ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່ າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ກົມພັດທະນາການທ່ ອງທ່ ຽວ

ໃບປະເມີນຕົນເອງ

ມາດຕະຖານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມອາຊຽນ

1

ໍ້ ນຜູ ຂ
ໍ້ ໍສະໝັກ ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ
ຂໍມູ
ຊ່ :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ທີ່ຢູ່ /ທີ່ຕັງ:ໍ້
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
ໍ້ ນຜູ ຕໍ້ ດ
ິ ຕໍ່ປະສານງານ
ຂໍມູ
ຊ່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
ເບີໂທລະສັບ/ WhatApp/ Email
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
ໍ້ ນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນຂໍມູ
ໍ້ ຢັງຢ
ໍ້ ນວ່າທຸກໆຂໍມູ
ໍ້ ນໃນເອກະສານສະບັບນີເປັ
ໍ້ ນປັດຈຸບນ
ໍ້
ັ . ຂໍ້າພະເຈົາຈະປະຕິ
ັ ການປະ
ຂໍ້າພະເຈົາຂໍ
ບດ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ນ ແລະ ການມອບຮັບລາງວັນທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນ
ັ ຕາມຂັນຕອນການປະເມີ
ເມີນຕົນເອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນ, ການອອກໃບຢັງຢ
ມາດຕະຖານການທ່ ອງທ່ ຽ%ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມອາຊຽນ.
ວັນທີ/ເດອນ/ປີ……………………..
ໍ້ ່ ນສະໝັກ
ຊ່ ແລະ ລາຍເຊັນຜູ ຍ

2

ມາດຕະຖານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມອາຊຽນ
ໍ້ ນໍ້
ມາດຕະຖານທີ່ຈໍາເປັ ນເບອງຕົ
a

ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຕໍ້ອງຖກຄັດເລອກໃຫໍ້ມາເປັນຕົວ
ໍ້
ໍ້
ັ ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນນັນ;
ແທນໃຫໍ້ແກ່ ຊຸມຊົນ ແລະ ປະສານງານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

b

ສະມາຊິກຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕໍ້ອງເປັນບຸ ກຄົນທີ່
ບໍ່ເຄີຍຖກຕໍ້ອງຄະດີໃດໆມາກ່ ອນ;

c

ວຽກງານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມລວມມີ: ສະມາຊິກ ແລະ ອະນຸກາໍ ມະການທີ່
ິ ານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ ອງທ່ ຽວ ທີ່ໄດໍ້ລະບຸ ໄວໍ້ນນ.
ັ ໍ້
ຮັບຜິດຊອບ ການບໍລກ

d

ຄະນະກໍາມະການຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ສໍາເລັດການປະເມີນຕົນເອງ

e

ວຽກງານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດໍ້ລງົ ທະບຽນກັບກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ ອງທ່ ຽວ ຫຼ ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ ອງທ່ ຽວ;

f
g

ໍ້
ີ ານລົງທະບຽນ ຫລ ໄດໍ້ຈດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານຢ່າງໜໍ້ອຍ 1 ປີ ;
ພາຍຫຼງັ ທີ່ໄດໍ້ມກ
ບດ

ັ ການຮັບຮອງມາດຕະຖານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຜ່ານ
ເພ່ ອໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນ ໂດຍກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ ອງທ່ ຽວ ຫຼ ພະແນກ
ການປະເມີນ ແລະ ຢັງຢ
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ ອງທ່ ຽວ.

ມາດຕະຖານການປະເມີນ
1

ໍ້
ໍ້ ຄອງຂອງຊຸມຊົນ.
ການເປັນເຈົາຂອງ
ແລະ ການຄຸ ມ

ໍ້ ຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
1.1 ການຄຸ ມ
1
2

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ິ ານຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບເຊິ່ງແມ່ ນສະມາຊິກໃນ
ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ບໍລຫ
ັ ກາຄັດເລອກ ເຊິ່ງມີມໄີ ລຍະໃນການດໍາເນີນງານເປັນເວລາ 5 ປີ
ຊຸມຊົນທີ່ໄດໍ້ຮບ

ໍ້
ໍ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ມີ
ການດໍາເນີນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ແມ່ ນມີໂຄງຮ່ າງການຈັດຕັງຈະແຈ
ການແບ່ ງໜໍ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງລະອຽດ

3

ການດໍາເນີນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ແມ່ ນຖກຕໍ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ຜິດຕໍ່
ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ

4

ການດໍາເນີນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ແມ່ ນຖກຕໍ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ຜິດຕໍ່
ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊຸມຊົນ

5

ິ ານໃນພາກສ່ ວນຕ່ າງໆ
ການຮັບສະໝັກສະມາຊິກການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມເພ່ ອໃຫໍ້ບໍລກ

ິ ານນໍາທ່ ຽວ, ການໃຫໍ້ບໍລກ
ິ ານທີ່ພັກ, ການໃຫໍ້ບໍລກ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມແມ່ ນອີງໃສ່
ເຊັ່ນ: ການໃຫໍ້ບໍລກ
ສິດສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມໄດໍ້ປະ
ັ
ຕິບດ

3

6

ິ ານໃນພາກສ່ວນຕ່ າງໆ ແມ່ ນອີງໃສ່ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ
ການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ໃຫໍ້ບໍລກ
ໍ້ ວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງຜູກ
ໍ້ ່ ຽວ
ຄວາມຮູ ຄ

7

ັ ການຕົກລົງເຫັນ
ການຮັບເອົາສະມາຊິກໃໝ່ ຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມແມ່ ນຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບ
ດີເປັນເອກະພາບຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ໍ້
່ ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ ນຖກຕອ
ໍ້ ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
1.2 ການສໍ້າງຕັງການທ
1

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ັ ການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະ
ການດໍາເນີນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ແມ່ ນໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນກາງ ແລະ ຂັນທໍ້
ໍ້ ອງຖິ່ນ
ຮັບຜິດຊອບຂັນສູ

2

ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ ວນຕ່ າງໆ
ການດໍາເນີນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ແມ່ ນໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ານ ແລະ ຊຸມຊົນ.
ເຊັ່ນ: ອໍານາດການປົກຄອງຂັນບໍ້

ໍ້ ຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
1.3 ການຄຸ ມ
1

ໍ້ ຄອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ແມ່ ນສອດຄ່ ອງກັບບັນດາມາດຕະຖານ
ຂະບວນການຄຸ ມ
ໍ້ ານົດຕ່ າງໆ ຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ.
ແລະ ຂໍກໍ

2
3

ໍ້ ນສະມາຊິກການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ແມ່ ນຍິນດີປະຕິບດ
ໍ້ ່ ເຂົ
ີ າເປັ
ັ ຕາມລະບຽບການທ່ ອງ
ຜູ ທ
ທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມອາຊຽນຢ່າງຕໍ່ເນ່ ອງ
ັ ຊຸມຊົນໃນການສົ່ງເສີມ
ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ໄດໍ້ຊ່ວຍສໍ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫໍ້ກບ
ິ ານໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ.
ການສໍ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລກ

4

ິ ຄໍ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຂອງຊຸມຊົນ
ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ຊ່ ວຍສົ່ງເສີມການຊົມໃຊໍ້ສນ
ເອງ.

