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เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ททท. ได้จัดเสวนา เรื่อง การตลาด ว่าด้วย อารมณ์ มนต์ดำ และการสร้าง 
อุปาทานหม ู่ โดยเชิญ คุณภานุมาศ ทองธนากุล หรือ ใบพัด มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ 

ใบพัด คือ นามปากกา ของนักเขียนหนุ่ม หน้าใส ตาแป๋ว สไตล์ติ๋ม ผลงาน คือ เสียดายคนอินเดียไม่ได้อ่าน 
ฟินแลนด์ไม่มีแขน และหัดเยอรมัน ในช่วงต้นของการเสวนา คือ การแนะนำ “ใบพัด” ว่าเขียนหนังสือ ฟินแลนด์ไม่มีแขน 
ก็นึกไปถึงหนังสือนำเที่ยวอีกหลายเล่มที่ใช้อวัยวะของร่างกาย มาเป็นวัตถุดิบ หรือ แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อ เช่น 
โตเกียวไม่มีขา เนปาลประมาณสะดือ กัมพูชาพริบตาเดียว ทั้งนี้ คงยังมีชื่อหนังสือที่ใช้อวัยวะตั้งชื่อ แต่ตอนนี้ ระลึกได้ 
เพียงเท่านี้
       กลับมาที่เรื่องการตลาดที่เล่นกับอารมณ์คน พบว่า ในทุกๆ การกระทำของคน อย่าพยายามมองหาเหตุผล 
มารองรับและอธิบาย เพราะหลายๆ การกระทำ มันไม่มี และ มันไม่จำเป็นต้องมีด้วย เช่น คนในปัจจุบัน จะท่องคาถา 
ประจำใจ ทำนองว่า 

และอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ คือ คนในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับ “เปลือก” มากกว่า “แก่น” 
ในขณะเดียวกัน ก็กลัวจะเป็นคนตื้นเขิน น่าเบื่อ ดังนั้น ก็จึงต้องสร้าง characters ที่มาเป็น package คือ “Better 
Sexier Cooler Hotter Richer”

ในขณะเดียวกัน ก็ยังมี moment หนึ่ง ที่ need ความแปลกแตกต่าง ในลักษณะที่ต้องมีอารมณ์ ordinary / local 
/ slow ชุดนี้ ก็เกิดกลุ่ม segment ที่เรียกตัวเองว่า NOLOGO และคาถาของกลุ่มนี้ คือ So Uncool it must be 
cool

ถ้าเราเข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์คน อารมณ์สังคม เราก็สร้างอุปาทานหมู่ได้ พร้อมๆ กับการเกิด อุปทานหมู่ 
(Supply) ในเชิงการตลาดเช่นกัน การนำเสนอกลยุทธ์ในเชิงการตลาดก็จะแม่นตรงมีประสิทธิภาพสูง (อาจต้นทุนต่ำด้วย) 
ทำการรบก็ชนะ  สูญเสียน้อย

ถ้าไม่เข้าใจ ไม่เล่นกับอารมณ์คน สร้างความเชื่อให้คนไม่ได้ ก็เรียกแผนผิด วางเกมส์พลาด นอกจากรบแพ้แล้ว 
ยังสูญเสียหนักด้วย

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 
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บทวิเคราะหสถานการณทองเท่ียวไทยโดยยูโรมอนิเตอร  
เดือนกันยายน 2552 

                                                                                        โศรยา  หอมชื่น
1 

ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ
2 

1.   การนําเสนอของยูโรมอนิเตอร ณ La Cumbre 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2009  

มิ เชล  แกรนท  ผู จัดการด านวิจัย

ทางการทองเที่ยวและการเดินทาง ได

นําเสนอผลวิจัยเร่ืองผลกระทบของ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกตอ

อุตสาหกรรมท อง เที่ ยว ในละติ น

อเมริกา  ณ La Cumbre เมือง San 

Juan ประเทศเปอรโตริโกในงาน La 

Cumbre ป 2009 มีผูเขารวมจัด

นิทรรศการชั้นนําในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว และผูซื้อในหลากหลายสาขา อาทิ Leisure, Corporate, MICE และการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและ

ผจญภัย โดยมีการจัดงานติดตอกัน 3 วัน เพื่อสรางเครือขายการทํางานรวมกัน การสัมมนาและการ

นัดหมายเจรจาธุรกิจที่กําหนดลวงหนา 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเปนเหตุใหการเดินทางทั่วโลกลดลง 

เศรษฐกิจโลกอยูในภาวะชะงักงันอยางรุนแรง เน่ืองจากวิกฤตการเงิน และการสูญเสียความ

เช่ือมั่นอยางรุนแรง การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะหดตัวประมาณ 1.4% ในป 2009 กอนจะฟนตัวข้ึน

อยางชาๆ ในป 2010 ซึ่งนับเปนคร้ังแรกที่มีการเติบโตติดลบตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนตน

มา 

                                                            

1 หัวหนางานวิชาการ  กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

2 
พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 
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 การทองเที่ยวไดรับผลกระทบของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกจากการลดลงของจํานวน

นักทองเที่ยว และการใชจาย ทั้งน้ีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกไดมีผลกระทบที่แตกตางกันไปตอการ

ทองเที่ยวในละติน อเมริกา ซึ่งประเทศตางๆ และอุตสาหกรรมหลายดานประสบกับการเติบโต และการ

ตกต่ําในระดับที่แตกตางกัน ในภาพรวมการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุของการลดลงอยาง   

ฮวบฮาบของนักทองเที่ยวยุโรป และอเมริกันที่เดินทางเยือนละตินอเมริกา แตบางประเทศมีการเดินทาง

ภายในประเทศ และภายในภูมิภาคซึ่งไดเขามาทดแทนบางสวนที่ลดลง ผลก็คือการทองเที่ยวระหวาง

ประเทศในละตินอเมริกามีผลดําเนินการดีที่สุดกวาภูมิภาคอื่นๆ ในชวง 4 เดือนแรกของป 2009 

อยางไรก็ดีการแพรระบาดของไวรัส H1N1 ในเดือนเมษายน ไดเกิดผลกระทบเชิงลบอยางรวดเร็วใน

ตลาดการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในละตินอเมริกา คือ เม็กซิโก และยังเปนสาเหตุสําคัญของการลดลงของ

นักทองเที่ยวชาวบราซิลที่เดินทางสูชิลี และอารเจนตินา สรางความเสียหายในฤดูของการเลนสกี 

 ทั้งๆ ที่มีความทาทายของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ไขหวัดใหญ H1N1 และประเด็นเร่ืองความ

ปลอดภัย ละตินอเมริกาก็ยังมีโอกาสมากมายที่จะลงทุนในจุดยืนที่มีความเฉพาะตัว และในตลาดใหม ๆ 

2.  สถานการณการทองเท่ียวในยุโรปตะวันตก 

 เน่ืองจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ตาง ๆ ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก อยางไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป 2009 จะทําใหจํานวน

นักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวลดลง ซึ่งสงผลกระทบเปนอยางมากตอประเทศเหลาน้ีที่

พึ่งพิงรายไดหลักจากการทองเที่ยว 

ประเด็นสําคัญ (Key Points) 

 การทองเที่ยวมีความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกิจของยุโรปตะวันตก ในฐานะที่ เปน

แหลงทองเที่ยวยอดนิยม โดยครองสวนแบง

นักทองเที่ยวถึงรอยละ 40.6 ของจํานวน

นักท อง เที่ ยวขา เข าทั่ ว โลก ในป  2008 

นอกจากน้ียังมีความสําคัญเปนอยางมากตอ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศขนาดเล็กในเมดิ

เตอรเรเนียน เชน ไซปรัส และมอลตา ที่รายได

จากการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 6.7 และ 

19.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในป 

2008 
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 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2008 เปนผลมาจากปญหาดานสถาบันการเงิน และธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย ซึ่งสงผลเปนอยางมากตอระบบเศรษฐกิจในยุโรปตะวันตก โดยเปนที่คาดวา GDP ในป 

2009 จะหดตัวถึงรอยละ 4.1 นอกจากน้ียังมีอัตราการวางงานที่เพิ่มข้ึน และการลดลงของความ

เช่ือมั่นของผูบริโภคในหลายตลาดท่ีเปนประเทศตนทางนักทองเที่ยว เชน สหรัฐอเมริกาและเอเชีย 

 จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศลดลงเปนอยางมากในหลายประเทศของยุโรปตะวันตก ซึ่ง

สงผลกระทบอยางรุนแรงในประเทศที่มีจํานวนประชากรนอย เชน กรีซ และโปรตุเกส ในขณะที่ประเทศที่

มีจํานวนประชากรมากกวาสามารถพึ่งพิงรายไดจากการทองเที่ยวภายในประเทศ 

 การปดตัวของธุรกิจ หางราน และการปลดพนักงานเปนผลกระทบอันดับแรกของภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมและสายการบิน 

 อยางไรก็ตาม ยังคงมีผลกระทบดานบวกสําหรับเหตุการณน้ี โดยการลดราคาสินคาและ

บริการทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวหันมาใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา และโรงแรมที่มีราคาคาหอง

ถูกลง 

สถิติจาก องคการการทองเที่ยวโลก (UN WTO) แสดงใหเห็นวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เดิน

ทางเขามายังยุโรปตอนใต และเมดิเตอรเรเนียนในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2009 ลดลงถึง

รอยละ 10.5 ในขณะที่จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในยุโรปลดลงรอยละ 8.4 ซึ่งเปน

ผลจากความตองการในการเดินทางทองเที่ยวของชาวประเทศตนทางของนักทองเที่ยว เชน ยุโรปเหนือ 

 ตัวอยางเชน ประเทศสเปน ซึ่งรายรับจากการทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 4.6 ของผลิตภัณฑมวล

รวมในป 2008 โดยจากสถิติพบวาในชวงเดือนมกราคม – เมษายน 2009 นักทองเที่ยวตางประเทศที่

เดินทางมาทองเที่ยวในสเปนลดลงรอยละ 12 โดยเฉพาะจากตลาดสหราชอาณาจักร โดยจาก

ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวอังกฤษมีอัตราการเดินทางไปพักผอนชวงวันหยุดในตางประเทศ ลดลง

รอยละ 16 ในชวงระยะเวลาขางตน 

 ปญหาเดียวกันก็เกิดข้ึนในกรีซ ที่รายไดจากการทองเที่ยวครองสวนแบงถึงรอยละ 5.1 จาก

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยในชวงไตรมาสแรกของป 2009 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาว

ตางประเทศลดลงรอยละ 8.9 

การทองเท่ียวภายในประเทศ (Domestic)  

 ประเทศฝร่ังเศสนับวาเปนแหลงทองเที่ยว ที่มีจํานวนนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดโดยในป 

2007 มีจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาถึง 81.9 ลานคน และลดลงเหลือ 79.4 ลานคน ในป 2008 

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย อยางไรก็ตามคาดวาในป 2009 จะมีสถิตินักทองเที่ยวระหวางประเทศ
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เพิ่มข้ึนรอยละ 0.9 ทั้งน้ี รายไดจากการทองเที่ยวสวนใหญในป 2008 ถึง รอยละ 61.3 มาจากการ

ทองเที่ยวภายในประเทศ 

 ในสหราชอาณาจักร รายไดจากการทองเที่ยว

ภายในประเทศมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก

นักทองเที่ยวจากสหราชอาณาจักรมีแนวโนมที่จะงด

เดินทางพักผอนในชวงวันหยุดในตางประเทศ อัน เปน

ผลมาจากความเช่ือมั่นผูบริโภคที่ลดต่ําประกอบกับการ

ออนคาลงของเงินปอนด อยางไรก็ตามคาเงินที่ออนตัว

ลงน้ันกลับสงผลดีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ภายในสหราชอาณาจักร โดยจํานวนนักทองเที่ยวที่เดิน

ทางเขามาทองเที่ยวในสหราชอาณาจักรลดลงเพียงรอย

ละ  6.6 ในเดือน  เมษายน   2009 เชนเดียวกับ

สถานการณในเยอรมนี ซึ่งรายไดจากการทองเที่ยว

ภายในประเทศคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 69.9 ของ

รายไดทั้งหมดในป 2008 ในขณะที่ตลาดขนาดเล็ก เชน

ไซปรัส กลับพึ่งพิงรายไดจากการทองเที่ยว ระหวาง

ประเทศถึงรอยละ 96.6 

ผลกระทบตอธุรกิจโรงแรมและสนามบิน 

 สายการบินในยุโรปตางประสบปญหาจากความตองการในการเดินทางที่ลดลง ในเดือน 

เมษายน 2009 การจราจรทางอากาศลดลงรอยละ 33.6 ซึ่งสงผลตอการเลิกจางงาน และนโยบายไม

เพิ่มเงินเดือน 

 อัตราการเขาพักในโรงแรมในเมืองหลักของยุโรปก็ลดลงเชนเดียวกัน สงผลใหผูประกอบการ

โรงแรมรายใหญของโลกตองใชกลยุทธการลดราคา 

 ในประเทศกรีซมีอัตราการวางงานสูงถึงรอยละ 9.3 ในชวงไตรมาสแรกของป 2009 ซึ่งสูง

ที่สุดในรอบ  3 ป เปนผลจากการที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีตําแหนงงานนอยลง 

 ในขณะธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวอื่นๆ เชนธุรกิจรานอาหาร ตางประสบปญหาดาน

รายได โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ซึ่งเดิมเคยเปนชวงเวลาที่สามารถสรางรายไดอยางเปนกอบ

เปนกํา ทั้งน้ีความตกต่ําของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวน้ันสูงกวาที่ไดเคยมีการคาดการณไว 
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ราคาที่ต่ําลง  

 การลดราคาสําหรับสินคา และบริการทางการทองเที่ยวในยุโรปตะวันตกทําใหความสามารถใน

การใชจายสําหรับการทองเที่ยวเพื่อพักผอนในยุโรป เพิ่มข้ึนเชนเดียวกับนักทองเที่ยวจากยุโรปตะวันตก

ก็สามารถเดินทางไปทองเที่ยวในภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะในภูมิภาคใกลเคียง เชน แอฟริกาเหนือหรือตุรกี 

ที่มีการคาดการณวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยว เพิ่มข้ึนรอยละ 5 และ 7 ตามลําดับ ในป 2009  

 การทองเที่ยวแบบประหยัดผานสายการบินตนทุนต่ํา และเครือโรงแรมราคาประหยัดไดรับ

ประโยชนจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยน้ี 

 สําหรับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหวางประเทศที่ไดรับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ถดถอย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 

สหราชอาณาจักรที่คาเงินปอนดออนตัวลง 

เมื่อเปรียบเทียบคาเงินดอลลารสหรัฐและยูโร

จะเปนปจจัยดานบวกใหมี นักทองเที่ยว

ระหวางประเทศ เดินทางเขาไปทองเที่ยวใน 

สหราชอาณาจักร รวมไปถึงชวยกระตุนการ

ใชจายจากการคาปลีก 

 หนวยงานภาครัฐมีการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศ 

เชน เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ หรือการผอนคลายกฎระเบียบเก่ียวกับการตรวจลงตรา ซึ่งเปน

ประโยชนตอภาพรวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในยุโรปในระยะยาว 

คาดการณในอนาคต 

 นอกเหนือไปจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยแลว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในยุโรป

ตะวันตกยังจะตองเผชิญกับการระบาดของโรคไขหวัด 2009 ซึ่งคาดวาจะมีการระบาดอีกคร้ังในชวง

ฤดูหนาว 

 อยางไรก็ดี มีการคาดการณวาสถานการณของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในยุโรปตะวันออก

จะปรับตัวดีข้ึนตามสถานการณเศรษฐกิจโลก และระดับความเช่ือมั่นของผูบริโภค โดยผลิตภัณฑมวล

รวมของโลกจะเพิ่มข้ึนรอยละ 1.1 ในขณะที่เศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกมีอัตราลดลงเล็กนอยที่อัตรา

รอยละ 0.3 ในป 2010 ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมใหมีการเดินทางทองเที่ยวในภูมิภาคน้ีมาก

ข้ึน ในขณะเดียวกันความตองการของนักทองเที่ยวจากยุโรปตะวันตกที่จะเดินทางไปทองเที่ยวใน

ภูมิภาคอื่นจะลดลงทั้งน้ี Euro monitor คาดการณวาในป 2010 จะมีนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.8  
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 สําหรับการดําเนินการภาครัฐ เปนที่คาดหมายวาภาครัฐจะดําเนินการกระตุนตลาดอยาง

ตอเน่ือง เชนเปนสปอนเซอรสําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมตลาด โดยมีการ

วางกลุมเปาหมายไปที่ประเทศที่เปนตลาดเกิดใหม (Emerging economies) เชนเดียวกับการสนับสนุน

เงินทุนแกผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ในประเทศฝร่ังเศสมีการวางแผนที่จะลดภาษีสําหรับรานอาหาร 

3.  นักทองเท่ียวรัสเซียลดการทองเท่ียวตางประเทศในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

 การทองเที่ยวระหวางประเทศขยายตัวมากในหมูผูบริโภคชาวรัสเซียที่มีฐานะดีข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต

ป 2000 นักทองเที่ยวรัสเซียกลายเปนตลาดที่สําคัญ อยางไรก็ดี ขณะที่เศรษฐกิจของรัสเซียทรุดตัว

ลงทามกลางวิกฤตการเงินทั่วโลก และราคานํ้ามันที่ลดต่ําลงการเดินทางขาออกจากรัสเซียมีแนวโนมจะ

ไดรับผลกระทบในป 2009-2010 โดยการทองเที่ยวภายในประเทศจะไดรับการสงเสริมมากข้ึน 

 ชาวรัสเซียจํานวนมากรูสึกวารายไดของตนเองลดลง และคาดวาเศรษฐกิจจะหดตัวมากถึง 

6.0%    ในป 2009 ทามกลางการชะลอตัวทั่วโลก และราคานํ้ามันที่ลดลง อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะ

เก่ียวของกับคนจํานวนนอยลง โดยเปนผูบริโภคที่คํานึงถึงเร่ืองราคามากขึ้น ในชวงไตรมาสแรกของป 

2009 นักทองเที่ยวรัสเซียที่เดินทางตางประเทศเพื่อพักผอนลดลง 22.0% เมื่อเทียบกับปกอน 

 การทองเที่ยวทั่วโลกในป 2009-2010 มีแนวโนมที่จะไดรับความเดือดรอนจากผลของความ

ไมแนนอนทางเศรษฐกิจ และการแพรระบาดของไขหวัดสายพันธุใหม ในป 2009 นักทองเที่ยวขาเขา

คาดวาจะลดลงประมาณ 2.0% ทั่วโลก 

 นักทองเที่ยวรัสเซียที่เดินทางออกมีการเติบโตอยางมั่นคงจนกระทั่งป 2007 โดยมีจํานวน

ลดลงครั้งแรก (6.3% เทียบปตอป) นับตั้งแตป 2000 ซึ่งไดมีการบันทึกในป 2008 หลังจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ตกต่ําลง ในชวงฤดูรอน ป 2009 คาดวาจะลดจํานวนลงอีก เน่ืองจากนักทองเที่ยวรัสเซีย

เลือกที่จะเดินทางไปยังจุดหมายระยะใกลหรือพักผอนอยูกับบาน 

นัยสําคัญ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2009 การสํามะโน

ประชากรพบวา 30% ของชาวรัสเซีย ทบทวน

แผนการทองเที่ยวของตน เน่ืองจากเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ ขณะที่ชาวรัสเซียจํานวนมากจะไม

สามารถจายเงินเพื่อการทองเที่ยววันหยุดไป

ตางประเทศไดในชวงฤดูรอนป 2009 ขณะที่การ

ทองเที่ยวภายในประเทศฟนตัว 
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 จากที่เคยถูกมองวาเปนเร่ืองไมทันสมัยไมนาตื่นเตน จุดหมายปลายทางหลายแหงในรัสเซียที่

ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศก็สามารถดงึดดูความสนใจของ

ผูบริโภคไดเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะดานสปา และสุขภาพ การผจญภัย และการเดินทางวันหยุดที่ตนทุนต่ํา 

ธุรกิจการทองเที่ยวภายในประเทศจะมีรายไดเพิ่มข้ึนในจังหวะที่รวดเร็วข้ึนในป 2009 

 การสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศจะกระตุนการลงทุนของภาคเอกชนในการกอสราง

โรงแรม สปา และสิ่งอํานวยความสะดวกในการพักผอนทั่วรัสเซีย เน่ืองจากนักลงทุนตระหนักวา

ศักยภาพของประเทศน้ีหลากหลาย และสวนใหญเปนธรรมชาติที่ยังไมถูกทําลาย สิ่งน้ีจะชวยสราง

ความหลากหลายแกเศรษฐกิจของรัสเซียจากการพึ่งพิงนํ้ามัน โดยมูลคาการสงออกแรเช้ือเพลิง คิด

เปน 63.7% ของการสงออกในรัสเซียเมื่อ ป 2008  

 ผูบริโภคชาวรัสเซียยังมองหาทางเลือกอื่นๆ 

เพื่อวันหยุดที่มีราคาแพง เชน บอรดของวีดีโอเกมส 

เคร่ืองเลน DVD การทําสวน และอุปกรณกีฬา ชาว

รัสเซียหลายครัวเรือนเปนเจาของบานพักฤดูรอนที่อยู

นอกเมือง หรือหองพักที่เปนสิ่งดึงดูดการใชจายในชวง

ฤดูรอน ณ ที่น้ัน ซึ่งไดรับการสงเสริม 

 การหายไปของนักทองเที่ยวรัสเซียจะเกิดข้ึนใน

หลายประเทศ รวมทั้งจุดหมายปลายทางช้ันนําในป 

2008 เชน จีน คาซัคสถาน ตุรกี และยูเครน ชาวรัสเซีย

ที่เดินทางไปทองเที่ยวตุรกีลดลง 27% ในชวงไตรมาส

แรกของป 2009 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

คาดการณในอนาคต 

 อุตสาหกรรมทองเที่ยวทั่วโลกดูจะเปนภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบหนักที่สุดจากการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจในป 2009 จากการที่ครัวเรือนจํานวนมากตัดคาใชจายที่ไมจําเปนออกไป บริษัท

ตัวแทนทองเที่ยวรายเล็กๆ มีแนวโนมที่จะประสบกับความยากลําบากหรือปดตัวลง ขณะที่ผูเลนราย

ใหญในตลาดจะพุงเขาไปที่การใหขอเสนอที่มีตนทุนต่ํา เศรษฐกิจรัสเซียถูกคาดหมายวาจะหดตัวถึง 

6.0% ในป 2009 จากที่มีการเติบโต 5.8% เมื่อป 2008 

 ในป 2009 หนวยงานการทองเที่ยวแหงชาติคาดวาจํานวนชาวรัสเซียที่ทองเที่ยววันหยุด

ภายในประเทศจะเติบโต 4-6% ตอป อยางไรก็ดีการลงทุนของรัฐบาลในโครงสรางพื้นฐานดานการ

ขนสงมีความจําเปนเพื่อทําใหการทองเที่ยวภายในประเทศนาดึงดูดใจมากข้ึน ในชวงครึ่งปแรกของป 
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2009 แผนตาง ๆ ของรัฐบาลที่จะสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศถูกนํามาถกเถียงกัน รวมถึงการ

หยุดเก็บภาษีสําหรับผูที่ทองเที่ยววันหยุดในประเทศ และอัตราภาษีต่ําลงสําหรับนักลงทุนในภาคสวนน้ี 

4.  Green is the Word 

 ในขณะที่ระดับของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทั่วโลก ยังคงเพิ่มข้ึนในอัตราที่ไมเคย

เปนมากอนอุตสาหกรรมการบินไดรวมตัวกันเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยรวมมีการกําหนด

ขอตกลงระหวางสายการบิน สนามบิน และผูผลิตเคร่ืองบินเพื่อลดการปลอยกาซคารบอนฯใหเหลือ

คร่ึงหน่ึงของระดับการปลอยเมื่อป 2005 ภายในป 2050 ซึ่งไดถูกนําเสนอตอที่ประชุมสหประชาชาติ

วาดวยสภาพอากาศที่นิวยอรก เมื่อเดือนกันยายน 2009 

 แมวาวิกฤตเศรษฐกิจในป 2008 และ 2009 จะทําใหระดับการปลอยกาซคารบอนฯใน

อุตสาหกรรมการบินโดยรวมลดลง เน่ืองจากสายการบินตัดสินใจที่จะยกเลิกเสนทางบิน และลดความถ่ี

ของเที่ยวบินเพื่อปรับตัวใหสอดรับกับความตองการเดินทางที่ลดต่ําลง แตก็ยังไมสามารถลดการ

ปลอยกาซคารบอนฯไดในอัตราที่มีนัยสําคัญ 

 งานวิจัยที่ตีพิมพโดยสถาบัน IWR ของเยอรมนีเมื่อเดือน สิงหาคม 2009 ระบุวาการปลอย

กาซคารบอนฯเพิ่มข้ึน 1.94% ในป 

2008 คิดเปน 31.5 พันลานตัน 

ผูเช่ียวชาญเช่ือวาอุตสาหกรรมการบิน

ทั่ ว โ ลกมี ส วน ในการปล อยก า ซ

ประมาณ 1.94% ของทั้งหมด และจะ

กลายเปนอุตสาหกรรมรายใหญทีส่ดุที่

ปลดปลอยคารบอนฯหากยังคงเติบโต

โดยไมมีการควบคุม ที่จริงแลวการบิน

ถูกคาดหมายวามีสวนในการปลอย

กาซคารบอนฯถึงหน่ึงในสี่ของทั้งหมด 

แมวาจะประสบความสําเร็จในการลด

การปลอยกาซในป 2050 ใหอยูในระดับเดียวกับเมื่อป 2005 

 ณ เดือนกันยายน 2009 ขอเสนอที่ไดรับการสนับสนุนจาก 230 สายการบินซึ่งเปนสมาชิก

ของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) กําหนดใหลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  

สุทธิ 50% ภายในป 2050 เพื่อทําใหการเติบโตของทุกอุตสาหกรรมเปน carbon-neutral ในป 2020; 

เพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลง 1.5% ตอปในชวงทศวรรษหนา; และเพื่อเสนอแผนเขา

รวมโครงการซื้อขายคารบอนทั่วโลก (global carbon trading scheme) ตอสหประชาชาติ ภายในเดือน
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พฤศจิกายน 2010 การรับรูของผูบริโภค และผูประกอบธุรกิจในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ยังคงเติบโตอยางแข็งแกรง และยังไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งไดนําโครงการ carbon 

emission trading scheme มาใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2005 ซึ่งมีเปาหมายลดการปลอยกาซจากบริษัท

ตางๆ ในทุกภาคสวนของ 25 ประเทศในยุโรป ในชวงปลายป 2008 สหภาพยุโรปตัดสินใจที่จะรวม

ภาคการบินในโครงการน้ี ในป 2012 โดยมีเปาหมายที่จะลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงได 

3% ภายในป 2012 และ 5% ในป 2013 สายการบินเกือบ 4,000สาย และสายการบินเชาเหมาลําที่

ทําการบินไปยังสหภาพยุโรปเปนเปาหมายของระเบียบน้ี แมวาจํานวนจะมีการปรับเปลี่ยนเปนรายป 

ผูบริโภคตระหนักมากข้ึนถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม และตั้งใจที่จะจายเงินเพิ่มข้ึนสําหรับการบริการที่

สอดคลองกับมาตรฐานการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

นัยสําคัญสําหรับการเดินทาง 

 การเปลี่ยนแปลงที่มีการ

วางแผนไวเพื่อนํามาใชในระดับ

เหนือกว าชาติ จะมีผลตอการ

เ ดิ นท า ง  แล ะ อุ ต ส าหกรรม

ท อง เที่ ย ว  แล ะส ง เ ส ริมการ

เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ ซึ่ง

กอให เกิดเทคนิคการบินใหมๆ 

และพัฒนาระบบการควบคุม

ก า ร จ ร า จ ร ท า ง อ า ก า ศ 

ตัวอยางเชน มีการทดสอบระบบ

ใหมีการเลือกเสนทางสําหรับ

เคร่ืองบิน ซึ่งเปนความพยายามที่จะทําใหการเดินทางทางอากาศมีความเปนมิตรกับระบบนิเวศมากข้ึน 

 เสี ยงสนับสนุนตอความพยายามเพื่ อ รักษาสิ่ งแวดลอมควรเกิด ข้ึนบนฐานของ

ภาคอุตสาหกรรมมิใชประเทศที่อุตสาหกรรมใหญๆ ซึ่งกอมลพิษ เชนอุตสาหกรรมนํ้ามัน และ

เหล็กกลามีสวนในการปลอยกาซคารบอนฯสูโลกในปริมาณมาก ดังน้ันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

การเดินทางจะกําหนดกฎระเบียบผานระดับเปาหมายนานาชาติ เพื่อสรางความมั่นใจถึงพื้นฐานการ  

ปลอยคารบอนฯสําหรับทุกสายการบิน 

 กฎระเบียบที่เขมงวดมากขึ้น เร่ืองการปลอยคารบอนฯ ถูกคาดหมายวาจะนําความกดดันทาง

การเงินมาใหกับภาคการบิน จํากัดศักยภาพการเติบโตของสายการบินตางๆ ที่ไดรับความเดือดรอน
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จากราคาเช้ือเพลิงที่สูงข้ึน และวิกฤตการเงินโลก สายการบินตนทุนต่ําคาดวาจะไดรับผลกระทบอยาง

จริงจัง ขณะที่ราคาจะถูกบีบใหสูงข้ึน ทําใหผูโดยสารตองมองหาการเดินทางรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปน

ทางเลือก 

 จํานวนเคร่ืองบินแบบประหยัดเช้ือเพลิงเพิ่มมากข้ึนในฝูงบินของสายการบินใหญๆ และความ

ตองการเทคโนโลยีสีเขียวจะเปลี่ยนกลยุทธความรับผิดชอบขององคกร และจํากัดการทําลาย

สิ่งแวดลอม บริษัทที่นํานโยบาย “สีเขียว” มาใชเปนแหงแรกถูกคาดหมายวาจะไดสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากผูบริโภคจํานวนมากขึ้นที่ตั้งใจจะจายเงินเพิ่มข้ึนเพื่อมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม 

 ภาษีที่เพิ่มข้ึนในคาบัตรโดยสารเคร่ืองบินแสดงถึงความกังวลที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรม

การเดินทาง ซึ่งเห็นไดวาเปนเคร่ืองยับยั้งการเดินทางขาออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะไกล ในเดือน

พฤศจิกายน 2009 การข้ึนคาธรรมเนียม Air Passenger Duty (APD) ในสหราชอาณาจักรจะมีผลบังคับ

ใช และคา APD ที่สูงข้ึนจะนําไปสูการเก็บเงินเพิ่มจากผูโดยสาร โดยมีภาษี 4 ประเภท ข้ึนอยูกับจุดหมาย

ปลายทาง 

5.  โรงแรมในเครือ NH และ Hesperia รวมมือกันในสเปน 

 ธุรกิจโรงแรมเครือ NH ของสเปน ได

ประกาศซื้อกิจการการบริหารโรงแรม 7,786 

ห อง ใน  51  โ รงแรมของ เค รือ  Hesperia 

ขณะเดียวกัน Hesperia จะรวมอยูใน

คณะกรรมการบริหารของ NH Hoteles ซึ่ง NH 

เปนเครือโรงแรมที่ใหญเปนอันดับ 3 ในยุโรป มี

โรงแรมในเครือ 349 แหง ดวยจํานวนหองพัก 

52,676 หองใน 22 ประเทศในยุโรป อเมริกา 

และแอฟริกา และยังมีโครงการเปดโรงแรมใหม

อีก 54 แหง มีจํานวนหองพัก 8,000 หองที่

อยูระหวางการกอสราง 

 ขอตกลงน้ีจะกอใหเกิดกลุมโรงแรมท่ี

ใหญที่สุดของสเปนในสวนของเมืองใหญ โดย 

NH Hoteles  จะเพิ่มจํานวนโรงแรมที่เปด

ดําเนินการเปน 400 แหง มีจํานวนหองพักรวม 60,579 หอง และมีโรงแรมตั้งอยูเพิ่มข้ึนอีก 2 

ประเทศคือ เวเนซูเอลา และอันดอรรา 
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 จากแถลงการณรวมที่วา “การทําธุรกรรมน้ีจะทําใหเกิดการรวมพลังที่สําคัญทั้งในระดับของ

รายได และการใชจาย ยังผลให NH Hoteles มีความสามารถในการแขงขันมากข้ึน” เปาหมายของ

ขอตกลงน้ีเพื่อทําใหธุรกิจการจัดการของโรงแรมม่ันคงข้ึนทั้งสองฝาย และเพื่อประโยชนสูงสุดผานการ

บริหารจัดการรวมกันของทุกโรงแรมตลอดจนแสวงหาประโยชนจากกลยุทธทางธุรกิจของทั้ง NH และ 

Hesperia ภายใตขอตกลงน้ีผูถือหุนของ NH จะไดรับการเชิญใหขยายสิทธ์ิในการออกเสียงจาก 10% 

เปน 20% และเพื่อลดองคประชุมลง 51% เพื่อปรับปรุงขอจํากัดน้ี 

 NH ไดเสริมความเขมแข็งของกลยุทธเพื่อเปนผูนําในตลาดยุโรปในภาคของที่พักในเมือง และ

ขยายที่ตั้งของโรงแรมทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ โดยไมตองลงทุนมากมายเน่ืองจากไดถือ

สิทธ์ิในการบริหารจัดการโรงแรมในเครือ Hesperia โดยไมตองซื้อหรือเชาพื้นที่ 

 ยิ่งกวาน้ัน การเขามาของ Hesperia ซึ่งไดซื้อหุนของเครือโรงแรมไว 25% เมื่อเดือนกรกฎาคม 

ในฐานะของกรรมการบริหารของ NH Hoteles ก็จะเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุน 

