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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านในจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 2/2550 นี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวม 
บทความที่น่าสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้อ่านมานำเสนอหลายบทความ อาทิ 
กระแสการเดินทางท่องเที่ยวในปี 2007 แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกปี 2007 (ตอนที่2) ซึ่งจะทำให้ 
ท่านผู้อ่านทราบถึงทิศทางของการท่องเที่ยวโลกในปีนี้ได้ดีขึ้น บทความมีหลากหลายมากกว่าเดิม 
โดยยังคงเน้นการตลาดท่องเที่ยวเป็นสำคัญ มีทั้งสินค้าและบริการ อาทิ เรื่องสาระจากการสัมมนา 
เรื่องแม่น้ำโขง-สาละวิน ผู้คน ผืนน้ำ สุวรรณภูมิแห่งอุษาคเนย์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
สูงอายุในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองลี่เจียง ประเทศจีน รวมทั้ง 
เรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่ชุมพรคาบาน่า โดยได้รับเกียรติจากคุณวริสร รักษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการชุมพร 
คาบาน่ารีสอร์ท ที่ส่งบทความเรื่อง “ปลอดสารพิษ ทฤษฎีใหม่ที่ชุมพรคาบาน่า” ให้เผยแพร่ใน e-TAT 
Tourism Journal

 นอกจากนี้กองบรรณาธิการยังได้ส่งนักเขียนไปสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ทั้งผู้ประกอบการ ลูกค้า 
รวมทั้ง ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจโรงแรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ 
ท่านผู้อ่านได้เห็นแนวทางการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น กลยุทธ์ทางธุรกิจ

     อนึ่งในฐานะที่ ททท.เป็นสมาชิกของเอเปค และเป็นผู้ดูแลโครงการวิจัยในคณะทำงานด้านการ 
ท่องเที่ยวของเอเปค ทางกองบรรณาธิการก็ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน 
ซึ่งเว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการวิกฤต ซึ่งมีหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วย โดยท่าน 
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้ที่ www.apec.org     

     เหมือนเช่นเคย หากท่านมีข้อติ ชม หรือต้องการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ทาง e –TAT Tourism Journal 
ให้กองบรรณาธิการพิจารณา สามารถติดต่อได้ที่ mrdiv@tat.or.th กองบรรณาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ 
นำบทความของท่านเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไป

วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์  

บรรณาธิการ
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แนวโนมการทองเที่ยวโลกป แนวโนมการทองเที่ยวโลกป 20072007  11    
((ตอนที่ ตอนที่ 22))  

ยลรวี สิทธิชัย 2 

Euromonitor International ทําการวิจัยเกี่ยวกับตลาดการทองเท่ียวระหวางประเทศของโลก 
โดยวิเคราะหผลประกอบการและคาดการณอนาคตของอุตสาหกรรมทองเท่ียวของ 205 ประเทศท่ัว
โลก ไดผลสรุปเปนแนวโนมอุตสาหกรรมทองเท่ียวของ 6 พื้นท่ีหลัก ไดแก อังกฤษ อเมริกา เอเชีย 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ท่ีจะเปนแรงขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมในแตละพื้นท่ีในชวง 5 ป 
นับจากปน้ีไป โดย e-TAT Tourism Journal ฉบับท่ี 1/2550 ไดนําเสนอขอมูล 3 พื้นท่ีแรกไปแลว และ
ขอนําเสนอขอมลูของ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ดังน้ี 

ตะวันออกกลาง 

 

ยุคทองของธุรกิจสายการบินสัญชาติตะวันออกกลาง : ความจริงหรือภาพลวงตา? 
จากการท่ีหลายประเทศในตะวันออกกลางหันมาใหความสนใจในการเพิ่มความหลากหลาย

ของอุตสาหกรรม ธุรกิจสายการบินจึงกลายเปนอีกธุรกิจหน่ึงท่ีเกิดการขยายตัว มีสายการบินเกิด
ข้ึนใหมหลายบริษัท ทําใหตลาดของธุรกิจน้ีถูกซอยยอยลงจากเดิมท่ีสายการบิน Emirates เปนเจา
ตลาดเพียงหน่ึงเดียว 

                                                        
1 ท่ีมา : สรุปความจาก “WTM Global Trends Report 2006” โดย Euromonitor International ในงาน World Travel 
Market 2006 ณ สหราชอาณาจักร ระหวางวันท่ี 6-9 พฤศจิกายน 2549 
2 พนักงานวางแผน 5 งานกลยุทธตลาดตางประเทศ กองกลยุทธการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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จาการคาดการณของ ยูโรมอนิเตอร เมื่อสิ้นป 2006 นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาสูตะวันออก
กลางโดยทางเคร่ืองบินจะเพิ่มข้ึน 7% หรือเพิ่มเปน 26 ลานคน จากแรงหนุนการเกิดข้ึนของสาย
การบินใหมๆ ในประเทศผูผลิตนํ้ามันท่ีตางหันมาใชอุตสาหกรรมทองเท่ียวเพื่อเปนแหลงสรางรายได
อีกแหลงหน่ึง แมกระท่ังซาอุดิอาระเบีย ประเทศท่ีเครงครัดในศาสนาเปนอยางมาก ยังเร่ิมวาง
ตําแหนงตัวเองเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 

ในการเปดศักราชของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในตะวันออกกลาง การลงทุนขนาดใหญในอุต
สาหกรรมการบินจึงเกิดข้ึนใน 3 รูปแบบ : สายการบินรูปแบบด้ังเดิม (รุนบุกเบิก) สายการบินรูป
แบบใหม (รุน 2) และสายการบินตนทุนตํ่า 

ความสําเร็จของ Emirates ธุรกิจชั้นยอดของตะวันออกกลาง 
บริษัทท่ีบุกเบิกธุรกิจการบิน

และเปนสายการบินท่ีประสบความ
สําเร็จสูงท่ีสุดคือ Emirates ซึ่งถือไดวา
เปนแบบจําลองใหกับสายการบินอื่นๆ 
ในภูมิภาค เชนเดียวกับสายการบิน
อื่นๆ ในภูมิภาค Emirates ถูกถือครอง
โดยรัฐบาลของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
และหากเปรียบเทียบกับสายการบิน
ระดับโลกอื่นๆ Emirates จะเทียบไดกับ 

Singapore Airlines (หน่ึงในสายการบินท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดในโลก) เน่ืองจากท้ัง 2 สายการ
บินมีลักษณะท่ัวไปท่ีเหมือนกัน อาทิ การไมมีเท่ียวบินภายในประเทศ การไดรับอภิสิทธิ์พิเศษบาง
ประการจากประเทศตนทาง ดังน้ัน Emirates จึงเปนสายการบินท่ีมีตนทุนท่ีตํ่าท่ีสุดของอุตสาห
กรรมการบินในตะวันออกกลาง เน่ืองจากใชบุคลากรในการทํางานนอยและมีโครงสรางตนทุนท่ี
เหมาะสม สายการบินอื่นๆ จึงมอง Emirates เปนท้ังคูแขงและอุปสรรคสําคัญของการดําเนินธุรกิจที
เดียว 

เปาหมายสําคัญของ Emirates คือตําแหนงสายการบินระยะไกลท่ีใหญท่ีสุดของโลก ซึ่งจะเห็น
ไดจากการท่ี Emirates สั่งซื้อเคร่ืองบินขนาดใหญรุนใหมลาสุด A380 เปนจํานวนถึง 45 ลํา ถึงแมวา
ในปจจุบัน Emirates ครองสวนแบงตลาดอุตสาหกรรมการบินของโลกอยูเพียง 0.1% ก็ตามแต ยูโร
มอนิเตอร คาดวา Emirates จะรุกเขาสูธุรกิจสายการบินระยะไกลท่ีเปนสายการบินตนทุนตํ่า เพื่อ
ครองสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึน สําหรับเคร่ืองบิน A380 น้ัน หากสรางสําเร็จจะรองรับผูโดยสารไดถึง 
555 คน และหาก Emirates ตัดสินใจท่ีจะกระโดดเขาสูธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่าระยะไกลจริงๆ แลว 
Emirates อาจจะทําใหทุกท่ีน่ังในเคร่ืองบิน A380 มีเพียงราคาเดียวเปนตนทุนตํ่า 100% แทนการ
แบงท่ีน่ังออกเปน 3 ระดับราคาแบบสมัยกอน แตอยางไรก็ตาม จากความลาชาของการสรางเคร่ือง
บิน A380 ทําใหแผนการขยายปกสูธุรกิจสายการบินระดับโลกของ Emirates ตองหยุดชะงักไปชั่ว
คราว 
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อภิมหาโครงการของดูไบและ Emirates 
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ท่ีตองการสรางดูไบใหเปน “เมือง

ศูนยกลางการทองเท่ียว” ในบริเวณทะเลทรายในรูปแบบเดียว
กับ Las Vegas สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส จึงมุงพัฒนาท้ังดาน
แหลงทองเท่ียวและธุรกิจสายการบินไปพรอมๆ กัน ดวยเหตุน้ี 
ดูไบจึงกลายเปน “ศูนยกลางการบินระหวางประเทศ” แหงใหม 
ท่ีมีผูโดยสารเคร่ืองบินมาแวะเปลี่ยนเคร่ืองมากกวายุโรป โดย
เฉพาะอยางย่ิงในขณะท่ีในยุโรปมีมาตรการปองกันการกอการ
รายท่ีเขมงวดมาก นอกจากน้ีจากการทุมทุนมหาศาลเพื่อสราง

ฝูงบินระยะไกล รวมกับการจางบุคลากรท่ีมีประสบการณจากสายการบินระยะไกลอื่นๆ การขยาย
ธุรกิจของ Emirates จึงประสบความสําเร็จอยางสูงไปพรอมๆ กับการยกระดับสถานภาพสูการเปน
แหลงทองเท่ียวระดับโลกของดูไบดวย 

ความสําเร็จของ Emirates ไมไดรับความชื่นชมเทาท่ีควรเน่ืองจากคูแขงท้ังในและนอกภูมิภาค
ตางพากันตําหนิความไดเปรียบในการแขงขันของ Emirates ท่ีมีรัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
เปนกระเปาเงินหนุนหลังอยู ย่ิงไปกวาน้ันรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ยังผลักดันใหเกิดการทํา
สัญญาเปดนานฟาเสรีตะวันออกกลางท่ัวภูมิภาคดวย อยางไรก็ตามกลุมประเทศตะวันออกกลางท่ี
อุตสาหกรรมการบินยังไมไดรับการพัฒนา ยังคงรูสึกไมสะดวกใจกับการท่ีจะทําสัญญาดังกลาวและ 
ณ ขณะน้ีจึงยังไมมีการตกลงทําสัญญาดังกลาวเกิดข้ึน 

อยางไรก็ดีธุรกิจสายการบินอื่นๆ ในตะวันออกกลางมิไดประสบความสําเร็จเชนเดียวกับ 
Emirates ไปทุกสายการบิน Gulf Air หน่ึงในสายการบินรูปแบบเดิมตองปดเสนทางบินไปกาตารและอา
บูดาบี เน่ืองจากท้ัง 2 ประเทศเปดสายการบินของตัวเอง Gulf Air จึงตองปรับโครงสรางและปรับรูป
แบบการดําเนินธุรกิจใหมเปนรูปแบบผสมผสานโดยปรับเปนสายการบินตนทุนตํ่าท่ีบินระยะใกลภาย
ในบริเวณอาวเปอรเซียและเปนสายการบินรูปแบบเดิม (ปกติ) ในเสนทางระหวางประเทศ Gulf Air 
ประสบความสําเร็จอยางสูงและกลับมาทํากําไรไดอีกคร้ังจากการดําเนินกลยุทธน้ี  

การมุงสูอุตสาหกรรมการบินโลกของธุรกิจสายการบินสัญชาติตะวันออกกลาง-รอบ
สอง 

สายการบินสัญชาติตะวันออกกลางรุนท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนตามมาประกอบดวยสายการบินท่ีไดตน
แบบมาจาก Emirates คือ สายการบิน Etihad จากกรุงอาบูดาบี และ Qatar Airways 

ถึงแมวา Qatar Airways จะเปนสายการบินท่ีเพิ่งเขาสูอุตสาหกรรมการบินโลกเมื่อเร็วๆ น้ี แต 
Qatar กลับสามารถดําเนินธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับ KLM และ British Airways 
ได อีกท้ังยังสามารถลดตนทุนการดําเนินงานโดยจํากัดจํานวนบุคลากรและใชโครงสรางองคกรท่ีทํา
ใหข้ันตอนการทํางานลดลง นอกจากน้ี Qatar Airways ยังใชการดึงตัวบุคลากรคุณภาพสูงจากสาย
การบินอื่นๆ โดยใชสิทธิประโยชนดานภาษีและเงินเดือนท่ีสูงกวาเปนสิ่งจูงใจ ท้ังหมดน้ีทําใหในป 
2004 และ 2006 Qatar Airways กลายเปนสายการบินระดับ 5 ดาว จากการจัดอันดับของ Skytrax  
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อยางไรก็ตามการดําเนินธุรกิจในแบบ Qatar Airways กลับถูกสายการบินอื่นๆ มองวาเปนภัย
คุกคามท่ีรายแรงจนทําให Qatar Airways ถูกปฏิเสธจากรัฐบาลออสเตรเลียไมใหเปดเท่ียวบินจากกรุง
โดฮาไปยังออสเตรเลีย เพื่อเปนการปกปองเสนทางท่ีทํากําไรใหออสเตรเลีย คือ เสนทางระหวางยุโรป
กับออสเตรเลีย 

   
Etihad ท่ีเปดดําเนินการในป 2003 เปนสายการบินท่ีใหมมากในธุรกิจการบินตะวันออกกลาง 

Etihad วางตําแหนงตัวเองเปนสายการบินระดับหรูหราและมุงเจาะตลาดกลุมรายไดสูง ซึ่งจากการ
ดําเนินการท่ีผานมา Etihad ประสบความสําเร็จเปนอยางดีและไดรับตําแหนง “สายการบินชั้นนํารุน
ใหม” จาก World Travel Award มา 3 ปซอนนับต้ังแตเปดดําเนินการมา 

สายการบินตนทุนต่ําเพิ่มความเขมขนในการแขงขัน 
ธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่าเร่ิมเกิดข้ึนคร้ังแรกในตะวันออกกลางเมื่อป 2003 Air Arabia และ 

Jazeera Airways เปดตัวข้ึนในป 2003 และ 2005 ตามลําดับ เน่ืองจากไดรับแรงกระตุนจากความ
สําเร็จของสายการบินตนทุนตํ่ารุนบุกเบิกในอเมริกาเหนือและยุโรป ผนวกกับมองเห็นโอกาสท่ีจะเสนอ
ทางเลือกดานราคาและเสนทางบินภายในประเทศท่ีหลากหลายกวา เมื่อเทียบกับสายการบินรูปแบบ
ด้ังเดิม นอกจากน้ียังมีสายการบินตนทุนตํ่าอื่นๆ อาทิ Menajet ของเลบานอนและ Sama ของซาอุดิ
อาระเบียท่ีกําลังจะเปดดําเนินการ 

Air Arabia ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนสายการบินตนทุนตํ่าสายการบินแรกในตะวันออก
กลางท่ีนํากลยุทธท่ีประสบความสําเร็จของ Ryan air ในยุโรปมาใช แตกลุมเปาหมายของ Air Arabia 
ไมจํากัดเฉพาะตลาดระดับลางเทาน้ัน ยังครอบคลุมไปถึงกลุมตลาดท่ียังไมเคยเดินทางโดยเคร่ืองบิน
มากอนเลยอีกดวย 

Jazeera Airways ของคูเวตไมเหมือนกับสายการบินสัญชาติตะวันออกกลางอื่นๆ เน่ืองจาก
เปนบริษัทเอกชน 100% ซึ่งอาจเปนจุดออนของธุรกิจ เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจสายการบินตนทุน
ตํ่าจําเปนตองอาศยัเงินลงทุนมหาศาลเพื่ออยูรอด 

นอกจากน้ีสายการบินตนทุนตํ่าท่ีมีกําหนดเปดตัวแตจําเปนตองเลื่อนออกไปมีอีก 2 สายการ
บิน ไดแก Menajet ของเลบานอนเลื่อนเน่ืองจากการรุกรานของอิสราเอลและ Sama Air ของซาอุดิ
อาระเบียเลื่อนเน่ืองจากยังมีปญหาดานกฎหมาย  
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การเติบโตของธุรกิจสายการบินสนับสนุนใหอุตสาหกรรมทองเท่ียวโดยรวมในตะวันออกกลาง
ขยายตัว 

 อนาคตของการทองเท่ียวในตะวันออกกลางสด
ใสมากเน่ืองจากมีเงินทุนจํานวนมหาศาลเขาไปลงทุน
พัฒนาการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานทางการทอง
เท่ียว ยูโรมอนิเตอรคาดวาในป 2010 ภูมิภาคตะวัน
ออกกลางจะไดรับรองนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาโดย
เคร่ืองบินมากถึง 38 ลานคน หรือเทากับขยายตัวถึง 
56% ระหวางป 2005-2010 ประเทศท่ีคาดวาจะเปน
แหลงทองเท่ียวยอดนิยมคือ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส 
รองลงมาคือ ซาอุดิอาระเบีย และอิสราเอล ตามลําดับ 
ผลบวกตอเน่ืองจากการเพิ่มจํานวนนักทองเท่ียวคือ 
จํานวนคืนพักในสถานพักแรมจะเพิ่มข้ึน 35% หรือเพิ่ม
เปน 387 ลานคน ภายในป 2010 ซึ่งแสดงใหเห็นผล
กระทบในทางบวกของธุรกิจสายการบินตออุตสาห
กรรมทองเท่ียวโดยรวม 

 องคการการทองเท่ียวโลกคาดการณไววาภายในป 2010 นักทองเท่ียวระหวางประเทศมาก
กวา 60% จะเปนนักทองเท่ียวระยะไกลและท่ีเหลือเปนผูเย่ียมเยือนภายในภูมิภาค อุปสงคท่ีเพิ่มข้ึนน้ี
มาจากการ เติบ โตของชนชั้นกลางในจอร แดน  คู เวต  ซาอุ ดิอาระเบีย  และ สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส ท่ีจะมีเงินท่ีใชจายไดจริง (Disposable Income) เพิ่มข้ึนประมาณ 11-17% ในระหวางป 
2005-2010 นอกจากน้ีผลจากการรับรูถึงความไมเปนมิตรท่ีมีตอนักทองเท่ียวมุสลิมจะทําใหนัก
ทองเท่ียวแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางทองเท่ียวภายในภูมิภาคมากข้ึน 

ศักยภาพการเติบโตเดนชัดแตยังคงมีอุปสรรคหลายประการท่ีตองเอาชนะ 
 หากปราศจากซึ่งการขยายตัวของธุรกิจการบิน การลงทุนดานการทองเท่ียวและโครงสราง
พื้นฐานอื่นๆ ในตะวันออกกลางจะไมปรากฏผลใดๆ เลย ธุรกิจสายการบินในปจจุบันยังคงเผชิญกับ
ปญหาหลายประการท่ีจะเปนอุปสรรคตอการเติบโตตอไป ยกตัวอยางเชน อินเตอรเน็ตและบัตร
เครดิตยังไมคอยไดรับความนิยมใชกันในประเทศสวนใหญในตะวันออกกลาง และดวยเหตุน้ีผนวกกับ
ความจริงท่ีวานักทองเท่ียวตะวันออกกลางคุนเคยท่ีจะซื้อสินคาทางการทองเท่ียวจากบริษัทนําเท่ียว
มากกวาทางอินเตอรเน็ต จึงเปนอุปสรรคอยางมากตอการพัฒนาการซื้อขาย Online สําหรับธุรกิจ
สายการบินโดยเฉพาะอยางย่ิงสายการบินตนทุนตํ่าในตะวันออกกลาง ย่ิงไปกวาน้ันในระยะยาวแลว
ตะวันออกกลางจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนากําลังแรงงานสําหรับธุรกิจสายการบิน เน่ืองจากการ
ดึงบุคลากรจากสายการบินอื่นๆ จะมีราคาแพงข้ึนเร่ือยๆ และบุคลากรท่ีไดมาจะเชื่อถือไดนอยลงใน
แงของความภักดีตอองคกร 

 ยูโรมอนิเตอรคาดการณวาหากธุรกิจสายการบินของตะวันออกกลางสามารถแกไข 
ความผิดพลาดของสายการบินรูปแบบเกาและนําระบบบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพมาใช สายการ
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บินของรัฐในตะวันออกกลางจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการขยายตัวท่ัวโลกในอีก 5 ปขางหนา และจาก
ปจจัยบวกหลายๆ ปจจัยของตะวันออกกลาง อาทิ การเปนภูมิภาคท่ีมีการขยายตัวของนักทองเท่ียว
ขาเขาเปนอันดับท่ี 2 ของโลก มีกําลังแรงงานจํานวนมากในภูมิภาค ชื่อเสียงดานการตอนรับและท่ีต้ัง
ทางภูมิศาสตรท่ีอยูระหวางโลกตะวันออกและตะวันตกท่ีเหมาะกับการเปน “ศูนยกลางการบินของ
โลก” ธุรกิจสายการบินของตะวันออกกลางในอนาคตจะเปนท่ีทาทายและนาจะเปนความจริงมากกวา
ภาพลวงตา 

ภูมิภาคแอฟริกา 

 

