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ด้ วยทุนสนับสนุนการวิจยั จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
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ศึกษาโอกาสการลงทุนและตัวแปรกําหนดการลงทุนของบรรษัทข้ ามชาติ
ไทยในลาวในภาคการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมใน 3 อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวหลัก ได้ แก่ ที่พกั สําหรั บนักท่ องเที่ยว บริษัทจัดการนําเที่ยว และการ
้
ฐและเอกชน
พัฒนาแหล่ งท่ องเที่ยว เพื่อนําเสนอข้ อเสนอแนะแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทังภาครั
ในการส่งเสริ มการลุงทุนโดยตรงขาออกจากไทยการลงทุนโดยตรงขาเข้ าในลาว
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว และบรรษัทข้ ามชาติไทยที่เข้ าไปลงทุนแล้ วหรื อวางแผน
เข้ าไปลงทุนในลาวในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทนํา
วรรณกรรมปริ ทศั น์
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสภาวะเศรษฐกิจลาว
สภาวการณ์ด้านการท่องเที่ยวของลาวโดยทัว่ ไป
สภาวการณ์การให้ บริ การการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของลาว
การพัฒนาการท่องเที่ยว (tourism) และการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
(ecotourism) ของลาว
8. กฎเกณฑ์ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
การท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม

3

FSAs
‐Expertise and technology
‐Production and service capabilities
‐Networks and relationships
‐Organizational structure and business culture

Investment strategy of
Thai MNEs in the Lao
PDR in tourism sector

CSAs
‐Advantages stemming from home country
‐Advantages stemming from host country
‐Economic integration

Implications and recommendations
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Direct contribution of travel & tourism to Lao GDP

Contribution of travel & tourism to Lao GDP
(Direct, Indirect and Induced)

ที่มา: Travel & Tourism Economic Impact 2015: Laos
World Travel & Tourism Council (2015)
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Direct contribution of travel & tourism to employment in
the Lao PDR

Contribution of travel & tourism to employment in the Lao
PDR (Direct, Indirect and Induced)

ที่มา: Travel & Tourism Economic Impact 2015: Laos
World Travel & Tourism Council (2015)
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Foreign visitor export in the Lao PDR

Capital investment in Travel and Tourism in the Lao PDR
ที่มา: Travel & Tourism Economic Impact 2015: Laos
World Travel & Tourism Council (2015)
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นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศ (inbound tourists)



นักท่องเที่ยวที่เดินทางในประเทศ (domestic tourists)



นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ (out-going Lao travelers)
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Category

Total

Number of
Tourist
Arrivals
(person)
4,158,719

International Tourist

568,844

Regional Tourist

3,589,875

Thai (Passport)
Thai (Border pass)
Vietnam (Passport)
Vietnam (Day Tripper)
China (Passport)
China (Day Tripper)
Cambodia (Passport)
Cambodia (Border pass)

963,157
1,080,604
1,016,218
92,114
298,666
123,774
12,383
2,959

Average Length
Average
of Stay
Expenditure per
(days)
Person
per day(dollars)
4.9
49.4
7.9

73.3

Revenue from Tourism in 2014
(dollars)

641,636,543
329,400,495
312,236,048

3
1
3
1
3
1
3
1
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15
30
12

150,252,492
21,612,080
91,459,620
1,105,368
44,799,900
1,856,610
1,114,470
35,508
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o

จํานวนวันพักเฉลี่ย: 4-5 วัน (ตลอดช่วงปี 2547 – 2557)
จํานวนวันพักเฉลี่ย regional tourist: 2 วัน
จํานวนวันพักเฉลี่ย international tourist: 7-8 วัน

o
o

ช่ วงเวลาที่นิยมเดินทางเข้ ามา: ไตรมาสที่ 1 และ 4
ในปี พ.ศ. 2557 ส่ วนใหญ่ เดินทางผ่ านมาทาง

