
ຄູ່ມືການສື�ຄວາມໝາຍສ�າລັບ
ການທ່ອງທ່ຽວທີ�ຍືນຍົງ

ເຄ�ດລັບສ�າລັບການເປ�ນພະນັກງານນ�າທ່ຽວທີ�ດີ



ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງຄູວນ:
1. ໃຊ້ປະ�ຍດສູງສຸດຈາກຊັບພະຍາກອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງເປ່ນອົງປະກອບສຳາຄູັນໃນການພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ປົກປັກຮັກສາຂະບວນລະບົບນິເວດທີ່ຈຳາເປ່ນແລະຊ່ວຍອະນຸລັກມ່ລະດົກທາງທຳາມະຊາດແລະ
ຄູວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະນາໆພັນ.

2. ເຄູົາລົບຄູວາມຄູວາມເປ່ນຂອງແທ້ດັ້ງເດີມທາງວັດທະນາທຳາ-ສັງຄູົມຂອງຊຸມຊົນເຈົ້າພາບ, ອະນຸລັກມ່ລະດົກ 
ທາງວັດທະນະທຳາແລະຄູ່ານິຍົມດັ້ງເດີມທີ່ເຂົາເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນແລະມີຊີວິດຢູູ່່, ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຂົ້າໃຈ
ແລະຍອມຮັບລະຫວ່າງວັດທະນະທຳາ.

3. ຮັບປະກັນການດຳາເນີນງານທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເປ່ນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ, ການໃຫ່້ຜູ້ົນປະ�ຍດທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄູົມແກ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີການຈັດສັນຢູ່່າງເປ່ນທຳາ ລວມທັງການຈ້າງງານທີ່ໝັ້ນຄູົງແລະ
ໂອກາດໃນການຊອກຫ່າລາຍໄດ້ ແລະ ການບ່ລິການສັງຄູົມແກ່ຊຸມຊົນເຈົ້າພາບ, ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ການຫຼ�ດຜູ້່ອນຄູວາມທຸກຍາກ  (UNWTO)
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ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງແມ່ນ�ຍັງ?

ການສື�ຄວາມໝາຍ



ຜູ້ສື�ຄວາມໝາຍ (ພະນັກງານນ�າທ່ຽວ) ມີບົດບາດ

ສ�າຄັນໃນການສົ�ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ.
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ການສື່ຄູວາມໝາຍແມ່ນວິທີການສື່ສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ່້ຜູູ້້ຄູົນເຂົ້າໃຈແລະຮູ້ຄູຸນຄູ່າຂອງຊັບພະຍາກອນໃນສະຖານທີ່
ທ່ອງທ່ຽວແລະໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ. ການສື່ຄູວາມໝາຍນອກຈາກມີຂ່້ເທ່ດຈິງແລ້ວ ມັນຍັງສະແດງໃຫ່້ເຫ່່ນວ່າເປ່ນ
ຫຍັງຂ່້ເທ່ດຈິງ�ລົ່ານັ້ນຈຶ່ງສຳາຄູັນເພື່ອໃຫ່້ແຂກແຕ່ລະຄູົນເຂົ້າໃຈວ່າເປ່ນຫຍັງຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງມີຄູວາມ
ສຳາຄູັນຕ່່ເຂົາເຈົ້າ.
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ການສື�ຄວາມໝາຍແມ່ນ�ຍັງ?

ການສື�ຄວາມໝາຍ

ຂໍ�ເທ�ດຈິງທີ�ມີຕົວຕົນ  ຄຸນຄ່າທີ�ບໍ�ມີຕົວຕົນ



ນ�າຜົນປະ�ຍດມາໃຫ້
ການສື່ຄູວາມໝາຍທີ່ດີຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ່້
ແຂກຄູິດ ຫລື ປະຕິບັດຕ່່ຜູູ້້ຄູົນ, ເລື່ອງລາວ, ເຂດ
ທຳາມະຊາດແລະວັດທະນະທຳາທີ່ເປ່ນເອກະລັກ
ສະເພາະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຳາຜູ້ັດຫລາຍຂຶ້ນ.

ດຶງດູດໃຈຜູ້ຄົນ
ຜູູ້້ຄູົນຈະລົງທຶນໃນປະສົບການທີ່ມີການສື່ຄູວາມ
ໝາຍໂດຍໃຊ້ທັງເວລາແລະເງິນ. ປະສົບການດັ່ງ
ກ່າວຕ້ອງມີຄູຸນຄູ່າໃນການຮັບຮູ້ແລະເວລາທີ່ກຳານົດ
ໂດຍແຂກ.

ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະຄົນ
ແຂກທີ່ບ່່ມີຄູວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳາຂອງເຈົ້າ
ອາດຈະຕ້ອງການຄູຳາອະທິບາຍດ້ວຍຄູຳາສັບທີ່ເຮ່ດໃຫ່້
ເຂົ້າໃຈໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍການເວົ້າກ່ຽວກັບ "ແນວຄູວາມ
ຄູິດທົ່ວໄປ" ເຊ່່ນ: ຄູອບຄູົວ, ອາຫ່ານ, ຫລື ເຮືອນ, 
ແຂກຈະສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບວັດທະນະທຳາຂອງເຈົ້າ
ໄດ້ດີຂື້ນ ເພາະວ່າ ມັນເປ່ນເລື່ອງທຳາມະດາໃນຫລາຍ
ວັດທະນະທຳາ.

