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จุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 1/2550 นี้เป็นฉบับต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง 

ประเทศไทย ท่านใหม่คือ คุณพรศิริ มโนหาญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2550 โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากกรรมการสรรหาตามกระบวนการ ที่มีผู้สมัครถึง 16 คน 
โดยผู้ว่าการท่านใหม่เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา พร้อมกับการพัฒนา 
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกว่า 30 ปี นอกจากนี้กองบรรณาธิการของจุลสารก็ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
เนื่องจากการปรับโครงสร้างภายในองค์กรของ ททท. แต่ทีมงานใหม่ก็มั่นใจว่า e-TAT Tourism Journal 
ยังคงรักษาคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนารูปลักษณ์ของจุลสารนี้ให้ดียิ่งขึ้น

     สาระสำคัญในจุลสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งใน 
ระดับนานาชาติ และระดับท้องถิ่น โดยมีบทความที่น่าสนใจจากการเข้าร่วมงาน World Travel Market 
2006 อาทิ "สรุปการสัมมนาวิชาการในงาน WTM 2006" และ "แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกปี 2007 (ตอนที่ 
1)" ซึ่งจะทำให้ท่านผู้อ่านทราบถึงทิศทางของการท่องเที่ยวโลกในปีนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรายังได้รับ 
เกียรติจากนักเขียนกิตติมศักดิ์ ได้แก่ คุณภราเดช พยัฆวิเชียร หรือท่านที่ปรึกษา 11 และสมาชิกสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ ที่กรุณามอบบทความเรื่อง "การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรากหญ้าโดยชุมชนใน 
ประเทศไทย" ให้เราได้เผยแพร่ รวมทั้งท่านรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ททท. คุณสันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ 
ที่ได้มอบบทบรรยายเรื่อง "การท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย" ซึ่งท่านได้บรรยาย ณ สถาบัน 
พระปกเกล้า เมื่อปลายปี 2549 ที่ผ่านมาให้เผยแพร่ในจุลสาร e-TAT Tourism Journal อีกด้วย 
นอกจากนี้ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

     กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควร และหากท่าน 
สนใจส่งข้อติ ชม หรือส่งบทความที่ต้องการเผยแพร่ทาง e-TAT Tourism Journal ให้กองบรรณาธิการ 
พิจารณา สามารถติดต่อกับเราได้ที่ mrdiv@tat.or.th กองบรรณาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำบทความ 
ของท่านขึ้นเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไป

วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์  

บรรณาธิการ

สารบัญ
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การทองเท่ียวทางวัฒนธรรมรากหญาโดยชุมชนในประเทศไทยการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมรากหญาโดยชุมชนในประเทศไทย  

ภราเดช พยัฆวิเชียร1 

 
 นอกเหนือจากแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะหาดทรายชายทะเล อยางเชน     
พัทยา สมุย ภูเก็ต กระบ่ี อันเปนที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั่วโลกแลว ก็ยังมีโบราณสถาน 
สถาปตยกรรม และงานศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลายไมวาจะเปน พระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม 
ที่ทําใหไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในภูมิภาค 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดรวบรวมรายช่ือแหลงทองเที่ยวไวทั่วประเทศ แบงเปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 1,364 แหง และทางวัฒนธรรม 1,515 แหง ซึ่งแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมน้ันนอกเหนือจากวัด วัง อาคาร สถานที่สําคัญแลวก็ยังรวมชุมชนหัตถกรรมและงาน
ประเพณีไวดวย 

 อยางไรก็ตามการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทยที่ผานมาก็ยังเนนความสําคัญอยูที่
อาคารสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร พระราชวงศ ศาสนา และงานประเพณีในระดับชาติ เชน วัด
วาอาราม ปราสาทราชวัง อุทยานประวัติศาสตร สวนงานประเพณกี็จะเปนงานสาํคัญเชน สงกรานต 
ลอยกระทง เปนตน ทั้งน้ีก็มุงเนนที่ความอลังการ ความยิ่งใหญ ความวิจิตรตระการตา สีสัน และ
ความสะดวกสบาย ที่จะดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวจํานวนมาก 

 การลงทุนและการสนับสนุนของภาครัฐ ก็มุงไปที่การลงทุนขนาดใหญ ทั้งการบูรณะ
ปฏิสังขรณ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนในดานของการบริการ 
เชน โรงแรม รานคา สถานบริการตางๆ เปนตน ซึ่งก็คาดหวังที่จะใหมีการกระจายรายได สรางแรง
งาน ใหระบบเศรษฐกิจไหลผาน (Trickle down) ลงมาถึงชาวบานที่ยากจนในชนบท ซ่ึงก็คาดวาไดผล
ในระดับหน่ึง แตยังขาดความชัดเจนที่จะเห็นวาเปนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะนําไปสูการแกไข
ปญหาความยากจนของคนสวนใหญที่อยูในภาคเกษตรและอยูในชนบทโดยตรงและอยางเปนระบบ 

                                                        
1

 ท่ีปรึกษาระดับ 11 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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 การพัฒนาขนาดใหญ  อยางเชน อุทยานประวัติศาสตรสุ โขทัย มรดกโลก (โดย 
UNESCO) ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศ เดิมก็มุงเนนในการ บูรณ
ปฏิสังขรณ และเวนคืนที่ดิน โดยโยกยายผูอยูอาศัยเดิมออกไป แตเมื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่เติบโตขึ้นก็สงผลใหเกิดการจางงาน และการขายผลิตภัณฑพื้นบาน เชน เครื่องเคลือบ 
(Ceramic) เครื่องปนดินเผา (Terracotta) ผาทอ การทําทองรูปพรรณแบบโบราณทีฟ่นฟขูึน้มา รวมไป
ถึงงานประเพณีที่สําคัญอยางงานลอยกระทง ซ่ึงมีกิจกรรมหลัก คือ การแสดงแสงและเสียง ซึ่งมีป
ละครั้ง ซ่ึงมีขีดจํากัดในการรองรับ ทาง ททท. ก็ไดสงเสริมใหมีการจัด Mini Light & Sound รองรับ
นักทองเที่ยวเปนกลุมๆ ตามนัดหมายตลอดทั้งป ซึ่งเปนการจัดโดยชุมชน โรงเรียนในทองถ่ิน ตั้งแต
การแสดง การจัดอาหาร การแสดงพลุดอกไมไฟ ตลอดจนภาครัฐมีนโยบายที่จะไปพัฒนาสรางศูนย
จําหนายสินคาพื้นเมืองในชุมชนที่อยูในเสนทางทองเที่ยวระหวางอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและ
กําแพงเพชร เปนตน 

 การพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ ก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน ตั้งแตระดับ
อุทยานประวัติศาสตรอยุธยาซ่ึงเปนมรดกโลกอีกแหงหน่ึง พระนครคีรีพระราชวังบนภูเขาจังหวัด
เพชรบุรี ไปจนถึงชุมชนชาวมอญที่ผลิตเครื่องปนดินเผา (Terracotta) ที่ เกาะเกร็ด กลางแมนํ้า
เจาพระยาไมไกลจากกรงุเทพฯ หรืองานมหาสงกรานตที่กรุงเทพฯ โดยมีขบวนแหทางวฒันธรรมมา
จากทุกจังหวัด มหกรรมอลังการลานนา ที่มีความพยายามที่จะรวมศูนยกิจกรรมวัฒนธรรมของ
จังหวัดภาคเหนือและประเทศเพื่อนบานจาก ลาว พมา และจีนตอนใต เขามาไวที่จังหวัดเชียงใหม ไป
จนถึง ถนนคนเดิน ที่เปดโอกาสใหชาวบาน MSMEs ไดมาตั้งแผงขายงานหัตถกรรม งานศิลปะ และ
การแสดงทางวัฒนธรรมน้ัน ลวนเปนงานที่ริเริ่มโดยภาครัฐ และมุงหวังที่จะใหแหลงวัฒนธรรมและ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนตัวดึงดูด เพื่อที่จะใหเกิดรายไดทางการทองเที่ยวและกระจายลงไปยัง
ระดับลาง 

 สําหรับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนที่จัดโดยชุมชนและเกิดประโยชนตรงแก
ชุมชนยังมีอยูนอย แตก็เกิดความตื่นตัว ไดรับความสนใจจากชุมชนจากภาครัฐบางระดับ จากภาค
การศึกษา และจากองคกรพัฒนาของเอกชน ซึ่งเห็นแนวโนมในการเติบโตที่ชัดเจน อีกทั้งมีนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาลปจจุบันหลายประการที่เอื้อตอการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะใชเปน
เครื่องมือแกไขปญหาความยากจนของคนในชนบทซ่ึงอยูในภาคเกษตร และเปนคนสวนใหญของ
ประเทศ คือ 

1) ลักษณะการกระจายการบริหารลงไปสู ผูวาราชการจังหวัดในลักษณะของหัวหนาฝาย
บริหาร CEO ใหเกิดการบูรณาการของสวนงานและกิจกรรมของทั้งภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่ และใหจังหวัดที่ใกลเคียงกันรวมวางแผนรวมดําเนินการเปนกลุมจงัหวดั Cluster ซึง่
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จะทําใหเขาถึงปญหาและทราบถึงความตองการของชุมชนไดโดยตรง รวดเร็ว และเปน
ระบบ 

2) โครงการ หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ซ่ึงเปนการฟนฟู สงเสริม คัดสรร ใหมกีาร
นํา คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่นออกมาเปนสินคาและการบริการ 
ซึ่งจะสรางรายไดเสริมหรือสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการเกษตรที่ชาวบานทําอยูเดิม 

 เพียงแตในขณะน้ียังขาดความชัดเจนในนโยบายและการดําเนินการเรื่องการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในชุมชนที่เปนสินคาดานการบริการ เชน การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการของชุมชน การสรางเครือขายของชุมชน การตอยอดในเรื่องของการตลาด การประชา
สัมพันธ และการสงเสริมการขาย โดยอาจจะเรียนรูจากกรณีตัวอยาง 2 รายตอไปน้ี ซึ่งเปนการทอง
เที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนที่ผูกกับวิถีชีวิต การทํามาหากินที่อยูในภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น ลักษณะ
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมน้ีจึงคาบเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน (Village based Tourism) และการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) เพียงแตมีความชัดเจนในกิจกรรมการเกษตรซ่ึงไดหลอหลอม
จนเปนวิถีชีวิตวัฒนธรรมเฉพาะของทองถ่ินไปแลว  

บานปลายโพงพางหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานทรงไทย 

 

 บานปลายโพงพาง เปนชุมชนหางจากกรุงเทพประมาณ 64 กม. ที่อาศัยอยูริมคลองที่
เปนโครงขายเชื่อมโยงตอกบัแมนํ้าออกสูทะเลได ซึ่งชาวบานยังใชการสัญจรทางนํ้าอยูแมวาจะมรีะบบ
ถนนเขาไปยังพื้นที่สวนใหญแลว อาชีพหลักคือสวนผลไมและการทํานํ้าตาลมะพราว โดยมีการประมง 
เชน ตกปลา ดักกุง เปนสวนเสริม มีเอกลักษณที่สําคัญ คือ บานทรงไทย อายุตั้งแต 50-100 ป ที่
ยังคงเหลืออยูในชุมชนและหมูบานใกลเคียงราว 160 หลงั ตลอดจนทศันียภาพโดยรอบที่มีความรม
รื่นดวยสวนและลําคลองเล็กใหญ วิถีชีวิตที่สืบทอดตอกันมา เชน การทํานํ้าตาลมะพราว การติด
ตลาดนํ้า การใสบาตรพระสงฆที่พายเรือรับของถวาย ตลอดจนถึงความนาสนใจในภูมิปญญาวิธีทํา
มาหากินแบบดั้งเดิม เชน เครื่องมือ ดักกุง หาปลา ไปจนถึงการน่ังเรือดูฝูงห่ิงหอย (Firefly) รมิ 2 ฝง
คลองในยามกลางคืน 
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 โครงการไดเริ่มเมื่อป 2542 ซึ่งกํานันตําบลปลายโพงพางในขณะน้ันไดรับขาวสารทาง
ราชการ เรื่องการทองเที่ยวชุมชน จึงขวนขวายหาความรูและไปดูงานในพื้นที่ตางๆ โดยนํากลับมา
หารือกับชุมชน เห็นวามีศักยภาพที่ทําไดจึงรวมสมาชิกขึ้นขั้นแรก 3 บานจนขยายตัวเปน 25 หลงัใน
ปจจุบัน และชาวเรือใหมารวมกันวางแผน วางกฎเกณฑ และแสวงหาความรวมมอืจากภาครฐั โดยจดั
เปน Home stay เขาพักตามบานไทย จัดนําเที่ยวในชุมชน และแหลงทองเที่ยวใกลเคียงทางเรือ และพา
ชมหิ่งหอยในตอนกลางคืน รุงเชาทํากิจกรรม ใสบาตรรวมกับบานที่พัก เปนตน 

 สําหรับประโยชนที่จะตกโดยตรงกับสมาชิกไดแก คาที่พัก คาเรือ และรายไดจากการซ้ือ
ผลไม ของที่ระลกึ อาหาร ที่เกิดกบัชาวเรือขายของเรและที่ตลาดน้ํา บานทํานํ้าตาล ทําขนม ทัง้ในพืน้
ที่และพื้นที่ใกลเคียงที่มีแหลงทองเที่ยว ฯลฯ อยางไรกต็ามกิจกรรมดูหิ่งหอยน้ันชาวบานในพืน้ทีแ่มจะ
ไมไดรับประโยชน แตก็ไมไดเดือดรอนรําคาญจากนักทองเที่ยว ในทางกลับกันชาวบานมีความรูสึก
ภาคภูมิใจที่มีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่  

บานแมคําปอง จังหวัดเชียงใหม 
  บานแมคําปอง เปนชุมชนวนเกษตร  (Agro 
Forestry) บนภู เขา สูงจากระดับ นํ้ าท ะเลประมาณ 
1,200 เมตร โดยทําสวนชาพื้นเมือง (Tea Garden) และ
เก็บใบชามาน่ึงและหมัก เพ่ือใชอมและดูดเอารส นิยม
บริโภคกันในภาคเหนือตอนบนของประเทศ 
 ปาเมี่ยง (Jungle Tea) หรือสวนเมี่ยง (Tea 
Garden) เปนระบบวนเกษตรดั้งเดิมที่คนอยูกับธรรม
ชาติ เปนระบบเพาะปลูกที่ผสมผสานระหวางปาไม การ
เกษตร และเลี้ยงสัตว ที่มุงการผลิตอาหาร ส่ิงจําเปนตอชีวิตและรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม ตนชา
เปนพืชทองถ่ินที่กระจายตัวบนภูเขาตั้งแตตอนใตของที่ราบสูงธิเบต ภูเขาในรัฐอัสสัม ไปจนถึงตะวัน
ออกเฉียงใตของจีน ซ่ึงรวมถึงพื้นที่ในพมาและตอนเหนือของไทยดวย 

 บานแมคําปอง ซึ่งอยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมเพียง 40 กิโลเมตร ขึ้นไปบนภูเขาซ่ึงจะมี
ความแตกตางอยางชัดเจนระหวางตัวเมืองกับบนเขาโดยมีอากาศเย็นสบายตลอดป และดวยเปนปา
ตนนํ้าจึงมีลําธารนอยใหญไหลผาน มีน้ําตกและพันธุพืชที่สวยงามอุดมสมบรูณ ประกอบกบัวถีิชวีติที่
ปลูกตนชา ตนกาแฟ และวิธีการน่ึงใบชา หมักใบชา งานฝมือในการทําเครื่องใชไมสอยสําหรับ
ประกอบอาชีพ น้ันเปนเอกลักษณที่มีแรงจูงใจทางการทองเที่ยวตางไปจากพื้นที่บนเขาบางแหงที่มี
การทําไรเลื่อนลอย (Slash & Burn) เปนภูเขาที่แลงโลนและมาปรับปรุงเปนรีสอรทในภายหลัง 

 หัวหนาหมูบานซ่ึงเคยเปนพอคาวัวตาง โดยความรวมมือกับเจาของบริษัทนําเที่ยวใน
ทองถ่ินที่จบปริญญาโททางดานการทองเที่ยวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเริ่มระดมความคิดหา
แนวทาง และตอมาไดการสนับสนุนจาก สกว. ใหมีการวิจัยการทองเที่ยวทองถ่ินขึ้น จึงไดมีการทํา
เปนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมทองถ่ินและจัดใหมีที่พักแบบ Home Stay ขึ้นในป 2543 เริ่มจาก
บาน 5 ครัวเรือนในระยะแรกมาเปน 17 ครัวเรือนในปจจุบัน ซ่ึงก็ไดรับความนิยมเปนที่รูจักแพร
หลายมากขึ้นเปนลําดับ ทั้งนักทองเที่ยวคนไทยและชาวตางประเทศ ไมวาจะเปนการจัดมาเปนกลุม
โดยบริษัทนําเที่ยวหรือติดตอกันขึ้นมาเอง 
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 ทางชุมชนไดจัดใหมีศูนยบริการนักทองเที่ยวเล็กๆ เพื่อใหชุมชนทั้งที่ไมไดเขารวมโครง
การ Home stay ไดมีจุดขายสินคา และใหขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยว มกีารพฒันาเสนทางเดนิปาไป
ชมน้ําตกและเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไปเยี่ยมชมหมูบานและ กิจกรรมการทําเมี่ยง ทั้งน้ีโดยหลีก
เลี่ยงไมใหไปรบกวนบานที่ไมพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยว 

สรุปบทเรียนจากกรณีศึกษา 
1) ทั้งสองโครงการมีผูนําที่ดี เขมแข็ง สามารถสรางความเขาใจใหกับลูกบาน สมาชิกและคนใน

ชุมชน และมีขีดความสามารถในการประสานขอความสนับสนุนจากหนวยตางๆ ภายนอกได 

2) การพัฒนามาถึงจุดที่สําเร็จระดับหนึ่งน้ัน จะมีลกัษณะคอยเปนคอยไป มกีารศกึษาหาความรู 
การระดมความคิดเห็นจนเปนที่เขาใจและเห็นชอบรวมกัน โดยกรณบีานแมคําปอง นัน้ใชเวลา
ศึกษาระดมความคิดเห็นและเตรียมความพรอมกัน 1 ป กอนที่จะเริ่มเปดบริการ และสําหรบั
ที่บานปลายโพงพางกใ็ชเวลากันระยะหน่ึง และเริ่มตนดวยบานที่เขารวมเพยีง 3 หลงั ตางกบั
หลายโครงการที่ดําเนินการตามนโยบายจากขางบนลงมา ก็จะอยูไดระยะหน่ึงดวยแรง
กระตุนภายนอกแลวก็เลิกราไป 

3) โครงการบานแมคําปองมีพี่เลี้ยง ซึ่งเริ่มจากการวิจัยและสรางนักวิจัยชุมชนโดย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว .: The Thailand Research Fund : TRF) และนักวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาเปนพี่เลี้ยง และมีการสรางเปนเครือขายของการทองเที่ยวกับชุมชนอ่ืนๆ 
ในขณะที่บานปลายโพงพางไมไดมีหนวยไหนชวยโดยตรง แตก็ไดรับการสนับสนุนจากหนวย
งานตามที่รองขอ เชน กรมสงเสริมการเกษตร ทั้งนี้ดวยเปนชุมชนที่ติดเมืองหลวง ระดับ
การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบานโดยรวมจะดีกวาชุมชนที่หางไกลออกไปคอน
ขางมาก 

4) การตลาดเปนเรื่องสําคัญ กรณบีานแมคําปองที่ประสบความสําเร็จในระดบัหน่ึงน้ัน เพราะได
มีการหารือรวมกับบริษัทนําเที่ยวที่จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาตั้งแตขั้นตอนการเตรียม
การ สวนบานปลายโพงพางน้ันเกิดจากปากตอปากจนปรากฎในส่ือที่ชวยขยายตลาด และ
ตลาดที่สําคัญ คือตลาดของนักศึกษา นักวิจัย 
ที่ไปศึกษาดูงานอยูอยางตอเนื่อง 

5) ที่สําคัญก็คือตัวทรัพยากรทองเที่ยวและการ
สรางเอกลักษณที่มีจุดเดนเปนของตัวเอง โดย
บานแมคําปองเนนหมูบานในที่สูงอากาศเย็น
ทั้งป และความงดงามตามธรรมชาติ ผนวก
กับวิถีการปลูกชา การทําเมี่ยง ซ่ึงเปนวิ ถี
เกษตรที่ คนอยูกับป า สําหรับบานปลาย
โพงพางเนนการอนุรักษบานไทยโบราณและ
ชีวิตคนกับนํ้า ซ่ึงเปนวิถีถ่ินดั้งเดิมมาแตอดีต 
โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกนอย
มาก 
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6) ปญหาที่เกิดกับบานปลายโพงพาง คือ นโยบายของรัฐที่จะสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนไม
สอดรับกัน โดยสรรพากรไดเรียกเก็บภาษีจากผูประสานงานโดยคํานวณจากรายไดรวม 
ทั้งๆ ทีร่ายไดน้ันไดกระจายไปยังสมาชิกรายยอย เชน คาเรือ คาบานพัก ซ่ึงผูประสานงานไม
อยูในฐานะที่จะเสียภาษีในลักษณะการประเมินแบบนี้ได สําหรับปญหาหลักของบานแมคํา
ปองก็คือ ขาดการสนับสนุนทางดานการตลาดอยางเปนระบบจากภาครัฐหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ และทั้งสองกรณขีาดตัวช้ีวัดที่จะเปนเครื่องมือในการรักษาหรือยกระดบัมาตรฐาน
ไดอยางเปนระบบ 

7) ปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ โครงการของรัฐที่เขาไปในพื้นที่โดยอาจจะมองในภาพ
รวม ขาดการหารือและรับขอมูลจากพื้นที่ในกรณีบานแมคําปอง ไดมีการขยายถนนและทํา
ถนนเชื่อมตอกับแหลงทองเที่ยวอื่น ผากลางหมูบาน ซึ่งปญหาที่ตามมานอกเหนือจากเปน
การทําลายบรรยากาศและความสงบของหมูบานแลว ก็จะนํามาซ่ึงการลาซื้อที่ดินเพ่ือเก็ง
กําไรของนายทนุ เกิดกิจกรรมและการพฒันาทางธุรกิจที่กระทบตอการทองเทีย่วชุมชน โดย
ที่ไมไดมีมาตรการอ่ืนมารองรับที่จะใหชาวบานซ่ึงยากจนกวา มีความรูนอยกวาดํารงอยูตอ
ไปได เชน การจัด Zoning หรือแผนการอนุรักษพื้นที่ชุมชนพื้นที่ปาที่ชัดเจน 

8) การสงเสริมภาครัฐมักจะมองในลักษณะรวมศูนยมีมาตรฐานสําเรจ็รปูมาจากสวนกลาง โดย
ไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมในพื้นที่ กรณีบานแมคําปองไดมีแผนที่จะสรางรานขายสินคาชุม
ชน (OTOP) โดยใชรูปแบบจากสวนกลางขัดกับสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรมีการกําหนดนโยบายทั้งระดับรัฐบาลและทองถ่ินในการสงเสริมการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน เพื่อแกไขปญหาความยากจนที่ชัด
เจน โดยมีการสนับสนุนและลงทุนตรงไป
ยังชุมชนที่มีศักยภาพ โดยใหชุมชนมสีวน
รวมคิด ตัดสินใจ และไดประโยชนอยาง
แทจริงในลักษณะของ Pro Poor Tourism 
ไมใชมุงแตการลงทุนในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ ใหเกิดกิจกรรมทองเที่ยว 
โดยหวั งวาผลประโยชน จ ะไหลผ าน 
(Trickle Down) มาถึงคนยากจนในชนบท
เทาน้ัน 

