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หากมีคนถามว่า บรรยากาศรวมๆในช่วงนี้เป็นอย่างไร ถ้า "ถามจริง" ก็ต้อง "ตอบตรง" ว่า เครียด
ช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ได้เขียนถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ น้ำมันแพง ข้าวแกงขึ้นราคา 

รัฐธรรมนูญได้มาก็อยากจะแก้ มาถึงไตรมาสนี้ ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวก็ยังอยู่ครบ แต่มีเรื่องใหม่เพิ่มเติม 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ปราสาทพระวิหาร การปรับคณะรัฐมนตรี การวางระเบิดที่หาดใหญ่และสงขลา

สถานการณ์ และเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างมาก ชาวต่างชาติก็ 
อาจจะกลัว และเปลี่ยนใจ เปลี่ยนจุดหมายปลายทาง ส่วนชาวไทยบางส่วนอาจจะเบื่อมาก 
บางส่วนอาจจะเบื่อน้อย แล้วแต่ว่าใครจะบริหารอารมณ์ได้เก่งขนาดไหน แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ททท. 
ก็ยังคงต้องส่งเสริมให้ การท่องเที่ยวไทยครึกครื้น เพื่อเศรษฐกิจไทยคึกคัก

จุลสารการท่องเที่ยวไตรมาสนี้ น่าจะทำให้ผู้อ่านและท่านสมาชิกคึกคัก และเกาะติดแนวโน้มโลก 
ทั้งเรื่องกีฬา และรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ตัวอย่างบทความที่นำเสนอในเล่มนี้

- ศตวรรษที่ 21 ของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นการต้อนรับมหกรรมกีฬาระดับโลก คือ 
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Beijing 2008 Olympic Games) ซึ่งปีนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ 
งานนี้อย่ากระพริบตา ไม่แน่ว่า เพราะงานนี้ อาจจะส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวน 
นักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากเรื่องกีฬาแล้ว ยังมีบทความเกี่ยวกับ รูปแบบการท่องเที่ยว 
ต่างๆ อาทิ

- การท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism) เป็นบทความที่แจกแจงความหรูหราของลูกค้า 
กลุ่มต่างๆ ทั้งการกิน การอยู่ บทความนี้ สะท้อนว่า ประเทศไทยมีความพร้อม และมีศักยภาพที่จะรองรับ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หรือไม่

- การท่องเที่ยวเมือง (City Tourism) ประเด็นเรื่อง การท่องเที่ยวเมือง ที่สำคัญ เช่น ย่าน / 
ที่เว้นว่าง / sense of place / องค์ประกอบเมือง เช่น street furniture / ที่หมายตา (land mark) 
เป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า มีความได้เปรียบ เนื่องจาก 
มีความหลากหลายสูง เช่น เชียงใหม่ - เมืองประวัติศาสตร์ ภูเก็ต - เมืองชายทะเล พัทยา - 
เมืองสนุกสนาน กรุงเทพ - เมืองฟ้าอมร (ไม่ทราบจะเขียนบรรยายกรุงเทพอย่างไร เพราะครบรส 
ครบเครื่อง เรื่องท่องเที่ยวจริงๆ )

ตัวอย่างบทความในเล่ม ขอเสนอเพียงเท่านี้ ที่เหลือสามารถเปิดอ่านได้ สั่งพิมพ์ได้ คิดต่อได้ 
เห็นต่างได้ ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการ ยินดีรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และหากต้องการให้มี "ใดๆ" 
กรุณาเสนอความเห็นมาได้

พบกันใหม่ ขอให้ ไทยนี้รักสงบ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 

บรรณาธิการ 

Yuvadee.nirattakun@tat.or.th

สารบัญ
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ปจจัยกําหนดแนวทางของกลยุทธการสงเสริมการทองเที่ยวมาเลเซีย มีดังนี้ ปจจัยกําหนดแนวทางของกลยุทธการสงเสริมการทองเที่ยวมาเลเซีย มีดังนี้   
1. การรักษาตลาดระยะใกลท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในมาเลเซียและไมทําใหการเติบโตชะลอ

ตัว 

2. ทุมความพยายามทางการตลาดในตลาดระยะกลางท่ีมีการเติบโตดี เพื่อใหเกิดผลกําไร
และผลการตอบรับท่ีรวดเร็วและดีข้ึน 

3. ฟนฟูตลาดระยะไกลเพื่อใหสวนแบงการตลาดของนักทองเท่ียวเดินทางเขามาเลเซียไมพึ่ง
พิงแตนักทองเท่ียวจากในภูมิภาคเปนหลัก และเพิ่มรายไดจากการทองเท่ียวขาเขา 

                                         

1
 ที่มาจาก Tourism Malaysia Promotion Plan 2005 - 2007 

2
 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

3
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ป4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
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การโฆษการโฆษณาณา  
มาเลเซียประสบผลสําเร็จท้ังดานจํานวน

และดานรายไดจากการทองเท่ียว สโลแกนของมา
เลเซีย “Malaysia Truly Asia” ท่ีรณรงค น้ันไดผล
ตอบรับเปนอยางดีต้ังแตป 1999 ในตลาดตาง
ประเทศท่ีสําคัญมีการตอบรับเปนอยางดี ดังน้ี 

1. เสริมสรางจิตสํานึกและวิสัยทัศนดาน
ศักยภาพทางการทองเท่ียวของประเทศมาเลเซีย
ในเวทีโลก 

2. สรางภาพลักษณ ของประเทศ ให
สามารถจําแนกไดอยางชัดเจน 

3. กําหนดตําแหนงมาเลเซียใหเปนจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ในภูมิภาค  

นับต้ังแตการสรางแบรนดของมาเลเซียประสบผลสําเร็จ การทองเท่ียวฯสามารถอัพเกรด 
แบรนดท่ีมีลักษณะเฉพาะใหมีระดับมากข้ึน ซึ่งความสําเร็จน้ีเปนท่ียอมรับในมาตรฐานของ 

“Malaysia Truly Asia” อยางไรก็ตาม การทองเท่ียวมาเลเซียยังคงมองหาตลาดใหมๆ และลง
ความเห็นวาตองการเนน “Truly” ใหมากข้ึน ในป 2004 จึงมีการสรางสรรคสินคาทางการทองเท่ียว
ใหม 18 อยางมานําเสนอแกกลุมตลาดความสนใจพิเศษและ MICE โดยใช tagline ในการโฆษณา เชน 
Truly Idyllic, Truly Dramatic, Truly Extravagant 

ในป 2005 การทองเท่ียวมาเลเซียวางแผนในการเปลี่ยนกลยุทธและวิสัยทัศนใหมท่ีมีความ
ชัดเจนมากข้ึน โดยเนนสําหรับกลุมเปาหมายผูมีรายไดสูง โดยเฉพาะนักธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญและนักทอง
เท่ียวท่ีเดินทางเปนประจํา การโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพน้ันควรกระจายอํานาจบริหารงบประมาณไป
ยังสํานักงานในตางประเทศท้ังหมด ในขณะเดียวกันจุดรวมของบริษัทโฆษณาแตละแหงท่ีดําเนินการ
ใน 11 กลุมตลาดถูกคาดหวังวาจะตองเตรียมการสื่อสารโฆษณาท่ีชัดเจนและมีลักษณะพิเศษ การ
ทองเท่ียวมาเลเซียวางแผนใหอํานาจแกสํานักงานตางประเทศ โดยสํานักงานตางประเทศจะไดรับงบ
ประมาณในการโฆษณาเพื่อดําเนินการในตลาดของตน ซึ่งแตละสํานักงานจะมีสวนรวมและสามารถ
รวบรวมผูสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดดีกวา และขณะเดียวกันการทองเท่ียวมาเลเซียจะดําเนิน
การในองครวมเพื่อดูแลกลไกในการประเมินประสิทธิภาพของการรณรงคตางๆตลอดท้ังป 

การสงเสริมการสงเสริม  
การสงเสริมยังคงเปนรากฐานท่ีเหมาะสมในการสงเสริมการตลาดมาเลเซียตอตลาดตาง

ประเทศ มาเลเซียไดสรางโอกาสสําหรับจุดหมายปลายทางตางๆ ดังน้ี 

1. สรางการรับรูในตลาดผาน Trade show และกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีเปนท่ีรูจักดีแลว 
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2. จัดเวทีท่ีเหมาะสมสําหรับการมีปฏิสัมพันธและสรางเครือขายของผูซื้อ – ผูขายใน      
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

3. สนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมสินคาและพิจารณาผลตอบรับความตองการและความ
พึงพอใจของนักทองเท่ียวในตลาด 

4. อํานวยความสะดวกในการสรางหุนสวนพันธมิตรเชิงกลยุทธรวมกับผูมีบทบาทใน     
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวทุกระดับ (NTOs สายการบิน ผูขายปลีก - สงในสวนการทองเท่ียว) 

การทองเท่ียวมาเลเซียมีสวนในการสงเสริมกิจกรรมจํานวน 57 กิจกรรมในตลาดตาง
ประเทศท่ีสําคัญในป 2005 ผานงานนิทรรศการและงานแสดงสินคา การสัมมนาและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดานการสงเสริมกิจกรรมภายในประเทศท้ังหมด 905 กิจกรรมตามแผน ซึ่งกิจกรรม
เหลาน้ีไดถูกขยายผลไปในพื้นท่ีตางๆ 

ภูมิภาคอาเซียนภูมิภาคอาเซียน  
การสงเสริมการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนน้ันมีปจจัยท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาการเดินทาง

ทางบก (โดยรถยนตและรถไฟ) แหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายและนาดึงดูด การพัฒนาสายการบินตน
ทุนตํ่าท่ีเชื่อมโยงเมืองสําคัญและเมืองอันดับรอง ถือวาเปนการสรางความเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการเดินทางและการเลือกจุดหมายปลายทางในการทองเท่ียว ซึ่งสิ่งท่ีตองคํานึงถึงในขณะน้ีคือ 
การรักษาปริมาณนักทองเท่ียวในภูมิภาคและมุงสูนักทองเท่ียวคุณภาพเพื่อใหไดรับผลตอบแทนท่ีดี
ข้ึน 

ภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคอาเซียน ((ที่เปนพื้นที่เกาะที่เปนพื้นที่เกาะ))  
ตลาดท่ีสําคัญ : สิงคโปร, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟลิปปนส 

กลุมตลาดท่ีสําคัญ : 

สิงคโปร : เดินทางทองเท่ียวโดยรถยนต, Leisure, ครอบครัว / VFR, เยาวชน, Expat และนัก
ธุรกิจ 

อินโดนีเซีย : Leisure, ครอบครัว, VFR, นักธุรกิจ และกลุมความสนใจพิเศษดานการศึกษา
และสุขภาพ 

บรูไน : เดินทางทองเท่ียวโดยรถยนต, Leisure, ครอบครัว, VFR, ผูท่ีทํางานในตางประเทศ 

ฟลิปปนส : เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ 
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ภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคอาเซียน ((ที่อยูในภาคพื้นทวีปที่อยูในภาคพื้นทวีป))  
ตลาดท่ีสําคัญ : ไทย, เวียดนาม 

ตลาดท่ีสําคัญรองลงมา : กัมพูชา 

ตลาดท่ีกําลังเติบโต : ลาว, พมา 

กลุมตลาด : 

ประเทศไทย : ชอบปง, leisure, ครอบครัว / VFR, เยาวชน, ผูปลดเกษียณ, Expat, ชาวตาง
ชาติท่ีอาศัยชั่วคราว, MICE, นักธุรกิจ และ corporate 

อินโดจีน : ประชุม, สัมมนา, นักธุรกิจ, กลุมความสนใจพิเศษ (สุขภาพและชอบปง) 

ภูมิภาคเอเชียใตภูมิภาคเอเชียใต  
การรับรูเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียท่ีมีคอนขางสูงในตลาดอินเดีย เน่ืองจากการสงเสริมกิจ

กรรมและโฆษณาของการทองเท่ียวมาเลเซีย นักทองเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางสวนมากเปนชนชั้นกลาง 
ปญหาสําคัญท่ีกระทบตอนักทองเท่ียวอินเดีย คือ ปญหาวีซาท่ียังไมมีความสะดวก 

ตลาดท่ีสําคัญ : อินเดีย 

ตลาดท่ีสําคัญรองลงมา : ปากีสถาน, ศรีลังกา, บังคลาเทศ, เนปาล 

กลุมตลาด : Leisure, ครอบครัว, VFR, FIT, MICE, เยาวชน, นักธุรกิจ, Malaysia My Second 
Home (บังคลาเทศ อินเดีย), ผูท่ีทํางานในตางประเทศ (เนปาล บังคลาเทศ), กลุมความสนใจพิเศษ 
(honeymoon การศึกษา) 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกภูมิภาคเอเชียตะวันออก  

จีน : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทองเท่ียวของชาวจีนจากการเย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียว
ท่ัวไปเปนการเดินทางพักผอนโดยมีจุดเนนมากข้ึน สงผลดานการพัฒนาสินคาและแพ็คเก็จใหมๆ ให
เปนท่ีตองการของนักทองเท่ียว สวนแพ็คเก็จปกติ เชน มาเลเซีย สิงคโปร ประเทศไทยก็ยังเปนท่ี
ตองการของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางคร้ังแรก 

ไตหวัน : กลุมตลาดอินเซนทีฟของไตหวันมีการเดินทางเขามาเลเซียอยางตอเน่ืองแมวามา
เลเซียจะมีความจําเปนเรงดวนในการฟนฟูสินคาทองเท่ียวท่ีมีอยู และปญหาท่ีสําคัญคือการขาด
แคลนท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

ฮองกง : แพ็คเก็จใหมๆบวกกับการบริการและผลิตภัณฑท่ีมคีุณภาพ เปนสิ่งจําเปนในการ
ดึงดูดนักทองเท่ียวจากตลาดน้ี 
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ตลาดท่ีสําคัญ : จีน, ฮองกง,ไตหวัน 

กลุมตลาด : แพ็คเก็จนักทองเท่ียวหมูคณะ, leisure, ครอบครัว, FIT, เยาวชน, ชาวมุสลิม, 
MICE (การเดินทางเปนหมูคณะ), การทองเท่ียวเชิงนิเวศ, กลุมความสนใจพิเศษ (การศึกษา, ฮันนีมนู, 
สปา, กอลฟ, ดํานํ้า และตกปลา) 

ภูมิภาคเอเชียเหนือ ภูมิภาคเอเชียเหนือ ((เกาหลีใตและญ่ีปุนเกาหลีใตและญ่ีปุน))  
เกิดจากการเติบโตของเกาหลีใตในป 2004 และตอเน่ืองถึงป 2005 ซึ่งเปนกลุมตลาดท่ีเพิม่ 

FITs ใหกับการทองเท่ียวมาเลเซีย คนหนุมวัยทํางานเปนกลุมตลาดใหมของญ่ีปุน ซึ่งเปนกลุมเปา
หมายของแหลงทองเท่ียว นอกจากน้ี การเดินทางทัศนศึกษาในตางประเทศของนักเรียนญ่ีปุนก็ยัง
เติบโตอยางตอเน่ือง 

ตลาดท่ีสําคัญ : เกาหลีใต, ญ่ีปุน 

กลุมตลาด : Leisure, กลุมตลาดอายุระหวาง 20-40 ป, หญิงสาววัยทํางานอายุระหวาง 
20-30 ป ชายหนุมวัยทํางานอายุระหวาง 20-30 ป, ผูพํานักระยะยาว, MICE, กีฬา (กอลฟ ดํานํ้า), 
ความสนใจพิเศษ (ฮันนีมูน, การศึกษา, wellness) 

ภูมิภาคอเมริกาเหนือภูมิภาคอเมริกาเหนือ  
การเดินทางของนักทองเท่ียวอเมริกาและแคนาดาเติบโตอยางมั่นคงและทําใหคาดวาการ

เดินทางของตลาดระยะไกลจะเติบโตอยางตอเน่ืองจากตลาดเหลาน้ี 

ตลาดท่ีสําคัญ : อเมริกา  

ตลาดท่ีสําคัญรองลงมา : แคนาดา 

กลุมตลาด : Leisure, ครอบครัว, ผูสูงวัย, Backpackers, MICE, นักธุรกิจ, กลุมสนใจพิเศษ 
(อาหาร, สปา, ฮันนีมูน), กีฬา (กอลฟ, ดํานํ้า), ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (การผจญภัย, ทํากิจกรรมเกี่ยว
กับธรรมชาติ), นักทองเท่ียวท่ีพักชั่วคราว 

โอเชียเนียโอเชียเนีย  
นักทองเท่ียวจากภูมิภาคน้ีนิยมท่ีพักซึ่งอํานวยความสะดวกและมีบรรยากาศของธรรมชาติ 

รีสอรทท่ีมีความเปนธรรมชาติผสมผสานระหวางสภาพแวดลอมแบบพื้นเมืองและการทองเท่ียวแบบ
ทองถิ่น 

ตลาดท่ีสําคัญ : ออสเตรเลีย 

ตลาดท่ีสําคัญรองลงมา : นิวซีแลนด 
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การสงเสริมตลาด : Leisure, ครอบครัว, ผูสูงวัย, Backpackers, MICE, นักธุรกิจ, กลุมสนใจ
พิเศษ (ฮันนีมูน, อาหาร, การรักษาพยาบาล, สปา, และการฟนฟูสุขภาพ), ทหารผานศึก , กีฬา 
(กอลฟ , ตกปลา, แขงรถ F1, ลองแพ , ดํานํ้า), การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (การผจญภัยท่ีไมเสี่ยง
อันตรายมากนัก, และเดินปา) 

ภูมิภาคเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือภูมิภาคเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือ  
เปนตลาดท่ีเติบโต มีศักยภาพและไดรับผลประโยชนจากตลาดน้ีสูง (จากอัตราคาใชจายเฉลี่ย

และระยะพํานักของนักทองเท่ียว) การเดินทางของเอเชียตะวันตกเติบโตมากต้ังแตมาเลเซียกาวเขาสู
ตลาดน้ีในป 1999 อยางไรก็ตาม การเดินทางของนักทองเท่ียวตลาดแอฟริกาเหนือยังคงตํ่าและมี
เพียง 2-3 ประเทศ 

ตลาดท่ีสําคัญ : ซาอุดิอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

ตลาดท่ีสําคัญรองลงมา : คูเวต, กาตาร, บาหเรน, โอมาน, จอรแดน, เลบานอน, ซีเรีย,      
อียิปต, เยเมน 

ตลาดท่ีนาจับตามอง : อิหราน, โมร็อคโก, อัลจีเรีย, ตูนิเซีย, ลิเบีย 

กลุมตลาด : Leisure, ครอบครัว , กลุมความสนใจพิเศษ (ฮันนีมูน การศึกษาและรักษา
พยาบาล), MICE, นักธุรกิจ 

ยุโรปเหนือยุโรปเหนือ  
ระดับการรับรูเกี่ยวกับมาเลเซียดีข้ึน เน่ืองจากการโฆษณาและสงเสริมตลาดในพื้นท่ีอยาง

กวางขวาง และยุโรปเหนือนิยมทําการจองแบบออนไลน ใชเวลาในการตัดสินใจจองการเดินทางสั้นลง 
ตลาดท่ีมีความสนใจการเดินทางเขามาเลเซียน้ัน ไดแก รัสเซีย แตยังมีปญหาเร่ืองขาดเท่ียวบินตรง 

ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคยุโรป II  : : อังกฤษอังกฤษ,,  ไอรแลนดไอรแลนด,,  นอรดิกนอรดิก,,  รัสเซียรัสเซีย,,  CCIISS,,  บัลติคบัลติค  
ตลาดท่ีสําคัญ : อังกฤษ, สวีเดน 

