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แนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มการท่ อ งเที่ย วเชิ ง พุท ธของจัง หวัด อุ บ ลราชธานี
เพือ่ รองรับการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
MANAGEMENT GUIDLINE FOR RELIGIOUS TOURISM TOWARD THE
ASEAN COMMUNITY : UBONRATCHATHANI PROVINCE
มาโนช พรหมปั ญโญ และคณะ
มหาวิทยาลัยสยาม
บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิ งสํารวจ ด้วยระเบี ยบวิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณ ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์
(1) เพื่อศึ กษาสภาพการจัดการ ปั ญหา และอุปสรรคการท่ องเที่ ยวเชิ งพุทธของจังหวัดอุบลราชธานี
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง พุ ท ธของจัง หวัด
อุบลราชธานี (3) เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน และ (4) เพื่อกําหนดแนวทางการเตรี ยมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยใช้วิธีการศึกษาการสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์
เชิ งพุทธ และการสังเกตการณ์ในการรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างของการสนทนากลุ่มแบ่ง
เป็ น 2 กลุ่ม คือ ตัวแทนจากหน่ วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ และหน่ วยงานของภาคเอกชนภาคประชาชน
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กได้รับความร่ วมมื อจากปราชญ์ชาวบ้าน ภิ กษุสงฆ์ ผูน้ าํ ชุ มชน และนักท่องเที่ ยว
ส่ วนการวิจยั เชิงปริ มาณได้ใช้แบบสอบถามจํานวน 60 ชุด
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธถูกดําเนินตามภายใต้นโยบายระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และระดับองค์การ โดยได้ระบุปัญหาของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยัง่ ยืนนั้นยังขาดการ
บูรณาการระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน แหล่งท่องเที่ยวขาดเสน่ ห์ท้ งั ยังขาด
การถ่ายทอดความรู ้ทางศาสนาโดยมัคคุเทศก์ การสนองความต้องการในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวนั้น
จําเป็ นต้องพัฒนากระบวนการสื่ อสาร แหล่งท่องเที่ยวความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ซึ่ งถือว่าอยู่
ในระดับสู งแต่การพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกการท่องเที่ยวถูกเรี ยกร้องอยูใ่ นระดับกลางศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งพุทธของจังหวัดอุบลราชธานี น้ นั ไม่ว่าจะเป็ นด้านอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริ การที่พกั และอื่น ๆส่ วนหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนนั้น ควรส่ งเสริ มให้
มีส่วนร่ วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ และกําหนดนโยบายต่าง ๆ โดยเน้นถึงสาระสําคัญของพุทธศาสนา
มากกว่าการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเพียงอย่างเดี ยว ส่ วนการดําเนิ นนโยบายนั้นควรดําเนิ นตามตัวชี้ วดั
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คําสํ าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเชิงพุทธ แนวทางการจัดการ จังหวัดอุบลราชธานี
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ABSTRACT
This survey research is mixed methodologies which aimed to (1) study Ubonratchathani
province’s tourism: the existing management, problems, and obstacles in religious tourism, (2) study
tourists’ demands on Religious Tourism management, (3) access Religious Tourism potentials towards
ASEAN Community-AC, and (4) to establish the management guidelines for religious tourism towards
AC in Ubonratchathani province. Focus group, in-depth interview, and observation were the qualitative
methods of data collecting. The target group of the focus group discussion techniques were divided into
2 groups: government agencies, private and civil societies. In-depth interview included the local wisdom
leaders, monks, village leaders, tourists. The quantitative methods was questionnaires distributed to 60
repondents.
Result founded as follow…wthe Religious Tourism management operated under the tourism
policy at the National level, province level, and organization level. The problems of tourism development
for sustainability are lack the of integrated from government agencies, private sectors and communities.
A Religious destination was not attraction. Also Lack of Religious knowledge and disseminate by the
tourist guides. the demands on the promotion of Religious Tourism in Ubonratchathani province are the
priority. Tourists demanded on communication, destination attraction, safety and security in the most in
the highest level. But the tourism facilities were require at the moderated level.
Ubonratchathani has potential on Religious Tourism which were the destination attractions:
identities, authentic historical background and the facilities related to accommodations, and etc.
Government, private sectors and civil societies should participate in strategic plan and
formulate policies. Emphasizes on religious essence upon tourism. suchas policies should be
formulateon the Cultural Standard Indicator by the Office of Tourism Development, Ministry of Tourism
and Sport.