การทองเที่ยวแบบสุดข้ัวและแบบเสมือนจริงดึงดูดกลุมผูแสวงหาความตื่นเตนเขาสู 
แอฟริกา 
 สําหรับนักทองเท่ียวกลุม “been there, done that” การทองซาฟารีหรือปนภูเขา Kilimanjaro ไม
ใชสิ่งท่ีนาดึงดูดใจอีกตอไป ปจจุบันนักทองเท่ียวกลุมน้ีมุงแสวงหาการทองเท่ียวในแบบถึงแกนมาก
ย่ิงข้ึนและหันมาจัด “รายการนําเท่ียวทามฤตยู” (danger trip) ดวยตัวเองโดยอาศัยขอมูลจากเว็บไซต
ท่ีจัดทําโดยนักทองเท่ียวดวยกันเองและเลิกสนใจคําตักเตือนหรือคําแนะนําเร่ืองความปลอดภัยในการ
ทองเท่ียวอีกตอไป 
 แอฟริกาเปนภูมิภาคท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา “การทองเท่ียวแบบสุดข้ัว” (Extreme Tourism) 
เพื่อรองรับนักทองเท่ียวความสนใจเฉพาะกลุมน้ีไดมากย่ิงกวาภูมิภาคอื่นๆ และในอนาคตนักทอง
เท่ียวกลุมน้ีย่ิงจะสามารถเดินทางไปแอฟริกาไดสะดวกข้ึนเน่ืองจากการเชื่อมตอเสนทางคมนาคมทาง
อากาศกําลังไดรับการพัฒนา 

 การวิจัยลาสุดของยูโรมอนิเตอรแสดงใหเห็นวาแอฟริกาเปนหน่ึงในภูมิภาคท่ีมีการขยายตัว
ของนักทองเท่ียวขาเขามากท่ีสุดในโลก โดยเติบโตท่ีอัตรา 19% ระหวางป 2000-2005 หรือมีนัก
ทองเท่ียวขาเขาจํานวน 34 ลานคน ณ สิ้นป 2005 และภายในป 2010 ยูโรมอนิเตอรคาดวานักทอง
เท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางไปแอฟริกาจะเติบโตถึง 21% หรือมีจํานวนมากถึง 42 ลานคน 
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 ถึงแม นักทองเท่ียวท่ัวไปสวนใหญ จะไปเท่ียวในแอฟริกาเหนือและใต  แตประเทศใน 
แอฟริกาตะวันออกบางประเทศ เชน เคนยาและโมซัมบิก อุตสาหกรรมทองเท่ียวก็ยังมีการขยายตัว
อยูและในอีกหลายๆ ประเทศท่ีตองการพัฒนาการทองเท่ียวในรูปแบบเดียวกับแอฟริกาใตและเคนยา 
เชนเซียรราลีโอน ก็กําลังพยายามท่ีจะดึงดูดกลุมนักทองเท่ียวระดับสงูในตลาด 

การทองเที่ยวเชิงธรรมชาต ิอุปสรรคของประเทศที่ตลาดการทองเที่ยวยังดอยพัฒนา 
 อยางไรก็ตาม ไมใชทุกประเทศในแอฟริกาท่ีจะมี
สินคาทางการทองเท่ียวเทียบไดกับประเทศท่ีอุตสาห
กรรมทองเท่ียวพัฒนาและประสบความสําเร็จแลวในภูมิ
ภาค โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีของสินคาประเภทแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวระดับสูง 
เชน การทอง “safari” เพื่อดูสัตวใหญ 5 ชนิด หากกลุม
นักทองเท่ียวระดับสูงตองการท่ีจะทองเท่ียวตามแหลง
ธรรมชาติรูปแบบน้ีคงจะเลือกไปเท่ียวแตเฉพาะแหลงท่ีได
รับการพัฒนาอยางดีแลวในบางประเทศมากกวาท่ีจะ
เลือกไปเท่ียวในแหลงท่ียังไมพัฒนาในประเทศอื่นๆ ท่ียัง
มีปญหาดานความปลอดภัยความมั่นคงและเขาถึงไดยาก 
ยูโรมอนิเตอร เชื่อวาสําหรับประเทศท่ีมีแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ียังไมไดรับการพัฒนาเหลาน้ี ยังมีโอกาส
ท่ีจะสรางสรรคสินคาทางการทองเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวกลุมเฉพาะแทนท่ีจะไปมุง
แขงขันกับประเทศอื่นๆ ท่ีพัฒนาแลว โดยอาศัยแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติเพียงอยางเดียว  

“การทองเที่ ยวเสมือนจริง” (Reality tourism) 
สวนตลาดที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว แตควรหลีกเลี่ยงการตอกย้ําความโศกเศรา
จากเหตุสะเทือนขวัญในอดีต 

แหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญเชิงประวัติศาสตรกําลังไดรับความนิยมไปท่ัวโลก อยางไรก็
ตาม ถึงแมแอฟริกาจะมีแหลงทองเท่ียวประเภทน้ีอยูมาก แตดวยความจํากัดของทรัพยากร จึงยังคง
ไมสามารถปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีเหลาน้ีไดในเร็ววัน ยกตัวอยางเชน การซอมแซมสถาปตยกรรม อิ
ตาเลียนในกรุงโมกาดิชู ประเทศโซมาเลีย จะตองอาศัยการซอมแซมโครงสรางพื้นฐานในโซมาเลียกอน
จึงจะสามารถปฏิสังขรณตึกรามเกาท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของโซมาเลียได อยางไรก็ตาม
สถานท่ีสําคัญบางแหง อาทิ คุกท่ีเปนท่ีคุมขัง Mandela หรือสถานท่ีเกิดการฆาลางเผาพันธุในรวันดา 
มีความจําเปนเพียงการปรับแตงเล็กนอยก็จะสามารถขายเปนสินคาสําหรับ “การทองเท่ียวเสมือน
จริง” ได  

ความนิยมในรายการ Reality shows และรายการโทรทัศนตางๆ อาทิ รายการของ Jack 
Osbourne ชื่อ “Adrenaline Junkie” แสดงใหเห็นวาผูบริโภคในปจจุบันน้ีกําลังเบ่ือ “บรรทัดฐาน” ของ
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สังคมและกําลังกระหายใครสัมผัสกับประสบการณสุดข้ัวเฉพาะตัวมากท่ีสุดและในหมูประชาชนท่ัวไป 
โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมคนประเภท “รํ่ารวยเงินทอง แตอัตคัตเวลา” (cash rich-time poor) กําลังเพิ่ม
ความตองการท่ีจะสัมผัสความเขมขนของประสบการณจากการทองเท่ียวมากข้ึนทุกขณะ ความ
ตองการท่ีจะไดม ี“วันหยุดสุดข้ัว” หรือตองการเท่ียวแบบเสี่ยงอันตราย (safe danger tourism) จึงเพิ่ม
ข้ึนทุกขณะ 

อีกกาวสู “Safe danger” 
“การทองเท่ียวแดนอันตราย” เปนรูปแบบหน่ึงของ “การทองเท่ียวเสมือนจริง” (Reality 

Tourism) ตัวอยางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดสําหรับ “การทองเท่ียวแดนอันตราย” คือ favela tourism ในบราซิล 
สวนแอฟริกาเปนภูมิภาคท่ีมีสินคาท่ีเหมาะสมกับการทองเท่ียวรูปแบบน้ี ยูโรมอนิเตอรเชื่อวา 
Freetown ในเซียรราลีโอนอาจจัดเปนสถานท่ีซึ่งนักทองเท่ียวสามารถเขาไปเดินเท่ียวในพื้นท่ีอันตราย
หามเขา ภายใตการดูแลของทหาร ซึ่งสามารถนํามาขายเปนสินคาทองเท่ียวประเภทน้ีได “การทอง
เท่ียวแบบสุดข้ัว” ในรูปแบบอื่นๆ อาทิ “การผจญภัยเอาชีวิตรอดในทะเลทราย” ซึ่ง Timbuktu ใน
ประเทศมาล ีเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการเร่ิมตน 

“การทองเที่ยวแบบสุดข้ัว” โอกาสไมจํากัดสําหรับแอฟริกา 
ปจจุบันเซียรราลีโอนมุงขายสินคาท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน แต
ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรเน่ืองจากนักทองเท่ียวยัง
คงมีความกังวลในเร่ืองความปลอดภัยและความมั่นคง 
ดังน้ัน เซียรราลีโอนจึงควรหันมาจัด “การทองเท่ียวแดน
อันตราย” ใน Freetown ใหเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับ
นักทองเท่ียว โดยจัดเปนแบบการทองเท่ียววันเดียว เปด
โอกาสใหนักทองเท่ียวไดพบปะกับทหารเยาวชน ไดสัมผัส
กับการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางจากชีวิตประจําวัน นอกจาก
นักทองเท่ียวไดประสบการณท่ีแปลกแตกตางแลวรายได
จากการทองเท่ียวยังกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน
ระดับรากหญาโดยตรงอีกดวย  

แตสิ่ง ท่ีสํ าคัญ ในการท่ีจะจัด  “การทองแดน
อันตราย” ในเซียรราลีโอนเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวระดับ
สูงใหไดน้ัน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีตองเขามามีสวนรวมและใหความรวมมอืกนัอยางจริงจังเพือ่
หลีกเลี่ยงการขัดแยงท้ังปวง 

การรวมแอฟริกาเปนหนึ่งเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางประวัติศาสตรและประสบ
การณ 

ยูโรมอนิเตอร เชื่อวาการแขงขันในอุตสาหกรรมทองเท่ียวโลกจะเพิ่มข้ึนไมเฉพาะแตการแขง
ขันระหวางประเทศตางๆ เทาน้ัน ยังเปนการแขงขันระหวางภูมิภาคดวย ดังน้ันแอฟริกาจึงควรท่ีจะ
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เรียนรูจากยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อใหแนใจวาประเทศตางๆ ในภูมิภาครวมมือกันนํา
เสนอสินคาท่ีเสริมซึ่งกันและกันและมีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดใหนักทองเท่ียวกลับมาเท่ียวซ้ํา 

ประสบการณท่ีนักทองเท่ียวไดรับจะตองมีความเปนเอกลักษณเพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธ
โดยการบอกปากตอปาก ภูมิภาคแอฟริกาเปนทวีปท่ีอุดมไปดวยสินคาทางการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ
สูงและสามารถนําเสนอสูนักทองเท่ียวไดมากกวาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประเทศในแอฟริกาจํา
เปนท่ีจะตองประเมินศักยภาพและนําเสนอสินคาท่ีเปนเอกลักษณน้ันๆ ตองมองยอนกลับไปคนหาวิถี
ทางสรางสรรคสินคาจากเหตุการณอันเจ็บปวดในอดีต เพื่อพุงเจาะกลุมเปาหมายนักทองเท่ียวใชจาย
สูงท่ีชื่นชอบ “การทองเท่ียวเสมือนจริง” และ “การทองเท่ียวแบบสุดข้ัว” แทนการแขงขันกันเองเพื่อ
แยงชิงสวนแบงในตลาดนักทองเท่ียวนิยมธรรมชาติหรือนักทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งสวนใหญจะถูก
ประเทศท่ีอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดรับการพัฒนาไปมากแลวยึดครองอยู 

ภูมิภาคยุโรป 

 

ยุโรปพรอมหรือยังสําหรับนักทองเที่ยวจากเอเชีย ? 
จํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศจากประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอยางย่ิงจากจีนและอินเดีย 

2 ยักษใหญผูขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มจํานวนข้ึนเร่ือยๆ ยุโรปเปนอีกภูมิภาคหน่ึงท่ี
จะไดรับประโยชนจากแนวโนมน้ีเน่ืองจากนักทองเท่ียวระหวางประเทศจากเอเชียเดินทางเขาไปเท่ียวยุ
โรปมากถึง 14 ลานคนในป 2005 (ตามรายงานของคณะกรรมาธิการทองเท่ียวแหงยุโรป) อยางไร
ก็ตามปจจุบันหลายประเทศในยุโรปยังไมไดเตรียมพรอมท่ีจะตอบสนองความตองการเฉพาะของนัก
ทองเท่ียวจากเอเชียไมวาจะเปนเร่ืองโครงสรางพื้นฐานบริการตางๆ ซึ่งประเทศในยุโรปจําเปนอยาง
ย่ิงท่ีจะตองใหความสนใจขอจํากัดดังกลาว หากยังตองการท่ีจะรักษารายไดจากนักทองเท่ียวกลุมน้ี
ในอนาคต 

เน่ืองจากอายุท่ีเพิ่มข้ึนและจํานวนท่ีลดลงของประชากรในยุโรปผนวกกับความจริงท่ีละเลยไม
ได คือนักทองเท่ียวยุโรปใชจายเงินระหวางทองเท่ียวนอยกวานักทองเท่ียวจีนและอินเดีย ทําใหอุตสาห
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กรรมทองเท่ียวของยุโรปไมสามารถพึ่งพาการเดินทางทองเท่ียวภายในภูมิภาคไดอีกตอไป ดังน้ันนัก
ทองเท่ียวเอเชียจึงเปนหัวใจสําคัญสําหรับอนาคตอุตสาหกรรมทองเท่ียวของยุโรปและประเทศในยุ
โรปจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการตางๆ เพื่อรองรับนักทอง
เท่ียวเอเชีย หากวายุโรปตอบสนองตอแนวโนมน้ีชาเกินไปยุโรปอาจจะตองสูญเสียรายไดใหกับภูมิภาค
คูแขงขันอื่นๆ อาทิ ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และแอฟริกา รวมท้ังประเทศอื่นๆ ในเอเชียเอง ซึ่ง
ขณะน้ีไดตระหนักถึงศักยภาพของนักทองเท่ียวท่ีใชจายสูงกลุมน้ีแลว 

 

สินคาและโครงสรางพื้นฐานในยุโรปไมเหมาะกับนักทองเที่ยวเอเชีย 
 ยุโรปน้ันไมเหมือนกับประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีตางมุงหมายท่ีจะดึงดูดนัก
ทองเท่ียวจากจีนและอินเดีย ยุโรปในปจจุบันน้ียังคงไมไดใหความสนใจท่ีจะตอบสนองความตองการ
ของนักทองเท่ียวขาเขาชาวเอเชียมากนักและมีชองวางในการใหบริการแกนักทองเท่ียวชาวเอเชียท่ี
ตองการบริการเฉพาะตัวเชนนักทองเท่ียวฮองกง เกาหลีใต และอินเดีย ขณะน้ีสินคาดานการทอง
เท่ียวท่ีรองรับนักทองเท่ียวชาวเอเชียในยุโรปเปนลักษณะท่ีใหบริการบุคคลท่ัวไป 
 ปจจุบันโครงสรางพื้นฐานในยุโรปยังคงไมเพียงพอสําหรับนักทอง
เท่ียวท่ัวไปชาวเอเชียท่ีเดินทางทองเท่ียวในหลายๆ ประเทศแถบยุโรปดวย
รถโคชขนาดใหญ หลายเมืองในยุโรปมีลานจอดรถไมเพียงพอสําหรับรถ
โคชและมีถนนหนทางเขาออกเมืองจํากัด ย่ิงไปกวาน้ันในเขตสถานท่ีทอง
เท่ียวหลักๆ รอบนอกตัวเมืองยังมักจะไมสามารถใชบัตรเครดิตไดและไมมี
เคร่ืองเบิกเงินสดไวบริการนักทองเท่ียว สิ่งเหลาน้ีเปนปญหาสําคัญท่ีประเทศในยุโรปตองแกไขเพื่อ
รองรับนักทองเท่ียวเอเชีย โดยเฉพาะอยางย่ิงนักทองเท่ียวจากจีนท่ีสามารถนําเงินสดติดตัวออกนอก
ประเทศไดจํานวนจํากัด โดยปกตินักทองเท่ียวจีนจะใชบัตรเดบิต และบัตรเครดิตอยางมากในระหวาง
ทองเท่ียว ในป 2006 นักทองเท่ียวจีนและอินเดียใชจายระหวางทองเท่ียวประมาณคนละ 2,300 
เหรียญสหรัฐฯตอการทองเท่ียว 1 คร้ัง ซึ่งหากสามารถแกปญหาเร่ืองความไมสะดวกในการใชบัตร
เครดิตและการถอนเงินได คาดวาจํานวนเงินท่ีนักทองเท่ียวแตละคนใชจะเพิ่มข้ึน 
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คาใชจายที่สูงของการทองเที่ยวในยุโรปไมมีผลตอนักทองเที่ยวจีน 
 จากผลการวิจัยลาสุดของ ยูโรมอนิเตอร จีนเปนประเทศท่ีมีอัตราการ
เติบโตของนักทองเท่ียวขาออกเปนอันดับท่ี 2 ของโลก ในระหวางป 2000-
2006 ชาวจีนเดินทางไปตางประเทศเพิ่มข้ึนถึง 25% หรือมีจํานวน 50 ลานคน 
ในป 2006 นักทองเท่ียวเหลาน้ีสวนหน่ึงเลือกเดินทางไปเท่ียวในประเทศแถบเอ
เชียตะวนัออกเฉียงใตเน่ืองจากราคาไมแพงและระยะทางใกลจีน อกีสวนหน่ึงกําลงั
มองยุโรปเปนแหลงทองเท่ียวลําดับถัดมา ถึงแมวาการเดินทางไปยุโรปจะคอน
ขางแพงสําหรับชาวจีน เน่ืองจากพวกเขาจะตองมีเงินค้ําประกันกอนเดินทางสูง
ถึง 6,000-12,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินจํานวนน้ีจะสามารถเบิกคืนไดตอเมื่อ

พวกเขากลับจากทองเท่ียวในยุโรปแลว นักทองเท่ียวจีนมีแนวโนมท่ีจะทองเท่ียวระหวางวันหยุดตอ
เน่ืองประจําปคร้ังละ 1 สัปดาห ปละ 3 คร้ัง ท่ีเรียกวา “Golden weeks” ซึ่งเปนชวงท่ีชาวจีนโดยท่ัวไป
จะเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อใชเวลาอยูกบัครอบครัว อยางไรก็ตาม ชาวจีนรุนใหมมักจะใชชวงเวลาน้ี
เพื่อไปทองเท่ียวตางประเทศ ดังน้ันยุโรปจึงจําเปนท่ีจะตองแกปญหาในเร่ืองตางๆ ท่ีกลาวมาเพื่อดึง
ดูดนักทองเท่ียวจีนใหเดินทางไปเท่ียวในชวงดังกลาว 

 ปจจุบันนักทองเท่ียวจีนไดรับอนุญาตใหเดินทางไปเท่ียวยุโรปได 
25 ประเทศ หากนับรวมอังกฤษท่ีไดรับการรับรอง “สถานภาพ ADS” 
เมื่อป  2005 โดยท่ัว ไปนักทองเท่ียวจีนจะใช เวลาทองเท่ียวในยุโรป
ประมาณ 10 วัน โดยเดินทางไปเท่ียวหลายๆ ประเทศในคราวเดียวและชื่น
ชอบท่ีจะใชจายเงินซื้อสินคามีย่ีหอมากกวาท่ีจะใชเงินไปกับท่ีพักราคาสูง แต
บางประเทศในยุโรป เชน อังกฤษกลับขาดแคลนท่ีพักระดับราคาปานกลาง
ถึงตํ่าซึ่งหากอังกฤษคิดวาตองการดึงดูดรายไดจากนักทองเท่ียวจีนแลว 
อังกฤษตองใหความสนใจกับปญหาน้ีมากข้ึน 

การสื่อสาร ปญหาสําคัญที่ตองแกไข 
ยูโรมอนิเตอร คาดวาภายในป 2010 จํานวนนักทองเท่ียวจีนขาออกจะเติบโตถึง 90% หรือ

มีจํานวน 110 ลานคนและกอใหเกิดรายไดหมุนเวียนท่ัวโลกถึง 94 ลานเหรียญสหรัฐ และนักทอง
เท่ียวจีนดังกลาวยังคงใชภาษาจีนเปนหลักในการสื่อสาร ดังน้ันปญหาดานภาษาจึงเปนองคประกอบ
สําคัญท่ีทําใหสินคาดานทองเท่ียวของยุโรปลดความนาสนใจลง ยกตัวอยางเชน “Visit Britain” เปน
เว็บไซตท่ีถูกแปลเปนภาษาจีนเพียงคร่ึงเดียว ดังน้ัน คนจีนจึงไมสามารถใชเว็บไซตน้ีไดในทุกสวนของ
เว็บไซต นอกจากน้ีอังกฤษยังขาดแคลนมัคคุเทศกภาษาจีน (แมนดาริน) และขาดปายท่ีแปลเปนภาษา
จีนตามแหลงทองเท่ียวตางๆ อีกดวย แตปญหาตางๆ เหลาน้ีถูกหยิบยกข้ึนเปนประเด็นสําคัญของ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวของอังกฤษแลว โดยจะเห็นไดจากการจัดใหป 2006 เปน “Year of China” ใน
ลอนดอน 
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นักทองเที่ยวอินเดียไดประโยชนจากการเปดนานฟาเสร ี
ยักษใหญอีกประเทศหน่ึงของเอเชียคือ 

