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บทคัดยอ
  การรวมตัวของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีวัตถุประสงคหลักรวมกัน คือ การเปนประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ซึง่ครอบคลุมองคประกอบ 3 ประการ คอื การเปนประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งภายใตความหลากหลายของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติของแตละประเทศ ทําใหเปนขอไดเปรียบและเปนโอกาสสําคัญ   
ในการท่ีประชาคมอาเซียนจะพัฒนาแหลงทองเที่ยวของภูมิภาค เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคตไดอยาง
เตม็ทีแ่ละมปีระสทิธิภาพ ซึง่ปจจยัหลกัทีส่าํคัญในการนาํมาประกอบการพจิารณาเพือ่พัฒนาการทองเท่ียวประกอบ
ดวยปจจัยทางภูมิศาสตรที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม และลักษณะเศรษฐกิจ

คําสําคัญ  
  ปจจัยทางภูมิศาสตร   การพัฒนาแหลงทองเที่ยว   ประชาคมอาเซียน

Abstract
  The ASEAN community is the key purpose to collaboration of ASEAN region which concern about 
the three pillars; ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community  (AEC) and 
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Under the variety of socials, economics, cultures and natural 
resources in each country, so they are advantage and opportunity to ASEAN regional tourism destination 
development to support further growth market effectively. The major considerable 4 factors are geography, 
topography, social and culture and economy.
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บทนํา
  การรวมตัวของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีวัตถุประสงคหลักรวมกัน คือ การเปนประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ซึ่งนับเปนความทาทาย และเปนโอกาสของทุกประเทศท่ีจะรวมกันสรางความรวมมือ             
ดานตาง ๆ  ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการตอรอง และแขงขันใหทดัเทียมกับประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
ของโลกซ่ึงหนึง่ในยทุธศาสตรสําคญัทีจ่ะนาํมาพฒันาความรวมมอืทางเศรษฐกิจ สงัคม  วฒันธรรม  และความม่ันคง
ของอาเซียน คือ การนําการทองเที่ยวมาเปนตัวขับเคล่ือนกิจกรรมการทองเที่ยว  คุณภาพการใหบริการ  การพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน พรอมเปนจุดหมายปลาย
ทางเดียวกัน คือ  “แหลงทองเที่ยวอาเซียน” (ASEAN Destination) อยางไรก็ตามความพรอมของแหลงทองเที่ยว    
ในหลายประเทศยังคงมีความแตกตางกันอยางมาก กลาวคือ บางประเทศมีนโยบายดานการทองเที่ยวที่เดนชัด          
กจ็ะสามารถพฒันาแหลงทองเทีย่วของตนเองไดเตม็ศกัยภาพ  ขณะทีบ่างประเทศยงัขาดองคความรูดานการจดัการ
แหลงทองเที่ยวที่ถูกตอง แตดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของภูมิภาคซึ่งมีปจจัยหลากหลายประการ และคลายคลึง
กัน ซึ่งอาจจะเปนโอกาสในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพ และมาตรฐานทัดเทียมกันได ดังนั้นบทความนี้                    
จงึมุงวเิคราะหปจจยัทางภมูศิาสตรกบัการพฒันาแหลงทองเทีย่วในประชาคมอาเซยีน เพ่ือสรางโอกาสในการพฒันา
แหลงทองเที่ยวรวมกัน

ความหมายของการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
  ความหมายของการพัฒนาแหลงทองเที่ยว มีนักวชิาการหลายทานที่ใหความหมายท่ีตางกันดังตอไปน้ี
  นคิม  จารมุณ ี(2536) ระบวุา การพัฒนาแหลงทองเทีย่ว คอื การสรางหรอืพฒันาแหลงทองเทีย่วทีเ่ปนพืน้ที่
ที่ไมนาสนใจใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดนั้น จะตองคํานึงถึงจุดสําคัญในดาน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติทั้งในแงกายภาคหรือภูมิภาค ตําแหนงที่ตั้ง หรือชื่อเสียงของสถานท่ีที่กระจายไปสูโลก
ภายนอก
  มนสั สวุรรณ (2538) กลาววา การพฒันาแหลงทองเทีย่วเพือ่ใหประสบผลสาํเร็จมีสิง่สําคัญตองนาํมาประเมนิ
ประกอบการตัดสนิใจในการพัฒนา ไดแก ความตองการของนักทองเทีย่ว  ความสามารถในการใชบรกิารของผูทองเทีย่ว 
และความสะดวกในการเดินทางและการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
  Swarbrooke (1999) ระบุวาวา หลักการพัฒนาที่สําคัญ คือ การพัฒนาที่ควบคูกันระหวางการเติบโต และ
การรักษามูลคาของแหลงทองเที่ยว โดยเนนการวางแผนและจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงปญหาจาก                       
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งรวมถึงดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
  สรุปไดวา การพัฒนาแหลงทองเที่ยว หมายรวมถึง การสรางหรือเพิ่มมูลคาของแหลงทองเที่ยวโดยอาศัย
กระบวนการวางแผน และการจัดการท่ีเหมาะสม  ภายหลงัการพฒันาแลวเสรจ็  แหลงทองเท่ียวนัน้ตองมีความนาสนใจ
เพิ่มขึ้นจากเดิม
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บริบทแหลงทองเท่ียวในประชาคมอาเซียน
  อตุสาหกรรมการทองเท่ียวนบัวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมกีารเตบิโตอยางรวดเร็ว และสรางรายไดใหกบัหลากหลาย
ประเทศในประชาคมอาเซียน  อกีทัง้ยงัมบีทบาทสําคญัตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมภิาค เนือ่งจากความโดดเดน
ของทรัพยากรการทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวในประชาคมอาเซียนซึ่งมีความเปนเอกลักษณ และ                        
มคีวามหลากหลายในแตละประเทศ  นอกจากนัน้ อาเซยีนเปนประชาคมแหงการทองเทีย่วทีแ่ตละประเทศมลีกัษณะ
พิเศษแตกตางกัน มีความรํ่ารวยทางผลิตภัณฑการทองเที่ยวใหเลือกอยางหลากหลาย (เทิดชาย ชวยบํารุง, ม.ป.ป.)
  ประเภทแหลงทองเทีย่วทีส่าํคัญ สามารถแบงตามลกัษณะ และความตองการของนกัทองเทีย่วได  2 ประเภท 
คอื 1) ทรพัยากรการทองเทีย่ว หรอืสถานท่ีทองเทีย่วทีเ่กดิจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 2) ทรัพยากรการทองเท่ียว 
หรือสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน (วรรณา วงษวานิช, 2539)  เมื่อพิจารณาประเภทแหลงทองเท่ียวขางตน     
แหลงทองเที่ยวในประชาคมอาเซียนมีเปนจํานวนมากโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่ผานเกณฑการเปนมรดกโลก          
พบวามีครอบคลุมพื้นที่ 7 ประเทศ ดังนี้ (UNESCO World Heritage Centre, 2015)
  แหลงทองเที่ยวที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ มีจํานวน 13 แหง กระจายอยูในประเทศอินโดนีเซีย  
ฟลิปปนส และเวียดนาม ประเทศละ 3 แหง ขณะที่ประเทศไทยและมาเลเซีย มีจํานวนประเทศละ 2 แหง สําหรับ
แหลงทองเทีย่วทีม่นษุยสรางขึน้ เนนแหลงทองเทีย่วท่ีเชือ่มโยงกับประวติัศาสตร  ศลิปวฒันธรรม และวถิชีวีติ มจีาํนวน 
