
ดร .  ไพร ัช พิบ ูลย ร ุ  ง โรจน  3
3

ศ ูนย ว ิจ ัยโลจ ิสต ิกส และห วงโซ อ ุปทาน 3
คณะเศรษฐศาสตร  มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม  3

โซอุปทานและโลจิสติกสการทองเที่ยว:

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการโซอุปทาน และ โลจิสติกสการทองเที่ยวแะแรงงาน 3
เพื่อเตรียมความพรอมรับเสนทาง R3A3

ภายใตโครงการการจัดทำแผนผฏิบัติงานแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงราย 3
เพื่อบริหารจัดการคมนาคมขนสงภายใตเลนทาง R3A ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25563

26 กันยายน 2556:



� ดร.ไพรัช พิบูลยรุงโรจน 
� รองผูอำนวยการศูนยวิจัย  
โลจิสติกสและ หวงโซอุปทาน  

คณะเศรษฐศาสตร ม.เชียงใหม 

� ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ม.เชียงใหม 
� ปริญญาโท-เอก Logistics & Supply Chain 

Management  

จาก Cardiff University, UK 

� Website: www.pairach.com 



www.pairach.com:



Logistics  
เปนเรื่องของใคร? 

1. รัฐบาล (สวนกลาง) ?:
2. จังหวัด ?:
3. กระทรวงทองเที่ยว ?:
4. ททท.?:



รัฐบาล (ราชการ) = อำนวยความสะดวก (เทานั้น)3



แผนของราชการ  
รูไว ใชวา แตอยายึดติด 



โลจิสติกสเปนเรื่องของภาคเอกชน 



•  ขนสง ? 3

•  สรางถนน ? 3

•  สรางรถไฟ ? 3

•  สรางสนามบิน ? 3

Logistics คืออะไร? 



ประวัติศาสตร ที่มา Logistics 

�  มาจากการทหาร ... การสงกำลังบำรุง 
¡  สงครามโลกครั้งที่ สอง  

¡  พระนเรศวรฯ 

¡  Alexander the Great 

�  นำมาประยุกตใชในธุรกิจมากขึ้น สาย ขนสง / จัดซื้อ / วิศวกรรม 
�  พัฒนาสู SCM หรือ การจัดการหวงโซอุปทาน 

�  เชื่อมโยงกับหลากหลาย สาขา บริหาร เศรษฐศาสตร วิศวกรรม 
กฎหมาย ผังเมือง สิ่งแวดลอม พลังงาน 



Logistics คืออะไร? 

การบริหารจัดการโลจิสติกส เปนกระบวนการทำงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององคกร 
รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวของ ใหเกิด
การเคลื่อนยาย จัดเก็บการรวบรวม การกระจาย สินคา วัตถุดิบ ชิ้น
สวนประกอบ และการบริการใหม ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
โดยคำนึงถึงความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนสำคัญ  
  
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แปลจาก Council of Logistics Management) 



Logistics v SCM 

Larson and Halldorsson (2004) 

4 สํานักแนวคิด 

Logistics 

SCM 

Logistics 

SCM 

อนุรักษ์นิยม 

SCM 

Logistics 

มองกว้างขึ้น 

เปลี่ยนแต่ชื่อ 

Logistics SCM 

ผสมผสานกัน 

X
 



Logistics คืออะไร? 

การบริหารจัดการโลจิสติกส  
�  เปนสวนหนึ่งของการจัดการหวงโซอุปทาน  
�  ที่เกี่ยวของกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุม 
�  การไหลไปขางหนาและยอนกลับ รวมทั้งการจัดเก็บ  
�  สินคา บริการ และขอมูลที่เกี่ยวของ 
�  จากจุดกำเนิดของสินคา ไป ยังจุดที่มกีารบริโภค 
�  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
�  ใหม ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



โลจิสติกส การทองเที่ยว3

�  มุมมอง 2 ดาน:
¡ โลจิสติกสของนักทองเที่ยว (Logistics of tourists):

¡ โลจิสติกสของการใหบริการการทองเที่ยว (Logistics of tourism 
services):

