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ททท.จัดสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี 2553 ภายใต้แนวคิดเรื่อง Tourism Unbound หรือ ท่องเที่ยว 
ทศวรรษใหม่ ไร้กรอบและขอบเขต  ปีนี้จัดเพียงวันเดียว คือ วันที่ 13 มิถุนายน 2553 งานสัมมนาจบลง ต่างคนต่าง 
แยกย้ายกลับสู่ชีวิตและการงานอันเป็นปกติ สิ่งที่ ททท.คาดหวังจากการจัดสัมมนาครั้งนี้  ระบุอยู่ในส่วนหนึ่งของ 
คำกล่าวรายงานของนายสุรพล เศวตเศรน ี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“ททท.ขอเรียนว่า การสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ ที่มุ่งเน้นเรื่อง 
การนำเสนอ มุมมองของวิทยากรแต่ละท่าน ซึ่งมาจากหลากหลายสาขา ข้อมูลที่นำเสนอ เปรียบเหมือนวัตถุดิบ 
ซึ่งยังไม่สามารถนำไป ใช้งานได้ทันที  อาจจะต้องผ่านกระบวนการในการปรุง  เพื่อให้ตรงกับรสนิยม และ 
ความชอบ ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งมาจาก พื้นฐานการงาน และมีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมไม่เชื่อว่า การส่งผ่านข้อมูล หรือ ความรู้สำเร็จรูป เป็นแพ็กเกจตายตัว 
จะเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้บริโภคมีลักษณะเป็นปัจเจก และมีลักษณะเฉพาะตัวสูงมาก”

การนำข้อมูลจากการสัมมนาไปปรับใช้ ก็เหมือนกับการนำวัตถุดิบต่างๆ มาปรุงอาหาร ข้อมูลอาจจะมาจาก 
วิทยากรหลายท่าน ที่นำเสนอในหลายหัวข้อ เปรียบเสมือนวัตถุดิบ ที่นำมาใช้ประกอบอาหาร ตามหลักโภชนาการก็ต้อง 
มีสารอาหารครบ 5 หมู่  จากนั้น ก็มาถึงกระบวนการในการปรุง ซึ่งสำคัญมาก นอกจากจะต้องเน้นให้ถูกปาก และถูกใจ 
แล้ว ยังต้องมีขั้นตอนการตกแต่งให้สวยงาม น่าชม น่าชิม น่าลิ้มลอง  

ในหลายๆ ครั้ง จะพบว่า ในการเตรียมวัตถุดิบนั้นพิถีพิถันมาก คัดสรร กลั่นกรอง อย่างดี แต่เมื่อนำมาผ่าน 
กระบวนการปรุงแล้ว มันไม่อร่อย ไม่ถูกปาก ไม่กลมกล่อม เปรียบเหมือน กระบวนการในการจัดการความรู้ และ 
กระบวนการในการจัดการข้อมูล ถ้ากระบวนการจัดการดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ ความรู้ และข้อมูลนั้น ก็จะไร้ประโยชน์ 
สำหรับสรุปสาระสำคัญการสัมมนานั้น ททท.กำลังเร่งดำเนินการ  ในเบื้องต้นจะจัดทำเป็น DVD บันทึกภาพตลอดการ 
สัมมนา อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 
บรรณาธิการ 

Yuvadee.nirattakun@tat.or.th

สารบัญ
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บทวิเคราะหสถานการณทองเที่ยวโลกโดยยูโรมอนิเตอร  

เดือน มีนาคม 2553 
 

โศรยา  หอมช่ืน
1
 

 

1. การทองเท่ียวทั่วโลกจะเพ่ิมสูงขึ้น อยางชาๆ ในป 2011 

สภาการเดินทางและการทองเท่ียวโลก (WTTC) คาดการณวาการเติบโตของการทองเท่ียว

ท่ัวโลกจะอยูในระดับปานกลางไปจนถึงป 2011 แมวาประเทศพัฒนาแลวจะมีเศรษฐกิจดีขึ้นอยาง

ม่ันคง การใชจายจริงจะเติบโตประมาณรอยละ 1 ขณะท่ีการใชจายของการเดินทางเพื่อธุรกิจจะ

ลดลงประมาณรอยละ 2 
 

 ยิ่งกวาน้ัน การเติบโตของจีดีพีจริง สําหรับอุตสาหกรรมน้ีคาดวาจะอยูท่ีรอยละ 0.5 ในป 

2010 โดยจะปรับตัวดีขึ้นเปนรอยละ 3.2 ในป 2011 สวนในระยะยาวอุตสาหกรรมทองเท่ียวถูก

คาดหมายวาจะเติบโตประมาณรอยละ 4.4 ตอป ในชวงป 2010-2020 ประเทศเกิดใหมถูก

คาดหมายวาจะเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญของการเติบโต โดยท่ีจีนจะเปนผูนําและคาดวาจะมี

นักทองเท่ียวขาออกสูงถึง 95 ลานคนภายในป 2020 รวมท้ังจะมีตลาดนักทองเท่ียวภายในประเทศ

ท่ีแข็งแกรง 

 

เดินหนาเต็มตัว 

 

 การลองเรือสําราญยังคงมีแนวโนมท่ีดีในชวงท่ีมีผลกระทบของวิกฤตทางการเงิน โดยจะมี

อุปสงคเพิ่มขึ้นมากกวากลุมตลาดอื่นๆ 

เชน การเดินทางทางอากาศ และจะมี

การลงทุนสูงมากกวาปกติ โดยกลุม

ธุรกิจระหวางประเทศ จะมีเรือสําราญ

ลําใหม เปดตัวมากกวา 16 ลําในป 

2010 และจะสงผลดีตอความนิยมซื้อ

แ พ็ ค เ ก จ ล อ ง เ รื อ สํ า ร าญ ต อ ไ ป 

นอกจากน้ีตลาดยุโรปท่ีกําลังเติบโต

แสดงใหเห็นถึงการฟนตัวท่ีแข็งแกรง 

ซึ่งนําโดยประเทศสหราชอาณาจักรและ

เยอรมนี โดยอุปสงคในประเทศเยอรมนี

เพิ่มขึ้นเปน 2 เทาในป 2009 จากการสํารวจซึ่งเผยแพรโดยสมาคมทองเท่ียวเยอรมัน (German 

Travel Association) ในงาน ITB มีผูโดยสารถึง 1 ลานคนท่ีเลือกการลองเรือสําราญในป 2009     

                                          
1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 13.2 เทียบกับป 2008 สงผลใหรายไดจาการลองเรือสําราญของเยอรมันพุง

สูงขึ้นรอยละ 14 โดยมีมูลคาถึง 1.9 พันลานยูโร 

 

ผลกระทบที่ประเมินคามิไดของฟุตบอลโลก 

 

การแขงขันฟุตบอลโลกป 2010 ท่ีตั้งตารอกันมานานจะจัดขึ้นท่ี สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

ในชวงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2010 เปนโอกาสดีสําหรับประเทศน้ีในการนําเสนอแบรนดของ

จุดหมายทางการทองเท่ียว และสรางการรับรูใหมากขึ้นเก่ียวกับขอเสนอสําหรับนักทองเท่ียว ในป 

2010 จะมีนักทองเท่ียวนานาประเทศจํานวนมากมาเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใตและภูมิภาค Sub-

Sahara จนถึงระดับท่ีไมเคยเปนมากอน ยูโรมอนิเตอร 

อินเตอรเนช่ันแนลพยากรณวาจํานวนนักทองเท่ียว

ระหวางประเทศท่ีเดินทางเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต

จะเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 15 ในป 2010 โดยมีจํานวน

ประมาณ 11.5 ลานคน และ 32.9 ลานคน สําหรับท่ัว

ภูมิภาค 

 

ก า ร แ ข ง ขั น ค ร้ั ง น้ี ไ ด รั บ ก า ร โ ฆ ษณ า

ประชาสัมพันธอยางกวางขวางในขณะนี้ ซึ่งการนับ

ถอยหลังสูพิธีเปดงานไดเร่ิมขึ้นแลว ซึ่งเหลือเวลาอีกไม

ถึง 100 วัน ดวยความพยายามอยางสูงในการโปรโมท

สาธารณรัฐแอฟริกาใตกําลังเพิ่มขึ้นคุณคาของแบรนด

ปร ะ เทศ ให สู ง ขึ้ น  ประ เทศอื่ นๆ  ใ น แอฟ ริกา ก็

เชนเดียวกัน อาทิ นามิเบีย โมซัมบิก เคนยา และ

เอธิโอเปย ตางคาดหวังท่ีจะหาศักยภาพดานการ

ทองเท่ียวของตนผานการริเร่ิมทางการตลาดใหมๆ และการสงเสริมกลุมตลาดใหม เชน การ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนและหาประโยชนจากความคล่ังไคลฟุตบอลโลก 

 

2. การเดินทางที่เส่ียงภัยของบริติชแอรเวยยังดําเนินตอไป 

ขอพิพาทระหวางผูบริหารของบริติช แอรเวยและสหภาพพนักงานในเร่ืองคาจาง และระดับ

ของพนักงานไดขยายขึ้นสูปฎิบัติการของอุตสาหกรรมท่ีกําหนดไวในวันท่ี 20-22 มีนาคม  และ 

27-30 มีนาคม ซึ่งคาดวาจะมีการผละงานของลูกเรือ 12,000 คน 

 

ในท่ีสุดเคาลางของการสไตรคก็ปรากฏขึ้นหลังจากชวง 2-3 เดือน ท่ีผานมาลูกเรือมีการ

หยุดงานประทวงกันอยูเสมอ ชวงเวลาของการปฎิบัติการในอุตสาหกรรมคุกคามเพื่อบอนทําลาย

ทางรอดของสายการบินอยูในชวงเวลาท่ีเร่ิมมีสัญญาณของการฟนตัวชัดเจนในชวงไตรมาส 3 ของ

ป 2009 บริติชแอรเวย ไดตอบโตการคุกคามจากการสไตรค โดยการปรับตารางการบิน และนํา

อาสาสมัคร 1,000 คนมาใหบริการโดยคาดหวังวาจะสามารถสนับสนุนปฏิบัติการและคงรักษา
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เท่ียวบินจํานวน 7 เท่ียวบินจาก 10 เท่ียวบินในแตละวัน นอกจากน้ันขอมูลจากฝายบริหารระบุวา

พนักงานเกือบ 6,000 คนท่ีไมใชลูกเรือจะชวยปฏิบัติงานในชวงของปฏิบัติการของอุตสาหกรรม 

ยิ่งกวาน้ัน บริติชแอรเวยวางแผนจะเชาซื้อเคร่ืองบิน 23 ลํา และลูกเรือเต็มเวลาจากสายการบินใน

ประเทศ และสายการบินระหวางประเทศอื่นๆ และทําขอตกลงกับคูคาท่ีเปนพันธมิตร และแมแตคูแขง

สําหรับการเปล่ียนแปลงการสํารองท่ีน่ังของผูโดยสารเพื่อหลีกเล่ียงการเปนอัมพาตอยางสิ้นเชิง 

 

แมวาสหภาพจะไมไดรับประโยชนจากความเห็นใจของสาธารณชนสําหรับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมท่ีวางแผนไว แตผูนําสหภาพกําลัง

ขมขูวาจะแผขยายขอพิพาทออกไปท่ัวโลก 

พนักงานจั ดการสั มภาร ะ  แล ะพ นักงาน

ภาคพื้นดินในประเทศตางๆ เชน เยอรมนี สเปน 

อิตาลี ออสเตรเลีย และอาจจะเปนสหรัฐอเมริกา 

ถูกคาดหมายวาจะสนับสนุนสหภาพโดยการงด

ใหบริการและไมเติมนํ้ามันเคร่ืองบินของบริติช

แอรเวยในจุดหมายปลายทางเหลาน้ัน 

 

เง่ือนปมท่ีเปนขอพิพาทท่ีไมมีการแก

เกือบจะเปนปญหารายช่ัวโมงและมันยังคงอยูให

เ ห็น  หากขอตกลงระหวาง ท้ังสองฝายจะ

บรรลุผล  อยางไรก็ดีเปน ท่ีแนนอนวาการ

ประทวงหยุดงานจะทําใหความไมแนนอนทาง

การเงินในระยะยาวท่ีบริติชแอรเวยประสบอยูจะย่ิงยาวนานมากขึ้นเปนเหตุใหขาดทุนวันละเกือบ 20 

ลานปอนดตอวันและเกิดความเสียหายแกช่ือเสียงของสายการบิน อีกท้ังผูโดยสารถูกทอดท้ิง 

 

ในอุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ซึ่งแรงกดดันภายนอกเชน วิกฤตเศรษฐกิจ 

ราคา เช้ือเพลิงท่ีสูงขึ้น และการจูโจมของผูกอการรายลวนมีผลกระทบสําคัญตอความตั้งใจของ

สาธารณชนในการเดินทาง การสไตรคเชนน้ีอาจนําไปสูจุดจบของสายการบิน ไมตองสงสัยเลยวา

บริษัทท่ีสําคัญๆ ซึ่งจะแสวงหาประโยชนจากสถานการณปจจุบันคือสายการบินตนทุนต่ํา เชน Ryan 

air และ easy Jet ท่ีแข็งขันกับบริติชแอรเวยในเสนทางบินสูจุดหมายระยะใกล แตสายการบินปกติท่ีมี

ฐานะเทาเทียมกัน เชน แอรฟรานซ – เคแอลเอ็ม และลุฟทฮันซาตางก็หมายตาท่ีจะแขงในเสนทางบิน

ระยะไกลของบริติชแอรเวย 

 

3. นักเดินทางแบบเนิบชาในเมืองตางๆ : การคนหากลุมตลาดใหม 

Slow movement เกิดขึ้นคร้ังแรกในอิตาลีเม่ือป ค.ศ.1986 จากการจัดตั้งองคกร slow food ท่ี

มีเปาหมายเพื่ออนุรักษประเพณี เร่ืองอาหารและเกษตรอินทรีย ตอตานการทําใหอาหารเปนแบบ

เดียวกันท่ัวโลก แนวคิดท่ีจะไดนําประเพณีเร่ืองเวลาและคุณคาของคุณภาพ และความเปนของแท
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ด้ังเดิมท่ีมักถูกเพิกเฉยในวันน้ี ซึ่งสังคมมีแตความตึงเครียด เปนจุดเร่ิมตนของความเคล่ือนไหวอ่ืนๆ

ของ Slow movement เชน Cittaslow (เมืองเนิบชา) และ Slow Travel (ทองเท่ียวเนิบชา)  

 

- cittaslow เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกวา 

สมาคมเมืองเนิบชาหรือ Cittaslow association กอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1995 เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตในเมืองท่ีเขาเปนสมาชิก ขอกําหนดเบ้ืองตนสําหรับเมืองท่ีตองการเขารวมสมาคมคือตองมี

ประชากรไมเกิน 50,000 คน ขณะน้ีมีเมืองท่ัวโลกประมาณ 100 เมืองเขารวมในกลุมน้ี และเมือง

เหลาน้ียินยอมท่ีจะปกปองประเพณีทองถ่ิน อาหาร ธรรมชาติ เกษตรกรรม และกระตุนใหมีการ

ดําเนินชีวิตท่ีชาลง และมีความสุขมากขึ้น 

 

- ประสบการณเดินทางที่จริงแท 

การทองเท่ียวเนิบชา (slow travel) เปนอีกคําหน่ึงท่ีเกิดขึ้นจากความเคล่ือนไหวเนิบชา (slow 

movement) ท่ีถูกกอตั้งขึ้น

บนวิธีการเดินทางท่ีตรง

ขามกับรูปแบบท่ีเรียกวา 

“must see” trips แตเนนการ

พํานักในระยะเวลานานขึ้น

ในจุดหมายปลายทางหน่ึง

แหง ใชเวลาอยางสบายๆ 

เพื่อเรียนรูเก่ียวกับชุมชน

ทองถ่ินและประเพณีตางๆ 

ในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งจะทําให

นักทองเท่ียวมีความสุขกับ

ประสบการณท่ีจริงแทของ

ก า ร อ ยู ใ น ส ถ า น ท่ี น้ั น

มากกวาการไดเพียงมาเท่ียววันหยุด นักทองเท่ียวเนิบชาเชาอพารทเมนทอยูมากกวาการพักใน

โรงแรม และมีความสุขกับการทํากิจกรรมตางๆ เชน ชอปปง เดินเท่ียว ขี่จักรยาน ชิมอาหารทองถ่ิน 

และเขารานกาแฟในบริเวณใกลบานท่ีกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธกับคนทองถ่ิน 

 

- จากการทองเท่ียวในชนบทสูการทองเท่ียวในเมือง 

ท่ีผานมาการทองเท่ียวเนิบชาถูกนําไปใชเช่ือมโยงกับการทองเที่ยวในชนบทและเมืองเล็กๆ 

ตัวอยางท่ีเดนชัดของการทองเท่ียวเนิบชาในยุโรปคือการทองเท่ียวชนบทท่ีรวมถึง การทองเท่ียวเชิง

เกษตรในอิตาลี (agriturismi) หรือในฝร่ังเศส (gites ruraux)  ในสหรัฐอเมริกา การทองเท่ียวเนิบชายัง

เช่ือมโยงกับการทองเท่ียวชนบทหรือการใชเวลาพักผอนวันหยุดในเมืองเล็กๆ หรือหมูบานในอิตาลี 

และฝร่ังเศสเปนหลัก 

 อยางไรก็ดี ยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนช่ันแนลคาดการณวาในขั้นตอไปนักทองเท่ียวเนิบชาจะ

สนใจทองเที่ยวในเมืองมากขึ้น การทองเท่ียวเนิบชาไมใชเร่ืองเก่ียวกับจุดหมายปลายทางเทาน้ัน    



 
 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 2/2553 หนาท่ี  5 

แตเปนพื้นฐานของความปรารถนาท่ีจะเปนนักเดินทางท่ีดีขึ้นโดยไมเก่ียงวาจะเดินทางไปในจุดหมายท่ี

เปนชนบทหรือเมืองใหญ การถูกปลดปลอยจากพันธนาการของ “must see” (การไปเท่ียวเพื่อชม

สถานท่ี) และ “must do” (การทํากิจกรรมใดๆ ในแหลงทองเท่ียว) ทําใหนักทองเท่ียวเนิบชาสามารถ

บรรลุถึงเปาหมายน้ีได 

 

 - เมืองที่เปนจุดหมายของการทองเท่ียวเนิบชา 

 เมืองตางๆ ท่ี รักษาประเพณีของตนและเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสนุกสนานกับ

ประสบการณของทองถ่ิน และมีปฏิสัมพันธกับชุมชนมีความเหมาะสมเปนพิเศษสําหรับ “slow city 

tourism” ตัวอยางเชน เมืองในยุโรปตางๆ เชน โรม และบารเซโลนา มีสิ่งตางๆ มากมายท่ีจะนําเสนอ

แกนักเดินทางเนิบชาในแงของประเพณีทองถ่ินวัฒนธรรม อาหาร และกิจกรรมตางๆ 

 

 นักทองเท่ียวเนิบชาท่ีเดินทางไป

ยั ง เ มื อ ง เ ห ล า น้ี  โ ด ย ม า ก จ ะ เ ช า     

อพารทเมนทอยูอยางนอย 1 สัปดาห 

หรือพักใน ท่ีพักแบบท่ี มีอาหารเช า

บริการ (bed and breakfast) ความสนใจ

หลักมิใชการไปเยือนแหลงทองเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดแตเปนการทองเท่ียวใน

บริเวณใกลท่ีพัก ตลาดริมถนน และ

รานอาหารยอดนิยม รวมท้ังพื้นท่ีเมือง

ท่ีอยูนอกเสนทางปกติของนักทองเท่ียว 

พวกเขาจะสัม ผัส ใกล ชิด กับ ชุมชน

ทองถ่ินเพื่อทําความเขาใจใหมากขึ้น

เก่ียวกับวิถีชีวิตและมุมมองของทองถ่ิน 

 

 การดึงดูดนักทองเท่ียวเนิบชา

ไปยัง เ มืองตางๆ    หนวยงานการ

ทองเท่ียวควรโปรโมทเร่ืองของประเพณี ประวัติศาสตร วิถีชีวิต และอาหาร เพื่อเนนถึงคุณสมบัติท่ี

เปนเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อเพิ่มพูนประสบการณแกนักทองเท่ียว 

 

4.  พรบ.สงเสริมการทองเท่ียวผานความเห็นชอบในสหรัฐ 

เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2010 ประธานาธิบดีโอบามา ไดลงนามใน พระราชบัญญัติการสงเสริม

การทองเท่ียวใหมีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งเปนการสรางองคกรสําหรับสงเสริมการทองเท่ียวท่ี

เปนองคกรไมแสวงผลกําไร องคกรดังกลาวจะรับผิดชอบการโปรโมทสหรัฐในระดับนานาชาติ

ตลอดจนใหความรูแกนักทองเท่ียวจากนานาชาติในเร่ืองการตรวจลงตรา และขอปฏิบัติในดานการ

รักษาความปลอดภัย ขณะน้ีการสงเสริมในระดับนานาชาติดําเนินการโดยบริษัทเอกชน หรือ

หนวยงานของเมืองและรัฐ 
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- ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนสวนแบงที่ลดลง 

การกอตั้งคณะกรรมการทองเท่ียวแหงชาติเปนความพยายามท่ีจะปรับปรุงความตกต่ําท่ีพบใน

นักทองเท่ียวขาเขาระหวางประเทศหลังเกิดเหตุการณ 11 กันยายน แมวาจํานวนนักทองเท่ียวขาเขา

ในป 2007 จะกระเตื้องขึ้นในระดับสูงสุดเทากับป 2000 โดยมีการขับเคล่ือนหลักจากการเพิ่มขึ้น

ของจํานวนผูเยี่ยมเยือนจากเม็กซิโกและแคนาดา ท่ีจริงแลวจํานวนนักทองเท่ียวในป 2009 จากญ่ีปุน 

สหราชอาณาจักร และเยอรมนียังไมฟนตัวเทากับระดับสูงสุดเม่ือป 2000 ดวยผลของการฟนตัวท่ี

เช่ืองชาสหรัฐอเมริกาเห็นวาสวนแบงตลาดนักทองเท่ียวขาเขาระหวางประเทศ และรายไดจากการ

ทองเท่ียวลดลงเร่ือยๆ ตั้งแตป 2000 

 

สวนแบงของสหรัฐในการทองเท่ียวทั่วโลก 

 

% share                                                           2000               2009         2014     

จํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศ (people)               7.3                  5.9            5.7

รายไดจากนักทองเท่ียวขาเขา (value)                         20.3                14.2          13.9 

ท่ีมา : ยูโรมอนิเตอรอินเตอรเนช่ันแนล 

 

- การสนับสนุนโดยชาวตางชาติ 

องคกรดานการทองเท่ียวน้ีจะไดรับเงินทุนสนับสนุนจากคาธรรมเนียม 10 เหรียญสหรัฐท่ี

เก็บจากนักทองเท่ียว 36 ประเทศ (กรีซจะถูกนํามาเพิ่มเติมโดยมีผลตั้งแตเดือนเมษายน 2010) ใน

โครงการผอนปรนการตรวจลงตราทุกๆ 2 ป คาธรรมเนียมจะถูกเก็บโดยผนวกกับระบบ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับการอนุญาตการเดินทาง (ESTA) ของกระทรวงความม่ันคงภายในสหรัฐ 

สมาคมทองเท่ียวสหรัฐประมาณวาจะมีรายไดเกิดขึ้นเดือนละ 8 ลานเหรียญสหรัฐ กองทุนจาก

คาธรรมเนียมตองมารวมกับเงินจากภาคเอกชนสูงสุดถึง 100 ลานเหรียญสหรัฐ และแหลงขาวใน

อุตสาหกรรมรายงานวากองทุนอาจมีเงินโดยรวมถึง 200 ลานเหรียญสหรัฐ สภาคองเกรส และ

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยจะดูแลองคกรน้ี โดยจะมีคณะกรรมการบริหารรวม 11 คน 

 

- คําวิจารณจากภายในประเทศ และตางประเทศ 

ขณะท่ีมีการเก็บคาธรรมเนียม 10 เหรียญสหรัฐทุก 2 ป ซึ่งต่ํากวาคาธรรมเนียมการขอรับ

การตรวจลงตรา 131 เหรียญสหรัฐมาก ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเท่ียวหลายรายใน

สหรัฐท่ีเกรงวาคาธรรมเนียมท่ีเพิ่มขึ้นพรอมๆกับ การลงทะเบียนของ ESTA จะขัดขวางการเดินทาง

แมวาจะมีความพยายามทางการตลาดใหมๆ เกิดขึ้น คําวิจารณจากตางประเทศรวมถึงสมาคม

ขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) ท่ีวิจารณเก่ียวกับคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น และวัตถุประสงคของ

คาธรรมเนียมเห็นวาควรใชเวลาและเงินเพื่อลดกระบวนการดานศุลกากรมากกวา อยางไรก็ดีดวย

การริเร่ิมในโครงการ Discover America รัฐบาลสหรัฐไดปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ     

ออกวีซา และกระบวนการศุลกากรเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และเปนประสบการณท่ีนาพอใจมากขึ้น 
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 ในฤดูใบไมรวงป 2009 นายจอหน  บรูตัน เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ณ กรุงวอชิงตัน   

ดีซี แสดงความเห็นแยงในนามของสหภาพยุโรปตอ “ภาษี” ท่ีเกิดขึ้นเม่ือนักเดินทางจากสหภาพยุโรป

ไดใชเงินจํานวนมากแลวในสหรัฐ และทําใหหวั่นเกรงวาสหภาพยุโรปจะตอบโต สมาคมทองเท่ียว

สหรัฐไดช้ีวาหลายประเทศไดจัดเก็บคาธรรมเนียมกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติจาก   คาบัตรโดยสาร

เคร่ืองบิน โรงแรม หรือผานการขอรับการตรวจลงตราเพื่อเปนเงินกองทุนในการดําเนินการสงเสริม

การทองเท่ียวระหวางประเทศ และสหรัฐจะมีความสามารถในการแขงขันดวยความพยายามของตน 

 

ประมาณการการใชจายเพ่ือโปรโมทการทองเท่ียวระหวางประเทศ 

ประเทศ                                                               จํานวนเงิน (ลานเหรียญสหรัฐ) 

สหภาพยุโรป                                                                         800                           

เม็กซิโก                                                                               150                               

ออสเตรเลีย                                                                         113                               

แคนาดา                                                                                60                               

จีน                                                                                       60                               

ท่ีมา: ยูโรมอนิเตอรอินเตอรเนช่ันแนล 

  

- โอกาสในตลาดใหมๆ 

มีความเปนไปไดวา ความพยายามทางการตลาดจะเร่ิมขึ้นในป 2011 จากขอมูลของสมาคม

ทองเท่ียวสหรัฐ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยออกซฟอรดคาดการณวาภายในปท่ี 3 ของการนํา

ระเบียบน้ีมาใชจะมีนักทองเท่ียวรายใหมประมาณ 1.6 ลานคน และมีรายไดเขามาใหม 4 พันลาน

เหรียญสหรัฐขณะท่ีมีการจางงาน 40,000 อัตราในสหรัฐ แตยังคงมีความเสี่ยงวาคาธรรมเนียมท่ี

เพิ่มขึ้น และการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกสอาจเปนอุปสรรคแกนักทองเท่ียวบางสวนท่ีมาจาก

ประเทศท่ีไดรับการยกเวนวีซา แตก็ยังไมคิดวาจะเปนอุปสรรคท่ีมีนัยสําคัญ ปจจัยอื่นๆ เชน อัตรา

แลกเปล่ียน ระบบขนสงทางอากาศ ความผูกพันกับเพื่อนและญาติ ความสัมพันธทางธุรกิจ และ

แหลงทองเท่ียวท่ีแข็งแกรงจะเอาชนะคาธรรมเนียมและความยุงยากท่ีเพิ่มเขามาในการลงทะเบียน 

 

 ขณะท่ีตลาดท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาสหรัฐมากท่ีสุดจะมิไดถูกละเลยในการรณรงคทาง

การตลาด โอกาสท่ียิ่งใหญอยูท่ีการใชเงินจํานวนถึง 200 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อทําการตลาดใน

ประเทศเกิดใหม ท่ีซึ่งการใชจายเพื่อการโฆษณาเกิดผลกวางกวา และความม่ังค่ังท่ีเพิ่มขึ้นทําใหการ

เดินทางมาเท่ียวสหรัฐเปนไปไดสําหรับคนจํานวนมากขึ้น 

 

 สิ่งท่ีสําคัญคือตลาดเหลาน้ีมีความตานทานตอวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือป 2009 โดยนักทองเท่ียว

จากบราซิลเพิ่มขึ้น 8.5% ขณะท่ีโคลัมเบีย จีน และอินเดียลดลงเพียง 2% จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ

ท่ัวโลกในป 2009 จึงเกิดความพยายามรวมกันเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวสหรัฐในประเทศเหลาน้ี 

ประกอบกับความพยายามในปจจุบันท่ีลดกระบวนการในการขอวีซาจะทําใหสหรัฐมีการเติบโตใน

ระยะยาวสําหรับการทองเท่ียวระหวางประเทศ 
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5.  โอลิมปกฤดูหนาวกระตุนเศรษฐกิจของแคนาดา 

 นครแวนคูเวอรเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวท่ีจัดขึ้นระหวาง เดือนกุมภาพันธ -มีนาคม 

2010 โดยการจัดงานคร้ังน้ีคาดวาจะนํามาซึ่งรายไดจากการทองเท่ียวท่ีมากกวาปกติ และเปน    

ตัวชวยท่ีดีตอจีดีพีผานการกอสรางโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน (การสรางมรดกท่ีถาวร) และ

เกิดการจางงานเพิ่มขึ้น แตก็ยังมีขอนาสงสัยเก่ียวกับความเปนไปไดของผลประโยชนท่ีเพิ่มขึ้นใน

ขณะท่ีเกิดวิกฤตทางการเงินท่ัวโลก 

 

 โอลิมปกฤดูหนาวท่ี

แวนคูเวอร เร่ิมขึ้นเม่ือวันท่ี 

12 กุมภาพันธ 2010 ตาม

ดวยพาราลิมปก  เกมส ท่ี

เร่ิมขึ้นเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 

2010 โดยงบประมาณใน

การจัดงานเกิดขึ้นมากกวาท่ี

กําหนดไวเดิม ซึ่งเปนท่ีวิตก

กังวลเ น่ืองจากเศรษฐกิจ

ช ะ ล อ ตั ว  ง บ ป ร ะ ม า ณ

ดําเนินการเพิ่มเปน 1.8 ลาน

เหรียญแคนาดา  ใน เ ดือน

มกราคม ป 2009 เพิ่มขึ้น 

35.3% จากท่ีกําหนดไวเดิม

เม่ือป 2003 ท้ังน้ีในเบื้องตน

งบประมาณดานการรักษาความปลอดภัยถูกตั้งไวประมาณ 175 ลานเหรียญแคนาดา แต ณ 

ปจจุบันเพิ่มขึ้นเปน 900 เหรียญแคนาดา การแขงขันกีฬาคร้ังน้ีจะชวยยกระดับภาพลักษณทาง

วัฒนธรรมของแคนาดา และเพิ่ม จีดีพี ตลอดจนเพิ่มการทองเท่ียว โดยคาใชจายของนักทองเท่ียว 

คาดวาจะมีสัดสวนประมาณ 4.7% ของ จีดีพี เม่ือป 2009 

 

นัยสําคัญ 

 

 จากการศึกษาท่ีรัฐบาลใหสัมปทานเม่ือป 2002 คาดวา จีดีพี จริงท่ีเพิ่มขึ้นจากโอลิมปก

เกมสในชวงป 2002-2020 จะมีมูลคา 10.7 ลานเหรียญแคนาดา แตรัฐบาลไดปรับเปล่ียนการ

คาดการณในป 2009 โดยกําหนดใหเปนพันๆลานเหรียญแคนาดา ท้ังท่ีอยูในชวงของเศรษฐกิจ

ชะลอตัว จากการศึกษาของไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร (PWC) เม่ือป 2009 พบวาในชวงป      

2003-2008 รายไดท่ีสนับสนุนจีดีพีจริง คือ 787 ลานเหรียญ ในป 2010 คาดวาเศรษฐกิจจะ

กลับสูการเติบโตอยางแทจริงคือ ประมาณ 2.0% 
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 รายงานของ PWC ประเมินวามีการจางงานใหมกวา 22,000 อัตราในชวงป 2003-2008 

อันเปนผลจากการเตรียมเปนเจาภาพโอลิมปกฤดูหนาว อัตราการจางงานของชาวแคนาดาอยูท่ี 

70.4% ในป 2009 แมวาการวางงานจะสูงถึง 8.3% เน่ืองจากเศรษฐกิจตกต่ํา 

 