 ขอตกลงการควบรวมกิจการของเครือโรงแรมท้ังสองเกิดข้ึนหลังจาก NH ไดประกาศวาผล

การดําเนินงานในชวง 6 เดือนแรกของป 2009 ขาดทุนสุทธิ 41 ลานยูโร โดยมีรายไดลดลง 21% เมื่อ

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2008 บริษัทยังประสบกับการลดลงของอัตราการเขาพักถึง 14% 

ราคาตกลงถึง 10% และ Rev PAR (Revenue Per Available Room) ก็ลดลง 22% ในชวงเวลาเดียวกัน 

 ขอตกลงน้ีถูกมองวาเปนมาตรการเรงดวนของทั้งสองเครือโรงแรม ซึ่งมีเปาหมายในกลุม 4 

ดาว และ 5 ดาว และพึ่งพิงการเขาพักของภาคธุรกิจอยางมาก ซึ่งในปที่ผานมาก็มีจํานวนลดลงอยาง

ฮวบฮาบ 

 น่ีเปนการเคลื่อนไหวคร้ังแรกสูการสรางความแข็งแกรงในภาคการโรงแรมของสเปน ซึ่งไดรับ

ผลกระทบอยางหนักจากวิกฤตทางการเงินที่เกิดข้ึน และดูเหมือนวาจะมีขอบเขตที่มีนัยสําคัญสําหรับ

การเติบโตในการควบรวมระหวางเครือโรงแรมเพื่อสรางพลังรวมที่สําคัญในบรรยากาศทางเศรษฐกิจ
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กระแสการเดินทางทองเที่ยวจากการวเิคราะหของ FutureBrand
1
 

                    

โศรยา  หอมช่ืน
2 
 

  FutureBrand ไดติดตามกระแสการเดินทาง และการทองเที่ยว และพบวากระแสที่เร่ิมกอตัว 

และจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคตมีสาระสําคัญที่ตองคํานึงถึง 3 เร่ืองคือ คุณคา (value) การวางแผน 

(planning) และความดั้งเดิม (authenticity)  
 

• การกําหนดกรอบความคิดในเร่ืองที่เนนดานคุณคา (A Value-oriented Mindset)   

 

 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป 2009 ไดสนับสนุนวิธีคิดที่ขับเคลื่อนดวยการเงิน ซึ่งมีอิทธิพลตอ

การวางแผนการเดินทาง และเปนแรงบันดาลใจในการสรางสินคา หรือผลิตภัณฑใหมๆ ที่นาสนใจ 

แมวาภายใตสิ่งทั้งหลายที่เกิดข้ึน แนวคิดที่แทจริงของคุณคาที่เนนความเรียบงาย (More for less) 

ยังคงเฟองฟูตอไป 

 

- สิทธิของประชาชนในการไดรับขอตกลงที่ดี (The people’s right to good deal) 

                       

ไมวาผูบริโภคจะมีความสามารถ

ใชจายในชวงเวลาวันหยุดในแบบใด คน

เหลาน้ันก็คาดหวังวาจะสามารถตอรอง

ได และผูใหบริการการเดินทาง และที่พัก

ตางๆ ก็จะตอบสนองโดยการใหสวนลด

มาก ข้ึน  สายการบินลดราคาบัตร

โดยสารอยางฮวบฮาบ และโรงแรมต้ังแต 

2  ดาว ถึง  5  ดาว  ก็ เ สนอส วนลด 

แพ็คเกจ หรือไฟลทเครดิต เพื่อลอใจนัก

เดินทางที่ไมไดตั้งใจจะใชจาย หากไมรูสึก

วาเขาไดรับ  ขอตกลงที่ดี มีผลสํารวจ

โอกาสช่ัวคราวของการลงทุนในบรรยากาศการเดินทางที่ออนแอมากข้ึน ซึ่งสภาพการณเชนน้ีไมอาจ

กอใหเกิดการเปลี่ยนถายอํานาจอยางถาวร 

 

 

 

 

                                          
1
 บริษัทที่ปรึกษาดานแบรนดซึ่งมีสํานักงานอยูใน 24 ประเทศทั่วโลก 

2 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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- มาตรการในการเดินทางของนักเศรษฐศาสตร (The economist’s approach to travel) 

  

เศรษฐกิจในปจจุบันมีแนวคิดมากมายเหมือนการวิเคราะหดานการเงิน การตั้งคําถาม เชน 

แหลงทองเที่ยวหรืออสังหาริมทรัพยใดที่ราคาตก? ฉันจะหาซื้อบานพักตากอากาศที่จะมีราคาสูงข้ึน

ไดที่ไหน? และที่ไหนที่ไดเปรียบอัตราแลกเปล่ียน? แนชัดวาคนจํานวนมากถือวาการซื้อเก่ียวกับ

วันหยุดพักผอนเหมือนเปนการลงทุน ทัศนคติเชนน้ีตองการแรงงานคนจํานวนมาก เชนในการเฝาดู

ดัชนีอสังหาริมทรัพย การติดตามขาวคราวของบริษัทเพื่อหาประโยชนจากการขายสินคาลดราคา 

ที่มาพรอมกับการขยายอาณาเขต และการเฝาระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียไมลสะสมในการ

เดินทางโดยเคร่ืองบิน ไปกับการควบรวมกิจการ พฤติกรรมที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเหลาน้ี

จะกําหนดรูปแบบการตัดสินใจในวิธีการที่ใชไดนาน 

 

- การสรางคุณคาใหม (Value reinvented) 

  

นักเดินทางจํานวนมากไดพัฒนารสนิยมที่มองการณไกลในชวงที่บูม ซึ่งชวยใหสามารถ

หาทางออกไดนอกเหนือจากการใชบริการโรงแรม 2 ดาวแบบเดิมๆ เพื่อประหยัดคาใชจายในการ

ทองเที่ยววันหยุด บางคนใชวิธีซื้อพาหนะเพื่อการนันทนาการ  RVs (Recreation Vehicles) และนํา  
อาหารและที่พักไปดวยขณะเดินทาง 

บางคนประหยัดเพื่ออวดความมั่งมี 

โดยเดินทางกับสายการบินตนทุนต่ํา 

แตใชจายในกิจกรรมระดับเฟรสทคลาส

เมื่อมาถึงแหลงทองเที่ยว บางคนก็ยัง

มองหาที่พักแบบประหยัด แตมีรสนิยม

สูง และภาคอุตสาหกรรมก็ตอบสนอง

ผูบริโภคเหลาน้ีดวยนวัตกรรมดาน

อสังหาริมทรัพย เชน Yotels ภายใน

อาคารผูโดยสารของสนามบิน สคิโพล 

และสนามบิน ฮีโทรว (โรงแรมแคปซูลที่

เสนอความสนุกสนานบนพื้นที่ 7 ตารางเมตรที่คุณสามารถพบไดในโรงแรม 4 ดาวสวนใหญ) และ 

the Jane Hotel ในนิวยอรก (เปนบรรยากาศแบบ trendy bar แตไมมีหองสุขาในหองพัก) 

 

• ทัศนคติในการวางแผนการเดินทาง ( Attitudes Toward Travel Planning) 

 ความชอบของนักเดินทางในปจจุบันแบงออกเปนกลุมที่นิยมการเดินทางแบบไมตองมีการ

วางแผนลวงหนา และกลุมที่ชอบการจัดเตรียมการอยางรอบคอบ การทองเที่ยววันหยุดแบบ

ปจจุบันทันดวนบางคร้ังเปนการฉลองเสรีภาพที่เทคโนโลยีนํามาสูเรา แตวิถีชีวิตในปจจุบันมักจะ

กําหนดวาการเตรียมการลวงหนาน้ันจําเปนเพื่อใหไดรับประสบการณเดินทางที่มีความหมายมาก

ที่สุด 
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- การเดินทางที่ “ตองไป”  ( Must – Do Travel) 

 

แมแตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ผูคนก็ยังเดินทางโดยมีเปาหมายที่กิจกรรมหรือการจัดงานที่ไม

สามารถเลื่อนออกไปได การไปจัดงานแตงงานในจุดหมายทางการทองเที่ยว (destination wedding) 

เปนกลุมตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในประเภทน้ี และในป 2009 ผูเขาชมงาน Kentuckey Derby 

ลดลงเพียง 2.7% จากป 2008 ที่มีคนรวมงานมากที่สุดเปนอันดับ 2 ที่เคยจัดมา ทั้งๆ ที่เปนชวง

วิกฤตเศรษฐกิจ ความปจจุบันทันดวนในการเดินทางของผูที่มีเวลาทองเที่ยวจํากัดขยายจากการ

ทองเที่ยววันหยุด โดยมีงานเทศกาลตางๆ เปนแรงขับ ซึ่งเกิดข้ึนในนาทีสุดทาย (เชน การไปดูการ

แขงขันซูเปอรโบวลเพื่อเชียรทีมทองถ่ินของตน) ไปสูการหาประสบการณคร้ังหน่ึงในชีวิตอยาง

แทจริง (เชนการไปรวมงานแตงงานของเพื่อนสนิท หรือการแบกเปทองเที่ยวชวง gap – year) 

 

- การทองเที่ยววันหยุดแบบก่ึงถาวร (Semi permanent Vacations) 

 

ในประเทศที่มีการจายคาจางในวันที่หยุดงานมีระยะสั้น และวันทํางานมักจะลวงล้ําเขามา บาง

คนจะเลือกวางแผนเดินทางมากกวาเพียง 3 สัปดาหตอป โดยอาจมีทั้งแบบที่ตองการแขวนรูปแบบ

การใชชีวิตตามปกติไวกอนช่ัวคราว (เชน การสอนหนังสือในตางประเทศชวงที่วางงาน หรือการรับ

การสนับสนุนของบริษัทใหหยุดงานชวงเศรษฐกิจชะลอตัว) เพื่อยึดเอาการทองเที่ยวเปนรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต (ทํางานจากชายหาด, การทําตัวก่ึงเกษียณ และการแบกเปเที่ยวแบบคลาสิค) 

 

- Open Road Trips 

 

ราคากาซที่ต่ําลง และอัตราการวางงานที่สูงข้ึนในจุดหมายทางการทองเที่ยวหลายแหงทั่ว

โลก กอรปกับเทคโนโลยีที่เขาถึงไดอยางกวางขวาง เชน อุปกรณ GPS และโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําให

การเดินทางงายข้ึน โดยไมตองมีกําหนดการลวงหนา น่ีคือคําตอบของคนรุนใหมในเร่ืองการนําทาง

ดวยอุปกรณที่บงช้ีสถานที่ทองเที่ยวที่อยูใกลเคียง โรงแรม รานอาหาร สภาพการจราจร และหองนํ้า 

นักทองเที่ยวสามารถออกแบบการเดินทางไดในขณะเดินทาง โดยไมจําเปนตองจองลวงหนา 

 

• ความลึกลับของความแทจริง (The Mystery of Authenticity) 

 ความสําคัญของความเปนของแทสําหรับนักทองเที่ยวน้ัน เปนเร่ืองที่รูกันดีวาเปนตัว

ขับเคลื่อนสําคัญในการเลือกจุดหมายปลายทาง แตทัศนคติที่หลากหลาย และคํานิยามที่แตกตางกัน

ของความคิด หมายถึงบางประเทศเจริญข้ึนทั้งๆ ที่ ถูกตีตราวาขาดความแทจริง ขณะที่

ประสบการณเดินทาง บางคร้ังก็ไดสรางแนวคิดใหมข้ึน 

 

- Synthetic Destinations 

 

จุดหมายทางการทองเที่ยวที่เปนที่นิยมมากที่สุดในเร่ืองความคลาสสิคของอดีต คือ สถานที่ 

เชน ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี และอียิปต ซึ่งมีความรํ่ารวยดวยอนุสรณสถานตางๆ ที่เปน
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ประจักษพยานของประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอันยาวนานนับพันป  เมืองและประเทศที่เปนดาวรุง

ของอนาคตอาจเกิดจากการวางแผน

ที่รอบคอบมากข้ึน  เจาหนาที่ของรัฐ 

และผูนําทางธุรกิจใชจายเงินมากมาย

เพื่อครอบครองสวนแบงตลาดการ

ทองเที่ยวของโลก โดยไดนําเงินมา

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน สรางสิ่ง

ดึงดูดใจที่เปนเอกลักษณ และสราง

เร่ืองราวเก่ียวกับแบรนดใหเช่ือมโยง

กับประเทศของตน เพื่อใหมีอํานาจใน

การดึงดูดทั้งนักทองเที่ยวและนัก

ลงทุน ตัวอยางของการดําเนินการ

เหลาน้ี เชน ในตะวันออกกลาง สหรัฐ

อาหรับเอมิ เรตสมีการสรางเกาะ

ข้ึนมากลางเมือง มีการทําสกีสโลปในอาคาร และเกาะ Saadiyat ที่มีสถาปตยกรรมที่โดดเดน ตลอดจน

พิพิธภัณฑศิลปะอิสลามของกาตาร ผูบุกเบิกเทคนิคในการสรางสถานที่ดึงดูดแลวนักทองเที่ยวก็จะ

มา ยังรวมถึงลาสเวกัส และสิงคโปร 

 

- Fauxthentic Travel 

 

ประชาชนที่ปรารถณาประสบการณการเดินทางที่จริงแทแตไมอยากไปเปอนฝุน เลือกที่จะใช

บริการนําเที่ยวและโรงแรมประเภท “Fauxauthentic“ หรือของที่ทํามาเลียนแบบ นัยหน่ึงก็คือ แหลง

ทองเที่ยวที่เสนอประสบการณทางวัฒนธรรมที่ถอดแบบมาจากสถานที่อื่นที่หางไกล เชน วัดของ

ชาวมายันที่แอตแลนติส เกาะพาราไดส และการน่ังเรือกอนโดลาที่ The Venetian หรือลาสเวกัส สวน

อีกนัยหน่ึงก็คือ สถานที่อยางเชน Molori Safari Lodge ในแอฟริกาใต และลองจิจูด 131 ของ

ออสเตรเลีย ที่ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเสแสรง ทําเปนสมบุกสมบันขณะที่พักอยูในเตนทระดับ 5 ดาว 

ที่มีการออกแบบตกแตงดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองเสียง

ระดับไฮเอนด และสวิตชขางเตียงที่ เอาไวใชเปดมานบังตาเพื่อชมทิวทัศนยามอาทิตยอัสดง 

นักทองเที่ยวเหลาน้ีไดรับรสชาติที่แทจริงของจุดหมายปลายทางทองเที่ยวผานมัคคุเทศกที่มีความรู

ซึ่งอธิบายเร่ืองของสัตวปาตางๆ หรือภาพเหตุการณบนทองถนนขณะที่เดินทางผาน แมวาจะโดย

การน่ังรถขับเคลื่อนสี่ลอสุดหรู 

 

- อัญมณีของวันพรุงน้ีที่ซุกซอนอยู (Tomorrow’s hidden jewel) 

 

นักเดินทางบางคนจะเดินทางเพื่อคนหาสิ่งใหมอยูเสมอ เปดเผยแหลงชุมชนทองถ่ินที่คอนขาง

จะปลอดนักทองเที่ยว กิจกรรมที่วางแผนไว และแพ็คเกจทัวร ขณะที่แหลงทองเที่ยวของวันวานที่อยู

นอกแผนการเดินทาง กาวเขาสูอาณาจักรของสถานที่ยอดนิยมตลอดกาล (เชน สาธารณรัฐเช็ก 
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ประเทศไทย และโครเอเชีย) จุดหมายที่ยังใหมและไมถูกทําลายกลายเปนที่ที่เขาถึงไดงาย และเปนที่

นิยมในหมูนักทองเที่ยว สถานที่ตอไปที่คาดวาจะเขาสูจอเรดารของผูที่คนหาความจริงแทดั้งเดิม เชน 

อาเซอรไบจัน กานา  และคาบสมุทรบอลขาน 

 

- อูอารยธรรม (Cradles of Civilization) 

 

แมวานักเดินทางจํานวนมากกระหายท่ีจะเขาใจ

อดีตที่มีรวมกันของผูคน แตเร่ืองของการรักษาความ

ปลอดภัยก็เปนประเด็นสําคัญ ณ สถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรมากที่สุดในโลก พื้นที่  อุดมสมบูรณรูป

เสี้ยวพระจันทร (The Fertile Crescent) ในอิรัก หุบเขา

อินดัสในปากีสถาน และอาณาจักรโบราณของมาลีและ

ซองไฮ หรือช่ือในปจจุบันคือ มาลีและไนเจอร ตาง

กําลังรอคอยการสงเสริมดานการทองเที่ยว เน่ืองจาก

พื้นที่โซนรอนเหลาน้ี เร่ิมมีความปลอดภัยสําหรับผูมา

เยือนไมวาจะเปนดานการรับรูหรือในความเปนจริง 
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Future Trends Tourism and Country Branding 

 

Future Brand ไดนําเสนอแนวโนมทีส่ําคัญ 10 ประการซึ่งมีนัยสําคัญตอการทองเที่ยวและการสรางแบรนดของประเทศ ตามการ

คาดการณของนักวิเคราะหอนาคตชื่อดัง Mr.Richard  Watson  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

แนวโนม คําอธิบาย นัยสําคัญ 

FEAR & LOATHING 

(ความหวาดกลัวและรังเกียจ) 

เราอยูในโลกยุคใหมแหงความวิตกกังวล เกี่ยวกับเรื่อง

งาน บาน การออมเงิน และเรื่องของโลก เปนความรูสึก

ทั่วไปทีว่าโลกนี้หมุนไปอยางไมอาจควบคุมได 

ความกลัวเปนตัวกระตุนใหเกิดการตอบสนองแบบที่

เรียกวา fight- flight  เปนโอกาสที่คนจะหลีกหนีจาก

ความเครียดความกังวล ไปพักผอนในจุดหมาย

ปลายทางตางๆ และการเดินทางโดยเรือสําราญมี

บริการเต็มรูปแบบ 

DE-LEVERAGING 

(ขาดอํานาจเพิ่มผลทางการเงิน) 

กฎระเบียบที่เครงครัดมากขึ้นและความไมแนนอนที่

เพิ่มขึ้นจะทําใหคนลดความมั่นใจในเรื่องของหนี้สิน

การเงิน ซึ่งอาจหมายถึงเปนยุคของการประหยัดและ

ชะลอการใหรางวัลแกตนเอง 

คาดวานักทองเที่ยวจะเดินทางระยะใกล มีคาใชจายไม

สูงเปนการเดินทางในภูมิภาคหรือในทองถิ่น เพื่อ

ประหยัดเงินไวสําหรับการเดินทางตามความฝนที่ใช

ระยะเวลานานกวา ประเทศที่มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี

อยูแลวจะไดรับอานิสงสเนื่องจากหลายประเทศชะลอ

การพัฒนา 

BACK TO BASICS 

(คืนสูสามัญ) 

ความเรียบงาย ความโปรงใสและสินคาที่ไมมีกลไกซบัซอน

เกินไป (over-engineered) เปนสิ่งที่คนตองการ ความไม

แนนอนขับเคลื่อนผูคนไปสูสิ่งทีพ่วกเขารูจักเขาใจและไวใจ

ประเทศเล็กๆ ที่มีความเรียบงาย ไมซับซอน มี

วัฒนธรรมทีเ่ปนของแทดัง้เดิม และผูคนทองถิ่นที่เปน

มิตรจะอยูในความสนใจของนักทองเทีย่ว  
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แนวโนม คําอธิบาย นัยสําคัญ 

DIGITAL DIETS 

(ลดการสื่อสารผานระบบดิจิตอล) 

ผูคนจะจมอยูกับขอมูลและเริ่มรูสึกตองการที่จะติดตอกับ

คนอื่นนอยลง ซึ่งอาจหมายถึงการตัดขาดความสมัพนัธ

ทาง social network หรือการหาทางหยุดใชการสื่อสาร

ออนไลน 

เปนโอกาสสําหรับแหลงทองเที่ยวที่เปน off-the- 

beaten- track ในการนําเสนอสถานที่ที่เปนเหมือน

โอเอซิสเพื่อหลีกหนีจากชีวิตที่เต็มไปดวยขอมูล

ขาวสาร ไมวาจะเปนสปาระดับไฮเอนด หรือการลอง

แพในสถานที่ที่หางไกล คนจะหาทางออกเพื่อมี

ความสุขกับความสัมพันธที่แทจริงกับครอบครัว 

เพื่อนฝูง หรือ ประสบการณตางๆ 

ENOUGHISM 

(ลัทธิพอเพียง) 

การเตือนที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวการณของโลกและ

อิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม ทําใหคนเริ่ม switch off 

หาทางที่จะกลับมาสูชีวิตทีเ่รียบงายและเปนสุข 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเพือ่บําเพ็ญ

ประโยชน การใชวันหยุดกับครอบครัว และการ

ทองเที่ยวเพื่อหาประสบการณจะเติบโตขึ้นเนื่องจาก

เปนแนวทางสําหรับผูคนในการสงเสริมคุณภาพชีวติ

ผานวิธีการที่ไมยดึตดิกับวตัถุ 

IMBY’S 

(ในสวนหลังบาน – การหา

ความสุขจากสิ่งใกลตัว) 

“In My Back Yard” เปนปฏิกิริยาเพื่อขจัดสิ่งลวงตา

เกี่ยวกับโลกาภิวัตน รักษาสิ่งที่เปนของทองถิ่นไมวาจะ

เปนผลผลิตหรือธุรกิจใหอยูในทองถิ่นชวยใหผูคนรูสึกวา

สามารถควบคุมไดมากขึ้น 

สถานที่แปลกใหมทั่วโลกอาจพบกับความยากลําบาก

ในการดึงดูดผูคนที่รูสึกถึงแรงดึงดดูของความเปน

ทองถิ่น สําหรับคนเหลานี้ การทองเที่ยวภายใน 

ประเทศ หรือภายในภูมิภาคที่ใชเวลาสั้นเพื่อหา

ประสบการณในสถานที่ใกลๆเปนสิ่งทีด่ึงดดูใจ

มากกวา 

SERIOUSNESS 

(ความเครงเครียด) 

ในชวงเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจมีคําตอบอยูสองอยางคือ 

จะฝงหัวไวในทรายหรือจะหาลูทางวามอีะไรทีด่ําเนินตอไป

ได สําหรับหลายคนประเด็นนี้จะหมายถึงการหันไปหา

แหลงขอมลูทีจ่ริงจังมากขึ้น 

ในอนาคตอันใกลอาจหมายถึงการลดความสําคัญลง

ของ social media ในฐานะของแหลงขอมลูดานสถานที่

ทองเที่ยว โดยจะกลับไปสูแหลงขอมลูจากผูเชี่ยวชาญ  

ความสนใจทีจ่ะไปเยือนสถานที่ที่มีความเครงเครียด

เชน องคการสหประชาชาติ หรือ กรุงเฮกอาจเกิดขึ้น  
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แนวโนม คําอธิบาย นัยสําคัญ 

THE HUMAN BRAIN 

(สมองของมนุษย) 

ดวยการกระตุนประสาทอยูเสมอทําใหสมองเรารอนขึ้น 

ขณะที่นัยสําคัญสวนใหญเกี่ยวของกับเทคโนโลยทีางการ

แพทย ก็ยังมนีัยสําคัญในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมาก 

ในอนาคตระยะไกลจะมีการเชื่อมตอโดยตรงของระบบ

ดิจิตอลกับสมองและในระยะอันใกลความจริงที่เพิม่ขึ้น

จะใหวิธีการเพื่อสนับสนุนประสบการณของผูเยี่ยม

เยือนในแหลงทองเที่ยว มกีารบอกเลาเรื่องราวจาก

จินตนาการและความหมายของสิ่งตางๆ เมื่อได

มองเห็นสิ่งเหลานั้น 

ECO-WARS 

(สงครามดานสิ่งแวดลอม) 

ภาวะโลกรอนเปนประเด็นใหญที่แบงผูคนที่คลั่งไคลเปน

สองขั้ว ความซับซอนของการโตแยงระหวางสองกลุมทํา

ใหคนสวนใหญที่ยืนอยูตรงกลางยังไมเขาใจและไมมขีอมูล

เกี่ยวกับสิ่งทีพ่วกเขากําลังสงสัยซึ่งกําลงัเกิดขึ้น 

โครงการ carbon offset ที่มปีระสิทธิภาพและรีสอรทที่

สรางและมีการจัดการอยางยั่งยืนจะเปนที่ตองการ

มากขึ้น การบริการตางๆจะเกิดขึ้นเพื่อชวยใหผูที่

ปรารถนาจะเดินทางอยางรับผิดชอบมทีางเลือกที่

เหมาะสม 

FEAR OF THE UNKNOWN 

(ความกลัวในสิ่งทีไ่มรู) 

คนจะตระหนักมากขึ้นวาอนาคตเปนสิ่งที่ไมสามารถลวงรู

ได สิ่งที่จะเกดิขึ้นตอไปเกือบจะเปนทั้งสิ่งที่คาดมายไวและ

สิ่งทีไ่มไดคาดหมายไว ซึ่งนําไปสูความไมแนนอนและความ

วิตกกังวล 

คนมีแนวโนมที่จะควบคุมสิง่ที่สามารถควบคุมได ซึ่ง

จะทําใหเกิดความยากลําบากสําหรับแหลงทองเที่ยว 

โรงแรม รีสอรท หรือจุดหมายปลายทางใหมที่มีคน

เดินทางไปนอย คนไมสามารถควบคุมอนาคตไดแต

สามารถรับรองผลทีอ่าจเกิดขึ้นไดโดยการเลือก

ทดลองทําและความจริง 

   
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

บรรณานุกรม 

www.futurebrand.com/cbi/download  
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สรุปสาระสําคัญจากการสัมมนาภายใตโครงการ 

กรุงเทพฯ เมืองสรางสรรค (Bangkok Creative City Skills Mapping) 

วันจันทรท่ี 30 พฤศจิกายน และวันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 

(ตอนท่ี 1) 

 

โศรยา  หอมช่ืน
1
 

เบญจรัตน  มรรยาทออน
2
 

 การสัมมนาภายใตโครงการ กรุงเทพฯ เมืองสรางสรรค จัดข้ึนโดยศูนยสรางสรรคงาน

ออกแบบ โดยไดเชิญผูกําหนดนโยบายและผูนําทางความคิด ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาเมือง

สรางสรรคทั้งในและตางประเทศรวมระดมความคิด และแลกเปลี่ยนมุมมอง ณ โรงแรมพลาซา     

แอทธินี โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก 

1. การสัมมนาวิชาการหัวขอ “ความพรอมของกรุงเทพฯ  กอนเขาสู เมือง

สรางสรรค” โดยมีวิทยากรผูรวมสัมมนาไดแก  

- คุณสมศักดิ์ จันทวัฒนา ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานคร – แผนพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ 

- คุณสรพงศ  ไพฑูรยพงษ หัวหนากลุมพัฒนาระบบการขนสงในเขตเมืองสํานักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร – ระบบการขนสงเพื่อเมืองสรางสรรค 

                                                            

1
 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

2 หัวหนางานวิจัย กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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- คุณอติรุฒม  โตทวีแสนสุข กรรมการผูจัดการ คอนเวอรเจนซ และกรรมการผูจัดการ

กลุมลูกคาธุรกิจ บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) – การลงทุนระบบสาธารณูปโภคเพื่อการ

เช่ือมตอกับโลก 

- คุณกรุณา  เดชาติวงศ ณ อยุธยา หัวหนางานกิจกรรมนานาชาติ กองสรางสรรค

กิจกรรม ฝายกิจกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย – แผนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

- คุณกิตติรัตน  ปติพานิช ผูอํานวยการฝายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสรางสรรค  

ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 

(TCDC) – แผนการเตรียม

ความพรอมของคนในดานการ

ทําธุรกิจสรางสรรคและการ

ออกแบบ 

ดําเนินรายการโดย 

คุ ณ ไ ช ย ย ง  รั ต น อั ง กู ร 

บรรณาธิการบริหารนิตยสาร 

Wallpaper* ฉบับภาษาไทย  

สาระ สํ าคัญจาก

การสัมมนาในหัวขอมีดังนี้ 

- ธุรกิจเชิงสรางสรรค กอใหเกิดผลตอบแทนสูงกวาธุรกิจ mass ปกติ เราจึงควรทบทวน

สิ่งที่เราขาด ตองพัฒนาสินคา และบริการใหมีคุณภาพไดมาตรฐานโลกและแตกตาง รวมทั้งตอง

สรางเครือขาย ความรู และเทคโนโลยี 

- ในสวนของรัฐบาลควรพิจารณามาตรการทางภาษี สิทธิในการอาศัยอยูในประเทศไทย

และการลงทุน ทั้งน้ีเมืองสรางสรรคจะแตกตางจากหนาตาของเมืองทางการทองเที่ยว แตตองอาศัย

ฐานความรู ภูมิปญญาที่เรามี ที่เราเปน เพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถ มีความคิดสรางสรรคเขามา

อยู ทําใหเมืองเคลื่อนตัวไปได โดยสมบัติที่สําคัญคือ ความคิดของคนเหลาน้ันที่อาศัยและลงทุนอยูใน

เมือง 
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- เมืองสรางสรรคเปนสถานที่ที่ เปดใหคนเขามาเรียนรู แสดงความคิดเห็น สราง

นวัตกรรมใหมในการทําอาชีพตางๆ เชน เสิ่นเจิ้น เปลี่ยนตัวเองเปน City of Design เปนเมืองที่ทํางาน

เชิงสรางสรรคแซงหนาปกก่ิง และเซี่ยงไฮ 

- เมืองในมุมของกายภาพ 

จ ะต อ ง เ น น ใ นด า นก าร จั ดก าร

สิ่งแวดลอม ในมุมของคนจะตองมี

ความเปนอยูที่ดี สําหรับกรุงเทพฯ มี

เ ป าหมายที่  3G ไ ด แ ก  Gateway, 

Green และ Good life โดยมี  ความ

เคลื่อนไหว 5 เร่ืองที่ตองดําเนินการ 

หรือ 5 big moves ไดแก 

1. Bangkok Metropolitan Region คือการสรางกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนเน้ือเดียวกัน 

2. Knowledge Based Economy คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาการศึกษาตั้งแต

ข้ันพื้นฐาน จนถึงข้ันมหาวิทยาลัย เปนการสอนเชิงวิจัย 

3. เสริมสรางกรุงเทพฯ ใหมีเสนห นาอยู มีวัฒนธรรมที่นาสนใจ 

4. ประชาชนอยูดีมีความสุข เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมืองนาอยู 

5. บริหารจัดการเพื่อเปนองคกรตนแบบการบริหารแบบมหานคร 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีแผนกาวสูการเปนมหานครแหงภูมิภาคดวย 

- ในประเด็นดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ทางบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มี

ปรัชญาในการทํางาน คือ การทําใหคนไทยเขาถึงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยี โดยมีการผลักดัน 3 

สวน คือ 

1. ความพรอม กอใหเกิดการเขาถึง หรือการทําโครงสรางพื้นฐานในการเขาถึงเทคโนโลยี 

2. จะสรางมูลคาเพิ่มไดอยางไร 

3. นวัตกรรมที่จะมาตอบโจทยความคิดสรางสรรค 

ทั้งน้ี หากไมมีองคความรูก็ไมสามารถตอยอดได โดยที่ผานมาการพัฒนาอินเตอรเน็ตเปน

การพัฒนาที่ชัดเจนและเปนประโยชนมากที่สุด เน่ืองจากความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และ
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การเขาถึงอินเตอรเน็ตมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมาก ขณะน้ี 1.5% ของประชากรไทยที่

เขาถึงอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับ 3G น้ันใชไดในกรุงเทพฯ 6 พื้นที่ที่เปน Creative Zone และ

เมืองใหญเชน เชียงใหม หัวหิน 

- การผสมผสานและใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชเทคโนโลยีจะเก่ียวของกับ 3 สวนคือ 

รัฐ ผูใชงาน และสายตาชาวโลก โดยในดานของเน้ือหา (Content) ตองทําใหอยูในรูปแบบดิจิตอล และ

บริโภคไดงาย ในดาน Community ก็มีความพรอมในการสราง Social Networking สวนดานการ 

คาขายก็ตองมีผูสราง Platform ในการเช่ือมตอ และทําธุรกรรม ทั้งแบบ B2B และ B2C และในสวน

ของการสื่อสาร (Communication) ตองคิดวาทําอยางไรใหสิ่งเหลาน้ีเช่ือมตอไปยังสังคมโลก 

- ในแงมุมของการทองเที่ยว นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยสวนใหญตองเขา

มาในกรุงเทพฯกอน ซึ่งเปนไปตามที่กรุงเทพมหานครกําหนดตําแหนงของตนเองใหเปน Gateway 

กรุงเทพฯ เปนเมืองแหงประสบการณ และเปนศูนยกลางการเดินทาง เปนเมืองที่พรอมในดาน

เทคโนโลยี และเปนเมืองที่ไมเคยหลับ นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ในแงของศูนยสรางสรรคงานออกแบบมองวา เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Economy) ตองไปคูกับ Creative City คนตองเปนศูนยกลาง โดยในระยะเวลา 100 ป คนอาจไม

เปลี่ยนวิ ธีในการทํางาน

เลย  แตชองทางในการ

สื่อสารกับโลกตองมากข้ึน 

ต อ ง เ พิ่ ม ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร

ทํางานไดดีข้ึน ตองมีการ

ทํางานในแนวราบ ในการ

เช่ือมตอหลายหนวยงาน

เข าด วย กัน  แล ะต อ งมี

เทคโนโลยีที่ เหมาะสมใน

การส่ือสารกับโลก มีพื้นที่

เชิงสรางสรรค และบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเขามาอยู 

- ในทัศนะของฝายบริหารกรุงเทพมหานคร เห็นวาชุมชนทองเที่ยวยั่งยืนในกรุงเทพฯ จะ  

ทําใหเกิดเศรษฐกิจสรางสรรคได และทิศทางการดําเนินงานของ กทม.คือสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ใหเด็กรูจักคิดวิเคราะหเปน นอกจากสถานศึกษาก็ตองพัฒนาแหลงเรียนรูเชน พิพิธภัณฑ ศูนย

เยาวชน มีวิทยากรมาสอนดานศิลปะ กีฬา ฯลฯ เมื่อคนมีความรํ่ารวยดานขอมูลก็จะมีอํานาจตามมา 

ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาจะกอใหเกิดนวัตกรรม จะตองทําใหเกิดสังคมแหงนักคิดข้ึนในกรุงเทพฯ   



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 1/2553                           หนา 

 

5

มีชองทางการนําเสนอผลงานของนักคิด เชน หอศิลป โดย กทม.มีแผนกอสรางศูนยนิทรรศการ

เมือง หรือ The Eyes of Bangkok ข้ึนที่ดินแดง 

- ในดานการจราจรภายในกรุงเทพฯ จะตองมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อ

ดึงดูดใหคนที่ทํางานเชิงสรางสรรคเขามาอยูใหมากข้ึน โดยตองลดระยะเวลาเดินทางของคนใน กทม.

