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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) เป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีนําเงินตราเข้าสู่ประเทศใน
อันดับต้นๆ มีบทบาทความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยยังมีส่วนสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง 
รวมไปถึงการค้าการลงทุน ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้รับกลับกระแสต่างๆท่ีหมุนเวียนเข้ามาภายในประเทศ นักท่องเท่ียวเองก็ให้ความสําคัญกับคุณภาพ
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีต้องมีความสะอาด ปลอดภัย มีการรักษาสภาพแวดล้อม และเลือกใช้สื่อสารสนเทศใน
การเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดต้ังประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประเทศสมาชิกได้ความร่วมมือกําหนดข้อตกลงระหว่างองค์กรด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือเป็นแนวทางในปฏิรูปด้านต่างๆโดยกําหนดข้ึนเป็น “แผนยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเท่ียวแห่งอาเซียนสําหรับปี 2554 – 2558”และเพ่ือให้สอดรับกับการเข้าร่วมในประชาคม
อาเซียน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
สร้างความโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นว่าเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทยท่ีจะได้แสดง
บทบาทการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในอนุภูมิภาคผ่านนโยบายกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อด้าน
ต่างๆเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555-
2559 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5 ประเทศไทยได้แสดงบทบาทการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ในอนุภูมิภาคผ่าน
นโยบายกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านประเด็นท่ี 8) การบริหารจัดการการท่องเท่ียว
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การผลิต สินค้า คือ บริการต่าง ๆท่ีนักท่องเท่ียวซ้ือก็จะต้องมีการ
ลงทุนซ่ึงผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวยังมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆเม่ือเกิดการ
เดินทางท่องเท่ียว จากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งย่อมทําให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในท้องท่ีนั้นๆ ข้ึน 
เช่น โรงแรม ภัตตาคารสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงก็จะต้องมีผู้ลงทุนในหลายๆลักษณะ เป็นการสร้าง
ความเจริญให้แก่ท้องถ่ินเหล่านั้นเช่นเดียวกับการเกิดประชาคมอาเซียนซ่ึงคาดการณ์ว่าการเดินทางท่องเท่ียว
จะเป็นไปอย่างกว้างขวางด้วยจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันภายใต้การร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน หนึ่งในปัจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีจะทํา
ให้การพัฒนาและการจัดการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวได้อย่างดีและ
ยังคงคุณค่าและความสวยงามของกิจกรรมการท่องเท่ียวไว้ได้ คือการจัดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใน



 
2 

วิสัยทัศน์ของ ASEAN TOURISM STRATEGICS PLAN 2011-2015 ได้กําหนดให้การท่องเท่ียวท่ีจะสามารถ
รองรับการเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียนต้องเป็นไปบนพ้ืนฐานของการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด
หรือไม่เกิดข้ึนเลย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากธุรกิจท่องเท่ียวไม่เพียงแต่เป็นการนําทรัพยากร
ท่องเท่ียวของประเทศมาใช้แล้วผลลัพธ์จากกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวนั้นยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย การศึกษานี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาศักยภาพ ความพร้อม หรือสภาวการณ์ปัจจุบันของของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 4 ประเภท ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันได้แก่ ธุรกิจท่ีพัก
แรม ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์และธุรกิจจําหน่ายสินค้าท่ีระลึกพร้อม
ท้ังศึกษามาตรการ ระบบการจัดการ หรือข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดระดับธุรกิจเหล่านี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดจะสามารถนําไปใช้ในการจัดการ หรือพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการท่องเท่ียวของประชาคมอาเซียน 
  

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 2. เพ่ือระบุสถานะและจัดกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีกําหนดข้ึน 

 3. เพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการ

รองรับการขยายตัวด้านการท่องเท่ียวของธุรกิจการท่องเท่ียวตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

1. เก็บรวมรวมข้อมูล จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลพ้ืนฐานเชิงพ้ืนท่ี และข้อมูล

พ้ืนฐานการด้านการท่องเท่ียว จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด หอการค้าจังหวัด สํานักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องอ่ืนๆ  

2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire Interview) ท่ีได้จะได้รับตรวจสอบแก้ไข