2) สรางกระบวนการวิจัยชุมชนโดยสรางนักวิจัยในทองถ่ินโดยใหมีนักวิชาการเปนพีเ่ลีย้ง ไดคน
หาตัวเอง ศักยภาพ โอกาส และความตองการที่แทจริงของชุมชนเพื่อใชเปนฐานขอมูลของ
หนวยงานในการวางแผนกําหนดนโยบายและสนับสนุนทั้งในระดับรัฐและระดับทองถ่ิน ทั้งน้ี
ควรใหมีการสรางเครือขายของนักวิจัย งานวิจัยของทองถ่ินเปนกลุมพื้นที่ Cluster ที่สอด
คลองกับพื้นที่บริหารของรัฐเพื่อใหเกิดการบูรณาการภาพรวมดวย 

3) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา หรือองคกรพัฒนาเอกชนไดเปนพี่เลี้ยงทางวิชาการในการ
ดําเนินการและการพัฒนาเช่ือมตอภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูภายนอก (โลกาภิวัตน) 
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โดยใหภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนสถาบันหรือองคกรเหลาน้ี ซ่ึงคลองตัว
กวาที่หนวยงานของรัฐจะเขาไปกําหนดนโยบายหรือแผนงานใหกับทองถิ่นโดยตรง 

4) ภาครัฐควรตั้งหรือสนับสนุนใหมีองคกรกลางที่จะชวยตอยอดดานการประชาสัมพันธการ
ตลาด อาจเปนหนวยที่ประเมินตัวชี้วัด กําหนด Benchmark และใหการรบัรองมาตรฐานทีเ่ปน
การสงเสริมไมใชกํากับดูแล 

5) ภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ การ
ประกอบการทองเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองแทนที่จะรบัประโยชนจากการทองเทีย่วเพยีง
แคการขายแรงงาน หรือผลผลิตเล็กๆ นอยๆ ซ่ึงสวนใหญก็ตองผานนายทุนหรือพอคาคน
กลาง 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สรุปการประชุมเชิงวิชาการเรื่องสถิติการทองเท่ียว สรุปการประชุมเชิงวิชาการเรื่องสถิติการทองเท่ียว   
 ( (IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  TToouurriissmm  SSttaattiissttiiccss) )   

ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปนณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน  
ระหวางวันที ่ระหวางวันที ่1717--20 20 กรกฎาคม กรกฎาคม 25492549  

 ( (ตอนท่ี ตอนที่ 22) )   

 วไลลักษณ นอยพยัคฆ 
1
 

         

1. การปรับปรุงนิยามพ้ืนฐานดานสถิติการทองเที่ยว 
การปรับปรุงนิยามพื้นฐานดานสถิติการทองเท่ียวมีนิยามเพื่อพิจารณาปรับปรุง 3 นิยามได

แก Visitor (ผู เย่ียมเยือน) Purpose of visit (วัตถุประสงคในการเดินทาง) Usual Environment (ถ่ิน
พํานักประจํา) ในท่ีประชุมมีขอเสนอวาจะพิจารณาผูเดินทาง (Traveler) ประเภทใดท่ีไมควรจัดอยูใน
ประเภทผูเย่ียมเยือน (Visitor) โดยพิจารณาผูเดินทางท่ีไดรับเงินคาจางจากประเทศท่ีตนเองเดินทาง
เปนเกณฑซ่ึงแนวคิดน้ีจะเกี่ยวของกับการเปดเสรีการคาบริการทํางานของคนตางชาติ Mode of 
Supplyใน Mode 4 Presence of Natural Person สําหรับวัตถุประสงคทางการทองเที่ยวในประเด็นเกี่ยว
กับการซื้อสินคา (Shopping) ตองมีการแยกประเภทหรือไม ในกรณีท่ีเปนการซื้อสินคาเพื่อการใชสวน
ตัว (Personal use) หรือการพาณิชย (Commercial use) สําหรับวัตถุประสงคทางดานสุขภาพ (Health 
Treatment) จะจําแนกอยางไรเพื่อใหเห็นชัดเจนระหวางวัตถุประสงคดานสุขภาพ (Health) ซึ่งเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลทางการแพทยและการเปนอยูท่ีดี (Well being) 
ซ่ึงเปนเร่ืองของการดูแลสุขภาพ ในกรณีของยุโรปมีประเด็นเกี่ยว
กับการเดินทางไปบานท่ี 2 หรือ Second Home ผูเดินทางเปนเจา
ของในประเทศ หรือในประเทศของตนเองแตอยูหางจากภูมิลําเนา
ในประเทศน้ันทางหนวยงานสถิติแหงยุโรป (Eurostat) เห็นวาควร
จะมีการเพิ่มวัตถุประสงคน้ีลงในวัตถุประสงคการเดินทางใน
ปจจุบัน 

 สําหรับประเด็นถ่ินพํานักประจํา (Usual Environment) องคการทองเที่ยว โลกมี เร่ืองให
พิจารณา  3 ประเด็นคือ ระหวางท่ีเดินทาง ความถ่ีของการเย่ียมเยือนและขอบเขตของดินแดนทอง
ถ่ินหรือตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับหลักการบริหารพื้นท่ี (Administrative Borders) ในท่ีประชุมไดอาง

                                                        
1
 ผูอํานวยการกองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ถึงขอมูลจากการศึกษาแนวทางปฏิบัติของประเทศตางๆ เพื่อกําหนดนิยามถ่ินที่พักประจํา (Research 
on National Practice Defining the usual Environment :Basic findings) ศึกษา โดย 3 หนวยงานไดแก 
คณะกรรมการดานการทองเท่ียวของประเทศแคนาดา (Canadian Tourism Commission) สถาบันการ
ศึกษาทองเท่ียวแหงสเปน (Instituto de Estudios Turistic) และ องคการทองเท่ียวโลกโดยศึกษาขอมูล
จาก 29 ประเทศท่ัวโลก (รวมท้ังประเทศไทย) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้

• การทองเท่ียวภายในประเทศกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทางการทองเท่ียวท้ังใน
ดานจํานวนและมูลคา (Volume and value) ซ่ึงมีผลตอเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจ“ถ่ิน
ท่ีพักประจํา - Usual Environment ” 

• นิยามท่ีใชกันอยูในปจจุบันยังมีความแตกตางกันสูงและไมสามารถใชเปนมาตรฐานเดียว
กันไดเน่ืองจากยังมีความสับสนอยูมาก อยางไรก็ตามหากจะมีการวัดท่ีสามารถเปรียบ
เทียบกันไดผูวิจัยไดแนะนําใหใชการวัดท่ีใชหลักการบริหารพื้นท่ีมาเปนเกณฑ (Crossing 
an administrative boundary) ยกตัวอยางเชน ประเทศรายงานสถิตินักทองเท่ียวท่ีเขามาใน
จังหวัด ในรัฐ ท้ังนี้ใหถือเปนเกณฑข้ันตํ่าในการเปรียบเทียบระหวางกันได (Minimum 
basic of comparison) ในขณะท่ีการวัดระยะที่เปนไมลหรือกิโลเมตร อาจทําใหสับสนเพราะ
เมื่อมีการสอบถามผูเดินทางในแบบสํารวจมักจะพบวาผูเดินทางมักจะจําไมไดวาเดินทาง
ไปไกลกี่กิโลเมตรทําใหการวัดมีความคลาดเคลื่อนสูง สําหรับประเทศแคนาดา ซ่ึงมีขนาด
พื้นท่ีประเทศท่ีใหญ (เชนเดียวกับออสเตรเลียและรัสเซีย) ผูวิจัยเสนอใหประเทศเหลาน้ี
ควรมีเกณฑวัดเฉพาะเพิ่มเติมจากการนําหลักเกณฑทางเขตแดนทางการบริหารเขามาใช
ไดแก ระยะทาง เวลา ความถี่ในการเดินทาง และความตองการอ่ืนๆ ซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะ
ของแตละประเทศ หนวยงานดานสถิติของยุโรป (Eurostat) มีความเห็นเพิ่มเติมวานาจะ
เพิ่มวัตถุประสงคในการปรับปรุง 

 
ในการประชุมมีหลายประเด็นที่นาสนใจเพื่อพิจารณาประกอบ

การปรับปรุงคํานิยามของถ่ินที่พักประจําอาทิเชน กรณีท่ีนักทองเท่ียว
อยูนอยกวา 24 ชม. ผูโดยสารเรือเดินสมุทร (Cruise Passengers) จะจัด
ใหเปนนักทัศนาจร (Same-day visitor) หรือไมเน่ืองจากแวะจอดเรือ ลง
มาทองเท่ียวบนบก แตไมมีการคางคืนบนแผนดิน ประเทศสิงคโปรซึ่งมีผู

โดยสารเรือเดินสมุทรเปนจํานวนมากไดใหหลักการพิจารณาหากเกิดมีคาใชจายนี้มาเปนเกณฑ วา
เปนผูเดินทางหรือนักทองเท่ียวหรือไม นอกจากน้ี ผูโดยสารเรือเดินสมุทรจะนับเปนนักทองเท่ียวหรือ
นักทัศนาจรก็ตอเมื่อไดผานดานการตรวจลงตราเขาเมือง หรือดานศุลกากร ในประเทศไอรแลนด ถา
ผูโดยสารไมไดลงจากเรือใหถือเปน (Transit Passengers) หรือผูโดยสารท่ีแวะพัก 

 

2. ลักษณะการเดินทางและสถิติที่เก่ียวของ 
ไดแกการเดินทาง (Trip) และการเยี่ยมเยือน (Visit) โดยมีขอสังเกตวานิยามท่ีไดใชในปจจุบัน

ยังไมมีความชัดเจน อยางไรก็ดี องคการทองเท่ียวโลกไดเสนอวา การเดินทาง (Trip) หมายถึงการ
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เดิ นท าง จาก จุด เริ่ ม ก าร เดิ นท าง ไป ยั งแห ล งท อ ง เที่ ย ว แล ะกลั บ สู จุ ด เริ่ ม ต น  (Point of 
Departure→Destination→Point of Departure) หรือเรียกวา “return trip” จึงมีนิยามดังนี้   

TTThhheee   ttteeerrrmmm   “““tttrrriiippp”””   rrreeefffeeerrrsss   tttooo   tttrrraaavvveeelll    bbbyyy   aaa   pppeeerrrsssooonnn   fffrrrooommm   ttthhheee   mmmooommmeeennnttt   hhheee///ssshhheee   llleeeaaavvveeesss   
hhhiiisss///hhheeerrr   ppplllaaaccceee   ooofff   uuusssuuuaaalll    rrreeesssiiidddeeennnccceee   uuunnnttt iii lll    hhheee///ssshhheee   rrreeetttuuurrrnnnsss:::   iii ttt   ttthhhuuusss   rrreeefffeeerrrsss   tttooo   aaa   rrrooouuunnnddd   tttrrriiippp...   IIIttt   
mmmiiiggghhhttt   bbbeee   mmmaaadddeee   uuuppp   ooofff   vvvaaarrriiiooouuusss   vvviiisssiii tttsss      

จากคํานิยามดังกลาวจะแสดงใหเห็นวาการเดินทางเนนการเคลื่อนยายจากท่ีพํานักประจําจน
มาจบท่ีพํานักประจํา จึงหมายความถึงการเดินทางหน่ึงรอบซ่ึงในแตละคร้ังจะรวมถึงการเย่ียมเยือน 
(Visit) หลายๆ คร้ังซ่ึงการเย่ียมเยือนมีคํานิยามดังน้ี   

TTThhheee   ttteeerrrmmm   “““VVViiisssiii ttt”””   rrreeefffeeerrrsss   tttooo   ttthhheee   ssstttaaayyysss   (((ooovvveeerrrnnniiiggghhhttt   ooorrr   sssaaammmeee---dddaaayyy) ) ) iiinnn   ttthhheee   ppplllaaaccceeesss   vvviiisssiii ttteeeddd   
ddduuurrriiinnnggg   aaa   tttrrriiippp   

 การเยี่ยมเยือนจะหมายถึงการพัก (คางคืนหรือไมคางคืน) ในสถานที่ท่ีไดไปเย่ียมเยือนหลาย
แหลงในการเดินทางครั้งเดียว 

 ในสวนของลักษณะการเดินทางมีนิยามท่ีตองพิจารณาไดแก Transit visitor (ผูเย่ียมเยือนท่ี
ผานทาง) Overnight visitor (ผู เย่ียมเยือนที่คางคืน) Tourism Product (สินคาทางการทองเที่ยว) 
Accommodation used by visitors (ประเภทท่ีพักแรมท่ีใชโดยผูเย่ียมเยือน)  

    
 ประเด็นในการพิจารณาเปนเร่ืองของผลทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมเห็นวาในกรณีของผูโดยสาร
เรือเดินสมุทรหากไมลงจากเรือก็ไมนับเปนนักทองเท่ียวเพราะไมมีคาใชจายเกิดข้ึนบนบก ในกรณีท่ีผู
เดินทางนอนคางคืนในรถไฟหรือรถโดยสารเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือผู
โดยสารท่ีนอนคางคืนบนชายหาดจะนับเปนนักทองเท่ียวหรือไม เพราะในขอเสนอแนะ ป 2536 จะ
กลาวถึงนักทองเท่ียวที่พักคางแรมในสถานท่ีเทาน้ัน อาทิ เชน โรงแรม ท่ีพัก เปนตน ซ่ึงเร่ืองน้ีจะคาบ
เกี่ยวกับประเภทที่พักแรม ท่ีใชโดยผูเย่ียมเยือนในปจจุบัน ท่ีมีที่พักในรูปแบบที่แตกตางจากเมื่อ 10 ป
กอน อาทิ “Timeshare” ท่ีพักท่ีใหสิทธิแกผูเปนเจาของหองพักท่ีสามารถขายสิทธิใหผูเชาเปนราย
อาทิตย รายเดือน หรือรายป โดยสามารถไดสิทธิท่ีจะไดไปพักคางแรมท่ีอ่ืนที่บริษัท “Timeshare” เปน
เจาของไดเรื่องน้ีในท่ีประชุมเห็นวาเปนเรื่องท่ีซับซอนเพราะไมเกี่ยวกับดานกฎหมายลิขสิทธ์ิและ
อสังหาริมทรัพยหรือในกรณีของ “Second Home” (บานท่ี 2) จะแยกประเภทไดอยางไร ในเมื่อเจา
ของบานท่ี 2 มิใชนักทองเท่ียวแตเปนของญาติพี่นองนักทองเท่ียวซ่ึงจะตีความหมายไดหรือไมวาเปน
การพักบานญาต ิ
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3. สถิติอุปทานทางการทองเที่ยว (Tourism Supply)  
 แนวคิดหลักของสถิติอุปทานทางการทองเที่ยวจะตองคํานึงถึงนิยามของสินคา  และบริการ
ท่ีสหประชาชาติหรือองคกรอื่นๆ ไดพัฒนาขึ้นมา อาทิ CPC (Central Product Classification) , ISIC 
(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) , SNA (System of National 
Account) , SICTA (Standrd International Classification of Tourism Activities) รวมถึงรูปแบบของการ
จางงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียวโดยองคการรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD 
Employment Module) ที่ประชุมไดใหขอสังเกตวาคํานิยามตางๆ หรือประเภทของสินคาบริการทอง
เท่ียวท่ีกําหนดโดยองคการระหวางประเทศยังไมไดสะทอนถึงลักษณะเฉพาะของสินคาบริการทอง
เท่ียว เน่ีองจากสินคาทางการทองเท่ียวมักจะเปนสินคาท่ีเนนทางดานกิจกรรมนอกจากน้ีสถิติตางๆ 
ท่ีเกี่ยวเนี่องกับแรงงานทางการทองเที่ยวจะตองผนวกไวกับขอเสนอฉบับลาสุด (ป 2543) ดวย โดย
อางถึงการจําแนกลักษณะแรงงานทางการทองเท่ียวท่ีองคการแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labor Organization-ILO) ไดรวมมือกับองคการทองเท่ียวโลกจัดทํานิยามดังกลาว ในสวนของสินคา
และกิจกรรมทองเท่ียวโดยรวมท่ีประชุมเสนอใหผนวกไวเปนสวนยอย (subdivision) ของ ISIC ซึ่งถือ
เปนมาตรฐานสากลอยูแลวประเทศตางๆ ควรจัดทํารายชื่ออุปทานในการทองเท่ียวเปน 2 ระดับ ได
แก  

1) รายช่ืออุปทานสินคาและกิจกรรมทองเท่ียว ท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบไดในระดับนานา
ประเทศ (Common List of Product and Activities)  

2) รายชื่ อ เสริม  (Supplementary List) ซึ่ งจะเป น ใน รูปของปลายเป ด 
(Open-end list) เพื่อนําไปใชตามความเหมาะสมของแตละประเทศ 

 

4. สถิติคาใชจายนักทองเที่ยว 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาประเด็นหลัก 4 ประเด็นไดแก  

1) วันพักเฉลี่ย (Average length of stay)   
2) คาใชจายทางธุรกิจ (Tourism Business Expenses) 
3) คาใชจายกอนและหลังเดินทาง (Expenditure before and after the trip) 
4) สินคาเพื่อใชในการทองเท่ียวอยางเดียว (Tourism single purpose consumer durables)  

 ประเด็นท่ีควรพิจารณา ในการปรับปรุงนิยามวันพักเฉลี่ยหากเปนนักทัศนาจรที่ไมมีวันพัก
คางคืนหรือ Same Day Visitor จะสามารถจําแนกไดเปนนักทัศนาจรท่ีอยูในประเทศเปนคร่ึงวันหรือ
หน่ึงวันเต็มไดหรือไม นอกจากนี้ในบางประเทศไมมีรายงานวันพักเฉลี่ยแตเปนรายงานคืนพักเฉลี่ย 
อาทิเชน ในประเทศ บาฮามา และประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีของบาฮามาหากคิดเปนวันพักเฉลี่ย
จะบวก 0.5 เขาไปในจํานวนคืนพักท้ังหมดตัวอยางเชน นักทองเท่ียวมีคืนพักเฉลี่ย 3 คืน หากเปลี่ยน
เปนวันพักเฉลี่ย เทากับ3+0.5 เทากับ 3.5 วัน (เพิ่มขึ้น) นักทองเที่ยวจะมีวันพักเฉลี่ย 3.5 วันตลอด
การเดินทาง ในกรณีประเทศสหรัฐอเมริกาไปเท่ียวมีการคิดวันพักเฉลี่ยจากคืนพักเฉลี่ยเพิ่มอีก 0.75 
วัน ตอหน่ึงคืนพักเฉลี่ย สมมติวานักทองเที่ยวเดินทางไปเท่ียวใน 3 รัฐ แตละรัฐมีคืนพักเฉลี่ย 3 คืน 
รวมได 9 คืนพักเฉลี่ย หากคํานวณในแตละรัฐจะมีวันพักเฉลี่ยเทากับ 3.75 วัน เมื่อรวมกัน 3 รัฐจะ
ไดคารวมเทากับ 11.75 วัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความคาดเคลื่อนสูงเพราะในความเปนจริงแลวหาก
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นอนพักคางคืน 9 คืน นาจะมีวันพักเฉลี่ย ประมาณ 10 วัน ที่ประชุมไดพิจารณาวาแตละประเทศควร
ถือหลักการของนิยามขององคการทองเท่ียวโลกและปรับปรุงใหเหมาะสมกับระเบียบการเก็บขอมูล
ของแตละประเทศ  

 ในการคิดคาใชจายธุรกิจ (Tourism Business Expenses) ให ถือวาใครเปนผูจาย หากเปน
ประเทศท่ีนักทองเท่ียวเดินทางไปเพื่อสัมมนาหรือประชุมเปนผูออกคาใชจายใหขอใหถือวาคาใชจายดัง
กลาวเปนรายจายของประเทศน้ันแมวาจะเปนการเดินทางเขามาประเทศน้ันก็ตาม ความคดิเชนน้ีมา
จากหลักการคํานวณดุลบัญชีของประเทศ (Balance of Payment) นักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศ 
(Inbound tourist) จะนํารายไดเขาประเทศเปนรายไดเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Earnings) 
หรือเทากับรายไดจากการสงออก (Inbound = Export) ในขณะท่ีนักทองเท่ียวเปนประชาชนในประเทศ
เดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศ (outbound tourist) ใหถือวาเปนการนํารายไดออกจากประเทศ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ในการคิดหาการบริโภคภายในประเทศ (Domestic Consumption) ใหถือหลักจากการดําเนิน    
ธุรกรรมระหวางคนท่ีมีถิ่นพักอาศัยประเทศเดียวกัน อาทิ คนไทยซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินไปลอน
ดอนจากบริษัทนําเท่ียวในกรุงเทพใหถือเปนการบริโภคภายในประเทศ   ในขณะท่ีการคิดหารายได
หรือรายจายเงินตราระหวางประเทศใหถือหลักการธุรกรรมระหวางคนท่ีมีถ่ินที่อยูในประเทศและ
นอกประเทศ ดังจะเห็นไดจากการอธิบายไนกรอบดานลาง 
 
  
 
 
 
 
 

 มีขอเสนอจากท่ีประชุมในการคิดคํานวณคาใชจายวาเปน
รายรับหรือรายจายใหอาศัยแนวทางหลักอีกประการหน่ึงให
คํานึงวาการเคลื่อนยายเปนไปลักษณะใดเปนการเคลื่อนยายทาง
กายภาพ  (Physical Flow) หรือการเคลื่ อนยายทางการเงิน 
(Monetary Flow) อยางเชน  ในตัวอยางท่ีไดกลาวมาในเบื้องตน
วาแมจะเดินทางเขามาในประเทศแตผูออกคาใชจายคือประเทศท่ี
ไดรับนักทองเท่ียว ซ่ึงในท่ีน้ีเปนเรื่องการนําเงินออกจากประเทศ

เปนรายจาย อยางไรก็ดีประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นคือคาใชจายท่ีเกิดกอน (Pre trip) หรือหลังการ

Balance of Payment (BOP) Tourism 
สมดุล = Export (Inbound)  = Input (Outbound)  
เสียดุล = Export (Inbound)  < Input (Outbound)  
เกินดุล = Export (Inbound)  > Input (Outbound)  

 

 
Domestic Consumption       = Resident - Resident Transaction 
Export / Import         = Resident - Non resident Transaction 
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เดินทางในปจจุบันนี ้นักทองเท่ียวอาจจะจายเงินลวงหนาซ้ือแพ็คเก็จทองเที่ยวกอนเดินทาง (Pre trip) 
มายังตางประเทศหรือเมื่อเดินทางมายังตางประเทศและจายเงินเปนบัตรเครดิตซึ่งเรียกเก็บเงินภาย
หลังการเดินทางแลว ที่ประชุมเสนอแนวทางในการคิดวาใหถือเปนหลักการถือครอง (Acquisition) 
อาทิ นักทองเท่ียวไดรับบริการจากโรงแรมโดยพักคางแรมในตางประเทศถือวานักทองเท่ียวได “ถือ
ครอง” หรือไดใชกรรมสิทธิ์ในบริการตางๆ เรียบรอยแลวหากแตไดเกิดธุรกรรมกอนลวงหนา 
(Transaction) ณ ประเทศของตนจึงเห็นไดวาผลทางเศรษฐกิจจะเกิดกับประเทศท่ีนักทองเท่ียวเดินทาง
ไปใชบริการ นอกจากน้ีที่ประชุมยังไดเสนอใหตัดคาใชจายหลังการทองเท่ียว (Post Trip Expenditure) 
ออกไปเน่ืองจากเปนคาใชจายท่ีไมไดมีมูลคาสูงมากนัก สําหรับสินคาท่ีซ้ือมาเพื่อใชในการทองเที่ยวใน
แตละคร้ัง (Tourism single purpose consumer durables) ควรจะไดมีการกําหนดรายช่ือของสินคาเพื่อใช
ดวย เพื่องายตอการจําแนกวาสินคาท่ีผลิตน้ันเกี่ยวของโดยตรง (Tourism Characteristics Products) 
ตอการทองเท่ียว อาทิเชน เตนท กระเปาเดินทาง อุปกรณพักแรม ในท่ีประชุมไดรับทราบการดําเนิน
การจัดทําการสํารวจคาใชจายนักทองเท่ียวระหวางประเทศแหลงขอมูลสถิติจากประเทศสหราช
อาณาจักร ออสเตรีย แคนนาดา อารเจนตินา และประเทศไทย สําหรับประเทศไทยน้ัน ผูอํานวยการ
กองวิชาการ จากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดนําเสนอแหลงขอมูลคาใชจายนักทองเท่ียว
ระดับบนท่ีไดจากขอมูลบัตรเครดิต ซ่ึงเปนรายงานจากบริษัท Visa International  
 