ตลาดท่ีสําคัญรองลงมา : นอรเวย, เดนมารก, ฟนแลนด, รัสเซีย, ไอรแลนด 

ตลาดท่ีนาจับตามอง : ยูเครน, อุซเบกิสถาน, คาซัคสถาน, ไอซแลนด, บัลติค (เอสโทเนีย, 
ลัต เวีย & ลิทัวเนีย) 

กลุมตลาด : Leisure, ครอบครัว, ผูสูงอายุ, นักศึกษา, MICE (เนนอังกฤษ), นักธุรกิจ, กลุม
สนใจ พิเศษ (ฮันนีมูน, ดํานํ้า, กอลฟ, wellness และทองเท่ียวเชิงนิเวศ) 
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ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคยุโรป IIII  ::  ภาคพื้นทวีปยุโรปภาคพื้นทวีปยุโรป,,  ตุรกีตุรกี  

ทวีปยุโรป : การพัฒนาในทางบวกดําเนินตอไปแมวาเศรษฐกิจจะเติบโตอยางชาๆในตลาดท่ี
สําคัญ การทองเท่ียวระยะไกลท่ีมีการลดราคายังเปนสิ่งดึงดูดใจ เท่ียวบินท่ีเพิ่มจากบางตลาดทําให
เดินทางเขามาเลเซียงายข้ึน อีกท้ังการรับรูและความสนใจในแหลงทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ
จากยุทธวิธีการรณรงคโฆษณาในตลาดท่ีสําคัญลําดับตน 

ตลาดท่ีสําคัญ : เยอรมนี, สวิสเซอรแลนด, เนเธอรแลนด, ฝร่ังเศส, อิตาล ี

ตลาดท่ีสําคัญรองลงมา : เบลเย่ียม , ลักเซมเบิรก , ออสเตรีย, สเปน, โปรตุเกส , กรีซ ,       
สาธารณรัฐเช็ก, โปแลนด, ตุรกี  

ตลาดท่ีนาจับตามอง : ฮังการี, โรมาเนีย, สโลวีเนีย 

กลุมตลาด : Leisure (FIT, Backpackers, ผูสูงวัย, ผูปลดเกษียณ ), กลุมสนใจพิเศษ (ดํานํ้า, 
กอลฟ, ฮันนีมูน, รักษาพยาบาล และวัฒนธรรม), ทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ธรรมชาติ, ผจญภัย), นัก
ธุรกิจ, MICE, นักทองเท่ียวท่ีพักชั่วคราว 

MMIICCEE  

 

มาเลเซียตองการขยายสวนแบงตลาด MICE เพื่อเพิ่มรายไดใหกับการทองเท่ียวของประเทศ 
ซึ่งคาดหวังใหเติบโต 10 % จากป 2004 โดยการทองเท่ียวมาเลเซียจะขยายตลาด MICE ในจีน 
อินเดีย และเอเชียตะวันตก โดยใชแบรนด “Meeting and Experience” มาเลเซียจะดําเนินการตอเน่ืองใน
การสงเสริม MICE อีกท้ังดําเนินการประมูลงานประชุมนานาชาติขององคกรและสมาคมตางๆ โดย
ผานคูคาท่ีตองการการสนับสนุนเพื่อใหประสบความสําเร็จในการประมูล การรณรงคโฆษณาจะมุง
เขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนผูจัดการประชุมและสมาคมตางๆในเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป และเพื่อ
เพิ่มปะสิทธิผลในโฆษณา การทองเท่ียวมาเลเซียจะจัด FAM trip สัมมนา และ travel mart ตลอดท้ังป
เพื่อกระตุนเครือขายการทํางานท่ีดีข้ึนผานสมาชิกของสมาคม MICEนานาชาติ เชน International 
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Congress & Convention Association (ICCA) International Association of Convention and Visitor 
Bureaus (IACVB) Arkansas Association of Convention & Visitors Bureaus (AACVB) และอื่นๆ 

PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  
ในป 2005 กระทรวงการทองเท่ียวและการทองเท่ียวมาเลเซียไดเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ

เหตุการณดานทองเท่ียวของมาเลเซยีตอสื่อมวลชนท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังอพัโหลดเวบ็ไซตของ
การทองเท่ียวฯและมีแผนการ คือ การจัดพิมพนิตยสารการทองเท่ียว เพื่อใหขอมูลท่ีทันสมัย ในสวน
ของ E-zine การทองเท่ียวจะทําการปรับปรุง โดยดําเนินการใหมีความสะดวกในการใชงานมากข้ึน
และใชสื่อสารระหวางสมาชิกในธุรกิจทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไป การทองเเท่ียวมาเลเซียเพิ่มการ
เชื่อมตอเครือขายการทํางานกับสื่อมวลชนเพื่อใหมั่นใจวากจิกรรมการทองเท่ียวตางๆ ไดถูกเผยแพร
ตอสาธารณชน อีกท้ังไดจัด “Media Application Nights” 4 คร้ัง โดยเชิญสื่อมวลชนท้ังในและตาง
ประเทศเขารวมงาน 

 

การควบคุมสถานการณซึ่งคาดวาจะปนแนวโนมของปญหาและวิกฤตการณท่ีกระทบตอ 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยใชวิธีการ “Mega Familiarization Tour Programme” ในชวงท่ีผานมาเปน
การแสดงวิสัยทัศนท่ีดีเย่ียมในสายตาของตางประเทศ เชน การเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะการมีสวน
รวมของสื่อมวลชนตางประเทศในอัตราคอนขางสูง ดังน้ัน จุดมุงหมายในป 2005 จะเพิ่มการรับรู
และกอเกิดความภักดีมากข้ึนในสวนของสื่อมวลชน ในปน้ีการทองเท่ียวมาเลเซียจะจัด Fam trip 11 
โปรแกรมในชวงท่ีตรงกับวันสําคัญในประเทศ เชน วันตรุษจีน, Water Festival, Colours of Malaysia 
2005: Merdeka Day Celebration: Bazaar Ramadan และ Hari Raya Aidilfitri Open House และเพิม่ Fam 
trip ตามความตองการของแตละตลาดซึ่งจัดโดยสํานักงานในแตละภูมิภาค เปาหมายในป 2005 มีผู
เขารวมจํานวน 3,000 คน แบงเปนตัวแทนบริษัทนําเท่ียว 60% และสื่อมวลชน 40% การทองเท่ียว
มาเลเซียจะดําเนินการอยางตอเน่ืองกับสายการบินมาเลเซีย และใหความสนใจในการเสริมสรางความ
สัมพันธกับสายการบินอื่นๆ 
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 การเผยแพรขอมูล การเผยแพรขอมูล  
ขอมูลเปนสิ่งสําคัญตอการสงเสริมการทองเท่ียวของมาเลเซียให

เปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวในภูมิภาคท้ังตลาดภายในประเทศและ
ตลาดตางประเทศ ซึ่งจะประสบผลสาํเร็จไดโดยการผลติและเผยแพรวัสดุเพือ่
การสงเสริมการทองเท่ียวหลากหลายรูปแบบท่ีเปน Below-the-line เพื่อ
สนับสนุนการรณรงคโฆษณาและเพิ่มการรับรูเกี่ยวกับสินคาการทองเท่ียว 
การวางแผนสําหรับป 2005-2007 ไดพิจารณาความตองการของตลาด
เปาหมายตามนโยบายความตองการของรัฐบาล โดยจัดทําหลายภาษาเพื่อ
ใหครอบคลุมตลาดใหมๆ โดยผลิตโบรชัวรสําหรับกลุมความสนใจพิเศษและ
วิดีโอดานสุขภาพ, eco-tourism และ agro-tourism, กีฬาและการทองเท่ียวเพื่อ
การศึกษาเพื่อสงเสริมในตลาดตางประเทศท่ีสนใจเฉพาะดาน และผลิต     
โบรชัวร เพื่อสงเสริมแหลงทองเท่ียวท่ีใชในการถายทําภาพยนตร การต้ัง
แคมปในชวงฤดูรอน ดูนก สปา และการวิ่งออกกําลังในมาเลเซีย อีกสิ่งหน่ึง 
คือ การผลิตแผนท่ีการเดินทางโดยรถยนตใหกับนักทองเท่ียวเพื่อความ
สะดวกในการทองเท่ียว  

การสงเสริมพิ เศษ  ไดแก  การสงเสริม  ATF 2005, PATA Travel Mart 2005 รวมท้ัง
โปรแกรมอื่นๆ ท่ีจัดในป 2005 ท่ีมาเลเซีย ภาพถายท่ีรวบรวมไวไดนํามาแสดงบนเว็บไซตการทอง
เท่ียวมาเลเซียซึ่งเผยแพรท่ัวโลก การอัพเกรดและปรับปรุงดานปริมาณและคุณภาพของภาพถายใน
แกลอร่ี โดยเทศกาล Tourism Malaysia Photo Fest น้ันจัดข้ึนอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกปและต้ังเปา
หมายในดานของผลประโยชนทางการตลาดและจัดเวทีสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมทอง
เท่ียวในการสงเสริมผลิตภัณฑของตน 

บริการการทองเที่ยวบริการการทองเที่ยว  
การบริการจะไดรับผลดีเมื่อระบบจัดการตรวจสอบของศูนยตรวจสอบมีการปรับปรุง ใน

สวนการดําเนินงานจะมั่นคงน้ันตองสงเสริมการบริการขอมูล 24 ชั่วโมงตอนักทองเท่ียวท้ังในและ
ตางประเทศ มาเลเซียจัดทําเว็บไซตภายในประเทศโดยสํานักงานของการทองเท่ียวมาเลเซียและเปา
หมายสําคัญในการจัดทําเพื่อเผยแพรแหลงทองเท่ียว Highlight ของแตละรัฐ ในป 2005 มีโปรแกรม
ขอมูลสินคาการทองเท่ียวใหมสําหรับสํานักงานการทองเท่ียวหรือศูนยบริการชวยเหลือนักทองเท่ียว
เพื่อใหขอมูลแกนักทองเท่ียว 

หนวยงานของรัฐมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ เชน “Misi 
Jualan Domestik”, การสัมมนา, งานสงเสริมการขายดานทองเท่ียว, งานแสดงสินคาเพื่อผูบริโภค
สําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยเพิ่มการมีสวนรวมของแตละรัฐ ศูนยขอมูลนักทองเท่ียว 
(TIC) ยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ตและโทรศัพทรวมท้ังการติดตอโดย
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ตรงจากการสอบถามของนักทองเท่ียว การติดตอท่ีศูนยขอมูลการทองเท่ียวถือวาเนนใหนักทอง
เท่ียวทราบถึงกิจกรรมสําคัญในมาเลเซีย 

การทองเท่ียวมาเลเซียมีหนาท่ีวิจัยและวางแผนการทองเท่ียวเพื่อการเติบโตและพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองของอุตสาหกรรม จัดทําขอมูลการตลาด วางแผนและดําเนินการตามแผนดานการเติบโตและ
พัฒนาการทองเท่ียว เผยแพรขาวสารดานการตลาดเพื่อใหการวางแแผนเปนไปอยางแมนยําและ
ปฏิบัติได การทองเท่ียวมาเลเซียไดเก็บขอมูลการสํารวจและเผยแพรตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ 
อุตสาหกรรม (Key Performance Indicators-KPI) ในการติดตามการเติบโตและการพัฒนาท่ีครอบคลุม
ท้ังนักทองเท่ียว นักทัศนาจรและสถิติผูเย่ียมเยือน ซึ่งเปนเกณฑการเติบโตท่ีสําคัญซึ่งภาครัฐและอุต
สาหกรรมทองเท่ียวนิยมใชโดยการทองเท่ียวมาเลเซียจะเผยแพรขอมูลเปนรายเดือน 

 

อัตราการเขาพักเฉลี่ยจากการสํารวจโรงแรม 414 แหงในเมืองทองเท่ียว คือ กัวลาลัม
เปอร ปนัง ลังกาวี Johor Bahru, Kota Kinabalu และ Kuching ซึ่งเผยแพรขอมูลทุกเดือน ขณะท่ีสถติิท่ัว
ประเทศเผยแพรขอมูลทุกไตรมาส สําหรับการสํารวจไดเก็บขอมูลจากดานขาออกจากประเทศมาเล
เซีย โดยรวบรวมขอมูลรูปแบบการใชจายของนักทองเท่ียวซึ่งชวยในการคํานวณรายไดท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศจากการทองเท่ียวและรวบรวมประวัตินักทองเท่ียวซึ่งแบงตามลักษณะทางประชากร
ศาสตร เชื้อชาติ และจิตวิทยาของนักทองเท่ียว ซึ่งสามารถนําไปใชในการวางแผนและการสงเสริม
การทองเท่ียว โดยต้ังแตป 2005 ขอมูลเหลาน้ีจะมีการเผยแพรเปนรายไตรมาส  

การทองเท่ียวมาเลเซียไดรวบรวมและเผยแพรขอมูลตลาดเชิงลึก (Market intelligence) 
ออนไลนเปนรายวันผานระบบ News Alert และรายสัปดาหผานเอกสารสิ่งพิมพ News Bulletin และจัด
พิมพ Market Brief สําหรับบางตลาดปละ 2 คร้ังและไดเพิ่มความรวมมือกับเอกชนในการเก็บขอมูล
การตลาดในป 2005 โดยการประชุมกลุมยอยรวมกับผูมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมทองเท่ียว
ภายในทองถิ่นเพื่อหารือเร่ืองการพัฒนาตลาดท่ีสําคัญเปนรายไตรมาส นอกจากน้ี การทองเท่ียวมา
เลเซียดําเนินการศึกษาตลาดตางประเทศใหมๆในพื้นท่ีน้ันๆเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีทันสมัยเพื่อความ
แมนยํามากข้ึนในการวางแผน 
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ในป 2005 การทองเท่ียวมาเลเซียไดวางแผนกิจกรรมท่ีสะทอนโครงการท่ีดําเนินการไปเมื่อ
ป 2004 และสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวในทองถิ่นตอไป โดยมีเปา
หมายของแผน คือ การเพิ่มระดับการรับรูของสินคาเฉพาะกลุม (Niche products) และกระตุนใหเจา
ของสินคา ผูประกอบการพัฒนาสินคาและบริการใหเหมาะสมกับตลาดนักทองเท่ียวตางประเทศ 

 
ตลาดเฉพาะกลุมท่ีไดรับการสงเสริม ไดแก การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ, “Malaysia My Second 

Home” และการทองเท่ียวเพื่อการศึกษารวมท้ังการสงเสริมใหสมาคมการกีฬาและผูจัดการแขงขัน
กีฬาจัดแขงขันกีฬาระดับโลก เชน Motor sports (Petronas F1 Malaysian Grand Prix, F1 Powerboat 
World Championship และ World MotoGP) กีฬาแขงมา และโชวมากระโดด แลนเรือ ดํานํ้า กอลฟ และ
ตกปลา สวนโปรแกรมความสนใจพิเศษ คือ การทองเท่ียว ชิมอาหาร ฮันนีมูน แพ็คเก็จแตงงาน ลอง
เรือ แพ็คเก็จต๋ัวเคร่ืองบิน รถยนต ชอปปง การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณีและภาพยนตร 
สําหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศเนนสงเสริมโปรแกรมโฮมสเตย อุทยานสัตวปาและธรรมชาติ สวนพืช
เขตรอนและสวนผลไม โดยสงเสริมใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดเปาหมาย อีกท้ังจะมี
โฆษณาสินคาทองเท่ียวและอัพเดทขอมูลสินคาท่ีมีอยูอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังผลิตสื่อเผยแพรขอมูล
และจัดการสัมมนา Road Show และการสงเสริมตลาดในตางประเทศ จัดทัศนศึกษา ( Fam trip) 
สําหรับสื่อมวลชนตางชาติและตัวแทนดานการทองเท่ียว 

นอกจากท่ีกลาวมาขางตน การทองเท่ียวมาเลเซียยังดําเนินการอยางตอเน่ืองในการมอบ
รางวัล Tourism awards ใหแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีโดดเดนและสรางคุณ
ประโยชนตอการทองเท่ียวของมาเลเซีย  

การทองเที่ยวภายในประเทศการทองเที่ยวภายในประเทศ  
เปาหมายในการกระตุนการทองเท่ียวภายในประเทศ คือ การสรางแรงจูงใจนักทองเท่ียวมา

เลเซียโดยใหวางแผนทองเท่ียวในชวงวันหยุดและสํารวจแหลงทองเท่ียวภายในประเทศท่ีมีหลากหลาย 
การทองเท่ียวมาเลเซียเขารวมงานนิทรรศการและงานแสดงสินคา จัดงานและเขารวมงานสงเสริม
การขายแกผูบริโภค เชน การจัดกิจกรรมพิเศษ, จัดนําเท่ียวโดยรวมมือกับสื่อมวลชนและหนวยงาน
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ตางๆ (สถานีกระจายขาวและบริษัทโทรศัพท) โดยเปนผูสนับสนุนโครงการ กิจกรรมเหลาน้ีจะ
สนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมการวางแผนกิจกรรมวันหยุดในกลุมนักทองเท่ียวมาเลเซีย รวมท้ัง
กระตุนใหเกิดการซื้อแพ็คเก็จทัวร “Cuti-Cuti Malaysia” โปรแกรมสําหรับนักเรียน-นักศึกษาและ Bas 
Rambongan ซึ่งเปนทัวรความสนใจพิเศษเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพภายในประเทศ 

 

การทองเท่ียวมาเลเซียเพิ่มอัตราสวนพื้นท่ีจัดนิทรรศการและการจัด Trade show, Road 
show ภายในประเทศ ซึ่งจะเปนการจูงใจใหตัวแทนบริษัทนําเท่ียวและผูประกอบการรีสอรทมีสวนรวม
ในการจัดแพ็คเก็จนําเท่ียวในประเทศในราคาพิเศษ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนสินคาทางการทอง
เท่ียวท่ีหลากหลายโดยสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค โดยเนนดาน customisation และการ
พัฒนา theme ของสินคาท่ีเปนท่ีตองการของนักทองเท่ียวในประเทศ 

การทองเท่ียวมาเลเซียจะจัดงานแสดงสินคาการทองเท่ียวภายในประเทศท่ีพิเศษอยางนอย 
6 งานทุกป เชน Colours of Malaysia (Citrawarna), Mega Sale Carnival และ World Amateur Inter-Team 
Golf Championship (WAITGC) เพื่อกระตุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซึ่งเปนการสงเสริมแหลงทอง
เท่ียวของมาเลเซียท้ังตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศซึ่งสวนใหญเปนนักทองเท่ียวในภูมิภาคน้ี
เชนกัน 

การจัดการแผนดําเนินงานการจัดการแผนดําเนินงาน  
การสนับสนุนแผนดําเนินงานในป 2005 และปตอไป การทองเท่ียวมาเลเซียไดดําเนินงานใน 

3 สวนท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาบุคลากร ประสิทธิภาพการบริการของการทองเท่ียวมาเลเซีย สํานัก
งานในตางประเทศและงบประมาณ การลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนการยกระดับความสามารถโดย
เฉพาะในหมูนักการตลาด ซึ่งการพัฒนาในระยะยาวน้ีตองมบุีคลากรของการทองเท่ียวมาเลเซียสมคัร
เขารวมในการฝกทักษะทางการตลาดตางประเทศ การสนับสนุนและการชวยเหลือดานการบริหารแก
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สํานักงานในตางประเทศโดยเฉพาะในเร่ืองการจัดซื้อ เพื่อใหโครงการดานการตลาดนําไปปฏิบัติได
อยางราบร่ืน เชน Sales Mission งานแสดงสินคา นิทรรศการงานสงเสริมการขายสําหรับผูบริโภค 
การโฆษณา นัดประชุมบริษัทประชาสัมพันธและการทําตลาดโดยตรง การบริการดานงบประมาณ
และการทําบัญชีจะชวยรับรองการจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชมาตรการท่ีมีความคุม
คาในการลงทุนในโครงการตางๆ ซึ่งอยูภายใตแผนการดําเนินงาน 

