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ค าน า 

การทอ่งเทีย่วเป็นหน่ึงในอตุสาหกรรมทีใ่หญท่ีส่ดุและเตบิโตเรว็ทีส่ดุ (Kaiwa, 2560; WEF, 2560) 

กอ่นหนา้นีจ้ดัเป็นภาคทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิการผลติ 

โดยมผีลกระทบเพยีงเล็กนอ้ยตอ่เศรษฐกจิเน่ืองจากการมุ่งเนน้ทีก่จิกรรมยามวา่ง (Vanhove, 

2554). 

ดว้ยการมสีว่นรว่มของอตุสาหกรรมการเดนิทางและการทอ่งเทีย่วตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประ

เทศของโลก (ตอ่ไปนีค้อื GDP) มากกวา่ 10% มุมมองเปลีย่นไปตามความคาดหวงักอ่นเกดิโควดิ-

19 จะเขา้ใกล ้12% ของ GDP โลกภายในปี 2571 รวมถงึโดยตรง การมสีว่นรว่มทางออ้มและชกัจงู 

ตอ้งเนน้ย า้วา่การทอ่งเทีย่วมบีทบาทส าคญัมาก (ดรูปูที ่1) เน่ืองจากนอกเหนือจากการมสีว่นรว่มใน 

GDP แลว้ ยงัเกีย่วขอ้งกบักลุม่การผลติในวงกวา้งและมจี านวนมหาศาลในการสรา้งงาน (เกอืบ 

10% ของทัง้หมด การจา้งงาน).  

รูปที ่1 เหตใุดการท่องเทีย่วจงึมคีวามส าคญั 

 

 

ดงัน้ันภายใตส้ถานการณป์กตจิงึถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหลกั 

ขอ้เท็จจรงิทีว่า่อตุสาหกรรมการเดนิทางและการทอ่งเทีย่วเป็นหน่ึงในภาคสว่นบรกิารทีม่คีวามเกีย่ว

ขอ้งมากทีส่ดุ อยา่งไรก็ตาม ภายใตบ้รบิทของการระบาดใหญ่ 

สิง่นีก้ลายเป็นความทา้ทายเน่ืองจากวกิฤตสขุอนามยัทีเ่กดิจากไวรสัโคโรน่า (โควดิ-19) 

หมายถงึการใชม้าตรการกกักนัประชากรในวงกวา้งและการหยดุชะงกัของกจิกรรมในภาคเศรษฐกิ

จตา่งๆ รวมถงึการปิดชายแดน อนัดบัแรกในภาคหลกั 

ภมูภิาคอตุสาหกรรมของจนีและตอ่มาในเกอืบทกุประเทศทีพ่ฒันาแลว้และประเทศเศรษฐกจิเกดิให
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ม่ทีส่ าคญับางแห่ง มสีว่นสนับสนุนการคาดการณว์า่การคา้ระหวา่งประเทศทีล่ดลงในปี 2563 

จะมากกวา่ทีเ่คยเกดิขึน้ในปี 2552 มาก องคก์ารการคา้โลกคาดการณว์า่การคา้โลกจะลดลงในปี 

2563 ระหวา่ง 13% ถงึ 32% ตอ่ปี 

อนัทีจ่รงิ ไม่ใชแ่คก่ารปิดพรมแดนในชว่งแรกของการระบาดใหญ ่

แตย่งัรวมถงึขอ้จ ากดัการเดนิทางมากมายตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มา (ดูแผนที ่ 1) 

ซึง่เป็นหน่ึงในการตอบสนองคร ัง้แรกตอ่การระบาดใหญ ่ 

แผนที ่1. ขอ้ จ ากดั การเดนิทางเน่ืองจาก โควดิ-19  

 

 

หมายเหตุ: Totally resctrictive – จ ากดัทัง้หมด; Partially restrictive – จ ากดับางส่วน; Not Resctrictive - ไม่ 

จ ากดั; Lastest updates currently under review – อพัเดทล่าสุดอยู่ระหว่างตรวจทาน. ทีม่า: IATA (25 ส.ค. 2563) 

สามารถดูไดท้ี ่https://www.iatatravelcentre.com/world.php 

เป็นผลใหห้ลายภาคสว่นไดร้บัผลกระทบอยา่งมากโดยเฉพาะการคา้สนิคา้ 

แตส่ว่นใหญก่ารคา้บรกิารโดยลดลงประมาณ 30% ในชว่งไตรมาสทีส่องของปี 2563 

เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัในปี 2562 (ดรูปูที ่5) 

 

 

 

รูปที ่5. ววิฒันาการของการคา้บรกิารท ัว่โลก 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
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หมายเหตุ: Services – บรกิาร; Goods – สนิคา้. ทีม่า: WTO 
(https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/serv_26jan21_e.htm). 

อนัทีจ่รงิ เมือ่พจิารณาจากลกัษณะของบรกิารแลว้ ไม่สามารถจดัเก็บได ้

ความตอ้งการทีล่ดลงท าใหส้ญูเสยีรายไดจ้ านวนมากอนัเน่ืองมาจากเทีย่วบนิทีถ่กูยกเลกิ 

วนัหยดุพกัผ่อนในตา่งประเทศ มือ้อาหารในรา้นอาหาร และกจิกรรมทางวฒันธรรม/สนัทนาการ 

สถานการณท์ีด่เูหมอืนเป็นจรงิมาเป็นเวลานาน ชว่งเวลา. ดงัทีแ่สดงในรปูที ่ 6 

การเดนิทางยงัคงเป็นภาคบรกิารทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ โดยลดลง 68% 

ในระดบัโลกเมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัในปี 2562 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วระหวา่งประเทศลดลง 

88% ในละตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน และ 80% ทัง้ในทวปีเอเชยี และแอฟรกิา 78% ในอเมรกิาเหนือ 

และ 55% ในยโุรป 

รูปที ่6. ววิฒันาการของการคา้บรกิาร 

 
หมายเหตุ: Other services- บรกิารอืน่ๆ; Transport 

- ขนส่ง; Travel – การท่องเทีย่ว. ทีม่า: การประมาณการของ WTO-UNCTAD-ITC 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/serv_26jan21_e.htm
javascript:openImgPopup('/images/img_mews/serv_26jan21-2.jpg','links',1050,580,1)
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ในสว่นของหมวดการขนสง่ สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) 

คาดการณว์า่รายไดจ้ะลดลง 70% ในไตรมาสทีส่องของปี 2563 เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัในปี 

2562 

รูปที ่7 ววิฒันาการของการขนส่ง 

 

การลดลงอยา่งมากของการเชือ่มตอ่ทางอากาศระหวา่งเมอืงตา่งๆ ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2563 

น้ันมองเห็นไดช้ดัเจน แตใ่นขณะเดยีวกนั 

ความเชือ่มโยงเหลา่นีม้คีวามส าคญัตอ่การฟ้ืนตวัของการคา้ระหวา่งประเทศ ห่วงโซอ่ปุทาน 

การลงทนุ และการทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งนอ้ย  

แผนที ่2 การเชือ่มตอ่ทางอากาศในเดอืนมนีาคม 2562 กบัมนีาคม 2563 
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ทีม่า: IATA (2563) https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-19-wider-
economic-impact-from-air-transport-collapse/  

อตุสาหกรรมการเดนิทางและการทอ่งเทีย่วมคีวามส าคญัมากทัง้ในประเทศไทยและเวยีดนาม 

อนัทีจ่รงิ 

รายไดแ้ละการลงทนุทีข่บัเคลือ่นโดยการทอ่งเทีย่วระหวา่งประเทศน้ันมคีวามส าคญัตอ่การบญัชปีระ

มาณ 22% ในประเทศไทยและ 9% ในเวยีดนาม (IATA และ World Travel and Torusim Council, 

2562) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืและกลยทุธก์ารจดัการทางการเงนิทีเ่ป็นนวตัก

รรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบักรณีของประเทศไทยและเวยีดนามมอียูใ่นหนา้ตอ่ไปนี ้

เน่ืองจากบรบิทการระบาดในปัจจบุนั มุมมองของภาวะแทรกซอ้นนีเ้ป็นทัง้กอ่นและหลงั โควดิ -19   

  

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-19-wider-economic-impact-from-air-transport-collapse/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-19-wider-economic-impact-from-air-transport-collapse/
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การท่องเทีย่วอยา่งย ัง่ยนืและ

กลยุทธก์ารจดัการทางการ

เงินทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ในเ

อเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็น

อย่างไร 
 
 

 
   



 
 

13 
 

1. หมู่เกาะในแม่น ้าโขง สู่ชมุชนแห่งความย ัง่ยนื 
ศ.ชงุ ฮวง ชวง* 

มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์นครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 
 
 

 
 

ชมุชนชาวเกาะทีต่ ัง้อยูใ่จกลางแม่น า้โขงแห่งนีอ้าศยัและท างานบนพืน้ทีท่ีท่อดยาวบนกิง่กา้นของแ

ม่น า้โขงแห่งนีเ้ป็นเวลาหลายปี พวกเขามพีชืผลขา้วทกุปี การท าฟารม์กุง้และปูเมือ่น า้กลายเป็นเค็ม 

มะพรา้วปลกูเป็นเงนิสดเพิม่ และผลติภณัฑฟ์ารม์อืน่ๆ 

ทีม่าจากกจิกรรมในชนบทตามปกตเิพือ่ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในวนัหยุด 

ลอ้มรอบดว้ยน า้จงึรูว้ธิใีชแ้ละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตนีิ ้

พวกเขาพึง่พาตนเองไดห้ลายช ัว่อายคุนและเลอืกทีจ่ะปกป้องจากแสงไฟของเมอืงและความหรหูรา

ทัง้หมดของการตัง้คา่ทางสงัคมในเมอืงทีท่นัสมยัซึง่อยูไ่ม่ไกลเกนิไป 

พวกเขาตดิตามชวีติทีม่สีขุภาพดเีรยีบง่ายทีพ่วกเราหลายคนสามารถอา่นไดจ้ากนิตยสารหรอืควา

มฝันเทา่น้ัน 

ผูค้นตา่งชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในชมุชนทีใ่กลช้ดิสนิทสนมเพือ่แบ่งปันวฒันธรรมแม่น า้ทีพ่เิศษมา

ก พวกเขาสรา้งบา้นเรอืน เลีย้งไก ่และดูแลนาขา้วตรงขา้มกบัทางเดนิดนิตามแถวของตน้ปาลม์นิภา 

สิง่เหลา่นีอ้าจลืน่ไดใ้นชว่งมรสมุเมือ่คณุพยายามไปทีท่า่จอดเรอืเพือ่ขา้มฟากทกุวนั 

ชวีติสงบและชวีติมคีา่ 

รูปที ่1: มุมมองมุมสูงของเกาะ Con Chim บนสามเหลีย่มปากแม่น ้าโขง 

ทีม่า: vietnambybike.com 
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เกาะนีช้ ือ่วา่คอนฉิม เป็นสว่นหน่ึงของชมุชน Hoa Minh จงัหวดั Tra Vinh Con Chim 

อยูอ่กีฟากหน่ึงของแม่น า้ 

ซึง่คณุสามารถไดย้นิไกต่อนเชา้บอกวา่ถงึเวลาเตรยีมตวัใหพ้รอ้มส าหรบัการท างานภาคสนาม 

มนัีกทอ่งเทีย่วนอ้ยหรอืไม่มเีลย 

และผูม้าเยีย่มสว่นใหญเ่ป็นสมาชกิในครอบครวัทีม่าเยีย่มเยยีนกนัในชว่งวนัหยดุและงานฉลองเทศ

กาลปีใหม่ประจ าปี แตส่ิง่ตา่ง ๆ เปลีย่นไปเมือ่การไหลของแม่น า้เปลีย่นแปลงบ่อยมาก 

จากน้ันมรสมุมาชา้และฤดรูอ้นก็รอ้นขึน้และยาวนานขึน้ 

บางคร ัง้ภยัแลง้รนุแรงถงึขนาดครอบครวัตอ้งซือ้น า้เพือ่รกัษาพชืผล 

สิง่ทีพ่วกเขาคดิวา่จะไดร้บัส าหรบัฤดกูาลน้ันนอ้ยกวา่มากเน่ืองจากคา่น า้ทีเ่พิม่ขึน้ 

ขา่วนีซ้  า้แลว้ซ า้อกีวา่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอยูท่ีน่ี่กบัเรา 

ชาวบา้นรูเ้ร ือ่งนีแ้ละพยายามอยา่งเต็มทีเ่พือ่รบัมอืกบัขอ้เรยีกรอ้งใหม่ๆ 

 

เป็นโอกาสพเิศษทีฉั่นไดม้สีว่นรว่มในโครงการนี ้

ไดเ้ดนิทางไปท าความคุน้เคยกบัจงัหวดัสองสามคร ัง้แลว้จงึเขา้รว่มทมีผูเ้ช ีย่วชาญและนักวจิยัทีอ่ยูใ่

นสงักดัมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิฮจมินิหซ์ติี ้

เรากลายเป็นเพือ่นรว่มงานและเคยท างานในเดลตา้ตัง้แต่เร ิม่แรก 

สามเหลีย่มปากแม่น า้โขงเป็นจดุสนใจใหม่ของความพยายามของรฐับาลในการพฒันา 

และเราตอบสนองตอ่การเรยีกรอ้งนี ้ ดว้ยความทา้ทายทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

เราตอ้งใหค้วามสนใจอยา่งใกลช้ดิกบัภมูภิาคทัง้หมดทีม่ปีระชากรประมาณ 20 ลา้นคน 

ไม่เพยีงแตเ่ป็นศูนยก์ารผลติอาหารทีผ่สมผสานการเกษตรกบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้เทา่น้ัน 

แตย่งัเน่ืองมาจากคณุภาพของดนิทีเ่ตมิดว้ยตะกอนในแม่น า้ทกุปี 

จงึท าใหพ้ชืผลและผลติภณัฑส์ตัวน์ า้หลากหลายชนิดมาจากดนิและน า้ของปากแม่น า้ 

นอกจากนีย้งัมคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุท์ีป่ะปนอยูท่า่มกลางผนืน า้ 

ผนืผา้ใบแห่งทศันียภาพและผูค้นหลากสสีนันีด้งึดดูนักท่องเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ 

เดลตา้กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากเป็นเวลาหลายปี 

ภาคใตข้องเวยีดนามหรอืสามเหลีย่มปากแม่น า้โขงนีม้แีนวชายฝ่ังทีค่อ่นขา้งยาวทีห่นัหนา้เขา้หาแ

หลง่น า้ขนาดใหญส่องแห่ง: มหาสมุทรแปซฟิิกหรอืทะเลตะวนัออกทีเ่รยีกวา่ทีน่ี่และอา่วไทย 

จงัหวดัทีม่พีรมแดนตดิกบัแนวน า้ทะเลเป็นจงัหวดัทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ 

พวกเขาตอ้งเผชญิกบัพลงัธรรมชาตทิีแ่ข็งแกรง่ในแตล่ะปีทีม่าจากทัง้สองดา้นของคาบสมุทรในข

ณะเดยีวกนัก็เพลดิเพลนิไปกบัทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ ์

ลกัษณะพเิศษอกีประการหน่ึงคอื แม่น า้โขงทีจ่ดุเขา้สูเ่วยีดนามจากกมัพูชา 

แยกออกเป็นหลายสาขาซึง่กอ่ตวัเป็นภมูภิาคทีร่าบเรยีบมากวา่พนัปีจนเกดิฝนตกหนักหรอืน า้ทว่ม

ขงัสามารถสรา้งภยัพบิตัดิา้นสภาพอากาศได ้ การด ารงอยูด่ว้ยสภาพเชน่นีท้กุปี 

ตวัละครของผูค้นถูกสรา้งขึน้บนความยดืหยุ่นทีแ่ข็งแกรง่ 
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และพวกเขาไดท้ าใหเ้ดลตา้เป็นศูนยก์ลางขา้วของคนทัง้ประเทศมาเป็นเวลากวา่สามรอ้ยปี 

จ าเป็นตอ้งพูด 

เดลตา้เป็นศูนยก์ลางดา้นความมั่นคงดา้นอาหารและการผลติประจ าปีไม่ไดม้ไีวส้ าหรบัประเทศเทา่น้ั

น แต่ยงัรวมถงึทัว่ทัง้ภมูภิาคของแผ่นดนิใหญใ่นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตห้ากจ าเป็น 

ลกัษณะพเิศษอกีประการหน่ึงของเดลตา้คอืความหลากหลายในประวตัศิาสตรช์าตพินัธุ ์

คลืน่ผูอ้พยพจ านวนมากมาจากภาคกลางของเวยีดนาม ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของจนี 

และกลุม่ชาตพินัธุจ์ามทีม่าจากทะเลใตก้อ่ใหเ้กดิภาพโมเสคชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยูอ่ยา่งกลมกลนื 

พวกเขาผสมผสานกนัไดด้กีบัประชากรเขมรทีต่ ัง้ถิน่ฐานอยูค่อ่นขา้งนานในภมูภิาคนี ้

ดงัน้ันจงัหวดันีจ้งึห่างไกลจากการเป็นชมุชนชาตพินัธุเ์ดยีว 

แตแ่ทจ้รงิแลว้มลีกัษณะทีห่ลากหลายซึง่อาศยัและท างานรว่มกนั 

ภาคเหนือของเวยีดนามมคีวามแตกตา่งในแง่ทีว่า่กลุม่ชาตพินัธุอ์าศยัอยูบ่นทีส่งูห่างจากทีร่าบลุม่ส่

วนใหญ ่ การแลกเปลีย่นและการตดิตอ่กนัเป็นระยะๆ จนกระทัง่เมือ่ไม่นานมานี ้

คณุสามารถคน้พบความแตกตา่งในแง่ของการท างานรว่มกนั การพึง่พาอาศยักนั 

และการสนับสนุนซึง่กนัและกนั ดงัค าพูดทีว่า่ “Tứ hai giai huynh đệ” 

(ทกุคนเป็นพีน่อ้งทีม่าจากสีท่ศิทาง) ในความคดิของชาวเดลตา้ 

อาศยัอยูเ่ป็นเวลาหลายศตวรรษดว้ยน า้และอาหารมากมาย 

พวกเขาเร ิม่เห็นวา่ชวีติของพวกเขาเปลีย่นไป ค าเตอืนจากหน่วยงานตา่งๆ ของรฐับาล 

และการเขา้ถงึขา่วทอ้งถิน่ ไดร้บัทราบเหตทุีก่ระแสน า้ไหลปกตจิงึไม่ปกต ิ

และฤดูกาลก็ไม่ปกตเิหมอืนแตก่อ่น ดงัน้ัน การประชมุของชมุชนจงึยนืยนัวา่ 

จากสาเหตหุลายประการทีท่ าใหแ้ม่น า้ไหลไม่สม ่าเสมอ 

เกดิจากการกกัเก็บน า้ฝนและหมิะทีล่ะลายโดยเขือ่นผลติไฟฟ้าพลงัน า้หลายแห่งทีส่รา้งขึน้ตน้น า้ใ

นจนี ซึง่เป็นเพือ่นบา้นของเวยีดนามทางตอนเหนือ นอกจากนี ้

ลาวยงัมโีครงการสรา้งเขือ่นใหม่เพิม่ขึน้ ซึง่ทัง้สองประเทศมปีระวตัศิาสตรก์ารตอ่สูท้ีย่าวนาน 

แหลง่ท ามาหากนิหลกัของหลายชมุชนทีอ่าศยัอยูต่ามแม่น า้ก าลงัถกูคกุคาม ลุม่น ้ามบีา้นถงึ 60 

ลา้นคนและก าลงัเตบิโต 

เวยีดนามในฐานะประเทศปลายน า้ตอ้งตอบสนองอยา่งเหมาะสมเพือ่แกไ้ขปัญหาความมั่นคงดา้นอา

หาร 
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รูปที ่2: เขือ่นกระแสหลกัในแม่น ้าโขงและทีต่ ัง้ของ Con Chim 
 

 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก mekongdeltaplan.com 

 

หากคณุสามารถจนิตนาการสกัครูว่า่ขณะนีม้บีล็อกซเีมนตข์นาดใหญ่ 11 

บล็อกหยดุแม่น า้โขงสายหลกัไม่ใหไ้หลขึน้อยา่งอสิระในมณฑลยนูนานทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี

ซึง่ควบคมุการไหลของแม่น า้ประจ าปีส าหรบัอกีหา้ประเทศปลายน า้? 

ซึง่อาจคกุคามชวีติคนนับลา้นได ้

ฉันมโีอกาสหลายคร ัง้ทีจ่ะเยีย่มชมโครงการอทุกวทิยาของจนีสองสามแห่ง 

และสิง่ทีฉั่นไดเ้ห็นคอืแม่น า้หลายสายและสายน า้ยอ่ยทีไ่ม่ใชท่างน า้ตามธรรมชาตอิกีตอ่ไป 

แตก่ลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญจ่ านวนหน่ึงทีก่กัเก็บน า้ปรมิาณมหาศาลไวซ้ ึง่ควรจะไหลลงมา 

ไดอ้ยา่งอสิระจาก 4,000 เมตร ดว้ยการกกัเก็บน า้ฝนและหมิะละลาย 

เกษตรกรปลายทางทีต่อ้งพึง่พากระแสน า้ประจ าปีนีจ้ะตอ้งเผชญิกบัสภาพน า้ทีไ่ม่ปกต ิ

ขอ้มูลและการอภปิรายโดยผูเ้ช ีย่วชาญดา้นน า้จ านวนมากเกีย่วกบัโครงการเหลา่นีท้ าใหเ้กดิความ

กงัวลอยา่งมากเกีย่วกบัอนาคตของภมูภิาคสามเหลีย่มปากแม่น า้โขง 

ใหเ้ราพูดถงึจงัหวดั Tra Vinh 

และระบุทีด่นิผนืนีท้ีม่พีรมแดนตดิกบัทะเลตะวนัออกและมปีระวตัศิาสตรอ์นัเป็นเอกลกัษณซ์ึง่มพีืน้ฐ

านมาจากความรว่มมอืและการมสีว่นรว่มของความหลากหลายทางชาตพินัธุ ์

อยูห่่างจากมหานครขนาดใหญท่ีเ่รยีกวา่เมอืงไซงอ่นเพยีง 2 ช ัว่โมงเทา่น้ัน 

พรมแดนธรรมชาตขิองสองสาขาหลกัของแม่น า้โขงคอื Co Chien และ Song Hau แยก Tra Vinh 

จาก Ben Tre ทางตอนเหนือและจงัหวดั Soc Trang จากทางใต ้

 

 Con Chim 
Destination 
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มชีายทะเลยาวหกสบิกวา่กโิลเมตรทีห่นัไปทางมหาสมุทรแปซฟิิก เร ือ่งราวของ Tra Vinh 

นีเ้ร ิม่ตน้ดว้ยกลุม่ชาตพินัธุเ์ขมรทีก่อ่ตัง้ชมุชนในชนบทเมือ่ประมาณหน่ึงพนัปีทีแ่ลว้ 

ซึง่เต็มไปดว้ยประเพณีและลกัษณะทางศาสนา ภายในปี ค.ศ. 1800 

การมาถงึของทัง้ผูอ้พยพชาวจนีและชาวเวยีดนามทีม่าจากเวยีดนามตอนกลางท าใหป้ระชากรเดล

ตา้สว่นหน่ึงเพิม่ขึน้ Tra Vinh ไดร้บัการพฒันานอ้ยกวา่สว่นอืน่ ๆ ของสามเหลีย่มปากแม่น า้โขง 

เป็นเมอืงทีม่ตีน้ไมส้งูใหร้ม่เงาแกถ่นนดว้ยสถาปัตยกรรมยคุอาณานิคมทีป่ระดบัประดารมิฝ่ังแม่น า้แ

ละล าคลอง เมอืง Tra Vinh 

เป็นทีรู่จ้กักนัวา่เป็นเมอืงในป่าซึง่เป็นรม่ธรรมชาตทิีท่กุคนชอบในวนัฤดรูอ้น 

รูปที ่3: นกัท่องเทีย่วเพลดิเพลนิกบัภาพบา้นนอกของชนบทสามเหลีย่มปากแม่น ้าโขง 

ทีม่า: vnexpress.net 

  

ประเพณีการปลกูขา้วของชมุชนเขมรใชป้ระโยชนจ์ากกิง่กา้นของแม่น า้โขงเพือ่ควบคมุการเก็บเกี่

ยวประจ าปี พวกเขาท างานฟารม์ตลอดทัง้ปี ยดึถอืธรรมเนียม 

และสวดมนตใ์นวหิารอนัสวยงามของพวกเขา พธิกีรรมเหลา่นีส้ว่นใหญย่งัคงไม่บุบสลาย 

พวกเขามปีระเพณีอนัยาวนานของพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยมสีถานทีส่กัการะมากกวา่ 140 

แห่งทีเ่นน้ในชมุชนไม่กีแ่ห่ง 

สถาบนัทางศาสนาเหลา่นีย้งัคงเชือ่มโยงกบัแหลง่ทีม่าหลกัในประเทศเพือ่นบา้นของกมัพูชา 

และตอบสนองความตอ้งการทางจติวญิญาณของชมุชนนี ้ ซึง่ปัจจบุนัคดิเป็น 30% 

ของประชากรตราหวงิทัง้หมด สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณนี์ม้คีวามพเิศษมากจน Tra Vinh 

เป็นศูนยก์ลางของวดัเขมรนอกประเทศกมัพูชา 
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และเทศกาลประจ าปีหรอืการแสวงบุญท าใหนั้กทอ่งเทีย่วหลายพนัคนตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกั

บความหลากหลายของสามเหลีย่มปากแม่น า้ในหลายแง่มุม 

ตัง้แตผ่ลไมจ้ากสวนไปจนถงึมะพรา้วแบรนดพ์เิศษ 

จงัหวดันีด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและในกลุม่นักทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศ 

ตัง้แตศ่ตวรรษทีส่บิแปดเป็นตน้มา Trà Vinh 

กลายเป็นภมูภิาคทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมโดยผูค้นมโีอกาสยา้ยไปทางใตจ้ากการตัง้ถิน่

ฐานดัง้เดมิ พวกเขามาหาโอกาสรว่มกบักลุม่ชาตพินัธุเ์ขมร 

และในไม่ชา้ผูอ้พยพชาวจนีทีห่ลบหนีสงครามและความอดอยากมาเป็นสว่นหน่ึงของการตัง้ถิน่ฐาน

ใหม ่ การผสมผสานของวฒันธรรมและคา่นิยมดัง้เดมิชว่ยเสรมิเอกลกัษณนี์ ้ ดงัน้ัน คณุจงึพบวดั 

โบสถ ์ เจดยี ์ และสถานทีส่กัการะแบบจนีกระจายอยูท่ ัว่ชนบทในลกัษณะทีก่ลมกลนืกนัมาก 

เศรษฐกจิทางทะเลเพิม่เครอืขา่ยการเกษตรเพือ่ก าหนดวฒันธรรมสามเหลีย่มปากแม่น า้โดยทัว่ไปที ่

Son Nam นักเขยีนภาคใตต้ัง้ขอ้สงัเกตเรยีกวา่ Van Minh Miet Vuon 

ทีม่ผีนืดนิอดุมสมบูรณท์ีส่รา้งขึน้บนช ัน้ของตะกอน 

ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของดนิตามกิง่กา้นของแม่น า้โขงนีส้รา้งบรรยากาศทีส่มบรูณแ์บบส าหร ั

บการปลกูไมผ้ลเมอืงรอ้นและการปลกูขา้วตามวฏัจกัรมรสมุ Sơn Nam 

เขยีนหนังสอืเพือ่อธบิายรายละเอยีดเล็กๆ นอ้ยๆ 

ของภมูภิาคทีอ่ดุมสมบูรณท์ัง้ดา้นเกษตรกรรมและการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 

ในชว่งหลายปีทีผ่่านมา 

ชมุชนเตบิโตอยา่งมั่นคงแต่ถกูขดัขวางจากการขาดโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญั เชน่ 

สะพานและทางหลวงใหม่ เมือ่กอ่นจะใชเ้วลาเกอืบ 4 ช ัว่โมงกวา่จะถงึเมอืง Tra Vinh จากไซง่อน 

ซึง่ห่างกนัประมาณ 110 กม. แตต่อนนีต้อ้งขอบคุณสะพาน Co Chien ใหม่และทางเชือ่ม Rach Mieu 

ใน Ben Tre ทีม่กีารปรบัปรงุทางหลวง คณุ ลดเวลาน้ันลงคร ึง่หน่ึงและจงัหวดัก็พรอ้มรบัผูม้าเยอืน 

เพือ่นฝูง และนักทอ่งเทีย่ว 

เป็นชว่งยาวทีอ่าจจะนอนนอ้ยดกูารจราจรทีผ่่านไปมาและรอเวลาทีเ่หมาะสม 

อาจเป็นพรเชน่กนัเน่ืองจากการพฒันาทีข่าดความรบัผดิชอบไม่ไดพ้บหนทางทีจ่ะท าลายภมูทิศันส์ี

เขยีวและจงัหวดัก็อยูใ่นสภาพทีด่ขีึน้มาก 

ขณะนอนหลบัอยูใ่ตต้รอกสูงทีร่ม่ร ืน่ ตอนนี ้ Tra Vinh ไดต้ืน่ขึน้พรอ้มกบัความทา้ทายใหม่ๆ 

ของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและกระแสน า้ทีไ่ม่สม ่าเสมอของแม่น า้โขง 

กลุม่ผูเ้ช ีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรส์งัเกตเห็นการเรยีกรอ้งใหม้กีารพฒันา 

พวกเขาเร ิม่ท างานกบัส านักงานการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารน าของรองผูอ้ านวยการทีทุ่ม่เทรว่มกนั 

พวกเขากอ่ตัง้ทมีขึน้ และในไม่ชา้ก็มสีมาชกิเพิม่เขา้มาในทมี 

ฉันเป็นหน่ึงในเพือ่นรว่มงานใหม่ทีเ่ขา้รว่มกลุม่เยาวชนนีโ้ดยมเีป้าหมายเพือ่ขยายโครงการทอ่งเทีย่

ว เรามาพรอ้มกบัแนวคดิทีจ่ะเปลีย่นสิง่ทีใ่ชม้านานหลายปีใหเ้ป็นโมเดลใหม่ทีเ่รยีกวา่ Du lịch 

Thuận Thiên 



 
 

19 
 

ซึง่ผสมผสานองคป์ระกอบของกลยทุธอ์จัฉรยิะดา้นสภาพอากาศและความสามารถในการปรบัตวัใ

หเ้ขา้กบัความผนัผวนของน า้ในแตล่ะปีของเครอืขา่ยแม่น า้ 

นอกจากนี ้ เราคน้หาและศกึษาเสน้ทางใหม่ๆ ซึง่รวมถงึเกาะแม่น า้ทีย่งัไม่เคยส ารวจมากอ่น Cồn 

Chim คอืทางเลอืกใหม่ของเรา และเราตัง้ใจจะท างานโดยไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลทอ้งถิน่ 

หน่ึงปีบวกกบัความพยายามทุม่เทโดยอาศยัความรว่มมอืทีด่ขีองเจา้หนา้ทีจ่งัหวดั 

ผูพ้กัอาศยัในชมุชน ผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว และผูเ้ช ีย่วชาญ เราไดเ้ปลีย่นพืน้ทีแ่ม่น า้เล็กๆ 

แห่งนีใ้หก้ลายเป็นจดุแวะพกัสเีขยีวส าหรบัผูม้าเยอืนทีต่อ้งการสมัผสัชวีติสามเหลีย่มปากแม่น า้อยา่

งแทจ้รงิ 

 

งานใชเ้วลาเล็กนอ้ยเน่ืองจากการหยดุชะงกัของ โควดิ-19 

แตเ่ราไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้ทกุขัน้ตอนกอ่นเกดิการระบาด แนวทางของเราคอืท าใหค้่าคงทีต่า่งๆ 

เชน่ รปูแบบสภาพอากาศ สถานการณน์ า้ 

ทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรแ์ละขอ้มูลประชากรพเิศษของเกาะเป็นองคป์ระกอบหลกัในการสรา้งแนวคดิของ

การท าเกษตรอจัฉรยิะดา้นสภาพอากาศดว้ยความยดืหยุน่ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเพาะเลีย้งสตั

วน์ า้เมือ่ การเปลีย่นแปลงของน า้ประปา ตวัอยา่งเชน่ เมือ่มนี า้ฝนเพยีงพอส าหรบันา 

ชมุชนจะปลกูขา้ว และเมือ่เกดิความเค็ม การท าฟารม์กุง้เป็นกจิกรรมหลกัในหลายสว่นของเกาะ 

ซึง่เป็นแหลง่ท ามาหากนิหลกักวา่ 60 ครวัเรอืนทีอ่าศยัอยูใ่น Cồn Chim 

ทมีงานยงัไดเ้สนอมติใิหม่ทีท่ าใหเ้กาะแห่งนีก้ลายเป็นจดุทอ่งเทีย่วสเีขยีว 

นอกจากกจิกรรมการเกษตรหลกัเหลา่นีแ้ลว้ 

เราไดเ้ตรยีมผูอ้ยูอ่าศยัใหพ้รอ้มรบันักทอ่งเทีย่วตามก าหนดเวลาทีต่ ัง้อยูบ่นแนวคดิเร ือ่งความยัง่ยนื 

ดงัน้ันแผนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนับสนุนจากภาครฐั 

การลงทนุจากภาคเอกชนและชาวบา้นในการเปิดบา้นตอ้นรบัผูม้าพกัผ่อนในชว่งสดุสปัดาห ์

และเพือ่ใหพ้วกเขาไดร้บัประสบการณท์ีไ่ม่เหมอืนใครของรสชาตริะดบัภมูภิาค 

เราจ ากดัจ านวนนักทอ่งเทีย่วตามสดัสว่นของสิง่อ านวยความสะดวก 

และใหเ้วลาธรรมชาตไิดพ้กัฟ้ืนตามชว่งเวลาปกต ิ

จากเมอืง Trà Vinh เรอืขา้มฟากของ Phuoc Vinh 

ด าเนินการตามตารางเวลาทีย่ดืหยุ่นซึง่จะพาคนในทอ้งถิน่และผูม้าเยอืนขา้มแม่น า้ Cổ Chiên 

ทีข่ยายตวั ทางขา้มมตีัง้แต ่ 2 ทา่ขึน้ไปตามทางน า้ 

ประตตูอ้นรบัผูม้าเยอืนและรอยยิม้ทีเ่ป็นมติรจะพาพวกเขาไปยงัจดุแวะแตล่ะแห่งตามเสน้ทางทีก่ าห

นด คณุจะไดล้ิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ เขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ เชน่ ท าเคก้ ตกปลาหากุง้ ป ู

และจบิน า้มะพรา้วในพืน้ทีร่ม่ร ืน่ พรอ้มเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องเกาะจากชาวบา้น 

เราจดัทวัรส์ ารวจโดยมสีว่นรว่มของผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว ผูเ้ช ีย่วชาญ เจา้หนา้ที ่
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และแขกพเิศษเพือ่รบัความประทบัใจคร ัง้แรกและขอ้เสนอแนะ 

ปฏกิริยิาโดยรวมแสดงใหเ้ห็นว่าเราพรอ้มทีจ่ะเปิดเกาะ 

ตอนนีก้จิกรรมหลกัทีส่ง่เสรมิ Cồn Chim คอือะไร เราท างานในหลายแง่มุมของการทอ่งเทีย่วทีช่า้นี ้

(และคณุตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ยตลอดทัง้วนัและไม่เกนิสองวนั) เวลาจะรวมกจิกรรมจ านวนหน่ึง 

จากแม่น า้ทีเ่ดนิทางสูก่ารป่ันจกัรยานและการเดนิ 

คณุจะตอ้งเดนิทางโดยเรอืหรอืเรอืขา้มฟากเพือ่ไปยงัเกาะ ทรปินีใ้ชเ้วลาประมาณ 20 นาท ี

คณุไดร้บัการตอ้นรบัทีท่า่เรอืขา้มฟากโดยสมาชกิทีย่ิม้แยม้ของชมุชนเกาะ 

เดนิไม่ไกลก็จะถงึประตตูอ้นรบั จากน้ันคณุจะไดร้บัจกัรยานส าหรบัใชง้านบนเกาะ 

แผนทีท่ีแ่สดงจดุสนใจตามเสน้ทางจกัรยานจะเร ิม่ตน้ประสบการณใ์หม่ของคณุ โดยปกตแิลว้ 

ความประทบัใจแรกในประเทศจะอยูท่ีบ่า้นหลงัแรกทีจ่ะไดล้ิม้ลอง บั๋นคานห ์

(ชามกว๋ยเตีย๋วทีค่ลา้ยกบัอดุง้ญีปุ่่ นกบัเนือ้กุง้หรอืปู) น่ีอาจเป็นอาหารเชา้ของคณุก็ไดห้ากตอ้งการ 

คณุเดนิทางตอ่ดว้ยการแวะพกัอืน่ๆ โดยแตล่ะจดุประกอบดว้ย โดช เคร ือ่งดืม่ผลไม ้อาหารกลางวนั 

ช ัน้เรยีนท าขนม กจิกรรม (ตกปลา) และอาหารมือ้เบา ๆ 

กอ่นทีค่ณุจะคนืจกัรยานเพือ่ขึน้เรอืขา้มฟากส าหรบัการเดนิทางกลบั 

 

ในการพฒันา Cồn Chim 

ยงัคงมคี าถามทีก่ลุม่ของเราตอ้งคน้หาค าตอบส าหรบัค าถามเกีย่วกบัความยัง่ยนื 

ผลกระทบของการทอ่งเทีย่ว ชมุชนและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

ในการเปิดเกาะเราตอ้งค านึงถงึคณุภาพและปรมิาณนักท่องเทีย่วดว้ย คา่เฉลีย่ทีย่ ัง่ยนืคอือะไร? 

ชมุชนสามารถรบัมอืไดม้ากแคไ่หน? มวีธิคีวบคมุการมสีว่นรว่มของแตล่ะครวัเรอืนหรอืไม่? 

ผลติภณัฑเ์กาะคอือะไร? น่ีเป็นขอ้กงัวลทีเ่ราจะรกัษาการประเมนิอยา่งใกลช้ดิ ดว้ยเหตนีุ ้

เราจงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยชาวบา้น เจา้หนา้ทีจ่งัหวดั 

และผูเ้ช ีย่วชาญเพือ่ตดิตามการพฒันาและปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืของเกาะ 

 

นับตัง้แตป่ระสบความส าเรจ็จากการระบาดใหญท่ีเ่วยีดนามประสบ กลุม่เล็กๆ 

เร ิม่ปรากฏตวัและการประเมนิอยา่งตอ่เน่ืองยนืยนัผลลพัธเ์บือ้งตน้บางประการทีท่ ัง้ชาวบา้นและเจา้ห

นา้ทีท่อ้งถิน่คอ่นขา้งมคีวามสขุ หลงัจากการหยดุชะงกัเน่ืองจากปัญหาดา้นสขุภาพ 

เกาะจะกลบัมาท างานไดเ้รว็พอทีจ่ะอพัเกรดสิง่อ านวยความสะดวก 

มกีารจดัอบรมชาวบา้นและผูเ้ช ีย่วชาญของโครงการจะคอยสนับสนุนและปรบัปรงุในแตล่ะชว่งตอ่ไ

ป เราคาดวา่พรอ้มกบัการแพรก่ระจายของขา่วเมือ่เทศกาลวนัหยดุมาถงึ Cồn Chim 

จะอยูบ่นแผนทีท่า่มกลางจดุแวะหลายแห่งที ่Delta เป็นทีรู่จ้กั 
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รบัทราบ 

เราขอขอบคณุอยา่งยิง่ตอ่ Dr. Tran Dinh Lam 

และศูนยก์ารศกึษาเวยีดนามและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีเ่ชญิเราเขา้รว่มโครงการ TOURIST 

ซึง่ไดร้บัทนุสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ ของสหภาพยโุรป 
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2. การจดัการการท่องเทีย่วแบบบูรณาการอย่างย ัง่ยนื: 

กรณีบา้นมาบเหยีง 

ปลายทางทอ้งถิน่ในจงัหวดัปราจนีบุร ี 
ศกัดิช์ยั เศรษฐนาวาท 

วรภพ ววิฒันว์านิช 

วรรณภา อยู่อุดมพร 

มหาวทิยาลยับูรพา 

 

 

บา้นมาบเหยีง หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการวา่ 

“ศูนยก์ารเรยีนรูก้ารทอ่งเทีย่วมาบเฮยีงและหมู่บา้นมะม่วงนอกฤด”ู 

ตวัอยา่งการทอ่งเทีย่วเชงิชมุชนเชงิการศกึษา ตัง้อยูท่ี ่57 หมู่ 10 ต าบลหนองปรง อ าเภอศรมีหาโพธ ิ

จงัหวดัปราจนีบุร ีประเทศไทย โดยใชเ้วลาขบัรถประมาณ 2.30 ชม. จากกรงุเทพฯ ซึง่เป็นเมอืงหลวง 

และระยะทางใกลเ้คยีงกนัทีมุ่่งสูป่ระตภูาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสมีา 

ตามความสามารถในการเขา้ถงึนีไ้ดเ้ปรยีบจากการขนสง่ทางการทอ่งเทีย่ว 

ในทางกลบักนัส าหรบัสิง่อ านวยความสะดวกและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

นอกจากภมูปิระเทศของบา้นมาบเหยีงเป็นทีร่าบสงูทีม่เีนินเขาและอยูเ่หนือระดบัน า้ทะเลแลว้มทีีด่นิใ

ชส้อยประมาณ 1,600 ไร ่ (2.53 ไร ่ เทา่กบั 1 เอเคอร)์ 

ชมุชนขึน้ช ือ่ดา้นผลผลติทางการเกษตรโดยเฉพาะพนัธุส์ดนานาชนิด ผลผลติมะม่วง 

สต็อคสดทีใ่หผ้ลผลติสงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแบบอยา่งของแนวคดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของตนเอง 

ซึง่สง่ผลตอ่การเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพและมกีจิกรรมทีห่ลากหลายในดา้นการทอ่งเทีย่วเ

ชงิการศกึษาโดยชมุชน 

สง่ผลใหช้มุชนแห่งนีไ้ดร้บัรางวลัจากหน่วยงานราชการสว่นทอ้งถิน่และสว่นภมูภิาค ไดแ้ก ่ อบต. 

และกรมวชิาการเกษตร สงักดั อบจ. ปราจนีบุร ี (อบจ.) ตดิตอ่กนั 

ดว้ยเหตนีุจ้งึแสดงใหเ้ห็นศกัยภาพของการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของแหลง่ทอ่งเทีย่วใ

นภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
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ภาพที ่1 แผนทีร่ะยะทางระหว่าง กทม.-บา้น มาบเหยีง จ.ปราจนีบุร.ี 

 

 

เกีย่วกบัผลกระทบทางสงัคมของบา้นมาบเหยีง ชาวบา้นมวีถิชีวีติแบบดัง้เดมิ 

ซึง่หมายถงึบรรทดัฐาน ความเชือ่ และวฒันธรรมของสงัคม 

ก าลงัก าหนดรปูแบบทางสงัคมของพวกเขาตัง้แตบ่รรพบุรษุทีส่บืทอดมาจนถงึทกุวนันี ้

รุน่ลา่สดุทีไ่ดร้บัอทิธพิลตอ่ผลกระทบทีต่ามมา: 

● การพึง่พาอาศยักนัระหวา่งผูค้นและสามารถสรา้ง "รปูแบบการพฒันาทีย่ ัง่ยนื" 

ของชมุชนได ้

● เพือ่ใหไ้ดค้วามรูจ้ากแนวคดิขา้งตน้ทีช่มุชนสามารถจดัการระบบนิเวศทัง้ในดา้นการท ามา

หากนิและการทอ่งเทีย่ว 

● การขยายตวัของผูส้บืทอดทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่ ดงัน้ันจงึเป็นการอทุศิใหก้บัมรดกและผูเ้ยีย่มชม        

นอกจากนี ้ แนวความคดิของชมุชนเร ือ่ง “รปูแบบการพฒันาทีย่ ัง่ยนื” 

ดงักลา่วยงัเช ือ่มโยงกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ “หน่ึงไร ่ หน่ึงแสน” หมายถงึ 

“บุคคลสามารถสรา้งรายไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ยหน่ึงแสนบาท (100,000 บาท) ตอ่ปีโดย 

ทีด่นิหน่ึง (1) ไร ่ โดยใชก้ารจดัการการแบ่งเขตตามทฤษฎแีละการจดัการผูเ้ยีย่มชมในภมูทิศัน”์ 

เห็นไดช้ดัวา่มคีวามเชือ่มโยงกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) เป็นตน้: 

● ไม่มคีวามยากจน; ความหวิเป็นศูนย;์ สุขภาพทีด่แีละความเป็นอยู่ทีด่;ี 

น ้าสะอาดและสุขาภบิาล – เงือ่นไขนี ้

ชมุชนไดน้ าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเด

ช บรมนาถบพติร ทีเ่ดมิเรยีกวา่ “โคกหนองนาจ าลอง” ซึง่โคกหมายถงึทีร่าบสงู 

หนองเป็นอา่งเก็บน า้ และนาเป็นนาขา้วยกระดบัและอืน่ๆ เชน่ ระบบชลประทาน 
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ฝายชะลอน า้ เป็นการลงทนุมูลคา่ 0 ดอลลารส์ าหรบัการจดัหาน า้สะอาด 

พชืเป็นอาหารธรรมชาตแิละยา 

โดยทีล่กูหลานจะเป็นประโยชนต์อ่สนิคา้และผลตอบแทนจากการทอ่งเทีย่ว 

● เมอืงและชมุชนทีย่ ัง่ยนื – แนวคดิของมตินีิไ้ดร้บัการพฒันาโดยผูน้ าชมุชน 

การเสรมิสรา้งความรว่มมอืนีเ้ป็นเหตแุละผล 

การมสีว่นรว่มของชมุชนมาจากการยอมรบัของผูค้นเน่ืองจากความเป็นจรงิโดยการปฏบิตัิ

ทีด่ตีอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

● การบรโิภคและการผลติอย่างรบัผดิชอบ – ตามหลกัการแลว้ 

ทรพัยากรสามารถเป็นปัจจยัการผลติได ้

โดยวตัถุดบิและผลติภณัฑท์ีผ่ลติสามารถบรโิภคไดใ้นลกัษณะใดทางหน่ึง เชน่ 

ตน้มะม่วงผลติมะม่วงมานานหลายทศวรรษ 

สว่นประกอบทัง้หมดใหผ้ลผลติในการเก็บเกีย่วและขาย การแปลงผลติภณัฑมู์ลคา่เพิม่ 

ตอ่จากการใชส้ิง่แวดลอ้มในของเหลอืใช ้

● การด าเนินการดา้นสภาพอากาศ – 

การรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นตวัเลอืกทีน่่าสนใจส าหรบัการป้องกนัการแกไ้ขการเปลีย่

นแปลงสภาพภมูอิากาศ 'เครดติคารบ์อน' 

ประกาศโดยรฐับาลเพือ่สง่เสรมิใหบ้รษิทัซ ือ้อากาศบรสิทุธิใ์นตลาดคารบ์อนทีเ่รยีกวา่ 

“โครงการลดการปลอ่ยมลพษิโดยสมคัรใจของประเทศไทย (T-VER) 

เพือ่ผลประโยชนร์ว่มกนั (ระหวา่งองคก์รกบัชมุชน) ตอ่ไปเพือ่ประเมนิผล บรษิทั. 

จงึเป็นโครงการสนับสนุนการอนุรกัษป่์าธรรมชาตแิละป่าไมท้ีม่นุษยส์รา้งขึน้  

 

ตามวรรคขา้งตน้ซึง่น าไปสูผ่ลกระทบทางเศรษฐกจิ 

บา้นมาบเหยีงเป็นชาวนาและชาวสวนทีม่ถีิน่ก าเนิด 

ในกรณีทีปั่ญหาเกดิขึน้จากการระบาดใหญท่ัว่โลก Coronavirus (2562) 

มผีลกระทบอยา่งมากตอ่เศรษฐกจิและหลกีเลีย่งไม่ไดต้อ่หมู่บา้นแห่งนีท้ีถ่กูระงบัเน่ืองจากขอ้ จ ากดั 

ทางการคา้และการเดนิทางระหวา่งประเทศ ผูน้ าจงึมแีผนลดภาวะเศรษฐกจิถดถอย ดงันี:้ 

 เปลีย่นจากอาชพีในยคุดกึด าบรรพเ์ป็น "สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิชมุชนเพือ่การศกึษา" 

โดยใชร้ปูแบบทีก่ลา่วไวก้อ่นหนา้นี ้

 การเปลีย่นจากออฟไลนเ์ป็นการตลาดออนไลน ์ (O2O) 

เพือ่สง่เสรมิแหลง่ทอ่งเทีย่วและกจิกรรมดว้ยผลติภณัฑท์างการเกษตรและศูนยก์ารเรยีนรูก้

ารทอ่งเทีย่ว 

จากเร ือ่งนีบ้า้นมาบเหยีงไดร้บัผลประโยชนด์งักลา่วเพือ่ลดผลกระทบดา้นลบของมุมมองทางเศรษฐ

กจิโดยการก าจดัสนิคา้คงคลงัสว่นเกนิ การจดัการของเสยี 
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และการกูค้นืรายไดจ้ากการสง่ออกมะม่วงระหวา่งประเทศไปยงัตลาดในประเทศ 

สดุทา้ยแตไ่ม่ทา้ยสดุ การบรโิภคภายใน การเปลีย่นแปลง 

และผลติภณัฑมู์ลคา่เพิม่โดยผูล้า้สมยัสามารถจดัหารายไดท้างเลอืกใหก้บัการทอ่งเทีย่ว 

ตามนี ้ การปรบัรปูแบบการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของชมุชนใหเ้หมาะสม ดงึดดูวยัรุน่ตอนปลาย-

ผูใ้หญใ่หก้ลบัภมูลิ าเนาจากอตุสาหกรรมมาประกอบอาชพีอสิระกบัครอบครวั แมจ้ะเกดิโรคระบาด 

เชน่ โควดิ-19 ทีไ่ม่มใีครเทยีบได ้เน่ืองจากชมุชนมอียูแ่ลว้ ภมูคิุม้กนั  

ภาพที ่2 แผนทีด่าวเทยีมแสดงนิคมอุตสาหกรรมขา้งเคยีง 304 ถงึบา้นมาบเหยีง (จงัหวดัปราจนีบุร)ี 
 

 
 

 

 

ในแง่ของมุมมองดา้นสิง่แวดลอ้มทีต่อ้งค านึงถงึ 

ผลกระทบโดยตรงคอืทรพัยากรตามธรรมชาตแิละทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว 

เราสามารถพูดไดว้า่ชมุชนพยายามทีจ่ะใชว้สัดทุ ัง้หมดในกระบวนการผลติและสรา้งวงจรการบรโิภ

คอยา่งสมบูรณ ์ อยา่งไรก็ตาม การผลติมะม่วงหลายสายพนัธุจ์ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมเีพยีงเล็กนอ้ย 

การก าจดัสารตกคา้งในการผลติโดยทัว่ไปควบคมุโดยประเทศปลายทางการสง่ออกเชน่ประเทศญีปุ่่

น ในทางกลบักนั 

การปฏบิตัติามระดบัชาตแิละภายในโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ละหน่วยงานรฐับาลกระจาย

อ านาจ นอกจากนี ้ บา้นมาบเหยีงยงัมหีลายวธิใีนการสนับสนุนห่วงโซอ่ปุทานการผลติ ไดแ้ก ่

การผลติของเหลวหมกัเองจากสว่นเกนิและการจดัการของเสยีเพือ่จา่ยในแปลงทีด่นิเพือ่เรง่ปฏกิริยิ

าเคมเีชน่เดยีวกบัปุ๋ ยและการสรา้งธรรมชาต-ิ ระบบชลประทานโดยการขดุลอกคลองตามภมูปิระเทศ 

ส าหรบัผลทีต่ามมาพวกเขาสามารถลดตน้ทนุการผลติได ้

การประหยดัน า้สะอาดส าหรบัผลติผลทางการเกษตรและปศุสตัวแ์ละการบรโิภคในครวัเรอืน 
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จากผลกระทบเหลา่น้ัน 

ชมุชนสามารถเพิม่ผลก าไรทีไ่ดร้บัและการออมความรว่มมอืสะสมส าหรบัชมุชนในวงกวา้ง เชน่ 

กองทนุการศกึษา สวสัดกิารสงัคมของสมาชกิ 

ดงัน้ันความครอบคลมุดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระบุไวเ้ป็น; มุง่เนน้การผลติ 

การเพิม่ประสทิธภิาพการบรโิภค และลดขยะใหน้อ้ยทีสุ่ด นอกจากนีย้งัเรยีกอกีอย่างวา่ภมู-ิสงูคม 

ในภาษาไทยหมายถงึ “ภูมคิุม้กนัทางสงัคม” 

 

ปัจจยัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งแกไ้ข ทัง้นี ้ ทีบ่า้นมาบเหยีง 

มปัีจจยัทีจ่ าแนกเป็นหมวดหมู่ดงันี:้ 

 ตอ่เน่ือง Gen-to-Gen – 

การกลา่วถงึสงัคมส าหรบัวยัรุน่ตอนปลายถงึผูใ้หญท่ีก่ าลงัมองหางานท าในอารยธรรม 

ในขณะเดยีวกนัผูใ้หญ่ก็เร ิม่แก ่ สง่ผลใหส้งัคมสงูวยัอยูท่ีบ่า้นเกดิ 

ในขณะทีแ่รงงานยา้ยเขา้มาอยูใ่นเมอืง 

ความยัง่ยนืจงึถกูจดัการโดยแผนการสบืทอดต าแหน่งและสบืสานภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

บา้นมาบเหยีงก็ประสบปัญหานีเ้ชน่กนัแตไ่ม่มากนักเน่ืองจากกลุม่คนหนุ่มสาวทีเ่ป็นญาตสิ

นิทมติรสหายไดฝั้งตวัและสนับสนุนผูน้ าและมสีว่นรว่มในองคก์รครอบครวัและชมุชนแลว้ 

นอกจากนีย้งัมกีารกลา่วถงึการสูร้บเพือ่ดงึคนในทอ้งถิน่กลบัสูจ่ดุเร ิม่ตน้ตามทีร่ะบุไวก้อ่นห

นา้นี ้

 การจดัการผูเ้ขา้ชมและความสามารถในการรองรบั – ตามวกิฤตเศรษฐกจิ 

การระบาดคร ัง้ลา่สดุ (โควดิ-19) ทีส่ง่ผลกระทบในระดบัโลก 

บา้นมาบเหยีงยงัไดร้บัผลกระทบจากการงดเวน้การคา้และขอ้จ ากดัการเดนิทาง มฉิะน้ัน 

กลยทุธก์ารตลาดและพนัธมติรเชงิกลยทุธจ์ะบรรลผุลส าเรจ็ ซึง่กลายเป็น 

“จดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วเชงิชมุชนเชงิการศกึษา” 

 กลยุทธท์างการเงินทีเ่ป็นนวตักรรม – 

ตามการผสมผสานระหวา่งนโยบายทอ้งถิน่และนโยบายสาธารณะซึง่เป็นแนวคดิของทอ้งถิ่

นทีส่รา้ง 'สหกรณอ์อมทรพัย'์ และ 'การเชา่ทีด่นิไม่มดีอกเบีย้' และ 'ธนาคารตน้ไม'้ 

ทีร่ฐับาลเสนอใหเ้พือ่สนับสนุนเงนิทนุของบรษิทัปลอ่ยคารบ์อน เพือ่ซ ือ้ 'คารบ์อนเครดติ' 

จากคนปลกูตน้ไมต้ามนโยบายทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ชมุชนสามารถไดร้บัเงนิอดุหนุนในรปูของคารบ์อนเครดติเพือ่ซ ือ้เงนิ 

และ/หรอืการจ านองโดยธนาคารตน้ไมเ้ป็นตน้ 

ชมุชนทอ้งถิน่สว่นใหญ่ในภาคตะวนัออกของประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาความคลา้ยคลงึกนัแม ้

วา่จะมทีรพัยากรมากมาย แตบ่า้นมาบเหยีงสามารถด าเนินการ "การจดัการการเปลีย่นแปลง" 
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ไดอ้ยา่งสมบูรณแ์บบในกรอบของ 

"การจดัการการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืและกลยุทธท์างการเงินทีเ่ป็นนวตักรรม"  

 

ในบรรดาปัจจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญั (KSFs) ของบา้นมาบเหยีงน้ัน หา้งหุน้สว่นเอกชนสาธารณะ 

(PPP) 

จะตอ้งไดร้บัการขดีเสน้ใตเ้น่ืองจากการมสีว่นรว่มของหุน้สว่นคอืตวักระตุน้ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

การยอมรบัความสอดคลอ้งของสมาชกิในชมุชนน้ันขึน้อยูก่บัการเสรมิสรา้งการพฒันาชมุชนอยา่ง

ยัง่ยนื ในท านองเดยีวกนั ปัจจยัภายนอกสง่ผลกระทบอยา่งไม่มเีงือ่นไขตอ่ชมุชน เชน่ กรณีของ 

Coronavirus 

หน่วยงานของรฐัมบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนชมุชนในการหาตลาดเป้าหมายใหม่จากเครอืขา่

ยการท างานรว่มกนั 

ตามแนวคดิของรปูแบบการแขง่ขนัปลายทาง (Crouch and Ritchie, 1999) 

มอีงคป์ระกอบบงัคบัสีป่ระการดงันี ้ ทรพัยากรหลกัและตวัดงึดดู; การจดัการปลายทาง 

นโยบายปลายทาง การวางแผนและการพฒันา ตวัก าหนดคณุสมบตัแิละขยายก าลงั 

นักวจิยัพบวา่บา้นมาบเหยีงมคีวามหลากหลายของดเีทอรม์แินนตท์ีเ่หมาะสมกบัแบบจ าลอง 

นอกจากนี ้

การทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัการพฒันาจดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วในภาคตะวนัออกของป

ระเทศไทย ระบุวา่ 

ควรพจิารณาโหนดเพิม่เตมิส าหรบัการทอ่งเทีย่วแบบบูรณาการอยา่งยัง่ยนืเพือ่ความสามารถในกา

รแขง่ขนัของจดุหมายปลายทาง (ศกัดิช์ยั เศรษฐณวฒัน,์ 2562) ไดแ้ก ่ (1) 

การเขา้ถงึและโครงสรา้งพืน้ฐาน (2) ขอ้มูลการบรกิารและการสนับสนุนจากชมุชน (3) กายภาพ-

ภมูอิากาศและวฒันธรรม (4) ธรุกจิทอ้งถิน่ (5) สถานทีท่อ่งเทีย่ว; (6) 

การจดัการการตลาดและผูเ้ขา้ชม; (7) การจดัท างบประมาณและการพฒันาบุคลากร (8) 

นโยบายและการวางแผนปลายทาง (9) การสนับสนุนความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัปลายทาง 

ส าหรบัความหมายเพิม่เตมิ 

บา้นมาบเหยีงมศีกัยภาพทีอ่าจใชแ้นวคดิทีเ่ป็นผลตามมาเพือ่สง่เสรมิและสง่เสรมิตนเองเป็นแบบอย่

างส าหรบัการทอ่งเทีย่วเชงิชมุชนเชงิการศกึษาในประเทศไทย ดว้ยวธินีี ้ บา้นมาบเหยีง 

จะเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ตีามแนวคดิการพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยนื 
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รบัทราบ 