ເປ�ນ�ຍັງການສື�ຄວາມໝາຍຈຶ�ງສ�າຄັນ?

ການສື�ຄວາມໝາຍ

ຈັດໃຫ້ມີການຈັດຕັ�ງ
ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວຈະເຮ່ດໃຫ່້ແຂກມີຄູວາມສະດວກ
ສະບາຍຫລາຍຂຶ້ນ, ກຳານົດທິດທາງໃຫ່້ເຂົາເຈົ້າ ແລະໃຫ່້
ເຫ່ດຜູ້ົນແກ່ເຂົ້າເຈົ້າໃນການເຂົ້າຮ່ວມ. ຂ່້ມູນ ຫລື ການສື່
ສານໃດໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ່້ຜູູ້້ຄູົນເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນ
ເອີ້ນວ່າຜູູ້້ຈັດແຈງລ່ວງໜ້າ.
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ບອກເລື�ອງເລ��າໃຫ້ຮູ້
ເລື່ອງເລົ່າແມ່ນຂ່້ຄູວາມ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢູ່າກໃຫ່້ແຂກຂອງເຈົ້າເຂົ້າໃຈແລະຈື່ຈຳາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ
ຂອງເຈົ້າ ຫລື ສະຖານທີ່ຫລືຊັບພະຍາກອນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.
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ເປ�ນ�ຍັງເລື�ອງເລ��າຈຶ�ງສ�າຄັນ?

ຜູ້ຄົນຈະຈື�ຫົວຂໍ�ເລື�ອງຕ່າງໆ
ແຕ່ຈະລືມຂໍ�ເທ�ດຈິງ

-  ໂດຍ ແຊມ ແຮມ (Sam Ham)  -

ພູກາມ (ມ່ລະດົກໂລກ, ປະເທດມຽນມາ)

ຂ້ອຍຈື� ...
ສ�າຄັນ�ຼາຍ!

ການສື�ຄວາມໝາຍ



ຂັ�ນຕອນທີ 1

ກໍລະນີສຶກສາ:
ພູເຂ�າໄຟຟຸຈິ, ປະເທດຍີ�ປຸ່ນ

ເລືອກຫົວຂໍ�ທີ�ດີທີ�ສຸດສ�າລັບສະຖານທີ�ດັ�ງກ່າວ

ຫົວຂໍ�ທີ 5:

ອາຫານ

ຫົວຂໍ�ທີ 4:
ປາ

Topic option ໓:
Sake

ຫົວຂໍ�ທີ 2:

�ຼ��າສາເກ່

ຫົວຂໍ�ທີ 1:

ພ້ເຂ້�າໄຟຟຸຈັິ
ນ�າ

ຫົວຂໍ�ທີ 3:

ໂຮງຮຽນ

Topic option ໓:
Sake

ຫົວຂໍ�ທີ 4:
ປາ

ຫົວຂໍ�ທີ 2:

�ຼ��າສາເກ່

ຫົວຂໍ�ທີ 3:

ໂຮງຮຽນ

ຫົວຂ້ໍ�ທຳີ�ໄດ�ເລ່ອກ່

ພູເຂົາໄຟຟຸຈິ ນຳາ້

ຕົວແທນນ�າທ່ຽວພູເຂ�າໄຟຟຸຈິແບບອະນຸລັກທ�າມະຊາດ ເອ�ນຢະ 
(En-Ya Mt. Fuji Ecotours) (mtfujiecotours.com)6

ການເຮ�ດການທ່ອງທ່ຽວທີ�ມີການສື�ຄວາມໝາຍ



ເລື່ອງເລົ່າຈະລະບຸເປ່ນປະ�ຍກງ່າຍໆສະເໝີ.

ການເຮ່ດໃຫ່້ເລື່ອງເລົ່າຢູູ່່ໃນຮູບແບບປະ�ຍກງ່າຍໆຈະຊ່ວຍໃຫ່້ເຈົ້າສາມາດສຸມໃສ່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າ

ຕ້ອງການສະແດງໃຫ່້ເຫ່່ນກ່ຽວກັບຫ່ົວຂ່້ດັ່ງກ່າວ.

ຕົວຢູ່່າງຂອງເລື່ອງເລົ່າທີ່ບ່່ດີ:

ພູເຂົາໄຟຟຸຈິ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳາຄູັນ!
(ເລື່ອງເລົ່າທີ່ບ່່ດີ. ມັນບ່່ໄດ້ໃຫ່້ຄູຳາຕອບວ່າ "ເປ່ນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳາຄູັນ?")

ຄູວາມສູງຂອງພູເຂົາໄຟຟຸຈິ ແມ່ນ 3,776 ແມ່ດ.
(ເລື່ອງເລົ່າທີ່ບ່່ດີ. ແລ້ວເປ່ນຫຍັງ? ມັນເປ່ນພຽງຂ່້ມູນເທົ່ານັ້ນ.)