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์) (ร้ อยละ 35)
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) (ร้ อยละ 35)
สนามบินวัดไต เวียงจันทน์ (ร้ อยละ 11)
บ่อเต็น (ร้ อยละ 8)
สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 (นครพนม – คําม่วน) (ร้ อยละ 8)
o ในปี พ.ศ. 2557 แขวงที่มีนักท่ องเที่ยวนิยมเดินทางไป คือ นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้ อยละ 27)
แขวงสะหวันนะเขต (ร้ อยละ 18) แขวงจําปาสัก (ร้ อยละ 9) แขวงเวียงจันทน์ (ร้ อยละ 9) แขวงคําม่วน (ร้ อย
ละ 8) แขวงหลวงพระบาง (ร้ อยละ 6) แขวงหลวงนํ ้าทา (ร้ อยละ 6)
วิเคราะห์โดยใช้ ข้อมูลจาก 2014 Statistical Report on Tourism in Laos
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เพศ: ปี 2556 นักท่องเที่ยวชายและหญิงพอๆ กัน ปี 2557 นักท่องเที่ยวชายร้ อยละ 55
อายุ: ส่วนใหญ่อายุ 20 – 29 ปี (ร้ อยละ 35 – 44) ถัดมาคืออายุ 30 – 39 ปี (ร้ อยละ 21 – 24) สําหรับ
นักท่องเที่ยวอายุ 40 – 49 ปี และ 50 – 59 ปี มีสดั ส่วนพอๆ กัน (ร้ อยละ 11 – 12 และร้ อยละ 12 – 13
ตามลําดับ)
อาชีพ: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจเอกชน (ร้ อยละ 36 – 37) นักเรี ยน/นักศึกษา (19 –
24) ข้ าราชการ (10 – 13) จ้ างงานตนเอง (ร้ อยละ 7 – 8) และเกษียณ (ร้ อยละ 5 – 8)
วัตถุประสงค์ การเดินทาง: ส่วนใหญ่เพื่อพักผ่อนวันหยุด (ร้ อยละ 75-84)
ความบ่ อยในการเดินทาง: ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาหรื อเดินทางมาครัง้ แรก (ร้ อยละ 81 – 82)
เดินทางมาครัง้ ที่ 3 (ร้ อยละ 11 – 12) เดินทางมาครัง้ ที่ 2 (ร้ อยละ 7)
จํานวนประเทศที่เดินทางไปใน trip เดียวกัน: มักจะเดินทางไปมากกว่าหนึง่ ประเทศ คือ เดินทางมา
ลาวและไทย (ร้ อยละ 52 – 60) มาลาวและกัมพูชาหรื อจีนหรื อเวียดนาม (ร้ อยละ 53 – 55) มาลาวและ
มาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื่นๆ (ร้ อยละ 18)
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ช่ องทางการเดินทาง: ส่วนใหญ่มาทางแผ่นดิน (ร้ อยละ 68 – 71) สําหรับที่มาทางอากาศมีสดั ส่วนน้ อย
กว่า (ร้ อยละ 29 – 32)
แขวงที่นิยมเดินทางไป: แขวงหลวงพระบาง (ร้ อยละ 80 – 81) นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้ อยละ 73 - 79)
แขวงจําปาสัก (ร้ อยละ 53 - 56) แขวงเวียงจันทน์ (ร้ อยละ 37 - 39) แขวงบ่อแก้ ว (ร้ อยละ 21 – 23)
แขวงคําม่วน (ร้ อยละ 19) แขวงหลวงนํ ้าทา (ร้ อยละ 18 – 19)
ผู้ร่วมเดินทาง: ส่วนใหญ่ผ้ รู ่วมเดินทางเป็ นคูส่ มรสหรื อคนสนิท (ร้ อยละ 32 – 42) เพื่อน (ร้ อยละ 25 –
32) เดินทางคนเดียว (ร้ อยละ 24 - 26)
สิ่งที่สนใจหรือกิจกรรมที่สนใจ: ส่วนใหญ่ให้ ความสนใจด้ านวัฒนธรรม (ร้ อยละ 74 – 79) ธรรมชาติ
(ร้ อยละ 69 – 70) วัดและอนุสาวรี ย์ (ร้ อยละ 62) ปลายทางการเดินทางใหม่ๆ (40 – 42) อาหาร (ร้ อยละ
37) การซื ้อหาสินค้ า (ร้ อยละ 15 – 17) วัตถุประสงค์อื่นๆ (ร้ อยละ 10 – 13)
ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่ อคนต่ อวัน: ประมาณวันละ 70 – 73 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
จํานวนวันเฉลี่ยที่อยู่ในลาว: 8 วัน
ที่พกั : ส่วนใหญ่จะพักในโรงแรม (ร้ อยละ 55 – 63) เกสต์เฮาส์ (ร้ อยละ 42 – 43) บ้ านพักส่วนตัว (ร้ อย
ละ 2 – 6) อื่นๆ (ร้ อยละ 2 – 3)
แหล่ งที่มาของข้ อมูล: จากหนังสือ/วารสาร (ร้ อยละ 34 – 41) internet (ร้ อยละ 30 –31) เพื่อน (ร้ อยละ
26) ตัวแทนการท่องเที่ยว/บริษัทนําเที่ยว (ร้ อยละ 16 – 18)
วิเคราะห์โดยใช้ ข้อมูลจาก 2014 Statistical Report on Tourism in Laos
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ในช่วงปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557
 จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ ้นจาก 2,027,642 คนในปี

พ.ศ. 2556 เป็ น 2,077,718 คน ในปี พ.ศ. 2557 (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5)
 แขวงที่นก
ั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว คือ สะหวันนะเขต (ร้ อยละ 21 – 23)

นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้ อยละ 15) แขวงจําปาสัก (ร้ อยละ 13 – 15) แขวงหลวงนํ ้า
ทา (ร้ อยละ 6 – 10) แขวงคําม่วน (ร้ อยละ 8) แขวงหลวงพระบาง (ร้ อยละ 6 – 7)
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การให้ บริการที่พกั ปี 2551 – 2557
ในภาพรวม จํานวนผู้ให้ บริการเพิ่มจาก 1,385 ราย ในปี พ.ศ. 2551 เป็ น 2,426 ราย ในปี พ.ศ. 2557
ในภาพรวม จํานวนห้ องพักที่ให้ บริ การเพิ่มจาก 22,173 ห้ อง ในปี พ.ศ. 2551 เป็ น 44,714 ห้ อง ในปี 2557
ในปี พ.ศ. 2557 ผู้ให้ บริ การที่พกั ในลักษณะโรงแรม 515 ราย และผู้ให้ บริ การในลักษณะเกสต์ เฮาส์ 1,911
ราย
• โรงแรมส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ใ่ นนครหลวงเวียงจันทน์ (199 ราย) รองลงมา คือ แขวงจําปาสัก (64 ราย) และแขวงหลวง
พระบาง (58 ราย)
• เกสต์ เฮาส์ สว่ นใหญ่จะตังอยู
้ ใ่ นแขวงเวียงจันทน์ (261 ราย) แขวงหลวงพระบาง (254 ราย) นครหลวงเวียงจันทน์
(224 ราย) แขวงจําปาสัก (177 ราย) น่าสังเกต คือ ในกรณีของแขวงหลวงพระบางนันผู
้ ้ ให้ บริ การเกสต์เฮาส์ลดงลง
จาก 320 ราย ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 254 ราย ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่ผ้ ใู ห้ บริ การเกสต์เฮาส์ในแขวงอื่นๆ ที่กล่าวไป
ข้ างต้ นมีจํานวนเพิ่มขึ ้น