Flows (การไหลเวียนในการทองเที่ยว)3

1.  Physical flow:

2.  Information flow:

3.  Financial flow:



โลจิสติกส การทองเที่ยว3

�  มุมมองจากนักวิชาการไทย3
¡ เชิงนโยบาย -> ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด (นสธ):

¡ การขนสงผูโดยสาร -> รศ.ดร.คมสัน สุริยะ (มช.):

¡ การจัดการซัพพลายเชน -> ดร. ไพรัช :

Flows (การไหลเวียนในการทองเที่ยว)3

1.  Physical flow (กายภาพ) เชน ขนสงสินคา ผูโดยสาร:

2.  Information flow ขอมูล เชน การจองหองพัก การสั่งของ:

3.  Financial flow:



โลจิสติกส การทองเที่ยว3

�  เกี่ยวของกับนักทองเที่ยว :
�  เปาหมาย คือ การทำใหนักทองเที่ยวพึงพอใจ3
�  หนาที่คือ การออกแบบเสนทางการทองเที่ยว และ สิ่งอำนวยความ
สะดวก ใหนักทองเที่ยวตามเสนทาง:

�  ทำตามสัญญา:
¡  ตรงที่3

¡  ตรงเวลา3

¡  ตรงสเปก3

¡  ตรงตามราคาที่ใหไว3



ศึกษา โลจิสติกส:
ตองเขาใจ โซอุปทาน:



๑. ขอบเขตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว3

การค้าการ	  
ท่องเที่ยว	  

สิ่งดึงดูดใจ	  

การตลาดแหล่ง	  
ท่องเที่ยว	  

การวางแผน
และพัฒนาการ

ท่องเที่ยว	  

อุตสาหกรรม	  
การท่องเที่ยว	  

อุตสาหกรรม	  
การเดินทาง	  

อุตสาหกรรม	  
การต้อนรับ	  

ผับ	  บาร์	  

โรงอาหาร	  ของ
โรงเรียน	  สถาบัน	  

สิงอํานวยความ
สะดวกในชีวิต	  

ที่พัก	  

ร้านอาหาร	  

การใช้เวลา	  
ร่วมกัน	  

การจัดงาน	  

ขนส่งมวลชน	  

ผู้โดยสาย	  
ท้องถิ่น	  
ผู้อพยพ	  

นักเรียน	  
นักศึกษา	  

รถไฟ	  

เรือสําราญ	  

สายการบิน	  

รถโดยสาร	  

รถเช่า	  

Pizam	  (2009)	  	  
Piboonrungroj,	  P.	  and	  Disney,	  S.M.	  2009.	  Tourism	  Supply	  Chain:	  A	  Conceptual	  Framework.	  PhD	  Networking	  Conference,	  	  
Exploring	  Tourism	  III:	  Issue	  in	  PhD	  research.	  1-‐2	  July.	  University	  of	  Nottingham.	  



2.	  Specify	  special	  	  
characteristics	  of	  tourism	  

•  Demand:	  High	  seasonality	  &	  volatility	  

Piboonrungroj,	  P.	  and	  Disney,	  S.M.	  2009.	  Tourism	  Supply	  Chain:	  A	  Conceptual	  Framework.	  PhD	  Networking	  Conference,	  	  
Exploring	  Tourism	  III:	  Issue	  in	  PhD	  research.	  1-‐2	  July.	  University	  of	  Nottingham.	  

SARS	  
Outbreak	  



3.	  Specify	  special	  characteristics	  of	  tourism	  

•  Supply	  
	  	  	  	  	  -‐Consists	  of	  various	  parties	  	  

	  	  	  (Foods,	  Passenger	  transport,	  Tour	  Agencies,	  etc.)	  

	  	  	  	  -‐	  Mixtures	  of	  Goods	  &	  Service	  	  

	  	  	  	  -‐	  Continuous	  consumption	  (during	  the	  trip)	  

Piboonrungroj,	  P.	  and	  Disney,	  S.M.	  2009.	  Tourism	  Supply	  Chain:	  A	  Conceptual	  Framework.	  PhD	  Networking	  Conference,	  	  
Exploring	  Tourism	  III:	  Issue	  in	  PhD	  research.	  1-‐2	  July.	  University	  of	  Nottingham.	  



