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สถานการณ์ท่องเที่ยว
• 

ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจต่อการเดินทางท่องเที่ยวของชาวเยอรมัน
การประชุมสัมมนา

สรุปสาระจากการเข้าร่วมประชุม PATA ณ เมือง คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
สรุปสาระจากการประชุม UNWTO Conference on Increasing Tourist Flows Between Asia and The 

Middle East (การทำความเข้าใจลักษณะตลาดของตะวันออกกลาง)
ตัวอย่างความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง

บทความด้านการท่องเที่ยว
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของชาวญี่ปุ่น และการเสนอขายประเทศไทย และแหล่งท่องเที่ยวคู่แข่งขันในตลาดญี่ปุ่น
มีอะไรใหม่ใน ITB
เกณฑ์สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การปรับตัวและการร่วมลดภาวะโลกร้อน ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามแนวคิด 7 Greens
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การตลาดของลีลาชีวิต ภาพลักษณ์ และรสนิยม
 คำถามที่ถูกเอ่ยขึ้นในการคุยเล่นกับเพื่อนยามกินกาแฟ  หลายคำถามน่าสนใจ และคุยได้สนุกปาก เช่น
Ÿ คำทางการตลาดที่คุ้นเคย เช่น the best / the most หรือ the coolest ยังขลังอยู่หรือไม่ 

เมื่อเปรียบกับกลุ่มคำพวก normal / ordinary หรือ local
Ÿ Lifestyle ที่ไป modified รูปแบบ หรือ pattern ทางการท่องเที่ยว เช่น การโหยหาอดีต (nostalgia) หรือ  

การท่องเที่ยวเนิบช้า (slow travel) มัน “ปลอม” หรือ “จริง” และ ไม่ว่ามันจะปลอม หรือ จริง 
มันเป็นสิ่งน่าชังหรือไม่

Ÿ การบริหารจัดการแบบเน้นความเคร่งครัด มีอำนาจสั่งการ ห้าวหาญ  ตัดสินใจเร็ว ใช้ไม่ได้แล้ว หรือไม่  
เมื่อเทียบกับการบริหารจัดการแบบเน้นความห่วงใย เข้าถึงง่าย หว่านล้อมเก่ง ยืดหยุ่นสูง และประสานงานเยี่ยม

Ÿ ในแนวคิดเรื่อง spa museum คือ การจัดสร้างบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ โดยการบรรจุกลิ่น เสียง สัมผัส 
ลงไปในพื้นที่ คำถามคือ ระหว่าง ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  กับ  การจัดบรรยากาศให้น่าเดินในพิพิธภัณฑ์ 
อย่างไหน สำคัญ และ มีอิทธิพลต่อการเสพย์มากกว่ากัน

Ÿ ความเหงา เป็น อุตสาหกรรม ไปแล้ว (รู้มั๊ย????)
Ÿ ในเกมออนไลน์ เช่น GTA ผู้เล่นจะได้แต้ม จากการฆ่าตำรวจและทุบตีโสเภณี และวงดนตรีที่ดังมากชื่อ murder,Inc 

จะร้องเพลงเกี่ยวกับการข่มขืนผู้หญิง และ ฆ่า ตำรวจ  การกล่อมเกลาผ่านสื่อเหล่านี้ 
จะสร้างให้เยาวชนในชาติมีพฤติกรรมอย่างไร  (ให้มองเลยไปถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยว ก็ได้)

เชื่อมั๊ยว่า การกินกาแฟ กับเค้ก จะกลมกล่อมพอดี  ก็ต่อเมื่อมีประเด็นคุยที่สนุก และต้องมาพร้อมกับคนคุยที่รู้ทัน  
ในบรรยากาศของร้านที่รื่นรมย์ นี่ไง ที่เรียกว่า การตลาดของลีลาชีวิต ภาพลักษณ์ และรสนิยม

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

บรรณาธิการ 

Yuvadee.nirattakun@tat.or.th

สารบัญ
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วิเคราะหสถานการณทองเที่ยวของนานาประเทศในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก1 

                                                                                                                             
โศรยา  หอมชื่น2 

 บริษัทยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทวิจัยและวิเคราะหขอมูลทาง
เศรษฐกิจท่ีมีสํานักงานใหญต้ังอยู ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ไดเผยแพรบทวิเคราะห
สถานการณทองเท่ียวของประเทศตาง ๆ ในชวงเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน มีนาคม 2008 โดยมี
ขอมูลท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

จับกระแส : ตลาดใหมสําหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

เมื่อตลาดนักทองเท่ียวท่ีมีการใชจายสูง เชน 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ตองลด
การใชจายในการเดินทาง หลายประเทศท่ีเปนแหลง
ทองเท่ียวก็ตองแสวงหาลูกคาจากประเทศใหมๆ ซึ่ง
ตลาดท่ีกําลังมีแนวโนมท่ีดี เชน จีนและบราซิล เปน
ทางเลือกท่ีนาสนใจ เน่ืองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
มีอุปทานเพียงพอท่ีจะรองรับอุปสงคและแหลง
ทองเท่ียวก็จะไดผลประโยชน 

ยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนชั่นแนล เชื่อวา แม
จะเกิดเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก แตก็มีแนวโนมท่ีสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสจะหากลุมเปาหมายนักทองเท่ียวจากจีนและบราซิลได เน่ืองจากประเทศเหลาน้ียังมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนบวก ซึ่งสงผลในเชิงบวกแกรายไดสวนบุคคล ซึ่งความปรารถนาท่ีจะ
เดินทางมักจะเปนความประสงคของผูบริโภคจํานวนมากในตลาดเกิดใหม 

การวิจัยลาสุดของยูโรมอนิเตอร เปดเผยวา นักทองเท่ียวขาออกของจีนมีจํานวน 41.8 ลาน
คนในป 2008 เพิ่มข้ึน 7.5 % จากปกอน ซึ่งลดลงคร่ึงหน่ึงจากอัตราการเติบโตท่ีผานมา เน่ืองจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ แตคาดวาการเติบโตจะฟนคืนมาถึงระดับท่ีเกิน 10% ภายในป 2010 และจะเติบโต
ตอเน่ืองจนถึงป 2013 จํานวนนักทองเท่ียวขาออกของจีนท่ีเพิ่มข้ึนและเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงกวา
ตลาดเดิมๆ เปนสิ่งท่ีดึงดูดประเทศท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ซึ่งไดมุงเปาหมายมายังตลาดน้ีอยางจริงจัง 

อยางไรก็ดี นักทองเท่ียวชาวจีนนอยกวา 0.2% เดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แมวา
นักทองเท่ียวชาวจีนจะนิยมการจับจายสินคามีแบรนดท่ีหรูหราเมื่อเดินทางทองเท่ียว (เปนสัดสวน 
28% ของคาใชจายในการเดินทางขาออก) ความชอบในการซื้อสินคาฟุมเฟอยเหมาะสมอยางย่ิงกับ
เทศกาลช็อปปงระดับโลก และตลาดการคาใหญของดูไบ สายการบินเอมิเรตสมีเท่ียวบินไปยังจีนแลว 
แตควรจะเพิ่มความถี่มากข้ึน และหากมีสายการบินเพิ่มเติมมามุงตลาดน้ี จะชวยกระตุนการเดินทาง

                                                

1 ขอมูลท่ีรวบรวมและแปลสรุปจากportal site ของยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนช่ันแนล 

2 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ของนักทองเท่ียวจากจีนได แอฟริกาใตสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากจีนเดินทางไปแลวถึง 
70,000 คน ดังน้ัน ดูไบสามารถจะเปนจุดแวะเพื่อทองเท่ียวเปนเวลา 2 - 4 วันในรายการนําเท่ียว 
แตการขาดแคลนท่ีพักราคาระดับกลาง ซึ่งนักทองเท่ียวจีนนิยมเมื่อเดินทางตางประเทศ อาจเปน
อุปสรรคในการพัฒนากลุมตลาดน้ี 

เชนเดียวกับบราซิลท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางออกจํานวน 5.6 ลานคนในป 2008 เพิ่มข้ึนถึง 
8.3% แตคาดวาการเติบโตจะชะลอลงอยูท่ีอัตรา 3-4 % ตอป ในชวง 5 ปขางหนา อยางไรก็ดี 
นับวายังมีศักยภาพสูง เน่ืองจากนักทองเท่ียวขาออกของบราซิลท่ีเดินทางระยะไกลเปนกลุมท่ีมี
รายไดระดับกลางถึงระดับสูง จึงมีแนวโนมท่ีจะใชจายในการเดินทางตอคร้ังมากข้ึน เชน ชาวบราซิล
ใชจายเฉลี่ยประมาณ 1,849 เหรียญสหรัฐตอทริป ในสหราชอาณาจักรเมื่อป 2008 ในขณะท่ี 
ประเทศท่ีมีการใชจายสูง เชน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ลดการเดินทางและการใช
จาย ดังน้ันบราซิลจึงเปนทางเลือกท่ีนาสนใจ ขณะน้ีสายการบินเอมิเรตส มีเท่ียวบินจากดูไบสูเซาเปา
โล และหากมีการเพิ่มความถี่ของเท่ียวบิน มีเสนทางบินเพิ่มข้ึน เพื่อใหครอบคลุมเมืองใหญๆ ก็จะ
กระตุนการเดินทางของนักทองเท่ียวไดอยางชัดเจน 

 

จับตาสถานการณรายประเทศ : ภาคการทองเที่ยวของตุรกีคาดวาจะคงความ
     ยืดหยุนในชวงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

 แมวาจะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก 
แตการทองเท่ียวของตุรกียังคงมีสถานการณดี 
โดยคาดวาจะมีนักทองเท่ียวขาเขาในป 2009 
เพิ่มข้ึนจากป 2008 แมวาการเติบโตตอปจะชาลง 
เมื่อเทียบกับป 2007-2008 ภาคการทองเท่ียว
ของตุรกี  จะ เสนอราคาท่ีแขง ขันได  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และยังมี
แรงหนุนจากคาเงินทองถิ่นท่ีออนคาลง 

 ตุรกีมีขอเสนอดานการทองเท่ียวท่ีให
ประสบการณหลากหลาย ท้ังการทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม จนถึงรีสอรทริมทะเล การทองเท่ียวเชิงสุขภาพก็มีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว ในป 2008 รายไดจากการทองเท่ียวของตุรกีคิดเปน 4% ของ GDP 
 การเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวตอปในป 2008 ของตุรกี มีการข้ึนลงอยูระหวาง 6.5% 
ถึง 20.0% ตลอดท้ังป แมวาทุกๆ เดือนจะมีนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนจากปกอน โดยในป 2008 มี
นักทองเท่ียวชาวตางชาติท้ังหมด 26,336,677 คน เทียบกับในป 2007 ท่ีมี 23,340,911 คน 
แสดงถึงความยืดหยุนตอสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
 อยางไรก็ดี จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติในเดือนมกราคม 2009 ลดลง 3.96% เทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน ทําใหเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวในปน้ี 
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นัยสําคัญ 

 วิกฤตการเงินโลกมีผลกระทบท่ีสําคัญตอการสงออกและการลงทุนของตางชาติในตุรก ีทําให
การทองเท่ียวกลายเปนสาขาสําคัญย่ิงข้ึนในการสรางรายได 
 ต้ังแตเดือนกันยายน 2008 คาเงินลีราของตุรกีออนคาลง เมื่อเทียบกับเงินยูโร ดอลลาร
สหรัฐ และปอนดของสหราชอาณาจักร ทําใหนักทองเท่ียวจากยุโรปเดินทางเขาตุรกีเพิ่มข้ึน จาก
ขอมูลของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวระบุวา ในป 2009 น้ีคาดวาจะมีนักทองเท่ียวจาก
สหราชอาณาจักรเดินทางมาเยือนตุรกีเพิ่มข้ึน 20% 

 อยางไรก็ดี คาเงินลีรายังแข็งคากวาเงินสกุลอื่นๆ 
ซึ่งรวมถึงรูเบ้ิลของรัสเซีย ซึ่งจะเปนเหตุใหนักทองเท่ียว
จากรัสเซียลดลง นอกจากน้ีการวิจารณของตุรกีตอการ
ปฏิบัติการของอิสราเอลในเมืองกาซา เมื่อเดือนธันวาคม 
2008 ถึง มกราคม 2009 นําไปสูความตึงเครียดทาง
การเมืองระหวางตุรกีและอิสราเอล ซึ่งอาจสงผลลบตอ
การทองเท่ียวจากอิสราเอลซึ่งมีนักทองเท่ียวเดินทางเขา
ตุรกีปละประมาณ 500,000 คน 
 ภาคการทองเท่ียวของตุรกีมีการจางงานโดยตรง
ถึง 1,659,000 คน ในป 2008 แหลงขาวในตุรกีระบุวา
จากการศึกษาเมื่อป 2007 การทองเท่ียวยังมีการจาง

งานทางออมประมาณ 2.5 ลานคน ในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง ดังน้ัน การชะลอตัวในภาคการ
ทองเท่ียวจะสงผลทางลบตอการจางงานและรายไดผูบริโภค 
 ในป 2009 คาดวารายไดจากการทองเท่ียวจะเพิ่มข้ึน ราคาท่ีแขงขันไดและคาเงินท่ีออนลง 
จะดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีแสวงหาสถานท่ีทองเท่ียววันหยุด ท่ีมีราคาสมเหตุสมผลในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจโลก 
 
คาดการณ 

 แมวาจะไม ได รับผลกระทบจากวิกฤต
การเงินโลกโดยตรง แต เศรษฐกิจของตุรกีก็
ประสบกับความทาทายท่ีนาวิตก เชน การสงออก
ลดลง และการลงทุนจากตางประเทศตํ่าลง คาด
วาในป 2009 จะมีการเติบโตของ GDP จริง 
0.5% เทียบกับ 2.5% ในป 2008 ความเสี่ยง
ยังคงมีอยู ขณะท่ีเศรษฐกิจอาจหดตัว 
 จํานวนนักทองเท่ียวขาเขาของตุรกีในป 
2009 คาดวาจะสูงกวาป 2008 แตในอัตราท่ีชา
ลง โดยสมาคมตัวแทนบริษัทนําเท่ียวของตุรก ี
คาดวาจะมีนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน 5-7% ในป 
2009 เทียบกับป 2008 ท่ีเพิ่มข้ึน 12.8%  
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 ตุรกีหาทางท่ีจะขยายภาคการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (medical tourism sector) ซึ่งเชื่อวาจะมี
ทิศทางท่ีดี เน่ืองจากอยูใกลยุโรป ซึ่งมีประชากรสูงอายุอยูมาก และราคาท่ีคอนขางตํ่า กระทรวง
วัฒนธรรมและการทองเท่ียววางแผนท่ีจะใชงบประมาณ 68 ลานเหรียญสหรัฐ ในการสงเสริมการ
ทองเท่ียว โดยผานการโฆษณาท่ัวโลก 

  

จับกระแส: แคริบเบียนเดือดรอนจากการทองเทีย่วซบเซา 

กลุมประเทศในแคริบเบียนกําลังเดือดรอนอยางหนักจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก ซึ่ง
สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลง ท้ังน้ีการทองเท่ียวเปนสัดสวนท่ีสําคัญของ GDP สําหรับหมูเกาะ
ในแคริบเบียนสวนใหญ และการทองเท่ียวท่ีซบเซาจะมีผลตอการจางงาน และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสถานการณน้ีจะตอเน่ืองไปถึงป 2010 เน่ืองจากตลาดนักทองเท่ียวหลักของ
แคริบเบียนคือ สหรัฐอเมริกา และยุโรปยังคงประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและการเติบโตชา 

ในป 2008 รายไดจากการทองเท่ียวของบาฮามาสคิดเปน 30.7% ของ GDP เซนตวินเซนต
และ กรานาดีน เปน 21.5% สวนเซนตลูเซียคิดเปน 33.9% ของ GDP  

นักทองเท่ียวขาเขาชะลอตัวในป 2008 ชวงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกโดยในประเทศ        
แองกิลลา นักทองเท่ียวลดลง 10.8% สวนเซนตวินเซนตและกรานาดีนลดลง 9.5% และกิอานา
ลดลง 25.8% 
 
นัยสําคัญ 

- จ า ไ ม ก า  เ กิ ด ก า ร ห ด ตั ว ข อ ง เ ศ ร ษ ฐกิ จ              
–0.3% ในไตรมาสท่ี 1-3 ของป 2008 
เน่ืองจากนักทองเท่ียวลดลง ประกอบกับมีความ
ไมสงบ เน่ืองจากอัตราการเกิดอาชญากรรมสูง 
ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง 

- ตรินิแดดและโตเบโก คาดวาจะมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 2.8% ในป 2008 ลดลงจาก 5.5% 
ในป 2007 เน่ืองจากการทองเท่ียวลดลง รวมท้ัง
ราคาของพลังงานท่ัวโลกลดลง ท้ังน้ีประเทศท่ี
เปนเกาะในทะเลแคริบเบียนสงออกกาซเปนสินคา
หลัก 

- คิวบา รัฐบาลระบุในป 2008 มีการเติบโตของ 
GDP รวม 4.3% แมวานักวิเคราะหอิสระประเมิน
วามีการเติบโตประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับการ

เติบโตถึง 7.5% ในป 2007 ซึ่งในป 2008 ท่ีผานมา คิวบาตองประสบกับพายุเฮอริเคน
อยางรุนแรง 

- ปริมาณการทองเท่ียวท่ีลดลงมีผลตอการจางงาน โดยในเดือนกุมภาพันธป 2009 กลุม
วิเคราะหแรงงานชาวตรินิแดด ประเมินวามีคนวางงานเพิ่มข้ึนถึง 8.5% จาก 4.2% ใน
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เดือนกรกฎาคมป 2008 แรงงานราว 2,000 คนในสาขากอสรางตองตกงาน ซึ่งเปน
สาขาท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยางใกลชิด 

- คณะกรรมการสงเสริมการทองเท่ียวของจาไมกาและบารเบโดสไดเพิ่มการรณรงคดาน
การตลาดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพื่อเปดตัวแพ็คเกจกระตุนการทองเท่ียว ซึ่งการ
ดําเนินการน้ีไดรับการสนับสนุนเงินจากบริษัทเอกชน 

- สายการบินทองถิ่น เชน Liat และ Air Jamaica ลดราคาบัตรโดยสาร แมวาจะสามารถทํา
ไดอยางจํากัด เน่ืองจากภาวะทางการเงินท่ีบีบคั้น 

- อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของแอนติกัว ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนการรณรงคดาน
การตลาดหลังจากเกิดคดีฆาตกรรมท่ีโดงดังเมื่อป 2008 และเร่ืองอื้อฉาวทางการเงินใน
ป 2009 ซึ่งสรางความเสียหายตอภาพลักษณ 

 
- ตรินิแดดก็ไดรับความเดือดรอนจากราคากาซตกตํ่า และบริษัท CL Financial Ltd. ซึ่งมี

ฐานอยูในตรินิแดดใกลจะลมละลายในเดือนมกราคม ป 2009 ซึ่งทําใหรัฐบาลตองเขา
ควบคุมทรัพยสินของกลุมบริษัท รวมท้ังตองรับภาระทางการเงิน และลดศักยภาพใน
การสรางแพ็คเกจกระตุนเศรษฐกิจ 

- การเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีกําลังชะลอตัวจะลดศักยภาพในการสงเงิน (Remittance) 
ของแคริบเบียน ธนาคาร Inter-American Development ประเมินวาการสงเงินของ
แคริบเบียนจะเติบโตเพียง 1.5% ตอป ในป 2008 ซึ่งการสงเงิน (Remittance) น้ีสําคัญ
มากในบางประเทศ เชน เมื่อป 2007 การสงเงินมีสัดสวนรวมท้ังสิ้นถึง 9.3%ของ GDP 
ในประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน และ 23.5% ในกิอานา 

- แคริบเบียนจะเดือดรอนจากการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา
และยุโรป ซึ่งเปนตลาดนักทองเท่ียวหลัก โดยในป 2008 มีนักทองเท่ียวจาก
สหรัฐอเมริกาเดินทางเขาบาฮามาสเปนสัดสวนสูงถึง 84.3%  

- แมวาหมูเกาะในแคริบเบียนสวนใหญจะเดือดรอนจากเศรษฐกิจชะลอตัว แตประเทศท่ีจะ
ไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด คือ ไฮติ ซึ่งมีอุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอันดับรอง และ
เปอรโตริโก ซึ่งเปนเหมือนเขตพื้นท่ีของสหรัฐอเมริกาอาจดึงดูดนักทองเท่ียวจาก
สหรัฐอเมริกาท่ีไมสามารถไปทองเท่ียวยังเกาะอื่น ๆ ในแคริบเบียนได นอกจากน้ี
นักทองเท่ียวระดับบนท่ีเดินทางไปยังแคริบเบียนจะไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ในเร่ืองของการใชจายผูบริโภค 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 6 

คาดการณ 

 การเติบโตท่ีชะลอตัวในตลาดหลักของแคริบเบียน ไดแก ยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา จะ
ถวงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียวขาเขาในป 2009 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถูก
พยากรณวาจะหดตัวลง -1.6% ในป 2009 จาก 1.1% ในป 2008 โดยจะมีการเติบโต 1.6% ในป 
2010 
 

#################### 
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ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจตอการเดินทางทองเที่ยวของชาวเยอรมัน 
 
                                                                             สิรินาถ นุชัยเหล็ก1 
 

 จากปญหาวิกฤตการเงินทําใหชาวเยอรมันหันมาเนนทางดานความคุมคาของการทองเท่ียว
ในประเทศมากข้ึน ในป 2551 มีการขยายตัวของการทองเท่ียวภายในประเทศเพิ่มข้ึน รอยละ6 
ในขณะท่ีการเดินทางออกนอกประเทศของชาวเยอรมันไมมีการขยายตัว ขอมูลผลกระทบวิกฤต
เศรษฐกิจตอการเดินทางทองเท่ียวของชาวเยอรมันท่ีจะนําเสนอตอไปน้ีมาจากการสัมมนาในงาน 
International Toursimus Borse (ITB) ซึ่งเปนการสงเสริมการขายทางการทองเท่ียวท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด 
โดยคร้ังน้ีเปนปท่ี 43 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 11-15 มีนาคม 2552 ณ ศูนยการประชุมกรุงเบอรลิน 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มีบริษัทท่ีเขารวมแสดงนิทรรศการจํานวน 11,098 บริษัทจาก 187 
ประเทศ มีหองแสดงนิทรรศการ 26 หอง และมีรัฐมนตรีการทองเท่ียวเขารวมงานมากกวา 120 
ทาน 
 

å  วิกฤตเศรษฐกิจสรางความกังวลใจ  แตแผนการเดินทางทองเที่ยวยังมี
บทบาทสําคัญในป 2552 

 
จากการสํารวจ ของ  Reise Analysis (RA) ไดนําเสนอผลการสํารวจพฤติกรรมการทองเท่ียวของชาว       
เยอรมนั ในป 2552 พบวา 

• สวนใหญการเดินทางทองเท่ียวในชวงวันหยุด โดยเฉลี่ยอยูท่ีจํานวน  5 วัน  สําหรับการ
ทองเท่ียวในระยะสั้นอยูท่ี จํานวน 2-4  วัน 

                                                
1 หัวหนางานวิเคราะหตลาดตางประเทศ  กองกลยุทธการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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• ชาวเยอรมัน สัดสวนรอยละ 64  คาดวาวิกฤตเศรษฐกิจทําใหเศรษฐกิจของประเทศเลวราย
ลง ประมาณรอยละ 30  แตปรับตัวดีข้ึนกวาป  2551 และเชื่อวาระบบเศรษฐกิจท่ีเสือ่มถอย
ลง สงผลใหการวางแผนสรุปการเดินทางทองเท่ียวตองถูกเลื่อนออกไป  แตในมุมกลับกัน
นักทองเท่ียวเยอรมันอาจหวนกลับมาทองเท่ียวเพื่อชดเชยการเดินทางจากท่ีสูญหายไปก็ได 

• ชาวเยอรมัน สัดสวนรอยละ 75  มีความกังวลตอวิกฤตเศรษฐกิจ แตมีเพียงรอยละ 15 
เทาน้ันท่ีคิดวาจะสงผลกระทบตอการวางแผนการเดินทางทองเท่ียว ในป 2552  ซึ่งนาจะ
เปนการแสดงทิศทางท่ียังดีของการทองเท่ียวของชาวเยอรมัน  

• ประชาชนจํากัดการใชจายในชวงของการทองเท่ียววันหยุด ซึ่งไมไดมาจากเหตุผลความวิตก
กังวลในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามากจนเกินไป แตก็ไมสามารถชี้แจงไดชัดเจน เน่ืองจากชาว
เยอรมันยังเห็นการทองเท่ียวเปนสวนสําคัญในชีวิต 

• ในปจจุบันการทองเท่ียวของชาว
เยอรมันกลุมท่ีมีอายุ 14 ปข้ึนไป 
มีความตองการเดินทางทองเท่ียว
ในชวงวันหยุดอยางนอย 1 คร้ัง
ตอป  ใ ช ร ะ ยะ เวลาทอ ง เ ท่ียว 
ประมาณ 5 วัน หรือมากกวา    
5 วัน มีจํานวนเพิ่มข้ึนมากเมื่อ
เทียบกับหลายปท่ีผานมา จาก
จํานวน  49 .4  ลานทริป  เปน  
จํานวน  64.9 ลานทริป 

• โดยสวนใหญชาวเยอรมนัจะเดินทางทองเท่ียวในชวงวันหยุด จํานวน 1 คร้ังตอป สวนกลุมท่ี
เดินทางมากกวา 2  คร้ังตอป คือ กลุมท่ีชอบเดินทางทองเท่ียว  ซึ่งปญหาเศรษฐกิจอาจ
กระทบตอนักทองเท่ียวในกลุมหลัง 

• แหลงทองเท่ียวยอดนิยมในชวงวันหยุดของชาวเยอรมัน  ในป 2551  พบวา สัดสวนกวา
รอยละ 30 จะเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศเยอรมนี  สวนท่ีเหลือในสัดสวนประมาณหน่ึง
ในสาม เปนการเดินทางทองเท่ียวในแถบเมดิเตอรเรเนียน และสวนท่ีเหลือเปนการทองเท่ียว
ในแหลงอื่นกระจายไปท่ัวโลก  

• พฤติกรรมการทองเท่ียวเปลี่ยนแปลงไปสูการทองเท่ียวในแหลงใหม ๆ  นิยมสินคาราคาถูก  
มีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และทองเท่ียวดวยสายการบินตนทุนตํ่า โดยมีปจจัยท่ี
เปนอุปสรรค คือ ความไมแนนอนทางการเมือง  ปญหาโรคระบาด และความผันผวนของ
สภาพอากาศ โดยประเทศในกลุมเมดิเตอรเรเนียนท่ีมีการพัฒนาไดดีสามารถเพิ่มสวนแบง
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การตลาดไดอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับสวนแบงการตลาดเมื่อป 2548 อาทิ ตุรกี      
และอัฟริกาเหนือ  

• ลักษณะการเดินทางโดยท่ัวไปหากเปรียบเทียบกับเมื่อ 10 ปท่ีผานมา การเดินทางทองเท่ียว
ในชวงวันหยุดสวนใหญเปนการเดินทางโดยรถยนต โดยเฉพาะการทองเท่ียวภายในประเทศ 
แตการเดินทางโดยเคร่ืองบินก็ยังสามารถขยายตัวเพิ่มข้ึนได จากการเชื่อมโยงระหวางชอง
ทางการเดินทาง และการเติบโตของสายการบินตนทุนตํ่า   

• ดานท่ีพักแรม โรงแรมยังคงถือสวนแบงตลาด
รอยละ 50  และคอนขางไม เปลี่ยนแปลง 
ในขณะท่ี B&B ,หองพักสวนตัว และแคมปง มี
สวนแบงตลาดเพิ่มข้ึน  นักทองเท่ียวตองการ
ทองเท่ียวในแหลงและสินคาท่ีตนชื่นชอบเปน
หลักมากกวาการ  เลือกเขาพักโรงแรมท่ีตน
ชื่นชอบ ซึ่งขณะน้ีแนวโนมความตองการเขา
พักในโรงแรมท่ีทันสมัยมีมากกวาท่ีพักแบบ
เกสตเฮาส  