Keywords : Religious Tourism, Buddhism Tourism, Management Guideline, Ubonratchathani Province
บทนํา
การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมการผ่อนคลายความเครี ยดที่ปัจจุบนั ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นพร้อมๆ
กับรู ปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกเหนื อจากการผ่อนคลายความเครี ยดแล้วกิจกรรม
การท่องเที่ยวยังสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนหรื อแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย
กล่าวคือ รายได้ที่จะกระจายสู่ แหล่งท่องเที่ยวและชุ มชนที่เกี่ ยวข้องในลักษณะของการสร้างงาน และ
นําไปสู่ การสร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น ซึ่ งภาครัฐได้กาํ หนดให้การท่องเที่ยวเป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ งของ
ประเทศและกลุ่มจังหวัดการท่องเที่ยวทุกภูมิภาคของไทย
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การวิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญกับการทําวิจยั ด้านการท่องเที่ยวโดยกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์
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¸É 1 n Á¦· ¤µ¦ª·¥´ ÁÈ ªµ¦³Â®n µ·µµ¦n°Á¸É¥ª Â¨³Ä¨¥»r¸É 1.2 µ¦ª·¥´ Á¡ºÉ°n Á¦· ¤Â¨³
¡´µ«´¥£µ¡°»µµ¦n°Á¸É¥ªÅ¥ ÄÂªµ¸É 1.2.2 n Á¦· ¤µ¦ª·¥´ Á¡ºÉ°¦oµ¤¼¨nµÂ¨³»nµ
Á¡·É¤µµ¦n°Á¸É¥ª Â¨³¨¥»r¸É 1.3 µ¦ª·¥´ Á¡ºÉ°n Á¦· ¤ ¡´µÂ¨³´µ¦°»rµµ¦¨µ
µ¦n°Á¸É¥ª °Å¥ ÄÂªµ¸É 1.3.2 n Á¦· ¤µ¦ª·¥´ Á¡ºÉ°¦´¬µµ´n°Á¸É¥ªÁ· ¤Á¡ºÉ°Ä®oÁ· 
µ¦n °Á¸É ¥ªÎÊµ Âªµ¸É 1.3.3 n Á¦· ¤µ¦ª·¥´ Á¡ºÉ°n Á¦· ¤µ¦¨µ¸É ªµ°¥¼nµ°´¨´¬r
(o°·É) (£µ¡¨´¬r) Â¨³«´¥£µ¡ °¦³Á« Âªµ¸É 1.3.4 n Á¦· ¤µ¦ª·¥´ Á¡ºÉ°¦oµ (°´¨´¬r
o°·É) £µ¡¨´¬rµµ¦n°Á¸É¥ªÅ¥ Âªµ¸É 1.3.5 n Á¦· ¤µ¦ª·¥´ Á¡ºÉ° (¦³Á¤·«´¥£µ¡
· « µ Â¨³¡§·  ¦¦¤µ¦n ° Á¸É ¥ ª °¨»n ¤ ´ n ° Á¸É ¥ ª °¨»n ¤ ´ n ° Á¸É ¥ ªµªÅ¥) ¦³» o
µ¦n°Á¸É¥ª£µ¥Ä¦³Á«
´®ª´°» ¨¦µµ¸ ÁÈ Á¤º °Ä®n ¦·¤ ´É Â¤n Ê Îµ¤¼¨¸É ¤¸¦³ª´·«µ¦r ¸É¥µªµ¤µªnµ 200
¸ ¤¸¡Êº¸ÉªoµÄ®n n°¤µ¼Ân°°ÁÈ ´®ª´Ä®¤n º° ´®ª´¥Ã¦Ä¸ ¡.«. 2515 Â¨³´®ª´
°ÎµµÁ¦· Ä¸ ¡.«. 2536 ¹É oµ¦ª¤¡ºÊ¸É°¸°´®ª´¸ÉÂ¥°°Å ´®ª´°»¨¦µµ¸ ³¤¸ µ
¡ºÊ¸ÉÁÈ °´´ 1 °¦³Á«Å¥ Â¨³´®ª´°»¨¦µµ¸ÁÈ ´®ª´µ³ª´°°»  ° £µ³ª´
°°Á¸ ¥Á®º °Â¨³ °¦³Á«Å¥ ¡·´ °´®ª´°»¨¦µµ¸ ¤¸ªµ¤nµÄÅ¤n°o ¥ º° ¤¸µÎ ¨¸É
´Ê°¥¼n ÁoÁª¨µ®¨´ °¦³Á« ¸ÉÁoÂª 105 °«µ³ª´°° ´É ®¤µ¥¹ ´®ª´°»¨¦µµ¸ÁÈ 
´®ª´Â¦ °¦³Á«Å¥¸ÉÅoÁ®Èª°µ·¥r Ê ¹n°¡ºÊ¸É°ºÉÇ ´Ê¦³Á«
°Á®º °µÂ¥»«µ¦r ¦³´µ· Â¨oª¥´¡ªnµ ´®ª´°»¨¦µµ¸ Åo¤¸µ¦Îµ®
¥»«µ¦r µ¦¡´µ´®ª´°»¨¦µµ¸ µo µ¦n°Á¸É¥ªÁn´ Ã¥Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦Îµ®
Âªµµ¦¡´µoµµ¦n Á¦· ¤µ¦oµ µ¦¨»Â¨³µ¦n°Á¸É¥ª ´¸Ê
1. Âµ¡´µªµ¤¦n ª¤¤º° µµ¦oµ µ¦¨»Â¨³µ¦n°Á¸É¥ª¦³®ªnµ¦³Á«
2. Âªµµ¦¡´µ«´¥£µ¡µ¦n°Á¸É¥ª Ã¥Îµ®Âµµ¦n Á¦· ¤·¦¦¤ µ¦n°
Á¸É¥ª
°o ÅoÁ¦¸ ¥µ£¼¤·¦³Á« °´®ª´°» ¨¦µµ¸ º ° µ¦¤¸ °µµÁ · n °´¦³Á«
Á¡ºÉ°oµº° µµ¦¦´¦³µ· Å¥¦³µ¨µª Â¨³¦µ°µµ´¦´¤¡¼µ Ân °o ÅoÁ¦¸ ¥µ
£¼¤·¦³Á«´¨nµª¨´Å¤nn¨¸µµ¦n°Á¸É¥ªn°´®ª´°»¨¦µµ¸ Ánµ¸Éª¦ ÁºÉ °µ´n°
Á¸É¥ªµªÅ¥n ªÄ®nÄo´ ®ª´°»¨¦µµ¸ ÁÈ µnµÄµ¦Á·µÅn°Á¸É¥ª¥´¦³Á«Á¡ºÉ°
oµ ´Ê¦³Á«¸É¤¸°µµÁ ·n°´´¨nµª Â¨³n°ÁºÉ°Å¹¦³Á«µµ¦¦´´¤·¥¤Áª¸¥µ¤
ÎµÄ®o µ¦ÄoÁª¨µn°Á¸É¥ªÄ´®ª´°»¨¦µµ¸ ¤¸nªÁª¨µo°¥Á¤ºÉ°Á¸¥´¦³¥³Áª¨µµ¦n°Á¸É¥ª¸É
´n°Á¸É¥ªÄo ´Ê¸Ê ª´ »¦³r °´n°Á¸É¥ªµªÅ¥ º° µ¦Á·µÅ¦³Á«Á¡ºÉ°oµÁÈ 
®¨´ ¹É n ¨Å¹µ¦¦oµ¦µ¥Åoµ´n°Á¸É¥ª¸ÉÁ·µ¤µ¤¸µÎ ª¨¨Åoª¥ Á¡¦µ³Á¤ºÉ°Å¤n¤¸
µ¦n°Á¸É¥ªÁ· Ê ¹Ä´®ª´ ¦µ¥nµ¥ °´n°Á¸É¥ªÅ¤nÁ· Ê ¹ » oµ¥µ¦¦³µ¥¦µ¥Åoµµ¦n°
Á¸É¥ª¹Å¤nÁ· Ê ¹µ¤ °¹É ´n°Á¸É¥ªµ¦³Á«Á¡ºÉ°oµÈÁ·µ¤µ´®ª´°»¨¦µµ¸ Án´
Ânnª¤µÁ·µ¤µÁ¡ºÉ°ª´»¦³rµ¦´nµ¥ºÊ °· oµµ¦³Á«Å¥ Â¨³®µ¡·µ¦µ£µ¡
´ ®µ¸Ên°ÅÄ°µ Á¤ºÉ°¦³Á«Å¥Á µo ¼n¦³µ¤°µÁ¸¥ µ¦n°Á¸É¥ª °´®ª´°»¨¦µµ¸