5
6

ໍ້ ງເພ່ ອກວດສອບໄດໍ້.
ິ ານການເງ ິນທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ສະມາຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນສາມາດເຂົາເຖິ
ລະບົບການບໍລຫ
ໄດໍ້ສາໍ້ ງແຜນວຽກປະຈໍາປີ ເຊິ່ງເປັນເອກະສານທີ່ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນສາມາດຮັບຮູ ໍ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນ
ໍ້
ັ .
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

7

ໍ້
ີ ານວາງເປົາໝາຍ
ໄດໍ້ມກ
ແລະ ຈຸດປະສົງໄລຍະຍາວຂອງການກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ໍ້ ງໄດໍ້.
ຮ່ ວມ ເຊິ່ງເປັນເອກະສານທີ່ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນສາມາດເຂົາເຖິ

8

ໍ້
ັ ກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພ່ ອປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສ່ ວນຮ່ ວມ.

1.4 ການຮ່ວມມທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
1
2
3

ໍ້ ຄອງການປະສານງານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສໍາລັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວພາຍໃນ.
ມີຄູ່ມແນະນໍາໃນການຄຸ ມ
ໍ້ ່ ກັບຊຸມຊົນໃກຄໍ້ ຽງ.
ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່ າງໆໃຫໍ້ຫກ
ຼ ີ ລໍ້ຽງຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດເກີດຂນຕໍ

ໄດໍ້ຂຽນເປັນເອກະສານກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂໍ້ອງ ເພ່ ອສົ່ງເສີມການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ.

4

ັ ໍ້
ໍ້ ່ ກ່ີ ຽວຂໍ້ອງ ຫຼ ຜູມ
ໍ້ ສ
ີ ່ ວນຮ່ ວມຢ່າງເປັນປະຈໍາ.
ມີຂນຕອນການປ
ກສາຫາລກັບຜູ ທ

5

ມີການຮ່ ວມມກັບຊຸມຊົນອໍ້ອມຂໍ້າງ.

4

2

ການປະກອບສ່ວນໃຫໍ້ສັງຄົມ.
ີ ວ
ີ ດ
ິ ຂອງຊຸມຊົນ.
2.1 ການຮັກສາວິຖຊ

1

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ີ າກົດການຄໍ້າປະເວນີ, ການຄໍ້າສິ່ງເສບຕິດ, ການຄໍ້າມະນຸດ ແລະ ການຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການໃຊໍ້
ບໍ່ໃຫໍ້ມປ
ແຮງງານເດັກ.

2
3

ບັນດາກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມຈະຊ່ ວຍຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນສັງຄົມ.

ໍ້ ອ
ໍ້ ຍໂອກາດທີ່ຢູ່ໃນ
ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມຈະສໍ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫໍ້ແກ່ ສະມາຊິກຜູ ດ
ັ ປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສົມຈາກການທ່ ອງທ່ ຽວ (ຜູດ
ໍ້ ອ
ໍ້ ຍໂອກາດແມ່ ນລວມເຖິງເດັກນໍ້ອຍ
ຊຸມຊົນໃຫໍ້ໄດໍ້ຮບ
ແລະ ຜູ ເໍ້ ຖົາໍ້ ).

4

ໍ້
ໍ້ ນຖານ
ິ ານຂັນພ
ກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມຈະຊ່ ວຍປັບປຸ ງການບໍລກ
(ສຸ ຂະພິບານ,
ໄຟຟໍ້າ, ການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸ ກ).

ໍ້ ນ/ຄ່າໃຊໍ້ຈ່າຍ ແມ່ ນມີການແບ່ງປັ ຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ
ັ ແລະ ຕົນທ
2.2 ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດໍ້ຮບ
ກັນ.
1

ມີການກະກຽມໃນດໍ້ານການແບ່ ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນ.

2

ກອງທນພັດທະນາຊຸມຊົນ ແມ່ ນຈະນໍາໃຊໍ້ສໍາລັບການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານທີ່ສໍ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫໍ້ແກ່ ຊຸມຊົນ.

3

່ ດີໃນການສໍ້າງໂອກາດເພ່ ອສໍ້າງລາຍຮັບໃຫໍ້ຄນ
ັ ໍ້
ົ ໃນຊຸມຊົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.
ມີຂນຕອນທີ

ໍ້
2.3 ມີການເຊ່ ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດພາກພນ.
1
2
3
4

ໍ້ .
ການຈ ໍ້າງງານໃນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມຕໍ້ອງຈ ໍ້າງສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນໃນທໍ້ອງຖິ່ນນັນໆ
ໍ້
ນໍາໃຊໍ້ຜະລິດຕະພັນໃນຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ ເຂົາໃນການທ່
ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ.
ໍ້
ນໍາໃຊໍ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນແທນການນໍາເຂົາຜະລິ
ດຕະພັນຈາກພາຍນອກ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ ວມມກັບບັນດາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມປະເພດອ່ ນໆ ແລະ ບັນດາອົງ

ໍ້
ໍ້ ອຍໆ
ໍ້
ໍ້ ງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພ່ ອເພີ່ມທະວີການທ່ ອງທ່ ຽວໃນພາກພນໃຫໍ້
ການຈັດຕັງທັ
ຈະເລີນຂນເລ
.

2.4 ມີການປົກປັ ກຮັກສາ, ສບທອດວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ
1

ັ
ຄຸ ນຄ່ າທາງດໍ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນແມ່ ນຈະໄດໍ້ຮບ
ັ ຮັກສາ, ບັນທກໄວໍ້ເປັນເອກະສານ ແລະ ໄດໍ້ຮບ
ັ ການຍອມຮັບຈາກຊຸມຊົນອໍ້ອມຂໍ້າງ.
ການອະນຸລກ

2

ມີແຜນງານເພ່ ອເພີ່ມທະວີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາທໍ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ
ຄຸ ນຄ່ າທາງດໍ້ານວັດທະນະທໍາໃຫໍ້ດໍາລົງຄົງຢູ່.

3

ັ ຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງກັບການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ ແລະ
ຕໍ້ອງມີການປະຕິບດ
ມໍລະດົກ.

4

ໍ້ ຄອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມຈະຊ່ ວຍຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ປັບປຸ ງຊີວດ
ິ
ການຄຸ ມ
ໍ້ .
ີ ນ
ການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃຫໍ້ດຂ

5

ໍ້
ໍ້ ບຜູ ທ
ີ ານສໍ້າງຂໍແນະນໍ
ໍ້ ່ ມາທ່
ີ
ໄດໍ້ມກ
າ ແລະ ໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍານັນກັ
ອງທ່ ຽວກ່ ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນ
ເຮັດ.