 กีฬาโอลิมปกฤดูหนาวสรางแรงกระตุนใหแกอุตสาหกรรมกอสรางผานการขยายและการ

ส ร า ง ส ถ า น ท่ี

แ ข ง ขั น  แ ล ะ

ป รั บ ป รุ ง

โครงสรางพื้นฐาน

ใ น รั ฐ บ ริ ติ ช

โคลัมเบีย  ซึ่ งจะ

ช ว ย พั ฒ น า

สภาพแวดล อม

ท า ง ธุ ร กิ จ 

โครงการเหลาน้ี

รวมถึงการขยาย

ศูนยประ ชุมและ

นิทรรศการเมือง      

แวนคู เวอร การ

พั ฒ น า ร ะ บ บ

ข น ส ง ม ว ล ช น 

เดอะแคนาดาไลน โครงการปรับปรุง Sea-to-Sky Highway และการขยายสนามบินนานาชาติ       

แวนคูเวอร ในไตรมาส 3 ของป 2009 การกอสรางมีสัดสวนถึง 5.9% ของ จีดีพี ตามขอมูลของ

สถิติแหงชาติ 

 

 การแขงขันคร้ังน้ีคาดวาจะมีผูชม 3 พันลานคนท่ัวโลกเปดโอกาสสําหรับนักทองเท่ียวขาเขา

มายังแคนาดา การใชจายของนักทองเท่ียวจะกระตุนอุตสาหกรรมและบริการท้ังโรงแรมและ

รานอาหารตลอดจนผูคาปลีก ยูโรมอนิเตอรอินเตอรเนช่ันแนล คาดวารายไดจากนักทองเท่ียวขาเขา

จะเพิ่มขึ้นประมาณ 11% ตอปในป 2010 เปรียบเทียบกับการลดลงถึง 12% เม่ือป 2009 อยางไร

ก็ดีสหรัฐอเมริกาเปนตลาดนักทองเท่ียวหลัก (73.5%ในป 2009) และจํานวนนักทองเท่ียวจาก

สหรัฐคาดวาจะยังคงมีแนวโนมลดลงหลังจากกีฬาโอลิมปก ฤดูหนาว เน่ืองจากการแข็งคาของ

เงินดอลลารแคนาดา 

 

 แมวาภาพลักษณของแคนาดาจะไดรับแรงหนุนจากโอลิมปกฤดูหนาวแตผลกระทบทาง

เศรษฐกิจในระยะส้ันจะรูสึกไดมากขึ้นในจังหวัดบริติชโคลัมเบีย การเพิ่มงบประมาณหมายถึงการ    

จูโจมคลังของรัฐบาลเมืองแวนคูเวอร ตองรับภาระทางการเงินแทนเมือเฮดจฟนดท่ีไดตกลงท่ีจะ
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สนับสนุนการกอสรางหมูบานโอลิมปกถอนตัวออกไป ประชาชนผูเสียภาษีตางก็ถูกคาดหมายวา

จะตองทนแบกรับภาระของคาใชจายดานการรักษาความปลอดภัยท่ีเพิ่มขึ้น 

 

ภาพอนาคต 

 

 จีดีพีจริง คาดวาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% ในป 2010 และ 3.6% ในป 2011 ซึ่งเปนอัตรา

ท่ีเร็วท่ีสุดประเทศหน่ึงของการเติบโตในกลุมประเทศอุตสาหกรรม องคกรการทองเท่ียวของแคนาดา

ไดจัดสรรงบประมาณ 26 ลานเหรียญแคนาดาจากกองทุนของรัฐบาลเพื่อพัฒนากลยุทธจาก

โอลิมปกในชวงป 2008-2012  

 

 รัฐบาลคาดวาในป 2010 จํานวนเงินท่ีเพิ่มขึ้น 4 พันลานเหรียญแคนาดา จะสงผลดีตอ      

จีดีพี จากการแขงขันกีฬาโอลิมปก อยางไรก็ดีผลประโยชนทางเศรษฐกิจระยะส้ันจะรูสึกไดมากขึ้น

ในบริติชโคลัมเบียยูโรมอนิเตอรคาดวาผลดีตอการทองเท่ียวจะเปนผลท่ีเกิดขึ้นฉับพลันในชวงกีฬา

โอลิมปก เน่ืองจากนักทองเท่ียวขาเขาจากประเทศอื่นๆ ในระยะกลางจะไมเพียงพอท่ีจะชดเชยจํานวน

นักทองเท่ียวจากสหรัฐท่ีลดลงการกระจายตลาดนักทองเท่ียวหลักจะตองใชเวลา แมวาการ

ทองเท่ียวภายในประเทศจะไดรับประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระยะยาว 

 

6.  อิสตันบูล เมืองหลวงของยุโรปในดานวัฒนธรรมประจําป 2010 

 อิสตันบูลไดรับเลือกใหเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปประจําป 2010 รวมกับ 

เมืองเพคส (Pecs) ในฮังการีและเมืองเอสเซน (Essen) ในเยอรมนี อิสตันบูลเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของ

ตุ ร กี  ซึ่ ง มี ม ร ด ก ท า ง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ี

เขมแข็ง เน่ืองจากการเปนเมือง

ห ล ว ง เ ก า ข อ ง อ า ณ า จั ก ร          

ไ บ เ ซ น ไ ทน  แ ล ะ ออต โ ตม าน 

ยิ่งกวาน้ัน ยังเปนศูนยกลางทาง

การเงินและเศรษฐกิจของตุรกี 

เปน เจ าภาพจัด กิจกรรมทาง 

การคาท่ีสําคัญๆ และดึงดูดการ

ทองเท่ียวกลุม MICE ไดอยางมี

นัยสําคัญอิสตันบูลเปนจุดหมาย

ปลายทางการทองเท่ียวในตุรกีท่ี

เป น นิยมมาก เป นอัน ดับสอง

สําหรับ  นักทองเท่ียวนานาชาติท่ีเดินทางเขามาในป 2009 รองจากอันทัลยา (Antalya) 
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การเติบโตของการทองเท่ียวที่แข็งแรง 

 

 การเลือกอิสตันบูลเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป โดยสหภาพยุโรปทําใหเมืองเอก

ของตุรกีไดรับความสนใจ ดวยความคาดหวังวาการทองเท่ียวจะเติบโตอยางเขมแข็งไมเพียงแตใน

เมืองอิสตันบูลเทาน้ัน แตเปนในประเทศตุรกีท้ังประเทศ  หลังจากท่ีไดมีการเติบโตเกินกวารอยละ 10 

ในชวงปกอนท่ีจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ตุรกียังสามารถรักษาการเติบโตของการทองเที่ยวในป 2009 

ใหอยูในแดนบวกไดท้ังๆ ท่ีเกิดเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก แมวาอัตราการเติบโตจะคอนขางต่ําคือ 1.2% 

โดยในป 2007 มีนักทองเท่ียวเดินทางเขาตุรกี 23.34 ลานคน ป 2008 มี 26.34 ลานคนและป 

2009 มี 26.66 ลานคน ขณะท่ีอิสตันบูลมีนักทองเท่ียว 6.45 ลานคนในป 2007 เพิ่มเปน 7.08 

ลานคนในป 2008 และ 7.54 ลานคน ในป 2009 

 

อิสตันบูลมีการเติบโตท่ีดีกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

 

 ความเจริญเติบโตดานการทองเท่ียวของอิสตันบูลยังแข็งแกรงยิ่งกวาคาเฉล่ียของเมือง

ตางๆ ในตุรกีในป 2009 โดยมีการเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศถึง 7% การคัดเลือก

ใหเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป มีแนวโนมท่ีจะสงเสริมสมรรถนะของเมือง เน่ืองจากมี

การรณรงคสงเสริมในระดับนานาชาติอยางกวางขวาง รวมท้ังมีการแสดงและกิจกรรมมากมายท่ี

กําหนดจัดขึ้นในเมืองน้ี ภายในป 2010 กระทรวงการทองเท่ียวของตุรกีตั้งเปาวาจะมีนักทองเท่ียว

มาเยือนอิสตันบูล 10 ลานคน ตลอดปน้ี โดยเพิ่มขึ้นจากป 2009 ถึง 25% 

 

จํานวนนักทองเท่ียวที่เดินทางมายังเมืองตางๆ ของตุรกี 

เมือง                       ป 2008 (ลานคน)         ป 2009      อัตราการเติบโตตอป (%) 

อันทัลยา                          8.56                     8.87                 3.5 

อิสตัลบูล                         7.05                      7.54                 7.0 

มุกลา                              2.88                     2.95                 2.4 
เอเดียรเน                         2.49                     2.65                 6.6 

อิสเมียร                           1.03                     1.05                 1.8 

 

เมืองของชนชาวยุโรปที่ทันสมัย 

 

กิจกรรมกวา 500 กิจกรรมจะเกิดขึ้นในอิสตันบูลตลอดป 2010 หลายกิจกรรมในจํานวน

น้ันจะมีแกนของเน้ือหารวมกันในการชูจุดเดนถึงความสําคัญของวัฒนธรรมตุรกีตอยุโรปในชวง

หลายทศวรรษท่ีผานมา และสนับสนุนตุรกีในการเปนผูสมัครรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป

กิจกรรมอื่น ๆ จะมุงเนนท่ีประเพณีของอิสลาม และบทบาทในประวัติศาสตรของนครอิสตันบูล     

ในฐานะสะพานเช่ือมระหวางตะวันออกและตะวันตก 
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รางวัลของการเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมเปนแรงขับเคล่ือนการลงทุนท่ีสําคัญในการ

บูรณะโครงสรางพื้นฐานของเมือง รวมท้ังแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุดบางแหงของเมือง เชน       

ฮาเกียโซเฟย โครงการในเมืองบางแหงเพื่อสรางความทันสมัยกําลังถูกดําเนินการในเวลาเดียวกับ

โครงการทางวัฒนธรรมท่ีจะชวยสรางภาพลักษณของอิสตันบูลในฐานะเมืองทันสมัยของยุโรปท่ีมี

อดีตอันรุงโรจนอีกดวย 
 

น อ ก เ ห นื อ จ า ก แ ห ล ง

ท อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี น า ป ร ะ ทั บ ใ จ แ ล ว       

อิสตันบูลยังมีจุดแข็งอีกหลายเร่ือง 

ท้ังในดานชอปปง (ตลาดใหญของ

เมือง หรือ Grand Bazaar เปน

แหลงชอปปง ท่ีมีพื้นท่ีกวางใหญ

ท่ีสุดแหง  หน่ึงของโลก) สปาในแบบ

ประเพณีฮัมมัม (hammam) ชีวิต

ยามราตรี และความคุมคาเงินท่ีชวย

บรรเทาผลกระทบของเศรษฐกิจ

ชะลอตัวท่ัวโลก 

 

 

ความกระตือรือรนตอ “แผนวิสัยทัศนการทองเท่ียวป 2023” 

 

 อิสตันบูลเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในป 2010 มีความสําคัญบางอยางใน 

“วิสัยทัศนการทองเท่ียว ป 2023” ของกระทรวงการทองเที่ยวตุรกี โดยตุรกีตั้งเปาวาจะเปน

จุดหมายปลายทางท่ีใหญเปนลําดับท่ี 5 สําหรับนักทองเท่ียวนานาชาติจากท่ัวโลก ภายในป 2023 

โดยขยับขึ้นมา 3 ตําแหนงจากตําแหนงปจจุบัน เปนการทาทายจุดหมายปลายทางช้ันนํา เชน สเปน 

อิตาลี และจีน 

 การท่ีจะบรรลุเปาหมายน้ีไดคือการเติบโตของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน

เมืองอิสตัลบูล และการทองเท่ียวชายหาดไปยังเมืองอันทัลยา จะมีความจําเปน กิจกรรมในป 2010 

จะชวยใหอิสตัลบูลเปนท่ีรูจักในระดับสากล และสรางช่ือเสียงในฐานะจุดหมายปลายทางท่ีมี

เอกลักษณในการเปนทางแยกของวัฒนธรรม 

 

7.จับตาภูมิภาค: เอเชียแปซิฟกมีแนวโนมทางธุรกิจที่ดี เนื่องจากรายไดของ

ประชาชนสูงขึ้น 

 

 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกรายไดท่ีประชากรสามารถใชจายมีความแตกตางกันอยางกวางขวาง 

รวมท้ังคาใชจายของผูบริโภคก็เชนกัน ซึ่งภูมิภาคน้ีครอบคลุมประเทศอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ

เกิดใหมหลายๆประเทศ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจมีผลกระทบเชิงลบตอประเทศเหลาน้ีเกือบท้ังหมด 
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แตรายไดของประชากรท่ีคาดวาจะสูงขึ้น โดยเฉพาะในจีนและอินเดียเปนโอกาสท่ียิ่งใหญสําหรับธุรกิจ

ตางๆ ท่ีจะเขามาแสวงหาโอกาสในภูมิภาคน้ี 

 

ประเด็นสําคัญ 

 

 เอเชียแปซิฟกเปนภูมิภาคท่ีกวางใหญ และมีประเทศอุตสาหกรรมท่ีกําลังขยายตัวจํานวนมาก 

เชน ญ่ีปุน เกาหลีใต ไตหวัน รวมท้ังเขตเศรษฐกิจเกิดใหม เชน จีน และอินเดีย ตลอดจนกลุมประเทศ

อาเซียน ความแตกตางของรายไดตอหัวของประชากรจีนมีมาก โดยมีระดับตั้งแต 25,501 เหรียญ

สหรัฐในญ่ีปุน จนถึง 2,056 เหรียญสหรัฐในจีน และ 839 เหรียญสหรัฐในอินเดีย เม่ือป 2009 

 

 ในชวงป 2004 ถึง 2008 รายไดจริงตอหัวของประชากรในภูมิภาคน้ีเพิ่มขึ้น 4.1% ตอป 

ขณะท่ีคาใชจายผูบริโภคตอหัวเพิ่มขึ้น 3.1% ตอป ในชวงเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกป 2008-2009 

อัตราการเติบโตน้ีชะลอตัวลงเปน 0.9% และ 1.3% ตามลําดับในป 2009 เทียบกับป 2008 

 

 ใ น ป  2 0 1 0 

เ ป น ท่ี ค า ดหม าย ว า 

รายไดจริงตอหัวของ

ช า ว จี น จ ะ เ ติ บ โ ต ขึ้ น

ประมาณ 8.8% ตอป 

เทียบกับ 10.9% ในป 

2007 กอนเกิดวิกฤต 

สวนในอินเดียป 2010 

รายไดตอหัวคาดวาจะ

เพิ่มขึ้น 4.6% ตอป

เทากับเม่ือป 2007  

 
 ร ะ ดั บ ค ว า ม

ยากจนและความ ไม  

เทาเทียมกันท่ีสูงสามารถจํากัดการเติบโตของรายได และการใชจายในภูมิภาคน้ี โดยในป 2009 

ประชากรชาวจีน 15.9% ดํารงชีพดวยเงินนอยกวา 1.25 เหรียญสหรัฐตอวัน โดยในอินเดียก็มี

ประชากรกลุมดังกลาวมากถึง 41.6% 

 

 ในระยะกลาง คาใชจายผูบริโภคตอหัวของประชากรในเอเชียแปซิฟกคาดวาจะเพิ่มขึ้นโดย

เฉล่ียในอัตรา 3.8% ตอป ระหวางป 2010-2015 ท้ังน้ี รายไดตอหัวตามจริงคาดวาจะเพิ่มขึ้นใน

อัตราเฉล่ียตอป 4.2% ในชวงเดียวกัน 
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รูปแบบของภูมิภาค 

 

 เอเชียแปซิฟกเปนภูมิภาคท่ีมีความหลากหลาย จึงมีความสําคัญเน่ืองจากอํานาจในการ

บริโภคของตลาดท่ีเติบโต และตลาดท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ เชน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และตลาดเกิด

ใหม อื่นๆ รูปแบบของภูมิภาคน้ีจึงมีความหลากหลายมาก ประเทศอุตสาหกรรมในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได และการใชจายสูงท่ีสุด (รายไดตอหัวตอปของประชากรญ่ีปุนในป 

2009 มีมูลคา 25,501 เหรียญสหรัฐ ตามดวยไตหวัน 10,861 เหรียญสหรัฐและเกาหลีใต 

10,830 เหรียญสหรัฐ) จีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ยกเวน สิงคโปร) มีความ

ม่ังค่ังนอยกวาแตระดับความยากจนต่ํา (ตัวอยางเชน ในป 2009 รายไดตอหัวตอปของชาวจีน 

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีมูลคา 2,056 เหรียญสหรัฐ, 1,557 เหรียญสหรัฐ และ 4,329 เหรียญ

สหรัฐตามลําดับ) ขณะท่ีประเทศในเอเชียใตเปนหน่ึงในภูมิภาคท่ียากจนท่ีสุด (เชน อินเดีย มีรายได 

ตอหัว 935 เหรียญสหรัฐเม่ือป 2009) 

  

 ความสําคัญของการใชจายของผูบริโภคยังมีความแตกตางกันในแตละประเทศ ในจีน ซึ่งมี

การออมเงินในครัวเรือนสูง เน่ืองจากขาดการปกปองทางสังคม การบริโภคของเอกชนมีสัดสวน

เพียง 34.0% ของจีดีพีในป 2009 และยังมีแนวโนมท่ีจะลดความสําคัญลงในมาเลเซีย ซึ่งเปนผู

สงออกนํ้ามันท่ีสําคัญ โดยมีสัดสวน 46.6% ของจีดีพีในป 2009 สวนเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญอื่น ๆ 

ในภูมิภาครวมถึง อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เกาหลีใต และไตหวัน มีการบริโภคของภาคเอกชนใน

สัดสวนระหวาง 50-60% ของจีดีพี 

 

จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีศักยภาพในการเติบโต 

 

 ประเทศท่ีมีการเติบโตของรายไดประชากร และคาใชจายผูบริโภคสูงแสดงถึงโอกาสท่ีนา

ดึงดูดใจสําหรับธุรกิจ 

 

- ประเทศจีนซึ่งเปนผูนําของภูมิภาคในแงของการเติบโตของคาใชจายผูบริโภคตอหัว มีการ

ขยายตัวในอัตราเฉล่ีย 7.9% ตอปในชวงป 2000-2009 แมวาจีนจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตทาง

การเงินท่ัวโลก แตรายจายผูบริโภคตอหัวยังคงเพิ่มขึ้น 7.4% เม่ือเทียบปตอปในป 2009 เน่ืองจาก

เงิน 4.0 ลานลานหยวนท่ีถูกนํามากระตุนเศรษฐกิจเม่ือเดือน พฤศจิกายน ป 2008 ท่ีสนับสนุนให

ประชากรในชนบทซื้อสินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟา เชน เคร่ืองซักผา และตูเย็นไดไปจนถึงป 2012-

13 ซึ่งคาดวาสินคาน้ันถึง 480 ลานช้ิน จะถูกจําหนายไปยังประชาชนในชนบท อยางไรก็ดีครัวเรือน

ในจีนมีการออมมากกวา 1 ใน 3 ของรายได ซึ่งหมายความวาผูบริโภคใชจายเพียง 34.0% ของ 

GDP ของประเทศในป 2009 เหตุผลสําคัญท่ีคนจีนมีการออมมากเชนน้ี เน่ืองจากขาดมาตรการ

ปกปองทางสังคม เชน การดูแลสุขภาพ ท้ังน้ีรายไดจะสามารถเปล่ียนรูปเปนการบริโภคไดเพียงใด

ขึ้นอยูกับความสามารถของรัฐบาลในการออกมาตรการเครือขายปองกันทางสังคม ซึ่งจีนเร่ิมท่ีจะ

ดําเนินการในทิศทางน้ี โดยมีแผนการขนาดใหญท่ีประกาศไปเม่ือเดือนมกราคม 2009 ท่ีจะปรับปรุง
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ระบบการดูแลสุขภาพ และจากแผนการดังกลาวรัฐบาลจีนจะไดงบประมาณ 850,000 ลานหยวน 

เพื่อประกันสุขภาพพื้นฐานแกประชากรชาวจีนอยางนอย 90% ภายในป 2011 

 

 - ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีการเติบโตของรายได และคาใชจายผูบริโภคสูง 

คาใชจายผูบริโภคในประเทศท่ีเพิ่งเปดตัว เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีการเติบโตเฉล่ีย

ตอปในอัตรากวา 4.0% ในชวงป 2000-2009 ประเทศเหลาน้ีไดพิสูจนแลววามีความตานทานท่ีดี

ตอวิกฤตทางการเงินในป 2008-2009 ซึ่งตางจากการเกิดวิกฤตทางการเงินในอาเซียนเม่ือป 

1997-1998 การคาเกินดุลสงผลตอเงินสํารองระหวางประเทศ และระบบของอาเซียนท่ีเปนมิตรตอ

นักลงทุน แรงงานท่ีมีการศึกษา และระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีดีตางมีสวนชวยดึงดูดการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศสูงกวา 50,000 ลานเหรียญสหรัฐในป 2008 ขณะท่ีจีนมีการลงทุนจาก

ตางชาติ 92,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
 อยางไรก็ดีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตประสบปญหาที่ทําใหตองเผชิญความ   

ทาทายตอไป เชน เวียดนามมีปญหาเร่ืองการชะลอตัวในการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐาน 

ประเทศไทยมีปญหาความไมม่ันคงทางการเมืองท่ีเร้ือรัง การประทวงตอตานรัฐบาลท่ีเปนอุปสรรค

ตอเศรษฐกิจโดยเฉพาะการทองเท่ียว สวนอินโดนีเซียมีภาพลักษณดานการคอรัปช่ันท่ียังสูงมาก โดย

ไดอันดับ 111 จาก 180 ประเทศจากการจัดอันดับโดย Transparency International Corruption 

Perceptions Index เม่ือป 2009 และมีความลาชาในการดําเนินงานของภาครัฐ 

 

- ประเทศในเอเชียใต 

เชน อินเดีย และปากีสถานมี

การเติบโตชาลง เน่ืองจากมีการ

เ ติ บ โ ต ของปร ะ ช ากร  แล ะ

เศรษฐกิจชะลอตัวแตพื้นฐานใน

ระยะยาวของอินเดียไมไดรับ

ผลกระทบ 

แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ

ราย ได ใ นร ะย ะยาว ท่ี กํ า ลั ง

เ กิ ด ขึ้ น ใ น รู ป ข อ ง ก า ร

เปล่ียนแปลงทางโครงสราง

กําลังเกิดขึ้นในอินเดีย ปจจัย

สํ า คั ญ ป ร ะ ก า ร ห น่ึ ง คื อ 

ประชากรของประเทศซึ่งกวาคร่ึงของประชากร 1,200 ลานคนมีอายุต่ํากวา 25 ป สงผลใหมี

แรงงานท่ีมีศักยภาพจํานวนมากในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการบริโภค อินเดียยังมีระดับความ

โปรงใสของภาครัฐและธรรมาภิบาลขององคกรสูง ท้ังยังเปนแหลงอุตสาหกรรมบริการดาน

เทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก หากปญหาอยางเชน โครงสรางพื้นฐานและการปฏิรูปกฎหมายดานการ

ลงทุนจากตางประเทศไดรับการแกไขก็จะเกิดกลุมคนรุนใหมท่ีเปนชนช้ันกลาง ฐานะดีท่ีมีอํานาจการ

บริโภคท่ีแข็งแกรงขึ้น 
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- ประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ญ่ีปุน ไตหวัน และเกาหลีใต มี

ระดับรายได และการใชจายสูงสุดแตมีอัตราการเติบโตต่ําเน่ืองจากเกิดการอิ่มตัว และมีการแขงขันใน

ตลาดสูง 

 เน่ืองจากจํานวนประชากรลดลง อุปสงคภายในประเทศของญ่ีปุนจึงไมมีทีทาวาจะเติบโต 

ในขณะท่ีการคาดการณระยะยาวของไตหวัน และเกาหลีใตขึ้นอยูกับความสามารถในการแยกตัวจาก

ประเทศพัฒนาแลวอื่นๆ ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนจากการพึ่งพิงการสงออก  มาสูอุปสงค

ภายในประเทศ และการกําหนดตําแหนงของตนเองในฐานะผูนําการเติบโตของโลก 

 

ความยากจนและความไมเทาเทียมกัน 

 

 ความยากจนและความไมเทาเทียมกันท่ีอยูในระดับสูงยังคงเปนอุปสรรคตอรายได และการใช

จายในภูมิภาค ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชียคาดการณวาความยากจนสูงสุด ซึ่งนิยามวามี

รายได ในการยังชีพนอยกวา 1.25 

เหรียญสหรัฐตอวัน มีผลตอประชากร

อยางนอย 10% ใน 19 เขตเศรษฐกิจ

ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ซี ย  แ ล ะ แ ป ซิ ฟ ก            

(6 ประเทศมาจากสหภาพโซเวียตเดิม) 

ในป 2009 ประชากร 15.9% ในจีน 

ดํารงชีวิตอยูดวยความยากจนสูงสุด 

และเชนเดียวกันในเวียดนามมี 25.9% 

ปากีสถาน 22.6% และอินเดีย 41.6% 

ตามลํา ดับ  การกระจายรายได ใน

ภูมิภาคตามปกติไมเทาเทียมกัน จาก

ดัชนี Gini coefficient (มาตราในการวัด

ความเทาเทียมของรายไดโดย 0 เปน

ตัวแทนของความเทาเทียมท่ีสมบูรณ

และ 100 เปนตัวแทนของความไมเทา

เทียมอยางสิ้นเชิง) ระดับของประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนใหญเกิน

กวา 30 แสดงวามีระดับความไมเทาเทียมกันสูงระหวางคนรวยและคนจน ในจีนและอินเดียวัดได 

41.5 และ 36.8 ตามลําดับ เม่ือป 2007 ซึ่งเปนสถิติลาสุด สําหรับประเทศไทยวัดได 42.5 

อินโดนีเซีย 39.4 เวียดนาม 37.8 ขณะท่ีเกาหลีใตวัดได 31.6 และญ่ีปุน 24.9 ตามลําดับ 

 

 สหประชาชาติ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย ประมาณการณวาวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

จะสงผลตอประชากรในเอเชียแปซิฟกเพิ่มขึ้น 21 ลานคน ท่ีอยูในขายยากจนที่สุด เน่ืองจากเอเชีย
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แปซิฟกมีระบบปกปองทางสังคมท่ีออนแอกวาเม่ือเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เชน ละตินอเมริกา และยุโรป

ตะวันออก ประชาชนท่ียากจนลงมักไมสามารถต้ังตัวใหมไดงายๆ 

 

โอกาสสําหรับธุรกิจ 

 

 ในขณะท่ีมีหลายปจจัยภายในภูมิภาคท่ีเปนอุปสรรคตอการเติบโตของรายได และการใชจาย 

แนวโนมในระยะยาวคือการเกิดขึ้นของตลาดผูบริโภคท่ีฐานะดีขึ้น ซึ่งขับเคล่ือนโดยการเติบโตของจีน

และอินเดีย 
 

 การเกิดขึ้นของกลุมชนช้ันกลางท่ีมีฐานะในจีนและอินเดีย รวมท้ังเอเชียตะวันออกเฉียงใต ได

สรางโอกาสท่ีสําคัญแกบริษัทตางๆ เปนคร้ังแรกจากการที่เศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ีเคล่ือนจาก

การบริโภคสินคาพื้นๆใน

ครัวเรือนท่ีมีความทนทาน 

ไปสูการใชสินคาท่ีมีราคา

แพงขึ้น เชน โทรศัพทมือถือ 

สินคาบริโภค สกูตเตอร และ

จักรยานยนต ขณะท่ีความ

แตกตางท่ีมีนัยสําคัญเร่ือง

รายได และการใชจายอัน

เ น่ืองมาจากความไม เท า

เ ทียมกันท่ัวพื้น ท่ี ภู มิภาค 

เอ เ ชียแปซิฟก  หมายถึง 

สินคาและบริการจะตองถูก

ทํ า ใ ห เ ป น ไ ปต ามคว าม

ตองการของลูกคาในแตละ

ประ เทศโดยท่ัว ไป  ญ่ีปุ น 

เกาหลีใต ไตหวัน พื้นท่ีริมฝงทะเลของจีน สิงคโปร  และฮองกง เปนตลาดท่ีอิ่มตัวสําหรับสินคา    

ไฮ-เอนด ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต เหมาะสมสําหรับสินคาและบริการราคา

ประหยัด 
 
ภาพอนาคต 

 

 เขตเศรษฐกิจเดนๆ ท่ีกําลังเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกถูกกําหนดไวสําหรับการฟนตัวท่ี

แข็งแกรงภายหลังวิกฤตโลก 

 ในป 2010 รายไดจริงตอหัวของประชากรชาวจีนคาดวาจะเติบโตขึ้น 8.8% ตอป เทียบกับ 

10.9% ในป 2007 กอนวิกฤตเศรษฐกิจ สวนอินเดียคาดวาจะเพิ่มขึ้น 4.6% ตอป ซึ่งเปนระดับ
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เดียวกับการเติบโตตอป เม่ือป 2007 ภูมิภาคน้ีจะเปนตัวขับเคล่ือนการเติบโตท่ีสําคัญสําหรับบริษัท

สินคาบริโภคท่ัวโลกท่ีกําลังกระเสือกกระสนเพื่อทางการเติบโตในสวนอื่นๆ ของโลก 

 

 ในระยะกลาง การใชจายของผูบริโภคตอหัวคาดวาจะเพิ่มขึ้น 3.8% ตอปในชวงป 2010-

2015 รายไดตอหัวตอปของภูมิภาคคาดวาจะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 4.2% ตอป เทียบกับชวงเวลาเดียวกัน 

โดยคาเฉล่ียการเติบโตตอปของโลกประมาณ 0.9% และ 1.2% ตามลําดับ เอเชียแปซิฟกจึงให

ทางเลือกสําหรับธุรกิจท่ีมีอนาคตการเติบโตท่ีดีในระยะกลาง 
 
 

************************** 
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การทองเที่ยวโลกป 2009 

 
                                                                                  ปนปลันธน  วังซาย

1
 

 

สภาพเศรษฐกิจ 
 

ในปที่ผานมา ไดเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแตทศวรรษที่ 

1930 และเปนที่คาดวา GDP ทั่วโลกจะหดตัวลงรอยละ1 และ GDP ในเกือบทุกประเทศจะลดลงต่ํา

กวาการคาดการณเมื่อตนป 2009 นอกจากน้ี ตามการคาดการณของ IMF ประเทศพัฒนาแลวจะมี

อัตราเติบโตของ GDP ลดลงรอยละ 3 ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาจะมีอัตราเติบโต GDP เพิ่มข้ึน

รอยละ 2 โดยจีนและอินเดียจะเปนสองประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจดีที่สุด 

 

แมวาอัตราการเติบโตของ GDP โดยรวม

จะลดลง แตมีสัญญาณบงช้ีวาเศรษฐกิจโลกกําลัง

เร่ิมฟนตัวแลว ซึ่งมีสาเหตุหลักจากมาตรการ

ชวยเหลือจากภาครัฐเพื่อฟนฟูตลาดหลักทรัพย 

(Credit Market) และราคาอสังหาริมทรัพย (Asset 

Price) โดยเร่ิมมีอัตราการเติบโตของ GDP ใน

หลายประเทศทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาตั้งแต

ชวงกลางป อยางไรก็ตาม คาดวาการฟนตัวจะ

เปนไปอยางชาๆ เน่ืองจากระบบการเงินและการ

คลังยังเปราะบาง ประกอบกับการยุติมาตรการ

ความชวยเหลือจากภาครัฐเมื่อเวลาผานไประยะ

หน่ึง 

 

โดยในป 2010 คาดวาการเติบโตของ 

GDP ของโลกอยูที่รอยละ 3 โดยอาจมีการปรับตัวลดลงอีกคร้ังในราวตนป ซึ่งขณะน้ียังคาดการณ

ไมไดวาจะเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนอีกคร้ังหรือไม 

 

                                                            

1
 นักแปลอิสระ 
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แนวโนมการทองเท่ียวทั่วโลก 

 
 เหตุการณเศรษฐกิจถดถอยของโลก ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตออุปสงคทางการ

ทองเที่ยว จากรายงานของ UNWTO ในชวง 8 เดือนแรกของป 2009 พบวา ภาพรวมการเดินทาง

ทองเที่ยวระหวางประเทศลดลงรอยละ 7 และคาดวาจะลดลงรอยละ 4-6 ในป 2009  

 

        สวนค า ใช จ ายของ

นักทองเที่ยวมีอัตราลดลง

ม า ก ก ว า ก า ร เ ดิ น ท า ง     

โดย UNWTO คาดการณวา 

ในช ว งค ร่ึ งป แรกของป 

2009 คาใชจายของ

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว จ ะ ล ด ล ง   

รอยละ 9 และจะลดลง  

รอยละ  7 สําหรับป 2009 

อย า ง ไ ร ก็ ต า ม  UNWTO 

คาดวาในป 2010 แนวโนม

ก า ร เ ดิ น ท า ง ร ะ ห ว า ง

ประเทศจะกลับมาเติบโตประมาณรอยละ 1-2 ในขณะที่ ตัวเลข GDP เร่ิมแสดงการฟนตัวตั้งแตเดือน

พฤษภาคม แมวาแนวโนมดังกลาวจะไมเหมือนกันสําหรับทุกภูมิภาค 

 

 จากรายงาน World Tourism Barometer ของ UNWTO ซึ่งตีพิมพในตนเดือนพฤศจิกายนที่

ผานมา ภูมิภาค แอฟริกาเปนภูมิภาคเดียวที่ไมไดรับผลกระทบจากการถดถอยทางเศรษฐกิจโลก 

โดยมีการเติบโตของการเดินทางเขามาทองเที่ยวชวง 8 เดือนแรกของป 2009 เพิ่มข้ึนรอยละ 4 