5. การนําสถิติการทองเที่ยวไปประยุกตใชในการวิเคราะหผลทางเศรษฐกิจมหภาค 
โดยเฉพาะการจัดทําบัญ ชีประชาชาติด านการทองเท่ียว 

(Tourism Satellite Accounts - TSA) ท่ีประชุมไดรับทราบการดําเนิน
งานหรือแผนปฎิบัติการความรวมมือในการจัดทํา TSA จาก
ประเทศสเปน สาธารณรัฐเช็ก บราซิล  อารเจนตินา และสิงคโปร 
ในหลักการจัดทํา TSA ตองอาศัยบัญชีประชาชาติ (National Satellite 
Accounts) และการพัฒนาขอมูลดานอุปสงค (Demand) และขอมูล
ดาน อุปทาน  (Supply) การทองเที่ยวซึ่ง เปนขอมูลจากตาราง 
(Supply and Use Tables) และตาราง Input / Output Tables จะเห็นได
วาการพิจารณาระบบบัญชีประชาชาติดานการทองเท่ียวจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือ 2 หนวยงานไดแก สํานักงานสถิติแหงชาติ 

(NSO-National Statistics Office) และองคการสงเสริมการทองเท่ียว (National Tourism Office) ปญหา
ท่ีหลายประเทศประสบในการจัดทํา TSA คือ       

1) ขาดความรูความเขาใจในการจัดทํา ซ่ึงประเทศสวนใหญจะอาศัยขอเสนอแนะการจัดทํา TSA 
โดยองคการทองเที่ยวโลก ป 2544 (TSA Recommend Methodological Framework 2001) 
ท้ังนี้องคการทองเท่ียวโลกไดจัดสงผูเชี่ยวชาญ TSA เปนผูดําเนินการใหความรูทางวิชาการ 
ในการประชุมตามภูมิภาคตางๆ เพื่อเสนอวิธีการทํา TSA ใหภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของให
อํานวยความสะดวกในการเสนอขอมูล อาทิเชนประเทศอาเจนตินา แมวาสิงคโปรจะ
พัฒนาการจัดเก็บบัญชีประชาชาติดานการทองเท่ียวไปมากก็ตามแตยังขาดผูเชี่ยวชาญใน
เรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว  
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2) ขาดขอมูลประกอบการจัดทํา อาทิเชน ประเทศสิงคโปรยังไมมีขอมูลสถิติรายจายท่ีเกิดจาก
นักทองเท่ียวสิงคโปรเดินทางออกนอกประเทศ สาธารณรัฐเชก็ ยังไมสามารถจําแนกคาใช
จายกอนการเดินทาง (Expenditures before trip) ออกจากคาใชจายโดยรวม 

3) ขาดงบประมาณสนับสนุน เน่ืองจากการจัดทํา TSA ตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการสํารวจคาใชจายนักทองเท่ียว อาทิเชน การสํารวจโรงแรมในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวจําเปนตองอาศัยเงินสนับสนุนโครงการ สําหรับสาธารณรัฐเชก็ไดรับเงินสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป ในบางประเทศท่ีไมมีการจัดทําตาราง I/O Tables ทางองคการทองเท่ียว
โลกเสนอแนะใหจัดทําตารางท่ีเหมาะสมกับขอมูลสถิติที่มีอยู   

 ท่ีประชุมไดแจงใหทราบวาองคการทองเที่ยวโลกจะจัดทําคูมือในการจัดทํา TSA ซึ่งคาดวาจะ
แลวเสร็จในเวลาใกลเคียงกันกับการจัดทําขอเสนอแนะทางสถิติการทองเท่ียวฉบับใหมในป พ .ศ. 
2551 
 

6. การวัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนดานส่ิงแวดลอมและสังคม 
 ในหนังสือการพัฒนาทองเท่ียวแบบย่ังยืนเพื่อแหลงทอง
เท่ียว “Sustainable Development for Tourism Destinations” ซ่ึงจัด
ทําโดยองคการทองเท่ียวโลกไดรวมตัวช้ีวัดดานการพัฒนาส่ิง
แวดลอมและสังคมไวดวย อน่ึงผลกระทบการทองเที่ยวมี 3 ดาน
ดวยกันไดแก  

1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญคือบัญชี
ประชาชาติดานการทองเที่ยว (TSA)  

2) ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมซ่ึงมีตัวช้ีวัดทางกายภาพ อาทิ มลภาวะในอากาศและในนํ้า ลวนแต
เปนตัวชี้วัดทางวิทยาศาสตร 

3) ผลกระทบทางสังคมซึ่งจะตองเปนการวัดความพึงพอใจท่ีไดมีสวนรวมของทั้งชุมชนทองถ่ิน
และนักทองเที่ยวโดยมีตัวช้ีวัดท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็น 

องคการทองเที่ยวโลกเสนอวาตัวช้ีวัดโดยรวมมี 6 ประการซึ่งประเทศตางๆ สามารถนําไปใช
ไดตามแตสถานะของการทองเท่ียวไดแก 

1) ตัวชี้วัดเพื่อเตรียมวาควรมีการแกไขปรับปรุงการทองเท่ียวของชุมชน หรือไมและเมื่อไร 
2) ตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบระบบการทองเท่ียววามีประสิทธิภาพหรือไม 
3) ตัวชี้วัดเพื่อวัดผลกระทบสถานการณทองเท่ียวในปจจุบัน อาทิในกรณีของวิกฤติตางๆ 
4) ตัวชี้วัดเพื่อวัดผลกระทบทางการทองเท่ียว 
5) ตัวชี้วัดเพื่อวัดการดําเนินการจัดการทองเท่ียว อาทิ งบในการดูแลสิ่งแวดลอม 
6) ตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานดานการทองเท่ียว 
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 ตัวชี้วัดเหลาน้ีจะชวยลดผลกระทบเชิงลบท่ีมีตอส่ิงแวดลอมสังคมเศรษฐกิจของประเทศในทุก
ระดับตั้งแตระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับชุมชนทองถ่ินเพื่อหาทางแกไขในประเด็นเหลาน้ี 

1) ประเด็นท่ีตองการแกไขในทันที (Immediate Actions)  
2) ประเด็นตองการวางแผนในการจัดการ (Management Plans)  
3) ประเด็นท่ีตองการตรวจสอบจากสาธารณชนและการมีสวนรวมของชุมชน (Public 

Accountability and Public Participation)  
4) ประเด็นท่ีตองมีการตรวจสอบอยางตอเน่ือง (Constant Monitoring)  

 
 ท้ังนี้ผูแทนจากประเทศไทยโดยผูอํานวยการกองวิชาการ ททท. ไดเสนอความคิดเห็นในท่ี
ประชุมวาควรคํานึงถึงการสงเสริมความสามารถของชุมชน (Enhance Capacity building) เพื่อใหชุม
ชนสามารถดําเนินการประเมินผลไดดวยตนเองโดยองคการทองเท่ียวโลกควรพิจารณาใหความชวย
เหลือดานการเงินและวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนาดวย 
 

7. การจัดทํารางกลยุทธในการทํางานรวมกันระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติและองค
การสงเสริมการทองเที่ยวแหงชาติ 

 ท่ีประชุมไดเสนอใหหนวยงานท้ังสองหนวยงานมีการจัด
ทําหนังสือความเขาใจและดําเนินการดานสถิติการทองเท่ียวรวม
กัน ท้ังน้ีโดยสํานักงานสถิติแหงชาติจะถือเปนผูเช่ียวชาญดาน
ระเบียบวิธีการจัดเก็บสถิติไดแกระเบียบวิธี แนวทางการปฏิบัติ 
การสํารวจตางๆ และองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงชาติถือ
เปนผูเช่ียวชาญทางการทองเท่ียวท้ังในดานทฤษฎีและปฏิบัติ ตัว
อยางเชนประเทศไอรแลนด การจัดเก็บสถิติทองเท่ียวระหวาง 2 

หนวยงานจะตองมีการจัดนิยามและจัดเก็บสถิติเชนนิยามเดียวกัน จึงจะเปนการสรางความเขาใจและ
เสริมความสัมพันธกับเอกชนเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของสถิติการทองเที่ยวท่ีมีตอภาคเอกชน  

ในอนาคตเอกชนอาจเปนผูจัดเก็บสถิติการทองเที่ยวดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือทาง
ดานวิชาการจากภาครัฐ ซ่ึงขณะนี้ประเทศสเปนเร่ิมใหภาคเอกชนเปนผูจัดทําสถิติมากขึ้น เชน EXTRA 
TOUR ประเทศฟลิปปนส มีแผนโครงสรางการดําเนินการจัดเก็บสถิติการทองเที่ยวเปนระบบโดยจัด
ต้ังคณะกรรมการประสานงานสถิติแหงชาติ (National Statistical Coordination Board) และมีคณะ
ทํางาน 4 กลุม ซ่ึงแบงตามภาระงานหลัก ไดแก  

1) การเสริมสรางความสามารถในการเก็บสถิติการทองเท่ียว 
2) การจัดทําโปรแกรมพัฒนาสถิติของประเทศ 
3) การจัดทําสถิติทองเท่ียวภายในประเทศ 
4) การจัดทําสถิติการสรางงานและแรงงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียว  

ในแตละกลุมงานจะมีการลงนามตกลงในบันทึกความเขาใจกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอาทิ เชน 
ในกลุมท่ี1จะมีการลงนามระหวางมหาวิทยาลัยแหงฟลิปปนสและองคกรสงเสริมการทองเท่ียวฟลิป
ปนส เพื่อเสริมสรางองคความรูในการจัดเก็บสถิติใหแกเจาหนาท่ีและประชาชนในชุมชน รวมทั้งการ
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ลงนามตกลงกันระหวางหนวยงานทองเท่ียวกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและภาคเอกชนที่เกี่ยว
ของตางๆ มีการจัดทําแผนการจัดเก็บสถิติในระยะกลาง (5 ป) และระยะยาว (10ป)  

 

8. โครงการชวยเหลือทางวิชาการดานสถิติการทองเที่ยว 
 แผนกสถิติการทองเท่ียวขององคการทองเท่ียวโลกไดประเมินสถานการณในปจจุบันวาหลาย
ประเทศตองการความรวมมือทางดานเงินทุนสนับสนุนและความรูความเช่ียวชาญในการจัดเก็บสถิติ 
โดยองคการทองเท่ียวโลกมีแผนการดําเนินงานในรอบ 3 ป ขางหนาเริ่มจากป 2550 โดยจะเนนให
เกิดความรวมมือระหวาง 3 หนวยงานไดแก องคการสงเสริมการทองเท่ียว สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง และธนาคารชาติ กลุมประเทศที่จะไดรับการชวยเหลือดานวิชาการสถิติทองเท่ียวเรียงตาม
ลําดับความสําคัญไดแก ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรปตะวันออก และภูมิภาคเอเชีย องคการทอง
เท่ียวโลกยังคงใหความชวยเหลือดานการจัดทําบัญชีประชาชาติดานทองเท่ียว (TSA) คาดวาป 
2551 องคการทองเท่ียวโลกจะจัดพิมพคูมือการจัดทํา TSA ซ่ึงจะประกอบดวย วิธีการจัดเก็บ วิธี
การนํา TSA ไปใชและประโยชนของ TSA ในการวิจัยและเชิงวิชาการ นอกจากน้ีจะเช่ือมโยงกับภาค
เอกชนและสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น 

 
 อนึ่ง ขอมูลและความคิดเห็นจากการประชุมในคร้ังน้ี 
องคการทองเที่ยวโลกจะจัดทําสรุปเพื่อใหสมาชิกรับทราบและ
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมไดจากการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส 
(E-forum) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 คณะทํางานขององค
การทองเท่ียวโลกจะจัดทํารางขอเสนอแนะสถิติการทองเท่ียว 
เพื่อเสนอในท่ีประชุมกลุมผูเช่ียวชาญสถิติทองเที่ยวท่ีจะจัด
ประชุม ณ  กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ

กลางเดือนกุมภาพันธ 2550 และใน พ.ศ. 2551 คาดวารางคร้ังที่ 3 ของขอเสนอแนะทางสถิติจะมี
การรับรองจากองคการสหประชาชาติเปนคร้ังสุดทาย เพื่อนําไปใชตอไป 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศม ี
1
 

บทคัดยอบทคัดยอบทคัดยอ   
 

19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่รวมถึงหน่ึงในสามของประเทศ และมีพลเมือง
ถึงประมาณ 20 ลานคน แตเปนภูมิภาคที่มีความยากจนมากที่สุด มีรายไดจากการทองเที่ยวต่าํทีสุ่ด 
ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวดที่ 5 มาตรา 83 ที่วารัฐตองดําเนินการให
มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม คณะทํางานการบริการและการทองเที่ยวสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดมอบหมายใหผู
วิจัยดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อวางยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยผูวิจัยไดคนควาศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและ/หรือขอเขียนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
และไดรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการประชุม 7 ครั้งดวยกัน นําขอมูลทั้ง 2 ประเภทมาประมวลผล 
จนไดขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศโดยเฉพาะ จํานวน 1 ยุทธ
ศาสตร และยุทธศาสตรสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวน 16 ยุทธศาสตร 
เพื่อใหคณะทํางานการบริการและการทองเที่ยวสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเสนอตอรัฐบาลตอไป 
 

AAAbbbssstttrrraaacccttt   
Nineteen provinces in Northeastern region of Thailand have the one-third area of the country, 

and the total population is about 20 millions. But they are the poorest regions in the country and least 
tourism income. According to the basic government policy that the government should distribute the 
income properly and fairly, The Service and Tourism Group, National Economic and Social Advisory 
Council assigned the researcher to plan the strategy in developing and promoting tourism in 
Northeastern region. The researcher studied the secondary data from the related documents, and 
collects the primary data from 7 meetings. Then he combined both data to analyze into one strategic 
plan for the foreign tourists and 16 strategic plans for the foreign tourists and local tourists. National 
Economic and Social Advisory Council will present these strategic plans to the government afterward. 
 

                                                        
1 อาจารยประจําภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และเลขาธิการสมาคมนักวิชาการ การ
ทองเท่ียว (ประเทศไทย) 
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 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสรมิการทองเทีย่วภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ มีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เปนการศึกษาเพื่อใหคณะทํางานการบริการและการทองเที่ยว สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ไดรับทราบขอมูลปญหาการดําเนินนโยบายของหนวยงานของภาครฐั
และเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํานโยบายเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทอง
เที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะภาพรวมเพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะตอสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรัฐบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังตอไปน้ี 

ยุทธศาสตรสําหรับนักทองเที่ยวตางประเทศ 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 ทําการตลาดเชิงรุกตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหไปเยือนอีสานมากขึ้น 
โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธวาเปนดินแดนทองเที่ยวคุณภาพสูงที่มีความคุมคาดานราคา เมื่อ
เทยีบกับแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ประกอบกับการที่ภาคอีสานมากมายไปดวยโบราณสถาน  ศิลปวัฒน
ธรรม ประวัติศาสตรเกาแก ศาสนสถาน การทองเที่ยวเชิงเกษตร พรอมทั้งประเพณี วิถีชีวิตของชน
เผาตางๆ และการทองเที่ยวทางนํ้า ไดแก แมน้ําโขงซึ่งเปนแมน้ํานานาชาติผานหลายประเทศ โดยทํา
การตลาดในตางประเทศ ผานทางสํานักงานตางประเทศของการทองเทีย่วแหงประเทศไทย และ/หรอื
ทางดานสถานทูตของไทยในประเทศตางๆ 
 

ยุทธศาสตรสําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรที่  2 สรางศูนยประชุมที่อีสาน ทั้งในอีสานเหนือและอีสานใต ที่จังหวัด
นครราชสีมา และขอนแกน (อีสานใต) และที่จังหวัดอุดรธานี หรือ หนองคาย (อีสานเหนือ) 

1. สงเสริมการประชุมสัมมนานอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐไปยังอีสาน รวมทั้งการ
ประชุมสัญจรของคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎร 
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2. ใชกลยุทธการแขงขันดานราคาสําหรับธุรกิจเอกชน รวมทั้งพรรคการเมืองตาง ๆ 
สําหรับพื้นที่ที่มีหองประชุมอยูแลว เชน จังหวัดขอนแกน ควรมีการดําเนินการในระยะ
แรก เชน บริหารจัดการใหดีขึ้น ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆใหอยูในระดับ
นานาชาติ เพิ่มแรงจูงใจใหแกภาคเอกชน เชน สิทธิประโยชนในดานภาษีเงินได  

ยุทธศาสตรที่  3 เพิ่ มก ารทอง เที่ ย วแบบ  MICE (Meeting, Incentive, Convention and 
Exhibition) ของทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  

1. โฆษณาและประชาสัมพันธถึงความพรอมของสถานที่จัดประชุมที่สามารถรองรับการ
ประชุมระดับคณะรัฐมนตรีและใชกลยุทธดานราคาประชาสัมพันธถึงความพรอมในการ
จัดแสดงสินคานานาชาตใินจังหวัดใหญ ๆ เชน ขอนแกน นครราชสมีา อุบลราชธานี และ
อุดรธานี ตลอดจนผลประโยชนที่จะไดรับจากการที่ภาคอีสานมีประชากรมากที่สุดใน
ประเทศ 

2. ใหสิทธิประโยชนดานภาษีเงินไดและกลยุทธดานราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย 
 

ยุทธศาสตรที ่4 ใหความรูเชิงประวัติศาสตร
ของภาคอีสาน เชน ประวัติศาสตรของทุงกุลารองไห
โดยรัฐบาลควรสงเสริมใหผูเชี่ยวชาญเขียนประวัติ
ความ เจริญ ของทุ งกุ ลารอง ไห ในอดีต ให ชัด เจน
ครบถวน แลวจัดการแสดง  แสง  สี เสียง รวมถึง
โบราณสถานตางๆ ซ่ึงเปนแหลงอารยธรรมขอมใน
อีสานใต และแหลงทองเที่ยวที่เปนมรดกโลก เชน บาน
เชียง  
 

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการจัดทําระบบสารสนเทศเกี่ยวกับภาคอีสาน ทั้งกอนถึงแหลง
ทองเที่ยวและเมื่อไปถึงแหลงทองเที่ยวแลว  

 

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ
ภาคอีสานอยางจริงจังในทุกระดับโดยมีกลยุทธดังนี ้

1. ใหความรูดานภาษาตางประเทศของประเทศที่เปนตลาดสําคัญ  
2. ใหความรูในดานบริหารจัดการสถานที่พักแรม 
3. สงเสริมการผลิตมัคคุเทศกทองถ่ินในหลายๆ ภาษาตามขอ 1 
4. ใหความรูในดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
5. ใหบุคลากรที่มีคุณภาพหรือความรูไดทํางานในภาคอีสาน โดยอาจบรรจุเปนเจาหนาที่

พิเศษในดานตางๆ ตามความเหมาะสม  
 

ยุทธศาสตรที ่7 สงเสริมใหมีการสาธิตการผลิตสินคาที่เปนเอกลักษณของภาคอีสานในทั้ง
อีสานเหนือ อีสานใต และอีสานกลาง เชน การทําแคน การทอผาไหม การทําปลารา การทําอาหาร
อีสาน การพัฒนาสินคาและของที่ระลึก 
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 ยุทธศาสตรที ่8 สงเสริมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยวภาคอีสาน 
 

ยุทธศาสตรที ่9 สงเสริมใหภาคอีสานมีผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวมากขึ้น โดยใหสิทธิ
ประโยชนในดานภาษีอากร เชนเดียวกับการสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ 
การใหเงินกูดอกเบ้ียต่ํา สงเสริมใหกองทุนหมูบานในภาคอีสานสนับสนุนการทําธุรกิจการทองเที่ยว
เปนพิเศษ 
 

ยุทธศาสตรที ่10 โครงการดิสนียแลนดที่ทุงกุลารองไห  

ยุทธศาสตรที ่11 จัดตั้ง “องคกรมหาชน” เพื่อ  

1. สรางจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวโดยการทําหอ
วัฒนธรรมจําลอง (Hall of Culture Simulation) โดยใชวทิยา
การสมัยใหม จําลองเหตุการณทางวัฒนธรรม ประเพณ ี 

2. สงเสริม ส่ิงดึงดูดการทอง เที่ยวที่ โลกรูจัก  เชน  ชาง 
ไดโนเสาร เพื่อเปนจุดขายใหภาคอีสาน 

3. สงเสริมนาฏศิลปพื้นบานของภาคอีสาน  
4. พัฒนาแบรนดใหมเพื่อใหติดหูชาวตางประเทศ 
5. สงเสริมใหมหาวิทยาลัยทางภาคอีสานรวมมือกับหนวย

การศึกษาของเขมร ลาว พมา เพื่อชําระประวตัศิาสตรรวม
กันแลวนําไปสรางภาพยนตรอิงประวัติศาสตร 

6. สงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหมากขึ้น   
 

ยุทธศาสตรที ่12 ทําจงัหวัดนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลางที่จะไปยังแหลงทองเที่ยว
ตางๆ ในภาคอีสาน โดยการเพิ่มเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหวางประเทศไป
ยังประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งเวียดนามและจีนตอนใตดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสายการบินตนทุนต่ํา 
(Low-cost Airlines) รวมถึงควรสรางทางรถไฟคูเช่ือมระหวางนครราชสีมาและจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาค
อีสาน 

 

ยุทธศาสตรที ่13 สรางศูนยของที่ระลึก สินคาและบันเทิงที่เปนเอกลักษณของภาคอีสาน  
 

 ยุทธศาสตรที่ 14 แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว ควรจัดในรูป
ของการพัฒนาจังหวัดที่เปนแมเหล็ก และจัดในรูปของบูรณาการ 
 

 ยุทธศาสตรที ่15 เพิ่มเครือขายสายการบินในภาคอีสานกับประเทศเพื่อนบาน โดยเพิ่มเสน
ทางการบินระหวางจังหวัดที่สําคัญในภาคอีสาน (นอกเหนือจากจังหวัดนครราชสีมา) เชน 
อุบลราชธานี สุรินทร บุรีรัมย ขอนแกน อุดรธานี กับเมืองสําคัญของประเทศเพื่อนบาน เชน เวียง
จันทน หลวงพระบาง ฮานอย เว เสียมเรียบ คุนหมิง กวางเจา ซึ่งเปนการสงเสรมิตลาดนักทองเทีย่ว
นอกภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตรที ่16 สรางศูนยสาธิตการผลติขาวหอมมะลิครบวงจรที่ทุงกุลารองไห รวมทัง้
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวหอมมะลิเพื่อเผยแพรทั้งในและตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรที ่17 สงเสริมการพนันบางประเภท ไดแก บอนการพนันคาสิโน หวยเถ่ือน การ
รับพนันฟุตบอล โดยตองมีมาตรการในการควบคุมเพ่ือไมใหเกิดผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง รวมทั้งประเพณีอันดี
งามของชาวอีสานดวย โดยสถานที่ในภาคอีสานที่ควรเปนที่ตั้งของบอน
การพนันคาสิโนน้ัน ควรเปนบริ เวณสามเหลี่ยมมรกตที่จังหวัด
อุบลราชธานีติดชายแดนประเทศลาว และกัมพูชา และบริเวณทุงกุลา
รองไห โดยการตั้งบอนการพนันที่ถูกกฎหมายจะทําใหเศรษฐกิจใน
บริเวณดังกลาวปรับตัวดีขึ้น และควบคุมบอนการพนันไดงาย 
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สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์1 

ความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ และสังคม โดยใน
แงเศรษฐกิจน้ัน การทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ ซึง่จะชวยในการปรบัดลุการ
ชําระเงนิของประเทศ สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีการสงเสรมิการทองเทีย่วในระดบั
ทองถ่ินกอใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวไปยังพื้นที่ตางๆ ซ่ึงนํามาสูการจางงานและการ
สรางอาชีพทั้งในภาคการทองเที่ยวโดยตรงและการจางงานในภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวของมากขึ้น เกิดการ
กระจายรายไดไปสูชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงในภาพรวมแลวจะนําไปสูการสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ในแงทางสังคมน้ัน การพัฒนา
ดานการทองเที่ยวภายใตแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน จะทาํใหเกดิการพฒันาสาธารณปูโภค และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ในแหลงทองเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 
ใหดีขึ้น รวมทั้งชวยปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรการทอง
เที่ยวในทองถ่ินของตน อันจะนํามาซ่ึงการอนุรักษ ฟนฟู และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
จิตสํานึก นอกจากนี้การเดินทางทองเที่ยวยังเปนการเปดโลกทัศนใหแกนักทองเที่ยว ไดนํา
ความรูและประสบการณจากการเดินทางมาปรับใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมใหดีขึ้น  

สถานการณการทองเที่ยวโลกในป 2548 
  จากรายงานขององคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ในป 
2548 พบวา มีนักทองเที่ยวเดินทางทั่วโลกเปนจํานวนทั้งส้ิน 808 ลานคน เพิม่ขึน้จากป 2547 ราว
รอยละ 5.5 โดยเดินทางทองเที่ยวในภูมิภาคยุโรปมากที่สุดดวยจํานวนนักทองเที่ยวกวา 441 ลาน
คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 55 รองลงมาไดแกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 156 ลานคน, ภูมิภาค
อเมริการอยละ 133 ลานคน, ภูมิภาคตะวันออกกลาง 39 ลานคน 
และ ภูมิภาคแอฟริกาใต 37 ลานคน ตามลําดับ 

 
จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศทั่วโลก 

 จํานวนนักทองเที่ยว อัตราการเตบิโต 
ป 2548 808 ลานคน + 5.5 % 
ป 2547 766 ลานคน + 5.6 % 
ป 2546 691 ลานคน + 10 % 

 
                                                        
1

 รองผูวาการฝายบริหาร การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ใชในการบรรยายเรื่องการทองเท่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ณ สถาบันพระปกเกลา วันเสารท่ี 28 ตุลาคม 2549 

สวนแบงตลาดนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2548

ตะวันออกกลาง 
5 % 
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สถานการณทองเที่ยวไทยป 2548 

§ ตลาดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

 ในป  2548 ประเทศไทยไดรับนักทองเที่ ยวชาวตาง
ประเทศเปนจํานวนทั้งส้ิน 11.52 ลานคน ลดลงรอยละ 1.15 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2547 สรางรายไดใหแกประเทศไทยในรูปเงินตรา
ตางประเทศคิดเปนมูลคากวา 368,000 ลานบาท โดยสวนใหญกวา
รอยละ 33 เปนนักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก รองลงมาได
แก นักทองเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย เอเชียใต
และ แอฟริกา ตามลําดับ ทั้งน้ีการชะลอตัวของสถานการณทองเที่ยว
ดังกลาวเปนผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยและความไมสงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งภาวะการแขงขันที่รุนแรงจากแหลง
ทองเที่ยวที่เกิดใหม เชน จีน เวียดนามและอินเดีย เปนปจจัยที่ทําใหตลาดอยูในภาวะชะลอตัวในป 2548 

จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศและรายไดจากการทองเที่ยวในป 2548 

ภูมิภาค จํานวนนักทองเที่ยว 
(ลานคน) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

รายได 
(ลานบาท) 

เอเชียตะวันออก 3.60 33 
อาเซียน 3.09 25 

166,205 

ยุโรป 2.69 24 126,305 
อเมรกิา 0.74 7 31,920 
โอเชยีเนยี 0.50 4 17,261 
เอเชียใต 0.52 4 12,746 

ตะวันอกกลาง 0.30 2 10,445 
แอฟรกิา 0.07 1 3,116 
รวม 11.52 100 368,000 

 

§ ตลาดนักทองเที่ยวชาวไทย 

 สําหรับสถานการณการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทยในป 2548 นั้น คน
ไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศเปนจํานวนทั้งสิ้น 79.5 ลานคน-ครั้ง สวนใหญเปนการเดนิทาง
ทองเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ (19.28 ลานคน-ครั้ง) รองลงมาไดแก ภาคกลาง (17.9 ลานคน-ครั้ง) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15.89 ลานคน-ครั้ง) ภาคตะวันออก (9.33 ลานคนครัง้) ภาคเหนือ (9.3 
ลานคน-ครั้ง) และภาคใต (7.8 ลานคนครั้ง) ตามลําดับ การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคน
ไทย กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนภายในประเทศคิดเปนมูลคากวา 334,716 ลานบาท  
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จํานวนนักทองเที่ยวคนไทยและรายไดจากการทองเที่ยวในป 2548 

ภูมิภาค จํานวนนักทองเที่ยว 
(ลานคน) 

รายได (ลานบาท) 

กรงุเทพฯ 19.28 184,815 
ภาคกลาง 17.90 28,462 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.89 28,781 
ภาคตะวันออก 9.33 25,705 
ภาคเหนือ 9.30 32,572 
ภาคใต 7.80 34,379 
รวม 79.5 334,716 

 

การสงเสริมการทองเที่ยว 

§ นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว รอยโท ดร.สุวิทย ยอดมณ ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา 

 ในโอกาสที่ รอยโท ดร. สุวิทย ยอดมณี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา 
ไดเดินทางมาประชุมที่ ททท. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2549 พรอมกับใหนโยบายดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยว โดยสามารถสรุปเปนประเด็นหลัก ได ดังน้ี 

1. ให ททท.ดําเนินการสงเสริมการตลาดภายใตแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ซ่ึง
ตองใหความสําคัญในมิติดานส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ควบคูกับ การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

2. ใหคํานึงถึงเรื่องขีดความสามารถในการรองรับได 
3. ให ททท.ผลกัดนัใหเกดิกระแสการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทองเที่ยว และ แกไขปญหาการ

เอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว 
4. เนนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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§ ตลาดตางประเทศ 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กําหนดเปาหมายตลาดตางประเทศป 2550 สราง
รายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศเปนมูลคา 547,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 ราวรอยละ 15 
โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางเขามาราว 15 ลานคน โดยกําหนดตลาดเปาหมายใน
การทําตลาด ไดแก สหราชอาณาจักร สแกนดิเนเวีย ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย สเปน ญี่ปุน จีน เกาหล ี
ไตหวัน ฮองกง มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส สหรัฐอาหรับเอมิเรตต สหรัฐอเมริกา อินเดีย แอฟริกาใต 
และออสเตรเลีย  

 กลยุทธดานการตลาดตางประเทศ 

กลยุทธที่ 1 : สราง Branding ประเทศไทยใหเปนที่ประทับใจและจดจําได 
กลยุทธที่ 2 : รักษาสวนแบงตลาด โดยการสรางความเขมแข็งของ Brand ประเทศไทยในพื้นที่เปาหมาย 

และนําเสนอสินคาทางการทองเที่ยวใหมๆ เพื่อกระตุนการเดินทาง รวมทั้งสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยง โดยใชไทยเปน Gateway สูประเทศเพื่อนบาน 

กลยุทธที่ 3 : เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว โดยการเนนพัฒนากลุมตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพสูง เชน 
กลุม Corporate , Golf , Honeymoon , Diving เปนตน รวมทั้งการเจาะพื้นที่ใหมๆ ในตลาด
หลัก เพื่อเพิ่มกลุมนักทองเที่ยวใหมากขึ้น 

กลยุทธที่ 4 : เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาระบบการตลาด 
แบบ Online เพื่อใหทันตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมทั้งการทําตลาดรวม
กับพันธมิตรกลุมตลาดตางๆ ใหมากขึ้น 

 

§ ตลาดในประเทศ 

 สําหรับเปาหมายตลาดในประเทศในป 2550 น้ัน กาํหนดเปา
หมายไวที่จํานวนนักทองเที่ยวไทยเดินทางทั้งส้ิน 82 ลานคน-ครั้ง สราง
รายไดหมุนเวียนภายในประเทศเปนมูลคา 377,800 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 8 โดยดําเนินการภายใตกลยุทธการตลาด ดังน้ี 

 กลยุทธดานการตลาดในประเทศ 

กลยุทธที ่1 : สรางกระแสใหการทองเที่ยวเปนสวนหน่ึงของชีวิต 
กลยุทธที ่2 : สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัดและระหวางภูมิภาค 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สถานการณทองเท่ียวไทยสถานการณทองเท่ียวไทย  

กองกลยุทธการตลาด 1  
27 ธันวาคม 2549 

สรุปสถานการณทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทย 
 (11 เดือนแรก ของป 2549)  

• สถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทย ใน
ชวงเดือนพฤศจิกายน 2549 มีจํานวนประมาณ 1.24 ลานคน 
โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 11.39 นับเปนอัตราการเติบ
โตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางสดใส ภายหลังจากการหลุดพนชวง
ภาวะวิกฤตจากเหตกุารณกอรัฐประหารภายในประเทศอยางส้ิน
เชิง นับตั้งแตกลางเดือนตุลาคมเปนตนมา แมวาประเทศไทย จะ
กําลังประสบกับปญหารุมเราจากอัตราการแลกเปลี่ยนคาเงิน
บาทที่แข็งคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐ แตก็มิได
กระทบกับสถานการณทองเที่ยวชาวตางชาติแตอยางใด 

• คาดการณจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขาประเทศไทย 11 
เดือนแรก ของป 2549 จะมีจํานวนทั้งส้ิน ประมาณ 12.38 ลานคน โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 20 ซ่ึงเปนอัตราการเติบโตที่กลับมายืนในแดนบวกในอัตราที่สูงไดอีกครั้งเหมือนกับ
ชวงกอนเกิดวิกฤตฯ  

• สรุปความเคลื่อนไหวของสถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติในชวง 11 เดือน ของป 
2549  

v สถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติครึ่งปแรก ของป 2549 มีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นสูงมาก โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกวารอยละ 30 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการฟน
ตัวอยางชัดเจนจากผลกระทบเหตุการณวิกฤตสึนามิเมื่อปลายป 2547 ที่ผานมา  

v สถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาตใินชวงไตรมาสที ่3 ของป 2549 ยงัคงมกีาร
ขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 11.79 ถึงแมจะมีเหตุ
การณวิกฤตการกอรัฐประหารภายในประเทศมาเปนอุปสรรคขัดขวางการตัดสิน
ใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขาไทย ในชวงปลายเดือนกันยายนก็ตาม 

v สถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติในชวง 2 เดือนแรก ของไตรมาสที ่4 ซ่ึงยัง
คงไดรับผลกระทบจากเหตุการณวิกฤตตอเน่ือง จนไปส้ินสุดในชวงประมาณกลาง

                                                
1 กองกลยุทธการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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เดอืนตลุาคม และตอจากนั้นเปนตนมา สถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาตไิดฟน
กลับมามีการขยายตัวเปนบวก และเติบโตสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.45 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

• กลุมตลาดที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางเขมแข็ง ยังคงเปนนักทองเที่ยวในกลุมตลาดระยะ
กลาง คือ ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดแอฟริกา และ ตลาดโอเชียเนีย ซ่ึงมีอัตราการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นสูงและตอเน่ืองนับตั้งแตตนปเปนตนมา สําหรบักลุมตลาดระยะไกล คือ ยโุรป ยงั
คงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นสูงอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปลายป สวนกลุม
ตลาดระยะใกล คือ ตลาดเอเชีย ไดเริ่มฟนกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตที่ดี 
ภายหลังจากที่ไดทรุดตัวลงจากเหตุการณวิกฤตการณเกิดรัฐประหารฯ  

• เมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวของนักทองเที่ยวในรายตลาดที่สําคัญ สรุปไดดังน้ี  

v ภูมิภาคยโุรปมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นทุกตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตลาดดาวรุง 
อาทิ ตลาดรัสเซีย และยุโรปตะวันออก ซึ่งยังคงเปนตลาดที่มีอัตราการขยายตัว
รอนแรงและตอเน่ือง อีกทั้งในหลายประเทศที่เปนกลุมตลาดนักทองเที่ยวหลัก
ของไทย อาท ิเยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ยังสามารถขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นสูงกวาชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมา 

v ภูมิภาคเอเชียสามารถปรับตัวขึ้นมามีอัตราการเติบโตเปนบวกได โดยเปนผลมา
จากการขยายตัวของนักทองเที่ยวในตลาดหลักของภูมิภาค คือ มาเลเซีย สิงค
โปร เวียดนาม จีน ฮองกง เกาหล ีและไตหวัน ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการคลายความ
วิตกกงัวลในสถานการณความขัดแยงทางดานการเมอืง รวมทัง้ยงัมปีจจยัเสรมิ
อื่น คือ การเปนชวงปดภาคเรียนของประเทศสิงคโปร ระหวางเดือนพฤศจิกายน 
และธันวาคม และการสงเสริมการขายเสนทางทองเที่ยวใหมของภาคอีสานใน
ตลาดสิงคโปร ซ่ึงมีการตอบรับการจองเสนทางทองเที่ยวที่ดีมาก ถึงแมวา ใน
ตลาดนักทองเที่ยวญี่ปุน จะยังคงซบเซาตอเนื่อง นับตั้งแตการเกิดเหตุการณ
วิกฤตรัฐประหาร แตการทองเที่ยวของภูมิภาคเอเชียก็ยังเติบโตเพิ่มขึ้นไดคอน
ขางด ี

v ภูมิภาคโอเชียเนีย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 18.02 สืบเน่ืองจาก
ในชวงเดือนพฤศจิกายน มีการเปดเที่ยวบินทั้งประจําและเชาเหมาลํามาสนับสนุน
การเดินทางเขาไทยจํานวนมาก คือ สายการบินราคาประหยัด (Jet Star) ในเสน
ทางเมลเบิรน-กรุงเทพฯ และเสนทางซิดนีย-ภูเก็ต จํานวน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห 
และสายการบินไทย มีการปรับเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในหลายเสนทาง เชน เสนทาง
ซิดนีย-กรุงเทพฯ เพิ่มเปน 14 เที่ยว/สัปดาห, เสนทางเมลเบิรน-กรุงเทพฯ เพิม่
เปน 11 เที่ยวบิน/สัปดาห, เสนทางบริสเบน-กรุงเทพฯ เพิ่มเปน 5 เที่ยวบิน/
สัปดาห และเสนทางเพิรธ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ เพิ่มเปน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห เปนตน 
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คาดการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติในชวงเดือนธันวาคม 
(เดือนสุดทายของป 2549)  

• คาดการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติในชวงเดือนธันวาคม จะมีจํานวนประมาณ 1.26 
ลานคน ซ่ึงจะเปนการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นไปอีกจากเดือนที่ผานมา เน่ืองจากเปนชวง High 
Season ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพบวาสถานการณทองเที่ยวในกลุมตลาดยุโรป
หลายประเทศมีการสํารองตั๋วเครื่องบินเขาไทยมีอัตราที่หนาแนนมาก และตอเน่ืองไปจน
ถึงตนเดือนมีนาคม 2550 สวนกลุมตลาดเอเชีย ซึ่งเปนตลาดทองเที่ยวที่สําคัญของไทย 
ก็มีแนวโนมที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก จากการรายงานการสํารองตั๋วเครื่องบินเขาไทยหลาย
ประเทศมีอัตราหนาแนนไปจนถึงสิ้นป อาทิ เกาหล ีมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และออส
เตรเลีย ซ่ึงโอกาสที่จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขาไทยจะเปนไปตามที่ ททท. 
คาดการณไว เทากับ 13.65 ลานคน ในอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 18.52 จึงมี
คอนขางสูง 

• ปจจัยสนับสนุนการเดินทางเขาประเทศไทยในชวง
เดือนธันวาคม คือ การเพ่ิมเที่ยวบินประจําของ
ประเทศเกาหลี ในเสนทางอินซอน-กรุงเทพฯ ของ
บริษัทการบินไทย อีก 1 เที่ยวบิน/สัปดาห ,สาย
การบินเอเชียนา อีก 2 เที่ยวบิน/สัปดาห และสาย
การบินโคเรียนแอร ไดเพิ่มเที่ยวบินเปนทุกวัน รวม
ทั้งยังมีการจัดโครงการฉลองนักทองเที่ยวเกาหลีเดนิทางเขาไทยคนที ่1 ลาน ในวนัที ่25 
ธันวาคม โดยมอบเงินรางวัลจํานวน 1 ลานวอน เพื่อแสดงการตอนรับนักทองเที่ยวใหมี
ความรูสึกที่ด ีและประเทศรัสเซีย มีการจัดเที่ยวบินเพิ่มขึ้นในชวงฤดูหนาวทั้งเที่ยวบิน
ประจําและเชาเหมาลํา คือ สายการบิน Vladovostok ทําการบินในเสนทาง Vlodivostok-
Seoul-Bangkok จํานวน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห ไดเริ่มเปดเที่ยวบินปฐมฤกษเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม และ บริษัท Siberia Air ทําการบินในเสนทาง Iruktsk-Bangkok จํานวน 1 เที่ยว
บิน/ 2 สัปดาห เปนตน 

• ปจจัยที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางการเดินทางเขาประเทศไทยตอไปในตนปน้ีในตลาดเกาหล ี
คือ การยกเลิกการใหบริการของสายการบินโอเรียนทไทย ในเสนทางเกาหล-ีภูเก็ต นับ
ตั้งแตเดือนมกราคม 2550 เปนตนไป เนื่องจากประเทศเกาหลีไดมีนโยบายจะเรียกคา
ปรับกรณีที่มีการบินลาชาสูงมากเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค ซึ่ง ททท.สํานักงาน
เกาหลีไดเตรียมการวางแผนเจรจาเพิ่มเที่ยวบินกับบริษัทการบินไทย และจัดการบริการ
แบบเที่ยวบินเชาเหมาลําเขาประเทศไทยใหมากขึ้น  
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ตารางสถิติจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศเดินทางเขาประเทศไทย ป 2549 

เดือน 
ทาอากาศยานกรุงเทพฯ/ 

สุวรรณภูมิ ∆% 
รวม 

ทั้งประเทศ ∆% 

มกราคม 894,772 37.91 1,262,500 48.54 

กุมภาพันธ 839,736 30.00 1,183,806 32.59 

มีนาคม 829,721 20.79 1,176,085 26.33 

เมษายน 762,024 27.83 1,076,301 34.28 

พฤษภาคม 708,790 16.82 981,651 21.38 

มิถุนายน 751,897 11.33 1,051,930 17.33 

กรกฎาคม 844,208 9.15 1,163,386 12.85 

สิงหาคม 864,370 11.49 1,217,664 15.10 

กันยายน 693,284 0.83 979,432 6.79 

ตุลาคม** 733,429 -0.24 1,050,000 3.14 

พฤศจิกายน** 896,696 11.02 1,240,000 11.39 

รวม 8,818,927 15.45 12,382,755 20.01 

หมายเหตุ : ** เปนตัวเลขประมาณการณ 

ตารางสถิตินักทองเที่ยวระหวางประเทศรายภูมิภาค 11 เดือน ของป 2549 

ภูมิภาค ไตรมาสที ่1 
ม.ค.-มี.ค. ∆% 

ไตรมาสที ่2 
เม.ย.-มิ.ย. ∆% 

ไตรมาสที่ 3 
ก.ค.-ก.ย. ∆%   

ต.ค.-พ.ย. ∆% 

เอเชียตะวันออก 1,932,048 43.18 1,821,635 22.56 1,940,486 9.42 1,188,090 -3.38 

ยุโรป 1,061,410 29.14 646,057 27.49 716,031 16.35 623,060 20.77 

อเมริกา 252,440 13.53 208,949 16.28 198,592 6.09 155,060 13.12 

เอเชียใต 133,881 31.69 179,252 20.62 163,187 7.66 110,140 24.96 

โอเชียเนีย 139,126 24.69 151,644 36.8 169,215 23.95 113,810 15.79 

ตะวันออกกลาง 80,718 68.98 77,400 40.49 143,592 21.10 78,545 55.19 

แอฟริกา 22,768 19.2 24,945 28.22 29,364 26.28 21,295 84.64 

รวม 3,622,391 35.48 3,109,882 24.06 3,360,467 11.79 2,290,000 7.45 

 
หมายเหตุ :*  ** เดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน เปนตัวรวมประมาณการณ 

สถิติไตรมาส 3 แยกรายภูมิภาคเปนตัวประมาณการณ 
สถิติลาสุดตัวรวมแยกรายสัญชาติ ณ เดือนกันยายน 
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INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS TO THAILAND
BY NATIONALITY AT SUVARNABHUMI  INTERNATIONAL AIRPORT