อินเดีย ในป 2000-2005 อินเดียมีการเติบโต
ของ GDP สูงถึง 67% คนอินเดียเดินทางทอง
เท่ียวตางประเทศเพิ่มมากข้ึนเปนประวัติกาล 
ดวยมีการขยายตัวของธุรกิจการบินของประเทศ
เป นป จ จัย เส ริม  จากผลก ารวิ จัยของยู โร
มอนิเตอรในป 2005 คนอินเดีย 6.1 ลานคนเดิน
ทางไปตางประเทศและนักทองเท่ียวอินเดียท่ีไปยุ
โรปมีการใชจายเงินโดยเฉลี่ย 5,100 เหรียญ
สหรัฐ/คน/คร้ัง 

อินเดียไดรับประโยชนจากการเปดนานฟาเสรีต้ังแตป 1991 สายการบินตนทุนตํ่าระยะไกลท่ี
เกิดข้ึนชวยสนับสนุนการเติบโตของนักทองเท่ียวอินเดียขาออก ตัวอยางเชน Air Sahara ท่ีบินจาก
อินเดียไปยังประเทศในยุโรปเปนสายการบินตนทุนตํ่าท่ีนอกจากจะเสนอราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
ราคาตํ่าแลวยังเสนอรายการ “บินกอนจายทีหลัง” ใหลูกคาดวย ซึ่งทําใหคนอินเดียออกเดินทางทอง
เท่ียวตางประเทศเพิ่มข้ึนมาก 

กลุม VFR และเที่ยวชมสถานที่ถายทําภาพยนตร Hollywood กําลังไดรับความนิยมสูง 
สําหรับนักทองเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางไปเย่ียมเพื่อนและญาติแลว อังกฤษเปนประเทศท่ีไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุดหากเทียบกับประเทศอื่นในยุโรป เน่ืองจากเปนถิ่นท่ีต้ังชุมชนขนาดใหญของชาว
อินเดีย ประเทศแถบ Alpine เชน สวิสเซอรแลนด ออสเตรียและฝร่ังเศส ก็เปนท่ีนิยมของคนอินเดีย
เชนกัน เน่ืองจากถูกใชเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตรอินเดีย (Hollywood Films) แทนแควนแคชเมียร ท่ี
ขณะน้ีสถานการณไมคอยสงบ อยางไรก็ดี ประเทศเหลาน้ียังมิไดใหความสนใจท่ีจะสงเสริมการทอง
เท่ียวโดยใชสถานท่ีถายทําภาพยนตรเปนสิ่งดึงดูดและในเว็บไซตของประเทศเหลาน้ีก็มิไดเอยอางถึง
สถานท่ีเหลาน้ีเลย ไมเหมือนกับประเทศนิวซีแลนดท่ีใชประโยชนจากชื่อเสียงและสถานท่ีถายทําภาพ
ยนตร “the Lord of the Rings” ในการสงเสริมการทองเท่ียวอยางจริงจัง 

นักทองเท่ียวอินเดียแตกตางจากนักทองเท่ียวจีนคือ นักทองเท่ียวอินเดียจะใชจายเงินเปนคาท่ี
พักในจํานวนท่ีสูงกวานักทองเท่ียวจีน พวกเขามักเดินทางเปนกลุมใหญรวมกับเครือญาติ และมักจะ
ชื่นชอบเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เทศกาลตางๆ เชน การชมละครเวที เปนตน นักทองเท่ียว
อินเดียบางกลุมชอบท่ีจะซื้อบัตรเพื่อเขาชมการแขงขันคริกเก็ตระหวางท่ีพวกเขาเดินทางทองเท่ียว ซึ่ง
พฤติกรรมในรูปแบบน้ีเปนโอกาสอันดีท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวอินเดียท่ีคลั่งไคลคริกเก็ตมาและพักท่ียุโร
ประหวางทางท่ีจะไปหรือกลับจากงาน “ICC Cricket Cup 2007” ใน West Indies จากรายงานของ 
“Visit Britain” นักทองเท่ียวอินเดียใชเวลาทองเท่ียวในอังกฤษเฉลี่ยแลวประมาณ 4 วันตอคร้ัง ใชจาย
เงินเปนคาเท่ียวชมเมืองและจับจายซื้อของประมาณ 1,900 เหรียญสหรัฐตอคร้ัง ยูโรมอนิเตอรเชื่อ
วาบริษัททองเท่ียวสัญชาติยุโรปสามารถสรางกําไรจากนักทองเท่ียวอินเดียไดโดยการนําเสนอราย
การนําเท่ียวแหลงบันเทิงตางๆ ยกตัวอยางเชน Compagnie des Bateaux-Mouches ท่ีเสนอรายการ
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ทองเท่ียวท่ีประกอบดวยการลองเรือแมนํ้า Seine ในปารีสตอดวยการชิมอาหารอินเดียและชมการ
แสดงในรูปแบบหนังอินเดีย 

นอกจากนักทองเท่ียวเอเชียท่ีเดินทางไปยุโรปเพื่อเท่ียวพักผอนจะมีจํานวนเพิ่มข้ึนแลว นัก
ทองเท่ียวเอเชียท่ีเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจในยุโรปยังมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนมากเชนกัน เน่ืองจาก
อเมริกาเพิ่มความเขมงวดในการรักษาความปลอดภัยและการตออายุของ VISA คอนขางยาก ดังน้ัน
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ เขารวมประชุม ไดรับรางวัล หรือจัดนิทรรศการงานแสดง
สินคา (BTMICE) จึงหันเหจากอเมริกาเหนือไปท่ียุโรปแทน 

จากสถิติในป 2004-2005 จํานวนคนท่ีเดินทางไปเพื่อทําธุรกิจในอเมริกาลดลง 10% 
เหลือประมาณ 7 ลานคนในขณะท่ีจํานวนคนท่ีเดินทางไปทําธุรกิจในยุโรปเติบโตข้ึน 8% กลายเปน 
84 ลานคน ตลาด BTMICE ของยุโรปขยายตัวมากข้ึน เน่ืองจากชาวจีนและอินเดียเลือกเดินทางมา   
ยุโรปเพื่อจัดประชุมมากกวาท่ีจะไปอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลว 

รางวัลใหญคุมกับการไขวควา 
ยุโรปจะสามารถควาโอกาสทองจากการขยายตัวของนักทองเท่ียวเอเชียไดหรือไมน้ัน ข้ึนอยู

กับประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการในยุโรปเพื่อรองรับนักทอง
เท่ียวเอเชีย โดยเฉพาะอยางย่ิงจีนและอินเดีย ยูโรมอนิเตอรเชื่อวาสิ่งสําคัญท่ีสุดคือ องคการการทอง
เท่ียวแหงชาติและรัฐบาลของประเทศในยุโรปจะตองประเมินสินคาท่ีพวกเขาเสนอขายใหมและพยายาม
ปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ ไมวาจะเปนดานการคมนาคม ดานท่ีพักและความสะดวกในการชําระเงิน 
นอกจากน้ียังตองประเมินการบริการดานทองเท่ียวเพื่อปรับใหสอดคลองกับความตองการท่ีเฉพาะ
เจาะจงของนักทองเท่ียวเอเชีย อาทิ ดานภาษาต้ังแตการใชภาษาของมัคคุเทศกจนถึงภาษาท่ีปรากฏ
ในรายการอาหาร ตองปรับใหไดมาตรฐานเดียวกัน อยางไรก็ดี หากสินคาและบริการดานทองเท่ียว
ของยุโรปยังไมไดรับการพัฒนา นักทองเท่ียวเอเชียผูใชจายสูงเหลาน้ีอาจจะเลือกไปทองเท่ียวใน
ประเทศท่ีใหความเอาใจใสตอบสนองความตองการของพวกเขามากกวาไดในอนาคต 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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กระแสการเดินทางทองเที่ยวในป กระแสการเดินทางทองเที่ยวในป 20072007    

ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ 1 

เหตุการณความวุนวายในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในปท่ีผานมา ไดสงผลใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยในสนามบินนานาชาติ การปดใหบริการของ
สนามบิน การรวมตัวของกลุมธุรกิจ 

 แนวโนมการทองเท่ียวในป 2007 ท่ีสําคัญ ไดแก การเปดประเทศของประเทศในเอ
เชียใหม ๆ โดยเฉพาะ จีน กลุม Baby Boomer ท่ีกําลังอยูในวัยเกษียณ โดยกลุมดังกลาวมีศักยภาพใน
การเดินทางท้ังทางดานการเงินและสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในกรณีของการออกหนังสือเดินทาง และการเติบโตอยางตอเน่ืองของตลาดความสนใจ
เฉพาะ 

เอเชีย 

    

การเดินทางทองเท่ียวในประเทศญ่ีปุน ฮองกง และอินเดียเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 20-40 ในปท่ี
ผานมา สวนในป 2007 ตลาดท่ีมีแนวโนมเติบโตเพิ่มข้ึนไดแก ประเทศจีน ท้ังน้ี มีการคาดการณวา
ตลาดจะเติบโตเพิ่มข้ึนเปนอยางมากในป 2008 จากการจัดกีฬาโอลิมปค และจากการสํารวจความคิด
เห็นของนักทองเท่ียวพบวาปกกิ่งไดรับความนิยมในการเปนจุดหมายปลายทางทางการทองเท่ียวใน
ระดับเดียวกันกับเวนิซ ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมไดรับการคาดหมายมากอนโดยเฉพาะเมื่อ 5 ปกอนหนาน้ี ประกอบ
กับการท่ีนักทองเท่ียวอเมริกันเร่ิมใหความนิยมแหลงทองเท่ียวตองหามในอดีต เชน เวียดนาม ซึ่งให
การตอนรับนักทองเท่ียวจากตลาดดังกลาวเปนอยางดี อีกท้ังการแข็งคาของเงินดอลลารทําใหนัก
ทองเท่ียวรูสึกถึงความคุมคาเงินตรา 

                                                        
1 พนักงานวางแผน 5  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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นอกจากน้ี การเดินทางเพื่อยายถิ่นท่ีอยูจากภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
แนวโนมเติบโตเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะจากปากีสถาน อินเดีย และไทย ซึ่งการเดินทางดังกลาวคาดวาจะเปน
ปจจัยสําคัญในการสงเสริมอุตสาหกรรมการเดินทางทองเท่ียวของโลกในป 2007  

Baby Boomer 

กลุม Baby Boomer เปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีผานการทํางานหนักมาหลายสิบป และเร่ิมมองหา
ความสะดวกสบายใหชีวิตซึ่งรวมไปถึงการเดินทางทองเท่ียว นักทองเท่ียวกลุมน้ีสวนใหญจะยังคง
ทํางานอยูแมวาจะอยูในวัยเกษียณแลวก็ตาม โดยลดเวลาการทํางานใหนอยลงและใชเวลาพักผอน
มากข้ึน 

Spa และรีสอรทระดับหาดาว 
 

 
 

ในชวงหลายปท่ีผานมา การพักผอนในสปาซึ่งเดิมมีกลุมเปาหมายเปนนักทองเท่ียวท่ีรํ่ารวย
และมีชื่อเสียง ไดขยายตลาดมายังนักทองเท่ียวท่ัวไปท่ีไม ไดตองการเดินทางทองเท่ียวแบบ
สมบุกสมบันตามท่ีหนังสือนําเท่ียวแนะนําเพียงอยางเดียว นอกจากน้ี การท่ีโรงแรมตาง ๆ ไดเพิ่ม
รายการสปาเปนหน่ึงในสิ่งอํานวยความสะดวก โดยการนําเสนอโปรแกรมดูแลสุขภาพในรูปแบบตาง 
ๆ ท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูสึกผอนคลาย ซึ่งนับวาเปนกลยุทธท่ีไดผลสําหรับนักทองเท่ียวท่ีตองทํางาน
หนักติดตอกัน 
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การทองเที่ยวโดยเรือสําราญ 
 

    
 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวดวยเรือสําราญไดเร่ิมพัฒนาใหตอบสนองความตองการของลูก
คากลุมเฉพาะมากย่ิงข้ึน โดยปจจัยท่ีทําใหการทองเท่ียวประเภทน้ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว ไดแก 
ความปลอดภัย ความหลากหลาย ลักษณะของการเดินทางท่ีนักทองเท่ียวรูสึกวาไดรับการดูแลเอาใจ
ใสเปนอยางดี ท้ังน้ี การเดินทางทองเท่ียวในทะเลแคริบเบียนยังคงไดรับความนิยมสูงสุดตอไป สวน
การทองเท่ียวดวยเรือสําราญในยุโรปก็มีแนวโนมการเติบโตท่ีดี เน่ืองจากกลุม Baby Boomer ท่ีชื่น
ชอบการทองเท่ียวในยุโรปกําลังมองหารูปแบบการเดินทางท่ีสะดวกสบายมากกวาการเดินทางดวย
รถไฟ (Eurail) อยางไรก็ตาม การเสนอราคาดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐจะชวยลดปญหาความแตก
ตางระหวางสกุลเงิน 

ตลาดกลุมความสนใจเฉพาะ 

 

ในป 2007 การเสนอขายสินคาทางการทองเท่ียวมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง โดยมีการเสนอขาย
สินคาไปยังกลุมความสนใจเฉพาะมากข้ึน ดังน้ี 

Green Travel: เน่ืองจากมีการพยากรณวาในป 2007 จะมีอณุหภูมิสงูสุด ซึ่งจะทําใหนักทอง
เท่ียวหันมาใหความสําคัญแกการรักษาสิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยนักทองเท่ียวจะเร่ิมใชรถ Hybrid 
ตลอดจนเลือกจุดหมายปลายทางทางการทองเท่ียวและรายการนําเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 4 

มากข้ึน นอกจากน้ี นักทองเท่ียวจะพิจารณาระดับการรักษาสิ่งแวดลอมของโรงแรมและสายการบิน
กอนการตัดสินใจซื้ออีกดวย 

Connoisseur Travel: ความสนใจดานศิลปะวัตถุหรือโบราณวัตถุเปนงานอดิเรกซึ่งเปนท่ีนิยม
ของชาวอเมริกัน ซึ่งนักทองเท่ียวกลุมน้ียินดีท่ีจะใชเวลาในชวงวันหยุดพักรอนในการเย่ียมชมสถานท่ี
ทองเท่ียวทางศาสนา อัญมณี งานศิลปะ โบราณวัตถุ สถาปตยกรรม การเรียนทําอาหาร การเรียน
ภาษา การเย่ียมชมและเรียนรูศิลปะการทําไวน โดยรายการนําเท่ียวท่ีเสนอจุดหมายปลายทาง
ลักษณะดังกลาวดวยราคาท่ีเหมาะสมมีแนวโนมท่ีจะไดรับความนิยม 

การทองเที่ยวในยุโรป: จากการท่ีคาเงินเหรียญดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลงเมื่อ
เทียบกับเงินยูโร ทําใหมีการคาดการณวาสถานทองเท่ียวยอดนิยมในยุโรป เชน ฝร่ังเศส สหราช
อาณาจักร และเยอรมนี จะไดรับนักทองเท่ียวนอยลง โดยนักทองเท่ียวจะหันไปทองเท่ียวในสถานท่ี
ทองเท่ียวอื่น เชน สเปน และโปรตุเกส ซึ่งมีราคาถูกกวา รวมไปถึงแหลงทองเท่ียวในยุโรปตะวันออก 
เชน โครเอเทีย สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด ตุรกี และแอลบาเนีย ซึ่งมีภาพลักษณของศิลปวัฒนธรรม
แบบผสมผสาน รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม 

 

 

 

การบริการเฉพาะ (Niche Service): ธุรกิจสายการบินพยายามท่ีจะเสนอบริการท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะการรับประกันท่ีน่ังโดยสารบนเคร่ืองบินผานระบบ Online Check-in ซึ่งจะ
ทําใหผูโดยสารสามารถเลือกท่ีน่ังโดยสารไดตามตองการ ตลอดจนไดรับความสะดวกสบายในการ 
boarding อีกดวย ท้ังน้ี นักทองเท่ียวสามารถใชบริการผานเว็บไซตท่ีกําลังไดรับความนิยม ไดแก 
Boardfirst.com และ Checkinsooner.com โดยบริการดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะขยายการใหบริการไปยังการ
ขนสงกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร และการขนสงสัตวเลี้ยง 

ระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจลงตรา 

- ระบบรักษาความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 23 มกราคม 
2007 ทําใหนักทองเท่ียวตองศึกษาขอมูลกอนการเดินทางดวยเคร่ืองบินอยางละเอียด 

- การตรวจลงตรา: นักทองเท่ียวอเมริกันท่ีเคยเดินทางทองเท่ียวในแคนาดา เม็กซิโก ปานามา 
และแหลงทองเท่ียวอื่น ๆ ในคาบสมุทรแคริบเบียน โดยใชเพียงใบขับข่ีน้ัน จะตองเร่ิมใช 
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Passport สําหรับการเดินทางกลับเขาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทางเคร่ืองบิน และภายในป 
2008 การเดินทางโดยรถและเรือก็จะตองใช Passport ดวยเชนเดียวกัน 

การออนคาลงอยางตอเน่ืองของคาเงินเหรียญดอลลารสหรัฐ  

   

เมื่อเทียบกับคาเงินยูโรจะสงผลใหนักทองเท่ียวจากสหรัฐหันมาใหความสนใจกับแหลงทอง
เท่ียวอื่น ๆ ในเอเชีย เชน ไทยและสิงคโปรมากข้ึน 

การเก็บภาษีที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว 

- Air Passenger Duty (APD) จะเร่ิมเก็บภาษีการเดินทางสําหรับนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางออก
จากสนามบินในสหราชอาณาจักร โดยเงินท่ีเก็บไดจะใชเพื่อแกไขปญหาโลกรอน เชน เก็บภาษี
จํานวน 10 ปอนดสําหรับนักทองเท่ียวชั้นประหยัดภายในประเทศ และนักทองเท่ียวท่ีเดินทาง
ระยะสั้นภายในยุโรป จากเดิมท่ีเรียกเก็บเพียง 5 ปอนด 

- ธุรกิจสายการบินและบริษัทนําเท่ียวไดเร่ิมเสนอแผนการลดปริมาณคารบอน (Carbon Offset 
Schemes) โดยบางบริษัทนําเท่ียวไดเสนอรายการนําเท่ียวท่ีลูกคาตองจายเงินประมาณ 1 
ปอนด และ คร่ึงปอนดสําหรับเด็กในแผนการดังกลาว นอกจากน้ี สายการบินก็มีแนวคิดท่ีจะ
เสนอเท่ียวบินท่ีลดผลกระทบจากสารคารบอน (Carbon Neutral Airlines) 

การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ํา  

จากป 1996 ท่ีมีนักทองเท่ียวระหวางประเทศประมาณ 594 ลานคน และในป 2007 ซึ่ง
คาดวาจะมีผูโดยสารระหวางประเทศจํานวน 702 ลานคน ท้ังน้ี มีการคาดการณวาในป 2010 จะมี
ผูโดยสารระหวางประเทศถึง 1,000 ลานคน จากแผนการขยายเสนทางการบินของสายการบินตน
ทุนตํ่าจากยุโรปมายังเอเชีย ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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การบริหารโรงแรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารโรงแรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : : สังเกตการณและสังเกตการณและ
สัมภาษณผูมีสวนรวมในกิจการของชุมพรคาบานา รีสอรทสัมภาษณผูมีสวนรวมในกิจการของชุมพรคาบานา รีสอรท  

โศรยา  หอมช่ืน 1 

การนําแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใชในธุรกิจดานการทองเท่ียว ดูจะเปน
เร่ืองท่ียาก แกการเขาใจสําหรับใครหลายๆ 
คนท่ีคุนเคยกับหลักเศรษฐศาสตรตามทฤษฎี
ของตะวันตก เพราะสองสิ่งน้ีไมนาจะมาอยูรวม
กันไดเน่ืองจากธุรกิจดานการทองเท่ียวเปน
ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับกลุมคนท่ีมีกําลัง
ทรัพยสูงพอท่ีจะใชจายสําหรับสิ่งท่ีนอกเหนือ
จากความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย คน
กลุมท่ีเราเรียกวา “นักทองเท่ียว” มักจะถูก
มองวาเปนพวกท่ีกาวขามเสนความพอเพียงมา
แลวและยังมีความปรารถนาท่ีจะซื้อหาประสบ
การณและความสะดวกสบาย ระหวางการเดิน
ทางพักผอนตามท่ีตางๆ ธุรกิจการทองเท่ียว
จึงเปรียบเสมือนสินคาฟุมเฟอยท่ีผูบริโภคซึ่งมี
เกินพอเท าน้ันจะพึ งหาซื้อมาสนองความ
ตองการของตน 

แตกระน้ัน คุณวริสร  รักษพันธุ กรรมการผูจัดการชุมพรคาบานารีสอรทก็ไดพิสูจนใหเรา
เห็นแลววา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริน้ีสามารถนํามาใชในการบริหารงานดาน
การทองเท่ียวไดเปนอยางดีและเกิดประโยชนท้ังตอตัวนักทองเท่ียว ชุมชนทองถิ่น และสิ่งแวดลอมใน
พื้นท่ี ซึ่งจะขอนําเสนอขอมลูท่ีไดจากการสัมภาษณท้ังในสวนของคณุวริสร รักษพันธุเองและพนักงาน
แผนกตางๆ ของรีสอรท ตลอดจนนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการของรีสอรท โดยสรุปดังน้ี 