และลดการใชทรัพยากร โดยพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนใน

เมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหนักทองเที่ยวที่เขามาเดินทางไดสะดวก 

โดยแผนการของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรจะสรางศูนยกลางคมนาคมที่บางซื่อ 

และศูนยกลางคมนาคม และพาณิชยกรรมที่มักกะสัน 

- การพัฒนาดานเทคโนโลยีการสื่อสาร บริษัททรู คอรปอเรช่ัน จะทําใหมี wifi ที่สามารถ

สงไฟลขอมูลไดถึง 8 megabit และจะสราง virtual city เปน platform ของเมืองเสมือนจริง นอกจากน้ัน

ยังจะทําพื้นที่จตุจักรใหอยูบน e-commerce platform เพื่อใหอยูบนอินเตอรเน็ต และเผยแพรไปไดทั่ว

โลก รวมทั้ง True จะรวมกับ Apple และ Google ทําใหเห็นตําแหนงที่ตั้งของเมืองสรางสรรคที่บอก

พิกัดทางภูมิศาสตรได (บอกละติจูด และลองจิจูด) 

2. การนําเสนอผลงานวิจัย 6 พ้ืนที่สรางสรรคในกรุงเทพมหานคร 

กลุ ม นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา โ ท  คณะสถ าป ต ยกร รมศ า สตร แ ล ะ ผั ง เ มื อ ง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดทํางานวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการสํารวจสินทรัพยสรางสรรค

ของเมืองที่ประกอบไปดวย

คน  กิ จกรรมทางสั งคม 

ธุ ร กิ จ ส ร า ง ส ร ร ค  แ ล ะ

สถานที่ที่กระจายตัวอยู ใน

ส ว น ต า ง ๆ  ข อ ง

กรุงเทพมหานคร โดยเลือก

พื้นที่ที่มีศักยภาพ 6 แหงคือ 

จตุจักร ทองหลอ สยามสแควร ทาวนอินทาวน อารซีเอ และสุขุมวิท โดยมีเปาหมายในการคนหา

ศักยภาพเชิงสรางสรรคที่แทจริงของพื้นที่เหลาน้ีในดานบุคลากร การใชพื้นที่เพื่อทํางานสรางสรรค

ระบบเครือขายที่ทําใหการทํางานสรางสรรคมีประสิทธิภาพ และหนาที่หลักของแตละพื้นที่ในการเปน

กลไกขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสูเมืองสรางสรรคในอนาคต 

 จากการสํารวจเบื้องตนพบวากรุงเทพฯ มีศักยภาพของการพัฒนาไปสูเมืองสรางสรรค

จากสภาพแวดลอมที่ไมหยุดน่ิงตลอด 24 ช่ัวโมง เปนที่รวมของกลุมคนหลายเช้ือชาติ และเปนที่
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ผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงความเปนตะวันออก และตะวันตกไดอยาง

กลมกลืน พื้นที่ที่มีศักยภาพในการสงเสริมความเปนเมืองสรางสรรคของกรุงเทพฯ มีลักษณะที่  

โดดเดนแตกตางกันดังน้ี 

- จตุจักร ตลาดนัดหวงโซธุรกิจสรางสรรค  

   เปนตลาดนัดสุดสัปดาหที่มีช่ือเสียงทั้งในและตางประเทศ และกทม.ยังมีนโยบายพัฒนา

ตลาดนัดจตุจักรใหเปนแหลงทองเที่ยว และตลาดนัดระดับสากล โดยดําเนินโครงการพัฒนาบริการ

ดานการทองเที่ยว ขยายโอกาสใน

การคาสําหรับผูผลิต ขยายพื้นที่

การคา  และโครงการตลาดนัด

ออนไลน ปจจุบันตลาดนัดจตุจักรมี

พื้นที่รวมกวา 68 ไร มีแผงรานคา

ถาวรมากกวา 10,000 ราน และ

แผงลอยกวา 300 ราน มีลูกคา

เขามาจับจายในชวงวันเสาร – อาทิตยมากกวา 200,000 คน มีมูลคาเงินหมุนเวียนตอสัปดาห

ประมาณ 100 - 120 ลานบาท นอกจากพื้นที่ขายสินคา ยังมีพื้นที่สําหรับการแสดงทั้งเดี่ยวและ 

หมูคณะ เชน รองเพลง เลนดนตรี เลนตลก วาดรูป มายากล 

ผูประกอบการสวนใหญในจตุจักร เปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ

ในการผลิตช้ินงานประเภทสรางสรรคทั้งการออกแบบ การผลิตเพื่อจําหนายภายในราน และเปน

ตัวแทนจําหนายใหกับผูผลิตงานสรางสรรคจากทั่วประเทศ ภายในตลาดยังมีการเช่ือมโยงเครือขาย

ของกระบวนการผลิต และการจําหนายสินคาสรางสรรคทั้งที่เปนงานพื้นถ่ินและงานรวมสมัย แมใน

บางกลุมสินคาจะไมไดมีการเช่ือมโยงกันอยางครบวงจร แตก็เปนจุดเร่ิมตนของการเช่ือมโยง

กระบวนการผลิตและจําหนายสินคาสรางสรรครูปแบบตางๆ และเปนโอกาสทางการคาของผูผลิต

สินคาสรางสรรคสําหรับกลุมลูกคาทั้งในและตางประเทศ 

- ทองหลอ ถนนที่รวมทุกปจจัยของเมืองสรางสรรค 

จากการสํารวจปริมาณของกลุมคนทํางานในแวดวงธุรกิจสรางสรรคพื้นที่ทองหลอพบวา

กลุมสถาปนิก นักออกแบบกราฟฟก มีจํานวนถึง 400 คน ชางภาพ ชางแตงหนา ชางทําผม ศิลปน 

นักรอง มากกวา 250 คน อาจารยและนักศึกษาดานการออกแบบในสถาบันสอนการออกแบบมี

มากกวา 900 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,600 คน โดยยังไมรวมกลุมคนที่ทํางานสรางสรรคที่อยูใน

รานอาหาร และคนทํางานออกแบบที่แฝงตัวอยูในรานขายอุปกรณตกแตงบาน 
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กลุมธุรกิจแตงงานเปนธุรกิจหลักในยานทองหลอ ซึ่งแบงเปนธุรกิจสตูดิโอถายภาพแตงงาน

จํานวน 12 ราน ธุรกิจใหคําปรึกษาและจัดกิจกรรมแตงงาน 8 ราน ซึ่งมีการเช่ือมโยงเปนเครือขาย

เพื่อลดตนทุน โดยใชวัตถุดิบรวมกันและทําการตลาดเชิงรุก เพื่อใหไดผลมากยิ่งข้ึน ธุรกิจทั้ง 20 

แหงมีมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของธุรกิจแตงงานทั้งหมดใน

กรุงเทพฯ ทองหลอ จึงเปนเหมือนศูนยกลางธุรกิจแตงงานของกรุงเทพฯ  

นอกจากน้ีในยานทองหลอยังมีธุรกิจสรางสรรคอื่นๆ เชน สตูดิโอออกแบบ หรือบริษัท

ออกแบบสถาปตยกรรม ธุรกิจอุปกรณตกแตงบาน ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และยัง

มีพื้นที่และกิจกรรมที่สนับสนุนการใชความคิดสรางสรรค เชน สถาบันปรีดี  พนมยงค เปนเวที

สําหรับศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนง และยังมีพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนทางความคิดไดแก ศูนยการคา

ชุมชนและรานคาที่ตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม  เชนโครงการ J Avenue, Thonglor Town Center, The  

Third Place, H1 Urban 

Complex และ Grass (กําลัง

กอสราง) สถานที่ เหลาน้ี

เปนพื้นที่ที่ตอบสนองการใช

ชีวิตประจําวัน และเปนที่

พบปะบุคคลและแสดงผล

งานของกลุ มคนทํ างาน

สรางสรรคที่ตั้งอยูตามแนว

รถไฟฟาบีทีเอส เร่ิมตั้งแต

หอ ศิลปวัฒนธรรมแห ง

กรุงเทพมหานครที่สี่แยก

ปทุมวัน TK Park ที่เซ็นทรัล

เวิลด และ TCDC  ที่ดิเอ็มโพเรียม พื้นที่เหลาน้ีเปนกลไกสําคัญที่มีบทบาทในการเปนแหลงบมเพาะ

ทางความคิดของกลุมคนทํางานสรางสรรคในทุกกลุมอาชีพ และเปนแหลงทรัพยากรสรางสรรคที่

สําคัญของเมือง 

- สยามสแควรที่แจงเกิดของแบรนดแฟช่ันไทย 

สยามสแควรเปนแหลงชอปปงขนาดใหญของกรุงเทพฯ มีเอกลักษณเดนในการเปนแหลง

รวมความทันสมัยและความบันเทิง เปนพื้นที่แสดงออกของกลุมวัยรุนในทุกยุคทุกสมัย เน่ืองจาก

ตั้งอยูใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ลอมรอบดวยสถานศึกษาและสถาบันกวดวิชามากมาย กลุม

ลูกคาที่ชัดเจนจึงเปนนักเรียน นักศึกษา และคนหนุมสาว ทําใหสยามสแควรคึกคักทั้งในวันธรรมดา

และวันหยุด และมีเม็ดเงินไหลเวียนมหาศาลในแตละวัน 
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 เหตุผลในการเดินสยามสแควรของกลุมลูกคาก็คือ สยามฯมีสินคาแฟช่ันและบริการที่

ทันสมัยสามารถรับรูถึงกระแสนิยมของโลกไดอยางตอเน่ือง จึงเปนเหตุใหผูผลิตและผูประกอบการใช

สยามสแควรเปนพื้นที่สําหรับแสดง และเปดตัวสินคา โดยเฉพาะสินคาแฟช่ัน เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมใหม ๆ  พื้นที่โลงนอกอาคารเอื้อตอการจัดกิจกรรมกลางแจงที่หลากหลาย เชน การ

เปดตัวสินคา คอนเสิรต การถายทําภาพยนตร มิวสิควีดีโอ เมื่อผนวกกับแฟช่ันการแตงกายที่โดด

เดนของผูคนยิ่งทําใหสยามเปนพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวา 

 ธุรกิจแฟช่ันและเสื้อผาเปนธุรกิจที่มีขนาดใหญที่สุดในสยามสแควร และมีรานคาจํานวนไม

นอยที่ขายสินคาแบรนดของตนเองที่ผลิตและออกแบบเอง จากการสํารวจเบื้องตนพบวามีรานคา

แฟช่ันที่มีการออกแบบเองไมต่ํากวา 71 ราน (จากทั้งหมด 492 ราน) โดยมีรานคาที่ประสบ

ความสําเร็จจากการสรางแบรนดสินคาโดยนักออกแบบหนาใหมจนกาวเขาสูตลาดแฟช่ันระดับ

นานาชาติหลายรานเชน Tube, gallery, 

ISSUE และ It’s happened to be a closet 

เปนตน ผูที่มาเปดรานคาแฟช่ันเสื้อผา

ในสยามสแควร ส วนมาก เป น นัก

ออกแบบรุนใหม (Young Designer) ที่

เพิ่งจบการศึกษามาไมนานและคุนเคย

กับสถานที่ แล ะลักษณะสั งคม  จึ ง

สามารถทดลองผลิต และจําหนาย

สินคาแปลกใหม โดดเดน และสราง

เอกลักษณของตนเองไดอยางเต็มที่ 

และรานคาแฟช่ัน เสื้อผา กระเปา รองเทา เคร่ืองประดับ สวนมากนักออกแบบจะเปนเจาของรานเอง 

(รอยละ 91.66) แตเจาของรานที่จบการศึกษาดานออกแบบแฟช่ันโดยตรงมีเพียงรอยละ 34.29 

สวนมากเปนรานที่เปดในสยามมานานกวา 3 ป และมากกวาคร่ึงหน่ึงเปนรานของนักออกแบบรุน

ใหมที่เร่ิมกิจการที่สยามสแควรเปนที่แรก โดยมีบางสวนเคยเปดรานที่อื่นมากอน เชน จตุจักร สวน

ลุมไนทบาซาร และหางสรรพสินคาอื่นๆ 

 กลาวโดยสรุปสยามสแควรเปนพื้นที่ที่นักออกแบบแฟช่ันเสื้อผาใฝฝนที่จะมีกิจการเปนของ

ตนเอง เพราะนอกจากสรางรายไดแลวยังหมายถึงการไดสรางสรรคช้ินงานแฟช่ันไดอยางเต็ม

ศักยภาพเปนเหมือนเวทีแสดงไอเดีย เชน นักออกแบบแฟช่ันเสื้อผาหลายคนที่เร่ิมตนอาชีพของตน

ดวยการเปดรานขนาดเล็กในสยามสแควร และประสบความสําเร็จในการสรางแบรนดของตนเอง

กอนกาวสูเวทีระดับโลก นอกจากน้ีสยามสแควรยังเหมือนชุมชนแฟช่ันเสื้อผาสําหรับนักออกแบบรุน

ใหมที่เพิ่งจบการศึกษาซึ่งมาเชาพื้นที่รวมกับรานอื่นในคูหาเดียวกันเพื่อลดตนทุนคาเชาพื้นที่ และ
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กอใหเกิดการใชพื้นที่อยางคุมคา ทั้งตกแตงพื้นที่อยางสวยงามแสดงถึงความต้ังใจและความ

ตองการมีกิจการเปนของตนเองของนักออกแบบรุนใหม ซึ่งเปนกลุมคนทํางานสรางสรรคที่เปน

กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเมืองสรางสรรค 

- ทาวนอินทาวน เมืองโฆษณาและภาพยนตร 

จากการเก็บขอมูลการใชงานอาคารจํานวน 692 แหงในพื้นที่ทาวนอินทาวน พบวาสวนมาก

เปนบานพักอาศัย รองลงมาคือ อาคารสํานักงาน หรือพื้นที่ประกอบธุรกิจตางๆ ทั้งบริษัทเอกชน       

โฮมออฟฟศ และรานอาหาร ลักษณะของธุรกิจเปนบริษัทที่ทําธุรกิจสรางสรรคถึง 119 แหง คิดเปน

รอยละ 17 ของการใชงานพื้นที่ทั้งหมด ไดแก บริษัทสื่อและโฆษณา บริษัทถายทําและตัดตอหนัง 

บริษัทสถาปนิก บริษัทออกแบบ และมีบุคลากรทํางานในกลุมน้ีประมาณ 1,012 คน 

จากการสํารวจลักษณะงานของบริษัทพบวา เปนบริษัทที่ ใหบริการเช่ือมโยงกันตาม

กระบวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียตั้งแต บริษัท Pre – production จํานวน 1 แหง บริษัท Production 

จํานวน 1 แหง บริษัท Production จํานวน 2 แหง บริษัท Post Production (ทําเก่ียวกับ Film Editing, 

Sound Editing, Offline Process, Online Process) จํานวน 4 แหง โดยมีการทํางานรวมกันในลักษณะ

เครือขายทั้งกระบวนการ 

ในทาวนอินทาวนประกอบดวยคนหลากหลายอาชีพ ทั้งพนักงานบริษัท นักแสดง นายแบบ 

นางแบบ ผูคาขายทั่วไป แรงงาน และผูอยูอาศัย ในปจจุบันความหลากหลายเหลาน้ีกอใหเกิดสิ่ง

อํานวยความสะดวกมากมาย เชน ธนาคาร รานอาหาร รานกาแฟ ขนสงสาธารณะและบริการตางๆ 

ทั้งยังสงผลใหยานน้ีมีกิจกรรมอยูเกือบตลอดเวลา ทั้งกลางวัน กลางคืน ทั้งในและนอกอาคาร 

สภาพแวดลอมในลักษณะนี้เอื้อตอพฤติกรรมการทํางานของกลุมคนทํางานสรางสรรคที่ตองการ

ความยืดหยุนในเร่ืองของสถานที่และเวลาในการทํางาน 

จากการรวมกลุมทางกายภาพของบริษัทออกแบบ และสื่อมัลติมีเดียเหลาน้ีทําใหทาวนอิน

ทาวนเปนศูนยกลางของธุรกิจดานการออกแบบ และสื่อมัลติมีเดียของกรุงเทพฯ โดยในป พ.ศ.2545 

สามารถสรางรายไดประมาณ 2,640 ลานบาท กลาวโดยสรุป รูปแบบการจัดพื้นที่เปนเครือขายใน

การทํางานของยานทาวนอินทาวนนอกจากจะเปนการลดตนทุนแลว ยังทําใหเกิดกลุมการทํางาน 

(Cluster) ที่ครบวงจร ซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ เพื่อสงเสริมใหเกิด

ความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคตอไป 
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- อาร ซี เอ ศูนยกลางธุรกิจดนตรี ส่ือและสถานบันเทิง 

  รอยัลซิตี้ อเวนิว หรือที่เรียกกันวา อารซีเอ เปนยานบันเทิงที่มีช่ือเสียงของกรุงเทพฯ 

สําหรับกลุมวัยรุน และกลุมคนทํางาน โดยกิจกรรมในอารซีเอจะเร่ิมข้ึนตั้งแตเวลา 20.00 น. จนถึง

เชาวันใหม ในชวง 5 ปที่ผานมาจึงเกิดปรากฏการณกระจุกตัวของกลุมคนทํางานสรางสรรค

หลากหลายประเภท ตั้งแตสื่อสิ่งพิมพ สถานีวิทยุ บริษัทโฆษณา และบริษัทสรางสรรคสื่อสมัยใหม  

ประเภทตางๆ 

 พื้นที่สถานบันเทิงใน

อ า ร ซี เ อ  จั ด เ ป น พื้ น ที่

สรางสรรคอีกประเภทหน่ึงที่ทํา

ใหกิจกรรมสรางสรรคมีความ

สมบูรณโดยทําหนาที่เปนพื้นที่

เพื่อพบปะสังสรรคกันของกลุม

คนทํางานสรางสรรคในพื้นที่ 

ใชเปนพื้นที่เจรจาธุรกิจ และที่

แสดงออกของอุตสาหกรรม

ดนตรีในอารซีเอ ไมวาจะเปน

การเปดตัวนักรองหนาใหม 

การใชเปนเวทีเพื่อการซอมเตรียมความพรอม และการใชเปนพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสรางสรรคทาง

ดนตรีอื่นๆ ในชวงเวลากลางวัน สถานบันเทิงในอารซีเอจึงเปนกลไกสําคัญในการทํางานสรางสรรค

ของกลุมอุตสาหกรรมดนตรีและสื่อ รวมทั้งเปนพื้นที่เพื่อการแสดงออกของคนดนตรี 

 กลุมผูใชพื้นที่ในอาร ซี เอ สวนใหญเปนผูประกอบการธุรกิจสรางสรรครายยอย ทําใหเกิด

รูปแบบการทํางานที่มีปฏิสัมพันธกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากร และความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานเพื่อเพิ่มความเขมแข็งในเชิงธุรกิจ ซึ่งแตกตางจากธุรกิจโดยทั่วไปที่ตองแขงขันเพื่อเอาชนะคูแขง

ที่อยูในธุรกิจประเภทเดียวกัน กลาวโดยสรุป อารซีเอ เปนพื้นที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจสรางสรรค 

ดวยการมีเครือขายความรวมมือระหวางธุรกิจสรางสรรคจนนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจ 

ตลอดจนการรวมกลุมกันจัดกิจกรรมสรางสรรคที่เปนประโยชนตอสังคมเมือง ทําใหอารซีเอเปน

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนสวนหน่ึงของพื้นที่สรางสรรคในกรุงเทพฯ ตอไป 
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- สุขุมวิท ยานธุรกิจบริการและท่ีอยูอาศัยเพ่ือรองรับชาวตางชาติ 

สุขุมวิทเปนถนนสายหลักของกรุงเทพฯ ที่ชาวตางชาติรูจักถาพูดถึงประเทศไทย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งถนนสุขุมวิทชวงระหวางซอยนานาจนถึงเอกมัยเปนชวงถนนที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกมาก

ที่สุดของประเทศ ทั้งแหลงชอปปง โรงแรมหาดาว อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล

ขนาดใหญ และระบบขนสงมวลชนที่พร่ังพรอมสําหรับนักทองเที่ยวและกลุมเอ็กซแพ็ท(Expat-

ชาวตางชาติที่มาทํางานและพํานักในประเทศไทย) 

ริชารด ฟลอริดา ศาสตราจารยดานการพัฒนาภูมิภาค แหงมหาวิทยาลัยคารเนก้ี เมลลอน 

ผูแตงหนังสือ The Rise of the Creative Class ไดใหความสําคัญกับคนกลุมน้ีวา เปนกลไกสําคัญของ

เมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เพราะความหลากหลายทางเช้ือชาติยอมหมายถึงโอกาสใน

การเปดพื้นที่ของความคิดที่หลากหลาย และการที่มีคนกลุมน้ีอยูในเมืองมีสวนทําใหราคาของ

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ที่พวกเขาเลือกที่จะใชชีวิตประจําวันมีราคาสูงข้ึน และยังเช่ือมโยงไปถึงธุรกิจ

บริการทุกประเภทที่เก่ียวของ 

ชาวต างชา ติกลุ ม ใหญ

ที่สุดที่มาใชชีวิตในประเทศไทย คือ

ชาวญ่ีปุน โดยในป  พ .ศ .2552 

ประมาณการวามีชาวญ่ีปุนอาศัย

อยู ในประเทศไทยทั้งหมดกวา 

45,000 คน โดยกวารอยละ 75 

เปนนักธุรกิจและเปนการยายมา

อยูทั้งครอบครัว และรอยละ 75 

อาศัยอยูในกรุงเทพฯ โดยพักอยู

ในยานถนนสุขุมวิทมากที่สุด สวน

ใหญจะเร่ิมตั้งแตสี่แยกปทุมวันที่

เปนแหลงชอปปงมาถึงชวงสีลม เพลินจิต-ซอยนานา สี่แยกอโศก พรอมพงษ ทองหลอ ไปสิ้นสุดที่

สามแยกเอกมัย เหตุผลที่คนญ่ีปุนเลือกพื้นที่สุขุมวิทเปนที่พักอาศัยพบวาชาวญ่ีปุนตองการใหคนใน

ครอบครัวใชเวลาในการเดินทางไปที่ตางๆ ไมเกิน 15 นาทีตอเที่ยว และในสุขุมวิทมีโรงพยาบาลท่ีมี

คุณภาพสูงมีบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาญ่ีปุนได เชน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โรงพยาบาล

สมิติเวช โรงพยาบาลกรุงเทพฯ รวมทั้งมีรานอาหารคุณภาพสูงที่ปรุงโดยคนญ่ีปุน รานขนมปง

ญ่ีปุนที่ทําโดยคนญ่ีปุน รานหนังสือ และธุรกิจบริการที่สามารถสื่อสารภาษาญ่ีปุนได และที่พักอาศัย

ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมที่ดี บริเวณซอยสุขุมวิท 33/1 เปนเมืองเล็กๆของคน

ญ่ีปุน โดยเปนที่รวมของรานคาบริการของชาวญ่ีปุนทุกประเภทต้ังแตซุปเปอรมารเก็ต สปา       
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รานหนังสือ รานอาหาร โดยมีรานอาหารญ่ีปุนเปนสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 36 ของรานอาหาร

ทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งเปนอาหารญ่ีปุนที่มีรสชาติแบบญ่ีปุนแท ๆ 

นอกจากชาวญ่ีปุนแลว พื้นที่สุขุมวิทยังรองรับกลุม Expat เช้ือชาติตางๆที่เปนกลุมคนที่ใช

ความรูในการทํางาน (Knowledge worker) ซึ่งคนเหลาน้ีจัดอยูในกลุม Creative Class ที่สามารถ

เคลื่อนยายที่อยูไปทํางานในภูมิภาคตางๆ ตามที่ตองการได สุขุมวิทจึงเปนพื้นที่ที่มีความพรอมใน

การรองรับรูปแบบการใชชีวิตที่เปนสากล และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทัดเทียมกับเมืองอื่นๆ ของ

โลก อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่สงเสริมความเปนเมืองสรางสรรคของกรุงเทพฯ 

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากรุงเทพฯสูเมืองสรางสรรค 

1. ควรเรงใหมีการศึกษาพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่นๆ โดยใหความสําคัญ

กับการศึกษากลุมทักษะ หวงโซ เครือขายที่กอใหเกิดธุรกิจสรางสรรค 

2. ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่สรางสรรคที่เปนพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สรางสรรคที่แทจริงการสนับสนุนและนโยบายการพัฒนาควรเปนไปในลักษณะของการเสริมสราง

ศักยภาพการเพิ่มความเขมแข็งในกระบวนการจัดการ การใหคําปรึกษาดานธุรกิจ เทคโนโลยีการ

ผลิต และการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญาโดยคํานึงถึงความย่ังยืนในระยะยาว 

3. ควรกําหนดประเภท ขอบเขต และวัตถุประสงคที่ชัดเจนของโครงการพัฒนาเมือง

สรางสรรคที่กําลังจะเกิดข้ึน เชน การพัฒนาเมืองสรางสรรคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวยอมแตกตาง

จากการพัฒนาเมืองสรางสรรคที่เอื้อตอการทํางาน และการใชชีวิตของกลุมคนทํางานสรางสรรค 

(Creative Class) 

4. ควรมีนโยบายการพัฒนาเมืองสรางสรรคที่เปนระบบ เชน ในกรุงเทพฯ มีการกระจาย

ตัวของพื้นที่สรางสรรคและมีกลุมคนทํางานสรางสรรคมาอยูรวมกันในบางพื้นที่ หากมีการเช่ือมโยง

กันเปนเครือขายก็จะทําใหกรุงเทพฯ เปนเมืองสรางสรรคที่สมบูรณได 

5. ควรกําหนดประเภทและขนาดของเมืองสรางสรรคใหบริบทของประเทศไทย เพื่อใหเกิด

ความชัดเจนในการจัดการเร่ืองปจจัยสนับสนุน และเพื่อใหการวางแผนนโยบายการพัฒนามีความ

สอดคลองกับสภาพที่แทจริงของทองถ่ิน 

3. การบรรยายหัวขอ “การออกแบบเมืองสรางสรรค – หลักสถาปตยกรรมและ

การวางผังเมือง ซึ่งจําเปนในการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม” โดยคุณไมเคิล  ฟรีดแมน นักวาง

ผังเมืองระดับโลกผูมีประสบการณวางผังเมืองในเขต Silicon Valley ปจจุบันเปนศาสตราจารยรับเชิญ
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ดานการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มี

สาระสําคัญ ดังน้ี 

- ความรู คือตนทุนทางเศรษฐกิจที่

สําคัญที่สุด โดยเฉพาะเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

ที่จะตองมีเคร่ืองมือคือความรูและขอมูล และ

กุญแจสําคัญในการขับเคลื่อน คือความคิด

สรางสรรค (creativity) ซึ่งใชความรูเพื่อพัฒนา

รูปแบบใหมๆ ของสินคา อุตสาหกรรมตางๆ 

ลวนเช่ือมโยงกันและตางตองอาศัยความคิด

สรางสรรค 

- สินคา ก็คือ นวัตกรรม เชนสินคา

ดานเทคโนโลยี กระบวนการทางธุรกิจ โดย

นวัตกรรม  ก็คือกลไกของการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งมีการกระจายตัวอยางไมสม่ําเสมอทัดเทียมกัน 

- เราจะทําอยางไรในการบมเพาะความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม? การประดิษฐ

คิดคนในเศรษฐกิจสรางสรรคมุงเนนที่องคกรซึ่งเปนปจเจก เมืองตางๆ มิใชบริษัทที่เปนบอเกิดของ

นวัตกรรม ความหลากหลายของเมืองเปนทรัพยากรที่แทจริงของนวัตกรรม 

- อะไรคือลักษณะทางกายภาพของเมืองที่บมเพาะและสนับสนุนความคิดสรางสรรค? 

คําตอบคือ 

1. สภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

2. สภาพแวดลอมที่ดึงดูดกลุมคนที่มีความคิดสรางสรรค 

คนหนุมสาวที่มีความคิดสรางสรรคจะนิยมอยูอาศัยในเมือง ซึ่งมีความคึกคัก สงเสริมให

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด 

- รูปแบบของเมืองในศตวรรษที่ 20 จะมีลักษณะของ Business Park หรือ นิคม

อุตสาหกรรมมีความหนาแนนต่ํา มีการใชงานเพื่อประโยชนเพียงอยางเดียว และพื้นที่จะแยกเปน

อิสระเนนปริมาณในราคาที่ต่ําที่สุด แตเมืองในศตวรรษที่ 21 จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเปนลักษณะของ

สถานที่ทํางานเชิงสรางสรรคมีการเช่ือมโยงระหวางกันมีขนาดกะทัดรัด มีความหนาแนนของ



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 1/2553                           หนา 

 

14

คนทํางานที่มีความรูตองการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสรางความรวมมือเพื่อใหเกิดความคิดเชิง  

สรางสรรค 

- ความสําคัญของการสรางภูมิภาคที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนความคิด ที่มีความเช่ือมโยง

ระหวางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคกับเมืองที่นาอยู คือตองมีการสรางบรรยากาศแวดลอมในทองถ่ิน

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค 

- เพื่อที่จะสนับสนุนและดึงดูด ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเมืองจะตองมีศูนยกลาง

ที่มีชีวิตชีวา (Vital Centers) ซึ่งประกอบดวย 1. Clustering & Density 2. Synergy& Mix และ 3. Public 

Place  

- รูปแบบใหมของการ

จั ด ส รรพื้ น ที่  เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ก า ร

ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ค น  เ กิ ด

ความสามารถตามธรรมชาติที่จะ

ทําใหเกิดการคนพบที่มีคุณคาหรือ

นาสนใจโดยบังเอิญ การจะดึงดูด

ผูคนที่มีความคิดสรางสรรค ได 

พื้นที่ น้ันๆ จะตองมีรานคา มีสิ่ง

อํานวยความสะดวกมีการกระจุก

ตัวของคนและทรัพยากร  การ

เติบโตของเมืองเกิดข้ึนแถบชานเมือง โดยขยายออกนอกเมืองทุกทางและเปนเชนน้ีทุกเมืองมิใช

เพียงแตกรุงเทพมหานคร 

- โอกาสเชิงกลยุทธในการสนับสนุนใหเกิดเมืองสรางสรรค มีดังน้ี 

1. การวางผังและการออกแบบ ผานการ

ทํ า ง า น ขน าด ใ หญ รู ป แ บบ ใหม  ควร จ ะ มี เ ข ต             

(Arcade) ในบริเวณของ workplace area เปนพื้นที่

สวนกลาง เน่ืองจากกลุมคนที่มีความคิดสรางสรรคจะ

โหยหาศูนยกลาง (The Creative class craves centers) 

แทนที่จะลงทุนสรางตึกใหมเปนสถานที่ทํางาน ควรจะ

สรางพื้นที่สนับสนุนความเปนอยูของตึกแบบเดิม 
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2. บมเพาะความคิดสรางสรรค และการรวมกันกอผลงานจากสภาพแวดลอมที่มีอยูเดิม
ของเมืองมาผสมผสานกับอาคารสถานที่ทํางานใหม ทําใหอยูดวยกันไดอยางสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

อยาคิดแตการสรางใหมโดยไมสนใจของเกาที่มีอยู มีการเช่ือมโยงพื้นที่ ทั้งที่มีคาใชจายสูงและต่ํา เพื่อ

ใชใหเกิดประโยชน  

3. Retrofitting คือมีพื้นที่สาธารณะใหคนทํากิจกรรมรวมกัน มีรานคา ที่พักอาศัย 

หอประชุม แลวบรรยากาศที่เปนสํานักงานก็จะเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ที่นาอยูมีชีวิตชีวา (เปลี่ยนจาก No 

Street life ไปสู vibrant street life)  

4. Neighborhood หรืออาณาบริเวณแวดลอม ควรมีการสรางพื้นที่สีเขียวใหอยูในระยะที่

สามารถเดินถึง มีระบบขนสงมวลชนใหคนที่ทํางานในพื้นที่เดินทางไดสะดวก 

ปจจุบันความชอบของนักลงทุนเร่ิมจะสอดคลองกับความชอบของกลุมคนที่มีความคิด

สรางสรรคแตขอจํากัดก็ยังมีอยู เชน ระบบขนสงมวลชน ซึ่งมีความจําเปนแตกลับมีไมเพียงพอ ทํา

อยางไรจึงจะรนระยะทางใหมีการเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน บทเรียนที่ไดรับคือการสรางการเติบโตของ

พื้นที่ที่อยูใกลสถานีขนสงมวลชน 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

(โปรดติดตามตอไปในฉบับหนา) 
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สาระสําคัญจากการสัมมนาเปดมุมมอง ทองเที่ยวไทย 
 ตอน  นิเวศสัญจร ตะลอนเมืองเหนือ 

วันเสารท่ี  7 พฤศจิกายน 2552 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ 

จังหวัดเชียงใหม 
 

โศรยา  หอมช่ืน
1
 

 
 การสัมมนาเปดมุมมอง ทองเที่ยวไทย ตอน นิเวศสัญจร ตะลอนเมืองเหนือ จัดข้ึนใน

ชวงเวลาเดียวกับการจัดงานสงเสริมการขายดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในภาคเหนือ Northern 

Eco and Adventure Travel Mart 2009 ซึ่งการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดรวมมือกับ

สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัด

เ ชียง ใหม  และสมาคมไทย

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญ

ภั ย  จั ด ข้ึ น  ณ  อ า ค า ร

นิทรรศการ สวนเฉลิมพระ

เกียรติ  ราชพฤกษ  จังหวัด

เชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อขยายตลาดการทองเที่ยว

เ ชิ ง นิ เ ว ศ แ ล ะ ผ จญภั ย ใ น

ภ าค เ ห นื อ แ ล ะ ผลั ก ดั น ใ ห

ภ าค เ ห นื อ เ ป น ศู นย ก ล า ง

ทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย รวมทั้งเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลความรูและมุมมองตอการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของภาคเหนือ  โดยแบงการสัมมนาออกเปน 3 ชวง ดังน้ี 

 

 ชวงที่ 1 หัวขอ ภาคเหนือกับการเปน Eco Hub ใกลความฝนหรือไกลความจริง มีวิทยากร 

3 ทาน คือ ดร. มิ่งสรรพ ขาวสะอาด อาจารยประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม คุณดวงกมล จันสุริ

ยวงศผูแทนจากสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย และคุณศศิอาภา สุคนธรัตน 

อดีตผูอํานวยการฝายสงเสริมสินคาการทองเที่ยว ททท. 

