การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
และแขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ *
ฐิติรัตน์ ปั้นบารุงกิจ *
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบการประเมินขีดความสามารถในการรองรับ
การท่องเที่ยวข้ามแดน กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ
แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบบการประเมินดังกล่าวเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการค้นหาดั ชนีชี้วัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง หมด 14 ตั ว ชี้ วั ด แบ่ ง เป็ น 3 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นกายภาพ สิ่งแวดล้อม 2) ด้านสังคม-วัฒนธรรม และ 3) ด้านเศรษฐกิจ -นโยบาย จากนั้นนามา
วิเ คราะห์ด้ว ยเทคนิค Weight Linear Combination โดยผลการวิเ คราะห์พ บว่า
ขีด ความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวเฉลี่ยทุกพื้นที่ของทั้งจังหวัดอุบลราชธานีและ
แขวงจาปาสักมีขีดความสามารถในการรองรับได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
37.78 และร้อยละ 35.44 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม หากแยกพิจารณารายอาเภอของแต่
ละจังหวัด พบว่า ความสามารถในการรองรับสูงสุดของจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ที่อาเภอ
พิบูลมังสาหาร คิดเป็นร้อยละ 69.24 และต่าสุดอยู่ที่อาเภอน้าขุ่น คิดเป็นร้อยละ 18.69
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ในขณะที่พื้นที่ที่มีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวสูงสุดของแขวงจาปาสัก
อยู่ที่เมืองปากซอง คิดเป็นร้อยละ 55.31 และต่าสุดคือเมืองบางเจียงเจริญสุข คิดเป็น
ร้ อ ยละ 7.26 นอกจากนี้ การศึ ก ษาครั้ งนี้ ไ ด้ ศึ ก ษาตั ว ชี้ วั ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพของการท่องเที่ยวข้ามแดนอย่างยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติแบบสหสัมพันธ์
พหุคูณ พบว่า อัตราการเกิดใหม่ของอาชีพงานในพื้นที่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว การ
ให้บริการจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
มีความสาคัญต่อการเสริมศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว และเป็น
ประโยชน์ต่อการเสนอแนวทางการวางแผนนโยบายด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ:

การท่อ งเที่ย วข้า มแดน, การพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน , ขีด ความสามารถใน
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An Analysis of the Carrying Capacity in Cross-Border Tourism
for Sustainable Development:
A Case Study of Ubon Ratchathani Province, Thailand and
Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic
Ruethairat Plengwan *
Thitirat Panbamrungkij *
Abstract
This study aims to establish a carrying capacity assessment system for
cross-border tourism at Ubon Ratchathani, Thailand and Champasak, Lao
PDR. This assessment is one of the key indicators of sustainable tourism
development. It is composed of 14 indicators allocated into 3 categories:
Physical-environment, Socio-cultural and Economic-Policy. Using Weight
Linear Combination, the existing carrying capacity of cross-border tourism
was investigated. Results indicated that Ubon Ratchathani and Champasak
performed at the same mid-level of the carrying capacity (37.78 and
35.44%, respectively). However, in depth analysis at the district level in
Ubon Ratchathani showed that Phibun Mangsahan district had the highest
level of carrying capacity, while the lowest level of carrying capacity was
Nam Khun district (69.24 and 18.69%, respectively). Whilst the highest and
*
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lowest carrying capacity of Champasak were Paksong district and
Bachiangchaleunsouk district (55.31 and 7.26, respectively). In addition,
multiple correlation analysis was carried out to investigate influence factors
toward the potential development of cross-border tourism. The data
showed that the rate of new occupation at destination, services from
tourism information center and variety of tourism activities were considered
as the highest influence factors that capable of boosting and suggesting
the potential carrying capacity and sustainable tourism policy in the near
future.
Keywords: cross-border tourism, sustainable development, carrying
capacity
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