³¤¸nªÂnÄ¨µµ¦n°Á¸É¥ª¨¨Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¹Á·µµ¦n°Á¸É¥ªÁ¡ºÉ°ÎµÅ¼n
µ¦ ´ Á¨ºÉ°Á«¦¬· °´®ª´°»¨¦µµ¸ n°ÅÈ³¨¨oª¥Án´ ´´Ê ®¨µ¥Ç ®n ª¥µ
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´Ê£µ¦´Â¨³Á°¹ª¦Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦ªµ¥»«µ¦r Á¡ºÉ°µ¦Âo´®µÂ¨³¡´µ µ¦n°
Á¸É¥ª´ÊÄ¨´¬³Ã¦µ¦¡´µ®¦º °µª·¥´ ´®ª´°»¨¦µµ¸ °µ¤¸ªµ¤ÃÁnoµµ¦oµ
µ¥ÂÂ¨oª ¥´¤¸ °o ÅoÁ¦¸ ¥µ oµª´¦¦¤Å¥ Ã¥Á¡µ³ª´¦¦¤Á·¡»nµ«µµ
¦³Á£ “ª´” ¹É ´®ª´°»¨¦µµ¸ ¤¸ª´ Îµª¤µ¹ 21 ª´ Â¨³Ân¨³ª´¤¸°´ ¨´¬rÁ¡µ³ °
Á° ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °¦¼ Â °ª´°µ³ÁÈ µÁ¨º°Äµ¦Á µo ¹®¨´¦¦¤Îµ´É°
µ«µµ¡» Â¨³¥´µ¤µ¦¦o µÁn ®rÁ¡ºÉ°¹ ¼´n°Á¸É¥ª¸É¤¸ª´ »¦³rµ¦n°Á¸É¥ªÁ· 
ª´¦¦¤ ¹É ª´´ÁÈ Â®¨nn°Á¸É¥ª¦³Á£Â®¨nn°Á¸É¥ªÁ· ª´¦¦¤ Â¨³µ¦«¹¬µµ¦n°
Á¸É¥ªÁ·ª´¦¦¤³¡ªnµ ¤¸µ¦n°Á¸É¥ªÁ·¡»ÁÈ n ª®¹É  °µ¦n°Á¸É¥ªÁ·ª´¦¦¤ Â¨³
µ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¡»¸Ê ÁÈ µÁ¨º°¸ÉÁ®¤µ³Îµ®¦´ µ¦n Á¦· ¤Ä®oÁÈ Á°¨´¬rµ¦n°Á¸É¥ª °
´®ª´°»¨¦µµ¸ µ¦· µµ¦n°Á¸É¥ª¸É¨¹¨Å¸Ê ¹ÁÈ ·É ¸ÉnµÄ«¹¬µµ¦n°Á¸É¥ª
Á· ¡» °´®ª´°»¨¦µµ¸ Á¡ºÉ°ÁÈ µ¦Á¦¸ ¥¤ªµ¤¡¦o°¤µµ¦n°Á¸É¥ªÁ¡ºÉ°¦°¦´µ¦Á µo ¼n
¦³µ¤°µÁ¸ ¥Ä¸ ¡»«´¦µ 2558 ¨¦³Ã¥r¸É³Á· Ê ¹µµ¦ª·¥´ µ¤µ¦ÄoÁÈ Âªµ
Äµ¦ªµÂÁ¦¸ ¥¤ªµ¤¡¦o°¤°¥nµ¼o°Â¨³Á®È°¦n ª¤´ °´³ÎµÅ¼n µ¦µ¦´µ¦oµµ¦
n°Á¸É¥ª¨nª®oµn°¸É¦³Á«Å¥³Á µo ¼n ¦³µ¤°µÁ¸ ¥ Ä¸ ¡»«´¦µ 2558 ®µ¼o ¸É¤¸nª
ÅoÁ¸ ¥´µ¦n°Á¸É¥ª °´®ª´°»¨¦µµ¸ ¨³Á¨¥®¦º °Å¤nÄ®oªµ¤Îµ´´´ ®µµ¦n°Á¸É¥ªn°
Å ´ ®µµ¦n°Á¸É¥ª °´®ª´°»¨¦µµ¸ ¥´ ÎµÁ· n°ÅÂ¨³Á¤ºÉ°¦³Á«Å¥Á µo ¼n ¦³µ¤
°µÁ¸¥³¨ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´ oµµ¦n°Á¸É¥ª¨ Â¨³Å¤nµ¤µ¦Â n ´ ´¦³Á«¤µ·
Åo°¥nµ´Á¸¥¤
ª´»¦³r
1. Á¡ºÉ°«¹¬µ£µ¡µ¦´µ¦ ´®µÂ¨³°»¦¦ µ¦n°Á¸É¥ªÁ·¡» °´®ª´°»¨¦µµ¸
2. Á¡ºÉ°«¹¬µªµ¤o°µ¦ °´n°Á¸É¥ª¸É¤¸n°µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¡» °´®ª´
°»¨¦µµ¸
3. Á¡ºÉ ° «¹  ¬µ«´ ¥£µ¡µ¦n ° Á¸É ¥ ªÁ·  ¡»   °´ ®ª´ °»  ¨¦µµ¸ Á ¡ºÉ ° ¦°¦´  µ¦Á oµ ¼n
¦³µ¤°µÁ¸¥
4. Á¡ºÉ°Îµ®Âªµµ¦Á¦¸ ¥¤ªµ¤¡¦o °¤µ¦n°Á¸É ¥ªÁ· ¡» °´®ª´°»¨¦µµ¸
Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦Á µo ¼n¦³µ¤°µÁ¸¥
¦³Ã¥r Å¸É o ¦´
1. ÅoÂªµµ¦´µ¦n°Á¸É¥ªÁ·¡»µ¤°´¨´¬rµ¦n°Á¸É¥ª °´®ª´°»¨¦µµ¸
Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦Á µo ¼n¦³µ¤°µÁ¸¥
2. ®n ª¥µ¸ÉÁ¸É ¥ª °o µ¤µ¦ÎµÂªµµ¦Á¦¸ ¥¤ªµ¤¡¦o °¤µ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¡» °
´®ª´°»¨¦µµ¸Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦Á µo ¼n ¦³µ¤°µÁ¸ ¥Å¦³¥»rÄoÁ¡ºÉ°µ¦ªµÂ¥»«µ¦rÂ¨³
´Ã¦µ¦oµµ¦n°Á¸É¥ªn°Å
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ª·¸µÎ Á·µ¦ª·¥´
oµ¡ºÊ¸É µ¦ª·¥´ ¦´Ê¸Ê¤»n«¹¬µª´¸ÉµÎ ´Ä°ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´°»¨¦µµ¸
¨»n¤Áo µ®¤µ¥¸É«¹¬µÂn°°ÁÈ  2 ¨»n¤ ´¸Ê
1. ¨»n¤¼Åo o¦´¨¦³Ã¥rµµ¦n°Á¸É¥ª (stakeholder) ¦³°oª¥ ´ªÂµ
®n ª¥µ¸É¦´·°µµ¦n°Á¸É¥ª °£µ¦´ ÅoÂn µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n ¦³Á«Å¥ Îµ´µ
°»¨¦µµ¸ Îµ´µµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ´®ª´°»¨¦µµ¸ Îµ´µ¡¦³¡»«µµ´®ª´
°»¨¦µµ¸ Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ¦³¤«¹¬µ°»¨¦µµ¸ Á  1 Â¨³Îµ´µª´¦¦¤
´®ª´°»¨¦µµ¸ ´ªÂµ¼o ¦³°µ¦» ¦· µ¦n°Á¸É ¥ª ´®ª´°»¨¦µµ¸ ÅoÂn ¦°
¦³µ¦¦¤µ¦®°µ¦oµ Â¨³¦¦¤µ¦¸É  ¦¹  ¬µ®°µ¦oµ Â¨³¦¦¤µ¦®°µ¦oµ ´ ®ª´
°»¨¦µµ¸ Â¨³´ªÂµ£µ»¤ ÅoÂn ´ªÂ¡¦³r Â¨³´ªÂ£µ¦³µ¸É°µ«´¥Ä
»¤¦· ÁªÂ®¨nn°Á¸É¥ªÁ·¡»
2. ¨»n¤´n°Á¸É¥ª (tourist) º° ´ªÂ °´n°Á¸É¥ª¸ÉÁ·µ¤µn°Á¸É¥ª¥´Â®¨n
n°Á¸É¥ªÁ·¡»Ä´®ª´°»¨¦µµ¸ ÄnªÁª¨µ¸ÉÁÈ °o ¤¼¨oµÁª¨µ µª·¥´ ¦´Ê¸Ê ¤¸¦³¥³Áª¨µÄ