คุณวริสร เลาวาชุมพรคาบานาเร่ิมเปดดําเนินการต้ังแตป 2525 โดยมีการดูแลเร่ืองสิ่ง
แวดลอมเปนอยางดีมาต้ังแตตน เพราะตระหนักดีถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากร ธรรม
ชาติ โดยเฉพาะทองทะเลและชายหาดซึ่งเปนทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีโดดเดนของชุมพร นอก
จากน้ีชุมพรคาบานารีสอรท ยังมีชื่อเสียงในเร่ืองของโปรแกรมทัวรดํานํ้า และเปนโรงเรียนสอนดํานํ้า
ท่ีมีคุณภาพซึ่งมีรางวัลดีเดนจากการประกวดอุตสาหกรรมทองเท่ียว Thailand Tourism Award เปน
เคร่ืองยืนยัน 

                                                        
1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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สําหรับลูกคาของท่ีน่ีมีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติในอัตราสวนใกลเคียงกัน สําหรับนักทอง
เท่ียวตางชาติสวนใหญมาจากเนเธอรแลนด และเดนมารก ซึ่งนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาชุมพรโดย
มากจะเคยไปทองเท่ียวในจังหวัดทองเท่ียวหลักของไทยแลว และมีจํานวนไมนอยท่ีเมื่อมาพักท่ีชุมพร
คาบานาแลวก็จะมาซ้ําอีก ซึ่งกลุมน้ีสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวชวงอายุ  45-50 ปข้ึนไป สําหรับ
การจองก็มีท้ังผานบริษัทนําเท่ียวและจองโดยตรงทางอินเตอรเน็ต อัตราการเขาพักเฉลี่ยท้ังป
ประมาณ 50%  ชวงท่ีมีการเขาพักมากท่ีสุดคือชวงเดือนเมษายน รองลงมาคือชวงมกราคม 
กุมภาพันธ มีนาคม และพฤษภาคม สวนเดือนท่ีมีการเขาพักนอยท่ีสุดคือเดือนพฤศจิกายน แตก็มี
กลุมประชุมสัมมนา  และนักดํานํ้า มาใชบริการอยางสม่ําเสมอ สําหรับการสอนดํานํ้ามีท้ังครูคนไทย 
และตางชาติ (เยอรมัน) สามารถสอนไดทุกเดือนเพราะคลื่นลมในฝงอาวไทยไมแรงเหมือนฝงอันดามัน 

 
ในการทําการตลาด มีท้ังผานเอเยนต ผานอินเตอรเน็ต รวมท้ัง การท่ีลูกคาชวยบอกกัน

ปากตอปาก การลงโฆษณา การออกบูธในงานสงเสริมการขายดานการทองเท่ียว และท่ีสําคัญคือ
การบอกความจริงกับลูกคาใหทราบต้ังแตตนวาท่ีน่ีแตกตางจากแหลงทองเท่ียวข้ึนชื่อหลายๆ แหงใน
เมืองไทย ตรงท่ีไมมีแสงสีหรือแหลงบันเทิงยามราตรี และไมมีเท่ียวบินมาท่ีชุมพร ตองเดินทางโดย
รถไฟหรือรถยนตเทาน้ัน   

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาพัก สวนใหญเปนนักทองเท่ียวจากกรุงเทพฯท่ีเดินทางโดยรถยนต 
เพื่อไปทองเท่ียวทางภาคใตโดยใชชุมพรเปนจุดแวะพัก 1 คืน เน่ืองจากเปนทางผาน แตเมื่อเกิดสึนามิ
ทางฝงอันดามันประกอบกับเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตทําใหนักทองเท่ียวกลุม
น้ีลดลงอยางมาก ชุมพรตองปรับตัวจากการเปนทางผานใหกลายเปน แหลงทองเท่ียว หลัก ซึ่งก็ไม
อาจไปแขงกับหัวหิน เกะสมุย หรือเกาะชางได เพราะสถานท่ีเหลาน้ันเดินทางเขาถึงไดสะดวกกวา  

 

คุณวริสร  เลาวานอกจากลูกคาท่ีเดินทางมาพักท่ีโรงแรมเปนประจําถึง 50% แลว ก็ยังได
ลูกคาใหมๆ จากกลุมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานหลังจากท่ีทางรีสอรทไดเร่ิมทําการ  “ตอกเสา
เข็มใหกับตัวเอง” โดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินกิจการ ซึ่งแรงบันดาลใจท่ี
แทจริงของ คุณวริสรก็คือองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งทรงเปนตนแบบท่ีคุณวริสรยึดมั่น 
และปฏิบัติตามเพื่อพิสูจนใหเห็นวา แนวพระราชดําริของพระองคสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดผลได
จริงไมวาจะเปนการดําเนินกิจการใดถา “ทําเพื่อพออยูพอกินก็จะยอดย่ิงยวดได” กรณีของชุมพรคา
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บานา หองพักก็จะเปนลักษณะพออยูคือมีสิ่งอํานวยความสะดวก และใหความสบายตามสมควร พอ
กินก็คือการมีอาหารท่ีดีปลอดสารพิษและยาฆาแมลง สําหรับผลิตภัณฑอาหารปลอดสารพิษท่ีใชในรี
สอรท นอกเหนือจากท่ีทางรีสอรทผลิตไดเอง ก็ยังรับซื้อจากเกษตรกรท่ีเปนเครือญาติหรือครอบ
ครัวของพนักงานซึ่งเปนเครือขายเกษตรอินทรีย โดยทางรีสอรทมีขาวตุนไวใชตลอดป โดยมีโรงสี
ขาวเล็กๆ ในรีสอรท และยังมีไขไกจากฟารมไกไขสุโขท่ีเลี้ยงภายในรีสอรทมาปรุงอาหารใหลูกคา 
สวนผักและผลไมตามฤดูกาลก็จะมีท้ังท่ีปลูกไดเองในรีสอรทและรับซื้อจากบานทุงหงส สําหรับเน้ือ
สัตวทางรีสอรทไมผลิตเองเน่ืองจากไมตองการเลี้ยงสัตวเพื่อฆา จึงตองซื้อมาไวบริการลูกคา  

 

  
 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และวิธีการตางๆ ท่ีพระองคทรงงานเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนถูกนํามาใชเปนแนวทางการทํางานของคุณวริสร เพื่อ
ออกแบบรูปแบบการบริหาร และปกครองภายในรีสอรทของเขาเอง โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหาร สรางความเขาใจในภูมิสังคมของคนในพื้นท่ีจากเดิมท่ีรีสอรทจางผูบริหารเปนคนนอกพื้นท่ี
ซึ่งไดเงินเดือนสูง แตไมซื่อสัตย และเนนเร่ืองเงิน และรีดประสิทธิภาพจากพนักงานเพียงดานเดียว คน
ท่ีทํางานก็ไมมีความสุข คุณวริสรก็ไดเขามาดูแลเร่ืองการบริหารงานเอง และปกครองพนักงาน
ประมาณ 150 คนดวยวิธีการถอยทีถอยอาศัย ใหโอกาส ใหอภัย และเขาถึงพนักงานโดยนําหลัก
ธรรมในพุทธศาสนามาใช 

วิธีการท่ีคุณวริสรนํามาใชเปนการดําเนินกิจการโดยใหชุมชนทองถิ่นไดรับประโยชนดวยและ
ทําทุกอยางดวยความพอดี คิดรูปแบบการบริหารและปกครองท่ีเหมาะสมกับตนเองและพนักงานซึ่ง
เปนคนในพื้นท่ี กิจการก็จะดําเนินไปไดโดยไมตองหวังเพียงกําไรสูงสุดตามทฤษฎีตะวันตก ท่ีอาจจะไม
เอื้อประโยชนใหชุมชนมากนัก เพราะนายทุนมักไมปรานี ท้ังน้ีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
เชนน้ี ตองใชเวลาและตองสรางความเขาใจ เพราะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงก็มีรากฐานจากธรรมะท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสอนเราดวยถอยคํางายๆ แตคนไมพยายามเขาใจซึ่งสาเหตุหน่ึงนา
จะเปนเพราะคนไทยสมัยน้ีขาดธรรมะ และถูกสอนใหเห็นแกตัว ขาดจุดยืนไมรูจักตนเอง 

สิ่งท่ีคุณวริสรต้ังใจทําคือเร่ืองการใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน โดยใหความชวยเหลือประชา
ชนในพื้นท่ีใกลเคียงรีสอรท เชน การหาตลาดใหขายสินคาและผลผลิตท่ีเขาผลิตไดเขาใชธรรมะเปน
แนวทางในการทํางานทุกอยางโดยเครงครัด และจะพัฒนารีสอรทของเขาใหดีข้ึนเร่ือยๆ ใหพออยูพอ



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 4 

กินมากข้ึน จนเปนตัวอยางของความสําเร็จในการนําทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาสูการ
ปฏิบัติไดจริง และอาจจะเรียกวาสามารถพัฒนาเปนจุดขายของรีสอรทไดแมจะมิใชความต้ังใจท่ีจะใช
เปนเคร่ืองมือทางการตลาด 

 เมื่อถามถึงคูแขงท่ีอาจนําทฤษฎีน้ีมาใชเชนกัน คุณวริสร บอกวาอยากใหมีมากๆ เพราะจะ
รอดดวยกัน ถามีมากๆ  เมืองไทยก็จะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนามาและสิ่งท่ียอดย่ิงยวดก็คือ “ความ
พออยูพอกิน” เมืองไทยจะเปนสังคมท่ีดี รูจักการให และการท่ีรีสอรทประสบความสําเร็จรอดจากหน้ี
สินได และรวยจากการให การสรางเครือขายกับชาวบานกับชุมชน มีชาวบานเปนร้ัว และเกิด
ประโยชนสุขรวมกัน ก็เปนการเตรียมความพรอมสรางความมั่งคั่งใหกับตนเองไดแลว จึงคอยเขาสู
ระบบทุนนิยม 
 

  
 

ขณะน้ีสิ่งท่ีทางรีสอรททําเองได เชน ทําเคร่ืองกรองนํ้าเอง เผาถานความรอนสูงไดเอง ผลิต
นํ้ายาฆาแมลงชีวภาพ ปุยชีวภาพ นํ้ายาทําความสะอาด สบู แชมพูท่ีผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ 
ไบโอดีเซล และการบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีธรรมชาติ พนักงานในรีสอรทมีความรูความเขาใจในเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับท่ีสามารถถายทอดใหผูมาเยือนเขาใจไดและพนักงานทํางานอยางมีความ
สุข ความหวังตอไปของคุณวริสรคือ การทําใหทองถิ่นของเขาเปนดินแดนสัปปาญะหรือยูโทเปย ผูคน
มีความสุข  มีดินดี อากาศดี อาหารดี  สิ่งแวดลอมดี ดังเชนท่ี องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
มุงหวังใหประเทศไทยเปนเชนน้ัน และพระองคไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบําบัดทุกขบํารุง
สุขของคนไทยอยางไมยอทอดวยพระวิริยะอุตสาหะดังเชนท่ีทรงสะทอนออกมาในพระราชนิพนธพระ
มหาชนก ซึ่งเมื่อคุณวริสรไดอานแลวก็ย่ิงเกิดแรงบันดาลใจใหเพียรทําความดีถวายพระองคทาน
อยางไมยอทอเชนกันในฐานะคนไทยคนหน่ึงท่ีมีความจงรักภักดี และแสดงออกดวยการปฏิบัติตามคํา
สอนของพระองคทานโดยแท 

ขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานของชุมพรคาบานารีสอรท 

คุณชนะพงษ  เสมแดง พนักงานฝายตอนรับของชุมพรคาบานา รีสอรท  เปนคนชุมพรท่ีอยู
ตางอําเภอและมาทํางานท่ีน่ีได 2 ปแลว โดยพักในบานซึ่งเปนสวัสดิการของพนักงานในรีสอรท เมื่อ
เร่ิมเขามาทํางานทางรีสอรทเพิ่งเร่ิมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซึ่งเขาเห็นวาเปนแนวทางท่ีดี 
ไดชวยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ี และยังชวยลดตนทุนคาใชจายของทางรีสอรทเองไดมาก เพราะไมมี
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การใชสารเคมีท่ีมีราคาสูง การซื้อผลิตผลการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรในเครือขายเกษตร
อินทรียทางรีสอรทก็ใหราคาเทากับราคาทองตลาด ซึ่งเกษตรกรก็ไดรับเงินโดยตรงไมตองผานพอ
คาคนกลาง เมื่อถึงหนาผลไมเชน ลองกอง ทางรีสอรท ก็จะใหพื้นท่ีสําหรับชาวสวนมาขายเองท่ีราน
คาของรีสอรท เมื่อถามถึงเร่ืองสวัสดิการของพนักงาน คุณชนะพงษตอบวาสวัสดิการและผลตอบ
แทนท่ีไดรับก็ดีพอสมควร มีท่ีพัก มีอาหารให 3 มื้อและเงินเดือน ความเห็นท่ีเขามีตอผลกระทบจาก
นักทองเท่ียว เปนแงบวกคือนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวก็ทําใหคนในทองถิ่นมีงานทํา มีรายได นักทอง
เท่ียวชาวตางชาติบางรายก็สนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง แตสวนใหญเปนคณะนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี
มาศึกษาดูงาน พนักงานในรีสอรททุกคนก็จะตองเขาอบรมในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในชวงนอกฤดู
ทองเท่ียว (Low season) เพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางแทจริงและสามารถใหขอมูลแกลูกคาและผูท่ี
มาเย่ียมชมได 

 

 

 

คุณวัชรินทร  คริสุงคนท พนักงานแผนกสวน จากตําบลนาชะอัง ใน จ.ชุมพร เขาตองดูแล
การผลิตไบโอดีเซลท่ีปมจากบางชนมาหาของชุมพรคาบานารีสอรท เขาเลาวาเขามาท่ีน่ีต้ังแตเด็กๆ 
เพราะคุณยายก็เคยทํางานท่ีน่ีเชนกัน แตขณะน้ีถึงวัยเกษียณแลว สวนตัวเขาเขาเปนพนักงานท่ีน่ีได
ประมาณ 1 ป โดยมาเชาเย็นกลับ มิไดพักในบานพักสวัสดิการ ความเห็นของเขาตอการนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในรีสอรทก็คือทําใหเขาไดเรียนรูอะไรหลายๆ อยาง เปนการเรียนรูไปดวยทํา
ไปดวย เชน การทําไบโอดีเซล การเผาถานความรอนสูง การปลูกพืชผักปลอดสารเคมี การเลี้ยงไก 
การทําปุยชีวภาพ การดูแลสวน เมื่อไดเรียนรูทุกอยางแลวก็จะเลือกไดวาตนเองชอบทํางานดานใด 
เขายํ้าวาทํางานท่ีน่ีแลวสบายใจและไดความรู เมื่อถามวาถามีรีสอรทอื่นๆ นําแนวคิดน้ีไปใชบางจะรู
สึกอยางไร เขาก็ตอบวา รูสึกยินดี เพราะคิดวาอยางนอยก็นาจะไดความรูและตัวอยางท่ีดีจากท่ีชุมพร
คาบานาไปน่ันเอง และเขายังบอกอีกวาในชวงน้ี มีคณะนักทองเท่ียวมาเย่ียมชมกิจการมากข้ึน ซึ่งเขา
ก็รูสึกยินดี และพรอมตอนรับและใหขอมูลอยูเสมอ 
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คุณสุโข  ทองสวี พนักงานประจํา “มุมคนเอาถาน” เปนคน อ.เมืองชุมพร ท่ีทํางานท่ีน่ีมา 5 
ปแลวและไดเรียนรูงานในสวนของการผลติและแผนกสวนมาแลวทุกดานเชนเดียวกบัคุณวัชรินทร เขา
พอใจกับผลตอบแทนท่ีไดรับจากทางรีสอรท และมีความสุขในการทํางาน เขาคิดวาคงจะทํางานท่ีน่ีไป
จนกวาทางรีสอรทจะเลิกจาง ซึ่งเขาคิดวาสิ่งท่ีเขาไดเรียนรูจากประสบการณในการทํางานท่ีน่ีภายใต
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะทําใหเขาสามารถเลี้ยงตัวเองไดจากทรัพยากรท่ีมีในทองถิ่นของเขาแมจะ
ไมรํ่ารวย เมื่อถามถึงผลกระทบตอนักทองเท่ียวท่ีเขามาในพื้นท่ีเขาก็รูสึกวานักทองเท่ียวไมไดสราง
ผลกระทบในทางลบใหแกชุมชนของเขา และนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีตองการเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอ
เพียงก็ชอบมาเย่ียมชมการทํางานของท่ีน่ี 
 

    
 

คุณอารยา  พลนิล  พนักงานฝายแมบานเปนคน อ.ปะทิว  จ.ชุมพร เขามาทํางานท่ีน่ีได 17 
ปแลว โดยเร่ิมมาต้ังแตหลังจากพายุเกยสรางภัยพิบัติคร้ังใหญใหกับ จ.ชุมพร ชวงแรกสามีเขามา
ทํางานท่ีน่ีดวยแตขณะน้ีไมไดทําแลวเพราะออกไปทําสวนยางและรับจางกรีดยาง หนาท่ีหลักท่ีเธอได
รับมอบหมายคือการดูแล “บานคนมีนํ้ายา” และดูแลดานหองพัก เมื่อถามความเห็นของเธอถึงการ
นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชท่ีรีสอรท เธอตอบไดทันทีวาทางรีสอรทสามารถลดคาใชจายลงได
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มากจากการผลิตนํ้ายาทําความสะอาดตางๆ โดยปลอดสารเคมีไดเอง และยังมีนักทองเท่ียวสนใจท่ีจะ
ซื้อไปใชอีกดวย ซึ่งตอนแรกทางรีสอรทไมไดคิดวาจะทําขายแตทําเพื่อใวใชภายในรีสอรท และจําหนาย
จายแจกพนักงาน แตระยะหลังก็ไดทํามาวางขายท่ีรานคาของรีสอรทแตไมมากนัก คุณอารยาบอกวา
นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาจะชอบและชื่นชมวิธีการท่ีรีสอรทนํามาใช บางคนมาเย่ียมชมในคร้ังแรก 
แลวคร้ังตอไปก็พาครอบครัวมาดวย บางรายมาเปนแขกประจํา มาซ้ํา หลายๆ คร้ังชาวตางชาติบาง
ครอบครัวก็จะมาทุกป บางรายมาพัก 2-3 สัปดาห เมื่อถามถึงสวัสดิการท่ีไดรับเธอก็บอกวานาพอ
ใจและทํางานอยางมีความสุขอยูกันอยางเปนกันเอง และทางผูบริหารก็สนับสนุนคนในพื้นท่ีใหมีงาน
ทํา  เธอเองก็คิดวาคงจะทํางานท่ีน่ีไปจนกวาทางรีสอรทจะเลิกจาง 

ขอมูลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่มาใชบริการที่ชุมพรคาบานา รีสอรท 

คุณบี คุณอารี คุณตุย และคุณหมอ เปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาพักท่ีชุมพรคาบานา 
เปนคร้ังแรก ซึ่งปกติจะเดินทางผานชุมพรแตไมเคยแวะพัก สําหรับคร้ังน้ีพวกเขามาเย่ียมเพื่อนท่ี
ชุมพรจึงถือโอกาสแวะพักและทองเท่ียวดวย นักทองเท่ียวกลุมน้ีบอกวาสาเหตุท่ีเลือกมาพักท่ีน่ี เพราะ
เปนรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงมานาน เมื่อจะมาชุมพรก็นึกถึงท่ีน่ีเปนแหงแรก อีกท้ังปจจัยสําคัญคือมีทําเลท่ี
ต้ังดี เหมาะแกการพักผอน เร่ืองการท่ีรีสอรทนําทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมาใชมิไดเปนประเด็นหลักท่ี
ทําใหเลือกพักท่ีน่ี แตคุณหมอก็เขาใจวาเร่ืองของการตลาดเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งถาทางรีสอรทใช
เศรษฐกิจพอเพียงเปนจุดขายโดยดําเนินการอยางจริงจังดวยความเขาใจท่ีถูกตอง มีการสรางเครือ 
ขายสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ก็ถือเปนการดี แตหากมีรีสอรทอื่นๆ ท่ีเห็นวานาเลียนแบบ โดย
นํามาแตเพียงเปนจุดขาย ทําเพื่อการตลาดเทาน้ันก็จะกลายเปนแฟชั่น ไมเกิดความย่ังยืน เปน
เศรษฐกิจพอเพียงแตเปลือก 

 

  
 

นักทองเท่ียวกลุมน้ีมีความรูสึกวาชุมพรคาบานา ประสบความสําเร็จแลว จากการนําแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในกิจการและสามารถทําใหชุมชนแข็งแรงได มีผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากชุมชนเองจริง ๆ เชนขาวอุมชูเหลืองปะทิว ซึ่งเปนตัวอยางท่ีดีท่ีชุมชนไมตองไปพึ่ง OTOP ท่ีเปน
เพียงนโยบายทางการตลาด คุณหมอบอกวาถามีนักธุรกิจท่ีคิดไดอยางน้ีจริงจํานวนมาก ทําธุรกิจ
โดยลดภาระคาใชจายในการบริหารขณะเดียวกันก็ชวยเหลือแบงปนผลประโยชนแกคนในทองถิ่น มี
การสรางเครือขายเชื่อมโยงกันไดจริงก็จะดี นอกจากน้ีคุณบีก็ยังเสริมวา การท่ีรีสอรททําเร่ือง
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เศรษฐกิจพอเพียงก็ดีสําหรับนักทองเท่ียว ถึงแมจะไมไดเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเลือกมาพัก แตก็ทําให
เธอมีความรูเพิ่มข้ึน 