อัตราการเข้ าพักสถานพักแรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2557 มีอตั ราการเข้ าพักประมาณร้ อยละ
51 ถึงร้ อยละ 57 ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 แขวงที่มีอตั ราการเข้ าพักสูง คือ แขวงคําม่วน (ร้ อยละ 71
– 75) นครหลวงเวียงจันทน์ (ร้ อยละ 72 – 73) แขวงหลวงพระบาง (ร้ อยละ 70 – 71)
วิเคราะห์โดยใช้ ข้อมูลจาก 2014 Statistical Report on Tourism in Laos
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การให้ บริการร้ านอาหาร ปี 2551 – 2557
 ในภาพรวม ผู้ให้ บริ การร้ านอาหารลดลงจาก 1,744 รายในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 1,269 ราย ในปี พ.ศ. 2557
 ส่วนใหญ่ในหลายๆ แขวงในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนผู้ให้ บริ การลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะแขวงหลวง
พระบางที่มีจํานวนผู้ให้ บริ การลดลงจาก 283 ราย ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 72 ราย ในปี พ.ศ. 2557 แขวงสะหวันนะเขต
ลดลงจาก 150 ราย ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 69 ราย ในปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตามสําหรับแขวงเวียงจันทน์ มีผ้ ใู ห้ บริ การ
เพิ่มขึ ้นมาก คือ เพิ่มขึ ้นจาก 105 ราย ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 208 ราย ในปี พ.ศ. 2557
ผู้ให้ บริการสถานบันเทิง
 มี 168 ราย และ 164 ราย ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ตามลําดับ
 ส่วนใหญ่อยูใ่ นนครหลวงเวียงจันทน์ (39 ราย) แขวงเวียงจันทน์ (26 ราย) แขวงพงสาลี แขวงหลวงนํ ้าทา แขวงสะหวัน
นะเขต แขวงจําปาสัก แขวงไซยบุร ซึง่ มีผ้ ใู ห้ บริ การประมาณ 9 – 12 ราย
ด้ านตัวแทนการท่ องเที่ยว (travel agent)
 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 พบว่ามีจํานวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง คือ เพิ่มจาก 145 รายปี พ.ศ. 2551 เป็ น 340
ราย ในปี พ.ศ. 2557
้ ้น 65
 สําหรับตัวแทนการท่องเที่ยวสาขา (branch travel agent) ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 มีจํานวนทังสิ
– 75 ราย ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557
 ตัวแทนการท่องเที่ยว (travel agent) ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยูใ่ นนครหลวงเวียงจันทน์ (เพิ่มขึ ้นจาก 127 ราย ในปี
พ.ศ. 2554 เป็ น 197 ราย ในปี พ.ศ. 2557) แขวงหลวงพระบาง (เพิ่มขึ ้นจาก 35 ราย ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 49 ราย ใน
ปี พ.ศ. 2557) แขวงจําปาสัก (23 - 28 ราย) แขวงบ่อแก้ ว (14 – 15 ราย) แขวงสะหวันนะเขต (12 ราย)
วิเคราะห์โดยใช้ ข้อมูลจาก 2014 Statistical Report on Tourism in Laos
Lao Tourism Tourism Development Department, Lao National Tourism Administration (2015)
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แหล่ งท่ องเที่ยว ปี 2551 – 2557
ในปี พ.ศ. 2557 มีแหล่งท่องเที่ยวทังสิ
้ ้น 1,962 แห่ง แบ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1,145 แห่ง (ร้ อยละ
58) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 539 แห่ง (ร้ อยละ 28) และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 278 แห่ง (ร้ อย
ละ 14)
แหล่งท่องเที่ยวอยูท่ ี่แขวงหลวงพระบางประมาณร้ อยละ 12 แขวงจําปาสักร้ อยละ 11 แขวงคําม่วนร้ อยละ 10
และแขวงเชียงขวางร้ อยละ 10
แขวงที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สดุ คือ แขวงคําม่วน (ร้ อยละ 12 ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทังหมด)
้
แขวงจําปาสัก แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง และแขวงเวียงจันทน์ (ร้ อยละ 9 – 10 ของแหล่ง
ั้
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทงหมด)
แขวงที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากที่สดุ คือ แขวงหลวงพระบาง (ร้ อยละ 16 ของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมทังหมด)
้
แขวงพงสาลี แขวงจําปาสัก แขวงเชียงขวาง และแขวงเวียงจันทน์ (ร้ อยละ 9 – 10 ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทังหมด)
้
แขวงที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มากที่สดุ คือ แขวงหัวพัน (ร้ อยละ 19 ของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ทงหมด)
ั้
แขวงจําปาสัก แขวงแหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง และแขวงคําม่วน (ร้ อยละ 14 ร้ อย
ละ 12 ร้ อยละ 11 และร้ อยละ 10 ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทงหมด)
ั้
วิเคราะห์โดยใช้ ข้อมูลจาก 2014 Statistical Report on Tourism in Laos
Lao Tourism Tourism Development Department, Lao National Tourism Administration (2015)
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2532: เปิ ดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2533: จัดทํา National Tourism Plan เป็ นครัง้ แรก เน้ น modest tourism สําหรับกลุม่ high
end
2538: ภาคการท่องเที่ยวถูกกําหนดเป็ น 1 ใน 8 ภาคเศรษฐกิจที่ให้ ความสําคัญ
2541: จัดทํา National Tourism Plan ครัง้ ที่ 2 ให้ ความสําคัญกับการท่องเที่ยว 4 ด้ าน (1)
conventional sightseeing (2) special interest tourism (เช่น ecotourism และ
adventure tourism) (3) cross-border tourism (4) domestic tourism
2547:
ภายใต้ (National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES) แผนกลยุทธ์
ด้ านการท่องเที่ยวของลาวจะให้ ความสําคัญกับ pro-poor tourism development และ
community-based tourism development
มีการปรับปรุง Foreign Investment Law (ที่ประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2537) กิจกรรมที่ลาวให้
การส่งเสริ มรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การผ่านแดน
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2547:
ภายใต้ (National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES) แผนกลยุทธ์ด้าน
การท่องเที่ยวของลาวจะให้ ความสําคัญกับ pro-poor tourism development และ
community-based tourism development
มีการปรับปรุง Foreign Investment Law (ที่ประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2537) กิจกรรมที่ลาวให้ การ
ส่งเสริมรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การผ่านแดน
ลาวกําหนด National Ecotourism Strategy and Action Plan 2005 – 2010
2548:
ประกาศใช้ Law on Tourism
กําหนด Lao PDR Tourism Strategy 2006 – 2020
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กฏหมายการท่ องเที่ยวลาว 2548 (Lao PDR’s Law on Tourism, 2005)
แผนกลยุทธ์ การท่ องเที่ยวของลาวสําหรับช่ วงปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2563
(Lao PDR Tourism Strategy 2006 – 2020)
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารด้ านการท่ องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ สําหรั บช่ วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 (National
Ecotourism Strategy and Action Plan 2005 – 2010)
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มีวตั ถุประสงค์ในการกําหนดหลักการ กฎข้ อบังคับ และมาตรการในการจัดตัง้ กิจกรรม และ
การบริหาร การท่องเที่ยว โดยมุง่ หวังที่จะส่งเสริม พัฒนา และการขยายการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ แบบยัง่ ยืน เพื่อจะเปลีย่ นผ่านไปสูอ่ ตุ สาหกรรมการ
้
านความสงบสุข
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ และเพื่อสร้ างความเข้ าใจร่วมกันระหว่างประเทศทังทางด้
สัมพันธภาพ และความร่วมมือกันด้ านการพัฒนาระหว่างประเทศ
นอกจากจะเน้ นเรื่ องการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนแล้ ว ยังเน้ นบทบาทของรัฐทังในด้
้ าน
การมีสว่ นร่วมของชุมชน ยกระดับความเป็ นอยูข่ องกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ มีบทบาทด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ และคุ้มครองนักท่องเที่ยวและผู้ที่ลงทุนหรื อมีสว่ นสนับสนุนอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของลาว
สําหรับการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ครอบคลุมทังด้
้ านการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมและ
การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้ อง เช่น การให้ บริการขนส่งนักท่องเที่ยว สถานพักแรม อาหาร
เครื่ องดื่ม และสถานบันเทิง การจําหน่ายของที่ระลึก มาตรการด้ านความปลอดภัย การ
ประกันภัย การให้ บริการนําเที่ยว (guided tour services) มัคคุเทศก์ (tour guides)
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ด้ านทรั พยากรการท่ องเที่ยว (tourism resources)




แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
(1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (nature tourism resources)
(2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้ างขึ ้น (mandate tourism resources) แบ่งเป็ น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism resources)
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (historical tourism resources) และ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้ างขึ ้นเลียนแบบธรรมชาติ (mandate tourism resources)
แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
(1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวระดับชาติ (tourism resource at national level) และ
(2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวระดับท้ องถิ่น (tourism resource at local level)
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ด้ านการให้ บริการนําเที่ยว (guided tour services) แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
 การให้ บริ การนําเที่ยวข้ ามประเทศ (trans-national guided tour) การให้ บริ การ
แนะนํานักท่องเที่ยวหรื อนํานักท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน
การท่องเที่ยว
 การให้ บริ การนําเที่ยวในประเทศ (domestic guided tour) การให้ บริ การแนะนํา
หรื อนํานักท่องเที่ยวเที่ยวในลาว และเดินทางท่องเที่ยวในลาว
 การให้ บริ การนําเที่ยวในพื ้นที่เฉพาะ (guided tour for specific areas) บริ การนํา
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะที่อยูใ่ นลาว
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มัคคุเทศก์ (tour guides) แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
 มัคคุเทศก์ที่ทํางานให้ กบ
ั บริ ษัททัวร์ (tour guides employed by a tour
company)
 มัคคุเทศก์ที่ไม่ได้ ทํางานให้ บริ ษัททัวร์ (tour guides not employed by a tour
company)
การจะเป็ นมัคคุเทศก์นนจะต้
ั ้ องเป็ นคนลาว อายุอย่างตํ่า 18 ปี ได้ รับการอบรม
ด้ านการท่องเที่ยวอย่างเป็ นทางการ และมีบตั รประจําตัวมัคคุเทศก์ และคุณสมบัติ
อื่นๆ สําหรับการเป็ นมัคคุเทศก์ที่ดี

27







แผนการพัฒนาการท่องเที่ยว: กําหนดให้ มีแผนทังในระยะสั
้
น้ ระยะกลาง และระยะยาว และมี
การแบ่งแผนตามลําดับชันเป็
้ นแผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับแขวง ระดับอําเภอ และ
แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวนันมี
้ ทงั ้
ข้ อกําหนดทัว่ ไปและข้ อกําหนดเฉพาะแหล่ง
การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว: การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจเป็ นหลัก และควรมีข้อกําหนดด้ านการ
บริ หารจัดการโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปกป้อง อนุรักษ์ และพัฒนา ทรัพยากรการท่องเที่ยว และ
สภาพแวดล้ อมด้ านสังคมเศรษฐกิจ และธรรมชาติ
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มีการแบ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจท่องเที่ยวเป็ น
 ธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว (tourism site business)
 ธุรกิจนําเที่ยว (guided tour business)
 ธุรกิจขนส่งนักท่องเที่ยว (tourist transport business)
 ธุรกิจสถานพักแรมชัว่ คราว (temporary accommodations business)
 ธุรกิจร้ านอาหาร (restaurant business)
 ธุรกิจอบรมด้ านการท่องเที่ยว (tourism training business)
 ธุรกิจที่ปรึ กษาด้ านการท่องเที่ยว (tourism consultancy business)
 ธุรกิจสถานบันเทิง (entertainment business)
 ธุรกิจของที่ระลึกและธุรกิจอื่นๆ (souvenir business, and others)
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สําหรับบุคคลธรรมดาและหน่วยธุรกิจตามกฎหมายที่ต้องการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวนันต้
้ องมี
คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ในกฎหมาย อย่างไรก็ตามมีประเด็นสําคัญ คือ บุคคลธรรมดาที่จะ
ประกอบธุรกิจไม่วา่ จะเป็ นคนลาวหรื อชาวต่างชาติจะต้ องอาศัยอยูใ่ นลาว สําหรับหน่วยธุรกิจ
้ ใ่ นลาว
ตามกฎหมายจะต้ องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจและจะต้ องมีสาํ นักงานตังอยู
คนต่างชาติหรื อองค์กรต่างชาติมีสทิ ธิ์ตงวิ
ั ้ สาหกิจเพื่อประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวในลาว
หลักๆ คือ ในธุรกิจโรงแรม รี สอร์ ท ร้ านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว
สําหรับธุรกิจบริษัทนําเที่ยวข้ ามประเทศ (trans-national guided tour) รัฐอนุญาตให้ หน่วย
ธุรกิจตามกฎหมายที่เป็ นต่างชาติร่วมทุนกับนักลงทุนในประเทศ
คนต่างชาติหรื อองค์กรต่างชาติ ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่สงวนไว้ ให้ คนลาว
เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ ธุรกิจการให้ บริ การนําเที่ยวในประเทศ (domestic guided tour) ธุรกิจ
ทัวร์ พื ้นที่เฉพาะบางพื ้นที่ เกสต์เฮาส์ การให้ บริการเช่าห้ องรายวัน นอกจากนี ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ
เกี่ยวกับการอนุญาตและข้ อกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดตังวิ
้ สาหกิจด้ านการท่องเที่ยว
ในลาวโดยบุคคลธรรมดาหรื อหน่วยธุรกิจตามกฎหมายจะระบุอยูใ่ นข้ อกําหนดแยกออกจาก
กฎหมายหลัก
30