µ¦ÁÈÂ¨³Îµ¦ª °o ¤¼¨Ä¦³¥³Áª¨µÎµ´ ´ÊÂnª´ ¸É 17 – 19 ¤¸µ¤ ¡.«. 2556
·¥µ¤«´¡r Á¡µ³
1. µ¦n°Á¸É¥ªÁ·¡» ®¤µ¥¹ µ¦Á·µ¼n µ¸ÉÊ ´ °ª´Á¡ºÉ°«¹¬µ¦¦¤³Â¨³¦· 
µ«µµ¸ÉÁ¸É¥ª °o  ´ÊÁ¡ºÉ°µ¦¡´n°®¥n°Ä Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µÂ¨³µ¦ºÉ¤ªµ¤µ¤µª´¦¦¤
Â¨³Á¡ºÉ°°°µªµ¤ÁºÉ°n ª»¨
2. µ¦´µ¦µ¦n °Á¸É ¥ªÁ· ¡» ®¤µ¥¹  µ¦ÎµÃ¥µ¥µ¦n °Á¸É ¥ª¼n µ¦· ´ · ¦· 
Á¡ºÉ°¦³Ã¥rµµ¦n°Á¸É¥ª
3. ªµ¤o°µ¦ °´n°Á¸É¥ª º° ªµ¤µ®ª´oµµ¦n°Á¸É¥ª¸É´ n°Á¸É¥ªo°µ¦Ä®o
Á¨¸É¥Â¨ ®¦º °Á· Ê ¹
4. «´¥£µ¡ ®¤µ¥¹ °Îµµ®¦º °»¤´·¸É¤¸Â °¥¼Än ·É nµÇ °µÎµÄ®o¡´ µ®¦º °Ä®o¦µ
ÁÈ ·É ¸É¦³´¬rÅo
5. «´¥£µ¡µ¦n°Á¸É ¥ªÁ· ¡» °´®ª´°»¨¦µµ¸ º° µ¦¦³Á¤· «´¥£µ¡´ »´
¦n ª¤´ªµ¤o°µ¦ °´n°Á¸É¥ª¸É¤¸n°µ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¡» Ã¥¦³¥»rµ¦ª·Á¦µ³®r¦nª¤´
¤µ¦µµ¦¦³Á¤·µ¦n°Á¸É¥ªµ¼n¤º°µ¦¦³Á¤·¤µ¦µ»£µ¡Â®¨nn°Á¸É¥ªµª´¦¦¤
°Îµ´µ¡´µµ¦n°Á¸É¥ª¦³¦ªµ¦n°Á¸É¥ªÂ¨³¸¯µ ¸ ¡»«´¦µ 2549
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¦°Âª·

ªµ¤o °µ¦ °´n °Á¸¥É ª¸É
¤¸n°µ¦¡´µµ¦n °Á¸¥É ªÁ·
¡» °´®ª´°»¨¦µµ¸

£µ¡µ¦´µ¦ ´®µÂ¨³
°»¦¦ µ¦n °Á¸¥É ªÁ·¡»
°´®ª´°»¨¦µµ¸

«´¥£µ¡µ¦n °Á¸¥É ªÁ·¡» °´®ª´°»¨¦µµ¸
Á¡º°É ¦°¦´µ¦Á o µ¼n ¦³µ¤°µÁ¸¥

Âªµµ¦Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o °¤µ¦n °Á¸¥É ªÁ·¡»
Á¡º°É ¦°¦´µ¦Á o µ¼n ¦³µ¤°µÁ¸¥ °´®ª´°»¨¦µµ¸

¨µ¦ª·¥´
£µ¡µ¦´µ¦µ¦n°Á¸É¥ªÁ· ¡» °´®ª´°»¨¦µµ¸ Ê ¹°¥¼n ´ Ã¥µ¥ Â¨³µ¦Îµ
Ã¥µ¥¼n µ¦·´ · ¹É ¡ªnµÃ¥µ¥ °Ân¨³®nª¥µ£µ¦´n ªÄ®n¤¸Ã¥µ¥´ÁÂnÂ¥n ª
Å¤n ÁºÉ °¤Ã¥´®n ª¥µ¸É Á¸É ¥ª °o  ¹ ÎµÄ®oÁ· ´ ®µÂ¨³°» ¦¦Äµ¦¡´µµ¦n °Á¸É ¥ª²
º° Ã¦µ¦n ªÄ®nÁoµ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª´ªÉ Å¤µªnµ¸É³¦³»ªµn ÁÈ µ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ª
Á· ¡» Ã¦µ¦¸É µÎ Á· µ¦ÅÂ¨oª µªµ¤n °ÁºÉ °®¦º °n °¥°ÎµÄ®oÃ¦µ¦Á®¨n µ´Ê ¤¸ µ¦
ÎµÁ·µ¦Á¡µ³µnªÁª¨µ Án µÂ®nÁ¸¥¡¦¦¬µ¹ÉÁÈ µÁ«µ¨¦³Á¡¸ ¦³´µµµ· ¸ÉÁo
µ¦ÎµÁ·µ¦Á¡¸¥nª¸É¤¸Á«µ¨Ánµ´Ê
o µ ªµ¤o° µ¦Äµ¦n ° Á¸É ¥ ªÁ·  ¡»   °´ ®ª´ °»  ¨¦µµ¸ Ê ´  o° ¤¼ ¨ ¡ªn µ
n ª Ä®n Á È ´  n ° Á¸É ¥ ª¸É Á ¥¤µÁ¸É ¥ ªª´ Ä´ ®ª´ °»  ¨¦µµ¸ Â ¨oª Â¨³¤¸  ªµ¤o° µ¦
¨´ ¤µÁ¸É ¥ ª°¸  Á¡ºÉ ° Å®ªo¡ ¦³ Îµ »  ³Áµ³Á¦µ³®r Á¤ºÉ ° °µ¤Á¡·É ¤ Á· ¤ Á¸É ¥ ª´ ªµ¤·  Á®È 
n ° µ¦n ° Á¸É ¥ ªÁ·  ¡»  ´  n ° Á¸É ¥ ªn ª Ä®n Á ®È  ªn µ ´ ®ª´ °»  ¨¦µµ¸  ª¦¤¸  µ¦n  Á¦· ¤
µ¦n ° Á¸É ¥ ªÁ·  ¡» °¥¼nÄ ¦³´ ¤µ¸É »  Â¨³ª¦¤¸  µ¦¡´ µoµ µ¦¤µ¤ oµ ·É  °Îµ ª¥
ªµ¤³ªÄ¦³´ ¤µ n ª µ¦Á oµ ¹  ÁÃÃ¨¥¸ µ¦ºÉ ° µ¦/°·  Á°¦r Á È  Â¨³µ¦´
°µµ¤´ ¦Îµ Á¸É ¥ ªª´ /¤´ » Á «r Ê ´ ¼o °¤¸  ªµ¤o° µ¦Ä µ¦¡´ µ¦³´ µ¨µ Ã¥
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´n°Á¸É¥ªn ªÄ®nÄ®oªµ¤ÄÁ¦ºÉ °»Ánµ«·¨³ µ´ ¥¦¦¤ °ª´¤¸Á°¨´¬r´ Á
µ¦Á¥Â¡¦n Á ¦ºÉ ° ¦µª¦³ª´· « µ¦r ªµ¤ÁÈ ¤µ °ª´ Â¨³´ n ° Á¸É ¥ ª¤¸ ªµ¤o° µ¦Ä®oª ´
¤¸µ¦¡´µ¤»¤nµ¥£µ¡/»ÁÈ£µ¡¦³´Ä Ä¦³´¤µ n ªµ¦¡´µoµ¦o µ µ¥ °¸É¦³¨¹
¤¸ Ä¦³´µ¨µ oµªµ¤¨°£´¥ ¡ªnµµ¦¦´ ¬µªµ¤Á¦¸ ¥¦o °¥Äª´Ä¦³´¤µÂ¨³
¤¸ªµ¤o°µ¦Ä®o¡´ µ¦³µ¦o °´£´¥µ¨µ¦Á¦¸ ¥¤ªµ¤¡¦o°¤µ¦¡¥µµ¨ÁºÊ°o Â¨³¦³´
°°µµ¦¦¤/Ã¦¦¦¤£µ¥Äª´ Ä¦³´µ¨µ Îµ®¦´oµ·¦¦¤ªµ¤o°µ¦ °´n°
Á¸É¥ªÄµ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÁ·¡» Ä´®ª´°»¨¦µµ¸µo ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª o°µ¦Ä®o¤¸
µ¦¡´µoµµ¦´·¦¦¤Äª´Îµ´µ«µµn Á¦· ¤µ¦ª·´µ·¦¦¤µ¦µ¦¦¤´
¡¦³rµ¦³Áµ³Á¦µ³®r Âo¦¦¤ Â¨³¼ªÄ¦³´¤µ Ã¥¦» ªµ¤o°µ¦ °´n°Á¸É¥ª
Äµ¦¡´µµ¦n°Á¸É¥ªÁ·¡»Ä£µ¡¦ª¤ Ä´®ª´°»¨¦µµ¸ °¥¼Än ¦³´¤µ
oµ«´¥£µ¡µ¦n °Á¸É ¥ªÁ· ¡» °´®ª´°» ¨¦µµ¸ Á¡ºÉ°¦°¦´ µ¦Á µo ¼n ¦³µ¤
°µÁ¸¥ 2 oµ º° oµ«´¥£µ¡oµµ¦¹¼Ä´n°Á¸É¥ª ÁºÉ°µª´¸ÉÁnµÂn ¤¸¦³ª´·ªµ¤ÁÈ ¤µ¸É
¥µªµ ¤¸µ´¥¦¦¤¦³Á¡¸ Â¨³ª´¦¦¤¸ÉÃÁn Án Â®nÁ¸¥¡¦¦¬µ °µ´Êµ¦Á·µ
¤µ¥´´®ª´°»¨¦µµ¸ µ¤µ¦Á·µ¤µÅo®¨µ¥ª·¸ Å¤nªnµ³ÁÈ µ¦¥r ¦Å¢ Á¦ºÉ °· Â¨³
