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การประชุมสัมมนา
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม International Medical Tourism & Travel 2010
สรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว ITB Berlin Convention 2010, Germany 

(ตอนที่ 1)
รายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน Mekong Tourism Forum 2010 (MTF) ณ เมืองเสียมราฐราชอาณาจักรกัมพูชา

บทความด้านการท่องเที่ยว
สรุปผลการสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2552
ทัศนคติ และแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สรุปสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทยปี 2553
ท่องเที่ยวไร้กรอบและขอบเขต (Tourism Unbound : The Road to Nowhere)
การตลาด ว่าด้วย อารมณ์ มนตรา และอุปาทาน
ค้นหาตัวตนบนเส้นทาง
นักท่องเที่ยวขั้นกว่าในอนาคต
นิดหนึ่ง คือ พอดี

นานาสาระน่ารู้
Mass Mingling : เมื่อชาวออนไลน์พร้อมใจกันปาร์ตี้

สรุปสาระสำคัญจากยูโรมอนิเตอร์เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2553
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มันยังเป็นจริงตามนั้น ขอยืนยัน การบริหารจัดการความสัมพันธ์ของคนในสังคม ซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญ  
มันไม่ง่าย เพราะแต่ละคนล้วนคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องผลประโยชน์ รวมถึงความดีงาม (ที่ไม่น่าจะมีใครผูกขาดความดีงาม 
ไว้เพียงกลุ่มเดียว) และหลักศีลธรรม (ที่ไม่ควรมีใครยัดเยียดหลักศีลธรรมของตนเองให้กับผู้อื่น) ดังนั้น พื้นที่ที่น่าอยู่ 
สำหรับพลเมืองในประเทศนั้นๆ คือ พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องความดี ความงาม 
และความจริง

ถ้าเป็นดั่งนี้แล้ว ย่อมไม่เป็นที่น่าสงสัยว่า ประเทศนั้น ย่อมเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยว โดยไม่ต้องรอให้องค์กร 
ท่องเที่ยว หรือสำนักการตลาดใดมาป่าวประกาศ ไม่ต้องกังวลว่า ปีนี้ จะติดอันดับ “น่าท่องเที่ยวโลก” หรือไม่ 
ไม่ต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อแข่งขันกับใคร ไม่ต้องวนเวียนอยู่กับถ้อยคำที่สวยงาม  จริงๆ แล้ว การส่งเสริม 
การท่องเที่ยวมันง่ายดายขนาดนี้เชียวหรือ ลองค่อยๆ ใช้หัวใจที่เปิดกว้าง และอ่อนน้อมถ่อมตน มองข้ามเรื่องช่องว่าง 
ทางรายได้  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ แต่ให้ลองถามใจตนเอง เรื่องความเท่าเทียมในศักดิ์ศรี และการได้รับ 
ความเคารพจากคนอื่น ลองดู และจะรู้ว่า มันง่าย หรือ ยาก

พบกันใหม่ ขอให้ ไทยนี้รักสงบ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 
บรรณาธิการ 

Yuvadee.nirattakun@tat.or.th

สารบัญ
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สรปุสาระส าคญัจากยโูรมอนิเตอร ์เดือนมิถนุายน - กรกฎาคม 2553 

 

                                                                                         โศรยา  หอมชื่น
1
 

 

 

 ส าหรับไตรมาสนี้มีบทความท่ีนา่สนใจเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวทัว่โลก ซ่ึงเผยแพร่ใน

เว็บไซตข์องยโูรมอนเิตอร ์จ านวน 7 เร่ือง ดงันี ้

 

 1.  แอฟริกาใต ้และทัว่โลกตา่งคลัง่ไคลฟุ้ตบอล 

 2.  การรวมตวัของบริษทั Avianca และ Taca สรา้งรปูแบบใหมข่องการบินในละตนิอเมริกา 

 3.  การประทว้งทางการเมืองในไทยสง่ผลกระทบทางลบตอ่อตุสาหกรรมท่องเท่ียว 

 4.  โคช้ดา้นการเดินทาง สว่นแบ่งตลาด (Niche) ท่ีมีโอกาสเตบิโต 

 5.  กาตารม์ุง่พฒันาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 6.  ยโุรปเสนอขอ้ตกลงเปิดนา่นฟ้าเสรีกบับราซิล 

 7.  ปรากฏการณร์ถไฟความเร็วสงูในยโุรป 

 

1.  แอฟรกิาใต ้และทัว่โลกต่างคลัง่ไคลฟ้ตุบอล 

 การแขง่ขนัฟุตบอลโลกครัง้นีไ้มเ่พียงเป็นท่ีคาดหมายว่าจะดึงดดูนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก แต่

ยังจะฝากมรดกท่ีถาวรไวใ้หแ้ก่

ค น รุ่ น ต่ อ ไ ป  ส า ธ า รณรั ฐ

แอฟริกาใตล้งทุนมหาศาลใน

การจัดงานครั้งนี้ และมัน่ใจว่า

ประเทศจะเป็นท่ีจับตามองของ

นานาชาติ จากการประมาณ

การของ Grant Thornton ระบุ

ว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ

เดินทางมาเยือนแอฟริกาใต ้

373,000 คน ในระหว่างท่ีมี

การแข่งขันฟุตบอลโลก ซ่ึงเร่ิม

ตั้งแต่วันท่ี 11 มิถนุายน โดย

เฉลี่ยนักท่องเท่ียวจะพักอยู่ใน

ประเทศ 18 วัน เข ้าชมการ

แข่งขัน 5 นัด และใชจ้่ายเงินประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐต่อคน เกิดค่าใชจ้่ายโดยรวมทั้งสิ้น 

ประมาณ 9,000 ลา้นเหรียญสหรฐั 

 

                                                 
1
 หัวหนา้งานวิชาการ กองวิจยัการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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- แฟนบอลชาวอเมริกนัจะมีจ านวนมาก 

อังกฤษเป็นทีมท่ีมียอดขายตัว๋สงูเป็นอันดับสองตามหลังสหรัฐ โดยมีออสเตรเลีย เม็กซิโก 

เยอรมนี และบราซิล ตามมาเป็นล าดับ วิกฤตเศรษฐกิจโลกบีบใหแ้อฟริกาใตซ่ึ้งเป็นเจา้ภาพตอ้งลด

ความคาดหวัง เร่ืองจ านวนนกัท่องเท่ียวจาก 450,000 คนเหลือเพียง 300,000 คน ขอ้มลูจาก

สมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) และ

คณะกรรมการจัดงานจากแอฟริกาใตร้ะบุว่า

บัตรเขา้ชมกว่า 130,000 ใบจาก 2.8 ลา้นใบ 

ถกูซ้ือโดยผูท่ี้มีถ่ินพ านกัอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึง

เป็นประเทศท่ีมียอดจ าหน่ายบัตรสงูสดุหากไม่

นบัแอฟริกาใตเ้อง 

 นายโดนัลด์ กิปส์ เอกอัครราชทูต

สหรฐัฯ ประจ าแอฟริกาใต ้ประมาณการว่าจะมี

ชาวอเมริกันประมาณ 25,000-40,000 คน 

เขา้ชมการแขง่ขนัใน 64 นดัท่ีจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่

จ าเป็นว่านกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัจะมาชมทีมของตนเองเท่านัน้ อย่างไรก็ดีแมว่้าจะไม่มีทางตดัสินได ้

จากยอดจ าหนา่ยบตัร แตค่วามหลากหลายดา้นเผ่าพันธุข์องคนในสหรัฐอเมริกาเป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่ามี

คนจ านวนมากท่ีจะเชียรที์ม เม็กซิโก ฮอนดรูสั และทีมอ่ืนๆ จากละตนิอเมริกา 

 

- โครงสรา้งพื้นฐานดา้นการท่องเท่ียวไดป้ระโยชนจ์ากฟุตบอล 

เช่นเดียวกับประโยชนโ์ดยตรงเร่ืองจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลเขา้มา การท่องเท่ียวเชิง

กีฬามักจะเอ้ือประโยชนท์างออ้มแก่ประเทศจากการปรับปรงุโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการท่องเท่ียว 

เช่น ท่ีพักและการคมนาคม

ขนส่ ง  แ อฟ ริ ก า ใ ต ้ ไ ด ้รั บ

ประโยชนเ์รียบรอ้ยแลว้จากการ

เปิดตัวของ Gautrain ซ่ึงเป็น

รถไฟความเ ร็วสูงสายแรก 

แมว่้ามนัจะไมไ่ดถ้กูสรา้งขึ้นเพ่ือ

รองรับมหกรรมฟุตบอลโลก

โดยตรง ถนน และ เส้นทาง

เชื่อมโยงโดยรถบัสก็ไดถ้กูสรา้ง

ขึน้เชน่กนั ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ลว้นเกิด

ประโยชนก์บันกัเดินทาง แมเ้มื่อ

การแขง่ขนัสิ้นสดุลงแลว้ มหกรรมฟุตบอลโลกยังถกูคาดหมายว่าจะ  เกิดประโยชนต์อ่บริษทัคา้ปลีก

ทัว่ทัง้ทวีปที่ใหบ้ริการแกน่กัเดินทางแอฟริกนัไปเขา้ชมการแขง่ขนั นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศส่วน

ใหญ่จะใชบ้ริการของบริษัทตัวแทนท่องเท่ียวในต่างประเทศ แต่อาจจะใชผู้ป้ระกอบการน าเท่ียว

ทอ้งถ่ินในการจัดน าเท่ียวระหว่างวัน และการจัดการบริการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือลกูคา้ตลอด 24 

ชม. 
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- โอกาสในตลาดใหม ่

แมว่้าจะมีความพยายามของหนว่ยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวทัว่ทั้งทวีป แตก่ารกระจายตวั

ของนักท่องเท่ียวจากประเทศแอฟริกาใต ้มิไดถ้กูคาดหมายว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญใน

ระยะสั้นถึงระยะกลาง แต่ก็คาดหวังว่าการแข่งขนัฟุตบอลโลกจะเปิดตัวภูมิภาคนี้ส ู่โลก อย่างไรก็ดี

การคาดการณแ์สดงใหเ้ห็นเพียงการเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยของจ านวนนกัท่องเท่ียวจากเอเชีย 

 อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักเช่น จีน และอินเดียมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น แต่เร่ิมตน้จากฐาน   

จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีต า่ อเมริกาใตก็้มีความส าคัญมากขึ้นโดยเฉพาะบราซิลและอารเ์จนตินา การ  

เชื่อมโยงของธรุกิจกบับราซิลเกิดขึ้นในแอฟริกาใต ้เนื่องจากการแขง่ขนัฟุตบอลโลกครั้งตอ่ไป จะจัด

ขึน้ท่ีบราซิลในปี 2014 

ทีมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียท่ีไดเ้ขา้รอบ เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย และเกาหลี

เหนือ เสนอโอกาสท่ีย่ิงใหญ่ในการเพ่ิมจ านวนนกัท่องเท่ียวจากภมูิภาคนี้ และเพ่ิมการรับร ูเ้กี่ยวกับ    

แอฟริกา ประเทศในแอฟริกาเองก็มีโอกาสท่ีจะเรียนรูเ้กี่ยวกบัความชื่นชอบและสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับนกั

เดินทางจากเอเชีย 

 

- การซ้ือขายออนไลนเ์ตบิโต 

การซ้ือขายออนไลนย์งัไมไ่ดส้รา้งผลกระทบตอ่การท่องเท่ียวและการเดินทางในแอฟริกามาก

นกั และเป็นท่ีประจกัษช์ดัจากการท่ียอดจ าหนา่ยบตัรเขา้ชมการแขง่ขนัจากประเทศตา่งๆ ในแอฟริกา

ต า่กว่าท่ีคาดการณไ์ว ้75% เนื่องจากเป็นการจ าหนา่ยบัตรออนไลนเ์ท่านัน้ อย่างไรก็ดีฟุตบอลโลก

ครั้งนี้จะช่วยกระตุน้การใชก้ิจกรรมออนไลนข์องนกัโฆษณา นักการตลาด และธรุกิจท่องเท่ียวท่ีมี

กลุม่เป้าหมายในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมวลชน ในแอฟริกาใตอิ้นเตอรเ์น็ตกลายเป็นอ านาจท่ีแขง่ขนัได ้

ส าหรับผูป้ระกอบการท่องเท่ียวรายย่อย ท่ีมีจ านวนลกูคา้เลือกท าการจองออนไลนเ์พ่ิมขึ้น ดว้ย

อ านาจการเขา้ถึงของอินเตอรเ์น็ตท่ีเติบโตขึ้น คาดว่าจะมีบริษัทท่ีไดร้ับประโยชนจ์ากการใชธ้รุกิจ

ออนไลนท่ี์ซับซอ้นมากขึน้ เชน่ การจ่ายเงนิออนไลนแ์ละการพฒันาของเว็บ 2.0 

 

- ความปลอดภยัและความมัน่คงส าคญัส าหรบัความส าเร็จ 

คว ามปลอดภัย เ ป็ น

เ ร่ื อ ง ท่ี ต ้อ ง กั ง ว ล ส า ห รั บ

นักท่อง เ ท่ี ยวจ านวนมาก ท่ี

เ ดิ น ท า ง ม า ยั ง  แ อ ฟ ริ ก า 

เ นื่ อ ง จ า กภูมิ ภ า คนี้ มี ภ า พ

ความจ า เกี่ยวกับความอ่อน

ดอ้ยดา้นสวัสดิภาพและความ

ป ล อ ด ภั ย  แ อ ฟ ริ ก า ใ ต ้ มี

สถานภาพท่ีย า่แย่ในสายตาของ

น า น า ช า ติ ใ น ด้ า น ค ว า ม

ปลอดภยัในปี 2008 ประเทศนี้

มีสถิติอยู่อันดับ 4 ของโลกใน
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เร่ืองการโจรกรรมอันดับ 2 ในเร่ืองฆาตกรรม และเป็นอันดับ 1 ในเร่ืองการข่มขืนตามขอ้มลูของ

สภาท่ีปรึกษาดา้นความมัน่คงในตา่งประเทศของสหรฐั 

 การโจมตีทีมฟุตบอลโตโกเมื่อครั้งมีการแข่งขนั African Cup of Nation  2010 ท่ีจัดขึ้นท่ี

องัโกลา เป็นสญัญาณแสดงถึงความส าคญัของการรกัษาความปลอดภยัในการแขง่ขนัฟุตบอลโลกท่ี

แอฟริกาใต ้ผูส้งัเกตการณห์ลายท่านระบวุ่าเหตกุารณใ์นองัโกลาแสดงถึงสิ่งท่ีหลายคนคิดว่าองัโกลา

ยังไม่พรอ้มในการเป็นเจา้ภาพการแข่งขันระดับนี้ แมจ้ะมีข่าวในดา้นลบแต่แอฟริกาใตก็้มีแผนการ

รักษาความปลอดภยัท่ีเขม้แข็งซ่ึงรวมถึงก าลงัต ารวจ 140,000 นาย เพ่ิมเขา้มา ซ่ึงไดถ้กูคดัเลือก

มาพรอ้มกับก าลังส ารองอีก 100,000 นาย ซ่ึงคาดว่าจะเพียงพอ ประกอบกับความรูส้ึกเป็นน า้

หนึง่ใ จเดียวกนั และความภาคภมูิใจท่ีการแขง่ขนัครั้งนี้น ามาสู่ประเทศ จ านวนผูช้มทางโทรทัศนค์าด

ว่าจะมีมากกว่า 26,000 ลา้นคน ดังนัน้จึงจ าเป็นส าหรับผลประโยชนอ่ื์นๆ ในอนาคตท่ีเกิดขึ้นเมื่อ

การแขง่ขนัด าเนนิผา่นไป โดยปราศจากเหตกุารณร์า้ยแรงในดา้นความปลอดภยั 

 อย่างไรก็ดี เหตกุารณล์่าสดุท่ีเกิดขึ้น 1 สัปดาหก์่อนเร่ิมการแข่งขนันดักระชบัมิตรระหว่าง

ไนจีเรียกับเกาหลีเหนือท่ีเมืองโยฮันเนสเบิรก์ เพ่ิมความหวาดกลวัเกี่ยวกับความปลอดภยัของแฟน

บอลในช่วงฟุตบอลโลก ฟีฟ่ายังยืนยันว่ามิไดม้ีขอ้กงัวลเร่ืองความปลอดภยัของผูช้มท่ีสนามแขง่ขนั 

แมว่้าจะมีการหลัง่ไหลของผูค้นกอ่นการแขง่ขนัอุ่นเคร่ือง ท่ีมีคนถกูน าส่งโรงพยาบาล 16 ราย ฟีฟ่า

และคณะกรรมการจัดงานกล่าวย ้าว่าจะไม่รับผิดชอบต่อองคก์ร การจัดการของผูส้นับสนนุ หรือ

การออกบตัรส าหรบัการแขง่ขนันดักระชบัมิตรครั้งนี้ และองคก์รเหล่านัน้ไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดใดกบั

การปฏิบตักิารขององคก์รในการจดัแขง่ขนัฟุตบอลโลก 

 

- แอฟริกาใตไ้ดม้ากกว่าฟุตบอลโลก 

ประเทศตา่งๆ ทัว่ทวีปแอฟริกาตา่ง

ก็คาดหวังว่ามหกรรมกีฬาครั้งนี้จะเปลี่ยน

ภาพลกัษณข์องภมูิภาค การแขง่ขนัฟุตบอล

โลก 2010 จะมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อ

ภมูิภาค เป็นความท้าทายอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวของแอฟริกาท่ีจะพัฒนา brand 

identity ของตนเองใหม้ัน่คง แอฟริกาทั้ง

ทวีปโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบา้นจะไดร้ับ

ประโยชนจ์ากการเป็นเจา้ภาพการแข่งขัน

ฟุตบอลระดับนานาชาติของแอฟริกาใตท่ี้

เป็นรายการแขง่ขนัส าคัญท่ีมีแฟนบอลจาก

นานาประเทศซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะขยายการ

เย่ียมเยือนไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อย่างไม่ตอ้ง

สงสยั 
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- การเตบิโตเชิงบวกในอนาคตส าหรบัการท่องเท่ียวขาเขา้ของแอฟริกาใต ้

ฟุตบอลโลกเป็นโอกาสส าคญัส าหรับแอฟริกาใตท่ี้จะลดบทบาทของผลกระทบของการชะลอ

ตวัทางเศรษฐกิจทัว่โลกต่อเศรษฐกิจของประเทศ และพยายามท่ีจะน าสิ่งท่ีสญูเสียไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปี 2008-2009 กลับคืนมา แต่ความสามารถของประเทศท่ีจะรับรองความต่อเนื่องหลังจาก

มหกรรมกีฬาครั้งนี้จบลงยังเป็นท่ีเคลือบแคลงสงสยั หลงัจากปี 2010 ท่ียุ่งเหยิง คาดว่าปี 2011  

จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวขาเขา้ลดลงเล็กนอ้ยตามขอ้มลูของยโูรมอนิเตอรอิ์นเตอรเ์นชัน่แนล ซ่ึงเป็น

แนวโนม้ตามปกติเนื่องจากเป็นเร่ืองยากท่ีจะรักษาจ านวนนกัท่องเท่ียวใหเ้ท่าเดิมได ้ภายหลังจากท่ี

มหกรรมกีฬาอย่างฟุตบอลโลกจบลง แมว่้าการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจจะช่วยแอฟริกาใตใ้นปี 2011 

และยงัคงเป็นช่วงท่ีมีความสขุหลงัจากท่ีมหกรรมนี้ท าใหก้ารชกัน านกัท่องเท่ียวนานาชาติเขา้มางา่ย

ขึน้หากความพยายามในการสื่อสารยงัคงอยู่ตอ่ไป  

ในภาพรวมจ านวนนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศขาเขา้จะเพ่ิมขึ้นประมาณรอ้ยละ 5 ระหว่างปี 

2010 และ 2014 โดยจะมีนกัท่องเท่ียวรวม 14 ลา้นคน จากบรรยากาศทางเศรษฐกิจในปัจจบุัน

นบัเป็นการเติบโตท่ีแข็งแรงมาก ซ่ึงขัดแยง้กับแนวโนม้ของโลก และชี้ใหเ้ห็นความน่าดึงดดูใจของ

แอฟริกาใตต้อ่ไปในฐานะของจดุหมายปลายทางท่องเท่ียว โดยเฉพาะในขณะที่คา่เงนิแรนดอ์่อนลง 

 

2.  การรวมตวัของบรษิทั Avianca และ Taca สรา้งรปูแบบใหม่ของการบินในละตินอเมรกิา  

             เมื่อเดือนธันวาคมปี 2009 กลุ่มบริษทั Grupo Taca Holdings และ Synergy Group ได ้

ประกาศแผนการท่ีจะควบรวมกิจการ และสรา้งบริษัทใหม่ในชื่อ “Avianca-Taca Ltd.” ในเดือน

กมุภาพันธ ์2010 บริษัททั้งสองไดร้ับระเบียบ และการอนมุัติการต่อตา้นการผกูขาดใหค้วบรวม

กิจการไดโ้ดย Grupo Synergy เป็นเจา้ของ 67% และ Group Taca Holding เป็นเจา้ของ 33% ของ

บริษทัใหม ่

 สายการบินท่ีควบรวมกิจการใหบ้ริการสู่ 100 จดุหมายปลายทางโดย 75 จดุอยู่ในละติน 

อเมริกามีรายไดจ้ านวน 3,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ สายการบินนี้บรรทกุผูโ้ดยสารประมาณ 15.4 

ลา้นคน โดยมีศนูยก์ลางการบินอยู่ท่ี เอลซัลวาดอร,์ คอสตาริกา, โคลมัเบีย และเปร ูบริษทัใหม่ไดร้ับ

ประโยชนจ์ากความหลากหลายทางภมูิศาสตร์ และเครือข่ายท่ีใหญ่ขึ้น ซ่ึงใหโ้อกาสใหม่ดา้นรายได ้

ผูน้  าของบริษทัเหลา่นีไ้ดร้ะบวุ่าการเตบิโตของการจราจรในเสน้ทางเหนอื –ใต ้และเท่ียวบินสู่ยโุรปถือ

เป็นโอกาส และมันยังใหอ้ านาจเพ่ิมผลทางการเงินเพ่ือตดัค่าใชจ้่ายท่ีตอ้งจ่ายแก่ซัพพลายเออร ์และ

ยังมีการใชป้ระโยชนร์่วมกันในฝูงบินท่ีจะน ามาใชข้นส่งเนื่องจากทั้งสองบริษัทใชเ้คร่ืองบิน A319 

และ A320 เป็นหลกั ในปี 2007 Grupo Synergy ไดส้ัง่ซ้ือเคร่ืองบิน 100 ล า ซ่ึงขณะนี้สามารถ

กระจายเครือขา่ยไปกวา้งขวางขึน้เมื่อเคร่ืองบินเหลา่นีไ้ดถ้กูสง่มอบ 
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แบรนดต่์างๆ ของกล ุม่บรษิทั 

 

Grupo Synergy Brands              Location                 TACA Brands                Location 

AVIANCA                               Colombia                    TACA                       EI Salvador 

SAM                                     Colombia                    LACSA                     Costa Rica 

TAMPA(cargo)                         Colombia                    TACA Peru                 Peru 

AEROGAL                              Ecuador                     AVIATECA                 Guatemala 

AVIANCA (formerly OCEANAIR     Brazil                        SANSA                     Costa Rica 

                                                                         LA COSTENA             Nicaragua 

                                                                         AEROPERLAS             Panama 

                                                                         ISLENA                     Honduras 

ท่ีมา : รายงานของบริษทั 

  

แมว่้าผูน้  าของ Avianca –Taca Ltd. จะระบวุ่ามิไดต้อ้งการสูก้บัสายการบินหลกัของ    ละติน

อเมริกา แตก่ารควบรวมกิจการของพวกเขาก็ไดส้รา้งคูแ่ขง่ขนัท่ีแข็งแกร่งมากขึ้น ท่ีอาจมีผลกบัการ

แย่งชิงสว่นแบ่งตลาดหากความสามารถในการรองรบัแซงหนา้การเตบิโตของอปุสงคไ์ปมาก โดยยโูร

มอนเิตอรไ์ดศึ้กษาขอ้มลูในตลาดตา่งๆ ท่ีการควบรวมกิจการของสองบริษทันีม้ีนยัส าคญั 

 

ปานามา: สายการบิน Cope ยงัเป็นผ ูค้รองตลาดหลกัในเสน้ทางระหว่างประเทศ 

 

 ในปานามา แบรนด์ Taca แบ่ง

ตลาดภายในประเทศร่วมกบั Air Panama 

การควบรวมกิจการจึงไม่กระทบกบัตลาด

นี้มากนัก อย่างไรก็ดีมันอาจสรา้งความ

เสี่ยงแก่สายการบิน Copa Airlines ซ่ึงใช ้

สนามบิน Tocumen ในปานามาเป็น “ฐาน

การบินของภมูิภาคอเมริกา” สายการบินนี้

มีสว่นแบ่ง 56% ในการขนส่งผูโ้ดยสารขา

เขา้และขาออกจากสนามบิน Tocumen แตท่ี่

ส าคญักว่านัน้ คือมนัไดบ้รรทกุผูโ้ดยสารท่ี

เป็น transit passenger ถึง 1.7 ลา้นคน 

หรือคิดเป็น 96% ของผูโ้ดยสารเปลี่ยน

เคร่ืองทั้งหมดในปี 2009 สายการบิน 

Avianca –Taca ไดป้ระมลูเพ่ือใหไ้ดเ้สน้ทาง

การบิน เหนือ – ใต ้เพ่ิมขึ้น โดยอาจลด

ราคาในการใชฐ้านการบินท่ีเป็นคู่แขง่ขนั เช่น    ซานซัลวาดอร ์ และโบโกตา และตอ้งขึ้นอยู่กบัความ

แปรปรวนของอากาศ ในขณะท่ีสนามบิน Tocumen ตั้งอยู่ในระดับน ้าทะเลและมีต าแหน่งทาง
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ภมูิศาสตรท่ี์ดีกว่า ทั้งยังเพ่ิงมีการบรูณะเมื่อไม่นานมานี้ การลดค่าโดยสารอาจจะไม่ท าใหผู้โ้ดยสาร

เปลี่ยนเสน้ทาง ทั้งนี้ Avianca – Taca จะตอ้งพ่ึงพาเสน้ทางใหม่เพ่ือกระตุน้การเติบโตแทน สายการ

บิน Copa จึงยังคงเป็นคู่แข่งท่ีแข็งแกร่งในเสน้ทางบิน เหนือ-ใต ้เนื่องจากการขยายสนามบิน 

Tocumen จะเสร็จสิ้นลงในช่วงตน้ฤดรูอ้นปี 2011 ซ่ึงจะมีช่องทางระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น 12 

ชอ่งทาง จากจ านวนทัง้สิ้น 34 ชอ่งทางโดย Copa จะสามารถเพิ่มจดุหมายปลายทางไดม้ากขึน้ 

โคลมัเบีย : ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสงู 

 ในโคลัมเบีย สายการบิน Avianca –Taca จะยังคงแข่งขันกับสายการบิน Copa Airlines 

โดยตรงผ่านผูค้า้รายย่อย บริษทั Avianca-Taca เป็นเจา้ของสายการบิน Avianca ในขณะท่ี  Aero 

Republica เป็นเจา้ของบริษัทสาขาทั้งหมดของ Copa การควบรวมกิจการมิไดถ้กูคาดหมายว่าจะ

เปลี่ยนแปลงพลวัตของตลาดการเดินทางทางอากาศของโคลมัเบียอย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ดีการ

ประหยัดค่าใชจ้่ายอาจท าให ้Avianca เขา้ถึงจดุคุม้ทนุ และสายการบินสามารถปรับเสน้ทางบิน

ระหว่างประเทศจากโบโกตา ใหเ้ขา้กบับริษทัลกูในประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงเหมาะสมกบั       กลยทุธโ์ดยรวม

ท่ีจะท าใหโ้บโกตาเป็นฐานการบินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีสายการบินทั้งสองจะตอ้งต่อสูก้บัการ

เขา้สู่ตลาดของสายการบินตน้ทนุต า่ เช่น Aires ของโคลัมเบีย ท่ีใหบ้ริการในเสน้ทางบินระยะใกลท่ี้

ไดร้บัความนยิมมากที่สดุในชว่งตน้ปี 2009 ซ่ึงสายการบินท่ีท าใหค้่าบัตรโดยสารลดลงไปถึง 20% 

ในบางกรณี ซ่ึงเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคัญท่ีท าใหก้ารเติบโตของจ านวนผูโ้ดยสารภายในประเทศสงูถึง 

13% ในปี 2009  สายการบิน Aero Republica ก็ไดด้ าเนินกลยทุธท่ี์สอดคลอ้งกบัค่าบัตรโดยสารท่ี

ต า่ลง ในขณะท่ี Avianca ยังรักษาระดับราคาของตน ส าหรับสายการบิน Aires ไดใ้หบ้ริการใน

เส้นทางระหว่างประเทศด้วยและมี เป้าหมายจะขยายตัวต่อไป โดยปัจจุบันมี เ ท่ียวบินไปยัง 

สหรฐัอเมริกา ปานามา และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน แมว่้าจะมีส่วนแบ่งผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ

เพียง 1.4% ในปี 2009  สายการบินนี้ไดร้่วมมือกบัสายการบิน Jet Blue และ Spirit Airlines ซ่ึงเป็น

สายการบินตน้ทนุต า่ท่ีมีฐานอยู่ในสหรัฐ การรวมตวัของสายการบินตน้ทนุต า่ 3 รายนี้กินส่วนแบ่ง

ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศท่ีเดินทางเขา้สหรฐั 13% ซ่ึงมีนยัส าคญั และมีผลกระทบกบั Avianca เพียง

รายเดียว เนือ่งจาก Aero Republica มิไดบิ้นสูส่หรฐัฯ 

 นอกจากนี้ LAN Airlines ยังไดป้ระกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2010 ว่าไดท้ าขอ้ตกลงร่วมกบั

สายการบิน Aeroasis ของโคลมัเบียเพ่ือช่วยให ้Aeroasis ไดร้ับใบอนญุาตท าการบินจากองคก์รการ

บินพลเรือนแห่งโคลัมเบีย เมื่อ ได ้รับอนุญาตแล้ว 

Aeroasis จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ LAN Airlines การมี

ผูเ้ขา้แขง่ขนัในตลาดการบินของโคลมัเบียเพิ่มขึน้จะท าให้

ราคาบัตรโดยสารต า่ลง สายการบิน Aires ซ่ึงมีทนุไม่

มากนกั อาจตอ้งถอนตวั จากการแขง่ขนัก่อนท่ี LAN จะ

เขา้สูต่ลาด ไมว่่าจะเป็นอย่างไรตลาดการบินในโคลมัเบีย 

โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศจะมีการแข่งขันสงูมาก

ในช่วง 3-5 ปีขา้งหนา้ ส่งผลต่อความสามารถท่ีจะ

เติบโตย่ิงขึ้น ราคาท่ีต า่ และการเติบโตของผูโ้ดยสารท่ี

เขม้แข็ง 
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เปร ู: ฐานท่ีมัน่ของ LAN Airlines 

 จากการควบรวมกิจการท าให ้Avianca มีโอกาสเปิดบริการเสน้ทางบินภายในประเทศของเปร ู

ผา่นบริษทัลกูของ Taca-Peru อย่างไรก็ดี LAN Airlines ท่ีเร่ิมเปิดด าเนนิการในตลาดนีเ้มื่อปี 1999 ก็

ยงัเป็นผูน้  าในตลาด โดยมีผูโ้ดยสารมากกว่า 90% ของผูโ้ดยสารภายในประเทศเมื่อปี 2009 ในขณะ

ท่ีสายการบิน Taca จะยังคงขยายตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะเมื่อ Avianca ไดส้ัง่จองเคร่ืองบิน

จ านวนมาก แตม่นัก็จะมีผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยตอ่ LAN การใชก้ลยทุธต์ดัราคาไม่ใช่กลยทุธท่ี์ฉลาด  

เนื่องจากบริษัทจะตอ้งปกป้องเขตอิทธิพลของตนโดยการกระตุน้สงครามราคา และนี่อาจสรา้ง

สถานการณ์เหมือนท่ีโคลัมเบียซ่ึงจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมขึ้นไม่ไดช้ดเชยราคาท่ีลดลง และรายไดท่ี้

เขา้เนือ้ผูบ้ริโภคคือผูไ้ดร้บัประโยชนห์ลกัของยทุธศาสตรน์ี้ 

 ในดา้นการบินระหว่างประเทศ LAN ยังคงสร้าง ลิมาให้เป็นฐานการบิน และควบคุม

การจราจรของผูโ้ดยสารกว่า 40% และอาจยากส าหรับ Avianca-Taca ท่ีจะหยดุยั้งการควบคมุนี้ได ้

อย่างมีนัยส าคัญ แต่บริษัทจะไดร้ับประโยชนจ์ากความสามารถในการประสานความร่วมมือกับ

เที่ยวบินระหว่างประเทศของบริษทัลกู แมว่้า LANจะเป็นผูค้รองตลาดหลกัในเปรแูตม่นัก็เป็นตลาดท่ี

ส าคัญส าหรับ Avianca-Taca เนื่องจากมันมีความหลากหลายทางภมูิศาสตร ์อีกทั้งเปรเูป็นตลาด

การบินท่ีเตบิโตเร็วเนื่องจากการเติบโตท่ีแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในประเทศ และการส่งเสริมระหว่าง

ประเทศ จึงยังมีพ้ืนท่ีในสายการบิน Avianca-Taca เติบโตไดโ้ดยไม่ทับเสน้ของ LAN อย่างไรก็ดีหาก

บริษทัตดัสินใจด าเนนิกลยทุธเ์ชิงรกุการแขง่ขนัในตลาดก็อาจรอ้นแรงมากขึน้ 

 

เอกวาดอร ์: การต่อส ูก้บั LAN 

 ในเอกวาดอร ์สายการบิน Avianca-Taca ไดร้่วมกิจการกบั 

Aerogal อย่างเป็นทางการในเดือนกมุภาพันธ ์2010 และเร่ิมใช ้

codeshare ระหว่าง Avianca กบั Aerogal ในเดือนมีนาคม 2010  

ทั้งนี้  Aerogal  เป็นสายการบินอันดับ 2 ในตลาดการบิน

ภายในประเทศท่ีมีผูโ้ดยสารประมาณ 3.3 ลา้นคน โดยมี TAME 

เป็นสายการบินอันดับ 1 อย่างไรก็ดีการเขา้มาของ LAN Airlines 

ในการบินภายในประเทศเมื่อเดือน เมษายน 2009 ท าใหต้ลาดมี

การแขง่ขนัอย่างสงูภายในเดือน พฤศจิกายน 2009 LAN Airlines 

มีสว่นแบ่งตลาด 16% ของผูโ้ดยสารภายในประเทศ จึงอาจเป็นการยากมากขึ้นท่ีจะเติบโตในตลาดนี ้

แตค่ณุค่าของมนัอยู่ท่ีความหลากหลายทางภมูิศาสตร ์และการเติบโตขององคก์รใน   ระยะยาวของ

ตลาดนี้ การประสานระหว่าง Aerogal และ Avianca-Taca น าไปสู่ผูเ้ขา้แขง่ขนัท่ีมีความแข็งแกร่งเป็น

อนัดบั 2 มาสูก้บั LAN ซ่ึงเป็นผูน้  าในตลาดการบินระหว่างประเทศของเอกวาดอรแ์มว่้าจะมีผูโ้ดยสาร

ถึง 2.6 ลา้นคนแต่ก็ยังนอ้ยกว่าในโคลัมเบียและเปร ูดังนั้นนอกจากการสรา้งเครือข่ายแลว้โอกาส

อาจมีจ ากดั 

 

บราซิล : เป็นการรบท่ียากล าบากหรอืดินแดนแห่งโอกาส 
 ในเดือนเมษายน 2010 Avianca-Taca ไดเ้ปลี่ยนชื่อบริษทัลกูในบราซิล จาก Oceanair เป็น 

Avianca เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งแก่ความสัมพันธร์ะหว่างสายการบินของโคลัมเบีย และบราซิล 
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรบัสายการบินระหว่างประเทศแมว่้า บริษทั