• การเดินทางทองเท่ียวและการใชจายของชาว
เยอรมันเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับป 
2541  จากจํานวนวันพักเฉลี่ย 13.9 วัน เหลือเพียง 12.5 วัน  ในป 2551  มีคาใชจาย  
53 ยูโร/คน/วัน เปน 63 ยูโร/คน/วัน  มีอัตราการเติบโตรอยละ 26  ในชวง 10 ปท่ีผานมา   

• อัตราการสํารองท่ีพักแบบสวนตัวผานระบบอินเตอรเน็ทมีสัดสวนเพิ่มข้ึน  สวนการสํารอง
ผานบริษัทนําเท่ียวมีการขยายตัวลดลง แตอยางไรก็ตาม สัดสวนกวารอยละ 57  ของการ

สํารองท่ีพักแรมก็ยังผานประเภทของธุรกิจทองเท่ียว เชน 
บริษัทนําเท่ียว บริษัทจัดการทัวร และอินเตอรเน็ตจัดการ
ดานทองเท่ียว  

• ผลการสํารวจคาใชจายการทองเท่ียวในชวงวันหยุดของชาว
เยอรมัน ในป 2552 พบวา สัดสวน รอยละ 58 วาง

แผนการใชจายเงินเทากับป 2551,  สัดสวนรอยละ 9 วางแผนใชจายเงินมากกวา  ป 2551,  
สัดสวนรอยละ  11  วางแผนการใชจายเงินนอยกวา ป 2551 และสัดสวนรอยละ 22  ยังไม
สามารถตัดสินใจ  โดยมีสัดสวนรอยละ 33 คิดวามีความเปนไปไดท่ีจะลดคาใชจายในการ
เดินทางทองเท่ียวชวงวันหยุด  

• ทายสุด ชาวเยอรมันยังเปนกลุมนักทองเท่ียวขนาดใหญท่ีออกเดินทางทองเท่ียวในชวง
วันหยุด ซึ่งไมนาจะเปลี่ยนอันดับการครองตําแหนงในเวทีโลก 
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ç Record Numbers Now Staying  Home 
 
     ขอมูลจาก The German Federal Statistic Office  

• ในป 2551 พบวา จํานวนคืนพักชาวเยอรมันทองเท่ียวภายในประเทศ  313.04 ลานคืน มี
การเติบโตเพิ่มข้ึน รอยละ 1.9  ซึ่งหมายความวาชาวเยอรมัน มีการเติบโตการทองเท่ียว
ภายในประเทศโดยเฉพาะการเดินทางท่ีใชวันพํานักยาวนาน (จํานวน 4 วัน หรือมากกวา) 
ในขณะท่ีการเดินทางท่ีมีวันพํานักสั้น ๆ มีการเติบโตลดลงสงผลใหรายไดจากการเดินทาง
ทองเท่ียวภายในประเทศเติบโตรอยละ 7 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา   

• The Petra Hedorfer, Chief Executive Officer of the German Tourist Board (GNTB) กลาววา 
การทองเท่ียวของเยอรมนี ในป 2552 จะเนนการทองเท่ียวภายในประเทศเหมือนเชน ป 
2551 

 

é  Outlook for Inbound German Travel 2009 
 

• ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจจะสงผลตอนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศเดินทางเขาประเทศเยอรมนีลดลง  
แมวาในป 2551 ตลาดนักทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ 
เนเธอรแลนด เดนมารก และโปแลนด ยังเติบโต
อยางแข็งแกรง แตตลาดสหรัฐฯ อังกฤษ และสเปน 
มีแนวโนมลดลงต้ังแตชวงคร่ึงหลังของป 2551  
แตเน่ืองดวยประเทศเยอรมนีเปนประเทศท่ีมีความ
หลากหลาย และมีจุดเดนในดาน Value for Money 
หากเปรียบเทียบกับนานาประเทศในยุโรป ประเทศ
เยอรมนีนาจะไดรับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจตํ่าสุดหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาคยุโรป 

• ในภาวะท่ีอุปสงคกําลังตกตํ่า ประเทศเยอรมนีหันมาเติมเต็มเศรษฐกิจดวยภาคการทองเท่ียว 
ท้ังจากกลุมท่ีตองการทองเท่ียวในชวงวันหยุด  การทองเท่ียวออกนอกเมือง และการ
ทองเท่ียวตามประเพณีนิยม โดยคาดวาในป 2552 การทองเท่ียวภายในประเทศ จะเติบโต
รอยละ 2.5  และปญหาเศรษฐกิจยังคงมีตอเน่ือง ในป 2553    

• คาดการณนักทองเท่ียวระหวางประเทศเดินทางเขาประเทศเยอรมนี ในป 2552  กลุมตลาด
ยุโรปตะวันออกจะมีการเติบโตเปนแบบคงท่ี อาทิ โปแลนด และสาธารณรัฐเช็ก  สวนกลุม
ตลาดยุโรปตะวนัตก เติบโตลดลงรอยละ 2   สงผลใหรายไดจากการทองเท่ียวของประเทศ
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เยอรมนี ลดลงรอยละ 20   และสําหรับนักทองเท่ียวสหรัฐอเมริกาท่ีมีจํานวนการเดินทาง
ล ด ล ง จ ะ ถู ก ท ด แ ท น ด ว ย จํ า น ว น
นักทองเท่ียวจากประเทศจีน และอินเดีย   

• คาดการณแนวโนมการเดินทางระหวาง
ประเทศท่ัวโลก ของ UNWTO ป 2552  มี
อัตราการขยายตัวติดลบ รอยละ 2  โดย
ภาคพื้ น ยุ โรปลดลงรอยละ  -3    แต
สําหรับประเทศเยอรมนีนาจะมีอัตราการ
เติบโตดานรายไดจากการทองเท่ียว ลดลง
รอยละ -1  สวนอัตราการพักคางคืน มี
อัตราการขยายตัวลดลง รอยละ -2  

 

è Financial Crisis Leads to Focus on Germany as “Value for Money” 
 
จากผลการรายงาน ของ The German National Tourist Board (GNTB) at the international travel fairs 

• ประเทศเยอรมนี ไดรับการลงคะแนนสูงทางดาน Value for Money ของการเปน Holiday 
Destination  

• ใหความสําคัญทางดานราคาเปนหลัก  ในป 2552   GNTB  จึงไดสรางความชัดเจนใหกับ
ประเทศเยอรมนีดวยการสรางจุดแข็งทางดานความคุมคา เปนแคมเปญการสงเสริมตลาดใช
กันท่ัวโลก  ภายใตสโลแกน High quality at the sensible prices “Destination Germany  Spend 
Less” กลุมเปาหมาย คือ ประเทศเพื่อนบาน เชน สวิตเซอรแลนด ออสเตรีย อิตาลี และ
ฝร่ังเศส  ดวยงบประมาณดานการตลาดหลายลานยูโร ทําใหประเทศเยอรมนีกลายเปน
คูแขงท่ีนากลัวดวยการสรางความชัดเจนของแคมเปญ และการเดินทางท่ีสามารถเขาถึงได
โดยสะดวกจึงจะทําใหประเทศเยอรมนีกลายเปนหน่ึงในภูมิภาคยุโรป. 

 

#################### 
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สรุปสาระจากการเขารวมประชุม PATA ณ เมือง คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

                                                                         นงลักษณ  อยูเย็นดี1 
 

การประชุม  The PATA Tourism Strategy Forum ระหวางวันท่ี 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 
2551 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  เปนการประชุมท่ีมุงเนนการอภิปรายและการ
นําเสนอตัวอยางท่ีดีท่ีสุดในการวิจัยและการประยุกตใชเพื่อการพัฒนา และปฎิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ
ทางการตลาด มีการนําเสนอและอภิปรายใน 5 หัวขอดังตอไปน้ีคือ 
  Workshop 1: Macro trends likely to impact travel and tourism  

Workshop 2: Using research in marketing planning and execution  
Workshop 3: Using technology as an enabler for innovative research  
Workshop 4: Using research to formulate business strategy  
Workshop 5: Making the business case: How research can strengthen partnerships  

 
ท้ังน้ีผลการนําเสนอและอภิปรายในแตละหัวขอสามารถสรุปประเด็นไดดังน้ี 

1. Macro trends likely to impact travel and tourism  
หัวขอ Where do you want to be ? 

ผูนําเสนอคือ Dr Ian Yeoman  ซึ่งไดชี้ใหเห็นวา
หากมีขอมูลท่ีจะทําใหสามารถคาดการณ หรือทราบ
ทิศทางและสถานการณของโลก รวมท้ังแนวโนม
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในอนาคตได จะทําให
สามารถกําหนดแผนการหรือกลยุทธทางการตลาด
ใหสอดคลองกับ  Trend   ท้ังน้ีแผนการทํางานควร
กําหนดเปน Scenario Planning  (ซึ่งคือการกําหนด 
Positioning ในหลาย ๆ รูปแบบ)   และอาจมีหลาย 
Scenario และมี Key Point ตางกันในแตละ Scenario  
ท้ังน้ีไดยกตัวอยางของ สก็อตแลนด ท่ีกําหนด 
Scenario หรือ  Positioning ให เ ปน  Short Break 
Destination  เน่ืองมาจากความไดเปรียบในเร่ืองระยะทาง   

ท้ังน้ีหัวใจหรือสิ่งสําคัญในการดําเนินการดังกลาวคือ ตองรูวา Trend ท้ังในปจจุบัน
และในอนาคตใหไดวาเปนอยางไร ตองคาดหวังพฤติกรรมการทองเท่ียว มองภาพในอนาคต 
เปนการวางแผนระยะยาว โดยมองสถานการณในอนาคตขางหนาจะเปนอยางไร และการ
ทองเท่ียวจะตองทําอยางไรถึงจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน สรุป คือการทําแผน

                                                        
1 หัวหนางานกลยุทธตลาดตางประเทศ กองกลยุทธการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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หรือกลยุทธในลักษณะของเร่ืองราวท่ีคาดการณท่ีจะเกิดข้ึนในแตละเหตุการณ อาทิ ถา
นํ้ามันหมดโลกจะทําอยางไร ถา...จะทําอยางไร และอะไรคือ Key Point  หลักของในแตละ 
Scenerio  

2. Using research in marketing planning and execution  
หัวขอ  Deep Dive into Path to Purchase Yields Breakthrough Marketing Strategies. 

ผูนําเสนอคือ Mr.David Thexton  
โดยไดกลาวถึงการใชผลของศึกษาท่ีได
จากการทําวิ จัย และนําไปสูการทํา
ตลาดหรือแกไขจุดบกพรอง  ท้ังน้ีได
ยกตัวอยางของประเทศแคนาดา  ซึ่งได
ทําการวิจัยนักทองเท่ียวในตลาดหลัก 
9 ประเทศ โดยพบวานักทองเท่ียว
เหล า น้ี มีคว าม ไฝฝ น ท่ี จะ เ ดินทาง
ทองเท่ียวในประเทศแคนาดาถึงรอยละ 
93 แต เ ดินทางจริงเพียงรอยละ 1 
ดังน้ันเขาจึงไดไปศึกษาถึงกระบวนการ
ในการตัดสินใจซื้อ (Path to Purchase) 
ของผูบริโภคเหลาน้ี ซึ่งมี ท้ังหมด 7 
ข้ันตอน คือ 
1. Aware  ข้ันการรับรูเกี่ยวกับแหลง
ทองเท่ียวน้ัน  (จํานวนรอยละ 100) 
2. On Dream List  ข้ันท่ีแหลงทองเท่ียวอยูในใจ และคิดวาจะเดินทางไปในสักวันหน่ึง                        
(จํานวนรอยละ 93)  
3. On Seriously Consider List   ข้ันท่ีคิดวาจะตองเดินทางไปแหลงทองเท่ียวน้ันภายใน 2 ป 
(จํานวนรอยละ 43) 
4. Creating a Vation Movie ข้ันการหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหมีขอมูลวาไปแลวจะได
อะไร  เปนข้ันการสรางภาพแหลงทองเท่ียวน้ันในหัว (จํานวนรอยละ 16) 
5. Detailed Itinerary Planning   ข้ันวางแผนการเดินทาง เพื่อกําหนดรายละเอียดตาราง
กําหนดการในการเดินทาง (จํานวนรอยละ 4) 
6.Finalizing Flight/Land  Arrangements  ข้ันตอนเกี่ยวกับการจัดการการเดินทางไมวาจะเปน
ทางรถหรือเคร่ืองบิน (จํานวนรอยละ 1) 
7.Purchase  ข้ันการซื้อสินคา การจองท่ีพัก ฯลฯ (จํานวนรอยละ 1) 

ท้ังน้ีจะเห็นวาจํานวนรอยละของผูจะเดินทางลดลงตามลําดับในแตละข้ัน และคนสวน
ใหญมักจะไปติดท่ีข้ันตอนท่ี 2  และผานไปถึงข้ันตอนสุดทายเพียงรอยละ 1 เทาน้ัน  ซึ่งจาก
ผลการวิจัยสรุปวาท่ีเปนเชนน้ีเพราะผูบริโภคไมไดถูกเรงหรือถูกกระตุนใหเดินทาง โดยกลาว
วาแมประเทศแคนาดาจะอยูใน Dream List ท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังวาจะไปในสักวันหน่ึงและ
เปน Icon ของแหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ แตเน่ืองจากกลุมผูบริโภคไมไดถูกเรงหรือ
ถูกทําใหมีความรูสึกวาจะตองเดินทางไปทันที ดังน้ันวิธีการคือกระตุน เพื่อสรางความรูสึก
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และเราใหเกิดความรูสึกวา It ’s time to go  ในข้ันตอนท่ีสาม ซึ่งควรใชวิธีการท่ีเปนลักษณะ 
Non Commercial อาทิ การสื่อสารภาพลักษณผานทางชองทองเท่ียว ผานรายการ Cooking 
Show ภาพยนตรท่ีอยูในความนิยม Celebrity Travel หรือ Television Show  จะไดผลดีกวา  
จากน้ันในข้ันตอนท่ีสี่เพิ่มความเขมขนดวยการใชวิธีการโฆษณาท่ีเขมแข็งเพื่อผลักดันไปสูการ
สรางภาพการทองเท่ียวในใจ กลยุทธทางการตลาดท่ีใชคือ การให Special Package เปนตน  
และข้ันตอนท่ี 5 เปนข้ันการใหขอมูลเกี่ยวกับการเดินทาง อาจท้ังทาง Internet  จากเอกสาร
ขอมูลขาวสารอื่น ๆ ขอมูลท่ีให เชน ตารางแนะนําการเดินทาง Programme การเดินทาง   
เปนตน   
                                                                   

3. Using technology as an enabler for innovative research 
หัวขอ   Technology as an Enabler for Innovative Research  

 
 
เทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการชวยเก็บขอมูลและแปลงผลนําไปสูการกําหนดกลยุทธ

ทางการตลาดและวิธีการทําตลาด  โดยไดยกตัวอยางของประเทศบาฮามาสในการใช
เทคโนโลยีในการเก็บขอมูลทางคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางเขาประเทศท่ี
เก็บจากบัตร ตม. ทําใหสามารถประมวลผลและนําไปสูการทํา Target  Marketing ได ซึ่งจาก
ขอมูลดังกลาว พบวาตัวเลข นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาซ้ํา (Repeater) ของบาฮามาสเพิ่มข้ึน
มากจากการนําขอมูลนักทองเท่ียวท่ีบันทึกไวในการเดินทางเขาประเทศไปทําในเร่ืองของ 
Customise Service  
หัวขอ   Applying Tourism Research –Moving From Research to Strategy  

กลาวถึง Social Media Marketing ท่ีมีความสําคัญและอิทธิพลกับผูบริโภค นอกไป
จากสื่อ Media ตาง ๆ ตามปกติ ท้ังน้ีเราอาจใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธทางดาน
การทองเท่ียวได โดยแฝงตัวเปนนักทองเท่ียวและใหขอมูลใน Blog ท้ังน้ีขอมูลจาก Blog    
ตางๆ กําลังเปนท่ีนิยมและนาเชื่อถือ เพราะนักทองเท่ียวเปนคนท่ีนําขอมูลมาเผยแพร
โดยตรง  
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4. Using research to formulate business strategy  

การนําผลของขอมูลไปใชเพื่อกําหนดกลยุทธ  โดยยกกรณีตัวอยางของ India พบวา
จากตัวเลขทางดานสถิตินักทองเท่ียวท่ีเขาประเทศ นักทองเท่ียวยังกระจุกตัวอยูท่ีเมือง
สําคัญ แรงจูงใจสําคัญ ท่ีดึงกลุม Repeater  คือความเปนมรดกโลก ซึ่งทุกเมืองมีอยู ดังน้ัน
อินเดียจึงพยายามท่ีจะวาง
แผนการทองเท่ียวไปสูเมือง
สําคัญ ๆ อื่น โดยสรางความ
แตกตางและ เพิ่มการรับรู
ใ ห กั บกลุ ม นัก ท อ ง เ ท่ี ย ว
เพิ่ม ข้ึน ในขณะท่ีพยายาม
พัฒน าสิ่ ง อํ า น ว ยค ว า ม
สะดวก  ใหมีความพรอม
รองรับนักทองเท่ียวในทุก
เ มื อ ง เ ป น ต น  ซึ่ ง ข อ มู ล
ดังกลาวเปนการยกตัวอยาง
ของการวิเคราะหขอมูลและ
นําไปสูกลยุทธทางการตลาด 
อน่ึง จากการนําเสนอขอมูลของวิทยากร พบวา อินเดีย นักทองเท่ียวรับรูวาเปนแหลง
ทองเท่ียวมรดกโลกในอันดับหน่ึง สวนอันดับท่ีสองคือ ความคุมคาเงิน ซึ่งเปน Position 
เดียวกับประเทศไทย อยางไรก็ตามวิทยากรไดเปรียบเทียบใหเห็นวาหากเทียบทางดานราคา
โรงแรมกับประเทศในแถบเอเซีย ซึ่งรวมถึงไทยแลวพบวา อินเดียมีราคาหองพักแพงท่ีสุด ซึ่ง
เปนผลจากความตองการท่ีสูงและอุปทานท่ีนอย ทําใหบงชี้ตลาดนักทองเท่ียวของอินเดียวา
เปนกลุมตลาดระดับบนและรายไดสูง เปนตน 
 

5. Making the business case: How research can strengthen  partnerships 
กลาวถึงความสําคัญของการวิจัยท่ีจะนํามาใชในการคาดการณแนวโนมสถานการณ

การทองเท่ียวและความเปนไปของโลก ท้ังน้ีกระบวนการวิจัยตองคลอบคลุมตัวอยางท่ีจะ
สามารถเปนผูแทน เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ และสามารถชี้ทิศทาง ซึ่งวิทยากรพูดถึง
การวิจัยทาง Online ท่ีปจจุบันนิยมทํา แตก็ไดมีการอภิปรายถึงประเด็นความนาเชื่อถือ    
เปนตน 
 

#################### 
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุม UNWTO Conference on Increasing Tourist Flows 
Between Asia and the Middle East 2 มีนาคม 2552 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐ

อิสลามอิหราน (การทําความเขาใจลักษณะตลาดของตะวันออกกลาง) 
                                                                                                              

 โศรยา  หอมชื่น1 
 

การประชุมในหัวขอการเพิ่มกระแส
การเดินทางของนักทองเท่ียวระหวางเอเชีย
และตะวันออกกลางในคร้ังน้ีจัดข้ึนท่ีศูนย
ประชุมนานาชาติ ณ กรุงเตหะราน ประเทศ
สาธารณรัฐอิสลามอิหราน มีผูเขารวมประชุม
จากหนวยงานดานการทองเท่ียวของประเทศ
สมาชิกองคการการทองเท่ียวโลก (UNWTO) 
หน ว ย ง านภ าค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ชนรวม ท้ั ง
สถาบันการศึกษาในประเทศอิหราน และ
สื่อมวลชน Mr.Taleb Rifai รองเลขาธิการ 
UNWTO เปนประธานกลาวตอนรับและชี้แจง
วั ตถุ ประสงค ของการจั ดปร ะ ชุ ม โดยมี
สาระสําคัญ คือ สถานการณปจจุบันของโลกตอง
ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค ซึ่ง
เปนคร้ังท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบ 60 ป วิกฤต
การเงินทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวการใหสินเชื่อ
เกิดปญหาและเราไมสามารถคาดเดาไดวา
สถานการณเชนน้ีจะรุนแรงและยาวนานเพียงใดเปนภาวะการณท่ีแตกตางจากทุกคร้ังท่ีผานมา 
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2008 การเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวในหลายภูมิภาคของโลกยังมีสูง
กวา 10% แตต้ังแตฤดูรอนป 2008 เปนตนมา การเติบโตติดลบและการเติบโตในภาพรวมของโลกมี
เพียง 2% ตลาดหลักทางการทองเท่ียวเชนยุโรป และอเมริกาเหนือไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ตกตํ่าอยางรุนแรง อยางไรก็ดีเมื่อมีวิกฤตก็ยอมมีโอกาสแตเราจะตองรวมมือกันในการแสวงหา
โอกาส และมีแนวในการเผชิญวิกฤตรวมกันดังน้ี 

1. ตระหนักถึงวิกฤตในแงมุมท่ีเปนจริง และแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน 

                                                

1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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2. ปกปองคุณคาของสินทรัพยท่ีเรามีโดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรมนุษย 
3. ตองคิดนอกกรอบเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ 
4. ใชเทคโนโลยีใหมๆ และวิทยากรท่ีดีทันสมัยท่ีสุดท่ีมีอยู 
5. เสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

ในเวลาน้ีองคการการทองเท่ียว
โลก (UNWTO) จะตองแสดงความเปน
ผูนํา และเสริมสรางพลังความรวมมือ
ของประเทศสมาชิก โดยขณะน้ีไดมีการ
กอต้ังคณะทํางานยอย 2 คณะคือ Risk 
Assessment and Crisis Management 
Working Group และ Tourism Resilliance  
Committee ข้ึนในองคกร และในโอกาสน้ี
ก็เปนการมารวมกันพิจารณาแนวทาง 
แล ะ วิ ธี ก าร ท่ีก ลุ มป ร ะ เทศทาง ใ ต 
(ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง) จะ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เน่ืองจากตลาดเดิมในซีกโลกเหนือท้ังยุโรป และอเมริกาประสบปญหา
เศรษฐกิจ และความตองการสินคาและบริการตางๆ ของผูบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ 
demanding more for less (ตองการสินคา/บริการท่ีดีเหมือนเดิมแตราคาถูกลง) 

ท้ังน้ีประเด็นหลักท่ีUNWTO จะตองยึดเปนกรอบในการทํางานตามนโยบายขอสหประชาชาติ
คือ 

1. การลดความยากจน (Poverty eleviation) 
2. การสรางงาน (Job creation) 
3. การรักษาสภาพแวดลอม (Environmental Conservation) 
4. เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goal 

UNWTO จะตองสื่อสารขอมูลท่ีหนักแนนถึงนักการเมืองของประเทศตางๆ ท่ีมีอํานาจ
ตัดสินใจระดับนโยบาย และจะตองรักสมดุลท้ังการทํางานในระยะสั้นและระยะยาว 

ตอมา H.E.Mr.Esfandyar Rahim Mashaee รองประธานาธิบดีของประเทศสาธารณรัฐอิสลาม
อิหราน และประธานของ the Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHTO) 
ไดกลาวเปดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษมีใจความสําคัญสรุปคือ ความรวมมือของภูมิภาค
เอเชียใตและเอเชียแปซิฟกกับตะวันออกกลางจะชวยสงเสริมการทองเท่ียวของท้ังสองฝง และทําให
เราผานพนวิกฤตเศรษฐกิจโลกคร้ังน้ีไปได โดยตองหาขอมูลไดเปรียบจากศักยภาพของภูมิภาคท่ีมี
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การเติบโตทางเศรษฐกิจทดแทน โดยตองมีความพยายามรวมกันระดับโลกในการรับมือกับความทา
ทายทางเศรษฐกิจในขณะน้ี และตองการผูนําในการแกวิกฤต ท้ังน้ีจะตองคิดและวางแผนเปน
ภาพรวมของโลก แตตองคิดรวมกันเปนภูมิภาค ประเทศในภูมิภาคจะตองเติบโตไปดวยกัน หลังจาก
วิกฤตเศรษฐกิจแลวยังจะมีเหตุการณ after shock เกิดข้ึนดวย เน่ืองจากเศรษฐกิจเสรียังมีปญหาเมื่อ
เกิดเศรษฐกิจตกตํ่าเปนเวลานานก็จะเกิดปญหาสังคมตามมาแลวกลายเปนปญหาดานความ
ปลอดภัยและความมั่นคง 

การแกไขปญหาเหลาน้ีเราจะตอง
มีทัศนคติใหม ๆ นอกกรอบของการแกไข
ป ญ ห า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ บ บ เ ดิ ม 
ความสําเร็จทางเศรษฐกิจไมจําเปนตองมี
ก า ร เ ติบ โตสู ง เส มอ ไ ป  แล ะก ร ะ แ ส
โลกาภิวัฒนก็ เปนสิ่ ง ท่ี เราไมสามารถ
ควบคุมได ประเทศท่ีทรงอํานาจของโลก
จะไมใชประเทศเดิมๆ การดําเนินงานดาน
การทองเท่ียวจึงตองตระหนักในเร่ือง
ตอไปน้ี 

1. ดําเนินการดานการทองเท่ียวดวยความรอบคอบ 
2. การทองเท่ียวสามารถชวยแกปญหาเศรษฐกิจโลกไดเปนบางสวนมิใชท้ังหมด 
3. ควรมีการกระจายโอกาสไปในหลายภูมิภาคท่ีมีศักยภาพ 
4. อัตลักษณใหมๆ ในระดับสากลมีความสําคัญ 
5. การสงเสริมความรูและความเขาใจอันดีระหวางนักทองเท่ียวและชุมชนทองถิ่นเปน

ภารกิจของทุกคน 

สุดทายทานรองประธานาธิบดีคาดหวังวา จะไดขอสรุปของความรวมมือระหวางภูมิภาค
เอเชียใตเอเชียแปซิฟกและตะวันออกกลางจากการประชุมคร้ังน้ี หลังจากพิธีเปดการประชุมเปนการ
บรรยายของวิทยากร โดยแบงเปน 3 ชวงไดแก 
ชวงท่ี 1  Understanding major source markets in the region 

ชวงท่ี 2 Marketing success stories 

ชวงท่ี 3 Panel Discussion and Q&A : How to increase tourism between the Middle East and Asia 
Pacific – recommendations for action 
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ทั้งน้ี มีสาระสําคัญของการบรรยาย ดังน้ี 

1) Major tourism trends between Asia and the Middle East 

     โดย Ms.Sandra Carvao, Deputy Chief, Market Trends and Competitiveness , UNWTO 

- การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของโลกสงผลใหการเติบโตของปริมาณนักทองเท่ียวทุก
ภูมิภาคลดลงในป 2008 เมื่อเปรียบเทียบป 2007 โดยอัตราการเติบโตท่ัวโลกลดลง
จาก 6.9% เหลือ 1.8% เมื่อพิจารณาเปนรายภูมิภาคพบวา การเติบโตของนักทองเท่ียว
ในเอเชียแปซิฟกลดลงมากท่ีสุดจาก 10.5% ในป 2007 เหลือเพียง 1.6% ในป 2008 
สวนภูมิภาคตะวันออกกลางมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆของโลกก็
มีการเติบโตลดลงจาก 15.3% ในป 2007 เหลือ 11.3% ในป 2008 

- ในป 2008 อัตราการเติบโตของปริมาณนักทองเท่ียวผันผวนอยางมาก โดยในชวงคร่ึง
ปแรกแนวโนมการเติบโตเปนบวกในทุกภูมิภาค แตในชวงคร่ึงปหลังการเติบโตของ
นักทองเท่ียวกลับติดลบ โดยในภาพรวมลดลง 1.3% และในรายภูมิภาคมี 2 ภูมิภาคท่ี
การเติบโตติดลบคือยุโรป (-2.5%)  และเอเชียแปซิฟก (-2.8%) สวนภูมิภาคอื่นๆ แมจะ
มีการเติบโตแตก็นอยลงกวาในชวงคร่ึงปแรก 