¦Ã¥µ¦¦³®ªnµ¦³Á«¸É ¤¸µ¦ÁºÉ °¤Ã¥´¦³Á«Á¡ºÉ°oµ °¸ ´Ê¥´¤¸ ·¦¦¤µ¦n°Á¸É ¥ª
Á· ¡»¸É ®¨µ®¨µ¥Á¡ºÉ°¦· µ¦Ân ´n°Á¸É ¥ª oµ«´¥£µ¡Äµ¦¦°¦´ oµµ¦n°Á¸É ¥ª º °
°»¨¦µµ¸ ¤¸ªµ¤¡¦o°¤oµ·É °Îµª¥ªµ¤³ªÁ¡ºÉ°Ä®o¦· µ¦Ân´ n°Á¸É¥ª Å¤nªnµ³ÁÈ ¸É¡´
¦oµ°µ®µ¦¸ÉÁ· ¦· µ¦°¥¼Án È Îµª¤µ
°¥nµÅ¦µ¤¡ªnµ »°n°oµµ¦¦· ®µ¦´µ¦µ¦n°Á¸É¥ªÁ·¡» °´®ª´°»¨¦µµ¸
¸É°o ¡´µ¤¸®¨µ¥oµ º° oµµ¦¦· µ¦Â¨³µµ¦¼Ã£Ân´ n°Á¸É¥ª ¹É ª´n ªÄ®n¸É«¹¬µ¤¸
¦³µµ¦¼Ã£ ®o°ÎÊµ ¸É°¦ ²¨² Å¤n¡¦o°¤n°µ¦Ä®o¦· µ¦´n°Á¸É¥ª oµ·¦¦¤µ¦n°
Á¸É¥ª Å¤n¤¸µ¦Ä®o °o ¤¼¨ Â³Îµ·¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ªÄ®oÂn´ n°Á¸É¥ª ¦ª¤¹µ¦´·¦¦¤ µ¦n°
Á¸É¥ªµ°¥nµÅ¤n°¨o°´ª·¸ °ª´¸ÉÅ oµµ¦Ä®oªµ¤¦¼ oÂ¨³¦oµ·Îµ¹ Ä®oÂn´ n°Á¸É¥ª
»ª´¸É«¹¬µÅ¤n¤¸Áoµ®oµ¸ÉÄ®o °o ¤¼¨Îµ´Ç °ª´ ³¤¸µo ÈÁ¡¸¥ °o ¤¼¨ÄÂn¡´¦³µ´¤¡´rÉ ¹ 
Å¤nÁ¡¸¥¡°¸É³¦oµªµ¤¦¼ oÂ¨³·Îµ¹ Ân´ n°Á¸É¥ªÅo µ¦¤¸nª¦n ª¤ °»¤o°·ÉÄµ¦
¦· ®µ¦´µ¦ ¡ªnµ¤¸Ê ´ ¦¸ ¸É»¤Á µo Å¤¸nª¦n ª¤Äµ¦¦· ®µ¦´µ¦ª´Ä¦³´¤µ » ¤
Á µo Å¤¸nª¦n ª¤Äµ¦¦· ®µ¦´µ¦ª´Á¡µ³Än ªÁ«µ¨ °ª´ Ân°Á«µ¨» ¤Á µo Å¤¸
n ª¦n ª¤Äµ¦´µ¦ª´Ä¦³´o°¥ Äoµ¦³Ã¥r¸ÉÅo¦´µµ¦n°Á¸É¥ªÁ·¡» ¹É ¼o °
Â°µ¤n ª Ä®n Ä » ¤ ¦°ª´ Åo¦´  ¦³Ã¥r µµ¦n ° Á¸É ¥ ªÁ·  ¡» Ä¦¼  Â °
µ¦ µ¥ °¸É ¦³¨¹  µ¥· oµ µ¥°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ ¤ Â¨³Äµª´¸É »¤Åo¦´¦³Ã¥rµ
nµ°Â µ¦·´ ·®oµ¸ÉÄ®o¦· µ¦´n°Á¸É¥ª Ân¤È ¸µª´¸ÉÅ¤n¤¸µ¦ µ¥· oµ °¸É¦³¨¹Äª´
°o ¤¼¨µ¨µ¦«¹ ¬µ µo o ÅoµÎ ¤µ´Á¦µ³®r Á¡ºÉ°Á°Âªµµ¦Á¦¸ ¥¤ªµ¤¡¦o °¤
µ¦n ° Á¸É ¥ ªÁ·  ¡»   °´ ®ª´ °»  ¨¦µµ¸ Á ¡ºÉ ° ¦°¦´  µ¦Á oµ ¼n  ¦³µ¤°µÁ¸ ¥  ¹É Îµ ÁÈ 
o°Ä®o£µ¦´  £µÁ° » ¤Â¨³Â®¨n n °Á¸É ¥ªÁ· ¡» Á µo ¤µ¤¸ nª¦n ª¤Äµ¦ªµÂÂ¨³
Îµ®Ã¥µ¥¦n ª¤´ Ã¥µ¦n Á¦· ¤µ¦n °Á¸É ¥ªÁ· ¡»ª¦ÁÈ ÅÄ¨´¬³ “«µµÎµ
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การท่องเที่ยว” และนโยบายดังกล่าวควรอยูใ่ นกรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่เสนอสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันวิจยั สภาวะ
แวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพิจารณาจะต้องคํานึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง พุ ท ธตามบริ บ ทของแต่ ล ะแหล่ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดอุบลราชธานีไปกระทบต่อวิถีพทุ ธ และให้ความสําคัญกับการเข้าถึง
หลักคําสอนและหลักศาสนาในวัดใดวันหนึ่งมากกว่าหลายวัดในหนึ่งวัน
2. การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทั้งป้ ายบอกทางวัดในจังหวัด และป้ ายชี้แนะ
การปฏิบตั ิศาสนกิจภายในวัด และการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเรื่ องราวการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อกระตุน้ และสร้างแรงดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยว
3. การพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวประเภทการคมนาคมขนส่ งมวลชน
4. การจัดการระบบที่เอื้อต่อความเชื่อมัน่ ความปลอดภัยในทรัพย์ภายในวัด
5. การสร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคํานึ งถึงบริ บท
ทางศาสนาประจําชาติและกําลังซื้อของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
6. การส่ งเสริ มภาคการศึ กษาให้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการท่ องเที่ ยวเชิ งพุทธของจังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างยัง่ ยืน
อภิปรายผล
ด้ านที่ 1 สภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการกําหนดนโยบายได้อย่างชัดเจน ขณะที่ภาคเอกชนและชุมชนมีความสนใจและเห็นถึงศักยภาพ
ทางการท่องเที่ ยวเชิ งพุทธ แต่ทุกภาคส่ วนยังไม่เคยมี การวางแผนและร่ วมมื อกันพัฒนาการท่องเที่ ยว
