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สถานการณ์ท่องเที่ยว
• 

คาดการณ์ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (Swine Flu:H1N1)
การประชุมสัมมนา

สรุปสาระสำคัญจาก “การสัมมนาเปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี 2552”
รายงานสรุป การประชุมสัมมนา “2 nd International Conference on Impact of Movies and Television on 

Tourism”
การท่องเที่ยวกับการประชุม G 20 “Tourism and the G 20 Summit A message from UNWTO”

บทความด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กระบวนทัศน์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่
การสร้างความเติบโตผ่านอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเข้าสู่ตลาดจากการเปิดเสรีทางการค้า 

สำหรับ SME (กรณีศึกษา: อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี) ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่น่าจับตาในปี 2009

นานาสาระน่ารู้
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกปี 2009 โดย Trend Watching
Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS)

สรุปสาระสำคัญจากบทวิเคราะห์ของ Euromonitor International เดือน เมษายน-มิถุนายน 2552
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ปรากฏการณ์ความรุนแรงในสังคมไทย แผ่ขยายไปไกลเกินจินตนาการ จากความแตกต่างทางความคิด 

หรือความขัดแย้งทางการเมือง ได้ถูกโหมกระพือจากความขัดแย้งนำไปสู่ความเกลียดชัง และเลยเถิดไปสู่ขั้น ตายกันไปข้าง 

แม้นตายแล้วเกิดใหม่ ข้ามภพ ข้ามชาติ ก็ขอให้ได้จงเกลียดจงชังต่อไป

ความรุนแรง ความเกลียดชัง แม้นเพียงเล็กน้อย ถ้าไม่ถูกจัดการอย่างเข้าใจ ก็จะลุกลามใหญ่โต จนยากแก่การแก้ไข 

เยียวยา เปรียบเหมือนเส้นตรง 2 เส้น จับมาชนกันและในช่วงต้น ทั้ง 2 เส้นต่างกันเพียง องศาเดียว จากนั้นก็จะค่อยๆ 

กว้างออกไปจนไม่สามารถบรรจบกันได้

ทุกวันนี้ ความรุนแรงและความเกลียดชัง กระจายไปในทุกมิติแห่งความสัมพันธ์ ตั้งแต่แม่กับลูก ครูกับนักเรียน 

เลยไปถึง ชนชั้นกลางในเมืองกับคนชนบท  “เมืองไทย ใครๆก็รัก” เป็นข้อความทางการ ประชาสัมพันธ์ที่ ททท.เ สนอใช ้

ในปี 2553 เพื่อสะท้อนความจงรักภักดีของลูกค้า (ในนามแห่งนักท่องเที่ยว)  และส่งนัยยะแห่งความเป็นมิตรที่ก้าวข้าม 

พรมแดนทางภูมิศาสตร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชมว่า เมืองไทยเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรไมตรี ผู้คนน่ารัก 

มีรอยยิ้มจริงใจ และไหว้สวย

ใครๆ ก็รักเมืองไทย แต่น่าแปลกใจที่ คนไทยไม่รักกัน

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 

บรรณาธิการ 

Yuvadee.nirattakun@tat.or.th
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สรุปสาระสําคัญจากบทวิเคราะหของ Euromonitor International 

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2552 

                     

โศรยา  หอมช่ืน
1
 

Country Watch : การทองเที่ยวของฝรั่งเศสประสบกับความทาทายในป 2009 

ภาคการทองเท่ียวและการเดินทาง

ของประเทศฝร่ังเศสคิดเปนสัดสวนประมาณ 

6% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) อยางไรก็ดีโอกาสของการทองเท่ียว

ลดลง ต้ั งแต ปลายป  2008  ท่ี ผ านมา 

เ น่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือนักทองเท่ียวสวน

ใหญเปนนักทองเที่ยวจากยุโรปซึ่งเปนพื้นท่ี

ซึ่งผูบริโภคไดรับผลกระทบรุนแรงท่ีสุด 

 ฝร่ังเศสเปนประเทศที่มีผูเย่ียมเยือนมากที่สุดของโลก โดยในป 2008 ไดรับนักทองเที่ยว 82 

ลานคนในจํานวนน้ีมี 71 ลานคนเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางจากพื้นท่ีอื่น ๆ ของยุโรป อยางไรก็ดีประเทศ

น้ีกําลังตกอยูในภาวะเส่ียงสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวในแงของราคา และอัตราการเติบโตในป 2009 

นัยสําคัญ 

- ในป 2008 รายไดจากการทองเที่ยวสูงสุดถึง 50,000 ลานเหรียญสหรัฐ มีนักทองเท่ียว

จํานวน 82 ลานคน แตอัตราการเติบโตของรายได 3-7% ตอป (2007-2008) ตํ่ากวาป

กอนคือ 4.6% (2006-2007) แสดงใหเห็นการชะลอตัว ซึ่งการเติบโตของจํานวน

นักทองเท่ียวก็ชะลอตัวเชนเดียวกันจาก 2.0% ตอปในปกอนเปน 1.6% ตอปในป 2008  
                                                            

1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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-      จากเหตุการณวิกฤตทางการเงินท่ีปะทุขึ้นในชวงกันยายน-ตุลาคม 2008 การทองเท่ียวท่ัว

โลกไดรับผลกระทบ เน่ืองจากผูบริโภคท่ัวโลกตองประหยัดการใชจาย ยุโรปไดรับผลกระทบ

อยางมาก เน่ืองจากตลาดตนทางจากภายในยุโรปเองเกิดภาวะชะงักงัน และเผชิญกับภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่ารุนแรง นักทองเท่ียวขาเขาสูยุโรปตะวันตก ลดลง 5.7% ในเดือนกันยายน 

2008 และมีแนวโนมติดลบไปจนถึงเดือนธันวาคม 2008 ซึ่งมีอัตราการเติบโต 3.0%  
-      อัตราแลกเปล่ียนเงินตราเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญต้ังแตฤดูรอนป 2008 โดยคาเงินยูโร

ออนคาลงเม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ และเงินเยน แตแข็งคาเม่ือเทียบกับเงินรูเบิลของ

รัสเซีย  
-       และเงินปอนดของสหราชอาณาจักร ทําใหนักทองเที่ยวจากสหรัฐ ญ่ีปุน และประเทศอื่นๆท่ี

ถือเงินดอลลารไดเปรียบในการเดินทางเยือนฝร่ังเศส ในขณะท่ีนักทองเที่ยวจากรัสเซีย 

แ ล ะ ส ห ร า ช

อ า ณ า จั ก ร

เสียเปรียบ  
- ราคาหองพัก

โ ร ง แ ร ม ใ น

ฝร่ังเศสยังคง

ไมสามารถแขงขันได เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป ขณะที่อัตราคาหองในสหภาพยุโรป

ลดลง 4.2% จากป 2001 แตในฝร่ังเศสกลับเพิ่มขึ้น 6.7% จุดออนในการแขงขันของ

โรงแรมในฝร่ังเศสอาจปรับตัวดีขึ้นในป 2009 
- อยางไรก็ดี ภาคการทองเท่ียว และการเดินทางของฝร่ังเศสยังคงกาวหนาในดัชนีการ

แขงขันของ World Economic Forum ซึ่งวัดจากกฎระเบียบและตัวแปรทางธุรกิจท่ีมีอิทธิพล

ตอความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและการเดินทาง โดยปรับระดับจาก 10 

ในป 2008 เปนระดับ 4 ในป 2009 ท้ังน้ีเน่ืองจากความไดเปรียบเชิงการแขงขันในดานอื่น

ของประเทศ เชน ทรัพยากรทางวัฒนธรรม โครงสรางพื้นฐาน สุขภาพ สุขอนามัย 

สิ่งแวดลอม และทรัพยากรบุคคล  
- การเพิ่มขึ้นของการเดินทางแบบประหยัด โดยเฉพาะภายในภูมิภาคยุโรปอาจลดความทา

ทายท่ีเกิดขึ้นฉับพลันกับภาคการทองเท่ียวของฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งหากนักทองเท่ียว

ยุโรปเลือกทองเท่ียววันหยุดใกลบานมากขึ้น 

ความคาดหวัง 

- GDP จริงของฝรั่งเศสเติบโตเฉล่ีย 0.8% ในป 2008 และเศรษฐกิจมีแนวโนมเขาสูภาวะชะงัก

งันในป 2009 การคาดการณสําหรับฝร่ังเศสและยุโรป ในป 2009-2010 จะยังคงควบคู

กับผลกระทบดานลบตอภาคการทองเท่ียวของฝรั่งเศส 
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- องคกรการทองเที่ยวโลกคาดวาจํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศจะลดลงท่ัวโลก

ประมาณ 2% ในป 2009 ระหวางท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งการทองเที่ยวของฝร่ังเศสก็จะ

ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน 

- “Destination France 2020” คือนโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาลฝร่ังเศสท่ีประกาศ 

เม่ือเดือนมิถุนายน 2008 โดยหวังจะรักษาความเขมแข็งของภาคการทองเท่ียวในระยะยาว 

การเติบโตของการทองเท่ียวในพื้นท่ีทองเท่ียวรองของฝร่ังเศสเปนสวนหน่ึงของนโยบายนี้ท่ี

จะกระตุนภาคการเดินทางและการทองเท่ียว ท้ังในระยะกลางและระยะยาว 

 

จับกระแส : ความตกลงนานฟาเสรี ระหวางสหรัฐฯ - ออสเตรเลีย กอใหเกิดสงครามราคา 

 ในเดือนกุมภาพันธ 2008 สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียบรรลุขอตกลงเปดนานฟาเสรีเปนการ

ยุติการผูกขาดของสายการบินแหงชาติของทั้งสองประเทศ ไดแกแควนตัสของออสเตรเลีย และยูไนเต็ด

แอรไลนของสหรัฐฯ  ผลของขอตกลงดังกลาวทําใหสายการบินใดก็ตามของสหรัฐฯ หรือออสเตรเลีย

สามารถตัดสินใจในเร่ืองความถ่ีของเที่ยวบิน อัตราคาโดยสารและเมืองท่ีจะทําการบินไดเอง ผูแขงขัน

รายใหมๆ จะเขาสูตลาดในตนป 2009 ทําใหขีดความสามารถในการรองรับเพิ่มขึ้น และราคาลดลง 

ผูเขาแขงขันรายใหมใหขอเสนอลดราคาพิเศษ 

 สายการบินวีออสเตรเลีย (V Australia) ซึ่งเปนสายการบินระยะไกลบริษัทลูกของสายการบิน

เวอรจินบลู (Virgin Blue) ของออสเตรเลียเร่ิมเปดเท่ียวบินจากลอสแองเจลิสสูซิดนีย เม่ือปลายเดือน

กุมภาพันธ 2009 ตามดวยเท่ียวบินจากลอสแองเจอลิสสูบริสเบนในเดือนเมษายน 2009 สายการบินมี

ความตั้งใจท่ีจะเชื่อมโยงลอสแองเจลิสกับเมลเบิรนในเดือนกันยายน 2009 สวนเดลตาแอรไลนคาดหวัง

วาจะเร่ิมเท่ียวบินจากลอสแองเจลิสสูซิดนียในฤดูรอนป 2009 เพื่อเปนการโปรโมทเสนทางบินใหม ท้ัง

สองสายการบินตางเสนอราคาท่ีตํ่า เชน วีออสเตรเลีย จัดลดราคาในเดือนมีนาคม 2009 สําหรับท่ีน่ัง

ช้ันประหยัดไป-กลับ ลอสแองเจลิส-ซิดนียในราคา 655  เหรียญสหรัฐ โดยไมรวมคาธรรมเนียม      

คาบัตรโดยสารในเสนทางนี้ โดยปกติจะมีราคาสูงกวา 1,500 เหรียญสหรัฐสําหรับช้ันประหยัด เพื่อ

ตอบโตกลยุทธน้ีสายการบินแควนตัสเสนอสวนลด 50% สําหรับเท่ียวบินสูสหรัฐหากจองกอนวันท่ี 30 

เมษายน 2009 

 อยางไรก็ดีทุกสายการบินในเสนทางทรานแปซิฟกน้ีประสบกับอุปสงคท่ีลดลง เน่ืองจากผูบริโภค

ไดตัดการเดินทางระยะไกลลงเน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการบรรทุกท่ีเพิ่มขึ้นดวย
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เหตุจากขอตกลงการเปดนานฟาเสรีกับออสเตรเลีย ทําใหเกิดความกดดันตอสายการบินมากขึ้นในการ

ตัดราคาเพื่อพยายามชวงชิงสวนแบงในตลาดท่ีกําลังหดตัว 

ความสามารถในการรองรับมากเกินไปเปนภัยคุกคามตอสายการบิน 

 เม่ือภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเปนสาเหตุของการลดลงอยางฮวบฮาบของอุปสงคน้ี จึงดูเหมือนการมี

ความสามารถในการรองรับมากเกินไปจากลอสแองเจลิสสูออสเตรเลีย แมวาจะขาดทุนแตผูแขงขัน

ท้ังหมดก็อยากจะคงอยูบนเสนทางเพ่ือสรางเครือขายระหวางประเทศท่ีแข็งแกรงในระยะสั้นและระยะ

กลาง  อยางไรก็ดีขนาดของเคร่ืองบิน และความถี่อาจเปล่ียนแปลงเพ่ือลดความสามารถในการบรรทุก

ในชวงท่ีอุปสงคลดลง ในระยะยาวแมวาการแขงขันจะยังคงเขมขน ถึงจะมีบางรายลาถอยไป แตราคาก็

จะไมต่ําเหมือนในป 2009 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเปนสาเหตุใหเกิดการลดราคาโดยไมมีสัญญาณ

ลวงหนา แตในระยะยาวแนนอนวาราคาจะลดลง เน่ืองจากการแขงขันท่ีเพิ่มขึ้นในเสนทางเหลาน้ัน 

นักเดินทางและแหลงทองเที่ยวไดรับประโยชนจากการแขงขันของสายการบิน 

 ในอีก 2-3 เดือนขางหนา ราคาบัตรโดยสารอาจทําใหการลดลงของการเดินทางระยะไกลมี

ความคงท่ีมากขึ้น เน่ืองจากนักเดินทางเพื่อการพักผอนฉวยโอกาสซื้อในราคาที่ไมทราบลวงหนา ราคา

บัตรโดยสารท่ีตํ่า ควบคูกับคาเงินดอลลารออสเตรเลียท่ีออนคา อาจกระตุนการเดินทางของ

นักทองเท่ียวจากสหรัฐฯ แมวาจะเปนฤดูใบไมรวง 

และฤดูหนาวในออสเตรเลีย ในทางกลับกันราคา

บัตรโดยสารท่ี ตํ่าอาจเอาชนะค า เ งินดอลลาร

ออสเตรเลียท่ีออนลง เพื่อกระตุนใหชาวออสเตรเลีย

เ ดิ น ท า ง ไ ป ท อ ง เ ท่ี ย ว ช า ยห า ดท า ง ใ ต ข อ ง

แคลิฟอรเนีย ดิสนียแลนด ซึ่งต้ังอยูใกลลอสแองเจ

ลิสอาจได รับการสงเสริมเ ม่ือมีครอบครัวชาว

ออสเตรเลียวางแผนการเดินทางของพวกเขา ราคา

บัตรโดยสารท่ีต่ําลงประกอบกับการลดราคาและ

แพ็คเกจพิเศษของดิสนียแลนด อาจทําใหคนออสเตรเลียเตรียมงบประมาณเพื่อการเดินทางระยะไกล ใน

ระยะยาวท้ังสองประเทศ และแหลงทองเท่ียวจะไดประโยชนจากราคาท่ีต่ําลง โดยพื้นฐานที่จะกระตุนให

เกิดการเดินทางระหวางสองประเทศนี้มากขึ้น 
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เวียดนามจะเปนหนึ่งในสิบจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียวท่ัวโลก

ภายในป 2016 

 มีการคาดการณวา เวียดนามจะเปนหน่ึงในสิบของจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักทองเท่ียวภายในป 2016 การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียวจะสรางงาน สงเสริมรายได และ

การใชจายของผูบริโภคตลอดจนเรงการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจไปสูการบริการ และขับเคล่ือนการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ 

 เวียดนามมุงท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียวถึง 6 ลานคนภายในป 2010 เทียบกับ 3.6 ลานคน เม่ือป 

2006 การพัฒนาของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในอนาคตจะชวยสรางงานเพิ่มรายได และสรางประโยชน

ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ธุรกิจในภาคตางๆ ก็สามารถคาดหวังประโยชนจากจํานวน

นักทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นได 

 จากการปฏิรูปเศรษฐกิจ และการเปดประเทศทําใหเศรษฐกิจของเวียดนามแข็งแกรงขึ้น ตั้งแต

กลางทศวรรษท่ี 1990 และไดรับนักทองเท่ียวมากขึ้น การเติบโตของ Real GDP มีคาเฉล่ีย 7.5% ตอป 

ในชวง 2000-2006 ซึ่งนับเปนประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจดีท่ีสุดประเทศหนึ่งในเอเชีย 

 ในป 2006 เวียดนามไดรับนักทองเที่ยว 3.6 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 2000 ท่ีมีนักทองเท่ียว 2.1 

ลานคน รายไดจากการทองเท่ียวสูงถึง 2,400 ลานเหรียญสหรัฐ (3.9%ของ GDP) เพิ่มขึ้นจาก 1,200 

ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2000 มีการจางงานโดยตรงในภาคการทองเท่ียวประมาณ 250,000 คน 

ขณะที่มีแรงงาน 500,000 คน ท่ีทํางานในอุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

 ตลาดนักทองเท่ียวหลักของเวียดนาม ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต รัฐบาลไดยกเวนการตรวจลงตราสําหรับนักทองเท่ียวจากตลาดหลักเหลาน้ี รวมถึงอีกหลาย

ประเทศในยุโรป เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาคการทองเท่ียวของ

เวียดนามยังเล็ก และคอนขางใหม โดยในป 2006 ประเทศที่ไดรับนักทองเท่ียวมากท่ีสุดของภูมิภาค คือ 

มาเลเซีย (18.1 ลานคน) ไทย (13.4 ลานคน) และสิงคโปร (9.4 ลานคน)  

นัยสําคัญ 

 เวียดนามตั้งเปาท่ีจะเปนแหลงทองเที่ยวท่ีช่ืนชอบในเอเชีย และการเติบโตของอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวจะสงผลตอธุรกิจ และผูบริโภคจํานวนมาก การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะสราง

งานดานบริการจํานวนมาก และเปนโอกาสสําหรับแรงงานท่ีจะเปล่ียนจากภาคการเกษตรท่ีไดผลไมเต็มท่ี
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มาสูภาคบริการ ภาคการเกษตรของเวียดนามมีการจางงานถึง 55% ของประชากรท่ีมีงานทําแตให

ผลตอบแทนเพียง 20% ของ GDP  

 จากการท่ีมีคนจํานวนมากยายจากภาคการเกษตรมาสูภาคการบริการท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงกวา จะ

นําไปสูการมีรายไดท่ีสูงขึ้น ลดความยากจน และสงเสริมการใชจายของผูบริโภค รายไดตอหัวของชาว

เวียดนามเพ่ิมขึ้นจาก 3.7 ลาน VND เปน 5.5 ลาน VND ในชวงป 2000-2006 

 อุตสาหกรรมโรงแรมจะไดรับ

ประโยชนจากจํานวนคืนพักท่ีเพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ดีขณะท่ีฮานอยและโฮจิมินทซิตี้

มีโรงแรมท่ีมีคุณภาพ และมีโครงสราง

พื้นฐานท่ีเพียงพอ แตในเมืองและจังหวัด

เล็กๆยังขาดแคลนท่ีพักและโครงขาย

การคมนาคมท่ีดี มีความพยายามท่ีจะ

ยกระดับโครงสรางพื้นฐานทางการ

ทองเ ท่ียว โดยเฉพาะนอกเมืองใหญ 

รั ฐ บ า ล จึ ง ก ร ะ ตุ น ก า รล ง ทุ น จ า ก

ตางประเทศในจังหวัดตางๆ ดวยโครงการ เชน โรงแรมที่หรูหรา รีสอรทชายทะเล สนามกอลฟ และ

สนามบิน ในป 2006 การลงทุนจากตางประเทศ (FDI) ท่ีหล่ังไหลเขาสูเวียดนามมีมูลคาถึง 10,200 

ลานเหรียญสหรัฐ 

 ภาคการกอสรางจะไดอานิสงสจากโครงการลงทุนจากตางประเทศโครงการใหญๆ และโครงการ

ดานโครงสรางพื้นฐานทางการทองเท่ียว โดยในป 2006 การกอสรางมีสัดสวน 6.5% ของ GDP ซึ่ง

เปนสวนแบงท่ีสูงขึ้น เม่ือเทียบกับ 5.4% ของ GDP ในป 2000 

 นอกจากโรงแรมแลว ธุรกิจอื่นๆ เชน ภัตตาคาร สปา รานคาปลีก และรานคาของท่ีระลึก 

รวมท้ังการบริการขนสง สามารถคาดหมายธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้นไดเม่ือมีนักทองเท่ียวขาเขาเพิ่มขึ้น 

 ตลาดการประกันเดินทางมีศักยภาพมากสําหรับการเติบโต มิใชเพียงเพราะจํานวนนักทองเท่ียว

ชาวเวียดนามเพิ่มขึ้นแตจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติก็เพิ่มขึ้นเชนกัน นักทองเท่ียวจํานวนมากมักจะซื้อ

ประกันเม่ือเดินทางเขามาในประเทศเวียดนามแลว แตผูขายประกันในประเทศไดละเลยตลาดนี้ไปใหกับ

คูแขงขันท่ีเปนตางชาติ 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 3/2552  หนา 7 

 

 

 หลังจากท่ีเวียดนามเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ในเดือนมกราคม 2007 

ผูประกอบการนําเท่ียวจากตางประเทศ ไดรับอนุญาตใหทําธุรกิจในทองถ่ินดวย ขณะเดียวกันกิจกรรม

การตลาดระหวางประเทศ สําหรับการทองเท่ียวเวียดนาม (และของผูประกอบการทองเที่ยวของ

เวียดนามในตางประเทศ) ยังคงมีจํากัด เน่ืองจากมีสํานักงานการทองเท่ียวเพียง 25 แหงท่ัวโลก 

 การคาดการณในอนาคตภาคการทองเท่ียวจะไดรับนักทองเท่ียวตางชาติ 6 ลานคนภายในป 

2010 สรางรายได 4,000 ลานเหรียญสหรัฐ และมีเปาหมายท่ีจะดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเปน

มูลคา 5,500 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในชวงเวลาดังกลาว และภายในป 

2010 จํานวนแรงงานในภาคการทองเที่ยวท้ังหมด คาดวาจะสูงถึง 1.4 ลานคน 

 ภาคการทองเที่ยวและการเดินทางของเวียดนามจะมีอัตราการเติบโตสูงเปนอันดับ 6 ของโลก

ในชวงป 2007-2016 (จากการคาดการณการเติบโต 7.5% ตอป) WTTC คาดการณวา เวียดนามจะ

เปนหน่ึงในสิบจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของโลกภายในป 2016. 