ในนามของนักวจิยัมหาวทิยาลยับูรพา เราไม่สามารถแสดงความขอบคณุตอ่กลุม่ผูน้ าของมาบเฮยีง 

บา้นมาบเหยีง ส าหรบัขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนแ์ละการเยีย่มเยยีนในสถานทีไ่ดม้ากเพยีงพอ 

นอกเหนือจากการเสรมิความรูท้ีค่รอบคลมุ 

ขอขอบคณุ ผศ. ผศ.ดร.ศกัดิช์ยั เศรษฐนวฒัน ์

รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนยทุธศาสตรแ์ละผูจ้ดัการโครงการมหาวทิยาลยับูรพา 

และขอขอบคณุส านักงานบรหิารการศกึษา โสตทศันูปกรณแ์ละวฒันธรรม (EACEA) 

คณะกรรมการ Euroean ส าหรบัผูส้นับสนุนในกรอบของ Erasmus+ Capacity Building in Higher 

Education (E+ CBHE) – 

ศูนยค์วามสามารถเพือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืและกลยทุธก์ารจดัการทางการเงนิทีเ่ป็น

นวตักรรมใหม่ เพิม่ผลกระทบเชงิบวกของการทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ในประเทศไทยและเวยีดนาม 

(TOURIST) 

สดุทา้ยนี ้ขอขอบคณุ Project Management – FH JOANNEUM, the Work Package Leader – 

University of Alicante และพนัธมติร TOURIST ทกุคน ส าหรบัโอกาสในการสรา้ง Good Practice 

for Joint Publication โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนักศกึษาของ BUU Competence 

centers ในการบรรลผุลส าเรจ็นี.้  
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3. การจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชน: กรณีของ Da 
Bac 

 

 

Da Bac District รว่มมอืกบั Cavico Eco-Tourism Construction - Investment Company 

เพือ่จดัท าแผนแม่บทการทอ่งเทีย่วเชงิพืน้ทีใ่นชว่งปี 2549 - 2563 ในปี 2552 Da Bac 

มนัีกทอ่งเทีย่วมาถงึ 15,488 คน แตส่ว่นใหญไ่ปเยีย่มชมวดั Thac Bo โดยไม่ตอ้งคา้งคนื 

การทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเร ิม่ตน้ในเมอืงดาบกัตัง้แตปี่ 2557 ดว้ยทวัรเ์ดนิชม 4 วนั 3 คนื (เมอืง Hoa 

Binh - Pu Canh - ทะเลสาบ Hoa Binh และคา้งคนืในหมู่บา้น Muong, Tay, Dao) 

ขอบคณุการสนับสนุนทางเทคนิคและการเงนิดว้ยชดุโปรแกรมฝึกอบรมงาน CBT โฮมสเตยข์อง 

The Australian Foundation for the Peoples of Asia and the Pacific Limited - AFAP Viet 

Nam (ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2557) ภายใตก้รอบการลดความยากจนและการก าจดั โครงการ 

AFAP ในจงัหวดั Hoa Binh CBT ไดเ้ร ิม่ตน้ขึน้อยา่งเป็นทางการและคอ่ยๆ พฒันาในเขตนี ้

โครงการปรกึษาหารอืในการจดัตัง้บรษิทัรว่มหุน้การทอ่งเทีย่วชมุชน Da Bac 

โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการปรบัปรงุ CBT ใน Da Bac อยา่งมอือาชพีและยัง่ยนืมากขึน้ Da Bac 

Community-Based Tourism เป็นกจิการเพือ่สงัคมทีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี 2560 

เพือ่เสรมิสรา้งโอกาสทางธรุกจิใหก้บัชนกลุม่นอ้ย ชว่ยสรา้งรายไดท้ีย่ ัง่ยนืใหก้บัครอบครวัในพืน้ที ่

เช ือ่มตอ่กบัตลาดการทอ่งเทีย่ว ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ยีย่มชม Da Bac สรา้ง Da Bac CBT 

ภาพและควบคมุคณุภาพบรกิาร CBT 

เตบิโตขึน้เป็นเครอืขา่ยของหมู่บา้นชนกลุม่นอ้ยทีห่่างไกลสามแห่ง ไดแ้ก ่หมู่บา้น Sung หมู่บา้น Da 

Bia และหมู่บา้น Ke ทัง้หมดตัง้อยูใ่น Da Bac 

หมู่บา้นแตล่ะแห่งมภีมูทิศันท์ีเ่ป็นเอกลกัษณแ์ละน าเสนอการทอ่งเทีย่วของตนเอง 

หมู่บา้นสงูซ ึง่ม ี 73 ครวัเรอืนของกลุม่ชาตพินัธุ ์ Dao Tien เป็นหมู่บา้นทีส่งูทีส่ดุใน Da Bac 

มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายและขึน้ช ือ่ในเร ือ่งชาเขยีว Shan Tuyet ซึง่หาซือ้ไดท้ีร่า้นชาเล็กๆ 

ในหมู่บา้น 

Da Bia เป็นหมู่บา้น Muong Ao Ta ทีต่ ัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น า้ Da และมกีจิกรรมทางน า้มากมาย หมู่บา้น 

Ke Village ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงซึง่เป็นบา้นของผูค้นจากกลุม่ Muong 

มที าเลรมิน า้และเป็นจดุทีเ่หมาะส าหรบัการวา่ยน า้ การเยีย่มชม Da Bac 

มกัจะเกีย่วขอ้งกบัการรวมหมู่บา้นสองหรอืสามแห่งเขา้ดว้ยกนั 

หรอืคณุสามารถเยีย่มชมหมู่บา้นเดยีวหากคณุมเีวลาไม่มากนัก 
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ชาวบา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบั CBT โดยเฉพาะผูห้ญงิไดศ้กึษาดว้ยตนเองมากมายเพือ่พฒันาตนเอง 

เปิดโอกาสงานใหม ่ ๆ มากมายจากวฒันธรรมของตนเองและผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ 

ตอ้งขอบคณุโครงการ CBT ทีเ่ร ิม่ตน้ของโครงการ AOP 

(มูลนิธอิอสเตรเลยีเพือ่ประชาชนแห่งเอเชยีและแปซฟิิก จ ากดั) การใชช้วีติใน Da Bac 

ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งยัง่ยนื ชาวบา้นจากศูนย ์สบัสนในการเตรยีมอาหาร ปูทีน่อนใหนั้กทอ่งเทีย่ว 

อายเวลาสือ่สารกบัพวกเขา น ารอ่งโฮมสเตย ์ 1-2 แห่งเป็นโฮมสเตยม์าตรฐานไม่เกนิ 10 แห่ง 

และเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหจ้งัหวดัอืน่ไดเ้รยีนรู ้

เมือ่เรว็ๆ นี ้ รฐับาลไดล้งทนุงบประมาณส าหรบั Da Bac CBT เพือ่ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน 

การฝึกอบรม การสง่เสรมิ และเพือ่ซ ือ้สิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานส าหรบัโฮมสเตย ์

ขณะนีม้โีฮมสเตย ์ 13 แห่งในเขตนี ้ ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิขา้มามากกวา่ 5,000 คน/ปี 

โดยมรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หวัอยูท่ี ่30 ลา้น VND (เทา่กบั 1300 USD)/ปี (ในปี 2562) 

สิง่ทีท่ าให ้ Da Bac แตกตา่งจากจดุหมายปลายทางอืน่ ๆ ในพืน้ที ่ Hoa Binh 

คอืรปูแบบการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน (CBT) 

ซึง่มุ่งหวงัทีจ่ะไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการทอ่งเทีย่วในขณะทีล่ดตน้ทนุทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

การลงทนุในชมุชนก าลงัไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ในเวยีดนาม 

สว่นหน่ึงเป็นผลจากการทอ่งเทีย่วมากเกนิไปในสถานทีต่่างๆ เชน่ ซาปา 

พูดง่ายๆ ก็คอื 

การทอ่งเทีย่วโดยชมุชนใหค้วามส าคญักบัผลประโยชนข์องชมุชนทอ้งถิน่เป็นอนัดบัแรก 

การตดัสนิใจของชมุชนคอืการเร ิม่ตอ้นรบัผูม้าเยอืน 

และสมาชกิในชมุชนทกุคนไดร้บัการสนับสนุนใหม้บีทบาทอยา่งแข็งขนัในขัน้ตอนตา่งๆ 

ของการทอ่งเทีย่ว ซึง่รวมถงึการวางแผนและการด าเนินการ 

 

หลงัจาก 4 ปี ทมี CBT ใน 3 ชมุชน (เอยีนเลอืง เทยีนฟอง และโจซอน) ไดก้อ่ตัง้ขึน้และด าเนินการ 

โมเดลนีจ้ะดงึดูดการมสีว่นรว่มของชาวบา้นคนอืน่ๆ ตอ่ไป ม ี 142 ครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม 

CBT ไดแ้ก:่ 

● ทมีบรกิารทีพ่กั อาหารและเคร ือ่งดืม่: โฮมสเตย ์ 13 แห่ง ใน 4 หมู่บา้น 

มสีิง่อ านวยความสะดวกเพยีงพอส าหรบัใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว (โฮมสเตย ์3 แห่งในหมู่บา้น 

Ke, 5 แห่งในหมู่บา้น Da Bia, 2 แห่งในหมู่บา้น Mo Hem และ 3 ในหมู่บา้น Sung) 

● ทมีบรกิารอืน่ๆ ไดแ้ก:่ 

o แผนกตอ้นรบัและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
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o เรอื แพ พายเรอืคายคั จกัรยาน จกัรยานยนตใ์หเ้ชา่; 

o การแสดงแบบดัง้เดมิ 

o ผูใ้หบ้รกิารผลติผลทางการเกษตรในทอ้งถิน่… 

รายได ้ CBT ของชาวบา้นเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ท าใหส้ภาพความเป็นอยูข่องพวกเขาดขีึน้ ในปี 

2561 รายไดร้วมจาก CBT มากกวา่ 1.7 พนัลา้นดอง เทา่กบั 75,000 ดอลลารส์หรฐั โดยบรกิารทีพ่กั 

12%, การท าอาหาร 26%, อาหารดบิ 39%, มคัคเุทศก ์ 5%, มคัคเุทศก ์ 5%, พายเรอืคายคั 2%, 

ลอ่งเรอื 3%, 4% ประสทิธภิาพดัง้เดมิ 9% การขนสง่ 

ออกแบบโปรแกรมทอ่งเทีย่วทีด่ ีซึง่รวมถงึกจิกรรมในชวีติประจ าวนัของชมุชน (ตลาด จบัหอยทาก 

ขดุมนัฝร ัง่ เก็บขา้วโพด จบัปลา ท ากระชงักุง้ ฯลฯ) และเชือ่มตอ่กบัสถานทีท่่องเทีย่วโดยรอบ 

แพ็คเกจทวัรท์ีห่ลากหลาย (2 วนั - 1 คนื), 3 วนั - 2 คนื 4 วนั - 3 คนื 5 วนั - 4 คนื) 

งแต ่ CBT กอ่ตัง้ขึน้ใน Da Bac ในปี 2561 มนัีกทอ่งเทีย่วเกอืบ 10,000 คน (รอ้ยละ 36 

เป็นนักทอ่งเทีย่วในประเทศ และ 64% เป็นนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต)ิ 

จ านวนนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนทีน่ี่เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะหลงัจากการกอ่ตัง้บรษิทั Da Bac CBT 

ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจกบับรษิทัทวัรอ์ืน่ๆ ในเมอืงหลวงของฮานอย เชน่ Intrepid Viet 

Nam, EXO Travel, Learning Project และอืน่ๆ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตก็ิเพิม่ขึน้อยา่งน่าทึง่ 

 

การรบัรูข้องชาวบา้นเปลีย่นไปในทางบวก พวกเขามคีวามมั่นใจในตนเอง กระตอืรอืรน้ 

รกัษาและอนุรกัษว์ฒันธรรมชาตพินัธุ ์ประเพณี เอกลกัษณ ์และปกป้องสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ 

เป็นมูลคา่การกลา่วขวญัถงึรางวลัทีไ่ดร้บั: 

1. ไดร้บัรางวลั ASEAN Community Tourism ในปี 2562 - 2564 

(หน่ึงในสามหน่วยงานในเวยีดนามทีไ่ดร้บัรางวลั ASEAN CBT) 

2. ตลุาคม 2562: ไดร้บัรางวลั “Én Đồng”: ใหเ้กยีรตธิรุกจิทีม่ผีลกระทบทางสงัคมทีจ่ดัโดย 

CSIP 

3. ทัง้ 2562 และ 2563 ไดร้บัการรบัรอง Imap Choice - iMap Choice 2020 - 

งานเชดิชธูรุกจิทีม่ผีลกระทบทางสงัคม 2563 ซึง่จดัโดย Center for Social 

Entrepreneurship and Innovation (CSIE) 

4. เป็น 1 ใน 15 ยนิูตใน Hoa Binh ไดร้บัเกยีรตบิตัรจากกรมวฒันธรรม กฬีา 

และการทอ่งเทีย่วของจงัหวดั Hoa Binh 

ส าหรบัความส าเรจ็ทีโ่ดดเดน่ในธรุกจิบรกิารการทอ่งเทีย่วในจงัหวดั Hoa Binh 
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5. พฤศจกิายน 2563: ไซต ์Da Bia CBT - หน่ึงใน 04 ไซตข์อง Da Bac CBT ในเขต Da Bac 

ทีไ่ดม้าตรฐาน OCOP ระดบั 4 ดาว 

 

ในขณะทีด่ าเนินธรุกจิ Da Bac CBT มกัจะมุ่งไปสูเ่ป้าหมาย 3 

ประการของเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ (SDGs) เสมอ น่ันคอืเป้าหมายที ่ 5, 8 

และ 12 ดงัทีแ่สดงดา้นลา่ง 

เป้าหมายที ่5 บรรลคุวามเทา่เทยีมทางเพศและสง่เสรมิผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิทกุคน  

เพิม่รายไดแ้ละการมสีว่นรว่มของผูห้ญงิดว้ยการกระจายและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นการท่

องเทีย่ว: 

● คนสว่นใหญท่ างานใน 36 กลุม่บรกิาร ซึง่ใหบ้รกิารการทอ่งเทีย่วใน 4 หมู่บา้นเล็ก ๆ 

เป็นผูห้ญงิ ผูห้ญงิบางคนในหมู่บา้นทีไ่ม่ไดเ้ขา้รว่มกลุม่บรกิาร 

การใหบ้รกิารโดยตรงแกล่กูคา้ยงัมสีว่นรว่มในธรุกจิและเพิม่รายไดท้างออ้มจากการท าฟาร ์

มและการจดัหาผลติภณัฑท์างการเกษตร เชน่ 

การปลกูชาซานตเูยตหรอืการเสนอผลติภณัฑแ์บบดัง้เดมิเพือ่ขายใหก้บัลกูคา้ 

● ผูช้ายสว่นใหญเ่ขา้รว่มในกลุม่ขนสง่ผูโ้ดยสารหรอืกลุม่ทีต่อ้งการสขุภาพและการออกก าลั

งกายมากขึน้ เชน่ กลุม่รถแท็กซี ่บรกิารเรอื และกลุม่ประมง 

● 4/13 เจา้ของโฮมสเตยเ์ป็นผูห้ญงิทีเ่ป็นหวัหนา้โดยตรงของธรุกจิแต่ละราย 

มสีว่นรว่มในการจดัการและด าเนินการของโฮมสเตย ์ ส าหรบัเจา้ของโฮมสเตย ์ 9/13 

น้ันเป็นผูช้าย 

แตก่ารด าเนินการและการตอ้นรบัแขกด าเนินการโดยสมาชกิในครอบครวัทกุคน 

● ไม่เพยีงแตใ่นชมุชนเทา่น้ัน ดว้ยต าแหน่งการจดัการและการด าเนินงานโดยตรงของ Da 

Bac CBT ทัง้หมด 100% เป็นผูห้ญงิ (ผูอ้ านวยการ 1 คน, ผูด้แูลระบบ 1 คน - นักบญัช,ี 1 

คนดูแลทีป่รกึษาการขายและการตลาด & ผูป้ระสานงาน 4 คนในหน่วยงานเฉพาะทาง 4 

แห่ง). 

● การมสีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่วไม่เพยีงแตท่ าลายทศันคตทิางสงัคมทีท่ าใหผู้ห้ญงิอยูใ่นกรอ

บครอบครวัเทา่น้ัน แต่ยงัชว่ยเพิม่ความภาคภมูใิจในตนเองของผูห้ญงิ 

และในขณะเดยีวกนัก็ชว่ยใหช้มุชนในทอ้งถิน่ตระหนักวา่ผูห้ญงิสามารถท าอะไรไดม้ากกว่

าการคดิแบบเดมิๆ 
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เป้าหมายที ่8 สง่เสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื ครอบคลมุ และยัง่ยนื 

การจา้งงานเต็มทีแ่ละมปีระสทิธผิล และการท างานทีม่คีณุคา่ส าหรบัทกุคน 

CBT: Da Bac CBT สรา้งงานและสรา้งรายไดใ้หก้บัสมาชกิ 184 คนใน 142 

ครวัเรอืนทีเ่ขา้รว่มโดยตรงและไดร้บัประโยชนจ์าก CBT ซึง่คดิเป็น 60% 

ของจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดใน 4 หมู่บา้นจาก 03 ชมุชนทีด่ าเนินการ CBT ตัง้แตปี่ 2560 

รายไดร้วมทีเ่กดิจากชมุชนทอ้งถิน่จาก CBT มากกวา่ 5 พนัลา้นดอง โดยเฉลีย่ 

แตล่ะครวัเรอืนมรีายได ้ 5 - 16 ลา้นดองตอ่เดอืนจากการใหบ้รกิาร CBT (ในปี 2562) 

บางครวัเรอืนไม่ไดเ้ขา้รว่มกลุม่บรกิารโดยตรงเน่ืองจากปัจจยัมนุษยใ์นครอบครวัทีไ่ม่เหมาะสม 

แตย่งัมสีว่นรว่มทางออ้มในกระบวนการจดัหาผลติภณัฑท์างการเกษตรเพือ่บรกิารโฮมสเตยแ์ละได ้

รบัประโยชนจ์ากกระบวนการปกป้องสิง่แวดลอ้ม มรดกทางวฒันธรรม 

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม: ในแตล่ะหมู่บา้น 

มกีารจดัตัง้กลุม่สตรใีนทอ้งถิน่เพือ่เก็บขยะในพืน้ทีโ่ดยรอบอยา่งสม ่าเสมอ 

กลุม่ท างานเป็นประจ าทกุสปัดาห ์

จรรยาบรรณส าหรบันักทอ่งเทีย่วและชาวบา้นยงัแสดงตอ่สาธารณะเพือ่เตอืนทกุคนเกีย่วกบัการปก

ป้องสิง่แวดลอ้ม 

การปกป้องมรดก: ดว้ยหลกัสตูรการฝึกอบรมและการรวบรวมเร ือ่งราว 

การแสดงแบบดัง้เดมิไดร้บัการฟ้ืนฟู 

ผูห้ญงิในทอ้งถิน่มสีว่นรว่มอยา่งแข็งขนัในกลุม่การแสดงในทอ้งถิน่เพือ่น าเสนอแกผู่เ้ยีย่มชม 

คตชินวทิยาและประวตัศิาสตรข์องชนกลุม่นอ้ยยงัไดร้วบรวมและบนัทกึ จนถงึปัจจบุนั 

คนในทอ้งถิน่ไดน้ าเสนอวฒันธรรมอนัรุม่รวยของพวกเขาใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 9,000 

คนจากทัว่โลกทีม่าเยอืน Da Bac อยา่งภาคภมูใิจ 

การปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน: Da Bac CBT 

ดงึดดูแหลง่เงนิทนุมากมายจากบุคคลและองคก์รเพือ่ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานในทอ้งถิน่ 

งบประมาณสถานทีท่อ่งเทีย่วทัง้หมดเกอืบ 400,000,000 VND จดัสรรใหก้บัโครงการขนาดเล็ก 20 

โครงการ ไดแ้ก ่ การปรบัปรงุถนน การปรบัปรงุโรงเรยีนและสิง่อ านวยความสะดวกสาธารณะ 

และหอ้งสขุา 

กองทนุเพือ่การพฒันาชมุชน: เพือ่ใหเ้กดิการกระจายผลประโยชนท์ีเ่ทา่เทยีมกนัแกช่มุชนทอ้งถิน่ 

กองทนุเพือ่การพฒันาชมุชนจงึถกูจดัตัง้ขึน้ทีไ่ซต ์ CBT แตล่ะแห่ง โฮมสเตยท์ัง้ 13 

แห่งใหค้ ามั่นวา่จะบรจิาค 10% ของรายไดก้ารนอนเขา้กองทนุ 

กองทนุนีเ้ป็นเจา้ของและจดัการโดยคณะกรรมการบรหิาร CBT 

ในพืน้ทีเ่พือ่จดักจิกรรมและกจิกรรมของหมู่บา้น 
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เป้าหมายที ่12 รบัรองรปูแบบการบรโิภคและการผลติทีย่ ัง่ยนื 

CBT พฒันาและน ารปูแบบการด ารงชวีติอืน่ๆ 

มาใชเ้พือ่สรา้งและพฒันาอยา่งมั่นคงเพือ่จดัหาผลติภณัฑเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เชน่ การปลกูผกั 

การเลีย้งไก ่การท าเตา้หู ้การจดักลุม่ผา้...กลุม่สนิเช ือ่หมู่บา้นก็ถกูจดัตัง้ขึน้เชน่กนั 

ผลติภณัฑบ์างอยา่งของกลุม่โบรเคด กลุม่ชาซาน ตเูยต ของหมู่บา้นซงุ 

ไดจ้ าหน่ายโดยตรงใหก้บันักทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นของทีร่ะลกึแลว้ นอกจากนี ้

การขายสนิคา้ใหนั้กทอ่งเทีย่วในหมู่บา้นโดยตรงยงัชว่ยประหยดัคา่เดนิทางและคา่การตลาดออกสู่

ตลาดอกีดว้ย 

ผ่านกลไกการตรวจสอบของคณะกรรมการบรหิาร CBT ของหมู่บา้น ความชว่ยเหลอืดา้นเทคนิค 

หลกัสตูรฝึกอบรมวชิาชพีดา้นการทอ่งเทีย่ว และมาตรฐานของคูม่อื 

"กระบวนการด าเนินงานของการทอ่งเทีย่วชมุชน" ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Da Bac CBT 

ไดร้บัการปรบัปรงุและก าหนดมาตรฐานพรอ้มกนั 

โมเดล CBT ไดร้บัการจดัการอยา่งดโีดยคนในทอ้งถิน่ และ Da Bac CBT ไดร้บัผลลพัธท์ีแ่น่นอน 

ความย ัง่ยนื 

แนวทางหลกัของ Da Bac CBT 

คอืการสรา้งขดีความสามารถใหค้นในทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการด าเนินงานของแบบจ าลอง CBT 

ในทอ้งถิน่ สมาชกิ CBT ในหมู่บา้นแลกเปลีย่นขอ้มูลและความรู ้

ทกัษะอยา่งสม ่าเสมอผา่นหลกัสตูรฝึกอบรมการสรา้งขดีความสามารถ 

การประชมุเชงิปฏบิตักิารทบทวนประจ าปีซ ึง่จดัโดย Da Bac CBT ในระยะยาว สมาชกิของ CBT 

ในหมู่บา้น คณะกรรมการจดัการ CBT ของหมู่บา้น และเครอืขา่ยของพวกเขา 

จะรกัษาบทบาทในการสนับสนุนครวัเรอืนในการเขา้ถงึและพฒันาตลาด 

ดว้ยการสรา้งจดุแข็งทีม่อียูข่องชมุชน 

มคีวามเป็นไปไดม้ากกวา่ทีจ่ะท าใหแ้น่ใจวา่หากไม่ไดร้บัการสนับสนุนจาก Da Bac CBT 

ในกระบวนการด าเนินการแบบจ าลอง CBT ในหมู่บา้น คนในทอ้งถิน่จะยงัคงจดัการ CBT 

เพือ่พฒันาอยา่งยัง่ยนื 

ผลติภณัฑ ์ CBT ไดต้อบสนองความตอ้งการของตลาดการทอ่งเทีย่วในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่านมา 

การพฒันา CBT เป็นพืน้ทีท่ีห่ลายทอ้งทีแ่ละรฐัใหค้วามส าคญักบัการสนับสนุนการพฒันา 

นโยบายเหลา่นีส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของจงัหวดัและแผนการทอ่งเทีย่วของป

ระเทศ จงึมผีลกระทบระยะยาวและยัง่ยนื 
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การร ัว่ไหล การจ าลองแบบ 

หลงัจากประสบความส าเรจ็ในการใชโ้มเดล CBT ในเขต Da Bac, Hoa Binh Da Bac CBT 

ไดแ้บ่งปันกระบวนการสรา้งแบบจ าลอง CBT ใน Da Bac 

อยา่งกวา้งขวางเพือ่ใหห้น่วยงานและทอ้งถิน่อืน่ ๆ 

สามารถเรยีนรูท้ีจ่ะเขา้หาและน าการสรา้งแบบจ าลอง CBT 

ไปใชโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระหวา่งกระบวนการด าเนินการ 

ในขณะเดยีวกนั Da Bac CBT มคีวามประสงคท์ีจ่ะเช ือ่มโยงพนัธมติรและทอ้งถิน่ในเครอืขา่ย CBT 

เพือ่แลกเปลีย่นการเรยีนรู ้ แบ่งปันขอ้มูล และเพือ่เช ือ่มโยงตลาด ธรุกจิ 

และหน่วยงานภาครฐัเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่สี าหรบักจิกรรม CBT เพือ่สรา้ง รปูแบบ CBT 

ทีเ่ป็นมอือาชพีและยัง่ยนืมากขึน้ 

 

Da Bac CBT น าแบบจ าลองไปใชส้ าเรจ็เพราะ: 

นบัดว้ยความสามารถในการรบัประกนัการพฒันา Da Bac CBT 

● สมาชกิ 7 คนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงในการด าเนินงานของ Da Bac CBT 

มคีณุสมบตัแิละความเชีย่วชาญในการสนับสนุนการพฒันา Da Bac CBT 

● พนักงาน 1 คน ทีร่บัผดิชอบบรกิารใหค้ าปรกึษาและการตลาด: Do Dong Hung 

● 1 นักบญัชกีบัผูบ้รหิาร: Chu Thi Thu Huong ท างานเป็นนักบญัชงีบประมาณชมุชน 2 

ปีในฝ่ายการเงนิ - การวางแผนของ Da Bac อ าเภอ 04 ปีในฐานะนักบญัชใีนทางกลบักนั 

บรษิทั Dong Tam Industry Limited B3P, Tien Dung 68 Limited บรษิทั ทูเ่ลอืง ลมิเิต็ด 

● ผูป้ระสานงาน 4 คนในไซต ์ CBT 04 แห่ง: มคีวามสามารถในการสือ่สาร คลอ่งแคลว่ 

ทกุคนไดร้บัความไวว้างใจจากชาวบา้น มบีทบาทหลายอยา่งในทอ้งทีพ่รอ้มๆ กนั เชน่ 

หวัหนา้/รองสมาพนัธส์ตร ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

หน่ึงในสีผู่ป้ระสานงานจบการศกึษาจากวทิยาลยัครศุาสตร ์Hoa Binh 

ความเขา้ใจและความรูเ้กีย่วกบัทอ้งที ่

ประสบการณก์ารท างานกบัคนในทอ้งถิน่: ดว้ยการท างานและใชช้วีติในชมุชนเป็นเวลาหลายปี 

เราไดส้รา้งความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิ รูจ้กัขนบธรรมเนียมและนิสยัของคนในทอ้งถิน่ 
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ดว้ยแนวทางทีเ่นน้ชมุชนเป็นศูนยก์ลาง เรามสีว่นรว่มในการประชมุหมู่บา้นเป็นประจ า 

แบ่งปันปัญหาในกระบวนการน าแบบจ าลอง CBT ไปปฏบิตัใินหมู่บา้น และในเวลาเดยีวกนั 

รบัฟังปัญหาและความปรารถนาของผูค้นเพือ่หารอืเกีย่วกบัแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

การรวมเป้าหมายทางธุรกจิและเป้าหมายทางสงัคม 

DA BAC CBT ด าเนินการเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาชมุชนและเพิม่ประสทิธภิาพผลก าไร 

(เป้าหมายทางเศรษฐกจิคอืหนทางในการสนับสนุนเป้าหมายทางสงัคม) 

ก าไรจากกจิกรรมทางธรุกจิจะถกูน ากลบัมาลงทนุใหม่เพือ่สนับสนุนใหผู้ค้นกูย้มืเงนิเพือ่การพฒันา

การลงทนุซ า้และการด าเนินกจิกรรมเพือ่รกัษาคณุคา่ทางวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

เรารบัรองความโปรง่ใสทางการเงนิ 

ปฏบิตัติามระบบนโยบายและเอกสารทางกฎหมายของรฐัเวยีดนาม 

 

เพือ่รบัการสนบัสนุนจากประชาชนและเจา้หน้าที ่

รฐับาล  

ในกระบวนการสรา้งและด าเนินการแบบจ าลอง Da Bac CBT 

เจา้หนา้ทีท่กุระดบัใหค้วามสนใจและสรา้งเงือ่นไขทัง้หมดเพือ่สนับสนุนประชาชนในการพฒันา 

CBT เน่ืองจากการพฒันา CBT เป็นไปตามนโยบายเพือ่สนับสนุนกจิกรรมการทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ 

ในพืน้ที ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่: 

● Da Bac ไดอ้อกมตฉิบบัที ่09 วา่ดว้ยการพฒันาการทอ่งเทีย่วของเขตในชว่งปี 2558-2563 

ปฐมนิเทศปี 2563 - 2568 และโครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วในเขตปี 2563 

โดยมวีสิยัทศันถ์งึปี 2573 

● มตกิารพฒันา CBT ของคณะกรรมการประชาชนของประชาคม 

● ในเวลาเดยีวกนั นายกรฐัมนตรตีดัสนิใจหมายเลข 1528/QD-TTg ลงวนัที ่ 1 สงิหาคม 

2559 ซึง่อนุมตัแิผนแม่บทเพือ่การพฒันาพืน้ทีท่อ่งเทีย่วแห่งชาตทิะเลสาบ Hoa Binh 

จงัหวดั Hoa Binh ภายในปี 2573  

 ชาวบา้น  

ส าหรบัโมเดล Da Bac CBT น้ัน ประชาชนในพืน้ที ่ 100% 

มสีว่นรว่มในกระบวนการใหบ้รกิารแกผู่เ้ยีย่มชมตดิตอ่โดยตรงและรบัประโยชนจ์ากนักทอ่งเทีย่ว 

คนในทอ้งถิน่เป็นปัจจยัหลกัทีก่ าหนดการพฒันารปูแบบทีย่ ัง่ยนื อยา่งไรก็ตาม ในชว่งเวลานี ้
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ชมุชนทอ้งถิน่ไม่มคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการแบบจ าลอง CBT แบบพึง่พาตนเองได ้

ดงัน้ันจงึตอ้งการการสนับสนุนและความเป็นเพือ่นของ Da Bac CBT 

 ความไวว้างใจของผูเ้ยีย่มชมและพนัธมติร 

บรษิทัน าเทีย่ว 

ผ่านความรว่มมอืกบัตวัแทนการทอ่งเทีย่วทีม่อียู ่สนับสนุน Da Bac CBT: 

• มแีหลง่นักทอ่งเทีย่วทีม่ ั่นคงโดยเฉพาะนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ

• ประหยดัคา่ใชจ้า่ยและทรพัยากรบุคคลเพือ่สง่เสรมิภาพลกัษณ ์ ดงัน้ัน Da Bac 

CBT 

สามารถมุ่งเนน้ทรพัยากรในการออกแบบผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วและปรบัปรงุคณุ

ภาพของบรกิารปลายทาง 

• เขา้ใจแนวโนม้การพฒันาการทอ่งเทีย่วของโลกและผลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่วในเ

วยีดนาม 

• จดักจิกรรมและโปรแกรมแบบมอือาชพีส าหรบัแขก 

และมหีวัหนา้ทมีทีม่คีวามสามารถทางภาษาตา่งประเทศแนะน า 

"ความดแีละความงาม" ของสถานทีท่อ่งเทีย่วใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 

• นอกจากนี ้

อาสาสมคัรนานาชาตจิ านวนมากมาสนับสนุนชมุชนทอ้งถิน่ผ่านผูใ้หบ้รกิารทวัรเ์

หลา่นี ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในความรว่มมอืกบั Intrepid Vietnam Limited Company (PEAK DMC) 

Intrepid ยงัสนับสนุน Da Bac CBT 

เพือ่พฒันาผลติภณัฑเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตา่งประเทศ 

และเพือ่จดัหาทนุใหก้บัชมุชนเพือ่สรา้งผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ 

นักทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ขา้ชมเป็นตวัแทนภายนอกในการส ารวจสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิีเ่ป็นป่าหรอืเรยีนรูเ้กีย่วกั

บคณุคา่ดัง้เดมิ วฒันธรรมพืน้เมอืง 

ในขณะเดยีวกนัก็เป็นตวัแทนในการน าประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิมาสูช่มุชนผ่านกจิกรรมการทดลองเ

หลา่นี ้

ผูเ้ยีย่มชม Da Bac CBT ไม่เพยีงแตมุ่่งเนน้ทีป่ระสบการณข์องชมุชนเทา่น้ัน 

แตย่งัมสีว่นรว่มในกจิกรรมอาสาสมคัร เชน่ โครงการในทอ้งถิน่ 

การเพิม่ประสทิธภิาพการท างานดา้นการศกึษาส าหรบัชมุชน 
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การสรา้งแบบจ าลอง 

● กอ่นน าโมเดลไปใชจ้รงิ 

จ าเป็นตอ้งจดัท าแบบส ารวจกอ่นความเป็นไปไดด้ว้ยการมสีว่นรว่มของผูเ้ช ีย่วชาญดา้นกา

รทอ่งเทีย่วของชมุชน รว่มกบัการปรกึษาหารอืกบัหน่วยงานทอ้งถิน่ 

● พฒันาแผนตามจ านวนนักท่องเทีย่วและความสามารถในการจดัหาในทอ้งถิน่เพือ่หลกีเลีย่

งการลงทนุและการพฒันาจ านวนมาก ระยะแรกควรท า 02 จดุ (รองรบั 2 โฮมสเตย/์จดุ) 

เพือ่ด าเนินกจิกรรมเชือ่มตอ่เสน้ทางทอ่งเทีย่ว 

● สง่เสรมิการโฆษณาชวนเชือ่เกีย่วกบัความส าคญัของรปูแบบ CBT 

เพือ่ใหช้มุชนทอ้งถิน่เขา้ใจวา่ชมุชนมบีทบาทส าคญัมาก 

เป็นองคป์ระกอบหลกัของแบบจ าลองและเป็นตวัแทนโดยตรงของการสง่ผ่านคณุคา่ของแบ

บจ าลอง CBT 

● ประสานงานการด าเนินการระหวา่งองคก์ร: โครงการ หน่วยงานทอ้งถิน่ ธรุกจิ ชมุชน 

● หน่วยงานทอ้งถิน่ก าหนดแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วโดยรวมเพือ่สรา้งพืน้ฐานส าหรบัการจดั

การอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงึดดูการลงทนุ และใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่ว 

● บูรณาการกจิกรรมในทอ้งถิน่และรายการการลงทนุในกจิกรรม CBT 

● ใหค้วามส าคญักบัการลงทนุสิง่อ านวยความสะดวกในไซตท์ีใ่ชโ้มเดล CBT 

หรอืวางแผนทีจ่ะน าโมเดลไปใช ้

รปูแบบการจดัการ 

ส าหรบัการสนับสนุนแบบจ าลองจากองคก์รและโครงการนอกภาครฐั 

นอกเหนือจากการใหค้ าปรกึษาและการสนับสนุนดา้นเทคนิคแลว้ 

ยงัจ าเป็นตอ้งเนน้ทีก่ารปรบัปรงุขดีความสามารถในการฝึกอบรมและสง่เสรมิความรู ้

ทกัษะการทอ่งเทีย่ว และคอ่ยๆ 

เพิม่ขดีความสามารถใหก้บัชมุชนเพือ่ใหช้มุชนสามารถด าเนินการตอ่ไปได ้

เพือ่รกัษารปูแบบทีย่ ัง่ยนืเมือ่โครงการไม่สามารถใชง้านไดอ้กีตอ่ไป 

พลกิโฉมรปูแบบการจดัการและเป็นเจา้ของจากชมุชนเองตามแตล่ะขัน้ตอน 

จากคณะกรรมการบรหิาร CBT สู ่ Da Bac Community Tourism Joint Stock Company 

(ปัจจบุนัคอื Da Bac Social Enterprise CBT) 

ซึง่เพิม่ความสามารถในการเชือ่มตอ่กบัการเดนิทางระหวา่งประเทศ หน่วยงาน; 

ปรบัปรงุคณุภาพของบรกิาร CBT และสรา้งความมั่นใจกลไกการแบ่งปันผลประโยชนข์องชมุชนใน 

Da Bac ในทศิทางทีเ่ป็นมอือาชพีและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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แลกเปลีย่นวตัถปุระสงคแ์ละความหมายของแบบจ าลอง CBT อยา่งสม ่าเสมอ จดักจิกรรมอบรม 

เผยแพรค่วามหมาย และลกัษณะทางจติใจของนักทอ่งเทีย่ว 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดต้ระหนักถงึการอนุรกัษแ์ละสง่เสรมิเอกลกัษณว์ฒันธรรมดัง้เดมิของชาตแิละสิง่แ

วดลอ้มความเป็นอยูข่องชมุชน อนัเป็นเกณฑใ์นการดงึดดูและรกัษาผูม้าเยอืนไดอ้ยา่งชดัเจน 

การจดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร CBT เพือ่สง่เสรมิสทิธขิองชมุชนในการเลอืกและตดัสนิใจ: 

พฒันาอนุสญัญา ระเบยีบขอ้บงัคบั และแนวทางส าหรบัการพฒันา CBT ของแตล่ะหมู่บา้น 

จดัท าชดุเคร ือ่งมอืตรวจสอบบรกิารเพือ่ใหม้ั่นใจในคณุภาพการบรกิารทีส่ม ่าเสมอ 

กลไกการตดิตามและการด าเนินงานของชมุชน 

และกลไกการกระจายผลประโยชนส์ าหรบัสมาชกิทีจ่ะมสีว่นรว่มอยา่งเปิดเผยและโปรง่ใส 

การออกแบบผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่ว 

จดัท าแบบส ารวจวเิคราะหต์ลาดเพือ่ออกแบบผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วตามความตอ้งการของตลาด 

จ าเป็นตอ้งออกแบบผลติภณัฑด์า้นการทอ่งเทีย่วใหม้เีอกลกัษณแ์ละแตกตา่งกนั 

เพือ่ใหผู้ม้าเยอืนไดส้มัผสัถงึ "เอกลกัษณ"์ ในแตล่ะจดุหมายปลายทาง 

สง่เสรมิภาพลกัษณก์ารทอ่งเทีย่ว 

● จดักจิกรรมสง่เสรมิภาพทีเ่หมาะกบัผูท้ีร่กัการส ารวจและตอ้งการสมัผสัประสบการณก์ารท่

องเทีย่วของชมุชน 

● การแบ่งปันขอ้มูลจะตอ้งเป็นความจรงิและถกูตอ้งเพือ่หลกีเลีย่งกรณีทีแ่ขกรูส้กึผดิหวงัเมือ่เ

ทยีบกบัความคาดหวงักอ่นทีจ่ะมา 

● สง่เสรมิความหมายของแบบจ าลอง CBT 

● ประสานงานกบัตวัแทนทอ่งเทีย่วเพือ่จดักจิกรรมสง่เสรมิการขายเพือ่เขา้ถงึลกูคา้ทีเ่หมาะส

มและมั่นคง นอกจากนี ้

จ าเป็นตอ้งแลกเปลีย่นขอ้มูลเป็นประจ าเพือ่อพัเดทขอ้มูลความตอ้งการของแขก 

รบัทราบ 

เราขอขอบคณุรองศาสตราจารย ์ Pham Hong Long และคณะการทอ่งเทีย่วศกึษา USSH, VNU 

Hanoi อยา่งยิง่ทีเ่ชญิเราเขา้รว่มโครงการ TOURIST ซึง่รว่มกอ่ตัง้โดยโครงการ Erasmus+ 

ของสหภาพยโุรป 
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4. กรณีเกาะเกรด็ 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ประเทศไทย 
 

 

 

กลุม่ทอ่งเทีย่วเกาะเกรด็มจีดุมุ่งหมายเพือ่สง่เสรมิกจิกรรมการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่กาะเกรด็ซึง่เป็นเกา

ะทีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดันนทบุร ี(ภาคเหนือของกรงุเทพฯ) เกาะเกรด็ซึง่เป็นบา้นของผูอ้ยูอ่าศยั 5,800 คน 

มคีวามกระตอืรอืรน้แต่ตอ้นรบันักทอ่งเทีย่วมาตัง้แตปี่ 1997 

เกาะเกรด็มสีถานทีท่อ่งเทีย่วและกจิกรรมมากมาย เชน่ เคร ือ่งป้ันดนิเผา อาหารและของหวาน 

และตลาดทีช่วนใหร้ าลกึถงึอดตี สถานทีท่อ่งเทีย่ว ประเพณี 

และเทศกาลสว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของเกาะเกรด็กบัวฒันธ

รรมมอญซึง่หาไดย้ากในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นเกาะเล็กๆ ทีเ่ขา้ถงึไดโ้ดยเรอืขา้มฟากเทา่น้ัน 

เกาะเกรด็จงึสามารถจ ากดัจ านวนนักทอ่งเทีย่วไดต้ามความพรอ้มในการคมนาคมขนสง่และความถี่

ในการใหบ้รกิาร 

การปรากฏตวัของวฒันธรรมมอญน้ันมคีวามพเิศษมาก 

เน่ืองจากชาวมอญไม่ไดค้รอบครองหรอืด ารงอยูอ่ยา่งเป็นทางการในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึงอยา่งประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม 

จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรพ์บวา่ชาวมอญกระจดักระจายอยูท่ ัว่พม่าและประเทศไทยเป็นเวลาห

ลายศตวรรษ พวกเขาเป็นหน่ึงในผูอ้าศยัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ดงัน้ันอารยธรรมและความเชือ่ทางศาสนาของพวกเขา (พุทธศาสนานิกายเถรวาท) 

จงึประทบัอยูท่ ัว่ภมูภิาค 

เกาะเกรด็เป็นหน่ึงในสถานทีไ่ม่มากนักทีว่ฒันธรรมมอญยงัคงมกีารฝึกฝนอยา่งจรงิจงัในประเทศไท

ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทศกาลปีใหม่ 2 สปัดาหใ์นเดอืนเมษายนและการท าอาหารมอญแท ้ๆ  

ไม่เพยีงแตเ่กาะเกรด็ทีจ่ดัแสดงวฒันธรรมมอญเทา่น้ัน 

แตย่งัเป็นงานแสดงเคร ือ่งป้ันดนิเผาแบบดัง้เดมิของมอญ ขวญัอามาน 

ซึง่เป็นเคร ือ่งป้ันดนิเผาเคลอืบดว้ยลวดลายทีว่จิติรบรรจง 

สนิคา้มจี าหน่ายส าหรบัใชใ้นครวัเรอืนและของทีร่ะลกึ ราคาเคร ือ่งป้ันดนิเผาเหลา่นีม้ตี ัง้แต ่ 5 บาท 

(20 เซน็ตส์หรฐั) ถงึมากกวา่หน่ึงพนับาท (33 ดอลลารส์หรฐั) 

ชมุชนไม่มคีณะท างานดา้นการทอ่งเทีย่วอยา่งเป็นทางการในการวางแผนและควบคมุกจิกรรมการ

ทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่ อยา่งไรก็ตาม 

ประชาชนรบัทราบบทบาทของสมาชกิในชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

โครงสรา้งคอ่นขา้งไม่เป็นทางการ 
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แตส่มาชกิพบปะกนัเพือ่ตดัสนิใจเกีย่วกบัประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว นอกจากนี ้

ยงัไดจ้ดัตัง้กองทนุชมุชน/หมู่บา้นเพือ่จดัการปัญหาดา้นการทอ่งเทีย่ว   

 

ปัจจบุนักจิกรรมการทอ่งเทีย่วมกีารชมุนุมกนัอยา่งมากในบางพืน้ที ่ (หมู่บา้น 6 และ 7) 

และมสีว่นรว่มประมาณ 30% ของประชากรเกาะเกรด็ อาชพีหลกัของชมุชนคอืเกษตรกรรม 

จดุประสงคข์องการทอ่งเทีย่วบนเกาะเกรด็ก็เหมอืนกบัจดุหมายอืน่ๆ คอื 

การหารายไดแ้ละเพิม่รายไดใ้หผู้อ้ยูอ่าศยั นอกจากนี ้

ชมุชนมเีป้าหมายทีจ่ะเสรมิสรา้งและสรา้งวฒันธรรมมอญขึน้มาใหม่ส าหรบัคนรุน่ใหม่ 

การมกีจิกรรมการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีใ่ด ๆ 

ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึการเพิม่ความตระหนักรูใ้นทอ้งถิน่และระดบัการมสีว่นรว่มในการปกป้องวฒันธรร

มพืน้เมอืง วฒันธรรมมอญไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู 

เทศกาลมอญตลอดทัง้ปีทีน่่าอบัอายไดร้บัการน าเสนอแกนั่กทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ.    

ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 30% 

ของประชากรเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการทอ่งเทีย่ว 

กลุม่นีป้ระกอบดว้ยเจา้ของรา้นอาหาร 

พ่อคา้แม่คา้รมิถนน เจา้ของโฮมสเตย ์

และผูใ้หบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่วอืน่ๆ อยา่งไรก็ตาม 

สว่นอืน่ๆ 

ไดป้ระโยชนท์างออ้มจากรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในฐานะซพัพลายเออรต์ลอดห่วงโซค่ณุคา่ 

เน่ืองจากผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วหลกัเกีย่วขอ้งกบัอาหารและเคร ือ่งดืม่ 

ผูข้ายจงึพึง่พาเสบยีงจากผูผ้ลติในทอ้งถิน่ เชน่ ผลไมแ้ละผกั 

ผลกระทบของกจิกรรมการทอ่งเทีย่วไดร้บัการตดิตามและควบคมุโดยองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

(อบต.) ไม่ไดก้ าหนดขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ อยา่งไรก็ตาม 

ผลกระทบของกจิกรรมการทอ่งเทีย่วอยูภ่ายใตก้ารดแูลของชาวบา้น แลว้รายงานตอ่ อบต. 

อบต.รองรบัการทอ่งเทีย่วโดยใหค้วามชว่ยเหลอืในเร ือ่งการจดัการขยะและความปลอดภยัและความ

ปลอดภยัในพืน้ที ่

แมว้า่พวกเขาจะไม่ไดเ้ช ือ่มโยงความคดิรเิร ิม่ของพวกเขากบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

แตผ่ลลพัธท์ีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่เช ือ่มโยงกบัเป้าหมาย #1 (ไม่มคีวามยากจน) และ #11 

(เมอืงและชมุชนทีย่ ัง่ยนื)   

 

ตามทีร่ะบุไวก้อ่นหนา้นีเ้กาะเกรด็เร ิม่กจิกรรมการทอ่งเทีย่วเมือ่ประมาณ 23 ปีทีแ่ลว้ 

เร ิม่ตน้ดว้ยการขายผลติภณัฑท์อ้งถิน่ (อาหารและเคร ือ่งดืม่) 
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เป็นอาหารขา้งทางและเคร ือ่งป้ันดนิเผาแบบดัง้เดมิใหก้บันักทอ่งเทีย่วซ ึง่สว่นใหญเ่ป็นอาหารในประ

เทศ 

ผลกระทบทางการเงนิในเชงิบวกจากกจิกรรมเหลา่นีไ้ดเ้พิม่การมสีว่นรว่มของทอ้งถิน่ในการผลติผ

ลติภณัฑแ์บบดัง้เดมิและของทอ้งถิน่ 

สง่ผลใหร้ายไดข้องครวัเรอืนเพิม่ขึน้ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงและโดยออ้มในอตุสาหกรรมการท่

องเทีย่ว 

วตัถดุบิในการผลติสนิคา้และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นวตัถุดบิจากพืน้ทีแ่ละแรงงาน 

ผูท้ างานรว่มกนัประมาณ 70-80% เป็นสมาชกิทอ้งถิน่ จนถงึตอนนี ้

ชมุชนไดด้ าเนินกจิกรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั แตไ่ดเ้พิม่กจิกรรม/เทศกาลทางวฒันธรรม 

เพือ่รกัษาเอกลกัษณท์างวฒันธรรมและดงึดูดนักทอ่งเทีย่วใหม้ากขึน้ 

ประมาณหน่ึงทศวรรษทีแ่ลว้ 

มกีารลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วจากบุคคลภายนอกเพือ่ตอบสนองตอ่การเตบิโตทีช่ ั

ดเจนของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในเกาะเกรด็ 

บุคคลภายนอกเหลา่นีไ้ดเ้ปิดด าเนินการสว่นใหญเ่ป็นธรุกจิอาหารและเคร ือ่งดืม่ 

โดยเฉพาะรา้นอาหารสมยัใหม่ คนในทอ้งถิน่เป็นลกูจา้งในครวัและพนักงานบรกิาร 

อาหารไดร้บัการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมของนักทอ่งเทีย่วซ ึง่ใชว้ตัถดุบิทัง้ในประเทศและ

น าเขา้ เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอลส์ าเรจ็รปูน าเขา้จากภายนอกอยา่งแน่นอน ท าใหเ้กดิการร ัว่ไหล 

อยา่งไรก็ตาม การร ัว่ไหลเหลา่นีเ้กดิขึน้ในระดบัทีน่อ้ยทีส่ดุ  

 

เน่ืองจากเป็นเกาะ 

การรเิร ิม่การจดัการขยะบนเกาะเกรด็จงึยากกวา่พืน้ทีภ่ายในประเทศอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้

ทกุวนัมกีารขนสง่ขยะ 1-2 ตนัไปยงัแผ่นดนิใหญ่ 

ในขณะทีช่มุชนรบัทราบและยอมรบัวา่ปรมิาณของเสยีน้ันสมเหตสุมผล 

แตก็่ยงัมวีธิลีดและเพิม่ประสทิธภิาพตน้ทนุและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในเกาะเกรด็ 

จะเห็นไดว้า่ปัญหาขยะในพืน้ทีเ่กาะเกรด็จะคอ่ยๆ ทวคีวามรนุแรงขึน้เน่ืองจากสภาพภมูปิระเทศ 

เน่ืองจากเป็นเกาะ ขยะสว่นใหญจ่ะไหลลงคลองหรอืแม่น า้ SOA 

ไดฝึ้กฝนกระบวนการแยกขยะและใหบ้รกิารเก็บขยะโดยมคีา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 

อยา่งไรก็ตาม ส าหรบัชาวบา้นทีก่ าลงัประสบกบัภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัเน่ืองจากโควดิ-19 

ผลกระทบและปฏกิริยิาตอบสนองรนุแรงเกนิคาด 

ผูข้ายบางรายปฏเิสธคา่ใชจ้า่ยทีต่ ่าเป็นพเิศษส าหรบัการจดัการของเสยี อยา่งไรก็ตาม 

ไม่วา่พวกเขาจะจา่ยเงนิหรอืไม่ก็ตาม SOA 

ยงัคงรกัษากจิวตัรการจดัการขยะเพือ่รกัษาพืน้ทีใ่หส้ะอาด 
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พลงังานหมุนเวยีนรวมอยูใ่นแผนพฒันาการเกษตรอยา่งครา่ว ๆ แตย่งัไม่ไดใ้ชอ้ยา่งชดัแจง้ในพืน้ที ่

อยา่งไรก็ตาม 

เกาะแห่งนีไ้ดร้บัการสนับสนุนและชว่ยเหลอืจากองคก์รขนาดใหญแ่ละหน่วยงานราชการใหใ้ชม้าตร

การอนุรกัษพ์ลงังานตา่งๆ เชน่ การตดิตัง้โคมไฟ LED บนไฟถนน 

ชาวเกาะเกรด็ตัง้เป้าทีจ่ะปฏบิตัติาม 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 

แมว้า่ในปัจจบุนัพวกเขาจะฝึกเพยีง 2Rs แรก 

แตก่จิกรรมการรไีซเคลิในเกาะเกรด็สว่นใหญเ่ป็นวธิกีารรวบรวมขยะและสง่ออก (ขาย) 

ไปยงัโรงงานรไีซเคลิในแผ่นดนิใหญ่ 

สว่นปัญหาน า้เกาะเกรด็ใชร้ะบบบ าบดัน า้ชมุชนซึง่ถอืวา่ง่ายมากๆ 

ชาวบา้นไดใ้ชร้ะบบกรองน า้แบบพืน้ฐานมาจนปัจจบุนัการประปานครหลวงไดแ้นะน าและขยายการใ

หบ้รกิารโดยการตดิตัง้ทอ่ประปาเพือ่ตอ่สายน า้จากแผ่นดนิใหญเ่พือ่คณุภาพทีด่ขีึน้และการใชง้าน

ในครวัเรอืนและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วทีน่่าเช ือ่ถอืยิง่ขึน้   

 

เน่ืองจากเกาะเกรด็ไม่ไดเ้ช ือ่มตอ่กบัแผ่นดนิใหญด่ว้ยสะพาน 

และสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยยานพาหนะทางน า้เทา่น้ัน ไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถยนตบ์นเกาะ 

ขอ้ดขีองการเป็นเกาะคอืรปูแบบการคมนาคมหลกัในเกาะเกรด็คอืมอเตอรไ์ซค ์มปีระชากรนอ้ยกวา่ 

6,000 คนเล็กนอ้ยและมมีลพษินอ้ย สง่ผลใหค้ณุภาพอากาศในพืน้ทีค่อ่นขา้งด ี

อยา่งไรก็ตาม 

ปัญหาส าคญัในการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืของเกาะเกรด็ดเูหมอืนจะเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดล ้

อม แมว้า่จะมขียะและขยะเพยีงจ านวนหน่ึงทกุวนั (ประมาณ 1 ตนัตอ่วนั) 

ซึง่ถอืวา่นอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัเมอืงใหญอ่ยา่งกรงุเทพฯ อบต. 

และชมุชนตา่งกระตอืรอืรน้ทีจ่ะแกไ้ขปัญหานี ้

พวกเขาตัง้ใจไม่ใหม้ขียะเหลอือยูใ่นชมุชนในแตล่ะวนัเน่ืองจากการสะสมของเสยีอาจท าใหเ้กดิอนัต

รายมากขึน้ในอนาคต ดงัน้ันจงึเป็นความรบัผดิชอบของ อบต. 

ในการจดัการกบัปัญหาขยะและสิง่แวดลอ้มไม่วา่คนในทอ้งถิน่จะใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิหรอืไ

ม่ทางการเงนิก็ตาม 

อบต. รว่มกบัผูอ้ยูอ่าศยัหลายราย 

ไดห้ารอือยา่งไม่เป็นทางการกจิกรรมการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามแนวทางเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากขนาดของเกาะคอ่นขา้งเล็ก (4.2 ตร.ม.) ประหยดั 

ไม่มอีะไรท าหรอืลงทนุมากนัก ตราบใดทีข่ยะทัง้หมดสามารถเคลือ่นยา้ยออกจากพืน้ทีไ่ด ้

พอใจกบัมนั 
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เน่ืองจากผูอ้ยูอ่าศยัรูส้กึวา่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืทัง้ 3 ดา้นอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 

ดงัน้ันจงึไม่มกีารรบัรูผ้ลกระทบดา้นลบอยา่งเปิดเผย ยิง่ไปกวา่น้ัน แง่มุมทางสงัคมและวฒันธรรม 

(วฒันธรรมมอญ) ดเูหมอืนจะโดดเดน่เน่ืองจากไดร้บัการอนุรกัษ ์ สรา้งขึน้ใหม่ 

และมคีา่นิยมจากคนรุน่หลงั 

ศกัยภาพในการพฒันาเกาะเกรด็ใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมมแีนวโนม้ด ี

เน่ืองจากมทีรพัยากรมนุษยท์ีม่ทีกัษะและแทจ้รงิและมรดกทีจ่บัตอ้งไดใ้นพืน้ที ่ 

 

ลอ่งเรอืทีส่ าคญัเพือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืในเกาะเกรด็เป็นความรว่มมอืระหวา่งผูม้สีว่

นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ ไดแ้ก ่ ผูอ้ยูอ่าศยั หน่วยงานของรฐั และเจา้ของธรุกจิ 

ความเป็นผูน้ าและความไวว้างใจมบีทบาทส าคญัในการชีน้ าฝ่ายตา่งๆ 

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายบางอยา่ง ในกรณีนี ้ อบต. 