 

 ภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากที่สุด ไดแก ภูมิภาคยุโรป (มีการเดินทาง

ทองเที่ยวลดลงรอยละ 8 ระหวางเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2009) ตามดวยภูมิภาคตะวันออก

กลาง (ลดลงรอยละ8), ภูมิภาคอเมริกา (ลดลงรอยละ7) และภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ลดลงรอยละ5) 

ทั้งน้ี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีแนวโนมการเติบโตลดลงต่ําที่สุด และเปนภูมิภาคที่คาดวา

จะนําการฟนตัวของอุปสงคการทองเที่ยวและเดินทางทั่วโลก 
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การเดินทางทางอากาศ 

 
 แนวโนมการเดินทางทางอากาศในป 2009 ยังคงเปนไปตามแนวโนมการเดินทางทองเที่ยว

ทั่วไป เน่ืองจากการเดินทางทางอากาศมีความสําคัญตอการเดินทางระหวางประเทศ ทั้งเพื่อการ

พักผอน (Leisure) และธุรกิจ (Business) 
 

International Air Transport Association (IATA) รายงานวา ในชวง 9 เดือนแรก มีการเดินทาง

ทางอากาศ ผาน 260 สายการบินซึ่งเปนสมาชิกของ IATA ลดลงรอยละ 5 ทั่วโลก โดยภูมิภาคที่

ลดลงต่ําที่สุดคือภูมิภาคอเมริกา (ลดลงรอยละ3) และภูมิภาคที่ลดลงมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก (ลดลงรอยละ10) อยางไรก็ตามการเดินทางทางอากาศไดชะลอตัวลงตั้งแตเดือนมิถุนายน 

และปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอยตั้งแตเดือนกันยายน  

 

 จากการรายงานของสมาคมสายการบินตางๆ ทั่วโลกพบวา เดือนพฤษภาคมเปนเดือนที่มี

การเดินทางต่ําสุดในรอบป โดยการ

เดินทางเร่ิมปรับตัวดีข้ึนหลังจากน้ัน

ตามลําดับ  ยกเวนในภูมิภาคเอเ ชีย

แปซิ ฟ ก  ซึ่ ง ล ดล งต่ํ า สุ ด ใ น เ ดื อ น

มิถุนายน แตปรับตัวดีข้ึนในไตรมาสที่ 3 

และคาดวาจะเปนผู นําการฟนตัวใน   

ไตรมาสที่ 4 และในป 2010  

 
 แนวโนมที่นาเปนหวงสําหรับ

การเดินทางเพื่อธุรกิจ คือการหันมา

เลือกเที่ยวบินที่มีราคาถูกมากข้ึน ซึ่ง

สายการบิน Low-cost จะไดรับประโยชน

จากแนวโนมดังกลาว ในขณะที่สายการ

บินทั่วไปมีการเดินทางลดลง โดยจาก

รายงานของ IATA พบวาการเดินทางโดยสายการบินทั่วไปลดลงถึงรอยละ 12 ในเดือนสิงหาคม 

และมีรายไดลดลงรอยละ 30 ทั้งน้ี IATA คาดวาในป 2009 อุตสาหกรรมการบินมีรายไดทั้งหมด

จากการดําเนินการ 455,000 ลานเหรียญสหรัฐ และขาดทุนมูลคา 11,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
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ทั้งน้ี ยังไมสามารถบอกไดวาพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวจะกลับมาเปน

เหมือนเดิมหรือไม หรือจะเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุปสงคของการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยให

ความสําคัญกับราคามากกวามูลคาเพิ่ม (Value for money) หรืออาจมีการเปลี่ยนจากการเดินทาง

เพื่อติดตอทางธุรกิจไปสูการใชเทคโนโลยีใหมๆ เชน การประชุมทาง Video Conferencing 

 

 ในระยะ 9 เดือนแรกของป 2009 ที่น่ังเคร่ืองบินมีการปรับตัวลดลงเปนอยางมาก แมวาจะ

เติบโตเพิ่มข้ึนเล็กนอยในเดือนตุลาคม เน่ืองจากความไมแนนอนของราคาเช้ือเพลิงและแผนการเพิ่ม

ภาษีสิ่งแวดลอมใหกับการเดินทางทางอากาศจากรัฐบาลหลายประเทศ โดยตั้งแตป 2008 เปนตน

มา มีการหยุดใชงานเคร่ืองบินรุนตางๆ ประมาณ 2,000 ลําหรือคิดเปนรอยละ 9 ของเคร่ืองบิน

พาณิชยทั้งหมด 
 
โรงแรม-ที่พัก 

 

 ในป 2009 ภาคธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบอยางหนักจากนักทองเที่ยวจํานวนมากที่หัน

ไปใชบริการที่พักที่ไมหวังผลกําไร (Non-commercial) จากสถิติของ STR Global โรงแรมหลายแหงทั่ว

โลกจําเปนตองตัดราคา 

หรือใหสวนลดพิเศษแก

ลูกคาเพื่อรักษาสวนแบง

ลูกคาจากคูแขงขันอื่น ๆ 

ยกเวนในภูมิภาคแอฟริกา 

ซึ่ ง ไม มี ก ารลดลงของ

ราคาที่ พั ก  แม ว า จ ะมี

อัตราการเขาพักลดลง   

ก็ตาม 

 

 อยางไรก็ตาม มี

สั ญญ าณก า ร ฟ น ตั ว

สําหรับภาคโรงแรม-ที่พัก เชนเดียวกับภาคสายการบิน ตั้งแตชวงเดือนกันยายน โดย revPAR ลดลง

เพียงรอยละ 6 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ลดลงรอยละ 7 ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา 

ลดลงรอยละ 16 ในภูมิภาคยุโรป และลดลงรอยละ 17 ในภูมิภาคอเมริกา อยางไรก็ตามเมื่อ

เปรียบเทียบคา revPAR ระหวางป 2009 และ 2008 มีขอสังเกตวาการเพิ่มข้ึนของ revPAR ในป 
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2009 ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา สวนหน่ึงเปนเพราะคา revPAR ไดเร่ิมลดต่ําลงตั้งแตราวเดือน

กันยายน 2008 แลว 
 
 สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ที่พักแถบเอเชียใต และ เอเชียกลางไดรับผลกระทบหนักที่สุด 

สําหรับภูมิภาคยุโรป แถบยุโรปตะวันออกเปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบหนักที่สุด สวนภูมิภาค

อเมริกาไดรับผลกระทบหนักทั้งภูมิภาค รวมทั้งอเมริกาใตและคาริบเบียน ในขณะที่ภูมิภาค     

แอฟริกาไมมีการลดราคาที่พัก แตมีการเขาพักโดยรวมลดลง 
 

 ปรากฏการณดังกลาวบงช้ีวา เราไมสามารถกลาวถึงภาพรวมของภาคธุรกิจที่พัก-โรงแรม

ไดอีกตอไป เ น่ืองจากสภาพการณ

หรือตัวแปรแตละทองถ่ินจะมีอิทธิพล

อย างมากตอ รูปแบบและการ ใช

ประโยชนของที่พักในอนาคต ภาค

โรงแรมที่พักจะตองปรับตัวตอตลาด

ที่เปลี่ยนแปลง เชน จํานวนประชากร

สูงอายุที่ เพิ่มมากข้ึนในประเทศที่

พัฒนาแลว ในขณะที่นักทองเที่ยวใน

ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญเปนคน

หนุมสาวและมีความตองการ บริการ

ดานสุขภาพ (Well-being) และการ

พักผอน (Relaxation) มากข้ึน ความใส

ใจทางดานสิ่งแวดลอมจะเขามามีบทบาทมากข้ึน โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานและความย่ังยืนทาง

สิ่งแวดลอม 
 
 จากรายงานวิจัยของ IPK International และรายงานวิจัยของสถาบันอื่นๆ พบวา การเดินทาง

เพื่อธุรกิจ (Corporate Travel) จะสูญเสียสวนแบงตลาดใหกับการทองเที่ยวเพื่อการพักผอน (Leisure) 

เน่ืองจากหลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชนเร่ิมมองวาการเดินทางเพื่อธุรกิจเปนความสิ้นเปลืองและไม

มีความจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม จากการศึกษาโดย National 

Business Travel Association (NBTA) ของสหรัฐฯ การเดินทางเพื่อธุรกิจเปนการลงทุนที่มี

ความสําคัญ และจะสงผลดีตอการดําเนินการของธุรกิจเชนเดียวกัน 
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 ในป 2008 การเดินทางเพื่อธุรกิจทั่วโลกมีมูลคาประมาณ 929,000 ลานบาท โดยภูมิภาค

ที่มีการเติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปที่ผานมา ไดแก ยุโรปตะวันออก อเมริกาใต ตะวันออกกลางและ

แอฟริกา และเอเชีย – แปซิฟก (โดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) 
 
การคาดการณแนวโนมการทองเท่ียว 

 

 ขอมูลตอไปน้ีรวบรวมจากรายงาน World Travel Monitor (ขอมูลจากการสัมภาษณ 

400,000 คร้ัง จาก 52 ประเทศ) และจากการระดมความคิดเห็นในงาน Pisa Forum ซึ่งจัดข้ึนเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน 2009 ขอมูลเหลาน้ีจะเนนไปที่ความตองการในการเดินทางและทองเที่ยวในป 

2009 และ 2010 และใหความสําคัญกับแนวโนมการเดินทางออกและการใชจายมากกวาการเดิน

ทางเขาและรายไดจากการทองเที่ยว 
 
 อยางไรก็ตาม การศึกษาของ World Travel Monitor ไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับสถิติ

อื่นๆ เ น่ืองจากเ ง่ือนไข 

(Criteria) และวิธีการ

ศึกษา  (Methodology)  ที่

แตกตางกัน เชน ในงาน

ศึกษาบางช้ินจะรวมเขต

ปกครองพิเศษฮองกง-

มาเกาเขาดวยกับประเทศ

จีน  ในขณะที่บาง ช้ินไม

รวม หรือ การศึกษาบาง

ช้ินจะบันทึกประเทศที่นักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศแรกเพียงประเทศเดียวโดยไมนับประเทศที่

เดินทางตอเปนที่ 2 หรือ ที่ 3 เปนตน อยางไรก็ตาม แมวาจะมีขอกําหนดและวิธีการที่แตกตางกัน 

แตผูเช่ียวชาญทั้งหลายที่รวมระดมความเห็นใน Pisa Forum ก็มีความเห็นคลายคลึงกันเก่ียวกับ

แนวโนมการทองเที่ยวป 2009 และ 2010 
 

 แมวาสภาวะเศรษฐกิจและมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐจะเปนปจจัยที่สําคัญตอความ

ตองการทางการทองเที่ยวและการเดินทาง แตก็ไมไดเปนปจจัยหลักเพียงอยางเดียว ยังมีอีกปจจัย

หน่ึงที่สงผลกระทบตอความตองการดานการทองเที่ยว คือ การแพรระบาดของไขหวัด H1N1 ซึ่ง

ยังไมสามารถยืนยันไดวาจะไมกลับมาระบาดอยางรุนแรงอีกคร้ัง 
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 การคาดการณอัตราการเดินทางระหวางประเทศสําหรับป 2009 จากการประชุม Pisa 

Forum เปนไปในทิศทางเดียวกับคาดการณการเดินทางระหวางประเทศของ UNWTO ที่คาดวาจะ

ลดลงรอยละ4-5 โดยภูมิภาคยุโรป และอเมริกาเหนือจะมีการเดินทางออกลดลงรอยละ 5-6 ในขณะ

ที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะลดลงประมาณรอยละ 3 สําหรับแนวโนมรายจายทางการทองเที่ยว คาด

วาจะเลวรายกวาตัวเลขการเดินทางโดย UNWTO คาดวาจะลดลงรอยละ 7 จากป 2008 ซึ่งต่ํากวา

อัตราการเดินทางรอยละ 2  สวนการระดมความเห็นจาก Pisa Forum คาดวาแนวโนมการใชจายของ

นักทองเที่ยวจะเลวรายกวาการคาดการณของ UNWTO โดยกรณีตัวอยาง คือภูมิภาคยุโรปที่มีการ

ใชจายทางการทองเที่ยวสําหรับป 2009 ลดลงไปเทียบเทากับป 2005  ในขณะที่การเดินทางลดลง

ไปเทียบเทากับป 2007 

 

 สํ า ห รั บ ป 

2010 Pisa Forum 

เห็นวา ขณะน้ียังไม

สามารถคาดการณ

แนวโนมการเดินทาง

และการทองเที่ยวได

อ ย า ง ชั ด เ จ น นั ก 

เน่ืองจากสถานการณ

ทางเศรษฐกิจยังไม

แนนอน แตจากการ

คาดเดาในเบื้องตน 

ภู มิ ภ า ค ยุ โ ร ป แ ล ะ

อ เม ริกาจ ะมี อั ตรา

การเดินทางคงที่ตลอดป ยกเวนในกรณีที่เศรษฐกิจอเมริกาฟนตัวดีกวาที่คาดการณไว ในขณะที่

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะมีการเดินทางออกเพิ่มข้ึนเล็กนอย โดยจะเปนการเดินทางภายในภูมิภาคเปน

สวนใหญเชนเดียวกับภูมิภาคอเมริกาใตและตะวันออกกลาง 
 
 จากการสํารวจของ IPK International ในเดือนตุลาคม 2009 นักทองเที่ยวยุโรปมีความ

เช่ือมั่นลดลงกวาป 2008 โดยเลือกการเดินทางที่สั้นลง เดินทางนอกฤดูกาล และเลือกแหลง

ทองเที่ยวระยะใกลแทนระยะไกล อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวยุโรปสวนใหญถึงรอยละ 68 จะเดินทาง

ในป 2010 เทากับป 2009 หรือมากกวา 
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 แนวโนมการเดินทางเพื่อธุรกิจจะยังไมฟนตัวในป 2010 เน่ืองจากบริษัทตางๆ จะออก

มาตรการลดคาใชจายทางการเดินทาง รวมทั้งลดการจัดการประชุมและงานนิทรรศการดวยเชนกัน 

และหากมีการเดินทางก็มีแนวโนมจะเลือกการเดินทางและที่พักที่มีราคาถูกลงกวาเดิม 

 

 สายการบินทั่วไปจะใชกลยุทธการตลาดเชิงรุก

มากข้ึน เชน ใชราคาโปรโมช่ัน เพื่อรักษาลูกคาระดับบน 

อยางไรก็ตาม ราคาของการเดินทางทางอากาศมี

แนวโนมวาจะปรับตัวสูงข้ึน  อยางแนนอน 
 
 จากรายงานของ World Travel Trends Report 

พบวาสัดสวนของนักทองเที่ยวที่ใช Internet ในการ

คนหาขอมูลทางการทองเที่ยว จองเที่ยวบิน โรงแรม 

และแพ็คเกจทองเที่ยว เพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็วในชวง

ระยะ 2-3 ปที่ผานมา และจากการติดตามของ 

European Travel Monitor ในชวง 8 เดือนแรกของป 

2009 พบวาสัดสวนของการจองที่พัก การเดินทาง 

และบริการอื่นๆทาง  Internet เพิ่มสูงข้ึนเปนรอยละ 45 

ในภูมิภาคยุโรป โดยมีบางสวน เชนแถบสแกนดิเนเวีย 

สูงข้ึนถึงรอยละ 67 สวนภูมิภาคอื่นๆ ก็มีแนวโนม

เชนเดียวกัน รวมทั้งในจีน และคาดวาแนวโนมดังกลาวจะคงอยูตอไปในอนาคต 

 

ปจจัยที่สงผลกระทบ 

 

 ปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการเติบโตของความตองการดานการทองเที่ยวและเดินทาง คือ 

ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและผูบริโภค ซึ่งพบวา ตลาดนักทองเที่ยวสําคัญแทบทุกตลาดมีระดับ

ความเชื่อมั่นลดตํ่ามากในชวงตนป 2009 แตไดปรับตัวเพิ่มข้ึนในเวลาตอมา อยางไรก็ตาม การฟน

ตัวยังคงมีลักษณะเปราะบางจากการลดลงของราคาอสังหาริมทรัพย 
 

ปญหาการวางงานกําลังเพิ่มมากข้ึนในประเทศพัฒนาแลวและในบางประเทศที่กําลังพัฒนา 

โดยเฉพาะแถบเอเชียและอเมริกาใต จากการคาดการณของ IMF ในป 2009 จะมีคนวางงานรอยละ 

8.2 ของจํานวนผูอยูในตลาดแรงงานท้ังหมด ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป 2008 ที่มีจํานวนรอยละ 5.8 และ
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คาดวาจะเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 9.3 ในป 2010 ทั้งน้ี เปนที่ทราบกันดีวาภาวะวางงานสงผลกระทบ

โดยตรงตอการวางแผนการทองเที่ยวและความเช่ือมั่นของผูบริโภค 
 

ในขณะที่ Pisa Forum เห็นวา เราไมสามารถกลับไปสูพฤติกรรมหรือลักษณะตลาด

นักทองเที่ยวแบบเดิมกอนชวงวิกฤติไดอีก ทั้งน้ี ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร สงผลกระทบตอการทองเที่ยวอยางมาก โดย

แหลงทองเที่ยวและผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวตองปรับตัวใหเขากับสถานการณและ

รูปแบบตลาดนักทองเที่ยวแบบใหม 
 

แนวโนมความเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ที่ไดถูกกลาวถึงใน Pisa Forum มีดังนี้ 

- สัดสวนประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนในตลาดนักทองเที่ยวสําคัญ 

- การบริโภคที่ตระหนักในสิ่งแวดลอม (Green Consumerism) 

- การบริโภคที่เนนความประหยัดมากข้ึน เปลี่ยนแปลงงายข้ึน และมี Brand-loyalty 

ลดลง 

- ความตองการความคุมคา คุมราคาที่เพิ่มมากข้ึนในทุกระดับตลาด 

- การใฝหาความเรียบงาย 

 

มาตรการและการตอบโตตอภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 
 นอ ก จ า ก แ น ว โ น ม ก า ร

เปลี่ยนแปลงความตองการของ

ผูบ ริ โภคจากการเปลี่ ยนแปลง

โครงสร างประชากรและภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยแลว ปญหาอ่ืนๆ

ที่ ถูกกลาวถึงในการประชุม Pisa 

Forum ไดแก สินคาที่ลาสมัย การ

พึ่ ง พ า ด า น พ ลั ง ง า น  ส ภ า พ

ภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลง ความ

ยั่ ง ยื นของสิ่ ง แ วดล อม  ความ

หลากหลายทางตลาดท่ีไมเพียงพอ 

การขาดความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ เปนตน 
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 ผูประกอบการธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวหลายแหงไดใชเหตุการณในคร้ังน้ีเปนโอกาสเพื่อ

เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการ ธุรกิจโดยเฉพาะในกิจกรรมการตลาด อาทิเชน 

 

- การแบงงบประมาณใหกับตลาดระยะใกลที่มีความสําคัญเพิ่มมากข้ึน 

- การทําการวิจัย / สํารวจผูบริโภค เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง  ความตองการ 

กระบวนการในการตัดสินใจ และใชผลการศึกษาประกอบการตัดสินใจในการทํา

การตลาด 

- แบงปนขอมูลกับองคกรเพื่อการทองเที่ยวในทองที่ และพันธมิตรทางธุรกิจ 

- เนนการวิจัยภาคสนามและการวิเคราะหผลการประกอบการ 

 

ในขณะที่องคกรสงเสริมการทองเที่ยวภาครัฐ (NTO) สวนใหญเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยใหโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการตลาดและวางแผนในระยะยาว อาทิเชน 
 
- การทบทวนแผนการตลาดแบบเดิมทั้งหมด ทั้งระยะส้ันและระยะยาว โดยหันไปเนนการ

ทําตลาดระยะสั้น 

- เนนการทําตลาดท่ีมีการติดตอคมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็วที่สุด 

- กําหนดงบประมาณอยางไมตายตัว เพื่อเพิ่มสวนแบงงบประมาณใหกับการทองเที่ยว

ภายในประเทศ และเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองตอโอกาสใหม ๆ 

- ใหความรูกับภาคอุตสาหกรรมถึงการเปลี่ยนแปลงการตลาดแบบเดิมไปสูการใช

เทคโนโลยีการสื่อสารใหมๆ โดยเฉพาะ Social media 

- เพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อแสดงถึงคุณคาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ

และการจางงาน 

 

ในการประชุมที่เมืองปซา สิ่งที่ไดรับการกลาวย้ําตลอดการเสวนา โดยทุกภาคสวนของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  คือความสําคัญของการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

ระหวางภาคธุรกิจตางๆ กัน เชน สายการบิน โรงแรม - ที่พัก บริษัทนําเที่ยว  สมาคมอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวตาง ๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถชวยใน

การประชาสัมพันธตามส่ือแขนงใหม ๆ 
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ขอแนะนําอื่น ๆ สําหรับ NTO ไดแก 
- การสนับสนุนใหภาคเอกชนทํางานรวมกับภาครัฐมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็พึ่งพาความ

ชวยเหลือจากรัฐนอยลง 

- รวมกับภาคเอกชนเพื่อทําแคมเปญสงเสริมการทองเที่ยว 

- กําหนดงบประมาณภาครัฐอยางไมตายตัว เพื่อใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน 

- ใหความสนับสนุนแกสายการบินเพื่อปองกันการยกเลิกเที่ยวบิน 

- ขยายความรวมมือทางการตลาดและการวิจัยระหวางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่

ใกลเคียง 

 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยางดีในหลายทศวรรษที่    

ผานมา มีความสําคัญตอกระบวนการโลกาภิวัตนและตอเศรษฐกิจโลก ซึ่งเปนที่นาเสียดายวาการ

ทองเที่ยวถูกมองวาเปนคาใชจายที่ลดลงหรือยกเลิกไดในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ดังน้ัน เราจึงตอง

ปองกันมิใหภาวะการถดถอยในปจจุบันสงผลกระทบตอแนวโนมการทองเที่ยวในระยะยาว แมวาจะ

เปนที่แนนอนวา “ทุกอยางตองเปลี่ยนไป” 

 

 

************************** 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการทองเที่ยวคุณภาพ 

สําหรับผูประกอบการทองเที่ยวอาเซียน 

(Quality Tourism Service Training Workshop for the ASEAN Travel Trade Sector) 

วันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2552  

ณ หองมรกต ช้ัน 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ 
 

                                                                        ปล้ืมจิตร  ปรีชาวณิชพฤกษ
1
 

 

วิทยากร: Mr. Fuchigami Joukei: Acting Director of Tourism & Exchange, ASEAN-Japan 

Centre บรรยายหัวขอ - “Japanese Culture & Tradition” 

 

: ประวัติทานวิทยากรผูน้ีกอนหนาท่ีจะเขามาทํางานท่ี ASEAN-Japan Centre ทานเคยบวช

เปนพระท่ี วัดยาคุชิจิ เมืองนารา ประเทศญ่ีปุนมากอน ซึ่งเปนวัดท่ีเกาแกและไดรับการจดทะเบียน

เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประมาณป ค.ศ. 750 ตรงกับยุคนาราของประเทศญ่ีปุน 

“สวัสดีครับทุกทาน” การกลาวคําทักทายเปนสิ่งสําคัญ สะทอนใหเห็นถึงความจริงใจท่ีมีให

กัน เปดใจ ซึ่งกันและกัน ท่ีภาษาไทยพูดวา “ไวใจซึ่งกันและกัน” ดังน้ันควรสรางความประทับใจใหกับ

ผูท่ีเราทักทาย    

ASEAN-Japan Centre (AJC) เปนองคกรระหวางประเทศ 

กอตั้งเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ปจจุบัน

มีประเทศสมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และ

เวียดนาม โดยมุงเนนใหเกิดการกระชับความสัมพันธท่ีแนนแฟนยิ่ง

ขึ้นระหวางประเทศญ่ีปุนและกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน AJC มี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการคาจากกลุมอาเซียนสูประเทศญ่ีปุน 

เรงการลงทุนจากญ่ีปุนสูอาเซียน และฟนฟูการทองเท่ียวจากญ่ีปุน

สูอาเซียน 
 
 
 

                                                 
1
 พนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 6 กองเผยแพรความรูดานการทองเที่ยว 
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• จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราการวางงานและผูที่มีงานทําในหญิงและชาย  

ชวงอายุระหวาง 20-69 ป ในประเทศญี่ปุน (ป 2007) 

             พบวาอัตราการวางงานของผูหญิงนอยกวาผูชาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูหญิงญ่ีปุนสมัยใหม

ทํางานมากขึ้น ตางจากในอดีตท่ีผูหญิงญ่ีปุนจะแตงงานและเปนแมบานอยางเดียว 

• สถิติการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศของชาวญี่ปุน ในชวงระหวางป 2001-2008                       

             พบวาในชวงป ค.ศ.2001-2008 จํานวนคนญ่ีปุนท่ีเดินทางออกไปเท่ียวนอกประเทศ มี

การปรับตัว ขึ้นลงตามสถานการณของโลก ดังน้ี 

- ป 2001 จากเหตุการณกอวินาศกรรมเคร่ืองบินชนตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร (World Trade 

Centre) เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2544 (ค.ศ. 2001) มีผลทําใหจํานวนชาวญ่ีปุนเดินทางทองเที่ยว

ตางประเทศลดลงถึงรอยละ 9  

- ป 2003 เกิดการแพรระบาดของโรคซารส (SARS) และปญหาสงครามในประเทศอิรัก 

สงผลกระทบใหจํานวนชาวญ่ีปุนท่ีเดินทางทองเท่ียวตางประเทศลดลงอีกคร้ัง 

- ป 2008 เกิดวิกฤตการณสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา ทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย สงผลใหจํานวนชาวญ่ีปุนเดินทางไปเท่ียวตางประเทศลดลงอีก 7.6 % 
• ประเทศ 10 อันดับแรกที่คนญี่ปุนชอบไปเท่ียว (ป 2007) 

อันดับท่ี 1 จีน (3,977,497) 

อันดับท่ี 2 อเมริกา (3,531,489) 

อันดับท่ี 3 เกาหลีใต (2,235,963) 

อันดับท่ี 4 ฮองกง (1,324,336) 

อันดับท่ี 5 ไทย (1,277,638) 

อันดับท่ี 6 ไตหวัน (1,166,380) 

อันดับท่ี 7 เยอรมัน (661,792) 
อันดับท่ี 8 ฝร่ังเศส (657,000) 

อันดับท่ี 9 สิงคโปร (594,514) 

อันดับท่ี 10 ออสเตรเลีย (573,045) 

• ประเทศอาเซียนที่คนญี่ปุนชอบไปเท่ียว (ป 2007) 

อันดับท่ี 1 ไทย (1,277,638) 

อันดับท่ี 2 สิงคโปร (594,511) 

อันดับท่ี 3 อินโดนีเซีย (517,356) 

อันดับท่ี 4 เวียดนาม (411,557) 

อันดับท่ี 5 ฟลิปปนส (395,012) 

อันดับท่ี 6 มาเลเซีย (367,567) 

อันดับท่ี 7 กัมพูชา (161,973) 

อันดับท่ี 8 ลาว (29,770) 

อันดับท่ี 9 พมา (15,623) 

อันดับท่ี 10 บรูไน (4,154) 
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• ปจจัยที่มีสวนผลักดันใหนักทองเท่ียวชาวญี่ปุนตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียว 

(เฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) 

1. จากคําแนะนําของครอบครัวและเพื่อน (25.2%) 

2. อานจากเอกสารแนะนําแหลงทองเท่ียวหรือแผนพับ (24.3%) 

3. ทางอินเตอรเน็ต (13.3%) 

4. ตองการสัมผัสประสบการณใหมดวยตัวเอง (ทองเท่ียวดัวยตัวเอง) (12.6%) 

5. จากโทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อประชาสัมพันธตางๆ (8.5%) 

6. จากคําแนะนําของบริษัททองเท่ียว (2%) 

 

**จะเห็นไดวาเอกสารแนะนําแหลงทองเท่ียว (Tour pamphlet) เปนสิ่งสําคัญมากรองจาก

คําแนะนําของครอบครัวและเพื่อน ซึ่งเปนสิ่งท่ีชวยดึงดูดใหนักทองเท่ียวสนใจท่ีจะไปเท่ียวประเทศ

น้ันๆ จากรูปภาพ      คําบรรยายตางๆ ทําใหเกิดจินตนาการไดวาประเทศน้ันๆ มีอะไรเปนจุดเดน มี

อะไรนาสนใจ นาทองเท่ียวไดบาง ตัวอยางเชน ประเทศลาว หากไมมีแผนพับประชาสัมพันธ

นักทองเท่ียวจะนึกภาพไมออกเลยวา ประเทศลาวเปนอยางไร มีอะไรเปนจุดเดน อยูท่ีไหนของโลก 

• ปจจัยประกอบการพิจารณาตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวใหม  

(New Destination) 

 

1. ความมีช่ือเสียง หรือไดรับ

ความนิยม (Well Known)  

 

1.1 บริษัททัวร เปนบริษัทท่ีมี

ช่ือเสียงหรือไดรับความนิยม ซึ่งลูกคา 

สวนใหญไววางใจใชบริการของบริษัทน้ันๆ 

บริษัททองเท่ียวท่ีชาวญ่ีปุนสวนใหญนิยม

ใชบริการไดแก JTB, KNT, HIS, HANKYU 

เปนตน 

1.2 แหลงทองเท่ียว เปน

แหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง หรือจะไดรับความนิยมในอนาคตหรือไม 

 ภาพลักษณหรือจินตนาการเก่ียวกับประเทศไทย  

-  ประเทศแหงรอยยิ้ม หรือรูจักในนาม “สยามเมืองยิ้ม”  
-  วัดพระแกว 
-  กษัตริย และราชวงศ 

-  “คุณทองแดง” สุนัขประจําราชวงศ 
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- “Nittai-Ji Temple” วัดไทยในประเทศญ่ีปุนท่ีเมืองนาโงะยา มีรูปแบบ

สถาปตยกรรมผสมผสานระหวางไทยกับญ่ีปุนไดอยางกลมกลืน 

-    อาหารไทย ท่ีมีใหเลือกหลากหลาย อีกท้ังยังมีอาหารจากนานาประเทศ 

ใหลองล้ิมชิมรสไดท่ีน่ี 

-   เบียรสิงห เบียรไทย 

-   เกาะเจมสบอนด (เกาะตะปู ท่ีจังหวัดพังงา) 
-   นวดแผนไทย 

-   มวยไทย 

2. สายการบิน (Air Service) 

 

2.1 มีสายการบิน ท่ี

บินตรงจากประเทศญ่ีปุนไปยัง

จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ห รื อ ไ ม        
(a non-stop air service) หรือการ

ใหบริการตอเท่ียวบินดีเทียบเทา

กับเท่ียวบินตรง 

2.2 ความถ่ีของการ

ใหบริการ  มีจํานวนเท่ียวบินท่ี

สามารถรองรับนักทอง เ ท่ียว

ญ่ีปุน 

 

 

 ตารางสายการบินที่บินตรงมายังกรุงเทพฯ 

       โตเกียว  (Tokyo)                  กรุงเทพฯ  69 เท่ียวบิน/สัปดาห 

                      ภูเก็ต    2 เท่ียวบิน/สัปดาห 

        นาโงะยา (Nagoya)              กรุงเทพฯ   14 เท่ียวบิน/สัปดาห 

             โอซากะ (Osaka)                   กรุงเทพฯ   28 เท่ียวบิน/สัปดาห 

       ฮิโรชิมา (Hiroshima)               กรุงเทพฯ     2  เท่ียวบิน/สัปดาห 

       ฟุกุโอะกะ (Fukuoka)                 กรุงเทพฯ     5 เท่ียวบิน/สัปดาห 

 

 ระยะเวลาที่ใชทองเท่ียวในตางประเทศของชาวญี่ปุน 

            1-4 วัน    (29.6 %)    

  5-7 วัน   (38.5 %) 

  8-14 วัน      (26.5 %) 

  15 วันหรือมากกวาน้ัน  (4.6 %)   

  ไมตอบ    (0.7%) 
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3. โรงแรมหรือที่พัก (Hotels) 

โรงแรมไดมาตรฐานระดับสากลหรือไม ในประเทศไทยมีโรงแรมหลายแหงท่ีไดมาตรฐาน

ระดับสากล  โรงแรมท่ีชาวญ่ีปุนนิยมไปใชบริการมากเปนอันดับ 1 คือโรงแรมโอเรียลเต็ล  ซึ่งไดช่ือ

วาการบริการเปนอันดับ 1 ของโลก รองลงมาจะเลือกโรงแรมระดับ 5 ดาวไดแก โรงแรมสุโขทัย 

โรงแรมเพนนินซูลา โรงแรมพลาซาแอททินี เปนตน 

 

4. มัคคุเทศก (Guides) 

4.1 พูดสื่อสารภาษาญ่ีปุนไดดีหรือไม 

4.2 มีจํานวนมัคคุเทศกเพียงพอสําหรับรองรับนักทองเท่ียวญ่ีปุนหรือไม 

 