- ในชวง 10 ประหวาง 1996-2007 การเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวจะใกลเคียงกับ
การเติบโตของรายไดการทองเท่ียว โดยในชวงป 2001-2003 เปนชวงท่ีการเติบโตของ
รายไดการทองเท่ียวโลกติดลบเน่ืองจากเหตุการณ 9/11, การระบาดของโรคซารส และ
ปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว แตเมื่อเขาสูป 2004 ท้ังจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดการ
ทองเท่ียวโลกเพิ่มข้ึนเกิน 10% 

- คาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ัวโลกในแงของ GDPคาดวาจะมีการเติบโตเพียง 
0.5% สวนในประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหมคาดวาจะมีการเติบโต 3.3% 

- การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบระหวางคร่ึงปแรกของป 2008 และปจจุบัน 
(ไตรมาสแรก ป 2009) 

 
คร่ึงปแรกป 2008      ปจจุบัน 

- ราคาสินคาสูง     - เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
 - อัตราเงินเฟอสูงข้ึน     - ขาดความเชื่อมั่น 
 - อัตราดอกเบ้ียสูงข้ึน     - การชะลอตัวท่ัวโลก 
 - เงินยูโรสงูข้ึนเปนประวัติการณ   - การวางงาน 

         - ความไมสงบในสังคม 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 5 

- ประมาณการจํานวนนักทองเท่ียวในป 2009 คาดวาจะลดลงจากป 2008 ประมาณ 2% 
หรือมีจํานวนเทาเดิมไมมีการเติบโต และไมสามารถคาดเดาไดวาวิกฤตเศรษฐกิจโลกคร้ังน้ีจะไมมีระยะ
นานเพียงใดและมีผลกระทบลึกเพียงใด 

 - ส่ิงที่ UNWTO คาดการณไดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในคร้ังนี ้มีดังนี้ 

+  การเดินทางระยะใกล และการทองเท่ียวในประเทศจะเพิ่มข้ึน 

+  นักทองเท่ียวเดินทางไปในแหลงทองเท่ียวเดิมท่ีคุนเคย เดินทางเพื่อเย่ียมเยือนญาติมิตร 
(VFR) และเพื่อความสนใจเฉพาะดาน และ
จัดการเดินทางดวยตนเองเพิ่มข้ึน 

+   การจองลวงหนาชา รอดูสถานการณ และ
พิจารณาขอเสนอจากผูขายหลายราย 

- ระยะพํ า นักและก าร ใช จ าย ในแหล ง
ทองเท่ียวลดลง 

+   แหลงทองเท่ียวท่ีคุมคาเงิน (ไดเปรียบดาน
อัตราแลกเปลี่ยน) ไดรับความนิยมมาก
ข้ึน 

+   มีการลดจํานวนเท่ียวบินและขนาดของเคร่ืองบิน 

+   ความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนจะเพิ่มมากข้ึน 

+   ความเสี่ยงจะมีความหลากหลายมากข้ึน 

- ศักยภาพในการเดินทางระหวางเอเชียและตะวันออกกลาง เมื่อพิจารณาดานจํานวน
ประชากรของภูมิภาคท้ังสองพบวา ในตะวันออกกลางมีประชากร 200 ลานคนในขณะท่ี
เอเชียและแปซิฟก  มีประชากร 3.8 พันลานคน การเดินทางขาออกจากตะวันออกกลางม ี
28 พันลานคน เอเชียแปซิฟก 181 พันลานคน 

- คาใชจายเฉลี่ยตอหัวของนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางประมาณ 170 เหรียญสหรัฐ 
สวนนักทองเท่ียวจากเอเชียแปซิฟก 45 เหรียญสหรัฐ 

- อัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวจากท้ังสองภูมิภาคอยูในระดับท่ีสูงโดยต้ังแตป 1990-
2007 มีอัตราการเติบโตของเอเชียแปซิฟก 7% และตะวันออกกลาง 10.5% 

- จุดหมายปลายทางสําหรับการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตะวันออกกลางในป 2007 
สวนใหญเปนการเดินทางภายในภูมิภาคตะวันออกกลางสูงถึง 77% ท่ีเดินทางในภูมิภาค
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เอเชียแปซิฟกเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต  54% เอเชียใต  25% เอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ 16% และ โอเชียเนีย 5% 

- นักทองเท่ียวจากเอเชียเดินทางไปยังภูมิภาคตางๆ ไดแกเอเชียแปซิฟกมากท่ีสุดถึง 79% 
ยุโรป 11% อเมริกา 5% ตะวันออกกลาง 4% และอาฟริกา 1% 

 
- นักทองเท่ียวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท่ีเดินทางไปในภูมิภาคเอเชียนิยมเดินทางไปยัง

ประเทศไทยมากท่ีสุด รองลงมาคือ สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยทุกจุดหมาย
ปลายทางไดรับนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน 

- นักทองเท่ียวจากซาอุดิอาระเบีย นิยมเดินทางไปยังมาเลเซีย ไทย ฟลิปปนส จีน และ
สิงคโปร มากท่ีสุด 

- ในป 2007 ประเทศในเอเชียท่ีมีคาใชจายของนักทองเท่ียวขาออกสูงท่ีสุดคือ จีน ญ่ีปุน 
เกาหลี ฮองกง ออสเตรเลีย สิงคโปร ไตหวัน อินเดีย อิหราน และมาเลเซีย  แตประเทศท่ี
มีคาใชจายตอหัวสูงสุดคือ สิงคโปร รองลงมาคือฮองกง บรูไน มาเกา และนิวซีแลนด 
ตามลําดับ 

- สําหรับนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางท่ีมีคาใชจายสูงสุดคือ  UAE  รองลงมาคือ 
คูเวต ซาอุดิอาระเบีย กาตาร (2006) เลบานอน และอียิปต ตามลําดับ 

- ศักยภาพของการเดินทงขาออกของท้ังสองภูมิภาคมีปจจัยดังน้ี 
 

เอเชียแปซิฟก     ตะวันออกกลาง 
- ประชากรเพิ่มข้ึน     - การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

- การพัฒนาเศรษฐกิจ    - การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

- การเติบโตของชนชั้นกลาง    - อัตราแลกเปลี่ยน 
-    สายการบินตนทุนตํ่า   - ความสามารถในการรองรับดาน  

การบินเพิ่ม 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 7 

- การคาดการณการทองเท่ียวไปถึง 2020 UNWTO คาดวาเอเชียแปซิฟก จะมีการเติบโต
เฉลี่ยตอป 6.4% เทากับในชวงเวลาท่ีผานมา สวนตะวันออกกลางจะมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยตอป 5.8% ลดลงจากในชวงท่ีผานมา (1995-2007) ท่ีมีการเติบโตถึง 9.2% 

2) Tourism between  Asia and the Middle East – an underexploited opportunity 

    โดย Mr.Imtiaz Muqbil, Executive Editor, Travel Impact Newswire 

มีสาระสําคัญคือ 

- จากสภาพทางภูมิศาสตร เอเชียมี ขุมทรัพย ท่ี
สําคัญทางการทองเท่ียว มีลักษณะภูมิประเทศ
และทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และเปนพืน้ท่ี
ท่ีมีประชากรอาศัยอยูมากท่ีสุดของโลก จากคํา
กลาวในชวงพิธีเปด โดย Mr.Rifai พูดถึงการคา
ระหวางซีกโลกตอนใต และการไมพึ่งพิงแตเพียง
ตลาดเดิม ๆ ซึ่งหมายถึงการคาขาย และพึ่งพา
กันเองของเอเชียโดยไมตองอิงกับตลาดหลักทาง
ซีกโลกดานเหนือ คือยุโรป และอเมริกาท่ีกําลัง
ประสบชะตากรรมเดียวกันในดานเศรษฐกิจชะลอ
ตัว 

- การปฏิบัติตามมาตรการท่ัวไปไมสามารถใชไดผลในชวงเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจขณะน้ี 
และการใช B2B มีความเปนไปไดซึ่ง B2B น้ีหมายถึง Back to basic และนําไปสู P2P หรือ 
P2P หรือ People to people โดยตองนําคนหนุมสาวคนรุนใหมใหมารูจักและทําธุรกิจ
รวมกัน  มากข้ึน เพราะโลกกําลังเขาไปสูยุคของนักธุรกิจใหม ขณะน้ีคือยุคแหงการ
จัดการการเจริญเติบโต (Age of managing growth) มิใชยุคแหงการสรางการเติบโตอีก
ตอไป 

- Theme ท่ีควรจะนําเสนอในดาน
การทองเท่ียวในเอเชียโดยสราง
จากลักษณะของภูมิประเทศของ
เอเชียไดแก ชองแคบ (Straits) และ
แมนํ้า (Rivers) เน่ืองจากแมนํ้าเปน
เ ห มื อ น เ ส น เ ลื อ ด ใ หญ ข อ ง
ประวั ติศาสตรของทุกชนชาติ
แมนํ้ามีอยูในทุกภูมิภาคของโลก และมีวิถีของการดําเนินชีวิตมีการถายทอดมรดกทาง
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วัฒนธรรมเราจึงสามารถสราง Theme ของ River Tourism ไดแกแมนํ้าแยงซี ฮวงโห คง
คา สินธุ พรหมบุตร แมโขง  

- ขอสังเกตหน่ึงของประเทศกําลังพัฒนาเชนหลาย ๆ ประเทศในเอเชีย คือ พิพิธภัณฑ
มักจะไมไดรับการดูแลท่ีดี การจัดแสดงโบราณวัตถุตางๆ ลาสมัยไมนาสนใจ และมี
สิ่งของจัดแสดงนอย โบราณวัตถุจํานวนมากถูกนําออกไปนอกประเทศ 

- การเดินทางเพื่อจาริกแสวงบุญ 
ปจจุบันน้ีประเทศท่ีมีการจัดการ
ได เปนรูปธรรมและดีท่ีสุด คือ 
ซาอุดิอาระเบีย แตเสนทางแสวง
บุญของพุทธศาสนาท่ีควรจะ
พัฒนาเพื่อการทองเท่ียวไดดี และ
แสดงความเปนเอเชียอยางเต็มท่ี
ก็ยังไมมีการพัฒนามากนัก 

- ปรัชญาของผูนําทางความคิดในเอเชียหลายทานท่ีสามารถนํามาเปนแนวทางในการ
สรางโอกาส และการแกปญหาเศรษฐกิจได เชน  

1. มหาตมะ คานธี กลาววา “There is enough in the world for everyone’s need but 
not for everyone’s greed “ 
2. กษัตริยแหงราชอาณาจักรภูฏานท่ีใช “Gross National Happiness” เปนเคร่ืองวัด
คุณภาพชีวิตของประชากร 
3. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ของไทยท่ีริเร่ิม “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
แกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทย 
4. Muhammad Yunus  แหงธนาคารกรามีนท่ีใช Micro credit ในการแกปญหาความ
ยากจนในบังคลาเทศ 
 

3) Motivation of Middle Eastern travelers to Asia and the Pacific region 

   โดย Ms.Kumud  Sengupta, Director, Market Vision Research & Consulting Services, UAE 

   มีสาระสําคัญคือ 

- ตะวันออกกลางเปนภูมิภาคท่ีมีพื้นท่ีและประชากรนอย แตมีการเติบโตรวดเร็ว และสง
นักทองเท่ียวเดินทางออกสูง โดยในป 2006 มีนักทองเท่ียวขาออกถึง 24.3 ลานคน คิด
เปนสวนแบง 3% ของนักทองเท่ียวโลก 
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- 70% ของนักทองเท่ียวตะวันออกกลางนิยมเดินทางภายในภูมิภาค รองลงมาคือ
เดินทางไป ยุโรป แอฟริกา และเอเชียแปซิฟก 

- ในป 2006 นักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางเดินทางไปยังเอเชียแปซิฟกถึง 1.1 ลานคน 
ครองสวนแบงตลาด 4.7% ของนักทองเท่ียวขาออกโดยรวม และมีการเติบโตจากป 
2003 ท่ีนักทองเท่ียวลดลงเน่ืองจากปญหาโรคซารส 

- ภู มิ ภ า ค ใ น เ อ เ ชี ย แ ป ซิ ฟ ก ท่ี
นักทองเท่ียวตะวันออกกลางนิยม 
คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต 
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และโอเชีย
เนีย 

- ประเทศท่ีไดรับความนิยมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ฮองกง จีน 
ใ น เ อ เ ชี ย ต ะ วั น ออก เ ฉีย ง ใ ต คื อ 
อิน โด นี เ ซี ย  มา เล เซี ย  สิ งค โปร 
ฟลิปปนส และไทย สวนในโอเชียเนีย 
คือ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ใน
เอเชียใต คือ อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ 

- วัตถุประสงคหลักในการเดินทางคือ เพื่อพักผอน (40%) เพื่อธุรกิจ (25%) เย่ียมเยือน
ญาติมิตร (20%) ใชบริการดานการแพทยและรักษาพยาบาล (3%) ศาสนา และอื่นๆ 
(12%)  

- สถานท่ีทองเท่ียวเพื่อพักผอนในเอเชียแปซิฟกท่ีเปนท่ีนิยม คือประเทศไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร อินเดีย และออสเตรเลีย 

- ลักษณะของนักทองเท่ียวตะวันออกกลางท่ีเดินทางสูแหลงทองเท่ียวในเอเชียแปซิฟก 
กลุมนักทองเท่ียวหลักมาจากประเทศรอบอาว (GCC) 6 ประเทศคือ ซาอุดิอาระเบีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คูเวต บาหเรน กาตาร และโอมาน รวมแลวมีสัดสวน 60% ของ
นักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางท้ังหมด ผูท่ีเดินทางไปยังภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟกสวน
ใหญมาจากประเทศเหลาน้ี รวมถึงอียิปต และเลบานอน 

- ผูท่ีเดินทางเพื่อพักผอนจากตะวันออกกลางประกอบดวย ชาวอาหรับ และชาวตางชาติท่ี
อาศัยในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศรอบอาวสวนใหญเปนเพศชาย อายุ
คอนขางนอย (25-34 ป และ 35-54 ป) มีการศึกษา และมาจากครอบครัวท่ีมีรายได
ระดับกลางและระดับบน สวนมากแตงงานและมีบุตรแลวมีอาชีพหลากหลาย เชน นัก
ธุรกิจ ประกอบอาชีพเฉพาะทาง ผูบริหาร/พนักงานในภาครัฐ และภาคเอกชน 
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- แรงจูงใจในการเดินทางตางประเทศสําหรับนักทองเท่ียวตะวันออกกลางคือ การ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งท่ีพบในชีวิตประจําวันเปลี่ยนจากสิ่งแวดลอมเดิมๆ ตองผอนคลาย
ความตึงเครียดและใชเวลากับครอบครัว การทองเท่ียวตางประเทศเปนโอกาสในการ
คนพบโลกคนพบสถานท่ีใหมๆ เรียนรูวัฒนธรรมแปลกใหม หาประสบการณจาก
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีแตกตาง นอกจากน้ีความสนุกสนาน การพักผอน และความ
บันเทิง การจับจายซื้อของก็เปนแรงจูงใจสําหรับนักทองเท่ียวตะวันออกกลาง การหนี
อากาศรอนไปพักผอนในภูมิภาคท่ีอากาศเย็นกวาก็เปนเหตุผลสําคัญอยางหน่ึง รวมถึง
ความสะดวกในการเดินทางและราคาท่ีสูงมากในแหลงทองเท่ียวก็เปนสิ่งท่ีดึงดูดใหผูท่ี
อาศัยในตะวันออกกลางออกเดินทางทองเท่ียว 

- ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญสูงสุด 15 อันดับ
แรกสําหรับนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางคือ 

1. สภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภัยและมั่นคง 
2. อากาศดี 
3. มีความดึงดูดใจสําหรับการเดินทางของครอบครัว 
4. มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเท่ียว และมีโครงสรางพื้นฐานท่ีดี 
5. มีสินคาหลากหลายใหเลือกซื้อ 
6. ความเกี่ยวของทางวัฒนธรรมในแหลงทองเท่ียว 
7. มิตรไมตรีของคนในพื้นท่ี 
8. คุณภาพของท่ีพักในสถานท่ีทองเท่ียว 
9. ความหลากหลายของสิ่งท่ีจะไดเห็น และไดทํา 
10. ความสะดวกในการขอวีซา 
11. อาหาร (รวมถึงอาหารฮาลาล) 
12. ความสะอาดและเปนระเบียบของสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 
13. คาใชจาย 
14. การเขาถึง (เท่ียวบิน การเดินทางเชื่อมตอ) 
15. ภาพลักษณโดยรวมของแหลงทองเท่ียว 

- ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินจะแตกตางกันไปตามลักษณะเชิงประชากรศาสตร
และสัญชาติของนักทองเท่ียว 

- สิ่งสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยในการเลือกแหลงทองเท่ียวไดแก ทัศนียภาพท่ีสวยงาม 
ความหลากหลายของภูมิทัศนในแหลงทองเท่ียว คําแนะนําจากคนในครอบครัวหรือ
เพื่อน แพ็คเกจทองเท่ียว ขอเสนอและกิจกรรมพิเศษตางๆ ในแหลงทองเท่ียว เชน 
เทศกาลอาหาร เทศกาล ชอปปง 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 11 

- การรับรูของนักทองเท่ียวตะวันออกกลาง เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในเอเชียแปซิฟก 
โดยรวมคือ 

-เหมาะสําหรับการเดินทางเปนครอบครัว 
-เปนมิตร 
-มีวัฒนธรรม และระบบคานิยมด้ังเดิมท่ีคลายคลึงกัน (เอเชยีน และมุสลิม) 
-ปลอดภัย 
-มีความหลากหลายของอาหาร แหลงชอปปงและกิจกรรม 
-กระบวนการขอวีซาไมยุงยาก 

 และท่ีสําคัญประเทศสวนใหญในเอเชียแปซิฟกมีความคุมคาเงินในสายตาของนักทองเท่ียวท่ี
เปนชาวอาหรับ และชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูในตะวันออกกลาง 

- ภาพลักษณของแหลงทองเท่ียวในเอเชียแปซิฟกแตละประเทศแตกตางกันในสายตาของ
นักทองเท่ียวตะวันออกกลาง โดยไดมีการเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณของ 5 
ประเทศท่ีเปนแหลงทองเท่ียวหลัก คือ มาเลเซีย ไทย สิงคโปร อินเดีย และออสเตรเลีย 
สําหรับประเทศไทยนักทองเท่ียวรับรูภาพลักษณดานตางๆ ท่ีเปนเชิงบวกอยูในระดับท่ีดี
และดีมาก 

- สิ่งท่ีนักทองเท่ียวตะวันออกกลางชอบมากท่ีสุดในการเดินทางมายังแหลงทองเท่ียวใน
เอเชียแปซิฟกไดแก 

- การทองเท่ียวในตัวเมือง 
- การทองเท่ียวในแหลงชอปปงยานใจ
กลางเมือง 

- การพักผอนชายหาด 
- การเท่ียวในสวนสนุก/สวนพักผอน
หยอนใจ 

- การใชบริการดานสุขภาพ และสปา 
- การทองเท่ียวภูเขา 
- การเย่ียมเยือนญาติมิตร 

-   นักทองเท่ียวตะวันออกกลางนิยมทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย สําหรับกลุมท่ีเดินทางเปน
ครอบครัว นิยมทองเท่ียวในสวนสนุก สวนสัตว ซาฟารี และการชอปปง เปนกิจกรรมท่ี
ขาดไมไดสําหรับนักทองเท่ียวอาหรับ ท้ังน้ี ระดับความชอบของนักทองเท่ียวจากแตละ
ประเทศตอกิจกรรมแตละอยางมีความแตกตางกัน 
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-   ปจจัยสําคัญท่ีทําใหประเทศท่ีเปนจุดหมายทางการทองเท่ียว ประสบความสําเร็จในการ
สงเสริมตลาด คือการพุงเปาไปท่ี travel trade และผูบริโภค ตัวอยางท่ีดีคือ มาเลเซีย และ
สิงคโปร 

-    มาเลเซียมีสํานักงานสงเสริมการทองเท่ียวใน ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) และเจดดาห 
ซาอุดิอาระเบีย อีกท้ังเขารวมงานสงเสริมการขาย Arabian Travel Mart และงานอื่นๆ ใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางอยางสม่ําเสมอ มีการจัด sales mission จัดการสัมมนา ,workshop 
และ fam trip รวมท้ังทํา joint promotion  รวมกับสายการบิน Emirates โดยมุง
กลุมเปาหมายชาวอินเดียท่ีอยูในอินเดีย และท่ีทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

-   STB ของสิงคโปรทํากิจกรรมสงเสริมการขายท้ัง trade และ consumer ในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง โดยเนนกลุมเปาหมายใน 6 ประเทศ กลุม GCC มีการจัด Road show ใน
ประเทศเหลาน้ีเพื่อสรางความสัมพันธกับบริษัทนําเท่ียว และใหขอมูลใหม ๆ ดานสินคา
ทางการทองเท่ียว เชน แพ็คเกจทองเท่ียว งานเทศกาลตางๆ รวมท้ังการใหบริการ
สุขภาพในสิงคโปร โดยในชวง 5 ปท่ีผานมามีนักทองเท่ียวตะวันออกกลางเดินทางเขา
สิงคโปรเพิ่มข้ึนมากกวา 15% ตอป 

-    นักทองเท่ียวตะวันออกกลางมีแนวโนมเดินทางทองเท่ียวในเอเชียแปซิฟกเพิ่มข้ึน ท้ังน้ี
แรงจูงใจในการเดินทางจะแตกตางกันไปตามถิ่นท่ีอยู ลักษณะเชิงประชากรศาสตรและ
สัญชาติ ความสําคัญของปจจัยในการเลือกแหลงทองเท่ียว อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
ชวงเวลาในชีวิต (life stage) และวิถีชีวิต (lifestyle)  

-    การทําการตลาดแบบแบงกลุมตลาด (Market segmentation) จะเกิดประโยชนมากกวา 
และในชวงเศรษฐกิจขาลงน้ี ตองมีขอเสนอพิเศษท่ีดึงดูดใจ รวมท้ังตองการการศึกษา
ขอมูลเชิงลึกของผูบริโภค ทัศนคติ ความชอบ ความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทําให
สามารถพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพจากตะวันออก
กลางไดมากข้ึน 

 

#################### 
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ตัวอยาง ความสําเร็จในการดึงดูดนักทองเที่ยวตะวันออกกลาง 

                                                                                                                                    

โศรยา  หอมชื่น1 

 

ในการประชุม UNWTO Conference on 
Increasing Tourist Flows Between Asia and the 
Middle East ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐ
อิสลามอิหราน เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2552 มี
การนําเสนอตัวอยางของประเทศท่ีประสบ
ความสํ า เ ร็จทางการตลาดในการดึง ดูด
นักทองเท่ียวจากตะวันออกกลาง รวมท้ังมีการ
อภิปรายถึงแนวทางดานการตลาดของประเทศ

ตาง ๆ เพื่อกระตุนการเดินทางระหวางตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟก 

 ความสําเร็จทางการตลาด มีสาระสําคัญท่ีวิทยากรนําเสนอดังน้ี 

1) Malaysia as a case on tapping Middle East source market โดย Dr. Victor Wee 
Eng Lye  ประธานคณะกรรมการโครงการของ UNWTO และอดีตเลขาธิการของกระทรวงการ
ทองเท่ียวมาเลเซีย 

- กลุมเปาหมายนักทองเท่ียวตะวันออกกลาง เปนตลาดระยะกลางท่ีมีศักยภาพในการ
เติบโตสูง และมีคาใชจายสูง ตลาดหลักคือ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ตลาดรองคือ คูเวต กาตาร บาหเรน โอมาน จอรแดน เลบานอน ซีเรีย อียิปต เยเมน 

- จากสถิติระหวางป 2000-2008 นักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางเดินทางเขามาเลเซีย
เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ยกเวนในบางปท่ีมีปญหาโรคระบาด เชน ซารส ในป 2003 ท่ี
นักทองเท่ียวลดลง 

- สิ่งดึงดูดใจของมาเลเซียสําหรับนักทองเท่ียวตะวันออกกลางมีดังน้ี 
-   มีโครงสรางพื้นฐานท่ีพัฒนาแลว และมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัย

ปลอดภัย และเปนมิตรสําหรับนักทองเท่ียวตะวันออกกลาง 
-   เปนประเทศมุสลิมแตมีวัฒนธรรมผสมผสานในสังคมเดียวกัน 

                                                

1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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-   รูสึกเหมือนอยูในบานของตนเอง 
เ มื่ อ ม า ถึ ง ส น า ม บิ น ใ น ก รุ ง
กัวลาลัมเปอร เน่ืองจากมีการจัด
ชองทางพิเศษสําหรับกลุมท่ีมา
เปนครอบครัว  มีปายบอกทาง 
และการประกาศเปนภาษาอาหรับ
ร ว ม ท้ั ง มี เ จ า ห น า ท่ี ป ร ะ จํ า
เคานเตอรท่ีพูดภาษาอาหรับได 

-   อาหารฮาลาลมีอยูท่ัวไป 
-   มีแหลงชอปป งและชายหาดท่ี

สวยงามมากมาย 
-  ภูมิประเทศมีพื้นท่ีเพาะปลูก และ

แหลงนํ้ามาก 
-  ไมตองขอวีซ า  และ เปนแหล ง

ทองเท่ียวท่ีคุมคา 

-    กลุมเปาหมายไดแก ครอบครัว คนหนุมสาว(young adults) กลุมความสนใจพิเศษ เชน 
แตงงาน  และฮันนีมูน การศึกษา สุขภาพและความงาม กีฬา กลุม corporate (incentive)  

-    วันพักเฉลี่ย และคาใชจายของนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางจะสูงกวานักทองเท่ียว
จากภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชีย เชน นักทองเท่ียวซาอุดิอาระเบีย มีวันพักเฉลี่ยประมาณ 
10.5 วัน คาใชจายตอวัน 761   ริงกิต และคาใชจายตอคนโดยรวมประมาณ 7,992 
ริงกิต 

-    สัดสวนของการใชจายเพื่อการชอปปงของนักทองเท่ียวตะวันออกกลาง จะสูงกวา
คาเฉลี่ยของนักทองเท่ียวท่ัวไปประมาณ 10% ในขณะท่ีคาใชจายดานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมจะตํ่ากวา 

-    ลักษณะของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศชายแตงงานแลว กลุมอายุ 25-34 ปสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือชวง 35-44 ป และ 20-24 ป สวนใหญประกอบอาชีพเฉพาะทาง 
รองลงมาคืองานบริหารจัดการ และนักเรียน/แมบาน 

-    รูปแบบการเดินทางสวนมากเปนการเดินทางเพื่อพักผอน (77.9%) รองลงมาคือ เพื่อ
ธุรกิจและเย่ียมญาติมิตร ประเทศท่ีมักจะเดินทางไปกอนและหลังจากเดินทางไปมาเลเซีย 
คือประเทศไทยและสิงคโปร 
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-    ในป 2007 มีนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนมาเลเซียคร้ังแรกสูงถึง 82.9% สวนมาก
เดินทางกับ คูสมรสหรือบุคคลในครอบครัว  มีเพียง 9.5%ท่ีเดินทางโดยลําพัง ซึ่ง
แตกตางจากคาเฉลี่ยของนักทองเท่ียวท่ัวไป 

-    ระยะเวลาในการตัดสินใจมีต้ังแตนอยกวา 1 
สัปดาหจนถึงประมาณ 4 เดือน– 1 ป 

-    แหลงขอมูลกอนเดินทางมาสวนใหญไดรับ
จาก เพื่ อ น  /  ญา ติ  บ ริษั ท นํ า เ ท่ี ยว  แ ล ะ
อินเตอรเน็ต    สวนขอมูลจากธุรกิจเปนอันดับ
สุดทาย 

-    ปจจัยสําคัญในการเลือกเดินทางเยือน
มาเลเซียคือ Sightseeing คําแนะนําจากเพื่อน/

ญาติ และดวยการเรียนรูเกี่ยวกับมาเลเซียมากข้ึน 

-    การเขาถึงจากภูมิภาคตะวันออกกลาง ในระยะแรกมีเสนทางบินตรงจากเมืองดูไบ และ เมอืง
เจดดาหสูประเทศมาเลเซีย ตอมามีสายการบิน Gulf Air, Saudi Airlines, Emirates, Qatar 
Airways และ Egypt Air บินจากตะวันออกกลางสูมาเลเซีย โดยมีปริมาณเท่ียวบิน และ
จํานวนท่ีน่ังเพิ่มข้ึนหลังเหตุการณ 11 กันยายน  

