
สรุปผลการประชุมความรวมมือดานการทองเท่ียว ตามเสนทางหลวงหมายเลข 9 
ระหวางวันท่ี 22 - 25 สิงหาคม 2550  

ณ  สปป.ลาว (สะหวันเขต) เวียดนาม  (ดานัง เว ฮอยอัน) 
           

 เมื่อวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2550 เจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตรเศรษฐกิจระหวางประเทศและ

เจาหนาที่สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  ไดรวมเดินทางกับกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน เพื่อประชุมหารือแลกเปล่ียน โอกาสและ

ศักยภาพความรวมมือดานการทองเที่ยว  ตามเสนทางหมายเลข 9 กับ หนวยงานดานการทองเที่ยว  และ

เจาหนาที่สํานักงานสงเสริมการลงทุน  ผูแทนภาคเอกชน  ของแขวงสะหวันเขต  สปป.ลาว และผูแทนดาน

การทองเที่ยวของเมืองดานัง  เมืองเว  เมืองกวางตรี  และผูประกอบการดานโรงแรมและทัวรของประเทศ

เวียดนาม  โดยมีสาระสําคัญของการประชุมฯ  ประกอบดวย   

 1. ผลการหารือ  กับหนวยงานการทองเที่ยวของแขวงสะหวันเขต พบวาการทองเที่ยวใน

แขวงสะหวันเขต  ซึ่งเปนเมืองชายแดนของ สปป.ลาว กําลังอยูในชวงการปรับตัวหลายดาน  ทั้งทางดาน

การสํารวจแหลงทองเที่ยวใหม  การอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยว  รวมทั้งการประชาสัมพันธ  และ

สงเสริมการทองเที่ยวในลักษณะ Eco – Tourism ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถมีสวนรวมในการพัฒนา 

ทองเที่ยวดวย โดยผูแทนการทองเที่ยว สปป. ลาว แจงวา  การดําเนินงานดาน One Stop Service นั้น 

ฝายลาวยังไมมีความพรอม ซึ่งเปนไปไดวาฝายไทยอาจเขาไปชวย โดยภาคเอกชนของไทยมองวา ในแขวง

สะหวันเขตมีศักยภาพที่จะสราง Convention Center เพื่อเปนหองประชุม หองแสดงสินคา และจัด

นิทรรศการ และในสวนของอุตสาหกรรม พบวามีการสงเสริมความรวมมือดานอัญมณี  และเหมืองยิบซั่ม  

ระหวางไทยกับลาว   

2. ดานศักยภาพการทองเที่ยวของแขวงสะหวันเขต  พบวา เมื่อมีการเปดสะพานขามแมน้ํา

โขงแหง ที่ 2 แลว  จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางผานสะหวันเขต  จะมีปริมาณเฉลี่ย 3,000 คนตอวัน  ซึ่ง

สวนมากจะเปนการเดินทางผานแดนไปยังประเทศเวียดนาม  โดยจํานวนนักทองเที่ยวมากถึงรอยละ 99 

เปนนักทองเที่ยวชาวไทย  ขณะที่รอยละ 1  เปนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาจากเวียงจันทน  

เนื่องจากแหลงทองเที่ยวในสะหวันเขต  มีนอย และยังไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได  ซึ่งสวนใหญจะมี

เพียงการชมอาคารเกา  สมัยเปนเมืองข้ึนของฝร่ังเศส  วัดเกา และพิพิธภัณฑไดโนเสาร  ที่ใชเวลาคร่ึงวันใน

การชม 

3. ผลการหารือ กับผูแทนทองเที่ยวเมืองเว  ดานัง  กวางตรี  พบวา เสนทางการทองเที่ยว

จากชายแดนไทย  ผานลาว ไปเวียดนาม  เปนเสนทางทองเที่ยวที่มีศักยภาพมาก  เนื่องจากสภาพภูมิ
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ประเทศ  และธรรมชาติที่เหมาะกับการเดินทางโดยรถยนต   จึงเปนโอกาสของธุรกิจทองเที่ยว ที่สามารถ

ลงทุนสรางที่พักระหวางทาง (Rest Area)  ที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆในการเดินทาง  เชน  หองน้ํา 