5. รานอาหาร (Restaurants) 

 5.1 รานอาหารดีหรือไม  
 5.2 มีอาหารท่ีขึ้นช่ือประจําทองถ่ินหรืออาหารจานเดนประจํารานหรือไม 

 

6. ปจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในการตัดสินใจทองเท่ียว 

 6.1 ความปลอดภัย 

 6.2 นํ้า 

 6.3 สะอาดสุขอนามัย 

 6.4 การบริการทางการแพทย สาธารณสุข หรืออื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ปจจัย 5 ประการ (5 Cs) สําหรับนักทองเท่ียวญี่ปุน  

1. Comfort 
2. Convenience 
3. Cleanliness 

4. Courtesy 

5. Curiosity 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชาวญี่ปุน (Japanese Culture & Tradition) 

 
• เก่ียวกับประเทศญี่ปุน 

 เน่ืองจากประทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีมีเช้ือชาติเดียว (One Nation) และภาษาเดียว           
(One Language) ดังน้ันจุดออนคือการสื่อสารกับชาวตางชาติและไมสามารถพูดภาษาตางประเทศไดดี 

นอกจากภาษาบานเกิดของตัวเอง 
 ช่ื อ ด้ั ง เ ดิมของประ เทศญ่ี ปุ น  คือ 

“นิปปง” (Nippon) กับ “นิฮง” (Nihon) 

นิ (ni) หมายถึง พระอาทิตย   
                 ฮง (hon) หมายถึง ตนกําเนิด 

                 รวมหมาย ถึง   ดิน แดนต น กํ า เ นิด      

พระอาทิตย หรือท่ีคนไทยรูจักกันในนาม “ดินแดน 

พระอาทิตยอุทัย” 

 

 สวนคํา 2 คํานี้ใชเมื่อไรอยางไร 

          คําวา นิปปง  สวนใหญจะเห็นเขียนอยูใน 

ธนบัตร  แสตมป  เสื้อ นักกีฬา  สายการบิน  ANA         

(ALL NIPPON AIRWAYS) 

          คําวา นิฮง  ใชกับสัญชาติหรือภาษา เชน 

ชาวญ่ีปุนจะเรียกตัวเองวา “นิฮงจิน” สวนภาษาจะ   

เรียกวา “นิฮงโงะ” 

 

 ตนกําเนิดของคําวา “Japan” มาจากอะไร 

 ในชวงระหวางป ค .ศ .  1254-1324 มีนักเดินทางชาวอิตาเลียน ช่ือ  มาร โคโปโล         

(Marco Polo) ไดพบเกาะใหมแหงหน่ึง ซึ่งในสมัยน้ันยังไมมีใครรูจักมากอน และเกาะแหงน้ีมีทองคําอยู

เปนจํานวนมาก คนทองถ่ินบนเกาะนี้จะใชทองคําในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา ในศตวรรษท่ี 13 

คาของเงินยังสูงกวาทองคําอยูมาก โดยเงิน 1 กรัมสามารถแลกเปนทองคําไดถึง 13 กรัม           

ในยุคสมัยน้ันชาวจีนนิยมนําเงินมาแลกเปนทองคํากับประเทศญ่ีปุน เม่ือมารโคโปโลมาเห็นเขาจึง

นํามาต้ังช่ือเกาะญ่ีปุนวา “ซิปางกุ” (Zipangu = Country of Gold) 
 
  “ซิปางกุ” (Zipangu) หมายถึง ดินแดนแหงทองคํา หรือประเทศแหงทองคํา คําน้ีเปนภาษา           

อิตาเลียนจึงเรียกเพี้ยนมาเปน “Japan” จนถึงปจจุบัน 
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        เราจะสังเกตไดวาคําศัพทภาษาญ่ีปุน ท่ีใชเรียกช่ือประเทศ

ตางๆ น้ันมีตนกําเนิดมาจากการนําเขาสินคาดวย เชน ชาวญ่ีปุนจะ

เรียกประเทศกัมพูชา (Cambodia) วา “Kabocha” ซึ่งหมายถึง 

ฟกทอง ก็เน่ืองมาจากชาวญ่ีปุนเห็นวาประเทศแหงน้ีมีฟกทองมาก

และมีการนําเขาฟกทองมาจากกัมพูชา จึงนําคําวา Kabocha มาใช

เรียกเปนช่ือประเทศกัมพูชา 
 
   สวนประเทศจีน (China) ก็เชนเดียวกันมีเอกลักษณท่ีชาว

ญ่ีปุนรูจักคือ เคร่ืองเซรามิก (Ceramics) หรือเคร่ืองปนดินเผา ซึ่ง

ตรงกับภาษาญ่ีปุนวา “china” จึงนํามาใชเรียกเปนช่ือประเทศจีนแทน 
 

 ธงชาติญี่ปุน (Hinomaru = Circle of Sun) เปนรูปพื้นขาวมีวงกลมสีแดง แทน

สัญลักษณ  พระอาทิตยอยูตรงกลาง เร่ิมใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1870  

 เพลงชาติญี่ปุน จะมีเฉพาะดนตรีบรรเลงเทาน้ันและไมมีการรอง ถาหากจะรองจะมี

เฉพาะในพิธีใหญสําคัญๆ เทาน้ัน 

 ดอกไมประจําประเทศญ่ีปุนมี 3 ชนิด 

1. ดอกซากุระ “Sakura” (Cherry blossom) เปน

ดอกไมประจําชาติ 

2. ดอกคิคุ “Kiku” (Chrysanthemum) คือ ดอก

เบญจมาศ ใชกับเคร่ืองหมายของราชวงศ หรือหนวยงาน

ราชการ เชน หนังสือเดินทาง 

      3. ดอกคิริ “Kiri” (Paulownia) ลักษณะดอกเปน

ชอๆ ใชแสดงเปนสัญลักษณสากล ตรา ประจําตําแหนง

นายกรัฐมนตรี  เอกสารราชการ  หนังสือ เ ดินทาง 

แมกระท่ังเมนูอาหารท่ีจวนของเอกอัครราชทูตญ่ีปุน

ประจําประเทศไทยท่ีแสดงไวท่ีโตะอาหารเวลาจัดงานเล้ียง

รับรอง ถาสังเกตก็จะพบวาบนเมนูมีสัญลักษณรูปดอก

คิริ ท้ังน้ีก็เพราะวาจวนเอกอัครราชทูตก็ถือเปนสถานท่ี

ราชการน่ันเอง จึงตองมีสัญลักษณของดอกคิริ 
 เหรียญเงินญี่ปุน  

100 เยน จะใชดอกซากุระ 

 50 เยน จะใชดอกคิคุ 

500 เยน จะใชดอกคิริ 
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 อัตราแลกเปลี่ยนเงินญี่ปุน  ใชคําวา “เยน” (Yen) ซึ่งแปลวา 360 องศา หรือ

วงกลม  

      อัตราแลกเป ล่ียน  1 

เหรียญสหรัฐเทากับ 360 เยน 

(ค.ศ.1949-1970) และอาคาร

ธนาคารแห งประ เทศญ่ีปุ น 

(Bank of Japan) ตัวตึกสราง

เปนตัวรูปเยนอยูดวย 

 ธนบัตรญี่ปุน 

ใชนกคิจิ (Kiji) ลักษณะคลาย

ไกฟา ตัวผูกับตัวเมีย อยูใน  
ธนบัตร 

 การใชช่ือสมัย

ของญี่ปุน จะเร่ิมนับจากปที่

จั ก ร พ ร ร ดิ ญี่ ปุ น ขึ้ น

ครองราชยถือวาเปนปแรก 

แหงการขึ้นยุคสมัยใหม (New Era) และจะสิ้นสุดสมัยเม่ือสวรรคต  

 

           สมัยเมจิ (Meiji) 1-45  

ตรงกับ พ.ศ. 2410(ค.ศ.1867) - 30 กรกฎาคม 2455(ค.ศ.1912) 
          สมัยไทโช (Taisho) 1-15  

ตรงกับ 31 กรกฎาคม 2455 (ค.ศ.1912) - 26 ธันวาคม 2469 (ค.ศ.1926) 

  สมัยโชวะ (Showa)1- 64  

ตรงกับ 27 ธันวาคม 2469 (ค.ศ.1926) - 7 มกราคม 2532 (ค.ศ.1989) 

   สมัยเฮเซ (Heisei) 1-ปจจบุัน  

ตรงกับ 8 มกราคม 2532 (ค.ศ.1989) – ปจจุบัน 

 ประเทศญี่ปุนประกอบดวย 4 เกาะใหญๆ ไดแก ฮอกไกโด ฮอนชู คิวชู และชิโคคุ และ

เกาะเล็กๆ อีก 7,000 เกาะ ระยะทางจากเหนือจรดใต 3,000 กิโลเมตร และมีพื้นท่ีประมาณ 

377,923 ตารางกิโลเมตร (เทากับประเทศไทย x 0.74) โดยพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขา 70 % 

 ประเทศญี่ปุนมีจํานวนประชากร 128 ลานคน (ป 2008) 

 เมืองที่มีจํานวนประชากรหนาแนนของประเทศญี่ปุน 

อันดับท่ี 1 โตเกียว (8.7 ลานคน) 

อันดับท่ี 2 โยโกฮามา (3.7 ลานคน) 

อันดับท่ี 3 โอซากะ (2.7 ลานคน) 
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อันดับท่ี 4 นาโงะยา (2.2 ลานคน) 

อันดับท่ี 5 ซัปโปโร (1.9 ลานคน) 

อันดับท่ี 6 โกเบ (1.5 ลานคน) 

อันดับท่ี 7 เกียวโต (1.5 ลานคน) 

อันดับท่ี 8 ฟุคุโอกะ (1.4 ลานคน) 

อันดับท่ี 9 คาวาซาคิ (1.4 ลานคน) 

อันดับท่ี 10 ไซตะมะ (1.2 ลานคน) 

 ระบบคมนาคมของญี่ปุน 

     ชาวญ่ีปุนจะไมนิยมใชรถสวนตัว  

แตจะใชบริการรถไฟฟาใตดินมากท่ีสุด ซึ่ง

เรียกวา “โอเทะมาจิ” (Otemachi) มีบริการ

ทุกวัน 32 เท่ียว/ช่ัวโมง หรือทุกๆ 2 นาที 

 ฤดูกาลของญี่ปุน มี 4 ฤดู 

1. ฤดูใบไมผลิ 

2. ฤดูรอน 

3. ฤดูใบไมรวง 
4. ฤดูหนาว 

 
**ชวงฤดูใบไมผลิกับฤดูรอนจะมีฝน

ตกลงมาดวย  สวนฤดูหนาวของญ่ีปุนเร่ิม

ตั้งแตเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ภูมิอากาศ

ทางแถบภาคเหนือและภาคใตของญ่ีปุนจะมี

ความแตกตางกันมากแมในชวงเวลาเดียวกัน ถาภาคเหนือแถบฮอกไกโดะมีอุณหภูมิ -13°c 

ภูมิอากาศเหมาะแกการเลนสกี ขณะเดียวกันในภาคใตแถบ โอกินาวะมีอุณหภูมิ 18°c ภูมิอากาศ

เหมาะแกการเลนวินดเซิรฟ 

• ลักษณะเฉพาะของชาวญี่ปุน (Puzzling Features of Japanese) 

 ตัวเลขที่ไมเปนมงคลของชาวญี่ปุน 

เลข   4 (shi) หมายถึง ความตาย 

เลข   9 (ku) หมายถึง การเจ็บไขไดปวย 

 เน่ืองจากเสียงท่ีออกมาน้ันมีความหมายใกลเคียงกับความตาย และสิ่งท่ีไมเปนมงคล  

 ดังน้ันถาเปนสายการบินสากล เชน ANA (All NIPPON AIRWAYS) จะไมมีท่ีน่ังผูโดยสาร

หมายเลข 4, 9 และ 13  

 สวนโรงพยาบาลก็จะไมมีช้ัน 4, 9 และ13 หมายเลขจะกระโดดขามไป รวมถึงหองพักผูปวยก็

จะไมมีหมายเลขหองท่ีลงทาย 4 และ 9  
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 ธรรมเนียมการหอส่ิงของของชาวญี่ปุน 

   ชาวญ่ีปุนเวลาท่ีจะใหสิ่งของ ของขวัญ 

เสื้อผา หรือแมแตเงิน จะมีการหออยางสวยหรู เปน

การใหเกียรติแกผูรับเพื่อใหเกิดความประทับใจ และ

แสดงถึงศิลปะอีกแขนงหน่ึงอีกดวย  จึงเปนท่ีมา  
ของศิลปะการพับกระดาษโอริงะมิ (Origami) ขึ้น 

และธรรมเนียมคนญ่ีปุนหากตองมีการใหเงินหรือ

ทิป จะใสในซองสวยๆ ประดิษฐสงใหจะไมใหโดยการ

ยื่นสงไปเฉยๆ 

     ธรรมเนียมหอสิ่งของดวยผาของชาวญ่ีปุน

เรียกวา “ฟุระชิคิ” (Furoshiki) 

 ชน ช้ัน ในญี่ ปุ นที่ ไ ด รั บการยกย อง 

ในชวงป ค.ศ. 1600-1868 แบงออกเปน 4 

พวกคือ 

ชนช้ันท่ี 1 ซามูไร (Samurai) พวกนักรบ 

ชนช้ันท่ี 2  ชาวนา เกษตรกร 

ชนช้ันท่ี 3  พวกเก่ียวกับหัตถกรรม งานฝมือ 
ชนช้ันท่ี 4  คาขาย 

•  พฤติกรรมของชาวญ่ีปุน (Behavior of the Japanese) 

 ทําไมชาวญี่ปุนถึงเลือกหองที่เปนเตียงคู (twin-bed room) แมกระท่ังคูฮันนีมูน 

    เ น่ื อ งจ าก เสื่ อ ญ่ีปุ น ท่ี

เ รียกวา  เสื่ อตาตามิ  (Tatami) 

เปนเสื่อท่ีนอนไดสําหรับ 1 คน

เทาน้ัน ดังน้ันหากเปนคูนอนก็ไม

สามารถนอนไดพอ 

 เสื่อตาตามิ จะมีการแบง

ใชงานไดหลายวัตถุประสงค เชน 

เสื่อตาตามิสําหรับหองน่ังเลน  

หองรับแขก หองนอน เปนตน 
 **หมายเหตุ ถามีลูกคา

ชาวญ่ีปุนมาใชบริการหองพัก

ถึงแมวาจะเปนคูฮันนีมูนใหม ก็

ตาม  ควรถาม  ลูกคากอนวา

ตองการเตียงเด่ียวหรือเตียงคู 
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 มารยาทในการแลกนามบัตร 

 ตั้งแตอดีต ธรรมเนียมชาวญ่ีปุนจะหลีกเล่ียงการเรียกช่ือของบุคคลอื่น (personal name) เม่ือ

แนะนํา  ผูท่ีอายุมากกวาหรือตําแหนงสูงกวา เพราะถือเปนการเสียมารยาท และจะนิยมเรียก

ตําแหนงหนาท่ี (job-title) ของผูอื่นมากกวาช่ือบุคคล  

 ชาวญ่ีปุนนิยมแลกนามบัตรซึ่งกันและกัน  และนามบัตรสวนใหญจะเขียนเปนตัวคันจิ (Kanji)        

ซึ่งผูรับท่ีเปนชาวตางชาติควรมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับตัวคันจิไวบาง อยางเชน ตําแหนง นามสกุล   
 ขอควรระวังในการแลกนามบัตร 

1. ถาเราเปนฝายยื่นนามบัตร ควรยื่นไปอยางออนนอม ระวังอยาใหกลับหัวกลับหาง หรือ

กลับหนากลับหลัง ควรย่ืนใหถึงตัวผูรับและสะดวกท่ีสุด โดยใหเห็นรายละเอียดในนามบัตรอยาง

ชัดเจน 

  2. ถาเราเปนผูรับสิ่งแรกท่ีควรดูในบัตรคือ มีตําแหนงอะไรใหเรียกตําแหนงกอน ถาไมแนใจ

อาจจะสอบถามก็ได ไมเปนการเสียมารยาท กรณีท่ีเปนชาวตางชาติ เชน 

Shachoo หมายถึง ตําแหนง President 

Buchoo หมายถึง ตําแหนง Direct 

Kachoo หมายถึง ตําแหนง Manager 

 3. หากกรณีไมมีตําแหนง ใหดูท่ีนามสกุล ซึ่งนามสกุลของชาวญ่ีปุนจะเขียนตางกันแต           

อานเหมือนกัน 

     
 ทําไมคนญี่ปุนถึงเต็มใจยอมรับการกระทําของผูอ่ืน (Why do the Japanese want 

to take what the other are doing?) 

 ไดมีการเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนชาติตางๆ กับการจําลองสถานการณ “Jump into 

the sea!!” ขณะเรือไททานิค (Titanic) ชนเขากับภูเขานํ้าแข็ง เม่ือกัปตันเรือมีคําสั่งใหผูโดยสาร

กระโดดลงในทะเล เพราะเหตุผลดังตอไปน้ี 

  

 น่ีคือกฎ       คนเยอรมันกระโดด 

 ทานสามารถเปนวีรบุรุษ    คนอเมริกันทํา 

 พวกผูหญิงกําลังรอทานอยูในทะเล   คนอิตาเลียนทํา 

 ถาทานเปนสุภาพบุรุษ     คนอังกฤษทํา 

 หามกระโดด      คนฝร่ังเศสกระโดด 

 ทุกคนไดกระโดดลงทะเลแลว ใหตามพวกเขาไป    คนญ่ีปุนทํา เพราะคนญ่ีปุน  

          เปนพวก  “group-oriented” 
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 ภาษามือของชาวญี่ปุน 

- ชูหัวแมโปง  หมายถึง  พอ ผูชาย หัวหนาท่ีเปนผูชาย 

- ชูน้ิวกอย   หมายถึง  ภรรยา หรือผูหญิง 

- เอาน้ิวช้ีมาชนกับน้ิวโปงเปนวงกลม หมายถึง  เงิน 

- งอน้ิวช้ีลง หมายถึง โขมยหรือโดนลวงกระเปา 

- น้ิวช้ีชูขึ้นมา 2 ขางเหนือศีรษะ หมายถึง โกรธ 

 ที่สุดของญี่ปุน (No.1 of Japan) 

  - นามสกุลท่ีใชมากท่ีสุด ไดแก 1.ซูซูกิ 2.ซาโตะ 3.ทากะฮาชิ 4.ทานากะ 5.วาตานาเบ 

- ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุน คือ ภูเขาไฟฟูจิ (3,776 เมตร)  

  (ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในไทย คือ ดอยอินทนนท: 2,595 เมตร) 

- เบียรท่ีคนญ่ีปุนนิยมมากท่ีสุด คือ 1.อาซาฮิ (38%) 2.คิริน (37%) 

                                            3.ซัปโปโระ (13%) 

- หนังสือพิมพ Yomiuri (14,317,000 ฉบับ/วัน) 

- เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมท่ีสุดในญ่ีปุนคือ โคคาโคลา (80%) 

- ยี่หอรถน่ังสวนบุคคลท่ีนิยมในญ่ีปุน คือ 1.โตโยตา (29%) 2. ฮอนดา (14%)      

                      3. นิสสัน (13%) 

- ยี่หอรถมอเตอรไซตท่ีนิยมในญ่ีปุน คือ 1. ฮอนดา (54%) 2. ยามาฮา (27%)  

                                                 3. ซูซูกิ (11%) 

- ยี่หอนาฬิกาท่ีนิยมในญ่ีปุน คือ 1. ซิติเซน (55%) 2. ไซโก (36%) 

 

วิทยากร: Mr.Yoshinori Yama, President, Office Yama บรรยายหัวขอ –  

             “Japanese Etiquette” 
 
 - “What is the High Quality Service” 

 - “How to use the Proper Language” / Role-Playing 

 - “Proper Tour Guide Techniques”/ Role-playing 

 - “How to deal with complaints” 

  

ตอนน้ีประเทศญ่ีปุนมีแคมเปญวา “โยโกะโซะ 

เจแปน” (Yokoso! JAPAN) หมายถึง ยินดีตอนรับ และ

มีเข็มกลัดเปนสัญลักษณ กอนอื่นขอทราบวามีทานไหน

ท่ีไมเคยไปประเทศญ่ีปุน ดังน้ัน เรามาชม DVD แนะนํา

เก่ียวกับประเทศญ่ีปุน แลวหลังจากน้ันเราจะพูดคุยกัน

เก่ียวกับการบริการ โรงแรม และรูปแบบการบริการ

ตางๆ  
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ในชวงการอบรม 3 วัน  เราจะมาคุยกันถึงการบริการของโรงแรมวาเปนอยางไร มัคคุเทศก

จะมีวิธีปฏิบัติตัวกับลูกทัวรชาวญ่ีปุนอยางไร เพื่อท่ีจะขาย Optional Tour แกลูกคาใหไดมาก จะตอง

ทําอยางไร และจะอธิบายวาทําไมคนญี่ปุนถึงรองเรียนกันมาก และจะจัดการกับปญหารองเรียน

ตางๆ ไดอยางไร ถาทานใดมีคําถาม หลังจากชม DVD แลวสามารถสอบถามได   

 หลังจากท่ีไดชม DVD Presentation ไดอธิบายถึงชีวิตความเปนอยูของคนญี่ปุน ชีวิตคนญ่ีปุน

เต็มไปดวยความวุนวาย ดังน้ันเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนคนญ่ีปุนจึงใชบริการรถไฟใตดิน อยาง

พวกวัยรุนหนุมสาว ก็ไปสังสรรคด่ืมสุรากันบาง ไปเท่ียวกันบาง นิสัยคนญ่ีปุนชอบเลนกอลฟเปน

ชีวิตจิตใจ บางทานอาจเคยไปญ่ีปุนมาบางแลว และเห็นบานวาหลังเล็กนิดเดียว  จริงๆ แลวเฉพาะใน

เมืองหลวงอยางเดียว เชน โตเกียว แตถาเปนตางจังหวัดก็หลังใหญ  สวนการเดินทางคนญ่ีปุนจะไม

มีรถยนตสวนตัว เดินทางโดยใชบริการรถแทกซี่ หรือไมก็รถไฟใตดิน ตอไปจะใหชม DVD เก่ียวกับ

การขนสงคมนาคมของญ่ีปุน  

 จากท่ีทานไดชม DVD เร่ืองน้ีแลว ทานเห็นความแตกตางเก่ียวกับการบริการระหวางไทยกับ

ญ่ีปุนหรือไม  

 

 ธรรมเนียม “การโคงคํานับ” จะมีเฉพาะ

ประเทศญ่ีปุนกับเกาหลีเทาน้ัน และจะไมมีการสัมผัส

ถูกตองเน้ือตัวโดยเด็ดขาด ทานทราบหรือไมวา “การโคง

คํานับ” นอกจากจะเปนการทําความเคารพซึ่งกันและกัน

แลวยังเปนการตรวจสอบการแตงตัวของฝายตรงขามอีก

ดวย เคยมีมัคคุเทศกผูชายมารับแขกแลวใสรองเทาแตะมา 

พอลูกคากลับไปก็รองเรียนทางบริษัททองเท่ียววา

มัคคุเทศก  แตงตัวไมเรียบรอย  ไมใหเกียรติลูกคา หรือ

การท่ีเราเปนมัคคุเทศกและไมดูแลรองเทาของตัวเอง 

ปลอยใหสกปรกไมเคยขัดหรือดูแลรักษาก็ไมดี เพราะลูก

ทัวรญ่ีปุนขณะโคงคํานับจะกมลงสังเกตรองเทาของฝาย

ตรงขามดวย ขอน้ีใหระวังใหดี แตถาเปนมัคคุเทศกผูหญิงอนุโลมใหใสรองเทาแบบเปดสนได แต

ผูชายไมไดโดยเด็ดขาด  

 

 รูปแบบการบริการของญ่ีปุนจะมีการทักทายลูกคาตลอด ตัวอยางเชน ในลิฟทโดยสาร

ของหางสรรพสินคาจะมีพนักงานหญิงทําหนาท่ีกดลิฟทให ไมวาลูกคาจะขึ้นไปช้ันไหนของตึกก็จะ

กลาวทักทายและแนะนําวาแตละช้ันมีสินคาอะไรใหจับจายไดบาง อยางท่ีไดชม DVD ท่ีผานไปเม่ือ

สักครู ก็จะเห็นวาแมกระท่ังคนขับรถแทกซี่ก็กลาวคําทักทายลูกคา ใสเน็คไท แตงตัวสุภาพ พนักงาน

ยกกระเปาท้ังชายและหญิง ก็กลาวคําทักทายลูกคา และท่ีสําคัญหากเปนลูกคาประจํา ควรถามช่ือ

ลูกคาแลวคร้ังตอไปทักทายก็เรียกช่ือลูกคาดวยเปนการสรางความประทับใจใหแกลูกคา อยางถา

เปนภาษาอังกฤษก็ใหทักทายแบบภาษาอังกฤษ เชน “Welcome” อยางพวกทานเปนคนไทยก็ควร

ทักทายแบบไทยโดยกลาวคําวา “สวัสดี” และไหว      โรงแรมโอเรียลเต็ลถือวาเปนโรงแรมท่ีบริการดี
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ท่ีสุด  ท่ีไดช่ือวาดีท่ีสุดเพราะมีการอบรมพนักงานใหจําช่ือลูกคาไดอยางแมนยํา การบริการจึงถือเปน

สิ่งสําคัญ บางแหงสถานท่ีตกแตงดูดี ใหญโต แตการบริการไมดี สวนเร่ืองเงินทิปพนักงานบริการ 

หรือมัคคุเทศกไมควรไปยืนรอรับทิปจากลูกคา และตามธรรมเนียมญ่ีปุนเวลาจะใหทิปจะใสในซอง

แลวยื่นให จะไมยื่นเงินสดสงใหกับมือเพราะชาวญ่ีปุนมีความเช่ือวาเงินเปนของสกปรกจึงไมควรยื่น

เงินทิปใหใครโดยท่ีไมไดหอหรือใสซองไวกอน หากเราไปเท่ียวญ่ีปุนและตองการจะใหทิปชาวญ่ีปุน เรา

ก็ควรนําเงินทิปใสซองไวกอนแลวจึงยื่นให หากหาซองไมไดใหใชกระดาษทิชชูมาพันหอไวแลวจึงยื่นให 

  

“การโคงคํานับ” ความหมายท่ีแทจริงนอกจากเปนการทักทายหรือทําความเคารพซึ่งกัน

และกันแลว การโคงเปนการตรวจสอบความเรียบรอยของท้ังสองฝายดวยวาแตงกายเปนอยางไร  

 

 ขั้นตอนในการแสดงการเคารพ 

1.  สบตาฝายตรงขาม 

2.  พูดดวยนํ้าเสียงแจมใสและยิ้มทักทาย 

3.  โคงตัว หากเปนผูสูงอายุกวา หรือผูมีตําแหนงตองโนมตัวลง 45 องศา และหยุดน่ิง

สักครู 

4.  คอยๆ เงยหนาขึ้นชาๆ 

5.  สบตาฝายตรงขามอีกคร้ัง 

 

 ภาษาที่ใชมากที่สุดในโลก 

1.  ภาษาจีน 
2.  ภาษาอังกฤษ 

3.  ภาษาสเปน 

4.  ภาษาอราบิค 

5.  ภาษาฮินดู 

6.  ภาษาอินเดีย 

7.  ภาษารัสเซีย 

8.  ภาษาโปรตุเกส 

9.  ภาษาญ่ีปุน 

10. ภาษาเยอรมัน 
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 เทคนิคการเปนมัคคุเทศก (Tour Guide Technique) 

 

 วิธีการรับมือกับสถานการณตางๆ 

 

1. กรณีไปรับลูกคาที่สนามบินแลวทางลูกคา

ตองการรถที่มีราคาแพงมาใหบริการ  

 

วิธีแกไข โดยแจงลูกคาวาทางบริษัทจัดหาไวใหแลว 

แตเน่ืองจากตองใชระยะเวลานาน  เกรงวาจะทําใหลูกคาเสีย

เวลานาน  จึงไดนํารถตูหรือรถทางบริษัทมาใหบริการกอน  

อยางไรก็ตามทางบริษัทจะพยายามจัดหารถท่ีลูกคาตองการมา

ใหภายหลัง แตอยาระบุเวลาแนนอนวาเม่ือไรเพราะหากผิดพลาดขึ้นมาจะไดไมมีปญหาไดภายหลัง 
 

2. ลูกคารองเรียนเก่ียวกับหองพัก ตองการเปลี่ยนเปนหอง Deluxe 

 

วิธีแกไข ในกรณีท่ีทราบอยูกอนแลววาไมสามารถเปล่ียนหองใหตามท่ีลูกทัวรขอรองได 

จงอยาพูดจากขอสรุปกอนเด็ดขาดวา “เปล่ียนใหไมได” แตจงแสดงทาทีวาจะพยายามหาหองใหมให 

เชน หม่ันเดินไปคุยกับแผนกจองหองพักรอบแลวรอบเลาเพื่อใหลูกคาเห็นวาเราไดพยายามแลว หรือ 

อาจจะอางเหตุผลอื่นๆ ตามมาดวยเพื่อใหลูกคาเห็นใจ  

 

3.  หากเกิดปญหารถเสียระหวางทางไปอยุธยา จะทําอยางไร 

 

วิธีแกไข  ตองหาเร่ืองพูดหรือนํารูปภาพมาใหลูกคาดูเพื่อบายเบี่ยงความสนใจ แต

ขณะเดียวกันก็ตองหม่ันตรวจสอบดวยวารถซอมเสร็จใชเวลานานแคไหน สิ่งสําคัญคือทาทีและการ

แสดงออกทางพฤติกรรมของผูเปนมัคคุเทศก เคยมีกรณีตัวอยางรถเสียท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีประเทศลาว 

ลูกทัวรชาวญ่ีปุนไดเฝาจับตาดูมัคคุเทศกชาวลาวแกสถานการณอยูและพบวามัคคุเทศกไดใชความ

พยายามคุยประสานงานดวยภาษาลาวอยางเต็มท่ี   จนเหง่ือทวมตัว เพียงแคน้ีลูกทัวรชาวญ่ีปุนก็จะ

ประทับใจ แมฟงภาษาลาวไมออกแตก็สื่อถึงลูกคาไดวาตัวมัคคุเทศกเองไดพยายามถึงท่ีสุดแลว แต

อยาไปแจงกับลูกคาวาจะซอมเสร็จใชเวลาเทาไรเพราะถาหากไมเปนไปตามเวลาน้ันจะเกิดปญหาขึ้นได 

อยาพยายามชวนลูกคาเลนเกมสเพราะลูกคาบางคนอาจไมชอบ หรือหากแนะนําใหเท่ียวบริเวณ

ใกลเคียงจุดท่ีรถเสีย ก็ควรระวังหากฝนตกอาจทําใหลูกคาเดือดรอนมากกวาเดิม 
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***ทางดานจิตวิทยา คนเราพอบอกวาตองคอยจะ

มีความรูสึกวามันยาวนาน ไมควรบอกเวลาท่ีแนนอนวา

ตองคอยนานแคไหน เพราะหากไมเปนไปตามท่ีบอกจะทํา

ใหเกิดปญหาขึ้นมาไดอีก บางคร้ังเราอาจจะใชสถานการณ

น้ีเปล่ียนจากวิกฤตเปนโอกาส หรือสถานการณสราง

วีรบุรุษ 
4.  คําศัพทหรือสถานที่บางแหง อาจ

ตองใชคําทับศัพทเปนภาษาประจําถ่ินของสถานที่

นั้นๆ  

5. หากหองพักที่จองไมไดมาตรฐาน  

เชน ลูกคา 60 คน แตหองพักของลูกคาคร่ึงหนึ่งได

หองพักไมดีจะแกไขอยางไร 

 

 วิธีแกไข ใหแจงกับลูกคาวา “ขอโทษดวยท่ีหองพักบางทานอาจจะไมดี  ทางบริษัทเราก็

อยากจะเปล่ียน แตเน่ีองจากหองพักโรงแรมอื่นท่ีมีระดับใกลเคียงกับโรงแรมน้ีก็เต็มหมด ชวง

เทศกาลทุกท่ีหองพักจะไมคอยวางถึงแมวาจะจองมาลวงหนา” พยายามพูดใหลูกคารูสึกวาเรา

พยายามเต็มท่ีแลว และใหพูดกับลูกคาวา หากลูกคาทานไหนไดหองพักไมดี  หรือมีอะไรท่ีบกพรองใน

หองพักก็ใหบอกกับเราได  เราจะไดไปบอกกับทางโรงแรมใหชวยแกไขใหไดบางบางสวน  กอนอื่นท่ีจะ

จองหองพักควรตรวจสอบใหแนใจวาเปนอยางไร ตองพยายามหาหองท่ีดีท่ีสุดใหลูกคา  นอกจากวา

จนปญญาจริงๆ ถึงจะกลาวคําขอโทษลูกคา 

 

