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ຮບູທີ 1: ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

 
	

	

1. ຈດຸປະສງົຂອງປ້ຶມຄູມ່ ື 
 

ປ້ຶມຄູມ່ນື ີໄ້ດຖ້ກືພດັທະນາຂຶນ້ສາໍລບັຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງ

ເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ປ້ຶມຄູມ່ນື ີໄ້ດກ້າໍນດົຮບູແບບ

ເພື່ ອຊວ່ຍໃນການກາໍນດົໜ້າວຽກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ການພວົພນັກບັຜູ້ທ່ີມສີ ່ວນ

ກຽ່ວຂອ້ງໄດຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງຕາມທິດທາງທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້   

 ຂ ັນ້ຕອນຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ບ່ໍໄດດ້າໍເນນີໄປໂດຍຕດັແຍກຈາກອງົປະກອບອື່ ນ, ແຕກ່ງົກນັຂາ້ມ 

ຕດິພນັກບັຫຼາຍຂະແໜງການ, ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍພາກສວ່ນ ໂດຍສະເພາະຜູນ້າໍພາ

ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເປັນຕ ົນ້

ແມນ່ ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ, ອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ປະຊາຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການທລຸະກດິ. ບນັດາພາກສວ່ນຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີຈ້ະເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກນັ ຊຶ່ ງຖືວ ່າເປັນການປະກອບສ່ວນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຂົ້ າໃນ

ຜນົງານລວມທ່ີແມນ່ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ.  

 ພວກເຮົາຈາໍເປັນຕອ້ງມທິີດສະດສີາໍລບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີສມົບນູແບບຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ການວາງ

ແຜນ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ການທບົທວນຄນື. 

 

ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ 
(Implementation) 

ການທົບທວນແຜນ  
ແລະ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ 
ການຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ

(Review & 
Assessment) 
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ໃນການພ ັດທະນາ , ສ ົ່ ງ ເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝ າຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດຄ້າໍນຶງເຖິງຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງ

ສະພາບແວດລ້ອມທາງດາ້ນທາໍມະຊາດຂອງທ້ອງຖິ່ ນ, ຄຸນລກັສະນະທາງດາ້ນ

ວດັທະນະທາໍ ແລະ ຄວາມສນົໃຈຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນເປັນຫຼກັ.  

ໃນພາກສດຸທາ້ຍຂອງປ້ຶມຄູມ່ນື ີໄ້ດອ້ະທິບາຍກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ຄາໍສບັ

ສະເພາະໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີ່ ມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທ່ຽວ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານສື່ ສານ ແລະ ການປະສານງານທ່ີດ ີລະຫວາ່ງຜູທ່ີ້ມ ີ

ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຫຼກັ ແລະ ຜູທ່ີ້ມອີາໍນາດຕດັສິນໃຈຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງ 

ທ່ຽວ .  ຖ້າເຮັດໄດ້ຄືແນວນ ັນ້ກໍຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ບນັລຸການມ ີຜະລິດຕະພ ັນ

ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຄີນຸນະພາບ ແລະ ຮບັປະກນັປະສບົການທ່ີດແີກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ.  
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ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ: ເປັນຂະບວນການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັຂອງພາກລດັຖະບານ , ອຸດສາຫະກາໍ

ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ 

ທ່ີວາງແຜນຮວ່ມກນັ ສາໍລບັເປ້ົາໝາຍໃນອະນາຄດົ 

ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  
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2. ພາກສະເໜີກຽ່ວກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
ກ. ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ຫຍງັ? 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີດທ່ີີສດຸໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ຂະບວນການທງັໝດົທ່ີສມົບູນແບບ ຊຶ່ ງ

ຮບັປະກນັທາງດາ້ນການສ້າງປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍດາ້ນເສດຖະກິດ, 

ສງັຄມົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທາງທາໍມະຊາດຂອງທອ້ງຖິ່ນ.  

ການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ເຄື່ ອງມຊືຸກຍູເ້ສດຖະກດິ, ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ 

ກະຈາຍລາຍໄດສູ້ປ່ະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ເຮັດໃຫຊ້ວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົດຂີຶນ້,  

ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ການທ່ອງທ່ຽວຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມກີານບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງທ່ີດີ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັວາ່ການທອ່ງທຽ່ວຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດແກຜູ່ຄ້ນົທງັໃນປະຈບຸນັ ແລະ ອະ

ນາຄດົ. ສິ່ ງສາໍຄນັອີກຢ່າງໜຶ່ ງ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຕອ້ງໄດຄ້າໍນງຶເຖິງການ

ກະຈາຍຜນົປະໂຫຍດຢ່າງກວາ້ງຂວາງສູສ່ງັຄມົ ໂດຍສະເພາະການພດັທະນາໃນ

ພາກພື້ນທ່ີລວມທງັຜນົປະໂຫຍດໂດຍລວມ ແລະ ມນູຄາ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ.  

ເພື່ ອເຮັດໃຫກ້ານວາງແຜນມປີະສດິທິຜນົ, ການພດັທະນາ ແລະ ກດິຈະກາໍ

ທາງການຕະຫຼາດຈະຕອ້ງອີງໃສກ່ານຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັ

ທ່ອງທ່ຽວ. ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
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ການທອ່ງທຽ່ວ ຈະຕອ້ງມກີານປະສມົປະສານກນັລະຫວາ່ງຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັ

ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການສະໜອງຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ.  

ແບບຢາ່ງທ່ີດຂີອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້ ຕອ້ງມກີານປະສມົປະສານ 4 ຂງົເຂດ

ວຽກງານ ຄ ື: 1) ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, 2) ການວາງແຜນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ

ທຸກພາກສວ່ນ 3) ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສາ້ງ

ປະສບົການ 4) ການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ.  
 

ຂ. ເປັນຫຍງັພວກເຮົາຈຶ່ງຕອ້ງນາໍໃຊທິ້ດສະດນີີ?້   
 ການຍອມຮບັເອົາທິດສະດີທ່ີສມົບູນແບບ ຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 

ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະເປັນການຮບັປະກນັວ່າ

ຈດຸປະສງົຂອງອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັການວາງແຜນ ແລະ ບໍລິຫານ-ຄຸມ້

ຄອງ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມມຸງ້ມາດປາດຖະໜາຂອງ

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ເໝາະສມົກບັລກັສະນະສະເພາະຂອງແຕລ່ະຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ.   

 ໜຶ່ ງໃນຜນົສາໍເລັດຕ ົນ້ຕໍຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີສມົບູນແບບນ ັນ້ ຄືການເຮັດໃຫ້ອ ຸດສາຫະກາໍ

ການທອ່ງທຽ່ວຂະຫຍາຍຕວົ ດວ້ຍບາດກາ້ວທ່ີໜກັແໜນ້ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ ພອ້ມກບັ

ການສະໜອງຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມຄີວາມດງຶດດູ ແລະ ປະສບົການທ່ີດ ີ

ເຊິ່ ງສາມາດປບັປ່ຽນໃຫຕ້ອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູມ້າຢຽ້ມຢາມ ແລະ 

ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ໃນທ່າມກາງຂະບວນວິວດັ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົຂອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງ.  

 ການນາໍໃຊວ້ທີິການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂໍມ້ນູຂ ັນ້ໜຶ່ ງ ແລະ ຂ ັນ້ສອງ ເຂົ້າໃນການ

ວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ມກີານພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີດ ີຊຶ່ ງເຮັດໃຫຈ້ດຸໝາຍປາຍທາງ

ໄດຮ້ບັຄວາມນິຍມົສະເໝີ ແລະ ຕອບສະໜອງຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວທ່ີ

ສອດຄອ່ງຕາມຄວາມຕອ້ງການ.  

 ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ທ່ີດີ ຈະຊວ່ຍກະຕຸນ້ຢ່າງເຫັນໄດຊ້ດັເຈນ ເຮັດໃຫ້ພາກທລຸະກດິໃນຂະແໜງທ່ອງ

ທ່ຽວ ມຄີວາມຈະເລີນຮຸງ່ເຮືອງ ຊຶ່ ງເປີດໂອກາດໃນການລງົທຶນ, ສ້າງວຽກເຮັດ

ງານທາໍ, ເຮັດໃຫວ້ດັທະນະທາໍກາ້ວໜາ້, ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົດຂີຶນ້ ທງັ

ເຮັດໃຫ້ມທຶີນຮອນໃນການບໍລິຫານ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາມໍລະດກົທາງດາ້ນ

ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທາໍມະຊາດທ່ີມຄີນຸຄາ່ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

ຖ້າມກີານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທ່ີດີ, ການທ່ອງທ່ຽວສາມາດກະຕຸ້ນຂະແໜງການ

ເສດຖະກດິອື່ ນ ເພື່ ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃໝສ່າໍລບັຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການ

ຂອງຂະແໜງດ ັງ່ກາ່ວ.  

  ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ໄດຖ້ືກອອກແບບເພື່ ອເປັນແນວທາງສາໍລບັການເຕີບໂຕຢ່າງຍືນຍງົ ແລະ ຊວ່ຍ

ຮບັປະກນັການເຕີບໂຕຂອງອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງແທຈ້ງິ, ຄວາມສາມາດ
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ໃນການຟ້ືນຕວົຈາກຜນົກະທບົຂອງພາຍນອກ, ປບັປ່ຽນໃນຕະຫຼາດທ່ີແຂງແກນ່ 

ແລະ ມກີານແຂງ່ຂນັສງູ. 

 ຄ. ຫຼກັການຊີທິ້ດສາໍລບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຜີນົສາໍເລັດ.    
 ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍ

ໄດມ້ຫຼີກັການດຽວ ຫຼື ຮບູແບບທ່ີຕາຍຕວົອນັດຽວທ່ີແທດເໝາະກບັທກຸໆຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັດາ້ນຂະໜາດ, ຮບູແບບ, ໂຄງ

ສາ້ງ ແລະ ຄວາມມຸງ້ມາດປາຖະໜາຂອງເຂົາເຈົາ້ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວໃນອະນາຄດົ.  

ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຍງັມຂີ ັນ້ຕອນລວມ ແລະ ແນວຄດິທ່ີເປັນພື້ນຖານ ຊຶ່ ງ

ຜູບໍ້ລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຈາໍຕອ້ງໄດພ້ິຈາລະນາ ດ ັງ່ນີ:້  

- ກາໍນດົໃຫຈ້ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເປັນສວ່ນໜຶ່ ງໃນຂະບວນການ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍ

ການກາໍນດົຂອບເຂດພື້ນທ່ີ ແລະ ຈດຸເຂົ້າເຖງິໃຫຈ້ະແຈງ້. 

- ທາໍຄວາມເຂົ້າໃຈຕ່ໍຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ (ລກູຄາ້/ນກັທ່ອງທ່ຽວ) ແລະ ສິ່ ງທ່ີ

ຈະສະໜອງໃຫ ້(ຜະລິດຕະພນັຫຼກັ ຫຼື ປະສບົການ). 

- ປບັ ຫຼື ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວໄິສທດັຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນຕ່ໍກບັ

ທິດທາງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນອະນາຄດົ 

- ພດັທະນາໂຄງສ້າງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງໂດຍໃຫມ້ຂີ ັນ້ຕອນການສື່ ສານທ່ີຈະແຈງ້ ທ່ີສາມາດເຊື່ ອມໂຍງທກຸ

ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຖາ່ຍ

ທອດວໄິສທດັໄປສູສ່ງັຄມົ.  
 

ການພດັທະນາ, ການສ ົ່ງເສມີ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ ັງ່ນີ:້   

- ເປັນຂະບວນການທ່ີຕອ້ງດາໍເນນີການຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມ

ຂອງພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ດວ້ຍການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍການຮວ່ມມທ່ີືເຂັມ້ແຂງ 

ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍວໄິສທດັທ່ີຈະແຈງ້ໃນອະນາຄດົ. 

- ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ຈະສາໍເລັດໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງມກີານຮວ່ມມກືນັ ແລະ ນາໍ

ໃຊວ້ິທີການທ່ີຄບົຖວ້ນເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ ການດາໍເນນີກດິຈະກາໍ

ທາງການຕະຫຼາດ ໂດຍນາໍໃຊທິ້ດສະດີ (ທ່ີກາ່ວໄວໃ້ນຂໍ້ ກ. ຂອງຂໍ້ 3) 

ຊຶ່ ງຖືວ ່າເປັນຂ ັນ້ຕອນທ່ີດີທ່ີສຸດ , ໃນນ ັນ້ ສິ່ ງ ທ່ີກ ່ຽວຂ້ອງໂດຍກງົຄື : 

ສະຖານທ່ີ, ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວທ່ີສະເໜີ 

ເຊິ່ ງທງັໝດົນີແ້ມນ່ກາໍນດົຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ. 

- ບນົພື້ນຖານກອບໜາ້ວຽກຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງລວມມ ີ5 ຂງົເຂດວຽກງານ ຄື: ການວິ

ເຄາະ ແລະ ວິໄຈ, ການວາງແຜນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ, ການພດັທະນາຜະລິດ 

ຕະພນັ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການປະເມນີຜນົ. 
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ບນັດາຫຼກັການຊີ້ທິດເຫ່ົຼານີ້ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການປ່ຽນແປງດາ້ນວິທີຄິດ. 

ຈາກວທີິຄດິແບບດ ັງ່ເດມີ ມາເປັນແນວຄດິການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເນັນ້ໃສກ່ານຕະຫຼາດຂອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ.  ທິດສະດກີານພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນີກ້າໍນດົໃຫ້ເຫັນຄວາມພ້ອມຂອງຜະລິດຕະ

ພນັທ່ີມ ີແລະ ປະສບົການທ່ອງທ່ຽວທ່ີໄດຮ້ບັ, ເຂົ້າໃຈຕ່ໍກບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ການມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງກວາ້ງຂວາງຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນໆ

, ຈາກນ ັນ້ກຂໍາຍຜະລິດຕະພນັສູນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ.  

ປດັໄຈທ່ີສາໍຄນັຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄ ືລະດມົໃຫມ້ຊີບັພະຍາກອນຫຼາຍທ່ີສດຸ ແລະ ນາໍເອົາປດັ

ໄຈດ ັ່ງກາ່ວຊຶ່ ງແມນ່ຂະບວນການພາຍນອກ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປານທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງໃນທາງກບັກນັກຈໍະໄດ້
ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການທອ່ງທຽ່ວ.  

ໃນການລິເລີ່ ມການປຶກສາຫາລືກບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃໝ ່ຕອ້ງເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົ້າ

ເຫັນໄດເ້ຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊວ່ຍໃຫເ້ຂົາເຈົ້າມແີນວຄວາມ

ຄິດ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ. ວິທີການດ ັ່ງກາ່ວນີ ້ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັວາ່ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໄດມ້ກີານເຮັດວຽກຮວ່ມກນັເພື່ ອບນັລຈຸດຸປະສງົ

ຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຕາມກາໍນດົເວລາ. 
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ທິດສະດີການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ມ ີ

ສວ່ນຮວ່ມໄດຖ້ເືອົາການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວເປັນທິດ

ສະດທ່ີີສກັສດິ ແຕບ່ໍ່ແມນ່ພິຈາລະນາພຽງແຕຄ່າໍສບັ

ໜ່ຶງຂອງການທອ່ງທຽ່ວເທ່ົານ ັນ້. 
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3. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
ກ. ແນະນາໍທິດສະດກີານພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ທິດສະດີການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ພື້ນຖານການປະຕິບດັຕວົຈງິທ່ີຊີ້ບອກທິດທາງໃຫ້ແກແ່ນວ

ຄວາມຄດິຂອງທາ່ນ ຊຶ່ ງທາ່ນສາມາດພິຈາລະນາເລືອກເຟັ້ນເອົາທິດສະດທ່ີີເໝາະສມົ

ທ່ີສດຸສາໍລບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນເງ ື່ອນໄຂສະເພາະຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງ

ທ່ານເອງ. ຮບູແບບດ ັ່ງກາ່ວຄືການຖາ່ຍທອດຈາກແນວຄິດຈດຸສຸມໃດໜຶ່ ງ ແລະ 

ພາສາທ່ີສະແດງອອກ ໂດຍຜາ່ນສະພາບການໃດໜຶ່ ງ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫມ້ຄີວາມເຂົ້າໃຈ

ງາ່ຍຂຶນ້ສາໍລບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼກັຈາກຂະແໜງການອື່ ນ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນຂະແໜງການ

ແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການພດັທະນາເສດຖະກດິ ຫຼື ຊຸມຊນົ.    

ທິດສະດີການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ຈະເນັນ້ໃສພ່າກສວ່ນລຸມ່ນີ:້  

 

> ສະຖານທ່ີທ່ີ > ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ>   ຜະລິດຕະພນັ ຫຼື >   ຄວາມຕອ້ງການຂ ັນ້ 

 ກຽ່ວຂອ້ງ           ກດິຈະກາໍ       ຕອນທ່ີດທ່ີີສດຸ 

 

 

ສະຖານທ່ີ  
 “ສະຖານທ່ີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ” 

 ນກັທ່ອງທ່ຽວຈະຄິດໃນໃຈວາ່ ພາບພດົທ່ີເຂົາເຈົ້າມຕ່ໍີຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ເປັນແນວໃດ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ຈາກທດັສະນະຂອງການພດັທະ 

ນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວສາມາດໃຫຄ້າໍນຍິາມ

ໄດຕ້າມຄນຸລກັສະນະທາງພມູສາດ ເຊ່ັນຕວົຢາ່ງ Snowy Mountains  (ພເູຂົາທ່ີ

ມຫີິມະປກົຄຸມ),  the Great Barrier Reef (ຜາຫີນ), ແຕ່ຍງັສາມາດກາໍນດົ

ຈາກສິ່ ງທ່ີຊີບ້ອກຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງພື້ນທ່ີ ເຊ່ັນ: ພາກພື້ນທ່ີຜະລິດເຫ້ົຼາແວງ 

ແລະ ອາດກາໍນດົຈາກຂອບເຂດພື້ນທ່ີ ເຊ່ັນ: ພື້ນທ່ີບໍລິຫານໂດຍອາໍນາດການ

ປກົຄອງລດັ, ເປັນພາກ ຫຼື ເປັນລດັ.  

 ບນັດາທອ້ງຖິ່ນທ່ີມນີກັທອ່ງທຽ່ວໄປຢຽ້ມຢາມ ບ່ໍຖວືາ່ເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົ ຕາມທິດສະດຂີອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ທງັນີກ້ ໍຍອ້ນວາ່ຂງົເຂດ ຫຼື ພາກພື້ນນ ັນ້ອາດ

ເປັນແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວຫຼກັ ຫຼື ຈດຸສນູກາງຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ

ດຽວກນັກບັຊຸມຊນົໃດໜຶ່ ງອາດຈະເປັນພາກສວ່ນຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີກວມເອົາ

ຂອບເຂດກວ້າງ ຫຼື ອາດເປັນສວ່ນໜຶ່ ງທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວເດນີທາງຜາ່ນເພື່ ອໄປສູຈ່ດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  
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ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ 

 “ແມນ່ໃຜທ່ີຈະມາຢ້ຽມຢາມ?” 

ເພື່ ອໃຫເ້ຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ ງຕ່ໍກບັນກັທອ່ງທຽ່ວ ຕອ້ງຕ ັງ້ຄາໍຖາມກບັຕນົເອງດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ແມນ່ໃຜທ່ີມາຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນປດັຈບຸນັ? 

- ເຂົາເຈົາ້ມາຈາກໃສ? ແລະ ເດນີທາງມາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວນີ້

ໄດແ້ນວໃດ? 

- ເຂົາເຈົາ້ມາຄນົດຽວ, ຄູຜ່ວົເມຍບ່ໍມລີກູ ຫຼື ຄູຜ່ວົເມຍມລີກູມານາໍ? 

- ເຂົາເຈົາ້ພກັດນົປານໃດ? 

- ປະສບົການແບບໃດທ່ີເຂົາເຈົາ້ກາໍລງັຊອກຫາ? (ກຽ່ວຂອ້ງກບັຜະລິດຕະພນັ

ການທອ່ງທຽ່ວ) 

 “ຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫຼກັ ແລະ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງມໃີຜແດ?່”  

 ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ ເບິ່ ງຄວືາ່ການກາໍນດົຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະແໜງການທອ່ງທຽ່ວ

ໃນພື້ນທ່ີຂອງທາ່ນຈະເປັນວຽກທ່ີງາ່ຍດາຍ ແຕກ່ງົກນັຂາ້ມ ທາ່ນຈະຕອ້ງໄດຄ້ ົນ້ຄດິ

ເຖງິການພວົພນັ ແລະ ປະສານງານຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເຊິ່ ງລວມເອົາພາກສວ່ນທ່ີມ ີ

ສວ່ນຮວ່ມໂດຍກງົ ແລະ ທາງອອ້ມກບັການທອ່ງທຽ່ວ.  

 ຖາ້ພິຈາລະນາເຖງິພາກສວ່ນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໂດຍທາງອອ້ມກບັການທອ່ງທຽ່ວ

ຊຶ່ ງອາດມຜີນົກະທບົໂດຍກງົ ແລະ ບ່ໍໂດຍກງົຕ່ໍກບັຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົ

ການທອ່ງທຽ່ວ. ເຂົາເຈົາ້ເຫ່ົຼານ ັນ້ອາດມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ ຫຼື ສ ົ່ງ

ຜ່ານຂ ັນ້ຕອນການພ ັດທະນາ , ສ ົ່ ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວໄປຍງັຜູ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັເຊ່ັນ ຕວົຢ່າງ: ຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກໃຫ້ກບັສະພາ

ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ຮບັຜິດຊອບດາ້ນການວາງແຜນ ຫຼື ມອບໝາຍໜາ້ທ່ີ

ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ໃຫກ້ບັຜູ້
ທ່ີອາດບ່ໍໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມມາກອ່ນ.  

ຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອາດມ:ີ 

 - ມໃີຜແດໃ່ນຊຸມຊນົທ່ີມຄີວາມສນົໃຈ? 

 - ໃຜແມນ່ຜູ້ມສີ ່ວນຮວ່ມ ແລະ ພາກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ, ເຂົາເຈົ້າມຄີວາມ

ເຂົ້າໃຈບດົບາດຂອງຕນົເອງໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຫຼື ບ່ໍ?  

 ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງບຸກຄນົ ຫຼື ອງົການຈດັຕ ັງ້ອາດບ່ໍເຫັນຊດັເຈນຕ່ໍກບັ

ໜ້າວຽກພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄາໍຖາມອາດຈະກຽ່ວຂອ້ງກບັໜາ້ວຽກລຸມ່ນີ:້  

- ປະເມນີຜນົການວາງແຜນການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ການພດັທະນາພື້ນທ່ີ 

- ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

- ການວາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສາ້ງກດິຈະກາໍ 

- ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການສາໍລບັການພກັຜ່ອນ

ຢອ່ນອາລມົ 

- ການບໍລິການຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

- ໜ່ວຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບສິລະປະການສະແດງ , ງານມະຫະກາໍ , 

ມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍ 

- ຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ 
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ຕ່ໍກບັການສະໜບັສະໜນູ ຫຼື ອປຸະສກັທ່ີມຕ່ໍີເປົ້າໝາຍໃນການພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຮົາ

ອາດມຄີາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຄ:ື  

Ø ໃຜແມນ່ພະນກັງານຫຼກັໃນຫວົໜ່ວຍທລຸະກດິໃດໜຶ່ ງຊຶ່ ງມທີກັສະ ແລະ ປະສບົ

ການທ່ີເໝາະສມົກບັພາລະບດົບາດຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍ?  

ສືບຕ່ໍຈາກຄາໍຖາມຂາ້ງເທິງນ ັນ້, ແມນ່ໃຜອີກທ່ີອາດຈະມອີິດທິພນົຕ່ໍຄວາມ

ອາດສາມາດຂອງທາ່ນ ໃນການຜນັຂະຫຍາຍວໄິສທດັການທອ່ງທຽ່ວໃນຂງົເຂດນ ັນ້. 

ໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວອາດ

ຈະບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງມຜີ ູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມ ຫຼື ພນັທະມດິຫຼາຍເກນີໄປ.   

ເມ ື່ອທາ່ນໄດກ້າໍນດົໜວ່ຍງານທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ, ຂງົເຂດ ຫຼື ລະບຽບຫຼກັການ

ແລວ້ ທາ່ນຈະຕອ້ງມຄີາໍຖາມດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

ຂອ້ຍຈະບນັລຸຈດຸຢືນລວມ ຫຼື ເປັນຄວາມສນົໃຈຂອງທຸກຄນົ ເຊິ່ ງເປັນ

ພື້ນຖານຂອງການຮວ່ມມທ່ີືມຜີນົຮບັທ່ີດ ີແລະ ຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງມຜີນົປະໂຫຍດພາຍໃຕ້
ຮບູແບບການພວົພນັນີໄ້ດແ້ນວໃດ?  

ຜ່ານຂະບວນການດ ັ່ງກາ່ວນີ້, ທ່ານຈະວາດພາບເຫັນໄດ ້ຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມ

ຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ຜູ້ທ່ີຖກືມອບໝາຍໜ້າທ່ີການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃນພື້ນທ່ີຂອງທາ່ນ.  

 

 

ຜະລິດຕະພນັ.  

“ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ກດິຈະກາໍອນັໃດທ່ີສະເໜີໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ” 

ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ສິ່ ງທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວຊື,້ ປະສບົການທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ສິ່ ງທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວຈດົຈາໍ.  

 ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວປະກອບດວ້ຍ: ບນັດາສະຖານທ່ີພກັເຊົາ, ແຫຼງ່

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຍການທ່ອງທ່ຽວທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວຊື້, ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການ

ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ ຫຼື ບໍລິໂພກ.  

 ປະສບົການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ອາລມົຄວາມຮູສ້ກຶ ຫຼື ການບນັລເຸປົ້າໝາຍສວ່ນ

ບຸກຄນົ ທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວໄດຮ້ບັຈາກການຊື້, ການມສີ່ວນຮວ່ມ ຫຼື ການບໍລິໂພກ

ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ. 

 ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານຕອບສະໜອງຜະລິດຕະພນັ

ການທ່ອງທ່ຽວຫຍງັແດ ່ແລະ ມນັສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຄາດຫວງັຂອງ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ ຫຼື ບ່ໍ?  

 ກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ໃຫ້ພິຈາລະນາຄາໍຖາມລຸມ່ນີ້

ເພື່ ອໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິທດັສະນະທ່ີກວາ້ງຂວາງ:  

- ຊຸມຊນົຂອງພວກເຮົາໄດສ້ະໜອງປະສບົການອນັໃດ? ແມນ່ຫຍງັທ່ີ

ທ່ານໄດໃ້ຫ້ໂຄສະນາໄວເ້ພື່ ອດຶງດດູນກັທ່ອງທ່ຽວໂດຍຜ່ານສື່ ສິ່ ງພິມ

ໂຄສະນາການທອ່ງທຽ່ວ? 

- ອນັໃດທ່ີນກັທ່ອງທ່ຽວຄາດຫວງັວາ່ຈະໄດພ້ບົເຫັນ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີ

ຈະໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນທ້ອງຖິ່ ນຂອງທ່ານ, ອນັໃດແມນ່ສິ່ ງດງຶດດູຕ ົນ້ຕໍ 
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ຫຼື ເຫດຜນົທ່ີເຮັດໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງມາຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ? 

- ນກັທອ່ງທຽ່ວເດນີທາງເຂົ້າມາຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທາ່ນໄດແ້ນວໃດ? 

- ນກັທ່ອງທ່ຽວເດນີທາງມາເປັນກຸມ່ຄອບຄວົ, ເປັນກຸມ່ທ່ີມຄີວາມສນົໃຈ

ແບບພິເສດ, ເປັນຄູຜ່ວົເມຍ ຫຼື ມາຄນົດຽວ?   

- ເຂົາເຈົາ້ພກັຢູໃ່ສ? 

- ເຂົາເຈົາ້ຈະກນິ ແລະ ດື່ ມຫຍງັ? 

- ເຂົາເຈົາ້ຈະໃຊຈ້າ່ຍເງນິຊືຫ້ຍງັແດ?່  

- ເຂົາເຈົາ້ຈະເດນີທາງທອ່ງທຽ່ວໃສອກີແດ?່  

- ເຂົາເຈົາ້ໄດສ້າໍພດັ ແລະ ໄດຮ້ບັປະສບົການຫຍງັຈາກການທອ່ງທຽ່ວ?   

- ຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວງັ

ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວບ່ໍ? 

- ທາ່ນຮູບ່ໍ້ວາ່ ນກັທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມສກຸ ແລະ ມຄີວາມພໍໃຈກບັຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ?  

ຕອ້ງມຄີວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ໃນສິ່ ງທ່ີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ສະໜອງໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງມທີງັຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະສບົ

ການ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຈາກການຮບັຮູຂ້ອງນກັທ່ອງທ່ຽວ. ປະສບົການບ່ໍຈາໍເປັນ

ຕອ້ງແມນ່ຜະລິດຕະພນັ, ແຕອ່າດເປັນການບໍລິການລກູຄາ້ທ່ີດເີລີດ ແລະ ການນາໍ

ສະເໜີຄນຸນະພາບຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ທາ່ນຕອ້ງມຄີວາມເຂົ້າໃຈ

ໃນສິ່ ງທ່ີທາ່ນຕອບສະໜອງ ຊຶ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸ ຍອ້ນວາ່ເປັນສນັຍາລກັທ່ີເປັນ

ເອກະລກັ ແລະ ມຄີນຸຄາ່ສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທາ່ນ.  

ຂ ັນ້ຕອນ 

 ມາຮອດນີ,້ ທາ່ນໄດຮ້ຽນຮູກ້ຽ່ວກບັອງົປະກອບຫຼກັ ຂອງ “ສະຖານທ່ີ, ຜູມ້ ີ

ສວ່ນຮວ່ມ, ແລະ ຜະລິດຕະພນັ” ຕ່ໍໄປນີທ້່ານຈະສາມາດກາໍນດົຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະ

ສມົທ່ີສດຸທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ ເພື່ ອບນັລກຸານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີດທ່ີີສດຸ. ສິ່ ງສາໍຄນັແມນ່ຈະຕອ້ງ

ພິຈາລະນາປດັໄຈເຫ່ົຼານີ້ກອ່ນ  ເຊ່ັນ: ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວິທີ , ພາລະ

ບດົບາດ, ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ,  ພາກສວ່ນດາໍເນນີງານ, ສະພາບແວດລອ້ມຕາ່ງໆໃນແຕ່
ລະຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງບ່ໍມຮີບູແບບທ່ີເປັນຕາຍຕວົສາໍລບັການ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ເຖງິຢາ່ງໃດ

ກຕໍາມ, ຍງັມຂີ ັນ້ຕອນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທ່ີເປັນພື້ນຖານ ທ່ີຜ ູຄ້ ຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຈະຕອ້ງໄດພ້ິຈາລະນາໃນທກຸໆດາ້ນ.  