5

6

ໍ້
ໍ້
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວເຂົາມາທ່
ໄດໍ້ຜ່ານຂັນຕອນການປ
ກສາຫາລກັບຊຸມຊົນແລໍ້ວ ກ່ ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫໍ້ນກ
ຽວຊົມ
ີ ນເອກະລັກຂອງທໍ້ອງຖິ່ນ.
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະເພນີທ່ ເປັ

3

ັ ຮັກສາສະພາບແວດລໍ້ອມ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລກ
ັ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.
3.1 ການອະນຸລກ

1

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແຫຼ່ ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ແຫຼ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມຂອງຊຸມຊົນ
ັ ການລະບຸ , ບັນທກເປັນເອະສານ, ມີການວາງແຜນ ແລະ ຍອມຮັບຈາກຊຸມຊົນອໍ້ອມຂໍ້າງ.
ໄດໍ້ຮບ

2
3

ໍ້
ັ ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ.
ມີກອງທນເພ່ ອສົ່ງເສີມບັນດາໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເພ່ ອປູກຈິດສໍານກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄຸ ນຄ່ າຂອງ
ົ ສົມບູນ.
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາທໍ້ອງຖິ່ນໃຫໍ້ຍງັ ຄົງຄວາມອຸ ດມ

4

ໍ້ ງຄັບຂອງຊຸມຊົນ ໃນການອະນຸລກ
ົ ລະບຽບ ແລະ ຂໍບັ
ັ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.
ມີກດ

ັ ເພ່ ອປົກປັ ກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ.
3.2 ວຽກງານການອະນຸລກ
1
2

ໍ້
ັ ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມຂອງຊຸມຊົນ.
ມີກອງທນສົ່ງເສີມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ເໝາະສົມໃນຊຸມຊົນເພ່ ອຫຼກ
ໍ້ ອໍ້ ໂດຍນໍາໃຊໍ້ຫກ
ີ ລໍ້ຽງການສະສົມຂີເຫຍ
ມີລະບົບການກໍາຈັດຂີເຫຍ
ຼ ັ ການ 3

Rs: Reduce (ໃຊໍ້ໃຫໍ້ໜອໍ້ ຍລົງ), Reused (ນໍາໃຊໍ້ຄນ), Recycle (ນໍາມາຜະລິດຄນໃໝ່) ແລະ ການ
ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ຍ່ ອຍສະຫຼາຍ ໄດໍ້ດວ
ໍ້ ຍການນໍາໄປເຮັດເປັນປຸຸ໋ ຍຊີວະພາບ.
ກໍາຈັດຂີເຫຍ

3
4

ໍ້
່ ເໝາະສົມ ເພ່ ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ສຸ ຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ.
ໍ້ ອນທີ
ມີການບໍາບັດນໍາເປ
ັ ຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ.
ຕໍ້ອງປະຕິບດ

5

ໍ້ ອທີ
ໍ້ ່ ສາມາດນໍາກັບມາໃຊໍ້ຄນໄດໍ້ ຕົວຢ່າງ: ຂວດນໍາດ
ໍ້ ່ ມທີ່ໃຊໍ້ແລໍ້ວສາມາດເອົາມາເກັບນໍາປະປາໄວໍ້
ໍ້
ຂີເຫຍ
ໃຊໍ້ໄດໍ້.

6

ໍ ໍ້ ນຂ່ າວສານທາງດໍ້ານສິ່ງແວດລໍ້ອມທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ.
ມີຂມູ
ີ ານກາກບ໊ອນໄດອ໊ອກໄຊໜໍ້ອຍທີ່ສຸ ດ.
ເຂດການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມອະນຸຍາດໃຫໍ້ມສ

7
4

ີ ານແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ການຊຸກຍູ ໍ້ສົ່ງເສີມໃຫໍ້ມກ
4.1 ມີການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

1

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບສະພາບແວດລໍ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາໄດໍ້ອະທິບາຍໃຫໍ້ນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ຂໍມູ

2

ໍ້
ັ ຕົວຈິງເພ່ ອຮັບປະກັນດໍ້ານຄວາມປອດໄພແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ.
ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

3

ໍ້
ົ ລະບຽບສໍາຫຼບ
ັ ຊຸມຊົນ, ເຈົາພາບ
ມີກດ
ແລະ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ.

4

ັ ການບໍລຫ
ິ ານຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ ອງທ່ ຽວແບບ
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນທີ່ຖກຕໍ້ອງໃນເອກະສານການຕະຫຼາດ (ທາງອອນລາຍ ຫຼ
ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນຊຸມຊົນໂດຍຕໍ້ອງສະໜອງຂໍມູ
ແຜ່ນພັບ/ໂປດສະເຕີໂຄສະນາ).

5

ິ ຊ
ິ ມ
ົ ຈາກນັກທ່ ອງທ່ ຽວກ່ ຽວກັບປະສົບການທີ່ໄດໍ້ຮບ
ັ ຈາກການທ່ ອງທ່ ຽວແບບ
ມີລະບົບການຮັບເອົາຄໍາຕິນຕ

ໍ້ (ເຊັ່ນ: ເຮັດການສໍາຫຼວດ, ການສໍາພາດ, ມີປມເພ
ໍ້ ່ ອໃຫໍ້ນກ
ີ ນ
ັ ທ່ ອງ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ເພ່ ອປັບປຸ ງໃຫໍ້ດຂ
ທ່ ຽວປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ).

6

ໍ້
ມີໂຄງການ ການສ່ ສານ ແລະ ສໍ້າງຄວາມເຂົາໃຈທາງດໍ້
ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

6

7

ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ມສ
ີ ່ ວນຮ່ ວມເຮັດກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຂອງຊຸມຊົນ ຮ່ ວມກັບສະມາຊິກໃນຊຸມ
ເປີ ດໂອກາດໃຫໍ້ນກ
ຊົນ.

8

ິ ຊ
ິ ມ
ົ ຈາກນັກທ່ ອງທ່ ຽວ ມີການປະເມີນຜົນໃນແຕ່ ລະອາທິດ ແລະ ຕໍ້ອງລາຍງານ
ລະບົບການ ຮັບເອົາຄໍາຕິນຕ
ັ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໄດໍ້ຮບ
ັ ຊາບ.
ປະຈໍາປີ ໃຫໍ້ກບ

4.2 ຄວາມຍນຍົງຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.
1
2

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
ີ ວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸ ດຕິທໍາເໝາະສົມ.
ການຕັງລາຄາສິ
ນຄໍ້າ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນໃຫໍ້ມຄ

ໍ້ ຄ່ າກັບຄນຕໍ່ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ, ສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ
ມີລາຍຮັບ ແລະ ຜົນຕອບແທນທີ່ຄຸ ມ
ຂອງຊຸມຊົນ.

3

ໍ້
ໍ້
ີ ານລະບຸ ກຸ່ມລູກຄໍ້າເປົາໝາຍ
ໄດໍ້ມກ
ແລະ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແຕ່ ລະກຸ່ ມເປົາໝາຍ
ເຊັ່ນ: ນັກທ່ ອງທ່ ຽວພາຍ
ໍ້
ໃນ, ນັກທ່ ອງທ່ ຽວຕ່ າງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງເຂົາເຈົາ.

4

ິ ານທີ່ເປັນເອກະລັກ, ສົ່ງເສີມຄຸ ນຄ່ າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລໍ້ອມ
ມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລກ
ແລະ ເໝາະສົມ ທີ່ຈະສະໜອງໄດໍ້ຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ.

5
5

ໍ້
ມີແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ທີ່ຈະເປັນການດງດູດກຸ່ ມນັກທ່ ອງທ່ ຽວເປົາໝາຍ.

ິ ານນໍາທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລກ

5.1 ການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊໍານານຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ.
1

ໍ້ ວາມສາມາດ,
ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວທີ່ໄດໍ້ຜ່ານການຝກອົບຮົມ ແລະ ຄັດເລອກເອົາຕາມລະດັບຄວາມຮູ ຄ
ສະພາບຮ່ າງກາຍ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງ ເພ່ ອຮອງຮັບການນໍາທ່ ຽວໃນແຕ່ ລະກິດຈະກໍາໄດໍ້.