20 แหง ในจํานวนนี้ 1 ใน 4 ตั้งอยูในประเทศเวียดนาม จํานวน 5 แหง รองลงมาต้ังอยูในประเทศไทย  อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส ประเทศละ 3 แหง และประเทศมาเลเซีย กัมพูชา และลาว มีจํานวนประเทศละ 2 แหง
  เมื่อพิจารณารายประเทศ  พบวาประเทศเวียดนามเปนประเทศท่ีมีแหลงทองเท่ียวประเภทมรดกโลกมาก
ที่สุด ไดแก อุทยานแหงชาติฟงงาเคบัง (Phong Nha-Ke Bang National Park) หมูโบราณสถานเมืองเว (Complex 
of Hue Monuments) เปนตน รองลงมา คือ ประเทศอินโดนีเซีย มีแหลงทองเท่ียวมรดกโลก ที่เปนที่รูจักอยาง             
แพรหลาย เชน อุทยานแหงชาติโคโมโด (Komodo National Park) และกลุมวัดบุโรพุทโธ (Borobuder Temple 
Compounds) เปนตน  และประเทศฟลิปปนส ประกอบดวยมรดกโลก อาทิ อุทยานแหงชาติแมนํ้าใตดิน                      
ปวยรโต - ปรนิเซซา (Puerto-Princesa Subterranean River National Park)  และนาข้ันบนัไดแหงเทอืกเขาฟลปิปนส 
(Rice Terrace of the Philippine Cordilleras) เปนตน  ประเทศไทย มีแหลงทองเที่ยวมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียง เชน 
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)  และปาดงพญาเย็น 

– เขาใหญ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) เปนตน ถัดมาคือ ประเทศมาเลเซีย ประกอบดวยมรดก
โลกที่มีชื่อเสียง เชน อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park) เปนตน สําหรับประเทศลาว มีมรดกโลกที่มีชื่อเสียง คือ   
ปราสาทหินวัดพ ูและสิง่กอสรางโดยรอบในแขวงจําปาสัก (Wat Phou and Associated Ancient Settlements within 
the Champasak Cultural  Landscape) และ เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang) ประเทศกัมพูชา         
มีมรดกโลกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ นครวัด (Angkor) และปราสาทพระวิหาร (Temple of  
Preah Vihear)
  สาํหรบัประเทศบรไูน  พมา และสงิคโปรไมมแีหลงทองเท่ียวมรดกโลก แตประเทศเหลานีย้งัมีแหลงทองเท่ียว
ทีม่ชีือ่เสยีงเปนจํานวนมาก ประเทศบรูไน ถงึแมจะไมใชประเทศท่ีประสบความสําเร็จทางการทองเท่ียว แตประเทศน้ี        
ก็ยังมีความโดดเดนของอารยธรรมมุสลิม และมีแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึนท่ีมีชื่อเสียง ไดแก พิพิธภัณฑ           
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รอยัลเรกกาเลีย (The Royal Regalia Museum) เปนตน ประเทศพมา นับเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมอุดมสมบูรณเปนอยางมาก ซึง่แหลงทองเท่ียวทีม่ชีือ่เสียงสวนใหญเปนแหลงทองเท่ียวทีม่นุษยสรางขึน้ 
ไดแก มหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เปนตน ประเทศสงิคโปร ประเทศเล็ก ๆ ทีเ่ปนจดุหมายปลายทาง
ของนักทองเที่ยวจํานวนมากดวยแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นที่พบเห็นไดเปนจํานวนมาก เชน มารินา เบย      
(Marina Bay) และออชารด (Orchard) ถนนในการซื้อสินคาหลากหลายและมีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร
  เมื่อพิจาณาบริบทแหลงทองเที่ยวของแตละประเทศในประชาคมอาเซียน พบวา ทุกประเทศลวนแลวแตมี
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงแทบท้ังสิ้น ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียวที่มนุษยสรางข้ึน และ   