 

ëëëëëëëëëëëëë 
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การทองเที่ยวแบบหรูหราการทองเที่ยวแบบหรูหรา  11  
((LLuuxxuurryy  TToouurriissmm))  

ชลดา สิทธิวรรณชลดา สิทธิวรรณ  22  

   
นักทองเท่ียวท่ีมีฐานะคาดหวังอะไรจากจุดหมายปลายทางและประสบการณของการเดิน

ทางทองเท่ียว การแยกแยะสินคาการทองเท่ียวแบบ Luxury tourism ในอนาคต และผูประกอบการของ
ธุรกิจทองเท่ียวเขาถึงความตองการซึ่งกวางขวางและแตกตางของกลุมตลาดน้ีแลวหรือยัง  

สรุป ความหรูหราอาจไมจํากัดอยูท่ีบุคคลท่ีเรียกวาเปนลูกคา High end อีกตอไป ดังน้ัน 
บริการทางการทองเท่ียวจึงตองปรับตัวเพื่อหาความหรูหรามารองรับความตองการของลูกคาผูมั่ง
คั่ง นักทองเท่ียวผูตองการความหรูหราจากการเดินทางทองเท่ียวมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ในป 
2007 มีรายงานท่ีแสดงวาความมั่งคั่งของโลกกําลังแข็งแกรงข้ึนอยางตอเน่ือง ดวยการเพิ่มข้ึนของ
ทรัพยสินสวนบุคคลท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วมากกวาอัตราการเติบโตโดยรวมของประชากรท่ีมีมูลคา
สินทรัพยสวนบุคคลสูง จากการศึกษาแนวโนมในรอบ 11 ป เร่ิมต้ังแต World Wealth Report ตีพิมพ
ข้ึนคร้ังแรก การเพิ่มข้ึนของจํานวนผูมีสินทรัพยบุคคลสูงและการมีทรัพยสินมากมายน้ีทําใหเกิด
ความตองการการเดินทางทองเท่ียวท่ีหรูหราและสินคาท่ีหรูหรา 

                                         

1
 ขอมูลจากการสัมมนาในการประชุม ITB Berlin Convention: Market Trends & Innovations 

2
 พนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 6 กองเผยแพรความรูดานการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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ความยากของการกําหนด Luxury travel อยูท่ียังไมมีการเห็นพองตองกันในคําจํากัดความน้ี 
ย่ิงไปกวาน้ันยังข้ึนอยูกับแหลง (ประเทศ) หน่ึง ๆ ไปจนถึงกลุมบุคคลท่ีมีชวงอายุตาง ๆ กัน และการ
เปลี่ยนกลุมเปาหมายเน่ืองจากมีการแบงกลุมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  

ความไมชัดเจนของคําจํากัดความทําใหเกิดความชอกช้ําท่ีพบวาสินคาแบรนดน้ันกําลังเปน
สินคาท่ีซื้อหาไดงายข้ึน  เขาถึงคนไดมากกลุมข้ึน โดยท่ีบุคคลเหลาน้ันไมไดมีบุคลิกของความหรูหรา 
หรือเปนนักทองเท่ียวประเภท High-end ซึ่งเปนเหตุใหคําวา luxury สูญเสียภาพลักษณแหงความ 
“พิเศษ” ไป และน่ีเองเปนเหตุใหในปจจุบันมีการพูดถึงระดับของความหรูหรา เชน premium, ultra 
luxury, super luxury เปนตน  

ในแงของท่ีพัก Luxury หมายถึงท่ีต้ัง ความเปนมาของลูกคา และวัตถุประสงคของการเดิน
ทาง เชน นักทองเท่ียว luxury ท่ียังอยูในวัยทํางาน มักคาดหวังท่ีจะไดพบกับ high technology ซึ่งไดแก
การเช็คอีเมลและทํางานไปดวยระหวางท่ีกําลังพักผอน 

อยางไรก็ตามในบางตลาดเชน คลับ รีสอรท หรือบานพัก เสนอใหนักทองเท่ียวมีสวนเปน
เจาของโดยรับบริหารงานให นักทองเท่ียวจะถือวาไดบานพักผอนหลังท่ีสอง โดยไมตองรับผิดชอบใน
การจัดการและไมตองเสียคาบํารุงรักษา ซึ่งเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวในทุกระดับอายุ แบรนดท่ีเปน
ท่ีรูจักดีไดแก Exclusive Resort ซึ่งมีอสังหาริมทรัพยอยู 25 แหงและมีสมาชิกอยู 1,800 คน Quintess 
แบรนดใหมของ Luxury Residence of the World (LRW) มีอสังหาริมทรัพยมากกวา 60 แหง ใน 30 
สถานท่ี  

 
ความตองการดานเรือสําราญ (Cruise) ก็เพิ่มข้ึนสูงอยางรวดเร็วเชนกัน  มีการเตรียม

พรอมดวยการสรางเรือใหมและยกระดับเรือเกาท่ีมีอยูเดิมใหหรูหรา  Seabourn ซึ่งวางตนเองอยูใน
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ระดับ Ultra Luxury ในธุรกิจเรือสําราญ ท่ีมีผลการประกอบการท่ีมีการจองเกือบเต็มอยูเปนประจํา
กําลังจะปลอยเรือลําใหม Seabourn Odyssey ท่ีมีหองสวีท 225 หอง มูลคาการลงทุน 250 ลาน
เหรียญสหรัฐในเดือนมิถุนายนป 2009   

ดวยหลักการ “ปริมาณนอยแตมากดวยคุณภาพ” เพื่อใหคุณคาของสิ่งท่ีมอบใหลูกคาเปน 
high end จริง ๆ จึงมีผูโดยสารท่ีมีจํานวนไมเกิน 2.0-2.5 % ของจํานวนผูใชบริการเรือสําราญท้ัง
หมด ดวยการรับประกันการใหบริการท่ีเปนเอกลักษณของ Ultra Luxury Cruise Line ไดแก การให
บริการผูโดยสารแบบตัวตอตัว  และใหความยืดหยุนในการวางแผนการพักผอนดวยตนเอง มากกวา
การกําหนดเวลารับประทานอาหารและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ บนเรือตามรูปแบบการบริการ
แบบเดิม ย่ิงไปกวาน้ัน ยังมีการใหบริการเรือเล็กเพื่อใหสามารถเดินทางเขาไปในทาเรือท่ีเรือลําใหญ
ไมสามารถเขาไปได  จึงรับประกันความรูสึก “พิเศษ” แกลูกคา  

TThhee  lluuxxuurryy  ttrraavveell  mmaarrkkeett  
ถึงแมการหลีกเลี่ยงความ “ท่ัวไป” จะ

เป นสิ่ ง ท่ี ดี ท่ีสุ ด  แต จากการวิ จัยของคณ ะ
ก รร ม ก าร  International Luxury Travel Market 
เมื่อปลายป 2007   ILTM Industry Report พบวา 
การสรางนักทองเท่ียว high-end ในตลาดท่ีมั่น
คงแลวอยางในอเมริกาเหนือและยุโรป Luxury 
Travel จะเปนเร่ืองเกี่ยวกับความเปนเอกลักษณ 
การไดรับประสบการณท่ีแทจริง ดวยความเปน
สวนตัว การมีจิตวิญญาณท่ีดี และแมแตความ
เรียบงายเสมือนเปาหมายอยูท่ีขอบฟาท่ีมองเห็น   

ในทางตรงกันขามในประเทศอื่น ๆ ซึ่ง
เปนตลาดท่ีกําลังบุกเบิกและกลุมตลาดนักทอง
เท่ียวอายุนอยกวา การบริโภคสิ่งตาง ๆ ใหเปนท่ี
นาสนใจหรือการสาธิตท่ีมากเกินควรเปนหัวใจ
สําคัญ อยางไรก็ตาม ความตองการของนักทอง
เท่ียว Luxury สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามธรรม
ชาติและวัตถุประสงคในการเดินทางและสถานท่ีท่ี
เดินทางไป  

ในดานคาใชจายของ Luxury Travel ไม
รวมการเดินทางภายในประเทศ มีความสําคัญ
มากข้ึนดวยจํานวนรวมท้ังหมด 180,000 ลานเหรียญสหรัฐ ตอป หรือประมาณ 25 % ของราย
รับจากการทองเท่ียวระหวางประเทศท่ัวโลก หรือ 7,200 เหรียญสหรัฐตอการเดินทาง 1 คร้ัง แต
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เน่ืองจากการเดินทางระหวางประเทศสวนใหญมีมากกวา 1 สถานท่ี ประมาณการคาใชจายจึงใกล
เคียงกับ 20,000 เหรียญสหรัฐตอคร้ัง  

ILTM Industry Report เสนอวาตลาด high-end มีอัตราการเติบโตสูงข้ึนประมาณ 10-20 % 
ตอป ถึงแมจะมีการลดรายจายบางเน่ืองจากสถานการณตลาดหุนและความไมมั่นคงของสภาพ
เศรษฐกิจ แตโดยท่ัวไป luxury travel ก็ไดรับผลกระทบนอยจากสภาพเศรษฐกิจและตลาดหุน 

TThhee  lluuxxuurryy  ttrraavveelleerr  
กลุม Baby boomer (คนท่ีเกิดชวง 1946-1965) เปนกลุมอายุท่ีมีความสําคัญตอ luxury 

travel แต Generation X ก็กําลังเรงข้ึนมาแรงในบางประเทศ เชนในสหรัฐอเมริกา Generation X มีการ
ใชจายสูงกวากลุม Baby boomer จากรายงานลาสุดของ American Express Platinum Luxury Survey  