2

ໍ້ າງດໍ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສະພາບແວດລໍ້ອມຂອງທໍ້ອງຖິ່ນທີ່ລວມເຖິງ
ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວມີຄວາມຮູ ທ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ພູ ມສັນຖານ, ພກສາຊາດ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່
ັ ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍນຍົງ.
ວັດທະນະທໍາ/ມໍລະດົກ ແລະ ຫຼກ

3

ັ ຕາມມາດຕະຖານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມອາຊຽນ.
ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວຕໍ້ອງປະຕິບດ

4

ໍ້ ນຈາກ ກະຊວງ ຖວທ/ພະແນກ ຖວທ ຫຼ ບັນດາ
ັ ການຝກອົບຮົມ ແລະ ຢັງຢ
ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບ
ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ.

5

ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວ ນໍາພານັກທ່ ອງທ່ ຽວທ່ ຽວຊົມທໍາມະຊາດສິ່ງແວດລໍ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ ໂດຍຕໍ້ອງປົກປັກ
ັ ຄຸ ນຄ່ າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດດັ່ງກ່ າວ.
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອະນຸລກ

6

ໍ້ ວມການຝກອົບຮົມ ດໍ້ານສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງຢ
ໍ້
່ າງຕໍ່ເນ່ ອງເພ່ ອເພີ່ມທັກສະ ແລະ
ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວໄດໍ້ເຂົາຮ່
ໍ້ ່ າງໆເຊັ່ນ:
ຄວາມຮູ ຕ

• ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍນຍົງ.
• ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ.
ິ ານວຽກງານເປັນກຸ່ ມ.
• ການບໍລຫ
ິ ານ/ເອົາໃຈໃສ່ ລູກຄໍ້າ.
• ການບໍລກ

ໍ້
• ການສ່ ສານ (ລວມເຖິງການຮັບຮູ /ໍ້ ຄວາມເຂົາໃຈວັ
ດທະນະທໍາຕ່ າງໆ ແລະ ການສ່ ສານທາງດໍ້ານພາສາ).
ໍ້ ນ
ໍ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
• ການປະຖົມພະຍາບານເບອງຕົ

7

ີ ຈງິ ຂອງທໍ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມຊ່ ສັດ, ເອກະລັກ ແລະ ຄຸ ນຄ່ າ,ການປົ ກປັ ກ
• ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີທ່ ແທໍ້
ຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ.

• ຕໍ້ອ ງກໍ າ ໄດໍ້ເ ງ່ ອນໄຂ ແລະ ກົດ ລະບຽບຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນ ມີສ່ ວນຮ່ ວມ , ແລະ ຂົງ
ເຂດອ່ ນໆທີ່ເຫັນວ່ າມີຄວາມຈໍາເປັນຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ ວມ.

5.2 ຄຸ ນນະພາບຂອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆ
1

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ການດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຕໍ້ອງສອດຄ່ ອງກັບຈຸດປະສົງ, ບົດແນະນໍາ, ກົດລະບຽບ
ແລະ ຫລັກການຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ.

2

ລາຍການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຕໍ້ອງຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ ວມລະຫວ່ າງນັກທ່ ອງທ່ ຽວກັບຊຸມຊົນ

ີ ານແລກປ່ຽນປະສົບການທາງດໍ້ານວັດທະນະທໍາ, ສິ່ງແວດລໍ້ອມ ແລະ ຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່
ທໍ້ອງຖິ່ນ ເພ່ ອໃຫໍ້ມກ
ໃນຊຸມຊົນ.

3

4

ລາຍການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາໄດໍ້ກໍານົດໄວໍ້ຢ່າງຊັດເຈນ:

•

ລາຍລະອຽດຂອງການນໍາທ່ ຽວ ແລະ ການກໍານົດລາຄາ; ແລະ

•

ັ ການບັນທກຢ່າງເປັນລະບົບ.
ມີການສັ່ງຈອງ ແລະ ໄດໍ້ຮບ

ັ ທກຈໍານວນ ແລະ ຊ່ ຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ, ເວລາໄປຮັບ ແລະ
ລາຍການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ບນ
ໄປສົ່ງ.

5

ັ ຊາບກ່ ຽວກັບລາຍການເດີນທາງ, ລະດັບຄວາມຍາກລໍາບາກ, ຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ອາດ
ນັກທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ຮບ
ໍ້ , ຄວາມປອດໄພ ແລະ ກົດລະບຽບ ຫຼ ຂໍບັ
ໍ້ ງຄັບທີ່ໃຊໍ້ໃນການເດີນທາງທ່ ອງທ່ ຽວ.
ເກີດຂນ

6

ໍ້
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດນໍາທ່ ຽວຕໍ້ອງດໍາເນີນງານບົນພນຖານການໃຫໍ້
ົ ຕອບແທນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດແກ່
ຜູ ປ
ຜນ
ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ.

7

ິ ມ
ົ ຈາກນັກທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ່
ມີລະບົບຄວບຄຸ ມ ແລະ ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ລວມທັງມີລະບົບການຮັບຄໍາຕໍານິຕຊ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໃຫໍ້ຄວາມຮ່ ວມມໃນການໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼ ຕິຊມ
ົ ເພ່ ອສົ່ງເສີມ
ກິດຈະກໍາທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ຊຸກຍູນໍ້ ກ
ໍ້ .
ິ ານທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາດີຂນ
ໃຫໍ້ການບໍລກ

8

ລາຍການທ່ ອງທ່ ຽວ ຫຼ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຕໍ້ອງສອດຄ່ ອງ ແລະ ຊ່ ວຍສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ
ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

9

ໍ້ ່ ອຄວາມເພີດເພີນ, ເພ່ ອການສກສາ, ການ
ລາຍການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາທ່ ອງທ່ ຽວແມ່ ນຖກສໍ້າງຂນເພ
ັ .
ແລກປ່ຽນ, ການມີສ່ວນຮ່ ວມ, ເພ່ ອການພັດທະນາ, ການເຊ່ ອມໂຍງ ແລະ ການອະນຸລກ

10
11

ໍ້ ອງຖິ່ນ 1 ຄົນສາມາດໃຫໍ້ບໍລກ
ິ ານແຂກໄດໍ້ 10 ຄົນ.
ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວຂັນທໍ້

ັ ຍາທີ່ລະບຸ ແລະ ບັນທກໄວໍ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່ າເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ
ລາຍການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງຕໍ້ອງມີສນ
ທ່ ອງທ່ ຽວພາຍໃນ.

12

ລາຍການທ່ ອງທ່ ຽວ/ກິດຈະກໍາທ່ ອງທ່ ຽວ ແມ່ ນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫໍ້ແກ່ ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ
ໍ້ .
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ປະກອບເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ ມກັບສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນນັນໆ
ແລະ ເປີ ດໂອກາດໃຫໍ້ນກ

8

13

ິ ານທີ່ມີຄວາມຊໍາ
ການຈັດການການນໍາທ່ ຽວແມ່ ນມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການບໍລກ

ໍ້
ນານເປັນພິເສດ ເພ່ ອໃຫໍ້ໄດໍ້ຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຂອງລູກຄໍ້າເປົາໝາຍ
ແລະ ດງດູດນັກທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ມີຄຸນນະ
ພາບໃຫໍ້ຫລາຍ.