องค์กรที่มีอํานาจบริ หารด้ านการท่องเที่ยวของประเทศ ได้ แก่





องค์การการท่องเที่ยว (The National Tourism Authority)
กองการท่องเที่ยวระดับแขวงหรื อเมือง (tourism divisions at the provincial or
city level)
สํานักงานการท่องเที่ยวระดับอําเภอหรื อเทศบาล
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เป้าหมายหลักของแผน คือ
 การพัฒนาและส่งเสริ มภาคการท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2563 เพื่อให้ การ
ท่องเที่ยวลาวเป็ นภาคเศรษฐกิจแนวหน้ าของประเทศและในระดับภูมิภาค
 ตังเป
้ ้ าหมายว่าในปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2563
จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็ น 1.6 ล้ านคน 2.2 ล้ านคน และ 3 ล้ านคน ตามลําดับ
คาดว่าจะมีรายได้ จากภาคการท่องเที่ยวประมาณ 200 – 370 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ก่อให้ เกิดการก่อสร้ างโรงแรง เกสต์เฮาส์ และรี สอร์ ท ที่สามารถมีห้องรองรับนักท่องเที่ยวได้ 16,000 ห้ อง
20,000 ห้ อง และ 25,000 ห้ อง ก่อนปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2563 ตามลําดับ
ตังเป
้ ้ าว่าก่อนปี พ.ศ. 2553 จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ ้น โดยแหล่ง
ท่องเที่ยว 2 แห่งจะได้ รับการรับรองให้ เป็ นมรดกโลก 4 แห่ง ระดับชาติ 4 แห่ง และระดับแขวง 10 แห่ง
ในขณะที่ภายในปี พ.ศ. 2563 จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับการรับรองเป็ นมรดกโลกเพิ่มขึ ้นอีก 2 – 3 แห่ง
ระดับชาติและระดับแขวง 5 แห่ง และ 10 แห่ง ตามลําดับ และเพิ่มเมืองท่องเที่ยว (tourism city) 5 แห่ง
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แผนหลักประกอบด้ วย
 แผนในการปรับปรุ งและปฏิรูปองค์กรและการจัดการด้ านการท่องเที่ยว
 แผนงานในการกําหนดแผนและพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว (มีการกําหนดแผนการ
พัฒนารายภูมิภาคด้ วย)
 แผนงานในการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
 แผนงานในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 แผนงานพัฒนาบุคลากร
 แผนงานด้ านความร่ วมมือระหว่างประเทศ
 แผนงานด้ านการส่งเสริ มการลงทุน
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ประเด็นด้ าน ecotourism ภายใต้ แผนหลักข้ อ (2) การกําหนดแผนและพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว
 แผนงานในการกําหนดแผนและการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว ที่มีแผนงานด้ านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมอย่างมีสว่ นร่วม (participatory ecotourism)
 จากการที่ลาวมีการดําเนินงานในด้ านการพัฒนาในลักษณะดังกล่าวมาก่อนภายใต้ ความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศด้ านการท่องเที่ยวและการสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนทางเทคนิคจาก
ประเทศต่างๆ หลายโครงการประสบความสําเร็จในการมีสว่ นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
เช่น ในกรณีของโครงการที่หลวงนํา้ ทา ซึง่ ต่อมาได้ มีการถอดบทเรี ยนจากโครงการดังกล่าวไปยัง
แขวงอื่นๆ เช่น ที่แขวงพงสาลี แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทน์ แขวบอ
ลิคาํ ไซ แขวงคําม่ วน แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจําปาสัก เป็ นต้ น
 Lao National Tourism Authority (LNTA) จะต้ องทํางานประสานกับ Ministry of Agriculture and
Forestry, Ministry of Science and Technology, Ministry of Resource and Environment ใน
การ participatory ecotourism ในพื ้นที่ป่าสงวน (protected forests) เพื่อส่งเสริ มการเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจท้ องถิ่น ซึง่ สามารถส่งผลลดความยากจนของประชาชนใน
ทุกชาติพนั ธุ์ และส่งเสริ มการอนุรักษ์ รักษา สิง่ แวดล้ อมทางธรรมชาติ และขนบธรรมเนียนประเพณี
ท้ องถิ่น
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ประเด็นด้ าน ecotourism สําหรับแผนกลยุทธ์ 5 ปี การท่องเที่ยว (ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.
2553) เป้าหมายหลักประการหนึง่ ของแผน คือ การส่งเสริ ม participatory ecotourism ไปทัว่
ประเทศ เพื่อเป็ นปั จจัยในการช่วยลดปั ญหาความยากจน เช่น
 ในภาคกลาง ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวในวังเวียง เขื่อนนํ ้างึม และภูพนัง ให้ เป็ นการท่องเที่ยว
ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมอย่างสมบูรณ์
 ในกรณีของภาคใต้ พัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมอย่างมีสว่ นร่ วม
(participatory ecotourism) ใน 4 แขวง โดยเฉพาะในพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงหัวเสาใน
แขวงจําปาสัก ภูเชียงทองและ Xexet ในแขวงสาละวัน และดงแก้ มพันในแขวงอัตตะปื อและ
เซกอง
 สําหรับเป้าหมายในระยะยาวคาดหวังว่าภายในปี พ.ศ. 2563 โครงการการพัฒนา
participatory ecotourism จะถูกนําไปใช้ ในทุกแขวงในลาว LNTA จึงจําเป็ นต้ องหาทุนจาก
แหล่งต่างๆ มาเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว
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เป็ นการวางกรอบการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
(ecotourism) ในลาว
 นิยาม ecotourism: “การท่ องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (ecotourism) หมายถึง
กิจกรรมการท่ องเที่ยวในชนบทและในพืน้ ที่สงวนที่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบน้ อย
ที่สุด และเป็ นไปในทิศทางที่จะอนุรักษ์ ทรั พยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจในชนบท และความเข้ าใจของผู้เยี่ยมเยือนและการเห็น
คุณค่ าของสถานที่ท่ ไี ปเยี่ยมเยือน” (แปลจาก Lao National Tourism Authority, 2004
หน้ า 10)
 วิสัยทัศน์ : การพัฒนาให้ ลาวเป็ นที่ร้ ู จก
ั ในระดับโลกในฐานะปลายทางการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน ด้ วยการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
เป็ นประโยชน์ในการอนุรักษ์ การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจท้ องถิ่น และเผยแพร่วฒ
ั นธรรมที่
เป็ นเอกลักษ์ ของลาวไปทัว่ โลก
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เป้าหมาย 5 ด้ าน ได้ แก่
 การจัดการสถาบันต่างๆ ให้ มีความเข้ มแข็งขึ ้น สําหรับวางแผนและจัดการการเติบโต
ของการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม แนวทางการปฏิบตั ิหนึง่ คือการผลักดันให้
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมเป็ นส่วนหนึง่ ในแผนหลัก
ของการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังเห็นปรากฏในกลยุทธ์การท่องเที่ยวของลาวสําหรับ
ช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2563 (Lao PDR Tourism Strategy 2006 – 2020)
 ส่งเสริ มการฝึ กอบรม การสร้ างศักยภาพ และส่งเสริ มการปฏิบต
ั ิที่ดีในด้ านต่างๆ
 ส่งเสริ มการปกป้องสิง่ แวดล้ อมและอนุรักษ์ ธรรมชาติ
 ก่อให้ เกิดการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเจ้ า
บ้ าน
 พัฒนางานวิจย
ั และข้ อมูลด้ านการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
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เป้าหมาย 10 ปี ได้ แก่
 ทําให้ ศก
ั ยภาพและทักษะความรู้ในภาคการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมให้ มี
ความเข้ มแข้ งขึ ้นทังในระดั
้
บชาติและระดับแขวง
 ประสานและกําหนดทิศทางหรื อกํากับในส่วนที่จําเป็ นในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามหลักการที่กําหนดทิศทางไว้
 ส่งเสริ มชุมชนท้ องถิ่น ภาครัฐและเอกชน และทําให้ แน่ใจว่าภาคส่วนต่างๆ ได้ รับ
อิสระและความช่วยเหลือในการพัฒนาและส่งเสริ ม

