บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ
ในส่วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ เก็บ
รวบรวมข้ อมูลภาพลักษณ์ปัจจุบนั ของแหล่งท่องเที่ยว ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ในฐานะผู้
ส่งสารสนเทศการท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็ นการอธิบายข้ อมูลในประเด็นต่อไปนี ้
ประเด็นที่ 1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 2 จุดขายของแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 3 กิจกรรมและสถานที่ที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 4 ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่พบในแหล่งท่องเที่ยวและวิธีแก้ ไขปั ญหา
ประเด็นที่ 5 วิธีการและเครื่ องมือเผยแพร่ สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 6 แนวโน้ มและจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
ประเด็นที่ 7 ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 8 ความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลในกรอบทฤษฎีภาพลักษณ์ ทฤษฎีการรับรู้ สิ่งดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเที่ยว และการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 เป็ นการสรุปผลการศึกษาเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 4 เป็ นผลการวิเคราะห์ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ระหว่างมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางกับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทังสองแห่
้
ง
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ส่ วนที่ 1 การอธิบายข้ อมูล
ในส่วนนี ้ จะกล่าวถึงข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละแห่ง จะได้ เห็นภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ โดยเริ่ มจากเมืองหลวงพระบางตามด้ วยจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อความสอดคล้ องกับการนําเสนอผลการศึกษาในส่วนการวิจยั เชิงปริ มาณ
1. ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญของเมืองหลวงพระบาง
1.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางในปั จจุบนั
การท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามามากขึ ้นทุก
ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้ นมา ส่งผลให้ การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องได้ รับการ
พัฒนาเพื่อให้ รองรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากได้ เช่น บริ ษัทนําเที่ยว โรงแรม ที่พกั ร้ านอาหาร เป็ นต้ น
รวมทังการพั
้
ฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ถนน การคมนาคม เป็ นต้ น เพื่อให้ การเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็ วขึ ้น และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นให้ สนองความต้ องการท่องเที่ยวได้
หลากหลายรู ปแบบ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางมีทงชาวลาวและชาวต่
ั้
างประเทศ
ปี ที่ผ่านมาปรากฏว่านักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางมากที่สดุ สําหรับ
จุดมุง่ หมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจะแตกต่างกัน กล่าวคือ บางกลุม่ เดินทางมาเมือง
หลวงพระบางเพื่อเยี่ยมยามพี่น้อง บางกลุม่ มาประชุม มาเที่ยวเมืองมรดกโลก จะเห็นได้ วา่ การ
ท่องเที่ยวเป็ นธุรกิจที่นํารายได้ เข้ าสูส่ ปป.ลาวจํานวนมาก ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยว
ก็ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในเมืองหลวงพระบางด้ วย เช่น
จํานวนร้ านอาหารแบบตะวันตก ร้ านอินเทอร์ เน็ต โรงแรมเพิ่มขึ ้น ตึกเก่า ๆ บ้ านเก่า ๆ ทรงโบราณ
หายไป เป็ นต้ น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญแสดงความเห็นไว้ สอดคล้ องกันคือ
การท่องเที่ยวในประเทศ นักท่องเที่ยวที่มาหลวงพระบางมาเยี่ยมยามพี่น้อง มา
ประชุม GDP หลวงพระบางไม่สงู ชาวลาวไม่จําเป็ นไม่ทอ่ งเที่ยว นักท่องเที่ยว
มาหลวงพระบางเพิ่มขึ ้นทุกปี ตังแต่
้ ปี 46 มีทงคนในและต่
ั้
างประเทศ ปี 46 มา
เที่ยวแสนสามหมื่น ปี 47 มาเที่ยวแสนเก้ า ปี 48 มาเที่ยวสองแสนหก พอปี 49
มาเที่ยวสองแสนเจ็ด ปี ที่แล้ วมาถึงสามแสนกว่า บริ ษัทท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ ้นเริ่มต้ น
ในปี 40 ที่มี 7 แห่ง ปี 50 มีถึง 28 แห่ง โรงแรมในปี 40 มี 10 แห่ง ปี 50 มีเพิ่ม
เป็ น 21 แห่ง เกสต์เฮ้ าส์เพิ่มจาก 19 เป็ นสองร้ อยกว่า ร้ านอาหารเดี๋ยวนี ้มีถึงร้ อย
กว่า แหล่งท่องเที่ยวจากปี 40 มี 9 แห่งเพิ่มเป็ น 2 ร้ อยกว่าแห่ง ปี ที่แล้ วนัก
ท่องเที่ยวไทยมามากที่สดุ (ท่านวิไลจัน สิลิลดั , สัมภาษณ์)
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ปี 47 มีนกั ท่องเที่ยว 46,000 คน ปี 48 มี 135,000 คน ปี 49 มี 2,184,000 คน
รายได้ เฉลี่ยการท่องเที่ยวประมาณ 36 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หลวงพระบาง
ได้ รับการปกปั กรักษาอย่างดีแต่ก็รับวัฒนธรรมทันสมัยของโลก เช่นมีร้านอาหาร
ฝรั่ง ร้ านอินเทอร์ เน็ต โรงแรม (ท่านคําไพ สิสาวัน, สัมภาษณ์)
การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น ตึกเปลี่ยนแปลง ประกอบการหลาย ร้ านอาหาร
เกสต์เฮ้ าส์ เศรษฐกิจดีขึ ้น ขายง่ายขึ ้น ของแพงขึ ้น การท่องเที่ยวลาวมีผลกระทบ
ช่วงไทยมีปัญหา ลาวเงียบไป บางทัวร์ แวะไทยมาหลวงพระบาง ถ้ าไม่มาไทย
ไม่ได้ หลวงพระบาง เดี๋ยวนี ้ 3 ปี หลังมานี ้มาตรงได้ เลย ไฟล์ทมีทกุ วัน เมื่อก่อน
อาทิตย์ละ 2-3 ครัง้ เดี๋ยวนี ้กรุงเทพฯ-เชียงใหม่มาได้ แรก ๆ ยังเงียบ ปี แรกร้ าน
อาหารมีไม่เกิน 5 ร้ านที่รับทัวร์ ใหญ่ ร้ านย่อยไม่เกิน 10 ร้ าน ต่อมา 1-2 ปี ขึ ้นไว
มาก พรึ่บ แขกบ่นหลวงพระบางเปลี่ยนแปลงเยอะ แง่ธุรกิจขึ ้นเยอะ แง่ลบด้ าน
อนุรักษ์ เชิงอนุรักษ์ หายไป ตึกเก่า ๆ หายไป บ้ านเก่า ๆ ทรงโบราณหายไปมี
เกสเฮ้ าส์เพิ่มขึ ้น (จงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์)
นักท่องเที่ยวไทยมาเฉพาะเทศกาล ฝรั่งมาเยอะ เยอรมัน มากินอาหารที่ร้านนี ้
อิตาลีก็มีบ้าง นักท่องเที่ยวเกาหลี ญี่ ปนุ่ มีมา เป็ นมรดกโลกส่งผลนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวกันเยอะ ๆ ประชาชนมีอยูก่ ินขึ ้น คนมีงานทํา คนลาวก็เที่ยว คนเหนือ
เที่ยวใต้ คนใต้ เที่ยวเหนือ คนที่มาเที่ยวหลวงพระบางมาจากที่แขวงอื่น ๆ ทาง
เหนือก็มี ทางใต้ ก็มีมาเที่ยว ต้ องพักคืน-2 คืน ไม่มีญาติก็พกั มีญาติก็พกั บ้ าน
ญาติ อยูเ่ กสต์เฮาส์ เดี๋ยวนี ้มีเกสต์เฮาส์ บ้ านพักราคาครื อ ๆ กัน คนลาวกิน
ง่ายนอนง่าย เที่ยวกันเอง ไม่ซื ้อทัวร์ มีเพื่อน 3,13, 14 คนก็ไป ซื ้อนํ ้ามันขับมา
ค่าใช้ จา่ ยไม่มาก เที่ยวกันได้ กินข้ าวมาก่อน บางคนเอาข้ าวใส่รถมาไม่ได้ ใช้ เงิน
(บัวผัน สินธพร, สัมภาษณ์)
1.2 จุดขายของเมืองหลวงพระบางในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญมีความเห็นตรงกันว่าจุดขายหรื อจุดเด่นของเมืองหลวงพระบาง
คือด้ านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชาวเมืองหลวงพระบาง ศาสนา การทําบุญ
ตักบาตร ความมีอธั ยาศัยดี มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน การเป็ นเมืองเก่า เมืองประวัตศิ าสตร์
และการมีธรรมชาติที่สวยงาม รวมทังการเป็
้
นเมืองมรดกโลกและการแสดงเจตจํานงเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ปลอดการสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ ดังความคิดเห็นเหล่านี ้
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ด้ านวัฒนธรรม...เน้ นว่าวัฒนธรรมจิตใจ ...วัฒนธรรมด้ านการอยู่ เฉพาะหมูเ่ ฮา
เกี่ยวกับงานมรดก เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หมูเ่ ฮามรดกของหลวงพระบางใช้ ตวั นี ้
ดึงดูดนักท่องเที่ยว เน้ นเป็ นจุดขายหลวงพระบาง เป็ นอย่างนัน้ (ท่านอ้ วน สุรสัก,
สัมภาษณ์)
จุดขายหลวงพระบางเน้ นวัฒนธรรม มีธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ตักบาตร
เปิ น้ มาเบิง่ วิถีชีวิต มาเป็ นหมู่ มรดกโลกเป็ นจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มา
เยี่ยมยาม พวกเฮาจัดเป็ นเมืองเหรี ยญคํา เป็ น Logo ในฐานะเมืองท่องเที่ยว
ยอดนิยมอันดับ 1 ปี 2006, 2007, 2008 3 ปี เลย อีกจุดคือปลอดยาสูบ องค์การ
อนามัยโลกมาทดลองปลอดยาสูบบ้ านพัก ร้ านอาหาร จัดการไม่ให้ สบู ยาคนมา
ประชุมหลวงพระบางเก็บข้ อมูลนักท่องเที่ยวมาโดยที่ปลอดยาสูบ เพราะทําให้
สุขภาพแข็งแรง (ท่านวิไลจัน สิลิลดั , สัมภาษณ์)
จุดขายมี 2 อัน คืออันที่ 1 วัฒนธรรม ธรรมชาติ เพราะที่ตงเป็
ั ้ นมรดกโลก อันที่ 2
คือสินค้ าทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม (ท่านคําเพียง มะนิจิต, สัมภาษณ์)
1.3 กิจกรรมที่ทําและสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวเยี่ยมชมในเมืองหลวงพระบาง
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง จะไปเที่ยวชมสถานที่ตา่ ง ๆ ทังใน
้
และนอกเมืองหลวงพระบางทังที
้ ่เป็ นสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ร่ วมกับการกิน
อาหารท้ องถิ่น เช่น เฝอ ไคแผ่น เป็ นต้ น บางส่วนขี่จกั รยานหรื อจักรยานยนต์ชมเมือง บ้ างก็เดิน
เล่นตามหมูบ่ ้ านชนบท เดินตลาด ล่องเรื อ เที่ยวชมป่ า และใช้ ชีวิตอยูใ่ นป่ า สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยว
สนใจไปเยี่ยมชม ได้ แก่ วัดเชียงทอง พระธาตุพสู ี พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางหรื อพระราชวัง
ถํ ้าติง่ นํ ้าตกต่าง ๆ หมูบ่ ้ านหัตถกรรมและหมูบ้านที่ทําอาชีพต่าง ๆ ส่วนอาหารประจําชาติลาวที่มี
ไว้ ต้อนรับนักท่องเที่ยวคือแจ่วบอง แป้งจี่ ไคแผ่น (สาหร่ายแผ่น) ไส้ อวั่
กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวทํา กิน เที่ยว ปั่ นจักรยาน เดี๋ยวนี ้....ยกเลิกเช่ามอเตอร์ ไซค์
จักรยานจริ ง ๆ ให้ หยุดแต่หยุดไม่ได้ นักท่องเที่ยวชอบ มากินอาหาร คนฝรั่งมากิน
อาหารลาว ชอบกินแจ่ว ลาบ อิตาลีชอบแป้งจี่ (ปลานํ ้าของลาว) ฝรั่งมาเที่ยว
ตลอดปี พวก Bag Pack ไปนํ ้าตก ถํ ้า กิน เที่ยว ดูความเป็ นบ้ านเมือง ทัวร์ เน้ น
แหล่งท่องเที่ยว นํ ้าตก ถํ ้าติง่ วัด วัง อาหารหลวงพระบางเป็ นแจ่วบอง ไส้ อวั่
ไคแผ่น (สาหร่าย) เอาะหลาม คล้ ายๆ อาหารเหนือ อีสาน คล้ ายแกงคัว่ เอาะหลาม
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กินไม่ได้ ก็ทําเปรี ย้ วหวาน Curry ปรับปรุ งตามทัวร์ ตามตลาดด้ วย ลูกค้ านักท่องเที่ยว
ทัว่ ไปชาวไทยมาช่วงเทศกาล ฝรั่งเริ่ มเดือน 10-3 แต่มีตลอดเรื่ อย ๆ Book มาหน้ า
ร้ อนเยอะ ช่วงเดือน 10-12 ทัวร์ อาหารเป็ นลาว ไม่ใช่ตามทัวร์ สงั่ เน้ นอาหารลาว
ไทย ต่างประเทศ อาหารที่ทําเราดูตามตลาด (จงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์)
เที่ยวหลวงพระบางขาย Package วัฒนธรรมและธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมเที่ยวพูสี
วัดเชียงทอง หอพิพิธภัณฑ์ วัดใหม่ วัดวิชนุ บ้ านหัตถกรรม บ้ านทอผ้ า โดยเฉพาะ
บ้ านผานมของไทลื ้อ บ้ านซ่างฆ้ องทํากระดาษสา ทางธรรมชาติเที่ยวบ้ านซ่างไหทํา
เหล้ า ธรรมชาติมีถํ ้า นํ ้าตก บ้ านชนเผ่า กระจายนักท่องเที่ยวไปแต่ละจุด กิจกรรม
ที่ทํามีลอ่ งเรื อ กินกุ้งธรรมชาติ เที่ยวชมป่ า ต้ นไม้ ใหญ่ ถ้ ามีเวลาไปตาดแส้ เห็น
ต้ นไม้ ที่รักษาไว้ ให้ เยาวชน พัก โฮมสเตย์ ประชาชนเข้ าไปทํานา ผู้ใดสนใจก็ไปได้
ทุกวันมีทวั ร์ นําไปเบิง่ การดํารงชีวิตอยูก่ บั ช้ าง 1 เดือนก็กลับ (ท่านคําเพียง มะนิจิต,
สัมภาษณ์)
หลวงพระบางมีแหล่งท่องเที่ยวมาก 52 แห่งผ่านมาจะเห็นเกือบทุกถนน ทุกแยก
ประมาณ 500 เมตรจะเห็นวัดวาอาราม สถานที่ที่เที่ยวชมคือพระราชวัง สร้ างใน
ศตวรรษที่ 16 วัดเชียงทอง วัดพระธาตุพสู ี และที่ทอ่ งเที่ยวทางธรรมชาติ (ท่าน
คําไพ สิสาวัน, สัมภาษณ์)
มาเบิง่ ของเก่า ลางคนฝรั่งบ่เคยเห็น บ้ านทันสมัยเหมือนบ้ าน คนมาเบิง่ รถถีบ
ย่างล้ อคนเฮือนเก่า ๆ เฮือนใหม่ บางคนถ่ายในอนาคต สิ่งวิถีชีวิตอยู่อย่างโบราณ
บางคนมานอน 1-2 วัน อาหารที่นกั ท่องเที่ยวชอบ มีหมี่ ญี่ปนชอบหมี
ุ่
่มาก เข้ ามา
เที่ยวอยากลองอาหารลาว ข้ าวเปี ยกเส้ น ข้ าวซอย ต้ มเกี๊ยวปลา ต้ มปลาใส่มะเขือ
ที่เป็ นคนลาวมาเที่ยวมาจากเวียงจันทน์ สะหวันนะเขต สมัยเก่าเป็ นเมืองเจ้ าชีวิต
มาเที่ยวเบิง่ พูสีมาเบิ่งว่างาม บางคนก็เดินตลาด ที่เที่ยวที่ชอบไปกันมีหอพิพิธภัณฑ์
วัดเชียงทอง นํ ้าตก ถ้ าติ่ง บ้ านผานม บ้ านซ่างฆ้ อง บ้ านซ่างไห (บัวผัน สินธพร,
สัมภาษณ์)
1.4 ปั ญหาหรื ออุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางและวิธีแก้ ไขปั ญหา
การที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองหลวงพระบางจํานวนมาก ส่งผลต่อการ
ปกปั กรักษาสภาพเมืองและวิถีชีวิตผู้คน ความขัดแย้ งระหว่างความพยายามปกปั กรักษาวัฒนธรรม