 ຂ ັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົທ່ີສດຸໃນການປະຕິບດັແມນ່ວທີິໜຶ່ ງທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫທ້່ານ

ສມຸໃສຜ່ະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການສມົທຽບກບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທ່ອງ

ທຽ່ວ ແລະ ວໄິສທດັຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ ທາ່ນຈະຕອ້ງຊອກຫາ

ຊອ່ງຫວາ່ງດາ້ນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກນົໄກເພື່ ອວດັແທກຄຸນນະພາບ ແລະ 

ຄວາມພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ. ການເຂົ້າເຖງິ ແລະ ຄວາມພອ້ມຂອງຜະລິດຕະພນັ 

ທ່ີສາ້ງປະສບົການ ຈະຕອ້ງໄດຄ້າໍນງຶເຖງິພອ້ມໆກນັ.  
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ຂ. ການພິຈາລະນາຂ ັນ້ຕອນທ່ີສອດຄອ່ງກບັເນືອ້ໃນ: ກຽ່ວກບັຂະໜາດ, ຂອບເຂດ 

ແລະ ລະດບັຂອງການທອ່ງທຽ່ວ 

 ໃນແຕລ່ະຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ/ພື້ນທ່ີນ ັນ້ ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ

ທຸກຄນົອາດບ່ໍເຫັນການທ່ອງທ່ຽວເປັນຄາໍຕອບ ທ່ີຈະຊວ່ຍບນັລຸຄວາມຝນັຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ໄດທ້ງັໝດົ. ບາງຂງົເຂດກມໍຄີວາມພໍໃຈແລວ້ທ່ີໄດສ້າ້ງປະສບົການພຽງເລັກ

ນອ້ຍໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ. ເຂົາເຈົາ້ອາດໃຫກ້ານບໍລິການດວ້ຍການສະໜອງການດື່ ມ

ຊາໃນຕອນເຊ້ົາ ແລະ ຕອນບາ່ຍ, ສະໜອງບາງສິ່ ງບາງຢາ່ງທ່ີເກນີຄວາມຄາດຫວງັ

ຕ່ໍນກັທອ່ງທຽ່ວ. ໃນຂະນະທ່ີຈດຸໝາຍປາຍທາງອື່ ນຈະເຫັນການທອ່ງທຽ່ວໃຫເ້ປັນຕວົ

ຂບັເຄື່ ອນດາ້ນເສດຖະກດິຫຼກັ ແລະ ບນັລຸໄດໃ້ນສິ່ ງທ່ີໂຄສະນາໄວ ້ແລະ ເໜືອ

ຄວາມຄາດຫວງັທ່ີຕ ັງ້ເອົາໄວ.້ 

ປ້ຶມຄູມ່ນື ີຈ້ະມທີາງເລືອກໃຫແ້ກທ່າ່ນໃນການນາໍໄປພິຈາລະນາ ເຊິ່ ງອາດຈະ

ບ່ໍແທດເໝາະກບັທກຸຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ເມ ື່ອທ່ານໄດຕ້ດັສິນໃຈໃຫ້
ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍທິດສະດ ີຫຼື ກດິຈະກາໍຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດໜຶ່ ງ ທ່ານຈະຕອ້ງມກີານພິຈາລະນາບນັດາຄາໍ

ຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງລຸມ່ນີ:້  

- ອນັໃດແມນ່ລະດບັຄວາມສຸກງອມຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທຽ່ວ ແລະ ຈດຸໝາຍປາຍທາງນ ັນ້ຢູຈ່ດຸໃດຂອງວງົຈອນຊວີດິ? 

- ອນັໃດແມນ່ຜນົກະທບົໂດຍລວມຂອງການທອ່ງທຽ່ວ ຕ່ໍກບັເສດຖະກດິ

ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ມກີານຊຸກຍູຂ້ະແໜງການອື່ ນໆແນວໃດ? 

- ອນັໃດແມນ່ຂະໜາດ, ຂອບເຂດ ແລະ ລະດບັຂອງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງກບັຮບູແບບການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸ   

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີທາ່ນຕອ້ງການ?  
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          ຂໍສ້ມົມດຸຖານຂອງຂະບວນວວິດັຂອງພ້ືນທ່ີທອ່ງທຽ່ວໃດໜ່ຶງ 
       (ດດັແປງຈາກ Miller and Gallucci, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໄລຍະສ>ກງອມ 

ໄລຍະທີບ່ໍສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຕື່ມອີກ 

ໄລຍະປEບປ>ງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຄືນອີກ 

 ການພັດທະນາ 

ການມີສ່ວນ

ໄລຍະວິກິດການ 

ໄລຍະການຄ້ົນພົບ 

ເວລາ 
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ເພື່ ອຊວ່ຍທາ່ນໃນການນາໍໃຊທິ້ດສະດກີານພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຈດຸພິເສດຂອງຈດຸໝາຍປາຍ 

ທາງຂອງທາ່ນ, ທາ່ນອາດຈະຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊຕ້າຕະລາງກອບໜາ້ວຽກຂອງຮບູແບບ

ດ ັງ່ກາ່ວນີເ້ພື່ ອປະເມນີຂະໜາດ, ຂອບເຂດ ແລະ ລະດບັຂອງການທອ່ງທຽ່ວ ຊຶ່ ງ

ທາ່ນຈະຕອ້ງນາໍໃຊ ້ແບບຟອມທ່ີປະກອບມລີາຍການໃຫທ້າ່ນເລືອກ, ຊຶ່ ງທາ່ນ

ສາມາດຊອກເຫັນ ແລະ ເອົາອອກມາໃຊໄ້ດຈ້າກ 

www.artn.com.an/destination-management    

ຄ. ກອບໜາ້ວຽກຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄືກບັຂະບວນການບໍລິຫານອື່ ນໆ ທ່ີຕ້ອງມກີານວາງແຜນ , 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ການທບົທວນຄືນ ແລະ ການປະເມນີຜນົຢ່າງເປັນປກົກະຕ ິ

ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ້ວິໄສທດັສາມາດບນັລຸໄດຕ້າມຈດຸປະສງົ ແລະ 

ລະດບັຄາດໝາຍ.  

ດວ້ຍເຫດຜນົດ ັ່ງກາ່ວນີ ້ຮບູແບບພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີດີ ຕອ້ງມກີານກາໍນດົແບບແຜນການສ ົ່ງເສີມການ

ຮວ່ມມກືບັຜູ້ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມຫຼກັ. ການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັໃນກອບໜ້າວຽກຂອງການ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ເພື່ ອເຮັດ

ໃຫວ້ຽກງານດ ັງ່ກາ່ວມກີານເຕີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍໂຕ ແລະ ສາມາດຮອງຮບັກບັການ

ຂະຫຍາຍຕວົຂອງການທອ່ງທຽ່ວຢູຈ່ດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜຶ່ ງ.  

ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ແມນ່ອງີໃສ ່4 ປດັໄຈທ່ີມກີານພວົພນັຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທ່ີຕອ້ງປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້ 

(ເບິ່ ງຮບູ 2) 

Ø ແຈງ້ໃຫຮ້ ູ ້- ສກຶສາວໄິຈ, ການວເິຄາະ ແລະ ປະເມນີຜນົ.  
Ø ແຜນ - ການປຶກສາຫາລືເພື່ ອວາງແຜນ 
Ø ພດັທະນາ - ພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
Ø ການສື່ ສານ - ການຕະຫຼາດ 

ການສກຶສາວໄິຈ ແລະ ການວເິຄາະ, ການປຶກສາຫາລືເພື່ ອວາງແຜນ ເປັນ

ພາກສວ່ນທ່ີຊີບ້ອກການປະຕິບດັທ່ີດຂີອງຂະບວນການ ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງບ ົ່ງບອກ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່

ພື້ນທ່ີການທ່ອງທ່ຽວທ່ີໄດຮ້ບັການພດັທະນາເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ໄດຮ້ບັການໂຄສະນາຜາ່ນກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດແລວ້ນ ັນ້ ສາມາດເຫັນຜນົທ່ີ

ເປັນຮບູປະທາໍໃນການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ ແລະ ໃຫປ້ະສບົການຂອງນກັທ່ອງ

ທ່ຽວຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້ ຜນົໄດຮ້ບັດ ັ່ງກາ່ວກຈໍະຖກືນາໍໄປ

ຖາ່ຍທອດແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ. 

ເພື່ ອຊຸກຍູປ້ະສບົການດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້, ປດັໄຈສາໍຄນັຢາ່ງໜຶ່ ງ ຄກືານໃຊພ້າສາ

ສື່ ສານທ່ີສາ້ງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນພາກຕ່ໍໄປຂອງປ້ຶມຄູມ່ ື

ສະບບັນີຈ້ະໃຫຄ້ວາມຊດັເຈນກຽ່ວກບັຄາໍສບັຫຼກັ.                        
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v ການສກຶສາວໄິຈ ແລະ ວເິຄາະ ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະ,  ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະ

ເມນີຜນົແມນ່ສວ່ນໜຶ່ ງທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດເປັນປກົກະຕິ ຂອງຂະບວນການຂອງການ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທງັເປັນ

ພື້ນຖານຊີບ້ອກເຖງິການວາງແຜນ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ສາມາດປະເມນີໄດ້
ວາ່ ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ ຫຼື ຫຼ ົມ້ເຫຼວໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທ່ີກາໍນດົ

ໄວໃ້ນເບືອ້ງຕ ົນ້. 

ສິ່ ງສາໍຄນັຄືຈະຊວ່ຍໃນການອະທິບາຍວາ່ ຄນຸນະພາບການບໍລິການ ແລະ 

ຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດປບັປງຸໃຫ້ດຂີຶນ້ໄດແ້ນວໃດ ແລະ ຍອ້ນ

ຫຍງັ.  

ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວປະກອບມ ີ4 ໜາ້ວຽກສາໍຄນັດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

Ø ການສກຶສາວໄິຈ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ 

ແມນ່ການຄ ົນ້ຄວ້າ 2 ປັດໄຈຄື: ການສະໜອງ (ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວມຫີຍງັສະໜອງໃຫ້) ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ (ນກັທ່ອງທ່ຽວກາໍລງັ

ຕອ້ງການຫຍງັ). ຄວນວເິຄາະຄວາມດຸນ່ດຽ່ງລະຫວາ່ງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມ

ຕອ້ງການ, ພ້ອມທງັກາໍນດົຕະຫຼາດໃດທ່ີເໝາະສມົທ່ີສດຸສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ຽວເຮົາ. ຊອກຫາວທີິທ່ີດທ່ີີສດຸສາໍລບັການກວດກາຄືນການປະຕິບດັໜ້າ

ວຽກນີ.້ 

ການສກຶສາວໄິຈ ແລະ 
ວເິຄາະ

ການປຶກສາຫາລເືພື່ ອວາງ
ແຜນ

ການພດັທະນາຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ກດິຈະກາໍການຕະຫາດ

ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົງ່ເສມີ ແລະ
ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ
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ການຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ການປະເມນີ

ຜນົ ແລະ ການທບົທວນຜນົທ່ີໄດຮ້ບັຕອ້ງເປັນອງົປະກອບຂອງຂ ັນ້ຕອນການພດັ 

ທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້
ດາໍເນນີຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິຕອ້ງມກີານລາຍງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ຊຶ່ ງເປັນຂ ັນ້

ຕອນໜຶ່ ງເພື່ ອສຶກສາຜນົກະທບົ ທງັເປັນໜ້າວຽກເພື່ ອທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງ

ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຄນືໃໝ.່ 

Ø ການປຶກສາຫາລືເພື່ ອວາງແຜນ 

ການວາງແຜນການພດັທະນາ, ການທ່ອງທ່ຽວໃນປດັຈບຸນັຕອ້ງການໃຫ້ມ ີ

ການຮວ່ມມຈືາກຫຼາຍພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເຊິ່ ງປະກອບມ :ີ ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ, 

ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ, ສະມາຄມົອດຸສາຫະກາໍຕາ່ງໆ, ອາໍນາດການປກົຄອງ ແຕ່
ລະຂ ັນ້ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ. 

Ø ການພດັທະນາ (ປະສບົການ ແລະ ຜະລິດຕະພນັ) ຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

ແມນ່ການສາ້ງ ແລະ ຮກັສາປະສບົການຕາ່ງໆທ່ີມຄີວາມປະທບັໃຈຂອງນກັ

ທ່ອງທ່ຽວເອົາໄວ,້ ຜະລິດຕະພນັທ່ີສາມາດຂາຍໄດ ້ແລະ ການບໍລິການທ່ີຕອບສະ 

ໜອງຕາມຄວາມຄາດຫວງັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີສະທອ້ນໃຫ້
ເຫັນເຖງິສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ອງົປະກອບທ່ີອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂອງ

ການເດນີທາງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໃດໜຶ່ ງ.  

ການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວບ່ໍໄດຈ້າໍກດັແຕພ່ຽງການ

ສາ້ງໂຄງລາ່ງພື້ນຖານຂະໜາດໃຫຍເ່ຊ່ັນ: ການຂນົສ ົ່ງ, ສະຖານທ່ີພກັແຮມ ແລະ 

ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວຕາ່ງໆເທ່ົານ ັນ້ ແຕຕ່ອ້ງລງົທຶນໃສໂ່ຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍ ເຊ່ັນ: ການ

ນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູເພື່ ອ ໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັປະສບົການ ແລະ ສາ້ງຄວາມສນົໃຈຕ່ໍ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ.  

ບນົພື້ນຖານຜະລິດຕະພນັທ່ີມໃີນປດັຈບຸນັ ແລະ ປະສບົການຂອງນກັທອ່ງ

ທ່ຽວທ່ີໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວ: ຄວນກາໍນດົຊອ່ງຫວາ່ງທ່ີມຂີອງຜະລິດຕະພນັການທ່ອງ 

ທຽ່ວ ແລະ ປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດເພື່ ອດງຶດດູ

ການລງົທຶນພດັທະນາສິ່ ງໃໝ່ໆ  ຫຼື ບ່ໍກສໍ ົ່ງເສມີຜະລິດຕະພນັທ່ີມ ີແລະ ປະສບົການ

ການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຢີູແ່ລວ້ໃຫດ້ຂີຶນ້. 

Ø ການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ 

ແມນ່ການເພີ່ ມທະວຈີດິສາໍນກຶຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, 

ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ທ່ີສອດຄອ່ງກບັສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງລວມມກີານສື່ ສານທ່ີຈະແຈງ້ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ 

ກຽ່ວກບັສິ່ ງໃດ ທ່ີກາໍລງັສະໜອງໃຫ້ນກັທ່ອງທ່ຽວໃນປດັຈບຸນັ, ຈດຸຂາຍທ່ີເປັນ

ເອກະລກັສະເພາະທງັກອ່ນນກັທອ່ງທຽ່ວເດນີທາງມາຮອດ ແລະ ຕອນທ່ີເຂົາເຈົາ້ໄດ ້
ມາຢ້ຽມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແລວ້. ການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມ

ການຕະຫຼາດຍງັແມນ່ໂອກາດໃນການຕອບສະໜອງການຂາຍສາໍລບັຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

ປດັໄຈສາໍຄນັອນັໜຶ່ ງຄ ືການສ ົ່ງເສມີຕະຫຼາດຍງັຕອ້ງປະກອບມກີານສື່ ສານ

ກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງພາຍໃນ ແລະ ຊຸມຊນົພາຍໃນທ້ອງຖິ່ ນ. ວິທີດ ັ່ງກາ່ວຈະ

ຮບັປະກນັວາ່ການທ່ອງທ່ຽວດາໍເນີນໄປຢ່າງມຈີດຸສຸມ; ຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, 
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ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຍງັເປັນບູລິມະສິດ; ຜູ້
ບໍລິຫານຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕອ້ງປະຕິບດັຕາມຂ ັນ້ຕອນ ເພື່ ອໃຫ້ມ ີ

ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂຶນ້ເລື້ອຍໆ. 
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ທິດສະດຂີອງການ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ
ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 
 

ຕາຕະລາງຂໍມ້ນູທ່ີຈະສື່ ສານ 

ກອບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ(DM) 
(ການສກຶສາວໄິຈ ແລະ ວເິຄາະກຽ່ວກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ) 

ຄວນປະຕບິດັຕາມຄາໍຖາມລຸມ່ນີ:້ 
   ຖາ້ທ່ານສາມາດຕອບຄາໍຖາມເຫ່ົຼານີທ້່ານຈະສາມາດເລີ່ ມເກັບກາໍຂໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ. 
   ຖາ້ທາ່ນບ່ໍສາມາດຕອບຄາໍຖາມເຫ່ົຼານີໄ້ດ,້ ທາ່ນຈະຕອ້ງໄດຊ້ອກຂໍມ້ນູ ຫຼື ສກຶສາວໄິຈຊອ່ງຫວາ່ງທ່ີຈະຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂ. ທາ່ນສາມາດຊອກຫາຂໍມ້ນູໄດຢູ້ຕ່າຕະລາງ
ເບືອ້ງຂວາມຂືາ້ງລຸມ່ນີ.້ 

ຄາໍຖາມ ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດເກບັກາໍໄດ/້ກດິຈະກາໍຕາ່ງ 
ຂ ັນ້ຕອນ ຂ ັນ້ຕອນອນັໃດທ່ີທ່ານຈະເລືອກຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ເພື່ ອຊວ່ຍທ່ານກາໍນດົຊບັພະຍາກອນ, 

ເກັບກາໍຂໍ້ມນູ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມນູການສຶກສາວິໄຈທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ?  