จะอยู่ในกระบวนการปรับปรงุฝูงบินของบราซิลใหท้ันสมัย ก็ยัง

ตอ้งเผชิญกับการต่อสูท่ี้ยากล าบากในบราซิล เนื่องจากสายการ

บิน TAM และ GOL เป็นผูค้รองตลาดหลัก สนามบินหลักของ

บราซิลตา่งด าเนนิการตามขีดความสามารถ และผูม้าใหม่ในตลาด 

คือสายการบินตน้ทนุต า่ชื่อ AZUL ท่ีเป็นตัวกระตุน้สงคราม

โดยเฉพาะในช่วงฤดใูบไมร้่วงปี 2009 อย่างไรก็ดีการปรากฏอยู่

ในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในอเมริกาใต ้เป็นกญุแจส าคัญแมว่้าจะมีส่วนแบ่งตลาดเล็กนอ้ยแต่ก็หมายถึง

จ านวนท่ีมากส าหรับ Avianca-Taca โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติการในประเทศอ่ืนๆ 

ของละตนิอเมริกา บริษทัวางแผนจะเพิ่มจ านวนเคร่ืองบินเป็น 18 ล าในสิ้นปี 2010 และเพ่ิมท่ีนัง่บน

เคร่ืองบินอีก 37% จากปี 2009 แตไ่มคิ่ดว่าจะกระตุน้ใหเ้กิดสงครามราคาอีก โดยหวังว่าการเติบโต

ท่ีแข็งแกร่งในตลาดภายในประเทศจะไม่น าไปสู่การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ดี สายการบิน 

TAM และ GOL อาจตอบโตอ้ย่างเขม้ขน้ เพ่ือใหเ้กิดความยากล าบากแก่ Avianca ในการท่ีจะไดส้่วน

แบ่งผูโ้ดยสารอย่างมีนยัส าคัญ  บริษัทตอ้งการจะสรา้งความแตกต่างของตนเอง โดยใหบ้ริการท่ี

ดีกว่าเช่น อาหารรอ้น จอโทรทัศนส์่วนตัว พ้ืนท่ีกวา้งขึ้น และบริษัทยังไดข้ออนญุาตท าการบิน

ระหว่างประเทศในเสน้ทางไปยงั ลิมา โคลมัเบีย และเอกวาดอร ์ท่ีเป็นจดุหมายท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงบริษทั

มีเที่ยวบินภายในประเทศไปยงัจดุหมายปลายทางตา่งๆ อีกมาก 

 หากรัฐบาลรักษาสญัญาท่ีจะขยายสนามบินตา่งๆ ก่อนการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนัฟุตบอล

โลกในปี 2014 และโอลิมปิกปี 2016 จะถือว่าเป็นโอกาสท่ีย่ิงใหญ่ในการขยายสายการบินทางเลือก

อีกประการหนึ่งอาจเป็นการรับผูเ้ล่นรายใหม่ในภมูิภาคเพ่ือขยายตวั และไดร้ับสล็อตการบินท่ีมีค่า 

ซ่ึงเป็นกลยทุธท่ี์ TAM น ามาใชก้บัสายการบิน Pantanal  

 

ชิลี : เขตแดนต่อไปส าหรบั Avianca-Taca 

ในงาน ILA Berlin Air Show เดือนมิถนุายน ปี 2010 German Efromovich หนึ่งในผูน้  าของ

สายการบิน Avianca-Taca เปิดเผยว่าทางบริษทัก าลงัประเมินว่าจะเขา้สู่ตลาดการบินของชิลีอย่างไร 

ซ่ึงรวมถึงการเปิดบินภายในประเทศดว้ย ทัง้นีป้ระเทศชิลีอนญุาตใหช้าวตา่งชาติเป็นเจา้ของสายการ

บินได ้100% ตราบใดท่ีสายการบินนัน้ผ่านการทดสอบบางประการ ดงันัน้ Avianca –Taca อาจจะ

สามารถสรา้งบริษทัลกูไดง้า่ยขึน้ 

 

 
 

ในปัจจบุัน Avianca –Taca มีส่วนแบ่งในตลาดชิลีเพียงเล็กนอ้ย โดยมีผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศกลุม่หลกั ๆ ในขณะที่สายการบิน LAN เขา้ส ูต่ลาดในโคลมัเบียการน า Avianca –Taca เคลื่อน
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เขา้ส ู่ชิลีก็ยตุิธรรมดี แมว่้ามันจะเป็นตลาดท่ีเล็กกว่าอย่างเห็นไดช้ัด แต่คงจะมีโอกาสมากกว่า 

เนื่องจากตลาดชิลีมิไดถ้กูรบกวนดว้ยการตดัราคา และการบรรทกุเกินขีดความสามารถเหมือนใน

ตลาดโคลมัเบีย สายการบิน Aerolineas del sur ท่ีบรรทกุผูโ้ดยสาร 374,000 คนในปี 2008 ประสบ

ความลม้เหลว ท าใหผู้โ้ดยสารหันมาหา LAN และ Sky มากขึ้น Avianca –Taca อาจช่วงชิงผูโ้ดยสาร  

มาได ้ย่ิงกว่านัน้ สายการบินอาจสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งจาก Sky ซ่ึงเป็นคู่แขง่ขนัท่ีอ่อนแอกว่า และ

ไมไ่ดม้ีปริมาณทรพัยากรเท่าเทียมกบั Avianca –Taca อย่างไรก็ดี Sky เป็นสายการบินท่ีเขม้แข็งท่ีสดุ

ในเสน้ทางจาก ซานติยาโก และภมูิภาคท่ีห่างไกลของประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมืองทางดา้นใต ้

เสน้ทางเหลา่นีแ้คบมาก และ Avianca –Taca อาจหลีกเลี่ยงการบินในเสน้ทางท่ีเสี่ยงภยันี้ เป็นไปไดว่้า 

Avianca –Taca จะแข่งขันกับ LAN โดยตรง และอาจน าไปสู่ค่าโดยสารท่ีต า่ลง LAN ประสบ

ความส าเร็จอย่างสงูในการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุน้การจราจรดว้ยราคาท่ีต า่ลง 

(เป็นกลยทุธท่ี์น ามาใชใ้นปี 2007) นอกเหนอืจากสว่นแบ่งตลาด 80% ของผูโ้ดยสารภายในประเทศ

และยังสามารถรองรับผูโ้ดยสารระหว่างประเทศถึง 63% ในปี 2009 ผลก็คือเป็นสายการบินท่ีมี

เครือขา่ยในชิลีโดยไม่มีคู่แขง่ รวมทั้งยังเป็นสมาชิก One world ดว้ย จึงจะเป็นความทา้ทายท่ีจะปลด 

LAN จากต าแหนง่ท่ีแข็งแกร่ง แต่  Avianca –Taca เป็นสายการบินท่ีมีการจัดการท่ีดี และสามารถ

เพิ่มความรอ้นแรงใหก้ารแขง่ขนัในตลาด แมว่้าจะสญัญาว่าจะไปท าการบินร่วมกบัสายสารบินอ่ืน แต่

ดเูหมือนว่า Avianca –Taca มุ่งหวังจะร่วมบินกับ LAN ซ่ึงมีศักยภาพท่ีแข็งแกร่งในการเคลื่อนเขา้สู่

เปร ูและชิลี 

 

3. การประทว้งทางการเมืองในไทยสง่ผลกระทบทางลบต่ออตุสาหกรรมท่องเท่ียว 

 การประทว้งของกลุ่มคนเสื้อแดงท่ีเร่ิมขึ้นในเดือนมีนาคม 2553 จบลงเมื่อวันท่ี 19 

พฤษภาคม เมื่อกองทหารได้ใช ้ก าลังสลายการชุมนุมในบริเวณราชประสงค์และสีลมใน

กรงุเทพมหานคร ผูน้  ากลุ่มชมุนมุเขา้มอบตัวกับรัฐบาล แต่มีผูช้มุนมุจ านวนหนึ่งบกุเผาท าลาย

อาคารสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง (รวมทั้งศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศ) ในการชมุนมุครั้งนี ้

มีผูเ้สียชีวิตทัง้สิ้นราว 70 คน 

 ในระยะ เ ร่ิมต้น  ประ เทศต่างๆ ออก

ประกาศค าเตือนนกัท่องเท่ียวเกี่ยวกับเหตกุารณ์

ประทว้งในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม เมื่อเหตกุารณท์วี

ความรุนแรงขึ้น ในเดือนพฤษภาคม หลายๆ

ประเทศ เชน่ จีน เยอรมนั เวียดนาม ไดป้รับระดบั

ค าเตือนไปถึงขั้นสงูสดุ  ส่วนสหรัฐอเมริกาได้

ประกาศค าเตือน  การเดินทางมาประเทศไทยขัน้

สงูสดุในวันที่ 16 พฤษภาคม 

 การประทว้งส่งผลใหบ้ริษัทน าเท่ียวต่างๆหยดุใหบ้ริการน าเท่ียวมายังประเทศไทย อาทิ 

บริษทั JTB ซ่ึงเป็นบริษทัน าเท่ียวขนาดใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่น หยดุการเดินทางมาประเทศไทยระหว่าง

วันท่ี 24 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม ทั้งหมด สายการบินตา่งๆ ก็ยินยอมใหน้กัท่องเท่ียวยกเลิก
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การบินหรือปรบัเปลี่ยนเสน้ทาง อาทิ สายการบินสิงคโปร ์ซ่ึงคืนเงินชดเชยทั้งหมดใหก้บัผูโ้ดยสารท่ี

จองเท่ียวบินมากรงุเทพฯ ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 

 

เหตกุารณค์วามไม่สงบในกรงุเทพฯสง่ผลต่อพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ในบริเวณใกลเ้คียงพ้ืนท่ีชมุนมุ โรงแรมตา่งหยดุด าเนนิการตลอดช่วงกลางเดือน พฤษภาคม 

และโรงแรมในกรงุเทพฯโดยรวม มีอัตราการเขา้พักต า่กว่า 30% รายงานของภาคอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียวคาดการณ์ว่า ผูป้ระกอบการโรงแรมในกรงุเทพฯ สญูเสียรายไดว้ันละ 75,000 – 

110,000 ดอลลารส์หรฐัตอ่วันตลอดชว่งเหตกุารณค์วามไม่สงบ และความเสียหายโดยรวมอาจสงู

ถึง 450 ลา้นดอลลารส์หรัฐ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาของประเทศไทย รายงานว่า ณ วันท่ี 

18 พฤษภาคม 2553 จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาประเทศไทยลดลงราว 50% 

แมว่้าเหตกุารณ์ความไม่สงบจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่แหล่งท่องเท่ียว

อ่ืนๆ ก็ไดร้บัผลกระทบเชน่เดียวกนั จากรายงานของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานภเูก็ต 

อัตราการเขา้พักตามโรงแรมในจังหวัดภเูก็ตลดลงต า่กว่า 40% ในขณะท่ี อ าเภอเขาหลัก และ 

จงัหวัดกระบ่ี มีอตัราการเขา้พกั 10 และ 30% ตามล าดบั 

 

หนทางส ูก่ารฟ้ืนฟ ู

 ประเทศไทยเผชิญกบัความไมส่งบทางการเมืองอย่างตอ่เนื่องหลงัเหตกุารณร์ัฐประหารในปี 

2549 ในเดือนธนัวาคม 2551 กลุ่มคนเสื้อเหลือง ซ่ึงเป็นฝ่ายตรงขา้มกับกลุ่มคนเสื้อแดง ไดปิ้ด

สนามบินในกรงุเทพฯ ทั้ง 2 แห่งเป็นเวลามากกว่า 1 สปัดาห ์ในปีตอ่มา การประทว้งของกลุ่มคน

เสื้อแดงในเดือนเมษายนท าใหก้ารประชมุสดุยอด ASEAN ท่ีพทัยาตอ้งลม้เลิกไป 

 รัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการ

ต่างๆ เพ่ือเยียวยาความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นต่อภาคการท่องเท่ียว  อาทิ 

มอบเงนิชดเชยแกน่กัท่องเท่ียวท่ีไดร้ับ

ผลกระทบจากการปิดสนามบิน, เพ่ิม

งบประมาณเพ่ือฟ้ืนฟูภาพลักษณ์

ทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย, 

ลดค่าธรรมเนียมลงจอดเคร่ืองบิน 

(Landing fee) ใหส้ายการบินลดภาษี

ใหผู้ป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว 

และงดคา่ธรรมเนยีมวีซ่านกัท่องเท่ียว 

เป็นเวลา 1 ปี 

 ภายหลังเหตกุารณ์เดือนพฤษภาคม 2553 มีแนวโนม้ว่ารัฐบาลไทยจะด าเนินการตาม

มาตรการเดิมของปีท่ีผ่านมา โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดเ้ตรียมเงินกูส้ าหรับธรุกิจดา้น
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การท่องเท่ียว และเพ่ิมงบใหก้ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 31 ลา้นดอลลารส์หรัฐส าหรับการฟ้ืนฟู

ภาพลกัษณใ์นตา่งประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (Tourism Council of Thailand) 

คาดการณว่์า ในปี 2553 จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาไทยจะลดลง 11% และรายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียวจะลด 20%  ตามการคาดการณอ์ย่างเลวรา้ยท่ีสดุ (Worst case scenario) อตุสาหกรรม

การท่องเท่ียวไทยจะใชเ้วลาประมาณ 8 เดือนก่อนจะฟ้ืนคืนสู่ปกติ  ดงัเช่นกรณีของประเทศเม็กซิโก 

ซ่ึงประสบวิกฤต H1N1 ในเดือน พ.ค.- มิ.ย. 52  โดยเหตกุารณค์รัง้นัน้สง่ผลกระทบอย่างรนุแรงตอ่

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของเม็กซิโก ในปี 2552 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้เม็กซิโกลดลง 4.6% 

และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวลดลง 9.5% 

 ความแตกต่างระหว่างเม็กซิโกกับประเทศไทย คือความแน่นอนของการฟ้ืนฟูในอนาคต 

ส าหรับเม็กซิโก หลังเดือนมิถนุายน 2552 เมื่อสามารถควบคมุสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

H1N1 ได ้นักท่องเท่ียวก็มีความมัน่ใจในการกลับเขา้ไปเดินทางท่องเท่ียวในเม็กซิโกอีกครั้ง แต่

ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย แมว่้าแกนน าการชมุนมุจะอยู่ในการควบคมุตวัของทางการแลว้ 

แตค่วามไมส่งบทางการเมืองก็ยงัสามารถเกิดขึ้นไดอี้ก เหตกุารณส์ าคญัๆในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมาอาจ

สง่ผลกระทบทางลบตอ่ประเทศไทย ซ่ึงไมอ่าจเปลี่ยนแปลงไดใ้นระยะสัน้ แมจ้ะท าการตลาดเพียงใดก็

ตาม 

 

4.  โคช้ดา้นการเดินทาง สว่นแบ่งตลาด (Niche) ท่ีมีโอกาสเติบโต 

 ชาวอเมริกนัในปัจจบุนัเร่ิมหนัไปสูก่ารเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือหลีกหนคีวามเบื่อหนา่ยจ าเจ และ

เพ่ิมความหมายใหก้ับชีวิต และเร่ิมแสวงหาค าแนะน าจากผูใ้หค้ าปรึกษาดา้นการเดินทาง หรือ โคช้

ดา้นการเดินทาง Euromonitor International มองว่าสว่นแบ่งตลาด (Niche) เล็กๆ นี้ ซ่ึงมีบริษทั Three 

Month Visa เป็นผูน้  า เป็นสว่นแบ่งตลาดท่ีมีโอกาสในการเตบิโตสงู 

 

การท่องเท่ียวและโคช้การเดินทางเปลี่ยนชีวิตคณุได ้

 ผู้ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ด้ า น ก า ร

เดินทางและการท่องเท่ียว หรือ โคช้

การเดินทาง (Travel coach) แตเ่ดิมจะ

มีหนา้ท่ีเพียงใหค้ าปรึกษาในการวาง

แผนการเดินทางกับนักท่องเ ท่ียว 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มี โค ้ชการ

เดินทางรปูแบบใหม่เกิดขึ้น ภายใต ้

การน าของ Tara Russell ผูก้่อตั้ง

บริษทั Three Month Visa โคช้ดา้นการ

เดินทางและท่องเท่ียวแบบใหม่จะช่วย

นกัท่องเท่ียวในการคน้หาแรงบันดาล

ใจในการเดินทาง และสิ่งท่ีตอ้งการ
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บรรลจุากการเดินทาง หลังจากนัน้ โคช้จะช่วยนกัท่องเท่ียวคน้หาแหล่ง ท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกบัเป้าหมาย โคช้จะใหค้ าแนะน า แตน่กัท่องเท่ียวจะเป็นผูต้ดัสินใจเลือกสิ่งตา่งๆดว้ยตวัเอง 

 นอกจากนี้ โคช้ยังมีบทบาทส าคญัในกระบวนการภายหลงัการเดินทาง ซ่ึงเป็นกระบวนการ

ส าคญัท่ีจะท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถน าประสบการณ์ท่ีไดร้ับมาเป็นบทเรียน และน าไปปรับปรงุชีวิต

ใหด้ีขึ้น  ส าหรับผูท่ี้เดินทางท่องเท่ียวระยะยาว โคช้จะช่วยในกระบวนการกลับเขา้สู่สภาวะเดิมของ

นกัท่องเท่ียว 

 

การทบทวนการจดัล าดบัความส าคญัของสิ่งต่างๆและการบรรลเุป้าหมายสว่นตวั 

 การท างานและการใชช้ีวิตประจ าวันอันแสนวุ่นวาย ในสถานการณ์ท่ีไม่มัน่คง ท าใหผู้ค้น

จ านวนมากเร่ิมทบทวนว่าอะไรคือสิ่งท่ีส าคัญท่ีสดุส าหรับพวกเขา และทบทวนการใชช้ีวิตตนเอง  

ส าหรับคนจ านวนนี้ การท่องเท่ียวเป็นวิธีการหนึ่งในการคน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ พบคนใหม่ๆ 

เรียนรูว้ัฒนธรรมใหม่ๆ  การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมานี้ท าใหเ้กิดแนวโนม้การแสวงหา

ค าแนะน าและค าปรึกษาจากโคช้ดา้นการเดินทางและการท่องเท่ียว สาเหตอ่ืุนท่ีส่งผลใหน้กัท่องเท่ียว

หันมาใชบ้ริการจากโคช้ดา้นการเดินทางมากขึ้น ไดแ้ก่ การเปลี่ยนสถานท่ีท างาน, การเดินทางระยะ

ยาวภายหลังการเกษียณอาย,ุ การหย่ารา้ง เป็นตน้  นักท่องเท่ียวอาจตอ้งการค าปรึกษาส าหรับ

โอกาสพิเศษ เช่นการท่องเท่ียวบวกกิจกรรมอาสาสมัคร, การท่องเท่ียวฮันนีมนู, การท่องเท่ียวไป

ท างานไป 
 มีผูค้นจ านวนมากท่ีไมเ่ลือกการเดินทาง

ระยะยาว เนื่ องจากมีความ เ ป็น ห่วง เ ร่ือง

คา่ใชจ้่าย และ/หรือครอบครวั  โคช้การเดินทาง

จะช่วยนกัท่องเท่ียวในการวางแผนดา้นการเงิน 

และหาวิธีการรักษาดุลยภาพระหว่างการ

ท่องเท่ียวและความสมัพนัธก์บัครอบครวั  
 นักท่องเท่ียวจะมีความพอใจเนื่องจาก

สามารถเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือเป้าหมายตามท่ี

ตนเองต้องการ เมื่อการเดินทางสิ้นสุดลง 

นักท่อง เ ท่ียวจะสามารถใช้ปร ะ โยชน์จาก

ประสบการณ์ท่ี ได ้รับระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวในการท างานหรือชีวิตประจ าวัน โดย

มีโคช้คอยใหค้ าแนะน าและค าปรึกษา 

 

บริษัทใหญ่ๆเริ่มให้ความส าคัญกับนโยบายการลาเพ่ือเพ่ิมพนูความร ูข้องพนักงาน

(Sabbatical) 

 สิ่งท่ีช่วยเพ่ิมความตอ้งการใชบ้ริการโคช้ดา้นการท่องเท่ียวคือนโยบายอนญุาตใหพ้นกังาน

ลาเพ่ือหาความรูเ้พ่ิมเติม ซ่ึงบริษัทต่างๆเร่ิมใหค้วามส าคัญกับเร่ืองนี้ โดยก าหนดการลาเพ่ือหา

ความรูเ้พ่ิมเติม หรือ Sabbatical leave เป็นนโยบายเพ่ือรักษาพนักงานไวใ้นระยะยาว นโยบาย 
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Sabbatical แสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัใหค้ณุค่ากบัความทุ่มเทของพนกังาน นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่า 

การท่องเท่ียวบ่อยๆ ลดโอกาสการเป็นโรคหวัใจในผูช้ายถึงรอ้ยละ 50 

  

การท างานรว่มกบัโคช้การเดินทาง 

 ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวตา่งๆ จะไดร้ับผลประโยชน์

จากการร่วมงานกับโคช้การเดินทางและท่องเท่ียว แมว่้าโคช้จะไม่เป็นผูก้ าหนดเสน้ทาง แหล่ง

ท่องเท่ียว หรือกิจการ (Supplier) โดยตรง แตโ่คช้จะเป็นผูใ้หค้ าแนะน าตา่งๆกบันกัท่องเท่ียว 

 ผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเท่ียวควรส่งขอ้มลูผลิตภัณฑ์

ของตนใหก้บัโคช้ดา้นการท่องเท่ียว  

อย่างสม ่า เสมอ โค้ชจะได ้เสนอ

ข้อมูลเหล่ านี้ ให้กับลูกค้าต่อไป 

เ ช่ น เ ดี ย วกับ แ หล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 

(Destinations) ท่ีสามารถส่งขอ้มลู

เ กี่ ย ว กับ เ มื อ ง  ภ ูมิ ภ าค  ห รื อ

กิจกรรมท่ีน่าสนใจและตอ้งการ

น าเสนอ ใหก้บัโคช้การเดินทาง 

 

การจา้งโคช้การเดินทางและการท่องเท่ียว 

 บริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีนโยบาย Sabbatical ควรมีโคช้การเดินทางเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ า เพ่ือจะได ้

ท างานร่วมกบัพนกังานและบริษทั ใหก้ารเดินทางมีคณุคา่มากขึน้ 

 บริษัทการท่องเท่ียวระดับบนจะไดร้ับประโยชนจ์ากการมีพนกังานเป็นโคช้ดา้นการเดินทาง

ท่องเท่ียว เพื่อใหค้ าปรึกษาแกน่กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการประสบการณใ์นการท่องเท่ียวเชิงลึก 

 

โคช้การเดินทางและท่องเท่ียวในระดบัโลก 

 การใหค้ าปรึกษาดา้นการเดินทางและการท่องเท่ียว หรือโคช้การเดินทาง ไม่จ ากัดเฉพาะใน

สหรฐัเท่านัน้ ประเทศอ่ืนๆก็สามารถมีโคช้การเดินทางไดเ้ช่นกนั ยโุรปตะวันตกเป็นภมูิภาคท่ีมีโอกาส

เติบโตสงู เนื่องจากพนกังานบริษทัมีจ านวนวันหยดุสงู นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนกัท่องเท่ียว Gap year 

จ านวนมาก 

 พ้ืนท่ีท่ีเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจการเงิน เช่น ดไูบ ก็สามารถมีโคช้การเดินทางท่ีท างาน

ร่วมกบับริษทัขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี เพื่อใหค้ าปรึกษาแกพ่นกังาน ซ่ึงจะเพ่ิมผลประโยชนแ์ก่บริษทัในระยะ

ยาว 
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5. กาตารม์ ุ่งพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 นบัตัง้แต่ปี 2551 เป็นตน้มา รัฐบาลกาตารไ์ดเ้พ่ิมงบลงทนุในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

เพ่ือสรา้งความหลากหลายทางเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณข์องกาตารใ์นระดับโลก แมว่้าจะมี

การเสนอขายการท่องเท่ียวชายทะเลส าหรบันกัท่องเท่ียวระดบักลางอยู่บา้ง แตก่าตารไ์ดมุ้่งเนน้การ

สรา้งรีสอรท์และแหลง่ท่องเท่ียวระดบัหลายพนัลา้นเพ่ือรองรบันกัท่องเท่ียวกลุม่ High-end  

 ระหว่างปี 2547 และ 2552 รัฐกาตารม์ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ย 13.4% 

ดว้ยเหตนุี้ ท าใหร้ัฐบาลสามารถเพ่ิมงบประมาณดา้นการท่องเท่ียวได ้ โดยระหว่างปี 2551 ถึง 

2557 รัฐบาลไดแ้บ่งงบประมาณเพ่ือสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน (Infrastructure), 

โรงแรม และสถานท่ีจดังานตา่งๆ เป็นมลูคา่ 20,000 ลา้นเหรียญสหรฐั 

 

 
 

ปัจจบุัน อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวยังไม่ไดเ้ป็นภาคเศรษฐกิจท่ีส าคัญของกาตาร์ ในปี 

2552 กาตารม์ีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 700 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต า่กว่า 1,100 ลา้นเหรียญของ

บาหเ์รน 7,200 ลา้นเหรียญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์อย่างไรก็ตาม การใช ้จ่ายงบประมาณเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในกาตารไ์ดเ้พ่ิมขึ้น และกาตารก็์เร่ิมไดร้ับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวตลาด 

MICE โดยในปี 2552 กาตารไ์ดจ้ดังานตา่งๆ จ านวน 80 งาน 
 มีการลงทนุขนาดใหญ่เพ่ือพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวระดบับน เช่น Qatar Entertainment City และ  

Lusail City นอกจากนี้ มีโครงการ Pearl มลูค่า 20,000 ลา้นเหรียญ ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 

2556 ซ่ึงจะเพ่ิมปริมาณท่ีพกั รวมทัง้บริเวณชายหาดอีก 32 กิโลเมตร บนเกาะท่ีสรา้งโดยมนษุยซ่ึ์ง

มีรปูร่างคลา้ยสรอ้ยไขม่กุ 

 นอกจากนี ้รฐับาลกาตารไ์ดพ้ยายามพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยกาตารไ์ดเ้ป็นเจา้ภาพ

เอเชี่ยนเกมสใ์นปี 2549 และจะเป็นเจา้ภาพฟุตบอล Asian Cup ในปี 2554 นอกจากนี้ กาตารย์ังได ้

ย่ืนค าขอเป็นเจา้ภาพจดังานฟุตบอลโลกในปี 2565 และงานโอลิมปิกฤดรูอ้นปี 2563 อีกดว้ย 
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รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวและมลูค่าจริงของการคา้ปลีก( Real retail value) ท่ีพกัในกาตาร ์ ปี 

2552-2557 

 

Retail value RRP in QR billion at constant 2009 prices  

  

Chart 1      Real retail value of travel accommodation and incoming tourist receipts in 

Qatar: 2009-2014 

ท่ีมา : ยโูรมอนิเตอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล 

 

นยัยะทางการท่องเท่ียว 

 

 แผนการของรัฐบาลกาตาร์เพ่ือปรับปรงุ

โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆจะกระตุน้การเดินทาง

ท่องเท่ียวเขา้มาในพื้นท่ี สนามบินนานาชาตโิดฮาแห่ง

ใหม ่มลูคา่ 14,500 ลา้นเหรียญสหรฐั และสามารถ

รองรับผูโ้ดยสารได ้25 ลา้นคน จะเปิดขึ้นในปี 

2555 โดยมีแผนการขยับขยายไปจนถึงปี 2558 

นอกจากนี้ ยังมีแผนการสรา้งรถไฟใตด้ินในกรงุโด

ฮาอีกดว้ย 

 แมว่้าภาวะเศรษฐกิจโลกจะส่งผลใหจ้ านวนวันพักของนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศโดยรวม

ลดลงจาก 1.2 ลา้นไปเป็น 952,000 คนระหว่างปี 2550 ถึง 2552 แต่กาตารก์ลับไดร้ับ  

นกัท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น จาก 964,000 คน ไปเป็น 1.1 ลา้นคนในช่วงเวลาเดียวกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ี

เพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวภายนอกภมูิภาคตะวันออกกลาง โดยมีตลาดนกัท่องเท่ียวยโุรปเป็น

ตลาดท่ีส าคญั นกัท่องเท่ียวยโุรปซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 16.3 ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมดในปี 2547 และ

เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 33.1 ภายในปี 2552 
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 จ านวนนักธรุกิจท่ีเดินทางมากาตาร์เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 2551-2 แมว่้าทัว่โลกจะมีภาวะ

เศรษฐกิจซบเซา การลงทนุขนาดใหญ่ในอนาคต เช่น Doha Convention Centre and Towers ซ่ึงมี

ก าหนดเปิดในปี 2555 จะเพิ่มความสามารถในการรองรบันกัท่องเท่ียวเชิงธรุกิจ ซ่ึงคาดว่าจะเติบโต

จาก 9 แสนคนไปเป็น 1.6 ลา้นคนในปี 2557 

 

จ านวนนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้กาตาร ์ปี พ.ศ. 2552-2557 จ าแนกโดยวตัถปุระสงค ์

  

Chart 2 Tourist arrivals to Qatar by purpose: 2004-2014  

ท่ีมา : ยโูรมอนิเตอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล 

การคาดการณแ์นวโนม้ 

 ในปี 2557 คาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้กาตาร์จะถึง 1.8 ลา้นคน โดยมีการ

เพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวธรุกิจในอัตรารอ้ยละ 11.9 ตอ่ปีระหว่าง 2552 - 2557 องคก์ารส่งเสริม

การท่องเท่ียวกาตารค์าดว่าระหว่างปี 2553 ถึง 2554 จะมีโรงแรมท่ีพักเปิดใหม่ 40 แห่ง คิดเป็น

หอ้งพกั 7,000 หอ้ง 

 การคาดการณ์มลูค่าใชจ้่ายของนกัท่องเท่ียว มลูค่าการใชจ้่ายขึ้นอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจโลก 

ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวยโุรปเป็นตลาดท่ีเติบโต แต่สภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาในยโุรปอาจส่งผลในทางลบ

ตอ่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวในกาตาร ์

 ธรุกิจและสถาบันการเงินขนาดใหญ่จ านวนมาก ก าลงัหาวิถีทางลงทนุในภาคอตุสาหกรรม

การท่องเท่ียว ซ่ึงจะสามารถท าใหธ้รุกิจเหลา่นีเ้ตบิโตขึน้ไดใ้นอนาคต อาทิ     สายการบินกาตารแ์อร์

เวย ์ซ่ึงวางแผนเปิดโรงแรมแอรพ์อรต์แห่งแรกในเดือนมิถนุายน 2553   

นอกจากนี ้เมื่อตน้ปีรฐับาลกาตารไ์ดย้กเลิกกฎหมายซ่ึงบงัคบัใหธ้รุกิจตา่งชาติตอ้งมีสดัส่วน

หุน้ในประเทศรอ้ยละ 49 ส่งผลใหธ้รุกิจท่ีมีห ุน้ตา่งชาติรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์สามารถเขา้มาลงทนุในภาค

การท่องเท่ียวและธรุกิจอ่ืนๆ ในกาตารไ์ด ้และในเดือนเมษายน 2553 รัฐบาลไดเ้ลิกลม้แผนการ

บังคบัใหป้ระเทศตา่งๆ 33 ประเทศตอ้งมีวีซ่าเขา้กาตาร ์หลังถกูคดัคา้นจากสายการบินและธรุกิจ

ท่องเท่ียวตา่งๆ 
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6.  ยโุรปเสนอขอ้ตกลงเปิดน่านฟ้าเสรกีบับราซิล 

 ในเดือนพฤษภาคม 2553 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส หภ า พ ยุ โ ร ป 

(European Commission) ไดเ้สนอการ

จดัท าขอ้ตกลงเปิดนา่นฟ้าเสรี (Open 

skies agreement) กบัประเทศบราซิล 

ขอ้เสนอดังกล่าวเกิดขึ้นจากความ

พยายามฟ้ืนตัวของภูมิภาคยุโรป 

ภายหลังไดร้ับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจและการระเบิดของภเูขาไฟ

ในประเทศไอซ์แลนด ์การรวมตวักัน

มากขึ้นของอตุสาหกรรมการบินใน

ยุโ รป  และการพยายามเ พ่ิมขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัภมูิภาค เป็นอีกปัจจยัท่ีผลกัดนัไปสูก่ารเปิดเสรี 

 สายการบินในยโุรปลว้นไดร้ับผลประโยชนภ์ายหลงัการก่อตัง้สหภาพยโุรป (European Union 

หรือ EU) อย่างไรก็ตาม สายการบินยโุรปก็ยงัถกูจ ากดัเมื่อท าการบินภายนอกเขตของสหภาพฯ จาก

ขอ้ตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศ (Bilateral agreement) ซ่ึงมกัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองจ านวนเคร่ือง จ านวน

เท่ียวบิน และเสน้ทางบิน ดว้ยเหตนุี้ EU จึงเร่ิมพยายามหามาตรการเพ่ือกา้วขา้มขอ้จ ากดัดงักล่าว 

เพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคต 

 หนึ่งในมาตรการเหล่านัน้คือการจัดตัง้เขตการบินร่วม (Common aviation area) ในแถบเมดิ

เตอรเ์รเนียนและแถบยโุรปตะวันออก โดยมีจดุประสงคคื์อการสรา้งตลาดการคมนาคมทางอากาศ  

ยโุรปท่ีเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ยโุรปยังเร่ิมโครงการ SESAR (Single European Sky Air Traffic 

Management Research หรือโครงการวิจัยการบริหารจัดการการคมนาคมทางอากาศท่ีรวมตวักัน

ของยโุรป) ซ่ึงมีวัตถปุระสงคเ์พื่อใหก้ารเตบิโตของการคมนาคมทางอากาศของยโุรปในอนาคตเป็นไป

อย่างปลอดภัย, สะดวก ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมากท่ีสดุ  โดย EU คาดว่าการ

คมนาคมทางอากาศของยโุรปจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่าภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) และหนึ่งใน

มาตรการท่ีส าคญัก็คือการลงนามในขอ้ตกลงเปิดนา่นฟ้าเสรีกบัประเทศส าคญัๆ เช่น สหรัฐอเมริกา 

และบราซิล 

 

ท าไมถึงเป็นบราซิล ? 

 คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป หรือ EC คาดว่าการลงนามในขอ้ตกลงดงักล่าวจะส่งผลใหม้ี

ผูโ้ดยสารระหว่างบราซิลและประเทศในสหภาพยโุรป 335,000 คนภายในปีแรก สรา้งรายไดส้งูถึง 

460 ลา้นยโูรตอ่ปี  นอกจากบราซิลจะเป็นตลาดการคมนาคมทางอากาศท่ีใหญ่ท่ีสดุในอเมริกาใต ้

บราซิลยังมีความโดดเด่นเนื่องจากมีเศรษฐกิจท่ีเขม้แข็ง ไม่ไดร้ับผลกระทบอย่างรนุแรงจากวิกฤต

เศรษฐกิจ นอกจากนี้บราซิลยังไดร้ับเลือกใหเ้ป็นเจา้ภาพการแข่งขนัฟุตบอลโลกในปี 2557 (ค.ศ. 

