກີານກາໍນດົໃນການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍນ ໍາ້ຮອ້ນ ເພື່ ອຫວງັ

ວາ່ຈະສາມາດດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວເພື່ ອສຂຸະພາບຈາກທະວບີເອລີບົໃຫໄ້ດຕ້ະຫຼອດປີ. ທງັ  6 ພື້ນທ່ີນີຈ້ະມ ີ

ການເພີ່ ມ ແລະ ປບັປງຸສະຖານທ່ີພກັເຊົາ ແລະ ຖະໜນົຫນົທາງ ເພື່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າ

ເຖງິ. ນອກຈາກນີຍ້ງັມກີານວາງແຜນໃນການສາ້ງສະໜາມບນິສາກນົທ່ີຈດຸທີສາມໃນຫກົພາກພື້ນທ່ີສາມາດ

ຕອບສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້. ສູນການຮກັສາບ່ໍນ ໍາ້ຮ ້ອນ (The Pamukkale Thermal Cure 

Center) ແມນ່ໂຄງການນາໍໜ້າໃນພາກພື້ນ ແລະ ແມນ່ການຮວ່ມມຂືອງລດັຖະບານຕວກກີ ແລະ

ລດັຖະບານປະເທດຝຣ ັງ່ ໂດຍການຊວ່ຍເຫຼືອທາງການເງນິເຈົ້າແຂວງ Denizli, ເຈົ້າແຂວງ Karahayit

ແລະ ກຸມ່ໂຮງແຮມ Pamukkale Thermal, PATERO. 
  

• ການຊອກຫານກັທອ່ງທຽ່ວໃໝ ່ໂດຍການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ແລະ ຕິດຕາມກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາ

ໝາຍທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ແລະ ຊອກຮູຄ້ວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ (ການພດັທະນາດາ້ນການ

ຕະຫຼາດ). ຕ່ໍກບັບນັຫານີ ້ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫພ້າກລດັຖະບານ ແລະ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງມກີານ

ກາໍນດົແນວທາງເພ່ືອກະຕກຸຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວສະເພາະ ເພ່ືອ

ກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ການວໄິຈ

ທາງການຕະຫຼາດຢາ່ງມປີະສດິທິພາບເພ່ືອຍກົລະດບັຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ຕະຫຼາດ ແລະ ທາ່ອຽ່ງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕະຫຼາດ.  
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ກລໍະນສີກຶສາ: ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວໃໝ,່ ປະເທດອນິເດຍ14 

      ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວປະເທດອິນເດຍ ໄດສ້ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຮບູແບບໃໝ່ໆ ທ່ີມ ີ

ຄວາມແຕກຕາ່ງຈາກຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວທ ົ່ວໄປ ແລະ ສາ້ງໂອກາດໃນການສ ົ່ງເສມີບນັຊີ

ລາຍການຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ມບີາງຕວົຢ່າງ

ດ ັງ່ນີ:້  

• ພາກພ້ືນຄາມາຕາກະ (Karnataka region) ໄດກ້າຍເປັນພ້ືນທ່ີທ່ີມກີານສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ເປັນ
ຢາ່ງດ ີເພ່ືອໃຫບໍ້ລິການ ການທອ່ງທຽ່ວທາງການແພດ ມທີງັສະປາຣສີອດທ່ີໃຫບໍ້ລິການ

ການຮກັສາແບບທົ່ວໄປ ແລະ ການຟ້ືນຟຮູາ່ງກາຍ ໄປຈນົເຖງິການແພດສະໄໝໃຫມ ່

ໂດຍແພດຜູຊ້ຽ່ວຊານໃນການຮກັສາໂລກຫວົໃຈວທິະຍາ, ໂລກມະເຮັງ, ສນັຍະກາໍກະດກູ

, ແພດສາດການກິລາ, ກຸມມານເວດສາດ ແລະ ການດູແລກຽ່ວກບັການເກີດລູກ 

ເປັນຕ ົນ້.  
• ເທດສະການງານວາງສະແດງສິນຄາ້ໂຄກາຕະ (Kolkata) ແມນ່ງານເທດສະການທ່ີ

ດາໍເນນີເປັນເວລາ 10 ວນັ, ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍມທີງັນກັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ ແລະ ນກັ

ທ່ອງທ່ຽວສາກນົ. ເທດສະການນີຈ້ດັຂຶນ້ເພ່ືອສາ້ງພາບພດົຂອງລດັ West Bengal ແລະ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລດັດ ັ່ງກາ່ວ. ງານເທດສະການປະກອບດວ້ຍກິດຈະກາໍທາງດາ້ນ

ວດັທະນະທາໍ ທ່ີຈດັຂຶນ້ໃນຫາ້ງຊບັພະສນິຄາ້ຕາ່ງໆ, ງານວາງສະແດງຫດັຖະກາໍ, ມະຫະ

ກາໍອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ຕະຫຼາດກາງຄນື.  

 

• ການປບັປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເກົ່ າ ໄປພ້ອມກນັກບັການພດັທະນາອງົປະກອບໃໝ່ ແມນ່ການ

ປບັປງຸຜະລິດຕະພນັເກົ່ າ ເພ່ືອສະໜອງໃຫກ້ບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍໃໝ.່ ຕວົຢາ່ງ: ເສ້ັນທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ, ຜະລິດຕະພນັສະເພາະ (ການສາ້ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຜະລິດຕະພນັ). 

5.3 ການຂຶນ້ບນັຊຜີະລິດຕະພນັ ແລະ ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ  

ໃໝ ່
5.3.1 ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາການຂຶນ້ບນັຊຜີະລິດຕະພນັໃໝ ່

 ຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ ອງົປະກອບຫຼກັຂອງສວ່ນປະກອບ 
ການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (ຜະລິດຕະພນັ, ການສ ົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ, 

                                            

14
 India Ministry of Tourism (2005), Documentation of Best Practices Adopted by the State Governments for the 

Development 
of Tourism, Volume II, States Profile and Tourism Development, Final Report, ICT, India. 
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ລາຄາ ແລະ ສະຖານທ່ີ) ທ່ີຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ເປ້ົາ 
ໝາຍໃນການຂຶ້ນບນັຊີຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ເພ່ືອພດັທະນາ, 
ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍກົລະດບັປະສບົການຕາ່ງໆທ່ີດງຶດດູກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຂ້ອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
ການຂຶນ້ບນັຊລີາຍການຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ມຂີ ັນ້ຕອນດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

• ການແບງ່ປະສບົປະການຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ບນົພ້ືນຖານຄນຸລກັສະນະໃດ
ໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍຄນຸລກັສະນະ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  
- ຜະລິດຕະພນັທ່ີມຮີບູຮາ່ງ ແລະ ຮບູລກັສະນະທ່ີຈບັຕອ້ງໄດ.້ ຕວົຢາ່ງ: ການພະຈນົໄພ, 
ຊວີະນາໆພນັ, ວດັທະນະທາໍ, ສວນສະໜກຸ, ສະຖານທ່ີບນັເທິງ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ຜະລິດຕະພນັທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະ ແລະ ຄວາມດຶງດູດ. 
ຕວົຢາ່ງ: ການແບງ່ກຸມ່ສິ່ ງດງຶດດູຫຼກັໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະ/ໃຫເ້ປັນໜ່ຶງດຽວ, 
ໃຫເ້ປັນທ່ີຍອມຮບັ ແລະ ອື່ ນໆ.  

- ໄລຍະເວລາຂອງຜະລິດຕະພນັ (ຂອບເຂດຂອງປະສບົການ) ແລະ ຄວາມເລິກເຊິ່ ງ 
(ຄວາມເຂັ້ມຂ ົນ້ຂອງປະສບົການ). ຕວົຢ່າງ: ປະສບົການດາ້ນການປະຈນົໄພ ຈດັແບງ່
ຕາມຄວາມຍາກ, ຂອບເຂດຂອງກດິຈະກາໍ ແລະ ອື່ ນໆ.  

- ຂອບເຂດຮອງຮບັນກັທອ່ງທຽ່ວ (ປະກອບດວ້ຍຄນຸນະພາບຂອງລະບບົໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ
ແລະ ການບໍລິການ). ຕວົຢາ່ງ: ຄນຸນະພາບລະດບັສງູໄປສູຄ່ນຸນະພາບລະດບັຕ ໍາ່.  

- ຄນຸນະພາບ ແລະ ການດາໍເນນີງານ. ຕວົຢາ່ງ: ການຈດັລະດບັດາວ, ການຈດັລະດບັລກູ
ຄາ້ ແລະ ອື່ ນໆ 

• ການແບງ່ກຸມ່ຜະລິດຕະພນັສາມາດນາໍໃຊເ້ພ່ືອສາ້ງກຸມ່ປະສບົການ ທ່ີສາ້ງຄວາມສນົໃຈຕ່ໍກບັ
ກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີຄາ້ຍຄືກນັ. ຕວົຢ່າງ: ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວທາງນ ໍາ້ ແລະ ຈດັ
ລະດບັປະສບົການເຊ່ັນນີເ້ປັນປະສບົການທາງເຮອື, ປະສບົການເສມີ ແລະ ອື່ ນໆ.   

• ການນາໍໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ຂໍມ້ນູກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍໃນການສາ້ງຕາຕະລາງລາຍການ
ປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ (experience-market-matrix) ທ່ີສາມາດປະເມນີຜນົ ແລະ
ກາໍນດົຂອບເຂດກຸມ່ປະສບົການໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ, ຕວົຢາ່ງ: ນາໍໃຊກ້ານ
ປະເມນີ 5 ລະດບັ ເຊິ່ ງລະດບັທີ 1 ແມນ່ ມຄີວາມດຶງດູດໜ້ອຍ/ບ່ໍມຄີວາມດຶງດູດກຸມ່
ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ລະດບັ 5 ແມນ່ມຄີວາມດງຶດດູກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍຫຼາຍທ່ີສດຸ.  

• ຕາຕະລາງດ ັ່ງກາ່ວ ສາມາດນາໍໃຊໃ້ນການກາໍນດົຊອ່ງວາ່ງຂອງປະສບົການ ແລະ ຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ເພ່ືອກາໍນດົ
ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດໃນການເພ່ີມທາ່ແຮງຂອງຜະລິດຕະພນັໃຫຫຼ້າຍທ່ີສດຸ. 

• ບນົພ້ືນຖານການວິເຄາະຜະລິດຕະພນັ ແລະ ກຸມ່ຜະລິດຕະພນັ, ຮບູແບບຕາຕະລາງການ
ວເິຄາະທາງດາ້ນການເງນິການລງົທຶນ (product portfolio models) ເປັນຕວົໃຫທິ້ດທາງ
ວາ່ຈະລງົທຶນກບັສິ່ ງໃດ, ສິ່ ງໃດຄວນຈະປບັປ່ຽນ ແລະ ອື່ ນໆ. ຕາຕະລາງວເິຄາະນີແ້ມນ່ໄດ້
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ຮບັການພດັທະນາມາຈາກບໍລິສດັ Boston Consulting Group ຕາມຫຼກັການຕາຕະລາງ
ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດ (ເບິ່ ງຮບູທີ 23) ໄດກ້າໍນດົຜະລິດຕະພນັຕາ່ງໆ ຫືຼ ກຸມ່ຜະລິດຕະ
ພນັຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງສະແດງອອກດ ັງ່ນີ:້ 
- “Star” ໝາຍເຖງິ ຜະລິດຕະພນັທ່ີກວມອດັຕາສວ່ນທາງການຕະຫຼາດສງູ, ມກີານຈະເລີນ
ເຕີບໂຕສູງ, ໄລຍະນີ້ແມນ່ນາໍໃຊ້ຍຸດທະສາດການລງົທຶນດ້ານຜະລິດຕະພນັສູງ, 
ຜະລິດຕະພນັມກີານຈະເລີນເຕບີໂຕຢາ່ງວອ່ງໄວ. 

- “Cash Cows” ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພນັທ່ີມອີດັຕາສວ່ນທາງການຕະຫຼາດສູງ ແຕມ່ ີ
ອດັຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຕ ໍາ່, ໄລຍະນີທ້ລຸະກດິມກີາໍໄລສງູປຽບເໝືອນງວົນມົທ່ີໃຫເ້ງນິ
ໄດ ້ແລະ ເກບັກຽ່ວຜນົກາໍໄລໃຫໄ້ດຫຼ້າຍທ່ີສດຸ. 

- “Question Markets” ຜະລິດຕະພ ັນມ ີອ ັດຕາສ່ວນທາງການຕະຫຼາດຕ ໍ່າແຕ່ມ ີ
ການຕະເລີນເຕີບໂຕສງູ, ໄລຍະນີແ້ມນ່ໃຊຍ້ດຸທະສາດການວິເຄາະ ແລະ ຊອກຫາວິທີ
ເພ່ືອກາຍເປັນ Star 

- “Dogs” ຜະລິດຕະພນັມອີດັຕາສວ່ນທາງການຕະຫຼາດຕ ໍາ່ ແລະ ມອີດັຕາການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕຕ ໍາ່, ໄລຍະນີແ້ມນ່ນາໍໃຊຍ້ດຸທະສາດການລບົລາ້ງສິນຄາ້ ແລະ ດງຶສິນຄາ້ອອກ
ຈາກຕະຫຼາດ. 

 
ຮບູທີ 23: ຕາຕະລາງສະແດງເຖງິຄວາມສາໍເລັດຂອງຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ (ດດັແປງມາຈາກ Boston Consulting 
Group)  
 

  ເຕບີໂຕສງູ 
star 

ຜະລິດຕະພນັຢູໃ່ນໄລຍະເຕບີໂຕສງູ 

ແລະ ຕະຫຼາດມຄີວາມຕອ້ງການສງູ 

 

Problem Child 

ຜະລິດຕະພນັບ່ໍມກີານພດັທະນາແຕ່

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດສງູ  

Cash Cow 

ຜະລິດຕະພ ັນເຕີບໂຕສູງແຕ່ຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຕ ໍາ່ 

 

 

Dog 

ໄລຍະຫຸຼດຜ່ອນກິດຈະກາໍທາງການ

ຕະຫຼາດ/ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ

ຕ ໍາ່ 

 

          ເຕບີໂຕສງູ    ຂອບເຂດຜະລິດຕະພນັ (ຄວາມດງຶດດູໃຈ)        ເຕບີໂຕຕ ໍາ່ 

ທ
່່າ
ແ
ຮ
ງ
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ງ
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ດ
 

ເຕີບໂຕຕ ໍາ່ 



144 

 

 
 

5.3.2 ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັໃໝ ່

ຮບູທີ 24 ຂາ້ງລຸມ່ນີ ້ນາໍສະເໜີຂ ັນ້ຕອນພ້ືນຖານຂອງການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັໃໝ ່ເຊິ່ ງ
ເລີມຈາກການສາ້ງແນວຄວາມຄິດກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັໃໝ່, ການປະເມນີຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ 
ຄດັເລືອກແນວຄວາມຄິດທ່ີດີທ່ີສດຸມາທາໍການປະເມນີກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດາໍເນນີການວິເຄາະ
ລາຍລະອຽດດາ້ນການເງນິ, ພດັທະນາແນວຄວາມຄດິຕ ົນ້ແບບ, ທດົສອບແນວຄວາມຄດິຕ ົນ້ແບບກບັ
ຕະຫຼາດນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດດັແປງຖາ້ຈາໍເປັນ, ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ກນໍາໍສິນຄາ້ອອກສູຕ່ະຫຼາດເພ່ືອສາ້ງ
ຜນົກາໍໄລໃຫກ້ບັທລຸະກດິ.  

 
ຮບູທີ 24: ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັໃໝ ່
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການສາ້ງແນວຄວາມ

ຄດິກຽ່ວກບັຜະລດິຕະ

ພນັໃໝ:່ 
 

ແນວຄວາມຄດິຈາກ

ລກູຄາ້, ການວໄິຈ
ຕະຫາຼດ, ຄູແ່ຂງ່, ຜ ູ້
ມສີວ່ນຮວ່ມໃນຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ, ຄນົ
ກາງທາງການຕະຫາຼດ 

 
 
 

ການວເິຄາະພາບລວມ 

ປະເມນີຈດຸດ,ີ ຈດຸ
ອອ່ນ, ຄວາມເໝາະ
ສມົກບັເປົາ້ໝາຍ, ກບັ
ສນັຍາລກັທີ່ ເປນັ

ເອກະລກັ ແລະ 
ຕະຫາຼດເປົາ້ໝາຍ, 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ຕະຫາຼດ, ແລະ ປະ
ເມນີດາ້ນການເງນິໃຫ້

ມຄີວາມຍນຶຍງົ 

 

ການປະເມນີແນວ

ຄວາມຄດິ 

ທດົສອບແນວຄວາມ

ຄດິ, ປະຕກິລິຍິາ
ຄວາມສນົໃຈຂອງລກູ

ຄາ້, ຄາດຄະເນມນູຄາ່, 
ລາຍໄດ,້ ກາໍໄລ ແລະ 
ເງນິທນຶໝນູວຽນ 

 

 

 

ການວໄິຈ ແລະ 

ພດັທະນາ 

ການພດັທະນາຮບູແບບ 
ຫຼ ືຕວົແບບການ
ບໍລກິານ, ທດົສອບກບັ
ສວ່ນປະສບົການ

ຕະຫາຼດ, ວາງແຜນແກ ້
ໄຂຄວາມບໍ່ ສອດຄອ່ງ, 
finalise ROI projection 

 

  

ນາໍສນິຄາ້ອອກສູ່

ຕະຫາຼດເພື່ ອສາ້ງຜນົ

ກາໍໄລໃຫກ້ບັທລຸະກດິ 

ສາ້ງຜະລດິຕະພນັໃຫ້

ສາໍເລັດ ແລະ ດາໍເນນີ
ການວາງແຜນການ

ຕະຫາຼດ, ນາໍສນິຄາ້
ອອກສູຕ່ະຫາຼດທີ່ ໄດ ້

ເລອືກໄວ,້ ສະຫຼຸບ ROI  
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5.4 ການສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
5.4.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ໜ່ຶງໃນຄນຸລກັສະນະ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ການສະໜບັສະ

ໜນູທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃນຂອບເຂດກວາ້ງຂວາງ. ຕາຕະລາງ ທີ 11 ຂາ້ງ

ລຸມ່ນີ ້ແມນ່ການສະຫຸຼບປະເພດທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທ່ີເຊິ່ ງອາດມທີລຸະກດິ

ຫຼາຍກວາໃນຕາຕະລາງ ທງັນີຂ້ຶນ້ກບັສະພາບຂອງທອ້ງຖິ່ນໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງສະເພາະ.  

ກລໍະນສີຶກສາ: ຈດຸໝາຍປາຍທາງໂຣໂຕຣວົ: ການກາໍນດົ ແລະ ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການພດັທະນາ

ຜະລິດຕະພນັໃໝ ່

    ໂຣໂຕຣວົ ແມນ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີດີເດ່ັນຂອງປະເທດນິວຊີແລນ ທ່ີຕອບສະ   
ໜອງຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທ່ຽວທ່ີຫຼາກຫຼາຍຈາກການນາໍໃຊຄ້ວາມຮອ້ນໃຕພ້ື້ນດນີ, ສະປາ, ການພະ
ຈນົໄພ ແລະ ວດັທະນະທາໍຂອງຊນົເຜ່ົາເມົາຣ ີລວມເຖງິ ການທອ່ງທຽ່ວວດັທະນະທາໍອານານຄິມົ. ຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໂຣໂຕຣວົ ແມນ່ເປັນຮບູຮາ່ງທາງການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ດ ັງ່ກາ່ວ. ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທຽ່ວໂຣໂຕຣວົ ປີ 2005-2014 ໄດ້
ມຫຼີາຍຂງົເຂດທ່ີສາມາດໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນພດັທະນາເປັນຜະລິດຕະພນັໃໝໄ່ດ ້ເຊ່ັນ: 
• ກາໍນດົບລິູມະສດິດາ້ນການຮວ່ມມທືາງທລຸະກດິ ໂດຍຜາ່ນການປະເມນີ Qualmark 
• ສາ້ງໂອກາດດ້ານການຝຶກອບົຮມົ, ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຜູ້ທ່ີສາໍເລັດການສຶກສາໃນການຝຶກ
ອບົຮມົລະດບັຜູບໍ້ລິຫານເປັນເວລາ 1 ປີ. 

• ກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການ ດາ້ນການວິໄຈ ແລະ ການພດັທະນາ ເພ່ືອແກໄ້ຂປນັຫາຊອ່ງວາ່ງດວ້ຍ
ການວໄິຈດາ້ນອດຸສາຫະກາໍ 

• ໃຫ້ຄາໍແນະນາໍ ແລະ ສະໜບັສະໜນູກິດຈະກາໍການຕະຫຼາດ ໃຫ້ກບັແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ແລະ 
ຜະລິດຕະພນັເສີມ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜະລິດຕະພນັທ່ີສອດຄອ່ງກບັພາບພດົຫຼກັຂອງໂຣໂຕຣວົ 
ທ່ີມຈີດຸແຂງທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ສະປາ, ມລໍະດກົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທາງທາໍມະຊາດ. 

• ພດັທະນາງານເທດສະການເພ່ີມເຕີມ ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີໄລຍະເວລາ 
• ພດັທະນາຜະລິດຕະພນັສະປາທ່ີມຄີນຸນະພາບບນົພ້ືນຖານການວໄິຈ 
• ພດັທະນາ ແລະ ຕອບສະໜອງເຄື່ ອງມດືາ້ນການບໍລິຫານທລຸະກດິ ສາໍລບັທລຸະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ວດັແທກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທ່ີຕ ັງ້ຍຸດທະສາດຂອງໂຣໂຕຣວົ 
ໂດຍສມົທຽບກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີເປັນຄູແ່ຂງ່ 

 

•  
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 ປະສບົການຂອງໂລກກຽ່ວກບັທຸລະກິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຫຼກັການທ່ີຄວນພິຈາລະນາ 

ສາໍລບັການພດັທະນາເສດຖະກດິໄດມ້ຂໍີແ້ນະນາໍວາ່ການດາໍເນນີບນັດາທລຸະກດິເຫ່ົຼານີພ້ຽງແຕມ່ຄີວາມ

ຄິດສາ້ງສ ັນ້, ມກີນົໄກພ້ືນຖານໃນການປະຕິບດັງານ, ມຫຼີກັການໃນການສາ້ງຄວາມເຕີບໂຕໃຫ້ກບັ

ທລຸະກດິ (ຕວົຢ່າງ: ຄວາມຈາໍເປັນຂອງທລຸະກດິແມນ່ການພດັທະນາການບໍລິການ). ຈະມກີານທບົ

ທວນຄນືກຽ່ວກບັການບໍລິການທົ່ວໄປຢາ່ງເປັນປະຈາໍ: ມກີານສະໜອງການປບັປງຸການບໍລິການ “ການ

ເຂ້ົາເຖງິ” ຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ, ການເງນິ, ຕະຫຼາດ, ການຝຶກອບົຮມົ, ຄວາມຕອ້ງການເຫ່ົຼານີມ້ຄີວາມ

ແຕກຕາ່ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວາ່ງຂະແໜງການເສດຖະກດິອື່ ນໆ ເຊິ່ ງທລຸະກດິຂະແໜງການທ່ອງ

ທຽ່ວ ແມນ່ຂະແໜງການໜ່ຶງທ່ີຕອ້ງມກີານພດັທະນາການບໍລິການຮບູແບບສະເພາະຂອງທລຸະກດິ.  

 

ຕາຕະລາງທີ 11: ບາງຕວົຢາ່ງຂອງທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ 

ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ ປະກອບດວ້ຍທລຸະກດິສວ່ນບກຸຄນົ, ທລຸະ

ກດິຫຸນ້ສວ່ນ, ບໍລິສດັຫຸນ້ສວ່ນແລະຮບູແບບອື່ ນໆ ຮວມເຖງິກດິຈະກາໍທາງທລຸະກດິ 

B+B ຮາ້ນອາຫານ ທລຸະກດິສນິຄາ້ດວ້ຍສມີ ື

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນພກັ ຫອ້ງເຊ່ົາ ຜູຂ້າຍສນິຄາ້ທ່ີລະນກຶ 

ຜູສ້ະໜອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້

ເຮອືນພກັແຮມນາໍປະຊາຊນົ 

ສະຖານບນັເທິງ, ບາ ນກັສະແດງດນົຕ ີ

ຜູສ້ະໜອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນ

ການຈດັງານລຽ້ງ 

ບໍ ລິ ກ ານ ສິ່ ງ ອ າໍນ ວຍຄ ວ າມ

ສະດວກເຄື່ ອນທ່ີ 

Horse/pony trek operator 

ບໍລິການຂີ່ ມາ້ 

ຫອ້ງໃຫເ້ຊ່ົາ ຮາ້ນອາຫານແຄມທາງ ບໍລິການສອ້ມແປງອປຸະກອນ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການນວດ, ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເປຍຜມົ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຈດັງານຕາ່ງໆ ບໍລິການໃຫເ້ຊ່ົາອປຸະກອນກລິາ 

ບໍລິການພື້ນທ່ີໂຄສະນາໃຫເ້ຊ່ົາ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າລະດບັສູງ 

ເຊ່ັນ: ຢູສ່ະໜາມກອ໊ຟ 

ບໍລິການລດົເທັກຊ ີ

ບໍລິການບອ່ນຈອດລດົຄາລາວານ ຜູສ້ະໜອງການຂນົສ ົ່ງ ບໍລິການສອ້ມແປງລດົ 

ໜວ່ຍບໍລິການທອ່ງທຽ່ວ ບໍລິການດາ້ນການແພດ 

(ປະຖມົພະຍາບານເບືອ້ງຕ ົນ້) 

ບໍລິການພະນກັງານຮກັສາຄວາມ

ປອດໄພ(ຢູຣ່ສີອດ, ຢບູອ່ນຈອດລດົ) 

ບໍລິການເບິ່ ງແຍງເດັກນອ້ຍ  ບໍລິການທາໍຄວາມສະອາດ ບໍລິການພະນກັງານນາໍທ່ຽວ ຫຼື ຜູ້

ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 
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5.4.2 ບນັດາດາ້ນຕາ່ງໆທ່ີສະໜບັສະໜນູການທອ່ງທຽ່ວ 

 ຕາຕະລາງທ່ີ 12 ລຸມ່ນີ ້ແມນ່ການສະຫຸຼບ 10 ບນັດາດາ້ນຕາ່ງໆທ່ີສະໜບັສະໜນູທ່ີແຕກ

ຕາ່ງກນັ ເຊິ່ ງມບີນັດາດາ້ນຕາ່ງໆ ທ່ີທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງມຄີວາມຕອ້ງການ. 

ຕາຕະລາງທີ 12: ບາງດາ້ນທ່ີສະໜບັສະໜນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ15 

ການເຂົ້າເຖງິຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານ, ຄາໍແນະນາໍ

ແລະ ຄາໍປຶກສາ 

• ຂໍມ້ນູສະຖຕິທິ ົ່ວໄປຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄໝ 

• ມສີະຖຕິສິະເພາະຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

• ຂໍມ້ນູໂຄງການສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ 

• ຂໍມ້ນູແນະນາໍການເລີ່ ມຕ ົນ້ເຮັດທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ 

• ອປຸະກອນປະກອບສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົ 

• ລາຍຊື່ ທ່ີຢູສ່າໍລບັການຕດິຕ່ໍພວົພນັ 

• ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກແນະນາໍ ແລະ ບກຸຄນົ 

• ຈດຸໃຫບໍ້ລິການຂໍມ້ນູການທອ່ງທຽ່ວ 

• ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມກວດກາ 

ການເຂົ້າເຖງິຕະຫຼາດ 

• ຜນົຕອບຮບັຈາກຄາໍຂວນັທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ກິດຈະກາໍທາງການ

ຕະຫຼາດອື່ ນໆ 

• ການປະກອບອປຸະກອນທາງການຕະຫຼາດລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ, ຂະແໜງການ

ແລະ ລະດບັຊາດ 

• ແລກປຽ່ນຮບູແບບກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດ 

• ລະບບົການເຊື່ ອມຕ່ໍການຈອງ 

• ໂອກາດໃນການນາໍສະເໜີທລຸະກດິສູຕ່ະຫຼາດ 

ການເຂົ້າເຖງິພື້ນທ່ີເຮັດ

ທລຸະກດິ 

• ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຊພ້ື້ນທ່ີ, ການໃຫເ້ຊ່ົາ ແລະ ການເປັນ

ເຈົາ້ຂອງສາໍລບັນກັທລຸະກດິພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ  (ທ່ີດນິສະເພາະສາໍ

ລບັທລຸະກດິ ແລະ ທ່ີດນິສວ່ນບກຸຄນົເພື່ ອທລຸະກດິ) 

• ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກການໃຫເ້ຊ່ົາພື້ນທ່ີໃນໄລຍະຍາວ 

ການເຂົ້າເຖງິແຫຼງ່ເງນິທຶນ 
• ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖງິດາ້ນການຮວ່ມມ,ື ທະນາຄານ 

ຮວມເຖງິອງົກອນດາ້ນການເງນິ 

ນະໂຍບາຍດາ້ນລະບຽບ • ການຜອ່ນຜນັດາ້ນລະບຽບຫຼກັການບາງຢ່າງ, ດາ້ນຂ ັນ້ຕອນການອອກໜງັສື

                                            

15
 Source for table, Thomas (2006), ‘Promoting Private Sector Development in Lesotho’, in UNWTO Support to Institutional 

and 
Capacity Strengthening of the Tourism Sector in Lesotho, Government of Lesotho and UNWTO, Madrid. 
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ຫຼກັການ ແລະ ດາ້ນພາສອີາກອນ 

• ການແນະນາໍສະພາບການຈາ້ງງານ, ການເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ແລະ ຂໍ້ມນູ

ດາ້ນສຂຸະພາບຂອງພະນກັງານ 

• ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼືອດາ້ນຕາ່ງໆໃນການເຂົ້າເຖງິອາໍນາດການປກົຄອງທ້ອງຖິ່ ນ

ແລະ ກດົລະບຽບຕາ່ງໆ.  

ການເຂົ້າເຖງິເຄອືຂາ່ຍ

ທລຸະກດິ ແລະ ສະມາຄມົ

ຂະແໜງການຕາ່ງໆ 

• ສະໜບັສະໜນູສະມາຄມົການທອ່ງທຽ່ວລະດບັຊາດ 

• ສ ົ່ງເສີມການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະມາຄມົຂະ   

ແໜງການອື່ ນໆ 

ການເຂົ້າເຖງິການຝຶກ

ອບົຮມົທກັສະ ແລະ ການ

ຈດັການສິ່ ງກະຕຸນ້ 

• ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເໝາະສມົ ສອດຄ່ອງກບັການຝຶກອບົຮມົທກັສະ

ສາໍລບັການສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊ ັນ້ສງູ 

• ກະຕຸນ້ການຝຶກອບົຮມົພາຍໃນ ແລະ ສາ້ງສາຍສາໍພນັລະຫວາ່ງຜູຮ້ຽນ 

• ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວທງັພາຍໃນ

ແລະ ພາຍນອກ 

ການເຂົ້າເຖງິການວໄິຈ

ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການ

ພດັທະນາ 

• ສ ົ່ງເສມີຄວາມສາມາດການວໄິຈລະດບັທອ້ງຖິ່ນໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ 

• ການພດັທະນາການເຊື່ ອມໂຍງ ດາ້ນການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈການທອ່ງທຽ່ວລະດບັ

ຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົໃຫຕ້ດິພນັກນັ 

• ການເຜີຍແຜຜ່ນົການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈໄປສູບ່ນັດາທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ  

ແລະ ຂະໜາດກາງດວ້ຍວທີິທ່ີເໝາະສມົ 

ເຂົ້າເຖງິການຈາ້ງງານທງັ

ພາກລດັຖະບານ ແລະ

ພາກທລຸະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

• ການເຈລະຈາກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການຈາ້ງງານ ແລະ ການຈາ້ງ

ງານຈາກພາຍນອກສາໍລບັທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວຂອງທອ້ງຖິ່ນ 

• ສະໜບັສະໜນູຄວາມສນົໃຈໃນການຈາ້ງງານຈາກພາຍນອກຂອງທລຸະກດິຂະ

ໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ(ຕວົຢາ່ງ: ສະຖານທ່ີພກັເຊົາໃຫກ້ບັລກູຈາ້ງ)  

ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ

ດາ້ນໂຄງລາ່ງພື້ນຖານທ່ີ

ພຽງພໍ 

• ຍກົລະດບັການຄມົມະນາຄມົສື່ ສານຂ ັນ້ພື້ນຖານ, ຖະຫນນົຫນົທາງ, ໄຟຟ້າ

ແລະ ນ ໍາ້ປະປາ ໃນຂອບເຂດພື້ນການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຄີວາມດງຶດດູໃຈ 

• ຍກົລະດບັດາ້ນສຂຸະອະນາໄມ ແລະ ລະບາຍສິ່ ງເປີເປ້ືອນໃນຕວົເມອືງນອ້ຍ 

• ປບັປງຸປ້າຍບອກທາງ ແລະ ປ້າຍສນັຍານໄຟ 
 

 ຈາກຄວາມຊດັເຈນຂອງການຄອ່ຍໆພດັທະນາຂອງທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະ   

ໜາດກາງຈາກຕວົຢາ່ງຂອງປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ ມຂໍີສ້ງັເກດທ່ີອາດມຄີວາມເໝາະສມົເພ່ືອສມຸໃສ່

ດາ້ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັອງົປະກອບຂອງຍດຸທະສາດການພດັທະນາຕາ່ງໆ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
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• ທກຸໆທລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູດວ້ຍທກຸໆຮບູແບບ. 

ສິ່ ງສາໍຄນັ ຜູ້ຮາ່ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູແມນ່ໃຫ້ກວມລວມເອົາຂອບ

ເຂດທ່ີລະອຽດຮອບດາ້ນ ບ່ໍແມນ່ພຽງເພ່ືອເຮັດສາໍເລັດໃຫໄ້ວເທ່ົານ ັນ້. 

• ຄວນພິຈາລະນາຢາ່ງລະອຽດວາ່ ເປັນຫຍງັທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ສວ່ນ

ຫຼາຍຈຶ່ ງປະສບົຄວາມລ ົມ້ເຫຼວພາຍຫຼງັການສາ້ງຕ ັງ້ບ່ໍດນົ. ມນັອາດມຫຼີາຍໆປດັໄຈທ່ີເປັນຂໍ້

ຜິດພາດ ຫືຼ  ຜູ້ບໍລິຫານທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍນ ັນ້ ອາດບ່ໍມຄີວາມຮູພ້ຽງພໍ ຫືຼ ບ່ໍມຄີວາມ

ສາມາດໃນການກາໍນດົທິດທາງທ່ີຖກືຕອ້ງ. ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍສາມາດຄາດການໄດວ້າ່ມສີະຖາບນັໃດທ່ີ

ສາມາດໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຂອບເຂດນ ັນ້ໄດ.້  

5.4.3 ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີສະໜບັສະໜນູການທອ່ງທຽ່ວ 

 ການກາໍນດົອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສະໝກັໃຈໃນການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຂງົເຂດ 

ທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົ ຈະຕອ້ງເປັນອງົກອນທ່ີເໝາະສມົ ເຊິ່ ງຕອ້ງສາມາດສະແດງບດົບາດຂອງອງົກອນ

ໃນການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທລຸະກດິ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍອງົກອນດ ັງ່ນີ:້ 

 ອງົການພດັທະນາທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ອງົກອນທ່ີບ່ໍແມນ່ຂອງລດັ (NGO) ທ່ີມຈີດຸສມຸໃນ
ການພດັທະນາທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ 
ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ຫອ້ງການທລຸະກດິ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິສດັສາກນົ (ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດໃຫຍທ່ີ່ເຊື່ ອມໂຍງກບັທລຸະກດິຂະໜາດ
ນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ), ອງົການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງ,
ອງົການໃຫທຶ້ນສາກນົ ແລະ ອງົການພດັທະນາຕາ່ງໆ.  
 ການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ຂະແໜງການໜ່ຶງໃນຫຼາຍໆຂະແໜງການຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດ

ກາງທ່ີໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູເປັນສວ່ນຫຼາຍຈາກເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເຊິ່ ງເປັນອງົການທ່ີໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີມບີດົບາດ

ເປັນຜູນ້າໍໜາ້ດາ້ນນະໂຍບາຍທ່ີເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມຫຼີກັການໃນການປະສານງານ ເພ່ືອຮບັປະກນັວຽກ

ງານການປະສານງານ ແລະ ການຕິດຕ່ໍພວົພນັທ່ີດ ີໃນການຈດັລະດບັການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຕ່ໍ

ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ. 
 

ກລໍະນສີຶກສາ: ການລວມກຸມ່ຜະລິດຕະພນັຂອງຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວ ປະເທດອິນເດຍ (Canadian 

Tourism Commission’s Product Club)  

     ການລວມກຸມ່ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວມເີປົ້າໝາຍໃນການເພີ່ ມລະດບັ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ 
ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດການາດາ; ສ້າງເຄືອຂາ່ຍທຸລະກິດເພື່ ອເພີ່ ມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູ
ຂາ່ວສານ ແລະ ກະຕຸນ້ການຮວ່ມມຂືອງພາກທລຸະກດິ ແລະ ຫຸນ້ສວ່ນທລຸະກດິ.  
     ຜະລິດຕະພນັທ່ີຂຶ້ນກບັກຸມ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ກາງ ມກີານຮວ່ມມກືນັໃນການ
ຈດັການກບັສະຖານະການທ່ີຂບັຂນັ ແລະ ເພື່ ອໄປຄຽງຄູກ່ນັໃນຖານະເປັນພາກສວ່ນທ່ີມກີານສະໜບັສະໜນູ
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ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ເພື່ ອບນັລເຸປົ້າໝາຍດຽວກນັ. ຖາ້ຫາກວາ່ຂະແໜງການຕາ່ງໆໃນອດຸສາຫະກາໍສາມາດເຮັດ
ໃຫເ້ກດີການວພິາກວຈິານໃນວງົກວາ້ງ ຜາ່ນກຸມ່ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ຈະເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາສາມາດເຂົ້າ
ມາມສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງມປີະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶນ້ໃນລາຍການການຕະຫຼາດ ຂອງຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວອິນ
ເດຍ.  ການລວມກຸມ່ຜະລິດຕະພນັ ຍງັສາມາດສະໜອງທາງດາ້ນຍດຸທະສາດສາໍລບັການປບັປງຸເຮັດກດິຈະກາໍ

ທາງການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພນັ ແລະ ສະໜອງວທີິປະຕບິດັສາໍລບັການຍກົລະດບັທາງດາ້ນການແຂງ່ຂນັ
ຂອງຂະແໜງການອີກດວ້ຍ. ນອກຈາກນີຍ້ງັສາມາດເຮັດໃຫພ້າກທລຸະກດິມກີານຮວ່ມກນັໃນການພດັທະນາ
ຜະລິດຕະພນັໃໝອ່ກີດວ້ຍ.  

5.4.4 ແນວຄວາມຄດິລິເລີມໃນການສະໜບັສະໜນູທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ  

 ເນືອ້ໃນຂອງຫວົຂໍນ້ີຈ້ະໄດກ້າ່ວເຖງິການລິເລ່ີມສະເພາະທ່ີເປັນຕວົຊີວ້ດັກຽ່ວກບັການສະໜບັ

ສະໜນູຂງົເຂດທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງມທີງັທ່າແຮງ 

ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ.  

ການຄ ໍາ້ຈນູທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ (Tourism Incubators)  

ອີງຕາມສະພາບການຟ້ືນຟ ູດາ້ນການຄ ໍາ້ຈນູທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍໃນທົ່ວໂລກ, ຍງັເກດີມ ີ

ປະເດັນການຖກົຖຽງກນັວາ່ການຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັກດິຈະກາໍທ່ີແຕກຕາ່ງກນັທ່ີຕິດພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວ 

ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ໄດ ້ໂດຍການນາໍເອົາກຸມ່ຜູປ້ະກອບການຂະໜາດນອ້ຍທ່ີກຽ່ວ

ກບັການທອ່ງທຽ່ວມາລວມຕວົເຂ້ົາກນັເພ່ືອສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ຕວົ

ແທນຈາໍໜ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ, ຫອ້ງການຂອງບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ, ຫອ້ງການຈອງສະຖານທ່ີພກັແຮມ, 

ໜ່ວຍບໍລິການຈອງຫອ້ງພກັ, ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງຫດັຖະກາໍ, ຮາ້ນອາຫານ, ຮາ້ນຂາຍອປຸະກອນເຄື່ ອງ

ກລິາ, ຮາ້ນຂາຍອປຸະກອນທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ຮາ້ນອນິເຕເີນັດ ແລະ ສນູບໍລິການຂໍມ້ນູຂາ່ວສານນກັ

ທ່ອງທ່ຽວ. ການລວມກຸມ່ກນັ ຍງັເປັນການດງຶດດູດາ້ນການໃຫ້ຄາໍປຶກສາຕ່ໍຜູປ້ະກອບການຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການຝຶກອບົຮມົໃຫ້ພາກທລຸະກດິ ລວມທງັຂະແໜງການ

ບໍລິການ ແລະ ສະຖາບນັທາງດາ້ນການເງນິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໄດ.້  

ສອດຄອ່ງກບັຫຼກັການການຄ ໍາ້ຈນູການທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ ງມຄີວາມຄາດຫວງັວາ່ ການຊວ່ຍເຫືຼອ

ຢ່າງໃກຊ້ິດຕ່ໍກບັອງົກອນຕ່າງໆ ແລະ ບນັດາທຸລະກິດບໍລິການຈະເປັນການໃຫ້ການຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້

ປະກອບການສາມາດດຶງດູດເຄືອຂ່າຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການແລກປ່ຽນດ້ານການ

ບໍລິການລວມເຖງິຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ຍກົລະດບັດາ້ນປະສດິທິພາບ.  

ອກີດາ້ນໜ່ຶງ, ການກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານສາໍລບັໂຄງການທ່ີຕດິພນັກບັການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ

ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ຄວນຈະມກີານຊອກຫາແຫຼງ່ເງນິທຶນຈາກສາກນົ ຫືຼ ອງົການຮວ່ມມສືາກນົທ່ີ

ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ.  
 

ເຄອືຂາ່ຍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ ຫືຼ ສນູໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອ 
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 ອງົກອນທ່ີເປັນເຄືອຂາ່ຍຂໍ້ມນູຂາ່ວສານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວມຈີດຸປະສງົເຮັດວຽກດາ້ນການ

ຕະຫຼາດ, ກະຈາຍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ເປັນສນູກາງໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ທ່ີມປີະສິດທິຜນົຕາມຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖງິດາ້ນການສະໜບັສະໜນູ

ແລະ ການໃຫຄ້າໍແນະນາໍກຽ່ວກບັດາ້ນເງນິທຶນສະໜບັສະໜນູພາກທລຸະກດິ. ຖາ້ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອ

ຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ມກີານບໍລິຫານທີ່ີດ ີທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ-ກາງກຈໍະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະ

ໜນູຢ່າງມປີະສິດທິພາບ ແລະ ຍງັສາມາດໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອຊຸມຊນົທ້ອງຖິ່ ນໃນການຈດັການດາ້ນ

ການຕະຫຼາດຂອງແຫຼງ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ.້ ນອກຈາກນີເ້ຄືອຂາ່ຍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ

ຍງັສາມາດແຜ່ກະຈາຍຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ ລະຫວາ່ງນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມາຢ້ຽມຢາມຜູ້ທ່ີຕອ້ງການມາທ່ຽວ

ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ.  
 

ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງທ່ີເໝາະສມົ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ການເຮັດສນັຍາລະຫວາ່ງບນັດາທຸລະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍໃນການສະໜອງການບໍລິການ ໃຫ້ກບັງານເທດສະການໃຫຍ່, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ງານ

ວາງສະແດງຕາ່ງໆ ຈະເຮັດໃຫບ້ນັດາບໍລິສດັຂະໜາດນອ້ຍກວາ່ທ່ີມຄີວາມໂດດເດ່ັນ ມຄີວາມສາມາດ

ໃນການເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ ໃນຂະນະດຽວກນັກໃໍຫຄ້ວາມໄດປ້ຽບກບັອງົກອນຜູຈ້ດັງານ.  

ຕາມທາໍມະດາແລວ້ ຈະຕອ້ງໄດຍ້ອມຮບັວາ່ພາກລດັແມນ່ຜູ້ບໍລິໂພກຫຼກັຂອງການບໍລິການ

ທ່ອງທ່ຽວ, ສະນ ັນ້, ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ຈະຕອ້ງເພ່ີມໂອກາດໃນການລິເລ່ີມຂອງພະແນກການ ແລະ ອງົກອນຕວົແທນຕາ່ງໆດາ້ນການຈາ້ງ

ງານດາ້ນການເດີນທາງ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຈາກບນັດາທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍທ່ີໄດຂ້ຶ້ນ

ທະບຽນແລວ້.  
 

ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນໃນວຽກງານການທອ່ງທຽ່ວ  

 ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະຕອ້ງເນັນ້

ໜກັຄວາມສາໍຄນັໃນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນການວາງແຜນພດັທະນາສິ່ ງອາໍນວຍ

ສະດວກ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມພາຍຫຼງັທ່ີໄດມ້ກີານກາໍນດົກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ: ການສະ

ໜອງຜະລິດຕະພນັຫດັຖະກາໍ, ການບໍລິການຂນົສ ົ່ງ, ການຈດັບໍລິການສະຖານທ່ີຕ ັງ້ແຄມ້, ບໍລິການ

ສະຖານທ່ີຈອດລດົສາໍລບັຄາລາວານ ຫືຼ ການສະໜອງເຮອືນພກັແຮມນາໍປະຊາຊນົ.  
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ກລໍະນສີກຶສາ: ບາຕ ູປເູຕ, ຊາບາ, ປະເທດມາເລເຊຍ: ມໂີຊະວະໄລ ໂຮມສະເຕ  

    ມໂີຊະວະໄລໂຮມສະເຕ ແມນ່ໂຮມສະເຕທ່ີປະຊາຊາຊນົເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ໄດດ້າໍເນີນ
ໂຄງການການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັຢູ່ໂຮມສະເຕ ໂດຍໂຄງການຮບູແບບການທ່ອງທ່ຽວທາງ
ສິ່ ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍງົໂດຍປະຊາຊນົມສີ່ວນຮ່ວມ ((Model Ecologically Sustainable 
Community Tourism Project-MESCOT). ໂຄງການ MESCOT ປະກອບດວ້ຍກຸມ່ບຸກຄນົ 
ຈາໍນວນ 30 ບຸກຄນົ ຈາກຫຼາຍໆບ້ານ ໃນ Batu Puteh ໂດຍມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອສ ົ່ ງເສີມ
ການທອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ອງົການ WWF ເພ່ືອທາໍມະຊາດ
ປະເທດມາເລເຊຍ (ຊາບາ), ກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມມາເລເຊຍ 
ແລະ ພະແນກປ່າໄມຊ້າບາ. ກຸມ່ໂຮມສະເຕ ຍງັໃຫ້ການບໍລິການທາງເຮອື, ພະນກັງານນາໍທ່ຽວ, 
ກຸມ່ວດັທະນະທາໍ ແລະ ເຄື່ ອງຫດັຖະກາໍທອ້ງຖິ່ນ (Tulun Tokou).  

• ກຸມ່ໂຮມສະເຕໄດສ້ມຸໃສກ່ານຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກຊ່າວໜຸມ່ໃນທອ້ງຖິ່ນເປັນພິເສດທາງດາ້ນການ

ວາງແຜນ ແລະ ທກັສະດາ້ນທລຸະກດິ ເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອຊຸມຊນົໃນການພດັທະນາການທ່ອງ 
ທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງຍນືຍງົ.  

• ກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັໂດຍປະຊາຊນົໄດກ້ໍ່ໃຫເ້ກດີທາງເລືອກແຫຼງ່ທ່ີມາຂອງ

ລາຍໄດ,້ ປະກອບສວ່ນໃນການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຊວ່ຍໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນມ ີ
ວຽກເຮັດງານທາໍ ພອ້ມທງັສາ້ງພ້ືນທ່ີສະຫງວນເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນໄດຮ້ບັປະໂຫຍດ. 

• ປະສບົການທ່ີໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການສາມາດເປັນບດົຮຽນໃຫກ້ບັຊຸມຊນົອື່ ນໆທ່ີມຄີວາມສນົໃຈ

ໃນທົ່ວລດັຊາບາ. 
 

 ສາໍລບັວຽກງານການທອ່ງທຽ່ວ, ການໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ແລະ

ສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ການໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມນີ ້ແມນ່ຂ ັນ້ຕອນທ່ີມປີະສິດທິພາບ ທ່ີເປັນດາ້ນໜ່ຶງ

ໃນຫຼາຍໆດາ້ນຂອງການສະໜບັສະໜນູອງົກອນທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ-ກາງ. ດາ້ນການໃຫກ້ານສະ

ໜບັສະໜນູທລຸະກດິທ່ີມຢີູແ່ລວ້ ຫືຼ ການສະໜບັສະໜນູທລຸະກດິໃໝ ່ເຊິ່ ງຄວນຈະຕອ້ງມກີານປະສານ

ງານຢາ່ງໃກຊ້ດິກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກບັກາລະໂອກາດ, ບນັຫາ ແລະ ວທີິ

ທາງແກໄ້ຂທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ຈະຕອ້ງມກີານອອກແບບ ແລະ ກາໍນດົນະໂຍບາຍເພ່ືອ

ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນຂະບວນການຕາ່ງໆທງັໝດົ.  
 

ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ ຽວ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຕະພ ັນ (Destination and Product 

clusters)   

 ບນັດາທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງໆ ສາມາດລວມເຂ້ົາກນັເປັນກຸມ່ຜະລິດຕະພນັໂດຍເນັນ້ໃສ່

ທາງດາ້ນລກັສະນະທາງພມູສາດ ຫືຼ ທາງດາ້ນເຕັກໂນໂລຊ ີຫືຼ ດາ້ນການເຊື່ ອມໂຍງຜະລິດຕະພນັ 

ໂດຍເຄືອຂາ່ຍສະໜອງຜະລິດຕະພນັ, ການຝຶກອບົຮມົ, ການເງນິ ແລະ ຂໍ້ມນູການຄ ົນ້ຄວາ້ວິໄຈ. 
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ບນັດາກຸມ່ຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈະເປັນຕວົກະຕຸນ້ເຮັດໃຫເ້ກດີການຮວ່ມ

ມລືະຫວາ່ງບນັດາຜູໃ້ຫບໍ້ລິການໂດຍຜາ່ນເຄອືຂາ່ຍສະໜອງສນິຄາ້ ເຊິ່ ງກຸມ່ຜະລິດຕະພນັ ປະກອບມີ

ທງັແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີດຶງດດູນກັທ່ອງທ່ຽວມາສູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ (ເຊ່ັນ: ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການສະຖານທ່ີພກັແຮມ, ຜູ້

ຄາ້ຍອ່ຍ, ບໍລິສດັຂນົສ ົ່ງ, ບໍລິສດັຕວົແທນການທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ) ເຊ່ັນດຽວກນັກບັການອງົປະກອບ

ພ້ືນຖານທ່ີຂະແໜງການໄດສ້າ້ງຂຶນ້ (ເຊ່ັນ: ພາກລດັ, ການອະນລຸກັ, ໂຄງຮາ່ງພ້ືນຖານດາ້ນກາຍະ

ພາບ, ການພດັທະນາສີມແືຮງການ, ທກັສະດາ້ນທລຸະກດິ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ລວມ

ເຖງິສະຖາບນັທາງດາ້ນການເງນິ.  

 ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ-ກາງໄດປ້ະໂຫຍດຈາກການຈດັລວມຜະລິດຕະພນັຫຼາຍກວາ່ຈະເປັນ

ການແຂງ່ຂນັທາງການຕະຫຼາດ ໂດຍການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານນາໍກນັ. 

ການຈດັລວມຜະລິດຕະພນັໃຫ້ປະໂຫຍດກບັທຸລະກິດຂະໜາດນອ້ຍ-ກາງ ເຊິ່ ງທຸລະກິດທ່ີບ່ໍແມນ່

ສະມາຊກິກຸມ່ອາດຈະບ່ໍມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ຫືຼ ບ່ໍມໃີນການເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິໄດປ້ະໂຫຍດຈາກການແຂງ່ຂນັ 

ດ ັງ່ການແຂງ່ຂນັຂອງບໍລິສດັຂະໜາດໃຫຍ.່ ທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວສາມາດເຮັດໃຫເ້ກດີການປະສານ

ສມົທບົກນັຂອງບນັດາເຈົາ້ຂອງຊບັສນິໃນບໍລິເວນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີມກີານຈດັການ

ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດຮວ່ມກນັ ເຊິ່ ງການຮວ່ມມກືນັຈະມປີະໂຫຍດດ ັງ່ນີ:້ 

• ຕອບສະໜອງການເຂ້ົາເຖງິການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຫືຼ ໃຫຂໍ້ມ້ນູກບັຕະຫຼາດຖານຂໍມ້ນູ 

• ສາມາດຮຽກຮອ້ງການສະນບັສະໜູນຢ່າງມປີະສິດທິພາບ ແລະ ລວບລວມເອົາເຫດການ

ສາໍລບັກດິຈະກາໍທາງການຄາ້.  

• ສາ້ງໂອກາດດາ້ນທລຸະກດິທ່ີດກີວາ່ 

• ສາ້ງການສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດ 

ກລໍະນສີກຶສາ: ໂຮງແຮມຕາມເສັນ້ທາງ ຕແູຄນ, ເບລີຊ(Belize): ການຮວ່ມມທືາງການຕະຫຼາດ 

    The Toucan Trail ແມນ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮວ່ມມດືາ້ນການຕະຫຼາດຂອງໂຮງແຮມຂະໜາດ

ນອ້ຍຫຼາຍກວາ່ 100 ແຫ່ງ ໃນ ເບລິຊ(Belize) ທ່ີໃຫ້ການບໍລິການຫ້ອງພກັໃນລາຄາ 60 ດອນລາ
ສະຫະລດັຕ່ໍຄືນ ຫຼື ຕ ໍາ່ກວາ່ນ ັນ້. ໂຄງການດ ັ່ງກາ່ວໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜູນຢ່າງຈງິຈງັໂດຍຄະນະ
ກາໍມະການການທ່ອງທ່ຽວ ເບລິຊ(Belize) ເພື່ ອສ ົ່ງເສີມຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລ້ອມ, 
ການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົທ່ີປະຊາຊນົໄດຮ້ບັປະໂຫຍດ ແລະ ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີໄປຢຽ້ມຢາມ. ບນັດາໂຮງແຮມ
ດ ັງ່ກາ່ວຈະຕອ້ງຕອບສະໜອງຕາມມາດຕະຖານຂອງຄະນະກາໍມະການທອ່ງທຽ່ວ ເບລີຊ(Belize) ແລະ ມ ີ
ການເຊັນສນັຍາດາ້ນການເຮັດທລຸະກດິທ່ີດ ີເພື່ ອເຂົ້າເປັນສະມາຊກິກຸມ່ ພອ້ມທງັໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ 
ແລະ ຊວ່ຍເຫຼືອຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃນການຍກົລະດບັຜະລິດຕະພນັຂອງໂຮງແຮມ. ບນັດາໂຮງແຮມຂອງ The 
Toucan Trail ມຢີູ່ທ ົ່ວປະເທດ ຕ ັງ້ແຕໃ່ນຕວົເມອືງໃຫຍ ່ຈນົເຖງິຢູ່ຊຸມຊນົນອ້ຍໆຕາມເສັ້ນທາງທ່ີຄນົນຍິມົ

ເດີນທາງຜ່ານ ພ້ອມກນັນ ັນ້ ຍງັມເີວັບໄຊທ່ີໃຫ້ຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີພກັແຮມ ແລະ ຍງັໃຫ້ຂໍ້ມນູລາຍ
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ລະອຽດຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງຊຸມຊນົຕາມເສັ້ນທາງດວ້ຍ. 
ສະຖາບນັການສກຶສາດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການທ່ີເນັນ້ຄວາມເປັນເລີດ  

(Focused centres of excellence)  

 ສະຖາບນັການສກຶສາດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການທ່ີເນັນ້ຄວາມເປັນເລີດນີ ້ແມນ່

ສູນກາງດາ້ນການຄ ົນ້ຄວາ້ວິໄຈ, ດາ້ນເຕັກໂນໂລຊີ, ການຝຶກອບົຮມົ, ການສິດສອນ ແລະ ການ

ພດັທະນາ. ເປັນສະຖາບນັທ່ີໃຫ້ປະໂຫຍດຕ່ໍກບັທລຸະກດິທາງດາ້ນທກັສະດາ້ນແຮງງານ ແລະ ສະ  

ໜອງການຝຶກອບົຮມົທ່ີຕ່ໍເນື່ ອງສາໍລບັຜູທ່ີ້ມຄີວາມຕອ້ງການຍກົລະດບັທກັສະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທກັສະ

ດາ້ນແຮງງານນີຈ້ະເປັນຕວົດງຶດດູການລງົທຶນ ແລະ ສະໜອງວຽກເຮັດງານທາໍອກີດວ້ຍ.  

ກລໍະນສີກຶສາ: ວທິະຍາໄລບຣດິຈ ວໍເຕີ, ສນູການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການທ່ີເນັນ້ຄວາມເປັນ

ເລີດ  

     ວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລບຣິດຈວໍເຕີ ແມນ່ຕວົຢ່າງ ຂອງສນູວິຊາຊີບທ່ີເນັ້ນຄວາມເປັນເລີດ 

(CoVE) ແລະ ເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງວິທະຍາໄລບຣິດຈວໍເຕີ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສາດ ແລະ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທະຍາໄລເຢໂອວີວ. ວິທະຍາໄລດ ັ່ງກາ່ວສະໜອງຫຼກັສດູເຕັມເວລາ ແລະ

ນອກເວລາ ສາໍລບັຜູທ່ີ້ເລ່ີມປະກອບອາຊີບໃໝ່ໃນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຜູທ່ີ້ມວີຽກເຮັດແລວ້ໃນຂະ  

ແໜງການ ທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການຍກົລະດບັທາງດາ້ນທກັສະ. ວທິະຍາໄລນີມ້ກີານສ ົ່ງເສມີການເຊື່ ອມ

ໂຍງກບັແຮງງານລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ລະດບັປະເທດ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ຄນຸວດຸທິຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງທລຸະກດິ ທ່ີເນັນ້ທາງດາ້ນວິຊາຊີບ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍໂດຍ

ສະເພາະ. 

 

5.4.5 ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ການປະກອບສວ່ນຂອງແຮງງານເພດຍງິໃນຂະແໜງການ
ທອ່ງທຽ່ວ16  

ຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວສະໜອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດາ້ນການເຂ້ົາເຖງິການຊອກວຽກເຮັດງານທາໍ

ໃຫແ້ກແ່ຮງງານເພດຍງິ ແລະ ສາ້ງໂອກາດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດເ້ປັນເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ

ກາງ ເຊິ່ ງເປັນການສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກເ່ອືອ້ຍນອ້ງເພດຍງິ. ນີເ້ປັນບາດກາ້ວໜ່ຶງໃນການນາໍໄປສູກ່ານ

ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຂອງແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໃນປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ

ອີກດວ້ຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍງັມເີງ ື່ອນໄຂຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີຢູ່ພາຍໃຕທ້່າແຮງນີ ້ທ່ີສາມາດນາໍມາໃຊ້

ຢາ່ງມປີະສດິທິພາບເຊິ່ ງມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຮວ່ມມກືນັລະຫວາ່ງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ເຊ່ັນ: ລດັຖະບານ

                                            
16
 United Nations Environment and Development UK Committee (UNED-UK) Project Report (1999), 

Gender and Tourism: 
Women’s Employment and Participation in Tourism, edited by Minu Hemmati, UNED-UK, London 
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ແລະ ອງົກອນຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານ, ອາໍນາດການປກົຄອງທ້ອງຖິ່ ນ, ອຸດສາຫະກາໍຕ່າງໆ, 

ສະຫະພນັການຄາ້, ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ບນັດາກຸມ່ຕາ່ງໆ, ອງົກອນທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ອງົ

ກອນລິເລ່ີມການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ອື່ ນໆ.  

 ການລິເລ່ີມການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ ງ ກຸມ່ແຮງງານ

ເພດຍິງໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກຸມ່ການຮວ່ມມ ືແມນ່ສາມາດເຂ້ົາເຖງິບດົບາດຂອງແຮງງານເພດຍິງໄດ.້ 

ມນັເປັນການກະຕຸນ້ການເຮັດວຽກໃນໄລຍະຍາວ ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະຈາ້ງແຮງງານຈາກພາຍນອກ. ມຫຼີາຍ

ຕວົຢາ່ງກຽ່ວກບັແຮງງານເພດຍງິ ແລະ ກຸມ່ແຮງງານເພດຍງິ ທ່ີມກີານລິເລ່ີມກດິຈະກາໍການສາ້ງລາຍ

ໄດດ້ວ້ຍຕວົເຂົາເຈົາ້ເອງ. ບນັດາກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ເປັນຕວົຊວ່ຍໃນການສາ້ງການເງນິເສລີສາໍລບັເພດ

ຍິງໃນທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ເປັນສິ່ ງທ້າທາຍສາໍລບັເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ຕອ້ງມກີານພດັທະນາທກັສະທ່ີຈາໍເປັນ 

ແລະ ຍກົລະດບັການສກຶສາຂອງເຂົາເຈົາ້ອກີດວ້ຍ. ມຜີນົການວໄິຈທ່ີໄດສ້ະແດງເຖງິການສາ້ງລາຍໄດ້

ແບບເສລີແລະ ການສກຶສາທ່ີດທ່ີີເຮັດໃຫເ້ກດີການຍກົລະດບັຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃນຕນົເອງຂອງແຮງງານ

ເພດຍງິ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງປອງດອງກນັຫຼາຍຂຶນ້ພາຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົ.  

 ກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດເປັນຂໍຈ້າໍກດັໃນການຂະຫຍາຍການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມ ີ

ສວ່ນຮວ່ມ. ການລິເລ່ີມການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມຈາໍເປັນຕອ້ງມຂໍີ້ມນູກຽ່ວກບັກຸມ່

ຕະຫຼາດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ. ນກັທ່ອງທ່ຽວສວ່ນຫຼາຍມຄີວາມຕອ້ງການໃຫມ້ກີານສະ 

ໜອງຂໍ້ມນູຂາ່ວສານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກຽ່ວກບັປະໂຫຍດໃນການຊື້ສິນຄາ້ທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ການຊມົໃຊ້

ການບໍລິການຂອງທ້ອງຖິ່ ນ. ການສາ້ງໂອກາດໃນການເຮັດກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍໄດ ້ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ

ການເຮັດກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດທ່ີມປີະສິດທິພາບນ ັນ້ ຂຶນ້ກບັການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູການວາງແຜນ

ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຕດັສນິໃຈໃນຊຸມຊນົ. ການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານນ ັນ້ແມນ່ການໃຫຄ້ວາມ

ສະດວກທ່ີສດຸໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຜູມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕດັສນິໃຈ. 

ນອກຈາກນີ,້ ຂໍມ້ນູສະເພາະກຽ່ວກບັປະເພດຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມສນົໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ 

ຊວ່ຍໃນການໃຫບໍ້ລິການນກັທອ່ງທຽ່ວອກີດວ້ຍ.  

5.5 ງານເທດສະການເປັນທາ່ແຮງຊຸກຍູສ້າໍຄນັຂອງການທອ່ງທຽ່ວ (Events as 

Major Potential Tourism Stimulators)  
5.5.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ງານເທດສະການກລິາ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ງານເທດສະການອື່ ນໆ ມບີດົບາດໃນການຈດັ 

ຕ ັງ້ປະຕິບດັຍຸດທະສາດການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວໂດຍກງົ. ງານເທດສະການ

ສາມາດເຮັດໃຫວ້ຽກງານສາໍຄນັຂອງການທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມສມົບນູຂຶນ້ຄ:ື  
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ງານເທດສະການເປັນຕວົສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ. ງານເທດສະການຫຼກັມບີດົບາດຢາ່ງຊດັເຈນ

ໃນການສາ້ງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

ຕາມຄວາມເປັນຈງິທ່ີວາ່ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມອາດສາມາດດາ້ນການປະມນູ 

ແລະ ການຈດັງານເທດສະການຕາ່ງໆນ ັນ້ ແມນ່ຕວົກາໍນດົສກັກາຍະພາບຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສາມາດເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ໂລກພາຍນອກ ໂດຍຜ່ານສິ່ ງພິມ ແລະ ສື່ ທາງ

ໂທລະພາບ. ການລງົທຶນໃສງ່ານເທດສະການຢາ່ງເໝາະສມົທ່ີມກີານສາ້ງພາບພດົທ່ີເປັນເອກະລກັນ ັນ້ 

ຈະເຮັດໃຫຈ້ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາມາດຜກັດນັສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັອອກສູຕ່ະຫຼາດ

ໄດ.້  
 

ງານເທດສະການເປັນຕວົກະຕຸນ້ການເຕບີໃຫຍຂ່ອງທລຸະກດິ.  ການຄດັເລືອກ ແລະ ການສະໜບັສະ

ໜນູບນັຊລີາຍການຂອງງານເທດສະການນ ັນ້ຕອ້ງມຄີວາມລະມດັລະວງັໂດຍຕອ້ງອງີຕາມຍດຸທະສາດ

ການເຕີບໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ງານເທດສະການຈະຕອ້ງ

ເປັນຕວົກະຕຸນ້ສາໍລບັການເຕີບໂຕທາງດາ້ນຂະແໜງເສດຖະກດິ. ຕວົຢ່າງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັເລ່ືອງນີ ້

ແມນ່ໂອກາດຂອງການສາ້ງການເດນີທາງໂດຍເຮອືທ່ີສາມາດເພ່ີມການຢຸດພກັໃນການແຂງ່ຂນັທາງ

ມະຫາສະໝດຸ. ໃນທາໍນອງດຽວກນັ, ງານເທດສະການຮບູເງົາ ຫືຼ ສິລະປະການນຸງ່ຖ ື(ແຟຊນັ) ກໍ

ເປັນຕວົກະຕຸ້ນການພດັທະນາ ແລະ ເປັນການເຜີຍແຜ່ເລ່ືອງລາວຂອງງານເທດສະການອອກສູ່

ຕະຫຼາດ.  

ງານເທດສະການເປັນຍດຸທະສາດໃນການຊຸກຍູໃ້ຫເ້ກດີມກີດິຈະກາໍ, ຕວົຢ່າງ: ການຊດົເຊຍີ

ດາ້ນລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ. ງານເທດສະການທ່ີມກີານກາໍນດົຢາ່ງເໝາະສມົສາມາດເປັນຕວົເລ່ັງເພ່ືອຊດົ

ເຊຍີຄວາມຕອ້ງການທ່ີບ່ໍແນນ່ອນ ເນື່ອງຈາກລະດກູານ ແລະ ປດັໄຈອື່ ນໆໄດ.້ ນອກຈາກນີ,້ ມນັຍງັ

ເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຕວົດງຶດດູດາ້ນຍດຸທະສາດທາງການຕະຫຼາດອກີດວ້ຍ. ຕວົຢາ່ງ: ເທດສະການປາວານ 

ເປັນໄມງ້ດັໃຫ້ເກີດມລີາຍການເບິ່ ງປາວານ, ເທດສະການດອກໄມເ້ປັນໄມງ້ດັໃຫ້ເກີດມລີາຍ

ການທອ່ງທຽ່ວກຽ່ວກບັພືດ ແລະ ອື່ ນໆ 
 

ເທດສະການເປັນຕວົກາໍເນດີຂອງທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ. ບນັຊຂີອງງານເທດສະການຕາ່ງໆ ເປັນຕວົ

ກາໍນດົຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ທ່ີມາຢ້ຽມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ນກັທ່ອງທ່ຽວ

ແຕລ່ະຄນົທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມງານເທດສະການ ຕອ້ງມກີານໃຊຈ້າ່ຍໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ແຕລ່ະການໃຊຈ້າ່ຍນ ັນ້ ເປັນການກະຈາຍລາຍໄດໃ້ຫແ້ກເ່ສດຖະກດິທອ້ງຖິ່ນ ທງັທາງກງົ ແລະ

ທາງອອ້ມຕ່ໍເສດຖະກດິ.  
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ງານເທດສະການເປັນພາຫະນະນາໍໄປສູຄ່ວາມພາກພມູໃຈ ແລະ ການສາ້ງຊຸມຊນົ. ງານເທດສະການ

ທ້ອງຖິ່ ນ ໃຫ້ໂອກາດທ່ີເຮັດໃຫ້ປະຊາຊນົມຄີວາມເຕັມໃຈໃນການມາຊຸມນຸມກນັ ແລະ ຮບັປະກນັ

ຄວາມມວ່ນຊື່ ນ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ.   
 

ກໍລະນີສຶກສາ: ເທດສະການອາຫານພ້ືນເມ ືອງໂຮກິຕິກະ , ປະເທດນິວຊີແລນ (Hokitika 

Wildfoods festival, New Zealand) 

    ເທດສະການນີຈ້ດັຂຶນ້ໃນທກຸປີ ທ່ີໂຮກຕິກິະ ເທິງຝ ັ່ງທະເລດາ້ນຕາເວັນຕກົຂອງ ປະເທດນວິຊີ

ແລນ. ເທດສະການອາຫານພ້ືນເມອືງໂຮກຕິິກະນີ ້ເປັນການສະເຫີຼມສະຫຼອງຢູ່ທາງຝ ັ່ງທະເລດາ້ນ

ຕາເວັນຕກົທ່ີໂດດເດ່ັນດາ້ນແຫຼ່ງອາຫານຈາກທາໍມະຊາດ ທ່ີປະກອບດວ້ຍ, ອາຫານທີມຊີື່ ວາ່ 

huhu, ຂະໜມົອມົທ່ີເຮັດຈາກເສ້ັນໄຄນ ໍາ້, ຂີກ້ະເດອືນທ່ີມໂີປຣຕີນສງູ, ປາທຄູີສີຟ້າ, ຫອຍເຊວ, 

ໃສກ້ອກວສີກີ,້ ຫອຍ, ເບີເກ,ີ ຫອຍທາກປງຸສກຸດວ້ຍເຫ້ົຼາແວັງຂາວເປັນຕ ົນ້. ໃນງານເທດສະການ

ຈະມກີານສາທິດອາຫານຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ໂດຍພ່ໍຄວົທ່ີຊຽ່ວຊານດາ້ນອາຫານ ພ້ອມກນັນ ັນ້ກໍ່ມ ີ

ການແຂງ່ຂນັການໝກັເຫ້ົຼາອີກດວ້ຍ. ງານເທດສະການດ ັງ່ກາ່ວໄດດ້າໍເນນີໂດຍສະພາເມອືງເວສທ

ແລນ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຜູສ້ະນບັສະໜນູຫຼກັທ່ີມກີານຮວ່ມມກືນັ. ງານດ ັ່ງກາ່ວ

ສາມາດດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວເຖງິ 18,000 ຄນົ. ປະໂຫຍດທ່ີໄດຮ້ບັຈາກງານເທດສະການດ ັງ່ກາ່ວ

ເປັນການເພ່ີມລະດູການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດນິວຊີແລນ ແລະ ສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ້ແກ່

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນອກີດວ້ຍ.  

 

5.5.2 ຍດຸທະສາດສາໍລບັງານເທດສະການຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

 ຮບູທີ 25 ສະເໜີຍຸດທະສາດຮບູສາມລ່ຽມງານເທດສະການທ່ີເປັນກອບສນັຍາລກັທ່ີເປັນ

ເອກະລກັສາໍລບັຍດຸທະສາດຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  
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ຮູບ ທີ 25: ຍຸດທະສາດຮູບສາມລ່ຽມງານເທດສະການ (ດດັແປງຈາກ Gothenburg & 

presentation) 

 

 
   

ຫຼກັການພາຍໃຕກ້ອບວຽກນີ ້ສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ຈາກການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ການກາໍນດົຈດຸຕາໍແໜ່ງດາ້ນການຮບັຮູ ້ມີ

ຄວາມສາໍຄນັຫຼາຍຕ່ໍກບັເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວໃນການຈດັບລິູມະສດິບນັຊລີາຍການງານເທດສະການໃຫກ້ະທດັຮດັສາໍລບັສດຸ

 

 

 

 

ສດຸຍອດງານເທດສະການ 

ຕວົຢາ່ງ: ກລິາໂອແລມປິກ, 

ມະຫະກາໍເຕະບານໂລກ

ງານເທດສະການໃຫຍໂ່ດຍອງົການ

ສາກນົ, ຕວົຢາ່ງ: ການແຂງ່ຂນັຊງິ
ແຊມໂລກ, ຊງິຖວ້ຍລາງວນັໂລກ

ງານເທດສະການສາກນົໂດຍອາໍນາດການປກົຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ. ຕວົຢາ່ງ: ມະຫະກາໍກລິາ, ວດັທະນະທາໍ 
ແລະ ອື່ນໆ. ເປັນງານເທດສະການທີ່ ຖກືຍອມຮບັໃນ
ລະດບັສາກນົ ແລະ ມຜີ ູເ້ຂ້ົາຮວ່ມມາຈາກສາກນົ

ງານເທດສະການໃຫຍລ່ະດບັຊາດ, ຕວົຢາ່ງ: ມະຫະກາໍກລິາແຫງ່ຊາດ 
, ເທດສະການລາງວນັດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ເທດສະການທາງ
ສງັຄມົ ແລະ ອື່ນໆ. ຕວົຢາ່ງ: ການແຂງ່ແລນ່ມາລາທອນ, ແຂງ່
ລດົຖບີ, ງານສະແດງສລິະປະ, ດນົຕ,ີ ເທດສະການອາຫານ ແລະ 

ອື່ນໆ. ງານເທດສະການທີ່ ມຜີ ູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຫຼກັລະດບັຊາດ

ງານເທດສະການຂອງຊຸມຊນົ, ຕວົຢາ່ງ: ງານສະຫຼອງຂອງຊຸມຊນົ, ງານ
ເທດສະການຕາມລະດກູານ ແລະ ອື່ນໆ. ມຜີ ູເ້ຂົາຮວ່ມມາຈາກຊຸມຊນົ ແລະ ພາກ

ພື້ນ 
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ຍອດງານເທດສະການລະດບັສາກນົ ແລະ ລະດບັຊາດ ໃນລະໄຍ 5-10 ປີ ຕ່ໍຄ ັງ້. ຄວາມ

ຊບັຊອ້ນ ແລະ ລາຍການສະແດງໃນແຕ່ລະມະຫະກາໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ສຸດຍອດງານ

ເທດສະການນ ັນ້ຈະຕອ້ງເວັ້ນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ, ຕວົຢ່າງ: ງານເທດສະການໜ່ຶງທ່ີຈດັຂຶນ້

ທກຸໆ 4-5 ປີ ແລະ ງານມະຫະກາໍຫຼກັນ ັນ້ຈະຕອ້ງເວັນ້ໄລຍະເວລາ 2 ປີ.  

• ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຄວນມຜີູ້

ຊຽ່ວຊານກຽ່ວກບັງານເທດສະການເພ່ືອໃຫຄ້ວາມສະດວກໃນການສາ້ງຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ

ການສະໜບັສະໜນູອງົກອນຜູຈ້ດັງານເທດສະການ ເຊ່ັນ: ກດິຈະກາໍການຝຶກຊອ້ມຕາ່ງໆໃນ

ບນັດາງານເທດສະການຊງິແຊມ້ໂລກ. 

• ຕອ້ງມກີານກາໍນດົ ແລະ ມກີານລິເລ່ີມງານເທດສະການຢ່າງເໝາະສມົກບັທ່າແຮງທ່ີມເີພ່ືອ

ປະຕິບດັງານເທດສະການລະດບັສາກນົໃຫ້ໄດ ້ໂດຍອີງໃສສ່ນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັທ່ີມ,ີ 

ລກັສະນະສະເພາະທ່ີໂດດເດ່ັນ ແລະ ຍດຸທະສາດດາ້ນລະດກູານ.  

• ວທີິການເພ່ືອສາ້ງຄວາມດງຶດດູໃຫແ້ກງ່ານເທດສະການກລິາແຫງ່ຊາດ ຫືຼ ງານເທດສະການ

ກຽ່ວກບັວດັທະນະທາໍ ເປັນສິ່ ງກະຕຸນ້ສາໍຄນັສາໍລບັການປ່ຽນການທ່ອງທ່ຽວໃຫເ້ປັນຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ການຂຶ້ນບນັຊີລາຍການງານເທດສະການເຊ່ັນນີ້ ຕ້ອງມກີານ

ກາໍນດົບລິູມະສດິຢາ່ງຈະແຈງ້ ແລະ ມຈີດຸສມຸ.  

• ງານເທດສະການທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຈະຕອ້ງມກີານວາງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢ່າງຈະແຈງ້ດາ້ນ

ການໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູງານເທດສະການຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນທ່ີເປັນກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສີມດາ້ນຈດິ

ສາໍນຶກທ່ີດີໃນການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ. ການວາງແຜນເຊ່ັນນີ້ຈະເປັນການ

ພດັທະນາໃນລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ ໂດຍກຸມ່ຜູເ້ຮັດທລຸະກດິຮວ່ມກນັ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ. ບນັດາງານເທດສະການເຊ່ັນນີ ້ໄດມ້ຂີຶນ້ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ມກີານກະຕຸນ້ໃຫ້

ອາໍນາດການປກົຄອງທ້ອງຖິ່ ນໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູການຈດັງານອີກໃນຕ ັງ້ຕ່ໍໄປ ແລະ ມີ

ການປບັປງຸງານເທດສະການ, ມະຫະກາໍກລິາ ແລະ ອື່ ນໆ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມມຸງ້ຫວງັ ແລະ

ຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງໃຫແ້ກຊຸ່ມຊນົ.  

 ສິ່ ງທ້າທາຍຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທ່ຽວ ແມນ່ການຊອກຫາວິທີທາງທ່ີຍຸດຕິທາໍໃນການສະໜບັສະໜນູບນັດາງານເທດສະການຕາ່ງໆ. 

ແຕລ່ະລາຍການຂອງການມະຫະກາໍຕາ່ງໆ ແມນ່ມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍສງູແລະຕອ້ງມຜີູສ້ະໜບັສະໜນູທ່ີໜ້າ

ເຊື່ ອຖ,ື ແມນ່ແຕຜູ່ຈ້ດັງານກຕໍອ້ງໄດຄ້າໍນງຶເຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນຖານະເປັນແຫຼງ່ເງນິທຶນ ແລະ ແຫຼງ່ເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນການ

ຂໍການສະໜບັສະໜູນ. ສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
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ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈະຕອ້ງຢູໃ່ນຖານະເປັນອງົກອນຄ ົນ້ຄວາ້ຊອກຫາເງນິທຶນໃນການສະໜບັສະ

ໜນູງານເທດສະການຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ເປັນຜູໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໂດຍ

ເຄອືຂາ່ຍເອງ.  

 
5.5.3 ການແບງ່ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງສະມາຊກິເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ (DMN) 

 ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ົ່ງເສີມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມບີດົບາດ

ສາໍຄນັ ຕ່ໍກບັງານເທດສະການດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ເຄືອຂ່າຍພ ັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ ົ່ ງເສີມຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ(ຊີ້ນາໍງານ

ເທດສະການ). ເຄອືຂາ່ຍມຄີວາມເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ກບັງານເທດສະການສະເພາະ ເຊິ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍຍດຸ

ທະສາດຂອງເຄອືຂາ່ຍທ່ີໄດມ້ກີານກະກຽມເປັນຜູສ້ະໜບັສະໜນູເບືອ້ງຕ ົນ້ໃນການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ການ

ສືບຕ່ໍງານເທດສະການ. ກລໍະນນີີ ້ເຄືອຂາ່ຍຄວນເຫັນດ ີແລະ ດາໍເນນີການຕາມສິດສະເພາະເພ່ືອ

ຮບັປະກນັເງ ື່ອນໄຂທ່ີເປັນໄປໄດທ່ີ້ສຸດຕ່ໍກບັຍຸດທະສາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. 

ຕວົຢ່າງ: ເຄືອຂາ່ຍມສີິດດາ້ນການຕ ັງ້ຊື່ , ການຮບັປະກນັວາ່ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຖກືຕອ້ງຕາມລກັສະນະສະເພາະ ຕາມສນັຍາລກັຂອງງານເທດສະການ ແລະ

ມບີດົບາດຫຼາຍທ່ີສດຸໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັງານມະຫະກາໍ. 

ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ

ງານເທດສະການ. ບາງງານມະຫະກາໍມປີະໂຫຍດໃນການສະໜບັສະໜນູຍດຸທະສາດຂອງເຄືອຂາ່ຍ 

ແຕວ່າ່ເຄອືຂາ່ຍອາດຈະມທີງັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ມບີດົບາດເບືອ້ງຕ ົນ້ໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ

ນ ັນ້. ໃນບາງກລໍະນ,ີ ເຄືອຂາ່ຍອາດຈະຕອ້ງຕດັສິນໃຈໃນການສະໜບັສະໜນູບນັຊີລາຍການງານ

ເທດສະການຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນຍດຸທະສາດສາໍຄນັ ຕ່ໍຍດຸທະສາດຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ການ

ສະໜບັສະໜນູນີອ້າດເປັນໃນຮບູແບບການໃຫ້ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ (ຜູສ້ະໜບັສະໜນູ) ຫືຼ ຮບູແບບການ

ຄ້າຂາຍແລກປ່ຽນ. ບນັດາຫຼກັການ ແລະ ຂໍ້ຕກົລງົສາໍລບັການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນງານ

ເທດສະການນ ັນ້ຄວນສາ້ງຂຶນ້ກອ່ນມງີານເທດສະການ. ຕວົຢາ່ງ: ກອບເວລາໃນການສະໜບັສະໜນູ, 

ການກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ສິດໜ້າທ່ີອື່ ນໆ, ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເຄືອຂາ່ຍຕ່ໍກບັ

ງານເທດສະການ, ການເຊືອ້ເຊນີບນັດາແຂກເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ອື່ ນໆ.  

ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃຫກ້ານໂຄສະນາງານ

ເທດສະການ. ໃນຂະນະທ່ີຫຼາຍໆງານມະຫະກາໍກບ່ໍໍແມນ່ ຍດຸທະສາດບລິູມະສດິຂອງເຄອືຂາ່ຍ ທ່ີຈະ

ຕອ້ງໄດສ້າ້ງ ຫືຼ ໃຫ້ການສະໜບັສະໜູນງານ, ແຕງ່ານເທດສະການເລ່ົານ ັນ້ ກໍ່ ແມນ່ອງົປະກອບ
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ສາໍຄນັຂອງບນັຊຜີະລິດຕະພນັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ເຄອືຂາ່ຍຄວນສະໜອງກນົໄກ

ແລະ ຊອ່ງທາງສາໍລບັການປະຊາສາໍພນັ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີສສີນັຂອງງານເທດສະການ ທ່ີເກດີຂຶນ້ຢູ່

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ເຄອືຂາ່ຍຈະຕອ້ງເຮັດສາໍເລັດການສ ົ່ງເສມີບນັດາງານເທດສະການ

ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໜ້າວຽກຂອງເຄືອຂາ່ຍ ດວ້ຍການສ ົ່ງເສີມທາງເວັບໄຊຂອງເຄືອຂາ່ຍ, ງານເທດ 

ສະການທ່ອງທ່ຽວ, ຜາ່ນຫອ້ງການຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຂອງເຄືອຂາ່ຍ, ຜາ່ນສື່ ມວນຊນົ ແລະ ໂຄງການ

ປະຊາສາໍພນັ ເປັນຕ ົນ້.  

 ໂດຍອີງຕາມຍດຸທະສາດຂອງເຄືອຂາ່ຍແລວ້, ຈະຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາປດັໄຈຕາ່ງໆ ໃນການ

ສາ້ງຕ ັງ້, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູງານເທດສະການ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

• ເປັນງານເທດສະການລະດບັໂລກ. ຕວົຢ່າງ: ມະຫະກາໍກລິາຊງິແຊມ້ໂລກ ແລະ ມະຫະກາໍ

ດາ້ນວດັທະນະທາໍ ເຊິ່ ງຄວນພິຈາລະນາໃນການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຕິດຕາມປະ

ເມນີຜນົຕາມຄນຸຄາ່ຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ, ຕາມການຄາດຄະເນດາ້ນການເງນິ ແລະ

ທາ່ແຮງຜນົຕອບແທນດາ້ນການລງົທຶນ. 

• ການລງົທຶນໃສງ່ານເທດສະການລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຍຸດທະສາດທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການການປະເມນີຜນົຕາມປດັໄຈຕາ່ງໆຄື: ທ່າແຮງຜນົຕອບແທນ

ດາ້ນການລງົທຶນ, ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ, ການເຜີຍແຜ່

ທາງສື່ ເປັນຕ ົນ້.  

• ສິ່ ງທ່ີຄວນພິຈາລະນາອື່ ນໆ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

- ສິ່ ງທ່ີເສີມຂະຫຍາຍການຍກົຍອ້ງຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງສິ່ ງດງຶດດູທາງການທອ່ງທ່ຽວ 

ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນງານເທດສະການ ແລະ ມນັແມນ່ບນັຊຜີະລິດຕະ

ພນັ ແລະ ສິ່ ງດງຶດດູທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  

- ການຈດັງານເທດສະການໃນຊອ່ງນອກລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ 

- ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູງານເທດສະການ ແລະ ການກາໍນດົໃຫມ້ງີານມະຫະກາໍຕະຫຼອດ

ປີ. 

- ໃຫ້ມສີະມາຄມົຕວົແທນດ້ານຜນົປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊນົກບັງານເທດສະການ ແລະ

ປະໂຫຍດດາ້ນເສດຖະກດິຕ່ໍກບັພ້ືນທ່ີ ທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັປະໂຫຍດ ແລະ ພ້ືນທ່ີຫາ່ງໄກຄວາມ

ຈະເລີນ.  
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• ຍດຸທະສາດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັງານເທດສະການທ່ີຈດັຂຶນ້ຫຼາຍປີຕ່ໍຄ ັງ້ ຄວນສາ້ງຂຶນ້ 

ໂດຍມກີານກາໍນດົຈດຸປະສງົຂອງງານຢ່າງຈະແຈງ້, ກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຊບັພະຍາ 

ກອນ ແລະ ກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດທ່ີເຊື່ ອມໂຍງກບັການພດັທະນາ.  

• ມວ່ນຊື່ ນ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ.   

ກລໍະນສີກຶສາ: ບໍລິສດັໂກເທິນເບກີ, ປະເທດສະວເີດັນ: ການຮວ່ມມດືາ້ນງານເທດສະການ 

     ບໍລິສດັໂກເທິນເບີກ ແມນ່ເມອືງໂກເທິນເບີກ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍເປັນເຈົ້າຂອງຮວ່ມກນັ, 

ເຊິ່ ງມເີປ້ົາໝາຍໃນການສາ້ງ ເມອືງໂກເທິນເບີກ ໃຫເ້ປັນໜ່ຶງໃນຕວົເມອືງນາໍໜ້າດາ້ນງານມະຫະ 

ກາໍຂອງເອລີບົ. ພະແນກການຮວ່ມມດືາ້ນງານເທດສະການໄດມ້ກີານໂຄສະນາດາ້ນຄວາມອດຸມົຮ ັງ່ມ ີ

, ນາໍສະເໜີງານມະຫະກາໍໃໝ່ໆ  ດວ້ຍການສາ້ງສິ່ ງດງຶດດູ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີໃຫເ້ກດີມບີນັດາງານ

ມະຫະກາໍໃໝ່ໆ ເຊິ່ ງໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ພດັທະນາງານເທດສະການແຂງ່ຂນັກລິາທ່ີມ ີ

ເປັນປະຈາໍ ດວ້ຍການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ການຮວ່ມມກືບັເຈົ້າຂອງສະໜາມກລິາ ແລະ ຜູ້ຈດັງານ 

ໂດຍການຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັຜູຈ້ດັງານເທດສະການ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການ ເຊ່ັນ: ການບໍລິຫານ

ຈດັການໂຄງການ, ບໍລິສດັໂກເທິກເບກີ ໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລະບບົງານເທດສະການດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• “ງານເທດສະການ” ລະບບົການວາງແຜນແບບໃໝ່ ທ່ີລວບລວມເອົາຂໍມ້ນູຕວົເລກກຽ່ວກບັ

ການຢືນຢນັ ແລະ ຈາໍນວນງານເທດສະການທ່ີຕ ັງ້ໄວເ້ຖງິ ປີ 2020 

• “Evsamvardet” ຮູບແບບການປະເມນີທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງງານ

ເທດສະການຢາ່ງຊດັເຈນ ສາໍລບັໂກເທິນເບີກ ແລະ ພາກພ້ືນນີ ້ທງັເປັນການໃຫຂໍ້ສ້ະດວກ

ໃນການສມົທຽບລະຫວາ່ງບນັດາປະເພດງານເທດສະການຕາ່ງໆ.  

 

5.6 ການກາໍນດົລາຍການທ່ີສາ້ງປະສບົການດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ  
 ເມ ື່ອຜູ້ບໍລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວບ່ໍມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານດາ້ນການກາໍນດົ

ປະສບົການ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພນັທ່ອງທ່ຽວ, ດາ້ນການປ່ຽນແປງທາງທາໍມະຊາດ, 

ດາ້ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງກຸມ່ຕະຫຼາດນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດາ້ນຄວາມຕອ້ງການມນັ

ຈຶ່ງຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ບໍ້ລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຕອ້ງນາໍສະເໜີປະສບົການດວ້ຍຮບູແບບທ່ີ

ງາ່ຍດາຍ ແລະ ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ.  

• ການກາໍນດົລາຍການເສ້ັນທາງການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ການສະໜອງຕາມການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ

ກະແສການທ່ອງທ່ຽວດວ້ຍການຫາປະສບົການ ແລະ ການເດີນທາງດວ້ຍຕນົເອງ, ການ

ພດັທະນາ ແລະ ການກາໍນດົເສ້ັນທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຕວົຢາ່ງ: ເສ້ັນທາງວງົຈອນການທອ່ງ 
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ທຽ່ວ (The Loop) ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ-ຄາໍມວ່ນ ໃຫປ້ະສບົການທອ່ງທຽ່ວຕາມຂອບເຂດທອ່ງ

ທ່ຽວທ່ີກາໍນດົໃຫ ້ແລະ ໃຫບໍ້ລິການພາຫະນະຕ່ໍນກັທ່ອງທ່ຽວ ພອ້ມທງັມກີານສະໜອງການ

ເຂ້ົາເຖິງປະສບົການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມຄີວາມສະດວກສະບາຍ. ເສ້ັນທາງທ່ອງທ່ຽວ ອາດຈະ

ພດັທະນາຂຶນ້ເພ່ືອທ່ອງທ່ຽວດວ້ຍລດົ, ດວ້ຍການຍາ່ງ, ການປີນ, ການຂີ່ ລດົຖບີ ແລະ ຮບູ

ແບບການຂນົສ ົ່ງອື່ ນໆ. 

  ການພດັທະນາເສ້ັນທາງທ່ອງທ່ຽວແມນ່ກນົໄກທ່ີດີເລີດໃນການນາໍເອົາປະສບົການ

ພອ້ມກບັຄວາມພໍໃຈຕ່ໍກບັທ່ີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ຕວົຢ່າງ: 

ຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ປະສບົການ

ດາ້ນອື່ ນໆ.  

• ຄວາມໝາຍຂອງການກາໍນດົເສ້ັນທາງທອ່ງທຽ່ວແມນ່ ເພ່ືອສາ້ງປະໂຫຍດດາ້ນປະສບົການຕ່ໍ

ຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະ ແລະ ຄວາມດງຶດດູໃຈ ໃຫກ້ບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທີມຄີວາມ

ສນົໃຈພິເສດ, ຄວາມໝາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບພິເສດຍງັສາມາດຖກືນາໍສະເໜີດວ້ຍວທີິ

ການຫຼາຍຢ່າງ ເຊ່ັນ: ກິດຈະກາໍເບິ່ ງນກົ, ກິດຈະກາໍກອັບ, ທ່ຽວຊມົວດັທະນະທາໍ ແລະ

ສະຖານທ່ີເປັນມລໍະດກົ, ກດິຈະກາໍກາງແຈງ້ ແລະ ກດິຈະກາໍພະຈນົໄພອື່ ນໆ. 

  ແນວຄດິການກາໍນດົເສ້ັນທາງ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມນັ ສາມາດລວມເຂ້ົາກນັໂດຍ

ການກາໍນດົຄວາມໝາຍຂອງເສ້ັນທາງ. ຕວົຢ່າງ: ເສ້ັນທາງດອກໄມ ,້ ເສ້ັນທາງປາວານ, 

ເສ້ັນທາງເຫ້ົຼາແວັງ, ເສ້ັນທາງພະລາດຊະວງັ ເປັນຕ ົນ້.  

5.7 ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງມລໍະດກົທາງທາໍມະຊາດ, ວດັທະນະທາໍ

ແລະ ມລໍະດກົທອ້ງຖິ່ນ 
5.7.1  ມລໍະດກົແມນ່ຫຍງັ?  

“ມລໍະດກົແມນ່ສິ່ ງທ່ີສືບທອດກນັມາແຕອ່າດີດມາເຖິງປດັຈບຸນັ ແລະ ໄປສູຄ່ນົຮຸນ່ຕ່ໍໄປໃນ

ອະນາຄດົ. ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍ ແລະ ທາໍມະຊາດ ແມນ່ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນທ່ີເປັນທງັຊຊີດິ

ແລະ ຄວາມປາຖະໜາທ່ີບ່ໍສາມາດສາ້ງທດົແທນໄດ.້ ເປັນສະຖານທ່ີທ່ີມຄີວາມເປັນເອກະລກັ ແລະ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊ່ັນ: ປ່າອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ, ຮບູສາມລຽ່ມປີລາມດິທ່ີປະເທດອີຢີບ, 7 ສິ່ ງ

ມະຫດັສະຈນັຂອງໂລກ (Great Barrier Reef) ພ້ືນທ່ີແນວປະກາລງັທ່ີອດຸມົສມົບນູໄປດວ້ຍສິ່ ງທ່ີມ ີ

ຊີວິດໃຕ້ນ ໍາ້ ທ່ີປະເທດອສົຕຣາລີ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກາໍທ່ີ ເກົ່ າແກ່ (ປະສາດBaroque 

cathedrals) ທ່ີອາເມລິກາລາຕນິ ແມນ່ແຫຼງ່ມລໍະດກົໂລກ”  
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 ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍວາ່ມລໍະດກົຕ່ໍມາ ໄດກ້ວມເອົາທງັສະຖານທ່ີທາງທາໍມະຊາດ, ວດັທະນະ 

ທາໍ ແລະ ເປັນໄດທ້ງັສິ່ ງທ່ີມະນດຸສາ້ງຂຶນ້ ເຊ່ັນ: Taj Mahal ປະເທດອນິເດຍ ຫືຼ ສິ່ ງທ່ີທາໍມະຊາດ

ສາ້ງຂຶນ້ ເຊ່ັນ: Galapagos Islands. 

 ສາໍລບັຄນົພ້ືນເມອືງ ແມນ່ຄນົດ ັງ່ເດມີຂອງພ້ືນທ່ີ ເຊ່ັນ: ຄນົພ້ືນເມອືງໃນປະເທດອສົຕຣາລີ ຫືຼ 

ຄນົພ້ືນເມອືງ Quechua ອນິເດຍ ໃນອາຟຣກິາໃຕ.້ ສາໍລບັມລໍະດກົທອ້ງຖິ່ນ ໝາຍເຖງິທກຸດາ້ນທ່ີ

ເປັນຊວີດິການເປັນຢູດ່ ັງ່ເດມີເລ່ີມຈາກສິ່ ງທ່ີສາ້ງຂຶນ້ເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງຫດັຖະກາໍ, ເຄື່ ອງສລິະປະ, ສິ່ ງທ່ີເປັນ

ປະສບົການ ເຊ່ັນ: ການຟ້ອມລາໍ, ພິທີກາໍ, ຄວາມເຊື່ ອ ແລະ ຄນຸຄາ່ປະຊາຊນົສາ້ງຂຶນ້. 

 ເຖງິແມນ່ວາ່ລກັສະນະສະເພາະຂອງມລໍະດກົອາດມຄີວາມແຕກຕາ່ງ ແຕກ່ານພດັທະນາ, ສ ົ່ງ 

ເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບນັດາປະເພດທ່ີມຄີວາມແຕກຕາ່ງຂອງມລໍະດກົເຫ່ົຼານີມ້ຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກນັ ແລະ

ຈະໄດສ້ນົທະນາໃນຫວົຂໍນ້ີ.້  

5.7.2 ເປັນຫຍງັຈຶ່ງຕອ້ງມກີານບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງສະຖານທ່ີທາງມລໍະດກົ?.  

 ຊບັພະຍາກອນທ່ີເປັນມລໍະດກົ ແມນ່ແຮງດຶດດງູສາໍຄນັໃນການກະຕຸນ້ການເດີນທາງສູຈ່ດຸ  

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທ່ີຖກືຢ້ຽມຢາມຫຼາຍທ່ີສດຸໃນໂລກ ໄດແ້ກແ່ຫຼ່ງທ່ອງ

ທ່ຽວທາງທາໍມະຊາດ. ອທິຸຍານແຫງ່ຊາດ, ແຫຼງ່ມລໍະດກົໂລກ ແລະ ແຫຼງ່ມລໍະດກົອື່ ນໆ. ຕາມທິດ

ສະດແີລວ້, ການຮກັສາຊບັສນິຈາໍພວກນີໃ້ຫເ້ປັນຜະລິດຕະພນັສາໍລບັການບໍລິໂພກທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ແມນ່ການປະຕບິດັທ່ີມເີຫດມຜີນົ ຖາ້ບ່ໍມກີານບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຊອບກເໍປັນການຍາກ

ທ່ີຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດໄດ.້  

 ຜະລິດຕະພນັທ່ີມຄີວາມແຕກຕາ່ງທ່ີຖກືພດັທະນາຂຶນ້ສະເພາະເພ່ືອການທອ່ງທຽ່ວ ມທີງັໝດົ

ສິ່ ງດງຶດດູທ່ີເປັນມລໍະດກົບ່ໍໄດຕ້ ັງ້ໃຈພດັທະນາຂຶນ້ສາໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ, ດ ັ່ງນ ັນ້, ຈຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມ ີ

ການພດັທະນາ ແລະ ມຍີດຸທະສາດໃນການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງທ່ີສອດຄອ່ງກນັ. ຜູບໍ້ລິຫານແຫຼງ່ທ່ອງ

ທຽ່ວມລໍະດກົຈະຕອ້ງຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ດາ້ນການອະນລຸກັ ແລະ ການປກົປກັ

ຮກັສາພ້ືນທ່ີດວ້ຍງບົປະມານທ່ີຈາໍກດັ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັການໃຫບໍ້ລິການນກັທອ່ງທຽ່ວໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່

ທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້  ສະຖານທ່ີຈະຕອ້ງມກີານບໍລິຫານຈດັການເພ່ືອຮກັສາມລໍະດກົຈາກການຊມົໃຊທ່ີ້ເກນີ

ຂອບເຂດ, ການຊມົໃຊໃ້ນທາງທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ການທາໍລາຍຈາກການຢຽບຢໍ່າຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ.  

 ຖາ້ສະຖານທ່ີທາງມລໍະດກົຫາກມກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍສະເໜີທ່ີບ່ໍດຈີະເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງ

ມລໍະດກົນ ັນ້ບ່ໍມຄີນຸນະພາບ ທງັຕວົແຫຼງ່ມລໍະດກົເອງ ແລະ ປະສບົການທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັ ເຊິ່ ງ

ຈະເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມຮູສ້ກຶດາ້ນລບົ ແລະ ບ່ໍກບັມາຢຽ້ມຢາມອກີ.  