 

วิสัยทัศนของ WTM : อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และการเดินทางหดตัวในป 2009 

 ยูโรมอนิเตอรอินเตอรเนชั่นแนลเปดเผยในพิธีเปดการประชุม World Travel Market Vision 

Conference เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2009 โดยระบุวาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลกจะนําไปสูการหดตัว

ของอุตสาหกรรมการเดินทาง และการทองเท่ียวในป 2009 ท้ังน้ีอุตสาหกรรมน้ีจะเติบโตขึ้นในป 2010 

แตการคาดการณต่ํากวาชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

 Caroline Bremner,  Globoal Travel and Tourism Manager ของบริษัทยูโรมอนิเตอร ไดรวม

อภิปรายกับ WTTC ถึงผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกตออุตสาหกรรม โดยการนําเสนอไดกลาวถึง

ความเช่ือมโยงกันระหวาง GDP และอุตสาหกรรมทองเที่ยว เดิมมีการคาดวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

และการเดินทางท่ัวโลกจะเติบโตกวา 4% ในป 2009 แตจากการพยากรณลาสุด แสดงใหเห็นวา    

ความจริงแลวอุตสาหกรรมทองเท่ียวจะหดตัว โดยสงผลกระทบอยางยิ่งตอโรงแรมและการเดินทางทาง

อากาศ 

  เดิมมีการคาดหมายวาโรงแรมจะมีการเติบโต 4.8% ในป 2009 แตขณะน้ีคาดวาจะหดตัว -3.6% 

การเดินทางทางอากาศเดิมคาดวาจะเติบโต 5.3% แตขณะนี้คาดวาจะลดลง -2.3% การเดินทางขาเขา
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จะลดลง -1.1% ขาออกลดลง -0.9% ยอดขายของโรงแรมลดลง -3.6% ยอดขายของสายการบินลดลง 

-2.3% ในป 2009 

 การพยากรณลาสุดสําหรับป 2010 เปดเผยวาการทองเท่ียว และการเดินทางท่ัวโลกจะกลับสู

การเติบโต แมวาการเติบโตจะต่ํากวาท่ีเคยคาดการณไวกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สําหรับการเดินทางขา

เขาคาดวาจะเติบโตประมาณ 2.2% ต่ํากวาท่ีคาดการณไวเม่ือเดือนมิถุนายน 2552 ท่ี 5.9% การ

เดินทางขาออกคาดวาจะเติบโต 1.8% นอยกวาท่ีคาดการณไวเดิมคือ 5.4% สวนโรงแรมคาดวาจะมี

การเติบโตประมาณ 1% เชนเดียวกับการเดินทางทางอากาศ ซึ่งเดิมพยากรณวาจะเติบโตถึง 5.2% 

 การคาดการณใหมของยูโรมอนิเตอร 

แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวาง GDP 

และอุตสาหกรรมการ เ ดินทางและการ

ทองเท่ียว ตามท่ีองคการการทองเที่ยวโลก

ระบุวา เม่ือเศรษฐกิจโลกเติบโตเกินกวา 4% 

การเติบโตของการทองเท่ียวขาเขามีแนวโนม

ท่ีสูงขึ้น อยางไรก็ดี เม่ือ GDP ลดลงตํ่ากวา 

2% การเติบโตของการทองเท่ียวมีแนวโนม

ต่ําลง จากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกในป 

2009 ไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการ

เดินทาง และการทองเท่ียวอยางรุนแรง 

 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดปรับการคาดการณ GDP ของโลกป 2009 จาก 3.9% 

เปน -1.3% แนวโนมท่ีเดนชัดอีกประการหน่ึงจากตัวเลข GDP ท่ีติดลบ คือการเพิ่มขึ้นของการทองเท่ียว

ภายในประเทศ เน่ืองจากนักทองเที่ยวหาทางท่ีจะประหยัดคาใชจายมากขึ้น การทองเที่ยวภายในประเทศ

มีคาเทากับการ trade down สําหรับผูบริโภคบางคน แตอยางไรก็ดีภาคการทองเท่ียวบางสวนจะไดรับ

ประโยชน 

 ในภาคท่ีพักแรม โรงแรมท่ีหรูหราจะสูญเสียลูกคาใหแกท่ีพักท่ีราคาถูกกวา เชน โรงแรมราคา

ประหยัด หรือราคาระดับกลาง รวมท้ังท่ีพักแรมประเภท Camping และ self catering สวนภาคการขนสง

ผูบริโภคจะหันไปใชบริการการขนสงท่ีมีราคาต่ํากวา เชน สายการบินตนทุนต่ํา หรือรถไฟ เชนในยุโรป 

หรือรถบัส/รถโคช เชน ในกรณีของละตินอเมริกา 
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 บริษัทท่ีวางตําแหนงไดดีท่ีสุดท่ีจะไดรับประโยชนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา คือบริษัทท่ีให

ทางเลือกท่ีมีตนทุนต่ํา และมีแบรนดหลากหลาย ผูเช่ียวชาญของยูโรมอนิเตอรคาดวาการฟนตัวของ

ยุโรปตะวันตกจะเริ่มขึ้นในป 2010 ขณะท่ีอเมริกาเหนือจะใชเวลายาวนานกวาน้ัน โดยจะเร่ิมมีการเติบโต

ในแดนบวกในป 2011 และผูเช่ียวชาญยังระบุวา มติเอกฉันทของอุตสาหกรรมโดยท่ัวไปเห็นวาป 2009 

จะเปนปท่ียากลําบากสําหรับการเดินทางทองเที่ยว เน่ืองจากความตองการของผูบริโภคตกต่ําลง การ

หดตัวจะเกิดขึ้นท่ัวไป โดยสวนใหญเกิดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา ขณะท่ีภูมิภาค

ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก คอนขางมีสถานการณดีกวา  

 อยางไรก็ดีสถานการณจะฟนตัวขึ้นเล็กนอยในป 2010 โดยยูโรมอนิเตอรคาดวาจะมีการเติบโต 

2% ซึ่งขับเคล่ือนดวยอุปสงคท่ีถูกจํากัด และอินเซนทีฟจากผูประกอบการ และรัฐบาลเพื่อกระตุนการ

เคล่ือนไหวของการทองเท่ียวโดยรวม นอกจากไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของนักทองเที่ยวขาเขา

แลว การเติบโตของมูลคาการขายของโรงแรม จะมีอัตราท่ีชาลง โดยเฉพาะในป 2009 เน่ืองจากผูบริโภค

ยังคงเลือกใชโรงแรมท่ีเปนทางเลือกซึ่งมีราคาต่ํากวา 

 

โอกาสละตินอเมริกาประสบภาวะนักทองเท่ียวระหวางประเทศลดลง แตยังคงมีอยู 

 นักทองเที่ยวนานาชาติท่ีเดินทางเขาละตินอเมริกามีการเติบโตตอเน่ืองมาเปนปท่ี 5 ในป 2008 

ตามขอมูลของยูโรมอนิเตอรไดระบุวานักทองเที่ยวขาเขาสูภูมิภาคเพิ่มขึ้น 3.8% โดยมีจํานวนถึงกวา 68 

ลานคน มีคาใชจายรวม 58,000 ลานเหรียญสหรัฐ 

 แมวารายไดจากนักทองเที่ยวขาเขาจะมีสัดสวนเพียง 30% ของการใชจายดานการทองเที่ยวใน   

ละตินอเมริกา แตท้ังภาครัฐและภาคเอกชนก็ตระหนักวานักทองเท่ียวเหลาน้ีพํานักในระยะยาวกวา และใช

จายตอทริปสูงกวานักทองเที่ยวในประเทศ และยังเปนแหลงเงินตราตางประเทศขนาดใหญอีกดวย 

ยิ่งกวาน้ันหลายประเทศ โดยเฉพาะหมูเกาะในทะเลแคริบเบียนพึ่งพานักทองเท่ียวตางชาติในการสราง

รายไดทางการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจตอไป ดังน้ันท้ังภาครัฐและภาคเอกชน      

จึงลงทุนอยางมากในการนํานักทองเท่ียวเขาประเทศ โดยการลงทุนในดานการสงเสริม และการ

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานรวมทั้งการขยายระบบขนสงดวยเคร่ืองบิน 

 อยางไรก็ดีภูมิภาคน้ีตองพึ่งพิงนักทองเที่ยวชาวอเมริกันเปนอยางมาก โดยในป 2008 รับ

นักทองเท่ียวอเมริกันเปนสัดสวนถึง 44% ทําใหเกิดการชะลอตัวในคร่ึงหลังของป เน่ืองจาก

นักทองเท่ียวอเมริกันตองตัดลดการเดินทางตางประเทศ เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
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• เม็กซิโกเดือดรอนจากวิกฤตเศรษฐกิจ และไขหวัดสายพันธุใหม 

เน่ืองจากมีพรมแดนติดกับสหรัฐอเมริกา เม็กซิโกจึงไดรับนักทองเที่ยวระหวางประเทศจาก

สหรัฐอเมริกากวา 22 ลานคนในป 2008 งานวิจัยของยูโรมอนิเตอรเปดเผยวานักทองเที่ยวท่ีเดิน

ทางเขาเม็กซิโกมีสัดสวน 30% ของภูมิภาค และประกอบดวย 22% ของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาใน

ภูมิภาคนี้เปนคร้ังแรกในชวง 5 ปท่ีผานมา ในป 2008 มีนักทองเที่ยวตางชาติท่ีเดินทางเขาเม็กซิโก

เพิ่มขึ้น 8% แตสวนใหญการเติบโตนี้มีสาเหตุจากการเดินทางเขาของนักทองเท่ียวอเมริกันท่ีเดินทาง

ขามชายแดนเขา เพราะมีการลดคาเงินเปโซเม่ือเดือนพฤศจิกายน การใชจายของนักทองเที่ยวกลุมน้ีมี

มูลคาคร่ึงหน่ึงของการเดินทางท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ การใชจายโดยรวมจึงมีการเติบโตเพียง 3%    

ในป 2008 

สําหรับไตรมาสแรกของป 2009 

การเยี่ยมเยือนของนักทองเท่ียวตางชาติ 

โดยรวมเพ่ิมขึ้น 8% เทียบกับป 2008 แต

การใช จ ายของนักทอง เ ท่ียวระหว าง

ประเทศลดลง 8% นักทองเที่ยวบริเวณ

ชายแดนเดินทางทองเท่ียวในพื้นท่ีราคาไม

แพงของเม็กซิโก แตนักทองเท่ียวท่ีมิได

เดินทางในพื้นท่ีบริเวณชายแดนลดลง 5% 

ใชจายลดลง 8%  

การระบาดของไขหวัดสายพันธุใหม H1N1 ในเดือนเมษายน 2009 สงผลกระทบอยางรวดเร็ว

ตออุตสาหกรรมทองเท่ียวของเม็กซิโก เน่ืองจากหลายประเทศไดออกประกาศเตือนใหงดการเดินทางท่ี

ไมจําเปนไปยังเม็กซิโกนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางกลับกอนกําหนด และคนท่ีมีแผนการเดินทางไป

เม็กซิโกก็ไดเล่ือนกําหนดการเดินทาง หรือเปล่ียนจุดหมายปลายทางไปยังประเทศอ่ืน เชน ประเทศใน

แคริบเบียน อัตราการเขาพักแรมลดลง 45-50% ในชวงวันท่ี 4-10 พ.ค. และผูท่ีอยูในอุตสาหกรรม

ประมาณการวา 20% ของฝูงบินในเม็กซิโกตองหยุดบินเน่ืองจากสายการบินยกเลิกเท่ียวบินท้ัง

ภายในประเทศ และระหวางประเทศ แตการระบาดมิไดรุนแรงเหมือนท่ีคาดการณไว และรัฐบาลเม็กซิกัน 

ก็มีมาตรการปองกันการระบาดจึงเปนไปไดวา การเดินทางในชวงฤดูรอนจะไมไดรับผลกระทบมากอยาง

ท่ีคาดการณไว อยางไรก็ดี จํานวนนักทองเท่ียวคาดวาจะลดลงเม่ือเทียบกับป 2008 เน่ืองจากความไม
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แนนอนทางเศรษฐกิจ และความกลัวไขหวัด H1N1 ท่ียังคงอยูจะยับยั้งการเดินทางของนักทองเท่ียวท้ัง

ภายในประเทศ และระหวางประเทศ 

• บราซิลยังเช่ือมั่นในนักทองเที่ยวระยะไกล 

บราซิลเปนประเทศที่ไดรับนักทองเท่ียวมากเปนอันดับ 2 ของภูมิภาคละตินอเมริกา โดยมีจํานวน

นักทองเที่ยวขาเขาประมาณ 5 ลานคนในป 2008 นักทองเที่ยวจากอารเจนตินาท่ีเดินทางเขาบราซิล 

เคยมีสัดสวนถึง 30% ในป 2000 คอยๆ ลดลง

ในชวง 5 ปท่ีผานมา เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจใน

ประเทศเม่ือป 2001 และการแข็งคาของเงินเรียลใน

บราซิล ป 2000 นักทองเท่ียวจากอารเจนตินามี

เพียง  19% ของนักทอง เ ท่ียว ท้ังหมด  ขณะ ท่ี

นักทองเท่ียวจากประเทศอื่นๆ มีการเติบโตแตก็ไมสูง

ก ว า อั ต ร า ก า รลดลง ขอ ง นั กท อ ง เ ที่ ย ว จ า ก

อาร เ จน ตินา  ข าว ใน เชิ งบวก ก็ คือราย ได จ าก

นักทองเท่ียวขาเขาโดยรวมเติบโตขึ้นเน่ืองจากมี

นักทองเที่ยวระยะไกลเดินทางเขาประเทศเปนจํานวน

มาก โดยคาใชจายตอคนของนักทองเที่ยวเพิ่มจาก 

340 เหรียญเมื่อป 2000 เปน 1,150 เหรียญสหรัฐ

ในป 2008  

บราซิลรับนักทองเที่ยวระยะไกลจากสหรัฐและยุโรปตะวันตกเปนหลัก ทําใหรายไดจาก

นักทองเท่ียวขาเขาลดลงมากถึง 11.5% ในชวงไตรมาสแรกของป 2009 เม่ือเทียบกับไตรมาสแรกของ

ปกอน ในเดือนพฤษภาคม 2009 รัฐบาลบราซิลประกาศวา ภายในเดือนเมษายน 2010 จะยกเลิกการ

กําหนดราคาขั้นตํ่าของสายการบินระหวางประเทศ สายการบินบริติชแอรเวย และไอบีเรียตอบสนอง

ในทันทีโดยการลดราคาลง 20% รัฐบาลยังเนนย้ําเปนพิเศษในการเพิ่มการเดินทางภายในภูมิภาคผาน

การสงเสริม และกฎระเบียบตางๆ ในเดือนมิถุนายน 2009 บราซิล และโคลัมเบียตกลงรวมกันท่ีจะให

พลเมืองของแตละประเทศเดินทางเขา โดยใชเพียงบัตรประชาชนไมตองใชพาสปอรตและหลักฐานการรับ

วัคซีนไขเหลือง 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 3/2552  หนา 12 

 

 

• ประเทศทางตอนใตของภูมิภาคมีสถานการณแบบผสมผสาน 

อารเจนตินาและชิลี เปนประเทศท่ีไดรับนักทองเท่ียวมากเปนอันดับ 3 และอันดับ 5 ของภูมิภาค 

(สาธารณรัฐโดมินิกันเปนอันดับ 4) โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป 9.8% และ 11.7% ตามลําดับ 

ตั้งแตป 2003 ดวยอานิสงสจากการลมสลายของคาเงินเปโซของอารเจนตินาในป 2001 ติดตามดวย

ความสนใจจากนานาชาติตอแหลงทองเท่ียวในประเทศนี้กระตุนใหมีการเดินทางเขาประเทศเพื่อการ

พักผอน สําหรับประเทศชิลีมีการเดินทางเพื่อธุรกิจเพิ่มขึ้น เพราะมีการทําขอตกลงการคาเสรีมากขึ้น 

ในชวง 2 เดือนแรกของป 2009 นักทองเท่ียวขาเขาของชิลีเพิ่มขึ้น 6% โดยมีนักทองเท่ียวจาก

อเมริกาใตเปนหลักไดแก อารเจนตินา นักทองเที่ยวจากภูมิภาคอื่นลดลงมากกวา 10% ในชวงเวลา

ดังกลาว เน่ืองจากนักทองเที่ยวลดการเดินทางระยะไกล 

นักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางเขาอารเจนตินาเร่ิมชะลอตัวลงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

เม่ือภาวะเงินเฟอเพิ่มขึ้นและมีการปดถนนไฮเวย แมการเติบโตของนักทองเท่ียวยงัคงเปนบวกในป 2008 

แตในป 2009 มีแนวโนมท่ีจะลดลง โดยในไตรมาสแรกของปมีรายงานวานักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาผาน

ทาอากาศยานนานาชาติ Ezeiza ซึ่งเปนจุดท่ีรองรับนักทองเท่ียวถึง 50% ของนักทองเท่ียวท้ังหมดมี

ปริมาณลดลง 16.4% และการใชจายของนักทองเท่ียวดังกลาวลดลง 24% เม่ือเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของปกอน นักทองเท่ียวจากบราซิลและชิลีลดลงมากถึง 25% และ 38% ตามลําดับ ขณะที่

นักทองเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกาเหนือลดลง 15% และยุโรปลดลง 11%  

•  แคริบเบียนไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐ และยุโรป แตแคนาดายังเปน

ตลาดที่สดใสสําหรับบางประเทศ 

จากขอมูลของยูโรมอนิเตอร นักทองเท่ียวชาวอเมริกัน แคนาดาและยุโรป เปนกลุมหลักท่ี

เดินทางเยือนแคริบเบียน เน่ืองจากมีระยะทางคอนขางใกล หมูเกาะในแคริบเบียนสวนใหญประสบกับ

การลดลงของจํานวนบรรทุกของสายการบิน โดยในเดือนแรกของป 2009 นักทองเท่ียวจากสหรัฐ

ลดลงเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจชาวยุโรปก็หลีกเล่ียงการเดินทางระยะยาวมายังแคริบเบียน แต

นักทองเท่ียวจากแคนาดามีพฤติกรรมท่ีผสมผสาน เน่ืองจากมีการลดราคาแพ็คเกจทองเท่ียวมายัง

จุดหมายปลายทางแถบน้ี หมูเกาะท่ีมีเท่ียวบินตรงจากแคนาดา และโครงสรางพื้นฐานท่ีไดรับการพัฒนา