•  
• ທາ່ນໄດກ້າໍນດົຂ ັນ້ຕອນຂອງການຊອກ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູທ່ີຕດິພນັກບັການສກຶສາ

ວໄິຈບ່ໍ?  
• ຂໍມ້ນູອນັໃດທ່ີທ່ານຕອ້ງການເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍກບັແນວທາງໃນການວາງແຜນ, 

ການພດັທະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງທາ່ນ? 
• ທາ່ນມຂີໍມ້ນູຫຍງັແດ?່ 
• ແມນ່ໃຜເປັນຜູທ່ີ້ມຂີໍມ້ນູທ່ີທາ່ນຕອ້ງການ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖງິໄດບ່ໍ້? 
• ເປັນຂໍມ້ນູປດັຈບຸນັບ່ໍ? 
• ຂໍມ້ນູມພີຽງພໍສາໍລບັການຕດັສນິໃຈບ່ໍ?  
• ຊອ່ງຫວາ່ງຂອງຂໍມ້ນູມຫີຍງັແດ?່  
• ຖາ້ມຊີອ່ງຫວາ່ງ ທາ່ນຈະເຮັດແນວໃດເພື່ ອໃຫໄ້ດຂ້ໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງການ?  

ອາດຈະມາຈາກການອ່ານເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ/ປ້ຶມລາຍການຂໍ້ມ ູນທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 
 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆອາດມາຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ພາກລດັ ເຊ່ັນ: ກະຊວງ ຖວທ, 
ສນູສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ ແລະ ກະຊວງກຽ່ວຂອ້ງ.  
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• ມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍຫຍງັແດ?່ 
• ສາມາດຊອກຫາທຶນເພື່ ອຈາ່ຍໄດແ້ນວໃດ? 

ສະຖານທ່ີ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ພື້ນທ່ີຂອງທ່ານແມນ່ຫຍງັ? ໃຫ້ຄາໍນຍິາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ 
ໂດຍການກາໍນດົເຂດແດນຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  
 
ທາ່ນອາດຈະກບັໄປເບິ່ ງຮບູແບບການກາໍນດົເຂດແດນ ອີກຫຼາຍຄ ັງ້ໃນໄລຍະທ່ີປະຕິບດັ
ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ.   

ຂອບເຂດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແມນ່ຂຶນ້ຢູ່ກບັຫຼາຍປດັໄຈ. 
ໂດຍທ ົ່ວໄປ ແມນ່ຂຶນ້ກບັພື້ນທ່ີຂອງການປກົຄອງ. ປດັໄຈເຫ່ົຼານີອ້າດຈະໄດ້
ກາໍນດົໄປຕາມລະບບົການປກົຄອງຫຼາຍກວາ່ອີງໃສທ່ດັສະນະຂອງນກັທ່ອງ
ທຽ່ວ.  
ໃຫ້ວາດພາບເຂດແດນຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ດວ້ຍການກາໍນດົຈດຸ ເພື່ ອເຮັດໃຫ້
ສາມາດປບັປ່ຽນໄດ.້  
ແຕນ່ກັທອ່ງທຽ່ວອາດຈະບ່ໍຮບັຮູຂ້ອບເຂດພາຍໃນໃດໜຶ່ ງຂອງຈດຸໝາຍປາຍ 
ທາງການທອ່ງທຽ່ວ ກງົກນັຂາ້ມເຂົາເຈົາ້ຈະສາ້ງຂອບເຂດຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ເອງ ໂດຍອງີໃສໝ່ວດຂອງປະສບົການທ່ີເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັ. 
ດ ັ່ງນ ັນ້ , ຂອບເຂດການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວປ່ຽນແປງຢູຕ່ະຫຼອດໂດຍອງີໃສຄ່ວາມຕອ້ງການຂອງ
ກຸມ່ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການສະໜອງຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມ.ີ 
ຖາ້ມກີານຮວ່ມມກືນັໃນແຕລ່ະຂງົເຂດຈະເປັນການສາ້ງກາລະໂອກາດທ່ີດໃີນ
ການດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ  

• ທາ່ນມຂີໍມ້ນູຫຍງັແດແ່ລວ້ກຽ່ວກບັພື້ນທ່ີ ທ່ີທາ່ນໄດກ້າໍນດົເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ? 

• ເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ຫຼື ເປັນສວ່ນໜຶ່ ງຂອງຈດຸເດນີທາງໄປ ຫຼື ຈາກ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? 

• ອນັໃດແມນ່ຄນຸລກັສະນະທາງດາ້ນວດັຖຸ (ທາໍມະຊາດ ຫຼື ມະນດຸສາ້ງຂຶ້ນ) ທ່ີເປັນ
ການເພີ່ ມ ຫຼື ຫຸຼດຄວາມດງຶດດູຂອງສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ 

• ອນັໃດແມນ່ຂໍມ້ນູທາງປະຫວດັສາດ (ທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ) ທີມກີຽ່ວກບັຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ 

ບນັດາແຫຼ່ງຂໍ້ມນູດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວອາດມາຈາກ: ອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ເຊ່ັນ: ກມົການທ່ອງທ່ຽວ, ກມົຊບັພະຍາກອນທາໍມະ 
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກມົພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ,່ ກະຊວງ ຖວທ, 
ກມົສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ ແລະ ອງົການທອ່ງທຽ່ວໂລກ.  
ແຫຼ່ງຂໍ້ມນູຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນແຫ່ງຊາດ, ປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ, ອງົການອະນລຸກັສດັປ່າ ແລະ ໜ່ວຍງານໂຍທາທິການ ແລະ 
ຂນົສ ົ່ງ, ໜວ່ຍງານຕດິຕາມ-ກວດກາຜນົກະທບົ.  
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ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ 

• ອນັໃດແມນ່ແຜນການ, ການສຶກສາວິໄຈ ຫຼື ຂໍ້ມນູທ່ີຕິດພນັກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 
- ຄ ົນ້ຄວ້າຫາບນັດາແຜນ ແລະ ບດົລາຍງານຕ່າງໆນາໍອາໍນາດການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ສນູກາງວາ່ມຫີຍງັກຽ່ວຂອ້ງກນັບ່ໍ 

• ມແີຜນພດັທະນາຊຸມຊນົ ຫຼື ແຜນຍດຸທະສາດທ່ີສະແດງເຖງິວໄິສທດັຂອງຊຸມຊນົບ່ໍ? 
• ມແີຜນພດັທະນາເສດຖະກດິບ່ໍ? 

- ມຂີະແໜງການອດຸສາຫະກາໍໃດແດທ່ີ່ນອນຢູໃ່ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ? 
- ການທອ່ງທຽ່ວມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງ ຫຼື ມແີນວທາງການສ ົ່ງເສມີຂະແໜງການອື່ ນໆ
ແນວໃດ? 

• ຖ້າສິ່ ງແວດລ້ອມ  ເປັນປ ັດໄຈຫຼກັຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ ຈະມກີານ
ບໍລິຫານ-ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ຈດັສນັເຂດກກັເກບັນ ໍາ້ ຫຼື ມຂີໍມ້ນູກຽ່ວ
ກບັຄວາມຍນືຍງົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງບ່ໍ? 

• ມບີນັດາຂໍກ້າໍນດົກດົລະບຽບໃນການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິໃດແດ ່ເຊິ່ ງມນັອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົໃນ
ດາ້ນບວກ ຫຼື ລບົຕ່ໍການທອ່ງທຽ່ວ?  

ໃຜແມນ່ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນ ຫຼື ໃຜມຄີວາມເຂົ້າໃຈຕ່ໍຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? 
• ໃຫພ້ິຈາລະນາເລືອກເອົາຊຸມຊນົທ່ີມຄີວາມຜກູພນັ ແລະ ມປີະຫວດັຕິດພນັກບັ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
• ຊຸມຊນົເຫ່ົຼານ ັນ້ອາດຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ ຕ ັງ້ແຕ່ກ ຸມ່ກິລາຈນົເຖິງກຸມ່

ວດັທະນະທາໍ ຫຼື ຈາກຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ. 
• ຊຸມຊນົເຫ່ົຼານ ັນ້ມວີໄິສທດັດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍ? 
• ທາ່ນມສີນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ ແລະ ມຍີດຸ

ທະສາດຂອງສນັຍາລກັນ ັນ້ບໍ? 

ຊອກປະເພດກດິຈະກາໍ, ຄວາມສນົໃຈ ຫຼື ຄນຸລກັສະນະທ່ີເຂົ້າກບັກດິຈະກາໍ, 
ສະພາບພື້ນທ່ີ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງເມອືງ. 
ສະພາບແວດລອ້ມທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງທ່ີມະນດຸສາ້ງຂຶນ້ສາມາດຊວ່ຍ
ເຮັດໃຫຊຸ້ມຊນົຂອງທາ່ນເປັນຊຸມຊນົໜາ້ສນົໃຈໄດ.້  
ວໄິສທດັຕອ້ງຖກືຜນັຂະຫຍາຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແຜນພດັທະນາຊຸມຊນົ ຫຼື 
ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຍດຸທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ.  

 
 
 

ແມນ່ໃຜມາຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ? 
• ໃຫເ້ບິ່ ງທາງດາ້ນປະຊາກອນນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ. 
• ນກັທອ່ງທຽ່ວມາຈາກໃສ? 

ຂໍ້ມ ູນກ ່ຽວກບັນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດຊອກຫາໄດ້ເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ ໂດຍ
ສະເພາະຂໍ້ມນູອອນລາຍ ຫຼື ຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ 
ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ. ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານສາມາດຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູ 
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• ເປັນຫຍງັພວກເຂົາຈຶ່ງມາທ່ີນີ?້ 
• ມຂີໍມ້ນູທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄອ່ງແລວ້ບ່ໍ? 

ມພີະນກັງານທ່ີມທີກັສະໃນການຮຽບຮຽງຂໍມ້ນູບ່ໍ? 
• ເລືອກເອົາກຸມ່ເປົ້າໝາຍເພື່ ອມາຊວ່ຍໃນການດາໍເນນີການຊອກຂໍມ້ນູ ແລະ ສກຶ

ສາວໄິຈສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາຕອ້ງການໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

• ພວກເຂົາມເີວລາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູບ່ໍ? 

ຕອ້ງມກີານກວດສອບທາງທກັສະເພື່ ອປະເມນີຄວາມສາມາດ ຂອງທີມງານ 
ແລະ ເພື່ ອຊອກຫາຊອ່ງຫວາ່ງຖາ້ມ.ີ ອາດມອີງົ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີສາມາດຊວ່ຍ 
ເຫຼືອໃນເລື່ ອງດ ັງ່ກາ່ວ. ມະຫາ ວທິະຍາໄລ ແລະ ວທິະຍາໄລກສໍາມາດໃຫ້
ຂໍມ້ນູ ຫຼື ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການສກຶສາວໄິຈໂຄງການຕາ່ງໆ.  

 ແມນ່ໃຜແມນ່ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼກັໃນການພດັທະນາ,ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? 

• ໃຜທ່ີທາ່ນຕອ້ງການຢາກຮວ່ມມນືາໍ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຂ້ໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງການເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານ
ປະຕິບດັຂ ັນ້ຕອນຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? 

• ກາໍນດົປະເພດ ແລະ ລະດບັຂອງການມສີວ່ນຮວ່ມ. 
• ທ່ານສາມາດເລືອກຮວ່ມກນັເພື່ ອເອົາບກຸຄນົອື່ ນ ຫຼື ຜູທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນມາຊວ່ຍ

ໄດບ່ໍ້? 
• ຖາ້ມ,ີ ພວກເຂົາເຈົາ້ແມນ່ໃຜ, ພວກເຂົາເຈົາ້ມຄີວາມຕອ້ງການແນວໃດ ຫຼື ໄດ້

ຖກືຮບັໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະບວນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍ? 
   

ທ່ານຈະຕອ້ງກາໍນດົຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມຫລກັຜ່ານຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆ. ຮາ່ງລາຍຊື່
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູທ່ີໜາ້ເຊື່ ອຖ ືຫຼື ຂໍມ້ນູຫນວ່ຍງານທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເບຶອ້ງຕ ົນ້. 
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ຜະລິດຕະພນັ ຈດຸໝາຍປາຍທາງທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ ປດັຈບຸນັໄດນ້າໍສະເໜີຜະລິດຕະພນັ ແລະ 
ປະສບົການໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວຄແືນວໃດ ? 
ທາ່ນສາມາດລວບລວມຂໍມ້ນູໂດຍຕອບຄາໍຖາມຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 

• ປດັຈບຸນັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນໄດນ້າໍສະເໜີຜະລິດຕະພນັ
ໃດແດ?່ 

• ມຜີະລິດຕະພນັໃດແດທ່ີ່ເປັນເອກກະລກັສະເພາະ? 
• ຜະລິດຕະພນັ ຫຼື ປະສບົການທ່ີມຕີງົກບັວໄິສທດັ ແລະ ຄນຸຄາ່ຂອງທ້ອງຖິ່ ນ

ນ ັນ້ບ່ໍ? 
• ສນັຍາລກັທ່ີກາໍນດົໄວ ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ

ຂອງທາ່ນບ່ໍ? 
• ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການສະເພາະຫຍງັແດທ່ີ່ສາມາດສະໜອງໄດ?້ 
• ຜະລິດຕະພນັດ ັ່ງກາ່ວສອດຄອ່ງກບັຄວາມຈາໍເປັນ/ຄວາມຕອ້ງການຂອງກຸມ່

ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍບ່ໍ? 

ການດາໍເນນີການກວດກາຜະລິດຕະພນັອາດເປັນພນັທະທ່ີເສຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສງູ
ດ ັງ່ນ ັນ້, ທາ່ນສາມາດຮຽບຮຽງຂໍມ້ນູຈາກຂໍມ້ນູຂອງສະພາບທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ປ້ຶມ
ລວບລວມຂໍ້ມນູທຸລະກດິ, ຂໍ້ມນູຂອງສະມາຊິກອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ແລະ ຕວົແທນຈາໍໜາ່ຍການທອ່ງທຽ່ວ.  
ນອກຈາກນີ,້ ຂໍມ້ນູທ່ີລງົໂຄສະນາຜາ່ນທາງອອນລາຍກແໍມນ່ອີກທາງໜຶ່ ງທ່ີ
ໄດຮ້ບັຜນົດ ີເພື່ ອນາໍສະເໜີຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງ
ທຽ່ວ.  
 

ຜນົໄດຮ້ບັ  ທ່ານຈະໄດແ້ນວຄວາມຄິດທ່ີເຫັນແຈງ້ຂຶນ້ຕຶ່ ມຈາກຂໍມ້ນູ ແລະ ຄາໍຖາມຂາ້ງເທິງ ເພື່ ອ
ນາໍໄປຜນັຂະຫຍາຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຂ ັນ້ຕອນ ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ທ່ານຍງັຈະສາມາດເຫັນໄດ ້ຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຊອ່ງ
ຫວາ່ງ. 