121
วิถีชีวิตกับการส่งเสริ มการท่องเที่ยว ทําให้ ชาวหลวงพระบางต้ องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต มีการปรับตัว
ให้ ร่วมสมัย การผ่อนปรนตามความต้ องการของลูกค้ า เช่น การแต่งกาย การใส่บาตร ผู้หญิงต้ อง
นุง่ ซิ่นห่มสไบตามธรรมเนียมของชาวหลวงพระบาง ปั จจุบนั ยอมให้ นกั ท่องเที่ยวผู้หญิงนุง่ กางเกง
ใส่บาตรได้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็ นระเบียบ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดล้ อม และเศรษฐกิจ วิธีแก้ ปัญหาเหล่านี ้คือการพูดคุย
ปรึกษาหารื อกันให้ ประชาชนมีการรับรู้มากขึ ้น การขอความร่วมมือจากประชาชน และให้ การ
ศึกษาอบรมเยาวชน
ปั จจุบนั เห็นปั ญหาสิ่งทางลบทางด้ านวิถีชีวิต อย่างเช่นว่าการตักบาตรตอนเช้ า
หมูเ่ ฮาเห็นว่าได้ เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง การพูดการใช้ ภาษา การเอาของพื ้นบ้ าน
เดิมที่อยูท่ ้ องถิ่นให้ มาเป็ นธุรกิจ ตังบริ
้ ษัทเช่าบ้ านเพื่อเป็ นสถานที่พกั ร้ านอาหาร
เจ้ าของบ้ านดังเดิ
้ มต้ องไปอยูท่ ี่อื่น (ท่านอ้ วน สุรสัก, สัมภาษณ์)
นักท่องเที่ยวมาทําให้ เกิดสิ่งไม่ดี มีเดินจูงตามถนน แฟชัน่ ภาษา เปลี่ยนนิสยั
เยาวชน (ท่านวิไลจัน สิลิลดั , สัมภาษณ์)
ไกด์ให้ นงุ่ ซิ่นกันทุกคน บ้ านเฮาถือเคร่งครัด ฝรั่งมาแก้ ผ้า ใส่แต่เสื ้อใน ตํารวจจะไป
บอกไม่ให้ ใส่แต่เสื ้อซ่อนใน ไม่ใส่เสื ้อผ้ าก็ไม่ได้ ร้ านอาหารไม่ให้ ใส่ใส่เสื ้อยืด
ตักบาตรเช้ าสมัยเก่าไม่ให้ ใส่เครื่ อง ต้ องใส่ซิ่นเครื่ องไม่ให้ ใส่ เพราะเป็ นสัญลักษณ์
หลวงพระบาง เป็ นคนลาวแท้ หลัง ๆ ให้ ใส่ได้ ต่อมาให้ ใส่เพราะเขาไม่ใช่คนลาว
จะไปบังคับเขาไม่ได้ (บัวผัน สินธพร, สัมภาษณ์)
การท่องเที่ยวทําให้ สงั คมเปลี่ยนแปลง ขยะเยอะขึ ้น ปรับแล้ วแก้ ไขแล้ ว กําจัด
ด้ วยการเผาอยูใ่ นดิน หลวงพระบางเติบโตเร็ วเกินไป การรับรู้ ยงั ไม่ดี ต้ องให้ รับรู้
กันมากขึ ้น และมีสว่ นร่วม คนลาวฟั งกันเวลาว่ากล่าวตักเตือน เว้ าความดีความ
สะอาด เป็ นระเบียบ ก็เชื่อฟั ง (ท่านคําเพียง มะนิจิต, สัมภาษณ์)
บ้ านเฮาบ่มีฆา่ คนฆ่าฟั น มีแต่ขโมยเล็ก ๆ ถ้ ามีปัญหาท่องเที่ยวเสนอไปรัฐก็ชว่ ย
แก้ ปัญหา เว้ ากันบ่อย ๆ อยูส่ บาย ๆ ราคาของบางอย่างแพงขึ ้นนิดนึง ของที่
ระลึกราคาแพงขึ ้นมาก ราคาอาหารเพิ่มขึ ้นนิดนึง นักท่องเที่ยวมาหลายสัง่ เพิ่ม
บางอย่างเช่นเนื ้อไก่เอามาจากเวียงจันทน์ ราคาเพิ่มขึ ้น แต่ผกั ราคาถูก ปลูกได้
เอง (บัวผัน สินธพร, สัมภาษณ์)
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เดี๋ยวนี ้มอเตอร์ ไซค์เยอะ รถเยอะ จราจรไม่มีไฟแดง เขาไม่มีกฎระเบียบ จะเลี ้ยว
จะจอดไม่ระวัง เราต้ องระวังเอง เดี๋ยวนี ้ไม่ปลอดภัย มีขโมย นักท่องเที่ยวต้ อง
ระวังกระชากกระเป๋ า นักท่องเที่ยวฝรั่งเอากระเป๋ าใส่หน้ าจักรยานโดนฉก จักรยาน
ก็โดนขโมยบ่อย (จงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์)
การแก้ ไข
พวกเฮาเข้ าไปเว้ ากันบ่อย ๆ คิดว่าบ่มีความเป็ นห่วง การตักบาตร ปั ญหานี ้
ปั จจุบนั ได้ กวดขึ ้น (ท่านอ้ วน สุรสัก, สัมภาษณ์)
เรื่ องการเช่าบ้ านเจ้ าของบ้ านดังเดิ
้ ม พวกเฮาได้ พฒ
ั นาเขตย่อย ๆ เพื่อกระจายให้
นักท่ องเที่ ยวออกไปข้ างนอก โดยเฮาพยายามรั ก ษาบ้ า นให้ ไ ด้ ร ายรั บ จาก
นักท่องเที่ยว ขยายเฮือนพักออกไปข้ างนอก (ท่านอ้ วน สุรสัก, สัมภาษณ์)
ปั ญหาเสื่อมจากนักท่องเที่ยวมีมาก หมูเ่ ฮามีความเข้ าใจดี แต่มาฮอดปั จจุบนั เว้ า
ได้ วา่ ชาวหลวงพระบางในตัวเมืองมีความรู้ ความหมาย ความสําคัญของมรดก
เว้ าได้ ว่ามาสร้ างรายรับโดยใช้ คําว่ามรดกเป็ นการหารายรับให้ ครอบครัว บางครัง้
หารายรับให้ ท้องถิ่นด้ านหัตถกรรม เช่น แกะสลัก จักสาน พวกดินเผาให้ ฟืน้ ฟูขึ ้น
มีรายรับขึ ้น ความเข้ าใจเกี่ยวกับนี ้ถ้ าตามกฎหมายได้ รับรู้ หลาย แสดงเป็ นว่ามี
กิจกรรม เฮ็ดให้ มาปรึกษาหารื อ มีการปกปั กของการมรดก ชาวบ้ านรับทราบ
เข้ าใจดี ช่วยกันปกปั กรักษาบ้ านหมูเ่ ฮา
…ทุกกิจกรรมพวกเฮาได้ ปรึกษากับชาวบ้ าน เฮ็ดด้ วยกันทุกภาคส่วน หลังจาก
นันถ้
้ าจะบูรณะขึ ้นบัญชีไว้ พร้ อมกันนันได้
้ แนะนําว่าควรเฮ็ดหยังเพื่อให้ ได้ เงินจาก
นักท่องเที่ยว มีรายได้ เข้ าในครอบครัวส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึง่ พวกเฮาได้ รับจาก
คนที่มาบูรณะหลวงพระบางจากทําบ้ าน ชาวบ้ านดีใจและฮ่วมมือดี (ท่านอ้ วน
สุรสัก, สัมภาษณ์)
ผลกระทบท่องเที่ยวเทียบกับอันดี กระจายการท่องเที่ยวสูช่ นบท ให้ ประชาชน
ได้ มีรายรับ การท่องเที่ยวให้ นกั ท่องเที่ยวได้ พกั แฮมที่บ้าน กินข้ าว อาหาร ทํา
ให้ มีศลิ ปะ พัฒนา ถ้ าทําได้ จะจ่ายเงินให้ ประชาชน 4,000 กีบ ดูให้ เป็ นอาชีพ
กระจายการท่องเที่ยวให้ เป็ นอาชีพ (ท่านวิไลจัน สิลิลดั , สัมภาษณ์)
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เนื ้อแพง ผักราคาถูก ปลูกได้ เอง ชาวบ้ านบางคนประหยัดลง ตัวนี ้แพงไม่เอา
ใช้ ช้อนปลา หาเอาตามลําธาร หาตัวอื่นแทน อยูไ่ ด้ (บัวผัน สินธพร, สัมภาษณ์)
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต้ องให้ ไกด์เตือนกันให้ ระวังมากขึ ้นถ้ าบอกว่าเกิด
อะไรนักท่องเที่ยวจะไม่อยากมา (จงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์)
ให้ การศึกษาอบรม ไม่ให้ เราลืมภาษา ยูเนสโกแนะนําการปกปั กรักษามรดกโลก
(ท่านวิไลจัน สิลิลดั , สัมภาษณ์)
1.5 วิธีการและเครื่ องมือเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับเมืองหลวงพระบาง
การเผยแพร่สารสนเทศการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง องค์การท่องเที่ยว
แห่งชาติเมืองหลวงพระบางใช้ การโฆษณาเป็ นสื่อหลัก มีการประชาสัมพันธ์ การร่วมงานการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้ าน และของผู้ประกอบการ ร่วมกับสื่ออื่น ๆ คือโปสเตอร์
แผ่นพับ นิตยสาร รายการวิทยุโทรทัศน์ การนําสาวงามไปช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ
การสื่อสารทางอินเทอร์ เน็ต ประเด็นที่นําเสนอเกี่ยวกับความเป็ นมรดกโลก วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต เสน่ห์ของเมืองหลวงพระบาง
วิธีจงู ใจใช้ โฆษณา โปสเตอร์ E-mail แหล่งท่องเที่ยวมีอินเทอร์ เน็ต ผู้ประกอบการ
ก็มี ใช้ เป็ นสื่อเผยแพร่ มีความช่วยเหลือจากจีน ไทยก็ชว่ ย เวลาไทยจัดงานเราก็
เอาโฆษณาไปวาง ที่อดุ รจัดงานทุกปี ไปทุกปี งานที่ประเทศจีนได้ นําพาสาวงามไป
โฆษณา แต่สาวลาวขี ้อายไม่คอ่ ยเว้ า การจัดงานได้ ผลดีมีคนมาฟั ง เฮามีประเพณี
งานสังขานมีสื่อมวลชนไปด้ วย นางสังขานมาต้ อนฮับ
...สื่อหลักใช้ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โฆษณาทํา VCD จีนมาสร้ างให้ มีสื่อโปสเตอร์
แผ่นพับ โฆษณา นิตยสาร โทรภาพช่อง LAO Star มีรายการแนะนําที่เที่ยวทังวั
้ น
ผู้ประกอบการทําโฆษณาเองก็มี จัดงานก็มี เฮาไปช่วย ไปร่วมงาน ถ้ าไม่มีสิ่ง
โฆษณาเฮาไปช่วย เฮาเป็ นตัวหลัก (ท่านวิไลจัน สิลิลดั , สัมภาษณ์)
สื่อหลักคือโฆษณา เน้ นวัฒนธรรม คนหลวงพระบางได้ ชื่อว่าเป็ นคนมีจรรยา
มารยาทดี ขนบดี เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ออ่ นน้ อม เฮ็ดให้ องั กฤษให้ เป็ นโล่คํา เพราะ
1. มารยาทดี 2. เอาใจใส่วฒ
ั นธรรมประเพณี 3. จุดเด่นหลวงพระบางคือ
ธรรมชาติ โฆษณาเรื่ องวัฒนธรรมคือประเพณีมีบญ
ุ ล่องเรื อ ออกพรรษา ปี ใหม่
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บุญพระเวสได้ ใส่บาตรกัน หลวงพระบางเป็ นดินแดนวัฒนธรรม อยู่กันไม่
แก่งแย่ง อิจฉา บังเบียดกัน อยู่ด้วยความดี มีความสงบ ฝรั่งชอบมาอยูจ่ น
ใกล้ จะเป็ นบ้ านฝรั่ง (ท่านคําเพียง มะนิจิต, สัมภาษณ์)
ชักจูงใจให้ คนมาชมมรดกโลก (ท่านอ้ วน สุรสัก, สัมภาษณ์)
1.6 แนวโน้ มและจุดขายของเมืองหลวงพระบางในอนาคต
ในอนาคตเมืองหลวงพระบางยังคงใช้ ความเป็ นแหล่งมรดกโลกเป็ นจุดขายหลัก
ทังการนํ
้
าเสนอเกี่ยวกับการชื่นชมวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่อย่างเรี ยบง่าย เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติที่
สวยงาม และเชื่อมโยงเมืองหลวงพระบางกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
เท่าที่ผ่านมา พวกเฮาสร้ างเขตพื ้นที่ …ระหว่างการอนุรักษ์ กบั การท่องเที่ยว
ประสานกันหมดกับองค์การค้ า กระทรวงอุตสาหกรรม การค้ า หัตถกรรมอื่น ๆ
คิดว่า พวกเฮามีความสามารถ ปกปั กรักษาความเป็ นมรดกหลวงพระบางให้
ยืนยงคงต่อไป (ท่านอ้ วน สุรสัก, สัมภาษณ์)
สร้ างหลวงพระบางให้ เป็ นจุดทางผ่านของผู้คนที่มาจากต่างประเทศ มาจากทัว่
ประเทศ ให้ เป็ นจุดเศรษฐกิจการบริ การ สร้ างให้ หลวงพระบางพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้ วยการนําการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยว (ท่านคําไพ สิสาวัน, สัมภาษณ์)
ในอนาคต หลวงพระบางมรดกโลกยังอยู่ (ท่านคําเพียง มะนิจิต, สัมภาษณ์)
1.7 ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางคือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลก ชาวหลวงพระบางให้ ความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัด
วาอาราม และธรรมชาติที่งดงาม ด้ วยเหตุนี ้สิ่งที่ชาวหลวงพระบางนําเสนอตัวตนสูท่ วั่ โลกคือวิถี
ชีวิตที่เรี ยบง่าย เมืองที่เงียบสงบท่ามกลางขุนเขาและสายนํ ้า ประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
และความสวยงามของสิ่งก่อสร้ าง เช่น วัดเชียงทอง เป็ นต้ น
...หลวงพระบางพยายามสร้ างให้ เป็ นสถานที่ดงึ ดูดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(ท่าน คําไพ สิสาวัน, สัมภาษณ์)
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มรดกโลกดี นักท่องเที่ยวเล็งมาจุดนี ้ ลาวนักท่องเที่ยวไม่ร้ ูจกั ไม่ร้ ูจกั เวียงจันทน์
รู้จกั หลวงพระบาง บินตรงมานี่ (จงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์)
ภาพลักษณ์คือมรดกโลก สัญลักษณ์หลวงพระบางเว้ าเรื่ องประเพณี สัญลักษณ์
ด้ านภูมิศาสตร์ ที่ตงเป็
ั ้ นพูสี พิเศษกว่าทุก ๆ เมืองในลาว มีวดั ที่งดงามมีชื่อเสียง
คือวัดเชียงทอง ด้ านประเพณีบแ่ ม่นฮีดคอง ชาวหลวงพระบางบ่มีความแก่งแย่ง
เสียดสี อยู่ด้วยความสงบ จุดพิเศษคือ คนหลวงพระบางฟั งพ่อแม่ (ท่านวิไลจัน
สิลิลดั , สัมภาษณ์)
1.8 ความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญมีความเห็นสอดคล้ องกันว่า ทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางต่างเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีธรรมชาติงดงาม แต่จงั หวัดเชียงใหม่พฒ
ั นา
มากกว่าเมืองหลวงพระบาง ทันสมัยกว่า ชีวิตผู้คนวุ่นวายมากกว่าเมืองหลวงพระบาง ผู้ให้ ข้อมูล
สําคัญบางท่านเห็นว่าเมืองหลวงพระบางได้ รับการปกปั กรักษาที่ดีกว่าจังหวัดเชียงใหม่ และได้ รับ
การขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในขณะที่บางท่านมองอีกแง่มมุ หนึง่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่สามารถ
ปกปั กรักษาดูแลตนเองดีกว่าเมืองหลวงพระบาง เพราะจังหวัดเชียงใหม่ดแู ลตนเองในขณะที่เมือง
หลวงพระบางต้ องให้ องค์การมรดกโลกดูแลให้ ความช่วยเหลือ
หลวงพระบางพยายามรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสร้ างมาเพื่อให้ ชาวโลกได้ ร้ ู แต่ยคุ ที่
เจริ ญทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงด้ านต่าง ๆ วิถีชีวิตชาวหลวงพระบางส่วน
หนึง่ เปลี่ยนไป แต่เราในฐานะเป็ นปั ญญาชน ส่งเสริ มให้ หลวงพระบางเป็ นที่ที่
ทุกมุมโลก ชาวโลกมาเรี ยนรู้และมาอยู่ ด้ านชีวิตจิตใจเป็ นด้ านวัตถุนิยมไปแล้ ว
แต่หลวงพระบางเทียบกับที่อื่นที่นี่ดีกว่า (ท่านคําไพ สิสาวัน, สัมภาษณ์)
มองเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงเยอะ ด้ านลบ ที่นี่อนุรักษ์ ไว้ อยู่ ด้ านความเป็ นอยู่
วัยรุ่ นรับวัฒนธรรมตะวันตกเยอะมาก วัยรุ่นทําให้ นกั ท่องเที่ยวมองภาพเชียงใหม่
ไม่ดี อย่างการแต่งกายแบบฝรั่ง สายเดี่ยว การเกิดอาชญากรรมทําให้ เสียภาพพจน์
เชียงใหม่ ด้ านดีความเป็ นเชียงใหม่ เป็ นล้ านนา ยังเป็ นเชียงใหม่ เป็ นเสน่ห์
เชียงใหม่ยงั มีบางจุด มีความอ่อนหวาน ปั จจุบนั คิดว่ายังมีความพยายามอนุรักษ์
อย่างในโรงเรี ยนวันศุกร์ เห็นแต่งตัวล้ านนา หลวงพระบางแต่ก่อนนักเรี ยนใช้ ผ้าซิ่น
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ผู้หญิงลาวใช้ ผ้าซิ่น เดี๋ยวนี ้ยังมีอยู่ ตาม Office ถ้ าใส่กางเกงไม่ให้ เข้ าไปวัดใส่
ผ้ าซิ่น ติดต่อราชการเดี๋ยวนี ้น้ อยลงไป 7 ปี หลังเห็นน้ อยลง เดี๋ยวนี ้กางเกงหมด
เปลี่ยนแปลงเยอะ
นึกถึงชียงใหม่นกึ ถึงแหล่งท่องเที่ยวไปดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ นักท่องเที่ยว
ชอบพวกนี ้เยอะ...แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่มีเยอะกว่า ดีกว่าแง่ความมากมาย
และการรักษาของหลวงพระบางต้ องมีตา่ งประเทศมาควบคุม Set up มรดกโลก
มาช่วยดูแล ของเราเป็ นระบบมากกว่า เรา Set ระบบแล้ วแต่ไม่ดีพอ…
...เสน่ห์หลวงพระบางคือความเป็ นหลวงพระบางยากจะบรรยาย เป็ นเมืองเล็ก ๆ
ไม่ต้องใช้ รถก็ได้ เดินก็ได้ ปั่ นจักรยาน หลวงพระบางได้ รับการยอมรับดังไปทัว่
โลก นักท่องเที่ยวทุกประเทศมา ว่าที่ชมว่าเงียบสงบ มาหาว่าเงียบสงบ นํ ้าตก
เรี ยบง่าย สงบ ไม่บสิ ซี่ ไม่มีไซเรน (จงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์)
เชียงใหม่ยงั เป็ นหัวใจล้ านนาและหลวงพระบางยังเป็ นหัวใจล้ านช้ างทัง้ ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงได้ เดี่ยวก็กลับเป็ นเหมือนเดิมเพราะความเป็ น
หลวงพระบาง เป็ นมรดกโลก มี กฎ ระเบียบ มีการอนุรักษ์ (ท่านคําเพียง
มะนิจิต, สัมภาษณ์)
2. ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่
2.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
ตามปกติทงชาวไทยและชาวต่
ั้
างประเทศ ปี ที่ผ่านมามีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าชาว
ต่างประเทศเพราะมีงานพืชสวนโลก อย่างไรก็ตาม ช่วงที่เป็ นเทศกาลหลัก ๆ เช่น สงกรานต์ ยี่เป็ ง
คริ สต์มาส เป็ นต้ น ยังคงมีนกั ท่องเที่ยวให้ ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจํานวนมาก มีทงกลุ
ั ้ ม่
ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย โอเชเนีย เอเชีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ นักท่องเที่ยวพักในโรงแรมและ
ตามที่พกั ต่าง ๆ ตามกลุม่ ของตลาดนักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มชอบที่พกั หรูพกั สบายเลือกพักที่โรงแรม
กลุม่ ที่ชอบที่พกั ราคาประหยัดพออยูไ่ ด้ จะเลือกพักเกสต์เฮ้ าส์ เป็ นต้ น ช่วง เวลาที่เดินทางมาเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่มีทงช่
ั ้ วงนอกฤดูกาล (Low Season) และในฤดูกาล (High Season) ลักษณะการ
เดินทางมีทงกลุ
ั ้ ม่ ที่มากับบริ ษัทนําเที่ยวและมากับครอบครัว นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เพราะชอบอากาศ ราคาไม่แพง ชอบอัธยาศัยของผู้คน บางกลุม่ มาเพื่อตรวจสุขภาพและท่องเที่ยว
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ด้ วย บางกลุม่ กลับมาเที่ยวซํ ้าเพราะเชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีปัญหา มีความปลอดภัย
คุ้มค่า ผู้คนเป็ นมิตร และมีอาหารน่าสนใจ กลุม่ นักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซํ ้า เช่น นอรเวย์ สวีเดน