เปนทีน่าสงัเกตวาบางประเทศทีไ่มมแีหลงทองเทีย่วมรดกโลก แตประเทศนัน้ ๆ ยงัสามารถสรางรายไดจากการทองเทีย่ว
อยางนาอัศจรรย โดยเฉพาะประเทศพมา ที่ยังคงทรัพยากรท้ังทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมไวอยางอุดมสมบูรณ 
ขณะที่ประเทศสิงคโปร นับวาเปนประเทศที่มีขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด แตกลับสรางจุดแข็งใหกับ
ตนเองจากแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น    จนเปนจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกเชน
เดียวกัน 

ลักษณะทางภูมิศาสตรที่สาํคัญของประชาคมอาเซียน
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลกัษณะภมูปิระเทศในประชาคมอาเซียนน้ันเปนอนภุมูภิาคของทวีปเอเชีย ทางทิศเหนือมีพืน้ทีต่ดิประเทศจีน 
ทิศตะวันตกติดประเทศอินเดีย ทิศตะวันออกติดประเทศปาปวนิวกีนี และทิศใตติดประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประกอบ
ดวยลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ สวนที่เปนภาคพ้ืนทวีป ประกอบดวยประเทศไทย ลาว  พมา เวียดนาม กัมพูชา 
และบางสวนของประเทศมาเลเซีย ซึ่งลักษณะเดนของประเทศดังกลาวน้ี ประกอบดวยเทือกเขาท่ีสวนใหญวางตัว 
ในแนวเหนือ-ใต ที่ราบลุมแมนํ้าสองฝงแมนํ้าสําคัญของภูมิภาค  และท่ีราบชายฝงทะเล สําหรับพื้นที่ที่เปนเกาะ 
ประกอบดวยประเทศอินโดนีเซยี  ฟลปิปนส  บรไูน และบางสวนของประเทศมาเลเซีย ซึง่เปนลกัษณะเดนของประเทศ
ดังกลาว คือ หมูเกาะท่ีมีจํานวนมาก
  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียนมีลักษณะคลายคลึงกัน หากแบงตามเกณฑ

สภาพภมูอิากาศของวลาดเิมยีร เคปิเปน พบวา ลกัษณะภมิูอากาศของประเทศในประชาคมอาเซยีนจดัเปนภูมอิากาศ
รอนช้ืนเขตศูนยสูตรเปนบริเวณที่มีอากาศรอนชื้นในทุก ๆ เดือน อุณหภูมิระหวางวันไมแตกตางกัน ดังสอดคลองกับ 
Simons (2002) ระบุ วาเขตภูมิอากาศลักษณะนี้ มักมีฝนตกเปนเวลาหลายวัน มักจะมีพายุฝนฟาคะนองในชวงบาย  
จากการที่ฝนตกและอากาศรอนตลอดทั้งป พรรณพืชตาง ๆ เติบโตอยางเขียวชอุม ปาฝนทึบพบมากในภูมิอากาศน้ี 
นอกจากน้ีในเขตภูมิอากาศนี้ยังพบสัตวปาเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน
  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ประชากรของประชาคมอาเซยีนมจีาํนวน 604 ลานคน หรอืคดิเปน 1 ใน 10 ของประชากรโลก โดยมปีระเทศ
อนิโดนีเซยี เปนประเทศท่ีมปีระชากรมากท่ีสดุ จาํนวน 248 ลานคน (กรมอาเซียน, 2556)  กลุมประชากรในประชาคม
อาเซียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ อยางมาก โดยชาวชวาถือเปนกลุมชาติพันธุ ที่มีจํานวนมากท่ีสุด                     
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ขณะท่ีการนับถือศาสนาของแตละประเทศก็มีความแตกตางกัน ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีมีคนนับถือมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย และบรูไน รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ มีผูนับถือเปนจํานวนมาก                     
ในประเทศไทย ลาว พมา เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร  และศาสนาคริสต มีผูนบัถือเปนจํานวนมากในประเทศ
ฟลปิปนส  สาํหรบัภาษาทีใ่ชในภมูภิาคนีม้คีวามแตกตางกนัตามปจจยัตาง ๆ  เชน การต้ังถิน่ฐาน การเปนอาณานคิม