 

ชวงที่ 2 หัวขอ สองคน ยลตามชอง มีวิทยากร 2 ทาน คือ คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ 

บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี และ คุณบินหลา สันกาลาคีรี นักเขียนรางวัลซีไรท ป 2548     

เร่ือง “เจาหงิญ” 

 

                                                 
1
 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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ชวงที่ 3 หัวขอ จับเขาจุย คุยแบบปราย…ปาย มีวิทยากร 2 ทานคือ คุณศุ บุญเลี้ยง ศิลปน 

นักรอง นักเขียน และอดีตบรรณาธิการหนังสือไปยาลใหญ และ คุณปราย พันแสง นักเขียน    

คอลัมนิสต   และเจาของรานหนังสือ Freeform Book Café ที่อําเภอปาย โดยมีผูดําเนินรายการตลอด

การสัมมนา คือ คุณปรมี แสวงรุจน พิธีกรรายการสํารวจโลกและ National Geographic 

 

สาระสําคัญจากการสัมมนาสรุปไดดังนี้ 

 

หัวขอ ภาคเหนือกับการเปน Eco Hub ใกลความฝนหรือไกลความจริง                         

คุณศศิอาภา สุคนธรัตน ไดกลาวถึงความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศวามีหลักสําคัญ 4 

ประการ คือ 

 

1. การเขาถึงแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ / วัฒนธรรมที่เก่ียวของกับระบบนิเวศ 

2. การจัดการการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

3. มีองคกรตางๆ เขามาจัดการ 

4. มีการดําเนินการทางการตลาดอยางมีจิตสํานึก 

 

 ดร .มิ่งสรรพ  ขาวสะอาด ใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวาคือการใช

ทรัพยากรทองเที่ยวอยางชาญฉลาด โดยการทองเที่ยวยั่งยืนมีลักษณะคลายการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ คือการทองเที่ยวที่รักษามรดกทางการทองเที่ยวไวใหลูกหลาน 

 

 คุณดวงกมล  จันสุริยวงศ กลาววาองคการสหประชาชาติ (United Nations – UN) ได

รวมกับ Global Sustainable Tourism Centre กําหนดมาตรฐานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไว ดังน้ี 

 

1. มีการบริหารจัดการที่ดี 

2. ใหประโยชนสูงสุดแกชุมชนและสังคม 

3. ใหประโยชนสูงสุดแกมรดกทางวัฒนธรรม 

4. ใหประโยชนสูงสุดแกสิ่งแวดลอม  และจะตองสงผลกระทบนอยที่สุด 

 

ทั้งน้ี ภาคเอกชนไทยไดมีโครงการสรางมาตรฐานสูเสนทางสีเขียวเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 

โดยเฉพาะจากตลาดยุโรป ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU) 75 % และ 

ททท.สนับสนุน 25 % ในการเชิญสื่อมวลชนจากยุโรปมาทดลองเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

วิทยากรใหขอมูลความเปนมาของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วาไดปรากฏอยูในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ในป 2529 โดยไดมีการทําการศึกษาวิจัยดานการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากอน และผลการศึกษาแสดงวาเปนพื้นที่

ที่มีศักยภาพ มีการบัญญัติศัพท “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ” ในประเทศไทยโดยราชบัณฑิตเมื่อป พ.ศ. 

2540 แตรูปแบบการทองเที่ยวแบบน้ีมีมากอนหนานานแลว 
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สวนประเด็นที่ 2) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)มีภาพลักษณ

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ดีกวาประเทศไทยนั้น  ตามความเห็นของอดีตผูบริหารของ ททท. เห็นวา

เราตองใหความสําคัญกับเร่ืองการจัดการใหมากกวาเดิม   สวน ดร.มิ่งสรรพ ซึ่งเคยทําการวิจัยใน

ลาวดวย กลาววาจากการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ไปเยือนลาวพบวานักทองเที่ยว

สวนใหญพึงพอใจคนลาวแตผิดหวังเร่ืองแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ สวนประเทศกัมพูชาก็เปนรอง

ประเทศไทยอยูหลายเร่ือง  แตถานําประเทศไทย

ไปเทียบกับมาเลเซีย หรือสิงคโปรเราจะเปนรอง

ในดานการจัดการ สําหรับการเช่ือมโยงการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  หากจะใชไทยเปนศูนยกลาง 

(Hub) ก็เปนเร่ืองที่เปนไปไดเพราะจาก

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ช่ื อ ม โ ย ง มี

นักทองเที่ยวมาใชไทยเปน Hub กวา 60 %  

 

ในมุมมองของคุณศศิอาภา วันน้ีไทยยัง

เปน Hub แตวันขางหนาอาจสูเวียดนามไมได 

เพราะเวียดนามประกาศจะพัฒนาสนามบินใหม

ที่สามารถบินตรงเขามาไดจากทั่วโลกเพราะเปด

นานฟาเสรี ขอไดเปรียบของไทยมีเพียงดาน

ทําเลที่ตั้งที่มีพรมแดนติดกับประเทศอ่ืนโดย

แผนดิน ผืนนํ้า และการเดินทางทางอากาศ

สะดวก แตปจจุบันการขายแพ็คเกจทองเที่ยว

ของ ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม ไมไดรวมไทย

ไวดวย 

 

ความเห็นของภาคเอกชนจากมุมมองของคุณดวงกมล หากเปรียบเทียบในแงความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน ปา เราอาจสูไมได แตในแงอื่น เราไดเปรียบ ทั้ง

การบริการ กิจกรรมที่หลากหลาย และองคความรู การคมนาคมท่ีสะดวก การเขาถึงที่งายกวา 

ความหลากหลายของที่พัก อาหาร ปญหาคือเราจะทําใหการทองเที่ยวของเรายั่งยืนไดจริงหรือไม 

หากทําไดจริงเราก็สูเพื่อนบานได 

 

คุณศศิอาภาไดกลาวถึงการใช E-marketing ในการดําเนินการทางการตลาดเน่ืองจากเปน

กระแสของการทองเที่ยวในเอเชีย รวมทั้งการทองเที่ยวแบบพันธมิตร 
 
ดร.มิ่งสรรพ ใหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของไทย ดังน้ี 

- ตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษของบุคลากร 

- เน้ือหาสาระของการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสื่อสารกับคนที่มาทองเที่ยว 
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- การขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเวลากลางคืน เชน การดูดาว ที่ขายความเงียบและ

ธรรมชาติ สําหรับนักทองเที่ยวไทยดูดาวแลวโยงกับโหราศาสตร  สวนตางชาติก็ตองรูภาษาอังกฤษ

เพื่อมาเลาเร่ืองราวเก่ียวกับกลุมดาวตางๆ 

- ตองฝกมัคคุเทศกใหดึงทุกอยางจากธรรมชาติ และสัตวตางๆ มาเลาเปนเร่ืองราวใหได 

- ตองสรางสิ่งที่แปลกและมีเร่ืองราวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

 

สําหรับการผลักดันนโยบาย มาตรฐานการฝกอบรมบุคลากรตางๆ จะตองดําเนินการโดย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในการประสานระดับนโยบายกับกระทรวงอื่นๆ และยังมีบทบาทใน

ระดับนานาชาติไดดวย เชน มีการจัดงานดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติที่ สปป.ลาวทุกป ททท.    

ก็จะตองดําเนินงานดานการตลาดใหครบวงจรของการสื่อสารการตลาด 

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีความเขาใจวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดีควรเปนอยางไร 

เชน 

- ไมสรางสิ่งกอสรางมากเกินไปจนสูญเสียความเปนธรรมชาติ 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใชเงินงบประมาณใหถูกที่ถูกทางเพื่อใหเกิดความย่ังยืน 

- การวางแผนการตลาดของ ททท . ตัวสินคาตองสอดคลองกับความตองการของ

ผูบริโภค 

 

สําหรับกรณีความอยูรอด

ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเปน

ตลาดเฉพาะ (niche market) คุณดวง

กมล กลาววา การทองเที่ยวเชิง

นิเวศอยูไดแมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 

การท อง เที่ ย ว รูปแบบ น้ีต อง ให

ความรูแกนักทองเที่ยว จนเขาเกิด

จิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอม 

ตองรักษามาตรฐาน คุณภาพของ

การทองเที่ยว การเตรียมการ การ

จัดการ ผูที่จัดนําเที่ยวเชิงนิเวศตองมี

ความรูเ ร่ืองปา เร่ืองสัตว และนก 

นอกจ าก น้ี  มั ค คุ เ ท ศก ต อ ง สื่ อ

ความหมายทางธรรมชาติ  และ

วัฒนธรรมไดดี 

 

 ผูประกอบการปรับตัวอยางไรในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสูง ในความเห็นของคุณดวงกมล

ซึ่งเปนตัวแทนของผูประกอบการกลาววาเว็บ 2.0 เปนผลดีตอการทองเที่ยว โดยเฉพาะการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะทําใหคนหันมาเที่ยวรูปแบบน้ีมากข้ึน และเช่ือถือกันเองหรือผูที่มีประสบการณ
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จริงผูประกอบการก็อาจใชประโยชนไดโดยการขายบนเว็บไซต และปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีดวยก็        

จะไปรอด 

 

 นอกจากน้ี ในมุมมองของอดีตผูอํานวยการฝายสงเสริมสินคา ททท. กลาววา นักทองเที่ยว

ไดรับ และใหขอมูลผานเว็บไซต และเว็บบล็อก มากที่สุดเปนอันดับ 1 จึงมีทั้งผลดีและผลเสีย และ

ตองการรณรงคใหผูเขารวมสัมมนาใชเว็บไซตที่เปนที่นิยม เชน Face book, Twitter ในการแกไข

ภาพลักษณหรือความเขาใจผิดเก่ียวกับประเทศไทยในฐานะที่เราเปนคนไทย 

 

 ในมุมมองของนักวิชาการ ดร.มิ่งสรรพ กลาววานักทองเที่ยวที่เดินทางมาซ้ําจะเปนกลุมที่ใช

เว็บไซตทั้งเพื่อการหาขอมูลและบอกขอมูลตอมากที่สุด ทั้งน้ีการสื่อสารบนเว็บจะตองทําภาษาใหสนุก 

ถายทอดขอมูลดานการทองเที่ยวไดดี เชน เว็บไซตของสิงคโปรที่ใหขอมูลกระชับและชัดเจน  ซึ่งคุณ

ดวงกมลยอมรับวาเว็บไซตของผูประกอบการไทยยังไมดีนัก แตกําลังปรับปรุงใหสามารถจองและซื้อ

ขายบนเว็บไดไมเพียงใหขอมูลเทาน้ัน   

 

 ปจจุบันพฤติกรรมนักทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปโดยนิยมจัดการเดินทางกันเอง 

ผูประกอบการนําเที่ยวจึงตองปรับตัวเปน Tour Consultant หรือที่ปรึกษาดานการทองเที่ยวมากกวา 

และตองทํารายการนําเที่ยวตามความตองการของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวอยากไดประสบการณ

แปลกใหมประเภท HIP, Chic และดั้งเดิม เชน

นักทองเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหมจะไมนิยมไปไนท

บาซาร แตชอบไปกาดหลวงแทนเพราะเปนวิถีชีวิต

ของคนเ ชียง ใหมที่ นักทอง เที่ ยวอยากสัม ผัส  

นอกจากน้ี นักทองเที่ยวยังนิยมไปตรอกเลาโจวดวย ในสวนของ ดร.มิ่งสรรพกลาววา ทางสถาบันฯ

ไดจัดทํา  เว็บไซต eLanna ซึ่งมีขอมูลมากแตยังขาดความสวยงามมีสีสัน จึงอยากเชิญชวนให

นักศึกษาชวยเขาไปทําใหมีภาพที่สวยงามและมีสีสันมากข้ึน และควรทําใหเว็บไซตสามารถตอบ

คําถามของนักทองเที่ยวได 

 

 สําหรับ Community website คุณศศิอาภาใหความเห็นวา ททท.ตองทํางานรวมกับพันธมิตร

ที่เปนกลุมเว็บไซต เชน pantip, sanook, kapook เปนตน และที่ผานมา ททท. ก็ตองใชเว็บไซตเปน

เคร่ืองมือแจงขาวเปนอันดับแรกและมี  I love Thailand club ชวยโพสตภาพดานบวกเพื่อแกไข

สถานการณที่ไมดีของประเทศไทย เชน เมื่อเกิดเหตุการณรัฐประหาร 

 

 สําหรับการเปน Eco Hub น้ันภาคเหนือมีแหลงทองเที่ยวที่เหมาะสมคือ อุทยานแหงชาติ ซึ่ง

ถือเปนความพรอมดานทรัพยากรซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก นอกจากน้ี กระบวนการการมีสวนรวมก็เปน

สิ่งสําคัญ ซึ่งขณะน้ี ททท.ไดจัดทําโครงการ 7 Green เพื่อใหประเทศไทยอยูในเกณฑของ UNWTO 

(องคการสงเสริมการทองเที่ยวโลก) โดย ททท. ไดนํามารณรงคใน 7 แนวทางเร่ิมจาก Green Heart 

จนถึง Green Plus 
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 ในประเด็นการมีสวนรวม คุณดวงกมลเห็นวาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 

ลวนตองมีสวนรวมใหเกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ผูประกอบการตองเนนคุณภาพ ไมใชวิธีตัดราคา ซึ่ง 

ททท.เองก็ตองการนักทองเที่ยวคุณภาพ เราตองเนน 3 เร่ือง คือ คุณภาพ ความย่ังยืน และ

ความสามารถในการแขงขัน ผูประกอบการตองรูจัก customize mass ไมใชวิธีตัดราคาเพราะคุณภาพ

จะหายไปดวย 

 

 ดร.มิ่งสรรพ กลาวถึงปญหาเร่ืองประสิทธิภาพในระยะยาวของโรงแรมในเชียงใหมเพราะมี

การตัดราคากันแมแตโรงแรม  5 ดาว จากหัวขอที่ตั้งไวในการสนทนาชวงเชาวันน้ี ดร.มิ่งสรรพ

อยากใหฝนเปนจริงเพราะเรามีโครงสรางพื้นฐานที่ดี ตัวอุตสาหกรรมของภาคเหนือก็ดี แตการ

จัดการภาครัฐยังแพประเทศเพื่อนบาน เชน มาลเซีย และสิงคโปร แตการจัดการของภาคเอกชนเราไม

แพ สิ่งที่เราแพคือดานขอมูล  เราตองมีพันธมิตรทั้งในประเทศและตางประเทศ และตองมีมาตรฐาน

เดียวกัน โดยเราตองสรางมาตรฐานของเราเองใหได เพื่อจะไดไมตองไปซื้อมาตรฐานของตางประเทศ

ที่มีราคาแพง  เพราะ สปาของไทยเราก็ดีซึ่งเราควรจะทําใหสปาไทยเปนมาตรฐานสปาของโลก ทั้งน้ี 

ไมจําเปนตองยึดมาตรฐานของนานาชาติอยางเดียว แตตองมีมาตรฐานความปลอดภัย หากเราทํา

สิ่งเหลาน้ีได ความฝนก็จะเปนจริงได  อยางไรก็ดี เชียงใหมยังขาดการพัฒนาการทองเที่ยวที่เปน

ระบบ แตทําแบบแยก ควรทําเปน cluster รวมกันหมด  สําหรับนักทองเที่ยวกลุม backpacker ที่

เดินทางเขามาก็ไมใชคนจน แตเปนรูปแบบวิถีชีวิตของเขาที่นิยมเดินทางแบบน้ี  
 

 คุณศศิอาภากลาววา 

ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น 

(Community based tourism) 

กําลังเขามาในกระแสแรงมาก 

มีการจับมือกันเปนเครือขาย

ข อ ง ชุ ม ช น  เ ช น  ลี เ ล็ ด ที่         

สุ ราษฎรธา นี  และบ านแม    

กําปอง ที่ เ ชียงใหม สําหรับ

แหลงทองเที่ยวธรรมชาติเมื่อ

เสื่อมโทรมก็ยังฟนฟูได แตถา

วิถีชีวิตชุมชนเสื่อมลงจะฟนฟู

ยาก และจะทําใหรากและภูมิ

ปญญาทองถ่ินหายไป 

 

 ชวงที่ 2 หัวขอ สองคนยลตามชอง ทองเที่ยวเชิงนิเวศบนความเหมือนที่แตกตาง          

คุณวันชัยไดกลาวถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศวาเปนการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สวนคุณ

บินหลาใหความเห็นวาการทองเที่ยวคือการเรียนรูและหากจะทําใหเราตระหนักและจดจําความรูที่ได

จากการเดินทางทองเที่ยวใหไดมากจะตองไปเที่ยวโดยไมมีกลองถายรูป เพื่อจะไดเขาถึงสิ่งที่เห็น ณ 

ที่น้ันจริง ๆ  โดยตองเก็บรายละเอียดและซาบซึ้งกับสิ่งที่เห็น พิจารณาส่ิงที่อยูระหวางทาง สามารถ
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สรางเร่ืองราวใหเกิดการเรียนรูและสรางมูลคาเพิ่มใหกับการเดินทางคร้ังน้ันได  โดยธรรมชาติแลว

คนตางชาติจะชางสังเกตมากกวาคนไทยและจะเรียนรูไดมากกวา 

 

 เมื่อถามถึงสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ประทับใจมากที่สุด  สําหรับคุณวันชัยประทับใจ  

ดอยหลวงเชียงดาวเพราะเปนการเดินทางไกลที่เปนการฝกสติของเรา ตองนํานํ้าดื่มข้ึนไปเอง เปน

สถานที่ที่มีความเปนธรรมชาติและอากาศดีมาก ข้ึนไปถึงแลวจะชมวิวได 360 องศา ทําใหหาย

เหน่ือย แตไปแลวตองดูแลเร่ืองสิ่งแวดลอมอยางดี เมื่อนําสิ่งใดเขาไปในพื้นที่จะตองนํากลับออกมา

ทั้งหมด โดยเฉพาะถํ้าทั้งหลายในเมืองไทยมีกฎหามทิ้งสิ่งใดไวในถํ้าเพราะอาจเกิดแกส 

 

 สําหรับคุณบินหลา การเดินทางที่ประทับใจมากที่สุดคือการข่ีจักรยานจากเชียงใหมไป

กรุงเทพฯโดยไมใชกลองถายรูปเมื่อถึงจังหวัดนครสวรรคก็นึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร จึงข่ีจักรยาน

ไปหวยขาแขงและตองเขาไปคางคืนในปาแตไมไดรูสึกหวาดกลัวใดใด ทั้งยังพบวาปาตอนมืดสวยมาก  

หากถามวาการเที่ยวสําคัญอยางไร 

คุณบินหลากลาววามนุษยเราเมื่อ

อายุเกิน 40 ปจะพบเจอเร่ืองที่ยาก

แกการตัดสิน ไมมีอะไรที่ถูกหรือผิด

เสียทีเดียวจะตองมีการตัดสินใจที่ดี 

ถาคนที่ ไม ได เดินทางมากนักก็จะ

ตั ด สิ น ใ จ ไ ม ถู ก เ พ ร า ะ ไ ม มี

ประสบการณที่หลากหลาย 

 

 คุณวันชัย  กลาวเสริมวา 

การเดินทางทองเที่ยวไมเหมือนกับ

การเห็นภาพในโทรทัศน แตเปนการ

เรียนรูดวยประสบการณจริง ทําใหเห็นหลายมุมมองในการใชชีวิต รูสึกไดวาโลกน้ีกวางใหญมาก 

การทองเที่ยวใหประโยชนกับเรามหาศาล 

 

 จากคําถามวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเหมาะสมกับธรรมชาติของคนไทยมากนอยเพียงใด 

คุณวันชัยใหความเห็นวาคนไทยชอบทองเที่ยวแบบสบาย ฝร่ังชอบเที่ยวเดินปา ขับรถทองเที่ยว เขา

ทํามากอนคนไทย และแนวคิดเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศก็มาจากฝร่ัง คนไทยรับเขามาเมื่อสิบกวาป

น้ี โดยธรรมชาติคนไทยไมไดชอบมากนัก เราอาจเหมาะกับการทองเที่ยวเชิงศาสนา เชิงสุขภาพ แต

ไทยมีพื้นที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือเชิงนิเวศ 

 

 คุณบินหลามีความเห็นวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเหมาะกับมนุษยไมวาจะเปนชนชาติใด คน

อินเดีย คนจีนก็เที่ยวแบบน้ีมากอนแลว การทองเที่ยวตองใชทั้งจิตและกาย เมื่อนึกถึงการทองเที่ยว

เชิงนิเวศจะนึกถึงการผจญภัย แตเมื่อเราเที่ยวจริงๆ มักไมไดใชจิตและกายเลย  เรามีทรัพยากร

ทองเที่ยวที่ไมไดติดอันดับใดในสถิติโลกเลย แตโดยรวมก็เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกแหงหน่ึง 
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 สําหรับการดีไซนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองเปนการดีไซนเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ

สินคาของเรา  สวนกรณีที่ควรใชเปนตัวอยางในดานการจัดการและการตลาด คุณวันชัยกลาวถึง

เพื่อนที่ประกอบธุรกิจรีสอรทที่เกาะลันตา ซึ่งขณะน้ีรีสอรทแหงน้ีติดอันดับ 1 ใน 5 รีสอรทที่ดีที่สุด

ในเอเชียของ Tripadvisor.com โดยที่

เ จ า ข อ ง รี ส อ ร ท ไ ม เ ค ย ทํ า

ประชาสัมพันธหรือการตลาด แตมี

คนจองเต็มตลอดป แมวาจะเปน

ชวงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจ เปนเพราะ

เจาของกิจการดูแลแขกที่มาเหมือน

มิตรสหาย ใชแนวคิด “มาอยาง

มิตร กลับอยางญาติ” หัวใจสําคัญ

ของการทองเที่ยวไทยคือการ  
บริการ และสามารถเปนจุดที่สราง

มูลคาเพิ่มได 

 

 ในมุมมองของคุณบินหลา 

แมวาหัวใจคือการบริการแตเราก็ไมจําเปนตองทําทุกอยางตามความตองการของนักทองเที่ยวเพื่อให

นักทองเที่ยวพอใจและใชจายเงินมากๆ แตการบริการที่ดีคือเราเต็มใจที่จะรับใชเขาแตตองเปน

ปฏิสัมพันธแบบมนุษยกับมนุษย และไดยกตัวอยางวามีการจัดนําเที่ยวคณะของคนไทยไป

ตางประเทศโดยมัคคุเทศกที่นําคณะเดินทางไปดูแลนักทองเที่ยวอยางดีแตตัวมัคคุเทศกเองกลับไม

เคยไปเที่ยวเมืองน้ันมากอน ไมสามารถใหขอมูลที่ถูกตองกับนักทองเที่ยวได การบริการเชนน้ีไมถือ

วาเปนมืออาชีพแตเปนการเอาใจแบบประจบประแจง   คุณวันชัยเสริมวาการมีหัวใจของการบริการ

เราก็ตองมีศักดิ์ศรีดวย และไมเห็นดวยกับคําที่ใชในปายโฆษณาของ ททท. ที่บอกวา “นักทองเที่ยว

คือคนสําคัญของชาติ” 

 

 กรณีที่ผูดําเนินรายการขอใหลองสราง theme สําหรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหมีความ

แตกตาง คุณวันชัยไดเลาเร่ืองที่ประเทศญ่ีปุนทําฝาทอระบายนํ้าเปนรูปกบเลาเร่ืองราวของเมือง  

สําหรับประเทศไทยอาจใชการเลาเร่ืองราวเก่ียวกับสิ่งที่เห็นระหวางการน่ังเรือเพื่อไปลองแกงที่นํ้าตก

ทีลอเลเพื่อใหนักทองเที่ยวไดความรูและความประทับใจ  ประเทศสหรัฐอเมริกาจะใชการเลาเร่ืองราว

มากแมวาประวัติศาสตรของประเทศจะมีเพียง 200 กวาป 

 

 ในประเด็นที่วาผูประกอบการไทยมักไมสนใจในดานเน้ือหาแตเนนดานการตลาด คุณบินหลา

กลาวโดยอางคําพูดของไอนสไตนที่วา “จินตนาการสําคัญกวาความรู” เราตองมีความรูและ

จินตนาการควบคูกัน การออกแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศสิ่งสําคัญคือคนกับสิ่งแวดลอม สิ่งสําคัญ

ที่เกิดข้ึนจากการทองเที่ยวคือความรูสึก ตองมีเร่ืองราวและมีความสําคัญตอความรูสึก ณ เวลาที่

อยูในแหลงทองเที่ยว 
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 ผูดําเนินรายการถามตอไปวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะตกกระแสหรือไม และตองทําอยางไร

ไมใหถูกเบียดดวยการทองเที่ยวเชิงแฟช่ัน คุณวันชัยใหความเห็นวาการแหกันไปทําอะไรตามแฟชั่น 

สุดทายก็จะไปไมรอดกันหมด ผูประกอบการที่ชํานาญในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอยูๆจะ

เปลี่ยนมาทําดานศาสนา สุขภาพ อาจไมงาย  ความจริงคนเที่ยวหลากหลายอยูแลว ถาเราเปนตัว

จริงในตลาดก็ไมตองกลัวตกกระแส   คุณบินหลาใหความเห็นวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนทางเลือก 

และควรตั้งเปาเปนธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยาหวังวาจะตองดูดเงินจากนักทองเที่ยวเพียง

อยางเดียว ไมตองหวังจํานวนคนมากแตอาศัยการสรางมูลคาเพิ่ม ผูประกอบการตองไมดูถูก

นักทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยวเปนผูมีอุปการคุณ  คุณวันชัยใหความเห็นวานักทองเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนใหญใชเว็บไซต ไมนาจะมาจากการจองในงานสงเสริมการขาย ดังน้ันเว็บไซตจะเปนชองทางที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

 หัวขอที่ 3 จับเขาจุย  คุยแบบปราย....ปาย    คุณจุยกลาววารูจักอําเภอปายเมื่อ 20 ป

มาแลว เลือกเดินทางไปปายโดยวิธีโบกรถเพราะต้ังใจจะไปแมฮองสอนโดยปายเปนจุดพักระหวางทาง 

สมั ย ก อ น ต า ม ป ก ติ ร ถ จ า ก

เชียงใหมจะไปถึงแคหวยนํ้าดัง 

ปายเปน  “ถนนสายเวอรจิ้น”  

สวนคุณ  ปรายเลาวารูจักปาย

สมัยที่ทํางานนิตยสารไปยาล

ใหญทําคอลัมน เที่ยวละไม และได

จัดทริปเดินทาง  ไปเชียงใหม – 

แมฮองสอน ขณะน้ีไดยายไปอยูที่

ปายเพราะทราบวาตนเองเปน

ภูมิแพอากาศในกรุงเทพฯ ตอง

รับประทานยาตลอด จําเปนตอง

ย ายที่ อยู มาที่ เ ชียง ใหม  แตที่

เชียงใหมจะเปดรานหนังสือใหม

ไมได เมื่อไดบานเชาที่ปายจึงยาย

ไปเปดรานขายหนังสือและขายเสื้อยืดใหนักทองเที่ยว  สําหรับนักทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอปาย แบงได

เปน  

  

1. กลุมวัยรุนที่ดูภาพยนตรเร่ืองรักจัง แลวไปเที่ยวตามกระแสของภาพยนตร    

2. กลุมครอบครัวที่เดินทางมาโดยรถยนต ไมมีขอมูลมาก จะจองที่พักมากอนและมาชอป

ปงที่ถนนคนเดิน ไมมีขอมูลวาจะไปเที่ยวที่จุดใดบาง 

3. กรุปทัวร ขณะน้ีปายมีที่พักกวา 100 แหง ระดับที่แพงก็ราคาคืนละเปนหมื่นบาท แต

ขณะน้ีลดลงเปนประมาณ กวา 7,000 บาท สวนราคาที่พักทั่วไปประมาณกวา 2,000 บาท คน

ทองถ่ินที่เปนเจาของกิจการจะไมชอบเวลาที่มีกรุปทัวรลง 
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 ในความเห็นของคุณจุย ปายเทียบกับเชียงใหมไมไดเลย แตก็นารักมีเสนหในระดับหน่ึง 

ตรงที่ความไมมีอะไร สําหรับคุณปราย เห็นวาตอนน้ีปายยังดูสับสน ไมไดมีการวางแผนรองรับ

นักทองเที่ยวมากอน เร่ืองที่นาเปนหวงคือระบบกําจัดขยะของเมืองเปนการเอาขยะไปทิ้งที่ภูเขา   ไมมี

การวางแผนจัดโซนน่ิงในการสรางรีสอรท  คุณจุยกลาววาการวางแผน ตั้งเปาหมายเปนนามธรรม

แตจะทําอยางไรใหไปถึงจุดหมาย  โดยไดยกตัวอยางการรณรงคที่เปนรูปธรรมโดยใชเสื้อยืดพูดได

ซึ่งเปนสินคาที่ขายดีเพราะใครๆ ก็อยากบอกวาเคยไปเที่ยวปาย และไดยกตัวอยางการจัดคอนเสิรต 

ดนตรี ใบตอง ปนโต เพื่อใหลดขยะจากนักทองเที่ยว 

 

 ตอคําถามที่วาปายเปนเมืองที่นักทองเที่ยวไปมากเกินศักยภาพในการรองรับหรือไม คุณ

จุยคิดวาเปนไปได การทองเที่ยวที่มาก

เ กิ น ไ ป ก็ ทํ า ใ ห เ กิ ด ป ร ะ สบก า รณ

บางอยางที่ทําใหการบริการแยลง จิต

วิญญาณของการบ ริก ารอ า จ ไ ม

เหมือนเดิม  นอกจากน้ีไดกลาวโยงไปถึง

ระบบการศึกษาที่เกาะสมุยซึ่งในอดีตดี

แตเมื่อมีนักทองเที่ยวเขามามากระบบ

การศึกษากลับแยลง  เพราะครู ไม

จําเปนตองสอนเพียงขายที่ดินไดก็มีกิน

มีใชไปนาน 

 

 คุณปรายเลาวาคนปายอยาก

ใหที่เมืองน้ีมีรานหนังสือ พอทราบวาจะ

มาเปดรานก็สนับสนุน ความสัมพันธ

ระหวางผูใหเชารานกับผูเชาเมื่อกอนไม

ตองทําสัญญาแตเปนแบบชวยเหลือกัน 

แตปจจุบันความไวใจกันเชนน้ันคงนอยลงไป หรือไมมีการตกลงเพียงสัญญาปากเปลากันแลว  

ตอนน้ีในเร่ืองการอนุรักษกับเร่ืองธุรกิจทองเที่ยวในปายกําลังมีการจัดระบบระเบียบของตัวมันเอง 

โดยขณะน้ีมีนักลงทุนที่ไปอยูที่ปาย 3 กลุมที่มีเงินลงทุนมาบาง ไดแก  

 

1. นักลงทุนรายยอย 

2. นักลงทุนรายใหญที่มาทํารีสอรท 

3. คนที่ไมมีเงินลงทุนแตไปรับของมาขายหักเปอรเซ็นต 
 

 คนที่มาอยูที่ปายสวนใหญจะเปนคนเจ็บกับคนปวย   คือเจ็บจากการลงทุน และปวยคือคนที่

มีปญหาดานสุขภาพ 

 

 สําหรับคําถามที่วาจุดไหนที่จะพอแลวสําหรับการทองเที่ยว คุณจุยมีความเห็นวา แหลง

ทองเที่ยวจะใหเปนเหมือนเดิมไปตลอดไมได นักทองเที่ยวก็จะหาที่เที่ยวใหมไปเร่ือยๆ ททท.ควรจะมี
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แบบอยางของสถานที่ที่ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมาเปนแนวทางในการตีกรอบการรองรับ

นักทองเที่ยว  จะควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวก็ควรทําใหเปนรูปธรรม โดยใหมีการกระจายตาม

ฤดูกาลตางๆ 

 

 ตอคําถามวาตอนน้ีปายนาเปนหวงไหม คุณปรายเลาวาเมื่อปที่ผานมาการทองเที่ยวที่ปาย

เติบโต 500 % (ขอมูลจากนายอําเภอปาย) ในมุมมองของผูบริหาร การเติบโตดีไมนาเปนหวงและ

ตองการใหขยายไปยังสวนอื่นดวย แตในมุมมองของการอนุรักษธรรมชาติและชุมชน การจัดการใน

ทองถ่ินจะสวนทางกัน การจัดการทองถ่ินยังเปนระดับตําบลซึ่งทําอะไรไมไดมาก ชาวบานมีความสุข

ที่มีไฟแดง และมีรานสะดวกซื้อแตนักทองเที่ยวจากกรุงเทพฯกลับไมชอบ ตอไปคนทองถ่ินก็อาจ