สมบูรณแลวจะไดรับนักทองเที่ยวจากแคนาดาเพิ่มขึ้น 
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สาธารณรัฐโดมินิกัน จุดหมายปลายทางหลักในทะเลแคริบเบียนสําหรับป 2008 ไดรับ

นักทองเท่ียวกวา 4 ลานคน แมวานักทองเท่ียวจากสหรัฐและยุโรปลดลงในชวง 4 เดือนแรกของป 

2009 แตนักทองเที่ยวจากแคนาดา

เพิ่มขึ้น 5.4% ในเดือนกันยายน 2008 

สาธารณรัฐ โด มิ นิ กัน ได ลงนามใน

ขอตกลงเปดเสรีการบินกับแคนาดา 

ยกเลิกขอจํากัดในเร่ืองจํานวนเที่ยวบิน

ระหวางประเทศเหลาน้ี ซึ่งชวยใหจํานวน

นักทองเท่ียวแคนาดาเดินทางเขามากขึ้น 

เ น่ื องจากสายการบิ น เพิ่ มจํ านวน

เท่ียวบิน 

ประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามากท่ีสุดในแคริบเบียนชวงไตรมาสแรกของป 2009 คือ

คิวบา เน่ืองจากมีนักทองเที่ยวจากแคนาดาเพิ่มขึ้นถึง 11.4% จาไมกาก็ไดรับนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น 

0.2% เน่ืองจากมีนักทองเท่ียวจากแคนาดาเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดถึง 27.7% การขยายการขนสง

โดยเคร่ืองบินจากโตรอนโต มอนทรีอัล และการเปดเท่ียวบินตรงคร้ังแรกจากแวนคูเวอร สู มอนเตโกเบย 

โดยแอรแคนาดาในเดือน ธันวาคม 2008 กระตุนการเติบโตของนักทองเที่ยวในจาไมกา 

• การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สรางความเดือดรอนแก เบลิซ และ คอสตาริกา แต

ประเทศอ่ืนๆ มีการเติบโตเล็กนอย 

นักทองเท่ียวขาเขาของอเมริกากลางเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เทาในชวง 5 ปท่ีผานมา โดยไดรับแรง

สนับสนุนจากการเดินทางภายในภูมิภาคท่ีเพิ่มขึ้น และการหล่ังไหลเขามาของนักทองเท่ียวชาวอเมริกัน 

ซึ่งมีสัดสวนสูงถึง 30% แมวาจะมีการขยายการขนสงทางอากาศไปยังยุโรป และการเพิ่มการทําตลาด

แตอเมริกากลางก็ยังคงยึดม่ันกับตลาดนักทองเที่ยวอเมริกันอยางมาก ซึ่งทําใหสถานการณในชวงตนป 

2009 เปนแบบผสมผสาน โดยในชวง 2 เดือนแรกของปนักทองเท่ียวอเมริกันเดินทางเขาไปเบลิซลดลง 

8.5% เทียบกับป 2008 ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวโดยรวมลดลง 7.7% คอสตาริกา ก็ไดรับผลกระทบ

จากการขาดแคลนนักทองเท่ียวอเมริกัน ท้ังๆ ท่ีมีการเพิ่มการขนสงโดยเคร่ืองบินตนทุนต่ําจากสหรัฐ 

 อยางไรก็ดีกัวเตมาลา ปานามา นิคารากัว และฮอนดูรัส มีรายงานขาวดีวามีนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น

เล็กนอยในไตรมาสแรกของป 2009 การท่ีกรุงปานามาซิตี้ วางตําแหนงของตนเองเปนศูนยกลางของ

ภูมิภาคอเมริกาทําใหมีการเพิ่มการขนสงโดยเคร่ืองบินจากสายการบินของยุโรปเพิ่มเติมจากขอตกลง
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โคดแชรระหวางโคปาแอรไลน (Copa Airlines) และเคแอลเอ็ม (KLM) เพื่อกระตุนการจราจรทางอากาศสู

ภูมิภาคเพิ่มขึ้น  

• การสรางความหลากหลาย และการเนนเร่ืองราคา (Value) จะนําไปสูโอกาสในการ

เติบโต 

ยูโรมอนิเตอรคาดการณวาในป 2009 จะมีนักทองเที่ยวเดินทางสูประเทศในละตินอเมริกาลดลง 

1.9% แตคาดวาจะเพิ่มขึ้นในป 2010 ในชวง 5 ปขางหนาคาดวาอัตราการเติบโตเฉล่ียตอปประมาณ 

1.8% ลดลงจากเดิม 1.1% ท่ีมีการเติบโต 5.4% ในชวงป 2003-2008 การเติบโตของนักทองเท่ียว

ระหวางประเทศจะเกิดขึ้นชาๆ โดยมีเม็กซิโก 

และสาธารณรัฐโดมินิกันเปนตัวดึงตัวเลข

นักทองเท่ียวรวมของภูมิภาค 

การพึ่งพิงนักทองเที่ยวอเมริกัน

สรางความเดือดรอนในหลายประเทศทําให

จําเปนตองสรางความหลากหลายของ

ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมีการใชจายสูง 

ขณะท่ีทุกภูมิภาคไดรับผลกระทบจากการ

เดินทางขาออกท่ีลดลงโดยเฉพาะระยะไกล 

แตภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวก็สรางโอกาส

แกรัฐบาล และบริษัทตางๆ ท่ีจะไดประโยชน

จากตน ทุนทางการตลาดที่ ต่ํ าลง  และ

เทคโนโลยี Social media เพื่อสรางภาพของจุดหมายปลายทางของตนในใจของนักทองเท่ียวท่ัวโลก 

ยิ่งกวาน้ันราคาบัตรโดยสารเท่ียวบินระยะใกลก็ลดลงอยางมาก ทําใหเปนชวงเวลาท่ีดีในการเร่ิมสงเสริม

และทําการตลาดท่ัวโลก 

การนําเสนอเร่ืองราคาของการเดินทางทองเที่ยวในละตินอเมริกาเขมแข็งมาก โดยเฉพาะเม่ือเงิน

ดอลลารสหรัฐฯออนตัวเม่ือเร็วๆน้ี มีการเนนวาราคาหรือมูลคา(value)จะนําไปสูความสําเร็จในการชักจูง

นักทองเท่ียวใหมๆท่ีใสใจในเร่ืองราคา ยุโรปตะวันตกยังมีศักยภาพการเติบโตอยูมาก เน่ืองจากเปน

ประเทศรํ่ารวยระยะทางไมไกล และการขนสงโดยเคร่ืองบินกําลังเติบโต แตการเดินทางขาออกจาก

ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟกจะเติบโตในอัตราท่ีรวดเร็วกวาเน่ืองจากการขยายตัวของชนช้ันกลางท่ี

เร่ิมเดินทางระยะไกลเปนคร้ังแรก ชิลีไดรับประโยชนจากขอตกลงการเปดเสรี โดยมีการเดินทางเพื่อ



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 3/2552  หนา 15 

 

 

ธุรกิจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะท่ีประเทศอื่นๆก็จะเจริญรอยตาม ความสัมพันธทางธุรกิจระหวาง

บราซิลและซาอุดิอาระเบียท่ีกําลังเติบโตขึ้นจะนําไปสูการเดินทางเพื่อธุรกิจจากซาอุดิอาระเบียมากขึ้น ซึ่ง

อาจมีผลขางเคียงในเชิงบวกสําหรับการเดินทางเพื่อพักผอน จีนพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้จึงเปน

เปาหมายสําคัญสําหรับการนํากรุปทัวรจากจีนเขามา และมีขาวลือวาเปรูกําลังเจรจากับสายการบินของ

จีน ซึ่งอาจเปนแอรไชนา เพื่อจะเปดเท่ียวบินตรงระหวาง 2 ประเทศ การยํ้าเร่ืองการสรางความ

หลากหลายของตลาดพรอมๆ กับการเพิ่มการดําเนินการตลาดจะนําไปสูการฟนตัวท่ีเขมแข็งสําหรับ

นักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางเขาสูภูมิภาค 

 

*************************************************************** 
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คาดการณผลกระทบจากปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ 

สายพันธุใหม 2009 (Swine Flu: H1N1) 

                       

สิรินาถ  นชัุยเหล็ก
1
 

 

ความเปนมา 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  ที่มีตนกําเนิดมาจาก

ประเทศเม็กซิโกไดมีการแพรระบาดลุกลามและแพรกระจายไปยังประเทศตาง ๆ อยางรวดเร็ว ตั้งแต

ชวงปลายเดือนเมษายน 2552 เปนตนมา จนทําใหองคการอนามัยโลก (WHO : World Health 

Organization) มีการยกระดับเตือนการแพรระบาดโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมเพิ่มข้ึนจนถึงข้ัน

สูงสุด เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2552  ซึ่งปจจุบันยังมีการกระจายการแพรระบาดอยางตอเน่ืองใน

ทั่วโลกกวา160 ประเทศ  มีจํานวนผูติดเช้ือ ประมาณ 134,503 ราย และผูเสียชีวิต ประมาณ   

816 ราย   (ขอมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552) 

 
ทั้งน้ี องคการอนามัยโลกไดปรับการรายงานสถานการณแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม 2009 ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เปนตนมา โดยไมไดใหความสําคัญในดาน

จํานวนผูติดเช้ือและผูเสียชีวิต แตเปนเพียงการแจงระดับการแพรระบาดของโรคที่ยังคงลุกลามไปใน

พื้นที่ตาง ๆ และยังไมสามารถคาดคะเนความรุนแรงของการแพรกระจายเชื้อโรคในตางประเทศ  

                                                            
1
 หัวหนางานวิเคราะหตลาดตางประเทศ กองกลยุทธการตลาด 
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นอกจากน้ี ยังมีการเปรียบเทียบโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 วามีการแพรระบาดไดรวดเร็ว

กวาการระบาดของโรคซารส ที่ใชเวลาในการแพรระบาดประมาณ 6 เดือน แตสําหรับโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม 2009 สามารถใชเวลาในการแพรระบาดเพียง 6 สัปดาหเทาน้ัน 

สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศจํานวนผูปวยยืนยันการติดเช้ือโรค

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2552  มีผูปวยติดเช้ือ

สะสม 6,776 ราย เสียชีวิตสะสม 44 ราย  มีผูปวยยืนยันที่หายเปนปกติหรือดีข้ึนจํานวน 4,021 

ราย  และไดมีการปรับการรายงานสถานการณไขหวัดใหญ ฯ ภายในประเทศเปนการรายงานทุกวัน

พุธ ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  
 

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

• ภาพรวมทั่วโลก 

จากผลกระทบเดิมทางดานวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหนักทองเที่ยวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

เดินทาง เชน ลดความตองการเดินทางทองเที่ยว ระมัดระวังการใชจาย  ใชระยะเวลาพํานักเฉลี่ยใน

การเดินทางลดลง เลือกเดินทางทองเที่ยวในระยะสั้น และหันมาทองเที่ยวภายในประเทศ  ผนวกกับ

เกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหม 2009  ยิ่งทําใหจํานวนความตองการเดินทางใน

ตางประเทศลดลง  

ซึ่ งจากขอมูลล าสุดขององคกรการ

ทองเที่ยวโลก (UNWTO) ในชวงเดือนมิถุนายน ที่

ผานมา พบวา การเดินทางทองเที่ยวระหวาง

ประเทศ ในชวงเดือนมกราคม-เมษายน 2552 มี

อัตราการขยายตัวติดลบถึงรอยละ -8 จาก

สาเหตุของวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ  และ

สถานการณการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหมเปนปจจัยเขามากดดันเพิ่มข้ึน โดย

คาดวาสถานการณการเดินทางทองเที่ยวระหวาง

ประเทศจะยังคงหดตัวตอเ น่ือง ในชวงเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน     

นอกจากนี้  ขอมูลของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) ยังพบวา การใช

บริการสายการบินมีอัตราการเติบโตลดลง ตั้งแตชวงคร่ึงหลังของป 2551 มาจนถึงเดือน

พฤษภาคม 2552  ดวยสาเหตุจากราคานํ้ามันปรับข้ึนถึงระดับสูงสุด  วิกฤติเศรษฐกิจไดทวีความ
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รุนแรงเพิ่มข้ึนตามลําดับ และการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  โดยพบวา  

นักเดินทางในกลุมระดับบน (Premium) ซึ่งถือสัดสวนการถือครองตลาด รอยละ 7-10 แตมีสวน

สําคัญในการสรางรายไดในสัดสวนรอยละ 25-30  มีอัตราการเติบโตลดลง รอยละ -26.6 ในชวง      

ไตรมาสที่ 1 ของป 2552  ไดทรุดตัวลงไปอีกในชวงเดือนพฤษภาคม  ถึงรอยละ -31.6  ซึ่งนาจะ

เปนผลจากการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญฯ  เพราะเน่ืองจากปญหาของวิกฤติเศรษฐกิจไดเร่ิมมี

สัญญาณการปรับตัวที่ดีข้ึนตั้งแตเดือนเมษายน 2552 เปนตนมา แตสถานการณการเดินทาง     

ทั่วโลกก็ยังไมปรับตัวดีข้ึน 

(ดังรูปภาพดานลางประกอบการอธิบายของ IATA) 

IATA total premium traffic growth: Feb-07 to May-09 

 
Source: Centre for Asia Pacific Aviation & IATA 

ทั้งน้ี ภูมิภาคเอเชียไดรับผลกระทบมากที่สุด ในชวงเดือนพฤษภาคม 2551  โดยมีอัตราการ

เติบโตลดลงรอยละ -31.6  รองลงมา คือ แปซิฟก ลดลงรอยละ 30.7  ยุโรปและตะวันออกไกล 

ลดลงรอยละ 26.3  ซึ่งนับเปนภูมิภาคเดียวที่มีอัตราการเติบโตติดลบนอยลงกวาชวงไตรมาสที่ 1 ที่

ผานมา สําหรับภูมิภาคอเมริกากลาง ผลจากการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  

สงผลใหอัตราการเติบโตของผูโดยสารในชวงเดือนพฤษภาคม ติดลบรอยละ 62.4  
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Premium traffic: May-09 vs May-08 Premium traffic: YTD 2009 vs YTD 2008 

  

Source: IATA and Centre for Asia Pacific Aviation Source: IATA and Centre for Asia Pacific Aviation 

• ผลกระทบของประเทศไทย 

1. สถานการณนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขาประเทศไทยมีการทรุดตัวลง 

ตั้งแตเกิดเหตุการณการกอความไมสงบภายในประเทศที่เกิดข้ึนอีกคร้ัง ในชวงเดือนเมษายน 2552  

ผนวกกับการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ไดสงผลตออัตราการขยายตัว

ดานจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศเขาประเทศไทยใหทรุดตัวลงกวาแนวโนมที่มีการคาดการณไว  

โ ด ย อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง

นักทองเที่ยวตางประเทศตกต่ําลงมาก 

ภายหลังจากประสบเหตุการณความ

ไ ม ส ง บภ า ย ใ นป ร ะ เ ท ศ  ใ น ช ว ง

กลางเดือนเมษายน  2552  ทําให

ในชวงคร่ึงหลังของเดือนเมษายน มี

อัตราการขยายตัวติดลบสูงถึง รอย

ละ -20  หดตัวจากภาวะที่เร่ิมปรับตัว

ดีข้ึน ตั้งแตชวงปลายไตรมาสที่ 1  ถึง

ช ว งค ร่ึ งแรกของ เดื อน เมษายน  

2552  ที่กําลังมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 7  สงผลใหตลอดทั้งเดือนเมษายน มีอัตราการ
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เติบโตติดลบ รอยละ 11   โดยกลุมตลาดที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดยังคงเปนกลุมตลาดเอเชีย

ตะวันออก  อเมริกา และโอเชียเนีย  ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีความออนไหวในเร่ืองความปลอดภัยและ

กําลังประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจคอนขางหนัก  

โดยผลกระทบดังกลาวยังสงผลใหในชวงเดือนพฤษภาคม มีอัตราการขยายตัวติดลบใน

ระดับสูง รอยละ 21  ซึ่งเปนการหดตัวสูงตอจากชวงคร่ึงหลังของเดือนเมษายน และยังไมมี

สัญญาณของการฟนตัวเขาสูภาวะปกติ  ซึ่งนาจะเปนผลจากเหตุการณเมษาจลาจล และการแพร

ระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  ที่เขามาเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบใหมีมากข้ึน 

สงผลใหสถานการณนักทองเที่ยว ในชวงเดือนมิถุนายน  มีอัตราการเดินทางหดตัวในระดับสูง 

ประมาณรอยละ 23   จากสถิตินักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางผานดานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

และยังไมมีสัญญาณการปรับตัวที่ดีข้ึนเชนเดิม  

2. จากการรายงานผลกระทบตอการแพรระบาดโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 

2009 ของสํานักงาน ททท. ตางประเทศ พบวา  

 ประเทศในกลุมตลาดเอเชียตะวันออกไดรับผลกระทบมากที่สุด  อาทิ จีน  ไตหวัน 

เกาหลี ญ่ีปุน จากการเผยแพรขาวเชิงลบของการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 

2009 ที่คอนขางรุนแรงในประเทศไทย 

โดยตลาดจีน มีการขอยกเลิกการเดิน

ท าง เ ข า ปร ะ เ ทศ ไทย  ใ น ช ว ง เ ดื อ น

กรกฎาคม 2552 ประมาณรอยละ 25-

30  ตลาดไตหวันมีการขอยกเลิกการ

เดินทางในกลุมนักเรียน ประมาณรอยละ 

5 -10  รวมทั้งตลาดเกาหลีและญ่ีปุน ที่

ลวนรายงานถึงแนวโนมการเดินทางที่

นาจะลดลงจากเดิม จากการเผยแพรขาว

ก า ร แ พ ร ร ะ บ า ด ท า ง ด า น ล บ แ ล ะ

สถานการณที่ทวีความรุนแรงของการระบาดในประเทศไทย  นอกจากน้ี ยังมีการเผยแพร

ขาวการติดเช้ือของนักทองเที่ยวตางประเทศจากการเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย 

 สวนกลุมตลาดอ่ืน ๆ ที่เหลือ เชน โอเชียเนีย  ยุโรป  ตะวันออกกลาง อเมริกา เอเชียใต  

โดยสรุปแลว จะเห็นวาประเทศไทยไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการแพรระบาด เปนเพียงการ

สอบถามสถานการณขอเท็จจริงจํานวนเล็กนอย เน่ืองจากกลุมตลาดเหลาน้ีมิไดสนใจขาวการ
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แพรระบาดของประเทศไทยเปนพิ เศษ เปนเพียงการสนใจติดตามขาวการแพรระบาด

ภายในประเทศตน และภาพรวมของการแพรระบาดโดยทั่วไปเทาน้ัน 

3. การประกาศคําแนะนําของประเทศตาง ๆ เก่ียวกับการเดินทางมายังประเทศไทย 

จากการรายงานของ TAT Onlines Crisis Center  ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552  พบวา  

 ในหนาเว็บไซตตางประเทศยังมีการประกาศคําแนะนําประชาชนของตนในการเดินทางเขา

ประเทศไทยอยูในระดับเดิม โดยเปนเพียงการปรับปรุงขอมูลสถานการณการแพรระบาดของ

โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  ที่เร่ิมมีการบรรจุขอมูลการแพรระบาดฯ  ตั้งแตชวง

กลางเดือนมิถุนายน 2552 เปนตนมา เปนการปรับปรุงขอมูลตอจากปญหาความวุนวาย

ทางการเมือง ความขัดแยงบริเวณพรมแดนไทย-เขาพระวิหาร และปญหา 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตของประเทศไทย 

 

 โดยมีการจัดแบงระดับของคําแนะนําออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
ระดับ 1 : Be Alert เบลเยี่ยม  ฮองกง มาเกา 

ระดับ 2 : Exercise Caution เดนมารก นอรเวย เยอรมนี เนเธอรแลนด ออสเตรีย 

รัส เซีย  สหรัฐฯ  แคนาดา  อิสราเอล  ญ่ีปุน  สิงคโปร  

เกาหลีใต มาเลเซีย ไตหวัน 

ระดับ 3 : High Degree of Caution สหราชอาณาจักร   ฝร่ังเศส  อิตาลี  สวิตเซอรแลนด

ไอรแลนด ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

ระดับ 4 : Reconsider your need to Travel ไซปรัส จีน ฟลิปปนส กัมพูชา 

ระดับ 5 : Do not Travel บาหเรน 

 

ตลาดในประเทศ 

สําหรับผลกระทบของตลาดคนไทย

เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ สรุปได

ดังน้ี 
1. จากการรายงานสถานการณ

ท อ ง เ ที่ ย ว ข อ งสํ า นั ก ง า น  ททท . 

