บทคัดยอ
การศึกษาศักยภาพพื้นทีเ่ พื่อพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวชายแดนไทย-สปป.ลาว
กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาศักยภาพของอุป
ทานดานการทองเที่ยวชายแดนไทย- สปป.ลาว ในสวนของการใหบริการทางการทองเที่ยว
ในพื้นทีจ่ ังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน ศึกษานโยบายภาครัฐของรัฐบาลไทย และ
สปป.ลาว ในการสงเสริมดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางจังหวัดหนองคาย และนครหลวง
เวียงจันทน ศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางประเทศในเขตพื้นที่จังหวัด
หนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน ศึกษาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวขององคกรภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกีย่ วของในเขตพื้นที่จงั หวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน วางแผน
กลยุทธการทองเที่ยวแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับทั้งสองประเทศ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย
และนครหลวงเวียงจันทน
ผลการศึกษามี ดังนี้ ศักยภาพของอุปทานดานการทองเที่ยวชายแดนไทย-ลาว ในสวนของ
การใหบริการทางการทองเที่ยว ณ เขตพืน้ ที่จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน ศักยภาพ
ดานการทองเที่ยว และการบริการทางการทองเที่ยว ยังคงมีอยูในระดับสูง แตหากจะมีการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว เพื่อใหเปนที่พึงพอใจแกนักทองเทีย่ วแลวนั้น ควรคํานึงถึงปจจัย
ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาเทีย่ วของนักทองเที่ยว ดังตอไปนี้
1. ความปลอดภัย (Security) ในการตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทาง การทองเที่ยว
นักทองเที่ยวจะคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปนประการสําคัญ มาตรการรักษา
ความปลอดภัยจึงตองมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงทุกแหลงทองเที่ยว สําหรับในพืน้ ที่จงั หวัด
หนองคาย และนครหลวงเวียงจันทนนั้น นักทองเที่ยวไมคอยกังวลใจในเรื่องนี้เทาใดนักเนื่องจากวา
ทั้งหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน เปนเมืองเล็ก ๆ ที่สงบเงียบ ผูคนมีอัธยาศัยไมตรีที่นารัก
2. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructures) เชน ถนน สะพาน สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถ
โดยสาร ทาเรือ ไฟฟา น้ํา ประปา ระบบสื่อสารที่ทันสมัย เปนตน หากพื้นที่ใดยังมีขอ ดอยในเรื่องนี้
จึงควรมีการปรับปรุงแกไข ใหนกั ทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบายตลอดเวลาที่พํานักอยู
3. สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ผูประกอบการเจาของสถานที่ หรือบริการ จะเปนผู
จัดหาไวบริการแกนักทองเทีย่ ว ซึ่งการมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สามารถใชเปนการกระตุน
ยอดขายสินคาและบริการ ไดอีกทาง
4. การคมนาคม (Transportation) การคมนาคมขนสงทั้งจากตางประเทศและ
ภายในประเทศจะตองมีการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย มีการจัดการจราจรที่เปนระเบียบ
การกําหนดอัตราคาโดยสารที่ไดมาตรฐาน และการรักษาเวลาในการเดินรถ

5. พิธีการเขาเมืองและบริการขาวสาร ( Border Control and Information) ควรมีความ
เปนระเบียบ พิธีการเขาเมืองใหสะดวก รวดเร็ว มีบริการใหขาวสารขอมูลในดานตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนแกนักทองเที่ยว มีบริการจองหองพัก มีบริการขนสงสูที่พัก
6. ที่พัก (Accommodation) มีโรงแรม ที่พักระดับตางๆ ใหเลือก ในอัตราคาที่พักที่
เหมาะสมกับคุณภาพ สะอาดและมีบริการตามมาตรฐานสากล ควรมีการกําหนดราคาที่พักอยาง
แนนอน เชนชวง ฤดูกาลทองเที่ยว (High season) หรือนอกฤดูกาลทองเที่ยว (low season) เพื่อให
นักทองเที่ยวไดมีโอกาสในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
7. รานอาหาร (Food and Beverage) นอกจากจะมีอาหารใหเลือกหลายชนิดแลว จะตอง
ถูกสุขลักษณะ มีบริการที่สุภาพ และมีการกําหนดราคาที่แนนอน
8. สินคาของที่ระลึก (Souvenirs) มีการควบคุมคุณภาพ กําหนดราคา รวมทั้งการสงเสริม
การใชวัสดุพนื้ บาน การออกแบบสินคาใหมีเอกลักษณ รวมทั้งการบรรจุหีบหอที่สวยงาม
ในสวนของการใหบริการทางการทองเที่ยว ณ เขตพื้นทีจ่ งั หวัดหนองคาย และนครหลวง
เวียงจันทน ศักยภาพดานการทองเที่ยว และการบริการทางการทองเที่ยว ยังคงมีอยูในระดับสูง มี
โอกาส และปจจัยเกื้อหนุนหลายอยางที่ทาํ ใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ณ ที่แหงนีย้ ังคงเติบโตไป
ได อีกทั้ง 2 ประเทศยังมีนโยบายดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงซึ่งกัน และกัน หากจะ
ดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามที่มงุ หวังไว จึงควรมีการรวมจัดทํานโยบายการทองเที่ยวใหเปน
รูปธรรมขึ้น และหากจะพัฒนาดานการทองเที่ยวพื้นที่ทั้งสองมีความเหมาะสมที่จะจัดการ
ทองเที่ยวในรูปแบบตอไปนี้
1. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ทองเที่ยวไปในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นและแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ภายใตการจัดการสิ่งแวดลอม และการ
ทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถิ่น มีพื้นฐานการทองเที่ยวอยูบนธรรมชาติ คํานึงถึงวัฒนธรรม
ชุมชน
2. การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) ทองเที่ยวเพื่อ
การชม หรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ ไดแก สถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
ภาษา วรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป ดนตรี เทศกาล ประเพณี ตลอดจนมรดก
ทางประวัติศาสตร โบราณสถาน และศาสนสถาน
3. การทองเที่ยวเชิงชาติพนั ธุแ ละวัฒนธรรมทองถิ่น (Ethnic Tourism)
ทองเที่ยวเพื่อแสวงหา การสัมผัสกับคนที่มีเชื้อชาติและภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมที่แตกตางไปจาก
ตัวนักทองเที่ยว ไมใชสัมผัสผานสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรม

Abstract
A Study of Area Potentiality for Tourism Strategic Development of the Thai –Lao
PDR A Case Study of Nong Khai Province and Vientiane Capital
The objectives are to study the tourism demands at the Thai-Lao border and the
efficiency of tourism services in Nong Khai Province and Vientiane City, to study
government policy of the Thai and Lao Peoples Democratic Republic with regard to
the promotion of tourism in relation to Nong Khai Province and Vientiane City, to
study tourism management by private entities and governmental organizations in
Nong Khai Province and Vientiane City and to plan integrated tourism strategies that
are suitable for both countries.
The result of this case study presents the efficiency of tourism demand at the ThaiLao border with regard to tourism services in Nong Khai Province and Vientiane City
and the efficiency of tourism and tourism services that have been considered to be of
a high level. However, if the tourism development is to be aimed to be satisfactory
for tourists, various factors, that influence the tourists’ decisions should be recognized
as follows:1. Security: Tourists, when selecting a destination, give great importance to
their own and their properties security. Security measures have to be efficient
throughout all tourist destinations. For Nong Khai Province and Vientiane
City, tourists are rarely worried about this matter due to both cities being
small, quiet and their inhabitants being friendly and nice.
2. Infrastructure: For example; roads, bridges, airport, train station, bus
station, port, electricity and water supply, modern communications systems.

Any areas that are still considered weak in this regard should be resolved
quickly so that the tourists are not inconvenienced during their stay.
3.

Facilities: Business owners or entertainment venue owners should provide
comfortable services for tourists. Providing improved facilities is another way
of upgrading products and services such as internal and external internet
services, currency exchange services, water heaters, air-conditioners and
transportation services for tourists provided by business providing
accommodation.

4. Transportation: Transportation for both domestic and international services
should be convenient, secure and well maintained with prices set at a common
tariff and run to a punctual schedule.
5. Border Control and Information: Border control has to be quick and
convenient, useful information should be provided for tourists including,
accommodation reservation services and hotel transportation details.
6. Accommodation: Hotels and other classes of accommodation should set room
rates which are reasonable for their quality, cleanliness and reflect the
international standards of their service. Accommodation prices should be
advertised as high season or low season so that tourists will have the chance to
make a decision on service selection.
7. Food and Beverages/Restaurants: Not only should a wide range of food be
provided for selection but it should also be hygienic with polite service and
advertised prices.
8. Souvenirs: Control of quality, prices, promotion of traditional materials and
the uniqueness of design including the use of pleasing packaging should be
encouraged.

While the efficiency of tourism demand on the Thai-Lao border with regard to
tourism services in the area of Nong Khai Province and Vientiane City may be
regarded as high there are still many opportunities and supporting factors that will
cause the tourism industry to continue to grow in both countries. If polices for
tourism promotion are complimentary to each other then the results will be inline
with expectations and the collaboration will create tangible benefits. Further, if
tourism development in both countries is to be appropriately implemented,
tourism niches should be arranged as follows:1.1 Ecotourism: Travel to natural destinations with traditional, unique cultures
with regard to the residence systems and environmental management,
including participation of tourism within the community based on the natural
environment and community culture.
1.2 Cultural and Traditional Tourism: traveling for viewing and being
involved with various kinds of culture and traditions, for example architecture,
painting, sculpture, language, literary work, handicraft, drama, music,
festivals, traditions including historical heritage and ancient or religious
remains.
1.3 Ethnic Tourism: Traveling to meet and interact with people who have a
cultural history and race that is different from the tourists’ own without
causing harm or damage to the host culture.