ສາ້ງຫອ້ງສາໍລບັເກບັມຽ້ນເອກະສານ ແລະ ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ທ່ີມໃີນປດັຈບຸນັໃຫ້
ເປັນລະບບົເພື່ ອເປັນບ່ອນສະໜອງຂໍ້ມນູໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ. ເອກະສານ
ດ ັງ່ກາ່ວຈະເປັນແຫຼງ່ຂໍມ້ນູໃນການວາງແຜນພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຕ່ໍໄປ. 
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v ການປຶກສາຫາລືເພື່ ອວາງແຜນພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ   
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ການປຶກສາຫາລືເພື່ ອວາງແຜນ ໝາຍເຖງິການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ ຂອງທກຸ

ຄນົໃນຊຸມຊນົ ເພື່ ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ແລະ ແນວຄວາມຄິດກຽ່ວກບັການສາ້ງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມຄີວາມຍືນຍງົ, ກາໍນດົນາໍກນັວາ່ມຫີຍງັແດທ່ີ່ຈະ

ສະໜອງໃຫນ້ກັທອງທຽ່ວ ແລະ ມຄີນຸຄາ່ຄແືນວໃດ, ເຊິ່ ງຄນຸຄ່າ່ດ ັງ່ກາ່ວຈະເປັນໂຕ

ກາໍນດົວໄິສທດັ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັການທ່ອງທ່ຽວ. ມນັສາມາດຊວ່ຍ

ການຕດັສິນໃຈໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ. ປກົກະຕິແລວ້, ວໄິສທດັ ແລະ ຄນຸຄາ່ຕາ່ງໆຂອງຊຸມຊນົ/ທອ້ງຖິ່ ນ

ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຖກືກາໍນດົຂຶນ້ແລວ້ໂດຍພາກລດັ ຫຼື ອາໍນາດການປກົຄອງທ້ອງຖິ່ ນ 

ຕອນທ່ີມກີານວາງແຜນເພື່ ອພດັທະນາທ້ອງຖິ່ ນ, ວດັທະນະທາໍ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼື 

ເສດຖະກິດ. ພຽງແຕ່ຜນັຂະຫຍາຍວິໄສທດັ ແລະ ຄຸນຄາ່ເຫຼ ົ່ານີ້ໃຫ້ເຂົ້າກບັການ

ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວເທ່ົານ ັນ້ ໂດຍທ່ີບ່ໍກາໍນດົຂຶນ້ໃໝ ່ເພື່ ອບ່ໍໃຫມ້ນັຊ ໍາ້ຊອ້ນໃນ

ຂ ັນ້ຕອນ ຫຼື ຂດັກບັວິໄສທດັຂອງທ້ອງຖິ່ ນ. ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັແມນ່ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້
ການທອ່ງທຽ່ວສາມາດຜນັຂະຫຍາຍໄປສູກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວໄິສທດັຂອງທອ້ງຖິ່ ນ

ໃນອະນາຄດົ. 
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ທິ ດ ສ ະດີຂ ອ ງກ ານ
ພ ັດ ທ ະນ າ ,ສ ົ່ ງ ເສີ ມ 
ແລ ະ  ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງຈຸດ  
ໝາຍປາຍທາງການ 
ທອ່ງທຽ່ວ 
 

ຕາຕະລາງການວາງແຜນ 

ກອບວຽກຂອງການພດັທະນາ,ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ການປຶກສາຫາລືເພື່ ອວາງແຜນພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຄາໍຖາມ ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດເກບັກາໍໄດ/້ກດິຈະກາໍຕາ່ງ 

ຂ ັນ້ຕອນ ມວີທີິການໃດແດທ່ີ່ພວກເຮົານາໍໃຊເ້ພື່ ອອາໍນວຍໃຫແ້ກຂ່ະບວນການວາງແຜນພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? 
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມນູທ່ີທ່ານເກັບລວບລວມຈາກການນາໍໃຊຕ້າຕະລາງຂໍ້ມນູ ຈະຊວ່ຍໃນ
ການປະເມນີວາ່ທາ່ນສາມາດໃຊແ້ຜນທ່ີມໃີນປດັຈບຸນັພອ້ມເອກະສານຕາ່ງໆ ທງັເປັນການ
ລະບຊຸອ່ງຫວາ່ງໃນຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ. 

• ມວີໄິສທດັຂອງຊຸມຊນົບໍ? ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວໄດປ້ະກອບສວ່ນແນວໃດ? ຊຸກຍູ ້
ແນວໃດ, ເພີ່ ມມນູຄາ່ແນວໃດ?  

• ມກີານກາໍນດົສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັບ່ໍ ແລະ ມກີານລະບຄຸນຸຄາ່ຄແືນວໃດ?  
- ທ່ານມແີຜນການແນວໃດເພື່ ອນາໍໃຊວ້ິໄສທດັ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີເປັນ

ເອກະລກັ ເຂົ້າໃນຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນຈດຸໝາຍປາຍທາງ?  
• ຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທາ່ນຢູໄ່ລຍະໃດຂອງວງົຈອນຊວີດິຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ? 
• ຂະໜາດ ແລະ ລະດບັຂອງການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍເສດຖະກດິ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ? 
• ລະດບັການວາງແຜນຕອ້ງການຫຍງັແດ ່ເພື່ ອກາໍນດົຮບູແບບທ່ີເໝາະສມົເພື່ ອ

ສາ້ງຈດຸໝາຍປາຍທາງຂອງທາ່ນ? 
Ø ໄດມ້ກີານວາງແຜນອນັໃດແດແ່ລວ້ ທ່ີທາ່ນສາມາດນາໍມາໃຊໃ້ນການຮາ່ງແຜນ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? 

 
ສງັລວມຂໍ້ມນູທ່ີເປັນພື້ນຖານ ແລະ ນາໍມາວິເຄາະສະພາບການ
ຂອງພື້ນທ່ີເພື່ ອວາງກລໍະນຕີາ່ງໆໃນປດັຈບຸນັ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນຂ ັນ້
ຕອນທາໍອດິຂອງການວາງແຜນ. 
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Ø ແຜນການດ ັງ່ກາ່ວຍງັມຊີອ່ງວາ່ງຫຍງັແດ ່ແລະ ແມນ່ໃຜ ທ່ີຈະເປັນຜູ້
ປບັປງຸໃຫສ້ມົບນູ, ຈະມວີທີິແນວໃດ ແລະ ຕອ້ງໃຫສ້າໍເລັດເມ ື່ອໃດ? 

ສະຖານທ່ີ ອນັໃດແມນ່ຂອບເຂດການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະໜາດ ແລະ ລະດບັການທອ່ງທຽ່ວໃນ
ປດັຈບຸນັ? 
ການຂະຫຍາຍຕວົດ ັງ່ກາ່ວສອດຄອ່ງກບັວໄິສທດັແນວໃດ? 
ມຜີນົກະທບົໃດແດທ່າງດາ້ນສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງການຂະ 
ຫຍາຍຕວົດ ັງ່ກາ່ວ? 
ປດັໄຈໃດແດທ່າງດາ້ນການວາງແຜນສາໍລບັໂຄງລາ່ງທ່ີຕອ້ງພິຈາລະນາ? 

ຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆທ່ີຕອ້ງການທງັເລື່ ອງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ 
ກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ແຜນການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 

ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ມໃີຜແດທ່ີ່ຈາໍເປັນຕອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂ ັນ້ຕອນການວາງແຜນຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ? 
ທາ່ນມພີນັທະແນວໃດຕ່ໍກບັການເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ, ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ຜູຈ້ດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະບວນການວາງແຜນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ສາ້ງຂໍມ້ນູ, ຈາກຕາຕະລາງຂໍມ້ນູ ແລະ ຈາກປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ, 
ຜູນ້າໍຊຸມຊນົ ແລະ ຜູທ່ີ້ມບີດົບາດໃນຊຸມຊນົ  
 

ປະເພດຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວໃນປດັຈບຸນັຕອບສະໜອງຜນົປະໂຫຍດທ່ີຄຸມ້ຄາ່ໃນການ
ລງົທຶນ ສາໍລບັຂະຫນາດ ແລະ ລະດບັຂອງການທອ່ງທຽ່ວປດັຈບຸນັບ່ໍ? 

• ຄວນມກີານປ່ຽນແປງປະເພດ ຫຼື ກຸມ່ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ອນັໃດຄປືດັໄຈນາໍໄປ
ສູກ່ານປ່ຽນແປງ (ເຊ່ັນຕວົຢາ່ງ ຄວາມຕອ້ງການ ຫຼື ການຕອບສະໜອງທ່ີເປັນ
ຕວົນາໍພາໄປສູຄ່ວາມປ່ຽນແປງ) ໃນອະນາຄດົ ຫຼື ບ່ໍ? 

• ແມນ່ປະເພດ ຫຼື ລະດບັການລງົທຶນໃດເປັນປດັໄຈ ທ່ີຕອ້ງການໃນການສາ້ງ 
ແລະ ຮກັສາການປ່ຽນແປງ? ແມນ່ໃຜຈະຊອກຫາຄວາມປ່ຽນ ແລະ ມຄີວາມ
ຍນືຍງົບ່ໍ? 

• ທາ່ນຈະສື່ ສານກບັນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຊຸມຊນົແນວໃດ? 
• ມຂີໍມ້ນູ ແລະ ຂາ່ວສານຫຍງັແດທ່ີ່ຈະແຈງ້ໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຊຸມຊນົຮບັຮູ້

ນາໍ? 

ທ່ານອາດສາມາດເຂົ້າເຖງິຂໍມ້ນູຄນຸລກັສະນະຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ 
ຫຼື ເອກະສານທ່ີເປັນຍຸດທະສາດ ເຊ່ັນ: ກວດເບິ່ ງປະສບົການ
ເພື່ ອຮູຈ້ກັປະຫວດັຄວາມເປັນມາ. ສກຶສາເລື່ ອງນີກ້ບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ
ຈາກພາກອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຜູ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ. ອີງຕາມອງົປະກອບຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ 

ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ (ໜ້າທີ 27) 
ເພື່ ອຊອກວິທີການທ່ີເໝາະສມົທ່ີສຸດສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 
 

ທາ່ນມທີີມງານ ແລະ ທກັສະໃດແດເ່ພື່ ອຊວ່ຍໃນການວາງແຜນ? ການປະເມນີ-ກວດເບິ່ ງທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດ 
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• ຖາ້ມທີກັສະ/ຊອ່ງຫວາ່ງດາ້ນຄວາມສາມາດ ທາ່ນຈະເຮັດແນວໃດເພື່ ອປບັປງຸ
ແກໄ້ຂ? 

 

ໃຜເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງທາ່ນ ແລະ ເຂົາເຈົາ້ມພີາລະບດົບາດແນວໃດ?  ອງີຕາມຕາຕະລາງຂໍມ້ນູ/ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 
 
 
 
ຜະລິດຕະພນັ 

ປດັຈບຸນັໄດສ້ະໜອງຜະລິດຕະພນັຫຍງັແດ?່ 
• ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການທ່ີມໃີນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ແມນ່ແທດເໝາະກບັຕະຫຼາດປດັຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົບ່ໍ?  

ກວດເບິ່ ງຄນືຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການ. 
ດາໍເນນີການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 

• ພວກເຮົາຈະຮກັສາ ຫຼື ປ່ຽນແປງຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການທ່ີສະໜອງ
ໄດຄ້ແືນວໃດເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ? 

ສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 

ຜນົໄດຮ້ບັ  ຕາຕະລາງການວາງແຜນນີຈ້ະຊີທິ້ດທາງໃຫແ້ກທ່າ່ນໂດຍຜາ່ນຂ ັນ້ຕອນຂອງການພດັ 
ທະນາ ຫຼື ກວດກາຄນືຂ ັນ້ຕອນຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນທ່ີມຢີູ.່ 
 
 

ພດັທະນາ ຫຼື ມພີນັທະຕ່ໍແຜນພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຄກືານປະສມົປະສານຂ ັນ້
ຕອນ ແລະ ບນັດາຄາໍຖາມຕາ່ງໆຢູໃ່ນຕາຕະລາງການວາງແຜນ 
ແລະ ນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູຈາກຕາຕະລາງຂໍມ້ນູ ເພື່ ອກາໍນດົຍດຸທະສາດ
ແລະ ການປະຕບິດັ. ຮກັສາຂໍມ້ນູທງັໝດົນີໄ້ວເ້ພື່ ອປະເມນີຜນົຄນື
ເປັນແຕລ່ະໄລຍະ 12 ຫາ 18 ເດອືນ ຕະຫຼອດໄລຍະທ່ີແຜນມ ີ
ຜນົສກັສດິ  
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ການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ການພດັທະນາໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວສາມາດຜນັຂະຫຍາຍໄປສູກ່ານຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັວໄິສທດັຂອງທອ້ງຖິ່ນໃນອະນາຄດົ. 

ການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແມນ່ການສາ້ງ ແລະ 
ຮກັສາໄວປ້ະສບົການຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ກບັຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວທ່ີສາມາດ
ຂາຍໄດ ້ແລະ ການບໍລິການຕາ່ງໆ ເພື່ ອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ
ການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ພອ້ມທງັອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເດີນທາງ ແລະ ພກັເຊົາຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃດ
ໜຶ່ ງ. ຕາມທ່ີໄດປ້ະຕບິດັກນັມາ, ເປົ້າໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ອງີໃສຊ່ບັພະຍາກອນແລະ
ຜະລິດຕະພນັທ່ີມ.ີ ແຕປ່ດັຈບຸນັກມໍແີນວໂນມ້ຫຼາຍຂຶນ້ທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວຈະມຄີວາມເພິ່ ງ
ພໍໃຈຈາກປະສບົການທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະ ແລະ ປະສບົການທ່ີສາມາດຕື່ ມເຕັມ
ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສິ່ ງດ ັ່ງກາ່ວເປັນປດັໄຈທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຈດຸໝາຍປາຍທາງໃດໜຶ່ ງ
ຮກັສາລະດບັຂອງຕນົ ແລະ ສາ້ງຄວາມຊງົຈາໍໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ.   

ບນັດາປະສບົການທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ສາມາດພດັທະນາໄດ້
ຈາກປດັໄຈອື່ ນ ນອກຈາກຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີໄດເ້ຄຍີສະໜອງມານ ັນ້. 
ປດັໄຈຕາ່ງໆເຫ່ົຼານ ັນ້ ອາດເປັນການສາ້ງໂອກາດໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວມປີະສບົການໃນ
ການໄປທ່ຽວຊມົທິວທດັທາໍມະຊາດ, ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ, ວຖິກີານດາໍລງົຊວີດິ, ວດັ 
ທະນະທາໍ ແລະ ອາຫານ-ການກນິ ຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ, ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຊື່ ອ
ໝ ັນ້ ແລະ ປະສບົການທ່ີດີໃຫ້ແກນ່ກັທ່ອງທ່ຽວ ດ ັ່ງນ ັນ້, ຈະຕອ້ງຮບັປະກນັການ
ລງົທຶນພດັທະນາໂຄງລາ່ງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການທອ່ງ
ທ່ຽວຂະຫນາດນອ້ຍສາກອ່ນແທນທ່ີຈະລໍຖາ້ການພດັທະນາຂະໜາດໃຫຍເ່ລີຍເຊ່ັນ: 
ເສັ້ນທາງຄມົມະນາຄມົ, ສະຖານທ່ີພກັແຮມ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງ. 
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ທິດສະດກີານ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

ຕາຕະລາງການພດັທະນາ 

ກອບໜາ້ວຽກການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ການນາໍໃຊທິ້ດສະດ ີເພື່ ອເປັນທິດທາງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ໝາຍເຫດ: ການເອົາຂໍມ້ນູຈາກຕາຕະລາງຂໍມ້ນູ ແລະ ການວາງແຜນ ຈະຊວ່ຍໃນການປະເມນີ ຊອ່ງຫວາ່ງໃດແດທ່ີ່ມໃີນການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

 
 
 
 

ຂ ັນ້ຕອນ 

ຄາໍຖາມ ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດເກບັກາໍໄດ/້ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ 