ภายในประเทศ จํานวน 16 แหง ใน  23 

จั งหวัดทั่ วประ เทศ   สรุปได ว า  พื้ นที่

ทองเที่ยวสวนใหญไมไดรับผลกระทบจาก
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การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เน่ืองจากเปนตลาดนักทองเที่ยวคนไทย ซึ่ง

ยังคงออกเดินทางทองเที่ยวแตเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เลือกที่พัก รานอาหาร และดูแลตนเองมากข้ึน ดวยการสวมหนากากเมื่ออยูในที่ชุมนุมชน สถาน

บันเทิง โรงภาพยนตร  การโดยสารเคร่ืองบิน หรือรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสอดคลองกับความ

คิดเห็นของนักทองเที่ยวที่สืบคนไดจาก blog ตาง ๆ ที่ยังคงเดินทางทองเที่ยว แตระมัดระวังและให

ความสําคัญกับการปองกันตนเองมากข้ึน  

โดยมีเพียงจังหวัดภูเก็ตเทานั้นที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคไขหวัดใหญสาย

พันธุใหม 2009 ที่มีจํานวนนักทองเที่ยวคนไทยเดินทางลดลง และมีการยกเลิกหองพัก ประมาณ

รอยละ  10-15  ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบมากท่ีสุด คือ บริษัทนําเที่ยวและรานขายของที่ระลึก 

รองลงมา คือ ธุรกิจที่พักและธุรกิจขนสง สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขาพื้นที่ก็มีจํานวน

ลดลง และมีการยกเลิกการจองหองพักมากกวารอยละ 15   

2. มีการคาดการณผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญฯ 2009   

จากสํานักวิจัยหลายสํานัก เชน ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวาไมนาจะสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจรุนแรงเหมือนกรณีโรคซารส  อยางไรก็ตาม อาจสรางผลกระทบผานการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูบริโภคในการดําเนินชีวิตและการใชจาย โดยคาดวาธุรกิจที่เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวจะไดรับผลกระทบคอนขางมาก จากนักทองเที่ยวตางชาติสวนหน่ึงที่อาจหลีกเลี่ยงการ

เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย สวนตลาด

ทอง เที่ ยวคน ไทยภาย ในประ เทศอาจจะ

หลีกเลี่ยงการใชบริการในสถานที่มีความเสี่ยง

ที่จะติดโรค ทําใหธุรกิจดานการบริการประเภท

ตาง ๆ เชน หางสรรพสินคาขนาดใหญ ธุรกิจ

ดานบันเทิง โดยเฉพาะโรงภาพยนตรและสถาน

บันเทิง จะไดรับผลกระทบคอนขางมาก ซึ่ง

สอดคลองกับผลสํารวจของศูนยพยากรณ

เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย  ที่ระบุวาการระบาดของโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม 2009 ทําใหคนไมกลาเดินทาง

ออกไปใชจาย ทองเที่ยว ชอปปง รับประทานอาหารนอกบานทั้งกลางวันและกลางคืน จึงทําใหรายได

ของภาคธุรกิจและบริการลดลง  
     สวนคณะการจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นในประเด็นทางดานเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย   

หอการคาไทย  สรุปผลสํารวจวา นักทองเที่ยวคนไทยที่เปนกลุมตัวอยาง รอยละ 51  รูสึกกังวลกับ

โรคไขหวัดใหญ ฯ โดยรอยละ 43.6  จะไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใชจาย ขณะที่ มีการระบุวา

จะใชจายนอยลง มีรอยละ 42.1 และรอยละ 14.3 ระบุวาจะใชจายเพิ่มข้ึน 
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 3. คาดการณสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 จะไม

ทําใหนักทองเที่ยวคนไทยลดการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศเพียงแตอาจหลีกเลี่ยงการอยูใน

สถานที่แออัด ซึ่งจะสงผลตอธุรกิจบริการบางประเภท ไดแก  โรงภาพยนตร หางสรรพสินคา 

รานอาหาร สถานบันเทิงยามคํ่าคืน หากสถานการณการแพรระบาดสามารถควบคุมไมใหปานปลาย

ไปอีกก็คาดวาสถานการณทองเที่ยวภายในประเทศนาจะฟนคืนไดดังเดิม   

ประมาณการผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจจากโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  ของประเทศไทย 
-เฉพาะตลาดตางประเทศ 

 จากประวัติศาสตรการเกิดผลกระทบจากคร้ังเกิดวิกฤติโรคระบาด คือ โรคซารส ในป 2546 และ

ไขหวัดนก ในป 2547 ในคราวน้ัน โรคซารสไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวหนักในชวง 3 

เดือนแรก โดยทําใหอัตราการเดินทางลดลงตํ่าสุดถึงรอยละ -50 และเร่ิมปรับตัวดีข้ึนในชวง 3 เดือนหลัง

ตอมา สวนการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก สงผลกระทบระยะสั้นเพียง 1 เดือน โดยมีการปรับตัวลดลง

รอยละ -30 หลังจากน้ันก็มีการปรับตัวดีข้ึนมาเปนบวกไดเล็กนอยในเดือนถัดไป ซึ่งผลกระทบจากโรค

ระบาดที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ไดมีการปรับตัวดีข้ึนมาก โดยเปนผลจากมาตรการปองกันของกระทรวง

สาธารณสุขของประเทศไทยที่คอนขางไดผลดีในชวงที่ผานมา 

  การประมาณการผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ของ

ประเทศไทย จึงขอคาดการณผลกระทบจากไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ไมไดรุนแรงไปจากวิกฤติ

ทางการเมืองไทยที่กําลังประสบอยูมากนัก  โดยเทียบเคียงกับสถิติของนักทองเที่ยวตางประเทศที่กําลัง

หดตัวอยูในชวงปจจุบัน (ชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคม 2552 เปน

หลัก)  และตั้งสมมติฐานผลกระทบตอเน่ืองจากเหตุการณวิกฤติทั้งสองใหยืดขยายออกไป แยกเปน 2 

กรณี คือ 
   

กรณีที่ 1  :  ไดรับผลกระทบหนัก ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2552  ทําใหมีอัตราการเดินทางลดลง

ระหวางรอยละ -15 ถึง -20   และสงผลใหสถานการณนักทองเที่ยวตางประเทศ ในชวงไตรมาสที่ 4  มี

อัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากเดิม โดยเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ +5  จะทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยว ในป 

2552 ทั้งสิ้น 13 ลานคน ลดลงรอยละ -10.86  กอใหเกิดรายไดจากนักทองเที่ยว 488,000 ลานบาท 

ลดลงรอยละ -15.06 และ กรณีที่ 2 : ไดรับผลกระทบหนักมาก ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2552   โดยมี

อัตราการเดินทางลดลงระหวางรอยละ -20 ถึง -25  และสงผลตอเน่ืองใหสถานการณนักทองเที่ยว

ตางประเทศ ในชวงไตรมาสที่ 4  ไมมีการเติบโตเพิ่มข้ึน (รอยละ 0) จะมีจํานวนนักทองเที่ยว  ในป 2552 

ทั้งสิ้น 12.55 ลานคน ลดลงรอยละ -13.95  กอใหเกิดรายไดจากนักทองเที่ยว 471,000 ลานบาท 

ลดลงรอยละ -18.02 
โดยงานวิเคราะหตลาดตางประเทศ มีความเห็นวาผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคไขหวัด

ใหญสายพันธุใหม 2009  ตอตลาดนักทองเที่ยวตางประเทศเขาประเทศไทย ในป 2552 ในขณะน้ีมีความ
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เปนไปไดสูงที่จะอยูในกรณีที่  1 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดคอนขางทรงตัวในชวงที่ผานมา 

นอกจากน้ียังมีการเรงพัฒนาวัคซีนข้ึนมาปองกันโรคกันมาก  

ตารางสรุปการคาดการณผลกระทบนักทองเท่ียวตางประเทศจากวิกฤติโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  ในป 2552

กรณี ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 จํานวนนักทองเท่ียว Δ (%) รายได Δ (%)

(ลานคน) (ลานบาท)

1 (-15%) - (20%) + 5% 13.00 -10.86 488,000     -15.06

2 (-20%) - (25%) + 0% 12.55 -13.95 471,000     -18.02  
  

 แนวทางการดําเนินงาน 

1. ควรมีการนําเสนอขาวสารเชิงบวกทางดานมาตรการปองกัน ดูแล รักษาผูปวย การ

ควบคุมพื้นที่ที่มีการแพรระบาดที่เขมแข็งออกเผยแพรใหกับนักทองเที่ยวตางประเทศเพื่อสรางความ

เช่ือมั่นและกูภาพลักษณเชิงลบที่สูญเสียไปจากการใหขาวการแพรระบาดที่คอนขางรุนแรงในประเทศ

ไทยที่ผานมา 

2. เผยแพรขอมูลขาวสารเชิงรุกเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการเดินทางทองเที่ยวใน

ประเทศไทย เหมือนเชนกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใตที่มีการตอบสนองความตองการของ

นักทองเที่ยวไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 3/2552 หนา 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางกรณีศึกษา 
การเผยแพรขาวสารการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

และมาตรการดําเนินงานของตางประเทศ 

 

1. สหราชอาณาจักร 
2. ออสเตรเลีย 
3. เกาหลีใต 
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สหราชอาณาจักร 

1. สถานการณการแพรระบาดในประเทศสหราชอาณาจักร ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 มีจํานวนผูติดเช้ือ 

55,000 ราย และผูเสียชีวิต 29 ราย  รัฐบาลอังกฤษไมไดรายงานเกี่ยวกับตัวเลขจํานวนผูติดเช้ือแลว เน่ืองจากเห็นวา

ไมมีประโยชนในการใหขาวอางอิงกับตัวเลขเพราะสถานการณการแพรระบาดไดกระจายออกไปในวงกวาง ดังน้ันการ

แถลงขาวที่อางอิงกับตัวเลขกลับย่ิงจะสรางภาวะตระหนกใหกับสังคมมากขึ้น 

2.  รัฐบาลอังกฤษจะเนนการประชาสัมพันธใหความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ใหแก

ประชาชนและนักทองเท่ียว ตลอดจนผูท่ีตองสงสัยวาจะมีการติดเช้ือในแงมุมตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ  และให

สามารถตรวจสอบอาการของตัวเองไดเบ้ืองตน โดยดําเนินมาตรการหลัก ดังน้ี 

2.1  จัดตั้ง call center  มีเจาหนาท่ีกวา 2,000 คน สามารถส่ือสารไดกวา 15 ภาษา ไวคอยตอบคําถามใหแก

ผูท่ีสงสัยวาจะติดเช้ือหรือไม รวมท้ังจัดเจาหนาท่ีแปลเปนภาษาเบลลใหแกผูพิการทางสายตาดวย 

2.2  ใหขอมูลการปฏิบัติตัวในเชิงลึกเพื่อลดความเส่ียงจากการติดเช้ือในระบบการส่ือสารออนไลน ผานเว็บไซด

ของกระทรวงสาธารณสุข  www.nhs.co.uk  และเว็บไซดของ bbc.co.uk  เชน ลักษณะอาการของการติดเช้ือฯ  โอกาส

ของการแพรระบาด  โดยพยายามมุงเนนอธิบายใหเห็นขอเท็จจริงในการปองกันตัว และไมจําเปนตองตระหนกจนเกินไป 

2.3 หากผานการวิเคราะหโรคทั้งสองชองทางขางตนแลวมีแนวโนมของการติดเช้ือโรคจริงก็จะไดรับ voucher 

เพื่อไปรับยาตานไวรัสท่ีสถานีอนามัยใกลบาน GP (General Practice) และจะไดรับการแนะนําใหพักอยูกับบานงดการ

พบปะกับผูคนภายนอก 

2.4.  จัดตั้งศูนยขอมูล swine flu information โดยเนนการใหขอมูลท่ีถูกตองแกประชาชน แจงทําแผนฉุกเฉิน

หรือ contingency plan มีลักษณะเปนแผนปฏิบัติการที่จะใหความสําคัญกับผูปวยท่ีมีอาการหนัก และมีการสํารองยา

ตานไวรัสตามจุดที่กําหนดใหมีการแจกยา รวมท้ังเรงพัฒนาวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ส่ิงท่ีนาสังเกต คือ รัฐบาลอังกฤษ

มีการมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูใหขาวความคืบหนาในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ และไมใหส่ือเปดประเด็นใหมหรือ

อางแหลงขาวอื่นท่ีช้ีไปถึงผลกระทบในเชิงลบ 

3.  ไมมีการออกมาตรการพิเศษมาดูแลนักทองเที่ยวท้ัง inbound และ domestic  ในเรื่องของการแพรระบาด

โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 แตอยางใด ไมมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจจับเทอรโมสแกนในท่ีใด การเดินทางตาม

แหลงทองเท่ียวยังคงมีนักทองเท่ียวหนาแนนเปนปกติ  นอกจากนี้ อัตราการสํารองการเดินทางมาไทยก็ยังเปนปกติ 

สายการบินท่ีใหบริการอยูในปจจุบันก็มีอัตราการสํารองท่ีน่ังคอนขางเต็ม เน่ืองจากอยูในชวงเทศกาลปดเทอมผูคน

เดินทางทองเที่ยวกันมาก 

4.  การจัดกิจกรรมขนาดใหญท่ีมีผูคนจํานวนมากยังคงดําเนินไปตามปกติไมมีการยกเลิก รวมท้ัง กิจกรรม

ของชุมชนไทยท่ี ททท. ใหการสนับสนุนจํานวนกวา 10 กิจกรรมที่จัดข้ึนตามเมืองตางๆ ก็ไดรับอนุญาตจากทางเมืองให

ดําเนินการไปตามปกติ 

โดยสรุปยืนยันไดวาในสังคมโดยทั่วไปในสหราชอาณาจักรไมไดตื่นตระหนกกับเหตุการณการแพรระบาดหรือ

คิดวาจะเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตประจําวัน  ไมมีภาพผูคนใสหนากากปองกันในสถานท่ีสาธารณะ พื้นท่ีขาวของสื่อ

ตางๆ ท้ังหนังสือพิมพ โทรทัศน มีรายงานขาวท่ัวไปเปนปกติ เชน เรื่องเศรษฐกิจที่กําลังมีทิศทางที่ดีข้ึนขาวกรณี

เจาหนาท่ีทหารอังกฤษ 8 นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการในแอฟกานิสถาน มีเพียงส่ือออนไลนเทาน้ันท่ีจะจัดทําพื้นท่ีเปน

ชองทางประจําเฉพาะสําหรับผูสนใจติดตามใกลชิดในเรื่อง swine flu  เทาน้ัน 
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ออสเตรเลีย 

1. สถานการณการแพรระบาดในพื้นท่ีออสเตรเลีย ลาสุดมีผูติดเช้ือมากกวา 10,000 คน คิดเปน 10 % ของ

ผูติดเช้ือท่ัวโลก และมีผูเสียชีวิตแลวมากกวา 20 คน แตแพทยยังไมยืนยันวาผูเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากไขหวัด 2009 

หรือไม เน่ืองจากสวนใหญผูปวยมีโรคประจําตัว และโรคแทรกซอน  

2.  กระทรวงสาธารณสุขของประเทศออสเตรเลีย มีการแจงการปองกันแกประชาชนใหเพิ่มสุขอนามัยสวน

บุคคล โดยการทําความสะอาดมือใหบอยข้ึน รักษาสุขภาพใหแข็งแรง หลีกเลี่ยงการเขาไปในที่ชุมชน รวมท้ังสังเกต

อาการปวยของตน หากมีการอาการปวยคลายไขหวัด ก็ใหพักผอนอยูบาน ซึ่งหากภายใน 2 วัน ไมมีอาการดีข้ึนใหไป

พบแพทย  พรอมกับเรงผลิตวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  ขณะน้ีไดเริ่มทยอยฉีดปองกันใหกลุม

ชนอะบอริจ้ิน  สตรีมีครรภ และผูสูงอายุ ปจจัยเส่ียงท่ีอาจทําใหพื้นท่ีมีการระบาดหนักก็คือ ชวงฤดูหนาว เน่ืองจาก

โรคไขหวัดและโรคทางเดินหายใจมักจะระบาดในชวงน้ันเปนปกติอยูแลว และชวงเปดภาคเรียน ในเดือนสิงหาคม ซึ่ง

อาจจะมีการแพรระบาดเพิ่มข้ึน 

3.  ปจจุบันการควบคุม ดูแล ปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  ไมไดมีการ

เขมงวดแตอยางใด โดยจะเห็นไดจากตามเมืองหลัก ๆ ท่ีสําคัญดานธุรกิจและการทองเท่ียว อาทิ เพิรธ ซิดนีย 

เมลเบิรน บริสเบน ไมมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทาอากาศยานทั้งในและตางประเทศ แตผูโดยสาร 

ขาเขาจากตางประเทศจะไดรับแบบสอบถามเพิ่มข้ึน โดยเปนการกรอกประวัติอาการปวย และแจงท่ีพํานักอาศัย  สวน

การดําเนินการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีท่ีมีคนเขารวมงานจํานวนมากยังคงดําเนินเปนปกติ อาทิ งาน Aroma Festive 

2009 เทศกาลกาแฟและเครื่องด่ืม จัดที่เดอะร็อค ซิดนีย เมื่อวันอาทิตยท่ี 19 กรกฎาคม 2552 เปนตน นอกจากน้ี 

ยังไมมีการประกาศใหผูปวยที่เปนหวัดตองใสหนากากปองกันการแพรเช้ือ  

4.  สําหรับการเผยแพรขาวสารการติดเช้ือไขหวัดใหญสายพันธุใหม  2009  มีการรายงานและเกาะติด

สถานการณเฉพาะในชวงแรกที่เริ่มมีการระบาด หลักจากน้ันเปนการรายงานขาวแบบธรรมดาโดยไมมีการรายงาน

ขาวน้ีทุกวัน  ประกอบกับชวงน้ีกระแสขาวการเสียชีวิตของชาวออสเตรเลียในเหตุการณระเบิดโรงแรมที่กรุง   

จารกาตา และมีทหารออสเตรเลียเสียชีวิตในการรบท่ีอัฟกานิสถาน ทําใหการเผยแพรขาวไขหวัดใหญสายพันธุ 

2009  ลดความสําคัญลง  

โดยสรุปสถานการณทองเท่ียวของประเทศออสเตรเลียในชวงน้ีเปนชวงท่ีต่ําสุดในรอบ 20 ปท่ีผานมา   

มีนักทองเที่ยวในประเทศเพียง 261 ลานคน ลดลงเปนอัตรา 13 %  เมื่อเทียบกับป 2002  ซึ่งเปนชวงสูงสุด ทําให

รายไดจากการทองเท่ียวในประเทศ ลดลงเปนมูลคาถึง 2.5 พันลานเหรียญ นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาลดลง 

200,000 คน เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา คาดวาเฉล่ียท้ังปจะมีนักทองเท่ียวตางชาติ ประมาณ 5.6 ลานคน อยางไร   

ก็ตามจากรายงานของ Flight Center ผูคาปลีกรายใหญ แจงวาการเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศยังคงมีตอเน่ือง 

ปจจัยหลักมาจากการแขงขันลดราคาตั๋วเครื่องบินในเสนทางยุโรป ท่ีลดลงไปกวา40 % โดยมีราคาต่ํากวา 1,000 

เหรียญ สวนแพคเกจเดินทางไปประเทศไทยมีราคาประมาณ 1,200 เหรียญรวมตั๋วเครื่องบินไปกลับที่พัก 8 คืน   

อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเปนสาเหตุหลัก  และระบุวาปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  

2009 เปนเพียงสวนหน่ึงท่ีทําใหนักทองเที่ยวชะลอการเดินทางทองเที่ยวลงเทาน้ัน 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนา 13 

 

 
รูปแบบแผนพับ 

 

 
 

เกาหลีใต 

-ไมมีขอมูลเก่ียวกับขอหามการเดินทางมากเทาท่ีควร 
-เกาหลีใตมองวาผูติดเช้ือไดรับเช้ือจากนอกประเทศและมีความมั่นใจสูงวาเกาหลีใตเปนแหลงทองเที่ยวท่ีปลอดภัยจาก

โรคไขหวัด H1N1  

-การทองเที่ยวเกาหลีใตไดสรุปมาตรการปองกันและลดการติดเช้ือโรคในรูปของแผนพับ และมีสายฮอตไลนเก่ียวกับ

เรื่องน้ีโดยตรง เพื่อตอบโจทยของนักทองเที่ยวตางประเทศท่ีตองการความเช่ือมั่นในการเดินทางนอกประเทศ 

 

ที่มา: 

http://asiaenglish.visitkorea.or.kr 
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สรุปสาระสําคญัจาก “การสมัมนาเปดมุมมอง ทองเท่ียวไทย ป 2552” 