และผูน้ าชมุชนบางสว่นท างานอยา่งตอ่เน่ืองโดยใชก้ารทอ่งเทีย่วเป็นเป้าหมายในการปรบัปรงุคณุภ

าพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยั ขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัคอืตน้ทนุและคณุภาพ 

ดว้ยการน าเสนอประสบการณท์ีใ่กลเ้คยีงกนัเมือ่เทยีบกบัจดุหมายปลายทางอืน่ ๆ ทีไ่กลออกไป 

นักทอ่งเทีย่วจงึใชจ้า่ยนอ้ยลงเมือ่เดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางทีใ่กลก้วา่ นอกจากนี ้

การใชส้ว่นผสมและวสัดโุดยซพัพลายเออรใ์นทอ้งถิน่เพือ่ผลติผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่น้ันมคีวามคุม้ค่

า 

อาจเป็นเร ือ่งยากทีจ่ะน าไปใชก้บัปลายทางอืน่ทีใ่หญก่วา่ซ ึง่ผูข้ายภายนอกสามารถเขา้สูต่ลาดไดอ้

ยา่งง่ายดาย คณุภาพของประสบการณก็์เป็นจดุแข็งเชน่กนั 

เน่ืองจากเป็นหน่ึงในผูส้บืทอดวฒันธรรมมอญจ านวนไม่มากนักในโลก 

ชมุชนไดฟ้ื้นฟูวฒันธรรมทีด่เูหมอืนจะสญูหายและด าเนินชวีติตามน้ัน 

วฒันธรรมของพวกเขาไม่ไดม้ไีวส้ าหรบัการแสดงหรอืการพกัผ่อนหยอ่นใจเทา่น้ัน 

 

แนวทางปฏบิตัแิละกจิกรรมการทอ่งเทีย่วสว่นใหญใ่นเกาะเกรด็สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาที่

ย ัง่ยนื แมว้า่จะไม่ไดว้างแผนทีจ่ะปฏบิตัติาม SDGs ในตอนแรกก็ตาม 

ดว้ยการรวมการทอ่งเทีย่วเป็นเคร ือ่งมอืในการเพิม่รายไดใ้นแบบทีพ่วกเขาท า ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 

มนัเกอืบจะตอบสนองตอ่เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยอตัโนมตั:ิ "ไม่มคีวามยากจน", 

"ความหวิเป็นศูนย"์, "สขุภาพทีด่แีละความเป็นอยูท่ีด่"ี, “เมอืงและชมุชนทีย่ ั่งยนื” และ 

“การบรโิภคและการผลติอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ” ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งจะรวมอยูใ่นการตดัสนิใจเสมอ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฝ่ายทีส่ าคญั 

โดยปกตกิารสือ่สารจะผ่านการประชมุทีเ่ป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ 

เน่ืองจากผูอ้ยูอ่าศยัสว่นใหญรู่จ้กักนัในฐานะสมาชกิในครอบครวัหรอืเพือ่น นอกจากน้ัน SAO 
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ยงัท าหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานในการเผยแพรข่อ้ความหรอืการตดัสนิใจส าหรบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทั้

งหมด  

 

เกาะเกรด็เป็นตวัอยา่งของชมุชนเล็กๆ 

ทีช่าวบา้นอาจไม่คอ่ยตระหนักดถีงึผลกระทบของการพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

แตก่ลยทุธแ์ละการเตบิโตดา้นการทอ่งเทีย่วมกีารวางแผนและตดิตามโดยทัง้ผูอ้ยูอ่าศยัและหน่วยงา

นของรฐั 

ขอ้ไดเ้ปรยีบทีช่ดัเจนของเกาะเกรด็คอืความเหนือกวา่ของคนคอืสมาชกิในครอบครวัหรอืเกีย่วขอ้ง

กนัหรอืมรีากเดยีวกนั ดงัน้ันจงึรองรบัการสรา้งความไวว้างใจในหมู่พวกเขา นอกจากนี ้ ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นเอกลกัษณท์ าใหเ้กาะเกรด็ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

 

ส าหรบัจดุหมายปลายทางทีค่อ่นขา้งคลา้ยคลงึกนัในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

สิง่ทีส่ามารถท าไดค้อืความรว่มมอืทีด่รีะหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

การยอมรบัและตระหนักถงึมรดกทีแ่ทจ้รงิของพวกเขา 

และการใชว้ตัถดุบิและบรกิารทีผ่ลติในทอ้งถิน่ 

ขนาดของจดุหมายปลายทางยงัมบีทบาทส าคญัในการก าหนดและจ ากดัการเตบิโตของการทอ่งเที่

ยวซึง่สง่ผลใหเ้กดิกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีส่ามารถจดัการไดใ้นพืน้ที ่

เกาะเกรด็มคีณุลกัษณะทีโ่ดดเดน่ในขณะทีร่วมเอาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพร

ะเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 สง่เสรมิความยัง่ยนืส าหรบัคนรุน่อนาคต     
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ประเดน็ปัจจบุนัเกีย่วกบักลยุ

ทธก์ารท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยื

นและนวตักรรมการจดัการ

ทางการเงินในเอเชยีและยุโ

รป 
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1. การพฒันาการท่องเท.ียวโดยชมุชนและผลติภ ั

ณฑท์อ้งถ.ิ นของชมุชนมุสลมิ กรณีศกึษา 

บา้นบางหวาน ต าบลกมลา 

มหาวท ิยาลย ัสงขลานครนิทร ์ 
 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ประเทศไทย  

 

 

การทอ่งเทีย่วเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย 

ไม่กีปี่ทีผ่่านมารายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วมแีนวโนม้เพิม่ขึน้จากปี 2554 เป็นปี 2558 ประมาณ 15.2% 

(กรมการทอ่งเทีย่วของประเทศไทย) ในขณะเดยีวกนั โดยทัว่ไปเมือ่การทอ่งเทีย่วเตบิโตขึน้ 

สิง่แวดลอ้มจะถกูท าลายในระยะยาว CBT 

เป็นหน่ึงในปณิธานในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละปรบัปรงุชมุชนทอ้งถิน่เน่ืองจากความรว่

มมอืกบัชมุชนและคนในทอ้งถิน่ทีรู่จ้กัทรพัยากรธรรมชาตใินจดุหมายปลายทางโดยเฉพาะเป็นอยา่

งด ี

ชมุชนบา้นบางหวาน ตัง้อยูท่ี ่ 75/60 ม.1 ถ.น า้ตก ต.กมลา อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต 

ซึง่เป็นหน่ึงในชมุชนทอ้งถิน่ในกมลา จ.ภเูก็ต ทีย่งัคงความดัง้เดมิไวเ้ป็นวถิชีวีติ อาหารพืน้เมอืง 

อาชพีทอ้งถิน่. ประการแรก 

บา้นบางหวานเป็นวสิาหกจิชมุชนโดยหน่ึงในสมาชกิในชมุชนเป็นผูน้ าวสิาหกจิ 

มทีรพัยากรมากมาย เชน่ น า้ตก ชมุชนทอ้งถิน่ ภเูขาทีอ่ดุมสมบูรณ ์

ไมโ้บราณซึง่ขึน้ทะเบยีนโดยทางราชการ) ประวตัชิมุชนและวถิชีวีติทอ้งถิน่ของชาวมุสลมิ 

หลงัจากการทอ่งเทีย่วเตบิโตขึน้ พวกเขาก็พฒันาชมุชนของตนใหเ้ป็นการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 

จงึมสีโลแกนเกีย่วกบั CBT วา่ “สมัผสัออ้มกอดของขนุเขา กอดทะเลอนัดามนั ชมุชนพอเพยีง”  
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ภาพ ชมุชนพอเพยีงบา้นบางหวาน                                                              

     

 

ดงัน้ัน 

ชมุชนจงึสามารถมแีนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มในการอนุรกัษห์รอือนุรกัษท์รพัยากรธรร

มชาตทิีม่อียูใ่หค้นรุน่หลงัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

งานวจิยันีพ้ยายามปรบัแตง่แนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มส าหรบับา้นบางหวาน 

เพือ่รกัษาทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู ่ 

 

 

● เพือ่ระบุปัญหาสิง่แวดลอ้มส าหรบัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนทีบ่า้นบางหวาน 

● เพือ่ศกึษาการปฏบิตักิารทอ่งเทีย่วสเีขยีวกบัทีอ่ยูอ่าศยัในทอ้งถิน่เพือ่การทอ่งเทีย่วโดยชมุ

ชนทีบ่า้นบางหวาน  

 

พืน้ทีก่มลาเป็นหน่ึงในชายหาดทีไ่ดร้บัความนิยมในจงัหวดัภเูก็ต มสีถานบนัเทงิหลายแห่ง เชน่ 

ภเูก็ตแฟนตาซ ี (ทีน่ี่เป็นเพยีงงานเดยีวและงานแสดงสตัวท์ีใ่หญท่ีส่ดุในภเูก็ต) รา้นอาหาร 

สถานบนัเทงิยามค ่าคนื โรงแรมหร ูชายหาด และสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์บา้นบางหวาน ตัง้อยูท่ี ่

75/60 ม.1 ถ.น า้ตก ต.กมลา อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต ตดิกบัหาดป่าตองและบรหิารงานโดยต าบลกมลา 

สนิคา้ขึน้ช ือ่ของบา้นบา้นหวาน คอื Garcinia Cambogia 

ซึง่เป็นหน่ึงในสว่นผสมในการปรงุอาหารไทย ต าบลกมลาม ี 6 ชมุชน 

แตล่ะชมุชนใชท้รพัยากรธรรมชาตเิหมอืนกนั แตบ่า้นบางหวานเป็นทรพัยากรหลกัของทกุชมุชน 

บา้นบางหวานม ี (1) 

น า้ตกซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าหรบันักทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่และนักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ (2) 
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เขือ่นขนาดเล็กทีผ่ลติน า้เพือ่การบรโิภคใหก้บัทกุชมุชน (๓) รกัษม์รกต ซึง่เป็นไมเ้กา่แกอ่าย ุ200 ปี 

ทีท่างราชการขึน้ทะเบยีนไว ้ เป็นตน้ (4) 

เสน้ทางศกึษาธรรมชาตทิีเ่ป็นเสน้ทางเดมิส าหรบัขา้มต าบลในกมลา กะหลมิ และกะทู ้ (๕) 

ความรูเ้กีย่วกบัขนมพืน้บา้น อาหาร รวมทัง้ประเพณีดัง้เดมิของชาวมุสลมิ 

สมาชกิในชมุชนเกอืบจะเป็นมุสลมิและมวีถิชีวีติทีเ่ป็นเอกลกัษณแ์ละผลติภณัฑส์ าหรบัชาวมุสลมิ 

ดงัน้ันสมาชกิในชมุชนบา้นบางหวาน หมู่ที ่ 1 

จงึมคีวามสามคัคปีรองดองและมผีูน้ าชมุชนทีย่ิง่ใหญใ่นการบรหิารชมุชนและสมาชกิอยา่งถกูวธิ ี

นอกจากนี ้

หน่วยงานปกครองสว่นทอ้งถิน่และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไดร้ว่มมอืกบัชมุชนทอ้งถิน่โดยสนับส

นุนใหเ้ป็นทนุในเกอืบทกุกจิกรรม เชน่ แผนพฒันาจงัหวดัภเูก็ตและการวางต าแหน่งเชงิยทุธศาสตร ์

กจิกรรมทอ่งเทีย่วทีด่ าเนินการเป็นเสน้ทางเดนิป่าระดบัชาตสิูน่ า้ตกและรกัะมรกต 

การท าผา้มดัยอ้มตามสปีระจ าชาต ิ ศูนยแ์ลกเปลีย่นความรู ้ OTOP (หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ)์ 

เกีย่วกบัสม้แขก เมือ่ชมุชนมรีายไดม้ากขึน้ 

พวกเขาก็ตอ้งรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มเพือ่รกัษาไวใ้นระยะยาว ดงัน้ัน 

งานวจิยันีจ้งึตอ้งการระบุปัญหาสิง่แวดลอ้มในบา้นบางหวาน ม.1 

ทีส่นับสนุนผลกระทบจากจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้จากการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 

ในขณะเดยีวกนังานวจิยันีก็้ไดพ้ยายามศกึษาและประเมนิการปฏบิตักิารทอ่งเทีย่วสเีขยีวเชงิปฏบิตัิ

ส าหรบัการทอ่งเทีย่วเชงิชมุชนในบา้นบางหวาน ม.1 

 

งานวจิยันีด้ าเนินการสมัภาษณเ์ชงิลกึกบัสมาชกิชมุชนทีส่ าคญัทัง้หมด 

สมาชกิชมุชนคนส าคญัไดใ้หข้อ้มูลเสรมิมากมาย ชมุชนนีม้ชี ือ่อยูใ่นแอปพลเิคชนัของ เนคเทค 

ซึง่มชี ือ่วา่ “จอืบา้นน า้เมอืง” แอปพลเิคช ัน่นีเ้ป็นพจนานุกรมภาษาองักฤษ-ไทย 

ครอบคลมุทกุชือ่ประเทศ เมอืงหลวง และทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรก์ารเมอืง รวมทัง้ช ือ่จงัหวดั อ าเภอ ต าบล 

และเขตปกครองพเิศษทัง้หมด 1,500 ชือ่ในประเทศไทย 

คณุสามารถส ารวจชือ่เหลา่นีผ้่านการคน้หาโดยตรงโดยใชช้ ือ่บางสว่นเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษา

ไทย และตดิตามการคน้หาของคณุดว้ยบนัทกึประวตั ิ เหมาะอยา่งยิง่กบัความตอ้งการของนักเรยีน 

คร ู อาจารย ์ และผูท้ีต่อ้งการการอา้งองิชือ่ทางภมูริฐัศาสตร ์

ชมุชนแห่งนีอ้ดุมไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตมิากมาย เชน่ ภเูขา หางธรรมชาต ิ

ซึง่เช ือ่มตอ่ระหวา่งต าบลใกลเ้คยีงเชน่ ป่าตอง พืน้ทีก่ะทู ้

ขอ้มูลทัง้หมดน้ันถกูบนัทกึไวใ้นเอกสารแลว้ ในเอกสารมขีอ้มูลบางอยา่งเกีย่วกบัอาหารพืน้เมอืง 

ชมุชนนีน้ าความรูนี้ไ้ปประยุกตใ์ชใ้นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเป็นช ัน้เรยีนท าขนมพืน้เมอืง เชน่ อาโปง 

ขนมเดอืน และอาหารพืน้เมอืง รวมถงึการแปรรปูสมุนไพร มผีลติภณัฑม์ากมาย เชน่ 

แชมพูสมุนไพรไทย สบู่เหลวจากสมุนไพรไทย น า้ยาลา้งจานจากสมุนไพรไทย 

ดงัน้ันผลติภณัฑท์ัง้หมดทีส่าธติส าหรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่ว” และยงักลา่วถงึ 
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“แผนพฒันาตัง้แตก่อ่ตัง้เพือ่ ตวัอยา่งการแบ่งเขตสถานบนัเทงิ เชน่ หมู่ 1,2,4,5 

หา้มเปิดสถานบนัเทงิ (เชน่ บาร ์ผบั) เพราะคนในชมุชนนีเ้กอืบจะเป็นมุสลมิ และยงัมรีา้นสะดวกซือ้ 

เชน่ 7-11 แฟมลิีม่ารท์ ทีห่า้มเขา้ ม.1,2,4,5 รวมถงึคนในทอ้งถิน่และเคร ือ่งแตง่กายของนักทอ่งเทีย่ว 

จ าเป็นตอ้งแตง่กายใหเ้หมาะสมภายในหมู่ที ่1,2,4,5 

ประการแรกสมาชกิในชมุชนใชเ้สน้ทางตน้ทางและไม่สามารถเขา้ถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วและการท าแ

ผนทีท่อ่งเทีย่วเป็นแผนทีโ่ดยรวมส าหรบัพืน้ทีก่มลาทัง้หมดเทา่น้ัน 

หลงัจากสมคัรเป็นชมุชนทีเ่นน้การทอ่งเทีย่วแลว้ ทกุชมุชนไดแ้ยกออกเป็น 4 ชมุชน ไดแ้ก ่นกแล 

นาคา บางหวาน และหวัควน ชมุชนทัง้ 4 

แห่งแยกกนัจดัการแตล่ะชมุชนและจดัท าแผนทีท่อ่งเทีย่วของตนเอง แตร่วม 4 

ชมุชนเขา้ดว้ยกนัเพือ่เสนอชือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วกมลาตามชมุชนโดยไดร้บัการสนับสนุนจากองค ์

การบรหิารสว่นต าบลกมลา (สว่นทอ้งถิน่) 

โดยมตีวัแทนชมุชนเป็นนางศุภสมีาและนางวรรณาจากชมุชนบางวนั นางวลัยา 

และนางกิง่แกว้จากชมุชนนาคา, คณุลดัดา และ คณุวรรณา จากชมุชนหวัควน และคณุ มนีา 

และคณุมสัสรุ ี จากชมุชนนกแล” “ทกุชมุชนไดพ้ฒันาทศันียภาพและสถานทีท่อ่งเทีย่วแตล่ะแห่ง 

และไดช้ ือ่วา่ 1) ชมุชนบางหวานเป็นทุง่ใน ภเูขา (สวนในหุบขาว) 2) ชมุชนหวัควน 100 ปี 

ตน้สม้แขก (ตน้สม้เคยรอยปี) 3) ชมุชนนกแล ตะวนัลบัฟ้า ป่าไหลสายแร ่ 4) 

ชมุชนนาคาเป็นประตสููก่มลา (พระตูส่กุมลา ณ นาคา). อบต.กมลา (สว่นทอ้งถิน่) 

รว่มกบัตวัแทนชมุชน ไดแ้ก ่ คณุศุภสมีา และคณุวรรณา จากชมุชนบางวนั คณุวลัยา และ 

คณุกิง่แกว้ จากชมุชนนาคา คณุลดัดาและคณุวรรณา จากชมุชนหวัควน และคณุมนีาและ 

คณุมสัสรุ ี จากชมุชนนกแล 4 

ชมุชนมผีลงานโดดเด่นดา้นการทอ่งเทีย่วส าหรบัชมุชนบางหวานมกีารทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

ประเพณี และขนมพืน้บา้น ชมุชนนีม้แีหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม (เชน่ ภเูขา น า้ตก ปราชญช์มุชน 

ความรู ้วถิชีวีติทอ้งถิน่ และสือ่ตา่งๆ'' 

จากน้ันสมาชกิในชมุชนไดร้บัการพจิารณาเกีย่วกบัขดีความสามารถในการรองรบัตัง้แตด่ าเนินกา

รทอ่งเทีย่วโดยชมุชน แต่สมาชกิในชมุชนไม่มสีว่นในการควบคมุขดีความสามารถในการรองรบั 

ในขณะน้ันเมือ่สมาชกิในชมุชนและเจา้หนา้ทีข่องรฐัไดพ้บปะและระดมความคดิกนัเกีย่วกบัขดีควา

มสามารถแลว้ การประชมุสง่ผลใหช้มุชนมตีวัแทนดแูลสถานทีท่อ่งเทีย่วแตล่ะแห่ง เชน่ 

เสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิน า้ตกกมลา ศูนยก์ารเรยีนรู ้และรกัาโมดก 

ส าหรบัปัจจบุนัชมุชนก าหนดความสามารถในการรองรบัเป็นกลุม่เล็ก ๆ ไม่เกนิ 10 

คนตอ่คร ัง้ตอ่พืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

แตท่างชมุชนไดจ้ดักลุม่นักทอ่งเทีย่วกลุม่ใหญโ่ดยแจกจา่ยตามสถานทีท่อ่งเทีย่วแตล่ะแห่ง 

อกีทางหน่ึงชมุชนไดแ้จง้นักทอ่งเทีย่ววา่เป็นนักเดนิทางแบบกลุม่กอ่นจะมาถงึ แต่มนัีกทอ่งเทีย่ว 

FIT นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาพกัผ่อนทีไ่ปเยีย่มชมสถานทีท่อ่งเทีย่วโดยไม่ไดจ้องลว่งหนา้ 
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จะไม่ทราบถงึความสามารถในการรองรบั 

ถงึแมว้า่ชมุชนนีจ้ะมแีผนการเกีย่วกบัการกระจายนักทอ่งเทีย่วเน่ืองจากชมุชนนีต้อ้งป้องกนัผลกระ

ทบตอ่สิง่แวดลอ้มในแตล่ะสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แตแ่ผนไม่ถกูตอ้งและเกดิความขดัแยง้ขึน้บา้งเน่ืองจากรายไดแ้ละความรบัผดิชอบในแตล่ะสถานที่

ทอ่งเทีย่ว 

ในดา้นการลดผลกระทบดา้นลบจากกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว เชน่ ของเสยี สิง่ปฏกิลู มลภาวะทางเสยีง 

การเขา้ครอบครองสิง่ของตา่งๆ 

ชมุชนตระหนักดถีงึการอนุรกัษแ์ละลดผลกระทบจากการรบันักทอ่งเทีย่วอยูเ่สมอ 

ชมุชนมถีงัขยะแยกขยะเป็นขวดแยก 

อกีทัง้กจิกรรมจากการทอ่งเทีย่วชมุชนตระหนักถงึสิง่แวดลอ้มจงึใชผ้งซกัฟอก สยีอ้ม น า้ยาลา้งจาน 

และสบู่ทีผ่ลติจากธรรมชาตเิกอืบทัง้หมด 

ทกุปีชมุชนรว่มกบัอบต. ชมุชนนีม้เีจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบจงัหวดัภเูก็ตแทน 

ดงัน้ันผูน้ าชมุชนหรอืนักปราชญช์มุชนจะรบัผดิชอบและรว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั ในทางกลบักนั 

ชมุชนแห่งนีไ้ดน้ าเสนอโครงการประจ าปีหรอืการบ ารงุรกัษาสถานทีท่อ่งเทีย่วแตล่ะแห่งในแตล่ะปีห

มุนเวยีนกนัไป ชมุชนไดน้ าเสนอตอ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพือ่รบัการสนับสนุนจากพวกเขา 

เมือ่โครงการไดร้บัการอนุมตั ิ บางคร ัง้ อบต. 

จะจดัหาทนุหรอือปุกรณห์รอืวสัดดุว่นเกีย่วกบัโครงการของตน อยา่งไรก็ตาม 

การบ ารงุรกัษาหรอืโครงการสว่นใหญท่ าโดยการมสีว่นรว่มของสมาชกิในชมุชน 

บางคร ัง้รว่มมอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชมุชนใกลเ้คยีง เชน่ รา้นอาหาร โรงแรม บรษิทัทวัร ์เป็นตน้ 

ชมุชนนีม้แีนวปฏบิตัจิรงิเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

ชมุชนนีม้สีนิคา้มากมายน าเสนอแกนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ อาโปง - มะพรา้วน่ึงเนือ้มะพรา้ว- 

ขนมเดอืนและทะเลทรายทอ้งถิน่โดยใชก้จิกรรมช ัน้เรยีนท าอาหาร 

การแปรรปูจากสมุนไพรเป็นอกีผลติภณัฑห์น่ึงทีน่ าเสนอเป็นแชมพูสมุนไพรไทย 

สบู่เหลวจากสมุนไพรไทย น า้ยาลา้งจานจากสมุนไพรไทย 

ดงัน้ันผลติภณัฑท์ัง้หมดทีแ่สดงไวส้ าหรบักจิกรรมทอ่งเทีย่ว นอกจากนี ้

การแปรรปูผลไมเ้ป็นผลติภณัฑช์มุชนประเภทหน่ึง เชน่ ทเุรยีนดอง สม้แขกแหง้ 

(สว่นผสมส าคญัส าหรบัอาหารทอ้งถิน่) หากไม่มกีารท าอาหาร 

ชมุชนก็มปีระเพณีของชาวมุสลมิในการเฉลมิฉลองคนืที ่ 27 

ส าหรบัเดอืนถอืศลีอดในศาสนาอสิลาม ประเพณีของชาวคตีนั พธิตีอ้นรบัเดอืนรอมฎอน 

(เดอืนถอืศลีอด) ชมุชนจะตรวจสอบซ า้อยา่งนอ้ยทกุๆ 2 ปี 

เน่ืองจากสถานทีท่อ่งเทีย่วในชมุชนมคีวามเกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติของพวกเขา 

ชมุชนใชใ้บปลวิเป็นเคร ือ่งมอืในการน าเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรและขอ้มูลบางอยา่

งลว่งหนา้แกนั่กทอ่งเทีย่ว ระหวา่งกจิกรรมทอ่งเทีย่ว 
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ชมุชนไดจ้ดัใหม้สีมาชกิในชมุชนหรอืมคัคเุทศกใ์หข้อ้มูลบางอยา่งแกพ่วกเขา เชน่ 

ช ัน้เรยีนท าอาหาร กจิกรรมยอ้มผา้ โดยการน าเสนอ การเขา้รว่ม และการบรรยาย นอกจากนี ้

ชมุชนไดต้รวจสอบขอ้มูลชมุชนอกีคร ัง้แตไ่ม่มทีกุปี 

ชมุชนมใีบปลวิเกีย่วกบัชมุชนรวมทัง้การท าแผนทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่ว อยา่งไรก็ตาม 

ชมุชนไม่มศีูนยก์ารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม ทกุวนันีเ้มือ่ชมุชนมกีจิกรรมทอ่งเทีย่ว 

ชมุชนก็จะจดัทีบ่า้นนักปราชญข์องชมุชน 

อยา่งไรก็ตาม ชมุชนไดแ้จกจา่ยอยา่งนอ้ย 1 ชอ่งทางในการแจกจา่ยกจิกรรมเป็นเพจ Facebook 

และชมุชนไดร้ว่มมอืกบัพนัธมติรของพวกเขาในฐานะโรงแรมบางแห่งในเขตกมลา รา้นอาหาร 

และผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว 

ชมุชนไดร้ว่มมอืกบัโรงแรมและรา้นอาหารในพืน้ทีก่มลาเพือ่สนับสนุนชมุชนโดยใชท้รพัยส์นิของต

นเป็นชอ่งทางหน่ึงในการจ าหน่ายใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 

โรงแรมและรา้นอาหารใสโ่ฆษณาของชมุชนและใบปลวิ และเมือ่ชมุชนมโีครงการ 

ชมุชนจะรว่มมอืกบัโรงแรมเพือ่สนับสนุน เชน่ ป้ายมสัยดิ เป็นตน้ 

บางคร ัง้เมือ่โรงแรมตอ้งการจดัระเบยีบ CSR พวกเขาก็จดัระเบยีบรว่มกบัชมุชนนี ้ อยา่งไรก็ตาม 

ชมุชนนีไ้ม่มศีูนยก์ลางการทอ่งเทีย่วภายในชมุชน    

ชมุชนไดจ้ดักจิกรรมทอ่งเทีย่วแจกภมูปัิญญานักทอ่งเทีย่ว 

โดยใชก้จิกรรมทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้รว่มเป็นช ัน้เรยีนท าอาหารพืน้บา้น ขนมพืน้บา้น 

แตจ่ะเตรยีมไวส้ าหรบันักทอ่งเทีย่วกลุม่ กจิกรรมทอ่งเทีย่วเกอืบทัง้หมดมาจากวถิชีวีติของชมุชน 

ไดแ้ก ่การท าอาหารทอ้งถิน่ ประเพณีทอ้งถิน่ และสวนป่า 

นอกจากนี ้ ชมุชนยงัมกีจิกรรมประจ าปี เชน่ Big Cleaning Day ในชมุชน โดยรว่มมอืกบัอบต. 

โรงแรม รา้นอาหาร และสมาชกิในชมุชนท าความสะอาดพืน้ทีก่มลา 

ระหวา่งกจิกรรมมกีารน าเสนอขอ้มูลทรพัยากรของชาต ิ

ในอดตีมกีจิกรรมมรดกวถิชีวีติทอ้งถิน่ยอ้นยุคเพือ่น าเสนอผลติภณัฑข์องชมุชนทัง้หมด 

โดยเฉพาะการรณรงคค์ร ัง้นีเ้พือ่พฒันาชมุชนใหเ้ป็นพืน้ทีพ่ฒันาใกลเ้คยีงเขือ่นในศูนยช์มุชนใหเ้ป็

นสวนสาธารณะชมุชนส าหรบัท ากจิกรรมทอ่งเทีย่ว ออกก าลงักาย ฯลฯ 

โดยสมาชกิในชมุชนมสีว่นรว่มอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตใินชมุชน 

และในแตล่ะสถานทีท่อ่งเทีย่วก็มตีวัแทนจากสมาชกิในชมุชนคอยดแูล นอกจากนี ้

กจิกรรมประจ าปีสว่นใหญร่วมถงึโครงการ CSR ยงัไดร้ว่มมอืกบัองคก์ร อบต. โรงแรม 

รา้นอาหารใกลเ้คยีง และรวมถงึสมาชกิในชมุชนดว้ย 

 

การศกึษานีส้รปุวา่การพฒันา CBT และผลติภณัฑท์อ้งถิน่ของชมุชนมุสลมิ บา้นบางหวาน กมลา 

กจิกรรมการทอ่งเทีย่วมคีวามเหมาะสมส าหรบัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนในองคป์ระกอบเหลา่นี ้ เชน่ 
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การแบ่งเขตกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว ขดีความสามารถ การพฒันาและบ ารงุรกัษาพืน้ทีช่มุชน 

การจดัการทรพัยากร และเผยแพรภ่มูปัิญญาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิกนั่กทอ่งเทีย่ว 

การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ ในทางกลบักนั 

ชมุชนไม่ไดป้รบัองคป์ระกอบสดุทา้ยใหเ้ป็นความตระหนักรูท้ีม่นัียส าคญัตอ่ทรพัยากรธรรมชาตกิบั

การทอ่งเทีย่ว 

อยา่งไรก็ตาม 

แมแ้ตส่มาชกิในชมุชนก็รบัทราบและเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มเมือ่รบันั

กทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 

มผีูอ้พยพจากถิน่ทีอ่ยูข่องคนไทยหรอืคนทีไ่ม่ใชช่าวไทยเขา้มาในชมุชนเพือ่เดนิทางและท างาน 

บางคร ัง้ ชมุชนไม่สามารถควบคมุพฤตกิรรมของตนเองได ้

และไม่สามารถใหค้วามรูแ้กผู่อ้พยพทกุคนวา่ตอ้งทิง้ขยะหรอืขยะลงในถงัขยะแยกสว่นอืน่ๆ 

แสดงใหเ้ห็นวา่มผีูอ้พยพเขา้มาบางสว่นและนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิเขา้มาไม่ปฏบิตัติามระเบยีบของชมุช

น เน่ืองจากชมุชนไม่มป้ีายขอ้มูลนักทอ่งเทีย่วเกีย่วกบักฎระเบยีบของชมุชน 

และชมุชนไม่มศีูนยก์ลางการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสมซึง่สามารถใหข้อ้มูลแกนั่กทอ่งเทีย่วไดแ้ละไม่มเีจ ้

าหนา้ทีช่มุชนคอยดูแลสถานทีท่อ่งเทีย่วแตล่ะแห่งในเวลากลางวนัเน่ืองจากการกระจายรายไดจ้าก

นักทอ่งเทีย่วในแตล่ะพืน้ทีไ่ม่เทา่กนั    
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2. ท่องเทีย่วตกปลาเชงินนัทนาการ 

เขือ่นแม่งาดสมบูรณช์ล 

อทุยานแหง่ชาตศิรลีานนา เชยีงใหม่ 
 

มหาวทิยาลยัพายพั ประเทศไทย 

 

2.1. บทน า 

อทุยานแห่งชาตศิรลีา้นนาถกูก าหนดใหเ้ป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งที ่ 60 ของไทยในปี 1989 

อทุยานแห่งนีซ้ ึง่ใหญเ่ป็นอนัดบั 8 ของประเทศไทย ครอบคลมุพืน้ทีภ่เูขา 1,406 ตารางกโิลเมตร 

และรวม 3 อ าเภอของจงัหวดัเชยีงใหม่ ไดแ้ก ่ แม่แตง พรา้ว และเชยีงดาว. 

อทุยานแห่งชาตมิสีตัวป่์ามากมายและป่าไมเ้ขยีวขจซี ึง่เป็นแหลง่ก าเนิดของแม่น า้สาขาตา่งๆ 

ของแม่น า้ปิง 

เขือ่นแม่งาดสมบูรณช์ลตัง้อยูภ่ายในอทุยานแห่งชาตศิรลีา้นนาและเป็นเขือ่นทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 6 

ของประเทศไทย อา่งเก็บน า้ของเขือ่นตัง้อยูร่ะหวา่งป่าแม่งาดและป่าแม่แตง ครอบคลมุพืน้ที ่ 1,281 

ตารางกโิลเมตร 

เดมิทเีขือ่นและอา่งเก็บน า้ถกูสรา้งขึน้เพือ่จดัหาน า้เพือ่การชลประทานส าหรบัทุง่เกษตรกรรมและเพื่

อบรรเทาอทุกภยัแกลุ่ม่น า้ปลายน า้ เมือ่เวลาผา่นไป 

อา่งเก็บน า้ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมการเลีย้งปลา 

เขือ่นแม่งาดสมบูรณช์ลอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจของรฐับาลและหน่วยงานทอ้งถิน่หลายแห่ง 

รวมทัง้หน่วยงานของอทุยานแห่งชาต ิ การชลประทาน พลงังาน การประมง 

ตลอดจนรฐับาลทอ้งถิน่และตวัแทนชมุชนทอ้งถิน่ 

ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของโครงการ TOURIST 

มหาวทิยาลยัพายพัไดจ้ดัใหม้กีารปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัหลายรายทีเ่กีย่วขอ้งกบักิ

จกรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่ขือ่น กลุม่เหลา่นีร้วมถงึทีท่ าการอทุยานแห่งชาต ิ เจา้ของเรอืบา้น 

ชาวประมงพืน้บา้น และสมาชกิชมรมเรอืเชยีงใหม่ และชมรมเรอืคายคัเหนือ 

การใหค้ าปรกึษามวีตัถปุระสงคเ์พือ่ระบุประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วและส ารวจวธิกีารแกไ้ขปั

ญหาดงักลา่วอยา่งยัง่ยนื  

2.2. การพฒันาเป็นจดุหมายปลายทางการท่องเทีย่ว 

อา่งเก็บน า้เขือ่นแม่งาดสมบูรณช์ลมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตหิลายแห่ง เชน่ น า้ตก ถ า้ 

และเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิอา่งเก็บน า้ยงัมแีพลอยน า้แบบดัง้เดมิซ ึง่มที ัง้ทีพ่กัขัน้พืน้ฐานและหรหูรา 

และใชเ้ป็นฐานส าหรบัการเดนิทางประจ าวนัไปยงัสว่นตา่งๆ 
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ของอา่งเก็บน า้ตลอดจนกจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ในทอ้งถิน่ เชน่ พายเรอืคายคั เดนิป่า 

และลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์ บงักะโลลอยน ้าตัง้อยูร่อบๆ อา่งเก็บน า้เป็นหมู่คณะ 

และมรีา้นอาหารทีใ่หบ้รกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่โดยเนน้การท าอาหารทีเ่สริฟ์ปลาจากฟารม์เลีย้งป

ลาในทอ้งถิน่ ในปี 2562 มผีูเ้ยีย่มชมอทุยานแห่งชาตแิละอา่งเก็บน า้ประมาณ 35,000 - 40,000 คน 

สรา้งรายไดป้ระมาณ 100,000,000 บาท ซึง่ประมาณ 90% ถกูใชไ้ปบนเรอืนแพในทีพ่กัและบรกิาร 

นอกจากนี ้ เมือ่เวลาผา่นไป 

อา่งเก็บน า้ไดพ้ฒันาเป็นแหลง่ตกปลาเพือ่การพกัผ่อนหยอ่นใจช ัน้น าในภาคเหนือของประเทศไทย 

เขือ่นแห่งนีเ้ป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่วกลุม่นีด้ว้ยเหตผุลหลายประการ 

ซึง่รวมถงึความใกลช้ดิกบัเขตเมอืงใหญ ่ เชน่ เชยีงใหม่และเชยีงราย 

การคมนาคมสะดวกดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานของถนนทีด่ ี ปลาจบัรางวลัหลากหลายสายพนัธุ ์

และความบรสิทุธิ ์สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

ภาคการทอ่งเทีย่วเพือ่การตกปลาเพือ่การพกัผ่อนหยอ่นใจมสีว่นส าคญัในรายไดข้องอทุยานแห่งช

าต ิ (ประมาณ 10,000,000 บาทตอ่ปี) 

รวมทัง้ชว่ยรกัษาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่เน่ืองจากชมุชนชาวประมงมกัตระหนักถงึผลกระทบตอ่สิง่แว

ดลอ้มในทะเลสาบ และในบางกรณีก็มกีารด าเนินการใน 

ความสามารถทีไ่ม่เป็นทางการในฐานะเจา้หนา้ทีอ่ทุยานอาสาสมคัร ในปีทีผ่่านมา 

มกีารจดัการแขง่ขนัตกปลาหลายคร ัง้ทีอ่า่งเก็บน า้ 

และแบ่งรายไดร้ะหวา่งผูจ้ดัการแขง่ขนัและอทุยานแห่งชาตเิพือ่พฒันาพืน้ทีแ่ละจดัหาแหลง่ปลาใหม่ 

นักทอ่งเทีย่วตกปลาเชงินันทนาการสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุม่ ที ่ 1 คอื 

นักทอ่งเทีย่วทีอ่าศยัมคัคเุทศกท์อ้งถิน่เพือ่ใหบ้รกิารขนสง่ทางเรอืหางยาวและบรกิารน าเทีย่ว กลุม่ที ่

2 เป็นชาวประมงพกัผ่อนทีม่พีาหนะเป็นของตนเองและมคีวามเป็นอสิระมากกวา่ 

ทัง้สองกลุม่สรา้งรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่โดยการซือ้บรกิารบนเรอืบา้น เชน่ 

อาหารและเคร ือ่งดืม่ ตลอดจนคา่ทีพ่กัรมิทะเลสาบ คา่ธรรมเนียมและใบอนุญาตเขา้อทุยาน  

2.3. ความทา้ทายทีส่ าคญั  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่อทุยานแห่งชาตศิรลีานนาและอา่งเก็บน า้เขือ่นแม่งาดสมบูรณช์ลก าลงัเผชญิกบั

ความทา้ทายทีส่ าคญัทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิทีส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชนทอ้งถิน่ทีพ่ึง่พาการท่

องเทีย่วเป็นแหลง่รายไดห้ลกัและอทุยานแห่งชาตทิีส่รา้ง 

งบประมาณการด าเนินงานจากคา่เขา้ชมและคา่ใบอนุญาต 

อโุมงคน์ า้ 

กรมชลประทานก าลงัสรา้งอโุมงคน์ า้เช ือ่มเขือ่นกบัอา่งเก็บน า้ทา้ยน า้ 

(อา่งเก็บน า้เขือ่นแม่กวงอดุมธารา) เพือ่พยายามแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน า้ในภมูภิาค 
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แมว้า่โครงการนีจ้ะมกีารวางแผนมาเป็นเวลากวา่ 10 ปีแลว้ โดยจะเร ิม่กอ่สรา้งในปี 2558 

แตก็่ยงัมกีารปรกึษาหารอืหรอืการมสีว่นรว่มกบัชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบเพยีงเล็กนอ้ย 7 หมู่บา้น 

ต.กดุชา้ง อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม ่ คดัคา้นการกอ่สรา้งโครงการอโุมงคน์ า้ 

เน่ืองจากอาจกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ และตามความเห็นของชาวบา้น 

ยงัไม่มกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ด าเนินการหรอืรายงาน 

ชาวบา้นมคีวามกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่โุมงคนี์จ้ะมตี่อบรกิารการทอ่งเทีย่วทีพ่วกเขาจดัหาให ้

เชน่ ลอ่งแพไมไ้ผ่ ดนูก และทรปิตกปลาเพือ่การพกัผ่อน  

โควดิ-19  

เน่ืองจากการระบาดทัว่โลกอยา่งตอ่เน่ือง 

การปิดพรมแดนระหวา่งประเทศของประเทศไทยและผลกระทบอยา่งใหญห่ลวงตอ่สถานทีท่อ่งเทีย่วใ

นประเทศไทย จ านวนผูม้าเยอืนอทุยาน เขือ่น และอา่งเก็บน า้ลดลงอยา่งมาก 

ตามยทุธศาสตรข์องรฐับาลในการควบคมุไวรสั อทุยานแห่งชาตทิัง้หมดถกูปิดเมือ่ตน้เดอืนมนีาคม 

และเร ิม่เปิดอกีคร ัง้ในเดอืนกรกฎาคมเทา่น้ัน 

อทุยานแห่งชาตศิรลีา้นนากลบัมาเปิดอยา่งเป็นทางการบางสว่นในวนัที ่ 1 กรกฎาคม 

และเขือ่นแม่งาดสมบูรณช์ลเปิดในวนัที ่ 1 กนัยายนเทา่น้ัน อยา่งไรก็ตาม 

เน่ืองจากไม่มนัีกทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศเขา้มา 

และวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศก าลงัทวคีวามรนุแรงขึน้ 

จ านวนผูม้าเยอืนอทุยานและสถานทีท่อ่งเทีย่วโดยรวมจงึยงัไม่ฟ้ืนตวั  

 

กจิกรรม-ค าอธบิาย กอ่นโควดิ-19 ชว่ง Lock down 

(เม.ย. - ส.ค.) 

หมุนเวยีน 
 

จ านวนนักทอ่งเทีย่วตกปลาพกัผ่อน

ทีจ่า้งเรอืหางยาวและไกดน์ าเทีย่วตก

ปลา (รายเดอืน) 

400-500 20 300-400 

การใชจ้า่ย (กลุม่ 1) ตอ่เดอืน (เฉลีย่ 

750 บาทตอ่คน) 

300,000-375,000 

บาท 
15,000 บาท 225,000-

300,000 

บาท 

จ านวนนักทอ่งเทีย่วตกปลาพกัผ่อน

พรอ้มเรอืสปีดโบท๊เป็นของตวัเอง 

(รายเดอืน) 

400-500 0 0 

การใชจ้า่ย (Group2) ตอ่เดอืน 

(เฉลีย่ 1,300 บาทตอ่คน) 

520,000-650,000 

บาท 

0 0 

** ขอ้มูลทีร่วบรวมผ่านการสมัภาษณผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดา้นการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ 
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ตกปลาเพือ่การพกัผ่อนหยอ่นใจ 

ดงัทีเ่ห็นในตารางดา้นบน 

การใชจ้า่ยรายเดอืนของชาวประมงเพือ่การพกัผ่อนหยอ่นใจทีเ่ขือ่นทัง้สองกลุม่ลดลงอยา่งมากตัง้แ

ตเ่ร ิม่ระบาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบัชาวประมงอสิระทีน่ าเรอืมาเอง 

การลดลงนีเ้ป็นผลโดยตรงจากการหา้มใชเ้รอืสว่นตวัในทะเลสาบใกลก้บัอทุยานแห่งชาตใินเดอืนมี

นาคม 

เหตผุลในการหา้มเป็นอบุตัเิหตทุางเรอืระหวา่งคนขบัเรอืสว่นตวัทีไ่ม่มใีบอนุญาตกบัเรอืหางยาวใน

ทอ้งที ่ อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากอบุตัเิหตแุลว้ 

ความตงึเครยีดระหวา่งมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และเจา้ของเรอืบา้นกบัชาวประมงอสิระในการพกัผ่อนก็เพิ่

มสงูขึน้มาระยะหน่ึงแลว้ ทา่มกลางปัญหาตา่งๆ ไดแ้ก ่

ความเสยีหายตอ่เรอืบา้นจากการใชเ้รอืเรว็สว่นตวั 

(ซึง่ภายหลงัไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้วา่ไม่เป็นความจรงิ) 

ตลอดจนการรบัรูข้องมคัคเุทศกท์อ้งถิน่วา่หากชาวประมงสว่นตวัไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชพ้าหนะของ

ตนเอง พวกเขาจะตอ้ง 

ใหเ้ชา่หางยาวและมคัคเุทศกท์ าใหร้ายไดข้องผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ 

การหา้มใชเ้รอืส าราญสว่นตวัในทะเลสาบแบบครอบคลมุนีม้ผีลกระทบอยา่งมากตอ่เศรษฐกจิการท่

องเทีย่วในทอ้งถิน่ นอกเหนือจากประเด็นเหลา่นีแ้ลว้ 

เน่ืองจากหน่วยงานของรฐัทีม่เีขตอ านาจศาลหลายแห่ง (กรมอทุยานแห่งชาต ิชลประทาน พลงังาน 

ประมง ตลอดจนรฐับาลทอ้งถิน่และตวัแทนชมุชนทอ้งถิน่) 

เป็นการยากทีจ่ะหาทางออกทีย่อมรบัไดแ้ละเจรจาตอ่รองกบัขา้ราชการ เสน้ทางสูก่ารปฏบิตั ิ

2.4. โซลชู ัน่ทีม่ศีกัยภาพ 

ดว้ยการอ านวยความสะดวกของมหาวทิยาลยัพายพั 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ร ิม่กระบวนการเจรจาชดุแนวทางทีจ่ะชว่ยใหย้ตุกิารหา้มเรอืสว่นตั

วและในขณะเดยีวกนัก็จดัการกบัขอ้กงัวลของผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีร่วมอยูใ่นกระบวนการนีค้อื ส านักงานอทุยานแห่งชาต ิ เจา้ของเรอืบา้น 

ชาวประมงทอ้งถิน่ และสมาชกิชมรมพายเรอืเชยีงใหม่ และชมรมพายเรอืคายคัเหนือ 

มกีารเสนอมาตรการตอ่ไปนีแ้ละก าลงัเจรจาอยู:่ 

● สมาชกิของชมรมเรอืเชยีงใหม่และชมรมพายเรอืคายคัเหนือจะท าหนา้ทีเ่ป็นอาสาสมคัรพร

านป่าเพือ่เพิม่การบงัคบัใชแ้ละชว่ยเหลอืทีท่ าการอทุยานแห่งชาตโิดยการลดความจ าเป็น

ของเจา้หนา้ทีอ่ทุยานทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

เจา้หนา้ทีอ่ทุยานจะจดัการฝึกอบรมใหใ้นปัจจบุนั 
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และอาสาสมคัรจะใชพ้าหนะของตนเองและครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด (เชน่ 

คา่เชือ้เพลงิและคา่บ ารงุรกัษา) 

● ชมรมเรอืเชยีงใหม่จะชว่ยเหลอืในการสง่เสรมิเขือ่นใหเ้ป็นแหลง่ตกปลาเพือ่การพกัผอ่นหย่

อนใจแกช่าวประมงทีต่อ้งการบรกิารน าเทีย่ว 

ซึง่จะชว่ยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ใหห้าลกูคา้ใหม่และโอกาสในการสรา้งรายได ้

● มกีารเสนอโครงการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกในการพายเรอืทีเ่ขือ่น 

โดยใหค้รอบคลมุคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บส าหรบัการเขา้ถงึทางลาด 

นอกเหนือจากมาตรการทีเ่สนอโดยเฉพาะเกีย่วกบัการพายเรอืและการตกปลาเพือ่การพกัผ่อนหยอ่

นใจแลว้ 

ยงัไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิดงัตอ่ไปนีเ้พือ่เพิม่ความน่าดงึดดูใจของอา่งเก็บน า้และอทุยานแห่ง

ชาตแิกก่ลุม่นักทอ่งเทีย่วอืน่ๆ: 

● พฒันาเสน้ทางป่ันจกัรยานเสอืภเูขา เดนิป่า และวิง่เทรลรอบๆ อา่งเก็บน า้ 

ซึง่เช ือ่มถงึน า้ตกมากมายและสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตอิืน่ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลาทีเ่หมาะสมเน่ืองจากการกอ่สรา้งอโุมงคน์ า้ทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นี้

หมายถงึการเขา้ถงึสว่นทีห่่างไกลของอทุยานไดง้่ายขึน้ 

● มหาวทิยาลยัพายพัจะพฒันาและจดัฝึกอบรมแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดา้นการทอ่งเทีย่วในทอ้

งถิน่ เชน่ เจา้ของบา้นเรอื มคัคเุทศกใ์นการตกปลา และเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลา 

เกีย่วกบัวธิกีารใชก้ลยทุธก์ารทอ่งเทีย่วทีย่ ัง่ยนืมากขึน้ส าหรบัอา่งเก็บน า้และอทุยานแห่งชา

ต ิ

 

อา้งองิ 

https://www.tourismthailand.org/Attraction/sri-lanna-national-park 

https://web.archive.org/web/20130523023547/http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/s

tyle1/default.asp?npid=142&lg=2 

https://www.fishsiam.com/venues/dams-reservoirs-national-parks/mae-ngat-dam/ 

การสมัภาษณแ์ละใหค้ าปรกึษากบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีดา้นการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่: 

 2 สงิหาคม - ชมรมเรอืเชยีงใหม่และชมรมพายเรอืคายคัเหนือ 

 6 สงิหาคม - สมาคมเจา้ของบา้นเขือ่นแม่งาดสมบูรณช์ล 

 29 สงิหาคม - ชมรมเรอืเชยีงใหม่ ชมรมเรอืคายคัเหนือ 

และสมาคมเจา้ของบา้นเขือ่นแม่งาดสมบูรณช์ล 

 31 สงิหาคม – ผูอ้ านวยการอทุยานแห่งชาตศิรลีา้นนา 

https://www.tourismthailand.org/Attraction/sri-lanna-national-park
https://web.archive.org/web/20130523023547/http:/www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=142&lg=2
https://web.archive.org/web/20130523023547/http:/www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=142&lg=2
https://www.fishsiam.com/venues/dams-reservoirs-national-parks/mae-ngat-dam/
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https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TNEVN6110190010005 

https://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&id=66

4:2017-11-22-03-47-14&catid=12:2009-05-04-06-38-33&Itemid=4 

https://www.tielandtothailand.com/mae-ngat-dam-floating-houses-chiang-mai/ 

http://muangkaen.go.th/page/ 

https://www.facebook.com/maengaddam/ 

http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/downloads/National%20park%20management%20in

%20Thailand.pdf 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/665760/ 

http://web.acfs.go.th/read_news.php?id=4085&ntype=09 

  

https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TNEVN6110190010005
https://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&id=664:2017-11-22-03-47-14&catid=12:2009-05-04-06-38-33&Itemid=4
https://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&id=664:2017-11-22-03-47-14&catid=12:2009-05-04-06-38-33&Itemid=4
https://www.tielandtothailand.com/mae-ngat-dam-floating-houses-chiang-mai/
http://muangkaen.go.th/page/
https://www.facebook.com/maengaddam/
http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/downloads/National%20park%20management%20in%20Thailand.pdf
http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/downloads/National%20park%20management%20in%20Thailand.pdf
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/665760/
http://web.acfs.go.th/read_news.php?id=4085&ntype=09
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3. การพฒันาศกัยภาพของทวัรค์ลอง Nhieu Loc – 

Thi Nghe ในนครโฮจมินิห ์
 

นทั ตวง 

เทยีน คมิ 

ลานอนัหญ่ 

ศูนยร์วมความสามารถดา้นการท่องเทีย่ว 

มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรโ์ฮจมินิหซ์ติี ้

เวยีดนาม 

 

ผูค้นทีย่นือยูร่มิฝ่ังคลอง Nhieu Loc ไดม้โีอกาสดเูรอืแบบดัง้เดมิทีอ่อกจากทา่เรอืตามล าดบั 

เรอืแตล่ะล าก าลงัแลน่ผ่านผนืน า้ สะทอ้นตวัเองและแสงสตีา่งๆ 

มากมายทีส่รา้งทวิทศันอ์นัสวยงามในใจกลางนครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 

โฮจมินิหซ์ติี ้ (HCMC) เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการเงนิของเวยีดนาม 

โดยมปีระวตัศิาสตรท์ีโ่ดดเด่นยอ้นหลงัไปหลายรอ้ยปี ในกลางปี 2404 ไซง่่อน - 

ชือ่ของโฮจมินิหซ์ติีใ้นขณะน้ัน - ถกูอธบิายวา่ลอ้มรอบดว้ยการระบายน า้: 

แม่น า้ไซง่อนทางตะวนัออก แม่น า้ Thi Nghe และแม่น า้ Ben Nghe ทางเหนือและใต ้

จนถงึปัจจบุนั นครโฮจมินิหเ์ป็นจดุหมายปลายทางทีม่ชี ือ่เสยีงในเวยีดนาม เมือ่ไปเยอืน HCMC 

ผูค้นไม่เพยีงแตมุ่่งเนน้ไปทีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิ แตย่งัสนใจเร ือ่งการทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

นอกจากสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ มหาวหิารน็อทร-์ดามแห่งไซง่อน 

ทีท่ าการไปรษณียก์ลางไซงอ่น พระราชวงัอสิรภาพ ไชน่าทาวน ์ และสถานทีท่อ่งเทีย่วทางบกอืน่ๆ 

กจิกรรมการทอ่งเทีย่วทางน า้ของเมอืงยงัคงมอียูอ่ยา่งจ ากดั แมว้า่โฮจมินิหจ์ะเป็น เมอืงแม่น า้. 

เป็นหน่ึงในคลองทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใน HCMC - Nhieu Loc - Thi Nghe 

มบีทบาททางการคา้และวฒันธรรมในพืน้ที ่ มคีวามยาวประมาณ 9 กโิลเมตร 

พืน้ทีต่น้น า้และปลายน า้กวา้งประมาณ 27 เมตร และกวา้ง 90 เมตร ตามล าดบั และมคีวามลกึ 5 เมตร 

ทอดยาวผ่าน 5 อ าเภอ (เขต 1, 3, Phu Nhuan, Binh Thanh, Tan Binh) 

โดยเฉพาะสะพานขา้มคลอง Nhieu Loc – Thi Nghe มสีะพานมากถงึ 24 สะพาน 

กอ่นปี พ.ศ. 2518 คลอง Nhieu Loc – Thi Nghe 

ไดร้บัการปนเป้ือนอยา่งหนักจากขยะทีไ่ม่ผ่านการบ าบดั 

เน่ืองจากสลมัทีอ่ยูฝ่ั่งใดฝ่ังหน่ึงทิง้ขยะทกุชนิดลงคลอง มกีลิน่แรงในชว่งฤดแูลง้ 

สง่ผลเสยีตอ่คณุภาพน า้และผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบ 

หลงัปี พ.ศ. 2518 ในปี พ.ศ. 2528 คณะกรรมการประชาชน HCMC ไดว้างแผนทีจ่ะปรบัปรงุ Nhieu 
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Loc – Thi Nghe โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปลีย่นชวีติของ 50,000 

ครวัเรอืนในพืน้ทีแ่ละแกไ้ขภาพลกัษณข์องใจกลางเมอืงในเมอืง ในปี พ.ศ. 2536 

โครงการนีไ้ดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการแลว้ 

โดยแบ่งออกเป็นสองขัน้ตอนดว้ยความชว่ยเหลอืทางการเงนิของธนาคารโลกและกองทนุของเมอืง 

หลงัจากเสรจ็สิน้ขัน้ตอนแรกในรอบเกอืบสบิปี ในปี 2555 Nhieu Loc – Thi Nghe 

ไดแ้สดงใหเ้ห็นการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัจากคลองทีส่กปรกทีส่ดุใน HCMC 

ไปสูค่ลองทีส่วยทีส่ดุของเมอืง ตอ่มาตัง้แตปี่ 2562 ถงึ 2563 กรมการขนสง่ HCMC 

ไดข้ดุลอกโคลนจากกน้คลองเพือ่ระบายอากาศ เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน า้ 

และปรบัปรงุคณุภาพชวีติของประชาชนโดยเฉพาะในฤดฝูน 

นักลงทนุทีม่ปีระสบการณจ์ านวนมากมแีนวคดิทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากความงามของคลองทเีหงะโดยเ

ปิดทวัรค์ลอง ตอ่มาจงึตดิตอ่รฐับาลเพือ่ขออนุญาตและประสบความส าเรจ็ในทีส่ดุ 

กา้วไปขา้งหนา้นีแ้สดงใหเ้ห็นถงึความพยายามอยา่งยิง่ยวดในการสรา้งสมดลุระหวา่งกจิกรรมการท่

องเทีย่ว: ทวัรท์างบกและทางน า้ 

ในเดอืนกนัยายน 2558 บรษิทัเรอืไซง่อนไดเ้ร ิม่ทวัรอ์ยา่งเป็นทางการเป็นระยะทาง 4.5 

กโิลเมตรในคลอง Nhieu Loc – Thi Nghe เรอืวิง่ผา่น 4 อ าเภอ: เขต 1, 3, บนิหแ์ทง และภนูวน 

พวกเขามทีวัรห์ลายประเภท แตม่ทีวัรท์ีม่ชี ือ่เสยีงสองแห่งคอื ลอ่งเรอืในคลอง Thi Nghe โดย 

Phoenix Boat และลอ่งเรอืในคลอง Thi Nghe โดย Turtle Boat 

ทวัรท์ ัง้สองประเภทใหบ้รกิารเหมอืนกนั ทัง้เคก้ เคร ือ่งดืม่ (เลอืกไดต้ามเมนูทีม่)ี แลก Don Ca Tai 

Tu ในชอ่ง เพลดิเพลนิกบัฮารโ์มนิกา้ ปลอ่ยโคมแดง 

นักทอ่งเทีย่วจะไดม้โีอกาสชมความงามของเมอืงเมือ่เรอืแลน่ผ่านสะพานทัง้ 9 

แห่งไปตามเสน้ทางทีเ่กอืบจะเหมอืนกนัทกุประการ ขอ้แตกตา่งเพยีงอยา่งเดยีวคอืจ านวนแขก 

กบัการเดนิทางบน Phoenix Boat พวกเขาใหบ้รกิารแขก 1 ถงึ 5 คนตอ่คร ัง้ 

ในขณะทีจ่ านวนแขกบนเรอืเตา่คอื 6 ถงึ 25 คนตอ่คร ัง้ 



 
 

63 
 

ภาพที ่1 ส่วนของคลอง Nhieu Loc – Thi Nghe  

ทีม่า: CVSEAS 

 

Saigon Boat Tour พยายามปลกุจติส านึกของชาวเมอืงเกีย่วกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มในคลอง 

Nhieu Loc – Thi Nghe โดยพสิจูนว์า่คลองนีป้ระเมนิคา่ไม่ไดใ้นหลายมุมมอง 

บรษิทัคาดวา่หากประชาชนเห็นคลองใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วและบรษิทัสามารถหารายไดจ้ากกจิกรร

มเหลา่น้ันได ้

ก็จะเป็นการป้องกนัไม่ใหพ้วกเขาทิง้ขยะและทิง้สิง่ปฏกิลูทีไ่ม่ผ่านการบ าบดัลงคลองโดยตรง 

หนังสอืพมิพท์อ้งถิน่ฉบบัหน่ึงบรรยายถงึความประหลาดใจของพวกเขากบัการเปลีย่นแปลงของคล

องโดยเขยีนวา่ “การเปลีย่นแปลงนีเ้ป็นหน่ึงในการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีส่ดุในเวยีดนาม คลอง 

Nhieu Loc – คลอง Thi Nghe ซึง่เคยเป็นคลองทีส่กปรกทีส่ดุในไซง่อน 

ปัจจบุนัเป็นคลองทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืง” - เขาวงกตเวยีดนาม นอกจากนี ้ เมือ่วนัที ่18 มกราคม 

2558 นาย Ted Osius - อดตีเอกอคัรราชทตูสหรฐัฯ ในเวยีดนาม ไดข้ีจ่กัรยานไปตามถนน 

Hoang Sa ขา้งคลอง Thi Nghe ในโอกาสพเิศษ - เขารบัหนา้ทีใ่นเวยีดนาม ดงัน้ัน 

สิง่เหลา่นีจ้งึแสดงใหเ้ห็นวา่สงัคมเปลีย่นรปูลกัษณข์องพวกเขาไปยงัคลอง Nhieu Loc –Thi Nghe 

ในระดบัหน่ึงไดอ้ยา่งไร 

ตามรายงานขององคก์ารการทอ่งเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาต ิเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) 

ไดก้ าหนดเป้าหมายที ่ 11 ซึง่เป็นเมอืงและชมุชนทีย่ ัง่ยนื พวกเขากลา่ววา่ 

“เมอืงทีไ่ม่ดสี าหรบัพลเมอืงไม่ดสี าหรบันักทอ่งเทีย่ว 

การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืมศีกัยภาพในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืงและการเขา้ถงึไดท้ ัว่ถึ

ง สง่เสรมิการฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ีเ่สือ่มโทรม และรกัษามรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิ

ซึง่เป็นทรพัยส์นิทีก่ารทอ่งเทีย่วขึน้อยูก่บั การลงทนุทีม่ากขึน้ในโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีว 
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(สิง่อ านวยความสะดวกดา้นการขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดมลพษิทางอากาศ 

การอนุรกัษแ์หลง่มรดกและพืน้ทีเ่ปิดโลง่ ฯลฯ) 

จะสง่ผลใหเ้มอืงทีช่าญฉลาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ซึง่ไม่เพยีงแตผู่อ้ยูอ่าศยัเทา่น้ัน 

แตย่งัรวมถงึนักทอ่งเทีย่วดว้ย” 

ดงัน้ันจะเห็นไดว้า่ Saigon Boat Tour ไดพ้ยายามอยา่งมากทีจ่ะปฏบิตัติามเป้าหมายที ่ 11 

ในเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

พวกเขาก าลงัพยายามปรบัปรงุคณุภาพชวีติของคนในทอ้งถิน่และสรา้งความตระหนักในการปกป้อ

งคลองสเีขยีว ตอ่จากน้ัน 

กจิกรรมของพวกเขาในระหวา่งการทวัรย์งัแสดงความรบัผดิชอบในการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

ใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

 

เมอืงโฮจมินิหม์แีม่น า้และล าคลองยาวเกอืบ 1,000 กโิลเมตร 

มศีกัยภาพมหาศาลส าหรบัการทอ่งเทีย่วทางน า้ Nhieu Loc – Thi Nghe 

เป็นสว่นหน่ึงของเครอืขา่ยคลองทีห่นาแน่นของเมอืง รวมถงึ Ben Cat, Tham Luong, Ben 

Nghe, Tan Hoa- Lo Gom และ Tau Hu ในปี 2558 บรษิทั Saigon Boat co., Ltd 

ไดเ้ปิดตวัทวัรล์อ่งเรอืในคลองเป็นคร ัง้แรก จากน้ันจงึไดพ้ฒันากจิกรรมตา่งๆ มาจนถงึปัจจบุนั 

โดยมตีวัเลอืกและราคาทีแ่ตกตา่งกนั ตัง้แตท่วัร ์ 45 นาทถีงึ 90 นาทใีนรปูแบบตา่งๆ ไดแ้ก ่

รบัประทานอาหารบนเรอื เพลดิเพลนิกบัพืน้บา้นแบบดัง้เดมิ ดนตร ีดพูระจนัทร ์… 

ทางน า้ภายในประเทศไดร้บัการพสิจูนว์า่มศีกัยภาพมหาศาลทีส่ามารถเพิม่ผลผลติทางเศรษฐกจิ 

น าการพฒันาสงัคม การพฒันาการทอ่งเทีย่ว และยกระดบัคณุภาพชวีติ 

นครโฮจมินิหเ์ร ิม่ใชป้ระโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่วทางน า้ตัง้แตปี่ 2556 ซึง่ดงึดดูนักลงทนุจ านวนมาก 

ลงทนุประมาณ 1,200 พนัลา้นดอง (51 ลา้นเหรยีญสหรฐั) เพือ่สรา้งโครงสรา้งการขนสง่ทางน า้ 

อยา่งไรก็ตามจ านวนดงักลา่วไม่เพยีงพอตอ่ความตอ้งการดา้นการทอ่งเทีย่ว 

เจา้หนา้ทีข่องเมอืงมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทางน า้โดยตัง้เป้าหมายทีจ่ะเพิม่จ า

นวนนักทอ่งเทีย่วทางน า้ขึน้ 20 เปอรเ์ซน็ตต์อ่ปี 

และรายไดจ้ากกจิกรรมการทอ่งเทีย่วดงักลา่วเพิม่ขึน้ 30% 

แมว้า่สิง่นีจ้ะสง่ผลในทางบวกตอ่รายไดข้องเมอืงจากการทอ่งเทีย่วทางน า้ 

แตก็่ยงัไม่มหีลกัฐานชดัเจนว่าชมุชนทอ้งถิน่สามารถไดร้บัประโยชนท์างเศรษฐกจิจากทวัรเ์หลา่นี ้

 

แมจ้ะไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดจีากนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

แตบ่างคร ัง้การพายเรอืแคนูตามคลอง Nhieu Loc – Thi Nghe 
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ก็ถกูระงบัเน่ืองจากมลพษิและการเสยีชวีติของปลาจ านวนมาก ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 

เมอืงไดพ้ยายามปรบัปรงุสภาพคลอง Nhieu Loc – Thi Nghe ระยะทาง 9 กม. 