-   นักทองเท่ียวขาออกของภูมิภาคตะวันออกกลางคาดวาจะเพิ่มข้ึนเปน 44.8 ลานคนในป 
2010 โดยมีการแขงขันสูงระหวางแหลงทองเท่ียวในตะวันออกไกล และแหลงทองเท่ียว
ในประเทศเพื่อนบาน ซึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางมีองคกรสงเสริมการทองเท่ียว
แหงชาติถึง 25 ประเทศต้ังอยู 

-   ภาพรวมของป 2009 คาดวาการเดินทางขาออกของนักทองเท่ียวตะวันออกกลางจะ
ชะลอตัวเน่ืองจากชวงเดือนรอมฎอนเลื่อนมาอยูในฤดูรอน และการเขาถึงประเทศ
มาเลเซียจะถูกจํากัดเน่ืองจากจํากัดจํานวนเท่ียวบิน 

-   กลยุทธการตลาดของมาเลเซีย 
  * สงเสริมความเขมแข็งของแบรนดผานการรณรงคโฆษณา “Malaysia Truly Asia”  

* สงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมๆ เชน โกตาคินาบาลู สิปาดัน กูชิง เกาะเรดัง เกาะเปอร
ฮันเตียน 
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* ใชกลยุทธการตลาดแบบ Dual-destination โดยสงเสริมการทองเท่ียวรวมกับ
ประเทศท่ีมีชองทางเขาถึงท่ีดีกวา เชน สิงคโปร และไทย 

* สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียว เชน F1 Grand Prix, Malaysia 
Saving Sale Carnival, Water Festival, Flora Fest, Colors of  Malaysia 

* สรางแพ็คเกจใหมๆ และสินคาสําหรับกลุมความสนใจเฉพาะดาน เชน Medical & 
Wellness, Luxury Products, Wedding, Self-drive, Summer Camps 

* เพิ่มการเดินทางของกลุม MICE โดย โปรโมทพื้นท่ีใหมๆ นอกเหนือจาก
กัวลาลัมเปอร 

* สงเสริมโครงการ Malaysia My Second Home และ Education Tourism  

-      โดยสรุป ตลาดตะวันออกกลางเปนตลาดท่ีเร่ิมเฟองฟูสําหรับมาเลเซีย และประเทศ
อื่นๆ การเติบโตของสายการบินในตะวันออกกลางมีนัยสําคัญอยางมากตอการ
ทองเท่ียว และสิ่งสําคัญคือจะตองทําความเขาใจถึงความตองการ รูปแบบการ
เดินทาง และลักษณะเชิงจิตวิทยาของนักทองเท่ียวตะวันออกกลาง 

 

 

 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 5  

2) The Role of Etihad Airways in the in the growth of inter Asia-Middle East 
Tourism  โดย Mr.Vijay Poonoosmy, Vice President International Affairs, Etihad 
Airways 

 
    มีสาระสําคัญคือ 

- จากรายงานดานการแขงขันทางการทองเท่ียวในป 2008 ของ World Economic Forum 
ระบุวา การเดินทางและทองเท่ียวในโลกมสีัดสวนถึง 10% ของ GDP  8% ของการจาง
งาน และ 12% ของการลงทุนท่ัวโลก 

- การบินไดมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการทองเท่ียวท้ังภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ โดยใหบริการผู โดยสารกวา 2,000 ลานคนตอป และรายงานระบุวา
นักทองเท่ียวระหวางประเทศ 40% เดินทางโดยเคร่ืองบิน 

- จากการคาดการณของ UNWTO ในปน้ีปริมาณการเดินทางระหวางประเทศจะคงท่ีหรือ
อาจลดลง ซึ่งสายการบินอาจขาดทุนประมาณ 2,500 ลานเหรียญสหรัฐ และสมาคม
การเดินทางทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) คาดการณวารายไดของอุตสาหกรรม
การบินจะลดลงประมาณ 35,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเอเชียจะประสบภาวะขาดทุน
รุนแรงท่ีสุดถึง 1,100 ลานเหรียญฯ 

- สายการบิน Etihad กอต้ังในป 2003 โดยรัฐบาลของอาบูดาบี ไดทําการบินคร้ังแรกใน
เดือนพฤศจิกายน เร่ิมจากเท่ียวบินสูกรุงเบรุต 3 เท่ียว/สัปดาห ตามดวย อัมมาน และ
ดามัสกัส หลังจากน้ันจึงเปดเสนทางบินระยะกลางสูอินเดียและเอเชีย กอนจะเปดเสนทาง
บินระยะไกลระหวางทวปี โดยในสิ้นป 2008 มีเสนทางบินสู 50 เมืองใน 6 ทวีป และได
กลายเปนสายการบินท่ีมีการเติบโตรวดเร็วท่ีสุดในประวัติศาสตรการบิน 

- แมวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลกแต Etihad ก็จะขยายเสนทางบินสู
เมลเบิรน เอเธนส อิสตันบูล และชิคาโก ในป 2009 รวมท้ังจะเพิ่มความถี่ของเท่ียวบิน
ระหวางตะวันออกกลางและเอเชีย 
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- เปาหมายของ Etihad คือการเปนสายการบินท่ีดีท่ีสุดในโลก และจะขนสงผูโดยสาร 25 
ลานคนสูจุดหมายปลายทาง 100 แหง ท่ัวโลกภายในป 2020 รวมท้ังจะทําหนาท่ีของ
สายการบินแหงชาติ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการสะทอนใหเห็น Arabian hospitality  

- Abu Dhabi ไดริเร่ิมโครงการดานการทองเท่ียวเพื่อเปน Premium destination เชนการ
สรางพิพิธภัณฑ Louvre  และ Guggenheim, Warner Brothers และ Ferrari Theme Parks 
และการแขงขัน 2009 F1 Grand Prix ซึ่งเปนโครงการเพื่อสรางความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจมูลคากวา 200,000 ลานเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 10 ป โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อลดการพึ่งพิงการสงออกนํ้ามัน 

- โครงการดังกลาวเปนตัวเรงการเติบโตทางเศรษฐกิจของตะวันออกกลางในชวง 5 ป ท่ี
ผานมา และกระตุนใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ในภูมิภาคลงทุนกวา 30,000 เหรียญ
สหรัฐในการกอสรางสนามบินท่ีทันสมัยตลอดจนโครงสรางพื้นฐานดานการบินตางๆ 
โดยคาดวาสนามบินในภูมิภาคจะรองรับผูโดยสารถึง 318 ลานคน ภายในป 2012 

 
- IATA ไดทําการศึกษาถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจจากการเปดเสรีบริการดานการบินใน

ประเทศตางๆ ไดแก ออสเตรเลีย อนิเดีย เวียดนาม บราซิล ชิลี มอริเชียส โมร็อคโค เปรู 
สิงคโปร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อุรุกวัย และตุรก ีโดยผลการศึกษาจะแสดงถึงผลกระทบ
ตอการจราจร การจางงานในอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ และเศรษฐกิจภาพรวม 
ตลอดจนผลกระทบตอการทองเท่ียว ซึ่งคาดวาผลการศึกษาจะสําเร็จลุลวงในเร็ววันน้ี 

- การทองเท่ียวจะพัฒนาไปไดก็ตองอาศัยความรวมมือ และวิสัยทัศนรวมกันของทุกภาค
สวนท่ีเกี่ยวของท้ังหนวยงานสงเสริมการทองเท่ียว สายการบิน สนามบิน โรงแรม 
ผูประกอบการ ผูบริโภค พนักงาน ชุมชน รวมท้ังหนวยงานระดับนานาชาติ เชน 
UNWTO, ICAO, และ IATA  
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3) Boosting the Sustainable Tourist Flows within the regions : Thoughts on 
Changing Paradigms of Tourism in Asia 

   โดย Dr.Habil Ruhi Yaman, PhD, CHA, Visiting Associate Professor, School of 
Hotel and Tourism Management, Hong Kong Polytechnic University 

   มีสาระสําคัญดังนี้  

- โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และความคิด
แบบเดิมๆวาโลกาภิวัฒนคือการทําตามชาติ
ตะวันตก รวมท้ังการศึกษาดานการทองเท่ียวท่ี
เชื่อวาเปนแบบ west-to-east และ north-to-south 
ไมควรนํามาใชอีกตอไป  

- แหลงทองเท่ียวในเอเชียไดถูกออกแบบใหเหมาะสม
กับความชอบของนักทองเท่ียวในเอเชีย และ
ต ะ วั น อ อกก ล า งม าก ข้ึ น ไ ม เ พี ย ง รอ ง รั บ
นักทองเท่ียวชาวตะวันตกเทาน้ัน 

- โรงแรมท่ีมีเครือขายท่ัวโลกเชน Shangri-La และ 
Jumeirah หันมาหากลุ ม เป าหมายตลาด
นักทองเท่ียวตะวันออกกลาง สวนเครือโรงแรม 
Intercontinental และ Mandarin Oriental ก็ปรับกลยุทธมามุงหาลูกคาจากตะวันออกกลาง 
และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความคิดในแบบเชื่อมโยงระหวางตะวันออกและตะวันตกมาแทน
บุคลากรจากตะวันตก 

- แมวาปริมาณของนักทองเท่ียวชาวเอเชีย และตะวันออกกลางท่ีเดินทางในภูมิภาคและใช
บริการโรงแรมระดับสูงมีไมมากถึง 20-25% แตรูปแบบการใชจายเงินของ
นักทองเท่ียวเหลาน้ีคอนขางสูง 

- แรงจูงใจท่ีสําคัญ 3 ประการท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวตะวันออกกลางเลือกแหลงทองเท่ียว
ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก 

1. ศาสนาและวัฒนธรรม คนมุสลิมท่ีมีฐานะเร่ิมมองหาแหลงทองเท่ียวในซีกโลก
ตะวันออกมากข้ึนหลังจากป 2001 โดยมาเลเซียเปนประเทศแรกท่ีตระหนักถึง
ศักยภาพของตนเองในการรองรับนักทองเท่ียวกลุมน้ี และมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบ  และในประเทศไทยก็มีชุมชนมุสลิมอยู ในยานท่ีพักอาศัยของ
ชาวตางชาติ แสดงวาประเทศในเอเชียสวนใหญมีการยอมรับความแตกตางทาง
ศาสนาเสมอ 
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2. การทองเท่ียวเพื่อใชบริการทางการแพทย ประเทศสิงคโปรและไทยเปนผูนําใน
ดานน้ีสําหรับตลาดนักทองเท่ียวตะวันออกกลาง เพราะสามารถผสมผสานการ
ทองเท่ียวเพื่อพกัผอนและความตองการใชบริการทางการแพทยไวดวยกันได ไม
วาจะเปนการบริการดานทําฟน หรือการผาตัดใหญ โดยสิ่งสําคัญท่ีดึงดูดใจไมใช
ดานราคาแตเปนคุณภาพของโรงพยาบาลและคุณภาพของการดูแลรักษา 
โรงพยาบาลชั้นนํา 3 แหงในกรุงเทพฯมีศัลยแพทยฝมือระดับโลก และคูแขงราย
ใหมท่ีจะมาชวงชิงสวนแบงตลาดน้ี คือ มาเกา บริษัทประกันของสหรัฐฯกําลังจะ
ยินยอมใหลูกคารับการรักษาพยาบาลนอกประเทศ ซึ่งจะเปน incentive สําหรับ
คนอเมริกัน ท่ีอาศัยอยู ในตะวันออกกลางใหสามารถเดินทางไปรับการ
รักษาพยาบาลในเอเชียได 

3. การคา (Trade) ศูนยกลางของการเดินทางดวยวัตถุประสงคน้ีอยูท่ีประเทศจีน 
แตปญหาในขณะน้ีคือกฎระเบียบเร่ืองวีซา และความกวางใหญของประเทศท่ี
สกัดกั้นการพัฒนาของ Leisure trade  

- การตลาดในชวงเวลาท่ีทาทาย จากการคาดการณของนักเศรษฐศาสตร  52 รายท่ัว
โลกท่ีปรากฎใน Blue Chip Economic Indicators Report ระบุวาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก
คร้ังน้ีรุนแรงท่ีสุดนับต้ังแตสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยจะเปนเชนน้ีอยางนอยจนถึงสิ้นป 
2009 Pricewaterhouse Coopers คาดวาในปน้ีอัตราการเขาพักในโรงแรมของสหรัฐจะมี
เพียง 56.5% ซึ่งตํ่าท่ีสุดในรอบ 20 ป ซึ่งในสถานการณเชนน้ีจะตองมีการดําเนิน     
กลยุทธการตลาดท่ีแปลกใหม มีการปรับตัวไปตามทิศทางของโลก และสรางความ
แตกตางในโครงการทางการตลาดเชน 
1. The Pareto Principle  

ลูกคารายใหญจริงๆของโรงแรมมีเพียง 20% แตสรางรายไดเปนสัดสวน 80% 
เชนท่ีโรงแรม Mandarin Oriental กรุงเทพฯ มีลูกคาท่ีไมใชชาวตะวันตกประมาณ 
20% แตรูปแบบการใชจายของลูกคากลุมน้ีสรางรายไดจํานวนมากใหโรงแรม เชน
ลูกคาท่ีเปนครอบครัวของราชวงศจากประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งทางโรงแรมก็จะ
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ใหบริการลูกคาเหลาน้ีอยางเต็มท่ีท้ังในเร่ือง
ความเปนสวนตัวและความพรอมใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. Deliver Value (การสงมอบคุณคาแกลูกคา) 
การลดราคาเปนสิ่งแรกๆ ท่ีผูประกอบการ
ทองเท่ียวนึกถึง แตวิธีการน้ีจะทําใหปรับราคา
กลับมาสูงเหมือนเดิมไดยากเมื่อเศรษฐกิจดีข้ึน 
การจัดการโดยวิธีเพิ่มมูลคาใหแกลูกคาดีกวา
การลดราคา เชน การเพิ่มบริการแปลกใหม 
โดยท่ีผูประกอบการไมตองมีตนทุนเพิ่มข้ึน เชน
การ up grade หองพัก late check out หรือ
ใ ห บ ริ ก า ร ใ น สิ่ ง ท่ี คู แ ข ง ขั น ไ ม ส า ม า ร ถ
ลอกเลียนแบบได เชนโรงแรม JW Marriott 
กรุงเทพฯ รวมกับโรงพยาบาลบํารุงราษฎรในการใหบริการลูกคาท่ีมาพักท่ีโรงแรม 
และตองการใชบริการทางการแพทยท่ีโรงพยาบาล 

3. Don’t  reduce the marketing efforts (อยาลดความพยายามทางการตลาด) 
คาใชจายท่ีมักจะถูกตัดเปนอันดับแรกเมื่อเกิดภาวะวิกฤต คือคาใชจายดานการ
สื่อสารการตลาด แตน่ันเปนการกระทําท่ีผิด และทําใหคูแขงขันไดเปรียบในการสราง
ความประทับใจแกลูกคา และเมื่อใดก็ตามท่ีลูกคาไมเห็นสินคาของเราก็จะไมนึกถึงเรา 
แตการรับขอมูลในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อป 1982 เพราะมิไดมีเพียง 
โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพเทาน้ัน แตเราอยูในโลกของอินเตอรเน็ต 
โรงแรมตางๆ ตองสรางเว็บเพจของตนเองใหสวยงาม มีประสิทธิภาพและสืบคนได
งาย การสงเสริมการขายทุกวันน้ีจะตองสื่อสารในเร่ืองคุณคา เพราะผูบริโภค
คํานึงถึงสิ่งท่ีมีคุณคาคุมราคาท่ีจายมากท่ีสุดในเวลาท่ีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การ
รณรงคทางการตลาดจะตองมุงไปท่ีการดึงดูดดานอารมณ   (emotional appeals)  

4. Understand the customer – the value of empathy ( เขาใจลูกคา – คุณคาของ
ความเอาใจใส) 
นักการตลาดยุคปจจุบันควรจะนําตัวเองไปอยูในวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูบริโภค 
เรียนรูท่ีจะมองโลกผานสายตาของผูบริโภค บุคลากรท่ีใหบริการในโรงแรมก็ไม
เพียงแตพูดภาษาของนักทองเท่ียวได แตตองเขาใจถึงวัฒนธรรมของเขาดวย เชน 
โรงแรมเครือ Intercontinental  ในสิงคโปรท่ีพยายามใหบริการแกลูกคาจากตะวันออก
กลางดวยความเขาใจถึงความตองการของลูกคาในทุกรายละเอียด รวมท้ังมี
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พนักงานเปนชาวตะวันออกกลางดวย ซึ่งนักทองเท่ียวกลุมน้ีแมจะมีจํานวนไมมากแต
ใชจายสูง 

5. Relationship Marketing  
การทําการตลาดดวยการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาจะสามารถทําใหเกิดความ
จงรักภักดีตอสินคา ซึ่งวิธีการน้ีไม ไดมีคาใชจายมาก เพียงแตตองใสใจเก็บ
รายละเอียด ความตองการเฉพาะของลูกคา เชน กรณีของโรงแรมแชงกรีลาท่ีเจาะ
กลุมลูกคานักธุรกิจชาวตะวันออกกลางท่ีไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง
ปญหาท่ีพบคือการขอวีซา ทางโรงแรมจึงจัดต้ังสํานักงานขายในตะวันออกกลาง เพื่อ
รองรับกลุมเปาหมายท่ีมีธุรกิจหรือกําลังจะไปทําธุรกิจในจีนโดยมีบริการอํานวยความ
สะดวกดานวีซาใหกับลูกคาของโรงแรม 

บทสรุป 

- โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปกระบวนทัศนเกาเร่ิมลาสมัยการทองเท่ียวมิใชเปนการเดินทาง
ของคนจากซีกโลกตะวันตกมายังซีกโลกตะวันออกเทาน้ัน 

- วิกฤตเศรษฐกิจท่ัวโลกจะคงอยูระยะหน่ึงกอนท่ีสถานการณจะคืนสูภาวะปกติ และในชวง
เวลาน้ีตองมีนวัตกรรมทางการตลาดใหมๆ เกิดข้ึน 

4)  Iran…Past, Present & its Tourism 

     โดย Mr. Taghi Aghaei, Iranian Ziggnrat Tour & Travel Co.Ltd. 

- ประเทศอิหรานมีอารยธรรม 
และประวัติศาสตรยาวนาน 
อยู ในอาณาบริ เวณต้ังแต
ชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ไปจรดทะเลทรายของอินเดีย 
วัฒนธรรมของอิหรานเปน
เ ห มื อ น ร อ ย ต อ ข อ ง
ประวัติศาสตรเปนวัฒนธรรม
แรกท่ีแสดงถึงการต้ังถิ่นฐาน
ของชนเผาอารยัน และการ
กอต้ังราชวงศท่ีย่ิงใหญเทียบเทาอาณาจักรกรีกและอียิปต ราชวงศอเคเมเนียนของ
อิหรานแผขยายอาณาจักรออกไปอยางกวางขวางในชวง 600 ปกอนคริสตกาล อิหราน
เปนจุดรวมของกลุมชาติพันธุตางๆ ท่ีต้ังถิ่นฐานในบริเวณน้ีเมื่อประมาณ 1,400 ปกอน



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 11  

คริสตกาล ซึ่งทําใหเกิดการผสมผสานของเผาพันธุตางๆหลอมรวมเขาดวยกันซึ่งจะมี
มากข้ึนในใจกลางของประเทศ 

- อิหรานมีทรัพยากรทางการทองเท่ียวมากมายแตไมเปนท่ีรูจักของชาวโลกมากนัก เพราะ
แรงกดดันทางการเมือง และการนําเสนอภาพในดานลบท่ีเปนผลเสียอยางย่ิงตอ
โครงสรางทางการทองเท่ียวของประเทศ การทองเท่ียวควรจะเปนเคร่ืองมือในการสราง
สันติภาพและความปรองดอง รวมท้ังเปนตัวเรงการลบลางความเขาใจผิดท่ีทําราย
ประเทศและประชาชนอิหรานในทุกวันน้ี 

- ลักษณะนิสัยของคนอิหรานเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีและเปนมิตร มีความเปนชาตินิยมสูง
และภาคภูมิใจในประวัติศาสตรอันยาวนานของชาติ โดยจากการวิจัยพบวาชาวอิหราน 
92% ภูมิใจในการเปนคนอิหราน นอกจากน้ีคนอิหรานยังเปนคนรักครอบครัว มีความ
ซาบซึ้งในธรรมชาติและบทกวี และไดรับผลกระทบจากสภาพภูมิประเทศ เน่ืองจากอยูใน
จุดศูนยกลางระหวางโลกตะวันตกและโลกตะวันออก จึงมักถูกรุกรานจากคนตางถิ่นอยู
เสมอ แตคนอิหรานก็ยังรักษาอัตลักษณของตนเองไว และทําใหคนตางถิ่นท่ีเขามารุกราน
กลายเปนคนอิหราน (เปอรเซีย) ไปในท่ีสุด 

- ชองวางระหวางชวงอายุ คนอิหรานเกิดจากอัตราสวนของประชากรท่ีอายุตํ่ากวา 30 ป 
สูงถึง 2 ใน 3 ของประชากร
ท้ังหมด  และความรําลึกถึ ง
ค ว า ม ย่ิ ง ใ หญ ใ น อ ดีต ขอ ง
อาณาจักรเปอร เซี ยโบราณ 
กระ แส โลกา ภิวัฒน  ความ
เชื่อมั่นในตนเอง อันเน่ืองมาจาก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
ความสัมพันธระหวางประเทศท่ี
เปลี่ยนไป โดยอิทธิพลของชาติ
ตะวันตกลดลง ชาติตะวันออกมี
อิทธิพลมากข้ึน รวมท้ังประเทศอิสลามมีความสําคัญมากข้ึน 

- การเติบโตทางเศรษฐกิจของอิหรานในป 2008 เทียบกับป 2007 เติบโตข้ึน ประมาณ 
4.6% คาดการณวาในป 2009 จะเติบโตจากป 2008 4.0% โดยองคประกอบของ 
GDP เปนภาคบริการถึง 40% ภาคการกอสราง 4% 

- ประเทศอิหรานมีบริษัทนําเท่ียวกวา 2,392 บริษัท แตมีผูประกอบการเพียง 60 ราย ท่ี
เชี่ยวชาญดานทัวร in bound โดยสิ่งท่ีประเทศอิหรานสามารถเสนอขายแกนักทองเท่ียว
ได เชนทัวรวัฒนธรรม โดยนําเสนอประวัติศาสตรวัฒนธรรมเปอรเซีย สถานท่ีสําคัญ
ตางๆ เชน metropolis พิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถ และสถานท่ีอันทรงคุณคาดวยศิลปะและ
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โบราณวัตถุ เมืองเดนท่ีนาทองเท่ียว เชน อิสฟาฮาน โบราณสถาน เชน เพอรเซโพลิส 
หมูบานของชาวโซโรแอสเตอร แหลงมรดกโลกในเมืองซูซา และสุสานของบุคคลสําคัญ
ตางๆ เชน ศาสดา กวี 
1. ทัวรธรรมชาติ มีแหลงทองเท่ียวประเภทสวนดอกไม Jungle Safari เชน Golestan 

woods ทองซาฟารีในทะเลทราย การเดินทางเพื่อคนหาเสนทางของนํ้าใตดิน การปน
เขา เดินปา   เลนสกี เท่ียวถ้ํา ลองแพ พายเรือแคนู ดูนก สองสัตว ทองเท่ียวผจญ
ภัย ทองเท่ียวตามเสนทางของชนเผาเรรอน ฯลฯ 

2. ทัวรศาสนา ประเทศอิหรานเปนท่ีเกิดของศาสนาท่ีนับถือพระเจาองคเดียว ศาสนา
แรกของโลกคือโซโรแอสเตอร และยังมีประชากรนับถือศาสนาอื่นๆ ดวย เชน คริสต 
ยูดา และอิสลาม จึงมีสถานท่ีสําคัญทางศาสนาต้ังอยูท่ัวไป 

3. ทัวรเพื่อทําธุรกิจ บริษัทนําเท่ียว
ของอิหรานสามารถอํานวยความ
สะดวกดานโลจิสติกส ใหแกคณะนัก
ธุรกิจท่ีตองการเดินทางมาพบปะ
เจรจาทางธุรกิจกับบริษัทในอิหราน 
และการเขารวมงานแสดงสินคา 
นิทรรศการ และการสัมมนาตางๆ 

4. ทัวรเพื่อรักษาพยาบาล และบริการ
ดูแลสุขภาพ 

- จุดขายทางการทองเท่ียวของอิหราน 
คือการเปนเสนทางผานสูเสนทางสาย

ไหม และการเดินทางแสวงบุญ การเปนศูนยกลางสําหรับการทองเท่ียวในประเทศ
อิหราน และประเทศเพื่อนบาน และเท่ียวในประเทศเพื่อนบานแลวแวะเยือนอิหราน 
รวมท้ังการเปนแหลงทองเท่ียวสุดสัปดาหของชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูในประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาค 

- มาตรการท่ีควรนํามาใชเพิ่มปริมาณการเดินทางทองเท่ียวระหวางเอเชีย ตะวันออก
กลาง และแอฟริกาก็คือ 
1. การควบรวมของผูใหบริการดานการทองเท่ียว และการลดคาใชจายในการบริการ 

เน่ืองจากประชาชนจะใชจายอยางระมดัระวังมากข้ึน 
2. การเพิ่มมูลคาในการใชจาย เพื่อใหเหนือความคาดหวังของลูกคา 
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- ขอเสนอแนะสําหรับ UNWTO ตอการทองเท่ียวของอิหราน 
1. ใหขอมูลพื้นฐาน เว็บไซตแนะนํารายการนําเท่ียวท่ีนาสนใจของอิหราน และประเทศ

ตางๆ ในภูมิภาค 
2. ชวยเหลือในการออกแบบโบรชัวร และ

สงนักเขียนและนักโฆษณามืออาชีพ
ด า น ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว เ พื่ อ ช ว ย
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของ
อิหราน 

3. ฝกอบรมผูสอน และอาจารยในสาขา
การทองเ ท่ียวใหมีความรู เท าทัน
เทคนิคและทักษะดานอุตสาหกรรม
บริการท่ีพัฒนาอยูเสมอ 

4. แนะนําบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางความคิด
และมืออาชีพทางการทองเท่ียวให
มารวมทัศนศึกษา (Familiarization tour) ในประเทศอิหราน 

 

 การอภิปราย และถาม-ตอบ ในหัวขอ How to increase Tourism between the 
Middle East and Asia Pacific 

 Mr.Victor Wee Eng Lye ประธานคณะกรรมการโครงการของ UNWTO และอดีตเลขาธิการ
ของกระทรวงการทองเท่ียวมาเลเซีย ซึ่งเปนผูดําเนินการอภิปรายไดเกร่ินนําถึงวัตถุประสงคในการ
เพิ่มปริมาณการเดินทางระหวางตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟก โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

- เพื่อเพิ่มรายไดสูภูมิภาค 
- เพื่อรักษาไวซึ่งคุณคาของขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของทองถิ่น และเพิ่มสัดสวน

รายไดจากการทองเท่ียว และอุตสาหกรรมการผลิตในทองถิ่น 
- เปนการสรางความรวมมือระหวางสมาชิกของประเทศในเอเชยีเพื่อบรรลคุวามรวมมอืใน

ข้ันท่ี 2 
- เพื่อลดผลกระทบของภาวะอิ่มตัวในอุตสาหกรรมประเภทอื่น 
- เกิดผลกระทบจากภายนอกตออุปสงคดานการทองเท่ียว 
- ประเทศในเอเชียใตบางประเทศมีการต้ังคณะกรรมการมาดูแลแกปญหาเร่ืองอุปสรรคใน

การทองเท่ียว และสินคาทางการทองเท่ียว โดยใชความโดดเดนทางวัฒนธรรมของเอเชีย 
- การออกแบบแพค็เกจการทองเท่ียวจะตองเปนไปตามความตองการของนักทองเท่ียว 
- การผอนปรนเร่ืองระเบียบพิธีการเขาเมือง และการยกเวนวซีาในกลุมประเทศสมาชิก 
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- ใชการประชาสัมพันธเพื่อใหคนมีความคุนเคย และเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของท้ัง
สองภูมิภาค ฯลฯ 