ระหวางวันที่ 6-7 มิถุนายน 2552  

อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

                                                                                                                  ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ
1
 

 การสัมมนาทางวิชาการดานการทองเท่ียว “เปดมุมมอง ทองเท่ียวไทย” เปนกิจกรรมหน่ึงในงาน

เทศกาลเท่ียวเมืองไทย ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2552 09.30-17.00 น.  หองจูปเตอร  

4-7 อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีองคกรอื่น ๆ รวมสนับสนุน ดังน้ี ศูนยสรางสรรคงาน

ออกแบบ บริษัท วอรนเนอร มิวสิค จํากัด บริษัท เวิรค พอยท เอนเตอรเทนเมนท บริษัท เดย โพเอทส 

จํากัด เว็บไซต พันทิป ดอทคอม และสํานักพิมพ ฟรี ฟอรม  

 การสัมมนาดังกลาวมีวิทยากรซึ่งเปนผูมีช่ือเสียงจากหลากหลายสาขามารวมสัมมนารวม 29 

ทาน และมีผูเขารวมรับฟงการสัมมนา 935 คน จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ

ผูสนใจท่ัวไป โดยการสัมมนาในคร้ังน้ีไดใหความสําคัญเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Economy) ซึ่งหลายประเทศในโลกใชเปนเข็มมุงในการขับเคล่ือนประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงท่ีโลกกําลัง

เผชิญวิกฤตท่ีใหญหลวง แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่ม

โดยใชความคิดสรางสรรค (Creative) และทักษะเฉพาะตัว (Skill)  

สาระสําคัญจากการสัมมนาท้ัง 10 หัวขอ มีดังน้ี  

1. “Creative-economy@Thaitourism Roadmap” โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน 

ในชวง 1 - 2 ปน้ีเศรษฐกิจการทองเที่ยวท้ังในระดับโลก

และระดับประเทศมีแนวโนมหดตัวลง ซึ่งในสถานการณเชนน้ีควร

คํานึงถึงการพัฒนานอกเหนือจากการสงเสริมตลาดเพียงอยาง

เดียว  เพื่อความไดเปรียบทางการแขงขันอยางย่ังยืนซึ่งอาจไม

ตองใชเงินมหาศาลแตใชความใสใจและความเขาใจ  

ประเด็นแรกคือความเขาใจในสินคาและบริการท่ีเสนอขาย 

ประเทศไทยตั้ งอยู ในพื้นท่ีรอนชื้นเขตศูนย สูตรซึ่งมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก มีพื้นฐานดาน

สิ่งแวดลอม ความงามตามธรรมชาติ ต้ังแตภูเขาไปจนถึงทะเล 

                                                 
1
 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 
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ขณะเดียวกันก็มีความโดดเดนดานประเพณีและวัฒนธรรม โดยประเทศไทยควรเสนอสินคาและบริการท่ีเสนอ

ประสบการณและความรูแกนักทองเท่ียว ตลอดจนแรงบันดาลใจท่ีเปรียบเสมือนการเติมแบตเตอร่ีใหกับชีวิต 

นอกจากนั้นยังสามารถเอาชุดความคิดหรือขอมูลท่ีไดจากการทองเท่ียวกลับไปใช จะเห็นไดจากการเติบโต

ของ Volunteer Tourism หรือ การทองเท่ียวแบบอาสาสมัครท่ีไปเพื่อใชพลังงานและพลังสมองเพื่อคนอื่น และ

ไดรับสิ่งตอบแทนคือความภาคภูมิใจนอกเหนือไปจากภาพถายสวย ๆ 

ประเด็นตอมาคือการทําการบานวาลูกคาเปนใคร  ซึ่งหากยอนยุคไปสมัยสงครามเวียดนามจะ

เห็นวานักทองเที่ยวรุนแรก ๆ คือ นักทองเที่ยวอเมริกันและนักทองเที่ยวยุโรปซึ่งเปนนักทองเที่ยวที่มี

วัฒนธรรมในการศึกษาขอมูลกอนเดินทาง  มักเดินทางเพื่อการพักผอนและเรียนรูสิ่งใหม แตปจจุบัน

กลุมนักทองเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ฉะนั้นเราตองเริ่มทําความรูจักลูกคาของเราใหดีจากนั้น

จึงปรับปรุงวิธีการใหบริการใหดีขึ้น และนิยามความสุขที่หลากหลายตามกลุมลูกคาเพื่อใหสินคาและ

บริการของเราสามารถตอบโจทย “ความสุข” ท่ีแตกตางกัน 

 

 2. “Creative Tourism ตอยอด เพิ่มคา หาจุดตาง” โดย คุณอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล และคุณ

ภาณุ อิงคะวัต ดําเนินรายการโดย คุณกิตติรัตน ปติพานิช 

การสรางสรรคหรือการมองหาไอเดียมี 2 ขั้นตอนสําคัญ คือ การนิยามกลุมเปาหมายวาเปนใคร 

มีความตองการอะไร มีแงมุมในการใชชีวิตอยางไร และมองหาคืออะไร อีกขั้นตอนหน่ึง คือ การคนหาวาเรา

มีดีอะไร แตกตางจากคนอ่ืนอยางไร และมีเสนหอะไร  

เ ม่ือพัฒนาความคิดแลว

จะตองมีวิธีวัดไอเดียวาไดผลและมี

เสนหมากนอยเพียงใด  โดยใช

เทคนิคการตัดรายละเอียด จากน้ัน

ยอความใหเหลือแตแกนซึ่งอาจจะ

เปนหน่ึงคํา สองคํา สามคํา หรือ

เปนประโยคสั้นๆ ท่ีทําใหเห็นเน้ือแท

ของไอเดียไดอยางชัดเจน เชน เม่ือ

พูดถึงมหานครนิวยอรค ปารีส และ

กรุงเทพฯ ซึ่งเปนเมืองใหญจะพบวา

นิวยอรค คือ The World’s Truly 

Cosmopolitan City of Trends, 

Fashion, Business, Lifestyle        
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สวนปารีส คือ The Most Romantic City ในขณะท่ีกรุงเทพฯ กลายเปน Cosmopolitan ท่ีมีรากฐานของความ

เปนไทย มีศิลปะวัฒนธรรมไทยและความเปนอยูอยางไทยซุกซอนอยูทุกซอกทุกมุม ซึ่งหลังจากท่ีจับแกนแท

ของไอเดียหรือวัตถุไดก็จะสามารถตอยอดไดอยางถูกทิศทาง  

ประเด็นสําคัญอีกประการเกี่ยวกับการสรางสรรค คือ การสื่อสารเนื้อหาท่ีไดรับการตอยอดให

ตรงกับความตองการของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย รวมถึงการทําความเขาใจรากเหงาของไอเดีย การ

ประเมินไอเดีย จากน้ันยืนหยัดและมุงม่ัน ไมเปล่ียนตามกระแส ซึ่งในที่สุดกลุมลูกคาจะเผยแพรปากตอปาก

โดยท่ีไมตกกระแส ดังท่ี Guru ดานการตลาดเคยกลาวไววา ‘A brand is not what you say it is, but it is what 

they say it is’ 

สําหรับการสงเสริมจากภาครัฐ รัฐบาลควรมีนโยบายท่ีชัดเจน มุงเนนใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ไม

เปล่ียนไป เปล่ียนมา สวนการสรางเมืองสรางสรรค รัฐบาลตองทําในสวนของโครงสรางขนาดใหญ 

ในขณะท่ีปลายทางเปนเร่ืองของเอกชน เน่ืองจากการสรางสรรคเปนเร่ืองท่ีอิงกับฐานความรู 

วัฒนธรรม ไมสามารถจับตองไดงาย นอกจากน้ียังขายความคาดหวังและความพึงพอใจซึ่งตองใชเวลา 

ความมานะ และความอดทน 

3. ทองเที่ยวยุค PO MO (Post Modern Tourism) จาก Faketastic ถึง Mood Consumption 

โดย คุณคํา ผกา และคุณสุพิชา สอนดําริห ดําเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา  

 

ในสมัยกอนผูคนยังทํา

การเกษตร การทํางานและเวลา

วางไมไดแยกออกจากกันอยาง

ชัดเจน นอกจากน้ีคนยังไม ได

เดินทางเพื่อความบันเทิงเริงรมย

หรือพักผอนหยอนใจ แตเปนการ

เดินทางในลักษณะเพ่ือแสวงบุญ 

เชน การเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิ

สาขบูชาเพื่อเปนพุทธบูชา 

สํ า ห รั บ ยุ ค ส มั ย ใ ห ม 

(Modern) เราสามารถแบงนัก

เดินทางออกเปน 3 ประเภท คือ 

“Explorer” ซึ่งหมายถึง นัก

เดินทางแบบโคลัมบัสท่ีลองเรือไป

เพื่อแสวงหาดินแดนใหม แสวงหาทรัพยากรใหม แสวงหาโอกาสใหมในชีวิต แสวงหาความมั่งค่ัง ท่ีบาน

เกิดของตัวเองไมมี “Traveler” หรือ “นักเดินทาง” หมายถึง ผูท่ีพรอมจะผจญภัยและเผชิญกับสิ่งท่ีไม 
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คาดฝน โดยการเดินทางของ “Traveler” จะไมพึ่งพิงคูมือการเดินทาง และ “Tourist” ท่ีทองเที่ยวโดยตาม

ขอมูลในหนังสือหรือนิตยสารในขณะเดียวกันก็ตองการผจญภัยเชน น่ังรถสามลอ แตอยากมีพื้นท่ีอบอุน 

สะดวกสบาย ปลอดภัย มีอาหารท่ีคุนเคย และนอนในโรงแรมหรู  

การทองเที่ยวในยุค Post Modern คือ นักทองเที่ยวท่ี

เขาใจวาตัวเองเปน Traveler และอยากแสวงบุญดวยการ

เดินทางท่ีจะเปนเคร่ืองมือนําไปสูคําตอบเชิงจิตวิญญาณ 

จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการเดินทางมาเขียนหนังสือท่ีอาจ

เรียกไดวาเปนหนังสือของนักเดินทางท่ีเปนมากกวาการ

เดินทาง  และมีปรัชญาชีวิต เปนรางวัลการเดินทาง 

นอกจากนี้ยังมีนักเดินทางท่ีเดินทางผานการอาน เชน อาน

หนังสือ อานสารคดี แลวมีความสุขโดยท่ีไมตองลงมือ

ทองเท่ียวดวยตัวเอง 

การทองเท่ียวอีกประเภทหน่ึงท่ีเกิดขึ้น ไดแก การท่ี

ผูคนเดินทางทองเท่ียวเพื่อคนหาแรงบันดาลใจ(Inspiration) ใหม ๆ ใหกับชีวิต ดังจะเห็นไดจากการท่ีกลุม

ผูหญิงวัยทํางานตอนตนจะใชคําวา “อารมณเหวี่ยง” หรือ อาการเบ่ือหนายชีวิตประจําวัน ซึ่งเม่ือเกิด 

“อารมณเหวี่ยง” ก็จะตองออกเดินทาง โดยการเดินทางท่ีเกิดขึ้นก็มีหลากหลาย เชน การเสพ Lifestyle ท่ี

หรูหราและสะดวกสบายในระดับหาดาว สาวออฟฟศท่ีเก็บเงินโดยไมชอปปงท้ังปเพื่อไปเท่ียวตางประเทศ 

การเดินทางไปชอปปงกับ “ตัวแม” (บรรณาธิการนิตยสารแฟช่ันชื่อดัง Stylist หรือ Top Designer) ท่ี

กําลังเปนท่ีนิยมมากท่ีฮองกงหรือปารีส เน่ืองจากเปนการบงบอกถึงสไตลและความทันสมัย 

4. โบกรถ เที่ยวไทย ในหนึ่งเดือน Around Thailand in a month by a day โดย คุณทรงกลด 

บางยี่ขัน คุณสราวุธ เฮงสวัสดิ์ (น้ิวกลม) คุณปวีวรรณ จิรวิสิฐกุล และคุณกณิศา ชัยพรแกว 

ดําเนินรายการโดย คุณทรงศีล  ทิวสมบุญ  

 การเดินทาง “โบกรถ เท่ียวไทย ในหน่ึงเดือน” เร่ิมตั้งแต

ใตสุดของประเทศไทยท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา จนถึงเหนือสุด

ท่ีอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยมี Theme ของการเดินทาง 

คือ “การเดินทางในบานของเรา” เพื่อทําความรูจักกับบานซึ่ง

เปนสถานที่ท่ีอยูใกลตัวท่ีสุดซึ่งจะทําใหเห็นเมืองไทยหลากหลาย

กวาเดิม จากเดิมท่ีคิดกันวากรุงเทพฯ คือ เมืองไทย เปน

ศูนยกลางอํานาจ ศูนยกลางความเจริญ และศูนยกลางทุก

อยาง แตจริง ๆ แลวเมืองไทยมีขนาดใหญมาก และคน

กรุงเทพฯ ก็ไมใชคนไทยท้ังหมด ถาเปรียบประเทศไทยเปนบาน 

การท่ีเราอยูแตในกรุงเทพฯ ก็เหมือนอยูแตในหองทํางาน  
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ความจริงบานมีหองนอน หองรับแขก และสวน ท้ังน้ี ความรูสึกอิสระเม่ืออยูหลังรถท่ีโบกทุกวัน และ

ความรูสึกยามลมที่ปะทะหนาแลวเห็นทิวทัศนท่ีตางออกไปเปรียบเสมือนการเดินเลนรอบ ๆ บาน แลว

พบวาบานหลังน้ีสวยและใหญมาก นอกจากนี้ คนในบานก็ยังนารักอกีดวย 

 ในขณะที่กรุงเทพฯ เต็มไปดวยการหลอกลวงและความหวาดระแวง เม่ือออกเดินทางทองเที่ยวท่ัว

ประเทศไทยกลับพบวานํ้าใจเปนสิ่งท่ีหางายและงายกวาท่ีคาดไว ทําใหทราบวาการเดินทางในเมืองไทยเพียง

เตรียมความออนนอมและมิตรภาพไปก็จะไดมิตรภาพกลับมา การเดินทางทองเที่ยวโดยเอาทิฐิไปนอย ๆ 

เอานํ้าใจไปมาก ๆ ตลอดจนการสรางโอกาสโดยหาเง่ือนไขดี ๆ ใหกับตัวเองจะทําใหเราไดเรียนรูส่ิง   

ตาง ๆ มากขึ้น เชน เร่ืองวิถีชีวิตของคนเมืองท่ีแขงกันหาเงินเพื่อหาความสุข ในขณะท่ีชาวบานใน

ตางจังหวัดมีชีวิตเรียบงายแบบพออยูพอกิน  

 นอกจากน้ี การโบกรถทําใหไดเจอส่ิงตาง ๆ ในแบบท่ีนักเดินทางไมไดเตรียมตัวมากอน โดยเฉพาะ

เร่ืองบังเอิญซึ่งเปนความบังเอิญท่ีไมเหมือนกัน ฉะน้ันการโบกรถจะทําใหนักเดินทางสนุกแบบท่ีไมไดเตรียม

ตัว  

5. Value for Money: Yes, but no ถูก และ ดี ไมมีในโลก ! โดย คุณเร แมคโดแนลด และคุณ

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ ดําเนินรายการโดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล  

 

‘Value for Money’ อาจตีความได

หลายอยาง เ น่ืองจากตางคนก็มีวิ ธี คิด

เกี่ยวกับ Value หรือมูลคา หรือคุณคา 

แตกตางกัน ตัวอยางท่ีดีท่ีสะทอนใหเห็น 

‘Value for Money’ คือ รีสอรทแหงหน่ึงในเกาะ

ลันตาท่ีไดรับเลือกเปนรีสอรทท่ีดีท่ีสุดอันดับ 

2 ในเอเชียภายในระยะเวลาไมถึงป และมีแขก

พักเต็มโดยท่ีไมเคยทําการประชาสัมพันธเลย 

โดยเฉพาะในชวง Low Season ท่ีรีสอรทสวน

ใหญในเกาะลันตาปดเพราะไมมีลูกคา แตรี

สอรทแหงน้ีมีนักทองเท่ียวจองประมาณ

คร่ึงหน่ึงซึ่งเปนปรากฏการณท่ีสวนทางกัน 

เม่ือพิจารณาจะพบวารีสอรทแหงน้ีใชนโยบายดูแลลูกคาท่ีเปนคนแปลกหนาเหมือนเปนเพื่อนหรือญาติ   ทํา

ใหลูกคารูสึกวาเจาของโรงแรมคือญาติคนหน่ึง และมีการโพสตในอินเตอรเน็ตวาการพักท่ีรีสอรทดังกลาว

คุมคาเงิน โดยแขกท่ีเขาพักจะไดรับบริการอินเตอรเน็ต เรือคายัค และการเดินทางภายในเกาะฟรี ซึ่งเปนมูล

คาท่ีทางโรงแรมบวกใหกับลูกคา หรือการเดินทางทองเท่ียวในประเทศฝร่ังเศสแลวทําใหนักทองเที่ยว

รูสึกคุมคา เพราะแตละพื้นท่ีของฝร่ังเศสโดยเฉพาะในชนบทจะมีอัตลักษณหรือเอกลักษณท่ีชัดเจน 
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ลักษณะของสิ่งกอสรางมีความแตกตางกันในแตละเมือง ในขณะท่ีในเมืองไทยจะพบบานท่ีเปนลักษณะ

ตึกแถวและทาวนเฮาสเหมือนกันไปหมด 

อยางไรก็ตาม สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามไมไดเปนเพียงปจจัยเดียวท่ีทําใหนักทองเท่ียวประทับใจ 

ความนารักของคนในทองถ่ินเปนปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําใหนักทองเท่ียวอยากเดินทางกลับมา

ทองเท่ียวอีก ซึ่งบางคร้ังอาจเปนการพาเพื่อนหรือครอบครัวไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวประทับใจ 

เชนเดียวกันกับความไมประทับใจอันเกิดมาจากความไมนารักของคนในทองถ่ิน ก็จะทําใหเกิดการบอกตอ

วาไมควรไปเมืองน้ีเพราะคนไมนารักแมวาสถานท่ีทองเท่ียวจะสวยงามมาก  

นอกจากนี้ การสรางเร่ืองราวเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณชัดเจนในแตละชุมชนก็เปนสิ่ง

สําคัญในแงของคุณคา เชน การท่ีเมืองเล็ก ๆ ในญ่ีปุนวาดรูปบนฝาทอระบายนํ้า และมีประวัติของฝาทอ

ระบายน้ํา หากการทองเที่ยวของไทยมีการนําเสนอเร่ืองราวของสถานท่ีทองเท่ียวผานสื่อตาง ๆ ก็จะสราง

คุณคาหรือความหมายสําหรับนักทองเที่ยว  

6. Gender Tourism : Human Right Human Left ทองเที่ยวหลากหลาย ผูหญิงเล้ียวซาย 

ผูชายเล้ียวขวา โดย คุณโตมร ศุขปรีชา ดําเนินรายการโดย ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก  

 

Sex เปนเร่ืองทางชีวภาพ ในขณะท่ี Gender คือ 

ความเปนเพศท่ีถูกสรางขึ้น บางคร้ังใชคําวาเพศสภาพ 

สภาพทางเพศ เพศสภาวะ เดิม Gender มีแตผูชายกับ

ผูหญิง เพราะ Sex ท่ีเห็นมีเพียงอวัยวะสองแบบ ตอมามี

เกย เลสเบ้ียน มนุษยก็พยายามสราง Stereotype หรือ 

“ความเปนแบบ” ขึ้นมา แลวบอกวาเกยเปนแบบน้ี เล

สเบี้ยนเปนแบบน้ี นับวาเปนประเด็นของ Gender อีก

ประเด็นหน่ึงท่ีขยายจากเดิมท่ีมีแคผูชายและผูหญิง สวน

เพศวิถี หรือ Sexuality เปนเร่ืองรสนิยมทางเพศ การ

แสดงออกทางเพศ ความพึงใจในการมีเพศสัมพันธ  

ในสวนของการทองเท่ียวจะเห็นวาในปจจุบันมี 

Lady Golf หรือผูหญิงญ่ีปุนท่ีมาเท่ียว Beach Boy ซึ่ง

กลายเปนปรากฏการณทางสังคม เน่ืองจากวิธีคิดแบบทวิลักษณท่ีกําเนิดจากเร่ืองเพศ คือ ซายและขวา 

หญิงและชาย จากน้ันก็เอาคุณสมบัติ “ความเปน” เชน ผูชายควรจะเจาชู ผูหญิงควรรักนวลสงวนตัว ใส

ไวท้ังสองดาน  แตพอมีอะไรท่ีกลับดานกัน เชน ผูหญิงหันมาเลนกอลฟ ผูหญิงหันมายกน้ําหนัก ก็จะเปน