3.	  Identify	  TSC	  components	  

Note: 	  	  ×	  Critical	  correlation	  between	  TSC	  components	  (Tapper	  and	  Font	  2004,	  p.	  4)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ●	  	  	  Additional	  critical	  correlation	  between	  TSC	  components	  (the	  authors)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ▲	  Moderate	  correlation	  between	  TSC	  components	  (the	  authors)	  



4.#Outlining#flow#&#processes#

Lodging# Transport# Attractions#

Passenger#Flow#

Passenger#
Transport#

Direct#�
access#�
via#�

website#

Via#Travel#�
agency#

Via#Tour#�
operator#

Service#delivery#

Service#Operations#

Tourism#service#providers#

Foods#and#
Beverage#

Equipment# Water#&#
Energy#

I.#Before#the#trip# II.#During#the#trip# III.#After#trip#

Passenger#
Transport#(air)#

Passenger#
Transport#(land)#

Passenger#
Transport#(air)#

Freight#Transport#

Input#providers#

Trip#
arrangement#

Customer#�
(Tourist)#

Foods#and#
Beverage#

P
hysical Flow

 



Lodging	   Transport	  Attractions	  

Tourism	  service	  providers	  

Catering	  

หวงโซอุปทานการทองเที่ยว:

Passenger	  transport	  

I.	  Before	  the	  trip	   II.	  During	  the	  trip	  

Direct	   
access	   
via	   

website	  

Via	  Travel	   
agency	  

Via	  Tour	   
operator	  

Trip	  
arrangement	  

Customer	   
(Tourist)	  

Freight	  Transport	  

Equipment	   Water	  &	  Energy	  

Input	  providers	  
Infrastructure	  Foods	  &	  Beverage	  

Passenger	  
Transport	  

Passenger	  
Transport	  (air)	  

Passenger	  
Transport	  (air)	  

Customer	   
(Tourist)	  

Service	  	  
delivery	  

Service	  	  
delivery	  

Service	  	  
delivery	  

Service	  	  
delivery	  

Passenger	  
Transport	  (land)	  



�
�

Quartet'relationships'�
�

Conceptual'Framework'

III.'Performance'
measurements'

'

I.'Designs'

2.''
Financial'

<'Margin�
<'Profitability'
< P/E'ratio'

1.''
External'

< 'Customer�
''satisfaction'
< 'Revisit'rate'

3.''
Operational'

<'Effectiveness'
<'Efficiency'
<Responsiveness'

Competitive'
advantage'

Distribution'

Sourcing'

Pricing'

4.'Development'
<'Sustainable'

'

II.'Relationships'

Supply'Chain'Redesign'

Customer''
value'

Processes'

Strategies'

''''''''''''''Plan' ''''''''''Source' ''''Make' ''''''''''Deliver' ''''Return'

Collaborations''

Facilities'

Inventory' Transport'

Tour'�
Agencies'

Service''
Providers'

Input'�
Providers'

'
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กิจกรรม Logistics มีอะไรบาง? 

กิจกรรมโลจิสติกส ไดแก 

� การจัดการการขนสง  
ทั้งขาเขา-ออก 

� การบริหารกำลังการขนสง 
� การบริหารคลังสินคา  
� การเคลื่อนยายวัตถุดิบ 
� การเติมเติมคำสั่งซื้อ 

� การออกแบบเครือขายโลจิสติกส 
� การจัดการสินคาคงคลัง 
� การวางแผนอุปสงค อุปทาน 
� การจัดการผูใหบริการโลจิสติกส  

(Third Party 
Logistics :Providers 3PLs) 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



หนาที่ของ Logistics มีอะไรบาง? 