รานอาหาร  ปมน้ํามัน ที่แลกเปล่ียนเงิน มินิมารท   สปา  ไดเปนอยางดี ตามเสนทางหมายเลข 9 

4. ผูแทนทองเที่ยวของเวียดนาม มีความต่ืนตัวกับการเปดรับนักทองเที่ยวไทยมาก รวมทั้งมี

ความตองการใหรถจากประเทศเวียดนาม สามารถวิ่งเขามาในประเทศไทยได  เนื่องจากขณะนี้รถจาก

เมืองไทยสามารถวิ่งเขาเวียดนามไดแลว (เขาใจวาเปนการขออนุญาตเปนคร้ังคราว)  ในเบ้ืองตนทราบวา

การเจรจาเดินรถระหวางไทย – ลาว – เวียดนามกําลังอยูในข้ันตอนการเจรจา  เนื่องจากรถของเวียดนาม 

และลาว เปนรถพวงมาลัยซาย  จึงอาจมีปญหาเร่ืองความปลอดภัย  นอกจากน้ีผูแทนของเวียดนาม 

ตองการใหฝายไทยสนับสนุนในการนําสายการบินราคาประหยัด (Low Cost Airline) ทําการบินในเสนทาง

(กรุงเทพ - ดานัง/อุบลราชธานี - ดานัง) เนื่องจากปจจุบัน พี บี แอร  ซึ่งเปนสายการบินเอกชน  มีราคา

คอนขางสูง      

5. ศักยภาพดานการทองเที่ยว ตามเสนทางหมายเลข 9 (สะหวันเขต – ดานัง) ประกอบดวย 

5.1 ประเทศลาว 
   เสนทางหมายเลข 9 ในประเทศลาว ชวงสะหวันนะเขต – แดนสวรรค ระยะทาง 

210 กิโลเมตร สองขางทางเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม และบานเรือนของประชาชนซ่ึงต้ังอยูอยางกระจายตัว ใน

ภาพรวมยังขาดทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเทีย่ว และส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐาน 

เชน ทีพ่ัก และรานอาหาร  ในสวนของแขวงสะหวนันะเขตมีสถานทีท่องเทีย่วสําคัญคือ พระธาตุอิงฮัง 

ปจจุบันมกีารลงทนุในธุรกิจโรงแรมจากตางชาติ 2 แหง ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2551 โดยหนึง่แหงเปนโรงแรม

และคาสิโน ทัง้นี้ในการพัฒนาการทองเทีย่วของแขวงสะหวนันะเขต นอกจากจะตองใหความสําคัญกับการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักทองเที่ยวแลว ควรสงเสริมการลงทุนใน

การสรางสินคาและกิจกรรมทางการทองเที่ยวเพื่อสรางมูลคาเพิม่จากการทองเทีย่วดวย  

 
                                ภาพที่ 1 พระธาตุอิงฮัง 
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ภาพที่ 2 – 3 ทิวทัศนสองขางทางเสนทางหมายเลข 9 ในประเทศลาว 

5.2 ประเทศเวียตนาม 

เสนทางหมายเลข 9 ในเขตประเทศเวียตนาม ชวงลาวบาว – ดองฮา ระยะทาง 

83 กิโลเมตร มีทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม ตามลักษณะภูมิประเทศที่ลาดชัน มีความอุดมสมบูรณและ

เต็มไปดวยทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ยังมีความบริสุทธิ์อยูมาก ทั้งทรัพยากรปาไม ภูเขา และ แมน้ําลํา

ธาร หากไดรับการพัฒนา สงเสริม และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถสรางเปนแหลง

ทองเที่ยวที่ดึงดูดใจ และสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวไดเปนอยางมาก ทั้งนี้ในปจจุบันตลอดเสนทาง

จากชายแดนลาวบาว (Lao Bao)  จนถึงเมืองดองฮา ยังไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานไว

ใหบริการนักทองเท่ียว โดยการลงทุนที่ควรไดรับการสงเสริมในบริเวณนี้ ไดแก จุดพักผอนระหวางทาง 

(Rest Area) ซึ่งมีส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน เชน หองน้ํา และรานคา  