6. เทคนิค ทําอยางไรใหลูกคาได check in เขาที่พักไดเร็วขึ้น 

     วิธีแกไข ใหแกลงบอกกับพนักงานจองหองพักวาวันน้ีมีนัดขอเร็วหนอย 
 

7. เวลาที่นัดพบกับ
ลูกคาที่ลอบบ้ีของโรงแรม ควร

ตรวจสอบใหดีกอนวาเปนช้ัน

ไหน มีอะไรเปนจุดสังเกต 

                เ น่ื อ ง จ า ก ใ น บ า ง

โรงแรมบางแหงลอปปอาจเปนช้ัน 

1 หรือ ช้ัน L ควรแจงลูกทัวรชาว

ญ่ีปุนใหเขาใจถึงความแตกตางของ

ญ่ีปุนกับไทยในการใชตัวอักษรระบุ

ช่ือช้ันดวย เชน ในไทยสถานท่ี สวน
ใหญจะไมเร่ิมตนท่ีช้ัน 1 แตจะเริ่ม

จากช้ัน G เปนตน 
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8. ควรตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนใหแนใจวาเทาไร กอนที่จะแจงลูกคา 

9. ชวงเวลาที่ check in หรือ check out ของลูกคา ควรที่จะไปยืนรอที่จุดรับ

กระเปาหรือที่บริเวณแผนกตอนรับของโรงแรม เพ่ือวามีปญหาในการส่ือสารหรืออ่ืนๆ   

กอนท่ีจะ check out ควรแจงลูกคาใหรูตัวกอนวา เปนเวลาก่ีโมง เพื่อใหลูกคาไดเตรียมตัว ตรวจสอบ

คาใชจายตางๆ นอกเหนือจากท่ีจะตองจาย เชน คาใชจายสวนตัวท่ีลูกคาตองจายเอง เน่ืองจากถา

บอกตอนเชาอาจทําใหลาชา และอาจเกิดปญหายุงยากขึ้นมาภายหลัง 

  *** เก่ียวกับทิปควรอธิบายหตุผลวาทําไมถึงตองใหทิป โดยอาจจะอางเหตุผลตางๆท่ีดี

หวานลอมลูกคาใหเพิ่มแกพนักงานโรงแรม โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนโรงแรมระดับหาดาว ควรอาง

เหตุผลวา  การบริการดีขนาดน้ีหากใหแค 20 บาทอาจจะไมเหมาะสมกับพนักงานโรงแรมระดับน้ี

นาจะใหมากกวาน้ีนะ  
10. หากมีขาว 2 ขาวที่จะตองบอก ควรแจงขาวรายกอนและจึงตามดวยขาวดี 

11. ขาย Optional Tour ควรพูดอธิบายรายละเอียดกอนวาเปนที่ไหน อยางไร ใช

เวลาเทาไร จากนั้นจึงคอยพูดเร่ืองคาใชจาย 

 

 สถานการณดังตอไปนี้จะแกไขปญหาอยางไร 

 1. แพ็คเกจทัวร ถาตารางทัวรของลูกคากับของทางบริษัทที่เราไดมาไมตรงกัน

จะทําอยางไร 

A. ยึดลูกคาเปนหลัก 

B. ยึดบริษัททัวรเปนหลัก 

คําตอบ A ใหยึดลูกคาเปนหลัก แลวคอยถามทางบริษัท 

 
2. ลูกคามาไมตรงตามเวลาทําอยางไร 
A. ท้ิงลูกคา 
B. รอ 

คําตอบ แลวแตสถานการณ 

  A กรณีท่ีลูกคาอยูในกรุงเทพฯ กลับท่ีพักเองได เพราะเน่ืองจากลูกคารูแลววาโปรแกรมตอไป

จะไปท่ีไหน ตามไปได แตหากเปนกรณีท่ีตองไปท่ีอื่นตอท่ีลูกคายังไมทราบโปรแกรมหรือกรณีเดินทาง

กลับประเทศตองรออยางเดียว 
 

3. ลูกคาปวดทองกลางดึกโทรมาใหเราไป ควรทําอยางไร 

A. พาลูกคาไปหาลูกคา 
B. แจงทางโรงแรม 

               คําตอบ แลวแตสถานการณ กอนอื่นควรตรวจสอบกอนวาในกลุมลูกคามีลูกคาคน

ไหนเปนหมอหรือไม ถามีก็แนะนําใหไปหาลูกคาคนดังกลาว  แตถาไมมีแจงพนักงานโรงแรมชวยดูแล

แทน 
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4. ถามีลูกคามาชวนไปเท่ียวสวนตัวทําอยางไร 

A. ไป 

B. ไมไป 

คําตอบ - หากเปนมัคคุเทศกชายหามปฏิเสธลูกคาเด็ดขาด  แตแกลงชวนลูกคาคนอื่น

ไปดวย อยาไปตามลําพังสองตอสอง หรือพูดในท่ีสาธารณะชนชวนลูกคาอื่นไปเท่ียวดวยกัน 

    - หากเปนมัคคุเทศกผูหญิงควรปฏิเสธทันที แลวหากมีลูกคามาแตะเน้ือตองตัว

ควรพูดวาอยามาจับ อยางสุภาพ หรือบอกวามีสามีมีครอบครัวแลว 
 

5. ลูกคาไมยอมกลับประเทศ ขออยูตอควรทําอยางไร 

A. รับทราบ 

B. บอกวาในสัญญาตองกลับกอนแลวคอยมาใหมนะ 

คําตอบ  A รับทราบ แตก็ตองใชขอ B มาเก่ียวของโดยอางถึงขอตกลงสัญญาระหวาง

ลูกคากับทางบริษัท แตถากรณียังไมจบทัวรแตลูกคาขอแยกไปเท่ียวเอง ลูกคาไมสามารถทําได 
 อาชีพที่ชอบรองเรียนมาก

ที่สุด  คือ ขาราชการ และครู 

 นิ สั ย ข อ ง พ ว ก ที่ ช อ บ

รองเรียน (Claim professional หรือ 

Claimer) คือ หาเร่ืองตลอดเวลา แตจะ

รองเรียนเฉพาะกับบริษัทใหญๆ เทาน้ัน 

จะมีประมาณ 20% 

 ตัวอยางเร่ืองรองเรียนมี
ดังตอไปนี้ 

- มั ค คุ เ ทศก ช วน ไป เ ท่ี ยว

สวนตัว หรือมัคคุเทศกไปยุงกับลูกคา

ผูหญิง 

- ใหมัคคุเทศกถายรูปใหแต  

                                                        ออกมาไมสวย 

- มัคคุเทศกฟงภาษาญี่ปุนไมรูเร่ือง  เวลาท่ีลูกคาถาม หรือเวลามัคคุเทศกพูดอธิบาย 

แตลูกคาไมเขาใจ (ควรพูดชาๆ ชัดๆ เสียงดัง ชัดเจน ถาไมเขาใจใหจดหรือสอบถามลูกคาทันที) 

- ลูกคาหารถไมเจอ 

- ลูกคาอยากเปล่ียนมัคคุเทศกอยางไมมีสาเหตุ 

- อยาทําใหลูกคารองไห 

- ตื๊อขายสินคาลูกคามากเกินไป 

- พนักงานยกกระเปารอทิปจากลูกคา หรือพนักงานโรงแรมโทรมาถามวาตองการ

ผูหญิงหรือไม (ลูกคาบางคนไมชอบ) 

- หองสกปรก ไมเรียบรอย หรือบังเอิญเขาไปในหองพักของคนอื่น 
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- อาหารเชาของโรงแรมนอยเกินไป  ไมพอเพียงกับลูกทัวร 

- หองเสียงดัง หองพักขางๆของลูกคาวุนวายอยูตลอดเวลา 

- มีสัตวเขามาในโรงแรม (สวนใหญจะเปนโฮมสเตย) ควรแจงลูกคากอนถึงสถาพของ

โรงแรมท่ีพัก 

- โรงแรมบริการไมดี หรือหองพักแขกมีสิ่งผิดปกติ เชน พรมท่ีปูอยูใตเตียงถูกตัดออก 

 ขอปฏิบัติสําหรับมัคคุเทศก 
- ถามีลูกคา 1 ทานถามวาดอกไมน้ีช่ืออะไร ใหพูดวา “ลูกคาทานน้ีตองการทราบวา

ดอกไมน้ีเรียกวาดอกอะไร” ใหพูดเสียงดังชัดเจนและอธิบายใหลูกคาทานอื่นไดฟงดัวย อยาอธิบาย

สวนตัวเพียงคนเดียวจะเกิดการเปรียบเทียบระหวางลูกคาดวยกัน 

- หากสิ่งท่ีบรรยายอยูน้ันไกล  ควรเดินเขาไปใกลๆ แลวอธิบาย  

- ระวังอยาใชโทรศัพทเวลามีลูกคาอยู แตหากมีความจําเปนตองรับก็ตองพูดขออนุญาต

รับโทรศัพทเปนภาษาญ่ีปุน และเม่ือคุยธุระเสร็จก็ใหพูดวาเขาใจแลวเปนภาษาญ่ีปุนเพื่อใหลูกคาเขาใจ

ดวย 
- อยาใสแวนกันแดด แสดงความไมสุภาพ  

แตหากจําเปนตองใสก็ควรบอกเหตุผล เชน  ตนเองมี

โรคทางตาจึงตองสวมแวนไวเพื่อปองกันและถนอม

สายตา แลวจึงขออนุญาตสวมแวนกันแดด 
- ถามัคคุเทศกมีรอยสักตามตัว ควรใส

เสื้อผาปกปดรอยสักใหมิดชิด อยาใหเห็น 

- กรณีท่ี ไปรับลูกคา ท่ีสนามบินควร

แนะนําตัวเองดวยวาเปนมัคคุเทศกช่ืออะไร  มาจาก

บริษัทไหน  ถึงแมวาจะเขียนปายช่ือบริษัทแลวก็ตาม 

- การตรวจนับกระเปาลูกคากรณีมากัน

จํานวนมาก ควรใชมือนับแตะทุกใบ 

 ขั้นตอนการไปรับลูกคาที่สนามบิน 

1. แนะนําตัวเอง 
2. ตองบอกลูกคาใหตั้งเวลาตามเวลา

ทองถ่ินในประเทศดวย  และระวังอยาใสนาฬิกาแพง

เปนการดูถูกลูกคา 

3. ควรบอกเก่ียวกับเร่ืองการขามถนนดวยใหระมัดระวัง เก่ียวกับสัญญาณไฟใน

ประเทศไทย 

4. เก่ียวกับนํ้าด่ืม ใหระวังวานํ้าประปาในประเทศไทยไมสามารถด่ืมไดทันที 

5. ควรบอกใหลูกคาระวังถูกลวงกระเปาสตางคระหวางท่ีเดินทาง 
6. อธิบายวาทําไมถึงตองใหทิปกับพนักงานบริการ 

 คุณสมบัติของมัคคุเทศกที่ควรจดจํา 

1. อยาพูดขอโทษเร็วเกินไป 

2. อยาขอโทษในสิ่งท่ีลูกคาทําผิด แตควรอธิบายในสิ่งท่ีถูกตองใหลูกคาเขาใจ 
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3. อยายอมรับผิดในสิ่งท่ีไมถูกตอง 
4. อยาพูดเกินจริง 
5. อยาพูดความลับของลูกคา 
6. อยาพูดเน้ือหาสับสนควรพูดหรืออธิบายอยางเปนขั้นตอน 

7. อยาทําตัวเปนนักแสดงจําเปน 

8. อยาพูดโกหกหรือหรือหลอกลวง 
9. อยายินยอมชดใชคาเสียหายใหกับลูกคาโดยงาย เน่ืองจากทางบริษัททัวรและลูกคา

จะมีสัญญาขอตกลงระหวางกัน 

10. อยาหนีปญหา 
                                  

 

************************* 
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สรุปสาระสําคัญจากการสัมมนาภายใตโครงการ 

กรุงเทพฯ เมืองสรางสรรค (Bangkok Creative City Skills Mapping) 

วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน และวันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ 

(ตอนที่ 2) 

 

โศรยา  หอมชื่น
1
 

เบญจรัตน  มรรยาทออน
2
 

 

ในวันท่ีสองของการสัมมนาคุณทยา ทีปสุวรรณ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดมากลาว

เปดงานโดยมีสาระสําคัญคือเมืองสรางสรรค เชน เมืองหลวงของหลายประเทศ เชน สิงคโปร โซล 

เบอรลิน เปนเมืองท่ีดึงดูดใหคนท่ีทํางานเชิงสรางสรรคเขาไปพักอาศัยและทํางาน ซึ่งกรุงเทพมหานครก็

สามารถเปนเมืองสรางสรรคไดโดยเฉพาะดานอาหาร อยางไรก็ดี การจะทําใหกรุงเทพฯเปนเมือง

สรางสรรคไดตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนในดานตางๆ ท้ังในดานสาธารณูปโภค ความ

ปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง เราไมสามารถแขงดานราคาไดเพียงอยางเดียว การทําตนทุนทาง

วัตถุใหต่ําลงไมพียงพอ เราตองสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาท่ีมีอยูดวย 

หลังจากการเปดงานเปนการบรรยายหัวขอ “แนวทางใหมในการวางแผนเชิงกลยุทธและการ

ออกแบบชุมชนเมืองเพื่อบมเพาะความสรางสรรคในมหานครของโลก” โดย คุณไมเคิล ฟรีดแมน นักวาง

                                                            

1
 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

2
 หัวหนางานวิจยั กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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ผังเมืองระดับโลกผูวางผังเมืองในเขต Silicon Valley ปจจุบันเปนศาสตราจารยรับเชิญดานการออกแบบ

ชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาระสําคัญของการ

บรรยายสรุปไดดังน้ี 

• จากทฤษฎีเร่ือง New Directions in Urban Design & Planning for the Creative Economy 

ของ Peter Drucker  มีหลักการที่สําคัญคือเมืองตองเขาถึงไดงาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี 

คนอยากเขาไปอยู ไปใชเวลาในสถานท่ีน้ี อยูใกลคนท่ีทํางานคลายคลึงกัน 

• ในอดีตเม่ือ 50 ปท่ีผานมา การใชท่ีดินจะเปนลักษณะแยกสวน แตในศตวรรษท่ี 21 น้ี 

ความคิดและความตองการของคนเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเปนการใชท่ีดินเพื่อ

วัตถุประสงคเพียงอยางเดียวทําใหการจัดสรรพื้นท่ี (Zoning) บังคับใหคนตองขับรถไป

ทํางานจึงตองทําถนน

กวางๆ มีทางเพื่อเช่ือม

ย า น ท่ี พั ก อ า ศั ย กั บ

ย านชอปป งและย าน  
ทํางาน แตปจจุบันยาน

ท่ีพักอาศัยจะอยูไมไกล

จ า กสถ าน ท่ี ทํ า ง า น

สามารถเดินทางดวย

รถสาธารณะได 

• เ มืองแบบไหน ท่ีจะ

ส นั บ ส นุ น  ก า ร มี

ความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรมสภาพแบบไหนท่ีจะดึงคนใหทํางานสรางสรรค ภูมิทัศนสภาพแวดลอมของ

เมืองตองเปนแบบใด-----ตองทําอยางไร? 

คําตอบคือ  การรวมตัวหนาแนนของสภาพแวดลอม ท่ีดึงดูดคนใหเขามาอยู ตองมี

ความคึกคัก ศูนยกลางการแลกเปล่ียนความคิด ความรู จากคนกลุมหน่ึงไปยังกลุมอื่น

แลวกอใหเกิดการสรางสรรคงานตอไป 

• ในท่ีทํางาน คนตองการทํางานในมุมสงบ แตมีมุมเลนๆ มุมแลกเปล่ียน เพราะฉะน้ัน

สภาพแวดลอมจึงตองสรางขึ้น เพื่อใหคนอยากอยูในน้ันซึ่งตองสามารถสนองความ

ตองการของบุคลากรในบริษัท 
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• คนทํางาน  เม่ืออยูนอกเวลางานก็ตองการมีท่ี “Hang” เพื่อเปนท่ีแลกเปล่ียนกัน ตองมี

บรรยากาศสําหรับการแลกเปล่ียนกัน เมืองเชนน้ีจะทําใหเกิดความงอกเงยได ซึ่งส่ิง

เหลาน้ีทําใหเกิดการบมเพาะความคิด 

• Creative Economy ท่ีจะดึงดูดใหเกิดบรรยากาศน้ีไดท่ีอื่น สภาพทางกายภาพตองทําใหคน

แลกเปล่ียนกันได มีสภาพแวดลอมท่ีมีความนาอยู ทําใหเมืองเปนตัวกระตุนใหเกิดการ

พูดคุย เกิดกลุม/การกระจุกตัวของคนทํางานสรางสรรค (Cluster) สรางพื้นท่ีสาธารณะ 

แตใหคน ลักษณะเดียวกันไปอยูรวมกันเปนเมือง 

• ตัวอยางการวางผังเมืองเพื่อเปนสถานท่ีทํางานเชน “Canny Wharf” ในลอนดอน จากเดิม

ท่ีทุกอยางแยกสวนกัน บานคน/ท่ีอยู ชอปปง ทํางาน แตตองตระหนักวากลุมคนท่ี

ทํางานสรางสรรคเปนผูกําหนดศูนยกลางของเมือง (The Creative Class shapes Centers)  

 

The Old Model: มีจุดขายของขางถนน 

                                                      

 

                                                      

 

The New Model: Enlarged Retail Formats ศูนยการคา/แหลงชอปปง จะอยูท่ีสี่แยก หรือ หาแยก  

 

 

              Town Center 

 

• รัฐตองมีนโยบายในการจัดวางจุดใดใหเปนจุดศูนยกลาง Pre-existing Zoning – Retail 

Permitted   และหลีกเล่ียงการวางผังใหขับรถยนตจากที่หน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง ดังเชนการจัด 

Zoning ของ Silicon Valley ซึ่ง ตองมีแนวคิดการจัดวางขององครวม คือ มี ถนนเสนหลัก 

โดยศูนยกลางท่ีแทจริงคือในเมืองท่ีสามารถเขาถึงไดงายแมจะโดยการเดิน ตองใหคน

รูสึกผอนคลาย มีชองทางใหคนขี่จักรยาน และสามารถเขาถึงไดทุกจุด 
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 Street: ถนนเปนพื้นท่ี สําหรับสังคมในการไปพบปะ/เจอะเจอ/พูดคุยกัน ซึ่งเม่ือยุคสมัยเปล่ียน 

ถนนไมไดเปล่ียนแปลงไป แตส่ิงกอสรางรอบดานอาจเปล่ียน 

 The Frontage Type: ปรับใหดี ก็ทําใหชวยสงเสริมความมีชีวิตชีวา ทําใหถนนเปนมิตรกับผูคน 

สามารถเดินถนนไดอยางปลอดภัย ซึ่งหนาท่ีของถนนท่ีดีตองรองรับคนเดินเทา และยวดยานได 

 No Street Life   Street Life 

 - No Shopping - Shop front  

 - Deep Setback - No Set-Back  

 - No Sidewalk along shops - Wide Sidewalk 

• Pedestrian Oriented District: การออกแบบภาพของเมืองใหอํานวยความสะดวกกับคน

เดินถนนมากกวารถยนต จากเม่ือกอนเปน Auto-dominated space ซึ่งรถยนตเปนเจา

ถนน ทางเทาแคบ แตการวางผังเมืองสมัยใหมจะตองสรางทางเทาใหกวางขึ้น ถนนแคบ

ลง ใหความสําคัญกับคนเดินถนนมากขึ้น  

• ปจจุบันมีการหันเหการเติบโตของเมืองไปในพื้นท่ีท่ีมีการขนสงมวลชนระบบรางท่ีสะดวก 

(Transit Oriented Development) ซึ่งระบบขนสงมวลชนน้ันจะตองมีลักษณะท่ีรวดเร็ว 

เขาถึงไดสะดวกมีอยูในทองถ่ิน และ เดินถึงไดภายใน 10 นาทีจากศูนยกลางของแหลง

ชุมชน  

• การพัฒนาพื้นท่ีรถไฟฟา นอกจากตัวสถานีแลวควรมีการใชพื้นท่ีอื่นโดยรอบ คือ ตัว

สถานี, สวนสาธารณะ ตองจัดวางผังใหไดวาจะสามารถรวมเขาดวยกันไดอยางไร 

โดยรอบสถานีใหผูคนสามารถเดินถึง หรือขี่จักรยานถึงไดภายใน 10 นาที ซึ่งระยะ 10 

นาที มีแนวโนมจะทําใหคนอยากใชบริการมากขึ้น 

 

                                                                     ระยะทางเดิน 10 นาท ี

 

                โดยจัดทําใหเปนพื้นท่ี ท่ีมีการผสมผสานกัน  (Focus on the space in between buildings) 

Park 

EVENT 
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• รังสิตเปนพื้นท่ีท่ี

มี ศั ก ย ภ า พ ใ น

การดึงดูดคนท่ีมี

ค ว า ม คิ ด

ส ร า ง ส ร ร ค 

เ น่ื อ ง จ า ก มี

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ตั้งอยูหลายแหง 

มีศูนยกลางการ

วิจัยพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร มี

โรงงาน สามารถ

นําระบบขนส ง

มวลชนเขาไปเสริมคุณคาของผูท่ีทํางานในพื้นท่ีซึ่งเปนผูมีความรู  ควรพัฒนายาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิตใหเปนศูนยกลางท่ีมีความผสมผสาน มีรานคา มี

พื้นท่ีสาธารณะ มีถนนและทางเช่ือมการเพาะบมความรู มีสถานีรถไฟ มียานท่ีอยูอาศัย 

เช่ือมตอไปยังนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตัดถนนเล็กๆใหคนเดินจัดบรรยากาศใหนาเดิน

เขาไปถึงถนนหลักหรือสถานีขนสงมวลชน 

• Icon ของเมืองท่ีเปน World Class City  มีความสําคัญ แตตองมีเพียงหนึ่งเดียว โดย  
สวนมากจะเปนสถานท่ีสาธารณะท่ีเปนแลนดมารคของเมืองแตละเมือง 

• สําหรับส่ิงท่ีคุณฟรีดแมนอยากวางผังใหกับกรุงเทพมหานคร ไดแก River Front (พื้นท่ี

สาธารณะท่ีเปดใหเดินเลียบแมนํ้าเจาพระยาได) , Public Ground (เพิ่มพื้นท่ีสาธารณะ

บริเวณทางระหวางชิดลมกับสยาม), Transit Oriented Development (เพิ่มระบบขนสง

มวลชนใหมากขึ้นและขยายขอบเขตใหกวางขึ้น), และ Grand Boulevard (ถนนท่ีมีตนไม

สองขางทาง) 

ในภาคบายเปนการสัมมนาหัวขอ “การพัฒนากรุงเทพฯ สูเมืองสรางสรรค” โดยมีวิทยากรดังน้ี 

 ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู           

(องคการมหาชน) 

 คุณอภิรักษ โกษะโยธิน ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

 คุณศุภลักษณ อัมพุช รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ดิเอ็มโพเรียม ชอปปง คอม

เพล็กซ จํากัด และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
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 ดําเนินรายการโดย คุณวีณารัตน  เลาหภคกุล ผูประกาศขาว สานีโทรทัศน เนช่ัน แชนแนล  

 สาระสําคัญมีดังน้ี  

• โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรคมีหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ  4 หนวยงาน ไดแก 

1. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (สบร. / OKMD)  

2. ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) 

3. Thailand Knowledge Park (TK Park) 

4. Museum of Siam  

 

กลยุทธการขับเคล่ือนเศรษฐกิจความคิดสรางสรรคของ  (สบร.) 

- สรางกระแส/บรรยากาศ   เพื่อใหเกิดการฟนตัวและเห็นความสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค 

(Creative Economy )  

- สรางความรูความเขาใจเพื่อขยายแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรค Creative Economy ไปยัง  

กลุมเปาหมายตาง ๆ  

    ท้ังน้ี ประเทศไทยตองมุงไปท่ี  3 อยางคือ  

1. Going Green  

2. Going Back to the Future 

3. Going Creative 

 

  โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคของ สบร. มี 

7 โครงการ ไดแก 

1. Creative City ประกอบดวย 5 โครงการยอย 

(TCDC) 

2. OKMD Creative Awards (สบร.) 

3. อบรมหลักสูตรผูบริหารดานเศรษฐกิจสรางสรรค Executive Creative Economy 

4. Creative Mobile (สบร.) 

5. พัฒนาเว็บไซต Creative Economy (สบร.) 

6. Young Entrepreneur (TK PARK) 

7. สงเสริมผูประกอบการเชงิวัฒนธรรม (NDMI) 
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คนท่ีทํางานวงการความคิดสรางสรรค (Creativity) จะตองตระหนักถึงสิ่งตอไปน้ี 

1. Design 

2. Economic ใชทรัพยากรอยางประหยัดในการสรางงาน  

3. Ecology ไมทําใหส่ิงแวดลอมเสียหาย   

• ยุทธศาสตรไทยเขมแข็งมีความเก่ียวของกับเศรษฐกิจสรางสรรคเน่ืองจากมีเปาหมายของ

การพัฒนาดังน้ี (คุณอภิรักษ  โกษะโยธิน) 

1.  สรางคนใหมีขีดความสามารถในการ

พัฒนาความคิดสรางสรรค มีสุขภาพดี 

 
2. โครงสรางพื้นฐานของประเทศ ท้ัง

ระบบรถไฟฟา รถไฟรางคู รถไฟหัว

กระสุน และ  โครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 3G,  Wifi, 

Wimax 

 
3.  ระบบชลประทาน การเกษตรเพื่อตอ

ยอดใหระบบเกษตรของไทย 

 

• เศรษฐกิจสรางสรรคเก่ียวของกับดานการทองเที่ยวในดานตางๆ เชน 

การทองเท่ียวสามารถนํามาตอยอดสรางสรรคไดจากวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ไดแก  

1. อุดมไปดวยตนทุนของมรดกทาง

วัฒนธรรม 

2. คนไทยมีความคิดสรางสรรคเปน

จํานวนมาก เชน งานโฆษณาท่ีเรียบ

งายแตมี BIG IDEA และมักไดรับรางวัล

ระดับนานาชาติอยูเสมอ 

 3. มี Craftsmanship มีความสามารถ

ดานงานฝมือ การออกแบบในเชิงชาง 

ซึ่งกระจายไปในทุกพื้นท่ี 
4 .  ค น รุ น ใ ห ม ใ ช  Internet 

Technology, Web BLOG มาสราง

เครือขายของตนเอง 
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• ยุทธศาสตรของรัฐบาล ในการผลักดันเศรษฐกิจสรางสรรค 

  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การประชุมในกลุมผูมีความคิดสรางสรรคเพื่อใหไดขอสรุป 

1. วางโครงสรางพื้นฐานท่ีจะสนับสนุนอุตสาหกรรมสรางสรรค/เศรษฐกิจสรางสรรค เชน

สินคาท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวใน 4 หมวด ไดแก 

         - Cultural Heritage   - Art &  Art Performance 

 - New Media (เชน ดนตรี มิวสิควิดีโอ)  - Design 

       2. สงเสริม/ผลักดันการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ปรับปรุงแกไข กฎหมาย 

กฎระเบียบตางๆ  

       3. ผลักดันการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเกิดโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3G 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางองคความรู การศึกษาที่สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 

สถาบันการศึกษา เขามามีบทบาทสรางคนเขาสูงานสรางสรรค ผลิตคนเขาสูระบบ เชน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยมหิดล(วิทยาลัยดุริยางคศิลป) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(มหาวิทยาลัยนวัตกรรม) รัฐบาลสงเสริมใหเด็กไทยคิดนอกกรอบ เพิ่มพื้นท่ีสรางสรรค เพื่อกระตุนให

เกิดการนําไปสูการตอยอดผูประกอบการงานสรางสรรค 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางบรรยากาศทางธุรกิจใหสงเสริมการทํางานดานความคิดสรางสรรค เชน 

กองทุนเศรษฐกิจสรางสรรค มีมาตรการกระตุนทางภาษี มีอินเซ็นทีฟใหผูประกอบการ โดยรัฐบาลตอง

เขาไปกระตุนใหเกิดการรวมตัว และความรวมมือกันของหนวยงานที่ทํางานดานเศรษฐกิจสรางสรรค 

หารือกับรายภาคอุตสาหกรรมสรางสรรค ใหกลุมคนเหลาน้ีเขมแข็ง สามารถอยูและเติบโตตอไปได และ

เปนพื้นท่ีสรางสรรคในมุมมองใหญๆ  
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• กลยุทธในการทํากรุงเทพฯ ใหเปน Creative city ( คุณศุภลักษณ อัมพุช จาก              

The Mall Group หางเดอะมอลล อยูไดเพราะความคิด

สรางสรรค (Creativity) เพราะการจะเปนผูนํา  (Pioneer) ตอง

ไมลอกเลียนแบบใคร 

 

ตัวอยางของเมืองท่ีเปนแบบอยางของเมืองสรางสรรค 

(Creative City)  

Paris:  เมืองแหงแฟช่ัน มีหอ ไอเฟลเปน Icon ของเมือง 

และมีสถานท่ีนาสนใจและสงเสริมใหเกิดงานสรางสรรค เชน 

พิพิธภัณฑลูฟร ปรามิดแกว ปอมปดูร พิพิธภัณฑชาติพันธุ 

(Ethnic Museum) Gallerie La Fayette และมี Vertical Garden 

(สวนแนวตั้ง) ท่ีจะเปน Pavilion ของฝร่ังเศสในงาน World Expo 

2010 ท่ีเซี่ยงไฮ 

New York:  มีสัญลักษณของเมืองคือ เทพีเสรีภาพ มี

พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม Museum of Modern Arts (MOMA) 

ร็อกก้ีเฟลเลอร พลาซา ยานโซโห (SOHO) 

London:  มีการสราง Millennium Dome, การแสดงละครเพลง, The Camden Market  ท่ีลักษณะ

คลายจตุจักร เปนของคนพันธุ Rock & Punk,  มีการทําโฆษณารณรงคลดภาวะโลกรอน ของเจาฟาชาย

ชารล  (The Prince’s Rainforests Project), Q Garden 

Barcelona:  เปนเมืองท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ มีนักทองเท่ียวเดินทางไปเยือน

ไมต่ํากวา 50 ลานคนตอป มีผลงานของ Gaudi  

Berlin: หลังทุบกําแพง แลวทําเปนเมืองใหมท่ีเต็มไปดวยเทคโนโลยีท่ีไรกาลเวลา (Timeless) 

สราง Copula ท่ีเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญท่ีบอกเลาเร่ืองราวของเมืองโดยเปนตึกมีทางเดินลอมรอบ มีหู

ฟงใหเพื่อฟงคําบรรยาย มีโรงแรม Novotel ท่ีมี Aquarium สูงมากอยูภายใน และมีการจัดงาน Love 

Parade 
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Rio de Janero: มีอนุสาวรียใหญของ

พระเยซู เปนแลนดมารค  และมีการจัดงาน    

คารนิวัลท่ีโดงดังไปท่ัวโลก 

Tokyo: มีตึกรูปแบบแปลกๆท่ีสรางแรง

บันดาลใจในการคิดสรางสรรค มียานฮาราจูกุ

เปนพื้นท่ีแสดงออกของวัยรุน และมีรานคาของ

แบรนดระดับโลกมากมาย 

Beijing: มีการกอสรางสนามกีฬา Bird 

nest, Ice Cube เพื่อการแขงขันกีฬาโอลิมปกป 

2008 และสรางตึกโอเปรา ทรงกลมทําจาก

ไทเทเนียม และเร่ิมคิดคําท่ีจะใชแทน Made in China เพื่อใหสะทอนถึงการสรางสรรคคือ Created by China  

Shanghai:  มีพื้นท่ีบริเวณซินเทียนตี้เปนถนนท่ีบงบอก Lifestyle ของคนเซี่ยงไฮ 

Singapore: จะทําใหเปนเมือง Creative เพื่อดึงคนโดยทําการศึกษาเพื่อใหทราบวาเมืองของเขา

ขาดอะไร ซึ่งก็คือวัฒนธรรม (Culture) จึงมีการสราง Esplanade และ Theater on the Bay (Durian Tower) 

และมีศูนยการคาใหมคือ ION ท่ีใช Technology lighting ใหเมืองมีสีสัน มีแหลงทานอาหาร (Food Area) 

และกําลังสราง  Marina Bay Sands Singapore ท่ีเปน Casino และทํา Sky Park บนยอดตึก 

Dubai:  มีการสรางตึกเบิรจ อัล อาหรับ ใหเปนตึกท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก และมีโครงการ The Palm แตการสรางสรรคก็ตองมี

ประโยชนในการใชงานไดจริงดวยมิใชมีภาพท่ีสวยงามเพียง

อยางเดียว เชนโครงการ the Palm  ท่ีตองถมทะเลสรางท่ี

พักอาศัยหรูหราราคาแพง จนปจจุบันตองชะงักไปเพราะเกิด

วิกฤตทางการเงิน 

Bangkok:  เปนเมืองท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

เชน บริเวณใกลทองสนามหลวง มีความสวยงามเหมือนสวรรค

ดวยสถาปตยกรรมแบบไทย และกรุงเทพฯ มีความวุนวายเปน

เสนห มี Night life (ถนนขาวสาร, ยาน RCA) มีตลาดนัดสวน
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จตุจักร แตควรเพิ่มกลยุทธวาแตละสัปดาหจะมีอะไรมาดึงดูด  และควรทําใหกรุงเทพฯเปน Green City 

ดวยโดยใหมีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น มี Shopping Malls เร่ิมต้ังแต MBK ไปบนถนนราชประสงค เปนเมืองท่ี

คาครองชีพตํ่า บริการดี พนักงานยิ้มแยม ของถูก และคงเอกลักษณของคนไทยคือการทักทายดวยการ

ไหวและคําวาสวัสดี 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาแบบใหม (New Development):  

-  ทําพื้นท่ีใหเอื้อตอการมีจิตวิญญาณท่ีสรางสรรค (The place that give innovative spirit)  

-   พื้นท่ีซึ่งเอือ้ตอวิถีชีวติและประสบการณใหมๆ (new lifestyle and experience)  

-   พื้นท่ีซึ่งทําหนาท่ีเปนองคประกอบสําคัญของเมือง (The place that function as an organic 

component of the city) 

-   พื้นท่ีซึ่งคนสามารถอยูอาศัย ทํางาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (The place that you can live + work 

+ have good life)  

สังคมตอจากนี้ไป คนอยากอยูในเมืองท่ีไมตองเปนเมืองหลวง แตจุดไหนก็ไดใหเปนเมือง

สรางสรรค (Creative City) ซึ่งจะเกิดขึ้นไดโดย 

1. ภาครัฐตองสงเสริม แตทุกคนชวยกัน 

2. กรุงเทพฯเปนเมืองสรางสรรคไดโดยไมทําลาย

สิ่งแวดลอม เน่ืองจากอุตสาหกรรมสรางสรรคใช 

Idea 

  เ ป น เ ร่ื อง  ประวั ติ ศ าสตร  +  ศิ ลป ะ  + 

วัฒนธรรม = อัตตลักษณ    

3. การสราง Inspiration นอกจากเคร่ืองมือดาน

เทคโนโลยีแลว เอกชนตองการการเอื้ออํานวยทาง  

กฎระ เบียบ  เพื่ อ ให เ กิดชองทางการพัฒนาได 

Innovative Spirit, Branding, Positioning 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 2/2553 หนาท่ี  12 

การเปน Creative city จะตองมี 

1. Creative Infrastructure 

2. Creative Education  (ท้ังในและนอกกรุงเทพฯ) 

 
- Creative Generation   

- Creative channel, media พื้นท่ีแลกเปล่ียน  

ซึ่งท้ังหมดน้ีจะทําใหเกิดการ แลกเปล่ียนขนาดใหญ เพราะมันไมใชกายภาพ แตเปน S p i r i t 

ทิศทางการสรางทรัพยากรมนุษยตองไมเหมือนเดิม ตองมีจุดมุงหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน ตองหา

วิชาท่ีจะ พัฒนาประเทศ  เพราะฉน้ัน  การสราง Creative   Economy ทรัพยากรมนุษยเปนเร่ืองสําคัญ 

โดยตองสรางระบบเศรษฐกิจใหม บนทรัพยากรเดิม  

3. Creative Society ตองสรางพื้นท่ีเปน Creative Zone ใหมากข้ึน เมืองท่ีมีสุนทรียภาพ ท่ีมี

รสนิยม 

“กรุงเทพฯ” เปนเมืองวัฒนธรรม ประวัติศาสตร สรางสภาพแวดลอมใหมขึ้นมาและเพื่อใหเปนการ

ปลุกกระแสสรางการแขงขัน (Creative contest) ใน 50 พื้นท่ี เขตการปกครอง การบริการมีงานทํา บน

สภาพแวดลอม จัดกิจกรรม การมีสวนรวมของชุมชน มีทรัพยสินทางปญญา หรือทรัพยสินทางทักษะ  

เศรษฐกิจสรางสรรค : ตองสรางงาน สรางอาชีพ และรายได เชน การสรางทีมฟุตบอล จะตองมี 

 -Branding   เคร่ืองหมายการคาท่ีทําใหคนจดจําได 

 -licensing  สรางรายได 

 -Organizing   มีการจัดการทีม 
4. Creative Business & Investment: ตองสรางพื้นท่ี ชวงเวลา หามาตรการสงเสริมการจูงใจ

ใหเขามาลงทุนในกรุงเทพฯ (ถาตองการสรางเมืองหน่ึงใหเปนอะไรตองมีสิ่งจําเปนท่ีตองการสรางน้ัน

ดวย) จึงตองมีการสนับสนุนจากรัฐบาล  

จาก Creative Thailand มาเปน Creative Bangkok ตองใหทุกคนมีทิศทางการเดินไปในทางเดียวกัน 

ความสําเร็จตองดูจากองคประกอบท้ัง 4 สวนน้ี หนวยงานใดตองมีบทบาท/ทําหนาท่ีอะไรบางในการ

ชวยสราง เชื่อมประสาน กําหนดแผนการทํางาน/โครงการรวมกัน หาขอสรุปทําแผนออกมา แลวทําให

แตละยานท่ีจะทําใหเปน Creative Class เปนจุดดึงดูดตอไป 

************************* 
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รายงานการเดินทางเขารวมงานสงเสริมการขาย 

Arabian Travel Market 2010 

ระหวางวันท่ี 3-10 พฤษภาคม 2553 

ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และสํารวจสินคาทางการทองเท่ียว

ราชอาณาจักรฮัชไมต จอรแดน 
 

                                                                                    ศิริวรรณ  สีหาราช
1
  

 

ที่มา 

งานสงเสริมการขาย Arabian Travel Market (ATM 2010) เปนงานสงเสริมการขาย

ดานการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยจัดข้ึนในระหวางวันที่ 4-7 พฤษภาคม 

2553  ณ Dubai International Convention and Exhibition Center สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งการจัด

งานแบงเปน 2 ลักษณะ คือ วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2553 เปดเฉพาะ ผูซื้อและขายธุรกิจทองเที่ยว 

(Buyer/Seller)  สวนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเปนวันสุดทายของการจัดงานน้ันเปดใหผูสนใจ

ทั่วไป (Consumer) สามารถเขาชมงานได 

การจัดงานในป 2553 น้ี 

ถือเปนคร้ังที่ 17 ซึ่งไดรับความสนใจจาก

ผู ปร ะกอบการ ธุร กิจท อง เที่ ย ว เ ข า

รวมงานกวา  2 ,100 ราย  จาก  72 

ประเทศทั่วโลก สําหรับประเทศไทยน้ัน 

เขารวมงาน ATM 2010 เปนคร้ังที่ 11 

โดยไดสํารองพื้นที่การจัดงานขนาด 440 

ตารางเมตร บนคูหาหมายเลข AS310 

และ AS 340 โดยแบงพื้นที่การจัดงาน

ออกเปน  2  สวน  คือ  พื้นที่ ส วนการ

ใหบริการขอมูลขาวสารผานเคาทเตอรบริการ และพื้นที่สําหรับผูประกอบการภาคเอกชนจาก

ประเทศไทยใชเพื่อเจรจาธุรกิจ โดยเวนพื้นที่ตรงกลางเปนทางเดินเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงใหมาก

ข้ึน ในปน้ี มีผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางเขารวมงาน จํานวนทั้งสิ้น 94 

                                                            

1
 ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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หนวยงาน จากธุรกิจโรงแรม บริษัทนําเที่ยว โรงพยาบาลและอ่ืนๆ นอกจากน้ี ททท. ไดจัดกิจกรรม

สาธิตสปา โดย S Medical Spa ใหกับผูสนใจทดลองบริการนวดไทยซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวม

งานเปนอยางมาก 

 

บรรยากาศการจัดงาน 

บรรยากาศการจัดงานโดยรวมน้ัน ไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานโดยเฉพาะวัน  

Consumer Day มีผูเขาชมกวา 2,200 คน และการจัดงานคร้ังน้ีมีผูประกอบการรายใหมเขารวมงาน

เปนคร้ังแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร สายการบิน Turkish Airlines และสายการบิน China Southern 

Airlines  ความพิเศษของการจัดงานในปน้ี คือไดมีการ

แนะนําพื้นที่การจัดงานพิเศษ หรือ “Zone 8”  เพื่อให

เปนพื้นที่สําหรับพักผอนอิริยาบถ พรอมการแสดงบน

เวที ซึ่งถือเปนโอกาสใหผูประกอบการไดประชาสัมพันธ 

และนําเสนอการแสดงที่บงบอกถึงเอกลักษณและ

ศิลปวัฒนธรรมจากประเทศของตนใหกับผูเขารวมงาน

ไดรับชม โดยมีการจองชวงเวลาทําการแสดงลวงหนา

เต็มทั้ง 4 วัน จาก 15 ประเทศ  

การออกคูหาของผูประกอบการจากแตละประเทศน้ัน เปนการนําเสนอสินคาและ

บริการทางการทองเที่ยวใหมๆเขาสูตลาด พรอมทั้งใชโอกาสน้ีเพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาของ

ตลาดอุตสาหกรรมทองเที่ยวโลก ทั้งจากประเทศที่เปนประเทศคูคา และประเทศคูแขง ตัวอยางเชน 

 Royal Jet จาก Abu Dhabi ซึ่งเปนบริษัทใหเชาเคร่ืองบินสวนตัวพรอมบริการระดับ  

5 ดาว (luxury flight service)ใชโอกาสในการเขารวมงาน ATM 2010 เพื่อฉลองการ

ครบรอบ 7 ปของบริษัท โดย launch แคมเปญ “100 Club” ซึ่งถือเปน CSR Program 

ผาน message การใหบริการที่เปนเลิศไปพรอมกับการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมสายการบิน Qatar Airways เปดตัวเสนทางบินใหมในป 2553 สู 7 เมือง

หลัก ไดแก Bangalore, Copenhagen, Ankara, Tokyo, Barcelona, Sao Paulo และ 

Buenos Aires เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของสายการบิน และเปนหน่ึงใน 

airline’s strategy ในการพัฒนาไปสูการเปนผูนําในอุตสาหกรรมการบิน ปจจุบัน Qatar 

Airways ทําการบินสู 86 เมือง และจะเพิ่มเปน 120 เมืองภายในป 2556  

 สายการบิน Turkish Airways ใชประโยชนจากวัน Consumer Day ในการแถลงถึงการ

เซ็นสัญญาใหการสนับสนุนทีมฟุตบอล Manchester United เปนระยะเวลา  
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3 ปคร่ึง เชนเดียวกับการเซ็นสัญญาเปนผูสนับสนุนหลักอยางเปนทางการ (Official 

Sponsor) ใหกับทีมสโมสรฟุตบอล Barcelona เปนระยะเวลา 3 ป 

 Jakarta Tourism and Culture Office อินโดนีเซีย ใหความสําคัญกับตลาดนักทองเที่ยว

ตะวันออกกลางเชนเดียวกับประเทศไทย โดยการเขารวมงานในคร้ังน้ีคาดหวังการ

ทําตลาดนักทองเที่ยวตะวันออกกลางใหเดินทางไปทองเที่ยวยังอินโดนีเซียเพิ่มข้ึน 

โดยตั้งเปาหมายไวที่ 1.5 ลานคน (เฉพาะจาการตา) และ 7 ลานคนเดินทางสูทั้ง

ประเทศ ภายในป 2553 

 Korea National Tourism Organization ยืนยันการเขารวมงานในปหนา โดยคาดหวังที่

จะเขาถึง consumer จากตลาดตะวันออกกลางใหมากข้ึน 

 Singapore แนะนํา campaign ใหม จากเดิม “Uniquely Singapore” เปน “Your 

Singapore” เนนประสบการณ

ทองเที่ยวแบบหลากหลายที่สามารถ

เลือกให เหมาะกับความชอบของ

นักทองเที่ยวแตละราย  สิงคโปร

เล็งเห็นโอกาสตลาดนักทองเที่ยว 

ตะวันออกกลางเชนเดียวกัน จาก

สถิติ ในป 2552 นักทองเที่ยวจาก

ตะวันออกกลางเดินทางสูสิงคโปร 

จํานวน 117,000 คน เพิ่มข้ึนจากป 

2551 ประมาณ 2.7 % 

 Malaysia เพื่อนบานของประเทศไทย นําเสนอจุดหมายปลายทางใหม หรือ  New 

Destination สูตลาดนักทองเที่ยวตะวันออกกลาง ไดแก มะละกาและปนัง ซึ่ง UNESCO 

ไดประกาศใหเปนมรดกโลกแหงใหม 

 Philippines ไดรับรางวัล New Frontiers จากเวที ATM 2010 ในฐานะประเทศที่มีการ

จัดการดานการทองเที่ยวดีเดน เพื่อฟนฟูแหลงทองเที่ยวภายหลังประสบปญหา   

ภัยธรรมชาติไตฝุน Ketsana ที่พัดเขาถลมฟลิปปนสในเดือนกันยายน 2552 

 ในขณะที่เจาบาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส นําเสนอโครงการ Mega Project “Dubailand” 

ซึ่งใชเงินลงทุนมหาศาลเพื่อใหเปนสินคาทางการทองเที่ยวแหงใหม Dubailand น้ัน 

เปนการนําเอา สวนสนุก แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สปา โรงแรมและรีสอรท 

สปอรตคอมเพล็กซ และความบันเทิงในหลายรูปแบบมารวมไวในที่เดียว ภายใต

โครงการ “Dubailand”  
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ตะวันออกกลางวันนี้ 

ประเทศในกลุมตะวันออกกลาง ซึ่งไดแก อิหราน จอรแดน คูเวต เลบานอน โมร็อคโค 

โ อ ม า น  บ า ห เ ร น   ก า ต า ร 

ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย สหรัฐอาหรับ   

เอมิเรตส และเยเมน  ปจจุบันประเทศ

เหลาน้ีใหความสําคัญกับอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวมากข้ึน เห็นไดจากการเขา

รวมงาน ATM 2010 และนําเสนอ

สินคาทางการทองเที่ยวที่หลากหลาย 

นอกจากน้ัน จํานวนนักทองเที่ยวจาก

ทั่วโลกที่เดินทางสูภูมิภาคตะวันออก

กลางมี จํ านวน เพิ่ มมาก ข้ึน  ห รือ

แมกระทั่งการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวภายในภูมิภาคมีอัตราเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน ปจจุบันภาครัฐ

สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางจริงจังเพราะเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็ว

ที่สุด โดยมีการคาดหมายจาก WTO วาภายในอีก 15 ปจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมายังตะวันออก

กลางมากถึง 68.5 ลานคน 

การเติบโตหน่ึงที่เห็นไดชัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวของภูมิภาค คือการเติบโตของอุตสาหกรรมการ

บินที่ถูกพัฒนาใหมีความทันสมัยและมีศักยภาพสูง ซึ่งสงผลให 

traffic flow ของ  ผูโดยสารระหวางประเทศ international 

passenger  ในภูมิภาคตะวันออกกลางดียิ่งข้ึน   จากรายงาน

สถิติของ IATA  (กุมภาพันธ,2553) พบวา อัตราการเติบโต
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ของผูโดยสารระหวางประเทศในภูมิภาค month-on-month คิดเปน 25.8% และ year-on-year คิด

เปน 24.5 % และเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบพบวา ภูมิภาคตะวันออกกลางมี

อัตราการเติบโตสูงกวาภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก คือ month-on-month growth คิดเปน 9.5 % และ year-

on-year growth คิดเปน 7.9%  นอกจากน้ี รายงานตัวเลขผูโดยสารเฉพาะสนามบินดูไบ ในป 2552 

มีผูโดยสารจํานวน 40.9 ลานคน เพิ่มข้ึน 9.2% ซึ่งยังคงรักษาตําแหนงสนามบินที่มีการเติบโตเร็ว

ที่สุดในโลกไวได และคาดวาในป 2553 จะมีผูโดยสารจํานวนกวา 46 ลานคน เพิ่มข้ึน 13.6 % 

(Arabian Travel Market Magazine,2003) 

หลายประเทศในภูมิภาคมีการปรับตัวเพื่อใหมีความพรอมในการรองรับอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว ซาอุดิอาระเบียตั้งเปานักทองเที่ยวไวที่ 30 ลานคน ภายในป 2557 โดยมีการลงทุนสราง

โรงแรมขนาดใหญหลายแหงเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวเชิงศาสนา กาตาร 

เตรียมความพรอมดวยการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคดวยโครงการขนาดใหญ เชน โครงการ

สรางสนามบินโดฮาหใหม และโครงการสะพานมิตรภาพเช่ือมระหวางกาตาร และ บาเรนห  ในขณะท่ี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสวางตําแหนงการเปน tourism hub เตรียมการเปดหองพักเพิ่มเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยวกวา 53,000 หอง และคาดหวังนักทองเที่ยว จํานวน 10.4 ลานคน ภายในป 2557  

           สายการบิน Emirates Airline คืออีกหน่ึงตัวอยางที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนา

ดูไบ หรือ Dubai Strategic Plan 2015 เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเติบโต

ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยทั่วไปแลว เปนที่ทราบกันดีวารายไดของ

ประเทศน้ันไดจากการพึ่งพาการสงออกนํ้ามันเปนหลัก แตรัฐบาลเล็งเห็นวาใน 

ระยะยาวจําเปนตองสรางอุตสาหกรรมอื่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคตอยางยั่งยืน Dubai Strategic Plan จึงถูกกําหนดข้ึนสําหรับยุค post-oil 

era เพื่อใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทองเที่ยวในอนาคต โดยใหดูไบ

เปน Business Hub (รวมถึง trade/fair/conference) และ Abu Dhabi เปน Cultural Tourism Center 

เชนเดียวกับการเปนศูนยกลางทางการเงิน เทคโนโลยี การใหบริการ และการคมนาคม ปจจุบัน 

Emirates Airlines สั่งนําเขาเคร่ืองบินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน จํานวน 118 ลํา ในจํานวนน้ี 55 

ลําเปนเคร่ืองบิน Airbus A380 และ อีก 43 ลํา เปนเคร่ืองบินรุน Boeing 777 และแนนอนวา 

Emirates Airline ไดกลายเปนลูกคาคนสําคัญของ

ทั้ง Boeing และ Airbus เปนที่เรียบรอยแลว 
จอรแดน คือประเทศตัวอยางที่มีการ

ปรับตัวดานการทองเที่ยวไดอยางดี เน่ืองจาก

ความพรอมดานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง Petra ซึ่งไดรับการประกาศจาก 
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UNESCO ใหเปน World Heritage Site และไดรับการโหวตใหเปน Seven Wonders of the World 

จอรแดนมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศ 6 ลานคน และเพิ่มข้ึนประมาณ 7 % ในแตละป รายได

จากการทองเที่ยว 2.3 พันลานดอลลารสหรัฐ และมีการจางงานมากกวา 44,000 คน นอกจากน้ัน

ภาครัฐยังมีโครงการขยายสนามบิน Queen Alia เพื่อรองรับผูโดยสารที่เพิ่มข้ึนในแตละป รวมถึงการ

สรางโรงแรม สวนสาธารณะ สวนสนุก รีสอรท พิพิธภัณฑ โครงการกอสรางรางรถไฟทั่วทั้ง

ประเทศภายในป 2556 ทั้งน้ีจอรแดนยังคงเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีเปนจุดขาย

สําคัญของประเทศ 

 นอกเหนือไปจากที่กลาวมาแลวขางตน หลายประเทศในตะวันออกกลางไดมีการลงทุนใน

โครงการเมกะโปรเจ็กตสําคัญๆดานการทองเที่ยว ที่เรียกวา Tourism Projects in the Pipeline for the 

Middle East โดยสรุปไดดังน้ี 

 คูเวต โครงการ “Madinat Al Hareer” (City of Silk) 

มูลคาโครงการ : US$ 77 billion ครอบคลุมพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร ประกอบ

ไปดวยระบบสาธารณูปโภคใหมเชน รถไฟฟา อาคารที่อยูอาศัย โรงแรม สปา 

สวนสาธารณะ  
เจาของโครงการ คือ Kuwait Ministry of Public Work คาดวาจะใชเวลากอสราง 

ใหแลวสร็จทั้งหมดประมาณ 25 ป  

 บาเรนห โครงการ “Diyar Al Muharraq”  

มูลคาโครงการ : US$ 3.2 billion ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร ประกอบไป

ดวยอาคารที่อยูอาศัยกวา 30,000 ยูนิต โรงแรมระดับ 5 ดาว Shopping Mall และ

ศูนยธุรกิจ โครงการไดรับการสนับสนุนจาก Kuwait Finance House 

 กาตาร โครงการ “Lusail”  

ครอบคลุมพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวย โรงแรม วิลลา อพารทเมนต 

อาคารสํานักงานใหเชา มารีนา 2 แหง แหลงบันเทิง สนามกอลฟ 2 สนาม 

โรงเรียน 22 แหง สวนสาธารณะ สุเหรา โรงพยาบาล ระบบรถไฟเช่ือมกับ New 

Doha Rail Network โครงการทั้งหมดมีขีดความสามารถในการรองรับประมาณ 

200,000 คน   

 ซาอุดิอาระเบีย โครงการ “King Abdullah Economic City”  

มูลคาโครงการ : US$ 93 billion ครอบคลุมพื้นที่ 168 ตารางกิโลเมตรริมทะเล 

red sea ประกอบไปดวยทาเรือ นิคมอุตสาหกรรม ศูนยธุรกิจ อพารทเมนต 

150,000 ยูนิตศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยสําหรับ 18,000 คน โรงแรมและ     

รีสอรทริมทะเล คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2573 
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 โอมาน โครงการ “Al Madina A’Zarqa” (Blue City) 

มูลคาโครงการ : US$ 20 billion ประกอบไปดวย โรงแรมระดับ 5 ดาว รีสอรท 

สปา ภัตตาคาร พิพิธภัณฑ โรงภาพยนตร อาคารที่อยูอาศัย 1,000 ยูนิต สนาม

กอลฟ โรงพยาบาล  สปอรตคอมเพล็กซ  เจาของโครงการ คือ  Al-Sawadi 

Investment & Tourism Company 

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โครงการ “Yas Island” 

มูลคาโครงการ : US$ 38.3 billion ประกอบไปดวย โรงแรม 7 แหง มารีนา อาคาร

ที่อยูอาศัย อาคารใหเชา โรงละครสัตว และ Ferrari Theme park ซึ่งจะเปดใหบริการ

ปลายป 2553  

 จอรแดน โครงการ “Marsa Zayed” 

มูลคาโครงการ : US$ 10 billion 

ครอบคลุมพื้นที่ 3.2 ตารางกิโลเมตรใน

เขต Aqaba ทางตอนใตของจอรแดน 

ประกอบไปดวย อาคารที่อยูอาศัยริมนํ้า 

โรงแรม มารีนา สวนสาธารณะ แหลง

บันเทิง และ ศูนยธุรกิจการเงิน  

จากการประมวลขอมูลทั้งหมดขางตน คาดหมาย

ไดวาในอนาคตอันใกลน้ี positioning ของภูมิภาคตะวันออก

กลางจะไมใชเพียงแคประเทศผูคานํ้ามันรายใหญของโลกอีก

ตอไป แตพรอมที่จะเปนผูนําและผูแขงขันในอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ  

โอกาสของ Medical Tourism ในตลาดตะวันออกกลาง 
ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางกําลังหันไปพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการ

ทองเที่ยวอยางเต็มที่  แตในประเทศเหลาน้ีกลับมีขอจํากัดในการพัฒนาดานสาธารณสุขให

ตอบสนองความตองการของประชากรในภูมิภาคไดไมเต็มที่นัก จึงเปนโอกาสใหหลายประเทศ

โดยเฉพาะในเอเชีย ไมวาจะเปน สิงคโปร อินเดีย เกาหลีใต รวมทั้งประเทศไทย มองเห็นชองทางใน

การทําการตลาดสําหรับกลุม Medical Tourism ซึ่งยังคงมีแนวโนมการเติบโตที่ดี จากรายงานของ

เว็บไซต www.biomedme.com (2010) พบวา กลุมประเทศความรวมมืออาวอาหรับ (Gulf 

Cooperation Council : GCC) ซึ่งไดแก บาหเรน  คูเวต กาตาร โอมาน ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส มีการใชจายเพื่อการรักษาสุขภาพเปนจํานวน 12 พันลานดอลลาร และมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนเปน 60 พันลานดอลลาร ในอีก 5 ปขางหนา ถึงแมวาในปจจุบันการรักษาพยาบาลในกลุม

ประเทศเหลาน้ีไดมีการพัฒนามากข้ึนกวาในอดีต แตประชากรในภูมิภาคยังคงคาดหวังมาตรฐาน
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การรักษาและการดูแลจากเจาหนาที่ดานสาธารณสุขของรัฐมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน สงผลให

ประชากรยังคงนิยมเดินทางออกนอกประเทศเพื่อการรักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส จากการสํารวจพบวา 70% นิยมเดินทางออกนอกประเทศหากเกิดกรณี

การเจ็บปวย นอกเหนือจากน้ี อีกหน่ึงปจจัยที่เอื้อตอการทําตลาด Medical Tourism ในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง คือ จํานวนประชากรกลุมประเทศ GCC ปจจุบันมีจํานวน 35 ลานคน และไดมีการ

คาดการณวาจะเพิ่มข้ึน 3 % ในป 2558 ซึ่งหมายถึงในป 2568 ประชากรของกลุมประเทศ GCC 

จะมีจํานวนเปน 2 เทาของปจจุบันคือ 70 ลานคน หากภาครัฐยังไมสามารถพัฒนาระบบการ

รักษาพยาบาลในภูมิภาคน้ีใหสามารถตอบสนองความตองการไดแลว โอกาสท่ีประชากรจะเดินทาง

ออกนอกประเทศเพื่อการรักษาพยาบาลยังคงมีตอไป และน่ันหมายถึงโอกาสในการดึงนักทองเที่ยว

จากตลาดน้ีไดอยางตอเน่ือง แตทั้งน้ี เน่ืองจากประชากรในกลุมประเทศตะวันออกกลางมีขอจํากัด

ดานระเบียบวิธีปฏิบัติในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีความออนไหวเปนอยางยิ่ง นอกเหนือไปจากการ

ใหบริการที่ดีบวกความคุมคาเงินที่ไทยนําเสนอในตลาดน้ีแลวน้ัน ควรทําความเขาใจถึงประเพณีและ

วัฒนธรรมของตลาดใหชัดเจน  เพราะหากสามารถเขาถึงขอจํากัดตางๆไดแลวน้ัน ประเทศไทยจะ

สามารถสงมอบบริการที่เปนเลิศพรอมกับคุณคาทางจิตใจ เพื่อใหรักษาตลาด medical tourism จาก

กลุมประเทศตะวันออกกลางไดอยางยาวนาน. 

 

 

****************************** 
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การพัฒนากลยุทธการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ 

ของประเทศไทย  (ตอนท่ี 3) 

 

ภูริวัจน เดชอุม
1
 

 

การดําเนินการเสนอขอเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติ 

 

 การดําเนินการเพื่อเสนอขอเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติประกอบดวยกิจกรรม    

การดําเนินงานเปนลําดับข้ันตอนซึ่งตองอาศัยการวางแผนเชิงอยางเปนระบบเพื่อใหสะทอนภาพ

ความพรอมและศักยภาพของประเทศผูเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมเปนสําคัญ  และจะมีสวน

ชวยโนมนาวใหคณะกรรมการตัดสินหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการคัดเลือกเกิดความเช่ือมั่นวา 

ประเทศไทยมีศักยภาพเหนือกวาประเทศอื่น ๆ อยางแทจริง ดังน้ัน ผูเขียนจึงไดรวบรวมกิจกรรม

และกระบวนการดําเนินงานแตละข้ันตอน ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากประสบการณการทํางานโดยตรงของ

ผูเขียนและการคนควาเพิ่มเติมจากการสัมภาษณผูมีประสบการณในธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ

โดยตรง จึงสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

ขั้นตอน กระบวนการที่เก่ียวของ 

1 .  ก า ร จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น  ห รื อ

คณะกรรมการโครงการเสนอขอเปน

เจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ 

- ส ร ร ห า บุ ค ล า ก ร ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า รณ แ ล ะ

ความสามารถในการจัดประชุมนานาชาติ 

- สรรหาบุคลากรฝายสนับสนุนหลักที่เก่ียวของ 

ไดแก ผูแทนจากผูบริหารโครงการจัดประชุม  

มืออาชีพ  (PCO) ผูแทนจากสถานที่จัดประชุม 

ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่ ใหการสนับสนุน

ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ ผูแทนจากสาย  

การบินหลัก 

- กําหนดทิศทางในการทํางาน 

2. การวิเคราะหเกณฑการตัดสินคัดเลือก - วิเคราะหและทําความเขาใจเกณฑการตัดสิน

คัดเลือก 

- วิ เคราะหและทําความเขา ใจรายละเอียดใน

ขอกําหนดหรือกระบวนการดําเนินงานมาตรฐาน 

(Standard Operating Procedure) 

- ทําความเขาใจกระบวนการลงคะแนนเสียงและวาง

กลยุทธการหาฐานเสียง 

                                                 
1 อาจารยประจําภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ขั้นตอน กระบวนการที่เก่ียวของ 

3. การศึกษาวิจัยภูมิหลังและจัดเตรียม

โครงรางการประชุมนานาชาติ 

- ศึกษาผลการดําเนินของการประชุมคร้ังที่ผานมา

- ศึกษากลุม เปาหมายของการประชุม  ไดแก 

ผู เขารวมการประชุม ผูแสดงงานนิทรรศการ 

ผูสนับสนุนการจัดงาน 

- กําหนดรูปแบบและลักษณะงานใหสอดคลองกับ

ขอกําหนด 

- กําหนดลักษณะพิ เศษตาง  ๆ  ที่สรางความ  

โดดเดนหรือความแปลกใหมใหกับงาน 

4. การเช่ือมโยงการวิเคราะห SWOT กับ

เกณฑการตัดสิน 

- ผนึกการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกให

เปน SWOT (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย

คุกคาม) ของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับ

ประเทศคูแขงอื่น ๆ 

- เ ช่ือมโยงผลการวิ เคราะหที่ ได เขา กับเกณฑ  

การตัดสินคัดเลือก เพื่อใชเปนขอมูลที่มีนํ้าหนักและ

สนับสนุนการนําเสนอตอที่ประชุม 

5. การเลือกสถานที่จัดประชุม - วิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของสถานที่จัดประชุม

- ตัดสินใจเลือกสถานที่จัดประชุมที่สอดคลองกับ

เกณฑการตัดสิน รูปแบบและลักษณะการจัดประชุม

- หาวิธีการปดจุดดอยของสถานที่จัดประชุม 

6.  การจัด เตรียมแผนการดํา เ นินงาน

ทั้งหมด 

- กําหนดกรอบในการดําเนินงานเสนอขอเปน

เจ าภาพจัดการประชุม  ได แก  ภาระงานยอย 

ระยะเวลา และทรัพยากรที่ตองใช 

- มอบหมายหนาที่ และความรับผิดชอบของ

คณะทํางานอยางชัดเจน และวางระบบการควบคุม

ติดตามอยางชัดเจน 

7. การจัดเตรียมงบประมาณที่ใชในการ

ดําเนินการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการ

ประชุม 

- กําหนดงบประมาณที่ตองใชสําหรับกิจกรรม  

ตาง ๆ 

- จัดหาแหลงเงินทุน ไดแก หนวยงานภาครัฐ สาย

การบิน ผูประกอบการหลักที่เปนผูสนับสนุน 

8. การจัดเตรียมงบประมาณที่ใชในการ

ดําเนินการจัดประชุมนานาชาติทั้งหมด 

- วางแผนงบประมาณที่ตองใชสําหรับการดําเนิน

กิจกรรมการจัดประชุมนานาชาติในภาพรวม 

- พิจารณาแหลงเงินทุนตาง ๆ 
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ขั้นตอน กระบวนการที่เก่ียวของ 

9. การสรรหาผูสนับสนุนการจัดประชุมใน

ดานตาง ๆ 

- สรรหาผูสนับสนุนในระดับนานาชาติซึ่งมีช่ือเสียง

ห รื อ อิ ท ธิพล ใ นก า รสร า ง คว าม เ ชื่ อ มั่ น ต อ

คณะกรรมการตัดสิน 

- สรรหาที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญในการจัด

ปร ะ ชุ มน านาช าติ แ ล ะมี ส ายสั มพั นธ ที่ ดี กั บ

คณะกรรมการตัดสิน 

- ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เชน สํานัก

นายกรัฐมนตรี  ( รัฐบาล) การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย สํานักสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ  เปนตน เพื่อชวยจัดทําขอเสนอการขอ

เป น เ จ า ภ าพจั ดก ารปร ะ ชุมนานาช า ติ  ( Bid 

Document) 