ตอตานรานคาปลีกรายใหญที่จะเขาไปเปดในปาย แตระดับบริหารก็กลับพยายามเปดกวาง 

 

 คุณจุย ยกคําพูดที่เรียกปายวาเปน “ชุมชนเสแสรง” คนที่พูดอาจมีจินตภาพมาวาเมือง

ชนบทควรเปนอยางน้ันอยางน้ี เมืองไทยยังขาดเสนที่เปนกติกาวาอะไรจะดีสําหรับทุกฝาย ควรมีการ

หารือกันเตรียมไวกอน   และเห็นวาการดีไซนรูปแบบการทองเที่ยวก็เปนสิ่งสําคัญจะตองทําอยางมี

ความคิดสรางสรรค  

 

 คุณปรายกลาวปดทายวาควรเคารพเร่ืองกฎ กติกา มารยาท เชนการเปดผับแลวเสียงดัง 

ชาวบานเลยเอาหินมาปาที่ผับ จะเห็นวานักทองเที่ยวเร่ิมสรางความรําคาญใหกับคนทองถ่ินจนเกิด

ความขัดแยงกัน จึงควรมีการเคารพสิทธิของคนในทองถ่ินดวย  
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สรุปการสัมมนาสรุปการสัมมนา  การจัดการบริการและการทองเที่ยวในภาวะวิกฤตการจัดการบริการและการทองเที่ยวในภาวะวิกฤต  
ระหวางวันท่ี ระหวางวันท่ี 23 23 ––  24 24 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25522552  

ณ มหาวิทยาลัยสยาม   
 

สมาคมนักวิชาการการทองเที่ยว
1 
 

การสัมมนาเร่ิมข้ึนในเวลา 9.00 น. โดยในพิธีเปดการสัมมนา ดร.พรชัย มงคลวนิช 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ไดกลาวรายงานตอประธานในพิธีเปดการประชุมเก่ียวกับ สมาคม

นักวิชาการการทองเที่ยว (ประเทศไทย) (สนทท.) และวัตถุประสงคของการจัดงานสัมมนาในคร้ังน้ี 

จากน้ัน  ดร .สุ เมธ  แยมนุน  เลขาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )  

กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีไดข้ึนกลาวเปดงาน และไดกลาวถึงความสําคัญของอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศวาเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่ประเทศไทยมี

ศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง สงผลใหที่ผานมาภาคการศึกษาและวิชาการไดมีการ

พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรการทองเที่ยวและบริการ นอกจากน้ี สถาบันการศึกษาและ

หนวยงานบริหารการวิจัยระดับชาติทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สภาวิจัยแหงชาติ 

(วช.) และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตางใหทุนสนับสนุนทุนวิจัยสาขาดังกลาว

เปนจํานวนมาก 

 

ทานเลขาธิการ สกอ. ยังกลาวถึงนโยบายที่สําคัญของ สกอ. ในปจจุบันคือ นโยบายผลักดัน

และสนับสนุนการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellences : COEs) ในสาขาวิชา

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งที่ผานมาสาย

วิทยาศาสตรนับวามีความคืบหนาในการดําเนินการ COEs สูงมาก สกอ. จึงมีความประสงคที่จะ

ผลักดันใหมีการจัดตั้ง COEs ในสาขาดานสังคมศาสตร โดยเฉพาะสาขาการทองเที่ยว สกอ. จึงมี

ความหวังวา สนทท. จะเปนแหลงระดม บมเพาะ นักวิชาการดานการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ และ

พัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศตามพันธกิจของ COEs เพื่อสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวของประเทศไทยตอไป 

 

 

                                          
1 เอกสารสรุปการสัมมนา การจัดการบริการและการทองเท่ียวในภาวะวิกฤต โดย สมาคมนักวิชาการการ

ทองเที่ยว (ประเทศไทย) 
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กลยุทธในการจัดการบริการและการทองเท่ียวในภาวะวิกฤต : ทัศนะของผูประกอบการ 

ในการอภิปรายกลุมชวงเชาวันแรกของงานสัมมนา ผศ.ดร.ชลลดา มลคลวนิช ผูชวย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และอุปนายกสมาคมนักวิชาการการทองเที่ยว (ประเทศไทย) ในฐานะ

ผูดําเนินการอภิปราย ไดกลาวเชิญวิทยากรจากภาคเอกชนแสดงความคิดเห็นและบรรยายถึงกล

ยุทธในการจัดการบริการและการทองเที่ยวในภาวะวิกฤต ตามลําดับดังน้ี (1) คุณจารุบุณณ ปาณา

นนท ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ  

สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2) คุณสัมพันธ แปนพัฒน ที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย (3) คุณมัยรัตน พระญาณโกเศส นายกสมาคมทองเที่ยว

ภายในประเทศ (สทน.) (4) คุณเจริญ วังอนานนท นายกสมาคมไทยบริการ ทองเที่ยว (TTAA) และ 

(5) คุณสุรพล ศรีตระกูล นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว (ATTA)  

 

ในการอภิปราย วิทยากรไดกลาวถึง

วิกฤตสําคัญที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

ตองเผชิญมาอยางตอเน่ือง ทั้งวิกฤตดาน

สุขภาพ (เชน การระบาดของโรคซาร ไขหวัด

นก ไขหวัดใหญ 2009) ดานสิ่งแวดลอมและ

ธรรมชาติ (เชน ภัยสึนามิ ความผันผวนทาง

สภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของ

แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ) ดานการเมือง 

(เชน การกอการรายสากล การปดสนามบิน 

การจลาจล) และดานเศรษฐกิจ (เชน วิกฤต

ตมยํากุง วิกฤตแฮมเบอรเกอร) ซึ่งวิกฤต  
ดังกลาวไดสงผลตอรายไดและยอดขายของ

ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ

มูลคาการสงออกภาคบริการการทองเที่ยว

ของประเทศ     ดัง น้ันผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและหนวยงาน

ภาครัฐจึงตองมีความสามารถในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยผูประกอบการและภาครัฐตอง

ทําความเขาใจถึงประเด็นวิกฤต สาเหตุของวิกฤต วิธีการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต 

และแนวทางการแปลงวิกฤตใหเปนโอกาสของพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน 



 
 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 1/2553 หนาท่ี  3 

    

3

ในสวนของการปองกันวิกฤตน้ันคณะวิทยากรมีความเห็นวาประเทศไทยสามารถปองกันได

เฉพาะวิกฤตที่เกิดข้ึนจากปจจัยภายในประเทศ เชน ดานการเมือง การเสื่อมโทรมของส่ิงแวดลอม 

เปนตน สวนวิกฤตที่มาจากตางประเทศและธรรมชาติน้ันเปนไปไดยากที่จะปองกันไมใหเกิดข้ึน แตก็

ควรมีการวางแผนลวงหนาเพื่อลดผลกระทบของวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เชน 

 (ก) การมีระบบเตือนภัยวิกฤตที่จะมีผลตอการทองเที่ยวลวงหนา 

 (ข) การเนนรักษาและทําตลาดกลุมนักทองเที่ยวที่มีความตื่นตระหนกนอยตอภาวะวิกฤต 

 (ค) การสรางและบริหารความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางตอเน่ือง  

 (ง) การมีกลไกชวยเหลือทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคลองใหกับผูประกอบการในภาวะ  

      วิกฤต 

 (จ) การสรางภาพลักษณดานความปลอดภัยและความไววางใจตอการทองเที่ยวไทย 

 (ฉ) การทํางานรวมกันระหวางผูประกอบการในลักษณะเครือขายพันธมิตร  

 (ช) การพยายามลดตนทุนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  

 (ซ) การบริหารคุณภาพการบริการอยางตอเน่ือง 

 (ฌ) การสงเสริมการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ 

       สิ่งแวดลอม  

 (ญ) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิผลและเปนธรรม 

  นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐและเอกชนยังควรรวมกันแปลงวิกฤตที่เกิดข้ึนในแตละคร้ังให

เปนโอกาส เชน การใชเวลาในชวงวิกฤตไปกับการเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย และฟนฟูหรือพัฒนา

แหลงทองเที่ยวตางๆ การทบทวน/ปรับการวิเคราะหกลุมเปาหมายนักทองเที่ยวจากกลุมที่ไดรับ

ผลกระทบจากวิกฤตโดยตรงไปสูกลุมที่ไดรับผลกระทบในทางออมหรือไมไดรับผลกระทบ หรือการ

วิเคราะหพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวแตละกลุม การพัฒนาระบบอํานวยความ

สะดวกนักทองเที่ยวตั้งแตลงเคร่ืองบินจนถึงกลับมาข้ึนเคร่ืองบินกลับประเทศ เปนตน 

 

 

 กลยุทธในการจัดการบริการและการทองเท่ียวในภาวะวิกฤต : ทัศนะของหนวยงานของรัฐ 

 

ในการอภิปรายกลุมชวงบายวันแรกของงานสัมมนา รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์ นายกสมาคม

นักวิชาการการทองเที่ยว (ประเทศไทย) ในฐานะผูดําเนินการอภิปราย ไดกลาวเชิญวิทยากรจาก

หนวยงานภาครัฐแสดงความคิดเห็นและบรรยายถึงกลยุทธในการจัดการบริการและการทองเที่ยว

ในภาวะวิกฤติ ตามลําดับดังน้ี 
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 (1) คุณภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตที่ปรึกษาระดับ 11 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 (2) คุณขจร วีระใจ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาบริการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว

และการกีฬา 

 (3) คุณปาริฉัตร เศวตเศรนี ผูจัดการอาวุโสฝายงานดานประชาสัมพันธ สํานักงาน

สงเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ   

 (4) พันเอก ดร.นาฬิอติภัค แสงสนิท รองผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 (5) คุณมนูญ นราสดใส ผูใหญบานหมูที่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

ในการอภิปรายภายใตหัวขอดังกลาว วิทยากรไดใหความคิดเห็นวาภาวะวิกฤตตางๆที่

เกิดข้ึนนอกจากจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวแลวยังมีผลตอแนวโนมและทิศทางการ

บริหารจัดการการทองเที่ยวในอนาคตดวยดังตอไปน้ี 

 (ก) การรวมมือกันบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มากข้ึนระหวางหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคทองถ่ิน และชุมชน 

 (ข) การจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

และสังคมมากข้ึน 

 

 (ค) การกระจายนักทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเกินขีด

ความสามารถในการรองรับไปยังแหลงทองเที่ยวใหม 

 (ง) การมีและใชประโยชนจากระบบเตือนภัยวิกฤต  

 (จ) การใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจในระยะยาวมากกวาใน     

ระยะสั้น 
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 (ฉ) การใหความสําคัญกับการบริหารการทองเที่ยวในระดับจุลภาคสูงข้ึนกวาเดิมเน่ืองจาก

มีความยืดหยุน คลองตัว และตอบสนองตอวิกฤตไดดีกวาการบริหารในระดับมหภาคเพียงอยาง  
เดียว 

 (ช) การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑการทองเที่ยวอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในดาน

ประสบการณและความประทับใจของนักทองเที่ยว 

 (ซ) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับเสนทางการทองเที่ยวใหมที่มีศักยภาพ  

(ฌ) การกําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการที่เก่ียวของกับ

การทองเที่ยวตางๆ  

(ญ) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวที่ตรงกับความตองการของธุรกิจและอุปสงค

ของนักทองเที่ยว 

 (ฎ) การมุงเนนทําตลาดนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุม

ผูปวย กลุมผูจัด/เขารวมประชุม เปนตน 

 (ฏ) การทํางานเปนทีมระหวางหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยวที่ตั้งในประเทศไทยและที่ตั้ง

อยูในภูมิภาคตางๆทั่วโลก 

 (ฐ) การติดตาม  วิเคราะห สถานการณการแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยาง

ทันเวลาและตอเน่ือง เพื่อนํามากําหนดเปนกลยุทธการจัดการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

 (ฑ) การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและภาคประชาชนเพื่อใหการพัฒนาการ

ทองเที่ยวในพื้นที่น้ันเกิดประโยชนสูงสุดตอทองถ่ิน 

 (ฒ) การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ งแวดลอมให กับนักทองเที่ยว 

ผูประกอบการ และหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ  

 (ณ) การสรางความเปนเอกภาพของการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐตางๆที่

เก่ียวของ 

 (ด) การสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยในการทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยว  

 (ต) การเสริมสรางศักยภาพและสงเสริมใหชุมชมเปนหนวยบริหารจัดการกิจกรรมการ

ทองเที่ยวใหเขตพื้นที่ของตนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม เห็นความสําคัญของทรัพยากร ภูมิปญญา 

และวัฒนธรรมของตน และกระจายผลประโยชนจากการทองเที่ยวอยางทั่วถึง 
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 แนวทางการทําวิจัยดานการบริการและการทองเท่ียว 

 

ในการอภิปรายกลุมชวงเชาวันที่สองของงานสัมมนา ดร.โฉมยง โตะทอง มหาวิทยาลัย   

ราชภัฎเพชรบุรี ในฐานะผูดําเนินการอภิปราย ไดกลาวเชิญวิทยากรนักวิชาการแสดงความคิดเห็น

และบรรยายถึงแนวทางการทําวิจัยดานการบริการและการทองเที่ยว ตามลําดับดังน้ี 

 (1) ผศ.ดร.บงกช งามสม ฤทธิชัยนุวัฒน มหาวิทยาลัยสยาม 

 (2) รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 (3) ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไทย (สกว.) 

ในการอภิปรายหัวขอดังกลาว วิทยากรตางใหขอคิดถึงแนวทางการทําวิจัยดานการบริการ

การทองเที่ยววาควรมีความสอดคลองกับทิศทางกระแสการพัฒนาการทองเที่ยวของสากล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวของประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาของอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว  และตอบสนองตอความตองการของทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับการจัดการการ

ทองเที่ยว โดยหัวขอการวิจัยดานการบริการและการทองเที่ยวที่สําคัญมีดังน้ี  

 (ก) การเพิ่มมูลคาและคุณภาพของผลิตภัณฑการทองเที่ยวเดิม โดยเนนวิจัยถึงจุดแข็งหรือ

ศักยภาพของผลิตภัณฑการทองเที่ยวในอดีต และแนวทางการเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑการ

ทองเที่ยวเหลาน้ัน เชน วัฒนธรรมของชุมชน ประสบการณที่ประทับใจ ตลอดจนการนําเทคโนโลยี 

มาใชประกอบเพื่อเสริมสรางคุณคา  

(ข) การวิจัยถึงความตองการและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่ตอบสนองความ

ตองการของนักทองเที่ยวกลุมตางๆที่เปนนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ ไดแก กลุมนักทองเที่ยวสูงอายุที่

มีจํานวนมากข้ึน กลุมนักทองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีอุปสงคมากขึ้น กลุมนักทองเที่ยวผูดอยโอกาส 

(เชน ผูพิการ เปนตน) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด Tourism for All ขององคการการทองเที่ยวโลก กลุม

นักทองเที่ยวที่เปนนักธุรกิจและผูเขารวมงานประชุม/สัมมนา และกลุมนักทองเที่ยวเชิงทางเลือก เชน 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา เปนตน 

 (ค) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับตางๆ เชน การ

วิจัยเก่ียวกับบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง/บริการอํานวยความสะดวก

สําหรับนักทองเที่ยว การวิจัยเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการการทองเที่ยวของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( อปท.) 

และชุมชน 

 (ง) การพัฒนาและบริหาร

คุณภาพบริการที่ เ ก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวของธุรกิจที่ ใหบริการการ

ท อ ง เที่ ย ว  เ ช น  โ ร ง แรม  รี สอร ท 

ภัตตาคาร สปา แพทยแผนไทย ราน



 
 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 1/2553 หนาท่ี  7 

    

7

ขายของที่ระลึก  ศูนยการประชุม ธุรกิจนําเที่ยว และธุรกิจรับจัดประชุม เปนตน เพื่อเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 (จ) แนวทางการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวในดานตางๆ ไดแก การสรางและบริหาร

ตราสินคา สัญลักษณ ภาพลักษณทางการทองเที่ยวของผลิตภัณฑการทองเที่ยว/แหลงทองเที่ยว

ตางๆ การสงเสริมการเผยแพรภาพลักษณทีด่ีและความประทบัใจของนักทองเที่ยวตอนักทองเที่ยว

อื่นผานเครือขายสังคม ( s o c i a l  n e t w o r k )  ตางๆ การสรางและบริหารความสัมพนัธที่ดีกับ

นักทองเที่ยวดุจญาตมิิตร การสงเสริมการทองเทีย่วของนักทองเที่ยวกลุมชาวไทยในประเทศ และ

การมุงเนนทําตลาดกลุมนักทองเที่ยวทีม่ีศักยภาพสูงในอนาคต (เชน จีน ฮองกง อินดีย เปนตน) 

 (ฉ) การพัฒนา/บริหารยุทธศาสตรความรวมมือกับแหลงทองเที่ยวในประเทศอื่นในพื้นที่

ใกลเคียง โดยเฉพาะในกลุม ASEAN พรอมกับการวิเคราะหยุทธศาสตรการแขงขันของประเทศไทย

กับประเทศกลุมดังกลาวในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 (ช) การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเปนกลไกในในการพัฒนาทองถ่ินและลด

ชองวางความเหลื่อมล้ําทางสังคมระหวางชุมชนเมืองกับชนบท  

 (ซ) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจการทองเที่ยว 

  การนําเสนอผลงานวิจยั โดยนักวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

หลังจากการอภิปรายกลุมในชวงเชาแลว ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง ผูอํานวยการสถาบันวิจัย

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไทย (สกว.) ในฐานะผูดําเนินการนําเสนอผลงานวิจัย ไดเชิญนักวิจัยที่ไดรับ

ก า ร คั ด เ ลื อ ก นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ซึ่ ง

ประกอบดวยนักวิจัยดังตอไปน้ี  

(1) รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ นําเสนอ

งานวิจัยหัวขอ  “การสรางฐานขอมูล เพื่อ

ประเมินศักยภาพแหลทองเที่ยวชุมชนและ

สนับสนุนระบบการตัดสินใจวางแผนการ

ทองเที่ยว ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต : สงขลา 

นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล และตรัง”  

(2) ดร.ณัฎฐินี ทองดี รองคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา  นําเสนองานวิจัยหัวขอ “กลยุทธ

การสงเสริมการตลาดสําหรับนักทองเที่ยวกลุม

เยาวชนของที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท

เขตอีสานใต” 
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 (3) ดร.พลิศา รุงเรือง อาจารยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล นําเสนองานวิจัย

หัวขอ “แนวทางการสรางและจัดการอัตลักษณเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติหมูเกาะ   

สิมิลัน อําเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา” 

 (4) ดร.แสงแข บุญศิริ อาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

นําเสนองานวิจัยหัวขอ “แนวทางยกระดับตราสินคาของสินคาเกษตรและแหลงทองเที่ยวสูการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม”  

(5) ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล รองประธานโปรแกรมการทองเที่ยวและผูอํานวยการ

หลักสูตรมัคคุเทศก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นําเสนองานวิจัยหัวขอ “การพัฒนาและการจัดการ

การทองเที่ยวกลุมจังหวัดอันดามันดวยเครือขายพหุภาคีบนฐานงานวิจัย”  

 (6) อาจารยชัยรัตน จุสปาโล ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยหาดใหญ

นําเสนองานวิจัยหัวขอ “การสรางโปรแกรมการทองเที่ยวเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน โดยกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาชายเลน บานคลองลิดี 

อําเภอทาแพ และการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนบานบอเจ็ดลูก อําเภอ ละงู จังหวัดสตูล”  

 (7) ผศ.สมบัติ ประจญศานต ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย นําเสนอ

งานวิจัยหัวขอ “แนวทางการจัดการภูมิสถาปตยกรรมทางการทองเที่ยวในเขตอีสานใต” 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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รายงานสรุปการสัมมนา 
Creative International Education: Preparation for the Changing Economy 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 
ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

 

นันทาศิริ  พากเพยีรกูล
1 

 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดจัดการสัมมนาเร่ือง “การศึกษานานาชาติเชิง

สรางสรรค: การเตรียมพรอมสําหรับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป” (Creative International Education : 

Preparation for the Changing Economy) เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมอินเตอร          

คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยไดเชิญ ดร. วีรชัย  วีรเมธีกุล  รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

แสดง   ปฐกถาหัวขอ “Creative Economy” โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

                                                                                                                                                        

 1. แนวนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) เน่ืองจากใน

มุมมองดานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ใน

ประเทศไทย มีมูลคากวา 800,000 ลานบาท 

ดังน้ัน รัฐบาลจึงไดประกาศวิสัยทัศน : 

กํ าหนด ให ปร ะ เ ทศ ไทย เป น ศูนย กล า ง

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน                           

โดยจัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

เปนหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง 

2 .  ก า ร ก ร ะ ตุ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ชิ ง

สรางสรรค  

 -  สรางเวทีใหคนที่มีความคิด

สรางสรรคมาพบปะหารือและตอยอดเปน

ธุรกิจ จัดหาพื้นที่  แสดงผลงาน จัดกิจกรรม 

                                                            

1
 หัวหนางานแผนบริหารองคกร กองแผนนโยบาย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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 - พยายามสนับสนุนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เชน เร่ืองเงินทุนระยะยาวได

จัดต้ังกองทุนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เร่ิมแรก 3,000 ลานบาท  สนับสนุนพลังงานทดแทน  สนับสนุน

โครงสรางดานเทคโนโลยี 

  - สนับสนุนการศึกษา 1) เนนการปฏิรูปการศึกษาข้ันท่ี 2 การศึกษาควบคูไปกับการพัฒนา

ความคิดตอยอดทางความคิดและทรัพยสินทางปญญา 2) สนับสนุนอาชีวศึกษา เชน การออกแบบดีไซน 

ศิลปะการออกแบบ   

 โดยเนนการเรียนรูดวยตัวเอง  เพราะองคความรูตางๆ สามารถพัฒนาคนได  รวมทั้งเนนถึง

คุณคาของความเปนไทย ตองเนนเอาคุณคาทางวัฒนธรรมออกมาขาย ตอยอดทําใหเกิดความรักชาติ 

และซาบซึ้งถึงความเปนไทยและตองสนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสามัคคี 

 

การเสวนา เร่ือง New Needs and New Opportunities in the creative Economy 

คุณศุภชัย เจียรวนนท ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท ทรู คอร

ปอเรช่ัน จํากัด   เสวนาหัวขอ “Entrepreneurship for Creative Economy” ใหนิยามคําวา 

Entrepreneurship หมายถึง การทําธุรกิจใหมท่ีทํา

ใหเกิดข้ึนในตลาด Entrepreneurship for Creative  

Economy หมายถึง ผูกลาทําธุรกิจใหมๆ ความคิด

ใหมๆ ที่ ใชแนวสรางสรรค ถามองในมิติ เ ชิง

สรางสรรค  ตองมองเ ร่ืองการตลาดวาเปน

อยางไร 

        True Corporation เปน Traditional 

Economy ถาเพิ่มมูลคาธุรกิจ True จะตองทํา

อยางไร โดยมองจากจุดแข็งขององคกร ถาเช่ือวา 

True มีคุณคาในการใหบริการ ซึ่งเปนจุดเร่ิมตน 

หลังจากน้ันมองวิสัยทัศน มองวาในอนาคตเทคโนโลยีกําลังเขาหาและเช่ือมกัน และมองในแงวิถีชีวิตของ

คน (life style) และตลาดท่ีเปลี่ยนไปสามารถเพิ่มคุณคาการตลาดจึงเปนที่มาของ Brand Value ของ

องคกร 
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สรุป  Entrepreneurship for Creative Economy มีปจจัยท่ีเก่ียวของดังน้ี 

1. ตองมีความกลา ความมุงมั่น  

2. ตองรูจักตลาด ความเปลี่ยนแปลงตลาด ความสามารถในการตอบสนองวิถีชีวิตของคนที่ 

กําลังเปล่ียนแปลง 

3. ตองยกระดับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทําใหเกิดพฤติกรรมใหมข้ึน โอกาส

มากข้ึน เชน การทําเทคโนโลยีระบบโครงขาย 

4. การบริหารตนทุนทางสมอง การบริหารพลังสมองเปนเร่ืองสําคัญ ความสามารถในการ

ถายทอดองคความรูในองคกรเปนสิ่งสําคัญ (Knowledge Management)  

5. ระบบฮวงจุยในการทํางาน ตองเสริมใหเกิดบรรยากาศในการคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ เชน ให

อิสระในแงความคิด ทําส่ิงใหมๆ บริการใหมๆ การสรางบรรยากาศในการทํางาน 

6. มีความเร็ว คิดในแงทําใหมีเวลามากข้ึน 

7. ความสามารถในการเขาถึงฐานขอมูลลูกคา เชน มีฐานขอมูลลูกคา มีความสามารถในการ

ตอบสนอง Life Style ของลูกคา 

8. การเขาถึงแหลงทุน เชน กองทุนตางๆ ของรัฐบาล อยางเชนในกรณีตางประเทศ รัฐบาล

เกาหลีใหทุนในการพัฒนา Culture Entertainment Industry ใหเกิดขีดความสามารถเหลาน้ีมีความสําคัญ

เปนอยางยิ่งในยุค Creative Economy และนับวันจะมีบทบาทมากข้ึนทุกวัน 

  

คุณปรีชา  สนั่นวัฒนานนท  กรรมการบริหาร บริษัท รีด เทรดเด็กซ จํากัด  เสวนา

หัวขอ “International Education for MICE : A Future of Tourism Industry”  

MICE เปนอุตสาหกรรมการบริการ ที่ตองใชบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค ทั้งน้ีบุคลากรมี

สวนเขามาเก่ียวของ เพื่อยกระดับความกาวหนาไปสูการสรางผลกําไรใหกับองคกร แนวโนมทั่วโลกให

ความสาํคัญในตลาด MICE เชน จีน มาเลเซีย เวียดนาม ไทย 

บุคลากรในอุตสาหกรรม MICE ตองประกอบดวย 

1. ตองทําหลายอยางได   

2. ตองมีความฝน ความคิดสรางสรรค   

3. ตองมีความเช่ือ  เช่ือวาตองทําได   

4. ตองมีความกลา  กลาคิด กลาทําสิ่งใหม ๆ   

5. ตองลงมือกระทํา 
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ดร.อนุกูล  แตมประเสริฐ และคุณอัจฉรา กิจกัญจนาสน กรรมการผูจัดการบริษัท   

กันตนา แอนิเมช่ัน จํากัด  เสวนาหัวขอ “Futuristic Computer Graphics & Multimedia”  

การสรางภาพยนตร และการทําหนังแอนิเมช่ัน  ถือไดวาเปนการสราง

มูลคาเพิ่มดวยความคิดสรางสรรค การใชจินตนาการ ผสมกับการนํา

วัฒนธรรมสรางเปนเร่ืองราว อาทิ การทําหนังแอนิเมช่ัน  เร่ือง กานกลวย  

นับวาเปนแอนิเมช่ันเร่ืองแรกที่คนไทยกลาคิด กลาทํา กลาลงทุน  นับวาเปน

ความสําเร็จอยางยิ่งใหญของคนไทยและของบริษัท  ซึ่งการทําหนังแอนิเมช่ัน 

จึงเปนอีกหน่ึงธุรกิจในการลงทุนดานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค Creative 

Economy หมายถึง เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคท่ีนําสินทรัพยมาสรางมูลคาเพิ่ม

สามารถสรางคน สรางองคความรู วัฒนธรรมที่นํามาถายทอดเปนเร่ืองราว 

                       

  สรุปขอคิดเห็นท่ีไดรับจากการเขารวมฟงการสัมมนา  

1. ไดรับทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก ท่ีกําลังเขาสูการเปล่ียนแปลง  

สําคัญของโลกท่ีขับเคล่ือนสูสังคมเศรษฐกิจแนวใหม 

2. เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เปนการตอยอดมาจากเศรษฐกิจ

ข้ันพื้นฐาน  เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคมีแนวโนมที่เจริญเติบโตข้ึนอยาง

ตอเน่ืองในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน กลุมประเทศในสหภาพยุโรป  

แคนาดา  สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน เกาหลีใต สําหรับประเทศที่กําลัง

พัฒนาอยางประเทศจีน กําลังจะกาวสูเศรษฐกิจดังกลาว 

3. รัฐบาลใหความสําคัญในเร่ืองเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค โดย

ไดกําหนดวิสัยทัศน และจะมีการจัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรครองรับ  จะสงผลใหประเทศไทยมีความสามารถทางการ

แขงขันในอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค  โดยเฉพาะการเตรียมความ

พรอมบุคลากร  การศึกษา ใหเช่ือมโยงและรองรับการเปลี่ยนแปลงสู

ยุคเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

4. ธุรกิจงานท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ไดแก 

งานฝมือและหัตถกรรม  งานออกแบบ  งานแฟช่ัน  งานศิลปะ  ธุรกิจ

โฆษณา  ธุรกิจภาพยนตรแอนิเมช่ัน งานสถาปตยกรรม งานสื่อมีเดีย  หากมองเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  

ในดานทองเท่ียว ไดแก  ธุรกิจ MICE การทองเท่ียวชุมชน   การทองเท่ียวยานเมืองเกาท่ีมี 

สถาปตยกรรมเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ี 
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5. ประเทศเกาหลีใต เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในดานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ท่ีใช

ภาพยนตร เปนตัวสื่อสารทางการทองเที่ยว  เชน ภาพยนตรเร่ืองแดจังกึม ที่สรางเนื้อเร่ืองใหเปนที่

นาสนใจและแสดงออกทางดานวัฒนธรรมเร่ืองอาหารการกิน 

 จอหน ฮอก้ิน กูรูดานเศรษฐศาสตร

และเจาของผลงานหนังสือ Creative Economy 

ไดอ ธิบายว า  เศรษฐกิจ เชิ งสร างสรรค 

หมายถึ ง  แนว คิดที่ จ ะสร า ง ให เ กิดการ

เปลี่ยนแปลงตอภาคการผลิต บริการ การ

ขายหรือแมแตอุตสาหกรรมบันเทิง  เปน

แนวคิดท่ีอยูบนการทํางานแบบใหม ที่มีปจจัย

หลักมาจาก  ความสามารถ และทักษะพิเศษ

ของบุคคล  เปนระบบเศรษฐกิจใหมที่ มี

กระบวนการนําเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยีมารวมเข าดวยกัน  กอ ให เ กิด

อุตสาหกรรมความคิดสรางสรรค (Creative  

          Economy) หรือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม   

                                                                      (Culture Economy) 

 
 สําหรับประเทศไทย จอหน ไดบอกวา มีความเปนไปไดมากที่จะสรางระบบเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทองเท่ียว และโรงแรม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับ

ประเทศไทยไดเปนจํานวนมาก จัดวาทําไดดีก็ใหมุงเนนสรางจุดแข็งอยางจริงจัง (ผูจัดการรายสัปดาห, 

มิถุนายน 2551) 
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การพัฒนากลยุทธการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ 
ของประเทศไทย 

(ตอนท่ี 2) 

 
ภูริวัจน เดชอุม

1
 

 
การวิเคราะหศักยภาพของประเทศไทยเพ่ือใชกําหนดกลยุทธการเสนอขอเปนเจาภาพ

จัดการประชุมนานาชาติ 

 การวิเคราะหศักยภาพของประเทศไทยจะชวยใหหนวยงานหรือสมาคมที่เสนอขอเปนเจาภาพ

จัดการประชุมนานาชาติสะทอนภาพความเช่ือมั่นและการยอมรับในระดับนานาชาติที่มีตอประเทศไทย

ในฐานะเจาภาพการจัดประชุมในระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดวยสถานการณการเมือง

ภายในประเทศและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่

ชะลอตัวเชนปจจุบันน้ี ประเทศไทยยังไดรับการตอบ

รับเปนอยางดีในการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมนานาชาติ ดังสถิติจากองคกรการจัดประชุม

ระหวางประเทศ (ICCA) แสดงใหเห็นวา ประเทศไทย

และกรุงเทพฯ ยังคงครองความนิยมในการเปน

สถานที่จัดงานประชุมทั้งในภูมิภาคและระดับโลก 

โดยอยูในลําดับที่ 6 ของประเทศช้ันนําในการจัดงาน  
ประชุมนานาชาติสูงสุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและ

ตะวันออกกลาง ดวยจํานวนงาน 95 งาน โดยมี

ประเทศญ่ีปุน มาเปนลําดับหน่ึงดวยงานประชุม 

จํานวน 247 งาน จีนเปนลําดับที่สอง จํานวน 223 

งาน และประเทศออสเตรเลียอยู ในลําดับที่สาม 

จํานวน 182 งาน นอกจากน้ี กรุงเทพฯ ยังเปน 1 

ใน 5 เมืองช้ันนําของเอเชีย รองลงมาจากประเทศสิงคโปร กรุงโซล กรุงปกก่ิง และกรุงโตเกียวเปน

อันดับสุดทาย ที่จัดอยูในกลุม 20 เมืองยอดนิยมจัดงานประชุมนานาชาติของโลก โดยมีกรุงปารีส

และกรุงเวียนนาเปนอันดับหน่ึง โดยทั้งสองเมืองมีจํานวนการจัดงานเมืองละ 139 งานเทากัน 

รองลงมาคือ บารเซโลนา มี 136 งาน และประเทศสิงคโปร มี 118 งาน 

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) กลาวถึง ผลการ

ดําเนินงาน 3 ไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2552 วา ไดรวมมือกับพันธมิตรเพื่อเสนอขอเปนเจาภาพ

จัดการประชุมนานาชาตใินประเทศไทยไดรวม 18 งาน มีผูที่จะเขารวมประชุมทั้งชาวไทยและตางชาติ

รวมทั้งสิ้นประมาณ 17,000 คน ในจํานวนน้ีเปนชาวตางชาติ 13,000 คน คิดเปนรายไดกวา 

                                                 
1
 อาจารยประจําภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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1,000 ลานบาท ทั้งน้ี การประชุมระดับนานาชาติที่คัดเลือกประเทศไทยเปนเจาภาพซึ่งมีกําหนดจัด

ข้ึนระหวางป ค.ศ. 2009-2016 ไดแก การประชุมวิชาการนานาชาติทางดานพยาธิวิทยา ป ค.ศ. 