 ສະເພາະການທ່ອງທ່ຽວທາງມລໍະດກົທ້ອງຖິ່ ນ ສາມາດປບັປ່ຽນວດັທະນະທາໍໃຫ້ກາຍເປັນ

ສິນຄາ້ໄດ ້ໂດຍຕອ້ງໃຫ້ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ໃຫ້ຄາໍປຶກສາຕ່ໍກບັສິ່ ງທ່ີເປັນ
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ມລໍະດກົຂອງເຂົາເຈົ້າດວ້ຍຄວາມເຕັມໃຈ. ໃນດາ້ນນກັທ່ອງທ່ຽວ, ມນີກັທ່ອງທ່ຽວປະເພດທ່ີມຄີວາມ

ຕອ້ງການຢາກຊອກຫາປະສບົການທ່ີເປັນຄວາມຈງິ, ທ່ີເປັນຂອງແທ,້ ທ່ີມຄີວາມໝາຍໃນຕວົຂອງມນັ

ເອງນ ັນ້ມຈີາໍນວນເພ່ີມຂຶນ້. ຄວາມສາໍເລັດຂອງການທອ່ງທຽ່ວທາງມລໍະດກົທອ້ງຖິ່ ນ ຈະຂຶນ້ກບັການ

ສະໜບັສະໜນູຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາຄວາມສມົບນູ ແລະ ຊບັ

ສມົບດັທາງວດັທະນະທາໍ ໄປພອ້ມກນັກບັການຕອບສະໜອງປະສບົການໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວດວ້ຍຄນຸ

ນະພາບ ແລະ ປະສບົການດາ້ນຄວາມໄວວ້າງໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ລວມເຖງິການກາໍນດົກຸມ່ຕະຫຼາດ

ເປ້ົາໝາຍຕາມຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະ.  

   ແຫຼງ່ມລໍະດກົທ່ີສາໍຄນັຫຼາຍແຫງ່ໃນໂລກ ໄດຖ້ກືຂຶນ້ທະບຽນເປັນແຫຼງ່ມລໍະດກົໂລກ ໂດຍ

ອງົການອຍຸແນສໂກ (UNESCO) - ເພ່ືອເປັນການເພ່ີມຄວາມຮບັຮູຕ່ໍ້ແຫຼງ່ມລໍະດກົ ແລະ ໃຫກ້ານ

ຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການອະນລຸກັ. ແຫຼ່ງມລໍະດກົທ່ີຍງັບ່ໍໄດຜ້າ່ນການຂຶນ້ທະບຽນ ກຍໍງັຕອ້ງໄດຮ້ບັການ

ບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງຢາ່ງລະມດັລະວງັເຊ່ັນດຽວກນັ.  

 ກລໍະນສີກຶສາ: ພະລາດຊະວງັວນິເຊ,ີ ປະເທດອງັກດິ 

    ພະລາດຊະວງັວນິເຊ ີເປັນປຣະສາດທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸໃນໂລກ ແລະ ເປັນເຮອືນຂອງພະລາຊນີຂີອງປະເທດ

ອງັກດິ. ພະລາດຊະວງັແຫງ່ນີໄ້ດຕ້ອ້ນຮບັຜູມ້າຢຽ້ມຢາມເຖງິ 1 ລາ້ນຄນົ ຕ່ໍປີ. ພະລາດຊະວງັນີໄ້ດຖ້ກືສາ້ງ

ຂຶ້ນໃນສດັຕະວດັທີ 11 ເຊິ່ ງໂຄງສາ້ງຂອງສະຖານທ່ີບາງສວ່ນ ມຄີວາມຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ 

ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງຜູມ້າຢຽ້ມຢາມ. ສະຖານທ່ີນີໄ້ດຈ້າ້ງພະນກັງານບໍລິຫານກຽ່ວກບັນກັທອ່ງທຽ່ວລຸມ່ນີ:້ 

• ອາຄານບອ່ນຂາຍປ້ີເຂົ້າຊມົຢູບໍ່ລິເວນຝາກາໍແພງພະລາດຊະວງັໄດມ້ກີານປ້ອງກນັບໍລິເວນທ່ີນກັທອ່ງ

ທຽ່ວຕ່ໍແຖວກນັເປັນບໍລິເວນກວາ້ງ ການປ້ອງກນັປະກອບດວ້ຍມາດຕະການຮກັສາຄວາມປອດໄພທ່ີ

ມປີະສິດທິພາບລະດບັສງູ, ໃຫບໍ້ລິການພະນກັງານນາໍທ່ຽວ ແລະ ການນາໍທ່ຽວໃນຫຼາຍພາສາ, ມ ີ

ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນຫອ້ງນ ໍາ້ຢາ່ງຫວງຫຼາຍທ່ີຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການພິເສດຂອງນກັ

ທອ່ງທຽ່ວ.  

• ກາໍນດົລາຍການຢຽ້ມຢາມພະລາດຊະວງັໄວທ່ີ້ໂຮງແຮມທອ້ງຖິ່ນເພື່ ອກະຕຸນ້ໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວພກັເຊົາ

ດນົຂຶນ້ ແລະ ກາໍນດົໄວທ່ີ້ສະຖານລີດົໄຟເພື່ ອກະຕຸນ້ໃຫຜ້ ູຄ້ນົທ່ີໃຊບໍ້ລິການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະມາ

ຢຽ້ມຢາມພະລາດຊະວງັ.  

• ການແຈກໃບປິວພອ້ມແຜນທ່ີ ແລະ ຂໍຄ້ວາມອະທິບາຍສາໍລບັນກັທອ່ງທຽ່ວເພື່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສາມາດ

ວາງແຜນດາ້ນເວລາໄດດ້ຂີຶນ້ໃນການມາຢຽ້ມຢາມໃນກາໍແພງພະລາດຊະວງັ. 

• ເປີດຫອ້ງພກັພິເສດໃນຂະນະທ່ີຮກັສາລາຄາຄາ່ເຂົ້າຊມົໄວຄ້ເືກົ່ າໃນລະດທ່ີູນກັທອ່ງທຽ່ວມາຫຼາຍ. 
  

 ການພດັທະນາແຫຼງ່ມລໍະດກົເພ່ືອການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດໃຫປ້ະໂຫຍດຫຼາຍດາ້ນ ທ່ີສາມາດ

ສາ້ງການຮບັຮູໃ້ນດາ້ນຄຸນຄາ່ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງແຫຼ່ງມໍລະດກົນ ັນ້ ພ້ອມທງັເປັນການສາ້ງ

ຄວາມພາກພມູໃຈໃຫ້ແກປ່ະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາພ້ືນທ່ີອີກດວ້ຍ. ນອກນີ ້ນກັ
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ທ່ອງທ່ຽວຍງັເປັນຜູສ້ະໜອງລາຍໄດໃ້ນການຮກັສາແຫຼງ່ມລໍະດກົ ແລະ ປະກອບສວ່ນໃນການສາ້ງ

ເສດຖະກດິໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍການຊື້ເຄື່ ອງທ່ີລະນກຶ, ອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ, ໃຊບໍ້ລິການຂນົສ ົ່ງ ແລະ

ສະຖານທ່ີພກັແຮມອກີດວ້ຍ. ການພດັທະນາມລໍະດກົທອ້ງຖິ່ນເພ່ືອການທອ່ງທຽ່ວ ຍງັສາມາດສ ົ່ງເສມີ

ດາ້ນລາຄາ. ຄວາມສນົໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຕ່ໍກບັຊວີດິການເປັນຢູທ່ອ້ງຖິ່ ນສາມາດຮບັປະກນັວາ່ ສິ່ ງ

ທ່ີເຄຍີປະຕບິດັກນັມາຈະບ່ໍສນູຫາຍໄປ.  

5.7.3 ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງແຫຼງ່ມລໍະດກົ 

 ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີມາຢ້ຽມຢາມແຫຼງ່ມລໍະດກົນ ັນ້ ຕອ້ງເຮັດຕາມຫຼກັການ

ຄວາມຍືນຍງົ ແລະ ຄວາມເຕີບໂຕທາງການຄາ້. ໃນຂະນະດຽວກນັກມໍຈີດຸປະສງົພ້ືນຖານໃນການ

ອະນລຸກັ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ, ການປະກອບສວ່ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິນ ັນ້ຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມ

ຕ່ໍເນື່ ອງດາ້ນທລຸະກດິບໍລິການ ແລະ ການຈາ້ງງານໃນພ້ືນທ່ີ, ຕວົຢ່າງ: ສະຖານທ່ີພກັແຮມ, ຜູໃ້ຫ້

ບໍລິການນາໍທ່ຽວ, ຮາ້ນອາຫານ, ຮາ້ນຄາ້ຍອ່ຍ, ບໍລິການເເຕັກຊ ີແລະ ອື່ ນໆ. ນອກຈາກນີ ້ຕອ້ງມ ີ

ການພດັທະນາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖງິ, ມກີານນາໍສະ  

ເໜີແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວຢ່າງມປີະສິດທິພາບ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມຢ່າງເໝາະສມົ. ພອ້ມ

ກນັນີຍ້ງັມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງມສີິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ

ຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ສນູນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ສກຸສາລາ (ສນູປ່ິນປວົ) ແລະ ຮາ້ນອາຫານ ຫືຼ ຮາ້ນ

ກາເຟ ເປັນຕ ົນ້.  

 ສວ່ນປະກອບທ່ີຊດັເຈນ ທ່ີເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງປະສບົຜນົສາໍເລັດ ແມນ່ການມສີາຍສາໍພນັທ່ີ

ດ ີລະຫວາ່ງພາກສວ່ນທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົກບັແຫຼງ່ມລໍະດກົ ເຊິ່ ງປະກອບມ:ີ  

• ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການດາ້ນໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ (ຕາມປກົກະຕິແລວ້ແມນ່ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ, ອາໍນາດ

ການປກົຄອງແຂວງ ຫືຼ ລດັຖະບານຂ ັນ້ສນູກາງ) 

• ຜູບໍ້ລິຫານຄຸມ້ຄອງແຫຼງ່ທ່ອງທ່ຽວ (ລດັຖະບານ, ກຸມ່ສາສະໜາ, ອງົການອາສາສະໝກັ ຫືຼ 

ພາກທລຸະກດິ)  

• ຜູບໍ້ລິຫານຄຸມ້ຄອງການສະໜບັສະໜນູການບໍລິການດາ້ນໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ (ຕາໍຫຼວດທ່ອງ

ທ່ຽວ, ບໍລິການຖິມ້ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຜູ້ບໍລິການອານາໄມຫນົທາງ, ບໍລິການດາ້ນສຂຸະພາບ, ຜູ້ໃຫ້

ບໍລິການສນັຍານໂທລະສບັ) ແລະ ບນັດາຜູເ້ຮັດການຄາ້ຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການສະຖານ 

ທ່ີພກັແຮມ, ຮາ້ນຄາ້ຍອ່ຍ, ຮາ້ນອາຫານ, ບໍລິສດັທ່ອງທ່ຽວ, ພະນກັງານນາໍທ່ຽວ, ບໍລິການ

ລດົເເຕັກຊ.ີ  
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ກໍລະນີສຶກສາ: ຊານຕິເອໂກ ເດີ ຄອມໂພດສລາ, ປະເທດສະເປນ : ການບໍລິຫານຈດັການເມອືງ

ປະຫວດັສາດ 

    ຊານຕິເອໂກ ເດ ີຄອມໂພດສລາ, ເມອືງຫຼວງຂອງກາລເຊຍ ເປັນເມອືງປະຫວດັສາດທ່ີມກີານສາ້ງຕ ັງ້

ໃຫເ້ປັນໜຶ່ ງໃນສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸຂອງປະເທດສະເປນ. ຊານຕິອາໂກ ມທີາ່ແຮງໃນການດງຶ

ດດູນກັທ່ອງທ່ຽວ ໃນຖານະເປັນເມອືງເກົ່ າທ່ີຕ ັງ້ຢູ່ຈດຸສນູກາງຂອງເມອືງ ເຊິ່ ງໄດຖ້ກືປະກາດໃຫເ້ປັນເມອືງ

ມໍລະດກົໂລກ ໂດຍອງົການອຸຍແນສໂກ ໃນປີ 1985. ເມອືງດ ັ່ງກ ່າວໄດ້ປະສບົຜນົສາໍເລັດດ້ານ

ການທອ່ງທຽ່ວໃນຖານະທ່ີເປັນເມອືງປະຫວດັສາດ ທ່ີຂຶນ້ກບັການຮວ່ມມກືນັໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍຂອງ

ເມອືງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການວາງແຜນກຽ່ວກບັຕວົເມອືງ, ການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ, ວຽກງານວດັທະນະທາໍ

ແລະ ຄວາມປອດໄພ ລວມເຖິງການກາໍນດົຍຸດທະສາດດາ້ນການຮອງຮບັນກັທ່ອງທ່ຽວ. ໂດຍຄວາມ

ສອດຄອ່ງກບັຍຸດທະສາດການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຜນການຕະຫຼາດທ່ີສະເພາະເຈາະຈງົ,   

ການທອ່ງທຽ່ວຈຶ່ງມກີານປະສມົກມົກຽວກນັ ແລະ ມຍີດຸທະສາດທ ົ່ວໄປຂອງເມອືງເປັນຕວົສະໜບັສະໜນູ ທ່ີ

ໄດພ້ິຈາລະນາໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນໜຶ່ ງໃນຫຼາຍຂະແໜງການກດິຈະກາໍໃນໂຄງສາ້ງຕວົເມອືງທ່ີມຄີວາມ

ຊບັຊອ້ນ.  ອງົປະກອບບາງຢາ່ງຂອງວທີິດ ັງ່ກາ່ວປະກອບດວ້ຍ:  

• ແຜນລວມຂອງກດົລະບຽບຕວົເມອືງ ເຊິ່ ງເມອືງເກົ່ າໄດຖ້ກືລວມເຂົ້າກນັກບັຕວົເມອືງໃຫຍ ່ໂດຍມ ີ

ການບໍລິຫານຈດັການໃນຫຼາຍໜາ້ທ່ີວຽກງານໄປຕາມເສດຖະກດິທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ.  

• ມແີຜນການແບບພິເສດໃນການປກົປກັຮກັສາເມອືງເກົ່ າ ແລະ ການຟ້ືນຟສູະພາບຂອງເມອືງ ເພື່ ອ

ຮກັສາ ແລະ ຟ້ືນຟອູາຄານ, ໂຄງສາ້ງຂອງຕວົເມອືງທ່ີເປັນຕວົເມອືງເກົ່ າໃຫຄ້ງົໄວ.້  

• ການກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງວງົວຽນ ເພື່ ອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແອອດັ ແລະ ປບັປງຸເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖງິຕວົເມອືງ

ໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ 

• ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດາ້ນໂຄງລາ່ງພື້ນຖານໃນການຮອງຮບັນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີສາໍຄນັ, ການສາ້ງເຄືອ

ຂາ່ຍບອ່ນຈອດລດົທ່ີກວາ້ງຂວາງໃກກ້ບັໃຈກາງຕວົເມອືງໃຫຍ ່ແລະ ສະຖານທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີສາໍຄນັ

ຂອງພນົລະເມອືງ. 

• ການສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກເພື່ ອເພີ່ ມເຕີມໃນຕວົເມອືງທອ່ງທຽ່ວ, ຈດັສນັສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຂອບເຂດການທ່ອງທ່ຽວທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ ເຊ່ັນ: ສນູສິລະປະຍກຸ, 

ສນູງານວາງສະແດງ, ຫອ້ງປະຊຸມແບບກາລິເຊຍ ເປັນຕ ົນ້.  

    ອກີດາ້ນໜຶ່ ງແມນ່ການສາ້ງເມອືງຊານຕເິອໂກໃຫເ້ປັນເຂດປກົຄອງຕນົເອງຂອງກາລິເຊຍ ແລະ ສະພາ

ຕວົເມອືງຊານຕິເອໂກ ເດ ີຄອມໂພດສລາ ເຮັດໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງດາ້ນນະໂຍບາຍການອະນລຸກັຮກັສາຕວົ

ເມອືງເກົ່ າ ແລະ ມກີານກາໍນດົຍດຸທະສາດໃນການພດັທະນາໂຄງລາ່ງພື້ນຖານດາ້ນວດັທະນະທາໍ.  

 

 ດາ້ນຕວົແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວເອງ, ມບີາງຂ ັນ້ຕອນທ່ີດ ີທ່ີສາມາດນາໍມາປະຕິບດັ. ໃນດາ້ນຂ ັນ້ຕອນ

ການຄຸມ້ຄອງນກັທອ່ງທຽ່ວໂດຍສະເພາະນ ັນ້ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຮບູ ທີ 26 ເຊິ່ ງສາມາດນາໍໃຊ້
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ເພ່ືອກາໍນດົຈດຸປະສງົຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຮບັປະກນັການຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  

ຮບູທີ 26: ຂ ັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ການກວດສອບແຫຼງ່ມລໍະດກົ:  

• ມນີະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຫຍງັແດ?່ 
• ນກັທອ່ງທ່ຽວແມນ່ໃຜ? 
• ອນັໃດເປັນສິ່ ງຈງູໃຈ, ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ແບບແຜນຂອງນກັທອ່ງທ່ຽວ? 
• ມນີກັທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍປານໃດ ແລະ ໃຊຈ້າ່ຍຫຼາຍປານໃດ? 
• ແມນ່ຫຍງັເປັນທາ່ແຮງຂອງນກັທອ່ງທ່ຽວ? 
• ມພີາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃດແດ ່ແລະ ເຂົາເຈ້ົາໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັເລ່ືອງຫຍງັ? 
• ມກີານກາໍນດົຂອບເຂດ ແລະ ກາໍນດົຄວາມສາມາດຮອງຮບັຄແືນວໃດ?  
• ໃຜເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ຍອ້ນຫຍງັ? 
• ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດທ້າງໃດແດ ່ແລະ ແມນ່ຫຍງັເປັນຂໍຈ້າໍກດັ? 

 

ແຜນການຄຸມ້ຄອງນກັທອ່ງທຽ່ວ:  

• ການກາໍນດົ/ຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດທ່ີເໝາະສມົເພ່ືອດຶງດດູນກັທ່ອງທ່ຽວ 
• ນາໍໃຊບ້ນັດາເຄື່ ອງມື່ຕາ່ງໆໃນການຄຸມ້ຄອງນກັທອ່ງທ່ຽວໃນພ້ືນທ່ີ 

• ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນດວ້ຍການຮວ່ມມກືບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ 

ປະເມນີຜນົກະທບົຈາກນກັທອ່ງທ່ຽວ ແລະ ວທີິທາງແກໄ້ຂ 
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5.7.4 ການຄຸມ້ຄອງພຶດຕກິາໍນກັທອ່ງທຽ່ວ  

 ມເີຄື່ ອງມຫຼືາຍແບບທ່ີໃຊໃ້ນການຄຸມ້ຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຄີວາມບອບບາງ ເພ່ືອແນະນາໍ

ແລະ ຄວບຄມຸພຶດຕກິາໍນກັທອ່ງທຽ່ວ ເຊິ່ ງສະຫຸຼບໄວໃ້ນຕາຕະລາງທີ 13. 
 

ຕາຕະລາງ ທີ 13: ການຄຸມ້ຄອງນກັທອ່ງທຽ່ວໃນແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວມລໍະດກົ17 

ວທີິການ ຕວົຢາ່ງ  

ກາໍນດົກດິຈະກາໍທາງການ

ຕະຫຼາດ 

ການໂຄສະນາແຫຼງ່ມລໍະດກົໜຶ່ ງໃຫກ້ວມລວມເອົາແຫຼງ່ອື່ ນ ເພື່ ອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມຄວາມແອອດັ
ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນພື້ນທ່ີ ມເີປົ້າໝາຍໃນການໂຄສະນາທ່ີເຈາະຈງົ ແລະ ເລ່ັງໃສຕ່ະຫຼາດທ່ີ
ຕອ້ງການ 

ກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂຍດຸທະສາດ

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ຂໍມ້ນູສິ່ ງທ່ີຄວນຍກົເວັນ້ໃນແຫຼງ່ມລໍະດກົ/ພື້ນທ່ີ  
ຂໍມ້ນູທ່ີຄວນຍກົເວັນ້ດາ້ນການສາ້ງປະສບົການທ່ີແຫຼງ່ມລໍະດກົ 

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

ໃຫກ້ານຮຽນຮູກ້ບັຜູໃ້ຊແ້ລະສະໜອງຂໍມ້ນູເລື່ ອງພຶດຕກິາໍນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີເໝາະສມົ 
ມກີະດານນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູທ່ີບອ່ນທາງເຂົ້າແຫຼ່ງມລໍະດກົ ແລະ ບໍລິເວນອອ້ມຮອບ ເພື່ ອອະທິ 
ບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຫຼ່ງມໍລະດກົແລະເພື່ ອເປົ້າໝາຍໃນການສ ົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມ 
ແລະ ການອະນລຸກັພື້ນທ່ີ.  

ການນາໍສະເໜີ ແລະ ການ
ບງັຄບັໃຊຂ້ໍກ້າໍນດົກດົ

ລະບຽບ 

ຈາໍກດັດາ້ນໄລຍະການພກັເຊົາ ຫຼື ຈາໍກດັຈາໍນວນໃນແຕລ່ະມ ື ້
ໃຊປ້ີ້ທ່ີມກີາໍນດົເວລາ 
ຫາ້ມກດິຈະກາໍທ່ີເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍແຫຼງ່ມລໍະດກົ ເຊ່ັນ: ການຕ ັງ້ແຄມ້ ຫຼື ການ
ດງັໄຟ ໂດຍສະເພາະແຫຼງ່ທາໍມະຊາດ ຫຼື ຫາ້ມການຖາ່ຍຮບູໃນແຫຼງ່ມລໍະດກົ 
ກາໍນດົການປບັໄໝ 
ການອອກໃບອະນຍຸາດ 

ກາໍນດົລາຄາ ແລະ ກອງ
ທຶນ 

ຈາໍກດັການເຂົ້າເຖງິດວ້ຍການກາໍນດົລາຄາ 
ກາໍນດົລາຄາເຂົ້າຊມົຕາ່ງກນັ ໂດຍພື້ນທ່ີ ຫຼື ລະດກູານ 
ມລີະບບົກາໍນດົຂ ັນ້ລະດບັລາຄາ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖງິແກປ່ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 
ກະຕຸນ້ໃຫມ້ກີານບໍລິຈາກໃນແຫຼງ່ມລໍະດກົ ຫຼື ຜາ່ນທາງເວັບໄຊ 

ການເຂົ້າເຖງິ 

ຈາໍກດັການເຂົ້າເຖງິພື້ນທ່ີ ທ່ີບອບບາງທາງກາຍະພາບ ເຊ່ັນ: ກາໍນດົບໍລິເວນ, ກາໍນດົທາງຫຼບົ
ຫຼີກ, ພື້ນທ່ີສຽ່ງ ແລະ ກາໍນດົເສັ້ນທາງໃຫຈ້ະແຈງ້ 
ສາ້ງເສັ້ນທາງເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຊມົໃຊພ້ື້ນທ່ີ ຕວົຢ່າງ: ສາ້ງເສັ້ນທາງຍາ່ງທິດທາງດຽວສາ້ງ
ສະຖານທ່ີຈອດລດົໃຫເ້ໝາະສມົກບັການກາໍນດົປະລິມານນກັທອ່ງທຽ່ວ ເຊິ່ ງບ່ໍຄວນກວາ້ງເກນີ
ໄປ 
ສາ້ງເສັ້ນທາງຍາ່ງໃຫມ້ຄີວາມແຂງແຮງ ແລະ ກມົກນືກບັພື້ນທ່ີ 

ກາໍນດົວທີິການຮກັສາ 
ໃຫມ້ແີຫຼງ່ມລໍະດກົທ່ີບ່ໍຖກືດດັແປງ  
ຮກັສາແຫຼງ່ໃດໜຶ່ ງດວ້ຍມາດຕະຖານທ່ີສງູກວາ່ແຫຼງ່ອື່ ນ 

  

                                            
17

 Adapted from Hall, C. and McArthur, S. (1993), Heritage Management in New Zealand and 
Australia, Oxford University Press, Oxford and Manning. R. E. (1999), Studies in Outdoor Recreation, 
Oregon State University Press, Oregon. 
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ນອກຈາກນີ ້ຍງັມຍີຸດທະສາດດາ້ນຄວາມແອອດັອີກຫຼາກຫຼາຍທ່ີສຸມໃສກ່ານຈດັການດາ້ນ

ຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕ່ໍແຫຼ່ງມໍລະດກົເອງ. ໃນລະດບັແຫຼ່ງ

ມລໍະດກົປະກອບດວ້ຍລະດບັການຄຸມ້ຄອງດ ັງ່ນີ1້8 

• ສາ້ງຕ ັງ້ອາໍນາດການປກົຄອງດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມແອອດັ; 

• ສາ້ງຕ ັງ້ກນົໄກການປຶກສາຫາລືດາ້ນບນັຫາຄວາມແອອດັທາງການທອ່ງທຽ່ວ; 

• ມກີານສື່ ສານກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ; 

• ຍກົລະດບັມາດຕະການດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫເ້ຂັມ້ຂ ົນ້ໃນລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ; 

• ພດັທະນາການອອກໃບອະນຍຸາດໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ; 

• ນາໍເອົາບນັຫາຄວາມແອອດັເຂ້ົາໃຈແຜນການຄຸມ້ຄອງ; 

• ຍກົລະດບັການໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມຂືອງກຸມ່ຄນົທ່ີເຂ້ົາມາ; 

• ນາໍສະເໜີທາງເລືອກທ່ີແຕກຕາ່ງສາໍລບັທາງເຂ້ົາສູແ່ຫຼງ່ມລໍະດກົ; 

• ປບັປງຸການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງປະຕທູາງເຂ້ົາ; 

• ຍກົລະດບັພະນກັງານນາໍທຽ່ວໃນແຫຼງ່ມລໍະດກົ; 

• ຄວບຄມຸຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວ ໃນແຕລ່ະພ້ືນທ່ີ; 

• ຄຸມ້ຄອງການໄປມາຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວໃນພ້ືນທ່ີບອບບາງ; 

• ຄຸມ້ຄອງຄວາມໜາແໜນ້ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ; 

• ນາໍສະເໜີຮບູແບບພິເສດຂອງການທອ່ງທຽ່ວໃນແຫຼງ່ມລໍະດກົ; 

• ຄວບຄມຸການທອ່ງທຽ່ວທາງອາກາດບໍລິເວນກວາ້ງ; 

• ປບັປຸງການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງມລໍະດກົ, ພ້ືນທ່ີທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວມາຮອດ ແລະ ກບັຄືນຈາກແຫຼ່ງ

ມລໍະດກົ; 

• ປບັປງຸພ້ືນທ່ີທາງເຂ້ົາ; 

• ປບັປງຸຮບູແບບການໄປມາຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຕາມແຫຼງ່ມລໍະດກົ; 

• ຫຸຼດຜອ່ນການໃຊເ້ສ້ັນທາງເຂ້ົາເຖງິທ່ີຫຍຸງ້ຍາກ; 

• ປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິສາໍລບັບອ່ນທ່ີີເປ່ເພ; 

• ປບັປງຸການໄປມາຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ; 

• ຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ຂາຍສິນຄາ້ຍອ່ຍ ແລະ ຂາຍອາຫານໃນບໍລິເວນແຫຼ່ງມໍລະດກົທ່ີບ່ໍເປັນ

ລະບຽບ; 

                                            

18 World Tourism Organization (2004), Tourism Congestion Management at Natural and Cultural Site, 
UNWTO, Madrid. 
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• ປບັປງຸດາ້ນສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ມກີານຄຸມ້ຄອງໃຫດ້;ີ 

ສວ່ນໃນລະດບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວປະກອບດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງດ ັງ່ນີ:້19  

• ສາ້ງຕ ັງ້ອາໍນາດການປກົຄອງດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມແອອດັ; 

• ປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງຄວາມໜາແໜນ້ຂອງທອ້ງຖິ່ນ; 

• ປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງກດິຈະກາໍທ່ີໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົ ໃນງານເທດສະການພິເສດ; 

• ປບັປງຸສະພາບທາງກາຍະພາບຂອງລະບບົເສ້ັນທາງທອ້ງຖິ່ນ; 

• ປບັປງຸປ້າຍບອກເສ້ັນທາງ ແລະ ປ້າຍຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ; 

• ປບັປງຸສະພາບທາງກາຍະພາບຂອງລະບບົໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ; 

ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆຂາ້ງເທິງນີ ້ມາຈາກເອກະສານການຄຸມ້ຄອງຄວາມແອອດັທ່ີແຫຼງ່ທາໍມະຊາດ ແລະ

ວດັທະນະທາໍຂອງອງົການທອ່ງທຽ່ວໂລກ (UNWTO). 

5.7.5 ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ 

 ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູແມນ່ສິລະປະຂອງການສື່ ສານກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ກຽ່ວກບັການອະທິບາຍ

ຄວາມໝາຍ ຫືຼ ຄວາມສາໍຄນັຂອງສະຖານທ່ີ; ປະສບົການ; ຫືຼ ຜູຄ້ນົ. ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູທ່ີດ ີຈະ

ເກດີປະໂຫຍດຫຼາຍດາ້ນດ ັງ່ນີ:້ 

• ສາມາດເພ່ີມໄລຍະເວລາການພກັເຊົາຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວດວ້ຍການສາ້ງຄນຸຄາ່ຂອງຄວາມໝາຍ

ແລະ ຄວາມມວ່ນຊື່ ນ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ລວມເຖງິຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ຂອງເຂົາເຈົາ້ຕ່ໍກບັສິ່ ງທ່ີໄດພ້ບົເຫັນ.  

• ສາໍລບັດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ສະຖານທ່ີທາງວດັທະນະທາໍ ທ່ີມຄີວາມບອບບາງໂດຍ

ສະເພາະ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັດາ້ນພຶດຕກິາໍນກັທອ່ງທຽ່ວ, ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ ສາມາດອະທິບາຍ

ໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໃນສິ່ ງທ່ີຄວນເຮັດ ແລະ ບ່ໍຄວນເຮັດ. ຕວົຢາ່ງ: ການແຕງ່ກາຍໃຫເ້ໝາະສມົ

ເມ ື່ອເຂ້ົາໄປໃນພ້ືນທ່ີວດັທະນະທາໍ ຫືຼ ການສະແດງພຶດຕິກາໍທ່ີບ່ໍເໝາະສມົຈະເຮັດໃຫ້ເກດີ

ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ. ມນັເປັນສິ່ ງສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວ

ຊາບກຽ່ວກບັຂໍຮ້ຽກຮອ້ງຕາ່ງໆ ທງັເປັນການເຄົາລບົຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີນກັ

ທອ່ງທຽ່ວໄປຢຽ້ມຢາມ.  

• ໃນທ່ີສດຸແລວ້ ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູຍງັເຮັດໃຫ້ຈດຸປະສງົໃນການຄຸມ້ຄອງປະສບົຜນົສາໍເລັດ

ແລະ ສ ົ່ງເສມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຜູຄ້ນົທ ົ່ວໄປ ຕ່ໍກບັອງົກອນທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງແຫຼງ່ມລໍະດກົ

ແລະ ກດິຈະກາໍການຄຸມ້ຄອງຂອງເຂົາເຈົາ້.  

                                            

19 World Tourism Organization (2004), Tourism Congestion Management at Natural and 
Cultural Site, UNWTO, Madrid 



172 

 

ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູສາມາດກະຈາຍໄປຜາ່ນການມປີະຕກິລິິຍາຕ່ໍກນັ ດ ັງ່ນີ:້ 

• ໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດສ້າໍພດັໂດຍກງົ ປະກອບມ :ີ ການແນະນາໍ, ການເລ່ົາເລ່ືອງ, ສູນໃຫ້

ບໍລິການ, ບດົເພງ, ບດົເລ່ືອງ ຫືຼ ການໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມດວ້ຍປະສບົການເຮັດ

ຕວົຈງິ. 

• ການສື່ ສານທ່ີບ່ໍເປັນສວ່ນບກຸຄນົ ປະກອບດວ້ຍ: ການປະຊາສາໍພນັ, ແຜນ່ພບັ, ໃບປິວ, ປ້າຍ

ສນັຍາລກັ, ວດີໂີອການແນະນາໍ, ຮບູສລິະປະ ແລະ ສນູບໍລິການນກັທອ່ງທຽ່ວ.  

ການເລືອກໃຊວ້ິທີການນາໍສະເໜີຂໍ້ມນູແຕລ່ະປະເພດຂຶ້ນກບັແຫຼ່ງມລໍະດກົນ ັນ້ໆ ແລະ ຈາໍ

ນວນນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມາຢຽ້ມຢາມ. ສິ່ ງສາໍຄນັແມນ່ຈະຕອ້ງມກີານປຶກສາຫາລືກນັຢາ່ງກວາ້ງຂວາງກບັ

ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອກາໍນດົຂໍຄ້ວາມສາໍຄນັ ແລະ ສ ົ່ງຜາ່ນຂໍຄ້ວາມໄປສູນ່ກັທ່ອງທ່ຽວຢ່າງສະ

ໝ ໍາ່ສະເໝີ. ຕວົຢ່າງ: Aborigines ປະເທດອສົຕຣາລີ ຕອ້ງການນາໍສະເໜີຂໍ້ມນູຄວາມສາໍຄນັຂອງ

ສະຖານທ່ີແຫງ່ຄວາມຝນັ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວມພຶີດຕກິາໍທ່ີເໝາະສມົ. ຂໍມ້ນູການນາໍສະເໜີ

ນີສ້າມາດເຮັດໄດຫຼ້າຍວທີີໂດຍຜາ່ນສື່ ຕາ່ງໆທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງ. 

ກລໍະນສີກຶສາ: ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູຂອງປະເທດອດົສຕຣາລີ: Old Wilpena Station  

     ລາງວນັແຫ່ງຜນົສາໍເລັດຂອງຄາໍຂວນັ “Living with Land” ການນາໍສະເໜີຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັ Old 
Wilpena Station Heritage Site ແມນ່ຕວົຢາ່ງຄວາມສາໍເລັດຂອງການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ. ການນາໍສະເໜີ
ຂໍ້ມນູຖືກພດັທະນາໂດຍການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງອງົການມໍລະດກົທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ, 
ອງົການອະນລຸກັລະດບັພາກພື້ນ, ຊຸມຊນົ Adnyamatyhanha ແລະ ຊຸມຊນົເກົ່ າແກຂ່ອງທອ້ງຖິ່ນ.  
     ຄວາມສາໍເລັດຂອງການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູແມນ່ຜນົຂອງບນັດາປດັໄຈຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຄວາມສມົບນູຂອງ
ຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນ, ການປຶກສາຫືກນັຢ່າງເປັນປະຈາໍຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ, ມທີີມງານນາໍສະເໜີຂໍ້

ມນູທ່ີມຫີວົຄດິປະສດິສາ້ງ ແລະ ມກີານຄຸມ້ຄອງທ່ີດ.ີ  
     ຄວາມໝາຍຂອງ “Living with Land” ມເີນືອ້ໃນຫຼາຍຢາ່ງເຊ່ັນ: ຄວາມພໍພຽງ, ການຢູລ່ອດ, ການ
ປບັຕວົ ແລະ ສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ຕາມທາໍມະຊາດ. ຂໍຄ້ວາມສາໍຄນັສາໍລບັນກັທອ່ງທຽ່ວແມນ່ເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວ
ເຂົ້າໃຈແມນ່ຊວີດິທ່ີມຄີວາມເປັນທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ບ່ໍແມນ່ທ້ອງຖິ່ ນ. ປ້າຍການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ ື

ໄດບ້ອກເລື່ ອງລາວທ່ີມພີະລງັຂອງແຫຼງ່ມລໍະດກົ ແລະ ຜູຄ້ນົທ່ີອາໄສຢູທ່ີ່ນ ັນ້ ໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໄດຈ້ ື່ຈາໍ.  

 

5.8 ວຽກງານການເບິ່ ງແຍງນກັທອ່ງທຽ່ວ 
5.8.1 ຄາໍແນະນາໍ 
 ແຜນວຽກການເບິ່ ງແຍງນກັທ່ອງທ່ຽວເຮັດໃຫຍ້ດຸທະສາດຈດຸໝາຍປາຍທາງບນັລຜຸນົສາໍເລັດ

ແລະ ການຮກັສາຄນຸນະພາບດາ້ນປະສບົການສາໍລບັປະຈບຸນັແລະອະນາຄດົ ຂອງຜູຢູ້່ອາໄສ ແລະ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ. ນກັທອ່ງທຽ່ວມກັຈະຖກືເບິ່ ງວາ່ເປັນບນັຫາຂອງການທອ່ງທຽ່ວ ເຊິ່ ງໃນຂະນະດຽວກນັກໍ

ມດີາ້ນບວກ. ມນັແມນ່ຄວາມຈງິທ່ີວ່ານກັທ່ອງທ່ຽວບ່ໍໄດມ້ຄີວາມສນົໃຈສະເພາະຕ່ໍກບັຈດຸໝາຍ
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ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງເຂົາເຈົາ້ຫຼາຍກວາ່ການສາ້ງຄວາມມວ່ນຊື່ ນໃນຊວ່ງວນັພກັ. ເຖງິຢາ່ງໃດ

ກໍ່ຕາມ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈໃນປດັຈບຸນັສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ນກັທອ່ງທຽ່ວບ່ໍມຄີວາມກະຕລືືລ ົນ້ ແລະ ມີ

ຄວາມຮບັຊອບຕ່ໍກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ຕວົຢາ່ງ: ຜນົການສາໍຫຼວດຂອງ A Tearfund 

survey of UK vacationers reports20 ໄດລ້າຍງານວາ່:  

• 52 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຈະຈອງການທ່ອງທ່ຽວໃນວນັພກັກບັບໍລິສດັ ທ່ີມສີນັຍາລກັ

ຮບັປະກນັວາ່ເປັນບໍລິສດັທ່ີດ,ີ ມກີານອະນລຸກັສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະ

ໜນູທອ້ງຖິ່ນ. 

• 65 ສວ່ນຮອ້ຍ ຕອ້ງການຂໍ້ມນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັການສະໜບັສະໜນູເສດຖະກດິທ້ອງຖິ່ ນ, 

ການຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ການປະພຶດຕນົຢ່າງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບເມ ື່ອເຂ້ົາໄປ

ທອ່ງທຽ່ວ.  

5.8.2 ການຊຸກຍູວ້ຽກງານການເບິ່ ງແຍງລກູຄາ້ 

 ວທີິການທ່ີຈະປະກອບສວ່ນຊຸກຍູກ້ານເບິ່ ງແຍງລກູຄາ້ມດີ ັງ່ນີ້:໋ 

ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີຊວ່ຍເຫືຼອຊຸມຊນົ (Volunteer tourism) 

 ສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການທ່ອງທ່ຽວເອີລບົ ໄດກ້າໍນດົກດິຈະກາໍໃນວນັພກັແລງ້ຂອງນກັ

ທ່ອງທ່ຽວມສີວ່ນຮວ່ມກບັຊຸມຊນົ ໃຫເ້ປັນກະແສຂອງການພດັທະນາ. ໃນປດັຈບຸນັນີ,້ ນກັທ່ອງທ່ຽວ

ເລ່ີມມຄີວາມຕອ້ງການໃນການມສີວ່ນຮວ່ມກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອກດິຈະກາໍ

ຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນ. ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ມບີດົບາດໃນການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ທ່ີເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງຊຸມຊນົອະນລຸກັ ຫືຼ ອງົກອນດາ້ນ

ວດັທະນະທາໍ ແລະ ບໍລິສດັທ່ີໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອການທອ່ງທຽ່ວ.  

ການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານສາໍລບັນກັທອ່ງທຽ່ວ 

 ຂໍ້ມນູຂາ່ວສານເຮັດໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັຄນຸຄາ່ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂອງຈດຸ  

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທງັມຄີວາມສາໍຄນັໃນການໃຫ້ການແນະນາໍນກັທ່ອງທ່ຽວດ້ານ

ການສະແດງພຶດຕກິາໍໃຫເ້ໝາະສມົ. ການໃຫຂໍ້ມ້ນູຂາ່ວສານສາມາດເຮັດໄດຫຼ້າຍວທີິ. ຕວົຢາ່ງ: ການ

ແຈກໃບປິວ, ການອອກກດົລະບຽບ ແລະ ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ. ວທີິການຕາ່ງໆນີ ້ຄວນມໄີວທ່ີ້ສນູຂໍ້

ມນູຂາ່ວສານ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອາຄານ ຫືຼ ສະຖານທ່ີສາທາລະນະ, ທ່ີສະຖານທ່ີພກັແຮມ 

ເປັນຕ ົນ້. ເນືອ້ໃນຂອງຂໍມ້ນູທ່ີສະໜອງໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວຈະຕອ້ງເປັນຂໍມ້ນູທ່ີສະໜອງໃຫແ້ກນ່ກັທ່ອງ

                                            

20
 Tearfund (2001), Putting Ethics into Practice: A Report on the Responsible Business Practices of 65 UK-based Tour 

Operators, 
Tearfund, London. 
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ທ່ຽວກອ່ນທາງເວັບໄຊ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ລະຫວ່າງທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ.  

ໂຄງການລະດມົທຶນຈາກນກັທອ່ງທຽ່ວ21  

ການລະດມົທຶນຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວແມນ່ການສາ້ງໂອກາດໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດປ້ະກອບສວ່ນ

ທາງດາ້ນການເງນິໂດຍກງົແກປ່ະຊາຊນົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີເຂົາເຈົາ້ມາຢຽ້ມ ເພ່ືອເພ່ີມລາຍຮບັເຂ້ົາ

ໂຄງການທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນສະເພາະການລະດມົທຶນປະກອບດວ້ຍ

ຫຼາຍຮບູແບບເຊ່ັນ:   

ການເກບັຄາ່ບໍລິການເພ່ີມ. ວທີິນີແ້ມນ່ການໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວຈາ່ຍຄາ່ບໍລິການເພ່ີມຕາມຄວາມສະໝກັ 

ເຊ່ັນ: ຄາ່ບໍລິການໃນສະຖານທ່ີພກັແຮມ ຫືຼ ຄາ່ບໍລິການສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ. ຕວົຢາ່ງ: ຣສີອດອງັສະ

ນາ ຢູບ່ິນຕນັ, ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ໄດເ້ພ່ີມຄາ່ບໍລິການ 1 ດອນລາສະຫະລດັ ຕ່ໍຄນື ໃນທກຸໆໃບ

ເກບັເງນິເພ່ືອນາໍຈາໍນວນເງນິນີ ້ໄປບໍລິຈາກໃຫແ້ກກ່ານຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ການເກບັເປີເຊັນຈາກຄາ່ທາໍນຽມ. ວິທີນີຄ້າ້ຍຄືກນັກບັວິທີການເກບັຄາ່ບໍລິການເພ່ີມ, ເຖງິຢ່າງໃດກໍ

ຕາມເປີເຊັນໄດຖ້ກືກາໍນດົໄວຢ້າ່ງອດັຕະໂນມດັໃນມນູຄາ່ຂອງຜະລິດຕະພນັ ແລະ ເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິ

ຈະຈດັສນັເງນິເປີເຊັນດ ັງ່ກາ່ວເພ່ືອບໍລິຈາກໃຫກ້ອງທຶນ.  

ການຮບັບໍລິຈາກ. ວິທີການຮບັບໍລິຈາກເປັນການໃຫ້ໂອກາດແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວໄດບໍ້ລິຈາກຜ່ານຕູ້

ບໍລິຈາກ ຫືຼ ການໃສຊ່ອງບໍລິຈາກ.  

ການເປັນສະມາຊກິ. ວທີິນີນ້ກັທ່ອງທ່ຽວຈະຖກືຊກັຊວນໃຫບໍ້ລິຈາກໂດຍຜາ່ນຄາ່ສະມາຊກິ ເພ່ືອສະ

ໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍໃດໜ່ຶງ. 

ຈດຸອອ່ນຂອງໂຄງການນີແ້ມນ່ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງ ຊຶ່ ງຕອ້ງມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍ

ແລະ ໃຊເ້ວລາ.  

ກລໍະນສີກຶສາ: ໂຮງແຮມສນິຕະມະນ,ີ ການລງົທຶນໂດຍຊຸມຊນົ  

   ໂຮງແຮມສນິຕະມະນ ີແລະ ສະຖາບນັການບໍລິການມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງຕ່ໍຊຸມຊນົ 

ໄດມ້ກີານໃຫ້ໂອກາດແກລູ່ກຄາ້ໃນການມສີວ່ນຮວ່ມສະໜບັສະໜູນໂຄງການຂອງຊຸມຊນົ ເຊ່ັນ: 

ການສາ້ງເຮອືນ, ສາ້ງແຫຼງ່ເກບັນ ໍາ້ ແລະ ການບໍລິຈາກເຄື່ ອງນກັຮຽນ. ລກູສາມາດພບົກບັຄອບຄວົ

ທ່ີໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກເຂົາເຈົາ້.  

                                            

21 From English Tourist Board and Tourism Management Institute (2003), Destination Management Handbook. 
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5.9 ການຊຸກຍູກ້ານລງົທຶນດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ  
5.9.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ການດຶງດດູການລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດໂດຍກງົ ແລະ ການໄດນ້ກັລງົທຶນດາ້ນການທ່ອງ 

ທ່ຽວທ່ີມປີະສບົການເພ່ືອຊວ່ຍໃນການເສີມຂະຫຍາຍ, ການປ່ຽນແປງ, ສາ້ງຄວາມເລິກເຊິ່ ງ ແລະ 

ການຍກົລະດບັຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ສິ່ ງທ້າທາຍສາໍລບັການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ. ໃນຂະນະທ່ີຈດຸເນັນ້ການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນມກັຈະດງຶດດູນກັລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ 

ເຊິ່ ງຄວນຈະມກີານສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນຂອງນກັລງົທຶນທອ້ງຖິ່ນດວ້ຍ ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ຈະຕອ້ງສາ້ງສິ່ ງ

ຈງູໃຈໃນການລງົທຶນໃຫກ້ບັນກັທລຸະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ.  

 ແນວຄວາມຄດິການດງຶດດູນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດໂດຍກງົໝາຍເຖງິການດງຶດດູ “ນກັລງົທຶນ” 

ໃຫເ້ຂ້ົາມາລງົທຶນທ່ີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດປະເພດຕາ່ງໆ ມີ

ຄວາມໂດດເດ່ັນດ ັງ່ນ:ີ  

• ການຊອກຫາ ແລະ ການດງຶດດູການລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ ຫືຼ ທຶນ. 

• ການດງຶດດູໃນລກັສະນະການໃຫປ້ະສບົການ ແລະ ການສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈແກນ່ກັທລຸະກດິ ຫືຼ 

ຜູບໍ້ລິຫານທລຸະກດິການບໍລິການ ແລະ ການເດນີທາງ.  

• ການດຶງດູດຄວາມສນົໃຈຂອງທຸລະກິດໂຮງແຮມລະດບັສາກນົ, ທຸລະກິດການບໍລິການ, 

ການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ທລຸະກດິເຄືອຂາ່ຍ ຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວຈະຕອ້ງມກີານວາງແຜນການດາ້ນການຕະຫຼາດ ແລະ ມກີານພດັທະນາໃນ

ສະພາວະຂອງການທອ່ງທຽ່ວໂລກ.  

ໃນທາງປະຕິບດັ ມ ີ2 ໃນ 3 ແນວທາງຂາ້ງເທິງ ທ່ີເປັນຈດຸສາໍຄນັ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, 

ການຊອກຫາແຫຼງ່ເງນິທຶນອາດເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍສາໍລບັນກັທລຸະກດິທອ້ງຖິ່ນ ທ່ີເປັນທລຸະກດິໃໝ ່ຫືຼ ມີ

ຄວາມຕອ້ງການທ່ີຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດກດິຈະກາໍຂອງເຂົາເຈົາ້.  

ການມປີະສບົການທ່ີແນນ່ອນ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ນກັລງົທຶນທ ົ່ວໂລກທ່ີກາໍລງັຊອກຫາ “ຜນົ

ຕອບແທນທ່ີດທ່ີີສດຸຂອງການລງົທຶນໃນຕະຫຼາດໃໝ”່ ແມນ່ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັກຽ່ວກບັສະພາບແວດລອ້ມ

ຂອງທລຸະກດິໃນພ້ືນທ່ີໃໝ.່ ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ນກັລງົທຶນມຄີວາມຄຸນ້ເຄຍີກບັພາບຂອງທລຸະກດິໃນ

ປະເທດ ຫືຼ ໃນພາກພ້ືນ ເຊິ່ ງສາມາດເຫັນໄດຊ້ດັເຈນກວາ່ ແລະ ມຄີວາມພໍໃຈໃນການພດັທະນາຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນທາງບວກ.  

ສະນ ັນ້, ເມ ື່ອຕອ້ງຕດັສນິໃຈຢາ່ງແນນ່ອນໃນການຍກົລະດບັການລງົທຶນດາ້ນສະພາບອາກາດ

ແລະ ການສາ້ງລາຍການສິ່ ງຈງູໃຈທ່ີຊດັເຈນ ຈະຕອ້ງໄດເ້ບິ່ ງດາ້ນການມຸງ່ເນັນ້, ພ້ືນຖານຂອງນກັ
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ລງົທຶນ ແລະ ຕີລາຄາສງູຄວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນອາດດີ ໃຫເ້ປັນປດັ

ໄຈຂອງຂ ັນ້ຕອນນີ.້   

5.9.2 ການສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈໃນການລງົທຶນ 

ກດິຈະກາໍການສ ົ່ງເສີມການລງົທຶນ ປະກອບກບັການເກັບພາສີແບບພິເສດ ແລະ ຮບູແບບ

ການຈງູໃຈອື່ ນໆເປັນອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັເຊ່ັນດຽວກນັ. ວິທີການປະຕິບດັຕ່ໍໄປນີ້ ແມນ່ມາຈາກ

ພ້ືນຖານຂອງສອງຂໍສ້ມົມດຸດ ັງ່ນີ:້  

• ນກັລງົທຶນມກັຈະປຽບທຽບລະດບັການສາ້ງຜນົກາໍໄລໃນຕາ່ງປະເທດ ຫືຼ ຕາ່ງພ້ືນທ່ີ, ເຊິ່ ງໃຫ້

ຄວາມພໍໃຈກບັບອ່ນທ່ີໃຫຜ້ນົຕອບແທນສງູສດຸ ທ່ີມຄີວາມດງຶດດູທາງທາໍມະຊາດ ແລະລະດບັ

ການຈງູໃຈໃນການລງົທຶນ.  

•  ເພ່ືອສາ້ງຄວາມສະດວກໃນຂ ັນ້ຕອນຂອງໂຄງການການລງົທຶນ ແລະ ການພດັທະນາ, ບາງ

ຄ ັງ້ ການສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈແບບພິເສດກຊໍວ່ຍໃຫນ້ກັລງົທຶນພິຈາລະນາໃນການລງົທຶນ.  