6

ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມ.
ຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍລກ

ໍ້ ະກອບການບໍລກ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມ.
6.1 ຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງຜູ ປ
1

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ະກອບການບໍລກ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມ ແມ່ ນຕໍ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມ ທາງດໍ້ານຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ
ຜູ ປ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງກັບທໍ້ອງຖິ່ນ.
ປະສົບການທີ່ຕິດພັນກັບການບໍລກ

2

ໍ້ ະກອບການບໍລກ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມ ຕໍ້ອງປຸ ງແຕ່ ງອາຫານ ແລະ ໃຫໍ້ການບໍລກ
ິ ານທີ່ຖກຫຼກ
ັ ສຸ ຂະ
ຜູ ປ
ອະນາໄມ.

3

ໍ້ ະກອບການບໍລກ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມຕໍ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມບົດແນະນໍາ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ
ຜູ ປ
ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມອາຊຽນ

4
5

ໍ້ ະກອບການບໍລກ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມຕໍ້ອງໄດໍ້ຜ່ານການຮັບຮອງພາຍໃຕໍ້ມາດຕະຖານທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ
ຜູ ປ
ໍ້ ະກອບການບໍລກ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມໄດໍ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ໃໍ້ ໝ່ຢູ່ສະເໝີຈາກແຂກຜູມ
ໍ້ າໃຊໍ້
ຜູ ປ
ິ ານ.
ບໍລກ

6

ໍ້ ວມໃນການຝກອົບຮົມເພ່ ອເພີ່ມທັກສະ ແລະ
ໍ້ ະກອບການບໍລກ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມຕໍ້ອງໄດໍ້ເຂົາຮ່
ຜູ ປ
ໍ້ າໍ້ ນ:
ຄວາມຮູ ດ
ໍ້
• ສຸ ຂະອະນາໄມໃນຂັນຕອນການກະກຽມປຸ
ງແຕ່ ງອາຫານ.
• ໂພຊະນາການ ແລະ ການຈັດກຽມລາຍການອາຫານ.
ໍ້ ານ ແລະ ເຕັກນິກການປຸ ງແຕ່ ງອາຫານ.
• ອາຫານພນບໍ້
ິ ານ ແລະ ການຕໍ້ອນຮັບ.
• ມາດຕະຖານການບໍລກ
• ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍນຍົງ.
ິ ານວຽກງານເປັນກຸ່ ມ.
• ການບໍລຫ

ິ ານ/ການເອົາໃຈໃສ່ ລູກຄໍ້າ.
• ການບໍລກ

ໍ້
ໍ້ ດ
ັ ທະນະທໍາ/ຄວາມເຂົາໃຈວັ
• ການສ່ ສານ (ລວມເຖິງການຮັບຮູ ວ
ດທະນະທໍາຕ່ າງໆ ແລະ ການ
່ສສານທາງພາສາ),

ໍ້ ນ
ໍ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພ,
• ການປະຖົມພະຍາບານເບອງຕົ
ີ ຈງິ , ມີຄວາມອຸ ດມ
ົ ສົມບູນ, ມີເອກະລັກ ແລະ ມີ
• ຄວາມເປັນວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີທ່ ແທໍ້
ຄຸ ນຄ່ າ

• ມີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ.
ັ ລະບຽບຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ.
• ມີການແນະນໍາ ແລະ ປະຕິບດ
ໍ້ ່ ນໆ ທີ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນສ່ ວນຮ່ ວມເຫັນວ່ າມີຄວາມ
• ຫົວຂໍ ອ
ສໍາຄັນ/ຈໍາເປັນ.

ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມ.
6.2 ຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍລກ
1

່່
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມ ແມ່ ນປະຕິບດ
ັ ຕາມຈຸດປະສົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ລະບຽບ ແລະ ຫລັກການ
ການບໍລກ
ຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ

9

2
3

ໍ້
ລາຍການອາຫານທຸກຢ່າງຕໍ້ອງບອກລາຄາທີ່ຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ລະອຽດຢູ່ປມລາຍການອາຫານ
(ຖໍ້າມີ)

ິ ານໃຫໍ້ລກ
ົ ລົງກັນລະຫວ່ າງຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ
ິ ານອາຫານ ແລະ
ອາຫານສາມາດບໍລກ
ູ ຄໍ້າ ໄດໍ້ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ໄດໍ້ຕກ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ.

4
5

ິ ານຕາມຄວາມຕໍ້ອງການຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວລວມທັງອາຫານວ່ າງ.
ມີອາຫານພຽງພໍໄວໍ້ບໍລກ

ໍ້ ານຢ່າງໜໍ້ອຍໜ່ ງເຢ່ ອງໃນແຕ່ ລະຄາບ.
ລາຍການອາຫານແຕກຕ່ າງກັນໃນແຕ່ ລະມ ໍ້ ແລະ ມີອາຫານພນບໍ້

6

ໍ້ ແລະ ຜັກສົດ, ແຕ່ ບໍ່ມີ
ິ ຂອງທໍ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ຊີນ
ອາຫານຕໍ້ອງສົດ, ປອດສານຜິດ ແລະ ປຸ ງແຕ່ ງດໍ້ວຍວັດຖຸດບ
ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

7

ອາຫານແຕ່ ລະຄາບ ຕໍ້ອງມີຂອງຫວານ ແລະ ໝາກໄມ ໍ້.

8

ການກະກຽມປຸ່ ງແຕ່ ງອາຫານ ແລະ ບ່ ອນປຸ ງແຕ່ ງອາຫານຕໍ້ອງສະອາດ.

9

ອຸ ປະກອນຕ່ າງໆ ທີ່ນໍາໃຊໍ້ປຸງແຕ່ ງອາຫານຕໍ້ອງທໍາຄວາມສະອາດ ກ່ ອນ ແລະ ຫຼງັ ປຸ ງແຕ່ ງທຸກຄັງໍ້

10

ໍ້
ໍ້ ອນ ແລະ ຂະນະປຸ ງແຕ່ ງອາຫານ.
ໍ້ ຸ ງແຕ່ ງອາຫານຕໍ້ອງລໍ້າງມດໍ້ວຍນໍາຢາລໍ້
ຜູ ປ
າງມໃຫໍ້ສະອາດທຸກຄັງກ່

11

ຄວນເກັບຮັກສາອາຫານໄວໍ້ບ່ອນທີ່ສະອາດ ແລະ ຖກສຸ ຂະອະນາໄມ.

12

ໍ້
ີ ດ
ັ ລໍ້ຽງເຂົາມາໃນເຮ
ບໍ່ໃຫໍ້ມສ
ອນຄົວໃນເວລາປຸ ງແຕ່ ງອາຫານ.

13

ໍ້ ານ.
ນັກທ່ ອງທ່ ຽວສາມາດສໍ້າງປະສົບການທີ່ດີໃນການຮຽນຮູ ໍ້ ແລະ ທົດລອງການປຸ ງແຕ່ ງອາຫານພນບໍ້

14

ໍ້ ເຊັ່ນ: ການຮັບເອົາຄໍາຕໍານິຕຊ
ີ ນ
ິ ມ
ົ ຈາກນັກທ່ ອງທ່ ຽວກ່ ຽວ
ລະບົບຄວບຄຸ ມ ແລະ ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບໃຫໍ້ດຂ
ິ ານ.
ກັບປະສົບການໃນການ ຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່ າງໆຈາກນັກທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ມາໃຊໍ້ບໍລກ

15
16

ມີລາຍການອາຫານພິເສດສໍາລັບນັກທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ຕໍ້ອງການຄວບຄຸ ມການກິນອາຫານ.