January - November 
Country of 2006 2005 % ∆
Nationality Number % Share Number % Share  06/05
East Asia 4,416,910 50.08 3,861,248 50.55 + 14.39
ASEAN 1,203,399 13.65 1,136,428 14.88 + 5.89
     Brunei 7,108 0.08 7,182 0.09 - 1.03
     Cambodia 28,334 0.32 23,298 0.30 + 21.62
     Indonesia 115,250 1.31 103,851 1.36 + 10.98
     Laos 11,217 0.13 11,326 0.15 - 0.96
     Malaysia 341,159 3.87 297,678 3.90 + 14.61
     Myanmar 51,873 0.59 44,544 0.58 + 16.45
     Philippines 115,206 1.31 119,968 1.57 - 3.97
     Singapore 412,302 4.68 426,686 5.59 - 3.37
     Vietnam 120,950 1.37 101,895 1.33 + 18.70
China 781,140 8.86 646,802 8.47 + 20.77
Hong Kong 285,843 3.24 231,414 3.03 + 23.52
Japan 1,032,769 11.71 964,347 12.62 + 7.10
Korea 706,973 8.02 562,209 7.36 + 25.75
Taiwan 383,240 4.35 305,641 4.00 + 25.39
Others 23,546 0.27 14,407 0.19 + 63.43
Europe 2,369,310 26.87 2,015,742 26.39 + 17.54
Austria 51,869 0.59 41,431 0.54 + 25.19
Belgium 45,209 0.51 41,369 0.54 + 9.28
Denmark 85,553 0.97 75,035 0.98 + 14.02
Finland 59,802 0.68 52,970 0.69 + 12.90
France 228,982 2.60 199,055 2.61 + 15.03
Germany 369,982 4.20 327,355 4.29 + 13.02
Italy 105,717 1.20 90,673 1.19 + 16.59
Netherlands 134,555 1.53 116,191 1.52 + 15.81
Norway 65,338 0.74 55,866 0.73 + 16.95
Russia 118,934 1.35 61,100 0.80 + 94.65
Spain 56,387 0.64 42,037 0.55 + 34.14
Sweden 150,971 1.71 127,249 1.67 + 18.64
Switzerland 84,878 0.96 79,257 1.04 + 7.09
United Kingdom 601,695 6.82 558,090 7.31 + 7.81
East Europe 82,031 0.93 53,869 0.71 + 52.28
Others 127,407 1.44 94,195 1.23 + 35.26
The Americas 685,361 7.77 631,985 8.27 + 8.45
Argentina 3,398 0.04 2,852 0.04 + 19.14
Brazil 8,894 0.10 6,907 0.09 + 28.77
Canada 127,807 1.45 112,082 1.47 + 14.03
USA 521,551 5.91 490,140 6.42 + 6.41
Others 23,711 0.27 20,004 0.26 + 18.53
South Asia 525,388 5.96 460,743 6.03 + 14.03
Bangladesh 35,971 0.41 37,473 0.49 - 4.01
India 377,161 4.28 320,284 4.19 + 17.76
Nepal 18,404 0.21 20,575 0.27 - 10.55
Pakistan 39,785 0.45 36,296 0.48 + 9.61
Sri Lanka 39,817 0.45 33,416 0.44 + 19.16
Others 14,250 0.16 12,699 0.17 + 12.21
Oceania 407,932 4.63 351,343 4.60 + 16.11
Australia 334,630 3.79 287,121 3.76 + 16.55
New Zealand 71,774 0.81 62,767 0.82 + 14.35
Others 1,528 0.02 1,455 0.02 + 5.02
Middle East 333,371 3.78 252,486 3.31 + 32.04
Egypt 10,239 0.12 6,965 0.09 + 47.01
Israel 97,450 1.11 81,241 1.06 + 19.95
Kuwait 27,852 0.32 25,662 0.34 + 8.53
Saudi Arabia 17,048 0.19 9,314 0.12 + 83.04
U.A.E. 62,292 0.71 43,544 0.57 + 43.06
Others 118,490 1.34 85,760 1.12 + 38.16
Africa 80,655 0.91 65,490 0.86 + 23.16
S. Africa 28,004 0.32 23,648 0.31 + 18.42
Others 52,651 0.60 41,842 0.55 + 25.83
Grand Total 8,818,927 100.00 7,639,037 100.00 + 15.45
Source of Data : Immigration Bureau, Police Department.
Note : Tourist Arrivals excluded Overseas Thai  
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Country of Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov.
Nationality
East Asia 417,269 414,801 422,264 380,351 380,176 410,647 424,007 449,563 351,408 334,748 431,676
Asean 97,705 97,475 107,806 92,945 113,688 128,307 119,944 122,978 98,719 102,264 121,568
     Brunei 558 533 908 556 501 1,012 733 694 609 336 668
     Cambodia 2,239 2,247 2,374 2,181 2,825 2,572 2,772 2,857 2,678 2,470 3,119
     Indonesia 8,286 8,716 9,613 8,301 9,766 10,991 12,361 12,668 8,497 14,928 11,123
     Laos 1,009 876 884 920 1,028 1,088 1,107 1,137 1,064 920 1,184
     Malaysia 26,497 28,604 30,685 26,993 33,581 34,720 32,600 35,587 28,451 29,150 34,291
     Myanmar 4,037 3,498 4,045 4,600 5,020 4,676 4,561 5,172 5,494 5,547 5,223
     Philippines 10,228 9,574 11,673 12,077 12,697 10,059 9,713 9,825 8,650 10,615 10,095
     Singapore 36,789 33,254 37,267 27,713 38,370 48,234 39,679 38,686 34,893 31,697 45,720
     Vietnam 8,062 10,173 10,357 9,604 9,900 14,955 16,418 16,352 8,383 6,601 10,145
China 77,013 79,714 80,648 86,503 70,097 64,156 79,804 73,871 51,315 42,791 75,228
Hong Kong 23,179 22,903 22,678 25,503 23,270 28,589 31,376 37,930 22,926 22,849 24,640
Japan 103,876 104,009 108,792 86,321 80,412 87,336 84,255 103,860 93,675 80,797 99,436
Korea 83,532 77,056 67,666 54,886 58,655 56,132 62,975 67,085 47,635 55,393 75,958
Taiwan 29,518 31,808 32,967 32,503 32,420 43,575 43,178 39,740 35,530 29,201 32,800
Others 2,446 1,836 1,707 1,690 1,634 2,552 2,475 4,099 1,608 1,453 2,046
Europe 286,686 261,613 231,872 206,834 152,047 157,498 208,580 210,825 169,595 213,609 270,151
Austria 7,270 6,424 4,822 4,050 3,231 2,974 5,104 3,904 3,406 4,818 5,866
Belgium 4,296 3,873 3,667 4,164 2,765 3,131 6,267 3,535 3,409 4,867 5,235
Denmark 12,623 12,242 7,638 7,080 4,484 6,355 9,076 5,511 5,878 6,533 8,133
Finland 10,548 8,661 6,747 4,305 3,218 3,651 3,278 2,790 3,846 4,835 7,923
France 23,994 23,025 21,706 19,950 15,033 14,270 23,738 26,114 14,954 19,995 26,203
Germany 42,677 42,407 41,291 33,975 28,074 21,895 24,119 27,993 28,490 33,695 45,366
Italy 11,041 9,187 8,433 7,229 5,959 6,309 10,542 21,982 7,550 7,711 9,774
Netherlands 14,307 11,859 10,050 10,154 8,661 9,606 20,398 11,508 10,071 13,762 14,179
Norway 9,520 8,739 5,418 5,619 2,855 6,334 6,356 4,046 4,556 5,144 6,751
Russian 22,245 17,246 15,332 8,717 5,140 3,397 4,391 4,809 6,266 11,704 19,687
Spain 2,752 3,104 3,436 3,608 4,147 4,457 6,806 11,131 5,934 5,806 5,206
Sweden 26,427 23,951 17,430 12,459 6,704 9,592 7,419 6,018 7,801 12,921 20,249
Switzerland 10,021 9,088 8,202 8,732 5,746 4,896 8,156 4,795 6,505 8,404 10,333
United Kingdom 60,857 57,484 56,851 59,994 43,556 46,847 56,017 56,767 45,895 56,133 61,294
East Europe 14,065 13,434 9,798 5,731 4,157 3,746 4,471 5,203 5,092 6,188 10,146
Others 14,043 10,889 11,051 11,067 8,317 10,038 12,442 14,719 9,942 11,093 13,806
The Americas 76,967 64,792 67,271 58,696 56,759 58,291 62,891 54,977 47,617 63,030 74,070
Argentian 360 279 286 274 346 205 212 255 307 472 402
Brazil 792 669 774 882 780 702 745 710 825 1,053 962
Canada 16,637 13,787 13,116 10,850 10,091 8,669 11,335 10,483 7,800 11,238 13,801
U.S.A. 57,587 48,524 51,153 43,833 43,505 46,725 48,140 41,576 36,377 47,715 56,416
Others 1,591 1,533 1,942 2,857 2,037 1,990 2,459 1,953 2,308 2,552 2,489
South Asia 40,792 38,855 44,435 48,855 60,768 53,910 52,162 51,351 47,341 42,812 44,107
Bangladesh 3,549 2,925 3,406 2,774 3,254 3,336 4,398 3,982 3,008 2,882 2,457
India 28,836 27,616 30,777 34,734 46,349 40,716 34,568 35,540 34,554 31,930 31,541
Nepal 1,620 1,387 1,836 1,296 1,622 1,546 1,872 1,995 1,740 1,763 1,727
Pakistan 2,796 3,122 3,391 3,695 3,570 3,733 5,710 4,690 3,723 1,982 3,373
Sri Lanka 2,442 2,723 3,998 5,334 4,605 3,286 4,013 3,479 3,216 3,144 3,577
Others 1,549 1,082 1,027 1,022 1,368 1,293 1,601 1,665 1,100 1,111 1,432
Oceania 40,035 30,875 31,596 35,757 32,335 37,359 39,489 37,343 39,842 43,506 39,795
Australia 33,793 26,191 26,485 29,408 26,370 30,073 31,558 29,959 32,141 35,789 32,863
New Zealand 6,137 4,558 4,982 6,246 5,841 7,177 7,788 7,281 7,554 7,558 6,652
Others 105 126 129 103 124 109 143 103 147 159 280
Middle East 27,172 23,238 25,094 24,515 20,408 27,546 49,940 51,595 29,213 26,187 28,463
Egypt 626 764 1,098 964 938 837 1,043 1,084 1,264 653 968
Israel 11,080 10,334 8,487 8,181 5,028 5,016 7,180 9,835 12,024 10,702 9,583
Kuwait 1,866 1,548 1,461 1,704 1,603 2,143 5,312 7,088 1,740 1,435 1,952
Saudi Arabia 768 588 630 713 723 1,505 4,262 4,813 1,047 883 1,116
U.A.E. 4,477 2,302 2,758 3,504 3,262 6,907 16,354 13,184 2,827 3,076 3,641
Others 8,355 7,702 10,660 9,449 8,854 11,138 15,789 15,591 10,311 9,438 11,203
Africa 5,851 5,562 7,189 7,016 6,297 6,646 7,139 8,716 8,268 9,537 8,434
S. Africa 2,291 2,150 2,535 2,911 2,077 2,689 2,420 2,160 3,390 2,436 2,945
Others 3,560 3,412 4,654 4,105 4,220 3,957 4,719 6,556 4,878 7,101 5,489
Grand Total 894,772 839,736 829,721 762,024 708,790 751,897 844,208 864,370 693,284 733,429 896,696
Source of Data : Immigration Bureau, Police Department.
Note : Tourist Arrivals excluded Overseas Thai

INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS TO THAILAND
BY  NATIONALITY  AT  SUVARNABHUMI  INTERNATIONAL  AIRPORT

January - November  2006
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สรุปสถานการณการเดินทางทองเที่ยวของคนไทย 
9 เดือนแรก ป 2549 (มกราคม-กันยายน)  

• สถานการณการเดินทางทองเที่ยวของคนไทย 9 เดือนแรก ยังคงเติบโตอยูในแดนบวก 
ถึงแมจะมีปจจัยลบที่บ่ันทอนการเดินทางทองเที่ยวของคนไทยเกิดขึ้นบางเปนระยะ ๆ 
โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 แตผลของการจัดงานเฉลิมฉลองครอง สิริ
ราชยสมบัติครบ 60 ป ในชวงไตรมาสที่ 2 สรางกระแสการเดนิทางเพิม่ขึน้ในอัตรา ทีสู่ง
ถึงรอยละ 32.02 ทําใหภาพรวมตัวเลข 9 เดือนยังคงมีการขยายตัว โดยเติบโต รอยละ 
9.69 คิดเปนจํานวน 64.32 ลานคน-ครั้ง  

• ทั้งน้ีภาวะการชะลอตัวของการเดินทางทองเที่ยวในไตรมาสที่ 1 เปนผลมาจาก ความผนั
ผวนและการชุมนุมทางการเมือง ภาวะราคานํ้ามันแพง และอัตราเงินเฟอ ที่เพิ่มสูงขึ้น ทํา
ใหนักทองเที่ยวลดลงเล็กนอยรอยละ 0.30 ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ภาวะการลดลงของนัก
ทองเที่ยว เปนผลมาจากภาวะน้ําทวมในหลายจังหวัด การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงจาก
การปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยเฉพาะการระเบิดในยานธุรกิจ ของหาดใหญ และเหตุลอบวางระเบิดธนาคาร 22 แหง 
ที่จังหวัดยะลา สงผลตอ ความมั่นใจในการเดินทางทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวในไตร
มาสที่ 3 ลดลงรอยละ 1.20 

• กลุมนักทองเที่ยวที่ลดลงสวนใหญจะอยู
ในกลุมนักทองเที่ยวที่พักคางแรม โดย
ลดลงอยางตอเน่ืองทั้งเกาเดือน คิดเปน
รอยละ 7.01 มีเพียงไตรมาสที่สองเทา
นั้น ที่ เพิ่มขึ้นมาเล็กนอยเพียงรอยละ 
0.36 ในขณะที่นักทัศนาจรมีการขยาย
ตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองทั้งสามไตร
มาส ทําใหเกาเดือนแรกตัวเลขในกลุม
นักทัศนาจรเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 37.37 
ในขณะที่คาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนมลดลง เปนผลมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ภาวะเงิน
เฟอ อัตราดอกเบ้ียที่เพิ่มสูงขึ้น และราคานํ้ามันที่ปรับตัวแพงขึ้น สงผลใหนักทองเที่ยว
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยประหยัดคาใชจายในการเดินทางมากขึ้น และนิยมเดินทาง
ทองเที่ยวระยะใกลรวมถึงการเดินทางไปเชาเย็นกลับ ทําใหกลุมนักทัศนาจรเพิ่มสูงขึ้น 
เปนผลใหวันพักเฉลี่ยลดลง และสงผลใหคาใชจายเฉลี่ยลดลงดวยเมื่อเทียบกับชวงเดียว
กันของปกอน 

• ทั้งน้ีภูมิภาคที่มีการขยายตัวของนักทัศนาจรในระดับสูงสวนใหญจะอยูในภูมิภาค ที่ใกล
กับนักทองเที่ยวตลาดหลัก คือกรุงเทพมหานคร และสวนใหญจะอยูในภูมิภาคที่สามารถ
เดินทางไปกลับไดภายในหนึ่งวัน โดยภูมิภาคที่มีการขยายตัวของนักทัศนาจรสูงสุดเกา
เดือนแรกเรียงตามลําดับ คือ ภาคกลาง ขยายตัวรอยละ 150.86 รองลงมาคือภาค
ตะวันออกขยายตัวรอยละ 25.87 ในขณะที่นักทองเที่ยวที่พักคาง มีแนวโนมลดลงในทุก
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ภูมิภาค ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ที่ ไดกลาวไวขางตน มี เพียง
กรุงเทพมหานครเทานั้น ที่นักทองเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  

• ทางดานรายไดจากการทองเที่ยว พบวายังมีการขยายตัวที่ดี ในทุกภูมิภาค ทําใหภาพ
รวมทั้งประเทศ รายไดเติบโตรอยละ 8.73 เปนจํานวนเงนิเทากบั 267,821.21 ลานบาท 
โดยคิดเปนรอยละ 70 ของเปาหมายรายได ป 2549 (จํานวน 378,000 ลานบาท) โดย
กรุงเทพมหานครยังคงทํารายได เปนอันดับที่หน่ึง ขณะที่ภาคกลางมีการขยายตัวของ
รายไดสูงสุดคือรอยละ 70.06  

 

คาดการณสถานการณการทองเที่ยวของชาวไทย (Domestic Tourism)  
ในไตรมาสที ่4 

 
     ทั้งน้ีคาดการณวาการเดินทางทองเที่ยวในไตรมาสที่ 4 จะเติบโตเพิ่มสูงขึ้น อันเน่ืองมา
จากการจัดงานพืชสวนโลก ซ่ึงคาดการณวาจะทําใหจํานวนการเดินทาง ในป 2549 เกินกวาเปา
หมายที่ตั้งไว โดยมีจํานวนเทากับ 84 .63 ลานคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 6.42 และรายไดเทากับ 383,200 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.48 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ภาคผนวกสถานการณภาคผนวกสถานการณทองเที่ยวของคนไทยทองเท่ียวของคนไทย  

ตาราง สรุปจํานวนคร้ังของการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทย 
รายไตรมาส ป 2549 

ผูเย่ียมเยือน นักทองเที่ยว นักทัศนาจร 
รายไตรมาส 

จํานวน ∆ ( %) จํานวน ∆ ( %) จํานวน ∆ ( %) 
มกราคม-มีนาคม 19,759,220 -0.30 11,597,980 -7.61 8,161,240 +12.33 
เมษายน-มิถุนายน 24,662,420 +32.02 11,633,250 +0.36 13,029,170 +83.80 

กรกฎาคม-กันยายน 19,897,640 -1.20 10,779,970 -13.27 9,117,670 +18.27 

รวม 9 เดือน 64,319,280 +9.69 34,011,200 -7.01 30,308,080 +37.37 

ตาราง รายไดรายไตรมาสป 2549 

รายไดจากการทองเที่ยว คาใชจาย (บาท/คน/วัน)  ระยะเวลาพํานักเฉล่ีย 
รายไตรมาส 

ลานบาท ∆ ( %) จํานวน ∆ ( %) 2549 2548 

มกราคม-มีนาคม 107,934.27 +8.61 4,154.20 -2.50 2.91 3.06 

เมษายน-มิถุนายน 82,481.51 +24.89 2,709.50 -9.65 2.55 2.61 

กรกฎาคม-กันยายน 77,405.43 -4.32 3,125.10 -8.24 2.53 2.63 

รวม 9 เดือน 267,821.21 +8.73 3,298.60 -7.46 2.67 2.77 

ตาราง สรุปจํานวนคร้ังของการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทย 
ป 2549 มกราคม-กันยายน 

ผูเย่ียมเยือน นักทองเที่ยว นักทัศนาจร 
แหลงทองเที่ยว 

จํานวน ∆ ( %) จํานวน ∆ ( %) จํานวน ∆ ( %) 
ภาคเหนือ 5,413,910 - 18.40 3,940,810 - 20.49 1,473,100 - 12.23 

กรุงเทพมหานคร 17,482,160 + 13.53 11,223,820 + 8.88 6,258,340 + 22.93 

ภาคกลาง  
(ไมรวม กทม.)  11,281,770 + 90.23 1,990,880 - 10.61 9,290,890 +150.86 

ภาคตะวันตก 6,224,500 - 2.41 2,183,520 - 21.15 4,040,980 + 11.96 
ภาคตะวันออก 7,421,240 + 9.22 3,869,130 - 2.62 3,552,110 + 25.87 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,075,630 - 5.30 6,603,120 - 14.31 4,472,510 + 12.11 
ภาคใต 5,420,070 - 6.62 4,199,920 - 9.37 1,220,150 + 4.25 

รวมทั้งหมด 64,319,280 + 9.69 34,011,200 - 7.01 30,308,080 + 37.37 
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ตาราง รายไดจากการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทย 
ป 2549 มกราคม-กันยายน 

รายไดจากการทองเที่ยว คาใชจาย (บาท/คน/วนั) 
รายไตรมาส 

ลานบาท ∆ ( %) จํานวน ∆ ( %) 

ภาคเหนือ 25,539.52 + 10.69 3,122.30 + 4.03 

กรุงเทพมหานคร 146,300.68 + 2.79 7,621.40 - 3.43 

ภาคกลาง (ไมรวม กทม.)  11,855.44 + 70.06 842.50 - 12.69 

ภาคตะวันตก 12,477.95 + 7.48 1,560.30 + 3.63 

ภาคตะวันออก 19,771.50 + 15.45 2,146.70 + 0.91 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23,875.44 + 13.91 1,577.40 + 3.23 

ภาคใต 28,000.68 + 15.45 3,782.70 + 4.16 

รวมทั้งหมด 267,821.21 + 8.73 3,298.60 - 7.46 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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แนวโนมการทองเท่ียวโลกป แนวโนมการทองเท่ียวโลกป 2007200711  
 ( (ตอนท่ี ตอนท่ี 11) )   

ยลรวี สิทธิชัย 
2
 

 Euromonitor International ทําการวิจัยเกี่ยวกับตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศของโลก 
โดยวิเคราะหผลประกอบการและคาดการณอนาคตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ 205 ประเทศทัว่
โลก ไดผลสรุปเปนแนวโนมอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ 6 พื้นที่หลัก ไดแก อังกฤษ อเมริกา เอเชีย 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป ที่จะเปนแรงขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่ในชวง 5 ป นับ
จากปน้ีไป ดังนี ้
 
 
 

 จากการที่จํานวนคนโสดในอังกฤษเพิ่มปริมาณขึ้นอยางตอเน่ือง การเดินทางทองเที่ยวเพียง
ลําพังจึงเปนที่นิยมและสังคมใหการยอมรับมากขึ้นในปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม “ตลาดคนโสด” ที่
กลาวถึงน้ียังไมไดรับการพัฒนาอยางจริงจังและยังคงเปนชองทางที่ธุรกิจทองเที่ยวสามารถเขามา
ฉกฉวยโอกาสได 

สถานการณ 
 ในชวง 25 ป ที่ผานมาโครงสรางประชากรของอังกฤษเปลี่ยน
แปลงไปอยางเหน็ไดชัด เน่ืองจากแตเดมิหญิงชายชาวองักฤษนิยมแตงงาน
ตั้งแตอายุในราวตน 20 (ผูหญิง 22 ป ผูชาย 24 ป) ทําใหโครงสราง
ประชากรมีสัดสวนของครัวเรือนที่เปนครอบครวัมาก แตในปจจบัุนที่หญงิ
ชายชาวอังกฤษนิยมแตงงานกันเมื่อมีอายุมากขึ้น คืออยูในราวปลาย 20 
(ผูหญิง 28 ป ผูชาย 30 ป) ทําใหสัดสวนของครัวเรือนที่เปนคนโสดเพ่ิม
สัดสวนมากขึ้นเปน 30% ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ดังนั้น กลุมคน
โสดเหลาน้ีจึงกลายมาเปนกลุมผูบริโภคหลักของอังกฤษ 

ลักษณะตลาด 

 ปจจุบัน คนโสดชาวอังกฤษอายุระหวาง 25-40 ป ใชเวลาเกือบทั้งหมดไปกับการทํางาน
ประจําและการเขาสังคม เมื่อชวงวันหยุดมาถึง คนโสดเหลาน้ีจะมองหากจิกรรมยามวางทีช่วยใหพวก
เขาผอนคลายและไดรับการปลดปลอยจากความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน โดยไมคํานึงถึงราคาของ
กิจกรรมนั้นๆ เลย พวกเขาเต็มใจที่จะจายเพื่อซ้ือความพึงพอใจในระดบัราคาทีสู่ง เนือ่งจากพวกเขามี

                                                
1

 ท่ีมา : สรุปความจาก “WTM Global Trends Report 2006” โดย Euromonitor International ในงาน World Travel Market 2006 ณ 
สหราชอาณาจักร ระหวางวันท่ี 6-9 พฤศจิกายน 2549 
2

 พนักงานวางแผน 5 งานกลยุทธตลาดตางประเทศ กองกลยุทธการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

อังกฤษอังกฤษอังกฤษ   
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รายไดที่สูงกวาคนอังกฤษทั่วๆ ไป และไมตองการที่จะแบกเปทองเที่ยวเหมือนตอนที่พวกเขาเคยออก
ทองเที่ยวตางประเทศในชวงที่ยังเปนนักศึกษาอีกตอไปแลวน่ันเอง 

 สําหรับในดานการเดินทางทองเที่ยวของคนโสดที่เดินทางเพียงคนเดยีว มีความแตกตางจาก
การทองเที่ยวเปนคูหรอืเปนกลุม คือคนโสดที่เดินทางคนเดยีวสามารถเลอืกแหลงทองเที่ยวตามใจตน
เองโดยไมตองสนใจความตองการของคนอ่ืนๆ ซ่ึงเปนสวนที่ทําใหคนโสดมีความยืดหยุนมากกวาการ
ทองเที่ยวเปนกลุมหรือเปนคู แตในอีกแงหน่ึงการจัดการเดนิทางทองเที่ยวใหกับคนโสดกลับยากกวา
การจัดการเดนิทางทองเที่ยวใหกับหมูคณะ เน่ืองจากตองใหความสําคัญกบัลกัษณะเฉพาะตวัของคน
โสดแตละรายอยางมากและคนโสดมีแนวโนมที่จะตองการการทองเที่ยวที่มีความปลอดภัยและทาทาย
สูง ตลาดคนโสดน้ีแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมคนโสดที่รักอิสระแสวงหาความตื่นเตน 
ประสบการณแปลกใหมที่แตกตางโดยส้ินเชิงจากชีวิตประจําวันที่เครงเครยีดกบังาน อกีกลุมหน่ึง คือ 
กลุมที่กําลังมองหาคูโดยการผานทางธุรกิจนําเที่ยว 

สินคาในความสนใจของตลาด 
 เน่ืองจากคนโสดมีอิสระในการเลือกรูปแบบการทองเที่ยว
สําหรับตัวเอง กิจกรรมที่พวกเขาสนใจที่จะทํามักจะเปนกิจกรรมที่พวก
เขาไมสามารถทําไดถามาเที่ยวเปนหมูคณะ นักทองเที่ยวกลุมน้ีมีแนว
โนมที่จะเลือกทองเที่ยวเชิงผจญภัยและเลนกีฬาสุดขั้วประเภทตางๆ 
นอกจากน้ีคนโสดยังสนใจที่จะทํากิจกรรมที่สอดคลองกับงานอดิเรก
ของเขา เชน เดินปา เลนกระดานโตคลื่น ดูนก ขี่มา โยคะ สปา รวมทั้ง
การเลือกไปพักผอนในที่ๆ แปลกแตกตางจากอังกฤษอยางมากดวย 

 นอกจากกิจกรรมและการทองเที่ยวดังที่กลาวมาแลว การทอง
เที่ยวแบบที่ไดรักษาส่ิงแวดลอมและชวยเหลือสังคมไปดวย เชน การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ Voluntourism รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงการศึกษาที่

เปนการเขาเรียนหรือฝกทักษะใหมๆ เชน เรียนทําอาหาร เรียนเขียนตัวอักษร เรียนนวด ยังเปนการ
ทองเที่ยวรูปแบบที่นิยมในหมูคนโสดอีกดวย 