ທາ່ນມແີຜນການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການສາ້ງປະສບົການໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງ
ທ່ຽວ ເພື່ ອເປັນທິດທາງໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນພື້ນທ່ີນີ້
ບ່ໍ?  
ແຜນດ ັງ່ກາ່ວຄວນຈະປະກອບມໜີາ້ວຽກດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
ຂໍມ້ນູອນັໃດແດ ່ທ່ີທ່ານສາມາດນາໍໃຊເ້ພື່ ອປະເມນີຜນົລະດບັປດັຈບຸນັຂອງການພດັ
ທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? 
ທາ່ນຕອ້ງການທ່ີຈະມຂີໍມ້ນູຈາກຫຼາຍແຫຼງ່ອກີບ່ໍ ເພື່ ອດາໍເນນີການປະເມນີຜນົບ່ໍ? 
ມກີານຕອບສະໜອງຜະລິດຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີພຽງພໍບ່ໍ ແລະ ການຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານບ່ໍ? 
• ມຂີ ັນ້ຕອນອນັໃດແດທ່ີ່ໄດນ້າໍໃຊເ້ພື່ ອປະເມນີຜນົຢູ່ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງການ

ທອ່ງທຽ່ວ? 
• ຊອ່ງຫວາ່ງ ທາງດາ້ນຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ປະສບົການຂອງນກັ

ທອ່ງທຽ່ວ ມຢີູໃ່ສແດ?່ 
• ການບໍລກິານຕ່ໍກບັນກັທອ່ງທຽ່ວໄດຕ້າມລະດບັມາດຕະຖານ ຫຼື ບ່ໍ? 
• ອນັໃດແມນ່ໂອກາດຫຼກັຂອງການທອ່ງທຽ່ວ ໃນການພດັທະນາ ໃນອະນາຄດົ? 
• ໂຕວດັແທກໃດຄວນຖກືນາໍໃຊເ້ພື່ ອວດັແທກຂະໜາດ ແລະ ລະດບັຂອງການ

ພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? 
• ອນັໃດແມນ່ອນັດບັຂອງຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍທ່ີຕອ້ງການຢາກໃຫ້ຂະຫຍາຍຕວົ/ 

ການກວດຄນືຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 
ການວິເຄາະຈດຸດີ, ຈດຸອອ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍ ຫຼື ການວິເຄາະສະ 
ພາບປດັໄຈທາງດາ້ນມະຫາພາກເຊ່ັນ: ການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ເທັກ
ໂນໂລຊ.ີ 
ການກາໍນດົຍດຸທະສາດ ຫຼື ການວາງແຜນດາ້ນໂອກາດທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 
ຂໍມ້ນູ ຕວົເລກ ຫຼື ບດົລາຍງານກຽ່ວກບັຄວາມພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 
ແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໂດຍ EDO’s or RDA’s 
ວິໄສທດັຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຍດຸທະສາດ ການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນ
ເອກະລກັ  
(ເບິ່ ງຄວາມໝາຍເພີ່ ມເຕີມໃນຕາຕະລາງອງົປະກອບຂອງການພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ) 
 



30	
	

ຂອບເຂດ/ ລກັສະນະ ມຫີຍງັແດ?່ 
• ມອີງົກອນຫຼືຜ ູລ້ິເລີ່ ມອື່ ນໃດແດ ່ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ

ການທອ່ງທຽ່ວ ຫຼື ການພດັທະນາທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ. 
ການຂະຫຍາຍຕວົດ ັງ່ກາ່ວຊີບ້ອກເຖງິການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໄລຍະການພກັແຮມ, ຄາ່ໃຊ້
ຈາ່ຍ, ລາຍຮບັ ຫຼື ເປັນຄາ່ສະເລຍ່ຂອງທງັໝດົອງົປະກອບທ່ີກາ່ວມານີບ່ໍ້?  
•  ຈະບນັລຜຸນົໄດຮ້ບັດ ັງ່ກາ່ວນີຄ້ແືນວໃດ? ຈະມກີານວດັແທກຄແືນວໃດ? 
ລະດບັຂອງການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວນີ ້ເໝາະສມົກບັວໄິສທດັ
ຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນສນັຍາລກັ ຫຼື ບ່ໍ? 

ສະຖານທ່ີ ອນັໃດເປັນທ່າແຮງຂອງຊບັພະຍາກອນທາງໂຄງສາ້ງຂະແໜງການ ຫຼື ກດິຈະກາໍ
ຕາ່ງໆ ທ່ີມກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັການທອ່ງທຽ່ວ?  
ອນັໃດແມນ່ປດັໄຈ ຂອງການວາງແຜນທາງໂຄງສາ້ງ, ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼື ດາ້ນ
ມລໍະດກົດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ?  

ທບົທວນຄນືແຜນ ໂອກາດດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດການພດັ 
ທະນາ.  
ຄ ົນ້ຄວາ້ເອກະສານກຽ່ວກບັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງແຫຼງ່ຊບັພະຍາ 
ກອນທາງທາໍມະຊາດ. 

ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ແມນ່ໃຜທ່ີຈາໍເປັນຕອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ທາ່ນຈະປະສານງານກບັເຂົາເຈົາ້ຄແືນວໃດ? 
ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ/ ຄວາມສນົໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ຈະປະກອບສວ່ນໃນການຕອບ   
ສະໜອງຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍ?  

ມຂີໍມ້ນູລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ ຂໍມ້ນູຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

ອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວກາ້ວໜາ້ ເຫັນໄດຊ້ດັເຈນບ່ໍ? 
ອດຸສາຫະກາໍທອ່ງທຽ່ວມ ີລະດບັການບໍລິການລກູຄາ້ ການຕອບສະໜອງລະດບັການ
ບໍລິການລກູຄາ້ ທ່ີສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ຫຼື ບ່ໍ? 
ປະເພດຂອງຕະຫຼາດ/ນກັທອ່ງທຽ່ວປດັຈບຸນັ ສາມາດໃຫຜ້ນົຄຸມ້ຄາ່ກບັການລງົທຶນສາໍ
ລບັຂະຫນາດ ແລະ ລະດບັຂອງການທອ່ງທຽ່ວໃນປດັຈບຸນັບ່ໍ?  
ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານປ່ຽນແປງໃນອະນາຄດົເພື່ ອຕອບສະໜອງການເຕີບໂຕ
ຂອງກຸມ່ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍບ່ໍ? 
ອນັໃດແມນ່ປດັໄຈທ່ີຈະນາໍໄປສູກ່ານປ່ຽນແປງ ເຊ່ັນ: ຕວົຢ່າງ ຄວາມຕອ້ງການ ຫຼື 

ທບົທວນຄນືຢາ່ງເປັນປກົກະຕປິະເພດ ນກັທອ່ງທຽ່ວ/ຂໍມ້ນູຕວົເລກຄວາມພໍໃຈ ຫຼື 
ເອກະສານດາ້ນຍດຸທະສາດຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການກວດເບິ່ ງຄືນດາ້ນປະສບົການນກັ
ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມຄີວາມຄືບໜ້າ. ໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງໄດເ້ຂົ້າມາມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະໃນອດຸສາ 
ຫະກາໍທອ່ງທຽ່ວ 
ຖາ້ຫາກວາ່ມຊີອ່ງຫວາ່ງດາ້ນຂໍມ້ນູ ຈ ົງ່ທບົທວນຄນືຕາຕະລາງອງົປະກອບ ຂອງ
ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ເພື່ ອ
ຊອກເບິ່ ງວທີິທ່ີເໝາະສມົສາໍລບັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ.   



31	
	

ການຕອບສະໜອງ? 
ອນັໃດແມນ່ຍດຸທະສາດ ຫຼື ການລິເລີ່ ມເພື່ ອບນັລເຸປົ້າໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງນ ັນ້? 
ອນັໃດແມນ່ປະເພດ ແລະ ລະດບັຂອງແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນ ຫຼື ການລງົທຶນທ່ີມ ີ
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ເພື່ ອການລິເລີ່ ມ ແລະ ຮກັສາການປ່ຽນແປງ?  
ແມນ່ໃຜເປັນຜູດ້າໍເນນີການ ແລະ ເຮັດໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ? 
 
ແມນ່ໃຜເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? (ອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ໃດ ແລະ ບກຸຄນົໃດ?) 
ໄດມ້ກີານຍອມຮບັພາລະບດົບາດ ແລະ ສາຍພວົພນັ ກບັການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຫຼື ບ່ໍ?  
ຜູ້ຮບັຜິດຊອບມທີກັສະ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ເຄືອຂາ່ຍເພື່ ອບນັລຸເປົ້າໝາຍຂອງ
ວຽກງານບ່ໍ? 

ກວດຄນື/ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທກັສະ 

ໃຜແມນ່ພາກສວ່ນຫຼກັໃນການພດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ? ອງີຕາມຕາຕະລາງຂໍມ້ນູ ແລະ ການວາງແຜນ /ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

ຜະລິດຕະພນັ 
 

ຜະລິດຕະພນັຫຍງັທ່ີນາໍສະເໜີໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ຜະລິດຕະພນັນ ັນ້ ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ຫຼື ບ່ໍ?  
• ອນັໃດແມນ່ແນວຄວາມຄດິລິເລີ່ ມທ່ີທາ່ນສາມາດນາໍມາໃຊເ້ພື່ ອຮກັສາຜະລິດຕະ

ພນັ ແລະ ປະສບົການທ່ີນາໍສະເໜີແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວເພື່ ອຮບັປະກນັວາ່ຜະລິດຕະ
ພນັ ແລະ ປະສບົການເລ່ົານ ັນ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ 
ຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົ.  
§ ໃຫພ້ິຈາລະນາປະເດັນຕາ່ງໆລຸມ່ນີ ້

o ຜະລິດຕະພນັທ່ີມໃີນປດັຈບຸນັ ແລະ ປະສບົການທ່ີສະເໜີໃຫແ້ກນ່ກັ
ທອ່ງທຽ່ວຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານປບັປງຸຢູເ່ລື້ອຍໆບ່ໍ?  

o ລະດບັ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການລກູຄາ້ສາມາດສະໜອງຄວາມຄາດ
ຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ຫຼື ບ່ໍ? 

o ການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການຢາ່ງພຽງພໍບ່ໍ? 

ກວດຄນືຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການສາ້ງປະສບົການ 
ການສກຶສາວໄິຈຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 
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o ການນາໍສະເໜີຂໍ້ມນູມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຄຸນຄາ່
ຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັບ່ໍ? 

§ ປະເດັນຕາ່ງໆຂາ້ງເທິງນີຈ້ະເຮັດດວ້ຍວທີິທາງແນວໃດ? 
• ກດິຈະກາໍການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັຂອງທ່ານ ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັວິໄສ

ທດັ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ຫຼື ບ່ໍ? 
ຜນົໄດຮ້ບັ 

 
ຕາຕະລາງການພດັທະນາຈະເປັນທິດທາງໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂ ັນ້ຕອນການ
ພດັທະນາຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ 

ທບົທວນຄນືແຜນ ແລະ ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການສາ້ງປະສບົ
ການເປັນປະຈາໍເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄບືໜາ້ ຜນົສາໍເລັດຂອງການນາໍໃຊ້
ເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ  
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ການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ຈດຸປະສງົການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ເພື່ ອ: 

ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການຮບັຮູຂ້ອງນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່ໍກບັຈດຸ  
ໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຜະລິດຕະພນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

Ø ສື່ ສານກບັນກັທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງຊດັເຈນ ແລະ ມປີະສດິທິພາບ ເພື່ ອທາໍຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກຽ່ວກບັຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂົາເຈົາ້. 

Ø ສື່ ສານຄວາມເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ແລະ ຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນທ່ີຕ ັງ້ຍຸດທະສາດ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ ໃຫ້ນກັ
ທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັຮູກ້ອ່ນທ່ີນ ັກັທອ່ງທຽ່ວຈະເຂົ້າມາຢຽ້ມຢາມ ແລະ ໃນຂະນະ
ທ່ີເຂົາເຈົາ້ເຂົ້າມາຢຽ້ມຢາມຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  

Ø ພດັທະນາ ແລະ ສື່ ສານວໄິສທດັ ແລະ ຄນຸຄາ່ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ  
ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜາ່ນການໃຫຂ້ໍຄ້ວາມຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ
ຢາ່ງຊດັເຈນ ເຊິ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນວທີິທ່ີທາ່ນຈະຂາຍ ແລະ ການໂຄສະນາ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ ແລະ ນາໍສະເໜີຜະລິດຕະພນັ
ອອກສູຕ່ະຫຼາດ.  
ການເຮັດກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດນ ັນ້, ສິ່ ງສາໍຄນັແມນ່ຈະຕອ້ງມກີານ

ສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທ່ີກ ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ກບັປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອ
ຮບັປະກນັວາ່ ການທ່ອງທ່ຽວຍງັມຈີດຸສຸມສະເພາະ. ກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດ
ແບບດ ັງ່ເດມີ, ແບບອເີລັກໂຕຼນກິ ແລະ ແບບສື່ ສງັຄມົອອນລາຍ ນາໍໃຊເ້ພື່ ອດງຶດດູ 
ແລະ ແຈງ້ໃຫນ້ກັທ່ອງທ່ຽວ ຮວມທງັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໄດຊ້າບຂໍມ້ນູຜະລິດຕະ
ພນັ ແລະ ການບໍລິການ ເຊິ່ ງອາດລວມມງີານເທດສະການຕ່າງໆ ແລະ ຜ່ານ
ກດິຈະກາໍການປະຊາສາໍພນັ ເຊິ່ ງເປັນວທີິການໃນການເພີ່ ມການຮບັຮູ ້ແລະ ເປັນຍດຸ
ທະສາດການມສີ່ວນຮວ່ມອີກດວ້ຍ. ສິ່ ງສາໍຄນັແມນ່ການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນ
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ອດຸສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້ອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະ ທາງລບົຕ່ໍກບັ
ພາບພດົຂອງສນັຍາລກັທ່ີີເປັນເອກກະລກັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວໄດ.້  

ໃຫຈ້າໍໄວວ້າ່, ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດການທອ່ງທຽ່ວຈາກທດັສະນະຂອງຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວແມນ່ເປັນຄຖືະໜນົທ່ີມ ີ2 ຊອ່ງທາງ ໂດຍມຈີດຸປະສງົ
ສມຸໃສຜ່ ູຮ້ບັຂາ່ວສານທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ທງັສອງກລໍະນນີີທ້່ານຕອ້ງມ ີ
ການຮບັປະກນັວາ່ຜູຮ້ບັຂາ່ວສານໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ມຄີວາມສາມາດສະທອ້ນກບັ 
ແລະ ໃຫຄ້າໍຄດິເຫັນສະທອ້ນກບັຫາທາ່ນໄດ ້ຄ:ື  

Ø ການສື່ ສານພາຍນອກແມນ່ການສື່ ສານກບັລກູຄາ້ເພື່ ອດງຶດດູຄວາມສນົໃຈ 
ແລະ ໃນທ່ີສດຸເຂົ້າເປົ້າໝາຍທາງທລຸະກດິກຄໍກືານຢຽ້ມຢາມ.  

Ø ການສື່ ສານພາຍໃນແມນ່ການຮບັປະກນັ ໃຫ້ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ 
ປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ຮບັຮູຕ່ໍ້ກບັການທ່ອງທ່ຽວ ຮວມ
ເຖງິຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ ໃນທອ້ງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົາ້.  
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ທິດສະດກີານພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວ 

ຕາຕະລາງການສື່ ສານ 

ກອບໜາ້ວຽກການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ນາໍໃຊທິ້ດສະດ ີເພື່ ອເປັນທິດທາງໃນການບນັລໝຸາກຜນົຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ໝາຍເຫດ: ຂໍມ້ນູຈາກຕາຕະລາງຂໍມ້ນູ ແລະ ການວາງແຜນ ຄວນເປັນຕວົກາໍນດົກດິຈະກາໍດາ້ນການຕະຫຼາດ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຄາໍຖາມ ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດເກບັກາໍໄດ/້ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ 

 
ຂ ັນ້ຕອນ 

ທາ່ນມແີຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ແຜນການສື່ ສານທາງການຕະຫຼາດ ເພື່ ອເປັນແນວທາງໃນການ
ປະຕບິດັວຽກງານໃນພື້ນທ່ີຂອງທາ່ນ ຫຼື ບ່ໍ? 
ທາ່ນມຍີດຸທະສາດທາງດາ້ນສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັບ່ໍ? 
• ຍດຸທະສາດດ ັງ່ກາ່ວມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັວໄິສທດັຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນຄແືນວໃດ? 
• ຍດຸທະສາດດ ັງ່ກາ່ວມກີານພວົພນັກບັສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງທ້ອງຖິ່ ນ ຫຼື ພາກຄື

ແນວໃດ (ດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພນັຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເຊ່ັນ: ອາຫານ, 
ເຫ້ົຼາແວງ)? 