หนาที่ของโลจิสติกส รวมถึง 

� การจัดหาวัตถุดิบ 
� การจัดซื้อ 
� การวางแผนและการจัดตารางการผลิต 
� การบรรจุภัณฑ 
� การบริการลูกคา 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



ตำแหนงของ Logistics ในองคกร 

โลจิสติกส เกี่ยวของกับ 

� ระดับการวางแผน 
ระดับกลยุทธ 

� ระดับการปฏิบัติการ 
� ระดับเทคนิค 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



Logistics เกี่ยวกับใครบางในองคกร 

โลจิสติกส จะตองบูรณาการรวมกับ 

� ฝายการตลาด 
� ฝายขาย 
� ฝายผลิต 
� ฝายการเงิน 
� ฝายเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



Global Supply Chain Management 



Super Teamwork required 



Perfect the Passing 



การพัฒนากลยุทธทางดาน 
โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 

Source: SCOR Model 



ก .  โครงสร างพ ื ้นฐานของประเทศ 

ข .  ความต องการของล ูกค า 

ค .  ประเภทของส ินค า 

ง .  นโยบายภาคร ัฐ 

อะไรคือปจจัยที่สำคัญที่สุด 
ในพัฒนากลยุทธโลจิสติกสของธุรกิจ? 



ก .  โครงสร างพ ื ้นฐานของประเทศ 

ข .  ความต องการของล ูกค า 

ค .  ประเภทของส ินค า 

ง .  นโยบายภาคร ัฐ 

อะไรคือปจจัยที่สำคัญที่สุด 
ในพัฒนากลยุทธโลจิสติกสของธุรกิจ? 



ทำไมคุณคาจึงสำคัญ? 

� คุณคาขอลูกคามีความสำคัญ เพราะ ลูกคาคือผูเพิ่มคุณคาสูงสุด 

- Kotler (1997) 

 

“ลูกคาจะซื้อสินคาที่ใหคุณคากับเคาสูงสุด” 
 

คุณคาเปรียบเสมือนเงินตราในการพาณิชย 
 



คุณคาของลูกคา 

� “เปาหมายสูงสุดของการจัดการโลจิสติกส คือการทำใหลูกคาพึงพอใจ” 
Christopher (1992) 

“… ดวยการสงมอบคุณคาที่เหนือกวาอยางยั่งยืน”,  

Mason (2004) 

 

� ทุกทฤษฎี และ แนวคิดทางดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทานเริ่มจากลูกคากอน 

¡ เชน หลักการจัดการแบบลีนและอาไจล 



แนวทางการออกแบบระบบโลจิสติกส 

คนหาคุณคาที่ลูกคา
ตองการ 

ระบุเปาหมายที่ตองการ
สงใหลูกคา 

ออกแบบระบบโลจิสติกส 

Adapted from Christopher (1992) 



องคประกอบของสินคา 

องค์ประกอบปกติ 

องค์ประกอบที่คาดหวัง 

องค์ประกอบพิเศษ 

องค์ประกอบที่มีศักยภาพ 



ตัวอยางองคประกอบของสินคา (เที่ยวบินชั้นธุรกิจ) 

� องคประกอบทั่วไป 
¡ เทียวบินชั้นธุรกิจ 

� องคประกอบคาดหวัง 
¡ ที่นั่งสบาย 

¡ มีพื้นที่ทำงานได 

¡ อาหารอรอย 

¡ สิ่งบันเทิงสวนตัว 

� องคประกอบพิเศษ 
¡ เตียงนอนแบบราบ 

¡ เมนูอาหารพิเศษ 

¡ บริการบันเทิงแบบพิเศษ 

� องคประกอบที่มีศักยภาพ 
¡ ที่อาบน้ำ ? 

¡ แคปซูลสวนตัว ? 

¡ สปา นวดแผนไทย ? 



เที่ยวบินชั้นธุรกิจ? 