ดว้ยโครงการสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม เมือ่น า้เสยีแลว้ คลองนีเ้ป็นคลองทีส่วยทีส่ดุในเมอืง 

อยา่งไรก็ตาม 

ยงัคงมคีวามจ าเป็นตอ้งจดัหาวธิแีกปั้ญหาทีย่ ัง่ยนืในระยะยาวใหก้บัสภาพทีย่ ่าแยข่องลุม่น า้ซ ึง่ยงัคง

ปนเป้ือนดว้ยของเสยีทีป่ลอ่ยโดยผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบ 

นอกจากความพยายามทีจ่ะปกป้องคลองแลว้ นายฟาน ซวน อนัห ์ ประธานบรษิทัทวัร ์ Saigon 

Boat ยงัไดก้ล่าวถงึกจิกรรมของบรษิทัวา่เป็น “การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม” 

ซึง่หมายถงึการสง่เสรมิพฤตกิรรมทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มของผูม้าเยอืนและคนในทอ้งถิน่ 

ทวัรอ์อกเดนิทางจากทา่เรอืเบ็นนอ้ยโดในเขต 1 และมาถงึทา่เรอืใกลก้บัเจดยีจ์นัทรนัไซในเขต 3 

นักทอ่งเทีย่วจะไดร้บัทราบเร ือ่งราวเกีย่วกบัไซง่อนตลอดจนรากฐานและการพฒันาของคลองเพลดิเ

พลนิกบัฉากกวขีองเมอืงแลว้ กลบัไปยงัจดุเร ิม่ตน้บนถนน Hoang Sa โดยรถยนตไ์ฟฟ้า 

วสัดรุไีซเคลิยงัใชใ้นทวัร ์ นักทอ่งเทีย่วมโีอกาสปลอ่ยโคมดอกไมท้ีท่ าจากกระดาษท าลายตวัเอง 

เทยีนทีท่ าจากไขมนั และกนิไดเ้มือ่ยอ่ยสลาย 

เป็นการใหก้ าลงัใจทัง้นักทอ่งเทีย่วและผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วเองใหด้ าเนินการทอ่งเทีย่วอยา่งมคีวา

มรบัผดิชอบ 

รูปที ่2: โคมดอกไมท้ีท่ าจากกระดาษท าลายตวัเอง 

 

ทีม่า: CVSEAS 
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บรกิารนักทอ่งเทีย่วบนคลอง Nhieu Loc ไดเ้สรมิสรา้ง ความหลากหลาย 

และเสรมิผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วหลกัของ HCMC 

นอกจากนีย้งัมสีว่นชว่ยเพิม่ประสบการณข์องนักทอ่งเทีย่วในการส ารวจคณุคา่ทางน า้ของ HCMC 

นอกจากนี ้ รปูแบบการทอ่งเทีย่วประเภทนีย้งัมสีว่นชว่ยในการเปลีย่นคลอง Nhieu Loc 

จากทางน า้ทีป่นเป้ือนใหก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีดว้ย ในเวลาเดยีวกนั 

รฐับาลไดด้ าเนินการกวาดลา้งสลมั เน่ืองจากมกีารกระจายอยา่งมาก จงึกลา่วไดว้า่คลอง Nhieu 

Loc เป็นเสน้ทางทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจเพราะไม่เพยีงแตเ่ป็นสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ 

แตย่งัแสดงใหเ้ห็นถงึรปูลกัษณใ์หม่ของเมอืงทีก่ าลงัพฒันาอกีดว้ย 

ในการพฒันาบรกิารทอ่งเทีย่วบนคลอง Nhieu Loc มทีวัรป์ระเภทตา่งๆ เชน่ ทวัรช์มดวงจนัทร ์

(เฉพาะวนัทีส่บิหา้ของเดอืนจนัทรคต)ิ ทรปิฟารม์ (ใหบ้รกิารเป็นประจ า) ทวัรผ์่อนคลาย 

(รวมเฉพาะอาหารค ่า ดนตรแีละการทอ่งเทีย่ว) นอกจากนี ้

ยงัมกีารจดัแพ็คเกจผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมส าหรบัทกุวชิา เชน่ ครอบครวั ลกูคา้รายยอ่ย 

แขกทีม่าเป็นกลุม่ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากการจดัทวัรป์ระเภทตา่งๆ แลว้ 

บรษิทัทอ่งเทีย่วยงัน าโอกาสในการสรา้งภาพเขยีนฝาผนังบนสะพาน 

ซึง่ชว่ยเพิม่ความสวยงามใหก้บัพืน้ทีส่าธารณะในเมอืง ในแง่ของการจดัก าหนดการเดนิทาง 

ตารางการเดนิทางมคีวามสมเหตสุมผลตัง้แตจ่ดุหมายแรกไปจนถงึจดุแวะพกัสดุทา้ย นอกจากนี ้

ยงัไดพ้ฒันาบรกิารการทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลายส าหรบันักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้รว่มทวัร ์ เชน่ รอ้งเพลง 

เลน่ดนตร ี เลน่มายากล เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ยงัพฒันาคณุคา่ของวฒันธรรมเวยีดนามดว้ยการสรา้งพืน้ทีส่ าหรบัการบูรณะ “ดอนกาไท”่ tu” 

การแสดงบนเรอื 

ไม่เพยีงแตเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาบรกิารการทอ่งเทีย่วเทา่น้ัน 

แตย่งัใสใ่จในการปกป้องสิง่แวดลอ้มพรอ้มๆ กนั 

โดยใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในกจิกรรมปลอ่ยโคมแดงกอ่นสิน้สุดทวัร ์ ตวัอยา่งเชน่ 

กระดาษทีใ่ชท้ าโคมแดงเป็นวสัดทุีท่ าลายตวัเองได ้

อกีสิง่หน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปกป้องสิง่แวดลอ้มคอืวธิทีีพ่วกเขาใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีส่เีขยีวจากสว

นสาธารณะรมิสองคลองเพือ่เพิม่ความน่าดงึดดูใจของผูม้าเยอืน 

แมว้า่การพฒันากจิกรรมการทอ่งเทีย่วบนคลอง Nhieu Loc จะท าใหเ้กดิมลพษิในคลองนี ้

แตส่ถานการณน์ า้และสขุาภบิาลทีแ่ทจ้รงิยงัไม่ไดร้บัการรบัประกนั ในดา้นอืน่ ๆ 

สถานการณข์องขยะในครวัเรอืนจากชาวบา้นยงัไม่ดขีึน้โดยสิน้เชงิ ส าหรบัหลกัฐาน 

การรบัรูข้องผูค้นเกีย่วกบัการปกป้องสิง่แวดลอ้มและการรกัษาคณุคา่วฒันธรรมหลกัยงัไม่ไดเ้นน้ 
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นอกจากนี ้ กจิกรรมบนเรอืยงัมจี ากดั มกีารจดัตัง้รา้นกาแฟทีจ่ดุออกเดนิทางและจดุปลายทาง 

แตย่งัไม่ถงึความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วส าหรบัการพกัผ่อนหยอ่นใจ  

ภาพที ่3: รบัประทานอาหารบนเรอื ทวัรค์ลอง Nhieu Loc – Thi Nghe  

ทีม่า: CVSEAS 

 

ทวัรล์อ่งเรอืในคลอง Nhieu Loc - Thi Nghe ไม่ใชก่จิกรรมใหม่ของโฮจมินิหซ์ติี ้ อยา่งไรก็ตาม 

เพือ่ดงึดดูผูค้นใหม้ากขึน้โดยเฉพาะนักทอ่งเทีย่วภายในประเทศในชว่งหลงัโควดิ 19 

มคี าแนะน าหลายประการทีต่อ้งน ามาพจิารณา: 

เกีย่วกบับรกิารเพิม่เตมิ: เมอืงควรพฒันาผลติภณัฑท์ีร่วมสถานทีท่อ่งเทีย่วทางบกของเมอืงอืน่ ๆ 

สรา้งจดุแวะพกัเพิม่เตมิระหวา่งเสน้ทาง กระจายกจิกรรมทีจ่ดุแวะพกัและตามคลอง เชน่ 

ตลาดกลางคนื รา้นขายของทีร่ะลกึ เป็นบรกิารทีข่าดไม่ไดใ้นแผนการเดนิทาง นอกจากนี ้

รฐับาลยงัสามารถเปลีย่นถนนสองฝ่ังคลองใหเ้ป็นถนนคนเดนิเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาในพื ้

นทีไ่ดม้ากขึน้ 

เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพการเดนิทาง บรษิทั Saigon Boat Tour 

สามารถลงทนุในการขนสง่พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่รบัแขกจ านวนมากขึน้ 

ตกแตง่เรอืดว้ยภาพสญัลกัษณอ์นัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศเวยีดนาม เชน่ หมวกทรงกรวย ตลาด 

Ben Thanh เป็นตน้ เพือ่ สรา้งภาพลกัษณท์อ้งถิน่ทีไ่ม่เหมอืนใครในสายตาของผูม้าเยอืน 

นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการยงัสามารถกระจายกจิกรรมเพือ่ดงึดดูผูเ้ขา้ชมไดห้ลากหลาย ตวัอยา่งเชน่ 

เพลดิเพลนิกบัแชมเบอรม์วิสกิบนเรอืทกุวนัเสาร ์ อภปิรายเกีย่วกบัประวตัศิาสตรเ์มอืง กวนิีพนธ ์

และดนตรพีืน้บา้นของเวยีดนาม 
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เพือ่ใหท้วัรไ์ดร้บัความนิยมจากนักทอ่งเทีย่วมากขึน้ บรษิทัควรลงทนุในกจิกรรมทางการตลาด 

เช ือ่มตอ่กบัเว็บไซตท์อ่งเทีย่ว เชน่ Vietnam Tourism, Vietnam Travel, Vietnam Travel Guide 

เป็นตน้ และใชโ้ซเชยีลมเีดยีเพือ่สง่เสรมิภาพทีส่วยงามของคลอง 

รว่มมอืกบัผูใ้หบ้รกิารทวัรร์ายอืน่เพือ่ใหท้วัรก์ลายเป็นกจิกรรมทีต่อ้งลองในเมอืงโฮจมินิหโ์ดยเชือ่ม

ตอ่กบัจดุหมายปลายทางอืน่ ๆ ในก าหนดการเดนิทาง 

จติวญิญาณเร ิม่ตน้ของ Saigon Boat Tour 

ในการสรา้งทวัรร์ปูแบบใหมส่มควรไดร้บัการพจิารณาในระดบัสงู 

ในบรบิททีก่ารพกัผ่อนหยอ่นใจของ HCM ดเูหมอืนจะคุน้เคยกบันักทอ่งเทีย่วมากขึน้เร ือ่ย ๆ 

การลอ่งเรอื Nhieu Loc – Thi Nghe ไดด้ าเนินการในฐานะดาวรุง่ในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

ไม่เพยีงแตจ่ะกระจายประสบการณข์องนักทอ่งเทีย่วเมือ่มาเยอืนนครโฮจมินิหเ์ทา่น้ัน 

แตย่งัชว่ยยดือายกุารเดนิทางทอ่งเทีย่วในเวยีดนามอกีดว้ย ยงัมคี าถามใหญส่ าหรบันักลงทนุอยู่ 2 

ค าถาม คอื วธิดีงึดดูนักทอ่งเทีย่วในประเทศในบรบิทของการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

และแผนระยะยาวเพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืและปกป้องคลองไปพรอ้มๆ กนั. 

รบัทราบ 

เราขอขอบคณุเป็นพเิศษส าหรบัความขอบคณุเป็นพเิศษตอ่ CEO ของบรษิทั Saigon Boat 

Company คณุฟาน ซวน อนัห ์ และซอีโีอของ บรษิทั Lua Viet Tours คณุ Nguyen Van My 

ทีไ่ดใ้หค้ าอธบิายโดยละเอยีดเกีย่วกบัวธิทีี ่ Nhieu Loc - Thi Nghe 

ทวัรค์ลองด าเนินการและความรูท้ีเ่ป็นประโยชนม์ากมายในการท าวจิยัทีย่อดเยีย่มในหวัขอ้: 

"การพฒันาศกัยภาพของการทอ่งเทีย่วคลอง Nhieu Loc - Thi Nghe" 

งานวจิยัของเราจะเสรจ็สมบรูณไ์ม่ไดห้ากไม่ไดร้บัการสนับสนุนและการแกไ้ขของศาสตราจารย ์

Chung Hoang Chuong 

ขอ้เสนอแนะเชงิลกึของคณุผลกัดนัใหเ้ราปรบัความคดิของเราใหเ้ฉียบแหลมและน าการวจิยัไปสูร่ะ

ดบัทีส่งูขึน้ 

ขอบคณุมากส าหรบั Dr. Tran Van Hoang ทีเ่ป็นทีป่รกึษาทีจ่รงิใจ 

คณุใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชนม์ากมายแกเ่รา ตลอดจนแรงจงูใจทีไ่ม่รูจ้บในการท าวจิยัใหเ้สรจ็ 

นอกจากนี ้ เราขอขอบคณุ Dr. Tran Dinh Lam 

และศูนยก์ารศกึษาเวยีดนามและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ทีใ่หโ้อกาสทองในการท าโครงการ 

TOURIST ซึง่ชว่ยเราในการท าวจิยัอยา่งมากและเรา 

ทกุคนไดร้บัรูเ้กีย่วกบัสิง่ใหม่มากมายทีเ่รารูส้กึขอบคณุจรงิๆ 
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สดุทา้ยนี ้

เรารูส้กึขอบคณุเพือ่นรว่มทมีทีใ่หโ้อกาสเราท างานและสนับสนุนซึง่กนัและกนัในแหล่งขอ้มูลทีจ่ าเป็

นส าหรบัการวจิยั 



 

 
 

4. การน าแบบจ าลองคลสัเตอรย์่อยการท่องเทีย่วมาประยุ

กตใ์ชก้บัการวางแผนพฒันาชนบท: 

กรณีศกึษาหมู่บา้นแกง่เรอืงในประเทศไทย 
 

แอสซสิ ผศ.ดร.นิรนัดร ฐาชยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ศูนยนั์กทอ่งเทีย่ว 

 

การพฒันาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยประสบความส าเรจ็ในดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิประจ าปีเฉลีย่ 7.6% ระหวา่งปี 1950 ถงึ 2543 

เมือ่รายไดต้อ่หวัเพิม่ขึน้เจ็ดเทา่ แมว้า่ประเทศจะประสบกบัความไม่เทา่เทยีมกนัทีเ่พิม่ขึน้ 

แตค่า่สมัประสทิธิจ์นีิของไทยก็เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในชว่งเวลาเดยีวกนัและสงูทีส่ดุในบรรดาประเท

ศตา่งๆ ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ แมว้า่ความยากจนโดยรวมในประเทศไทยจะลดลง 

แตผู่ค้นจ านวนมหาศาลยงัคงด ารงชวีติอยู่ในความยากจน ในปี 2559 คนไทย 5.8 

ลา้นคนอยูต่ ่ากวา่เสน้ความยากจนตามรายงานของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิแ

ละสงัคมแห่งชาต ิ ความยากจนสว่นใหญก่ระจกุตวัอยูใ่นพืน้ทีช่นบททางภาคเหนือ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตข้องประเทศ 

 

แมจ้ะมกีารสง่เสรมิระดบัของกจิกรรมทีห่ลากหลายในพืน้ทีช่นบทในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่านมา 

การเกษตรยงัคงมคีวามส าคญัในหลายพืน้ทีข่องประเทศ 

สถานการณปั์จจบุนับ่งช ีว้า่ภาคเกษตรกรรมยงัคงประสบปัญหาผลผลติต ่ามาก 

ขาดแคลนทรพัยากร ตน้ทนุการผลติสงู 

และราคาผลผลติทางการเกษตรทีไ่ม่แน่นอนสง่ผลกระทบตอ่รายไดใ้นชนบท 

และสง่ผลใหค้ณุภาพชวีติของชาวชนบทลดลง 

การทอ่งเทีย่วในชนบทสามารถเป็นหน่ึงในค าตอบของค าถามเกีย่วกบัวธิกีารสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้ ั

บผูค้นในชนบท 

บทบาทของการทอ่งเทีย่วในการพฒันาเศรษฐกจิและชนบทมกีารกลา่วถงึในวรรณคดหีลายฉบบั 

ในหลายพืน้ที ่ ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วในชนบทน้ันอดุมสมบูรณม์าก 

ท าใหม้สีถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่ตกตา่งกนัส าหรบันักทอ่งเทีย่ว ซึง่สามารถจดักจิกรรมไดห้ลายแง่มุม 

ดงัน้ันควรสง่เสรมิสง่เสรมิและลงทนุในการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีช่นบทบางแห่ง อยา่งไรก็ตาม 

การพฒันาการทอ่งเทีย่วในชนบทควรควบคูไ่ปกบัแนวคดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ซึง่การแสวงหาประโยชนแ์ละการปกป้องทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามสมดลุ 

ดงัน้ันควรตรวจสอบและพจิารณาแนวทางหรอืรปูแบบการทอ่งเทีย่วในชนบททีเ่หมาะสม 
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บทบาทของแบบจ าลองมุมมองตามทรพัยากร ทฤษฎกีารจดักลุม่ 

และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระมหากษตัรยิไ์ทยเป็นหน่ึงในสว่นสนับสนุนในการพฒันารปูแ

บบการทอ่งเทีย่วแบบกลุม่ยอ่ยทีเ่สนอส าหรบัหมู่บา้นในชนบททีย่ากจนในประเทศไทย   

มุมมองตามทรพัยากร  

การประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาธรุกจิการทอ่งเทีย่วในชนบท Resource Based View (RBV) 

เป็นแนวคดิการบรหิารจดัการทีอ่ธบิายวา่ผลการด าเนินงานของบรษิทัถกูก าหนดโดยทรพัยากรทีม่ี

อยู ่

วธิกีารใชแ้ละก าหนดคา่ทรพัยากรเหลา่นีช้ว่ยใหบ้รษิทัสามารถด าเนินการไดแ้ละสามารถใหค้วามไ

ดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีช่ดัเจน บรษิทัมคีวามแตกตา่งกนัเน่ืองจากทรพัยากรทีแ่ตกตา่งกนั 

ดงัน้ันบรษิทัจงึสามารถมกีลยทุธท์ีแ่ตกตา่งกนัไดเ้น่ืองจากมกีารผสมผสานทรพัยากรทีแ่ตกตา่งกนั 

แมว้า่ RBV จะมรีากฐานทีล่กึซ ึง้ตัง้แตช่ว่งทศวรรษที ่ 1930 

แตก่ารบุกเบกิหลกัส าหรบัการพฒันามุมมองตามทรพัยากรคอืงานของ Barney ในปี 1991 

บทความของเขา "ทรพัยากรทีม่ ั่นคงและความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื" 

ไดก้ าหนดลกัษณะส าคญัของทรพัยากร อธบิาย 

เช ือ่มโยงระหวา่งทรพัยากรและความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื 

และความแตกตา่งระหวา่งทรพัยากรประเภทตา่งๆ 

ทีเ่ป็นตวัขบัเคลือ่นศกัยภาพทีส่ าคญัของผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ประสทิธภิาพและความเหมาะสมของมุมมองตามทรพัยากรเพือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีช่น

บทเป็นทีย่อมรบัในวรรณคดกีอ่นหนา้นี ้ การใชแ้นวคดิ RBV 

นีส้ าหรบัหมู่บา้นในชนบทแสดงใหเ้ห็นวา่หมู่บา้นเดยีวมกีลุม่ทรพัยากรทีจ่บัตอ้งไม่ไดแ้ละจบัตอ้งไม่

ได ้ ซึง่สามารถใชป้ระโยชนแ์ละก าหนดคา่เพือ่สรา้งมูลคา่ได ้

สามารถสรา้งมูลคา่เฉพาะไดผ้่านกจิกรรมการท่องเทีย่วเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอยา่

งยัง่ยนืส าหรบัแตล่ะหมู่บา้น ดงัน้ัน RBV 

จงึมสีว่นในการพฒันารปูแบบการทอ่งเทีย่วแบบกลุม่ยอ่ยในหมู่บา้นชนบทแห่งหน่ึง  

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (SEP) หรอื 'ทฤษฎใีหม่' 

ไดร้บัการพฒันาโดยอดตีพระมหากษตัรยิข์องประเทศไทยทีม่ปีระสบการณม์ากกวา่ 60 

ปีในการพฒันาชนบทของไทย ปรชัญาเป็นกระบวนทศันใ์หม่ของการพฒันา 

ซึง่มจีดุมุ่งหมายเพือ่ปรบัปรงุความเป็นอยูท่ีด่ขีองมนุษยเ์ป็นเป้าหมายการพฒันาโดยเนน้ทีว่ถิชีวีติที่

สมดลุ หลกัการสามประการ—ความพอประมาณ ความมเีหตผุล และการสรา้งภมูคิุม้กนัในตนเอง 

(ตอ่ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงภายในหรอืภายนอก) — 
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ควบคูไ่ปกบัเงือ่นไขของศลีธรรมและความรูส้ามารถน าไปใชก้บัระดบัของสงัคมใดก็ได—้

จากบุคคล สูช่มุชน และตอ่มา ใหก้บัประเทศ 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงน าเสนอแนวทางใหม่ในการจดัการกบัความทา้ทายในการพฒันาในปัจจุ

บนั ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประเด็นส าหรบัสถาบนั ทนุมนุษย ์ ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม 

และบทบาทของรฐับาล แนวความคดินีซ้ ึง่ดงึมาจากประเพณีพุทธของประเทศไทย เนน้ 

“ทางสายกลาง” – ความส าคญัของความสมดลุ ในทางพระพุทธศาสนา ทางสายกลางหรอืทางนี ้

สง่เสรมิการหลกีหนีจากกามวปิรติในดา้นหน่ึง และการปฏเิสธสมณะในอกีดา้นหน่ึง 

ทางสายกลางหรอืทาง 'แปดเทา่' 

น าบุคคลไปสูก่ารตรสัรูผ้่านโลกทีท่กุอยา่งอยูใ่นสภาพการเปลีย่นแปลงและการไหลทีส่อดคลอ้งกนั 

ด าเนินการในโครงการและพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีห่ลากหลาย วธิกีาร "เศรษฐกจิพอเพยีง" 

ไดช้ว่ยคนหลายแสนคน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบทางธรรมชาตเิพยีงเล็กนอ้ย 

รฐับาลไทยไดร้วมปรชัญานีไ้วใ้นแผนพฒันาประเทศ 

สง่ผลใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวกตอ่การพฒันาในหลายดา้น ควรสง่เสรมิ SEP 

ในหมู่บา้นชนบทของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการพฒันาโครงการ 

เน่ืองจากแนวทาง SEP มคีวามเหมาะสมตามบรบิทและเป็นจรงิ 

มโีครงการพฒันาชนบทหลายโครงการทีใ่ช ้ SEP เป็นแนวทางไดส้ าเรจ็ ผลกระทบของ SEP 

ทีม่ตีอ่ความเป็นอยูข่องคนไทยน้ันพบไดใ้นหลายกรณี ปรชัญา SEP 

ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เป็นเสน้ทางของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในหลายบรบิท เสน้ทางการพฒันา SEP 

มุ่งเนน้ไปทีก่ารใชท้รพัยากรวสัดอุยา่งสมดลุ ทนุทางสงัคม ทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม 

และความมั่งคัง่ทางวฒันธรรมตลอดจนการรกัษาสมดลุของทรพัยากรสีป่ระเภทนีใ้นทกุขัน้ตอนและ

ระดบัของการพฒันา ดงัน้ันการพฒันาธรุกจิการทอ่งเทีย่วในหมู่บา้นทีศ่กึษาจงึสามารถใชห้ลกัการ 

SEP ได ้ การท าเชน่น้ันหมายความวา่กจิกรรมทางธรุกจิควรปฏบิตับินหลกัการสามประการ 

(ความพอประมาณ ความมเีหตผุล และการสรา้งภมูคิุม้กนัในตนเอง) และเงือ่นไขสองประการ 

(ศลีธรรมและความรู)้ ตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

การกลัน่กรองหรอืเจยีมเนือ้เจยีมตวัหมายถงึธรุกจิควรมขีนาดทีเ่หมาะสม ทีไ่ม่ใหญ่หรอืเล็กเกนิไป 

กลา่วอกีนัยหน่ึง 

ธรุกจิควรมกีารผลติในระดบัทีพ่อเหมาะและไม่ตอ้งเสีย่งโดยไม่จ าเป็นดว้ยการกูย้มืเงนิมากเกนิไปหรื

อเรยีกเก็บเงนิจากลกูคา้ในราคาทีส่งูเกนิไป ความสมเหตสุมผล หมายถงึ 

การตดัสนิใจเกีย่วกบัธรุกจิตอ้งมเีหตผุล 

โดยพจิารณาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งละเอยีดถีถ่ว้นและค านึงถงึผลทีค่าดวา่จะไดร้บัจากกจิกรรมทีเ่ส

นออยา่งรอบคอบ 

ภมูคิุม้กนัหมายถงึธรุกจิตอ้งเตรยีมตวัเองเพือ่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงดา้นสิง่แวดลอ้มโดยกา

รท าความเขา้ใจความออ่นไหวของการเปลีย่นแปลงโดยการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มอยา่งรอบคอบ

รวมถงึลกูคา้ตลาดคูแ่ขง่และปัจจยัอืน่ ๆ 
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การด าเนินการเหลา่นีจ้ะน าไปสูก่ารตดัสนิใจทีด่แีละสมเหตสุมผลซึง่จะสง่ผลใหม้ผีลงานทีด่แีละชว่ย

หลกีเลีย่งปัญหารา้ยแรงกบัธรุกจิ ตามหลกัการสามขอ้นีโ้ดยมเีงือ่นไขสองประการ 

ธรุกจิจะค านึงถงึผลก าไรในระยะยาวทีย่ ัง่ยนืและมั่นคง หลกัปฏบิตัทิางจรยิธรรม 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

และการแบ่งปันผลประโยชนท์ีส่มดลุอยา่งมจีรยิธรรมระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด  

ทฤษฎกีารจดักลุม่ 

คลสัเตอรส์ามารถก าหนดไดห้ลายวธิ ี โดยทัว่ไปแลว้ 

คลสัเตอรส์ามารถก าหนดไดเ้ป็นกลุม่ของบรษิทั ผูม้บีทบาททางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

และสถาบนัทีต่ ัง้อยูใ่กลเ้คยีงกนัและมรีะดบัทีเ่พยีงพอส าหรบัการพฒันาความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

บรกิาร ทรพัยากร ซพัพลายเออร ์ และทกัษะ 

คลสัเตอรส์ามารถก าหนดไดแ้ตกตา่งกนัขึน้อยูก่บับรบิท 

องคป์ระกอบทัว่ไปของค าจ ากดัความคลสัเตอรจ์ านวนมากคอืการเนน้ทีก่ารสรา้งเครอืขา่ยและการ

ท างานรว่มกนัระหวา่งบรษิทัและสถาบนัในฐานะ 'กลุม่ทีก่ าหนดโดยความสมัพนัธ ์

มากกวา่การเป็นสมาชกิ' (คณะกรรมาธกิารยโุรป, 2551) 

คลสัเตอรม์กัมบีทบาทส าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรม 

เน่ืองจากสามารถกระตุน้ปัจจยัภายนอกทางเศรษฐกจิและสงัคมในเชงิบวก 

เสรมิสรา้งนวตักรรมทางอตุสาหกรรม ความสามารถในการแขง่ขนั 

และปัจจยัทางสงัคมภายในภมูภิาค 

แนวคดิการจดักลุม่แบบดัง้เดมิถกูน ามาใชเ้ป็นหลกัในบรบิทของอตุสาหกรรมการผลติ 

อยา่งไรก็ตาม มกีารพยายามใชค้วามคลา้ยคลงึกนักบัรปูแบบการจดักลุม่ในอตุสาหกรรมบรกิาร 

เชน่ การทอ่งเทีย่ว งานแรก ๆ 

เกีย่วกบัการปรากฏตวัของการรวมกลุม่ในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วสามารถเห็นไดใ้นปี 

1990 ซึง่เนน้การพึง่พาอาศยักนัของธรุกจิภายในจดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่ว 

นักวจิยัหลายคนกลา่วถงึความเหมาะสมของทฤษฎคีลสัเตอรใ์นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

พวกเขาทัง้หมดเห็นพอ้งกนัวา่แนวทางคลสัเตอรเ์ป็นเลนสท์ีเ่หมาะสมส าหรบัการพฒันาสถานทีท่อ่ง

เทีย่ว 

การศกึษาเผยใหเ้ห็นบทบาททีส่ าคญัของทฤษฎกีารรวมกลุม่ในการพฒันาการทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ส าหรบัชมุชนทีต่ ัง้ใจจะสรา้งหรอืสง่เสรมิฟังกช์นัการทอ่งเทีย่วเป็นสว่นประกอบในกลยทุธท์

างเศรษฐกจิของพวกเขา 

แนวทางแบบคลสัเตอรส์ าหรบัการพฒันาปลายทางเป็นการแสดงความเขา้ใจเกีย่วกบัการพึง่พาซึง่

กนัและกนัระหวา่งผูเ้ลน่ทางธรุกจิภายในภมูภิาคในฐานะการท างานรว่มกนั 

ซึง่หมายความวา่ทัง้หมดมคีา่มากกวา่ผลรวมของสว่นตา่งๆ 

นอกจากนีแ้นวทางคลสัเตอรก์ารทอ่งเทีย่วถอืเป็นกลยทุธท์ีเ่หมาะสมในประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่แล

ะพืน้ทีท่ีพ่ฒันานอ้ย 

กลุม่ยอ่ยในการทอ่งเทีย่วถกูระบุวา่เป็นกลไกการพฒันาทีส่ง่เสรมิความสามารถในการสรา้งระดบัค
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วามเชีย่วชาญเฉพาะทางและความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัส าหรบัจดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่ว

ขนาดเล็ก” 

สมมตฐิานพืน้ฐานของการจดักลุม่คอืการทีต่ าแหน่งรว่มของทัง้บรษิทัทีแ่ขง่ขนักนัและบรษิทัทีป่ระก

อบกนัจะท าใหเ้กดิการท างานรว่มกนัทีช่ว่ยเพิม่การเตบิโตของขนาดตลาด การจา้งงาน 

และผลติภณัฑ ์

การจดักลุม่สามรปูแบบ - แนวนอน แนวตัง้ และแนวทแยง 

การจดักลุม่แนวนอนสามารถอา้งถงึโคโลเคช ัน่ของบรษิทัทีค่ลา้ยกนัในพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีก่ าหน

ด 

บรษิทัเหลา่นีเ้ป็นคูแ่ขง่กนัเน่ืองจากขายสนิคา้ทีค่ลา้ยกนัโดยใชท้รพัยากรการผลติทีค่ลา้ยคลงึกนั 

แตท่ีต่ ัง้รว่มกนัของบรษิทัเหลา่นีร้วมฐานลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพเพือ่เพิม่ยอดขายรวม 

และสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบอืน่ๆ ในแง่ของความพรอ้มของผลติภณัฑ ์ การจดัหาแรงงาน 

ขอ้มูลทีใ่ชร้ว่มกนั และโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่ลดตน้ทนุหรอื ผลกระทบจากภายนอก 

การจดักลุม่แนวตัง้หมายถงึโคโลเคช ัน่แบบสมัพทัธข์องห่วงโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรม 

ซึง่มคีวามเชือ่มโยงแบบบูรณาการระหวา่งขัน้ตอนการผลติและผูบ้รโิภคทีช่ว่ยเพิม่ความเชีย่วชาญ

ดา้นการผลติ ความใกลช้ดิทางภมูศิาสตรร์ะหวา่งบรษิทัตา่งๆ 

ชว่ยลดตน้ทุนดา้นโลจสิตกิสแ์ละการกระจายสนิคา้ และใหป้ระโยชนอ์ืน่ๆ 

ในรปูแบบของทกัษะแรงงานทีเ่ขม้ขน้และขอ้มูลการตลาด 

รปูแบบสดุทา้ยของการจดักลุม่ทีเ่สนอคอืการท าคลสัเตอรแ์นวทแยงซึง่อา้งถงึความเขม้ขน้ของบรษิั

ทเสรมิ (หรอืชวีภาพ) ซึง่แตล่ะบรษิทัเพิม่มูลคา่ใหก้บักจิกรรมของบรษิทัอืน่ๆ 

แมว้า่ผลติภณัฑข์องบรษิทัจะมคีวามแตกตา่งกนัคอ่นขา้งมาก ในแง่นี ้

การท าคลสัเตอรแ์นวทแยงจะรวบรวมบรษิทัทีจ่ดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารแยกกนั 

เพือ่สรา้งบนัเดลิทีจ่ะถกูบรโิภคราวกบัวา่เป็นสนิคา้ชิน้เดยีว ในงานวจิยันี ้

กลุม่ยอ่ยการทอ่งเทีย่วถกูมองวา่เป็นกลุม่ธรุกจิทีใ่หค้วามรว่มมอืซึง่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมเสรมิในชมุ

ชนชนบทขนาดเล็ก 

แนวคดิของการจดักลุม่แนวทแยงตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้เป็นหลกัการพืน้ฐานส าหรบัการจดักลุม่ยอ่ย

ในการศกึษานี ้

เน่ืองจากดเูหมอืนวา่จะเหมาะสมกบัการพฒันาการทอ่งเทีย่วแบบพึง่พาอาศยักนัในหมู่บา้นทีศ่กึษา 

ทัง้นีเ้น่ืองจากหมู่บา้นทีเ่ป็นจดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วอาศยัวสิาหกจิชมุชน/ธรุกจิสหกรณใ์น

การจดัหากจิกรรมเสรมิทีเ่พิม่มูลคา่ใหก้บัประสบการณก์ารทอ่งเทีย่ว ตามแนวคดิของโมเดล RBV 

แนวคดิการจดักลุม่ และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

น าเสนอโมเดลไมโครคลสัเตอรส์ าหรบัการทอ่งเทีย่วดงัแสดงในรปูที ่1 ดา้นลา่ง 
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รูปที ่1 การมส่ีวนรว่มของแนวคดิตา่งๆ ตอ่โมเดลการท่องเทีย่วแบบกลุ่มย่อย 

 

แบบจ าลองกลุม่ยอ่ยการทอ่งเทีย่วทีเ่สนอในทีนี่ห้มายถงึ 

“ความเขม้ขน้ของธรุกจิทีเ่ช ือ่มโยงถงึกนัหรอืกจิกรรมสรา้งรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วในห

มู่บา้นในชนบทซึง่มจีดุมุ่งหมายเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรและความสามารถในทอ้งถิน่และประ

ยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่หมายถงึธรุกจิทัง้หมดหรอืสรา้งรายได ้

กจิกรรมในกลุม่จะด าเนินการในลกัษณะทีเ่นน้การท าธรุกจิอยา่งสมดลุ โดยยดึหลกั 3 ประการ คอื 

ความพอประมาณ ความมเีหตผุล และการสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัตนเอง 

ควบคูไ่ปกบัเงือ่นไขทางศลีธรรมและความรู”้ 

 

จากแหลง่ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วและการวเิคราะห ์ SWOT 

แบบจ าลองกลุม่ยอ่ยในการทอ่งเทีย่วของหมู่บา้นแกง่เรอืงไดร้บัการพฒันาเพือ่วางแผนการพฒันา

ผ่านการทอ่งเทีย่ว คลสัเตอรป์ระกอบดว้ยธรุกจิ/กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว 4 ธรุกจิ 

ซึง่เช ือ่มโยงและสง่เสรมิซึง่กนัและกนั ธรุกจิ/กจิกรรมทัง้สีนี่ร้วมถงึโฮมสเตย ์ การเดนิป่า 

ทวัรผ์จญภยั และถัว่มลัวาแปรรปูดงัแสดงในรปูที ่ 3 

การพฒันาธรุกจิเหลา่นีด้ าเนินการตามความตอ้งการของสมาชกิในชมุชนและทรพัยากรทีม่ใีนหมู่

บา้น 

ธรุกจิจะด าเนินการและจดัการโดยชมุชนดว้ยความชว่ยเหลอืจากรฐับาลทอ้งถิน่และองคก์รทีเ่กีย่วข ้

อง 

 

โมเดลการ
ท่องเทีย่วไม
โครคลสั
เตอร ์

โมเดลคลสั
เตอร ์

พอเพยีง

เศรษฐกจิRBV
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สีธ่รุกจิหลกั/กจิกรรมสรา้งรายไดท้ีร่วมอยูใ่นคลสัเตอรไ์มโครทอ่งเทีย่วทีบ่า้นแกง่เรอืงมคี าอธบิายดั

งตอ่ไปนี:้ 

(1) โฮมสเตย ์

จดุมุ่งหมายของการบรกิารแบบโฮมสเตยค์อืเพือ่ใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มชมหมู่บา้นและอทุ

ยานแห่งชาตใินบรเิวณใกลเ้คยีง หมู่บา้นอยูไ่ดเ้พยีงพึง่ตนเอง 

แนวคดิแรกคอืการสรา้งหมู่บา้นใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

ในดา้นการทอ่งเทีย่วจงึจ าเป็นตอ้งจดัหาทางเลอืกทีพ่กัแรมทีข่าดหายไปในหมู่บา้น 

บางคนในหมู่บา้นอาศยัอยูใ่นบา้นทีม่หีอ้งวา่งและพืน้ทีว่า่ง ดงัน้ัน 

การน าโฮมสเตยม์าใชจ้งึเป็นทางเลอืกเพือ่รองรบันักทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มชมหมู่บา้นและแสวงหาประ

สบการณช์วีติและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

โฮมสเตยส์ามารถใหโ้อกาสทีด่แีกนั่กทอ่งเทีย่วในการเรยีนรูแ้ละสมัผสัวถิชีวีติชาวบา้น 

ขนบธรรมเนียม และงานบา้นประจ าวนั และลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ ในระหวา่งนี ้

ครอบครวัโฮมสเตยส์ามารถรบัรายไดเ้สรมิจากผูม้าเยีย่มเยยีน 

เร ิม่แรกมปีระมาณ 10 ครวัเรอืนทีพ่รอ้มจะเขา้รว่มกจิกรรมโฮมสเตยใ์นชว่งเร ิม่ตน้ของโครงการ 

ในการด าเนินธรุกจินีจ้ะมกีารจดัตัง้กลุม่โฮมสเตยข์ึน้ จะมสีมาชกิ 10 คน ซึง่ทัง้หมดเป็นเจา้ของบา้น 

สมาชกิของกลุม่โฮมสเตยจ์ะไดร้บัการฝึกอบรมใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานโฮมสเตยแ์ละมทีกัษะเ

พยีงพอในการด าเนินธรุกจิ แผนธรุกจิ ไดแ้ก ่ การด าเนินงาน การเงนิ การตลาด 

และการบรหิารความเสีย่ง โดยทมีวจิยัไดจ้ดัท าขึน้เพือ่สนับสนุนกลุม่ในการจดัการธรุกจินี ้

(2) ท าเคร ือ่งหมายเดนิป่า 

โครงการเดนิป่าทีโ่ดดเดน่นีจ้ดัท าขึน้เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพและแนวโนม้ในปัจจบุนั 

เพือ่เพิม่จ านวนนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนอทุยานแห่งชาต ิ

มโีอกาสสงูในการพฒันาระบบเคร ือ่งหมายการเดนิป่าในอทุยานแห่งชาตภิจูองนายยอ้ยและเพือ่เตร ี

ยมอทุยานแห่งชาตสิ าหรบัความตอ้งการในอนาคตในตลาดนี ้

ประเด็นคอืเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากการเตบิโตของความตอ้งการเดนิป่า ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสรา้งระบบทีท่ าเคร ือ่งหมายใหม่เพือ่การเดนิทางและเดนิป่าทีส่ะดวกสบายและง่ายดาย 

บรกิารระบบการเทรคกิง้จะจดัเตรยีมและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ขา้ชม 

กจิกรรมนีจ้ะด าเนินการโดยความรว่มมอืระหวา่งอทุยานแห่งชาตแิละชมุชน 

ดงัน้ันกจิกรรมนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ชาวบา้นเพราะจะชว่ยเสรมิธรุกจิโฮมสเตยแ์ละธรุกจิแปรรปูถัว่มั

ลวา 

กจิกรรมนีจ้ะดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะเขา้พกัแบบโฮมสเตยใ์นหมู่บา้นเพือ่จ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากถัว่

มลัวาใหก้บันักทอ่งเทีย่วหลงัการเดนิทางทีอ่ทุยานแห่งชาต ิ นอกจากนี ้
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ชาวบา้นสามารถมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากบรกิารรบัสง่จากหมู่บา้นไปยงัอทุยานแห่งชาตใิหก้บันักทอ่งเที่

ยวทีต่อ้งการสมัผสัประสบการณก์ารเดนิป่าทีโ่ดดเดน่?  

(3) ทวัรผ์จญภยั 

โครงการธรุกจินีก้ าลงัจะใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยรถไถฟารม์ในพืน้ทีบ่รเิวณขอบอทุ

ยานแห่งชาต ิ

แนวคดิทางธรุกจิถกูสรา้งขึน้บนพืน้ฐานทีว่า่พืน้ทีช่นบทสามารถใหนั้กทอ่งเทีย่วไดร้บัความถกูตอ้ง

ของทอ้งถิน่ 

เสนอโครงการเน่ืองจากความพรอ้มของธรรมชาตทิีส่วยงามในพืน้ทีท่ีเ่ช ือ่มตอ่กบัอทุยานแห่งชาตกิ

ารใชร้ถแทรกเตอรก์ารเกษตรของชาวบา้นบางสว่นความเต็มใจของผูค้นในการจดัการงานทีเ่กีย่วข ้

องกบักจิกรรมนี ้บรกิารทวัรผ์จญภยัมชี ือ่วา่ “เสน้ทางผจญภยั” ในโครงการ รวมระยะทางทัง้สิน้ 15 

กม. (รวมระยะทาง 5 กม.) และใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4,5 ช ัว่โมง 

รถแทรกเตอรแ์ตล่ะคนัสามารถรองรบันักทอ่งเทีย่วไดส้งูสดุ 6 คน โครงการนีค้าดว่ารถไถพรวน 6 

คนัจะเขา้รว่มในกจิกรรมนี ้ อยา่งนอ้ย 20 คนจะไดร้บัการจา้งงานนอกเวลา (คนขบัรถ ผูช้ว่ย 

และพ่อครวั) ธรุกจิจะสง่ผลดตีอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในรปูของรายไดเ้สรมิ นอกจากนี ้

กจิกรรมดงักลา่วจะสนับสนุนและเสรมิธรุกจิโฮมสเตยแ์ละธรุกจิถัว่มลัวาในลกัษณะทีจ่ะดงึดดูความส

นใจจากนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะพกัในหมู่บา้นกบัครอบครวัโฮมสเตยแ์ละซือ้ผลติภณัฑถ์ัว่มลัวาเมือ่สิน้สดุ

การเดนิทาง 

เพือ่ความปลอดภยัของธรุกจินี ้ จะมกีารจดัตัง้กลุม่เจา้ของรถแทรกเตอรแ์ละจดัการตนเอง 

สมาชกิของกลุม่จะเขา้รว่มหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้เพือ่ใหไ้ดร้บัความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิานแล

ะมาตรฐานความปลอดภยั แผนธรุกจิ ไดแ้ก ่ การด าเนินงาน การเงนิ การตลาด 

และการบรหิารความเสีย่ง ไดจ้ดัท าขึน้เพือ่รองรบักลุม่ในการบรหิารธรุกจิ 

(4) ผลติภณัฑแ์ปรรปูจาก Malva Nut 

ธรุกจินีพ้ฒันาขึน้เพือ่ใหก้ลุม่สตรใีนหมู่บา้นแปรรปูถัว่มลัวาซึง่เป็นอาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการ

สงู ถัว่มลัวาเป็นพชืทอ้งถิน่ทีป่ลกูในหมู่บา้นและบรเิวณโดยรอบ มแีคลอรตี ่า 

แตม่ใียอาหารจากธรรมชาตสิงู เหมาะส าหรบัผูท้ีร่กัสขุภาพ 

โดยเฉพาะผูท้ีม่ปัีญหาในการควบคมุน า้หนัก 

กอ่นหนา้นีก้ลุม่ผูห้ญงิเคยท าและขายน า้ผลไมจ้ากถัว่มลัวานีแ้ตม่คีวามตอ้งการไม่เพยีงพอ 

โครงการธรุกจินีจ้งึไดส้รา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม่ 2 รายการ ไดแ้ก ่

เยลลีถ่ ัว่มลัวาและซปุฟักทองผสมถัว่มลัวา 

ท าใหเ้กดิโอกาสในการเพิม่มูลคา่และสามารถสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บักลุม่สตรไีดใ้นเวลาตอ่มา 

ซึง่อาจสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถิน่ สรา้งโอกาสในการท างานใหม่ ๆ และสรา้งสิง่ใหม่ ๆ 

ทีย่ ัง่ยนืและน่าสนใจ 
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การด าเนินธรุกจินีจ้ะประสานงานโดยกลุม่สตรหีมู่บา้นซึง่มสีมาชกิ 12 คน 

ทางกลุม่มสีิง่อ านวยความสะดวกและอปุกรณส์ าหรบัการผลติอยูแ่ลว้ 

กองทนุส าหรบัโครงการสว่นใหญจ่ะมาจากกองทนุหมู่บา้น อบรมวธิกีารแปรรปูผลมลัวานัท 

ทมีวจิยัจดัท าแผนธรุกจิเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินธรุกจิ 

แมว้า่กจิกรรมทางธรุกจิทัง้สีจ่ะแตกตา่งกนัแตเ่สรมิกนั นอกจากนี ้ ทกุธรุกจิจะน าปรชัญาใหม่ – 

เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินงาน 

แบบจ าลองไมโครคลสัเตอรก์ารทอ่งเทีย่วทีเ่สนอน้ันแสดงไวใ้นรปูที ่2 

รูปที ่2. โมเดลการท่องเทีย่วแบบกลุ่มย่อยส าหรบัหมู่บา้นทีเ่ลอืกไว ้

 

 

โดยสรปุ ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วทัง้ 4 

ธรุกจิเช ือ่มโยงกนัตามแนวคดิของคลสัเตอรแ์นวทแยง ซึง่ระบุความเขม้ขน้ของธรุกจิเสรมิ 

แตล่ะธรุกจิเพิม่มูลคา่เสรมิใหก้บัผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีผ่ลติโดยธรุกจิอืน่ 

การรวมกลุม่นีม้สีว่นชว่ยในการสรา้งสถานทีท่อ่งเทีย่วทีย่ ัง่ยนืในหมู่บา้น 

กจิกรรมเสรมิเหลา่นีจ้ะไดร้บัการออกแบบเพือ่สรา้งความประหยดัตามขอบเขต 

สง่เสรมิโอกาสในการจา้งงาน และบรรเทาความยากจน 

 

  

โฮมส
เตย ์

ท า
เครือ่งหมาย
เดนิป่า

ถัว่มลัวา
แปรรปู

ทวัร ์
ผจญภยั
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5. มทีางเลอืกอืน่ส าหรบัการท่องเทีย่ว (อย่างย ัง่ยนื) 

ในชว่งวกิฤตโรคระบาดหรอืไม่? 

การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษท์างเลอืกการท่องเทีย่วอ

ย่างย ัง่ยนืในประเทศเนปาล: 

กรณีของพืน้ทีอ่นุรกัษอ์นันาปุรณะ (ACA) 
 

ดร.อภริมย ์พรหมจรรยา 

คณะการบรกิารและการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

วทิยาเขตภูเก็ต ประเทศไทย 

Bharat Prasad Wasti ผูส้มคัรระดบัปรญิญาเอก  

คณะการจดัการสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ่ ประเทศไทย 

 

5.1. บทน า 

การทอ่งเทีย่วเป็นหน่ึงในภาคเศรษฐกจิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

ความส าคญัตอ่เศรษฐกจิโลกไม่อาจปฏเิสธได ้ การทอ่งเทีย่วสรา้งการจา้งงาน สง่เสรมิการสง่ออก 

และสง่เสรมิคณุคา่ทางวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และมรดกอยา่งมหาศาล (Aryal, 2548) WTTC 

(2560) รายงานวา่การทอ่งเทีย่วทัว่โลกมสีว่นท าใหเ้กดิผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 

รอ้ยละ 10.2% สรา้งงาน 292 ลา้นต าแหน่ง และคดิเป็นรอ้ยละ 6.6 ของการสง่ออกทัว่โลกทัง้หมดในปี 

2559 การทอ่งเทีย่วเป็นตวัขบัเคลือ่นความมั่งคัง่และการจา้งงานทัว่โลก แมว้า่จะม ี

มคีวามกงัวลเกีย่วกบัการเพิม่ความไม่เทา่เทยีมกนัทางเศรษฐกจิและสงัคมและตน้ทุนดา้นสิง่แวดลอ้

ม (Alam et. al., 2559) 

เนปาลเป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเล ตัง้อยูร่ะหวา่ง 80˚, 04' และ 88˚, ลองจจิดู 12' ตะวนัออก 

และระหวา่งละตจิดู 26˚, 22' และ 30˚, 27' ทางเหนือ เป็นประเทศเล็กๆ 

ทีอ่ยูร่ะหวา่งสองประเทศยกัษใ์หญอ่ยา่งเอเชยี จนี และอนิเดยี 

เนปาลขยายไปตามทางตอนใตข้องเทอืกเขาหมิาลยัในภาคกลางและอนิเดยี 

ครอบคลมุพืน้ทีท่ ัง้หมด 147,181 ตารางกโิลเมตร และมพีรมแดนตดิกบัอนิเดยีทางตะวนัตก ใต ้

และสาธารณรฐัประชาชนจนีทางตอนเหนือ เนปาลเป็นทีนิ่ยมในหมู่ผูค้นโดยใชช้ ือ่หมิาลยั 

และยงัมยีอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลกถงึแปดแห่ง 

ซึง่รวมถงึยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลกคอืยอดเขาเอเวอเรสตซ์ ึง่มคีวามสงู 8,848 เมตร อยา่งไรก็ตาม 
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ประเทศมคีวามโดดเดน่ไม่เพยีงแคภ่เูขาสงูเทา่น้ัน 

แตย่งัรวมถงึมรดกทางวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ อนุสรณส์ถานทางศลิปะ และสตัวป่์าหายาก 

(NTB, 2545) 

เนปาลยงัมชี ือ่เสยีงในดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษแ์ละการเดนิป่าอกีดว้ย ภมูภิาคตา่ง ๆ 

เปิดใหเ้ดนิป่า ในหมู่พวกเขา Annapurna Region 

เป็นหน่ึงในจดุหมายปลายทางการเดนิป่าทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ โดยมผีูเ้ยีย่มชมมากกวา่ 60% 

ทีเ่ดนิทางมาเนปาลเพือ่เดนิป่า ความหลากหลายทางชวีภาพอนัเป็นเอกลกัษณ ์

ความยิง่ใหญข่องทวิทศันท์ีผ่สมผสานกบัความหลากหลายทางเชือ้ชาตทิ าใหท้ีน่ี่เป็นจดุหมายการเ

ดนิป่าทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุในโลก พืน้ทีเ่ดนิป่าตามแนวอนันาปุรณะสามารถเขา้ถงึไดง้่าย 

โรงแรมบนเนินเขามมีากมาย การเดนิป่าทีน่ี่มทีวิทศันท์ีส่วยงามของทัง้ภเูขาสงูและหมู่บา้นทีร่าบลุม่ 

และมสีิง่อ านวยความสะดวกทีแ่ตกตา่งกนัและใชก้ าลงันอ้ยกวา่ส าหรบันักเดนิป่าเมือ่เทยีบกบัการเดิ

นป่าในภมูภิาคอืน่ ๆ ของเนปาล (The trekking) หนังสอืคูม่อื 2543). ดว้ยเหตผุลทัง้หมดนี ้

การเดนิป่าในอนันาปุรณะจงึเป็นทีนิ่ยมในโลก ถอืเป็นหน่ึงในสบิเสน้ทางเดนิป่าของโลก (Baral et. 

al., 2551) 

ในสถานการณเ์ชน่นี ้

การพฒันาและสง่เสรมิภาคการทอ่งเทีย่วสามารถมบีทบาทส าคญัในการพฒันาโดยรวมของประเท

ศเนปาล 

การพฒันาและสง่เสรมิภาคการทอ่งเทีย่วมสีว่นท าใหเ้กดิการจา้งงานชายและหญงิและโอกาสทางรา

ยได ้ การทอ่งเทีย่วยงัเพิม่รายไดข้องรฐับาลดว้ยการเก็บภาษีประเภทตา่งๆ 

และลดการขาดดลุการคา้ของประเทศ (Aryal, 2548) 

การทอ่งเทีย่วยงัมคีวามส าคญัทางสงัคมและวฒันธรรมอกีดว้ย ชว่ยพฒันาสนัตภิาพ มติรภาพ 

และความเขา้ใจระหวา่งประเทศ ในบรบิทของการพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

พลงังานก็มบีทบาทส าคญัเชน่กนั เชน่เดยีวกบัอตุสาหกรรมอืน่ ๆ 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วประสบปัญหาดา้นพลงังานเป็นจ านวนมาก 

เน่ืองจากปัญหาดา้นพลงังานเร ิม่มอีนัตรายมากขึน้เร ือ่ยๆ ในพืน้ทีช่นบทของเนปาล 

สง่ผลใหป่้าอนัมคีา่และทรพัยากรธรรมชาตหิมดไป (Bhandari, 2547) ในทางกลบักนั 

เน่ืองจากชาวเนปาลไม่มคีวามเขม้แข็งในการซือ้เทคโนโลยจีากแหลง่พลงังานหมุนเวยีนอืน่ๆ เชน่ 

พลงังานแสงอาทติย ์ ลม และน า้ กา๊ซชวีภาพมรีาคาถกูลง บ ารงุรกัษางา่ย รวมทัง้แง่บวกอืน่ๆ 

อกีมากจงึมคีวามส าคญัมากในเนปาล บรบิท. 

ดว้ยความจรงิทีว่า่ประชากรทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเรว็ตอ้งการพลงังานในปรมิาณทีม่ากขึน้ผ่านทรพัยา

กรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั 

การใชแ้หลง่พลงังานแบบเดมิมากเกนิไปอาจท าใหท้รพัยากรเหลา่น้ันหมดลงในบางชว่งเวลา 

การคน้หาจงึเป็นสิง่ส าคญัมาก เพือ่เป็นแหลง่พลงังานทางเลอืกส าหรบัภาคการทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

เพือ่ทีเ่ราจะไดไ้ม่ตอ้งเผชญิวกิฤตพิลงังานในอนาคตอนัใกล ้(Li & Lin, 2558).   
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ค าชีแ้จงของปัญหา 

เนปาลเป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ หลายภาษา และหลากหลายศาสนา 

ทกุวฒันธรรมมทีศันคต ิ ค่านิยม บรรทดัฐาน มุมมองและการรบัรูข้องสงัคมในแบบของตวัเอง 

การทอ่งเทีย่วเป็นภาคสว่นส าคญัในการสรา้งรายไดใ้นมอืขา้งหน่ึงและการจา้งงานอกีดา้นหน่ึงเพือ่

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืในเศรษฐกจิของประเทศ 

การทอ่งเทีย่วก าลงัเกดิขึน้ในฐานะอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพมากทีส่ดุของประเทศเนปาล 

ซึง่ไดจ้ดัหางานทีม่ฝีีมอืและไรฝี้มอืใหก้บัผูว้า่งงานจ านวนมาก 

และไดช้ว่ยลดความยากจนทีอ่าละวาดในประเทศ 

การทอ่งเทีย่วไม่เพยีงแตน่ าเงนิตราตา่งประเทศเทา่น้ัน แตย่งัรวมถงึสิง่อืน่ ๆ เชน่ 

การเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูค้น ในปัจจบุนั 

เป้าหมายพืน้ฐานของการทอ่งเทีย่วในชนบทคอืการลดผลกระทบดา้นลบ 

และเพิม่ประโยชนส์งูสดุใหก้บัคนในทอ้งถิน่และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตขิองพวกเขา 

ในขณะทีใ่หป้ระสบการณท์ีด่แีกผู่ม้าเยอืน (Nyaupane & Thapa, 2549) 

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการทอ่งเทีย่ว เศรษฐกจิพืน้ฐาน 

และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิป็นสิง่ส าคญัในการก าหนดนโยบายการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืทีม่ปี

ระสทิธภิาพ การทอ่งเทีย่วเป็นภาคสว่นแกนน าหลกัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศก าลงัพฒันา 

เชน่ เนปาล 

การพฒันาและขอบเขตของการทอ่งเทีย่วขึน้อยูก่บัคณุภาพและปรมิาณของผลติภณัฑ/์สว่นประก

อบ หากไม่มกีารวางแผนและการพฒันาการทอ่งเทีย่วทีเ่พยีงพอ 

เฉพาะบุคคลทีร่  า่รวยกวา่และองคก์รในเมอืงเทา่น้ันทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์ากโอกาสทางเศรษฐกจิของ

การทอ่งเทีย่วและการทอ่งเทีย่ว อนัทีจ่รงิแลว้อาจเพิม่ตน้ทนุทางเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม 

และสงัคมวฒันธรรมของพืน้ทีท่ีเ่ยีย่มชม (Aryal, 2548) 

การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษค์อืธรรมชาตแิละความหลากหลายทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องพชืและสตัว ์

ภมูปิระเทศ สภาพอากาศ ฯลฯ 

แตจ่ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ท าใหป่้าเสือ่มโทรมลงเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของพ

วกเขา ท าใหเ้กดิการตดัไมท้ าลายป่า สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ ดนิถลม่ น า้ทว่ม 

และการพงัทลายของดนิ 

ความพยายามดงักลา่วจะยตุทิศันียภาพอนังดงามและงดงามของสิง่แวดลอ้มหรอืผลติภณัฑด์า้นกา

รทอ่งเทีย่ว เนปาลไดร้บัพรจากสตัวแ์ละพนัธุพ์ชืทีห่ลากหลาย และดนิแดนทีบ่รสิทุธิส์วยงาม 

อทุยานแห่งชาตแิละพืน้ทีอ่นุรกัษท์ีก่ระจดักระจายอยูต่ามสว่นตา่งๆ ของประเทศ 

กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพมากทีส่ดุ 

อทุยานแห่งชาตเิหลา่นีเ้ป็นสญัลกัษณข์องสวรรคแ์ห่งธรรมชาตทิีม่ผีนืดนิหลากหลายซึง่มเีฉพาะคว

ามหลากหลายทีไ่ม่เหมอืนใครและหายากเทา่น้ัน 

แตย่งัรวมถงึสถานทีท่างศาสนาและจติวญิญาณทีม่คีวามส าคญัสงูอกีดว้ย (Bhandari, 2547)  
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ค าถามการวจิยั  

● ศกัยภาพและความส าคญัของการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศในพืน้ทีอ่นุรกัษอ์นันาปุรณะมอีะไรบา้ง

? 