ธุรกิจนําเที่ยวกับธุรกิจหาคู 
 จากลักษณะตลาดคนโสดที่มีกลุมหน่ึงที่ตองการหาคูระหวางทองเที่ยวน้ีเอง ธุรกิจหาคูทาง
อินเตอรเน็ต เชน www.datingdirect.com, www.match.com และ www.streetcupid.com ตางหันมาจัดการ
ทองเที่ยวใหกับคูเดทควบคูกันไปดวย เชนเดยีวกับธุรกิจทองเที่ยวที่หันมาใหบริการจับคูควบไปดวย 
ธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบน้ีมีโอกาสที่จะเติบโตสูง ทั้งน้ีสวนหน่ึงเปนผลมาจากความนิยมในรายการโทร
ทัศน ‘Blind Date’ ที่คูที่ชนะมักจะไดรับรางวัลเปนการพักรอนไปทองเที่ยวออกเดทดวยกนั ผูชมจงึคุน
เคยกับความคิดที่วาคนโสดอายุระหวาง 25-40 ปจะตองเพิ่มความโรแมนติกใหชีวิตโดยการ “ทอง
เที่ยวออกเดท” 

 บรษิัทที่ทําธุรกิจจับคูในอังกฤษควบคูกับทองเที่ยวนอกเหนือจากทีก่ลาวมาแลวยงัมอีกีหลาย
บริษัท เชน www.thelmaandlouise.com, http://www.companions2travel.co.uk/, www.soloholiday.co.uk, 
www.friendshiptravel.com ซ่ึง 2 บริษัทหลังน้ีเปนหนึ่งในผูเช่ียวชาญและประสบความสําเร็จในการทํา
ธุรกิจรูปแบบนี้ 

http://www.datingdirect.com
http://www.match.com
http://www.streetcupid.com
http://www.thelmaandlouise.com
http://www.companions2travel.co.uk/
http://www.soloholiday.co.uk
http://www.friendshiptravel.com
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 ปจจุบันน้ีในสหรัฐฯ คนที่ตองการไปเที่ยวพักผอนจะไมเลือกเฉพาะสถานที่ที่จะไปเที่ยว
อยางเดียวอีกตอไป แตพวกเขายังเลือกสรรรูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับความตองการเฉพาะ
ของตนเองใหมากที่สุดเพื่อใหแนใจวาเขาจะไดใชชวงเวลาที่มีจํากัดน้ันอยางคุมคามากที่สุด ดังน้ัน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ตองการสรางความแตกตางใหกับสินคาของตน จึงมีแนวโนมที่จะ
จัดรูปแบบสินคาใหตรงกับเพศ วัย และชวงชีวิตของลูกคามากขึ้น 

การทองเที่ยวท่ีจัดเฉพาะ “เพ่ือเธอ” และ “เพ่ือเขา” 

   ยูโรมอนิเตอร ไดระบุให “ตลาดผูหญงิ” เปน
สวนตลาดที่ธุรกิจทองเที่ยวทั้งหลายควรจะกําหนดเปน
ตลาดเปาหมาย  เนื่องจากนักทองเที่ยวเพศหญิงมี
จํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากในปจจุบัน
โรงแรมหลายแหงเริ่มเสนอบริการพิเศษใหกับนักเดิน
ทางที่เปนนักธุรกิจหญิง เชน Don Shula’s Hotel & Golf 
Club ในรัฐฟลอริดา สงวนหองพักทั้งชั้นไวสําหรับผู
หญิง ทั้งยังจดัเตรยีมส่ิงละอันพันละนอยสําหรบัผูหญงิ 
เชน กระจกสําหรับแตงหนา อุปกรณ ในหองนํ้าและ
นิตยสารไวใหในหอง บางโรงแรมยังสงวนหองในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูง เชน หองที่อยูชวงกลาง
ระเบียงและไมไดอยูในชั้นลางสุดของตึกไวสําหรับผูหญิง  มากไปกวาน้ันยังมีบางโรงแรม เชน 
Wyndham Hotel &Resorts ที่มีระบบติดตามบันทึกเกี่ยวกับรสนิยมของผูหญิงแตละคน เชน อาหาร
จานโปรด นิตยสารที่อานเปนประจํา ฯลฯ เพ่ือจัดเตรยีมไวตอนรับเมือ่ผูหญิงคนน้ันมาพกัที่โรงแรมใน
ครั้งตอๆ ไป 
 ปจจุบันมีบริษัทนําเที่ยวหลายบริษัทที่เชี่ยวชาญจัดบริการทองเที่ยวสําหรับกลุมผูหญิง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูหญิงโสด ที่ไมตองการเปนสวนเกินหากไปเที่ยวกับกลุมที่มาเปนคูๆ หรือถู
กรบกวนโดยผูชาย สวนใหญบริษัทนําเที่ยวดังกลาว เชน Adventures in Good Company มักจะเสนอ
รายการทองเที่ยวที่รวบรวมเอากิจกรรมผจญภัย เชน การน่ังหลงัมา พายคายัค ฯลฯ ไวดวยกนักบั
ที่พักระดับหรูหรา อาหารและกิจกรรมสปา ซ่ึงรายการทองเที่ยวรูปแบบนี้เปนที่ชื่นชอบของผูหญงิที่
ตองการความตื่นเตนพรอมกับความสะดวกสบายระหวางวันหยุดพักผอน  

รายการทองเที่ยวของคุณผูชาย (Mancations)  
 โรงแรมหลายแหงในสหรัฐฯ ยังเสนอรายการทองเที่ยวสําหรับผูชายโดยเฉพาะหรือที่
เรียกวา “Mancations” การทองเที่ยวในรูปแบบน้ีใหโอกาสผูชายเขารวมกิจกรรมแบบผูชาย (Manly 
activities) โดยเฉพาะ ยกตัวอยางเชน Fairmont Hotels & Resorts ในรัฐชิคาโก “รายการทองเที่ยวของ
คุณผูชาย” ประกอบดวย การทดลองสูบซิการ ชิมวิสกี้และทานสเต็ก 

อเมริกาอเมริกาอเมริกา   



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 4 

กลุม “วาที่คุณพอ-คุณแม” กําลังมาแรง (Babymoon)  
 การทองเที่ยวรูปแบบใหมอีกรูปแบบหน่ึงในสหรัฐฯ คือ รายการทองเที่ยวของ “วาทีคุ่ณ
พอ-คุณแม” (babymoon) ซ่ึงเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่จัดใหกับคูแตงงานใหมที่กําลงัจะมลีกูคนแรก
ที่ตองการใชเวลาพักผอนดวยกัน 2 คน กอนที่ลูกจะเกิด การทองเที่ยวรูปแบบน้ีคูแตงงานจะเดนิทาง
โดยรถ (ผูหญิงที่อายุครรภเกิน 36 สัปดาห แพทยไมแนะนําใหเดินทางโดยเครื่องบิน) ไปเที่ยวพัก
ผอนตามโรงแรมใกลๆ บาน โรงแรม เชน Miraval Resort & Spa ในรัฐแอริโซนาและ Peter Island Resort 
ที่ British Virgin Islands เสนอรายการพิเศษตางๆ เชน สปาบําบัดสําหรับ “วาที่คุณแม” คอรสเตรียม
ตัวเปน พอ-แม เมนูพิเศษสําหรับ “วาที่คุณแม” เปนตน 

รายการพิเศษสําหรับกลุมวัยรุน 

 ในสหรฐัฯ ผูปกครองที่ตองการจัดงานฉลองวนัเกิดใหกับลกูไดสนุกสนานกบัเพือ่นๆ โดย
ใหคางคืนตามโรงแรม มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากลกูและเพื่อนๆ จะไดใชสระวายน้ําและหองเลน
เกมสของโรงแรมโดยที่ผูปกครองไมตองเก็บลางทําความสะอาดในภายหลัง จากแนวโนมดังกลาว 
โรงแรมหลายแหงเริ่มเสนอรายการ “ฉลองวันเกิดสุดพิเศษ” สําหรับกลุมวัยรุน เชน Hyatt Resorts 
เสนอรายการ “Hyatteen Suite 16” สําหรับงานฉลองวันเกิดครบ 16 ปของเด็กหญิง รายการน้ี
ประกอบดวยหองสูท 2 หองนอน รถลีมูซีนรับ-สง อาหารคํ่ามื้อพิเศษในหองนอนและกิจกรรมสปา
เพิ่มพิเศษอีกดวย 

รายการทองเที่ยวสําหรับ “ปูยาตายาย”  

    
 
 กลุมผูสูงอายุที่เปน “ปูยาตายาย” มีแนวโนมที่จะตองการรายการทองเที่ยวทีห่ลากหลาย
มากขึ้นรวมทั้งมีแนวโนมที่จะออกทองเที่ยวกับหลานๆ แทนการน่ังจับเจาอยูกับบาน ซึ่งการที่ “ปูยา
ตายาย” ที่มีเงินเหลือเฟอและสุขภาพดีกลุมนี้ ออกทองเที่ยวกับหลานๆ เพื่อสรางความผูกพันกัน 
เรียกการทองเที่ยวแบบน้ีวา “Grand Travel” ธุรกิจทองเที่ยวที่จัดรายการทองเทีย่วสําหรบัสวนตลาด
น้ีอยู เชน Grand travel เปนบริษัทนําเที่ยวระดับหรูหรา ที่จัดการทองเที่ยวทั้งในสหรัฐฯและตาง
ประเทศ Elderhostel เปนอีกบริษัทหน่ึงที่เปนผูเชี่ยวชาญจัดการทองเที่ยวรูปแบบน้ีแต Elderhostel จะ
นําเสนอรายการทองเทีย่วใหเลือกไดในหลายระดับราคา 
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รูปแบบการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับแตละชวงชีวิต 
 ยูโรมอนิเตอรคาดการณไววาตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐฯ จะถูกแบงออกเปนสวนยอยลง
ไปเรื่อยๆ จนผลที่สุดแลวจะถูกแบงตามวัตถุประสงคและชวงชีวิตของคน ซ่ึงธุรกิจทองเที่ยวจะถูก
บังคับโดยทางออมใหทําความเขาใจกับความสนใจ ความตองการที่แปรเปลี่ยนไปตามแตละชวงชีวิต 
เพื่อใหสามารถสรางสรรคสินคาและบริการที่แตกตางตรงตามพฤติกรรมและรสนิยมของสวนตลาด
ยอยได 

ตลาด “เฉพาะกลุม” ที่นาติดตาม: โอกาสพิเศษของชวงชีวิต 

 ยูโรมอนิเตอรแนะนําใหธุรกิจทองเที่ยวจับตามองสวนตลาดยอยที่เกิดขึ้นตามการแบง
ชวงชีวิต ไดแก  

- ชวงพักผอนหลังจบการศึกษา : บัณฑิตใหมบางคนจะเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ
กอนเริ่มทํางานเพื่อสงทายชีวิตนักศึกษาโดยใชเงินจากคาจางลวงหนา (Signing bonus)  

- ชวงเปลี่ยนอาชีพ: คนในชวงวัยทํางานอายุประมาณ 20 และ 30 ป ในปจจบุนัมแีนวโนมที่
จะหยุดการทํางานช่ัวคราวเพื่อออกทองเที่ยวสํารวจโลก 

- ชวงเกษียณอายุ: ผูเกษียณอายุใหมๆ มักจะเริ่มตนชีวิตหลังเกษียณดวยการออกทอง
เที่ยวระยะยาวแบบที่เขาไมสามารถจะทําไดในระหวางชวงชีวิตวัยทํางานเปน “trip of a 
lifetime” 

- ชวงหยุดพักผอนเพื่อฉลองวันเกิดสุดพิเศษหรือวันครบรอบที่นาจดจําอ่ืนๆ 

- ชวงฉลองสําเร็จปริญญาตรี: Las Vegas เปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมสําหรบัการจดังาน
ฉลองในโอกาสแบบนี ้แตแหลงทองเที่ยวอื่นๆ เชน เม็กซิโก แคริบเบียน มีแนวโนมที่จะได
รับความนิยมเชนกัน  

อนาคตอันสดใสของธุรกิจทองเที่ยว 

 บริษัทที่เสนอขายสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่ใหบริการสําหรับสวนตลาดยอย
แตละสวนในปจจุบันยังมีคอนขางนอยในสหรัฐฯ สวนใหญจะเปนบริษัทที่จบัตลาดเฉพาะกลุมจงึทาํให
สินคาและบริการเหลาน้ีหายากและขายอยูในวงจํากัด ดวยเหตุนี้นักทองเที่ยวหลายๆ คนจึงรูสึกวา
วิธีการเดียวที่พวกเขาจะสามารถหารายการทองเที่ยวไดตรงกับที่ใจตองการคือ การใชอินเตอรเน็ต 
คนหาสินคาและบริการจากเว็บไซตตางๆ แทนที่จะไปสอบถามจากบริษัทนําเที่ยวที่มีอยู 

 ดังน้ัน จึงเปนโอกาสทองที่เปดกวางใหบริษัทนําเที่ยวทั่วไปที่จะปรับตัวเขานําเสนอสินคา
และบริการที่จัดอยางสอดคลองกับความตองการเฉพาะของนักทองเที่ยวแตละคน 

บริการเฉพาะบุคคล 

 ยูโรมอนิเตอรเช่ือวาหากบริษัทนําเที่ยวมีการนําเสนอขายสินคาและบริการสําหรับตลาด
เฉพาะกลุมอยางกวางขวางและหาซื้อไดงายแลวนักทองเที่ยวจะยินดีเปนอยางยิ่งที่จะหันมาใชบริการ
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ของบริษัทนําเที่ยว เน่ืองจากประหยัดเวลาและสะดวกกวาการจองรายการทองเทีย่วผานอินเตอรเน็ต
ที่ตองคนหารายการที่ตองการจากหลายเว็บไซต บริษัทนําเที่ยวสามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมพเิศษทีนั่ก
ทองเที่ยวไมเคยทําหรือเพิ่มปริมาณพิเศษเขาไปในรายการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวที่
ตองการความรูสึกแตกตางจาการสัมผัสประสบการณพิเศษๆ ไดอีกดวย 

     

 บริษัทนําเที่ยวที่ขายรายการทองเที่ยวรูปแบบเฉพาะอยูแลว เชน แบบโรแมนติก แบบ
ผจญภัยแตยังเปนรูปแบบที่กวางมาก และไมไดจํากัดรูปแบบใหเหมาะสมสอดคลองกับชวงชีวิตของ
คน จากการวิจัยยูโรมอนิเตอรจึงเสนอใหบริษัทนําเที่ยวที่ขายรายการทองเที่ยวผานอินเตอรเน็ต 
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสินคาและบริการใหมีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น 

 Triphub.com เว็บไซตของบริษัทนําเที่ยวที่ใหบริการวางแผนและจดัการเดนิทางสําหรบันัก
ทองเที่ยวที่เปนหมูคณะควรจะปรับการใหบริการโดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนทองเที่ยว
ตามลักษณะเฉพาะของนักทองเที่ยวแตละกลุม 
 Yahoo.com เปนตวัอยางของเว็บไซตที่ไดพัฒนาบริการตามแนวโนมของตลาดเฉพาะกลุม
เปนอยางดี โปรแกรม “วางแผนทองเที่ยว” ของ Yahoo.com มีคุณสมบัติพิเศษ คือใหผูใชโปรแกรม
สามารถดู “แผนทองเที่ยว” ของคนอื่น คัดลอก แลวจองโรงแรมและจัดกิจกรรมตามแบบนักทอง
เที่ยวคนอื่นได เว็บไซตอ่ืนที่มีโปรแกรมแบบน้ี เชน Tipadvisor.com และ Igougo.com คุณสมบัตพิเิศษดงั
กลาวน้ีเปนคุณสมบัติที่บริษัทนําเที่ยวในรูปแบบเกาไมมี แตอยางไรก็ตามบริษัทนําเที่ยวแบบเกา
สามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ไดโดยอาศัยความเปนผูเชี่ยวชาญในตัวสินคาและบริการที่ประทับใจลูกคา
น้ันเอง 

 ยูโรมอนิเตอรคาดการณวาในอนาคตตลาดสหรัฐฯ จะเต็มไปดวยสินคาและบริการทางการ
ทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะสอดคลองกับเพศ วัย และชวงชีวิตของคน สิ่งสําคัญที่สุดที่ธุรกิจทอง
เที่ยวจะใชเพื่อดึงเอาความภักดีจากลูกคามาไวกับบริษัทตนได คือ การชวยสรางความทรงจําสุด
พิเศษที่ตราตรึงไมรูลืมใหกับโอกาสพิเศษในแตละชวงชีวิตของลูกคานั่นเอง 
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GAMING TOURISM – GOODBYE VEGAS, HELLO MACAU 

 เอเชียเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับตลาดนักพนันที่เติบ
โตรวดเร็วที่สุดในโลก จากแรงหนนุของการขยายตวัของคาสิโนใน
มาเกา มาเลเซียและเกาหลีใต การออกกฎหมายอนุญาตให
ประกอบธุรกิจการพนันไดในสิงคโปร นอกจากน้ี เอเชียยังไดรับ
ประโยชนจากการที่ผูคนเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอการเลนพนัน จาก
เดิมที่คนมองวาการเลนพนันเปนกิจกรรมของผูชายและชนช้ัน
กลาง ปจจุบันการเลนพนันไดรับการยอมรับใหเปนกีฬาบันเทิง
สําหรบัทุกคน ดังน้ัน ธุรกิจการพนันในปจจุบันจึงเปนธุรกจิขนาด
ใหญสําหรับเอเชีย และ ยูโรมอนิเตอรคาดวาธุรกิจนี้จะเปนแรง
ผลกัดันที่แข็งแกรงที่สุดสาํหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวของเอเชยี
ในชวงระยะเวลา 5 ปจากน้ีเปนตนไป 
 ปจจุบัน คาสิโนยังคงเปนธุรกิจที่ผิดกฎหมายของจีน ฮองกง อินโดนีเซีย ไทย และไตหวัน 
อยางไรก็ตาม ทุกประเทศที่กลาวมากลับยังมีภาพของธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายและยังเปนตลาด
หลักของธุรกิจการพนันของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันรวมไปถึงมาเกาดวย 

 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอ่ืนๆ ที่เปนแรงหนุนใหธุรกิจการพนันขยายตัวมากขึ้นอกี ไดแก 
การที่สิงคโปรยกเลิกการหามประกอบธุรกิจคาสิโน เชนเดียวกับในญี่ปุน ไตหวัน และไทยที่รัฐบาล
กําลังพิจารณาที่จะยกเลิกกฎหมายหามประกอบธุรกิจคาสิโน นั่นหมายถึง เอเชียจะเปนคูแขงที่นา
กลัวของ Las Vegas ในฐานะ “ศูนยกลางคาสิโนของโลก” แหงใหม 

Macau hits the jackpot 
 ในชวง 2 ปที่ผานมา มาเกายักษใหญของตลาดคาสิโนในภูมิภาคเอเชีย มีคาสิโนที่เปดใหม
ถึง 26 แหง รวมถึง Sands, Wynn and Grand Waldo คาสิโนระดับหรูอีกแหงดวย สําหรับในอีก 5 ป
ตอจากน้ีคาสิโนที่มีกําหนดจะเปดดําเนินการมีอีกหลายแหง เชน the Crown, Galaxy World, MGM 
Grand และ Venetian Crown ทําใหมาเกาเขาใกลการเปน Las Vegas แหงใหมเขาไปทุกขณะ จากการ
คาดการณของ Morgan Stanley and The Nevada Gaming Control Board ในป 2006 มาเกาสามารถ
ชวงชิงตําแหนงจาวแหงตลาดคาสิโนโลกแทน Las Vegas และทํารายไดจากธุรกิจคาสิโนสูงถึง 7 พัน
ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 มาเลเซียยังคงรักษาลูกคานกัพนันไวได  
 ปจจุบันธุรกิจคาสิโนของมาเลเซียซ่ึงเปนผูบุกเบิกธุรกิจคาสิโนของภมูภิาคเอเชีย และเปนที่
ตั้งคาสิโนที่อาจเรียกไดวามีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาค Casino de Genting Highlands กําลงัอยูในระยะ
อ่ิมตัวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ลูกคาของคาสิโนในมาเลเซียเปนลูกคาตางชาติกลุมเดิมๆ โดยเฉพาะ

ภูมิภาคเอเชียภูมิภาคเอเชียภูมิภาคเอเชีย   
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อยางยิ่งชาวสิงคโปรที่มาใชจายเงินในคาสิโนของมาเลเซียสูงถึง 1.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
2005 เกาหลีใตเปนอีกหน่ึงในประเทศที่มีสวนแบงขนาดใหญในตลาดคาสิโน เนื่องจากคาสิโนใน
เกาหลีใตมีจํานวนมากถึง 14 แหง แตเกือบทั้งหมดเปดบริการสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ มีเพียง 
1 แหง ที่เปดใหชาวเกาหลีเขาไปใชบริการได 

สิงคโปรเจามือรายใหญ 

 รัฐบาลของสิงคโปรที่ดําเนินนโยบายอนุรักษ
นิยมมาโดยตลอดไดยกเลิกกฎหมายหามประกอบธุรกิจ
คาสิโนที่บังคับใชมานาน 40 ป ดวยมีเปาหมายที่จะเขาชวง
ชิงสวนแบงในตลาดคาสิโนของโลก คาสิโนแหงแรกของสิงค
โปรที่จ ะมีกําหนดเปดทําการในป  2009 คือ  Las Vegas 
Sands ที่ Marina Bay คาดวาจะสรางรายไดในปแรกที่เปดถึง 
2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ คาสิโนแหงที่ 2 จะถูกสรางขึ้นที่ 
Sentosa เกาะเล็กๆ ที่เปนที่ตั้งของสวนสนุกและสนามกอลฟที่มีช่ือเสียง รัฐบาลสิงคโปรตั้งเปาหมาย
ไววาเมื่อคาสิโนทั้ง 2 แหง เปดดําเนินการแลวรายไดจากการทองเที่ยวของประเทศจะเพิ่มเปน 3 เทา 
ของปจจุบันหรือเพิ่มเปน 19,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มเปน 2 
เทา หรือเพิ่มเปน 17 ลานคน ภายในป 2015 

ญี่ปุน ไตหวัน และไทย เปาหมายในใจนักธุรกิจคาสิโน 

 นักลงทุนธุรกิจคาสิโนใหความสนใจที่จะลงทุนในญี่ปุน ไตหวัน และไทย เน่ืองจากรัฐบาล
ของประเทศเหลาน้ีกําลังพิจารณาที่จะยกเลิกการหามประกอบธุรกิจคาสิโน Pricewaterhouse Coopers 
คาดวาหากเหตุการณน้ีเกิดขึ้น รายไดของธุรกิจคาสิโนในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มขึ้น 246 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเพิ่มเปน 23,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2010 

การขยายตัวของธุรกิจสายการบินอีกหนึ่งปจจัยเสริม 

 การเพิ่มจํานวนของสายการบินที่บินเขาเอเชียจะทําใหนักทองเที่ยวจากตลาดอังกฤษและ
สหรฐัฯ ที่เปนตลาดขนาดใหญของธรุกิจคาสิโน สามารถเดินทางเขามาเอเชียไดงายขึน้ ยโูรมอนิเตอร 
คาดวาธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําที่กําลังเติบโตอยางมากในเอเชียจะเปนปจจัยเสริมใหอัตราการเติบ
โตของกลุมนักทองเที่ยวคาสิโนเพิ่มขึ้นระหวางป 2006-2008 สายการบินที่เปนดาวรุงของอุตสาห
กรรมสายการบินตนทุนต่ําในเอเชียที่มีเที่ยวบินเขามาเกา คือ Air Asia และ Tiger Airways และอีกสาย
การบินหน่ึงที่เพ่ิงจะเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2006 คือ Viva Macau นอกจากน้ีสายการบิน
ตนทุนต่ําที่บินระยะไกลสายแรกที่บินจาก โคโลญ, เบอรลิน, มิลาน, ลอนดอน เมืองศูนยกลางของภูมิ
ภาคยุโรปและ ชิคาโก โอคแลนด ในภูมิภาคอเมริกา มายังเอเชียคือ Hong Kong Oasis ยังจะเปนแรง
เสริมใหนักทองเที่ยวกลุมคาสิโนในเอเชียเพิ่มขึ้นดวย 
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คาสิโน ธุรกิจที่อยูบนความเส่ียง 