ຂໍມ້ນູລາຍການສິ່ ງຈງູໃຈ ມກັປະກອບດວ້ຍບນັດາອງົປະກອບ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຫຸຼດຜອ່ນ

ພາສີ, ເງນິກູດ້ອກເບຍ້ຕ ໍາ່, ສວ່ນຫຸຼດການນາໍເຂ້ົາສິນຄາ້ປອດພາສີ ແລະ ການຫຸຼດມນູຄາ່ໃຫຕ້ ໍາ່ລງົ

ລວ້ນແລວ້ ແຕແ່ມນ່ອງົປະກອບສາໍຄນັ. ໃນການອອກແບບລາຍການສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈໃນການລງົທຶນ

ຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິຄວາມສາໍຄນັໃນດາ້ນຕາ່ງໆລຸມ່ນ:ີ  

• ບ່ໍເຮັດໃຫ້ລດັຖະບານສນູເສຍຜນົປະໂຫຍດຫຼາຍເກນີໄປ ທ່ີຈະມຜີນົກະທບົຕ່ໍຄວາມສນົດນູ

ຂອງຄງັເງນິແຫງ່ຊາດ 

• ບ່ໍເປັນການເຮັດໃຫລ້ະບບົການບໍລິຫານມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຈນົເກນີໄປ ຫືຼ ເຮັດໃຫມ້ຊີອ່ງຫວາ່ງ

ການຫຼອກລວງ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍການຕດັສນິໃຈຂອງພະນກັງານລດັ.  

• ໃນການໃຊລ້າຍການສິ່ ງຈງູໃຈ ເພ່ືອຈດັກຸມ່ການຊຸກຍູ້ການລງົທຶນ (ຕວົຢ່າງ: ໃນພ້ືນທ່ີ

ພດັທະນາແບບພິເສດ, ເຂດແດນເພ່ືອການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ) 

• ບ່ໍຄວນແບງ່ແຍກ ຫືຼ ຂດັຂວາງນກັລງົທຶນທອ້ງຖິ່ ນ ທ່ີເຂົາເຈົາ້ມຄີວາມຕອ້ງການການສະໜບັ

ສະໜນູ ເນື່ອງຈາກວາ່ເຂົາເຈົາ້ຂາດປະສບົການໃນການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ.  

• ໃນການຈາໍກດັກອບເວລາຂອງການໃຫສ້ິ່ ງຈງູໃຈນ ັນ້, ຕວົຢາ່ງ: ກາໍນດົສິ່ ງຈງູໃຈສາໍລບັໄລຍະ

ປີເລ່ີມຕ ົນ້ທລຸະກດິໃໝ ່ທ່ີເກດີຄວາມລ ົມ້ເຫຼວທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ບ່ໍສາມາດສບືຕ່ໍປະດດິ

ສາ້ງ “ຄ ໍາ້ຈນູ” ທງັທ່ີໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້ໃນໄລຍະເລ່ີມຕ ົນ້ຂອງການລງົທຶນທລຸະກດິຄວນ

ຈະດາໍເນນີໄປໄດ ້ແລະ ມວີທີິການຄບັເຄື່ ອນການຕະຫຼາດທ່ີດ.ີ  
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ຄວນມກີານສງັເກດວາ່ ໃນຂະນະທ່ີການຈງູໃຈດາ້ນການລງົທຶນມຄີວາມສາໍຄນັ, ສິ່ ງສາໍຄນັອກີ

ຢາ່ງໜ່ຶງແມນ່ຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ “ບນັຍາກາດໃນການລງົທຶນ” ທງັໝດົຂອງປະເທດ ຫືຼ ພາກພ້ືນກໍ

ມຄີວາມສາໍຄນັເຊ່ັນດຽວກນັ. ບນັຫາຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ ແລະ ອງົປະກອບຂອງປນັຫາຕ ົນ້ທຶນດາ້ນລບົທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມບ່ໍມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ການສໍ້ລາດບງັຫຼວງ, ລະດບັບນັຫາອາ

ຊະຍາກາໍມສີງູ, ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານດາ້ນ

ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນໄອຊທີີ ບ່ໍມຄີວາມແນນ່ອນ ແລະ ລະບບົລດັຖະ

ການທ່ີຊກັຊາ້ລ້ວນແລ້ວແຕແ່ມນ່ບນັຫາທ່ີເຄ່ັງຕຶງ. ດ ັ່ງນ ັນ້, ສິ່ ງຈງູໃຈໃນການລງົທຶນອາດຈະມຜີນົ 

“ເປັນຄມືໝີາກເຊລີີສແີດງຢູທ່າງໜາ້” ຕ່ໍໂຄງການເຈລະຈາ ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ກບ່ໍໍຄວນຄາດຫວງັວາ່ 

ສິ່ ງຈງູໃຈເປັນຄືສິ່ ງວິເສດ ຖາ້ເງ ື່ອນໄຂພ້ືນຖານອື່ ນໆ (ບນັຍາກາດໃນການລງົທຶນ) ຫາກບ່ໍແມນ່ວິທີ

ຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ່ໍເປີດກວາ້ງ ແລະ ບ່ໍແນນ່ອນ. 

ຕາຕະລາງທີ 10 ນາໍສະເໜີຂໍ້ສະຫຸຼບການກາໍນດົສິ່ ງຈງູໃຈທ່ີເປັນໄປໄດ ້ທ່ີສາມາດຖືກ

ພິຈາລະນາເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ.  

ຕາຕະລາງທີ 10: ບາງສິ່ ງຈງູໃຈໃນການລງົທຶນທ່ີເປັນໄປໄດ ້ສາໍລບັອງົກອນຂະໜາດກາງ ແລະ    

ຂະໜາດໃຫຍທ່ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັການທອ່ງທຽ່ວ  

ທາໍມະຊາດຂອງສິ່ ງຈງູໃຈ 

ການສ ົ່ງຜນົກາໍໄລ ແລະ ເງນິທຶນກບັຄນືປະເທດ 
ການນາໍເຂ້ົາສິນຄາ້ປອດພາສີ ຂອງບນັດາສິນຄາ້ຕ ົນ້ທຶນ, ອປຸະກອນ ແລະ ປດັໄຈການຜະລິດ, ມີ
ການຍກົເວັນ້ສາໍລບັສນິຄາ້ຕາ່ງໆ ລວມທງັທ່ີຜະລິດໃນປະເທດ.  
ໃຫທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ບັພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນທ່ີກວມເອົາ ຕວົຢາ່ງ: ຈນົເຖງິ x% 
ຂອງມນູຄາ່ ໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັອະນມຸດັ 
ຄ ໍາ້ປະກນັເງນິກູສ້າໍລບັທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ຢາ່ງໜອ້ຍ x% ຂອງທອ້ງຖິ່ນເຈົາ້ຂອງຫຸນ້ສວ່ນ 
ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອກຽ່ວກບັສນັຍາໃຫເ້ຊ່ົາພ້ືນທ່ີຊບັສນິໄລຍະຍາວຂອງທລຸະກດິ 

ຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາຄາ່ພາສກີານຕະຫຼາດ ແລະ ກດິຈະກາໍການສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດສອງເທ່ົາ 
ຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາຄາ່ພາສລີາຍໄດໃ້ນພ້ືນທ່ີການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເປັນບລິູມະສດິ 

ງດົພາສ ີ3 ປີ ສາໍລບັການລງົທຶນໃນພ້ືນທ່ີການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເປັນບລິູມະສດິ 
ເລ່ັງລດັການອະນມຸດັການລງົທຶນ (ຕວົຢາ່ງ: 331/₃% p.a.) ໃນພ້ືນທ່ີການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ
ທ່ີເປັນບລິູມະສດິ 
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ດອກເບ້ຍການຮວ່ມລງົທຶນຕ ໍາ່ ຜ່ານກອງທຶນການລງົທຶນດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ, ໂດຍມີ
ເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອ: ຕວົຢາ່ງ: ມຢີາ່ງໜອ້ຍ 30% ການຖຫືຸນ້ຂອ້ງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂະໜາດໂຄງການ x 
ໃນພ້ືນທ່ີການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເປັນບລິູມະສດິ22 
5.9.3 ການບໍລິຫານສິ່ ງຈງູໃຈ 

ສິ່ ງສາໍຄນັຂອງຜນົສາໍເລັດທ່ີຖກືຍອມຮບັ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງລາຍການສິ່ ງຈງູໃຈຕາ່ງໆຈດັຢໃູນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ປະສດິທິພາບຂອງຜນົສາໍເລັດ ແລະ ຄວາມເປັນທາໍຂອງລະບບົບໍລິຫານ. 

ເພ່ືອບນັລຜຸນົຂອງວຽກງານບໍລິການສິ່ ງຈງູໃຈມດີ ັງ່ນີ:້ 

• ສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສດຸຂອງອງົກອນ ທ່ີຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ

ໃນການສາ້ງ ແລະ ບາໍລຸງຮກັສາພະນກັງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານເພ່ືອ

ເລືອກເຟ້ັນການນາໍໃຊ,້ ການກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຕດັສນິໃຈ, ຜູບໍ້ລິຫານ ຫືຼ ຫວົໜາ້ງານ

ການສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາປະສດິທິພາບ, ປະສດິທິຜນົຂອງວຽກງານ.   

• ສິ່ ງສາໍຄນັໃນການບໍລິຫານສິ່ ງຈງູໃຈແມນ່ຂຶນ້ກບັຂະບວນການຮຽນຮູທ່ີ້ຄອ່ຍໆພດັທະນາໄປ

ຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສິ່ ງຈງູໃຈ ທ່ີຄວນມຫຼີກັການ (ເຄິ່ ງປີ) ຂອງການຕິດຕາມກວດກາ

ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ຜນົກະທບົຕວົຈງິຂອງສິ່ ງຈງູໃຈກບັການລາຍງານ (ໂດຍກອງເລຂາ) ທ່ີ

ປຶກສາຫາລືໂດຍທີມງານເຕັກນກິ ແລະ ປດັໄຈທ່ີຕອ້ງການຈາກພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ

ເຊ່ັນດຽວກນັກບັບນັດາທລຸະກດິ ແລະ ຂະແໜງການສະມາຄມົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນພ້ືນທ່ີ.   

• ຕອ້ງມຄີວາມຊດັເຈນໃນເລ່ືອງປະເພດຂອງກດິຈະກາໍ ທ່ີຖກືກວມເອົາໂດຍສິ່ ງຈງູໃຈ, ລະດບັ

ຂອງຜນົປະກອບການ ແລະ ການຂາຍໃຫແ້ກຕ່ະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ. 

• ສິ່ ງຈງູໃຈມຄີວາມສາໍຄນັ ໃນການສາ້ງກຸມ່ປະສດິທິພາບໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ທ່ີການພດັທະນາຖກືກະຕຸນ້ໃຫມ້ກີານຈດັກຸມ່ໃນພ້ືນທ່ີການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເປັນບລິູ

ມະສິດສະເພາະ (TDAs). ມາດຖານໃນການຄດັເລືອກແຕລ່ະ TDAs ອາດປະກອບດວ້ຍ

ທາ່ແຮງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີບ່ໍຖກືພດັທະນາ ຫືຼ ພາຍໃຕກ້ານພດັທະນາ, ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການຂະຫຍາຍກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍໃໝ ່ແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະ

ຢາ່ງຍິ່ ງສິ່ ງຈງູໃຈສາມາດກະຕຸນ້ການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວໃນພ້ືນທ່ີຕາ່ງໆ.  

• ລາຍການສິ່ ງຈງູໃຈ, ການສ ົ່ງເສມີ ແລະ ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໂອກາດໃນການລງົທຶນ 

ແມນ່ວຽກງານທ່ີມຄີວາມທ້າທາຍ ທ່ີມກັຈະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ວີທີິການໃໝ່ໆ . ຖາ້ສິ່ ງຈງູໃຈຫາກ

                                            
22

 Source for table: Thomas (2006), ‘Promoting Private Sector Development in Lesotho’, in 
UNWTO Support to Institutional and Capacity Strengthening of the Tourism Sector in 
Lesotho, Government of Lesotho and UNWTO, Madrid 
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ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັມນັຈະກາຍເປັນພາກສວ່ນໃຈກາງຂອງການຕະຫຼາດທງັໝດົຂອງ

ໂອກາດໃນການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  

5.9.4 ການນາໍສະເໜີໂຄງການພດັທະນາເພ່ືອຍາດແຍງ່ໂອກາດໃນການລງົທຶນ 

ອາໍນາດການປກົຄອງພາກລດັ ເຊ່ັນ ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ໜ່ວຍງານຮບັຜິດຊອບການລງົທຶນ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການນາໍສະເໜີ

ໂຄງການພດັທະນາເພ່ືອຍາດແຍງ່ໂອກາດການລງົທຶນໃນຮບູແບບທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ, ເຊິ່ ງອາດນາໍສະເໜີ

ໃນກອງປະຊຸມການລງົທຶນສະເພາະ. ໃນກລໍະນກີານພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນີ ້

ອາດຈະມສີິ່ ງທາ້ທາຍຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ:  

• ການໃຫ້ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັຍຸດທະສາດຍງັມຂໍີ້ຈາໍກດັໃນຫຼາຍປະເທດທ່ີກາໍລງັພດັທະນາ 

ພວກເຂົາມຄີວາມຫວງັໃນການດຶງດດູນກັລງົທຶນທ່ີມທີ່າແຮງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລກັສະນະ

ດ ັງ່ກາ່ວ.  

• ໂອກາດໃນການຍາດແຍງ່ການລງົທຶນໃສຂ່ະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ

ແລະ ປບັປງຸໄດຕ້າມລກັສະນະສະເພາະ. ມາດຖານບດົສະເໜີໂຄງການຍງັຈາໍກດັດາ້ນມນູ

ຄາ່. ທ່າແຮງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະເປັນສິ່ ງດຶງດດູນກັ

ລງົທຶນໂດຍຜ່ານການພວົພນັໂດຍກງົລະຫວາ່ງນກັລງົທຶນທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ, ນກັທລຸະກດິ ຫືຼ 

ບໍລິສດັ ແລະ ຮບູແບບການລງົທຶນຮວ່ມກນັ.  

• ການພວົພນັຢ່າງສະໜິດແໜ້ນລະຫວາ່ງນກັລງົທຶນ (ພາຍໃນ) ແລະ ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ   

( ຫືຼ ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍຂອງທອ້ງຖິ່ນ) ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸສາໍລບັການພດັທະນາ

ທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວໃໝ ່ເຊ່ັນ: “ຄວາມເປັນກາງ” ນກັລງົທຶນ ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ

ຈະຕອ້ງໄດພ້ບົປະກນັໂດຍກງົ ບ່ໍພຽງແຕພິ່ຈາລະນາຕາມເອກະສານ   

ວິທີທາງເລືອກທ່ີມຄີວາມທ້າທາຍແຕມ່ຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍໜ້ອຍ ແມນ່ການກຽມຄວາມພ້ອມສາໍລບັ

ໂອກາດທາງທລຸະກດິທ່ີກວາ້ງຂວາງ, ການປະສມົປະສານກນັກບັຮບູພາບທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການ

ສະທ້ອນກບັຂອງຊຸມຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ລວມເຖງິການພວົພນັກບັພາຍນອກ. ຊຸດຂໍ້ມນູເຫ່ົຼານີບ່ໍ້ຄວນສາ້ງ

ການຫຼອກລວງກຽ່ວກບັອດັຕາຜນົຕອບແທນ ແລະ ຄວາມສຽ່ງໃນການລງົທຶນແຕຄ່ວນມກີານລ້ໍໃຈນກັ

ລງົທຶນເພ່ືອກບັໄປເບິ່ ງຕນົເອງ ແລະ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມຂອງຕນົເອງໃນດາ້ນຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນ

ການປ່ຽນແປງໂຄງການ ພ້ອມກບັວິທີທາງແກໄ້ຂປນັຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕ່ໍກບັປດັໄຈຄວາມສຽ່ງໃນ

ທອ້ງຖິ່ນ ຫືຼ ຊອ່ງຫວາ່ງດາ້ນໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ.  

ຊອ່ງທາງການສື່ ສານທ່ີມປີະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັເພ່ືອເຜີຍແຜ່

ໂອກາດໃນການລງົທຶນຕ່ໍກບັນກັລງົທຶນທ່ີມທີາ່ແຮງ.  
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ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ມ ີ3 ຊອ່ງທາງ ທ່ີສາມາດປະສບົຜນົສາໍເລັດ.  

• ການລວມເອົາໂອກາດໃນການລງົທຶນເຂ້ົາໃນ ບນັຊສີິ່ ງພິມໂຄສະນາຂອງເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ໜ້າເວັບໄຊ ແລະ ເອກະສານ

ຂາ່ວ. ຂໍ້ອາ້ງອີງໂອກາດດາ້ນການລງົທຶນ ຄວນເນັ້ນໃສສ່ະພາບແວດລ້ອມຂອງທຸລະກດິ 

ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງສງັຄມົ-ການເມອືງ.  

• ການຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັຍດຸທະສາດການລງົທຶນຂອງເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນໃນການລິເລ່ີມທລຸະ

ກດິຢາ່ງເໝາະສມົໃຫບ້ນັດາບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຢີູ.່  

• ນາໍໃຊຊ້ອ່ງທາງການຕະຫຼາດການລງົທຶນທາງການປະຊຸມ ເຊ່ັນ: ງານວາງສະແດງການ 

ທ່ອງທ່ຽວ, ວາລະສານການຄາ້ ແລະ ທ່ີປຶກສາດາ້ນການລງົທຶນ. ອີກເທ່ືອໜ່ຶງ, ການເນັນ້

ໜກັກຽ່ວກບັທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດປ່ຽນແປງໄດຂ້ອງໂຄງການແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ

ຫຼາຍກວາ່ເປັນພຽງແຕກ່ານສະເໜີເລ່ືອງບດົສະເໜີໂຄງການ.  

• ເມ ື່ອນກັລງົທຶນ ມຂໍີຕ້ດິຂດັຕ່ໍກບັໂຄງການລງົທຶນ, ມນັມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີອາໍນາດການປກົຄອງ 

(ຕວົຢາ່ງ: ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຫືຼ 

ອງົກອນການລງົທຶນ) ຫືຼ ທ່ີປຶກສາດາ້ນທຸລະກດິທ້ອງຖິ່ ນ ຈະຕອ້ງໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອນກັ

ລງົທຶນພາຍນອກ ຜາ່ນຄວາມສບັຊອ້ນດາ້ນກດົລະບຽບທລຸະກດິທອ້ງຖິ່ ນ, ການກາໍນດົຂອບ

ເຂດ, ປະເພນ ີແລະ ບນັຫາສາໍຄນັອື່ ນໆ.  

ໃນເວລາດຽວກນັສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສຸດ ດາ້ນຄວາມຕ້ອງການໃນການປະສມົປະສານ ທ້ອງຖິ່ ນ 

ແລະ ນກັທລຸະກດິຕາ່ງປະເທດເຂ້ົາໃນທລຸະກດິໃໝ ່ອາດເປັນການຊວ່ຍເຫືຼອຫຼາຍໆບນັຫາດາ້ນການ

ປະຕບິດັໃນ FDI sphere.  
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ພາກທີ VI 

ການຮບັປະກນັຄນຸນະພາບສາ້ງປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 
 

6.1 ການຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການສາ້ງປະສບົການຂອງນກັ

ທອ່ງທຽ່ວ 
6.1.1 ຄາໍແນະນາໍ 

ຈາກການສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າຂອງຫຼາຍໆສະຖາບນັໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ການເຮັດໃຫ້ລູກຄາ້ມ ີ

ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈແມນ່ຮບູແບບຂອງການໂຄສະນາດທ່ີີສດຸ, ໂດຍຜນົກະທບົທ່ີເຂ້ົາເຖງິຫຼາຍທ່ີສດຸຕ່ໍນກັ

ທອ່ງທຽ່ວກຄໍກືານເວ້ົາປາກຕ່ໍປາກກນັໄປ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນຍກຸເຄອືຂາ່ຍສງັຄມົອອນລາຍໃນປະຈຸ

ບນັແມນ່ເໝາະສມົທ່ີສດຸ, ຊຶ່ ງໃນທາງກງົກນັຂາ້ມກນັຖາ້ຫາກວາ່ນກັທອ່ງທຽ່ວບ່ໍມຄີວາມປະທບັໃຈກຈໍະ

ສ ົ່ງຜນົກະທບົອນັໃຫຍຫຼ່ວງຕ່ໍທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທງັໝດົ, 

ຄວາມເປັນຈງິແລວ້ນກັທ່ອງທ່ຽວມກັຈະເລ່ົາປະສບົການຂອງການເດນີທາງໄປທ່ອງທ່ຽວທງັໝດົຫຼາຍ 

ກວາ່ຈະເລ່ົາເຖງິຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ, ຊຶ່ ງມນັເກດີມາຈາກຄນຸນະພາບຂອງ

ການບໍລິຫານ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ໂດຍສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້ເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານຮກັສາຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ. 

ການຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການການທ່ອງ 

ທ່ຽວຈະຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕາມກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີກາໍນດົ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພາກເອກະຊນົ/

ທລຸະກດິໃນການຮກັສາມາດຕະຖານຕາ່ງໆ ເຊ່ັນດຽວກບັການປບັໂຕໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງການຕະຫຼາດແຕລ່ະໄລຍະ. 

6.1.2 ຈາກ “ຜູເ້ບິ່ ງ” ໄປສູ ່“ຜູຈ້ບັຈອງ” 

ຄນຸນະພາບຂອງການບໍລິການຕາ່ງໆ ແມນ່ເລ່ີມຕ ົນ້ຕ ັງ້ແຕນ່ກັທອ່ງທຽ່ວເລ່ີມອອກເດນີທາງໄປ

ຈນົຮອດຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ. ໃນເວລາທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວວາງແຜນທ່ີຈະໄປທ່ຽວພວກເຂົາຈະ

ຕອ້ງການຂໍມ້ນູທ່ີສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂົາເຈົາ້ຫຼາຍເທ່ົາໃດຍິ່ ງດ ີຊຶ່ ງມນັຈະສາ້ງພາບພດົ 

ທ່ີດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງຍິ່ ງຮູຈ້ກັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍເທ່ົາໃດ 

ກໍຍໍິ່ ງເຮັດໃຫຈ້ດຸໝາຍປາຍທາງສະໜອງການບໍລິການທ່ີຖກືຕອ້ງຫຼາຍເທ່ົານ ັນ້, ນີເ້ປັນປດັໄຈສາໍຄນັ ທ່ີ

ຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫປ່້ຽນຈາກຄວາມສນົໃຈມາເປັນການຕດັສນິໃຈເພ່ີມຂຶນ້.  
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ຄວາມຕອ້ງການກອ່ນການຕດັສນິໃຈໄປຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ, ນກັທອ່ງທຽ່ວຈະ

ເລືອກສະຖານທ່ີພກັເຊົາທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັຄວາມຈາໍເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພ້ືນທ່ີທ່ີໄປ

ຢ້ຽມຢາມ ລວມທງັປະເພດຂອງທ່ີພກັ, ລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສຸດ ຄຸນ

ນະພາບນີຕ້ອ້ງເປັນທ່ີຍອມຮບັໃນລະດບັສາກນົ (ອງົກອນມດິເຊີລີນ) ຫືຼ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍ

ສະພາການສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ, ກນົໄກດ ັ່ງກາ່ວນ ັນ້ຈະສາ້ງຄວາມໄວວ້າງໃຈ ແລະ

ຮບັປະກນັຈາກຄນົໃນທ້ອງຖິ່ ນ ຫືຼ ພາກທລຸະກດິ/ພາກເອກະຊນົ ຊຶ່ ງເປັນການຍາກທ່ີຈະສາ້ງຄວາມ

ສມົດນູໄດສ້າໍລບັຄນົທ້ອງຖິ່ ນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈດຸສມຸຂອງກນົໄກນີ ້ຈຶ່ງຕອ້ງແມນ່ກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບຂອງ

ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການ ແຕ່ຈະບ່ໍແມນ່ປະລິມານຂອງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກທ່ີມ.ີ 

ການຈດັລະດບັດາວ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍດອກຈາໍປາໃຫແ້ກໂ່ຮງແຮມແລະເຮອືນພກັຂອງ ສປປ ລາວ 
ນ ັນ້ແມນ່ມາດຕະຖານໜ່ຶງເພ່ືອກາໍນດົຄນຸນະພາບຂອງສະຖານທ່ີພກັແຮມ, ໂດຍມກີານຈດັລະດບັມາດ 
ຕະຖານຕາມລາໍດບັ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• 1 ດາວ/1 ດອກຈາໍປາ ແມນ່ທາໍມະດາ, ພໍໃຊໄ້ດ ້
• 2 ດາວ/2 ດອກຈາໍປາ ແມນ່ມກີານນາໍສະເໜີທ່ີດ ີແລະ ມກີານດາໍເນນີການທ່ີດ ີ
• 3 ດາວ/3 ດອກຈາໍປາ ແມນ່ມຄີນຸນະພາບລະດບັດ ີແລະ ມຄີວາມສະດວກສະບາຍ 
• 4 ດາວ ແມນ່ລະດບັມາດຕະຖານທ່ີດເີລີດ 
• 5 ດາວ ແມນ່ລະດບັການບໍລິການທ່ີດເີດ່ັນແລະຫຼຫຼູາ 

       ສາໍລບັການປະເມນີຜນົດາ້ນຄນຸນະພາບນ ັນ້ ແມນ່ອີງຕາມລະບຽບການຄຸມ້ຄອງໂຮງແຮມ, 
ເຮອືນພກັຂອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ວາງອອກໂດຍຂ ັນ້ສນູກາງ
ແມນ່ກມົຄຸມ້ຄອງການທອ່ງທຽ່ວ ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ, ສວ່ນຢູ່ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແມນ່ພະແນກ 
ຖວທ ແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການ ຖວທ ເມອືງ ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 
 

ໝາຍເຫດ: ສາໍລບັເຄື່ ອງໝາຍດາວແມນ່ການຈດັປະເພດຄນຸະພາບຂອງການບໍລິການສາໍລບັໂຮງແຮມ
ສວ່ນເຄື່ ອງໝາຍດອກຈາໍປາແມນ່ສາໍລບັເຮອືນພກັ. 

 

ການຈອງທ່ີພກັເຊົາທ່ີບ່ໍມຂີ ັນ້ຕອນຫຍຸງ້ຍາກ ເປັນປດັໄຈສາໍຄນັອນັໜ່ຶງຂອງຄນຸນະພາບ. ຊຶ່ ງ

ໃນນີນ້ກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດເລືອກໄດສ້ອງຮບູແບບຄື: ການຈອງກບັສນູບໍລິການການຈອງແລະຈອ່ງ

ໂດຍກງົກບັຜູທ່ີ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ີພກັເລີຍ, ແຕທ່ກຸຮບູແບບຄວນຈະມຄີວາມສະດວກໃຫ້ກບັຜູບໍ້ລິໂພກ, 

ຊຶ່ ງບາງຕວົແທນຂອງອງົກອນລະດບັຊາດ ຈະເປັນຜູໃ້ຫບໍ້ລິການການຈອງ ແຕບ່າງຄ ັງ້ກຍໍງັມຄີວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກໃນການປະສານງານ ການຮວ່ມມກືບັບນັດາຊຸມຊນົທ້ອງຖິ່ ນທ່ີໃຫ້ບໍລິການດາ້ນການທ່ອງ 

ທຽ່ວ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັມນີກັທອ່ງທຽ່ວຈາໍນວນຫຼາຍທ່ີຕອ້ງການປະສານງານກບັຜູສ້ະໜອງການທອ່ງ 
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ທຽ່ວໂດຍກງົ, ແຕວ່າ່ຢູໃ່ນບາງທອ້ງຖິ່ ນລະບບົການນາໍໃຊອ້ນິເຕີເນັດອາດຈະບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຫາໄດທ້ ົ່ວ

ເຖງິ, ຊຶ່ ງມນັໄດເ້ປັນອປຸະສກັໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວບ່ໍສາມາດຈອງໂດຍກງົກບັຜູໃ້ຫບໍ້ລິການໄດ.້ 

6.1.3 ຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ລະບບົການສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຂອງທາງການອາດຈະບ່ໍພຽງພໍທ່ີຈະຮບັປະກນັປະສບົການທ່ີ

ເປັນທາງບວກຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ.້ ສິ່ ງສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍຕອ້ງຮບັປະກນັຄນຸນະພາບໂດຍລວມຂອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໄດກ້ຄໍືຄນຸນະພາບຂອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຕາ່ງໆ ຄື: ຫ້ອງນ ໍາ້ສາທາ 

ລະນະທ່ີມໄີວສ້າໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພຂອງຖະໜນົຫນົທາງ, ສະພາບ

ແວດລ້ອມທ່ີສະອາດ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີອຸດມົສມົບູນ ແລະ ຄວາມອຸດມົຮ ັ່ງມຂີອງ

ວດັທະນະທາໍ. ເຊ່ັນດຽວກນັກບັຄວາມເປັນເຈົ້າພາບທ່ີດຂີອງຊຸມຊນົທ້ອງຖິ່ ນດ ັງ່ກາ່ວສາມາດສ ົ່ງເສີມ

ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ້ມ ີຄວາມຍືນຍງົໄດ້ໂດຍການສ້າງໃຫ້ເປັນລາຍການທ່ອງທ່ຽວໜ່ຶ ງເຊ່ັນ : 

ການທອ່ງທຽ່ວໃນຮບູແບບພມູສີາດ. 

ຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວແມນ່ເປັນສວ່ນໜ່ຶງໃນການຮບັປະກນັຄນຸນະພາບໂດຍລວມ

ຂອງປະສບົການທ່ອງທ່ຽວຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ. ຍກົຕວົຢ່າງ: ເຂົາເຈົ້າ

ສາມາດສາ້ງເຄືອຂາ່ຍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຮວ່ມກບັຜູໃ້ຫບໍ້ລິການການທອ່ງທຽ່ວເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ນກັທອ່ງ

ທ່ຽວສາມາດເຂ້ົາເຖງິສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງເປັນປກົກະຕິ ຫືຼ ເຂ້ົາເຖງິ

ການບໍລິການທ່ີມມີາດຕະຖານໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ເຈົ້າຂອງທລຸະກດິການບໍລິການສະຖານທ່ີພກັແຮມອາດ

ເປັນຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແນະນາໍກຽ່ວກບັຮາ້ນກນິດື່ ມ ຫືຼ 

ຮາ້ນອາຫານທ່ີມຄີນຸນະພາບໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ. 
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ຜູ້ທ່ີໃຫ້ບໍລິການການຂນົສ ົ່ງ ເຊ່ັນ: ຄນົຂບັລດົແຕັກຊີ, ຄນົຂບັລດົຕກຸໆ ແລະ ຄນົຂບັເຮອື

ຂາ້ມຟາກ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເປັນພິເສດ. ຊຶ່ ງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ບກຸຄນົທາໍອດິທ່ີຈະ

ເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມປະທບັໃຈ ຫືຼ ບ່ໍ. ຢູ່ໃນບາງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໄດມ້ກີານ

ຝຶກອບົຮມົການຕອ້ນຮບັດາ້ນມະນດຸສາໍພນັ ແລະ ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານທ່ີສາໍຄນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວໃຫກ້ບັຜູບໍ້ລິການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະ. ຊຶ່ ງການເອົາໃຈໃສ ່ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະ

ໜນູຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປຸງຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ເຊ່ັນວາ່: ໂຄງການຍ ັງ້ຢືນການວາງ ສະແດງ

ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຢູປ່ະເທດອາຟຣກິາໃຕ ້

 

ການທອ່ງທຽ່ວແບບພມູສີາດ: ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ສາ້ງຄວາມຍນືຍງົໃຫ້ແກຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວ 

ການທ່ອງທ່ຽວແບບພມູສີາດ ສາມາດໃຫ້ຄາໍນຍິາມວາ່ ແມນ່ເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີ
ສ ົ່ງເສີມຄນຸລກັສະນະທາງພມູສາດຂອງພ້ືນທ່ີໃດໜ່ຶງ ລວມມ:ີ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ວດັທະນະທາໍ, 
ສລີະປະ, ມລໍະດກົ ແລະ ຮບູແບບການດາໍລງົຊີວດິຂອງປະຊາຊນົ. ການທ່ອງທ່ຽວທາງພມູສີາດ
ລວບລວມເອົາແນວຄວາມຄິດການທອ່ງທ່ຽວແບບຍືນຍງົເຂ້ົາຢູນ່າໍ ເພ່ືອປກົປ້ອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ . ການທ່ອງທ່ຽວແບບພູມ ີສາດ ໄດ້ຮບັການຮບັຮອງໃຫ້ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ, ລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວດ ັ່ງກາ່ວສາມາດນາໍໄປໃຊໃ້ນການ
ສ ົ່ງເສີມການອະນລຸກັສດັປ່າ ແລະ ລວມໄປເຖງິວາງຫຼກັການນອກເໜືອຈາກການທ່ອງທ່ຽວທາງ
ທາໍມະຊາດ ແຕຕ່ອ້ງຄາໍນງຶເຖງິຊບັພະຍາກອນທງັຫມດົອກີດວ້ຍ. 
ລດັຖະບານ ແລະ ພາກສວ່ນຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ອາດຈະຕອ້ງພິຈາລະນາເຖງິການທ່ອງທ່ຽວທາງ
ດາ້ນພມູມສີາດເປັນຫລກັການ ຂ ັນ້ຕອນການປະຕິບດັແມນ່ການຮາ່ງແຜນຍຸດທະສາດດາ້ນການ 
ທ່ອງທ່ຽວທາງພູມມສີາດຂຶ້ນມາ. ການຮບັຮອງໃນການສະໜບັສະໜູນການນາໍໃຊຫຼ້ກັການຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວທາງພມູສີາດ ໃນພ້ືນທ່ີຕາ່ງໆໃຫ້ມຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັ. ຍຶດໝ ັນ້ໃນຫຼກັການ
ສາກນົ, ການເລືອກການຕະຫຼາດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຕະຫຼາດ, ການຮບັປະກນັຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ
ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊນົ, ການ
ປກົປ້ອງ ແລະ ການປບັປງຸຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທ່ຽວ, ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີເໝາະສມົ, ການ
ອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນ, ການວາງແຜນການ, ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ  ແລະ ການປະເມນີຜນົ. ຫຼງັ
ຈາກການສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດສາໍເລັດແລວ້,ຕອ້ງມກີານຮບັຮອງ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດນາໍໄປປະຕິບດັ
ໂຕຈງິໃນການເຮັດວຽກກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນໃຫສ້າໍເລັດລລຸວ່ງຕາມເປ້ົາໝາຍໄດ.້ 
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ສະຖານທ່ີໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທ່ີມຄີຸນນະພາບ ແມນ່ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັຫຼາຍ

ສາໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຄວນມກີານກວດກາຄືນປດັໄຈຕາ່ງໆທ່ີສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: ການຮກັສາອະນາໄມ, 

ຄວາມປອດໄພ, ຄນຸນະພາບຂອງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ. 

6.1.4 ການກາໍນດົຕວົຊີວ້ດັເພ່ືອວດັແທກ 

ການວດັແທກຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແມນ່ປດັໄຈທ່ີສາໍຄນັທ່ີສຸດ, ຊຶ່ ງຜນົຂອງການ
ວດັແທກແມນ່ຕອ້ງສມົທຽບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສມົທຽບກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງອື່ ນ ຈະເປັນບອ່ນອີງໃນ

ການວາງສະແດງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ຢູປ່ະເທດອາຟຣິກາໃຕ:້ ໂຄງການມອບໃບຢ ັງ້ຢືນ 

ອງົກອນການວາງສະແດງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ຢູປ່ະເທດອາຟຣກິາໃຕ ້(FFTSA) ແມນ່ກຸມ່ບໍລິສດັ

ທ່ີບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທ່ຽວແບບຍືນຍງົ ແລະ ພດັທະນາຄວາມສະເໝີພາບ

ດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ. ນີແ້ມນ່ເພ່ືອເປັນການປກູຈດິສາໍນກຶ ແລະ ໂຄງການອອກໃບຍ ັງ້ຍືນແກອ່າສາ

ສະໝກັທ່ີໄດຮ້ບັລາງວນັເຄື່ ອງໝາຍທາງການຄາ້ພິເສດ ຫືຼ ໃບຍ ັງ້ຍນືດາ້ນວສິາຫະກດິ

ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຕອບສະໜອງໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂດາ້ນປະລິມານ, ປະກອບດວ້ຍ: 

• ຄາ່ແຮງງານທ່ີມຄີວາມຍຕິຸທາໍ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ 

• ການດາໍເນນີງານ ແລະ ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງທ່ີຍຕິຸທາໍ 

• ການແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດທ່ີທ ົ່ວເຖງິກນັ 

• ຈນັຍາບນັຂອງການດາໍເນນີທລຸະກດິ 

• ຄວາມເຄົາລບົຕ່ໍສດິທິມະນດຸ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ 

ຜນົປະໂຫຍດທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການເຂ້ົາຮວ່ມໂຄງການນີປ້ະກອບມ:ີ 

• ໄດນ້າໍໃຊເ້ຄື່ ອງໝາຍທາງການຄາ້ຂອງ FFTSA  

• FFTSA ແມນ່ຕວົແທນສຽງຂອງຄະນະກາໍມະການ, ຜູສ້ະໜບັສະໜນູ, ຜູອ້າໍນວຍຄວາມ

ສະດວກ 

• ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ-ການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ, ເພ່ີມແຮງຈງູໃຈ

ໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນກັງານ, ການຮກັສາພະນກັງານໃຫເ້ຮັດວຽກນາໍໄລຍະຍາວ. 

• ເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງເຄື່ ອຂາ່ຍທລຸະກດິ ຄ:ື ການສະໜບັສະໜນູເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ການ

ລວບລວມຜະລິດຕະພນັ, ການເຂ້ົາຮວ່ມການຕະຫຼາດ. 

• ມກີານປຽບທຽບຕວົຊີວ້ດັເພ່ືອໃຫໄ້ດຮ້ບັໝາກຜນົທ່ີດີ 

• FFTSA ໃຫຄ້າໍແນະນາໍ, ເອກະສານກຽ່ວຂອ້ງ, ໃຫຄ້າໍຄດິຄາໍເຫັນເພ່ືອປບັປງຸ 
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ການນາໍໄປສູກ່ານປບັປງຸຄນຸນະພາບໃຫສ້ອດຄອ່ງ ແລະ ການຍກົລະດບັມາດຕະຖານສງູຂຶນ້ເລ້ືອຍໆ, 
ໂດຍສະເພາະຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີມໂີອກາດໜອ່ຍໃນການເຂ້ົາຫາເຄື່ ອຂາ່ຍປບັປງຸຄນຸນະພາບ ຕວົຢາ່ງທ່ີດີ
ທ່ີສດຸຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄວນຈະໄດຮ້ບັການເຜີຍແຜ,່ ດ ັງ່ນ ັນ້, ການວດັແທກຄວນໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜນູຈາກເຄື່ ອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາທງການທອ່ງທຽ່ວ, 
ມນັເປັນໄປບ່ໍໄດຖ້າ້ຫາກວາ່ມອບໃຫ້ແຕຫ່ວົໜ່ວຍທລຸະກດິເປັນຜູ້ດາໍເນນີການເອງທງັໝດົ ເພາະຜູ້
ປະກອບການທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຈະສມຸໃສແ່ຕກ່ຽ່ວກບັທລຸະກດິຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍກວ່າ

ຈະມາສນົໃຈຕ່ໍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

ຖາ້ຫາກວາ່ປະສິດທິພາບໃນການປະສານງານກນັລະຫວາ່ງຜູ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທກຸພາກສວ່ນ

ສາມາດບນັລຸເປ້ົາໝາຍໄດນ້ ັນ້, ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມແລະຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວຕອ້ງມບີດົບາດນາໍໜ້າໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ບນັດາຫວົໜ່ວຍທລຸະ

ກດິນ ັນ້ຈະເປັນເຄື່ ອຂາ່ຍທ່ີມຄີນຸນະພາບ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກກດິຈະກາໍດາ້ນການຕະຫຼາດ
ແບບພິເສດ ແລະ ການຮວ່ມມກືນັລະຫວາ່ງຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິຂຶນ້. 

6.2  ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ 

6.2.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ, ຄນຸນະພາບຂອງຜູໃ້ຫ້ບໍລິການແມນ່ເປັນສິ່ ງ
ສາໍຄນັໂດຍພ້ືນຖານຕ່ໍກບັອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ. ຊຶ່ ງມນັກຽ່ວຂອ້ງກບັການເຂ້ົາຫາກນັລະຫວາ່ງ
ນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ. ນກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາມາພວົພນັສອບຖາມຂໍມ້ນູດາ້ນການບໍລິການກບັ
ພະນກັງານບໍລິການຢູ່ສ່ວນໜ້າຂອງອຸດສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນ: ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພກັ, 
ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ, ຮາ້ນຄາ້, ຮາ້ນອາຫານ, ລດົແຕັກຊ ີແລະ ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ປະສບົການທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວໄດພ້ບົຢູໃ່ນບອ່ນທ່ີເຂົາເຈົ້າພກັ ແລະ ຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ
ນ ັນ້ຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການກບັມາທອ່ງທຽ່ວອກີຄ ັງ້ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວເພາະສິ່ ງທ່ີພວກເຂົາໄດພ້ບົພວກ

ເຂົາຈະເລ່ົາປາກຕ່ໍປາກສູກ່ນັໄປ. ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ການບໍລິການຈະໄດມ້ຄີນຸນະພາບສງູນ ັນ້ຈະຕອ້ງ
ໄດມ້ກີານຝຶກອບົຮມົທ່ີຈາໍເປັນໃຫ້ແກຜູ່ບໍ້ລິການ. ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີຈາໍເປັນທ່ີພະນກັງານຈະຕອ້ງເຂ້ົາໃຈ
ຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງຕ່ໍຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການທ່ີໄດຕ້າມຄວາມ
ຄາດຫວງັຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ. ແຮງງານທ່ີມຄີວາມສາມາດ ແມນ່ມສີວ່ນສາໍຄນັໃນການຍກົລະດບັ
ມາດຕະຖານຂອງທລຸະກດິທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຖງິແມນ່ວາ່ບ່ໍແມນ່ພາກສວ່ນທ່ີຈະຕອ້ງພບົປະກບັນກັ
ທອ່ງທຽ່ວໂດຍກງົກໍ່ຕາມ ເຊ່ັນ: ພະນກັງານໃນເຮອືນຄວົ, ແມບ່າ້ນ. ການປະກອບສວ່ນວຽກງານທ່ີໄດ້
ຄນຸນະພາບຂອງບກຸຄນົເຫຼ່ ົ່ານີແ້ມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ, ການຝຶກອບົຮມົສາມາດນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມຕືາ່ງໆ
ປະກອບເຂ້ົາເພ່ືອໃຫ້ບນັລຸເປ້ົາໝາຍຂອງທຸລະກິດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວໄດ.້ ທລຸະກດິດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອາດຈະເປັນຫວົໜ່ວຍທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ
ກາງທ່ີຈະຕອ້ງເນັນ້ໃສກ່ານຝຶກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານໃຫຮູ້ຈ້ກັຄວາມສາໍຄນັຂອງຂະແໜງຕນົເອງ, ໃນ
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ນີ້ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ມບີດົບາດ
ສາໍຄນັໃນການເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູ,້ ສ ົ່ງເສມີການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ ແລະ ຊວ່ຍອາໍນວຍຄວາມ
ສະດວກເຊ່ັນ: ຈດັຫາການຝຶກອບົຮມົແລະພດັທະນາທລຸະກດິໄປສູທ່ລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະ
ໜາດກາງ. 
 

 ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຜູສ້ະ 
ໜອງນະໂຍບາຍ ຫືຼ ທິດທາງເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງ, ເຮັດໃຫ້ການຝຶກອບົຮມົມຄີນຸ
ນະພາບຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. ສະນ ັນ້, ມນັຈຶ່ ງກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົກບັຊຸມຊນົທ້ອງຖິ່ ນທ່ີໃກຊ້ິດຕິດແທດກບັ
ການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສຶກສານ ັນ້ ກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມສາໍຄນັ
ຂອງການທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວທິະຍາໄລ ທ່ີຈະເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍການຝຶກຝນົ
ແລະ ຕ່ໍຮບູແບບຂອງການເຮັດວຽກ.  
 

6.2.2 ປດັໄຈທ່ີຕອ້ງພິຈາລະນາສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສາ້ງທກັສະ 

ກຽ່ວກບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການພດັທະນາທກັສະນ ັນ້ ຄວນຄາໍນງຶເຖງິບາງຫຼກັການສາໍຄນັ

ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ການຝຶກອບົຮມົທກັສະພິເສດຕອ້ງໄດໝ້ ັນ້ໃຈວາ່ຜູທ່ີ້ຈະເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົຮມົມຄີວາມພອ້ມທ່ີຈະ

ນາໍເອົາຄວາມຮູໄ້ປບໍລິການແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງແທຈ້ງິ. ການກາໍນດົລະດບັມາດຕະຖານຂອງຜູທ່ີ້ຈະ
ເຂ້ົາຮວ່ມແມນ່ເລ່ີມຈາກລະດບັການຝຶກທກັສະພ້ືນຖານໄປສູ່ການຝຶກເປັນຜູ້ບໍລິຫານ, ເພ່ືອໃຫ້
ສອດຄອ່ງກບັການບໍລິການຮບູແບບຕາ່ງໆ. ການບໍລິຫານບກຸຄະລາກອນທ່ີເໝາະສມົໂດຍການສາ້ງ
ສິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ການວາງແຜນພດັທະນາການເຮັດວຽກ ຊຶ່ ງມນັມຜີນົຕ່ໍໂອກາດທ່ີຈະໄດເ້ລື່ືອນຕາໍແໜງ່
ງານຂອງຜູທ່ີ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ. ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງລະດບັຄນຸນະພາບຂອງການ
ບໍລິການຈະຫຸຼດໜ້ອຍລງົ ຖາ້ເມ ື່ອໃດພະນກັງານທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຫນັໄປເຮັດວຽກກບັຂະ   
ແໜງການອື່ ນ 

ສິ່ ງສາໍຄນັແມນ່ການທ່ອງທ່ຽວຈະເປັນທາງເລືອກໃນການປະກອບອາຊີບ ຫືຼ ບ່ໍ, ການ

ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງການເຮັດວຽກໂດຍລວມຈະເປັນແຮງຈງູໃຈສາໍຄນັ

ຕ່ໍການປະຕບິດັດ ັງ່ກາ່ວເຊ່ັນ:  

• ການບໍລິການນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຕອ້ນຮບັລກູຄາ້ແມນ່ປດັໄຈຫຼກັທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄວາມ
ຮູສ້ກຶຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. ໃນຂະນະທ່ີບໍລິການນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຮບັຕອ້ນຢູໃ່ນບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ 
ນ ັນ້ມກັຈະໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢ່າງເຕັມທ່ີ, ການບໍລິການຢູ່ໃນຂອບເຂດອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆທ່ີເປັນ
ອດຸສາຫະກາໍສະໜບັສະໜນູການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນ: ການເຂ້ົາ-ອອກດາ່ນ, ການຂນົສ ົ່ງ, ການໃຫ້ຄາໍ
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ແນະນາໍ ແລະ ອື່ ນໆ ຕອ້ງເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດຢູໃ່ນການພດັທະນາໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູໃ່ນຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍ. 

• ສາຍພວົພນັໃນການເຮັດວຽກງານ ແລະ ການຕ່ໍລອງກບັພະນກັງານແມນ່ເປັນການພວົພນັທ່ີມ ີ

ຄວາມສາໍຄນັຫຼາຍຢູ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. ຜູ້ສະໜອງຢູ່ໃນເຄືອຂາ່ຍການຜະລິດ ແລະ ສະ   

ໜອງຜະລິດຕະພນັທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການໃຫພ້ະນກັງານເຮັດວຽກເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ

ເຮັດວຽກນອກໂມງໄດ.້ ລະດກູານທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລກັສະນະພິເສດຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງການ

ທ່ອງທ່ຽວກາຍເປັນສິ່ ງທ້າທາຍສະເພາະ ຊຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫໄ້ດແ້ຮງງານທ່ີເໝາະ

ສມົ, ເຮັດວຽກໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ປບັຕວົໄດທ້ກຸສະພາບການ.  

• ລກັສະນະຄວາມຕອ້ງການແຮງງານເປັນຈາໍນວນຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງອດຸສາຫະກາໍ

ການທອ່ງທຽ່ວໝາຍເຖງິກນົໄກຕ ົນ້ຕໍໃນການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູ່
ໃນບນັດາປະເທດທ່ີມບີນັຫາເລ່ືອງອດັຕາການຫວາ່ງງານ. ໃນຂະນະທ່ີການວາງມາດ

ຕະການພິເສດ ຈະຊວ່ຍກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວສາມາດສ ົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທາໍໃຫແ້ກ່
ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນໄດ,້ ສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສດຸຄືພາກລດັຈະຕອ້ງມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ໃຫກ້ານ

ຊຸກຍູຕ່ໍ້ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກາໍລງັແຮງງານສວ່ນຫຼາຍ

ແມນ່ຂຶນ້ກບັອດັຕາສວ່ນແບງ່ຂອງຕະຫຼາດ. 
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ຄະນະກາໍມະການດາ້ນບຸກຄະລາກອນການທອ່ງທ່ຽວ ຂອງຂງົເຂດກາລີບຽນ Caribbean(CTHRC): 
ລະບບົການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວຂອງກາລີບຽນ (CTO) ໄດເ້ປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງຄະນະກາໍມະການດາ້ນບຸກຄະລາກອນ

ການທອ່ງທ່ຽວກາລີບຽນ (CTHRC) ເລ່ີມແຕປີ່ 1998. ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຫຼາຍພາກສວ່ນທ່ີສາໍຄນັຄ:ື ພາກ

ທລຸະກິດ, ຜູ້ຕາງໜ້າພາກແຮງງານ, ລດັຖະບານ, ສະພາການຄາ້, ພາກສວ່ນສຶກສາ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງກບັການທ່ອງທຽ່ວ. ຄະນະກາໍມະການນີຈ້ະມກີານປະຊຸມ 2 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີເພ່ືອປຶກສາຫາລືແກໄ້ຂບນັຫາ

ຮວ່ມກນັ, ມກີານຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການເຮັດວຽກທ່ີຕອ້ງການພດັທະນາ, ເພ່ືອວາງທິດທາງໂຄງການ ແລະ 

ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຂອງຄະນະກາໍມະການ. ໜາ້ທ່ີຂອງຄະນະກາໍມະການນີແ້ມນ່ເພ່ືອພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ 

ການປະສານງານເພ່ືອວາງແຜນດາ້ນຊບັພະຍາກອນ, ການຄ ົນ້ຄວ້າ, ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຢູ່

ກຽ່ວກບັການທ່ອງທ່ຽວຂອງກາລີບຽນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງດາ້ນຄວາມຕ້ອງການຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້

ສາມາດແຂງ່ຂນັກບັສາກນົ. 
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6.2.3 ຮອບວຽນການຝຶກອບົຮມົປະຈາໍປີສາໍລບັອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

ລຸມ່ນີແ້ມນ່ຮບູແບບຮອບວຽນການຝຶກອບົຮມົປະຈາໍປີ ສາໍລບັອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ 

1. ການກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການ 

ຄວາມຕອ້ງການຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງແມນ່ອງີໃສແ່ຫຼງ່ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆຕ່ໍໄປນີ:້ 

ແຜນຍດຸທະສາດປະຈາໍປີ: ແມນ່ປະເດັນ ຫືຼ ບນັຫາທ່ີກວາ້ງຂວາງ ແລະ ທິດທາງທ່ີຖກືກາໍນດົ
ຂຶ້ນມາ ຈະບນັລຸໄດໂ້ດຍສວ່ນໃຫຍແ່ລ້ວແມນ່ມາຈາກການຝຶກອບົຮມົໃຫ້ແກພ່ະນກັງານຢ່າງເປັນ
ປກົກະຕ ິເຊ່ັນ: ຝຶກອບົຮມົການບໍລິການລກູຄາ້ໃຫກ້ບັພະນກັງານທງັໝດົ. 