2014) และการแขง่ขนัโอลิมปิกในปี 2559 (ค.ศ. 2016)  ดว้ยเหตเุหลา่นีท้ าใหบ้ราซิลมีแนวโนม้ท่ีจะ
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ลงทนุพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานส าหรับการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น , มีชนชั้นกลางท่ีเพ่ิมขึ้น และมีการ

คมนาคมทางอากาศเพ่ิมขึน้ดว้ย 

 จากการคาดการณ์ของ Euro monitor การคมนาคมทางอากาศของบราซิลมีแนวโนม้จะ

เพิ่มขึน้ในอตัราที่รวดเร็วกว่ายโุรป ในปี 2553 การขายท่ีนัง่บนเคร่ืองบินในบราซิลคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น 

21% ในขณะที่ยโุรปตะวันออกมีการเพิ่มขึน้เพียง 3% และยโุรปตะวันตกมีการลดลง 3% 

 

แนวโนม้การคมนาคมทางอากาศ 

อตัรามลูคา่เพิ่ม (%) 

มลูค่าการขายการคมนาคมทางอากาศ 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

บราซิล 4.5 21.3 9 7.5 8.7 7.4 

ยโุรปตะวันออก -6 3.4 5.5 5.8 5.9 6.3 

ยโุรปตะวันตก -7.5 -3.1 1 3 3.2 3 

 

สิ่งท่ีคาดหวงัว่าจะไดร้บั 

 ภายหลงัการลงนามขอ้ตกลงนา่นฟ้าเสรีระหว่าง EU กบับราซิล คาดว่าผูโ้ดยสารและการ

ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศจะเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจะส่งเสริมการท่องเท่ียว การคา้ และส่งผลดีต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การลงนามดังกล่าวจะช่วยลดการแทรกแซงในกิจการของบริษัท

ขนสง่เอกชนโดยรฐับาล ซ่ึงจะสง่ผลใหม้ีการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และคุม้คา่คุม้ราคามากขึน้ 

 

อปุสรรคท่ีอาจพบในภายหนา้ 

 บราซิลมีเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งปิดเมื่อเทียบกับ

สหรฐั แมว่้าจะมีการยกเลิกราคาขัน้ต า่ส าหรับสายการบิน

ทั้งบราซิลและตา่งประเทศในเดือนพฤษภาคม 2552 แตก็่

ยังมีการจ ากัดเสน้ทางและเคร่ืองบินท่ีเดินทางเขา้ออก

บราซิล ซ่ึงเพ่ิมผลประโยชนใ์หก้ับสายการบินทอ้งถ่ินเช่น 

TAM  นอกจากนี้ บราซิลอาจจะยังไม่พรอ้มส าหรับการ

เปิดน่านฟ้าเสรี ท่าอากาศยานของบราซิลยังตอ้งมีการ

ปรับปรงุอีกมากเพ่ือรองรับผูโ้ดยสารท่ีจะเพ่ิมขึ้นในปีท่ีมี

การแข่งขันฟุตบอลโลกและโอลิมปิก  ปัจจบุันท่าอากาศ

ยานทกุแห่งในบราซิลรองรับผูโ้ดยสารเกินขีดการรองรับ

ถึง 36% และแมว่้าจะมีการจดัสรรงบประมาณ 3 พันลา้น

เหรียญสหรัฐเพ่ือปรับปรงุโครงสรา้งสนามบิน ปัญหา

ตา่งๆอาจไมไ่ดร้บัการแกไ้ขภายใน 4 ถึง 6 ปีขา้งหนา้ 

 ไม่ ว่าจะมีการลงนามในข ้อตกลงน่านฟ้าเสรี

ระหว่าง EU กบับราซิลหรือไม่ก็ตาม สิ่งท่ีส าคัญท่ีสดุคือ

การท า งานร่ วมกันร ะห ว่ า งพันธมิ ตรและภาย ใน



 

e-TAT Tourism Journal – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าไตรมาสท่ี 3/2553 หนา้ท่ี  20 

 

อตุสาหกรรมเพ่ือปรับปรงุมาตรฐานความปลอดภยัส าหรับการคมนาคมทางอากาศ และการดแูล

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากอตุสาหกรรมนี้ 

 

7.  ปรากฏการณร์ถไฟความเรว็สงูในยโุรป 

 รถไฟความเร็วสงู (High speed rail) ก าลงัขยายตวัอย่างรวดเร็วในภมูิภาคยโุรป เนื่องจากมี

ความสะดวกและรวดเร็วมากกว่าการบินระยะใกล ้ท าใหร้ถไฟความเร็วสงูไดร้ับความนิยมจาก

นกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบตอ่สายการบินในเสน้ทางส าคญัๆ ในยโุรป Euro monitor 

International คาดการณว่์า จะมีการพฒันาระบบคมนาคมทางอากาศและรถไฟความเร็วสงูท่ีเชื่อมโยง

กันในภมูิภาคยโุรป โดยรถไฟความเร็วสงูจะไดร้ับส่วนแบ่งมากกว่าในเสน้ทางระยะสั้น และใน

ขณะเดียวกัน ก็จะมีบทบาทช่วยเชื่อมโยงสถานีรถไฟทอ้งถ่ินและท่าอากาศยานนานาชาติส าหรับ

เสน้ทางระยะไกล 

 
ระบบเครอืข่ายขนาดใหญ่ท่ีมีการขยายตวัข้ึนเรือ่ยๆ 
 ในปัจจบุัน เครือขา่ยรถไฟความเร็วสงูในยโุรปมีระยะทางเกือบ 7,000 กิโลเมตร เครือขา่ย

ขนาดใหญ่ท่ีสดุคือที่ฝรัง่เศส ซ่ึงมีระยะทาง 1,700 กิโลเมตร ฝรัง่เศสเป็นหนึง่ในประเทศแรกของโลก

ท่ีสรา้งระบบรถไฟความเร็วสงูในปี พ.ศ. 2524 ซ่ึงเชื่อมต่อนครปารีสกับลียอง ประเทศอ่ืนๆ ใน

ยโุรปท่ีมีระบบรถไฟ high speed ไดแ้ก่ เยอรมนั (1,290 กม.), สเปน (1,272 กม.) และอิตาลี (814 

กม.)  
 หนึ่งในโครงการท่ีส าคัญท่ีสดุในช่วงเวลาท่ีผ่านมา คือโครงการก่อสรา้งเส้นทางรถไฟ

ความเร็วสงูระหว่างบารเ์ซโลนากบัมาดริดในปี 2551 และระหว่างอิตาลีตอนเหนือกบัตอนใต ้ใน ปี 

2552 

 ในบรรดาเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูระหว่างประเทศสายต่างๆ สายท่ีส าคัญๆไดแ้ก่  สาย 

Eurostar ซ่ึงเชื่อมต่อลอนดอน ปารีส กับบรัสเซลส,์ สาย Thalys ซ่ึงเชื่อมต่อปารีส บรัสเซล กับ

อมัสเตอรด์มั, บรัสเซลกบัโคโลญ, บรัสเซลส ์แฟรงกเ์ฟิรต์ กบัยโุรปตะวันออก, ปารีสกบัลกัซัมเบิรก์ 

และ แฟรงกเ์ฟิรต์กบัซริูค 

 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศขนาดใหญ่ในยโุรปประเทศเดียวท่ียังไม่พัฒนาระบบรถไฟ

ความเร็วสูง แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันถึงการสร้างเส้นทางท่ีจะเชื่อมโยงลอนดอนเข ้ากับ          

เบิร์มมิงแฮม แมนเชสเตอร์ เอดินเบิร์ก กับกลาสโกว แต่ ณ ปัจจบุันก็ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ  

อย่างไรก็ตาม รฐับาลใหมข่องสหราชอาณาจักรไดห้ยดุโครงการสรา้งรันเวยเ์สน้ท่ี 3 ท่ีสนามบินฮีท

โธรว ์ซ่ึงการตดัสินใจดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบทางบวกตอ่การลงทนุในรถไฟความเร็วสงูในอนาคต 

 

การรวมตวัของเครอืข่ายระหว่างประเทศ 

 เครือขา่ยรถไฟความเร็วสงูในยโุรปมีแนวโนม้ว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วภายใน 10 ปีขา้งหนา้ 

โครงการส าคญัๆ ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนนิการไดแ้ก ่เสน้ทางเชื่อมตอ่ระหว่างเมืองเฮลซิงกิกบัเซนตปี์

เตอรส์เบิรก์, เสน้ทางเชื่อมตอ่เมืองปาตรัสกบัเทสซาโลนิกิ โดยผ่านกรงุเอเธนส์, ทางเชื่อมระหว่างตู

รินกบัลียอง, วารซ์อว ์กบัคาโทวิช (Katowice) และปอซนนั (Poznan), ลิสบอนกบัมาดริด, ลิสบอนกบั

ปอรโ์ต, ปารีสกับมาดริด, ซริูคกับมาดริด, บดูาเปสตแ์ละบคูาเรสต ์ หลาย ๆโครงการเหล่านี้ไดร้ับ
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การสนบัสนนุจาก EU ภายใตโ้ครงการ TEN-R (Trans-European high-speed rail network) ซ่ึงมี

เป้าหมายคือการรวมตวัของเครือขา่ยรถไฟความเร็วสงูสายตา่งๆ ในยโุรป 

 เครือขา่ย Railway Alliance (RA) มีบทบาทอย่างมากในการรวมตวัของสายรถไฟความเร็วสงู

ในยโุรป  RA เป็นการรวมตัวกันของผูป้ระกอบการรถไฟความเร็วสงู ซ่ึงประกอบไปดว้ย TGV 

(ฝรัง่เศส), Deutsche Bahn/ICE (เยอรมนั), SNCB (เบลเย่ียม), Eurostar, NS Hispeed (เนเธอรแ์ลนด)์, 

OBB (ออสเตรีย), SBB (สวิตเซอรแ์ลนด)์ และ Thalys (เบลเย่ียม)   

วัตถปุระสงคข์อง RA คือประสานงานกิจกรรมต่างๆของเหล่าสมาชิกเพ่ือใหก้ารบริการ

รถไฟความเร็วสงูมีการเชื่อมโยงกนัมากท่ีสดุ ซ่ึงท าโดยการจัดตารางเวลาใหส้อดคลอ้งกัน , การให้

ขอ้มลูและการใหค้ าปรึกษากบันกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถไฟความเร็วสงู  RA ตัง้ขึ้นโดยใช ้

การรวมตวัของสายการบินเป็นตวัอย่าง และไดเ้ลียนแบบศัพทแ์ละบริการบางอย่าง เช่น ศนูยก์ลาง

คมนาคม (Hub), โครงการ Frequent flyer, เลานจส์ าหรับนกัเดินทางชัน้ธรุกิจ  ปัจจบุันมีศนูยก์ลาง

ของ RA อยู่ 5 แห่งซ่ึงเป็นจดุเชื่อมตอ่รถไฟความเร็วสงูภายในประเทศ ไดแ้ก ่บรสัเซลส,์ ลิลล,์ โคโลญ

,แฟรงกเ์ฟิรต์ และสตตุการต์ 

 

การขายเท่ียวบินในยโุรป ปี 2552 – 2557 

 

ราคาปลีกRSP–ลา้นยโูร–อตัราแลกเปลี่ยนคงท่ี ปี 2552        ปี 2557  อตัราเติบโต 

สหราชอาณาจกัร    25,938      24,918      -3.9 

เยอรมนั     16,273      16,960        4.2 

สเปน      16,286      15,938       -2.1 

ฝรัง่เศส     13,192      19,343       46.6 

อิตาลี        9, 821      10,798                  9.9 

ประเทศยโุรปอื่นๆ    56,328      62,672       11.3 

รวม             137,837           150,629                  9.3 

 

ค ู่แข่งส าคญัของสายการบิน 

 รถไฟความเร็วสงูประสบความส าเร็จ

อย่างมากในยุโรปเนื่องจากมีความสะดวก 

สามารถเชื่อมต่อจดุใจกลางเมืองต่างๆได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ รถไฟยัง

เป็นทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดย

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์น ้อยกว่า

เคร่ืองบิน ซ่ึงเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีรัฐบาลและ EU 

ใหก้ารสนบัสนนุการสรา้งรถไฟความเร็วสงู 

 

 ในปัจจบุัน เครือข่ายรถไฟความเร็ว

สงูไดร้ับส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ในแต่ละ
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เสน้ทางท่ีด าเนินการอยู่  สายรถไฟ Eurostar มีส่วนแบ่งตลาดราว 70-80% ส าหรับเสน้ทางจาก

ลอนดอนไปปารีส และเสน้ทางลอนดอน – บรัสเซลส ์รถไฟ AVE ระหว่างมาดริดและบารเ์ซโลนาได้

ส่วนแบ่ง  ตลาด 50% ส าหรับเสน้ทางดงักล่าว Air France ไดย้กเลิกเท่ียวบิน ปารีส – บรัสเซลส ์

เนือ่งจากมีการพฒันาเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูในเสน้ทางดงักล่าว สายการบินลฟุตฮ์ันซาไดย้กเลิก

เท่ียวบินปารีส-สตตุการต์ ในขณะท่ีสายการบินไอบีเรีย, อลิตาเลีย และอ่ืนๆ พบว่าส่วนแบ่งตลาด

ของตนไดล้ดลงในเสน้ทางที่มีรถไฟความเร็วสงู 

 

การขายรถไฟในยโุรป ปี 2552 – 2557 

 

ราคาปลีกRSP–ลา้นยโูร–อตัราแลกเปลี่ยนคงท่ี  ปี 2552       ปี 2557            อตัราเติบโต 

ฝรัง่เศส     11,950     14,095      17.9 

เยอรมนั       9,875       9,966        0.9 

สหราชอาณาจกัร      3,359       4,018      19.6 

อิตาลี        2,213       2,245        1.4 

สเปน        1,823       2,735      50.0 

 

การม ุ่งส ูร่ะบบขนสง่ท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียว 

 มีแนวโนม้ว่า ความสะดวกและรวดเร็วของรถไฟความเร็วสงูในการเชื่อมตอ่จดุใจกลางเมือง

ตา่งๆ จะเป็นปัจจยัเสี่ยงตอ่เสน้ทางบินในประเทศ รวมทัง้เสน้ทางระหว่างประเทศระยะใกล ้ในภมูิภาค

ยโุรปในอีก 5 ถึง 10 ปีขา้งหนา้ มีการคาดการณว่์ารถไฟความเร็วสงูจะรวดเร็วและสะดวกมากกว่า 

ส าหรับนกัเดินทางท่ีเดินทางระหว่างเมืองท่ีมีระยะทางไม่เกิน 700 กม. ซ่ึงในอนาคต ระยะทางอาจ

เพิ่มขึน้มากกว่านี ้หากรถไฟสามารถพฒันาความเร็วไดม้ากขึน้ 

 มีสายการบินจ านวนหนึ่งท่ีก าลังศึกษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมมือกับรถไฟความเร็วสงู 

เนือ่งจากไมส่ามารถด าเนนิการแขง่ขนัไดใ้นบางเสน้ทาง อาทิเช่น สายการบิน Air France ซ่ึงก าลงัคิด

จะตัง้แผนกรถไฟความเร็วสงูร่วมกับบริษทั Veolia แมว่้ายังไม่ประสบความส าเร็จ แต่มีแนวโนม้ว่า 

Air France จะเขา้ไปลงทนุทางดา้นรถไฟความเร็วสงูอย่างแนน่อน 

 สายการบินลฟุตฮ์ันซาไดร้่วมมือกับ

บริษทั Deutsche Bahn/ICE จัดท าโครงการ

เท่ียวบินต่อรถไฟ (AIRail) ระบบ AIRail ท า

ให้ผู้โดยสารของสายการบินลุฟต์ฮันซา

ส า ม า รถ เ ดิ น ท า ง จ า ก เ มื อ ง ต่ า งๆ  สู่

ศนูยก์ลางการบิน (Hub) ของลฟุตฮ์ันซาใน

แฟรงก์เฟิร์ตไดใ้นระยะเวลารวดเร็วกว่า

เท่ียวบิน อาทิ 60 นาทีจากโคโลญ และ 70 

นาทีจากสตุตการ์ต  ด ้วยระบบ AIRail 

ผูโ้ดยสารจะสามารถจองเท่ียวบินและรถไฟ

ไดใ้นเวลาเดียวกนั และสามารถเช็คอินเที่ยวบินไดต้ัง้แตท่ี่สถานรีถไฟ 
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 Euromonitor คาดการณว่์ายโุรปจะกา้วไปสู่ระบบคมนาคมท่ีผสมผสานระบบรถไฟกบัระบบ

เดินอากาศ โดยรถไฟความเร็วสงูจะไดร้ับส่วนแบ่งส าคญัในเสน้ทางระยะใกล ้ในขณะท่ีสายการบินจะ

สามารถรักษาส่วนแบ่งไดใ้นเสน้ทางระยะกลางและระยะยาว  รถไฟความเร็วสงูจะเป็นคู่แข่งส าคัญ

ของสายการบินส าหรับระยะใกล ้แตจ่ะช่วยเสริมการเดินทางระยะไกลโดยการเชื่อมเมืองตา่งๆ เขา้สู่

ศนูยก์ลางการบิน นอกจากนี้ เท่ียวบิน low cost ก็คาดว่าจะรักษาส่วนแบ่งตลาดระยะใกลจ้ากรถไฟ

ความเร็วสงูไดเ้นื่องจากมีราคาต า่กว่า และจะไม่ไดร้ับผลกระทบส าหรับเสน้ทางระยะกลางและ

ระยะไกล 

 

 

 

***************************************************************** 
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุม International Medical Tourism & Travel 2010 

ระหวางวันที่ 1-2 มีนาคม 2553  

ณ โรงแรม Singapore Mariott ประเทศสิงคโปร 

                  

ณัฏฐิรา  อาํพลพรรณ
1
      

         

สาระสําคัญจากการประชุม International Medical Tourism & Travel 2010 แบงออกได        

3 สวน ไดแก การบริหารจัดการสถานพยาบาลเพื่อรองรับ Medical Tourism การทําตลาด Medical 

Tourism สําหรับสถานพยาบาล รวมทั้งสินคาและบริการใหมในตลาด Medical Tourism  

ทั้งน้ี วิทยากรสวนใหญเปนบุคลากรในวงการแพทย เน้ือหาการสัมมนาจึงเนนหนักไปที่      

การบริหารจัดการ ตลอดจนการทําการตลาดสําหรับสถานพยาบาล  นอกจากน้ี ยังมีการพูดถึง

ประเด็นดานความเหมาะสมที่จะเสนอขายสินคาและบริการดาน Medical ควบคูไปกับการทองเที่ยว 

เน่ืองจากบริการดานการแพทยมีประเด็นเร่ืองจรรยาบรรณแพทยเขามาเก่ียวของดวย โดยแพทย

จําเปนตองใหบริการที่มุงเนนความปลอดภัย สุขภาพที่ดี และความพึงพอใจของผูเขารับบริการ     

เปนหลัก อยางไรก็ตาม ความพึงพอใจของผูเขารับบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีบริการทาง

การแพทยที่เก่ียวของกับการเสริมความงามเปนเร่ืองเฉพาะของแตละบุคคล (subjective) ทําใหอาจเกิด

กรณีฟองรองเรียกคาเสียหาย นอกจากน้ี การเขารับบริการทางการแพทยจําเปนตองมีการติดตาม

อาการ ระยะเวลาการพักฟน ซึ่งอาจไมเหมาะสมสําหรับผูเขารับบริการที่เปนนักทองเที่ยวที่มีเวลา

จํากัด  

การบริหารจัดการสถานพยาบาลเพ่ือรองรับ Medical Tourism 

วิทยากรหลายทานไดแสดงความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานพยาบาลเพ่ือรองรับ 

Medical Tourism ในดานตางๆ เชน การจัดการดานมาตรฐานสถานพยาบาล การจัดการเร่ือง

กฎระเบียบและกฎหมายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับชาวตางชาติ ระบบการตรวจวิเคราะห 

                                                            
1
 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 
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กลุมตัวอยางทางการแพทย การจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย และการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ นอกจากน้ี ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับความพยายามที่จะ

รวมการรักษาแบบอายุรเวชเขาไวกับการรักษาแบบการแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) ใน

ระบบโรงพยาบาลปจจุบันของสิงคโปร 

Dr.Paul Chang, Joint Commission International, Singapore 

ช้ีใหเห็นความสําคัญของมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ โดย

สถานพยาบาลที่ตองการเสนอสินคาและบริการดาน Medical 

Tourism จําเปนตองไดรับมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ เชน Joint Commission International Accreditation USA 

หรือ JCIA เปนระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลโดยเฉพาะจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนที่รูจักและยอมรับกันทั่วโลกวาเปน

ระบบมาตรฐานที่เขมงวดและมุงเนนถึงความปลอดภัยของผูปวย

เปนสําคัญทั้งดานการรักษาพยาบาลและดานสิ่งแวดลอม 

Dr.Bu Castro, Private Hospitals Association of the Philippines ยกตัวอยางแบบฟอรมที่ผูเขารับ

บริการชาวตางชาติตองลงนามยินยอมเขารับการรักษาซึ่งมีพื้นฐานจากกฎหมายระหวางประเทศและ

สนธิสัญญาขององคการสหประชาชาติ ทั้งน้ี สัญญาและแบบฟอรมทุกประเภทควรมีขอมูลที่เก่ียวกับ

การรักษาทั้งหมดแกคนไขเพื่อปองกันการฟองรองเรียกคาเสียหายภายหลัง 

Prof. Dr. Aw Tar Choon, Changi General Hospital, Singapore นําเสนอกระบวนการตรวจและ

วิเคราะหกลุมตัวอยางของโรงพยาบาล Changi General ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการขนสงหลอดตัวอยาง 

การวิเคราะห และการสงผลการวิเคราะหกลับไปยังโรงพยาบาลตนทางที่มีความรวดเร็วและแมนยําสูง 

ทั้งน้ี สิงคโปรถือไดวาเปนเจาตลาดการวิเคราะหกลุมตัวอยางทางการแพทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

Dato’ Dr.Jacob Thomas, Sime Darby Medical Centre, Malaysia ไดใชความสําเร็จของ Sime 

Darby Medical Centre ประเทศมาเลเซียในการบริหารจัดการอุปกรณไฮเทคทางการแพทยซึ่งมีราคา

แพงเปนกรณีตัวอยาง โดยการพิจารณาดานความตองการ ความสามารถในการบริการของอุปกรณ

ทางการแพทย ช้ินน้ันๆ สถานที่ตั้งสําหรับอุปกรณ ความสามารถในการคืนทุน ตลอดจนการสราง

ความเช่ือมั่นแกผูรับบริการทางการแพทย 

Datuk Mohd Radzif Yuzus, IJN Holdings, Malaysia นําเสนอถึงการพัฒนาบุคลากรดาน

การแพทยเพื่อรองรับ Medical Tourism วาควรมีคุณสมบัติเชนเดียวกันกับบุคลากรในอุตสาหกรรม
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การทองเที่ยว ทั้งน้ี บุคลากรทางการแพทยของประเทศไทยเปนที่ยอมรับแกนานาชาติวาเปนบุคลากร

ทางการแพทยที่สามารถสรางความพึงพอใจแกผูเขารับการบริการ ทั้งน้ี สถานบริการดานสุขภาพใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมักจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทยกับประเทศไทย เพื่อ

เรียนรูและพัฒนาทักษะการใหบริการจากโรงพยาบาลในประเทศไทย 

Ms.Vasanthi Pillay, Ayurveda Association of Singapore 

นําเสนอความพยายามของ Ayurveda Association of Singapore 

ในการท่ีจะรวมการรักษาแบบอายุรเวชเขาไวกับการรักษาแบบ

การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) ในระบบ

โรงพยาบาลปจจุบันของสิงคโปร นอกจากน้ี ยังไดแสดง

ความเห็นตอ Medical Tourism หรือการเขารับบริการทาง

การแพทยควบคูไปกับการทองเที่ยววาอาจจะไมสามารถ

ประยุกตใชกับการรักษาแบบอายุรเวชได เน่ืองจากการรักษา

แบบอายุรเวชเปนการรักษาแบบองครวมที่ตองใช รักษา

แบบตอเน่ืองและเหมาะสมกับการรักษาสําหรับคนในชุมชน

มากกวา 

การทําตลาด Medical Tourism สําหรับสถานพยาบาล 

สําหรับประเด็นการสงเสริมตลาด Medical Tourism น้ัน มีการสนทนาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเก่ียวกับ การผนวกเอาสินคาทางการทองเที่ยวของประเทศอินเดียที่โดดเดนจากแคมเปญ 

Incredible India เขากับการรักษาทางทันตกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการสงเสริม

ตลาดบริการทางการแพทยเพื่อเสริมความงามซึ่งแพทยผูเช่ียวชาญมักไมแนะนําใหผูปวยทํากิจกรรม

ทางการทองเที่ยวทุกประเภทภายหลังเขารับบริการ การเสนอขาย Medical Safari  ซึ่งเปนการรวมเอา

การผาตัดเพื่อเสริมความงามและการทองเที่ยวปาซาฟารีในแอฟริกาใตไวดวยกัน และบริการพิเศษท่ี

เรียกวา Shopping Guru สําหรับผูเขารับบริการเสริมความงาม

ในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต    

Dr. Balvinder S Thakkar, Jaipur Dental Hospital and 

Orthodcntic Centre นําเสนอสินคาและบริการเก่ียวกับ          

ทันตกรรม โดยชูจุดขายที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการดูแล

รักษาที่ดีเยี่ยม ตลอดจนการเสนอรายการทองเที่ยวควบคูกัน

ไปดวย ทั้งน้ี อินเดียยังมีบริการที่เก่ียวกับสุขภาพซึ่งจะทําให
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ไดเปรียบคูแขงขัน คือ โยคะ การน่ังสมาธิ และการบําบัดแบบอายุรเวช นอกจากน้ี ประเทศอินเดียยังมี

ปญหาเร่ืองกฎระเบียบ และกฎหมายทางการแพทยไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ  

สําหรับสินคาที่เรียกวา Dental Holiday ในประเทศอินเดียจะประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ การ

รักษาทางทันตกรรม และรายการนําเที่ยว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาแลวจะเห็นวา Dental Holiday ของ

อินเดียจะมีราคาถูกกวาราคาคาบริการดานทันตกรรมเพียงอยางเดียวในประเทศอื่นๆ นอกจากน้ี 

รายการดังกลาวยังสามารถออกแบบใหเหมาะสมสําหรับนักทองเที่ยวแตละคน (Tailor-made) ไดอีก

ดวย เมื่อเปรียบเทียบราคาคารักษาดานทันตกรรมจะพบวาบริการดานทันตกรรมของอินเดียมีราคา

ต่ํากวาในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงรอยละ 75 โดยลูกคากลุมเปาหมาย ไดแก ลูกคาที่ไมไดรับความ 

พึงพอใจจากบริการทันตกรรมในระบบสาธารณสุขพื้นฐาน ตลอดจนขาดแคลนบริการเฉพาะทางใน

ประเทศกลุม SAARC (บังคลาเทศ ภูฏาน มัลดีฟส เนปาล ปากีสถาน อินเดีย และศรีลังกา) ตะวันออก

กลาง และแอฟริกา อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา สินคาทางทันตกรรมที่อินเดียตั้งใจเสนอขายเปน

การรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน เชน การถอนฟน อุดฟน ครอบฟน และการทํารากฟนเทียม 

Dr.Christin Cheng, Singapore National Eye Center ใหขอมูลเก่ียวกับตลาดบริการทาง

การแพทยที่เก่ียวของกับความงาม และประสบการณเก่ียวกับการใชกลยุทธที่แตกตางกันในแตละ

ตลาด นอกจากน้ียังไดแสดงความเห็นวาไมควรรวมการทองเที่ยวเขากับการรักษาสุขภาพ (Medical 

Treatment) ในการเดินทางคร้ัง (Trip) เดียวกัน เน่ืองจากผูเขารับบริการทางการแพทยไมสามารถ

เดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวทั้งที่ยังมีผาพันแผล หรือแผลเปนปรากฏอยู ตลอดจนอาจยังไม

แข็งแรงเพียงพอสําหรับการเดินทางทองเที่ยวได ทั้งน้ี Dr.Cheng ยังไมแนะนําใหผูปวยทํากิจกรรม

ทางการทองเที่ยวทุกประเภทภายหลังเขารับบริการทาง การแพทยอีกดวย 

Dr.Tshepo Maaka, Serokolo Health Tourism, South 

Africa เสนอรูปแบบการทองเที่ยวที่เรียกวา Medical Safari  

ซึ่งเปนการรวมเอาการผาตัดเพื่อเสริมความงามและการ

ทองเที่ยวปาซาฟารีในแอฟริกาใตไวดวยกัน ทั้งน้ี Medical 

Safari  ไดชูจุดขายของการทองเที่ยวพักผอนในปาซาฟารี

ภายหลังจากการผาตัดเสริมความงามที่ผูเขารับบริการ

นอกจากจะไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว ผล

พลอยไดอีกอยางหน่ึงก็คือผิวสีแทนซึ่งเปนตัวแทนของการ

มีสุขภาพที่ดีในคานิยมตะวันตก 

Dr.Kongkiat Kespechara, Bangkok Phuket Hospital, Thailand แบงปนประสบการณจากการ

ทํางานในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่มีการพัฒนากลยุทธการตลาด Medical Tourism ผานการ
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ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวตางๆ นอกจากน้ี ทางโรงพยาบาลยังมี

บริการเสริมสําหรับผูเขารับบริการทางการแพทยดานความงาม โดยจะมีที่ปรึกษา (Shopping Guru) 

สําหรับเสื้อผาและบุคลิกภาพภายหลังเขารับบริการ 

Mr.Naresh Jadeja, International Wellness and Healthcare Travel Association ใหความสําคัญกับ

การสงเสริมการตลาดแบบ Viral Marketing ตลอดจนความโดดเดนของเสนหการใหบริการโดยคน

ทองถ่ิน (Local Touch) การสรางแบรนดที่แข็งแกรง นอกจากน้ียังใหขอมูลเก่ียวกับโครงการ Donate a 

Surgery ของ International Wellness and Healthcare Travel Association ซึ่งเปนโครงการที่ระดมเงิน

บริจาคเพื่อการผาตัด ตลอดจนชวยเหลือใหผูดอยโอกาสไดเขาถึงบริการทางการแพทย  

สินคาและบริการใหมในตลาด Medical Tourism 

สําหรับตลาด Medical Tourism นวัตกรรมใหมเปนสิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูเขารับบริการทางการแพทย เชน การรักษาดวย Stem Cells ของสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย  

Dr.Kostas I. Papadopoulos, THAI StemLife, Thailand เสนอขอมูลเก่ียวกับการปลูกถาย Stem 

Cell ที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย โดย THAI StemLife เปนสถานพยาบาลที่ใหบริการเก็บแชแข็ง

เซลลตนกําเนิด ทั้งน้ี ในประเทศไทยและมาเลเซีย มีการใช Stem Cells เพื่อรักษาเก่ียวกับความผิดปกติ

ของเลือดและไขกระดูก เชน โรคธาลัสซีเมียเมเจอร หรือความผิดปกติของเลือดที่เกิดจากทาง

พันธุกรรม, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, Adrenoleukodystrophy, Hurler Syndrome, Gaucher Disease และผูปวย

ที่เปนโรค Wiskott Aldrich Syndorme 

Mr.Antonio Aguiar, Malo Clinic Health and 

Wellness ซึ่งเปนคลินิคความงามครบวงจรช่ือดังที่เปด

สาขาใหมในโรงแรม The Venetian Macao ทั้งน้ี ผูแทน

จาก Malo Clinic Health and Wellness เปนหน่ึงใน

ผูเขารวมประชุม International Medical Tourism & 

Travel 2010 และไดเสนอถึงสินคาและบริการของ Malo 

Clinic Health and Wellness ซึ่งไดรวมทันตกรรมเพ่ือ

ความงาม บริการดานสปา บริการดานการออกกําลังกาย บริการทางการแพทยครบวงจร ทั้งน้ี 

สินคาและบริการของ Malo Clinic Health and Wellness มุงเนนที่จะตอบสนองความตองการดานความ

งามแกผูเขารับบริการ เชน การจัดฟน  และการฟอกสีฟนใหสวยงามเหมือนดาราฮอลลีวูดสําหรับ

บริการดานทันตกรรม การผาตัดเพื่อลดนํ้าหนัก การชะลอร้ิวรอย 
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ขอสังเกต 

จากการแลก เป ล่ี ยน

ความคิด เ ห็นในหองสัมมนา

พบวาสําหรับสินคาและบริการ

ดาน Medical ปจจัยดานราคา

ไมไดเปนปจจัยหลักสําหรับ

การเลือกสถานพยาบาล ทั้งนี้ 

ปจจัยดานช่ือเสียงของแพทย

กลับเปนปจจัยหลักสําหรับ

การตัดสินใจ อยางไรก็ดี ใน

กรณีผูที่ตองการเลือกรับบริการทางการแพทยเลือกสถานบริการและมีความพึงพอใจที่จะจายเงินใน

ราคาที่สถานพยาบาลกําหนด แตบางคร้ังแพทยผูที่จะทําการรักษากลับตองปฏิเสธคนไขอันเน่ืองจาก

ความตองการของแพทยเก่ียวกับกระบวนการการติดตามอาการภายหลังบริการทางการการแพทย

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีเก่ียวกับบริการดานเสริมความงาม 

 

ทั้งน้ี ผูสนใจเขารับบริการทางการแพทยในตางประเทศสามารถเลือกประเทศ สถานบริการ 

ประเภทของบริการ และเปรียบเทียบระดับราคาไดจากเว็บไซต เชน www.visitandcare.com และ

www.treatmentaboard.com แตผูเขารับบริการสวนมากมักใชชองทางของบริษัทนําเที่ยว (Travel Agent) 

เปนหลักในการขอคําแนะนําเก่ียวกับสถานพยาบาลในประเทศตางๆ เน่ืองจากมีปจจัยดานความ

เช่ือมั่นในบริการเขามาเก่ียวของ 

************************************************************* 
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สรุปประเด็นสําคัญจากการเขารวมประชุมสัมมนาดานการทองเที่ยว 

ITB Berlin Convention 2010, Germany (ตอนท่ี 1) 

 

                                                                              เบญจรัตน  มรรยาทออน
1
 

 
 การสัมมนาเชิงวิชาการในงานสงเสริมการขายดานการทองเที่ยว International Tourism Borse 

(ITB) 2010 ซึ่งจัดข้ึนที่ศูนยการประชุม กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อเดือนมีนาคม 

ที่ผานมาประกอบดวยหัวขอการประชุมและประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1) Global Travel Trends 2009 : Forecasting Global And European Tourism – IPK 

International (ITB Future Day) 

2) Cultural Tourism: Can a Vacation Close to Home Still be an Exotic Experience?           