38

การท่องเที่ยวถือเป็ นหนึง่ ในภาคเศรษฐกิจที่ได้ รับการส่งเสริ มให้ เกิดการลงทุนมา
อย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ การเริ่ ม privatization ในช่วงปี 2531 กฎหมายการลงทุน
ต่างชาติ (2547)
 ภายใต้ กฎหมายการส่งเสริ มการลงทุน (2547)


เขตเมืองท่ องเที่ยว (tourist town zone) หรื อ เมืองท่ องเที่ยว (touristic city) ถือเป็ น
หนึง่ ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (specific economic zone) ที่ได้ รับการส่งเสริ มภายใต้ ข้อ
กําหนดการส่งเสริ มเขตเศรษฐกิจเฉพาะ โดยในกฎหมายดังกล่าว
เมืองท่ องเที่ยว (touristic city) หมายถึง “บริ เวณที่กําหนดโดยรัฐบาลให้ เป็ นเขตการลงทุน
(investment zone) สําหรับการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการอนุรักษ์ และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม และส่งเสริ มศักยภาพของท้ องถิ่นและประเทศเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวและค่อยๆ พัฒนาเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ (modern tourism
industry)” (แปลจาก The Lao PDR National Assembly, 2009 หน้ า 48)
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ภายใต้ “Investment Calling List” ของลาวในปี พ.ศ. 2553 จํานวน 45 โครงการ มี
20 โครงการที่เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะใน
พื ้นที่ที่ยงั ไม่คอ่ ยได้ ถกู สํารวจเพื่อการพัฒนา (unexplored areas) แต่มีศกั ยภาพใน
การพัฒนา (Investment Promotion Department, Lao PDR Ministry of Planning
and Investment, 2010)



นอกจากนี ้ลาวยังมีการกําหนดโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวที่ให้ ความสําคัญ
เป็ นพิเศษในการลงทุน “Priority Tourism-Related Investment Project: Fact
Sheet
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 การลงทุนในลาวต้ องเป็ นไปตามกฎหมายการท่องเที่ยว (2548) และกฎหมาย