       
 การขยายตัวของธุรกิจคาสิโนน้ันมีผลดีในการสรางรายไดใหกับประเทศโดยรวม แต
อยางไรก็ตามการขยายตัวน้ียังมีความเสี่ยงตามติดมาดวย ดังเชนสถานการณที่มาเกากําลังเผชิญ
อยูในปจจุบัน ถึงแมวามาเกาจะเปนศูนยกลางการทองเที่ยวคาสิโนของภูมิภาคที่มีนักทองเที่ยวไป
เยือนมากมาย แตจํานวนคาสิโนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําใหการแขงขันระหวางผูประกอบการมีสูง
มาก ทําใหคาสิโนหลายแหงกําลังอยูในสภาวะลมละลาย เชน VIP Betting Hall ของ Stanley Ho ผูบุก
เบิกธุรกิจคาสโินของมาเกา กําลงัเผชญิอยู นอกจากน้ีผูประกอบธุรกิจคาสิโนดัง้เดมิยงักลวัอกีวาการ
เปดตัวของคาสิโนใหมๆ หลายแหงในอีก 2-3 ปขางหนา จะทําใหรายไดของเขาลดลงหากจํานวนนัก
ทองเที่ยวไมเพิ่มขึ้นตามที่คาดหมายเอาไว 

 รัฐบาลมาเกาตระหนักดีถึงความวิตกกังวลของผูประกอบการธุรกจิคาสิโน ดงัน้ันรฐับาล
จึงออกประกาศวาปน้ีจะไมออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาสิโนใหธุรกจิรายใดอีกแลว เชนเดยีวกบัรฐั
บาลสิงคโปรไดประกาศงดออกใบอนุญาตเปดคาสิโนหลังจากออกใบอนุญาตใหคาสิโนทั้ง 2 แหงที่ได
กลาวถึงไปแลว เน่ืองจากเห็นแนวโนมวาการแขงขันของธุรกิจน้ีจะสูงขึ้นหากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
หันมาดําเนินธุรกิจน้ีในอนาคต 

ที่เที่ยวของนักพนัน 

 ยูโรมอนิเตอรคาดวาในระยะยาวมาเกาจะดึงดดูนักทองเทีย่ว
คาสิโนจากตลาดจนีและตลาดเอเชียเหนอือ่ืนๆ ในขณะที่สงิคโปรจะดงึดดู
นักทองเที่ยวกลุมน้ีจากตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต และถาญี่ปุนผอน
คลายกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจคาสิโนแลว ธุรกิจคาสิโนของญี่ปุนจะ
ขยายตัวจากตลาดนักทองเที่ยวในประเทศมากที่สุด เน่ืองจากธุรกิจปา
จิงโกะของญี่ปุนไดรับความนิยมสูงอยูแลว เชนเดยีวกบัญีปุ่นหากไตหวนั
ยกเลิกการหามเปดธุรกิจคาสิโน ไตหวันจะดึงดูดนักทองเที่ยวกลุม
คาสิโนจากฮองกงและจีน สําหรับประเทศไทยที่รักษาตําแหนงผูนําของ
แหลงทองเที่ยวสําหรับตลาดระยะไกลอยูแลวน้ัน หากรัฐบาลอนุญาตให
เปดธุรกิจคาสิโนไดอยางถูกกฎหมาย ไทยจะไดรับนักทองเที่ยวกลุมคาสิโนจากยุโรปและอเมริกาเพิ่ม
ขึ้น 
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ปญหาที่มาพรอมคาสิโน 

 ปญหาใหญที่ประเทศรับตลาดนักทองเที่ยวกลุมคาสิโนกําลังเผชิญอยูคือ ความเส่ียงทีจ่ะ
ไดรับนักทองเที่ยว “คุณภาพต่ํา” แลวปญหาที่อาจจะตามมาคือ การกระทําผิดกฎหมายและอาชญา
กรรมที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ด ีปญหาดังกลาวมีความเปนไปไดที่จะเกิดกับมาเกามากที่สุด เน่ืองจากราย
ไดของมาเกาขึ้นอยูกับธุรกิจคาสิโน (70% ของรายไดทั้งหมดของมาเกาในชวง 8 เดอืนของป 2006 
มาจากภาษีธุรกิจคาสิโน) โดยรัฐบาลไมพยายามที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทอ่ืนๆ เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ ทั้งๆ ที่องคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (UN WTO) ได
ประกาศใหมาเกาเปนมรดกโลกอีกแหงหนึ่งก็ตาม 
 

    
 
 สําหรับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย รวมไปถึงสิงคโปร และเกาหลีใตน้ัน ตางมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดปญหาดังกลาวนอยกวามาเกา เน่ืองจากประเทศดังกลาวมิไดพึ่งพิงแตการขายสินคาประเภท
คาสิโนแตเพียงอยางเดียว แตยังพัฒนาและเสนอขายสินคาประเภทอ่ืนๆ ใหกับตลาดนักทองเที่ยว
กลุมตางๆ ดวย ดังน้ันทั้ง 2 ประเทศน้ีจึงเปนผูนําในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของเอเชียและไดรับผล
ประโยชนจากการขยายตัวของตลาดคาสิโนอยางเต็มที่ดวย 

โปรดติดตามแนวโนมอุตสาหกรรมทองเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปไดใน
ฉบับหนา 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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รายงานผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและการรายงานผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและการ
ศึกษาเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติม  จากงานวิชาการและการสงเสริมการขายของบริษัทนําจากงานวิชาการและการสงเสริมการขายของบริษัทนํา

เท่ียว เท่ียว VVoolluunnttoouurriissmm  ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ  

วัชรี ชูรักษา1 

1. ความเปนมา  
 Voluntourism ในประเทศไทย  

 กิจกรรม Volunteer ในประเทศไทยเกิดขึ้นมาเปนเวลานานแลว มาจากการที่องคกร
พัฒนาเอกชนรับชาวตางประเทศเขามาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหกับทองถิ่น เมื่อเสร็จภารกิจอาสา
สมัครชาวตางประเทศก็จะดินทางทองเที่ยวเอง จึงเปนลักษณะ volunteer + self-travel ไมเปนลักษณะ 
volunteer +package tour คําวา Voluntourism ไดรับการเผยแพรและความสนใจมากขึ้น หลังจากเหตุ
การณธรณีพิบัติภัยสึนาม ิโดยในเดือนมกราคม 
2548 ไดมีการจัดตั้งศูนยอาสาสมัคร  “The 
Tsunami Volunteer Center” ขึ้นในเขาหลกั จ.พงังา 
ซ่ึงมีอาสาสมัครจากนานาชาติจาก 51 ประเทศ
ทั่วโลก จํานวน 3,500 คน อายุระหวาง 19 – 
67 ป เขามาเพื่อสรางบาน สอนภาษาอังกฤษ ตอ
เรือ ในขณะที่เกาะพีพี จ.กระบ่ี ไดมีการจัดตั้ง The 
Phi Phi Dive Camp มี อ าส าสมั ค รน าน าช าติ 
จํานวน 4,000 คน เขามาเพื่อขนขยะและสิ่งปรัก
หักพังออกจากเกาะพีพี จํานวน 290 ตัน 

 จากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน พบวาบริษัทนําเที่ยวที่ดําเนินการจัด Package tour ใน
ลักษณะนําเยาวชน / นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวเชิงศึกษาและทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนในทองถ่ิน (Educational Tourism & Voluntourism) มี 2 บริษัท คือ Track of the Tiger จ.เชียงใหม 
เริ่มดําเนินการในป 2533 และ North by North East Tours จ.นครพนม ขณะน้ียังไมมีขอมูลบริษัทนํา
เที่ยว/องคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินการ Voluntourism ซ่ึงจําเปนตองจัดเก็บรวบรวมตอไป 

2. คําจํากัดความ Voluntourism 
 United Nations World Tourism Organization (UNWTO) and George Washington 
University’s International Institute of Tourism Studies (IITS) ไดรวมกันจัดทําเว็บไซต “DANTEI” เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลการศึกษาทางการทองเที่ยวระหวางองคกรทีเ่กีย่วของจากประเทศ

                                                        
1

 พนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 6 กองสงเสริมแหลงทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งไดจัดทําเว็บไซต Voluntourism และ Voluntourism Forum ขึ้นโดยเริ่มในป 2000 และ
ไดกําหนดคํานิยามของ Voluntoursim ไวดังน้ี 
 “Voluntoursim is the integrated combination of voluntary service to a destination with the 
traditional elements of travel and tourism - arts, culture, geography, history and recreation - while in the 
destination” 
 อาจแปลเปนภาษาไทยได ดังน้ี  “ Voluntourism เปนการผสมผสานระหวางการใหบรกิาร
ในรูปอาสาสมัครและการเดินทางทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ อาทิ ดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร ประวัติ
ศาสตรและนันทนาการในแหลงทองเที่ยว” 
 คําวา “Voluntoursim” อาจแปลเปนภาษาไทยได ดังน้ี “การเดินทางทองเที่ยวเพื่อบําเพ็ญ
ประโยชน” 
 

3. รูปแบบของสินคาการทองเท่ียว Voluntourism 

 จากการสํารวจสินคาการทอง เที่ ยว  Voluntourism ของบริษัท  Track of the Tiger  
จ.เชียงใหมและรวบรวมขอมูลจากการสงเสริมการขายของบริษัทนําเที่ยว Voluntourism 2-3 บริษัท
ในไทยพบวามีลักษณะดังนี้ 
 

    
 

 3.1 สินคาการทองเที่ยว 

- จะมีลกัษณะผสมผสานระหวางการทองเที่ยวในรูปแบบความสนใจพิเศษกบัการทาํกจิกรรม
บําเพ็ญประโยชนในพื้นที่ทองเที่ยวที่ไดไปเยี่ยมเยือน การทองเที่ยวความสนใจพิเศษ อาทิ 
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม การศึกษาดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เกษตร การสรางการทาํงาน
เ ป น ที ม  (Ecotourism / Educational Tourism / Culture / Geography / History / 
Agrotourism / Team Building) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (Voluntary activities) อาทิ การ
ปลูกปา การสอนภาษาอังกฤษ การสรางโรงเรียน การสรางฝายแมว การทําเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ ตัวอยางโปรแกรม ดังเอกสารแนบ 

- การจัดทํารายการนําเที่ยว Voluntourism จะเปนลักษณะ Tailor – made ตามความตองการ
ของลูกคากลุมตาง ๆ 
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3.2 กลุมลูกคา  

 ได แก  กลุ ม  Individuals / families / voluntourists with special skills / Gap year students / 
School groups / Universities / Small group tours / Corporate Clients (Team Building and Community 
Service) / high – end 

 3.3 ราคาคาบริการ 

- บริษัทจะคิดคาบริการกับนักทองเที่ยว Vountourists ไดแก คาที่พัก คาอาหาร คารถรับสง 
คาฝกอบรมพนักงาน คารักษาพยาบาล คาประกันสุขภาพเดินทาง คาบริหารจัดการ
โครงการ และจะช้ีแจงรายละเอียดคาใชจายแตละรายการอยางชัดเจน 

- เมื่อพิจารณาราคาเปรียบเทียบคาบริการ / คน / วัน กับ
บริษัทที่ดําเนินการ Voluntourism ในประเทศอเมริกาและ
อังกฤษ และบริษัทในประเทศไทยพบวา คาบริการของ
บริษัทในไทยมีราคาถูกกวามาก 

- เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการทองเที่ยว พบวา รายได
เฉลี่ยการทองเที่ยวในภาพรวมตอคนตอวันในป 2547 
(4,057.85 บาท/ คน/ วัน) สูงกวารายไดตอคนตอวันของ
คาบริการ Voluntourism (2,003 บาท/ คน/ วัน) อยางไรก็
ตาม ดวยนักทองเที่ยวกลุมน้ีจะพํานักอยูในไทยคอนขางยาว
นานตั้งแต 1 - 5 สัปดาห จึงทําใหมีรายไดรวมสูงกวาเมื่อ
เทียบกับระยะพํานักเฉลี่ยป 2547 หากมีระยะพํานักนานกวา 16 วันขึ้นไป (รายไดรวม = 
4,057.85 บาท x 8.13 วัน = 32,990 บาท) / (รายได Voluntourism = 2,003 x 16 วัน = 
32,048 บาท)  

 
ราคาคาบริการเปรียบเทียบระหวางคาบริการในประเทศไทยและในตางประเทศ 

 

องคกรที่ดําเนินการ 
Voluntourism (ตลาด
อเมริกาและอังกฤษ)  

ระยะเวลา 
คาบริการ 

 (ในตางประเทศ)  

คาบริการของ 
บริษัท Track of the Tiger 

 (ในประเทศไทย)  
Cross Cultural Solutions 2 สัปดาห 

 (14 วัน)  
US$ 2,389 (90,782 บาท)  
6,484 บาท / คน / วัน 

US$ 738 (28,044 บาท)  
2,003 บาท / คน / วัน 

Alliance Group Abroad 4 สัปดาห 
 (28 วัน)  

US$ 2,050 (77,900 บาท)  
2,782 บาท / คน / วัน 

US$ 1,476 (56,088 บาท)  
2,003 บาท / คน / วัน 

Global Citizens Network 2 ½ สัปดาห 
 (17 วัน)  

US$ 1,950 (74,100 บาท)  
4,358 บาท / คน / วัน 

US$ 864 (32,832 บาท)  
1,931 บาท / คน / วัน 

Youth Challenge International 5 สัปดาห 
 (35 วัน)  

US$ 2,900 (110,200 บาท)  
3,148 บาท / คน / วัน 

US$ 1,728 (65,664 บาท)  
1,876 บาท / คน / วัน 

i to i 1 สัปดาห 
 (7 วัน)  

US$ 1,128.87 (42,897 บาท)  
6,128 บาท / คน / วัน 

US$ 338 (12,844 บาท)  
1,835 บาท / คน / วัน 

หมายเหต:ุ 1 US$ = 38 บาท 
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 3.4 การสงเสริมการตลาดของบริษัทนําเที่ยว 

- ทําตลาดตรงกับ International Schools ในประเทศเปาหมาย ที่มีการเรียน Community 
Service ในหลักสูตร / นักเรียน นักศึกษาในชวง Gap year ที่จบการศึกษาและกอนเริ่ม
ทํางานและ ที่ตองการหาประสบการณ และบริษัท Corporate ที่ตองการจัดทํากิจกรรม
ประเภท Team Building ดวย  

- ทําตลาดผานเว็บไซต 

4. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  

 4.1 จุดแข็ง 

  4.1.1 เปนรูปแบบการทองเที่ยวใหมที่สรางสรรค (Innovative Tourism Product) เช่ือมโยงระหวาง
สินคาทองเที่ยวหลักและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนที่นักทองเที่ยวเดินทางเขาไปเยี่ยมเยือน (Tourism 
และ Volunteer) เพิ่มความหลากหลายของสินคาการทองเที่ยวและเพิ่มกลุมเปาหมายทางการตลาด 
(Market Segmentation)  

  4.1.2 เปนสินคาการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวทํากิจ
กรรมอันกอใหเกิดประโยชนกับชุมชนทองถิ่นโดยตรง ในการ
พัฒนาบริการสาธารณะตาง ๆ อาทิ การสอนภาษาอังกฤษ 
ปลูกตนไม สรางโรงเรียน หองนํ้า เลี้ยงเด็กกําพรา เปนตน 
  4.1.3 กอใหเกิดการกระจายรายไดจากนักทองเที่ยวไปสู
ประชาชนทองถ่ิน อาทิ คาบริการ อาหาร ที่พัก นําเที่ยว รถรับ
สง เปนตน 
  4.1.4 กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรม

และภาษาระหวางเจาของบานและ ผูมาเยี่ยมเยือน 

  ทั้งนี ้Voluntourism จะสรางผลกระทบเชิงบวก และกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบนอยที่
สุด หากมีการวางแผนพัฒนาสินคา และสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม 

 4.2 จุดออน 

  4.2.1 เปนสินคาการทองเที่ยวใหมของไทย ยังไมมีการศึกษาวิจัย ยังไมมีการกําหนดคํานิยาม
รูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสม อยางเปนทางการและอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  4.2.2 การขาดความรู ความเขาใจที่ชัดเจนในความหมายและรูปแบบสินคาและบริการทําให
ไมสามารถกําหนดแนวทางการสงเสริมสินคาประชาสัมพันธ สงเสริมการตลาดได อาจเปนสาเหตุให
สินคาการทองเที่ยว Voluntourism ไมสามารถขยายการเติบโต หรืออาจเติบโตไปในทิศทางที่ไมเหมาะสม 
รวมถึงกอใหเกิดปญหาตอการทองเที่ยวในภาพรวมในอนาคต 

  4.2.3 ปญหาที่เกิดขึ้น อาจไดแก 
- เกิดความไมชัดเจนวาองคกรพัฒนาเอกชน [Non – Government Organization (NGO) ] 

ที่รบับริจาคเงินและรับ Volunteer จากตางประเทศ โดยไมมีการนําเสนอกิจกรรมนําเที่ยว 
เปนการประกอบการ Voluntourism หรือไม 
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- ปจจุบันมีองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ดําเนินการรับ Volunteer ชาวตางประเทศ และนาํ
เที่ยวที่กอใหเกิดรายได จําเปนตองจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวหรือไม 

- เมื่อมีความตองการทางตลาดการทองเที่ยวจากตางประเทศในสินคาการทองเที่ยว 
Voluntourism ททท. จําเปนตองคัดสรรบริษัทนําเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงจะตองมี
คุณลักษณะในการคัดสรรที่เหมาะสมและไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของ 

 4.3 โอกาส 

  4.3.1 เปน Emerging Product ที่อยูในแนวโนมความสนใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวใน
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงสนใจ Activity – interest Based มากกวาการทองเที่ยวรูปแบบ Destination – based 

  4.3.2 ตลาดตางประเทศของ ททท. ใหความสนใจ โดยนําเสนอในการประชุมแผนตลาดป 
2006 ใหเปนสินคาใหมที่มีศักยภาพ (Potential / emerging tourism product และ Product development) 
ตลาดที่นําเสนอ ไดแก อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา ญี่ปุน สิงคโปร และ
มาเลเซีย ซ่ึงสอดคลองกับตลาดที่บริษัท Track of the Tiger ไดดําเนินการ
อยูสําหรับตลาดนักเรียน นักศึกษา โดยมีตลาดนอกเหนือจากที่กลาวมา
แลว คือ ฮองกง คูเวต อินโดนีเซียและแคนาดา 

  4.3.3 มีศักยภาพสูงสําหรับนักทองเที่ยวกลุมเยาวชน (Youth) 
ดวยบางประเทศจะมีหลักสูตร Community service ในการเรียน ทางโรง
เรียนจึงตองจัดกิจกรรมในลักษณะ Volunteer ในการทศันศกึษา หรอืชวง 
gap year ของนักเรยีน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม ๆ ตองการหาประสบ
การณชีวิต นอกจากน้ี ยังมีศักยภาพสําหรับตลาดกลุมอื่น ๆ อาทิ กลุม 
Corporate / Family / high – end 

  4.3.4 ไดรับความสนใจจากองคกรในระดับนานาชาติและระดับประเทศ อาทิ  
- Voluntourism ไดรับการกลาวถึง ในงาน 5th PATA Annual Conference ณ พัทยา 

เมื่อเดือนเมษายน 2549 
- กรณี ศึ กษ า Voluntourism ของบริ ษั ท นํ า เที่ ย ว  North by North East Tours 

จ .นครพนม ไดรับการนําเสนอในหัวขอ “Voluntourism: Opportunities & Best 
Practices” ในการประชุม Hawaii Tourism Conference ณ เมืองฮาวาย เมื่อเดือน
กันยายน 2549 

- โครงการ “Voluntourists Without Borders Initiative; Thailand” ของบริษัทนําเที่ยว 
Track of the Tiger จ.เชียงใหม ไดรับรางวัล the 5th Skal International Ecotourism 
Award 2006 ณ พัทยา ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2549 

- ไดรับการเผยแพรในหนังสือพิมพ Bangkok Post ในคอลัมน Discovery Thailand 
Horizon เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 

- ไดรั บการ เผยแพร ใน  e-Magazine ในเว็ปไซต  ททท . News Room ใน หัวข อ 
Meaningful tourism : Educational Tourism and Voluntourism เ มื่ อ วั น ที่  23 
มิถุนายน 2549 

- ไดรับการ เผยแพร ในวารสาร  PATA Compass ในหัวขอ  The Emergence of 
Voluntourism เมื่อเดือนกันยายน 2549 
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 4.4 อุปสรรค 
  ดวยสินคาการทองเที่ยว Voluntourism ที่มีลักษณะการจัดรายการนําเที่ยวและกิจ
กรรมบําเพ็ญประโยชน (package tour + voluntary activity) นับเปนสินคาการทองเที่ยวรูปแบบใหม 
หากหนวยงานที่ เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (สพท.) และการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) จะไดมีการรวบรวมขอมูล มีการศึกษาวิจัยและการวางแผนในดานนโยบายดาน
การพัฒนาสินคา การประชาสัมพันธ และการสงเสรมิการตลาดที่ชัดเจน ก็นาจะเปนประโยชนตอการ
ขยายการเติบโตของสินคาการทองเที่ยว Voluntourism ซึ่งนับเปนสินคาการทองเที่ยวที่กอใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนทองถ่ินทั้งในดานสังคมสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจตอไปในอนาคต 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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เวธน  ฐิติวณิชภิวงศ1 

    

  
 

 ในงานสงเสริมการขายดานการทองเที่ยว World Travel Market (WTM) 2006 ซ่ึงจดัขึน้ที่
ศูนยประชุมและแสดงสินคา Excel กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ระหวางวันที่ 6 - 9
พฤศจิกายน 2549 มีการสัมมนาวิชาการในหัวขอที่นาสนใจ 5 เรื่องโดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 
 

เร่ืองที่ 1 Maximize your potential on the web update 2006  
 ปจจุบันไมวาจะเปนบริษัท  หนวยงานองคกรธุรกิจ ที่มีกิจกรรมปฏิสัมพันธกับบุคคล
ภายนอก จะมีการพัฒนาเว็บไซตของตัวเอง การพัฒนาเว็บไซตน้ันไมใชเรื่องยาก แตการทําใหขอมูล
ในเว็บไซตเขาถึงผูรับขอมูล/ผูใชงาน เปนเรื่องที่ยากและทาทายมากกวา เชนเดียวกับการที่องคกร
ธุรกิจตางๆจะเขาถึงลูกคา  จะตองมีกระบวนการในการทําใหเว็บไซตเขาถึงลูกคาในกลุมน้ัน 

 จากสถิติผูใชงานอินเตอรเน็ตที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุม ไมวาจะเปนกลุมอายุในชวงตางๆ / 
กลุมความสนใจพิเศษ (เกย / เลสเบียน) ทั้งจากประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาจะตองมี
บุคคลที่ใชงานอินเตอรเน็ต ซึ่งมีความตองการขอมูลขาวสารจากเว็บไซตของทาน  บุคคลเหลาน้ีจะ
สามารถหาขอมูลไดอยางไร ถาคนเหลาน้ันไมทราบแอดเดรสของเว็บไซตที่ตองการหาขอมูล คําตอบ
ที่งายและรวดเร็วที่สุดคือการใชระบบคนหาจาก Search engine  

 ปจจุบันในประเทศอังกฤษ Search engine ที่มีสวนแบงในตลาดมากที่สุดคือ Google ตาม
มาดวย Yahoo และ MSN ซ่ึงผูนําทั้ง 3 รายน้ีรวมกันมีสวนแบงในตลาดมากกวา 90% ดังน้ันการที่
จะทําใหเว็บไซตของทานสามารถติดอันดับสูงๆ เพื่อใหผูที่ใช search engine คนหาเว็บไซตของทานพบ
จึงเปนส่ิงที่ผูบริหารเว็บไซตจะตองคํานึงถึง ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินการที่นาสนใจดังน้ี 