และให้คําแนะนําเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง ระยะเลาการเก็บข้อมูลระหว่าง

เดือน กุมภาพันธุ์ – เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวท้ัง 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจท่ีพักแรมท่ีพักอาศัย ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจจําหน่ายสินค้า

ท่ีระลึก ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ และธุรกิจบริการด้านการคมนาคม ซ่ึงเป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับ

สถานประกอบการนั้นๆได้อย่างละเอียดและถูกต้อง ศึกษาในเขตเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
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ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยทําการศึกษาในทุกพ้ืนท่ีท่ัว

ท้ังจังหวัด ซ่ึงมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

 3. วิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลพ้ืนฐาน การศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดจาก

แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นคําถามปลายปิดและปลายเปิด นําไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

for Window Ver.19 (Statistical Package for Social Science) คํานวณค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ความถ่ี ค่า

ร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลและผลของงานวิจัย  

 

ผลการศึกษาวิจัย 

1. อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทโรงแรม/ท่ีพัก  

 1.1 ศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการ 

 อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทโรงแรม/ท่ีพัก ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมี

สถานประกอบการด้านโรงแรม/ท่ีพัก เพ่ือให้บริการท่ีมีความหลากหลายท้ังในด้านจํานวนท่ีให้บริการ และ

คุณภาพของการบริการ ท่ีพักประเภทท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสมนั้นส่วนใหญ่กระจายตัว

อยู่ในเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร หรือในย่านธุรกิจ โดยพบว่าท่ีพักในเมืองเหล่านี้มีการบริหารจัดการ การ

ให้บริการท่ีดี มีจํานวนห้องพักท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ โดยพบว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดท่ีมีความพร้อม

ในการให้บริการมากท่ีสุด และสามารถเป็นจุดศูนย์กลางด้านท่ีพักได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถพักคืนเพ่ือ

เริ่มต้นเดินทางไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ท้ังในภูมิภาคในประเทศ หรือต่างประเทศได้อย่างสะดวก จุดเด่นของสถาน

ประกอบการด้านท่ีพักโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1) ท่ีพักท่ีมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตเมือง หรือย่านธุรกิจ ท่ีมี

ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังท่ีต่างๆได้ ท้ังการเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียว และแหล่งท่ีให้บริการ

อ่ืนๆ เช่น ตลาด ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานีตํารวจ การคมนาคมขนส่งเพ่ือเข้าถึงโรงแรมต่างๆนั้น มี

เส้นทาง และระบบบริการสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงได้หลากหลายวิธี ในจังหวัดท่ีมี

สนามบินให้บริการ โรงแรมหลายแห่งในพ้ืนท่ีจัดให้มีบริการรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมเพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว ในขณะท่ีบริการรถรับจ้างประเภทต่างๆ มีรองรับการเข้าถึงโรงแรมต่างๆได้อย่าง

สะดวก  

  2) โรงแรมหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีศักยภาพในการให้บริการห้อง

ประชุม สัมมนา ท้ังสําหรับหน่วยงานในพ้ืนท่ี ในภูมิภาค หรือระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแก่น

ได้ยกระดับข้ึนเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา MICE City ถือเป็นปัจจัยท่ีจะกระตุ้นให้สถานประกอบการ
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โรงแรมขนาดกลาง ขนาดเล็กในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียงต้องมีการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการเข้า

มาให้บริการของลูกค้าในระดับต่างๆท่ีมากข้ึน 

 

 1.2 สถานภาพและการจัดการส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ 

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลท่ีใช้ในการจัดกลุ่มและประเภทของ

โรงแรม และเป็นหนึ่งในจุดขายสําคัญของสถานประกอบการประเภทโรงแรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีท้ัง

ท่ีเป็นกลไกท่ีอยู่ภายใต้การบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกิจกรรมท่ีทางโรงแรมเลือกทําโดยสมัครใจ 

โดยผลลัพธ์ท่ีได้มีท้ังท่ีการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลดีต่อการลด

ต้นทุนในการบริหารจัดการของโรงแรม ในการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