ຊີວະນາໆພັນຂອງພູເຂົາໄຟຟຸຈິ.
(ເລື່ອງເລົ່າທີ່ບ່່ດີ. ຈຳາເປ່ນຕ້ອງອະທິບາຍເປ່ນ

ປະ�ຍກ)
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ກ່ລະນີສຶກສາ:
ພູເຂ�າໄຟຟຸຈິ, ປະເທດຍີ�ປຸ່ນ

ສ້າງເລື�ອງເລ��າ�ຼັກໆທີ�ເຂ��ມແຂງໂດຍອີງໃສ່ຫົວຂໍ�ທີ�
ໄດ້ເລືອກ.

ເລື່ອງເລົ່າທີ່ດີ:

ພູເຂົາໄຟຟຸຈິມອບຊີວິດໃຫ້່ແກ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.
(ເລື່ອງເລົ່າທ່ີດີ. ຈະໃຫ່້ຄູຳາຕອບຂອງເຫ່ດຜົູ້ນດັ່ງກ່າວວ່າເປ່ນຍ້ອນຫຍັງໂດຍໄດ້ອະທິບາຍເປ່ນປະ�ຍກ.)

ການເຮ�ດການທ່ອງທ່ຽວທີ�ມີການສື�ຄວາມໝາຍ

ຂັ�ນຕອນທີ 2



ເລື�ອງເລ��າຍ່ອຍທີ 1: ນ�າຕົກ ຊິຣິະອິໂຕະ (Shiraito) ແມ່ນພອນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພູເຂົາໄຟຟຸຈິທີ່ສັກສິດ.
ກິດຈະກ�າ: ການທ່ອງທ່ຽວນ�າຕົກ ຊິຣິະອິໂຕະ (Shiraito)
ເລື�ອງລາວ: ຜູູ້້ນຳາທ່ຽວໃນທ້ອງຖິ່ນຈະສື່ຄູວາມໝາຍກ່ຽວກັບທ່ລະນີສາດ, 
ປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະທຳາຂອງນ�າຕົກ

ເລື�ອງເລ��າຍ່ອຍທີ 2: ພູເຂົາໄຟຟຸຈິ ປູກຝຶັງວັດທະນະທຳາທີ່ເປ່ນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.
ກິດຈະກ�າ: ການຂີ່ລົດຖີບເລາະຕາມໝູ່ບ້ານ
ເລື�ອງລາວ: ຂີ່ລົດຖີບໄປຫ່າໝູ່ບ້ານຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນຜູ່້ານທິວທັດເຂດຊົນນະບົດ ທ່າມກາງທຳາມະຊາດແລະທ່ົງນາທ່ີ
ລຽບຕາມທາງນ�າ ໂດຍມີພູເຂົາໄຟຟຸຈິຢູູ່່ເບື້ອງຫລັງ ແລະ ລະຫວ່າງທາງຈະມີຜູູ້້ນຳາທ່ຽວໃນທ້ອງຖິ່ນສື່ຄູວາມໝາຍໃຫ່້.

ກໍລະນີສຶກສາ:
ພູເຂ�າໄຟຟຸຈິ, ປະເທດຍີ�ປຸ່ນ

ສ້າງເລື�ອງເລ��າຍ່ອຍ, ກິດຈະກ�າ ແລະເລື�ອງລາວຕ່າງໆ
ເພື�ອຮອງຮັບເລື�ອງເລ��າ�ຼັກ.

ພູເຂົາໄຟຟຸຈິ ປູກຝຶັງວັດທະນະທຳາທີ່ເປ່ນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.
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ຂັ�ນຕອນທີ 3



ເລື�ອງເລ��າຍ່ອຍທີ 3: ນ�າດີເຮ່ດໃຫ່້ອາຫ່ານແຊບ.
ກິດຈະກ�າ: ການເຮ່ດເສ່້ນອຸດົງແບບພື້ນເມືອງ
ເລື�ອງລາວ: ກຸ່ມແຕ່ງກິນຜູູ້້ອາວຸໂສໃນທ້ອງຖິ່ນຈະສອນວິທີເຮ່ດເສ່້ນອຸດົງແບບພື້ນເມືອງ ກັບເທ່ມປຸຣິະຍີ່ປຸ່ນທີ່
ເຮ່ດຈາກຜູ້ັກທີ່ປູກໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ່້ແຂກ.

ເລື�ອງເລ��າຍ່ອຍທີ  4: ການອະນຸລັກວັດທະນະທຳາແລະທຳາມະຊາດໂດຍຊຸມຊົນແມ່ນກຸນແຈສຳາຄູັນຕ່່ຄູວາມຍືນຍົງ.
ກິດຈະກ�າ: ການທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ປູກຕົ້ນໄມ້
ເລື�ອງລາວ: ພຣິະສົງທີ່ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ກັບບັນດານັກຮຽນໃນທ້ອງຖິ່ນຈະສອນກ່ຽວກັບຄູວາມສຳາຄູັນຂອງການ
ຄູຸ້ມຄູອງທີ່ຍືນຍົງໂດຍຄູົນພື້ນເມືອງເພື່ອປ້ອງກັນແຜູ້່ນດິນເຈື່ອນແລະການປະທະກັນຂອງສັດປ່າ.