ส่งเสริ มการลงทุน (2552) โดยแบ่งการลงทุนเป็ น
◦ ธุรกิจทั่วไป (general business) อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้ า (Ministry of Industry and Commerce) สําหรับ
ต่างชาติที่จะลงทุนในธุรกิจทัว่ ไปจะต้ องมีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้ านกีบ
◦ ธุรกิจสัมปทาน (concession business) อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ
กระทรวงแผนการและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment)
◦ กิจกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ
(special economic zones and specific economic zones) อยูภ่ ายใต้ การ
กํากับดูแลของคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งชาติ (National
Committee for Special Economic Zone)
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องค์การการค้ าโลก (World Trade Organization, WTO)
องค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization,
UNWTO)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียน (Association of
Southeast Asian Nations, ASEAN)
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (Greater Mekong
Subregion, Economic Cooperation, GMS)
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้ าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady - Chao
Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)

42



ภายใต้ ความตกลงทัว่ ไปว่าด้ วยการค้ าบริ การ (General Agreement on Trade
in Services, GATS) ภายใต้ GATS ได้ แบ่งประเภทการบริ การออกเป็ น 4 ชนิด
คือ
รูปแบบที่ 1 (Mode 1) การให้ บริ การข้ ามพรมแดน (cross border supply)
รูปแบบที่ 2 (Mode 2) การบริ โภคในต่างประเทศ (consumption abroad)
รูปแบบที่ 3 (Mode 3) การจัดตังหน่
้ วยธุรกิจในต่างประเทศเพื่อให้ บริ การ
(commercial presence)
รูปแบบที่ 4 (Mode 4) การให้ บริ การของบุคคลในต่างประเทศ (present of
natural persons)
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ภายใต้ ความตกลงใน GATS ได้ ครอบคลุมสาขาบริ การแบ่งเป็ น 12 ประเภทหลักๆ โดยประเภทที่
เกี่ยวข้ องกับภาคการท่องเที่ยวโดยตรง คือ
 สาขาที่ 9: บริ การการท่ องเที่ยวและบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทาง (tourism and
travel related services) แบ่งเป็ น
โรงแรมและร้ านอาหารซึง่ รวมบริการรับจัดเลี ้ยง (hotel and restaurant, including
catering)
ตัวแทนการท่องเที่ยว และบริการจัดการท่องเที่ยว (travel agencies and tour operators)
บริ การนําเที่ยว (tourist guides services)
อื่นๆ (others)
 สาขาที่ 10: บริ การนันทนาการ บริ การวัฒนธรรม และบริ การการกีฬา (recreational,
cultural and sporting services) แบ่งเป็ น
บริ การด้ านบันเทิง (entertainment services)
บริ การตัวแทนด้ านการข่าว (news agency services)
บริ การหอสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และบริ การด้ านวัฒนธรรมอื่นๆ (libraries,
archives, museums and other cultural services)
บริ การการกีฬาและนันทนาการ (sporting and other recreation services)
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ภายใต้ ความตกลงใน GATS ได้ ครอบคลุมสาขาบริ การแบ่งเป็ น 12 ประเภทหลักๆ
โดยประเภทที่เกี่ยวข้ องกับภาคการท่องเที่ยวโดยตรง คือ


สาขาที่ 11: บริการการขนส่ ง (transport services) แบ่งเป็ น
 บริ การการขนส่งทางทะเล (maritime transport services)

บริการการขนส่งทางนํ ้าภายใน (internal waterways transport)
บริการการขนส่งทางอากาศ (air transport services)
การขนส่งทางอวกาศ (space transport)
บริ การการขนส่งทางราง (rail transport services)
บริการการขนส่งทางบก (land transport services)
การขนส่งทางท่อ (pipeline transport)
บริ การสนับสนุนการขนส่งในรูปแบบต่างๆ (services auxiliary to all modes of transport)
บริการการขนส่งอื่นๆ (other transport services)
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เป็ นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีหน้ าที่ในการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ยัง่ ยืน และเข้ าถึงได้ อย่างเป็ นสากล โดยองค์การการท่องเที่ยวโลก
เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ในระบบขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2546



ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) มีสมาชิกหลัก (member
states) ทังสิ
้ ้น 156 ประเทศ อยูใ่ นระหว่างการเข้ าร่วมเป็ นภาคีสมาชิก (associate members)
6 ประเทศ ผู้สงั เกตการณ์ถาวร (permanent observers) 2 ประเทศ โดยมีสมาชิกที่เป็ นองค์กร
หรื อวิสาหกิจภาคเอกชนที่เข้ ามามีสว่ นร่วม (affiliate members) มากกว่า 400 แห่ง
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ให้ ความสําคัญในการ


ทําให้ การท่องเที่ยวเข้ าไปอยูใ่ นวาระการพิจารณาต่างๆ ระดับโลก (mainstreaming tourism in
global agenda) เช่น
 ในปี พ.ศ. 2550 องค์การการท่องเที่ยวโลกนําเสนอการตอบสนองของภาคการท่องเที่ยวต่อความท้ าทายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Davos declaration, the tourism sector’s response to challenge of
climate change)
 ในปี พ.ศ. 2552 การประชุมสามัญครัง้ ที่ 18 ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (The 18th UNWTO General
Assembly) ผ่านแผนกลยุทธ์การฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาภาคการท่องเที่ยวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ในปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552
 ในปี พ.ศ. 2553 ยังเป็ นครัง้ แรกที่การท่องเที่ยว (tourism) เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของปฏิญญาการประชุมประเทศ
ผู้นํา G20
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ให้ ความสําคัญในการ
 พัฒนาการแข่งขันด้ านการท่องเที่ยว (improving tourism competitiveness)
 ส่งเสริ มการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน (promoting sustainable tourism
development)
 ส่งเสริ มการทําให้ การท่องเที่ยวมีสว
่ นในการลดปั ญหาความยากจนและช่วยใน
การพัฒนา (advancing tourism’s contribution to poverty reduction and
development)
 ส่งเสริ มการสร้ างองค์ความรู้ การศึกษา และการสร้ างศักยภาพ (fostering
knowledge, education and capacity building)
 ส่งเสริ มการสร้ างเครื อข่าย (building partnership)
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 ความตกลงว่าด้ วยการบริ การของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on