ภูมิภาคในด้านต่างๆอย่างยั่งยืน ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นหนึ่งในเง่ือนไขสําคัญท่ีถูกนํามากําหนดเป็น

มาตรการเพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนร่วมกันเป็นไปอย่างบรรลุประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การให้ความสําคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานสถานประกอบการ

ประเภทโรงแรมจะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใต้ประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด หรือเกิดการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว การศึกษาพบว่า 

 1) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด

พ้ืนฐานท่ีสถานประกอบการต้องทําภายใต้กฎหมาย หรือข้อกําหนดต่างๆ โดยท้ังหมดจะใช้กลไก หรือระบบ 

ในการกําจัดและบําบัดของเสียหลัก (ขยะ และน้ําเสีย) ส่วนกลางของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท่ี

จัดให้มีข้ึนอันได้แก่ ระบบกําจัดขยะและน้ําเสียของเทศบาล โดยมีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็น

ข้อกําหนดทางกฎหมาย ทําให้ไม่เกิดปัญหาขยะ น้ําเสียและอากาศเสียท่ีส่งผลกระทบท่ีรุนแรงน้อยมาก และ

พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนใดๆจากชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานประกอบการในเรื่องของการทําให้เกิดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 

 2) โรงแรมส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังภายในและภายนอกโรงแรม 

เช่น การจัดแต่งพ้ืนท่ีภายในด้วยไม้กระถางประเภทต่างๆ การจัดสวนหย่อมขนาดเล็กภายในโรงแรม แตกต่าง

กันไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  
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2. อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทร้านอาหาร  

2.1 ศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการ 

 พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีสถานประกอบการด้านอาหารท่ีหลากหลายท้ังในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ จุดเด่นของร้านอาหารในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีดังต่อไปนี้ 

 1) ในเขตเมือง เทศบาล หรือย่านธุรกิจ มีร้านอาหารให้บริการนักท่องเท่ียวท้ังท่ีมาเป็นกลุ่ม

ขนาดเล็ก หรือมาเด่ียว โดยสามารถเลือกเข้าใช้บริการร้านอาหารได้อย่างสะดวกสบาย ท้ังโดยการเดินเท้าใน

ระยะทางท่ีไม่ไกล การใช้บริการรถแท็กซ่ี บริการขนส่งสาธารณะ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ในขณะท่ีนักท่องเท่ียว

ท่ีมาเป็นหมู่คณะก็มีร้านอาหารท่ีสามารถรองรับกลุ่มของนักท่องเท่ียวท่ีมามากกว่า 100 คนข้ึนไป จํานวน

หลายร้าน ถือว่ามีความหลากหลายให้กับนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการ 

 2) ร้านอาหารส่วนใหญ่มีการแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร 

โดยพบว่ามาตรฐานร้านอาหารได้รับคือ มาตรฐานของอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good 

Taste) มาตรฐานร้านอาหารติดดาว (Good Place Best Food) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความม่ันใจให้กับลูกค้าในการ

เลือกเข้าใช้บริการ 

 

2.2 สถานภาพและการจัดการส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญท่ีเกิดจากสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร ได้แก่ ขยะ และน้ําเสีย 

ร้านอาหารในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส่วนใหญ่มีการแสดงการรับการรับรองมาตรฐานด้าน

สุขาภิบาลอาหารต่างๆ เช่น มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)” 

มาตรฐานร้านอาหารติดดาว (Clean Place Best Food) มาตรฐานเมนูชูสุขภาพ มาตรฐานคนไทยใช้ช้อน

กลาง มาตรฐานมือสะอาดปราศจากโรค มาตรฐานเกณฑ์วัตถุดิบปลอดภัยจากสารปนเป้ือน มาตรฐานส้วม

เกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น การได้รับรองมาตรฐานเป็นหนึ่งในกลไกของหน่วยงานภาครัฐเพ่อท่ีจะควบคุมให้

เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของนักท่องเท่ียว จากการบริโภคอาหารตามร้านอาหารนอกบ้าน ในขณะเดียวกันก็

เป็นการสร้างความม่ันใจให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการด้วย การศึกษาพบว่า 