 หลังจากน้ันเปนการนําเสนอขอมูลของผูแทนจากประเทศตางๆในเอเชียแปซิฟกเกี่ยวกับ
วิธีการเพิ่มกระแสการเดินทางระหวางประเทศในเอเชียแปซิฟกกับตะวันออกกลาง ดังน้ี 

ประเทศมัลดีฟส  

 
Mr.Ahmad Ali Sawad รัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปน

ผูแทนของประเทศมัลดีฟส นําเสนอขอมูลสรุปไดดังนี้ 
- มัลดีฟสมีความใกลชิดกับตะวันออกกลาง เพราะคนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม

เชนเดียวกัน แตมีสวนแบงตลาดนักทองเท่ียวตะวันออกกลางนอย เพราะสินคาทางการ
ทองเท่ียวของมัลดีฟสสวนใหญออกแบบมาเพื่อรองรับนักทองเท่ียวชาวตะวันตก มัล
ดีฟสเห็นวาตัวอยางการทํา target marketing ของมาเลเซียเปนสิ่งท่ีดี แตมัลดีฟสจะตอง
สรางสินคาใหหลากหลายมากข้ึน 

- มัลดีฟสต้ังอยูไมไกลจากดูไบ และโดฮา และตองทํางานมากข้ึนในการดึงนักทองเท่ียวจาก
ตะวันออกกลาง แมจะมีชองทางเขาถึงไดงาย 

- นักทองเท่ียวหลักของมัลดีฟสเปนชาวอิตาเลียน เยอรมัน อังกฤษ ดังน้ันพนักงานใน
โรงแรม/รีสอรทตางๆ จึงไมเชี่ยวชาญดานภาษาอาหรับ 

- การสงเสริม dual destination เชนท่ีมาเลเซียดําเนินการ ก็เปนตัวอยางท่ีมัลดีฟสสนใจและ
ควรจะทํารวมกับประเทศอื่นในเอเชียใต เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวแบบ Twin-destination 

- การทองเท่ียวมัลดีฟสยังขาดขอมูลของตลาด และแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ
นักทองเท่ียวตะวันออกกลาง จึงตองมีเวทีเพื่อสรางความเขาใจลักษณะของตลาดตะวนัออก
กลาง การเปลี่ยนแปลงของแนวโนมตลาดน้ีมีความสําคัญ และจะเปนสวนท่ีสนับสนุนการ
ทองเท่ียวของมัลดีฟส 
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ประเทศศรีลังกา  

 
Mr.Milinda Maragoda รัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยว นําเสนอประเด็นที่นาสนใจ

ดังนี้ 

- สินคาทางการทองเ ท่ียวของศรีลังกาท่ีสําคัญคือ  วัฒนธรรม  และมรดกทาง
โบราณสถาน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี สปา 

- ในชวงป 2003-2008 มีนักทองเท่ียวเดินทางเยือนศรีลังกา 400,000 – 600,000 
คน มีระยะพักเฉลี่ย 9 วัน นักทองเท่ียวหลักมาจากยุโรปตะวันตก 

- การสงเสริมตลาดตะวันออกกลางสําหรับประเทศศรีลังกามีจุดแข็ง และโอกาส เน่ืองจาก
ระยะทางไมไกลมากใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง และมีนโยบายให Visa on Arrival 
แกนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลาง 

- ศรีลังกามีแหลงทองเท่ียวหลากหลาย มีอากาศเย็น และมีความคุมคาเงิน รวมท้ังมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ ท้ัง ฮินดู พุทธ มุสลิม คริสต 

- วัตถุประสงคของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาศรีลังกาประมาณ 72% เพื่อพักผอนใน
วันหยุดและ 20% เพื่อธุรกิจ นอกจากน้ันเปนการเย่ียมชมวัฒนธรรม และสัมผัส
ประสบการณใหมแบบ ”Seeing, being, doing” 

ผูแทนสายการบิน Etihad Mr.Vijay Poonoosamy นําเสนอประเด็นดังตอไปนี้ เพ่ือใหเกิดการ
เดินทางระหวางภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

- ควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับนักทองเท่ียวขาออกของตะวันออก
กลาง และเอเชียแปซิฟก เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย 

- การทําขอตกลงแบบทวิภาคีในการพัฒนาเสนทางการบินสูประเทศกําลังพัฒนาเปนการ
เพิ่มโอกาสในการขยายการเดินทางทองเท่ียว 

- ยกเลิกนโยบายท่ีเปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวเพื่อกระตุนภาคธุรกิจ 
- ไมพึ่งพิงอยูกับสายการบินเพียงสายเดียว และตลาดนักทองเท่ียวหลักเพียงตลาดเดียว 
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ประเทศไทย 

 
ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นําเสนอโดย                 

มีสาระสําคัญคือ ประเทศไทยใชกลยุทธในการสงเสริมตลาดตะวันออกกลาง เชน 

- การสงเสริมการทองเท่ียวมายังประเทศไทยในฐานะตลาดระยะใกล 
- การเปดสํานักงาน ททท.ในเมืองดูไบ 
- การผลิตวัสดุอุปกรณเพื่อการสงเสริมการทองเท่ียว 
- การสงเสริมตลาดเฉพาะ (Niche market) เชน Health & Medical tourism 
- การจัดใหมีแพทยและพยาบาลท่ีพูดภาษาอาหรับไดในโรงพยาบาลท่ีนักทองเท่ียว

ตะวันออกกลางนิยมใชบริการ 
- ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาสําหรับนักทองเท่ียวเปนเวลา 3 เดือน ต้ังแต 5 มี.ค ถึง 5 มิ.ย 

52 
- สนามบินลดคาจอดเคร่ืองบิน 50% 
- มาตรการตางๆ ของรัฐบาลท่ีชวยกระตุนการเติบโตของ SME ดานการทองเท่ียวฯลฯ 

 
ประเทศอินโดนีเซีย  

 
Mr.Wardiyatmo เลขาธิการกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยว นําเสนอขอมูล

สรุปไดดังนี้  
- จํานวนนักทองเท่ียวตะวันออกกลางท่ีเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียในแตละปนอยกวา 1% 

ของนักทองเท่ียวท้ังหมดท่ีอินโดนีเซียไดรับ โดยสวนใหญมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 
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อิหราน เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และคูเวต สําหรับป 2009 ต้ังเปาจํานวน
นักทองเท่ียวจากตะวันออกกลาง 66,792 คน เพิ่มข้ึน 7.5%  

- อินโดนีเซียกําหนดตําแหนงทางการตลาดของตนเองเปน Family Destination สําหรับ
นักทองเท่ียวตะวันออกกลาง 

- การดําเนินการทางการตลาดมีท้ังแบบ Above the line เชน ใช e-media, สื่อสิ่งพิมพ ปาย
โฆษณากลางแจง online/website และแบบ Below the line เชน Collateral materials นําเสนอ
โดยใชภาษาอาหรับ และเขารวมงานสงเสริมการขายเชน Arabian Travel Mart  

- การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อรองรับนักทองเท่ียวตะวันออกกลาง เชน การทําปายบอก
ทางและใหขอมูลเปนภาษาอาหรับในบางจุดท่ีเปนจุดเดินทางเขาออก การเตรียมสินคา
ทางการทองเท่ียวเพื่อรองรับนักทองเท่ียวตะวันออกกลาง มีการลงทุนสรางรีสอรท
ใหมๆ ในแหลงทองเท่ียวโดยการลงทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

 
ประเทศจีน  

 
Mrs.Wang  Yan รองผูอํานวยการทั่วไปฝายส่ือสารการตลาดของ CNTA นําเสนอขอมูลที่
นาสนใจดังนี้ 

- ขอไดเปรียบของการเดินทางระหวางจีนและตะวันออกกลางก็คือ เสนทางสายไหมท่ี
เชื่อมโยงภูมิภาคท้ังสองเขาดวยกัน และการเติบโตอยางรวดเร็วของจํานวนนักทองเท่ียว
จากตะวันออกกลางท่ีไปเยือนจีนเพิ่มสูงถึง 21% รายไดเพิ่มข้ึน 30% จากปท่ีผานมา 

- เมื่อประมาณ 1,300 ปกอน ศาสนาอิสลามไดเขาไปเผยแผในประเทศจีน และในปจจุบันก็
มีชาวจีนท่ีนับถือศาสนาอิสลามอยูจํานวนมาก 

- อุปสรรคท่ีขัดขวางการเดินทางทองเท่ียวระหวาง 2 ภูมิภาคไดแก 
1)  จํานวนเท่ียวบินตรงระหวางจีนกับตะวันออกกลางมีนอยกวา 100 เท่ียวตอสัปดาห 
2)  ประชากรสวนใหญขาดขอมูลเกี่ยวกับตะวันออกกลาง และชาวตะวันออกกลางก็ไม

ทราบสถานการณปจจุบันในประเทศจีน 

- การจัดการสินคาทางการทองเท่ียวท่ีควรดําเนินการคือ 
1)  ตองจัดวางตําแหนงของสินคาเสียใหม (repositioning the product)  



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 18  

2)  ตอง rebranding เร่ืองของเสนทางสายไหม (Silk Road) เพราะเปนประเด็นท่ีดีในการ
กระตุนความสนใจของนักทองเที่ยวใหคนหาอารยธรรมของกันและกัน เชนการ
ตามรอยเสนทางของมารโคโปโล 

 -     ประเด็นท่ีควรดําเนินการเพิ่มเติม 
1)  ใหความชวยเหลือระหวางกันเมื่อทําการตลาดในจีน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2)  การเพิ่มเท่ียวบินตรงระหวางท้ังสองภูมิภาค 
3)  การสงเสริมตลาด MICE และพยายามใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ เกิดข้ึนในเอเชีย ซึ่ง

รวมถึงตะวันออกกลาง 

 

ประเทศเกาหลีใต  

 
Ms.Sonia  Hong เลขาธิการคณะกรรมการโครงการ Visit Korea นําเสนอขอมูลสรุป

ไดดังนี้ 

- เกาหลีใตต้ังเปาหมายจํานวนนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกเดินทางเขาประเทศ 10 ลานคน ใน
ป 2010  

- กลยุทธท่ีใชในการเพิ่มจํานวนนักทองเท่ียว 
1. สรางการรับรูเพิ่มข้ึน และสรางภาพลักษณของประเทศใหดีข้ึนโดย 

-  เพิ่มความสนใจเกี่ยวกับประเทศ และวัฒนธรรมเกาหลีโดยใชประโยชนจาก 
Hall-Yu (กระแสเกาหลี) มีการแนะนํา Han-Style และภาพยนตซีรีสเกาหลีใน
ตะวันออกกลาง 

-  สรางภาพลักษณท่ีดีผานสินคาท่ีเปนแบรนดเนมของเกาหลี เชน Samsung, LG, 
Sang Yong (ผูรับเหมาสรางตึก Emirate Tower ) 

-  ทํากิจกรรมทางการตลาดในตะวันออกกลาง เชน bridal show, นิทรรศการ
นานาชาติ, ตลาดการศึกษา 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวตะวันออก
กลาง เชน โรงแรมท่ีมีสัญลักษณกบิลัต เพื่อทําละหมาด ภัตตาคารท่ีมีอาหารฮาลาล 
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และวางแผนเพิ่มความสามารถในการรองรับของเคร่ืองบินท่ีขนสงผู โดยสาร
ตะวันออกกลางและเกาหลีใต เชน 
-  สายการบินเอมิเรตส จะใชเคร่ืองบิน A380 ในเสนทาง Seoul-Dubai โดยจะเร่ิม

ในเดือนพฤศจิกายนน้ี 
-  เท่ียวบินจากอาบูดาบีจะใชเคร่ืองบินท่ีรองรับผูโดยสารได 550 คน 

3. สินคาดานการทองเท่ียว  มีการกําหนดเปาหมายสินคาสําหรับนักทองเท่ียว
ตะวันออกกลางคือ Medical Tourism โดยมีการสนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธ
แกตัวแทนบริษัทนําเท่ียว และยินดีท่ีจะชวยจัดฝกอบรม รวมท้ังการประชาสัมพันธ
ประเทศในตะวันออกกลางข้ึนในเกาหลีใต 

 
ในชวงสุดทายประธานการประชุมไดแก Mr.Rifai ไดกลาวปดประชุม โดยสรุปวาการจัด

ประชุมคร้ังน้ีเปนการสรางความรวมมือกันอยางจริงจังระหวางภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและตะวันออก
กลาง ซึ่งในขณะน้ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ัวโลก ซึ่งกระทบตอการทองเท่ียวเราจึงตองพึ่งพากันเองใน
ภูมิภาคเอเชีย (Go South & South Cooperation) และไดกลาวชื่นชมเกาหลีใตในการทําการตลาดผาน
ภาพยนตร แฟชั่น ซึ่งเปนการคิดนอกกรอบ และไมตองพึ่งพาแตตลาดท่ีพัฒนาแลว เปนการเปด
โอกาสใหม ๆ จากสถานการณวิกฤต สําหรับประเทศ ในตะวันออกกลางเองก็เปนท้ังประเทศท่ีสง
นักทองเท่ียวออก และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีตอนรับนักทองเท่ียวจากภูมิภาคอื่นๆดวย และจะมีการ
ประชุม UNWTO Middle East Commission ในประเด็นเหลาน้ีดวยเชนกัน 

 
#################### 
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ลักษณะการเดินทางทองเที่ยวของชาวญ่ีปุน และการเสนอขายประเทศไทย

และแหลงทองเที่ยวคูแขงขันในตลาดญ่ีปุน 
 

                                                                                       รุงทิพ  วองปฏิการ
1
 

 

ตามที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทัศนศึกษา ณ 

ประเทศญ่ีปุน ในระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2551 – 

10 มกราคม 2552 น้ัน จากการสังเกตการณการ

เดินทางทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศของชาวญ่ีปุน 

รวมทั้งการสอบถามชาวญ่ีปุนบางรายเก่ียวกับการ

เดินทางทองเที่ยว นอกจากน้ี ยังไดสอบถามบริษัทนํา

เที่ยวในกรุงโตเกียวนารา  และเ กียวโตเ ก่ียวกับ

สถานการณทองเที่ยวโดยรวม  รายการนําเที่ยวที่

ลูกคาชาวญี่ปุนนิยม ตลอดจนขอมูลที่รวบรวมจาก

แผนพับที่มีการเสนอขายประเทศไทยและแหลง

ทองเที่ยวคูแขงขันในตลาดนักทองเที่ยวญ่ีปุนในชวงตั้งแตปลายป 2551 ถึงชวงตนป 2552 

รายละเอียดดังปรากฏในตารางสรุปหมายเลข 1 – 4  สามารถสรุปสาระสําคัญเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ลักษณะการเดินทางทองเท่ียวโดยรวมของชาวญ่ีปุน 

1.1 ชาวญ่ีปุนซึ่งทํางานในเมืองใหญ

หรือเมืองหลัก เชน กรุงโตเกียว หรือเมืองหลวง

ของแตละ Prefecture แตมีภูมิลําเนาในตางจังหวัด 

สวนใหญใชโอกาสในชวงวันหยุดยาว เชน ปใหม 

หรือ Golden week (ตนเดือนพฤษภาคม) เดินทาง

กลับภูมิลําเนาเพื่อเยี่ยมครอบครัวและญาติพี่นอง  

1.2 กลุมชาวญ่ีปุนที่เดินทางทองเที่ยว

ในประเทศในชวงวันหยุดปใหม มีทั้งกลุมที่เดินทาง

เปนครอบครัว (Family)  กลุมที่เดินทางเปนคู 

(Couple)  และกลุมคนทํางาน/นักศึกษาที่เดินทางเปนกลุมประมาณ   4-6 คน  เหตุผลหน่ึงเปน

เพราะหองพักในญ่ีปุน คิดราคาคาที่พักในลักษณะตอคนตอหอง ฉะน้ัน หากเขาพักหลายคนตอหอง 

                                                 
1
 หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ กองแผนนโยบาย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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คาที่พักตอคนจะลดลง  สวนใหญชาวญ่ีปุนเหลาน้ีมักเดินทางไปทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวหลักๆ 

เชน โตเกียว นารา อิซึ (ซูเซนจิ ซึ่งเปนเมืองแหงนํ้าแรและนํ้าพุรอน) และดิสนีย โดยใชเวลาในการ

ทองเที่ยวประมาณ 1-3 วัน  ทั้งน้ีมีขอสังเกตวา กลุมผูหญิงวัยทํางานและกลุมวัยรุนหญิงนิยมและ

ช่ืนชอบการเดินทางไปทองเที่ยวดิสนียแลนดและดิสนียเปนอยางมาก โดยเฉพาะดิสนียแลนดน้ันสวน

ใหญเปนกลุมที่เดินทางซ้ํา (Repeaters) 

1.3 ชาวญ่ีปุนกลุมขาราชการและกลุมพนักงานบริษัทที่สนใจเดินทางทองเที่ยว

ตางประเทศสวนใหญไมสามารถเดินทางไดในชวงวันธรรมดาแมในแผนพับจะเสนอราคาที่นาดึงดูดใจ 

เน่ืองจากสามารถลางานไดประมาณ 1-2 วัน ยกเวนกรณีฮันนีมูน ฉะน้ัน กลุมน้ีจึงมักเลือกวัน

เดินทางที่ติดกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดสุดสัปดาหเปนหลัก 

สวนท่ี 2 การเสนอขายแหลงทองเท่ียวตางๆ รวมท้ังการเสนอขายประเทศไทยใน

ตลาดญ่ีปุน 

2.1 บริษัทนําเที่ยวมักใชช่ือประเทศ ภูมิภาค หรือทวีปเปนหลักในการเสนอขายรายการ

นําเที่ยวตางประเทศ แตหากเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักดี เชน ฮาวาย กรุงเทพฯ 

ภูเก็ต เชียงใหม อังกอร เซี่ยงไฮ ปนัง และลังกาวี เปนตน การเสนอขายในแผนพับจะใชช่ือแหลง

ทองเที่ยวน้ันๆ โฆษณาแทน (ทั้งน้ียกเวนกรณีสิงคโปร มัลดีฟส และประเทศที่เปนหมูเกาะตางๆ) 

2.2 การเสนอขายประเทศไทย ยังคงเสนอขายดวยแหลงทองเที่ยวหลักๆ เชน กรุงเทพฯ 

ภูเก็ตและเชียงใหม  รวมทั้งสินคาที่เสนอขายยังคงเปนสินคาเดิมๆ เชน สยามดิสคอฟเวอร่ี ตลาดนํ้า

ดําเนินสะดวก สุก้ีโคคา กาญจนบุรี (เสนทางรถไฟสายที่เปนฉากถายทําในภาพยนตร) และอยุธยา 

(การน่ังชาง)  สวนโรงแรมน้ันมีการเสนอขายโรงแรมในหลากหลายระดับตั้งแตระดับธรรมดาจนถึง

ระดับหรู นอกจากน้ี ยังมีการเสนอขายประเทศไทยพวงกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ดวย เชน ไทย-

สิงคโปร  ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา ไทย-มาเลเซีย  และไทย-อินโดนีเซีย ซึ่งเปนที่นิยมมากพอควร 

2.3 การเสนอขายแหลงทองเที่ยวคูแขงขันอื่นๆ มีลักษณะเชนเดียวกับการเสนอขาย

ประเทศไทย คือ เสนอขายแหลงทองเที่ยวหลักๆ และสินคาทองเที่ยวที่ตลาดรูจักเปนอยางดีหรือเปน

ที่นิยมอยูแลว  

2.4 รายการนําเที่ยวแหลงทองเที่ยวบางแหง เชน เกาหลี จะมีราคาถูกมาก มีระยะเวลา

สั้น และมีจุดเดินทางออกไดหลายจุดครอบคลุมทั้งญ่ีปุนเพื่อความสะดวกของนักทองเที่ยว 

นอกจากน้ี การเสนอขายทัวรเกาหลีมิใชมีแตการเสนอขายของบริษัทนําเที่ยวโดยใชแผนพับเทาน้ัน 

แตยังมีการติดแผนพับขนาดเล็กโฆษณาเชิญชวนทองเที่ยวเกาหลีตามขบวนรถไฟสายตางๆ ในราคา

ที่ถูกมากอีกดวย 
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ตารางที่ 1 รายการนําเที่ยวที่เสนอขายประเทศตางๆ ในตลาดญี่ปุน 

ลํา
ดับ แหลงทองเทีย่ว ตัวอยางสินคาที่เสนอขาย ชวงที่เสนอ

ขาย ราคา (บาท) 
Fuel 

Surcharge 
(บาท) 

อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหต ุ

1 อินโดนีเซีย / 
สิงคโปร บินตัม, เซนโตซา 20 ต.ค.2551

- มี.ค.2552 21,696 - 52,416 12,800 

ลําดับที่ 1-12  
ใชอัตรา 
แลกเปลี่ยน 100 
เยน = 32 บาท 
ซึ่งเปนอัตราแลก 
เปลี่ยน ณ วันที ่ 
1 ต.ค.2551 

  
  
  
  
  

ราคารายการนําเที่ยว เปนราคา
โดยประมาณที่รวมคาที่พักคาบัตร
โดยสารเครื่องบิน คาอาหาร และ 
คา Sightseeing  
 
โดยราคานี้จะแตกตางกันตาม
ระดับโรงแรมทีพ่ัก สายการบินที่
ใช จํานวนมื้ออาหาร จํานวนแหลง
ที่จะไป Sightseeing จํานวนคน 
(คนเดียว/คู) จาํนวนวันเดินทาง 
วันที่เดินทาง เชน เดินทางในวันที่
ติดกับวันเสาร-อาทิตยหรือเปน
ชวงวันหยุดราคาจะสูงกวาวัน
เดินทางธรรมดาและจุดที่เดินทาง
ออก  
 
กรณีที่เดินทางไปทองเที่ยวทาง
ใต การเดินทางออกจากโตเกียว
จะมีราคาสูงกวาเดินทางออกจาก 
โอซากา  
 
นอกจากนี้ นักทองเที่ยวยังตอง
จายFuel Surcharge ดวย  
โดย Fuel Surcharge จะแตกตาง
ไปตามสายการบินที่ใช 
ในกรณีที่บริษัทนําเทีย่วใชหลาย
สายการบิน จะไมใส Fuel 
Surcharge ไวในตาราง 
 
 

2 ตาฮิต ิ   27 ต.ค.2551
- 30 มี.ค.2552 74,880 - 87,680 12,800 

3 จีน ปกกิ่ง-กุยหลิน-เซี่ยงไฮ- 
เสิ่นเจิ้น-มาเกา, อาหารจีน 

ต.ค.2551
- มี.ค.2552 29,760 - 120,960   

4 ไตหวัน 

เกาสง, ผิงตง: พิพิธภัณฑ
ทางทะเล,พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติกูกง, ตึกไทเป 101,
ชา อาหาร วัด 

ต.ค.2551
- มี.ค.2552 34,560 - 87,680   

5 นิวซีแลนด 
ไครซเชริช-โรโตรัว- 
โอกแลนด-ควนีทาวน-Hiking 
and Trekking 

ต.ค.2551
- มี.ค.2552 121,280 - 146,240   

6 พมา 

ยางกุง-มัณฑะเลย-บากัน, 
พระบรมธาตชุเวดากอง,พระ
พุทธไสยาสนชเวตาเลียว,
พระราชวังกษัตริยบุเรงนอง 

ต.ค.2551
- มี.ค.2552 56,960 - 81,600   

7 ฟลิปปนส เซบู,โบลาไค, มะนิลา ต.ค.2551
- 31 มี.ค.2552 28,480 - 99,840   

8 มาเลเซีย ลังกาวี-กัวลาลมัเปอร ต.ค.2551 
- มี.ค.2552 47,680 - 143,680   
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ตารางที่ 1 รายการนําเที่ยวที่เสนอขายประเทศตางๆ ในตลาดญี่ปุน 

ลํา
ดับ แหลงทองเทีย่ว ตัวอยางสินคาที่เสนอขาย ชวงที่เสนอ

ขาย ราคา (บาท) 
Fuel 

Surcharge 
(บาท) 

อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหต ุ

9 ลาว หลวงพระบาง, วัดเชียงทอง, 
ตลาดนัดกลางคืน, น้ําตก 

ต.ค.2551
- มี.ค.2552 55,360 - 94,400   

  
  
  

  
  
  

10 เวียดนาม ฮาลองเบย, ฮอยอัน,นาตรัง
,ฮานอย 

ต.ค.2551
- มี.ค.2552 38,080 - 182,080   

11 อินโดนีเซีย บาหลี, บินตัม ต.ค.2551
- มี.ค.2552 45,440 - 161,600   

12 ออสเตรเลีย 

ซิดนีย-เมลเบิรน-ดาวิน- 
อะดีเลด(ไวนออสเตรเลยี 
จิงโจ เพนกวิน ปลาโลมา)  
กิจกรรมทางน้ํา: ดําน้ํา 
ลองเรือ สนอกเกิ้ล 

ต.ค.2551
- มี.ค.2552 42,240 - 204,160   

13 ฟลิปปนส มะนิลา พ.ย.2551
 - ม.ค.2552 19,180 - 35,980 7,119 

 - 9,100 ลําดับที่ 13-16 
ใชอัตรา 
แลกเปลี่ยน 100 
เยน = 35 บาท 
ซึ่งเปนอัตรา 
แลกเปลี่ยน ณ 
วันที่  1 พ.ย.2551 

  

  
  
  
  

14 มาเลเซีย 
กัวลาลัมเปอร, 
Malaysian Railroad, 
New City Resort 

พ.ย.2551 
- 25 มี.ค.2552 17,430 - 52,430 10,878 

15 มอรีเชียส 
โรงแรม: La Plantation d' 
Albion, 
La Pointe aux Canonniers 

พ.ย.2551 
- 21 เม.ย.2552 141,260 - 173,950   

16 มัลดฟีส โรงแรม: Kani พ.ย.2551 
- 21 เม.ย.2552 72,100 - 257,950   

17 อินโดนีเซีย บาหลี ธ.ค.2551
- มี.ค.2552 28,786 - 40,256 16,280 

ลําดับที่ 17 
ใชอัตรา 
แลกเปลี่ยน 100 
เยน = 37 บาท 
ซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ 
วันที1่ ธ.ค..2551   
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ตารางที่ 1 รายการนําเที่ยวที่เสนอขายประเทศตางๆ ในตลาดญี่ปุน 

ลํา
ดับ แหลงทองเทีย่ว ตัวอยางสินคาที่เสนอขาย ชวงที่เสนอ

ขาย ราคา (บาท) 
Fuel 

Surcharge 
(บาท) 

อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหต ุ

18 เกาหลี โซล / ปูซาน 12 ม.ค.2552
- มี.ค.2552 9,672 - 26,832 1,950

ลําดับที่ 18-24 
ใชอัตรา 
แลกเปลี่ยน 100 
เยน = 39 บาท 
ซึ่ง เปนอัตรา 
แลกเปลี่ยน ณ 
วันที่ 12 ม.ค.
2552 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

19 เกาหลี โซล / ปูซาน ม.ค. 2552
- พ.ค.2552 11,232 - 45,942 1,950

20 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร, ปนัง, ลังกาวี, 
มะละกา 

12 ม.ค.2552
- มี.ค.2552 18,642 - 26,442 10,502

21 สิงคโปร / ฟลปิปนส 
/ มาเลเซีย 

เซนโตซา, กัวลาลัมเปอร, 
มะนิลา 

12 ม.ค.2552
- มี.ค.2552 24,570 - 29,250 8,658

22 อินโดนีเซีย บาหลี 12 ม.ค.2552
- มี.ค.2552 19,032 - 26,442 10,502

23 ฮองกง ฮองกง 12 ม.ค.2552
- มี.ค.2552 16,302 - 29,172 2,496

24 จีน เซียงไฮ 13 ม.ค.2552
- มี.ค.2552 15,522 - 26,832 8,190
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ตารางที่ 2 รายการนําเที่ยวที่เสนอขายประเทศไทยรวมกับประเทศอื่น 