ກໍລະນີສຶກສາ:
ພູເຂ�າໄຟຟຸຈິ, ປະເທດຍີ�ປຸ່ນ

9

ການເຮ�ດການທ່ອງທ່ຽວທີ�ມີການສື�ຄວາມໝາຍ



ສວນສາທາລະນະແຫ່່ງຊາດແມ່ນ�າໃຕ້ດິນ ປູເວຣິ໌ໂຕປຣິິນເຊຊາ (Puerto-Princesa)
(ມ່ລະດົກໂລກ, ປະເທດຟີລິບປິນ)

ເຕົ່າທະເລ

ເລື່ອງເລົ່າ:

ສວນສາທາລະນະແມ່ນບ່ອນຢູູ່່ອາໃສທີ່ສຳາຄູັນສຳາລັບ
ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ.

ເລື່ອງເລົ່າ:

ເຕົ່າທະເລຕ້ອງການຄູວາມຊ່ວຍ�ຼືອຂອງພວກເຮົາເພື່ອ
ຮັບປະກັນອະນາຄູົດຂອງພວກມັນ.

ຕົວຢ່າງຂອງເລື�ອງເລ��າ
ໃຫລ້ະບເຸປ�ນປະ�ຍກງາ່ຍໆ
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ຫຼວງພະບາງ (ມ່ລະດົກໂລກ, ສປປ ລາວ)

ເລື່ອງເລົ່າ:

ອ່າວຮ່າລອງກະຕຸ້ນໃຫ່້ຜູູ້້ຄູົນທີ່ມີຫຼາຍວັດທະນະທຳາຄູົ້ນຫ່າຄູວາມສຳາພັນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າກັບທິວທັດທີ່ມີຊີວິດຊີວາ.

ເລື່ອງເລົ່າ:

ຫຼວງພະບາງບ່່ພຽງແຕ່ເປ່ນເມືອງເກົ່າແກ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວັດທະນະທຳາແບບ
ພື້ນເມືອງຂອງມັນ ຍັງມີຊີວິດຊີວາແລະມີຢູູ່່ໃນຊຸມຊົນໃນປະຈຸບັນນີ້.

ຕົວຢ່າງຂອງເລື�ອງເລ��າ
ໃຫລ້ະບເຸປ�ນປະ�ຍກງາ່ຍໆ
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ອ່າວຮ່າລອງ (ມ່ລະດົກໂລກ, ປະເທດຫວຽດນາມ)



ເມື່ອແຂກມາຢູ່້ຽມຢູ່າມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫລືຊຸມຊົນ, ເຂົາເຈົ້າປາຖະໜາທີ່ຈະສ້າງຄູວາມສຳາພັນທີ່ຍືນຍົງ
ກັບປະຊາຊົນແລະສະຖານທີ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາເບິ່ງ.
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ສ້າງຄວາມສ�າພັນ

ເຕ�ກນິກການສື�ຄວາມໝາຍ

2.  ໃສ່ເຄູື່ອງນຸ່ງແລະເຄູື່ອງປະດັບທີ່ເປ່ນຂອງ
ແທ້ຂອງທ້ອງຖິ່ນເຊ່່ນ: ຊຸດກະໂປ່ງ, ກະເປົາ
 ແລະອື່ນໆ ໃນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ
ເພື່ອແນະນຳາແລະດຶງດູດໃຈແຂກໃຫ່້ຊື້
ຜູ້ະລດິຕະພັນໃນທ້ອງຖ່ິນເປ່ນຂອງທ່ີລະລກຶ.

1.  ພັດທະນາໂປຣິແກຼມ, ການສາທິດ ແລະກິດຈະກຳາ
ທີ່ເປ່ນຂອງແທ້ຕ່່ຊຸມຊົນແລະວັດທະນະທຳາທ້ອງຖິ່ນ.

4. ກະຕຸ້ນໃຫ່້ປະຊາຊົນໃນ
ທ້ອງຖິ່ນກາຍເປ່ນ ຜູູ້້ນຳາ
ທ່ຽວແລະເຈົ້າພາບ ເພື່ອ
ໃຫ່້ຜູ້ົນປະ�ຍດ ທາງ
ເສດຖະກິດໄປສູ່ບັນດາ
ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໂດຍ
ກົງ (ຊ່ວຍ�ຼືອດ້ານການ
ແປພາສາຖ້າຈຳາເປ່ນ.)

3. ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງເລົ່າດ້ວຍ
ອາຫ່ານທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປ່ນເອກະລັກ
ສະເພາະຂອງພື້ນທີ່ແລະໄດ້ກະກຽມ
ໂດຍປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.



13

6. ຊັກຊວນແຂກຖາມຄູຳາຖາມ
ແລະກະຕຸ້ນການສົນທະນາ.

ເຕ�ກນິກການສື�ຄວາມໝາຍ

5. ພັດທະນາໂປຣິແກຼມສຳາລັບແຂກທີ່
ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນຕາມປະເພນີ.



ແຂກແຕ່ລະຄູົນຈະຊອກຫ່າປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະນັນ, ສິ່ງສຳາຄູັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ຈັກຄູວາມຄູາດຫວັງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການທ່ອງທ່ຽວ.