● พลงังานประเภทใดบา้งทีใ่ชใ้นเขตอนุรกัษอ์นันาปุรณะ 

● บทบาทของพลงังานหมุนเวยีนเพือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืในพืน้ทีอ่นุรกัษอ์นัน

าปุรณะคอือะไร 

วตัถปุระสงคข์องการศกึษา 

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคโ์ดยรวมเพือ่วเิคราะหก์ารเตบิโต ขอบเขต ปัญหา 

และแนวโนม้ของการทอ่งเทีย่วในเขตอนุรกัษอ์นันาปุรณะ 

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะคอื 

● เพือ่ส ารวจความเป็นไปไดข้องการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศในพืน้ทีอ่นุรกัษอ์นันาปุรณะ 

● เพือ่ศกึษาแหลง่พลงังานและน าไปใชใ้นภาคการทอ่งเทีย่วทีเ่ขตอนุรกัษอ์นันาปุรณะ 

● เพือ่ศกึษาบทบาทของพลงังานหมุนเวยีนเพือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

ความส าคญัของการศกึษา 

เนปาลมทีรพัยากรหลกัสามประการทีส่รา้งจากเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่ เกษตรกรรม ไฟฟ้าพลงัน า้ 

และการทอ่งเทีย่ว ในหมู่พวกเขา การทอ่งเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมหลกัทีส่ามารถกอ่ตัง้ สง่เสรมิ 

และพฒันาไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ยการลงทนุขัน้ต ่า 

และสามารถเป็นรากฐานทีส่ าคญัของรายไดป้ระชาชาต ิ

จงึเป็นหน่ึงในภาคสว่นส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ 

การทอ่งเทีย่วเป็นกจิกรรมทีส่รา้งผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและสงัคม 

การทอ่งเทีย่วมผีลกระทบตอ่ภาคสว่นตา่ง ๆ ของเศรษฐกจิ 

ความส าคญัของการทอ่งเทีย่วในประเทศเนปาลไม่ไดจ้ ากดัอยูแ่คด่า้นเศรษฐกจิเทา่น้ัน 

แตย่งัรวมถงึประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมดว้ย 

การศกึษานีจ้ะชว่ยใหผู้ก้ าหนดนโยบายพฒันานโยบายดา้นการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

การศกึษายงัมคีวามส าคญั 

เน่ืองจากการคน้พบนีจ้ะชว่ยใหผู้ก้ าหนดนโยบายสามารถระบุกลยทุธท์างเศรษฐกจิทีพ่ยายามสรา้ง

สมดลุใหก้บัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ในขณะทีล่ดการปลอ่ยมลพษิและควบคมุการใชพ้ลงังาน 

นัยเชงินโยบายจากผลการศกึษานีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิแบบภเูขาอืน่ๆ 

ทีภ่าคการทอ่งเทีย่วมบีทบาทส าคญัในการสง่เสรมิเศรษฐกจิ 

การศกึษามุ่งเนน้ไปทีก่ารศกึษาบทบาทของการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศและพลงังานหมุนเวยีนเพือ่การพั

ฒนาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืในประเทศเนปาลเป็นหลกั 
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5.2. บรบิท  

ความหลากหลายของเนปาล 

เนปาลเป็นสหพนัธส์าธารณรฐัหมิาลยัขนาดเล็ก 

เนปาลตัง้อยูร่ะหวา่งสองมหาอ านาจทางเศรษฐกจิขนาดใหญ:่ จนีทางเหนือและอนิเดยีทางตะวนัออก 

ตะวนัตกและใต ้

เนปาลเป็นหน่ึงในประเทศทีพ่ฒันานอ้ยทีส่ดุและถูกล็อกดว้ยทีด่นิซ ึง่อยูท่างตอนเหนือของอนุทวปีอิ

นเดยี มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้โดยประมาณ มเีนือ้ทีร่วม 1,47,181 ตารางกโิลเมตร 

ต าแหน่งทีแ่น่นอนของประเทศเนปาลอยูร่ะหวา่งองศาละตจิดู 26022 ถงึ 30027 เหนือและลองจจิดู 

8004 ถงึ 88012 ตะวนัออก อนัทีจ่รงิ คนทัง้ประเทศถอืไดว้า่เป็นประเทศของหมู่บา้น 

เน่ืองจากมหีมู่บา้นมากกวา่ 3,915 

แห่งตัง้อยูใ่นแทบทุกสว่นของประเทศทีก่ระจายจากใตสู้เ่หนือและจากตะวนัออกไปตะวนัตก 

ในระดบัภมูศิาสตร ์ เนปาลครอบครองเพยีง 0.03 เปอรเ์ซน็ตข์องโลกในขณะทีค่รอบครอง 0.3 

เปอรเ์ซน็ตข์องเอเชยี (NTB, 2545) 

เนปาลเป็นหน่ึงในประเทศทีร่  า่รวยทีส่ดุในแง่ของการเปลีย่นแปลงทางภมูศิาสตรแ์ละภมูอิากาศ 

จงึมเีช ือ้ชาต ิ วฒันธรรม ความหลากหลายทางชวีภาพ และขนบธรรมเนียมทางสงัคมทีห่ลากหลาย 

ระดบัความสงูของประเทศมตีัง้แต่ 60 

เมตรเหนือระดบัน า้ทะเลจนถงึจดุสดุยอดบนโลกคอืยอดเขาเอเวอเรสตท์ี ่ 8,848 เมตร 

ภายในความกวา้งเฉลีย่ 192 กม. ของประเทศ 

สภาพภมูอิากาศมตีัง้แตก่ึง่เขตรอ้นในภาคใตไ้ปจนถงึอารก์ตกิทางตอนเหนือ 

ความหลากหลายทีก่วา้งขวางนีไ้ดส้ง่เสรมิระบบนิเวศทีห่ลากหลายอยา่งไม่น่าเชือ่ 

เทอืกเขาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ป่ากึง่เขตรอ้นทีห่นาทบึซึง่เต็มไปดว้ยชวีติป่ามากมาย แม่น า้ทีฟ้่ารอ้ง 

ภเูขาทีม่ป่ีาทบึ และหุบเขาทีก่ลายเป็นน า้แข็ง ในท านองเดยีวกนั กลุม่ชาตพินัธุต์า่งๆ 

ทีพ่บไดท้ ัว่ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหมู่บา้นในทอ้งถิน่ 

มโีครงสรา้งทางสงัคมทีห่ลากหลายและขนบธรรมเนียมทางสงัคมของตนเองเชน่กนั (NTB, 2545) 

โดยอาศยัวฒันธรรมเพยีงอยา่งเดยีว เนปาลมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมอยา่งมาก 

ลกัษณะเดน่ของวฒันธรรมเนปาลคอืความสามคัคใีนความหลากหลาย (Shrestha and Gupta, 

1993) ความหลากหลายในวฒันธรรมสามารถเห็นไดจ้ากความหลากหลายของวรรณะ ศาสนา 

ชาตพินัธุ ์ภาษา และวฒันธรรม กลุม่ชาตพินัธุท์ีส่ าคญั ไดแ้ก ่Indo-Aryans และ Tibet Mongoloids 

ศาสนาหลกัคอืศาสนาฮนิดู รองลงมาคอืพุทธศาสนาและชนกลุม่นอ้ย เชน่ อสิลาม และอืน่ๆ 

ขนบธรรมเนียมทางศาสนา วถิชีวีติ เทศกาล นิสยัการกนิ 

เสือ้ผา้และภาษาแตกตา่งกนัไปตามความแปรผนัทางภมูศิาสตรแ์ละชาตพินัธุ ์

แตค่วามสามคัคทีางสงัคมมกัถกูมองวา่เป็นลกัษณะเดน่ของวฒันธรรมเนปาล (Grenable, 2549)   
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ทอ่งเทีย่วในเนปาล 

เนปาลมภีเูขาทีส่งูทีส่ดุในโลกถงึแปดในสบิแห่งและเป็นทีรู่จ้กัวา่เป็นหน่ึงในสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิผจ

ญภยัทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีส่ดุในโลก เทอืกเขาหมิาลยัอนัยิง่ใหญ ่ ภเูขาหลากสสีนั 

และใบหนา้ทีร่า่เรงิดงึดดูนักทอ่งเทีย่วเสมอ ชาวเนปาลเป็นคนทีย่ิม้ไดแ้มจ้ะทกุขท์รมาน 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วมกีารจา้งงาน 42% ของประชากรทีท่ างานทัง้หมด 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ชาวเนปาลสว่นใหญต่อ้งพึง่พาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในการด ารงชวีติ 

ในปัจจบุนั รฐับาลเนปาลไดฝึ้กฝนการทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้มจะไม่เกดิขึน้จากกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว (Nepal 

Tourism Board, 2553) 

เนปาลเป็นทีรู่จ้กัในฐานะสถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัในเวทรีะหวา่งประเทศ 

เน่ืองจากมคีวามงามตามธรรมชาต ิ วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ มรดกทีห่าทีเ่ปรยีบมไิด ้

และสถานทีท่อ่งเทีย่วมากมายนับไม่ถว้น 

แมแ้ต่การปฏริปูเล็กนอ้ยในภาควฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วก็หมายความวา่ประเทศสามารถหาราย

ไดเ้งนิตราตา่งประเทศและสรา้งการจา้งงานและโอกาสอืน่ ๆ ทีเ่อือ้ตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

เนปาลเป็นสถานทีป่ระสตูขิองพระพุทธเจา้ วรกิตุ ิ และนางสดีา และมปีระเพณีทีห่าทีเ่ปรยีบมไิด ้

วฒันธรรมอนัรุง่เรอืง ขนบธรรมเนียมอนัเป็นเอกลกัษณ ์ และมรดกอนัล า้คา่ 

การอนุรกัษแ์ละสง่เสรมิประวตัศิาสตรข์องความสัน้และนักรบ 

และเอกลกัษณข์องสงัคมเนปาลในตวัเองเป็นประเด็นทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ (Chand, 2543)   

ผลกระทบของการทอ่งเทีย่ว 

ปัจจบุนั การทอ่งเทีย่วเป็นหน่ึงในอตุสาหกรรมทีใ่หญท่ีส่ดุและเตบิโตเรว็ทีส่ดุในโลก 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานจ านวนมากและการไหลเขา้ของสกลุเงนิตา่งประเทศในภมูภิาคเจา้ภา

พแสดงใหเ้ห็นวา่การทอ่งเทีย่วเตบิโตอยา่งรวดเรว็ในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่านมา 

การทอ่งเทีย่วมผีลกระทบทางเศรษฐกจิอยา่งกวา้งขวางในภมูภิาคเจา้ภาพ 

และสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ระดบั ประการแรก 

ภมูภิาคโฮสตส์ามารถไดร้บัประโยชนจ์ากรายไดจ้ากการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศโดยตรงผ่า

นการขนสง่ ทีพ่กั และจากอาหาร ประการทีส่อง 

การทอ่งเทีย่วมสีว่นสนับสนุนมากขึน้ในภมูภิาคเจา้ภาพผ่านการจดัเก็บภาษีและการจา้งงานทีส่รา้ง

ขึน้โดยอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว โดยทัว่ไป 

เราเชือ่วา่การทอ่งเทีย่วสรา้งรายไดจ้ากอตัราแลกเปลีย่นและสรา้งงานใหม่ทีแ่ตกตา่งกนัทัง้ทางตรงแ

ละทางออ้ม การทอ่งเทีย่วบรโิภคสนิคา้และบรกิารเป็นจ านวนมาก 

ก าลงัคนทีใ่ชท้ าอาหารและสิง่ของอืน่ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งทางออ้มในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วดว้ย 

ในขณะทีง่านรา้นอาหารและโรงแรม 

การคมนาคมและความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วเกีย่วขอ้งโดยตรงในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว ( 
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Mishra et al., 2554). การทอ่งเทีย่วชว่ยกระตุน้การคา้ รายได ้ และการประกอบการ 

และชว่ยรกัษาการพฒันาระดบัภมูภิาค การทอ่งเทีย่วยงัสรา้งรายไดจ้ากการเก็บภาษี คา่ภาคหลวง 

และคา่วซีา่จากชาวตา่งชาตดิว้ย (Bista 2552, 26) 

คณุภาพของสิง่แวดลอ้มทัง้จากธรรมชาตแิละทีม่นุษยส์รา้งขึน้มคีวามส าคญัตอ่การทอ่งเทีย่ว 

อยา่งไรก็ตาม ความสมัพนัธข์องอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกบัสิง่แวดลอ้มน้ันซบัซอ้น 

กจิกรรมหลายอยา่งอาจสง่ผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ผลกระทบเหลา่นีส้ว่นใหญเ่ชือ่มโยงกบัการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ไป เชน่ ถนน โรงแรม 

รา้นอาหาร รา้นคา้ สนามกอลฟ์ และทา่จอดเรอื ผลกระทบของการทอ่งเทีย่วมกัจะเชือ่มโยงถงึกนั 

เมือ่มกีารเยีย่มชมมวลชน ไม่เพยีงแตส่ง่ผลกระทบตอ่วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่เทา่น้ัน 

แตย่งัสง่ผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อกีดว้ย (Pandey et al., 2553) 

Mount Everest เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโลกและตัง้อยูใ่นประเทศเนปาล 

แคมป์ฐานของยอดเขานีเ้ป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิส์ าหรบันักปีนเขา 

แตว่นันีปั้ญหาสิง่แวดลอ้มคร ัง้ใหญไ่ดเ้กดิขึน้ แคมป์ฐานน้ันเกลือ่นไปดว้ยถงัออกซเิจน เศษซาก 

และศพของนักปีนเขาทีล่ม้เหลวสามารถเห็นไดบ้นเสน้ทางซึง่หมายถงึยอดเขาเอเวอเรสต ์

ตอ้งการความชว่ยเหลอืและความสนใจ 

รฐับาลเนปาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการทอ่งเทีย่วปีนเขาและดว้ยเหตนีุจ้งึไดร้บันักทอ่งเทีย่วมากขึน้ทุ

กวนัเพือ่การปีนเขา แตส่ิง่ทีจ่ าเป็นทีส่ดุคอื 

รฐับาลควรใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่วตอ้งเป็นไปตามหลกัการทอ่งเที่

ยวเชงินิเวศ (Fears 2554)  

การพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

พูดง่ายๆ ก็คอื 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืหมายถงึความตอ้งการทีส่ามารถตอบสนองไดไ้ม่เพยีงแคใ่นปัจจุบนัเทา่น้ัน 

แตย่งัรวมถงึคนรุน่ตอ่ๆ ไปอกีดว้ย 

เราสามารถพูดไดว้า่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืเป็นแนวทางของการใชท้รพัยากรในปัจจบุนัซ ึง่มจีดุมุ่งห

มายเพือ่รกัษาศกัยภาพของทรพัยากรเดยีวกนัไวส้ าหรบัอนาคต ในปี 2530 คณะกรรมาธกิาร 

Brundtland ไดนิ้ยามการพฒันาทีย่ ัง่ยนืวา่ 

“การพฒันาทีต่อบสนองความตอ้งการของปัจจบุนัโดยไม่กระทบตอ่ความสามารถของคนรุน่อนาค

ตในการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง”; 

เน่ืองจากแนวคดินีเ้ป็นทีย่อมรบักนัอยา่งกวา้งขวางวา่มคีวามผาสกุทางเศรษฐกจิและคณุภาพสิง่แว

ดลอ้มอยูร่ว่มกนัอยา่งไร ตามรายงานของ Brudtland Commission 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะตอ้งจดัการกบัการรกัษาความสมบรูณข์องระบบนิเวศและความหลากหลาย 

ตอ้งตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษย ์ จะตอ้งมทีางเลอืกทีเ่ปิดกวา้งส าหรบัอนาคต 
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และเพิม่การตดัสนิใจดว้ยตนเอง และส าคญัทีส่ดุ (คณะกรรมการบรนัดแ์ลนดเ์พือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

พ.ศ. 2548) 

 โดยพืน้ฐานแลว้ การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืคอืการทอ่งเทีย่ว ในขณะทีไ่ปเยอืนภูมภิาคเจา้ภาพ 

ซึง่พยายามสรา้งผลกระทบเพยีงเล็กนอ้ยตอ่สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่และวฒันธรรม 

และในขณะเดยีวกนัก็สรา้งการจา้งงานส าหรบัคนในทอ้งถิน่และรกัษาศกัยภาพของผูม้าเยอืนในอน

าคต อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไม่สามารถยัง่ยนืไดอ้ยา่งสมบูรณ ์

แตใ่นขณะทีเ่ยีย่มชมผูเ้ขา้ชมและชมุชนทอ้งถิน่จะตอ้งใชก้ฎแห่งความยัง่ยนืในขณะทีใ่ชง้าน 

(Paramati et al., 2554) 

กลา่วอกีนัยหน่ึง การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืเรยีกอกีอยา่งวา่การทอ่งเทีย่วอยา่งรบัผดิชอบ 

เน่ืองจากผูเ้ขา้รว่มทกุคนตอ้งรบัผดิชอบ 

การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืเป็นวธิกีารเคารพสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่หรอืจดุหมายปลายทางใด ๆ 

เชน่การเคารพวฒันธรรมทอ้งถิน่และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

การซือ้ในทอ้งถิน่และการใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ทีเ่ป็นธรรมแกค่รอบครวัในทอ้งถิน่ 

หมายความวา่สนิคา้ทีผ่ลติในทอ้งถิน่ตอ้งใหค้วามส าคญั 

ชว่ยปกป้องพชืและสตัวใ์กลส้ญูพนัธุด์ว้ยวธิขีองเราเองอยา่งสุดความสามารถ 

อยา่งทีเ่ราทกุคนทราบดวีา่น า้และพลงังานเป็นทรพัยากรธรรมชาตอินัล า้คา่ 

เราจงึตอ้งระมดัระวงัอยา่งมากในการใชน้ า้และพลงังาน 

นักทอ่งเทีย่วสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนืมากขึน้ในขณะทีเ่ยีย่มชมภมูภิาคปลายทางและปกป้องและปร ั

บปรงุจดุหมายปลายทางทีช่ ืน่ชอบเพือ่ความเพลดิเพลนิในอนาคต (โทมสัคกุ 2553.) 

 จ าเป็นตอ้งรกัษาความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้มไม่เพยีงเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น้ัน 

นอกจากนีย้งัเป็นองคป์ระกอบทีจ่ าเป็นส าหรบัผูค้นและสิง่มชีวีติอืน่ๆ 

สภาพแวดลอ้มทีป่นเป้ือนอาจท าใหเ้กดิปัญหารา้ยแรงในสิง่มชีวีติ 

ความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้มสามารถก าหนดไดใ้นแง่ของการวดัความยดืหยุน่ ความแข็งแรง 

และสิง่มชีวีติแบบล าดบัช ัน้ทีค่รอบคลมุ หลายระดบั และแบบไดนามกิ (Munasinghe 2550.) 

สิง่นีใ้ชไ้ดก้บัทัง้มนุษยแ์ละสิง่มชีวีติอืน่ๆ เชน่ พชื สมุนไพรขนาดเล็ก จลุนิทรยี ์ และสตัวป่์าอืน่ๆ 

สิง่มชีวีติทัง้หมดเชือ่มโยงถงึกนั 

หากสิง่มชีวีติบางสว่นถกูท าลายหรอืประสบปัญหารา้ยแรงในการเอาชวีติรอด 

อาจสง่ผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติอืน่ๆ 

ดงัน้ันจงึจ าเป็นตอ้งรกัษาระบบนิเวศเพือ่รกัษาความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม (Heinan et al., 2549). 

การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุในปัจจบุนั 

เน่ืองจากชมุชนจ าเป็นตอ้งหาเลีย้งชพีดว้ยทรพัยากรทีม่อียู ่

ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ตอ้งอยูร่อดดว้ยทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั เพราะทรพัยากรมจี ากดั 

ชมุชนตามสถานทีไ่ดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของแนวคดิแบบองคร์วมของความยัง่ยนื 
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ซึง่รวบรวมและบูรณาการการพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม และสงัคม 

ดว้ยวธินีีจ้ะมกีารรบัรูโ้ดยปรยิายซึง่จะตอ้งมคีวามยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ 

การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตติอ้งมพีืน้ฐานมาจากชมุชนและสงัคมซึง่หาประโยชนแ์ละพึง่พ

าอาศยักนั (Hall & Richards 2543, 1) 

เขตอนุรกัษอ์นันาปุรณะ 

การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษเ์ป็นปรากฏการณท์ีซ่บัซอ้นและหลากหลาย 

และมบีทบาทอยา่งมากในการตคีวามธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาตติลอดจนความโดดเดน่ของ

ประวตัศิาสตรม์นุษยแ์ละการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มในชนบท 

และการเผยแพรค่วามรูแ้ละความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม.  

การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศสามารถอธบิายไดโ้ดยใชค้ าศพัทท์ีแ่ตกตา่งกนั เชน่ 

การทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ การทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิ การทอ่งเทีย่วสิง่แวดลอ้ม 

การทอ่งเทีย่วเฉพาะทาง การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์การทอ่งเทีย่วเชงิผจญภยั การทอ่งเทีย่วพืน้เมอืง 

การทอ่งเทีย่วอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ กรณีศกึษาทีเ่ขตอนุรกัษอ์นันาปุรณะ 

ภาคกลางของประเทศเนปาลมเีทอืกเขาอนันาปุรณะหมิาลยัและหมู่บา้นรอบโปขระครอบง า 

ภมูภิาคอนันาปุรณะไดร้บัความนิยมจากการผสมผสานของยอดเขาสงู 

ภมูปิระเทศทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมทีง่ดงาม และความหลากหลายทางวฒันธรรมทีส่งู 

พืน้ทีโ่ดยรอบเทอืกเขาอนันาปุรณะทางตะวนัตกของประเทศเนปาลไดร้บัการยอมรบัมาอยา่งยาวนา

นทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาตใินดา้นพนัธุพ์ชืและสตัวน์านาชนิดทีอ่ดุมสมบูรณแ์ละหลา

กหลาย ภมูภิาคอนันาปุรณะหมิาลยัประกอบดว้ยหุบเขาทีล่กึทีส่ดุในโลก คอื กาลกีนัดาก ิ

ระหวา่งทวิธาละครีแีละอนันาปุรณะทีท่อดยาวจากทีร่าบลุม่เขตรอ้นอนัเขยีวชอุม่ป่าโรโดเดนดรอนที่

เขยีวชอุม่ทางตอนใตสู้ส่ภาพแวดลอ้มทีร่าบกวา้งยอ่ยกึง่อลัไพนท์ีแ่หง้แลง้ในเทอืกเขาทางตอนเหนื

อ ภาคอนันาปุรณะมคีวามโดดเดน่ ความหลากหลายของทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าและพชืพรรณ 

(Baral et al., 2551)   

5.3. ระเบยีบวธิ ี

การออกแบบงานวจิยั  

การศกึษาจะด าเนินการภายใต ้ 'การออกแบบการวจิยัเชงิพรรณนา' 

เน่ืองจากการศกึษาอธบิายกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีเ่ขตอนุรกัษอ์นันาปุรณะอยา่งเป็นระบบแ

ละการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในพืน้ทีนี่ด้ว้ย 

การศกึษาจะด าเนินการบนพืน้ฐานของการอธบิายและการออกแบบการวจิยัเชงิพรรณนา 

เน่ืองจากการศกึษามุ่งเนน้ไปทีก่ารตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของ ACA เป็นหลกั 

นอกจากนี ้

การศกึษาจะพยายามคน้หาผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมจากการทอ่งเทีย่วและความสมัพนัธร์ะ

หวา่งพลงังานหมุนเวยีนกบัการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
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ประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง 

ประชากรของการศกึษาคอืครวัเรอืนทัง้หมดในเขตอนุรกัษอ์นันาปุรณะ 

การสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งช ัน้จะสุม่ตวัอยา่ง 5,000 ครวัเรอืน 

จากน้ันเทศบาลหรอืเทศบาลชนบทจะถกูสุม่เลอืก 

วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งช ัน้จะถกูน าไปใชก้บัขัน้ตอนทีเ่หลอืของการศกึษาและการรวบรวมขอ้มูล 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดจะอยูท่ี ่ 500 คนรวมทัง้ชายและหญงิทีม่อีายตุา่งกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามจะถกูเลอืกโดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง 

ลกัษณะและทีม่าของขอ้มูล 

แหลง่ขอ้มูลหลกั: - ขอ้มูลเบือ้งตน้จะถกูเก็บรวบรวมโดยการถามค าถามโดยตรงกบัคนในชมุชน 

เจา้ของโรงแรม กลุม่ผูใ้ชป่้าในพืน้ที ่ ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการทอ่งเทีย่ว 

และผูป้ระกอบการดา้นการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ยีย่มชมในพืน้ทีศ่กึษาจะรวบรวมจากสมุดบนัทกึประจ าวนัของโปร

ไฟล ์ DDC แหลง่ขอ้มลูทตุยิภมู:ิ - ขอ้มูลทตุยิภมูจิะถกูเก็บรวบรวมจากเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

แหลง่ขอ้มูลทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาจะใชเ้พือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการศกึษา 

แหลง่ขอ้มูลหลกัใหเ้อกสารโดยตรงหรอืหลกัฐานโดยตรงเกีย่วกบัหวัขอ้ทีก่ าลงัสอบสวน 

สรา้งขึน้โดยพยานหรอืผูบ้นัทกึทีป่ระสบกบัเงือ่นไขหรอืเหตกุารณท์ีไ่ดร้บัการจดัท าเป็นเอกสาร 

แหลง่ทีม่าเหลา่นีส้ว่นใหญส่รา้งขึน้ในเวลาทีเ่กดิเหตกุารณห์รอืเงือ่นไข โดยพืน้ฐานแลว้ 

การศกึษาจะองิจากงานทีบ่นัทกึไวซ้ ึง่จะใชแ้หลง่ขอ้มูลทตุยิภมูจิากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การศกึษากอ่นหนา้นี ้และแหลง่จดหมายเหตตุา่งๆ  

เคร ือ่งมอืและเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

เคร ือ่งมอืและเทคนิคตา่งๆ จะถกูน ามาใชเ้พือ่รวบรวมขอ้มูลหลกัและรองส าหรบัการศกึษา 

การเลอืกเคร ือ่งมอืและเทคนิคเหลา่น้ันจะเป็นไปตามความตอ้งการในการวจิยั ก) สมัภาษณ:์ 

การสมัภาษณจ์ะด าเนินการกบัผูต้อบทีเ่ลอืก ค าถามทีม่โีครงสรา้ง ไม่มโีครงสรา้ง 

และค าถามปลายเปิดจะถกูใชส้ าหรบัก าหนดการสมัภาษณ ์

ผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นตวัแทนของสมาชกิทีก่ระตอืรอืรน้จากคณะกรรมการการทอ่งเทีย่ว 

สมาชกิของกลุม่แม่ และในท านองเดยีวกนักบัสมาชกิของกลุม่พ่อและสโมสรเยาวชน b) การสงัเกต: 

ในสว่นนี ้ จะเนน้ไปทีป่ระเภทการสงัเกตทีไ่ม่มโีครงสรา้งมากกวา่ 

ชวีติประจ าวนัหรอืสถานการณต์ามธรรมชาตขิองผูใ้หข้อ้มูล ปฏสิมัพนัธ ์ เหตกุารณ ์

และสถานการณร์อบตวัพวกเขาจะถกูสงัเกต 

การสงัเกตแบบมสีว่นรว่มเป็นกลยทุธข์องการเรยีนรูแ้บบสะทอ้นกลบัไม่ใชว่ธิกีารสงัเกตแบบเดยีว 

ค) การส ารวจครวัเรอืน: 

การส ารวจครวัเรอืนจะด าเนินการเพือ่รวบรวมขอ้มูลจรงิและขอ้มูลจากพืน้ทีศ่กึษาและเพือ่ระบุมุมมอ
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งของคนในทอ้งถิน่เกีย่วกบัการพฒันาการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีศ่กึษา 

แบบสอบถามจะใชเ้พือ่รวบรวมขอ้มูลหลกั  

การน าเสนอและการวเิคราะหข์อ้มูล 

 ในกระบวนการวเิคราะหข์อ้มูล 

ผูว้จิยัจะถกูจดัประเภทและจดัตารางขอ้มูลซึง่รวบรวมผ่านแหลง่ตา่งๆ ในการศกึษานี ้

ขอ้มูลจะถกูรวบรวมและท าตารางดว้ยตนเอง ส าหรบัขอ้มูลประเภทตา่งๆ 

จะมกีารเตรยีมตารางทีแ่ตกตา่งกนั จะใชเ้คร ือ่งมอืสแตตกิอยา่งง่าย เชน่ เปอรเ์ซน็ต ์คา่เฉลีย่ ความถี ่

และตาราง เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการศกึษาวจิยั ขอ้มูลจะถกูวเิคราะหอ์ยา่งละเอยีด 

5.4. ผลลพัธ ์

ภมูภิาคอนันาปุรณะน้ันสมบูรณแ์ละสมบูรณด์ว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วทีห่ลากหลายและวฒันธรรม 

ระดบัความสงูของภมูภิาคอนันาปุรณะแตกตา่งกนัไปตัง้แตน่อ้ยกวา่ 1,000 ม. ถงึ 8091 ม. 

(ซึง่เป็นความสงูของภเูขาอนันาปุรณะซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูเป็นอนัดบัที ่ 10 ของโลก) 

ความผนัแปรของระดบัความสงูทีเ่ฉียบแหลมท าใหภ้มูภิาคนีเ้ป็นหน่ึงในสถานทีท่ีง่ดงามและน่าสนใจ

ทีส่ดุในโลกทีเ่ปราะบางทีส่ดุ ภมูภิาคนีอ้ดุมไปดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ มนีกประมาณ 474 

ชนิด สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 102 ชนิด สตัวเ์ลือ้ยคลาน 39 ชนิด สตัวค์ร ึง่บกครึง่น า้ 22 ชนิด 

และไมด้อก 1226 ชนิด เป็นบา้นของผูค้นกวา่ 122,000 คนจากกลุม่ชาตพินัธุแ์ละภาษาศาสตรต์า่งๆ 

(เอ็นทเีอ็นซ ี2553) 

ภมูภิาคอนันาปุรณะมยีอดเขาสงูทีส่ดุแปดแห่งในโลก 

โดยทีร่ะดบัความสงูของภเูขาแตกตา่งกนัไปตัง้แตน่อ้ยกวา่ 100 ม. ถงึ 8091 ม. มยีอดเขาหลกั 6 

แห่งทีม่คีวามยาวมากกวา่ 7,200 เมตร ไดแ้ก ่อนันาปุรณะที ่1 (8,091 เมตร) อนันาปุรณะที ่2 (7,937 

เมตร) อนันาปุรณะที ่ 3 (7,555 เมตร) อนันาปุรณะที ่ 4 (7,525 เมตร) คงคาปุตรา (7,455 เมตร) 

และอนันาปุรณะใต ้ (7,219 เมตร). 

มภีมูอิากาศแบบจลุภาคจ านวนมากทีส่นับสนุนทีร่าบลุม่กึง่เขตรอ้นในหุบเขา 

ป่าดบิชืน้ในเขตอบอุน่ทางตอนใตแ้ละทีร่าบสงูอลัไพนท์างตอนเหนือของภมูภิาคอนันาปุรณะ 

 พบพนัธุไ์มน้านาชนิดในเขตอนันาปุรณะ 

ดอกไมป่้าหลากหลายชนิดเบ่งบานเป็นเวลานานหลงัมรสมุ ดอกไมเ้ชน่ Luculia 

(แมลโลสชีมพูมกัเขา้ใจผดิวา่เป็นโรโดเดนดรอน) ความอดทนและคอมโพสติทีห่ลากหลาย (เชน่ 

Asters, ดอกเดซี ่ ฯลฯ) และกลว้ยไมข้นนกทีบ่านบนตน้ไม ้ ตามก าแพงหนิทีเ่ปียกชืน้ระหวา่ง 

Ghorepani และ Ghandruk ใกล ้ Banthati ไม่ควรพลาดสมี่วงสมี่วง (Holidaymountaintreks, 7 

กนัยายน 2555) 
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 พบโรโดเดนดรอนหลากหลายสายพนัธุ ์ (ทัง้ในพุ่มไมแ้ละตน้ไม)้ 

ในอณุหภมูแิละโซนอลัไพนย์อ่ยของเนปาล 

พวกมนัจ าไดง้่ายเมือ่บานสะพร ัง่งดงามในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น ดอกไมป้ระจ าชาต ิ (Lanligurans 

ในภาษาเนปาล) มดีอกไมร้ปูกรวยกระจกุทีป่ลายกิง่ในหลากหลายส ี เชน่ สขีาว สชีมพ ู

สมี่วงและสแีดง ตน้ไมห้ลกั เชน่ สคมีาและเกาลดัเป็นสายพนัธุท์ีโ่ดดเด่นของป่ากึง่เขตรอ้นชืน้ 

(1,000 ม. ถงึ 2,000 ม.) และแยกความแตกตา่งออกจากกนัไดง้่าย schema นีเ้รยีกวา่ chilaune 

(itchy) ในภาษาเนปาลเน่ืองจากเปลอืกของมนัระคายเคอืง 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางในตระกลูชาทีม่ใีบหนังเป็นสเีขยีวตลอดปีและดอกสขีาวมกีลิน่หอมซึง่ปรา

กฏในปลายฤดใูบไมผ้ล ิ ผลไมเ้ล็ก ๆ กลม ๆ สามารถพบไดใ้นฤดใูบไมร้ว่ง 

เกาลดัเป็นตน้ไมท้ีใ่หญก่วา่และเป็นสมาชกิของตระกลูโอก๊ 

ตน้โอก๊ทีเ่ขยีวชอุม่ตลอดปีพบไดใ้นเขตอณุหภมูติ ัง้แต ่1700 ม. ถงึ 3000 ม. 

นกและสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมหลายชนิดทีพ่บในภมูภิาคอนันาปุรณะชว่ยเพิม่ความสวยงามของภมูภิา

ค นกบนทอ้งฟ้า นักลา่ เหยือ่เป็นนกทีม่กัจะดงึดูดสายตา นกหลกัของภมูภิาค ไดแ้ก ่ แดนเพ 

ไกฟ้่ากาล ี ไกฟ้่าเชยีร ์ นกกระจบิหวัเกาลดั นกกระจบิสเีทา นกแกว้สนี า้ตาล นกฟุลเวตตาอกทอง 

และนกฟินชส์นี า้ตาลแดง แรพเตอรข์นาดใหญ่ เชน่ 

กรฟิฟอนหมิาลายนัและแลมเมอรเ์ยอรม์คีวามโดดเดน่เป็นพเิศษ 

แรง้ทีส่ง่างามขนาดใหญเ่หลา่นีม้กัถกูเขา้ใจผดิวา่เป็นนกอนิทร ี

พวกมนัมขีนาดใหญ่กวา่นกอนิทรทีีม่ปีีกกวา้งและเป็นสามญั 

แลมเมอรเ์กเยอรโ์ดดเดน่ดว้ยปีกกวา้งประมาณสองเมตร 

นกเหลา่นีช้อบสนทนาในแม่น า้ทีม่ฝีาปิดสขีาว เร ิม่มขีน (นกสนี า้เงนิทีม่หีางสแีดง) หางสอ้มเล็กนอ้ย 

(ใหญก่วา่จดุสดี าและขาวยาว) และพบนกกระเต็นหลายชนิด ไดแ้ก ่

นกกระเต็นลายพรอ้ยและนกกระเต็นยเูรเชยีน กระบวยสนี า้ตาลเป็นนกทีม่คีอชอ็กโกแลต 

กระบวยอกขาวยงัพบไดท้างทศิตะวนัตกของกาลกินัดาก ิ

ภมูภิาคนีย้งัเป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัทีด่เียีย่มของนกฤดใูบไมผ้ลแิละฤดใูบไมร้ว่งหลายชนิดทีอ่พยพมา

จากอนิเดยีและจนี รวมทัง้จากภมูภิาคอืน่ๆ (แผ่นพบั Annapurna Ways, 2 ตลุาคม 2555) 

ภมูภิาคอนันาปุรณะมชี ือ่เสยีงในดา้นความหลากหลายทางชวีภาพและกลุม่ชาตพินัธุท์ีห่ลากหลาย 

กลุม่ชาตพินัธุท์ีส่ าคญัของภูมภิาคอนันาปุรณะ ไดแ้ก ่Gurung, Magar, Thakali, Bahun-Chhetri, 

newar และชาตพินัธุท์เิบต คาดวา่ชาวกรูงัประมาณ 20.4% 

ของประชากรทัง้หมดและอาชพีหลกัของกรูงัเป็นการเลีย้งสตัว ์

ตอนนีห้ลายคนตอ้งพึง่พาการท าฟารม์ แตพ่วกเขาท างานในกองทพัองักฤษและอนิเดยี 

ดงัน้ันเงนิบ านาญและเงนิเดอืนจงึมบีทบาทส าคญัในเศรษฐกจิของพืน้ที ่Magar มปีระชากรประมาณ 

8% ของประชากรทัง้หมดในภมูภิาคนี ้ และพวกเขาอาศยัอยูท่างตะวนัตกของพืน้ทีเ่ดนิป่า เชน่ 

Sikha, Ulleri และ Ghodepani พวกเขายงัผ่านกองทพัเนปาล กองทพัอนิเดยี 

และอาหรบัเพือ่ท างานหารายได ้
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 Thakali มนีอ้ยกวา่ 10,000 คนในประเทศเนปาล และบา้นเดมิของพวกเขาอยูใ่นพืน้ที ่Thak Khola 

ของหุบเขา Kaligandaki ตอนบนระหวา่ง Jomsom และ Ghasa (หุบเขาทีล่กึทีส่ดุในโลก) Bahun 

และ Chhetri 

เป็นกลุม่ทีโ่ดดเด่นในประเทศและภาษาของพวกเขาคอืเนปาลและพวกเขาเป็นชาวฮนิดู 

ชาตพินัธุท์เิบตอาศยัอยูท่างตอนเหนือของ Kagbeni และ Muktinath ซึง่นับถอืศาสนาพุทธ ชมุชน 

Newar อยูใ่นเมอืงตลาดตลอดการทดลอง เชน่ Bhote Odar และ Beshisahar บนหุบเขา 

Marshyangdi และ Baglung ในหุบเขา Kaligandaki 

 “การเดนิป่าในเทอืกเขาอนันาปุรณะจะไม่เพยีงแตเ่ปิดตาของคณุใหม้องเห็นไดเ้ทา่น้ัน 

แตย่งัชว่ยใหค้ณุสรา้งความสมัพนัธก์บัผูค้นจากเชือ้ชาตอิืน่ วฒันธรรมอืน่ไดอ้กีดว้ย”-

KevReynols (โบรชวัรข์อง Annapurna way, 2554.) การทอ่งเทีย่วแบบเดนิป่าไดก้ลายเป็นหน่ึงใน 

กจิกรรมส าคญัของแควน้อนันาปุรณะ 

การทอ่งเทีย่วเป็นไปไดใ้นเขตอนันาปุรณะเน่ืองจากทรพัยากรทางธรรมชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณแ์ละอุด

มสมบูรณ ์ กวา่หกสบิเปอรเ์ซน็ตข์องการเดนิป่าในเนปาลไปเยีย่มชมภมูภิาคอนันาปุรณะ 

น าเสนอความเป็นไปไดใ้นการเดนิป่าทกุประเภทตัง้แตก่ารเดนิป่าระยะสัน้แบบง่ายไปจนถงึการเดนิ

ป่าระยะไกลทีย่ากล าบาก พืน้ทีเ่ดนิป่าตามภมูภิาคนีส้ามารถเขา้ถงึไดง้่ายโดยการขนสง่ทางถนน 

ในทางกลบักนั 

นักเดนิป่าจะไดร้บัโอกาสทีด่ทีีจ่ะไดเ้ห็นความหลากหลายทางชาตพินัธุบ์นเสน้ทางเดนิอนันาปุรณะ 

ภมูภิาคอนันาปุรณะมสีิง่อ านวยความสะดวกทีด่สี าหรบันักเดนิป่า ดว้ยเหตผุลพเิศษนี ้

การทอ่งเทีย่วแบบเดนิป่าในภมูภิาคอนันาปุรณะจงึไดร้บัความนิยมมากขึน้เร ือ่ยๆ 

ซึง่สามารถเขา้ใจไดง้่ายๆ ดว้ยจ านวนนักเดนิป่าในภมูภิาคอนันาปุรณะทีเ่พิม่ขึน้ทกุปี 

 

จดุเร ิม่ตน้/จดุสิน้สุดของเสน้ทางเดนิป่าทีส่ าคญัของภมูภิาคอนันาปุรณะสามารถเขา้ถงึไดง้่ายดว้ย

รถประจ าทางและแท็กซีห่ลายสาย ทา่มกลางทวิทศันท์ีง่ดงามทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลก 

มเีสน้ทางเดนิป่าทีเ่หมาะกบัทกุฤดูกาลและทกุระดบัของการออกก าลงักาย (หนังสอืคูม่อืการเดนิป่า, 

2543). เสน้ทางหลกัในภมูภิาคอนันาปุรณะตามหุบเขาแม่น า้ส าคญัสองแห่ง 

(กาลกีนัดากแีละมารช์ยางท)ี และเสน้ทางสูเ่ขตรกัษาพนัธุอ์นันาปุรณะผ่านคานดรกัและจอมรุง่ 

มเีสน้ทางเดนิรถและเสน้ทางลดัตา่งๆ มากมายส าหรบันักเทรคกิง้ 

และสามารถคน้พบความเป็นไปไดม้ากมาย 

ตวัเลอืกจะยิง่มากขึน้ส าหรบัผูท้ีม่อีปุกรณต์ัง้แคมป์ทีส่ามารถส ารวจเสน้ทางในระดบัความสงูทีไ่ม่คอ่

ยไดเ้ดนิป่า 

 ถนนสายใหม่ถูกสรา้งขึน้รอบๆ เสน้ทางเดนิป่าอนันาปุรณะ 

ซึง่เปลีย่นชวีติคนในทอ้งถิน่และประสบการณข์องนักเดนิทาง จาก Mustang 'Marpha' 

ตอนนีส้ามารถถา่ยโอนแอปเป้ิลไปยงัทีอ่ืน่ ๆ ของประเทศดว้ยถนนทีส่รา้งขึน้ใหม่ 

การกอ่สรา้งถนนระหวา่งเมอืง Beni และ Jomsom เสรจ็สิน้ในปี 2552 ซึง่มคีวามยาว 82 กม. 
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เพิม่ขึน้จาก 830 ม. เป็น 2720 ม. 

มกีารสรา้งถนนผ่านเหมอืงเกอืบกโิลเมตรทีด่า้นขา้งของภเูขาทีส่งูตระหง่าน 

รฐับาลเนปาลก าลงัวางแผนทีจ่ะด าเนินการปราบปรามทางถนนตอ่ไป 

5.5. บทสรุป 

เนปาลเป็นหน่ึงในประเทศทีพ่ฒันานอ้ยทีส่ดุ โดยมปีระชากรมากกวา่ 80% อาศยัอยูใ่นพืน้ทีช่นบท 

ไม่มนี า้มนั กา๊ซ หรอืถา่นหนิส ารอง และภาคพลงังานถกูครอบง าโดยแหลง่พลงังานแบบดัง้เดมิ เชน่ 

ฟืน เศษพชืผล และมูลสตัวส์ าหรบัใชใ้นบา้นเป็นหลกั 

ประชากรในชนบทสว่นใหญ่ตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังานโดยการเผาไหมช้วีมวลในเตาแบ

บดัง้เดมิ และเชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากฟอสซลิสว่นใหญจ่ะน าเขา้ 

นอกจากนีก้ารน าเขา้ปิโตรเลยีมทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองยงัสง่ผลกระทบในทางลบตอ่เศรษฐกจิทีเ่ปรา

ะบาง 

แหลง่พลงังานหมุนเวยีนทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ ไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเล็กและขนาดเล็ก พลงังานแสงอาทติย ์

พลงังานชวีมวลรปูแบบตา่งๆ กา๊ซชวีภาพ และพลงังานลม เป็นตน้ แต่ยงัคงประมาณ 85% 

ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยทัง้หมดในเนปาลน้ันมาจากพลงังานชวีมวลแบบดัง้เดมิและประมาณ 

28% ครวัเรอืนในเนปาลไมม่ไีฟฟ้าใช ้ เนปาลตัง้เป้าทีจ่ะเขา้ถงึโซลชู ัน่พลงังานหมุนเวยีนทีส่ะอาด 

เช ือ่ถอืได ้ และราคาไม่แพงอยา่งเป็นสากลภายในปี 2573 

โดยคาดวา่จะลดการพึง่พาพลงังานแบบดัง้เดมิและพลงังานทีน่ าเขา้โดยการเพิม่การเขา้ถงึพลงังาน

หมุนเวยีน 

การใชพ้ลงังานแสงอาทติยม์คีวามน่าเชือ่ถอืมากกวา่ไฟฟ้าทัว่ไปในประเทศเนปาล 

การตดิตัง้แผงโซลารเ์ซลลแ์บบสว่นตวัมกัเกดิขึน้ในเขตเมอืงซึง่ใชเ้ป็นเคร ือ่งส ารองในชว่งทีไ่ฟฟ้าดั

บ โดยเฉลีย่แลว้ ประเทศเนปาลมแีสงแดดสอ่งถงึ 6.8 ช ัว่โมงตอ่วนั 

โดยมคีวามเขม้ของรงัสดีวงอาทติยอ์ยูท่ี ่ 3.9 ถงึ 5.1 กโิลวตัตต์อ่ช ัว่โมงตอ่ตารางเมตร 

โดยมศีกัยภาพเชงิพาณิชยข์องพลงังานแสงอาทติยส์ าหรบัการเชือ่มตอ่โครงขา่ยไฟฟ้าประมาณ 

2,100 เมกะวตัต ์ (Ghimire & Naeen et al, 2560). ในปี 2558 

เนปาลและธนาคารโลกไดล้งนามในขอ้ตกลงเพือ่ลงทนุ 130 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

เพือ่พฒันาโครงการพลงังานแสงอาทติยข์นาด 25 เมกะวตัต ์

ซึง่จะเช ือ่มตอ่กบัโครงขา่ยไฟฟ้าของประเทศในทีส่ดุ 

เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนทีใ่หญท่ีส่ดุทีว่างแผนไวใ้นประเทศ ศกัยภาพลมมอียูใ่นพืน้ทีภ่เูขา 

โครงการประเมนิทรพัยากรพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานลมมคีวามพยายามทีจ่ะท าแผนทีศ่กัยภ

าพของทรพัยากรลมในประเทศเนปาล 

และไดแ้สดงใหเ้ห็นโอกาสทีด่มีากของพลงังานลมดว้ยการคาดการณป์ระมาณ 3,000 

เมกะวตัตข์องพลงังานลม 
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แมจ้ะมนีโยบายทีม่อี านาจเหนือพลงัน า้ 

เนปาลไดจ้ดัตัง้หน่วยงานกึง่อสิระทีเ่รยีกวา่ศูนยส์ง่เสรมิพลงังานทางเลอืกในปี 2539 

โดยอา้งวา่มากกวา่ 1.5 ลา้นครอบครวัไดเ้ขา้ถงึไฟฟ้าโดยใชแ้หลง่พลงังานหมุนเวยีน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีน่อกระบบกรดิ ในขณะเดยีวกนั 

การขยายตวัของเมอืงอยา่งรวดเรว็ซ ึง่ขบัเคลือ่นโดยการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีม่ ั่นคง 

ไดส้รา้งความตอ้งการพลงังานมหาศาลในบงักลาเทศแลว้ 

โดยทีไ่ฟฟ้าเป็นพลงังานรปูแบบทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย ปัจจบุนั ประมาณ 72% 

ของประชากรทัง้หมดมไีฟฟ้าใช ้

บงักลาเทศก าลงัขาดแคลนพลงังานในชว่งสองสามทศวรรษทีผ่่านมา 

เน่ืองจากการผลติไฟฟ้าสว่นใหญพ่ึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิและกา๊ซธรรมชาตทิีน่ าเขา้ 

รฐับาลชดุปัจจบุนัไดเ้พิม่การผลติไฟฟ้า 

แตไ่ฟฟ้าจากโครงขา่ยไปยงัพืน้ทีห่่างไกลเป็นเร ือ่งยากเพราะขาดระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีม่มีาชา้นาน 

5.6. ค าแนะน า 

พลงังานหมุนเวยีนในการพฒันาการทอ่งเทีย่วในประเทศเนปาลตอ้งการเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวี

ยนคารบ์อนต ่า เทคโนโลยพีลงังานหมุนเวยีนคารบ์อนต ่าหมายถงึการใชพ้ลงังาน เชน่ 

พลงังานแสงอาทติย ์ ลม พลงัน า้ ชวีมวล พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ 

เทคโนโลยนีีส้ามารถจดัการกบัรปูแบบการใชพ้ลงังานในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วชนบทโดยพืน้ฐานและเป็น

มติร เทคโนโลยทีีส่ าคญัในการเตบิโตของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

เป็นเร ือ่งงา่ยและสะดวกมากในการใชถ้า่นหนิและฟืนในพืน้ทีช่นบทซึง่ไม่ตอ้งลงทนุอปุกรณ ์

การใชถ้า่นหนิและฟืนในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วในชนบทมสีดัสว่นและรปูแบบการใชพ้ลงังานทีม่ากเพยีงจ า

กดั การเผาไหม ้ การลงทนุคร ัง้แรกในพลงังานหมุนเวยีนอาจสงูขึน้ 

แตใ่นระยะยาวการลงทนุอปุกรณพ์ลงังานหมุนเวยีนตอ้งการการลงทนุเพยีงอยา่งเดยีวและแทบไม่มี

การลงทนุในการด าเนินงานมากนัก สามารถประหยดัตน้ทนุและเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยลง 

การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในกจิกรรมชนบทและการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศสามารถเปิดประตสููก่ารพฒัน

าพืน้ทีช่นบทได ้

 การทอ่งเทีย่วเชงิพลงังานเป็นเทรนดใ์หม่ของการทอ่งเทีย่วในโลก 

เราสามารถเห็นไดว้า่พลงังานชว่ยสง่เสรมิอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งไร 

พลงังานสามารถขบัเคลือ่นการทอ่งเทีย่วเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ไฟฟ้า ความรอ้น 

กระบวนการขนสง่การใชพ้ลงังานในการทอ่งเทีย่ว 

ในกรณีของเขือ่นไฟฟ้าพลงัน า้ของเนปาลและแหลง่น า้ส ารองสามารถเป็นหน่ึงในผลติภณัฑด์า้นก

ารทอ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุส าหรบันักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ 
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6. อทิธพิลของ โควดิ -19 

ตอ่การวางแผนและทศันคตใินวนัหยุดของนกัท่อ

งเทีย่วชาวฟินแลนด ์
 

Eva Holmberg  

Jarmo Ritalahti 

มหาวทิยาลยัฮากา เฮเลยี 

ฟินแลนด ์

6.1. บทน า 

การระบาดใหญข่อง โควดิ -19 ในเดอืนมนีาคม 2563 

มาเพือ่หนุนใหผู้ม้โีอกาสเป็นนักเดนิทางทัว่โลก ในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา 

การทอ่งเทีย่วไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณใ์นทอ้งถิน่ ระดบัภมูภิาค หรอืระดบัโลก เชน่ 

การระบาดใหญข่องโรคซารส์ สนึามใินเอเชยี และการโจมตขีองผูก้อ่การรา้ย เชน่ 9/11 

ในสหรฐัอเมรกิา (Pennington-Grey & Schroeder, 2556) เมือ่เทยีบกบัการระบาดของ โควดิ -19 

เหลา่นีเ้ป็นวกิฤตระดบัโลกอยา่งแทจ้รงิ 

วกิฤตการณท์ัง้หมดมผีลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่วและพฤตกิรรมของนักเดนิทางในหลากหลายระดบั 

แตอ่ตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วแทบจะไม่ไดร้บัผลกระทบอยา่งรนุแรงจากวกิฤตการณเ์ชน่เดยีวกบั 

โควดิ -19 

ในชว่งทีม่กีารระบาดใหญ ่ หลายประเทศเลอืกทีจ่ะปิดหอพกัส าหรบันักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ

ในขณะทีป่ระเทศเพือ่นบา้นของฟินแลนด ์ สวเีดน 

ไดเ้ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิขา้มาตลอดชว่งวกิฤต 

จดุมุ่งหมายของกรณีศกึษานีค้อืเพือ่ใหภ้าพรวมวา่การระบาดของไวรสัโควดิ-19 

สง่ผลตอ่การวางแผนวนัหยดุของนักทอ่งเทีย่วชาวฟินแลนดใ์นชว่งฤดใูบไมผ้ลปีิ 2563 อยา่งไร 

ในชว่งเวลาทีโ่รคระบาดเลวรา้ยทีส่ดุในฟินแลนด ์ 

6.2. โควดิ -19 เป็นวกิฤตทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพในการท่องเทีย่ว 

Ritchie (2552) เนน้วา่วกิฤตสามารถก าหนดไดห้ลายวธิ ี

แตค่ าจ ากดัความสว่นใหญย่อมรบัวา่วกิฤตน้ันเป็นเร ือ่งน่าประหลาดใจและไม่มใีครพรอ้มส าหรบัมนั

อยา่งเต็มที ่ วกิฤตการณก์ารทอ่งเทีย่วมกัมลีกัษณะเดยีวกนักบัวกิฤตอืน่ๆ อยา่งไรก็ตาม 

วกิฤตการณบ์างอยา่งสามารถคาดการณไ์ด ้ และไม่จ าเป็นตอ้งเกดิขึน้ในทนัท ี เชน่ 

ระดบัน า้ทะเลทีส่งูขึน้เน่ืองจากภาวะโลกรอ้น 

องคก์ารการทอ่งเทีย่วโลกก าหนดวกิฤตการทอ่งเทีย่วดงันี:้ 
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“เหตกุารณไ์ม่คาดฝันใดๆ 

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความมั่นใจของนักทอ่งเทีย่วในจดุหมายปลายทางและขดัขวางความสามารถในก

ารด าเนินการตามปกต ิ(World Tourism Organization 2541)” 

วกิฤตการณส์ามารถเกดิขึน้ไดใ้นระดบัตา่งๆ 

การระบุสาเหตขุองวกิฤตชว่ยประเมนิผลกระทบและความรนุแรงของวกิฤต 

ขนาดของวกิฤตมกัจะแตกต่างกนัไปตัง้แตเ่ล็กนอ้ยไปจนถงึใหญ ่

ขึน้อยูก่บัจ านวนผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ คา่ใชจ้า่ย และระยะเวลา (Henderson 2550; Ritchie & Jiang 

2562) 

จากขอ้มูลของเพจ (2552) 

ผูเ้ดนิทางพจิารณาถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพในการทอ่งเทีย่วในทกุระยะของการเดนิทาง

ตัง้แตก่ารวางแผน เวลาในการเดนิทางจรงิ และการเขา้พกัทีจ่ดุหมายปลายทาง 

การวจิยัเกีย่วกบัความเสีย่งดา้นสขุภาพ เรยีงล าดบัจากปัญหาสขุภาพทีม่คีวามรา้ยแรงเล็กนอ้ย 

เชน่ ทอ้งรว่งและเป็นหวดั (เชน่ Huang, Dai & Xu, 2563) 

ไปจนถงึการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของโรคซารส์และไขห้วดัหมู (Jones, Masfeld, Paz & 

Potasman, 2554) 

ไวรสั โควดิ -19 เร ิม่แพรก่ระจายไปทัว่โลกจากประเทศจนีในปลายปี 2562 

และตามขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (2563) ภายในวนัที ่ 12 ตลุาคม 2563 

มผีูต้ดิเช ือ้ไวรสัมากกวา่ 37 ลา้นคนและมากกวา่หน่ึงลา้นคน ยนืยนัการเสยีชวีติใน 235 ประเทศ 

พืน้ที ่และดนิแดน 

การระบาดใหญส่ง่ผลใหเ้กดิอปุสรรคใหม่ในการเดนิทาง 

เน่ืองจากหลายประเทศตดัสนิใจปิดผูโ้ดยสาร ในฟินแลนด ์ รฐับาลในเดอืนมนีาคม 2563 

ขอแนะน าอยา่งยิง่ใหห้ลกีเลีย่งการเดนิทางไปตา่งประเทศทัง้หมด 

และผูใ้หบ้รกิารทวัรต์อ้งยกเลกิการเดนิทางเหมาล าไปตา่งประเทศทัง้หมด ในทางปฏบิตั ิ

แมช้าวฟินแลนดจ์ะเดนิทางไดต้ลอดชว่งโรคระบาดใหญ่ก็ตาม 

ความทา้ทายหลกัคอืตอ้งกกัตวัเป็นเวลา 2 สปัดาหเ์มือ่กลบัถงึบา้น 

ดงัน้ันจงึเป็นไปไดท้ีจ่ะวางแผนวนัหยดุพกัผ่อนในตา่งประเทศในชว่งฤดรูอ้นปี 2563 

แมว้า่ไวรสัจะยงัคงท างานอยูเ่กอืบทัว่โลกก็ตาม  

6.3. วางแผนวนัหยุดชว่งโรคระบาด   

การวางแผนวนัหยดุเป็นสาขาวชิาทีส่ าคญัส าหรบัการวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการทอ่งเที่

ยว 

นักวจิยัสว่นใหญเ่ห็นพอ้งกนัวา่กระบวนการวางแผนวนัหยดุไม่คอ่ยเป็นแบบเสน้ตรงหรอืด าเนินการ

จากเฟสหน่ึงไปอกีเฟสหน่ึงในรปูที ่ 1 แตค่อ่นขา้งซบัซอ้นมาก (ดเูชน่ Choi, Lehto, Morrison & 
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Jang 2562) รปูที ่ 1 น าเสนอในรปูแบบทีเ่รยีบง่าย 

แตส่นับสนุนเพือ่ใหเ้ขา้ใจวา่ขัน้ตอนของการวางแผนวนัหยดุทีผ่ลลพัธท์ีน่ าเสนอในบทความนีเ้นน้ไ

ปทีข่ ัน้ตอนใด 

การศกึษาทีน่ าเสนอนีเ้กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาของชาวฟินแลนดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางในเดอื

นพฤษภาคม 2563 น่ันคอื สองสามเดอืนกอ่นเทศกาลวนัหยดุหลกัในฟินแลนด ์

ซึง่ฉันกรกฎาคมและตน้เดอืนสงิหาคม ดงัน้ัน พฤษภาคม 2563 

จงึเป็นชว่งเวลาทีค่นสว่นใหญม่กัจะฝันหรอืวางแผนไปเทีย่วพกัผ่อน แมว้า่จะมกีารระบาดของ โควดิ 

-19 ในเดอืนมนีาคม  

รูปที ่1 ขัน้ตอนของการเดนิทาง 

 

 ทีม่า: ดดัแปลงจาก James (2559) 

ในเดอืนพฤษภาคม 2563 Haaga-Helia UAS และสถาบนัวจิยั TAK 

ไดท้ าการส ารวจพฤตกิรรมการเดนิทางระหวา่งการระบาดของ โควดิ -19 ในฟินแลนด ์

แบบส ารวจถกูสง่ไปยงักลุม่ผูบ้รโิภคชาวฟินแลนดซ์ ึง่ลงทา้ยดว้ยกลุม่ตวัอยา่ง 1033 

แบบสอบถามไดร้บัการพฒันาโดยมหาวทิยาลยัพนัธมติรในเยอรมนี Hochschule Westkuste 

และการศกึษาเดยีวกนันีด้ าเนินการในเยอรมนี นอรเ์วย ์ และฟินแลนด ์ ในบทความนี ้

เราเนน้เฉพาะผลลพัธข์องฟินแลนดเ์ทา่น้ัน 

ค าถามสว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนการวางแผนวนัหยดุ (ดรูปูที ่ 1) โดยมคี าถามทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

มกีารวางแผนวนัหยดุส าหรบัอนาคตอนัใกลห้รอืไม่ 

และประเทศใดทีผู่ต้อบแบบสอบถามสามารถพจิารณาวา่จะไปเทีย่วในชว่งการระบาดใหญ่ 

ฝัน

การวางแผน

การจองประสบการณ์

การแบ่งปัน
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จากการส ารวจพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามชาวฟินแลนดเ์กอืบสองในสามตอ้งเปลีย่นแผนวนัหยุดเน่ืองจากการระบาดของ 

COVID-10 จากผลส ารวจ 3 ใน 5 ลา้นคนของ Finns ก าลงัจะไปเทีย่วพกัผ่อนในชว่งปี 2563 

แตใ่นจ านวนนีม้ ี 2 ลา้นคนในชว่งวนัที ่ 8 พฤษภาคม 2563) ไม่รูว้า่ทีไ่หน 

เมือ่พูดถงึแผนวนัหยดุในอนาคตของพวกเขา เกอืบ 60 

เปอรเ์ซน็ตร์ะบุวา่ระดบัสขุอนามยัของทีพ่กัและจดุหมายปลายทางจะมผีลกระทบอยา่งมากตอ่การตั

ดสนิใจในวนัหยุดในอนาคต 

นักทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพจ านวนเทา่กนัจะท าใหแ้น่ใจวา่จะไม่มโีรคตดิเชือ้รา้ยแรงทีป่ลายทางทีพ่วก

เขาจะเดนิทางไป 

ครึง่หน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามยงัซาบซึง้ในความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบับา้นอยา่งรวดเรว็ในการเดนิท

างในอนาคต 

ดงัน้ันจงึไม่น่าแปลกใจทีส่ถานทีพ่กัผ่อนทีน่่าสนใจทีส่ดุทีก่ลา่วถงึในอนาคตอนัใกลค้อืจดุหมายปล

ายทางภายในประเทศ (52%) 

และประเทศเพือ่นบา้นอยา่งสวเีดนและเอสโตเนียเป็นจดุหมายปลายทางระหวา่งประเทศ (รปูที ่ 2) 

น่ีเป็นการเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญจ่ากปีกอ่นๆ 

เมือ่นักทอ่งเทีย่วชาวฟินแลนดเ์ดนิทางในชว่งฤดรูอ้นไปยงัจดุหมายปลายทางตา่งๆ เชน่ กรซี ตรุก ี

และสเปน  

รูปที ่2 จุดหมายปลายทางทีน่่าสนใจส าหรบัวนัหยุดชว่งโควดิ-19 ระบาดในฤดูรอ้นปี 

2563 

 

หมายเหตุ: Domestic holiday – วนัหยุดในประเทศ; Sweden - สวเีดน; Estonia - เอสโตเนีย; Spain - สเปน. 