ปรากฏการณใหมท่ีใหความรูสึกตางไปจากเดิม  

ในปจจุบัน ผูคนมีวิถีชีวิตท่ีตางออกไปรวมท้ังเร่ือง Gender ดวย เชน ในอังกฤษ มี LAT (Living Apart 

Together) หรือ คนท่ีแตงงานแลวไมอยูดวยกัน ไมทํางานในบริษัทใหญ ทํางานเปน Freelance มากขึ้น ซึ่งมี
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อิทธิพลตอรูปแบบของการทองเที่ยว เชน นักทองเท่ียวกลุมน้ีสามารถเลือกไปเท่ียวในชวงท่ีไมใช High 

Season เพราะทํางานอิสระ เลือกทัวรท่ีไมมีนักทองเท่ียวกลุมครอบครัวซึ่งอาจสรางความรําคาญ และการท่ี

โรงแรมในอังกฤษเพิ่มหองเด่ียวมากขึ้น เน่ืองจากนักทองเที่ยวท่ีช่ืนชอบความเปนสวนตัวมีจํานวนเพิ่มมาก

ขึ้น 

เม่ือพูดถึงเร่ือง Gender จะพบวาในปจจุบัน Gender มีความหลากหลาย โดยไมไดมีแตเพียงหญิงและ

ชาย หรือไมใชหญิง ชาย เกย เลสเบี้ยน แตวามีเกยท่ีไมเหมือนเกย มีผูชายท่ีไมเหมือนผูชาย จนแทบจะพูด

ไดวาแตละคนเปนเพศท่ีไมเหมือนกัน  

 7. Music Tourism : Soundscape of Thai Music เท่ียวทอง รองเพลง บรรเลง ดนตรี โดย 

คุณเพชร มาร และคุณไกวัล กุลวัฒโนทัย ดําเนินรายการโดย คุณวิโรจน ควันธรรม 

 

ปจจุบันเราวุนวายกับปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากเกินไป จนลืมใสใจเร่ืองศิลปะ 

ความรูสึก ความสวยงาม และความคิดสรางสรรค  ซึ่งหากตัดศิลปะแลวสนใจแตเศรษฐกิจเพียงอยาง

เดียว ตัวเลข GDP ของประเทศไทยอาจจะสูงขึ้น แตจะไมสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได เพราะประเทศท่ี

ยิ่งใหญทางเศรษฐกิจมักเปนประเทศที่ยิ่งใหญทางวัฒนธรรม 

แนวโนมของดนตรีไทยในปจจุบันเปนดนตรีประยุกต 

โดยมีกลุมคนเพียง 2-3 กลุมท่ีทําอยู เชน Boy Thai ฟองน้ํา 

แตอยูในระดับท่ียังไมเปนผูนําอยางแทจริง ลักษณะของดนตรี

เปนการ recycle เชน นําระนาดมาผสมกับละติน แจซ ร็อค ยัง

ไมไดทําใหเกิดผลงานระดับกาวหนา อยางไรก็ตาม ทุกคร้ังท่ี

ดนตรีไทยจะกาวไปขางหนาจะตองเกิดแรงตอตานเนื่องจากหู

ของผูฟงจะเจอกับของใหมท่ีไมเคยเจอมากอน ท้ังน้ี ศิลปนไม

ควรจะยอมแพและควรยืนหยัดเพื่อดนตรีของตัวเอง  

อยางไรก็ดี การนําเสนอวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว

อาจทําใหไมสามารถดึงดูดความสนใจของผูชม จึงควร

นําเสนอวัฒนธรรมและบันเทิงเขาดวยกันในสัดสวนท่ีพอเหมาะ

เพื่อสรางความสนใจใหกับผูบริโภค ตลอดจนสรางการซึมซับ

ทางวัฒนธรรม 

ตัวอยางสําคัญของการใชดนตรีในอุตสาหกรรมทองเท่ียว คือ การแสดงแสงเสียง (Light and 

Sound)ซึ่งการแสดงดังกลาวเริ่มไมมีการนําเสนอสิ่งแปลกใหม โดยผูจัดควรหาไอเดียอื่นมาเสริม เชน 

การแสดงดนตรีสด หรือหาวิธีการในการสื่อสารเรื่องราวในมุมมองใหม เชนเดียวกันกับการแสดง    
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“แมนากเดอะมิวสิคัล” ท่ีนําเสนอมุมมองใหมตอเร่ือง “แมนาก” ในมิติท่ีแตกตางจากละครเรื่อง “แมนาก

พระโขนง” ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน และภาพยนตรเร่ือง “นางนาก” ซึ่งนําแสดงโดยทราย เจริญปุระ 

ดานกระแสวัฒนธรรมของเกาหลีท่ีมาแรงท้ังดนตรีและละครนับวาเปน Hidden Agenda โดยผูชม

ท่ีเสพสื่อเกาหลีจะเห็นสถานท่ีทองเที่ยวหรือศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนฉากหลังของศิลปนซึ่งมีอิทธิพลทําให

เกิดความอยากทองเท่ียวในประเทศเกาหลี 

 8. Slow Travel ทองเที่ยวเนิบชา เร็วไมวา แตชาใหเปน โดย คุณสุมิตรา มัทธุรนนท และ

คุณปราย  พันแสง ดําเนินรายการโดย คุณสรเทพ โรจนพจนารัช 

 

โลกาภิวัฒนทําใหสังคมอยูในภาวะเรงรีบ ปจจุบันคนเมืองเริ่มโหยหาความร่ืนรมยและความสงบ 

จึงเกิดแนวคิด Slow Movement ซึ่งมีท่ีมาจากการท่ีรานแมคโดนัลดไปเปดใหบริการในยานบันไดสเปนซึ่ง

เปนยานเกาแกของโรม ทําใหชาวเมืองตอตานและเกิดเปนกระแส Slow Food หรือการไมบริโภค Fast Food 

แตจะเลือกรับประทานอาหารปรุงใหมท่ีใชวัตถุดิบในทองถ่ินและพืชผักออแกนิกส การที่ Fast Food 

กลายเปนประเด็นท่ีถูกตอตานจากชุมชน เน่ืองจาก Fast Food เปนสัญลักษณของทุนนิยม และสงผลให

คนในชุมชนรูสึกวาถูกคุกคามจนทําใหอาจสูญเสียความเปนชุมชนด้ังเดิมไป  

นอกจาก น้ี  ยัง มีแนวคิด 

Slow Shopping ซึ่งหมายถึง การลด

การ Shopping การเลือกซื้อเฉพาะ

สิ่งท่ีควรซื้อ หรือใชของเกาซ้ํา ซึ่ง

เช่ือมโยงกับกระแส Slow Design และ 

Green Design ส ว น แนว คิด  Slow 

Living คือ การลดความเปนวัตถุ 

หรือการแตงเติมท่ีมากจนเกินไป 

เปนภาพรวมของชุมชนท่ีตองการ

ลด ละ หรือชะลออะไรบางอยางใน

ชีวิต รวมท้ังใชวิจารณญาณมากขึ้นในการกิน ด่ืม อยูอาศัย และการสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน  

Slow Travel คือ การเคล่ือนยายจากชุมชนหน่ึงไปยังอีกชุมชนหน่ึง โดยเปนสวนหนึ่งของการใช

ชีวิตแบบ Slow Movement และเปนการเดินทางทองเท่ียวแบบพินิจพิเคราะหสถานท่ีท่ีเดินทางผานไมใช

เฉพาะจุดหมายปลายทาง 

การพัฒนาการทองเท่ียวแบบ Slow Travel ควรเร่ิมจากการท่ีภาครัฐกําหนดพื้นท่ี จากน้ันก็

ลงทะเบียน ในเครือขาย Slow Planet หรือ Slow City ซึ่งจะตองมีการควบคุม มีกฎเกณฑจํากัดเพื่อรักษา

เอกลักษณของตนเองไว ตัวอยางของเมืองท่ีควรเปน Slow City ไดแก ปาย และนาน นอกจากน้ี       
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เมืองใหญท่ีไมอยูในขายท่ีจะลงทะเบียนเปน Slow City ไดอาจนํากฎเกณฑ หรือหลักการของ Slow City มา

ใช เชน ในชวงหน่ึงของปชาวปารีสจะเอาจักรยานมาแชรกัน โดยทุกคนท่ีเดินทางไปทองเท่ียวในปารีสชวง

น้ันสามารถใชจักรยานฟรี หรือเปดพิพิธภัณฑตอนกลางคืนโดยไมเก็บคาเขาชม ซึ่งนับเปนกิจกรรมท่ีนํา

หลักการของความเปน Slow City มาใช โดยท่ีไมตองขึ้นทะเบียนวาเปน Slow City สําหรับประเทศไทยมี

ชุมชนเล็ก ๆ หรือชุมชนเกา ๆ ท่ีลักษณะเปน Slow City ในกรุงเทพ ฯ เชน ชุมชนบางลําพู ภูเขาทอง  

สันติชัยปราการ  

 9. Thumb Generation Tourism ดูหนัง ฟงเพลง ออนเอ็ม เขียนบล็อก ทองเที่ยวเขาโคง 

พันธุหัวแมโปงมาแลว โดย คุณนาธาน โอมาน และคุณบรรณ บริบูรณ (อิ๊ก) ดําเนินรายการโดย 

คุณดนัยภัทร พิบูลสงคราม  (ดีเจ เลิฟ) 

 

Thumb Generation หรือ คนรุนหัวแมโปงเปนเด็กยุคใหมท่ีใช

เวลาอยูหนาจอคอมพิวเตอร ใชเวลาสวนใหญกับการเลนอินเตอรเน็ต

และการแชท  การสงเสริมตลาดทองเท่ียวสําหรับเด็กกลุมน้ีตองหา

ชองทาง(Channel) ใหถูกตอง เชน ในปจจุบันมีความนิยมในการโพสต

ขอมูลทางการทองเท่ียวไวในบล็อก (Blog) การใหคําแนะนําเก่ียวกับ

เกร็ดทางการทองเที่ยวใน Community ซึ่งเปนการแนะนําสถานท่ี

ทองเท่ียวแบบลึกซึ้งมีรายละเอียดมากกวาหนังสือนําเท่ียว (Guidebook) 

ท่ัวไป นอกจากการหาขอมูลจาก Blog ทางการทองเที่ยว และ 

Online Community แลว การสืบคนขอมูลผานทาง Search 

Engine ก็เปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีไดรับความนิยม โดยสามารถ

สืบคนไดท้ังขอมูล ภาพ และขาวท่ีเกี่ยวของ 

การสงเสริมตลาดกลุมนักทองเที่ยววัยรุนอีกวิธีหน่ึง 

คือ การใช Celebrity Marketing เน่ืองจากกลุมเด็กวัยรุนมักจะ

มีดารา นักรอง ดีเจ เปนไอดอล (Idol) ตลอดจนการจัด

กิจกรรมใหม ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุมนักทองเท่ียว

วัยรุน เชน การบริการเกมสเก่ียวกับการทองเท่ียวในเว็ปไซต 

หรือการสราง Theme ทางการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย  
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10. Dark & Movie Tourism, Dark Side of Human in Film: Slumdog in Bangkok Dangerous 

โดย คุณนนทรีย นิมิบุตร และคุณยงยุทธ ทองกองทุน ดําเนินรายการโดย คุณนันทขวาง สิรสุนทร 
 

ภาพยนตรเปนเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมช้ินหน่ึงท่ีมักมีโฆษณาสินคาแอบแฝงอยู เชน การท่ี E.T. 

รับประทาน M&M เจมส บอนด ใช Sony และ Uma Thurman ในภาพยนตรเร่ือง Kill Bill ใสรองเทา               

โอนิซูกะไทเกอร (Onisuka Tiger)  

ภาพยนตรเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหคนดูอยากจะไปเท่ียวสถานท่ีแหงน้ัน 

เชน สาวไทยท่ีดูซีรียเกาหลีแลวอยากไปทองเที่ยวในประเทศเกาหลี ภาพยนตร

เร่ือง “15 คํ่า เดือน 11”  ท่ีทําใหมีนักทองเท่ียวท่ีไปรอชมบ้ังไฟพญานาคริมแมนํ้า

โขงเพิ่มขึ้นรอยละ 30 ภาพยนตรเร่ือง “Davinci Code” ทําใหมีการจัดเปน Walk 

Trip ยอดนิยมในปารีสพรอมไกดท่ีคอยอธิบายถึงความเก่ียวพันของเน้ือเร่ืองกับ

สถานท่ีจริง ภาพยนตรเร่ือง “Romeo and Juliet” ท่ีสงผลใหมีคนตอแถวขึ้นไปบน

ระเบียงรักท่ีเวโรนาดวยราคา 10 ปอนด ภาพยนตรเร่ือง “Angels & Demons” ทํา

ใหมีนักทองเท่ียวไปยืนถายรูปกับพื้นท่ีอีวาน แมคเกรเกอร (Ewan McGregor) ขับเฮลิคอปเตอรในฉากที่

วาติกัน และภาพยนตรออสการเร่ือง “Slumdog Millionaire” ทําใหมีการจัดทัวรเพื่อไปดูชุมชนสลัมของ

อินเดีย  

 อยางไรก็ตาม สถานท่ีเปนเพียงแค Background สวนเรื่องราวและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในภาพยนตร

เปนสิ่งจําเปนมากกวาในการสื่อสารกับผูชม ตัวอยางเชน เร่ืองราวในเร่ือง “The Sound of Music” ทําใหผูชม

จําไดวาเร่ืองราวและการรองเพลงเกิดขึ้นท่ีออสเตรียไมใชสวนอื่นของยุโรปท่ีมีทิวทัศนคลายคลึงกัน หรือใน

ภาพยนตรเร่ือง “แมนาก” ฉากวัดมหาบุศยเพียงวัดเดียวถายจาก 5 วัดแลวเอามารวมกัน ซึ่งเม่ือผาน

การตัดตอแลวเหมือนเปนวัดเดียว  

ภาพยนตรเปนโฆษณาประเทศช้ินหน่ึงท่ีสรางโดยใชวิธีคิดและวัฒนธรรมของแตละประเทศ ซึ่ง

สะทอนระบบวิธีคิด และชีวิตความเปนอยูท่ีเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา เชน วิธีคิดดานการเมืองแบบไทยท่ี

มีเสื้อแดง-เสื้อเหลืองซึ่งอาจเปนมุมมองใหมของการถายทอดดานมืดของสังคมไทยในภาพยนตรใน

อนาคต ท้ังน้ี ภาครัฐควรสนับสนุนใหเกิดภาพยนตรแหงชาติท่ีถายทอดเร่ืองราววัฒนธรรมที่สวยงาม

และนาประทับใจของไทย 

 
***************************************************** 
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การประชุมสัมมนาคร้ังน้ี เปนการจัดประชุมคร้ังที่ 2 มีผูเขารวมการประชุมสัมมนา

ประกอบดวย นักวิชาการดานการทองเที่ยว นักวิจัย อาจารยจากสถาบันการศึกษาดานการ

ทองเที่ยว บริษัททัวร บุคคลในวงการโทรทัศน/ภาพยนตร และสถาบันการทองเที่ยว จากประเทศ

ตาง ๆ อาทิ เชน เกาหลีใต ออสเตรีย เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนดสหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และญ่ีปุน จํานวนประมาณ 80  คน รอยละ 70 มาจากภูมิภาค

อาเซียน และรอยละ 30 มาจากอเมริกาและโอเชียเนีย เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความเก่ียวเนื่องและความสัมพันธระหวางภาพยนตรและการทองเที่ยว ผลกระทบของรายการ

โทรทัศนและภาพยนตรที่มีตอการทองเที่ยว โดยแบงการประชุมสัมมนาเปน 2 สวน ดังน้ี 

1. การสัมมนา โดยบุคคลใน

วงการภาพยนตรและการทองเที่ยว 

จํ านวน  4 – 5 คน  เปน ผูบรรยาย

สัมมนาในแตละชวง ซึ่งจะมีผูดําเนิน

รายการเชื่อมเนื้อหาระหวางผูบรรยาย 

และใหผูเขารวมประชุมซักถามและแสดง

ความคิดเห็นในตอนทายของการสัมมนา 

 2. การนําเสนอกรณีศึกษา 

ของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา 

โดย หัวข อ ในการ นํา เสนอ เ ก่ียว กับ

ภาพยนตรและการทองเที่ยว ซึ่งการ

นําเสนอกรณีศึกษาผูจัดประชุมไดจัดไว 2 หอง เพื่อใหผูเขารวมประชุมเลือกรับฟงและแสดงความ

คิดเห็นในหัวขอที่สนใจ โดยในตอนทายจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหวางผูนําเสนอกรณีศึกษาและผูเขารวมการประชุม  

 

  

                                                 
1
 พนักงานประชาสัมพันธ 6 งานแผนประชาสัมพันธตางประเทศ กองประชาสัมพันธตางประเทศ 

2
 พนักงานวางแผน 6 งานวิเคราะหตลาดในประเทศ กองกลยุทธการตลาด 
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สรุปสาระสําคัญ 

1. การสัมมนา 

ทุกฝายในที่ประชุม มีความเห็นวา รายการโทรทัศน ละคร และภาพยนตร สงผลกระทบตอ

การทองเที่ยว ซึ่งผลกระทบน้ันๆ มีทั้งใหผลในแงบวกและแงลบ 

  

   Movie   >  Tourism  >  Feed back + - 

 

ตัวอยาง ในแงบวก เชน กระแสนิยมเกาหลี (The Korean Wave Hallyu) ละครโทรทัศนและ

ภาพยนตรเกาหลี สงผลกระทบตอการ

ท อ ง เที่ ย ว ในแง บวก  ทํ า ให จํ านวน

นักทองเที่ยวโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว

ในภูมิภาคอาเซียนและยุโรป เดินทางมา

ทองเที่ยวในประเทศเกาหลีใตมากข้ึน

อยางเห็นไดชัด โดยการทองเที่ยวเกาหลี

ไ ด จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร เ ผ ย แ พ ร ใ ห แ ก

นักทองเที่ยว เพื่อเดินทางทองเที่ยว ณ 

สถานที่ที่ เคยเปนสถานที่ถายทําละคร

โทรทัศนและภาพยนตรเกาหลีเร่ืองน้ัน ๆ 

(การทองเที่ยวตามรอยภาพยนตร ) 

www.visitkorea.or.kr  ซึ่งละครโทรทัศนเร่ือง แดจังกึม เปนตัวอยางของความสําเร็จในดานน้ี คือ มี

จํานวนนักทองเที่ยวเดินทางตามรอยภาพยนตรเร่ืองน้ีเปนอยางมาก และอาหารของเกาหลีก็เปนที่

นิยมมากข้ึน 
 

ภาพยนตรเร่ือง The Sound of Music ภาพยนตรจากฮอลลีวูด 

สหรัฐอเมริกา เปนภาพยนตรอีกเร่ืองหน่ึงที่ประสบความสําเร็จใน

แงบวก แมวาภาพยนตรเร่ืองน้ีจะเคยฉายในโรงภาพยนตรมานาน

มากแลว แตก็ยังมีคนจํานวนมากกลาวถึง ความสําเร็จของ

ภาพยนตรและสถานที่ถายทําของภาพยนตรเร่ืองน้ี ทําใหประเทศ

ออสเตรียซึ่งเปน Filming Location มีช่ือเสียงมากยิ่งข้ึนกับทิวทัศน

ที่งดงามที่เผยแพรผานจอภาพยนตร ทําใหนักทองเที่ยวนิยม

เดินทางทองเที่ยวประเทศออสเตรียจนถึงทุกวันน้ี และออสเตรีย

กลายเปนประเทศที่นักทองเที่ยวใฝฝนที่จะตองไปชมความ  ความ

สวยงามของทิวทัศนคร้ังหน่ึงในชีวิต  
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รวมถึงภาพยนตรเร่ือง Lord of the Rings ประสบ

ความสําเร็จในรูปแบบเดียวกับภาพยนตรเร่ือง 

The Sound of Music และละครแดจังกึม ทําให

ประเทศนิวซีแลนดกลายเปนแหลงทองเที่ยวตาม

รอยภาพยนตรอีกแหงหน่ึง  รวมถึงประสบ

ความสําเร็จในดานการ Promote ภาพยนตร 

 

  

ขอสังเกต คือ บทกลอน เกมส เพลง 

ประวัติศาสตร ภาพยนตร ละคร และการทองเที่ยว ของแตละประเทศ จะมีผลกระทบเกี่ยวเน่ือง

สัมพันธซึ่งกันและกัน และผลสําเร็จของภาพยนตรจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความหนาแนนของ

นักทองเที่ยว และความเปนสวนตัว อีกดวย 

 
สรุป ละครโทรทัศนและภาพยนตรสามารถสงผลกระทบตอการทองเที่ยวไดโดยทางตรงและ

ทางออม 

 

Movie quickly people learn. 