ຫວົໜ້າພະແນກຕອ້ງໄດກ້າໍນດົເຖິງຄວາມຕອ້ງການທ່ີເປັນບູລິມະສິດ, ແຕລ່ະພະແນກຈະມີ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບສະເພາະເພ່ືອການດາໍເນນີວຽກງານຢາ່ງຄອ່ງແຄວ້ເຊ່ັນ: ການເຮັດບດົສະເໜີສາໍລບັ
ການຂາຍຜະລິດຕະພນັ. 

ການປະເມນີຜນົການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງພະນກັງານໂດຍຜາ່ນການປະເມນີຄວາມສາມາດສວ່ນ

ບຸກຄນົ ແລະ ຄວາມເປັນມອືາຊີບໃນການປະຕິບດັງານທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວເ້ຊ່ັນ: ເຄີຍໄດຮ້ບັການຝຶກ

ອບົຮມົພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນາໍ, ການຈບົການສຶກສາຈາກວິທະຍາໄລ, ທກັສະໃນການເວ້ົາ ແລະ 

ຄວາມມກັສວ່ນຕວົ. 

ການປ່ຽນແປງດາ້ນເຕັກໂນໂລຊ,ີ ໂປຼແກຼມການໃຊງ້ານແລະເຄື່ ອງມມືກີານປ່ຽນແປງຢູຕ່ະຫຼອດ

ເວລາ ແລະ ຄວາມຊາໍນຊິາໍນານໃນການນາໍໃຊໄ້ດຮ້ບັການຍກົລະດບັຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ. 

ໂຄງການຍກົລະດບັໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທົ່ວໄປ ແລະ ລະດບັຜູຈ້ດັການ ຫືຼ ຜູຄ້ວບຄມຸດແູລ, ທ່ີ

ຖກືບນັຈລຸງົໃນແຜນການຝຶກອບົຮມົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງເພ່ືອແນໃສເ່ພ່ີມທກັສະໃນການສື່ ສານ, ການແກໄ້ຂ

ບນັຫາ ແລະ ອື່ ນໆ.  

2. ການວາງແຜນການຝຶກອບົຮມົແບບປະສມົປະສານ 
ບນັດາຄວາມຕອ້ງການຂາ້ງເທິງນ ັນ້ໄດຖ້ກືລະບເຸຂ້ົາໃນແຜນການຂອງການຝຶກອບົຮມົ, ຊຶ່ ງໄດ້

ມາຈາກການກາໍນດົຫວົຂໍ ້ຫືຼ ຫຼກັສດູ ແລະ ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ.  

ກາໍນດົຊບັພະຍາກອນເພ່ືອດາໍເນີນການຈດັຕ ັງ້ການຝຶກອບົຮມົທ່ີຕ້ອງການ, ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ້ອາດ

ປະກອບດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຊ່ັນ: ທ່ີປຶກສາດາ້ນຕາ່ງໆ, ຊບັພະຍາ 

ກອນຂອງຊຸມຊນົ, ວທິະຍາໄລຕາ່ງໆ ຫືຼ ການຝຶກອບົຮມົສະເພາະຕາມຄວາມຕອ້ງການ.  

ການກາໍນດົຮບູແບບການຝຶກອບົຮມົທ່ີມກີານປະສມົປະສານ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ຫືຼ 

ຜາ່ນລະບບົອນີເຕເີນັດ ຫືຼ ທງັສອງແບບ. 
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ການສະໜອງຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັຝຶກອບົຮມົຄວນຈະຕອ້ງມກີານເກບັກາໍຕະຫຼອດໄລຍະການຝຶກ

ອບົຮມົ. 

3. ງບົປະມານສາໍລບັການຝຶກອບົຮມົ 

ການຈດັຝຶກອບົຮມົແຕລ່ະຫວົຂໍ ້ຫືຼ ແຕລ່ະຫຼກັສດູໃດໜ່ຶງລວ້ນແຕມ່ຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ບ່ໍວາ່ຈະ

ເປັນຄາ່ອປຸະກອນຮບັໃຊຕ້າ່ງໆ, ຄາ່ອາຈານຜູບ້ນັຍາຍ ຫືຼ ສດິສອນ. ໂດຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆຕອ້ງໄດມ້ ີ

ການຂຶນ້ແຜນຢາ່ງລະອຽດ. 

4. ການປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຝຶກອບົຮມົ 

ຜນົສາໍເລັດຂອງການຝຶກອບົຮມົໃດໜຶ່ຶງແມນ່ສະແດງອອກຈາກຈາໍນວນຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ວິທີ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີສາມາດວດັແທກໄດ,້ ການປະເມນີຜນົຄວນຈະປະຕບິດັຫຼງັຈາກສາໍເລັດການຝຶກ

ອບົຮມົໃນແຕລ່ະຄ ັງ້. 

6.3 ການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

6.3.1 ຄາໍແນະນາໍ 

ປະສບົການໂດຍລວມຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ເກດີມາຈາກ

ພຶດຕິກາໍຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຈາກນກັທອ່ງທຽ່ວເອງ, ການພບົປະພຽງໄລຍະສ ັນ້ລະຫວາ່ງ

ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ຊຶ່ ງພວກເຂົາສາມາດສາ້ງປະສບົການທ່ີດ ີຫືຼ ບ່ໍດຕ່ໍີກບັນກັ

ທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້, ການແລກປ່ຽນປະສບົການໃນທາງບວກລະຫວາ່ງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊນົ

ທ້ອງຖິ່ ນ ເປັນສວ່ນໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັໃນການສາ້ງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໂດຍລວມໃຫ້ແກປ່ະຊາຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນ ເປັນສວ່ນໜ່ຶງໃນການດງຶດດູຕະຫຼາດນກັທອ່ງທຽ່ວ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນຈຶ່ງເປັນອງົ

ປະກອບສາໍຄນັອນັໜ່ຶງຂອງການຕະຫຼາດ. 

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ຖາ້ຫາກວາ່ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນບ່ໍໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມໃືນການພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍພວກເຂົາເຫັນວ່າບ່ໍໄດ້ຮບັຜນົ
ປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ພວກເຂົາອາດບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ. ພວກເຂົາອາດຈະຄິດວາ່ການທ່ອງທ່ຽວຈະມລີາຍຮບັໜ້ອຍກວ່າການປະກອບອາຊບີ
ອື່ ນ ຫືຼ ພວກເຂົາອາດຈະຮູສ້ຶກວາ່ການທ່ອງທ່ຽວສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ທດັສະນະຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດດ ັງ່ກາ່ວອາດຈະເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນເຂ້ົາໃຈວາ່ການທ່ອງທ່ຽວເປັນ

ການບຸກລຸກ, ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ້ອາດຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍນກັທ່ອງທ່ຽວ. ການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ແມນ່ຕອ້ງໄດເ້ບິ່ ງຕາມຄວາມກະຕືລືລ ົນ້ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍ
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ການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຶ່ ງມນັເປັນສິ່ ງທ້າທາຍອນັໃຫຍຫຼ່ວງສາໍລບັເລ່ືອງນີທ່ີ້ຈະຄອ່ຍໆປູກຈດິສາໍນກຶໃຫ້
ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກບັການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການສ ົ່ ງເສີມກິດຈະກາໍທາງ
ວດັທະນະທາໍເພ່ືອຄອ່ຍໆເຮັດໃຫກ້ານທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາເຖງິປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນໄດ.້ 

6.3.2 ການສື່ ສານກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

ອກີວທີິໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນມພຶີດຕິກາໍຕ່ໍກບັການທອ່ງທຽ່ວໃຫດ້ຂີຶນ້ນ ັນ້ກຄໍກືານປກູ

ຈດິສາໍນຶກ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຖືກຕ້ອງໃຫ້ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນໄດຮ້ບັຮູເ້ຖິງບດົບາດ ແລະ 
ຄວາມສາໍຄນັຂອງການທອ່ງທຽ່ວ. ຊຶ່ ງເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຜູສ້ື່ ສານໃຫປ້ະຊາຊນົຮບັຮູວ້າ່ ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຈະ
ເຮັດຫຍງັແດ ,່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູ່ພ້ືນທ່ີຕ່າງໆທ່ີບ່ໍແມນ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ຜູ້
ປະກອບການທລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວອາດມຄີວາມສາໍຄນັເປັນຢ່າງຍິ່ ງຕ່ໍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
ທຽ່ວ ແຕປ່ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນຍງັບ່ໍຮບັຮູບ້ນັຫາດ ັງ່ກາ່ວຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ. 

ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດ

ພດັທະນາສິ່ ງດງຶດດູ ຫືຼ ພດັທະນາສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີເຮັດໃຫຊຸ້ມຊນົໄດ້

ຮບັຄວາມສະດວກ ແລະ ຊວ່ຍປບັປງຸຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫ້ດຂີຶນ້ດວ້ຍວິທີການຕາ່ງໆ 

ໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

• ການຈດັໂອກາດພິເສດ ຫືຼ ສະໜອງໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຊ້ມົໃຊສ້ິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນ

ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີແບບພິເສດ. 

• ການເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂອງສະຖານທ່ີ່ ທອ່ງທຽ່ວທ່ີມລີາຍລະອຽດກຽ່ວກບັສິ່ ງດງຶດດູແລະສິ່ ງອາໍນວຍ

ຄວາມສະດວກທ່ີເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ. 

• ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຕາມຍກຸຕາມສະໄໝ ໂດຍທາງໄປສະນ ີຫືຼ ອີເມວ ໄປສູຊຸ່ມ

ຊນົທອ້ງຖິ່ນ. 

• ໂຄສະນາສິ່ ງທ່ີໜ້າສນົໃຈຜາ່ນທາງວທິະຍທຸ້ອງຖິ່ ນ, ຜາ່ນທາງອິນເຕີເນັດ ຫືຼ ລງົໃນເວບໄຊ

ການທອ່ງທຽ່ວ. 
 

Ø  ການເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງການທອ່ງທຽ່ວ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

• ສາມາດເພ່ີມຄວາມຮູສ້ກຶຍອມຮບັໃຫກ້ບັປະຊາຊນົກຽ່ວກບັລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍຂຶນ້ 

ເຊ່ັນ: ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວທາງວດັທະນະທາໍ, ທາໍມະຊາດ, ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມຄີວາມຮູສ້ກຶເປັນ

ເຈົາ້ຂອງ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຊບັພະຍາກອນເຫ່ົຼານີຫຼ້າຍຂຶນ້. 

• ເຮັດໃຫຊຸ້ມຊນົທອ້ງຖິ່ນຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຕ່ໍີການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ

ເສດຖະກດິ 
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• ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຊວ່ຍໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, ເພ່ີມທະວກີານມສີວ່ນ

ຮວ່ມຂອງຊຸມຊນົຕ່ໍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊວ່ຍໃນການຍກົລະດບັການພວົພນັລະຫວາ່ງ

ປະຊາຊນົກບັນກັທອ່ງທຽ່ວໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

• ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນກສໍາມາດເປັນຕວົແທນຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໄດ ້
 

 

6.3.3 ສ ົ່ງເສມີການຮວ່ມມກືບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ. 

• ການຮວ່ມມຂືອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນທ່ີຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ
ຍງັຄງົຮກັສາໄວຄ້ວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດຍເລ່ີມຕ ົນ້ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຄນົທອ້ງຖິ່ ນ, ການມສີວ່ນຮວ່ມ
ໃນການສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກແກກ່ານທອ່ງທຽ່ວເຊ່ັນ: ເຮອືນພກັແຮມນາໍປະຊາຊນົ, ເຮອືນ
ພກັ ຫືຼ ໂຮງແຮມຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ. ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນຍງັຕອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມ ຕດັສນິ
ໃຈໃນການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເຂດພ້ືນທ່ີຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັພາກສວ່ນທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ ເພ່ືອເສມີຂະຫຍາຍກາລະໂອກາດດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ. ການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຊຸມຊນົ
ທ້ອງຖິ່ ນຄວນຈະໄດຮ້ບັການຊຸກຍູຢ້່າງເປັນປກົກະຕິໂດຍການຈດັສາໍມະນາຖອດຖອນບດົຮຽນໃຫທ້ກຸ

ຄນົເຂ້ົາຮວ່ມຢ່າງເປັນປກົກະຕິ, ຊຶ່ ງມນັຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການພດັທະນາໄປເປັນກາ້ວໆ 
ປະກອບດວ້ຍຫຼາຍລະດບັດ ັງ່ນີ:້ 

• ເພ່ືອເປັນການສ ົ່ງເສີມການປຶກສາຫາລື ແລະ ແບງ່ໜ້າທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍທິດທາງ
ຂອງການທອ່ງທຽ່ວ 

• ເພ່ືອຊວ່ຍໃນການເຈລະຈາ ແລະ ການເປັນເຈົາ້ການໃນການຕດັສນິໃຈຮວ່ມກນັ 
• ເພ່ືອຄວາມສະດວກໃນການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ,້ ປະສບົການ ແລະ

ການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈອື່ ນໆ. 
 ຊຶ່ ງມນັມຂີ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ
ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຫືຼ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນເພ່ືອສ ົ່ງເສມີໃຫຊຸ້ມຊນົເຂ້ົາຮວ່ມ 
ຕວົຢາ່ງ ເຊ່ັນ: 
• ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນ, ຫວົຫນວ່ຍທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງແລະ

ວສິາຫະກດິ ແລະ ຜູປ້ະກອບການທ່ີມທີາ່ແຮງໃນການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັໃໝທ່ີ່ສະ
ໜອງໃຫແ້ກກ່ານທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິສາມາດນາໍສະເໜີຕ່ໍນກັທອ່ງທຽ່ວໃນ
ເບືອ້ງຕ ົນ້ໄດ.້ 

• ການພດັທະນາການຮວ່ມມ ືແລະ ການຮວ່ມທລຸະກດິຢູ່ໃນຊຸມຊນົທ້ອງຖິ່ ນແມນ່ມຄີວາມ
ສາໍຄນັຫຼາຍ ແລະ ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງທ່ີເໝາະສມົ, ບດົບາດໃນການຄຸມ້ຄອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

• ການຊວ່ຍເຫືຼອໃນການພດັທະນາຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການໂດຍການໃຫຄ້າໍ
ປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັຂອງພວກເຂົາ. 
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• ສ ົ່ງເສມີການເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົຮມົ, ສ ົ່ງເສມີການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຂໍ້
ມນູດາ້ນການຕະຫຼາດ. 

• ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວແບບປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໂດຍການ

ຊອກຫາຕະຫຼາດຮອງຮບັ ແລະ ໃຫຄ້າໍປຶກສາຫາລື. 
• ຊຸກຍູໃ້ຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດມ້ກີານໃຊຈ້າ່ຍຫຼາຍຂຶ້ນເພ່ືອສ ົ່ງເສີມເສດຖະກດິທ້ອງຖິ່ ນດວ້ຍ

ການເຂ້ົາໃຊບໍ້ລິການດາ້ນອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ທ່ຽວຊມົວິຖຊີວີິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ ນໃຫ້
ຫຼາຍຂຶນ້, ຊຶ່ ງເປັນສວ່ນໜ່ຶງໃນການກະຈາຍລາຍໄດໄ້ປສູທ່ອ້ງຖິ່ນ. 

• ນາໍເອົາສິນຄາ້ດາ້ນຫດັຖະກາໍ ແລະ ອາຫານທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງທ້ອງຖິ່ ນມາວາງສະ 
ແດງ ແລະ ຂາຍຢູສ່ນູວາງສະແດງການທອ່ງທຽ່ວຊຶ່ ງມນັເຮັດໃຫມ້ຄີວາມສະດວກໃນການ
ໂຄສະນາໂດຍຜາ່ນຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ. 

• ຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ປ້ະກອບການທອ່ງທຽ່ວນາໍເອົາລາຍການທອ່ງທຽ່ວຂອງຊຸມຊນົເຂ້ົາໃນລາຍການ

ຂາຍການທອ່ງທຽ່ວຂອງເຂົາເຈົາ້ເຊ່ັນ: ສະຖານທ່ີຊຸມຊນົ, ພິພິທະພນັທອ້ງຖິ່ ນ, ສລີະປະ
ແລະ ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງຫດັຖະກາໍ ແລະ ຮາ້ນອາຫານທອ້ງຖິ່ ນເຂ້ົາໃນລາຍການທອ່ງທຽ່ວ
ແລະ ແນະນາໍໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາໄປຊມົໃຊ.້ 

 

6.4  ການເຂ້ົາເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

6.4.1 ການພດັທະນາເສ້ັນທາງ ທາງອາກາດ 

 ການພດັທະນາເສ້ັນທາງການບິນຂອງບນັດາສາຍການບິນຕ ົນ້ທຶນຕ ໍາ່ ແລະ ສາ້ງສນັຍາເປັນ
ພນັທະມດິກບັສາຍການບິນໃໝ່ ຈະສ ົ່ງຜນົໂດຍກງົຕ່ໍກບັການທ່ອງທ່ຽວໃນດາ້ນການພດັທະນາຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ບນັດາ
ເທດສະບານແຂວງ ແລະ ຕວົເມອືງຕາ່ງໆ, ດວ້ຍການປບັປງຸໃຫສ້າມາດເດນີທາງດວ້ຍສາຍການບິນ
ໄດສ້ະດວກຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ການປບັປງຸດາ້ນລາຄາໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົ. 
 

6.4.2 ສະໜາມບນິ 

 ສະໜາມບິນຕາ່ງໆຈະເປັນບອ່ນສາໍຄນັທາໍອິດໃນການຕອ້ນຮບັນກັທ່ອງທ່ຽວໄປສູຈ່ດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ, ຊຶ່ ງມນັເປັນປະສບົການທາໍອດິຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງ

ນ ັນ້, ເພາະສະນ ັນ້, ເພ່ືອເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມປະທບັໃຈທ່ີດຕ່ໍີການມາທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍຫຼກັການ

ແລວ້ ສາຍການບິນຄວນຈະໄດຮ້ບັການຍ ັງ້ຢືນມາດຕະຖານຂອງສາຍການບິນພນົລະເຮອືນລະຫວາ່ງ

ປະເທດ.  
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ນກັທ່ອງທ່ຽວສາກນົ, ອາດຈະເດນີທາງມາດວ້ຍສາຍການບິນໂດຍສານ, ຊຶ່ ງພວກເຂົາຈະບ່ໍ

ສາມາດເວ້ົາພາສາທອ້ງຖິ່ ນຂອງແຕລ່ະປະເທດໄດ ້ແລະ ພວກເຂົາຕອ້ງການແລກປ່ຽນເງນິຕາ. ເພ່ືອ

ຕອ້ນຮບັເຂ້ົາເຈົ້າໃຫ້ມຄີວາມປະທບັໃຈສິ່ ງສາໍຄນັຄືການຕອ້ນຮບັດວ້ຍຄວາມມໄີມຕີຈດິ ແລະ ການ

ບໍລິການທ່ີດີ. ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ, ສະໜາມບິນຫຼາຍໆແຫ່ງໄດມ້ ີ

ການບໍລິການສນິຄາ້ຕາ່ງໆ ແລະ ສະຖານທ່ີພກັຜອ່ນແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ: ມຮີາ້ນອາຫານຕາມສ ັ່ງ

ແລະ ຮາ້ນອາຫານຈານດວ່ນ, ຮາ້ນໜງັສ,ື ຮາ້ນນວດ, ສນູພບົປະທລຸະກດິ. ຊຶ່ ງມສີະໜາມບິນຢູບ່າງ

ປະເທດ ເຊ່ັນ: ຢູສ່ງິກະໂປ, ຈະມສີະລອຍນ ໍາ້, ມສີວນກາງແຈງ້ ແລະ ການບໍລິການທຽ່ວຊມົທິວທດັ

ສາໍລບັຜູ້ໂດຍສານທ່ີລໍຖາ້ຈະເດີນທາງຕ່ໍ. ອີກຫຼາຍໆຢ່າງທ່ີເປັນອງົປະກອບຄື ສະພາບແວດລອ້ມ, 

ອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິ, ການບໍລິການລດົໂດຍສານ ແລະ ສິ່ ງສາໍຄນັອກີຢາ່ງກຄໍຂໍືມ້ນູຕາ່ງໆທ່ີຈະຊວ່ຍ

ໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດຜ້າ່ນທາງລະບບົອນີເຕເີນັດ ແລະ ແອບພລີເຄຊນັຕາ່ງໆເພ່ືອຊວ່ຍ

ໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວສາມາດກະກຽມ ແລະ ຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູການາທອ່ງທຽ່ວທ່ີສາໍຄນັໄດ.້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 ພາກສວ່ນທ່ີຄຸມ້ຄອງສະໜາມບິນຕາ່ງໆໃນທົ່ວໂລກແມນ່ມຄີວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການ
ບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ, ຕ ັງ້ແຕອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທ້ອງຖິ່ ນທ່ີບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ສະ 
ໜາມບິນສາກນົແວນຄູເວີ ທ່ີເຮັດວຽກຮວ່ມກບັໜ່ວຍງານເອກະຊນົ BAA ຂອງອງັກິດ, ອີງໃສ່
ສະພາບດ ັງ່ກາ່ວ ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີແລະຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຄວນມີ
ການພວົພນັໃນການປະຕິບດັວຽກງານກບັຜູທ່ີ້ໃຫບໍ້ລິການດາ້ນສາຍການບິນ, ເພາະພວກເຂົາສາມາດ
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕ່ໍນກັທອ່ງທຽ່ວໃນເວລາມາເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງ. 
 

ການທອ່ງທຽ່ວ ເມອືງຣໂີອ, ປະເທດບຣາຊນິ, ການແນະນາໍເບ້ືອງຕ ົນ້ຢູໃ່ນສະໜາມບິນ 

ອງົການທ່ອງທ່ຽວເມອືງຣີໂອ ເດີ ຈາເນໂຣ(ຣີໂອທວົ), ໄດມ້ກີານກະກຽມຮວ່ມກບັສະໜາມບິນ
ສາກນົເພ່ືອຕ ັງ້ຈດຸສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຢູ່ໃກກ້ບັບອ່ນຮບັກະເປົາຂອງຜູໂ້ດຍສານ. ໂດຍຈດຸທ່ີ
ຕ ັງ້ຂອງສູນຂໍ້ມນູຢູ່ສະໜາມບີນນ ັນ້ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫ້ພະນກັງານຂອງບໍລິສດັຣີໂອທວົ ປະຈາໍຢູ່, 
ທງັນີ້ກເໍພ່ືອເປັນການແກໄ້ຂບນັຫາອາດສະຍາກາໍທ່ີເກີດຂຶ້ນກບັນກັທ່ອງທ່ຽວເມື່ອອອກຈາກສະ  
ໜາມບິນ. ພະນກັງານໄດ້ໃຫ້ຄາໍແນະນາໍແກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນາໍໃຊ້ສະເພາະການຂນົສ ົ່ ງ
ສາທາລະນະທ່ີໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ແລະ ລດົແຕັກຊີທ່ີບໍລິການຢູ່ສະໜາມບິນ. ມບີ່ອນໃຫ້ຂໍ້ມ ູນ
ຂາ່ວສານກອ່ນຈະເດີນທາງ ໂດຍພ້ືນທ່ີຄວາມປອດໄພແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັຜູໂ້ດຍສານທກຸຄນົໄດ້
ຮບັການແນະນາໍເບ້ືອງຕນົທ່ີເໝາະສມົກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງກບັຈດຸໝາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
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 ເຖງິແມນ່ວາ່ສະໜາມບນິຈະເປັນຊອ່ງທາງເຂ້ົາ-ອອກຫຼກັຂອງບນັດານກັທອ່ງທຽ່ວສາກນົ, ແຕ່
ຢ່າລືມວາ່ ການເຂ້ົາເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງການທ່ອງທ່ຽວຍງັມທີາງເຮອື ແລະ ທາງລດົໄຟອີກ
ດວ້ຍ. 
 

6.4.3 ການບໍລິການເຂ້ົາ-ອອກ/ອອກ-ເຂ້ົາເມອືງ 

ນບັແຕເ່ຫດການເມອືວນັທີ 11 ກນັຍາ ປີ 2001 ເປັນຕ ົນ້ມາ, ການກວດກາການເຂ້ົາ-ອອກ
ເມອືງ ແລະ ການກວດກາພາສີແມນ່ໄດມ້ກີານກວດກາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຮດັກມຸທ່ີສດຸສາໍລບັການ
ເດນີທາງເຂ້ົາ-ອອກປະເທດໃດໜ່ຶງ. ນອກເໜືອຈາກການໃຊກ້ດົລະບຽບທ່ີເຂັມ້ງວດໃນການກວດຄນົ
ເຂ້ົາເມອືງແລວ້ ຍງັມກີານນາໍໃຊວ້ິທີການຮກັສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍໆຢ່າງເຂ້ົາມາເພ່ືອເພ່ີມເຂ້ົາໃນ
ການກວດກາໃນເວລາຈະເດນີທາງເຂ້ົາປະເທດໃດໜ່ຶງ. ໃນບາງບອ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ສາຫະລດັ
ອາເມລິກາ ການກວດກາໜງັສືເດີນທາງແມນ່ສາມາດໃຊລ້ະບບົສະແກນລາຍນິວ້ມ ືແລະ ໃຊກ້ານ
ຖາ່ຍຮບູແບບດຈີຕີອນເພ່ືອກວດເບິ່ ງເອກະລກັຂອງແຕລ່ະຄນົ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ນກັທອ່ງທຽ່ວເກດີຄວາມ
ຮູສ້ຶກກງັວນົໃຈຫຼາຍໃນການເດນີທາງໄປປະເທດດ ັງ່ກາ່ວ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ຫຼງັຈາກມນີກັຂາ່ວໄດ້
ເຮັດສາລະຄະດກີຽ່ວກບັຜູທ່ີ້ມບີນັຫາໃນການເດນີທາງເຂ້ົາປະເທດ. ເຖງິແມນ່ວາ່ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ອາດຈະມບີດົບາດໜອ້ຍໃນການປ່ຽນແປງ
ສະຖານະການດ ັງ່ກາ່ວກໍ່ຕາມ, ແຕກ່ານປະສານງານກນັເຮັດວຽກຮວ່ມກບັເຈົ້າໜາ້ທ່ີທ່ີປະຈາໍຢູແ່ຕລ່ະ
ດາ່ນເຂ້ົາ-ອອກນ ັນ້ ຈະເຮັດໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມຕາ່ງໆໃນການຕອ້ນຮບັນກັທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ດຂີຶນ້. 

 ການຂໍວີຊາຈາກກງົສູນພາຍໃນປະເທດຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້ແມນ່ຕ້ອງໃຊເ້ວລາໃນການ

ດາໍເນີນການຂອ້ນຂາ້ງດນົ, ລາຄາແພງ ແລະ ເສຍຄວາມຮູສ້ຶກ, ຊຶ່ ງມນັຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການ
ຕດັສິນໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນການເລືອກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ. ການທ່ີສາມາດ
ອອກວຊີາກບັດາ່ນໄດແ້ມນ່ຈະເຮັດໃຫທ້ກຸຢ່າງສະດວກຂຶນ້, ແຕຂ່ະບວນການຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອາດ
ຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກແດໃ່ນການຄວບຄມຸໜງັສເືດນີທາງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ, ອກີຢາ່ງໜ່ຶງຄມືນີກັທອ່ງ
ທ່ຽວບາງຄນົຈະບ່ໍມສີະກນຸເງນິທ້ອງຖິ່ ນ ຫືຼ ເງນິໂດລາ ເຮັດໃຫ້ກາຍຈາ່ຍຄາ່ບໍລິການຫຍຸງ້ຍາກ, 
ສະນ ັນ້, ລະບບົທ່ີສະດວກທ່ີສດຸກຄໍ ືການທ່ີສາມາດຂໍວຊີາຜາ່ນລະບບົອອນລາຍໄດ.້ 
ຕວົຢາ່ງ: ການຄວບຄມຸການທອ່ງທຽ່ວດວ້ຍລະບບົເອເລັກໂທຼນກິ. 
 

6.5. ການເດນີທາງສູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
6. 5.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີເດນີທາງຈາກຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໜ່ຶງໄປຍງັຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງດວ້ຍລດົສວ່ນຕວົ, ລດົໂດຍສານ, ລດົຕູ,້ ລດົຈກັ ຫືຼ ດວ້ຍວທີິການຕາ່ງໆເຊ່ັນ: 

ລດົເມສາທາລະນະ, ລດົແຕັກຊີ, ລດົຕກຸໆ, ລດົໄຟ, ເຮອືຂາ້ມຟາກ ແລະ ອື່ ນໆ. ຈາກທດັສະນະ

ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ມນັເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ ັ່ງກາ່ວນ ັນ້ຈະຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍ
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ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຂນົສ ົ່ງເພາະມນັເປັນສວ່ນໜ່ຶງໃນການພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

6.5.2 ຖະໜນົ ແລະ ປ້າຍຊີບ້ອກຕາ່ງໆ 

 ຄະນະກາໍມະການດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວຂອງສະຫະພາບເອີຣບົ ໄດລ້າຍງານວາ່ມຫຼີາຍກວ່າ 
70% ຂອງບນັດາປະເທດອດຸສາຫະກາໍທ່ີເດນີທາງໄປທອ່ງທຽ່ວດວ້ຍການໃຊລ້ດົ, ບ່ໍວາ່ຈະນາໍໃຊລ້ດົ
ສວ່ນຕວົ ຫືຼ ລດົເຊ່ົາ. ອດັຕາສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວນີຈ້ະແຕກຕາ່ງຈາກສດັສວ່ນການຕະຫຼາດ, ປະເພດຂອງ
ການເດນີທາງ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ. 
 ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີນາໍໃຊລ້ດົສວ່ນຕວົ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ບ່ໍຄຸນ້ເຄຍີກບັເສ້ັນທາງທ່ີ

ໄປທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມຫຼີາຍກລໍະນທ່ີີຫຍຸງ້ຍາກເຊ່ັນ: ພາສາທ່ີຂຽນໃນປ້າຍຊີບ້ອກ, ຮບູແບບຖະໜນົ. 

ລະບຽບການຈາລະຈອນ ແລະ ເພ່ືອເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈໄດກ້ຕໍອ້ງມກີານພດັທະນາ

ປ້າຍຊີບ້ອກຢູຕ່າມຖະໜນົຫນົທາງຕາ່ງໆໃຫເ້ໝາະສມົກບັກະແສນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີເຂ້ົາມາທຽ່ວ. 

ອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັ 

   ອງົປະກອບທ່ີສາໍຄນັຂອງຖະໜນົຫນົທາງ ທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍການທອ່ງທຽ່ວປະກອບມ:ີ 
• ການພດັທະນາຖະໜນົຫນົທາງໃຫ້ໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ປບັປຸງເສ້ັນທາງທ່ີເຂ້ົາໄປຫາຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມສີີສນັແຕກຕາ່ງຈາກຖະໜນົຫນົທາງອື່ ນໆ. ປ້າຍຊີ້ບອກ
ຕ່າງໆຕາມຫນົທາງຕ້ອງມຮີບູແບບທ່ີສອດຄອ່ງ, ເປັນເອກະພາບກນັ, ມກີານໃຊພ້າສາທ່ີ    
ເໝາະສມົກບັກະແສນກັທ່ອງທ່ຽວ, ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແລະ ມສີນັຍາລກັຕາ່ງໆທ່ີເປັນການຊີບ້ອກ
ຢາ່ງລະອຽດ. 

• ປ້າຍແນະນາໍດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຈະປະກອບດວ້ຍ: ບນັດາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ທາງ
ໄປສະໜາມບິນ, ທ່າເຮອື, ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ ງດງຶດດູໃຈ, ສະຖານທ່ີພກັ 
ຜອ່ນ, ໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ. 

• ສະຖານທ່ີອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆຄວນດາໍເນນີການໃຫ້ໄດມ້າດຕະຖານ ໂດຍອີງໃສ່
ຈາໍນວນຂອງປດັໄຈຕາ່ງໆ ແລະ ປະເພດຂອງສະຖານທ່ີພກັເຊົາ, ນກັທອ່ງທຽ່ວ, ຈາໍນວນນກັ
ທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທ່ີ, ຄຸນນະພາບ, ເວລາເປີດ-ປິດ ແລະ ອື່ ນໆ. ຊຶ່ ງມນັແຕກຕ່າງກບັ
ລະບບົຖະໜນົຫນົທາງ ຕວົຢ່າງ: ເສ້ັນທາງຫຼກັທ່ີໄປຫາສະຖານທ່ີສາໍຄນັອາດຈະໄດຮ້ບັການ
ອະນມຸດັເປັນພິເສດ. 

• ການປະຕິບດັບນັດາກດິຈະກາໍຕາ່ງໆແມນ່ອີງໃສປ່ະເພດນກັທ່ອງທ່ຽວທ່ີມທີ່າແຮງ ແລະ ມີ
ການຂະຫຍາຍຕວົ, ຊຶ່ ງຕອ້ງພດັທະນາຕາມຄວາມເໝາະສມົກບັແຕລ່ະພ້ືນທ່ີ ເຊ່ັນ: ສະຖານທ່ີ
ຈອດລດົ, ກະດານຂໍມ້ນູແນະນາໍບອ່ນຈອດລດົ, ຢູສ່ະຖານຂີນົສ ົ່ງ ແລະ ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ
ທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ. 
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• ການບໍລິຫານການທອ່ງທຽ່ວຢູແ່ຕລ່ະຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້ແມນ່ອງີໃສອ່ງົປະກອບຫຼາຍຢາ່ງ, 
ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການການຂນົສ ົ່ງຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ. ຫຼາຍພ້ືນທ່ີການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ການທອ່ງ 
ທຽ່ວຕອ້ງໄດມ້ກີານພວົພນັກນັ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກນັ, ຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ
ຈະເປັນຜູກ້ວດກາກຽ່ວກບັບນັດາປ້າຍຊີບ້ອກ ແລະ ປ້າຍອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆແກນ່ກັ
ທ່ອງທ່ຽວວາ່ຕອ້ງການຫຍງັ (ຕວົຢ່າງ: ປະລິມານຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງ
ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ). ພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບດາ້ນການຂນົສ ົ່ງຈະເປັນຜູປ້ະເມນີຄວາມ
ຕອ້ງການ ແລະ ອອກແບບປ້າຍຕາ່ງໆໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົກບັລະບຽບການຈາລະຈອນ. 

• ການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົໃນບາງສວ່ນ ຫືຼ ທງັໝດົໃນການພດັທະນາສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ
ສະດວກ ຫືຼ ສິ່ ງດງຶດດູດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ 
 

6.5.3 ລະບບົການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ລດົແຕັກຊ ີ

ລະບບົການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະໃນແຕລ່ະບອ່ນອາດຈະມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ, ສະນ ັນ້, ການ

ໃຫ້ຂໍ້ມນູທ່ີອະທິບາຍກຽ່ວກບັການນາໍໃຊກ້ານຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ລດົແຕັກຊີໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງ

ທ່ຽວມນັຈຶ່ ງເປັນສິ່ ງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ. ຊຶ່ ງມຂໍີມ້ນູ 3 ປະເພດທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວຕອ້ງການໃຫເ້ປັນພາສາ

ຂອງເຂົາເຈົາ້ຄ:ື 

ເຄອືຂາ່ຍການຂນົສ ົ່ງ: ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເສ້ັນທາງ, ສະຖານທ່ີ, ການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ທາງເລືອກໃນການ
ໃຊບໍ້ລິການ 
ຕາຕະລາງເວລາ: ເພ່ືອວາງແຜນການເດນີທາງ, ໃຫຮູ້ຈ້ກັເວລາອອກເດນີທາງ ແລະ ໄປຮອດຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງແຕລ່ະບອ່ນ 
ໂຄງປະກອບຂອງການເດີນທາງ: ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວາ່ການເດີນທາງດ ັ່ງກາ່ວນ ັນ້ປະກອບມຫີຍງັແດ່
ທ່ີລວມເຂ້ົາໃນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການເດນີທາງ.  
 ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ນກັທ່ອງທ່ຽວຈະກວມເອົາອດັຕາສວ່ນໜ້ອຍໃນການນາໍໃຊລ້ະບບົຂນົສ ົ່ງ

ສາທາລະນະ, ດ ັງ່ນ ັນ້, ຜູທ່ີ້ໃຫບໍ້ລິການຂນົສ ົ່ງມກັຈະມຂໍີມ້ນູພິເສດທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວຕອ້ງການຂອ້ນຂາ້ງ
ໜອ້ຍ. ໃນກລໍະນດີ ັງ່ກາ່ວ ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງ 
ທ່ຽວ ຈຶ່ ງມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການສະໜອງຂໍ້ມນູໃຫ້ແກຜູ່້ບໍລິການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະ ຫືຼ ໃຫ້ການ
ຊຸກຍູເ້ຂົາເຈົາ້ ໃຫມ້ກີານສະໜອງຂໍມ້ນູຫຼາຍຂຶນ້. 
 ການຊວ່ຍໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັຮູຂໍ້ມ້ນູກຽ່ວກບັລະບບົການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະມຫຼີາຍວທີິ, 
ນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດຫາຂໍ້ມນູຢູ່ແຕ່ລະສະຖານີຂນົສ ົ່ງ ແລະ ເບິ່ ງຕາມແຜ່ນພບັທ່ີມຢີູ່ໂຮງແຮມ, 
ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ ຫືຼ ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ. ແຜນທ່ີເສ້ັນທາງຕາ່ງໆສາມາດຊວ່ຍໃຫນ້ກັ
ທ່ອງທ່ຽວສາມາດໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ີຕ້ອງການໄດ້. ຂໍ້ມ ູນຕ່າງໆຈະຊ່ວຍໃນການວາງ
ແຜນການເດນີທາງສາໍລບັນກັທອ່ງທຽ່ວ ເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັຮູເ້ວລາໃນການມາຮອດ ຫືຼ ວາງ
ແຜນເວລາຢູແ່ຕລ່ະຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໄດ.້ 
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 ການສະແດງຂໍ້ມນູຕາຕະລາງເວລາ ສາມາດຊອກຫາໄດດ້ວ້ຍລະບບົທນັສະໄໝ ເຊ່ັນ: 
ການຂນົສ ົ່ງຢູກ່ງຸລອນດອນ ສາມາດເຂ້ົາເບິ່ ງໄດທ່ີ້ ເວບໄຊ ໌ 
http://journeyplanner.tfl.gov.uk/user./ XSLT_TRIP REQUEST2? language=en ຊຶ່ ງມ ີ
ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການເຊື່ ອມຕ່ໍການຂນົສ ົ່ງໄປຍງັເສ້ັນທາງຕາ່ງໆ. ແຫຼ່ງຂໍມ້ນູດ ັ່ງກາ່ວ ຄວນໄດຮ້ບັການ
ເອົາໃຈໃສໃ່ນການສ ົ່ງເສີມຈາກເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ເຮັດໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມນູໄດຢ້່າງສະດວກສະບາຍໄດໂ້ດຍ
ໂທລະສບັມຖື ືຫືຼ ອປຸະກອນໄອທີຕາ່ງໆ.  
 

ການບໍລິການລດົແທັກຊ ີ
 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫງ່, ນກັທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມຕອ້ງການໃຊບໍ້ລິການລດົ
ແຕັກຊ,ີ ດ ັງ່ນ ັນ້, ການບໍລິການລດົແຕັກຊຈີຶ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍໃນການຊຸກຍູ ້ແລະ ຊວ່ຍແນະນາໍ
ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດ.້ ຜູຂ້ບັລດົແຕັກຊທ່ີີດຈີະເປັນຜູໃ້ຫກ້ານຕອ້ນຮບັນກັທ່ອງທ່ຽວກອ່ນທ່ີຈະໄປເຖງິຈດຸ 
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜ່ຶງ. ມນັຈຶ່ ງຈາໍເປັນທ່ີຄນົຂບັແຕັກຊຈີະຕອ້ງສາມາດສື່ ສານກບັນກັ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຂ້ົາໃຈວາ່ນກັທ່ອງທ່ຽວຕອ້ງການໄປທ່ຽວໃສ ດວ້ຍການໃຫຂໍ້ມ້ນູທ່ີສາໍຄນັແກພ່ວກ
ເຂົາ, ຂໍມ້ນູເບື້ອງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ເຄືອ
ຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ສາມາດໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອ
ແກຜູ່ຂ້ບັລດົແທັກຊໃີນດາ້ນຄວາມຮູດ້າ້ນການບໍລິການ ແລະ ການຕອ້ນຮບັທ່ີມຄີວາມອບົອຸນ່ແກນ່ກັ
ທອ່ງທຽ່ວ. 

ປກົກະຕແິລວ້ແມນ່ພາລະບດົບາດຂອງເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂກຽ່ວກບັຂໍບ້ກົພ່ອງຂອງການບໍລິການລດົແຕັກຊີ, ໂດຍ
ສະເພາະແມນ່ໃນກລໍະນກີານເກບັຄາ່ແຕັກຊສີງູໂພດ ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈະຕອ້ງຮວ່ມມກືບັສະມາຄມົລດົແຕັກຊເີພ່ືອສງັລວມຂໍຄ້ິດເຫັນຂອງ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ພອ້ມກນັຊອກແນວທາງແກໄ້ຂ. 
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6.6 ບດົບາດຂອງສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ 
 

6.6.1 ຄາໍແນະນາໍ 

ກອ່ນ ແລະ ໃນລະຫວາ່ງທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວໄປທຽ່ວຊມົຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ, ນກັທອ່ງທຽ່ວ
ຈະຊອກຫາຂໍມ້ນູຕາ່ງໆຂອງການບໍລິການ, ຊຶ່ ງຢູໃ່ນຫຼາຍປະເທດທ່ີຖກືານບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວເປັນ
ພິເສດ ກາຍເປັນວດັທະນະທາໍປກົກະຕິທ່ີຈະສະໜອງໃຫ້ກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຢູ່ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ
ການທອ່ງທຽ່ວ. ເຖງິແມນ່ວາ່ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທາງດາ້ນ ອເີລັກໂຕນກິທ່ີສະໜອງໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວກອ່ນ
ແລະ ລະຫວາ່ງເດນີທາງນ ັນ້ຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການເຂ້ົາໄປນາໍໃຊສ້ນູຂໍມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ, 
ແຕມ່ນັກໍ່ ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນຕະຫຼອດທ່ີຈະຕອ້ງໄດສ້ະໜອງຂໍມ້ນູດາ້ນການບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວຂອງພ້ືນ

ທ່ີທ່ີມນີກັທອ່ງທຽ່ວສນົໃຈຫຼາຍ. 

 ສູນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານສາໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງມຂໍີ້ມນູນາໍສະເໜີກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຕອ້ງໄດຄ້ນຸນະພາບ, ການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງນກັທອ່ງທຽ່ວຊຶ່ ງຜູ້
ໃຫບໍ້ລິການດາ້ນອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆສາມາດເອົາເປັນແບບຢາ່ງໄດ.້ 
 

6.6.2 ບດົບາດສາໍຄນັຂອງສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ 

ບດົບາດສາໍຄນັຂອງສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວປະກອບມ:ີ 

ຂໍມ້ນູກອ່ນການໄປຢຽ້ມຢາມສະຖານທ່ີໃດໜ່ຶງ, ຊຶ່ ງນກັທອ່ງທຽ່ວສາມາດເຂ້ົາຫາຂໍມ້ນູເບືອ້ງຕ ົນ້
ໄດໂ້ດຍທາງໂທລະສບັ ຫືຼ ອເີມລ. ນກັທອ່ງທຽ່ວຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງທາງເວັບ

ການທ່ອງທ່ຽວທາງພາກໃຕຂ້ອງປະເທດອງັກດິ: ການຝຶກອບົຮມົສາໍລບັພະນກັງານຂນົສ ົ່ງ 

ການຝຶກຮບົໃຫ້ພະນກັງານຂນົສ ົ່ງນ ັນ້ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໂດຍການທ່ອງທ່ຽວພາກໃຕ້, ເປັນການຂະຫຍາຍ
ການຝຶກອບົຮມົການຮບັຕ້ອນເພື່ ອນາໍໄປສູ່ລະບບົທ່ີດີເລີດ, ຫຼກັສູດດ ັ່ງກາ່ວໄດຮ້ບັການພດັທະນາດວ້ຍການ
ຊວ່ຍເຫຼືອຂອງຄູຝຶກຜູ້ທ່ີເຄີຍເປັນຄູສອນຂບັລດົມາກອ່ນ. ອປຸະກອນການຮຽນການສອນ ທ່ີລວມເອົາຄວາມຮູ້
ພື້ນຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນໂດຍນາໍໃຊລ້ະດບັຂອງກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການນາໍທາງ, ການໂອ້
ລມົ ແລະ ການສະເໜີຂໍ້ມນູ ກຽ່ວກບັສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ 
ກອງປະຊຸມປຶກສາາລື ກຽ່ວກບັມນູຄ່າຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງການບໍລິການລກູຄາ້ໃນ
ການສ ົ່ງເສີມທຸລະກິດ. ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ມ ີຄນົຂບັແທັກຊີ 15 ຄນົໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໂຄງການໂດຍ ໃຊ້ເວລາ 3 ວນັ 
ແລະ ພວກເຂົາໄດກ້າຍເປັນຕວົແທນສາໍລບັໂຄງການນີ ້ແລະ ເປັນຕວົແທນຂອງເມອືງ. ໂຄງການນີມ້ນັສ ົ່ງຜນົ
ດຫຼີາຍກວ່າການເຮັດວຽກກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະດບັການບໍລິການນກັທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນ
ຕວົເມອືງ ດຂີຶນ້. 
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ໄຊ ຫືຼ ແຜ່ນພບັ ແລະ ທາງໂທລະສບັ, ອີເມວ, ຕາມສູນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານທ່ີເປີດໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມນູ
ການທອ່ງທຽ່ວ, ທ່ີພກັ ຫືຼ ເທດສະການຕາ່ງໆ. ການບໍລິການ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມຕາ່ງໆນ ັນ້ເປັນ
ສວ່ນໜ່ຶງ ທ່ີຈະຊວ່ຍໃນການຕດັສນິໃຈເດນີທາງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ນກັທອ່ງທຽ່ວ
ເອງກຕໍອ້ງການຂໍມ້ນູທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຊອກຫາຂໍມ້ນູ ຈາກແຫຼງ່ອື່ ນໆອີກ. ການຊອກຫາຂໍ້

ມນູທາງເອເລັກໂຕຣນກິມນັມຄີວາມສະດວກກວ່າການຊອກຫາແຜນ່ພບັ ຫືຼ ເຂ້ົາໄປສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ
ການທອ່ງທຽ່ວ. ອນິເຕເີນັດຍງັມປີະໂຫຍດຫຼາຍໃນການເຂ້ົາເຖງິກວມ 24/7 ໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການບໍລິການດ ັງ່ກາ່ວຫຸຼດລງົ. 

 ການໃຫ້ຂໍ້ມນູ ແລະ ການຮບັຕອ້ນຢູ່ສູນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວທ່ີຢູ່ຕາມຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນປະຈບຸນັນີໄ້ດມ້ກີານໃຫຂໍ້ມ້ນູເພ່ີມເຕີມໃນຂະນະນກັທອ່ງທຽ່ວມາຢຽ້ມຢາມ

ອີກດວ້ຍ. ເມ ື່ອນກັທ່ອງທ່ຽວມາຮອດຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງແລວ້ພວກເຂົາຈະໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ
ຫຼາຍຂຶນ້. ມນີກັທອ່ງທຽ່ວຈາໍນວນຫຼາຍບ່ໍຮູວ້າ່ທ່ີພກັຢູໃ່ສ, ພວກເຂົາຄວນຈະໄປທຽ່ວໃສ, ກນິອາຫານຢູ່
ໃສ ແລະ ຊືເ້ຄື່ ອງໄດຢູ້ໃ່ສ. ມນີກັທອ່ງທຽ່ວຈາໍນວນຫຼາຍທ່ີຕອ້ງການຂໍມ້ນູທ່ີເປັນພ້ືນຖານຂອງບອ່ນທ່ີ
ພວກເຂົາພກັຢູ່ ແລະ ຕອ້ງການພບົກບັບກຸຄນົທ້ອງຖິ່ ນທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອພວກເຂົາ
ໄດ .້ ໜ້າທ່ີຕ ົນ້ຕໍຂອງສູນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວຄືການໃຫ້ຂໍ້ມນູທ່ີຫຼ້າສຸດ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, 
ເພາະສະນ ັນ້ມນັຈຶ່ງຈາໍເປັນທ່ີພະນກັງານ ຢູສ່ນູຂໍມ້ນູຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານທ່ີລະອຽດ ແລະ ມທີກັ
ສະໃນການສື່ ສານທ່ີຖກືຕອ້ງ, ໃນກລໍະນຢີູປ່ະເທດສງິກະໂປ, ທ່ີສາມາດສະໜອງຂໍມ້ນູໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງ
ທຽ່ວໄດຫຼ້າຍພາສາຜາ່ນທາງໂທລະສບັ, ເວບໄຊ ແລະ ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ. 
 