ลํา
ดับ แหลงทองเทีย่ว ตัวอยางสินคาที่เสนอขาย ชวงที่เสนอขาย ราคา (บาท) 

Fuel 
Surcharge 

(บาท) 

อัตรา
แลกเปลี่ยน หมายเหต ุ

1 
ไทย 
เวียดนาม  
กัมพูชา 

อังกอรวัด-โฮจิมินห-กรุงเทพฯ ต.ค.2551
- มี.ค.2552 44,240 - 100,480   

ลําดับที่ 1 ใช
อัตราแลกเปลี่ยน 
100 เยน = 32 
บาท ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 1 ต.ค.
2551 

ราคารายการนําเที่ยว เปนราคา
โดยประมาณทีร่วมคาที่พัก คาบัตร
โดยสารเครื่องบิน คาอาหาร และ
คา Sightseeing โดยราคานี้จะ
แตกตางกันตามระดับโรงแรมที่พัก
สายการบินที่ใช จํานวนมื้ออาหาร 
จํานวนแหลงทีจ่ะไป Sightseeing 
จํานวนคน (คนเดียว/คู) จํานวนวัน
เดินทาง วันที่เดินทาง เชน 
เดินทางในวันทีต่ิดกับวันเสาร-
อาทิตยหรือเปนชวงวันหยุดราคาจะ
สูงกวาวันเดินทางธรรมดา และจุด
ที่เดินทางออก กรณีที่เดินทางไป
ทองเที่ยวทางใต  
 
การเดินทางออกจากโตเกียวจะมี
ราคาสูงกวาเดนิทางออกจาก 
โอซากา นอกจากนี้ นักทองเทีย่ว
ยังตองจาย Fuel Surcharge ดวย  
โดย Fuel Surcharge จะแตกตาง
ไปตามสายการบินที่ใช 
ในกรณีที่บริษัทนําเทีย่วใชหลาย
สายการบิน จะไมใส Fuel 
Surcharge ไวในตาราง 
 

2 ไทย 
เวียดนาม 

โฮจิมินห 
กรุงเทพฯ 
โรงแรม เกรด C เชน สยามซติี้ 

ธ.ค.2551
- ม.ค.2552 18,426 12,735 

ลําดับที่ 2 ใช
อัตราแลกเปลี่ยน 
100 เยน = 37 
บาท ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 1 ธ.ค.
2551 

3 ไทย / สิงคโปร 

กรุงเทพฯ 
Orchard Road, Merlion,  
China  town, Little India,  
Marina Bay 

12 ม.ค.2552
- 30 เม.ย.2552 11,271 - 46,761   

ลําดับที ่3-5 ใช
อัตราแลกเปลี่ยน 
100 เยน = 39 
บาท ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 12 ม.ค.
2552 

4 
ไทย 
เวียดนาม 
กัมพูชา 

อังกอรวัด 
กรุงเทพฯ: ชอปปง-
Sightseeing- 
Thai Traditional Massage- 
โคคาสุกี้ 
กาญจนบุรี: movie 
อยุธยา: ชาง 
สปา 

ม.ค.2552
- เม.ย.2552 11,622 - 20,592 9,750 

5 
ไทย 
เวียดนาม 
กัมพูชา 

อังกอรวัด 
เชียงใหม: พระธาตุดอยสุเทพ 
นั่งชาง ขันโตก ไนทบาซาร คู
เมือง 

13 ม.ค.2552
- 5 เม.ย.2552 14,391 - 25,701 9,750 
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ตารางที่ 3 รายการนําเที่ยวที่เสนอขายเฉพาะประเทศไทย 

ลํา
ดับ 

ตัวอยางสินคาที่
เสนอขาย ชวงที่เสนอขาย ราคา (บาท) 

Fuel 
Surcharge  

(บาท) 
อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหต ุ

1 กรุงเทพฯ 15 ต.ค.2551 - 31 ม.ค.2552 9,536 - 37,056 12,800 ลําดับที่ 1-2 ใชอัตราแลกเปลีย่น 
100 เยน  = 32 บาท ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 ต.ค.
2551 

ราคารายการนําเที่ยว เปนราคา
โดยประมาณทีร่วมคาที่พัก คาบัตร
โดยสารเครื่องบิน คาอาหาร และ คา 
Sightseeing โดยราคานี้จะแตกตางกัน
ตามระดับโรงแรมที่พัก สายการบินทีใ่ช 
จํานวนมื้ออาหาร จํานวนแหลงที่จะไป 
Sightseeing จาํนวนคน (คนเดียว/คู) 
จํานวนวันเดินทาง วันที่เดินทาง เชน 
เดินทางในวันทีต่ิดกับวันเสาร-อาทิตย
หรือเปนชวงวันหยุดราคาจะสูงกวาวัน
เดินทางธรรมดา และจดุที่เดินทางออก  
 
กรณีที่เดินทางไปทองเที่ยวทางใต  
การเดินทางออกจากโตเกียวจะมีราคาสูง
กวาเดินทางออกจากโอซากา  
นอกจากนี้ นักทองเที่ยวยังตองจาย 
Fuel Surcharge ดวย โดย Fuel 
Surcharge จะแตกตางไปตาม 
สายการบินที่ใช ในกรณีที่บรษิัทนําเทีย่ว
ใชหลายสายการบิน จะไมใส Fuel 
Surcharge ไวในตาราง 

2 ภูเก็ต 
สมุย ต.ค.2551 - มี.ค.2552 41,280 - 214,720   

3 

อยุธยา,  
Thai Traditional 
Dance,  
ไทยสุกี้ โคคา, 
ทัวรกรุงเทพฯ, 
กาญจนบุร ี

1 พ.ย.2551 - 31 ม.ค.2552 17,430 - 54,880 8,701 
ลําดับที3่-4 ใชอัตราแลกเปลี่ยน 
100 เยน = 35 บาท ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที ่1 พ.ย.
2551 

4 ภูเก็ต พ.ย.2551 - มี.ค.2552 23,730 - 31,080 10,570 

5 ภูเก็ต 12 ม.ค.2552 - 3 มี.ค.2552 12,402 - 24,492 17,222 

ลําดับที่ 5-8 ใชอัตราแลก เปลี่ยน 
100 เยน = 39 บาท ซึ่งเปน
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่  12 
ม.ค.2552 

  
  

6 อยุธยา, กรุงเทพฯ 12 ม.ค.2552 -3  มี.ค.2552 11,232- 30,732 15,600 

7 

โรงแรมที่เสนอ
ขาย อาท ิ
โรงแรมอิมพีเรยีล, 
โรงแรมรอยัล 
ออรคิด เชอราตัน, 
โรงแรมทองธารา 

12 ม.ค.2552 - 3 มี.ค.2552 10,452 - 23,322 9,750 

8 

กรุงเทพฯ:  
ชอปปง-Siam-
Sightseeing-
ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก-อยุธยา-
อาหารไทย 

ม.ค.2552 - เม.ย.2552 10,842 - 22,542 9,750 
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ตารางที่ 4 โรงแรมที่มีการเสนอขายในประเทศไทยในชวง 11 มกราคม - 22 เมษายน 2552 
แหลง

ทองเที่ยว 
โรงแรม 

Luxury Deluxe Superior Standard Economy 

กรุงเทพฯ 
 - The Oriental Bangkok  
 - The Peninsula Bangkok  
 - Four Seasons Hotel Bangkok 

 - Grand Hyatt Erawan Bangkok 
 - Conrad Bangkok 
 - Intercontinental Hotels Bangkok 
 - The Sukhothai Bangkok 
 - Millenium Hilton Bangkok 
 - JW Marriott Bangkok 
 - Sheraton Grande Sukhumvit Bangkok 
 - Centara Grand at Central World Hotel 
 - Metropolitan Bangkok 
 - Westin Grande Sukhumvit 
 - Pan Pacific Bangkok 
 - Shangri-la Hotel Bangkok 
 - Royal Orchid Sheraton 
 - The Dusit Thani Bangkok 
 - Swissotel Nai Lert Park Bangkok 
 - Sofitel Bangkok Silom  

- The Imperial Queen's Park 
- Grand Sukhumvit by 
Sofitel 

- Holiday Inn Silom Bangkok 
- Novotel Bangkok on Silom 
Square 

- The Montien Riverside 
Hotel 

- Windsor Suites Hotel 
- S15 Sukhumvit Hotel 
- The Montien Hotel 
Bangkok  

- Grand Mercure 
Fortune 

- Narai Hotel 

 - Baiyoke Suit 
Hotel 

 - Regency Park 
Bangkok 

 - Bangkok 
Palace 

เชียงใหม  - Four Seasons Resort Chiang Mai 
 - Mandarin Oriental Dhara Dhevi  

 - The Chedi Chiang Mai 
 - Shangri-la Chiang Mai 
 - Dusit D2 Hotels & Resort  

- Chiang Mai Plaza Hotel 
- Centara Duangtawan Hotel 

- Suriwongse 
Hotel Chiang Mai 
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ตารางที่ 4 โรงแรมที่มีการเสนอขายในประเทศไทยในชวง 11 มกราคม - 22 เมษายน 2552 

แหลง
ทองเที่ยว 

โรงแรม 
Luxury Deluxe Superior Standard Economy 

ภูเก็ต  - Banyan Tree Phuket 

 - Royal Phuket Yacht Club  
 - A Puravarna Resort 
 - JW Marriott  Phuket Resort & Spa 
 - Sheraton Grande Laguna Phuket 

Hotel 
 - The Diamond Cliff Resort & Spa 
 - Mom Tri's Villa Royal 
 - Dusit Thani Laguna Phuket 
 - Kata Thani Resort & Spa 
 - Le Meridien Phuket Beach Resort 
 - The Chedi Phuket / Indigo Pearl 
 - Holiday Inn Resort Phuket Busakorn 

Wing 
 - Evason Phuket & Six Senses Spa 
 - Laguna Beach Resort 

- Hilton Phuket Arcadia 
Resort & Spa 

- Millennium Resort Phuket 
- Kata Beach Resort 
- Merlin Beach Resort 
- Club Andaman Beach 
Resort 

- Banthai Beach Resort 
&Spa 

- Patong Merlin Hotel 
- Patong Beach Hotel  

- South Sea Karon 
Resort 

- Cape Panwa 
Hotel 

- Centara Karon 
Resort Phuket 

- The Royal 
Paradise Hotel & 
Spa 

  

พัทยา   

 - Sheraton Pattaya Resort   
 - Royal Cliff Beach Resort 
 - Dusit Thani Pattaya 
 - Pattaya Marriott Resort & Spa 

- The Montien Hotel Pattaya 
- Siam Bayshore Resort & 
Spa 

- Siam Bayview Hotel 
Pattaya 

- Asiawan Resort & Spa 
- Hard Rock Hotel Pattaya 

- Cholchan Pattaya 
Resort 

- Asia Pattaya 
Hotel   

สมุย -  Six Senses Hideaway Samui,  
  a Sala Property 

 - The Tongsai Bay 
 - Centara Grand Beach Resort Samui  
 - Chaweng Regent Beach Resort 

  - Chaba Samui 
Resort 

- Baan Samui 
Resort 

  

 

#################### 
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มีอะไรใหมใน ITB 20091 
 

สยมล  วิทยาธนรัตนา2 
 

 
งาน International Tourism Borse (ITB) เปน

งานสงเสริมการขายดานการทองเท่ียวท่ีย่ิงใหญ
ท่ีสุด  จัดข้ึนเปนประจําทุกปในชวงกลางเดือน
มีนาคม ณ ศูนยการประชุมและแสดงสินคา Messe 
Berlin กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
สําหรับปน้ีเปนการจัดงานปท่ี 43 จัดข้ึนระหวาง
วันท่ี 11-15 มีนาคม 2552 ในคร้ังน้ีมีนวัตกรรม
มากมายเกิดข้ึน ซึ่งจะนําเสนอ ดังตอไปน้ี 

 
งาน ITB 2009 มีอะไรใหม 

1. งาน ITB Berlin ท้ังหมดอยูบนโทรศัพทมือถือ 
2. การแถลงขาวเปดงาน ITB Berlin ถายทอดสดผานอินเตอรเนต 
3. บริการลาสุดสําหรับสื่อมวลชนท่ีการประชุมในงาน ITB Berlin 
4. การเปดตัวคร้ังแรกของวัน CSR  
5. ขอความท่ียกมาจากเอกสารการสรุปดาน CSR ในงาน ITB Berlin โดย Günter Ermlich 
6. วันแหงชนพื้นเมืองดึงดูดความสนใจเร่ืองบทบาททางวัฒนธรรมและมรดกสืบทอด 

 
1. งาน ITB Berlin ทั้งหมดอยูบนโทรศัพทมือถือ 

 
 ความพิเศษสําหรับผูเขาชมงาน ITB Berlin ปน้ี คือ 
คูมือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานบนโทรศัพทมือถือ ซึ่งบริษัท 
GIATA & TOURIAS ไดออกแบบ ITB Mobile Guide มาเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผู เขาชม โดยใหขอมูลแผนท่ีและ
เสนทางบริเวณรอบ Berlin Exhibition Grounds นอกจากน้ี
ยังใหขอมูลเกี่ยวกับกําหนดการจัดกิจกรรม การแถลงขาว 
การแสดง  งานเลี้ยง รับรอง  และรายชื่อของผู แสดง
นิทรรศการในงานอีกดวย 
 นอกจากน้ี ITB Mobile Guide จะแสดงทางท่ีเร็วท่ีสุด
ในการเขาสูใจกลางเมืองพรอมคําแนะนําเกี่ยวกับความบันเทิง
ยามค่ําคืน รานอาหาร บาร และขอมูลทองเท่ียวของเบอรลิน

                                                
1 ขอมูลท่ีนําเสนอใน Travel Impact Newswire-Edition 11(2009) วันท่ี 23 มีนาคม 2552 โดย Mr.Imtiaz Muqbil 
2 นักศึกษาช้ันปท่ี 3 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ผูแปลสรุป) 
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ซึ่งระบบการใชงานน้ีสามารถใชดาวนโหลดไดกับโทรศัพทมือถือท่ัวไป โดยผานทางเว็บไซต  www.itb-
berlin.com หรือการใชเครือขาย WAP บนโทรศัพทมือถือท่ี mobile.itb-berlin.com หรือจะใชเครือขาย 
Bluetoothไดโดยตรงท่ีซุม GIATA ภายในงาน โดยผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวสามารถใชระบบน้ี
ใหบริการขอมูลทองเท่ียวในจุดหมายปลายทางมากกวา 100 แหงแกลูกคาบนโทรศัพทมือถือได 
 
2. การแถลงขาวเปดงาน ITB Berlin ถายทอดสดผานอินเตอรเนต 

 
  
 เมื่อวันท่ี10 มีนาคม 2009 การแถลงขาวเปดงาน ITB Berlin ถายทอดสดผานอินเตอรเนต
เปนคร้ังแรก โดยผูสื่อขาวสามารถมีสวนรวมในการแถลงขาว และต้ังคําถามกับผูเขารวมการแถลง
ขาวได การถายทอดสดการประชุมคร้ังน้ีสามารถเขาถึงไดโดยตรงผานหนาเว็บหลักของ www.itb-
berlin.com โดยไมตองมีการเขาสูระบบ 

Michael T. Hofer ผูอํานวยการฝายขาวและประชาสัมพันธของ Messe Berlin กลาววา ในฐานะ
ท่ีงาน ITB Berlin เปนท่ีสนใจของสื่อมวลชนจากท่ัวโลกเปนอยางมาก การถายทอดสดคร้ังน้ีจึงเปน
การตอบสนองความตองการของตัวแทนสื่อมวลชนท่ัวโลกท่ีตองการจะรายงานการเปดงาน ITB 
Berlin สด แตไมสามารถเขารวมงานได 
 
3. บริการลาสุดสําหรับสื่อมวลชนที่การประชุมในงาน ITB Berlin 
 
 การประชุมเฉพาะบุคคลระหวางผูสื่อขาวและผูบรรยายระดับสูงท่ีการประชุมในงาน ITB 
Berlin แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธทางการสื่อสาร เพื่อเปนการตอบสนองความสนใจ
อยางแรงกลาของผูสื่อขาวในหลายปท่ีผานมา ITB Berlin จึงมอบโอกาสแกสื่อมวลชนใหเลือก
สัมภาษณผูบรรยายดวยตนเองทันทีหลังการปราศรัยหรือการประชุมในงาน ITB Berlin ของ
ผูบรรยายเสร็จสิ้น โดยแผนงานของการประชุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโลกท่ีใหญท่ีสุดได
กําหนดใหมีงานกิจกรรมเกี่ยวกับหัวขอท่ีทันกับเหตุการณปจจุบันประมาณ 80 รายการ โดย
ผูเชี่ยวชาญชั้นนําจากภาคธุรกิจและวิทยาศาสตรจํานวน 250 ทาน 
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4. การเปดตัวคร้ังแรกของวัน Corperate Social Responsibility (CSR) 
 
 ในการเปดตัวคร้ังแรกของวัน CSR ท่ีการประชุมในงาน ITB Berlin ประเด็นท่ีมีการพูดถึงกัน
อยางมาก คือ ภาพลักษณท่ีถดถอยของ การบริหารองคกรตางๆ ท่ัวโลก ซึ่งเกิดจากเร่ืองอื้อฉาว
ทางการเงินและปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของผูบริหารท่ียังคงดําเนินอยูอยางตอเน่ือง 
 หน่ึงใน ไฮไลทของงาน คือ การนําเสนอการสํารวจเฉพาะกิจ “CSR กับการตระหนักถึงราคา
ผูบริโภค” โดย Dr.Wolfgang Adlwarth จาก GfK Panel Services ประเทศเยอรมนี ซึ่งการสํารวจไดเนน
ไปท่ี ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอ CSR ผูบริโภคเต็มใจท่ีจะจายคาสินคาในราคาเทาไร และ
มาตราการใดของ CSR ท่ีสามารถนํามาใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรไดในระยะยาว 
 ผูบรรยายในวัน CSR ประกอบดวย:  

1. Executive Director ของ ฝายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของมูลนิธิสหประชาชาติ 
2. General Manager ของ Ruhr.2010 GmbH 
3. Head of CSR and Sustainability ของ Volkswagen AG 
4. Managing Partner ของ Studiosus 
5. Director of Corporate Responsibility & Communications ของ Beluga Shipping GmbH 
ซึ่งผูเชี่ยวชาญเหลาน้ีชี้ใหเห็นถึงตัวอยางความสําเร็จของความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรในภาคอืน่ๆ และผลท่ีอาจเกิดข้ึนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซึ่งคณะกรรมการ “CSR at 
Work” พรอมท้ังตัวแทนจากท่ัวโลกจะตรวจสอบตัวอยางการปฏิบัติการท่ีดีท่ีสุดในการทองเท่ียว
ระหวางประเทศ และตามเอกสารข้ันตนของ David Ruetz ผูจัดการอาวุโสของ ITB Berlin ไดอภิปราย
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของแนวคิดองคกรและผลกระทบของแนวคิด CSR ท่ีมีตออุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวโดยรวม 
 
CSR ไมไดมีไวปกปดความผิด 
 เปนท่ีทราบกันวา ชาวเยอรมันใหความสําคัญกับการทองเท่ียวพักผอนอยางเต็มท่ี แต
ประสบการณในการทองเท่ียวท่ียาวนานน้ีไมเปนเหตุเปนผลอีกตอไป เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินโลกไดสงผลกระทบตอภาคการทองเท่ียวและมีแนวโนมท่ีจะเปนตัวกําหนดหลักการและการ
กระทําขององคกรในอนาคตอันใกลน้ี ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนวา package การทองเท่ียวพักผอน
แบบย่ังยืนและมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งท่ีทําใหการทองเท่ียวประสบความสําเร็จในชวง
สภาวะวิกฤต 

Heinz Fuchs ผูอํานวยการวารสาร Tourism Watch ของ German Church Development Service 
(EED) กลาววา เปนเวลานานท่ีความย่ังยืนถูกจํากัดไวในดานสิ่งแวดลอมเทาน้ัน แตในปจจุบันความ
ย่ังยืนกําลังเขามามีบทบาทในดานสังคมเชนกัน 
 ดานวารสาร EED-Tourism Watch เรียกรองใหมีการตรวจสอบการอางสิทธิและขอเท็จจริง
เกี่ยวกับแนวคิดดาน CSR ในทางปฏิบัติอยางละเอียดมากข้ึน เน่ืองจากมีหลายกรณีท่ีงานการกุศลท่ี
มีชื่อเสียงและโครงการดานสังคมตางๆ ถูกทําใหเปนแนวคิดดาน CSR ท้ังๆ ท่ีงานตางๆ เหลาน้ีกลับ
ไมใชสวนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทางดานทองเท่ียว แตอยางไรก็ตาม ไมวาบริษัทตางๆ จะมี
นโยบายเกี่ยวกับการปกปองเด็กหรือไม มีความมุงมั่นท่ีจะรักษาสภาพภูมิอากาศหรือไมหรือ
ประชาชนท่ีอยูในแหลงทองเท่ียวจะมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและมสีิทธิทางสังคมมากข้ึนหรือไม 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 4 

เปนเร่ืองท่ีแตกตางกัน ดังน้ันคําวา “Corporate Social Responsibility” (CSR) จึงไมไดมีไวปกปด
ความผิด 
 ในการอภิปรายดาน CSR ท่ีงาน ITB Berlin แทบจะไมเกี่ยวของกับคนท่ีกําลังประสบกับ
ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในประเทศท่ีกําลังพัฒนา
เลย องคกรตางๆท่ีรวมมือกับ EED ในบราซิลและอินเดียจึงมุงเนนไปท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาล
และความคิดริเร่ิมของแตละชุมชนทองถิ่นมากกวากิจกรรมอาสาสมัครตาง ๆ ดาน CSR 
 
5. ขอความที่ยกมาจากเอกสารการสรุปดาน CSR ในงาน ITB Berlin โดย   
Günter Ermlich 
 
 ในหนังสือ EU Green Book ป 2001 ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ให
คํานิยามกับ CSR ไววาเปน “แนวคิดท่ีมีประโยชนตอองคกรในฐานะท่ีเปนรากฐานของการรวมมือกัน
ดวยความสมัครใจเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมในกิจกรรมตางๆ ขององคกร และในความสัมพันธ
ระหวางองคกรและผูถือผลประโยชนรวม” 

 
 

 แนวทางดาน CSR กําลังดําเนินการตอไป พรอมกับเครือขายองคกรตางๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน
ใหม เชน Ecosense ซึ่งเปนเวทีอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนของธุรกิจเยอรมัน เปนตน สวน
สมาคมผูวาจางเยอรมัน (The Confederation of German Employers’ Associations (BDA)) และสมาคม
อุตสาหกรรมแหงเยอรมัน (The Federation of German Industries (BDI)) ก็ไดสรางเว็บไซต          
csr-germany.com ข้ึนมาเชนกัน องคกรตางๆ ไดกําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญและสิ่งพิมพดาน CSR หรือ
รายงานความย่ังยืน โดยมีแนวคิดท่ีเปลี่ยนจากการสนับสนุนเงินเกี่ยวกับวัฒนธรรมและกีฬามาเปน
การปลูกตนไมเพื่อปกปองสภาพภูมิอากาศ การบริจาคเงินและจัดงานเลี้ยงการกุศลเพื่อชวยเหลือ
เด็กเรรอนแทน 
 องคกรเหลาน้ีตางอยูภายใตความกดดันของรัฐบาล สื่อ และองคกรพลเมือง รวมท้ังยัง
ประสบกับความสญูเสียของยอดขายและชื่อเสียงอยางมาก เมื่อพิจารณาตัวอยางบริษัทนํ้ามัน Shell  
ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยถูกผูบริโภคคว่ําบาตรโดยการไมซื้อสินคา หลังจากการสรางแทนขุดเจาะนํ้ามัน Brent 
Spar ในมหาสมุทรแอตแลนติก หรือในกรณีของบริษัทผูผลิตรองเทากีฬาของสหรัฐอเมริกาอยาง 
Nike ก็เคยถูกวิพากษวิจารณโดยองคกรพลเมืองเกี่ยวกับการทดสอบกระบวนการผลิตในเอเชีย
ภายใตเง่ือนไขท่ีขาดมนุษยธรรม 
 เน่ืองจากประสบการณและภูมิหลังของวิกฤตการเงินในปจจุบันไดทําลายความเชื่อถือของ
ประชาชนท่ีมีตอบริษัทและธุรกิจชัน้นําลง หลักการสําคัญในทางปฏิบัติของการจัดการดาน CSR จึง



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 5 

ประกอบดวย กลยุทธทางการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ใน
ขณะเดียวกันก็ไดนําเอาปญหากลยุทธท่ีสําคัญซึ่งเกี่ยวของกับความเสี่ยงทางสังคมท่ีนอยท่ีสุดท่ีได
จากกิจกรรมทางธุรกิจของแตละบริษัทมารวมไวดวย 
 สถานการณเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในภาคการทองเท่ียวคืออะไร? ผลท่ีตามมา
จากการอภิปรายเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคาท่ีเปนธรรมคือ จํานวนท่ีเพิ่มข้ึน
ของบริษัทท่ีนําเสนอ “การเดินทางทองเท่ียวอยางย่ังยืน” ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและระบบ
นิเวศดวย แตเมื่อพูดถึงความเปนจริงใครจะเปนผูท่ีผูบริโภคสามารถเชื่อถือได? พวกเขาจะรูได
อยางไรวาอะไรคือขอเสนอการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีแทจริง? ในเมื่อ CSR ยังคงเปนสิ่งท่ีไมมีใคร
รูจักในภาคการทองเท่ียวเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามความคิดเห็นท่ีเปนเอกฉันทของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
Mike Brunner ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการระบบนิเวศและการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคกร TUI 

เห็นวา CSR มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอการบริหารองคกรท่ีมุงเนนแตกําไร ซึ่ง
ประกอบดวยขอกําหนดทางระบบนิเวศและสังคม พรอมท้ังกระตุนและสนับสนุนลูกจางและการเจรจา
ของผูถือผลประโยชนรวมท่ีมีอยางตอเน่ือง ซึ่งน่ันหมายความถึง “การกระทําท่ีรับผิดชอบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในท่ีอยูและสถานท่ีท่ีเดินทางไปทองเท่ียวพักผอน การพัฒนาและ
การปรับปรุงอยางตอเน่ืองของระบบการจัดการระบบนิเวศและการผสมผสานกันระหวาง
คุณลักษณะทางระบบนิเวศและผลผลิต” 

Rolf Pfeifer ผูอํานวยการของ The Forum Anders Reisen ซึ่งเปนองคกรของผูประกอบการ
ธุรกิจทองเท่ียวขนาดเล็กและขนาดกลางประมาณ 150 รายเชื่อวาขอบังคับท่ีกําหนดไวน้ีไมเพียงพอ
ตอความย่ังยืนของสังคมและระบบนิเวศ เน่ืองจากฝายการตลาดของบริษัทตางๆ จะเปนผูทํา
รายงานดาน CSR และมักจะใสทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนประโยชนตอชื่อเสียงของบริษัทไวในรายงาน ดวย
เหตุน้ีจึงกอใหเกิดอุปสรรคใหญ คือ รายงานแสดงความย่ังยืนไมมีเน้ือหาสาระท่ีเกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกและไมสามารถนํารายงานมาเปรียบเทียบกันได 

สําหรับ The Forum Anders Reisen เห็นวาทางออกท่ีมีประสิทธิภาพเพียงทางเดียวสําหรับ
สภาวะวิกฤตน้ี คือ การเสนอหลักฐานการแสดงความย่ังยืนดวยเกณฑท่ีสามารถตรวจสอบได โดย 
The Forum Anders Reisen ตัดสินใจท่ีจะใหมีการกําหนดรูปแบบการรายงานดาน CSR แกสมาชิกทุก
รายภายในปหนา สวนในชวงน้ีจะใหมีการเสนอคุณคาท่ีแทจริงของประสบการณการดําเนินงาน 
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สําหรับเกณฑมาตรฐานดาน CSR เพื่อทําใหการเปรียบเทียบของบริษัทโดยตัวบงชี้เกณฑมาตรฐาน
ในแตละสาขามีความสะดวกย่ิงข้ึน สวนในเร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคมในภาคการทองเท่ียว มี
ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวบางรายไดรับการรับรองดาน CSR เรียบรอยแลว ในฐานะท่ีเปนบริษัท
ท่ีมีความกาวหนามากกวาบริษัทอื่นๆในภาคเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันเปนไปไมไดท่ีจะ
บอกวาการรับรองความย่ังยืนจะนําไปสูขอไดเปรียบทางตลาดและการแขงขันท่ีคาดหวังไวไดจริง
หรือไม 