 

 
 

คุณภัสสรา  อิฐสถิตไพศาล และคุณฐานกุล  เจียมจุไรรัตน นักศึกษาแพทยป  2 จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เดินทางลงใตเพื่อมาเรียนดํานํ้าท่ีชุมพรคาบานา รีสอรท ดวยความปรารถนา
ท่ีจะไดสัมผัสโลกใตทะเลท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจของไทย คุณภัสสรา กลาววาเธอไมทราบมากอนวาทาง      
รีสอรทไดนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช แตก็เห็นวาเปนเร่ืองท่ีดีท่ีมีการนําแนวพระราชดําริของใน
หลวงมาปฏิบัติอยางจริงจัง และถามีโรงแรมและรีสอรทอื่นๆ นําไปใชดวยก็นาจะดีตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แตปจจัยหลักท่ีเธอใชในการเลือกโรงแรมท่ีพักเธอจะดูจากทําเลท่ีต้ัง การตกแตงสถานท่ี 
และกิจกรรมท่ีมีสําหรับนักทองเท่ียวกอนท่ีจะพิจารณาเร่ืองแนวคิดในการบริหาร เธอกลาววากอน
มาท่ีน่ีเธอไดไปเท่ียวภูเก็ตและสิมิลันมาแลว แตไดเพียงดํานํ้าแบบ Snorkeling ซึ่งยังไมเห็นปะการังท่ีมี 
สสีันมากนักจะเห็นแตปลาและปะการังแข็งท่ีหักไปแลวเปนสวนใหญ ซึ่งตามแผนเดิมเธอท้ังสองต้ังใจ
วาจะมาเรียนดํานํ้าลึกท่ีชุมพรคาบานากอน เพราะไดยินชื่อเสียงของแหลงดํานํ้าในทะเลชุมพรมาพอ
สมควร 

Mrs. Lorraine Hosford นักทองเท่ียวจากแคนาดา ท่ีเดินทางมาประเทศไทยเปนคร้ังแรก
พรอมครอบครัวรวม 5 คนประกอบดวยสามี และลูกสาวลูกชายวัยรุน อีก 3 คน ครอบครัวน้ีซื้อ
โปรแกรมทัวรจักรยาน กรุงเทพฯ – กระบ่ี ของบริษัท Bike & Travel ท่ีต้ังอยูในกรุงเทพฯ เหตุผลท่ี
เลือกมาเท่ียวเมืองไทยเพราะเพื่อน ๆ ท่ีเคยเดินทางมาแลวแนะนํา ในโปรแกรมทัวรคณะน้ีจะตองข่ีจักร
ยานระยะทางรวม 800 กิโลเมตร จากรุงเทพฯถึงจังหวัดกระบ่ี โดยจะข่ีวันละประมาณ 80 กิโลเมตร 
และแวะพักในจังหวัดท่ีเดินทางผาน 

 Mrs. Hosford กลาววาเธอไมเคยรูจักชุมพรคาบานารีสอรทมากอน และท่ีมาพักก็เพราะทาง
บริษัททัวรจัดการให ซึ่งเธอและครอบครัวก็ชอบบรรยากาศของรีสอรทติดทะเล ท่ีใหเธอและครอบ
ครัวไดพักผอนหลังจากการข่ีจักรยานมาต้ังแตชวงเชา เมื่อเธอไดทราบวาทางโรงแรมน้ีนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) มาใชในการดําเนินกิจการ เธอก็รูสึกวาเปนสิ่งท่ีดี เปนวิธี
การท่ีชวยใหชุมชนมีรายไดจากการทองเท่ียวรวมกับทางรีสอรท และเธอคิดวาเปนทางเลือกท่ีดี
สําหรับนักทองเท่ียว เชน หากมีรีสอรทติดทะเลเหมือนกัน 2 แหง แหงหน่ึงใชแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงมาบริหาร แตอีกแหงหน่ึงใชการบริหารแบบปกติ นักทองเท่ียวนาจะอยากเลือกรีสอรทท่ีชวย
เหลือชุมชนไดมากกวา เธอเห็นวาเปนแนวคิดท่ีดีและถามีหลายแหงทําก็นาจะเปนประโยชนกับคนใน
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ทองถิ่น นอกจากน้ีเธอคิดวาบริษัทนําเท่ียว และ การทองเท่ียวแหงประเทศไทยนาจะสนับสนุนและเผย
แพรขอมูลเกี่ยวกับรีสอรทลักษณะน้ีใหนักทองเท่ียวทราบมากข้ึน 

 

ขอขอบคุณ  คุณวริสร  รักษพันธุ (กรรมการผูจัดการชุมพรคาบานา รีสอรท) พนักงานและลูกคา
ของชุมพรคาบานา รีสอรท ทุกทานท่ีใหความรวมมือ ในการสัมภาษณเปนอยางดี มา ณ โอกาสน้ี 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สาระจากการสัมมนาเรื่อง  สาระจากการสัมมนาเรื่อง    
““แมนํ้าโขงแมนํ้าโขง--สาละวิน ผูคน ผืนนํ้า และสุวรรณภูมิของอุษาคเนยสาละวิน ผูคน ผืนนํ้า และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย””    

โศรยา  หอมช่ืน1 

  การสัมมนาครั้งน้ีจัดขึ้นระหวางวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2549 ท่ีโรงแรมเซ็นทรัลดวง
ตะวัน จ.เชียงใหม โดยมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรรวมกับมูลนิธิโตโยตา
ประเทศไทยและบริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัด โดยมีนักวิชาการดานสังคมศาสตร นักสื่อ
สารมวลชน และผูทํางานดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนครูอาจารย นิสิต นักศึกษาและผูสนใจเขารวม
สัมมนาเปนจํานวนมาก โดยมีสาระสําคัญท่ีไดจากการสัมมนาดังน้ี 

• แมนํ้าโขงและสาละวินเปนหัวใจสําคัญของผูคนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต แตขณะน้ีแมนํ้าท้ังสองสายกําลังประสบ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอผูคนจํานวนมากท่ีอาศัยอยูใน
ลุมนํ้าน้ี ท้ังน้ีนอกจากการสรางความรูความเขาใจถึงปญหาจาก
ความเปลี่ยนแปลงแลว ยังตองสรางความตระหนักถึงอนาคตของ
ระบบนิเวศนท่ีนําไปสูการปรับตัวใหอยูรวมกันไดอยางสันติ 

• แมนํ้าท้ังสองสายมีตนกําเนิดจากท่ีราบสูงทิเบต เชนเดียว
กับแมนํ้าท่ีแยงซีของจีน แมนํ้าโขงมีความยาว 4,909 กม. สวนแม
นํ้าสาละวินยาว 2,215 กม. ประชาชนในลุมนํ้าโขงกวา 70% อยู
ในภาคเกษตรกรรมความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ี เชน การ
สรางเข่ือน การลาและการระเบิดปลาทําใหปลาบางชนิด เชนปลา
บึกและโลมาอิระวดี ใกลสูญพันธุ 

• แมนํ้าโขงมีชื่อเรียกท่ีแตกตางกันเมื่อไหลผานแตละพื้นท่ี 
คนในทิเบตเรียกวา Dza Chu, Nu และจีนเรียก “Lancang” เมื่อไหล

ลงมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตคนไทยเรียก “แมนํ้าโขง” คนลาวเรียก “นํ้าของ” สวนคนกัมพชูาเรียก 
“ตนเลธม” และคนเวียดนามเรียก “กิ๋วลอง” ท้ังน้ีนํ้าในบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา 75% มาจากจีน 
ดังน้ันความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจีนยอมสงผลกระทบตอลุมนํ้าโขง เพราะนํ้าในแมนํ้าโขงชวงท่ีอยูใน
ประเทศจีนมาจากการละลายของนํ้าแข็งและหิมะ ในฤดูแลงจึงมีปริมาณนํ้าลงมามาก ไกหรือสาหราย
ในแมนํ้าโขงเปนตัวบอกความเปลี่ยนแปลงของแมนํ้า สวนเกาะแกงในแมนํ้าเปนตัวเติมออกซิเจนใหแม
นํ้า ปจจุบันมีการระเบิดเกาะแกงในแมนํ้าโขงไปมากเพื่อการพัฒนาเสนทางเดินเรือ นอกจากน้ีการกัด
เซาะของฝงแมนํ้าโขงทําใหเสียท่ีดินของผูคนท่ีอาศัยริมนํ้า ท้ังน้ีพื้นท่ีลุมนํ้าโขงเปนพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีมี
ลักษณะพิเศษ 1 ใน 10 แหลงของโลกตามบัญชีของ RAMSAR Sites หรือพื้นท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญ
ระหวางประเทศ 

                                                        
1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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• การวางแผนพัฒนาลุมแมนํ้าโขงโดยรัฐบาลสหรัฐในชวงท่ีผานมาเปนการลอกเลียนแบบการ
พัฒนาพื้นท่ีลุมนํ้าในหลายพื้นท่ีท่ีประสบความลมเหลวมาแลวท้ังในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุ
โรป การพัฒนาดังกลาวมิไดมีการสอบถามความคิดเห็นจากคนในทองถิ่น และการนําการคามาเปน
ใบเบิกทางในการพัฒนาภายในภูมิภาคเปนการลงทุนเพื่อนําทรัพยากรมาใช แตในดาน Geopolitics ใน
ภูมิภาคน้ีไมมีความเทาเทียมกัน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาลุมนํ้าโขงเปนการพัฒนาโดยไมมีภาคประชาสังคมของประเทศในลุมนํ้าโขงเขามาตรวจสอบ
หรือมีสวนรวม แตเปนการดําเนินการตามนโยบายของประเทศท่ีถือหุนใหญของธนาคารไดแก สหรัฐ
อเมริกา ญ่ีปุน และออสเตรเลีย สวนประเทศจีนซึ่งมีอํานาจในการโหวต 4% ในหุนของ ADB ก็ถือ
อธิปไตยของตนเปนหลัก แมวาแมนํ้าโขงจะเปนแมนํ้านานาชาติ แตจีนก็ทําการใดๆ โดยไมปรึกษา
ประเทศปลายนํ้า 

 

     
 

• สําหรับบทบาทของภาคประชาสังคม ไดมีการจัดต้ังสภาประชาสังคมลุมนํ้าโขงเปนการสราง
กลไกและเครือขายภาคประชาชนในภูมิภาคเพื่อการมสีวนรวมติดตามและตรวจสอบการพฒันา อยาง
ไรก็ดีท่ีผานมาการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ในระดับภูมิภาคไมผานกลไกในประเทศอีกท้ังมาตรฐาน
ทางกฎหมายสิ่งแวดลอมในแตละประเทศแตกตางกันจึงเกิดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมขาม
พรมแดน ท้ังน้ีแตละประเทศจึงควรรับผิดชอบปญหาของตนเองและใสใจความเดือดรอนของเพื่อน
บานดวย 

• ความเห็นของนักวิชาการท่ีรวมอภิปรายในการสัมมนาคร้ังน้ีสวนใหญไมเห็นดวยกับการ
พัฒนาเสนทางในแมนํ้าโขงเปนเสนทางคมนาคม รวมท้ังการสรางเข่ือนกั้นแมนํ้าโขงโดยการผลักดัน
ของทางการจีนท่ีมีโครงการสรางเข่ือนถึง 14 โครงการ เพื่อผลิตกระแสไฟฟา เน่ืองจากจีนมีการใช
พลังงานไฟฟามากเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา แตจีนไมตองผูกพันกับพิธีสารเกียว
โต เน่ืองจากจีนเปนประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ดีขณะน้ีในประเทศจีนกําลังประสบปญหาสิ่งแวด
ลอมอยางรุนแรง แตกระน้ันจีนก็ยังมองวาปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาเฉพาะสวนท้ังๆ ท่ีในความ
เปนจริง ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาลูกโซท่ีสงผลกระทบในวงกวาง นักวิชาการมีความเห็นวาการ
ตัดสินใจดานนโยบายในการพัฒนาพื้นท่ีอนุภาคลุมนํ้าโขงกระทําโดยคนท่ีคํานึงถึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนหลักไมไดคํานึงถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในกลุมลุมนํ้าโขงอยางแทจริง 
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• นักวิชาการท่ีรวมอภิปรายต้ังขอสังเกตวาการขยายตัวของการคาขามพรมแดนในแมนํ้าโขง
เปนการคาเสรีจริงหรือ เพราะเรือสินคาสวนใหญเปนของจีน ในขณะท่ีการคาระหวางคนลาว กับคน
ไทย ท่ีอาศัยอยูในลุมนํ้ายังตองทําการคาแบบลักลอบอยู คนในพื้นท่ีทํามาหาเลี้ยงชีพลําบากข้ึนกวา
เดิม ทรัพยากรสวนรวมกลายเปนสินคา จากภูเขาท่ีมีปาไมกลายเปนสวนยางใหบริษัทตางๆ เขามา
เชาหรือประมูลพื้นท่ีและใชเพื่อสนองระบบทุนนิยมและเกิดการขยายตัวของทุนในการควบคุมพื้นท่ี ใช
สารเคมีในการเพาะปลูกมาก ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในขณะท่ี
ชาวบานตองตอรองในการใชพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงชีพ 

• เศรษฐกิจของพื้นท่ีลุมนํ้าโขงตองพึ่งพิงการทองเท่ียว 
เกิดวัฒนธรรมขามชาติ ขามคน แทนท่ีประชาชนในพื้นท่ีจะทํา
การเกษตรแบบเดิมก็หันมาทําธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว
และการบริการนักทองเท่ียว การแสดงทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของคนในพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการขยายตัวของการ
ทองเท่ียว ขณะท่ีการคาเสรีและการพัฒนาพื้นท่ีเปนการปรุง
แตงเพื่อประโยชนของนักการเมือง ภาคประชาชนจึงตองเฝา
ระวัง กดดันและเรียกรองการมีสวนรวมเพื่อใหสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจสรางประโยชนแกคนในพื้นท่ีอยางแทจริง 

• สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนุภาคลุมนํ้าโขงเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2535 โดยรวมเอาเชียงแสนเขาไปอยู
กับเชียงรุง และจีนไดขยายสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไปถึงเสฉวน กุยโจว กวางสีและใหยูนนานเปนประตูสูอา
เซียน มีโครงการสรางทางหลวงสายบอเต็น-เชียงของ เปนการเชื่อมตอเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ 
นอกจากน้ีจีนเปดกวางสีเปนประตูบานใหมสูอาเซียนโดยเชื่อมเขาหาเวียดนาม เพื่อลดคาขนสงทาง
ทะเล 

• ในสวนของไทย เขตปลอดอากรเมืองเชียงแสนต้ังข้ึนเพื่อใหมีศูนยกระจายสินคาและเปน 
Logistic Hub ของลุมนํ้าโขง ขณะเดียวกันเชียงของจะเปนดานเศรษฐกิจทางบกผานลาว ท้ังน้ีเดิมจีนจะ
ใชเสนทางรถไฟคุนหมิง-กรุงเทพฯ ผานเชียงรายแตไทยไมเห็นดวยจึงเปลี่ยนมาพัฒนาเสนทางแมนํ้า
โขงซึ่งมีคาใชจายสูงกวา 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีแมสาย เชียงของ และเชียงแสน ควรจะตองมีการดําเนิน
การอยางรอบคอบ เพราะท่ีผานมาการรางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษไมเปนท่ียอมรับของ
นักวิชาการเพราะพระราชบัญญัติดังกลาว ทําใหสามารถยกเลิกเพิกถอนท่ีสาธารณะสมบัติ ถมทะเล 
เอาท่ีธรณีสงฆมาเปนพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษได พัฒนาพื้นท่ีแลวขายได บุคคลท่ีจะเขามาอยูในพื้นท่ี
จะเปนใครก็ได ผูวาราชการจังหวัดจึงตองทําแผนบริหารจัดการใหสอดคลองกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และตองสรางอํานาจตอรองมิใหคนในพื้นท่ีเสียเปรียบและสรางเกราะปองกันผลประโยชนชาติ ผล
ประโยชนของผูผลิตรวมท้ังเกษตรกรในพื้นท่ี 

• สถานการณดานการทองเท่ียวของประเทศในกลุมอนุภาคแมนํ้าโขงเปนกลุมหน่ึงท่ีการทอง
เท่ียวขยายตัวมากท่ีสุด โดยเอเชียเปนภูมิภาคท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดซึ่งมีปจจัยผลักดัน คือจีนและอินเดีย ใน
ป 2547 กลุมอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง ซึ่งประกอบดวย สปป.ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม ยูนนาน และ
ไทย มีนักทองเท่ียวตางชาติมาเยือนประมาณ 16.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 10.7 ของนักทองเท่ียว
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ตางชาติท่ีมาเยือนเอเชียแปซิฟกและเปนรอยละ 2.2 ของนักทองเท่ียวท้ังหมดของโลก สรางรายได
จากนักทองเท่ียวตางชาติประมาณ 14.8 พันลานเหรียญสหรัฐ กอใหเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 22.2 พันลานเหรียญสหรัฐ 

• แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางมาในกลุมอนุภูมิภาคแม
นํ้าโขงในชวง 10 ปท่ีผานมา (2538-2547) มีอัตราการขยายตัวรอยละ 8 ตอปและคาดวาในป ค.ศ. 
2015 จะมีนักทองเท่ียวตางชาติมาเยือนประมาณ 52.02 ลานคน การทองเท่ียวชายแดนของ
ประเทศในกลุมน้ีจะทวีความสําคัญมากข้ึนโดยตลาดจีนและอินเดียจะเปนตลาดท่ีสําคัญ ปจจัยท่ีมีผล
ตอการขยายตัวของการทองเท่ียวคือการปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี การเปดเสรีการ
คา และสายการบินตนทุนตํ่า เปนตน 

 

     

• สําหรับความทาทายท่ีเกิดข้ึนจากการเติบโตของการทองเท่ียวในภูมิภาคน้ีไดแก การกระจาย
ผลประโยชนท่ีไมเทาเทียมกัน การร่ัวไหลของรายได ชองวางของการกระจายรายไดท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ความออนไหวหรือความไมแนนอน เน่ืองจากฤดูกาลและเหตุการณตางๆ ท่ีมากระทบ ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบิดเบือนการใชประโยชนจากทุนทางวัฒนธรรม 

• การวิเคราะหพฤติกรรมการใชจายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศ
กลุมอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง พบวานักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยมีคาใชจาย
เฉลี่ยสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 170 เหรียญสหรัฐ 
สวนคาใชจายของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนามมีคาใชจาย
เฉลี่ยประมาณ  119 เหรียญสหรัฐตอคนตอวัน ซึ่งสูงกวาคาใชจายเฉลี่ยท่ีนําเสนอโดย ADB 
ประมาณ 20-70 เหรียญสหรัฐ และนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเฉพาะกลุมประเทศอนุภูมิ
ภาคแมนํ้าโขงจะใชจายนอยกวาการเดินทางมาทองเท่ียวเพียงประเทศเดียวหรือมาทองเท่ียวหลาย
ประเทศท่ีไมใชประเทศในอนุภูมิภาค นักทองเท่ียวท่ีตองการกลับมาเท่ียวซ้ําอีกจะใชจายนอยกวากลุม
ท่ีไมตองการกลับมาเท่ียวซ้ําอีก สําหรับกลุมนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีคาใชจายเฉลี่ยสูงท่ีสุดจะเปน
กลุมท่ีมีรายไดสูงกวา 5,000 เหรียญสหรัฐ เปนเพศหญิงอายุระหวาง 35-45 ป หรือมากกวา 60 
ป มีอาชีพประเภท white collar worker และเปนนักทองเท่ียวจากอาเซียน,ตะวันออกกลาง หรือเอเชียใต 

• นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในอนุภูมิภาคสวนใหญใชไทยเปนทางเขา-ออก 
รองลงมาคือ เวียดนามและสถานท่ีทองเท่ียวคูกันท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ ไทย-กัมพูชา รองลงมาคือ 
ไทย-ลาว สวน 3 ประเทศท่ีนิยมเดินทางควบคูกัน คือ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม และไทย-ลาว-เวียด
นาม 
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สรุปประเด็นทางการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
 

     
 
 

 1. การบริหารจัดการดานบริการสาธารณะเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการทอง
เท่ียวใหย่ังยืนในอนุภูมิภาค 

 2. ความพยายามในการขยายอุปสงคมีมากเกินกวาการจัดการดานอุปทานสงผลใหเกิด
ความเสื่อมโทรมในสินคาทองเท่ียวรวมท้ังติดกับราคาตํ่า 

 3. โอกาสดานรายไดข้ึนอยูกับการเขาถึงและการลงทุนในตอนเร่ิมตนของผูมีสวนรวม 

 4. ประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคควรตองขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
มีการจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสุขอนามัยเน่ืองจากเปนจุดออนท่ีสําคัญ 

 5. ควรมีการวิจัยตอไปในประเด็นดานสิ่ง
แวดลอมและ Logistics 

 6. การทองเท่ียวไมควรถูกปลอยใหเปนไป
ตามกลไกตลาดเทาน้ันแตบทบาทของภาคประชาสังคม
ตองเขมแข็งและบทบาทของภาครัฐไมควรจํากัดอยูท่ี
การตลาดเทาน้ัน 