 ຂໍ້ມນູ ແລະ ການຮບັຕອ້ນ ທ່ີນອກຈາກຢູ່ສູນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານແລ້ວ. ຫຼາຍໆປະເທດໄດມ້ ີ
ການແຈກຢາຍຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວອອກໄປໃນຫຼາຍໆຊອ່ງທາງ(ເອົາຂໍ້ມນູໄປໃຫ້ນກັທ່ອງ
ທ່ຽວ) ແນະນາໍໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໄດຮູ້ວ້າ່ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຢູ່ໃສ, ບອກເສ້ັນທາງ, ໄລຍະທາງ, ຖະ
ໜນົຫນົທາງ, ກະດານຂໍມ້ນູ, ສະຖານທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ສະຖານທ່ີທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວໄປທຽ່ວຫຼາຍ, ຢູບ່ອ່ນ
ຮບັຕອ້ນຂອງໂຮງແຮມ, ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ທາງອເີລັກໂຕຣນກິ. ຊຶ່ ງໃນອະນາຄດົກດິຈະກາໍ
ດ ັງ່ກາ່ວອາດຈະສາມາດສະໜອງຂໍມ້ນູຜາ່ນທາງໂທລະສບັມຖື,ື ປ້ືມຄູມ່ກືານທ່ອງທ່ຽວແບບດຈີຕີອນ
ແລະ ຜາ່ນຊອ່ງລາຍການໂທລະພາບ ເຊ່ັນ: ໂທລະພາບໃນໂຮງແຮມ, ຕອ້ງໄດມ້ກີານຝຶກອບົຮມົໃຫ້
ແກພ່ະນກັງານໃນຂະແໜງການອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນ: ພະນກັງານໂຮງແຮມ, 
ພະນກັງານຂາຍປ້ີ, ຄນົຂບັລດົແຕັກຊ,ີ ພະນກັງານຂາຍເຄື່ ອງ ແລະ ເຈົາ້ຂອງຮາ້ນອາຫານ, ສະນ ັນ້, 
ພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດສະໜອງຂໍມ້ນູໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວໄດດ້ຂີຶນ້. 
 

 ກດິຈະກາໍທາງທລຸະກດິຕາ່ງໆ, ເນື່ອງຈາກວາ່ມສີນູຂໍມ້ນູທ່ີມກີານເກບັຄາ່ບໍລິການກບັນກັທອ່ງ
ທ່ຽວຫຼາຍແຫງ່ທ່ີກາຍເປັນກດິຈະກາໍທາງທລຸະກດິໄປໃນຕວົ ເຊ່ັນວາ່: ການຈອງທ່ີພກັ, ການຂາຍປ້ີ, 
ການຈດັງານເທດສະການຕາ່ງໆ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເດນີທາງ, ການຂາຍແຜນທ່ີ, ປ້ືມຄູມ່ ື
ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຫຼີາຍພາສາ, ຂອງທ່ີລະນກຶ ແລະ ອື່ ນໆ. ໄດຂ້ະຫຍາຍການບໍລິການອອກຢ່າງ   
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ກວ້າງຂວາງບ່ໍແມນ່ແຕຢູ່່ໃນສນູເພ່ືອເປັນການສາ້ງລາຍໄດເ້ພ່ີມ ແຕຍ່ງັມກີານບໍລິການອື່ ນໆທ່ີຄິດໄລ ່
ເພ່ີມເຕີມເຊ່ັນ: ການນາໍທ່ຽວ, ການບໍລິການລດົຖບີ, ການເຂ້ົາເຖງິອິນເຕີເນັດ ແລະ ການຮບັຝາກ
ກະເປົາ, ສິ່ ງຕ່າງໆເຫ່ົຼານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການສ້າງລາຍຮບັເພ່ີມເຂ້ົາສູ່ສູນຂໍ້ມ ູນຂ່າວສານ
ການທອ່ງທຽ່ວ. 
 

 ຈດຸສນູລວມສາໍລບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນທ້ອງຖິ່ ນ. ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວຖາ້ຫາກວາ່
ເປັນຈດຸສນູລວມສາໍລບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນທ້ອງຖິ່ ນ ຕອ້ງຊວ່ຍເຂົາເຈົ້າໃຫມ້ໂີອກາດໃນການໂຄສະນາ
ຜະລິດຕະພນັແລະການບໍລິການຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຊອ່ງທາງສາໍລບັການຈອງການຍາ່ງປ່າ. 
 

 ເພ່ືອເພ່ີມອດັຕາການໃຊຈ້າ່ຍຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຕາ່ງໆຕອ້ງມເີປ້ົາໝາຍທ່ີຈະ
ເພ່ີມປະລິມານການໃຊຈ້າ່ຍຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄລຍະການພກັເຊົາ ຊຶ່ ງຈະເປັນການຊວ່ຍໃຫ້
ສະພາບເສດຖະກິດຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວມລີາຍຮບັເພ່ີມຂຶ້ນ. ເພ່ືອບນັລຸເປ້ົາໝາຍ
ດ ັງ່ກາ່ວ, ພະນກັງານບໍລິການຄວນໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃຫມ້ຄີວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ເພ່ືອສະໜອງຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັວາ່ເຮັດແນວໃດ ແລະ ສະຖານທ່ີໃດທ່ີສາມາດ
ເດນີທາງໄປໄດ ້ແລະ ເພ່ືອເອົາໃຈໃສກ່ານໃຫບໍ້ລິການຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປັນຈດຸ
ສມຸ. 
 
6.6.3 ປດັໄຈສາໍລບັສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວໃນອະນາຄດົ. 

 

ໃນທດົສະວດັທ່ີຜາ່ນມາໄດເ້ຫັນການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວຜາ່ນລະບບົອນີເຕີ

ເນັດ, ລາຍການໂທລະພາບ, ໂຄສະນາຜາ່ນໜງັສືພິມ, ທາງໂທລະສບັ ແລະ ອປຸະກອນມຖືຕືາ່ງໆ. 
ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານສາໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຜາ່ນມາຍງັບ່ໍສາມາດເປັນຕວົຢ່າງໃນການກາໍນດົຮບູ

ແບບໃນອະນາຄດົໄດ.້ ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມແລະຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 
ໃນທົ່ວໂລກໄດມ້ກີານທບົທວນຄືນເຖງິສະຖານະການ, ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ໃນອະນາຄດົຈະມຄີວາມ
ຕອ້ງການທ່ີປ່ຽນແປງຈາກເດມີແນວໃດເພ່ືອເຮັດໃຫສ້າມາດປບັຕວົເຂ້ົາກບັສະຖານະການໄດ.້ ມຫຼີາຍ
ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີໃຫຄ້ວາມສນົໃຈຕ່ໍ
ກບັບນັຫາຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ 

ຮບູແບບຂອງສນູຂໍມ້ນູຄວນຈະປະກອບມຫີຍງັແດ ່? 

 ບາງປະເທດໄດມ້ກີານຈດັປະເພດສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ກາໍນດົໃຫເ້ຂ້ົາກບັ
ແຕລ່ະຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ຕວົຢ່າງຄື: ຢູ່ລດັນວິເຊົາເວລ, ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ມີ
ການພດັທະນາເປັນ 3 ລະບບົທ່ີມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັລະຫວ່າງ ສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວ, ສູນ
ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສນູການທອ່ງທຽ່ວຂ ັນ້ແຂວງ. ແຕລ່ະຂ ັນ້ມຈີດຸປະສງົ ແລະ ຈດຸມຸງ່ໝາຍທ່ີແຕກ
ຕາ່ງກນັ.  
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ແມນ່ໃຜຈະເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ ? 
  

v ປະກອບມພີາກສວ່ນຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ 

Ø  ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີແລະຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວລະດບັຊາດ  
Ø  ປະສມົປະສານລະຫວາ່ງເຄື່ ອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂ ັນ້ສນູກາງແລະຂ ັນ້
ແຂວງ ຕວົຢາ່ງ:  
•  ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມແລະຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ ແລະ 
ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ; ສວ່ນໃຫຍຈ່ະໄດຮ້ວ່ມມແືບບນີຫຼ້າຍກວ່າເພາະວາ່ຫຼາຍອງົການຈດັຕ ັງ້ບ່ໍໄດ້
ເອົາໃຈໃສກ່ຽ່ວກບັການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວກຽ່ວກບັວຽກງານ ແລະ ບ່ໍ
ເອົາໃຈໃສທ່ີ່ຈະໃຫກ້ານຮວ່ມມ.ື 

•  ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມແລະຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີປະກອບມສີະມາຊິກຈາກ
ພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ/ພາກທລຸະກດິ ຊຶ່ ງມຫຼີາຍປະເທດໄດໃ້ຊຮ້ບູແບບນີ.້ 

•  ບໍລິສດັທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໂດຍສະເພາະ ທ່ີມຈີດຸປະສງົເພ່ືອເປັນສນູກາງໃນການປະຕິບດັວຽກ
ງານແບບເປັນເຄອືຂາ່ຍ 

•  ບໍລິສດັເອກະຊນົ ທ່ີຈາ້ງຜູຊ້ຽ່ວຊານຄວນຢູ່ພາຍໃຕລ້ະບຽບຂອງການບໍລິການທ່ີມມີາດຕະ 
ຖານຢາ່ງຊດັເຈນ ແລະ ປະຕບິດັຕາມພນັທະສນັຍາ. 

 ເປັນສິ່ ງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີສດຸທ່ີສນູການທ່ອງທ່ຽວເຫັນໄດເ້ຖງິຈດຸປະສງົ, ຄວາມສາໍ
ຄນັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກການເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະ
ຊນົ/ທລຸະກດິ ໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ.              
 ສິ່ ງເຫ່ົຼານີຈ້ະມຜີນົໄດຮ້ບັຫຼາຍທ່ີສດຸຖາ້ຫາກວາ່ມກີານປະສມົປະສານກນັຂອງເຄອືຂາ່ຍສນູຂໍ້

ມນູຂາ່ວສານລະດບັຊາດ ຫືຼ ພາກພ້ືນ ດວ້ຍ 3 ເຫດຜນົດ ັງ່ນີ:້ 
Ø ເພ່ືອຮບັປະກນັການບໍລິການໃນພ້ືນທ່ີທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ ມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ສມົເຫດ

ສມົຜນົ 
Ø ເພ່ືອໃຫ້ມຄີວາມສະດວກໃນການຊອກຫາຂໍ້ມນູ ແລະ ລະບບົພ້ືນຖານຂອງການບໍລິຫານ

ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 
Ø ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັການບໍລິການ 

 
 ໃນຂະນະດຽວກນັນ ັນ້, ອີກສິ່ ງໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຄື: ສູນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານຈະມພີາລະ
ບດົບາດໃນການຮວ່ມມກືບັຊຸມຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ທ່ີຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ, ຊຸກຍູຊຸ້ມຊນົ
ທ້ອງຖິ່ ນ, ການປະຕິບດັງານຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ການນາໍສະເໜີຂໍ້ມນູຂອງພ້ືນທ່ີໄດຢ້່າງ
ເລິກເຊິ່ ງ, ເພ່ືອບນັລສຸິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວມນັຈຶ່ ງເປັນສິ່ ງທ້າທາຍຫຼາຍໃນກອບການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັຂອງເຄືອ
ຂ່າຍລະດບັຊາດ ຫືຼ ລະດບັພາກພ້ືນ. ເຊ່ັນວ່າ: ປະເທດສະກອັດແລນແລະໄອແລນ ທ່ີມສີູນ
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ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄວບຄມຸໂດຍກງົຂອງໜ່ວຍງານລະດບັຊາດ, ມນັເປັນທາງເລືອກໃຫ້
ແກຊຸ່ມຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມແລະຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວປະຈາໍພ້ືນທ່ີ
ດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງເຮັດວຽກຮວ່ມກນັເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນເຄືອຂາ່ຍຂະໜາດໃຫຍ,່ ຊຶ່ ງບາງທີອາດໄດຮ້ບັການ
ຊວ່ຍເຫືຼອຈາກເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວຂ ັນ້ສນູກາງ, ແຂວງ ຫືຼ 
ທອ້ງຖິ່ນ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບດົບາດສາໍຄນັຂອງສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວຄວນມຫີຍງັແດ ່? 

 ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຂອງສູນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ໄດອ້ະທິບາຍ

ລະອຽດຢູຂໍ່ທີ້ 6.6.2 ຊຶ່ ງເປັນການປະສມົປະສານກນັຂອງກດິຈະກາໍທ່ີມຄີວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງສນູ

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຕາ່ງໆ, ຊຶ່ ງມຢີູຫຼ່າຍປະເພດດວ້ຍກນັຄ:ື 

  
• ສນູຂໍ້ມນູທ່ີເປັນຍຸດທະສາດ ໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ, ພາກພ້ືນ. ທ່ີມຂໍີ້ມນູຫຼາຍໃນການສະ  

ໜອງບໍລິການຂໍ້ມນູ ແລະ ການບໍລິຫານຖານຂໍ້ມນູທ່ີດີອີກດວ້ຍ, ປະກອບສ່ວນໃນການ

ສາ້ງສາຍພວົພນັກບັນກັທອ່ງທຽ່ວ, ດາໍເນນີການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ນາໍໄປສູກ່ດິຈະກາໍທາງການ

ຄາ້ທລຸະກດິ. 

• ຮບູແບບຂອງສນູຂໍມ້ນູຈະສະໜອງການບໍລິການທ່ີເຈາະຈງົສະເພາະຕະຫຼາດກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ຫືຼ 
ບໍລິການສະເພາະພ້ືນທ່ີຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜ່ຶງ. 

• ສນູຂໍມ້ນູຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ຈະເປັນຜູສ້ະໜອງກຽ່ວກບັການບໍລິການແບບທອ້ງຖິ່ ນສາໍລບັນກັທອ່ງ
ທຽ່ວ ແລະ ປະຊາຊນົທ ົ່ວໄປ. ຊຶ່ ງມນັຈະມຂີະໜາດຄວາມຕອ້ງການທ່ີແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງ

 ປະເທດນວິຊີແລນ: ສນູຂໍ້ມນູການທ່ອງທ່ຽວ 

ເຄືອຂາ່ຍຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ(VIN Inc) ແມນ່ສູນຂໍ້ມນູທ່ີເປັນທາງການຂອງປະເທດນິວຊີແລນ, 
ໂດຍການຮວ່ມມລືະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວນິວຊີແລນ(TNZ), ອງົການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດບັພາກພື້ນ(RTOs) 
ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ເຄືອຂາ່ຍຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປັນສະມາຊິກ. ການຄຸມ້ຄອງ, 
ການບໍລິຫານ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງເຄືອຂາ່ຍຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ ໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູຈາກ 
TNZ.  TNZ ມສີະມາຊິກສາມຄນົທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມເຄືອຂາ່ຍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ (ພວກເຂົາຢູ່ໃນທິມງານ
ພດັທະນາການທ່ອງທ່ ຽວ) ແຕ່ລະມ ື້ຈະເຮັດວຽກຢູ່ສູນຂໍ້ມ ູນທ່ີມ ີການຈດັສນັໜ້າວຽກໄວ້ແລ້ວໂດຍອງົ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດບັພາກພື້ນ ຫຼື ດວ້ຍການເຮັດສນັຍາກບັບກຸຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜຶ່ ງ. 

ມສີູນຂໍ້ມນູຫຼາຍແຫ່ງທ່ີເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ລງົທຶນໂດຍປະຊາຊນົນທ້ອງຖິ່ ນ, ມບີາງແຫ່ງທ່ີເປັນສູນຂໍ້ມ ູນ
ໃຫຍ່ໆ ທ່ີປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ນໄດລ້ງົທຶນດວ້ຍໂຕເອງ. ນອກຈາກນ ັນ້ແລ້ວ, ມບີາງລດັຖະບານໄດສ້ະໜບັສະໜນູ
ດາ້ນທຶນຮອນທ່ີສະໜອງໃຫ້ແກກ່ານຈດັຝຶກອບົຮມົ. ໃນປີ 2002 ເຄືອຂາ່ຍຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວໄດມ້ ີ
ການປ່ຽນຊື່ ເຄື່ອງໝາຍການຄາ້ ໃໝ່ເປັນ “ i- STYE Visitor Centre “ ເພື່ ອເຮັດໃຫມ້ຄີວາມສະດວກຕ່ໍນກັ
ທ່ອງທ່ຽວໃນການເອີ້ນຊື່ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງສນູຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດນວິຊີແລນ. 
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ການໃຊບໍ້ລິການຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີນາໍໄປສູແ່ນວຄວາມຄດິການຄາ້
ແບບຜ່ານປະຕດູຽວ, ຄືການພບົປະລະຫວາ່ງຜູ້ຕອ້ງການກບັປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ, ນກັທ່ອງ
ທຽ່ວ ແລະ ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ. 

• ເຖງິແນວໃດກຕໍາມຈດຸປະສງົຕ ົນ້ຕໍຂອງສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວ, ພວກເຂົາທງັໝດົ
ຄວນຈະມກີານຕອ້ນຮບັທ່ີດ,ີ ມຄີວາມເປັນມອືາຊບີ ແລະ ການສື່ ສານທ່ີມປີະສິດທິພາບ, ມີ
ແຜນທລຸະກດິ ແລະ ການເພ່ີມປະສບົການໃຫແ້ກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ ົ່ງເສີມເສດຖະກດິຢູ່
ຈດຸມາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວດ ັງ່ກາ່ວ. 
 

6.7 ການເຂ້ົາເຖງິສາໍລບັທກຸຄນົ 
 

ຄວາມສາໍຄນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄ ືທກຸຄນົສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດເ້ຮັດໃຫເ້ປັນ
ທ່ີຮູຈ້ກັຫຼາຍຂຶນ້, ມຄີວາມຮູສ້ຶກຍອມຮບັ, ໝາຍຄວາມວາ່ການສະໜອງການເຂ້ົາເຖງິມຫຼີາຍຮບູແບບ 
ນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຂ້ົາຫາຂໍ້ມນູໄດໂ້ດຍຜ່ານໂທລະສບັມຖື,ື ວິທະຍຸ ຫືຼ ວາ່ເຫັນແບບປະຈກັຕາ, 
ແຕວ່າ່ຜູທ່ີ້ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີແລະຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄວນພິຈາລະນາໃຫຮ້ອບ
ຄອບເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະປະເພດ ເຊ່ັນ: ຂໍ້ມນູສາໍລບັຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ 
ຄອບຄວົ (ໂດຍສະເພາະຄອບຄວົທ່ີຍງັບ່ໍມລີກູ). ການຂະຫຍາຍຊອ່ງທາງການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂອງຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈະເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິດາໍເນນີໄປໄດດ້ວ້ຍດ.ີ 

ມນັເປັນການເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ, 

ພດັທະນາສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆທ່ີຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ,້ ຮບັປະກນັຄວາມເພ່ິງ

ພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ກາ້ວໄປສູກ່ານຂະຫຍາຍການຕະຫຼາດໃຫກ້ວ້າງຂວາງ. 

 ຜູບໍ້ລິຫານການທອ່ງທຽ່ວຄວນຈະມເີປ້ົາໝາຍທ່ີຊດັເຈນວາ່ຈະສະໜອງຜະລິດຕະພນັໃຫໃ້ຜ

ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງການການບໍລິການແນວໃດ. ຄວາມຕ້ອງການເຫ່ົຼານີ້ຄວນຈະໄດຮ້ບັການ
ພິຈາລະນາໃນຖານະຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ຄື: ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ, ການຂນົສ ົ່ງໄປຫາຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ ງດງຶດດູໃຈ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ ເຊ່ັນ: ທ່ີພກັ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ. 
APEC ໄດໃ້ຫກ້ານສກຶສາກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖງິສາໍລບັນກັທອ່ງທຽ່ວ, ລາຍງານກຽ່ວກບັອງົປະກອບທ່ີ
ສາໍຄນັ, ສະຖານທ່ີໃດໜ່ຶງທ່ີເຂ້ົາເຖງິໄດ.້ 

• ການຂນົສ ົ່ງ. ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ການຂນົສ ົ່ງສາມາດເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີສາໍຄນັໄດ ້ແລະ 
ມກີານຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະເຂ້ົາເຖງິໄດພ້ອ້ມທງັມບີອ່ນຈອດລດົທ່ີເໝາະສມົ. 

• ຮບູແບບການວາງແຜນ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິ. ເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ບລູະນະການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ 
ປບັປງຸສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນ: ສະຖານທ່ີພກັແຮມ, ສິ່ ງປກຸ
ສາ້ງສາທາລະນະ, ສະຖານທ່ີສາທາລະນະ ແລະ ອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ຫ້ອງນ ໍາ້ ແລະ ໂຄງການ
ຮບັຮອງສະຖານທ່ີເຫ່ົຼານີ.້ 
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• ການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ການພດັທະນາ. ເພ່ືອໃຫເ້ກດີຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖງິຄວາມຕອ້ງການ ແລະ
ຈດຸປະສງົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວໃນການເຂ້ົາເຖງິວາ່ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ຫຍຸງ້ຍາກແນວໃດ
ເພ່ືອກາໍນດົປບັປງຸສິ່ ງທ່ີມຢີູແ່ລວ້ໃຫດ້ຂີຶນ້. 

• ຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ. ເພ່ືອແຈງ້ໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວຮບັຮູ,້ ການສະໜອງຂໍ້ມນູ ແລະ ການດາໍເນນີ
ການກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖງິທ່ີພກັ ແລະ ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ສະໜອງຂໍມ້ນູ ແລະ
ຄາໍແນະນາໍໃຫຜູ້ປ້ະກອບການການທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຜູສ້ະໜອງການທ່ອງທ່ຽວກຽ່ວກບັວິທີການ
ເຂ້ົາເຖງິ. ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆທ່ີໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ຄວນຈະເປັນຂໍມ້ນູທ່ີເໝາະສມົ, ເປັນຕວົອກັສອນ 
Braille (ສາໍລບັຄນົຕາບອດ), ມລີກັສະນະສຽງ ຫືຼ ຂຽນເປັນໂຕໜງັສໃືຫຍ.່ 

• ການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ ເພ່ືອປກູຈດິສາໍນກຶໃຫຮູ້ວ້າ່ນກັທອ່ງທຽ່ວຕອ້ງການຫຍງັ, ຮູຂໍ້ມ້ນູ
ກຽ່ວກບັທ່ີພກັແລະພດັທະນາຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດແລະທກັສະໃນການຊວ່ຍເຫືຼອນກັທອ່ງ

ທຽ່ວທ່ີເໝາະສມົ. 
 

 ທກຸຄນົຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກນັກຽ່ວກບັບນັຫາຂາ້ງເທິງນີອ້າດຈະຢູ່ນອກບດົບາດ

ຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ແຕວ່າ່ສິ່ ງສາໍຄນັນ ັນ້ຄື: ເຄືອຂາ່ຍ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວຕອ້ງສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຮວ່ມມກືບັບນັດາອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ສິ່ ງສາໍຄນັກຄໍືການເຂ້ົາເຖງິຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂໍ້ມນູ
ຂາ່ວສານຕາ່ງໆ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາແກໄ້ຂໂດຍເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນກໍລະນີສຶກສາຕ່ໍໄປນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຂອງຄະນະບໍລິຫານ
ການທອ່ງທຽ່ວສາມາດສາ້ງຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ, ການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ການຝຶກ
ອບົຮມົ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ: ການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຂອງນະຄອນ Melbourne , ປະເທດອດົສະຕາລີ, 

www.melboune.vic.gov.au 

ນະຄອນ Melbourne ໄດ້ມຄີວາມມຸງ່ໝາຍທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີມາຢ້ຽມຢາມເມອືງນີ້ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມ ູນ
ຂາ່ວສານຕ່າງໆໄດ.້ ໂດຍໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູເວັບໄຊທ່ີ໌ສະໜອງຂໍ້ມນູຕ່າງໆ ແລະ ລວມທງັການດາວ
ໂຫຼດຂໍ້ມນູແຜ່ນທ່ີຜ່ານມຖືື ທ່ີປະກອບດວ້ຍຂໍ້ມນູຫຼາຍຢ່າງ ເຊ່ັນ: ຫ້ອງນ ໍາ້ສາໍລບັຄນົພິການ ແລະ ບ່ອນ
ໂທລະສບັ, TTY ສາທາລະນະ, ໂທລະສບັ, ສະຖານທ່ີຈອດລດົສາໍລບັຄນົພິການ, ສະຖານທ່ີຈອດລດົຕາມ
ຖະໜນົ, ສະຖານລີດົໄຟ, ການບໍລິການແຕັກຊ,ີ ບອ່ນພກັຜ່ອນ ແລະ ສວນສາທາລະນະ. ເມອືງນີຍ້ງັມກີານ
ສະໜອງການດາວໂຫຼດປ້ືມຄູມ່ຂໍື້ມນູການເຂ້ົາເຖງິ Melbourne ອີກດວ້ຍ, ໜງັສືດ ັ່ງກາ່ວນີແ້ມນ່ສາໍລບັຄນົ
ພິການທ່ີບ່ໍສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຢ່້າງສະດວກ ແລະ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການສອບຖາມຂໍມ້ນູ, ຊຶ່ ງໃນນີໄ້ດ້
ມຂໍີ້ມນູເບື້ອງຕ ົນ້ໃນເວລາມາເຖິງເມອືງດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ໃນເວລາພກັອາໄສຢູ່ ພ້ອມທງັມຂໍີ້ມນູຂອງການເຂ້ົາ

ເຖງິຫ້ອງນ ໍາ້ ແລະ ສະຖານທ່ີຈອດລດົ, ນອກນີຍ້ງັມຂໍີມ້ນູກຽ່ວກບັເທດສະການຕາ່ງໆທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ
ຂອງເມອືງ Melbourne ແລະ ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວທ່ີນາ່ສນົໃຈຕາ່ງໆ, ຂໍ້ມນູຮາ້ນອາຫານ, ຮາ້ນກິນດື່ ມ, 
ຮາ້ນຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສະຖານທ່ີພກັແຮມຕາ່ງໆ. 
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ພາກທີ VII 

ການນາໍໃຊລ້ະບບົອອນລາຍທາງທລຸະກດິ (E-Business) 

ຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານ 

 
7.1 ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ

7.1.1 ຄວາມສາໍຄນັຂອງອນິເຕເີນັດ 

 ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ກວ່າປີທ່ີຜ່ານມາ, ອິນເຕີເນັດໄດ້ບນັລຸການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດຢ່າງ

ກວາ້ງຂວາງ, ໃນທົ່ວໂລກມຜີູ້ນາໍໃຊອ້ິນເຕີເນັດເປັນເຄື່ ອງມໃືນການສື່ ສານຫຼາຍກວາ່ຕື້ຄນົ ເຊິ່ ງນກັ

ທ່ອງທ່ຽວສວ່ນໃຫຍມ່ກີານນາໍໃຊອ້ິນເຕີເນັດໃນການຊອກຫາຂໍ້ມນູໃນຂງົເຂດການເດີນທາງ ແລະ

ການທອ່ງທຽ່ວ.  ອນິເຕເີນັດມອີດິທິພນົຕ່ໍຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວສາກນົທ່ີມກີານເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ.  

 ອິນເຕີເນັດແມນ່ເຄື່ ອງມພ້ືືນຖານທ່ີທກຸໆຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວສາໍຄນັນາໍໃຊໃ້ນການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູ

ຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອການວາງແຜນທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຜູສ້ະໜອງ ຕອ້ງມກີານປບັປ່ຽນຮບູແບບການເຮັດທລຸະກດິຂອງເຂົາເຈົາ້.  

ອນິເຕເີນັດຍງັສບືຕ່ໍມບີດົບາດສາໍຄນັຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງໃນຕະຫຼາດຕ ົນ້ຕໍ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູໃ່ນ

ພາກພ້ືນອາຊ-ີປາຊຟິີກ. ຕາມການຄາດຄະເນໃນປີ 2011 ມຈີາໍນວນຜູນ້າໍໃຊໃ້ນທ ົ່ວໂລກປະມານ 1 

ຕືຄ້ນົ ໃນນ ັນ້ມກີານນາໍໃຊ ້ອນິເຕເີນັດບ່ໍມສີາຍ (Wireless) ເພ່ີມຂຶນ້. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງອນິເຕີ

ເນັດບ່ໍມສີາຍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການນາໍໃຊໂ້ທລະສບັມຖືໃືນການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັ

ການເດນີທາງ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວເປັນຫຼກັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີຈະເດນີທາງໄປທອ່ງ

ທ່ຽວ ແລະ ຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ມກີານນາໍໃຊອ້ິນເຕີເນັດບ່ໍມສີາຍເພ່ີມຂຶນ້. ຫຼາຍ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ບໍລິສດັສື່ ໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວເຊ່ັນ: Fodors ນີ ້ສາມາດ

ດາວໂຫຼດຄູມ່ແືນະນາໍຕວົເມອືງ ແລະ ແຜນທ່ີຕາ່ງໆ ນອກຈາກນີ ້ຍງັມເີວັບໄຊກໂູກ ້ທ່ີສະໜອງ

ເຄື່ ອງມຢື່າງຫຼວງຫຼາຍສາໍລບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງມຄື ົນ້ຫາແຜນທ່ີ ແລະ ພມູສນັຖານຂອງ

ທອ້ງຖິ່ນນ ັນ້.  
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ຈາໍນວນຂອງຜູຊ້ມົໃຊອ້ິນເຕີເນັດຍງັສືບຕ່ໍເພ່ີມຂຶນ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ ງຢູ່ໃນລະດບັ 75-80% 
ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນຢູໃ່ນຕະຫຼາດສາໍຄນັ, ແຕໃ່ນຂະນະດຽວກນັຍງັເຫັນວາ່ຜູນ້າໍໃຊອ້ນິເຕີເນັດໃນ
ກຸມ່ໄວກາງຄນົ ແລະ ຜູສ້ງູອາຍ ຸມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ. 

ການຊື້ຜ່ານລະບບົອອນລາຍເປັນເລ່ືອງປກົກະຕິໄປແລວ້ໃນປະຈບຸນັ ໂດຍສະເພາະການຊື້

ລາຍການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການລວ່ງໜາ້, ໃນຂະນະດຽວກນັຜູຄ້ນົສວ່ນຫຼາຍຈະຄ ົນ້ຫາ ແລະ 

ຊືຜ້ະລິດຕະພນັແບບຄບົຊຸດຜາ່ນທາງລະບບົອອນລາຍ ແຕຈ່າໍນວນໜ່ຶງກເໍລືອກຊືຈ້າກຫຼາກຫຼາຍຊອ່ງ

ທາງທ່ີເຂົາເຈົາ້ສາມາດປບັປ່ຽນດວ້ຍຕນົເອງໄດ.້  

7.1.2 ການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ຄວາມຮູທ້າງປນັຍາຊນົ 

 ທກຸໆອງົກອນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ “ສນູລວມຂໍມ້ນູ” ທ່ີມກີານລວບລວມຂໍ້

ມນູດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  

• ຊບັພະຍາກອນການທອ່ງທຽ່ວ, ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການ ເພ່ືອສື່ ສານກບັລກູຄາ້ ແລະ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ; 

• ໂອກາດດາ້ນການຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊອ່ງທາງຕາ່ງໆໃນການສື່ ສານກບັຜູ້ສະໜອງ

ການບໍລິການທອ່ງທຽ່ວ.  

ຂໍມ້ນູທ່ີມຈີະຕອ້ງມກີານບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງທ່ີດ ີເຊິ່ ງຈະຕອ້ງມກີານປບັປງຸ ແລະ ປະສມົປະສານ

ວທີິການຕາ່ງໆ ໃນການເກບັລວບລວມ, ບນັທຶກ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານ. 

ການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູປະກອບມດີາ້ນຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ 

• ການນາໍໃຊລ້ະບບົເຕັກໂນໂລຊຂໍີມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອບນັທຶກ, ຮກັສາ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານ

ແລະ ຄວາມຮູ.້ ລະບບົນີຈ້ະຕອ້ງມກີານປະສມົປະສານ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກນັ ເຊິ່ ງສາມາດ:  

- ເກບັກາໍ, ຮກັສາ ແລະ ການຈດັພິມຂໍມ້ນູ (ທງັເອກະສານອີເລັກໂທຼນກິ ແລະ ເອກະສານທ່ີ

ພິມອອກມາ) ຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ 

- ເຜີຍແຜຜ່າ່ນຫຼາຍຊອ່ງທາງ 

- ລວບລວມຄວາມຮູຕ້າ່ງໆທ່ີເປັນປະໂຫຍດສາໍລບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

• ຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການເກບັກາໍ, ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ ແລະ ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງຂໍມ້ນູ 

ຕວົຢາ່ງ: ຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຕວົເລກ, ຂໍມ້ນູເນືອ້ໃນ ແລະ ຄວາມຮູ.້ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຕອ້ງຢູໃ່ນຮບູແບບ

ທ່ີສາມາດເຜີຍແຜຜ່າ່ນຊອ່ງທາງໃດກໄໍດ ້ທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດນາໍໃຊໄ້ດໃ້ນອະນາຄດົ. ທາງ

ເລືອກດາ້ນນະໂຍບາຍຫຼກັແມນ່ການຮວ່ມມກືບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຈາກທາງນອກ (ທງັພາກລດັ ແລະ 
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ເອກະຊນົ) ຜູທ່ີ້ສາມາດສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູໃນລາຄາລາປະຢດັ (ເຊ່ັນ: ຂໍ້

ມນູກຽ່ວກບັການບນັເທິງ ແລະ ງານເທດສະການຕາ່ງໆ) ໃນຮບູແບບເອກະສານອເີລັກໂທຼນກິ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ການເກບັກາໍ ແລະ ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທ່ີເປັນຕວົເລກຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີນອນຢູໃ່ນກອບໜາ້ວຽກ

ຂອງລະບບົການສາ້ງສາຍພວົພນັກບັລກູຄາ້. 

• ຂໍມ້ນູ ແລະ ຄວາມຮູ ້ທ່ີຄບົຖວ້ນສມົບນູ ທ່ີເຮັດໃຫອ້ງົກອນຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ແລະ ຜູປ້ະກອບການໃນອດຸສາຫະກາໍ ສາມາດປະຕິບດັວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃດຢ້່າງມປີະສິດ 

ທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົສງູສດຸ. ຕວົຢາ່ງ ການສກຶສາວໄິຈແລະວເິຄາະຕະຫຼາດ, ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ

ຂໍກ້າໍນດົກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕະຫຼອດຮອດແຜນງານໂຄງການທ່ີຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນຕ່ໍ

ໜາ້. 

7.2 ການດາໍເນນີທລຸະກດິຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ (E-Business)  

ທຸລະກດິຜ່ານສື່ ອີເລັກໂທຼນກິ ແມນ່ການເພ່ີມໂອກາດໃນການເຊື່ ອມຕ່ໍທາງອີເລັກໂທຼນກິຄື: 

ການເຊື່ ອມຕ່ໍກບັພາຍນອກທາງອີນເຕີເນັດ ແລະ ເຊື່ ອມຕ່ໍພາຍໃນທາງອິນທຣາເນັດ ເຊິ່ ງປະກອບມີ

ກລໍະນສີກຶສາ: ສະພາສ ົ່ງເສມີການທ່ອງທຽ່ວ ປະເທດຟິນແລນ: ລະບບົຖານຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
PROMIS  

ສະພາສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວຟິນແລນມໜີາ້ທ່ີໃນການສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວຂອງປະເທດ 
ຟິນແລນ ພອ້ມກນັນ ັນ້ຍງັຮບັຜິດຊອບວຽກງານການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ ແລະ ຄນຸນະພາບ. 
ສາພານີ ້ໄດນ້າໍໃຊລ້ະບບົເຕັກໂນໂລຊເີປັນເປັນເຄື່ ອງມຫຼືກັໃນການດາໍເນນີງານ ແລະ ເປັນສນູ
ກາງໃນການພດັທະນາຖານຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ  PROMIS. ສະພານີສ້ະໜອງຂໍມ້ນູການທອ່ງທ່ຽວທ່ີທນັ
ສະໄໝຢູພ້ື່ນທ່ີ, ສະຖານທ່ີທ່ອງທຽ່ວ, ງານເທດສະການໃຫຍ,່ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ແລະ ສະໜອງ
ໂອກາດໃນການຊອກຫາສິ່ ງທ່ີໜ້າສນົໃຈຕາ່ງໆໃນຟິນແລນ.  ໃນນີີຍ້ງັມຂີໍມ້ນູກຽວກບັຜູໃ້ຫ້ບໍລິການ
ສະຖານທ່ີພກັເຊົາ ແລະ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຂນົສ ົ່ງ, ລາຍການໝວດຜະລິດຕະພນັ, ການບໍລິການສະ 
ຖານບນັເທີງ ແລະ ງານເທດສະການຕາ່ງໆ ລວມເຖງິຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ
ດາ້ນການປະຊຸມ ແລະ ການສາໍມະນາ. ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆໄດຖ້ກືເກບັໄວໃ້ນລະບບົ PROMIS ເຊິ່ ງຖກືນາໍ
ໃຊຫຼ້າຍໂດຍນກັທອ່ງທ່ຽວ ແລະ ນກັເດນີທາງມອືາຊບີໃນທ ົ່ວໂລກ. ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວສາມາດຮບັ
ໃບອະນຍຸາດນຕິິບກຸຄນົ ຈາກຜູສ້ະໜອງຂໍມ້ນູ PROMIS ຢູທ່ອ້ງຖິ່ນ ແລະ ເຂ້ົາເຖງິລະບບົຖານຂໍ້

ມນູ. 
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ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມທ່ີືຫຼາກຫຼາຍເພ່ືອເກບັກາໍ, ຄຸມ້ຄອງ, ຊອກຫາຂໍມ້ນູ, ວເິຄາະຂໍມ້ນູ, ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູ

ແລະ ສື່ ສານປະເພດຂອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຕາມທ່ີໄດເ້ກບັກາໍໄວຢູ້ຂ່າ້ງເທິງ. 

7.2.1 ລະບບົພາຍນອກ 

ລະບບົພາຍນອກແມນ່ການປ່ຽນແປງເຄືອຂາ່ຍຜະລິດ, ເຊື່ ອມໂຍງກບັຜູສ້ະໜອງການທ່ອງ 

ທ່ຽວ (ຫືຼ ຜູ້ຕອບສະໜອງການບໍລິການ) ໃຫ້ແກລູ່ກຄາ້ ແລະ ເຄືອຂາ່ຍສະໜອງຜະລິດຕະພນັ

ການທ່ອງທ່ຽວ ເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງຜູສ້ະໜອງກບັຜູສ້ະໜອງເອງ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ຈະນາໍໄປໃຊກ້ບັ

ການຕະຫຼາດ, ການຄາ້ຂາຍ ແລະ ການຈດັຊືຜ້າ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ. 

ການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອີເລັກໂທຼນກິ: ການນາໍໃຊອ້ິນເຕີເນັດ ແລະ ຮບູແບບການສື່ ສານທາງອີ

ເລັກໂທຼນກິອຶ່ ນໆ ແມນ່ການສື່ ສານກບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍທ່ີປະຢດັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ສາມາດເຮັດ

ວຽກຮວ່ມກບັອງົກອນ, ຄູຮ່ວ່ມທລຸະກດິຜູທ່ີ້ມຄີວາມສນົໃຈ.  

ການຄາ້ຜາ່ນສື່ ອີເລັກໂທຼນກິ: ແມນ່ກດິຈະກາໍການຂາຍທ່ີປະຕິບດັຜາ່ນຊອ່ງທາງການຈດັຈາໍ

ໜາ່ຍອເີລັກໂທຼນກິ. 

ການຈດັຊື້ຈດັຈາ້ງຜາ່ນສື່ ອີເລັກໂທຼນກິ: ເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິສາມາດມລີະບບົຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ 

ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ຫນັເຂ້ົາເປັນລະບບົຈດັສ ົ່ງ ແລະ ອອກໃບບິນ ໃຫກ້ບັຜູສ້ະໜອງ ທ່ີບ່ໍພຽງແຕເ່ປັນການ

ປະຢດັຕ ົນ້ທຶນເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈາໍແນກແຫຼງ່ຜູສ້ະໜອງທ່ີດທ່ີີສດຸ. 

ຮບູທີ 27 ແຜນວາດທລຸະກດິຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ 

ຮບູທີ 27 ອງົປະກອບພາຍນອກຂອງລະບບົທລຸະກດິຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ 

 

 

 

 

 

 

                    ທລຸະກດິຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂຕນຼກິ 

ການຄາ້ຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂຕຼນກິ 

ການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ອີເລັກໂຕຼນກິ ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງຜາ່ນສື່ ອ ີ  

ເລັກໂຕຼນກິ 
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7.2.2 ການປະຕຮິບູລະບບົພາຍໃນ  

ລະບບົພາຍໃນເປັນລະບບົທ່ີເຮັດໃຫເ້ກດີການປບັປ່ຽນວທີິການເຮັດວຽກຂອງອງົກອນ ໂດຍການ

ປະສບົປະສານຫຼາຍວທີິການເຂ້ົາກນັຢາ່ງເຕັມຮບູແບບ ດວ້ຍການນາໍໃຊລ້ະບບົໂດຍທົ່ວໄປ. ໃນການ

ປບັປ່ຽນມານາໍໃຊລ້ະບບົດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ອງົກອນຄວນປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

• ມລີະບບົເຄອືຂາ່ຍການສື່ ສານທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຢາ່ງເຕັມຮບູແບບ; 

• ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມ,ື ຫຼກັການ ແລະ ມາດຕະຖານທ່ີເປັນພ້ືນຖານ. 

• ຮວມເອົາຜະລິດຕະພນັ ແລະ ຂໍມ້ນູຂອງລກູຄາ້ໃຫເ້ປັນຊບັພະຍາກອນສາໍຄນັ 

• ມທິີມງານປະຕບິດັການ ທ່ີສມຸໃສກ່ານລວມຂໍມ້ນູທ່ີມປີະສດິທິພາບສງູສດຸ 

ພະນກັງານຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທ່ຽວ ຫືຼ ທລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເຮັດວຽກຮວ່ມກນັໄດຢ້່າງມປີະສິດທິພາບ, ທງັການລວບ

ລວມຂໍມ້ນູ ແລະ ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູ ດວ້ຍວທີິທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແລະ ຊາໍນຊິາໍນານ. ເຄື່ ອງມ ື(ຕວົນາໍ

ໃຊງ້ານ) ທ່ີມກີານແລກປ່ຽນຮວ່ມກນັ ປະກອບດວ້ຍ: ວຽກງານການບໍລິຫານ, ການບໍລິຫານສາຍ

ພວົພນັກບັລກູຄາ້, ລະບບົການບໍລິຫານການເງນິ (ບາງຄ ັງ້ກເໍອີ້ນວາ່ການວາງແຜນຊບັພະຍາກອນ

ທລຸະກດິ) ແລະ ລະບບົຄວບຄມຸການປະຕບິດັງານ ເປັນຕ ົນ້.  

7.2.3 ຜນົປະໂຫຍດຂອງທລຸະກດິຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ 

ຂະບວນການຂອງລະບບົອເີລັກໂທຼນກິພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກແນນ່ອນວາ່ມກີານເຊື່ ອມໂຍງ

ກນັຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ການສ ົ່ງເສີມລະບບົການເຮັດວຽກພາຍໃນທ່ີນາໍໃຊອ້ິນເຕີເນັດຈະສາມາດເພ່ີມ

ໂອກາດ ແລະ ປະໂຫຍດສງູສດຸໃຫແ້ກອ່ງົກອນ. ບ່ໍພຽງເທ່ົານ ັນ້ ຂອບເຂດລະຫວາ່ງລະບບົພາຍນອກ 

ແລະ ພາຍໃນຂອງຂະບວນການທລຸະກດິຕອ້ງສາມາດປບັປ່ຽນໄດ.້ ການໃຫບໍ້ລິການຊືຂ້າຍທງັພາຍ

ໃນ ແລະ ພາຍນອກໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຫຼາຍຂຶນ້ເຊິ່ ງເປັນການຍກົລະດບັການຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັພາຍ

ນອກ.   

ສະນ ັນ້, ຜນົປະໂຫຍດຂອງທລຸະກດິຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

• ປະຢດັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການສື່ ສານກບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ 

• ມຄີວາມວອ່ງໄວ ແລະ ງາ່ຍດາຍກວາ່ ສາໍລບັລກູຄາ້ໃນການຊື ້ແລະ ສາ້ງການປ່ຽນແປງ ລວມ

ເຖງິກາໍນດົລະດບັຂອງການໃຊຈ້າ່ຍ; 

• ເປັນການຍກົລະດບັການບໍລິການ ແລະ ຈື່ຈາໍລກູຄາ້; 
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• ຫຸຼດຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັການປະຕບິດັວຽກງານພາຍໃນ ແລະ ຂະບວນການຈດັຊື.້ 

 

 

•  

•  

ກລໍະນສີກຶສາ:…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກໍລະນີສຶກສາ: ການທອ່ງທ່ຽວ  KwaZulu-Natal (TKZN)  

ການທ່ອງທ່ຽວ KwaZulu-Natal (TKZN) ຮັບຜິດຊອບດ້ານການພັດທະນາ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວ

ຂອງແຂວງ. ຮາ່ງແຜນຍດຸທະສາດການທອ່ງທຽ່ວຂອງແຂວງ KwaZulu-Nata 2006-2011 ໄດເ້ນັນ້ໃສ ່5 ຂງົເຂດ

ວຽກງານບລູິມະສິດ ຂອງ TKZN. ທລຸະກດິຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂຕນຼກິໄດເ້ຂົາ້ມາມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການຂງົເຂດວຽກງານບູ

ລິມະສດິດ ັງ່ກາ່ວ. ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີໃ້ຫລ້າຍລະອຽດ 5 ຂງົເຂດວຽກງານ ທ່ີບ ົ່ງບອກເຖງິບດົບາດ ແລະ ການນາໍ
ໃຊຜ້າ່ນສື່ ອເີລັກໂຕນຼກິ. 

ຂດົເຂດວຽກງານ ແຜນປະຕິບດັງານທ່ີນາໍໃຊສ້ື່ ອເິລັກໂຕນຼກິ 

ຂບັເຄື່ ອນກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ

ຂອງ KZN ໃຫກ້າຍເປັນຜູນ້າໍ
ດາ້ນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງ 
ທຽ່ວ 

• ສະໜອງເຄື່ ອງມດືາ້ນການສ ົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ສາ້ງຮບູແບບໃນການ
ວາງລາໍລບັຄວາມສາໍຄນັທາງການຕະຫຼາດ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

• ບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ ແລະ ຄວາມຮູທ່ີ້ປະກອບດວ້ຍການຕອບສະໜອງ
ການບໍລິການຂໍມ້ນູທ່ີຈະແຈງ້ໃຫແ້ກຜູ່ບໍ້ລິໂພກ ແລະ ອງົກອນການຄາ້ 

ກະຕຸນ້ຄວາມຕອ້ງການທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີ

ການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ 
 

ສາ້ງຍດຸທະສາດການມສີວ່ນຮວ່ມ 
ແລະ ເຮັດໃຫເ້ຂົາ້ລະບບົ 

ສາ້ງຮບູແບບສາໍລບັການແລກປຽ່ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານລະຫວາ່ງ TKZN ແລະ ຜູມ້ ີ
ສວ່ນຮວ່ມທາງການຄາ້ 

Serve as a Catalyst for 
Transformer 
ເລ່ັງເຮັດໃຫເ້ກດີການປຽ່ນແປງ 

ພດັທະນາຖານຂໍມ້ນູ Black Economic Empowerment BEE ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມການ

ປະຕບິດັຕາມບດັລງົຄະແນນ 

ສາ້ງອງົກອນທ່ີຕອບສະໜອງ

ຄວາມສາມາດພາຍໃຕສ້ະພາບ

ແວດລອ້ມການໃຫບໍ້ລິການ ໄປ
ຕາມຈດຸປະສງົຂອງ TKZN 

• ພດັທະນາທກັສະ ແລະ ລະບບົການຝຶກອບົຮມົເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອ້ງການດາ້ນຍດຸທະສາດຂອງອງົກອນ ເຊ່ັນ: ການພດັທະນາລະບບົການ
ບໍລຫິານການດາໍເນນີງານທ່ີເຊື່ ອມໂຍງໂດຍກງົກບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ 
ການພດັທະນາປະສິດທິພາບ, ການດາໍເນນີງານຂອງອງົກອນ ແລະ ລະບບົ
ການໃຫລ້າງວນັ 

• ກາໍນດົ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ
ຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ ຕວົຢາ່ງ: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັລະບບົການ
ດາໍເນນີງານ ແລະ ການສື່ ສານພາຍໃນຢາ່ງມປີະສິດທິພາບຄຽງຄູໄ່ປກບັນະ
ວດັຕະກາໍໃໝ່ໆ  
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7.3 ການນາໍໃຊລ້ະບບົອອນລາຍທາງທລຸະກດິຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ: ຮບູ

ແບບຕວົຢາ່ງ ແລະ ໂປຼແກມຼ 

7.3.1 ການຕອບສະໜອງການບໍລິການໃຫແ້ກຜູ່ຊ້ມົໃຊໃ້ນທ ົ່ວໂລກ 

ເຕັກໂນໂລຊກີານສື່ ສານ ແລະ ທລຸະກດິຜາ່ນສື່ ອີເລັກໂທຼນກິ ເຮັດໃຫອ້ງົກອນຈດຸໝາຍປາຍ

ທາງການທອ່ງທຽ່ວສາມາດພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການພວົພນັທລຸະກດິກບັລກູຄາ້, 

ການສະໜອງຜະລິດຕະພນັ ແລະ ຜູຄ້າ້ຄນົກາງທາງການຕະຫຼາດໄດຢ້າ່ງກວາ້ງຂວາງ. ໃນຮບູທີ 28

ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ເຫັນແຜນວາດລະບບົທຸລະກິດຜ່ານສື່ ອີ ເລັກໂທຼນິກ ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນ (ການອາ່ນຮບູພາບຈາກພາຍນອກຫາພາຍໃນ) ຄວາມແຕກ

ຕາ່ງກນັຂອງປະເພດຜູນ້າໍໃຊ,້ ການເຂ້ົາເຖງິລະບບົໂດຍຜາ່ນໜ່ຶງຊອ່ງທາງ ຫືຼ ຫຼາຍຊອ່ງທາງເຊ່ັນ: 

ຜາ່ນອປຸະກອນມຖື,ື ໂທລະພາບ, ລະບບົອປຸະກອນໃນລດົ ແລະ ອື່ ນໆ. ໃນການເຂ້ົາເຖງິລະບບົຜູຊ້ມົ

ໃຊອ້າດຈະເລືອກຈາກຫຼາຍປະເພດຂອງການບໍລິການ (ຕວົໃຊງ້ານ) ທ່ີຈະສະແດງພາບ, ລາໍດບັຕາມ

ຖານຂໍມ້ນູທ່ີເໝາະສມົ.  
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ຮບູພາບທີ 28 ການເຂ້ົາເຖງິລະບບົຂໍມ້ນູອອນລາຍຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

 

 

ແອ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປັດໄຈຂ້າງເທິງນີ້ຂຶ້ນກບັຄວາມຕ້ອງການໃນການວາງແຜການຕະຫຼາດຂອງເຄືອຂ່າຍ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (DMN) ດາ້ນຄວາມແຕກຕາ່ງ

ຂອງຊອ່ງທາງ ຫືຼ ຈດຸທ່ີລກູຄາ້ຫຼາຍປະເພດສາມາເຂ້ົາເຖງິໄດ.້ ຕວົຢາ່ງ: ສາໍລບັລກູຄາ້ ຫືຼ ທລຸະກດິ

ທ່ອງທ່ຽວ ຈາກພມູສນັຖານຕາ່ງກນັ ຫືຼ ພ້ືນຖານພາສາທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ; ລກູຄາ້ຂອງທລຸະກດິການ

ປະຊຸມທ່ີແຍກອອກເປັນລກູຄາ້ຂອງສະມາຄມົການປະຊຸມ. 