(ITB Destination Day) 

3) Wellness and Spa  

(ITB Experts’ Forum Wellness) 

 

การทองเท่ียวโลก ป 2009 

 ใ นป  2 0 0 9  จ า ก

ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต ก า รณ ท า ง

ก า ร เ งิ น แ ล ะ เ ห ตุ ก า รณ

เศรษฐกิจถดถอยของโลก 

ส ง ผ ล ใ ห ก า ร เ ดิ น ท า ง

ทองเที่ยวระหวางประเทศ

ของนักทองเที่ยวทั่วโลกมี

อัตราลดลงรอยละ 9 เมื่อ

พิจารณาสถานการณการ

ทองเที่ยวรายภูมิภาคพบวา 

ภูมิภาคยุโรป มีการเดินทาง

ทองเที่ยวลดลงรอยละ 6 

และภูมิภาคอเมริกา ลดลง

รอยละ 5 สวนภูมิภาคเอเชีย

                                                            
1 หัวหนางานวิจัย กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

1. Global Travel Trends 2009: Forecasting Global and European Tourism 
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แปซิฟก เปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบ

นอย โดยมีแนวโนมการเติบโตลดลง

เพียงรอยละ 2 ขณะที่ภูมิภาคแอฟริกา

เปนภูมิภาคเดียวที่มีการเติบโตเพิ่มข้ึนที่

รอยละ 5 แตถือวายังคงเปนภูมิภาคที่มี

ฐานจํานวนนักทองเที่ยวนอยอยู 

 

การทองเท่ียวภูมิภาคยุโรป 

ก า ร เ ดิ น ท า ง ท อ ง เ ที่ ย ว

ตางประเทศของชาวยุโรป ป 2009 มี

จํานวนทั้งสิ้น 395 ลานคร้ัง ลดลง

จากปที่ผานมา รอยละ 6 โดยมีจํานวนคืนพักคาง 3,500 ลานคืน ลดลงรอยละ 12 และนักทองเที่ยว

มีการใชจายทั้งสิ้น 331 พันลานยูโร ลดลงรอยละ 13 ซึ่งการเดินทางที่ลดลงน้ีเปนผลกระทบ

โดยตรงมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนทั่วโลก เมื่อพิจารณาการเดินทางทองเที่ยวรายตลาดใน

ภู มิ ภ า ค ยุ โ ร ป 

พบว า  สหร า ช

อ า ณ า จั ก ร  มี

จํ า น ว น ก า ร

ทองเที ่ยวลดลง 

8  ล า น ค ร้ั ง      

(-12%) เยอรมนี 

ก ารท อ ง เ ที่ ย ว

ล ด ล ง  3  ล า น

ค ร้ั ง ( -4 %) 

รั ส เ ซี ย  ล ด ล ง 

2 . 6  ล า น ค ร้ั ง    

(-12%) และสเปน ลดลง 1.4 ลานครั้ง (-8%) นอกจากน้ี จากภาวะทางเศรษฐกิจทําให

นักทองเที่ยวตองพิจารณาและระมัดระวังเร่ืองการใชจายจึงมีผลทําใหรูปแบบการเดินทางทองเที่ยว

ของนักทองเที่ยวไดรับผลกระทบดวยเชนกัน โดยการเดินทางทองเที่ยวที่มีระยะวันพักตั้งแต 4 คืน   

ข้ึนไป ไดรับผลกระทบมาก ลดลงถึงรอยละ 10 สําหรับการเดินทางทองเที่ยวที่มีระยะวันพัก 1-3 

วัน ยังคงทรงตัวอยู ในขณะท่ี

การคมนาคมทางอากาศไดรับ

ผลกระทบโดยมีการเติบโต ลดลง

รอยละ 8 สวนการคมนาคมทาง

เ รื อ  ล ด ล ง ถึ ง  ร อ ย ล ะ  1 5 

The 2009 decline in outbound 
Travel 

Outbound Losses 2009 : 

Great Britain   ‐8.0 million trips 
Germany   ‐3.0 million trips  
Russia     ‐2.6 million trips 
Spain     ‐1.4 million trips 
Sweden    ‐1.3 million trips  
Netherlands  ‐1.2 million trips 

The crisis impacted some markets 
origin more than others in 2009 

Outbound Travel Performance: 

Great Britain   ‐ 12 % 
Russia     ‐  12 % 
Spain      ‐   8 % 

Italy      ‐ 5 % 
Netherlands  ‐  5 % 
Germany  ‐  4 % 

  France    ‐  1 % 

Short outbound trips performance 
much better than longer trips in 2009 

 

Short trips (1‐3 nights)  +  1% 

Long  trips (4 + nights)  ‐ 10% 

Length of trip  ‐   7% 

Heavy Crisis impact in Europe on the 
transportation mix in 2009 

  Plane   ‐ 8 %  

  Ship  ‐15 % 
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Destination Areas (European Long Hual hit by Financial Crisis in 2009)

Short Hual 
Market Share 88%

Growth -5%

Long Haul 
Market share 12% 

Growth  -10%

 สวนใหญนักทองเที่ยวชาวยุโรปมีสัดสวนการเดินทางทองเที่ยวระยะใกลสูงถึงรอยละ88 โดย

ในป 2009 มีการเติบโตลดลงรอยละ 5 ขณะที่การเดินทางทองเที่ยวระยะไกลมีสัดสวนรอยละ 12 

และมีการเติบโตลดลงถึงรอยละ 10 ทั้งน้ีประเทศที่ชาวยุโรปนิยมเดินทางไปทองเที่ยว 10 อันดับแรก 

คือ สเปน ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย สหราชอาณาจักร ตุรกี กรีซ สหรัฐอเมริกา และ

โครเอเชีย ซึ่งแทบทุกประเทศมีการเติบโตที่ลดลง ยกเวนประเทศตุรกี (+1 %) 
 จากขอมูลของ IPK International (Trivago, Paris 02/2010) พบวาในป 2009 คาครองชีพ

สูงสุดของเมืองหลักในยุโรปที่เปนจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยว คือ Geneva สวนเมืองหลักที่

มีคาครองชีพต่ําสุด คือ Cracovie  
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Source: IPK International – Trivago, Paris 02/2010 

Top 10 Travel Destinations of Europeans: 

  Market Share  Performance 
Spain  11 %  ‐10 % 
France    9 %  ‐11 % 
Germany    9 %  ‐  3 % 
Italy    8 %  ‐  4 % 
Austria    6 %  ‐  2 % 
Great Britain    5 %  ‐  8 % 
Turkey    5 %  + 1 % 
Greece    3 %  ‐  7 % 
USA    3 %  ‐12 % 
Croatia    2 %   ‐  1 %         

Source: European Travel Monitor 2009  (IPK)

Average Price 2009 in Euro 
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ในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ นักทองเที่ยวชาวยุโรป

มีคาใชจายสําหรับในการเดินทางทองเที่ยวเฉลี่ยตอคร้ัง 

(Spending per Trip) 837  ยูโร (-5%) และมีคาใชจาย

สําหรับคาที่พักเฉลี่ยตอคืน (Spending per Night) 97 ยูโร  

(+1 %) และจากการเดินทางออกทองเที่ยวตางประเทศของ

ชาวยุโรป ป 2009 สามารถแบงกลุมของนักทองเที่ยวตาม

ลักษณะการใชจายไดออกเปน 3 กลุม คือ  

  

  

 อยางไรก็ดี “อินเตอรเน็ต” ยังคงเปนชอง ยังคงเปนชองทางการสื่อสารที่มีความสําคัญ และ

ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวยุโรปอยางตอเน่ือง โดยในป 2009 มีการจองทัวรทองเที่ยว 

ผานทางอินเตอรเน็ต ในสัดสวนรอยละ 

48 ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มข้ึนจากปกอนถึง 

ร อยละ11 ส วนการหาข อมู ลด าน

ทองเที่ยวผานทางอินเตอรเน็ตมีสัดสวน

รอยละ15 ลดลงจากปที่ผานมารอยละ6  

 สําหรับการเดินทางทองเที่ยวใน

รูปแบบ “TOUR” ไดรับผลกระทบมาก

ที่สุด โดยภาพรวมของทัวรทองเที่ยวใน

ภูมิภาคยุโรป มีอัตราลดลงรอยละ 14 

ซึ่ ง ก ลุ ม ที่ เ ป น ก า ร เ ดิ น ท า ง แ บ บ   

“Countryside Holidays” หรือการเดินทาง

European Outbound Spending 2009 :

  

European Outbound Spending Groups : 

1.  Low End Traveler  225  ลานครั้ง  (‐ 4%) 

2.  Standard Traveler  165  ลานครั้ง (‐ 9%) 

3.  High End Traveler      5  ลานครั้ง  (‐18%) 

                   

Spending Groups in 2009

High End 
Traveler,  5 
million

Standard 
Traveler, 
165 million

Low End 
Traveler, 
225 million

By number of Trips in Million 

• Spending per Trip 

  837 Euro (‐ 5 %) 
• Spending per Night 

  97 Euro (+ 1 %) 
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ในประเทศใกลเคียงในชวงวันหยุด มีอัตรา

ลดลงรอยละ 6 สวนกลุม “City Breaks” 

หรือกลุมทองเที่ยวพักผอนในเขตเมือง 

และกลุม “Sun & Beach” หรือกลุม

ทองเที่ยวพักผอนตากอากาศชายหาดและ

อาบแดด ลวนมีอัตราลดลง รอยละ 3 

การทองเท่ียวของประเทศเยอรมนี 

 ในป 2009 ชาวเยอรมันมีการ

เดินทางทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 301 ลานคร้ัง 

ลดลงจากปที่ผ านมารอยละ  1 โดยมี

จํานวนคืนพัก 1,500 ลานคืน ลดลงรอยละ 3 และนักทองเที่ยวมีการใชจายทั้งสิ้น 125,000 ลานยู

โร ลดลงรอยละ 5 สําหรับการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ มีจํานวน 228 ลานคร้ัง เพิ่มข้ึนรอย

ละ 1 ขณะที่การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 

มีจํานวน 73 ลานคร้ัง ลดลงรอยละ 4  

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของ

การเดินทางทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

ของนักทองเที่ยวชาวเยอรมัน พบวา สวนใหญ

การเดินทางของชาวเยอรมันมีวัตถุประสงคเพื่อ

การพักผอนมากที่สุด หรือมีสัดสวนคิดเปน

รอยละ 46 สําหรับวัตถุประสงครองลงมาคือ 

การเดินทางเพื่อปฏิบัติภาระกิจสวนตัว โดยมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 40 โดยนักทองเที่ยวทั้งสองกลุม

น้ี ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานการเติบโตเมื่อเทียบ

กับปที่ผานมา ในขณะที่การเดินทางเพื่อธุรกิจ 

ซึ่งมีสัดสวนนอยที่สุด หรือคิดเปนรอยละ 14 

แตจะ เปนกลุมที่ ได รับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจ จึงทําใหเปนกลุมที่มีการเติบโตลดลง

เมื่อเทียบกับปที่แลว ในอัตรารอยละ 4  

นอกจากน้ี   เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุม

นักทองเที่ยวชาวเยอรมันที่ เดินทางไปยัง

ตางประเทศ พบวามีแนวโนมของการเดินทางที่

ซบเซาลงในชวง 7 ปที่ผานมา (ป 2003-2009) โดยเมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคของการเดินทาง

แลวจะเห็นวาทุกกลุมมีการเติบโตลดลง โดยกลุมที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพักผอน (จํานวน 50.3 

ลานคร้ัง) ลดลงรอยละ 4 กลุมเดินทางเพื่อธุรกิจ ลดลงรอยละ 5 และกลุมอื่นๆ ลดลงรอยละ 4  

ในขณะที่กลุมนักทองเที่ยวชาวเยอรมันที่เดินทางภายในประเทศ สําหรับกลุมที่มีวัตถุประสงคการ

เดินทางเพื่อการพักผอน มีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 2 (จํานวน 50.3 ลานคร้ัง)  

German Domestic & Outbound Trips

Domestic 
Trips , 228 
million , 
76%

Outbound 
Trips , 73 
million, 
24% Domestic Trips (+1%)

Outbound Trips (‐4%)

German Trips by Purpose of Trip

Business 
Trips, 14 % 

(‐4%)

Other 
Private 

Trips,  40% 
(0%)

Holiday 
Trips, 46 % 

(0%)
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  ก า ร เ ดิ น ท า ง ท อ ง เ ที่ ย ว

ภายในประเทศของชาวเยอรมัน กลุม

กิจกรรมทางการทองเที่ยวที่ไดรับความ

นิยมและมีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ กลุม

ความสนใจดานกีฬา โดยเฉพาะกีฬาในชวง

ฤดูหนาวอยางการเลนสกี (+70%) และ

กีฬาอื่นๆ เชน การข่ีจักรยานเสือภูเขา   

(+40%) รองลงมา คือ กลุมที่สนใจการ

เขารวมในงานกิจกรรมตางๆ (+20%) 

ตามดวย กลุมความสนใจดานสุขภาพ

นิยม (+15%)   

ในป  2009 นักทองเที่ยวชาว

เยอรมัน มีการเดินทางไปยังตางประเทศ 

จํานวนทั้งสิ้น 72.6 ลานครั้ง ลดลงรอย

ละ 4 จากปที่ผานมา โดยมีจํานวนคืนพัก 

641  ลานคืน ลดลงรอยละ 10 และ

นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว มี ก า ร ใ ช จ า ย ทั้ ง สิ้ น          

62,000 ลานยูโร ลดลงรอยละ 6  

แหลงทองเที่ยวยอดนิยมสําหรับ

การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ

เยอรมนี มี 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 

Bavaria มีจํานวนการเดินทางทองเที่ยว 

17.5 ลานคร้ัง โดยมี Lower Saxony 

ตามมาเปนอันดับที่  2 มีจํ านวนการ

เดินทางทองเที่ยว 9.3 ลานคร้ัง และ

อันดับที่ 3 คือ Baden-Württemberg โดยมี

จํานวนการเดินทางทองเที่ยว 8.3 ลานคร้ัง สําหรับประเทศจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยว

ยอดนิยมของชาวเยอรมัน 3 อันดับแรก คือ สเปนและออสเตรีย ซึ่งมีสวนแบงทางการตลาดเทากัน, 

รอยละ 16 ตามดวย อิตาลี ที่มีสวนแบงทางการตลาด คิดเปนรอยละ 14 ซึ่งทั้งสามประเทศน้ี เปน

ประเทศเปาหมายหลักของชาวเยอรมันที่ไมสามารถปฏิเสธได 

 

 

 

 

 

 

แนวโนมการทองเที่ยวทั่วโลก 

The Best Performing Domestic Holidays of the Germans

   

Other Sport  Winter Sport  Event  Health Oriented 
Holidays  Holidays    Holidays 

 (+ 70 %)   (+40 %)   (+ 20 %)   (+15 %) 

German Outbound Travel 2009 : 

  Trips:  72.6  million  ‐ 4% 

  Nights:  641  million  ‐ 10% 

  Spending:    62  billion € ‐ 6% 

Top 5 Domestic and Outbound Holiday Destinations in 2009

Rank  Domestic  Destination  Trips (millions)  Rank  Outbound  Destination  Share  

   1  Bavaria  17.5  1  Spain  16% 

  2  Lower Saxony    9.3  2  Austria  16% 

  3  Baden‐ Württemberg    8.3  3  Italy  14% 

  4  North Rhine‐Westphalia    7.3  4  Turkey    8% 

  5  Mecklenburg West.Pom.    7.0  5  France    5% 
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 แนวโนมจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เกิดข้ึน ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐศาสตร Kenneth S. Rogoff 

(Chief Economist, IMF 2001-2003) ไดกลาววา “สิ่งที่จะเกิดข้ึนอยูบอยคร้ังภายหลังจากการเกิด

วิกฤตการณดานการเงิน ก็คือจะเกิดการลมละลายในระดับชาติตามมา ในชวงเวลาอีก 2-3 ปถัดมา” 

โดยประเทศที่นาเปนหวงในภูมิภาคยุโรปขณะน้ี คือ Greece, Spain, Portugal และ Italy หรือเรียกวาเปน

ประเทศในกลุม ‘PIGS’ ซึ่งจะเปนตนเหตุสําคัญของการแพรพิษทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปตอไป 

และประเทศที่คาดวาจะไดรับผลกระทบตามมาก็คือ Ireland, Great Britain และ Hungary  และ

ผลกระทบจากเศรษฐกิจน้ีเอง ทําใหธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคยุโรปมีการปรับราคาสูงข้ึน โดยเมืองที่มี

การปรับตัวของราคาสูงสุด คือ  Bologna เพิ่มข้ึนรอยละ 16 รองมาคือ Barcelona, Edinboroug และ 

Manchester โดยทั้งสามเมืองน้ี ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 15 ทั้งน้ีจากสภาวการณดังที่กลาวมาแลว 

คาดวาในป 2010 สถานการณเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรป จะยังไมกลับสูภาวะปกติ เน่ืองจากยังไมมี

สัญญาณดานบวกเกิดข้ึน และคงตองใชเวลาพอสมควรในการฟนตัวอีกคร้ัง 

 อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  IPK 

International ไดมีการสํารวจความ

คิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวยุโรป ในป 

2009 เ ก่ียวกับความตั้งใจในการ

เดินทางทองเที่ยวตางประเทศในป 

2010 โดยมีผลการสํารวจที่ออกมา

เมื่อเดือนมกราคม 2010 พบวาชาว

ยุโรปสวนใหญ รอยละ 86 ยังคงวาง

แผนการเดินทางทองเที่ยวในป 2010  

แตจะมีความถ่ีในการเดินทางนอยกวา

หรือเทากับในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

รอยละ 61 และมีผูวางแผนจะเดินทางทองเที่ยวมากกวาในชวง 12 เดือนที่ผานมา รอยละ 25 
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ตลาดอเมริกาเปนตลาดนักทองเที่ยวที่ใหญที่สุด และสําคัญที่สุดของโลก ในดานการใชจาย

เพื่อการทองเที่ยว จากสถิติของ United Nations World Tourism Organization ในป 2008 ชาว

อเมริกันใชจายในตางประเทศ  118,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และชาวอเมริกันกวา 40 ลาน

คน ยังออกทองเที่ยวตางประเทศถึง 63.5 ลานคร้ัง  

 จากรายงานฉบับลาสุด ‘HOW AMERICANS 

WILL TRAVEL 2015’ ของ Tourism Intelligence 

International ไดคาดการณวา การเดินทางทองเที่ยว

ตางประเทศของชาวอเมริกันจะฟนตัวอีกคร้ังหลังจาก

การหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยชาว

อเมริกันที่ เดินทางไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว

ระยะไกลจะเพิ่มจาก 30.79  ลานครั้ง ในป 2008 เปน 

32.88 ลานครั้ง ในป 2015 หรือ มีอัตราการเติบโต

เฉลี่ยระหวางป 2008-2015 รอยละ 1 ตอป ในแงของจุดหมายดานการทองเที่ยวที่มีอัตราการ

เติบโตของกระแสการเดินทางของนักทองเที่ยวอเมริกันแลว ภูมิภาคอเมริกากลางมีอัตราการเติบโต

ของนักทองเที่ยวอเมริกันสูงสุด โดยในระหวางป 1996-2008 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7.8 

ตอป 

จาก แสงแดด หาดทราย ชายทะเล  สูวัฒนธรรมและประสบการณ – วิธีจับใจ “ชนช้ัน

สรางสรรค” (Creative Class) ดานการ

ทองเท่ียว 

จากรายงานเร่ือง ‘HOW AMERICANS 

WILL TRAVEL 2015’ ช้ีใหเห็นวา พฤติกรรมการ

เดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจากอเมริกา

เหนือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก กลาวคือ

แหล งทองเที่ ยวที่ มี เฉพาะความงดงามตาม

ธรรมชาติของ “แสงแดด หาดทราย และชายทะเล”  

(sun, sand and sea) เพียงอยางเดียวจะไมสามารถ

แขงขันไดอีกตอไป เน่ืองจากตลาดนักทองเที่ยว

อเมริกาเหนือ จะเพิ่มรูปแบบความตองการดาน

การทองเที่ยวที่ตองสนองตอบตอดานอารมณ 

ความรูสึกนึกคิด ที่สะทอนความเปนตัวตนและพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังใหความสําคัญกับความคุม

คาเงิน และการแสวงหาที่พักผอนของจิตใจไปพรอมกันดวย ดังน้ัน การเติมเน้ือหาสาระและ

ประสบการณเชิงวัฒนธรรมเขาไปในสินคาที่เสนอขายจะทําใหแหลงทองเที่ยวน้ันขายไดดีในตลาด

กลุมน้ี สิ่งเหลาน้ีเปนประเด็นสําคัญ ที่แหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวอเมริกาเหนือเปนตลาดหลัก

2. Cultural Tourism: Can a Vacation Close to Home Still be an Exotic Experience? 

American Outbound Travel 2008 : 

  Trips:  63.5 million

  Spending:  118 billion $

The Transition of Travellers 

   Then   Now    
• Sun   Sanctuary 
• Sand   Sensibility 
• Sea   Status 
     Self‐Improvement 
     Safety  
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จําเปนตองใสใจ อาทิ คาริบเบียน (นักทองเที่ยวอเมริกา

เหนือ คิดเปนรอยละ 63.4 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด) และ

ยุโรป (นักทองเที่ยวอเมริกาเหนือ คิดเปนรอยละ 41 ของ

นักทองเที่ยวทั้งหมด)  

นอกจากน้ี Dr.Auliana Poon, Managing Director 

ของ Tourism Intelligence International ผูเขียน ‘HOW 

AMERICANS WILL TRAVEL 2015’ ยังกลาววา 

นักทองเที่ยวอเมริกันที่เปน “ชนช้ันสรางสรรค” (Creative 

Class) น้ัน เมื่อเดินทางไปทองเที่ยวจะไมตองการแคการ

ถายภาพและน่ังชมความงามของแหลงทองเที่ยวเพียงผิวเผินเทาน้ัน แตนักทองเที่ยวกลุมน้ี ยัง

ตองการสัมผัสวัฒนธรรมทองถ่ินดวยตนเองอยางลึกซึ้ง รวมทั้งตองการไดรูถึงแกนแทและ

คุณลักษณะที่ดีของสินคากอนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ ดังน้ัน จึงไมนาแปลกที่คนอเมริกันจํานวนถึง 2 

ใน  5 ของนักทองเที่ยวขาออก

ทั้งหมด เลือกยุโรปเปนจุดหมาย

ปลายทาง 

การเข า ไปมีสวนรวมใน

กิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ินในระหวางการเดินทาง

ทองเที่ยวของคนอเมริกัน ได เพิ่ม

ความสําคัญมากข้ึน โดยพบวา กวา

คร่ึง (รอยละ 51) ของคนอเมริกัน 

40ลานคน ที่ เดินทางทองเที่ยว

ต างประ เทศ  เลื อก เดินทาง ไป

สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 

และ  เกือบ 1 ใน  3 (รอยละ 32) 

เลือกเดินทางไปสถานที่ที่เปนมรดก

ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ อีก 1 

ใน 4 (รอยละ 25) เลือกไปเที่ยวชม

หอศิลปและพิพิธภัณฑ เชนเดียวกับ ขอมูลของ The Office of Travel and Tourism Industries  ในเร่ือง

ความสนใจดานวัฒนธรรมที่เพิ่มมากขึ้นของคนอเมริกัน ซึ่งไดครอบคลุมถึงการเขารวมในงาน

เทศกาลทองถ่ิน ทั้งที่เปนเทศกาลขนาดใหญและขนาดเล็ก อาทิ The Tomato Festival ใน Brunol 

ประเทศสเปน, ละครสัตวและมวยปล้ําในประเทศตุรกี, การแสดงละครเวทีในกรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ, รานขายไวน รานอาหาร/กาแฟริมทาง และ ตลาดนัด ทั้งน้ีทั้งน้ัน เทศกาลดังกลาวจะตองมี

Preferred Activities of American Travellers

83%

71%

51%

42%

40%

32%

32%

25%

24%

21%

17%

13%

12%

 7%

 7%

 5%

  4%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sports Event

Camping/ Hiking

Casino/ Gambling

Cruises

Concert/ Play/ Musical

Ethnic Heritage Sights

Guided Tours

Nightclub/ Dancing

Water Sports/ Sun Bathing

Art Gallery/ Museum

Touring the Countryside

Cultural Heritage Sights

Sightseeing in Cities

Visit Small Towns/ Villages

Visit Historical Places

Shopping

Dining in Restaurants

(%)

Source: ‘HOW AMERICANS WILL TRAVEL 2015’, Tourism Intelligence International

Creative Class or Bobos* :  

‐Hippy 

‐Yuppies 

‐ The New Upper Class 

‐ Highly Tolerant 

‐ Purchase expensive & exotic items 

‐ Meritocratic 

Source: * Wikipedia 
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ลักษณะเปนเทศกาลประจําของทองถ่ิน มิใชจัดข้ึนเปนการเฉพาะสําหรับนักทองเที่ยว เน่ืองจาก

นักทองเที่ยวกลุมน้ีตองการเปนสวนหน่ึงในผูรวมงานที่มีโอกาสสัมผัสกับคนทองถ่ิน มิใชเปนเพียงแต

ผูชมเทาน้ัน  ดังน้ัน แหลงทองเที่ยวที่ตองการดึงดูดคนอเมริกันกลุมน้ี จึงตองหันไปใหการสนับสนุน

และประชาสัมพันธกิจกรรมเทศกาลประเพณีที่สะทอนเอกลักษณของทองถ่ินอยางจริงจังมากข้ึน 

  สําหรับกลุมนักทองเที่ยวอเมริกันที่เปน “ชนช้ันสรางสรรค”  ซึ่งเปนกลุมที่เลือกรูปแบบการ

ทองเที่ยวจาก คุณคาและประสบการณที่ตนจะไดรับจากการทองเที่ยว เราเรียกคนอเมริกันกลุมน้ีวา 

“Bourgeoisie Bohemians (Bobos)” โดยลักษณะเฉพาะของคนกลุมน้ี คือ “การใหความสนใจใน

รายละเอียดของสินคาอยางมาก” อาทิ การเลือกดื่มนํ้าสมค้ันสักหน่ึงแกว พวกเขาจะสนใจวา นํ้าสม

แกวน้ันค้ันมาสดๆ หรือไม เปนสมที่ถูกตัดแตงพันธุกรรมหรือไม หรือปลูกแบบเกษตรอินทรีย

หรือไม ในกระบวนการผลิตนํ้าสมค้ันน้ันสรางปริมาณคารบอนใหโลกมากเพียงใด และชาวไรที่ปลูก

สมน้ันไดรับผลตอบแทนอยางยุติธรรมหรือไม พวกเขาไมเพียงแตสนใจในตัวสินคาเทาน้ัน ยังสนใจ

ถึงตนกําเนิดของสินคาในแงของคุณคาและสาระที่แฝงอยูดวย 

 การเลือกแหลงทองเที่ยวของคนกลุมน้ีมีลักษณะเดียวกับการเลือกสินคาที่ไดกลาวมา โดย

ปกติแลวคนกลุมน้ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางและเปนตัวของตัวเองสูง มักจะใหความสนใจ

และรวมกิจกรรมที่เพิ่มประสบการณชีวิตในหลากมิติ มีความช่ืนชอบ “วัฒนธรรมริมทาง” ซึ่งพวก

เขามองวา รานกาแฟ บาร รานเหลา นักดนตรีริมถนน หอศิลป และ รานขายไวน ที่รวมอยูในที่

Characteristics of the Creative Class

  Diverse & Individualistic Lifestyles 

  Active participation & experiential activities 

  They are driving the experience economy 

 

Job Categories of the Creative Class 

  Technology, R&D and Innovation 

  Arts and Culture 

  Professional & Managerial 

  Education and Training 
 

          

Creative Class: The 3 Ts 

  Tolerance (มีความอดทนอดกลั้น) 

  ‐  Melting pot of Diversity 
  ‐  Lesbians & Gays 
  ‐  Bohemian Lifestyles 
  ‐  Interracial marriages 

  Talent (มีความสามารถ) 

  ‐  Very educated (bachelors degree or 
higher) 
  ‐  Super creative (Scientists, engineers, 
artists, musicians, designers) 
  ‐  Creative Class (Super creative + 
professionals; bankers, Lawyers, brokers, 
doctors, teachers, etc.) 

  Technology (นิยมใชเทคโนโลยี ทันสมัย) 

  ‐  Attracted by high technology 
  ‐  A very innovative group 
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เดียวกันน้ัน เปนการผสมผสานที่นาตื่นตาตื่นใจ และไมทําใหเขารูสึกแปลกแยกกับคนทองถ่ิน รวมทั้ง

ไมทําใหรูสึกถึงความแตกตางระหวางผูสรางสรรคและผลงานของเขา คนกลุมน้ีจะรูสึกสนุกสนานกับ

การไดสัมผัสประสบการณที่แปลกใหมและชอบที่จะเขารวมเก็บเก่ียวประสบการณจากกิจกรรมน้ันๆ 

ดวยตนเองมากกวาการเปนเพียงผูชม โดยกิจกรรมเหลาน้ันตองเปนกิจกรรมท่ีสามารถสนองตอบ

ความรูสึกภายในตนเอง ควบคูกับการมีสวนชวยพัฒนาตัวตนของพวกเขาไปพรอมกันดวย 

ในชวงที่ผานมา คนอเมริกันไดรับการบีบค้ัน จากความกลัวทั้งสงคราม การกอการราย 

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย รายไดลดลง และการวางงานที่เพิ่มสูงข้ึน สิ่งเหลาน้ีลวนแลวแตสงผลเชิงลบ

ตอการออกเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของคนอเมริกันทั้งสิ้น นักวิเคราะหตางพากันคาดการณวา 

คนอเมริกันจะใชจายเงินเพื่อทองเที่ยวตางประเทศลดลงถึง 30,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงฤดู

ใบไมผลิและฤดูรอนของป 2009 ทั้งน้ี Dr.Auliana Poon ไดกลาวเสริมวา อยางไรก็ดี จากความ

กดดันดังกลาว คนอเมริกันจะเพียงแคลดความตองการเดินทางทองเที่ยวลงเทาน้ัน คือ พวกเขาจะ

ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวใกลบานมากข้ึน ลดระยะเวลาทองเที่ยวลง เลือกพักในโรงแรมที่ไมแพง

นัก แตพวกเขาจะไมงดการเดินทางทองเที่ยวโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกิด “Obama Effect” 

จะทําใหคนอเมริกันมีความหวังมากข้ึน วิตกจริตนอยลง และเกิดความอยากเดินทาง และในที่สุดการ

เดินทางทองเที่ยวตางประเทศจะกลับมาขยายตัวเพิ่มอีกคร้ัง ซึ่งในความเปนจริงแลว คนอเมริกันที่

ไดรับความเครียดแลวลดหรือเลื่อนการออกเดินทางทองเที่ยวตางประเทศไปน้ัน จะฉวยโอกาสจาก

การฟนตัวของเศรษฐกิจ เลือกเดินทางทองเที่ยวในรูปแบบที่ตรงกับความตองการของตนเองมากข้ึน 

ในป 2015 สหรัฐอเมริกาจะหลุดพนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางแนนอน โดย Tourism 

Intelligence International ไดคาดการณวา ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกาจะสิ้นสุดในป 

2010 น้ี 

 ภูมิภาคที่นักทองเที่ยวชาวอเมริกันเลือกเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดคือยุโรป (รอยละ 41 ของ

นักทองเที่ยวขาออกทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา) Tourism Intelligence International คาดวา 

นักทองเที่ยวอเมริกันที่เดินทางไปยุโรปจะเพิ่มข้ึนเกือบรอยละ 9 ในป 2015 เมื่อเทียบกับป 2008 

เน่ืองจากปจจัยบวกดานเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาจะพนจากภาวะถดถอย อีกทั้งคาเงินเหรียญ

ดอลลารสหรัฐฯจะเพิ่มข้ึนใกลเคียงกับคาเงินยูโร  

ดวยระยะทางที่ใกลกันของอเมริกากลางและสหรัฐฯ ผนวกกับความแตกตางทางภาษาและ

วัฒนธรรม รวมทั้ง กระแสหวงใยสิ่งแวดลอมที่เพิ่มความสําคัญมากข้ึน เปนปจจัยสนับสนุนที่จะทํา

ใหนักทองเที่ยวอเมริกันเดินทางไปอเมริกากลางมากข้ึน โดยเฉพาะ Costa Rica ที่มีแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศน ที่เปนหน่ึงในแหลงทองเที่ยวยอดนิยมของคนอเมริกันจะไดรับนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน Tourism 

Intelligence International คาดการณวา ในป 2015 อเมริกากลางจะไดรับนักทองเที่ยวจาก
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สหรัฐอเมริกามากกวา 3 ลานคน หรือมีอัตรา

การเติบโตเฉล่ียรอยละ 2.4 ตอป หรือ เพิ่มข้ึน

ประมาณรอยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกันระหวาง

ป 2008 และป 2015 

สําหรับทวีปแอฟริกา จะไดรับนักทอง 

เที่ยวอเมริกันเพิ่มข้ึนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ประเทศแอฟริกาใต สถานที่จดัการแขงขัน World 

Cup 2010 โดยคาดวาในเบื้องตน จาํนวนนัก 

ทองเที่ยวอเมริกันที่เดินทางไปทวีปแอฟริกา อาจ

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง รอยละ 5 เมื่อ

เปรียบเทียบกันระหวางป 2008 และป 2015 
 สวนแคริบเบียน แมจะเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนดาวรุงของหลายตลาด แตสําหรับตลาด

นักทองเที่ยวอเมริกันในอนาคตน้ันคาดวาจะไดรับความนิยมลดลง โดยนับตั้งแตชวงกลางทศวรรษ 

1990 ถึงตนศตวรรษที่ 21 แคริบเบียนไดรับนักทองเที่ยวอเมริกันลดลงเรื่อยๆ แตหลังจาก

เหตุการณ 9/11 จํานวนนักทองเที่ยวอเมริกันที่เดินทางไปแคริบเบียนพุงทะยานสูงข้ึนมาก โดยมี

อัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 32 ในป 2002 เมื่อเทียบจากป 2006 ซึ่งเปนผลมาจากคนอเมริกัน

ตองการเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ที่ใหความรูสึกปลอดภัยและใกลบาน อยางไรก็ดี ตั้งแตป 2006 

เปนตนมา จํานวนนักทองเที่ยวอเมริกันที่เดินทางไปยังแคริบเบียนลดลงอีกคร้ัง Tourism Intelligence 

International คาดวา คนอเมริกันที่เดินทางไปเที่ยวที่แคริบเบียนจะลดลงเร่ือยๆไปจนถึงป 2015 โดย

คาดวา จะลดลงเกือบรอยละ 8 ระหวางป 2008 และ ป 2015 หรือ มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ย

รอยละ 1.2 ตอป 

 อยางไรก็ตาม หากแหลงทองเที่ยวใดที่ตองการจะชนะใจตลาดอเมริกันและไดรับสวนแบงทาง

การตลาดเพิ่มข้ึน แหลงทองเที่ยวน้ันๆ ควรใหความใสใจกับการพัฒนาข้ันพื้นฐานและการ

ปรับเปลี่ยนเชิงจิตวิทยาของคนอเมริกา  โดยเฉพาะการเพิ่มจํานวนของ “ชนช้ันสรางสรรค” มากกวา

การใหความสนใจเฉพาะจํานวนนักทองเที่ยว เหนือสิ่งอื่นใด ตองใหความสําคัญกับการสอดแทรก

วัฒนธรรมและประสบการณลงไปในสิ่งที่จะเสนอขายใหแกนักทองเที่ยว 

 

 

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

 

 

Using Culture to Ignite the Engine of 
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รายงานการเดินทางเขารวมงาน Mekong Tourism Forum  2010 (MTF)  

ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

ฐิติรัตน  สขุพาสนเจริญ
1
 

 

กระทรวงการทองเที่ยวกัมพูชา รวมดวยสํานักงานประสานงานทองเที่ยวแมนํ้าโขง (Mekong 

Tourism Coordinating Office: MTCO) ไดเปนเจาภาพจัดงาน  Mekong Tourism Forum ( MTF) 2010 น้ี

ข้ึนอีกคร้ังเมื่อวันที่ 7- 8 พ.ค. 2553 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายหลังจากที่มีการ

จัดงานอยางตอเน่ืองในชวงป 2539-2548  ทั้งน้ี 

ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดงาน

ประจําปน้ีควบคูกับการประชุมคณะทํางานฯ ซึ่งมี

กําหนดจัดงานปละ 2 คร้ังตามลําดับตัวอักษร โดย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.) จะ

เปนเจาภาพจัด MTF 2011 ที่เมืองปากเซ แขวง  

จําปาสัก และประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัด MTF 

2012  

 

 สํ า ห รั บ พิ ธี เ ป ด ก า ร สั ม ม น า ค ร้ั ง น้ี 

ผูอํานวยการ MTCO (Mr. Mason Florence) กลาว

รายงาน และ Dr.Thong Khon รัฐมนตรีกระทรวงการ

ทองเที่ยวกัมพูชากลาวตอนรับเปดการสัมมนา พรอม

ดวย Opening remarks จากผูแทน 3 หนวยงาน คือ  

1) H.E. Kousouh Saroeuth, Secretary of State, Ministry of Tourism of Cambodia  

2) Ms. Shireen Lateef, Director-Social Sectors, Southeast Asia Regional Department,   

    Asian Development Bank   

3) Mr. R.J. Gurley, Director of ASEAN Competitiveness Enhancement Project (ACE) 

 

ในการจัดงาน MTF 2010 คร้ังน้ี นอกจากงานสัมมนาเชิงวิชาการแลว ยังมีการจัดงาน GMS 

Mini Travel Expo ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งไดรับความสนใจจากผูประกอบการทองเที่ยวอยางยั่งยืน/

การทองเที่ยวชุมชน เขารวมจํานวน 25 บูท และจากขอมูลของ MTCO แจงวามีผูเขารวมงาน MTF  

2010 จากหนวยงานตางๆ รวมทั้งสิ้น 214 ราย แบงเปน 

                                                 
1
 พนักงานวางแผน 5 งานความรวมมือระหวางประเทศ 
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 - องคกรสงเสริมการทองเที่ยว (NTOs) 39  ราย 

 - ภาครัฐ   3  ราย 

 - ภาคเอกชน 84  ราย 

 - ภาคการศึกษา   8  ราย 

 - หุนสวนการพัฒนา (Development Partner) 36  ราย 

 - สื่อ 26  ราย 

 - การทองเที่ยวชุมชน (Local CBT)   9  ราย 

 - อื่นๆ   9  ราย 
 
สาระสําคัญจากการสัมมนาหัวขอ Responding to Changing Markets 

 
 Mr R.J.Gurley, Director, ASEAN Competitiveness Enhancement Project (ACE) ซึ่งเปนหน่ึง

ใน Guest speaker ไดใหขอมูลในชวงกลาวเปดถึงการประเมินภาพลักษณการทองเที่ยวของอาเซียนที่

ผานมาวา ASEAN ไมเปนที่รูจักในฐานะแหลงทองเที่ยว (ASEAN is not perceived as a destination) จึง

ไดรวมมือกับ ASEAN Tourism Association (ASEANTA) ในการพัฒนา Southeast Asia: feel the warmth 

ใชสําหรับการดําเนินการตลาดของอาเซียนแทน Visit ASEAN Campaign  
 
ทั้ ง น้ี  โดยไดขอมูล

สนับสนุนจากการศึกษาวิจัย

ภาพลักษณการทองเที่ยว

อาเซียน (ASEAN Tourism 

Image) ของสถาบันวิจัยเพื่อ

พัฒนาการทองเที่ยวไทย 

ภายใตการสนับสนุนของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

ก า ร วิ จั ย  ( ส ก ว . )  แ ล ะ

คณะทํางานดานกําลังคน

อาเซียน ระหวางป 2549-

2550 ซึ่งไดมีการทําวิจัย

การตลาดเก่ียวกับสิ่งที่นักทองเที่ยวจาก 110 ประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนนึกถึงแตละประเทศ

สมาชิก 3 อันดับแรก ภายหลังการเดินทางเยือนอาเซียน อาทิ  

บรูไน ความเปนมิตร ความปลอดภัย  มีความเจริญกาวหนา 

กัมพูชา ความเปนมิตร มรดกทางวัฒนธรรม  กําลังพัฒนา 

อินโดนีเซีย ความตื่นเตน ธรรมชาติ-วัฒนธรรม ความเปนมิตร 

ลาว กาวไปอยางชาๆ  ความเปนมิตร ความสงบ 
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มาเลเซีย ความตื่นเตน ความเปนมิตร มีวัฒนธรรมหลากหลาย 

พมา ความเลื่อมใสศาสนา  ความเปนมิตร วัฒนธรรม 

ฟลิปปนส ความเปนมิตร มีความเปนอเมริกัน ธรรมชาติ 

สิงคโปร ความสนุกสนาน ความเปนมิตร มีวัฒนธรรมหลากหลาย 

ไทย ความเปนมิตร วัฒนธรรม บริการที่มีคุณภาพ 

เวียดนาม ความเปนมิตร ธรรมชาติ วัฒนธรรม 

  

และไดขอสรุปเ ก่ียวกับ

ภาพลักษณการทองเที่ยวอาเซียน

วา มีวัฒนธรรมหลากหลาย และ

ไ ม ต รี จิ ต อั น อ บ อุ น  (ASEAN 

tourism image: Cultural diversity 

with warm hospitality)  
 นอกจากน้ี ACE ยังได

จัดทําแผนยุทธศาสตรทองเที่ยว

อาเซียน 2011-2015 และสื่อ 

online คูมือ Responsible Tourism 

Guide to the Mekong 

 Mr.Ludwig G. Rieder, Director, Asia Pacific Projects Inc. ไดใหขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวที่

เดินทางเขาพื้นที่ GMS ซึ่งประกอบดวย กัมพูชา ลาว พมา ไทย เวียดนาม และจีนตอนใต (ยูนนาน 

และกวางสี) วามีจํานวนเพิ่มจาก 20,794,296 คนในป 2548 เปน 27,278,320 คน ในป 2552 

ดวยอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7 โดยประเทศไทยไดรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศมากที่สุดดวย

จํานวน 14,149,841 คนในป 2552 คิดเปนสวนแบงรอยละ 51.9 รองลงมาคือ เวียดนาม มี

นักทองเที่ยว 3,772,359 คน คิดเปนสวนแบง รอยละ 13.8 และ ยูนนาน 2,844,902 คน คิดเปน

สวนแบงรอยละ 10.4  

 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาอัตราเติบโตเฉลี่ย 5 ป (ป 2548-2552) ปรากฏวา ยูนนาน 

(17.3%) ลาว (16.0%) กัมพูชา (11.0%) และกวางสี (9.5%) มีอัตราเฉลี่ยสูงกวาอัตราเฉล่ียของ

อนุภูมิภาค GMS ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.3  

  มีการเปลี่ยนแปลงของกลุมนักทองเที่ยวตลาดหลักในพื้นที่อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง(GMS) 

โดยนักทองเที่ยวจากอาเซียนมีการเดินทางเขาพื้นที่เปนสัดสวนมากข้ึนอยางเดนชัด โดยมีสัดสวนมาก

ข้ึนจากรอยละ 24 ในป 2543 เปนรอยละ 26 และ รอยละ 59 ในป 2547 และ 2551 ตามลําดับ 

  ในขณะที่นักทองเที่ยวจากตลาดระยะไกล เชน ตลาดยุโรป ซึ่งเคยครองสวนแบงตลาด

นักทองเที่ยวที่เดินทางเขา GMS สูงสุดถึงรอยละ 26 ในป 2543 และ 2547 กลับมีสัดสวนลดลง

เหลือเพียงรอยละ 15 ในป 2551 ทั้งน้ี เน่ืองมาจากปจจัยตางๆ อาทิ  
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  - สภาพเศรษฐกิจในอาเซียน 
  - Visa free สําหรับนักทองเที่ยวในอาเซียน 

  - การเดินทางเช่ือมโยงโดยถนนดีข้ึน 

  - สายการบินตนทุนต่ําใหบริการในภูมิภาค 

  - คาใชจายในการเดินทางระยะไกลเพิ่มข้ึน 

Mr.Greg Duffell, CEO, Pacific 

Asia Travel Association (PATA) ซึ่ง

เปน Keynote speaker ไดใหภาพรวม

การเปลี่ยนแปลงในชวง 10 ป ทั้งใน

เชิงของสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี 

การเมือง รวมทั้งการทองเที่ยว  ซึ่ง

ไดกลาวถึงอัตราการเติบโตของ

นักทองเที่ยวใน GMS ซึ่งบางประเทศ 

เชน  ลาว พมา กวางสี และยูนนาน 

มีการเติบโตที่ดีมากในป 2552 เมื่อ

เทียบกับป 2551 สวนกัมพูชามี

อัตราการเติบโตเล็กนอย ในขณะที่

ไ ท ย แ ล ะ เ วี ย ด น า ม มี จํ า น ว น

นักทองเที่ยวลดลง นอกจากน้ี ยังใหขอมูลเพิ่มเติมดังน้ี 
 - Feedback ของนักทองเที่ยวในปจจุบันผานชองทาง online มีอิทธิพลสูงตอการ

ทองเที่ยว อาทิ tripadvisor, flickr, You Tube, Facebook, myspace.com, Ctrip.com  ทั้งน้ี ในป 2552 

กลุมผูใช online ในตลาดทองเที่ยวหลักๆ ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และอินเดีย 

 - ขอมูลจากบัตรเครดิต Visa เก่ียวกับตลาดที่มีการใชจายสูง คือ จีน ตะวันออกกลาง 

รัสเซีย และอินเดีย 

 - การทองเที่ยวในเอเชียแปซิฟกมีทิศทางที่ดีข้ึน แตการแขงขันก็สูงข้ึนดวย อาทิ ฮองกง

มีการสงเสริมตลาดชอปปง มาเกาเสนอตัวเปนแหลงพนันคาสิโนที่ใหญที่สุดระดับโลก สิงคโปรเนน

ตลาด MICE และจีนชู EXPO 2010 เซี่ยงไฮ ซึ่งคาดวาจะสามารถดึงดูดคนไดถึง 70 ลานคน 

  น.ส.รัญจวน ทองรุต ผูอํานวยการกองแผนนโยบาย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ได

รวมเปนวิทยากร ซึ่งไดนําเสนอขอมูลและสถานการณทองเที่ยวของประเทศไทยโดยสรุป มีประเด็น

ดังน้ี 

  - สถานการณทองเที่ยวของประเทศไทยในป 2551-2552 

  - สถานการณทองเที่ยวภาพรวมใน GMS ป 2552 
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  - สถานการณนักทองเที่ยวขาออกจากประเทศไทยเขาพื้นที่ GMS ทั้งในสวน

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางผานดานชายแดนสําคัญของไทยในป 2551-2552 

และนักทองเที่ยวขาออกของไทยเขาพื้นที่ GMS ชวงป 2549-2550 

  - คาดการณนักทองเที่ยวในป 2553 

  - Changing Market/Tourism Trend 

  - การดําเนินงานความรวมมือดานการตลาดทองเที่ยวของ ททท. ใน GMS ที่ตอบ 

สนองแนวโนมการทองเที่ยวและดึงดูดนักทองเที่ยวนอกพื้นที่ อาทิ การทองเที่ยวเชิง

ศาสนาเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน การทองเที่ยวเชื่อมโยงทางรถยนต การ

ทองเที่ยวในลักษณะมีความรับผิดชอบ ใสใจสิ่งแวดลอม เปนตน 

  - การตอบขอซักถามจากผูเขารวมสัมมนา อาทิ เหตุการณความไมสงบทางการเมือง

ในกรุงเทพฯ โดยใหขอมูลเพื่อสรางความเขาใจวา เหตุการณดังกลาวจํากัดเฉพาะใน

พื้นที่บางแหงของกรุงเทพฯ เทาน้ัน ไมใชทั่วทั้งประเทศไทย และไมมีผลกระทบตอ

การเดินทางผานทาอากาศยานตางๆ ของไทย โดยนักทองเที่ยวสามารถเดินทาง

ทองเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆ ไดตามปกติ และนักทองเที่ยวไมใชกลุมเปาหมายของ

เหตุการณประทวงที่เกิดข้ึน 
 

ขอสังเกตจากการเขารวมงาน 

1) มีผูประกอบการทองเที่ยวไทยเขารวมงาน GMS Mini Travel Expo เปนจํานวนนอย 

ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากปญหาทางการเมืองของไทย และการประสานเตรียมการเชิญ

คอนขางกระช้ันชิด 

  2) ผูเขาชมงาน GMS Mini Travel Expo สวนใหญเปนกลุมผูเขาประชุมและรวมงาน MTF 

2010 เ น่ื อ งจากอยู

บริเวณเดียวกัน แตการ

ใหความสนใจสอบถาม

ไมมากนัก 

  3) ไ ท ย กํ า ลั ง สู ญ เ สี ย

บ ท บ า ท ค ว า ม เ ป น

ศูนยกลางทางการบิน

ในภูมิภาค  ทั้ ง น้ี  จาก

เหตุการณความไมสงบ

ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ น

กรุงเทพฯ ซึ่งคาดวาจะ

สงผลกระทบตอการ

ทองเที่ยวของ อนุภูมิภาค GMS โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานที่พึ่งพิงประเทศไทย  

ในการกระจายนักทองเที่ยว อาทิ กัมพูชา ลาว และพมา ทําใหประเทศเพื่อนบานมี
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ทาทีในการแสวงหาทางเลือกใหมโดยการพิจารณาใชสนามบินประเทศอื่นๆ แทน

สนามบินสุวรรณภูมิ เชน กัมพูชาใชสนามบินสิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม เปน

ศูนยกลางการบินเช่ือมแทนสุวรรณภูมิ นอกจากน้ี ผูแทนจากพมาไดใหขอมูล

เก่ียวกับการเปดใหบริการบินตรงระหวางสองประเทศของสายการบินเวียดนาม 

แอรไลนเปนคร้ังแรก ในเสนทางฮานอยกับยางกุง  

 

ขอเสนอแนะ 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ควรมีความชัดเจนในการดําเนินนโยบายความ

รวมมือดานทองเที่ยวกับประเทศ GMS โดยพิจารณาดําเนินนโยบายการตลาดในเชิงรุก ในการใช

ศักยภาพของพื้นที่ใหเกิดประโยชนตอการทองเที่ยวของไทย เพื่อใหสามารถคงบทบาทความเปน

ศูนยกลางทางการบินในภูมิภาคและเปนผูนําดานทองเที่ยวในอนุภูมิภาคน้ี 
 

 

***************************************************** 
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สรุปผลการสํารวจขอมูล  

โครงการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย  

พ.ศ. 2552  
 

กลุมงานฐานขอมูลการตลาด 

 

ตามที่กลุมฐานขอมูลการตลาด (กขต.) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ดําเนินการศึกษา 

“โครงการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง ทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2552” รวมกับสํานักงานสถิติ

แหงชาติ (สสช.)โดยสามารถสรุปขอบเขตการศึกษาไดดังน้ี  

1. กลุมประชากร : ชาวไทยที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป  

2. ชวงเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล : เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2552 

3. ครัวเรือนกลุมตวัอยาง : จํานวน 15,440 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 ราย)  

4. การนําเสนอขอมูล : ภาพรวมในระดับประเทศและระดับภาค 7 ภาค ไดแก  

- กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)  

- ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯและปริมณฑล)  

- ภาคตะวันออก  

- ภาคเหนือตอนบน  

- ภาคเหนือตอนลาง 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ภาคใต 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลขอมูลจากการสํารวจที่สําคัญไดดังน้ี  

 จากการสํารวจพบวา 
ในป  2551 ร อยละ 

50 .6  เปน ผู ที่ มี การ

เ ดิ น ท า ง ท อ ง เ ที่ ย ว

ภายในประ เทศ  โดย

ภาคที่ มี สั ดส วนการ

เดินทางทองเที่ยวมาก

ที่สุดคือ กรุงเทพฯ และ
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ปริมณฑล คิดเปนรอยละ 67.9 รองลงมาไดแก ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล) และ ภาคตะวันออก มีสัดสวนการเดินทางทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 56.0 

และ 54.9 ตามลําดับ นอกจากน้ีพบวารอยละ 3.9 เปนผูที่ เดินทางทองเที่ยว

ตางประเทศ  

 เหตุผลสําคัญที่ทําใหไมมีการเดินทางทองเที่ยวคือ ไมมีทุนทรัพยเพียงพอสําหรับการ

เดินทาง คิดเปนรอยละ 60.6 เหตุผลรองลงมาไดแก ไมมีเวลาวาง และสภาพ

เศรษฐกิจไมคอยดี คิดเปนรอยละ 54.0 และ 31.2 ตามลําดับ 

 ลักษณะการเดินทางทองเที่ยว รอยละ 48.0 เดินทางแบบพักคางคืน และรอยละ 

31.8 เดินทางแบบไมพักคางคืน สวนที่เหลืออีกรอยละ 20.2 เปนการเดินทางทั้ง 2 

ลักษณะ (พักคางคืนและไมพักคางคืน) 

 พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของกลุมที่ไมพักคางคืน สามารถสรุปเปน

ประเด็นไดดังน้ี 

- ในป 2551 จากการสํารวจพบวาสวนใหญเดินทาง 1-4 คร้ัง คิดเปนรอย

ละ 74.0 มีจํานวนคร้ังเฉลี่ย

ของการเดินทางทองเที่ยว

คิดเปน 4.4 คร้ังตอป  และ

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนการ

เดินทางทองเที่ยวของ ป 

2551 กับ 2550 พบวา 

รอยละ 42.0 มีจํานวนคร้ัง

ของการเดินทางเทาเดิม และ

รอยละ 41.5 มีการเดินทาง

ที่ ล ด ล ง  แ ล ะ มี เ พี ย ง              

รอยละ 16.5 ที่เดินทางเพิ่ม

มากข้ึน 

 

- วัตถุประสงคของการเดินทางทองเที่ยวสวนใหญรอยละ 34.1 คือ ตองการพักผอน/

เปลี่ยนบรรยากาศ รองลงมาคือ เยี่ยมญาติ/เพื่อน, ซื้อของ/ชอปปง, ไหวพระ/ปฏิบัติธรรม และชอบ

เดินทางทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 33.2, 29.0, 27.1 และ 16.6 ตามลําดับ  
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- กิจกรรมที่ทําระหวางทองเที่ยวสวนใหญคือ ทองเที่ยวทั่วไป คิดเปนรอย

ละ 66.0 รองลงมาคือ กิจกรรมเชิงศาสนา, พักผอนในที่พัก/บานญาติ/ไมทํากิจกรรม,                     

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และ กิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัย คิดเปนรอยละ 38.0, 24.7, 

24.4 และ 9.1 ตามลําดับ  

- ร อ ย ล ะ 

6 8 . 6  ไ ม ไ ด ห า ข อ มู ล

ข า ว ส า ร สํ า ห รั บ ก า ร

เดินทาง  โดยที่ เหลืออีก

รอยละ  31.4 เปนผูที่หา

ขอมูล  โดยสวนใหญหา

ขอมูลจากเพื่อน/ญาติ/

ครอบครัว คิดเปนรอยละ  

78.9  

- ชวงวันหยุด

เ ส า ร -อ า ทิ ต ย  เ ป น

ชวงเวลาที่เดินทางมากที่สุดคิดเปนรอยละ 58.0 

- รอยละ 61.5 นิยมเดินทางกับครอบครัว/ญาติ สวนผูตัดสินใจเลือกการ

เดินทาง รอยละ 43.6 คือ ครอบครัว/ญาติ เชนเดียวกัน 

- ลักษณะการจัดการเดินทางสวนใหญรอยละ 87.3 เปนการจัดการเดินทาง

เองทั้งหมด และพาหนะที่ใชเดินทางสวนใหญคือพาหนะสวนตัว/รถยนต คิดเปนรอยละ 

65.5 

- กลุมที่ไมพักคางคืนมีคาใชจายเฉลี่ยในการเดินทางทองเที่ยวคร้ัง/ทริป

ลาสุดตอคนประมาณ 1,154 บาท โดยรอยละ 42.3 มีคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว

คร้ัง/ทริปลาสุดตอคน คือ ต่ํากวา 500 บาท  

- 10 อันดับจังหวัดในทริปสุดทายที่มีการเดินทางทองเที่ยวไปมากที่สุด 

แบบไมพักคางคืน คือ 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 3/2553 หนาท่ี  4   

 

หมายเหตุ :  1/  จํานวนการเดินทาง นับจาก การเดินทางแวะแหลงทองเที่ยวตางๆ 

ในทริปลาสุด โดยการเดินทางทองเที่ยวใน 1 สถานที่ นับเปน 1 การเดินทาง ซึ่งในการเดินทาง

ทองเที่ยวอาจจะแวะทองเที่ยวสถานที่ตางๆ มากกวา 1 แหง  และมากกวา 1 จังหวัด 

 

 พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของกลุมที่พักคางคืน สามารถสรุปเปนประเด็นได

ดังน้ี 

- ในป 2551 กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทาง 1-4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 90.6 

มีจํานวนคร้ังเฉลี่ยของการเดินทางทองเที่ยว 2.4 คร้ังตอป และเมื่อเปรียบเทียบ

จํานวนการเดินทางทองเที่ยวของ ป 2551 กับ 2550 พบวา รอยละ 47.6 มี

จํานวนคร้ังของการเดินทางเทาเดิม และอีกรอยละ 30.9 มีการเดินทางลดลง มีเพียง

รอยละ 21.5ที่เดินทางเพิ่มข้ึน 

- วัตถุประสงคของการเดินทางทองเที่ยวสวนใหญรอยละ 40.8 คือ เยี่ยม

ญาติ/เพื่อน รองลงมาคือ ตองการพักผอน/เปลี่ยนบรรยากาศ, เยี่ยมครอบครัว, 

ชอบเดินทางทองเที่ยว และไหวพระ/ปฏิบัติธรรม คิดเปนรอยละ 31.5, 26.5, 15.8 

และ12.2 ตามลําดับ  

- กิจกรรมที่ทําระหวางทองเที่ยวสวนใหญคือ ทองเที่ยวทั่วไป คิดเปนรอยละ 

54.1 รองลงมาคือ พักผอนในที่พัก/บานญาติ/ไมทํากิจกรรม, กิจกรรมเชิงศาสนา, 

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และ กิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัย คิดเปนรอยละ 41.6, 

29.9, 24.3 และ 13.9 ตามลําดับ  

1 ชลบุรี 7.0 100.0 79.6 5.9 12.1 2.4
2 อยุธยา 4.3 100.0 1.2 86.6 5.9 6.3
3 กรุงเทพมหานคร 4.2 100.0 - 17.3 61.1 21.6
4 สงขลา 3.9 100.0 30.3 2.2 48.7 18.8
5 พิษณุโลก 3.5 100.0 10.5 39.4 41.1 9.0
6 นครพนม 3.3 100.0 0.5 93.0 4.5 2.0
7 เพชรบุรี 3.2 100.0 85.3 6.8 6.6 1.3
8 นครราชสีมา 3.0 100.0 10.3 33.3 48.0 8.3
9 สุพรรณบุรี 2.9 100.0 6.9 30.1 53.2 9.8

10 เชียงใหม 2.7 100.0 20.9 8.5 49.1 21.5

จังหวัดท่ีเดินทางไป

ประเพณีและกิจกรรม

รอยละของจํานวนการเดินทางทองเท่ียวในแตละประเภทแหลงทองเท่ียวรอยละของจํานวน

การเดินทางทองเท่ียว รวม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม อื่น ๆ

ในแหลงทองเที่ยว 1/
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- รอยละ 66.9 ไมไดหาขอมูลขาวสารสําหรับการเดินทาง สวนที่เหลืออีกรอย

ละ 33.1 เปนผูที่หาขอมูล โดยสวนใหญหาขอมูลจากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว คิดเปน

รอยละ 67.9 รองลงมาคือ เว็บไซต ททท. และนิตยสารการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 

20.2 และ 19.3 ตามลําดับ  

- ชวงวันหยุดยาว 

(มีวันหยุดยาวติดตอกัน) จะเปน

ชวงที่มีการเดินทางมากที่สุด             

คิดเปนรอยละ 40.5  

- สําหรับสถานที่พัก

แรมของกลุมที่พักคางคืนน้ี สวน

ใหญรอยละ 58.9 พักที่บาน/ที่

พักของครอบครัว/บานญาติ/

เพื่อน  รองลงมาพักที่โรงแรม 

แ ล ะ รี ส อ ร ท  คิ ด เ ป น            

ร อ ย ล ะ  1 9 . 6  แ ล ะ  1 0 . 3 

ตามลําดับ 

- รอยละ 52.9 นิยม

เดินทางกับครอบครัว/ญาติ และ

ผูตัดสินใจ เลือกการเดินทาง  

รอยละ 38.5 คือ ครอบครัว/          

                                                    ญาติ เชนเดียวกัน 

- ลักษณะการจัดการเดินทางสวนใหญรอยละ 77.3 เปนการจัดการเดินทาง

เองทั้งหมด และพาหนะที่ใชเดินทางสวนใหญคือพาหนะสวนตัว/รถยนต คิดเปนรอยละ 

44.6 

- กลุมที่เดินทางทองเที่ยวแบบพักคางคืนมีจํานวนวันที่เดินทางทองเที่ยว

เฉลี่ย ประมาณ 3.9 วัน โดยรอยละ 35.7 เปนกลุมที่มีจํานวนวันที่เดินทาง 2 วัน และมี             

คาใชจายเฉลี่ยในการเดินทางทองเที่ยวคร้ัง/ทริปลาสุดประมาณ 3,062 บาทตอคน 
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- 10 อันดับจังหวัดในทริปสุดทายที่มีการเดินทางทองเที่ยวไปมากที่สุด 

แบบพักคางคืน คือ 

 
หมายเหตุ :  1/  จํานวนการเดินทาง นับจาก การเดินทางแวะแหลงทองเที่ยวตางๆในทริป

ลาสุดโดยการเดินทางทองเที่ยวใน 1 สถานที่ นับเปน 1 การเดินทาง ซึ่งในการเดินทางทองเที่ยว

อาจจะแวะทองเที่ยวสถานที่ตางๆ มากกวา 1 แหง  และมากกวา 1 จังหวัด 

 

 นอกจากน้ีรอยละ 3.9 เปนผูที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศในรอบป 2551 และมี

จํานวนคร้ังเฉลี่ยในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 1.8 คร้ังตอป โดยชวงเดือน

เมษายน-มิถุนายน เปนชวงเวลาที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศมากที่สุดคือรอยละ 

31.4 และเหตุผลที่ทําใหมีการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศมากกวาในประเทศ คือ 

ความนาสนใจ/มีช่ือเสียงของแหลงทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 46.6 ปจจัยรองลงมา

ไดแก เพื่อทํางาน/ธุรกิจ/ธระสวนตัว, มีคนแนะนํา/เพื่อนชวน,ใฝฝนอยากไปเที่ยว 

และรายการสงเสริมการขายตางๆ เชน การลดราคาแพคเกจทัวร  คิดเปนรอยละ 

41.8, 20.5, 14.1 และ 9.6 ตามลําดับ  

 รอยละ 15.9 มีการวางแผน/จัดสรรเงินสําหรับการเดินทางทองเที่ยว โดยรอยละ 

5.4 ของจํานวนน้ีวางแผน/จัดสรรเงินจํานวน 2,001-5,000 บาท ตอป 

1 ชลบุรี 9.2 100.0 68.8 8.1 16.7 6.4
2 เชียงใหม 7.5 100.0 44.0 20.0 27.8 8.2
3 กรุงเทพมหานคร 7.3 100.0 0.1 13.7 49.8 36.4
4 ระยอง 5.6 100.0 79.7 4.0 11.6 4.7
5 นครราชสีมา 4.2 100.0 28.9 27.4 24.6 19.1
6 เพชรบุรี 3.9 100.0 72.9 16.3 7.5 3.3
7 ประจวบคีรีขันธ 3.3 100.0 75.8 10.0 6.8 7.4
8 เชียงราย 3.0 100.0 24.7 37.8 28.5 9.0
9 กาญจนบุรี 2.4 100.0 58.1 23.7 14.0 4.2

10 ภูเก็ต 2.1 100.0 79.7 10.2 5.7 4.4

จังหวัดท่ีเดินทางไป

ประเพณีและกิจกรรม

รอยละของจํานวนการเดินทางทองเท่ียวในแตละประเภทแหลงทองเท่ียวรอยละของจํานวน

การเดินทางทองเท่ียว รวม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม อ่ืน ๆ

ในแหลงทองเท่ียว1/
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 รอยละ 69.9 รับรู/รับทราบสโลแกน "เที่ยวไทยครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทยคึกคัก" 

สําหรับสื่อที่ทําใหรับรู/รับทราบสวนใหญคือ โทรทัศน คิดเปนรอยละ 68.7 

รองลงมาคือ วิทยุ และปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 10.3 และ 6.4 ตามลําดับ และ

รอยละ 59.1 รูสึกอยากเดินทางทองเที่ยว เมื่อรับรู/รับทราบสโลแกน "เที่ยวไทย

ครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทยคึกคัก”  

 รอยละ 54.2 เห็นดวยวา “การทองเที่ยวเปนสวนหน่ึงของชีวิต” 

 

 

 

********************************************************** 
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ทัศนคติและแรงจูงใจดานการทองเที่ยวของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล 

                     

ภัทร  แสงจันทร
1
 

 มนุษยตอสูดิ้นรนเพื่อความอยูรอดในสังคมมาโดยตลอด วิธีการคิดและพฤติกรรมการ

ปฎิบัติเพื่อใหการดํารงชีวิตเปนไปอยางอุดมสมบูรณและอยูรอดปลอดภัยน้ัน ไดถูกศึกษาและทํา

ความเขาใจโดยนักปรัชญา นักสังคมวิทยาหลายทาน ทวาทฤษฎีสําคัญเก่ียวกับการดํารงชีวิตที่ไดรับ

การยอมรับและใชอางอิงเพื่อทําความเขาใจทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยทฤษฎีหน่ึงไดแก 

“ทฤษฎีเก่ียวกับการดํารงชีวิตของมาสโลว” ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวของกับพัฒนาการความตองการ

ดานตางๆ เพื่อการดํารงชีวิตของมนุษยอยางเปนลําดับ 5 ข้ันตอน  

แรงจูงใจเพื่อ
คนหาตัวตน

แรงจูงใจเพื่อหา
ความยอมรับนับถือ

จากผูอื่น

แรงจูงใจเพื่อหาความรักและ
ความเปนเจาของ

แรงจูงใจเพื่อหาความปลอดภัย

ความตองการพื้นฐานทางรางกาย

ใชการทองเท่ียว
เพื่อคนหาตวัตน

ใชการทองเท่ียวเพื่อ
หาความยอมรบันับ

ถือจากผูอื่น

ใชการทองเท่ียวเพื่อหาความรัก
และความเปนเจาของ

แรงจูงใจเพื่อหาความปลอดภัย

ใชการทองเท่ียวเพื่อหาความเปนอิสระตามพื้นฐานทาง
รางกาย

(Freewill=อิสระแหงกายและจิต)
 

ข้ันแรกๆ เปนแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความตองการทางกายภาพและแสวงหาความ

ปลอดภัยใหรางกายอยูรอด ตั้งแตการหาอาหาร เคร่ืองนุงหม ที่พัก และเมื่อรางกายแข็งแรง

ปลอดภัยแลว มนุษยจะเร่ิมกระบวนการแสวงหาการเติมเต็มทางจิตใจ โดยการแสวงหาความรักจาก

สังคมใกลตัว เชน ครอบครัว เพื่อน และเมื่อไดรับสิ่งที่ตองการใน 3 ข้ันแรกแลว มนุษยก็เร่ิมแสวงหา

ความตองการความยอมรับนับถือจากคนที่ไกลตัวข้ึน โดยการยอมรับนับถือน้ีเกิดจากความตองการ

แบงปนที่เกิดจากภายในเพื่อถายทอดความรักและความเขาใจกลับคืนสูสังคม ซึ่งหลังจากน้ันมาสโลว

เช่ือวามนุษยสวนหน่ึงจะเร่ิมตองการเขาใจวัตถุประสงคที่แทจริงของการไดเกิดมา และจะกลับเปน

                                                            

1
 กรรมการผูจัดการ บริษัทอินทัชรีเสิรช แอน คอนซัลแทนซี จํากัด 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 3/2553 หนาท่ี  2 

แรงจูงใจที่ทําใหเกิดความตองการเพื่อคนหาตัวตน จากภายในตน (อายาตนะใจ) เพื่อความสุขที่

แทจริงและการหลุดพนในที่สุด  

 

 เชนเดียวกับทฤษฎีแนวทางการดํารงชีวิตดังกลาว นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และผูรูหลาย

ทานไดนําเสนอทฤษฎีตางๆ เพื่อใชอธิบายทัศนคติและพฤติกรรม รวมถึงแรงจูงใจในการเดินทาง

ทองเที่ยวของมนุษยอยางเปนระบบเชนกัน ทฤษฎีอันเปนที่ยอมรับดานการทองเที่ยวในแงมุมตางๆ 

จากผูรูหลายทาน อยาง Iso-Ahola, Butler, Pearce, Fridgen, Knox และ Getz สามารถสรางความเขาใจ

ตอกระบวนการคิดและการกระทําของนักทองเที่ยวกลุมตางๆไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามเพื่อทํา

ความเขาใจทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะสาระที่เก่ียวของกับ “แรงจูงใจ” ใน

การเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไทยอยางลึกซึ้งน้ัน (ระยะที่ 1 กลุมเปาหมายในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล) ทฤษฎีการดํารงชีวิตตามลําดับของมาสโลวดังกลาว จึงถูกนํามาประยุกตใชเปนตนแบบ

การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธของพัฒนาการทางดานความตองการ และแรงจูงใจอยางสําคัญทั้ง

ดานกายภาพและจินตนภาพของนักทองเที่ยวไทย ที่จะสงผลตอพฤติกรรมในการเดินทางทองเที่ยว

ดานตางๆ  

 

 การศึกษาพบวาแรงจูงใจและความตองการดานการเดินทางทองเที่ยวมีพัฒนาการในลําดับ

ข้ันตอนที่ไมไดแตกตางจากทฤษฎีการดํารงชีวิตของมาสโลวแตอยางใด นอกจากน้ันหากจัดแบงกลุม

คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามทัศนคติและแรงจูงใจตอการทองเที่ยวดานตางๆ น้ัน การศึกษา

พบวาสามารถจําแนกกลุมคน กทม.และปริมณฑล ออกไดเปน 7 กลุมตามคุณลักษณะที่แตกตางกัน

ทั้งทางกายภาพและลักษณะวิถีการดํารงชีวิต ดังน้ี 

 กลุมที่ 1 In-Trend “เรียนรูคูกระแส” มีสัดสวนประมาณ 9% ของประชากร

กลุมเปาหมาย เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับ“กระแสนิยม” ผนวกไปกับ “ความอยากรูอยากเห็น” ซึ่ง

มักตองเขากันไดอยางลงตัวกับ “รสนิยม” ทางสังคมของกลุม ซึ่งทั้งหมดน้ีนับเปนแรงจูงใจอัน

สําคัญในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของคนกลุม

น้ีอยางแทจริง  

 ดูคลายกับวา “การเดินทางทองเที่ยว” เปน

กิจกรรมกลุมที่ไมไดแตกตางไปจากการเขาฟตเนส

ช้ันนํา การเดินช็อปปงตามยานดาวนทาวนกลาง

กรุง เพราะกิจกรรมเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือในการใช

บงบอกไลฟสไตลและอาณาเขตของความแตกตาง

ระหวางกลุมกับสังคมดานนอก 

 ดวยลักษณะทางกายภาพที่ยังแอคทีฟ มี

ฐานะทางสังคมดี การศึกษาดี การงานดี รายไดสูง 

ทําใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือทันสมัยล้ํายุคตางๆ เปนเร่ืองปกติ และที่สําคัญยังเปนกลุมที่มีความถ่ีในการเดินทางสูง

มากกลุมหน่ึง 
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 พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวจึงเปนเพียงสวนหน่ึงของพฤติกรรมทั่วๆ ไปในการ

ดํารงชีวิตที่ตองการบงบอก “คลาส” ซึ่งเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี

หรูหรา 

 ดังน้ันแหลงทองเที่ยวที่สามารถสรางอารมณ กระตุน “ความตองการที่บงบอกถึงรสนิยม” 

ดังกลาวไดเทาน้ัน จึงจะถูกเลือกเขาสู “กระแส” ของกลุม 

กลุมที่ 2 Explorer “บุกเบิกคนหา” เปนกลุมที่มีขนาดเล็ก มีสัดสวนประมาณเพียง 3% 

ของกลุมประชากรเปาหมาย แรงจูงใจสําหรับการเดินทางอยางสําคัญที่สุดของกลุมน้ีคือ “การ

คนหา” และไมใชเพียงการคนหาเพื่อสัมผัสทางกายภาพเทาน้ัน ยังหมายรวมถึงการคนหาเพื่อเพิ่ม

พลังฟนฟูจิตใจ ดังน้ันความสุขสมหวังที่ไดจากการเก็บเก่ียว “ประสบการณคร้ังแลวคร้ังเลา” ใหกับ

ชีวิตตางหากที่เปนเปาหมายที่แทจริง  

 ดวยวัยที่ยังเยาว  กอปรกับรางกายที่แ ข็งแรง  

ถึงแมฐานะทางสังคมไมไดรํ่ารวยลนฟา แตผลที่ไดรับจาก

การศึกษาในข้ันดีและมีการงานที่มั่นคง ทําใหพื้นฐานความ

พรอมในการเดินทางของกลุมน้ีสูงมากอีกกลุมหน่ึง  

 

 และดวยลักษณะไลฟสไตลที่ชอบปลีกตัวเพื่อหลีกหนี

ความวุนวาย บางคร้ังจึงเลือกเดินทางเพียงคนเดียวหรือกับ

สังคมกลุมเล็กๆที่มีแนวคิดคลายกัน (FIT) อยางไรก็ตามมัก

ไมปฏิเสธที่จะเรียนรูและพบปะกับสิ่งของหรือผูคนใหมๆ 

เพราะ “ประสบการณชีวิต” ที่จะไดรับเปนแรงจูงใจพื้นฐานอันสําคัญที่จะเรงเราใหเกิดการตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยว ดังน้ันเปาหมายที่จะกระตุนใหเกิดการตัดสินใจเดินทาง จึงตองทาทายใหเกิดการ

เรียนรู และสามารถสรางประสบการณที่นาสนใจระหวางการเดินทางไดดวย 

กลุมที่ 3 Festive “สนุกสนานเริงร่ืน” มีสัดสวนประมาณ 11% ของประชากร

กลุมเปาหมาย ดวยทัศนคติที่วาชีวิตคือการตอสู ดังน้ันเมื่อมีโอกาสไดเที่ยวจึงตองเที่ยวใหคุมและ 

“ตองมีความสุข” น่ันคือวิธีคิดในการเดินทางทองเที่ยวของคนกลุมน้ี 

นิยามของความสุขที่กลุมน้ีตองการคือ “รอยยิ้ม ความครึกคร้ืนสนุกสนานเฮฮา ดวย

อัธยาศัยและนํ้าใจไมตรี” ซึ่งหาพบไดงายกวาในงานเทศกาลวันหยุดตางๆ ที่มีผูคนและนักเดินทาง

หลากหลาย ดังน้ันจึงไมแปลกที่กลุมน้ีประกอบดวยคนทุกเพศ ทุกวัย ไมเลือกฐานะรวยหรือจน ที่ไม

ลังเลในการเขาไปเปนสวนหน่ึงทามกลางกลุมผูคนที่รับรูอารมณความรูสึกผอนคลายไดจาก

บรรยากาศการทองเที่ยว ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตองการ “อารมณแหงความสุข” ตามที่กลุมได

นิยามไว 

 สวนใหญช่ืนชอบดนตรี เสียงเพลงและการเตนรํา โดยไมไดเนนใหความสําคัญกับความ

หรูหราของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีมากนัก แตก็ดํารงลักษณะของสังคมที่มีความเอื้อ