 7. องคการทองเท่ียวโลกคาดการณไวจนถึง
ป 2007 วาการเติบโตของการทองเท่ียวจะย่ังยืน
เพราะการทองเท่ียวมีความมั่นคงไมนอยกวาอุตสาห
กรรมอื่นๆ  

 8. ถาจัดการทองเท่ียวใหเปนการศึกษาตอ
เน่ืองตลอดชีวิตก็จะเปนการดีและประชาชนควรมีสวน
รวมวาตองการใหมีการทองเท่ียวแบบไหนในพื้นท่ีของ
ตนเอง 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียวในภูมิภาคลุมนํ้าโขงแทจริงแลวเปนการดําเนินการ
เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นท่ีหรือเพื่อนายทุนนอกพื้นท่ีท่ีเล็งเห็นผลประโยชนมหาศาลจากการ
พัฒนาพื้นท่ีบริเวณน้ี ยังคงเปนขอกังขาของนักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนสวนใหญ การดําเนิน
การใดๆ โดยขาดการมีสวนรวมและการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ีจึงเปนไปอยางลาชา และบาง
โครงการหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจะไดทบทวนถึงผลกระทบท้ังดานบวกและลบท่ีจะเกิดข้ึนตอ



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 6 

ประเทศชาติและประชาชนท้ังในประเทศของตนเองและประเทศเพื่อนบานดวยเพื่อปองกันความขัดแยง
ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ปลอดสารพิษ ทฤษฎีใหม ที่ชุมพร คาบานาปลอดสารพิษ ทฤษฎีใหม ที่ชุมพร คาบานา    

วริสร  รักษพันธุ1 

แนวความคิดท่ีจะนําเสนอจังหวัดชุมพรใหเปนหองเรียนธรรมชาติ โดยแบงเปน 2 โรงเรียน
คือ โรงเรียนสีคราม และโรงเรียนสีเขียว เน่ืองจากจังหวัดชุมพร มีความสมบูรณของธรรมชาติมาก
และจะเปนแหลงสุดทายท่ีเหลืออยูในเมืองไทย ควรรีบดําเนินการจัดวางแนวทางท่ีเหมาะสม 

 จึงนําแนวความคิดท่ีนําธรรมชาติมาเปนจุดนําเสนอ เมื่อมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวเพื่อ
ความเพลิดเพลินและไดความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยคนในทองถิ่นมีรายไดเสริมโดยยังคงอาชีพเดิม
อยู แนวทางน้ีจึงนาจะเปนแนวทางท่ีจังหวัดชุมพร จะยังคงรักษาสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตท่ีดีสืบไป 

 

 

 

ชุมพร คาบานา เปนรีสอรทธรรมชาติ ดําเนินการมาต้ังแตป 2525  กิจกรรมและการดําเนิน
งานดานสิ่งแวดลอม มีดังตอไปน้ี 

                                                        
1 กรรมการผูจัดการ ชุมพร คาบานา รีสอรท 
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1. ทะเล 

 

 

การดูแลรักษาทะเลเร่ิมต้ังแต การใหความรูแกนักทองเท่ียว กอนเขาสูแหลงดํานํ้า ท้ังระบบ
ความปลอดภัยบนเรือ การใชอุปกรณเพื่อความปลอดภัย การใชอุปกรณดํานํ้า การกําหนดอัตรา
สวนของผูดูแลควบคุมการดํานํ้าท่ี 1:10 สําหรับการดําผิวนํ้าและ 1:5 สําหรับการดํานํ้าแบบSCUBA 
การเรียนรูระบบนิเวศในแนวปะการัง การไมเขาใกลแนวปะการังจนเกินไป แนะนํา พฤติกรรมการทอง
เท่ียวท่ีไมกระทบตอการดําเนินชีวิตของสัตวทะเลตางๆ เชน การไมใหอาหารปลา การไมใหจับสิ่งมี
ชีวิตทุกอยางท่ีอยูในทะเล ฯลฯ 

เรือท่ีใชในการนําเท่ียว เปนเรือท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ ความปลอดภัยสูง มีระบบปองกันผล
กระทบสิ่งแวดลอมตางๆเชน การใชนํ้ายาธรรมชาติไรสารฟอสเฟตทําความสะอาดเรือ การใชสีกัน
เพรียงไรสารอันตรายตอทะเล การนํานํ้ามันเคร่ืองหมดอายุจากการใชงานนําข้ึนมาบนฝงและ
จําหนายใหแกบริษัทรับซื้อนํ้ามันเคร่ืองเกา (เกือบท้ังหมดถายท้ิงลงทะเล) รวมไปถึงการระวังตางๆ
เชน ไมท้ิงสมอในแนวปะการังเปนตน 

กิจกรรมตางๆ ท่ีปฏิบัติสม่ําเสมอเชน การเชิญชวนใหนักดํานํ้าชวยเก็บขยะใตทะเลคนละ 1 
ชิ้น ในโครงการ “1 dive 1 ชิ้น” โดยใหคนนําการดํานํ้านําถุงตาขายติดตัวไป เพื่อรองรับขยะจากนัก
ดํานํ้า ท่ีผานมาปรากฏวาสวนใหญจะเก็บมากกวา 1 ชิ้นตามท่ีไดกําหนดไว โครงการตัดอวนท่ีขาด
คลุมแนวปะการัง โดยการระดมอาสาสมัครนักดํานํ้าท่ีมีทักษะการควบคุมการลอยตัวดี พรอม
กรรไกร 1 อัน (เปนวิธีท่ีดีและกระทบตอแนวปะการังนอยท่ีสุด) อยางนอยปละ 3 คร้ัง การรวม
ปลอยหอยมือเสือจากศูนยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าคลองวาฬ จังหวัดประจวบฯ จํานวนกวา 12,000 ตัว 
และในป 2547 อีก 72,000 ตัว โดยรวมกับชมรมดํานํ้าตางๆ เชน ชมรมรักษฉลามวาฬ ชมรม save 
our sea และนักดํานํ้าอาสาสมัครท่ัวประเทศ โดยปกติอัตราการรอดจะอยูท่ี 40% หากรวมการถูกรบ
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กวนโดยคนดวยแลว จะเหลืออยู ท่ีประมาณ10-20% เทาน้ัน   และโครงการ Project aware ของ
สมาคมดํานํ้า PADI ซึ่งไดจัดวัน clean up day ทุกๆ ปพรอมกัน ท่ัวโลกในเดือนกันยายน  

   

การใชการสรางแนวรวมรักษาแนวปะการังและธรรมชาติชายฝง เชนการสรางไมตรีจิตอันดี
กับคนเฝารังนกท่ีอยูตามเกาะตางๆ ซึ่งเปนแหลงปะการังท่ีสมบูรณ และชาวประมงทองถิ่นซึ่งเปน
ญาติพนักงาน โดยสอดแทรกการใหความรูและขอมูลตางๆ เพื่อการดูแลโดยการใชจิตสํานึกท่ีดี และ
ลดการทําประมงผิดกฎหมายหรือรูเทาไมถึงการณไดเปนอยางดี  

การใหความรูเร่ืองความสําคัญของปะการังและชีวิตของสัตวนํ้าตางๆ กับนักเรียนท่ีอาศัยอยู
ติดชายทะเล โดยรวมกับศูนยศึกษาธรรมชาติ จังหวัดชุมพร เปนประจําทุกเดือน  

รวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ เชน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในการใหโอกาสทํางานวิจัยและเพิ่มพูนความรูนิสิต
ในการออกภาคสนาม เพื่อลดชองวางของการขาดโอกาสเน่ือง
จากงบประมาณไมเพียงพอ 

การเปนตัวอยางในการเปนผูประกอบการถูกตอง ต้ังแต
การจดทะเบียนตางๆ ภาษี ประกันภัย  การชําระคาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ การนําเรือตรวจสภาพตรงเวลาทุกป การซอม
บํารุง ทําใหหนวยงานราชการ เชน เจาทา อุทยานแหงชาติหมู
เกาะชุมพร ฯลฯ สามารถนํามาเปนสถานประกอบการอางอิง
สําหรับผูประกอบการรายอื่นใหปฏิบัติตามได  

การไดรับรางวัลดีเดน จากการประกวดอุตสาหกรรม
ทองเท่ี ยว  Thailand Tourism Award จากการทองเท่ี ยวแห ง
ประเทศไทย ทําใหผูบริหารและพนักงาน มีกําลังใจและพรอมใจท่ี
จะตองรักษาคณุภาพการบริการใหคงอยูสืบไป 
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2. ชายหาด  

 

 

หาดทุงวัวแลนเปนชายหาดท่ีอยูในชัยภูมิท่ีดีมาก กลาวคือ มีความลาดชันพอดี พื้นเปนทราย
ลวน สองดานเปนแนวปะการัง ไมมีแมนํ้าใหญไหลลงโดยตรง หาดทรายละเอียดและกวาง การดูแล
รักษาชายหาดมีดังตอไปน้ี 

สงเสริมการทําเกษตรและประมงไรสารเคมีแกเครือญาติพนักงาน เน่ืองจากสารเคมีท่ีไหลลง
สูคลองมีผลตอการเจริญเติบโตและผลกระทบอยางผิดปกติของท้ังสัตวนํ้าและพืชนํ้า ซึ่งมีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับพืชและสัตวในแนวปะการัง และจะกระทบตอมากับหาดทรายท่ีจะมี
สภาพเปลี่ยนแปลงไป 

ประกาศกฎ กรอ.จังหวัดใหหาดทุงวัวแลน เปนหาดท่ีปราศจากกิจกรรมทางนํ้าท่ีใชเคร่ือง
ยนต เชน เจตสกี เรือลากกลวย สกีนํ้า ฯลฯ เพื่อปองกันมลพิษและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินตอนักทองเท่ียว 

การเก็บขยะท่ีเกิดจากบนฝงและลอยมาจากทะเลทุกเชาและเย็น เพื่อรักษาภูมิทัศนและสภาพ
แวดลอมท่ีดี 

การรักษาแนวผักบุงทะเล เพื่อการรักษาระบบนิเวศนของชายหาด ซึ่งอาจารย ดร.สุรพล สุ
ดารา ไดยํ้าเตือนไวตลอดเวลาวา ผักบุงทะเลเปรียบเสมือนกําแพงธรรมชาติระหวางผืนดินและทะเล 
หากทําลายโดยการนําออกจากชายหาด ทุกอยางจะเปลี่ยนแปลงทันที ย่ิงหากสรางเข่ือนซีเมนตกั้นลง
ไป ในหนามรสุมนํ้าจะข้ึนสูง คลื่นกระทบกับเข่ือน กระแสนํ้าจะมวนนําทรายออกไปเร่ือยๆ ในท่ีสุด
เข่ือนจะพังลง และการท่ีจะฟนฟูชายหาดแหงน้ันอาจใชเวลาหลายรอยปทีเดียว ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดใน
ชุมพรคือ หาดทรายรี ดังน้ันตลอดระยะเวลา 25 ปของชุมพร คาบานา มีวิธีดูแลท่ีงายท่ีสุดคือ 
ปลอยผักบุงทะเลเติบโตและควบคุมตัวเองตามธรรมชาติ ซึ่งเวลา 25 ปไดพิสูจนใหเห็นแลววา ชาย
หาดยังคงสภาพเดิมอยู ไมเปลี่ยนแปลง 
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นโยบายการพัฒนาท่ีไมตองพัฒนา (No development policy) คือปลอยใหธรรมชาติของหาด
ทรายยังคงสภาพเดิมใหมากท่ีสุด ไมมีการนําสิ่งแปลกปลอมรุกล้ําลงไปในแนวชายหาด เชน รม เตียง 
ฯลฯ   

ตนไมท่ีทําลายคุณภาพของทรายบนชายหาดคือตนสน เน่ืองจากใบสน เมื่อสะสมมากๆ จะมี
ผลกระทบตอทรายอยางหลีกเลี่ยงไมได น่ีคือบทเรียนแหงความผิดพลาดอยางหน่ึงในการปลูกตนสน
บนชายหาดเมื่อ 25 ปท่ีแลว ปจจุบันมะพราวเร่ิมโตมาทดแทน จึงไดทําการแปรรูปไมสนโดยเรือนจํา
จังหวัดชุมพร นํามาเปนโตะ เกาอี้ในรานอาหาร ในราคาชุดละ 4,000 บาท  

ไมมีการนําหนาดินท่ีอื่นมาถมทับพื้นดินด้ังเดิม เน่ืองจากการรักษาการซึมของนํ้าลงสูใตพื้น
ทรายในระยะหางจากหาดทรายจนถึง 200 เมตร เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก หากนําดินอื่นท่ีมีความหนา
แนนมากเชน ดินลูกรัง มาถมท่ี สภาพจะไมแตกตางจากการนําปูนซีเมนตมาฉาบทับผิวหนาดิน จะทํา
ใหปญหาตามมาอีกมากมาย อีกท้ังยังเปนภาระกับพื้นท่ีอื่นขางเคียง รวมไปถึงสิ่งปลูกสราง ควรยก
พื้นใหลอยพนจากพื้นดินเชนกัน  

     

การจัดวางสิ่งปลูกสรางใหกระจายหางจากแนวชายหาด เพื่อปองกันปญหาจากมลพิษตางๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรและพลังงานตางๆจากผูใชบริการ 
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3. อาหาร  
 

  

 

เพื่อสุขภาพท่ีดีของลูกคาและพนักงาน  

- ไมมีการใชผงชูรสกับอาหารทุกชนิด 

- ผักบางสวนจะมาจากแปลงไรสารเคมีท้ังภายในรีสอรทและเกษตรกรรวมโครงการ  

- เนนผักทองถิ่นท่ีหาได สวนใหญเปนผักหรือยอดไมท่ีอยูในสวนสมรมหรือสวนดึกดํา
บรรพ  

- อาหารทะเล เนนการรับซื้อจากเรือประมงเล็กในหมูบานใกลเคียง เชนบานสามเสียม
และทาเสม็ด  

 

     

 

- ขาวไรสารเคมี ท้ังครัวสําหรับลูกคาและครัวพนักงาน สีเองโดยเคร่ืองสีผลิตโดยคน
ไทย  “ไชโย” ซึ่งลดคาใชจายลงไดคร่ึงหน่ึงจากเดิมท่ีซื้อขาวสารสําเร็จรูป (ตัวอยาง
เชน ขาวสําหรับพนักงาน เดิมซื้อเดือนละ 10,000 บาท/เดือน ลดลงเหลือ 5,500 
บาท/เดือน  
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อยางไรก็ตาม ปริมาณขาวไรสารเคมี ยังมีปริมาณไมพอสําหรับการใหบริการ ดังน้ัน
ประมาณคร่ึงหน่ึงของครัวหลัก ยังคงตองซื้อจากรานในตัวเมืองชุมพร ซึ่งเปนขาวมาจากโคราช 

4. การใชนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือการทําความสะอาดและเพ่ือบริโภค 
 

   

ปจจุบันมีการหมัก แบงไดเปนประเภทตามวัตถุประสงคดังน้ี 

สูตร 1: สูตรขยาย เพื่อขยายปริมาณหัวเชื้อใหมีมากข้ึน เพียงพอกับความตองการ 

นําหัวเชื้อ 1 สวน นํ้าตาลทรายแดงหรือกากนํ้าตาล 1 สวน นํ้า 20 สวน หมักในถัง
พลาสติกปดสนิท อยางนอย 3 เดือน 

ชุมพร คาบานา ไดทําการเติมนํ้าหมักชีวภาพ ในปริมาณตางๆ ดังตอไปน้ี 

ทําความสะอาดหองพัก  
Ø 1 ลิตรเทลงชักโครก ตอการทําหอง 1 คร้ัง  
Ø ½ ลิตร สําหรับพื้น กระจก ผนัง 
Ø เทลงชักโครก 50 ลิตร / อาทิตย / 1 คร้ัง / 1 อาคาร 

แหลงนํ้า  
Ø ลํารางเหนือฝาย 50 ลิตร / อาทิตย 
Ø สระรับนํ้าจากการบําบัด    50 ลิตร / อาทิตย 
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สูตร 2: สูตรหมักขยะ เพื่อนํานํ้าและกากมาใชประโยชน 

นําหัวเชื้อ 1 สวน กากนํ้าตาลหรือนํ้าตาลทรายแดงหรือนํ้าผลไมเหลือใช เชน มะพราว 
สับปะรด ฯลฯ ท่ีมีความหวาน 1-3 สวน ขยะท่ียอยสลายได เชนขยะสดจากครัว ใบไม 20 
สวน หมักไวในถังนาน 3 เดือนข้ึนไป หรือจนกวาขยะน้ันจะมีกลิ่นหอมเปนกรดนํ้าสม หาก
ยังมีกลิ่นเหม็นใหทําการเพิ่มนํ้าตาลเปนระยะ 
 

การนําสูตร 1 และสูตร 2 ไปใช  

ตนไม    ผสมนํ้าในอัตราสวน 1 : 500 รดหรือฉีดพนอาทิตยละ 1 คร้ัง ใชไดสําหรับการ
เกษตรทุกประเภทเชน นาขาว สวน ไร  

บําบัดนํ้า  โดยการเทลงในถังสวม ชักโครก อัตรา 1:100 ข้ึนไป หากเปนแหลงนํ้าท่ีมีสิ่งมี
ชีวิต ใชอัตรา 1:10,000 ข้ึนไป ดินเลนจะไมเนา นํ้าจะใสสะอาดข้ึน เน่ืองจาก     
จุลินทรียจะลงไปกินของเนาเสีย พรอมกับ คายออกซิเจนออกมาในระหวางการ
กินน่ันเอง  

สูตร 3:  สูตรทํานํ้ายาความสะอาดธรรมชาติ สําหรับทําความสะอาดสวนตางๆ ในโรง
แรม เชน หองพัก ครัว หองนํ้า 

นําหัวเชื้อ 1 สวน นํ้าตาลทรายแดง 1 สวน ผลไมรสเปร้ียวเชน มะนาว มะกรูด สม 
สับปะรด20 สวน เติมนํ้าใหเต็ม หมักท้ิงไวอยางนอย 3 เดือน เวลาใช ผสมกับนํ้าดาง (ใชข้ี
เถาจากการปงยางของทะเล หมักกับ นํ้าอยางนอย 1 เดือน) อัตราสวนดังน้ี 

 ทําความสะอาดคราบฝงแนน 1: 1 
 ซักผา    1: 10 
 ทําความสะอาดพื้น สุขภัณฑ 1: 20 
 เช็ดกระจก   1: 30  
 

 

คานํ้ายาเคมีท่ีเคยใช 15,000 บาท/เดือน ปจจุบันลดลงเหลือเพียง 2,000 บาท/เดือน และ
ปญหาเร่ืองการบําบัดนํ้าลดนอยลงอยางเห็นไดชัด  

สูตร 4:  สําหรับคน 
นําผลไมรสเปร้ียว เชน มะนาว สม แอปเปล มะขาม บวย ทอ 10 สวน นํ้าผึ้ง 1 – 3 สวน 
เติมนํ้า ใหเต็ม หมักใสโหลแกว เปนเวลา 4 เดือนข้ึน ไป นําไปเปนนํ้าเอนไซมสําหรับทํา
ความสะอาดกระเพาะ ลําไสไดดี โดย อาจทํานํ้าผักปน 1 แกว ราดทับหนาดวยนํ้าเอนไซม 
½ หรือ 1 ออนซ 
 

แปลงทดลองและสาธิต “ปลอดสารพิษ ทฤษฎีใหม” ชุมพร คาบานา ไดจัดทําแปลงไรนาสวน
ผสมบริเวณรอบสระวายนํ้าดานหลังบนพื้นท่ีประมาณ 14ไร ซึ่งพื้นท่ีท้ังหมดเปนทรายลวน แรธาตุ
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อาหารตํ่า เดิมเปนปาโปรงชายทะเล ประกอบดวยตนเคี่ยม ทุ มะมวงหิมพานต เสม็ดชุน ซึ่งยังคง
เหลือใหเห็นบาง ปจจุบันไดสงเสริมใหฟนฟู เพิ่มเติมตนไมด้ังเดิม ใหมีจํานวนมากข้ึน  

 

เมื่อเร่ิมโครงการในวันพืชมงคล พฤษภาคม 2543 ไดทําการนําใบไมท่ีเกบ็กวาดไดในแตละวนั 
นํามาหมัก คลุมดินและฝงกลบ เร่ิมมีการนําหญาแฝกพันธุสุราษฎรมาปลูกตามริมตลิ่งเพื่อปองกัน
ดินพัง รองนํ้าเดิมถูกปรับเปลี่ยนเปนแปลงขาว ดานบนบางสวนจัดเปนแปลงขาวใชนํ้านอย(ขาวไร) 
พื้นท่ีท่ีเหลือจัดเปนแปลงผัก ไมผล ไมดอก โดยท้ังหมดไมมีการใชสารเคมี เนนการใชของเหลือเชน 
ใบไม ขยะสดจากครัว  ปลายหญาแฝก มาเปนวัตถุดิบในการหมักแบบชีวภาพ เพื่อนํานํ้าและกากมา
เปนสิ่งสําคัญในการปรับปรุงอินทรียวัตถุ ใหเกิดการยอยสลายกลายเปนปุยบํารุงดินโดยใชเวลาอัน
สั้นกวาการปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติ 