ໍ້ ຫໍ່ອາຫານຄວນຫຼກ
ີ ລໍ້ຽງການນໍາໃຊໍ້ວດ
ັ ສະດຸ ທີ່ບໍ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລໍ້ອມ, ຄວນເລອກໃຊໍ້ວດ
ັ ຖຸດບ
ິ
ການຫຸ ມ
ຈາກທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ໃບຕອງ.

7

ຄຸ ນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາ.

7.1 ຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າ.
1

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
່ ດີໃນການບໍລກ
ິ ານສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າ ຄວນມີຄວາມຮູ ພ
ໍ້ ນຖານທີ
ິ ານ ແລະ ມີສ່ ງອໍ
ິ ານວຍຄວາມ
ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ
ສະດວກທີ່ເໝາະສົມ

2

ິ ານສະຖານທີ່ພັກເຊົາຕໍ້ອງໄດໍ້ພດ
ັ ທະນາໂຕເອງເຊັ່ນ: ຄວາມຮູ ,ໍ້ ວິທກ
ີ ານໃຫໍ້ບໍລກ
ິ ານທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ

ີ ວາມ
ແລະ ການຮັກສາສະພາບແວດລໍ້ອມໃນທໍ້ອງຖິ່ນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະສົບການການທ່ ອງທ່ ຽວໃຫໍ້ມຄ
ຍນຍົງ.

3

ິ ານທີ່ພັກເຊົ່າຕໍ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດລະບຽບຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ
ຜູໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ
ອາຊຽນ

4

ິ ານທີ່ພັກເຊົ່າຕໍ້ອງຊຸກຍູ ໍ້ໃຫໍ້ແຂກໄດໍ້ຮບ
ັ ປະສົບການວິຖຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ຜູໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ
ໍ້
ໍ້ ະຫວ່າງແຂກກັບເຈົາພາບ
ຄວາມຮູ ລ

5

ໍ້ ນຈາກກພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ
ິ ານທີ່ພັກເຊົ່າໄດໍ້ຮບ
ັ ການຢັງຢ
ຜູໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ

10

6

ໍ້ ວມໃນການຝກອົບຮົມເພ່ ອເພີ່ມທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ ດ
ິ ານທີ່ພັກເຊົ່າໄດໍ້ຕອໍ້ ງໄດໍ້ເຂົາຮ່
ໍ້ າໍ້ ນ
7.1.1. ໃຫໍ້ບໍລກ
່
່
ິ ານສະຖານທີພັກເຊົາດໍ້ານ:
ການໃຫໍ້ບໍລກ
ິ ານສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ແມ່ ເຮອນ.
• ການບໍລກ
ັ ສຸ ຂະອະນາໄມ.
• ການກະກຽມອາຫານໃຫໍ້ຖກຫຼກ
ິ ານ.
• ມາດຕະຖານການຕໍ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລກ
• ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍນຍົງ.
ິ ານວຽກງານເປັນກຸ່ ມ.
• ການບໍລຫ
ິ ານ/ເອົາໃຈໃສ່ ລູກຄໍ້າ.
• ການບໍລກ
່
ໍ້
• ການສສານ (ລວມທັງການຮັບຮູ /ໍ້ ຄວາມເຂົາໃຈດໍ້
ານວັດທະນະທໍາທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ ແລະ ການ
ສ່ ສານທາງພາສາ).
ໍ້ ນ
ໍ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
• ການປະຖົມພະຍາບານເບອງຕົ
ໍ້ ງຖິ່ນ, ການເຊ່ ອມໂຍງ, ເອກະລັກ ແລະ ຄຸ ນຄ່ າ.
• ການນັບຖວັດທະນະທໍາ, ປະເພນີທອ
• ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລໍ້ອມ.

• ບົດແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ.
• ສິ່ງອ່ ນໆທີ່ເຫັນວ່ າມີຄວາມຈໍາເປັນຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ ວມ.

ິ ານຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງເພ່ ອຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາ.
7.2 ການບໍລຫ
1

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າແມ່ ນໄດໍ້ຕາມຈຸດປະສົງ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການ ແລະ ຫລັກການຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ

2
3

ມີລະບົບການຈອງທີ່ພັກເຊົ່າທີ່ລະອຽດ

ິ ານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີ
ມີການບັນທກການເດີນທາງເຂົາໍ້ - ອອກຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ມາໃຊໍ້ບໍລກ
ສ່ ວນຮ່ ວມ

4
5

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ, ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ັ ຂໍມູ
ເວລານັກທ່ ອງທ່ ຽວມາຮອດຈະໄດໍ້ຮບ
ແລະ ຄໍາແນະນໍາດໍ້ານການປະພດຕ່ າງໆ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ-ບໍ່ຄວນເຮັດ

ໍ້ ຕໍ້ອງມີຄວາມໜໍ້າສົນໃຈ, ປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ ອງກັບ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່ າງໆທີ່ໄດໍ້ປູກສໍ້າງຂນ
ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງແຂກ.

6

ໍ້ ອງມີຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວ ແລະ ມີບ່ອນລະບາຍອາກາດໄດໍ້ດ,ີ ໂດຍບໍ່ໃຫໍ້ໃຊໍ້
ຫໍ້ອງອາບນໍາໍ້ ແລະ ຫໍ້ອງນໍາຕໍ້
ິ ານ.
ຮ່ ວມກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ

7

ໍ້ ອງອະນາໄມໃຫໍ້ສະອາດທຸກມ ໍ້
ຫໍ້ອງພັກທັງຫມົດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ຫໍ້ອງອາບນໍາໍ້ ແລະ ຫໍ້ອງນໍາຕໍ້

8

ໍ້
ໍ້ ່ ພຽງພໍ, ນໍາສະອາດ
ໍ້
ໍ້
ຫໍ້ອງອາບນໍາໍ້ ແລະ ຫໍ້ອງນໍາຄວນມີ
ອ່າງເກັບນໍາທີ
, ສະບູ ແລະ ຈອກ; ສ່ ວນຫໍ້ອງນໍາຄວນມີ
ໍ້ ອໍ້
ເຈ ໍ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຖັງໃສ່ ຂີເຫຍ

9

ໍ້ ທງັ ແບບນັ່ງຢອງຢໍ ໍ້ ຫຼ ແບບນັ່ງ ແລະ ສາມາດດູດອອກ ຫຼ ຍ່ ອຍສະຫຼາຍໄດໍ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ຫໍ້ອງນໍາມີ
ຂອງແຕ່ ລະທໍ້ອງຖິ່ນ

11

10

ໍ້ ່ ໃຫໍ້ບໍລກ
ິ ານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມຕໍ້ອງມີຄວາມສະອາດງາມຕາເພ່ ອປໍ້ອງກັນບໍ່ໃຫໍ້ມ ີ
ພນທີ
ໍ້
ແມງໄມ ໍ້ ຫຼ ສັດສາວາສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົາມາ

11

ໍ້ ນຂ່ າວສານໃນຫຼາຍໆພາສາເພ່ ອໃຫໍ້ແຂກມາພັກເຊົ່າສາມາດສ່ ສານກັບເຈົາຜູ
ໍ້ ໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ
ິ ານການທ່ ອງທ່ ຽວ
ມີຂໍມູ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມໄດໍ້.