ในอดีต  ซึ่งภาษาราชการของภูมิภาค คือ ภาษาอังกฤษ เชนเดียวกับวัฒนธรรมในภูมิภาคน้ีที่มีทั้งความคลายคลึง
และความแตกตางกันโดยสามารถแบงกลุมวัฒนธรรมตามที่  สมชาย  เสียงหลาย (2554) ระบุไววากลุมวัฒนธรรม
ของอาเซียนสามารถแบงได 3 กลุมวัฒนธรรมหลัก ประกอบดวย 1) กลุมวัฒนธรรมลุมน้ําโขง หมายรวมถึงประเทศไทย  
ลาว กัมพูชา พมา และเวียดนาม  2) กลุมวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  บรูไน ดารุสซาลาม  และสิงคโปร  
3) กลุมวัฒนธรรมประเทศฟลิปปนส
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนเปนความพยายามในการรวมกลุมสมาชิกท่ีมคีวามเห็นพองรวมกัน 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสูความสําเร็จ อีกทั้งยังนับเปนความพยายามในการรวมกลุมขนาดใหญที่สุดในบรรดา
ประเทศกําลงัพฒันา ซึง่จะชวยยกระดับการใชประโยชนจากศักยภาพของประเทศสมาชิกทีม่คีวามหลากหลาย และ
ความไดเปรียบในดานตาง ๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนารวมกัน (Petri, Plummer & Zhai, 2010) เพราะปจจุบัน
มูลคาเศรษฐกิจของภูมภิาคน้ีมีมูลคารวมกัน 1.8 ลานลานดอลลารสหรัฐ  นับวามีขนาดใหญเปนอันดับ 9 ของโลก 
  หากพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตรที่สําคัญของประชาคมอาเซียนพบวา ขอบเขตการศึกษาภูมิศาสตร       
ในบรบิทของประชาคมอาเซียนทีส่าํคัญม ี4 ขอบเขต คอื การศกึษาลกัษณะภูมปิระเทศ การศกึษาลกัษณะภูมอิากาศ  
การศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม และการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจ ซึ่งขอบเขตการศึกษาแตละดาน          
ลวนแลวแตเปนขอบเขตท่ีสะทอนหลกัรวมกนั 2 ใน 3 ของการเปนประชาคมอาเซียน คอื การเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคม วัฒนธรรมอาเซียน

ปจจัยสําคัญทางภูมิศาสตรกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประชาคมอาเซียน
  ปจจัยดานภูมิประเทศ  ประกอบดวยลักษณะภาคพ้ืนทวีป อันประกอบไปดวยเทือกเขา ท่ีราบลุมแมนํ้า 
และที่ราบชายฝงทะเล  รวมถึงลักษณะของหมูเกาะ ลวนเปนปจจัยหลักที่ตองคํานึงถึงในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
ไมวาแหลงทองเทีย่วนัน้จะต้ังอยูทามกลางลักษณะภูมปิระเทศท่ีมคีวามโดดเดน หรอืไมกต็าม สิง่สาํคญัทีต่องคาํนงึถงึ
มากทีส่ดุ คอื ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่จะเกิดกับแหลงทองเที่ยว และพื้นที่โดยรอบ ดังนั้นกอนการพัฒนา
แหลงทองเทีย่วใด ๆ   ผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholders) ของแตละประเทศ จาํเปนตองมกีารศกึษาพืน้ทีอ่ยางละเอยีด 
เพราะปจจัยดานภูมิประเทศนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติ หากดําเนินการโดยปราศจากความรู 
ความเขาใจในการพัฒนาที่ถูกตอง ผลที่ตามมาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางลบมากกวาผลกระทบทางบวก
  ปจจยัดานภมูอิากาศ นบัเปนปจจัยทีค่วบคุมไดยากท่ีสดุ โดยสามารถพิจารณาได 2 ประเด็น คอื 1) ปจจัย
ดานภูมิอากาศที่สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยพิจารณาไดจากจุดเดนของภูมิอากาศแบบรอนชื้นที่เต็ม        
ไปดวยความอุดมสมบูรณของพันธพืช และพันธุสัตวหายากเปนจํานวนมากกระจายอยูเกือบทุกประเทศในภูมิภาค 
สงผลทําใหนักทองเท่ียวใหความสนใจ และเดินทางมาทองเท่ียวในภูมิภาคน้ีอยางตอเน่ือง และแหลงทองเท่ียว           