2014 (The Biennial Congress of IAP – International Academy of Pathology for 2014) มีผูเขารวม

ประชุมประมาณ 2,500 คน และการประชุมเก่ียวกับโรคหัวใจประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก คร้ังที่ 

19 ป ค.ศ. 2013 (The 19th Asian Pacific Congress of Cardiology (19th APCC) มีจํานวนประมาณ 

2,000 คน ฯลฯ 

 จากผลการดําเนินงานที่กลาวถึงในขางตน ทําใหสามารถวิเคราะหปจจัยภายในดวยประเด็น

ตางๆ
2
 ที่ชวยสงเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเปนจุดหมายปลายทางดานการจัดประชุม

นานาชาติและยังสอดคลองกับเกณฑการคัดเลือก (Criteria of Selection) ของหนวยงานหรือสมาคม

ระดับนานาชาติโดยทั่วไป ไดดังน้ี 

 

1. ความสามารถในการเดินทางเขาถึง (Accessibility) 

 ความสามารถในการเขาถึงในที่น้ี 

หมายถึง เที่ยวบินและระยะเวลาในการ

เดินทางจากตางประเทศมายังประเทศไทย 

รวมไปถึงการเช่ือมโยงกับเมืองหลักอื่น ๆ  

ไดแก เที่ยวบินตรง (Direct flight) ยังเมือง

หลักที่ใชเปนสถานที่จัดประชุม ระยะเวลา

ในการบิน (Flying Time) ของผูเขารวม

ประชุม ระยะหางระหวางเมืองหลักที่ใช

เปนสถานที่จัดประชุมและเมืองหลักอื่นๆ 

จํานวนสายการบินหลัก ความสามารถใน

การรองรับของสนามบินแตละป ซึ่งใน

ปจจุบัน ประเทศไทยได เปดใหบริการ

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อรองรับ

ผูโดยสารกวา 45 ลานคนตอป มีสายการ

บินกวา 80 แหงที่บินตรงจาก 172 เมือง

หลักทั่วโลกมายังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ รวมไปถึงสายการบินตนทุนต่ํา (Low cost airlines) 

หลายสายการบินสงผลใหผูเขารวมการประชุมในประเทศใกลเคียงตัดสินใจเดินทางเขามารวมประชุม

ไดงายขึ้นและประหยัดคาใชจาย นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาจากทําเลที่ตั้งของประเทศไทย จะเห็นวา 

ประเทศไทยเหมาะสมที่จะเปนฐานการจัดประชุมนานาชาติของทวีปเอเชีย (Asian based Congress) 

เน่ืองจากอยูก่ึงกลางระหวางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด

ทางทิศใต ประเทศจีน ประเทศเกาหลี ประเทศญ่ีปุน ฮองกง ไตหวันทางทิศ  เหนือ  ประเทศอินเดีย

                                                 
2
  ดัดแปลงและเพิ่มเติมจาก 10 กลุมปจจัยท่ีเกิดจากการระดมความคิดเห็นจากกลุมผูเช่ียวชาญในธุรกิจ MICE ใน

รายงานผลการศึกษาจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรม MICE, สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและ

สังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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และเอเชียใตทางทิศตะวันตก และยังลอมรอบไปดวยประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร ประเทศ

ฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม รวมไปถึงกลุมประเทศกําลังพัฒนา ไดแก 

ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพมา ซึ่งผูเขารวมประชุมจากกลุมประเทศดังกลาวสามารถ

เดินทางมาเขารวมประชุมไดงายยิ่งข้ึนและสอดคลองกับนโยบายการยกระดับการพัฒนาและความ

ชวยเหลือของสมาคมหรือองคกรในระดับนานาชาติ ที่สําคัญในแตละป ประเทศไทยตอนรับ

นักทองเที่ยวจากประเทศญ่ีปุนปละมากกวา 1 ลานคน และนักทองเที่ยวจากประเทศจีน  ปละกวา 7 

แสนคน ซึ่งทั้งสองประเทศมีปริมาณการใชงบประมาณดานเวชภัณฑและการสาธารณสุขสูง จึงทําให

ผูประกอบการที่เปนผูผลิตและจัดจําหนายเวชภัณฑใหความสนใจเปนอยางมาก 

 

ตารางที่ 4  แสดงระยะเวลาการเดินทางจากประเทศในทวีปและประเทศสําคัญตางๆ มายัง       

ประเทศไทย 
 

ทวีป / ประเทศ / เมืองสําคัญ ระยะเวลาเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉลี่ย 

อเมริกาเหนือ 15-16 ช่ัวโมง 

ยุโรป 8-10 ช่ัวโมง 

ออสเตรเลีย 8 ช่ัวโมง 

ญ่ีปุน 5 ช่ัวโมง 

เมืองหลักในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2-3 ช่ัวโมง 

 

2. สถานท่ีพักแรม (Accommodations) 

 ความพรอมของสถานที่พักแรมทั้งในดานคุณภาพและปริมาณสงผลตอการตัดสินใจเดินทาง

มาเขารวมประชุมเปนอยางมาก โดยประเด็นที่ตองพิจารณาประกอบดวย จํานวนหองพักในเมืองที่

เปนสถานที่จัดประชุม  มีมากหรือนอย หากมีจํานวนหองพักโดยรวมนอยจะสงผลใหหองพักมี

คาบริการที่สูง จํานวนโรงแรมในแตละระดับ (ระดับ 5 ดาว 4 ดาว และ 3 ดาว) มีจํานวนก่ีแหง 

ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางจากโรงแรมไปยังสถานที่จัดประชุม โรงแรมที่บริหารโดย International 

Chain Hotel
3 
ซึ่งมีแบรนดตางๆ ที่เปนที่รูจักทั่วโลกเน่ืองจากผูเขารวมประชุมนานาชาติสวนใหญนิยม

การเขาพักในโรงแรมท่ีอยูในบัญชีรายช่ือโรงแรมที่สามารถสะสมแตมดวยการชําระเงินผานบัตร

เครดิตได รวมไปถึงผูที่เดินทางมารวมประชุมเปนคร้ังแรกก็มีแนวโนมจะเลือกเขาพักในโรงแรมท่ีรูจัก

และคุนเคยกอน นอกจากน้ี ยังตองมีสถานที่พักแรมประเภทอื่นๆ ไดแก หอพักในมหาวิทยาลัย 

อพารตเมนตคอนโด เพื่อรองรับกลุมนักศึกษาและเจาหนาที่ เทคนิคที่ประสงคจะเขาพักดวย

งบประมาณที่จํากัด สําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครน้ัน มีจํานวนหองพักกวา 

75,000 หอง สามารถเดินทางจากโรงแรมถึงสถานที่จัดประชุมไดภายในระยะเวลาไมเกินคร่ึงช่ัวโมง 

                                                 
3
 International Chain Hotel หรือ โรงแรมท่ีเปนเครือการบริหารระดับนานาชาติท่ีมีมากที่สุดในประเทศไทย 4 อันดับ

แรก ไดแก   1) เครือแอคคอรจากประเทศฝรั่งเศส 2) เครือเบสท เวสเทิรน 3) เครืออินเตอรเนช่ันแนล โฮเต็ลส 

กรุปจากประเทศอังกฤษ และ   4)  เครือเมอริเดียน ในกลุมสตารวูด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงท้ังหมดมี

โรงแรมแบรนดตาง ๆ กระจายอยูในกรุงเทพฯ และหัวเมืองทองเที่ยวหลักของประเทศไทยกวา 90 แหง (ขอมูล ณ 

วันท่ี 25 เมษายน 2552) 
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และโรงแรมโดยสวนใหญบริหารโดยเครือโรงแรมระดับนานาชาติช้ันนําของโลก อาทิ เครือแมริออท 

เครือฮิลตัน เครือเชอราตัน เครือเลอ เมอริเดียน เครือโฟรซีซั่น ฯลฯ เครือโรงแรมช้ันนําของคนไทย  

ไดแก เครือดุสิต เครืออมารี ฯลฯ และเครือโรงแรมช้ันประหยัดซึ่งเปนที่รูจักทั่วโลก ไดแก เครือไอบิส 

เครือเบส เวสเทอรน ฯลฯ ซึ่งมีคาบริการที่ต่ํากวาคาบริการหองพักในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศในแถบยุโรป 25 – 40% และในบางประเทศในทวีปเอเชีย
4 
10 – 25% แตใหบริการดวย

มาตรฐานระดับสากลผสมผสานดวยเอกลักษณความเปนไทย นอกจากน้ี ยังมี โรงแรมซึ่งมีช่ือเสียง

เปนที่รูจักทั่วโลก คือ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ภายใตการบริหารของเครือ       

แมนดาริน
5
และมีอายุกวา 132 ป 

  

3. แหลงทองเท่ียวที่ดึงดูด (Attractive Destinations) 

กิจกรรมนอกเหนือจาก

การประชุมที่ผู เขารวมประชุม

และผูติดตามใหความสนใจเปน

พิเศษ คือ การทองเที่ยวทั้งกอน

และหลังระยะเวลาการประชุม

นานาชาติ (Pre & Post Congress 

Tours)  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ส ร า ง

ประสบการณที่แปลกใหมใหกับ

ผูมาเยือนไดเปนอยางดี อีกทั้ง

ยังชวยใหเกิดความผอนคลาย

และลดความตึงเครียดจากการ

เขารวมประชุมอีกดวย  ทั้ง น้ี 

ประเด็นที่สําคัญที่ควรกลาวถึง 

ไดแก ความหลากหลายของ

สถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม

ใ น แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ซึ่ ง ใ ช

ระยะเวลาเดินทางไมเกิน 2 ช่ัวโมงสําหรับการทองเที่ยวระยะสั้นๆ ในแตละวันของผูเขารวมประชุม

และผูติดตาม เชน วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพลวิมล มังคลาราม 

เมืองโบราณในจังหวัดสมุทรปราการ อุทยานประวัติศาสตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 

สําหรับโปรแกรมการทองเที่ยวที่จัดข้ึนกอนและหลังระยะเวลาการประชุมนานาชาติ ควรพิจารณาถึง

ความดึงดูดของแหลงทองเที่ยวที่สอดคลองกับระยะเวลา
6
 อายุและลักษณะพฤติกรรมของผูเขารวม

ประชุมและผูติดตาม โดยมากมักจะมอบหมายหรือวาจางบริษัทรับจัดการจุดหมายปลายทาง 

                                                 
4 
บางประเทศในทวีปเอเชียในท่ีน้ี หมายถึง ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลีใต ประเทศจีน ฮองกง เซี้ยงไฮ ไทเป และ

ประเทศญี่ปุน  
5 
โรงแรมในเครือแมนดารินอีกแหงหน่ึงท่ีมีช่ือเสียง คือ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม 

6 โปรแกรมการทองเที่ยวกอนหรือหลังการประชุมนานาชาติ ควรมีระยะเวลาอยูระหวาง 3 – 14 วัน 
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(Destination Management Company: DMC) ที่เช่ือถือไดในการบริหารจัดการกิจกรรมทองเที่ยว

ทั้งหมดดวยคาบริการที่ยอมเยา เนนคุณภาพการบริการที่ไดมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย

ตลอดระยะเวลาการเดินทางทองเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศไทยในดานน้ีแลว พบวา 

มีความโดดเดนเหนือกวาคูแขงทั้งในดานความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวที่กระจายอยูทุกภาค

ของประเทศ สิ่งดึงดูดและกิจกรรมที่มีเสนหในแหลงทองเที่ยว รวมไปถึงแหลงทองเที่ยวเชิงกายภาพ

ที่มีช่ือเสียงในระดับโลก เชน พัทยา เกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม เปนตน นอกจากน้ี ยัง

สามารถเช่ือมโยงการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบานได เชน ประเทศลาว นครวัด

ในประเทศกัมพูชา ประเทศพมา ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย เปนตน โดยในปจจุบัน มีความ

สะดวกสบายในการเดินทางไปเที่ยวชมดวยสายการบินตนทุนต่ําที่เปดใหบริการหลายสายการบิน 

ความโดดเดนที่กลาวโดยสรุปน้ี ถือวาหาไดยากในประเทศเพื่อนบานหรือประเทศคูแขงดานจุดหมาย

ปลายทางดานการประชุมนานาชาติโดยตรงอยางประเทศสิงคโปรและฮองกง 

   

4. ความมั่นคงและปลอดภัย (Security and Safety) 

องคประกอบดานความมั่นคง

และปลอดภัยเปนสวนที่สําคัญตอการ

สรางความเช่ือมั่นและโอกาสในการจัด

ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ ที่ เ พิ่ ม ม า ก ข้ึ น 

นอกเหนือจาก  การบริหารจัดการ

ภาพรวมอยางเปนระบบ เกณฑการ

พิจารณาตัดสินดานความมั่นคงและ

ปลอด ภัย น้ัน  จ ะครอบคลุมทั้ ง ใ น

ร ะ ดั บ มหภ าค แ ล ะ จุ ล ภ า ค  ไ ด แ ก 

ส ถ า น ก า รณ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ที่ มี

เสถียรภาพ  ระบบการรักษาความ

มั่ นคงและปลอดภัยของจุดหมาย

ปลายทางที่เปนสถานที่จัดประชุมและ

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ระบบการจัดการการชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองสิ่งใดส่ิงหน่ึงของกลุมคน

หรือองคกร เชน กลุม NGO กลุม Green Peace เปนตน ระบบการรักษาความมั่นคงสําหรับบุคคล

สําคัญและพระบรมวงศานุวงศที่เดินทางมาเขารวมการประชุม สําหรับประเทศไทยน้ัน ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของธุรกิจไมซ ซึ่งสรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมหาศาลจึงไดมีการจัดทํา

มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก 22300 ซึ่งเปนมาตรฐานระบบการจัดการดานการรักษาความ

ปลอดภัยสําหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ MSMS (Mice Security Management 

System) และเปนมาตรฐานสําหรับองคกรที่เก่ียวของกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และ

นิทรรศการ โดยสามารถทําการประเมิน และจัดการการรักษาความปลอดภัย ดวยการใชนโยบาย 

วัตถุประสงค เปาหมาย ภัยคุกคาม ความเสี่ยง การประเมิน จุดออนและภาวะวิกฤต (Vulnerability 

and criticality assessment) รวมถึง กิจกรรมและการดําเนินการที่เก่ียวของกับภัยคุกคาม ความเสี่ยง 

และอันตรายตางๆ ที่เก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัย โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมการตลาด
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ใหกับผูประกอบการ อาทิ ศูนยการประชุมและแสดงสินคา โรงแรม ตลอดจนผูจัดงาน ซึ่งหากไดรับ

การรับรองดานการรักษาความปลอดภัย ก็จะเปนการเพิ่มขอไดเปรียบทางการตลาดและเสริมสราง

ความสามารถในการแขงขัน นอกจากน้ี ในระดับจุลภาค อันไดแก ความมั่นคงและความปลอดภัยใน

จุดหมายปลายทางทองเที่ยว ซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพฯ ยังมีขอดีกวาหลายเมืองและ

ประเทศที่มีช่ือเสียงในระดับโลก อาทิ ประเทศอิตาลี ประเทศตุรกี เมืองนิวยอรก ซึ่งมีความเสี่ยงตอ

การเกิดอาชญากรรมคอนขางสูง 

 

5. คุณลักษณะของหนวยงานหรือสมาคมที่เปนเจาภาพ (Hosting association‘s 

qualification) 

สมาคมยอยที่เปนสมาชิกของสมาคม

หรือองคกรในระดับนานาชาติมีบทบาทสําคัญใน

การเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติ จึงตอง

มีความพรอมที่จะบริหารจัดการการประชุมได

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประเด็น

สํ า คัญ ในการพิ จ า รณา คุณลั กษณะของ

หนวยงานหรือสมาคมที่ เปนเจาภาพ  ไดแก 

ประสบการณในการจัดประชุมประจําปหรือการ

ประชุมอื่น  ๆ  สําหรับสมาชิก  จํานวนของ

ผู เขารวมประชุมและสัดสวนของผู เขารวม

ประชุมในทองถ่ินและชาวตางประเทศ จํานวน

วิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีช่ือเสียงในระดับ

นานาชาติที่มาบรรยายภายในงานมีมากนอย  
เพี ยง ใด  ประสบการณ ในการจัดประ ชุม

นานาชาติกอนหนาน้ี ความสามารถและประสบการณของคณะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเปน

ผูจัดการประชุม (Organizing Team) รวมไปถึงระบบการดําเนินงานภายในองคกรที่ชัดเจน สําหรับ

สมาคมยอยในประเทศไทยโดยเฉพาะสมาคมทางดานการแพทยและสาธารณสุขน้ัน มีหลายสมาคมที่

มีศักยภาพ มีการรวมตัวของแพทยผูเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ และจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา

เพื่อสงเสริมการเรียนรูของสมาชิกและสังคมภายนอกอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนสมาคมแพทยระบบ

ทางเดินอาหารแหงประเทศไทย สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ฯลฯ ทําใหมีความพรอมที่

จะเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในสาขาที่เก่ียวของไดเปนอยางดี 

 

6. ความพรอมของผูใหบริการหลัก (Key service providers) 

นอกเหนือจากสมาคมยอยที่มีบทบาทเปนเจาภาพในการจัดประชุมนานาชาติแลว ยังมี

หนวยงานของผูใหบริการหลัก (Key service providers) เขามาสนับสนุนใหการดําเนินการในดาน   

ตาง ๆ มีความคลองตัวและราบรื่นยิ่งข้ึน อันไดแก ผูรับจัดการประชุมมืออาชีพ (PCO) บริษัทรับ

จัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ผูจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Organizer) โดยประเด็นที่จะ
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พิจารณา คือ ความเปนมืออาชีพและมาตรฐานการบริการในระดับนานาชาติ สําหรับผูใหบริการหลัก

ในประเทศไทย มีหลายแหงที่มีประสบการณการทํางานและไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ

บริษัทรับจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) และผูจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Organizer) หลาย

แหงไดกาวไปสูการใหบริการลูกคาในตางประเทศในทวีปเอเชีย เชน ประเทศสิงคโปร ฮองกง เปนตน 

และประเทศในตะวันออกกลาง เชน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
7
 เปนตน และยิ่งไปกวาน้ัน ผู

ใหบริการหลักเหลาน้ียังคิดคาบริการหรือคาดําเนินงานในอัตราที่ต่ํากวาผูใหบริการหลักในประเทศ

อื่นๆ รวมไปถึงการบริการที่มีความยืดหยุนสูงและทัศนคติที่ดีตอการบริการของบุคลากรชาวไทย

ซึ่งไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี จึงทําใหลูกคาประทับใจ 

 

7. สถานท่ีจัดการประชุม (Convention center) 

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีสถานที่จัดการประชุมหลายแหงทั้งที่มีลักษณะเปนศูนยการประชุมที่

บริหารจัดการโดยผูบริหารมืออาชีพ โรงแรมที่ ใหบริการหองประชุมควบคูกับบริการที่พัก 

(Convention Hotel) และสถานที่จัดการประชุมในหนวยงานราชการ โดยการเลือกสถานที่สําหรับจัด

ประชุมนานาชาติในแตละคร้ังน้ัน จะตองวิเคราะหรูปแบบการดําเนินการจัดประชุมอยางละเอียดเพื่อ  
กําหนดขนาดและจํานวนหองประชุมไดสอดคลองกับจํานวนผูเขารวมประชุม รวมไปถึงพื้นที่สําหรับ

จัดกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ อยาง

เพียงพอ ไดแก พื้นที่สําหรับจัด

นิทรรศการและงานแสดงสินคา 

พื้ นที่ สํ าห รับลงทะ เบี ยน  พื้ นที่

สํ าห รับบริการอาหารว างและ

เคร่ืองดื่มระหวางพักการประชุม 

พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมเชิงสังคม 

พื้นที่ สํ าห รับคณะทํ างาน  พื้นที่

สําหรับรับรองบุคคลสําคัญและ

ผูสนับสนุนการจัดประชุม ตลอดจน

พื้นที่สําหรับจอดรถบัสหรือรถยนต

ของผูที่เดินทางมาเขารวมประชุมดวย นอกจากนี้ ความสะดวกสบายในการเดินทางเช่ือมโยงระหวาง

ที่พัก สนามบิน และแหลงทองเที่ยวในตัวเมืองยังเปนปจจัยที่สําคัญในการพิจารณาโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งระบบขนสงมวลชน (Mass Transit) เชน รถไฟลอยฟา รถไฟใตดิน เปนตน สําหรับประเทศไทย หาก

มีการจัดการประชุมนานาชาติที่มีขนาดใหญตั้งแต 1,500 คน ข้ึนไป ก็มีศูนยการประชุมนานาชาติ

ขนาดใหญรองรับ ไดแก 1) ศูนยการประชุมบางกอกคอนเว็นช่ัน 2) ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

3) ศูนยการประชุมและนิทรรศการอิมแพ็คเมืองทองธานี 4) ศูนยการแสดงสินคานานาชาติไบเทค 

บางนา 5) ศูนยประชุมพีช พัทยา จ . ชลบุรี และ 6) ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งศูนยประชุมเหลาน้ีสรางข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงคในการรองรับการ

                                                 
7
 บริษัท อินเด็กซ อีเวนท เอเจนซ่ี จํากัด (มหาชน)ไดรวมทุนกับนักลงทุนในตะวันออกกลางเพ่ือจัดตั้งบริษัท แอ

สเพน อินเด็กซ    อีเวนท จํากัด โดยรับดําเนินธุรกิจสรางสรรคและบริหารงานกิจกรรม ในประเทศแถบตะวันออก

กลางทั้งหมดและมีศูนยกลางอยูท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
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ประชุมนานาชาติโดยเฉพาะ จึงมีความพรอมและประสบการณในการใหบริการเปนอยางดี  ยิ่งไปกวา

น้ัน ศูนยการประชุมบางแหงยังใหบริการครบวงจร ไมวาจะเปนการบริหารโครงการจัดประชุม   

(In-house PCO) บริการตกแตงนิทรรศการ (Official Contractor) บริการอาหารนานาชาติ 

ศูนยบริการธุรกิจ นอกจากน้ี โรงแรมช้ันนําในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาคที่สําคัญยังมีหองประชุม

ขนาดใหญที่รองรับการประชุมนานาชาติไดเปนอยางดี เชน โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค  โรงแรม

โซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ โรงแรมฮิลตัน อาคาเดีย จ. ภูเก็ต เปนตน ซึ่งมีความ

สะดวกสบายในดานที่พักและไมมีปญหาในดานการขนสงระหวางสถานที่จัดประชุมและที่พัก 

นอกเหนือไปจากขนาด จํานวน และคุณภาพของสถานจัดประชุมที่สอดคลองกับรูปแบบการ

ดําเนินการจัดประชุมแลว ประเทศไทยยังมีสถานที่จัดประชุมที่มีความโดดเดนดานเอกลักษณที่ 

สามารถสรางบรรยากาศแปลกใหมใหกับผูเขารวมประชุมได เชน หอประชุมกองทัพเรือ
8
ที่ตั้งอยูริม

แมนํ้าเจาพระยา ผูเขารวมประชุมสามารถมองเห็นหมูพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังของฝง

ตรงขามได เปนตน 
 

8. จุดมุงหมายในการเชิงภูมิศาสตร (Aims in geographic area) 

วัตถุประสงคสําคัญประการหน่ึงของการจัดประชุมนานาชาติโดยหนวยงานหรือสมาคม

ระดับนานาชาติ คือ การเผยแพรความรูหรือขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาในดานตางๆ ใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ที่เปนสถานที่จัดประชุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวงการแพทยและการสาธารณสุขที่

มักจะกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาประเทศที่ดอยพัฒนาที่กระจายอยูในทวีปตางๆ ดวยการเปด

โอกาสใหบุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกันไดมาเขารวมการประชุมนานาชาติโดยไมตองเสียคาใชจายใน

การเดินทางสูง ซึ่งการไดรับขอมูล ความรูและการแลกเปลี่ยนความรูกับบุคลากรในสายวิชาชีพ

เดียวกันจากประเทศตาง ๆ ยังสามารถนําไปสูการพัฒนาและความรวมมือในวงกวางตอไป สําหรับ

ประเทศไทยน้ัน นอกจากความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตรซึ่งเปนประตูไปสูประเทศเพื่อนบานในแถบอิน

โดจีนแลว รัฐบาลยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย 

(Medical Hub of Asia) โดยในปจจุบัน โรงพยาบาลเอกชนและสปาหลายแหงมีมาตรฐานการบริการ

ดานสุขภาพและเทคโนโลยีการบําบัดรักษาโรคที่มีช่ือเสียงในระดับโลก เชน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลปยเวช ชีวาศรม เปนตน ประกอบกับคารักษาพยาบาลไมสูงมาก

นักเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทําใหผูปวยเดินทางเขามา

รักษาพยาบาลพรอมกับเดินทางทองเที่ยวเพื่อฟนฟูสุขภาพ (Medical Tourism) ในแตละปเปนจํานวน

มาก นอกจากนี้ คุณภาพในการรักษาและความกาวหนาในการพัฒนาบุคลากรการแพทยของไทยยัง

มีช่ือเสียงในระดับโลกไมวาจะเปนดานการคนควาวิจัย โครงการดานการสาธารณสุขในประเทศแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต คุณภาพการจัดการศึกษาดานการแพทยซึ่งไดรับความไววางใจจากประเทศ

เพื่อนบาน ไดแก ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพมา ประเทศมาเลเซีย ในการสงนักศึกษา

แพทยมาเลาเรียนที่ประเทศไทย 

 

                                                 
8
 หอประชุมกองทัพเรือเคยใชเปนสถานท่ีสําหรับจัดงานเล้ียงอาหารคํ่าและชมกระบวนเรือพระราชพิธีของผูนําเขต

เศรษฐกิจ จํานวน 21 ประเทศ และผูเขารวมประชุมเอเปค 2003 รวมท้ังผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศมาแลว 
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9. การขนสงมวลชนในตัวเมือง (Transportation in the city) 

การขนสงมวลชนภายใน

ตัวเมือง ไดแก การขนสงระหวาง

สนามบินไปยังโรงแรมและสถานที่

จัดประชุม  การขนสงระหวาง

โรงแรมและสถานที่จัดประชุมยัง

แหลงทองเที่ยวในตัวเมือง ซึ่ง

เกณฑการตัดสินจะพิจารณาจาก

ความสะดวก ในการ เดิ นทาง 

ระยะเวลาในการเดินทาง การ

บริการเสริมอื่น ๆ ที่ทําใหการ

ตอนรับผูเขารวมประชุมมีความ

สะดวกสบายมากยิ่ ง ข้ึ น  เ ช น 

บริการตอนรับที่สนามบิน (Greeting Service) บริการรถรับสงระหวางสนามบินไปยังที่พักและสถานที่

จัดประชุม (Shuttle bus) เปนตน นอกจากน้ี ยังพิจารณาถึงระบบการขนสงมวลชน (Mass Transit 

System) ภายในตัวเมืองซึ่งผูเขารวมประชุมชาวตางประเทศมีคานิยมในการเดินทางทองเที่ยวในตัว

เมืองดวยระบบขนสงมวลชน อีกทั้งยังถือเปนการเพิ่มโอกาสในการสนับสนุนการจัดงานของ

ผูประกอบการดวยการสนับสนุนบัตรโดยสารเดินทางทองเที่ยวภายในตัวเมืองยังกลุมเปาหมายอีก

ดวย ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบการขนสงมวลชนทั้งรถไฟลอยฟาบีทีเอสและรถไฟ  

ใตดินมหานครซึ่งครอบคลุมสถานที่พัก โรงแรม สถานที่จัดประชุมและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ภายในตัวเมืองโดยใชระยะเวลาเพียง 20-30 นาที รวมไปถึงรถไฟฟาสายทาอากาศยาน
9
ที่เช่ือมโยง

จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิยังตัวเมือง (Airport Link) โดยใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 

15 - 30 นาที นอกจากน้ี โครงสรางพื้นฐานที่รองรับการขนสงภายในกรุงเทพฯ ยังไดรับการ

พัฒนากาวหนาไปมาก เชน ทางดวน สะพานขามแยก อุโมงคลอดทางแยก ถนนวงแหวนขามแมนํ้า

เจาพระยา เปนตน ซึ่งมีสวนบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดภายในตัวเมืองและเหมาะสําหรับการ

ขนสงและการเดินทางทองเที่ยวโดยรถยนตโดยสาร ไดแก รถโคช รถแท็กซี่มิเตอร รถยนตเชาสวน

บุคคล 

 

10. คาครองชีพโดยทั่วไป (General cost of living) 

คาครองชีพโดยทั่วไปของผูเขารวมประชุมและผูติดตาม หมายถึง คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดข้ึน

นอกเหนือจากคาลงทะเบียนเขารวมประชุม (Registration Fee) ซึ่งถือเปนรายไดสวนเพิ่มหรือผล

พลอยไดที่เกิดจากการเดินทางทองเที่ยวและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน คาเดินทาง คาอาหาร 

                                                 
9
 รถไฟฟาทาอาศยาน (Airport Link) จะมีใหเลือก 2 เสนทาง ไดแก City Line ระยะทาง 28.5 กม. ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาทีและมีคาโดยสารเริ่มตนท่ี 15 บาท  และ Express Line ระยะทาง  25.7 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาทีและมีคาโดยสารอยูท่ี 150 บาทตอคน 
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คาบัตรเขาชมในสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปนตน นอกจากน้ี ยังหมายรวมไปถึงคาบริการตางๆ ของ

ผูใหบริการหลักซึ่งเปนตนทุนการดําเนินการจัดประชุมนานาชาติในแตละคร้ัง โดยคาครองชีพที่

กลาวถึงน้ี จะตองมีคุณภาพในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติดวย สําหรับประเทศไทยน้ัน มีผลการ

สํารวจของดัชนีแบรนดประเทศ หรือ CBI ของประเทศไทยวา ประเทศไทยไดรับการลงคะแนนเสียงใน

ดาน “Best Country Brand for Value for Money” หรือ ประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวที่คุมคาเงินที่สุด
10

 

ซึ่ง “ความคุมคาเงิน” น้ัน ไมไดหมายความถึง ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวราคาถูก (Cheap 

Destination) ผูทําสํารวจดัชนีแบรนดประเทศยังไดระบุชัดดวยวา การจัดอันดับน้ันมาจากการ

เปรียบเทียบคาใชจายจาก ราคาอาหารเย็นครบสูตร (3 คอรส)  ไวนหน่ึงขวด ครีมกันแดด นํ้าแร 

บุหร่ี กาแฟ และ โคกกระปอง ซึ่งเมื่อคํานวณแลว พบวา ในอิตาลีตองใชเงินมากถึง 84.58 ปอนด

เพื่อซื้อสินคาเหลาน้ี ขณะที่ในประเทศไทยใชเงินเพียง 39.02 ปอนดก็สามารถซื้อสินคาทั้งหมดน้ีได

แลว 
 

ตารางที่ 5 แสดงคาครองชีพเปรียบเทียบระหวางเงินสกุลบาทและสกุลดอลลารสหรัฐ
11

 

 

ที่ รายการคาครองชีพ 

คาใชจายโดยประมาณ 

เงินสกุลบาท เงินสกุลดอลลาร

สหรัฐ 

1 คาโดยสารแท็กซี่มิเตอร 120 บาท / เที่ยว 3.5 เหรียญ / เที่ยว

2 ค า อ า ห า ร ใ น ร า น อ า ห า ร ใ น

หางสรรพสินคา 

200 บาท / คน 5 เหรียญ / คน 

3 คาอาหารในรานอาหารทั่วไป 50 บาท / คน 1.5 เหรียญ / คน

4 คาบริการนวดแผนไทย 2 ช่ัวโมง 500 บาท / คน 12 เหรียญ / คน

5 คาเดินทางโดยเฉลี่ยดวยรถไฟลอยฟา 25 บาท / เที่ยว 75 เซนต / เที่ยว

 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก สานิท การุณยวนิช, 2552: 43-44 
 

11. การสนับสนุนที่จริงจังจากรัฐบาล (Strong support from the government) 

การสนับสนุนจริงจังจากหนวยงานภาครัฐเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่ทําใหธุรกิจการจัดการ

ประชุมนานาชาติมีสมรรถนะในการแขงขันที่สูงและยังเปนการแสดงใหเห็นวา การจัดประชุม

นานาชาติในคร้ังน้ันไดรับการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกจากหนวยงานที่เก่ียวของอยาง

แทจริง สงผลใหการดําเนินงานในภาพรวมมีความราบร่ืนมากยิ่งข้ึน การสนับสนุนจากภาครัฐน้ัน 

สามารถพิจารณาไดจาก ลักษณะของหนวยงานที่ใหการสนับสนุน ไดแก องคกรปกครองทองถ่ิน 

                                                 
10 ขอมูลจาก ผูจัดการออนไลน วันท่ี 15 มกราคม 2552 
11

 ดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินหลักในหลายประเทศ และในบางประเทศถึงแมวาดอลลารสหรัฐไมใชสกุลเงินหลักแต

เปนท่ียอมรับในการซื้อขายสินคาท่ัวไป โดยเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาทไทย 1 ดอลลาหสหรัฐ จะเทากับประมาณ 

33.49 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552) 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 1/2553 หนาท่ี  11 

 

11

รัฐบาลทองถ่ิน หนวยงานเฉพาะกิจ ลักษณะการใหการ

สนับสนุน ไดแก สนับสนุนในรูปแบบเงินทุนใหเปลา 

(Financial Subsidy) การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ (Non 

Financial Subsidy) การสนับสนุนในดานการสื่อสาร

การตลาด รวมไปถึงการยกเวนภาษีอากรนําเขาสําหรับ

สินคาที่นําเขามาขายหรือเปนตัวอยางภายในงานประชุม

และงานแสดงสินคานานาชาติ สําหรับการสนับสนุนของ

รัฐบาลไทยในปจจุบันน้ัน มีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือที่