การออกรณรงคเร่ืองลด ละ เลิก การใชปุยเคมี ไดเร่ิมท่ีบานหนองใหญ ซึ่งอยูในโครงการ
พระราชดําริ  บานหนองใหญ ตําบลนาชะอัง อ.เมือง ซึ่งเปนพื้นท่ีๆอยูในบริเวณ “แกมลิง” เพื่อปอง
กันนํ้าทวมจังหวัดชุมพร โดยผูใหญพร่ัง เกิดมาลัย ไดรวบรวมชาวบานรวมกันทํานาไรสารเคมี ซึ่งได
ผลดีบาง ไมดีบาง ชาวบานสวนใหญยังคุนเคยกับการใชสารเคมีอยูบาง สมาชิกเร่ิมกลับไปใชปุยเคมี
ตามเดิม จึงไดปรับแผนการรณรงคใหม เปลี่ยนจากการรณรงคจากนอกเขามาหาใน เปนจากภายใน
รีสอรทออกสูขางนอก ปรากฏวาเร่ิมไดผลมากข้ึนเร่ือยๆตามลําดับ เน่ืองจากพนักงานกวา 90 % 
เปนคนในทองถิ่น และพนักงานแผนกสวนเกือบท้ังหมด อาศัยอยูภายในพื้นท่ี “แกมลิง” เมื่อไดลงมือ
ทําและเห็นผลดีข้ึนอยางตอเน่ือง จึงเกิดการขยายผลแบบปากตอปาก โครงการจึงเร่ิมประสบความ
สําเร็จข้ึน โดยท่ีไมตองออกไปรณรงคในพื้นท่ีเลย อยางไรก็ตาม ชาวบานสวนใหญยังคงคุนเคยกับ
การใชปุยเคมีอยูน่ันเอง โครงการรับซื้อขาวท่ีปลูกโดยไมใชเคมีจึงเกิดข้ึน ในราคาเกวียนละ 5,500 – 
7,000 บาท ซึ่งขาวท่ีชื้นหรือหัก ขายในทองตลาดไมได รีสอรทรับซื้อเพื่อสีใหครัวพนักงานและครัว
หลัก ปรากฏวาชาวบานพอใจเปนอยางมาก เพราะไดรับเงินไปจุนเจือครอบครัวในชวงนอกฤดูกาลทํา
นา จากท่ีไมเคยคิดวาจะมีคนมารับซื้อขาวคุณภาพตํ่า (คือดูไมสวยเน่ืองจากหกั แตยังคงประโยชนและ
มีคุณคาครบ) ในราคาเทากับขาวปกติโดยท่ัวไป  และดวยเหตุน้ี จึงเปนแรงกระตุนและความมั่นใจให
ชาวบานเร่ิมหันมาปลูกขาวไรสารเคมีมากข้ึนเปนลําดับ ปจจุบัน 
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รีสอรทมีชาวบานท่ีรวมโครงการอยูประมาณ 20 แปลง รวมพื้นท่ีประมาณ 200-300 ไร 
ในทุกๆหุบเขารอบๆบานทุงวัวแลน  

พื้นท่ีรอบสระวายนํ้าไดถูกจัดแบงพื้นท่ีตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” ของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหเกิดภูมิทัศนท่ีสวยงามและประยุกตนํามาใชประโยชนในทุกๆดานไดอยาง
อัศจรรย ปจจุบันไดจัดใหเปนเสนทางธรรมชาติเพื่อการศึกษาและพักผอนหยอนใจของลูกคาในรี
สอรท โดยชวงเย็นทุกบาย 3 โมง จะจัดใหมีกิจกรรมตางๆใหลูกคาไดชม เชน สมุนไพรชนิดตางๆ 
ประโยชนจากหญาแฝก แปลงพืชท่ีใชในการบําบัดนํ้า การดํานาและเกี่ยวขาว การสี ตํา ฝดขาว บาน
อนุรักษธรรมชาติและพลงังาน การเก็บมะพราวดวยลิง เขาวงกตถั่วฝกยาว โรงสีขาวไฟฟา การหมกั
ปุยนํ้าชีวภาพ การหมักขยะเหม็นเปนขยะหอม การทํานํ้ายาทําความสะอาดธรรมชาติ การทําปุยหมัก 
การเลี้ยงไกไข โดยตลอดทางท่ีเย่ียมชมจะไดชิมผลผลิตตางๆภายในแปลง เชนกระทกรก ตะลิงปลิง 
นํ้ามะพราว นํ้าตะไคร นํ้าใบเตย เมี่ยงคํา สมตํา ทําใหเกิดความอภิรมยและเพลิดเพลินตลอดระยะเวลา
การเดินเท่ียวชม 

  

ซึ่งจากการประเมินผลท่ีผานมา ลูกคามีความพอใจมาก หลายอยางท่ีลูกคาไมเคยเห็นมากอน
เชน ตนถั่วฝกยาว หญาแฝก การสีขาวโบราณ หรือแมกระท่ังผักบางชนิดเชน แตงกวา บวบ จึงทําให
พนักงานเร่ิมมีกําลังใจมากข้ึนในการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ ซึ่งปจจุบันในทุกๆวันจะมีการปรับ
ปรุงและสื่อการนําเสนอเพื่อเปนความรู ใหเขาใจงายๆ เพื่อจะไดขยายผลในวงกวางตอไป โดยใน
ปจจุบันนอกเหนือจากลูกคาแลว ยังเร่ิมมีหนวยงานตางๆท้ังราชการและเอกชนเชน สํานักรักษา
ความสะอาด กทม. เทศบาล สถาบันการศึกษา เกษตรและสหกรณ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเขามาขอ
ศึกษาดูงานพรอมแลกเปลี่ยนความรู ทําใหพนักงานทุกคนเร่ิมรูสึกสนุกและมีคุณคาในการมาทํางาน
มากข้ึนกวาเดิมมาก อยางไรก็ตามทุกอยางยังคงตองปรับปรุงใหดีข้ึน ท้ังเร่ืองของความถูกตองตาม
หลักวิชาการ และมีความสนุกตามแนวพระราชดําริ “พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต”     
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ปจจุบันดานหลังรอบๆ สระวายนํ้า จึงเร่ิมเปนพื้นท่ีๆ มีความสนุกในใจของพนักงานและผู
บริหาร  ในทุกๆ วันจะมีการคิดรวมกันถึงแนวความคิดใหมๆ ในการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ี การ
บําบัดนํ้า การใชประโยชนจากสิ่งตางๆ รอบตัว การรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่นให
คงอยู เทาท่ีมีกําลังจะทําได  

  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสูงอายุพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสูงอายุ    

นางสาวนันทรัตน  โรจนวัลลี 1 

 นักทองเท่ียวสูงอายุ หมายถึง กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุ ต้ังแต 55 ป ข้ึนไป  เปนนักทอง
เท่ียวท่ีมีกําลังซื้อสูง และนับเปนนักทองเท่ียวมีคุณภาพ บางคร้ังอาจเรียกวา Silver-aged traveler, 
older traveler หรือ Unyoung traveler 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสูงอายุที่เปนนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางใน
ประเทศ 

ขอมูลทางสถิต ิ  

 จํานวนผูเย่ียมเยือนในประเทศไทย ท่ีมีอายุมากกวา 55 ป ข้ึนไป ป 2548 

เปนนักทองเท่ียว 2,646,468  คน (57.34% ของผูเย่ียมเยือนสูงอายุท้ังหมด) 
เปนนักทัศนาจร  1,968,927  คน (42.66 % ของผูเย่ียมเยือนสูงอายุท้ังหมด) 
เปนผูเย่ียมเยือน   4,615,395  คน 

  
- วัตถุประสงคการไปทองเท่ียวหลักท่ีเหมือนกัน คือ การไปพัก

ผอนและเย่ียมญาติ สําหรับกลุมผูสูงอายุจะเนนการไปปฏิบัติกิจ
กรรมทางศาสนามากกวา  

- ป ริม าณ ก าร เดิ นท างออก ไปท อ ง เท่ี ย วสู งสุ ด ใน เดื อ น 
พฤศจิกายน ซึ่งเปนเดือนท่ีมีวันหยุดนอยท่ีสุดของป  ในขณะ
เดียวกันจะมีการเดินทางออกไปทองเท่ียวนอยท่ีสุดในเดือน 
เมษายน เพราะเปนเดือนท่ีมีเทศกาลสงกรานต ผูสูงอายุมักจะ
รอใหลูกหลานเดินทางมาเย่ียม  และผูสูงอายุโดยท่ัวไปไมชอบ
ความแออัดในการเดินทางท่ีมีมากในชวงน้ี ทําใหมีปริมาณการ
เดินทางนอยท่ีสุด 

- จุดหมายปลายทางในการทองเท่ียวจะคลายคลึงกับกลุมอื่นๆ  คือ สวนใหญเดินทางไปทอง
เท่ียวในจังหวัดท่ีอยูคนละภูมิภาคกับท่ีอยูอาศัย 

- กลุมผูสูงอายุมักจะเดินทางทองเท่ียวท่ีพึ่งพาการนําเท่ียวขององคกร  มูลนิธิวัด  หรือ  คน
ในครอบครัว  มีการเดินทางเปนคณะใหญๆ  โดยเชารถไปดวยกัน  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากความ

                                                        
1 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ตองการไปเท่ียวเปนกลุมสนใจกลุมเดียวกัน  และเน่ืองจากความพรอมท้ังความสามารถใน
การใชจายเพือ่การทองเท่ียวมีความแปรผันไปตามกลุมอายุ 

 
- สถานท่ีพักอาศัยท่ีกลุมผูสูงอายุเลือก รอยละ 50 เปนการพักตามบานญาติหรือเพื่อน  รอง

ลงมาเปน วัด โรงเรียน  โรงแรม และ รีสอรท ตามลําดับ  การพักอาศัยอยูกับเกสทเฮาท
เปนตัวเลือกอันดับสุดทายท่ีผูสูงอายุจะเลือกพักอาศัย ในการเดินทางแตละคร้ังจะใชเวลา
เฉลี่ยประมาณ 3-4 วันตอคร้ัง 

- นักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทยตองการความปลอดภัยในการเดินทาง มาตรฐานในการเดิน
ทาง สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เชนเดียวกับนักทอง
เท่ียวผูสูงอายุท่ัวโลก 

พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่เปนชาวตางชาติ 

ขอมูลทางสถิต ิ

 จํานวนผูเย่ียมเยือนในประเทศไทย ท่ีมีอายุมากกวา 55 ป ข้ึนไป ป 2548 

เปนนักทองเท่ียว 2,494,041  คน ( 85.15% ของผูเย่ียมเยือนสูงอายุท้ังหมด ) 
เปนนักทัศนาจร  434,924  คน ( 14.85 % ของผูเย่ียมเยือนสูงอายุท้ังหมด ) 
เปนผูเย่ียมเยือน   2,928,965  คน 

 
ที่มาของนักทองเที่ยว จํานวน(คน) สัดสวน 

East Asia 
Europe 

The Americas 
Oceania 

Middle East 
South Asia 

Africa และ อื่นๆ 
รวม 

337,505 
212,175   
62,150 
20,777 
13,516 
11,679 
2,565 

660,367 

51.10% 
32.13% 
9.41% 
3.15% 
2.04% 
1.77% 
0.38% 
100% 

ตารางแสดงจํานวนนักทองเท่ียวสูงอายุชาวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย 
ขอมูลจากเดือน มกราคม-มิถุนายน 2549 
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 East Asia

 Europe

The Americas

 South Asia

 Oceania

 Middle East 

 Africa และ อื่นๆ  
 

แผนภูมิวงกลมแสดงสัดสวนของนักทองเท่ียวสูงอายุชาวตางชาติจากทวีปตางๆ 
 

- พฤติกรรมการเดินทางมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวสูงอายุ นักทองเท่ียวนิยมเดินทางมา
กับบริษัททัวรมากกวาการท่ีเดินทางมาเองเพียงลําพัง สัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีเดินทาง
โดยมากับบริษัทนําเท่ียวมีประมาณ รอยละ 15.3 ของจํานวนนักทองเท่ียวสูงอายุท้ังหมด  
ในขณะท่ีการเดินทางมาเองมีประมาณ  รอยละ 
14.8 ของจํานวนนักทองเท่ียวผูสูงอายุท้ังหมด 2  

- คาใชจายตอคนตอวันของนักทองเท่ียวผูสูงอายุ 
จะอยูท่ีประมาณ วันละ 2,958.845  บาท ตอวัน 
โดยนักทองเท่ียวจากประเทศท่ีมาจาก เอเชียใต จะ
มีคาใชจายเฉลี่ยตอวันมากกวาประเทศอื่นๆ โดย
มีคาใชจายประมาณวันละ 4,318.5 บาท 2 

- นักทองเท่ียวสูงอายุท่ีมากับบริษัทนําเท่ียวจะมีวัน
พักเฉลี่ยประมาณ 6 – 7 วัน ตอการเดินทางแต
ละคร้ัง ในขณะท่ีการเดินทางมาเองจะมีวันพัก
เฉลี่ยประมาณ  7- 8 วัน ตอการเดินทางแตละ
คร้ัง  ซึ่งรวมแลวการเดินทางมาทองเท่ียวของนัก
ทองเท่ียวผูสงูอายุชาวตางชาติในประเทศไทย จะมี
วันพักเฉลี่ยประมาณ 7 วันตอการเดินทางแตละคร้ัง 2 

                                                        
2 ขอมูลจากโครงการสํารวจคาใชจายของนักทองเท่ียว ป 2547 โดยภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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- จากการสํารวจพบวา วัฒนธรรม ประเพณีไทย ประชาชนคนไทย และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ชื่อเสียง เปนแรงจูงใจท่ีทําใหนักทองเท่ียวสูงอายุเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย โดยแต
ละคุณลักษณะขางตนมีสัดสวนท่ีเทาๆกันในการเปนแรงจูงใจของนักทองเท่ียว 

 
- กิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวนิยมทําเมื่อเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย  ท่ีมากเปนอันดับ

หน่ึงคือ  การซื้อสินคาตามสถานท่ีตางๆ  รองลงมาคือ  การเท่ียวชมสถานท่ีตางๆ ทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น  การเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงตางๆ  
สําหรับกิจกรรมท่ีไมไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวสูงอายุเลยก็คือ  การทองเท่ียวแบบ  
Adventure Tour   

- นักทองเท่ียวผูสูงอายุท่ีเปนเพศหญิงจะมีความสนใจท่ีจะเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศ
ไทยมากกวาเพศชาย เพราะนักทองเท่ียวผูสูงอายุเพศหญิงมีการเปดรับขาวสารมากกวา
เพศชาย  และมีความสนใจจะซื้อสินคาตางๆมากกวาเพศชาย   

พฤติกรรมนักทองเที่ยวสูงอายุในประเทศไตหวัน 
(Senior’s travel motivation and the influential factor: An examination of Taiwanese seniors 
by Soo Cheong (Shawn) Jang, Chi-Mei Emily Wu) 

 นักทองเท่ียวผูสูงอายุในไตหวันมีพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไป โดย
แบงไดเปน 5 กลุมคือ  

1. Ego-enhancement กลุมนักทองเท่ียวสูงอายุท่ีตองการเดินทางเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่ม
เติม นักทองเท่ียวกลุมน้ีมีความประสงคท่ีจะเดินทางเพื่อเพิ่มประสบการณในชีวิต เพื่อท่ี
จะนํามาเลาสูกันฟงในวงสนทนาของกลุมผูสูงอายุดวยกัน นักทองเท่ียวมักจะเลือกเดิน
ทางในสถานท่ีท่ีมีเร่ืองราวทางประวัติศาสตร มีความสวยงามมีรองรอยของวัฒนธรรม 
แหลงสําคัญทางศาสนาตางๆ 
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2. Self-esteem เปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเพื่อตองการแสวงหาสิ่งท่ีดีท่ีสุด ในการ
บริการตางๆ ไมวาจะเปนรานอาหาร ท่ีพักตางๆ จะเปนการเดินทางแบบหรูหราสะดวก
สบาย เดินทางไปในแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง  

3. Knowledge-seeking เปนการเดินทางทองเท่ียวเพื่อตองการประสบการณความแตกตาง 
ในดานวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูท่ีแตกตางจากตนเอง ตองการศึกษาพฤติกรรม
ความเปนอยูของคนเหลาน้ันวาเปนอยางไร มีความแตกตางจากพวกเขาอยางใดบาง 
กลุมน้ีมักจะเดินทางเพื่อเย่ียมชมกลุมคนท่ีเปนคนตางถิ่น ตางภาษา ตางวัฒนธรรม กลุม
น้ีจะเปนกลุมท่ีนิยมเดินทางออกไปตางประเทศมากกวากลุมอื่นๆ 

   
4. Relaxation เปนการเดินทางเพื่อการพักผอน ไมตองการท่ีจะทํากิจกรรมมากมายในการ

เดินทาง นักทองเท่ียวตองการเพียงจะพักผอนใหเพียงพอเทาน้ัน  

5. Socialization กลุมนักทองเท่ียวกลุมน้ีตองการเดินทางเพื่อไปเย่ียมญาติ พบปะกันระหวาง
คนในครอบครัว หรือกลุมเพื่อน  ตองการใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆรวมกัน สวน
มากนักทองเท่ียวจะเดินทางไปยังบานเกา แหลงท่ีอยูอาศัยเดิมท่ีเคยไดอยู หรือเปนสถาน
ท่ีอยูของคนในครอบครัวของตน 

สัดสวนของนักทองเท่ียวผูสูงอายุจะเปนกลุม Ego-enhancement มากท่ีสุด และกลุมอื่นๆรอง
ลงมาตามลําดับ  

 จากการวิจัยพบวา จุดประสงคในการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวสูงอายุ เปนดังตอไป
น้ี 

1. ตองการพบเห็นสิ่งท่ีไมไดพบเห็นไดโดยท่ัวไป  เชน  ปรากฏการณธรรมชาติตางๆ ตาม
แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ท่ีมีลักษณะแตกตางกันออกไป 

2. ตองการเดินทางไปยังสถานท่ีตนเองชอบไปหรือไปเปนประจํา  เชน  เดินทางไปงาน
ประเพณีตางๆท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกป 

3. ตองการเดินทางไปศึกษาชีวิตความเปนอยูของกลุมคนตางๆ  

สิ่งท่ีนักทองเท่ียวตองการจะไดรับในการทองเท่ียวแตละคร้ังก็คือ ความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายในการเดินทางเพราะนักทองเท่ียวสูงอายุมีขอจํากัดในการเดินทางมาก ดังน้ันในการ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนมากท่ีสุด 
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พฤติกรรมการซื้อสินคาของกลุมนักทองเที่ยวผูสูงอาย ุ

(Senior travelers: Tourism activities and shopping behaviors by Mary A.Littrell, Rosalind C. 
Paige and Kun Song) 

 จากการวิจัยพบวา  นักทองเท่ียวท่ีซื้อสินคาสวนมากจะเปนนักทองเท่ียวท่ีมีอายุเฉลี่ย 65 ป  
จะใหความสําคัญตอการซื้อสินคา มากกวากิจกรรมอื่นๆ  จะนิยมซื้อสินคาตามหางสรรพสินคา 
ลักษณะของสินคาก็จะแตกตางกันออกไปตามจุดประสงคการเดินทางทองเท่ียว โดยมีรายละเอียดดัง
น้ี 

1. กลุมนักทองเท่ียวท่ีสนใจกิจกรรมกลางแจง จะชอบซื้อสินคาท่ีเปนสินคาขายปลีก หาซื้อ
ไดตามแหลงท่ีอยูใกลกับจุดท่ีทองเท่ียว เชน โรงแรมตางๆ เปนตน นักทองเท่ียวกลุมน้ีจะ
ชอบซื้อสินคาท่ีบอกถึงขอมูลของแหลงทองเท่ียว  เปนสินคาท่ีมีลักษณะไมโดดเดนอะไร 
แตจะเปนสัญลักษณของสถานท่ีท่ีไปถึง 

2. กลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเพื่อศึกษาวัฒนธรรม กลุมน้ีจะชอบการเดินทางเย่ียมชม
สถานท่ีสําคัญๆตางๆ เชน พิพิธภัณฑ เปนตน การซื้อสินคาก็จะเปนสินคาท่ีเปนของท่ี
ระลึกตามสถานท่ีน้ันๆ สินคาจะมีลักษณะเปนสินคาท่ีบอกถึงรายละเอียดของสถานท่ีท่ี
นักทองเท่ียวไดเดินทางไปถึง อาจจะเปน หนังสือคูมือ หรือ ซีดีเกี่ยวกับประวัติของสถาน
ท่ีน้ันๆ  

 สิ่งท่ีสําคัญท่ีท้ัง 2 กลุมใหความสําคัญในการเลือกสินคา น่ันคือ ความแนใจในตัวสินคา วา
สินคาน้ันเปนสินคาท่ีเกิดข้ึนในแหลงน้ันจริงๆ ลักษณะเฉพาะท่ีไมเหมือนใคร  มีสิ่งท่ีบอกถึงแหลงท่ีมา 
วาสินคาน้ันมาจากท่ีใด   

 