• ທ່ານມຂີ ັນ້ຕອນການສື່ ສານຄືແນວໃດເພື່ ອຮບັປະກນັຂໍ້ຄວາມຂອງສນັຍາລກັ ທ່ີເປັນ
ເອກະລກັນ ັນ້ໄດມ້ກີານຕອບສະໜອງປະສບົການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ? 

• ມຂີ ັນ້ຕອນອນັໃດແດທ່ີ່ຈະນາໍໃຊເ້ພື່ ອປະເມນີບນັຫານີ?້ 
ທາ່ນຈະມກີານປະສານງານ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ຂ ັນ້ຕອນແນວໃດ?  
• ມແີຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນໃດແດ ່ທ່ີຕອ້ງການ ແລະ ໃຜຈະປະກອບສວ່ນ? 
ທາ່ນມຍີດຸທະສາດ ຫຼື ລະບບົຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົປະສດິທິພາບຂອງກດິຈະກາໍ
ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສື່ ສານບ່ໍ?  

• ປດັໄຈທ່ີຄວນຄາໍນງຶເຖງິເພື່ ອນາໍໄປສູຄ່ວາມສາໍເລັດມຄີ:ື 
§ ກາໍນດົຕະຫຼາດຫຼກັທ່ີຊດັເຈນ 
§ ປະຕບິດັໃຫເ້ປັນຮບູປະທາໍ 
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§ ປບັປ່ຽນໃຫສ້າມາດຂາຍໄດ ້
§ ເຫັນໄດຍ້ອດມນູຄາ່ຂາຍລວມ 
§ ຜນົໄດຮ້ບັທາງເສດຖະກດິ 
§ ມຜີນົຕອບແທນຕ່ໍການລງົທຶນ 

ສະຖານທ່ີ ກດິຈະກາໍການຕະຫຼາດ ແລະ ການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ໄດສ້ະທ້ອນເຖງິການສະ  
ໜອງຂອງອດຸສາຫະກາໍທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລກັສະນະທາງກາຍະພາບຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍ? 

• ມນັມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງ ຫຼື ເປັນໄມງ້ດັໃຫກ້ບັອດຸສາຫະກາໍ ຫຼື ຂະແໜງການອື່ ນໆບ່ໍ?  

ອງີຕາມຕາຕະລາງຂໍມ້ນູການວາງແຜນ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພນັ 
ສາ້ງບດົເລື່ ອງ ແລະ ພາບພດົທ່ີປະສມົປະສານກບັລກັສະ 
ນະທາງກາຍະພາບຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ
ຂອງທາ່ນ. 

ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ສະທອ້ນເຖງິຄນຸຄາ່ ແລະ ວໄິສ
ທດັຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍ?   

ອງີຕາມຕາຕະລາງຂໍມ້ນູການວາງແຜນ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພນັ. 
ສາ້ງບດົເລື່ ອງ ແລະ ພາບພດົທ່ີລວມເອົາຄນຸລກັສະນະ
ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ ແລະ 
ປະເພດນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີທາ່ນຕອ້ງການດງຶດດູ.  

ອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວໄດປ້ະຕິບດັ ແລະ ມຄີວາມຕ ັງ້ໜາ້ ໃນກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດ
ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍ?  

• ມກີານຖາ່ຍທອດຂໍຄ້ວາມຂອງສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັສູນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ ຫຼື ບ່ໍ? 
• ຜະລິດຕະພນັທ່ີນາໍສະເໜີໃນປດັຈບຸນັ ສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນເຖງິຢ່າງຊດັເຈນຕ່ໍກດິຈະກາໍ

ທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ຫຼື ບ່ໍ? 
• ການບໍລິການທ່ີມອບໃຫ ້ຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວງັຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ຫຼື ບ່ໍ? 

ຂໍມ້ນູຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 
ກດິຈະກາໍສ ົ່ງເສມີການຊອກຊື,້ ສນິຄາ້ທ່ີຫາຍາກ ແລະ ບ່ໍ
ຄໃືຜ 

ໃຜເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບກິດຈະກາໍການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ? (ອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ບກຸຄນົໃດ?) 

• ບດົບາດຂອງເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ ຫຼື ບ່ໍ? 
• ເຂົາເຈົ້າມທີກັສະ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ເຄືອຂາ່ຍເພື່ ອປະຕິບດັໜ້າທ່ີໃຫບ້ນັລຕຸາມ

ກວດກາ/ປະເມນີຜນົດາ້ນທກັສະຄວາມສາມາດ 
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ຈດຸປະສງົ ຫຼື ບ່ໍ? 

ໃຜແດ່ທ່ີ ເປັນຜູ້ມ ີສ່ວນຮ່ວມຫລ ັກໃນກິດຈະກ າໍການຕະຫຼາດຂອງຈຸດໝ າຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ?  

ອງີຕາມຕາຕະລາງຂໍມ້ນູ ແລະ ການວາງແຜນ/ປະຊາຊນົ
ທອ້ງຖິ່ນ 

ຜະລິດຕະພນັ 
 

ຜະລິດຕະພນັທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ສື່ ສິ່ ງພິມ ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັວທີິການສື່ ສານທາງການ
ຕະຫຼາດ ແລະ ສື່ ທ່ີນາໍໃຊ ້ກບັກຸມ່ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຫຼກັບໍ?   
• ມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການລງົທຶນບ່ໍເພື່ ອຍກົລະດບັການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊີ ທງັນີເ້ພື່ ອສາ້ງ

ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການສື່ ສານທາງການຕະຫຼາດ ກບັຕະຫລາດທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ແລະ 
ຕະຫຼາດປດັຈບຸນັ?  

• ມທີກັສະດາ້ນການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊເີຂົ້າໃນອດຸສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອສື່ ສານກບັ
ນກັທອ່ງທຽ່ວກອ່ນ ແລະ ຫຼງັການຢຽ້ມຢາມ ຫຼື ບ່ໍ? 

• ສາມາດເກບັກາໍຂໍມ້ນູໄດຢ້າ່ງພຽງພໍບ່ໍ ຈາກການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊ?ີ   

ການຄນືຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການຂອງນກັທອ່ງ
ທຽ່ວ 
ການສກຶສາວໄິຈກຽ່ວກບັຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 

ຜນົໄດຮ້ບັ 
 

ຕາຕະລາງການສື່ ສານທາງການຕະຫຼາດຈະເປັນແນວທາງອນັໜຶ່ ງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີຕ່ໍ
ເນື່ອງຂອງຂ ັນ້ຕອນການຕະຫຼາດຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ  

ແຜນການຕະຫຼາດຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 
ແລະ ແຜນການສື່ ສານທາງການຕະຫຼາດຍດຸທະສາດດາ້ນ
ສນັຍາລກັທ່ີເປັນເອກະລກັ ຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ 
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ອງົປະກອບຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸ   

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ  
ຕາຕະລາງອງົປະກອບຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ໄດສ້ງັລວມບນັດາເອກະສານ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆ 

ທ່ີສາມາດນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນການສາ້ງແຜນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸ  

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ເປັນທິດທາງໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.  

ບ່ໍແມນ່ທຸກໆຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຈະມຄີວາມຕ້ອງການທງັໝດົອງົ

ປະກອບເຫ່ົຼານີ,້ ບາງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວກມໍຂີໍ ້ມນູເຫ່ົຼານີທ່ີ້ນອນຢູ່ໃນ

ແຜນການອື່ ນໆຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ມຂີໍ້ມນູກຽ່ວກບັແຫຼ່ງຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆຢ່າງພຽງພໍ

ແລວ້. ຈ ົງ່ນາໍໃຊຕ້າຕະລາງອງົປະກອບນີເ້ພື່ ອເປັນການອາ້ງອີງ ໃນການຊວ່ຍທ່ານ

ຊອກຫາຂໍມ້ນູທ່ີທາ່ນຕອ້ງການ ສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງຢາ່ງເໝາະສມົ ຕາມສະພາບ ແລະ ຈດຸພິເສດຂອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງຂອງທາ່ນ. 
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     ຕາຕະລາງອງົປະກອບຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ອງົປະກອບຂອງການ
ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ 

ຂງົເຂດວຽກງານ
ຫຼກັທ່ີຕດິພນັກບັ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອງ່ທຽ່ວ 

ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼກັ/ຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຄາໍອະທິບາຍ 

ການສາ້ງວໄິສທດັ ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ> 
ການຕະຫຼາດ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ການທອ່ງທຽ່ວ, ອາໍນາດການ
ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊນົ ທອ້ງຖິ່ນ 

ກາໍນດົວໄິສທດັ ສາໍລບັການທອ່ງທຽ່ວໃນອະນາຄດົ. ວໄິສທດັດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ
ຈະຕອ້ງມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັ ຫຼື ກວມເອົາວໄິສທດັຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ພາກ
ພື້ນ  

ການກາໍນດົຮບູແບບຂອງຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງການ
ທອ່ງທ່ຽ່ວ 

ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ການທອ່ງທຽ່ວ, ອາໍນາດການ
ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ 

ກາໍນດົລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັຂອບເຂດພື້ນທ່ີທ່ີສາ້ງປະສບົການຂອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍອງີຕາມຂໍມ້ນູພື້ນຖານ ປະເພດຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ 
ແລະ ຜະລິດຕະພນັທ່ີສະໜອງໃຫ.້ 

ການວເິຄາະສະພາບ 
ການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, 
ສງັຄມົ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ

ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ການທອ່ງທຽ່ວ, ອາໍນາດການ
ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນແລະປະຊາຊນົ ທອ້ງຖິ່ນ, 
ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ 

ການວເິຄາະນີຖ້ກືອອກແບບມາເພື່ ອຕອບສະໜອງເຄື່ ອງມໃືຫແ້ກ ່ຜູບໍ້ລິຫານຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອກາໍນດົຄວາມແຕກຕາ່ງດາ້ນປດັໄຈກຽ່ວກບັ
ສະພາບແວດລອ້ມມະຫາພາກ ທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍການກາໍນດົຍດຸທະສາດທາງທລຸະ
ກິດ ແລະ ອາດມ ີຜນົກະທ ົບ ຕ່ໍສະພາບການທ່ອງທ່ຽວໃນປັດຈຸບນັ ແລະ 
ອະນາຄດົ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍປດັໄຈທາງການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊ ີ

ການວເິຄາະຈດຸດ,ີ ຈດຸອອ່ນ, 
ໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ 

ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ການທອ່ງທຽ່ວ, ອາໍນາດການ
ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ 

ການວເິຄາະຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ (ສະພາບແວດລອ້ມຂອງອງົ
ການຈດັຕ ັງ້) ໂດຍການປະເມນີ ຈດຸແຂງ, ຈດຸອອ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ 
(SWOT) 

ການນາໍໃຊພ້ື້ນທ່ີ ແລະ 
ການພດັທະນາ 

ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ການທອ່ງທຽ່ວ, ອາໍນາດການ
ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ 
 

ການຮບັປະກນັການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ-ກວດກາການພດັທະນາພື້ນທ່ີ
ທກຸໆປະເພດຢາ່ງເໝາະສມົ ຈະຕອ້ງເຮັດຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ຕາມວໄິສທດັຂອງ
ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ທງັອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ ່
ການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການທ່ີເໝາະສມົ. ຕວົຢາ່ງ: ຮາ້ນ
ອາຫານທ່ີມກີານສະແດງດນົຕສີດົ.  
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ນອກຈາກຂອບເຂດພື້ນທ່ີທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ທລຸະກດິແລວ້, ສິ່ ງສາໍຄນັອກີ
ຢາ່ງໜຶ່ ງແມນ່ຕອ້ງໄດພ້ິຈາລະນາປະເພດຂອງກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ແລະ ທາ່ແຮງໃນ
ການສາ້ງປະສບົການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີທາ່ນຕອ້ງການຊຸກຍູ ້ ສ ົ່ງເສມີໃນພື້ນທ່ີທ່ີຍງັບ່ໍມ ີ
ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ: ພື້ນທ່ີີກະສກິາໍ, ພື້ນທ່ີອະນລຸກັເປັນຕ ົນ້. ໂດຍ
ທ ົ່ວໄປແລວ້ ກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ ຈະຖກືເກອືດຫາ້ມໃນພື້ນທ່ີດ ັງ່ກາ່ວ ຊຶ່ ງມ ີ
ການກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂ ໃຫບ່ໍ້ເໝາະສມົກບັການທອ່ງທອ່ງທຽ່ວ. ສະພາບດ ັງ່ກາ່ວຈະ
ຈາໍກດັການພດັທະນາຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະສບົການໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ເຊ່ັນ: ກດິຈະກາໍຜະຈນົໄພ, ອາຫານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ເປັນຕ ົນ້.  

ການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ການເຂົ້າ
ເຖງິ 

ການສກຶສາວໄິຈ> 
ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ  

ສະຖາບນັການສກຶສາ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, 
ນກັວາງແຜນດາ້ນໂຄງລາ່ງພື້ນຖານ, ຜູບໍ້ລ ິ
ຫານ, ພາກທລຸະກດິ 

ກາໍນດົລາຍການ/ບນັຊລີາຍຊື່ ການບໍລິການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ
ສະດວກຕາ່ງໆ 

ໂຄງລາ່ງພື້ນຖານ ການສກຶສາວໄິຈ> 
ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ສະຖາບນັການສກຶສາ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, 
ນກັວາງແຜນດາ້ນໂຄງລາ່ງພື້ນຖານ, ຜູບໍ້ລ ິ
ຫານ, ພາກທລຸະກດິ 

ການກາໍນດົຊບັສິນດາ້ນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ທ່ີປະກອບ
ດວ້ຍ ຈາໍນວນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງ ໂຄງລາ່ງພື້ນຖານ 
ທງັທາງດາ້ນສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ສາທາລະນູປະການ. ດາໍເນີນການ
ປຽບທຽບການວິເຄາະຂໍ້ມນູທ່ີໄດກ້ວດກາຄືນ ກບັການສຶກສາວິໄຈທາງການ
ຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍມ້ນູພື້ນຖານຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ.   

ການປະເມນີທາ່ແຮງທ່ີພ ົນ້
ເດ່ັນດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຂອງ
ຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວ 

ການສກຶສາວໄິຈ> 
ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ສະຖາບນັການສກຶສາ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, 
ນກັວາງແຜນດາ້ນໂຄງລາ່ງພື້ນຖານ, ຜູບໍ້ລ ິ
ຫານ, ພາກທລຸະກດິ 

ທບົທວນຄນືກຽ່ວກບັການສະໜອງ ຫຼື ທາ່ແຮງການສະໜອງ ກບັການພດັທະນາ. 
ຄວນມກີານພິຈາລະນາຂະແໜງການອື່ ນໆ ທ່ີຈະໃຫໂ້ອກາດ ໃນການສາ້ງ ຫຼື 
ສ ົ່ງເສມີດາ້ນການສະໜອງ ຫຼື ຕະຫຼາດ ເຊ່ັນ: ຂະແໜງການສະເພາະ ເຊ່ັນ: 
ຂະແໜງການອາຫານ, ເຫ້ົຼາແວງ ແລະ ກະສກິາໍ, ຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ, 
ມລໍະດກົ, ສລິະປະວດັທະນະທາໍ, ເທດສະການງານບນຸປະເພນຂີອງທອ້ງຖິ່ນ. 
ນອກຈາກນີຍ້ງັມຂີະແໜງທລຸະກດິສະເພາະອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ,່ ການ
ແພດ ຫຼື  ການສກຶສາ.  