 

 
ຜະລິດຕະພັນ 

ລQກຄ້າ 

ຄວາມຮQ້ 

ຖານຂ້ໍມQນ 

ການຈດັພິມ 

CMS/ເວບໄຊ 
ທີ່ ຈດັພມິ 

ພາບພດົຫອ້ງສະ 
 ໝດຸ 

CRM/ການຕິດຕ່ໍ 

ພວົພນັ 

ການຕະຫຼາດ 
ແບບຈ ູໂ່ຈມ ການວເິຄາະ 

ຕະຫຼາດ 

ການວເິຄາະຜນົ  
ກະທບົ 

ການຈອງ 

MIS/                  
ການປະເມນີຜນົ 

ການສາໍຫວຼດ 
ທາງອອນລາຍ 

ອງົກອນການຄາ້ 
ທອ່ງທຽ່ວ/ກ ຸມ່ຜ ູຈ້ດັ

ຕ ັງ້ງານ 

 

ສື່ມວນຊນົທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼກັ ພາກລດັ 
ແລະ ພາກທລຸະກດິ 

/ເອກະຊນົ 

ການດາໍເນນີງານດາ້ນ 
ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ 

ສະດວກການທອ່ງທຽ່ວ 

 

ໂຮງຮຽນໃນ 
ທອ້ງຖິ່ນ 

 

 ຜ ູບ້ໍລໂິພກຢູ ່
ເຮອືນ 

 

 

ລກູຄາ້ກອງ      
ປະຊມຸ 

ການເຄື່ອນທີ່

ຂອງນກັທອ່ງ

ທຽ່ວ 

ການຕະຫາຼດ 
ການທອ່ງທຽ່ວ 

 
ການພດັທະນາກ 

 ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ 
ສ ົ່ງເສມີທລູະກດິ 

ການຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ການບໍລິ 
ການລກຸຄາ້ 

 

ສນູກາງ

ໂທລະສບັ 
 

ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

ຊອກຂໍມ້ນູ 

ອນິເຕີເນັດ 



214 

 

  ຊອ່ງທາງການໃຫ້ບໍລິການຕ່ໍກບັຜູໃ້ຊຜ້າ່ນຮບູແບບດ ັ່ງກາ່ວນີແ້ມນ່ມຄີວາມກວາ້ງຂວາງຫຼາຍ

ກວາ່ທ່ີສະແດງໃນແຜນວາດຂາ້ງເທິງ. ຊອ່ງທາງການໃຫບໍ້ລິການດ ັງ່ກາ່ວສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິວທີິຂອງ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ ແລະ ອິນເຕີເນັດທ່ີສາມາດຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາ, ການສ ົ່ງເສີມ ແລະ 

ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດໃນຫຼາຍໆດາ້ນ. ໃນ

ຄວາມເປັນຈງິແລ້ວທຸກໆດາ້ນຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ສາມາດຖກືສ ົ່ງເສີມ ແລະ ເຮັດໃຫມ້ປີະສິດທິພາບໄດໃ້ນທກຸໆດາ້ນຜາ່ນການໃຊ້

ຊອ່ງທາງດ ັງ່ແຜນວາດຂາ້ງເທິງ.  

 ໃນອະດດີຜາ່ນມາ, ຫຼາຍໆໜ່ວຍງານຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັລວມເຖງິເຄອືຂາ່ຍເອງກມໍຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັໃນ

ຫຼາຍໆປະເທດ ຫືຼ ພາກພ້ືນ ເຊິ່ ງອາດຈະມວີທີິການຮກັສາຖານຂໍມ້ນູຕາ່ງໆໃນແບບວທີິຂອງຕນົເອງ 

ຂຶນ້ກບັຮບູແບບການບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ລກູຄາ້ ເຊິ່ ງໃນປະຈບຸນັນີເ້ຂົາເຈົາ້ສາມາດເຮັດວຽກ

ຮວ່ມກນັຜາ່ນລະບບົພາຍໃນ ຫືຼ ອນິທຣາເນັດ ແລະ ອນິເຕເີນັດ ເຊິ່ ງທງັສອງວທີິນີແ້ມນ່ວທີິການເກບັ

ກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ. 

  ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນຈດຸປະສານງານລະຫວາ່ງຜູທ່ີ້ມສີວ່ນ

ຮວ່ມໃນການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີມຜີນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັ ເຊ່ັນ: ພາກລດັ, ປະຊາຊນົ, ຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້, ຜູ້

ປະກອບອາຊບີ, ບນັດາບໍລິສດັໃຫຍ,່ ຜູຄ້າ້ຄນົກາງ, ຜູບໍ້ລິໂພກ. ບດົບາດສາໍຄນັຂອງການພດັທະນາ,

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ການນາໍເອົາຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃຫມ້າເຮັດ

ວຽກຮວ່ມກນັດວ້ຍວທີີທ່ີເໝາະສມົທ່ີສດຸ.  

 ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມນູຂາ່ວສານຂອງເຄືອຂາ່ຍ (DMN) ລວມທງັລະບບົທລຸະກດິອອນລາຍ ມີ

ການສະໜອງສື່ ສາໍຄນັສາໍລບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ໃນການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັດາ້ນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 

ແລະຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດ. ລະບບົດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍ

ພຽງແຕສ່າມາດເຮັດໃຫເ້ຄອືຂາ່ຍ ມກີານສື່ ສານກບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມທງັໝດົ ແຕຍ່ງັເຮັດໃຫຜູ້ມ້ສີວ່ນຮວ່ມ

ມກີານສື່ ສານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັອກີດວ້ຍ.  
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7.3.2. ການກາ້ວໄປສູລ່ະບບົການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ ແລະ ການສາ້ງໂປຼແກມຼການດາໍເນນີທລຸະ

ກດິຜາ່ນລະບບົອເີລັກໂທຼນກິ.  

ຍອ້ນຄວາມສາໍຄນັຂອງການບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ ແລະ ທລຸະກດິທາງອເີລັກໂທຼນກິ ໃນ

ທກຸໆຈດຸໝາຍປາຍທາງ; ທາ່ແຮງດາ້ນການເງນິ ແລະ ໄລຍະເວລາ ກໍ່ ເຊ່ັນດຽວກນັ. ສາໍຄນັແມນ່

ການຄດິໃຫລ້ະອຽດຖີ່ຖວ້ນ, ເຂ້ົາເຖງິຄວາມຕອ້ງການ, ວເິຄາະກລໍະນສີກຶສາທາງທລຸະກດິ ແລະ 

ການວາງແຜນດາໍເນນີງານ. 

ຂ ັນ້ຕອນທ່ີສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ,້ ເຊິ່ ງໄດລ້ະບຢຸູໃ່ນແບບຟອມທ່ີລຽບງາ່ຍຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 14: ການກາ້ວໄປສູລ່ະບບົອນີເຕເີນັດທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ (IM) ແລະ ການດາໍເນນີທລຸະ

ກດິຜາ່ນລະບບົອເີລັກໂທຼນກິ(E-Business). 

ໄລຍະ   

1 • ທບົທວນຕາໍແໜງ່ຍດຸທະສາດຂອງທາ່ນໃນປະຈບຸນັ 

• ສກຶສາວໄິຈແລະວເິຄາະຊອ່ງທາງ ທ່ີກຸມ່ຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍມກັນາໍໃຊ ້
• ປຶກສາຫາລືກບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ກຽ່ວກບັຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງລກູຄາ້. 

2 • ບນັທຶກການປຶກສາຫາລືແຜນຍດຸທະສາດຂອງ (IM/E-Business)  
• ສາໍມະນາ ໃຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີມທີາ່ແຮງທງັໝດົ 
• ຮາ່ງຍດຸທະສາດຂອງການນາໍໃຊ ້(IM/E-Business) ແລະ ວາງແຜນຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ. 

• ປຶກສາຫາລື ແລະ ສະຫລຼບູແຜນຍດຸທະສາດຂອງ (IM/E-Business) ແລະ ວາງ
ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.  

3 • ເຂ້ົາໃຈຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຂອງຜູຊ້ມົໃຊ ້

• ສາ້ງລາຍງານຂອບເຂດຂອງໂຄງການ 

• ວເິຄາະກລໍະນສີກຶສາຂອງທລຸະກດິ 

4 • ຈດັຊືລ້ະບບົ 

5 • ວາງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໃນການເຊື່ ອມຕ່ໍໍກບັບນັດາຜູສ້ະໜອງຜະລິດຕະພນັ 
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7.4.   ການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ ແລະ ການສາ້ງສາຍພວົພນັທ່ີດກີບັລກູຄາ້  

(E-Marketing and Customer Relationship Management\CRM) 

7.4.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ (Benefits of E-Marketing) 

ການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອີເລັກໂທຼນກິສາມາດນາໍສະເໜີການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງຜູ້ອ່ານໄດຫຼ້າຍກວ່າເມ ື່ ອກອ່ນ ແລະ ຍງັສາມາດ

ລວບລວມກດິຈະກາໍໄດຫຼ້າກຫຼາຍ. ນອກນ ັນ້ຍງັມອີກີຫຼາຍໆເທັກນກິທ່ີສາມາດນາໍມາໃຊໄ້ດ.້ 

ການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິມປີະໂຫຍດຫຼາຍ ເຊ່ັນ: ການໃຊອ້ນິເຕເີນັດມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ ໍາ່-

ເວັບໄຊສາມາດນາໍໃຊເ້ປັນກນົໄກໃນການລງົຂໍມ້ນູ ແລະ ສະໜອງຂໍມ້ນູນ ັນ້ຫາລກູຄາ້ໄດ ້ພອ້ມກນັນ ັນ້ 

ອີເມວກເໍປັນອີກຊອ່ງທາງໃນການສ ົ່ງຂໍມ້ນູຫາລກູຄາ້ໂດຍກງົທ່ີມລີາຄາຕ ໍາ່ ແລະ ກະທດັຮດັແຕຄ່ບົ

ຖວ້ນ. ທງັນີກ້ານຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອີເລັກໂທຼນກິຕອ້ງໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກດິຈະກາໍທ່ີມໃີນຕວົຈງິ ເພ່ືອວາ່

ຈະໄດຖ້ກືຂບັເຄື່ ອນໄປໃນທິດທາງດຽວກນັ, ເຊ່ັນ: ເວັບໄຊ ກບັ ແຜ່ນພບັ, ເບີຕິດຕ່ໍຢູ່ໜ້າເວັບໄຊ 

ແລະ ອື່ ນໆ. 

ຄນຸປະໂຫຍດອື່ ນໆຂອງການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອີເລັກໂທຼນກິເປັນຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄືອ

ຂາ່ຍ (DMN) ໃນການມສີວ່ນຮວ່ມກບັລກູຄາ້ຄນົຕ່ໍຄນົ ແລະ ຕ່ໍຫຼາຍໆຄນົ ເຊິ່ ງສາມາດດງຶດດູເອົາ

ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມທີາ່ແຮງ ເຂ້ົາມາເບິ່ ງສູເ່ວັບໄຊຂອງ (DMN).   

ອນີເຕເີນັດຍງັຊວ່ຍໃຫພ້າກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງເຮັດວຽກຮວ່ມກນັໄດງ້າ່ຍຂຶນ້. ລະບບົເຊື່ ອມຕ່ໍອນິເຕີ

ເນັດກບັພາຍນອກ ຫືຼ ສວ່ນເວັບໄຊຈະຖກືນາໍໃຊສ້າໍລບັການແລກປ່ຽນຕະຫຼາດໃສອດຸສາຫະກາໍໄດ້

ຢ່າງມປີະສິດທິຜນົ, ສາ້ງໂອກາດທາງການຕະຫຼາດຂອງໜ່ວຍງານການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ເຂ້ົາເຖງິເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພນັ. ອິນເຕີເນັດຍງັສາມາດໃຊກ້ບັຄູຮ່ວ່ມມໃືນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການ

ຮວ່ມມດືາ້ນການຕະຫຼາດ. 

7.4.2. ການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ ແລະ ການສາ້ງສາຍພວົພນັທ່ີດກີບັລກູຄາ້ (E—Marketing 

and CRM) 

ປດັໄຈສາໍຄນັຂອງຄວາມສາໍເລັດຂອງການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ ແລະ ການສາ້ງສາຍ

ພວົພນັທ່ີດກີບັລກູຄາ້ແມນ່ການເຮັດໃຫມ້ນັປນັພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດໂດຍລວມ ທ່ີ

ບ່ໍແຍກສວ່ນກນັ. ໃນທ່ີສດຸຖານຂໍມ້ນູຜະລິດຕະພນັທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ດງຶດດູ ຈະຕອ້ງສາ້ງຂຶນ້ ເຊິ່ ງ

ສາມາດເກບັຂໍມ້ນູສະເພາະເພ່ືອໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມມກັຂອງກຸມ່ລກູຄາ້ ໂດຍຈະເກບັໄວໃ້ນລະບບົ

ການສາ້ງສາຍພວົພນັທ່ີດກີບັລກູຄາ້ (CRM System). ເວັບໄຊທ່ີມຄີວາມໜາ້ສນົໃຈກສໍາມາດຊວ່ຍໄດ້

ເຊ່ັນດຽວກນັ, ແຕ່ທງັນີ້ ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວກໍຄວນຈະມກີານກະຈາຍຊ່ອງທາງ
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ການຈາໍຫນາ່ຍໄປໃນຫຼາຍຊອ່ງທາງເຊ່ັນ: ທາງເວັບໄຊ, ທາງຕວົໃຊງ້ານຂອງໂທລະສບັ ແລະ ບນັດາ

ສື່ , ສນູໃຫຂໍ້ມ້ນູ ແລະ ທາງໂທລະສບັ ເປັນຕ ົນ້. 

ບນັດາເທັກນກິຕາ່ງໆຂອງການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິແມນ່ຖກືບນັຈຢຸູໃ່ນປ້ືມຄູມ່ແືນະນາໍ

ຂອງ “ETC-UNWTO” ສາໍລບັຜູ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຕະຫຼາດຜ່ານສື່ ອີເລັກໂທຼນິກໃນຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

ພາກສະຫຸຼບຂອງການຕະຫຼາດຜ່ານສື່ ອີເລັກໂທຼນິກ ສາໍລບັກຸມ່ຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວແບບມາ
ພກັຜອ່ນ ແລະ ວທີິການເຂ້ົາເຖງິລກູຄາ້ ໄດຖ້ກືນາໍມາສະເໜີໃນຕາຕະລາງທີ 15 ຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 15 ການເດນີທາງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິ. 

ການເດນີທາງຂອງ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ 

ວງົຈອນຂອງການ

ສື່ ສານ 

ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິໃນຮບູແບບ 

ໃໝ ່

ມຝີນັ ສາ້ງຈດິສາໍນກຶ, 
ກະຕຸນ້ຄວາມຮູສ້ກຶ, 
ເປ້ົາໝາຍສະເພາະ 
ຂງົເຂດໃດໜ່ຶງ 

• ທາງອເີມວ/ການໂຄສະນາທ່ີມຊີວີດິຊວີາ 
• ທາງລະບບົຄ ົນ້ຫາ/ຈດັໂປຼໂມຊນັ/ຈະເຮັດກດິຈະກາໍ
ຫຍງັ, ຢູໃ່ສ ເປັນຕ ົນ້ 

• ກະຈາຍຂໍມ້ນູຜາ່ນລະບບົສື່ ສາກນົທ່ີມຖີານຂໍມ້ນູດ.ີ 
• ເນືອ້ຫາຕອ້ງມຄີວາມເພີດເພີນດາ້ນອາລມົຈດິ 

• ຜາ່ນຊອ່ງທາງໂທລະພາບ 

ມແີຜນ ສະໜອງຂໍມ້ນູ  
“ຄບົຊຸດ” 

• ຂໍມ້ນູທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວຊອກຫາໄດ ້

• ສາ້ງແຜນຂໍ້ມນູທ່ີດີເລີດ ແລະ ເຄື່ ອງມໃືນໜ້າເວັບ 
ເຊິ່ ງລວມມ :ີ ການເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມນູຕ່າງໆ, ລາຍການ 
ທ່ອງທ່ຽວ, ເສ້ັນທາງ, ງານບຸນສາໍຄນັຕາ່ງໆ ແລະ
ອື່ ນໆ 

• ສ ົ່ງລາຍງານພິເສດຜາ່ນທາງອເີມວ. 
ມຄີວາມຕອ້ງການ

ຈອງ 

ສາມາດຈອງໄດ້

ສະດວກ 

• ໃຫຄ້ວາມສະດວກດາ້ນການຄ ົນ້ຫາເທິງໜາ້ເວັບໄຊ 

• ເປີດການຈອງ ຫືຼ ຊວ່ຍຈອງໂດຍເວັບຂອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງນ ັນ້. 

• ເປີດຈອງທ່ີຫາ້ງສບັພະສນິຄາ້ 

ມປີະສບົການ ການບໍລິການຕ່ໍຜູ້

ຢຽ້ມຢາມໃນ

ສະຖານທ່ີຕາ່ງໆ 

• ລາຍການນາໍທຽ່ວຕອ້ງມຄີວາມສາ້ງສນັ 

• ນາໍໃຊສ້ື່ ເປັນຜູແ້ຈງ້ບນັດາເລ່ືອງລາວຕາ່ງໆ ການ
ຜອ່ນຄາຍ ແລະ ຄວາມໝາຍອື່ ນໆ 

• ວອ່ງໄວ ຫືືຼ ນາໍສະເໜີຜາ່ນທາງອເີມວ 
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• ບດົບາດ ແລະ ຂໍ້ມນູຕ່າງໆທ່ີນາໍມາໃຊ ້ນາໍມາສະ  
ເໜີ ແມນ່ມອບໃຫສ້ນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ບນັດາ
ສາຂາຕາ່ງໆ. 

• ກະຈາຍໂດຍຜາ່ນທາງແອັບຕາ່ງໆ, ເຄື່ ອງມທືາງ

ໂທລະສບັ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ມຄີວາມຊງົຈາໍ ຮກັສາສາຍສາໍພນັ

ກບັລກູຄາ້ໂດຍ

ການສກຶສາວໄິຈ

ແລະ ຕດິຕາມ. 

• ສກຶສາວໄິຈພຶດຕກິາໍ ແລະ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງລກູ
ຄາ້. 

• ຈດົໝາຍຂ່າວມຫີຍງັໃໝ່ໆ, ນາໍສະເໜີລາຍການ
ແບບພິເສດ, ແນະນາໍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ນາໍສະເໜີລາຍການແບບພິເສດ ຜາ່ນທາງອເີມວ 
• ວາລະສານບນັທຶກນກັທອ່ງທຽ່ວ ຈາກນກັອອກແບບ
ລາຍການນາໍທຽ່ວ. 

 

ໜາ້ວຽກຂອງການຕະຫຼາດຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂທຼນກິແມນ່ການແບງ່ປນັຂໍມ້ນູ ແລະ ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັແມນ່

ການຊອກຫາຄູຮ່ວ່ມວາງແຜນຍດຸທະສາດ ຫືຼ ຊອກຫາຄູຮ່ວ່ມງານຈາກພາຍນອກ/ສາກນົ ເພ່ືອໃຫໄ້ດ້

ຮບັຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ: 

• ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມກະແສ  “ໃຫກ້ານບໍໍໍໍລິການທ່ີຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງຂອງຄນົ

ທກຸປະເພດ” ໂດຍການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັກຸມ່ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການພກັຜອ່ນເປັນລາງວນັ; 

• ໄດຮ້ບັທກັສະຄວາມຮູ;້ 

• ຫຸຼດຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ 

• ເຂ້ົາເຖງິກຸມ່ລກູຄາ້ທ່ີມທີາ່ແຮງໄດຫຼ້າຍຂຶນ້. 

ຢູໃ່ນອງົກອນໃດໜ່ຶງພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ໄອທີ ຄວນເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ ໂດຍທ່ີີພະແນກ 

ການຕະຫຼາດເປັນຜູກ້າໍນດົຄວາມຕອ້ງການ ໃນຂະນະທ່ີພະແນກໄອທີ ຄວນໃຫຄ້າໍແນະນາໍ, ຕິດຕ ັງ້

ລະບບົ ແລະ ຊວ່ຍທ່ານຕາມກະແສ ແລະ ໂອກາດດາ້ນໄອທີ. ບນັດາວຽກໄອທີ ແມນ່ເປັນງານທ່ີ

ຕອ້ງໃຊເ້ວລາ,   ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄວນມຮີອບວຽນໃນການວາງແຜນທລຸະກດິ 3 ປີ. ໃນທ່ີສດຸ, ການວາງ

ແຜນການລງົທຶນທ່ີຕ່ໍເນື່ ອງຜ່ານສື່ ອີເລັກໂທຼນກິຂອງລະບບົວຽກພະແນກສວ່ນຫຼງັ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງ ທງັລະບບົອອນລາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດແບບເກົ່ າ ພອ້ມທງັເປັນເກນມາດຕະຖານ ແລະ

ການປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັງານອກີດວ້ຍ.  
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7.5 ຮບູແບບໃໝຂ່ອງການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

7.5.1 ຄາໍແນະນາໍ 

 ການສ ົ່ງຄື້ນສນັຍານໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການສ ົ່ງ

ສນັຍານອິນເຕີເນັດ (ໄປຄຽງຄູກ່ນັກບັການປບັປງຸຄວາມແຮງ ແລະ ສກັກາຍະພາບຂອງຄວາມຈາໍ) 

ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາເຖງິອິນເຕີເນັດຜ່ານໃຊອ້ປຸະກອນສື່ ສານທ່ີຫຼາກຫຼາຍ. ສິ່ ງ

ດ ັ່ງກາ່ວນີເ້ປັນການເປີດໂສມໜ້າໃໝ່ສາໍລບັການກະຈາຍສນັຍານທາງອີເລັກໂທຼນກິໃນຂອບເຂດທ່ີ   

ກວ້າງຂວາງເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວເວລາເດນີທາງ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວຢູໃ່ນຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

 ເມ ື່ອອນິເຕເີນັດ ແລະ ການຕດິຕ່ໍພວົພນັໄດມ້ກີານແຜລ່າມຈນົກາຍເປັນປະເພນໃີນການສື່ ສານ

ກບັລກູຄາ້, ສະນ ັນ້ສິ່ ງທາ້ທາ້ຍສາໍລບັເຄື່ ອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ເວັບໄຊ MySwitzerland.com: ຊວ່ຍອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນຂ ັນ້ຕອນ ‘ການວາງແຜນ ແລະ ການ

ຈອງ’ ການເດນີທາງຂອງລກູຄາ້. 

ອງົການທ່ອງທຽ່ວສະວດິເຊແີລນແມນ່ອງົກອນຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ມບີດົບາດໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການ

ຂາຍໃຫແ້ກປ່ະເທດ. ຍດຸທະສາດຂອງອງົກອນແມນ່ການສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວຂອງປະເທດ ໂດຍຜາ່ນ

ການຕະຫຼາດແບບລງົລາຍລະອຽດໃສໃ່ນເວັບໄຊຢາ່ງເຕັມຮບູແບບ. (MySwitzerland.com) ແມນ່ເປັນ 

ເວັບໄຊຂອງອງົການທອ່ງທຽ່ວ. ພະນກັງານໃນຫນວ່ຍງານຂອງເວັບໄຊ ມຫີນາ້ທ່ີອາໍນວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫແ້ກຜູ່ເ້ຂ້ົາມາໃຊ ້ເພ່ືອອາ່ນຂໍມ້ນູຂອງລາຍການນາໍທຽ່ວແບບພິເສດໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ແລະ ຍງັໄດສ້ະເຫນ:ີ 

• ວນັທີ (ກບັຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງການເລືອກໄລຍະເວລາການທອ່ງທຽ່ວ) + ເກນຄ ົນ້ຫາແບບບ່ໍ

ເສຍຄາ່ໃດໆ/ສະຖານທ່ີ; 

• ປະເພດ (ນາໍສະເຫນ ີຊວ່ງລະດໃູບໄມຫຼ້ ົ່ນ/ເມອືງທ່ີຫນາ້ສນົໃຈ/ກດິຈະກາໍຄອບຄວົ/ຄວາມມສີສີນັ/

ສຂຸະພາບ/ລະດຮູອ້ນ/ລະດໜູາວ) 

• ຂງົເຂດອື່ ນໆ. 

ບາງລາຍການນາໍທ່ຽວສາມາດຈອງໄດທ້າງອອນລາຍ ຫືຼ ຄວາມຕອ້ງການພິເສດອື່ ນໆກໍ່ສາມາດ

ເຮັດໄດ.້ ບາງລາຍການອື່ນໆແມນ່ສາມາດຈອງຜາ່ນຜູປ້ະກອບການໄດໂ້ດຍຕງົ (ເວັບໄຊ link 

ແລະ ລາຍລະອຽດການຕິດຕ່ໍພວົພນັ ກມໍໄີວໃ້ຫພ້ອ້ມ) 
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ການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ທກັສະດາ້ນຕາ່ງໆແລະເນືອ້ໃນ ເພ່ືອຊອກຫາ

ໂອກາດໃໝ່ໆ ຜາ່ນນຫຼາຍຊອ່ງທາງ. ຖາ້ເຄອືຂາ່ຍບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ ້ແລະ ບ່ໍສາມາດສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ

ຈາກການບໍລິການທ່ີພວກເຂົາສະໜອງ ຈະສ ົ່ງຜນົໃຫກ້ານສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິການຂໍ້

ມນູຂາ່ວສານຂາດຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື 

7.5.2 ອປຸະກອນແບບໃໝໃ່ນການເຂ້ົາເຖງິສື່ 

 ຈາກມມູມອງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວໃນການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວຈຶ່ງເກດີມອີປຸະ 

ກອນແບບໃໝທ່ີ່ດເີລີດໃນການເຂ້ົາເຖງິສື່ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ໂທລະສບັມຖືື/ເຄື່ ອງຊວ່ຍໃນການດຶງສນັຍານສ່ວນຕວົ (Personal digital assistant) 

ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິອິນເຕີເນັດດວ້ຍລະບບົ 3G ຫືຼ ວາຍຟາຍ (WIFI). ການກາໍເນດີຂອງວາຍ

ຟາຍຈຶ່ ງພາໃຫ້ມອີປຸະກອນແບບພກົພາ, ພ້ອມດວ້ຍການສະໜອງເຄືອຂາ່ຍວາຍຟາຍໃນ

ບໍລິເວນທ່ີກວາ້ງຂວາງ (ຕວົຢາ່ງ: ຜາ່ນທົ່ວທງັຕວົເມອືງ) ຊຶ່ ງຈະເປັນການສາ້ງຜນົປະໂຫຍດ

ສະເພາະໃນການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສ ົ່ງຂໍຄ້ວາມສຽງທ່ີມລີາຄາຕ ໍາ່. 

• ໄອພອດ (Ipod) ເປັນອປຸະກອນເຕັກເຕັກໂນໂລຊປີະເພດໜ່ຶງທ່ີສາມາດດາວໂຫຼດຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວເຊ່ັນ: ການແນະນາໍຕວົເມອືງ, ເສ້ັນທາງ ແລະ ອື່ ນໆ ໃນຮບູແບບ

ຂອງສຽງພາກ ແລະ/ຫືຼ ວດີໂີອ. 

• ອປຸະກອນໃນລດົຊຶ່ ງເປັນການປະສມົປະສານລະຫວາ່ງການນາໍໃຊອ້ິນເຕີເນັດ ແລະ ການ

ບອກຈດຸທ່ີຕ ັງ້ທ ົ່ວໄປ, ໃນນ ັນ້ຈະສາມາດຊອກຫາເສ້ັນທາງຂອງພ້ືນທ່ີ ແລະ ແຜນການເດນີ 

ທາງ, ເສ້ັນທາງໄປຫາແຫຼງ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ສິ່ ງອາໍ 

ນວຍຄວາມສະດວກດ ັງ່ກາ່ວໃນທ່ີສດຸກາຍມາເປັນອປຸະກອນແບບພກົພາຂະໜາດກາງ. 

• ຈດຸເຊື່ ອມຕ່ໍອນິເຕເີນັດຄງົທ່ີໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງ ໄດມ້ກີານແຜຂ່ະຫຍາຍອອກ. 

ຍອ້ນຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖງິອນິເຕເີນັດດວ້ຍຫຼາກຫຼາຍຊອ່ງທາງຈຶ່ງເຮັດໃຫອ້ນິເຕີ

ເນັດກາຍເປັນຈດຸລວມສນູການສື່ ສານ ແລະ ການອອກອາກາດ/ການເຜີຍແຜຜ່າ່ນສື່ , ດ ັງ່ນ ັນ້ ອນິເຕີ

ເນັດຈຶ່ງມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວສວ່ນຫຼາຍນາໍໃຊເ້ພ່ືອ: 

- ການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

- ການເຂ້ົາເຖງິຂາ່ວ, ເອກະສານແບບອເີລັກໂທຼນກິ ແລະ ວາລະສານຂາ່ວທາງໂທລະ 

ພາບ, ວທິະຍ ຸແລະອື່ ນໆ. 

- ການສື່ ສານທາງອເີມວ, ໂທລະສບັ, ອເີມວເປັນວດີໂີອ ແລະ ກອງປະຊຸມດວ້ຍລະບບົວດີີ

ໂອ, ບຼອກ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັຕິດພນັກບັການພດັທະນາແມນ່ການເກດີມ ີ“ການບໍລິການບອກຈດຸທ່ີຕ ັງ້” ໂດຍ

ການນາໍໃຊລ້ະບບົສນັຍານດາວທຽມ (Sat nav), ຊຶ່ ງລະບບົດ ັງ່ກາ່ວນີສ້າມາດນາໍໃຊໃ້ນເຄື່ ອງຊວ່ຍ

ດຶງສນັຍານສ່ວນຕວົ (PDA), ໂທລະສບັມຖືື, ຄອມພິວເຕີຕ ັງ້ໂຕະ, ຕິດຕ ັງ້ນາໍລດົ ຫືຼ ນາໍໃຊ້

ອປຸະກອນແບບພກົພາແບບທົ່ວໄປ. ຫອ້ງການທ່ອງທ່ຽວໄດສ້ະໜອງກຽ່ວກບັຖານຂໍມ້ນູ, ຜະລິດຕະ

ພນັການທອ່ງທຽ່ວຢູໃ່ນການບໍລິການນາໍໃຊລ້ະບບົສນັຍານດາວທຽມ, ຊຶ່ ງອະນຍຸາດໃຫຜູ້ນ້າໍໃຊສ້າມາດ

ດງຶຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ. ຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍມາແມນ່ການສື່ ສານດວ້ຍຂໍມ້ນູສະເພາະຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີຢູພ້ື່ນ

ທ່ີສະເພາະໃດໜ່ຶງ. ຕວົຢາ່ງ: ການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີທ່ີສນົໃຈ

ສະເພາະເພ່ືອພວກເຂົາເຈົາ້ຢູໃ່ນຂອບເຂດບໍລິເວນໃກຄ້ຽງ, ການບໍລິການຄດື ັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ໄດເ້ລ່ີມຕ ົນ້

ແຕປີ່ 2010 ເປັນຕ ົນ້ມາ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ ຽວ (ບຼິດໂຕນ ): ນາໍໃຊ້ຮູບແບບໃໝ່ໃນການເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມ ູນ
ຂາ່ວສານບຼິດໂຕນບ່ໍແມນ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປັນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດທ່ີມຜີນົກາໍໄລລະຫວ່າງ

ສະພາສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວເມອືງບຼິດໂຕນ ແລະ ທຸລະກິດຕາເວັນຕກົ ແລະ ເປັນການມສີ່ວນຮ່ວມ
ລະຫວ່າງເມອືງບຼິດໂຕນ ແລະ ເມອືງກຼເູຊສເຕີຊາບໃຕ້, ໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ຮບູແບບໃໝ່ຂອງເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາປະກອບມລີາຍການທ່ອງທ່ຽວທ່ີນາໍ
ໃຊລ້ະບບົ (MP3) ສຽງພາກໂດຍໄດຮ້ບັແຮງບນັດານໃຈຈາກທ່ານ (Robert Louis Stevenson’s) ກຽ່ວ
ກບັນິຍາຍເກາະສມົບດັ, ຮບູເງົາເລ່ືອງສ ັນ້, ການຊອກຫາສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ປ້າຍໂຄສະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວ, ຮບູພາບຂອງທດັສະນຍີະພາບ ແລະ ຂາ່ວຄາວຕາ່ງໆ. ບຼິດໂຕນຍງັເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມກີານພດັທະນາລາຍການທ່ອງທ່ຽວແບບວີດໂີອ, ສະຖານທ່ີພກັແຮມ ແລະ ສິ່ ງດງຶດດູນກັ
ທ່ອງທ່ຽວໃນການຮວ່ມມກືບັສະພາສ ົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວເມອືງບຼິດໂຕນ, ພື້ນທ່ີຕວົເມອືງໄດມ້ກີານສາ້ງຕ ັງ້
ເຄືອຂາ່ຍຂອງ 25 ເສ້ັນທາງອໂຸມງທ່ີສະໜອງຂໍ້ມນູຂາ່ວສານການທ່ອງທ່ຽວແບບບ່ໍມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍ “ຈດຸປ້າຍ
ໂຄສະນາທ່ີເປັນຈສໍາຍ”. ການຮວ່ມມນືີຍ້ງັເປັນການສາ້ງໃຫ້ອງັກດິເປັນປະເທດທ່ີມເີຄອືຂາ່ຍການສ ົ່ງສນັຍານ
ອນິເຕີເນັດກາງແຈງ້ໃນຕວົເມອືງທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸ “ເຂດສນູກາງຫຼກັ” (ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັຫຼາຍເຄື່ ອງສ ົ່ງສນັຍານ) ເພື່ ອ
ເປັນສວ່ນປະກອບໃຫ້ເຄື່ ອຂາ່ຍຂອງຈດຸໂຄສະນາແບບຈໍສາຍ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ຂໍ້ລິເລ່ີມ “ເມອືງບຼິດໂຕນ” ມີ
ການປບັລະດບັຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປະສບົການຂອງຄນົຕ່ໍກບັຕວົເມອືງ. ເຂດສູນກາງຫຼກັຂອງເມອືງບຼິດ
ໂຕນສະໜອງການເຂ້ົາເຖງິ 24x7 ການແນະນາໍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການຊີນ້າໍທາງການເດນີທາງ 

ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງອິນເຕີເນັດໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າສາໍລບັທຸກຄນົໃນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເມອືງປະຫວດັສາດ
ໄລຍະ 3 ກມ. 

ເບ່ິງຂໍມ້ນູ: www.visitbristol.co.uk and www.cityspace.com 
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7.5.3 ຕວົຢາ່ງທ່ີດຂີອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ຕວົຢາ່ງຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດທ່ີີສດຸດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້ ໄດນ້າໍສະເໜີແຕລ່ະບາດກາ້ວຂອງການ

ເດນີທາງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ, ເລ່ີມຈາກແນວຄວາມຄດິ ແລະ ການວາງແຜນການພກັຜອ່ນ, ຕະຫຼອດ

ເຖງິການໂຄສະນາແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວໃຫກ້ບັຄນືມາຢຽ້ມຢາມອກີ. 

ຕວົຢາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດທ່ີີສດຸ - ແນວຄວາມຄດິຂອງການພກັຜອ່ນ 

ເວັບໄຊ (Australia.com) 

Ozplaner ເປັນເວັບໄຊໜ່ຶງທ່ີໃຫຜູ້ຊ້ມົໃຊສ້າມາດສາ້ງຂ ັນ້ຕອນຂອງການພກັຜອ່ນຂອງຕນົ

ແບບງາ່ຍໆ 3 ຂ ັນ້ຕອນຄ:ື ການສາໍຫຼວດສິ່ ງທ່ີເປັນສິ່ ງທ່ີຍອດນຍິມົທ່ີສດຸຂອງການພກັຜອ່ນ 2 ອາທິດ

ຢູບໍ່ລິເວນອດົສະຕາລີ/ປບັແຕງ່ການພກັຜອ່ນຂອງຕນົ ດວ້ຍການກາໍນດົບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີແທດເໝາະ

ກບັພວກເຂົາເອງ/ທບົທວນຄນືລາຍການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວຂອງຕນົທ່ີສາໍເລັດແລວ້ແລະສ ົ່ງຕ່ໍໃຫໝູ້ຄູ່ຮ່ ູ້

ນາໍ.  

http://ozplaner.mx00.com/cgi-bin/launcher.plv=1 

ເວັບໄຊ EnjoyEngland.com 

Blog/Chat: http://enjoyengland.typepad.com/ 

ຕວົຢາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດທ່ີີສດຸ - ແຜນການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວເວັບໄຊ Australia.com 

“ສິ່ ງພິມໂຄສະນາຂອງຂອ້ຍ” ຜູຊ້ມົໃຊສ້າມາດລວບລວມໜາ້ເວັບໄຊເຂ້ົາໃນສິ່ ງພິມໂຄສະນາ

ສວ່ນຕວົໂດຍການກດົທ່ີ “ຕື່ ມໃສສ່ິ່ ງພິມໂຄສະນາຂອງຂອ້ຍ” ສນັຍາລກັທ່ີປະກດົຂຶນ້ຢູເ່ທິງໜາ້ເວັບໄຊ

ສວ່ນໃຫຍ ່ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກນັຈະນາໍທາງໄປສູໜ່າ້ເວັບໄຊນີເ້ພ່ືອສະແດງ, ກວດແກ ້ ຫືຼ ສ ົ່ງອີ

ເມວສິ່ ງພິມໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາໄປຫາໝູເ່ພ່ືອນ. 

http://www..ausstralia.com/plan_your_trip/my_brochure/BB_Main_All.aust?L=en&C=

GB 

ເວັບໄຊ (100% newzealand.com) 

ລກັສະນະການວາງແຜນການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວ (ເກບັກາໍ/ວາງແຜນ/ແບງ່ປນັ) ປະກອບ
ດວ້ຍຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການເກບັຮກັສາໜາ້ເວັບໄຊ ແລະ ເລ່ືອງຕາ່ງໆໄວ,້ ການເພ່ີມໃສກ່ານ
ບນັທຶກ, ກວດແກລ້າຍການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາໃນປະຕທິິນ ແລະ ສະແດງເປັນແຜນທ່ີ ແລະ ພິມ
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ລາຍການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວ. ນອກນ ັນ້, ຍງັມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ເພ່ືອສ ົ່ງລາຍການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວ
ໃຫແ້ກບ່ລິສດັທອ່ງທຽ່ວ ຫືຼ ສາຍການບນິ. 

http://newzealand.com/travel-planner/my-travel-planner.cfm 
ເວັບໄຊ (Ireland.ie) 

ເວັບໄຊດ ັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ຊ້ມົໃຊ ້ ເພ່ືອການເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານລງົໃນໜາ້

ເວັບຂອງດາ້ນທ່ີໄດປ້ບັແຕງ່ແລວ້ສາໍລບັການອາ້ງອງີແບບງາ່ຍໆ. ຜູໃ້ຊສ້າມາດເກບັຮກັສາສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ຫາ 
ໂຮງແຮມ, ຂໍສ້ະເໜີ, ງານມະຫາກາໍ, ເທດສະການ ແລະ ອື່ ນໆ. ໂດຍການລງົທະບຽນ, ຜູໃ້ຊຍ້ງັ
ສາມາດເກບັຮກັສາເລ່ືອງທ່ີມກັຂອງພວກເຂົາໄວແ້ບບຖາວອນ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັການປບັແຕງ່ເວັບໄຊ

ຂອງເຂົາເອງ. 
http://www.discoverrireland.com/us/forms/myireland/ 
ຕວົຢາ່ງການຈດັການປະຕບິດັທ່ີດທ່ີີສດຸ - ແຜນການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວທ່ີສາມາດດາວໂຫຼດລງົໃນ

ເຄື່ ອງຊວ່ຍໃນການດງຶສນັຍານສວ່ນຕວົໄດ.້ 

ເວັບໄຊ (VisitSingapore.com) 

ແຜນລາຍການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວປະກອບດວ້ຍ 4 ຂ ັນ້ຕອນ ເພ່ືອສາ້ງລາຍການເດນີທາງຢູ່
ສງິກະໂປ: ບອກພວກເຮົາກຽ່ວກບັການເດນີທາງຂອງທາ່ນ/ທບົທວນຄນືລາຍການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວ
ແນະນາໍ/ຄ ົນ້ຫາກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ແລະ ການດງຶ ແລະ ເລ່ືອນຈາກຜນົຂອງການຂອງການຄ ົນ້ຫາ/
ຢືນຢນັລາຍການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວ. ສາມາດກວດແກ,້ ພິມເປັນເອກະສານ, ສ ົ່ງອເີມວ, ເກບັຮກັສາ
ເປັນຟາຍ (PDF) ຢູໃ່ນເຄື່ ອງຊວ່ຍໃນການດງຶສນັຍານສວ່ນຕວົເປັນຟາຍ (PDF). 
http://www.singapore.com/public/stbportal/en /home/apps/ip_cart.html 
ຕວົຢາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດທ່ີີສດຸ - ດາວໂຫຼດເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ນການເຄື່ ອນຍາ້ຍ. 
ເວັບໄຊ (MySwitzerland.com) 

ເວັບໄຊນີເ້ປັນເວບໄຊແນະນາໍທອ່ງທຽ່ວຕວົເມອືງສະວດິ: ສາມາດດາວໂຫຼດລງົໃສລ່ະບບົ MP3, 
ໂທລະສບັມຖື ືຫືຼ  ຄອມພິວເຕຕີ ັງ້ໂຕະແລະຍງັໃຫຂ້າ່ວສາໍຄນັທ່ີຜາ່ນເວັບໄຊນີ ້ຊຶ່ ງສາມາດໂຫຼດໄດທ່ີ້ 

: http://www.myswitzerland.com/en.cfm/ 
about_switzerland/multimedia/page-Tab_About-About_Service-
105045.html  

ເວັບໄຊ (VisitSingapore.com) 

ດາວໂຫຼດລງົໃນເຄື່ ອງຫ້ິຼນລະບບົ (MP3) ແລະ (PDA) ປະກອບມຂໍີມ້ນູມຄີວາມງາມ ແລະ

ສຂຸະພາບ, ປະສບົການກຽ່ວກບັອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ບໍລິເວນທ່ີບໍລິການອາຫານຄ ໍາ່, ສະຖານທ່ີ

ຫືຼສິ່ ງທ່ີຕອ້ງໄປເບິ່ ງ ເປັນຕ ົນ້.  ພອ້ມກນັນ ັນ້ຍງັສາມາດຮກັສາລາຍການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວທ່ີປບັແຕງ່

ແລວ້ລງົໃນເຄື່ ອງຊວ່ຍໃນການດງຶສນັຍານສວ່ນຕວົ (PDA) ເປັນເອກະສານໃນຮບູແບບ (PDF).  
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http://www.visitsingapore.com/publish/stbportal/en/home/about_singapore/fun_stuff/

PDA_download.html 

ຕວົຢາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດທ່ີີສດຸ - ຊຸດຂອງລາຍການພກັຜອ່ນ visitPA (ເປັນຊວີາເນຍ) 

“ສນູກາງ Play List” 

http://www.visitpa.com/visitpa/page.svc?page=PlaylistHome 

ຜູ້ໃຊສ້າມາດເປີດເບິ່ ງແນວຄວາມຄິດ, ຊຶ່ ງມຕີວົຢ່າງ   ອາລມົຂອງຄນົແທ້ໆ (ປະຊາຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນ ຜູຊ້ຽ່ວຊານ, ຜູທ່ີ້ມຊີື່ ສຽງ) ແລະ ສາ້ງເປັນລາຍການສະແດງຂອງເຂົາເອງ, ການລວບລວມ

ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ເທດສະການຍອດນຍິມົ, ລວມທງັຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ ວດີໂີອຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້

ໃຊສ້າມາດເອົາລາຍການສະແດງລງົ, ແລກປ່ຽນໃຫຄ້ນົອື່ ນຮູ,້ ໃຫຄ້ະແນນ ແລະ ສະແດງຄາໍຄດິເຫັນ

ຕ່ໍບອ່ນອື່ ນທ່ີຊອກເຫັນ. 

ຕວົຢາ່ງ: ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດທ່ີີສດຸ - ການໂຄສະນາໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວກບັມາຢຽ້ມຢາມ  

ເວັບໄຊ visitsingapore.com 

 Ebuzz: ໄດມ້ກີານປບັແຕງ່ອເີມວທ່ີອບັເດດຂາ່ວຄາວຫຼາ້ສດຸ, ສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້, ຂໍສ້ະເໜີພິເສດ

, ການເຂ້ົາຊມົ ແລະ ຄາໍຄດິເຫັນທ່ີພວົພນັກບັຄວາມສນົໃຈ. 

http://www.mrcampaign.com/wrapper/subscription.jhtml?domain=309746928&user=

312277799&form=310544888&wrapper=331046867&action=display_new_login&sc

ope=DOMAI 
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ພາກທີ VIII 

ການກະກຽມຄວາມພອ້ມສາໍລບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
 

8.1 ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍການ

ຕະຫຼາດ.  
 

ມພີາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນຫຼາຍລະດບັ ແລະ ແຕກຕ່າງກນັໃນການ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການປະຕິບດັກດິຈະກາໍ
ການຕະຫຼາດ. ການກາໍນດົໜ້າທ່ີ ແລະ ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບກແໍຕກຕາ່ງກນັໃນແຕລ່ະປະ
ເທດ. ແຕໂ່ດຍທົ່ວໄປແລວ້ຈະແບງ່ເປັນລະດບັຊາດ, ແຂວງ/ພາກ ແລະ ລະດບັທອ້ງຖິ່ນ. ໃນລະດບັ
ຊາດຈະມພີາລະບດົບາດໃນການກາໍນດົຍດຸທະສາດໃນຂະນະທ່ີລະດບັທອ້ງຖິ່ນຈະມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ

ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພາລະບດົບາດຕາມຄວາມຮບັຜິດຊອບສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 
ຕາຕະລາງ 16: ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີຮບັຜິດຊອບໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ/ພາກ ແລະ ທອ້ງ
ຖິ່ນ. 

                                         ລະດບັຊາດ   ແຂວງ/ພາກ      ທອ້ງຖິ່ນ  
ການໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ, ລວມທງັ
ການກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ພາບພດົຂອງຈດຸ
ໜາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

 
� 

 
� 

 

 

ສາ້ງຂະບວນການຊຸກຍູຫ້ວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ໂດຍສະເພາະແມນ່
ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍ. 

 
� 

 
� 

 
� 

ການບໍລິການຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີເຊື່ ອຖໄືດ.້ � � � 

ການດາໍເນນີງານ / ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ ັງ່ຈອງ   � 

ການປະສານງານ ແລະ ບໍລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 
ທອ່ງທຽ່ວ 

   
� 

ສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຈບັຈອງ   � 

ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສກຶສາ  � � 

ຂໍແ້ນະນາໍທາງທລຸະກດິ  � � 

ຜະລິດຕະພນັ "ໄລຍະເລີ່ ມຕ ົນ້ ແລະ ສກຸງອມ"  � � 

ການຈດັເທດສະການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ    � 

ການພດັທະນາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ   � 

ຍດຸທະສາດ, ການສກຶສາວໄິຈ ແລະ ການພດັທະນາ � � � 
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8.2 ການພວົພນັສາຍຕ ັງ້ ແລະ ສາຍຂວາງ: ພາລະບດົບາດການປະສານງານຂອງ

ເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໜາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນ

ລະດບັຕາ່ງໆ. 