Movie to people get on tour. 
Filming location to the high and market 

Powerful movie to promote tourism 
 

ดังน้ันการสงเสริมภาพยนตรไทยใหเปนที่รูจักและนิยมในตลาดตางประเทศ จึงเปนสิ่งสําคัญ

ที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรเล็งเห็นความสําคัญ และสงเสริมใหภาพยนตรตางประเทศตัดสินใจ

เลือกประเทศไทยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรให

มากข้ึน (Filming Location) เพราะประเทศไทยจะ

ได รับโอกาสในการประชาสัมพันธและโฆษณา

ประเทศไปทั่วโลกผานแผนฟลมภาพยนตร ซึ่ง

ประเทศไทยมีความพรอมและมีขอไดเปรียบประเทศ

อื่น ๆ คือ มีความหลากหลายของสถานที่ถายทําที่

สูง มีเอกลักษณและเสนหของ  ความเปนไทยที่โดด
เดน ซึ่งข้ึนอยูกับการเลือกใชและนําเสนอ ไดแก  

- ส ถ า น ที่ ถ า ย ทํ า  > ค ว า ม ทั น ส มั ย 

วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และ

วิถีชีวิต (Way of life) 

    - ช็อปปง  

    - อาหารไทย เปนตน 

การถายทําในประเทศไทย ในเร่ือง เพชฌฆาตปนทอง

(The man with the Golden Gun) 
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แตภาพยนตรจะสงผลกระทบในทางบวก ทางลบ และ/หรือ ไมสงผลกระทบตอการทองเที่ยว 

ข้ึนอยูกับความมีช่ือเสียง การไดรับความนิยม ดารานักแสดง ภาพลักษณ และความโดดเดนของ

สถานที่ถายทํา ทั้งน้ีการสงเสริมภาพยนตรจะเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจไดอีกทางหน่ึงดวย 

 การจัดประชุมสัมมนาคร้ังน้ีจัดข้ึน ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง ซึ่งถือวาเปน Leader of Asian 

ของวงการภาพยนตร แตปจจุบันน้ีผูนําวงการภาพยนตรของภูมิภาคเอเชียไดเปลี่ยนจากฮองกง เปน

ประเทศเกาหลีใตและอินเดียแลว 
 

Hong Kong  > Korea  &    India 

   

2. การนําเสนอกรณีศึกษา  
โดยกรณีศึกษาที่นาสนใจและเก่ียวของกับการทองเที่ยว ดังน้ี 

2.1 The Role and Relationships of the Korean Wave in Chinese Tourism To South 

Korea: From a Geographical Perspective 

   กระแสเกาหลีเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว และดูเหมือนวาไมใชเปนแฟช่ันเพียงช่ัวคราว แตเปน

กระแสที่ยั่งยืน ซึ่งมีอิทธิพลตอ Inbound tourism ในเกาหลีทั้งทางตรงและทางออม มีการซึมซับ

วัฒนธรรมเกาหลี ทั้งรูปแบบของละคร ดนตรี และภาพยนตร เกิดแฟช่ันเกาหลี การแตงกาย 

แตงหนา ทําผม รวมทั้งการบริโภคสินคาเกาหลี 

 นักทองเที่ยวจีนที่เดินทางออกไปทองเที่ยว

เกาหลี  มีการ เติบ โตอย างรวดเ ร็วตั้ งแตปลาย

คริสตศักราช 1990  จากลักษณะดานภูมิศาสตรทํา

ใหกระแสเกาหลีมีบทบาทตอการทองเที่ยวจีนมากข้ึน   

องคการทองเที่ยวเกาหลีไดทําการสํารวจสิ่งที่

มีอิทธิพลตอการดําเนินการตลาดทองเที่ยว ไดผล

สรุปวา เกาหลีควรเนน การทําศัลยกรรมพลาสติก 

การดูแลผิวพรรณ  และเพิ่มคุณคาของสินคา  แฟช่ัน 

เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขา

มา นอกจากนี้ ควรเนนการทําตลาดเฉพาะกลุม เชน 

กลุมแตงงาน ซึ่งมีการเติบโตในกลุมชาวจีนมาก 

รัฐบาลเกาหลีได ใชกลยุทธการทําตลาดท่ี

เรียกวา  “HanStyle” หมายถึงการใชวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของเกาหลีใหเปนสัญลักษณของเกาหลี ซึ่งประกอบดวยสิ่งสําคัญ 6 ประการคือ     

- ภาษาเกาหลี 

- อาหารเกาหลี 

- การแตงกาย/แฟช่ันเกาหลี 

   - รูปแบบบานสไตลเกาหลี 
             - อักษรเกาหลี 

             - ดนตรีเกาหลี 
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ปรากฏการณของกระแสเกาหลี สงผลตอการทองเที่ยวของเกาหลีเปนอยางมาก รูปแบบ

HanStyle ไดเขาไปอยูในชีวิตประจําวันของกลุมคนที่นิยมเกาหลี เกาหลีกลายเปนศูนยกลางของการ

ทองเที่ยวเพื่อความงาม การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ (รวมทั้งการทําศัลยกรรมพลาสติก และการ  

ดูแลผิวพรรณ) นอกจากน้ี HanStyle เปนจุดแข็งของชาติ ในการทําการตลาด Inbound tourism ใน    

ระยะยาวดวย 

 

2.2 The Role of Movies and Television on Creating Sustainable Value of The 

Destination:  The Impact of Glorified Images on The Local People in Islands 
เปนที่รับรูกันวานักทองเที่ยวจะเลือกสถานที่ที่เปนจุดหมายปลายทางจากส่ือที่ไดบริโภค เชน 

ภาพยนตร และโทรทัศน  เมื่อนักทองเที่ยวเลือกพักผอนวันหยุด พวกเขาอาจไดรับอิทธิพลโดยตรง

หรือโดยออมจากสื่อเหลาน้ี สําหรับกรณีศึกษาคร้ังน้ี  บทบาทของภาพยนตรและโทรทัศนใน         

โอกินาวา แสดงใหเห็นวาโอกินาวายังคงสามารถรักษาความมีช่ือเสียงของแหลงทองเที่ยวไวได 

คว ามสั มพั น ธ ร ะ ห ว า ง ก า ร

ทอง เที่ ยวและสื่ อต างๆ  เ ช น 

ภาพยนตร  แล ะ โ ทรทั ศน  มี

แนวโนมเพิ่ม ข้ึน และสามารถ

กระตุนการรับรูของนักทองเที่ยว

ใหหันมาสนใจแหลงทองเที่ยว

ม า ก ข้ึ น ด ว ย  น อ ก จ า ก น้ี

ภาพยนตรและ จะทําอยางไรที่จะ

รั กษ าตํ า แหน ง ข อ งคว ามมี

ช่ือเสียงของแหลงทองเที่ยวใน  

โอกินาวาไวได  

ส รุ ป ผ ล  จ า ก ก า ร

เปรียบเทียบการเติบโตของการทองเที่ยว บทบาทของภาพยนตรและละครโทรทัศน แสดงใหเห็น

พฤติกรรมของคนในทองถ่ิน และยังชวยคนในทองถ่ินใหตระหนักและมีความภูมิใจในตนเอง ยิ่งไป

กวาน้ัน ยังเปนเคร่ืองมือชวยใหคนทองถ่ินแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาความกาวหนาของ

การทองเที่ยวและภาพยนตรในโอกินาวา ไดสะทอนใหเห็นถึงความคิด 2 ดานคือ  

- คนทองถ่ินมีความตองการแสดงความเปนตัวตนที่แทจริงออกมา   

- การแสดงออกไดสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมญ่ีปุนที่ถูกตอง ใหเห็นคุณคาในความเปน 

ญ่ีปุน และประวัติศาสตรที่มีมายาวนาน  

การที่ โอกินาวายังคงรักษารากเหงาเดิมตางๆ ไว ได เปนสิ่งสําคัญในการดึงดูด

นักทองเที่ยวใหเดินทางเขามา ดังน้ันภาพยนตรและละครโทรทัศนจึงมีบทบาทใหคนทองถ่ินไดคิด 

และตระหนักถึงบางสิ่งบางอยางที่จะสูญหายไปทีละนอย สิ่งเหลาน้ีทําใหคนทองถ่ินพยายามปกปอง

รากเหงาเดิมของตนเองผานสื่อภาพยนตรและโทรทัศน 
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ขอเสนอแนะ การรักษาโอกินาวาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง ไมวาจะเปนตลาดใน

ประเทศหรือตางประเทศจําเปนตองมีกลยุทธและวิธีดําเนินการ ทั้งน้ี สํานักงานภาพยนตรของ      

โอกินาวา (Okinawa Film Office) ถูกจัดตั้งข้ึนมาในป 2003 เพื่อเปนสะพานเช่ือมระหวางการ

ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานของบริษัท ไดกลาววา การผลิตสื่อและการ

ทําตลาดภาพยนตรเปนสิ่งที่ยาก เพราะไมมีใครรูวาภาพยนตรแบบใดจะประสบความสําเร็จหรือ

ไดรับความนิยม ตัวอยาง เชน Love Letter  ซึ่งเปนภาพยนตรสั้นในฮอกไกโด ผลิตในญ่ีปุน โดยผูผลิต

ชาวญ่ีปุน  แตกลับประสบความสําเร็จในเกาหลี หรือกรณีที่ภาพยนตรหรือละครเกาหลีประสบ

ความสําเร็จในญ่ีปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน หรือประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ดังน้ัน ไมมี

สิ่งใดบงบอกไดเลยวาการผลิตภาพยนตรหรือสื่อละครอื่นๆ จะประสบความสําเร็จหรือไม 

การประสบความสําเร็จของ Hall-Yu (กระแสเกาหลี) ในประเทศภูมิภาคอาเซียน ทําใหรัฐบาล

เกาหลีพยายามประชาสัมพันธอุตสาหกรรมภาพยนตร โดยมีรัฐบาลเปนผูวางกลยุทธและชวยเหลือ

ในการจัดกิจกรรมตางๆ ดังน้ัน การรักษาโอกินาวาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงควรสงเสริม

การขายโดยการสรางภาพลักษณ ภาพยนตร ละครโทรทัศน การแสดงละคร ดนตรี แฟช่ัน และอื่นๆ 

โดยใชกรณีของรัฐบาลเกาหลีเปนแนวทาง ซึ่งเปนการคิดนอกกรอบ รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหมๆ 

จากสถานการณวิกฤตที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 

 

2.3 A “Match made in Heaven”, or “The Odd Couple”?  Film Makers and Tourism 

Destination    

 สาระสําคัญในการศึกษา เปนการแสดงความสัมพันธระหวางผูผลิตภาพยนตรและการ

ตัดสินใจเลือกสถานที่ถายทํา/นักแสดง ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงภาพยนตรและการทองเที่ยว

มีความเก่ียวของกัน โดยเฉพาะถาการตัดสินใจ มีอารมณเขามาเก่ียวของดวย   

นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางผูผลิตภาพยนตร และจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว

เปนเร่ืองซับซอน และเมื่อเวลาเปลี่ยนไป มีการแขงขันกันมากข้ึน สถานการณจะกลับเปนตรงกันขาม 

อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอสรุปที่แน ชัดยืนยันวา ภาพยนตรที่มี ช่ือเสียงสามารถเพิ่มจํานวน

นักทองเที่ยวได  แตทั้งน้ี หากหนวยงานดานภาพยนตรและการทองเที่ยวรวมมือกัน จะทําใหไดรับ

ผลประโยชนมากข้ึน  

ตัวอยางของความรวมมือดานบวก เชน New Line Cinema และรัฐบาลนิวซีแลนด มี

อํานาจรวมกันในการอนุญาตหรือปฏิเสธการถายทําภาพยนตร และกรณีของ Yorkshire TV ซึ่งไดเขา

ไปถายทําที่หมูบานและการใชพื้นที่ ถูกจัดการโดย North Yorkshire Moors National Park และ 

Goathland Community ซึ่งสามารถนําเสนอชีวิตของคนในชุมชน และสงผลตอการเพิ่มจํานวน

นักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่          

ขณะที่ Ned Kelly เปนตัวอยางของความสัมพันธที่มีขอจํากัด ผลที่ตามมาคือ เกิดความไม

เขาใจตอผูผลิตภาพยนตร ที่ไมไดรับความสะดวก แตมีความตั้งใจในการผลิตภาพยนตรเพื่อใหเกิด

การทองเที่ยวตามมา  

ดังน้ัน บทบาทขององคกรที่รับผิดชอบจึงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางผูผลิต

ภาพยนตรและจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว มีความเปนไปไดที่จะทําใหความสําเร็จสอดคลอง 
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กับความตองการ  แตหากความสัมพันธระหวางองคกรไมราบร่ืน การประนีประนอมระหวาง

หนวยงานภาพยนตรและหนวยงานดานทองเที่ยวจะชวยใหสถานการณดีข้ึน คือเมื่อใดที่อํานาจอยูที่

ผูผลิตภาพยนตร  Film Commission จะทําการประนีประนอมกับหนวยงานดานทองเที่ยว เพื่อไมให

อํานาจตกอยูที่สวนใดสวนหน่ึงมากเกินไป ในทางกลับกันเมื่อใดที่อํานาจอยูที่จุดหมายปลายทาง 

Tourist Commission ก็จะมีบทบาทเชนเดียวกัน   

 

2.4 Animation-Induced tourism: A case of “Heidi, A Girl of the Alps” Induced 

Tourism Using Film as a Tourism Promotional Tool  

กรณีน้ีเปนการมองภาพรวม

ความสัมพันธระหวาง animation และ

การทองเที่ยวใน/จากประเทศญ่ีปุน โดย

ใชซีร่ีส animation ทางโทรทัศนที่ไดรับ

ความนิยมในญี่ปุน คือเร่ือง Heidi, “A 

Girl of the Alps”  ซึ่งซีร่ีสชุดน้ีสามารถ

ดึงนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนใหเดินทางไป

ส วิ ต เ ซ อ ร แ ล นด เ ป น จํ า น วนม าก  

น อ ก จ า ก น้ี  อ ง ค ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว

สวิตเซอรแลนดในญ่ีปุน ยังไดรวมมือ

กับบริษัทผูผลิต ผลิตหนังสือพิเศษของ  

ซีร่ีสชุด Heidi Animation  ภายใน

ประกอบดวยขอมูลการเดินทาง ที่ซึ่งตัว

แสดงในภาพยนตรเดินทางไป  ภาพทิวทัศนทั้ง 4 ฤดูกาล เปดตัวพรอมกันหลายสถานที่ในญ่ีปุน ซึ่ง

องคการทองเที่ยวสวิตเซอรแลนด คาดหวังวาจะสามารถตอกยํ้าใหเกิดการเดินทางมากข้ึน   

ในชวงที่ผานมา การศึกษาจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาภาพยนตรและรายการโทรทัศน มีผล

ตอการทองเที่ยว สามารถเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวใหเดินทางไปยังสถานที่ถายทํา เชน Disney’s 

Theme Parks และ Film Studios กลายเปนจุดขายสําคัญ ดังน้ัน องคการทองเที่ยวจึงใหความสําคัญ 

กับการผลิตภาพยนตรและโทรทัศน ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลสําหรับการทําตลาดทางออมในระยะยาว  

ในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร สื่อโฆษณา ในรูปแบบ Electronic และ Print Ad มี

บทบาทสําคัญในสังคม  การบริโภคสื่อใดๆ  มีผลตอทัศนคติ  ความคิด  การตัดสินสังคม 

อุตสาหกรรม Animation เปนตัวอยางของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีที่เติบโตเร็ว กลุมคนจํานวน

มากบริโภค Animation ผานโทรทัศน ภาพยนตร วีดีโอ ดีวีดี และอินเตอรเน็ต ทั้งน้ี รัฐบาลญ่ีปุนไดให

ความสําคัญกับอุตสาหกรรมที่ใหความบันเทิง รวมทั้ง Animation เกมสซอฟแวร สงเสริมการพัฒนา

ใหสามารถแขงขันในตลาตางประเทศได 

            

 สรุป การประชาสัมพันธการทองเที่ยว สามารถใชภาพยนตรเปนสื่อได โดยเฉพาะภาพยนตร

ที่ประสบความสําเร็จ ทําใหผูบริโภคเกิดการยอมรับ สามารถเพิ่มมูลคาทางการคาไดหลากหลาย 

อาทิ การผลิตแผนซีดี/ดีวีดี  รวมทั้งของที่ระลึกเก่ียวกับภาพยนตร   
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2.5 The Theory of Tourism Informatics Related to Movie Tourism 

 ภาพยนตรเปนหน่ึงในหลายๆ ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยว อยางไรก็ตาม ไม

เพียงแตภาพยนตรที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเทาน้ัน แตเน้ือหา และศิลปะดานอื่นก็มีผลดวย ฉะน้ัน

อุตสาหกรรม Media ควรตองพัฒนา Multi-media เพื่อเพิ่มโอกาสดาน Movie Tourism  

 การศึกษาช้ีใหเห็นวา การใช Media ในภาพยนตร สามารถพัฒนาภาพยนตรใหอยูในฐานะ 

ทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่สําคัญ ภาพยนตรทําใหประชาชนเช่ือถือในการเดินทางทองเที่ยว 

อยางไรก็ตาม ภาพยนตรจะประสบความสําเร็จหรือไมอยูนอกเหนือความเขาใจ เมื่อภาพยนตรถูกจัด

ใหเปนทรัพยากรดานทองเที่ยว จึงเปนภาวะเสี่ยง ทั้งน้ีเพราะจํานวนของนักทองเที่ยวข้ึนอยูกับความ

มีช่ือเสียงของภาพยนตร ซึ่งตองมีการจัดการที่ดี โดยใชหลัก One-source multi-use เพื่อทําการ

ประชาสัมพันธและพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว   

 จากการศึกษามีทฤษฎีของวิวัฒนาการดานเศรษฐกิจวิเคราะหการทํางานเชิงลึก ศึกษา

พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางของนักทองเที่ยว ซึ่งทําใหเกิดนักทองเที่ยวเดินทางซ้ํา (Repeaters)  

จากประสบการณที่ไดรับจากภาพยนตร เกมส และนวนิยาย ยิ่งมีการพัฒนาชนิดของ media มากข้ึน 

โอกาสที่นักทองเที่ยวเปลี่ยนรูปแบบเปนการเดินทางซ้ําก็มีมากข้ึน 

 

2.6 Impact of Film Language on Tourism Destination: A Case Study on the Film 

“Hibiscus Town” (Peking: China) 

 ในชวงที่ผานมา มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานที่ถายทําภาพยนตรในฐานะเปน

จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวมากข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีใหความสําคัญกับ ภาษาที่ใชใน

ภาพยนตรเปนกุญแจสําคัญใหเกิดภาพลักษณของสถานที่ใหเกิดจินตนาการตอนักทองเที่ยว  ดังเชน

ภาพยนตรจีนเร่ือง “Hibiscus Town”  

 ผูผลิตภาพยนตรจะเลือกสถานที่ที่สวยงามและมีเสนหในการถายทํา  เมื่อผานสายตา

นักทองเที่ยวจะเกิดจินตนาการและตองการมายังสถานที่น้ันๆ แมวากอนหนาน้ีสถานที่ดังกลาว ไม

เคยเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากอนเลยก็ตาม เรา

เรียกรูปแบบการทองเที่ยวแบบน้ีวา  “Movie-

induced tourism”   

 การบอกเล าภาพยนตรผานภาษา  ทํา ให

ผู บ ริ โภค ได รับข อมู ลผ านภาพยนตร  เ กิดการ

สรางสรรคแหลงทองเที่ยวใหม ดังเชน Wang Village 

ในภาพยนตรเร่ือง Hibiscus Town เปนตัวอยางที่ดี ทํา

ใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลกันเขาไปยังหมูบานแหงน้ี 

หลังจากที่ภาพยนตรไดผานสายตา 
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2.7 Status of Film Tourism Development in Hong Kong: Perceptions of Local 

Residents 

 แนวโนมของการเลือกสถานที่ถายทําภาพยนตร ทําใหเกิดสินคาการทองเที่ยวข้ึนมาใหม 

กลายเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญและไดรับความนิยม เชน สหราชอาณาจักร  เกาหลีใต และนิวซีแลนด  

สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรในฮองกงเพิ่งเร่ิมตน จากการสัมภาษณชาวฮองกงเห็นวา 

ฮองกงมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีขอแนะนํา

ดังน้ี 

- สถานีโทรทัศน ควรผลิตและออกอากาศโปรแกรมการทองเที่ยวใหมากข้ึน  

- ถึงแมกระแสนิยมเกาหลีมาแรง แตมีบริษัทนําเที่ยวทองถ่ินเพียงเล็กนอยที่จัดนําเที่ยวตาม

รอยภาพยนตร 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดแสดงใหเห็นวา อุตสาหกรรมภาพยนตรเพื่อการทองเที่ยวไดรับการ