เป็ นต้ น ระยะเวลาที่พกั อยูใ่ นเชียงใหม่ประมาณ 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ ข้อมูลบางคนเห็นว่า
สถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงนี ้ค่อนข้ างลดลง อาจเป็ นเพราะเรื่ องเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
กําลังเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ส่งผลให้ มีการท่องเที่ยวน้ อยลง
เชียงใหม่เป็ นเส้ นทางเศรษฐกิจ ตลาดนักท่องเที่ยวมีทงตลาดในประเทศและ
ั้
ต่างประเทศ ต่างประเทศเป็ นกลุม่ ยุโรป นอรเวย์ โอเชียเนียถึงออสเตรเลีย ยุโรป
อเมริ กา ตะวันออกกลางมาทุกปี
....ยูเอ็นอี จากดูไบเยอะ ในประเทศมีตลอด อย่างหน้ าหนาวก็เที่ยวเชียงใหม่
…ปี ที่แล้ วมีพืชสวนโลกที่มากันมากไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่เป็ นคนไทยมาเที่ยวเยอะ
(วรพล วัฒนเหลืองอรุ ณ, สัมภาษณ์)
ตลาดท่องเที่ยว ตลาดอเมริกา ยุโรป และประเทศอื่น เราเป็ น Destination ที่
น่าสนใจ ตลาดหลักเรามี อยู่แล้ ว ยุโรป อเมริ กา เอเชี ย (วันเผด็จ ถาวรสุข,
สัมภาษณ์)
ช่วง high ตุลา-ธันวา เป็ นตลาดยุโรป อเมริ กา มีนา-พฤษภา ตลาดออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ญี่ปนมี
ุ่ ตลอดปี หน้ าฝนยังมีตลาดสเปน อิตาลี หน้ าร้ อนออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ช่วงเมษา พฤษภาอาหรับเอมิเรสต์เยอะ เพราะมาเช็คสุขภาพ ทัวร์
เน้ น health พ่อแม่มาเช็ค treatment โรงพยาบาล ลูกไปเที่ยว เย็นเจอกัน อยู่
นาน 1 week
10 กว่าปี ที่แล้ วมากลุม่ ทัวร์ เยอะเพราะขาย Series พวกฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม
ฮอลแลนด์ นิวซีแลนด์มา Series น้ อย เป็ น Leisure เป็ น Individual ไม่เยอะตลาด
intensive มีแต่ไม่เยอะ ตลาด Intensive ยุโรป อเมริ กาพักหรู ในเอเชียพักโรงแรม
ระดับล่างลงมา Intensive Premium เอเชียพวกที่ชอบพักหรูก็มีแล้ วแต่โรงแรม
ที่ทวั ร์ ลง…
...Repeater ชอบ 1. ความเป็ นเมืองที่มาแล้ วไม่คอ่ ยมีปัญหา มีความสุข ไม่มีโจร
ผู้ร้าย Safety สูง Security สูง 2.ค่าใช้ จา่ ย ต่อหัวไม่สงู เหมือนไปทะเล... Food
and Beverage ไม่สงู เหมือนภาคใต้ 3. ความมีอธั ยาศัยของคน Nature ของ
คนทางเหนือยิ ้มแย้ มมากกว่า และชอบช่วยเหลือ Helpful พ่อค้ าแม่ค้าให้ Say
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Hello ไปเลย Warm ให้ เขา Feel as Home แม้ จะต่างความเชื่อ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ทําให้ เขามีความสุขในชุมชน
นักท่องเที่ยวที่มาชอบอากาศ อย่าง นอรเวย์ สวีเดน กลับมาอย่างน้ อย 6-7 ครัง้
เพราะอยูม่ ีความสุข สงบ มานอนอ่านหนังสือ นักท่องเที่ยวชอบอัธยาศัยไมตรี
โอบอ้ อมอารี จะชอบมา นอรเวย์ สวีเดน มาเยอะ อเมริ กาเริ่ มมา ญี่ ปุ่นเยอะ
(สมฤทธิ์ ไหคํา, สัมภาษณ์)
สภาพการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ตอนนี ้ค่อนข้ างแย่ อาจเพราะเศรษฐกิจ ไม่มีคน
เที่ยว (สมัคร วงษ์ เวช,สัมภาษณ์)
2.2 จุดขายของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญทุกคนมีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า จุดขายของจังหวัด
เชียงใหม่คือการเป็ นเมืองวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ยงั มีข้อได้ เปรี ยบอื่น ๆ อีกที่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ หลากหลายกลุม่ ได้ แก่ สถานที่ตงที
ั ้ ่อยูท่ างภาคเหนือทําให้ มีอากาศ
ดี มีธรรมชาติสวยงาม จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจํานวนมากที่สวยงามและทัศนียภาพดี
ไว้ ต้อนรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมที่สนองความต้ องการนักท่องเที่ยวได้ ทกุ ช่วงอายุ เช่น กิจกรรม
การผจญภัยสําหรับวัยรุ่น ได้ แก่ รถ MTV การยิงปื นเพ็นบอล การขี่ช้าง บันจี ้จัมป์การโดดร่มโดดหอ
การล่องแพ เป็ นต้ น สําหรับวัยเด็กมีสวนสัตว์เชียงใหม่และสวนสัตว์กลางคืน (Night Safari) วัย
ผู้ใหญ่มีเรื่ องสปาและการดูแลสุขภาพไว้ ให้ บริ การ สําหรับกลุ่มที่ชอบรับประทานและซื ้อของ
จังหวัดเชียงใหม่มีอาหารหลากหลายชนิด ทังอาหารพื
้
้นเมืองและอาหารนานาชาติตามร้ านอาหาร
โรงแรม ที่พกั ต่าง ๆ ไว้ ให้ บริ การ มีแหล่งจับจ่ายซื ้อของทังแบบห้
้
างสรรพสินค้ าคือไนต์พลาซา แบบ
วิถีชีวิตคือกาด (ตลาด) ต่าง ๆ เช่น กาดหลวงหรื อกาดวโรรส กาดสวนแก้ ว เป็ นต้ น แบบรวมแหล่ง
สินค้ าพื ้นเมืองคือถนนคนเดิน ทังที
้ ่ยา่ นถนนวัวลายในวันเสาร์ และย่านประตูทา่ แพในวันอาทิตย์
กลุม่ ที่ชอบดูพืชและสัตว์มีสวนพฤกษศาสตร์ และอุทยานต่าง ๆ หลายแห่ง จุดขายของจังหวัด
เชียงใหม่จงึ เป็ นวัฒนธรรมบนความหลากหลาย ดังความเห็นของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญต่อไปนี ้
เชียงใหม่เป็ นเมืองวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา หลาย ๆ กิจกรรมที่จดั กล่าวได้
ว่าเป็ นงานระดับอินเตอร์ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ประกอบกับเชียงใหม่มี
สถานที่ตงอยู
ั ้ ่ทางเหนือ มีอากาศดีโดยเฉพาะในฤดูหนาว (วันเผด็จ ถาวรสุข,
สัมภาษณ์)
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เลือกมาเที่ยวเชียงใหม่นา่ จะเป็ นเพราะความสะดวก วัฒนธรรม เชียงใหม่เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวรองจากกรุงเทพฯ ที่นกั ท่องเที่ยวรู้จกั ดี จุดขายหลักเดิมคือ ช้ าง
ททท. มองเชียงใหม่เป็ นเมืองท่องเที่ยวหลัก นักท่องเที่ยวมองเป็ นเมืองทันสมัย
ที่มีวฒ
ั นธรรมที่ดี ชอบมาพักอยูน่ าน ๆ (สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์)
จุดขายของเชียงใหม่คือศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อย่างที่มีคําพูดว่า อิฐเก่าเล่า
เรื่ องได้ กําแพงเมือง วัด เป็ นจุดขายได้ พื ้นที่เก่า 700 กว่าปี นอกจากเทศกาลที่
ทําประจําปี ใหม่ ยังมีเทศกาลไม้ ดอกไม้ ประดับ เทศกาลเข้ าพรรษา มาฆบูชา
ลอยกระทง เทศกาลสากลอย่างคริ สต์มาส มีโรงแรมนานาชาติ นอกจากนี ้ยัง
สร้ าง Theme เมืองเชียงใหม่ยงั มีพืชสวนโลก ปี 48-49 ไนต์ซาฟารี และทําด้ าน
ชนเผ่า 6 ชนเผ่าในเชียงใหม่ พื ้นที่เชิงนิเวศทํา MICE (วรพล วัฒนเหลืองอรุณ,
สัมภาษณ์)
จุดขายเน้ นทัวร์ วฒ
ั นธรรมเป็ นหลัก เห็นประวัตศิ าสตร์ ยาวนานของภาคเหนือ
โดยเฉพาะเชียงใหม่เมืองโบราณอูอ่ ารยธรรมล้ านนา ถือเป็ นเมืองต้ นแบบเมือง
อื่น ๆ มีตวั อื่นด้ วยนอกจากวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มี Adventure มีธรรมชาติ
เช่น ภูเขา แม่นํ ้าช่วย Trade Adventure ที่ ขายคือ ขี่ ช้างล่องแพ Hoping
โรยหน้ าผา ทัวร์ ถํ ้า เป็ น Discovery และมีตวั ที่ชว่ ยให้ สองตัวนี ้อยูไ่ ด้ ดึงคน
รุ่นใหม่ที่ไม่ชอบของเก่าก็มาเชียงใหม่ได้ คือ ขับรถ MTV ทํา Off Road ในที่
ทุรกันดารขึ ้นเหว Pen Ball ยิงคน เรารับลิขสิทธิ์มาจากสิงคโปร์ บันจี ้จัมป์
ผู้บริ หารเชียงใหม่ คนในวงการท่องเที่ยวเชียงใหม่ยงั เน้ นวัฒนธรรมเป็ นจุดขาย
หลัก เพราะประเทศอื่น ๆ รอบบ้ านเราใช้ วฒ
ั นธรรม (สมฤทธิ์ ไหคํา, สัมภาษณ์)
จุดขายเชียงใหม่คือวัฒนธรรม (สมัคร วงษ์ เวช, สัมภาษณ์)
2.3 กิจกรรมที่ทําและสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวเยี่ยมชมในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่และกิจกรรมหลากหลายไว้ ให้ บริ การนักท่องเที่ยว
เพราะคํานึงถึงนักท่องเที่ยวทุกกลุม่ เช่น กลุม่ สูงวัยและกลุม่ ผู้ใหญ่ชอบสปาและการดูแสสุขภาพ
นักท่องเที่ยวต่างชาติชอบการท่องเที่ยวขี่ช้าง แม้ บางคนจะไม่ขี่ช้างก็ชอบดูการแสดงของช้ าง ล่องแพ
ชมวัฒนธรรม ชมการผลิตเครื่ องเงิน เรี ยนทําอาหาร กลุม่ วัยรุ่นชอบการผจญภัย การเล่นบันจี ้จัมป์
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โดดร่ม โดดหอ การเดินป่ า ปี นเขา บางกลุม่ ชอบการล่องเรื อล่องแพ ตกปลา เดินชมหมูบ่ ้ านชาวเขา
เดินเที่ยวตลาด โดยเฉพาะถนนคนเดินเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมติดอันดับ 1 ใน 10 ด้ วย
เป็ นต้ น ส่วนพวกที่มาเองหรื อมากับเพื่อนชอบเที่ยวแหล่งบันเทิงยามราตรี และผับ
ชาวต่างชาติสว่ นใหญ่มาขี่ช้าง ล่องแพ ใน 100 คน พลาด 5 คน ที่ไม่ไป ถึง
ไม่ข่ีก็ไปดูเพราะมีการแสดงของช้ างด้ วย ได้ เห็นภูมิทศั น์สวยงาม และวิถี
ชีวิตชนเผ่า ทัวร์ วฒ
ั นธรรม กลุม่ วัยรุ่ น ทัวร์ Adventure สูง พวก Retire และ
อายุ 60 ปี ไปดูการแสดงขี่ช้าง ล่องแพ ดูวฒ
ั นธรรม ดูเครื่ องเงิน Cooking
School สอนทําอาหารเพราะอาหารไทยติดระดับ World Wide วัยรุ่นชอบ
กลุม่ นักท่องเที่ยวที่แก่กว่านันชอบพั
้
กโรงแรมหรู และพวก High Age จะมา
แต่โรงแรมหรู อาหารดี Treatment สปา ขายดีในตลาด High ตลาด Medium
เน้ น Culture Soft วัยรุ่นไม่สนใจวัด สนใจใช้ ชีวิตผจญภัย โดดร่มโดดหอ
ถ้ ามา On Family ถ้ ามาเองนี่เป็ นพวกหลุดโลก มากับเพื่อนนอนเกสต์เฮ้ าส์
กลุ่มนี ้ต้ องการสิ่งที่ราคาถูก ต้ องการ Night Life ผับ ไนต์พลาซา ถนน
คนเดินเป็ นจุดขายสําคัญเหมือนกัน ติด Best 1 ใน 10 มีทุกวันอาทิตย์
(สมฤทธิ์ ไหคํา, สัมภาษณ์)
กิจกรรมทางนํ ้ามีล่องเรื อหางแมงป่ อง พายเรื อแคนูคนเดียว ตกปลาริ มแม่นํ ้า
ปิ ง มีทงไทยและต่
ั้
างชาติ อเมริ กนั แคนาดา กลุม่ สแกนดิเนเวียนชอบลงเรื อ
(สมัคร วงษ์ เวช, สัมภาษณ์)
คนมาเชียงใหม่อยากดูวฒ
ั นธรรม (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง,
สัมภาษณ์)
2.4 ปั ญหาหรื ออุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และวิธีแก้ ไขปั ญหา
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบนั
ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่ องการทํา
ธุรกิจคล้ าย ๆ กัน ทําให้ มีการแข่งขันกันสูง มีการตัดราคากันเพื่อแย่งลูกค้ า ปั ญหาเรื่ องการตัง้
ราคา บริ ษัทนําเที่ยวบางแห่งหรื อมัคคุเทศก์บางคนเพิ่มราคาค่าบริการ เช่น ค่าล่องเรื อ เป็ นต้ น ลง
ในรายการนําเที่ยวขณะที่บริ ษัทบางแห่งไม่ได้ เพิ่มราคา เมื่อนักท่องเที่ยวจากต่างบริ ษัทไปเที่ยวใน
สถานที่เดียวกันสอบถามราคากันจึงเกิดปั ญหาเรื่ องราคากับการให้ บริ การ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญบาง
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คนเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหรื อสิ่งดึงดูดใจใหม่ ๆ ไว้ ดงึ ดูดใจนักท่องเที่ยว การ
จัดกิจกรรม การจัดเทศกาลต่าง ๆ จัดนอกประเพณี ทุกอย่างมีให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เห็นในคราว
เดียว ทําให้ นกั ท่องเที่ยวไม่กลับมาเที่ยวซํ ้า ส่งผลให้ เกิดปั ญหาจํานวนวันที่พกั น้ อยลง ซึง่ หมายถึง
รายได้ ที่คนในพื ้นที่และธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั ร้ านอาหาร ร้ านค้ า การ
คมนาคมขนส่ง เป็ นต้ น จะได้ รับลดลงด้ วย ปั ญหาด้ านนโยบายคือขาดการวางแผน ขาดนโยบาย
ระดับชาติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริ หารส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของผู้เกี่ยวข้ องทุกภาค
ส่วน และปั ญหาเกี่ยวกับการสร้ างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวไม่ชดั เจน
มาทัวร์ ราคาถูกกับตัดราคาตํ่า ตัดราคารายหัว 300/500 บางทัวร์ 1,500 บางราย
ยอมขาดทุน/เท่าทุน เพื่อให้ ได้ ลกู ค้ า ทุกคนแย่งตลาดจึงตัดราคากัน…พอไม่ร้ ูวา่
จะพาไปเที่ยวที่ไหน ต้ องหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่...อย่างทัวร์ แม่คําปองนักท่องเที่ยว
อยากดูวิถีชีวิต ไม่ได้ อยากไปกินเมี่ยง (สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์)
ปั ญหาอีกเรื่ องคือราคาขาย เราขายฝรั่ง 500 ลงเรื อด้ วยกัน พวกทัวร์ เอาไปขาย
เอากําไร 800 และบวกค่าแท็กซี่อีก พอแขกมาคุยกันมีปัญหา ราคาไม่เท่ากัน
จริ ง ๆ เราขายเท่ากันหมด แต่ทวั ร์ ไปขึ ้นราคาเอง เราต้ องแก้ ไขไปว่าเราบวกค่า
ประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินแพงกว่าให้ ทัง้ ๆ ที่จริ ง ๆ ประกันชีวิตให้ ทกุ คน
เหมือนกันเท่ากัน (สมัคร วงษ์ เวช, สัมภาษณ์)
ที่ผา่ นมาเราไม่สนใจ การอนุรักษ์ รัฐบาลไทยไม่มี รัฐบาลไม่เคยกําหนดว่ามีเมือง
ประวัติศาสตร์ กี่เมือง ขาดนโยบายระดับชาติ (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง,
สัมภาษณ์)
การพัฒนา สิ่งที่เข้ าไปใหม่ ไม่คอ่ ยคํานึงเรื่ องวางแผน คนต้ องเรี ยนรู้ ไทยมีการ
วางแผนแต่ยงั ไม่ร้อยเปอร์ เซ็นต์ สิ่งที่น่าเป็ นห่วงคือวัฒนธรรม แต่ยงั อนุรักษ์ ไว้
ถ้ าไม่ควบคุมการพัฒนาเมือง คนต้ องการมาเชียงใหม่ รูปแบบหลากหลาย ทํา
อย่างไรให้ คงอยู่ อาหารยังพูดถึง และพยายามอนุรักษ์ (วันเผด็จ ถาวรสุข,
สัมภาษณ์)
พืชสวนโลก ด้ านการตลาด สินค้ าที่เป็ น Star ต้ องทําอะไรต่อ แต่รัฐไม่ทํา เรา
จัด Mice ควรมีศนู ย์ประชุม Intensive เพื่อลดหรื อเพิ่มปริ มาณห้ องพัก ถ้ าจะ
จัดได้ ควรมีศนู ย์ประชุม เปลี่ยนรัฐบาล โครงการหยุดไป Start ช้ าก็สายไป
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นโยบายภาครัฐที่ไม่ชดั ก็กระทบ ไม่มีเครื่ องบินตรง มีแต่บนิ เข้ า แต่ขากลับไม่มี
คน ก็เลยหนีไปเปิ ดเที่ยวบินที่อื่น มี Air Asia คุนหมิงที่ยงั ทูซ่ ี ้อยู่ เกาหลีบนิ จาก
อินชอนยังมาอยู่ แต่ขากลับถ้ าไม่มีคนกลับ เกาหลีก็จะหายไป นักท่องเที่ยวเกาหลี
ใช้ ธุรกิจในประเทศคือทัวร์ เขา รถ ที่พกั ของเขา (สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ,สัมภาษณ์)
ทํา MICE แต่ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จเพราะศูนย์ประชุมนานาชาติหายไป เพราะ
เปลี่ยนรัฐบาล สร้ างสรรค์อะไรใหม่ หายไป Mega Project หายไปเพราะเปลี่ยน
รัฐบาล (วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, สัมภาษณ์)
ท่องเที่ยวทําผิด จะขายอะไร ญี่ปนมี
ุ่ ประเพณีถึงทํา นอกประเพณีไม่ทํา จะกลับ
มาใหม่ชว่ งเดือนไหน แต่ให้ เราทําประเพณีไทย มาครบแล้ วกลับ ไม่ดคู ณ
ุ ภาพ
นักท่องเที่ยว ดูจํานวน รากเหง้ าอยูแ่ ต่ปัญหาเยอะ เชียงใหม่คนท้ องถิ่นอยูแ่ ต่
คนนอกมาอยูเ่ ยอะ ความรู้สกึ ผูกพันไม่มี คนท้ องถิ่นออกนอกบ้ านไม่ได้ เพราะ
รถติด การท่องเที่ ยวทําลายเรา แทนที่ จะทําให้ เ ป็ นธรรมชาติ (ดวงจันทร์
อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, สัมภาษณ์)
ขันโตก ลอยโคม ของพวกนี ้ถ้ าเอาไปที่จดั แสดงที่อื่นก็ได้ ลอยโคมที่อื่นก็ได้ ไม่ใช่
เชียงใหม่ จุดขายกระจายไปทัว่ มาเชียงใหม่จะดูอะไร วัฒนธรรมยังขายได้ ดี
หรื อ ปั ญหาที่ทําให้ การท่องเที่ยวเราไม่ชดั คือการสร้ างภาพลักษณ์ (สบธนา
อัน๋ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์)
ปั ญหาการพัก ได้ วีซา่ 90 วัน เคยอยูเ่ ชียงใหม่นานเดี๋ยวนี ้อยูน่ ้ อยลง และไปอยูท่ ี่
อื่นเพราะกระจายตัว พักที่อื่นมากขึ ้น บินมาเชียงใหม่ 2 คืน ไปปาย แม่ฮอ่ งสอน
กลับมาเชียงใหม่บินไปเชียงราย ไปพม่า ลาว นัง่ เครื่ องมาเชียงใหม่เพื่อกลับ
เกิดการเดินทางรูปแบบใหม่ เกิดรูปแบบการท่องเที่ยว แบบใหม่ พึง่ พาการท่องเที่ยว
เพื่อนบ้ าน (วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, สัมภาษณ์)
แหล่งท่องเที่ยวต้ องหาแหล่งใหม่เพราะมา 10 ครัง้ ก็เหมือนเดิม แต่คนที่จะมอง
หาแหล่งท่องเที่ยวใหม่มีไม่กี่เปอร์ เซ็นต์ อย่างหินร้ อยอันพันอย่าง ลงทุนมหาศาล
ได้ ไม่คอ่ ยเท่าไร เหมือนเรื อหางแมงป่ องของผม ฝรั่ง่ได้ 500 ต่อคน ไทยได้ 300