อาทรตอกันสูง มีแนวโนมความเช่ือมั่นตอขนบธรรมเนียมประเพณีของที่มาแหงตนมากกวากลุม
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อื่นๆ อยางไรก็ตามเน่ืองจากปจจัยขอจํากัดในการเดินทางที่หลากหลาย กลุมน้ีจึงมีความถ่ีในการ

เดินทางไมสูงนักเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ  

 

กลุมที่ 4 Friends & Lovers “เพ่ือเพ่ือนและแฟน” มีสัดสวนประมาณ 11% ของ

กลุมเปาหมาย ลองจินตนาการภาพกลุมเพื่อน (หรือคนรัก) ที่จับมือกันมั่น “สงสัญญาณใจตอกันวา

ไมมีอะไรในโลกใบน้ี ที่สําคัญยิ่งกวาความรักและมิตรภาพของพวกเรา” น่ันคือแรงจูงใจทั้งหมดที่บง

บอกถึงอารมณและความรูสึกรวมของนักเดินทางกลุมน้ีไดเปนอยางดี  

 

 กิจกรรมการเดินทางทองเที่ยวจึงนับเปน

กิจกรรมหน่ึงที่สําคัญกับกลุมน้ีมาก แตกตางไปจาก

การจับกลุมกิจกรรมกันตามซุมมหาวิทยาลัย กิจกรรม

การพาแฟนไปดูหนัง หรือคาราโอเกะหยอดเหรียญกับ

เพื่อนๆ เพราะการไดเดินทางทองเที่ยวดวยกันเปน

เคร่ืองมืออันทรงพลังและมีประสิทธิภาพย่ิงในการ

เสริมสรางความสัมพันธและเพิ่มความสนิทสนม 

ประสบการณรวมที่ เกิดข้ึนระหวางการเดินทาง ซึ่ง

จารึกในความทรงจําเปรียบเสมือนตราประทับความเปนสมาชิกกลุมอยางถาวรใหกับทุกๆ คน 

  

เพราะความเปนเพื่อนหรือความรักไมมี เ ง่ือนไข กลุมน้ีจึงประกอบดวยสมาชิกจาก

หลากหลายฐานะ ไมวายากจนหรือรํ่ารวย แตมักเปนกลุมที่มีอายุไมมาก และดวยวัยที่ตอง “ทําอยาง

ที่เพื่อนทํา” ทําใหกลุมน้ีเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ตกันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนการสรางความสัมพันธ

ผานระบบสังคมเน็ตเวิรค หรือเกมสออนไลน  

 

 นอกจากนี้ยังเปนกลุมที่มีความถ่ีในการเดินทางสูงอีกกลุมหน่ึง เปาหมายการเดินทางของ

กลุมเพื่อนมักไมมีกฎเกณฑมากมายเพียงขอใหอยูกันครบหนาก็พอ สวนเปาหมายของกลุมคนรัก

อาจตองเพิ่มความเปนแหลงทองเที่ยวที่มีบรรยากาศสวยงาม โรแมนติค หรือมีช่ือเสียงอยาง ปาย 

เกาะเสม็ด เขาไปดวย แตที่สําคัญไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม จักตอง “มีผองเพื่อนหรือเธอ” เทาน้ัน

การเดินทางจึงจะเกิดข้ึนได 
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กลุมที่ 5 Family Value “ครอบครัวสําคัญ” เปนกลุมที่มีสัดสวนสูงที่สุดถึงเกือบ 40% 

ของกลุมประชากรเปาหมาย ลองนึกถึงภาพวันที่เด็กๆสามารถตื่นเชาดวยความเบิกบานราเริง

ปราศจากทาทีเหน่ือยลางวงงุน ซึ่งมักเปนวันเดียวกันกับวันที่พอแมเตรียมการพาสมาชิกครอบครัว

เดินทางทองเที่ยวตางจังหวัด ภาพของการชวยเหลือกันเก็บขาวของสัมภาระข้ึนพาหนะที่พอแมจอด

รอ เปนภาพของความทรงจําอันแสนสุขที่เด็กๆ ทุกคนรอคอย 

 

 ไมวาเปาหมายการเดินทางจะเปนที่แหงใด ใกลหรือไกลในประเทศไทยแหงน้ี แตเปา

หมายความตองการหรือแรงจูงใจที่แทจริงกลับเปน “ความคาดหวังที่จะใชบรรยากาศผอนคลายจาก

การทองเที่ยว เปนเคร่ืองมือในการกระชับความสัมพันธภายในครอบครัวใหแนนแฟน เพิ่มพูนความ

รักความเขาใจระหวางกัน” รวมถึงสรางแรงบันดาลใจใหมๆ ใหกับสมาชิกทุกๆ คน เพื่อจะไดกลับมา

ตอสูไขวควาหาความม่ันคงและความสําเร็จของชีวิตกันตอไป 

 

 ดังที่กลาวไปแลววากลุมน้ีเปนกลุมที่มีขนาดใหญ ดังน้ันถึงแมวาความถ่ีในการเดินทางของ

กลุมน้ีไมสูงมากเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ แตเมื่อถึงชวงเวลาที่สมาชิกอยูพรอมหนาโดยเฉพาะชวงเวลา

ปดเทอม ภาพของขบวนรถยนต และการจราจรที่หนาแนนตามถนนสายหลักที่มุงหนาสูตางจังหวัด 

เพื่อนําพาครอบครัวคนกรุงเทพฯและปริมณฑลเดินทางทองเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนญาติมิตรตาม

ตางจังหวัดจึงเปนภาพที่คุนตา 

 

 ปจจัยที่สําคัญในการเลือกสถานที่เปาหมายการเดินทางของกลุมน้ีคือ “ความปลอดภัย” 

รวมถึงความสะดวกสบายอ่ืนๆ เพื่อรองรับมาตรการของความปลอดภัยดังกลาวตามสมควร แหลง

ทองเที่ยวอันที่เปนที่นิยมจึงไมพนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงอยูแลวอยาง เชียงใหม หัวหิน พัทยา 

บางแสน ระยอง ภูเก็ต นครราชสีมา เปนตน 
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กลุมที่ 6 Safety Techie “สะอาดปลอดภัยและทันสมัย” มีสัดสวนประมาณ 14% ของ

ประชากรกลุมเปาหมาย แรงจูงใจในการเดินทางของกลุมน้ีอาจส่ือไดดวยภาพของครอบครัวที่

เดินทางไปพักผอนในวันหยุดที่ลูกๆ กําลังกระโดดเลนนํ้าในสระ คุณแมนอนอานหนังสือสบายๆ ตก

ชวงบายออกไปชอปปงและใชสมารทโฟนอัพเดททวีตเตอรกับเพื่อนขณะทําผม ภาพคุณพอที่ขอสง

อีเมลและตรวจงานตอนเชา บายขอไปตีกอลฟ เย็นจึงจะไปกับครอบครัวดินเนอรที่ล็อบบี้โรงแรมหรู

ติดทะเล เปนเร่ืองเลาที่ดูเกินจริงแตกลับเปนความจริงอยางยิ่งสําหรับนักทองเที่ยวกลุมน้ี  

  
แรงจูงใจที่ตองการการพักผอนกับบรรยากาศธรรมชาติ ผนวกกับไลฟสไตลที่ตองการ

ความสะดวกสบายทุกกระเบียดน้ิว ทําใหเปาหมายการเดินทางตองสามารถตอบโจทยความตองการ

ใหไดครบถวน ทั้งความหรูหราหรือแปลกใหมที่ดูทันสมัย มีเทคโนโลยีรองรับความตองการพื้นฐาน

ตางๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเปนประเด็นในการเลือกตัดสินใจเดินทาง มากกวาความมุงมั่นจาก

แรงจูงใจสวนลึกที่จะใชการเดินทางเพื่อเพิ่มสัมพันธภายในกลุมจากความใกลชิดและประสบการณ

รวมกันอยางเชนกลุมที่ผานๆ มา 

  

กลุมน้ีมีความถ่ีในการเดินทางไมสูงนัก แตรสนิยม “คนเมือง” กอปรกับสวนใหญผานการ

ทํางานที่ตองตอสูดิ้นรนกับการสรางความมั่นคงใหตนเองและครอบครัวมาในระดับหน่ึง  หนาที่การ

งานในปจจุบันจึงมั่นคงและมีฐานะการเงินคอนขางดีถึงดีมาก ทําใหเปนกลุมที่มีการใชจายระหวาง

การเดินทางที่สูง กลุมหน่ึง 

 

 

กลุมที่ 7 Conservative “อนุรักษนิยม” มีสัดสวนประมาณ 5% ของประชากร

กลุมเปาหมาย เปนนักเดินทางทองเที่ยวกลุมสุดทายที่การศึกษาครั้งน้ีสามารถแยกแยะเปนกลุมกอน

ได เปนกลุมที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย อาจสามารถใชแนวคิด “ปรัชญาการดํารงชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง” เพื่อสื่อแทนภาพของคนกลุมน้ีใหชัดเจนข้ึน โดยที่ปรัชญาการดํารงชีวิตในลักษณะดังกลาว

ครอบคลุมถึงพฤติกรรมในการเดินทางทองเที่ยวดวย ซึ่งถึงแมสวนใหญมีฐานะการงานและการเงิน

ทางสังคมในระดับธรรมดา แตเปาหมายในการเดินทางกลับเปนแรงจูงใจที่ตองการเผ่ือแผความ   

อิ่มเอมทางใจใหสังคมไดรับรู  

 

 ตามทฤษฎีของมาสโลวแลว กลุมน้ีมีเปาหมายเพื่อขยายขอบเขตการยอมรับ (ทางใจ) ไปสู

สังคมรอบๆ ตัวใหมากข้ึน ภาพของความอิ่มอยางพอเพียงทางกายภาพ จิตใจที่โอบออมอารีพรอมที่

จะใชการเดินทางเพื่อแสดงความอ่ิมเอมสุขใจใหสังคมและเพื่อนมนุษยไดรับรู เปนภาพมุมสะทอนที่
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อธิบายอารมณความรูสึกในการเดินทางของคนกลุมน้ีไดเปนอยางดี ซึ่งตามหลักการพัฒนาการ

ดํารงชีวิตตามข้ันตอนของมาสโลวน้ัน แตละข้ันตอนตองใชเวลาอยูพอสมควรโดยเฉพาะการพัฒนา

ดานจิตใจ จึงพบแนวโนมวาคนกลุมน้ีมีอายุเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นๆ 

 

 และหากพิจารณาในรายละเอียดเปาหมายการเดินทางแลวจะพบวา การเดินทางของคนกลุม

น้ีไมใชการ “แสวงบุญ” หรือ “ทําบุญ” เพียงอยางเดียวเทาน้ัน ยังใชการเดินทางเพื่อการศึกษาและทํา

ความเขาใจพัฒนาการและความเปนมาของสังคมอีกทางหนึ่งดวย อยางไรก็ตามยังไมพบวามี

พัฒนาการถึงข้ันที่ใชการเดินทางทองเที่ยว “เพื่อคนหาความหลุดพนหรือที่มาแหงตน” ในกลุมคน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลกลุมน้ีอยางชัดเจนนัก  

 

บทสรุป  
 กลาวโดยสรุปไดวาพัฒนาการดานแรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวของคนกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลน้ันมีลักษณะการพัฒนาคลายคลึงกับพัฒนาการตามทฤษฎีความตองการเพื่อการ

ดํารงชีวิตของมาสโลวเปนอยางมาก กลาวคือแรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะเปนไป

ตามข้ันตอนและเกิดการพัฒนาไปตามการเรียนรูและประสบการณแหงชีวิต โดยพบวาหากจัดกลุม

คนกรุงเทพฯและปริมณฑลตามทัศนคติและพฤติกรรมรวมถึงแรงจูงใจดานการทองเที่ยวออกเปน  
7 กลุมดังกลาวแลวน้ัน แตละกลุมก็มีพัฒนาการของแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความตองการดานการ

ทองเที่ยวในมิติทิศทางและลําดับข้ันที่แตกตางกันไป อยางไรก็ตามเห็นไดอยางชัดเจนวาคนกรุงเทพฯ

และปริมณฑลมีวิวัฒนาการดานการเดินทางทองเที่ยวแตกตางไปจากเดิมเปนอันมาก จากเดิมที่เปน

การทองเที่ยวตามเทศกาล งานบุญ ในรูปแบบฉ่ิงฉับทัวร ที่มีวัตถุประสงคเบื้องตนเพียงเพื่อใหเกิด

การพักผอนหยอนใจเปนสวนใหญ มาเปนการใชการเดินทางทองเที่ยวเปนเคร่ืองมืออันสําคัญในการ

แสวงหาความรักและความมั่นคงใหเกิดแกตนในสังคมขนาดยอยๆ มากข้ึนเปนลําดับ 

 

 อยางไรก็ตามแรงจูงใจตางๆ ก็จะไมคงสภาพหรือน่ิงอยูกับที่ (Static) ใหสามารถขีดเสนแบง

หรือแยกแยะออกจากกันไดชัดเจนโดยเด็ดขาด แตแรงจูงใจเปนเร่ืองของอารมณความรูสึกที่

ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว คาบเก่ียว (Probabilistic Dynamic Emotion) กันโดยตลอด ดังน้ันลักษณะสวน

หน่ึงของกลุมหน่ึง จึงอาจคาบเก่ียว ซอนทับ หรือเปลี่ยนแปลงไปบางตามปจจัยสภาพแวดลอมของ

มนุษยและสังคมโดยรวมไดตลอดเวลา 

 

***************************************************************** 
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สรปุสาระส าคญัจากการสมัมนาเปิดมมุมองท่องเท่ียวไทยปี 2553 

ท่องเท่ียวไรก้รอบและขอบเขต  

(Tourism Unbound : The Road to Nowhere) 

วนัอาทิตยท่ี์ 13 มิถนุายน 2553 

ณ หอ้งจปิูเตอร ์4-7 อาคารชาเลนเจอร ์อิมแพค เมืองทองธานี 

จบัตาเทรนดก์ารท่องเท่ียวแบบใหม่ 

นกัท่องเท่ียวเด๋ียวน้ี - Googled : Nowism for Real Time Traveler
1
 

 

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

วิทยากร 
พาที  สารสิน 

ปพนธ ์ รตันชยักานนท ์

ผูด้  าเนินรายการ 

วฒิุชยั  กฤษณะประกรกิจ    

                                                                                                                

ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจ าปี พ.ศ.2553 ซ่ึงจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ณ 

อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไดจ้ัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ ยวภายในประเทศไทย 

สนับสนุนผูป้ระกอบการ และเชิญ

ชวนคน ไทยใ ห้ออกเดิ นท า ง

ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ พื่ อ ช่ ว ยก ร ะ ตุ้ น

เศรษฐกิจ  

นอกจากการออกร้าน

ของผู้ประกอบการ และกิจกรรม

บันเทิงต่างๆ ททท . ยังได้จัด

กิจกรรมเชิงวิชาการในรูปแบบ

การสัมมนา "ท่องเที่ยวทศวรรษ

ใ ห ม่  ไ ร้ กร อบแ ล ะ ข อบ เ ข ต 

(Tourism Unbound 2010)" เพื่อ

น าเสนอมมุมองและวิธีคิดของวิทยากรแต่ละท่าน ซ่ึงมาจากหลากหลายสาขาอาชีพความเชี่ยวชาญ    

                                                   
1
 ที่มา  :  จลุสาร FOR YOU สมาคมปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ใหม้าช่วยกนัวิเคราะหพ์ฤติกรรมนกัท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมธรุกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย  

การสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2553 โดยหัวขอ้ที่ถูกจัดใหเ้ป็น Opening Session ของ

งานนี้คือ เร่ืองนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ (Googled: Nowism for Real Time Traveler) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และเครือข่ายแบบไร้สายต่างๆ ที่มีผลท าให้

พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลายเป็น "นกัท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้"  

วิทยากรในงานสัมมนาครั้งนี้ ประกอบดว้ยคุณพาที สารสิน ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท 

สายการบินนกแอร์ จ ากดั ในฐานะผูบ้ริหารองค์กรสายการบิน ถือเป็นผูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยว

โดยตรง จึงสามารถให้ขอ้มลูเก่ียวกับความตอ้งการของกลุ่มผู้ประกอบการโดยรวม อีกทั้งยังรู้ ถึง

พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวและผูใ้ชง้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาเป็นผูริ้เร่ิมใหส้ายการบินนกแอร์เปิดบริการ 

Free App ซ่ึงช่วยท าใหผู้้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางการบิน ส ารองที่นัง่ และ check-in ไดผ่้าน 

iPhone 3G 

คุณอริยะ พนมยงค์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการพาณิชย์-คอนเวอร์เจนซ์ บริษัท ทร ู    

คอร์เปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ผูบ้ริหารองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ ใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย เทคโนโลยี ทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ว่า

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยวทัว่ประเทศไทยไดอ้ย่างไร และจะ

ตอบสนองพฤติกรรมใหม่ ๆ ของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศไดอ้ย่างไร  

และคุณวุฒิ ชัย 

ก ฤ ษ ณ ะ ป ร ะ ก ร กิ จ 

สื่อมวลชนที่ติดตามเร่ือง

เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นผูต้ั้ง

ประเด็นค าถามและน า

การอภิ ปราย  โดยได้

เ ร่ิ ม ต้ น น า เ ส น อ

แนวความคิดเก่ียวกับ

ลกัษณะของนักท่องเที่ยว

เดี๋ยวนี้  ว่าประกอบดว้ย  

 - นักท่องเที่ยว

ตอ้งการ Update สถานะ

ของผูใ้หบ้ริการแบบ Real-time เพื่อการจองและช าระเงิน  

 - นักท่องเที่ยวตอ้งการ Update สถานการณ์ตนเองแบบ Real-time เพื่อถ่ายรปูหรือถ่ายวิดีโอ

แลว้ Upload และ Share กนัผ่านทางเว็บ Social Network  



 

e-TAT Tourism Journal – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าไตรมาสที่ 3/2553 หนา้ที่  3 

 - นักท่องเที่ยวตอ้งการ Update สถานที่ตนเองแบบ Real-time โดยใช้อุปกรณ์ GPS และ

ซอฟตแ์วร์ Location-based Service  

 - นกัท่องเที่ยวมี Gadgets กลอ้งดิจิตอล สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โนต้บุค อปุกรณ์จีพีเอส แผน

ที่ผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และตอ้งการความสามารถเชื่อมโยงเครือขา่ยการสื่อสารตลอดเวลา  

การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ เปรียบเสมือนการเดินทางท่องเที่ยวไปใน 2 

พื้นที่พร้อมๆ กัน คือ Tourist Place + Cyberspace เห็นไดช้ัดเจนว่าส านึกเก่ียวกับ Time & Space ของ

นักท่องเที่ยวในปัจจุบันก าลังเปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิตอล 

คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแลว้ ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยวควรจะตอ้งปรับตัวอย่างไร

บา้ง  

คณุพาที เสนอว่าเจา้ของรีสอร์ท บริษทัน าเที่ยว ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตอ้งใช้

งานอินเทอร์เน็ต โทรศพัทส์มาร์ทโฟน และเว็บไซต์โซเชียลเน็ทเวิร์คต่างๆ ใหคุ้้นเคยและใหก้ลายเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตประจ าวนั คุณจึงจะสามารถเขา้ใจความตอ้งการของนักท่องเที่ยวแบบใหม่เหล่านี้ไดอ้ย่าง

ชัดแจง้ คุณพาทีใช ้iPhone และมีอัพเดทเร่ืองราวต่างๆ ของตนเองในทวิตเตอร์ทั้งเร่ืองส่วนตัว เร่ือง

งานของบริษัทนกแอร์ และงานธุรกิจส่วนตัว คือการเปิดร้านอาหารเล็กๆ ของตนเอง และพบว่า

เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ ช่วยในการท าธรุกิจไดด้ี โดยมองว่ามันคือ Customer Relationship Management ที่ดี

ที่สดุในยคุนี้  

คุ ณ พ า ที พ บ ว่ า

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมี

บล็อก ไดอะร่ีออนไลน์ เฟซ

บุค ทวิตเตอร์  และเว็บไซต์

โซเชียลเน็ทเวิร์คอ่ืนๆ ของ

ตนเอง และพวกเขาจะเขียน

ความประทับใจในบริการ

ของคุณเอาไว้อย่างละเอียด 

พร้อมรูปถ่ายของพวกเขา 

นอกจากนี้  เ ม่ื อพวกเขา

ต้องการข ้อมูลเ ร่ื องการ

ท่องเที่ยว และจัดทริปการ

เดินทาง ก็นิยมเขา้ไปคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการในฟอรัมและเว็บบอร์ดต่างๆ โดยใชถ้าม-ตอบกับเพื่อนร่วม

เครือข่ายอ่ืนๆ โดยไม่สนใจเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสักเท่าไร เร่ืองราว 

ขอ้มลู และความคิดเห็น ที่อยู่ในโซเชียลเน็ทเวิร์คจึงเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่

ไดผ้ล  
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คณุอริยะ ยกตัวอย่างแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไดผ้ลอย่างท่วมทน้ คือ The Best Job in  

the World ของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ที่ท าการคัดเลือกผูส้มัครเพื่อท าหนา้ที่ดแูลเกาะ         

แฮมิลตนั จากการโหวตคะแนนใหก้ับคลิปวิดีโอของผูส้มัครในเว็บไซต์ยทูปู โดยงานของผูช้นะ คือตื่นเชา้  

มาใหอ้าหารปลา ถ่ายรปู วิดีโอ เขียนบล็อกและท าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์เกาะ โดยไดร้ับค่าจา้งประมาณ 

110,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งไดพ้ักในห้องพักหรูขนาด 3 

หอ้งนอน, บริการอาหาร, สปา, ตัว๋เคร่ืองบินไปกลับประเทศบา้นเกิด แคมเปญ The Best Job in the 

World ประสบความส าเร็จอย่างมาก เพราะมันกลายเป็น Viral Marketing ที่ผู้คนทัว่โลกกล่าวถึงและ

ร่วมกันส่งต่อข่าวนี้ไปยังเพื่อนฝูงทัว่เครือข่าย ซ่ึงต่อมา ททท . เองก็ไดน้ าไอเดียนี้มาจัดท าโครงการ  
The Ultimate Thailand Explorer ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

ในต่างประเทศ ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบแปลกใหม่อีกมากมาย เช่นการ

รวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมแบบ Flash Mob เช่น การรวมกันเตน้เพื่อ Tribute ใหไ้มเคิล แจ็คสัน ในเมือง

ต่าง ๆ ทัว่โลก เม่ือราชาเพลงป๊อบเสียชีวิต หรือกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิง เช่น Frozen Grand 

Central ของกลุ่ม Improve Everywhere ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุกสนานแก่ประชากรชาว

นิวยอร์ค หรือ กิจกรรมรอ้งเพลงร่วมกนัของกลุ่ม T-Mobile ท่ี Trafalgar Square ในกรงุลอนดอน  

เว็บโซเชียลเน็ทเวิร์คที่ไดร้ับความนิยมสงูสดุอย่างเฟซบุค ก็มีกลุ่มต่างๆ มากมายเต็มไปหมด 

ซ่ึงก็มีหลากหลายกลุ่มตามความสนใจ เช่น การเมือง 

Shopping ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา นอกจากนี้ ก็มี 

Forum ซ่ึ งก็มีหลากหลายตามความสนใจ มีการ 

Reviews และจัด Rating ในสินค้าและบริการทุก

ประเภท หรือการใช้ทวิตเตอร์ เข ้ามาช่วยในการ

ใหบ้ริการแก่ลกูค้า เช่น บริษัท Dell ซ่ึงเป็นยักษ์ใหญ่

ดา้นคอมพิวเตอร์ ไดจ้ัดพนักงานเพื่อคอยใหบ้ริการ

กรณีที่มีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ที่ ซ้ือไป 

หรือใหค้ าแนะน าอ่ืน ๆ หลังการขาย เช่นเดียวกันกับ

สายการบิน Southwest Airlines  

จากการสัมมนาครั้งนี้ ไดข้อ้สรปุว่าการท าธรุกิจของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 

จะตอ้งปรับเปลี่ยนไปดงันี้  

 1. ตอ้งมีความโปร่งใส ทั้งในแง่การเปรียบเทียบราคา และในแง่คุณภาพของสินค้าและบริการ 

เพราะนักท่องเที่ยวไดส้ืบค้นขอ้มลูมาละเอียดก่อนออกเดินทาง ตอ้งไปขึ้นรถที่ไหน ต่อเรือที่ไหน ค่ารถ

รับจา้งคิดหวัละเท่าไร จองที่พกัและจองโตะ๊อาหารค ่าไวล้่วงหนา้ครบแลว้  

 2. ตอ้งสนับสนุนการแบ่งปันขอ้มลู นักท่องเที่ยวเชื่อถือ Word of Mouse (เป็นค าที่ดัดแปลง    
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มาจาก Word of Mouth) หมายความถึงความคิดเห็นจากผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตคนอ่ืนๆ มากกว่าจะเชื่อถือ

ขอ้มลูที่อยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโรงแรม รีสอร์ท บริษัทน าเที่ยว หรือแม้กระทัง่องค์กร

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มกัจะเต็มไปดว้ยภาพชวนฝัน  

 3. ตอ้งรวดเร็ว ทนัทีทนัใด นักท่องเที่ยวตอ้งการทราบขอ้มลูแบบ Real-time ว่าในวินาทีที่เขาจะ

กดสัง่จองนัน้ ที่นัง่เคร่ืองบินว่างอยู่ไหม หอ้งพกัที่พร้อมใหบ้ริการหรือไม่ และเขาพร้อมที่จะโอนเงินผ่าน

บตัรเครดิตใหไ้ดท้นัที  

ส าหรับตัวนักท่องเที่ยวเองได้ค าแนะน าจากงานสัมมนาครั้งนี้ ว่า นอกจากจะติดตามความ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หาซ้ือ Gadgets ใหม่ๆ มาใช ้และหาทางออนไลน์ไดต้ลอดเวลาแลว้ ก็ควรเปิดห ู

เปิดตา และเปิดใจเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวที่แทจ้ริงนั้นช่วยเติมเต็มชีวิตชีวาใหก้ับชีวิตดว้ยการออกไปเผชิญหนา้กับ

โลกและประสบการณค์วามเป็นจริง 

 

*****************************************************. 
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การตลาด ว่าดว้ย อารมณ ์มนตรา และอปุาทาน 

Passion,Mantra : Mesmerization in Marketing 

 

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

วิทยากร 
ดลชยั   บณุยะรตัเวช 

วงศท์นง  ชยัณรงคสิ์งห์ 

พิศณ ุ     นิลกลดั 

ภทัรา     สหวัฒน ์

ผูด้  าเนินรายการ 

ดร.จฑุามาศ วิศาลสิงห ์

     

 ยคุสมัยนี้ เราใช้สมอง

ซี ก ข ว า  ซ่ึ ง เ ก่ี ย ว ข ้อ ง กั บ

อ า ร มณ์ แ ล ะ จิ น ต น า ก า ร 

มากกว่าซีกซ้ายการตลาดใน

ยุคนี้ เป็นการตลาดที่ มีการ

เปลี่ยน trend และค่านิยมไป

มาก 

 ใ น ก า ร น า เ ส น อ

ช่ ว ง แ ร ก  คุณด ล ชั ย ซ่ึ ง มี

ประสบการณ์ดา้นการสื่อสาร

การตลาดมาถึง 30 ปีน าเสนอ

เร่ือง การจัดการ brand ซ่ึงใน

ส มั ย นี้ มั น ย า กม า ก  trend 

เปลี่ยนไปตลอดเวลา ถ้าเราไม่ตาม เราก็จะอยู่ในยุคเก่าๆ ไม่สามารถท าการตลาดให้ประสบ

ความส าเร็จได ้การจดัการ brand จะครอบคลมุเร่ือง  

- บุคลิกก าลังสอง หรือ brand personality ++ บางทีเรามีอยู่แลว้ แต่เราตอ้งท าให้

เขม้ขน้มากขึน้ไปอีก 

- innovation  ซ่ึงเปลี่ยนไปเร็วมาก เทคโนโลยีตามกันทัน แต่อารมณ์ความรู้สึกแย่งกัน

ไม่ได ้ถา้คณุจะพึ่งเทคโนโลยีตลอดเวลา คณุจะไม่สามารถแสดงเอกลกัษณข์องคณุได  ้

- social network ผูบ้ริโภคยคุใหม่ สามารถจะค้นหา information ดว้ยตัวเอง จะไม่พึ่ง  

mass advertising แบบเดิมๆ อีกต่อไป 

- cooperate branding เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในยคุนี้ 

- การมีพนัธมิตรร่วมกนั  หรือ  Alliances เป็นแนวโนม้ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั  
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- ยคุนี้ ตอ้งใหค้วามส าคัญกบัการจดัการภายใน (internal branding) 

- เม่ือก่อนเราพดูถึง benefit ของสินค้า ยุคนี้ประสบการณ์ส าคัญที่สดุ ยกตัวอย่าง 

Starbuck เราเขา้ไป รปู รส กลิ่น เสียง ส าคัญที่สดุ ย่ิงเขม้ขน้ ย่ิงเป็นเอกลกัษณเ์ท่าไหร่ ย่ิงเป็น trend 

- การด าเนินงานในลักษณะ B to B ( Business to Business) เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญ

และจ าเป็นในยคุปัจจบุนั  

- การท าตวัเป็นคนดีของสังคม หรือ social responsibility ยคุนี้กา้วร้าว เกเรไม่ได ้ตอ้ง

คืนกลบัใหส้งัคมดว้ย 

 
ประเด็นเร่ืองการท่องเที่ยว มีการยกกรณีเปรียบเทียบ  4 ประเทศ อียิปต์ ฝรั ่งเศส 

ออสเตรเลีย และ ไทย ในรปูที่เสนอ คุณไม่สามารถบอกไดว่้า ฝรัง่เศสมันดีเพราะอะไร แต่จะรู้สึก

รวมๆ รูส้ึกโรแมนติก เท่ห ์อย่างอียิปต์ มีมนต์ขลังอะไรบางอย่าง เป็นองค์รวม มนต์สะกดโดยรวม 

พดูไม่ได ้แต่ร ูส้ึกได ้

 
     กรณีของหา้งสรรพสินคา้ที่คณุดลชยัไดอ้อกแบบโฆษณาให ้4 แห่ง จะมีภาพลักษณ์แตกต่าง

กันไป คือ สยามพารากอน สร้างมนต์มายาขึ้นมาที่ เป็นความรู้สึกมลังเมลือง เป็นสยามประเทศ 

ดงันัน้ ภาพที่ดีไซน์ให ้คือ ผูห้ญิงเปร้ียวๆ มีชฎาไทยเล็กๆ อยู่ในสี shocking pink  กับ ม่วง และถือ

เพชรเม็ดหนึ่ง พารากอน แปลว่า เพชร ในขณะเดียวกัน Siam Discovery  ถ้าเปรียบเป็นเพศ จะเป็น 

เพศชาย เป็นผูช้ายที่ชอบคน้ควา้ สืบคน้ ส่วนเอสพลานาด ที่มีรัชดาลยั มีโรงหนัง ถ้าเป็นคน ก็จะเป็น

คนที่ชอบ อาร์ต ขณะที่ สยาม เซ็นเตอร์ จะเป็นวยัรุ่น เด็กแนว ชอบเขียนสีบนผนัง และ ซน การจะได้

มนตข์องหา้งทัง้ 4 แห่งมีความยาก ตอ้งหาขอ้มลูเร่ือง คู่แข่ง differentiate ของ brand เราจะแตกต่าง

จากคู่แขง่อย่างไร DNA ของเราเป็นอย่างไร ไม่ใช่อยากสรา้งมนต์อะไรก็สร้างได ้เราต้องดจูดุยืนของ

เรา และเราตอ้งรูว่้าผูบ้ริโภคชอบอะไร  

 

 โรงภาพยนตร์และโรงแรมที่คณุดลชยัไดน้ าเสนอก็มีเอกลกัษณ์ของแต่ละที่แตกต่างกัน เช่น ท่ี  

พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ในหา้งพารากอน ตอ้งเป็นโรงหนงัที่หร ูไม่เหมือนกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่เป็น

เหมือนตลาดทัว่ไป I Max ใหค้นสมัผสัไดส้ามมิติ หรือ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ก็จะเป็นอาร์ตๆ ส่วน

โรงแรม 4 ประเภท six senses / four seasons บนัยนั ทรี และ ไฮแอท แต่ละโรงแรมไม่เหมือนกัน  ท าไม 

passion /  mantra และ mesmerization มันส าคัญ passion คืออารมณ์ เล่นกับความชอบของคน 

Mantra คือ story ที่ย ้าแลว้ย ้าอีก mesmerization คือ การสะกดจิตใหอ้ยู่ในภวังค์ ไม่มีเหตผุล แต่ตอ้ง

สะกดใหไ้ด ้เราจะเกิดความรับรูท้ี่จบัตอ้งไม่ได ้แต่ร ูส้ึกได ้จากประสบการณต์่อเนื่อง ตอ้งสะสม  

 

Trend ทกุวนัน้ีเนน้ emotional การท าการตลาดไม่ตอ้งพดูเรื่องเหตผุลมาก เช่น ถ้าหา

เหตผุล ก็จะ Do I need it? แต่ในแง่อารมณ์คือ I want it! พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค มี

องค์ประกอบส าคัญ คือ   fit my identity / emotional security / habit และ influences ในดา้นแบรนด์ที่

พกัไดน้ าเสนอ 
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 NDOL ในแนวคิดหลัก คือ Alternative Hideaway close to Bangkok เป็น Sanctuary of Treasures 

ใชส้โลแกนโดยรวมคือ NDOL Streamside Thai Villas Branding Trend ทกุวันนี้ ตอ้งเนน้เร่ือง Emotion 

และ Self Expressive ยกตวัอย่าง  
- American Express เนน้เร่ือง “Do More”  

- Toy rus        “Pleasant” 

- Mcdonald’s    “Delighted” 

- Hard Rock    “Exciting” 

Trend ตอ้งใหค้วามส าคัญเร่ือง Hyper Sensory / Mythifying และ Living the Brand  

 

 ในส่วนของกลุ่มวัยรุ่น คุณ

วงศท์นง แสดงความคิดเห็นว่า ค า

ว่า passion คือ ความปรารถนา

อย่างแรงกลา้ เพียงแค่อยากไม่

พอ ประมาณว่า ชีวิตน้ี ถา้ไม่ได้

ท า ยอมตายดีกว่า สงัเกตว่า คน

ประสบความส าเร็จจะเป็นอย่างนี้

ทกุคน อย่างเช่น สตีฟ จอบส์ จะ

ชอบคอมพิวเตอร์ทั้งชีวิตจิตใจ จึง

พยายามจะบอกเด็กว่า ตอ้งค้นหา

ตวัเองใหเ้จอ จะไดไ้ม่เสียเวลาไปท า

สิ่งที่ ไ ม่ ใ ช่ เรา   เด็กๆส่ วน ใหญ่

คน้หาตวัเองไม่เจอ เด็กที่คน้หาตวัเองไม่เจอ มกัจะเป็นพวก ขี้เหงา    เศร้าง่าย ส าหรับคุณวงศ์ทนง

เองเม่ือถูกถามว่า มีเคล็ดลับ หลักการในการท าหนังสืออย่างไร ก็จะตอบอย่างมีหลักการว่าท า

หนงัสือดีๆที่ขายได ้และ ท าหนงัสือขายไดท้ี่ดีๆ  

 
 กรณีของคุณภัทรา ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ในการท าเพลินวาน คร่ึงหนึ่งมาจาก  

ความชอบส่วนตวั  อีกคร่ึงหนึ่งมาจากประสบการณ์ เนื่องจากดแูลตลาดส่งออก ก็ไดเ้ดินทางมาก 

ทุกครั้งที่ไปเที่ยวก็คิดว่า เมืองไทยน่าจะมีอย่างนี้บ้าง พอมีจังหวะ ก็เอาความชอบส่วนตัวและ

ประสบการณท์ี่เก็บเก่ียวมา มาท าเพลินวาน Inspiration ของ เพลินวาน มาจากพิพิธภัณฑ์ราเมน ที่

ญ่ีปุ่น คือ มีเร่ืองเล่า มีการเก็บรายละเอียด เพลินวาน คงเป็นอปุาทานอย่างเดียว คือ มีความรู้สึกที่

อยากจะท า คิดว่าอยากจะท า ก็ท า แรงบันดาลใจ มันเป็นพลังงานอันหนึ่งที่จะผลักดันใหค้นท าอะไร