รู ป แบบเชิงพุทธอย่างเป็ นระบบ และเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงพุทธซึ่ งเป็ นการท่องเที่ยวในศาสนสถาน
ผูท้ ี่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรตระหนักถึงคุณค่าของศาสนสถาน ซึ่ งมีแนวทาง
การปฏิบตั ิในรู ปแบบเฉพาะ คือการเดินทางไปยังวัดซึ่ งเป็ นศาสนาสถานสําคัญของพุทธศาสนา เพื่อน้อม
รําลึกถึงพระพุทธองค์ ด้วยความศรัทธาตั้งมัน่ ที่จะศึกษาสถานที่และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ถึงสัจธรรมแห่งชีวติ
ด้วยจิตที่สงบมัน่ คง มีความอดทนตั้งใจจริ ง หากตั้งจิตอยู่ที่การปล่อยวางให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไป
มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมเดินทาง มีไมตรี จิตต่อกันฉันกัลยาณมิตรแบ่งปั นผลบุญสู่ มวลมนุ ษยชาติ
การเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธจึงมีความหมายและอยูใ่ นใจของพุทธศาสนิ กชนอย่างเปี่ ยมสุ ขตลอดเวลา
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การเดินทางท่องเที่ยวเชิงพุทธควรคํานึ งถึงหลักสําคัญ
2 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง คือ การศึกษาวัดอย่างละเอียด รอบคอบ เรี ยนรู ้สิ่งที่เกิดขึ้น และประการ
ที่สอง คือ การใช้หลักคิดแบบโยนิโสมนสิ การ ซึ่งจะทําให้นกั ท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ถึงความจริ งของ
ชีวิตการปฏิบตั ิต่อผูร้ ับและตนเองอย่างมีเมตตา (ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมคธ. ประเทศอินเดีย 2549:
บทนํา)
ด้ า นที่ 2 ความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง พุท ธ เห็ น ได้ว่า
ความต้องการนักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่ พบว่านักท่องเที่ ยวมี ความคิ ดเห็ นว่าจังหวัดอุบลราชธานี ควรมี
การ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงพุทธอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนความต้องการของนักท่องเที่ยวในการพัฒนา
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การท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้นพบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการพัฒนาด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ด้าน การจัดการสถานที่จอดรถภายในวัดความสะดวกของรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางมาวัดสภาพ
การจราจรระหว่างเดินทางมาวัด ความชัดเจนของป้ ายบอกทางมาวัด ซึ่ งสอดคล้องกับ (สายรุ ้ง วงษาไชย,
2554) กล่าวไว้วา่ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดนํ้าวัดเชิงท่า จังหวัดลพบุรี ต้อง
มี สิ่ งอํานวยความสะดวกด้านโครงสร้ างพื้นฐานการท่องเที่ยว ด้านกิ จกรรมการเดิ นทางและการท่อง
เที่ยว ด้านสิ่ งอํานวย ความสะดวกและบริ การทางการท่องเที่ยวและด้านบริ การอื่นๆ ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ด้านสิ่ งดึงดูดใจ พบว่า จุดเด่นทางศิลปะสถาปั ตยกรรม
ของวัดมี เอกลักษณ์ ชดั เจน และนักท่องเที่ ยความต้องการในระดับมากด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ
การรักษาความสงบเรี ยบร้อยในวัด ซึ่งสอดคล้องกับ กฤษณะ เดชาสุ รักษ์ชน (2552). กล่าวไว้วา่ พฤติกรรม
และทัศนคติ ของนักท่องเที่ ยวอิสระชาวต่างชาติ ที่มีต่อวัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
กรุ งเทพมหานคร โดยส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีวตั ถุประสงค์หลักการท่องเที่ยววัดโพธิ์ คือ
สนใจในศิลปะและประวัติศาสตร์ ตะวันออก ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้ ในระดับมาก คือ การจัดกิ จกรรมในวันสําคัญทางศาสนาส่ งเสริ มการวิปัสสนากิ จกรรม
การสนทนาธรรมกับพระสงฆ์การสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม ดูดวง มีความต้องการพัฒนาในระดับมาก