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และผมเป็ นไกด์เอง ถ้ าจ้ างไกด์ด้วยก็ไม่ได้ อะไรเท่าไร ภาคเหนือเราแหล่งท่องเที่ยว
อื่น ๆ พัฒนาขึ ้น แย่งนักท่องเที่ยวของเรา เชียงใหม่ไม่พฒ
ั นา (สมัคร วงษ์ เวช,
สัมภาษณ์)
การแก้ ไข
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า ควรเลือกกลุม่ นักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพมากกว่าการเลือกปริ มาณนักท่องเที่ยว (กลุม่ Mass) การบริ หารจัดการการท่องเที่ยวควร
เน้ นกลุม่ นักท่องเที่ยวระดับสูงให้ มากขึ ้น ลดนักท่องเที่ยวกลุม่ ล่าง เช่น กลุม่ สะพายเป้ (Bag Pack)
เป็ นต้ น ด้ านนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรเปลี่ยน
ตามตัวบุคคล ตามผู้บริ หาร หรื อตามสถานการณ์บ้านเมือง ประเด็นด้ านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการ
จัดเทศกาลต่าง ๆ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้ องกันว่าการจัดเทศกาลบ่อยเพื่ อ
หารายได้ หรื อจัดทุกเทศกาลทุกกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับประเพณี ไว้ ในคราวเดียวกัน จะดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ เฉพาะช่วงที่จดั งานเท่านัน้ นักท่องเที่ยวมาครัง้ เดียวได้ เห็นทุกกิจกรรมจึงไม่อยาก
กลับมาเที่ยวซํ ้า ควรให้ นกั ท่องเที่ยวเห็นตัวเราที่เป็ นตัวเรา เช่น ไม่ควรจัดขันโตกต้ อนรับพร้ อม
ลอยโคมยี่เป็ ง ยี่เป็ งควรเป็ นเทศกาลยี่เป็ งหรื อลอยกระทงเท่านัน้ เป็ นต้ น ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญบางท่าน
แสดงความคิดเห็นเพิ่มว่า วิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการทําเมืองให้ นา่ อยู่ นักท่องเที่ยวจะมา
เที่ยวเอง สําหรับสิ่งดึงดูดใจใหม่ ๆ มีผ้ ปู ระกอบการบางคนนําเสนอสิ่งใหม่ที่รอให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องกับ
การท่องเที่ยวให้ การสนับสนุน นอกจากนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญบางท่านเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สร้ าง
ขึ ้นมาแล้ วควรดําเนินการต่อเพื่อให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ไม่วบู หาย
เฉพาะช่วงที่รัฐบาลให้ ความสนใจเท่านัน้ เช่น ไนต์ ซาฟารี พืชสวนโลก เป็ นต้ น
เอา Bag Pack ไปดีไหม กลุม่ ตะวันออกกลางไม่เข้ าวัด ชอบอยูโ่ รงแรมสบาย ๆ
ห้ องพักหรู 80:20 ใช้ กฎนี ้กับ Mass เอา 20 ดีกว่า ถ้ าเลือกได้ นา่ จะ Up Market
จะทํา MICE ถ้ าจะจัดได้ ควรมี ศูนย์ ประชุม ...Start ช้ าก็สายไป (สบธนา
อัน๋ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์)
การตัดราคาไม่ชว่ ยพัฒนา เปลี่ยนผู้บริ หารจังหวัด แนวยุทธศาสตร์ เปลี่ยนขาด
ความต่อเนื่อง แม้ การเมืองเปลี่ยนแต่สิ่งที่ดีควรทําต่อ พืชสวนโลกพอปิ ด ไนต์
ซาฟารี ก็ปิดตาม เพราะอยูไ่ กลออกนอกเมือง 20 กิโล ใครจะไป พืชสวนโลก
ไนต์ซาฟารี เปลี่ยนแปลงให้ เป็ นโอลด์ซิตี ้ (วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, สัมภาษณ์)
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เรื อหางแมงป่ องของผมเป็ นของใหม่ถือว่าน่าสนใจ ถ้ ามีใครเลียนแบบไม่คิดว่า
เป็ นคูแ่ ข่งแต่เป็ นพันธมิตรทางการค้ า (สมัคร วงษ์ เวช, สัมภาษณ์)
ของดีไม่ต้องสร้ างภาพลักษณ์ คนมาเอง ถ้ าอากาศดี ทําเมืองให้ น่าอยู่ นัก
ท่องเที่ยวมาเอง (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, สัมภาษณ์)
2.5 วิธีการและเครื่ องมือเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับจังหวัดเชียงใหม่
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา และส่งเสริ มการขายแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญมีความเห็นว่าส่วนใหญ่แหล่งท่องเที่ยว ภาคธุรกิจต่าง ๆ ดําเนิน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์กนั เอง สําหรับส่วนราชการมีหน่วยงานหลักคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ช่วยประสานงาน ททท.มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศการท่องเที่ยวเป็ นระยะตาม
ช่วงเทศกาลหรื อตามกําหนดการของททท. นอกจากนี ้ ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่มีบคุ ลากรและ
หน่วยงานรับผิดชอบการเผยแพร่สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง แต่ละภาคส่วน
จึงต่างฝ่ ายต่างทํากิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ของตนเอง มีงบประมาณของตนเอง ผู้ให้ ข้อมูล
สําคัญบางท่านเห็นว่า การเผยแพร่สารสนเทศการท่องเที่ยวภาคธุรกิจดําเนินการเองได้ ผลดีกว่าการ
เผยแพร่สารสนเทศของภาคราชการ ด้ านสื่อหลักที่ใช้ ในการเผยแพร่ สารสนเทศ การเลือกใช้ สื่อต่าง ๆ
ขึ ้นกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่ใช้ สื่อต่าง ๆ ผสมผสานกัน จังหวัดเชียงใหม่มีสื่อทังของ
้
รัฐ เอกชน และสื่อเฉพาะมากมาย มีหน่วยงานดูแล เช่น ชมรมหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น สําหรับสมาคม
มัคคุเทศก์ก็มีสื่อของสมาคมชื่อ มัคคุเทศก์ สาร ใช้ ติดต่อกับสมาชิกสมาคมและผู้สนใจทัว่ ไป
รวมทังวางแจกจ่
้
ายตามสถานที่สาธารณะให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ใช้ บริ การสารสนเทศ ส่วนสารสนเทศ
ที่นําเสนอในสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ ความเป็ นมิตร
ไมตรี ของคนไทย การจัดกิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ
เชียงใหม่ มีตงั ้ Board คือตังคณะกรรมการส่
้
งเสริ มการท่องเที่ยวเชียงใหม่
ผู้ว่าเชียงใหม่ตงทั
ั ้ งรั
้ ฐและเอกชนดูแล เอกชนจะมีเรื่ องสมาคมมัคคุเทศก์
สมาคมโรงแรม สมาคมมก. ชมรมวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ ชมรมรถเช่า
หนังสือพิมพ์ ของรัฐก็มีนายอําเภอทุกอําเภอ ประชุมทุกวันอังคาร ทําแผน
หอการค้ า สภาอุตสาหกรรม ธุรกิจการส่งอกของที่ระลึก ปชส.จังหวัด ผอ.ทีวี
ทุกช่อง ภาคราชการทําพีอาร์ ได้ ไม่มากเท่าเอกชน มีเว็บของสมาคมแล้ ว พีอาร์
ผ่าน E-mail เว็บ หนังสือพิมพ์มาชมรมทุกวัน หนังสือพิมพ์หวั สีมาวันเว้ นวัน
(สมฤทธิ์ ไหคํา, สัมภาษณ์)
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ใช้ Integrated สื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อวิทยุ ทีวี เราดูตลาดในประเทศและสินค้ า
ทําอย่างไรให้ เขานึกถึงเราก่อน สื่อจะใช้ ทกุ อย่าง โทรศัพท์ค้นข้ อมูล เปลี่ยนใจ
คนอยากรู้ เป็ นลูกค้ าให้ ได้ สําหรับ Printed Ad. ใช้ เป็ นสื่อหลัก ทีวียงั ไม่
สามารถกําหนดภาพชัดเจน ถ้ าทําทัว่ ประเทศทําได้ ชดั สื่อที่ใช้ และการเผยแพร่
ดูตลาด เผยแพร่ให้ ตรงตามตลาดตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว แต่ละ
กลุม่ ชอบเที่ยวไม่เหมือนกัน สารที่สง่ ไปผ่านสื่อดูตลาด ดูกลุม่ เป้าหมายว่า ใส่
สื่อใด หลัก ๆ ใช้ fax ใช้ สลิป ใช้ ทีวี สื่อพวกนี ้จะวูบหายเหมือนพลุไฟ ขาด
ความยัง่ ยืน (สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์)
สื่อใช้ Campaign การโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ Billboard โทรทัศน์ สื่อมวลชน
การถ่ายทําสารคดีเผยแพร่ ทวั่ โลก เว็บไซต์ อินเทอร์ เน็ต (วันเผด็จ ถาวรสุข,
สัมภาษณ์)
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่มีหลายหน่วย อบต.ก็ทํา ของใคร
ของมัน แหล่งท่องเที่ยวเองก็ทําอยูแ่ ล้ ว ทุกแหล่งท่องเที่ยวมีงบให้ เทศบาล
ตําบล อําเภอ เมือง และคนกลางที่มาร่ วมคือ ททท. เช่น งานไม้ ดอกไม้
ประดับ ททท. ไปทําบูธสวยงาม (วรพล วัฒนเหลืองอรุ ณ, สัมภาษณ์)
คนไทยโชคดีที่มีความเป็ นไทย ที่ทวั่ โลกให้ ความสนใจคือ Hospitality มีหวั ใจ
ต้ อนรับเป็ นมิตรไมตรี นักท่องเที่ยวยังสนใจวัฒนธรรม ธรรมชาติ นักท่องเที่ยว
ที่มามีศกั ยภาพสูง เรามีความเป็ นตะวันออกให้ สมั ผัส มีกิจกรรมหลากหลาย
มีหาคู่ มีวาเลนไทน์จดทะเบียนแต่งงาน ฯลฯ เชียงใหม่มีวฒ
ั นธรรม สอนทํา
อาหารท้ องถิ่น สอนนวดแผนไทย ที่เผยแพร่ออกไป ในภาพรวมเป็ น Amazing
Thailand เชียงใหม่เป็ นวัฒนธรรม ความหลากหลาย และ Hospitality อาหาร
ไทย มวย ทัว่ โลกไม่มีแบบนี ้ (วันเผด็จ ถาวรสุข, สัมภาษณ์)
2.6 แนวโน้ มและจุดขายของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญแสดงทัศนะว่า แนวโน้ มการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ยังคงเป็ นการขายวัฒนธรรมเป็ นจุดหลัก แต่ควรปรับทิศทางให้ เชียงใหม่เป็ น Hub หรื อเป็ น
Gateway เชื่อมโยงเส้ นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจากรูปแบบ
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การท่องเที่ยวขณะนี ้เปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางเป็ น Series ครัง้ เดียวไปหลาย ๆ
แห่งที่อยูใ่ นเส้ นทางเดียวกัน และในอนาคตอันใกล้ รูปแบบการท่องเที่ยวเช่นนี ้ยังคงใช้ ได้ ผลดี
อยากให้ เชียงใหม่เป็ นเมืองวัฒนธรรมบนความทันสมัย คิดคนเดียวไม่ได้ ต้ อง
เชื่ อมเชี ยงใหม่ เชียงราย นักท่องเที่ ยวส่วนใหญ่เที่ ยว Route เที่ ยวกลุ่ม
(สบธนา อัน๋ ประเสริฐ, สัมภาษณ์)
พัฒนาเป็ น City of Life. อนาคตจะเป็ นกรุงเทพฯ ปั จจุบนั เปลี่ยนจาก Nature
อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็ นสะพานผ่านท่อ ถ้ าไม่ทํา การท่องเที่ยวขยาย
เชียงใหม่จะถูกลืม ....เป็ น Zone, Aria ที่วฒ
ั นธรรม ชนเผ่า ท่องเที่ยวต่อจาก
เกษตร เอาภูมิปัญญามาผสมกับเทคโนโลยี การเกษตร นักท่องเที่ ยวมาดู
ภูมิปัญญาและเทคโนฯ เกษตร การเกษตร ชนเผ่า วัฒนธรรม ความเชื่อ
ภูมิปัญญา (วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, สัมภาษณ์)
2.7 ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ขายวัฒนธรรม แต่มีความหลากหลายและทันสมัย จึงเป็ นส่วนผสมระหว่างของเก่า
กับของใหม่ เป็ นแหล่งวัฒนธรรมบนความหลากหลายที่ทนั สมัย
ภาพลักษณ์เชียงใหม่ในภาพรวมขายวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ผสม
ระหว่างเก่ากับใหม่ได้ ลงรอยกัน เชียงใหม่ยงั เป็ นหัวใจล้ านนา มีแกะสลัก หัตถกรรม
ทําร่ม มีประเพณีที่ดี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติสวยงาม มีการพัฒนา มีโรงแรม
Boutique มีสนามกอล์ฟ แต่ความเป็ นล้ านนายังมีอยู่ ประเพณี ทําบุญ ศาสนา ที่
สืบสานยังมีอยู่ คนทางเหนือยังรักษาไว้ ดีอยู่ (วันเผด็จ ถาวรสุข, สัมภาษณ์)
ภาพลักษณ์ เชียงใหม่อยากเป็ นทุกอย่าง ไอที Hub ภาพลักษณ์ วฒ
ั นธรรม
(สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์)
เชียงใหม่ยงั คงเป็ นหัวใจล้ านนาแต่เป็ นหัวใจที่ถกู กระทํา หัวใจสลาย (ดวงจันทร์
อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, สัมภาษณ์)
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2.8 ความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ทังจั
้ งหวัดเชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แต่จงั หวัดเชียงใหม่พฒ
ั นามากกว่าเมือง
หลวงพระบาง เมืองหลวงพระบางใช้ จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นแม่แบบในการพัฒนา ในขณะที่มีการ
พัฒนามากก็สง่ ผลต่อสภาพแวดล้ อมมากด้ วย จังหวัดเชียงใหม่จงึ มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม
เช่น เสียง ควันพิษ นํ ้า เป็ นต้ น นอกจากนันผู
้ ้ ให้ ข้อมูลสําคัญยังได้ อธิบายเพิ่มว่า ทังจั
้ งหวัด
เชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางเป็ นแหล่งประวัตศิ าสตร์ ที่มีธรรมชาติงดงาม ผู้คนมีอธั ยาศัย
เป็ นมิตรไมตรี เช่นเดียวกัน จะแตกต่างกันตรงที่เมืองหลวงพระบางเงียบสงบแต่จงั หวัดเชียงใหม่
จะวุน่ วาย หลากหลาย และมีโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น การคมนาคม ที่พกั โรงแรม การสื่อสาร
เป็ นต้ น ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่า การมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค้ มุ ค่ากว่าเพราะ
ประหยัดและน่าอยูถ่ ึงแม้ คนท้ องถิ่นจะสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ น้อยกว่าที่เมืองหลวงพระบาง
แต่ก็เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย สะดวกสบายและอบอุน่ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ ข้อมูล
สําคัญเห็นว่าเมืองหลวงพระบางต้ องมีการเปลี่ยนแปลง แต่การอนุรักษ์ จะช่วยให้ มรดกลาวและ
มรดกโลกยังคงสืบทอดสูม่ วลมนุษยชาติได้ ตอ่ ไป
เชียงใหม่พฒ
ั นาไปมาก มีการลงทุน มีโรงแรมระดับ 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว และ
แนวโน้ มคือ Boutique Hotel ที่เกิดขึ ้น หลวงพระบางวัฒนธรรมสมบูรณ์มาก
ใส่บาตรเช้ า เจดีย์ พูสี สวยงาม วิถีชีวิต ดังเดิ
้ ม เป็ นเมืองที่มีการพัฒนาค่อยเป็ น
ค่อยไป ต้ องดูแลอย่างไร คอยควบคุมให้ ความรู้ด้วย ไม่ปล่อยให้ เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ จะทําลําบาก จะกระทบวัฒนธรรม สําหรับเชียงใหม่การท่องเที่ยว
เข้ าไปพัฒนาถนน พื ้นที่ตา่ ง ๆ ไม่มีการดูแล ส่งผลต่อเรื่ องเสียง ควันพิษ นํ ้า
ต้ องวางแผน ...เชียงใหม่หลวงพระบางจดทะเบียนเป็ นเมืองพี่เมืองน้ อง การลงทุน
ร่วมกัน การพัฒนาถูกลง คนไปเที่ยวทัง้ 2 แห่ง (วันเผด็จ ถาวรสุข, สัมภาษณ์)
ประเทศไทยภาพลักษณ์ เป็ น Culture of Memory คุ้มค่า ราคาประหยัดจ่าย
ตํ่ากว่าลาว ไปเที่ยวลาวคล้ ายไทย แต่ขายถูก ต่อไปถ้ ามีใครถูกกว่าก็จะย้ ายไป
เที่ยว หลวงพระบางเพิ่งออกจากช่อง Freeze สด ใหม่ น่าอยู่ แต่ เว้ ฮอยอัน
หลวงพระบาง ทังหมดประเทศไทยคุ
้
้ มค่ากว่า ถ้ าเป็ นโอกาส Image เขาสดกว่า
เป็ นของจริ งกว่า เป็ นบ้ าน ๆ ไม่ต้องการเห็นความทันสมัย เชียงใหม่มีทรัพยากร
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ธรรมชาติและทันสมัยบนพื ้นฐานวัฒนธรรม ความปลอดภัยกับความสะอาด
บ้ านเราดีกว่า ภาพรวมคือเมืองไทยคุ้มค่าน่าอยูเ่ มื่อเปรี ยบกับที่อื่น อยูย่ าว ๆ
ต้ องบ้ านเรา (สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์)
หลวงพระบางย้ อนหลัง 5 ปี ของเชียงใหม่ เศรษฐกิจเพิ่งเริ่ มต้ นกําลังขับเคลื่อน
ต้ องใช้ เวลา ต้ องควบคุม ลาวเป็ นเมืองขึ ้นของฝรั่งเศสมีจดุ ดีคือ ภาษาทางการ
หลายคนพูดอังกฤษ ฝรั่งเศสได้ แต่เราพูดภาษาเดียว ยุคนี ้ต้ องตามเขาให้ ทนั
เชียงใหม่จดุ เดิมที่ยงั ไม่ทิ ้งคือศิลปวัฒนธรรมประเพณี วัดพระสิงห์ วัดโลกโมฬี
เป็ นมรดกประเทศ ของเดิมต้ องมีเพราะคนย้ อนยุคยังมีอยู่ หลวงพระบาง
ภาพลักษณ์เป็ นแบบเดิมๆ แบบบ้ าน ๆ ดูความเป็ นตัวเราเมื่อ 10 ปี ที่แล้ ว บาง
ส่วนเป็ นเมืองท่องเที่ยว เป็ นเหมือนเชียงใหม่ยคุ แรก ๆ มี 3 Area ในเมืองเดียวกัน
(วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, สัมภาษณ์)
หลวงพระบาง แขกไปหลวงพระบางมีความสุขเพราะเป็ น Unseen ที่ทกุ คนยัง
ต้ องการไปแต่ไปแล้ วอยากกลับไปไหม บางคนว่าไม่กลับแล้ ว พอแล้ ว เพราะ
เป็ นตัวหลวงพระบางค่อนข้ างสปอยในตัวเอง มีการปรับเปลี่ยน ถนนเส้ นกลาง
เส้ นหน้ าวังเป็ นคนต่างชาติ ไม่ใช่ชาวหลวงพระบาง แม้ ชาวไทยก็ไปลงทุน
Culture ก็หาย ที่คนเดินเห็นผู้แก่ขายของหน้ าบ้ านหายไป มีแต่ฝรั่งหัวแดง ชี ้
หน้ าร้ านฝรั่ง มีวิถีชนบทไม่ได้ ปรับเปลี่ยน เขาว่าจะดูเชียงใหม่ไปดูหลวงพระบาง
คือ 60-70 ปี (สมฤทธิ์ ไหคํา, สัมภาษณ์)
เชียงใหม่ขายวัฒนธรรม หลวงพระบางก็เหมือนกัน แต่เพิ่งเปิ ดทีหลัง วัฒนธรรม
ยังไม่เปลี่ยนแปลง อุดมสมบูรณ์ (วันเผด็จ ถาวรสุข, สัมภาษณ์)

ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ แหล่ งท่ องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง
การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญของเมืองหลวงพระบางพบว่า การท่องเที่ยวของเมือง
หลวงพระบางมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี นับจากพ.ศ. 2546 เป็ นต้ นมา จํานวนนักท่องเที่ยวได้ เพิ่มขึ ้น
จากประมาณ 130,000 คนเป็ นประมาณ 320,000 คนใน พ.ศ. 2550 ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวขยายตัวตามไปด้ วย เห็นได้ จากการเพิ่มขึ ้นของบริ ษัทท่องเที่ยว
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จาก 7 แห่ง ใน พ.ศ. 2540 เป็ น 28 แห่ง ใน พ.ศ. 2550 การเพิ่มขึ ้นของโรงแรมจาก 10 แห่ง ใน
พ.ศ. 2540 เป็ น 21 แห่ง ใน พ.ศ. 2550 การเพิ่มขึ ้นของเกสต์เฮ้ าส์จาก 19 แห่งใน พ.ศ. 2540 เป็ น
200 กว่าแห่ง ใน พ.ศ. 2550 การเพิ่มขึ ้นของร้ านอาหารจาก 9 แห่ง ใน พ.ศ. 2540 เป็ น 100 กว่า
แห่ง ใน พ.ศ. 2550 นักท่องเที่ยวมีทงชาวลาวและชาวต่
ั้
างประเทศที่มาเมืองหลวงพระบาง สําหรับ
การท่องเที่ยวในประเทศ นักท่องเที่ยวมีจดุ ประสงค์ในการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติและมาประชุม
(ท่านวิไลจัน สิลิลดั , สัมภาษณ์) ลักษณะการเดินทางของชาวลาวจะมากับเพื่อนเป็ นกลุม่ ขนาดเล็ก
3-14 คน เช่ารถตู้มากันเอง พักอยู่ 1-2 คืน ที่พกั คือบ้ านญาติหรื อเกสต์เฮ้ าส์ที่ราคาไม่สงู นัก (บัวผัน
สินธพร, สัมภาษณ์) การขยายตัวของการท่องเที่ยวทําให้ เมืองหลวงพระบางพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ด้ านต่าง ๆ เช่น การรับวัฒนธรรมทันสมัยของโลก มีร้านอาหารฝรั่ง ร้ านอินเทอร์ เน็ต โรงแรม
(ท่านคําไพ สิสาวัน, สัมภาษณ์) สภาพเศรษฐกิจดีขึ ้น การขยายตัวของการคมนาคมโดยเฉพาะ
ทางอากาศ สายการบินเพิ่มเที่ยวบินมากขึ ้น (จงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์)
จะเห็นได้ ว่านักท่องเที่ยวเข้ ามาท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางมากขึ ้น อาจเป็ นเพราะ
เมืองหลวงพระบางมีปัจจัยที่เอื ้อในการเดินทางซึง่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ได้ แก่ การ
ขยายตัวของการคมนาคม และค่าครองชีพของบุคคลในแหล่งท่องเที่ยว (Middleton, 1994, PP.
13-15) ประกอบกับรัฐบาลเห็นว่าการท่องเที่ยวจะมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน และเป็ น
ช่องทางเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาติไปสู่สากล จึงวางกลยุทธ์การตลาดดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ เข้ ามา สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ด้ วยการทําแผนประขาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวลาวใน
ระดับโลก กําหนดปี ท่องเที่ยวลาวระหว่าง ค.ศ. 1999-2000 (สันติพงษ์ ช้ างเผือก, 2546, น. 2.) และ
ให้ ค.ศ. 2005 เป็ นปี ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก
ด้ านจุดขายของเมืองหลวงพระบางในฐานะแหล่งท่องเที่ยวนัน้ เมืองหลวงพระบางมีสิ่ง
ดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเป็ นจุดขายหลัก
เพราะเมืองหลวงพระบางมีความโดดเด่นด้ านวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา ประวัตศิ าสตร์ และมีธรรมชาติที่สวยงาม รวมทังการเป็
้
นเมืองมรดกโลก
(ท่านอ้ วน สุรสัก, ท่านวิไลจัน สิลิลดั และท่านคําเพียง มะนิจิต, สัมภาษณ์) ส่วนสินค้ าที่เป็ นจุดขาย
คือสินค้ าทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม (ท่านคําเพียง มะนิจิต, สัมภาษณ์) นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยว
เมืองหลวงพระบางจึงไปเที่ยวชมสถานที่ตา่ ง ๆ ทังในและนอกเมื
้
องหลวงพระบาง ได้ แก่ วัดเชียงทอง
พระธาตุพสู ี พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางหรื อพระราชวัง วัดใหม่สวุ รรณภูมา วัดวิชนุ ราช ถํ ้าติง่
นํ ้าตกต่าง ๆ หมูบ่ ้ านหัตถกรรมและหมูบ่ ้ านที่ทําอาชีพต่าง ๆ เช่น บ้ านทอผ้ าผานมของไทลื ้อ บ้ าน
ซ่างฆ้ องทํากระดาษสา บ้ านซ่างไหทําเหล้ า กินอาหารทังอาหารประจํ
้
าชาติลาวคือแจ่วบอง แป้งจี่
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ไส้ อวั่ ไคแผ่น (สาหร่ ายแผ่น) และอาหารตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว ขี่จกั รยานหรื อ
จักรยานยนต์ชมเมือง เดินเล่นตามหมูบ่ ้ านชนบท เดินตลาด ล่องเรื อ เที่ยวชมป่ า และใช้ ชีวิตอยูใ่ น
ป่ า (จงจิต ลาวิโล, ท่านคําเพียง มะนิจิต, ท่านคําไพ สิสาวัน, และบัวผัน สินธพร, สัมภาษณ์)
จะเห็นได้ วา่ จุดขายของเมืองหลวงพระบางประกอบด้ วยสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม
ได้ แก่ อารยธรรมสมัยเก่า เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของอาณาจักร ความเป็ นมาของสถานที่
โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปั ตยกรรม วิถีชีวิตของชนเผ่าเชื ้อชาติตา่ ง ๆ ฯลฯ สิ่งดึงดูดใจทาง
ธรรมชาติที่เป็ นทังความงดงามของธรรมชาติ
้
บนพื ้นดิน ภูเขา นํ ้าตก และแม่นํ ้า และสิ่งดึงดูดใจที่
สร้ างความรื่ นรมย์ ตังแต่
้ การชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่ตา่ ง ๆ เช่น การล่องเรื อชมสองฝั่ งของลํานํ ้า
การขี่จกั รยานหรื อจักรยานยนต์ชมเมือง การเดินเล่นตามหมูบ่ ้ านชนบท เป็ นต้ น รวมทังการ
้
ท่องเที่ยวผจญภัยรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเที่ยวชมป่ า และใช้ ชีวิตอยูใ่ นป่ า เป็ นต้ น (Goeldner, C.
R.; Ritchie, J. R.; and McIntosh, R. W., 2000, pp. 216-241) ประกอบกับการที่รัฐบาลให้
ความสําคัญกับการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน จึงเน้ นการท่องเที่ยวแบบมีคณ
ุ ค่า ประกอบด้ วยคุณค่า
ทางวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และความหลากหลายของเชื ้อชาติหรื อชนเผ่า (Boonyasarit
Aneksuk, 2004 และรัชนี เอื ้อไพโรจน์กิจ, 2547)
เมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยวเข้ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวใด การพัฒนาความเจริ ญก็จะ
ไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ด้ วย เช่น มีโรงแรม ร้ านค้ า สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็ นต้ น การ
ลงทุนในหลายรู ปแบบก่อให้ เกิดการจ้ างงาน สร้ างอาชีพ กระตุ้นให้ เกิดการผลิตและนําทรัพยากร
ท้ องถิ่นมาใช้ ประโยชน์ในรูปการผลิตสินค้ าพื ้นเมือง ของที่ระลึก และการบริ การในท้ องถิ่นนัน้ ๆ เช่น
อาหารพื ้นบ้ าน เครื่ องดื่มพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น เป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ คนในพื ้นที่และบริ เวณใกล้ เคียงกับ
แหล่งท่องเที่ยว (สมบัติ กาญจนกิจ, 2544, น. 88) ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาเมืองหลวงพระบาง
มากขึ ้น ปั ญหาที่ตามมาด้ วยคือการรับวัฒนธรรมที่ติดมากับนักท่องเที่ยวซึง่ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ตังแต่
้ การอยู่อาศัยที่ชาวหลวงพระบางดังเดิ
้ มต้ องย้ ายออกไปเพื่อให้
นักลงทุนเช่าบ้ านทําที่พกั ของนักท่องเที่ยว (ท่านอ้ วน สุรสัก, สัมภาษณ์) การทําอาหารเพื่อสนอง
ความต้ องการของนักท่องเที่ยว (จงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์) การปรับและผ่อนปรนระเบียบปฏิบตั ิ
ของสมาชิกในสังคมเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวมีสว่ นร่ วม เช่น การอนุโลมให้ นกั ท่องเที่ยวผู้หญิงนุง่ กางเกง
ใส่บาตรได้ เป็ นต้ น (ท่านอ้ วน สุรสัก, และบัวผัน สินธพร, สัมภาษณ์) สภาพเศรษฐกิจที่สินค้ ามี
ราคาแพงขึ ้น (บัวผัน สินธพร, สัมภาษณ์) และสภาพแวดล้ อมโดยรอบมีขยะมากขึ ้น (ท่านคําเพียง
มะนิจิต, สัมภาษณ์) บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยลดลงกลายเป็ นที่พกั นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยลดลง
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เสียงดังมากขึ ้น มีรถมากขึ ้น และเยาวชนเลียนแบบนักท่องเที่ยว (ท่านอ้ วน สุรสัก, ท่านวิไลจัน สิลิลดั ,
และจงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์)
จะเห็นได้ ว่า สถานภาพเมืองมรดกโลกส่งผลทังด้
้ านบวกและด้ านลบแก่ประชาชน
และตัวเมืองหลวงพระบาง ด้ านลบคือค่าครองชีพสูงขึ ้น เมืองกลายเป็ นเมืองของนักท่องเที่ยว
วัฒนธรรมผิดเพี ้ยน และมีแนวโน้ มว่าผู้คนจะละทิ ้งวัฒนธรรมเดิมโดยเฉพาะผู้หญิงนุ่งกางเกงแทน
การนุ่งซิ่น เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เช่น ขยะ นํ ้าเสีย รถติด อากาศเสีย เป็ นต้ น (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์
เจริ ญเมือง, 2546)
สําหรับการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ผู้เกี่ยวข้ องใช้ การพูดคุยปรึกษาหารื อกันเพื่อทํา
ความเข้ าใจกับประชาชนให้ ประชาชนมีการรับรู้มากขึ ้น ให้ ประชาชนเห็นว่าการเป็ นเมืองมรดกโลก
ทําให้ มีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามามากขึ ้น ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ ในครอบครัวและการสร้ างอาชีพ แต่
ภาครัฐต้ องขอความร่ วมมือจากประชาชนให้ ช่วยกันปกปั กรักษาความเป็ นมรดกโลก และให้ การศึกษา
อบรมแก่เยาวชนเพื่อให้ ชว่ ยกันสืบสานเสน่ห์และความเป็ นเมืองหลวงพระบางไว้ อย่างยัง่ ยืน (ท่าน
อ้ วน สุรสัก, ท่านวิไลจัน สิลิลดั , ท่านคําเพียง มะนิจิต, บัวผัน สินธพร, และจงจิต ลาวิโล,
สัมภาษณ์) จะเห็นได้ วา่ การรักษาความเป็ นเมืองมรดกโลกของเมืองหลวงพระบางได้ รับความ
ช่วยเหลือทังการสนั
้
บสนุนด้ านงบประมาณและความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเพื่อบริ หาร
จัดการเมืองมรดกโลก (Boonyasarit Aneksuk, 2004, คณะทํางานท้ องถิ่น, 2543 และภัทรพงศ์
คงวิจิตร, 2543) เมืองหลวงพระบางจึงยังคงความเป็ นเมืองวัฒนธรรม แม้ จะมีการก่อสร้ างเพิ่มเติม
มีการพัฒนาเมืองตลอดเวลาที่ผา่ นมา มีสิ่งอํานวยความสะดวกและความบันเทิงที่ทนั สมัยมากขึ ้น
เช่น โรงแรมและรี สอร์ ตระดับห้ าดาว ร้ านอินเทอร์ เน็ต ร้ านอาหารแบบยุโรป เป็ นต้ น แต่วิถีชีวิตของ
ชาวหลวงพระบางยังคงสงบงามเช่นเดิม การใส่บาตรของชาวหลวงพระบางยังคงดําเนินอยูท่ กุ เช้ า
ผู้คนยังคงยิ ้มแย้ มแจ่มใส ทักทายผู้มาเยือนในฐานะเจ้ าบ้ านที่ดี สิ่งเหล่านี ้คือมนต์เสน่ห์ของเมือง
หลวงพระบาง (นงค์นชุ ไพรพิบลู ยกิจ, 1998, น. 88 และกุลธิดา สืบหล้ า, 2544, น. 99)
ด้ านการเผยแพร่สารสนเทศการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง องค์การท่องเที่ยว
แห่งชาติหลวงพระบางใช้ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ
นิตยสาร รายการวิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น และการส่งเสริ มการขายด้ วยการร่วมงานที่จดั
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน เพื่อให้ สารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมือง
หลวงพระบาง ประเด็นที่นําเสนอผ่านสื่อเหล่านันส่
้ วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับมรดกโลก วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต เสน่ห์ของเมืองหลวงพระบาง (ท่านวิไลจัน สิลิลดั , ท่านอ้ วน สุรสัก, และท่าน
คําเพียง มะนิจิต, สัมภาษณ์)
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จะเห็นได้ วา่
ผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางใช้ สารสนเทศที่มี
ลักษณะจูงใจร่วมกับสารสนเทศทัว่ ไปส่งผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายทังที
้ ่เป็ นสื่อเฉพาะ สื่อ
ทัว่ ไป และสื่อที่เป็ นนวัตกรรมทันสมัย เช่น นิตยสารนําเที่ยว รายการวิทยุโทรทัศน์ แผ่นพับ
โปสเตอร์ เว็บไซต์ เป็ นต้ น (Gartner, 1993) เป็ นแรงกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้ สนใจและเข้ ามายัง
แหล่งท่องเที่ยวของตนด้ วยวิธีการต่าง ๆ ทังการโฆษณา
้
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย
ของแหล่งท่องเที่ยว ซึง่ Miossec (อ้ างถึงใน ตุ้ย ชุมสาย, น. 118) เห็นว่า การโฆษณาต่าง ๆ การ
ประชาสัมพันธ์ การใช้ โปสเตอร์ แผ่นพับ และเว็บไซต์ เป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่ชว่ ยในการสร้ าง
ภาพลักษณ์สว่ นรวม และเป็ นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวขึ ้นในจิตใจของ
ปั จเจกบุคคลด้ วย (Technical Note, 2007, p. 8)
สําหรับแนวโน้ มและจุดขายของเมืองหลวงพระบางในอนาคต พบว่าความเป็ นมรดก
โลกและวัฒนธรรมประเพณียงั เป็ นจุดขายหลัก ร่วมกับธรรมชาติที่สวยงาม และการเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ (ท่านอ้ วน สุรสัก, ท่าน คําไพ สิสาวัน, และท่านคําเพียง มะนิจิต,
สัมภาษณ์) จะเห็นได้ วา่ จุดขายของเมืองหลวงพระบางในอนาคตยังคงให้ ความสําคัญกับสิ่งดึงดูด
ใจทางวัฒนธรรม และสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ ประกอบกับรัฐบาลสปป.ลาวเห็นว่าการท่องเที่ยว
จะมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน และเป็ นช่องทางเผยแพร่วฒ
ั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาติไปสูส่ ากล จึงกําหนดแนวทางความร่วมมือด้ านการท่องเที่ยวในกรอบต่าง ๆ ได้ แก่ กรอบอนุ
ภูมิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง เส้ นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และกรอบความ
ร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต (รัชนี เอื ้อไพโรจน์กิจ, 2547) เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง
กับแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ
ด้ านภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคล้ องกันว่า มรดกโลกและวัฒนธรรมประเพณีเป็ นภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยว (ท่านคําไพ สิสาวัน, ท่านวิไลจัน สิลิลดั , และจงจิต ลาวิโล, สัมภาษณ์) เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์ลกั ษณะของภาพที่ปรากฏให้ เห็น
ภาพลักษณ์ดงั กล่าวนี ้จัดอยูใ่ นประเภท
ภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่แบบดังเดิ
้ ม อารยธรรม
เก่า ประเพณีพื ้นบ้ าน ความเชื่อ ความเป็ นอยูข่ องผู้คน ฯลฯ นักท่องเที่ยวจะสนใจภาพลักษณ์
ประเภทนี ้มากหากแหล่งท่องเที่ยวมีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างจากขนบธรรมเนียมประเพณี
ของนักท่องเที่ยว (Miossec อ้ างถึงใน ตุ้ย ชุมสาย, น. 120)
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ด้ านความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนา
มากกว่าเมืองหลวงพระบาง ส่วนเมืองหลวงพระบางเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ของดังเดิ
้ มไว้ ได้
ดีกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่น ๆ (จงจิต ลาวิโล, และท่านคําไพ สิสาวัน, สัมภาษณ์)
2.2 การวิเคราะห์ แหล่ งท่ องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่พบว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็ น
เส้ นทางเศรษฐกิจที่มีการคมนาคมสะดวกทังทางอากาศและทางบก
้
เชื่อมโยงกับจังหวัดสําคัญ ๆ
ในประเทศไทย และเมืองสําคัญของประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุม่ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่จงึ อยูใ่ นสภาพทรงตัวและอาจลดลงบางช่วง แต่ชว่ งเทศกาลยังคงมีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามา
เที่ยวจํานวนมาก ทังนั
้ กท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมา
จากที่ต่าง ๆ ได้ แก่ ยุโรป อเมริ กา เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชเนีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (วรพล
วัฒนเหลืองอรุณ, วันเผด็จ ถาวรสุข, สมฤทธิ์ ไหคํา, และสมัคร วงษ์ เวช, สัมภาษณ์) ซึง่ เข้ าพักในที่
พักประเภทต่าง ๆ ตามกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้ าส์ เป็ นต้ น ลักษณะการ
เดินทางมีทงกลุ