Angela Giraldo ผูเชี่ยวชาญดาน CSR ของ KATE อธิบายวามาตรฐานการรายงานดาน CSR 
ของบริษัทของเขาเปนมาตรฐานแรกสําหรับผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว สําหรับโครงสรางและ
ขอมูลสําคัญน้ัน ทีมงานผูเชี่ยวชาญไดมุงเนนประเด็นไปท่ีมาตรฐานท่ีกําหนดไวโดยระบบการจัดการ
ระดับสากล EMAS และ ISO และไดอางอิงถึงเครือขาย Global Reporting Initiative ท่ีไดรับการยอมรับ 

มุมมองของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ
วงการอุตสาหกรรม  คือนักทองเท่ียวมี
ความสนใจในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ
สภาพภูมิอากาศและสังคมจากการ
เดินทางของพวกเขามากข้ึน  อยางไรก็
ตาม สิ่งท่ีกลาวมาถูกตองจริงหรือ?  
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม ข อ ง
ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวสําคัญ
อยางไร? และความย่ังยืนทางสภาพ

ภูมิอากาศและสังคมของการสงเสริมการทองเท่ียวสําคัญอยางไร? 
 เพื่อเปนการตอบคําถามเหลาน้ี ชวงตนป สถาบันการทําวิจัยตลาด GfK ไดดําเนินการสํารวจ
กลุมตัวอยางในเร่ือง “ความคาดหวังของผูบริโภคตอแนวคิด CSR ในการทองเท่ียว” ซึ่งผลการ
สํารวจออกมาวาการนํามาตรฐานทางสังคมและระบบนิเวศมาใชโดยผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว 
สายการบินและโรงแรม เปนสิ่งสําคัญในการเดินทางทองเท่ียว 
 ประมาณ 3 ใน 4 ของนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอธรรมชาติแบบย่ังยืน 
ความปลอดภัยตอผูมาเยือนและการรักษาไวซึ่งสิทธิมนุษยชนในประเทศท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเปน
อยางมาก โดยเฉพาะผูสูงอายุและสตรีมักใหความสนใจกับความย่ังยืนทางสังคมและระบบนิเวศเมื่อมี
การเสนอขายการทองเท่ียว 
 ดานการรักษาระบบนิเวศของการเดินทางทางอากาศนักทองเท่ียวตางมองเห็นความ
รับผิดชอบในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมาเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก โดย 2 ใน 3 ของผูใหสัมภาษณ
เห็นวา สายการบินท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ 1 ใน 5 ของผูใหสัมภาษณเห็นวา 
ทางเลือกในการจายเงินโดยความสมัครใจเพื่อชดเชยการปลอยกาซของเคร่ืองบินเปนเร่ืองสําคัญ 
และ นักทองเท่ียว 1 ใน 3 เห็นวา การมีระบบรับรองความย่ังยืนเชิงนิเวศในการทองเท่ียวเปนเร่ือง
สําคัญ 
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6. วันแหงชนพ้ืนเมืองดึงดูดความสนใจเร่ืองบทบาททางวัฒนธรรมและมรดก 
สืบทอด 
  
 เปนคร้ังแรกท่ีการประชุมในงาน ITB Berlin 2009 
ใหความสําคัญกับชนพื้นเมือง และการมีสวนสนับสนุนทาง
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตอการเดินทางและการ
ทองเท่ียวเปนพิเศษ Theme ของการประชุมคร้ังน้ีคือ “ภูมิ
ปญญาของวิถี เกา” ซึ่งมีแนวคิดเพื่อยกยองและให
ความสําคัญกับขนบประเพณีด้ังเดิมและวิธีการอนุรักษ
ประเพณีเหลาน้ีผานการทองเท่ียว โดยมี Imtiaz Muqbil 
บรรณาธิการบริหาร Travel Impact Newswire เปนผูดําเนิน
รายการ และมีผูเขารวมการประชุมดังตอไปน้ี 
 

1. Kevin Eshkawkogan ผูบริหาร ของ Great Spirit Circle Trail 
2. Igde Pitana ผูอํานวยการ ของ International Promotion Ministry of Culture and Tourism,  

Indonesia  
3. Luc Collin ของ Quebec Aboriginal Tourism Corporation (STAQ) 
4. Brian Zepeda ของ Seminole Tribe of Florida and AIANTA Board Member (ITM) 
5. Dominique Bearune จาก New Caledonia 

ตามขอมูลของสหประชาชาติ ชนพื้นเมืองมีจํานวนมากกวา 370 ลานคน ใน 90 ประเทศท่ัว
โลก ซึ่งรายงานเกี่ยวกับชนพื้นเมืองท่ี The UN 7th Session of the Permanent Forum เดือนเมษายน 
2008 ระบุวาชนพื้นเมืองเหลาน้ีมาจากภูมิหลังทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน แต
ประสบกับปญหาตางๆ รวมกัน เชน การขาดแคลนการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน การจํากัดสิทธิทาง
การศึกษา การเสียสิทธิในการถือครองท่ีดิน ความยากจนขนแคน การถูกขับไลออกจากท่ีอยู การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเลือกปฏิบัติตอผูท่ีไมมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม 

การเดินทางและการทองเท่ียวไดใหโอกาสในการจัดการแกปญหาเหลาน้ี โดยการสงเสริม
การทองเท่ียวท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเปนการเสนอโอกาสแบบ one-
stop-shop ในการสนับสนุนวัฒนธรรมประจําชาติ และใหคนรูจักภาษาท่ีสูญหาย ภูมิปญญาทองถิ่น
ของคนรุนกอน การบรรเทาความยากจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอพยพยายถิ่น 
 เมื่อกลาวถงึชนพื้นเมืองตองยอนกลับไปในยุคท่ีธรรมชาติเปนสินทรัพยท่ีล้ําคาอยางแทจริง
ไมใชเงินตราเปนสินทรัพย เวลาถูกกําหนดโดยฤดูกาลไมใชวินาที ซึ่งเปนเวลาหลายรอยปท่ีพวกเขามี
ชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ ปราศจากสิ่งประดิษฐและเคร่ืองทุนแรงยุคปจจุบัน อยางไรก็ตาม เมื่อโลกเร่ิม
ตระหนักถึงคุณคาของขนบประเพณีด้ังเดิมในเร่ืองของสุขภาพและการมีชีวิตท่ีดี การเรียนรูถึง
คุณคาของผูสรางวัฒนธรรมเหลาน้ีจึงเกิดตามมาดวยการตระหนักอยางตอเน่ืองถึงการสูญเสีย
เผาพันธุสัตวปา พืช หรือสัตวเฉพาะถิ่นมีความสําคัญเทียบเคียงไดกับการสูญเสียขนบประเพณี 
ภาษา จารีตประเพณ ีและพิธีกรรม 
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 หลายทศวรรษท่ีผานมา การสงเสริมการทองเท่ียวท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชนพื้นเมืองไดรับความสนใจในการพัฒนาสินคาและนโยบายทางการตลาดของทุกประเทศมาก
ข้ึน แตอยางไรก็ตาม ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชน
พื้นเมืองน้ันยังตองการการพัฒนาและปรับปรุงเปนอยางมาก เน่ืองจากผูประกอบการเหลาน้ีมักจะมี
การแบงแยก และมีการจัดระบบท่ีบกพรอง อีกท้ังชนพื้นเมืองยังประสบกับปญหาในการรักษาไวซึ่ง

วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร ถ า ย ท อ ด
วัฒนธรรมไปยังคนรุนหลังท่ีมีความ
ทันสมัยในการดําเนินชีวิต 
 
ชนพ้ืนเมืองคือใคร? 
 ชนพื้นเมืองสามารถพบเห็นได
ท่ัวโลก สวนมากพวกเขาเปนชนเผาท่ี
เต็มไปดวยความเปนศิลปน นักดนตรี 
นัก เ ขียน  ผู เล า เ ร่ือง  เปนตน  ชน

พื้นเมืองไดขยายตัวจากละตินอเมริกาไปเปนชาวอินเดียนแดงทางตอนเหนือของอเมริกา ชาวพื้นเมือง
ของออสเตรเลีย ชนเผาเมารีในนิวซีแลนด ชาวอาหรับและชนเผาในแอฟริกาและทะเลทรายอาหรับ
สวนเว็บไซตhttp://www.nativeweb.org/resources/native_travel_eco-tourism/ ไดลงรายชื่อรายการนํา
เท่ียวเชิงนิเวศยอดเย่ียมจํานวนมากท่ีพัฒนาโดยชนพื้นเมือง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

- ประสบการณเดินทางแบบชาว Bedouin บนภูเขาสูง ใน Sinai อียิปต 
- บริษัททัวรของคนพื้นเมืองท่ีมีการสอนผูมาทองเท่ียวเกี่ยวกับตอนเหนือของ New Mexico 

และประวัติศาสตรของชาว Pueblo 
- ทัวรของชนเผาเมารีท่ีใหแขกพักอาศัยและเดินทางผจญภัยกับชนพื้นเมือง ในนิวซีแลนด 
- ใน South Dakota ท่ี The Chief Bald Eagle Ranch แขกไดพักอาศัยในกระโจม เรียนรู

ขนบประเพณ ีและพื้นท่ีทางประวัติศาสตรของชาวอินเดียนแดง 
- ท่ีพักแบบ Village Homestay ในชุมชนทองถิ่นของชนพื้นเมืองชาวฟจิ 

ฯลฯ 
 
ประเด็นที่ชนพ้ืนเมืองเผชิญ 
 หลายทศวรรษท่ีผานมา การเชื่อมตอระหวางชนพื้นเมืองและ
การทองเท่ียวเปนท่ีถกเถียงกันอยางหนัก ในหนังสือ “Tourism and 
Indigenous Peoples” (โดย Richard Butler )ศาสตราจารยดานการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ รอ งหั ว หน า ง านวิ จั ย แห ง มห าวิ ย าลั ย  Surrey 
สหราชอาณาจักร และ Tom Hinch รองศาสตราจารยของคณะ Physical 
Education and Recreation แหงมหาวิทยาลัย Alberta แคนาดา) มีการ
กําหนดให การทองเท่ียวท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชี  วิตของ
ชนพื้นเมือง เปน “กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีชนพื้นเมืองมีสวนเกี่ยวของ
ในการควบคุมโดยตรง โดยมีวัฒนธรรมของพวกเขาเปนสวนสําคัญใน
การดึงดูดความสนใจ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีถูกควบคุมโดยชนพื้นเมืองและ
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ใชการดึงดูดท่ีมี theme หลักเปนวัฒนธรรมพื้นเมืองน้ันอยูในขอบเขตของการทองเท่ียวท่ีแสดงให
เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองอยางเห็นไดชัด” โดยคํานิยามน้ีไมรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ 
เชน คาสิโนท่ีมีชนพื้นเมืองเปนเจาของและดูแล 
 
เม็กซิโก : ชุมชนชาวพ้ืนเมืองปะทะ Mega-Tourism 

 ชุมชนชาวพื้นเมืองหลายแหงท่ัวโลกพบวา
ตนเองตกอยูในสภาวะท่ีลําบากจากผลของ “mega-
tourism” ตามรายงานของผูนําชุมชนชาวพื้นเมือง
ขนาดเล็ก ชื่อ Raramuri (Tarahumara) ของชาว 
Bacajipare ในรัฐ Chihuahua ทางตอนเหนือของ
เม็กซิโก อางวาชุมชนชาวพื้นเมืองของเขาตกเปนเปา
ของการคุกคามท่ีถึงแกชีวิตดวยกระสุนปน เพราะ
ความขัดแยงท่ีเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับการสรางสวนสนุกใน
ท่ีดินของบรรพบุรุษของพวกเขา 
 ผูนําชุมชนชาวพื้นเมือง Raramuri บางคนได
ย่ืนคํารองเรียนตอสํานักงานอธิบดีกรมอัยการของ

รัฐ Chihuahua เพื่อเปนการตอบโตการโจมตีดังกลาว โดยในเอกสารไดกลาวไววา การคุกคามพวกน้ี
เปนการตอบสนองความตองการท่ีมีเกินขอบเขตของชุมชนท่ีถูกเสนอใหไดรับผลประโยชนจากการ
ขายท่ีดินแกผูลงทุนทําโครงการทองเท่ียว 
 Mega-project เปนสวนหน่ึงของเครือขายระหวางประเทศ “magic towns” ท่ีดูแลโดย
ผูสนับสนุนการทองเท่ียวชาวเม็กซิกัน ตามรายงานของนักลงทุนชาวสเปนกลาววารัฐบาลของรัฐ
Chihuahua กําลังใหการสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว สวนความพยายามท่ี
จะขยายการทองเท่ียวในรัฐ Copper Canyon กอนหนาน้ีน้ันขัดแยงกับความตองการของชุมชนชาว
พื้นเมืองในการควบคุมท่ีดิน ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถิ่น  
 Ivan Restrepo คอลัมนิสตและนักสิง่แวดลอมชาวเม็กซิกันไดรายงานวา เมื่อ mega-project น้ี
ไดถูกประกาศออกมา ก็มักมีการอางวาผูอยูอาศัยจะไดรับการพัฒนาและเงินชวยเหลือทางเศรษฐกิจ 
แตจากประสบการณไดแสดงใหเห็นวาพวกเขามักจบลงดวยการถูกยึดท่ีดิน และไปทํางานเปนคน
สวนและลูกจางในโรงแรมและธุรกิจประเภทอื่น 
 
การดํารงอยูของชนพ้ืนเมืองเปนประเด็นระดับโลก 
 ขาวดีสําหรับชนพื้นเมืองคือ โชคชะตาและอนาคตของพวกเขากลายเปนประเด็นของโลกใน
ขณะน้ี ทุกวันท่ี 9 สิงหาคมของทุกป เปนวันแหงชนพื้นเมืองโลก ของสหประชาชาติ ซึ่งกําหนดใหมี
การประชุม การแสดงนิทรรศการศิลปะ และการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งปน้ีก็เปนทศวรรษท่ี 2 ของ
ชนพื้นเมืองโลกท่ีมีมาต้ังแตป 2005 จนถึง 2015 
 
คําแถลงการณสหประชาชาติตอสิทธิของชนพ้ืนเมือง 
 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2007 มติสมัชชาใหญของสหประชาชาติไดอนุมัติเห็นชอบคํา
แถลงการณสหประชาชาติตอสิทธิของชนพืน้เมือง คําแถลงการณน้ีใหความสําคัญกับ “สิทธิในการ
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ดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี การรักษาและการเพิ่มความแข็งแกรงใหกับสถาบัน วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณี รวมท้ังการดําเนินตามการพัฒนาท่ีไดต้ังไวตามความตองการของชนพื้นเมือง” 
หลังจากมีการรางและถกเถียงกันมานานมากกวา 20 ป ซึ่งมี 144 เสียงใหการสนับสนุนคํา
แถลงการณ 4 เสียงไมเห็นดวย และ11 เสียงท่ีงดออกเสียง 
 
 คําแถลงการณรับรองการมีสวนสนับสนุนตอความหลากหลายและความอุดมสมบูรณของ
อารยธรรม และวัฒนธรรม และแสดงความกังวลตอการท่ีชนพื้นเมืองตองประสบกับความไม
ยุติธรรมในอดีต เน่ืองจากการกอต้ังอาณานิคม และการถูกยึดท่ีดิน อาณาเขตและทรัพยากร โดยคํา
แถลงการณไดใหสิทธิแกชนพื้นเมืองดังน้ี 

- การตัดสินใจดวยตนเองทางสถานะทางการเมือง และอิสระทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

- การปฏิบัติตามและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งไดรวมถึงสิทธใินการรักษา ปกปองและ
พัฒนา การปรากฏอยูของวัฒนธรรมท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เชน สถานท่ีทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร สิ่งประดิษฐ งานออกแบบ พิธีกรรม เทคโนโลยี ทัศนศิลป 
ศิลปะการแสดง และวรรณคดี 

- การฟนฟู ใช พัฒนา และถายทอดประวัติศาสตร ภาษา ขนบประเพณีท่ีเลาปากตอปาก 
ปรัชญา ระบบการเขียน และวรรณคดีของพวกเขาไปยังคนรุนตอไปในอนาคต รวมท้ังการ
สงวนไวในการใชชื่อชุมชน สถานท่ี และบุคคลตามชื่อของพวกเขาเอง 

 
Seventh Session of the Permanent Forum on Indigenous Issues 
 ไมนานนักหลังจากคําแถลงการณสหประชาชาติตอสิทธิของชนพื้นเมืองไดรับความเห็นชอบ 
ชนพื้นเมืองจํานวนมากกวา 2,500 คนจากท่ัวโลก รวมถึงประธานาธิบดี Evo Morales Ayma ของ
โบลิเวีย ไดมาประชุมพรอมกันท่ีสํานักงานใหญของสหประชาชาติในนิวยอรก ต้ังแตวันท่ี 21 
เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2008 เพื่อเขารวม The 7th Session of the Permanent Forum on 
Indigenous Issues ซึ่งการประชุมคร้ังน้ีไดจบลงดวยการใหคําแนะนําท่ีชัดเจนในขอบเขตของการ
วิจารณตอการดํารงอยูทางกายภาพ วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เอกลักษณและความเจริญรุงเรือง
ของชนพื้นเมือง 
 สมาชิกเวทีอภิปรายน้ีไดรับทราบจากตัวแทนท่ีเขารวมการประชุมถึงวิธีการตางๆท่ีประเทศ
ของพวกเขาไดวางมาตรการในการทําใหคําแถลงการณน้ีเปนผล โดย Theme หลักของการประชุมน้ี
คือ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชีวภาพและการดํารงชีวิต: 
บทบาทในการควบคุมดูแล และความทาทายแบบใหมของชนพื้นเมือง” ซึ่งถือวาเปนหัวขอท่ีมีความ
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเดินทางและการทองเท่ียวท่ัวไปเปนอยางย่ิง 
  
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอชนพ้ืนเมือง 
 เอกสารและการนําเสนอตางๆ ท่ี The 7th Forum ไดเนนไปท่ีชนพื้นเมืองมีความสําคัญและ
เกี่ยวของกับระบบนิเวศวิทยาในท่ีดินและอาณาเขตของพวกเขา    ซึ่งอาจจะชวยเพิม่ความสามารถใน
การฟนคืนของระบบนิเวศเหลาน้ีได  Victoria Tauli – Corpuz ประธานของ The Permanent Forum 
กลาววาตามรายงานของธนาคารโลก ท้ังปญหาและทางแกไขของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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น้ันเปนความกังวลของชนพื้นเมืองผูซึ่งมีสวนทําใหเกิดผลกระทบกับระบบนิเวศท่ีนอยท่ีสุดบนโลก แต
พวกเขาก็ยังประสบกับผลกระทบท่ีแยท่ีสุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการ
บรรเทาภาวะโลกรอน เชน การสูญเสียพื้นท่ีในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เปนตน ชนพื้นเมืองเปนคน
กลุมแรกท่ีไดเผชิญกับผลโดยตรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ-ภูมิอากาศ เน่ืองจากพวกเขาพึ่งพา
อาศัยและมีความสัมพันธอันใกลชิดกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากร ตัวอยาง เชน 

 
- ในพื้นท่ีสูงของเทือกเขาหิมาลัย 

การละลายของนํ้าแข็งซึ่งสงผล
กระทบตอผูอยูอาศัยในชนบท
จํานวนหลายรอยลานคนท่ีตอง
พึ่งพากระแสนํ้าตามฤดูกาล ได
สงผลใหปริมาณนํ้าเพิ่มข้ึนใน
ระยะสั้น แตการหดตัวของหิมะ
และธารนํ้าแข็งในระยะยาวน้ัน
กลับลดลง 

- ในเขตลุมนํ้า Amazon ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศคือ การตัดไมทําลายปาและการท่ีพื้นท่ีปาถูกแบงแยกเปนเสี่ยงๆ  เพราะเหตุน้ีกาซ
คารบอนไดออกไซดจึงถูกปลอยออกสูชั้นบรรยากาศมากข้ึนซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตท่ีเลวรายลง รวมท้ังความแหงแลงในป 2005 สงผลใหเกดิไฟไหมในพื้นท่ีฝงตะวนัตก
ของแมนํ้า Amazon ซึ่งมีแนวโนมวาจะเกิดข้ึนอีกถาปาดิบชื้นถูกแทนท่ีดวยทุงหญาสะวันนา 

- ชนพื้นเมืองในพื้นท่ีบริเวณข้ัวโลกเหนือพึ่งพาการลาหมีขาวข้ัวโลก ชางนํ้า แมวนํ้า กวางแค
ริบู ฝูงกวางเรนเดียร การตกปลา และการเก็บเกี่ยว เพื่อเปนอาหาร ซื้อขายกันในทองถิ่น 
และเพื่อเปนการแสดงถึงรากฐานของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมของพวกเขา แต
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบใหคนและสัตวพื้นเมืองเหลาน้ีไมสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได 
 

การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 รายงานของสหประชาชาติชี้ใหเห็นวา ชนพื้นเมือง
ตีความและตอบสนองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในทางสรางสรรค โดยการนําเอาความรูด้ังเดิม 
และเทคโนโลยีตางๆ  มาใชในการแกปญหา ตัวอยางเชน 

- ชาวบานในบังคลาเทศ สรางสวนผักลอยนํ้าข้ึนมา
เพื่อปองกันนํ้าทวม หลายชุมชนในเวียดนามชวยกัน
ปลูกปาชายเลนตามชายฝงเพื่อทําใหคลื่นพายุเขต
รอนกระจายตัวออกไป 

- ชนพื้นเมืองในพื้นท่ีแถบอเมริกากลาง อเมริกาใตและทะเลแคริบเบียน เปลี่ยนกิจกรรมทาง
เกษตรกรรมและการต้ังถิ่นฐานไปสูสถานท่ีแหงใหมท่ีมีความรูสึกไวตอสภาพภูมิอากาศท่ีไมดี
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ไดชากวา ตัวอยางเชน ชนพื้นเมืองใน Guyana ยายบานจากทุงหญาสะวันนาไปยังพื้นท่ีปา
ในชวงแหงแลง และเร่ิมปลูกมันสําปะหลังซึ่งเปนพืชผลชนิดหลักของพวกเขาในพื้นท่ีราบท่ีมี
นํ้าทวมถึง ซึ่งโดยปกติแลวพื้นท่ีท่ีมีสภาพเปยกชื้นเกินไปน้ีเหมาะสําหรับพืชชนิดอื่นๆ 

- ในอเมริกาเหนือ กลุมชนพื้นเมืองบางกลุมตอสูเพื่อดูแลจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยเนนไปท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน ความตองการท่ีเพิ่มข้ึนของพลังงาน
หมุนเวียน เชน ลมและพลังงานแสงอาทิตย สามารถทําใหท่ีดินเดิมของชนพื้นเมืองกลายเปน
แหลงทรัพยากรของพลังงานหมุนเวียนท่ีสําคัญ ท่ีจะเขามาแทนท่ีพลังงานท่ีไดจากซากฟอส
ซิล ซึ่งพลังงานหมุนเวียนพวกน้ีจะชวยจํากัดการปลอยกาซเรือนกระจก ดังเชนใน The Great 
Plains 

สวนเอกสารอื่นๆท่ีถูกนําเสนอใน The 7th Session of the Permanent Forum on Indigenous Issues 
น้ันไดเนนไปท่ีความทาทายท่ีชนพื้นเมืองตองประสบเพิ่มข้ึน 

 
ภาษาพ้ืนเมือง : ความหลากหลายทางภาษากําลังถูกคุกคามไปท่ัวโลก และผูท่ีไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงจากการคุกคามน้ีคือ ชนพื้นเมือง UNESCO ระบุวา ภาษาประมาณ 600 ภาษาไดสูญ
หายไปในศตวรรษท่ีผานมา และมากกวา 90% ของภาษาในโลกมีแนวโนมท่ีจะสูญหายไปกอนปลาย
ศตวรรษน้ี ถาแนวโนมการสาบสูญในปจจุบันยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง และย่ิงไปกวาน้ันมีเด็กจํานวน
นอยมากท่ีเรียนภาษาพื้นเมืองแบบวิธีด้ังเดิมจากครอบครัวของเขา ดังน้ันการเก็บรวบรวมภูมิ
ปญญาชาวบานจํานวนมาก ท่ีมักถูกถายทอดไปยังคนรุนตอรุนโดยการเลาปากเปลากําลังตกอยูใน
อันตรายท่ีจะเกิดการสูญหาย 

 
การอพยพยายถ่ิน : การตัดไมทําลายปาโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาผลักดันใหครอบครัวของ
ชนพื้นเมืองอพยพเขาเมือง โดยเฉพาะอยางย่ิงในชุมชนแออัด ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ พวกเขา
มักจะพบกับการเลือกปฏิบัติเปน 2 เทา ในฐานะท่ีเปนผูอพยพและชนพื้นเมือง ตัวอยางเชน 84% 
ของชนเผาเมารีในนิวซีแลนดอาศัยอยูในเมืองใหญ ในใจกลางของเมืองหลวง โดย 1 ใน 4 สวน อาศยั
อยูใน Auckland เมอืงท่ีใหญท่ีสุดของนิวซีแลนด ซึ่งการอพยพเขาเมืองของชนเผาเมารีน้ันถือวาเปน 1 
ในการเคลื่อนท่ีของประชากรท่ีเร็วท่ีสุด นอกจากน้ีการอพยพยังเพิ่มความกดดันใหกับพื้นท่ีเมืองใน
เร่ืองของผลทางลบของสิ่งแวดลอมและความตองการทรัพยากรทองถิ่นมากข้ึนอีกดวย 
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ผลกระทบการทองเที่ยวและทางแกไข 
 มีการเห็นพองอยางเปนเอกฉันทวาการเดินทางและการทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญกับชน
พื้นเมืองเปนสวนหน่ึงในการแกไขปญหา ในออสเตรเลีย องคกรตางๆ เชน Aboriginal Tourism 
Australia และ กลุม The Indigenous Tourism Leadership ไดรวมกับตัวแทนของภาครัฐ องคกร
ฝกอบรม และภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพื่อพัฒนาและนําเสนอโครงการท่ีชวยสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือพรอมกับใหเกิดการยอมรับความจําเปนในการมุงความสนใจไปยังปญหาและการ
บริหารจัดการกับวัฒนธรรมและชุมชน 
 ในป 2008 ไดมีการปรับปรุงเว็บไซตท่ีใหบริการแกบริษัททองเท่ียวท่ีมีการแสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตของชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย โดยใหขอมูลตอไปน้ี 

- ขาวสาร กิจกรรม และกรณีศึกษา 
- การบริการท่ีงายข้ึนในการคนหาขอมูลการฝกอบรม ความชวยเหลือ เงินทุนลาสุดแก

ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  
- คําแนะนําสําหรับผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว 
- ขอมูลเฉพาะสําหรับศิลปน องคกรท่ีจัดงานดานศิลปะ ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว 

มัคคุเทศก  ผูประกอบการธุรกิจท่ีพัก และรานอาหาร 
- วิธีการบริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
- วิธีการเก็บบันทึกขอมูลขาวสารการบริหาร 
- วิธีการและเคล็ดลับในการเขาใจถึงความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว  

 
 

#################### 
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เกณฑสําหรับการทองเที่ยวอยางย่ังยืน1 
ฝายเลขานุการคณะทํางานโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอม2 

“เที่ยวไทยตานภัยโลกรอน” 
 
 
คํานํา 

 
มูลนิธิสหประชาชาติ  (United Nations 

Foundation) รวมกับองคการทองเท่ียวโลก (United 
Nations World Tourism Organization – UNWTO) 
โปรแกรมสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Environment Programme - UNEP) 
Rainforest Alliance และองคกรท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนท่ัวโลก รวม
ท้ังสิ้น 27 องคกร ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะวา “The 
Global Sustainable Tourism Criteria Partnership” ได
นําเสนอ “เกณฑสําหรับการทองเท่ียวอยางย่ังยืน” 
ในท่ีประชุม The World Conservation Congress ณ 