แรงจงูใจหลกั (ภาพที ่ 3) ส าหรบัการเดนิทางในชว่งการระบาดของ โควดิ -19 ทีก่ลา่วถงึ ไดแ้ก ่

การผ่อนคลาย (40%) การพกัรอ้นในกระทอ่ม (31%) และธรรมชาต ิ (30%) 

ผูต้อบแบบสอบถามหลายคนยงัแจง้ดว้ยวา่พวกเขาจะเดนิทางไปเยีย่มเพือ่นและญาต ิ

52%

17%

20%

13%

Domestic holiday

Sweden

Estonia

Spain
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คอ่นขา้งน่าแปลกใจที ่ Finns 

ยงัคงมคีวามสนใจในวนัหยุดพกัผ่อนในเมอืงในชว่งเวลาทีม่กีารระบาดใหญท่ีส่ดุ โดยเกอืบรอ้ยละ 

25 กลา่ววา่พวกเขาสามารถพจิารณาวนัหยดุในเมอืงไดใ้นชว่งปลายปี 2563 อยา่งไรก็ตาม 

การวางแผนและการตดัสนิใจขัน้สดุทา้ยทีจ่ะเดนิทางจะเหลอืเพยีง 

นาทสีดุทา้ยแทนทีจ่ะวางแผนเดอืนขา้งหนา้   

รูปที ่3 แรงจูงใจในการเดนิทาง 

 

 

หมายเหตุ: relaxing – ผ่อนคลาย; at cottage – ทีก่ระท่อม; in nature – ในธรรมชาต;ิ City break – แบ่งเมอืง; 

VFR - เยีย่มเพือ่น/ญาต;ิ beach – ชายหาด; family – ตระกูล; crusing – ล่องเรอื. 

 

6.4. เทีย่วหลงัโควดิ-19 

เมือ่บทความนีเ้ขยีนขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 

สถติยินืยนัแลว้วา่คนฟินแลนดส์ว่นใหญช่อบทีจ่ะอยูใ่นฟินแลนดใ์นชว่งวนัหยดุฤดรูอ้นปี 2563 

(Statistics Finland 2563) ประเด็นทีน่่าสนใจคอื พฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ Finns 

จะเปลีย่นไปในระยะสัน้และระยะยาวเมือ่การระบาดของ โควดิ -19 หมดไปหรอืไม่? 

ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการทอ่งเทีย่วและนักวจิยัหลายคนเนน้ย า้วา่การระบาดใหญย่งัอาจถกูมองวา่เป็นคว

ามเป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหก้ารทอ่งเทีย่วมคีวามยัง่ยนืมากขึน้ 

และยคุของการทอ่งเทีย่วมวลชนก็ใกลจ้ะถงึจดุสิน้สดุแลว้ 

40%

31% 30%
27%

25%
23% 23%

21%

RELAXING AT 
COTTAGE 

IN 
NATURE

CITY 
BREAK

VFR BEACH FAMILY CRUISING
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ในฟินแลนดเ์ชน่กนั ผูเ้ช ีย่วชาญก็มคีวามคดิเห็นทีแ่ตกตา่งกนัเกีย่วกบัผลกระทบทีโ่ควดิ-19 

อาจมตีอ่การเดนิทางของฟินแลนดใ์นอนาคต อนัทีจ่รงิแลว้ 

การระบาดใหญน้ั่นเป็นตวักอ่กวนในเสน้ตรงทีค่วบคมุโดยเมกะเทรนด ์

เมกะเทรนดท์ีม่อีทิธพิลตอ่การทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก ่ การเปลีย่นแปลงทางดจิทิลั การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความจรงิก็คอื Finns 

จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางในประเทศทีม่แีดดจดัและอบอุน่กวา่ 

เน่ืองจากฤดหูนาวในฟินแลนดม์กัจะมดืและมฝีนตกชกุ นอกจากนี ้ ผูค้นยงัโหยหาประสบการณ ์

อาหารและวฒันธรรมใหม่ๆ เพือ่หลกีหนีจากชวีติประจ าวนัดว้ยกจิวตัรประจ าวนั 

แมว้า่ฟินนจ์ะไม่สามารถเดนิทางไดใ้นขณะนี ้ (ฤดหูนาว 2563-21) 

ความตอ้งการการเดนิทางยงัคงอยูท่ีน่ั่น 

แตถู่กระงบัเน่ืองจากขอ้จ ากดัมากมายทัง้ในประเทศทีส่รา้งการทอ่งเทีย่วและประเทศปลายทาง 

มแีนวโนม้วา่ผูค้นจะเร ิม่เดนิทางอกีคร ัง้โดยเรว็ทีส่ดุ อยา่งไรก็ตาม 

อกีสองประเด็นหลกัคอืความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยัตลอดจนความไวว้างใจ 

ราคาทีเ่พิม่ขึน้ทีเ่ป็นไปไดเ้น่ืองจากไม่มเีทีย่วบนิบ่อย 

อาจจ ากดัจ านวนผูเ้ดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางบางแห่งทีเ่ป็นทีนิ่ยมกอ่นเกดิโรคระบาด 

เห็นไดช้ดัวา่ชาวฟินแลนดส์ว่นใหญใ่หค้วามส าคญักบัความยัง่ยนื ความรบัผดิชอบ 

และจรยิธรรมมากกวา่เดมิในการเลอืกเดนิทางในอนาคต “การทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม่” 

ทีก่ลา่วถงึตัง้แตปี่ 1990 (เชน่ Poon, 1994) อาจมาถงึในทีส่ดุ 

แตโ่ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการเดนิทางทัว่โลกถกูสรา้งขึน้เพือ่การทอ่งเทีย่วมวลชน 

ดงัน้ันการเปลีย่นแปลงจะไม่เกดิขึน้ในคนืเดยีวเมือ่การระบาดใหญส่ิน้สดุลง 

สามารถท าไดแ้มว้า่จะโตแ้ยง้การเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้เลย  

6.5. บทสรุป 

การระบาดใหญข่อง โควดิ -19 สง่ผลกระทบตอ่ทศันคตขิอง Finns 

ในการวางแผนและการท าวนัหยดุ ความเสีย่งและความไม่แน่นอนไดร้บัการเนน้ย า้อยา่งยิง่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่คร ึง่เขา้ใจดอียูแ่ลว้ในขัน้ตอนการวางแผนวา่วนัหยดุน้ันมคีวามเสีย่งอยู่

บา้ง การรบัรูถ้งึความเสีย่งน้ันแข็งแกรง่เมือ่มคี าถามวา่จะเดนิทางไปยโุรปหรอืเดนิทางไกล 

ฟินนย์งัมปีระสบการณว์า่พวกเขาสามารถอยูไ่ดห้น่ึงปีโดยไม่มวีนัหยดุในตา่งประเทศ 

ในชว่งการระบาดใหญข่อง โควดิ -19 วนัหยดุในฟินแลนดจ์ะดกีวา่ อยา่งไรก็ตาม 

ในเดอืนพฤษภาคม 2563 รอ้ยละ 45 

ของผูต้อบแบบสอบถามคดิวา่ไม่มรีสีอรท์ตากอากาศหรอืจดุหมายปลายทางในตา่งประเทศหรอืใน

ฟินแลนดท์ีป่ลอดภยั 

เป็นไปไดม้ากวา่การเดนิทางเพือ่พกัผ่อนจะใกลเ้คยีงกบัปกตกิอ่นเกดิโรคระบาดในปี 2565 แตเ่ชน่ 

ในการฟ้ืนฟูการเดนิทางเพือ่ธรุกจิอาจใชเ้วลานานขึน้เล็กนอ้ย 
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1. คุณจะสง่เสรมิกระบวนการทีย่ ัง่ยนืไดอ้ย่างไร 

กฎทัว่ไปขอ้ใดสามารถชว่ยในการเปลีย่นแปลงอ

ย่างย ัง่ยนืทีป่ระสบความส าเรจ็ได ้
 

Harald A. Friedl 

FH Johannen (ออสเตรยี) 

 

มนัดไูม่ด!ี โควดิ-19...นัน่หมายถงึชายหาดรา้ง โรงแรมเปลา่ พ่อคา้วา่งงาน 

ทกุคนตา่งโหยหาการกลบัมาของนักทอ่งเทีย่ว สิง่นีจ้ะขจดัผลทีต่ามมาของการระบาดใหญ ่

แตถ่งึกระนัน้วกิฤตคร ัง้ตอ่ไปก็ก าลงัเขา้มาใกลเ้ราอยา่งรวดเรว็: ภาวะโลกรอ้น 

"โรคระบาดจากพลาสตกิ" การจบัปลามากเกนิไปในมหาสมุทร การพงัทลายของดนิ มลพษิ... 

เพยีงแคก่ลบัไปเป็น "เหมอืนเดมิ" สามารถ' จะเป็นทางออกส าหรบัปัญหาเหลา่นัน้ 

นัน่คอืเหตผุลทีเ่ราหวงัวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงไปสูอ่นาคตที ่ "ยัง่ยนื" 

แตก่ารเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญ่นีจ้ะเป็นไปไดอ้ยา่งไรในเมือ่การเปลีย่นแปลงเพยีงเล็กนอ้ยก็ยงัยากอยู ่ 

 

เรามงีานทีค่า้งอยูม่ากมาย ทกุๆ อยา่งควรปรบัปรงุ ในขณะทีไ่ม่มเีวลา เงนิ และพลงังานอยูเ่สมอ 

ในขณะเดยีวกนั ความทา้ทายก็เพิม่ขึน้ เน่ืองจากโลกรอบตวัเราเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

น่ันเป็นเหตผุลทีเ่ราตอ้งเปลีย่นแปลงอยา่งถาวร: นอกจาก CoVid19 แลว้ 

ความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วก าลงัพฒันา ซึง่บงัคบัใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรบัผลติภณัฑข์องตน 

การปรบัเปลีย่นทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิจะตามมา 

และน่ันไม่แมแ้ตจ่ะตอบสนองตอ่ความทา้ทายทีย่ิง่ใหญใ่นโลก เชน่ ภาวะโลกรอ้น 

แรงกดดนัดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่พิม่ขึน้ และความยากจนทีเ่พิม่ขึน้อนัเป็นผลมาจาก CoVid19 

มอีะไรใหท้ ามากมายและไม่เคยหยุดน่ิง... เราจะพูดถงึ "ความยัง่ยนื" ในสถานการณเ์ชน่นีไ้ดอ้ยา่งไร 

ในเมือ่ทกุอยา่งดยูากล าบากเชน่นี ้

การเคลือ่นยา้ยตอ้งใชพ้ลงังาน ทกุชวีติขึน้อยูก่บัการแลกเปลีย่นพลงังานอยา่งตอ่เน่ือง 

สิง่ทีเ่รากนิเขา้ไปสามารถเปลีย่นเป็นกจิกรรมทีม่คีณุคา่และความเพลดิเพลนิในชวีติได ้

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ส าหรบัการไดร้บัความสขุจากงานของเราคอืความเชือ่ในเป้าหมายทีย่ิง่ใหญ่กวา่ 

เราตอ้งเชือ่วา่เราสามารถบรรลสุิง่ทีด่กีบังานของเราได ้ เน่ืองจากหลกัการทางจติวทิยาของ 

"ความรูส้กึเช ือ่มโยงกนั" โดยนักสงัคมวทิยา Aaron Antonovsky ระบุไวด้งันี:้ ผูค้นตอ้งเชือ่มั่น 1. 

วา่พวกเขาเขา้ใจความทา้ทายของโลกของตวัเองด ี (เพยีงพอ) และ 2. 

วา่พวกเขามทีกัษะทีจ่ าเป็นในการเอาชนะ ความทา้ทายเหลา่นี ้
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เฉพาะบุคคลเหลา่น้ันเทา่น้ันทีจ่ะรูส้กึถงึแรงจงูใจทีจ่ะเผชญิกบัความทา้ทายเหลา่นี ้

พวกเขาจะไม่ถกูขดัขวางดว้ยความสงสยัอนัเน่ืองมาจากอปุสรรคทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ 

แตจ่ะเร ิม่ท างานกบัวธิแีกปั้ญหาทีเ่ป็นไปได ้ กจิกรรมนีส้รา้งบางสิง่ทีม่องเห็นไดใ้นทนัท ี

ซึง่จะท าใหค้วามเชือ่มั่นของตนเองแข็งแกรง่ขึน้วา่โครงการ "ไดผ้ล" 

นักปรชัญาและนักวทิยาศาสตรด์า้นการสือ่สารชาวออสเตรยี-อเมรกินั Paul Watzlawick 

เรยีกปรากฏการณนี์ว้า่ "ค าท านายทีเ่ตมิเต็มตนเอง" 

เน่ืองจากเราเชือ่ในบางสิง่และปฏบิตัติามความเชือ่นี ้

เราจงึสรา้งเงือ่นไขส าหรบัความถกูตอ้งของสมมตฐิานเหลา่นี ้ อองตวน แซงเต็กซเูปร ี นักบนิ 

นักปรชัญา และผูแ้ตง่ "เจา้ชายนอ้ย" ชาวฝร ัง่เศส พบค ากลอนเพิม่เตมิส าหรบัปรากฏการณนี์:้ 

"ถา้คณุตอ้งการสรา้งเรอื อยา่ตกีลองผูช้ายเพือ่แบ่ง [...] ท างาน 

แตส่อนมนุษยใ์หโ้หยหาทะเลอนักวา้งใหญไ่พศาล" เราตอ้งเชือ่ในวสิยัทศัน ์ ในเป้าหมายทีจ่ะ 

"พาเราไปขา้งหนา้" ซึง่จะ "เตมิเต็ม" ชวีติเราดว้ยสิง่ดีๆ  

ความกระตอืรอืรน้เทา่น้ันทีส่ามารถกระตุน้ใหผู้ค้นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างาน 

แมว้า่พวกเขาจะมองไม่เห็นผลประโยชนท์างวตัถใุนทนัท ี แตจ่ะสง่ผลอยา่งมากตอ่อนาคตทีด่กีวา่ 

สิง่นีส้ะทอ้นถงึหลกัการพืน้ฐานของความยัง่ยนือยา่งแม่นย า: 

เราท าบางสิง่เพือ่ชวีติทีด่ขีองลกูหลานของเราและลกูหลานของพวกเขา - 

เพือ่อนาคตทีด่แีละยงัห่างไกล 

1.1. กฎขอ้แรก: ไม่มกีารเปลีย่นแปลงหากไม่มคีวามกระตอืรอืรน้! 

น่ันฟังดยูอดเยีย่ม 

สรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ค้นในอนาคตทีด่สี าหรบัลกูหลานทีเ่ป็นรปูธรรมของพวกเขาอาจยงัคงประส

บความส าเรจ็ อยา่งไรก็ตาม การสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ค้นมวีสิยัทศันท์ีค่ลมุเครอือยา่งสงูเกีย่วกบั 

"การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื" เป็นเร ือ่งยากกวา่มาก 

นีเ้ป็นเร ือ่งยากแลว้ในเมอืงของตวัเองซึง่มเีพยีงคนไม่กีค่นทีรู่จ้กัเป็นการสว่นตวั 

มนัยากยิง่กวา่เมือ่พูดถงึ "ไทย" "เวยีดนาม" "ยโุรป" หรอืแมแ้ตโ่ลกทัง้ใบ สิง่ทีค่วรเป็น 

"วฒันธรรมแห่งความยัง่ยนื" ระดบัโลก? 

การทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืส าหรบัทัง้โลกควรเป็นอยา่งไร? 

สิง่นีท้ าใหเ้กดิค าถามมากมายทีแ่มแ้ตจ่ติใจทีฉ่ลาดทีส่ดุก็ยงัตอบไม่ได ้ ภายใตส้ถานการณเ์หลา่นี ้

บางคนยงัคงเรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญสู่่ "โลกทีย่ ัง่ยนื" ไดอ้ยา่งไร 

ทัง้ทีไ่ม่มใีครรูว้า่ตอ้งท าอยา่งไร? 

ค าตอบน้ันง่าย: ผูค้นสามารถระบุไดด้ว้ยแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติของตนเองเทา่น้ัน 

ผูค้นจ าเป็นตอ้งม ี "ความรูส้กึ" วา่พวกเขาสามารถเป็นสว่นหน่ึงของวสิยัทศันนี์ ้

เพือ่ทีพ่วกเขาจะสามารถ "รบัประโยชน"์ จากวสิยัทศันนี์เ้ป็นการสว่นตวั 

สิง่นีไ้ม่จ าเป็นตอ้งเป็นการไดม้าซึง่วตัถ ุ ในทางตรงกนัขา้ม จากมุมมองของจติวทิยาการจงูใจ 
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ผลประโยชนท์างวตัถจุะสรา้งผลกระทบในระยะสัน้เทา่น้ัน 

ผูค้นเคยชนิกบัสิง่ทีพ่วกเขาท าส าเรจ็เรว็เกนิไป ไม่พอใจและตอ้งการมากขึน้ ในทางกลบักนั 

การคาดหวงัผลประโยชนท์ีไ่ม่ส าคญั เชน่ การยอมรบัในรปูของศกัดิศ์ร ี

ความคดิทีจ่ะโดดเดน่ขึน้ในสภาพแวดลอ้มทางสงัคมของตวัเองเป็นแรงจงูใจทีม่ปีระสทิธภิาพอยา่งม

ากส าหรบัคนจ านวนมาก น่ันคอืเหตผุลทีว่า่ท าไมจงึมรีางวลัมากมายตามทีบ่รษิทัมอบใหแ้ก ่

"พนักงานดเีดน่ประจ าเดอืน" สิง่นีส้รา้งแรงจงูใจ! ความเฟ่ืองฟูของ "ผูม้อีทิธพิล" 

ในโซเชยีลมเีดยียงัเป็นการแสดงออกถงึความปรารถนาทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัจากคนรอบขา้ง  

1.2. กฎง่ายๆขอ้ทีส่อง: หากคุณตอ้งการเขา้ถงึผูค้นใหป้ระสบความส าเรจ็ 

คณุตอ้งตอบสนองความตอ้งการสว่นบุคคลของพวกเขา 

การพจิารณาประวตักิารปฏวิตัทิางประวตัศิาสตรอ์ย่างมวีจิารณญาณท าใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่ความพ

ยายามในการบงัคบัใชส้งัคมยโูทเปียในวงกวา้งสิน้สดุลงดว้ยความสดุโตง่และความรุนแรง 

ตวัอยา่งเชน่ ในปี 2564 พรรคคอมมวินิสตจ์นีเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี 

หลายสิง่หลายอยา่งในจนีเปลีย่นแปลงไปในชว่งเวลาอนัยาวนานนี ้

ซึง่ตอ้งแลกมาดว้ยราคาทีส่งูของผูเ้สยีชวีติจากความอดอยากและการกดขีข่ม่เหง 

ความเจรญิรุง่เรอืงมาสูจ่นีเพยีงชว่งเร ิม่ตน้ของการเปิดทางการเมอืงตัง้แตปี่ 2522 เป็นตน้ไป 

น่ันคอืดว้ยการละทิง้การปฏริปูทีร่นุแรง เหตใุดการเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญแ่ละการบงัคบัจงึไม่ท างาน 

มนัเกีย่วกบั "การปรบัปรงุ" ของประชาชนดว้ยไม่ใชห่รอื? วสิยัทศันเ์พือ่โลกทีด่กีวา่? 

เป็นสิง่ส าคญัไม่วา่ผูค้นจะไดร้บัเชญิใหก้ระตอืรอืรน้เกีย่วกบัวสิยัทศันห์รอืไม่วา่ผูค้นถกูบงัคบัใหย้อ

มรบัวสิยัทศันนี์ห้รอืไม่ การบบีบงัคบัท าใหเ้กดิความเจ็บปวดและความกลวั 

ผูท้ีม่ปีระสบการณก์ารบบีบงัคบัตอบโตด้ว้ยการตอ่ตา้นและการถอนตวั 

การบบีบงัคบัน าไปสูก่ารสญูเสยีความไวว้างใจวา่วสิยัทศันท์ีส่ญัญาไวจ้ะเช ือ่มโยงกบั "ความด"ี 

ดว้ยวธินีี ้ ผูค้นจะสูญเสยีโอกาสทีจ่ะรูส้กึสนใจหรอืกระตอืรอืรน้ในความคดิรเิร ิม่ของตนเอง 

ซึง่สามารถผลกัดนัใหพ้วกเขามุ่งมั่นในตวัเอง 

ความจรงิทีว่า่คนจ านวนมากยงัคงตดิตามการปฏวิตัทิีร่นุแรงน้ันเป็นผลมาจากความกลวัตอ่ความเจ็

บปวดทีย่ิง่ใหญก่วา่ตลอดจนความหวงัทีจ่ะยตุกิารบบีบงัคบัและความรนุแรง 

บรรดาผูท้ีไ่ม่ตอ้งการเชือ่วา่สิง่นีจ้ะตอ้งจ าประสบการณข์องตวัเองเมือ่พวกเขาถกูบงัคบัใหด้ าเนินกา

รกบัความเชือ่มั่นของตนเอง รูส้กึอยา่งไร? ใครจะอยากเลา่ประสบการณเ์ชน่นีซ้  า้ๆ 

ดว้ยความสมคัรใจ? 

เหตใุดการบบีบงัคบัควรสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิความมั่นใจและความกระตอืรอืรน้ในผูอ้ืน่ 

1.3. กฎขอ้ทีส่าม: การบบีบงัคบัและความรนุแรงท าลายความยัง่ยนื 

ความกระตอืรอืรน้เตบิโตผ่านการชืน่ชมและไวว้างใจ 

การเปลีย่นแปลงบางอยา่งหมายถงึการเปลีย่นรปูแบบพฤตกิรรมทีก่ าหนดไวเ้สมอ ในกระบวนการนี ้

ผูไ้ดร้บัผลกระทบบางรายอาจสญูเสยีผลประโยชนส์ว่นตวัไปดว้ย 
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หากจะตดิตัง้ระบบไฟฟ้าโซลารเ์ซลลใ์นโรงแรมเพือ่ทดแทนเคร ือ่งก าเนิดไฟฟ้าดเีซล 

ผูจ้ าหน่ายดเีซลจะสญูเสยีแหลง่รายได ้

มนัเป็นผลประโยชนท์ีป่ระนีประนอมทีส่ามารถน าไปสูก่ารตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการอยา่งไม่

ลดละ 

เราทราบดวีา่การปลอ่ยมลพษิจากการเดนิทางทางอากาศมสีว่นอยา่งมากในการท าใหโ้ลกรอ้นกา้ว

หนา้ การระบาดใหญข่อง CoVid19 

ไดแ้สดงใหเ้ราเห็นวา่การหยดุการเดนิทางทางอากาศหมายความวา่อยา่งไร 

หลายคนตอ้งทนทกุขท์รมานจากผลกระทบทางเศรษฐกจิเพราะหากไม่มกีารเดนิทางทางอากาศจะไ

ม่มนัีกทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ อยา่งไรก็ตาม 

การศกึษาสามารถพสิจูนไ์ดว้า่การละทิง้เทีย่วบนิระยะไกลอยา่งกวา้งขวางจะไม่สง่ผลกระทบทางเศร

ษฐกจิอยา่งมนัียส าคญั น่ันเป็นเพราะวา่หากไม่มเีทีย่วบนิระยะไกล 

ผูค้นก็จะเดนิทางไปยงัพืน้ทีใ่กลเ้คยีงอยา่งทีเ่ป็นอยูแ่ลว้ในฤดรูอ้นปี 2563 

สิง่นีจ้ะเป็นมติรกบัสภาพอากาศมากขึน้ แมว้า่จะยงัมรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วอยูก็่ตาม 

ผูส้ญูเสยีทีแ่ทจ้รงิของการเปลีย่นแปลงนีค้อือุตสาหกรรมการบนิ 

ซึง่จะยงัคงโนม้นา้วลกูคา้เดมิวา่การเดนิทางทางอากาศทางไกลเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรบัการคน้หา

สวรรคบ์นดนิ ความเขา้ใจผดินีฝั้งลกึอยูใ่นจติใจของเรา 

หากผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการเสยีเปรยีบถกูละเลยในโครงการเปลีย่นแปลง 

สิง่นีจ้ะสรา้งการตอ่ตา้นอยา่งมหาศาล 

ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจะใชพ้ลงัทัง้หมดเพือ่ปกป้องผลประโยชนข์องพวกเขาหรอืแมก้ระทัง่เพือ่ความอ

ยูร่อดของพวกเขา 

การเอาชนะการตอ่ตา้นดงักลา่วยงัตอ้งการพลงังานจ านวนมากทีข่าดไปจากทีอ่ืน่ 

ดงัน้ันจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งหาวธิทีีจ่ะเปิดโอกาสทางเลอืกใหก้บัผูท้ีป่ระสบความเสยีเปรยีบในตอ

นแรกจากการเปลีย่นแปลง 

ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบตอ้งการมุมมองทีน่่าเช ือ่ถอืวา่พวกเขาสามารถด าเนินชวีติอยา่งพอเพยีงไดแ้มภ้

ายใตส้ภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพราะหากปราศจากการเคารพผลประโยชนส์ว่นตวั 

ก็จะไม่มคีวามกระตอืรอืรน้ และความรนุแรงจะขดัขวางการเปลีย่นแปลงโดยสมคัรใจและยัง่ยนื  

1.4. กฎขอ้ทีส่ี:่ 

หากไม่พบวธิแีกปั้ญหาทีน่่าเช ือ่ถอืส าหรบัผูท้ีป่ระสบกบัความเสยีเปรยีบในระยะสัน้อ ั

นเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง ความพยายามก็จะลม้เหลว 

เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิกบัทัง้ระบบ สิง่นีย้งัสรา้งความทา้ทายและปัญหาใหม่ๆ ตวัอยา่งเชน่ 

การแปลงเป็นดจิทิลัมสีว่นชว่ยท าใหก้ระบวนการผลติหลายอยา่งง่ายขึน้และถกูกวา่ 

ในขณะเดยีวกนั การแปลงเป็นดจิทิลัยงัน าไปสูก่ารเพิม่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมหาศาล 

เน่ืองจากไฟฟ้าจ านวนมากยงัคงถกูสรา้งขึน้จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 
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การท าใหเ้ป็นดจิทิลัก็มสีว่นท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นเชน่กนั น่ีเป็นปัญหามาก 

แตก็่มคีวามหวงัเชน่กนั 

เน่ืองจากการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาท าใหส้งัคมมคีวามซบัซอ้นและมพีลวตัมากขึน้ 

สิง่นีส้รา้งความทา้ทายใหม่ ซึง่ในขณะเดยีวกนัก็เปิดโอกาสในการพฒันาใหม่ๆ 

และท าใหเ้กดิโอกาสในการท างานใหม่ ตวัอยา่งเชน่ หากปราศจากภาวะโลกรอ้น 

จะไม่มนัีกวจิยัดา้นสภาพอากาศ วศิวกรสิง่แวดลอ้ม หรอืผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

ไม่มศีูนยค์วามเป็นเลศิส าหรบัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ไม่มโีครงการ ERASMUS+ 

เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื และไม่มคีวามตอ้งการผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วทีย่ ัง่ยนืเพิม่ขึน้ 

โลกก าลงัเปลีย่นแปลง ไม่เรว็พอส าหรบัคนจ านวนมาก แตม่นัก าลงัเคลือ่นที ่

เบือ้งหลงัปรากฏการณนี์ค้อืการยอมรบัในสมยัโบราณวา่วกิฤตเป็นการแสดงออกถงึการเปลีย่นแป

ลงทีไ่ม่คาดคดิและรวดเรว็ทีบ่่อนท าลายนิสยัเกา่ ในขณะเดยีวกนัก็เปิดโอกาสทีด่ใีนการพฒันา 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ส าหรบัเร ือ่งนีค้อืตอ้งเผชญิวกิฤตทิีป่ราศจากความกลวั 

แตค่อ่นขา้งจะกลา้มสีว่นรว่มกบัมนัและพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ใหม่ 

วกิฤตจงึหมายถงึโอกาสในการพฒันาตอ่ไป บางทสีิง่ทีด่กีวา่น้ันอาจเกดิขึน้ในทีส่ดุ: 

สภาพแวดลอ้มการอยูอ่าศยัทีม่สีขุภาพด ี มคีวามสขุ และปลอดภยัยิง่ขึน้ อยา่งไรก็ตาม 

ความกลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและความเขม้แข็งในการเอาชนะความกลวัน้ันเป็นขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ทีเ่

ด็ดขาดส าหรบัการเปลีย่นวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส  

1.5. กฎขอ้ทีห่า้: 

การสง่เสรมิความกลา้หาญเป็นมาตรการทีส่ าคญัทีส่ดุในการเสรมิสรา้งการพฒันาที่

ย ัง่ยนื 

ความกลา้ไม่รบัประกนัความส าเรจ็ แตค่วามกลวัเป็นหลกัประกนัความลม้เหลว 

เพราะความกลวัท าใหเ้กดิความเครยีดในสมองและท าใหเ้กดิการตอ่ตา้น 

กฎทัง้หา้ขอ้มหีลกัการนีเ้หมอืนกนั: หากพจิารณาแลว้ 

โครงการพฒันาทีย่ ัง่ยนืไม่จ าเป็นตอ้งประสบความส าเรจ็ แต่ถา้ละเลยกฎเหลา่นี ้

ความลม้เหลวก็หลกีเลีย่งไม่ได ้ เพราะความยัง่ยนืหมายถงึการใชพ้ลงัแห่งความเชือ่มั่นในตวัเอง 

และบงัคบัไม่ได ้
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2. ผลกระทบของโควดิ-19 

ตอ่การท่องเทีย่วในจงัหวดักวา๋งนินห ์
เวยีดนาม 

 

2.1. ค าอธบิายสัน้ 

การทอ่งเทีย่วเป็นภาคเศรษฐกจิช ัน้น าของจงัหวดักว๋างนิญ จากขอ้มูลของทางการกว๋างนิญในปี 

2562 ภาคบรกิารคดิเป็น 45.88% ของจดีพีขีองกว๋างนิญและคาดการณว์า่จะเพิม่ขึน้จาก 48% เป็น 

49% ในปี 2563 ในปี 2562 กจิกรรมการทอ่งเทีย่วและงานคารนิ์วลัฮาลองดงึดดูนักทอ่งเทีย่วได ้ 14 

ลา้นคนโดยเฉพาะ การเขา้ชมระหวา่งประเทศ 5.749 ลา้นคร ัง้ เพิม่ขึน้ 14% ตามล าดบัและเพิม่ขึน้ 

15% เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ 

ระยะเวลาการเขา้พกัของนักทอ่งเทีย่วเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่อียา่งเห็นไดช้ดั โดยในปี 2560 

เทา่กบั 2.16 วนั 2.6 วนัในปี 2561 และ 2.74 วนัในปีนี ้

ดงัน้ันจ านวนเงนิทีใ่ชไ้ปโดยเฉลีย่ของนักทอ่งเทีย่วจงึเพิม่ขึน้ 4.1%, 2.1 ลา้น VND 

ตอ่นักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิและ 1.86 ลา้น VND ส าหรบันักทอ่งเทีย่วในประเทศ เพิม่ขึน้ 15,6% ในปี 

2562 รายไดร้วมจากการทอ่งเทีย่วอยูท่ี ่29487 พนัลา้นดอง ซึง่เพิม่ขึน้ 25% จากปีกอ่น และคดิเป็น 

10.7% ของรายไดท้ัง้หมดของ Quang Ninh 

อยา่งไรก็ตาม การระบาดใหญข่องโควดิ-19 

ไดเ้กดิขึน้และทิง้ผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่การทอ่งเทีย่วของกว๋างนิญ 

เน่ืองจากเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางการทอ่งเทีย่วของเวยีดนามและมพีรมแดนตดิกบัจนี 

ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ โควดิ -19 แห่งแรกของโลก Quang Ninh 

มคีวามเสีย่งสงูมากทีก่ารแพรร่ะบาดในวงกวา้ง 
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รูปที ่1. แผนทีเ่วยีดนาม 

ทีม่า: Wikimedia Commons, 2564 

บตัรประจ าตวัของจงัหวดักว๋างนิญ: 

 

 ทีต่ ัง้: 

ตามแนวชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเวยี

ดนาม 

 สแควร:์ 6099,0 km2 

 ประชากร: 1.320.324 ผูอ้ยู่อาศยั 

 ธรรมชาต:ิ ภเูขา เนินเขา ทะเล 

 ภมูอิากาศ: น าเสนอทัง้สีฤ่ดูกาล 

มนัรอ้นชืน้และมฝีนตกในฤดูรอ้น 

ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น แหง้ 

และมฝีนตกเล็กนอ้ย 

 ภาษาราชการ: เวยีดนาม. 

 

2.2. ผลกระทบจากโควดิ-19 
 

ผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่นักทอ่งเทีย่ว 

กว๋างนิญมพีรมแดนตดิกบัจนีซึง่เป็นศูนยก์ลางแรกของโลกทีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 

กว๋างนิญจงึมคีวามเสีย่งสงูมากทีโ่ควดิ-19 จะแพรก่ระจายอยา่งกวา้งขวาง สง่ผลใหใ้นชว่ง 3 

เดอืนแรกของปี 2563 จ านวนนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนกว๋างนิญลดลงอยา่งมาก  

ตารางที ่1 จ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาถงึกวา๋งนิญ (มกราคม-มนีาคม 2563) 

 

ม.ค. 2563 

(จ านวนนัก

ท่องเทีย่ว) 

อตัราการเติ

บโตเปรยีบเ

ทยีบกบัม.ค. 

2562 

ก.พ. 2563 

(จ านวนนัก

ท่องเทีย่ว) 

อตัราการเติ

บโตเมือ่เทยี

บกบัก.พ. 

2562 

มนีาคม 

(15/03) 

(จ านวนนัก

ท่องเทีย่ว) 

อตัราการเติ

บโตเปรยีบเ

ทยีบกบัวนั

ที ่15 

มนีาคม 

2562 

สะสม (15/03) 

อตัราการเ

ตบิโตเมือ่เ

ทยีบกบัชว่

งเดยีวกนั

ของปี 

2562 

จ านวนนักท่

องเทีย่วทัง้ห

มด 

849.991 116% 555.000 26% 132.000 10% 1.536.991 36% 

ท่องเทีย่วขา

เขา้ 
287.172 70% 140.140 28% 30.000 9% 457.312 37% 

การท่องเทีย่

วภายใน 
562.819 173% 414.860 26% 102.000 10% 1.079.679 37% 
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ทีม่า: กรมการท่องเทีย่วกว๋างนิญ (2563). 

จ านวนนักทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีไ่ปเยอืนกว๋างนิญในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2563 อยูท่ี ่1.536.991 ลดลง 

64% เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2562 

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญท่ีจ่องทวัรล์ว่งหนา้ตอ้งตดิตอ่กบัตวัแทนทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีจ่ะยกเลกิทวัร ์

หรอืเลือ่นออกไปไม่มกี าหนดจนกวา่การแพรร่ะบาดจะควบคมุไดอ้ยา่งสมบูรณ ์

ทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง: 

 ฮาลอง: 438.330 การเขา้ชม ลดลง 49% เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2562 

 Yen Tu: การเขา้ชม 206.219 คร ัง้ ลดลง 64% เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2562 

นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางตอ่ทีน่ี่ไม่สามารถสนุกไดห้รอืมปีระสบการณท์ีไ่ม่ด ี

จากการส ารวจของผูเ้ขยีน มเีพยีง 3.8% ของนักทอ่งเทีย่วทีป่ระเมนิวา่ Quang Ninh 

ปลอดภยัส าหรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่ว ปลอดภยั 11.2%; ปานกลาง 27.1%; ไม่ปลอดภยั 43,9% 

และ 14% ไม่ปลอดภยัอยา่งยิง่ สิง่นีน้ าไปสูข่อ้สรปุวา่นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญป่ระเมนิวา่ Quang Ninh 

ไม่ปลอดภยัส าหรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่ว 

พวกเขากงัวลเกีย่วกบัสขุภาพและความเสีย่งของการตดิเชือ้ นอกจากนี ้ โควดิ-19 

ยงัสง่ผลกระทบตอ่ระยะเวลาของทวัรอ์กีดว้ย 52% 

ของนักทอ่งเทีย่วทีท่ าการส ารวจไดต้ดัสนิใจทีจ่ะลดระยะเวลาการเดนิทางใน Quang Ninh 

เน่ืองจากการระบาดคร ัง้นี ้

ผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่ธรุกจิทีพ่กันักทอ่งเทีย่ว (บรกิารทีพ่กั) 

จากสถติขิองกรมการทอ่งเทีย่วกว๋างนิญ จ านวนนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนกว๋างนิญลดลงอยา่งมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดอืนมนีาคม เมือ่สถานการณร์นุแรงและซบัซอ้นมากขึน้ 

กรณีทีเ่ป็นบวกก็เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 

รฐับาลเวยีดนามตอ้งน าเสนอนโยบายและมาตรการใหม่เพือ่จ ากดัการจราจรและการรวมตวัของผูค้

น ในขณะเดยีวกนั โควดิ-19 ไดแ้พรก่ระจายไปทัว่โลกอยา่งไม่สามารถป้องกนัได ้

สหรฐัอเมรกิาและยโุรปกลายเป็นสองศูนยก์ลางทีใ่หญท่ีส่ดุของการระบาดใหญนี่ ้

การคมนาคมระหวา่งประเทศถกูจ ากดั 

และบรษิทัสายการบนิหลายแห่งจากทัว่โลกตอ้งหยดุเทีย่วบนิโดยสารหรอืแมแ้ตล่ม้ละลาย 

โรงแรมและทีพ่กัประเภทอืน่ๆ ไดร้บัค าขอจ านวนมากใหย้กเลกิการจองเมือ่โควดิ-19 

ระบาดในเวยีดนาม ไม่เพยีงแตก่ลุม่ นักเดนิทางเพือ่ธรุกจิ แต่นักทอ่งเทีย่วแตล่ะคนก็ท าเชน่กนั 

จ านวนลกูคา้ทีล่ดลงสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ธรุกจิทีพ่กันักทอ่งเทีย่ว 

แมว้า่ตอนนีจ้ะไม่ใชฤ่ดทูอ่งเทีย่ว แตก่ารทอ่งเทีย่วก็ประสบกบัความสญูเสยีอยา่งรนุแรง ทกุปี 

ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคมถงึตลุาคม โรงแรมทีน่ี่ยงัคงตอ้นรบันักทอ่งเทีย่วชาวจนีดว้ยราคาทีต่ ่ากวา่ 

เพือ่ชดเชยคา่บ ารงุรกัษา เน่ืองจากฤดหูนาวไม่ใชฤ่ดูทีนั่กทอ่งเทีย่วจะไดเ้พลดิเพลนิกบัคลืน่ทะเล 

การพึง่พาฤดกูาลทอ่งเทีย่วท าใหธ้รุกจิทีพ่กันักทอ่งเทีย่วตอ้งดิน้รน  
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ผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่บรษิทัทอ่งเทีย่วและทอ่งเทีย่ว 

จากสถติขิองกรมการทอ่งเทีย่วกว๋างนิญ ในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2563 

รายไดร้วมจากภาคการทอ่งเทีย่วของกว๋างนิญลดลง 38% เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2562 

จ านวนนักทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและตา่งประเทศลดลง 

อยา่งลกึซึง้และรายไดข้องบรษิทัก็ไม่มขีอ้ยกเวน้ 

น่ันท าใหบ้รษิทัทอ่งเทีย่วและการทอ่งเทีย่วหลายแห่งลม้ละลาย 

ผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่ก าลงัแรงงานทอ่งเทีย่ว 

เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางการทอ่งเทีย่วช ัน้น าของเวยีดนาม Quang Ninh 

จงึดงึดดูผูค้นจ านวนมากใหม้าท างานทีน่ี่ อยา่งไรก็ตาม ในสถานการณเ์ชน่นี ้

ผูค้นทีท่ างานดา้นการทอ่งเทีย่วไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาด 

โดยเฉพาะดา้นสขุภาพและความปลอดภยั นอกจากคนทีท่ างานดา้นสขุภาพและสายการบนิแลว้ 

ผูท้ีท่ างานดา้นการทอ่งเทีย่วมคีวามเสีย่งทีจ่ะตดิเช ือ้โดยตรง 

เน่ืองจากตอ้งตดิตอ่กบัผูค้นแบบเห็นหนา้กนั พวกเขาเป็นมคัคเุทศก ์ คนขบัรถ พนักงานตอ้นรบั 

พนักงานเสริฟ์ … นักทอ่งเทีย่วในกว๋างนิญมาจากทัว่ทกุมุมโลกจงึสามารถเป็นแหลง่แพรเ่ช ือ้โควดิ-

19 ได ้

ผลกระทบอกีประการหน่ึงของ โควดิ-19 ตอ่ก าลงัแรงงานการทอ่งเทีย่วคอืงานและเงนิเดอืน: 

สว่นใหญต่กงานหรอืท างานโดยไม่ไดร้บัคา่จา้ง 

มเีพยีงไม่กีค่นเทา่น้ันทีส่ามารถรกัษางานและตอ้งท างานลว่งเวลา รบัผดิชอบมากขึน้ 

ภายใตค้วามกดดนัทีม่ากขึน้ (เน่ืองจากการปลดพนักงาน) 

ในขณะทีเ่งนิเดอืนของพวกเขาลดลงจาก 30% เป็น 40% 

เงนิเดอืนเพยีงเล็กนอ้ยน้ันไม่เพยีงพอส าหรบัพวกเขาทีจ่ะจา่ยบลิ 

2.3. ค าตอบปลายทาง 

ในสถานการณเ์ชน่นี ้ Quang Ninh 

มกีลยทุธแ์ละแผนฟ้ืนฟูและปรบัปรงุการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัอยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะ: 

กว๋างนิญตอบสนองอยา่งแข็งขนัและด าเนินโครงการกระตุน้เศรษฐกจิภายในประเทศอยา่งมปีระสทิธิ

ภาพ "ชาวเวยีดนามเดนิทางไปเวยีดนาม"; 

สง่เสรมิการพฒันาการทอ่งเทีย่วควบคูไ่ปกบัการป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-

19 พรอ้มโปรโมทสือ่ฯ ยนั ฮาลอง กวา๋งนิญ เป็นจดุหมาย “ปลอดภยั น่าดงึดดู มคีวามรบัผดิชอบ” 

พรอ้มขอ้ความ “เดนิทางปลอดภยั เลน่ปลอดภยั พกัผ่อนอยา่งปลอดภยั 
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เพือ่กระตุน้ความตอ้งการดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว แผนก สาขา ทอ้งที ่ หน่วยงาน 

และหน่วยงานตา่งๆ ในจงัหวดั ไดจ้ดัท าแผนจดักจิกรรมและกจิกรรมดา้นวฒันธรรม กฬีา 

และการคา้เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าทีก่ว๋างนิญโดยเฉพาะ ตลุาคม 2563 ม ี 28 

กจิกรรมและกจิกรรม; พฤศจกิายน 2563 จดักจิกรรม 19 กจิกรรม และเดอืนธนัวาคม 2563 ม ี 14 

กจิกรรมและกจิกรรม โดยเฉพาะมโีปรแกรม: Quang Ninh Seafood Weekly รว่มกบั OCOP Fair; 

Binh Lieu เทศกาลโกลเดน้ซซี ัน่; สปัดาหว์ฒันธรรมชาตพินัธุแ์ละกฬีาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

Yen Tu - บนดนิแดนแห่งฤดใูบไมร้ว่งในฤดใูบไมร้ว่ง; 

สปัดาหแ์ห่งการร าลกึถงึพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั - จกัรพรรด ิTran Nhan Tong เขา้สูนิ่พพาน; 

Ao Dai Quang Ninh, ฮาลอง 2563; เทศกาลวา่วทะเลแห่งชาต ิ- ฮาลอง 2563 . . . 

ในไม่ชา้ กว๋างนิญจะยงัคงใชแ้ผนกระตุน้การทอ่งเทีย่วในสถานการณใ์หม่ 

ซึง่เนน้ทีก่ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศ แพ็คเกจกระตุน้การสรา้ง 

(ผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วคณุภาพสงูในราคาทีเ่หมาะสม); 

ประสานกบัจงัหวดัและเมอืงส าคญัเพือ่การทอ่งเทีย่วเช ือ่มตอ่เสน้ทางทอ่งเทีย่วน านักทอ่งเทีย่วไปยงั

กว๋างนิญและในทางกลบักนั ชวนชาวกว๋างนิญไปเทีย่วกว๋างนิญ 

จดัตัง้แนวรว่มกระตุน้การทอ่งเทีย่วกว๋างนิญโดยมสีว่นรว่มของเรอืส าราญ 62 

ล าของบรษิทัขนสง่นักทอ่งเทีย่วบนอา่วฮาลอง โรงแรม 17 แห่ง ตัง้แต่ 3 ถงึ 5 

ดาวและสถานทีท่อ่งเทีย่ว 2 แห่ง ไดแ้ก ่ Yen Tu และ SunWorld Ha Long Complex 

หน่วยเหลา่นีถ้กูสรา้งขึน้และเสนอขายโปรแกรมการทอ่งเทีย่วขัน้พืน้ฐาน 6 

โปรแกรมและโปรแกรมรายละเอยีดมากกวา่ 20 รายการส าหรบัจดุหมายปลายทางในกว๋างนิญ 

ธรุกจิเห็นดว้ยกบัสว่นลด 30-50% ในขณะทีม่ ั่นใจในคุณภาพการบรกิาร 

รวบรวมขอ้มูลและควบคมุสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิของการทอ่งเทีย่วและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ดา้นความปลอดภยัตอ่โรคโควดิ-19 

การด าเนินการตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายในชว่งพคีเพือ่กระตุน้ความตอ้งการดา้นการทอ่งเทีย่วข

องสถานประกอบการดา้นบรกิารทอ่งเทีย่วในจงัหวดั งานตรวจหลงัออกบตัรมคัคเุทศก ์

2.4. เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

จงัหวดัทางเหนือของกว๋างนิญเป็นทีรู่จ้กักนัดวีา่เป็นดนิแดนแห่งถา่นหนิ 

โดยการขดุเป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหลกั 

ปัจจบุนัไดผ้่านการเปลีย่นแปลงทีน่่าทึง่โดยการสง่เสรมิการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

จดัล าดบัความส าคญัในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และปรบัปรงุภมูทิศัน ์

กลยทุธข์อง Quang Ninh 

ในการเปลีย่นรปูแบบการเตบิโตจากการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตเิป็นการทอ่งเทีย่วไดร้ ั

บการพสิจูนแ์ลว้วา่มปีระสทิธภิาพ บุกเบกิการพฒันาการทอ่งเทีย่วสเีขยีว 
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โดยมุ่งเนน้ทีก่ารจดัล าดบัความส าคญัในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

การฟ้ืนฟูและขยายพืน้ทีท่ีม่ตีน้ไมแ้ละพชืสเีขยีวในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล 

และสง่เสรมิการลงทนุในผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วเชงินิเวศและการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ขณะนีอ้ตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัก าลงัท างานอยา่งหนักเพือ่ฟ้ืนตวัจากการระบาดของ 

โควดิ-19 การเลอืกมุ่งเนน้ไปทีร่ะยะยาว Quang Ninh 

ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรของตนอยา่งยัง่ยนืและพฒันาการทอ่งเทีย่วรว่มกบัเศรษฐกจิทางทะเล 

ปัจจบุนั Quang Ninh เป็นทีต่ ัง้ของโครงการทอ่งเทีย่วมูลคา่หลายลา้นลา้นดองเวยีดนาม 

ซึง่ทอดยาวจาก Van Don ไปจนถงึ Ha Long ไปจนถงึ Uong Bi 

จงัหวดัก าลงัเขา้สูก่ารครอบครองแบรนดก์ารทอ่งเทีย่วช ัน้น าของประเทศ 

สรา้งรายไดส้งูและมเีสถยีรภาพ การทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นวธิหีน่ึงที ่ Quang Ninh 

สง่เสรมิตวัเองในฐานะจดุหมายปลายทางทีเ่ป็นมติร ไม่เพยีงแตส่ าหรบันักทอ่งเทีย่วเทา่น้ัน 

แตย่งัรวมถงึสิง่แวดลอ้มดว้ย 

การพฒันาการทอ่งเทีย่วสเีขยีวอยา่งยัง่ยนืเป็นเป้าหมายหลกัของเวยีดนาม 

และในฐานะศูนยก์ลางการทอ่งเทีย่วช ัน้น า Quang Ninh 

จะตอ้งเป็นผูบุ้กเบกิและเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการพฒันาดงักลา่ว 

ตอ้งสนับสนุนความคดิรเิร ิม่ดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการส าหรบัฮาลองเบย ์

และตอ้งมกีารลงโทษเฉพาะกบัธรุกจิทีฝ่่าฝืนกฎระเบยีบดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

2.5. ค าแนะน าทีเ่ป็นไปได ้ 

 

ผูเ้ขยีนใชแ้บบจ าลอง SWOT เพือ่ช ืน่ชมเพิม่เตมิเกีย่วกบัโอกาส สตูร จดุแข็ง 

และจดุออ่นของกว๋างนิญเมือ่แพรร่ะบาดของโควดิ-19 ดงัน้ัน 

ขอ้เสนอแนะพืน้ฐานบางประการจงึถกูเสนอโดยองิจากการวเิคราะห ์SWOT ทีแ่สดงดา้นลา่ง 
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ภยัคกุคาม – T 

T1: การปรากฏตวัของ Covid - 19 คนแรกใน 

Quang Ninh 

เป็นลูกคา้นักท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัผลกระทบจากจติวทิย

าการท่องเทีย่ว 

T2: 

กว๋างนิญเป็นจงัหวดัทีม่พีรมแดนทางบกและทางทะเ

ลตดิกบัจนี 

ซึง่เป็นหน่ึงในการระบาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก - 19 

แห่ง 

ส่งผลกระทบต่อจดุหมายปลายทางทัง้หมดอย่างมา

ก 

T3: ธรุกจิการท่องเทีย่วมผีลกระทบอย่างรา้ยแรง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการจดัการทรพัยากรมนุ

ษย ์การบ ารงุรกัษาธรุกจิ และการฟ้ืนฟู 

โอกาส – O 

O1: 

โอกาสในการปรบัโครงสรา้งและยกระดบัแบรนดอ์ุต

สาหกรรมการท่องเทีย่วใหค้รอบคลุมยิง่ขึน้ 

O2: โอกาสในการมองยอ้นกลบัไป 

ปรบัโครงสรา้งผลติภณัฑ ์สาขาลูกคา้ 

O3: ถงึเวลาที ่ Quang Ninh 

จะเนน้ทรพัยากรเพือ่เรง่การกอ่สรา้งโครงการ 

เซฟิเวอรนั์กท่องเทีย่ว 

            จดุแข็ง - S 

S1: สภาพอตัโนมตั ิ วฒันธรรม 

และสงัคมสรา้งจดุแข็งในการท่องเทีย่วเกาะเชน่เดยีว

กบัการท่องเทีย่วทางจติวญิญาณ 

ซึง่ดงึดูดการลงทุน 

S2: 

มาตรการต่อตา้นการแพรร่ะบาดของจงัหวดัมกัไม่ต

รงเวลา ต่อตา้นความรนุแรงและมปีระสทิธภิาพ 

และปฏบิตัติามค าสัง่ที ่16 ของรฐับาล 

S3: 

ความสนใจของหน่วยงานและหน่วยงานในทอ้งถิน่ใ

นการพฒันาโครงการใหม่และแผนพฒันาการท่องเ

ทีย่ว ตลอดจนยกระดบับาร ์

ส ารวจผลกระทบของพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มการ

ท่องเทีย่ว 

WEAKNESS – W 

W1: Quang Ninh 

ไม่ไดร้ะบุจดุแข็งของตนในการด าเนินการท่องเทีย่ว 

W2: 

ตลาดนักท่องเทีย่วกว๋างนิญก าลงัมุ่งความสนใจไปที่

โรงแรมจนีเป็นจ านวนมาก 

W3: ระดบัผูเ้ช ีย่วชาญและก าลงัแรงงานไม่สูง 

 

กลยทุธ ์ S-O: ต่อสูก้บัโรคระบาดไดด้ ี สรา้งภาพปลายทางทีเ่ป็นมติรและปลอดภยั 

ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสงัคมเพือ่พฒันาภาพลกัษณก์ารทอ่งเทีย่วของจงัหวดักว๋า

งนิญ ปรบัโครงสรา้งโรงเรยีนทอ่งเทีย่ว 

และปรบัปรงุคณุสมบตัแิละความสามารถของทรพัยากรมนุษย ์ ในทางกลบักนั 

จงัหวดัควรใชม้าตรการสนับสนุนธรุกจิทอ่งเทีย่วและแรงงานตลอดชว่งเวลา เชน่ ลดภาษีบางสว่น 

ใหธ้รุกจิทอ่งเทีย่วและมคัคเุทศกช์ าระภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีเงนิไดล้า่ชา้ ธรุกจิ 

ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ประกนัสงัคม 
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และการจดัแพคเกจสนับสนุนสนิเชือ่ส าหรบัธรุกจิทีล่งทนุในบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว (รา้นอาหาร 

โรงแรม ตวัแทนทอ่งเทีย่ว และขนสง่ทอ่งเทีย่ว รสีอรท์ ...) ลดหยอ่นธนาคาร 

ยทุธศาสตร ์ สท.: ความตระหนักอยา่งเหมาะสมถงึอนัตรายของโรคระบาด 

เตรยีมแผนรบัมอืกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

ท าหนา้ทีต่อ่สูก้บัโรคระบาดใหด้เีพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้บันักเดนิทางเกีย่วกบัภาพลกัษณข์องจดุห

มายปลายทางทีป่ลอดภยั 

กลยทุธ ์ W-O: ในอนาคตอนัใกล ้ เมือ่เวยีดนามไม่เปิดประตตูอ้นรบันักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ Quang 

Ninh 

จ าเป็นตอ้งเตรยีมการอยา่งจรงิจงัและสง่เสรมิการด าเนินการตามแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วในประเท

ศและทอ้งถิน่ ตอ่ไปเมือ่สถานการณโ์รคในโลกมเีสถยีรภาพ การทอ่งเทีย่ว Quang Ninh 

จ าเป็นตอ้งหาตลาดใหม่ส าหรบันักทอ่งเทีย่ว ดงึดดูกลุม่ตลาดลกูคา้ระดบัไฮเอนดจ์ากยโุรป อเมรกิา 

เกาหล ีญีปุ่่ น ... ขึน้อยูก่บัตลาดจนี 

กลยทุธ ์ W-T: ด าเนินมาตรการควบคมุโรคตดิตอ่ทางระบาดวทิยาของ โควดิ-19 อยา่งเครง่ครดั 

สรา้งความปลอดภยัใหก้บันักทอ่งเทีย่วและคนในทอ้งถิน่ นอกจากนี ้

ภาคธรุกจิยงัไดป้รบัปรงุคณุสมบตัดิา้นทรพัยากรบุคคลทัง้ในดา้นความรู ้ ทกัษะ และรปูแบบ 

ปรบัปรงุโครงสรา้งธรุกจิ 

รบัทราบ 

กอ่นอืน่ เราขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูตอ่กรมการทอ่งเทีย่วกว๋างนิญ 

ทีไ่ดใ้หข้อ้มูลสถติทิีจ่ าเป็นแกเ่ราอยา่งมากในการอา้งองิขอ้มูลอยา่งเป็นทางการเกีย่วกบัผลกระทบ

ของโควดิ-19 ตอ่การทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ ประการทีส่อง เราขอขอบคณุนักทอ่งเทีย่ว 

ตวัแทนบรษิทัทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ทีต่อบแบบสอบถามอยา่งกระตอืรอืรน้ สดุทา้ยนี ้

ขอขอบคณุองคป์ระกอบทัง้หมดเหลา่นีท้ีช่ว่ยใหเ้ราเสรมิสรา้งความรูข้องเราเกีย่วกบัผลกระทบของ 

โควดิ-19 ตอ่การทอ่งเทีย่วในจงัหวดักว๋างนิญ 
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3. ผลกระทบของ โควดิ-19 ตอ่ภาคการท่องเทีย่ว 
Thua Thien Hue 

และการตอบสนองของจุดหมายปลายทาง  
 

มหาวทิยาลยัเว ้

เวยีดนาม 

 

3.1. ค าอธบิายสัน้ 

รูปที ่1. แผนทีเ่วยีดนาม 

 

ทีม่า: Nhu Hoa NGUYEN (2562) 

บตัรประจ าตวัประชาชนจงัหวดัเถยีนเถยีนเว:้ 

 ทีต่ ัง้: ในใจกลางของเวยีดนาม. 