1. ຜູ້ສ�າ�ຼວດ: ສະ�ວງຫ່າປະສົບການເພີ່ມເຕີມຢູ່່າງກະຕືລືລົ້ນ (ໄປປີນພູເຂົາ ຫລື ຂະຫຍາຍການທ່ອງທ່ຽວ
ຫລັງຈາກໄດ້ເບິ່ງສູນນັກທ່ອງທ່ຽວ)

2. ຜູ້ສະ�ວງຫາປະສົບການ: ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຄູວາມປາຖະໜາທີ່ຈະໄປຢູ່້ຽມຢູ່າມສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ 
ເພາະວ່າ ມັນເປ່ນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຫລື ແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ “ຕ້ອງເບິ່ງ”. ເຂົາເຈົ້າມັກຈະເປ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ.

3. ຜູ້ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ: ການຢູ່າກຊ່ວຍຄູົນອື່ນຈະໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ ຈາກການແບ່ງປັນຄູວາມຮູ້. 
(ຜູູ້້ປົກຄູອງ, ຄູູ).

4. ຜູ້ເຕີມພະລັງໃໝ່ທາງຈິດວິນຍານ: ຕ້ອງການ ຫລື ມີສ່ວນພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດແລະ ເປ່ນສ່ວນຕົວກັບປະເດ່ນທີ່ສຳາຄູັນ. 
ເຂົາເຈົ້າສາມາດເພິ່ງພ່ໃຈໄດ້ໂດຍພຽງແຕ່ການດູດຊຶມ ເອົາປະສົບການງ່າຍໆໂດຍທີ່ບ່່ໄດ້ຮັບຄູວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

5. ຜູ້ຊ່ຽວຊານ �ລື ມືສະໝັກ�ຼິ�ນ: ມີຄູວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງແລະເລິກ ເຊິ່ງໃນປະເດ່ນທີ່ສຳາຄູັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບວຽກງານ ຫລື ກິດຈະກຳາຍາມວ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຮູ້ຈັກຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຂອງເຈ��າ
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ກັບວຽກງານ ຫລື ກິດຈະກຳາຍາມວ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ
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ຜູູ້້ຄູົນຈະຮຽນຮູ້ແລະເພີດເພີນກັບປະສົບການໃນວິທີການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີດີຈະໃຊ້ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ທີ່
ແຕກຕ່າງກັນເພ່ືອໃຫ່້ທຸກຄູົນໃນກຸ່ມມີໂອກາດທ່ີຈະເພີດເພີນກັບປະສົບການແລະເຊື່ອມໂຍງກັບຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ.

1. ຟັງ: ແຂກຈະຈາງຫ່າຍໄປຖ້າເຂົາເຈົ້າຟັງພຽງແຕ່ເຈົ້າລົມເທົ່ານັ້ນ!

2. ປະຕິບັດ: ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູູ້້ຊົມຈະເຮ່ດໃຫ່້ແຂກມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່່າງເຕ່ມທີ່, ແຕ່ສິ່ງສຳາຄູັນແມ່ນມີການອະທິບາຍທີ່ດີ.

3. ໃຊ້ເຄື�ອງມືສະໜັບສະໜູນ: ການສະແດງແຜູ້ນທີ່, ຮູບພາບແລະເຄູື່ອງໝາຍ, ການແຈກຢູ່າຍເອກະສານປະກອບ, 
ແລະການໄປຢູ່້ຽມຢູ່າມສູນນັກທ່ອງທ່ຽວຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ່້ແຂກເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂື້ນ.
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ເຕ�ກນິກການສື�ຄວາມໝາຍ



ລວບລວມປະສາດສ�າຜັດທັງໝົດ

ຟັງ: ຟັງສຽງຂອງທຳາມະຊາດ ຫລື ດົນຕີ
ແລະເພງພື້ນເມືອງ. ໃຫ່້ແຂກຂອງເຈົ້າ
ຟັງສຽງນົກຮ້ອງໃນປ່າ!

ເບິ�ງ: ໃຫ່້ເວລາແກ່ແຂກຂອງເຈົ້າຢູ່່າງພຽງພ່ເພື່ອ
ເພີດເພີນກັບສະຖານທີ່ທີ່ສວຍງາມ! ການຈັດ
ຕັ່ງນັ່ງແລະການເສີບເຄູື່ອງດື່ມພື້ນເມືອງຢູູ່່
ຈຸດຊົມວິວແມ່ນຄູວາມຄູິດທີ່ດີເລີດ.

ສ�າຜັດ: ສຳາຜູ້ັດດອກໄມ້, ຮູບປັ້ນ, ເຄູື່ອງຫ່ັດຖະກຳາ, ສັດ
ແລະອື່ນໆ. ການສຳາຜູ້ັດລຳາຕົ້ນຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີໜາມ
ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວມັນເອງຈາກສັດແມ່ນຕົວຢູ່່າງຂອງ
ປະສົບການທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ດົມກິ�ນ: ດົມກິ່ນດອກໄມ້, ໄມ້, ພືດ
ທາງການແພດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, 
ອາຫ່ານ, ແລະອື່ນໆ.