ตอ้งท าใหถึ้งที่สดุ บางครั้งเด็กไทยหลายคน หรือหลายๆ brand ถา้มีแรงบนัดาลใจมันจะผลักใหไ้ปถึง

ที่สดุ 

 
ส าหรับคุณพิศณ ุ ซ่ึงท าธรุกิจแหล่งท่องเที่ยว Palio และร้าน Primo Posto ที่เขาใหญ่ เป็น

บุคคลที่มีหลายอาชีพเป็นผูป้ระกาศข่าว เป็นนักข่าว เป็นนักเขียน ในกรณี Primo posto และ Palio 

เหมือนเป็นอาชีพที่ไม่ไดต้ัง้ใจ เนื่องจากมีเพื่อน พาไปดเูขาใหญ่ตอนหนา้ฝนแลว้ชอบมาก จึงอยากให้
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คนที่ไม่เคยอยู่เขาใหญ่ ไดม้าเจอเขา

ใหญ่อย่างแทจ้ริงบา้ง เลยชวนกัน

มาท าร้านกาแฟ เค้ก ไอศกรีม แบ่ง

ก าไรกันคนละหม่ืน แล้วเอาเงินมา

จ่ายค่าน ้าค่าไฟ Primo Posto เกิด

จากความตอ้งการเงินมาจ่าย   ค่า

น ้า ค่าไฟ และค่าแม่บ้าน ส าหรับ

บ้านที่ เขาใหญ่ ช่วงแรกขายไม่ได ้

หลังจากเวลาผ่านไปสามเดือน คน

เยอะ มาถ่ายรปู  เราเก็บเงินค่าเขา้ 

55 บาท  แต่ แลกกาแฟ  แล ะ 

ไอศกรีมได ้เรามีค่าบ ารงุรักษามาก ทัง้ค่าดแูลสวน ค่ารักษาความสะอาดหอ้งน ้า  สองปีผ่านไป เห็น

ตวัเลขนกัท่องเที่ยว จึงคิดการณ์ใหญ่ ท าPalio ทกุวันนี้เลี้ยงตัวได ้คนของ Palio ก็เป็นคนทอ้งถ่ินที่

เอามาฝึก 

   

เม่ือถามว่านักท่องเที่ยวใชอ้ารมณ์ความรู้สึกมากขนาดไหนในการท่องเที่ยวที่ประเทศไทย      

คณุดลชยัใหค้วามเห็นว่า นกัท่องเที่ยว แต่ละประเทศมีอารมณ์ความรู้สึกไม่เหมือนกัน นักท่องเที่ยว

บางประเทศนึกถึงศิลปวฒันธรรม บางประเทศนึกถึง พฒันพ์งษ ์สนามกอล์ฟ เราอยากใหเ้ขานึกถึง

สิ่งที่เราควรจะเป็น มนัอยู่ที่เราพยายามจะมอบประสบการณ์ เนน้จดุที่ควรเนน้ ไม่เนน้ในสิ่งที่ไม่ควร

จะเน้น สิ่งที่จะเนน้ เราควรจะมอบประสบการณ์แบบที่ดีที่สดุ ใหป้ระทับใจ ใหร้ ู้สึก ใหน้ึกถึง ถ้า

ประสบการณส์ะสมดี ก็จะจ าไวใ้น memory  

 
คุณวงศ์ทนง ใหค้วามเห็นว่าเร่ือง ราคาถูก ส าหรับเมืองไทย เป็นแง่บวกเพราะไม่มี

ประเทศไหนท่ีถกูเท่าประเทศไทย แมแ้ต่ที่หลวงพระบาง ใชเ้งินมากกว่าเมืองไทย ค าว่า ถกู เป็น 

selling point ได ้ในขณะเดียวกนั ส่ิงท่ีต้องพ่วงไป ขาดไม่ได้ คือ ถกู แล้วตอ้ง ดี ด้วย 

ไม่เช่นนัน้ จะเหมือนภาพลกัษณส์ินคา้จากเมืองจีน คือ ถกู แต่เสียเร็ว ซ่ึงจีนพยายามจะลา้งภาพนี้ 
 คนจ านวนหนึ่งที่พอจะเที่ยวได้คือมีรายไดเ้หลือนิดๆ  คนเหล่านี้ เขาอยากจะไดค้วามรู้สึก 

“ครั้งหนึ่งในชีวิต” ครั้งหนึ่งในชีวิต อยากไดไ้ป Palio ถ่ายรปูมา post ไวใ้น facebook ครั้งหนึ่งในชีวิต 

อยากไปญ่ีปุ่น ไปไอเฟล ไปน็อตติ้งฮิลล์ ประสบการณ ์“ครัง้หน่ึงในชีวิต” ถา้ท าได ้จะเป็นจดุ

ขายท่ีเขม้แข็งมาก  
ฟุตบอลโลกดึงดดูคนไดม้ากเพราะมนัจดัสี่ปีครั้ง ถา้จัดทกุปี ความอยากจะไป มันลดนอ้ยลง  

ทนัที มนัเหมือน หลอกใหอ้ยาก แลว้จากไป เป็นกลยทุธท์ี่น าไปใชไ้ด ้

 กรณีของเพลินวาน พยายามสรา้งไม่ให้เป็นส่ิงของ เพลินวานเป็นเด็กผ ูห้ญิงท่ีจะ

ค่อยๆโตไปทกุปี พยายามจะท าใหเ้ป็นสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่พยายามใส่ไปในเพลินวาน จะพยายาม

เชื่อมต่อกบัผูบ้ริโภค บางคนอาจตัง้ใจมา บางคนอาจเป็นทางผ่าน ตรงนัน้ มนัไม่ส าคัญ  
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ส าหรับ Palio และ Primo Posto สิ่งหนึ่งที่เป็น brand เนน้เร่ืองความสะอาด สินค้าเหมือนจับ

ตลาดกลาง ไม่ซ้ือไม่เป็นไร เพียงแค่เห็นหอ้งน า้สะอาด ไดถ่้ายรปู เหมือนไดไ้ป คนที่มามีความสขุ เรา

ก็มีความสขุ  

แนวคิดดา้นการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวที่วิทยากรทัง้ 4 ท่านทิ้งทา้ยไว ้ คุณดลชัย กล่าว

ว่าการตลาดแบบนี้ เป็นการตลาดที่ทา้ทาย การใชอ้ารมณจ์ะวดัอย่างไร เราตอ้งใชจิ้นตนาการใหเ้ป็น 

บางคนบอกว่า ไม่ไดเ้รียนศิลป์แต่ทกุคนมีสิ่งท่ีเราเรียกว่า ลางสงัหรณ ์ เช่น สังหรณ์ว่า trend นี้น่าจะ

มา ใหเ้ราไหวตวัทนัต่อส่ิงแวดลอ้ม หตูากวา้งๆ ศึกษามากๆ ฝึกกลา้ท่ีจะเล่นกบัจินตนาการ 

ท าตวัเป็นเด็ก จะท าใหเ้ห็นมมุต่างๆ ท่ีอาจไม่มีในต ารา  ส่วนคณุวงศ์ทนง เสนอ สองอย่าง คือ 

ไอเดีย และขายเป็น และยกตวัอย่างเร่ืองหอ้งน า้ชายที่ นกัออกแบบไดคิ้ดค้นวิธี โดยการติดสติ๊กเกอร์

รปูแมลงวันในโถปัสสาวะชาย  เพื่อใหผู้้ใช ้เล็งเป็นการป้องกันไม่ให้กระจัดกระจาย หรือ หอ้งน ้า  

ทองค าที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่ง คนอยากไปดูห้องน ้าที่นี่  ท าให้คนมาท าบุญมากขึ้น เร่ือง

ท่องเที่ยวมีเร่ืองใหท้ าอีกมากมาย ตัวอย่างที่ออสเตรเลีย เคยท าแคมเปญเร่ือง the best job in the 

world เป็นการประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จมากๆ ความคิดสร้างสรรค์ท าใหเ้รา

โดดเด่นมาก ท าอย่างรู้จริง ขายเป็น เช่น ญ่ีปุ่น ขายเป็น ขายเก่ง ห่อสวย ซ้ือฝากใคร ใครก็ชอบ 

ขนมไทย เราห่อไม่เก่ง display ใชไ้ม่ได ้ไม่น่าซ้ือ คุณจะขายได ้ถ้า package และ display ดีๆ ส่วนคุณ 

ภทัรา ฝากเร่ือง แรงบันดาลใจ ผูป้ระกอบการ ถ้าจะสร้างอะไร ขอใหใ้ส่ ใจในรายละเอียดใหม้ากๆ 

ดว้ยความส าคัญของแรงบันดาลใจ ท าใหเ้ราคิดทกุเม็ด สามารถต่อยอดได ้การท่องเที่ยวมันไม่ใช่

ความสขุอย่างเดียว บางครั้งเราอาจจะไปเก็บแรงบนัดาลใจ และส่งต่อได ้และคุณพิศณ ุฝากว่าใหอ่้าน

มาก ฟังมาก สนทนากบัคนเก่ง คนรู ้ใหม้าก เมืองไทยจดุแขง็มาก เช่น ราคา น ้าใจ และความเป็นคน

ไทยท่ีนกัท่องเที่ยวต่างชาติมัน่ใจ กล่าวโดย สรปุ คือ ไอเดีย แรงบนัดาลใจ จินตนาการ น่าจะเป็นมนต์

ที่ร่ายไปแลว้ไดผ้ล.   
 

 

 

*************************************************** 
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ค้นหาตัวตนบนเส้นทาง
Keep Walking for Soul Searching
-----------------------------

วิทยากร
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
ฐิตินาถ ณ พัทลุง
ผู้ดําเนินรายการ

แทนคุณ จิตต์อิสระ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ความเครียด ทําให้เราไม่มีความสุข พระอาจารย์มิตซโูอะ คเวสโกให้

ถ้า
เป็นเด็กเพียงการพาไปเดินป่า ด ูแมลงเขาก็มีความสุขแล้ว
แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็สอนปฏิบัติ

การถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วแต่ความสะดวก อาจจะเป็น
3,5,7 วันก็ได้ ถือเป็นการผ่อนคลายความเครียด โดยมี
หน่วยงานต่าง ๆ เข ้าร่วมโครงการ เช่น ข ้าราชการ
ผู้ใหญ่ ตํารวจ ทหาร การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ให้ความสุข

เช่น ทุก

เทศก์ สนทนาธรรมร่วมกันแล้วกลับไปก็สะท้อนกลับมาว่า
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อะไรจากการเดินทาง คุณสิทธิพงษ์ ธรรมว ุฒิ ให้ความเห็นว่า

นอกจากความสุขแบบหยาบ ๆ แล้ว มันสามารถพาตัวเองให้เกิดมิติ
องยุคสมัยและ

มุมมองของคุณฐิตินาถ ณ พัท
ค้นหาตัวตน สรุปได้ว่า

มีเหตุผล นฐาน คือ อยากจะ

ความต้องการเยียวยาตัวเอง คนส่วนใหญ่จะถูกกระทบ แต่
พอเรา

จเปิด อยู ่
ตรงไหนก็มีความสุข ต้องฝึกให้เปิดสมอง เปิดใจให้รับร ู้

การท่อง
อย่างไร ในทัศนะของ พระมิตซูโอะ คเวสโก สรุปได้ว่า

มีคนไปวัดกันมาก มีการสนทนาธรรม ก็ทําให้เกิด
มี

ปัญญา อาจจะเกิดจากการสนทนา ถาม-ตอบ สําหรับ

ของชุมชน คณุสุทธิพงษ์ ได้ให้
ความเห็นว่าตาม

ด้านเศรษฐกิจ จําเป็นจะต้องหาจุดขายใหม่ ๆ
การโฆษณาหรือหาจุดขาย นํามาพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์

ตามเหตุปัจจัย การทําตลาดทางศาสนาบนความหลากหลายของผู้บริโภค ควรตระหนักว่าการ
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แตกต่างกัน แต่ทัวร์เก้าวัดอาจจะหยาบสักหน่อย มันไม่ทําให้เกิดการเรียนรู้

ปัจจุบัน

มันจะค่อย ๆ บูรณาการ ค่อย ๆ เรียนรู้ ส ุดทา้ยมันจะนํามาสู ่ ต่อไป

สําหรับประเด็น นการนําสันติภาพ
มาสู ่โลก (Peace through tourism)
สามท่านร่วมกันแสดงควาคิดเห็นโดยสรุปคือ

ต้องเข ้าไปศึ home stay ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้ความเป็น

ห้อ ร้อมกับความสมบูรณ์

สุดท้ายก็เสียหายกันหมด ต่อไปคงจะเหลือแต่ตํานาน
วเป็นแบบเกรงใจกัน ถ้อยทีถ้อยอาศั

ได้รับผลกระทบ ก็จะมีความสุขร่วมกัน
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เรียกร้องความเท่าเทียมอย่าง

สามารถทําได้ ถ้าเป็นธรรมะแทโ้ดยดึงคนจํานวนมากเข ้ามาและเรียนรู้ธรรมะอ

******************************************
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Cooler ,Sexier ,Better ,Hotter
Fill “ER” up with a day

--------------------------
วิทยากร

วิชัย มาตกุล

ผู้ดําเนินรายการ

โอกาสไป Post ใน Facebook บางคนก็ใช ้เป็นข ้

ประโยชน์ เพราะถ้าเราจะไปเชียงใหม่ก็ด ูได้จากประสบการณ์ของเขาว่าไปไหนกัน ไปทําอะไร ไม่ต ้อง
เสียเวลาเช ้าไปหาใน Google
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วกว่า และช้ากว่า บางคนอาจจะชอบแบบ slower
Trend เพราะ

hotter หรือ slower มันจะ

ายโมง เช่าการ์ต ูน

แล้วเช่าการ์ต ูนไปนอนอ่านต่อ

จะเป็น

5
7.00 โมงเช ้า กลับมา 17.00 น. แต่ยังเข ้าห้องไม่ได้ เพราะต้องไปตลาดด้วย

กลับมา 21.00 น.

อาจมีการหลงทางบ้างแต่ก็เป็นสีสันดี
การไม่ร ู้และ

fever

เหมือนทําอะไรไม่ ใหม่

การหาข ้อมูลจาก Lonely Planet และ blog
ตัวหนังสือ Trend

บ
high

demand
10,000 – 20,000 บาท แล้วจากไป มาอีกที เราต้องเตรียม

local แต่ทําตัว inter



e-TAT Tourism Journal – 3/2553 3

อะไรใหม่ ๆ แต่ค
ไปตาย

2 – 3
เช่น

ร้านอาหาร ไปแล้วได้พัก ถ้ามีเวลาสัก2 วัน ก็แค่

รามคําแหง แบบไม่ต ้องรีบกลับบ้าน ไปเดินเดอะ
การ

นอกเ
ไม่เป็นไปตามหวัง ทุกอย่างก็จะไม่สนุก

.

******************************************
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นิดหน่ึง คือ พอดี 

Tourism : Less for More 

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

วทิยากร 

ค า ผกา 
สฤณี  อาชวานันทกลุ 

ผูด้  าเนินรายการ 
ภิญโญ  ไตรสริุยธรรมา 

 

 
 

ในมมุมองของคณุคาํ ผกา concept เร่ือง นอ้ย แต ่มาก เกิดมาพรอ้มกบักระแสเร่ือง small is 

beautiful  จ๋ิว แต ่แจว๋ เป็นกระแสท่ีมีขึ้นมาตอ่ตา้นระบอบทนุนิยม แทนท่ีจะมานบัจาํนวนตวัเลขความ

เติบโตของเศรษฐกิจ เราหันมาใส่ใจเร่ืองจิตวิญญาณ เราสนใจการทาํอะไรนอ้ยๆ แตม่ีความหมาย

มากๆ พรอ้มกับการ บมูของพทุธนิกายเซนในโลกตะวันตก ซ่ึงเป็นกระแสท่ีมาคานอาํนาจทนุนิยม  

เรื่องการท่องเท่ียวเป็นการหากินกับทนุนิยมลว้นๆ แต่เราพยายามใส่เครื่องแบบทาง

ความร ูส้ึกพอดี ร ูส้ึกน้อยๆ เพ่ือท่ีจะท าให้เราร ูส้ึกดีข้ึน  หรือเราพยายามจะใชศี้ลธรรม 

บางอย่าง ท่ีทาํใหเ้ราทาํมาคา้ขาย ดว้ยความรูส้ึกว่า เราโลภนอ้ย แต่จริงๆในสงัคมไทย เราเหมือนมี

กระจกท่ีบิดเบือน เหมือนเราสอ่งกระจก ตอนนี้คนไทยเห็นภาพสะทอ้นความเป็นตวัเองไม่ตรง เพราะ

ฉนั้น การทําเร่ืองการท่องเท่ียวของเราท่ีผ่านมา คือ เราไม่ร ูจ้ักตัวเอง ถา้เราหันมาเผชิญหนา้กับ

ความจริงมากขึน้ ว่าเราเป็นใคร มีขอ้ดีอะไร มีขอ้เดน่อะไร ไมต่อ้งไปภมูิใจอะไรมากเกี่ยวกบัความเป็น

ไทย ศิลปวัฒนธรรม คือ อย่าไปยึดติดกบัอดีต ยอมรับความเป็นจริงว่า เมืองไทยก็เป็นอย่างนี้หรือ

ถา้เราอยากใหค้นมาเท่ียวบา้นเรา เราอย่าไป fake มาก อย่าสรา้ง events ท่ีมนัไม่มีอยู่จริง ถึงท่ีสดุ
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แลว้ ประเทศท่ีน่าอย ูส่ าหรบัพลเมืองในประเทศนัน้ๆ มนัยอ่มเป็นประเทศท่ีน่าท่องเท่ียว ไม่

เกี่ยวกบัว่าจะทาํนอ้ยหรือทาํมาก และถึงท่ีสดุแลว้ การท่ีไม่ตอ้งทาํอะไรเลย โดยคิดว่าประเทศน้ีมนั

น่าอย ู่ส าหรบัคนไทย มนัน่าเท่ียวส าหรบัคนไทย ผลพลอยได ้คือ มนัจะท าใหค้นอยากมา

เท่ียวบา้นเราเองโดยอตัโนมติั  

 

คุณสฤณีให้ความเห็นว่า การท่ีเรา

พยายามท่ีจะสรา้งภาพพจน ์ภาพลักษณ์อะไร

บางอย่างใหค้นขา้งนอกเห็น มันย่อมมีตน้ทนุ 

บางครั้งต ้นทุน ไปตกอยู่กับช ุมชน สังคม

สว่นรวม เชน่ กรณีเขาใหญ่ ท่ีเรามี concert คน

ท่ีไดร้ับประโยชน ์คือ คนท่ีไปรอ้งราํทาํเพลง มี

ความสขุ เขามองเห็นภาพสวยงาม จริงๆ ภาพ

ท่ีเขาเห็น มนัมีตน้ทนุหรือไม่ เป็นคาํถามท่ีตอ้ง

หาคาํตอบ เห็นดว้ยว่าประเทศท่ีคนในประเทศมี

ความสขุ เป็นประเทศท่ีคนก็อยากมาเท่ียว  แต่

ตอนนี้เรายังไม่มัน่ใจว่า เรายังอยากอยู่กับมันหรือไม่ แต่เราตอ้งทาํมาหากินกับการท่องเท่ียว จึง

หลีกเลี่ยงกับการสรา้งภาพลักษณอ์ะไรบางอย่างไม่พน้ เราจะสรา้งภาพลักษณ์อย่างไร เป็นภาพท่ี 

fake  คือ หาเงินมาซ้ือกระจกบานใหญ่ๆ ทาํใหด้ดูีไปเลย แลว้ค่อยมาจัดการกบัตน้ทนุทีหลงั หรือจะ

ซ้ือกระจกที่สะทอ้นความเป็นจริง ดงันัน้ เราตอ้งทาํความจริงใหม้นัดีขึน้กอ่น เป็นสิ่งท่ีตอ้งเลือก 

 

คณุคาํ ผกา เห็นว่าตน้ทนุท่ีโปรโมทการท่องเท่ียวใหป้ระเทศไทยเป็นท่ีร ูจ้ัก ในฐานะท่ีเป็น 

destination ท่ีสาํคญัของโลก ไมม่ีความจาํเป็นตอ้งทาํแลว้ เมืองไทยมีชื่อเสียงมาก ในแงข่องประเทศท่ี

น่าท่องเท่ียว ททท.ทาํไดป้ระสบความสาํเร็จมาก แต่สิ่งท่ีมันแย่ลงคือ คณุภาพโดยรวมของคนไทย 

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเมืองไทย ใชเ้วลาสัน้ลงเร่ือยๆ ในขณะท่ีเรามีถนนท่ีเชื่อมตอ่กบัประเทศเพ่ือน

บา้น เพื่อนบา้นของเรากาํลงัเปิดประตตูอ้นรบันกัท่องเท่ียว เช่นเดียวกบัเรา เราตอ้งยอ้นกลบัไปดวู่า 

การท่ีเราประสบผลสาํเร็จในการโปรโมทการท่องเท่ียว เกิดขึ้นในท่ามกลางท่ีลาวและเวียดนามยังไม่

พรอ้ม พม่าไม่ตอ้งพดูถึง เมื่อลาวพรอ้ม เวียดนามพรอ้ม ความไดเ้ปรียบในเชิงเสถียรภาพทาง

การเมืองของเราก็ลดลงไปแลว้ ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบา้น ตอนนี้กลบัมีเสถียรภาพดีกว่าเรา เป็นท่ี

แนน่อนว่า นกัท่องเท่ียวจะเห็นเมืองไทยเป็นทางผ่าน เป็นประตท่ีูนาํไปสู่ประเทศอ่ืนๆ เช่น จีนตอนใต ้

ลาว  

 

ท่ีสาํคญักว่านัน้ ถา้นกัท่องเท่ียวอยากจะใชเ้วลาในเชียงใหม่ใหน้าน ถามว่า จะใหเ้ขาทาํอะไร 

ในเมื่อมันเป็นเมืองท่ีไม่มีความสขุท่ีจะเดิน ไม่มีความสขุท่ีจะใชเ้วลาชา้ๆ มันไม่ใช่เมืองท่ีคณุจะเดินดู

บา้น ตึกแถว ลายปูนป้ัน คณุก็ไม่ร ูจ้ะอยู่ไปทาํไม ไม่ร ูจ้ะใชเ้วลากับเมืองนี้อย่างไร แค่ไปดจูดุสาํคัญ 

คณุแทบไม่มีความทรงจํากับเมืองนั้นเลย เมื่อเปรียบเทียบกับเกียวโต ท่ีทํางานหนักเร่ืองการ

ท่องเท่ียว แตเ่ขาไมไ่ดล้ะเลยคณุภาพชีวิตของพลเมือง ไมจ่าํเป็นตอ้งไปสรา้งประเพณีพิธีกรรม ซ่ึงมนั

ไมเ่คยมีอยู่มากอ่นแตท่าํแม่นํา้ใหส้ะอาด ทาํทางเดินริมแม่นํา้ใหค้นเดิน ดตูน้ไม ้นัง่รถเมล ์ไปเท่ียววัด
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ท่ีสวยงาม  มนัตอ้งมีอะไรใหเ้ขาใชเ้วลาในการทาํกิจกรรม เวลาเรามาพดูถึงปัญหาตา่งๆ มนัเกินไป

กว่าอาํนาจหนา้ท่ีของ ททท. เป็นปัญหาของเมืองไทยทั้งเมือง ในเมื่อไม่สามารถทาํใหเ้มืองไทยนา่อยู่

สาํหรับเจา้ของประเทศได ้แลว้จะไปโปรโมทการท่องเท่ียวเร่ืองอะไร  เวน้เสียแต่ว่าจะตอ้งไปสรา้ง

พิธีกรรมใหม่ๆ  สรา้งจดุสนใจใหม่ๆ  ท่ีไมม่ีอยู่จริง เชน่ การจดุโคมหมื่นใบ แสนใบ 

 ในกรณีของอมัพวา เหมือนเราไปดพิูพิธภณัฑท่ี์เคลื่อนไหวได ้ไมไ่ดบ้อกว่า ดี หรือ ไมด่ี แตถ่า้ทาํออก

มาแลว้ คนไปเท่ียวมีความสขุ มนัเป็นเร่ืองท่ีดี ทั้งนี้ เราตอ้งไม่มุ่งดแูตอ่ัมพวา ก็ตอ้งดเูพ่ิมเติมอีกว่า 

ถนนท่ีไปสูอ่มัพวาสะดวกไหม  

 

มีวิธีท่ีจะเขา้ถึงอัมพวากี่วิธี มีการใชน้ํา้ 

ใชไ้ฟ เท่าไหร่ การกําจัดขยะในชมุชนนั้นเป็น

อย่างไร  
ในสายตาคุณสฤณี เราให้ความสําคัญกับ

กระจกท่ีเราซ้ือมา แลว้ทําให้เราสวย เราให้

ความสําคัญมากเกินไปจนเราไม่สนใจตัวเอง 

เมื่อไม่สนใจตวัเอง ก็จะแย่ลงไปเร่ือยๆ สขุภาพ

ไม่ดี เพราะเราสขุภาพไม่ดี เราก็ไปซ้ือกระจกท่ี

แพงกว่าเดิม เพ่ือใหด้วู่าเราสวย กรณีอัมพวา 

หลายคนคิดว่ามี ปัญหา เพราะห่ิงห้อยลด

นอ้ยลงเร่ือยๆ ตน้ลาํพก็ูหายไป เมื่อประมาณปี 

2548 ก็ ได ้รับการโปรโมทให้เ ป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียว  จากเรือหางยาว 3 ลํา ตอนนี้มี 

370 ลาํ ชาวบา้นก็พยายามจัดการกนัเอง ตัง้

เป็นศนูยอ์นรุักษ ์แลว้บอกว่า ใครท่ีจะเขา้มาใน

คลองนี้ จะใชเ้รือพาย พานกัท่องเท่ียวไปด ูเป็น

ความพยายามที่จะลดผลกระทบ ปัญหาคือว่า คมุไม่ได ้เพราะคลองเป็นท่ีสาธารณะ บางทีมีเรือท่ีอ่ืน

เขา้มา ก็คมุไมไ่ด ้ ปัญหานีไ้มใ่ชปั่ญหาของ ททท. จะตอ้งมีการจดัการแบบบรูณาการ 
 

ถา้เปรียบธรุกิจท่องเท่ียว สินทรัพยคื์ออะไร สินทรัพย ์คือ สถานท่ีท่องเท่ียว  ในทางธรุกิจ 

สินทรัพยน์ี้เป็นสินทรัพยท่ี์มีวันหมด เราตอ้งดแูลอย่างยัง่ยืน ก็เขา้มาสู่ประเด็นเร่ือง less for more 

เราจะปลอ่ยใหเ้รือจาํนวนมากว่ิงไปมา ห่ิงหอ้ยก็จะไม่เหลือ ถา้ห่ิงหอ้ยไม่มี อัมพวาจะขายอะไร  จริงๆ

แลว้ การจัดการสินทรัพยส์าํคัญกว่าการตลาด ในมมุมองของความยัง่ยืน การท่องเท่ียวมันมีจดุท่ี

เรียกว่า point of no return พอเลยจดุนัน้ มนักลับมาไม่ไดอี้ก เพราะฉะนัน้วันนี้ ตอ้งมาคิดว่า จะ

จดัการอย่างไร ระบบนเิวศหายไปแลว้ หายไปเลย  

 

คณุภิญโญ แลกเปลี่ยนขอ้มลูว่ามีบา้นอยู่ท่ี อ.ขลงุ จ.จันทบรีุ ในสมยัก่อนท่ีบา้นมีอาชีพเผา

ถ่าน และเอาถ่านไปขายใหค้นทําพลอย วันนี้อาชีพทําพลอยหายไปแลว้ คนก็เลิกเผาถ่านแต่หันมา

ส่งเสริมเร่ืองการท่องเท่ียวก็มีคนเดินทางไปดห่ิูงหอ้ย เห็นว่าทกุอย่างมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันจะ
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มองแยกส่วนกนัไม่ได ้หลายเร่ืองมันเกี่ยวกบัชีวิตผูค้น

ประชาชนอยู่แถวนั้นมีป่าชายเลน แลว้ถกูตดัไปก็เยอะ

เวลาเราบอกจะอนรุกัษอ์ย่างเดียวมนักระทบตอ่ชีวิตคน

จาํนวนมาก  

 

คณุคํา ผกา เล่าถึงประสบการณ์ท่ีไดร้ับเชิญ

จากองคก์ารท่องเท่ียวของเมืองเกียวโตไปชมหมู่บา้น

อนุรักษ์อายุสามร้อยปี หลังคามุงด้วยหญ้าหนา 

ประมาณ 2 เมตร เพ่ือกนัหิมะและเหลืออยู่ไม่มากท่ีใน

ญ่ีปุ่น เหลือประมาณ 30 หลงัคาเรือน  วิธีการตอ้นรับ

ของเจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวท่ีนัน่ คือ ใหข้อ้มลูอย่าง

ละเอียด ใหเ้ดินทางไปจนถึงที่หมายดว้ยตนเอง หมู่บา้น

นี้ ไม่มีคนหนุ่มสาวอยู่เลย นี่เป็นปัญหาทางประชากร

ของเขา หนุม่สาวไมม่ีใครอยากอยู่บา้นแบบนี้ เพราะอยู่

ไมส่บาย จะทาํอย่างไรใหค้นแกอ่ยู่ได ้และมีรายไดจึ้งเปิดหมู่บา้นนี้ ใหเ้ป็น home stay อาหารหลกัท่ีกิน

กนัในบา้นคือ ปลาอาหย ุ ซ่ึงเป็นปลานํา้จืดชนดิเดียวท่ีชาวญ่ีปุ่นบริโภคและมนัจะมีชีวิตอยู่ไดเ้ฉพาะใน

นํา้ท่ีสะอาด  เท่านัน้ ถา้อยากขายปลาอาหยใุหน้กัท่องเท่ียวก็จะตอ้งมาชว่ยดแูลแมน่ํา้สายนัน้ 
 

ปัญหาอีกอย่างหนึง่ คือ ในละแวกนัน้ มีกวางมากเกินไป เพราะป่าเยอะ ดว้ยแรงอนรุักษ ์เกิด

ปัญหากวางมากินพืชผลทางการเกษตรท่ีปลกูไว ้ การแกปั้ญหาคือ ส่งเสริมการล่ากวาง แลว้มา

ทําอาหารแบบโอทอป  เช่น แฮมกวาง ลกูชิ้นกวาง มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโคนมทั้งหมด มีโยเกิร์ต 

ไอศกรีม มีศาลาวางขายแบบเชยๆ คนนึกถึงญ่ีปุ่ น นึกว่าเป็นวาบิ ซาบิ ตอ้งสวย ตอ้งนอ้ยแต่

มาก แต่ไม่ใช่ ญ่ีปุ่ นบา้นนอก ก็บา้นนอกมากๆ มนัก็กลายเป็นหมู่บา้นท่ีเร่ิมมีศิลปินอพยพมาอยู่ 

ศิลปินท่ีทาํเซรามิก ก็มาซ้ือบา้นเกา่ท่ีเจา้ของไมส่ามารถดแูลได ้เพราะคา่บาํรงุรกัษาสงู  

 

การจะเขา้ถึงหมู่บา้นนี้ ตอ้งดัน้ดน้ ตอ้งมีขอ้มลูอินไซต ์การรับประทานอาหารก็จะมี ศิลปิน

กบัภรรยา ปรงุอาหารโดยใชพื้ชผักท่ีหาไดใ้นหมู่บา้นตามฤดกูาล  เช่น มะเขือเทศ ผกักดู เนื้อกวาง 

เนื้อกระต่าย ปลาอาหย ุท่ีประทับใจมากๆ คือ ไดร้ับประทานสกุี้ยากี้ไก่บา้น  ท่ีพักเป็นบา้นมีสอง

หอ้งนอนมีหอ้งอาบนํา้รวม เป็นหอ้งนํา้เล็กๆ เขาทาํทกุอย่างเท่าท่ีทรพัยากรในหมูบ่า้นจะเอ้ือ สาํหรับ

เจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวก็ดอูยู่ห่างๆ สาํหรบัอาหารก็เป็นบทบาทของคนแก่ในหมู่บา้น ปลกูผกั นาํมา

ทาํอาหารเลี้ยงแขกท่ีมาพกัอยู่ในหมูบ่า้นนัน้ และผลดักนัมาเป็นเด็กเสริฟ นกัท่องเท่ียวท่ีไปจะเดินดทู ุ่ง

นา เดินดแูปลงมะเขอื ดวิูถีชีวิตของหมูบ่า้น ไขจ่ากมิยามะ คือไขท่ี่ดีท่ีสดุ ส่งขายทัว่เกียวโต รา้นเคก้ท่ี

แพงๆ ในเกียวโต ถา้ใชไ้ขจ่ากที่นี ่จะขึน้ป้ายใหญ่  
 

ดงันัน้ การท่องเท่ียวไม่ใช่ แค่ทาํ home stay เอานกัท่องเท่ียวมาพัก แตไ่ม่มีกิจกรรมร่วมกบั

คนในหมู่บา้น ปัญหาของบา้นท่ีมงุดว้ยหญา้ คือ ไฟไหม ้ดังนัน้ เทศบาลก็จะมาทาํเร่ืองระบบดับไฟ 

ซ่ึงเป็นนํา้พหุลายจดุในหมู่บา้น พอกดปุ่มก็จะมีสายนํา้พุ่ง รดไปทัว่หมู่บา้น นี่ก็เป็นจดุขายอีก ทํา
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โปสการด์สวย  คนก็ตื่นเตน้ เป็นนํา้พ ุเป็นทุ่งนา ขา้งหลังเป็นภเูขา ต่อมาก็เร่ิมมีศิลปินมาทํา

พิพิธภณัฑผ์า้ มีคนท่ีนา่สนใจ เร่ิมเขา้มาทาํกิจกรรมในนี้ รถเมลท่ี์เขา้ไปในหมู่บา้นนี้ ก็มีเพียงวันละ

สองเท่ียว ท่ีนีต่อ้งวางแผน match เวลารถเมล ์รถไฟ หมูบ่า้นนีไ้มม่ีคนสวย คนเก ๋ใหไ้ปด ูมีคนแก่อายุ

เกา้สิบปี และไม่มีฟ้อน อะไรใหด้ ูมืดก็นอน เสริฟเหลา้ท่ีทาํในหมู่บา้น ก็ดีมาก (ความผิดพลาดของ

รัฐบาลไทย คือ คณุหา้มชาวบา้นผลิตเหลา้) เหลา้บ๊วย เหลา้ทอ้ เหลา้จากผลิตภณัฑใ์นหมู่บา้น ท่ี

หมู่บา้นก็ใหต้ั้งคณะกรรมการมาดแูลกันเอง เจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวก็ดูอยู่ห่างๆ และมีหนา้ท่ีให ้

information ทาํโบรชวัร ์แผน่พบั เว็บไซต ์ 

 

จากประสบการณ์ของคุณสฤณีท่ีได ้ไปเ ท่ียว

ภฏูานมาสองครั้งร ูส้ึกว่า คนภฏูาน ภมูิใจในความเป็นตวั

ของตัวเอง เร่ืองท่ีประทับใจมาก คือ วันหนึ่งตอ้งไปวัด 

ตอ้งเดินตัดหมู่บ ้านไปกลางทุ่ง วัดอยู่บนเนิน เป็นวัด

ศักดิ์สิทธ์ิของพระดังเร่ืองเจา้ช ู ้ถา้ผูห้ญิงอยากไดล้กูไป

ขอแลว้จะได ้ทางไปตอ้งเดินผ่านหมู่บา้นไปสองหมู่บา้น มี

เลา้ไก่ เลา้หม ูขี้วัว ตลอดทางถา้เป็นท่ีเมืองไทยเราจะ

เลี่ยงตอ้งเดินไปในทางท่ีสวยงาม ไม่มีขยะ แต่คนภฏูาน 

บา้นเขาเป็นอย่างนัน้ เขาภมูิใจท่ีจะโชว์วัฒนธรรมว่าเขา

อยู่กันแบบนี้ ในเมืองของภฏูานมันกลมกลืน ไม่เชิง fake 

มันมีกฏระเบียบอยู่บา้นเรือนก็บังคับใหส้รา้งสไตล์เดิม

ไมใ่หเ้ปลี่ยนเป็นตกึแถว ตอนนีก็้ยงับงัคบัใหแ้ตง่ชดุประจาํ

ชาต ิวัยร ุ่นก็จะราํคาญ ตอนเย็นๆคํา่ๆ เขา้บารก็์จะถอด 

 