 ລກັສະນະສາຍພວົພນັໃນຫຼາຍລະດບັຂອງການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ສະແດງໃນແຜນວາດ 29 ຂາ້ງ
ລຸມ່ນີ:້ ຊື່ ງ ພວກເຮົາເອີ້ນວາ່: "ຄາໍຕອບແບບຮບູດອກຕາເວັນ" ໃນແຜນພາບນີ ້ດອກຕາເວັນຖວືາ່
ແມນ່ອງົກອນການທອ່ງທຽ່ວລະດບັຊາດ ທ່ີມ ີ"ແສງຊີບ້ອກ" (ແຜນຍດຸທະສາດຂອງກດິຈະກາໍ) ເຊິ່ ງ
ແມນ່ມລີກັສະນະພະລງັອອ້ມ. ສາຍລມົ ແລະ ພະຍທ່ີຸຢູຟ່າກຊາ້ຍເບື້ອງເທິງຄກືານແຂງ່ຂນັ ຊຶ່ ງອາດ
ບ່ໍແມນ່ຄວາມຕອ້ງການແຕກ່ຫີຼໍກລຽ້ງບ່ໍໄດ ້ສໍາລບັຈດຸໜາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຕອ້ງເອົາໃຈໃສ.່ 

ຢູໃ່ນລະດບັພາກ ຫືຼ (ໃນບາງປະເທດ), ໃນລະດບັອະນພຸາກພ້ືນ, ເຄອືຂາ່ຍການພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕ ັງ້ໜ້າໃຫ້ທຸກ
ພາກສວ່ນໄດປ້ະກອບສວ່ນ ໂດຍສະເພາະແລວ້ພາກເອກະຊນົ/ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິທ່ີມບີດົບາດສາໍລບັ
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ ທ່ີຈະເປັນຈດຸສາໍຄນັໜ່ຶງ. ໃນການປະຕິບດັພາລະບດົບາດນີ,້ 
ເຄອືຂາ່ຍ ຈະຕອ້ງມງີບົປະມານການຕະຫຼາດຂອງຕນົເອງ ຊຶ່ ງຈະກາຍເປັນຂວົເຊື່ ອມຕ່ໍໃນການຮວ່ມມ ື
ກນັລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ໃນການຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ, ເຖງິ
ແມນ່ວາ່ຈະຕອ້ງການງບົປະມານຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ສາໍລບັອງົປະກອບນີຂ້ອງອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ
ກຕໍາມ. ສະນ ັນ້, ຖາ້ເຄື່ ອຂາ່ຍປະຕິບດັໜາ້ທ່ີເປັນຈດຸປະສານງານ ແລະ ເຊື່ ອມຕ່ໍໃຫພ້າກລດັ ແລະ 
ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ໄດມ້າເຮັດວຽກຮວ່ມກນັພາຍໃຕຍຸ້ດທະສາດ ແລະ ເປ້ົາໜາຍດຽວກນັນ ັນ້, ກໍ
ສາມາດບນັລຜຸນົໄດຫຼ້າຍກວາ່ໃນຂະນະທ່ີໃຊຈ້າ່ຍງບົປະມານຈາໍນວນເທ່ົາເດມີ. 
ຮບູພາບທີ 29  ວທີິການແກບ້ນັຫາໃນຮບູແບບຂອງດອກຕາເວັນລະດບັທອ້ງຖິ່ນທ່ີເປັນຮາກຖານ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ປດັໄຈທ່ີບ່ໍຕອບສະໜອງ 

ຕ່ໍການມາຢຽ້ມຢາມຂອງ

ນກັທ່ອງທ່ຽວແຕຈ່າໍເປນັ 

ພາລະໜາ້ທ່ີໃນ

ລະດບັຊາດ (ຈດຸ

ໃຈກາງ) ຜູ້ທ່ີປະ

ເຊນີໜາ້ກບັທກຸ

ສະພາບ 

ເຊືອ້ເຊນີນກັທ່ອງ

ທ່ຽວໃຫເ້ຂົາ້ມາ

ຢຽ້ມຢາມປະເທດ 
 

ຜQ້ມສີ່ວນຮ່ວມ

ທັງໜົດໃນລະ 

ດັບຊາດ 

 

ມພີາລະບດົບາດແລະ 

ໜາ້ທີຮບັຜິດຊອບຫຼາຍ

ຢາ່ງ 

ປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂ 

ເຂັມ້ແຂງ 

ຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຈາກລະດບັທອ້ງຖິ່ ນທ່ີເປັນຮາກຖານຈາກຂະແໜງການ

ກຽ່ວຂອ້ງ 
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ໃນເວລາທ່ີເຄືອຂາ່ຍລະດບັພາກໄດຫ້ນັເອົາທລຸະກດິການທ່ອງທ່ຽວ ເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມຢູ່ໃນ

ແຜນງານເຂົາເຈົ້າຈະຕອ້ງສວມບດົບາດໃນການປະສານງານຢູ່ໃນກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວໃນລະດບັ

ທອ້ງຖິ່ ນ. ສດຸທາ້ຍເຄືອຂາ່ຍຈະຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາຮາກຖານທອ້ງຖິ່ ນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ໂດຍຜາ່ນກນົໄກ

ຂອງກຸມ່ປະຕບິດັງານດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວໃນທອ້ງຖິ່ນ. ກຸມ່ດ ັງ່ກາ່ວຈະຕອ້ງຮບິໂຮມເອົາອງົການຈດັຕ ັງ້

ຕາ່ງໆ ທ່ີມພີາລະບດົບາດໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທຽ່ວມາຮວ່ມກນັສາ້ງປະສບົການດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ  ໃຫເ້ບິ່ ງ

ພາກ 1.2.3. 
 

ເຄືອຂາ່ຍໃນລະດບັພາກພ້ືນ ຫືຼ ອະນພຸາກພ້ືນຄວນຈະປະສານງານ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການເຮັດວຽກຂອງບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານຂອງຕນົໂດຍການກະກຽມແຜນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງ

ເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຮວ່ມກນັ ແລະ ການປະຕິບດັງານຂອງ

ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຢູໃ່ນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ. ເພ່ືອໃຫເ້ຮັດໄດຄ້ແືນວນ ັນ້, ເຄອືຂາ່ຍ

ຄວນຈະຮບັຟງັທດັສະນະຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນທອ້ງຖິ່ ນພອ້ມທງັລະດມົເຂົາເຈົາ້ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມ

ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 
 

ດ ັ່ງນ ັນ້, ບດົບາດດາ້ນການປະສານງານຂອງເຄືອຂາ່ຍຈຶ່ ງເປັນເລ່ືອງກຽ່ວກບັການຟງັ ແລະ 

ການເພ່ີມມນູຄາ່ ການສາ້ງແບບແຜນເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມສມົດນູ (ຄວາມສະເໜີພາບ) ລະຫວາ່ງ

ຂ ັນ້ເທິງ ແລະ ຂ ັນ້ລຸ່ມ. ພວກເຮົາເອີ້ນສິ່ ງນີ້ວ ່າ "ຄວາມເປັນຜູ້ນາໍທ່ີຮູຈ້ກັຟັງ". ຖາ້ຫາກວ່າມນັ

ເປັນຄວາມແທຈ້ງິ ເຄືອຂາ່ຍຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດ; ຖາ້ຫາກວາ່ມນັບ່ໍເປັນຄືແນວນ ັນ້, ດອກຕາເວັນກໍ່

ຈະບ່ໍເບ່ັງບານໄດຫຼ້າຍເທ່ົາທ່ີມນັສາມາດບານໄດ.້  

8.3 ການປກົຄອງແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 

  ທາງເລືອກສາໍລບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ມພີະແນກການທ່ີເປັນອາໍນາດການປກົຄອງດຽວທ່ີຮບັຜິດຊອບ.  

• ມກີານຮວ່ມມຂືອງອາໍນາດການປກົຄອງລດັທອ້ງຖິ່ນ, ແຕບໍ່ລິການໂດຍຄູຮ່ວ່ມງານ. 

• ມກີານຮວ່ມມຂືອງອາໍນາດການປກົຄອງລດັທອ້ງຖິ່ນ, ແຕບໍ່ລິການໂດຍໜວ່ຍບໍລິ 

ການການຄຸມ້ຄອງຮວ່ມກນັ. 

• ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນມອບໃຫບໍ້ລິສດັເອກະຊນົຮບັຜິດຊອບ. 
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• ມພີາກລດັ ແລະ ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົຮວ່ມກນັຮບັຜິດຊອບໃນໜາ້ວຽກໃດໜ່ຶງແຕມ່ກັ

ຈະຢູໃ່ນຮບູແບບຂອງບໍລິສດັທ່ີບ່ໍສະແຫວງຫາຜນົກາໍໄລ 

• ສະມາຄມົຫືຼບໍລິສດັທ່ີຖກືສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ ໂດຍຄູຮ່ວ່ມງານຂອງພາກເອກະຊນົ ຫືຼ ການ

ຄາ້ ເພ່ືອຮບັຜິດຊອບໜາ້ວຽກໃດໜ່ຶງຢາ່ງດຽວເທ່ົານ ັນ້.  

ສາໍລບັແຕລ່ະປະເພດຂອງການປກົຄອງແມນ່ມທີງັຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອອ່ນທ່ີແນນ່ອນເຊິ່ ງສະ

ແດງໃຫເ້ຫັນຢູໃ່ນຕາຕະລາງ17 

ຕາຕະລາ 17 ຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອອ່ນຂອງປະເພດການປກົຄອງ 

ຈດຸແຂງ 

ໜວ່ຍງານພາກລດັ ໜວ່ຍງານພາກເອກະຊນົ 

• ມເີປ້ົາໝາຍຍດຸທະສາດໄລຍະຍາວ 
• ມກີານສາ້ງຈດິສາໍນກຶດາ້ນການພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

• ມກີານກາໍນດົຂອບເຂດບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງ 
• ສະໜບັສະໜນູການດາໍເນນີທລຸະກດິ

ການທອ່ງທຽ່ວຂະໜາດນອ້ຍ 
• ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ 

• ມເີປ້ົາໝາຍເຕັກນກິໄລຍະສ ັນ້ 
• ເນັນ້ໃສກ່ານຂາຍ 
• ມກີານບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງສາຍພວົພນັກບັລກູ
ຄາ້ 

• ສມຸໃສກ່ານສາ້ງໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ ຫືຼ 
ຍາດແຍງ່ເອົາໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ.  

• ມກີານຕດັສນິໃຈຢາ່ງວອ່ງໄວ 
• ເປັນຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ 

ຈດຸອອ່ນ  

ໜວ່ຍງານພາກລດັ ໜວ່ຍງານພາກເອກະຊນົ 

• ຍງັຂາດຈດຸສມຸທ່ີຊດັເຈນໃນການນາໍໄປສູ່
ການສາ້ງທລຸະກດິໃໝ ່

• ລາຍໄດທ້າງການຄາ້ຍງັໜອ້ຍ 
• ເກດີຄວາມສຽ່ງ 
• ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍງັບ່ໍໄດດ້ເີທ່ົາທ່ີຄວນ 

• ໃຊເ້ວລາໃນການຕດັສນິໃຈຍງັຊກັຊາ້ 

• ບ່ໍເຊື່ ອໜັນ້ຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ການ
ສ ົ່ງເສມີສິ່ ງຈງູໃຈຍງັບ່ໍໄດດ້.ີ 

• ຍງັຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ 
ທ່ີດຂີອງພາກລດັ 

• ຍງັຂາດຄວາມສນົໃຈໃນການວາງແຜນໄລຍະ

ຍາວ 

• ຊບັພະຍາກອນທ່ີມຍີງັບ່ໍທນັເໝາະສມົ  

• ບາງຄ ັງ້ຍງັສບັສນົຕ່ໍສາຍພວົພນັກບັພາກລດັ 
 

ແນນ່ອນທງັສອງຂະແໜງການພາກລດັ ແລະ ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ຍງັມທີ່າແຮງຫຼາຍ. ຂະ  

ແໜງການພາກລດັມພີາລະບດົບາດໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບ ໃນຂະນະທ່ີພາກເອກະຊນົປບັຕວົຢ່າງທນັສະພາບ ແລະ ມຍີຸດທະວິທີໃນການພດັທະນາ

ທລຸະກດິຂອງຕນົ. ຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອອ່ນເຫ່ົຼານີເ້ນັນ້ໃຫເ້ຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການຮວ່ມມ ືແລະ 
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ການພດັທະນາການເຮັດວຽກຮ່ວ່ມກນັ ເພ່ືອສວ່ນລວມ ຊຶ່ ງຈະດກີວາ່ຜນົປະໂຫຍດສວ່ນບກຸຄນົ. ມວີທີິ

ການຕາ່ງໆ ທ່ີພາກເອກະຊນົອາດຈະກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ. ວທີິການເຫ່ົຼານີ້

ແມນ່ຂຶນ້ກບັປະເພດຂອງການປກົຄອງໃນພ້ືນທ່ີ,  ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວໃນຕາຕະລາງ 18  

ຕາຕະລາງສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ໂດຍອງີໃສປ່ະເພດຂອງ

ການປກົຄອງ 
 

 
 

ຮບູແບບການປກົຄອງ 

ຮບູແບບທ່ີພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ມສີວ່ນຮວ່ມກບັເຄອືຂາ່ຍພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
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ມພີະແນກການທ່ີເປັນອາໍນາດການ

ປກົຄອງ ດຽວທ່ີຮບັຜິດຊອບ. 

P  P P  P  P 

ມກີານຮວ່ມມຂືອງອາໍນາດການ

ປກົຄອງລດັທອ້ງຖິ່ນ, ແຕບໍ່ລິການ
ໂດຍຄູຮ່ວ່ມງານ 

P  P P  P  P 

ມກີານຮວ່ມມຂືອງອາໍນາດການປກົ

ຄອງລດັທອ້ງຖິ່ນ, ແຕບໍ່ລິການໂດຍ
ໜວ່ຍບໍລິການການຄຸມ້ຄອງຮວ່ມກນັ 

P P P P  P  P 

ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນມອບ

ໃຫບໍ້ລິສດັເອກະຊນົ ຮບັຜິດຊອບ 
    P  P P 

ມພີາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົຮວ່ມກນັ
ຮບັຜິດ ຊອບໃນໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ ແຕ່
ມກັຈະຢູໃ່ນຮບູແບບຂອງບໍລິສດັທ່ີ

ສະແຫວງຫາຜນົກາໍໄລ 

 P P P P   P 

ສະມາຄມົຫຼືບໍລິສດັທ່ີຖກືສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ 
ໂດຍຄູຮ່ວ່ມງານຂອງພາກເອກະຊນົ 
ຫຼື ການຄາ້  ເພື່ ອຮບັຜິດຊອບໜາ້
ວຽກໃດໜຶ່ ງຢາ່ງດຽວເທ່ົານ ັນ້ 

 P   P   P 

 

ເຖິງແມນ່ວ່າໜ້າທ່ີຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດນ ັນ້ອາດຈະນອກເໜືອຈາກພາລະ
ບດົບາດຂອງເຄື່ ອຂາ່ຍ ແຕເ່ຄື່ ອຂາ່ຍເອງຕອ້ງມພີາລະບດົບາດເປັນຜູນ້າໍພາການປະຕິບດັ. ເປ້ົາໝາຍ
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ສງູສດຸຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ
ຕະຫຼາດ ແມນ່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຮວ່ມມຂືອງພາກລດັໃນລະດບັຕາ່ງໆ;  ລະຫວາ່ງອງົການຈດັຕ ັງ້
ຕາ່ງໆ ໃນຂະແໜງການຂອງລດັ; ແລະ ລະຫວາ່ງຂະແໜງຂອງພາກລດັ ແລະ ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ 
 ປດັໄຈທ່ີກາ່ວມານີສ້າມາດເຮັດໃຫເ້ກດີມສີິ່ ງທ້າທາຍ ຊຶ່ ງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະຕ້ອງເຂ້ົາເຖິງທ້ອງຖິ່ ນໄດຢ້່າງພຽງພໍ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້
ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນການທອ່ງທຽ່ວສາມາດຍື່ ນມເືຂ້ົາມາ ແລະ ສະແດງຈດຸປະສງົຂອງເຂົາເຈົາ້ ແຕ່
ຕ້ອງມປີະສິດທີຜນົໃນຂອບເຂດພ້ືນທ່ີ ຂອງຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຕິບດັໄດໃ້ນກອບຂອງ
ງບົປະມານລວມທ່ີກາໍນດົໄວ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ໂຄງສາ້ງຂອງອງົກອນຕອ້ງການໃຫ ້ເປັນລກັສະນະປ່ິນອອ້ມ
ໃນຫຼາຍທິດທາງຄື: ທາງໜ່ຶງກໍໃຫ້ມປີະສິດທິຜນົໃນພ້ືນທ່ີການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້
ສອດຄອ່ງກບັແຜນງານຂອງທ້ອງຖິ່ ນ ຊຶ່ ງມໜີ້າທ່ີຮບັຜິດຊອບທ່ີຊດັເຈນຄືການສາ້ງປະສບົການດາ້ນ
ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຄີນຸນະພາບ “ໃນພ້ືນທ່ີ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ກລໍະນສີກຶສາດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້ອະທິບາຍເຖງິພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ໃນພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເກດີຂຶນ້ໃໝ ່

ກລໍະນສີຶກສາ: ຄວາມເປັນຜູນ້າໍດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຂອງເມອືງ ມງົເຕອຼານ 

 ພາຍຫຼງັພາວະເສດຖະກດິຕກົຕ ໍາ່ໃນປີ 1984, ເຂດປກົຄອງຕນົເອງ ມງົເຕອຼານ ໄດບ້ນັລກຸານຫນັປຽ່ນທ່ີສາໍຄນັ
ໃນການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວຂອງຕນົໃນໄລຍະ 20 ກວາ່ປີຜາ່ນມາ. ຂ ັນ້ຕອນທາໍອິດຂອງການຫນັປຽ່ນ ນີແ້ມນ່ການ
ສາ້ງຕ ັງ້ໂຄງປະກອບການຈດັຕ ັງ້ຄືນໃໝ ່ ຊຶ່ ງໂຄງຮາ່ງດ ັງ່ກາ່ວປະກອບດວ້ຍສະພາຜູຊ້ີ້ນາໍການທອ່ງທຽ່ວ (ມສີະມາຊິກ 7 
ຄນົ) ແລະ ສະພາບໍລຫິານ (ມສີະມາຊິກ 15 ຄນົ ): 
ສະພາຜູຊ້ີນ້າໍ ຊຶ່ ງເປນັຜູຕ້ດັສິນໃຈ ແມນ່ເປນັປະທານໂດຍເຈົາ້ແຂວງ ເຂດປກົຄອງມງົເຕອຼານ ຊຶ່ ງປະກອບມສີະມາຊິກຄື:  

• ລດັຖະມນົຕີການທອ່ງທຽ່ວຂອງເຂດປກົຄອງຕນົເອງ ມງົເຕອຼານ; 
• ລດັຖະມນົຕີຜູຮ້ບັຜິດຊອບສາໍລບັພາກພ້ືນມງົເຕອຼານ;  
• ປະທານສະມາຄມົໂຮງແຮມຂອງເຂດປກົຄອງຕນົເອງ ມງົເຕອຼານ ; 
• ປະທານສະພາການຄາ້ຂອງເຂດປກົຄອງຕນົເອງ ມງົເຕອຼານ 
• ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ປະທານຫອ້ງການບໍລິຫານການທອ່ງທຽ່ວຂອງເຂດປກົຄອງຕນົເອງມງົເຕອຼານ 
ພາລະບດົບາດຂອງ ສະພາຜູຊ້ີນ້າໍແມນ່ຊີນ້າໍ ແລະ ກວດກາບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີຕິດພນັກບັການທອ່ງທຽ່ວຂອງເຂດ

ປກົຄອງ, ຈາກນ ັນ້ ຈຶ່ງມອບໜາ້ທ່ີ ແລະ ການແຕງ່ຕ ັງ້ບນັດາສະມາຊກິຂອງສະພາບໍລຫິານຮບັຜິດຊອບ.  
ສະພາບໍລິຫານການທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃນປີ 1990 ໂດຍໄດແ້ຍກອອກບນັດາສະມາຄມົຂອງຂະແໜງ 

ການຕາ່ງໆ. ສະມາຊິກ 13 ທາ່ນ ຈາກທງັໝດົ 15 ທາ່ນຕອ້ງມາຈາກພາກທລຸະກດິ. ສະມາຊິກອີກ 2 ທາ່ນ ແມນ່ຕອ້ງ
ມາຈາກພາກລດັ (ລວມມ ີ1 ທ່ານ ຈາກແຂວງມງົເຕຼອານ). ເພາະສະນ ັນ້, ການປບັປຸງສະພາບໍລິຫານນີແ້ມນ່ເພ່ືອ
ຫີຼກເວັນ້ບ່ໍໃຫມ້ສີະມາຊິກດຽວເປັນຕວົແທນໃຫຂ້ະແໜງການດຽວ (ເຊ່ັນ: ສະມາຄມົໂຮງແຮມ/ຮາ້ນອາຫານ ສາມາດເປັນ
ຕວົແທນໃຫແ້ກເ່ມອືງທ່ອງທ່ຽວໄດ)້. ຊຶ່ ງບາງຄ ັງ້ອາດມຜີນົປະໂຫຍດຢູເ່ບື້ອງຫຼງັ ແຕບ່ໍ່ແມນ່ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດຂອງຈດຸ 
ໝາຍປາຍທາງ. 

ໂຄງສາ້ງໃໝໄ່ດຊ້ວ່ຍບນັລກຸານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກນົໄກການເກບັພາສີແບບໃໝຂ່ອງຂະແໜງໂຮງແຮມປະກດົຜນົ

ເປັນຈງິ. ນບັແຕເ່ດອືນເມສາ 1997, ລາຍຮບັທງັໜດົຈາກການເກບັພາສີໂຮງແຮມພາຍໃຕກ້ນົໄກໃໝແ່ມນ່ຖກືນາໍໃຊເ້ຂົາ້
ໃນການໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວຂອງມງົເຕອຼານ.  
ລະອຽດໃຫເ້ບິ່ ງ: http://www.tourisme-montreal.org/AboutTM/00/default.asp 
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ກໍລະນີສຶກສາ: ເຂດ Gorenjska, ສະໂລເວເນຍ : ການພດັທະນາຮູບແບບຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວໃນລະດບັພາກພ້ືນ.  

ເຂດ Gorenjska ເປັນພມູພິາກການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມມີນູເຊື້ອແຫງ່ໜ່ຶງ. ເປັນແຂວງໜ່ຶງທ່ີເປັນໜາ້ທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍທ່ີສດຸໃນ
ປະເທດ,  ນກັທ່ອງທ່ຽວ ຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍມາຈາກທ ົ່ວເອີຣບົ ເພ່ືອມາຫ້ິຼນສະກ ີແລະ ເບິ່ ງທິວທດັທ່ີສວຍງາມຂອງຕວົເມອືງ 
ເຂດ Bled ແລະ  Bohinj. ການທ່ອງທຽ່ວຂອງເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນທ່ີຮບັຮ ູວ້າ່ແມນ່ຂະແໜງການໜ່ຶງ ໃນບນັດາຂະແໜງການທ່ີ 
ໃຫໂ້ອກາດໃນການພດັທະນາທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ. ໃນລະຫວາ່ງປີ 2007-2013 ການລງົທຶນຫຼກັ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍໃໝທ່ີ່
ມຈີາໍນວນເພ່ີມຂຶນ້ ຄາດວາ່ແມນ່ມາຈາກຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ. ວງົຈອນການພດັທະນາດ ັງ່ກາ່ວມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ອີງົການຈດັຕ ັງ້
ທ່ີເຮັດວຽກຢ່າງມປີະສິດທິພາບ. ສະນ ັນ້ໃນປີ 2006 ໄດມ້ກີານພດັທະນາຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ຂຶນ້ ສາໍລບັ 
Gorenjska ຈຶ່ ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ. ການສາ້ງຕ ັງ້ອງົກອນດ ັ່ງກາ່ວແມນ່ອີງໃສຫຼ່ກັການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກ
ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ແລະ ການເຊື່ ອມຕ່ໍກບັຜູສ້ະໜອງ ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວຂອງພາກທຸລະກດິ, ຂະແໜງການຕາ່ງໆ 
ຂອງພາກລດັ ລວມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ. 

ຮບູແບບອງົການຈດັຕ ັງ້ການທອ່ງທຽ່ວໃໝຂ່ອງ Gorenjska ໄດເ້ປັນຮບູເປັນຮາ່ງຂຶນ້ໃນປີ 2006. ໂດຍອງີໃສຫຼ່ກັ 
ການພ້ືນຖານຂອງການຮວ່ມມພືາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ແລະ ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັຜູສ້ະໜອງຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ
ຂອງພາກທລຸະກດິ, ຂະແໜງການຕາ່ງໆຂອງພາກລດັ ລວມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ. ພາລະບດົ 
ບາດພາຍໃນຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເປັນຕວົແບບດ ັງ່ກາ່ວມຕີວົຢາ່ງຄືດ ັງ່ນີ:້ 

ສະພາຜູຕ້າງໜ້າຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວ ລະດບັຂງົເຂດ ມສີະມາຊິກມາຈາກຜູຕ້າງໜ້າຂະແໜງການທ່ີຕິດພນັກບັ 
ການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນ: ຂະແໜງເສດຖະກດິການທ່ອງທ່ຽວຈາກເທດສະບານແຂວງ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ການທ່ອງທ່ຽວຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ 
ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານທ່ີຕິດພນັກບັການທອ່ງທຽ່ວ. ໜ້າທ່ີຂອງສະພາດ ັ່ງກາ່ວແມນ່ການກາໍນດົຍດຸທະສາດ; 
ຊີນ້າໍວຽກງານຂອງເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຂນົຂວາຍການສະໜບັສະໜນູ
ການທອ່ງທຽ່ວຂອງ Gorenjska ຈາກພາຍນອກ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັບນັດາໂຄງການທອ່ງທ່ຽວໃນຂງົເຂດພາກພ້ືນດຽວ
ກນັ. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາໍລບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທ່ຽວລະດບັພາກພ້ືນ ຖວືາ່
ແມນ່ຕວົແບບອງົການຈດັຕ ັງ້ຫຼກັສາໍລບັການທອ່ງທ່ຽວ. ອງົກອນດ ັງ່ກາ່ວ ກວມເອົາບນັດາໜາ້ວຽກດາ້ນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງການດາໍເນນີງານ ແລະ ການປະສານງານໃນການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໜາ້ວຽກຕາ່ງໆ 
ທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ກອ່ນ ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ວຽກງານເຫ່ົຼານີ ້ປະກອບມກີານພດັທະນາຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການເປັນຕວົແທນການທອ່ງທຽ່ວ. ໜາ້ທ່ີອນັສະເພາະ ແມນ່ວຽກງານການພດັທະນາ ຊຶ່ ງລວມມ ີ
ການວາງແຜນພດັທະນາ, ການກະກຽມບນັດາໂຄງການຕາ່ງໆ ໃນຂງົເຂດການທອ່ງທຽ່ວ, ພອ້ມທງັເປັນທ່ີປຶກສາ ແລະ ໃຫກ້ານ
ສະໜບັສະໜນູຜູປ້ະກອບການທອ່ງທຽ່ວຂະໜາດນອ້ຍໃນການພດັທະນາທລຸະກດິຂອງເຂາົເຈົາ້. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ການທ່ອງທຽ່ວຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ ແມນ່ມພີາລະບດົບາດໃນການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທ່ຽວໃນ
ແຕລ່ະຂງົເຂດຂອງ Gorenjska. ອງົການຈດັຕ ັງ້ການທ່ອງທ່ຽວຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ ນມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານອນັເປັນພ້ືນຖານດາ້ນ
ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວລະດບັທອ້ງຖິ່ ນເຊ່ັນ: ການໂຄສະນາ ແລະ ການສື່ ສານຕ່ໍຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງມ ີ
ການວາງແຜນ, ການພດັທະນາ, ການແຈກຢາຍໂດຍໄປຍງັອງົກອນເຊື່ ອມຕ່ໍດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງໆ. ການບໍລຫິານຂອງລະບບົ
ສນູກາງການຈອງ, ການບໍລິຫານພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຂອງພາກລດັ, ການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ກດິຈະ
ກາໍທ່ີມໃີຫແ້ກບ່ກຸຄນົທ ົ່ວໄປ. ວຽກງານອນັສະເພາະແມນ່ດາ້ນການພດັທະນາ ຊຶ່ ງລວມມກີານວາງແຜນການພດັທະນາການກະກຽມ
ບນັດາໂຄງການໃນຂງົເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມທງັການໃຫ້ຄາໍປຶກສາຫາລື ແລະ ການສະໜບັສະໜູນໃຫ້ແກຜູ່້ປະກອບ
ການທ່ອງທ່ຽວຂະໜາດນອ້ຍ. ພາລະບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ນີແ້ມນ່ຖືກຈາໍກດັສະເພາະແຕຢູ່່ພາຍໃນຂອງເທດສະບານ
ທອ້ງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານປບັປຽ່ນໄປ.  

ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວ ມພີາລະບດົບາດໃນການສະໜອງຂໍມ້ນູໃຫແ້ກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ. ມສີນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ
ການທ່ອງທ່ຽວທງັໝດົ 23 ແຫ່ງ ທ່ີ ເຊື່ ອມຕ່ໍໃນເຄືອຂາ່ຍ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົຄນຸນະພາບຂອງມາດຕະຖານການສະໜອງຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງທງັໝດົຂອງ Gorenjska ໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ.  
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8.4 ການຜນັຂະຫຍາຍ ແຜນຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ຕອ້ງມບີດົບາດໃນການຊີນ້າໍ-ນາໍພາການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຍດຸທະ

ສາດ ທ່ີໄດວ້າງໄວ ້ແລະ ຮບັຮອງແລວ້.  ພາລະບດົບາດດ ັງ່ກາ່ວນີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫເ້ພ່ືອໃຫບ້ນັດາພາກ

ລດັ, ພາກທຸລະກດິ/ເອກະຊນົ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ ຕອ້ງເຮັດວຽກ ແລະ ປະສານ

ສມົທບົກນັໃນທກຸຂ ັນ້ຕອນ.  

 ພາກ1.2.3 ໄດນ້າໍສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງແຜນພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງໃຫເ້ປັນກນົໄກທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານຮວ່ມກນັ. 

ແຜນງານນີຄ້ວນຈະເປັນໜາກຜນົອນັເປັນພ້ືນຖານຂອງແຜນຍດຸທະສາດທ່ີມໄີລຍະແຕ ່3-5 ປີ. ຊຶ່ ງ

ແຜນງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການສາ້ງກນົໄກການຮວ່ມມທ່ີືຕິດພນັກບັ

ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ຈາກພາກລດັແລະພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ, ເພ່ືອພດັທະນາ ແລະ ຜນັ

ຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດ ແລະ ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທຽ່ວ. ນີອ້າດຈະເອີນ້ວາ່ເປັນ “ກຸມ່ການວາງແຜນພດັທະນາ ແລະ ວາງແຜນການທອ່ງທຽ່ວ” ອນັໜ່ຶງ 
 

8.5 ການວາງແຜນທລຸະກດິ ແລະ ການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ 

ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຜນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເປັນຈດຸເລ່ີມຕ ົນ້ ແລະ ສາ້ງກອບວຽກ ສາໍລບັແຜນທລຸະກດິຂອງເຄືອຂາ່ຍ

ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງ, 

ໜາ້ທ່ີຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະຕບິດັກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດແມນ່

ກວາ້ງຂວາງ ນອກເໜືອຈາກພາລະບດົບາດຂອງເຄືອຂາ່ຍການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ແຕເ່ຄືອຂາ່ຍດ ັງ່ກາ່ວມພີາລະບດົບາດທ່ີສາໍຄນັໃນການເປັນຜູນ້າໍ

ພາໃຫບ້ນັລເຸຖງິເປ້ົາໝາຍສງູສດຸ ແລະ ທງັມພີາລະບດົບາດທ່ີສາໍຄນັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ

ຕາ່ງໆ ດ ັງ່ທ່ີໄດສະຫຸຼບໄວໃ້ນພາກທີ 8.1. 

ແຜນດາໍເນນີທລຸະກດິຈະຕອ້ງຕອບຄາໍຖາມຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການວາງແຜນການດາໍເນນີທລຸະກດິໃຫໄ້ດ້

ມາດຕະຖານ: 

• ປະຈບຸນັພວກເຮົາຢູໃ່ສ? 

• ພວກເຮົາຕອ້ງການໄປຮອດໃສ 
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• ພວກເຮົາຈະເຖງິຈດຸໝາຍໄດແ້ນວໃດ? 

• ພວກເຮົາຈະຮູໄ້ດແ້ນວໃດວາ່ພວກເຮົາຮອດແລວ້? 

ປກົກະຕແິລວ້ ພາກລດັຈະອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫອ້ງົກອນຕາ່ງໆ ໄດປ້ະກອບສວ່ນອນັສາໍ

ຄນັເຂ້ົາໃນການສາ້ງກອງທຶນໃຫແ້ກເ່ຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນບາງກລໍະນ,ີ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຊອກຫາ “ທາງອອກ” ເອງ ພາຍຫຼງັທ່ີເຄືອຂາ່ຍ

ດ ັງ່ກາ່ວຄາດວາ່ຈະມທຶີນຮອນເພ່ືອກຸມ້ຕນົເອງໄດ.້ ແຕບ່າງຄ ັງ້ຄວາມຄາດຫວງັດ ັງ່ກາ່ວອາດເປັນໄປບ່ໍ

ໄດ ້ຫືຼ ບ່ໍສມົເຫດສມົຜນົ.  

ແຕກ່ເໍປັນເລ່ືອງທ່ີສມົເຫດສມົຜນົທ່ີຈະຄາດຫວງັໃຫພ້າກທລຸະກດິຮບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນກດິຈະກາໍ

ການຕະຫຼາດ ສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

ການມຍີດຸທະສາດທ່ີກວາ້ງໄກ ຈະຊວ່ຍໃຫມ້ກີານຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາໃນໄລຍະຍາວໄດ.້ 

ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກຈໍະຊວ່ຍໃຫພ້າກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ໄດສ້າ້ງປະສບົການທ່ີດເີລີດ 

ແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ ໃນທກຸຂ ັນ້ຕອນການເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວຂອງເຂົາເຈົາ້. ກລໍະນນີີ ້ອາດຈະເໝາະສມົ

ໃນການສະໜອງທຶນຂອງຂະແໜງການພາກລດັ ຕ່ໍກດິຈະກາໍຕາ່ງກນັ. ອີກວິທີການໜ່ຶງແມນ່ສາໍລບັ

ຂະແໜງການພາກລດັ ຢ່າງໜ້ອຍສດຸຕອ້ງຢູ່ກອບງບົປະມານພ້ືນຖານຂອງອງົກອນ ເຊ່ັນຕວົຢ່າງ: 

ພະນກັງານຫຼກັແຫຼງ່ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຫອ້ງການ.  

   ກດິຈະກາໍເຫ່ົຼານ ັນ້, ແມນ່ຖກືກອອກແບບເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດຂອງພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົໂດຍ

ກງົ, ຊຶ່ ງພາກເອກະຊນົຄວນຈາ່ຍສາໍລບັກິດຈະກາໍການຕະຫຼາດ ໂດຍຜ່ານການປະກອບສ່ວນ 

(ຕວົຢາ່ງ: ການໂຄສະນາລງົເວັບໄຊ ແລະ ສິ່ ງພິມຕາ່ງໆ, ເຂ້ົາງານວາງສະແດງ ແລະ ອື່ ນໆ). ກດິ

ຈະກາໍທາງການຄາ້ (ລວມທງັຄາ່ນາຍໜ້າ/ຄາ່ທາໍນຽມສາໍລບັການຈບັຈອງ) ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມສາໍລບັ

ສະມາຊກິ ແຕໂ່ຄງປະກອບຂອງສະມາຊກິຕອ້ງມຄີວາມເໝາະສມົເພ່ືອດງຶດດູພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ. 

ການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕ່ໍກບັຫຼກັການພ້ືນຖານຕອ້ງໄດລ້ະບຸໃນການວາງແຜນທລຸະກດິຂອງເຄືອຂາ່ຍ

ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ ໂດຍອີງຕາມງບົປະມານລວມທ່ີກາໍນດົໂດຍພາກລດັນ ັນ້ຕອ້ງ

ໄດລ້ະບຢຸ່າງຊດັເຈນ, ເອກະສານການເຫັນດເີຫັນພອ້ມຈະເປັນລກັສະນະ “ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັລະດບັ

ການບໍລິການ”   

 ດ ັງ່ນ ັນ້, ເຄືອຂາ່ຍຈຶ່ ງຈະສາມາດສມຸໃສກ່ານສະໜອງການບໍລິການທ່ີກາໍນດົໄວຫຼ້າຍກວາ່ສະ  

ເໝີ ຈະຖືກຂດັຂວາງໂດຍການຄ ົນ້ຫາທຶນທ່ີຈະປະຕິບດັ, ອນັນີ້ມນັແມນ່ບນັຫາລວມຂອງທຸກອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຕດິພນັກບັການທອ່ງທຽ່ວ.  

 ເຄືອຂາ່ຍຕອ້ງໄດຮ້ບັການຊຸກຍູ ້ແລະ ມຄີວາມອາດສາມາດເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ເຄືອຂາ່ຍ

ສາມາດບໍລິຫານດວ້ຍຕນົເອງ ແຕບ່ໍ່ສະເພາະແຕຕ່ອ້ງສອດຄອ່ງກບັຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັການບໍລິການເທ່ົາ
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ນ ັນ້, ແຕຕ່ອ້ງເປັນຜູຜ້ນັຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດ ແລະ ການປະຕບິດັແຜນງານສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊນົທອ້ງຖິ່ນແລະ

ສດຸທາ້ຍກເໍພ່ືອຜນົປະໂຫຍດຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 ມາດຕະຖານສາໍລບັການປກົຄອງຂອງພາກລດັ 

ໜ່ວຍງານພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດຮ້ບັ
ຄວາມໄວວ້າງໃຈ ຖາ້ເຄື່ ອນໄຫວໃນລະດບັມາດຕະຖານທ່ີກາໍນດົໄວ ້ເຊ່ັນຕວົຢ່າງ ສະມາຄມົການ
ສ ົ່ງເສີມໂຄສະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງລະດບັສາກນົ ໄດສ້າ້ງບນັດາມາດຕະຖານຂອງສາກນົ ສາໍລບັ
ການດາໍເນນີງານ ຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ
ຮບັຮອງດາ້ນການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງ .ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ແມນ່ໂຄງການຮບັຮອງໃນລະດບັ
ສາກນົ ໂດຍໄດສ້າ້ງເວທີໃຫ້ແກອ່ງົກອນທ່ີຮບັຜິດຊອບການຕະຫຼາດ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ໄດວ້າງທິດທາງເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫສ້ະມາຊກິໄດບ້ນັລຕຸາມມາດຕະຖານທ່ີກາໍນດົໄວ ້.(ເບິ່ ງ 
http://www.destinationmarketing.org/page.asp?pid=114) 

ກລໍະນສີກຶສາ: Sonoma Country, California  

ສືບເນື່ ອງຈາກການໃຫ້ທຶນຂອງລດັຖະບານກາງ, ເຄືອຂາ່ຍພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍອງົກອນ ໃນສະຫະລດັອາເມລິກາ ໄດຊ້ອກທຶນໃນຫຼາຍຮບູ ແບບ. BISs 

ແມນ່ອງົກອນມາຈາກການຮວ່ມມລືະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ 

ແລະ ທຸລະກິດໃນຂງົເຂດຈຶ່ງໄດຮ້ວ່ມກນັອອກເງນິເພື່ ອຊຸກຍູ ້ສະຫນບັສະຫນູນການບວົລະບດັຮກັສາ, ການ

ພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ ຂອງຂະແໜງການຄາ້ໃນເມອືງນີ.້  

  ສະມາຄມົສະຖານທ່ີພກັ ຂອງ Sonoma ຫຼື SCLA ເປັນຜູ້ນາໍພາໃນການພດັທະນາເຂດ “ປບັປງຸ

ທລຸະກດິ” ໃຫມໂ່ດຍການໂຄສະນາແນວຄວາມຄດິໃຫ້ກບັສະມາຊກິ, ຫວົໜາ້ຊຸມຊນົ, ພະນກັງານພາກລດັ 

ແລະ ອງົກອນທ່ີຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນເດອືນພະຈກິ 2004, ສະມາຄມົໄດປ້ບັປງຸພື້ນທ່ີເສດຖະກດິ

ຂອງເມອືງ Sonoma Country (SCTBIA) ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ກໍໄດມ້ກີານສາ້ງກນົໄກເພື່ ອ

ຫາທຶນສາໍລບັການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ັນດຽວກນັ. SCTBIA ແມນ່ໄດທຶ້ນມາຈາກການຈາ່ຍປະມານ 

2% ຂອງມນູຄາ່ຫ້ອງນອນໃນໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັຂອງເມອືງນີ ້ຊຶ່ ງໄດຍ້ອດລວມຫຼາຍກວາ່ ປະມານ 

$350,000 ໃນແຕລ່ະປີ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັສາມາດມລີາຍຮບັຈາກຂະແໜງການອື່ ນໆ ຊຶ່ ງລວມມປີະມານ 2 

ລາ້ນໂດລາ ສວ່ນຫນຶ່ງຂອງລາຍຮບັນີກ້ສໍະຫນບັສະຫນນູການດາໍເນນີງານຂອງ SCTB ຊຶ່ ງເປັນອງົກອນທ່ີ

ຮບັຜິດຊອບຕະຫຼາດຂອງເມອືງດ ັງ່ກາ່ວ.   http://www.sonomacounty.com/about_overview.asp 
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 ໃນຮບູແບບທ່ີໃກຄ້ຽງກນັ  ,ການອອກ ໃບຢັງ້ຢືນຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວໂລກ UNWTO ກຽ່ວ
ກບັການປະຕິບດັທ່ີດເີດ່ັນ ທ່ີແນໃສຕວົແບບຂອງການປກົຄອງຂອງພາກລດັ ໃນຂະແໜງການທ່ອງ
ທຽ່ວ ແມນ່ ສະແດງໃຫເ້ຫັນເກນມາດຕະຖານຕວົຢາ່ງ ໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັການຄຸມ້ຄອງການທອ່ງທຽ່ວ 
ຢູ່ໃນຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ  ,ພາກພ້ືນ ແລະ ຂ ັນ້ສນູກາງ .ການປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານ ຂອງອງົ ການທ່ອງ 
ທ່ຽວໂລກ UNWTO ຢ່າງເຂັມ້ງວດນ ັນ້ ຈະເປັນການຢັງ້ຢືນວາ່ສະຖາບນັການຄຸມ້ຄອງດ ັງ່ກາ່ວສາ 
ມາດສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມເປັນຜູນ້າໍທ່ີດເີດ່ັນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ  ,ຈນົກາຍເປັນພາບພດົທ່ີເປັນ

ສນັຍາລກັຂອງອງົກອນນ ັນ້ ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເປັນເຄື່ ອງມໃືນການພດັທະນາ ແມນ່ຈດຸສາໍຄນັຂອງການ
ຢັງ້ຢືນຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ຈດຸປະສງົທງັໝດົຂອງຂະບວນການຢັງ້ຢືນນີ້ແມນ່ເພ່ືອຊວ່ຍ
ໃຫ້ການດາໍເນີນງານຂອງອງົກອນຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວໄດປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດ ແລະ ໂຄສະນາ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕວົຢ່າງອນັດເີດ່ັນໃນການປບັປງຸຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຄຸມ້ຄອງທ່ີດ.ີ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີດເີດ່ັນຂອງຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ ຈະມຜີນົກະທບົທາງດາ້ນບວກຕ່ໍອງົກອນທ່ີ
ຮບັຜິດຊອບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພ້ອມທງັສ້າງໃຫ້ເປັນຕວົແບບໜ່ຶງສາໍລບັຂງົເຂດອື່ ນຂອງ
ລດັຖະບານ. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງທ່ີດ ີຍງັສາ້ງຜນົກະທບົດາ້ນບວກໃຫແ້ກພ່າກລດັ ເພ່ືອ
ຮບັປະກນັຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ແກພ່າກເອກະຊນົ. ອງົການຄຸມ້ຄອງການທອ່ງທຽ່ວນາໍໃຊມ້າດຕະຖານຂອງ
ອງົການທອ່ງໂລກ UNWTO ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີດເີດ່ັນນ ັນ້ ຄວນຕອ້ງມກີານຈດັຕ ັງ້ການ
ກວດສອບ ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງໄດດ້າໍເນນີໂດຍອງົກອນເອກະລາດໃດໜ່ຶງ. ຂ ັນ້ຕອນຂອງການກວດສອບບນັຊີ
ນ ັນ້ ຈະກວດເບິ່ ງຊອ່ງຫວາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານຂອງພາກລດັ ໃນຂງົເຂດ
ຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ 

- ສາຍພວົພນັຂອງສະຖາບນັ ກບັພາກລດັ 
- ການພວົພນັຂອງສະຖາບນັ ກບັບນັດາພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງທ່ີສາໍຄນັ 
- ຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງແລະການຮວ່ມມ ື

- ການພດັທະນາໂຄງການແລະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

- ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

- ແລະ ອື່ ນໆ ດາ້ນການເງນິແລະພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ 
ການຢັງ້ຢືນຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວໂລກ UNWTO ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ສະຖາບນັການຄຸມ້ຄອງ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລດັ 6 ແຫງ່ ສະຖາບນັຄຸມ້ຄອງການທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ທາໍອິດທ່ີໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງອງົການທ່ອງ ທ່ຽວໂລກ UNWTO ແມນ່ Blackstone River Valley 
ຂອງປະເທດອະເມລິກາ ,the State of Tabasco ຂອງ ແມັກຊິໂກ ,San Martin de los 
Andes ຂອງປະເທດອາເຈນຕິນາ ,KwaZulu-Natal ຂອງອະເມລິກາໃຕ້ ,The City of 
Valencia ຂອງປະເທດສະເປນ ແລະ Cancun ຂອງປະເທດເມກັຊໂີກ ອງົການຈດັຕ ັງ້ເຫ່ົຼານີໄ້ດຮ້ບັ
ການຢັງ້ຢືນຍອ້ນວາ່:  

- ການສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ  
- ການປບັປງຸສະຖາບນັຂອງຕນົເອງແລະຜນົສາໍເລັດໃນໂຄງການຕາ່ງໆ 



236 

 

- ຮວ່ມມກືນັຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ກບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມອື່ ນໆ  
- ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

- ເປັນຕວົຢາ່ງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ່ີດ ີດາ້ນການສາ້ງແຫຼງ່ທຶນແລະການຄຸມ້ຄອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ 
- ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັໃນການລງົທຶນດາ້ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸແລະການຝຶກອບົຮມົ 

 

8.7 ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການຕລີາຄາປະເມນີຜນົ 
ການຕີລາຄາປະເມນີຜນົບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແລວ້ນ ັນ້ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີ

ສດຸໃນການຖອດຖອນບດົຮຽນ ເພ່ືອກາໍນດົແຜນງານໃນອະນາຄດົຕ່ໍໄປ ການຕລີາຄາປະເມນີຜນົຄວນ
ເປັນໄປໃນທາງບວກ ມນັຈະຊວ່ຍໃຫ້ບນັດາໂຄງການຕາ່ງໆ ໄດຮ້ບັການຕີລາຄາປະເມນີຜນົ ເພ່ືອ
ການພດັທະນາດກີວາ່ທ່ີຈະມແີຕກ່ານຕຕິຽນ ຕ່ໍກດິຈະກາໍທ່ີປະຕບິດັຜາ່ນມາ.  

ການວາງຕວົໃນທາງບວກ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນການຕີລາຄາປະເມນີຜນົ. 
ການປະເມນີຜນົຕາ່ງໆທ່ີເປັນໄປໃນທາງບວກນ ັນ້ ຈະສາມາດຕີລາຄາປະເມນີຜນົທ່ີທງັມຜີນົກະທບົ
ແລະມຜີນົປະໂຫຍດສາໍລບັຄວາມພະຍາຍາມໃນການປບັປງຸໂຄງການຕາ່ງໆ. ເພ່ືອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ ັງ່ 
ກາ່ວ ການໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມກືບັຜູປ້ະເມນີຜນົຈຶ່ງເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານປະເມນີຜນົໄດ້
ຮບັຜນົສາໍເລັດ.   

ອີກດາ້ນໜ່ຶງ ການປະເມນີຜນົຕອ້ງເປັນພາວະວໄິສ, ຊຶ່ ງເປັນປດັໄຈທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ. ຖາ້ຫາກ
ຂະບວນການປະເມນີຜນົເປັນລກັສະນະບວກແລະໂປ່ງໄສກຈໍະດສີາໍລບັໂຄງການ. ແຕຕ່ອ້ງຍຕຸິທາໍສາໍ
ລບັບາງຄ ັງ້ທ່ີໂຄງການຕອ້ງຍອມຮບັກບັຄາໍຕາໍນ ິຫືຼ ວຈິານຊຶ່ ງບາງຄ ັງ້ກໍ່ມຜີນົກະທບົຕ່ໍການໄດຮ້ບັທຶນ
ຕາມພາຍຫຼງັ ຈາກຜູສ້ະໜບັສະໜນູ.  

ຂ ັນ້ຕອນຂອງການຕີລາຄາປະເມນີຜນົ ຄວນໄດຮ້ບັການສະເໜີ ໂດຍໜ່ວຍງານພດັທະນາ,
ສ ົ່ງເສມີແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ບ່ໍພຽງແຕກ່ານປະເມນີກດິຈະກາໍຂອງໜວ່ຍ
ງານເອງ ແຕຍ່ງັ ລວມໄປເຖງິການປະເມນີຜນົບນັດາກດິຈະກາໍຂອງພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆອີກ
ດວ້ຍ. ຖາ້ຫາກວາ່ນາໍໃຊວ້ິທີການທ່ີເປັນໄປໃນທາງບວກ ການຕີລາຄາປະເມນີຜນົກຈໍະມປີະໂຫດຍ
ຢາ່ງຈະແຈງ້ຕ່ໍກບັບນັຫາຕາ່ງໆແລະຈະຊວ່ຍໃຫໜ້ວ່ຍງານພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີແລະຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໄດສ້າ້ງຕນົເອງໃຫ້ກາຍເປັນ ໃຈກາງຕວົຢ່າງ ສາໍລບັຂະບວນການທງັໝດົ
ຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີແລະຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແລະຍອ້ນເຫດຜນົແນວ
ນ ັນ້ໜວ່ຍງານດ ັງ່ກາ່ວຈຶ່ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ກອ່ນໝູ.່  ປະໂຫຍດຢາ່ງຈະແຈງ້ ຕ່ໍກບັບນັຫາ
ຕາ່ງໆ ແລະ ຈະຊວ່ຍໃຫ້ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໄດສ້າ້ງຕວົເອງໃຫ້
ກາຍເປັນສນູກາງ ສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນທງັໝດົ ຂອງການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແລະ
ຍອ້ນແນວນ ັນ້ໜວ່ຍງານດ ັງ່ກາ່ວ ຈຶ່ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ກອ່ນໝູ.່   

 

 