12

ສະຖານທີ່ພັກເຊົາທຸກແຫ່ ງຕໍ້ອງມີໄຟສາຍ ຫຼ ສິ່ງອ່ ນໆໄວໍ້ໃຫໍ້ແຂກໃຊໍ້

13

ິ ຮ
ີ ບ
ັ ປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມ
ທຸກກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມຕໍ້ອງມີວທ
ໍ້
ັ ຮູ ຂ
ໍ້ ມູ
ໍ ໍ້ ນເຫລົ່ານີໃນເວລາເດີ
ສະຫງ ົບໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ (ນັກທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ຮບ
ນທາງມາຮອດ)

14

ັ ທ່ ອງທ່ ຽວເຈັບປ່ວຍ,
ຕໍ້ອງມີແຜນການຮອງຮັບສໍາລັບເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທີ່ອາດເກີດຂນໍ້ ເຊັ່ນ: ກໍລະນີນກ

ັ ຕິເຫດ ຫລ ບາດເຈັບ ຫຼ ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງ
ມີພດຕິກໍາທີ່ບໍ່ພງປະສົງຈາກບຸ ກຄົນທົ່ວໄປ, ອຸ ບດ

15

ໍ້ ່ ໃນການເຮັດກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ຄວນມີເຄ່ ອງມປະຖົມ
ທີ່ພັກ ແລະ ພນທີ
ີ ບ
ົ ຖໍ້ວນ.
ພະຍາບານ ສໍາລັບແຂກ ແລະ ພະນັກງານນໍາໃຊໍ້ ແລະ ກວດກາທຸກໆອາທິດເພ່ ອໃຫໍ້ມຄ

16

ໍ້ ່ ໃນການເຮັດກິດຈະກໍາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ຄວນໃຊໍ້ມາດຕະຖານຄ
ພັກ ແລະ ພນທີ
ິ ານອາຫານ ແລະ ເຄ່ ອງດ່ ມ
ກັນທັງຫມົດ ເຊັ່ນ: ການຮັກສາອະນາໄມ, ການບໍລກ

17

ິ ານ ລວມທັງ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ກັບສະຖານທີ່
ມີລະບົບຮັກສາຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ ແລະ ການປັບປຸ ງການບໍລກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ມສ
ີ ່ ວນຮ່ ວມໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເພ່ ອປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ
ພັກແຮມ ແລະ ໃຫໍ້ນກ

18
19
20

ໂຄງສໍ້າງຂອງ ທີ່ພັກອາໄສຕໍ້ອງເຮັດຕາມຮູ ບຊົງຂອງທໍ້ອງຖິ່ນ

ິ ານແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງມີການກໍານົດຂອບເຂດຢ່າງລະອຽດ ໂດຍມີປາໍ້ ຍບອກ
ສິ່ງປຸ ກສໍ້າງຕ່ າງໆທີ່ໃຫໍ້ບໍລກ
ແລະ ຮູ ບໂປດສະເຕີ.ໍ້

ໍ້ ວນຂອງສັດປ່າ ຍົກເວັນບ່
ໍ້ ອນທີ່ຈັດສະແດງສັດ ຫຼ ສະເພາະ
ບໍລເິ ວນສິ່ງປຸ ກສໍ້າງຕໍ້ອງບໍ່ມີການຕົກແຕ່ ງຈາກຊິນສ່
ນັກທ່ ອງທ່ ຽວພາຍໃນ

21
22
23
24

ພາຍໃນສິ່ງປຸ ກສໍ້າງຕໍ້ອງມີແສງສະຫວ່ າງພຽງພໍ ແລະ ມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ
ສິ່ງປຸ ກສໍ້າງຕ່ າງໆຕໍ້ອງຫ່ າງຈາກສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດອ່ ນໆຢ່າງໜ່ອຍ 20
ໍ້
ແມັດ, ເວັນເສຍແຕ່
ມີເຫດຜົນອ່ ນທີ່ຈໍາເປັນ
ໍ້
ິ ານແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວບໍ່ຄວນປ່ອຍສັດລໍ້ຽງເຂົາມາລົ
ສະຖານທີ່ໃຫໍ້ບໍລກ
ບກວນ

ໍ້
ໍ້ ່ ມາທັ
ີ
ມີສະຖານທີ່ຈອດລົດ, ປໍ້າຍຊີບອກຕ່
າງໆສໍາລັບນັກທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ຜູ ທ
ດສະນະສກສາ ໃນຂອບເຂດ
ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ

25

ໍ້ ່ ໃຫໍ້
ີ ບໍລກ
ິ ານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບ
ັ ການຝກອົບຮົມດໍ້ານການ
ຜູ ທ
ໍ້ ນເພ
ໍ້ ່ ອໃຫໍ້ສາມາດຊ່ ວຍເຫຼອນັກທ່ ອງທ່ ຽວໃນກໍລະນີສຸກເສີນໄດໍ້
ປະຖົມພະຍາບານເບອງຕົ

26

ິ ານການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມທັງໝົດ ແລະ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ມາໃຊໍ້ບໍລກ
ິ ານຕໍ້ອງມີ
ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ບໍລກ
ໍ້ ນ,
ໍ້ ລະບຸ ຕ່ໍາແໜ່ງອຸ ປະກອນສຸ ກເສີນຕ່ າງໆ ໃຫໍ້ຊດ
ັ ການແກໄໍ້ ຂບັນຫາເບອງຕົ
ັ ເຈນ
ເອກະສານແນະນໍາກ່ ຽວກັບ

27

ໍ້ ກໃຫໍ້ນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ຮຽນຮູ ປ
ໍ້ ະສົບການຂອງການຢູ່ແບບຄອບຄົວ ແລະ ຮຽນຮູ ວ
ໍ້ ດ
ັ ທະນະທໍາ
ເນັນໜັ
ທໍ້ອງຖິ່ນ

8

ໍ້
ັ ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ່ອງທ່ຽວ.
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
12

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
8.1 ພັນທະຂອງຜູ ປ
1

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງໄດໍ້ມາດຕະຖານທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງຈາກພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ
ຜູ ປ

2

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຜູ ປ

3

ັ ຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງລະອຽດລະຫວ່ າງຜູ ປ
ໍ້ ະກອບການທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ມີສນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ

4

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕໍ້ອງເຊັນສັນຍາ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດລະບຽບ ຂອງ
ຜູ ປ
ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມອາຊຽນ

5

ໍ້ ນສະມາຊິກຂອງອົງກອນວິຊາຊີບໃດໜ່ ງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວເຂົາເປັ
ໃຫໍ້ຜູປ

6

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕໍ້ອງໄດໍ້ພດ
ັ ທະນາຄວາມຮູ ດ
ໍ້ າໍ້ ນການທ່ ອງທ່ ຽວແບບຍນ
ຜູ ປ
ີ ໍລກ
ິ ານທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງກັບສະພາບແວດລໍ້ອມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການດໍາລົງ
ຍົງ ແລະ ວິທບ
ິ ໃນທໍ້ອງຖິ່ນ
ຊີວດ

7

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໃຫໍ້ບໍລກ
ິ ານຕໍ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ
ຜູ ປ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ມປ
ີ ະສົບການຈາກວິຖຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ ທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ຊ
ໍ້ ່ ງກັນ ແລະ ກັນ
ເພ່ ອໃຫໍ້ນກ
ລະຫວ່ າງຊຸມຊົນ ແລະ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ

8

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ຈດ
ັ ຊຸດຝກອົບຮົມໃຫໍ້ພະນັກງານທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງກ່ ຽວກັບ
ຜູປ
ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

9

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວມີການຮ່ວມມກັບອົງກອນ, ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ອົງການທີ່
ຜູປ
ັ ມໍລະດົກທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ
ບໍ່ສັງກັດລັດ ທີ່ອະນຸລກ