Services, AFAS)
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ความตกลงว่ าด้ วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement,
ACIA)
ความตกลงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ ายแรงงานมีฝีมือ อาเซียนได้ มีการจัดทําข้ อตกลงว่าด้ วย
การยอมรับร่วม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework) ในคุณสมบัติ
วิชาชีพสําหรับ 8 สาขาวิชาชีพ ได้ แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร พยาบาล สถาปนิก
นักสํารวจ และวิชาชีพด้ านการท่องเที่ยว
ข้ อตกลงว่ าด้ วยการยอมรั บร่ วมเกี่ยวกับวิชาชีพในภาคการท่ องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals, MRA-TP)
ความตกลงว่ าด้ วยการท่ องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement, ATA) ความ
ร่วมมือ 7 ด้ าน
◦ การอํานวยความสะดวกการเดินทางภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและการเดินทางระหว่างประเทศ
และการเดินทาง
◦ การอํานวยความสะดวกบริการการขนส่ง
◦ การเปิ ดตลาด
◦ การท่องเที่ยวอย่างมีคณ
ุ ภาพ
◦ ความปลอดภัยและความมัน่ คงด้ านการท่องเที่ยว
◦ การทําการตลาดและส่งเสริมการตลาดร่วม
◦ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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แผนยุทธศาสตร์ การท่ องเที่ยวของอาเซียน พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 (ASEAN Tourism
Strategic Plan, ATSP 2011-2015) ทิศทางการพัฒนา
 พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงประสบการณ์ในภูมิภาค การทําการตลาดอย่างสร้ างสรรค์ และกลยุทธ์ด้านการลงทุน
 เพิ่มคุณภาพบริ การโดยมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมและพัฒนาทรัพยการบุคคลในภูมิภาค
 ส่งเสริ มและเร่งรัดการอํานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงในอาเซียน



ข้ อตกลงว่ าด้ วยการยอมรั บร่ วมเกี่ยวกับวิชาชีพในภาคการท่ องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals, MRA-TP)
 ลงนามในปี พ.ศ. 2555
 วัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกด้ านการเคลื่อนย้ ายแรงงานวิชาชีพภาคการท่องเที่ยวในอาเซียน และ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลลักษณะแบบอย่างการปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ (best practice) ด้ านการศึกษาและฝึ กอบรมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันสําหรับวิชาชีพด้ านการท่องเที่ยว และโอกาสในการร่วมมือและสร้ างศักยภาพ
ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
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ที่มา: ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Tourism Professionals หน้ า 14
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โรงแรมสีเขียว (green hotel)
การให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม (food and beverage services)
ห้ องนํ ้าสาธารณะ (public restroom)
ที่พกั อาศัยในลักษณะโฮมสเตย์ (homestay)
การท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม (ecotourism)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (tourism heritage)
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ในปี พ.ศ. 2545 GMS program มีการกําหนดกรอบกลยุทธ์ความร่วมมือ (GMS Strategic
Framework, GMS-SF ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 โดยภายใต้ GMS-SF ได้
มีการกําหนดโครงการความร่วมมือหลัก (flagship programs) 11 โครงการ หนึง่ ในนัน้
ประกอบด้ วย การการพัฒนาการท่ องเที่ยว (GMS Tourism Development)
ในปี พ.ศ. 2548 ได้ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การท่ องเที่ยวของประเทศในอนุมิภาค
ลุ่มแม่ นํา้ โขง (GMS Regional Tourism Sector Strategy, RTSS) เพื่อกําหนดแนวทาง
หรื อแผนการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยอยูบ่ นพื ้นฐานการพัฒนาใน 7 ด้ าน
หลัก คือ
◦
◦
◦
◦

การตลาด เพื่อส่งเสริ มกลุม่ ประเทศ GMS ในฐานะเป้าหมายการเดินทางร่วม (single destination)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพิ่มบทบาทสตรี
การอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม และลดผลกระทบทางลบของการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวที่ก่อให้ เกิดการลดความยากจนและความเสมอภาคในการกระจายประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจาก
การท่องเที่ยว
◦ การมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน
◦ การอํานวยความสะดวกในการข้ ามพรมแดน
◦ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว
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แผนปฏิบัตงิ านความร่ วมมือของประเทศในกลุ่ม ACMECS ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
(Ayeyawady - Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy Plan of Action
2013-2015) ประเทศในกลุม่ ACMECS มีเป้าหมายในการสร้ างความร่วมมือใน 8 ด้ าน และอีก 2
ประเด็นหลัก หนึง่ ในนันรวมด้
้
านการท่องเที่ยว
ความร่ วมมือด้ านการท่ องเที่ยวดังกล่ าวมีเป้าหมายในการส่ งเสริมกลยุทธ์ ร่วมการ
ท่ องเที่ยวให้ มีความยั่งยืนและรั บผิดชอบทัง้ ทางด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม ทัง้ การอํานวย
ความสะดวกการท่ องเที่ยวภายในกลุ่มประเทศ AMECS และการเป็ นภูมภิ าคเป้าหมายการ
เดินทางของนักท่ องเที่ยวจากทั่วโลก โดยอาจมีการดําเนินการ เช่น
◦
◦
◦
◦
◦
◦

ส่งเสริ มแนวคิด 5 ประเทศ 1 เป้าหมายท่องเที่ยว (five countries, one destination)
ส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์จากความร่วมมือด้ านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีอยูร่ ะหว่างประเทศในกลุม่ ACMECS
ส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุม่ ACMECS ในการพัฒนาเว็ปไซท์และฐานข้ อมูล
พัฒนาสินค้ าและบริ การการท่องเที่ยวต่างๆ
ส่งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยว
ส่งเสริ มการจัดตังองค์
้ กรกลาง (central agencies) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรการท่องเที่ยว
ท้ องถิ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
◦ ส่งเสริ มการสร้ างความปลอดภัยให้ กบั นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศในกลุม่ AMECS
◦ ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว

55

Q&A
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