 พืน้ที:่ 5.054กม. 

 ประชากร: 1.225.495 ผูอ้ยูอ่าศยั 

 ธรรมชาต:ิ ภเูขา เนินเขา ทะเล ทีร่าบ 

และทะเลสาบ 

 ภมูอิากาศ: ฤดฝูน (เปียก) 

และฤดูแลง้ในเขตรอ้น 

(ไดร้บัอทิธพิลจากระบอบมรสมุ) 

 อณุหภมูเิฉลีย่: 27 ° -37 ° C. 

 SMIC: 120 ยโูร / เดอืน 

 ภาษาราชการ: เวยีดนาม. 

 

ดว้ยจดุแข็งของทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมดัง้เดมิทีห่ลากหลาย 

เทศกาลระดบันานาชาตแิละเทศกาลหมู่บา้นการคา้ จงัหวดั Thua Thien Hue 

มุ่งมั่นทีจ่ะเป็นเมอืงแห่งเทศกาลตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึปี 2568 

ดว้ยวสิยัทศันใ์นการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ดว้ยขอ้ดเีหลา่นี ้

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในจงัหวดัจงึก าลงัวางแผนและแกไ้ขปัญหาเพือ่มุ่งเนน้ไปทีป่ระเภทการพั

ฒนา เชน่ การทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม การทอ่งเทีย่วอจัฉรยิะ การทอ่งเทีย่วเพือ่การศกึษา 

เมือ่ดจูากรปูที ่ 2 และ 3 อนัทีจ่รงิในปี 2559 จ านวนนักทอ่งเทีย่วมจี านวน 3,258,127 คน 

เพิม่ขึน้มากกวา่ 12% เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ มูลคา่การซือ้ขายอยูท่ี ่4.583 พนัลา้นดอง (ประมาณ 177 
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ลา้นยโูร) ในปี 2560 มนัีกทอ่งเทีย่ว 3,800,012 คน เพิม่ขึน้ 16.63% เมือ่เทยีบกบัปี 2559 

มูลคา่การทอ่งเทีย่ว 3,520 พนัลา้นดอ่ง (ประมาณ 136 ลา้นยโูร) ในปี 2561 มจี านวนนักทอ่งเทีย่ว 

4,332,673 คน เพิม่ขึน้ 14% จากปีกอ่นหนา้ มูลคา่การซือ้ขายสงูถงึ 4.473 พนัลา้นดอ่ง (ประมาณ 

172 ลา้นยโูร) ในปี 2562 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้อยา่งมาก (188 ลา้นยโูร) 

รูปที ่2. มูลคา่การท่องเทีย่วของจงัหวดัเถยีนเถยีนเว ้

 
หมายเหตุ: ลา้นยูโร. ทีม่า: กรมการท่องเทีย่วเถยีนเถยีนเว ้(2563). 

 

 

รูปที ่3 จ านวนนกัท่องเทีย่วจากจงัหวดัเถือ่เทยีนเว ้ 

 

 

หมายเหตุ: 2013 - 2556; 2014 – 2557; 2015 – 2558; 2016 – 2559; 2017 – 2560; 2018 – 2561; 2019 – 

2562. ทีม่า: กรมการท่องเทีย่วเถยีนเถยีนเว ้(2563).  
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3.2. ผลกระทบจากโควดิ-19 

ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพนัธ ์ 2563 การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

ไดส้ง่ผลกระทบอยา่งใหญห่ลวงตอ่ภาคเศรษฐกจิของจงัหวดัเถือ่เทยีนเว ้ รวมถงึการทอ่งเทีย่ว 

อนัทีจ่รงิ อตุสาหกรรมบรกิารไดร้บัผลกระทบอยา่งรนุแรง: บรกิารขนสง่ โรงแรม รา้นอาหาร บาร ์ผบั 

รา้นขายของทีร่ะลกึ... ดงัน้ัน บรษิทัตา่งๆ จงึลดจ านวนพนักงาน 

เลกิจา้งพนักงานในสญัญาระยะสัน้หรอืตามฤดกูาล โรงแรม รา้นอาหาร 

และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายแห่งลม้ละลาย นอกจากนี ้ ภาคเกษตร ป่าไม ้

และประมงไดร้บัผลกระทบจากอปุสงคก์ารบรโิภคทีล่ดลง 

และค าสัง่ซ ือ้จากโรงแรมและรา้นอาหารทีล่ดลง (เน่ืองจากไม่มนัีกทอ่งเทีย่ว) 

บรษิทัผูผ้ลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูบางแห่ง (เชน่ บรษิทั scavi) 

ก็ไม่สามารถสง่ออกไดเ้น่ืองจากการแปลของ โควดิ-19 อยา่งไรก็ตาม 

บรษิทัตดัเย็บเสือ้ผา้เหลา่นีเ้ปลีย่นมาผลติและจ าหน่ายหนา้กากอยา่งรวดเรว็ ดว้ยเหตนีุ ้

บรษิทัจงึไม่ไลพ่นักงานออก ในทางกลบักนั พนักงานไดร้บัมอบหมายใหท้ างานมากขึน้ 

รสีอรท์และโรงแรมบางแห่งไดเ้ปลีย่นรปูแบบการตอ้นรบัแขกทีต่า่งออกไป: 

พืน้ทีแ่ยกช ัน้สงูส าหรบัแขกตา่งชาตจิ านวนหน่ึงทีแ่ยกจากกนัเน่ืองจากโควดิ-19 เป็นบวก 

ภาคสาธารณสขุยงัไดร้บัความเสยีหายจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

หลกัฐานคอืผูป่้วยทีไ่ม่รนุแรงจ านวนมากถกูจ ากดัการตรวจและรกัษาในโรงพยาบาล 

(ยกเวน้ผูป่้วยฉุกเฉินหรอืโรครา้ยแรง) เน่ืองจากความกลวัทางจติใจของการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

จ านวนผูป่้วยทีล่ดลงท าใหก้ารหมุนเวยีนของโรงพยาบาลลดลง คา่เบีย้เลีย้งส าหรบัทมีแพทยล์ดลง 

บรกิารอืน่ๆ ของภาคสขุภาพ ลดลง โดย: เคร ือ่งมอืแพทย ์ บรกิารทางการแพทย ์ …โรงเรยีนปิด 

(โดยเฉพาะโรงเรยีนเอกชนยงัเผชญิกบัอนัตรายจากการปิดถาวร) 

การหยดุชะงกัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (อตุสาหกรรม งานฝีมอื บรกิาร การพาณิชย)์ 

มผีลกระทบทางสงัคมทีร่า้ยแรงส าหรบับรษิทัตา่งๆ เชน่ การเลกิจา้ง การวา่งงานเพิม่ขึน้ 

(หากไม่มคีวามชว่ยเหลอืทางสงัคมส าหรบัผูว้า่งงาน) คา่จา้งทีต่ ่าลงส าหรบัพนักงาน 

ภาคการทอ่งเทีย่วก็ไม่มขีอ้ยกเวน้ส าหรบัการตกต ่านี:้ โควดิท าใหก้ารเดนิทาง 

ด าเนินกจิการโรงแรม และการจดัเลีย้งเป็นอมัพาตอยา่งแทจ้รงิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งล็อกดาวน ์

ซึง่รวมในเวยีดนามในเดอืนเมษายน 

และจ ากดัเฉพาะเวยีดนามกลางเป็นคร ัง้ทีส่องในเดอืนกรกฎาคม 

อนัทีจ่รงิ การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ไดแ้พรร่ะบาดอยา่งกวา้งขวาง 

การพฒันาอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นของการแพรร่ะบาดในโลกและในเวยีดนามในทางลบ 

ไดส้ง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของทัง้ประเทศโดยทัว่ไป และของ Thua 

Thien Hue โดยเฉพาะ จากตารางที ่ 1 ธรุกจิทอ่งเทีย่วในจงัหวดั Thua Thien Hue 

ไดร้บัผลกระทบอยา่งรนุแรงจาก โควดิ-19 วตัถตุา่ง ๆ 
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รวมถงึพนักงานและผูบ้รหิารไดร้บัผลกระทบจากหลายระดบัตัง้แต่การลดเงนิเดอืนไปจนถงึการตกง

าน 

ตารางที ่1. ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ตอ่ธุรกจิท่องเทีย่ว Thua 

Thien Hue 

 สถานประกอบการดา้นทีพ่กั หน่วยธรุกจิน าเทีย่ว สถานประกอบธรุกจิบรกิารนักทอ่งเ

ทีย่ว 

วตัถทุีไ่ดร้บัผ

ลกระทบ 

 
  

 

รปูแบบของอิ

ทธพิล 

- ลดคา่แรง 

- 

การลาโดยไม่จา่ยเงนิดว้ยการสนั

บสนุน 

- ลาออก 

- 

การลาโดยไม่จา่ยเงนิโดยไม่มกีาร

สนับสนุน 

- 

การลาโดยไม่จา่ยเงนิดว้ยการสนั

บสนุน 

- ลาออก 

- 

การลาโดยไม่จา่ยเงนิโดยไม่มกีาร

สนับสนุน 

- 

การลาโดยไม่จา่ยเงนิดว้ยการสนับ

สนุน 

- 

การลาโดยไม่จา่ยเงนิโดยไม่มกีารส

นับสนุน 

หมายเหตุ: employees – พนักงาน; employers – นายจา้ง; unaffected objects – วตัถุทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบ 

ทีม่า: กรมการท่องเทีย่วเถยีนเถยีนเว ้(2563). 

3.3. ค าตอบของปลายทาง 

ผลการส ารวจพบวา่มคีนงานเกอืบ 8,000 คนไดร้บัผลกระทบโดยตรง 

การสญูเสยีรายไดโ้ดยตรงในธรุกจิการทอ่งเทีย่วอยูท่ีป่ระมาณ 700 พนัลา้นดองเวยีดนาม (27 

ลา้นยโูร) 

ในสถานการณเ์ชน่นี ้ Thua Thien Hue Tourism 

มกีลยทุธแ์ละแผนฟ้ืนฟูและปรบัปรงุการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัอยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะผ่าน: 

● การน ากลไกและแพ็คเกจไปใชเ้พือ่สนับสนุนธรุกจิดว้ยการมสีว่นรว่มของรฐับาลกลางและร

ะดบัทอ้งถิน่ 

● การใชโ้ปรแกรมกระตุน้ความตอ้งการการทอ่งเทีย่ว: 

เป้าหมายการกระตุน้เศรษฐกจิหลกัคอืตลาดนักทอ่งเทีย่วในประเทศ 
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● การพฒันาผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วใหม่: 

รว่มมอืกบัพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเพือ่สง่เสรมิกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว เพือ่พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 

ผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยัและดตีอ่สขุภาพ 

เพือ่ป้องกนัโรคระบาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปกป้องสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตทิีป่ลอดภยัและส

ดชืน่ 

● จดักจิกรรมสง่เสรมิทีเ่นน้และมปีระสทิธภิาพ: 

ความส าคญัและความส าคญัสงูสดุคอืการรวบรวมทรพัยากรเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

Thua Thien Hue ซึง่เป็นจดุหมายปลายทางทีป่ลอดภยัและเป็นมติร 

● รกัษาความปลอดภยัส าหรบัผูม้าเยอืนเมอืงเวแ้ละชมุชน 

สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม สะอาด และเป็นมติร 

3.4. เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

มาตรการฟ้ืนฟูการทอ่งเทีย่วที ่ Thua Thien Hue 

ใชไ้ม่ไดเ้ป็นเพยีงการฟ้ืนตวัและปรบัปรงุรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเทา่น้ัน นอกจากนี ้

ยงัมจีดุมุ่งหมายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ชวีติของคนงานในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโ

รคระบาด ในขณะเดยีวกนั 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดด้ าเนินการตามเป้าหมายการรกัษาสิง่แวดลอ้มและบรรลผุลทีด่ตีามหลกัการ

พฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของจงัหวดั Thua Thien-Hue 

ไดด้ าเนินกจิกรรมและแนวทางแกไ้ขมากมายเพือ่พฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่

แวดลอ้ม อนุสรณส์ถานเมอืงเว ้ ซึง่ไดร้บัการยอมรบัจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก 

ก าลงัปฏเิสธถงุไนลอนและเคร ือ่งยนตเ์บนซนิ โดยเฉพาะบรเิวณทางเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

ถงุกระดาษมขีอ้ความวา่ "พืน้ทีม่รดกฮวิ: ปฏเิสธไม่ไดก้บัถงุไนลอน" หากผูเ้ขา้ชมมถีงุไนลอน 

จะไดร้บัถงุกระดาษแทน นอกจากนี ้ เพือ่ด าเนินการตามแผนการปฏเิสธเคร ือ่งยนตเ์บนซนิ 

ศูนยอ์นุรกัษอ์นุสาวรยี ์ Hue ก าลงัใชย้านพาหนะไฟฟ้าเพือ่ใหบ้รกิารผูเ้ยีย่มชมใน Citadel 

คณะกรรมการประชาชนจงัหวดัเถือ่เทยีน-เว ้

อนุญาตใหม้กีารขยายการด าเนินงานรถยนตไ์ฟฟ้าเพือ่ขนสง่นักทอ่งเทีย่วในพืน้ทีร่มิฝ่ังทางใตข้อง

แม่น า้เฮอืง 

Thua Thien Hue ตอ้งการเป็นผูบุ้กเบกิในพืน้ทีเ่พือ่บอกวา่ "ไม"่ 

กบัขยะพลาสตกิในกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว 

การพฒันาการทอ่งเทีย่วมคีวามส าคญัและควบคูไ่ปกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

การปกป้องภมูทิศันข์องอนุเสาวรยี ์ และสถานทีท่อ่งเทีย่ว ปัจจบุนั จงัหวดัเถือ่เทยีน-

เวท้ ัง้หมดมหีน่วยงาน หน่วยงาน และธรุกจิการทอ่งเทีย่วมากกวา่ 80 แห่ง 
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ลงนามในค ามั่นสญัญาวา่จะปฏเิสธผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 

สถานบรกิารนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์ทอ่งเทีย่ว และสถานทีท่อ่งเทีย่วรวบรวม จ าแนก 

และบ าบดัของเสยีตามระเบยีบ ทกุวนัอาทติย ์จดังานสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม แตง่ภมูทิศันท์อ้งถิน่... 

ความคดิรเิร ิม่ดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัการรบัรองและไดร้บัการสนับสนุนจากผูเ้ขา้ชมคอืการมตีะกรา้

ขยะในแตล่ะไซโคล การมาทีเ่มอืงเว ้

นักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศตืน่เตน้มากทีจ่ะไดไ้ปเทีย่วชมสถานทีต่า่งๆ ดว้ยรถจกัรยานยนตร ์

ดว้ยการจดัเตรยีมตะกรา้ขยะทีแ่ขวนบนรถจกัรยาน สมาคม Cycloid 

ทอ่งเทีย่วเมอืงเวไ้ดส้นับสนุนการจ ากดัการทิง้ขยะรมิถนน ปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

พรอ้มทัง้ถา่ยทอดภาพลกัษณข์อง “การทอ่งเทีย่วสเีขยีว” ในจงัหวดั Thua Thien Hue 

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ 

ภาพที ่1. แจกถุงกระดาษใหน้กัท่องเทีย่วและชาวบา้น (จ.เถือ่เทยีนเว)้ 

 

ทีม่า: vnexpress.net 
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ภาพที2่ การตดิต ัง้ถงัขยะบนรถจกัรยานยนตร ์(จ.เถือ่เทยีนเว)้ 

 

ทีม่า: huetourist 

 

รูปที ่4 การฟ้ืนตวัของการท่องเทีย่วในเถยีนเถยีนเวใ้นบรบิทของการระบาดใหญ่ของ 

โควดิ-19 

 

หมายเหตุ: Tourist (tourist arrival) - นักท่องเทีย่ว (นักท่องเทีย่วขาเขา้); revenue (million VND) - รายได ้

(ลา้นด่อง). ทีม่า: กรมการท่องเทีย่วเถยีนเถยีนเว ้(2563). 

การระบาดใหญข่อง โควดิ-19 

เกดิขึน้และทิง้ผลกระทบรา้ยแรงมากมายตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของจงัหวดั Thua Thien 
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Hue อยา่งไรก็ตาม 

คณะกรรมการประชาชนจงัหวดัและกรมการทอ่งเทีย่วไดด้ าเนินมาตรการหลายอยา่งเพือ่ฟ้ืนฟูและขั

บเคลือ่นการเตบิโตดา้นการทอ่งเทีย่ว นอกจากมาตรการทางเศรษฐกจิและสงัคมแลว้ 

มาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มก็ใหค้วามสนใจทีจ่ะน าไปปฏบิตัดิว้ย 

โดยเฉพาะการสง่เสรมิการด าเนินการตามโปรแกรม "กรนีซนัเดย"์ 

ท าไดโ้ดยการระดมการมสีว่นรว่มอยา่งแข็งขนัของธรุกจิบรกิารการทอ่งเทีย่วและผูอ้ยูอ่าศยัทกุคน 

การเคลือ่นไหว "วนัอาทติยส์เีขยีว - ด าเนินการเพือ่ให ้ Thua Thien-Hue 

เขยีวสะอาดสดใสมากขึน้" เป็นการเคลือ่นไหวทีม่กีารด าเนินการตัง้แตก่อ่นการระบาดของ โควดิ-

19 อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งการแยกทางสงัคม มนัถกูขดัจงัหวะ 

หลงัจากควบคมุการแพรร่ะบาดไดแ้ลว้ 

การเคลือ่นไหวนีก็้เกดิขึน้อกีคร ัง้ดว้ยการมสีว่นรว่มของชนช ัน้ทางสงัคมจ านวนมาก 

นายกรฐัมนตรไีดส้ง่จดหมายขอบคณุเพราะจงัหวดัเถยีนเถยีนเวไ้ดร้ะดมการมสี่วนรว่มของทัง้ระบบ

การเมอืงและทกุสาขาอาชพี 

ไม่เพยีงแตส่รา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยตอ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วเทา่น้ัน 

แตย่งัสรา้งความตระหนักและความรบัผดิชอบของชาวบา้นในการปกป้องสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

ในชว่งปี 2559 - 2562 อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของ Thua Thien Hue 

มขีัน้ตอนการพฒันาทีแ่ข็งแกรง่และบรรลผุลในเชงิบวก 

การทอ่งเทีย่วในเถยีนเถยีนเวท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดใหญข่องโควดิ-19 

น้ันชดัเจนและหลกีเลีย่งไม่ได ้ อยา่งไรก็ตาม ปัญหาทีเ่รากงัวลในกรณีนีค้อืมาตรการปรบัตวั 

การลดความเสยีหายในการทอ่งเทีย่วทีร่ฐับาลและหน่วยงานก ากบัดแูลไดด้ าเนินการไป 

จากการวเิคราะหค์วามเหมาะสมและขอ้บกพรอ่งของแผนและทางเลอืกตา่งๆ ทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ 

ทางเลอืกใหม่และการปรบัปรงุสามารถวาดออกมาได ้

พวกเขาจะปรบัปรงุกลยทุธเ์พือ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืในบรบิทของการปรากฏตวัของ 

โควดิ-19 ตอ่ไป 

การควบคมุโรคอยา่งมปีระสทิธภิาพของเวยีดนามโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอยา่งยิง่จงัหวดัเถยีนเถยี

นเวเ้ป็นจดุแข็งในการแขง่ขนักบัจงัหวดัหรอืภมูภิาคอืน่ 

ความปลอดภยัของจดุหมายปลายทางกลายเป็นเกณฑอ์นัดบัตน้ๆ 

ในการเลอืกสถานทีท่ีจ่ะเดนิทางของผูเ้ดนิทาง 

จากรปูที ่ 2 จ านวนนักทอ่งเทีย่วและรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในเมอืง Thua Thien Hue 

เพิม่ขึน้คอ่นขา้งดใีนฤดรูอ้นปี 2563 รวมถงึชว่งเวลาทีเ่วยีดนามควบคมุ โควดิ-19 ในระดบัประเทศ 

ภายในเดอืนสงิหาคม จ านวนนักทอ่งเทีย่วลดลงเมือ่เวยีดนามเผชญิกบั "คลืน่" ทีส่องของโควดิ-19 

อยา่งไรก็ตามขอ้เท็จจรงิทีว่า่ Thua Thien Hue ไม่มกีรณีของ coronavirus 

ท าใหว้กิฤตในภาคการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ยงัไม่แข็งแกรง่เหมอืนในอดตี 
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สาเหตหุลกัของการฟ้ืนตวัของการทอ่งเทีย่วคอืการเปลีย่นแปลงของการทอ่งเทีย่วทนัททีีเ่กดิการระ

บาดใหญข่อง โควดิ-19 มุ่งมั่นทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์ "ใหม"่ 

ผลติภณัฑก์ารทอ่งเทีย่วในจงัหวดัถกูสรา้งและแกไ้ขอยา่งตอ่เน่ืองตามเกณฑค์วามปลอดภยั 

ถกูสขุอนามยั ตอ่สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

ทวัรข์นาดครอบครวัจะเขา้มาแทนทีก่ารทอ่งเทีย่วจ านวนมาก 

การเดนิทางใกลโ้ดยใชร้ถบา้นเป็นทางเลอืกหน่ึงส าหรบัเทีย่วบนิระยะยาวทีส่ิน้เปลอืงน า้มนั 

การรว่มกจิกรรมทดลอง 

มองยอ้นกลบัไปสูธ่รรมชาตแิละวฒันธรรมพืน้เมอืงไดก้ลายเป็นทีนิ่ยมมากขึน้ ผลติภณัฑเ์หลา่น้ัน 

การทอ่งเทีย่ว Thua Thien Hue สามารถใหผู้เ้ขา้ชมไดอ้ยา่งเต็มที ่

แมว้า่จะมศีกัยภาพทีจ่ะใหม้ากกวา่ความตอ้งการในปัจจบุนัของพวกเขา 

อาจกลา่วไดว้า่การระบาดของโควดิ-19 เป็นโอกาสส าหรบัการทอ่งเทีย่ว Thua Thien Hue 

ในการเปลีย่นแปลงและยัง่ยนืมากขึน้ 

3.5. ค าแนะน าทีเ่ป็นไปได ้

บทเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นกรณีนีค้อืการเปลีย่นแปลงการก าหนดกลยทุธก์ารพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

โดยเร ิม่จากการระบุศกัยภาพนักทอ่งเทีย่ว 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงกจิกรรมการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ไปสูก่ารพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

การเปลีย่นแปลงเหลา่นีไ้ม่ใชเ่ร ือ่งยากส าหรบัประเทศไทย เวยีดนาม หรอืทอ้งถิน่ใดๆ 

สิง่เหลา่นีค้อืการเปลีย่นแปลงโดยธรรมชาต ิ

ในสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงของโลกทีต่อ้งรบัมอืและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการระบาดใหญข่อง โควดิ-

19 เพือ่ตอบสนองตอ่กระแสการทอ่งเทีย่วสมยัใหม่ - การทอ่งเทีย่วแบบ staycation 

ทอ้งถิน่ควรหาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม รวมทัง้สรา้งกจิกรรมการทอ่งเทีย่วใหม่ ๆ 

ใหต้รงตามเป้าหมายของนักทอ่งเทีย่วในประเทศโดยเฉพาะชาวทอ้งถิน่ 

การเปลีย่นคนในทอ้งถิน่ใหก้ลายเป็นนักทอ่งเทีย่ว 

จะชว่ยใหก้ารทอ่งเทีย่วสามารถอยูร่อดและเตบิโตได ้ แมก้ารฟ้ืนตวัของการระบาดของโควดิ-19 

อกีคร ัง้หรอืปัญหาภายนอกอืน่ๆ ในอนาคต 

น่ีอาจเป็นกญุแจส าคญัในการพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

 รบัทราบ 

กอ่นอืน่ เราขอขอบคณุ Mr Van Phuc NGUYEN รองผูอ้ านวยการฝ่ายการทอ่งเทีย่วของจงัหวดั 

Thua Thien Hue ทีใ่หส้ถติทิีจ่ าเป็นส าหรบัเราในการอา้งองิขอ้มูลอยา่งเป็นทางการของผลกระทบ 

ของผลกระทบของ โควดิ-19 ตอ่เศรษฐกจิทอ้งถิน่และระดบัประเทศ ประการทีส่อง 

รวมถงึสมาชกิของโครงการการทอ่งเทีย่วทีจ่ดัสมัมนา “การประชมุเชงิปฏบิตักิารภายนอก” 

เพือ่ใหเ้ราสามารถรวบรวมขอ้มูลทีม่คีา่และน่าสนใจเพือ่ท างานนีใ้หส้ าเรจ็ สดุทา้ยนี ้
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เราขอขอบคณุตวัแทนของบรษิทัทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ทีเ่ขา้รว่มการประชมุ 

ซึง่เราไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นขอ้มูลในหลายมติ ิ

ตอ้งขอบคณุองคป์ระกอบเหลา่นีท้ ัง้หมดทีช่ว่ยใหเ้ราเสรมิสรา้งความรูข้องเราเกีย่วกบัผลกระทบขอ

ง โควดิ-19 ตอ่การทอ่งเทีย่วในจงัหวดัเถยีนเถยีนเว ้ 

 



 

 
 

4. บรรเทาผลกระทบจากโรคระบาดในเวยีดนาม: 

กรณีของ The Grand Hotel Saigon 

 
นางสาวเลอ ฮวญี ดูน ตรงั 

ศูนยร์วมความสามารถดา้นการท่องเทีย่ว 

มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรโ์ฮจมินิหซ์ติี ้

เวยีดนาม 

4.1. The Grand Hotel Saigon: ค าอธบิายสัน้ 

Grand Hotel Saigon สรา้งขึน้ในปี 1930 

เป็นหน่ึงในโรงแรมทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พยีงไม่กีแ่ห่งของโฮจมินิหซ์ติี ้ โรงแรมตัง้อยูท่ี ่

No.8 Dong Khoi Street เขต 1 รายลอ้มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วและแหลง่ชอ้ปป้ิง 

โรงแรมแห่งนีเ้ป็นสมาชกิของบรษิทั Saigontourist Holding Company 

พรอ้มดว้ยโรงแรมทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ New World Saigon, Rex และ Sheraton Saigon 

 

The Grand Hotel Saigon มหีอ้งพกัทัง้หมด 251 หอ้ง แบ่งเป็นสองปีก (ปีกโบราณและปีกหรหูรา) 

ตามการแนะน าของโรงแรม มหีอ้งบอลรมูและหอ้งแยกยอ่ยขนาด 450 ทีน่ั่ง พืน้ทีนั่นทนาการ 

สกายเลานจ ์ รา้นอาหารตะวนัตกและเอเชยี บาร ์ และรฟูท็อปแกรนดเ์ลานจ ์

นอกจากนีย้งัมสีิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เชน่ รา้นเสรมิสวย สปา หอ้งออกก าลงักาย สระวา่ยน า้ 

และอืน่ๆ ภายในสถานประกอบการ 

 

ภายใตผ้ลกระทบของการระบาดใหญข่อง โควดิ-19 Grand Hotel Saigon 

ไดใ้ชค้วามพยายามเชงิรกุเพือ่รบัมอืกบัรายไดท้ีล่ดลงอยา่งรวดเรว็อนัเน่ืองมาจากภาวะถดถอยของ

การทอ่งเทีย่ว 
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ภาพที ่1 The Grand Hotel Saigon ในเมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 

ทีม่า: hotelgrandsaigon.com 

 

4.2. ผลกระทบตอ่การพฒันาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 

การระบาดใหญข่องโควดิ-19 ไดก้อ่ใหเ้กดิภาวะถดถอยในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในระดบัสากล 

และในกรณีของเวยีดนาม 

ผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุคอืจ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมาถงึลดลงอยา่งกะทนัหนั Grand 

Hotel Saigon ซึง่มนัีกทอ่งเทีย่วตา่งชาตคิดิเป็น 90% ของสว่นการตลาดไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก 

ในการพบปะกบัผูบ้รหิารของโรงแรม พบวา่ แกรนด ์ ไซง่อน 

มขีอ้ไดเ้ปรยีบจากการเป็นสมาชกิกลุม่โรงแรมไซง่อนทวัรสิต ์ ดว้ยความสมัพนัธนี์ ้

โรงแรมจงึไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิและการสนับสนุนดา้นการจดัการ อยา่งไรก็ตาม 

ปัญหาการด าเนินงานยงัคงตอ้งไดร้บัการแกไ้ขและบรรเทา 

ดงัน้ันจงึมกีารพฒันาแนวปฏบิตัหิลายอยา่งเพือ่จดัการกบัวกิฤต ในแง่ของการปฏบิตัใินเชงิรกุ 

พวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุม่: แนวปฏบิตัใินการป้องกนัการแพรร่ะบาด 

การตลาดและการปฏบิตัทิีส่มัพนัธก์บัแขก และสดุทา้ย การปฏบิตัดิา้นทรพัยากรบุคคล 

 

ประการแรกและส าคญัทีสุ่ด 

แนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการแพรร่ะบาดเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นทีส่ดุทีจ่ะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ

รฐับาลและเพือ่ปกป้องสวสัดภิาพของลกูคา้ 

แนวทางปฏบิตัดิงักลา่วไดร้บัการพฒันาตามการน าขององคก์ารอนามยัโลกและแนวทางการป้องกั

นการแพรร่ะบาดของรฐับาล และแจง้ตอ่สาธารณะบนเว็บไซตท์างการของโรงแรมแกรนดแ์กล่กูคา้ 

เพือ่ใหเ้ฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

มกีฎระเบยีบดา้นความปลอดภยัส าหรบัลกูคา้ทีเ่ขา้พกัในโรงแรมและการปรบัเปลีย่นการด าเนินงาน
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ของโรงแรม ในสว่นของความตอ้งการของลกูคา้ ผูเ้ขา้พกัตอ้งผ่านการคดักรองอุณหภมูทิีท่างเขา้ 

สวมหนา้กากในพืน้ทีส่าธารณะ เชน่ ล็อบบี ้ เลานจ ์ และอืน่ๆ 

และรกัษาระยะห่างดา้นความปลอดภยัจากแขกและพนักงานคนอืน่ๆ เมือ่จ าเป็น 

ในการปรบัปรงุการด าเนินงาน ไดม้กีารน าโปรโตคอลมาใชม้ากขึน้ 

โดยเฉพาะในแผนกอาหารและเคร ือ่งดืม่และแผนกแม่บา้น นอกจากนี ้

ยงัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมเกีย่วกบัการป้องกนัการแพรร่ะบาดใหก้บัพนักงานอกีดว้ย 

 

รูปที ่1 หน้าขอ้มูล โควดิ-19 อพัเดทกฎความปลอดภยั 

 

ทีม่า: เว็บไซตโ์รงแรมแกรนดไ์ซง่อน 

 

ประการทีส่อง 

แนวทางปฏบิตัดิา้นการตลาดและความสมัพนัธก์บัแขกไดร้บัการพฒันาเพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหม่และสง่เ

สรมิการบรโิภค 

มกีารเสนอใหป้รบัเปลีย่นกลยทุธก์ารก าหนดราคาเพือ่ปรบัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงอยา่งกะทนัหั

นของกลุม่ตลาดจากแขกตา่งประเทศมาเป็นลกูคา้ในประเทศ ตวัอยา่งเชน่ 

เมือ่จองโดยตรงบนเว็บไซตข์องโรงแรม แขกมตีวัเลอืกราคาทีด่กีวา่ระบบในเครอือืน่ๆ 

(Booking.com, Agoda เป็นตน้) 

ตลอดจนนโยบายการยกเลกิทีย่ดืหยุน่เพือ่เพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ 

ตอ่เน่ืองในหวัขอ้ของสว่นตลาด 

โรงแรมแกรนดไ์ดข้ยายกลุม่ลกูคา้เป้าหมายไปยงันักเดนิทางเพือ่ธรุกจิ นักเดนิทาง MICE 
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(การประชมุ สิง่จงูใจ การประชมุ นิทรรศการ) และอืน่ๆ 

 

นอกจากนีย้งัมกีารเปิดตวัและโฆษณาผลติภณัฑใ์หม่เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค 

ตวัอยา่งส าคญัคอืโปรแกรม “อาหารจานพเิศษของเวยีดนาม” 

ซึง่มอบประสบการณก์ารรบัประทานอาหารเวยีดนามรสเลศิ 

กลวธิทีางการตลาดทีย่อดเยีย่มอกีประการหน่ึงคอืโปรแกรมโฆษณาอา้งองิของบรษิทัไซง่อนทวัรสิต ์

ซ ึง่มโีรงแรมแกรนดเ์ป็นสว่นหน่ึง Saigontourist ไดแ้จกจา่ย e-voucher 

ออนไลนส์ าหรบัลกูคา้เพือ่ใชใ้นโรงแรมพนัธมติรของพวกเขา 

กลา่วไดว้า่เป็นประโยชนท์ัง้ตอ่โรงแรมและผูบ้รโิภค การใช ้ e-voucher นี ้

ลกูคา้สามารถรบัสว่นลดส าหรบับรกิารตา่งๆ มากมายเมือ่เขา้พกัในโรงแรมทีก่ าหนดในเครอืขา่ย 

Saigontourist Grand Hotel Saigon ไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการความรว่มมอืนี ้

 

การจดัการทรพัยากรบุคคลเป็นอกีปัญหาหน่ึงทีผู่ป้ระกอบการโรงแรมตอ้งเผชญิทา่มกลางวกิฤต 

โดยพจิารณาจากขอ้เท็จจรงิทีว่า่พนักงานมรีายไดน้อ้ยเกนิไปทีจ่ะจา่ยคา่จา้ง 

โรงแรมบางแห่งเลอืกทีจ่ะเลกิจา้งพนักงาน 

แตแ่กรนดไ์ซง่อนเลอืกทีจ่ะสนับสนุนใหล้าออกโดยสมคัรใจหรอืพกัรอ้นโดยไม่ไดร้บัคา่จา้งเพือ่ลด

ก าลงัแรงงาน คณะกรรมการชีแ้จงวา่การเลกิจา้งพนักงานไม่ยัง่ยนื 

เน่ืองจากเป็นการยากทีจ่ะสรรหาพนักงานใหม่เมือ่การระบาดใหญส่ิน้สดุลง 

ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยสงูและใชเ้วลานาน และอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพโดยรวมของโรงแรม 

 

ส าหรบักลยทุธก์ารเอาทซ์อรส์ มกีารลดการจา้งงานพนักงานตามฤดกูาลและพารท์ไทม ์ ดว้ยเหตนีุ ้

ปรมิาณงานของพนักงานอยา่งเป็นทางการจงึเพิม่ขึน้ 

แตผู่จ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลมองวา่น่ีเป็นโอกาสในการ "ฝึกอบรมขา้มสายงาน" Cross-

training เป็นการฝึกอบรมประเภทหน่ึงทีเ่ปลีย่นพนักงานจากแผนกตา่งๆ 

และไดร้บัการฝึกอบรมใหท้ างานในแผนกอืน่ เชน่ 

พนักงานท าความสะอาดจะไดร้บัโอกาสในการท างานในแผนกตอ้นรบัในฐานะแขกรบัเชญิหรอืพนั

กงานตอ้นรบั ทีน่่าสงัเกตคอื ปัญหาขาดแคลนแรงงานยงัคงเป็นปัญหาส าหรบัโรงแรมแกรนด ์

ไซง่อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่มกีารประชมุหรอืงานเลีย้งขนาดใหญ ่

จากน้ันทางโรงแรมจงึตดัสนิใจหมุนเวยีนพนักงานกบัโรงแรมพนัธมติรอืน่ๆ ตวัอยา่งเชน่ เมือ่โรงแรม 

Grand ตอ้งการพนักงานเพิม่ โรงแรม Rex จะสง่พนักงานไปที ่Grand และในอนาคต Grand Hotel 

จะใหค้วามชว่ยเหลอื 
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4.3. ปัจจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญั 

มหีลายปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของ Grand Hotel Saigon 

ในการเอาชนะความทา้ทายของการระบาดใหญ่ 

นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงนิจากบรษิทัแม่ 

หน่ึงในน้ันคอืการใชร้ะเบยีบการป้องกนัโรคอยา่งเหมาะสม ซึง่ชว่ยใหโ้รงแรมสามารถด าเนินการได ้

และยิง่ไปกวา่น้ัน สรา้งความไวว้างใจภายในแขกเมือ่เขา้พกัทีโ่รงแรม 

การปรบักลยทุธก์ารก าหนดราคาก็มคีวามส าคญัอยา่งมากเชน่กนั 

เน่ืองจากผูบ้รหิารกลา่ววา่อตัราการเขา้พกัของโรงแรมแกรนดเ์พิม่ขึน้อยา่งมากหลงัการปรบั 

 

ความส าเรจ็อกีประการหน่ึงในกลยทุธใ์นการบรรเทาผลกระทบจากโควดิ-19 

คอืการสง่เสรมิโครงการ “อาหารเวยีดนามจานพเิศษ” 

ในชว่งเวลาทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิองไม่เห็น วธิกีารดงึดดูแขกในประเทศเป็นสิง่ส าคญั 

และโปรแกรมการท าอาหารเป็นความพยายามทีป่ระสบความส าเรจ็อยา่งหน่ึงเน่ืองจากไดก้ลายเป็น

คณุลกัษณะทีโ่ดดเด่นของโรงแรมแกรนด ์ นอกจากนีโ้ปรแกรมการตลาดแบบบอกตอ่กบั 

Saigontourist อยา่ง Saigontourist E-voucher ยงัสรา้งลกูคา้ไดเ้ป็นจ านวนมากอกีดว้ย 

 

ในแง่ของปัจจยัดา้นทรพัยากรบุคคล Grand Hotel Saigon เป็นสมาชกิของกลุม่ Saigontourist’s 

Group ซึง่ท าใหพ้วกเขามขีอ้ไดเ้ปรยีบในเร ือ่งความสมัพนัธซ์ ึง่กนัและกนัมากกว่าโรงแรมอสิระ 

ในระหวา่งการสมัภาษณ ์ ผูจ้ดัการโรงแรมแกรนดก์ลา่ววา่เน่ืองจากการระบาดใหญ ่

ท าใหจ้ านวนพนักงานลดลงอยา่งมาก 

สง่ผลใหข้าดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในแผนกประชมุและงานอเีวนตแ์ละแผนกอาหารและเคร ือ่งดืม่ 

อยา่งไรก็ตาม 

ปัญหาสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการขอพนักงานช ัว่คราวของโรงแรมอืน่ในกลุม่เพือ่เตมิเต็มหรอืใชพ้นั

กงานทีม่อียูจ่ากแผนกตา่งๆ 

4.4. ค าแนะน าทีเ่ป็นไปได ้

ในชว่งเวลาวกิฤตนี ้ เป็นทีช่ดัเจนวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงแรมมคีวามจ าเป็น 

เชน่เดยีวกบัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 

ความสมัพนัธส์รา้งสภาพแวดลอ้มทีห่น่วยงานภายในกลุ่มสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ืน่เมือ่จ าเป็

นและไดร้บัการปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั ในกรณีของ Grand Hotel Saigon 

สะทอ้นใหเ้ห็นเป็นการหมุนเวยีนแรงงานระหวา่งโรงแรมตา่งๆ ในกลุม่เดยีวกนั 

ซึง่ชว่ยใหก้ระจายก าลงัคนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้การหมุนเวยีนงานระหวา่งแผนกตา่งๆ 
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ในโรงแรมก็สงัเกตเห็นไดช้ดัเจนเชน่กนั 

ไม่เพยีงแตจ่ะจดัการกบัปัญหาการขาดทรพัยากรมนุษยเ์ทา่น้ัน 

แตก่ารปฏบิตันีิย้งัถอืเป็นโอกาสในการฝึกอบรมส าหรบัพนักงานทีพ่วกเขาไดร้บัทกัษะใหม่ ๆ 

นอกงานอกีดว้ย 

แนวทางปฏบิตัเิหลา่นีไ้ม่ไดถ้กูน ามาใชใ้นโรงแรมอืน่ๆ หลายแห่งในนครโฮจมินิห ์ อยา่งไรก็ตาม 

ในบรบิทระหวา่งประเทศ การหมุนเวยีนพนักงานไดถ้กูน ามาใชใ้นวกิฤตคร ัง้กอ่น เชน่ โรคซารส์ 

อาจมขีอ้โตแ้ยง้วา่การหมุนเวยีนแรงงานระหวา่งโรงแรมตา่งๆ 

สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโรงแรมในเครอืหรอืกลุม่บรษิทัเดยีวกนั 

ไม่สามารถใชก้บัโรงแรมของเอกชนได ้ อยา่งไรก็ตาม 

เป็นไปไม่ไดห้ากเจา้ของโรงแรมตกลงทีจ่ะจดัตัง้ชมุชนทีธ่รุกจิโรงแรมสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืซึง่

กนัและกนัได ้

รบัทราบ 

ขอขอบคณุเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ Grand Hotel Saigon 

ส าหรบัการแบ่งปันขอ้มูลเชงิลกึเกีย่วกบัการด าเนินงานในชว่งการระบาดของ โควดิ-19 

ขอ้มูลนีม้คีา่อยา่งยิง่ 

นอกจากนีเ้ราขอขอบคณุการตอ้นรบัอยา่งอบอุน่และกระตอืรอืรน้ของพนักงานของโรงแรม 
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5. ประเทศไทยกบัโควดิ-19 
 

Michael Meallem 

ศูนยผ์ลกระทบสงัคม มหาวทิยาลยัพายพั 

จรญัญา แดงน้อย 

สถาบนัการท่องเทีย่วชมุชนไทย (CBT-I) 

วรุทธ ์เกาศล 

ศูนยผ์ลกระทบสงัคม มหาวทิยาลยัพายพั 

ธนัวา เบญจวรรณ 

วทิยาลยันวตักรรมดจิทิลันานาชาต ิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 

5.1. พืน้หลงั 

ในเดอืนมกราคม 2563 ไทยเป็นประเทศแรกทีย่นืยนัผูป่้วยโควดิ-19 นอกประเทศจนี 

ไวรสัแพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็ โดยถงึจดุสงูสดุในเดอืนมนีาคม 

เมือ่รฐับาลประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉุกเฉินเพือ่ใหต้วัเองมอี านาจในการล็อกดาวนแ์ละเคอรฟิ์วเพื่

อหยดุการแพรก่ระจาย มาตรการตา่งๆ 

ซึง่รวมถงึการควบคมุชายแดนอยา่งเขม้งวดและการหา้มน าเขา้จากตา่งประเทศประสบความส าเรจ็ 

และประเทศไทยสามารถรกัษาอตัราการตดิเชือ้ในทอ้งถิน่ใหใ้กลศู้นยไ์ด ้ อยา่งไรก็ตาม 

ความส าเรจ็นีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิตน้ทนุทีส่ าคญัตอ่เศรษฐกจิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไดร้บัผลกระทบอยา่งหนัก ในเดอืนมถินุายน 2563 

ธนาคารกลางของประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดป้รบัลดแนวโนม้ GDP ปี 2563 ลงเป็นตดิลบ 

8.1% 

การทอ่งเทีย่วเป็นภาคสว่นส าคญัของเศรษฐกจิไทย คดิเป็น 11-17% 

ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของปีทีแ่ลว้ โดยมนัีกทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิกอืบ 40 ลา้นคน 

(Statista, 2563) อยา่งไรก็ตาม จากการระบาดของ โควดิ-19 และการหา้มเดนิทางเขา้ตา่งประเทศ 

จ านวนนักทอ่งเทีย่วขาเขา้ลดลงเหลอืศูนยใ์นไตรมาสที ่ 2 และ 3 ของปี 2563 

(ระหวา่งเดอืนมกราคมถงึมนีาคม 2563 จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตอิยูท่ี ่ 6.69 ลา้นคน ซึง่ 

นอ้ยกวา่ปีทีแ่ลว้ 38%) การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณก์ารลดลงประจ าปีระหวา่ง 

60-80% (เกษมสขุ, 2563) อนัทีจ่รงิเป็นเพยีงวนัที ่ 21 ตลุาคมเทา่น้ันทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ 39 

คนแรกจากจนีไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ราชอาณาจกัร 

นับเป็นการกลบัมาของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนประเทศไทยหลงัจากสัง่หา้มเจ็ดเดอืน 

เพือ่พยายามชดเชยนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีล่ดลงอยา่งมากนี ้

รฐับาลไทยไดพ้ยายามด าเนินนโยบายเพือ่สง่เสรมิการเดนิทางภายในประเทศ 

เปิดตวัแพ็คเกจกระตุน้ ‘We Travel Together’ มูลคา่ 2 หมืน่ลา้นบาท (641 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

เพือ่ชว่ยกระตุน้การเดนิทางภายในประเทศผ่านการอดุหนุนคา่หอ้งพกั เทีย่วบนิ 
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และบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ2 

เงือ่นไขขอ้หน่ึงส าหรบัผูป้ระกอบการโรงแรมและรา้นอาหารทีจ่ะเขา้รว่มโปรแกรมคอืพวกเขาถอืใบ

อนุญาตโรงแรม ซึง่หมายความวา่ผูป้ระกอบการอสิระรายยอ่ยจ านวนมาก เชน่ 

ในการทอ่งเทีย่วเชงิชมุชนไม่มสีทิธิร์บัประโยชนจ์ากแพ็คเกจกระตุน้เศรษฐกจินี ้

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมแีรงจงูใจดา้นการเดนิทางขา้งตน้ 

แตก่ารทอ่งเทีย่วในประเทศก็ยงัไม่สามารถชดเชยการสญูเสยีการทอ่งเทีย่วขาเขา้ได ้ ในชว่ง 5 

เดอืนแรกของปี 2563 รายไดจ้ากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วแตะเพยีง 520 พนัลา้นบาท (16 

พนัลา้นดอลลารส์หรฐั) ลดลง 57% จากปี 2562 (เมดนิา 2563) 

5.2. การท่องเทีย่วโดยชมุชน (CBT) และ โควดิ -19 

การทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเป็นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัการสนับสนุนใหช้มุชนมรี

ายไดผ้่านกจิกรรมการทอ่งเทีย่วรว่มกบัการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 

สามารถเป็นเคร ือ่งมอืในการเสรมิสรา้งองคก์รชมุชนทอ้งถิน่ในการจดัการทรพัยากรผ่านการมสีว่น

รว่มในทอ้งถิน่ทีเ่พิม่ขึน้ในการก าหนดและด าเนินการตามแผนการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่และการจดั

การทรพัยากร 

ในประเทศไทย ณ เดอืนกรกฎาคม 2563 มชีมุชน 840 

ชมุชนทีด่ าเนินการบรกิารการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน (แดงนอ้ย 2563) 

และหลายชมุชนไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโคโรน่า 

ขอ้จ ากดัการเดนิทางและการล็อกดาวนแ์ละเคอรฟิ์วทัว่ประเทศท าใหเ้กดิปัญหาทางเศรษฐกจิอยา่งรุ

นแรงโดยการปิดกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทัง้หมด 

ผูม้าเยีย่มเยยีนไม่สามารถเดนิทางไปยงัชมุชนไดอ้กีตอ่ไปเน่ืองจากกลวัการแพรก่ระจายของโรค 

สิง่นีไ้ม่เพยีงสง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่เทา่น้ัน 

แตย่งัสง่ผลตอ่สภาพจติใจของสมาชกิในชมุชนทีรู่ส้กึไม่ปลอดภยัมากขึน้เกีย่วกบัสขุภาพและการ

ด ารงชวีติ 

การขาดโอกาสดา้นการทอ่งเทีย่วและการหารายไดท้ าใหอ้นาคตของพวกเขาไม่แน่นอนในขณะทีร่

อการสนับสนุนจากรฐับาลและการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิหลงัโควดิ-19 

5.3. การปรบัตวัดา้นการท่องเทีย่วในชมุชน โควดิ -19 

ในชว่งหลายปีทีผ่่านมานับตัง้แตก่ารทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเขา้มามบีทบาทในประเทศไทย 

ผูม้บีทบาททัง้ภาครฐัและเอกชนไดทุ้ม่เททรพัยากรทีส่ าคญัในการสรา้งขดีความสามารถของชมุชน

เป้าหมายทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์ากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของไทย อยา่งไรก็ตาม 

เน่ืองจากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศของประเทศไทยเตบิโตดว้ยอตัรา 10.6% 

ตอ่ปี ตัง้แต่ปี 2555 (Nation 2561) 

ชมุชนจ านวนมากจงึไม่ไดม้สีว่นรว่มเชงิรกุในการพฒันาคณุคา่เชงินวตักรรมหรอืจดุขายทีไ่ม่เหมอื
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นใคร (USP) เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยทัว่ไป 

เกนิขดีความสามารถในการจดัหาสนิคา้และบรกิาร ใน 'ความปกตใิหม่' ของโลก โควดิ-19 ชมุชน 

CBT ตอ้งเผชญิกบัผูเ้ขา้ชมและรายไดท้ีล่ดลงอยา่งไม่เคยปรากฏมากอ่น 

และในทีส่ดุก็กลายเป็นเชงิรกุและสรา้งสรรคใ์นการพฒันากลยทุธเ์พือ่สง่เสรมิขอ้เสนอของพวกเขา

ผ่านการตลาดดจิทิลั 

สถาบนัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน (CBT-I) ไดร้ะบุกลยทุธจ์ านวนหน่ึงที ่ CBT 

สามารถใชเ้พือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วในประเทศและจดัการกบัความตอ้งการและขอ้กงัวลทีแ่ตกตา่งกนั 

กลยทุธห์ลกั 4 ประการ ไดแ้ก ่ "Stay Connected", "Online Marketing", "New Product 

Development" และ "Building Trust for Tourists" 

ชดุรปูแบบทัว่ไปในกลยทุธเ์หลา่นีค้อืการเนน้ทีก่ารรวมผลติภณัฑห์รอืบรกิารในทอ้งถิน่เขา้กบัเอกลั

กษณท์างวฒันธรรมของชมุชน 

ท าใหเ้กดิประสบการณท์ีไ่ม่เหมอืนใครส าหรบัผูบ้รโิภคทัง้ผ่านชอ่งทางออนไลนแ์ละผ่านการเยีย่มช

มชมุชน  

ไม่พลาดการตดิตอ่ 

กลยทุธท์ีเ่สนอคร ัง้แรกเกีย่วขอ้งกบัชมุชน CBT 

ทีท่ ากจิกรรมออนไลนเ์พือ่สง่เสรมิชมุชน วฒันธรรม 

และกจิกรรมการทอ่งเทีย่วแกนั่กทอ่งเทีย่วในประเทศ 

การทอ่งเทีย่วเสมอืนจรงิเป็นวธิหีน่ึงในการตดิตอ่กบัลกูคา้เป้าหมาย 

ดว้ยการมอบประสบการณอ์อนไลน ์ ชมุชน CBT 

สามารถตดิตามผลกบัลกูคา้และดงึดูดใหพ้วกเขามาเยีย่มชมดว้ยตนเองเมือ่พวกเขาสามารถท าได ้

ตวัอยา่งเชน่ ชมุชนบา้นหลวงเหนือ จงัหวดัเชยีงใหม ่

ก าลงัสรา้งประสบการณเ์สมอืนจรงิดว้ยความชว่ยเหลอืและการสนับสนุนจากกจิการเพือ่สงัคม 

Local Alike  

การตลาดออนไลน ์

กอ่นเกดิโรคระบาด สนิคา้และบรกิารทีผ่ลติโดยชมุชน CBT 

ถกูขายในทอ้งถิน่ซ ึง่เป็นสว่นหน่ึงของประสบการณท์ีช่ว่ยใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผสัและลิม้รสวฒันธร

CBT Ban Luang Nuea 
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รมทอ้งถิน่ทีแ่ทจ้รงิ ดว้ยขอ้จ ากดัการเดนิทางในปัจจบุนัและสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ CBT จะตอ้งยา้ยขอ้มูลทางออนไลน ์

ชมุชนทอ้งถิน่ตอ้งเร ิม่คดิเกีย่วกบัการตลาดดจิทิลัในขณะทีว่เิคราะหข์อ้มูลของลกูคา้เกา่เพือ่แบ่งกลุ่

มตลาดส าหรบัผลติภณัฑแ์ตล่ะประเภท นอกเหนือจากการสรา้งรายไดจ้ากการขายออนไลนแ์ลว้ 

การตลาดดจิทิลัควรรวมการเลา่เร ือ่งเป็นเคร ือ่งมอืส าคญัในการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเป็น

จดุหมายปลายทางส าหรบัการพจิารณาในอนาคตโดยแนบเร ือ่งราวของชมุชนกบัผลติภณัฑท์ีข่าย 

ตวัอยา่งของกลยทุธใ์นการท างานนีค้อืชมุชนประมง CBT ของ Nam Chiao จงัหวดัตราด 

ซึง่ไดส้รา้งผลติภณัฑใ์หม่ ๆ 

จากอาหารทะเลและท าการตลาดผ่านชอ่งทางสดของกรมพฒันาชมุชน 

Local Alike 

ซึง่เป็นวสิาหกจิเพือ่สงัคมการทอ่งเทีย่วของไทย 

มบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนการยา้ย CBT 

ไปสูต่ลาดออนไลน ์

บรษิทัไดจ้ดัตัง้แพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ซ ึง่ ณ 

เดอืนมถินุายน 2563 สรา้งรายได ้ 2.6 ลา้นบาท (84,000 

เหรยีญสหรฐั) ใหก้บัคนในทอ้งถิน่ใน 20 

ชมุชนทีข่ายสนิคา้ตัง้แต่ขนมไปจนถงึขา้ว 

(มูลนิธทิอมสนัรอยเตอร)์.  

การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 

ชมุชน CBT 

จ านวนมากไดพ้ยายามสรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารชมุชนใหม่ทีส่ามารถทดสอบไดภ้ายในขอ้จ ากดัใ

นปัจจบุนัของการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ 

แตด่ว้ยมุมมองทีจ่ะปรบัและขยายขอ้เสนอเมือ่อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วระหวา่งประเทศของไทยกลั

บมาท าธรุกจิอกีคร ัง้ แนวคดิทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ ไดแ้ก ่ "Meet the Chef" 

ในบา้นหลวงเหนือและบรกิารจดัสง่อาหารของ HiveSters 

ซึง่มเีป้าหมายเพือ่รกัษาวฒันธรรมอาหารทีห่ายไปในทอ้งถิน่โดยเชือ่มโยงชมุชนทอ้งถิน่กบัลกูคา้ใ

นเมอืง  

CBT Nam Chiao, Trat 

CBT Ban Luang Nuea 
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สรา้งความไวว้างใจใหนั้กทอ่งเทีย่ว 

เพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพและสขุอนามยัของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางในยคุโควดิ-19 ชมุชน CBT 

หลายแห่งจงึน ามาตรฐานความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัของรฐับาลมาใชส้ าหรบันักทอ่งเทีย่วภายใ

ตช้ ือ่ SHA หรอื Amazing Thailand Safety & Health Administration 

(โครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วไทยและสขุอนามยั) มาตรฐานความปลอดภยั) 

โครงการความรว่มมอืระหวา่งการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

และกระทรวงสาธารณสขุ 

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิความปลอดภยัดา้นสาธารณสขุพรอ้มกบัมาตรฐานการบรกิารคณุภาพสู

งเพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้บันักทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและตา่งประเทศของ 

ประสบการณท์ีม่คีวามสขุและปลอดภยั มธีรุกจิ 10 ประเภททีส่ามารถไดร้บัมาตรฐาน SHA 

และบรกิารการทอ่งเทีย่วเชงิชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิเหลา่นีต้อ้งปฏบิตัติาม SHA 

อยา่งเครง่ครดัเพือ่สรา้ง "การทอ่งเทีย่วตามชมุชน: 

การสรา้งความไวว้างใจส าหรบันักทอ่งเทีย่ว" 

เพือ่น ากลยทุธข์า้งตน้ไปใช ้ ชมุชน CBT 

ถกูแบ่งออกเป็นสามกลุม่ตามศกัยภาพในการด าเนินการตามโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ 

"การเป็นผูป้ระกอบการชมุชน" จาก 840 ชมุชน CBT ในเครอืขา่ย 270 (กลุม่ A) 

ถกูจดัประเภทวา่มศีกัยภาพสงู ซึง่หมายความวา่พวกเขามศีกัยภาพในการพฒันาและด าเนินการทัง้ 

3 กลยทุธใ์นเวลาเดยีวกนั อกี 296 ชมุชนจดัอยูใ่นประเภททีม่ศีกัยภาพปานกลาง (กลุม่ B) 

ในขณะทีอ่กี 274 แห่งทีเ่หลอืจดัอยูใ่นประเภททีม่ศีกัยภาพต ่า (กลุม่ C) 

คดิวา่ในขณะทีช่มุชนในกลุ่ม A สามารถพฒันากลยทุธห์ลกัทัง้หมด 3 กลยทุธร์ว่มกนั กลุม่ B&C 

อาจเร ิม่ตน้ดว้ย 1 หรอื 2 กลยทุธ ์(แดงนอ้ย, 2563). 