- ประสานงานกับสายการบินหลักเพื่อมอบสวน

พิ เศษสําหรับผู เดินทางเข ามารวมประชุม ใน  

ประเทศไทย 

10. การจัดเตรียมสื่อสําหรับนําเสนอดวย

วาจาตอที่ประชุม  
- ออกแบบโลโกหรือสัญลักษณของการประชุม

นานาชาติที่จะจัดข้ึนในประเทศไทยอยางพิถีพิถัน 

- จัดทําสื่อตาง ๆ สําหรับนําเสนอดวยวาจาตอที่

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 

- จัดทําขอเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุม

นานาชาติ (Bid Document) อยางพิถีพิถัน 

- จัดทําสื่อสนับสนุนอื่น ๆ ที่จําเปน เชน บอรด

นิทรรศการขนาดยอม เอกสารประกอบ ตัวอยาง

ของที่ระลึก เปนตน 

- จัดสงขอเสนอการขอเปนเจาภาพจัดการประชุม

นานาชาติ 

- สรรหาบุคลากรที่มีความรอบรูในรายละเอียด

เก่ียวกับการจัดประชุมและมีความสามารถในการ

นําเสนอเปนอยางดี 

- ซักซอมการนําเสนอและตอบคําถามตาง ๆ กอน

การ นํ า เ สนอจ ริ งต อคณะกรรมการตั ดสิ น 

โดย เฉพาะประ เด็ นอ อน ไหวตอสถานการณ

ภายในประเทศไทย 
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ขั้นตอน กระบวนการที่เก่ียวของ 

1 1 .  ก า ร จั ด เ ต รี ย ม ก า ร รั บ ร อ ง

คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก 

- เลือกสถานที่ รับรองที่มีความสะดวกตอการ

เดินทาง การพักแรม และการจัดเลี้ยงรับรอง 

- จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีความเหมาะสม 

และมีลักษณะสอดคลอง กับภาพลักษณของ 

ประเทศไทย  

- จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณใหมีความพรอมในการ  

ใชงาน 
1 2 .  ก า ร นํ า เ ส น อ ต อ ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก 

- จัดเตรียมคณะผูนําเสนอดวยจํานวนที่เหมาะสม

และจําเปนตอการนําเสนอ 

- นําเสนอขอมูลตาง ๆ ที่เปนจุดขายหลัก (Unique 

Selling Point) ของประเทศไทยตอคณะกรรมการ

ตัดสินคัดเลือก 

- ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินฯ  ขอขอมูล

เพิ่มเติม ให รีบดําเนินการจัดสงอยางเรงดวน

ภายหลังการนําเสนอทันที 

13. การตรวจสอบหรือเยี่ยมชมสถานที่จัด

ประชุม 

- วางแผนการตรวจสอบและเ ย่ียมชมสถานที่  

ตาง ๆ ของคณะกรรมการตัดสิน 

- จัดการตอนรับและกิจกรรมรับรองตาง ๆ ที่เปน

จุดขายหลัก ๆ โดยหนวยงานผูเสนอขอเปนเจาภาพ

จัดการประชุมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

14. การลงคะแนนเสียงและประกาศผลการ

คัดเลือกเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ 

- ดําเนินการหาเสียงและสรางฐานเสียงลวงหนา

กอนการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมอยาง

นอย 2 – 3 ป โดยเฉพาะการตัดสินคัดเลือกดวย

การลงคะแนนเสียงโดยสมาชิกทั่วโลก 

- ขอโอกาสเขาพบคณะกรรมการตัดสินอยางไมเปน

ทางการเพื่อใหขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติมหรือเสนอสิทธิ

ประโยชนเปนพิเศษเฉพาะคณะกรรมการตัดสิน 

รวมถึงคณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือ

สมาคมระดับนานาชาติดวย 

- คณะกรรมการตัดสินหรือสมาชิกทั่ว โลกจะ

ลงคะแนนเสียงและประกาศผลการตัดสินคัดเลือก 

โดยแจงใหประเทศสมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกเปน

เจาภาพทราบตอไป 
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ขั้นตอน กระบวนการที่เก่ียวของ 

15. การดําเนินการภายหลังการประกาศ

ผลการคัดเลือกเจาภาพจัดการประชุม

นานาชาติ 

- สงจดหมายขอบคุณยังทุกฝายที่เก่ียวของกับการ

พิจารณาตัดสินหรือผูที่สนับสนุนการเสนอขอเปน

เจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในคร้ังน้ี 

- แสดงความมั่นใจในความพรอมและศักยภาพดาน

ตาง ๆ ของประเทศไทยตอการเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมนานาชาติที่จะมาถึงในไมชาน้ี 

- ประเมินผลการดําเนินงานที่ผาน 

 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก “Bidding for a Congress”.  2552.  เขาถึงไดจาก www.iapco.com  เ 
วันที่ 2 กันยายน 2552) 

   
 จะเห็นไดวา การเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในแตละคร้ัง มีรายละเอียดที่

ตองดําเนินการมากมายซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถและงบประมาณในการ

ดําเนินงานอยางเพียงพอ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สําคัญ คือ การไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพ

จัดการประชุม นอกจากน้ี ข้ันตอนและกิจกรรมตาง ๆ ที่กลาวถึงในขางตน ยังสามารถสรุปออกมา

เปนแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนโดยอาศัยแผนกําหนดเวลาในรูปแบบ “Gantt Chart”
2
 

และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเง่ือนไขหรือสถานการณที่แตกตางกันออกไป ดังน้ัน โอกาสที่จะไดรับ

การคัดเลือกจึงข้ึนอยูกับการประเมินสถานการณและการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินงานอีก

ดวย 

 

ปจจัยสําคัญในการดําเนินการเสนอขอเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติ 

 

 เพื่อใหหนวยงานหรือสมาคมในประเทศไทยบรรลุเปาหมายที่สําคัญของการเสนอขอเปน

เจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ น่ันคือ “การไดรับ

การคัดเลือกเปนเจาภาพการจัดประชุม” หรือ 

“ชนะการประมูลสิทธ์ิ” ซึ่งนอกเหนือจากการ

เตรียมการในสวนของแผนการดําเนินงานปลีกยอย

ดังที่กลาวมาแลวในขางตนน้ัน ยังสามารถสรุปเปน

ปจจัยสําคัญที่หนวยงานผูเสนอขอเปนเจาภาพการ

จัดประ ชุมนานาชาติควรใส ใจ เปนพิ เศษอีก  3 

ประการหลัก คือ 
 

                                                 
2
 การใชแผนกําหนดเวลารูปแบบ Gantt Chart สามารถประยุกตใชไดจากโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม

เฉพาะที่เรียกวา Microsoft Project Management  ซึ่งมีความสะดวกในการทํางานมาก  
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1. การศึกษาคนควาที่มีความสมบูรณ (Perfect Research) 

 

การศึกษาคนควาที่มีความสมบูรณประกอบไปดวยมิติที่สําคัญ คือ การวิ เคราะห

สถานการณภายนอก (External Scan) ที่สงผลกระทบโดยตรงตอการจัดประชุม การวิเคราะห

ศักยภาพของประเทศไทยเพื่อเฟนหาขอไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) และการ

วิเคราะหประเทศที่เปนคูแขง (Competitor Analysis) ซึ่งการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพน้ัน ตองอาศัย

แหลงขอมูลที่ครบถวนของเน้ือหาและนาเช่ือถือได ประกอบกับความสามารถและประสบการณของ  

ผูวิเคราะห ในปจจุบัน แหลงขอมูลสําคัญที่ใชประกอบการวิเคราะห ไดแก หนวยงานหรือสมาคม

ระดับนานาชาติ หนวยงานหรือสมาคมที่เก่ียวของกับธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ
3
 การเขารวม

กิจกรรมสงเสริมการตลาดในระดับนานาชาติ การพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการบริหารหนวยงาน

หรือสมาคมระดับนานาชาติ  รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นกับผูประกอบการ                  

ในอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เมื่อไดขอมูลครบถวนทุกมิติ ผูวิเคราะหจะตองนําเครื่องมือที่

เช่ือถือไดมาประมวลผล โดยมากมักจะนํามาผนึกเขากันเปน “SWOT” หรือ “การวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม” ประกอบกับการระดมความคิดเห็นจากผูมีประสบการณหรือ

ผูเช่ียวชาญ และสรุปออกมาเปนรายงานการคนควาซึ่งมีเน้ือหาที่แสดงถึงจุดขายที่มีความโดดเดน

ของประเทศไทย (Unique Selling Point) และยากตอการลอกเลียนแบบของคูแขง (Hard to Copy)   

โดยรายงานการคนควาน้ีจะปรากฏในสวนตนของเอกสารขอเสนอการเปนเจาภาพจัดการประชุม

นานาชาติ (Bid Book) เสมอ  

 

2. ขอเสนอการเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติที่มีความชัดเจน (Perfect Bid 

Proposal) 

 

การเตรียมขอเสนอการเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมนานาชาติ (Bid Proposal) ถือเปนสวนที่สําคัญ

ที่สุดในข้ันตอนการจัดทําสื่อเพื่อนําเสนอดวยวาจาตอที่

ประชุมคณะกรรมการตัดสินคัดเลือก โดยจะตอง

ประกอบไปดวยเน้ือหาสาระที่จําเปนครอบคลุมหัวขอที่

คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกกําหนด รวมไปถึงตอง

ระบุเง่ือนไขใหครบถวน รูปแบบของขอเสนอสวนใหญมัก

ไมกําหนดรูปแบบที่ตายตัว โดยทั่วไปมีลักษณะเปน

รูปเลมขนาด A4 มีจํานวนหนามากหรือนอยข้ึนอยูกับ

รายละเอียดที่ตองการนําเสนอ และผลิตรูปเลมดวย

กระดาษที่มีคุณภาพสูงภายใตการออกแบบที่พิถีพิถัน

                                                 
3
 หนวยงานหรือสมาคมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ เชน สมาคมสงเสริมการประชุมระหวาง

ประเทศ (ICCA) สมาคมสงเสริมการประชุมกลุมประเทศเอเชีย (AACVB) สหภาพสมาคมนานาชาติ (UIA) สมาคม 

Society of Incentive Travel Executive เปนตน 



 
 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 2/2553 หนาท่ี  7 

อยางมาก นอกจากน้ี การจัดทําขอเสนอมักจัดทําออกมา 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนไฟลขอมูล

ที่มีความละเอียดต่ําใชสําหรับสงใหคณะกรรมการตัดสินพิจารณาลวงหนาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินมีเวลาในการศึกษาและพิจารณาอยางเพียงพอ สวนลักษณะที่สองมี

ลักษณะเปนรูปเลมสําหรับแจกคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกและคณะกรรมการบริหารหนวยงาน

หรือสมาคมระดับนานาชาติในวันที่นําเสนอตอที่ประชุมอยางเปนทางการ ในปจจุบัน การจัดทํา

ขอเสนอไมใชเร่ืองยุงยากเหมือนเชนในอดีต เน่ืองจากสํานักสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องคการมหาชน) มีนโยบายใหความชวยเหลือหนวยงานหรือสมาคมในประเทศไทยท่ีประสงคจะ

เสนอขอเปนเจาภาพการจัดประชุมนานาชาติในการจัดทําเน้ือหาและผลิตรูปเลมของขอเสนอทั้งหมด 

ทั้งน้ี เน้ือหาภายในขอเสนอประกอบดวย 8 หัวขอหลัก ดังน้ี 

 

2.1    สารต อน รับห รือ เ ชิญชวนของ

ผู เ ก่ียวของหรือผูสนับสนุนการจัด

ประชุมนานาชาติหลัก ๆ ที่สําคัญ เชน 

สมาคมท่ีเสนอขอเปนเจาภาพ รัฐบาล 

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน)     

สายการบินแหงชาติ เปนตน 

 

2.2    ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ

ประสบการณที่โดดเดนของประเทศ

ไทยและหนวยงานที่ เ สนอขอ เปน

เจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ 

 

 

2.3 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศไทย 

 

2.4 ขอมูลเก่ียวกับการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ไดแก สถานที่จัดประชุม สถานที่

พักแรม การเดินทางมาสูประเทศไทยและการคมนาคมขนสงภายในประเทศ จุดเดนทางดาน

วัฒนธรรมและประเพณี และการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 

2.5 กําหนดการและโปรแกรมการจัดประชุมนานาชาติ (Proposed Scientific Program) และ

กิจกรรมเชิงสังคม (Social Events) รูปแบบตาง ๆ 

 

2.6 โปรแกรมการเดินทางและทองเที่ยว ไดแก โปรแกรมการเดินทางและทองเที่ยวกอน/

หลังการประชุม โปรแกรมการเดินทางและทองเที่ยวอภินันทนาการ และโปรแกรมการเดินทางและ

ทองเที่ยวสําหรับผูติดตาม  
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2.7 รายการพิเศษอื่น ๆ ที่ทําใหการจัดประชุมนานาชาติในคร้ังน้ีมีความโดดเดนมากกวา

การประชุมทุกคร้ังที่ผานมา 

 

2.8 งบประมาณในการดําเนินการจัดประชุมและเงื่อนไขที่เก่ียวของทั้งหมด 

 

 นอกจากน้ี ยังควรใหความสําคัญเปนพิเศษกับการออกแบบรูปเลมของขอเสนอหรือการ

จัดวางเนื้อหา (Layout) ภายในเลมดวยการสรางสรรคลวดลาย (Graphic) ภาพประกอบ (Pictures) 

รูปแบบอักษร (Font) ที่โดดเดนและสะทอนภาพลักษณของประเทศไทยในฐานะเจาภาพการจัดประชุม

นานาชาติไดอยางชัดเจน  

 

3. ผูนําเสนอที่มีความโดดเดน (Outstanding Presenter) 

 

ผูนําเสนอของประเทศที่เสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจของ

คณะกรรมการตัดสินอยางมาก โดย

สวนใหญ ผูนําเสนอมักจะมีจํานวนไม

เกิน 3 – 4 คน และเปนการนําเสนอ

ดวยวาจาโดยใชสื่ออื่น ๆ ประกอบ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ัน การ

คัดเลือกผูนําเสนอจึงตองกระทํากัน

อยางพิถีพิถัน เพื่อใหไดบุคลากรที่มี

ความโดดเดนและมีความสามารถใน

การสื่อสารขามวัฒนธรรม
4
 อยาง

แ ท จ ริ ง  ซึ่ ง น อ ก เ ห นื อ จ า ก 

ความสามารถและทักษะในการใช

ภาษาตางประเทศแลว ยังมีคุณสมบัติสําคัญอีก 3 ประการที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม ไดแก 
 

3.1 มีความสามารถในการนําเสนอหรือโนมนาวใจใหคณะกรรมการตัดสินมองเห็น

จุดเดน หรือ   “จุดขาย” ที่สําคัญของประเทศไทยและเปนเหตุผลหลักที่สมควรเลือกประเทศไทยเปน

เจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในคร้ังน้ี 

 

3.2 มีความรูและความเขาใจในรายละเอียดของแผนการดําเนินงานจัดประชุมนานาชาติ 

สภาพแวดลอมภายในประเทศไทย รวมถึงรูจักคูแขงเปนอยางดี เพื่อใหสามารถตอบขอซักถามหรือ

ขอตอรองของคณะกรรมการตัดสินไดอยางไมติดขัด นอกจากน้ี ยังตองไดรับมอบอํานาจจาก

หนวยงานที่เสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมเพื่อใหสามารถตัดสินใจในบางประเด็นไดอยางราบร่ืน 

                                                 
4
 การส่ือสารขามวัฒนธรรม หมายถึง การทําใหคนท่ีมีวัฒนธรรมแตกตางจากตนไดรับรูและเขาใจในส่ิงท่ีตนพูด 

คิด รูสึก และแสดงออกไดเปนอยางดี (นุชนารถ รัตนสุวงศชัย, 2547: 83) 
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3.3 มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีในการตอบคําถามระหวางการนําเสนอ โดยการเช่ือมโยง

เหตุผลและขอเท็จจริงในแนวทางสรางสรรคเพื่ออธิบายใหคณะกรรมการตัดสินเขาใจ ประเด็นที่

คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกมักจะสอบถามเก่ียวกับประเทศไทย ไดแก ประเด็นที่ออนไหวและ

เก่ียวของกับสถานการณทางการเมือง หรือปญหาที่สะสมมาเปนระยะเวลายาวนานยากตอการแกไข 

เชน 

- ประเด็นความ

ขัดแยงทางการเมืองอยาง

รุนแรง แนวทางการตอบ 

คื อ  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป น

ประเทศประชาธิปไตยที่

พัฒนาการในระยะเร่ิมตน 

(Young Democracy) ยอม

มี ป ญ ห า เ กิ ด ข้ึ น เ ป น

ธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศประชาธิปไตย

ที่มีพัฒนาการมายาวนาน

ก็พบวา ผานเหตุการณ

หรือปญหาขัดแยงมาแลว

ทั้ ง สิ้ น  ป ร ะ ก อ บ กั บ

สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดรับฟงความคิดเห็นทั้งสองฝายเหตุการณจึงไมบานปลาย ยกเวน  

เหตุการณปดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและการบุกรุกสถานที่จัดประชุมอาเซียนที่พัทยา         

จ. ชลบุรีน้ัน อยูเหนือความคาดหมายอยางแทจริงและประเทศไทยเองก็ไดรับบทเรียนคร้ังสําคัญจาก

เหตุการณในคร้ังน้ีดวย 

 

- ประเด็นปญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร แนวทางการตอบ คือ ประเทศไทยมี

แผนพัฒนาระบบขนสงมวลชนโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ไดแก สวนตอขยายรถไฟลอยฟา รถไฟฟา

ใตดินมหานครสายตาง ๆ ซึ่งเช่ือมโยงกับเสนทางการจราจรสายสําคัญ รวมไปถึงการพัฒนา    

ถนนวงแหวนเพื่อระบายปริมาณรถยนตออกสูชานเมือง นอกจากนี้ หากเปนการขนสงผูเขารวม

ประชุมดวยรถโดยสารขนาดใหญพรอม ๆ กัน ก็สามารถจัดรถเจาหนาที่ตํารวจจราจรนําขบวนเปน

พิเศษไดอีกดวย 

 

- ประเด็นความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว แนวทางการตอบ คือ 

ปญหาอาชญากรรมในแหลงทองเที่ยวของประเทศไทยน้ันมีอยูจริง แตเกิดข้ึนในบางพื้นที่และไมบอย

นักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ประกอบกับการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวทั้งกอนและหลังการประชุม

นานาชาติน้ัน ดําเนินการโดยบริษัทรับจัดการจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพและประสบการณในการ

จัดการความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะในกรณีการจัดประชุมนานาชาติ
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ขนาดใหญและมีลักษณะเฉพาะเชนน้ี เจาภาพสามารถที่จะขอความรวมมือยังหนวยงานที่เก่ียวของ

เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษไดอีกดวย 

นอกจากน้ี ผูนําเสนอควรเลือกใชสื่ออื่น ๆ ประกอบการนําเสนอเพื่อกระตุนความสนใจของ

คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก และควรสรางความคุนเคยกับอุปกรณตางๆ กอนการนําเสนอจริง 

ไดแก โปรแกรม Power Point และวีดีทัศน ซึ่งการใชวิดีทัศนประกอบการนําเสนอดวยเอกสารจะมีผล

โนมนาวการตัดสินใจของคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใช

เทคนิคการสื่อสารดวยการเราอารมณ (Emotional Appeal) ซึ่งสามารถทําไดผานการเรียบเรียง

เน้ือหา ภาพ เสียงเพลงประกอบ เสียงบรรยาย ตลอดจนเทคนิคในการนําเสนอ โดยปจจุบัน 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและนักออกแบบของไทยมีฝมือสูงมาก การจัดทําวีดิทัศน

เพื่อนําเสนอขอเปนเจาภาพจัดประชุมนานาชาติจึงทําไดไมยาก และมีราคาไมสูงเหมือนในอดีต  

สรุป 

การพัฒนากลยุทธเพื่อเสนอขอเปนเจาภาพ

การจัดประ ชุมนานาชาติของประ เทศไทยน้ัน 

ประกอบไปดวยกระบวนการที่สําคัญซึ่งจะตองแสดง

ให เ ห็นถึงความเปนมืออาชีพของสมาคมหรือ

หนวยงานที่เก่ียวของของประเทศไทย ที่ตางมุง

ผลักดันใหประเทศไทยกลายเปนจุดหมายปลายทาง

ดานการจัดประชุมนานาชาติช้ันนําของโลกและถือ

เปนภารกิจที่ทาทายอยางมาก นอกจากนี้ ยังตอง

อาศัยการเช่ือมโยงภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยใน

การเปนเปาหมายหลักของการจัดประชุมนานาชาติ

ในสายตาของหนวยงานระดับนานาชาติทั่วโลก 

รวมถึงการสงเสริมความรวมมือของภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจไมซรวมกัน ไมวาจะเปน การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดาน

การพัฒนาบุคลากร การกําหนดมาตรฐานรวมทั้งการปรับปรุง กฎระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ ที่
สงเสริมใหการดําเนินธุรกิจไมซสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกวาน้ัน การสรางความ

โดดเดนของธุรกิจไมซในกลุมประเทศแถบอาเซียน ซึ่งปจจุบัน ประเทศสิงคโปรมาเปนอันดับหน่ึงน้ัน         

ยังมิอาจจะมองขามไปได เน่ืองจากประเทศไทยน้ันมีขอไดเปรียบในดานที่ตั้งอันเปนศูนยกลางการ

เดินทางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบกับมีจุดแข็งเร่ืองพันธมิตร ความคุมคาเงิน 

ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว รวมถึงความเขมแข็งของสมาคมหรือหนวยงานตางๆ ที่จะ

เสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ โดยไดมีการคาดการณกันวา ป 2552-2553 โอกาส

ของประเทศไทยในการเปนผูนําของประเทศแถบอาเซียนดานการจัดประชุมนานาชาติมีสูงมาก ดังน้ัน 

จึงตองเตรียมความพรอมอยางตอเน่ืองและอาศัยจุดแข็งในการสรางกลยุทธที่เฉียบคมเพื่อเอาชนะ

ประเทศคูแขงอื่นๆ ไดในอนาคต 

************************** 
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ขอมูลท่ีควรรูเกี่ยวกับการเปดตลาดการคาบรกิารเพ่ือนําไปสูการเปน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อัจฉรา  สิทธิองอาจ
1
 

ความเปนมา 

 

 1. ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผูนําอาเซียนได   

ลงนามในปฏิญญาบาหลี (Bali Concord II) แสดงเจตนารมณที่จะนําอาเซียนไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

 

 2. จากน้ัน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 11 เมื่อเดือนธันวาคม 2548 ผูนํา

อาเซียนไดมอบหมายให

รั ฐมนต รีแล ะ เจ าหน าที่

อาวุ โสด านเศรษฐกิจไป

ศึกษาความเปนไปไดในการ

เรงรัดการจัดตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community  : 

AEC) ให เ ร็ว ข้ึนอีก 5  ป 

คือจากป  2020 (พ .ศ . 

2 5 6 3 )  เ ป น ภ า ย ใ น ป 

2015 (พ.ศ. 2558) โดย

หลังจากการศึกษาและเห็น

ว ามี ความ เป น ไป ได น้ั น     

ในเดือนสิงหาคม 2549 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEM) จึงไดมอบหมายใหเจาหนาที่อาวุโส (SEOM) จัดทํา “แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC Blueprint)” พรอมกับ “ตารางเวลาดําเนินกิจกรรมตางๆ (Strategic Schedule)” เพื่อ

เปนแนวทางการดําเนินงาน  

 

 3. ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม 2550             

ที่ฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดลงนามเห็นชอบในปฏิญญาเซบู เพื่อยืนยันเจตนารมณในการเรงรัดการ

จัดตั้งประชาคมอาเซียนใหเร็วยิ่งข้ึนจากป 2020 เปนป 2015 
                                                 
1
 ลูกจางโครงการ งานความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนนโยบาย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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 4. จากนั้นในเดือนสิงหาคม 2550 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดใหการรับรอง

แผนงานการจัดตั้ง AEC และตารางเวลาดําเนินกิจกรรมตางๆ (Strategic Schedule) พรอมกับ 

“ปฏิญญาวาดวยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaration on the AEC 

Blueprint)”  

 

เปาหมายสําคัญของ AEC Blueprint 
 เพื่อสรางภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความมั่นคง มั่งค่ัง และมีความสามารถในการ 

แขงขันสูง โดยสงเสริมใหมีลักษณะ ดังน้ี  
 
 1. เปนตลาดและฐานการ

ผลิตรวม  ใหมีการเคลื่อนยายสินคา 

บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมือ

อยางเสรี และใหมีการเคลื่อนยายเงินทุน

อยางเสรีมากข้ึน  

 

2. ส ร า ง เ ส ริ ม ขี ด

ความสามารถในการแขงขันของอาเซียน 

โดยการสงเสริม e-ASEAN  ปรับปรุง

นโยบายภาษี นโยบายการแขงขัน สิทธิ

ทรัพยสินทางปญญา  การคุมครอง

ผูบริโภค การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

 

3. การพัฒนาอยางเทาเทียม

กัน หรือการลดชองวางในการพัฒนา

ระหวางสมาชิกเกา-ใหม สนับสนุนการ

พัฒนา SMEs  
 
4. การบูรณาการเข า กับ

เศรษฐกิจโลก  โดยการปรับประสาน

นโยบายเศรษฐกิจ สรางเครือขายการ

ผลิต จําหนาย จัดทํา FTA กับประเทศ

นอกภูมิภาค 
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ประเภทการคาบริการ แบงออกเปน 12 สาขา 

   1. บริการดานธุรกิจ 

   2. บริการดานสื่อสารคมนาคม 

   3. บริการดานการกอสรางและวิศวกรรมที่เก่ียวเน่ือง 

   4. บริการดานการจัดจําหนาย 

   5. บริการดานการศึกษา 

   6. บริการดานสิ่งแวดลอม 

   7. บริการดานการเงิน 

   8. บริการดานสุขภาพและบริการทางสังคม 

   9. บริการดานการทองเที่ยวและบริการที่เก่ียวเน่ือง 

 10. บริการดานนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 

 11. บริการดานการขนสง 

 12. บริการอื่นๆ 
 
กรอบความตกลงดานการคาบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 

 เร่ิมตนในป 2538 โดยมีหัวใจสําคัญ คือ ลด/ยกเลิกกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอ

การคาบริการในอาเซียน ซึ่งประกอบดวย  

 1. การเขาสูตลาด (Market Access: MA) และ  

 2. การใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT)  

 

ขอจํากัด/อุปสรรคตอการเขาสูตลาด 

            1.  จํานวนผูใหบริการ เชน การกําหนดจํานวนสาขา 

            2.  มูลคาการใหบริการ เชน กําหนดจํานวนเงินที่ใชในการดําเนินการ 

            3. ปริมาณของบริการ เชน กําหนดจํานวนรถบรรทุก หรือเที่ยววิ่งตอวัน 

            4. จํานวนของบุคคลที่ใหบริการ เชน การกําหนดจํานวนลูกจางตางชาติตอคนในชาติก่ีคน 

            5.  ประเภทของนิติบุคคล เชน จํากัดการจดทะเบียนกิจการใหเปนรูปแบบใดแบบหน่ึง 

            6.  สัดสวนการถือหุนในนิติบุคคล 

 

แหลงที่มาขอมูล: เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง “โอกาสธุรกิจไทยภายใตการเปดเสรีการคา

บริการอาเซียน สาขาขนสง โลจิสติกส การจัดจําหนาย” จัดโดยกรมเจรจา

การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
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สรุปสาระสําคัญจากการสัมมนา เร่ือง “โอกาสธุรกิจไทยภายใตการเปดเสรีการคาบริการ

อาเซียน” 

  ก ร ม เ จ ร จ า ก า ร ค า

ร ะหว า งปร ะ เ ทศ ได จั ด

สัมมนา เร่ือง “โอกาส

ธุรกิจไทยภายใตการเปด 

เสรีการคาบริการอาเซียน” 

เพื่อสรางความรู  ความ

เข า ใ จ  ต อการ เป ด เ ส รี

การคาบริการในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อ

จัดทําขอผูกพันการเปด

ต ล า ด ก า ร ค า บ ริ ก า ร      

ชุดที่ 8 ของไทย ภายใต

ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

อาเซียน ในวันอังคารที่ 2 

กุมภาพันธ2553เวลา08.30-16.00น. ณ อินฟนิตี้ 1, 2 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร  

โดยมีวิทยากรจากหนวยงานที่เก่ียวของดังน้ี   
  1. นายรณรงค  พูลพิพัฒน, ผูอํานวยการสวนการคาบริการอาเซียน สํานักเจรจา

การคาบริการและการลงทุน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

   

  2. นายปรีชา  หาญธงทัศน ผูอํานวยการสํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคน    

ตางดาว กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 
  3. นายหัตถศักดิ์  ณ ปอมเพ็ชร กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีป่รึกษา เอชเอ็นพี จํากัด  

คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว กรรมการในคณะ 

ทํางานหลายคณะของสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 

  4. นายวิรัช  ฉิมประเสริฐ ผูบริหารอาวุโสฝายบริการนําเที่ยวในประเทศ บริษัท      

เวิลแทรเวลเซอรวิส จํากัด 

 

  5. นายวิเชียร  กาญจนวิไล กรรมการผูจัดการ บริษัท เซาทอีสท โลจิสติกส จํากัด และ

รองประธานสมาพันธโลจิสติกสไทย 

 

 

 



 
 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 2/2553 หนาท่ี  - 5 - 

รายละเอียดการสัมมนา 
 1.  เปาหมายการเปดตลาดในสาขาบริการตางๆ ภายใต AEC Blueprint มีดังนี้ 

 • สาขาบริการเรงรัด (Priority Integration Sector: PIS) ไดแก การขนสงทางอากาศ  

e-ASEAN (คอมพิวเตอรและโทรคมนาคม) สุขภาพ และการทองเที่ยว ตองอนุญาตใหผูใหบริการมี

สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนอาเซียนไมต่ํากวา 70 % และยกเลิกขอจํากัดการเขาสูตลาดอื่นๆ 

ทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)  
 
 • สาขาโลจิสติกส ตองอนุญาตใหผูใหบริการมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนอาเซียนไม 

ต่ํากวา 51 % ภายในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)  และไมต่ํากวา 70 % ภายในป พ.ศ. 2556 

(ค.ศ. 2013) และลดขอจํากัดการเขาสูตลาดอื่นๆ ใหเหลือเพียง 2 ขอจํากัดภายในป พ.ศ. 2553 

(ค.ศ. 2010) และ เหลือ 1 ขอจํากัดภายในป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 

 

 • สวนสาขาบริการอื่นๆ (Non-Priority Services Sector) ครอบคลุมบริการทุกสาขา

นอกเหนือจาก priority sectors ใหลด/เลิกขอจํากัดภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่งเปน        

ปเปาหมายที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 ทั้งน้ี ขอจํากัดการเขาสูตลาดอื่นๆ ไดแก ขอจํากัดในจํานวนผูใหบริการ ขอจํากัดในมูลคา

รวมทั้งหมดของธุรกรรมทางการคาบริการหรือสินทรัพย ขอจํากัดในจํานวนทั้งหมดของการ

ประกอบการบริการหรือปริมาณของบริการ ขอกําหนดสัดสวนเร่ืองผูใหบริการซึ่งเปนบุคลากร 

การกําหนดใหผูบริหารในนิติบุคคลตองเปนคนไทย การกําหนดเร่ืองทุนข้ันต่ําในการลงทุน       

การกําหนดใหตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย และโดยเฉพาะการกําหนดใหตองปฏิบัติตามขอบังคับ

ภายใตกฎหมายไทยที่เก่ียวของกับการขออนุญาตในการประกอบกิจการ เปนตน 

 

2. การจัดทําขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที่ 8 ของไทยภายใตอาเซียน 
 
 ขอผูกพันเปดตลาดชุดที่ 8 คือ ตารางขอผูกพันที่มี

การระบุธุรกิจบริการตางๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียน

สัญญาวาจะลดเง่ือนไขหรือกฎระเบียบบางประการที่จะเปน

อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจบริการของผูใหบริการหรือ

นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น และสาเหตุที่

เรียกวาชุดที่ 8 เพราะอาเซียนมีการเจรจาลดขอจํากัดดาน

การคาบริการมาเปนรอบๆ และมีการจัดทําขอผูกพันเปด

ตลาดมาแลวทั้งสิ้นรวม 7 ชุด ซึ่งในแตละชุดก็จะมีการ

ปรับปรุงขอผูกพันโดย ลด/เลิกขอจํากัดภายใตหลักการ 

“การ เปด เส รีก าวหน าอย าง เป นลํ าดับ ” (Progressive 

Liberalization)  
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 การผูกพันเง่ือนไขขอจํากัดตางๆ ที่มีในตารางขอผูกพัน คือ การแสดงวาประเทศน้ันๆ จะไม

เพิ่มเติมขอจํากัดอื่นๆ ที่สรางอุปสรรคทางการคาบริการใหแกประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นในอนาคต

มากข้ึนไปกวาที่ไดระบุไว อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกยังคงสิทธิในการบังคับใชกฎหมายในการ  
กํากับดูแลธุรกิจบริการ ในดานการควบคุมมาตรฐาน ความเปนธรรมดานการแขงขัน ประโยชน

ของผูบริโภค ความมั่นคงของชาติ ผลกระทบดานวัฒนธรรมและประเพณี ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

โดยมีเง่ือนไขใหใชกฎหมายบังคับที่เทาเทียมกันทั้งกับคนในชาติและคนตางชาติ สําหรับกรณีที่มี

กฎหมายที่จําเปนอยางยิ่งหรือที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีการใชบังคับในลักษณะที่คลายคลึงกัน 