นคร Barcelona ประเทศ Spain เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2551 
 
เหตุผลท่ีมูลนิธิสหประชาชาติและองคกรเครือขายไดประกาศใชเกณฑสําหรับการทองเท่ียว

อยางย่ังยืนข้ึนมาน้ัน เพราะเชื่อวาอุปสงคของนักเดินทางท่ัวโลกมีการเติบโตอยางไมมีท่ีสิ้นสุด และ
เจาของแหลงทองเท่ียวและผูใหบริการก็พยายามตอบสนองอุปสงคดังกลาว โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑและการบริการทางการทองเท่ียวท่ีมีลักษณะสีเขียวข้ึนมารองรับ ขณะเดียวกันรัฐบาลของ
แตละประเทศก็มีการกําหนดนโยบายเพื่อกระตุนใหภาคสวนตาง ๆ มีการบริหารจัดการและวธิีปฏบัิติ
ทางการทองเท่ียวในลักษณะท่ีย่ังยืน (sustainable practices in tourism) นอกจากน้ีมูลนิธิสหประชาชาติ
และองคกรเครือขาย ยังไดหยิบยกและนําเอาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขามา
ประกอบเปนสวนหน่ึงของเกณฑสําหรับการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเพื่อใหสะทอนถึงการรับมือและการ
ปรับตัวตอวิกฤตการณโลกรอนดวย 

วิธีท่ีไดมาซึ่งเกณฑฉบับน้ี เร่ิมตนในป ค.ศ. 2007 เมื่อ 27 องคกรท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวของโลกไดเขามารวมเปนภาคี The Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria เพื่อ
มุงพัฒนาเกณฑสําหรับการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ท้ังน้ีโดยมีการติดตอขอความเห็นจากผูมีสวนได
สวนเสียของการทองเท่ียวเกือบ 100,000 ราย วิเคราะหและประมวลเกณฑดานการทองเท่ียวท่ีใช
กันอยูท่ัวโลกมากกวา 4,500 เกณฑ จากมาตรฐานรับรอง ไมนอยกวา 60 มาตรฐาน และชุด
มาตรฐานรับรองอื่นๆ ท่ีมีอยูในโลก รวมท้ังขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ 
                                                
1 บทความท่ีเรียบเรียงจาก (Criteria for Sustainable Tourism) 
2 กองสงเสริมแหลงทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย โทรศัพท (02-2505500 ตอ 4460-1) 
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อีกมากกวา 1,500 ราย ในท่ีสุดจึงไดเกณฑฉบับน้ีมา จึงเชื่อมั่นไดวาภาคสวนตางๆ ในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวไดแก ท่ีพักแรม ผูประกอบการนําเท่ียว แหลงทองเท่ียว และชุมชนทองเท่ียว สามารถจะ
นําไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดความย่ังยืนในธุรกิจหรือการบริหารจัดการได 

 
สําหรับผูอานท่ีสนใจฉบับภาษาอังกฤษและตองการติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ

การทองเท่ียวอยางย่ังยืนและกิจกรรมขององคกรภาคีดังกลาวขางตน ก็สามารถเขาเว็บไซตไดท่ี 
www.sustainabletourismcriteria.org 

 

 
 
วัตถุประสงค 
 
 มูลนิธิสหประชาชาติและองคกรเครือขาย คาดหวังวาเกณฑสําหรับการทองเท่ียวอยางย่ังยืน
ท่ีประกาศใช สามารถใชเปนเคร่ืองมือสําหรับผูเกี่ยวของภาคสวนตางๆ ไดอยางกวางขวาง ท่ีสําคัญ
ไดแก 
 

1.  เพื่อใชเปนแนวทางข้ันพื้นฐานสําหรับธุรกิจทองเท่ียวทุกขนาดท่ีประสงค และมุงมั่นจะ 
     พัฒนาธุรกิจของตนใหมีความย่ังยืนมากข้ึน 
2.  เพื่อใชเปนสิ่งชี้นําใหบริษัทนําเท่ียวเลือกแหลงทองเท่ียว และ/หรือผลิตภัณฑ 
     ทางการทองเท่ียวท่ีมีลักษณะของความย่ังยืน 
3.  เพื่อชวยใหผูบริโภค(นักทองเท่ียว)ไดรูจักแยกแยะวาแหลงทองเท่ียว รายการนําเท่ียว  
     และผูประกอบการทองเท่ียวใดบางมีการดําเนินงานในลักษณะท่ีย่ังยืน 
4.  เพื่อใชเปนขอมูลใหสื่อมวลชนตางๆ สามารถแยกแยะวาแหลงทองเท่ียว และ/หรือ 
     ผลติภัณฑ และผูใหบริการใดบาง มีลักษณะ หรือเขาขายของการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
5.  เพื่อชวยใหหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับรองมาตรฐานทางการทองเท่ียว นําไปใชปรับปรุง

มาตรฐานการรับรองใหเปนท่ียอมรับของสมาชิกหรือลูกคาสูงมากข้ึน 
6.  เพื่อชวยใหหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และธุรกิจภาคเอกชนมีจุดเร่ิมตนสําหรับ 
     นําไปใชในการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
7.  เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับสถาบันการศึกษาและฝกอบรมในการพัฒนาบุคลากรทางการ

ทองเท่ียว ปอนสูภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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เกณฑมาตรฐาน 
 
 เกณฑสําหรับการทองเท่ียวอยางย่ังยืนท่ีพัฒนาข้ึนโดย The Partnership for Global 
Sustainable Tourism Criteria น้ีมีการจัดแบงออกเปน 4 เกณฑมาตรฐาน โดยยึดหลักการของการ
พัฒนาอยางย่ังยืนเปนสําคัญ และแตละเกณฑมาตรฐานน้ันประกอบดวยรายละเอียดท่ีบงบอกวาควร
จะดําเนินการหรือปฏิบัติในเร่ืองใดบาง จึงสามารถนําไปสูความเปนมาตรฐานข้ันตํ่าของการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืนได 
 
เกณฑที่ 1: สาธิตใหเห็นถึงการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.1   องคกรหรือบริษัท มีใชระบบการบริหารจัดการท่ีตระหนักถึงความย่ังยืนใน 
ระยะยาว เหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริงและขนาดขององคกรหรือบริษัท และ
ใหความสําคัญในเร่ืองสิ่งแวดลอม สังคม-วัฒนธรรม คุณภาพ สุขภาพ และความ
ปลอดภัย 

1.2   องคกรหรือบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายในประเทศท่ี 
เกี่ยวของทุกฉบับ รวมท้ังระเบียบ
ปฏิบัติในเร่ืองตาง ๆ เชน สุขภาพ 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  แ ร ง ง า น 
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

1.3   บุคลากรหรือทีมงานทุกคน ไดรับ
การฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาท 
หนาท่ี และวิธีปฏิบัติในเร่ืองการ
จัดการและ รักษาสิ่ งแวดลอม 
สังคม-วัฒนธรรม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย 

1.4   มีการประเมินและตรวจวัดความพึงพอใจของลูกคา หรือผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ือง พรอมท้ังมีการแกไข/ปรับปรุงสิ่งท่ีจําเปนตามความเหมาะสม 

1.5   สื่อท่ีใชในการเผยแพร/ประชาสัมพันธ มีความสมบูรณและถูกตองตรงกับความเปน
จริง และไมสัญญาเสนอสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหแกผูรับบริการมากไปกวาท่ีองคกรหรือ
บริษัทสามารถทําได 

1.6   การออกแบบและการกอสรางอาคารและระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ มี
ลักษณะของการ: 
1.6.1   ปฏิบัติตามประกาศของผังเมืองหรือเขตการใชท่ีดิน และปฏิบัติตามกฏ 

ระเบียบของพื้นท่ีคุมครอง/พื้นท่ีอนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปา ฯลฯ โบราณสถาน โบราณวัตถ ุหรือพื้นท่ีหวงหาม อื่นๆ 

1.6.2   เคารพตอธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีต้ังอยูโดยรอบ โดยสะทอนให
เห็นจากการวางผังบริเวณ การออกแบบ การประเมินผลกระทบ 

          สิ่งแวดลอม และการไดมาซึ่งสิทธใินท่ีดิน 
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1.6.3   ยึดหลักของการกอสรางอยางย่ังยืน และสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และอัตลักษณของชุมชนทองถิ่น 

1.6.4   อํานวยความสะดวกใหมีการเขาถึงสําหรับผูใชบริการท่ีมีความตองการ
พิเศษ เชน เด็กเล็ก ผูสูงอายุ คนพิการ ฯลฯ 

1.7   มีขอมูลและการสื่อความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทองถิ่น แกผูใชบริการ พรอม
มีคําอธิบายขอความรวมมือใหประพฤติปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมดวยความระมัดระวัง
และเหมาะสม 

 
เกณฑที่ 2:  กอใหเกิดประโยชนสูงสุดทางสังคมและเศรษฐกิจแกชุมชนทองถ่ินและสราง

ผลกระทบทางลบนอยที่สุด 
 

2.1   องคกรหรือบริษัท ใหการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนดานสังคมและ 
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ อาทิ การศึกษา สุขอนามัย ความสะอาด ฯลฯ 

2.2   องคกรหรือบริษัท มีการจางงานคนทองถิ่นในตําแหนงหนาท่ีตางๆ รวมท้ังตําแหนง
บริหาร และจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะหากจําเปน 

 
2.3   รับซื้อสินคาและการบริการจากทองถิ่นเทาท่ีสามารถจะกระทําได 
2.4   องคกรหรือบริษัท เสนอใหความชวยเหลือแกรานคารายยอยในชุมชนเพื่อพัฒนาและ

ขายผลิตภัณฑท่ีย่ังยืน ซึ่งทํามาจากวัตถุดิบหรือภูมิปญญาทองถิ่น เชน อาหารและ
เคร่ืองด่ืม เคร่ืองหัตถกรรม ศิลปการแสดง ผลิตภัณฑทางการเกษตร ฯลฯ 

2.5   องคกรหรือบริษัท ใหการสนับสนุนจัดทํากฏ กติกา หรือจรรยาบรรณ สําหรับการ
ปฏิบัติในเร่ืองตางๆของชุมชน แตท้ังน้ีตองไดรับการยินยอมและความรวมมือของ
ชุมชน 

2.6   องคกรหรือบริษัท มีการดําเนินนโยบายท่ีเปนการตอตานการเอารัดเอาเปรียบเชิง
พาณิชย โดยเฉพาะอยางย่ิงการเอารัดเอาเปรียบตอเด็กและเยาวชน เชน การใช
แรงงาน การคาประเวณี ฯลฯ 

2.7   องคกรหรือบริษัท ใหความเทาเทียมเสมอภาคในเร่ืองการจางงานสําหรับผูหญิง  
และชนกลุมนอยท่ีอยูในทองถิ่น แตหลีกเลี่ยงการจางงานเด็กท่ียังไมถึงวัย 
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2.8   องคกรหรือบริษัท ใหความเคารพตอกฏหมายแรงงาน/กฎหมายคุมครองแรงงาน
ของประเทศและระหวางประเทศ และจายอัตราคาจางข้ันตํ่าใหเพียงพอกับการ
ดํารงชีวิต 

2.9   การบริการพื้นฐานขององคกรหรือบริษัท ไดแก การใหบริการเกี่ยวกับนํ้าอุปโภค 
พลังงาน และสุขอนามัย ตองไมเปนการสรางปญหาหรือเปนขอพิพาทกับชุมชน
ใกลเคียง 

 
เกณฑที่ 3:  กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมรดกทางวัฒนธรรม และสรางผลกระทบทางลบ

นอยที่สุด 
 

3.1   องคกรหรือบริษัท ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกรอบกติกาของการทองเท่ียวใน
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมหรือทางประวัติศาสตรอันเปราะบาง เพื่อใหการ
ทองเท่ียวสรางผลกระทบนอยท่ีสุด แตใหนักทองเท่ียวไดรับความเพลิดเพลินมาก
ท่ีสุด 

 
3.2   ไมมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดแสดงโบราณวัตถุทางประวัติศาสตรและ

โบราณคดี  ยกเวนสิ่งท่ีไดรับอนุญาตหรือถูกตองตามกฎหมายเทาน้ัน 
3.3   องคกรหรือบริษัท ชวยสนับสนุนการปกปองรักษาสถานท่ีและทรัพยสินทาง

ประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรม และสิ่งท่ีเปนความเชื่อของทองถิ่น  รวมท้ัง
เปดเสนทางใหคนในทองถิ่นเขาถึงสถานท่ีและทรัพยสินดังกลาวได 

3.4   องคกรหรือบริษัท ใชองคประกอบท่ีเปนศิลปะและ สถาปตยกรรมทองถิ่น หรือ
มรดกทางวัฒนธรรม ในการออกแบบ การตกแตง การจัดทําอาหาร และอื่นๆ แต
ตองแสดงออกถึงความเคารพตอทรัพยสินทางปญญาของชุมชนทองถิ่น 

 
เกณฑที่ 4:  กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกส่ิงแวดลอมและสรางผลกระทบทางลบนอยที่สุด 
  

4.1   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย: 
4.1.1   มีนโยบายการจัดซื้อจัดจางท่ีเนนผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท้ัง

วัสดุกอสราง สินคาทุน อาหาร และสินคาอุปโภค-บริโภค 
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4.1.2   มีการตรวจนับ การซื้อผลิตภัณฑท่ีไมสามารถยอยสลายได หรือยอยสลาย
ยาก และสินคาท่ีใชคร้ังเดียวแลวท้ิง โดยองคกรหรือบริษัทพยายามหาวิธีลด
การใชผลิตภัณฑดังกลาว 

4.1.3   มีการตรวจวัดการใชพลังงาน ทราบแหลงท่ีมาและมีมาตรการลดปริมาณ
การใชพลังงานโดยรวม พรอมท้ังพยายามใชพลังงานทดแทน 

4.1.4   มีการตรวจวัดการใชนํ้า ทราบแหลงท่ีมา และมีมาตรการลดปริมาณการใช
นํ้าโดยรวม 

 
4.2   การลดมลภาวะสิ่งแวดลอมและลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

4.2.1   มีการตรวจวัดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงท่ีมาตางๆ  ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบขององคกรหรือบริษัท พรอมมีกระบวนการและวิธีการลด
และสรางสมดุลการปลอยกาซเรือนกระจก ท่ีจะไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

4.2.2   มีการบําบัดนํ้าเสีย และนํ้าท้ิงอยางมีประสิทธิภาพและหากกระทําไดก็ใหนํา
กลับมาใชใหม 

4.2.3   การจัดการของเสียและขยะอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมี
เปาหมายใหมีของเสียและขยะเปนปริมาณนอยท่ีสุด โดยเฉพาะอยางย่ิงของ
เสียและขยะท่ีไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก 

4.2.4   ลดการใชสารท่ีมีอันตราย ไดแก ยากําจัดวชัพืช สีทาบาน นํ้ายาฆาเชื้อโรคใน
สระวายนํ้า และนํ้ายาทําความสะอาดใหเหลือนอยท่ีสุด และพยายามทดแทน
โดยการใชสารท่ีไมมีพิษมีภัยตอสุขภาพ  นอกจากน้ีการใชสารเคมีทุกชนิด
ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ 

4.2.5   องคกรหรือบริษัท มีวิธีปฏิบัติท่ีชวยลดมลภาวะทางเสียงและแสง  มลภาวะ
อันเกิดจากนํ้าไหลบาหนาดิน การกัดชะพังทลายของดิน  การใชสารประกอบ
ท่ีทําลายโอโซน และสารพิษตกคางในอากาศและดิน 

4.3   การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศและภูมิทัศน 
4.3.1   ชนิดพันธุสัตวท่ีนํามาใชเพื่อการบริโภค ขาย สงออก หรือนํามาแสดงกระทํา

ไดก็ตอเมื่อกิจกรรมเหลาน้ันถูกตองตามกฎหมายและเชื่อมั่นไดวาการใช
ประโยชนดังกลาว มีลักษณะท่ีย่ังยืน 
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4.3.2   ไมมีการกักขังสัตวปา ยกเวนกฎหมายจะอนุญาตและตองกระทําอยาง
เหมาะสม และสัตวปาชนิดหวงหามหรือชนิดคุมครองท่ียังมีชีวิตอยู ควร
มอบใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายเปนผูดูแล โดยจัดใหอยูในสถานท่ีท่ี
เหมาะสมและมีการเลี้ยงดูอยางถูกตอง 

4.3.3   องคกรหรือบริษัท มีการใชชนิดพันธุพืชทองถิ่น ในการตกแตงและฟนฟู   
ภูมิทัศน และหลีกเลี่ยงการนําชนิดพันธุตางถิ่นเขามาปลูกในพื้นท่ี 

4.3.4   องคกรหรือบริษัท ใหการสนับสนุนการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและพื้นท่ีคุมครอง/พื้นท่ีอนุรักษ หรือพื้นท่ีธรรมชาติอื่น ๆ ท่ีมี
คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

4.3.5   การปฏิสัมพันธกับสัตวปา ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอความอยูรอดของ
สัตวปาในสภาพธรรมชาติ และการดําเนินการใดๆ ขององคกรหรือบริษัท 
ตองไมรบกวนหรือรบกวนระบบนิเวศธรรมชาติใหนอยท่ีสุด รวมท้ังอาจ
ชวยดําเนินการฟนฟูหรือบริจาคทรัพยเพื่อกิจกรรมการอนุรักษตาง ๆ ดวย 

 
#################### 
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การปรับตัวและการรวมลดภาวะโลกรอน 
ของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามแนวคิด 7 Greens 

 
                                                                             

กองสงเสริมแหลงทองเที่ยว1   
 

 
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ

ภูมิอากาศ  ( climate change)  จน
กลายเปนวิกฤติภาวะโลกรอน(global 
warming) เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
ทุกหมู เหลาเปนสวนใหญ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงจากภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต การคมนาคมขนสง การเกษตร
และการปาไม รวมท้ังอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว The International Panel on 
Climate Change (IPCC) ประมาณการ
วา การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญ 

เชนคารบอนไดออกไซด มีเทน จากแหลงตาง ๆ มีปริมาณรวมกันในโลกท้ังสิ้น 26,400 ลานตันในป 
ค.ศ. 2006 และคาดวาวิกฤติภาวะโลกรอนน้ีจะทวคีวามรุนแรงย่ิงข้ึนเร่ือยๆ หากทุกภาคสวนตางๆ 
ยังขาดมาตรการและการปฏิบัติเพื่อควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพ 
 เน่ืองจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวถูกมองวาเปนท้ังเหย่ือและผูกอใหเกิดผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการปรับตัวใหทันตอสภาพการณและมีสวน
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม องคการทองเท่ียวโลก (UNWTO) ประมาณ
การวาอุตสาหกรรมทองเท่ียวของโลกมีสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศรวมท้ังสิ้น 
1,307 ลานตันในป ค.ศ. 2006  หรือราวรอยละ 5 ของกาซเรือนกระจกท้ังหมด  ในจํานวนน้ีเปน
การปลอยจากการคมนาคมทางอากาศรอยละ 40 การขนสงทางบกรอยละ 32 การขนสงอื่นๆ  
รวมกันรอยละ 3  ท่ีพักแรมรอยละ 21 และกิจกรรมทองเท่ียวรอยละ 4 
 จากการประชุมเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการทองเท่ียว” ซึ่งจัดโดย 
UNWTO, UNEP และ WMO ณ เมือง Davos , Switzerland เมื่อ ค. ศ. 2007  ผูเขารวมประชุมจาก
ประเทศตางๆ มีความเห็นรวมกันวา หากจะใหการทองเท่ียวมีการเติบโตอยางย่ังยืนได ภาคสวนของ
การทองเท่ียวท้ังหมดท่ีเกี่ยวของ  จะตองดําเนินมาตรการลด (mitigation) การปลอยกาซเรือน
กระจก   รวมไปถึงการปรับ (Adaptation)รูปแบบการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวและวิธีการทองเท่ียว
ใหเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและวิกฤตภาวะโลกรอน 
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  ไปจนถงึ
สรางความหลากหลายของสินคาและการบริการ สงเสริมใหมีอุปสงคและอุปทานในทุกฤดูกาล 
                                                
1 กองสงเสริมแหลงทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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รวมท้ังการรณรงคสรางการรับรูเร่ืองพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดภาวะโลกรอนแกทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของ การเลือกการเดินทางไปสูแหลงทองเท่ียวท่ีสรางกาซคารบอนไดออกไซด(CO2 )นอยท่ีสุด 
และการเลือกทํากิจกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อีกท้ังผูเกี่ยวของทุกภาคสวนตองมีมาตรการและ
การปฏิบัติท่ีจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะอยางย่ิงจากวิธีการเดินทางของ
นักทองเท่ียว รูปแบบการใหบริการจากระบบการขนสงทุกแขนง และจากท่ีพักแรม   ทุกประเภท 

นอกจากน้ีท่ีประชุม PATA CEO Challenge 2008 ท่ีจัดข้ึนในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือน
เมษายน ป 2551 ไดมีการหยิบยกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการทองเท่ียวข้ึนมา
เปนประเด็นหารือ เพื่อใหผู รับผิดชอบภาคสวน
ตางๆ ไดแก ธุรกิจการบิน และการขนสงแขนง  
ตางๆ ธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจโรงแรมหรือรีสอรท และ
หนวยงานการทองเท่ียวของประเทศภาคีสมาชิก 
PATA ได นําไปพิจารณากําหนดแนวทางและ
มาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตามความ
จําเปนอยางเรงดวน  ฉะ น้ันจึงสรุปไดวา  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรอน เปน
ประเด็นปญหาตออุตสาหกรรมทองเท่ียว ท่ีภาค
สวนท่ีเกี่ยวของตองยอมรับและหาวิธีการปรับตัว
ควบคูไปกับการปฏิบัติท่ีนําไปสูการลดการปลอย
ก า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ท่ี เ ป น ส า เ ห ตุ สํ า คั ญ ข อ ง
วิกฤตการณภาวะโลกรอน 
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ใน
ฐานะหนวยงานหลักของชาติดานการสงเสริมตลาด
การทองเท่ียวไดตระหนักและใหความสําคัญในเร่ือง
การสงเสริมการทองเท่ียวแบบย่ังยืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางย่ิงการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม 
และเฝาติดตามความเคลื่อนไหวในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอยางใกลชิด จึงได
จัดเตรียมและดําเนินโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอม “เท่ียวไทยตานภัยโลกรอน” ข้ึนเพื่อเปนการ
แสดงจุดยืนและภาพลักษณการทองเท่ียวของประเทศไทยใหนานาประเทศไดรับทราบ และเปน
ชองทางทางการตลาดหรือเปนจุดหมายปลายทางท่ีเปนทางเลือกของกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ
และอยูในระดับบนมากข้ึน ท้ังน้ีการดําเนินโครงการดังกลาวน้ี  ททท.ไดกําหนดแนวคิดสําหรับใชเปน
กรอบในการปฏิบัติอยู 7 ประการ หรือเรียกวา แนวคิด 7 Greens (Seven Greens Concept) 
 แนวคิด 7 Greens น้ีถูกกําหนดข้ึนตามองคประกอบตางๆ ท่ีเปน Element ของการทองเท่ียว 
โดยมีนัยเชิงพฤติกรรมและใหกรอบหรือแนวทางการดําเนินงานในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอมและ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกของผูเกี่ยวของภาคสวนตางๆ ดังน้ี 
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Green Heart: หัวใจสีเขียว 
 ผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมทองเท่ียว มีทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด การรับรู 
และตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมและภัยคุกคามจากภาวะโลกรอนท่ีมีตอการทองเท่ียว พรอมมี
การปฏิบัติเพื่อปองกันรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอมควบคูไปกบัการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดวย
ความรู ความเขาใจ และวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 
Green Logistics: รูปแบบการเดินทางสีเขียว 
 วิธีการเดินทางและรูปแบบการใหบริการในระบบการคมนาคมหรือการขนสงทางการ
ทองเท่ียวจากแหลงพํานัก/อาศัย ไปยังแหลงทองเท่ียว ท่ีเนนการประหยัดพลังงาน การใชพลังงาน
ทดแทน การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและชวยรักษาสิ่งแวดลอม 
 
Green Attraction: แหลงทองเที่ยวสีเขียว 
 แหลงทองเท่ียวท่ีมีการบริหารจัดการตามกรอบนโยบายและการดําเนินงานในทิศทางของ
การทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดยเฉพาะอยางย่ิงใหความระมดัระวังหรือมีปณิธาน (Commitment) อยาง
ชัดเจนในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอมและชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางถูกวิธ ี

 
Green Community: ชุมชนสีเขียว 
 แหลงทองเท่ียวชุมชนท้ังในเมืองและ
ชนบท ท่ีมีการบริหารจัดการการทองเท่ียว
ในทิศทางท่ีย่ังยืน พรอมมีการดําเนินงานท่ี
เนนการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เปนอัตลักษณของชุมชน 
 
  
 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนาท่ี 4 

Green Activity: กิจกรรมสีเขียว 
 กิจกรรมทองเท่ียวท่ีมีความสอดคลองกลมกลืนกับคุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ของแหลงทองเท่ียว เปนกิจกรรมท่ีใหความเพลิดเพลิน หรือสนุกสนาน ใหโอกาสในการเรียนรูและ
เพิ่มพูนประสบการณแกนักทองเท่ียว โดยสงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
 
Green Service: การบริการสีเขียว 
 รูปแบบการใหบริการของธุรกิจทองเท่ียวแขนงตางๆ ท่ีสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว
ดวยมาตรฐานคุณภาพท่ีดี ควบคูไปกับการมีปณิธานและการดําเนินการรักษาสิ่งแวดลอม พรอม
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใหบริการตางๆ 
 
Green Plus: ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 การแสดงออกของบุคคล กลุมบุคคลและองคกรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปญญา 
หรือบริจาคทุนทรัพย เพื่อรวมมือดําเนินการในการปกปองรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอมของแหลง
ทองเท่ียว หรือกิจกรรมท่ีชวยลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกรอน 

อยาง ไรก็ตาม    ดัง ท่ีกลาว ไว ในเ บ้ืองตนว า
หลักการของแนวคิด 7 Greens เปนการพิจารณาจาก 
element หรือองคประกอบทางการทองเท่ียวมาแตก
ประเด็นหรือแยกเปนสวนเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนข้ึนในเชิง
พฤติกรรม ตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  
โดยอิงหรือประยุกตจากหลักการของการทองเท่ียวอยาง
ย่ัง ยืน เปนฐาน    แตมิ ไดหมายความว าแนวคิด น้ีมี
เปาประสงคท่ีจะมุงแยกแนวทางการดําเนินการ หรือ
บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของออกจากกันเปน  สวนๆ หากแต
ในความเปนจริงแลว  ตองการใหทุกคนรับทราบและเขาใจ
วาเราตางลวนมีบทบาทในแตละ Green แตละกลุมแตกตาง

กันไปไดตามวาระและโอกาส   แตท้ังน้ี ตองเร่ิมตนจากการม ี“ความตระหนักในสิ่งแวดลอม”  น่ันคือ
ตองมี “หัวใจสีเขียว” กอนเปนอันดับแรก  จากน้ันจึงจะทําใหเกิด Green อื่นๆ ข้ึนตามแตบทบาท  
สถานภาพและศักยภาพของแตละคนตามลําดับ 

 
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  การท่ีแนวคิด 7 Greens  น้ีจะสามารถเปนหนทางไปสูการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน

และบรรเทาวิกฤตภาวะโลกรอนไดจริงหรือเปนแตเพียงแนวคิดน้ัน   ก็ข้ึนอยูกับ “ความรวมมือกัน
อยางจริงจัง” ของทุกคน โดยไมควรแบงแยกวาใครเปนใคร เกี่ยวของกับการทองเท่ียวหรือไม
อยางไร  อนาคตของโลกและการทองเท่ียวท่ีสดใสจึงไมใชเร่ืองท่ีเปนไปไมได  หากเราทุกคนมีความ
จริงใจและจริงจังท่ีจะรวมกันทําให  “ทองเท่ียวสดใส ใสใจสิ่งแวดลอม”     
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