ส่ วนความต้องการในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่ งดึงดูดใจ
มีระดับความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับมาก ส่ วนด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
มีระดับความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ บุญพิเชษฐ์
จันทร์ เมือง (2553). กล่าวไว้วา่ การจัดการการท่องเที่ยวในพระอารามหลวงชั้นเอก ในเกาะรัตนโกสิ นทร์
โดยพบว่านักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่เน้น (1) การชื่ นชมศิ ลปกรรมต่าง ๆ (2) การนมัสการไหว้พระและ
สิ่ งศักด์สิิ ทธ์ิ (3) การฝึ กสมาธิ ภาวนาในวันหยุดและวันพักผ่อน (4) สิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวควรได้รับในการ
มา ท่องเที่ยวคือความเพลิดเพลิน คติธรรม เกร็ ดความรู ้ทางศาสนาที่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ที่ละเอียด
ลึกซึ้ง และ (5) ควรปรับปรุ งด้าน การบริ การท่องเที่ยวของวัดที่ยงั ไม่เป็ นที่ดึงดูดใจเพื่อมาตรฐานแรงจูงใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการสาธารณูปโภค
ด้ านที่ 3 ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และมีศกั ยภาพด้าน การดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว เนื่ องจากเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน พร้อมทั้งสถาปั ตยกรรม
และงานเทศกาลประเพณี ที่โดดเด่น เช่น แห่ เทียนพรรษา การนําจุดเด่นเหล่านี้ มาพัฒนาให้เกิดรู ปแบบ
การท่องเที่ ยวเชิ งพุทธอย่างเป็ นรู ปธรรมและนําเสนอแก่นักท่องเที่ ยวจึ งเป็ นเรื่ องที่ ได้รับ ความสนใจ
จากหน่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ เอกชน ชุ ม ชน รวมถึ ง นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต ้อ งการเดิ น ทางเข้า มาท่ อ งเที่ ย วใน
จังหวัด อุบลราชธานี โดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีการบูรณาการและประสานความร่ วม
มือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชน เนื่ องจากชุมชนเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และได้รับผลกระ
ทบจากการท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม มลภาวะ ความแออัด อีกทั้งคนในชุมชนยังเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ ดูแล
ประกอบศาสนกิจ มีความผูกพันกับศาสนสถานมาก่อน ดังนั้น การเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การศึกษา พัฒนา และเสนอแนะในการวางแผนและรับรู ้ ทั้งในระยะวางแผนและระยะดําเนินการจึงเป็ น
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เรื่ องสําคัญ อีกทั้งเป็ นการแสดงถึงการเคารพสิ ทธิของคนในชุมชน ศาสนิกชน และศาสนิกสถาน (สิ นชัย
กระบวนศิลป์ 2550)
ด้ านที่ 4 การเสนอแนวทางการเตรี ยมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน จําเป็ นต้องให้ท้ งั ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธ เข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนและกําหนดนโยบายร่ วมกัน โดยการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิง
พุทธควรเป็ นไปในลักษณะ “ศาสนานําการท่องเที่ยว” และนโยบายดังกล่าวควรอยูใ่ นกรอบการประเมิน
มาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรมที่ เ สนอสํา นัก งานพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว กระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยสถาบัน วิ จ ัย สภาวะแวดล้อ ม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ซึ่ งประเด็ น ใน
การพิจารณา คือ
(1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธตามบริ บทของแต่ละแหล่งเพื่อไม่ให้การส่ งเสริ มการท่อง