ใชการบริการเพื่อพัฒนาสินคา 

ทางรูปธรรม 

¡ คุณภาพ 

¡ ลักษณะพิเศษ 

¡ เทคโนโลย ี

¡ ความคงทน ฯลฯ 

นามธรรม 

¡ การจัดสง  
(ความถี่ ความนาเชื่อถือ) 

¡ ความงายในการทำธุรกิจ 

¡ การบริการลูกคา 

องคประกอบ
หลัก 

Christopher (1992) 

องคประกอบสวนเพิ่ม 



คุณคาของสินคา และ คุณคาของบริการ 

� องคประกอบของคุณคาทั้งหมด 
¡  ประโยชนจากสินคา - ประโยชนที่จับตองได และ เปนประโยชน
และตรงความตองการของผูบริโภค 

¡  ประโยชนจากการบริการ - เกิดจากความสะดวกสบาย 
 

� ประโยชนจากการบริการ พบวามีความสำคัญมากกวาสินคา 
� ประโยชนจากสินคาเลียนแบบไดงาย 



คนหาคุณคาของลูกคา 

ประโยชนที่รับรูได 

�  ประโยชนจากสินคา 
�  ประโยชนจากการบริการ 
�  ประโยชนดานความสัมพันธ 
�  ประโยชนจากภาพลักษณ 

ตนทุนที่รับรูได 

�  ตนทุนที่เปนตัวเงิน 
�  ตนทุนทางดานเวลา 
�  ตนทุนดานพลังงาน 
�  ตนทุนทางดานจิตวิทยา/ความเสี่ยง 

คุณคาของ
ลูกคา 

ประโยชน 
ที่รับรูได 

ตนทุน 
ที่รับรูได =  – 

Jobber (2007) 



มิติของคุณคาของลูกคา 

¡  คุณภาพ = องคประกอบของสินคาที่ทำใหลูกคาพอใจ 

¡  การบริการ = ความสามารถในการทำใหลูกคาพอใจ 

¡  ตนทุน/ราคา = ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

¡  ระยะเวลาจัดสง = นับตั้งแตการสั่งสินคา จน ถึงมือลูกคา 

Johansson et al (2003) 



มิติของคุณคาของลูกคา 

คุณคา = 
คุณภาพ x บริการ 

ราคา x ระยะเวลาจัดสง 

Johansson et al. (1993) 



การวิเคราะหคุณคาของลูกคา 

� ตองระบุองคประกอบของคุณคาที่สำคัญ 
� องคประกอบ 2 ประเภทหลัก 

¡  คุณสมบัติเจาะตลาด (Market Qualifiers)  
= สิ่งที่จะนำพาสินคาเขาสูตลาด และ ดำรงอยูได 

¡  คุณสมบัติชนะใจ (Order Winners) 
= สิ่งที่ทำใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ 



การวิเคราะหคุณคาของลูกคา 

� สายการบิน 

¡  คุณสมบัติเจาะตลาด (Market Qualifiers)  
= ???? 

¡  คุณสมบัติชนะใจ (Order Winners) 
= ??? 



วิเคราะหกลยุทธ ธุรกิจการบิน 

คุณคา = 
คุณภาพ x บริการ 

ราคา x ระยะเวลาจัดสง 

Johansson et al. (1993) 

VS 



วิเคราะหกลยุทธ ธุรกิจของทาน? ... โรงแรม นำเที่ยว 

คุณคา = 
คุณภาพ x บริการ 

ราคา x ระยะเวลาจัดสง 

Johansson et al. (1993) 

�  คุณสมบัติเจาะตลาด (Market Qualifiers) = ???? 

�  คุณสมบัติชนะใจ (Order Winners)= ??? 



ขอพึงระลึก 

1.  คุณสมบัติเจาะตลาดและชนะใจ ตางสำคัญทั้งคู 

2.  ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ ลักษณะของตลาด 

3.  ขึ้นอยูกับ กลยุทธธุรกิจ วาจะ ตองการสวนแบง
การตลาด ขยายตลาดเดิม หรือ บุกตลาดใหม 