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດ ທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການປົ ກປັກ
8.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ ປ
ຮັກສາທໍາມະຊາດ.
1

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງເຄົາລົບລະບຽບຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຜູປ
ຮ່ວມ

2

ໍ້
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕໍ້ອງມີຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈດີ
ຜູປ
ກ່ຽວກັບ
ໍ້ ່ ການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທອ
ໍ້ ງຖິ່ນ
ພນທີ

3

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ ຕໍ້ອງສະແດງໃຫໍ້ເຫັນເຖິງການດໍາເນີນງານໃນການປົກປັກຮັກສາ
ຜູປ
ສິ່ງແວດລໍ້ອມ

4

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຄວນຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊໍ້ເຄ່ ອງຈັກໃນການຂົນສົ່ງ, ໂດຍສະເພາະ
ຜູປ
ແມ່ ນ ຢູ່ໃນເຂດການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.
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5

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຄວນປກສາຫາລ ກັບ ຄະນະກໍາມະການການທ່ ອງທ່ ຽວແບບ
ຜູປ

ີ ວາມສ່ຽງທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລໍ້ອມ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນກໍລະນີມຄ
ແລະ ຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນໂດຍກົງ.
6

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວບໍ່ຄວນນໍາໃຊໍ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ກໍໃຫໍ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່
ຜູປ
ໍ້ ່ ການທ່ ອງທ່ ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ໍ້
ສິ່ງແວດລໍ້ອມ ເຂົາມາໃນພ
ນທີ

7

ໍ້ ່ ທໍາ
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ດີຄວນມີວທ
ິ ກ
ີ ານຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂນຕໍ
ຜູປ
ມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນ

8

ໍ້ ່ ບັນ
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕໍ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼ ປະກອບສ່ວນເຂົາໃສ
ຜູປ
ດາໂຄງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

9

ໍ້ ະກອບການທ່ ອງທ່ ຽວ ຄວນມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນໃນການປັບປຸ ງການ
ຜູປ
ິ ານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່ າງໆ ໂດຍອີງໃສ່ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ
ບໍລກ

10

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວໄດໍ້ສະໜັບສະໜູນຄະນະກໍາມະການການທ່ ອງທ່ ຽວແບບ
ຜູປ

ັ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝກອົບຮົບພະນັກງານນໍາທ່ ຽວທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພະນັກງານອະນຸລກ
ສັດປ່າຈາກຄົນທໍ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມຊໍານານ
11

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຄວນນໍາໃຊໍ້ສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ
ຖໍ້າເປັນໄປໄດໍ້, ຜູ ປ
ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລໍ້ອມກ່ ອນ ແລະ ຫຼງັ ການຢໍ້ຽມຢາມ ເຂດທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມ

8.3 ການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດທໍ້ອງຖິ່ນ.
1

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງນໍາໃຊໍ້ ຫຼ ຊຜະລິ
ິ ານ
ຜູປ
ດຕະພັນ ແລະ ການບໍລກ
ປະຊາຊົນພາຍໃນທໍ້ອງຖິ່ນ

2

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງມີຂຕົ
ໍ ໍ້ ກລົງ ຫຼ ສັນຍາກັບຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິ່ນກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊໍ້
ຜູປ
ໍ້
ິ ານ, ລາຄາ ແລະ ຂັນຕອນການທ່
ການບໍລກ
ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

3

ໍ້ ນໃຫໍ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບການທ່ ອງ
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງສະໜອງຂໍມູ
ຜູປ

ິ ານທີ່ສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບໃຫໍ້ແກ່
ທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມກ່ ຽວກັບທ່ າແຮງຂອງການບໍລກ
ຊຸມຊົນໄດໍ້.
4

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງໄດໍ້ປະກອບສ່ ວນ ຫຼ ມີສ່ວນຮ່ ວມ
ຜູ ປ
ໍ້ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ
ເຂົາໃສ່

8.4 ການໂຄສະນາລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ປະສົບການທໍ້ອງຖິ່ນ.
1

ໍ້ ອງຖິ່ນ, ຜູ ປ
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງຈັດລາຍການນໍາທ່ ຽວ
ຮ່ ວມມກັບພະນັກງານນໍາທ່ ຽວຂັນທໍ້
ແລະ ຕີຄວາມໝາຍດໍ້ານວັດທະນະທໍາ/ທໍາມະຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກຄຸ ນຄ່ າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະ
ຊາດໃນເຂດການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ
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2

ໍ້
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງອະທິບາຍລະບຽບການແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ, ໂດຍເນັນໃສ່
ຜູ ປ
ຄວາມ
ໍ້ ນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລໍ້ອມ
ີ ເວັນຜົ
ຮັບຜິດຊອບຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວໃນການເຄົາລົບຄົນທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫຼກ

3

ໍ້ ບສະພາບຂອງພນທີ
ໍ້ ່ ແລະ ຈໍານວນ
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງຈໍາກັດຈໍານວນນັກທ່ ອງທ່ ຽວຂນກັ
ຜູ ປ
ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ, ຈຸດປະສົງແມ່ ນເພ່ ອສະໜອງປະສົບການໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ

4

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຄວນມີຄວາມຮູ ກ
ໍ້ ່ ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງການທ່ ອງ
ຜູ ປ
ັ າວໃຫໍ້ແກ່ ພະນັກງານຂອງຕົນໂດຍ
ທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ ແລະ ສາມາດຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ ດໍ້ ່ ງກ່
ສະເພາະແມ່ ນພະນັກງານນໍາທ່ ຽວ ແລະ ຫົວໜໍ້າທົວ.

5

ໍ້ ນຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວທີ່ຖກຕໍ້ອງໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ
ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງສະໜອງຂໍມູ
ຜູ ປ

ກ່ ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ, ອຸ ປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່ າງໆ ທີ່ມີມາດຕະຖານສູງສຸ ດ

8.5 ການສໍ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫໍ້ແກ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸມຊົນ.
1

ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຄວນແນະນໍາໃຫໍ້ນກ
ັ ທ່ ອງທ່ ຽວມີປະກັນໄພເດີນທາງ.
ຜູ ປ

2

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງຮັບປະກັນບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສູງເຊິ່ງຕໍ້ອງມີການນໍາທ່ ຽວ
ຜູ ປ
ັ ການຝກອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມຊໍານານ.
ແລະ ຊ່ ວຍເຫລອຈາກພະນັກງານ ຫຼ ພະນັກງານນໍາທ່ ຽວທີ່ໄດໍ້ຮບ

3

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງເຮັດການຕະຫລາດໃຫໍ້ຖກຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄໍ້າຢ່າງເໝາະ
ຜູ ປ
ໍ້ ່ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງການທ່ ອງທ່ ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ ວມ
ສົມກັບພນທີ

4

ໍ້ ນ
ໍ້
ໍ້ ະກອບການທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ພະນັກງານຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບ
ັ ການຝກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານເບອງຕົ
ຜູ ປ

5

ໍ້ ະກອບການທຸລະກິດທ່ ອງທ່ ຽວຕໍ້ອງມີການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງການປະຕິບດ
ັ ງານເປັນປະຈໍາຕາມການ
ຜູ ປ
ົ ຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ
ສໍາຫຼວດຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ, ຄໍາຕິຊມ
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