    
ภาพที่ 4 เสนทางหมายเลข 9 ในประเทศเวียตนาม               ภาพที่ 5 ทรัพยากรทางการทองเที่ยว ตามเสนทาง         

เสนทางในชวงดองฮา – ดานัง มีการกอสรางอุโมงคไหวันระยะทาง 6.4 กิโลเมตร เพื่อ

ลดระยะในการเดินทางจากเมืองเว สู เมืองดานัง ซึ่งเสนทางในชวงนี้มีทิวทัศนเปนชายฝงทะเล และมี

ชายทะเลตากอากาศที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ หาดลังโก (Lanco Beach) อยางไรก็ดี แมวา จะมี

รานอาหาร และที่พักไวบริการนักทองเที่ยว แตก็ยังไมจัดอยูในระดับมาตรฐาน 
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ภาพที่ 6 อุโมงคไหวัน ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร                             ภาพที่ 7 ทิวทัศนระหวางทางชวงดองฮา – ดานัง                          

      
    ภาพที่ 8 ชายหาดลังโก (Lanco Beach)                     ภาพที่ 9    บริการที่อาบน้ําสาธารณะ                      

• เมืองเว (Hue) เปนเมืองหลวงเกาของประเทศเวียตนาม ต้ังอยูตอนกลางของ

ประเทศ ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป 2536 

สินคาทางการทองเที่ยวที่สําคัญในเมืองเว เชน พระราชวังหรือนครจักรพรรด์ิ สุสานจักรพรรด์ิ และการลอง

แมน้ําหอม เปนตน  

      
ภาพที่ 10 - 11 พระราชวังเกา หรือ นครจักรพรรด์ิ เมืองเว 
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• เมืองดานัง (Da Nang) เปนเมืองทาที่สําคัญ และใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศ 

เปนศูนยกลางทางธุรกิจและการเดินทางทองเท่ียวในภาคกลาง เปนที่ต้ังของสนามบินนานาชาติ ปจจุบัน

ดานังกําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีอาคารสิ่งกอสรางที่ทันสมัย รวมทั้งโรงแรม และรานอาหารที่เกิดข้ึน

มากมาย นอกจากนี้ ดานังยังเปดรับการลงทุนจากตางชาติเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจดานการ

ทองเที่ยว ซึ่งเห็นไดจากการกอสรางโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่เกิดข้ึน และอยูระหวางการกอสรางบริเวณ

พื้นที่ริมฝงแมน้ํา และชายหาด 

       
ภาพที่ 12 - 13 บริเวณพ้ืนที่เตรียมการกอสรางโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในเมืองดานัง 

• เมืองฮอยอัน (Hoi An) เปนเมืองเล็กๆ ต้ังอยูบนริมฝงแมน้ําทูโบน หางจาก

ดานังประมาณ 30 กิโลเมตร ในป พ.ศ. 2542 องคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันให

เปนมรดกโลก ดวยเหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 

15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถิ่นและของตางชาติไวไดอยางมีเอกลักษณ 

และอาคารตางๆภายในเมืองไดรับการอนุรักษใหอยูในสภาพเดิมไวไดเปนอยางดี สําหรับการเที่ยวชมเขต

เมืองเกาในฮอยอันนั้น นักทองเที่ยวจะตองซื้อบัตรเขาชม นอกจากตัวเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยรานคา

จําหนายสินคาหัตถกรรมและภาพเขียน และรานอาหารแลว จะสามารถเขาชมภายในสถานที่สําคัญได 5 

แหงภายใน 1 วัน ปจจุบันมีนักทองเที่ยวตางชาติมาเยือนฮอยอันเปนจํานวนมาก  
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ภาพที่ 14 - 21  สภาพเมืองเกาฮอยอัน 
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ภาพที่ 22 เมืองฮอยอันยามคํ่าคืน 

***************************** 

                                                                               

น.ส.ณัฏฐเอก  ดุษฏีประเสริฐ 

กลุมงานยุทธศาสตรเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

                                                                                                      น.ส.วรรณิยา  เอมะศิริ 

สํานักพัฒนาขีดความสามารถในกาแขงขันทางเศรษฐกิจ 

   

 