กรณีของเมืองไทยสมมตว่ิาเราไมม่ีตลาดรอ้ยปีแลว้จริงๆ ในประเทศนี ้เราก็ไม่ตอ้งมี การร้ือ

ฟ้ืนอดีต ท่ีทาํใหค้นปัจจบุันไดม้องเห็น มันเป็นประโยชนใ์นเชิงการศึกษา อย่างนอ้ย เด็กร ุ่นใหม่ก็จะ

เกิดความภมูิใจในวัฒนธรรม แตไ่มเ่กินเลย ไมแ่ปลงทัง้ประเทศใหม้ีตลาดรอ้ยปี  

  
ในเมืองไทย มีเร่ืองขาํๆ เยอะ ล่าสดุไปตลาดสามชกุ เขา้ใจว่าเป็นตลาดรอ้ยปีร ุ่นแรกๆ  ไป

เดินด ูปรากฏว่าตอนนี้มีรถเข็นมากพอสมควร แมก้ระทัง่ไอศกรีม เหมือนไอศกรีม walls เขาก็จะติด

ป้ายว่า ไอศกรีมรอ้ยปี ตลกดี ตน้ทนุของการท่ีเราไม่รักตวัเอง แลว้ย่ิงเราปลอมเท่าไหร่ เราตอ้ง

เขา้ใจว่า ไมใ่ชว่่าเสียเงนิไปกบัการปลอม  ถา้เราปลอมได ้คนอ่ืนก็ปลอมได ้ 

 

กลับมาเร่ืองสินทรัพย์ เมื่อก่อนเราค่อนขา้งไดเ้ปรียบ เนื่องจากประเทศลาว เวียดนาม 

โครงสรา้งพื้นฐานเขายงัไมพ่ฒันาจึงรองรับนกัท่องเท่ียวไม่ไดม้าก  ตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาแลว้ ส่วน

เร่ืองธรรมชาติเขาก็ดีกว่าเรา เพราะว่าเขาพัฒนาทางเศรษฐกิจมาชา้กว่าเรา  ถามว่า แลว้เราจะมี

เอกลกัษณอ์ะไร  อะไรท่ีดึงดดูการท่องเท่ียว ไม่ใช่การมีเทสโก ้โลตสั แมคโดนลัด ์ สิ่งเหล่านัน้เขาก็มี

ในเมืองเขา ฉะนัน้ก็กลบัไปสู่คาํถามเดิมว่า เราไม่รักตวัเองแลว้จะใหใ้ครมารักเราในระยะยาว  การ

พฒันาท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน สง่เสริมภมูิปัญญาไทยจริงๆ แลว้มีหรือไม ่
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ในทรรศนะของคุณคํา ผกา เห็นว่า ประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีเด็กมากๆ เพ่ิงจะมีการเขียนแผนท่ีเมื่อปี พ.ศ.2435  

รัชกาลท่ีหา้ เร่ิมจะรวมศนูยอ์าํนาจได ้รวมลา้นนา อีสาน ใต ้เป็น

สยาม ก็รอ้ยกว่าปี ตอนนัน้ยังไม่เป็นประเทศไทย  เป็นมณฑลยัง

ไมไ่ดเ้ป็นรฐัประชาชาตสิมยัใหมอ่ย่างท่ีเราร ูจ้ักกนัทกุวันนี้  ถามว่า 

เราสรา้งประเทศไทยมาเมื่อไหร่เร่ิมจริงๆ ประมาณ ปี พ.ศ.2475  

มาจนถึงทกุวันนี้ อายเุราไม่ถึงรอ้ยปีแลว้วัฒนธรรมไทย คืออะไร 

คนท่ีอยู่ในสังคมมนัผสมผสานกนัมาหลายรอ้ยปีก็จริง ไม่ไดบ้อก

ว่าเมืองไทยอายไุมถึ่งรอ้ยปี ดินแดนตรงนี้มีอายมุาหลายรอ้ยปีแต่

ว่ามนัผา่นมาหลายราชอาณาจักร ผ่านการปกครองมาหลายแบบ 

ผ่านการเขา้และการออกของคนหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม 

แลว้ก็ตกตะกอนมาถึงพวกเราท่ีเหลืออยู่ในประเทศไทย แลว้ก็ถกู 

unite มาตัง้แตปี่ 2475 ไม่ถึงรอ้ยปี พดูว่าวัฒนธรรมไทยมนัไม่สามารถจะดึงเรากลบัไปเจ็ดรอ้ยปี

สโุขทัย ประวัติศาสตรส์โุขทัยถกูเขียนขึ้นมาหลัง 2475 โดยหลวงวิจิตรวาทการ  ประวัติศาสตร์

อยธุยา ประวัตศิาสตรห์ลายๆ อย่าง เพิ่งเขียนขึ้นมาเพ่ือท่ีจะลดทอนความคับขอ้งใจของเรา ท่ีอยาก

รูว่้า เราเป็นใคร มาจากไหน     มันจึงเป็นสิ่งท่ีใหม่มาก การท่ีเราเขา้ใจว่า ประเทศไทยเราเก่า เจ็ด

รอ้ยปี แปดรอ้ยปี เราลืมท่ีจะเชื่อมโยงตวัเองกับประเทศเพ่ือนบา้น ลืมท่ีจะเชื่อมโยงใหเ้ห็นทั้งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้ 

 

แมแ้ตจ่ะมองปัญหาการเมืองไทยตอนนี้ มองแต่ประเทศไทย ถา้เอาประเทศไทยไปเปรียบกับ

อินโดนีเซีย เปรียบกับฟิลิปปินส์ จะมองการตกเป็นอาณานิคม  อาจจะทํา ใหค้นไทยเขา้ใจตัวเอง 

มากกว่าการไปลุ่มหลงอยู่กบัการชื่นชมหรือบชูาวัฒนธรรมไทย  ถา้ไปดสูวน ดโูรงแรมในเชียงใหม่

ตอนนี้ ก็ไม่ตา่งกบับาหลี เพราะเราไปลอกเขามา โรงแรม four seasons ท่ีเชียงใหม่ ก็ไปลอกแบบจาก

บาหลีมา แต่เราก็เขา้ใจว่า มันมีกลิ่นอายของความเป็นไทย  มองภาพของการเป็นเอเชียตะวันออก

เฉียงใตด้ว้ย  

 

แลว้เราจะทาํอย่างไรกบัเร่ืองปราชญช์าวบา้น กบั ภมูิปัญญาไทย เรามีอยู่จริงอย่างท่ีเห็นกนั

ทกุวันนี้ แต่มันก็ลุ่มๆ ดอนๆ ขาดๆ เกินๆ ไม่ไดส้วยงาม ไม่ไดส้มบูรณ์แบบ ถา้จะพัฒนาการ

ท่องเท่ียว หรือหยิบยกวัฒนธรรมไทย เราตอ้งเขา้ใจความลุ่มๆดอนๆ ความไม่สมบรูณ์ ความไม่

สวยงาม ความอ่อนแอของวัฒนธรรมไทยดว้ย ถามว่า จดุแข็งของมันคืออะไร จดุอ่อนของมันคือ

อะไร การปะทะกนัของความลุม่ๆดอนๆ ท่ีมีอยู่ในวัฒนธรรมไทย ถา้เราพยายามเขา้ใจมนั อย่างท่ีมนั

เป็น ก็พยายามอยู่กบัมัน ถา้ตอ้งการใหม้ันดีขึ้น ก็ตอ้งทาํบนฐานความเขา้ใจความไม่สมบรูณ์แบบ

ของคนไทย เราตอ้งเขา้ใจว่า เราไม่ไดม้ีมรดกอะไรท่ีจะไปเป็นมรดกโลก ถา้เราเห็นความดีท่ีไม่ผกูติด

อยู่กบัความเป็นไทย ถา้เราบอกว่า นี่อาหารจีน เราก็จะไม่ร ูส้ึกอะไรกับมนั เราเห็นการผสมผสานใน

วัฒนธรรมหลายๆอย่าง เห็นความอ่อนแอ เห็นความวิปริตในวัฒนธรรมของเรา  
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ในความเห็นของคณุสฤณี ความเป็นไทยท่ีมีเสน่ห ์คือ ความไม่สมประกอบ  สไตลต์ึก 5 

ชาติในตึกเดียว จริงๆ คือเสน่หอ์ย่างหนึ่งของเมืองไทย มีหนงัสือเล่มหนึ่งท่ีชอบมากคือ very Thai  

คน เขียนสองคนเ ป็น ฝรัง่ เขาบันทึกความเป็น

ไทยดว้ยภาพประกอบท่ี สวยมาก เปิดมาแค่ดรูปูก็

จะร ู้ว่า นี่เมืองไทย ถ้า ถามเร่ืองวัฒนธรรม จะมี

ความคิดสองกระแส เขา บอกว่า วัฒนธรรมตอ้ง

เป็นอะไรท่ีบริสทุธ์ิ ตอ้ง original อยู่ตรงนี้มานาน

แลว้  อีกกระแสบอกว่า ไม่มีหรอกวัฒนธรรมท่ี

บริสุท ธ์ิ เพราะว่า ถ้า ถามเร่ืองโลกาภิวัตน ์มัน

ไมไ่ดม้ีในยคุอินเตอรเ์น็ต มนัมีมาตัง้นานแลว้ เพราะ

ผูค้นก็ติดต่อซ้ือขายกัน หลายอย่างที่เราคิดว่าไทย  

ก็ ไม่ ใ ช่ ของ ไทย ขนม หลายอย่ า ง ก็ เ ป็น ของ

โปรตเุกส  การท่ีเรา หยิบประเด็นวัฒนธรรม

มาเป็นจดุขายทางการ ท่องเ ท่ียว เราควรต้อง

ตระหนักตรงนี้ เราเชื่อ ว่ าการท่ อง เ ท่ี ยวยุคนี ้

ต ้ อ ง มี ก า ร บ ริ ห า ร สินทรัพยด์ีๆ ตอ้งพัฒนา

ท่ีฐานราก คือ คนท่ีอยู่ กับสถานท่ีท่องเท่ียว ได ้

ประโยชน ์และวิธีเดียวท่ี ก า รั น ตี ว่ า เ ข า จ ะ ไ ด ้

ประโยชน ์ตอ้งไม่ตามใจ นกัท่องเท่ียว  และหากจะ

ปล่อยใหเ้ขาไปพยายาม ทาํเอง เช่น home stay เขา

ก็ทําได ้แต่ถา้เราจะช่วย คือ จะตอ้งไปสรา้ง story ใหเ้ขาเขา้ใจว่า วัฒนธรรมทอ้งถ่ินของท่ีนี่เป็น

อย่างไร เพราะเร่ือง narrative เป็นสิ่งท่ีสรา้งมลูคา่ไดม้ากจริงๆในโลก 

 

 มีตวัอย่างสองประเด็นคือ หนึ่ง อินเตอรเ์น็ตมนัทาํให ้การคน้พบแหล่งท่องเท่ียวเร็วมาก ย่ิง

ถกูคน้พบเร็ว ย่ิงมีกระแสนกัท่องเท่ียวไหลเขา้ไป ถา้เราไม่ตั้งรับดีๆ ไม่บริหารจัดการ ไม่คุม้ครอง

การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน โอกาสท่ีจะเสียหายอย่างอมัพวาก็มี  สาํหรบัการสรา้งเร่ืองราว ยกตวัอย่าง     

โพรวองซ์ ท่ีฝรัง่เศส มีเมืองชื่อ ซองเรมี  มีโรงพยาบาลบา้ท่ีวินเซนต ์แวนโกะ เคยไปอยู่ ตอนท่ีเป็น

โรคประสาทและใกลต้าย โรงพยาบาลมีตน้อัลมอนด ์และสิ่งท่ีมีคณุค่าสาํหรับเราคือ มีป้ายเขียนว่า 

ตน้  อลัมอนด ์มีการปลกูซํา้ท่ีเดิมมาแลว้ ย่ีสิบครัง้ ปลกูตน้อลัมอนดท์กุๆ 5 ปี มาแลว้ 20 กว่าครั้ง  

นีคื่อสิ่งที่มีคณุคา่สาํหรบันกัท่องเท่ียว 

 

อีกแห่งท่ีญ่ีปุ่น ศาลเจา้อีเสะ เมืองนาโกย่า พยายามจะขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท่ียเูนสโก 

แต ่ยเูนสโกไมใ่ห ้เพราะไม ่ไดเ้กา่จริง ศาลเจา้อาย ุ1,200 ปี ยเูนสโกบอกว่า ไมม่ีทาง ศาลเจา้ไม่มีทาง

อยู่ได ้1,200 ปี ก็แนน่อนมนัอยู่ไมไ่ด ้ท่ีอีเสะ ทาํพิธีกรรม คือ สรา้งศาลเจา้ใหม่ทกุๆ 20 ปี ดว้ยการ

ไปตดัไมจ้ากป่าดัง้เดิมท่ีศาลเจา้แห่งแรกสรา้ง เป็นประเพณีท่ีสืบทอดมาโดยตลอด นี่คือคณุค่าของ

แหลง่ท่องเท่ียว ถา้เราไมร่ ูเ้ร่ืองนีเ้ลย เวลาเราไปเท่ียวศาลเจา้อีเสะ เราก็จะบอกว่า ไมม้นัใหม่ มนั fake 

ขึน้มาแนน่อน แตถ่า้เราร ูวิ้ธีการอนรุกัษข์องเขา มนัก็จะมีคณุค่าขึ้นมาทันที ซ่ึงถา้เรานาํมนัมา โดยไม ่ 

ตอ้งใชเ้งนิอะไรเลย ใชแ้คค่วามคิดสรา้งสรรคใ์นการนาํมาสะทอ้นเป็นเร่ืองราว การรวมทกุอย่างเขา้สู่
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จดุศนูยก์ลาง เช่น วัด ก็ควรใหสิ้ทธ์ิ

แก่ เ จ้า อ าว าส  กรม ศิ ลปากร ก็

พยายามที่จะอนรุกัษ ์ตอ้งรักษาแบบ

ดัง้เดิม ตอ้งมีพิมพเ์ขยีว อนันีแ้หละท่ี

ทาํใหเ้มืองไทยน่าเบ่ือ อยากมีมังกร 

ก็ปล่อยให้แต่ละท้องถ่ินทํา นี่ คือ

ประวัตศิาสตรร์่วมสมยัของเรา ตอ้ง

เล่าใหไ้ดว่้าเกิดอะไรขึ้น มังกรเขา้ไป

อยู่ ในวัดล้านนาได้ ตั้งแต่เมื่อไหร่ 

และทาํไมเจา้อาวาสถึงอยากทาํสิ่งนี ้

เขากาํลงัสื่อสารอะไรกับคนในชมุชน 

อย่าเอาจั ่วไปใส่ในทุกวัด อย่าเอา

ความเป็นไทยท่ีตวัเองเชื่อซ่ึงมาจาก

หนว่ยราชการไปครอบความคิดของ

ชาวบา้น 

          

การกระจายอาํนาจลงสูท่อ้งถ่ิน ก็คือ การทาํใหท้อ้งถ่ินเป็นตวัของตวัเอง รบัผิดชอบนโยบาย

ของตัวเอง รับผิดชอบภาษีของตัวเอง สิ่งท่ีรัฐบาลไทยควรทํา กลับไม่ทํา ควรจะทําถนนดีๆ ทํา

สนามบินดีๆ ทาํรถไฟใหด้ีกว่านี ้ถา้เราทาํใหท้อ้งถ่ินเขม้แข็ง ไม่ไดห้มายความว่า ทอ้งถ่ินเขม้แข็งแลว้

มนัจะดีเลย แตใ่หเ้ขาไดยื้นอยู่บนขาของตวัเอง แลว้เลือก อาํเภอไหนเลือกท่ีจะไม่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

ก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ขาทาํ  

 

คณุสฤณี มีความเห็นว่า ในสงัคมไทยมกัมองแยกส่วน บางครั้งเราอาจจะไม่ไดอ้ยากทาํอะไร

ในสิ่งท่ีไมค่วรทาํ แตห่นว่ยงานท่ีรบัผิดชอบมีหนา้ท่ี เชน่ หนว่ยงานท่ีมีหนา้ท่ีทาํ marketing ก็ทาํไป แต่

ไม่ไดด้ภูาพใหญ่ ไม่ไดด้วู่าจะประสานงานกันอย่างไร กรณีเขาใหญ่ น่าสนใจ มีหน่วยงานกระทรวง 

ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวขอ้งประมาณสามสี่แห่งซ่ึงเป็นเร่ืองปกติมากของสังคมไทย  เมื่อพดูถึงการ

ท่องเท่ียว โดยธรรมชาติของมัน เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ารประสานงานเยอะมาก ตอ้งบรูณาการ

จริงๆ และตอ้งโยงกบัวาระการพฒันาระดบัชาตดิว้ยก็เลยไปกนัใหญ่เพราะมนัไม่มีการคิดแบบบรูณา

การ เราตอ้งทาํสองระดับ คือ การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน  เพราะทอ้งถ่ินควรมีสิทธิตดัสินใจว่า  

เขาควรจะเป็นอะไร ในขณะเดียวกัน ทิศทางการพัฒนา หรือนโยบายระดับบน เราตอ้งชัด เจน 

โดยเฉพาะในเร่ืองของขีดจาํกดัดา้นระบบนิเวศ ถา้ขา้งบน เราไม่ควบคมุ อย่างชมุชนอัมพวาบา้นลม

ทวน เขาอยากจะอนุรักษ์ห่ิงหอ้ย แต่ก็ไม่มีอํานาจท่ีจะทําอะไร เพราะจะมีเรือจากท่ีอ่ืนว่ิงเขา้มา

ตลอดเวลา ดงันัน้ มนัตอ้งทาํงานประสานกัน ขา้งบนก็ตอ้งแข็ง ในขณะท่ีตอ้งฟังเสียงจากฐานราก

เพื่อใหม้นัยัง่ยืน 

 

ท่ีประเทศไทยเผชิญในเร่ืองการท่องเท่ียว ก็ไม่ต่างมากนักกับหลายประเทศท่ีประสบปัญหา 

จึงมีคาํกล่าวท่ีว่า การท่องเท่ียวยคุใหม่มนัตอ้งยัง่ยืน ความยัง่ยืนมีสามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบ

แรกคือ สิ่งแวดลอ้ม ตอ้งรกัษาใหไ้ด ้องคป์ระกอบท่ีสอง วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน อย่างนอ้ยตอ้งฟังเสียง
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ว่าเขาอยากอนรุักษ์ขนาดไหน องคป์ระกอบสดุทา้ย คือ การพัฒนาจากฐานราก คือ เศรษฐกิจ

ทอ้งถ่ินตอ้งดีขึน้ เพราะไม่เช่นนัน้ ปัญหาความเหลื่อมลํา้จะมากขึ้นเร่ือยๆ เราก็อยู่ในกระแสเดียวกนั

กบัท่ีหลายๆประเทศกาํลงัเผชิญ 

 

จากความเห็นของคณุคาํ ผกา  ระบวุ่าประเทศไทย

ไม่ควรตั้งใจจะขายอะไร ททท.มีหนา้ท่ีท่ีจะอํานวยความ

สะดวกใหน้กัท่องเท่ียว ใหข้อ้มลูเท่าท่ีเรามี แตไ่ม่จาํเป็นตอ้ง

กระตุน้ หรือ สรา้งอะไรโดยฉับพลนัทันด่วน นกัท่องเท่ียว

อยากมาก็ใหม้า แลว้ใหเ้ขาเห็นในสิ่งท่ีเราเป็นอยู่ เราอาจจะ

พิการ เราอาจจะป่วย เราอาจจะไม่มีเสรีภาพในการเขียน 

การคิด ก็ใหน้กัท่องเท่ียวเห็นอย่างที่มนัเป็น แลว้ถา้ไม่แฮปป้ี 

ก็กลับไป แลว้อาจจะไม่กลับมาอีก หรือเขาอาจจะคิดว่ามัน 

amazing มันก็น่าด ูประเทศท่ีผ่านสมรภมูิรบกลางเมือง

เกิดขึน้ ก็อาจจะมีนกัวิจัย นกัรัฐศาสตร ์ท่ีจะตอ้งเดินทางมา

เมืองไทย อาจจะนบัว่าเป็นการท่องเท่ียวอีกแบบหนึง่  

 

คณุสฤณี เห็นว่า ท่ีผ่านมา เราไม่สามารถแยกการเมืองออกจากการพัฒนาประเทศได ้

โดยเฉพาะการท่องเท่ียว มันอิงอยู่กับชีวิตของคนจํานวนมาก ไม่ว่าจะสรา้งโรงแรมหา้ดาว หรือ 

สนามกอลฟ์ มนัก็จะตอ้งกระทบ ทกุคนเห็นว่า การท่องเท่ียวตอ้งยัง่ยืนกว่านี ้ตอ้งจดัการสินทรัพยท่ี์

เรามี รักษาเอกลกัษณ ์ตอ้งมีส่วนร่วม วิธีการมีส่วนร่วม จะทาํอย่างไร เช่น ท่ีชมุชนบา้นลมทวน ที

แรกเขาไม่ตั้งใจจะทําการท่องเท่ียว แต่ว่า ทนไม่ไหวแลว้กับเสียงเรือหางยาวจึงพยายามจะใช ้

สถานการณ์นี้เป็นโอกาส ถา้เขาตดัสินใจจะทาํเรือพาย เรามีกลไกอะไรท่ีจะรับประกนัว่า ใหเ้ขาทาํได ้

ถา้ตอบตรงนีไ้ด ้ก็จะตอบโจทยป์ระชาธิปไตย การเมือง เศรษฐกิจ 

 

ตอนนี้เราก็พูดเร่ืองความเหลื่อมลํ้ากันมาก นักวิชาการพูดกันมาหลายปีแลว้ว่า การ

ท่องเท่ียวเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัมากๆ ของการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการ

ท่องเท่ียวเป็นจดุขาย  เพราะความท่ีมนัอิงอยู่กบัหลายภาคส่วนและคนจาํนวนมาก ถา้เราพยายาม

บริหารจดัการ มนัก็อาจจะเป็นคาํตอบ  

 

คณุคาํ ผกา สรปุว่า ไม่ตอ้งสนใจ ว่าการท่องเท่ียวของไทยจะ มาก หรือ นอ้ยแต่สนใจ

ว่าตวัเองเป็นอะไร แลว้ยอมรบัในสิ่งท่ีตวัเองเป็น อย่าไปคิดถึงนกัท่องเท่ียวมาก ใหคิ้ดถึงคนท่ี

อยู่ในประเทศ หรือ คนท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินใหม้ากกว่า ถา้บา้นเราสวย บา้นเราสะอาด บา้นเรานา่อยู่ ใครก็

อยากมาเท่ียว อยากใชเ้วลานานๆในบา้นของเรา Less for More เป็นเพียงแค่คาํขวัญ คาํคม ท่ีพดูกนั

ไปแลว้เท่ห ์สาํหรับคนเห่อญ่ีปุ่น เห่อ minimal แตม่นัไม่ไดเ้ป็นตวัตนของเราจริงๆ ก็ไม่มีความหมาย 

แลว้ปรัชญา หรือ สนุทรียศาสตรข์องคนไทย ไม่ไดอ้ยู่กับสิ่งท่ีนอ้ย มันอยู่กับสิ่งท่ีมาก อยู่กับสีสัน 

วัฒนธรรมการท่องเท่ียวคือวัฒนธรรมของการใชเ้วลาว่างของคนสมยัใหม่ ถา้สงัคมเรายังไม่กา้ว
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ไปสูค่วามเป็นสมยัใหม ่ทัง้เร่ืองวัตถ ุวิธีคิด ทางปรชัญาในการใชช้ีวิต เร่ืองการท่องเท่ียว จะเป็นเร่ือง

ท่ีเราไประบายสีร่มบ่อสรา้ง ซ่ึงคนท่ีโนน่ไมใ่ชแ้ลว้ เพ่ือที่จะขายชาวตา่งชาต ิ

 

ส่วนคณุสฤณี ไดม้องต่างมมุพดูถึง less for more ในเชิงความรูส้ึก เปรียบเทียบเชิง

วัฒนธรรมกบั minimal ซ่ึง   minimalist ก็มี fake เช่นกนั คือ อะไรท่ีดเูรียบงา่ย สัน้ๆ นอ้ยๆ ไม่ใช่

หมายความว่าถกู จริงๆแลว้ ตอนนี้มนัมีกระแส minimalist ท่ีใชเ้งินเยอะมาก ในการสรา้งใหม้นัเป็น

อย่างนัน้ แตเ่ห็นดว้ยในเร่ืองท่ีตอ้งรักตวัเอง และดแูลตวัเองใหด้ี เม่ือดแูลตวัเองใหดี้ ก็จะร ูเ้องว่า

ในแง่จ านวนนกัท่องเท่ียว มนัควรจะ less หรือควรจะ more ในบางพ้ืนท่ีมนัตอ้ง less แลว้ 

เพราะมนัถึงจดุท่ีเราไม่สามารถจะเยียวยาไดแ้ลว้ บางพ้ืนท่ีท่ียังมีศักยภาพสงูมาก ก็ more ได ้ไม่ใช่  

เร่ืองของ more หรือ less แต่เป็นการดแูต่ละพ้ืนท่ี แทนท่ีจะไปตัง้เป้าว่าปีน้ีจะมีนกัท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึนก่ีเปอรเ์ซ็นตค์วรไปดกูารกระจายตวัของนกัท่องเท่ียว ว่าเหมาะสมกับศักยภาพของ

ทอ้งถ่ินเพียงใดจะดีกว่า ท่ีไหนท่ีควรจะลด ท่ีไหนควรจะเพ่ิม ขอ้มลูในการตดัสินใจควรจะมาจากคน

ทอ้งถ่ิน. 

 

 

**************************************************** 
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 Mass Mingling: เม่ือชาวออนไลนพรอมใจกันปารต้ี 

                     

ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ
1
 

 

เรามักมีความเช่ือเดิมๆ วา สังคมออนไลน

ทําใหมนุษยตองแยกตัวอยูอยางโดดเดี่ยว แตในโลก

แหงความเปนจริงแลวเทคโนโลยีกลับเปนตัว

ผลักดันใหผูคนมีการติดตอและพบปะกัน ทั้งน้ี กูรู

แหงโลกดิจิตอลไดทํานายไวเมื่อกวา 10 ปที่ผานมา

วา Social Media และการสื่อสารดวย

โทรศัพทเคลื่อนที่จะชวยทําใหเกิดกระแส Mass 

Mingling  

Mass Mingling คือ การออกมารวมตัวกันของกลุมคนจํานวนมากเพื่อคนหาและทํากิจกรรมที่

เก่ียวของกับความสนใจบางอยาง และทําใหเกิดพลังเพื่อผลักดันบางอยางใหเกิดข้ึนในสังคม 

People love to connect: 

กระแส Mass Mingling เกิดข้ึนตามรูปแบบความตองการ

พื้นฐานของมนุษยในอันที่จะติดตอกับบุคคลอื่นๆ รอบตัวเพื่อ

แบงปนความสุข และความรูสึกอื่นๆ จึงไมเปนที่นาแปลกใจวาผูคน

หลายรอยลานคนกําลังขอ add เพื่อนบน facebook เพื่อแบงขอมูลใน

หนา Profile ที่แสดงความเปนตัวตนของตัวเองผานการ like, dislike 

ขอมูลความสนใจ (Interests) ความช่ืนชอบ (Preference) และโพสต

ความคิดเห็นตางๆ ทั้งน้ี Facebook หรือ Social Network อื่นๆ เปน

เคร่ืองมือสําคัญที่ทําใหสามารถติดตอเพื่อนที่มีความสนใจใกลเคียง

กันไดอยางใกลชิด 

 

                                                            
1
 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 
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ทั้งน้ี เพื่อน สมาชิกในครอบครัว ผูที่มีความสนใจในงานอดิเรกประเภทเดียวกัน หรือมีรสนิยม

ทางการเมืองเหมือนกัน ตลอดจนมีความคับของใจในเร่ืองเดียวกัน สามารถเปนเพื่อน (befriending) กัน

ไดโดยไมจํากัดจํานวน ซึ่งตางจากเครือขายชุมชนจริงในอดีตที่มีขอจํากัดดวยพื้นที่ทางภูมิศาสตรและ

การติดตอสื่อสาร 

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนของผูใชบริการ Social Network จะพบวาเว็บไซตช่ือดังเชน Twitter 

(www.twitter.com) มีผูลงทะเบียนใชงานกวา 100 ลานคน และมีการ tweets ขอความกวา 50 ลานคร้ัง

ในแตละวัน  

ในขณะที่ Facebook (www.facebook.com) มีผูลงทะเบียนใชงาน

เกือบ 500 ลานคน โดยผูใชงาน Facebook 1 คนจะมีเพื่อน (Friends) 

เฉลี่ยประมาณ 130 คน และใชเวลาประมาณ 55 นาทีตอวันสําหรับ

การ Facebooking รวมทั้งจะตอบรับเขารวมกิจกรรมหรือ Event ผาน 

Facebook ประมาณ 3 คร้ังตอเดือน  

ในเดือนธันวาคม 2009 มีรายงานจากผูบริหารเว็บไซต 

Facebook วามีกิจกรรมหรือ Event ที่ใชชองทางการสื่อสารผาน 

Facebook ถึง 3.5 ลานกิจกรรมในแตละเดือน  

มีรายงานขาวจาก The New York Times วา Facebook อยูระหวางเตรียมการแนะนําบริการใหม 

ซึ่งจะทําใหผูใชสามารถแสดง Location ในขณะที่ทําการ update สถานะ (Status) ของตนเองไดอีกดวย 

LinkedIn (www.ilnkedin.com) มีสมาชิกกวา 

65 ลานคน และมีสมาชิกใหมสมัครเขามารวมใช

บริการในเครือขายทุกๆ 1 วินาที สําหรับเจาตลาด 

Mass Mingle อยาง Meetup (www.meetup.com) มี

สมาชิกกวา 6.1 ลานคน และใหบริการในกิจกรรม

กวา 180,000 คร้ังที่มีผูเขารวมกวา 2.2 ลานคน

ใ น แ ต ล ะ เ ดื อ น  ส ว น  Foursquare 

(www.foursquare.com) มีผูใชกวา 1 ลานคน 

จากสถิติพบวาประชากรออนไลนสวนใหญ

เปนวัยรุนถึงรอยละ 73 นอกจากน้ี ยังพบวาวัยรุนตอนปลาย (Young Adult) รอยละ 72 ใชงานเว็บไซต

ประเภท Social Network  
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ประชากรออนไลนที่อยูในวัยผูใหญรอยละ 73 ใช Facebook ในขณะท่ีรอยละ 48 มีหนา Profile 

อยูบน MySpace และรอยละ 14 ใชงาน Linkedin 

การที่ผูบริโภคหลายรอยลานคนมีหนา Profile เปนของตนเองบนเว็บไซตประเภท Social Network 

และมีการอัพเดทหนา Profile ตลอดเวลาผานการอัพเดท status การ tweets หรือการเขียน blogs สิ่งเหลาน้ี

ถือไดวาเปนเอ็นไซโคลพิเดียเลมใหญของสังคม และเปนการเชื่อมโยงคนรุนใหมไวดวยกันดวยเครือขาย

ที่มองไมเห็น 

People love the ‘real world’: 

แมวา Social Network จะเติบโต

อยางไมหยุดยั้ง ผูคนยังคงนิยมที่จะพบปะ

สังสรรคหรือเขารวมกิจกรรมจริงๆ ไมวา

จะเปนกิจกรรมดานวัฒนธรรม งานแสดง

ดนตรี งานประเพณี และการสัมมนา 

แมกระทั่งการเขาไปน่ังในบาร การออกไป

ทานอาหารคํ่า หรือการสังสรรคกับเพื่อนๆ 

ในงานปารตี้ เปนเคร่ืองชวยยืนยันวาผูคน

ตองการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ในสังคม ในขณะที่ เทคโนโลยีของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่พัฒนาข้ึนมากใน

ปจจุบันชวยทําใหผูบริโภคสามารถออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไดตลอดเวลา 

การเดินทางในปจจุบันสามารถทําไดงายและ

สะดวกสบายมากข้ึน รวมทั้งการที่สิ่งอํานวยความ

สะดวกทางการเดินทางมีราคาถูกลง เชน การ

เติบโตของสายการบินตนทุนต่ํา การเปดใหบริการ

ของโรงแรมในบริเวณทาอากาศยานแบบ Yotel 

หรือ CitizenM ทําใหผูบริโภคสามารถออกแบบ

กิจกรรมเพื่อการพบปะสังสรรคไดงายดายยิ่งข้ึน

ในทั่วทุกมุมโลก 

An info-layer on top of daily life: 

ในปจจุบันผูบริโภคสามารถเพิ่มช้ัน

ของขอมูล (Information Layer) ใน

ชีวิตประจําวันผานบริการของ Mobile Web 
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และ Location-based App. ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของโลกออนไลนในปจจุบัน ที่มีการ

ออนไลนตลอด 24 ช่ัวโมง ในทุก 7 วันของสัปดาห และแทบทําใหไมมีชองวางระหวางโลกออนไลนและ

ออฟไลน 

ขอมูลที่ถูกเพิ่มข้ึนน้ีไดชวยอํานวยความสะดวกในการติดตามคนหา เช่ือมตอ และทําใหการ

พบปะระหวางผูคนทั้งที่รูจักและไมรูจักกันเปนไปดวยความสะดวกสบาย  

ตัวอยางของ Location-based Services:  

Foursquare (www.foursquare.com) 

บริการ Location-based ใน Social Network ที่

ผูบริโภคสามารถ check-in ไดที่สถานที่ 

(Location) ของผูบริโภคในขณะน้ัน และสามารถ

แสดงสถานที่ ดั งกล าวให เพื่ อนใน  Social 

Network ทราบ โดยมีคะแนนและ Badges 

สําหรับการ check-in ทุกคร้ังเปนรางวัลแก

ผูใชบริการเพื่อสรางแรงจูงใจ 

ดานเว็บไซตที่มีถ่ินฐานในนิวยอรคอยาง Meetup หรือ www.meetup.com มีจุดเดนในการเปน

สื่อกลาง (Platform) สําหรับการจัดงานขององคกร บริษัท หรือกลุมคน สําหรับการจัด Event หรือ

กิจกรรมทั่วโลก ทั้งน้ีผูใชบริการสามารถสงขอมูลของงาน เชน แผนที่ ประกาศ และขอมูลลาสุดของ

กิจกรรมแกผูที่จะเขารวมกิจกรรมคนอื่นๆ ผาน Facebook และ Twitter  

ในขณะเดียวกัน โทรศัพทเคลื่อนที่

เจาดัง เชน ไอโฟน พบวามีการใหบริการ 

application ใหมซึ่งมีช่ือวา Where the Flock 

ที่ใหขอมูลแกผูบริโภคเกี่ยวกับระยะทางใน

ปจจุบันกับคนที่ตัวเองจะตองไปพบ โดย

ผูบริโภคสามารถบันทึก Location ของ

ตนเอง Location ของลานจอดรถ รวมทั้ง 

ความเร็วที่ใชในการเดินทาง 
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ตัวอยางของกิจกรรมแบบ Mass Mingling:  

 

บริษัท Microsoft จัดปารตี้ปริศนา (Secret Party) ในเมืองแอตแลนตาเพื่อสงเสริมการขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท โดยคําใบเก่ียวกับสถานที่จัดงานไดถูกโพสตผาน Social Media เชน 

Facebook และ Twitter ในเวลาเพียงไมก่ีช่ัวโมงกอนงานเร่ิม จากน้ันขาวเก่ียวกับการจัดงานเปดตัว

โทรศัพทเคลื่อนที่ดังกลาวถูกสงตอกันอยางรวดเร็ว และผูคนกวา 1,000 คนก็ไดปรากฏตัวข้ึนใน

สถานที่จัดงานและเขารวมงานดังกลาว  

แนวโนมในอนาคต  

Mass Mingling มีแนวโนมที่จะเปนที่นิยมเพิ่มข้ึนในอนาคตอันใกล เห็นไดชัดเจนจากกระแสการ

รวมตัวของคนแปลกหนา ม็อบ และฝูงชนที่มีความสนใจเร่ืองเดียวกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งน้ี คน

รุนใหมมีแนวโนมที่จะพบปะพูดคุยกับคนที่มีความคิด และรสนิยมอยางเดียวกันผานโลกออนไลนมากข้ึน 

นอกจากน้ีเทคโนโลยีของโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน iPhones, Android, iPads ทั้งรุน 3G, 3.5G และ 

4G ตลอดจน อินเตอรเน็ตไรสาย จะชวยทําให Mass Mingling อยูในกระแส และทําไดงาย สะดวกสบาย

มากข้ึน. 

 

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

 