เที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดอุบลราชธานีไปกระทบต่อวิถีพทุ ธ และให้ความสําคัญกับการเข้าถึงหลักคําสอน
และหลักศาสนาในวัดใดวันหนึ่ งมากกว่าหลายวัดในหนึ่ งวัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การวิจยั การ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติในกลยุทธ์ที่ 1.2 การวิจยั
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพอุปทานการท่ องเที่ ยวไทย ในแนวทางที่ 1.3.3 ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อ
ส่ งเสริ มการตลาดที่วางอยูบ่ นฐานอัตลักษณ์ (ท้องถิ่น) (ภาพลักษณ์) และศักยภาพของประเทศ แนวทางที่
1.3.4 ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้าง (อัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น) ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย ผลการวิจยั ที่ได้น้ นั
จะสามารถแสดงถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้
(2) การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทั้งป้ ายบอกทางวัดในจังหวัด และป้ ายชี้ แนะ
การปฏิบตั ิศาสนกิจภายในวัด และการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเรื่ องราวการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อกระตุน้ และสร้ างแรงดึ งดูดให้นักท่องเที่ยวซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านการรวบรวมข้อมูลทั้งประเภทศูนย์ขอ้ มูล หรื อ
คู่มือนําชมที่จะอํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(3) การพัฒนาระบบสนับสนุ นการท่องเที่ยวประเภทการคมนาคมขนส่ งมวลชนซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงพุทธและวัดในด้านการบริ การพื้นฐาน
ตามความมุ่งหมายของศาสนสถานที่ตอ้ งการให้เป็ นที่สงบใช้ประกอบศาสนกิ จแต่ขณะเดี ยวกันก็ตอ้ ง
พัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จาํ เข้ามาเพื่อเที่ยวชมหรื อทํานุบาํ รุ งศาสนาด้วย
(4) การจัดการระบบที่เอื้อต่อความเชื่ อมัน่ ความปลอดภัยในทรัพย์ภายในวัดซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม การท่องเที่ ยวเชิ งพุทธและวัดในด้านความปลอดภัยของ
นักชท่องเที่ยว ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกับความปลอดภัยของศาสนสถาน
ที่ ต ้อ งดํา เนิ น ควบคู่ กัน ไป โดยเฉพาะปั ญ หาความปลอดภัย ของนัก ท่ อ งเที่ ย วเป็ นเรื่ อ งที่ ค ณะผูว้ ิ จ ัย
มองว่าควรให้ความสําคัญมากที่สุดเพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
ขณะการท่องเที่ยวเชิงพุทธจะส่ งผลต่อทัศนคติและการแนะนําการท่องเที่ยวต่อของนักท่องเที่ยวได้
(5) การสร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคํานึงถึงบริ บท
ทางศาสนาประจําชาติและกําลังซื้ อของประเทศสมาชิ กประชาคมอาเซี ยน การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
จะมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนประเทศสมาชิกมากขึ้น แต่ลกั ษณะการเคลื่อนย้ายดังกล่าวอาจเป็ น
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การเคลื่อนย้ายโดยวัตถุประสงค์การทํางาน มิใช่การท่องเที่ยวก็เป็ นได้ และขนาดเศรษฐกิจและความ
มัง่ คัง่ ของประเทศสมาชิกยังมีระดับที่ต่างกันอยู่ ดังนั้น การวางแผนการท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยพึ่งพาตลาด
ต่างประเทศจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาให้รอบคอบ เพราะหากประเทศสมาชิกเป้ าหมายมีกาํ ลังซื้อสูงและ
สนใจการท่องเที่ยวเชิงพุทธทางจังหวัดอุบลราชธานีกค็ วรส่ งเสริ มเอกชน แต่หากมิได้เป็ นเช่นนั้นก็
ควรทบทวน ออกมาตรการหรื อให้คาํ แนะนําแก่เอกชน
(6) การส่ งเสริ มภาคการศึกษาให้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัด
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