เ รียกว า  “TCEB” โดยมี รูปแบบการดํ า เ นินงานที่

คลองตัวและมีความพรอมในการสนับสนุนการจัดประชุม
นานาชาติของสมาคมและองคกรธุรกิจจากตางประเทศ 

โดยปจจุบัน TCEB เปนศูนยกลางในการประสานงาน

หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ

สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ เชน การเปดชองทาง

พิเศษเขาไทยใหกลุมผูเดินทางไมซ หรือ “MICE Fast 

Track” การสนับสนุนในดานการเสนอขอเปนเจาภาพ

จัดการประชุมนานาชาติ (Bid Support) การสนับสนุนใน

ดานการสงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ (Show Promotion) การสนับสนุนงบประมาณการ

จัดการประชุมและกิจกรรมรับรองผูเขารวมประชุม   เปนตน 

 

12. ประสบการณในการจัดการประชุมนานาชาติในอดีต (Past experiences) 

ประเทศไทยมีประสบการณในการจัดการประชุมนานาชาติที่สําคัญและมีขนาดใหญหลาย

คร้ังตั้งแตป พ.ศ. 2536 จนถึงปจจุบัน ทั้งที่เก่ียวของกับดานการแพทยและสาธารณสุข และดาน  

อื่นๆ ดังที่แสดงตัวอยางของการจัดประชุมนานาชาติทางดานการแพทยและการสาธารณสุขใน

ประเทศไทยในตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 แสดงรายช่ือการจัดประชุมนานาชาติทางดานการแพทยและสาธารณสุขในประเทศในป  

               คศ. 1993 – 2014 

 

ที่ การประชุมนานาชาติ 

จํานวน

ผูเขารวม

ประชุม 

ปที่จัด 

1 The 3rd Congress of the Asian Society of Transplantation 1,000 1993

2 World Congress of Gastroenterology 9,000 2002

3 The 10th Asian Pacific Congress of Nephrology 1,000 2003

4 International AIDS Conference 15,000 2004
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ที่ การประชุมนานาชาติ 

จํานวน

ผูเขารวม

ประชุม 

ปที่จัด 

5 International Congress of the World Federation of 

Hemophilia 
4,000 2004

6 XX International Congress of Allergy and Clinical 

Immunology 

5,000 2007

7 The 5th World Congress of the World Society for Pediatric

Infectious Diseases 
2,000 2007

8 The 10th Congress of the Asian Society of 

Transplantation 

1,000 2007

9 19th International Congress of Nutrition, October 2009 6,000 2009

10 19th World Congress of Neurology, October 2009 7,000 2009

11 The 9th International Congress of Tropical Pediatrics 

2011 

3,000 2011

12 The XXII Asia & Oceania Congress of Obstetrics & 

Gynecology 

1,200 2013

13 The 30th Congress of the International Academy of 

Pathology 

2,500 2014

 

ที่มา :  รายงานประจําป พ.ศ. 2550 สํานักงานสงเสริมการประชุมและนิทรรศการ 

         (องคการมหาชน) 

 

จากประสบการณในการเปนเจาภาพจัดการประชุมของประเทศไทยที่ผานมาน้ัน ถือเปนสิ่ง

หน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงความพรอมของประเทศไทยไดเปนอยางดี และสามารถใชเปนขอไดเปรียบเชิง

การแขงขัน (Competitive Advantage) เพื่อแสดงใหคณะกรรมการตัดสินมองเห็นและเช่ือมั่นใน

ศักยภาพของประเทศไทยเหนือคูแขงได 

 

 การวิเคราะหศักยภาพของประเทศไทยในประเด็นตาง ๆ น้ัน ทําใหผูที่กําหนดกลยุทธการ

ดําเนินการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติมองเห็นจุดเดนหรือขอไดเปรียบไดอยางทะลุ

ปรุโปรงและนําไปสูการสราง “กลยุทธดานความแตกตาง (Differentiation Strategy)” ซึ่งสามารถ

เช่ือมโยงกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความนาสนใจและโนมนาวการตัดสินใจของคณะกรรมการตัดสินได

อยางมีประสิทธิผล 

 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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การทองเที่ยวอยางย่ังยืนของประเทศนิวซีแลนด 

A Sustainable Tourism Development in New Zealand 

 

จิรา บัวทอง
1 

                                                                                                                     

 ประ เทศนิวซี แลนด 

เปนหน่ึงในประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จในการสงเสริม

ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ใ ห

ความสําคัญกับธรรมชาติและ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม เ ป น ห ลั ก 

แผนการทองเที่ยวและกล

ยุทธสงเสริมการทองเที่ยวจะ

มุ ง เ น น ให นั กท อ ง เที่ ย วมี

ความสุขและไดรับความสนุก 

ในขณะเดียวกัน ตองอยูบนพื้นฐานของการอนุรักษธรรมชาติและสามารถเปนกรณีศึกษาใหกับ

หลายๆ ประเทศได โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดดังน้ี  

ขอมูลเบ้ืองตนประเทศนิวซีแลนด  

1) ขอมูลทั่วไป  

- มีประชากรประมาณ 4.2 ลานคน  

- มีพื้นที่ 270,000 ตารางกิโลเมตร 

- เปนประเทศกสิกรรม  

- มีคนพื้นเมือง คือ ชาวเมารี  

- มีกระทรวงอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม  

 

 

                                                            

1
 พนักงานวางแผน 6 งานวิเคราะหตลาดตางประเทศ กองกลยุทธการตลาด 
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2) ลักษณะทางกายภาพ/ธรรมชาติ 

- มีลักษณะทวีปเลื่อน (Continental Drift) และธรณีแปรสัณฐาน (Plate Tectonics) 

คือ การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกในลักษณะตางๆ ซึ่งทําให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางขนาด ความสูง ทิศทาง ฯลฯ ทําใหเกิดภูมิประเทศหลากหลาย 

เชน แนวภูเขา ภูเขาไฟ ทะเลสาบ พื้นที่ราบต่ํา แนวชายหาด ซึ่งสวนใหญเกิดจาก

แผนดินไหว  

- มีธารนํ้าแข็งในเกาะที่อยูในเขตอากาศอบอุน  

- มีทะเลสาบ มหาสมุทร และปา (มีตนไมโบราณขนาดใหญ คือ ตน Kauri )  

- มีเพนกวิน นกกีวี ปลาวาฬ และไมมีงู  

 

การทองเท่ียวนิวซีแลนด  

1) วิสัยทัศน ( Vision)  

ประชาคมโลกรับรูวา นิวซีแลนดเปนสุดยอดแหลงทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวที่มี          

ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม (Interactive travelers) 

2) พันธกิจ ( Mission )  

จูงใจใหนักทองเที่ยวที่มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม “มาเยือนนิวซีแลนด

ตอนน้ี” (come now) ทํากิจกรรมใหมากข้ึน (do more =ใชจายใหมากข้ึน) และกลับมาเยือนอีกคร้ัง 

(come again)  

3) แคมเปญ 

“100% Pure New Zealand” 
- รวมงาน Trade Show 

- ผลิตสื่อนานาชาติเพื่อสงตรงสูผูบริโภค  

- กําหนดกลุมเปาหมาย 

- แบงรูปแบบการทําตลาดเปนแบบฤดูกาลและแบบภูมิภาค  

 

 
กลยุทธดานการทองเท่ียวของนิวซีแลนดในป 2010  

1) วิสัยทัศน 
ในป 2010 นักทองเที่ยวและเจาของชุมชนในนิวซีแลนดเขาใจและยินดีโอบอุมจิตวิญญาณ

แหง  การใหบริการที่ดี (Spirit of hospitality) ในขณะเดียวกัน ชาวนิวซีแลนดตองมีจิตวิญญาณแหง

การปกปกษรักษา (spirit of guardianship) ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของนิวซีแลนด 

นอกจากน้ี การทองเที่ยวยังเปนเฟองจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

นิวซีแลนด 
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2) ความยั่งยืน 

การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

เปนสิ่งสําคัญ มิเชนน้ัน ผลประโยชนที่ไดจาก

การทอง เที่ ยวจะมีอายุสั้ น  ในการ น้ี  จึ ง

จําเปนตองมีการบูรณาการรวมกันระหวาง

การจัดการสิ่งแวดลอมและ การสงเสริมดาน

การตลาดในแหลงทองเที่ยวตางๆ นอกจากน้ี 

จําเปนตองมีความรวมมือกันในภาคสวน

ตางๆ ในการประยุกตจิตวิญญาณแหงการ

ใหบริการที่ดีและจิตวิญญาณแหงการปก

ป ก ษ รั ก ษ า  ดั ง น้ั น  ก ล ยุ ท ธ ห ลั ก  คื อ 

“สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เปนรากฐาน

สําคัญของแบรนดนิวซีแลนด” และการทําใหผูประกอบการและองคกรตางๆ ตระหนักถึงคุณคาของ

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสงเสริมดานการตลาดเก่ียวกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหเปนสวน

หน่ึงในการดําเนินงานทางธุรกิจ 

  

3) การตลาด 

สิ่งที่นิวซีแลนดตองการหยิบยื่นใหนักทองเที่ยว คือ ความมีเอกลักษณเฉพาะ (uniqueness) 

ของประสบการณในนิวซีแลนด นิวซีแลนดจึงจําเปนตองมีการทํา branding ที่เขมแข็งและสงเสริม

การตลาดเชิงรุกเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวช้ันนําในอนาคตในตลาดตางประเทศ  นอกจากน้ี จําเปนตอง

สงเสริมการตลาดและกระตุนใหชาวนิวซีแลนดเดินทางทองเที่ยวพักผอนในประเทศ กลยุทธดาน

การตลาดอีกประการที่จําเปนตองนํามาปรับใช คือ การจํากัดงบประมาณทางการตลาดใหใชไดผล

มากที่สุด ในขณะที่ไมกระทบตอตําแหนงทางการตลาด  

 

4) ชุมชน  

ชาวนิวซีแลนดในชุมชนตางๆ เห็นไดชัดวามีความหลากหลายและแตกตางจากที่อื่นๆ แตไมใช

ทุกชุมชนที่ตอนรับกิจกรรมทางการทองเที่ยว คนบางกลุมยังมีการตอตานการทองเที่ยว จึง

จําเปนตองสรางการรับรูวาการทองเที่ยวเปนสิ่งที่สรางรายไดทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน ซึ่งคาดวา

จะสามารถลดแรงตานไดในบางสวน นอกจากน้ี การสนับสนุนดานการทองเที่ยวโดยการสรางสิ่ง

อํานวยความสะดวกพื้นฐานในชุมชน รวมทั้งการเช่ือมโยงการจัดการแหลงทองเที่ยวและการสงเสริม

ดานการตลาดแกแหลงทองเที่ยวน้ันๆ จะชวยลดภาระและสรางผลประโยชนใหแกชุมชน  
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5) คุณภาพ 

คุณภาพของการบริการและสินคาเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวจะเปนผูตัดสินวาตรงกับความ

คาดหวังหรือไม โดยจะเร่ิมตั้งแตการเร่ิมมาเยือนและสิ้นสุดเมื่อการมาเยือนจบลง ดังน้ัน จึง

จําเปนตองมีความสอดคลองกันระหวางคําสัญญาที่ไดโฆษณาใหนักทองเที่ยวไวและสินคาที่ไดเสนอ

ไป ความทาทายอยางหน่ึง คือ การทําใหแนใจวานักทองเที่ยวไดพัฒนาความคาดหวังในทางที่

เหมาะสม และการทองเที่ยว รวมทั้งสินคาและบริการที่เก่ียวของไดบรรจบกับความคาดหวังน้ันๆ 

ประสบการณที่มีคุณภาพจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของการทองเที่ยวนิวซีแลนด  

 

 6)  โครงการ Green Globe  

6.1 การวางนโยบายดานสิ่งแวดลอมและตั้งเปาประสงค  
- การลดลงของพลังงาน กาซ นํ้า และอื่นๆ  

- การรีไซเคิลหรือนําทรัพยากรกลับมาใชอีกคร้ัง เชน กระดาษ ขวด 

กระปอง ฯลฯ  

- การปองกันมลภาวะทางนํ้าและอากาศ  

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

6.2 Kaikoura’s Challenge หรือการวางแผนสําหรับเมือง Kaikoura  

- ประชากรจํานวน 3,500 คน ตั้งเปาผูมาชมปลาวาฬ (whale watcher) 

จํานวน 80,000 คน  จํานวนนักทองเที่ยวทั่วไป 1 ลานคน  

- ตั้งเปาผูมาพักคางคืนรอยละ 42  ผูที่มาเยือนแบบไปกลับรอยละ 15 และ

ผูที่ใชเวลาในระยะ 2 ช่ัวโมง ประมาณรอยละ 43 

- นวัตกรรมการกําจัดของเสียของเมือง Kaikoura – ไมมีการจัดเก็บขยะฟรี

อีกตอไป และในป 2015 ตองเปนเมืองปลอดขยะ  
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- สรางความรับรูในเร่ืองสิ่งแวดลอมกับคนในพื้นที่ และมีการทําวิจัยและ

โครงการริเร่ิมของรัฐบาลทองถ่ินเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

6.3  มีโปรแกรม “ Travelers Tree Program” – ซื้อพันธุไมดั้งเดิมของนิวซีแลนด

และนําไปปลูกในพื้นที่เพื่อลดคารบอนไดออกไซด (CO2) และเปนการสราง

บานใหนก 

6.4 ผลผลิตของการปลูกตนไม 1 ตนในระยะเวลา 50 ป โดยการคํานวนของ 

Professor T.M. Das แหงมหาวิทยาลัยกัลกัตตา ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจาย

ไดดังน้ี 

 

- กรองอากาศใหสะอาดข้ึนโดยการดูดกาซ CO2 62,000 เหรียญสหรัฐ

- ควบคุมการสึกกรอนของดินและทําใหดินมีคุณภาพดี     31,200 เหรียญสหรัฐ

- มีการหมุนเวียนนํ้าในธรรมชาติใหใชไดอีกคร้ัง 37,500 เหรียญสหรัฐ

- เปนแหลงอาหาร เลี้ยงดูสัตว นก และแมลง 31,250 เหรียญสหรัฐ

- สรางออกซิเจน 31,250 เหรียญสหรัฐ

 

จากขอมูลดังที่กลาวไปแลว จะเห็นไดวา นิวซีแลนดเปนประเทศที่เปนแบบอยางที่ดีสําหรับ

การจัดการการทองเที่ยวใหเขากับโลกยุคปจจุบันซึ่งประสบปญหาภาวะโลกรอนที่ทวีความรุนแรงข้ึน

เร่ือยๆ    ในอนาคตอันใกล นักทองเที่ยวจะใหความสําคัญกับประเทศที่ใสใจสิ่งแวดลอมและยังคง

คุณคาความเปนธรรมชาติดั้งเดิมไดมากที่สุด นิวซีแลนดจึงเปนประเทศที่จะสามารถดึงดูด

นักทองเที่ยวและอยูในธุรกิจการทองเที่ยวไดอีกนาน 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

ท่ีมา: การบรรยายของ Mr. Tenshin Kobayashi    อดีตผูแทนการตลาดนิวซีแลนดในญี่ปุน  บริษัท Evolutional 

Tourism Institute  ในการฝกอบรมทุน Tourism Promotion and Marketing: Targeting the Japanese Market  ของ JICA 

ณ ประเทศญี่ปุน  ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2552  
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การทองเที่ยวจะกาวหนาอยางย่ังยืนอยูท่ีคน 
 

 จารุบุณณ  ปาณานนท
1
 

 
ประเทศไทยเร่ิมสงเสริมการทองเที่ยวมาตั้งแตป ๒๕๐๓ ใน

สมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่มีการกอตั้งองคการ

สงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(อสท.) โดยถือกันวา พลเอก

เฉลิมชัย จารุวัสตร(ยศในปจจุบัน) เปนผูอํานวยการ อสท. คนแรก

และผูบุกเบิกการทองเที่ยวยุคใหมที่ทําหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว

ไทย จนกระทั่งหนวยงาน อสท. ไดพัฒนาปรับเปลี่ยนมาเปนการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และยังมีการจัดตั้งกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬาในปจจุบัน เพราะงานทางดานการทองเที่ยว

มิไดมีเฉพาะงานทางดานการสงเสริมเทาน้ัน แตจะมีงานทางดาน

การพัฒนาควบคู กันไปดวย  เพื่อปกปกรักษา และสงเสริม

พัฒนาการทองเที่ยวใหมั่นคงย่ังยืนตอไป 
 
ปจจุบันการทองเที่ยวถือเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจใหประเทศ

ไทย ควบคูกันไปกับการคา และการลงทุน รัฐบาลทุกรัฐบาลจะใหความสําคัญกับการคา การลงทุน 

และการทองเที่ยวมาก ในสวนของการทองเที่ยวน้ันทุกรัฐบาลจะบรรจุเร่ืองการทองเที่ยวไวใน

นโยบายของรัฐบาลดวยตลอดมา ดังน้ันเร่ิมตนข้ึนมาการทองเที่ยวก็มีคนเขามาเก่ียวของแลว คือ

คณะรัฐบาลซึ่งเปนคนท่ีใหความสําคัญกับการทองเที่ยว นักทองเที่ยวก็เปนคนที่เดินทางทองเที่ยว 

การบริการนักทองเที่ยวก็อาศัยคนเปนตัวหลัก การทองเที่ยวจึงเปนการปฏิสัมพันธระหวางคนกับ

คน คนกับชุมชน คนกับวัฒนธรรม คนกับแหลงทองเที่ยว คนกับสิ่งแวดลอม คนจึงเปนตัวแปรหลัก

ที่มีความหมายย่ิงตอการทองเที่ยว 
 
คนไทยไดช่ือวาเปนคนที่มีอัธยาศัย เปนมิตร และมีไมตรีในระดับตนๆ ของชนชาติในโลก 

นักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทองเที่ยว จะกลาวถึงเสมอวาคนไทยมีไมตรีดีงาม น่ีเปนเหตุผลหน่ึงที่

ชาวตางชาติชอบที่จะมาเที่ยวเมืองไทย แมวาบางคร้ังจะมีคนไทยที่แหกคอก ทํารายนักทองเที่ยว แต

โดยภาพรวมถือวาคนไทยนารัก ยิ้มงาย ตอนรับขับสูดี พยายามเขาอกเขาใจชาวตางชาติ ชวยเหลือผู

ที่มาเยือนดี ทําใหคนไทยเปนที่ช่ืนชมของนักทองเที่ยวตางชาติ แตคนไทยบางทีก็ทะเลาะกันเอง 

หมั่นไสกันเอง ตบตีทํารายกันเอง กออาชญากรรม ยกพวกตีกัน แบงกลุมเกลียดชังกันเอง อยางที่

เปนขาวทางสื่อมวลชนใหเห็นกันจนสงผลกระทบตอความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ น่ีก็ชักนาเปน

หวง ขออยาใหคนไทยเปลี่ยนนิสัยจากคนที่มีมิตรไมตรีที่ดีงาม ไปเปนคนที่รุมรอน จองแตจะปะทะกัน 

                                                 
1
 อดีตรองผูวาการดานตลาดในประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ปจจุบันเปนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ           

สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และที่ปรึกษาดานโครงการบริหารจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ                                                                                   



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 1/2553                           หนา 

 
2

จนทําลายประเทศ นักทองเที่ยวหนี ไมกลามาทองเที่ยว จงเปนคนไทยที่มีอัธยาศัยไมตรีน่ันดีแลว 

เหมาะเหลือเกินที่จะชวยสงเสริมการทองเที่ยว “ยิ้มแยม ไมตรีงาม ทองเที่ยวไทยเจริญ” 

 
การทองเที่ยวเปนเ ร่ืองของการบริการ 

นับตั้งแตนักทองเที่ยวเดินทางเขามา สวนมากจะเขา

มาทางเครื่องบิน อยูบนเคร่ืองบินก็ตองเจอคน

บริการบนเคร่ืองบิน ถาบินโดยสายการบินไทย 

นักทองเที่ยวก็จะเจอคนไทยกอนบนเคร่ืองบินกอนที่

จะถึงเมืองไทย คนไทยที่บริการบนเคร่ืองบินก็ตอง

เปนคนที่ใหบริการไดอยางประทับใจ ยังไมถึงประเทศ

ไทยเลย แตประทับใจนักทองเที่ยวเสียแลว คิดดูเอา

เองก็แลวกันวาคนไดสรางความสําเร็จในการดึงดูด

นักทองเที่ยวตั้ งแตยัง ไม ถึง เมืองไทยเลย  เมื่ อ

เคร่ืองบินลงจอด นักทองเที่ยวตองผานกระบวนการ

ตามกฎการเขาเมือง ก็ตองพบกับคนที่ตรวจลงตรา 

วีซา ศุลกากร ตางๆ ซึ่งการใหบริการทั้งหลายทั้ง

ปวงที่เจาหนาที่บริการใหอยาง ประทับใจ ก็จะชวย

สงเสริมการทองเที่ยวไดอยางยอดเยี่ยม พอนักทองเที่ยวออกจากสนามบิน ถามาเที่ยวโดยใชบริการ

ของบริษัทนําเที่ยว ก็จะมีมัคคุเทศกมาตอนรับ พานักทองเที่ยวไปข้ึนรถ พาเขาโรงแรมที่พัก แตถา

นักทองเที่ยวมาดวยตัวเอง ก็ตองหารถพาเขาโรงแรมท่ีพัก พวกที่มาดวยตัวเองน่ีแหละที่จะตองเจอ

กับประสบการณหลากหลาย ถาเจอเรื่องที่ดี ก็จะประทับใจ แตถาเจอเร่ืองไมดี ก็ตองขุนเคืองไปนาน 

เพราะฉะน้ันที่สนามบิน จะตองดูแลใหมีคนดีๆ บริการนักทองเที่ยว คนที่เก่ียวของในการนําพา

นักทองเที่ยวเขาพักโรงแรม คนขับรถบริการ คนขับรถแท็กซี่ตางๆ ตองซื่อสัตย ไมคดโกง ไมแยงชิง

นักทองเที่ยว ไมพานักทองเที่ยวไปออกนอกลูนอกทาง ไมพานักทองเที่ยวไปรูดทรัพย หรือพาไป

หลอกหาประโยชน และที่หนักๆ เคยมี คือ พาไปทํารายจนเสียชีวิต เพื่อหวังทรัพยสิน หรือเพื่อขมขืน

ก็มี ซึ่งคนไมดีที่แอบแฝงเขามาบริการนักทองเที่ยวพวกนี้ตองคอยควบคุมดูแลไมใหเขามายุงเก่ียวกับ

นักทองเที่ยว ตองชวยกันดูแลสรางความประทับใจในการบริการที่สนามบินซึ่งถือเปนประตูบานใหดี 

เมื่อนักทองเที่ยวมาถึงโรงแรมที่พักก็ตองเจอคนอีก เจอต้ังแตพนักงานเปดประตูโรงแรม พนักงาน

ขนกระเปา พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานตอนรับลงทะเบียนการเขาพัก พนักงานสวนหนา

ของโรงแรม ตลอดจนพนักงานและเจาหนาที่ทุกสวนของโรงแรม ซึ่งคนเหลาน้ีตองใหการตอนรับ

ดูแลใหบริการอยางประทับใจทุกข้ันตอน จนนักทองเที่ยวออกจากโรงแรมไป  
 

ขณะที่นักทองเที่ยวพํานักเดินทางทองเที่ยวอยูในประเทศไทย นักทองเที่ยวจะตองพบเจอคน

ไทยหลากหลาย ตองใชบริการรถสาธารณะ รถประจําทาง รถแท็กซี่ เรือ เคร่ืองบินในประเทศ รถไฟ 

รถทัวร รถบขส. ตองพบกับพนักงานในรานอาหาร คนขายอาหาร ตองซื้อสิ่งของก็ตองเจอกับ

คนขายของ ตองเขาชมแหลงทองเที่ยวก็ตองเจอกับพนักงานที่ดูแลแหลงทองเที่ยว ถาเที่ยวสถาน

บันเทิงตางๆ ก็ตองเจอกับพนักงานของสถานบันเทิงน้ันๆ อาจจะตองถามขอมูลการเดินทางใน
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ระหวางเดินทาง ก็ตองเจอกับคนทั่วไปที่เดินถนนอยูแลวนักทองเที่ยวเขาไปสอบถามขอมูล ก็จะเห็น

วานักทองเที่ยวตองพบเจอคนไทยหลากหลาย ซึ่งถาคนไทยเหลาน้ันใหความอบอุนอยางเปนมิตร

ไมตรีที่ดี ความประทับใจในคนไทยก็จะมีมาก คนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยว 

ถาคนมีจิตใจดีงามจะสามารถชวยดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก คนไทยจึงตองรักษาความเปนคนที่มี

นํ้าใจงาม ยิ้มแยม มีมิตรไมตรีไวใหเปนนิสัยที่มั่นคงถาวร จะไดชวยดึงดูดนักทองเที่ยวเขาประเทศ 

คนไทยทุกคนจึงมีความสําคัญตอการสงเสริม

การทองเที่ยว  และชวยทําใหการทองเที่ยว

กาวหนา เสริมสรางเศรษฐกิจไทยใหเติบโตมั่นคง 

เพราะฉะน้ัน ถาจะพูดในเชิงวิชาการ คนไทยที่

เก่ียวของโดยตรงกับนักทองเที่ยวคือคนที่ทํางาน

ในธุรกิจการทองเที่ยวทุกแขนงที่นักทองเที่ยวตอง

พบเจอ  เก่ียวของโดยตรง และเปนผูใหบริการ

นักทองเที่ยวโดยตรง จะเปนผูที่อยูในหวงโซแหง

การบริการนักทองเที่ยวโดยตรง หรือ Direct 

Tourist Service Chain และคนไทยทั่วไปที่ไมได

ทํางานในธุรกิจการทองเที่ยว แตมีโอกาสที่จะ

ชวยเหลือบริการนักทองเที่ยว คนไทยเหลาน้ีก็จะ

เปนผูที่อยูในหวงโซแหงการบริการนักทองเที่ยว

โดยออม หรือ Indirect Tourist Service Chain     

คนไทยทุกคนจึงมีคุณคาตอการสนับสนุนในการ

สงเสริมการทองเที่ยว ถาหวงโซทั้งสองคลองใจ

นักทองเที่ยวไดแนบแนนนุมนวล นักทองเที่ยวจะประทับใจ มาเที่ยวเมืองไทยหลาย ๆ คร้ังจนเปนขา

ประจํา แตถาตรงกันขาม เขาเขามาแลวพบเจอแตเร่ืองไมดี ไมประทับใจ ซ้ํารายถูกทําราย คดโกง เอา

รัดเอาเปรียบ ความคาดหวังที่จะทําใหไดรับนักทองเที่ยวดีๆ ในจํานวนมากๆ ก็คงไมถึงที่วาดหวังไว 
 

ผูเขียนเคยไดยินบุคคลที่ทํางานทางดานการทองเที่ยวหลายๆ ทานกลาววา “การทองเที่ยว

เปนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” เร่ืองน้ีนาจะเปนจริง เพราะถาประชาชน คือคน

ไทยทุกคน หรือมีคนใดคนหน่ึงทําไมดีกับนักทองเที่ยว ประโยชนที่จะไดจากการทองเที่ยวจะถูก

กระทบในทางลบทันที ประชาชนทําความวุนวายใหประเทศ แบงกลุมทะเลาะกันไมเลิก การทองเที่ยว

กระทบกระเทือน เสียหายหมด นักทองเที่ยวมาเที่ยวนอยลง โรงแรม รานอาหาร รานคา บริษัทนํา

เที่ยว จิปาถะ เจ็บกันระนาว นักทองเที่ยวลดลง ขาวปลาอาหารขายไดนอยลง ชาวไรชาวนา ผูผลิต

ผูคาอาหาร ขาดนักทองเที่ยวมาชวยเพิ่มการซื้อ กระทบไปหมด เปนปญหาตอเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ กระทบประชาชนสวนรวมไปดวย เพราะเมื่อเศรษฐกิจไมดี ประชาชนทุกคนไมเปนสุขแน 
  
ประเทศที่เอาจริงเอาจังกับการสงเสริมการทองเที่ยวอยางประเทศไทยน้ัน จะตองสรางคน

ของเราใหเปนคนแบบใด ประเทศถึงจะกาวไปสูดวงดาวแหงความสําเร็จในการสงเสริมการทองเที่ยว
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ใหกาวหนาอยางยั่งยืน จากการติดตามสังเกตและพิจารณาคนในประเทศที่กาวหนาทางการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนของโลก โดยเฉพาะประเทศในยุโรป เชน ฝร่ังเศส อิตาลี สวิตเซอรแลนด เปนตน 

เราจะพบวาคนเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหการทองเที่ยวเจริญอยางยั่งยืน ดังน้ันถาประเทศไทย

จะเจริญกาวหนาทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เราควรจะสรางคนของเราใหมีคุณสมบัติดังน้ี 
 
1. คนไทยนอกจากจะเปนคนที่ยิ้มแยมแจมใสอารมณดี มีมิตรไมตรีตอคนทั่วไป รวมทั้งให

การตอนรับและบริการที่ดีแกนักทองเที่ยวที่มาเยือนแลว คนไทยจะตองเปนคนท่ีรักความงาม มี

ดวงตาและดวงใจใฝในทางสุนทรีย รักความงามทางธรรมชาติ ความงามของสิ่งแวดลอม ความงาม

ทางศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตย ทั้งน้ีเพราะการทองเที่ยวเปนเร่ืองที่

ตองการความงาม คงไมมีนักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ไหนโดยไมตองการเห็นหรือสัมผัสกับสิ่งที่ไม

สวยงาม ไปเที่ยวที่ไหนก็อยากพบเจอแตสิ่งที่เจริญหู เจริญตา เจริญใจทั้งน้ัน ถาคนในประเทศใดเปน

คนที่รักความงาม ก็จะเปนคนที่หวงแหนและรักษาความงามของประเทศไว ประเทศก็จะสวยงาม

ยั่งยืน ดึงดูดคนใหมาเที่ยวไดยาวนานตลอดไป 
 

 
 

2. คนไทยตองเปนคนรักความสะอาด เอาใจใสในเร่ืองสุขอนามัย เพราะการทองเที่ยวจะ

กาวหนายั่งยืนตองมีคนที่เอาใจใสในเรื่องความสะอาด ความสะอาด ทําใหเกิดสุขอนามัยที่ดี 

นักทองเที่ยวช่ืนชอบความสะอาดและสุขอนามัยเพราะทําใหเกิดความไววางใจวาจะไมมีความเสี่ยงใน

เร่ืองโรคภัยไขเจ็บ ที่ใดมีความสะอาดที่น่ันมักจะมีความงามตามไปดวย คนที่รักความสะอาดจะทําให

การทองเที่ยวกาวหนายั่งยืน 
 

3. คนไทยตองเปนคนที่รับผิดชอบตอสังคม (Person Social Responsibility = PSR) อะไรที่จะ

ทําใหสังคมกระทบกระเทือนในทางไมดีจะตองหลีกเลี่ยงไมกระทํา เพื่อทําใหสังคมดีมีสุข ไมเห็นแกตัว 

เชน ไมทิ้งขยะตามใจชอบ ไมบุกรุกที่สาธารณะเอาไปใชประโยชนสวนตน(เอาที่ปาสงวนไปทํารีสอรท 
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เอาที่ชายทะเลที่หวงหามไปทํารานอาหาร หรือเปนที่อยูอาศัย เปนตน) รักษาธรรมชาติ รักษาสิ่งที่ดี

งามของประเทศ(มรดกทางวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน พันธุพืช ปาไม สัตวปา) ไมทําให

คนสวนรวมเดือดรอนจากการกระทําของเรา(เชน การเอาถนนหลวงมาเปนที่แขงรถ) ผูมีอํานาจหรือ

ผูรักษากฎเกณฑตองซื่อสัตยไมใชอํานาจและกฏเกณฑไปในการสรางประโยชนใหตนเอง ทําให

บานเมืองเปนไปในทางเสื่อม ประเทศก็จะไมสวยงาม ตองลดเลิกการคอรับช่ัน เพราะจะทําใหไดผล

งาน คุณภาพ ตํ่ า แล ะ

ค ล า ด เ ค ลื่ อ น จ า ก

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  ก า ร

คิดถึงสวนรวมจะทําให

เกิดความรับผิดชอบตอ

สังคม จะทําอะไรก็จะไม

ทําใหสังคมเดือดรอน

เ สี ย ห า ย  ถ า ค น ไ ม

รับผิดชอบตอสังคมก็

ค ง จ ะ ไ ม มี อ ง ค ก รที่

รับ ผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social 

Responsibility = CSR) เพราะองคกรเกิดจากคน ถาคนในองคกรไมมีสํานึกในความรับผิดชอบตอ

สังคม CSR ก็เกิดข้ึนไมได คนจึงเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่ดี และสังคมที่ดีเปนยอดปรารถนา

ของการทองเที่ยว น่ันคือสังคมดี อะไรๆ จะดีไปหมด การทองเที่ยวก็จะกาวหนายั่งยืน เพราะใคร ๆ 

ก็อยากจะมารวมช่ืนชมทองเที่ยวในประเทศที่มีสังคมที่ดี อยูเย็นเปนสุข สวยงาม เจริญตา จรุงใจ 
 

4. คนไทยตองเปนคนท่ีมีระเบียบวินัยและเคารพกฏเกณฑของสังคม ถาไมเคารพกฏเกณฑ 

ไมมีระเบียบวินัย บานเมืองจะไรระเบียบ ไมสวยงาม อยางเชน เอาทางเทามาเปนที่ขายของ  การบุก

รุกที่สาธารณะ การจับปลาโดยใชระเบิด ทําใหทรัพยากรทางทะเลถูกทําลาย ฯลฯ สิ่งที่เกิดข้ึนตางๆ 