สมาชิกก็อาจขอสงวนในตารางขอผูกพันได โดยตองมีการตกลงกันกอนระหวางสมาชิกอาเซียน     

ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานดานบริการของอาเซียน (Coordinating Committee on 

Services: CCS) ซึ่งกฎหมายที่ไทยขอสงวนไวโดยใหการปฏิบัติตางระหวางตางชาติกับไทย อาทิเชน 

ประมวลกฎหมายที่ดิน เปนตน 
 

3. วิทยากรจากสํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ไดอธิบายถึงความหมายของคนตางดาว และการขึ้นบัญชีการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว ที่ระบุไวใน พรบ.ประกอบธุรกิจของคนตางดาว ดังนี ้

 3.1 คนตางดาว หมายถึง 

 1) บุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย 

 2) นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

 3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย แตมีตางชาติถือหุนเกินก่ึงหน่ึง 

 
 3.2 บัญชีการประกอบธุรกิจ แบงเปน 3 บัญชี ไดแก 

 บัญชีที่ 1 การประกอบธุรกิจ เชน ทําไร ทําสวน วิทยุ โทรทัศน จะตองรวมหุนกับคน

ไทย ไมเกิน 49.99 % 

 บัญชีที่ 2 การประกอบธุรกิจ เชน การคาอาวุธ การทําเหมือง การขนสง จะตองขอ

อนุญาตจากรัฐมนตรีว าการกระทรวง  และตองได รับอนุมัติจาก 

คณะรัฐมนตรี 

 บัญชีที่ 3 การประกอบธุรกิจบริการ คาปลีก คาสง โทรคมนาคม ทองเที่ยว การ

บริหารควบคุมคลังสินคา ควบคุมสินคา ตองขออนุญาตจากอธิบดีกรม

ธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว 

 

4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาคธุรกิจ 

 4.1 ภาครัฐควรทําความเขาใจกับผูประกอบการใหชัดเจน ถึงรายละเอียดของการเปด

ตลาดการคาบริการในสาขาตางๆ  ยกตัวอยางเชน ในสาขาโลจิสติกส กฎหมายกําหนดใหการขนสง

ในประเทศตองทําโดยคนไทย แตการขนสงสินคาแบบ door to door หรือการรับสินคาจากโรงงานไป
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ทาเรือ และทําการสงออกไปตางประเทศ สําหรับประเทศไทยถือเปนการขนสงในประเทศ             

แตตางประเทศถือเปนการขนสงระหวางประเทศ เปนตน นอกจากน้ีภาครัฐควรเตรียมความพรอม

ใหผูประกอบการโดยการสงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาตนเอง เชน ดานภาษา ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) และดานการสรางเครือขายผูประกอบการ รวมทั้งสงเสริมใหมีการรวมตัวกันของ

ผูประกอบการเพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ หรือกลุมธุรกิจที่มีทุน 

มากกวาได 

 

 4.2 เร่ืองการเคลื่อนยายแรงงานหรือบุคลากรขามประเทศ ซึ่งตามขอตกลงจะอนุญาต

เฉพาะแรงงานที่มีฝมือ (Labor 

Skilled)  น้ั น  ก า ร เ ป ด เ ส รี

การคาบริการสาขาทองเที่ยว

นาจะไดประโยชนจากการ

เคลื่ อนย ายแรงงานทั้ ง  2 

ดาน กลาวคือ คนไทยนาจะมี

โอกาสไดรับการวาจางใหไป

ทํ า ง า น ยั ง ต า ง ป ร ะ เ ท ศ

มากกวา เ น่ืองจากมีความ

ชํานาญดานการทองเที่ยว 

สวนการวาจางชาวตางชาติ

ใหเขามาทํางานในประเทศ ก็

จ ะ ทํ า ใ ห ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร

ท อ ง เที่ ย วของ ไทย ได รั บ

มุมมองทาง การตลาดใหมๆ ผานสายตาชาวตางชาติ รวมทั้งสามารถเสริมจุดออนดานภาษาของ

ผูประกอบการไทยได 

 

 4.3 เร่ือง Nominee ของบริษัทที่ไมใชสัญชาติอาเซียน น้ัน วิทยากรเห็นวาเน่ืองจากปจจุบัน

มีบริษัทในลักษณะน้ีเขามาเปดกิจการในไทยนานแลว ดังน้ันการเปดเสรีการคาบริการ ซึ่งใหสิทธ์ิ

ผูประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือหุนได 70 % น้ัน ไมนาจะสงผลกระทบใดๆ มากนัก

ผูประกอบการจึงไมควรกังวลเร่ืองบริษัท Nominee หากควรรีบสรางมาตรการปองกันตนเอง โดย

การรวมตัวกันเพื่อสรางกลุมธุรกิจที่มีขนาดใหญข้ึน มีความสามารถในการแขงขันมากข้ึน และ

รวมกันเสนอใหภาครัฐออกกฎหมายคุมครองผูประกอบการอีกช้ันหน่ึง เชน พรบ.การแขงขันทาง

การคา เพื่อปองกันการผูกขาด เปนตน 
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5. ขอมูลเพ่ิมเติมและขอสังเกตจากตัวแทนของกรมเจรจาการคาฯ 

 5.1 ตาม AEC Blueprint น้ัน ไมมีบทลงโทษประเทศที่ไมทําตามขอตกลงแตอยางใด แตการ

กระทําเชนน้ันจะสงผลใหไทยไมเปนที่เช่ือถือของนานาประเทศ ดังน้ันหากมีขอขัดของใดที่ทําใหไม 

สามารถปฏิบัติตามขอตกลงไดจริง ก็สามารถแถลงถึงเหตุผลน้ัน เพื่อใหผอนปรนขอตกลงดังกลาว      

ใหไทยได 

 

 5.2 การเปดเสรีการคาบริการน้ัน ไทยและประเทศตางๆ ลวนมีทั้งขอไดเปรียบและขอเสีย

เปรียบไมตางกัน เชน สิงคโปรมีแนวโนมที่ตองการเปดเสรีในรูปแบบการใหบริการแบบที่ 3 

(Commercial presence) แตไมตองการเปดเสรีในรูปแบบการใหบริการแบบที่ 4 (Presence of natural 

persons) เน่ืองจากไมตองการใหบุคลากรจากตางชาติเขาไปแยงงานคนในชาติ เปนตน 

   

 5.3 ภาครัฐไดจัดใหมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการในรูปของกองทุนกูยืม กองทุน

ชวยเหลือสนับสนุน SME การฝกอบรมผูประกอบการในดานตางๆ นอกจากน้ี สําหรับธุรกิจที่

เก่ียวกับการบริการของรัฐที่สงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เชน การประปา การไฟฟา 

การรถไฟ จะไมมีการเปดเสรี  

   
สรุปสาระสําคัญจากการสัมมนา เร่ือง “โอกาสธุรกิจไทยภายใตการเปดเสรีการคาบริการ

อาเซียน สาขาขนสง โลจิสติกส การจัดจําหนาย” 

  ก ร ม เ จ ร จ า

การคาระหวางประเทศได

จัดสัมมนา เร่ือง “โอกาส

ธุ ร กิ จ ไ ท ย ภ า ย ใ ต 

การเปดเสรีการคาบริการ

อาเซียน สาขาขนสง โลจิ

สติกส การจัดจําหนาย” ใน

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ 

2 5 5 3  เ ว ล า  0 8 . 3 0 -

16.00 น. ณ หองวีนัส ช้ัน 

3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

คอนเวนช่ัน  

มีประเด็นโดยสรุป ดังน้ี  
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1. รายช่ือวิทยากร 

  1. คุณรณรงค  พูลพิพัฒน ผูอํานวยการสวนการคาบริการอาเซียน สํานักเจรจา

การคาบริการและการลงทุน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ   

  2. คุณปรีชา  หาญธงทัศน ผูอํานวยการสํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ        

คนตางดาว กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

  3. คุณสมชาติ  สรอยทอง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนา      

ธุรกิจการคา 

  4. คุณยู  เจียรยืนยงพงศ ประธานสหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย 

  5. คุณชุมพล  สายเช้ือ เลขาธิการสมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย 

  6. คุณสมชาย  พรรัตนเจริญ นายกสมาคมการคาสง-ปลีกไทย 
 
2. สรุปสาระจากการสัมมนา 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กรมพัฒนาธุรกิจการคา ได

อธิบายถึงความหมายของคนตางดาว และการข้ึนบัญชีการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ที่ระบุไว

ใน พรบ.ประกอบธุรกิจของคนตางดาว   
  

  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือช่ือเดิม 

คือ กรมทะเบียนการคา แจงวากรมพัฒนา

ธุรกิจฯ ไดดําเนินการสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจ โดยใหคําปรึกษาแกธุรกิจที่มีศักยภาพ 

เชน ธุรกิจสปา ชางซอม สวนในธุรกิจที่มี

ปญหา  เชน  ธุรกิจคาปลีก/สง  ทางกรม

พัฒนาธุรกิจฯ ไดใหความรูดานการจัดการ 

ชวยดูแลเร่ืองสินคาคงคลัง สงเสริมใหมีการ

รวมกลุม เพื่อรวมกันสรางมาตรฐาน และใน

สวนธุรกิจโลจิสติกส ไดชวยสงเสริมความรู  

สนับสนุนการจัดทําระบบ IT สนับสนุนการ

สรางเครือขายธุรกิจโลจิสติกส เชน รวมกับ

ภาคเอกชนจัดตั้ง บริษัท Thai Logistics 

Alliance และบริษัท Siam Logistics Alliance เพื่อ

รวมตัวกันทําการตลาด และรับงาน นอกจากน้ีแผนการดําเนินการตอไป คือ การจัดทําเกณฑ

มาตรฐานธุรกิจโลจิสติกส จัดใหมีการประเมินและวัดผลโดยบริษัทภายนอก  
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  วิทยากรจากภาคธุรกิจไดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ดวยสภาพทางภูมิศาสตรของไทยที่ตั้งอยูในจุดศูนยกลางของภูมิภาค ผนวกกับความ

เจริญกาวหนาของโครงสรางพื้นฐานตางๆ ทําใหไทยมีความไดเปรียบในการประกอบธุรกิจ         

โลจิสติกส อยางไรก็ตาม บริษัทที่ดําเนินกิจการดังกลาวยังมีลักษณะเปนเพียงบริษัทเล็กๆ และ

ผูประกอบการยังไมมีความตื่นตัวในการพัฒนาธุรกิจ เชน สถานที่ตั้งในยานการคาตางๆ ยังเปน

เพียงหองแถวเล็กๆ และใชแรงงานคน เปนตน ทําใหเมื่อมีกลุม Modern Trade เขามาจึงไมสามารถ

ยืนหยัดแขงขันได  
 
 นอกจากน้ี การขนสงโดยสวนใหญจะเปนการขนสงผานหลายประเทศ ทําใหอาจมีผู

ใหบริการหลายบริษัทในหลายประเทศ อีกทั้งรูปแบบธุรกิจขนสงในปจจุบันเปนไปในลักษณะที่บริษัท

ขนสงขนาดใหญ (ซึ่งสวนมากเปน Nominee จากตางชาติ) เขามารับงานจากบริษัทผูวาจางรายใหญ

ซึ่งมักเปนบริษัทสัญชาติเดียวกัน จากน้ันจึงจะกระจายงานและกินหัวคิวบริษัทขนสงไทย ดังน้ัน

ผูประกอบการจึงควรรวมตัวกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ยกตัวอยางเชน ผูประกอบการ

ขนสงและผูผลิตสินคารวมกันจัดตั้งศูนยจัดจําหนายสินคาหรือศูนยกระจายสินคาในประเทศ     

เพื่อนบานที่มีความนิยมบริโภคสินคาไทย โดยมีภาครัฐทําหนาที่ผูเจรจาใหประเทศน้ันๆ ผอนปรน

กฎระเบียบตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ เปนตน 
 

 ในอนาคต ภาคเอกชนมีความเห็นวาการขนสงทางบกจะทดแทนทั้งการขนสงทางอากาศ 

และทางเรือได โดยเฉพาะ การขนสงผัก/ผลไม เน่ืองจากการขนสงทางเรือใชเวลานาน สวนการ

ขนสงทางอากาศก็

มี ต นทุ นที่ สู ง  แต

ทั้ ง น้ี  เ พื่ อ ส ร า ง

ความ เข ม แ ข็ ง ให

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

ภาครัฐควรใหการ

สนับสนุน อาทิเชน 

ปรับปรุงนโยบาย

ดานภาษี  การคืน

ภาษี รวมทั้งจัดทํา

ค ว า ม ต ก ล ง กั บ

ประเทศตางๆ ใหมี

ระบบ Single window ที่มีประสิทธิภาพ เปนตน 
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 ขอเสนอแนะของภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกธุรกิจขนสง ไดแก 

 1. ผูประกอบการควรพัฒนาตนเอง ยกระดับมาตรฐานการบริการใหสามารถแขงขันได  

 2. ผูวาจางควรเลือกใชบริการบริษัทขนสงของไทย 

 3. ควรจัดตั้งสภาวิชาชีพ เพื่อทําหนาที่ 1) สงตอความตองการ หรือขอมูลตาง ๆ ไปสู

ผูประกอบการอาชีพอื่น และ 2) ควบคุมปริมาณผูประกอบการขนสงใหพอดีกับ

ปริมาณธุรกิจ โดยอาจใหมีการกําหนดมาตรฐานผูประกอบการ 

 4. ภาครัฐควรเปนผูนําในการรวมตัวกันของหนวยงานที่เก่ียวของ และภาคเอกชน 

  

แหลงที่มาขอมูล: เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง “โอกาสธุรกิจไทยภายใตการเปดเสรีการคา

บริการอาเซียน สาขาขนสง โลจิสติกส การจัดจําหนาย” จัดโดยกรมเจรจา

การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 

 
************************** 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 2/2553 หนาท่ี  1 

นานาสาระนารู 

 

โศรยา  หอมชื่น
1
 

1.  สภาการทองเที่ยวและการเดินทางโลก (WTTC) คาดการณการเติบโตท่ีลดลงในป 2010                         

 การเดินทางและการทองเท่ียวเปนสาขาที่สําคัญท่ีสุดสาขาหนึ่งของโลกและเปนสาขานําท่ีมีการ

เติบโตในระดับตนๆ ต้ังแตสภาการทองเท่ียวและการเดินทางโลก (World Travel & Tourism Council 

WTTC) ไดเร่ิมวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเดินทาง และการทองเท่ียวเม่ือ 20 ปกอน อยางไรก็ดี 

นายฌอง – คล็อด บอมการเทน ประธานและซีอีโอของ WTTC ไดกลาวในพิธีเปดการแถลงผลการวิจัย

ของสภาในงาน ITB ณ กรุงเบอรลินวา การทองเที่ยวก็เชนเดียวกับสาขาอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลกระทบรุนแรง

จากการลมสลายของตลาดอสังหาริมทรัพย และสินเชื่อเม่ือปกอนท่ีสงผลใหเกิดการตกต่ําทางเศรษฐกิจ

มากท่ีสุด นับต้ังแตชวง Great Depression  

  การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของโลกลดต่ําลงรอยละ 2.1 ในประเทศท่ี

พัฒนาแลว ซึ่งเปนแหลงของอุปสงคในการเดินทาง 

และการทองเที่ยวหลักซึ่งไดรับผลกระทบอยาง 

รุนแรง ครัวเรือนตางๆ ไดปรับลดแผนการเดินทาง

เปล่ียนมาเดินทางภายในประเทศ และเดินทาง

ระยะใกล ใชสายการบินตนทุนต่ํา แทนการเดินทาง

ระยะไกลท่ีมีคา ใชจ ายสูงกวา  และบริษัทก็ลด

งบประมาณในการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยในภาคการเดินทางและการทองเท่ียวแผนการลงทุนตางๆ ก็จะ

ถูกเล่ือนไปช่ัวคราว หรือชะลอไปกอน แมแตในจุดหมายปลายทางท่ีเคยมีการขยายตัว และมีพลวัตสูงมา

กอน และสิ่งสุดทายคือการระบาดของไขหวัดชนิด A  H1N1 ท่ี สรางความหวั่นเกรงในการเดินทาง

สําหรับหลายตลาด อยางนอยก็จนกระท่ังธรรมชาติของเช้ือโรคน้ีเปนท่ีตระหนักชัด และโครงการสราง

ภูมิคุมกันของภาครัฐไดถูกดําเนินการ 

 ผลก็คือ ท้ังท่ีมีความสามารถในการฟนตัวท่ีดีในบางประเทศของเอเชีย แตกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นใหม และการจางงานก็หดตัวท่ัวท้ังสาขาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ

                                                            

1
 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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เศรษฐกิจการเดินทางและการทองเท่ียวท่ัวโลกลดลง รอยละ 4.8 ในป 2009 สงผลใหการจางงาน

ลดลงเกือบ 5 ลานตําแหนง หรือ 5.6 ลานตําแหนงนับตั้งแตป 2008 ทุกภูมิภาคประสบกับการหดตัว

ของจํานวนนักทองเที่ยว การใชจายและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของเศรษฐกิจการเดินทางและ

การทองเท่ียวอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ันการลงทุนเก่ียวกับการทองเท่ียวและการเดินทางลดลง

มากกวารอยละ 12 มีเพียงการเดินทางภายในประเทศที่มีการใชจายเพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 0.7 

การจางงานในภาคการเดินทางและการทองเท่ียวทั่วโลก 235 ลานตําแหนง แมในชวง

เศรษฐกิจขาลง 

 แมวาจะอยูในชวงท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา แตภาคการทองเที่ยวก็ยังคงมีการจางแรงงานท่ัวโลก

ประมาณ 235 ลานคน โดยคิดเปนรอยละ 8.2 ของการจางงานท้ังหมด และกอใหเกิดมูลคาทาง

เศรษฐกิจรอยละ 9.4  ของจีดีพีโลก 

 ขณะน้ีเศรษฐกิจ โลกได

เค ล่ือนสู ร ะยะของการฟ นตัว 

แมวาการกระเต้ืองขึ้นในประเทศ

พัฒนาแลวจะถูกคาดหวังวาจะ

เ ป น ไ ปอย า ง ช าๆ  เ น่ื อ ง จ าก

ครัวเรือน บริษัทหางราน และ

รัฐบาลต าง ด้ินรน  เพื่ อ ทํ า ให 

รายไดกับคาใชจายเกิดสมดุล โดย

ประธาน WTTC กลาววา แมวาจะ

มี เค ร่ืองบง ช้ีของการกระตุ น

กิจกรรมดานการทองเท่ียวในระยะสั้นเม่ือเร็วๆน้ี แตการฟนตัวของการเดินทางและการทองเที่ยวโลก

คาดวาจะเปนแบบเรียบๆ โดยท้ังบริษัทและครัวเรือนมีการตรวจสอบแผนการเดินทางอยางระมัดระวัง 

และยังคงจํากัดคาใชจาย ท้ังน้ีคาใชจายจริงคาดวาจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1 ขณะท่ีคาใชจายในการ

เดินทางเพื่อธุรกิจจะลดลงอีกคร้ังประมาณเกือบรอยละ 2 
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การฟนตัวควรจะไดรับแรงผลักดันในชวงป 2010 และ 2011 

 จากการกําหนดเงื่อนไขการใหสินเชื่อ และการชะลอการเร่ิมโครงการขนาดใหญ การลงทุนดาน

การเดินทาง และการทองเท่ียวถูกคาดการณวาจะลดลงเปนปท่ีสองติดตอกัน ประมาณรอยละ 1.7 

ดังน้ัน จีดีพี ของเศรษฐกิจการเดินทาง และการทองเท่ียวคาดวาจะเติบโตเพียงประมาณรอยละ 0.5 ในป 

2010 ในภาพรวม แตแรงผลักดันท่ีแข็งแกรงยิ่งขึ้นจะดําเนินตอไปในป 2011 เพื่อสนับสนุนการเติบโต

ในปถัดไปรอยละ 3.2 ในระยะยาว  การทองเที่ยวและการเดินทางจะเอื้อตอการมีบทบาทของตัวเองใน

การขับเคล่ือนการเติบโตท่ัวโลก สรางงาน และขจัดความยากจน ประเทศเกิดใหมถูกคาดหมายวาจะเปน

กลไกขับเคล่ือนการเติบโตและสงเสริมการเดินทางระหวางประเทศ ประเทศจีนเพียงประเทศเดียวจะมี

นักทอง เที่ ยว เ ดินทางออกไปยังจุดหมายปลายทาง

ตางประเทศเกือบ 95 ลานคน ภายในป 2020 และยัง 

กอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนตอภาคการทองเที่ยวภายในประเทศ

เพิ่มขึ้นดวย 
 แตประเทศท่ีพัฒนาแลวยังคงมีอิทธิพลตอการ

เดินทาง และการทองเท่ียวท่ัวโลกในอนาคตอันใกล ขณะที่

หลายตลาดเร่ิมอิ่มตัว และกาวไปถึงจุดท่ีชนเพดานในแงของ

ความชอบเดินทางทองเท่ียว ความชื่นชอบที่เติบโตขึ้นสําหรับ

การพักผอนหยอนใจ คาดวาจะทําใหลูกคาหาจุดหมาย

ปลายทางใหมๆ เพื่อความเช่ือม่ันของผูบริโภคกลับคืนมา 

ความนิยมตอการเดินทางชวงสั้นๆ ( s h o r t  b r e a k s )  ท้ัง

ภายในประเทศและระหวางประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้น และ

นวัตกรรมใหมๆ จากอุตสาหกรรมการเดินทางและการ  

                                                        ทองเท่ียวจะสรางสินคา และตลาดใหมๆ 

 ในภาพรวมเศรษฐกิจการเดินทางและการทองเท่ียวคาดวาจะเติบโตประมาณรอยละ 4.4 ตอป 

ระหวางป 2010 และ 2020 สนับสนุนใหมีการจางงาน 300 ลานตําแหนง ภายในป 2020 โดยเปน

รอยละ 9.2 ของตําแหนงงานท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 9.6 ของจีดีพีท่ัวโลก ซึ่งเปนการยืนยันวาการ

เดินทาง และการทองเที่ยวยังคงเติบโตในแงของสาขาที่มีความสําคัญสูงสุด และมีการจางงานสูงท่ีสุด

สาขาหน่ึงของโลก 
************************* 

ท่ีมา http://www.eturbonews.com เขาชมเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2553 
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นานาสาระนารู 
 

2.  บทบาทของสปา สุขภาพ และความงามตอนักวางแผนการเดินทาง 

                    

Camille  Hoheb
1 

 ต้ังแตยุคโรมันโบราณ สปาเปนสถานท่ีชุมนุมของนักการเมืองเพื่อพบปะพูดคุยธุรกิจการงาน

รวมกัน เม่ือมาถึงยุคปจจุบันนักเดินทางเพื่อธุรกิจ 

ผูบริหาร และนักวางแผนการประชุมของบริษัทท่ัว

โลกตางมีความชื่นชอบในจุดหมายปลายทางท่ีมี

บริการดานสุขภาพและความงาม 

 บทความน้ีไดศึกษาถึงโอกาสสําหรับนัก

วางแผนการเดินทางของบริษัท (corporate travel 

planner) ในการแนะนําและรวมเอาการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพเขาไวเปนโอกาสท่ีสามารถพัฒนาตอได

เพื่อสงมอบคุณคาท่ีมีความหมายยิ่งแกลูกคา  

 ในชวงของเศรษฐกิจขาลง บริษัทตางๆ 

หาทางท่ีจะสรางผลประกอบการสูงสุด และเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหมากที่สุดขณะท่ีสื่อมวลชนไดมีการ

ตรวจสอบมากขึ้นในองคกร/บริษัทท่ีจัดใหการเดินทางทองเท่ียวเปนรางวัลสําหรับการผลิต นักวาง

แผนการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลตางหาจุดหมายปลายทางท่ีสอดคลองกับสภาพบรรยากาศของบริษัท

ในปจจุบัน วิธีการใดจะดีกวาในการรองรับท้ังสองอยางหรือเสนอจุดหมายปลายทางเพ่ือสุขภาพในฐานะ

ประสบการณในการรับขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงไปสําหรับปจเจกบุคคลและองคกรธุรกิจท่ีเปนสปอนเซอร

การประชุม จุดหมายปลายทางท่ีเสนอโปรแกรมและบริการเพื่อใหบรรลุผลทางสุขภาพและความเปนอยูท่ี

ดีสูงสุดไดรับความนิยมมากขึ้น ความจริงแลวนักวิจัยหลายทานคาดการณวาการเดินทางรูปแบบน้ีจะมี

เพิ่มขึ้น 4 เทา หรือมากกวาน้ันในปหนา (Travelocity)  

                                                            

1 นักวางแผนกลยุทธและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมดานสุขภาพ สปา และความงาม 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 2/2553 หนาท่ี  2 

 ขอมูลจากศูนยปองกันและควบคุมโรคระบุวา รอยละ 75 ของคาใชจายดานการดูแลสุขภาพ และ

การสูญเสียดานผลิตภาพของผูวาจางมีสวนเกี่ยวของกับการเลือกรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกจาง 

การเลือกรูปแบบการดําเนินชีวิตแยยอมหมายถึง การมีอัตราการขาดงานสูงขึ้น ผลิตภาพต่ําลง และ

คาใชจายในการดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้นผลประโยชนท่ีนายจางจายใหเปนคาใชจายสวนท่ีสูงท่ีสุดกวาสวนอื่น 

และยังเปนสิ่งท่ีนายจางคํานึงถึงมากท่ีสุดในวันน้ี การลงทุนดานสุขภาพของลูกจางสามารถจะเปนการ

ลงทุนท่ีต่ําท่ีสุดของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งหากลูกจางเปนผูท่ีมีสุขภาพยอดเยี่ยม 

 ลองพิจารณาสถิติจากการวิจัยตอไปน้ี 

- กวารอยละ 75 ของ คาใชจายดานการดูแลสุขภาพ และการสูญเสียผลิตภาพของผูวาจางมี

สวนเก่ียวของกับการเลือกรูปแบบวิถีชีวิตของลูกจาง 

- กวารอยละ 65 ของนายจางกลาววา “ สุขนิสัยท่ีแยของลูกจาง” เปนหน่ึงในความทาทาย

อันดับตนในการรักษาไวซึ่งผลประโยชนการคุมครองที่สามารถจายได 

- คารักษาพยาบาลชาวอเมริกันสําหรับโรคเร้ือรังคิดเปนมูลคากวารอยละ 75 ของคาใชจาย

ในการรักษาพยาบาลของประเทศท่ีมีมูลคา 1.4 ลานลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งสหรัฐอเมริกาไม

สามารถจัดการกับคาใชจายดานสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นโดยไมจัดการปญหาของโรคเร้ือรัง 

 

สําหรับจุดหมายปลายทางดานสุขภาพท่ีเปนท่ียอมรับของบริษัทท่ีเร่ิมสนใจโปรแกรมทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ ก็เร่ิมมีการเขาถึงโดยเปน “พารทเนอร” กับบริษัทตางๆ เพื่อสรางโปรแกรมดานสุขภาพและ

ความงามระยะยาวท่ีสามารถใชเปนกลยุทธท่ีเปนกุญแจทางธุรกิจได ซึ่งจะชวยเพิ่มจํานวนคืนพัก อาหาร

และเคร่ืองด่ืม รวมทั้งการเชาพื้นท่ีตลอดจนโปรแกรมดานสุขภาพและบริการตางๆ  

Canyon Ranch ไดรวมทีมกับคลีฟแลนดคลีนิคนําเสนอ Executive Health Program เชน กําหนด 4 

วัน ท่ีรวมการปรึกษาปญหาดานความสมบูรณของรางกาย (เชน โภชนาการ การออกกําลังกาย การ

ดูแลรางกายและจิตใจ เปนตน) ซึ่งไดถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดใหคนท่ีสนใจเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพเปน

อันดับตนๆ 

การรวมเอาการตรวจวินิจฉัยโรค และความสามารถในการรักษาของหน่ึงในสถาบันทาง

การแพทยท่ีดีท่ีสุดของประเทศที่มีมาตรการปองกันดานสุขภาพซึ่ง Canyon Ranch เปนผูริเร่ิม และกอต้ัง

รูปแบบใหมสําหรับการใหบริการปองกันดานสุขภาพ The Canyon Ranch Health Resort ในเมือง Tucson 

รัฐอริโซนา และเมือง Lenox รัฐแมสซาชูเสท ไดเปดตัวโปรแกรมเพื่อสุขภาพสําหรับผูบริหารท่ีมีระยะเวลา 

4 วัน ประกอบดวยการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ เทคนิคเกี่ยวกับรางกายและจิตใจ และการออกกําลัง

กาย ประสบการณท่ีลึกซึ้ง ณ สถานบริการเชนน้ีนําเสนอกลยุทธในดานสุขภาพ การประเมินการ 
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วินิจฉัยโรค และวิธีการทางคลีนิค รวมท้ังการปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อใหบรรลุถึงการมีสุขภาพท่ีดีขึ้นใน

คนวัยทํางานกลุมบริหารท่ีเขารวมโปรแกรม 

สําหรับนักวางแผนการเดินทาง 

ส ว น ป ร ะ ก อบสํ า คัญ ท่ี จ ะ ป ร ะ ส บ

ความสําเร็จในโปรแกรมนี้ คือการมี

โอกาสไดสรางเครือขายนอกเหนือจาก

เวลาเขารวมประชุมจริง ทางเลือกดาน

สุขภาพท่ีมีใหบริการแกผูเขารวมประชุม

มีตั้งแตช้ันเรียน หรือ เวิรคช็อป ดาน

โภชนาการ, ฟตเนส และการสรางสมดุล

ของชีวิต (life balance) เม่ือกลับไปดูท่ี

ความสนใจ ท่ี เพิ่ มขึ้ นต อการจัดหา

สถานท่ีประ ชุม ท่ี มี ส่ิ งอํ านวยความ

สะดวกดานสปาพบวามีความเก่ียวของ

บางสวนเก่ียวกับการตระหนักวาลูกจาง

ท่ี มีสมดุลดีขึ้ นและ ไดพักผอนอยาง

เพียงพอ  ซึ่งมีความมุงม่ันท่ีจะมีสุขภาพดีจะทํางานไดดีกวา นอกจากนั้น การประชุมท่ีจัดขึ้นในสถานที่ท่ี

มีบริการดานสปา ทําใหการประชุมน้ันเปนท่ีจดจําสําหรับผูเขารวมประชุม ซึ่งผลท่ีไดอาจเปนการเพิ่ม

ความสามารถในการจดจําขอมูลท่ีไดถูกนําเสนอไประหวางการประชุม เชนในอดีตประสบการณในการ

ใชสปานํามาซึ่งปฏิสัมพันธทางสังคม และสามารถเปนการใหรางวัลแกกลุมได ไมวาสปาจะเปน

องคประกอบที่ใหเลือกหรือท่ีบังคับเปนกิจกรรมสําหรับบุคคลหรือสําหรับกลุม มันก็เปนกิจกรรมท่ี

ใครๆ ก็แสวงหาหลังการประชุม 

“Tone your business and tone your team too!” เปน promotional tagline จาก Ojai Valley Resort & 

Spa ท่ีนําเสนอ “โปรแกรมเฉพาะสําหรับการประชุมท่ีออกแบบมาเพื่อกระตุนใหผูเขารวมคนหาหนทางท่ี

ยังไมเปนท่ีประจักษในธุรกิจและชีวิตท่ีเต็มไปดวยความกดดัน โปรแกรมน้ีเสนอสิ่งเล็กนอยท่ีแอบซอนอยู

ในประสบการณโดยรวมท่ีสามารถสรางความแตกตางในระยะยาว” นอกจากการบริการดานสปาท่ี

จัดเปนกิจกรรมภายหลังการประชุมแลว รีสอรทยังมีขอเสนออื่นๆ เชน Aromatherapy, Mandala art 

classes 
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Mirival Resort ในรัฐอริโซนา ให

ตัวอยางอีกรูปแบบหน่ึงในการท่ีนักวาง

แผนการ เ ดินทางจะสามารถ เพิ่ ม เติม

กิจกรรม ท่ี มีความหมายและน าสนใจ

ภายหลังการประชุม โดยมุงหมายสูการมี

ชีวิต ท่ีสุ ขภาพดี  ทางรีสอรท มีการจัด 

Creative & Mindful Cooking Immersion 

Workshop โดยเชิญลูกคามารับประทาน

อาหารกับนักโภชนาการของรีสอรทเพื่อ

เรียนรูการรับประทานอยางระมัดระวังเพื่อ

เขาเรียนการทําอาหารเพื่อสุขภาพ 

เน่ืองจากสุขภาพ การตอนรับ และอุตสาหกรรมสปา ยังคงมาบรรจบกันและเห็นไดชัดวาความ

สนใจและอุปสงคสําหรับบริการดานสุขภาพความงามท่ีใหบริการในสถานประกอบการท่ีหรูหราไดสอด

ประสานกับ Corporate health เม่ือเพิ่มคุณคาใหแกสถานท่ี วิธีการใดท่ีดีขึ้นในการสรางประสบการณท่ีนา

จดจําท่ีสามารถกอความเปลี่ยนแปลงท่ีย่ังยืน และนิสัยการดําเนินชีวิตท่ีมีสุขภาพดีขึ้น 
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