ຊິມລົດຊາດ: ມັນດີສະເຫ່ມີທີ່ຈະ
ລອງຊິມອາຫ່ານທີ່ເປ່ນເອກະລັກ
ສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
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ການຖາມຄູຳາຖາມແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການໂນ້ມນ້າວແຂກຂອງເຈົ້າໃຫ່້ໄດ້ຄູິດກ່ຽວກັບແງ່ມຸມ
ທີ່ຫລາກຫລາຍໃນການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທຳາມະຊາດແລະວັດທະນະທຳາ. ກະລຸນາຕອບສະໜອງການໃຫ່້
ຄູຳາຕອບດ້ວຍຄູວາມເຄູົາລົບແລະຄູວາມກະຕືລືລົ້ນຕະຫຼອດເວລາ.

1.  ທ່ານມາຈາກໃສ?

2.  ທ່ານມັກ�ຍັງກ່ຽວກັບສະຖານທີ�ນີ�?

3.  ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫ�ນຄວາມແຕກຕ່າງ�ຍັງລະ�ວ່າງເຮືອນຂອງທ່ານແລະເຮືອນຂອງຂ້ອຍ?

4.  ພູເຂ�າທີ�ສູງທີ�ສຸດໃນປະເທດຂອງທ່ານແມ່ນ�ຍັງແລະສູງເທ��າໃດ?

5.  ທ່ານຄິດວ່າຈະມີ�ຍັງເກີດຂື�ນກັບພື�ນທີ�ນີ�ຖ້າ ... ?

ຖາມຄ�າຖາມ

ແບ່ງປັນເລື�ອງລາວສ່ວນຕົວ
ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບໝູ່ບ້ານ, ຄູອບຄູົວ, ໝູ່ເພື່ອນແລະປະເທດຂອງເຈົ້າ. ແຂກຕ້ອງການເຂົ້າໃຈ
ວັດທະນະທຳາແລະວິຖີຊີວິດທີ່ເປ່ນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຈົ້າ. ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງເຈົ້າສາມາດມອບຄູວາມ
ຊົງຈຳາທີ່ຍືນຍົງຂອງເຈົ້າແລະຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າໃຫ່້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.

ຕົວຢູ່່າງ:
"ທ່ານອາດຈະບ່່ພົບເຫ່່ນສິ່ງທີ່ພິເສດໃນທົ່ງຫຍ້ານີ້. ແຕ່ວ່າ, ສະຖານທີ່ນີ້ມີຄູວາມສຳາຄູັນຫຼາຍຕ່່ຂ້ອຍ. ແມ່ເຖົ້າຂອງ
ຂ້ອຍເຄູີຍມາທີ່ນີ້ເພື່ອເກ່ບພືດໄປເຮ່ດຢູ່າເວລາຂ້ອຍບ່່ສະບາຍ. ສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນຮ້ານຂາຍຢູ່າຕາມທຳາມະຊາດ
ສຳາລັບພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຕ້ອງປົກປ້ອງມັນ !! "

ເຕ�ກນິກການສື�ຄວາມໝາຍ

ທົ່ງຫຍ້າຊີວະພາບສະຫງວນ ລັງບຽງ (Lang Biang), ປະເທດຫວຽດນາມ

ຂ້ອຍເຄູີຍມາທີ່ນີ້ເພື່ອເກ່ບພືດໄປເຮ່ດຢູ່າເວລາຂ້ອຍບ່່ສະບາຍ. ສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນຮ້ານຂາຍຢູ່າຕາມທຳາມະຊາດ
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ແຂກຄູາດຫວັງວ່າການພາທ່ຽວແລະເຈົ້າພາບໃນທ້ອງຖິ່ນຈະເປ່ນຜູູ້້ຊ່ຽວຊານໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຄູວນລົມກັບຜູູ້້ອາວຸໂສໃນທ້ອງຖິ່ນແລະນັກຄູົ້ນຄູວ້າ ແລະ ອ່ານບົດຄູວາມຕ່າງໆເພື່ອຂະຫຍາຍ
ຄູວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າເອງ.

ຖ້າເຈົ້າບ່່ສາມາດຕອບຄູຳາຖາມໄດ້, ມັນກ່່ບ່່ເປ່ນຫຍັງທີ່ຈະເວົ້າວ່າ "ຂ້ອຍບ່່ຮູ້". ພະຍາຍາມຄູົ້ນຫ່າຄູຳາຕອບແລະ
ລາຍງານແຂກທີຫລັງທາງອີເມວ ຫລື ໂດຍໃຊ້ເຄູື່ອງມືຈັດການຂ່້ມູນອື່ນໆ.

ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຄູວນລົມກັບຜູູ້້ອາວຸໂສໃນທ້ອງຖິ່ນແລະນັກຄູົ້ນຄູວ້າ ແລະ ອ່ານບົດຄູວາມຕ່າງໆເພື່ອຂະຫຍາຍ
ຄູວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າເອງ.