กลุม Millennial (คนท่ีเกิดชวง 1980-2000) กําลังถูกจับตามองวาจะเปนกลุม luxury 
travel ในอีกไมกี่ปน้ี เพราะมีความคาดหวังสูงกวาคนรุนกอน มีความมั่นใจกวา มีการรับรูมากกวา ซึง่
เปนผลมาจาก internet นักทองเท่ียวกลุมน้ีสามารถคาดหวังท่ีจะเดินทางมากข้ึนในอนาคต ดวยการใช 
internet ในการจองการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับ luxury travel และตองการใชเวลาชวงวันหยุดท่ี
กระฉับกระเฉง ผจญภัย และใหความรักเพื่อนมนุษยดวยกนั สําหรับกลุม Millennial ท่ีกําลังทํางานอยู
ในธุรกิจใหญ ๆ เวลาเปนสิ่ง luxury ดังน้ันการทองเท่ียวท่ีไมมีขอบเขตถือเปนสิ่งสําคัญ 

กลุม Single (คนโสดหรือเปนหมายหรือหยา) นับเปนหน่ึงท่ีกําลังเติบโตอยางรวดเร็วใน
ตลาด luxury travel แตยังไมสามารถจํากัดความได ท้ังผูชายและผูหญิงในทุกระดับอายุ เดินทางทอง
เท่ียวกับเพื่อน 

กลุม Family ในหลาย ๆ ประเทศการทองเท่ียวแบบครอบครัวก็กําลังไดรับความนิยมเชน
กัน รวมไปถึงการทองเท่ียว ท่ีมีสมาชิกหลายๆ รุนเดินทางทองเท่ียวดวยกัน เดินทางเปนกลุม
ระหวาง 15-20 คน  

LLuuxxuurryy  ttrraavveell  ttrreenndd  
จากการศึกษาของ ILTM Industry Report พบวา ประเทศในเมดิเตอรเรเนียน เปนประเทศท่ี

กลับมาไดรับความนิยมในฐานะท่ีเปนแหลงทองเท่ียวแบบ luxury สําหรับคนยุโรปและอเมริกาเหนือ 
และยังไดรับความสนใจจากตลาด luxury ชั้นนําของเอเชียและแอฟริกาดวย ภายในภูมิภาคเมดิเตอรเร
เนียนพบวาประเทศอิตาลีเปนประเทศท่ีตลาด high-end ชื่นชอบและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยมท่ี
สุดในยุโรปสําหรับนักทองเท่ียว luxury จากญ่ีปุน จีน และอเมริกา 

France’s Cote d’Azur ยังคงเปนสถานท่ีท่ีชื่นชอบสําหรับเคร่ืองบินเจ็ทของยุโรป มีความ
ตองการของชาวเมดิเตอรเรเนียนท่ีตองการอยูหาง ๆ ฝร่ังเศสและโมร็อคโค และยังเปนแหลงทอง
เท่ียวท่ีใหความต่ืนตาต่ืนใจมากกวาอีกดวย 
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ประเทศในตะวันออกไกล  เอเชียตะวันออกเฉียงใต และมหาสมุทรอินเดีย เปนแหลงทอง
เท่ียวอันดับตนๆ สําหรับนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบเดินทางระยะไกล  สําหรับประเทศไทย จีน อินเดีย the 
Seychelles  

 
มัลดีฟสและเวียดนาม เปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนความชื่นชอบสวนตัวของกลุมผูซื้อ Luxury 

นอกจากน้ีท่ีอื่นๆ ในโลก เชน อียิปต และดูไบ แอฟริกาใต มอริเชียส และโอมาน ซึ่งเปนท่ีนิยมแลว
สําหรับบางตลาดถูกมองวาเปนแหลงทองเท่ียวระดับชั้นนําสําหรับกลุม luxury ในอนาคต  

ในบรรดาการพักผอนท่ีต่ืนตาต่ืนใจท่ีลูกคาเรียกรองไดแก การเชาเกาะ Vabbinfaru ท่ีมัล
ดีฟส ในราคา 50,000 เหรียญสหรัฐตอคืน และการทองเท่ียวอวกาศ  

KKeeyy  LLuuxxuurryy  SSoouurrccee  MMaarrkkeettss  
ตลาดสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เปนตลาดใหญสําหรับ Luxury travel ตามมาดวยเยอรมัน 

ฝร่ังเศสและอิตาล ีโดยท่ีประเทศอังกฤษมีอัตราการเติบโตท่ีดีในทศวรรษท่ีแลว ในขณะท่ี luxury travel 
จากสหรัฐอเมริกาและเยอรมันหยุดชะงัก การหยุดชะงักของตลาดสหรัฐอเมริกาในรอบ 6 ป ของทศ
วรรษน้ีมาจากหลายสาเหตุ เชน สงครามอิรัก โรคซาส การกอการรายและการออนคาของเงิน
ดอลลารสหรัฐ 

มีการคาดการณวาจะมี Luxury travel ระหวางประเทศในยุโรป ประมาณ 12-15 ลานคร้ัง 
ซึ่งอังกฤษและเยอรมันเปนตลาดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตามดวยอิตาลีและฝร่ังเศส แตการเติบโตอยาง
รวดเร็วของรัสเซียซึ่งปจจุบันเปนอันดับ 9 ของโลก จากการจัดอันดับขององคการทองเท่ียวโลก ใน
แงของการใชจายทองเท่ียวตางประเทศ  

ตลาดอื่นท่ีนาติดตาม ไดแก สเปนและสวิสเซอรแลนด  ตามรายงานของ Kuoni travel พบวา 
ตลาด luxury เทาน้ันท่ีทําใหธุรกิจดําเนินไปไดดวยดีในป 2006 และในกลุมประเทศยุโรปตะวันออกเมื่อ
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กอนยกเวนรัสเซีย ประเทศท่ีกําลังเติบโตไดแก โปแลนดและสาธารณรัฐเช็ก ถึงแมสวนแบงของ luxury 
travel ในโปแลนดจะยังตํ่าอยู  

ในเอเชีย ถึงแมตลาดญ่ีปุน จะยังคงเปนตลาดท่ีทาทายแต โอกาสในอนาคตท่ีดูสดใสไดแก
กลุม Baby boomer ท่ีมีเงินเก็บและมีอํานาจในการจับจายสูงกําลังเขาสูวัยเกษียณ  

ตลาดจีนและอินเดีย ดูจะเปนระยะทางท่ียาวไกล กวาจะไปถึงศักยภาพท่ีแทจริงแตมีการเติบ
โตเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง  ตามรายงานของบริษัทนําเท่ียวในเอเชียพบวาออสเตรเลียและยุโรปยังไมถึง
กับเปน Luxury travel ในตลาดจีน  

เปนท่ีรูกันวานักทองเท่ียวจีนยึดถือในแบรนดมาก และตองการซื้อสินคาแบรนดจากประเทศ
ท่ีเปนตนกําเนิด  ซึ่งจะเปนท่ียินดีหากไดซื้อกระเปากุชชี่ในอิตาล ีหรือกําไลขอมือคารเทียรในฝร่ังเศส 
มากกวาซื้อในประเทศจีน จึงไมนาสงสัยเลยวาจีนจะมีศักยภาพในการเปน Luxury travel ในอนาคต  

นักทองเท่ียวอินเดีย ก็เปนอีกชาติหน่ึงท่ียึดถือแบรนดเปนอยางมากและไดใชจายเพื่อการซื้อ
สินคา แบรนดมากมาย แตเน่ืองจากอากรการนําเขาสินคาเหลาน้ีสูง จึงนาดึงดูดกวาท่ีจะเดินทางไป
ซื้อของยังตางประเทศ 

TThhee  iimmppaacctt  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  oonn  lluuxxuurryy  ddeemmaanndd  
ถึงแมจะมีการต่ืนตัวและตระหนักถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) มากข้ึน ความพยายามแกไขยังคงเปนแตการเรียกเก็บคาคารบอนจากตัวการผลิตคารบอน 
คาการแผคารบอนเปนปรากฏการณท่ีเขาสูตลาดอยางรวดเร็ว แตนักเดินทาง luxury จํานวนนอยท่ี
ถามถึงการจายคาคารบอน จากความแตกตางของกลุมผูขายและความคาดหวังวาบริษัทนําเท่ียวจะ
ดําเนินการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สงผลกระทบตอบริษัทรับวางแผนและ
จัดการแหลงทองเท่ียว แตในระยะน้ีมีลูกคาเพียงสวนนอยท่ีจะกระตือรือรนในการทําใหงานหรือ
กระตุนใหตนเองเปน Greener 
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e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 1 

การนําเสนอมาตรฐานการทองเที่ยวขององคกรมาตรฐานนานาชาติการนําเสนอมาตรฐานการทองเที่ยวขององคกรมาตรฐานนานาชาติ  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttaannddaarrddiissaattiioonn  OOrrggaanniissaattiioonn  ((IISSOO))  

วัชรี ชูรักษาวัชรี ชูรักษา11  

จากการท่ีอุตสาหกรรมทองเท่ียวโลกเติบโตอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด องคกรมาตรฐาน
นานาชาติ International Standardisation Organisation (ISO) ซึ่งเปนการสรางเครือขายของสํานักงาน
มาตรฐานแหงชาติท่ัวโลก ปจจุบัน มีประเทศสมาชิกท้ังสิ้น 59 ประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อปรึกษา
หารือ แลกเปลี่ยนองคความรู และหาความเห็นรวมในการสรางมาตรฐานสินคาและบริการใหมีคุณ
ภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ จากความสําคัญของอุตสาหกรรมทอง
เท่ียว จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการวิชาการ ISO/ TC 228 Tourism and related services เพื่อจัดทํามาตร
ฐานการทองเท่ียวในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันและพัฒนาอุตสาห
กรรมทองเท่ียวในระยะยาว คณะกรรมการวิชาการฯ เร่ิมการประชุมคร้ังแรกท่ีประเทศตูนิเซีย เมื่อ
วันท่ี 27-28 มีนาคม 2549 คร้ังท่ี 2 ท่ีกรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 26-27 กุมภาพันธ 2550 และคร้ังท่ี 3 
เมื่อวันท่ี 25-26 กุมภาพันธ 2551 ณ เมือง Marbella ประเทศสเปน บทความน้ีมีเปาหมายเพื่อเผย
แพรประชาสัมพันธข้ันตอนการจัดทํามาตรฐานและความคืบหนาของการดําเนินการจากการประชุม
ท้ัง 3 คร้ังท่ีผานมา เพื่อเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 