ั ้ ม่ ที่มากับบริ ษัทนําเที่ยวและมากับครอบครัว ระยะเวลาที่มาเที่ยวมีทงช่
ั ้ วงนอก
ฤดูกาล (Low Season) และในฤดูกาล (High Season) เหตุผลที่นกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่เพราะชอบอากาศ ราคาไม่แพง คุ้มค่า ชอบอัธยาศัยของผู้คน บางกลุ่มมาเพื่อตรวจ
สุขภาพและท่องเที่ยวด้ วย บางกลุม่ เช่น นอรเวย์ สวีเดน เป็ นต้ น กลับมาเที่ยวซํ ้าเพราะจังหวัด
เชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีปัญหา มีความปลอดภัย คุ้มค่า และผู้คนเป็ นมิตร ระยะเวลาที่
นักท่องเที่ยวพักอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 1 สัปดาห์ (สมฤทธิ์ ไหคํา, สัมภาษณ์)
จะเห็นได้ วา่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยงั คงให้ ความสนใจเข้ ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เช่นเดิม อาจเป็ นเพราะจังหวัดเชียงใหม่มีปัจจัยที่เอื ้อในการเดินทางซึง่ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว ได้ แก่ ความสะดวกในการเดินทาง สามารถเดินทางมาได้ ทงทางบกและทาง
ั้
อากาศ ประกอบกับการมีเส้ นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดสําคัญ ๆ ในประเทศและเมืองสําคัญของ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยให้ นกั ท่องเที่ยวมีทางเลือกได้ มากขึ ้น ยิ่งกว่านันองค์
้ ประกอบด้ านลักษณะทาง
กายภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ ทําเลที่ตงั ้ บรรยากาศ ภูมิทศั น์ การจัดกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว และทัศนคติของคนในท้ องถิ่น เป็ นปั จจัยสําคัญร่วมกันในการกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยว
เลือกเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ (Middleton, 1994, PP. 13-15 และตุ้ย ชุมสาย, 2528, น. 23-44)
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ด้ านจุดขายของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวนัน้ จังหวัดเชียงใหม่
มีความโดดเด่นเรื่ องความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั และกิจกรรมการท่องเที่ยว
ร่วมกับการเป็ นเมืองวัฒนธรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแหล่งที่มีธรรมชาติสวยงาม จึงสนองความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวได้ ทกุ ช่วงอายุ เช่น กลุม่ วัยรุ่นที่ชอบผจญภัย สามารถเลือกทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ แก่
การขับรถ MTV การยิงปื นเพ็นบอล การขี่ช้าง การเล่นบันจี ้จัมพ์ การโดดร่มโดดหอ การล่องแพ
กลุม่ เด็กมีสวนสัตว์เชียงใหม่และสวนสัตว์กลางคืน (Night Safari) ไว้ ให้ เข้ าชม กลุม่ ผู้ใหญ่และ
ผู้สงู อายุมีสปาและการดูแลสุขภาพไว้ ให้ บริ การ กลุม่ ที่ชอบรับประทานและจับจ่ายซื ้อของ มีอาหาร
อาหารพื ้นเมืองและอาหารนานาชาติตามร้ านอาหาร โรงแรม ที่พกั ต่าง ๆ ไว้ ให้ บริ การ มีแหล่ง
จับจ่ายซื ้อของทังแบบห้
้
างสรรพสินค้ าคือไนต์พลาซา แบบวิถีชีวิต เช่น กาดหลวงหรื อกาดวโรรส
กาดสวนแก้ ว เป็ นต้ น แบบรวมแหล่งสินค้ าพื ้นเมืองคือถนนคนเดิน กลุม่ ที่ชอบดูพืชและสัตว์มีสวน
พฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ และอุทยานแห่งชาติตา่ ง ๆ ไว้ ให้ บริการ (วันเผด็จ ถาวรสุข,
สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, วรพล วัฒนเหลืองอรุ ณ, สมฤทธิ์ ไหคํา, และสมัคร วงษ์ เวช, สัมภาษณ์)
สําหรับกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวทําขณะท่องเที่ยวที่จงั หวัดเชียงใหม่ และสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติชอบการท่องเที่ยวขี่ช้างและดู
การแสดงของช้ าง การล่องแพ กลุม่ ผู้สงู วัยและผู้ใหญ่ชอบสปาและการดูแสสุขภาพ เที่ยวชม
วัฒนธรรม ชมเครื่ องเงิน เรี ยนทําอาหาร กลุม่ วัยรุ่ นชอบการท่องเที่ยวผจญภัย การเล่นบันจี ้จัมป์
โดดร่ม โดดหอ กลุม่ ที่มาเอง มากับเพื่อน ชอบเที่ยวแหล่งบันเทิงยามราตรี และผับ นอกจากนันก็
้ มี
การล่องเรื อล่องแพ การเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา การเดินตลาด (สมฤทธิ์ ไหคํา, ดวงจันทร์
อาภาวัชรุตม์ เจริ ญเมือง, และสมัคร วงษ์ เวช, สัมภาษณ์)
จะเห็นได้ วา่ จุดขายของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้ วยสิ่งดึงดูดใจหลายประเภท
ร่วมกันคือ สิ่งดึงดูดใจที่สร้ างความรื่ นรมย์หรื อนันทนาการ ได้ แก่ การขับรถ MTV การยิงปื นเพ็น
บอล การขี่ช้าง บันจี ้จัมพ์ การโดดร่มโดดหอ การล่องแพ สิ่งดึงดูดใจที่ให้ ความบันเทิง
ประกอบด้ วยการเที่ยวสวนสัตว์ การจับจ่ายซื ้อของ และการเที่ยวผับ เที่ยวแหล่งบันเทิงยามราตรี
สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ได้ แก่ การเที่ยวดูวฒ
ั นธรรม ดูเครื่ องเงิน เรี ยนทําอาหาร การเที่ยวชม
หมูบ่ ้ านชาวเขา การเดินตลาด และสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ ได้ แก่ การท่องเที่ยวตามแหล่ง
ธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ ภูเขา นํ ้าตก เป็ นต้ น การล่องเรื อล่องแพ (Goeldner, C. R.;
Ritchie, J. R.; and McIntosh, R. W., 2000, pp. 216-241)
ด้ านปั ญหาหรื ออุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าธุรกิจการ
ท่องเที่ยวมีการแข่งขันกันสูง ทําให้ ตดั ราคากันเพื่อแย่งลูกค้ า หรื อเพิ่มราคาเพื่อผลกําไร (สบธนา
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อัน๋ ประเสริ ฐ, และสมัคร วงษ์ เวช, สัมภาษณ์) ปั ญหาเรื่ องไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหรื อสิ่งดึงดูดใจแห่ง
ใหม่ไว้ ดงึ ดูดใจนักท่องเที่ยว ปั ญหาการจัดกิจกรรม การจัดเทศกาลต่าง ๆ นอกฤดูกาล (สบธนา
อัน๋ ประเสริ ฐ, สมัคร วงษ์ เวช, และดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, สัมภาษณ์) ปั ญหาจํานวน
วันที่นกั ท่องเที่ยวพักน้ อยลง (วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, สัมภาษณ์) และปั ญหาเกี่ยวกับนโยบายและ
การวางแผน ขาดนโยบายระดับชาติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน
และการสร้ างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวไม่ชดั เจน (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, วันเผด็จ
ถาวรสุข, สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, และวรพล วัฒนเหลืองอรุ ณ, สัมภาษณ์)
สําหรับการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญบางส่วนเห็นว่า ควรเลือกกลุม่
นักท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพมากกว่าการเลือกปริมาณนักท่องเที่ยว (สบธนา อัน๋ ประเสริฐ, สัมภาษณ์)
ด้ านนโยบายควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรเปลี่ยนตามตัวบุคคล ตามผู้บริหาร หรื อตาม
สถานการณ์บ้านเมือง (วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, และสบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์) ส่วนการจัด
เทศกาลหรื อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เห็นวิถีชีวิตของท้ องถิ่นในสภาพแท้ จริ งไม่
ควรทําวัฒนธรรมให้ เป็ นสินค้ า ทําเมืองให้ นา่ อยู่ จะเป็ นแรงกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาเที่ยวที่
จังหวัดเชียงใหม่ (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, สัมภาษณ์) สําหรับสิ่งดึงดูดใจใหม่ ๆ มี
ผู้ประกอบการบางคนนําเสนอสิ่งใหม่ที่รอให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวให้ การสนับสนุน เช่น เรื อ
หางแมงป่ อง เป็ นต้ น แหล่งท่องเที่ยวที่สร้ างขึ ้นมาแล้ วควรดําเนินการต่อเพื่อให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้ รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ไม่วบู หายเฉพาะช่วงที่รัฐบาลให้ ความสนใจเท่านัน้ เช่น ไนต์
ซาฟารี พืชสวนโลก เป็ นต้ น (วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, และสมัคร วงษ์ เวช, สัมภาษณ์)
กรณีของจังหวัดเชียงใหม่ชี ้ให้ เห็นว่า นโยบายหรื อแผนเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่วา่ จะพัฒนามานานหรื อเพิ่งเริ่ มพัฒนา ย่อมต้ องมีนโยบายที่ชดั เจน
ต่อเนื่อง และนําไปปฏิบตั อิ ย่างจริ งจัง การศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าการท่องเที่ยวส่งผลต่อความเสื่อม
โทรมของพื ้นที่ท่องเที่ยวและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่รอบเมืองเชียงใหม่ด้วย (พันธุ์สรู ย์
ลดาวัลย์ และคณะ, 2530) ผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่พยายามแก้ ไขปั ญหา
ด้ วยการฟื น้ ฟูสภาพเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้ มีความเสียหาย
เพิ่มขึ ้น (มนัส สุวรรณ และคณะ, 2541)
ด้ านการเผยแพร่ สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยสํานักงานใหญ่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเขต 1 เป็ นหน่วยงาน
หลักที่ช่วยประสานงานการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายให้ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่ดแู ลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีการกระจายตัวของการเผยแพร่ การ
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ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการส่งเสริ มการขายไปตามหน่วยงานราชการ เช่น อําเภอ อบต.
เทศบาล หอการค้ า สภาอุตสาหกรรม เป็ นต้ น และภาคเอกชน เช่น สถานที่ทอ่ งเที่ยว ที่พกั
ร้ านอาหาร บริ ษัทนําเที่ยว เป็ นต้ น (สมฤทธิ์ ไหคํา, และวรพล วัฒนเหลืองอรุณ, สัมภาษณ์)
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีสมาคมที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวหลายสมาคม เช่น สมาคม
มัคคุเทศก์จงั หวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้ น และสมาคม ชมรมที่เกี่ยวกับ
สื่อต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ชมรมหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น หน่วยงานเหล่านี ้มีสื่อเฉพาะของ
ตนเอง เช่น มัคคุเทศก์สาร และเว็บไซต์ของสมาคมมัคคุเทศก์จงั หวัดเชียงใหม่ เป็ นต้ น โปสเตอร์
แผ่นพับ และคูม่ ือนําเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงเผยแพร่ สารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ผ่านสื่อของตนได้ สะดวกรวดเร็ ว (สมฤทธิ์ ไหคํา, สัมภาษณ์) ส่วนการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยใช้ สื่อผสมผสานเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตามลักษณะตลาดหรื อกลุม่
นักท่องเที่ยวและสินค้ าการท่องเที่ยว ได้ แก่ สื่ออินเทอร์ เน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์
โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นสื่อหลัก (สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ,และวันเผด็จ ถาวรสุข, สัมภาษณ์) สําหรับ
สารสนเทศที่นําเสนอส่วนใหญ่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ธรรมชาติ ความเป็ นมิตรไมตรี ของคน
ไทย การจัดกิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ (วันเผด็จ ถาวรสุข, สัมภาษณ์)
จะเห็นได้ วา่ ผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ข้อมูลที่มีลกั ษณะ
จูงใจคือ ข้ อมูลจากแหล่งสารที่เป็ นแผ่นพับ โปสเตอร์ และข้ อมูลทัว่ ไปจากแหล่งสารที่เป็ น
นวัตกรรมทันสมัย เช่น เว็บไซต์ เป็ นต้ น (Gartner, 1993) เป็ นสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมกับสื่อประเภทต่าง ๆ ทังสื
้ ่อมวลชน สื่อของรัฐ และสื่อเฉพาะของภาคเอกชน เช่น
มัคคุเทศก์สาร นิตยสารนําเที่ยว รายการวิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้ น เพื่อใช้ สารสนเทศการท่องเที่ยวเป็ น
แรงกระตุ้นผ่านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขายของแหล่งท่องเที่ยว ไปยัง
นักท่องเที่ยว ซึง่ Miossec (อ้ างถึงใน ตุ้ย ชุมสาย, น. 118) เห็นว่าการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริ มการขาย การใช้ สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ โปสเตอร์ แผ่นพับ
เว็บไซต์ เป็ นต้ น เป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่ชว่ ยในการสร้ างภาพลักษณ์สว่ นรวม และเป็ นสื่อที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวขึ ้นในจิตใจของปั จเจกบุคคลด้ วย (Technical Note,
2007, p. 8)
สําหรับแนวโน้ มและจุดขายของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญเห็นว่า
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิต ยังเป็ นจุดขายหลักร่วมกับธรรมชาติที่สวยงาม และ
การเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ ยวแห่งอื่ น ๆ (สบธนา อั๋นประเสริ ฐ, และวรพล วัฒนเหลืองอรุ ณ,
สัมภาษณ์) จะเห็นได้ ว่าจุดขายของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตยังคงให้ ความสําคัญกับสิ่งดึงดูดใจ
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ทางวัฒนธรรมและสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ ประกอบกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2547-2550 กําหนดวิสยั ทัศน์จงั หวัดเชียงใหม่ให้ เป็ น “นครแห่งชีวิตและความมัง่ คัง่ ” (City of
Life and Prosperity.) หมายถึง การเป็ นเมืองที่ให้ ความสุขและชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าแก่ผ้ อู ยู่อาศัยและผู้
มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับเอเชีย พร้ อมกับเป็ นประตูการค้ าการลงทุนสู่
สากล จึงกําหนดแนวทางความร่วมมือด้ านการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาค
ลุม่ แม่นํ ้าโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) ในขณะเดียวกับที่มีการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรม
ล้ านนาด้ วยการนําภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาสร้ างความโดดเด่นและเชื่อมโยงสูส่ ากล (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่, 2550)
ด้ านภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนความ
หลากหลายและทันสมัย เป็ นภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองของ
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่ (วันเผด็จ ถาวรสุข, สบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, และดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์
เจริ ญเมือง, สัมภาษณ์) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ลกั ษณะของภาพที่ปรากฏให้ เห็น ภาพลักษณ์
ดังกล่าวนี ้จัดอยูใ่ นประเภทภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับประเพณี
พื ้นบ้ าน ความเชื่อ วิถีชีวิต ความเป็ นอยูข่ องผู้คน อารยธรรมเก่า ฯลฯ นักท่องเที่ยวจะสนใจ
ภาพลักษณ์ประเภทนี ้มากหากแหล่งท่องเที่ยวมีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างจากขนบธรรมเนียม
ประเพณีของนักท่องเที่ยว (Miossec อ้ างถึงใน ตุ้ย ชุมสาย, น. 120)
ด้ านความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้ องกันว่า เมืองหลวงพระบาง
คือจังหวัดเชียงใหม่ในระยะแรกที่เพิ่งเริ่ มพัฒนา (วันเผด็จ ถาวรสุข, วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, สมฤทธิ์
ไหคํา, และสบธนา อัน๋ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์) ปั จจุบนั จังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการ
พัฒนามากกว่าเมืองหลวงพระบาง แม้ จงั หวัดเชียงใหม่จะ ได้ รับผลกระทบด้ านลบจากการพัฒนา
ทําให้ มีมลภาวะเรื่ องเสียง ควันพิษ นํ ้าเสีย แต่จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้ างความ
คุ้มค่าให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มากกว่า มีความสะอาดและความปลอดภัยมากกว่า ในขณะที่เมือง
หลวงพระบางเพิ่งพัฒนาและเริ่ มได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว จึงยังคงสภาพแหล่งท่องเที่ยว
ที่สด ใหม่ และวัฒนธรรมยังสมบูรณ์ (วันเผด็จ ถาวรสุข, และสบธนา อัน๋ ประเสริฐ, สัมภาษณ์)
28