ที่ยกตัวอยางมาน้ี ก็เพราะคนไมเคารพกฎหมาย ประเทศที่การทองเที่ยวกาวหนาคนจะเคารพ

กฏเกณฑและมีระเบียบวินัย ทรัพยากรไมถูกทําลายใหเสื่อมโทรม บานเมืองถึงจะสวยงาม เปน

ระเบียบเรียบรอย 
 

5. คนไทยตองเปนคนที่รูจักการพัฒนาที่ถูกตอง ในขณะท่ีทุกคนใสใจวาการทองเที่ยวมี

ความสําคัญ เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาก็จะตองรูวาจะตองพัฒนาอยางไรให

ถูกตอง ไมกระทบความงามที่ทําใหสิ่งแวดลอมเสียหาย คนที่จะพัฒนาพื้นที่ สิ่งแวดลอม จะตองมีใจ

ในการพัฒนาที่ถูกตอง เพื่อดํารงไวซึ่งความงามของสภาพแวดลอมที่สวยงาม  ไมพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่มีความงามทางธรรมชาติไปในทางเสริมแตงโดยสรางสิ่งปลูกสรางที่ขัดหรือลดความ

งามทางธรรมชาติของแหลงทองเที่ยวน้ัน เชน ที่แหลมพรหมเทพ เกาะภูเก็ต มีการสรางศาล      

พระพรหมและอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรฯ ทําใหขัดธรรมชาติ ควรจะพัฒนาใหมีบรรยากาศเปน

ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความงามของแหลมพรหมเทพซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ จะเหมาะสมกวา 
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6. คนไทยตองเปนคนที่คิดเปน และควรจะเปนคนที่คิดเปนแบบสรางสรรค ไมใชคิดเปนแต

ทําใหเกิดผลเสีย คือเวลาจะทําอะไรก็คิดเปนวาสิ่งที่จะทําน้ันเสียหายตอสวนรวมหรือไม ถาเสียหาย

ตอสวนรวมก็ไมควรคิดทํา เชน การเผาปาเพื่อหาของปา ไมควรทําเพราะทําลายธรรมชาติ        

การปลอยของเสียทําใหเกิดมลภาวะก็ไมควรทํา เพราะเปนอันตรายตอการดํารงชีวิต และธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม คนจึงตองเปนคนที่คิดแตสิ่งที่ดีงาม สรางสรรค ก็จะทําใหประเทศมีแตสิ่งที่ดีงามเหมาะ

แกการทองเที่ยว 
 

7. คนไทยตองเปนคนที่รักสงบ ไมทะเลาะวิวาทกัน ไมทํารายกัน ทําใหไมเกิดอาชญากรรม 

หรือมีอาชญากรรมนอยมาก ไมมีปญหาความวุนวายทางสังคมการเมือง ทําใหเกิดสังคมที่สงบสุข 

มีความปลอดภัยสูง นักทองเที่ยวก็จะมาทองเที่ยวมาก เพราะไมตองเกรงกลัววาจะไมปลอดภัย 
 

ที่กลาวมาทั้งหมดน้ี

แสดงใหเห็นวา คน คือกุญแจ

สําคัญที่จะไขสูความสําเร็จ

ของการทองเที่ยวยั่งยืน อันที่

จริงแลวคน คือปจจัยสําคัญ

ที่สุดที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ

ในทุกๆ  เ ร่ือง  ตามทฤษฏี

คลาสสิกที่ยึดถือกันมาวา

ประเทศที่จะเจริญกาวหนาได

จะตองมีองคประกอบที่ เปน

ปจจัยสํ า คัญ  ๔  อยาง  คือ 

วัตถุดิบ คน(แรงงาน) ทุน

(เงินทุน และเครื่องจักร) และ

เทคโนโลยี ถาประเทศใดมีองคประกอบทั้งสี่ น้ีอยางอุดมสมบูรณในประเทศน้ัน ประเทศจะ

เจริญกาวหนาไดงาย แตปจจุบันน้ีอาจจะไมเปนดังที่วาน้ี เพราะหลายประเทศ แมจะขาดแคลนวัตถุดิบ 

มีทุนนอย หรือลาหลังทางเทคโนโลยี แตมีคนที่ชาญฉลาดก็อาศัยคนที่ชาญฉลาดน้ันหาปจจัยอื่นๆ

ดังกลาวที่ขาดแคลนน้ัน มาสรางสรรคประเทศชาติใหเจริญกาวหนาได คนจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอ

ภารกิจทั้งมวลที่ทําใหทุกอยางสําเร็จตามวัตถุประสงค ผูเขียนจึงเห็นวาทางดานการทองเที่ยวน้ันถา

เราจะพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวใหเจริญกาวหนา เปนประโยชนตอประเทศไทยอยางยั่งยืน ซึ่งเปน

อุดมการณสูงสุดของภารกิจทางดานการทองเที่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกสวน ถาเรา

สามารถสรางคนไทยใหมีคุณสมบัติทั้ง ๗ ประการที่กลาวมาน้ัน จะทําใหการทองเที่ยวของประเทศ

ไทยขับเคลื่อนสูความสําเร็จอยางยั่งยืนไดงาย ซึ่งคุณสมบัติของคนไทยทั้ง ๗ ประการน้ี บางอยาง

คนไทยมีอยูในตัวแลว แตหลายอยางยังมีนอยหรือไมมี ก็ตองใหการศึกษาอบรมใหคนไทยมี

คุณสมบัติดังกลาวน้ีใหได คงจําคํากลาวที่เลาขานกันมาวา “ประเทศไทยน้ีดีหนักหนา เสียอยางเดียว
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ที่มีคนไทยอยู” ชางเปนคํากลาวที่เสียดสีคนไทยกันเองไดแทงใจดําดีแท จะปลอยใหคนไทยเปนอยางที่
กลาวน้ีตอไปหรือ นาจะถึงเวลานานแลวที่จะตองเปลี่ยนคนไทยใหมีคุณสมบัติทั้ง ๗ ประการน้ี 

เพิ่มข้ึน และเพิ่มข้ึน เพื่อจะไดชวยกันทําใหการทองเที่ยวประสบความสําเร็จยั่งยืนช่ัวกาลนาน และคง

ไมเพียงแตการทองเที่ยวเทาน้ัน ดานอื่นๆ ก็คงเดินหนาสําเร็จเชนเดียวกันดวย จะไดมีคํากลาวใหม

เสียทีวา “ประเทศไทยน้ีดีหนักหนา เพราะมีคนไทยอยู” 
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การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีมี

ตอการประทวงปดสนามบินสุวรรณภูมิในชวงปลายป 2551 

 

พิจาริณี  โลชัยยะกูล
1
 

จากการชุมนุมเพื่อเรียกรอง

ผลประโยชนทางการเมือง จนนําไปสู

ความวุนวายโดยมีการประทวงปด

สนามบินสุวรรณภูมิในชวงปลายป 

2551 (ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน - 

4 ธันวาคม 2551) ซึ่งในเหตุการณที่

เกิดข้ึนมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ

ไดรับผลกระทบจากเหตุการณจํานวน

มาก นอกจากน้ียังมีการเผยแพรขาว

ดังกล าวออกไปทั่ ว โลก  ซึ่ ง นํา ไปสู

ผลกระทบตอการคา การลงทุน รวมทั้งอุตสาหกรรมทองเที่ยว อยางหลีกเลี่ยงไมได  

เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบทางเศรษฐกิจตอประเทศไทยไมอาจประเมินคาได จากทั้ง

ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจที่หยุดชะงัก รวมท้ังความเสียหายในอนาคตอันเกิดข้ึน

จากการขาดความเชื่อมั่นในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ไดประเมินความเสียหายจากการปดสนามบินสุวรรณภูมิวาสงผลตอผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ในป 2552 ในระดับถึง 0.5-0.7% สงผลใหปริมาณการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศทั้งปเหลือเพียง 4% และคาดการณวาผลกระทบดังกลาวจะสงผลกระทบ

ตอเน่ืองอยางนอย 3-6 เดือนซึ่งศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    

ไดเปดเผยถึงผลกระทบของสถานการณการเมืองตอเศรษฐกิจไทยวาสรางผลเสียหายตอระบบ

เศรษฐกิจถึง 134,000 - 215,000 ลานบาท แบงเปนผลกระทบตอการทองเที่ยว 76,120 ลาน

                                                            

1
 พนักงานวางแผน 6 งานวิจัย กองวิจัยการตลาด 
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บาท การสงออก 25,000-40,000 ลานบาท การลงทุน 12,000-40,000 ลานบาท และการ

บริโภค 21,000-30,000 ลานบาท  

เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

ดังกลาวโดยตรง โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวในชวง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม 2552) จํานวน 

3,645,314 คน ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา 681,479 คน หรือลดลงรอยละ 15.75  

นอกจากการประเมินผลกระทบตางๆ ที่สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจแลว มีขอคําถาม

วา เหตุการณดังกลาวสงผลตอ

ทัศนคติและพฤติกรรมในการ

เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย

ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ

อยางตอเน่ืองหรือไม และสงผล

ในลักษณะอยางไร  

ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว แ ห ง

ประเทศไทย (ททท .) ไดดําเนิน

โครงการสํ ารวจทัศนคติและ

พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จํานวน 10 ตลาด ไดแก เกาหลี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส ยุโรปตะวันออก อิตาลี เนเธอรแลนด สแกนดิเนเวีย (นอรเวย สวีเดน เดนมารก ฟนแลนด) 

ฝร่ังเศส และสวิตเซอรแลนด รวมจํานวนตัวอยาง 5,612 ตัวอยาง ประกอบดวยนักทองเที่ยวจาก

ภูมิภาคยุโรปรอยละ 73.42 (จํานวน 4,121 คน) และนักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกใต

รอยละ 26.58 (จํานวน 1,491 คน) โดยไดทําการสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมา

ประเทศไทยระหวางเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2552 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผานพนเหตุการณการปด

สนามบินมาแลวประมาณ 2 เดือน ประเด็นการศึกษาในคร้ังน้ีนอกจากทําการสํารวจทัศนคติและ

พฤติกรรมนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศไทยแลว ยังไดมีการสํารวจการรับทราบ

ขาวสารของนักทองเที่ยวตอพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ และผลกระทบ

จากเหตุการณปดสนามบินสุวรรณภูมิดวย  



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 1/2553                           หนา 3 

จากผลการสํารวจพบวานักทองเที่ยวรอยละ 67.63 (3,795 คน) ของกลุมตัวอยางทราบ

ข า ว เ หตุ ก า รณ ป ร ะ ท ว ง ป ด

สนามบิน โดยรอยละ 63.95 

(2,426 คน) ระบุวาหลังจาก

ทราบขาวการปดสนามบินก็ไมได

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การทองเที่ยวแตอยางไร ขณะท่ี

นักทองเที่ยวรอยละ 36.05 ของ

ผูที่ทราบขาว (1,368 คน) ตอบ

วาสงผลกระทบตอการเดินทาง

มาประ เทศไทย  โดยไดมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทาง ไดแก เลื่อนกําหนดการเดินทาง รอยละ 53.49 (731 คน)  

ลดวันพักในการเดินทางรอยละ 19.08 (261 คน) และมีจํานวนผูรวมเดินทางลดลงรอยละ 15.45 

(211 คน)  

ททท. ไดมีการประเมินการนําเสนอขอมูลขาวสารเหตุการณประทวงการปดสนามบินในชวง

เกิดเหตุการณจาก  Website กวา 32,000 เว็บไซตทั่วโลก ประกอบดวยเว็บไซตขาวทองเที่ยว 

เว็บไซตทั่วไป และเว็บไซตชุมชนออนไลนทั่วโลก เพื่อประเมินระดับผลกระทบจากสถานการณในแตละ

ตลาด พบวาประเทศที่มีการนําเสนอขาวเก่ียวกับประเทศไทยมากที่สุด ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ออสเตรเลีย เยอรมนี สวีเดน ฝร่ังเศส นิวซีแลนด อินเดีย แคนาดา จีน มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย สิงคโปร และอิตาลี ประเด็นที่มีการนําเสนอสวนมากเก่ียวกับ

นักทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบโดยติดคางอยูที่สนามบิน ทําใหประเทศไทยมีภาพลักษณของความไม

ปลอดภัยในการเดินทางมาทองเที่ยว ซึ่งการเผยแพรขาวสารในลักษณะดังกลาว สงผลใหประเทศ

ไทยตองใชเวลาในการสรางความมั่นใจจากนักทองเที่ยว เพื่อใหประเทศไทยกลับมาเปน Travel 

Destination อีกคร้ัง 

การดําเนินการเพื่อบรรเทาปญหาดังกลาวไดมีการรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน โดย ททท. 

ไดประสานงานรวมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ เปนตัวแทนหนวยงานราชการของ

ไทยในการเผยแพรสถานการณที่เกิดข้ึนจริงอยางตอเน่ือง รวมทั้งจัดทําโครงการ Thailand Super 
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Deal ซึ่งไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน จํานวน 25 แหง โดยนําเสนอหองพักฟรีอีก 1 คืนเมื่อจอง

ที่พัก 1 คืนข้ึนไปทําใหนักทองเที่ยวบางสวนมีการเดินทางมาประเทศไทย ตามแผนสงเสริมการขายที่

ไทยไดจัดใหมีข้ึน  

จึงอาจกลาวไดวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยในชวงเดือนกุมภาพันธ-

เมษายน 2552 สวนใหญมีการทราบขาวเหตุการณปดสนามบินสุวรรณภูมิ แตยังคงตัดสินใจ

เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย สวนหน่ึงคาดวานาจะเปนผลมาจากการดําเนินงานเพื่อแกไข

สถานการณการทองเที่ยวโดยการพยายามเผยแพรขอมูลขาวสารสถานการณจริง ผานทาง Website 

อยางชัดเจนโดยหนวยงานที่สามารถเช่ือถือได รวมทั้งการสงเสริมการขายเปนตัวชวยที่ดี อยางไร  

ก็ตามนักทองเที่ยวจํานวนหน่ึงก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการลดวันพักในประเทศไทยลง 

และมีจํานวนผูรวมเดินทางลดลง ซึ่งยอมสงผลกระทบตอรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

และอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยในภาพรวมทั้งระบบ 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 1/2553 หนาท่ี  1 

 

นโยบายดาน Medical Hub ของอินเดีย 
 

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
1
 

 
 ในปจจุบัน ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนอินเดียใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ (medical tourism) เปนอยางมาก โดยรัฐบาล

อินเดียกําลังสงเสริมใหชาวตางชาติเดินทางมาอินเดีย

เพื่อรับการรักษาสุขภาพประเภทตางๆ ตั้งแตการ

ผาตัดหัวใจ ไปจนกระทั่งการผาตัดเสริมขนาดทรวงอก 

การตรวจสุขภาพฟน และการแพทยอายุรเวช โดย

รัฐบาลอินเดียมุงสรางช่ือเสียงใหประเทศอินเดียเปน

ผูนําทางดานสุขภาพในประเทศกําลังพัฒนาประเทศใน

กรอบ SAARC ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ตะวันออกกลาง เอเชียกลางและแอฟริกา โดย

สวนมากผูปวยชาวตางชาติเดินทางเขามารับการ

รักษาพยาบาลแบบการแพทยทางเลือกการผาตัดหัวใจ 

การปลูกถายไขกระดูก การผาตัดตา และการผาตัด

กระดูก เปนตน 

 เมืองเจนไนไดรับการประกาศใหเปนเมืองหลวงดานสุขภาพของอินเดีย เน่ืองจากรอยละ 45  

ของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพชาวตางชาติ และรอยละ 30-40 ของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพชาวอินเดีย

เดินทางไปเมอืงเจนไน เพื่อรับการบริการดานการแพทย เมอืงที่สําคัญทางดานอื่นๆ อาทิ กรุง       

นิวเดลี เมืองบังคาลอร ในรัฐกรณาฎกะ และเมืองมุมไบในรัฐมหาราษฎระ  

 การดําเนินการ/มาตรการของรัฐบาลอินเดียในการสงเสริมอินเดยีใหเปน Medical hub 

1. การตรวจลงตราประเภท M (Medical Visa) 

 รัฐบาลอินเดียใหบริการตรวจลงตราประเภท M (Medical Visa) สําหรับผูปวยชาวตางชาติที่

ตองการเดินทางเขามารับการบริการดานการแพทยในอินเดีย โดยมีอายุไมเกิน 1 ป และสามารถ

ขอรับการขยายระยะเวลาการตรวจลงตราไดเพิ่มอีกไมเกิน 1 ป หากมีเอกสารรับรองจาก

สถานพยาบาลในอินเดีย โดยรัฐบาลในระดับรัฐหรือสํานักงานภูมิภาคจดทะเบียนชาวตางชาติ 

(Foreigners Regional Registration Offices) เปนผูอนุญาต สําหรับการตออายุการตรวจลงตราเพ่ิมเติม

ตอจากน้ี กระทรวงมหาดไทยอินเดียจะเปนผูอนุญาตการตออายุการตรวจลงตรา ตามคําแนะนําของ

รัฐบาลในระดับรัฐหรือสํานักงานภูมิภาคจดทะเบียนชาวตางชาติ ซึ่งตองมีเอกสารทางการแพทยที่

เก่ียวของประกอบการพิจารณา 

 

                                          
1
 กองสนเทศเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ 
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 นอกจากน้ี สําหรับคูสมรสหรือญาติของผูปวยที่ตองการเดินทางติดตามมา สามารถขอรับ

การตรวจลงตราประเภท MX โดยอนุญาตใหไดไมเกิน 2 คน 

 

2. ความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาตลาด (Market Development Assistance – MDA) 

 กระทรวงการทองเที่ยวอินเดียไดริเร่ิมขยายโครงการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาตลาด 

(Market Development Assistance – MDA) ใหครอบคลุม 1) โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

จากสถาบัน Joint Commission for International Accredited Hospitals (JCI) และสถาบัน National 

Accreditation Board of Hospitals (NABH) 2) บริษัทนําเที่ยวหรือผูดําเนินธุรกิจนําเที่ยวที่ไดรับการ

รับรองจากกระทรวงทองเที่ยวอินเดียและอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 3) 

ศูนยสุขภาพ (wellness centres) โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2552 กระทรวงการทองเที่ยวอินเดียได

ประกาศเกณฑสําหรับผูใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในการขอรับ MDA และตอมาได

ประกาศปรับปรุงแกไขเกณฑดังกลาว ซึ่งไดเร่ิมมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดย

โรงพยาบาลที่อยูภายใตโครงการ MDA จะไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินสําหรับการเขารวม

การประชุม/งานแสดงสินคา/Road Shows ที่ไดรับการอนุมัติจากกระทรวงทองเที่ยวอินเดีย เพื่อ

ศึกษาดูงานและหาตลาด เชน คาใชจายในการเดินทาง คาสรางคูหา คาไฟฟาและคานํ้า เปนตน ซึ่งจะ

มีเพดานในการเบิกจาย และเง่ือนไขตางๆ  

 

 3. กระทรวงการทองเท่ียวอินเดียใหบริการขอมูลตาง ๆ ทางเว็บไซต  

 ที่ www.incredibleindia.org เพื่อสงเสริมภาคบริการการแพทยเชิงสขุภาพของอินเดีย อาทิ การ

ตรวจลงตราประเภท M (Medical visa) รายช่ือการประชุม/งานแสดงสินคา/Road Shows ที่กระทรวง

การทองเที่ยวอินเดียอนุมตัิใหสามารถเบิกคาใชจายบางสวนภายใตโครงการ MDA และรายช่ือ 

โรงพยาบาลที่แนะนําโดยแบงตามประเภทการรักษา

www.incredibleindia.org/PDF/medicaltourismbroacher.pdf 
 

 
บทบาทของภาคเอกชนอินเดีย 

 
1. นอกจากบทบาทของภาครัฐแลว ภาคเอกชนอินเดียก็กระตือรือรนที่จะเจาะตลาดการ  

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศตางๆ โดยรวมมือกับบริษัทประกันตางชาติ อาทิ บริษัท Bluecross 

Blueshield และบริษัท Anthem Wellpoint เพื่อชักชวนใหผูทําประกันสุขภาพมารักษาที่อินเดีย 

2. โรงพยาบาลหลายแหงในอินเดียกําลังพัฒนาการบริการของตนใหอยูในมาตรฐานสากล

มากข้ึน 
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 นอกจากน้ี ทั้งภาครัฐและเอกชนอินเดียรวมมือกันประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของอินเดียในตางประเทศ อาทิ สมาคม Indian Medical Travel Association รวมกับสถาน

เอกอัครราชทูตอินเดียในแคนาดา และกระทรวง Tourism and Surgical Tourism ของแคนาดา จัดการ

ประชุมและงานแสดงสินคา India Medical Tourism Destination 2009 ที่ Metro Toronto Convention 

Centre เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ระหวางวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประชาสัมพันธ

ภาคการบริการดังกลาวในแคนาดา 

 

สถิติเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอินเดีย 

 

 1.  เปนที่คาดวา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของอินเดียจะเจริญเติบโตที่รอยละ 30 ตอไป โดย

อุตสาหกรรมดังกลาวจะทํารายไดถึง 9.5 หมื่นลานรูป ภายในป ค.ศ.2015 และภายในป ค.ศ.2012 

มูลคาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของอินเดียจะอยูที่ประมาณ 2 พันลานดอลลารสหรัฐตอไป 

 2.  ประมาณรอยละ 75 ของการใหบริการดานสุขภาพในอินเดียมาจากภาคเอกชน และตาม

เมืองใหญตาง ๆ ก็มีการกอสรางโรงพยาบาลเอกชนแหงใหมข้ึน 

 3.  มีผู เดินทางมาจากกวา 50 ประเทศเขามารับการรักษาในอินเดีย โดยอัตราการ

เจริญเติบโตของธุรกิจที่สูงสุดจะมาจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 

 4.  ในป 2550 มีชาวตางชาติที่เดินทางเขามาอินเดียเพื่อรับบริการทางการแพทยประมาณ 

450,000 คน 

 5.  มีชาวตางชาติเดินทางมาอินเดียเพื่อเขารับการบริการทางการแพทยมากข้ึนเร่ือยๆ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศริมอาว ภายหลังจากเหตุการณ 9/11 (ดังตารางขางลาง) ในปจจุบัน

บริษัทนําเที่ยวหลายแหงนําเสนอ package ที่รวมทั้งการรักษาสุขภาพและการทองเที่ยวเขาไวดวยกัน 

 

การตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต (สอท.)/สถานกงสุลใหญ (สกญ.) อินเดียใน

ประเทศภูมภิาคตะวันออกกลาง 
                                                           

 2549 2550 รอยละของการเปลี่ยนแปลง 

สอท./สกญ. อินเดียในยูเออี 50,076 60,814 +21.4 

สอท.อินเดยีในโอมาน 18,476 21,843 +18.2 

สอท./สกญ. อินเดียในประเทศริม

อาวและในภูมภิาคตะวันออกกลาง 

รวม 12 ประเทศ 

149,568 172,689 +15.5 
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จุดแข็งของอินเดียในการเปน Medical Hub 

 

 1.  มีคารักษาพยาบาลถูก โดยคาใชจายสําหรับการบริการดานการแพทยบางอยางใน

อินเดียเพียงแคประมาณ 1 ใน 10 ของคาใชจายในสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป 

 2.  มีแพทยผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณเปนจํานวนมาก 

 3.  มีเทคโนโลยีทางการแทพยทีท่ันสมยั 

 4.  ไมมีปญหาเร่ืองการสื่อสาร เน่ืองจากประชากรสวนใหญสามารถพูดภาษาองักฤษได 

 

จุดออนของอินเดียในการเปน Medical Hub 

 

 1.  อินเดียยังขาดนโยบาย medical 

tourism อย างครอบคลุม  อย าง ไร ก็ดี 

ภาคเอกชนอินเดียก็ไดพยายามเรียกรอง

และผลักดันใหรัฐบาลอินเดียจัดทํานโยบาย

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อยาง
ครอบคลุม และใหการสงเสริมภาคการ

บริการดังกลาวใหมากข้ึน 

 2.  การขาดโครงสรางพื้นฐานที่ดี 

ทั้งถนน ไฟฟา และโครงสรางพื้นฐาน    

อื่นๆ อยางไรก็ดี รัฐบาลอินเดียในปจจุบัน

ไดใหความสําคัญแกการพัฒนาโครงการ

พื้นฐานเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากโครงการกอสรางถนน สะพานขามแยก รถไฟฟาใตดิน 

สนามบิน ฯลฯ ที่เกิดข้ึนมากมายในเมืองสําคัญตางๆ ในอินเดีย 

 

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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แนวโนมทางการตลาด: กลุม Nowism 

 
ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ

1 
 

 กลุม Nowism หมายถึงลกูคาที่มีความพึงพอใจตอสนิคาและบริการทั้งในลักษณะ Online และ 

Offline ที่ทันตอเหตุการณปจจุบนั (Real-time) โดยจากแนวโนม (Trend) ของพฤตกิรรมผูบริโภคบงช้ีวา

กิจกรรมสวนใหญของผูบริโภคมีความสมัพันธกับเวลา นอกจากน้ี ผูบริโภคยังใหความสําคัญกับความ

สะดวกสบายเปนหลัก โดยขนาดของสนิคาและบริการมแีนวโนมเล็กลงและมีความเฉพาะเจาะจงเพิม่ข้ึน 

 จากการสาํรวจของ Data Monitor Consumer Survey ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ป 2009 

พบวามีผูบริโภคนอยกวาคร่ึงหน่ึงจาก 17 ประเทศทั่วโลกที่พงึพอใจตอการจดัสรรเวลาในการทํางาน

ของตนเอง โดยภาระหนาที่และการจดัสรรเวลาสําหรับการทํางาน ชีวิตสวนตัว และครอบครัวเปน

ปจจยัที่กระตุนใหพวกเขาตองการมีเวลาเปนสวนตัวเพิม่มากข้ึน ทัง้น้ี พวกเขาตองการความรวดเร็ว

และสะดวกสบายในทุกกิจกรรมที่ตองทํา ตลอดจนตองการควบคุมการใชเวลามากข้ึน 

 ในขณะทีก่ารสํารวจของ The Boston Consulting Group พบวาผูหญิงเกือบคร่ึงในอัตราสวนรอย

ละ 47 เห็นวาความเครียดที่กําลังเปนปญหาใหญสาํหรับพวกเธอ คือ ความตองการดานเวลา โดย 

พวกเธอรอยละ 45 กลาววามีเวลาไมเพยีงพอ 

 

Nowism: เคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 

เพื่อตอบสนองตอความตองการดานเวลา บริษัท

เฟอรนิเจอรสํานักงานไดเสนอขาย Walk Station ซึ่งเปน

ชุดโตะทํางานพรอมลูวิ่งที่สามารถเรงความเร็วได

สูงสุด 2 ไมลตอช่ัวโมง และชาวออฟฟศสามารถเผา

ผลาญพลังงานไดถึงช่ัวโมงละ 100 แคลอรี โดยไม

ตองผละจากโตะทํางาน 

 นอกจากน้ีจากการสํารวจตลาดอุปกรณ

คอมพิวเตอรพบวาขนาดของหนาจอคอมพิวเตอรมี

แนวโนมใหญข้ึน โดยแลปทอปของ Space book มี

หนาจอขนาด 15 น้ิว ในขณะที่บริษัทซัมซุงเสนอขาย

จอคอมพิวเตอรขนาด 22 น้ิว และจอพิเศษขนาด 7 น้ิว ที่ใชสําหรับการแชท ทองโลกอินเตอรเน็ต และดู

รูปภาพ  

 

 

                                                 
1
 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 
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Nowism: เว็บไซตที่นําเสนอเนื้อหาที่เปนปจจุบัน 

สําหรับกลุมลูกคากลุม Nowism เว็บไซตที่มี

เน้ือหาทันตอเวลาปจจุบัน (Real-time Web) นับไดวา

เปนสิ่งที่พวกเขามองหาอยู โดยกลุม Nowism ตองการ

เน้ือหาในเว็บไซตที่เปนปจจุบันนอกจากน้ีสวนประกอบ

อื่นในเว็บไซตก็ควรทันตอปจจุบันดวย เชน คําแนะนํา

จากประสบการณ (Review), ขาวสาร, บทสนทนา, การ

เปรียบเทียบราคา และเคร่ืองมือสําหรับคนหาเน้ือหา

บนเว็บไซต (Search Engine) ซึ่งจากแนวโนมดังกลาว

จึงไมเปนที่นาแปลกใจวาเว็บไซตที่มีจุดขายที่ความเปน

ปจจุบันอยาง Twitter.com จะเปนที่นิยมเปนอยางมาก 

 

Nowism: โทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถเช่ือมตออินเตอรเนตได 

อุ ปกรณการสื่ อสารที่ จํ า เป นสํ าห รับ

ชีวิตประจําวันของชาว Nowism คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ 

ซึ่งนับวาเปนสวนสําคัญให “ทุกคน” สามารถ

ออนไลนไดจาก “ทุกที่” เชน จากที่บาน ที่ทํางาน 

หรือในบริเวณใกลเคียงจุดเช่ือมตออินเตอรเนต (Wifi 

Hotspot) โดยขอมูลจาก Cisco (2009) พบวาสถิติ

ก า ร ถ า ย โ อ น ข อ มู ล จ า ก อิ น เ ต อ ร เ น ตผ า น

โทรศัพทเคลื่อนที่จะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาจนถึงป 2013 

โดยขอมูลที่ ถูกถายโอนผานทางอินเตอร เนตใน

โทรศัพทเคลื่อนที่คาดวาจะเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 131 

ระหวางป 2008 และ 2013 

 ยอดผูใชโทรศัพทเคลือ่นที่ระบบ 3G ของ Orange เพิม่ข้ึนเปน 21.7 ลานคนในเดือนมิถุนายน 

2009 เมื่อเปรียบเทยีบกับจํานวน 13.4 ลานในเดือน มิถุนายน 2008 หรือเพิม่ข้ึนรอยละ 62 ภายใน

ระยะเวลาเพยีงหน่ึงป  

เปนที่คาดการณวา จะมีผูใชบริการโทรศัพทเคลือ่นที่รายยอยในยโุรปตะวันตกถึง 344 ลานคน

ในป 2014 และในจํานวนน้ีถึง 1 ใน 3 จะใชโทรศัพทมอืถือที่ใหบริการอินเตอรเนตดวย ในขณะที่ในป 

2009 มีการใชอินเตอรเนตในโทรศัพทเคลือ่นที่ในสัดสวนรอยละ 18 และคาดวาอัตราการใชบริการ

อินเตอรเนตโทรศัพทเคลือ่นทีจ่ะเตบิโตถึงรอยละ 39 ในป 2014 จากรอยละ 13 ในป 2008 
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Nowism: ความสดใหม  

สินคาและบริการอีกประเภทที่จะไดรับมลูคาเพิม่ในสายตาของกลุม Nowism คือผลติภัณฑที่

รวมการแสดงสด (Performance) ไวดวย เชน การเขียน Status ของตวัเองในเว็บไซต ซึง่การกระทํา

ดังกลาวนับไดวาเปนการถายทอดประสบการณของตนเองและประกาศใหคนอื่นๆ รับรูในลักษณะ 

Real-time  

อยางไรก็ตาม ผลขางเคียงการถายทอดของ

เหตุการณสด คือ ภาพของเหตุการณจะไมสามารถ

ตัดตอควบคุม หรือเซ็นเซอรได ในขณะที่ ความ

แปลกใจ ตื่นเตน ความสมจริง และความดิบของ

เหตุการณกลับเปนปจจัยที่ดึงดูดความสนใจของ

ผูชม และเปนที่คาดวาในชวง 12 เดือนขางหนา จะมี

การนําเสนอทุกอยางดวยถายทอดสดไมวาจะเปน

คอนเสิรต เหตุการณคืนวันเลือกตั้ง ปารตี้ การ

แขงขันฟุตบอล การแสดงดนตรี งานประเพณี  

โดยตัวอยางที่เห็นไดชัดของธุรกิจจากการ

แสดงสดมักมาจากธุรกิจดานบันเทิง เชน 

 รายการเรียลลิตี้โชวช่ือดังของประเทศสหรัฐอเมริกาช่ือ So You Think You Can Dance จากคาย 

Fox ไดจดัทวัรการแสดงสดในเดือนกันยายน 2009 โดยบรรดาแฟนรายการสามารถซื้อตั๋วเพื่อชมการ

แสดงของผูเขารอบ 10 คนสุดทายของการแขงขันไดจาก 40 เมอืงหลักทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Madonna ซึ่งเปนศิลปนเพลงปอปช่ือดังเปดการแสดงสดที่ใชช่ือวา “Sticky and Sweet” ในป 

2008-2009 และกวาดรายไดกวา 408 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐใน 32 ประเทศทัว่โลก จากจํานวน

ทั้งหมด 85 รอบ นับวาเปนรายไดจากการทัวรคอนเสิรตสูงสดุตลอดกาลของศิลปนเดี่ยว 

 

Nowism: การดึงดูดความสนใจ 

ในอดีตผูประกอบการใชปายไฟเปนการย้ํา

เตือนผูบริโภคถึงสินคาและบริการที่ตนเองเสนอขาย 

แตในปจจุบันมีการพัฒนาเปนขอความที่ โพสตใน

เว็บไซต เชน ราน Crème Brûlèe Cart ไดโพสต

ขอความถึงลูกคาของตนใน Twitter.com และสงผลให 

Followers กวา 8,000 คน ตองหาขอมูลเก่ียวกับ

รานเบเกอร่ี ดังกลาว 
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Nowism: เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อรองรับกลุม 

Nowism ที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ เทคโนโลยีล้ําสมัยบน

โทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งชวยใหลูกคาสามารถคนหาสินคา

ที่ตนเองช่ืนชอบ โดยลูกคาสามารถคนหาขอมูล

พื้นฐาน และทดลองสินคา เชน ทดลองฟงเพลง 

จ า ก น้ั น จึ ง ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ สิ น ค า ดั ง ก ล า ว ผ า น

โทรศัพทเคลื่อนที่ไดทันที 
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ขอมลูและภาพประกอบจาก www.trendwatching.com 