ຜະລິດຕະພນັການທອ່ງທຽ່ວ ການສກຶສາວໄິຈ> ອງົການຈດັຕ ັງ້ການທອ່ງທຽ່ວ, ກະຊວງການ ການກວດກາ ຫຼື ຂຶນ້ທະບຽບລາຍການສນິຄາ້ ຈະຕອ້ງມກີານພດັທະນາ ແລະ 



42	
	

ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ຄາ້, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, ພາກ
ທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ. 

ບາໍລງຸຮກັສາ ໃຫເ້ປັນລາຍການຜະລິດຕະພນັ ແລະ ປະເພດການບໍລິການທ່ີມ ີ
ຄວາມພອ້ມ (ອາດຈະມກີານ 
ທບົທວນຄນືດາ້ນຄນຸນະພາບ ຫຼື ມາດຕະຖານຂອງການຕອບສະໜອງ ໃຫ້
ສອດຄອ່ງກບັການຈດັລະດບັ ຫຼື ປະເພດຂອງລາຄາ ເຊິ່ ງປະກອບມຂີະແໜງ 
ການຕາ່ງໆ ຄ:ື ອາຫານ, ເຫ້ົຼາແວງ, ກະສກິາໍ, ທລຸະກດິການປະຊຸມ ແລະ ງານ
ວາງສະແດງ, ງານມະຫະກາໍ-ເທດສະການງານບນຸປະເພນຂີອງທອ້ງຖິ່ນ ລວມ
ເຖງິຄວາມສນົໃຈພິເສດ ຫຼື ການທອ່ງທຽ່ວດາ້ນການສກຶສາຮຽນຮູ.້  

ການພດັທະນາປະສບົການ
ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ 

ການສກຶສາວໄິຈ> 
ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ກະຊວງຖວທ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງ 
ຖິ່ນ, ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ, ປະຊາຊນົ
ທອ້ງຖິ່ນ. 

ສາ້ງໂອກາດໃນການພດັທະນາປະສບົການທອ່ງທຽ່ວ ບນົພື້ນຖານຂໍມ້ນູ/ປະເພດ
ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ, ທາ່ອຽ່ງ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ຫຼື ທາ່ແຮງຂອງຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ການກວດກາດາ້ນຊບັພະຍາ 
ກອນ ແລະ ທກັສະ 

ການສກຶສາວໄິຈ> 
ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ກະຊວງຖວທ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງ 
ຖິ່ນ, ນກັວຊິາການ. 

ກາໍນດົລາຍການ ແລະ ການປະເມນີດາ້ນການສາ້ງປະສບົການ, ລະດບັທກັສະ 
ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງອງົກອນໃນອດຸສາຫະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ.  ຊິ່ ງຈະຕອ້ງມ ີ
ການວເິຄາະ ແລະ ກວດກາລວມຢູດ່ວ້ຍ. 

ວກິດິການ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 

ກະຊວງຖວທ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງ 
ຖິ່ນ.  

ການບໍລິຫານດາ້ນວກິດິການຕອ້ງຖກືນາໍໃຊ ້ໃນທກຸໆຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, 
ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. ຄວາມສຽ່ງບ່ໍມແີຕ່
ສະເພາະກບັພາກລດັເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັມຕ່ໍີພາກທລຸະກດິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກຽ່ວ
ກບັການຕດັສນິໃຈທ່ີອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍກບັຕະຫຼາດ ແລະ ການຄາ້. 
ການບໍລິຫານວກິດິການແມນ່ວທີິໜຶ່ ງ ທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດພ້ິຈາລະນາ 
ປະຕບິດັຈາກຕ ັງ້ແຕທ່ດັສະນະມມຸມອງຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ ຈນົຮອດຕາມ
ທດັສະນະຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວ.  

ການສາ້ງສນັຍາລກັທ່ີເປັນ
ເອກະລກັ 

ການສກຶສາວໄິຈ> 
ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 
ການຕະຫຼາດ 

ກະຊວງຖວທ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງ 
ຖິ່ນ, ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ, ປະຊາຊນົ
ທອ້ງຖິ່ນ. 

ສື່ ສານເຖງິຄນຸຄາ່ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງສິ່ ງທ່ີຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງ 
ທຽ່ວມ ີ ທງັສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນຄນຸລກັສະນະ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງຈດຸໝາຍປາຍ 
ທາງ. ພອ້ມທງັເນັນ້ໃຫເ້ຫັນເຖງິວທີິການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການສາ້ງຄວາມ
ໂດດເດ່ັນ.  

ການສກຶສາວໄິຈຕະຫຼາດ ການສກຶສາວໄິຈ> ມະຫາວທິະຍາໄລ/ ນກັວຊິາການ, ຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຕວົເລກທາງການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ທາ່ອຽ່ງຂໍມ້ນູທ່ີຖກືນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນ
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ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ> 
ການຕະຫຼາດ 

ກະຊວງຖວທ, ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ ການຕດັສນິໃຈ 

ຄນຸລກັສະນະຂອງນກັທອ່ງ
ທຽ່ວ (ພຶດຕກິາໍແລະ ຄວາມ
ຕອ້ງການ)   

ການສກຶສາວໄິຈ> 
ການພດັທະນາ> 
ການຕະຫຼາດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ/ ນກັວຊິາການ, 
ກະຊວງຖວທ, ພາກທລຸະກດິ/ເອກະຊນົ 

ການສກຶສາວໄິຈທ່ີຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູຢາ່ງເລິກ ເຊິ່ ງວາ່ນກັທອ່ງທຽ່ວປດັຈບຸນັ 
ແລະ ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ມຄີວາມຕອ້ງການປະສບົການອນັໃດ, ເວລາ
ໃດຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ໄດຮ້ບັແນວໃດ? 

ການວເິຄາະຄູແ່ຂງ່ຂນັ ການສກຶສາວໄິຈ> 
ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ> 
ການຕະຫຼາດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ/ ນກັວຊິາການ, 
ກະຊວງຖວທ, ພາກທລຸະກດິ/ເອ 
ກະຊນົ 

ທບົທວນຄືນກຽ່ວກບັຄູ່ແຂງ່ຂນັຂອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງການໃຊຈ້າ່ຍຂອງຄູແ່ຂງ່ຂນັ. 

ແຜນການຕະຫຼາດ ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ> 
ການຕະຫຼາດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລ/ ນກັວຊິາການ, 
ກະຊວງຖວທ, ພາກທລຸະກດິ/ເອ 
ກະຊນົ 

ແມນ່ແຜນທ່ີມກີານກາໍນດົລາຍລະອຽດໜ້າວຽກການສື່ ສານທາງການຕະຫຼາດ ທ່ີ
ເປັນການເສມີຂະຫຍາຍຄນຸລກັສະນະ ແລະ ຜະລິດຕະພນັ/ປະສບົການຂອງຈດຸ
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທງັສາມາດປ່ຽນຄວາມສນົໃຈໃຫ້ ກາຍເປັນຈດຸ
ຂາຍ ເພື່ ອຍກົລະດບັອດັຕາຜນົຕອບແທນ ແລະ ລາຍຮບັ.   

ແຜນການຈາໍໜາ່ຍ ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ> 
ການຕະຫຼາດ 

ກະຊວງຖວທ, ພະແນກຖວທ ແຂວງ,  
ອາໍນາດການປກົ ຄອງທອ້ງຖິ່ນ 

ແມນ່ແຜນທ່ີທ່ີມລີາຍລະອຽດກຽ່ວກບັການຈາໍໜ່າຍຜະລິດຕະພນັອອກສູຕ່ະຫຼາດ 
ໂດຍຜາ່ນວທີິການທາງການຕະຫຼາດແບບດ ັງ້ເດມີ ແລະ ຜາ່ນສື່ ອເີລັກໂຕນຼກິ 

ເກນມາດຕະຖານ, ການ
ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ 
ການປະເມນີຜນົ 

ການສກຶສາວໄິຈ> 
ການວາງແຜນ> 
ການພດັທະນາ 
 

ມະຫາວທິະຍາໄລ/ ນກັວຊິາການ, 
ກະຊວງຖວທ 

ກາໍນດົຂໍ້ມນູທ່ີເປັນເກນພື້ນຖານ ທ່ີຈະສາມາດວດັແທກການປ່ຽນແປງ ຫຼື ຜນົ
ກະທບົຂອງກດິຈະກາໍຢ່າງເປັນປະຈາໍ ພ້ອມທງັເກບັກາໍ ແລະ ວິເຄາະຂໍມ້ນູຕວົ
ເລກທ່ີເກບັກາໍໄດຢ້າ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ.  
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4.ຂໍສ້ະຫຸຼບ 

 ການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ 

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃຫມ້ກີານຮວ່ມມກືນັພາຍໃຕວ້ໄິສທດັ ຫຼື ເປົ້າໝາຍລວມອນັດຽວ

ກນັ. ການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ ອາດເປັນພຽງຜູປ້ະກອບສວ່ນອນັດຽວທ່ີຊວ່ຍບນັລວຸໄິສທດັ

ໃຫສ້າໍເລັດ. 

 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍ 

ທາງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີດນີ ັນ້ ແມນ່ການດາໍເນນີໄປຕາມຂ ັນ້ຕອນຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. ຕອ້ງ

ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕ ັງ້ແຕຕ່ອນເລີ່ ມຕ ົນ້ ຊຶ່ ງທາ່ນຈະຕອ້ງໄດພ້ິຈາລະນາແນວຄວາມ

ຄິດຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນທິດສະດຂີອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍ

ປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ ດ ັງ່ນີ:້  

Ø ສະຖານທ່ີ: ເປັນປດັໄຈສາ້ງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງ
ທາ່ນ 

Ø ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ: ຈະຕອ້ງໄດໃ້ຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ຄາໍນງຶເຖງິ
ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເຂົາເຈົາ້ຕະຫຼອດເວລາ 

Ø ຜະລິດຕະພນັ ຫືຼ ການຕອບສະໜອງທ່ີຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທອ່ງທຽ່ວມ ີ

Ø ຂ ັນ້ຕອນ ທ່ີທາ່ນຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ   
ທາ່ນຕອ້ງໄດຄ້າໍນງຶເຖງິສະເໝີວາ່ ທາ່ນຈະກາໍນດົຮບູແບບ ການພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແນວໃດ, ຊຶ່ ງຄ ົນ້ຄິດເຖງິ
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ກອບໜ້າວຽກ ທ່ີຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕາມຮບູແບບດ ັ່ງກາ່ວໃຫ້ອອກມາດີ ແລະ ສາ

ມາດນາໍໃຊໄ້ດ .້ ກອບໜ້າວຽກດ ັ່ງກາ່ວນີ ້ຈະຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊ ້4 ແນວຄວາມຄິດທ່ີ

ກາ່ວມມານ ັນ້ ເພື່ ອນາໍໄປສູກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ  ການພດັທະນາ, ການສ ົ່ງເສີມ 

ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງທ່ີດ.ີ 

Ø ການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ວິໄຈ ແລະ ການວິເຄາະ, ການວາງແຜນທ່ີມກີານ

ປຶກສາຫາລື ຈະຊວ່ຍສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັ ຊຶ່ ງຈະເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືເປັນປະໂຫຍດ 

ໃນການນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນຂງົເຂດໜ້າວຽກການພດັທະນາ, ຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວລວມໄປເຖງິການຕະຫຼາດການທອ່ງທຽ່ວອກີດວ້ຍ.  

ສະຫຸຼບແລວ້, ມຫຼີາຍອງົປະກອບທ່ີສາມາດນາໍໃຊສ້າໍລບັດາ້ນຕາ່ງໆ ຂອງຂ ັນ້

ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, 

ແຕຢ່່າລືມວາ່ ທ່ານອາດຈະບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງນາໍໃຊທ້ກຸຂ ັນ້ຕອນກໄໍດ,້ ມນັຂຶນ້ກບັຈດຸ 

ໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວຂອງທາ່ນ.  

 ການກາໍນດົອງົປະກອບຕ່າງໆ ທ່ີຈະນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນຂະບວນການພດັທະນາ, 

ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະມຫີນອ້ຍ ຫຼື ຫຼາຍກໍ

ຂຶນ້ກບັປດັໄຈຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ:້  

• ລະດບັຂອງຂອງການເຕບີໂຕ ຫຼື ການພດັທະນາ 

• ຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ 

• ທກັສະ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການຂອງປະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ ນ ທ່ີ

ຮບັຜິດຊອບໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການ

ພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 

ທຽ່ວ. 

• ຊບັພະຍາກອນທ່ີມຂີອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ. 

ທ່ານບ່ໍຄວນສາ້ງຂ ັນ້ຕອນ ຂອງການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຈດຸໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນມາໃໝ່. ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຫຼື ຜູ້ຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ ອາດຈະໄດມ້ຂີໍ ້ມນູທງັໝດົ ຫຼື ມຈີາໍນວນໜຶ່ ງຢູ່ໃນແຜນອື່ ນໆ ທ່ີທ່ານ

ສາມາດນາໍມາປະສບົປະສານເຂົ້າກບັຂ ັນ້ຕອນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທອ່ງທຽ່ວ.  

ໃນປດັຈບຸນັນີ,້ ອງົການຈດັຕ ັງ້ດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວໃນຂງົເຂດຕາ່ງໆ ໄດ້
ເນັນ້ໃສແ່ຕອ່ງົປະກອບການຕະຫລາດດາ້ນໜຶ່ ງດາ້ນດຽວເທ່ົານ ັນ້. ແຕຖ່າ້ມກີານຮວ່ມ

ມກືບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ ແລະ ການພິຈາລະນານາໍໃຊ ້4 ແນວຄວາມຄິດ

ຂອງຂງົເຂດວຽກງານແລວ້,  ນີຈ້ະຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານໄດພ້ດັທະນາຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວໃຫເ້ປັນຈດຸແຂງ ແລະ ສາ້ງປະສບົການຢາ່ງຫລວງຫລາຍ ໃຫແ້ກນ່ກັ

ທ່ອງທ່ຽວ. ຖາ້ຫາກການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວ ດາໍເນນີໄປໂດຍປາສະຈາກ ເປົ້າໝາຍສງູສດຸແລວ້, ກຈໍະເຮັດໃຫຈ້ດຸ

ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວນ ັນ້ ມຄີວາມສ່ຽງໃນການເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງ

ການທ່ອງທ່ ຽວ ທ່ີ ຫຼ້າ ຫຼ ັງ ແລະ ບ່ໍສາມາດແຂ່ງຂນັກບັຈຸດໝ າຍປາຍທາງ

ການທອ່ງທຽ່ວອື່ ນໆໄດ.້ 
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5. ສກຶສາຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ

ຕາ່ງໆ ໄດທ່ີ້:  
This printed guide has a number of other resources and tools online. Visit 
www.artn.com.au/destination-management.  

Useful Information and Internet links  
These internet links may provide more information for planners:  
www.sustainabletourismonline.com  

UNEP--DTIE – destination management  
www.uneptie.org/pc/tourism/policy/destinationmgmt.ht  

World conferences and meetings on destination management  
www.worldtourism.org/destination  

World Tourism Organization, Destination Council  
http://www.unwto.org/destination/index.php?lang=E  

Global code of ethics for tourism  
http://www.ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism  

Improving Competitiveness: quality, investment, trade, health, safety and security  
www.unwto.org  

Department of Resources, Energy and Tourism resources at  
www.ret.gov.au www.tourism.gov.au  

Links to tourism research and statistics at Tourism Australia  
http://www.tourism.australia.com/  

Tourism Research Australia publications at  
http://www.ret.gov.au/tourism/tra/Pages/default.aspx  

ARTN Member resources  
http://www.artn.com.au/Member-Zone/Resource-Library NSW Resources and information 
http://archive.tourism.nsw.gov.au/Tourism-IndustryResources-QuickLinks_p4567.aspx  
QLD Resources and information  

http://www.tq.com.au/resource-centre/index.cfm VIC Resources and information 
http://www.tourismexcellence.com.au/ TAS Resources and information  
 
 

 
 
 
 
http://www.tourism.tas.gov.au/ SA Resources and information http://www.tourism.sa.com 
WA Resources and information  
http://www.tourism.wa.gov.au NT Resources and information 
http://www.tourismnt.com.au ACT Resources and information 
http://www.tourism.act.gov.au 
 

 

 
	

	

	

	

	