ຢ່າຢຸດຮຽນຮູ້

ເຕ�ກນິກການສື�ຄວາມໝາຍ

ມີຄວາມຊື�ສັດ

ລາຍງານແຂກທີຫລັງທາງອີເມວ ຫລື ໂດຍໃຊ້ເຄູື່ອງມືຈັດການຂ່້ມູນອື່ນໆ.
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ເນື່ອງຈາກແຂກມີເວລາຈຳາກັດໃນຕາຕະລາງເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະອາດຈະກັງວົນກ່ຽວກັບເວລາລ່ຖ້າ ຫລື ໄລຍະ
ເວລາຂອງກິດຈະກຳາ. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຄູວນໄປຮອດສະຖານທີ່ນັດພົບ 1໕ ນາທີຈະເລີ່ມອອກເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວ.

ສື�ສານດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ມີມະນຸດສ�າພນັທີ�ດີ.ສື�ສານດ້ວຍສາຍຕາ ແລະ ມີມະນຸດສ�າພນັທີ�ດີ.
ການສື່ສານກັບແຂກທຸກຄູົນດ້ວຍສາຍຕາ
ເປ່ນສິ່ງທີ່ສຳາຄູັນໃນການສະແດງຄູວາມ
ເຄູົາລົບແລະຄູວາມຈິງໃຈ. ໃຊ້ຊື່ຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໃນລັກສະນະທ່າທາງທີ່ເປ່ນມິດ. 
ປົດແວ່ນຕາກັນແດດຂອງເຈົ້າອອກກ່ອນ
ໃນເວລາຈະເວົ້າກັບແຂກຂອງເຈົ້າ.

ຕົງຕໍ�ເວລາ

ເຕ�ກນິກການສື�ຄວາມໝາຍ
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ເອ�າໃຈໃສ່ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງແຂກ

ຢູ່ໃນຕ�າແໜ່ງທີ�ດີທີ�ສຸດ

ຮັບປະກັນວ່າແຂກໄດ້ເຂົ້າເຖິງອາຫ່ານ, ນ�າ, ບ່ອນພັກເຊົາ 
ແລະ ສິ່ງອຳານວຍຄູວາມສະດວກ ເຊ່່ນ ຫ່້ອງນ�າ. ແຈ້ງໃຫ່້
ແຂກຊາບລ່ວງໜ້າວ່າແຕ່ລະກິດຈະກຳາຈະໃຊເວລາເທົ່າໃດ 
ແລະ ຈະຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ. ແຜູ້ນທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ່້
ແຂກເຂົ້າໃຈໄດ້.

ເວລາຈະເຕ້ົາໂຮມແຂກເພ່ືອມາເວ້ົາ, ໃຫ່ພ້າເຂົາເຈ້ືົາໄປຢູູ່ບ່ອ່ນຮ່ົມ
ເທົ່າທີ່ຈະເຮ່ດໄດ້ ແລະ ຫລີກລ້ຽງບ່່ໃຫ່້ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນ

ກັບໜ້າແສງແດດ. ຫລີກລ້ຽງການຢູ່ືນຢູູ່່ຕ່່ໜ້າວັດຖຸ
ທີ່ສຳາຄູັນເພື່ອໃຫ່້ທຸກຄູົນເບິ່ງເຫ່່ນໄດ້ຢູ່່າງ

ຊັດເຈນ.

ເຕ�ກນິກການສື�ຄວາມໝາຍ



ຍ່າງດ້ວຍຄວາມໄວທີ�ສົມເຫດສົມຜົນ

ໃຊ້ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ນ�າທ່ຽວ�ຼັກຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ

ເອົາໃຈໃສ່ຄູວາມໄວໃນການຍ່າງຂອງແຂກ. ແຂກບາງຄູົນ
ອາດຈະມີຂ່້ຈຳາກັດທາງຮ່າງກາຍ ຫລື ຈຳາເປ່ນຕ້ອງໄປຊ້າໆ. 
ຖ້າເຈົ້າໄປໄກຈາກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າຈະໝົດຄູວາມສົນໃຈໃນ
ເລື່ອງລາວທີ່ເຈົ້າເວົ້າ ຫລື ມີຄູວາມສ່ຽງສູງຕ່່ການເກີດອຸບັດຕິເຫ່ດ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຜູູ້້ຊ່ວຍຜູູ້້ນຳາທ່ຽວຫລັກຈະຢູູ່່ໃນທ້າຍ
ກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄູອຍໃຫ່້ການຊ່ວຍ�ຼືອຜູູ້້ນຳາທ່ຽວ
ຫລັກ ເພື່ອຄູວາມປອດໄພແລະການບ່ລິຫ່ານກຸ່ມ. 
ຖ້າແຂກຖາມຄູຳາຖາມກັບຜູູ້້ຊ່ວຍຜູູ້້ນຳາທ່ຽວຫລັກ, ຕ້ອງ
ແນ່ໃຈວ່າ ຜູູ້້ນຳາທ່ຽວຫລັກໄດ້ໃຫ່້ຄູຳາຕອບແລະແບ່ງປັນ
ຄູຳາຕອບດັ່ງກ່າວກັບແຂກຄູົນອື່ນໆແລ້ວ ເພື່ອການ
ບ່ລິຫ່ານກຸ່ມທີ່ດີກວ່າ.