5.4. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการสนับสนุนของรฐับาล 

นอกเหนือจากกลยทุธท์ีร่า่งไวข้า้งตน้ทีพ่ฒันาโดยองคก์รภาคเอกชน เชน่ CBT-I และ LocalAlike 

ซึง่สามารถชว่ยลดผลกระทบของ โควดิ-19 ตอ่ชมุชน CBT ได ้

ทรพัยากรและนโยบายเพิม่เตมิจ าเป็นจากหน่วยงานสว่นกลางและสว่นทอ้งถิน่ทีร่บัผดิชอบ. 

หน่วยงานภาครฐัสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกธ่รุกจิทอ่งเทีย่วชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

เพือ่กระตุน้การจา้งงานในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิาร 
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และเพือ่สง่เสรมิใหช้มุชนเตรยีมพรอ้มรบันักทอ่งเทีย่วกลบัหลงัโควดิ-19 

เน่ืองจากชมุชนสว่นใหญม่สีหกรณอ์อมทรพัยอ์ยูแ่ลว้ 

จงึจะสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิผ่านสหกรณไ์ดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ 

นอกเหนือจากความชว่ยเหลอืทางการเงนิระยะสัน้แลว้ 

หน่วยงานของรฐัสามารถชว่ยสนับสนุนการพฒันากจิกรรมการทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม่และนวตักรรม

ทีอ่อกแบบโดยชมุชนโดยการใหก้ารฝึกอบรม ค าแนะน าจากผูเ้ช ีย่วชาญ 

และความชว่ยเหลอืดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์ ควบคูไ่ปกบัการพฒันากจิกรรมดว้ยตนเอง 

ชมุชนตอ้งสามารถรบัมอืกบัปัญหาสขุภาพหรอืวกิฤตการณอ์ืน่ๆ ทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอก 

ซึง่จะชว่ยสรา้งความมั่นใจใหท้ ัง้สมาชกิในชมุชนและนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะเดนิทางกลบัถิน่ฐาน CBT 

ในระยะยาว 

จ าเป็นตอ้งมกีารบูรณาการเพิม่เตมิระหวา่งแผนการทอ่งเทีย่วชมุชนและกรอบการทอ่งเทีย่วของรฐับ

าล 

เน่ืองจากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยหนัเหจากการทอ่งเทีย่วเชงิมวลสารไปสูร่ปูแบบที่

ย ัง่ยนืในทอ้งถิน่มากขึน้ 

หน่วยงานของรฐัสามารถชว่ยสง่เสรมิความรว่มมอืกบัภาคเอกชนในการจดัท าแผนการตลาดหรอือ

อกแบบกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติทอ้งถิน่ในขณะทีเ่พิม่ขึน้ 

คณุคา่ของทรพัยากรและความรูใ้นทอ้งถิน่ 
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6. การสรา้งและปฏรูิปแหล่งท่องเทีย่วส าหรบัลูกคา้ใ

นประเทศแมโ้คโรนา  

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ประเทศไทย 

6.1. บทน า 

ในปีทีผ่่านมาประเทศไทยสามารถผ่านวกิฤตเศรษฐกจิได ้เชน่ สงครามอา่วเปอรเ์ซยีระหวา่งปี 2533 

ถงึ 2534 วกิฤตตม้ย ากุง้ในปี 2540 โรคซารส์ในปี 2546 ไขห้วดันกในปี 2547-2549 และสนึามใินปี 

2549 ในชว่งสถานการณว์กิฤตเศรษฐกจิเชน่นี ้ จู ่ ๆ ลงและกระแทก 

ดงัน้ันประสบการณเ์หลา่นีจ้งึเป็นกรณีศกึษาทีร่ฐับาลไทยและพลเมอืงไทยไดต้ระหนัก ปกป้อง 

และหลกีเลีย่งสถานการณท์ีไ่ม่คาดฝัน ตวัอยา่งกรณีศกึษา 

ไดเ้กดิวกิฤตการณล์า่สดุซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยในปี 

2559 โดยในชว่งคร ึง่ปีแรกนักทอ่งเทีย่วหลกัมาจากจนี 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 

อตุสาหกรรมประสบความส าเรจ็ดว้ยนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 10 ลา้นคน อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสที ่3 

ของปีเดยีวกนั อตุสาหกรรมประสบปัญหาเงนิเฟ้อนักทอ่งเทีย่วจนีลดลง 

เน่ืองจากนโยบายปฏริปูทวัรผ์ดิกฎหมาย ดว้ยสถานการณเ์ชน่นี ้

จงึเป็นโอกาสและความทา้ทายส าหรบัภาครฐัและเอกชนของไทยในการหาแนวทางแกไ้ขเพือ่กระตุน้

การเตบิโตของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลบัคนืมา และในไตรมาสสดุทา้ยของปี 

ประเทศไทยมรีายไดส้ิน้ปีจากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ 1.64 ลา้นลา้นบาท 

บวกกบันักทอ่งเทีย่วชาวไทยอกี 869 พนัลา้นบาท 

ดงัน้ันทัง้ภาครฐัและการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทยจงึตระหนักดวีา่การพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเ

ทีย่วอยา่งยัง่ยนืมคีวามส าคญัเพยีงใด 

การตดิเชือ้ Coronavirus หรอื โควดิ-19 

เป็นเหตกุารณท์ีเ่ลวรา้ยทีส่ดุทีส่ง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วโลก องคก์ารอนามยัโลก 

(WHO) ยกระดบัเป็น “โรคระบาด” ซึง่เป็นสถานการณท์ีส่ง่ผลกระทบไปทัว่โลก สถติเิมือ่วนัที ่ 7 

กนัยายน 2563 แสดงใหเ้ห็นวา่มมีากกวา่ 180 ประเทศ มผีูป่้วย 27 ลา้นคนและมผีูเ้สยีชวีติ 883,339 

คนจากการระบาดใหญค่ร ัง้นี ้ ในขณะเดยีวกนั 

เน่ืองจากการจดัการควบคมุโรคระบาดทีม่ปีระสทิธภิาพในประเทศไทย ท าใหม้ผีูป่้วยสะสมเพยีง 

3,445 ราย และเสยีชวีติเพยีง 58 ราย ตวัเลขนีค้งทีเ่ป็นเวลา 3 เดอืนตัง้แต่มถินุายน 2563 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นวกิฤตโลกและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วเป็นหน่ึงในรายไดห้ลกัของประเทศไทย 

จงึสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การทอ่งเทีย่วของประเทศไทย 
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รายงานลา่สดุจากส านักงานสถติแิห่งชาตหิรอืสปสช. เปิดเผยวา่ 

กระทบผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในภาคการทอ่งเทีย่วมากกวา่ 50,000 ราย 

นอกจากนี ้ พนักงานในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกวา่ 4 

ลา้นคนไดร้บัผลกระทบจากสถานการณร์า้ยแรงนีใ้นทนัท ี(ส านักงานสถติแิห่งชาต ิพ.ศ. 2563).  

6.2. โอกาสจากวกิฤต 

อยา่งไรก็ตามในสถานการณท์ีร่า้ยแรง ยอ่มมจีดุเปลีย่นเพือ่หาทางแกไ้ขในทนัท ี

แนวคดินีส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั โควดิ-19 ทีส่รา้งพฤตกิรรมใหม่ใหก้บัผูค้น “New 

Normal” ค านีถู้กใชค้ร ัง้แรกโดย Bill Gross นักเศรษฐศาสตรจ์ากสหรฐัอเมรกิา ค าน้ันถูกใชใ้นปี 

2551 เมือ่เศรษฐกจิโลกตกต ่าและชะลอตวัอยา่งกะทนัหนั 

แตใ่นทีสุ่ดเศรษฐกจิก็กลบัมาเป็นอตัราเดมิ มนัถกูใชใ้นทางเศรษฐศาสตรเ์ทา่น้ัน 

ปัจจบุนัค านีใ้ชเ้ตอืนคนใหร้ะวงัพฤตกิรรมใหม่ๆ เพือ่หลกีเลีย่ง โควดิ-19 การแพรก่ระจายของ 

โควดิ-19 สรา้งประโยชนอ์กีอยา่งหน่ึงคอืการเพิม่พฤตกิรรมการดูแลตนเอง (Paitoon 

Monphanthong, 2563) New Normal สรา้งพฤตกิรรมใหม่ๆ เชน่ “work from home” 

ซึง่เป็นประโยชนต์อ่บรษิทัในการลดตน้ทนุการเชา่ส านักงาน ทกุวนันี ้

ผูค้นใชส้ือ่ดจิทิลัในการสือ่สารมากขึน้เพราะ “Social Distancing” โดยใช ้ VDO Conference 

ไดต้ามปกตใินทกุส านักงาน แมแ้ต่ในภาคการศกึษา ในชว่งโควดิ-19 

สถานศกึษาหลายแห่งหนัมาใชร้ปูแบบการเรยีนรูอ้อนไลนม์ากขึน้ 

 

ประเทศไทยควรใชป้ระโยชนจ์ากวกิฤตคร ัง้นีเ้พือ่ทบทวนและพฒันากลยทุธใ์นการผลติการทอ่งเทีย่

วทีย่ ัง่ยนืและการทอ่งเทีย่วทีม่มูีลคา่สงู 

โดยการสรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วทีม่มูีลคา่เพิม่เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมการ

ทอ่งเทีย่วและการทอ่งเทีย่วทีม่มูีลคา่สงู 

รวมถงึการจดัการเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืและในแง่ของผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ทา่มกลางวกิฤตการณปั์จจบุนั ประเทศไทยสามารถพสิจูนป์ระสทิธภิาพในการควบคมุโรคระบาดได ้

ซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัโลก ดงัน้ันหลงัโควดิ-19 ตวัเอกของการทอ่งเทีย่วในไทยจะเป็น 

การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

เพราะนักทอ่งเทีย่วจะค านึงถงึความปลอดภยัดา้นสขุภาพเป็นส าคญัเป็นอนัดบัแรก 

จดุขายขอ้ไดเ้ปรยีบอกีประการหน่ึงคอืทรพัยากรธรรมชาตทิีส่วยงามทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟูหลงั โควดิ-19 

(ส านักงานสภานโยบายการวจิยัและวทิยาศาสตรร์ะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ ประจ าปี 2563) 

เป็นโอกาสในการฟ้ืนฟูและสง่เสรมิสขุภาพ การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม และการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วไทยควรใชว้กิฤตนีเ้พือ่สรา้งมูลคา่เพิม่และรายไดใ้หก้บัชมุชนทอ้งถิน่ (ดร. 

ยรรยง ไทยเจรญิ, 2563). 
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โควดิ-19 ไดส้ง่ผลกระทบอยา่งใหญห่ลวง 

โดยเฉพาะการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยทีร่ายไดห้ลกัของประเทศมาจากการทอ่งเทีย่ว 

ดงัน้ันเมือ่เกดิผลกระทบอยา่งใหญห่ลวงก็ท าใหป้ระเทศไทยขาดรายได ้

เน่ืองจากธรุกจิทอ่งเทีย่วไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก 

จงัหวดัทีส่นับสนุนการทอ่งเทีย่วตา่งประเทศจงึไดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ เชน่ กรงุเทพฯ พทัยา สมุย 

เชยีงใหม่ และภเูก็ต เป็นตน้ เน่ืองจากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตไิม่สามารถเดนิทางมาประเทศไทยได ้

ภเูก็ตเป็นจงัหวดัทีม่รีายไดห้ลกัมาจากธรุกจิทอ่งเทีย่ว ในชว่งสถานการณโ์ควดิ-19 

ท าใหธ้รุกจิทอ่งเทีย่วของภเูก็ตตอ้งปิดตวัไปสกัระยะ 

นักทอ่งเทีย่วไม่วา่จะเป็นชาวไทยหรอืชาวตา่งประเทศไม่สามารถเดนิทางไดส้ง่ผลใหส้ญูเสยีรายได ้

ช ัว่คราว หลงัสถานการณโ์ควดิ-19 ในประเทศไทย การทอ่งเทีย่วกลบัมาคกึคกัแตไ่ม่เหมอืนเดมิ 

ผลกระทบทีภ่เูก็ตไดร้บัคอืรายไดท้ีม่าจากนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศซึง่เป็นแหลง่ร

ายไดห้ลกัของจงัหวดัภเูก็ต กรณีของ โควดิ-19 

คร ัง้นีย้งักระทบตอ่การประกอบอาชพีของชาวภเูก็ตดว้ย 

เพราะอาชพีสว่นใหญใ่นจงัหวดัน้ันประกอบธรุกจิโรงแรม รา้นอาหาร ในสถานทีท่อ่งเทีย่ว ฯลฯ 

เมือ่ไม่มนัีกทอ่งเทีย่วก็ไม่มอีาชพี . 

ไม่สามารถขบัเคลือ่นธรุกจิทอ่งเทีย่วไดเ้น่ืองจากขาดนักทอ่งเทีย่ว 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วหลงัโควดิ-19 ไม่น่าจะเหมอืนเดมิ เชน่ การเดนิทาง 

การเชค็อนิทีส่นามบนิ ตอ้งผ่านการคดักรองสขุภาพมากขึน้ 

เราจงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัสิง่ทีเ่รยีกวา่ New Normal 

ปกตคิอืแนวปฏบิตัทิีนั่กทอ่งเทีย่วและผูป้ระกอบการตอ้งปรบัตวั ไม่ใชแ่คเ่พือ่ความอยูร่อดในระยะสัน้ 

แตต่อ้งเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว อตัราการเขา้พกัอาจลดลงตามขอ้จ ากดัของ 

Social distancing คอื การเวน้ระยะห่างทางสงัคม ในขณะเดยีวกนั 

เราควรจะใชโ้อกาสนีเ้พือ่พลกิโฉมภาพลกัษณข์องการทอ่งเทีย่วไทย New Normal 

เปลีย่นการทอ่งเทีย่วแบบเดมิๆ หากเป็นการเดนิทางระหวา่งประเทศ ค าวา่ "Travel Bubble" 

จะถกูหยบิขึน้มา 

ค านีห้มายถงึการจบัคูก่ารทอ่งเทีย่วของประเทศทีม่คีวามมั่นใจในความปลอดภยัของ โควดิ-19 

จะมขีอ้ตกลงระหวา่งรฐับาลของแตล่ะประเทศในการใหส้ทิธิก์ารเดนิทางไปและกลบัจากกนัโดยไม่มี

การกกัขงัเป็นเวลา 14 วนั ปลอดจากโรคโควดิ-19 อยา่งแทจ้รงิ ดว้ยวธิกีารระหวา่งประเทศ 
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รูปที ่1. นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาถงึภูเก็ต (2562-2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 2019 – 2562; 2020 – 2563. ทีม่า: กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (2563:9) 
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รูปที ่2. รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว (2562-2563)  

หมายเหตุ: 2019 – 2562; 2020 – 2563. ทีม่า: กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (2563:9) 
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7. ผูใ้หบ้รกิารประสบการณช์าวฟินแลนดก์ าลงัจะห

มุนเวยีนหรอืไม่? 
 

Leena Grönroos  
leena.gronroos@haaga-helia.fi 

Annika Konttinen  
annika.konttinen@haaga-helia.fi 

มหาวทิยาลยัฮากา เฮเลยี 

ฟินแลนด ์

7.1. บทน า 

ในขณะนี ้ นอ้ยกวา่ 9% ของโลกเป็นวงกลม (Circle Economy, 2563) หมายความวา่กวา่ 90% 

ของทรพัยากรทีเ่ราบรโิภคไปจะสญูเปลา่เมือ่อายกุารใชง้านสิน้สดุลง อยา่งไรก็ตาม 

มนัก็หมายความวา่ยงัมศีกัยภาพมากมายส าหรบัการเตบิโตตอ่ไปของเศรษฐกจิหมนุเวยีน 

นอกจากนี ้

เศรษฐกจิโลกสามารถหลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่ป็นอนัตรายและบรรลเุป้าหมาย

ของขอ้ตกลงปารสีไดด้ว้ยการหมุนเวยีนเป็นวงกลมเทา่น้ัน 

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศแรกในโลกทีจ่ดัท า Road Map to Circular Economy (Sitra, 2559) 

โดยมุ่งเนน้ไปทีอ่ตุสาหกรรมหนัก การกอ่สรา้ง การขนสง่ และลอจสิตกิส ์

แตย่งัก าหนดจงัหวะส าหรบัอตุสาหกรรมอืน่ๆ ทัง้หมดเชน่กนั ในฟินแลนด ์

มากกวา่สามของประชากรคุน้เคยกบัค าวา่เศรษฐกจิหมุนเวยีน 

ซึง่เป็นอตัราสงูสดุของประเทศนอรด์กิทัง้หมด 

และประชากรก็มแีง่บวกตอ่แนวคดิในการลดการบรโิภคของพวกเขามากกวา่ประชากรนอรด์กิอืน่ๆ 

(SB Insight, 2562) 

มเีมกะเทรนดท์ีผ่ลกัดนัเราไปสูก่ารเปลีย่นผ่านสูเ่ศรษฐกจิหมุนเวยีนเชน่ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตบิโตของประชากร โลกาภวิตัน ์ วฒันธรรมผูบ้รโิภคใหม่ๆ 

และการพฒันาเทคโนโลย ี (Manniche, Larsen, Broegaard and Holland, 2560) 

เศรษฐกจิหมุนเวยีนถกูมองวา่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้

อนัทีจ่รงิแลว้เป็นวธิเีดยีวทีโ่ลกจะสามารถรองรบัประชากร 8 พนัลา้นคนในเรว็ๆ นี ้

ในเวลาทีท่รพัยากรมรีาคาแพงกวา่ หายาก และกระจายอยา่งไม่เทา่เทยีมกนั (Larsson 2561; IISD 

2562) เศรษฐกจิหลงัอตุสาหกรรมสว่นใหญม่รีะดบัการบรโิภคเกนิดาวเคราะหห์ลายดวง (Circle 

Economy, 2563) 

ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วเผชญิกบัความกงัวลเกีย่วกบัรอยเทา้ทางสิง่แวดลอ้มขนาดให

ญ ่ การรเิร ิม่ความยัง่ยนืและเศรษฐกจิหมุนเวยีนเป็นสิง่ทีเ่รยีกรอ้งอยา่งมาก 

นักทอ่งเทีย่วใหค้วามส าคญักบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

และพวกเขาตอ้งการทางเลอืกทีม่คีวามรบัผดิชอบมากขึน้ ส าหรบัหลายๆ บรษิทั 
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โครงการรเิร ิม่เศรษฐกจิหมุนเวยีนเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรม CSR 

(ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร) ส าหรบัหลายๆ คน 

เศรษฐกจิหมุนเวยีนเสนอโอกาสในการประหยดัตน้ทนุ การปรบัปรงุชือ่เสยีง 

และความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั (คณะกรรมาธกิารยโุรป, 2560; Vargas-Sánchez, 2561) 

จนถงึปัจจบุนั เศรษฐกจิหมุนเวยีนไดมุ่้งเนน้ไปทีก่ารจดัการของเสยี น า้ และพลงังาน 

จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัซือ้และการจดัการคนตลอดจนการศกึษา 

มงีานวจิยัทางวชิาการทีค่อ่นขา้งจ ากดัและมบีางกรณีธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิหมุนเวยีนในดา้

นการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร อตุสาหกรรมตา่งๆ ไม่ไดใ้ชท้รพัยากรมากขนาดน้ัน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมหนักซึง่เป็นจดุเนน้ของแผนทีถ่นนของเศรษฐกจิ

หมุนเวยีนของฟินแลนด ์ (Sitra, 2559; Herlevi, 2563) อยา่งไรก็ตาม 

ภาคการทอ่งเทีย่วมสีว่นส าคญัในการท าใหแ้นวคดิของเศรษฐกจิหมุนเวยีนเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้และเผ

ยแพรค่วามตระหนักรูถ้งึประโยชนข์องเศรษฐกจิหมุนเวยีน นอกจากนี ้

การทอ่งเทีย่วยงัรวมถงึบางภาคสว่นทีก่ระแสวตัถดุบิและการซือ้มบีทบาทส าคญั เชน่ 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว ผูใ้หบ้รกิารประสบการณแ์ละภาครา้นอาหาร 

มงีานวจิยัเกีย่วกบัรา้นอาหารและประเด็นเร ือ่งเศษอาหารอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม 

รา้นอาหารเป็นเพยีงสว่นหน่ึงของการจดัหาอาหารและเคร ือ่งดืม่ในอตุสาหกรรมการเดนิทางและการ

ทอ่งเทีย่ว เชน่เดยีวกบั Gretzel et al (2562) 

ทีเ่นน้ย า้ถงึความหลากหลายของการเดนิทางและการทอ่งเทีย่ว 

ตัง้แตโ่ฮมสเตยไ์ปจนถงึการตัง้แคมป์ ตอ้งการโซลชูนัเศรษฐกจิหมุนเวยีนทีเ่ฉพาะเจาะจง 

ผูใ้หบ้รกิารประสบการณน์ าเสนออาณาเขตทีไ่ม่จดทีแ่ผนทีใ่นแนวหนา้วงกลมและเป็นพืน้ทีท่ีน่่าสน

ใจทีจ่ะไดเ้ห็น  

7.2. กรอบทฤษฎ ี

ระบบเศรษฐกจิปัจจบุนัของเราซึง่มกีารใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละการบรโิภคเกนิขนาดทีเ่พิม่มากขึ ้

นเร ือ่ยๆ เป็นสิง่ทีไ่ม่ยัง่ยนื ความทา้ทายในยคุสมยัของเรา เชน่ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การผลติอาหาร ขยะพลาสตกิ การขนสง่ และการปลอ่ยมลพษิ 

มกัถกูกลา่วถงึในการอภปิรายในปัจจบุนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความยัง่ยนืของสถานทีท่อ่งเทีย่วและธรุกจิต่

างๆ ในชว่งเวลาทีก่ารใชท้รพัยากรเกดิขึน้ในอตัราเกอืบสองเทา่ของการเตบิโตของประชากร 

(OECD, 2562) เราตอ้งคดิหาวธิแีกไ้ขปัญหา 

เราสามารถบรรลเุป้าหมายดา้นสภาพอากาศไดก็้ตอ่เมือ่เราเปลีย่นวธิกีารผลติและบรโิภคผลติภณั

ฑแ์ละบรกิาร (Ellen MacArthur Foundation, 2562) 

ผลติภณัฑต์อ้งไดร้บัการออกแบบเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดน้านขึน้ ขายตอ่ ซอ่มแซม รไีซเคลิ 

และรไีซเคลิเป็นผลติภณัฑใ์หม่ ในระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน ไม่มขีองเสยี 

พลงังานทัง้หมดสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ ราคาสะทอ้นตน้ทนุการผลติทัง้หมด 

และเศรษฐกจิมุ่งเนน้ทีก่ารท างานรว่มกนัและความเชือ่มโยงระหวา่งผูด้ าเนินการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเ



 
 

148 
 

สยีตา่งๆ (SB Insight, 2562) 

การเปลีย่นผ่านสูเ่ศรษฐกจิหมุนเวยีนหมายความวา่เราจะใชแ้ละเพิม่มูลคา่ใหก้บัวสัดใุหน้านทีส่ดุ 

โดยใชพ้ลงังานและทรพัยากรนอ้ยลง ปรบัปรงุผลลพัธท์างเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั 

ระบบเศรษฐกจิในปัจจบุนัของเรา เรยีกวา่เศรษฐกจิเชงิเสน้ และอธบิายวา่เป็นการเอา-ท าให-้

บรโิภค-ทิง้ อาศยัทรพัยากรราคาถกูและเขา้ถงึไดง้่าย (Boluk, Cavaliere & Higgins-Desbiolles, 

2562; European Commission, 2560; Manniche, Larsen, Broegaard and Holland, 2560; 

วารก์สั-ซานเชซ, 2561). ในอนาคต ทรพัยากรจะไม่พรอ้มใช ้ และราคาจะเพิม่ขึน้ 

ตวัอยา่งการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนืในปัจจบุนัเป็นแบบประดาน า้มากกวา่หลมุฝังศพ 

ในขณะทีต่วัอยา่งเศรษฐกจิแบบวงกลมควรเป็นแบบอูต่อ่เปล (Vargas-Sánchez, 2561) ในอนาคต 

ของเสยีจากบรษิทัหน่ึงจะกลายเป็นวตัถดุบิทีม่คีา่ส าหรบัอกีธรุกจิหน่ึง 

ทรพัยากรจะมมีูลคา่แทนของเสยี มูลคา่เพิม่ขึน้ตลอดทางในการอพัไซเคลิ 

ซึง่หมายถงึการออกแบบจากเปลถงึเปล (Rizos, Tuokko & Behrens, 2560). 

เศรษฐกจิหมุนเวยีนไดเ้ปิดโอกาสทางธรุกจิและตลาดใหม่ๆ รวมทัง้ไดส้รา้งรปูแบบธรุกจิใหม ่ (EU, 

2562; EC, 2562; Jackowski, 2562; Rizos, Tuokko & Behrens, 2560; Vargas-Sánchez, 2561; 

Vargas-Sánchez, 2562) การขดุในเมอืง คอื 

การใชว้สัดทุีม่อียูแ่ลว้ในเมอืงในรปูแบบของขยะอเิล็กทรอนิกสแ์ละของเสยีจากการกอ่สรา้งทีส่ามาร

ถแปรรปูเป็นวตัถดุบิได ้

เป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิหมุนเวยีนซึง่อาจกลายเป็นโอกาสทางธรุกจิทีย่ิง่ใหญส่ าหรบัเมอื

งตา่งๆ ทัว่โลก (Xavier et al., 2562). 

เดมิท ี Circular Economy เป็นเพยีงแคห่ลกัการ 3R ของการลด การใชซ้ า้ และการรไีซเคลิ 

ตอ่มาขยายเป็น 6Rs ของ Reuse, Recycle, Redesign, Remanufacture, Reduce and Recover 

(Vargas-Sánchez, 2561; Manniche, Larsen, Broegaard and Holland, 2560). 

"กรอบการด าเนินธรุกจิ" โมเดลเศรษฐกจิหมุนเวยีนโดยมูลนิธ ิ Ellen MacArthur 

เรยีกรอ้งใหม้กีารแกไ้ข: สรา้งใหม่ (เปลีย่นไปใชพ้ลงังานหมุนเวยีนและวสัด)ุ แบ่งปัน 

(แบ่งปันทรพัยส์นิ เชน่ หอ้ง รถยนต ์ เคร ือ่งใช)้ เพิม่ประสทิธภิาพ (เพิม่ประสทิธภิาพ ขจดัของเสยี) 

วนรอบ (ผลติภณัฑท์ีผ่ลติซ า้ วสัดรุไีซเคลิ) Virtualise (การเดนิทาง หนังสอื ฯลฯ) 

และการแลกเปลีย่น (แทนทีข่องเกา่ทีไ่ม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดด้ว้ยวสัดขุัน้สงู 

ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ เป็นตน้) (Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business 

and Environment 2558) โมเดลนีเ้ป็นเคร ือ่งมอืทีช่ว่ยใหธ้รุกจิตา่งๆ 

เปลีย่นไปใชเ้ศรษฐกจิหมุนเวยีนโดยเพิม่การใชส้นิทรพัยท์างกายภาพ ยดือายธุรุกจิ 

และเปลีย่นไปใชท้รพัยากรหมุนเวยีน การด าเนินการแตล่ะรายการในแบบจ าลองจะเชือ่มโยงถงึกนั 

และจะเรง่ประสทิธภิาพของการด าเนินการอืน่ๆ (มูลนิธ ิ Ellen MacArthur, 2558) 

โมเดลนีส้ามารถน ามาใชใ้นธรุกจิการทอ่งเทีย่วไดเ้ชน่กนั 

เน่ืองจากโมเดลนีไ้ม่ไดเ้นน้การผลติเทา่กบัโมเดลเศรษฐกจิหมุนเวยีนอืน่ๆ 
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เศรษฐกจิหมุนเวยีนเกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของสหประชาชาตทิัง้หมด (SB 

Insight, 2562) แตโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่กบั UNSDG #12 

“การบรโิภคและการผลติอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ” 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วสามารถมบีทบาทส าคญัในการบรรล ุ SDGs 

รวมทัง้สนับสนุนการเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิผา่นการสง่เสรมิแนวปฏบิตัขิองเศรษฐกจิหมุนเ

วยีนใหก้บัลกูคา้และซพัพลายเออร ์

เศรษฐกจิหมุนเวยีนตอ้งการการเปลีย่นแปลงอยา่งสมบูรณใ์นวธิทีีเ่ราดทูรพัยากร 

พฒันารปูแบบธรุกจิตลอดจนวธิทีีเ่ราใชแ้ละผลติบรกิารและผลติภณัฑ ์ (Rizos, Tuokko & 

Behrens, 2560; Ellen MacArthur Foundation, 2562; Vargas-Sánchez, 2562) ใน Circular 

Economy แนวคดิเร ือ่งขยะถกูลดขนาดลง 

และทรพัยากรจะถกูรกัษาไวใ้นระบบโดยมมูีลคา่สงูสดุและนานทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

ปิดลปูวสัดแุละท าใหเ้ศรษฐกจิตอ้งพึง่พาทรพัยากรนอ้ยลง (Vargas-Sánchez, 2561) โมเดลธรุกจิ 

Circular Economy เปลีย่นจากการเป็นเจา้ของผลติภณัฑเ์ป็นการใชผ้ลติภณัฑ ์ การเชา่ซือ้ 

การเชา่ การแบ่งปัน และรปูแบบการบรโิภครว่มกนัอืน่ๆ (Manniche, Larsen, Broegaard and 

Holland, 2560; Rizos, Tuokko & Behrens, 2560; Vargas-Sánchez, 2561; Vargas-Sánchez, 

2562). 

สหภาพยโุรปยงัเป็นผูเ้ลน่ทีแ่ข็งขนัในดา้นเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

แผนปฏบิตักิารเศรษฐกจิหมุนเวยีนของสหภาพยโุรปฉบบัแรก (2559) 

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่การสรา้งงาน กระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิและการลงทนุ 

ตลอดจนพฒันาเศรษฐกจิทีเ่ป็นกลางทางคารบ์อน ประหยดัทรพัยากร และแขง่ขนัได ้

แผนปฏบิตักิารเศรษฐกจิหมุนเวยีนของสหภาพยโุรปฉบบัใหม่ (2563) 

กา้วไปไกลกวา่น้ันและรวมถงึการรเิร ิม่ส าหรบัวงจรชวีติทัง้หมดของผลติภณัฑ ์

รวมถงึการออกแบบผลติภณัฑ ์ สง่เสรมิกระบวนการเศรษฐกจิหมุนเวยีน สง่เสรมิการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 

และมเีป้าหมายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทรพัยากรทีใ่ชจ้ะถกูเก็บไวใ้นสหภาพยโุรป เศรษฐกจิใหน้านทีส่ดุ 

เศรษฐกจิหมุนเวยีนอาจเป็น “โอกาสทางธรุกจิมูลคา่ 4.5 ลา้นลา้นดอลลาร”์ (van Houten & Ishii, 

2563; WBCSD, 2560) 

การเปลีย่นผ่านสูเ่ศรษฐกจิหมุนเวยีนหมายความวา่ตอ้งมคีวามรว่มมอืจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลาย

ฝ่าย ความรว่มมอืและการผนึกก าลงักนัในอตุสาหกรรมตา่งๆ (Vargas-Sánchez, 2561) จะตอ้งม ี

"โครงสรา้งพืน้ฐานแบบวงกลม" เชน่ แหลง่พลงังานหมุนเวยีนในโครงขา่ยพลงังานสาธารณะ 

การเขา้ถงึระบบหมุนเวยีน ระบบบ าบดัน า้ 

การเขา้ถงึซพัพลายเออรแ์ละผูใ้ชท้ีใ่ชโ้มเดลธรุกจิของตนบนแพลตฟอรม์การแบ่งปัน 

การเขา้ถงึซพัพลายเออรท์ีส่ามารถสง่มอบสนิคา้ทีผ่ลติซ า้ ใชซ้ า้ และตกแตง่ใหม่ 

หรอืธรุกจิปลายน า้ทีเ่ต็มใจซือ้ผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ (Manniche, Larsen, Broegaard และ ฮอลแลนด,์ 

2560). 
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จนถงึตอนนี ้ ผูเ้ลน่ดา้นการทอ่งเทีย่วจ านวนมากไดใ้หค้วามส าคญักบักจิกรรมเพือ่ความยัง่ยนื เชน่ 

การลดผลกระทบดา้นลบ แตย่งัไม่เพยีงพอในระบบหมุนเวยีน จ าเป็นตอ้งมกีารรไีซเคลิมากขึน้ 

การเพิม่มูลคา่ของทรพัยากรเพือ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในเชงิบวก การ Upcycling 

การน ากลบัมาใชใ้หม่ การฟ้ืนฟู และการใชแ้หลง่พลงังานหมุนเวยีน (Rizos, Tuokko & Behrens, 

2560; Ellen MacArthur Foundation, 2556; Manniche, Larsen, Broegaard and ฮอลแลนด,์ 

2560). 

เศรษฐกจิหมุนเวยีนเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิ

จและการปกป้องสิง่แวดลอ้ม (Vargas-Sánchez 2561) 

ชว่ยใหจ้ดุหมายปลายทางและบรษิทัเตบิโตไดใ้นขณะทีล่ดการปลอ่ยมลพษิและการใชท้รพัยากร 

โดยหนัไปใชร้ะบบพลงังานหมุนเวยีน 

และลดระยะทางดา้นอาหารผ่านการจดัซือ้ในทอ้งถิน่และการท าฟารม์ในเมอืง กลา่วคอื 

การบรรลผุลส าเรจ็ทางเศรษฐกจิคารบ์อนต ่าทีท่ าก าไรได ้

การเปลีย่นแปลงไปสูเ่ศรษฐกจิหมุนเวยีนตอ้งอาศยัความรว่มมอืกบับรษิทัและอตุสาหกรรมอืน่ๆ 

ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัห่วงโซอ่ปุทาน (Vargas-Sánchez, 2561; Manniche, 

Larsen, Broegaard and Holland, 2560). 

7.3. วธิ ี

เพือ่หาบทความทางวชิาการลา่สดุและตวัอยา่งในอตุสาหกรรม 

ตลอดจนเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจในการอภปิราย เราไดด้ าเนินการทบทวนวรรณกรรม 

แหลง่ทีม่ารวมถงึบทความลา่สดุในวารสารการทอ่งเทีย่วเชงิวชิาการรวมถงึการศกึษาลา่สดุโดยองค ์

กรระหวา่งประเทศ (เชน่ EU, Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business 

and Environment, Sitra) เชน่เดยีวกบันักวจิยักอ่นหนา้เรา (เชน่ Vargas-Sánchez, 2561) 

เราสงัเกตเห็นวา่มบีทความเกีย่วกบัเศรษฐกจิหมุนเวยีนและกรณีศกึษาในภาคการทอ่งเทีย่วไม่เพยีง

พอ ความพยายามทีโ่ดดเดน่ในดา้นน้ันคอืการวจิยัวรรณกรรมโดย Vargas-Sánchez (2561, 2562) 

และ Julião, Gaspar, Tjahjono & Rocha (2562) 

และกรณีศกึษาของจดุหมายปลายทางในภมูภิาคบอลตกิใตโ้ดย Manniche, Larsen, Broegaard 

และ Holland (2560). ยงัขาดการรเิร ิม่การทอ่งเทีย่วแบบเศรษฐกจิหมุนเวยีนอยา่งชดัเจน 

การศกึษาเศรษฐกจิหมุนเวยีนสว่นใหญม่าจากอตุสาหกรรมการผลติและการกอ่สรา้ง (IISD 2562; 

Vargas-Sánchez 2561; Julião, Gaspar, Tjahjono & Rocha, 2562) 

ผูเ้ขยีนไดส้มัภาษณผ์ูเ้ช ีย่วชาญดา้นเศรษฐกจิหมุนเวยีนใน Sitra คณุ Kari Herlevi (2563) 

พรอ้มกบับทสมัภาษณเ์ชงิคณุภาพ 6 รายการกบัผูใ้หบ้รกิารประสบการณใ์นฟินแลนด ์

การสมัภาษณผ์ูเ้ช ีย่วชาญกบันาย Herlevi 

เกีย่วกบัสถานการณเ์ศรษฐกจิหมุนเวยีนโดยรวมในฟินแลนดแ์ละการมสีว่นรว่มของภาคการเดนิทา

งและการทอ่งเทีย่ว 

การสมัภาษณผ์ูจ้ดัหาประสบการณป์ระกอบดว้ยหวัขอ้ทีไ่ดม้าจากการทบทวนวรรณกรรม 
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หวัขอ้หลกั ไดแ้ก ่ การซือ้ (อปุกรณ ์ ความเป็นเจา้ของ วงจรชวีติ) คูค่า้ 

(พนัธมติรความรว่มมอืและเกณฑก์ารคดัเลอืก) และการสือ่สาร 

(รวมถงึการสือ่สารการตลาดอยา่งรบัผดิชอบ) 

จากทัง้หมด 6 บรษิทัทีส่มัภาษณ ์ ม ี 3 บรษิทั (A, B, C) เนน้ทีก่จิกรรมกลางแจง้ 

โดยเนน้ทีก่ลุ่มลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนั (ตารางที ่ 1) บรษิทัแรกก าหนดเป้าหมายกลุม่บรษิทั 

สว่นใหญจ่ดักจิกรรมส าหรบัพวกเขา สว่นทีส่อง (B) เคยเนน้กลุม่บรษิทัและคา่ยของโรงเรยีน 

แตเ่น่ืองจากการระบาดของ โควดิ-19 ตอนนีจ้งึมุ่งเป้าไปที ่ FITs เชน่กนั ทัง้ (A, B) 

ใหบ้รกิารทีพ่กัดว้ย บรษิทัทีส่าม (C) เป็น บรษิทั 

ทีเ่พิง่เร ิม่ตน้ใหม่ทีม่แีนวคดิทางธรุกจิในการน ากลุม่เล็ก ๆ ไปสูธ่รรมชาต ิ อกีบรษิทัหน่ึง (D) 

รวมอตุสาหกรรมทีพ่กัและการประชมุโดยเสนอแพ็คเกจทีพ่กัแบบบรกิารเต็มรปูแบบในกระทอ่ม 

รวมถงึอาหารและกจิกรรมต่างๆ บรษิทัอืน่ๆ อกี 2 แห่ง (E, F) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว โดยหน่ึงในน้ัน 

(E) สวนสนุกส าหรบัครอบครวั และยงัมกีจิกรรมตา่งๆ อกีดว้ย ช ัน้ที ่ 6 (F) 

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่นน้การประชมุและกจิกรรมส าหรบักลุม่ธรุกจิ รวมถงึทีพ่กัและกจิกรรมตา่งๆ 

ตารางที ่1. บรษิทัทีส่มัภาษณแ์ละสายงานธุรกจิ 

บรษิทั กจิกรรมทา

งธรรมชาต ิ

การประชุ

ม สิง่จูงใจ 

การประชุ

ม 

และกจิกร

รม 

อาหาร ทีพ่กั แหล่งท่อง

เทีย่วเฉพ

าะเร ือ่ง 

A   X  X X  

B  X X X X  

C  X  X   

D   X X X  

E  X X X  X 

F  X  X X X 
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 บรษิทัทัง้ 6 

แห่งไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้รว่มการศกึษานีเ้น่ืองจากเป็นทีรู่จ้กัวา่เป็นบรษิทัทีม่คีวามรบัผดิชอบมากทีส่ดุ

ในสาขาของตน แมจ้ะเป็นผูจ้ดัหาประสบการณ ์ แตบ่รษิทัทัง้หมดก็ใชว้สัดใุนการผลติกจิกรรม 

ดงัน้ันจงึมสีทิธิเ์ขา้รว่ม Circular Economy 

หลายคนมหีรอือยูใ่นระหวา่งด าเนินการขอใบรบัรองการตรวจสอบและป้ายชือ่ Sustainable Travel 

Finland (STF) แนวคดิคอืการรวบรวมมุมมองจากบรษิทัประเภทตา่งๆ และขนาดตา่งๆ 

ในภาคกจิกรรม ซึง่ตัง้อยูใ่นสว่นตา่งๆ ของประเทศดว้ย 

 

7.4. ผลลพัธ ์

บรษิทัทีส่มัภาษณม์คีวามตระหนักในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

แนวคดิและแนวปฏบิตัทิีพ่บบ่อยทีส่ดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิหมุนเวยีนน้ันเกีย่วขอ้งกบัการลดของเ

สยีและการรไีซเคลิ (ขยะชวีภาพ สิง่ทอ) การน ากลบัมาใชใ้หม่ (การน าไมก้ลบัมาใชใ้หม่) การฟ้ืนฟู 

(การปรบัปรงุอาคารและเฟอรนิ์เจอร)์ การรเิร ิม่ดา้นพลงังานหมุนเวยีน (ลม พลงังานแสงอาทติย ์

ความรอ้นใตพ้ภิพ) , แทนทีร่ายการพลาสตกิแบบใชค้ร ัง้เดยีวดว้ยสิง่ทีย่ ัง่ยนืมากขึน้ (สอ้มไมแ้ละมดี) 

แนวทางการจดัซือ้และการด าเนินการหมุนเวยีนเชงิกลยทุธม์ากขึน้น้ันมาพรอ้มกบักระบวนการขอ

ฉลากสิง่แวดลอ้มหรอืฉลาก Sustainable Travel Finland 

เมือ่การท างานเกีย่วกบัประเด็นความยัง่ยนืกลายเป็นเร ือ่งทีมุ่่งเนน้มากขึน้ 

ตารางดา้นลา่งรวมกรอบ ReSOLVE 

และตวัอยา่งการด าเนินการเกีย่วกบัเศรษฐกจิหมุนเวยีนทีพ่บบ่อยทีส่ดุทีด่ าเนินการโดยบรษิทัตา่งๆ 

ทีส่มัภาษณส์ าหรบัการศกึษานี:้  

 

 

ท่องเทีย่วฟินแลนดอ์ย่างยัง่ยนื 

STF เป็นโครงการพฒันาทีย่ ัง่ยนืส าหรบับรษิทัและจดุหมายปลายทาง จดัท าโดย Visit Finland 

องคก์รการท่องเทีย่วแห่งชาต ิบรษิทัและจดุหมายปลายทางทีผ่่านโปรแกรมทัง้หมดจะไดร้บัการยอมรบัจาก STF 

และจะไดร้บัการมองเห็นในชอ่งทางการตลาดของ Visit Finland เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในทางปฏบิตั ิ

บรษิทัและจดุหมายปลายทางต่าง ๆ เป็นชดุของเกณฑค์วามยัง่ยนืทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

พวกเขาจ าเป็นตอ้งเขา้รว่มในการฝึกอบรมดา้นความยัง่ยนืและบรรลุใบรบัรอง 

ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบอย่างสม า่เสมอโดยบุคคลทีส่าม และเป็นทีย่อมรบัภายใตฉ้ลาก STF หมายความว่าฉลาก 

STF จะต่ออายุไดก้็ต่อเมือ่บรษิทัมีการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง กล่าวคอื ผ่านการตรวจสอบตามปกต ิ

(การเดนิทางอย่างยัง่ยนืฟินแลนด ์2563) 
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หลกัการเศรษฐกจิหมุน

เวยีนในกรอบ 

ReSOLVE 

การด าเนินการของเศรษฐกิ

จหมุนเวยีนทีแ่นะน า 

การด าเนินการเศรษฐกจิหมุ

นเวยีนใดทีผู่ใ้หบ้รกิารกจิก

รรมทีส่มัภาษณก์ าลงัท าอยู่ 

สรา้งใหม ่ เปลีย่นไปใชพ้ลงังานหมุนเวยีน

และวสัด ุเรยีกคนื รกัษา 

และฟ้ืนฟูสขุภาพของระบบนิเวศ 

อนุรกัษธ์รรมชาตแิละทรพัยากร

ธรรมชาต ิ

ความคดิรเิร ิม่ของพลงังานแสงอ

าทติย ์

ลมและพลงังานความรอ้นใตพ้ภิ

พ 

รถยนตไ์ฟฟ้าเพือ่ลดการปลอ่ย

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

วสัดกุอ่สรา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แว

ดลอ้ม 

แบ่งปัน การแบ่งปันทรพัยส์นิ; 

ยดือายดุว้ยการบ ารงุรกัษา 

ใชซ้ า้ ออกแบบใหม่ อพัเกรด 

การบ ารงุรกัษาอาคารและอปุกร

ณ ์เชา่อปุกรณ;์ 

การซือ้ของมอืสอง: 

การซือ้และขายทีต่ลาดนัดและก

ารประมูล 

เพิม่ประสทิธภิาพ การก าจดัของเสยีในการผลติแ

ละห่วงโซอ่ปุทาน 

เพิม่ประสทิธภิาพและอพัไซเคลิ 

ใชป้ระโยชนจ์ากบิก๊ดาตา้และระ

บบอตัโนมตั ิ

หลกีเลีย่ง (อาหาร) ของเสยี 

การคดัแยกขยะ (ชวีภาพ); 

การซือ้และการผลติในทอ้งถิน่ 

วง เก็บวสัดไุวใ้นวงปิด 

การผลติซ า้และการรไีซเคลิผลิ

ตภณัฑ ์การน ากลบัมาใชใ้หม่ 

และการออกแบบจากเปลถงึเปล 

รไีซเคลิ 

เสมอืนจรงิ การแปลงเป็นดจิทิลั 

การชอ็ปป้ิงและการจองออนไล

น ์ชอ่งทางเสมอืน 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

การสือ่สารการตลาดอยา่งมคีวา

มรบัผดิชอบบนเว็บไซต ์

ตวัเลอืกการจองออนไลน ์

แลกเปลีย่น การแทนทีว่สัดทุีไ่ม่หมุนเวยีนดว้

ยวสัดขุัน้สงู 

การใชเ้ทคโนโลยแีละบรกิารให

ม่ วธิกีารท าสิง่ใหม่ๆ นวตักรรม 

รถยนตไ์ฟฟ้าและเคร ือ่งยนตไ์ฟ

ฟ้าส าหรบัเรอื 

หวัฝักบวัประหยดัพลงังาน 
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ไม่มบีรษิทัใดทีค่รอบคลมุทุกดา้นของกรอบงานการแกปั้ญหา 

คอ่นขา้งมคีวามกระตอืรอืรน้ในสองหรอืสามดา้น 

น่ันไม่ไดถ้กูมองวา่เป็นปัญหาส าหรบัการมสีว่นรว่มใน CE จากการศกึษาของมูลนิธ ิ Ellen 

MacArthur และศูนย ์ McKinsey Center for Business and Environment (2558) 

พบวา่บรษิทัหลายแห่งประสบความส าเรจ็โดยการมุ่งความสนใจไปทีโ่มเดล ReSOLVE 

ดา้นใดดา้นหน่ึง 

สามารถระบุไดว้า่มุมมองแบบองคร์วมของเศรษฐกจิหมุนเวยีนสามารถน าเสนอไดย้งัขาดหายไป 

ดา้นลา่งนีค้อืค าอธบิายโดยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด าเนินการของ Circular Economy 

ทีเ่ป็นรปูธรรมทีบ่รษิทัตา่งๆ ก าลงัท าอยู ่ 

การซือ้และพนัธมติร  

เมือ่ซ ือ้อปุกรณใ์หม่ คณุภาพ ความตัง้ใจและความทนทานดเูหมอืนจะเป็นเกณฑห์ลกั 

เกณฑเ์หลา่นีอ้าจท าใหก้ารซือ้ของแพงขึน้ แตถ่อืเป็นการลงทนุระยะยาวและคุม้คา่เงนิ 

การหาเสือ้ผา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มถกูก าหนดใหเ้ป็นเป้าหมายในบรษิทัเดยีว 

แตพ่วกเขาไม่พบตวัเลอืกทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านระดบัมอือาชพี ของรไีซเคลิก็มกีารซือ้เชน่กนั 

แตม่นัเกีย่วขอ้งกบัสิง่ตา่ง ๆ 

เชน่เคร ือ่งใชบ้นโตะ๊อาหารหรอืเฟอรนิ์เจอรซ์ ึง่ท าใหก้ารตกแตง่ไม่เหมอืนใคร - 

แน่นอนวา่สิง่เหลา่นีต้อ้งปลอดภยัเชน่กนัซึง่หมายถงึการซอ่มแซมสิง่ตา่ง ๆ กอ่นเร ิม่ใชง้าน 

แมจ้ะมคีวามทนทาน แตว่งจรการซือ้ไม่ถอืเป็นเกณฑ ์

เป็นเร ือ่งปกตมิากทีจ่ะบรจิาคหรอืขายสิง่ของหลงัจากทีไ่ม่ตอ้งการแลว้ 

แตค่วามเป็นไปไดท้ีจ่ะน าสิง่ของดงักลา่วกลบัมาใชใ้หม่ เชน่ หรอืเป็นวตัถดุบิส าหรบัผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 

ไม่ไดร้บัการพจิารณาเมือ่วางแผนการซือ้ 

ของเสยีเป็นแกนหลกัของกระบวนการของบรษิทัในหลาย ๆ ดา้น ประการแรก 

การลดของเสยีโดยเฉพาะอยา่งยิง่การลดขยะอาหารเป็นผลประโยชนข์องทกุคน 

การเพิม่ประสทิธภิาพการซือ้และการใหค้ าแนะน าลกูคา้เป็นวธิกีารหลกั ประการทีส่อง 

การคดัแยกขยะเป็นสิง่จ าเป็น โดยทัว่ไปแลว้ จะมกีารจดัระเบยีบอยา่งดใีนฟินแลนด ์และบรษิทัตา่งๆ 

ด าเนินการตามความรบัผดิชอบ ประการทีส่าม การเก็บพลาสตกิเป็นปัญหาในระดบัหน่ึง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตชนบทของฟินแลนดซ์ ึง่ไม่ไดม้กีารจดัเป็นระเบยีบอยูเ่สมอ 

บรษิทัตอ้งใชค้วามคดิรเิร ิม่และขนสง่ขยะพลาสตกิไปยงัโรงบ าบดัน า้เสยีทีต่อ้งขบัรถเป็นระยะทางหล

ายรอ้ยกโิลเมตร 

การแบ่งปันเป็นสว่นส าคญัของการด าเนินงานของผูใ้หบ้รกิารประสบการณ ์

รวมถงึการเชา่อปุกรณแ์ละการจดัซือ้บรกิารจากพนัธมติร เหตผุลทีบ่รษิทัตา่งๆ 

เชา่อปุกรณจ์ากพนัธมติรเป็นเร ือ่งทีป่ระหยดัมากกวา่การคดิแบบวงกลม ตวัอยา่งเชน่ 



 
 

155 
 

หากตอ้งการเรอืแคนูมากขึน้ในบางคร ัง้ส าหรบักลุม่ลกูคา้ทีใ่หญข่ึน้ 

การเชา่เรอืน้ันสมเหตสุมผลกวา่การซือ้ 

การสรา้งเครอืขา่ยกบับรษิทัเฉพาะทางเป็นวธิตีอบสนองความคาดหวงัทีห่ลากหลายของลกูคา้ 

มนัจะไม่เป็นประโยชนส์ าหรบับรษิทัหน่ึงทีจ่ะท าทัง้หมดโดยล าพงั 

การผลติในทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอาหารทอ้งถิน่ ไดร้บัการเนน้ย า้โดยผูใ้หส้มัภาษณท์กุคน 

การชืน่ชมคนในทอ้งถิน่ถอืเป็นสว่นหน่ึงของความรบัผดิชอบตอ่สงัคม: 

การรบัสมคัรคนหนุ่มสาวในทอ้งถิน่เป็นผูท้ างานตามฤดกูาลและการใหค้นในทอ้งถิน่ท างานในไซต ์

กอ่สรา้งตลอดจนการสง่เสรมิผลติภณัฑข์องพนัธมติรในทอ้งถิน่ใหก้บัลกูคา้เป็นวธิกีารท าธรุกจิตา

มธรรมชาตขิองบรษิทัทีส่มัภาษณ ์

แรงกดดนัทีจ่ะสามารถพสิจูนค์วามรบัผดิชอบไดเ้พิม่ขึน้ 

การเรยีกรอ้งใหม้คีวามรว่มมอืตามปลายทางเพือ่สรา้งภาพลกัษณข์องแบรนดท์ีย่ ัง่ยนืและคณุภาพที่

สม ่าเสมออาจมาจากงานพฒันาประเทศฟินแลนดเ์พือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (STF) 

เซสช ัน่การฝึกอบรม STF น าบรษิทัขนาดเล็กของจดุหมายปลายทางมารวมกนั  

พลงังาน  

เน่ืองจากสภาพอากาศแบบนอรด์กิ 

ความรอ้นจงึเป็นตน้ทนุหลกัส าหรบัทกุบรษิทัทีด่ าเนินงานในฟินแลนด ์

พลงังานหมุนเวยีนเป็นทีต่อ้งการของทกุบรษิทัทีส่มัภาษณ ์

พวกเขาลงทนุในพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ ลม และพลงังานแสงอาทติย ์

รฐับาลคาดวา่จะไดร้บัแรงจงูใจเน่ืองจากการลงทนุในการผลติพลงังานหมุนเวยีนยงัคอ่นขา้งแพง 

แมว้า่ราคาจะลดลงในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่านมา 

ปัญหาใหญท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานอกีประการหน่ึงคอืรถยนต ์

ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นในประเทศทีม่รีะยะทางไกล 

รถยนตข์องบรษิทัทีป่ระหยดัน า้มนัและไฟฟ้าเป็นทีต่อ้งการเพือ่ลดการปลอ่ยมลพษิและบรรลคุวามเ

ป็นกลางของคารบ์อน 

โซลชู ัน่พลงังานใหม่มคีวามส าคญัตอ่การตอ่สูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นปัญหาใหญส่ าหรบับรษิทัทัง้หมด 

และพวกเขามคีวามคาดหวงัสงูส าหรบัตนเองวา่จะท างานไดด้ขีึน้ 

เป็นทีน่่าสงัเกตวา่บรษิทัหลายแห่งทีส่มัภาษณไ์ดล้งทนุในโซลชูนัทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้มือ่สบิกวา่

ปีทีแ่ลว้และถอืไดว้า่เป็นผูบุ้กเบกิ 
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การสือ่สาร    

บรษิทัไม่ไดส้ือ่สารเกีย่วกบัความรบัผดิชอบและความพยายามของเศรษฐกจิหมุนเวยีนในทีส่าธาร

ณะมากนัก ขอ้ความในการสมัภาษณม์คีวามชดัเจน: 

“เราควรสือ่สารในหนา้แรกและในโซเชยีลมเีดยีมากกวา่นี!้” 

การโออ้วดความส าเรจ็ของพวกเขาขดักบัลกัษณะทางธรรมชาตขิองฟินน ์

แมว้า่ผูใ้หส้มัภาษณจ์ะบอกวา่ควรสือ่สารเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของตนใหม้ากขึน้ 

พวกเขาไดแ้นะน าและใหค้วามรูแ้กล่กูคา้แลว้ในหลายๆ ทาง 

มคี าแนะน าเป็นลายลกัษณอ์กัษรส าหรบัลกูคา้ทีก่ระทอ่ม 

คูม่อืธรรมชาตยิงัใหค้ าแนะน าดว้ยวาจาทีช่ดัเจนและแสดงใหล้กูคา้เห็นถงึวธิกีารปฏบิตัตินในธรรม

ชาต ิ

ตวัแทนของบรษิทัยงักลา่วอกีวา่การรไีซเคลิน า้อดัลมสามารถเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมไดเ้ชน่กนั 

การรไีซเคลิขวดเป็นวถิชีวีติปกตใินฟินแลนด ์ ในฐานะกจิกรรม 'ใชช้วีติเหมอืนคนในทอ้งถิน่' 

มคัคเุทศกพ์าลกูคา้ไปทีซ่เูปอรม์ารเ์ก็ตในทอ้งถิน่เพือ่สง่คนืกระป๋อง 

ลกูคา้รูส้กึทึง่กบัการเรยีนรูว้ธิกีารคนืกระป๋องและซือ้ของดีๆ  

ดว้ยเงนิจ านวนเล็กนอ้ยทีไ่ดร้บัเป็นการตอบแทน  

7.5. อภปิรายและขอ้สรุป 

ผลลพัธท์ีส่ าคญัทีส่ดุของการสมัภาษณค์อื Circular Economy 

ยงัไม่ถกูมองวา่เป็นแนวคดิทัง้หมดโดยผูใ้หป้ระสบการณ ์ พวกเขาท าสิง่ตา่ง ๆ 

หลายอยา่งซึง่รวมอยูใ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีน แตเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบ แนวคดิของ Circular 

Economy มคีวามเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมหนักทีม่กีารไหลของวสัดจุ านวนมาก 

ส าหรบัมุมมองทีเ่ป็นระบบมากขึน้เกีย่วกบัการคดิแบบวงกลมระหวา่งผูใ้หบ้รกิารประสบการณ ์

จ าเป็นตอ้งมตีวัอยา่งบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วทีป่ระสบความส าเรจ็มากขึน้เพือ่ใหพ้วกเขา

ปฏบิตัติามและรบัทราบ ตอนนีแ้ทบไม่มเีลยในดา้นการทอ่งเทีย่ว 

อาจเป็นเร ือ่งยากทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัตวัอยา่งอตุสาหกรรมหนัก การผสมเกสรขา้มก็อาจไดผ้ลเชน่กนั 

ดงัน้ันการด าเนินการหมุนเวยีนทีป่ระสบความส าเรจ็จากอตุสาหกรรมอืน่ ๆ 

ก็สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจไดเ้ชน่กนั 

ในการใหส้มัภาษณก์บัผูเ้ช ีย่วชาญดา้นเศรษฐกจิหมุนเวยีนในเมอืง Sitra คณุ Kari Herlevi (2563) 

กลา่ววา่เนเธอรแ์ลนดเ์ป็นประเทศทีม่กีจิกรรมหมุนเวยีนทีคุ่ม้คา่ทีจ่ะเปรยีบเทยีบ 

การรไีซเคลิและพลงังานหมุนเวยีนเป็นแง่มุมของเศรษฐกจิหมุนเวยีนทีบ่รษิทัตา่งๆ 

ทีส่มัภาษณเ์พือ่การศกึษานีไ้ดร้บัการยอมรบัมากทีส่ดุ 

การคดิวงจรชวีติและการรกัษาทรพัยากรใหอ้ยูใ่นวงจรน้ันยงัไม่ไดเ้ป็นหลกัการส าคญัในการตดัสนิ

ใจซือ้ ความรว่มมอืมคีวามส าคญัจากหลายมุมมอง ไม่เพยีงแตแ่บ่งปันอปุกรณแ์ละความรูเ้ทา่น้ัน 
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แตย่งัรวมถงึมุมมองแบบองคร์วมมากขึน้ของห่วงโซอ่ปุทานทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จ าเป็นตอ้งมวีงจร

ชวีติของผลติภณัฑ ์

บรษิทัสามารถไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัจากการอยูบ่นเสน้ทางหมุนเวยีน 

สิง่ทีย่งัไม่ไดด้ าเนินการคอืโมเดลธรุกจิหมุนเวยีนทีจ่ะมาท าลายอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

มหีลายอยา่งทีต่อ้งท าเกีย่วกบัการเป็นหุน้สว่นทัว่ทัง้หว่งโซอ่ปุทานแบบหมุนเวยีน 

เราจะไม่สงสยัวา่ผูบุ้กเบกิทีร่บัผดิชอบคนใดคนหน่ึงเหลา่นีจ้ะยอมรบัพวกเขากอ่นหรอืไม่  
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