บทสรุป 
 นักทองเท่ียวสูงอายุเปนกลุมตลาดท่ีกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว เน่ืองจากแนวโนมของ
ประชากรโลกจะมีสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึนประชากรจะมีอายุยืนยาวข้ึน เน่ืองจากเทคโนโลยี
ทางการแพทยวิวัฒนาการไปมากทําใหผูสูงอายุยังคงมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเดินทางทอง
เท่ียวไดมากข้ึนหลังเกษียณจากการทํางาน นักทองเท่ียวกลุมน้ีเปนนักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการใช
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จายเงินเพื่อการทองเท่ียว และซื้อสินคาท่ีพึงพอใจ ดังน้ันหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงควรเตรียมการปรับ
ปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความพรอมเพื่อรองรับนักทอง
เท่ียวกลุมน้ี ตลอดจนเตรียมแผนการตลาดเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวสงูอายุใหเดินทางทองเท่ียวและใช
จายเงินในประเทศไทยมากข้ึน 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม   
เมืองมรดกโลกล่ีเจียง เมืองมรดกโลกล่ีเจียง ((LLiijjiiaanngg) ) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    

((ระหวางวันที่ ระหวางวันที่ 1515--19 19 ตุลาคม ตุลาคม 25492549))  
วัชรี ชูรักษา1 

ประเด็นการนําเสนอ 

§ ขอมูลพื้นฐานของเมืองลี่เจียง  

§ ทรัพยากรทางการทองเท่ียว   

§ ปจจัยสูความสําเร็จ “เมืองทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม” 

§ ผลกระทบจากการทองเท่ียว 

§ ขอเสนอแนะในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรมในประเทศไทย 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของเมืองล่ีเจียง 

§ ต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน 

§ ต้ังอยูระหวางท่ีราบสูง Qinghai-Tibet plateau และ Yunan Guizhou plateau ทําใหมีพื้นท่ีรอยละ 70 
เปนภูเขา และโอบลอมปองกันลมหนาวทําใหอากาศอบอุนอยูเสมอ ไมรอนหรือหนาวจัด   

§ เมืองต้ังอยูเหนือระดับนํ้าทะเล 2,400 เมตร 

§ มีความแตกตางทางภูมิประเทศ ต้ังแตท่ีราบทําเกษตรกรรม ภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุม ธารนํ้าแข็ง แม
นํ้า โตรกผา หุบเหว 

§ มีพื้นท่ี 20,600 ตารางกิโลเมตร กวาง 112 กิโลเมตร และยาว 151 กิโลเมตร 

§ มีประชากรประมาณลานกวาคน ประกอบดวยประชากรท่ีเปนชนเผามากกวา 10 ชนเผา ชนเผาท่ี
สําคัญ ไดแก Nazi, Yi, Lisu, Hah, Tibetan, Bai & Pumi 

§ ชนเผาท่ีใหญท่ีสุดคือชนเผา Nazi มีประชากรประมาณรอยละ 66.7ของประชากรท้ังหมด และยัง
คงมีวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาท่ีมีอายุยาวนานมากกวา 800 ป ซึ่งยังคงดําเนินชีวิตอยูใน
ปจจุบัน 

                                                        
1 พนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 6 กองสงเสริมแหลงทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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§ การสรางบานเมืองมีอายุยาวนานทําใหเมืองลี่เจียงเปนเมืองเกา มีสถาปตยกรรมอาคารบาน
เรือน มีการวางระบบทางเดินนํ้า การใชท่ีดิน การวางรูปแบบถนนในเมืองท่ีเปนเอกลักษณแตก
ตางจากเมืองอื่นๆ ในประเทศจีน 

§ ในป 1986 รัฐบาลจีนไดประกาศใหเมืองลี่เจียง เปนเมืองทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแหง
ชาติจีน 

§ ในป 1997 the World Cultural Heritage Commission of the UNESCO ไดประกาศใหเมืองลี่เจียง
เปนเมืองมรดกโลก 

§ ดวยความสําคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เปน เสนหดึงดูดใจใหนักทอง
เท่ียวจากในประเทศและท่ัวโลกเดินทางเขาไปเย่ียมเยือนเมืองลี่เจียง ในป 2005  มีนักทองเท่ียว
เดินทางเขาไปทองเท่ียวจํานวนประมาณ 4 ลานคน 

§ การเดินทางจากประเทศไทย โดยเคร่ืองบินจากกรุงเทพฯ-คุนหมิง ใชเวลา 2 ชม. และจากคุนหมิง 
-ลี่เจียง ใชเวลา 40 นาที รวม 2.40 ชม. 

 

ทรัพยากรทางการทองเที่ยว 

§ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 

1. ตัวเมืองเกาลี่เจียง (Lijiang) และเมืองเกาซูเหอ (Shouhe) ท่ียังคงรักษา อนุรักษ สภาพความ
เปนเมืองเกาท่ีมีอายุมายาวนานกวา 800 ป รวมถึงสภาพภูมิทัศนเมือง ไดแก  

Ø รูปแบบสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนของชนเผานาซี (Nazi)ท่ีหลากหลายแตมี
ความเปนเอกลักษณ  

Ø มีผังเมืองท่ีเปนเอกลักษณ การต้ังบานเรือน เสนทางเดินเทาเกาแก ถนนโบราณ จะ
อยูเปนแนวไปตามลําธารและภูเขา มีการแบงเขตเมืองเกา ซึ่งเปนสวนท่ีไดรับการ
ประกาศใหเปนมรดกโลกและเมืองใหม 
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ภาพท่ี 1 เมืองเกาลี่เจียง Lijiang 

 

 
ภาพท่ี 2 เมืองเกาและเมืองใหมในลี่เจียง Lijiang 

 

เมืองใหมในลี่เจียง 

เมืองเกาในลี่เจยีง 
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Ø มีสะพานขามลําธารจํานวนมากถึง 354 สะพาน และหลากหลายดวยรูปแบบและวสัดุ
ท่ีใช อาทิ สะพานไมหรือหินรูปทรงตรง ทรงโคง ทรงเหลี่ยม 

Ø มีระบบทางเดินนํ้าของลําธารท่ีผานในตัวเมืองเพื่อใชประโยชนอยางท่ัวถึง และมีการ
ใชนํ้าท่ีรักษาคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดลอม อาทิ บอนํ้าด่ืม บอนํ้าใชประเภทตางๆ ลาง
ผัก ลางจาน ซักผา 

Ø ชาวเมืองนาซียังคงใชชีวิตแบบเดิมอยูในเมือง ยังคงนิยมใสชุดพื้นเมืองและบางสวน
เปดรานอาหารจําหนายอาหารพื้นเมือง  

Ø บานเรือนในตัวเมืองเกาในบริเวณใจกลางเมือง ไดปรับเปลี่ยนจากท่ีอยูอาศัยเปนราน
อาหาร รานกาแฟ รานเหลา ผับ รานคา รานจําหนายของฝากของท่ีระลึก เกสทเฮาส 
โรงแรม หองนํ้า สําหรับบริการนักทองเท่ียว  

Ø ในยามค่ําคืน ในรานอาหารจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ 

Ø ชาวนาซีมีความเปนมิตร มีความย้ิมแยมแจมใสและตอนรับผูมาเย่ียมเยือน 

Ø เมืองเกาซูเหอ (Shouhe) และนอกตัวเมืองลี่เจียง (Lijiang) ประชาชนยังคงมีวิถีชีวิต
ชนบทด้ังเดิมทําการเกษตร 

 

 
ภาพท่ี 3 สะพานขามลําธารท่ีเปนไม 
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ภาพท่ี 4 การจัดสรรการใชประโยชนจากลําธาร ท่ีรักษาสภาพแวดลอม 

 
ภาพท่ี 5 โรงแรมในเมืองเกาลี่เจียง 
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ภาพท่ี 6 จากบานเรือนปรับเปลี่ยนเปนรานอาหารและรานสุรายามค่ําคืน 

 

 
ภาพท่ี 7 รานอาหารและเคร่ืองด่ืมกับการแสดงวัฒนธรรมชนเผา 
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ภาพท่ี 8 รานของท่ีระลึกวัฒนธรรมนาซีตองปาในเมืองเกาลี่เจียง 

 

 
ภาพท่ี 9 ชาวเมืองลี่เจียงในชุดประจําชนเผานาซ ี
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2. การแสดงดนตรีและการขับรองเพลงโบราณพื้นเมืองชนเผานาซีในเมืองเกา ท่ียังคงรักษาไว
มายาวนานและเปนเอกลักษณ 

3. พิพิธภัณฑวัฒนธรรมตองปา แสดงคัมภีรโบราณอักษรภาพ Dongba Culture ท่ีมีอายุมาก
กวา 800 ป เปนการสื่อความหมายของคําโดยใชภาพสัญลักษณ ซึ่งรวบรวมคํากวา 7 
ลานตัวอักษร มวนภาพกวา 5 พันชุด บันทึกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร ความเปนมา 
ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและประเพณีของชาวนาซี นับเปนความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท่ี
สืบทอดมายาวนาน ปจจุบันก็ยังคงใชอยู 

 

 
ภาพท่ี 10 การแสดงดนตรีและขับรองเพลงพื้นเมืองชนเผานาซ ี
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ภาพท่ี 11 มัคคุเทศกนําชมอักษรภาพตองปาของเผานาซีท่ีมีอายุมากกวา 800 ป 

 

§ ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

1. ทิวทัศนเมืองท่ีสวยงามดวยสภาพธรรมชาติ ภูเขาทุงหญา ภูเขาหิมะ ทุงเกษตรกรรม 
อากาศท่ีสะอาดบริสุทธิ ์ นํ้าในลําธารท่ีใสสะอาด ปราศจากมลภาวะ สามารถมองเห็นพื้นดิน
ใตนํ้า 

2. ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) มียอดเขาสูงท่ีสุดในมณฑลยูนนาน สูง 
5,596 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล มีธารนํ้าแข็ง ซึ่งอยูใกลเสนศูนยสูตรมากท่ีสุดในดินแดนข้ัว
โลกเหนือ นํ้าจากหิมะไหลเปนลําธารท่ีนํ้าใสสะอาดและเปนทะเลสาบรอบๆ เมืองเกา รัฐบาล
จีนไดพัฒนากระเชาไฟฟาน่ังข้ึนภูเขา 

3. สวนสาธารณะเมือง สระมังกรดํา (Black Dragon Pool Park) เปนแหลงตนนํ้าลําธารท่ีไหลไป
สูตัวเมืองเกาลี่เจียง สวนจัดไดสวยงามและมีอาคารเกาจัดแสดงวัฒนธรรมของจีน 
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ภาพท่ี 12 ภูเขาหิมะมังกรหยก 

 

 
ภาพท่ี 13 สวนสาธารณะเมือง สระมังกรดํา 
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4. โคงแรกของแมนํ้าแยงซีเกียงท่ีไหลมาจากทิเบต เลี้ยวจากทิศใตมุงสูทิศเหนือ ตีโคง 180 
องศา แลวไหลรวมกับแมนํ้าอกีสายหน่ึงกลายเปนแมนํ้าแยงซีเกยีงสายสําคัญยาวเปนอนัดับ 
3 ของโลก  

5. ชองแคบเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge) กระแสนํ้าท่ีใชเวลาหลายลานปกัดเซาะหนิชายฝง 
จนเกิดเปนหุบเหวลึกท่ีสุดในโลก บางชวงลึกถึง 3,900 เมตร เสียงนํ้ากระแทกหินดังโครม
คราม รัฐบาลจีนไดพัฒนาเสนทางเดินเพื่อลงไปชมความมหัศจรรยของธรรมชาติ 

 

ปจจัยสูความสําเร็จ 

1. ประเทศจีนมีกฎหมายรัฐธรรมนูญและมีกฎหมายทองถิ่นคุมครองแหลงท่ีมีภูมิทัศนสวย
งามและแหลงประวัติศาสตร 

2. พื้นท่ีท้ังหมดท่ีไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก (World Heritage) เปนทรัพยสินของรัฐ 
ภายใตการดูแลของสํานักงานโยธาธิการและปกปองสิ่งแวดลอม ต้ังในป 1979 และสํานัก
งานวัฒนธรรมนาซี ต้ังในป 1983 เพื่อบริหารจัดการแหลงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของเมือง มีหนาท่ีกํากับดูแลปกปองลักษณะของโครงสรางพื้นฐานตางๆ และทํางาน
ประสานงานรวมกับรัฐบาลระดับมณฑลและรัฐบาลกลาง 

3. รัฐไดจัดทําแผนคุมครองเมืองเกา (The Old Town Protection Plan) ในป 1988 ซึ่งไดดําเนิน
การ ดังน้ี 

Ø จัดแบงพื้นท่ีคุมครองเปน 3 สวน 

Ø ควบคุมการพัฒนาท้ังหมดและควบคุมความสูงและการพัฒนารูปรางหนาตาของ
เมือง ปรับสภาพภูมิทัศนเมือง 

Ø จัดทําทางระบายนํ้า การกําจัดของเสีย  

Ø กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว อาทิ หองนํ้า 

Ø ซอมแซมถนนหลัก ปรับสิ่งกอสรางท่ีไมเขากับความเปนเมืองเกา และกอสรางอาคาร
ใหมหลังไดรับผลกระทบแผนดินไหว 

4. จัดแบงเขตเมืองเพื่อจัดรูปแบบการพัฒนาเปนเขตเมืองเกาและเมืองใหม เขตเมืองเกาพัฒนา
โดยไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ มีการบูรณะและซอมแซมและสรางใหม โดยการใชวัสดุกอ
สรางและเทคนิคพื้นถิ่น ทําใหภูมิทัศนเมืองยังคงดูเปนแบบเกาด้ังเดิม ไมมีอาคาร สิ่งกอ
สรางแปลกปลอม 

5. เขตเมืองเกามีการพัฒนาท่ีประณีตในการออกแบบวัสดุตางๆ ใหมีความกลมกลืนกับเมือง
เกา อาทิ ปายสื่อความหมาย ถังขยะ การตกแตงเชิงศิลปะ การตกแตงบานดวยโคมจีน โตะ 
เกาอี้ท่ีใชในรานอาหาร ทําใหภูมิทัศเมืองมีความงดงามกลมกลืนกับเมืองเกา มีการจัดกิจ
กรรมบริการนักทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต เชน บริการข่ีมาชมเมืองเกา มัคคุเทศก
ตองใสชุดชนเผา 
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ภาพท่ี 14 ปายสื่อความหมาย 

 

 
ภาพท่ี 15 การตกแตงบรรยากาศบานพักอาศัยและรานคาในเมืองเกาลี่เจียง 
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ภาพท่ี 16 ถังขยะ 

 

 
ภาพท่ี 17 การใชวัสดุเกาอี้ไม สะพานไม กลมกลืนกับทองถิ่น 
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ภาพท่ี 18 บริการข่ีมาชมเมืองเกาซูเหอ 

 

 
ภาพท่ี 19 มัคคุเทศกในเมืองลี่เจียงตองใสชุดประจําเผา 
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6. แมวาเมืองใหมจะเปนอาคารสมัยใหม แตยังรักษาภูมิทัศนเมืองดวยรูปแบบสถาปตยกรรม
ของหลังคาและการตกแตงแบบเดิมไว ทําใหเมืองใหมมีความงดงามและกลมกลืนกับเมือง
เกา และรักษาภาพลักษณของเมืองเกาไวได 

7. กฎหมายคุมครองเมืองเกาและระบบการบริหารจัดการ แมในปจจุบันก็ยังคงไดรับการ
ศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

8. นอกเหนือจากรัฐใหความสําคัญในการพัฒนาเมืองเกาใหยังคงรูปแบบด้ังเดิมแลว วัฒน
ธรรม วิถีชีวิตของชาวเผานาซีท่ีมีแนวคิดการดํารงชีวิตท่ีเคารพธรรมชาติก็เปนสวนสําคัญ
ในการอนุรักษทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติไว 

 

   
ภาพท่ี 20 หมูบานจัดสรรในเมืองใหมท่ีผสมผสานสถาปตยกรรมแบบเดิม 

 

ผลกระทบจากการทองเที่ยว 

§ ผลกระทบเชิงบวก 

1. กอใหเกิดการคุมครองทรัพยากรเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชนเผา มีการซอมแซม 
ปรับปรุงใหอาคารบานเรือนโบราณใหคงอยูในสภาพเดิม 

2. การฟนฟูดนตรี เพลงพื้นเมืองและการเตนรําของชนเผานาซ ี

3. วัฒนธรรมชนเผาตางๆในเมืองลี่เจียง ไดรับการฟนฟูและอนุรักษ  

4. การพัฒนาปรับปรุงใหสิ่งแวดลอมดีข้ึน สภาพภูมิทัศนงดงามข้ึน เมืองนาอยูมากย่ิงข้ึน 

หมูบานจัดสรร 
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5. กอใหเกิดการสรางงาน อาชีพ นํามาซึ่งผลดีทางเศรษฐกิจใหแกเมือง อาทิ ปจจุบันมี
มัคคุเทศกจํานวน 4,000 คน 

6. กอใหเกิดสมาคม ชมรมของชนเผานาซ ีเพื่อปกปองคุมครองวิถีชีวิตและกิจกรรมของแตละ
กลุม ทําใหองคกรชุมชนแข็งแรง 

7. ทําใหมีการปรับระเบียบขอบังคับ ตัวบทกฎหมายใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
และอนุรักษเมืองเกา รวมถึงกิจกรรมตางๆ ใหตอบสนองกับการทองเท่ียวท่ีเติบโตข้ึน 

8. กอใหเกิดการพัฒนาการเรียนดานภาษาตางประเทศของประชาชนในเมืองลี่เจียง อาทิ ภาษา
อังกฤษ ญ่ีปุน เพื่อนํามาใชรองรับการทองเท่ียว 

9. กอใหเกิดความเขาใจ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวเมืองลี่เจียงและผูมาเย่ียมเยือน คนในทอง
ถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน 

 

§ ผลกระทบเชิงลบ 

1. คาครองชีพสูงข้ึน เน่ืองจากมีนักทองเท่ียวจํานวนมาก ราคาสินคา อาหารจําหนายนักทอง
เท่ียวมีราคาสูง ทําใหประชาชนในทองถิ่นไดรับผลกระทบตามไปดวย 

2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชน โดยเลียนแบบวัฒนธรรมของผูมาเยือน โดยเฉพาะ
อยางย่ิง วัฒนธรรมของชาวตางประเทศ เชน การแตงกาย การด่ืมสุรา  

3. อัตราการเกิดอาชญากรรมท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

4. ผูคนในเมืองเกามีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีความพึ่งพิงกิจกรรมและรายไดจากการทอง
เท่ียวสูง อาชีพด้ังเดิมหายไป 

5. ดวยความหนาแนนของนักทองเท่ียวในยานใจกลางเมือง (4 ลานคนตอป) ทําใหชาวนาซี
อพยพหนีออกจากบานพักอาศัย และใหคนนอกมาเชาอยูแทนเพื่อเปดเปนรานอาหารและ
เคร่ืองด่ืม รานสินคาท่ีระลึก ท่ีพัก หองนํ้า อยางไรก็ตาม รัฐมีกฎหมายคุมครองท่ีอยูอาศัย
ชาวนาซี จึงไมสามารถขายท่ีและบานเกาใหกับผูอื่นได 

6. นอกจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชนเผานาซีแลวน้ี ยังทําใหบริเวณดังกลาวเปนลักษณะ
เชิงพาณิชยมากกวาท่ีอยูอาศัยหรือวิถีชีวิตเดิม ทําใหขาดเสนหทางวัฒนธรรมลงไป นัก
ทองเท่ียวบางกลุมเรียกวา Theme park มากกวา Cultural heritage 

 

ขอเสนอแนะในการสงเสริมการทองเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรมในประเทศไทย 

§ ประเทศไทยยังไมใหความสําคัญกับการอนุรักษ คุมครองเมืองเกา เมืองโบราณท่ีมีเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมและวิถีชีวิตชุมชน จึงยังไมมีกฎหมายคุมครองท่ีชัดเจน และขาด
หนวยงานท่ีจะมาดําเนินการอยางจริงจัง ทําใหหมูบานเชิงวัฒนธรรมหลายแหงไดปรับเปลี่ยน
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เปนหมูบานรูปแบบสมัยใหม ซึ่งบางคร้ัง อาจจะไมสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทําใหวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูด้ังเดิมสูญหาย 

§ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนเสนหทางการทองเท่ียว ดังน้ันการอนุรักษวัฒนธรรม นอก
จากจะเปนการสรางความเปนชาติ ความภาคภูมิใจ ยังอาจนํามาซึ่งการทองเท่ียวเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูวัฒนธรรม จึงควรใหความสําคัญในระดับชาติ นาท่ีจะมีหนวยงานกลางและทองถิ่นท่ีดูแล
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมตางๆ 

§ เพื่อนํามาซึ่งการวางระบบกฎหมายคุมครอง การสนับสนุนจากภาครัฐในอันท่ีจะบํารุงรักษา คุม
ครองมรดกของชาติไว และยังอาจนํามาซึ่งการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

§ เมืองลี่เจียงนาจะเปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารจัดการเมืองเกา เมืองโบราณในประเทศไทยได 

§ การเรียนรูผลกระทบเชิงบวกและลบท่ีเกิดข้ึนในเมืองลี่เจียง จะชวยใหเกิดการวางแผนท่ีจะเพิ่มผล
กระทบเชิงบวกใหมากท่ีสุดและลดผลกระทบเชงิลบใหนอยท่ีสุด เพื่อใชการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมอื
ในการอนุรักษทรัพยากรทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมและพัฒนาคนและเศรษฐกิจของทอง
ถิ่น 

 

ขอขอบคุณ ในความรวมมือในอันที่จะอนุรักษมรดกของชาติไทยไวใหลูกหลาน
และผูเยี่ยมเยือนจากตางถ่ินไดชื่นชมในความเปนชนชาติไทย 
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