 1) ร้านอาหารส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีการคัดแยกขยะก่อนเข้า

สู่ระบบการกําจัดขยะส่วนกลางของเทศบาล โดยแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซ่ึง

ช่วยลดปริมาณขยะท่ีเข้าสู่ระบบกําจัดขยะของส่วนกลาง และสามารถนําขยะท่ีแยกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

รูปแบบต่างๆ ได้ แต่ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจังหวดร้อยเอ็ดไม่มีการแยกประเภทขยะ มีเพียงแต่การเก็บ

รวบรวมขยะเพ่ือนําเข้าสู่ระบบกําจัดของส่วนกลางเท่านั้น 
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  2) นอกจากการจัดการขยะ น้ําเสีย และอากาศ ท่ีเป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด และ

กฎหมายของพ้ืนท่ีแล้วพบว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม มีการดําเนิน

กิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมให้เกิดการลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทําให้สถานประกอบการมีการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีร้านอาหารใน

จังหวัดร้อยเอ็ดมีการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวน้อยมาก 

  

3. อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทร้านจําหน่ายของฝากและของท่ีระลึก 

3.1 ศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการ 

 ร้านจําหน่ายของฝากของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยส่วนพบต้ังอยู่ในเขต

เมือง ย่านธุรกิจ หรือในพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว มีจุดเด่นท่ีช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างประสบ

ความสําเร็จ ดังต่อไปนี้  

 1) มีการจําหน่ายสินค้ามากมายหลายประเภท โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีเฉพาะในพ้ืนท่ีนั้นๆ และส่วนใหญ่จําหน่ายสินค้าท่ีผลิตใน

ท้องถ่ิน เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าพ้ืนเมือง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักสาน เครื่องประดับ อาหารประจําถ่ิน ขนม

ขบเค้ียว เป็นต้น การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นจุดขายท่ีสําคัญ และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากชุมชนในพ้ืนท่ีช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้ 

 2) ร้านจําหน่ายของฝากของท่ีระลึกส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตเมือง สามารถเดินทางเพ่ือเข้าถึง

ร้านได้อย่างสะดวกหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัว หรือบริการขนส่งสาธารณะท่ีจัดให้มีบริการภายในพ้ืนท่ี 

 3) ร้านขายของฝากของท่ีระลึกหลายแห่งเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสั่งซ้ือสินค้าผ่านทาง

โทรศัพท์/โทรสาร และทางเว็บไซต์ของทางร้านด้วย ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการทําธุรกิจให้ประสบ

ความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  

  

 3.2 สถานภาพและการจัดการส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ 

 ธุรกิจท่ีจัดจําหน่ายสินค้าท่ีผลิตข้ึนในท้องถ่ิน ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุ

ต่างๆท่ีมีและหาได้ในท้องถ่ิน ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง 

ผลิตภัณฑ์หลายประเภทถูกผลิตโดยไม่ผ่านการแปรรูปด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรม ไม่มีการใช้สารเคมี

อันตรายและลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซ่ึงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้ไม่เกิดของเสียท่ีทําให้เกิด

ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
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 1) ร้านขายของฝากของท่ีระลึกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส่วนใหญ่นั้นมีท่ี

ต้ังอยู่ในเมืองหรือย่านธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องทําการจัดการของเสียตามข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงโดย

ส่วนใหญ่จะใช้ระบบบําบัดของเสียกลางท่ีจัดให้มีข้ึนมากกว่าท่ีจะมีระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียเฉพาะตัว 

และพบว่าสถานประกอบการทุกแห่งมีการดําเนินการบําบัดและจัดการของเสียเป็นไปตามข้อกําหนด 

 2) ร้านขายของฝากของท่ีระลึกท้ังหมดในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไม่มีระบบ

บําบัดน้ําเสียเบ้ืองต้น ซ่ึงพบว่าไม่เป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนส่วน

ใหญ่เป็นน้ําท้ิงจากการใช้น้ําในสถานประกอบการร้านค้า น้ําจากห้องน้ํา ห้องส้วม จากสํานักงาน ซ่ึงท้ังหมดถูก