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กส็ามารถพัฒนาไดอยางตอเนือ่งเชนเดียวกัน และ 2) ปจจยัดานภมูอิากาศท่ีเปนอปุสรรคในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  
จากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศสงผลใหลกัษณะภมูอิากาศในภมูภิาคนีเ้ปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ รวมถงึภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงมากข้ึน ยกตัวอยางเชน สถานการณสึนามิที่หลายจังหวัดทางฝงอันดามันไดรับ    
ผลกระทบ สงผลใหแหลงทองเทีย่วจาํนวนมากไดรบัความเสยีหาย ดงันัน้ผูเกีย่วของจงึตองเรงพฒันาแหลงทองเทีย่ว
เหลานั้นใหกลับคืนสูสภาพปกติใหเร็วที่สุดเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวกลับมาอีกคร้ัง
  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเนื่องจากแตละประเทศ  
มีรากฐานทางวัฒนธรรมแตกตางกัน ซึ่งสามารถแบงได 3 กลุม ประกอบดวย  1) กลุมวัฒนธรรมลุมแมนํ้าโขง            
นับเปนกลุมวัฒนธรรมที่เปนแหลงอารยธรรมของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา  และเวียดนาม ดวยลักษณะทาง
สงัคม ถึงแมวาทั้ง 5 ประเทศจะไมไดมีรากเหงาทางวัฒนธรรมเดียวกันทั้งหมด แตพบวาวัฒนธรรมของบางประเทศ
มีความคลายคลึงกัน เชน ภาษา และนาฏศิลป ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา    เปนตน  2) กลุมวัฒนธรรม มาเลเซีย 
- อินโดนีเซีย-บรูไน ดารุสซาลาม-สิงคโปร เปนกลุมวัฒนธรรมที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้ง         
มีวัฒนธรรมดานภาษา การแตงกายท่ีคลายคลึงกันของประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย และบรูไน  3) วัฒนธรรม
ฟลปิปนส เปนประเทศทีไ่ดรบัอทิธพิลจากประเทศสเปน ซึง่เคยเปนอาณานคิมเปนเวลานาน ทัง้ดานภาษา  การแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป และการแตงกาย  เปนตน ดังนั้น หากพิจารณารากฐานท่ีกลาวไปขางตน  ปจจัยเหลานี้                     
มสีวนสาํคญัในการพฒันาแหลงทองเทีย่วของประเทศตาง ๆ  โดยการนาํเสนอความแตกตางของแตละกลุมวฒันธรรม 
ภายใตจุดหมายปลายทางเดียว คือ ความเปนอาเซียน พรอมทั้งเช่ือมโยงกลุมวัฒนธรรมท้ัง 3 เขาดวยกัน เพื่อใหเกิด
ระยะเวลาการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น
  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความพรอมรองรับ           
การขยายตัวของตลาดการทองเท่ียวอาเซียน ทัง้การเดินทางทองเท่ียวภายในของชาวอาเซียน และการเดินทางทองเท่ียว
ของนกัทองเทีย่วชาวตางชาต ิโดยปจจยัทางดานเศรษฐกจิทีต่องคาํนงึถงึมากทีส่ดุ คอื การเชือ่มโยงทางดานกายภาพ
ทีเ่นนการเช่ือมโยงดานการคมนาคมท้ังทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ เพ่ือการเขาถึงแหลงทองเท่ียวท่ีสะดวกย่ิงขึน้  
การเช่ือมโยงองคกรท่ีกํากับดูแลดานการทองเท่ียวของแตละประเทศจําเปนตองประสานการทํางานเชิงบูรณาการ
รวมกนั พรอมทัง้กาํหนดเปาหมายในการพฒันาแหลงทองเทีย่วรวมกัน เพือ่ใหเปนมาตรฐานเดยีวกนั  และการเชือ่มโยง
ประชาชน นับเปนอีกมิติที่มีความสําคัญเพราะประชาชน คือ กุญแจสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาแหลง             
ทองเที่ยวของประชาคมอาเซียน โดยอาศัยการแลกเปล่ียนองคความรูดานการจัดการแหลงทองเที่ยว และเช่ือมโยง