28

2.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ แหล่ งท่ องเที่ยวในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่ องเที่ยว
การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวคือ จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางในมุมมอง
ของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวดังกล่าวข้ างต้ นสรุปสาระสําคัญได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ แหล่ งท่ องเที่ยวในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่ องเที่ยว
ประเด็นที่วิเคราะห์
1. สถานการณ์การ
ท่องเที่ยว

1.1 ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยว

1.2 ที่อยู่ของ
นักท่องเที่ยว

1.3 จุดประสงค์ในการ
เดินทาง
1.4 ลักษณะการ
เดินทาง

เมืองหลวงพระบาง
-มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น อุตสาหกรรม
และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการ
ท่องเที่ยวขยายตัว
- -บริ ษัทท่องเที่ยว โรงแรม
เกสต์เฮ้ าส์ ร้ านอาหาร
1. การขยายตัวของการคมนาคม
- - การเพิ่มเที่ยวบิน
2. ค่าครองชีพของบุคคลในแหล่ง
ท่องเที่ยว
3.ประขาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลาว
ในระดับโลก
- - ให้ ค.ศ. 2005 เป็ นปี ท่องเที่ยว
เมืองหลวงพระบาง

จังหวัดเชียงใหม่
-อยูใ่ นสภาพทรงตัวและอาจลดลง
บางช่วง แต่ชว่ งเทศกาลยังคงมี
นักท่องเที่ยวเข้ ามาจํานวนมาก

1. ความสะดวกในการเดินทาง
- -มาได้ ทงทางบกและทางอากาศ
ั้
- -มีเส้ นทางเชื่อมโยงกับจังหวัด
สําคัญ ๆ ในประเทศและต่างประเทศ
2. องค์ประกอบด้ านลักษณะ
ทางกายภาพของเชียงใหม่
- - - ทําเลที่ตงั ้
- - - บรรยากาศ
- - - ภูมิทศั น์
- - - การจัดกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว
- - - ทัศนคติของคนในท้ องถิ่น
-นักท่องเที่ยวชาวลาวและ
-นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่าง
ชาวต่างประเทศ
ประเทศ ชาวต่างประเทศมาจากที่
ต่าง ๆ ได้ แก่ ยุโรป อเมริ กา เอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชเนีย สหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต์
-ชาวลาวมาเพื่อเยี่ยมญาติ และ -ชาวต่างประเทศมาตรวจสุขภาพ
มาประชุม
และท่องเที่ยว
-ชาวลาว จะมากับเพื่อนเป็ นกลุม่ -ชาวต่างประเทศมีทงกลุ
ั ้ ม่ ที่มากับ
ขนาดเล็ก 3-14 คน เช่ารถตู้มาเอง บริ ษัทนําเที่ยวและมากับครอบครัว
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ แหล่ งท่ องเที่ยวในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่ องเที่ยว (ต่ อ)
ประเด็นที่วิเคราะห์
1.5 ระยะเวลาที่พกั
1.6 สถานที่พกั
1.7 ช่วงเวลาที่เดินทาง
1.8 เหตุผลที่เดินทาง

2. จุดขาย

เมืองหลวงพระบาง
จังหวัดเชียงใหม่
-พักอยู่ 1- 2 คืน
-พักอยูป่ ระมาณ 1 สัปดาห์
-ที่พกั คือบ้ านญาติหรื อเกสต์เฮ้ าส์ -พักในที่พกั ประเภทต่าง ๆ เช่น
ที่ราคาไม่สงู นัก
โรงแรม เกสต์เฮ้ าส์ เป็ นต้ น
-ช่วงที่มาเที่ยวมีทงช่
ั ้ วงนอก
ฤดูกาล และในฤดูกาล
-มาเที่ยวเพราะชอบอากาศ ราคา
ไม่แพง ชอบอัธยาศัยชองผู้คน
-กลับมาเที่ยวซํ ้าเพราะเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไม่มีปัญหา ปลอดภัย
คุ้มค่า และผู้คนเป็ นมิตร
-วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
-ความหลากหลายของสถานที่
ศาสนา ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ท่องเที่ยว ที่พกั กิจกรรมการ
ที่สวยงาม เมืองมรดกโลก และ
ท่องเที่ยว
สินค้ าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
-สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ได้ แก่ - สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ได้ แก่
อารยธรรมสมัยเก่า วิถีชีวิตชุมชน การเที่ยวดูวฒ
ั นธรรม ดูเครื่ องเงิน
ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม
เรี ยนทําอาหาร เที่ยวชมหมู่บ้าน
ชาวเขา เดินตลาด
- สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ ได้ แก่ - สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ ได้ แก่
ความงดงามของธรรมชาติบน
สถานที่ทอ่ งเที่ยวทางธรรมชาติ
พื ้นดิน ภูเขา นํ ้าตก และแม่นํ ้า
การล่องเรื อล่องแพ
- สิ่งดึงดูดใจที่สร้ างความรื่ นรมย์ - สิ่งดึงดูดใจที่สร้ างความรื่ นรมย์
หรื อนันทนาการ ได้ แก่ ล่องเรื อ
หรื อนันทนาการ ได้ แก่ รถ MTV
ขี่จกั รยาน/จักรยานยนต์ชมเมือง ยิงปื นเพ็นบอล ขี่ช้าง บันจี ้จัมพ์
เดินเล่นหมูบ่ ้ านชนบท ท่องเที่ยว โดดร่มโดดหอ ล่องแพ
ผจญภัย ชมและใช้ ชีวิตในป่ า
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ แหล่ งท่ องเที่ยวในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่ องเที่ยว (ต่ อ)
ประเด็นที่วิเคราะห์
2. จุดขาย