1. การตั้งช่ือเว็บไซต  ผูบริหารเว็บไซตจะตองคํานึงถึงการตั้งช่ือเว็บไซตใหมีความหมายที่สอด
คลองกับรายละเอียดเนื้อหาในเว็บไซต รวมไปถึง Keyword ที่ตองการใหคนหา ตัวอยางเชน 
การนําขอมูลงาน wtm ที่จดัขึ้นใน กรุงลอนดอน ไปสรางเปนเว็บไซต ซึ่งในชือ่ของเวบ็ไซตน้ีจงึ

                                                
1
 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร 5 กลุมงานสารสนเทศการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 2 

ควรจะมี คําวา wtm และ ลอนดอน รวมอยูในชื่อเว็บไซต ซ่ึงจะทําให ได ช่ือเว็บไซต เปน 
www.wtmlondon.com ตามเว็บไซตช่ืองาน 

2. รายละเอียดเนื้อหาที่มีอยูภายในเว็บไซต ควรจะมีคําที่เปน Keyword ซ่ึงใชอยูในช่ือของเว็บไซต 
มีอยูในเน้ือหาของเว็บไซต ซ่ึงการเขียนเนื้อหาของเว็บไซตที่ดีนั้น จะตองเขียนใหเปนประโยคที่
มีความหมาย โดยใช keyword ประสมอยูในประโยคน้ันๆ เชน ในเว็บไซต ของงาน WTM 
2006 จะมีคําวา wtm และ London ประสมอยูในประโยคของเว็บไซต 

3. ปจจุ บันในเว็บไซต  Search engine ช้ันนําไมวาจะเป น 
Google, Yahoo, MSN จะมีสวนที่ ให เว็บไซตที่จายเงิน
สามารถนําเสนอช่ือเว็บไซตไดในตําแหนงแสดงผลที่ดี
ของเว็บไซตที่เปน search engine น้ัน ซ่ึงในบางครั้งการ
เปดเว็บไซตใหมการใชวิธีน้ีจะเปนสวนชวยใหสามารถขึ้นอันดับในการ search ปกติไดเร็วขึ้น 

4. การเช่ือมตอจากเว็บไซตอ่ืนๆ  ผูดูแลเว็บไซตควรพิจารณาความรวมมือกับผูใหบริการ
เว็บไซตอ่ืนๆในการทํา Link เพื่อเช่ือมตอเว็บไซตเขาหาซึ่งกันและกัน แตอยางไรก็ตามการ
พิจารณาการเช่ือมตอเว็บไซตควรที่จะเลือกเว็บไซตที่มีความเกี่ยวเนื่องและเปนเว็บไซตที่มี
จํานวนผูเขาชมสูง จะสงผลใหเว็บไซตของเรามีอันดับที่สูงขึ้น ในขณะที่ถามีการเช่ือมตอจาก
เว็บไซตของเราไปยังเว็บไซตที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หรือ เปนเรื่องการพนัน จะสงผลตอ
อันดับเว็บไซตของเราใหตกอันดับ 

5. ส่ิงสําคัญที่มีผลโดยตรงตออันดับใน Search engine คือจํานวนผูเขาชมเว็บไซต และ จํานวนผู
คลิกเขาเว็บไซตจาก search engine เน่ืองจากเปนตัวชี้วัดถึงความนิยม ของเวบ็ไซตใน keyword 
น้ันๆ search engine สามารถที่จะประเมินจํานวนผูเยี่ยมชมเว็บไซตเราไดดวยระบบภายในของ 
search engine เอง ซ่ึงเมื่อรวมเขากับขอมูลการคลิกเขาเว็บไซตผานทาง search engine แลว จะ
เปนการกําหนดอันดับของเว็บไซตได 

6. ผูบริหาร Search engine แตละรายยังมีวิธีอ่ืนๆในการจัดอันดับเว็บไซตของ search engine เอง 
และเงื่อนไขตางๆเหลาน้ีสามารถปรบัปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม และ จะไมมีการแจงใหผู
บริหารเว็บไซตไดรับทราบลวงหนา 

 

เร่ืองที่ 2   Get The Advertising Mix Right  

 การทําโฆษณาประชาสัมพันธในยุคปจจุบัน ผูบริหารงบประมาณในการโฆษณาและประชา
สัมพันธจะตองจัดสรรงบประมาณอยางไร ใหการทําโฆษณาประชาสัมพนัธมปีระสิทธภิาพสูงสดุ การ
นํางบประมาณมาลงสื่อโฆษณาออนไลนทั้งหมดเปนแนวทางที่ถูกตองหรือไม ?  ดังน้ันแลวควรจะจดั
สรรงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธใหเหมาะสมอยางไร ผูบริหารควรจะมีความรูดังตอไปน้ี 

 แมวาในปจจุบันจะมีประชากรของโลกอินเตอรเน็ตมากขึ้น ทําใหส่ือโฆษณาออนไลนเปน
ดาวรุงดวงใหมที่นาจับตา ในธุรกิจ Agency advertisement แตในความเปนจริงแลวการทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ Online จะมีผลลัพธที่ดีกวาการใชส่ือ Offline หรือไม ก็มีขอมูลจากหลายแหลงที่ขัด
แยงกันอยู ไมแนชัด แตสิ่งที่ผูบริหารงบประมาณในการทําประชาสัมพันธควรคํานึงถึงคือถาเรานํา
เอาขอดีของการทําโฆษณาแบบ Offline และ Online มาใชรวมกันจะมีผลเปนอยางไร 

http://www.wtmlondon.com
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 จากการศึกษาแตเดิม ผูบริโภคจะไดรับขอมูลขาวสารการโฆษณา จากส่ือ Offline ทั้ง TV 
หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ ซึ่งส่ือโฆษณาแบบ Offline น้ีมีขอดีคือการที่ผูบริโภคจะสามารถเกบ็ไว
ไดเสมือนกับเปนส่ิงของ ซึ่งในบางครั้งมีการจัดทําใหเปนของที่ระลึกเชน สามารถตัดกระดาษออกมา
เปนของประดับได 
 ในขณะที่การทําส่ือโฆษณาแบบ Online เปนการโฆษณาแบบที่สามารถเลือกเปาหมายลูก
คาไดมากวาแบบ Offline เพราะผูใชงานเว็บไซตจะเขาเว็บไซตเฉพาะกลุมความสนใจซ่ึงกําหนดโฆษณา
ใหเขากับกลุมผูใชงานเว็บไซตได หรือ การใชงาน search engine ที่มีการเลือกใช keyword เฉพาะ ก็จะ
แสดงโฆษณาที่มีความเกี่ยวเน่ืองกันได รวมถึงการทํา e-mail marketing ซึ่งจะมีผูใหบริการรายช่ือ e-
mail ตามกลุมตางๆของลูกคา 
 ดังน้ัน เพื่อใหการทําโฆษณาและประชาสัมพนัธมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด นักโฆษณาจึงไดเสนอแนวคิดในการทํา
การโฆษณาแบบผสมผสาน (mix advertisement) ระหวางส่ือ
โฆษณา Online และ Offline แตการกําหนดงบประมาณและ
วิธีการทําโฆษณาอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด มีขอ
คิดเห็นดังนี้ 

1. กําหนดเปาหมายการทําโฆษณาและประชาสัมพันธตามกลุมเปาหมายลูกคา ส่ิงที่นักโฆษณา
จะตองพิจารณาคือกลุมเปาหมายเปนกลุมคนที่ใชบริการส่ือ Online หรือ Offline เชนถากลุม
เปาหมายเปนกลุมอายุไมเกิน 35 ป จะเปนกลุมที่ใชส่ือ Online มากกวาส่ือ Offline  

2. การทําโฆษณาบนส่ือที่มีขอมูลไมขัดแยงกับโฆษณา หมายถึง การวางแผนทําโฆษณาบนส่ือที่
มีเน้ือหาสอดคลองกัน เชน ถาทานจะทําโฆษณาเกี่ยวกับรานอาหาร ก็ไมควรจะนําไปลงในส่ือ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร แตควรจะนําไปลงในส่ือที่เกี่ยวกับอาหาร หรือ การทองเที่ยว 

3. การทําโฆษณารวมกันทั้งแบบ Online และ Offline โดยกําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย
ที่ชัดเจน เพื่อเปนการตอกย้ํา brand ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เชนการทําโฆษณาขายตั๋วเครื่องบิน โดย
จัดทําโฆษณาทั้งแบบ Offline ในนิตยสารดานทองเที่ยว และ ทําโฆษณาแบบ Online ผาน 
Banner ในเว็บไซตดานการทองเที่ยว 

4. การติดตามการประเมินผลกอนการวางแผนการโฆษณาในครั้งตอไป  บางครั้งการทํา
โฆษณาที่มีการวางแผนไวแลวไมสามารถที่จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประเมิน
ผลสามารถนํามาใชในการปรับปรุงแกไขแผนงานในการทําโฆษณาในครั้งตอไป 

5. การโฆษณาผานส่ือ Online จะมีทั้งวิธีที่ใชเงินงบประมาณและวิธีที่ใชความรวมมือแบบแลก
เปลี่ยนการเชื่อมโยงเว็บไซต ซึ่งการใชทั้ง 2 วิธีรวมกัน จะเปนส่ิงที่สามารถสนับสนุนใหการ
โฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใชงบประมาณที่ลดลง 

6. การทํา Blog ในอินเตอรเน็ตเปนการทําโฆษณาออนไลนที่มีประสิทธิภาพ เพราะ ผูที่เขามาอาน
ขอมูลใน Blog จะใหความเช่ือถือมากกวาการทําโฆษณาออนไลนแบบปกติ 
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เร่ืองที่ 3 การสัมมนาเรื่อง The Future is Now! 

 เทคโนโลยียุคใหมในปจจุบันเปนสิ่งที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวตองใหความ
สนใจและติดตามแนวโนมความเปลี่ยนแปลง เพราะการนําเทคโนโลยีใหมๆมาประยุกตใชกับอุตสาห
กรรมทองเที่ยว เปนสิ่งที่ทาทาย สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาใชบริการไดจากการอํานวยความ
สะดวกสบายที่มากขึ้น 

       

   ในสวนของเทคโนโลยีเว็บไซตทั้ง RSS feeds, integrating tagging, bookmarks & blogs, using 
sound, animation, video & interactive maps เปนส่ิงที่ผูบริหารเว็บไซตดานทองเที่ยวตองใหความ
สําคัญ เพราะจะเปนการอํานวยความสะดวก สรางแรงดึงดูด ส่ิงที่สําคัญทีน่กัทองเที่ยวใหความสนใจ
คือ information ทั้งน้ีความสะดวกในการใช internet เพื่อหาขอมูลเปนเรื่องที่งายในประเทศกลุมยุโรป 
ซ่ึงเทคโนโลยีใหมๆของเว็บไซต เปนส่ิงที่ชวยใหนักทองเที่ยวเขาถึงขอมูลที่ตองการไดงายขึ้น   

 RSS feeds เปนเทคโนโลยีที่สงขอมูลจากเว็บไซตหน่ึงไปยังอีกเว็บไซตหน่ึง โดยมีการ
กําหนดรปูแบบที่ทําใหการแสดงผลขอมูลเปนไปตามเอกลักษณของเว็บไซต และ สามารถปรบัเปลีย่น
ขอมูลไดอยางอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ตนทาง ขอมูลที่สงผานจาก RSS feeds ก็จะถูก
เปลี่ยนที่ปลายทางดวย รูปแบบการแสดงผลประเภทขาว นิยมใชเทคโนโลยีประเภทน้ี 

 Integrating tagging เปนเทคนิคในการกําหนด tag ในเว็บไซตใหมีความเหมาะสมกับเน้ือหา
ของเว็บไซต เพื่อให search engine แสดงผลเว็บไซตในอันดับที่ดีขึ้น  

 Bookmarks & Blogs ในปจจุบันฟงกชันที่มีอยู ในเว็บ browser จะมีในสวนของการทํา 
Bookmarks อยู จึงมีการทําฟงกชันผานทางเว็บไซตใหผูเรียกดูเว็บไซตสามารถทํา Bookmarks แบบมี
สัญลักษณพิเศษเฉพาะเว็บไซตได ซึ่งผูใชงานสวนใหญในกรณีที่ไมไดคนหาเว็บไซตผานทาง search 
engine ก็มักจะเรียกดูเว็บไซต ผานทาง Bookmarks   ในสวนของ Blogs ซึ่งเปนสวนที่ผูใชงานเว็บไซต
นิยมเขาไปใชงาน เปนสวนที่ทําใหเว็บไซตมีลักษณะเปน Community จึงเปนการสรางความสมัพนัธและ
สรางความจงรักภักดีใหแกผูใชงานเว็บไซต ซึ่งเปนการเพิ่มจํานวนผูใชงานของเว็บไซตใหมากขึ้น 

 Sound, Animation, Video & interactive maps เปนส่ิงที่สรางความนาสนใจใหแกเว็บไซต ซึง่
เว็บไซตดานการทองเที่ยวควรที่จะพิจารณาใหมีเทคนิคเหลาน้ี ซึ่งเปนการเพิ่มเติมขอมูลใหนักทอง
เที่ยวสามารถรับขอมูลไดมากขึ้น แตการใชเทคนิคเหลาน้ีเหมาะสมเฉพาะผูใชงานที่มีอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงเทาน้ัน การใชเทคโนโลยีนี้แลวเปนผลใหเว็บไซตทํางานไดชาลง จะไมเปนผลดีตอเจาของ
เว็บไซต เพราะผูใชงานจะหมดความอดทนในการรอคอยขอมูล 

 ดังน้ัน รูปแบบของเว็บไซตในอนาคต ควรจะเปนเว็บไซตที่มีขอมูลครบถวน รวดเร็ว รวม
ถึงสามารถใหบริการขอมูลเหลาน้ีไปยังเว็บไซตอ่ืนๆอีกได 
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เรื่องที ่4 การสัมมนาเร่ือง Transportation and Travel Technology  
 อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีเรื่องที่เกี่ยวของกับการขนสงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในยุโรป ที่การเดินทางโดยใชเครื่องบินเปนที่นิยมอยางมาก  และ ผูเดินทางสวนใหญมักจะมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบ เน่ือง โดยมีกรณีตัวอยางที่สําคัญๆ ดังน้ี 

1. ในอุตสาหกรรมสายการบินตนทุนต่ํา การ
ทําราคาขายตั๋วโดยสารใหต่ําที่ สุดเพียง
อยางเดียวไมไดชวยสรางกําไรใหแกบริษัท  
ซ่ึงสายการบินตนทุนต่ําสวนใหญจะตอง
ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
ใหประหยัดคาใชจายในทุกขั้นตอน รวมถึง

การปรับปรุงระบบการขายตั๋วที่นอกจากจะขายตั๋วผานทางเว็บไซตอยางเดียวแลว ตอง
สามารถนําตั๋วไปทําเปน Package รวมกับโรงแรม และสามารถขายผานทางเว็บไซตอ่ืนๆได 

2. ระบบเครือขายทั้งแบบมีสายและไรสาย ภายในหนวยงาน เปนการสงผานขอมูลที่มีความจํา
เปนในการใชงานบริการใหแกผูใชงานและลกูคา ในตัวอยางน้ีขอนําเสนอการบริการลกูคาโดย
ใชเทคโนโลยีเครือขายของโรงแรมระดับ 5 ดาวในประเทศสหรัฐอเมริกาในเครอืแมนดารนิ ซึง่
มีสํานักงานใหญอยูที่ฮองกง     สําหรบัแขกที่เขามาพักกับทางโรงแรม จะมขีอมลูสวนตวัของ
ผูเขาพักในสวนของการ Check- in ซ่ึงหลังจากที่แขกเขามาพักครั้งแรกเจาหนาที่ของโรงแรม
จะเก็บขอมูลของผูเขาพักทั้งรูปรางหนาตา ความชื่นชอบในสิ่งตางๆ ความเปนอยูและการเขา
รับบริการตางๆของโรงแรมเปนขอมูลในฐานขอมูลลูกคาของโรงแรม ซึ่งลูกคาที่เขาพักเมื่อ
ผานจากการ Check-in แลว จอภาพ TV ภายในหองพักจะขึ้นขอความตอนรับ ชอง TV ที่ผู
เขาพักเปดจะถูกบันทึกไว เพื่อเขาอยูในระบบ Favorite ของ TV และ เมื่อผูเขาพักเดินออกมา
จากหองพัก พนักงานทุกคนจะสามารถทักทายชื่อ-สกุลจริงของผูเขาพักได  รวมถึงไมวาจะ
เปนอาหารและเครื่องปรุงที่รับประทาน ในครั้งแรก ในครั้งตอๆไป ผูเขาพักจะไดรับการเสนอ
การปรุงรสแบบเดิมเปนที่ตั้ง  จนกระทั่งลูกคาไดเดินทางออก (Check-out) ก็จะมีจดหมาย
ตอบขอบคุณกลับไปใหผานทาง e-mail รวมถึงโปรโมช่ันในการใชบริการในครั้งตอไปดวย 

3. ตัวอยางการใชเครือขายไรสายเพื่อชวยในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สนามบินในประเทศเนเธอรแลนด  ซึ่งมีการ
พัฒนาระบบขอมูลใหเรียกใชไดผานทางเครื่อง Pocket PC 
ในระบบไรสาย ซึ่งเจาหนาที่ของสนามบินสามารถเรียกดู
ขอมูลตางๆตามตองการ ในขณะที่ประจําอยูที่จุดตางๆ
ของสนามบินได ซึ่งทําใหการชวยเหลือผูโดยสารเปนไป
อยางรวดเร็ว   ลดระยะเวลาในการประสานงานกับกลุม
งานตางๆ โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใน Pocket Pc มีทั้งระบบติดตอผานระบบ Voice over IP, 
ระบบ Interactive Map, ระบบฐานขอมูลของการจราจรทางอากาศ   (เวลาเครื่องบิน เขา-
ออก)  

 จากตัวอยางทั้ง 3 ตัวอยางขางตน การนําเทคโนโลยีมาใชเปนการลงทุนที่มีคาใชจายสูง แต
ผลตอบรับก็สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา/ผูใชบริการไดดี ซ่ึงการลงทุนที่ใหผลตอบแทนทั้งใน
ดานของ Branding และ Loyalty ที่ดีเชนน้ี เปนการลงทุนที่ผูประกอบการควรใหความสนใจในการ
พิจารณานําไปประยุกตใชในกิจการของตนเอง 
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เรื่องที ่5 การสัมมนาเร่ือง Tourism Business Frontiers Forum: Looking into the Future 
of Tourism 

 การสัมมนาในเรื่องน้ีเปนการสัมมนาที่แบงเน้ือหายอยออกเปน 3 เรื่องดังน้ี 

1. e-tourism development เปนการพูดถึง การนําเทคโนโลยีสาร
สนเทศมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว  ในอดีตอุต
สาหกรรมทองเที่ยวใชการติดตอสงขอมูลผานทาง โทรศัพท 
และ โทรสาร และใช GDS เขามาชวยในการจองตั๋วเครื่องบิน
และที่พัก  ซ่ึงคาใชจายในการดําเนินงานมีคาใชจายที่สูง ไม
สอดคลองกับยุคสมัยปจจุบัน จึงไดมีการพัฒนาแนวทางการ
ใชระบบ IT และ อินเตอรเน็ตใหเขามาลดตนทุนในการดําเนิน
งาน อีกทั้งจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ต และ ขนาดของตลาด
ทองเที่ยวออนไลนในกลุมประเทศ EU ก็มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นใน
ทุกๆป ซ่ึงธุรกิจที่มีสัดสวนในตลาดทองเที่ยวออนไลนมากที่
สุดคือ ตั๋วเครื่องบิน ตามมาดวยโรงแรมที่พักและ package 
tour โดยสหราชอาณาจักรเปนประเทศที่มีขนาดตลาดออนไลน
ใหญที่สุด   ดังน้ัน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการทํา e-tourism จึงไมใชเรื่องใหม 
มีตัวอยางเชน โรงแรมในเครือของ Hiltonที่ไดเริ่มดําเนินการการจองโรงแรมผานทางระบบ
เว็บไซต ตั้งแตป 2002  ซ่ึงมียอดการจองผานเว็บไซตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทกุป จนถึงปจจบัุน โรง
แรมไดดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ทั้งระบบ e-Event ที่เปนระบบ
สําหรับการจองหองพักและจัดกิจกรรมเปนกลุม, Travel Agent Portal เปนระบบที่ให Travel 
Agent ใชในการติดตอขอขอมูลและการใหบริการตางๆ สําหรับ Travel Agent ซ่ึงจากตวัอยาง
ของโรงแรม Hilton น้ีจะเห็นไดวา ธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวจําเปนตองปรับตัวให
สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมๆในโลกอินเตอรเน็ตมากที่สุด เพื่ออํานวยความสะดวก
ทั้งลูกคา, Partner และตัวขององคกรเอง  ทั้งน้ีการลงทนุในการพัฒนาเทคโนโลยยีงัคงเปนส่ิง
ที่คุมคา ถาสามารถขายสินคาได 

2. การทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวจีน    นักทองเที่ยวจีนเริ่มออกเดินทางไปทอง
เที่ยวในตางประเทศตั้งแตในป 1950 แตเพิ่งจะเริ่มเติบโตอยางรวดเร็วในชวงปลายทศวรรษ 
1990 โดยเฉพาะกับประเทศที่มีการใหสิทธิสําหรับนักทองเที่ยวจีนที่สามารถเดินทางไปทอง
เทีย่วได มีการเติบโตอยางกาวกระโดด โดยนักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางในระยะใกลๆ ทอง
เที่ยวในประเทศยานเอเซีย และ นักทองเที่ยวเปนประชากรที่อาศัยอยูในเมืองใหญๆที่มีความ
เจริญของประเทศจีน  คาดหมายในอนาคตป 2020 ประเทศจีนจะเปนจุดหมายในการเดิน
ทางทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวมากที่สุดในโลก ในขณะทีนั่กทองเทีย่วจนีจะเปนนัก
ทองเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศเปนอันดับที ่3 ของโลก โดยนักทองเทีย่วจนีเดนิทางทอง
เที่ยวมีจุดประสงคเพื่อ พักผอนในชวงวันหยุด, เรื่องการทําธุรกิจ   นอกจากน้ีการที่ประเทศ
จีนจะเปนเจาภาพจัด Olympic ในป 2008 จะเปนชวงเวลาสําคัญในธุรกิจทองเที่ยวของ
ประเทศจีน 
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3. แนวโนมและการพัฒนาของธุรกิจทองเที่ยว 

ในตลาดของสหราชอาณาจักร  มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการเดินทางทางอากาศจากแบบสายการบินปกติ เปนสาย
การบินแบบ low cost airline และเปนการทองเทีย่วในแบบฮอลิเดย
มากขึ้น  แมวานักทองเที่ยวสหราชอาณาจักร จะเปนนักทองเทีย่ว
กลุมที่มีคุณภาพ แตการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวกลุมน้ี นิยม
เดินทางดวยตนเองมากกวาเดินทางโดย Package  และการเดิน
ทางเปนการเดินทางในระยะเวลาสั้นๆ จึงเดนิทางภายในกลุมยุโรป
เอง  ในสวนของผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยว มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจํานวนและวิธีการขายซ่ึงมีการแขงขันกันสูงขึ้น 
จุดที่แตกตางของผูประกอบการจะอยูที่เทคโนโลยีและราคา   ดัง

น้ันผูประกอบการจะตองพิจารณาความสําคัญในการกําหนดแนวทางในการตลาด เชน การ
เจาะจงในการทําธุรกจิเฉพาะกลุม (Niche Market) ซ่ึงมีคูแขงนอยใหกําไรสูง การทําธุรกิจใน
กลุมตลาดทั่วไป (Mass) ใหพยายามเนนนักทองเที่ยวกลุมทองเที่ยวระยะกลาง – ไกล มาก
กวากลุมนักทองเที่ยวระยะใกล  

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 