ข้ันตอนในการจัดทํามาตรฐาน ข้ันตอนในการจัดทํามาตรฐาน IISSOO  
ข้ันตอนในการจัดทํามาตรฐานสินคาและบริการประเภทตางๆ ของ ISO จะใชระยะเวลา ใน

การพัฒนาและจัดทําประมาณ 3 ป โดยแบงการดําเนินการออกเปน 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. Stage 1  Proposal Stage  New Work Item Proposal 

2. Stage 2 Preparatory Stage Building experts consensus 

3. Stage 3  Committee Stage Consensus Building within the TC 

4. Stage 4 Enquiry Stage  Enquiry on Draft International ST. (DIS) 

5. Stage 5 Approval Stage  Formal Vote on FDIS 

6. Stage 6 Publication Stage Publication of International Standard 

                                         

1
 หัวหนางานฝกอบรม กองเผยแพรความรูดานการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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การนําเสนอมาตรฐานการทองเที่ยวของประเทศสมาชิกการนําเสนอมาตรฐานการทองเที่ยวของประเทศสมาชิก  
ประเทศสมาชิกท่ีเสนอจัดทํามาตรฐานสินคาและบริการทางการทองเท่ียว มีท้ังหมด 8 

ประเทศ ประเทศออสเตรีย ได จัดทํามาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการดํานํ้า Recreational Diving Services 
จํานวน 2 เร่ือง คือ Requirements for introductory scuba experience programmes และ Requirements for 
enriched air nitrox training programmes โดยนําเสนอในข้ันตอนท่ี 4 เพื่อใหประเทศสมาชิกออกเสียงใน
ข้ันตอนท่ี 5 หากไดรับคะแนนเสียงอยางนอยรอยละ 75 ก็จะผานเขาสูข้ันตอนท่ี 6 จัดพิมพใชเปน
มาตรฐานนานาชาติตอไป บทบาทประเทศไทยในฐานะสมาชิก ISO โดยกระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา (กก.) และสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดจัดประชมุหารือกบัชมรมผูสอนดํานํ้าไทย 
เห็นชอบรวมกันท่ีจะไมนํามาตรฐาน ISO มาใช เน่ืองจากมาตรฐานดํานํ้าท่ีไทยใชอยูในปจจุบัน เปน
มาตรฐานอเมริกา คือ มาตรฐานของสถาบัน NAUI และ PADI ในขณะท่ีมาตรฐาน ISO ไดนําเอามาตร
ฐานดํานํ้าของกลุมยุโรปมาใช หากรับมาตรฐาน ISO มาใชจะสงผลกระทบกับผูประกอบการดํานํ้าใน
ประเทศไทย 

ในสวนมาตรฐานดานอื่นๆ  ประเทศสเปนเสนอ “Medical Spa” อยูในข้ันท่ี 1 และในการ
ประชุมคร้ังท่ี 3 ท่ีประเทศสเปน มีประเทศสมาชิกจํานวน 7 ประเทศนําเสนอในข้ันตอนท่ี 1 New Work 
Item Proposal ไดแก ประเทศไทยเสนอ “Wellness Spa”/ ประเทศบราซิลเสนอ “Adventure Tourism”/ 
ประเทศโคลัมเบียเสนอ “Beaches”/ ประเทศคอสตาริกาเสนอ “Natural Protected Areas”/ ประเทศตูนิ
เซียเสนอ “Thalassotherapy Sevices”/ ประเทศอารเจนตินาเสนอ “Tourist information and reception 
services in tourist information offices” และประเทศสเปนเสนอ “Golf Services” สําหรับประเทศท่ีนําเสนอ
ในข้ันตอนท่ี 1 จะตองไดรับการออกเสียงขางมากจากประเทศสมาชิก จึงจะสามารถพัฒนามาตรฐาน
นานาชาติ (ISO) ไดตามข้ันตอนตอไป มีกําหนดการออกเสียงในวันท่ี 11 เมษายน 2551 การนํา
เสนอการจัดทํามาตรฐานท่ีนาจะเปนประโยชนตอประเทศไทย มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. Recreational Diving Services-Requirements for introductory scuba experience 
programmes นําเสนอโดยประเทศออสเตรีย  

 

ขอบเขตของมาตรฐานน้ี ไมมีประกาศนียบัตรแตเปนความจําเปนข้ันพื้นฐานสําหรับองคกร
ท่ีจัดการฝกอบรมโปรแกรมประสบการณการดํานํ้าลึกเบ้ืองตน เน้ือหาประกอบดวย การกําหนดคํา
นิยามของคําตางๆ อุปกรณท่ีใชในการดํานํ้าลึก สิ่งท่ีจําเปนตองทํากอนการเขาโปรแกรมน้ี อาทิ หาก
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ผูเรียนยังไมบรรลุนิติภาวะจะตองมีหนังสืออนุญาตจากผูดูแล และตองไดรับการตรวจสุขภาพตามท่ี
กําหนด เปนตน ความรูในเชิงทฤษฎีในเร่ืองตางๆ ดังน้ี อุปกรณท่ีใช ขอปฏิบัติในการดํานํ้า ทักษะใน
การดํานํ้าลึก สิ่งท่ีจําเปนในการฝกปฏิบัติในนํ้า อาทิ สําหรับ Confined water ครูสอนดํานํ้าตองจํากัด
จํานวนผูเรียน เชนในสระวายนํ้าจะมีผูเรียนจํานวนสูงสุด 8 คนตอครูสอนดํานํ้า 1 คน และในพื้นท่ี
ธรรมชาติ จะมีผูเรียนจํานวน 4 คนตอครูสอนดํานํ้า 1 คน หรือ ผูเรียน 6 คนตอครูดํานํ้า 1 คนและ
ผูนําในการดํานํ้า 1 คน รวมถึงการใชเคร่ืองชวยอื่นๆ เพื่อความเชื่อมั่นในเร่ืองความปลอดภัย เชน มี
สถานีชวยเหลือหรือใหการสนับสนุนบนผิวนํ้า เปนตน ตองสอนในชวงเวลากลางวัน นํ้าลึกในระดับท่ี
ผูเรียนยืนได และสําหรับ Open water จะมีผูเรียนจํานวน 4 คนตอครูสอนดํานํ้า 1 คนหรือ ผูเรียน 6 
คนตอครูดํานํ้า 1 คนและผูนําในการดํานํ้า 1 คน สอนในชวงเวลากลางวัน ความลึกไมเกิน 12 เมตร
และไมมีสิ่งกีดขวางในการข้ึนสูผิวนํ้า เปนตน 

2. Wellness Spa เสนอโดยประเทศไทย 

  

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานมาตรฐานอุตสาห
กรรม ไดจัดทําขอเสนอเพื่อเปนผูนําในการจัดทํามาตรฐาน ISO ในการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) ภายใตหัวขอ Wellness Spa จากขอมูลอางอิงของ Intelligent Spas, Spa Consumer Survey 
Asia 2003 ระบุวา ประเทศไทยไดรับการออกเสียงใหเปนแหลงพักผอนสปา Wellness Spa ท่ีอยูใน
อันดับหน่ึง ตามดวยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย สิงคโปร ยุโรป อินเดีย นิวซีแลนดและอเมริกา 
โดยประเทศไทยไดกําหนดคํานิยามของ Wellness Spa ไว ดังน้ี เปนการสงเสริมและสรางความสมดุล
ในองคประกอบของสุขภาพองครวมท้ังหมดของแตละบุคคล โดยไดรับประโยชนดานสุขภาพ การพัก
ผอนหยอนใจ การฟนฟูสุขภาพรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เพื่อจะไดกลับมามีชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุขอีกคร้ัง รวมไปถึงการทําใหสุขภาพดีข้ึนและมีอายุยืนยาวข้ึน ท้ังน้ี ไมรวมการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑท่ีใชใน Wellness Spa และการทองเท่ียวเพื่อมารักษาโรค  

ปจจุบัน Wellness Spa ไดรับความนิยมและมีชื่อเสียงมาก และมีความหลากหลายมากข้ึน ได
กาวไปสูการคาและการแขงขันกันในตลาดนานาชาติ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดกลยุทธซึ่งจะนํา
มาสูการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน จึงจําเปนตองจําแนกการบริการท่ีมี
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คุณภาพท่ีดี สรางความโปรงใสในการบริการ การสรางความมั่นใจใหกับลูกคา การเพิ่มศักยภาพให
กับผูประกอบการโดยการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการบริการท่ีมีคุณภาพ 

การจัดทํามาตรฐานในระดับสากลจึงมีเปาหมายเพื่อกําหนดคํานิยาม จัดทําและพัฒนา
กระบวนการประกอบการท่ีมีคุณภาพสําหรับการบริหารจัดการการใหบริการ Wellness Spa โดย
มาตรฐานจะมุงเนนไปท่ีการตอบสนองความตองการและความคาดหวังและการรับรูของลูกคาในดาน
คุณภาพและ การไดรับความไววางใจ โดยจัดใหมีระบบการประเมินท่ีงายตอการนําไปใช  

รางขอเสนอขอบเขตการดําเนินการจัดทํามาตรฐาน มีองคประกอบท่ีจําเปน ดังน้ี 

1. กระบวนการบริหารจัดการ 

2. ความสะอาด สุขอนามัย 

3. ความปลอดภัย 

4. ความจําเปนในการจัดฝกอบรมบุคลากร 

5. คูมือการดําเนินการและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการบําบัดดวยการนวด 
การใชนํ้า นํ้ารอน สิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขภาพ อาหารสุขภาพ การใชสมุนไพรในการบําบัด
รักษา เทคนิคในการสรางความผอนคลาย เปนตน 

3. การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) เสนอโดย ประเทศบราซิลและอังกฤษ 

 

การทองเท่ียวเชิงผจญภัยนับเปนกลุมตลาดท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จากราย
งานของ World Travel and Tourism Council (WTTC) ระบุวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งประกอบดวย
การทองเท่ียวเชิงผจญภัย เปนสวนท่ีสรางรายไดใหท่ัวโลกถึง 154 พันลานเหรียญสหรัฐในป 2000 
และ  กําลังเติบโตข้ึนประมาณรอยละ 20 ตอป อยางไรก็ตาม การทองเท่ียวเชิงผจญภัยมีกิจกรรมท่ี
แตกตางและหลากหลาย สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ และยังมีความเสี่ยงภัย
และอันตรายในระดับท่ีแตกตางกัน ต้ังแตระดับกึ่งผจญภัยจนถึงผจญภัย กิจกรรมผจญภัย ไดแก 
Canopy Courses / Bungee jump/ Canyoning/ Trekking/ Hiking/ Kayaking/ Horseback Riding/ 
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Climbing/ Caving/ Diving/ Rafting/ Rope activities/ Para gliding/ Wind surf / Kite surf/ Surf  
เปนตน 

มาตรฐานพื้นฐานสําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงผจญภัยคือความปลอดภัยจากกิจ
กรรมเสี่ยงภัยหรืออันตราย ความปลอดภัยข้ึนอยูกับ3 องคประกอบ ไดแก คน กระบวนการและ
อุปกรณหรือเคร่ืองมือในการประกอบกิจกรรมผจญภัย จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งเปนความรับผิดชอบของบริษัท ดังน้ัน การจัดทํามาตรฐานจึงเปนเคร่ืองมือท่ีจะทําให
การทองเท่ียวประเภทน้ีประสบความสําเร็จ หลายๆ ประเทศในโลกไดริเร่ิมจัดทํามาตรฐานการทอง
เท่ียวเชิงผจญภัย เชน IRAM ของประเทศอารเจนตินา SAI ของประเทศออสเตรเลีย ABNT ของ
ประเทศบราซิล INN ของประเทศชิลี ICONTEC ของประเทศโคลัมเบีย BSI ของประเทศอังกฤษ ICT 
ของประเทศคอสตาริกา และ Qualmark ของประเทศนิวซีแลนด ประเทศเหลาน้ีมีมาตรฐานข้ันพื้นฐาน 
ไดแก ทักษะของมัคคุเทศกในการนําเท่ียว กระบวนการ ระบบการบริหารจัดการ  ความปลอดภัยและ
อุปกรณ อยางไรก็ตาม ปจจุบันการขาดมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับนานาชาติอาจจะนําไปสูอุปสรรคตอ
การใหบริการและการจัดการดานความปลอดภัยท่ีแตกตางกัน การคาขายผลิตภัณฑ   ปญหาในเชิง
กฎหมายสําหรับบริษัท การขาดการพัฒนาความรูเชิงลึก 

การจัดทํามาตรฐานในระดับนานาชาติ เปนการสรางโอกาสท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
ผจญภัยในทุกแหงท่ัวโลกใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีในการพัฒนาทักษะดานธุรกิจชวยสนับสนุนผู
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม มาตรฐานสําหรับการบริหารจัดการความปลอดภัย การสง
เสริมธุรกิจระหวางประเทศ และการตระหนักและใหความสําคัญกับการมีมาตรฐานของผูประกอบ
การ 

รางขอเสนอขอบเขตการดําเนินการจัดทํามาตรฐาน บนพื้นฐานของมาตรฐานท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน 

1. การจัดทําคํานิยาม คําจํากัดความ 

2. ระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและเคร่ืองมือ อุปกรณ 

3. ขอมูลท่ีจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีหรือนําเสนอใหตลาดลูกคา/ ผูซื้อ 

4. ทักษะและความสามารถของมัคคุเทศก อาทิ การจัดการฝกอบรมมีความสําคัญเปน
อยางย่ิง  
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4. ชายหาด (Beaches) นําเสนอโดยประเทศโคลัมเบีย 

 

หาดทราย ชายทะเล เปนพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในดานสิ่งแวดลอม ชวยปกปอง
ชายฝง มีสิ่งมีชีวิตท้ังพืชพันธุและสัตวทะเลอาศัยอยู ขณะเดียวกันก็เปนพื้นท่ีพักผอนหยอนใจ ผูคน
เขาไปทํากิจกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนํามาสูรายได ความตองการในการใช
ประโยชนจากชายหาด แบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก ความตองการในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
หาดทราย ชายทะเล ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความตองการในดานการพัฒนา การปองกัน
การพังทลายของชายฝง การสรางโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ ถนน โรงแรม 
รานอาหาร การบริการตางๆ ทําอยางไรจะไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความตองการใน
ดานสังคม อาทิ กิจกรรมพักผอน บริการรม เกมสสําหรับเด็ก การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ผูดูแล
ความปลอดภัย อุปกรณชวยชีวิตและความปลอดภัย ปายใหขอมูล การจัดการกรณีเรงดวน สิ่งเหลา
น้ีทําใหนํามาสูการสรางมาตรฐานใหกับชายหาด โดยมีเปาหมายเพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัด
การชายหาดเพื่อการสงเสริมการทองเท่ียว ขณะเดียวกันก็ตองอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปองกันผลกระทบทางลบ ทําใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน หรืออยางนอยตองมีมาตรฐานในเร่ือง
ความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัย  

รางขอเสนอขอบเขตการดําเนินการจัดทํามาตรฐาน  

1. สิ่งท่ีตองดําเนินการในการบริหารจัดการ 

2. ความปลอดภัย การชวยชีวิตและการปฐมพยาบาล 
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3. การใหขอมูลขาวสาร 

4. ความสะอาด การจัดการนํ้าเสีย 

5. การดูแลรักษาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

6. การบริการทางเขา 

7. การบริการดานสุขอนามัย 

8. การบริการดานการพักผอนหยอนใจ เชน รม เกมส   

5. พ้ืนที่อนุรักษธรรมชาติ (Natural Protected Area) นําเสนอโดยประเทศคอสตาริกา 

 
พื้นท่ีอนุรักษธรรมชาติประกอบดวย อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นท่ีชุมนํ้า 

เปนตน ปจจุบันมีพื้นท่ีอนุรักษฯ ท่ัวโลกจํานวนประมาณ 100,000 แหง หรือ 20,000 ลานตาราง
กิโลเมตร หรือรอยละ 13 ของพื้นท่ีโลก และพื้นท่ีอนุรักษฯ มีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกป จากสถิติขององค
การทองเท่ียวโลก (UNWTO) ระบุวารอยละ 15 ของการทองเท่ียวโลกมีธรรมชาติเปนแรงจูงใจใน
การเดินทางทองเท่ียว และจากสถิติของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศ
คอสตาริกา จํานวน 1.7 ลานคน กอใหเกิดรายไดเขาสูประเทศ 1,100 ลานเหรียญสหรัฐ และพบวา
รอยละ 60 ของนักทองเท่ียวมีแรงจูงใจท่ีเดินทางมาทองเท่ียวคือพื้นท่ีอนุรักษธรรมชาติ อยางไรก็
ตาม การทองเท่ียวก็ไดสรางผลกระทบใหกับพื้นท่ีอนุรักษธรรมชาติ ไดแก การทําลายพื้นท่ีธรรม
ชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมถึงความขัดแยงในการใชพื้นท่ี ดังน้ัน 
หากมีการจัดทํามาตรฐานการทองเท่ียวในพื้นท่ีอนุรักษธรรมชาติ มาตรฐานน้ีก็จะเปนเคร่ืองมือท่ีจะ
สรางโอกาสใหกับพื้นท่ีอนุรักษใน 3 ดาน ดังน้ี  
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1. ดานการอนุรักษธรรมชาติ จะชวยทําใหนักทองเท่ียวเกิดความตระหนักถึงคุณคาของ
ธรรมชาติ สงเสริมใหเกิดการวางแผนและการบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษฯ ท่ีเหมาะสม และสงเสริม
การพัฒนาอยางย่ังยืน อันจะนําไปสูการสรางความสมบูรณใหกับธรรมชาติ รวมถึงการสรางงานให
แกคนในทองถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น 

2.  ดานการใหการศึกษาเร่ืองสิ่งแวดลอม การถายทอดคุณคาของธรรมชาติ พืชพันธุและ
สัตวปาไปสูคนรุนตอไป 

3. ดานความปลอดภัย การจัดเตรียมขอมูลและเคร่ืองมือ อุปกรณ อาทิ การจัดใหมีปายชี้
ทาง ปายใหขอมูล ปายและระบบการสื่อความหมาย เสนทางศึกษาธรรมชาติ การเตรียมความพรอม
ในการรองรับการทองเท่ียว  

โอกาสเหลาน้ี จะนําไปสูการสรางประสบการณท่ีดีข้ึนใหกับนักทองเท่ียว เปนไปตามความ
คาดหวังของนักทองเท่ียวและเกิดการพัฒนาการบริการนักทองเท่ียว  

รางขอเสนอขอบเขตการดําเนินการจัดทํามาตรฐาน 

1. สิ่งท่ีจําเปนตองดําเนินการในการบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษธรรมชาติ 

2. การบริการตอนรับและการนันทนาการ 

3. สิ่งท่ีจําเปนตองดําเนินการในดานขอมูล 

4. การจัดทําปายชี้ทาง ปายใหขอมูล ปายสื่อความหมาย 

5. การใหความรูดานสิ่งแวดลอมและการจัดทําระบบการสือ่ความหมาย 

6. การทําการตลาดและการบริการจอง 

7. ความปลอดภัย 

8. ความสะอาดและการดูแลรักษาใหดีอยูเสมอ 

9. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

 
ëëëëëëëëëëëëë 

 