ส่งเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางท่ีมีประสิทธิภาพดีเพียงพอท่ีจะบําบัดได้ การมีระบบบําบัดน้ําเสียเบ้ืองต้น

ถึงแม้จะทําให้เกิดความม่ันใจมากยิ่งข้ึนในคุณภาพของน้ําท่ีจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่ก็ถือว่ายังไม่มีความ

จําเป็นนักเพราะจะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบการนั้นๆ 

  

4. อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทธุรกิจนําเท่ียว 

4.1 ศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการ 

 อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทธุรกิจนําเท่ียว พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมี

ผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในปริมาณท่ีไม่มากนัก โดยพบว่าท้ัง 4 จังหวัด มีผู้ประกอบการประเภทธุรกิจนํา

เท่ียวท่ีจัดต้ังข้ึนอย่างถูกต้องจํานวนเพียง 17 บริษัท โดยจังหวัดขอนแก่นมีจํานวนผู้ประกอบการมากท่ีสุด 7 

แห่ง ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวท้ังหมดนี้พบว่าต้ังอยู่ในเขตเมือง และส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีดําเนินกิจการภายใน

ครอบครัว จุดเด่นของธุรกิจนําเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคอีสานตอนกลางท่ีทําให้การดําเนินธุรกิจดําเนินไปอย่างประสบ

ความสําเร็จ มีดังต่อไปนี้ 

 1) บริษัทนําเท่ียวส่วนใหญ่มีการจัดบริการจัดนําเท่ียวภายในประเทศ โดยจัดท่องเท่ียวยังทุก

ภูมิภาคในประเทศไทย และมีบางส่วนท่ีให้บริการจัดนําเท่ียวไปยังต่างประเทศ โดยทุกบริษัทมีการจัดการ

ท่องเท่ียวภายในทวีปเอเชีย เช่น ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา เกาหลี จีน ญ่ีปุ่น เป็นต้น  

 2) บริษัทนําเท่ียวส่วนใหญ่มีลักษณะของการดําเนินธุรกิจท่ีดีและเหมาะสม เช่น มีโปรแกรม

ท่องเท่ียวท่ีบริษัทกําหนดไว้ให้นักท่องเท่ียวเลือก มีโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีระบุกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมและ

ดึงดูดความน่าสนใจ มีการระบุราคาค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ มีการส่งข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรมนําเท่ียวไปยัง

กลุ่มนักท่องเท่ียว โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นผับ เว็บไซด์ จดหมายข่าว มีมัคคุเทศก์และทีมงานท่ีมีความรู้

ความสามารถด้านการท่องเท่ียว การสื่อสาร การอธิบายกิจกรรมต่างๆได้ดี เป็นต้น การมีแนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีดีเหล่านี้ถือเป็นกลไกสําคัญท่ีจะทําให้การขยายธุรกิจเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตได้

เป็นอย่างดี 
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4.2 สถานภาพและการจัดการส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ 

 การดําเนินกิจกรรมของธุรกิจนําเท่ียวไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในส่วนของการ

ดําเนินกิจกรรมสํานักงาน แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเกิดข้ึนจากการจัดโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีขาดความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆต่อแหล่งท่องเท่ียวข้ึน การศึกษาพบว่า  

 1) ธุรกิจนําเท่ียวส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีแนวทางการดําเนิน

ธุรกิจตามแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัด

มหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าทุกแห่งมีกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวท้ังหมด เป็นการ

สร้างความม่ันใจได้ว่าโปรแกรมท่องเท่ียวต่างๆท่ีถูกจัดข้ึน จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด และใน

ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย  

 2) ธุรกิจนําเท่ียวส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น (ร้อยละ 57) มีการปฏิบัติตามแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลายกิจกรรม หากสถานประกอบการเพ่ิมกิจกรรมให้เป็นไปตามแนว

ทางการดําเนินธุรกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึนก็จะช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเท่ียวต่อ

สิ่งแวดล้อมได้ 

 3) ธุรกิจนําเท่ียวส่วนใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ด (ร้อยละ 67) ไม่มีการดําเนินกิจกรรมตามแนว

ทางการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลย ดังนั้นโปรแกรมหรือกิจกรรมท่องเท่ียวท้ังหลายท่ีถูกจัดข้ึน

โดยผู้ประกอบการ (ส่วนใหญ่) ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้มสูงท่ีจะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้ึนใน

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  

 

5. อุตสาหกรรมในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทคมนาคม 

 5.1 ศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการ 

 พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถือได้ว่ามีเส้นทางการคมนาคมขนส่งท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อไปยัง

พ้ืนท่ีอ่ืนๆท้ังในประเทศ และต่างประเทศใกล้ เคียงได้อย่างสะดวกสบาย ขณะท่ีพบว่าในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางบางส่วน เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียน “ระเบียงเศรษฐกิจอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” ท่ีสําคัญ นั่นคือเส้นทางสาย East-West Economic Corridor (EWEC) หรือเส้นทาง 

R2 เส้นทางกลุ่ม EWEC มีเส้นเดียว ไม่มีเส้นย่อย มีจุดเริ่มต้นท่ีเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านลาวและไทย 

ไปยังเมืองเมาะละแหม่ง หรือเมาะลําไย (Mawlamyine) ประเทศพม่า จังหวัดของประเทศไทยท่ีมีเส้นทาง R2 

ผ่านคือ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก อ.หล่มสัก อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ 

และจังหวัดมุกดาหาร 
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จากการศึกษาพบว่านอกจากการมีเส้นทางคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ีมีความสะดวกสบาย เป็นจุด

เชื่อมต่อท่ีทําให้การเดินทางไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆเป็นได้อย่างสะดวกแล้ว ภายในพ้ืนท่ียังมีผู้ประกอบการท่ีให้บริการ

ด้านการคมนาคมขนส่งในปริมาณและคุณภาพท่ีแตกต่างหลากหลาย เพ่ือให้บริการนักท่องเท่ียวได้ตามความ

ต้องการและวัตถุประสงค์ในการเดินทาง โดยพบว่าแต่ละจังหวัดมีการท่ีให้บริการด้านคมนาคมขนส่งท่ี

หลากหลาย โดยหลักๆมี 2 ประเภท ได้แก่  

 1) การคมนาคมทางอากาศโดยเครื่องบิน ซ่ึงพบว่ามี 2 จังหวัดท่ีมีสนามบินให้บริการ คือ 

จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น มีเท่ียวบินท่ีให้บริการท้ังภายในและต่างประเทศ โดยเส้นทางการบิน

ภายในประเทศจะเดินทางไปกลับกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีเส้นทางการบินระหว่างประเทศนั้นพบว่ามีเพียง 

1 เส้นทางและ 1 สายการบินเท่านั้นท่ีดําเนินการ ได้แก่ สายการบินลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์  

 2) การคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ มีการให้บริการรถโดยสารประจําทางภายใต้การ

ดําเนินการของหน่วยงานภาคเอกชน เป็นผู้ดูแลกิจการ โดยพบว่าส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลางมีจํานวนเส้นทางการเดินทางท่ีครอบคลุม เชื่อมต่อไปยังพ้ืนท่ีต่างๆได้ มีปริมาณรถให้บริการท่ี

เพียงพอ แต่มีคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกันไป มีการให้บริการหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น รถ

สองแถว รถแท็กซ่ี รถตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซด์และสามล้อเครื่องรับจ้าง รถโดยสารปรับอากาศ รถบัส และรถตู้  

 3) การคมนาคมทางบกโดยทางรถไฟ มีให้บริการเพียงเส้นทางเดียวได้แก่ รถไฟสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ไปยังจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น 

เป็นทางเลือกท่ีทําให้สามารถเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดอ่ืนท่ีอยู่ในภูมิภาค เช่น นครราชสีมา 

อุดรธานี หนองคาย ได้สะดวกยิ่งข้ึน 

 4) ผู้สถานประกอบการส่วนใหญ่มีมาตรการต่างๆเพ่ือรองรับ ท้ังด้านการตรวจสอบจาก

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ความสะดวกสบาย การบริการอาหารและ

เครื่องด่ืม  และเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ และอ่ืนๆ เช่น การจัดยานพาหนะในการเดินทางท่ี