ເອົາໃຈໃສ່ຄູວາມໄວໃນການຍ່າງຂອງແຂກ. ແຂກບາງຄູົນ
ອາດຈະມີຂ່້ຈຳາກັດທາງຮ່າງກາຍ ຫລື ຈຳາເປ່ນຕ້ອງໄປຊ້າໆ. 
ຖ້າເຈົ້າໄປໄກຈາກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າຈະໝົດຄູວາມສົນໃຈໃນ
ເລື່ອງລາວທີ່ເຈົ້າເວົ້າ ຫລື ມີຄູວາມສ່ຽງສູງຕ່່ການເກີດອຸບັດຕິເຫ່ດ.

ເຕ�ກນິກການສື�ຄວາມໝາຍ
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ກ່ຽວກັບ AJC:
ASEAN-Japan Centre (ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and 
Tourism) ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນປີ 1981. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ
ຈາກອາຊຽນໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມທັງ ຟື້ນຟູການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການແລກປ່ຽນ
ລະດັບປະຊາຊົນລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນແລະປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
www.asean.or.jp/en/

Ecologic:
Ecologic ໄດ້ຮັບການກ່່ຕັ້ງຂື້ນໃນເດືອນມັງກອນປີ 2008, ຕັ້ງຢູູ່່ໃຕ້ພູເຂົາໄຟຟຸຈິທີ່ໂດດເດ່່ນ. ທ່ານ ມະ
ສະໂນະຣິິ ຊິນທະນິ (Masanori Shintani) ທີ່ເປ່ນຜູູ້້ກ່່ຕັ້ງ Ecologic ມີປະສົບການເຮ່ດວຽກໃນຖານະ
ເປ່ນທີ່ປຶກສາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຄູູຝຶຶກການສື່ຄູວາມ
ໝາຍຫລາຍກວ່າ 12 ປະເທດ ແລະ ຍັງມີປະສົບການດ້ານການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ
ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທົ່ວໂລກຫລາຍກວ່າ 25 ປີ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງ ເປ່ນເຈົ້າຂອງ ຕົວແທນນຳາທ່ຽວ
ພູເຂົາໄຟຟຸຈິແບບອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ເອ່ນຢູ່ະ (En-Ya Mt. Fuji Ecotours) ໃນເມືອງ ຟຸຈິໂນະມິຢູ່ະ
 (Fujinomiya) ທີ່ສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວທາງແບບອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມແລະການກາງເຕ່້ນທີ່ຫລູຫລາ
ກາງປ່າ (glamping) ເຊິ່ງເປ່ນແບບຢູ່່າງຂອງການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທີ່
ມີການສື່ຄູວາມໝາຍທີ່ເຮ່ດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ.
www.mtfujiecotours.com/

ພາບປະກອບໂດຍ ດາວ ວັງ ຫວງ (Dao Van Hoang)
ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນຖານຂອງລາວແມ່ນການໂຄູສະນາກ່່ຕາມ, ແຕ່ປະຈຸບັນ ຫວງ (Hoang) ກ່່ ຍັງ
ເຮ່ດວຽກເປ່ນຈິດຕະກອນແຕ້ມຮູບສັດປ່າເຕ່ມເວລາ. ຈາກການປະສົມປະສານກອບຄູວາມຄູິດ
ດ້ານການສື່ສານແລະທັກສະດ້ານສິລະປະຂອງຜູູ້້ອຳານວຍການທີ່ມີແນວຄູິດສ້າງສັນ, ລາວໄດ້ສ້າງ
ພາບປະກອບ, ຈິດຕະກຳາຝຶາຜູ້ະໜັງໂດຍການຮັບເໝົາ ແລະ ການອອກແບບດ້ານແນວຄູວາມ
ຄູິດ ເປ່ນຈຳານວນຫລວງຫລາຍສຳາລັບສູນແປຄູວາມໝາຍ, ສວນສາທາລະນະແຫ່່ງຊາດ ແລະ
 ພື້ນທີ່ສາທາລະນະທົ່ວປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໃນພາກພື້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອການສຶກສາ
ເດ່ກນ້ອຍແລະຊຸມຊົນກ່ຽວກັບທຳາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເບິ່ງຜູ້ົນງານເພີ່ມເຕີມຂອງລາວໄດ້ທີ່ www.daovanhoang.com

ພວກເຮົາຂ່ສະແດງຄູວາມຮູ້ບຸນຄູຸນຢູ່່າງຈິງໃຈຕ່່ Ms. Lisa Brochu ແລະ Mr. Tim Merriman ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນຄູວາມຮູ້ແລະ
ປະສົບການໃນການສື່ຄູວາມໝາຍຂອງທັງສອງທ່ານ.

Copyright © 2020 ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism and Ecologic. 
All Rights Reserved. 

ທ່ານສາມາດສອບຖາມກ່ຽວກັບປື້ມຄູູ່ມື ຫລື ຮ້ອງຂ່ສຳາເນົາໂດຍກົງໄດ້ທີ່:
ASEAN-Japan Centre (ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism)

1F Shin-Onarimon Bldg. 19-17-6 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004
ເບີໂທລະສັບ: + 81- (3) 5402-8008

ອີເມວ: info_to@asean.or.jp
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