4.  ลักษณะของสินคาบางอยางอาจจะไมใช ทั้ง
คุณสมบัติเจาะตลาด หรือ คุณสมบัติชนะใจ 



การรับรูคุณคา 

� คุณคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

¡ ลูกคามีความคาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆ 

¡ คุณสมบัติพิเศษในปจจุบัน -> เรื่องธรรมดาในอนาคต 

¡ ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ของลูกคาแตละคน เชน 

÷ รายได รสนิยม เพศ ฯลฯ 



วิวัฒนาการของคุณคาของลูกคา 

คุณสมบัติของ
สินค้า 

ต้นทุน	
ในการใช้งาน 

นวัตกรรมในการ
สร้างคุณภาพ 

ต้นทุน	
ในการใช้งาน 

นวัตกรรมในการ
สร้างคุณภาพ 

ระยะเวลาใน
การนําส่ง/ 

ความยืดหยุ่น 

การสร้างความ
แตกต่าง 

ระยะเวลาใน
การนําส่ง/ 

ความยืดหยุ่น 

Market 
Qualifiers 

Order 
Winners 

1970 วันนี ้ อนาคต 

Adapted from Johansson et al. (1993) 



5 ขั้นตอน แปล คุณคาลูกคา สู หวงโซอุปทาน 

1.  เปาหมายของบริษัท 
2.  กลยุทธทางการตลาด 
3.  Order Winners/Market Qualifiers 

4.  วิธีการดำเนินการ 
5.  พัฒนาระบบโลจิสติกส 

Hill (2000) 



สรุป 

� เปาหมายสำคัญของการจัดการหวงโซอุปทานคือการ
สงมอบคุณคาใหลูกคา 

� ตองเขาใจวาลูกคาตองการอะไรจริงๆ 
� การเพิ่มคุณประโยชนใหกับสินคาสรางเพิ่มคุณคาได 
� วิเคราะห Market qualifiers และ order winners 
ของสินคาในการพัฒนากลยุทธหวงโซอุปทาน 



ตัวอยางองคประกอบของสินคาของทาน ? 

�  องค์ประกอบทั่วไป 
¡  ...	
¡  ...���
���
 

�  องค์ประกอบคาดหวัง 
¡  ...	
¡  ... 

�  องค์ประกอบพิเศษ 
¡  ....	
¡  .... 

�  องค์ประกอบที่มีศักยภาพ 
¡  ...	
¡  ... 



มิติของคุณคาของลูกคา 

คุณคา = 
คุณภาพ x บริการ 

ราคา x ระยะเวลาจัดสง 

Johansson et al. (1993) 



การวิเคราะหคุณคาของลูกคา 

� สายการบิน 

¡  คุณสมบัติเจาะตลาด (Market Qualifiers)  
= ???? 

¡  คุณสมบัติชนะใจ (Order Winners) 
= ??? 



เปาหมายหลัก3 สิ่งพึงระวัง3

�  การสรางมูลคาเพิ่ม:
¡  สรางรายได:

¡  ลดตนทุน:

�  การกระจายรายได:
¡  การลดความยากจน:

¡  การลดความเลื่อมล้ำ:

�  สังคม:
�  วัฒนธรรม:
�  สิ่งแวดลอม:

Macrologistics - โลจิสติกส ระดับมหภาค3



กรอบการพัฒนาโลจิสติกสระดับมหภาค:

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน3

มูลคาเพิ่ม3

การกระ
จายราย

ได3

สิ่งแวดลอม3

สังคมและ
วัฒนธรรม3



กรอบการพัฒนาโลจิสติกสระดับมหภาค:

ระบบโลจิสติกส3

โครงสรางพื้นฐาน3

โครงสราง
ทางสถาบัน3

ผูใหบริการ3
นักทอง
เที่ยว3

ชุมชน3



กรณีศึกษา ตรุษจีน 3
ณZ ดานเชียงของ3



ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค:

รศ.ดร.รุธิร พนมยงค3



R3A3

�  เชียงของ เชียงราย ไทย:
�  บานหวยทราย แขวงบอแกว หลวงน้ำทา บอเต็น สปป.ลาว :



ที่มา: Ruth Banomyong (2013) 



ที่มา: Ruth Banomyong (2013) 



ที่มา เชียงของ.เน็ท 

�  ผังเมือง	
�  ชุมชน	
�  ธุรกิจท้องถิ่น	

กรณีศึกษาเชียงของ :
เมืองหนาดาน ทามกลางความเปลี่ยนแปลง:



Lost in Thailand but stuck at Chiang Rai?:


