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สถานการณ์ท่องเที่ยว
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นโยบายด้านการท่องเที่ยวและบริการของรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ภาพรวมแนวโน้มของโลกในปี 2008

การประชุมสัมมนา
สรุปรายงานการประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศเพื่อนบ้านกับ ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัดและจังหวัดชายแดนในกรอบ ACMECS ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ทิศทางการท่องเที่ยวโลกปี 2009

บทความด้านการท่องเที่ยว
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวนานาชาติ
วิเคราะห์ตลาดการท่องเที่ยวในเอเชียและมุมมองในอนาคต
แหล่งมรดกโลก:ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า
แบรนด์ประเทศไทยเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
Visit World Campaign – Meeting the 2010 Challenge
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การทำอะไรมา สารพัด 
ผ่านอะไรมา ก็มาก 
เรียนผูก เรียนแก้ 
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง 
ได้ดั่งใจบางครั้ง ไม่ได้ดั่งใจหลายครั้ง 
ถามกันเองบ่อยๆ ว่า    “มีอะไรมั๊ย .... ที่ยังไม่ได้ทำ ?”
“มีอะไรมั๊ย ..... ที่อยากทำ ? “ 
อยากเป็น World Class Destination 
อยากเป็น Tourism Capital of Asia 
อยากให้ คนเล็กๆในชนบท มีที่ยืน 
อยากให้ คนบนโลกมีความสุข ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า การเดินทางท่องเที่ยว 
อยากอวดคนทั้งโลก เรื่อง “ ความเป็นไทย” 
อยากใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
อยากประกาศให้โลกรู้ว่า คนไทยน่ารัก ประเทศไทยน่าอยู่

จริงๆ แล้ว คงต้องช่วยกันทำความอยากข้างต้น ให้เป็นจริง 
จริงๆ แล้ว คงไม่ใช่แค่ลำพังหน่วยงาน 
จริงๆ แล้ว คงไม่ใช่แค่ลงหนังสือพิมพ์

ณ วินาทีนี้ มันวังเวง พิกล

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
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ผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวจากนโยบายของประธานาธิบดี

บารัค โอบามา1 
                                                                                                 
                                                                                  ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ2  
   

1. การชะลอการจัดตั้งองคกรสงเสริมการทองเที่ยว 
(The Corporation for Travel Promotion):  

ปจจุบันองคกรสงเสริมการทองเที่ยวอยูระหวางการ
พิจารณาจากวุฒิสภา โดยองคกรดังกลาวจะทําหนาที่สงเสริม
การทองเที่ยวระหวางประเทศ และคาดวาจะใชงบประมาณระหวาง 
10 -100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ทั้งน้ี TIA (Travel Industry 
Association) เห็นวาพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรสงเสริมการ
ทองเที่ยวจะผานการพิจารณาของสภาสูงในชวงเดือนมกราคม 
2009 เน่ืองจากในขณะน้ีสภาดังกลาวไดทุมความสนใจไปที่การ
แกไขปญหาวิกฤติการณทางการเงิน 
   

2. การลงทุนดานสาธารณูปโภคดานการขนสงมวลชน:  
การลงทุนดานสาธารณูปโภคดานการขนสงมวลชนนับวาเปนนโยบายลําดับตน ๆ ของ

รัฐบาล โดยการลงทุนดังกลาวไมไดจํากัดเพียงแคการปรับปรุงสาธารณูปโภคที่ผานการใชงานมา
นานแลวเทาน้ันแตเปนการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจผานการสรางงานและความสะดวกดาน
การขนสง ทั้งน้ี ประธานาธิบดบีารัค โอบามา สนับสนุนการปรบัปรงุระบบการขนสงทางอากาศของ
สหรัฐอเมริกาใหทันสมัยมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง และเสนอใหมีการจัดตั้ง
ธนาคารเพื่อการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานแหงชาติขึ้นเพื่อรองรับโครงการเหลาน้ี 
   

3. การขยายโครงการยกเวนการตรวจลงตรา:  
โครงการยกเวนการตรวจลงตรา (The Visa Wavier Program-VWP) มแีนวโนมทีจ่ะดาํเนินการ

ตอไปภายหลังจากที่อนุมัติยกเวนการตรวจลงตราใน 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี เอสโต
เนีย ลัทเวีย ลิธัวเนีย สาธารณรัฐสโลวัค และเกาหลีใต เมื่อเดือนตุลาคม 2008 ทีผ่านมา โดยประเทศ
ที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา มีทาทีสนับสนุนใหเพิ่มในโครงการดังกลาว ไดแก โปแลนด กรีซ และ
บราซิล 

                                                
1 บทความที่แปลสรุปจาก The Impact of the New US Government on the Travel Industry 
2 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 
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4. แรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว:  
นโยบายของประธานาธิบดีบารัค โอบามา สนับสนุนใหสหภาพแรงงานมคีวามแขง็แกรงมาก

ขึ้นผานพระราชบัญญัต ิThe Employee Free Choice   ตลอดจนเพิ่มคาแรงขั้นต่ําเปนช่ัวโมงละ 9.50 
เหรียญดอลลารสหรัฐภายใน 3 ป โดยเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟอ ทั้งน้ี นโยบาย
ดังกลาวจะกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
แรงงานเปนจํานวนมากทําใหเจาของธุรกิจจะตองประสบปญหาดานตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 
   

5. การควบรวมกิจการของสายการบิน:  
โดยทั่วไปนโยบายของพรรคเดโม

แครตจะตอตานการควบรวมกิจการของ
สายการบิน ทั้งน้ี รัฐบาลใหมจะไมอนุญาต
ใหมีการรวมกิจการระหวางสายการบินเพิม่ 
นอกจากนี้ จะมีนโยบายกีดกันการรวมมือ
กันทางธุรกิจอยางใกลชิดของสายการบิน 
(Anti-trust Immunity) เพื่ อปองกันการ
ผูกขาดตลาดการบิน  โดยเฉพาะความ
รวมมือระหว างสายการบิน American 
Airlines, British Airways และ Iberia ในเสนทาง 

Transatlantic ตลอดจนจะไมอนุญาตใหบริษัทตางชาติเขามาถือหุนในสายการบินเกินรอยละ 25  
   

6. ชิคาโกจะขยับขึ้นมาเปนเมืองที่นาสนใจของนักทองเที่ยวมากขึ้น:  
ปจจุบันชิคาโกเปนเมืองที่มีจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศเปนอันดบั 10 ของประเทศ เน่ืองจาก
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศจะนิยมทองเที่ยวในฝงตะวันตกและฝงตะวันออกมากกวา โดยเปนที่
คาดการณวาผลการเลือกตั้งครั้งลาสุดจะทําใหนักทองเที่ยวเริ่มใหความสนใจเดินทางทองเที่ยวใน
บานเกิดของประธานาธิบดีคนใหมเพิ่มขึ้น. 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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นโยบายดานการทองเท่ียวและบริการของรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ1 
 

 
 
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีตอรัฐสภา ภายใตการนําของนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการทองเที่ยวและบรกิาร   
มีดังน้ี 

 
รัฐบาลแบงการดําเนินงานเปน 2 ระยะ คือ 

 ระยะเรงดวน คือเริ่มดําเนินการและมีกําหนดเวลาแลวเสร็จในปแรก 
 ระยะบริหารราชการ 3 ป เริ่มตั้งแตปแรกเปนตนไป 

 
นโยบายเรงดวนที่ตองดําเนินการในปแรก  คือ 

1.  การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแก
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและบริโภค 

2.  การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 
3.  การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
 
คําแถลงนโยบายเรงดวนที่เกี่ยวของกับภาคการทองเที่ยวและบริการ คือ 
“ เรงสรางความเช่ือมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติและเรงรัดมาตรการกระตุน

การทองเที่ยวโดยการดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธดึงดูด
นักทองเที่ยวตางชาติ สงเสริมการทองเที่ยวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของ
สวนราชการที่ไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2552 อยูแลว เ พ่ือใชในการ
จัดการฝกอบรมและสัมมนาใหกระจายทั่วประเทศ รวมทั้งลดหยอนคาธรรมเนียมและ
คาบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพ่ือดึงดูดใหมีการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น ” 
 (คําแถลงนโยบาย  หนา 6) 
 

                                                
1 จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา วันจันทรที่ 
29 ธันวาคม 2551 
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 นโยบายหลักท่ีจะดําเนินการบริหารประเทศในชวง 3 ป  ประกอบดวย 7 
นโยบาย คือ 
 
 1. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
 2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3. นโยบายเศรษฐกิจ 
 4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัยและนวัตกรรม 
 6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 7. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
 นโยบายที่เกี่ยวของกับภาคการทองเที่ยวและบริการ    ปรากฏในนโยบายเศรษฐกิจ  
   
นโยบายเศรษฐกิจ ภาคการทองเท่ียวและบริการ 
 
 1. ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิต
ของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่ม
มูลคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือทั้ง
ในดานคุณภาพและความรูดานภาษา และเชื่อมโยงธุรกิจภาค
บริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปนกลุมสินคา 
เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการทองเที่ยว รวมทั้งสินคาและ
บริการที่ใชความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานของวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
 
 2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชนโดย
รักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมที่มีอยูแลว ทั้งแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลง
ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น โดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน 
รวมทั้งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการทองเที่ยวและกําหนดจุดขายของแหลงทองเที่ยว
ของแตละภาคและกลุมจังหวัดใหมีความเหมาะสมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชน 

- กรุงเทพมหานครที่ทรงเสนห 
- ภาคใตเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก 
- ภาคเหนือเปนศูนยกลางอารยธรรมลานนา 
- ภาคอีสาน เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โบราณคดี 

วัฒนธรรมและชายแดน 
- ภาคกลาง เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรม มรดกโลกและมรดก

ธรรมชาติ 
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 3. พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว โดยจัดใหมี มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว 
มาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานรานจําหนายสินคาที่ระลึก มาตรฐานที่พักและโรงแรม เปนตน 
รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน พนักงานโรงแรม พนักงาน
บริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร พนักงานรถนําเที่ยว เปนตน  และปรับปรุง
มาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และคาธรรมเนียม
และคาบริการของรัฐ 
 
 4. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว โดยสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธดานการตลาด และ
กําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนจุดขายที่มีความโดดเดนของไทยใหเปน
ศูนยกลางระดับโลก โดยเฉพาะความพรอมของการใหบริการทางดานศูนยกลางการประชุม
และแสดงสินคาระหวางประเทศ และศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งสงเสริม
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธเพื่อยกระดับ
แหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักทั่วโลก 
 
 5. ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งหมดใหมีความทันสมัย
และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายทางดานความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
 (คําแถลงนโยบาย หนา 22-2) 
หมายเหต ุคัดลอกจาก คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงตอ
รัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551  
 
คําสําคัญ 

นโยบายเรงดวน 
- การจัดการฝกอบรมสัมมนาใหกระจายทั่วประเทศ รวมทั้งลดหยอนคาธรรมเนียมและ

คาบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหมีการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
  
นโยบายทั่วไป 
- ภาคบริการ : สินคาและบริการที่ใชความคิดสรางสรรค 
- จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการทองเที่ยว 
- สนับสนุนภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธดานการตลาด

และกลยุทธการประชาสัมพันธ. 
 

   
@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 จากการคาดการณของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF) ระบุวาภาวะการเงินขาลงจะสงผลกระทบตอโลกตอไป
ในชวงป 2009 โดยคาดวาจะมีการเติบโตของเศรษฐกจิโลกเพยีง 
3.7% ในป 2009 วิกฤตทางเศรษฐกิจและการ เงินได
เปลี่ยนแปลงรูปรางของการเดินทาง และการทองเที่ยวโลก เมื่อ
สภาพคลองหมดไปราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น เงินเฟอเพิ่มขึ้น และ
อุปสงคของผูบริโภคต่ําลง 

 ความไมแนนอนเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เมื่อเกิดภาวะถดถอยอยางเต็มที่และมี
การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดหลักดานการธนาคาร ตลาดการทองเที่ยวที่พัฒนาแลวของ
โลกจะชะลอตัว แมแตในเขตเศรษฐกิจใหมที่ยังไมมีภูมิคุมกันตอภาวะถดถอย อยางไรก็ดีรัฐบาล
หลายประเทศไดแสดงความรับผิดชอบตอการฟนฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และ IMF ได
พยากรณวาเศรษฐกิจจะฟนตัวในป 2010 อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะตองพยุงตัวเองไวใหอยู
รอดในระยะสั้นๆ น้ี 
 

การควบรวมกิจการดานการบินจะเพ่ิมขึ้น 
 ภาคการบินไดรับผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงที่สุด เน่ืองจากราคานํ้ามันที่ผันผวน 
และความตองการที่ลดลง สงผลในดานลบเปนอยางยิ่ง OAG รายงานวาความสามารถในการ
บรรทุกของเที่ยวบินประจําในฤดูหนาวลดลงทั่วโลกถึง 5.2% ทําใหจํานวนที่น่ังบนเครื่องบิน
ลดลง 46.3 ลานที่นั่ง โดยเปนสวนของสหรัฐอเมริกาเกือบครึ่งหน่ึงของจาํนวนดงักลาว สมาคม
การบินระหวางประเทศระบุวาสายการบินไดลมละลายไปแลว 26 สายในป 2008 และจะมีผูที่
ไดรับผลกระทบจากการวางงานอีกมาก 

 สายการบินบริติช แอรเวย รายงานวาในเดือนกันยายนที่ผานมา ผูโดยสารในชั้น
ประหยัด และชั้นพรีเมียมลดลง 4.1% และ 8.6% ตามลําดับ ซ่ึงทางสายการบินไดลด
คาธรรมเนียมนํ้ามัน (ยกเวนชั้นธุรกิจและช้ันหน่ึง)  เพื่อสนองตอบการปรับตัวลดลงของราคา
นํ้ามัน โดยหวังวาจะกระตุนอุปสงคเน่ืองจากการจองลวงหนาลดลงมาก สิงคโปรแอรไลนกไ็ดลด
ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจในเที่ยวบินที่มีเพียงช้ันธุรกิจเทาน้ัน เพื่อพยายามดึงดูด
กลุมลูกคาที่เปนนักธุรกิจกลับมา 

                                                        
1 บทความที่แปลสรุปจาก Trend Watch : Global Trends 2008 Overview 
2 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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 การควบรวมกิจการของสายการบินเพิ่มขึ้น โดยบริติชแอรเวยมีทีทาวาจะควบรวมกับ
สายการบิน ไอบีเรีย CAI สายการบินใหม ของอิตาลีก็ไดซื้อสินทรัพยของทั้งสายการบิน Alitalia 
และ Air one โดยจะยังคงใชแบรนด Alitalia ตอไป และบริษัทใหมนี้จะเจรจาเปนพันธมิตรกับสาย
การบินลุฟทฮันซา และแอรฟรานซ/เคแอลเอ็ม ซ่ึงตางกําลังรวมประมูลสายการบินออสเตรียน
แอรไลน 

 
 สายการบนิเจท็แอรเวย และคงิฟชเชอร ในอินเดยีก็ถูกบีบค้ันใหรวมเปนพนัธมติรกนัเพือ่
แกไขปญหาวิกฤตการบินในประเทศ อยางไรก็ดีโอกาสที่สถานการณจะดีขึ้นก็ยังมีอยูโดยเฉพาะ
สําหรับสายการบินตนทุนต่ําไรอันแอรไดประกาศแผนการเปดตัวสายการบินตนทุนต่ําสายใหม
ขามมหาสมุทรแอตแลนติก โดยซื้อเครื่องบินที่ใชบินระยะไกลของสายการบินที่ลมละลายในราคา
ถูก สายการบินแอรเอเชียเอ็กซก็เล็งที่จะดําเนินการตามกระแส โดยจะขยายเสนทางบินไปยัง
สหราชอาณาจักร ในภาพรวมสําหรับอุตสาหกรรมการบินคาดวาสถานการณจะดีขึ้น เมื่อราคา
นํ้ามันลดลงครึ่งหนึ่งทําใหความกดดันในการสรางผลกําไรลดลง 

   

การเปล่ียนแปลงของราคาและความสําคัญของภูมิภาค 
 อัตราการเขาพักแรมตกต่ําลงในประเทศที่พัฒนาแลวเชนสหรัฐอเมริกา และมีสัญญาณ
วาการซื้อขายหองพักจะลดลงทั้งในกลุมของผูบริโภคและนกัธุรกิจ ผูประกอบการทีพ่กัแรมราคา
ประหยัด และโรงแรมที่มีเครือขายของแบรนดใหญมีสินคาหลากหลายราคา คาดวาจะได
ประโยชนจากแนวโนมน้ี    เชน Hilton Garden Inn ซึ่งเปนแบรนดของโรงแรมราคาระดับกลางใน
เครือ Hilton Hotels Corp กําลังขยายเครือขายไปทั่วโลก โดยเริ่มเขาไปในละตินอเมริกา และยุโรป
แลวในขณะน้ี  

ในดานของอุปทาน คาใชจายในการประกอบการโรงแรมสูงขึ้นเน่ืองจากราคานํ้ามันที่
สูงขึ้น และมีสัญญาณชัดเจนวาวิกฤติทางการเงิน และการขาดเครดิตของนักลงทุนจะเปนปจจัย
สําคัญสําหรับการเปดโรงแรมในอนาคต ในสหราชอาณาจักรผูประกอบการอิสระและโรงแรมที่
ไมมีแบรนดจะถูกกดดันใหออกจากธุรกิจเน่ืองจากตองดิ้นรนในการหาเงินทุน  

โรงแรมแมริออทซ่ึงเปนเครือโรงแรมชั้นนําของโลก เปนรายแรกที่รายงานวาผล
ประกอบการ และกําไรในไตรมาส 3 ของป 2008 ลดลงอยางชัดเจน และไดออกประกาศเตอืนวา
โครงการที่เตรียมจะดําเนินการในอนาคตอาจลาชาหรือตองยกเลิก สําหรับแบรนดของโรงแรม
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ระดับโลกอื่นๆ สวนใหญการชะลอตัวของเศรษฐกิจสงผลกระทบตอผลกําไร และมีแนวโนมวาจะ
ประกอบการในลักษณะผสมผสานระหวางแฟรนไชสและการมีout let ที่บริหารจัดการโดยบริษัท
ของตนเอง  

จีนและอินเดียยังคงเปนตลาดที่มีความสําคัญอันดับ
ตนสําหรับการพัฒนา outlet ใหมๆ เ น่ืองจากคาดวา
เศรษฐกิจจะเติบโตอยางเขมแข็งแมวาจะเปนไปอยางชาๆ  
โรงแรมเครือคอนติเนนตัลก็ไดประกาศเมื่อเร็วๆน้ี วาจะเปด
โรงแรมใหมในจีนอีก 6 แหง โดยผานความตกลงกับกลุม
บริษัท Shimao Group  

ภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเปนตลาดที่สําคัญและ
เปดโอกาสใหแกทั้ง แบรนดที่เนนความหรูหรา และแบรนดที่
เนนราคาประหยัด 

   

ตลาดใหมๆ 
 องคกรสงเสริมการทองเที่ยวแหงชาติตองเผชิญกับชวงเวลาที่ยากลําบาก เชนในแถบ
แคริบเบียน อัตราคาหองพักโรงแรมมีแนวโนมลดลงเน่ืองจากจํานวนเที่ยวบินลดลง และจํานวน
หองพักมีมากเกินความตองการ หมูเกาะบาฮามาส,บริติช เวอรจิน ไอสแลนด และเกาะอ่ืนๆ 
พยายามที่จะขยายกลุมเปาหมายไปยังประเทศที่เปนตลาดใหมๆ นอกเหนือจากตลาดเดิมเชน
สหรัฐอเมริกา โดยทางเลือกใหมๆ เชนกลุม BRICs ไดแก บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ซ่ึงมี
ศักยภาพดวยรายไดที่สูงขึ้น โรงแรมและรีสอรทในภูมิภาคเชน Sandals มีขอเสนอใหเครดิตแก
ผูบริโภคในเรื่องของเที่ยวบินและกิจกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

   

คืนสูสามัญ 

 บริษัทนําเที่ยวรายยอยไดหันกลับสู สินคาหลักของบริษัท เพื่อความมั่นคงของ
ความสําเร็จในอนาคต บริษัท TUI AG ซึ่งเปนบริษัทนําเที่ยวชั้นนําของยุโรปไดขายกิจการในสวน
ชิปปงคือ บริษัท Hapag – Lloyd เพื่อหันมามุงเฉพาะดานการทองเที่ยว สวนบริษัท TUI ก็ได
ประกาศเมื่อเร็วๆ น้ี เรื่องการฟนฟูแพคเกจวันหยุดหลงัจากการเลกิกจิการของบรษิทั XL Group 
ที่ทิ้งผูบรโิภคใหเดือดรอน บรษิัทยังไดสงเสริมเครือขายตัวแทนรายยอยในสหราชอาณาจกัรที่มี
การรีแบรนดเปนผูใหขอมูลทั่วไปดานการทองเที่ยวมากกวาขอมูลในเว็บไซตซ่ึงบงบอกถึง
อนาคตที่สดใสของชองทางที่ตองใชการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (personalized touch)  

 นอกจากน้ีบริษัทนําเที่ยวยังมีขอเสนอแพคเกจพิเศษเฉพาะตัวแกลูกคาที่เปน corporate 
เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณการเดินทางที่ลดลง ในอินเดียบริษัท Cox & Kings ไดเสนอ
มาตรการประหยัดคาใชจายซ่ึงเปนการเดนิทางที่ไมไดใชเที่ยวบินตรงในช้ันประหยดัและการพกัใน
เซอรวิสอพารทเมนท 
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เกาะติดแนวโนมผูบริโภคเพื่อการอยูรอด 
 ความปรารถนาในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ปฏิกิริยาทางสังคม 
ประสบการณเดินทางที่จริงแท และการคาที่เปนธรรม คือแนวโนมของผูบริโภคที่มีการรายงาน
ใน WTM 2008  ในชวงเศรษฐกิจขาลง บริษัทดานการทองเที่ยว และการเดินทางที่ปรับตัวและ
นําแนวปฏิบัติทางธุรกิจดังกลาวมาบูรณาการกับสินคาและบริการที่เสนอขายก็จะสามารถอยู
รอดได บริษัทเหลาน้ีจะไดคะแนนในเรื่องการสรางความแตกตางในชวงเวลาที่กําลังซื้อของ
ผูบริโภคลดลง ผูบริโภคตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสูความยั่งยืน ดังนั้นผูประกอบการจึง
ควรปลอยให “การบริโภคอยางมีสติ” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหผานพนชวงเวลาแหง
ความไมแนนอนในขณะน้ี 

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

   
เอกสารอางอิง  
- www.portal.euromonitor.com  (December,2008). 
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สรุปรายงานการประชุมบูรณาการความรวมมือระหวาง
เอกอัครราชทูตของไทยในประเทศเพื่อนบานกับผูวาราชการจังหวัดใน
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด และจังหวัดชายแดนในกรอบ 

ACMECS ครั้งท่ี 4 ประจําป 2551 
                                                                      รุงทิพ  วองปฏิการ1

      
ที่ประชุมบูรณาการความรวมมือ

ร ะ ห ว า ง เ อก อั ค ร ร า ชทู ต ข อง ไ ท ย ใ น 
ประเทศเพื่อนบานกับผูวาราชการจังหวัดใน
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด 
และจังหวัดชายแดนในกรอบ ACMECS ครั้งที ่
4 ประจําป 2551 ไดกําหนดบทบาทของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับการเช่ือมโยงความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาเช่ือมโยงในลักษณะ  
“North-South Economic Corridor meets East-
West Economic Corridor” และไดเสนอแนะการ
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ
กับประเทศเพื่ อนบาน  เชน  การมีความ
รวมมือดานการคาการลงทุน การศึกษา การทูตสาธารณะ รวมทั้งมีการกําหนดแนวทางการ
ทํางานของศูนย ปฏิบัติการรวม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงหนือ (Regional Operation 
Center: ROC) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและความตองการของพื้นที่ ดัง
สาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. บทบาทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการเชือ่มโยงความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาเมื่อ North-South Economic Corridor meets East-West 
Economic Corridor 

1.1 ความเช่ือมโยงโครงสรางพื้นฐานทางดานโทรคมนาคม หรือ IT 

 ในการประชุม GMS summit ไดมีการลงนามใหมีการพัฒนาโครงขายเช่ือมโยง Fiber  

optic โดยในป 2027 จะไดรับการพัฒนาเปน 3 Loops ดังน้ี 

1) North Loop – เชื่อมโยง ฮานอย หนานหนิง คุนหมิง และเวียงจันทน 
                                                
1 หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนนโยบาย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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2) West Loop – เชื่อมโยง กรุงเทพฯ ยางกุง คุนหมิง และเวียงจันทน 

3) East Loop – เช่ือมโยง กรุงเทพฯ เวียงจันทน โฮจิมินห และพนมเปญ 

1.2 ความเช่ือมโยงเพื่อใชประโยชนรวมกันดานพลังงาน 

 ในชวงที่ผานมาความรวมมือทางดานพลังงานไดมีความกาวหนาขึ้นมาก เชน  
ความรวมมือระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการทํา
ขอตกลงซื้อขายไฟฟา เพิ่มขึ้นจากประมาณ 3,000 เมกกะวัตต เปน 5,000 เมกกะวัตต และ
เน่ืองจากสปป. ลาว ยังสามารถผลิตไฟฟาไดถึง 26,500 เมกกะวัตต ขีดความสามารถของลาว
จะสงผลใหไทยมีความเขมแข็งในการรองรับวิกฤติพลังงานและสปป.ลาวก็จะมีแหลงรายไดที่
สําคัญ ซ่ึงเปนการไดประโยชนทั้งสองฝาย 

1.3 ความเช่ือมโยงดานโครงขายเสนทางโทรคมนาคม 

     ในชวงของการพัฒนาระยะเวลา 10 ปที่ผานมาไดมีการผลักดันใหพัฒนาเสนทาง
คมนาคมจาก Transport corridors เปน Economic corridors คือ เปลี่ยนจากโครงสรางพื้นฐานเปน
ระเบียงเศรษฐกิจ โดยเนน 3 corridors หลัก ไดแก  

 • East-West จากเวียดนาม สปป.ลาว ไทย และพมา โดยถนนในสวนของเวียดนาม 
สปป. ลาว และไทยไดเสร็จสมบรูณแลว ยังเหลือในสวนของพมาที่ไทยกําลังใหความชวยเหลือ
ทางดานการเงินเพื่อใหการพัฒนาสําเร็จเรียบรอย 

 • North-South (เ ช่ือมโยง
กรุงเทพฯและคุนหมิง) เสนทางน้ีได
สราง เสร็จสมบูรณแลวและมีความ
พรอมในการใชงาน หากแตเสนทาง
ในชวงที่ผานพื้นที่ในพมามีการตั้งดาน
เก็บคาผานทางหลายดานและเก็บใน
อัตราที่แตกตางกันไป ทําให ไมไดรับ
ความสะดวกในการเดินทาง เข ามา
คาขายและลงทุน ดังน้ันเสนทางน้ีจึงไม
คอยไดรับความ นิยม  ในขณะที่ อีก
เสนทางหน่ึงเปนเสนทางNorth-South 
ฝงตะวันออกที่ผานเชียงราย เขาลาวและ
ไปคุนหมิง คอนขางไดรับความนิยมและ
คาดวาจะเปนเสนทางที่ใชประโยชนได
จริง 
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 • South-South (เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และเวียดนาม) เสนทางน้ีเปนเสนทางเลียบ
ชายฝงตราด-เกาะกง-เชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมกับทาเรือสีหนุวิลล 

 ในอนาคตยังมีแผนงานที่จะพัฒนาศักยภาพของเสนทางตางๆ เพ่ือใหเปนเสนทาง
เชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจอีก 9 เสนทาง ไดแก 

 1) North-South Corridor จากคุนหมิง-เชียงราย-กรุงเทพฯ-มาเลเซีย 

 2) Northern Corridor จากชายแดนพมา/อินเดีย-คุนหมิง-หนานหนิง 

 3) Eastern Corridor จากหนานหนิง-ฮานอย/คุนหมิง-ลาวไก-ฮานอย-โฮจิมินห 

 4) Northeastern Corridor จากกรุงเทพฯ-เลย-หลวงพระบาง-นิงบิงห 

 5) Central Corridor จากบอเต็น-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน-หนองคาย-
ขอนแกน-นครราชสีมา-สัตหีบ/บอเต็น-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน-ปากกะดิ่ง- 
ทาแขก-สะหวันนะเขต-ปากเซ-สเตรงตรึง-กําปงจาม-พนมเปญ-สะเรอัมเบิล-สีหนุวิลล 

 6) East-West Corridor มะละแหมง-เมียวดี-แมสอด-ตาก-พิษณุโลก-ขอนแกน- 

มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว-ดองฮา-เว-ดานัง 

 7) Western Corridor จากชายแดนพมา/อินเดีย-เนปตอร-มะละแหมง 

 8) Southern Corridor จากทวาย-กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-สเตรงตรึง-กวีเญิน/เสียม
ราฐ-พนมเปญ-โฮจิมินห-วังเตา 

 9) Southern Coastal Corridor จากกรุงเทพฯ-จันทบุรี-ตราด-เกาะกง- 
สะเรอัมเบิล-สีหนุวิลล-กําปด-กามาว 

1.4 การพัฒนาการทองเที่ยวเช่ือมโยงไทย-เพื่อนบาน 

  การใชโครงขายถนนเปน loop สําหรับการทองเที่ยวเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคเริ่มมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยกําหนดเริ่มตนจากกรุงเทพฯ-กรุงยางกุง-มันฑะเลย-เชียงรุง-
เชียงราย-หลวงพระบาง-ทุงไหหิน-เดียนเบียนฟู-กรุงฮานอย-ฮาลอง-เว-โฮจิมินห-กรุง
พนมเปญ-เสียมราฐ-พัทยา-กรุงเทพฯ ทั้งน้ีเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ
ระดับทองถิ่น เชน โรงแรม รีสอรท และรถเชา เปนตน อันจะทําใหเกิดผลประโยชนตอเศรษฐกิจ
อยางเปนรูปธรรม 
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2. โครงการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระเบียงเศรษฐกิจแนว
เหนือ-ใต แนวตะวันออก-ตะวันตก และแนวตอนใต ซึ่งไดดําเนิน
โครงการศึกษาใน 3 มิต ิและประกอบดวย 7 โครงการ ดังน้ี 

2.1 มิติดานการคา การลงทุน ประกอบดวย 3 โครงการ คือ  

 •โครงการพัฒนากลยุทธการคาชายแดนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- 
ตะวันตกและแนวตอนใต 

  • โครงการศึกษาเปรียบเทียบการคาชายแดน กรณีศึกษา: ดานหนองคาย ดานชอง
เม็ก และดานนครพนม 

  • โครงการศึกษากลุมเครือขายของผูทําสัญญาซื้อขายพืชเกษตร ระหวางจังหวัด
เลย ประเทศไทย และแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใตโครงการ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

2.2 มิติดานการทองเที่ยว ประกอบดวย 3 โครงการ คือ 

  • โครงการพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวตามระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก-ตะวันตก จากจังหวัดขอนแกน-จังหวัดดานัง ทั้งน้ีอยูในขั้นตอนการวิเคราะหปญหา
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวตางๆ ใน 3 ประเทศ คือ ไทย 
สปป.ลาว และเวียดนาม 

  • โครงการศึกษาศักยภาพดานการทองเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ขณะน้ี
อยูในขั้นตอนการสํารวจพฤติกรรมนักทองเที่ยว และจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและเครือขายวิสาหกิจสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในแขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว 

  • โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวระหวางประเทศในเขตพื้นที่
สามเหลี่ยมมรกต (ไทย ลาว และกัมพูชา) กรณีศึกษา: แขวงจําปาสัก ขณะน้ีอยูในขั้นตอนของ
การวิเคราะหปญหาและจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และพฤติกรรมนักทองเที่ยว 

2.3 มิติดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและผลกระทบตอสังคม 

  • โครงการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความรวมมือดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม 
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 จากการวิจัยทั้งหมด ทําใหสามารถกําหนดเปนยุทธศาสตร มาตรการดานการคา และ 
การลงทุน การทองเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อการพัฒนาตามศกัยภาพของพืน้ที่
ตามแนว North-South Economic Corridor ตัดกับแนว East-West Economic Corridor  
(ดังรูป)  

  
  

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบาน 

1.ดานพ้ืนที่ 
Land Link 

- มีสะพานเชื่อมโยงไทย-ลาวทั้ง 4 แหง 
- พัฒนาเสนทางเช่ือมโยงระหวางประเทศ(กรุงเทพฯ-เชียงราย-หลวงนํ้าทา-เชียงรุง-

คุนหมิง)/ยางกุง-ตาก-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดานัง)/
(กรุงเทพฯ-นครพนม-ฮานอย-หนานหนิง) 

Open Gate 
- เปดเสนทางขนสงจากพมา-อินเดีย-บังคลาเทศโดยผานทาเรือนํ้าลึกในพมา 

Land Bridge 

- สรางเสนทางเพื่อเชื่อมโยงระหวางอาวไทยและทะเลอันดามัน 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนาที่ 6 

Sea Port 

- พัฒนาทาเรือนํ้าลึก 6 แหง คือ ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือสีหนุวิลล ทาเรือโฮจิมินห ทาเรอื
ระนองทาเรือสงขลาและทาเรือปากบารา 

2.ดานการคาการลงทุน 

Food & Energy Hub 
- เพิ่มการทํา Contract Farming 

- ผลิตสินคาเกษตรแปรรูป 

- เปนศูนยกลางผลิตภัณฑอาหาร 

- เปนศูนยกลางพลังงานทดแทน(Ethanol/Bio-
diesel) 

Food Trails 

- เปนเสนทางลําเลียงอาหารสูจีนและอินเดีย 

Logistics 
- เชื่อมโยงทาเรือแหลมฉบัง สีหนุวิลล โฮจิมินห สงขลา ระนอง ปากบารา ดานัง เปยไห สู

ตะวันออกกลาง และ ยุโรป เปนยุทธศาสตรนอกพื้นที ่

Border Trade  

- มีวัสดุกอสราง 

- มีเครื่องจักรกลเกษตร 

- มีสินคาอุปโภค บริโภค 

3.ดานการทองเที่ยว 

World Heritage Linkage 

     สรางเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลก (ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา) 

Eco-Cultural Tours 

     สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม (ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม) 

4.ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  1) สรางความไวเนื้อเช่ือใจผานกระบวนการทางการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม 

- สนับสนุนใหประเทศเพื่อนบานเขามาศึกษาตอในประเทศไทย 

- พิจารณาหาแหลงทุนภายในประเทศและจากแหลงทุนอ่ืนๆ 

- สรางหลักสูตรรวมกันทั้ง 2 ฝายในลักษณะ Sandwich Program 
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     2) การพัฒนาคุณภาพฝมือ แรงงาน และการจัดการแรงงาน (ตางดาว) 

- จัดระเบียบบนพื้นฐานความเปนจริงตามอุปสงคและอุปทาน (Demand-Supply) 

- พัฒนาฝมือ และยกระดับคุณภาพ 

 

ตารางมาตรการเพื่อการพัฒนาดานการคาชายแดน การทองเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

มาตรการ วิธกีาร 

การคาชายแดน - พัฒนาผูประกอบการไทยบนพื้นฐานความไว เ น้ือ เ ช่ือใจและ
ผลประโยชนรวม 

- สงเสริมการลงทุนของผูประกอบการไทยดานการคาปลีกคาสงใน
ประเทศเพื่อนบาน 

การทองเที่ยว - สงเสริมใหนักลงทุนไทยไปลงทุนในธุรกิจทองเที่ยวในประเทศเพื่อน
บาน เชน โรงแรม ภัตตาคาร-รานอาหาร การขนสง และการบริการ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ธุรกิจการใหบริการ 
และทรัพยากรมนุษยดานการทองเที่ยวของประเทศเพื่อนบาน     

- สงเสริมการทองเที่ยวแบบเหยา-เยือนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เพื่อสรางสัมพันธไมตรี และการกีฬา 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

- สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาประเทศเพื่อนบานเพื่อศึกษาตอใน
ประเทศไทย 

- สงเสริมงานวิจัย/วิชาการรวมระหวางสถาบนัการศกึษาของประเทศ
ไทย-ประเทศเพื่อนบาน 

- สงเสริมงานวิจัยเชิงลึก/การแลกเปลี่ยนนักวิจยักับประเทศเพือ่นบาน 

- สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาประเทศเพื่อนบานใน
ประเทศไทย 

- สงเสริม/สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเพ่ือนบาน 

-  การพัฒนาคุณภาพฝมือ แรงงาน และการจัดการแรงงาน (ตางดาว) 
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3. ยุทธศาสตรความรวมมือดานการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อน
บาน มีประเด็นตางๆ ดังนี ้

 • สรางความสัมพันธเกี่ยวกับการคาการลงทุน โดยสนับสนุนใหเปดดานชายแดนเพิม่ขึน้ 
ปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับบริการทางดาน One-Stop service ใหมีความสะดวกในการตดิตอกนั
มากขึ้น 

 • เสริมสรางการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน 

 • พัฒนาความรวมมือดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 • เสริมสรางรายไดภาคธุรกิจทองเที่ยวและบริการ โดยสนับสนุนใหขยายพื้นที่เพื่อ
สงเสริมใหมีการทองเที่ยว ชวยเหลอืใหความรูดานการบริหาร และผลกัดันใหเกิดธุรกิจตอเน่ือง 
เชน ปมนํ้ามัน จุดพักรถ และรานอาหาร เปนตน 

 • พัฒนาผูประกอบการไทยและแรงงาน 

 • ลงทุนการเกษตรแบบมีสัญญา หรือ Contract Farming 

 • การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน ในป 2550 การคาชายแดน คิดเปนการคา
ชายแดนไทย-มาเลเซียรอยละ 66.7  ไทย-พมารอยละ 17.6  ไทย-ลาวรอยละ 9.3  ไทย-
กัมพูชารอยละ 6.3 ทั้งน้ีคาดวาการคาชายแดนมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง ปจจยัทีส่งผลให
การคาชายแดนมีมูลคามากขึ้น คือ การพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความสะดวกขึ้น เชน การ
สรางและการเปดใชสะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงนอกจากจะสงผลตอ
การคาชายแดนแลว ยังสงผลใหความสัมพันธระหวางไทย-สปป.ลาวดีขึ้น และยังชวยสงเสริม
การทองเที่ยวไปพรอมกันดวย 

4. ความรวมมือดานการศึกษา วัฒนธรรม และสังคม 

 เปนความรวมมือทางวิชาการ และใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอกลุมประเทศ 
เพื่อนบาน คือ สปป.ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม และประเทศในกรอบความรวมมือ ACMECS 
และประเทศที่ตองการความชวยเหลือ ทั้งน้ีในอนาคตจะเนนการทํางานรวมกันในระดับพื้นที่และ
ระดับกระทรวง ซึ่งจะเนนการทํางานเชิงรุกมากกวาจะใหประเทศผูรับเปนฝายขอฝายเดียว 

   

   



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนาที่ 9 

5. การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) 

 
 นโยบายดานการตางประเทศของไทยใหความสําคัญกับประเทศเพื่อนบานเปนอยางมาก
เน่ืองจากแมจะมีความสัมพันธที่ดีตอกัน แตดวยการที่มีพรมแดนติดกันและมีปญหาทาง
ประวัติศาสตรมากอน ประกอบกับมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ทําใหเกิด
ความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียมกัน ขอแนะนําในการสรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน คือ 
ควรเรียนรูความคิดของประชาชน (Public Opinion) และผูนําทางความคิด รวมทั้งสรางแบรนด 
Thailand และสรางเครื่องมือในการทํางานที่จะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย เชน สมาคม
ไทย-กัมพูชา ตลอดจนมีการผูกมิตรดวยวิธีอ่ืนๆเชน การอัญเชิญกฐินพระราชทานไปสปป.ลาว
และใชสื่อตางๆ เปนตัวชวยในการทําความเขาใจ หากเกิดประเด็นตางๆ นอกจากน้ีทําวจิยัสาํรวจ
ทัศนคติของคนในพื้นที่ประเทศเพื่อนบานที่มีตอประเทศไทย รวบรวมขอมูลความชวยเหลือที่มี
ตอประเทศเพื่อนบานเพื่อแสดงถึงความสัมพันธที่ดี และใชนโยบายความมั่นคงและมั่งค่ังของคุณ 
(ประเทศเพื่อนบาน) คือความมั่นคงและมั่งค่ังของไทย 

6. การพัฒนาความสัมพันธดาน Sister Cities 

 การสถาปนาความสัมพันธ Sister Cities ในอดีตน้ันมักจะมีปญหาในเรื่องความ 
ไมเปนระบบระเบียบ ไมไดแจงขอมูลใหตนสังกัดทราบ ไมมีความตอเน่ืองและไมมกีารเตรยีมตวัใน
การกําหนดแผนรองรับ ทําใหไมมีการจัดสรรงบประมาณและติดตามผลรองรับ นอกจากนี้การ
เลือกเมืองที่จะสถาปนาความสัมพันธอาจยังไมเหมาะสม ทําใหไดรับประโยชนไมเต็มที่ 

 ขอเสนอแนะในการแกไข คือ ใหจังหวัดสงเรื่องมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานให
กระทรวงการตางประเทศเปนผูพิจารณาความเหมาะสม และจัดระเบียบการสถาปนา สวนทาง
จังหวัดก็ตองทราบบทบาทความพรอม ระยะเวลา งบประมาณตอเน่ือง รูปแบบกิจกรรมทีจ่ะทาํ
รวมกันในแตละป และควรมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง. 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุมทิศทางการทองเท่ียวโลกป 2009 
วันท่ี 5-8 พฤศจิกายน 2551 ท่ีสาธารณรัฐอิตาลี 

                                                                                                 
  พิจาริณี  โลชัยยะกูล1 
  
ภาพรวมการประชุม 

การประชุมทิศทางการทองเที่ยวโลกป 2009 มีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผูแทนประเทศตางๆ ที่มีตอสถานการณ และคาดการณเกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยวโลก 
โดยการประชุม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ แนวโนม/การคาดการสถานการณการทองเที่ยว
โลก และแนวโนมการทองเที่ยว ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 
สถานการณการทองเท่ียวระหวางประเทศ  
   

   
   

 จากสถิติของ World Tourism Organization (UNWTO) ระบุวาในชวงป 2006-2007 เปน
ชวงที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีผลประกอบการที่สดใส โดยมีการเติบโตของนักทองเทีย่วระหวาง
ประเทศเพิ่มจาก 800 เปน 900 ลานคนภายใน 2 ป โดย ในป 2007 ทั่วโลกมีนักทองเที่ยว
ระหวางประเทศจํานวน 903 ลานคน มีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 6.6 เมื่อเปรียบเทียบกับป 
2006 และในป 2008 คาดวานักทองเที่ยวระหวางประเทศจะมีจํานวน 924 ลานคน หรือมี
อัตราการเพิ่มรอยละ 2 จากปที่ผานมา 

ผลประกอบการในป 2008 ทุกภูมิภาคมีผลประกอบการที่เปนบวก ยกเวนภูมภิาคยโุรป
ที่ไดรับผลกระทบมีนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวลดลง ภูมิภาคที่มีผลประกอบการสูงสุดคือ 
ภูมิภาคตะวันออกกลาง มีอัตราการเติบโตรอยละ 11 แอฟริกามีอัตราการเติบโตรอยละ 5 
อเมริกามี อัตราการเติบโตรอยละ 4 ในกรณีของอเมริกาที่มีอัตราการเติบโตเปนบวก 
เน่ืองมาจากมีการเดินทางไปยังอเมริกากลาง และอเมริกาใตเปนหลัก 

อนาคตอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ปญหาเศรษฐกิจไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว UNWTO ไดคาดการณ

ผลประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวในป 2009 วามีแนวโนมลดลงกวาเทาตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับปที ่2008 โดยคาดวานักทองเที่ยวระหวางประเทศจะมีการเติบโตอยูในระหวาง
รอยละ 0-2 โดยที่ทวีปอเมริกา ยุโรป จะเปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด อันเปนผล

                                                
1 พนักงานวางแผน 6 งานวิจัย กองวิจัยการตลาด 
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เน่ืองมาจากเปนตลาดที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก แอฟริกา 
และตะวันออกกลางคาดวาจะมีผลประกอบการที่เปนบวก ถึงแมวาอัตราการเติบโตจะลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา  

 
UNWTO ไดคาดการณอนาคตอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก

วิกฤติตางๆ ที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ผานมา เชน สงครามอาวเปอรเซียในป 
1991 เหตุการณ 911 สงครามอิรัก โรคระบาด SARS และวิกฤติการเงนิภมูภิาคอาเซยีน พบวา
ภายหลังวิกฤติตางๆ อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกวาชวงกอนเกิดวิกฤติ
เสียอีก ทั้งนี้จากการประมวลสถานการณภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในครั้งนี้จะ
ยืดเยื้ออยูประมาณ 12-18 เดือนนับตั้งแตเกิดปญหา จากน้ันอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะเริ่มฟน
ตัวในป 2010 เปนตนไป ทั้งน้ีอุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงควรพิจารณาเตรียมพรอมเพื่อรับมือ
ภายหลังการฟนตัวตอไป (UNWTO World Tourism Barometer, Vol. 7,No.1, Jan 09) 
 
แนวโนมการทองเที่ยวโลก 
 ภายใตการจัดระเบียบโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ที่การพัฒนาเทคโนโลยมีคีวามกาวหนาไป
อยางไมหยุดยั้ง การเผยแพรขอมูลขาวสารเขาถึงผูคนตางๆ ไดอยางหลากหลาย ทําให
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวมีการพัฒนาการ ไปอยางรวดเร็ว และแตกตางไปจากยคุกอนหนานี้
อยางมีนัยสําคัญ ดังนี้ 
แนวโนมการทองเที่ยวกลุมเยาวชน 
 การทองเที่ยวกลุมเยาวชนนับไดวามีความสําคัญ จาก
สถิติของ The World Youth Student & Educational (WYSE) 
กลาววา นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนมีจํานวน 58,152,000 
คนในป 2002 หรือประมาณ 20% ของนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศ โดยคาดวาจะมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว กวา 2 
เทาโดยในป 2010 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวกลุมเยาวชนกวา 
300 ลานคน ในป 2002-2007 คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งของ
นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนเพิ่มขึ้นรอยละ 40 หรือ 3,000 
ดอลลารสหรัฐ  

• นักทอง เที่ ยวกลุม เยาวชนรอยละ  70 มี
วัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อเรียนภาษา 
รวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตาง  ซ่ึงจะ
สรางประสบการณในการปรับตัวใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมใหมใหกับนักทองเที่ยว โดยในป 
2005 ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวกลุมเยาวชนเดินทางโดย
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาษามากที่สุด ตามดวย สเปนและเยอรมัน  

• สําหรับประเทศอังกฤษ เปนจุดหมายที่สําคัญสําหรับการทองเที่ยวกลุมเยาวชน 
ขณะที ่ประเทศออสเตรเลียเปนจุดหมายใหมที่มีอัตราเติบโตของตลาดน้ีอยาง
นาสนใจ โดยในป 2007 นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนนิยมเดินทางไปทองเที่ยว
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ประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาอันดับที่ 1 ตามดวย ฝรั่งเศส สเปน อิตาล ี
เยอรมนี อังกฤษ และประเทศไทยในอันดับที ่8 

• ตลาดนักทองเที่ยวกลุมเยาวชนเปนตลาดที่องคกรสงเสริมการทองเที่ยวใน
หลายประเทศใหความสนใจ โดยรอยละ 60 ขององคกรสงเสริมการทองเทีย่วที่
ใหความสําคัญในการสงเสริมตลาด โดยมีการจัดทําแผนรองรับตลาดกลุมนี้ใน
ระยะ 5 ป 

• นักทองเที่ยวกลุมเยาวชนมีแนวโนมของจํานวนวันพักเฉลี่ยลดลง ในป 2007 
เมื่อเทียบกับป 2002 แตคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น รอยละ 40 
จากจํานวน 1,875 ดอลลาสหรฐั เปน 2,600 ดอลลาสหรัฐ  

• ที่ พั กป ร ะ เ ภทบ านพั ก
เยาวชน (Youth Hostel) 
เ ป น ที่ นิ ย ม  โ ด ย ที่ พั ก
ประเภทโรงแรมเปนที่นิยม
เพ่ิมขึ้นในลําดับตามมา  

• ธุรกิจที่พักสําหรับเยาวชน
ในภูมิ ภ าคยุ โ ร ปมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจํานวน
มาก เน่ืองจากรัฐบาลทั่ว
โลกต าง คิดว า นั กทอ ง 
เ ที่ ย ว ก ลุ ม เ ย า ว ช น มี
ความสําคัญเพิ่มขึ้นอยาง
มาก 

• วัตถุประสงคในการเดนิทางทองเที่ยวนักทองเที่ยวกลุมเยาวชนที่ไดทาํการศึกษา
ในครั้งน้ี มีความเห็นวา ตองการสัมผัสวิถีชีวิตทองถ่ินมากที่สุด ยิ่งมีโอกาสได
สัมผัสมากขึ้น ยิ่งเปนประสบการณที่ดีในการเดินทาง 

• สําหรับนักทองเที่ยวกลุมเยาวชนที่แสวงหาประสบการณจากการทํางานใน
ตางประเทศ มีระยะเวลาการทํางานเพื่อหาประสบการณตอครั้งประมาณ 7 
เดือน มีคาใชจายเฉลี่ย 4,800 ดอลลารสหรัฐ   

 
Global Lifestyles: ประสบการณและนิยามจากความแตกตาง 

เมื่อพิจารณารูปแบบการทองเที่ยวที่เปนสมัยนิยมในแตละยุคก็มีความแตกตางกันไป 
โดยในยุค 1980 นิยมการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถาน พิพิธภัณฑ อนุสรณ
สถานตางๆ ยุค1990 นิยมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลป การแสดงของทองถ่ิน และชวง
กลางของป 2000 นักทองเที่ยวนิยมรูปแบบการทองเที่ยวที่เปนวิถีชีวิต   

หากวิเคราะหถึงรูปแบบพฤติกรรม ความนิยม การทองเที่ยวในชวงเวลาที่ผานมาพบวา
จะมีความแตกตางกัน อุดมการณการทองเที่ยวในอดีตนักทองเที่ยวเปรียบเสมือนผูบริโภคที่
เดินทางไปตามแหลงทองเที่ยวตางๆ เพื่อชื่นชมทัศนียภาพความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับความ
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แปลกใหม และมีแนวโนมการพัฒนานิยามการทองเที่ยวในเชิงที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอ
ชีวิตมากขึ้น โดยมีคานิยมวาการทองเที่ยวเปนสวนหน่ึงของประสบการณชีวิต  
 
สรุปลักษณะของนักทองเที่ยวในปจจุบัน ไดดังนี้ 

• นักทองเที่ ยวตองการสัมผัสกับประสบการณใหมที่ แตกตาง ไปจากวิ ถี
ชีวิตประจําวัน 

• การเดินทางทองเที่ยวเกี่ยวของกับความพึงพอใจในความหรูหรา การหลีกหนี 
และการเติมพลัง 

• ในกระบวนการตัดสินใจเดินทางทองเทีย่ว 
นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ใ ห ค ว า ม สํ า คัญ กั บ
ความหมายมากขึ้น โดยเฉพาะ  Brand 
สินคา นักทองเที่ยวไมไดเชื่อในคํานิยามที่
ผูผลิตปอนเขาสูกระบวนการส่ือสารให
นักทองเที่ยวทราบ แตนักทองเที่ยวจะ
แสวงหาความหมายและคุณคาของ Brand 
ตางๆ ดวยตัวเอง 

• โจทยในการวางแผนการทองเที่ยวของ
นักทอ ง เ ที่ ย ว ในป จจุ บัน  เ ชน  “การ
ทองเที่ยวในครั้งน้ีจะใหประสบการณอะไรกับเรา” “มีผลกระทบอยางไรตอ
ครอบครัว” “จะมีความแตกตางอยางไรระหวางกอนและหลังการเดินทางเกิด
ขึ้นกับฉัน” “จะทําใหมุมมองของฉันกวางขึ้นหรือไม” 

• วิถีชีวิตที่เปนพฤติกรรมรวมพื้นฐานของนักทองเที่ยวเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ 
ไดแก Mobile Phone, Shopping Malls, Global Brands และ Wi-fi Internet  

• สามารถแบงกลุมนักทองเที่ยวตามรูปแบบ lifestyle ความสนใจไดแก Green, 
Healthy, Luxury, Active/Sports และ Fashion เปนตน 

• เหตุการณภาวะเศรษฐกิจถดถอย จะเปดโอกาสให Luxury Brands มีสวนแบง
ตลาดสูงขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสใหผูประกอบการที่ตอบสนองตลาด Luxury เขาสู
ตลาดมากขึ้น และขยายวงกวางขึ้นในตลาดโลก 

• จะสรางคานิยมในแนวใหมของนักทองเที่ยวกลุม Luxury จะมีความเปนอัตตาสูง 
การศึกษาสูง และมีการใช Internet เปนหลัก ตองการสินคาคุณภาพดี มี
เอกลักษณเฉพาะ 

• นักทองเที่ยวจะใหความสําคัญกับ Brand มากขึ้น โดย brand ดังกลาวจะตอง
นาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบตอสังคม และใหความสําคัญในการเปรียบเทียบ
ลําดับของความหรูหราอีกดวย 
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รูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบัน 
• Slow Food (Gastronomy) -  Slow Travel  Slow Food เปนแนวคิดในการให

ความสําคัญกับการสรางความประทับใจ ในเรื่องราวของอาหาร ดวยการ
สนุกสนานเพลิด เพลินกับการเรียนรู เกี่ ยวกับสวนประกอบของอาหาร 
เครื่องปรุง ที่มีความแตกตางกันทั้งในเรื่องรสชาติ คุณประโยชน รวมทั้งให
ความรูในเรื่องแหลงผลิต กระบวนการผลิตที่ละเมียดละไม และการบริโภคตาม
ฤดูกาล ซ่ึงแนวคิดดังกลาวเปนที่มาของ การทองเที่ยวเนิบชา (Slow Travel) เปน
แนวคิดการเดินทางทองเที่ยวที่ ไม เรงรีบ ให นักทองเที่ยวมี เวลาสัมผัส
รายละเอียดของการทองเที่ยวแตะละแหง ทําใหนักทองเที่ยวจะไดรับประโยชนใน
ดานการพักผอน และเต็มอิ่มกับประสบการณความแตกตางที่ไดรับ ซึ่งแตกตาง
จากการทองเที่ยวแบบดั้งเดิมที่นักทองเที่ยวจะเหน็ดเหนื่อยกับการถายภาพที่
ระลึก 

 
• Interior & Design ปรัชญาของการตกแตงโรงแรมที่พัก คือ ตอกย้ํานักทองเที่ยว

วาอยูภายใตบรรยากาศของการทองเที่ยว โดยการตกแตงตองการทําให
นักทองเที่ยวรูสึกแตกตางจากการไดอยูบานของตัวเอง ตัวอยางเชน โรงแรม 
DuoMo  เมือง Rimini ประเทศอิตาล ีเปนโรงแรมที่เนนการตกแตงดวยวัสดุที่มี
สีสัน รูปแบบทันสมัย ใหความรูสึกของการอยูในหวงของอนาคต ความนาสนใจ
ของโรงแรมทําใหเมือง Rimini ไดรับการจัดลําดับสถานที่ที่ควรไปเยือนของ
นิตยสาร New York Times ในลําดับที ่28 ของโลก จากการจัดลําดับ 58 ลําดับ 

• Pop Culture Tourism การทองเที่ยวตามรอยภาพยนต และคนดัง เกิดจากการที่
ภาพยนต หรือละคร ไดนําเสนอภาพที่เปนสถานที่ถายทํา รวมทั้งเรื่องราวของ
สถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลสําคัญ และเหตุการณสําคัญตางๆ ไดอยาง
นาประทับใจ ทําใหเกิดกระแสการเดนิทางไปยังสถานทีด่งักลาว เชน บานเกดิของ 
Elvis Presley’s ที่ Graceland ใน Memphis เมือง Matmata ประเทศตูนีเซีย ซ่ึงเปน
สถานที่ถายทําภาพยนตเรื่อง Star Wars หรือการไปเที่ยวรานหนังสือที่ Hugh 
Grant พบกับ Julia Roberts ใน Notting Hill 

• Connectivity & Digital World นักทองเที่ยวจะแสวงหาขอมูลจากโลก Digital เชน 
Blogs, tripadvisor & tripmates เปนตน 
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• Medical & Wellness Tourism เกิดกระแสการเดินทางเพื่อไปทําศัลยกรรมตกแตง
ยังตางประเทศที่ไดรับการยอมรับ เชน ในป 2005 มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เดินทางไปทําศัลยกรรมตกแตง  ที่ประเทศบราซิล กวา 480,000 คน 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกวา 400,000 คนเดินทางมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ของประเทศไทย สงผลใหประเทศไทยเปนทีรู่จกัในดาน 
Medical Tourism ชั่วขามคืน รวมทั้งเมืองหลวงอ่ืนๆ ที่ไดใหความสําคัญในจุด
ขายน้ี เชน อินเดีย มาเลเซีย โคลัมเบีย และสิงคโปร เปนตน 

• Fashion and Shopping  การพัฒนาจุดขายทางการทองเที่ยวดานแฟช่ันมทีิศ
ทางการพัฒนาไปในทิศทางที่ตางกัน สําหรับเมืองที่เปนตนกําเนิดดินแดนแหง
แฟช่ัน เชน มิลาน กับเมืองที่เปนผูนําดานการเปนแหลง Shopping สินคาแฟชั่น
ตางๆ เชน ดูไบ โดยดูไบมีแนวโนมในการพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางการเปน
แหลงจับจายใชสอย สวนมิลานดินแดนตนกําเนิดแฟชั่น พัฒนาจุดขายไปสูการ
เปนจุดหมายของการพักผอนภายใตบรรยากาศของดินแดนของ Brand ดงัระดับ
โลก 

• Landscaping & iconic  landmark building ส่ิงกอสรางที่มีรูปรางประหลาด และมี
เรื่องราวอธิบายกลายเปนจุดขายทางการทองเที่ยวที่สําคัญ เชน ตึก Petronas 
Towers ในกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย และ The Guggenheim Museum 
Bilbao ประเทศสเปน พิพิธภัณฑแหงนี้มีผูเยี่ยมชมปละไมต่ํากวา 1 ลานคน 
นับตั้งแตเปดใหบริการในป 1997 ดวยเงินลงุทน 125 ลานยูโร ใชเวลาในการ
คุมทุนเพียงปเดียว และสรางรายไดในปตอมากวาปละ 200 ลานยูโร  
 

แนวโนมการสื่อสารการตลาด 
ภายใตภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหเกิดผูคนสวนใหญใหความสําคัญในการระมดัระวงั

การใชจาย โดยใชจายอยางมีเหตุผลมากขึ้น ในดานการทองเที่ยว นักทองเที่ยวจึงมีแนวโนมที่จะ
ใหความสําคัญในการคนหาถึงเหตุผลในการทองเที่ยวมากขึ้น  

จากผลกระทบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไดสงผลกระทบตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวโดย
มีแนวโนมในการแสวงหาความหมายของการทองเที่ยว (Look for Meaning) ประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนในการทองเที่ยว นักทองเที่ยวจะคนหานิยามของการทองเที่ยวในครั้ง
น้ันๆ เชน การทองเที่ยวเพื่อการพักผอน คือ ชวงเวลาการใชชีวิตที่นาพึงพอใจ หลกีหนีจากภาวะ
กดดันตางๆ เพื่อเติมพลังในการทํางานตอไป โดยประเด็นในการตัดสินใจ คือ คาใชจายในการ
ทองเที่ยวตองสมเหตุผล ไมแพงมาก และเปนชวงเวลาที่มีคุณภาพในการใชชีวิตกับครอบครัว 
ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวยุคใหมก็ไมทิ้งประเด็นเรื่องการทองเที่ยวที่ไมทําลายส่ิงแวดลอมดวย 

เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว การทําความเขาใจถึงแกนความ
ตองการของนักทองเที่ยวจึงเปนสิ่ง สําคัญพื้นฐานในการส่ือสารถึงขอมูลสินคาใหเขาถึง
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปรัชญาในการพิจารณา คือ ควรทําความเขาใจความ
ตองการของนักทองเที่ยวโดยพิจารณาจากความหมายพื้นฐานของมนุษย ไมใชพิจารณาจาก
พื้นฐานความตองการของนักทองเที่ยว (understand that it is about human beings, not about 
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consumers)  อันเปนแนวคิดที่สําคัญสําหรับการตอยอดในการใชเครื่องมือในการส่ือสาร
การตลาดโดยเฉพาะ Brand ที่จะใชส่ือสารสูผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

   

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยสูการแขงขันในตลาดทองเท่ียวนานาชาติ1 
                                                                       อักกพล  พฤกษะวัน2 

 
การแขงขันดานการทองเที่ยว 

 
ประเทศไทยสงเสริมการทองเที่ยวมานาน สําหรับการแขงขันในภูมิภาคน้ีถือวาเราเปนผู

ริเริ่ม ตั้งแตป 2503 หรือ 48 ปมาแลว  เปนชวงที่เราเริ่มตนทาํการตลาดสงเสรมิการทองเทีย่ว
ในพื้นที่เอเชยี  เราเปนผูนําในยุคแรกๆ  แตในชวง 10 ปที่ผานมามีผูเลนหนาใหมๆ เขามาในเวที
การแขงขันมากมาย  ผสมผสานกับผูเลน / คูแขงเกาๆ  อยางเชนมาเลเซีย  สิงคโปร   

ขณะน้ีเราเริ่มเห็นแบรนดแปลกใหม  อยางเชน “Vietnam The hidden charm”  
ขึ้นมาเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว  มี “Incredible India” ขึ้นมาเมื่อป 2002 “Beijing Olympic” เมือ่ไม
นานน้ีมาแรงและแข็งแกรงมาก  “Korea Sparkling”เกิดขึ้นมาไมกี่ปน้ี  แตกระแสกระหนํ่าแรงมาก  
ทั้งภาครัฐและเอกชนผนึกกําลังกัน    

ในชวงหลังๆ  จากการที่มีผูแขงขันมากมาย  และ
ลงทนุทุมเทกันในเรื่องของการทองเทีย่วน้ัน  ไทยยงัคงรัง้
ตําแหนงอันดับ 4 ของภูมิภาคไวได 2 - 3 ปตอเน่ืองกัน
มา  โดยมีสัดสวนการตลาดอยูที่ 9% ของทั้งหมด  
ขณะน้ีผูนําคือจีน  ตามมาเปนมาเลเซีย  ฮองกง  และไทย 
คูแขงขันทั้งหลายในภูมิภาคของเราเขาเนนเรื่องอะไร  
สงเสริมและมีจุดขายอะไรกันบาง 

1.  เกาหลี : “Korea Sparkling”  ไดยินแคมเปญน้ี
ขึ้นมาไมเกิน 10 ป  เนนในเรื่องของคน  วัฒนธรรม  และ
ธรรมชาติ  ซึ่งเปนจุดแข็งของเกาหล ี รัฐบาลเกาหลทีุมเท
เรื่องของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางจริงจังทั้ง
ระบบ  สราง Korean wave  ใชทุกรูปแบบ นําภาพยนตร
เกาหลีมาเผยแพร  ผูคนติดกันงอมแงม เมื่อไมกี่ปมาน้ี  
“แดจังกึม”  ตองชมกันทุกวันเสาร – อาทิตย  ตามมา

ดวย “จูมง” เปนซีรี่สยาว  กวาจะแผวก็นาน  มี Tourism Ambassador อยาง “Rain” เขามาในใจ
ของแฟนคลับทั้งหลาย ไมเพียงเกาหลี  แตไปญี่ปุน  ไตหวัน  และฮองกง  รวมทั้งประเทศอื่น ๆ 
ในแถบเอเชียก็ตามไปดวย  เปนผลพวงใหเกิดกระแสการทองเที่ยวไปยังเกาหลี  ซึ่งไมนาเชื่อวา
เกิดขึ้นจากการ promote อยางแทจริง  ประเทศเกาหลีน้ันฟนตัวขึ้นมา  ทั้งที ่40 - 50 ปกอนไม
มีอะไร แตขณะนี้กลายเปนผูนําทางการทองเที่ยว  promote ทั้งระบบ  ทุกส่ือ  ทั้ง online / offline  

2.  จีน : ยักษใหญที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเมื่อไมนานมาน้ี  มีความพรอมครบเครือ่งทัง้ธรรมชาติ
อันหลากหลาย  อลังการ  ประวัติศาสตรอันยาวนานเปนพันป  เมื่อขุดคนขึ้นมานําเสนอก็เปน
                                                
1 การบรรยายพิเศษในงานประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยสูการแขงขันในตลาดทองเที่ยว
นานาชาต ิThailand Tourism Award 2008 วันที่ 27 กนัยายน 2551 
2 รองผูวาการดานสินคาการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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เรื่องที่ตื่นตะลึงในวงการทองเที่ยวของภูมิภาคน้ี  จีนกลายเปนผูนําทันที  และที่สําคัญคือจีน
พัฒนาการทองเที่ยวทั้งระบบ  เมื่อภาครัฐสั่งใหทําอะไรก็ทําทันที  เชน  การสั่งปดโรงงานซ่ึง
ปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าหลีที่เมืองกุยหลินพรอมกัน 4 แหง  การจัดการทองเที่ยว  การพัฒนา    
การสรางคนทําไดดีมาก  ใชเวลาเตรียมโอลิมปก 4 ป  สรางความพรอม  นําคนมาศึกษา  
เรียนรูภาษาเพื่อเตรียมการรองรับการทองเที่ยวทุกแหง  รวมทั้งประเทศไทย  นักเรียนจีนมา
เรียนภาษาไทยลวงหนา 2 - 3 ป  ครั้งละ 80 – 100 คน  เพื่อเตรียมการตอนรับ Beijing 
Olympic 2008 

3.  มาเลเซีย: คูแขงเพื่อนบาน  มิตรแทดั้งเดิม
ของไทยทางภาคใต  มีความคลายคลึงกับเราเกือบทุก
รูปแบบ  นําความผสมผสานของวัฒนธรรมจนี  อินเดยี  
และมุสลิมมาเปนจุดแข็งวาเปน Truly Asia  รัฐบาลทุมเท
มากในการ พัฒนาแตละพื้นที่ ใหงบประมาณมาก  
โดยเฉพาะงบ โฆษณาในตลาดตางประเทศมากกวาของ
ประเทศไทย ไมต่ํากวา 5 เทา  ในบางพื้นที่นั้นทุมเปน 
10 เทา  และปที่ผานมาก็ออกแคมเปญ VMCC - Visit 
Malaysia Cyber Campaign นําภาพลักษณความทันสมัย
มาฉลองครบรอบ 50 ปของเขา  และยังทําโครงการ 
Malaysia My Second Home ดึงดูดกลุมสูงอาย ุ

4.  สิงคโปร: ประเทศเกาะเล็กๆ  เกือบจะไมมีอะไรเปนของตนเองมาก  นอกจากการคา
และธุรกิจ  ก็นําจุดแข็งเรื่องของความทันสมัย  ชอปปง  ประชุมสัมมนา  เปนเมืองธุรกิจ  เปน 
Weekend Destination  ผนึกกําลังกับสายการบิน Singapore Airlines  ทําใหสิงคโปรเปน Hub ในเชิง
ธุรกิจการทองเที่ยว  การประชุมสัมมนา  เมื่อ 2 ปกอนน้ีสิงคโปรไดตดัสินใจสรางคาสิโน  ซ่ึงเปน
ส่ิงที่นารังเกียจสําหรับคนสิงคโปร  ขณะน้ีกําลังจะเสร็จแลว 2 แหง  พรอมคอมเพล็กซขนาด
ยักษ  โรงแรม 6 ดาว  กําลังจะเปดตอนรับนักทองเที่ยวในเร็วๆ นี้  เปนจุดดึงดูดอีกอยางหน่ึง 
นอกจากน้ันยังมีการสรางกิจกรรมระดับ Mega Project ปดเกาะตอนกลางคืน นํารถ Formula - 1 
มาแขงเปน Midnight Racing ครั้งแรกในโซนเอเชีย  ใช Google Earth 3D VDO จับระหวางการ
แขงขัน  ถายทอดสดในเว็บไซต singapore.f1.tv ที่สรางขึ้นมาโดยเฉพาะ สิงคโปรเตรียมใช
กิจกรรมเหลาน้ีสงเสริมการทองเที่ยวเต็มที่ 

5.  อินเดีย: หลังจากป 2000   อินเดียเปดประเทศในเรื่องของการทองเที่ยว  นําสีสัน
วัฒนธรรม ศาสนา  เรื่องของ Medical Tourism  อายุรเวช  โยคะมาผสมผสาน โดยสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางเปนระบบ  ขายทั้งเรื่องของ Theme base - ศาสนา / Area base - หิมาลายาและ
อินเดียเปน destination  โฆษณาทั้ง online / offline  ใชส่ือ IT เขามาโดย รวมมือกับ Youtube ทํา 
VDO Sharing, Web board, Forum  มี micro site 18 จุดขึ้นมาสูในเว็บไซต  ซึ่งในขณะนี้คนอินเดีย
เกงมาก  เปนเจาแหงเทคโนโลยดีานการส่ือสาร ( IT) 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 ที่กลาวมาขางตนคือภาพของการแขงขันในเวทีที่เรากําลังยืนอยูในขณะน้ี  แตในภาวะของ
การแขงขันดานการทองเที่ยวน้ันมีตัวแปร  มีปรากฏการณใหมๆ ที่เราไมสามารถหลีกเลี่ยงได
เขามามีสวนเกี่ยวของอยู 4 - 5 เรื่องที่เราตองเขาใจ  ยอมรับ  และปรับตัว  ไดแก 

1. Fuel Effect - ราคานํ้ามันที่สรางความปนปวนในเชิงธุรกิจ  และลุกลามถึงการ
ทองเที่ยว  เมื่อ 2 ปกอน  ราคา 50 - 60 เหรียญสหรัฐฯ ตอบาเรลก็สูงแลว  แต
มาถึงกลางป 2551เปน 140 เหรียญสหรฐัฯ ตอบาเรล  ขึ้นมาเปน 2 เทาตวั  ทาํให
ปนปวนไปหมดทั้งระบบ  โดยเฉพาะระบบการคมนาคมขนสงทางอากาศ  กระทบแรง
มาก  สายการบินระยะยาว (Long Range Carrier) อยูไมได  เพราะคา fuel surcharge 
สูงมาก กอนจะขึ้นบินก็ขาดทุนแลว  เพราะฉะน้ันเราจงึเหน็การปดตวัของสายการบิน
ระยะยาวเกิดขึ้นจากผลกระทบของราคานํ้ามัน  และขณะนี้ก็สงผลไปสูพฤติกรรม
ของการเดินทางทองเที่ยว  ตองเดินทางในภูมิภาค  ใกลบานตนเอง เพราะราคาไม
แพง  กระทบไปถึงการเดินทางของคนในประเทศ   

2. สายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Carriers - LCC) มีผลกระทบอยางมากกับรูปแบบ
ของการเดินทาง  กลุม  ฐานะ  จํานวนของคนเดินทาง  และแพค็เกจทวัร  กลาวคือมี
คนหลายกลุมขึ้น  segment ของคนระดับกลางสูงขึ้น  เดินทางบอยขึ้น  แขงขันกัน
เสนอแพ็คเกจทัวรที่เริ่มมีหลากหลาย  เพราะเดินทางระยะใกลๆ 

 

 
 

ขอมูลจากศูนย intelligent ของสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก( PATA) ที่กรุงเทพฯ แสดงใหเห็นวาการเติบโตของสายการบินตนทุนต่ํา
ในชวง 5 ปน้ีจากกรุงเทพฯ ไปมาเลเซียขยายตัวเร็วมาก 
- เดือนธันวาคม ป 2003 กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร มี 3 สายการบิน 17 

destinations 
- เดือนธันวาคม ป 2004 ตอไปที่สิงคโปร–จาการตา มี 4 สายการบิน 30 

destinations 
- เดือนธันวาคม ป 2005  ตอเขากับยะโฮบารู  มี 5 สายการบิน  42 destinations 
- เดือนเมษายน ป 2006  เสนทางเช่ือมโยงกันเปนตาขาย  เพิม่เปน 6 สายการบิน  

58 destinations 
- เดือนเมษายน ป 2007  เพิ่ม Hub มาที่โกตากินาบาลู  เมืองการทองเที่ยวเชิง

นิเวศของมาเลเซีย  มี 63 destinations 
น่ีคือการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสายการบิน  Low cost  เปน

ตลาดเปาหมายทีต่องพิจารณาเมื่อเกิดปรากฏการณอยางน้ี  ตอไปเราจะตอง
ดําเนินการตลาดในทิศทางอยางไร 
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3. Profile ของนักทองเที่ยว  Baby Boomer คือกลุมคนที่เกิดหลังจากป 1946  ยุคหลัง
สงคราม  เมื่อมาถึงป 2006 ก็มีอายุครบ 60 ป  เริ่มเปนคนวัยหลังเกษียณ  เปน
คนกลุมใหญของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ โลก  กลายเปน Aging Society  
นักทองเที่ยวกลุมนี้มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ อยางเชน อเมริกามีประมาณ 77 ลาน
คน เกษียณอายุวันละ 8,000 คน ญี่ปุนวันละ 8,500 คน และมีผูสูงอายุมากถึง 
25% ของจํานวนประชากร น่ีคือกลุมลูกคาเปาหมายใหม ไมนาสงสัยวาทําไมเรื่อง
ของ Medical Tourism, Spa, การดูแลสุขภาพ - จิตใจ จึงอยูในกระแสความตองการ
ของตลาดมากขึ้น  เพราะกลุมอายุที่เปลี่ยนไปทําใหโครงสรางสังคมศาสตรเปลี่ยน  
และนี่คือกลุมคนทีม่ีเวลาและมีเงินที่จะทองเที่ยว 

4. Global Warming  กระแสน้ีเริ่มมาไมกี่ป  ตอเนื่องจากเรื่องของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ/สิ่งแวดลอม  ในระยะแรกเพียงเฝาระวัง  แตขณะน้ีเริ่มมีผลกระทบอยาง
จริงจัง  และกระทบมาที่การทองเที่ยว 

จากการวิเคราะหของคณะกรรมการนานาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (IPCC)  ซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรกวา 2,500 คน  ระบุวาในชวง 50 ปที่
ผานมาน้ี  พฤติกรรมของมนุษยใน
เรื่องตางๆ สงผลใหอุณหภูมิของโลก
สูงขึ้นตั้งแต 1.4 – 5.8%  และในป 
2100 น้ีก็จะสูงมาก  ซ่ึงตอนน้ันจะ
เปนปรากฏการณที่ เ ร าเ ห็นการ
เปลี่ยนแปลง  ขณะน้ีเราก็เริ่มเห็นแลว  
เชน  น้ําแข็งที่ขั้วโลกละลาย  นํ้าทะเล
สู ง ขึ้ น   บ า ง แ ห ง ก็ เ ริ่ ม จ ม นํ้ า  
กระแสนํ้าเริ่มมากัดเซาะชายฝง  อุณหภูมิในโซนหนาวสูงขึ้น  ตอนนี้ยุโรปกลายเปน
อุนขึ้น  ซ่ึงหมายถึงคนจากกลุมยุโรปเหนือที่จะหนีหนาวมาเมืองไทยเริ่มมีชวง
เดินทางส้ันขึ้น  เพราะเขาสามารถจะอยูในบานของเขาได  เริ่มจะไปเที่ยวในยุโรป
ดวยกันเอง  ขณะเดียวกันโซนรอนอยางแถบศูนยสูตรหรือแถบบานเราจะมีปริมาณ
ฝนตกหนาแนนขึ้น  และมีปรากฏการณภัยธรรมชาติที่รุนแรงเขามากระทบ   

ส่ิงเหลาน้ีทําใหพฤติกรรมนักทองเที่ยว  รูปแบบการเดนิทาง  บรกิารตาง ๆ 
ที่รองรับการทองเที่ยว  รวมทั้งกิจกรรมทองเที่ยวก็จะตองเปลี่ยนไปดวย  เชน  
สนใจทํากิจกรรม outdoor มากขึ้น  แพ็คเกจทัวรก็เปนการตัดสินใจ last minute เพราะ
ไมแนใจวาจะเดินทางหรือไม รอดูอากาศแลวจึงเดินทาง  วันพักนอยลง  เปนตน  ซ่ึง
แนวโนมจะเปนเชนน้ีมากขึ้น 

5. ส่ือ ICT / อินเตอรเน็ต  นับเปนตัวแปรที่สําคัญมากในการประกอบธุรกิจดานการ
ทองเที่ยว  และมีอิทธิพลอยางสูงในทุกรูปแบบ  ปจจุบันมีคนที่ใชอินเตอรเน็ตทั่วโลก
ประมาณ 1,300 ลานคน หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรโลก เมื่อป 2007 ยงั
เปน 1 ใน 6 ของประชากรโลก  ขณะน้ีลูกคาที่ใชอินเตอรเน็ตอยูในโซนเอเชีย 36% 
ของโลก  ซ่ึงญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน ฮองกง มีปริมาณผูใชมากเพราะผลิตไดเองและ
ราคาไมแพง  อยูในยุโรป 28%  และอเมริกา 21%  นับเปนชองทางการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกรูปแบบในเวลานี้  แลกเปลี่ยนขอมูลกันไดที่เว็บไซต 2.0  ไม
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วาขอมูลจะเปน blog, ภาพ, VDO Clip  หรือที่เว็บไซต tripadvisor.com  ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบไดวาจะไปที่ไหน  ดีอยางไร  เพื่อนฝูงที่ไปมากอนเขียนไวเลาสูกันฟง  และ
ถาจะรองเรียน วาตั้งราคาสูงเกินไป  บริการไมประทับใจ  ก็ไปเขียนไวในเว็บไซตนั้น  
ทุกคนรูขอมูลหมด  ความลับไมมีในโลกในเรื่องของการประกอบธุรกิจ   

 
 
แนวโนมพฤติกรรมนักทองเท่ียว 
กลุมตลาดนักทองเที่ยวเปลี่ยนไป 

- ในอดีต Profile ของนักทองเที่ยวที่มาประเทศไทย เปนเพศชายประมาณ 60%  แต
ขณะน้ีเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ  เพศหญิงมามากขึ้น  โดยเฉพาะสตรีจากทางกลุมเอเชีย  
เชน  ญี่ปุน  เกาหล ี ไตหวัน  ฮองกง  เดินทางมาเปนกลุมเล็กๆ มากขึ้น 

- จากผูมีรายไดสูงกลายเปนกลุมทั่วๆ ไป 
- ผูสูงอายุมากขึ้น  พัก Long stay 
- นักธุรกิจรุนใหมเริ่มเดินทางทองเที่ยวพรอมกับธุรกิจ 
- พฤติกรรมนักทองเที่ยวเปลี่ยนไป 
- จากที่เดินทางไปพักผอน  ทองเที่ยวอยางเดียว ขณะน้ีเริ่มมีจุดมุงหมายซ้ือแพ็คเกจ

เพื่อมาตีกอลฟ  ชอปปง  สปา ฯลฯ 
- ราคาไมใชตัวตัดสินในเชิงธุรกิจ  แตอยูที่ความพึงพอใจ   
- ใชอินเตอรเน็ต search ขอมูลเปนหลัก 
- Low cost airlines มีบทบาทในเรื่องของการเดินทาง 
เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยน  จึงมีตลาดใหมที่ตองรูจัก เพราะปจจุบันน้ีการสงเสริมตลาดไมใช

เพียงเจาะประเทศ  แตเจาะ segment ใหมๆ ที่เกิดขึ้น  เชน 
1. Yuppie - นักธุรกิจรุนใหม  มีฐานะ  แตชอบทําตัวสบายๆ  ชอบเดินทางทองเที่ยวไป

ในที่ที่ตนเองตองการ  และไมไดหวงเรื่องคาใชจาย 
2. DINK - Double Income No Kids - สองสามีภรรยา  

ไมมี บุตร   ไมอยากมีพันธะ  อยูดวยกันและไป
ทองเที่ยวดวยกัน  มีฐานะ ทํางาน กลุมนี้มีมากและ
เริ่มเดินทางทองเที่ยวไปทั่วโลก   

3. Hispanic - เปนกลุมเศรษฐีใหมของอเมริกา  มีเชื้อ
สาย Mexican ผสม  อยูทางใตของอเมริกา   

4. Gay & Lesbian - ถือเปนกลุมใหมของสังคม
ทองเที่ยวของโลก  มีความเปดเผยมากขึ้น  มี
โครงขายมากขึ้น  ในงานสงเสริมการขายดานการทองเทีย่วระดบัโลกจะเห็นบูธสมีวง
สําหรับกลุมน้ีโดยเฉพาะ  มีรีสอรท/brochure/โปรแกรมสําหรับนักทองเที่ยวกลุมน้ี
โดยเฉพาะ  และมีรายการขายมากขึ้น กลุมน้ีมาประเทศไทยมากขึ้น   

5. Honeymoon - กลุมแตงงาน  ขณะน้ีประเทศไทยเปนพ้ืนที่เปาหมายของกลุม 
Honeymoon  โดยเฉพาะในโซนเอเชีย  เมื่อกอนเราเปน Honeymoon Paradise ของ
ญี่ปุน  เกาหล ี ไตหวัน  ตอนน้ีมาเปนของตลาดอินเดียรุนใหมที่แตงงานแลวเดินทาง
มาฉลองพิธีแตงงานในประเทศไทย เขาจะมาทั้งครอบครัว  ญาตพิีน่องฝายเจาบาว - 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนาที่ 6 

เจาสาวเดินทางมาเปนรอยคน  โดยฝายเจาสาวออกคาใชจายทั้งหมด  เหมาทั้ง
โรงแรม  กิน  ดื่ม  รื่นเริง 7 วัน  หลายโรงแรมของไทยก็รับกลุมน้ีเปนจํานวนมาก 
ตอนน้ีอินเดียจึงกลายเปนตลาดที่ถูกจับตามอง อินเดียมีประชากรกวา 1,000 ลาน
คน  50 ลานคนเปนคนมีฐานะและมีการศึกษา  มีรายไดสูงมากจากการ outsource 
งาน IT จากภูมิภาคตางๆ ของโลก  ซ่ึงเขาเปนผูที่คุมเวทีในเรื่องน้ีของโลกอยู  เปน
กลุมที่นาสนใจมาก 

6. กลุมคนผิวดํา/กลุมมุสลิม – เปนกลุมใหมที่กําลังจะขยายตัว  นักทองเที่ยว 
7. จากตะวันออกกลางมามากขึ้น  มาที่กรุงเทพฯ  แลวเดินทางไปตอ  ชาวมุสลิมไปพัก

โรงแรมบูธีคที่เชียงใหม  เขาถอดผาคลุมหนาออกได  ทําตัวตามสบายมากขึ้น  กลุม
น้ีใชบริการเรื่องของ Medical Tourism  มาเปนครอบครัวใหญ 10 - 20 คน ทั้งสามี  
ภรรยาหลายคน  ลูกหลายคน และพี่เลี้ยงของลูกๆ    

8. กลุมถายทําละคร 
9. กลุมชอปปง 
10. กลุมนักธุรกิจ 

 

การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
 ในกระแสการเดินทางยุคใหมนี้  นักทองเที่ยวคํานึงถึงส่ิงแวดลอมมากขึ้น  เปนผลพวง
มาจากส่ิงแวดลอมโลก  เรื่องของ Global Warming  ซึ่งกระทบใกลตัวจนอยูไมได  ขณะน้ีเริ่มมี
ความสนใจในการที่จะตองหา Eco label มาใชในการเดินทางทองเที่ยว  โดยเฉพาะบริษัทนําเที่ยว
ช้ันนําของโลกในกลุมยุโรป  อเมริกา  และออสเตรเลีย  พวกนี้ไมใชบริการหากไมมี Eco label  
ลาสุดมกีระแสขาววา Agent จากกลุมสแกนดิเนเวียจะสงนักทองเที่ยวมาเมืองไทยและพักเฉพาะ 
Green Hotel เทาน้ัน  ไมพักที่อ่ืน  นี่คือกระแส / ทิศทางใหมที่มีความจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ  และ 
ททท. เชื่อวารางวัล Tourism Awards นั้นเปนการการันตีสวนหน่ึงที่จะทําใหนักทองเที่ยวไววางใจ
ในเรื่องของความใสใจส่ิงแวดลอมและชุมชน 
 
 
ภาพลักษณประเทศไทยในเวทีโลก 

มีการศึกษาวิจัยหลักๆ ของสถาบันที่นาเช่ือถือที่สุดอยู 2 แหง  คือ 
1. Future Brand ของอเมริกา  สํารวจนักทองเที่ยวทั่วโลกทุกป  ปรากฏวาประเทศไทย

ติด Top 10 อยูหลายเรื่องดังน้ี  
- Value for Money  ติดอันดับ 1  คือเปนแหลงทองเที่ยวทีคุ่มคาเงิน  แตไมใชราคา

ถูก 
- Authenticity  ติดอันดับ 5  คือมีความเดิมแทของแหลงทองเที่ยวและวัฒนธรรม  
- Shopping  ติดอันดับ 9 
- Nightlife  ติดอันดับ 4 ในเรื่องของวิถีชีวิตกลางคืน  เลื่อนขึ้นมาจากอันดับ 10 
- Extend a Business Trip  ติดอันดับ 5 ในการเปนแหลงทองเที่ยวที่ตอเน่ืองจาก

การมาทําธุรกิจ  
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- Friendly Locals  ติดอันดับ 5 ของการเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความเปนมิตรของ
คนทองถิ่น 

2. Pacific Asia Travel Association (PATA) รวมกับ VISA International Card  สํารวจ
นักทองเที่ยว 10 ประเทศทั่วโลกกวา 5,000 คน  สรุปไดวาประเทศไทยเปนอนัดบั 1 
ในเอเชียที่นักทองเที่ยวตองการจะมา (Considered Destination)  และตองมาแนนอน
ในชวง 2 ปตอจากน้ี (Most likely Destination)  เปนขาวดีที่ประกาศที่ Vancouver เมื่อ
เดือนเมษายน 2550  เปนความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนไทยทุกคน   

บทพิสูจนอีกประการหนึ่งก็คือรางวัลระดับนานาชาติที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย    
( ททท.) ไดรับจากสถาบัน  นิตยสาร  ส่ือ  องคกรสากลตางๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกป จาก 48 ปที ่
ททท. ดําเนินงานมา เฉพาะป 2550 ประเทศไทยไดรับ 199 รางวัล  มีทั้งรางวลัแหลงทองเทีย่ว
ยอดนิยม  ที่พักยอดเยี่ยม  องคการสงเสริมการทองเที่ยวดีเดน 15 รางวัล  สายการบินยอด
เยี่ยม 10 รางวัล  และกรุงเทพฯ ยังเปน Best City of Asia สําหรับรางวัลเมืองทองเที่ยวยอด
เยี่ยมของโลก 
 

จุดขายการทองเที่ยวไทย 
ประเทศไทยมี 76 จังหวัด  มีแหลงทองเที่ยว

หลายพันแหง   มีทุ กอยางดี แล ะครบถวน   ทั้ ง
ธรรมชาติจากเหนือจรดใต  ปาเขาลําเนาไพร  นํ้าตก  
ทะเล  ปะการังสวยงาม  หาดทราย  วัฒนธรรม  
ประเพณี 4 ภาค  ไมไดแตกตางจากประเทศอื่น  ททท. 
ไดมีการวางแผน  ศึกษาวิจัยวาการจะไปสูกับการ
แขงขันระดับโลกไดน้ัน  เราตองดึงจุดเดน  จุดแข็ง  
และจุดขายที่สําคัญของประเทศไทยมานําเสนอขายเปน
ตัวชูโรง  จุดขายหลักของประเทศไทยอยูที่กลุมสินคา 
7 กลุม  ซ่ึงเราใชชื่อวา “7 Wonders Product”   โดยดึง
ความแข็งแกรงของไทย 7 เรื่องมานําเสนอ  ไดแก 

1. Thainess  เรื่องของความเปนไทย  วิถีชีวติ
ไทย  ซ่ึงนําเสนอในรูปแบบของภูมิปญญา  
ศิลปะ  การตอนรับ  ความประทับใจ ฯลฯ  
ในรูปแบบตางๆ เปนแพ็คเกจทัวร  ซ้ือได  
จับตองได  ขายได  เชน  แพ็คเกจไปเที่ยว

ชมวิถีชีวิตริมนํ้า  อาหารไทย  มวยไทย ฯลฯ 
2. Treasures  มรดกแหงแผนดิน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม แหลงโบราณสถาน  ดึง 

Highlight มาเสนอขาย 
3. Beaches  ซ่ึงจากการวิจัยพบวานักทองเที่ยวตางชาติที่มาประเทศไทย 50%  มา

เที่ยวทะเล  ผสมผสานกับความเปนคนไทย (Thai Hospitality)  เราจะนําเสนอโดยดึง
จุดแข็งของ Beach น้ันออกมา  เชน   
- หัวหินมีจุดขายคือ ความใกลชิดกับพระราชวัง มีแบรนดเปน Royal Paradise ดอก

ลั่นทมสีนํ้าเงิน  สีขาว  เปน Family Destination, Quality Destination 
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- Romantic Beach  เชนที่เกาะชาง  แบรนดที่ ททท. สรางไวใหก็คือ Oriental Eden ~ 
สวรรคตะวันออก  เกาะชางเปนแหลงที่ลี้ลับ  สงบ  โรแมนติก  สวยงาม 

- Affordable Active Beach ที่พัทยา  เที่ยวสนุกทุกระดับ  ใครก็ไปได 
- World Class / High Class Beach ที่ภูเก็ต  เปน destination ระดับโลก มีทุกอยาง

พรอม 
4. Trendy สินคาในแนวรวมสมัย Boutique Resort, Chic Resort / Restaurant เรามีมาก

จากเหนือจรดใต  และมากขึ้นเรื่อยๆ  เปนสินคาสําหรับกลุมคนรุนใหม  หรือคนรุน
ใหญแตใจยังหนุม 

5. Nature  กระแสความหวงใยธรรมชาติ  แพ็คเกจเดินปา, Boutique Camp, Tree Top 
6. Health & Wellness  กระแสสุขภาพ  
7. Festivities  กิจกรรมการทองเที่ยวประเพณี  วิถีชีวิต 

 
 นอกจากน้ันยังมีสินคาการทองเที่ยวที่ ททท. วาง Position ไวในรายภูมิภาคอีก 5 ภาค  
ซ่ึงจากน้ีไปเราจะเนน Position ของแตละภาคไมเหมือนกัน  ไดแก 
 ภาคเหนือ  - ความเปนอารยธรรมลานนา  ผสมผสานกับความทันสมัย 

ภาคอีสาน  - แหลงเรียนรู  อูอารยธรรม  ดินแดนกอนประวัติศาสตร  บานเชียง  
ไดโนเสาร  หลังประวัติศาสตรยุคขอม  พิมาย 

 ภาคตะวันออก  - ชายทะเลสําหรับทุกระดับ 
ภาคกลาง  - วิถีชีวิตไทย  เรื่องของการถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism)  การ

ทองเที่ยวสําหรับคนรุนเกาที่คิดถึงอดีตแลวจะมีความสุข  ไปเที่ยวชม
บานเกาๆ  รานกาแฟโบราณซึ่งเคยดื่ม  เคยเลนสมัยเปนเด็ก  ทําให
หวนคิดถึงสมัยที่อายุนอยๆ  ยังแข็งแรง  สดช่ืน  และมีพละกําลังอยู  
ก็จะทําใหจิตใจชุมช่ืนขึ้น   

ภาคใต  - ความเขียวขจีของปาไม  ผสมผสานกับสีมรกตของนํ้าทะเล (Blue & 
Green - Clean & Clear) 

 
 
กุญแจสูความสําเร็จในการแขงขัน 
 เมื่อทราบและวิเคราะหขอมูลทั้งหมดแลว  เราควรจะเดินหนาอยางไรจึงจะแขงขันกับเขา
ไดในเวทีโลก  ททท.จะมีการดําเนินการอยางนอย 3 ดานพรอมๆ กัน  ไดแก 

1. สรางแบรนด ตองทําใหเห็นความแตกตางจากคูแขงขันอื่น ตองสรางแบรนด 
Thailand ตอกย้ําความเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ  มีคุณคา  สมราคา (Value for 
Money)  ตองตอกย้ําเรื่องนี้และสรางความประทับใจ  รวมทั้งประสบการณที่ดี  
ตองดึงจุดเดน จุดแตกตาง จุดที่เปนเอกลักษณมานําเสนอในทุกรูปแบบ  ในตัว
สินคา  และในทุกบริการ  ซ่ึงทุกเรื่องที่รวมกันนําเสนอจะเปนการสงเสริมให      
แบรนด Thailand น้ันมีความแข็งแกรง  เปนที่ยอมรับในความรู สึกของ
นักทองเที่ยว 
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แบรนด (Brand) คืออะไร 
แบรนด คือส่ิงที่ลูกคามองเราทั้งจากสินคาและบริการที่เรานําเสนอ  ไป

จนถึงภาพลักษณที่ลูกคารับรูเกี่ยวกับสินคาของเราวาแตกตางจากของคูแขง
อยางไร มีจุดเดนอะไร 
  แบรนดตองมีองคประกอบครบทุกเรื่อง   ไมวาจะเปนตัวโลโก   สโลแกน  
สถานที ่ที่มองไดจากภายนอก  ประโยชนที่ไดรับจากการเขามาใชบริการ  คุณคา
ทางจิตใจ  ความประทับใจที่รูสึกได  และสุดทายคือสิ่งที่สังเกตได คือบุคลิกภาพ  
อยางเชนคนที่ขับรถ Volvo ก็จะมีความรูสึกวาปลอดภัยแนนอน  ถาเปน Ferrari ก็
จะมีความรูสึกวาปราดเปรียว  กระฉับกระเฉงทันที  ไมวาจะอายุเทาไร เปนตน 

มีการศึกษาวิจัย  แบรนดคือองคประกอบ (Element) ตาง ๆ ที่ประกอบ
กันเปนตัวสินคาของผูเกี่ยวของ  ผูขายบริการ  ใหบริการ  ทั้งหมดจะประกอบกัน
เปนตัวแบรนดของสินคาน้ัน  ไมวาจะเปนบรรจุภัณฑ สไตล  สีสัน  ฟอรม  โทนสี  
สถานที ่ ตัวอาคาร สถาปตยกรรม การตกแตง  บรรยากาศ  ซึ่งหลายโรงแรมที่
ไดรับรางวัล Tourism Awards ทําไดดีมาก  เรื่องของพนักงาน  บุคลิกหนาตา  
สไตลของพนักงาน  การแตงตัวของพนักงาน  ทาทาง  กิริยามารยาท  บงบอกแบ
รนดของตัวสินคาน้ันๆ  รวมไปถึงงานโฆษณา  ภาพลักษณ  ซองจดหมาย  
รวมทั้งบุคลิกภาพของเจาของหรือผูบริหาร เวลาไปปรากฏตัวในที่สาธารณะ  ถา
ใชความละเอียดออนและรวมกันทําก็จะสรางความแตกตางของสินคาและราคา  ที่
พัก / โรงแรมหลายแหงของไทยสรางแบรนด
ของตนเองไดดี  และบางแหงก็ทําได เกิน
มาตรฐานแบรนดสากล 

2. การยกระดับ  พัฒนาคุณภาพสินคา   
  ปจจุบันน้ีผูบริโภค พิจารณาคัดเลอืก
อยางถ่ีถวน  เพราะฉะน้ันการสรางสินคาจึง
ไมใชวา One size fits for all  โรงแรมหน่ึงไมใช
วาจะสําหรับใครก็ไดมาพัก แตจะตองมีความ
ชัดเจนวาโรงแรมน้ีสําหรับประชุมสัมมนาตอง
มีลักษณะหองอยางไร  มีอุปกรณประกอบ 
การประชุม  อินเตอรเน็ต  หองประชุมยอย  
อุปกรณส่ือสารครบถวน 

ถาเปนโรงแรมสําหรับ Honeymoon  
ตองเปน Pool Villa เทานั้น  ทางภาคใตของไทย
ขาย คืนละ 20,000 - 30,000 บาท คู Honeymoon มาอยูเปนสัปดาห ไมตอราคา  
และใชบริการในโรงแรมเปนสวนใหญ 

 โรงแรมคนรุนใหม Trendy/Boutique Hotel จะตองมีสีสัน ดีไซน  แตกตาง
กันในแตละสไตล  สะทอนความเปนเอกลักษณพื้นถ่ิน  สวยงาม   

 โรงแรมผจญภัย  เปน Tree Top Hotel, Boutique Camp 
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 โรงแรม / รีสอรทเพื่อสุขภาพมีหลายแหง  มีแพทยและองคประกอบ
พรอมทั้งอาหารการกิน  การดูแล การออกกําลังกาย  สุขภาพ  เปนแพ็คเกจ 3 
วัน 2 คืน 

 เหลาน้ีคือการยกระดับและมีความชัดเจนในตัว Product  ซ่ึงตองอาศัย
การศึกษาวิจัย  สอบถามจากตัวลูกคา  

3. การสรางมาตรฐานสินคา  เปนส่ิงสําคัญที่ตองมี  เรื่องของอาหาร  ที่พัก   
Green Hotel, Green Leaf, สปา  ขณะน้ีก็เริ่มมีมาตรฐานสปาที่ ททท. รวมกับกรม
สงเสริมบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  สมาพันธสปาแหงประเทศไทย 
ฯลฯ  รวมทั้งรางวัล Tourism Awards ก็เปนการสรางมาตรฐานสินคา 

 
 
“The 7 GREENS” CONCEPT 

แนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวใหมีความพรอมเปน Green Destination ซึ่ง
ประกอบดวย Green Logistics, Green Attraction, Green Community, Green Activity, Green Service, 
Green plus และ Green Heart 

- Green Plus  ในการประกอบธุรกิจนั้นจะมีบางสวนที่เราแบงปนสูสังคมและ
ส่ิงแวดลอม  เชนนําเงินบางสวนไปใชในเรื่องของการรณรงคทําความสะอาด  ปลูก
ตนไมหรือดูแลส่ิงแวดลอม 

- Green Heart  เรื่องที่ผู เกี่ยวของทั้งหมดตองมีจิตใจในเรื่องของการหวงใย
ส่ิงแวดลอม 

ที่กลาวขางตนน้ีเปนแนวคิดใหม  เปนปฏิญญาส่ิงแวดลอมสําหรับการทองเที่ยวเพื่อลด
ภาวะโลกรอนที่ ททท. กําลังดําเนินการรวมกับภาคเอกชน  ภาครัฐที่เกี่ยวของโดยเปดตัว   
โครงการที่เกาะสมุย เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 และจะรณรงคใหประเทศไทยเปน Green 
Destination 
 
 
จุดเนนการพัฒนาสินคาทองเที่ยว 

ปจจุบันน้ีเรื่องของแนวคิด 4Ps เปลี่ยนไปแลว  กลายเปน 4Cs คือ 
1. Customer Solution  การตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวนเทาที่

เขาตองการจะได  มากกวาเพียงมาพัก  หรือมากกวาส่ิงทีต่องตอบสนองตามราคาที่
ซ้ือ  เปนเรื่องของประสบการณ  ความพึงพอใจ  ยกตัวอยางเชนรานกาแฟ Starbucks  
ไมใชรานที่ขายกาแฟอยางเดียว  แตเขาขายบรรยากาศในรานกาแฟ  ประสบการณที่
น่ังในรานกาแฟ  กลิ่นของกาแฟ  การคัดเลือกทุกรูปแบบมาเปนกาแฟ Starbucks  น่ัน
คือจุดแตกตาง  ถาจะทําธุรกิจโรงแรม  รีสอรท เพื่อคนที่ตองการหลีกหนีจากงาน
ประจํา  เมื่อไปถึงที่น่ันเขาตอง relax ทุกอยาง  เพราะฉะน้ันองคประกอบในการจดัตัง้
โรงแรม / รีสอรทตองตอบสนองความตองการทุกอยาง 

2. Consumer Cost  เรื่องราคาไมใชตัวตั้ง  ราคาเปนหมื่นเปนแสนก็ซ้ือ  ความพึงพอใจ
เปนตัวตั้ง  เพราะฉะน้ันหากทําไดอยางที่ตองการในขอ 1 ก็จะเปนบริการที่สมราคา  
ไมมีคําวาถูกหรือแพง  Consumer Cost ไมไดมีการตัดราคา  หรือลดราคาแขงกัน 
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3. Convenience ความสะดวกสบาย บางครั้งเราคิดวาตองมีถนนลาดยาง 4 เลนเขาไป
ถึงโรงแรม แตความจริงไมใช Boutique Resort สวยๆ บางแหงที่เชียงใหมมีทางเขา
แคบมาก รถสวนกันไมได  แตเขาใชรถตุกตุกนารัก พาแขกเขาไป  แขกก็มีความสุข  
สนุกสนาน  โรงแรมบางแหงอยูบนเกาะ  ก็จัดเรือตกแตงนารักพาแขกเขาไป     

4. Communication  การส่ือสารกับลูกคาอยางตอเน่ือง 
 
 
แนวทางการตลาดยุคใหม  

1. Triple C 
2. IT Marketing  การใชส่ือออนไลนที่เกิดประโยชนสูงสุดในการทําการตลาด 
3. PR & Marketing  กลยุทธการตลาด  การประชาสัมพันธรวมกันอยางเปนระบบ 
ทานคณบด ีDipak C. Jain แหงสถาบัน Kellogg ซ่ึงเปน Business school ไดกลาวไวในการ

วิจัยวาทําไมลูกคาจึงหายไป  ไมมาที่เราอีกแลว  ดังน้ี 
- เสียชีวิต                         1%   
- ยายบานไป            3%   
- เพื่อนชวนไปใชบริการที่อื่น       5%   
- คูแขงขันแยงเราไป     9%  
- ไมพอใจตัวสินคาของเรา       14% 
- การไมใสใจ หรือการไมมีมารยาท ไมดูแลตอนรับ ความไมสุภาพของพนักงาน  

68%  
ปจจุบันน้ีลูกคามีความสําคัญมาก  ถาเขาไมพอใจ  ไมประทับใจ  เขาจะไมกลบัมาอีก ยิง่มี

ตัวเลือกมาก เชนตอนน้ีประเทศไทยมหีองพักของโรงแรมกวา 350,000 หอง มีโรงแรมทัง้หมด
กวา 7,800 แหง  ในธุรกิจกลุมน้ีมีการแขงขันสูง  เพราะฉะน้ันการดูแลเอาใจใสลูกคาจึงเปนส่ิง
สําคัญ 

1. Triple C  แนวทางของการตลาดยุคใหมใช Triple C เขามาสรางความประทับใจ  
ความผูกพันใหลูกคายังคงอยูกับเรา  ประกอบดวย 
1.1 CRM - Customer Relationship Management  การสรางความสัมพันธกับ

ลกูคา  ติดตอ  ส่ือสารตอเน่ืองตลอดเวลา  ทั้งกอนมา  ระหวางมา  ดแูล
อยางด ี และเมื่อกลบัไปก็ยังติดตาม  ติดตอ  แตที่แนนอนกค็อืฐานขอมลู 
(database) ที่ไดจากกลุมลูกคา ส่ิงเหลาน้ีจะเปนการนําไปสูการพัฒนา
สินคาในอนาคตที่เราจะสามารถพัฒนาตนเอง  และดึงเขากลับมาใหม  มี
คําพูดที่ใชในการเรียนดานการตลาดยุคใหมวา “เก็บลูกคาเกาไวคนหน่ึง
ถูกกวาที่จะไปหาลูกคาใหม – To retain a customer is cheaper than to 
find a new one”  คงนึกภาพออกวานักทองเที่ยวตางชาติที่มาประเทศ
ไทย 64% เปนขาประจํามาซ้ํา (repeater)  เพราะฉะน้ันเราไมควรปลอยให
ลูกคากลุมน้ีหายไปที่อ่ืน 

1.2 CEM - Customer Experiential Management  สรางประสบการณที่ดี  
การเรยีนรู  สรางความทรงจําที่ดี  เหนือความคาดหวังระหวางทีเ่ขาอยู
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ดวย  นักทองเที่ยวสมัยใหมไมไดเพียงไปพักเทาน้ัน  แตตองการมี
ประสบการณ  มีสวนรวม  มีกระบวนการเรียนรูตางๆ 
       รีสอรทบางแหงมีกิจกรรมลักษณะน้ี  เชน  

ใหนักทองเที่ยวไดไปทําบุญตักบาตรตอน
เชาริมตลิ่งหนารีสอรท  สอนหนังสือเด็ก  
เที่ยวชมสวนสมุนไพรที่ เปนเครื่องปรุง
อาหารไทย  หรือแมกระทั่งเรื่องของการ
จําชื่อลูกคาได  ที่ Professor Kaye Chon 
ซ่ึ ง ส อน เ รื่ อ ง  Hospitality อยู ที่
มหาวิทยาลัยในฮองกง   ไดยกกรณี

ตัวอยางของประเทศไทยไปกลาวถึงทั่วโลกวาเรามี
บริการดูแลลูกคาที่ใหความประทับใจสูงมาก  

1.3 CSR - Corporate Social Responsibility เปนกระแสที่มาแรง เปนเรื่องของ
การชวยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอม  หากมีภาพลักษณหรือโปรแกรมใน
การทํางานเพื่อสังคม  สิ่งแวดลอมตางๆ ก็เปนส่ิงที่จะสรางมูลคาและ
คุณคาใหกับตัว Product  ไมวาจะเปนการลดการใชสารเคมี  ใช
สารชีวภาพในการจัดการ  การทําสวน ฯลฯ  หรือการชวยเหลือชุมชนที่
อยูโดยรอบ  สรางพันธมิตรในการรบัซื้อพืชผักจากชุมชนมาใชในโรงแรม 

2. IT Marketing  ชองทางการตลาดมีมากมาย  ขณะนี้ทั่วโลกนั้นมีหลายๆ ลาน
เว็บไซต  มี search engine นับไมถวน ถาผูประกอบการไมอยูในระบบการคนหาก็
ยาก  กวาจะ access มาถึง  ผานหลายขั้นตอน  ยิ่งเปนรีสอรทเล็กๆ ยิ่งยาก  
กวาจะพบขอมูลของเราก็ไปพบของคนอื่นกอนแลว ททท.  น้ันมีโอกาสที่จะ
ชวยเหลือผูประกอบการไดในส่ิงน้ี  เปนหนาที่ของหนวยงานทางดานสงเสริม
การตลาด  หากผูประกอบการมีสินคาและบริการที่ดีแลว  ททท. ชวยเรื่อง
การตลาดได   
- www.tourismthailand.org  ถือวาเปนเว็บไซตที่นิยมมากที่สุด  หากเปดที่ 

search engine Google  พิมพคําวา Thailand  เว็บไซตน้ีจะขึ้นมาอันดับ 1  
page view สูงสุดถึงกวา 20 ลาน page view ในแตละป  เปนเว็บไซตที่มี
ผูใชบริการมากที่สุดภายใตคําวา Thailand  สามารถจะ link เขามาใน
เว็บไซตไดโดยไมเสียคาใชจาย 

- www.thaitravelmart.com  เปนเว็บไซตสําหรับหาคูพันธมิตรในเชิงธุรกิจ
ใหกับผูประกอบการ (B to B)  ถาสมัครเปนสมาชิกจะสามารถติดตอ
ผานทางอินเตอรเน็ตไปหาลูกคาที่อยูตางประเทศได 

- www.eTourisminsight.com  มีขอมูลเชิงลึก  วิเคราะหการตลาด 
ปจจุบันน้ี ททท. ยังเริ่มระบบการซ้ือขายออนไลนโดยไมไดคิดคาใชจาย

ใดๆ ในการทีผู่ประกอบการจะเขามาเปนพันธมิตรรวมอยูใน mini เว็บไซตตางๆ 
ของททท. 
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E-Marketing Campaigns  มีการจัดแพ็คเกจตางๆ ไปเสนอขาย
กลุมเปาหมาย  โดย ททท.จะไปซื้อพื้นที่ในเว็บไซตทองถ่ิน  click หากลุมเปาหมาย
ตางๆ  แลว link เขามาหาเว็บของททท.   หากเขามาอยูใน mini เว็บไซตน้ี
ผูประกอบการสามารถเจาะกลุมเปาหมาย  เลือกไดวาจะขายใคร  มีหลายกลุม  
ทั้งกลุมสตรี  นักธุรกิจ  นักทองเที่ยวทั่วไป  ตลอดจนกลุม Expat  
- e-Mail  เรามีฐานขอมูลลูกคาของบริษัทการบินไทย, Visa Card ฯลฯ  

แลว E-mail direct เขาไปหาลูกคา นําเสนอ Product เปน direct sale online 
- e-CRM  สง E-mail ไปรวมงาน  แสดงความขอบคุณ  เปน eThanks ฯลฯ                   

หาพันธมิตรให 
- การ PR สรางภาพลักษณเผยแพรไปทั่วโลกผานเว็บไซต  เชน  Wikipedia, 

Wikitravel 
- การจัดอบรมสัมมนาทั่วประเทศ  ปละ 4 - 5 ครัง้ในจงัหวดัหลกัๆ เวยีน

กันไปโดยจับมือกับ Google, Software Industrial Park Agency (SIPA), เขต
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย, VISA Card  และพันธมิตรอีกหลาย
หนวย  ทําอยางไรเว็บไซตของทานจึงจะดัง  จะไปอยูในตลาด  เขาถึง
ลูกคาเปาหมายได 

3. PR & Marketing  ททท. มีเครือขายขอมูล  เครือขายการตลาดของภาครัฐที่
สามารถชวยเหลือผูประกอบการในเรื่องของการตลาดที่ถือไดวามีศักยภาพสูง
ที่สุดดานการทองเที่ยวในขณะน้ี 
- สํานักงานตางประเทศของ 

ท ท ท . มี  2 1  แ ห ง แ ล ะ มี 
Marketing Representatives อยู
ในประเทศที่ไมมีสํานักงานอีก
กวา 30 แหง  รวมเปนกวา 
50 แหง   

- สํานักงานในประเทศเพิ่มจาก 
22  สํ านัก ง าน   เ ป น  35 
สํานักงาน   

- ระบบเผยแพรประชาสัมพันธ  ไดแก  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโฆษณา  วิทยุ  
โทรทัศน มากมาย 

- Call Center 1672  มีพนักงานรับโทรศัพทจํานวน 40 คนตลอดเวลา ให
ขอมูลทั้งภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ  มีการใหขอมูลทั้ง Fax on Demand, 
Audio text และ E-mail  เพราะฉะนั้นถาขอมูลของผูประกอบการอยูกับ 
ททท.ขอมูลน้ีก็จะไปสูผูบริโภคโดยตรงโดย ททท. 

- การไปรวมงานตางๆ  Trade show, Road show  รางวัล Tourism Awards 
มีความหมาย  ผูประกอบการไดลดราคาเปนพิเศษในการเขารวมงาน
ภายในประเทศ 50%  ตางประเทศลด 30%  เปนเรื่องที่ ททท. ให
เกียรติเปนพิเศษสําหรับผูประกอบการที่รวมมือกับเรา 
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การสงเสริมการขายในประเทศ 
เดือนมิถุนายนของทุกปมีงาน Thailand Travel Mart  เปนงานขายที่ใหญที่สุดใน 

ภูมิภาคน้ี ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยและกลุม the Greater Mekong Subregion (GMS) และ the 
Indonesia - Malaysia - Thailand - Growth Triangle (IMT-GT) ทางภาคใต  กวา 10 ประเทศมา
อยูในงาน เปนผูขาย( Sellers) ทั้งหมดประมาณ 400 ราย และ ผูซ้ือ ( Buyers) จากตางประเทศ 
มาไมต่ํากวา 400 - 500 คน ถือวาเปนงานที่ยิ่งใหญที่ตองการจะเชิญผูประกอบการซึ่งไดรับ
รางวัลมารวมงานกับ ททท.  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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วิเคราะหตลาดการทองเที่ยวในเอเชียและมุมมองในอนาคต 
An Analysis of the Asian Travel Market & Outlook for the Near Future 

 

เบญจรตัน  มรรยาทออน1 
 

สถานการณและแนวโนมการทองเที่ยวโลก : 
 จากขอมูลการเดินทางทองเท่ียวโลกของ UNWTO ในป 2007 มีจํานวนนักทองเท่ียว
ท้ังสิ้น 900 ลานคน ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 6 และมีรายไดจากการทองเท่ียว 856,000 ลาน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 13  และเมื่อพิจารณาสถานการณทองเท่ียวรายภูมิภาค

พบวา ภูมิภาคตะวันออกกลางมีการ
ขยายตัวของ จํานวนนักทอง เ ท่ียว
เพิ่มข้ึนสูงท่ีสุด คือ รอยละ 13.4 ตาม
ดวยภูมิภาคเอเชีย เพิ่มข้ึนรอยละ 10.2 
และภูมิภาคแอฟริกา เพิ่มข้ึน รอยละ 
7.9  ในขณะท่ีการขยายตัวของรายได
การทองเท่ียว ภูมิภาคเอเชีย มีการ
ขยายตัวสูงสุด ประมาณรอยละ 11 
รองลงมาคือภูมิภาคแอฟริกา เพิ่มข้ึน

เกือบรอยละ 8 สวนภูมิภาคอเมริกาและตะวันออกกลาง ขยายตัวใกลเคียงกันท่ีประมาณ     
รอยละ 6 

 ประมาณการการขยายตัวของจํานวนนักทองเท่ียวโลก ป 2008 คาดวา  จํานวน
นักทองเท่ียวโลกจะขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 3-4 ขณะท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จะขยายตัวเพิ่มข้ึน
รอยละ 8-10 ตามมาดวยภูมิภาคตะวันออกกลางซื่งจะขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 6-10 และ
ภูมิภาคแอฟริกาจะขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 6-8 ดังน้ัน จะเห็นไดวาในป 2008 ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกจะเปนภูมิภาคท่ีมีโอกาสการขยายตัวของนักทองเท่ียวสูงท่ีสุด 

 สําหรับสถานการณทองเท่ียวชวงคร่ึงปแรก ป 2008 เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัว
ของจํานวนนักทองเท่ียวโลกท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจากขอมูลของ 

                                                
1 หัวหนางานวิจัย กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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PATA พบวา นักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชีย มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 4.4 โดยมีอัตราการ
ขยายตัวสูงเปนอันดับ 4 รองจาก ภูมิภาคยุโรป (+10.7%) ตะวันออกกลาง (+9.5%) และ
แปซิฟก (+6.8%) แตเมื่อพิจารณาจากฐานจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลง พบวา 
ภูมิภาคเอเชียมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 2.071 ลานคน ตามมาคือ ยุโรป (1.774 ลานคน) อเมริกา 
(1.106 ลานคน) และแปซิฟก (0.282 ลานคน)  
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 จากการเปรียบเทียบสัดสวนของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในระหวางป 1990 และ ป 2007 พบวา นักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชีย
เดินทางทองเท่ียวในภูมิภาคน้ีเพิ่มสูงข้ึน จากเดิมในป 1990 มีสัดสวนรอยละ 36 เพิ่มข้ึนเปน
รอยละ 43 ในป 2007 นอกจากน้ี นักทองเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป ก็มีสัดสวนเพิ่มข้ึนเชนกัน คือ 
เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 16 จากเดิมรอยละ 10 ในขณะท่ี นักทองเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกา มีสัดสวน
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกลดลง จากรอยละ 44 เหลือเพียงรอยละ 
33 เทาน้ัน ซึ่งเปนผลโดยตรงจากเหตุการณ 9/11 

 นักทองเที่ยว 10 อันดับแรก ที่เดินทางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ป 2007 คือ 
1. สิงคโปร   จํานวน 14.9 ลานคน 
2. ญ่ีปุน   จํานวน 12.9 ลานคน 
3. เกาหลี   จํานวน 12.1 ลานคน 
4. ไตหวัน   จํานวน 11.6 ลานคน 

Source: Pacific Asia Travel Association 
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5. สหรัฐอเมริกา     จํานวน 8.6 ลานคน 
6. จีน      จํานวน 6.4 ลานคน 
7. มาเลเซีย     จํานวน 5.7 ลานคน 
8. อินโดนีเซีย     จํานวน 5.3 ลานคน 
9.       สหราชอาณาจักร    จํานวน 5.0 ลานคน 
10.     ไทย               จํานวน 4.8 ลานคน 

   

 จะเห็นไดวา นักทองเท่ียวจากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Asia เชน ญ่ีปุน 
เกาหลี จีน ไตหวัน เปนตน) จัดเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญตอการทองเท่ียวของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยนักทองเท่ียวกลุมน้ีสวนใหญจะเดินทางในภูมิภาคเอเชียสูงสุด โดยเปน
การเดินทางภายในภูมิภาคเดียวกันมากกวาคร่ึงหน่ึงของการเดินทางทองเท่ียวท้ังหมด ตาม
ดวยการเดินทางไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (รายละเอียดดังตารางตอไปน้ี) 

 

Arrivals of Tourists from Northeast Asia to Destination within Asia-Pacific 
 YEAR 
NEA to: 2005 2006 2007 
Americas 6,382,345 6,265,192 6,234,441 
South Asia 403,128 501,880 587,140 
Northeast Asia 27,220,595 29,246,254 31,953,784 
Southeast Asia 11,644,301 13,000,608 13,412,011 
Pacific 5,247,981 5,011,340 4,846,220 

Total 50,898,350 54,025,274 57,033,596 
 

  

 อยางไรก็ตาม จากขอมูลการเดินทางออกทองเท่ียวตางประเทศของตลาดหลักในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา นักทองเท่ียวจากญ่ีปุนท่ีเดินทางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก มีการ
ลดลงของอัตราการขยายตัวต้ังแตป 1997 จนถึงปจจุบัน ขณะท่ีนักทองเท่ียวจากจีนก็มีอัตรา

Source: Pacific Asia Travel Association 
pppzZ(PATA) ((PATA)Consulting 
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การขยายตัวในระดับรอยละ 18.6 มาต้ังแตเกิดการแพรระบาดของ โรค SARS ในป 2003 ซึ่ง
สวนใหญจะเปนการเดินทางระหวางจีนแผนดินใหญกับมาเกาและฮองกง สวนนักทองเท่ียวจาก
เกาหลี ถือวามอีัตราการขยายตัวท่ีดี แมจะมีจํานวนนักทองเท่ียวนอยกวาประเทศอื่นก็ตาม และ
จากสถานการณการหดตัวของนักทองเท่ียวขาออกจากตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จะทํา
ใหการแขงขันในการดึงนักทองเท่ียวจากตลาดกลุมน้ีมีความรุนแรงมากข้ึน 

 สําหรับป 2010 ทาง PATA ไดคาดการณวาจะมีนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกเดินทางเขามา
ทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย เพิ่มข้ึนรอยละ 8 โดยจะมีจํานวนนักทองเท่ียวประมาณ 350 ลานคน 

   

สถานการณและแนวโนมดานการบิน : 

• จากราคานํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีเพิ่มสูงข้ึน
สงผลกระทบอยางมากตอธุรกิจการบิน 

• การแขงขันในธุรกิจการบินท่ีเกิดข้ึน 
แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การแขงขันใน
กลุม Low Cost Airline และการเปดเสรี
ท า งก าร บิ น ขอ ง เ ส น ท า งก าร บิ น ท้ั ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ  

• เคร่ืองบินจะมีการปรับปุรงเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร และตอบสนองตอ
ความตองการของผูโดยสาร 

• เคร่ืองบินจะถูกปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพทางการบินสูง แตใชเชื้อเพลิงตํ่า 
• การผลิตเคร่ืองบินรุนใหม จะตองคํานึงถึงการผลิตเพื่อใชกับเชื้อเพลิงชนิดใหม ซึ่งเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม และมีประสิทธิภาพทางการบินสูง 
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Losses expected to continue into 2009 

 
  

 เน่ืองจากธุรกิจการบินไดรับผลกระทบอยางรุนแรงมาต้ังแตเหตุการณ 9/11 (2001) 
และการแพรระบาดของโรค SARS (2003) ผนวกกับตนทุนท่ีสูงข้ึนจากราคานํ้ามันเชื้อเพลิง และ
ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา จึงสงผลโดยตรงตอการลดลงของกลุมผูใชบริการการบิน ซึ่งขณะน้ีเกิด
ผลกระทบอยางกวางขวางในธุรกิจการบินท่ัวโลก โดย IATA ซึ่งเปนหนวยงานท่ีดูแลดานการบิน
ของโลก คาดการณวาในอีก 2 ปขางหนา  อุตสาหกรรมการบินจะสูญเสียยอดขายอยาง
ตอเน่ือง โดยในป 2008 จะมียอดขายลดลง 5.2 พันลานเหรียญสหรัฐ และป 2009 จะลดลง
อีก 4.1 ลานเหรียญสหรัฐ นอกจากน้ี  ปริมาณของท่ีน่ังเท่ียวบินท่ัวโลก ในไตรมาส 4 ของป 
2008 มีจํานวนลดลงกวา 50 ลานท่ีน่ัง โดยสําหรับการทําการบินในเสนทางการบินภายใน
แอตแลนติก มีจํานวนท่ีน่ังเพิ่มข้ึนเล็กนอย ขณะท่ีปริมาณของท่ีน่ังเท่ียวบินในเสนทางการบิน
ภายในแปซิฟก จะมีจํานวนลดลงเล็กนอย และเสนทางการบินระหวางยุโรป-เอเชีย มีจํานวน
ลดลงมากท่ีสุด 

Low Cost & Low Fare Airlines Network in Asia Pacific 

Year 2004 2006 2007 2008* 

Airlines 5 7 9 8 

Destinations 30 63 85 98 

 Remark : * July 2008 
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 ในขณะท่ี สายการบิน Low Cost & Low Fare Airlines  มีการขยายเครือขายการบินมาก
ข้ึนทุกป โดยป 2004 มีสายการบินตนทุนตํ่า จํานวน 5 สายการบิน ท่ีใหบริการและกระจายการ
บินไปยัง 30 จุดหมายปลายทาง ซึ่งศูนยกลางการบินสําหรับกลุม LCCS  ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต คือ กรุงเทพฯ  กัวลาลัมเปอร สิงคโปร และจาการตา โดยใหบริการทางการ
บินภายในประเทศ และระหวางประเทศในระยะทางใกลเปนหลัก สําหรับป 2008 มีสายการบิน
ตนทุนตํ่าเพิ่มเปน 8 สายการบิน และขยายจุดทําการบินเพิ่มเปน 98 จุดหมายปลายทาง โดยมี
เมืองท่ีเปนศูนยกลางการบินเพิ่มข้ึนอีก 5 เมือง คือ ยะโฮรบารู โกตา คินาบาลู มะนิลา โฮจิมินห 
ซิต้ี และฮานอย 

 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสถานการณดานการบินของประเทศท่ีมีความสําคัญ
ทางการทองเท่ียวของภูมภิาคเอเชีย อยาง ญ่ีปุน เกาหลี และจีน พบวา ต้ังแตป 2000-2008 
ประเทศจีน มีการขยายตัวของจํานวนท่ีน่ังเท่ียวบิน สูงท่ีสุด รองลงมา คือ เกาหลี ซึ่งท้ัง 2 
ประเทศน้ีมีการขยายตัวมากกวารอยละ 10 ขณะท่ีญ่ีปุน มีการขยายตัวนอยท่ีสุด เพิ่มข้ึนเพียง
รอยละ 2 เทาน้ัน 

 

นโยบายทางการบินในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคตะวันออกกลาง :  

ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

• การเปดเสรีทางการบินของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และกลุมประเทศอาหรับอื่นๆ 
(7 ประเทศ) 

• Arab Maghreb Union  เปดเสรีทางการบิน ในป 2008 

 

ภูมิภาคเอเชีย 

• ประเทศในกลุมอาเซียน (10 ประเทศ) + 3 (จีน ญ่ีปุน อินเดีย) จะมีการเปดเสรีทางการ
บินภายในป 2010 

• ประเทศญ่ีปุน วางแผนการเปนศูนยกลางการบินในเอเชีย  โดยจะสรางสนามบินเพิ่มใน
เมืองเปาหมายรอง 

• ประเทศจีน จะมีการผอนปรนกฎระเบียบทางการบินภายในประเทศมากข้ึน ภายในป 
2010 
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สถานการณเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ป 2008 และแนวโนมในอนาคต : 

 ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียยังคงไดดุลทางการคาจากการสงออก โดยสวนใหญ
หลายประเทศมีมูลคาการสงออกเพิ่มสูงข้ึน ไดแก ญ่ีปุน ไตหวัน เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร ไทย เวียดนาม และออสเตรเลีย ขณะท่ีมูลคาการสงออกของจีนคอนขางคงท่ีเมื่อเทียบ
กับปกอน  สวนฟลิปปนส เปนเพียงประเทศเดียวท่ีมีการชะลอตัวดานการสงออก 

 

Asia in 2008 : export performance in 2008 

Exports, US$ basis, Rolling 12- mnth sum, % YoY 
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Source : Pacific Asia Travel Association’s Presentation  

  

 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ถือเปนอีกหน่ึงตัวชี้วัดสําคัญทางเศรษฐกิจ 
โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีความเขมแข็งของภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คือ จีน ไตหวัน 
เกาหลี ไทย และออสเตรเลีย  สวนกลุมท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส และเวียดนาม สําหรับญ่ีปุนและสิงคโปร ภาคอุตสาหกรรมเร่ิมออนตัวลง 
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Asia in 2008 : Manufacturing GDP – real growth % YoY 
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Source : Pacific Asia Travel Association’s Presentation 

Good domestic demand in 1H 2008 : 

  2006 2007 Q1’08 Q2’08 
CHINA Retail sales (value) 13.7% 16.8% 20.6% 22.2% 

 Motor vehicles 23.8% 20.8% 22.6% 19.5% 
 Housing completions -10.1% 12.0% 27.5% 10.6% 

HK Retail sales (vol.) 5.8% 10.1% 11.6% 7.0% 

 New car registrations 0.5% 21.7% 50.2% 12.7% 
 Residential comp (pvt.an.rate) 0.8% -36.9% -47.1% -27.1% 
KOREA Retail sales 5.2% 5.6% 8.5% 9.2% 

 Car sales 2.4% 5.4% 7.2% 5.1% 
 Housing starts (an.rate) -9.7% 15.2% 10.2% -19.5% 
INDIA Private consumption (vol) 7.4% 7.9% 8.3% 8.0% 

 Pass. Vehicle sales 18.5% 15.2% 9.2% 15.1% 
 Cement production 13.0% 7.5% 9.3% 8.0% 
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Weak domestic demand in 1H 2008 : 

  2006 2007 Q1’08 Q2’08 
JAPAN Retail Sales (value) 0.1% -0.1% 1.8% 0.2% 

 Car sales (annual rate) -2.3% -5.2% -2.2% -0.8% 
 Housing starts 1.7% -17.0% -9.8% -12.3% 
TAIWAN Retail Sales (vol.) 1.2% 1.6% 0.7% -2.4% 

 Car sales -29.3% -2.7% -9.2% -28.7% 
 Residential comp (pvt.an.rate) 48.9% 3.5% 2.5% -2.0% 
AUSTRALIA Retail sales 6.0% 7.3% 5.9% 4.7% 

 Vehicle sales -2.5% 8.8% 4.3% 2.5% 
 Residential permits -2.3% 2.1% 3.3% -1.2% 
Source : Pacific Asia Travel Association’s presentation 

 

 นอกจากน้ี จากขอมูลการบริโภคในประเทศ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย พบวา ประเทศ
ท่ียังคงมีการบริโภคในประเทศสูง คือ จีนและอินเดีย ตามดวยเกาหลีและฮองกง ท่ีการบริโภคใน
ประเทศยังดีอยู มีเพียงดานอสังหาริมทรัพยท่ีมีการบริโภคลดลง  สวนกลุมท่ีมีการบริโภคใน
ประเทศชะลอตัวจนถึงลดลง คือ ออสเตรเลีย  ญ่ีปุน และไตหวัน 

Approaching 2009 : China’s critical role in AP export growth 

A/P 10 Exports to China & US, US$bn

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

To USA To China To China & HK
  



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 10 

 จากปจจัยทางเศรษฐกิจหลายตัว ชี้ใหเห็นวา จีนเปนประเทศท่ีมีความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคน้ี รวมท้ังมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคในฐานะผูนําการสงออก แตอยางไรก็
ตาม คาดวาในป 2009 ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไมวาจะเปน จีน ฮองกง ญ่ีปุน เกาหลี 
ไตหวัน  และประเทศอื่นๆ จะมีความเชื่อมั่นในการบริโภคลดลง รวมถึงเศรษฐกิจโลกจะตกตํ่าลง
อีก 

 แนวโนมสภาวะเศรษฐกิจในป 2009 : โดยภาพรวมแลวภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค
ยังคงมีความเสี่ยงอยู อันเกิดจากราคานํ้ามันและอาหารท่ีเพิ่มสูงข้ึนในป 2008 จนทําใหเกิด
ปจจัยดานลบทางเศรษฐกิจในดานตางๆ มากมาย เชน ภาคอุตสาหกรรมสงออก การลงทุน 
การลดอัตราดอกเบ้ีย ภาวะเงินเฟอ และการระวังการใชจายของผูบริโภค เปนตน แตอยางไรก็
ตาม คาดวาในป 2009 เศรษฐกิจจะสามารถฟนตัวได อันเปนผลจากปจจัยดานบวก เชน ความ
ตองการดานการอุปโภคบริโภคของประเทศจีน โดยมีการนําเขาสินคาจากภายในภูมิภาคเอเชีย 
รวมถึงในชวงทศวรรษท่ีผานมาไดมีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค จึงทําให
หลายประเทศสามารถรับมือกับวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันได นอกจากน้ีทาง World 
Bank ไดมีการอนุมัติเงินกูเพื่อพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกถึง 4.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะ
ทําใหมีเงินไหลเขามาและชวยใหเกิดการกระตุนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคน้ี. 

   
@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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แหลงมรดกโลก:ทรัพยากรทางการทองเท่ียวอันทรงคุณคา 
                                                                                               
 โศรยา  หอมชื่น1 

 
 ปจจุบันมีการขึ้นทะเบียนแหลงมรดกโลกรวมแลวทั้งส้ิน 878 แหง ซ่ึงเปนแหลงทาง
วัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ที่คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาวามีคุณคาโดดเดนในระดับ
สากล โดยเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม 679 แหง ทางธรรมชาติ 174 แหง และเปน
แหลงที่มีความผสมผสานทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอีก 25 แหง กระจายอยูใน 145 
ประเทศทั่วโลก ทั้งน้ี ณ เดือนพฤศจิกายน 2550 มีประเทศทีใ่หสัตยาบรรณในอนุสัญญาวาดวย
มรดกโลก รวมทั้งส้ิน 185 ประเทศ 

พันธกิจของ UNESCO 

 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) หรือ
องคการดานการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) พยายามที่จะ
กระตุนใหเกิดการดูแลรักษา และแสดงออกถึงเอกลักษณของมรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของกลุมชนตางๆ ทั่วโลกที่มีคุณคาโดดเดนสําหรับมนุษยชาติ ทําใหมีการจัดทํา
สนธิสัญญาระหวางประเทศขึ้นที่เรียกวา อนุสัญญาวาดวยการปกปองคุมครองมรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลก (Convention Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage) เมื่อป ค.ศ.1972 ซ่ึงรับรองโดยองคการ ยูเนสโก โดยยูเนสโกมีพันธกิจใน
ดานมรดกโลกดังน้ี 

- กระตุนใหประเทศตางๆ ลงนามในอนุสัญญาวาดวยมรดกโลกเพื่อเปนการรบัรองวา
มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ จะไดรับการปกปองคุมครอง 

- สนับสนุนใหประเทศภาคีอนุสัญญาเสนอช่ือสถานที่ในอาณาเขตประเทศของตนเพื่อ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 

- สนับสนุนประเทศภาคีอนุสัญญาในการจัดทําแผนการจัดการ และระบบการรายงาน
สถานภาพการอนุรักษแหลงมรดกโลกในประเทศของตน 

- ชวยเหลือประเทศภาคีอนุสัญญาในการปกปองแหลงมรดกโลกโดยการใหความ
ชวยเหลือดานเทคนิค และการฝกอบรมเฉพาะดาน  

- ใหความชวยเหลือเรงดวนแกแหลงมรดกโลกที่อยูในอันตรายอยางฉับพลัน 
                                                
1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนาที่ 2 

- สนับสนุนกิจกรรมของประเทศภาคีอนุสัญญาในการสรางความตระหนักรูถึง
ความสําคัญของการอนุรักษมรดกโลก 

- กระตุนการมีสวนรวมของประชากรในทองถ่ินในการธํารงไว ซ่ึงมรดกทาง
วัฒนธรรม และทางธรรมชาติของตน 

- สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และทาง
ธรรมชาติของโลก 

นิยามของมรดกโลก 

 แหล งมรดกทาง วัฒนธรรมและท าง
ธรรมชาติที่จะไดรับการประเมินคุณคาใหเปนแหลง
มรดกโลก ตองมีคุณสมบัติที่มีคุณคาที่สําคัญโดด
เดน และเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตามนิยามของ
มรดกโลกมาตรา 1 และมาตรา 2 ที่ไดกําหนดไว
ดังน้ี 

 
แหลงมรดกทางวัฒนธรรม 
 ตามมาตรา 1 แหงอนุสัญญาคุมครอง
มรดกโลก ได ใหคํานิยามของแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรม ไวดังน้ี 

ก. อนุสรณสถาน (Monuments) หมายถึง ผลงานทางสถาปตยกรรม ผลงาน
ประติมากรรมหรือจิตรกรรม สวนประกอบหรือโครงสรางของหลักฐานทาง
โบราณคด ีจารึก ถ้ําที่อยูอาศัย และรองรอย หลักฐานที่หลากหลายผสมผสานกันที่
มีคุณคาและความสําคัญโดดเดนเปนที่ยอมรับในระดับโลกทั้งทางประวัติศาสตร 
ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร 

ข. กลุมอาคาร (Groups of Buildings) หมายถึงกลุมของอาคารที่แยกจากกันหรือ
เช่ือมตอกัน อันเนื่องมาจากลักษณะของสถาปตยกรรม หรือลกัษณะที่คลายคลงึกนั 
หรือที่ตั้งของกลุมอาคารน้ันอยูในภูมิทัศน ที่มีคุณคาโดดเดนเปนที่ยอมรับในระดับ
โลกทั้งทางประวัติศาสตร ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร 

ค. แหลง (Sites) หมายถึง  ผลงานหรือประดิษฐกรรมของมนุษยหรือผลงานที่
ผสมผสานทั้งของธรรมชาติและของมนุษย และบริเวณที่รวมถึงแหลงโบราณคดีที่มี
คุณคาโดดเดนเปนที่ยอมรับ ในระดับโลกทั้งทางประวัติศาสตรสุนทรียศาสตร ชาติ
พันธุวิทยาหรือมานุษยวิทยา 

 
แหลงมรดกทางธรรมชาติ 
 ตามมาตรา 2  แหงอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกไดใหคํานิยามของแหลงมรดกทาง  
ธรรมชาติไว ดังน้ี 
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ก. สภาพธรรมชาติที่มีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพ หรอืเปนกลุมของลกัษณะ อันมี
คุณคาโดดเดนทางดานสุนทรียศาสตรหรือวิทยาศาสตร 

ข. สถานที่ซ่ึงมีสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศที่ไดรับการศึกษาวิเคราะหแลววา 
เปนถิ่นที่อยูอาศัยของพันธุพืชและพันธุสัตว ซ่ึงถูกคุกคาม และมีคุณคาทาง
วิทยาศาสตรหรือการอนุรักษ 

ค. แหลงธรรมชาติ หรือ พื้นที่ทางธรรมชาติที่มีคุณคาโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร 
การอนุรักษ หรือความงามตามธรรมชาติ 

 
แหลงผสมผสานระหวางมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาต ิ
 หมายถึง แหลงมรดกที่มีความผสมผสานกันระหวางมรดกทางวัฒนธรมและมรดกทาง
ธรรมชาติ อาจเปนเพียงสวนหน่ึง หรือทั้งหมดของคํานิยามทั้งแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติตาม มาตรา 1 และมาตรา 2 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก 

แหลงมรดกโลกแตกตางจากมรดกของชาติ
อยางไร 

 คําตอบ คือคุณคาที่ โดดเดนเปนสากลน่ันเอง 
เน่ืองจากทุกประเทศมีสถานที่ซ่ึงเปนที่สนใจของคนในชาติ
หรือในทองถ่ินที่แสดงถึงแหลงของความภาคภูมิใจของ
ชาติ และอนุสัญญาก็สนับสนุนใหประเทศภาคีระบุถึง
สถานที่น้ันๆ และปกปองดูแลมรดกของชาติตนไมวา
สถานที่น้ันจะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกหรือไม 
 แหลงที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกมี
พื้นฐานที่คุณคา ซึ่งแสดงไดอยางดีที่สุดในฐานะตัวอยาง
ของมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ บัญชีแหลง
มรดกโลกสะทอนให เ ห็นถึงความมั่ งคั่ง  และความ
หลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ในโลก สถานที่ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกไมวาจะตั้งอยู

ภายใตอธิปไตย หรือเปนกรรมสิทธของชนชาติใด สถานที่น้ันก็มีความสําคัญสําหรับคนทุกชน
ชาติ การปกปองดูแลแหลงมรดกโลกเปนหนาที่ของชุมชนนานาชาติ (international community) 
ทั้งมวลที่ตองรวมมือกันดําเนินการ 

อนุสัญญาวาดวยมรดกโลก 

 อนุสัญญาฉบับน้ีไดกําหนดหนาที่ของประเทศภาคีในการระบุแหลงที่มีศักยภาพและ
บทบาทของประเทศนั้นในการปกปองและดูแลรักษาสถานที่เหลานั้น การลงนามในอนุสัญญาแต
ละประเทศตองใหสัตยาบรรณที่จะอนุรักษทั้งแหลงมรดกโลกที่ตั้งอยูในอาณาเขตประเทศของตน
รวมทั้งปกปองมรดกของชาติตนเองดวย ประเทศภาคีจะไดรับการสนับสนุนใหบูรณาการการ
ปกปองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติไวในแผนงานระดับภูมิภาค จัดตั้งทีมงานและ



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนาที่ 4 

จัดการใหบริการในพื้นที่ดําเนินการศึกษาวิจัยดานการอนุรักษทั้งในเชิงวิทยาศาสตรและเชิง
เทคนิค และยอมรับมาตรการที่ใหแหลงมรดกน้ีมีหนาที่ตอบสนองตอชีวิตประจําวันของชุมชน 
 นอกจากน้ีเนื้อหาของอนุสัญญายังอธิบายถึงการใชจายเงินจากกองทุนมรดกโลก และ
เงื่อนไขในการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากนานาชาติ รวมทั้งกําหนดใหประเทศภาคตีอง
เสนอรายงานตอคณะกรรมการมรดกโลกอยางสม่ําเสมอถึงสถานะของการอนุรักษแหลงมรดก
โลกของตน ซึ่งรายงานเหลาน้ีสําคัญตอการทํางานของคณะกรรมการในการประเมนิสถานะของ
แหลงการตัดสินใจในโครงการเฉพาะดานที่จําเปน และการแกไขปญหาที่เกดิขึ้นเสมอ 

อนุสัญญาฉบับน้ียังกระตุนใหประเทศภาคีเสริมสรางความสํานึกในคุณคาของแหลง
มรดกโลกแกสาธารณชน และสงเสริมใหเกิดการปกปองดูแลผานโปรแกรมทางการศึกษาและ
ขอมูลขาวสาร 

คณะกรรมการมรดกโลก 

 อนุสัญญาคุมครองมรดกโลกอธิบายหนาที่ของคณะกรรมการมรดกโลก การคัดเลือก
สมาชิกของคณะและระยะเวลาดํารงตําแหนง รวมทั้งรายช่ือของคณะที่ปรึกษา ที่สามารถให
ความรูอยางอิสระแกคณะกรรมการในการประเมิน และคัดเลือกแหลงมรดกโลก 
 คณะกรรมการมรดกโลกมีการประชุมปละ 1 ครั้ง โดยผูเขาประชุมประกอบดวยผูแทน
จาก 21 ประเทศภาคีอนุสัญญาที่คัดเลอืกโดยที่ประชุมใหญ เพื่อดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 6 
ป โดยตองรับผิดชอบในการนําอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกมาปฏิบัติ กําหนดการใชเงนิกองทนุ
มรดกโลก และจัดสรรความชวยเหลือทางการเงินตามที่มีการรองขอจากประเทศภาคี นอกจากนี้
ยังมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินวาแหลงใดจะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก คณะกรรมการ
สามารถชะลอการตัดสินใจ และขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ขอขึ้นทะเบียนจากประเทศ
สมาชิก รวมทั้งตรวจสอบรายงานสถานภาพในการอนุรักษแหลงมรดกโลกที่ไดขึ้นทะเบียนแลว 
ตลอดจนขอรองใหประเทศภาคีปฏิบัติการเพื่อแกไขปรับปรุงเมื่อแหลงมรดกโลกน้ันๆ ไมไดรับ
การจัดการที่ด ีนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีอํานาจตัดสินในการขึ้นทะเบียน หรือถอดถอนจาก
การเปนมรดกโลกเมื่อแหลงนั้นๆ ตกอยูในอันตราย 

ผลประโยชนจากการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 

 ผลประโยชนที่ไดรับจากการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก คือการเปนสมบัติของชุมชน
นานาชาต ิมีการตระหนักถึงความสําคัญ และความหวงใยตอสมบัติที่มีความสําคัญเปนสากลที่
ประกอบขึ้นเปนตัวอยางที่โดดเดนดานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความสมบูรณทาง
ธรรมชาติของโลก 
 ประเทศภาคีอนุสัญญาจะรวมมือกันปกปองและทํานุบํารุงมรดกทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม แสดงพันธกิจรวมกันในการที่จะรักษามรดกของเราเพื่ออนุชนรุนหลัง 
 ศักดิ์ศรีที่เกิดขึ้นมาจากการเปนประเทศภาคีอนุสัญญา และมีแหลงที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก มักจะเปนตัวเรงในการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกเหลานั้น 
 ผลประโยชนที่เปนกุญแจสําคัญในการใหสัตยาบรรณโดยเฉพาะสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนา คือการเขาถึงกองทุนมรดกโลก ทุกๆ ปกองทุนจะจัดสรรงบประมาณ 1 ลานเหรียญ
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สหรัฐใหแกประเทศภาคีอนุสัญญาในการกําหนด บํารุงรักษา และสงเสริมแหลงมรดกโลก การ
ไดรับความชวยเหลือเรงดวนในการซอมแซมบูรณะแหลงมรดกโลกที่เสียหายจากนํ้ามือมนุษย
หรือภัยธรรมชาติ สําหรับในกรณีที่แหลงมรดกโลกนั้นถูกจัดไวในกลุมที่อยูในขายเสี่ยงภัยก็จะ
ไดรับความสนใจจากกองทุนทั้งในระดับชาติ และนานาชาติในการดูแลรักษาแหลงมรดกโลกแหง
น้ันตามความจําเปน 
 ในปจจุบันน้ีแนวในการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกเปนที่เขาใจกันดีวา สถานที่น้ันจะ
เปนเหมือนแมเหลก็ดงึดูดความรวมมือจากนานาประเทศ และอาจไดรบัการสนับสนนุทางการเงนิ
ในโครงการอนุรักษมรดกจากแหลงเงินทุนตางๆ รวมทั้งไดประโยชนจากการนําแผนการจดัการ
พื้นที่ที่มีมาตรการดานบํารุงรักษา และกลไกในการติดตามตรวจสอบที่ละเอียดถ่ีถวน ทั้งนี้ใน
การสนับสนุนเรื่องดังกลาวผูเช่ียวชาญจะฝกอบรมดานเทคนิคใหแกทีมงานจัดการพื้นที่ใน
ทองถ่ิน 

 

กระบวนการในการขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

 ประเทศที่จะขึ้นทะเบียนสถานที่ในอาณาเขตประเทศของตนเปนมรดกโลก จะตองเปน
ประเทศที่ลงนามเปนอนุสัญญาวาดวยมรดกโลก และไดใหสัตยาบรรณวาจะปกปองคุมครอง
มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยจะมีกระบวนในการพิจารณาดังน้ี 
The Tentative List (รายช่ือเพ่ือนําเสนอ) 
 เปนขั้นตอนแรกที่ประเทศน้ันๆ จะตองดําเนินการโดยการทําบัญชีรายการแหลงมรดก
ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่สําคัญซึ่งตั้งอยูในอาณาเขตประเทศของตน บัญชีรายการ
ดังกลาวน้ีเปนที่รูจักในฐานะ “Tentative List” และคาดการณไดวาหนวยงานภาครัฐของประเทศ
อาจตัดสินใจนําสถานที่เหลาน้ันขอขึ้นทะเบียนในอีก 5-10 ป ขางหนา และจะมีการปรับปรุง
ขอมูลไดเสมอ ขั้นตอนน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากคณะกรรมการมรดกโลกไมสามารถพิจารณา
เสนอช่ือสถานที่เพื่อขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกไดหากสถานที่เหลาน้ันยังไมไดถูกรวมไวใน State 
Party’s Tentative List 

The nomination file (แฟมการเสนอรายช่ือ) 

 ในการเตรียม Tentative List และการคัดเลือกสถานที่หนวยงานของรัฐวางแผนวาจะ
นําเสนอรายช่ือแหลงที่สําคัญของตนเมื่อใด โดยมีศูนยมรดกโลก (World Heritage Centre) ให
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คําแนะนําและความชวยเหลือแกรัฐบาลในการเตรียมแฟมเอกสารปนี้ซึ่งจําเปนตองมีความ
ละเอียดลออมากเทาที่จะทําได เพื่อใหมั่นใจวาเอกสารที่จําเปนตางๆ และแผนทีไ่ดถูกรวบรวมไวใน
แฟมน้ีแลว การเสนอชื่อสถานที่เพื่อขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจะถูกเสนอตอศูนยมรดกโลก เพื่อ
การตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ และเมื่อเอกสารการเสนอช่ือสมบูรณแลวศูนย
มรดกโลกก็จะสงตอไปยังคณะที่ปรึกษา (Advisory Bodies) เพื่อทําการประเมิน 

The Advisory Bodies (หนวยงานที่ใหคําปรึกษา)  

      
  
 สถานที่ที่ไดรับเสนอชื่อจะถูกประเมินโดยคณะที่ปรึกษา 2 คณะโดยเปนอิสระตอกนัตามที่
กําหนดอํานาจหนาที่ไวในอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกไดแก ไอโคมอส หรือ The International 
Council on Monuments and Sites (ICOMOS) และไอยูซีเอ็น หรือ The International Union for  
Conservation of Nature (IUCN) ซ่ึงจะเปนผูประเมินสถานที่ที่ถูกเสนอชื่อในดานแหลงทาง
วัฒนธรรม และแหลงทางธรรมชาติตามลําดับ และเสนอตอคณะกรรมการมรดกโลก สําหรับ
คณะที่ปรึกษาชุดที่สามคือ The International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property (ICCROM) ซ่ึงเปนองคกรระหวางรัฐบาลที่ใหคําแนะนําในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญในการอนุรักษแหลงทางวัฒนธรรมรวมทั้งกิจกรรมการฝกอบรมแกคณะกรรมการ 

The World Heritage Committee (คณะกรรมการมรดกโลก) 

 เมื่อสถานที่ไดรับการเสนอชื่อและการประเมนิก็จะเปนหนาทีข่องคณะกรรมการมรดกโลก 
ซ่ึงเปนองคกรระหวางรัฐบาลที่จะตัดสินเปนขั้นสุดทายในการขึ้นทะเบียนสถานที่น้ันเปนมรดก
โลกหรือไม คณะกรรมการชุดน้ีจะมีการประชุมปละ 1 ครั้ง เพื่อตัดสินในเรื่องการขึ้นทะเบียน
แหลงมรดกโลก และสามารถชะลอการตัดสินใจ หรืออาจขอขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัสถานการณที่
ที่ขอรบัการขึ้นทะเบยีนจากรัฐบาลของประเทศที่เสนอชื่อสถานที่นั้นๆ และสามารถปฏเิสธการขึน้
ทะเบียนได 

เกณฑการประเมินคุณคาเพ่ือคัดเลือกเปนมรดกโลก 

 เกณฑในการประเมินคุณคาของสถานที่ที่จะขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกไดระบุไวใน 
Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention โดย
คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาแหลงมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติตามนิยามใน
มาตรา 1 และมาตรา 2 ที่มีคุณคาตามมาตรฐานระดับโลกในกรณีที่มีลักษณะโดดเดน ตาม
เกณฑขอใดขอหน่ึงหรือหลายขอ ดังตอน้ี 
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1. เปนตัวแทนที่แสดงใหเห็นผลงานช้ินเอกที่จัดทําขึ้นดวยการสรางสรรคอันชาญฉลาด
ของมนุษยชาติ 

2. เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของคุณคาความเปนมนษุยในชวงเวลา
หน่ึง หรือการพัฒนาทางดานศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทางดาน
สถาปตยกรรม หรือเทคนิควิทยาการ ประติมากรรม การวางผังเมือง และการ
ออกแบบภมูิทัศน ซึ่งการพัฒนาเหลาน้ันเกิดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือบนพืน้ที่
หน่ึงพื้นที่ใดของโลก 

3. เปนเอกลักษณหรือเปนหลักฐานสํา คัญทางดาน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม หรือทางดานวิวัฒนาการ
ของวิถีชีวิตความเปนอยูที่กําลังจะหมดไป 

4. เปนตัวอยางลักษณะหรือรูปแบบของส่ิงกอสราง การ
ตกแตงทางดานสถาปตยกรรมหรือทาง เทคนิค
วิทยาการ หรือเปนภูมิทัศนซึ่งแสดงใหเห็นสถานภาพที่
โดดเดนทางดานประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 

5. เ ป นตั ว อย าง ลั กษณะที่ เ ด น ชั ด  ที่ เ กี่ ย ว ข อง กั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณี การตั้งถ่ินฐานของมนุษย การ
ใชประโยชนที่ดินทั้งบนบกและในทะเล ซ่ึงเปนตัวแทนของ
วัฒนธรรมตามหรือปฏิสัมพันธของมนุษย ส่ิงแวดลอม
ที่มีความเปราะบางหรือเส่ือมสลายไดงาย ผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไมสามารถกลับคืนดังเดิมได 

6. เปนสิ่งที่ เกี่ ยวของ โดยตรงหรือมีรูปแบบที่ เกี่ ยว เ น่ืองกับเหตุการณ  หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเปนอยู ซ่ึงเปนแนวคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวของกับ
ผลงานทางดานศิลปะวรรณคด ีที่มีความโดดเดนตามมาตรฐานระดับโลก 

7. เปนตัวแทนของปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญ หรือเปนพื้นที่พิเศษที่มีความ
งามตามธรรมชาติและมีความสําคัญทางดานสุนทรียศาสตร 

8. เปนตัวอยางที่เดนชัดที่แสดงใหเห็นถึงการเปนตัวแทนของสถานภาพที่สําคัญที่
เกี่ยวของกับประวัติศาสตรความเปนมาของโลก รวมทั้งขอมูลของสิ่งมีชีวิตที่มี
ความสําคัญตอขบวนการทางธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศตางๆ หรือสภาพทาง
กายภาพไมวาจะเปนแผนดิน ทะเล หรือแหลงนํ้า 

9. เปนตัวอยางที่เดนชัดที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของลักษณะหรือแหลงที่เกิดจาก
ขบวนการทางระบบนิเวศและชีววิทยาที่มีวิวัฒนาการและพัฒนาการของสภาพภูมิ
ประเทศ แหลงนํ้าชายฝงทะเล และระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งแหลงรวมความ
หนาแนนของพืชและสัตว 

10. เปนถ่ินที่อยูอาศัยที่สําคัญและมีความหมายตอชนิดพันธุพืชและพันธุสัตวที่หายาก 
ควรคาแกการอนุรักษทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงระบบนิเวศทาง
ทะเลและแหลงรวมความหนาแนนของพืชและสัตว 

   

   



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนาที่ 8 

กลยุทธระดบัโลก 

 ในป ค.ศ.1994 คณะกรรมการมรดกโลกไดเปดตัวกลยุทธระดับโลกเพื่อความสมดุล 
การเปนตัวแทน และความนาเช่ือถือของสถานที่ในบัญชมีรดกโลก (Global Strategy for a Balanced 
Representative and Credible World Heritage List) เนื่องจากในระยะเวลา 22 ป หลังจากการนํา
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติของโลกมาใช บัญชี
มรดกโลกขาดความสมดุลในประเภทของสถานที่และที่ตั้งทางภมูิศาสตร ซ่ึงในขณะน้ันมสีถานที่ที่
ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกรวม 410 แหลง เปนแหลงทางวัฒนธรรมสูงถึง 304 แหลง มเีพยีง 
30 แหลง เปนแหลงธรรมชาติและ 16 แหลง ที่เปนทั้งแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรมผสมกัน 
ทั้งน้ีแหลงที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจํานวนมากตั้งอยูในภูมิภาคที่พัฒนาแลวของโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งยุโรป 

วัตถุประสงคของกลยุทธระดับโลก 

 คณะกรรมการมรดกโลกตองการขยายคํานิยามของ
มรดกโลก เพื่อใหสะทอนแงมุมของวัฒนธรรมของโลก และ
สมบัติทางธรรมชาติไดเต็มที่และใหโครงรางทีเ่ขาใจไดงายและ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อนําอนุสัญญามรดกโลกมาใช
ประโยชน 
 วิสัยทัศนใหมน้ีกาวขามคํานิยามแคบๆ ของมรดก 
และฝาฟนสูการตระหนักถึงความสําคัญ และการปกปอง
สถานที่ที่มีความโดดเดน แสดงถึงการอยูรวมกันของมนุษย
ชาติและแผนดิน ตลอดจนปฏิสัมพันธระหวางมนุษย การ
ผสมผสานของวัฒนธรรมคุณคาทางจิตใจและการแสดงออก
อยางสรางสรรค 

 ส่ิงสําคัญที่ตองดําเนินการคือ การพยายามกระตุนใหประเทศตางๆ เขาเปนภาคี
อนุสัญญา เพื่อจะไดจัดทํา Tentative List เพื่อเสนอสถานที่จากประเทศและประเภทที่ยังไมได
ปรากฏอยูในบัญชีมรดกโลกมากนัก 

   

บทวิเคราะหของ ICOMOS 

 จากการศึกษาขอมูลโดย The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) 
ในชวงป 1987-1993 แสดงใหเห็นวาเมืองประวัติศาสตร และสถานที่สําคัญทางศาสนา โบสถ
คริสต และสถาปตยกรรมชั้นเลิศ (ที่มีความเกี่ยวพันธกับทองถ่ิน) ไดรับการเสนอช่ือเปนแหลง
มรดกโลกจํานวนมาก ในขณะที่วัฒนธรรมที่ดํารงอยู (living culture) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
“วัฒนธรรมประเพณี” ไดรับการเสนอชื่อเปนมรดกโลกนอย 

การศึกษาของ ICOMOS ยังพบวาเหตุผลที่เกิดชองวางในการเสนอรายชื่อแหลงมรดก
โลกมี 2 ประการคือ 
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1. ดานโครงสราง ซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนการในการเสนอช่ือเปนแหลงมรดกโลก และ
การจัดการการปกปองคุมครองสมบัติทางวัฒนธรรม 

2. ดานคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับวิธีการระบุประเภท การประเมิน และการวัดคุณคา
การศึกษาของ IUCN ช้ีใหเห็นวาสถานที่ธรรมชาติ และสถานที่ที่มีความผสมผสาน
ระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ในขณะน้ี
ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาค และทุกแหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตวในโลก โดยมีการ
กระจายตัวที่คอนขางสมดุล อยางไรก็ดียังคงมีชองวางที่สําคัญในบัญชีแหลงมรดก
โลกสําหรับพื้นที่ธรรมชาติ เชน ทุงหญาเขตรอน เขตอบอุน, ทุงหญาสวันนา, กลุม
ทะเลสาบ, เขตทุนดราและขั้วโลก และเขตทะเลทรายฤดูหนาว 

   

ความพยายามขั้นตอไป 

 ตั้งแตมีการเปดตัวกลยุทธระดับโลก มีประเทศใหมๆ เขารวมใหสัตยาบรรณใน
อนุสัญญามรดกโลก 46 ประเทศ ซ่ึงสวนใหญเปนรัฐเอกราชที่เปนเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทร
แปซิฟก ยุโรปตะวันออก อาฟริกา และตะวันออกกลาง 
 ปจจุบันมีประเทศที่ลงนามใหสัตยาบรรณในอนุสัญญามรดกโลกแลวทั้งส้ิน 185 
ประเทศทั่วโลก และจนถึงขณะน้ีเกือบทุกประเทศไดเสนอ Tentative Lists แลว นอกจากนี้ยังมกีาร
สนับสนุนใหมีการกําหนดประเภทของแหลงมรดกโลกใหมๆ ในการเสนอชื่อ เชน 

- ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม (Cultural landscape) 
- รายการเดินทาง (itineraries) 
- มรดกทางอุตสาหกรรม (industrial heritage) 
- ทะเลทราย (deserts) 
- ชายฝงทะเลและเกาะ 
- สถานที่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมหลายประเทศ 
ทั้งน้ีไดมีการจัดประชุม และการศึกษาเชิงแนวคิดที่มุงการนํากลยุทธระดับโลกมาปฏิบัต ิ

โดยดําเนินการในหลายพื้นที่ เชนอาฟริกา ภูมิภาคแปซิฟก และแอนเดียน ภูมิภาคอาหรับ และ
แคริบเบียน, เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การศึกษาที่มีเปาหมายชัดเจนน้ีเปนส่ิง
สําคัญในการกําหนดทิศทางสําหรับการนําอนุสัญญาวาดวยมรดกโลกไปใชในพื้นที่ดังกลาว 

คณะกรรมการมรดกโลกไดจํากัดจํานวนการเสนอช่ือสถานที่เพ่ือขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ของประเทศภาคีสมาชิกในการพิจารณาแตละครั้ง เพื่อสงเสริมใหมีการเสนอช่ือประเภทที่ยัง
ไดรับการเสนอจํานวนนอย และเพิ่มความครอบคลุมในเชิงภูมิศาสตร รวมทั้งไดทํางานรวมกับ
ประเทศภาคีทุกประเทศตลอดจนองคคณะที่ปรึกษาทั้ง 3 คณะคือ ICOMOS, IUCN และ ICCROM 
เพื่อใหเกิดความกาวหนาในการสรางความหลากหลายของบัญชีแหลงมรดกโลก และเกิดความ
สมดุลอยางแทจริงในการเปนตัวแทนมรดกของโลก 
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แหลงมรดกโลกที่อยูในภาวะเสี่ยงภัย 

 ผลกระทบจากสงครามความขัดแยงทางการเมือง แผนดินไหวและภัยธรรมชาติอ่ืนๆ 
มลพิษ การรุกล้ําอาณาเขต และการเติบโตของเมืองที่ขาดการควบคุม ตลอดจนการพัฒนา
ทางการทองเที่ยวที่ไมมีการตรวจสอบ สรางปญหานานาประการตอแหลงมรดกโลก ซ่ึงอาจ
คุกคามสถานภาพของสถานที่ที่ไดขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก  

ณ ป 2007 ในจํานวนแหลงมรดกที่ขึ้นบัญชีแลว 851 แหลง มีแหลงที่ตกอยูในภาวะ
เสี่ยงภัย 30 แหลง 

 การที่แหลงมรดกโลกถูกขึ้นบัญชีวาอยู
ในภาวะเส่ียงภัย ทําใหคณะกรรมการมรดกโลก
ตองจัดสรรความชวยเหลอืเรงดวน จากกองทนุ
มรดกโลกไปชวยเหลือ และเปนการกระตุนให
ชุมชนนานาชาติตื่นตัวในเรื่องน้ี ดวยหวังใหเกิด
ความพยายามรวมกันในการทํานุบํารุงแหลง
มรดกโลกที่อยูในภาวะเส่ียงภัยเหลาน้ี อีกทั้งยัง
เปนการอนุญาตใหชุมชนดานการอนุรักษ ได
ดําเนินการสนองตอบตอความตองการการ
ปกปองดูแลเฉพาะในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ 
ความจริงแลวความคาดหวังประการเดียวใน
การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวาอยูในภาวะเส่ียงภัย
มักจะพิสูจนใหเห็นวาเปนวิธีการที่ไดผลในการ

กระตุนใหเกิดการดําเนินการดานการอนุรักษอยางรวดเร็ว 
 คณะกรรมการมรดกโลกจะรวมกับประเทศที่เปนเจาของพื้นที่ในการพัฒนา และนํา
โครงการเพื่อแกไขปญหาภัยคุกคามที่แหลงมรดกโลกประสบอยูมาดําเนินการ และติดตาม
สถานการณของพื้นที่อยางตอเน่ือง เพื่อฟนฟูสภาพและคุณคาของสถานที่ใหสามารถถอนชื่อ
ออกจากรายชื่อแหลงมรดกโลกที่อยูในภาวะเสี่ยงภัยโดยเร็วที่สุด ตัวอยางของแหลงมรดกโลกที่
อยูในภาวะเส่ียงภัยเชน 

- เมืองบามในสาธารณรัฐอิสลามอิหราน (City of Bam in the Islamic Republic of Iran) 
เกิดเหตุการณแผนดินไหวในป 2003 มีผูเสียชีวิต 26,000 ราย 

- หุบเขาบามิยันในอัฟกานิสถาน (Bamiyan Valley in Afghanistan) ไดรับการขึน้ทะเบียน
เปนมรดกโลก โดยอยูในกลุมเส่ียงภัยเมื่อป 2003 เน่ืองจากเปนสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เปราะบางขาดการอนุรักษ และถูกละเลยมาเปนเวลานาน รวมทัง้ไดรับผลกระทบจาก
ปฏิบัติการทางทหาร และระเบิดไดนาไมต บางสวนของพื้นที่ยังไมสามารถเขาถึงได
เน่ืองจากยังมีกับระเบิดปรากฏอยู 

- เมืองบากูซ่ึงมีกําแพงลอมรอบในอาเซอรไบจัน ประสบภาวะเส่ียงภัยจากเหตุการณ
แผนดินไหวเมื่อป 2000 และความกดดันจากการพัฒนาเมือง ขาดนโยบายดานการ
อนุรักษ และความพยายามดานการบูรณะที่ยังมีปญหา 
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- หมูเกาะกาลาปาโกสในเอกวาดอร (The Galapagos Islands in Ecuador) ถูกคุกคามจาก
สัตวบางพันธุที่มาจากตางถิ่น การทองเที่ยวที่เติบโตอยางรวดเร็ว และการอพยพ
ยายถิ่น โดยหมูเกาะน้ีถูกขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกที่อยูภาวะเสี่ยงภัยเมื่อป 
2007 การเติบโตของการทองเที่ยวในพื้นที่ทําใหจราจรระหวางเกาะมีมากขึน้นําไปสู
การกระจายของพันธุพืช และสตัวที่คุกคาม การทําประมงทีม่ากเกนิไป มลพษิทางนํ้า 
และการจัดการขยะที่ไมเพียงพอ 

- เมืองประวัติศาสตรซาบิดในเยเมน (Historic Town of Zabid in Yemen) ถูกคุกคาม
จากการกอสรางอาคารใหมๆ ในตัวเมือง 

 
- นาขาวบนแนวเทือกเขาในฟลิปปนส (Rice Terraces of the Cordilleras in the 

Philippines) ถูกคุกคามจากระบบชลประทาน สวนหน่ึงถูกละเลยเน่ืองจากการอพยพ
ออกจากพื้นที่ของชาวบาน ภูมิทัศนของพื้นที่ยังถูกคุกคามจากการพัฒนา
ชลประทาน และการขาดการถายทอดความรูและทกัษะในการปลกูขาวและการดแูลไร
นา 

- อุทยานแหงชาติการัมบา, คาฮูซี-บีกาโซลองกาง, วีรุงกา และแหลงอนุรักษพันธุสัตว
ปาโอกาปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (National Parks of Garamba, Kahuzi-
Biega, Salonga, Virunga and the Okapi Wildlife Reserve in the Democratic Republic of 
the Congo) อุทยานแหงชาติทั้ง 5 แหงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกถูกขึ้น
ทะเบียนเปนพื้นที่ที่อยูในภาวะเส่ียงภัยตั้งแตป 1994 และเกิดสงครามในประเทศ
ดังกลาวในบริเวณ The Great Lakes ความขัดแยงในพื้นที่นําไปสูการอพยพครั้งใหญ
ของผูลี้ภยัชาวรวันดา การถอนทหารและการบุกรุกพื้นที่ของกลุมกบฎ                                                                     

   

การชวยเหลือ 

 ประเทศภาคีอนุสัญญาควรแจงใหคณะกรรมการมรดกโลกทราบในทันทีเกี่ยวกับภาวะ
คุกคามที่เกิดขึ้นกับแหลงมรดกโลกในประเทศของตน ขณะเดียวกันหนวยงานภาคเอกชน NGO 
หรือกลุมอื่นๆ อาจดึงความสนใจของคณะกรรมการมรดกโลกสูภัยคุกคามที่มีอยูได หากการ
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แจงเตือนไดรับการพิสูจนวาเปนจริง และปญหาที่เกิดขึ้นมีความสําคัญมากพอ คณะกรรมการ
อาจพิจารณารวมพื้นที่น้ันๆ ไวในบัญชีแหลงมรดกโลกที่อยูในภาวะเส่ียงภัย 

   
การทองเที่ยวท่ีย่ังยืนในแหลงมรดกโลก 
 การเสนอชื่อสถานที่เพื่อขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทําใหเกิดความสนใจ และความ
อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับสถานที่ และคุณคาที่โดดเดนของสถานที่น้ัน อีกทั้งยังเพิ่มการจัด
กิจกรรมตางๆ ในสถานที่ดังกลาว และจํานวนนักทองเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นตามมา หากมีการ
วางแผนที่ดีในการรองรับโดยเคารพกฎเกณฑของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน สถานที่เหลานี้ก็
สามารถดึงดูดเงินกองทุนและการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ มาสูพื้นที่และเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

 การเดินทางและการทอง เที่ยว
กลายเปนอุตสาหกรรมสําคัญของโลก 
จํานวนนักทองเที่ยวทั่วโลกถูกคาดหมายวา
จะ เพิ่มขึ้น เปน  2 เทา ภายในป  2020 
อนาคตของการทองเที่ยวมีความสําคัญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีบทบาทในการ
สรางงาน ชวยอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
และลดความยากจน 
 อยางไรก็ดีแหลงมรดกโลกหลายแหงขาดทรัพยากร และบุคลากรที่มีประสบการณและ
ไดรับการฝกอบรมใหสามารถจัดการทองเที่ยวใหเกิดผลระยะยาวในการปกปองดูแลคุณคาของ
มรดกโลกของตน จึงจําเปนตองมีกระบวนการในการกําหนดนโยบายการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และการติดตามสถานการณอยางตอเน่ือง การที่จะชวยเหลอืประเทศภาคีอนุสัญญา
และทมีงานจัดการแหลงทองเที่ยวในการเผชิญหนากับความทาทายเหลาน้ี คณะกรรมการมรดก
โลกไดเปดตัวโครงการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในแหลงมรดกโลกเมื่อป 2001  
 โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะตรวจสอบประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการรักษาสมดุล
ระหวางการทองเที่ยวที่ยั่งยืนและการอนุรักษ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โครงการนี้ได
พัฒนานโยบายและขั้นตอนการทํางานที่สงเสริมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การปกปองดูแล
ส่ิงแวดลอมและสังคม ขณะเดียวกันก็สรางผลประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นดวย 
 กิจกรรมหลัก 7 ประการไดถูกกําหนดขึ้นในโครงการน้ีเพื่อสงเสริมความสามารถของ
แหลงมรดกโลกในการปกปองทรัพยากรโดยผานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนดังตอไปน้ี 

1. การสรางขีดความสามารถในการจัดการพื้นที่ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
โดยผานการพัฒนาแผนการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

2. การฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นดานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เพื่อให
สามารถมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว 

3. ชวยเหลือในการสงเสริมสินคาของทองถ่ินทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาต ิ

4. เพิ่มการรับรูแกสาธารณชน และสรางความภาคภูมิใจในชุมชนทองถ่ิน ผานการ
รณรงคดานการอนุรักษที่เขาถึงชุมชน 
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5. การพยายามใชกองทุนที่ไดจากการทองเที่ยว เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการอนุรักษ
และปกปองแหลงมรดกโลก 

6. การแบงปนองคความรูและบทเรยีนที่ไดรับแกแหลงมรดกโลกและพืน้ทีคุ่มครองอืน่ๆ 
7. การสรางความเขาใจเพิ่มขึ้นในเรื่องของความจําเปนในการปกปองมรดกโลก รักษา

ไว ซ่ึงคุณคา และนโยบายภายในกรอบของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ศูนยมรดกโลก  (World Heritage 
Centre) มีบทบาทที่เขมแข็งในการชวยเหลือ
ผูจัดการพื้นที่เพื่อนํามาตรการการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนไปปฏิบัติ โดยไดดําเนินพันธกิจใน
การตรวจสอบผลกระทบของโครงการ
พัฒนาการทองเที่ยวตอคุณคาของแหลง
มรดกโลก เชนผลกระทบจากการมีเที่ยวบิน
ของ เฮลิคอป เตอร เ ขา ไปยังน้ําตกอิกัวช ู
(Iguasu) ในประเทศบราซิลมากเกินไป หรือ

ผลกระทบของการทองเที่ยวตอสัตวปาในหมูเกาะกาลาปาโกส ประเทศเอกวาดอร นอกจากน้ี
ศูนยมรดกโลกยังจัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการในภูมิภาคสําหรับผูจัดพื้นที่และผลิตคูมือในการ
จัดการทองเที่ยวในแหลงมรดกโลกช่ือวา “Managing Tourism at World  Heritage Sites:a Practical 
Manual for World Heritage Site Managers” 
 เน่ืองจากมรดกโลกเปนมรดกรวมกันของมนุษยชาติ จึงถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน
ของประเทศภาคีอนุสัญญา ชุมชนนานาชาติ และภาคประชาสังคมในการดูแลรักษา และยิ่ง
จํานวนของแหลงมรดกโลกเพิ่มมากขึ้นทุกป ประกอบกับภัยคุกคามตอแหลงมรดกโลกก็เพิ่มขึ้น
ควบคูกัน ความสําเร็จของอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก จึงขึ้นอยูกับความรวมมอืทีเ่ขมแขง็ของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขาไปในแหลงมรดกโลกจะตองศึกษา
ขอมูลของพื้นที่และทราบถึงขอจํากัดตางๆ ในการทํากิจกรรมการทองเทีย่วในแหลงน้ันๆ เพือ่ให
การทองเที่ยวไมสงผลดานลบตอแหลงมรดกโลก 
 แหลงมรดกโลกไดรับความสนใจจากสื่อมวลชน สาขาทองเที่ยวอยางตอเนื่อง เมื่อป 
2005 สํานักพิมพ BBC Books ไดจัดทําหนังสือทองเที่ยวชุด Unforgettable…before you die ซ่ึง
ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม คือ Unforgettable Things to Do Before You Die (Steve Watkins and 
Clare Jones) , Unforgettable Places to See Before You Die (Steve Davey) และ Unforgettable 
Journeys to Take Before You die (Steve Watkins and Clare Jones)   
ซ่ึงหนังสือชุดดงักลาวไดนําเสนอสถานที่ที่นาสนใจทั่วโลก และในบรรดาสถานที่เหลานั้นมสีถานที่
ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกถึง 40 แหง การที่สื่อมวลชนใหความสนใจเผยแพรขอมูล
แหลงทองเที่ยวที่เปนมรดกโลกน้ันจะสงผลใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวมรดก
โลกเพิ่มขึ้น จึงควรมีวิธีการจัดการที่ดีในการรองรับนักทองเที่ยว และไมทําใหการทองเที่ยว
กลายเปนภัยคุกคามตอแหลงมรดกโลก 
 สําหรับประเทศไทยมีสถานที่ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกรวม 5 แหง เปน 
แหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แหง คือ 

1. เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร หวยขาแขง (ขึ้นทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1991) 
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2. กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ (ขึ้นทะเบียนเมื่อป ค.ศ.2005) 
แหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แหง คือ 

1. อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร (ขึ้นทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1991) 
2. นครประวัติศาสตรพระนครศรอียธุยา 

(ขึ้นทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1991) 
3. แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติ 

ศาสตรบานเชียง (ขึ้นทะเบียนเมื่อป 
ค.ศ.1992) 

นอกจากน้ี ในป 2009 องคการยูเนสโก 
จะมีมติรับรองการขึ้นทะเบียนศิลาจารึก วัดพระ   
เชตุพนวิมลมังคลาราม เปนเอกสารมรดกความ
ทรงจําแหงโลก (The UNESCO Memory of the 
world) ศิลาจารึกดังกลาวจัดทําขึ้นตาม
พระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
นําองคความรูจากปราชญของไทย เชน ตําราการแพทย โบราณคดี วรรณกรรม โคลง ฉันท 
กาพย กลอน ฯลฯ จารึกลงบนหินออน ประดับไวตามผนังภายในวัดพระ  เชตุพนฯ ซ่ึงวัดน้ียังมี
พระพุทธไสยาสนที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยูอีกดวย และในแงมุมของการ
ทองเที่ยววัดพระเชตุพนฯ ก็เปนสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสนใจมาก
เปนอันดับตน ๆ เมื่อมาเยือนประเทศไทย 

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

 
เอกสารอางอิง 

- UNESCO World Heritage Centre, World Heritage Information Kit, 
http//whc.unesco.orh (June 2008) 

- กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ตามรอยมรดกโลกของไทย,กันยายน 2549 
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แบรนดประเทศไทยเขมแข็งหรือออนแอ 
 
                                                                            จารุบุณณ ปาณานนท1 
         
            บริษัท Future Brand ซ่ึงเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาทางดานการสรางและ
พัฒนา  แบรนดสินคา ไดสํารวจวิจัย Country Brand ของประเทศตาง ๆ เพื่อประเมนิแบรนดของ
ประเทศตาง ๆ วาในแตละปประเทศตาง ๆ มีความเขมแข็งในแบรนดของประเทศน้ัน ๆทีส่ามารถ
เปนที่นิยมทางดานการทองเที่ยวอยางไร ในป 2551 บริษัทฟวเจอร แบรนดไดสํารวจวิจัยแบ
รนดของประเทศตาง ๆ โดยสอบถามจากนักเดินทางทองเที่ยว 2,700 ราย จาก 18 ประเทศ 
และผูเชี่ยวชาญที่อยูในวงการทองเที่ยวของโลกอีก 30 คน 
 
การสํารวจวิจัยของฟวเจอร แบรนดนี้กําหนดองคประกอบของตัวชี้วัดของ 
แบรนดไวทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด ไดแก 

1. ความเปนเอกลักษณที่แทจริง (Authenticity) 
2. มีประวัติศาสตร (History) 
3. มีศิลปวัฒนธรรม (Art & Culture) 
4. มีรีสอรท และที่พัก เปนทางเลือกที่ด ี(Resort & Lodging Options) 
5. มีความงายและสะดวกตอการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ (Ease of travel) 
6. มีความปลอดภัย (Safety) 
7. เปนที่พักผอนหยอนใจที่ดี (Rest & 

Relaxation) 
8. มีธรรมชาติที่งดงาม (Natural Beauty) 
9. มีชายหาดที่สวยงาม (Beach) 
10. มี แห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ย าม คํ่ า คื นที่ ดี 

(Nightlife) 
11. มีแหลงซื้อของที่ดี (Shopping) 
12. มีอาหารการกินที่ดี (Fine Dining) 
13. มีกิ จ กรรมกลาง แจ ง ที่ ดี  (Outdoor 

Activities) 
14. มีประชาชนที่เปนมิตรไมตรี (Friendly Locals) 
15. เหมาะสําหรับครอบครัว (Families) 
16. มีคาสมราคา (Value for Money) 
17. ขึ้นมาสูความนิยม (Rising Star) 
18. มาตรฐานการครองชีพที่ดี (Standard of Living) 

                                                
1 อดีตรองผูวาการดานตลาดในประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ปจจุบนัเปนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ สภา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และที่ปรึกษาดานโครงการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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19. เหมาะสมสําหรับธุรกิจ (Ideal for Business) 
20. งายมาก ๆ ตอการทําธุรกิจ (Easiest to do business in) 
21. เปนประเทศใหมสําหรับธุรกิจ (New Country for Business) 
22. เหมาะสําหรับการประชุม (Conferences) 
23. เพิ่มระยะเวลาการทําธุรกิจ (Extend a business) 
24. มีเสรีภาพทางการเมือง (Political Freedom) 
25. เปนที่ที่ชื่นชอบสําหรับการอยูอาศัย (Most Like to Live in) 
26. มีสินคาที่มีคุณภาพ (Quality Products) 
27. มีความประสงคที่จะมาเยือนอีก (Desire to Visit/Visit Again) 
28. มีเทคโนโลยีที่กาวหนา (Advanced Technology) 
29. มีการดูแลส่ิงแวดลอมที่ดี (Environmentalism) 
30. ปที่แลวไดรับความประทับใจมาก (Most Impressive Last Year) 

 
จากตัวช้ีวัดทั้ง 30 ตัวนี้ เมื่อนําไปใชสํารวจความคิดเห็นจากนักทองเทีย่วและผูเช่ียวชาญ

ทางการทองเที่ยวแลวไดผลวาประเทศที่มีแบรนดเขมแข็งทางดานการทองเที่ยว หรือเปน
ประเทศที่นักทองเที่ยวช่ืนชอบมากที่สุดในลําดับ 1 ถึง 10 ของโลกตามลําดับคือ 
ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส นิวซีแลนด 
สหราชอาณาจักร ญี่ปุน และสวีเดน 
 
สวนคุณสมบัติตามตัวชี้วัดทั้งสามสิบขอดังกลาวขางตนนั้นจะมีประเทศที่มี
ความโดดเดนท่ีสุดตามแตละตัวชี้วัด ดังนี ้

1. ความ เป น เ อกลักษณ ที่ แ ทจ ริ ง 
ประเทศที่โดดเดนที่สุดตามตวัชีว้ดัใน
อันดับที่หน่ึงคือประเทศนิวซีแลนด 

2. มีความเปนประวัติศาสตรที่โดดเดน
อันดับที่หน่ึงคือประเทศอียิปต 

3. มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนอันดับที่
หน่ึงคือประเทศอิตาล ี

4. มีรีสอรทและที่พักเปนทางเลือกที่ดี
โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

5. งายตอการเดินทางทอง เที่ยวใน
ประเทศที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศเนเธอรแลนด 

6. มีความปลอดภัยในประเทศที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศนอรเวย 
7. เปนที่พักผอนหยอนใจที่ดีโดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศมัลดีฟส 
8. มีธรรมชาติที่งดงามที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศนิวซีแลนด 
9. มีชายหาดที่งดงามโดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศมัลดีฟส 
10. มีแหลงทองเที่ยวยามราตรีที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศญี่ปุน 
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11. เปนแหลงซ้ือของที่ดีโดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศสหรัฐอเมริกา 
12. มีอาหารการกินที่ดีโดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศอิตาล ี 
13. มีกิจกรรมกลางแจงที่ดีโดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศออสเตรเลีย 
14. ประชาชนเปนมิตรไมตรีที่ดีโดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศนิวซีแลนด 
15. เหมาะสําหรับทองเที่ยวแบบครอบครัวที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศแคนาดา 
16. มีคาสมราคาที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศไทย 
17. ขึ้นมาเปนที่นิยมอยางโดดเดน

เปนอันดับที่หนึ่งคือประเทศจีน 
18. มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี

โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือ
ประเทศสวีเดน 

19. เหมาะสมสําหรับธุรกิจที่ โดด
เดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

20. งายตอการทําธุรกิจที่โดดเดน
เปนอันดับที่หนึ่งคือประเทศ
แคนาดา 

21. ประเทศใหมสําหรับธุรกิจที่โดด
เดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศญี่ปุน 

22. ประเทศที่เหมาะกับการประชุมที่โดดเดนเปนอันดับหน่ึงคือประเทศญี่ปุน 
23. ประเทศที่เหมาะสมสําหรับการเพิ่มเวลาทําธุรกิจที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศ  

ออสเตรเลีย 
24. ประเทศที่มีเสรีภาพทางการเมืองที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศเนเธอรแลนด 
25. ประเทศที่นาอยูอาศัยมากที่สุดเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศออสเตรเลีย 
26. ประเทศที่มีสินคาที่มีคุณภาพโดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศญี่ปุน 
27. ประเทศที่นามาเยือนอีกที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศนิวซีแลนด 
28. ประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่โดดเดนเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศญี่ปุน 
29. ประเทศที่มีส่ิงแวดลอมดีโดดเดนเปนอันดับที่หนึ่งคือประเทศสวีเดน 
30. ประเทศที่ไดรับการยอมรับวานาประทับใจที่สุดในปที่แลวเปนอันดับที่หน่ึงคือประเทศ

จีน 
 
ประเทศไทยไดรับการประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 30 ขอ โดยไดติดอันดับ 1 ใน 
10 ถึง 7 ขอ ดังนี ้

1. ความเปนเอกลักษณที่แทจริง ประเทศไทยไดอันดับที่ 3 
2. แหลงซื้อของที่ดี ประเทศไทยไดอันดับที่ 4 
3. ประชาชนเปนมิตรไมตร ีประเทศไทยไดอันดับที ่3 
4. มีคาสมราคา ประเทศไทยไดอันดับท่ี 1 
5. แหลงทองเที่ยวยามราตรีที่ดี ประเทศไทยไดอันดับที ่4 
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6. เหมาะสมที่จะเพิ่มเวลาทําธุรกิจ ประเทศไทยไดอันดับที่ 10 
7. นามาเยือนหรือกลับมาเที่ยวซํ้าอีก ประเทศไทยไดอันดับที่ 10 

 
มีขอที่นาสังเกตวาประเทศที่ติดอันดับ 1 ถึง 10 ตามตัวช้ีวัดทั้ง 30 ขอนี้สวนใหญจะ

เปนประเทศที่อยูในภูมิภาคยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย สําหรับเอเชีย จะมีจํานวนประเทศไมมากที่
ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่โดดเดนในเอเชียจะมเีพียงประเทศ ญี่ปุน จีน ไทย และ สิงคโปร 
          
สําหรับประเทศสิงคโปรถือวาสูสีกับประเทศไทย เพราะสิงคโปรติดอันดับ 1 
ใน 10 ถึง 7 ตัวชี้วัด (ไดเทากับประเทศไทย) โดยสิงคโปรไดอันดับ ดังน้ี 

1. ติด อันดับที่ 9 ในตัว ช้ีวัดที่มีรี
สอรทและที่พักที่เปนทางเลือกที่ด ี

2. ติดอันดับที่ 7 ในตัวช้ีวัดที่มีแหลง
ทองเที่ยวยามราตรีที่ดี(ไทยได
อันดับ 4) 

3. ติดอันดับที่ 3 ในตัวช้ีวัดที่มีแหลง
ซื้อสินคาที่ดี(ไทยไดอันดับที่ 4) 

4. ติดอันดับที่ 4 ในตัวช้ีวัดที่มีแหลง
อาหารการกินที่ดี 

5. ติดอันดับที่ 5 ในตัวช้ีวัดที่เปนที่
ประกอบธุรกิจไดงาย 

6. ติดอันดับที่ 3 ในตัวชี้วัดที่ เปน
ประเทศใหมสําหรับธุรกิจ 

7. ติด อันดับที่  6  ใ นตั ว ช้ี วั ด ที่ มี                                            
              ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

 
     ที่นาสังเกตคือประเทศมาเลเซียติดอันดับ 1 ใน 10 เพียงตัวช้ีวัดเดียวคือไดอันดับที่ 7 

ในตัวช้ีวัดที่เปนประเทศที่มีคาสมราคา (Value for Money) เพียงอยางเดียวเทาน้ัน 
       
ตัวชี้วัดที่เปนตัวกําหนดวาประเทศใดจะเปนประเทศท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจใหนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือน จะตองประกอบดวยคุณสมบัติตาม
ตัวชี้วัด 10 ประการ ดังนี ้

1. จะตองเปนประเทศที่มีความงดงามทางธรรมชาติ 
2. จะตองเปนประเทศที่มีความเปนเอกลักษณที่แทจริง 
3. จะตองเปนประเทศที่มีแหลงพักผอนหยอนใจที่ดี 
4. จะตองเปนประเทศที่มีผูคนเปนมิตรไมตรี 
5. จะตองเปนประเทศที่ปลอดภัย 
6. จะตองเปนประเทศทีเ่หมาะสมสําหรับการทําธุรกิจ 
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7. จะตองเปนประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี 
8. จะตองเปนประเทศที่มีศิลปและวัฒนธรรมที่ดี 
9. จะตองเปนประเทศที่งายตอการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ 
10. จะตองเปนประเทศที่มีอาหารการกินที่ดี 
 

วิเคราะหคุณสมบัติของประเทศไทยจากตัวชี้วัดท่ีฟวเจอร แบรนด ไดสํารวจ
วิจัยมานี ้
 จากการที่ฟวเจอร แบรนดไดสํารวจวิจัยดังผลที่ไดตามที่กลาวไวขางตนทั้ง 10 ประการ
ที่เปนตัวช้ีวัดกําหนดวาประเทศใดจะเปนประเทศที่สามารถดึงดูดความสนใจใหนักทองเที่ยว
เดินทางมาเยือนน้ี ทําใหสามารถวิเคราะหในสวนของประเทศไทยวามีจุดออนจดุแข็งอยางไร กจ็ะ
พบวา ประเทศไทยมีจุดแข็งที่ชัดเจนในการเปนประเทศที่เหมาะสมสําหรบัการดงึดดูนักทองเทีย่ว
ใหมาเยือนถึง 2 ขอดวยกัน คือ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเปนเอกลักษณที่แทจริง และ
เปนประเทศที่มีประชาชนมีมิตรไมตรี ซ่ึงทั้งสองประการน้ีเปนคุณสมบัติที่เปนตัวชี้วัดหลักจาก
ทั้งหมด 10 ขอ สวนขออ่ืน ๆ อีก 8 ขอ ไดแก  

1. ความงดงามทางธรรมชาติ ประเทศ
ไทยไมนาจะดอยในเรื่องน้ี เพราะเรามี
หาดทรายชายทะเลที่สวยงาม มีปาไม 
ลําธาร แมนํ้า นํ้าตก ภูเขา ทิวทัศนที่
สวยงามมากมาย แตเราอาจจะยังไม
เขมงวดกับการดูแลรักษาธรรมชาติที่
ชัดเจนเหมือนประเทศที่จริงจังในเรื่องน้ี 
ดังน้ันถาจะรักษาใหการทองเที่ยวดํารง
อยูตอไปอยางยั่งยืน ประเทศไทยจะตอง
ดูแลรักษาธรรมชาติอยางจริงจัง โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจะตองเปนหนวยงานหลกัใน
การทํางานดานนี้ใหเกิดเปนรูปธรรม 

2. จะตองเปนประเทศที่มีแหลงพักผอน
หยอนใจที่ดี สําหรับประเทศไทย ถา
มองในสายตาชาวยุ โรปที่ ชอบการ
พักผอนตามสถานที่ ต าง  ๆ  ที่ เ ป น
ธรรมชาติ ที่ ๆ เปนทุงหญาและแมนํ้าลาํ