ใหประชาชนของแตละประเทศมีความเขาใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับแหลงทองเที่ยวของแตละประเทศ            
ในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น
  ดังนั้น  ในบทความน้ีจึงขอสรุปปจจัยทางภูมิศาสตรกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประชาคมอาเซียน คือ 
ปจจัยดานภูมิประเทศ เปนปจจัยที่ใหความสําคัญกับที่ตั้งของแหลงทองเที่ยว สิ่งแวดลอมโดยรอบที่เอ้ือประโยชน  
ตอการพัฒนา โดยการพัฒนาจะเกิดขึ้นหรือไมนั้น ตองไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียของแหลงทองเท่ียว
นัน้ ๆ   สาํหรับปจจยัดานภูมอิากาศ พจิารณา 2 ประเด็น คอื ปจจัยทางภูมอิากาศท่ีสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
โดยมองถงึทรพัยากรภายในแหลงทองเทีย่วนัน้ ๆ  ทีถ่อืกาํเนดิในเขตพืน้ทีท่ีม่สีภาพอากาศรอนชืน้แถบศนูยสตูร และ
ปจจัยดานภูมิอากาศที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ในปจจุบัน  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม เนนการนําเสนอความแตกตางของแตละกลุมวัฒนธรรมท้ัง 3 กลุม       
ภายใตจุดหมายปลายทางเดียว คือ แหลงทองเที่ยวอาเซียน และปจจัยดานเศรษฐกิจ เนนการเชื่อมโยง 3 ประการ 
คือ การเชื่อม โยงทางกายภาพ ซึ่งใหความสําคัญกับการคมนาคมในรูปแบบตาง ๆ  รวมถึงถนนหนทาง การเชื่อมโยง
องคกรดานการทองเท่ียวของอาเซียนใหดาํเนินงานรวมกันเชิงบรูณาการ และสรางมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเดียวกัน  
และการเชื่อมโยงประชาชน เนนการแลกเปลี่ยนองคความรูในการจัดการแหลงทองเที่ยวพรอมทั้งสรางความเขาใจ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมกันของสมาชิกประชาคมอาเซียนใหเพิ่มมากข้ึน

สรุป
  การรวมตัวกนัเปนประชาคมอาเซียน แตละประเทศตางมีเปาหมายรวมกนัหลากหลายดาน แตเปาหมายหน่ึง 
ซึง่เปนเปาหมายสําคญัทีแ่ตละประเทศลวนมศีกัยภาพในระดับทีแ่ตกตางกนัไป คอื นาํการทองเทีย่วมาเปนเครือ่งมอื
พัฒนาอาเซียน โดยมุงเนนการเพ่ิมมูลคาแหลงทองเท่ียวของแตละประเทศท่ีแตกตางกัน  พรอมท้ังนําปจจัย                
ทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของอาเซียนมาวิเคราะห พบวา ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มี     
ความสําคัญ คือ ปจจัยดานภูมิประเทศ เนนความสําคัญลักษณะที่ตั้งในแหลงทองเที่ยววามีความเหมาะสมกับ        
การพฒันามากนอยเพยีงใดบนพืน้ฐานการยอมรับของกลุมผูมสีวนไดสวนเสียในแหลงทองเทีย่วนัน้   ปจจยัดานภมูอิากาศ
เนนลักษณะภูมิอากาศท่ีสงเสริมการทองเท่ียว เชน ลักษณะภูมิอากาศแบบรอนช้ืนแถบศูนยสูตร และภูมิอากาศ         
ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดข้ึนอยางรุนแรงในปจจุบัน     
ปจจยัดานสงัคมและวฒันธรรม  เนนการรวมกลุมวฒันธรรมทีม่คีวามโดดเดนเฉพาะกลุมประเทศ พรอมทัง้เชือ่มโยง
แหลงทองเท่ียวของกลุมประเทศเหลานั้น โดยสรางการรับรูใหนักทองเท่ียวเขาใจวาแหลงทองเท่ียวเหลานั้น คือ      
แหลงทองเที่ยวอาเซียน และปจจัยดานเศรษฐกิจ เนนการพัฒนาการคมนาคมขนสง การพัฒนาองคการ และ            
การพฒันาภาคประชาชน ทัง้นี ้ปจจยัทางภูมศิาสตรทีก่ลาวมาขางตน ถอืวาเปนส่ิงสําคญัในการนํามาใชในพิจารณา 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและดึงดูดนักทองเที่ยวของกลุมประชาคมอาเซียนตอไป
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