เหมาะสมกับระยะทางการคมนาคม ปลอดภัย สะดวกสบาย และเพียงพอ จัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท่ี

สามารถสอบถามข้อมูลด้านต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญอย่างสมํ่าเสมอ เช่น พัฒนาการขับข่ี

เพ่ือความปลอดภัย เป็นต้น มีการจัดการอํานวยความสะดวกในสิ่งท่ีนักท่องเท่ียวร้องขอในกรณีท่ีมีความ

จําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย 

 

 5.2  สถานภาพและการจัดการส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ 

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการให้บริการของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวประเภทคมนาคมให้เป็นไป

อย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากจะป้องกัน และลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแล้ว ยังส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการ 
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ผลดีต่อชุมชน สังคม และเกิดภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้าน

การคมนาคมขนส่งด้วย โดยส่วนใหญ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเกิดมาจากกระบวนการใช้ยานพาหนะ การ

ดูแลรักษา การซ่อมบํารุง จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการด้านคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ

การดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับท่ีแตกต่างกันออกไป พบว่าผู้ประกอบการคมนาคมขนส่งใน

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวโน้มของการดําเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยในการดําเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่ของกิจกรรมในการให้บริการเป็น

กิจกรรมตามแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะท่ีผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วน

ใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือให้บริการท่ีเป็นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะด้านศักยภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ียังขาดความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจนในเรื่องประชาคม

อาเซียน ท้ังในด้านความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน การเตรียมความพร้อม หรือการต้ังรับ ดังนั้นหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทควรต้องให้ความรู้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง เพ่ือให้

ผู้ประกอบการสามารถเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม 

 2. การพัฒนาผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มี

ความแตกต่างหลากหลาย ด้านภาษา หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในด้านต่างๆ เป็นสิ่งท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐต้องให้การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และประสานให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการราย

เล็กในธุรกิจประเภทต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัว

ด้านการท่องเท่ียวในโอกาสการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

 3. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องและเหมาะสมในการ

ดําเนินธุรกิจ หรือยังไม่เห็นความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐต้องควบคุม

ติดตามการดําเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อกําหนด กฎเกณฑ์ต่างๆเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อย

ท่ีสุด หรือต้องกระตุ้นและสร้างจิตสํานึกให้ผู้ประกอบการเพ่ิมมาตรการต่างๆเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้

ดําเนินธุรกิจท่ีมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เพ่ือให้สามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากยิ่งข้ึน

และเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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 4. กลไกของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีในการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องเป็นไปอย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบําบัดและกําจัดของเสีย

ของสถานประกอบการของแต่ละประเภท อาศัยกลไก หรือระบบท่ีหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ีจัดไว้ให้ เช่น การ

ใช้ระบบกําจัดขยะ และระบบบําบัดน้ําเสียรวม หากระบบท่ีส่วนกลางจัดไว้รองรับมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอ หรือ

เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น จํานวนรถเก็บขยะหรือสถานท่ีในการกําจัดขยะมีไม่เพียงพอ ลํารางระบาย

น้ําเสียไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง ระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพตํ่า หรือการบังคับใช้กฎหมายด้าน

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไม่เข้มงวด ก็จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีรุนแรงข้ึนได้ในพ้ืนท่ี นั่นหมายถึงการ

ทําให้คุณค่าของการเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือการรองรับนักท่องเท่ียวลดลงด้วย  

 5. เพ่ือยกระดับการดําเนินธุรกิจในพ้ืนท่ีมีศักยภาพในการรองรับอย่างเพียงพอและเป็นธุรกิจท่ีมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมหน่วยงานระดับจังหวัดสามารถกําหนดเกณฑ์ มาตรฐาน หรือรางวัลต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุน 

และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานโรงแรมสีเขียว ร้านจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Green product หรือ Low carbon business ในระดับจังหวัดข้ึนมาได้ กลไกดังกล่าวนี้จะ

ทําให้ศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเป็นอย่างเพียงพอและเหมาะสม ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน

ระดับพ้ืนท่ีลง และใช้เป็นจุดขายเพ่ือส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 