ธาร สวนสาธารณะที่ดี ทางเดินที่มีทิวทัศนสวยงาม ประเทศไทยอาจจะสูประเทศทีเ่จรญิ
ทางการทองเที่ยวทั่วไปไมได เพราะเมืองใหญ ๆ ในประเทศไทยขาดแคลนสวนสาธารณะ 
ที่พักผอนหยอนใจ ที่ปกนิค แบบที่ประเทศทางตะวันตกมีกันมาก เพราะเขาวางผังเมือง
กันดีมีระบบอยางดีมาชานาน สําหรบัประเทศไทยถาจะพักผอนหยอนใจกต็องออกไปตาม
อุทยานแหงชาติ ซึ่งอยูหางไกลเมือง ทําใหประเทศไทยมีขอดอยในเรื่องน้ี ดังน้ันในการ
พัฒนาเมืองใหม ๆ ในประเทศไทยคงตองคิดในเรื่องน้ี โดยวางผังเมืองใหดี จัดใหมีพื้นที่
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ธรรมชาติที่เปนที่พักผอนหยอนใจใหมากและหลากหลายขึ้น ก็จะเพิ่มความสุขในชวีติของ
ชาวไทย และดึงดูดนักทองเที่ยวไดดีขึ้นดวย กรมผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเขามาดูแลจัดการในเรื่องน้ีใหเกิดขึ้นตอไป เพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยวใหสมบูรณขึ้น 

3. เร่ืองความปลอดภัย ขอน้ีชัดเจนวาประเทศไทยตองดูแลความปลอดภัยใหจริงจัง 
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใหดี เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวใหเติบโตยั่งยืน เรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนวยงานเจาภาพหลักในการดูแลใหเกิดความ
ปลอดภัยดานน้ีคือสํานักงานตํารวจแหงชาติ สวนความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติก็
จะตองดูแลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกับกระทรวงมหาดไทย 

4. เหมาะสมสําหรับการทําธุรกิจ ถาจะวาประเทศไทยมีความเหมาะสมสําหรับการทํา
ธุรกิจมากนอยอยางไร คงกลาวไมได
ชัด เ จ นนักว าปร ะ เทศ ไทยมี คว าม
เหมาะสมสําหรับการทําธุรกิจนอย 
นัยสําคัญของขอน้ีจึงไมนาจะสาํคญัมาก
นักในเรื่องการดึงดูดนักทองเที่ยว   เขา
ไทย 

5. มาตรฐานการครองชีพที่ดี ประเทศ
ไทยคงตองยกระดับมาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชนใหทั่วถึง คอืตอง
กระจายความเจริญใหไดมาตรฐานไปใน
ภูมิภาคทั่วประเทศ ถาตองการใหการ
ทอง เที่ ยวกาวหนา  สามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้น เรื่องการ
สรางมาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชนใหดีเปนเรื่องใหญกวางขวาง 
เพราะตองทําหลายเรื่องในการทําให
ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูทีด่ขีึน้ ตอง
พัฒน า ก าร ศึ กษ า ใ ห ป ร ะ ช า ช น มี
การศึกษาดีขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตองพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณสุข 
ปจจยัพื้นฐานตาง ๆ ใหทั่วถึงโดยเปนหนาที่ของหลายกระทรวง 

6. มีศิลปวัฒนธรรมที่ดี ประเทศไทยนาจะเปนประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีไมนอยหนา
ประเทศใด เพียงแตวาศิลปวัฒนธรรมของไทยไมไดมีช่ือเสียงในระดับโลกแบบกรกี โรมนั 
จีน และอินเดีย แตไทยมีความเปนเอกลักษณที่แทจริง การรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยไว
ใหสมบูรณถาวร  และมานําเสนอเปนกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวได จะเปนการสงเสริมสนับสนุนใหการทองเที่ยวของไทยเติบโตยั่งยืน การ
รักษาศิลปวัฒนธรรมไวใหถาวรก็เปนหนาที่ของกระทรวงวัฒนธรรม 

7. งายตอการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ ระบบการขนสงเดินทางภายในประเทศของ
ไทยยังตองพัฒนาใหสะดวกสบายอีกมาก การขนสงสาธารณะยังไมสมบูรณพอที่จะทํา
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ใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางถึงแหลงทองเที่ยวไดงายและสะดวก การขนสงระบบราง
ยังลาหลังทั้งในดานคุณภาพของการบริการ ความเร็ว และโครงขายที่สามารถเขาถึง
แหลงทองเที่ยว ซ่ึงกระทรวงคมนาคม และรัฐวิสาหกิจทางดานการขนสงสาธารณะ
จะตองขบคิดในการพัฒนาใหดีขึ้นตอไป 

8. เปนประเทศที่มีอาหารการกินดี ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่เปนอูอาหารของ
โลกแหงหน่ึง แตนาแปลกใจที่ไมไดรับการลงมติใหติดอันดับหน่ึงในสิบในเรื่องการเปน
แหลงที่มีอาหารการกนิที่ดี ทั้ง ๆ ที่อาหารไทยในปจจุบันก็แพรกระจายช่ือเสียงไปทัว่โลก 
แตอาจจะเปนเพราะฟวเจอร แบรนดคงคิดถึงเรื่องอาหารการกินในลักษณะสากล
มากกวา รวมทั้งสภาพของรานอาหาร สุขลักษณะ และความสะอาด ที่เปนลักษณะที่เปน
องคประกอบสําคัญดวย ประเทศไทยจะตองทําใหรานอาหารมีอาหารหลากหลาย 
นานาชาติเกิดขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ มากขึ้น เพื่อสนองตอบนักทองเที่ยว มาตรฐานความ
สะอาด และสภาพของรานอาหารที่ดูดี ก็ตองไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐานในระดับ
กวางทั่วไปในทุกภูมิภาค มิใชไดมาตรฐานเฉพาะบางแหงบางที่ เชน รานอาหารในโรงแรม 
หรือรานอาหารในเมืองใหญ หรือบางรานเทาน้ัน จึงเปนหนาที่ของ เทศบาล องคกร
ปกครองทองถ่ิน และกระทรวงสาธารณะสุข ตองชวยกันพัฒนาใหเกิดขึ้นอยางทั่วถึง
ตอไป 

 
ประเทศไทยอยูในอันดับใดในตําแหนงการทองเที่ยวโลก 

จากขอมูลในป 2549 ขององคการทองเที่ยวโลกที่สังกัดองคการสหประชาชาติ ถาคิด
จากจํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่เขาไปทองเที่ยวในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกแลว ประเทศ
ไทยอยูในอันดับที ่18 ของโลก อันดับที่ 1 คือประเทศฝรั่งเศส สําหรับประเทศในเอเชียที่อยูใน
อันดับสูงกวาไทย คือประเทศจีนอยูอันดับที่ 4 , มาเลเซียอยูอันดับที่ 14 และฮองกงอยูอันดับที่ 
15 แตถาคิดจากจํานวนรายไดจากการทองเที่ยวที่ไดจากนักทองเที่ยวตางชาติที่เขาไปเที่ยวใน
ประเทศแลว อันดับที ่1 จะเปนสหรัฐอเมริกา สวนประเทศไทยอยูในอันดับที่ 13 และประเทศใน
เอเชียที่ไดอันดับสูงกวาไทยมีเพียงประเทศเดียวคือจีนซ่ึงอยูในอันดับที่ 5 จึงพิสูจนไดวาประเทศ
ไทยเปนประเทศที่ไมธรรมดาทีเดียวในเรื่องการทองเที่ยวของโลก เพียงแตวาประเทศไทยจะทํา
อยางไรใหการทองเที่ยวของไทยสามารถพัฒนากาวหนาขึ้นไปอีก เพื่อสรางแบรนดใหแข็งแรง
ยิ่งขึ้น และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาต ิอีกทั้งเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยวที่จะไดจาก
นักทองเที่ยวตางชาติใหมากยิ่งขึ้นอยางตอเน่ืองยั่งยืน 

 
บทสุดทาย ประเทศไทยตองทําอยางไรในการพัฒนาแบรนดใหเขมแข็งย่ิงขึ้น
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวของประเทศใหกาวหนาย่ังยืน 

คําตอบของคําถามในบทสุดทายน้ีปรากฏไวแลวในขอเขียนน้ี โดยขอใหทานผูอานกรุณา
ยอนไปอานทบทวนอีกครั้งในบทที่วาดวยเรื่อง วิเคราะหคุณสมบัติของประเทศไทยจาก
ตัวช้ีวัดที่ฟวเจอร แบรนดไดสํารวจวิจัยมานี ้ซึ่งมีคําตอบอยูดวยกัน 8 ขอ และก็ขอใหทาน
ผูอานลองทบทวนดูวานับแตประเทศไทยเริ่มสงเสริมการทองเที่ยวมาตั้งแตป 2503 ที่มีการ
กอตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ปจจุบันคือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 
จนถึงปนี้ 2551 ก็ 48 ปมาแลว เรายังมีอะไรบางที่เรายังตองแกไข ยังตองพัฒนา เติมเต็ม ตอ



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนาที่ 8 

ยอด และอะไรที่ตองไมทําอีกเน่ืองจากไดรับผลเปนประสบการณที่ผิดพลาดมาแลว เรายังวกวน
อยูในวังวนอะไรบางที่ยังไมหลดุออกไปเสียที คําตอบมีไวแลว และคําตอบนาจะมมีากกวาทีผู่เขยีน
หยิบยกมาใหเห็นน้ีดวยก็ได    

ขณะเดียวกัน เราจะเห็นวาประเทศที่มีแบรนดทางการทองเที่ยวที่เขมแข็ง ไดรับความ
นิยมจากนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาไปทองเที่ยวมากในลําดับตน ๆ ของโลก ไมวาจะเปน ฝรัง่เศส 
สเปน  สหรัฐอเมริกา อิตาล ีสหราชอาณาจักร ฯลฯ ประเทศเหลาน้ีมีนักทองเทีย่วตางชาตเิขามา
เยือนเปนจํานวนมากในลําดับตน ๆ ของโลก  จะเห็นวาประเทศเหลาน้ีมีแบรนดที่เขมแข็งเพราะ
ประเทศเหลาน้ีไดสรางและพัฒนาตัวช้ีวัดและคุณสมบัติตาง ๆที่สําคัญในการดึงนักทองเที่ยวเขา
ประเทศไดอยางสมบูรณเกือบทกุเรื่อง ซ่ึงประเทศไทยตองนํามาใชเปนแนวทางในการพฒันาการ
ทองเที่ยวใหได น่ันก็คือตองเอาตัวชี้วัดทั้ง 30 ขอมาพิจารณา แลวทําแผนปฏบัิตกิารใหบรรลผุล
เปนรูปธรรม การทองเที่ยวของประเทศไทยก็จะเขมแข็ง เขาสูระบบที่สมบูรณ เกิดผลสําเร็จ
อยางยั่งยืน ไมใชเพียงคิดแตจะจัดงานกิจกรรม หรือสรางจุดขายเล็ก ๆ นอย ๆที่เปนตัวดึงดูด
นักทองเที่ยวเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว แลวก็ซาไป อันไมใชส่ิงจีรังทางการพัฒนาสงเสริมการ
ทองเที่ยวทีแ่ทจริง  

ประเทศไทยโดยรัฐบาลทุกรัฐบาลยึดถือการทองเที่ยวเปนเครื่องมือขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญอยางหน่ึง และยึดนโยบายสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวอยางจริงจังเสมอมา 
หากหนวยงานทางดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาลองใชมุมมอง
ของสถาบันฟวเจอร แบรนด ซ่ึงเปนตัวแทนของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และผูเช่ียวชาญ
ทางดานการทองเที่ยวระหวางประเทศที่มองการทองเที่ยวจากนอกสูใน(แบบ Outside-in) ก็จะ
เปนการดีที่ผูบริหารระดับสูงที่คุมนโยบายดานการทองเที่ยวของประเทศไทยควรนํามุมมองและ
การวิเคราะหไปใชในการพัฒนาสงเสรมิการทองเที่ยวได และพอจะเห็นไดชัดเจนวาการขบัเคลือ่น
การทองเที่ยวใหกาวหนายั่งยืนเขมแข็งน้ัน ตองเปนการขับเคลื่อนดวยการทํางานที่ไมงาย(การ
ทองเที่ยวเหมือนเรื่องสนุกที่มักจะทุกขถนัด) เพราะจากคําตอบทั้ง 8 ขอนัน้ ถาการทองเทีย่วและ
แบรนดประเทศไทยจะสามารถเขมแข็งยั่งยืนไดน้ัน หนวยงานที่จะชวยทําใหเกิดขึ้นไดน้ีเปนเรื่อง
การกระทําใหบังเกิดขึ้นโดยหนวยงานอื่นทั้งนั้นที่มิใชกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเลย ดังนั้น
ผูนําสูงสุดของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาคงตองเพิ่มดีกรีของการทํางานในการประสาน
ผลักดันใหกระทรวงอ่ืนและหนวยงานอื่นเรงทํางานสนับสนุนการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว
ของประเทศใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น การเปนผูประสานสิบทิศที่สามารถยิ่ง และการ
จัดลําดับความสําคัญของการทํางานในมุมมองใหม ๆ จะชวยใหการทํางานทางดานการ
ทองเที่ยวแหวกวังวนเกา ๆ เพื่อนําการทองเที่ยวใหสามารถเขาสูระบบของแผนที่ถนนแหง
ความกาวหนาอยางแทจริงและยั่งยืนเสียท.ี 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Visit World Campaign – Meeting the 2010 Challenge 
                                                                                                        

                                                                       เบญจรัตน  มรรยาทออน1 

 

 Japan Association of Travel Agents (JATA) เปนหนวยงานของประเทศญี่ปุนที่มีหนาที่
สําคัญในการสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวของประเทศแบบ Two-way Tourism คอื สงเสรมิการ
ทองเที่ยวจากตางประเทศเขามายังประเทศญี่ปุน และการสงเสริมใหชาวญี่ปุนเดินทางออกไปยงั
แหลงทองเที่ยวตางๆ ในโลก 

 ประเทศญี่ปุนมีนโยบายสําคัญดานการทองเที่ยว โดยมีการกําหนดเปาหมายการ
ทองเที่ยวใหภายในป 2010 น้ี  ตองการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เขามาในประเทศ
ญี่ปุนใหไดจํานวน 10 ลานคน (ภายใตแคมเปญ/สโลแกน “YOKOSO! JAPAN” โดยจะเนนทํา
การตลาดในภมูิภาคอเมรกิาเหนือ ยุโรป โอเชยีเนีย และเอเชยี) ในขณะทีจ่ะมุงสงเสรมิใหชาวญีปุ่น
เดินทางออกไปทองเที่ยวในโลก จํานวน 20 ลานคน (ภายใตแคมเปญ Visit World Campaign: 
VWC) ซึ่งถือเปนภาระสําคัญ และมีการนําประเด็นน้ีมาเปนหัวขอสําคัญในการประชุมดานการ
ทองเทีย่วใน JATA World Tourism Congress 2008 ณ กรุงโตเกียว   

 

 

                                                
1 หัวหนางานวิจัย กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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สถานการณการเดินทางออกของนักทองเที่ยวญ่ีปุน (Japanese Overseas 
Travel) 
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 จากขอมลูการเดินทางออกทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวญี่ปุน ตั้งแตป 2000 
เปนตนมา พบวาการเดินทางออกของชาวญี่ปุน เริ่มมีการขยายตัวลดลงในป 2001 (-9.0 %) 
อันเน่ืองมาจากเหตุการณ 9/11 และลดลงอยางรุนแรงอีกครั้งในป 2003 (-19.5%) โดยเปน
ผลจากการแพรระบาดของโรค SARS จากน้ันสถานการณการเดินทางเริ่มชะลอตัวลงในป 
2006 (0.8%) และลดลงอีกครั้งในป 2007 (-1.3 %) โดยมสีาเหตสุําคัญมาจากนักทองเทีย่ว
กลุมเยาวชน ไมเดินทางออกตางประเทศ แตนิยมเดินทางทองเที่ยวในประเทศแทน  

Source: Japan Association of Travel Agents 
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 อยางไรก็ตาม แมวาสถานการณการเดินทางออกของชาวญี่ปุนในภาพรวมจะลดลง แต
จะเห็นไดวากลุมที่ยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้น คือ กลุมผูสูงอาย ุ(60 ปขึ้นไป) นอกจากน้ีเน่ืองจาก
ประชากรของชาวญี่ปุนในขณะน้ีกลุมที่มีขนาดใหญที่สุดคือ กลุมผูสูงอายุ โดยเฉพาะในกลุม 
“Baby Boomers” (ผูที่เกิดในระหวางป ค.ศ.1946-1951 หรือผูที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึน้ไป) ซึง่ใน
อีก 5 ปขางหนาน้ีจะมีจํานวนประชากรถึง 8 ลานคน ดังน้ันกลุมผูสูงอาย ุจงึนับเปนกลุมตลาดที่
สําคัญอยางยิ่ง การนําเสนอสินคาหรือกิจกรรมใหกับตลาดกลุมน้ีจําเปนตองศึกษาความ
ตองการของตลาดใหด ีทั้งน้ีไดมตีัวอยางการศึกษาถึง Lifestyle ของกลุมผูมีอายุ 50-59 และ 
60-69 ป วามีพฤติกรรมการใชจายในกิจกรรมอะไรบาง ซึ่งขอมลูน้ีเปนประโยชนตอการพฒันา
สินคาการทองเที่ยว เน่ืองจากผลการสํารวจพบวา กลุมผูสูงอายุนิยมเดินทางทองเที่ยวใน
สัดสวนที่สูงอยูแลว แตหากตองการเพิ่มกระแสการเดินทางใหมากขึ้นอีก จําเปนอยางยิ่งที่
ผูประกอบการดานทองเที่ยวจะตองเพิ่ม/พัฒนากิจกรรมใหม ๆ ที่มคีวามสอดคลองกบั Lifestyle  
ของตลาดกลุมน้ีใหมากขึ้น รายละเอียดผลการสํารวจมดีังตอไปน้ี 

Source: Japan Association of Travel Agents 
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Lifestyle Spending Preferences for Japanese in 50s & 60s: 
Where They Want to Spend Money in Coming Years 
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Visit World Campaign : Three-year Strategy for Revitalizing the Japanese Market 

 ภายใตแคมเปญ Visit World Campaign (VWC 20 Million Travelers) ซึ่งไดกําหนด
เปาหมายการสงเสริมการเดินทางออกทองเที่ยวทั่วโลกของนักทองเที่ยวญี่ปุนไวที่ 20 ลานคน 
ในป 2010 จึงมีการวางแนวทางการดําเนินงานในชวง 3 ป แบงออกเปน 2 ชวง คือ 

ป 2008-2009 : มีการกําหนด/เลือกกลุมเปาหมาย และจัดทําโครงสรางธุรกิจแบบใหมให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เลือกไว 
ป 2010 : การดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย (20 ลานคน) 

กลุมเปาหมาย แบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 - กลุมเยาวชน รวมทั้งกลุมผูมีอายุในชวง 20- 29 ป และ 30-39 ป 
 - กลุมครอบครัว 
 - กลุมผูสูงอาย ุ

Source: Saison Consulting 
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 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแคมเปญ Visit World Campaign (VWC 20 
Million Travelers) จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้น คือ VWC 20 Million Travelers 
Promotion Special Committee อันประกอบดวย 2 หนวยปฏิบัติงาน ไดแก 

 1. JATA Outbound Travel Committee : มีหนาที่สําคัญในการหามาตรการฟนฟูการ
ทองเที่ยว การจัดการกับปญหาโครงสรางตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องกฎขอบังคับดานการขนสง
ทางอากาศ (รวมกับสายการบิน) ดังน้ี 

 
- การนําเสนอ/ผลักดันในเรื่องคาเชื้อเพลิงสําหรับการบิน (Fuel surcharge) 
- การทํางานรวมกับคณะกรรมการดานการศึกษา เพื่อออกขอกําหนดดานการทัศน

ศึกษาในตางประเทศ (ระยะสั้น) ของนักเรียน (อาท ิเรื่องคาใชจายและระยะเวลาในการ
เดินทาง) 

- การผอนปรน/ยกเลิกการจํากัดจํานวนวันพํานักในตางประเทศ (Working holiday 
visas) 

- การสรางบรรยากาศที่ดีของการทํางาน โดยการใหสามารถลาพักผอนไดสะดวกมาก
ขึ้น 

- การปรับปรุงกฎหมายดานภาษีที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน ภาษีสําหรับบริษัทที่
จัดทัศนศึกษาใหกับพนักงาน 

- การอํานวยความสะดวกดานระเบียบพิธีการเขาเมือง สําหรับกลุมเดินทางแบบ 
Charter Flight จากสนามบินในภูมิภาค (Local Airport) เชน การสรางความประทับใจ
ของเจาหนาที่ศุลกากร/ดานตรวจคนเขาเมือง และการจัดสถานที่ในสนามบินให
สวยงามหรูหรา เปนตน 
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- การผอนปรนระเบียบเรื่องวีซา โดยไมจําเปนตองมีวีซาสําหรับกลุมนักเรียนที่เดินทาง
ไปทัศนศึกษาในตางประเทศ 

 2. VWC 20 Million Travelers Promotion Office : มีการกําหนดกลยุทธหลักในการ
ทํางาน 3 กลยุทธ ดังน้ี 

กลยุทธที่ 1 : การสงเสริมแหลงทองเที่ยว (Destination Promotion Strategy) ประกอบดวย 3 
แผนงาน 

- กระตุน/เพิ่มการเดินทางของนักทองเที่ยวญี่ปุนใหไปยังแหลงทองเที่ยวหลักที่มี
ความสําคัญดานวัฒนธรรมประเพณี 

- ขยายการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวญี่ปุนไปยังแหลงทองเที่ยวที่กําลังเปน
ที่นิยม 

- การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ 

ระยะเวลาการทํางาน : ใหมีการกําหนด/คัดเลือกแหลงทองเที่ยวทุกๆ 6 เดือน 

- 6 เดือนแรก ป 2008  สหรัฐอเมริกา ฮาวาย กวม เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง ไทย 
ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส (9 ประเทศหลัก) 

- 6 เดือนหลัง ป 2008 การเลือกแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ซึ่งยังไมไดมีการกําหนดไว 
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Share of Japanese Travelers by Destination 
2007

9 Major Destinations
10,798,000 visitors

62%

China
3,977,000 visitors

23%

Others
 2,520,000 visitors

 15%

 

แนวคิดการทองเที่ยว : ประกอบดวย 

- Activities and Experience 

- With whom do you want to travel? (family, friends, etc.) 

- Expand Travel days 

แผนการดําเนินงาน  : ประกอบดวย 
- จัดทีมพัฒนาแหลงทองเที่ยว มีหนาที่  

• พัฒนารายการนําเที่ยวที่มีความคุมคา และมีคุณคา เหมาะสมกับกลุมตลาด
เปาหมาย (20s & 30s, Family, Senior) 

• จัด Seminar และ FAM Tours ไปยังแหลงทองเที่ยว 

• การสงเสริม/ใหขอมูลแกผูบริโภค (B2C) 

- จัดทีมที่ปรึกษาดานแหลงทองเที่ยวหลัก โดยใหมีผูอํานวยการในทุกสํานักงาน
ทองเที่ยว กําหนดจัดตั้งในป 2008 

- การเขารวมประชุมดานการทองเที่ยวในตางประเทศ 

9 Major Destinations: 

South Korea                  2,235,963 
Hong Kong                   1,324,336 
Thailand                       1,277,638 
Taiwan                         1,166,380 
U.S.Mainland                  1,284,695 
Hawaii                          1,314,619 
Guam                            932,175 
France (for 2006)           689,000 
Australia                         572,900 

Source: Japan Association of Travel Agents (JATA) 
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เปาหมายการทํางาน คือ 

ป 2010  : มีรายการนําเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ มากกวา 25 แหลงทองเที่ยว 
ป 2009  : เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวญี่ปุน ใน 9 แหลงทองเที่ยวหลัก ใหมากกวาป 2006 และ
ในจีนใหได 4 ลานคน 
 
กลยุทธที่  2 : การพัฒนาการทอง เที่ยวในภูมิภาคตางๆ  เชน  คันไซ  ชุ บุ  และอื่นๆ 
(Redevelopment Strategy for Kansai, Chubu and Other regions) โดยทาํการกระตุนตลาดและสราง
ความสัมพันธที่ดีกับสนามบินในภูมิภาคตางๆ 
แผนการดําเนินงาน  : ประกอบดวย 

- กระตุนการทํางานรวมกันภายใตการดูแลของ JATA และ VWC 20 mns Promotion 
Office  

- สนับสนุนการเขารวมงานสงเสริมการขาย
ดานการทองเที่ยวในภูมิภาค 

- การจัดแคมเปญ “Get A Passport” ในครึ่งป
หลัง ป 2008 

- การจัด Seminar และ FAM Tours 
- การสนับสนุนการจัด Charter Flight เพื่อ

กระตุนการเดินทางทองเที่ยว 
- การสง เสริมการ เดินทางทัศนศึกษาใน

ตางประเทศของกลุมนักเรียนในพื้นที ่คันไซ ชุบุ และอื่นๆ 

กลยุทธที่ 3 : การทําตลาดขายตรง และกลยุทธการใชสื่อ (Direct Marketing and Media 
Strategy) ประกอบดวย  

1) การจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยว เนนการสงเสริมการเดินทางไปตางประเทศ เพื่อ
กระตุนใหเกิดความตองการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเทีย่วญีปุ่น โดย
รวมมือกับพันธมิตร เชน สํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว สายการบิน ธุรกิจที่พัก 
และบริษัทนําเที่ยว เปนตน  

2) การเพิ่มการใชสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนเปนจาํนวนมาก เชน หนังสือพมิพ และ ทวี ี
เปนตน 
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แผนการดําเนินงาน  : ประกอบดวย 
- ใชโลโก “ VWC ”  
- Joint publicity /Ad (“Train Jack”, VWC DVD, “Travel Trend 2009” magazine) 
- การรณรงคแคมเปญ Nationwide “Passport Campaign” and Regional “Get A Passport 

Campaign”  
- รวมกับสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยวใหเยาวชน เชน การประชุม

เกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนตน 
- การทําเว็บไซต ของ VWC  
- การจัดทําสารคดีดานการทองเที่ยว 

การวิจัยการตลาดและการพัฒนา : กําหนดใหมีการทําวิจัยตลาด โดยเฉพาะในกลุมผูมีอาย ุ
20 - 29 ป และ 30 -39 ป เพื่อดูอัตราการเดินทางในชวง 10 ปที่ผานมา เพื่อหาแนวทางการ
กระตุนการเดินทาง และการวิจัยแหลงทองเที่ยวเปาหมาย  
แผนการวิจัยการตลาด : ประกอบดวย  

 ป 2008 :   การวิจัยตลาด “Young people in their 20’s and 30’s”  
 ป 2008-2009 : การวิจัยแหลงทองเที่ยว “Europe” 
 ป 2009-2010 : การวิจัยแหลงทองเที่ยว “Mainland US” 
 

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

 