เมืองหลวงพระบาง
- สิ่งดึงดูดใจที่ให้ ความบันเทิง
ได้ แก่ การจับจ่ายซื ้อของ

จังหวัดเชียงใหม่
- สิ่งดึงดูดใจที่ให้ ความบันเทิง
ได้ แก่ การเที่ยวสวนสัตว์ การ
จับจ่ายซื ้อของ เที่ยวผับ เที่ยว
แหล่งบันเทิงยามราตรี
- การท่องเที่ยวขี่ช้างและดูการ
แสดงของช้ าง
- สปาและการดูแสสุขภาพ
- ดูวฒ
ั นธรรม
- ดูเครื่ องเงิน
- เรี ยนทําอาหาร
- เที่ยวชมหมูบ่ ้ านชาวเขา
- เดินตลาด
- การท่องเที่ยวผจญภัย
- เล่นบันจี ้จัมป์ โดดร่ม โดดหอ
- เที่ยวแหล่งบันเทิงยามราตรี ผับ
- การล่องเรื อล่องแพ

3. กิจกรรมที่ทําและ
- เที่ยวชมสถานที่ตา่ ง ๆ เช่น วัด
สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยว เชียงทอง พระธาตุจอมพูสี
เยี่ยมชม
พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
หรื อพระราชวัง วัดใหม่สวุ รรนพูมา
วัดวิชนุ ราช ถํ ้าติง่ นํ ้าตกต่าง ๆ
หมูบ่ ้ านหัตถกรรมและอาชีพ
ต่าง ๆ เช่น บ้ านทอผ้ าผานมของ
ไทลื ้อ บ้ านซ่างฆ้ องทํากระดาษสา
บ้ านซ่างไหทําเหล้ า
- กินอาหารทังอาหารประจํ
้
าชาติ
ลาวคือแจ่วบอง แป้งจี่ ไส้ อวั่ ไค
แผ่น (สาหร่ายแผ่น) และอาหาร
ตามความต้ องการของนักท่องเที่ยว
- ขี่จกั รยาน/จักรยานยนต์ชมเมือง
- เดินเล่นตามหมู่บ้านชนบท
- เดินตลาด
- ล่องเรื อ
- เที่ยวชมป่ า และใช้ ชีวิตอยูใ่ นป่ า
4. ปั ญหาหรื ออุปสรรค - การรับวัฒนธรรมที่ติดมากับ
- การตัดราคากันเพื่อแย่งลูกค้ า
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ทําให้ วิถีชีวิตชาว
หรื อเพิ่มราคาเพื่อผลกําไร
หลวงพระบางเปลี่ยนแปลง
- ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหรื อสิ่งดึงดูด
ใจใหม่ ๆ ไว้ ดงึ ดูดใจนักท่องเที่ยว
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ แหล่ งท่ องเที่ยวในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่ องเที่ยว (ต่ อ)
ประเด็นที่วิเคราะห์
เมืองหลวงพระบาง
4. ปั ญหาหรื ออุปสรรค - ชาวหลวงพระบางดังเดิ
้ มย้ าย
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ออกไปเพื่อให้ นกั ลงทุนเช่าบ้ าน
ทําที่พกั ของนักท่องเที่ยว
- การทําอาหารเพื่อสนองความ
ต้ องการของนักท่องเที่ยว
- การปรับและผ่อนปรนระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องสมาชิกในสังคมเพื่อ
ให้ นกั ท่องเที่ยวมีสว่ นร่วม เช่น
อนุโลมให้ นกั ท่องเที่ยวผู้หญิงนุง่
กางเกงใส่บาตรได้
- สินค้ ามีราคาแพงขึ ้น
- ปั ญหาสภาพแวดล้ อม
- - มีขยะมากขึ ้น
- - ความปลอดภัยลดลง
- - เสียงดังมากขึ ้น
- - มีรถมากขึ ้น
- - เยาวชนเลียนแบบนักท่องเที่ยว
วิธีแก้ ไขปั ญหา
-ปรึกษาทําความเข้ าใจกับประชาชน
ให้ ประชาชนมีการรับรู้มากขึ ้น
-ให้ การศึกษาอบรมเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่
-การจัดกิจกรรม จัดเทศกาลนอก
ฤดูกาล
-ปั ญหาจํานวนวันที่นกั ท่องเที่ยว
พักน้ อยลง
-ปั ญหาเกี่ยวกับนโยบายและการ
วางแผน
- - ขาดนโยบายระดับชาติ
- - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ผู้บริหาร
- - การสร้ างภาพลักษณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ชดั เจน

-เลือกกลุม่ นักท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ
มากกว่าเลือกปริมาณนักท่องเที่ยว
- ไม่ควรเปลี่ยนนโยบายตามบุคคล
ตามสถานการณ์บ้านเมือง
-การจัดเทศกาล การจัดกิจกรรม
ไม่ควรจัดนอกฤดูกาลไม่ทํา
วัฒนธรรมเป็ นสินค้ า
-ให้ การสนับสนุนสิ่งดึงดูดใจใหม่
ที่มีผ้ ปู ระกอบการนําเสนอ
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ แหล่ งท่ องเที่ยวในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่ องเที่ยว (ต่ อ)
ประเด็นที่วิเคราะห์
วิธีแก้ ไขปั ญหา

5. เครื่ องมือเผยแพร่
สารสนเทศการ
ท่องเที่ยว

6. สารสนเทศที่นําเสนอ

7. แนวโน้ มและจุดขาย
ในอนาคต

เมืองหลวงพระบาง

-สื่อประเภทต่าง ๆ ทังสื
้ ่อทัว่ ไป
และสื่อเฉพาะ เช่น นิตยสารนํา
เที่ยว รายการวิทยุโทรทัศน์ การ
โฆษณา แผ่นพับ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
-สื่อที่นําเสนอข้ อมูลที่มีลกั ษณะจูงใจ
- - แผ่นพับ โปสเตอร์
-สื่อที่นําเสนอข้ อมูลทัว่ ไป
- - เว็บไซต์
-สื่อที่ชว่ ยสร้ างภาพลักษณ์ส่วนรวม
- - การโฆษณา
- - การใช้ โปสเตอร์
- - การประชาสัมพันธ์
- - การส่งเสริ มการขายด้ วยการ
ร่วมงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของภาครัฐและภาคเอกชน
มรดกโลก วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต เสน่ห์ของเมืองหลวงพระบาง
สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม และสิ่ง
ดึงดูดใจทางธรรมชาติ

จังหวัดเชียงใหม่
-แหล่งท่องเที่ยวที่สร้ างขึ ้นแล้ วควร
ดําเนินการให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้ รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
สื่อประเภทต่าง ๆ ทังสื
้ ่อทัว่ ไป สื่อ
ของรัฐ สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะ
ของภาคเอกชน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
รายการวิทยุโทรทัศน์ การโฆษณา
แผ่นพับ เว็บไซต์ เป็ นต้ น
-สื่อที่นําเสนอข้ อมูลที่มีลกั ษณะจูงใจ
- - แผ่นพับ โปสเตอร์
-สื่อที่นําเสนอข้ อมูลทัว่ ไป
- - เว็บไซต์
-สื่อที่ชว่ ยสร้ างภาพลักษณ์ส่วนรวม
- - การโฆษณา
- - การใช้ โปสเตอร์
- - การประชาสัมพันธ์
- - การส่งเสริ มการขายด้ วยการ
ร่วมงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของภาครัฐและภาคเอกชน
วัฒนธรรม ธรรมชาติ ความเป็ น
มิตรไมตรี ของคนไทย กิจกรรมและ
เทศกาลต่าง ๆ
สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม และสิ่ง
ดึงดูดใจทางธรรมชาติ
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ แหล่ งท่ องเที่ยวในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านการท่ องเที่ยว (ต่ อ)
ประเด็นที่วิเคราะห์
7. แนวโน้ มและจุดขาย
ในอนาคต

8. ภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว

9. ความแตกต่างระหว่าง
ภาพลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่และเมือง
หลวงพระบางในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยว

เมืองหลวงพระบาง
-ความเป็ นมรดกโลก วัฒนธรรม
ประเพณี ธรรมชาติที่สวยงาม
และการเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ
จัดอยูใ่ นประเภทภาพลักษณ์ด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
-มรดกโลกและวัฒนธรรม
ประเพณี
เชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
การพัฒนามากกว่าหลวงพระบาง
ในขณะที่หลวงพระบางอนุรักษ์ ได้
ดีกว่าที่อื่น

จังหวัดเชียงใหม่
-วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ไทย วิถีชีวิต ธรรมชาติที่สวยงาม
และการเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ
จัดอยูใ่ นประเภทภาพลักษณ์ด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
-แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
บนความหลากหลายและทันสมัย
-หลวงพระบางคือเชียงใหม่ใน
ระยะแรกที่เพิ่งเริ่มพัฒนา
เชียงใหม่มีการพัฒนามากกว่า
หลวงพระบาง
-เชียงใหม่มีมลภาวะเรื่ องเสียง
ควันพิษ นํ ้าเสีย แต่สร้ างความ
คุ้มค่าให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มากกว่า
มีความสะอาดและความ
ปลอดภัยมากกว่า หลวงพระบาง
ยังคงสภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สด
ใหม่ วัฒนธรรมยังสมบูรณ์

ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า
1. เมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีธรรมชาติ
สวยงาม แต่จงั หวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายของกิจกรรมและสถานที่ทอ่ งเที่ยว ในขณะที่เมือง

154
หลวงพระบางมีความโดดเด่นเรื่ องความเป็ นมรดกโลก ด้ วยเหตุนี ้ จุดขายของเมืองหลวงพระบาง
จึงเน้ นด้ านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา ประวัตศิ าสตร์ ธรรมชาติที่สวยงาม เมืองมรดก
โลก และสินค้ าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ในขณะที่จงั หวัดเชียงใหม่เน้ นด้ านความหลากหลาย
ของสถานที่ทอ่ งเที่ยว ที่พกั กิจกรรมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งต่าง
ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
2. เมืองหลวงพระบางเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เพิ่งพัฒนา สภาพเมือง สถานที่
เที่ยวต่าง ๆ จึงยังไม่เสื่อมโทรม และวัฒนธรรมยังอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ขณะที่จงั หวัดเชียงใหม่
พัฒนามาก่อนหลวงพระบางกว่าครึ่งศตวรรษ สภาพเมืองและสถานที่เที่ยวต่าง ๆ เสื่อมโทรม จึง
ต้ องหาสถานที่เที่ยวและสิ่งดึงดูดใจใหม่ ๆ เพื่อสร้ างความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
อย่างไรก็ตามทัง้ 2 เมืองล้ วนมีปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว ปั ญหาของเมืองหลวงพระบางเป็ น
ปั ญหาของแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งได้ รับการพัฒนา เช่น ความไม่เข้ าใจของสมาชิกในชุมชน การ
ปรับตัวกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้น การเลียนแบบวัฒนธรรมที่ตดิ มากับนักท่องเที่ยว สินค้ าราคาสูงขึ ้น
มลภาวะ เป็ นต้ น ในขณะที่ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่เป็ นปั ญหาที่มีลกั ษณะของเมืองที่พฒ
ั นามา
นาน เช่น นโยบายไม่ชดั เจน การแข่งขันในธุรกิจต่าง ๆ ขาดสิ่งจูงใจใหม่ ๆ การทําเทศกาล
ประเพณีให้ เป็ นสินค้ า เป็ นต้ น
3. แนวโน้ มและจุดขายในอนาคตของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ตา่ งเน้ น
สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม และสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ โดยที่ เมื องหลวงพระบางเน้ นความ
เป็ นมรดกโลก วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติที่สวยงาม และการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
อื่น ๆ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เน้ นวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิต ธรรมชาติที่สวยงาม
และการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ๆ เป็ นที่นา่ สังเกตว่าทังเมื
้ องหลวงพระบางและจังหวัด
เชียงใหม่ตา่ งให้ ความสําคัญกับการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่นกัน
4. ภาพลักษณ์ ของเมื องหลวงพระบางและจังหวัดเชี ยงใหม่ต่างก็เป็ นภาพลักษณ์ ใน
ประเภทภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี โดยที่เมืองหลวงพระบางมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับ
มรดกโลกและวัฒนธรรม ประเพณี ส่วนจังหวัดเชี ยงใหม่มีภาพลักษณ์ เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมบนความหลากหลายและทันสมัย
5. ความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องในหน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางและ
จังหวัดเชียงใหม่มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนา
มากกว่าเมืองหลวงพระบาง ผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องในหน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวของเมือง
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หลวงพระบางเห็นว่าเมืองหลวงพระบางอนุรักษ์ ได้ ดีกว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น ในขณะที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
หรื อผู้เกี่ยวข้ องในหน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า เมืองหลวงพระบางคือ
จังหวัดเชียงใหม่ในระยะแรกที่เพิ่งเริ่ มพัฒนา จึงยังคงสภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สด ใหม่ มีวฒ
ั นธรรม
ที่สมบูรณ์ แม้ จงั หวัดเชียงใหม่จะมีปัญหาเรื่ องมลภาวะแต่สร้ างความคุ้มค่าให้ นกั ท่องเที่ยวได้
มากกว่า มีความสะอาดและความปลอดภัยมากกว่าเมืองหลวงพระบาง
ดังนัน้ คําถามการวิจยั ข้ อ 1 คือ ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
เป็ นอย่างไร จึงสรุปได้ วา่
ภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ตา่ งก็เป็ น
ภาพลักษณ์ในประเภทภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
โดยที่เมืองหลวงพระบางให้
ความสําคัญกับการเป็ นเมืองมรดกโลก และวัฒนธรรม ประเพณี ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้
ความสําคัญกับการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนความหลากหลายและทันสมัย

ผลการวิเคราะห์ ข้อสันนิษฐาน
ข้ อสันนิษฐาน
มีความแตกต่างด้ านภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ระหว่าง
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง
กับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง สรุ ปได้ ดงั ข้ อค้ นพบข้ างต้ น
ว่า แหล่งท่องเที่ยวทัง้ 2 แห่งมีภาพลักษณ์อยูใ่ นประเภทภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
โดยที่เมืองหลวงพระบางให้ ความสําคัญกับมรดกโลกและวัฒนธรรม ประเพณี ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ให้ ความสําคัญกับการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนความหลากหลายและทันสมัย
สําหรับภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางในมุมมองของนักท่องเที่ยว
ที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง ผลการศึกษาจากคําถามปลายเปิ ดในแบบสอบถามถึงสิ่งที่กลุม่ ตัวอย่างนึกถึง
เมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว พบว่าสิ่งที่กลุม่ ตัวอย่างนึกถึง
เมืองหลวงพระบางคือเรื่ องอารยธรรม วัฒนธรรม (ตารางที่ 4.38) โดยมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวง
พระบาง (พระราชวัง) เป็ นสถานที่ที่นึกถึงในฐานะภาพลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง (ตารางที่
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4.39) เช่นเดียวกับสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคืออารยธรรม
วัฒนธรรม (ตารางที่ 4.42) โดยมีวดั พระธาตุดอยสุเทพและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเป็ นสถานที่
ที่นกึ ถึงในฐานะภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (ตารางที่ 4.43)
ผลการศึกษา ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของ
นักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งจากตารางต่าง ๆ ดังกล่าวและข้ อค้ นพบจากการสรุ ปผลการศึกษา
ภาพลักษณ์จงั หวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง กล่าวได้ วา่ มีความคล้ ายคลึงด้ านภาพลักษณ์ของ
จังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง ระหว่างมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางกับการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่ง
กล่าวคือ ทุกฝ่ ายต่างเห็นว่าเมืองหลวงพระบางและจังหวัดเชียงใหม่ มีภาพลักษณ์ ด้านขนบ
ธรรมเนียมประเพณีเช่นกัน หากแต่จะแตกต่างกันในสิ่งที่เป็ นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
นัน่ คือ
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางเน้ น
ความเป็ นมรดกโลก ส่วนผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เน้ น
ความหลากหลายของกิจกรรมทุกด้ าน
และความสะดวกสบายในการเดินทางและพักผ่อน
ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทุกกลุม่ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเทศกาล ประเพณี กิจกรรม
การผจญภัย กิจกรรมการดูแลสุขภาพ การให้ บริ การที่พกั ระดับหรู เป็ นต้ น ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวที่
เคยไปทัง้ 2 แห่งเน้ นสิ่งที่ตนสนใจ เช่น การไหว้ พระหรื อสิ่งศักดิส์ ิทธิ์เพื่อขอพร การทําบุญตักบาตร
การเที่ยวชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ตนชื่นชอบ การเลือกซื ้อสินค้ า ของที่ระลึกที่นกั ท่องเที่ยวจะนํา
กลับไปเก็บไว้ เป็ นความทรงจําและเป็ นของฝาก เป็ นต้ น
สรุ ปได้ ว่า ภาพลักษณ์ ของจังหวัดเชี ยงใหม่และเมืองหลวงพระบางในมุมมองของผู้
เชี่ยวชาญหรื อผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางกับการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวที่เคยไปทัง้ 2 แห่งมีความคล้ ายคลึงกันคือ เป็ นภาพลักษณ์ด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ลกั ษณะของภาพที่ปรากฏให้ เห็น (Miossec อ้ างถึงใน ตุ้ย
ชุมสาย, น. 116-124)