ยอมรับจากคนทองถ่ิน ซึ่งเห็นดวยวาภาพยนตรสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว

ฮองกง แตอยางไรก็ตาม ฮองกงมีอุปสรรคในการพัฒนา Film Tourism เน่ืองจากขอจํากัดของแหลง

ทองเที่ยวและกิจกรรม ทําใหขาดความนาสนใจของภาพยนตรของฮองกง 

 
********************************************************** 



 
 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนา 1 
 

การทองเท่ียวกับการประชุม G 20 
Tourism and the G 20 Summit 

A message from UNWTO 
                                                                                                         

โศรยา  หอมชื่น1 
 
สาระสําคัญ 
 
 ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การเดินทางและการทองเที่ยวมีศักยภาพที่จะเปนตัวกระตุน
เศรษฐกิจระยะส้ัน และยังเปนการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียว (เศรษฐกจิทีเ่ปนมติรกบัส่ิงแวดลอม) 
ไดในระยะยาว หลายประเทศในกลุม G 20 ไดนําเรื่องการทองเที่ยวมาเปนโครงการกระตุนเศรษฐกจิ 
ทั้งการเดินทางภายในประเทศและการเดนิทางระหวางประเทศ และมีความรวมมือระหวางภาครฐั – 
ภาคเอกชน ที่แข็งแกรงมากขึ้น ทั้งนี้ เน่ืองจากการทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกจิในแงของการ
สรางงานและทําใหเศรษฐกิจขยายตัว โดยในปจจุบันการทองเที่ยวมีการสรางงานถึงรอยละ 6 ใน
กลุมประเทศ G 20 และเปนอุตสาหกรรมภาคที่มีการจางงานมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุมคนหนุมสาว
และสตรีในเมืองรวมทั้งในชุมชนชนบท 
 การทองเที่ยวมีสัดสวน รอยละ 
5 ของ GDP  ของกลุม G 20 และเปน
รอยละ  27 ของมูลคาการสงออกดาน
บริการ อีกทั้งยังมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอประเทศที่มีฐานะยากจนเ น่ืองจาก
รายไดหลักของประเทศมาจากการ
ทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวสามารถแสดง
บทบาทผูนําในการเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจ  
สี เขียว  เพื่ อตอบสนองตอการแก ไข
ปญหาดานการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดวยการอนุรักษพลังงาน ลดความแออัด ใชพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด 
รวมทั้งสรางการตระหนักรูดานส่ิงแวดลอมแกผูบริโภค การฝกอบรมพนักงาน ส่ิงเหลาน้ีลวนเปน
โอกาสของอุตสาหกรรมการขนสง และการบริการ ในการสรางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 
 การกระตุนใหเกิดการเดินทางจะเพิ่มความแข็งแกรงของการสงเสริมการคาแบบ 2 ทาง 
สงเสริมรายไดจากการสงออกของประเทศยากจนและพัฒนาผลประกอบการของซัพพลายเออรซ่ึง

                                                
1 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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สวนใหญมาจากประเทศในกลุม G 20 รวมทั้งสนับสนุนความเช่ือมั่นของผูบริโภคสรางงาน และ
กอใหเกิดเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
UNWTO Roadmap 
สาระสําคัญ 
 
      1) ITB Inaugural Address (คํากลาวของเลขาธิการ องคการการทองเที่ยวโลกในพิธีเปดงาน 
ITB 2009)  
      Mr. Taleb Rifai เลขาธิการองคการการ
ทองเที่ยวโลก(UNWTO)ไดกลาวในพิธีเปดงาน
สงเสริมการขายดานการทองเที่ ยว ITB 
2009 ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 โดย
เนนถึงความสําคัญของการทอง เที่ ยวที่
กอใหเกิดการคา การจางงาน การพัฒนา
ความยั่งยืนของวัฒนธรรม สันติภาพและการ
เติมเต็มความปรารถนาของมนุษย ในขณะน้ี
เปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการสงสารที่ชัดเจนเมื่อเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกวาการทองเที่ยว
เปนชองทางที่ชวยคลีค่ลายปญหาได โดย Mr.Rifai ไดกระตุนใหผูนําของกลุมประเทศ G 20 รับฟง
ขอมูลจากสารน้ีและนําเรื่องการทองเที่ยวมาเปนองคประกอบที่สําคัญในโครงการกระตุนเศรษฐกิจ
และการกาวไปสู The Green New Deal (ขอเสนอใหมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) คํากลาวของ
เลขาธิการ UNWTO ระบุถึงความทาทายและโอกาสของภาคการทองเที่ยวในชวงเวลาแหงความทา
ทายทางเศรษฐกิจทั่วโลก 
 
2) Roadmap for Recovery Outline  
    ความทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดในชวงกวาคร่ึงศตวรรษที่ผานมาซึ่งอุตสาหกรรมทองเท่ียว
ตองเผชิญขณะนี ้ไดแก 
       Ø วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นฉับพลนัจากภาวะสินเชือ่ 
(credit crunch)  ความเชื่อมั่นในตลาดลดลง 

Ø เกิดความกดดันอยางตอเนื่องตอผูบริ โภค 
ลูกจาง ตลาด และนโยบายดานการทองเที่ยว 

Ø การลดความยากจนและการดําเนินการที่เปน
ระบบในระยะยาวเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ตลาดการทองเทีย่วเริ่มชะลอตัวตั้งแตกลางป 2008 
แม ว าองคการการท อง เที่ ย ว โลกจะ เปด เผยจํ านวน
นักทองเที่ยวระหวางประเทศในป 2008 วามีจํานวน 924 ลานคนโดยมีอัตราเติบโตรอยละ 2 เมื่อ
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เทียบกับปกอน แตในชวงครึ่งปหลังก็เห็นไดชัดเจนถึงจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลงเน่ืองจากความ
เส่ือมของเศรษฐกิจมหภาค และสภาพการณเชนเดียวกันน้ีอาจเกิดขึ้นตอไปในป 2009  วิกฤต
เศรษฐกิจในครั้งน้ีแตกตางจากที่เคยเกดิขึ้นในอดีตเน่ืองจากเปนวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกและไมสามารถ
กําหนดตัวแปรที่ชัดเจนได เราจึงจําเปนตองมีมุมมองที่ตางออกไป 

 
UNWTO ไดเสนอแนวทางการฟนฟู (Roadmap for Recovery) โดยมีองคประกอบดังน้ี 
1) Be realistic หมายถึง เราจะตองดําเนินการในขณะที่เกิดวิกฤตเพื่อปองกันผลกระทบที่

เกิดขึ้นกับตนเอง โดยตั้งอยูบนความเปนจริงเพื่อใหสามารถฟนตัวไดเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น 
2) Embrace change in markets, demand and operating dynamics หมายถึง เราจะตอง

ตระหนักวามาตรการที่จะตองปฏิบัติในขณะนี้จะไมใชปฏิบัติการแบบปกติ เน่ืองจาก
ธรรมชาติของวิกฤตที่เกิดขึ้นมีความซับซอน เกี่ยวโยงกัน และมกีารแผขยายออกไปอยาง
มีพลวัต รูปแบบการดําเนินการในอนาคตสําหรับเศรษฐกิจระดับโลกจึงแตกตางกับใน
อดีต ขณะนีเ้ปนเวลาของการสรางนวัตกรรมและการปฏิบัติอยางชัดเจน 

3) Harness the power of technology  หมายถึง การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารโทรคมนาคมสมัยใหม ซึ่งรวมถึงอินเตอรเน็ต เพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการ ดําเนินการ มีจัดการความเส่ียงและส่ิงแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

4) Boost Public/Private Partnership หมายถงึ การ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่เปน
ตัวอยางที่ดี และปลูกฝงใหเกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้ง
ตองตอสูกับการปฏิบัติที่ไมดี เชน การเกบ็ภาษีมาก
เกินไป และการออกกฎระเบียบที่ยุงยากทําใหเกิด
การเพิ่มตนทุนและลดมูลคาของผลิตภัณฑ 

5) Remind the world that Travel means Jobs, 
Infrastructure, Trade and Development 
หมายถึง เราจะตองเนนย้ําจุดยืนในการเปนแหลง

สรางงาน สรางรายได และตองเสนอสารน้ีตอผูนํารัฐบาลและรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ
อยางแข็งขัน 

6) Help the poorest grow tourism, fight climate change & advance development 
หมายถึง เราจะตองสรางความเช่ือมั่นวาประเทศกําลงัพัฒนาจะฟนฟเูศรษฐกจิและรบัมอื
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไดรวดเร็วขึ้นตามกระบวนการที่ระบุใน
แถลงการณดาวอสของ UNWTO  โดยมีขอผูกพันกับภูมิภาคอาฟริกาในเรื่องการสราง
ความเติบโตของเที่ยวบิน รายได เทคโนโลย ีทักษะ และการสนับสนุนทางการเงิน  

7) Put Tourism and travel at the core of Stimulus Packages & the Green New Deal  
- ทําใหการทองเที่ยวเปนหัวใจของแพคเกจกระตุนเศรษฐกิจ เนื่องจากการจางงาน 

และการคาจากภาคการทองเที่ยวที่เขมแข็ง รวมทั้งความเช่ือมั่นในการเดินทาง ทั้ง
สวนของผูบริโภคและธุรกิจสามารถมีบทบาทสําคัญตอการฟนตัวจากภาวะ
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เศรษฐกิจชะลอตัว และชักจูงใหผูมีอํานาจตัดสินใจในการใชจายดานการทองเทีย่ว ใช
จายเงินมากขึ้นในเศรษฐกิจทั้งระบบโดยการสงนักทองเที่ยวออกเดินทาง 

- เปนหนวยหนาในการเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจสีเขียวที่มีการปฏิบัติการที่สะอาด มี
การจางงานในสภาพแวดลอมที่มีการจัดการดี และในอาคารที่ประหยัดพลังงาน 

Roadmap for Recovery ของ UNWTO น้ีจะมีการพิจารณาแนวปฏิบัติทั้งในระยะส้ันและระยะ
ยาวโดยผูนําในภาคการทองเที่ยว ในการประชุมใหญสามัญประจําปขององคการการทองเที่ยวโลก 
เดือนตุลาคมน้ี ที่ประเทศคาซัคสถาน 
 
3) Tourism Resilience Committee 2nd meeting Summary and Conclusion 
ขอสรุปจากการประชุมคณะ Tourism Resilience Committee ครัง้ที ่2 
สถานการณทางเศรษฐกิจและผลกระทบตอการทองเที่ยว 

÷ สถานการณทางเศรษฐกิจตกต่ําลงตั้งแตการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในเดือน
มกราคมซึ่งเปนขอมูลที่เผยแพรโดยธนาคารโลก 

÷ คาดวาเศรษฐกิจโลกจะหดตัวเปนครั้งแรกนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยประเทศที่
เปนตลาดการทองเที่ยวหลักเขาสูภาวะชะลอตัว สวนเขตเศรษฐกิจใหมซ่ึงมีความตานทานที่ดีกวาก็
เริ่มประสบกับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ เน่ืองจากหลายประเทศที่ตองพึ่งพิงรายไดจากการ
สงออก มีรายไดที่ลดลงอยางนาตกใจเมื่อเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแลวเกิดภาวะชะงักงัน 

÷ ในภาคการทองเที่ยว UNWTO เปดเผย
วาการทองเที่ยวระหวางประเทศลดลงตั้งแตเดือน
สุดทายของป 2008 และตอเน่ืองมาในเดือนแรก
ของป 2009 ในเกือบทุกประเทศที่เปนจุดหมาย
ปลายทาง 

÷ ขอมูลจาก Amadeus ยืนยันวาการจอง
บัตรโดยสารเครื่องบินลดลงในประเทศที่เปนตลาด
หลัก โดยในเดือนมกราคม 2009 มียอดการจอง

สุทธิลดลง 20 ลานที่น่ังเที่ยบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และคาดวายอดการจองสุทธิในทุก
ตลาดจะติดลบถึง 2 หลัก ในเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม 2009 ยกเวนในตะวันออกกลางและ 
อาฟริกา 

÷ ขอมูลการใชจายผานบัตรเครดิตของนักทองเที่ยขาออกที่ใชบัตร Visa ช้ีวาการใชจาย
ลดลงในเดือนแรกของป 2009 เกือบทุกตลาด แตคาใชจายของนักทองเที่ยวจากสหรัฐอเมริกามิได
ลดลงมากอยางที่คาดการณไว เพราะยังมีการเดินทางแตไปยังจุดหมายปลายทางที่ใกลขึ้น 

÷ จากรายงานของ Booz & Company ระบุวาในภาคสายการบินปน้ีจะมีสถานการณที่
เลวรายกวาเมื่อป 2001 (เหตุการณ 9/11) เน่ืองจากอุปสงคลดลง ขณะเดียวกันความเส่ียงของ
สายการบินก็มีมากขึ้นจากกฎระเบียบตางๆ อีกทั้งมีการควบรวมกิจการมากขึ้น 

÷ ในภาคที่พักแรม สมาคมภัตตาคารและโรงแรมนานาชาติ บงช้ีวา RevPar ของป 2008 
ติดลบและในป 2009ก็จะยังคงติดลบเชนกัน โดยคาดวาในป 2009 อัตราการเขาพักแรมทั่วโลกจะ
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ลดลง สําหรับโรงแรมที่มีเครือขายทั่วโลกคาดวาจะมีผลกําไรต่ําลง การกอสรางโครงการใหมๆ 
จะตองชะลอไปกอนเน่ืองจากการกูเงินจากธนาคารยังทําไดยาก  
 
The Way Forward – Public and private response to the crisis 
 แนวทางการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจถูกนําเสนอโดยหลายประเทศในการประชุมครั้งน้ี เชน
บาฮามาส จีน จาไมกา มัลดีฟส ไทย และ เยอรมัน (BTW)  โดยสรุปคือ 

÷ นโยบายดานงบประมาณ (Fiscal Policy) เชน การงดเวนภาษ ีการลดคาลงจอดของ
เครื่องบิน และการลดภาษีสําหรับผูประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยว 

÷ นโยบายดานการเงิน (Monetary Policy) เชน การใหเครดิตพิเศษแกบริษัทที่ทําธุรกิจ
ทองเที่ยว 

÷ การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง เชน การผอนปรนดานวีซา 
÷ การตลาด เชน เพิ่มกิจกรรมสงเสริมการตลาดในตลาดระยะใกล และการเดินทาง

ภายในประเทศ 
÷ UNWTO เนนการส่ือสารขอมูลที่ถูกตองและโอกาสในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ทั้งน้ี 

ขอมูลตองทันตอเหตุการณและมีการตอบสนองที่เหมาะสม 
 
UNWTO Roadmap for Recovery  

s องคการการทองเที่ยวโลกสงเสริมแนวทางการฟนฟู
เศรษฐกิจ (Roadmap for Recovery) และมีสารถึงผูนําทั่วโลกโดยเนนย้ํา
ถึงศักยภาพของภาคการทองเที่ยวในการฟนฟูเศรษฐกิจ แนวทางนี้
ประกอบดวย 3 สวนที่จะตองดําเนินการขนานกัน ไดแก 1) Resilience 
2) Stimulus 3) Green Economy  

s ประเด็นสําคัญที่ผูนําทั่วโลกเนนย้ําเพื่อการฟนตัวรวมกัน
คือ การทองเที่ยวกอใหเกิดการจางงาน การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การคา และการพัฒนา 

s แนวทางของ Roadmap of Recovery  7 ขอดังที่ไดกลาว
มาแลวในชวงตน 
 
บทสรุป 

s เศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวตอไปและวิกฤตครั้งน้ีเปนวิกฤตของโลกอยางแทจริง 
s อุปสงคดานการทองเที่ยวเริ่มไดรับผลกระทบแลว และในป 2009 จะเห็นผลที่มีนัยสําคัญ 
s วิกฤตของโลกตองการการแกไขในระดับโลก ทุกภาคสวนตองรวมมือกันอยางรวดเรว็และ

มุงมั่น ผูที่เคลื่อนไหวกอนก็จะอยูในตําแหนงที่ดีกวาในการบรรเทาผลกระทบ 
s จําเปนที่จะตองขจัดอุปสรรคในการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องการเก็บภาษีและกฎระเบียบที่

มากเกินไป 
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s การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การสงเสริมและการเพิ่ม
มูลคาของสินคาและบริการเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับภาคการทองเที่ยว 

s ประเด็นสําคัญ คือ การเดินทางหมายถึงการจางงาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
การคาและการพัฒนา 

s หลายประเทศกาํลงัพัฒนามาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบของวกิฤตตอ
การทองเที่ยวโดยตระหนักวาการทองเที่ยวจะเปนกุญแจสําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจ ซ่ึงภาคสวน
อ่ืนๆ ควรปฏิบัติตาม และรัฐบาลของทุกประเทศควรใหการสนับสนุน Roadmap for Recovery 

s กลุมหลักของ Tourism Resilience Committee จะประชุมกันที่กรุงไคโรเพื่อสรางความมั่นใจ
วาการดําเนินการในเรื่องน้ีมีขึ้นอยางตอเน่ือง 
 

***************************************************** 
 
หมายเหตุ: สรุปขอมูลจากเอกสารของ องคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) ดังตอไปน้ี 

1) ITB Inaugural Address 
  2) Roadmap for Recovery Outline 
  3) 2nd Meeting of the Tourism Resilience Committee – Summary 
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การทองเที่ยวอยางย่ังยืน: กระบวนทัศนการสงเสริมและพัฒนา 

การทองเที่ยวยุคใหม 

 

                                                              กองเผยแพรความรูดานการทองเท่ียว
1
 

คํานํา 

 
 อุตสาหกรรมทองเที่ยวของโลกปจจุบัน เร่ิมกาวยางเขาสูยุคของการเปลี่ยนถายจากรูปแบบ

เกาที่ยึดถือ “ปริมาณ” เปนแนวทางการสงเสริมและพัฒนามาอยางยาวนาน มาสูรูปแบบใหมที่

มุงเนนถึงคุณภาพและความย่ังยืน หรือที่เรียกวา “การทองเที่ยวอยางยั่งยืน” ซึ่งมีแนวคิดตั้งอยูบน

ฐานความสมดุลของมิติดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใหมีความย่ังยืนไดอยางแทจริงน้ัน จําเปนจะตองมีการปกปองและ

บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สงเสริมใหชุมชนในแหลงทองเที่ยวและ

บริเวณโดยรอบ มีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคมดีข้ึน  และกระจายประโยชนทางเศรษฐกิจสู

ภาคสวนที่เก่ียวของดวยความเปนธรรม 

 

 ในการประชุมสุดยอดเร่ืองสิ่งแวดลอมกับ

การพัฒนา หรือการพัฒนาอยางยั่งยืน คร้ังที่ 1          

เ มื่ อ ป  2535  ณ  ปร ะ เทศบราซิ ล  องค ก าร

สหประชาชาติ ไดผลักดันแนวคิดเ ก่ียวกับการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหเปนที่ยอมรับของนานา

ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ เ มื่ อ ร า ว ต น ป  2 5 5 0  มู ล นิ ธิ

สหประชาชาติ (UN Foundation)        โดยความ

รวมมือจากองคการทอง เที่ ยว โลก  (UNWTO) 

องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) และ

องคกรที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวระดับสากล อีก

ไมนอยกวา 25 องคกรไดรวมตัวกันเปนภาคี

เรียกวา “The Global Sustainable Tourism Criteria 

Partnership (GSTC Partnership)” เพื่อขับเคลื่อนใหทุก

ภาคสวนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศ

ตางๆ พิจารณานําเกณฑมาตรฐาน จํานวน 37 

เกณฑ ซึ่งจัดทําเสร็จเมื่อปลายป 2551 ไปปฏิบัติ 

 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหนวยงานสงเสริมการตลาดทองเที่ยวของ

ประเทศและมีปณิธานแนวแนในการสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมาโดยตลอด จึงไดดําเนิน

โครงการ “ปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอม เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” ที่สะทองถึงแนวคิดของ

                                                 
1
 ฝายสงเสริมสินคาการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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องคการสหประชาชาติ มาตั้งแตป 2551 โดยใหกรอบแนวคิด 7 Greens ในการขับเคลื่อนและ

รณรงคใหภาคสวนตางๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศเกิดความตระหนักและมีการปฏิบัติที่

แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยางจริงจังมากข้ึน รวมทั้งกระตุนใหมีการ

ปรับตัวใหทันตอผลกระทบจากภาวะโลกรอน พรอมมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ซึ่งเปนสาเหตุของภาวะโลกรอนควบคูไปดวย 

 

ความสําคัญและผลกระทบของการทองเท่ียว 

 

 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งของโลกที่มีทรัพยากรทองเที่ยวอยูหลากหลายประเภทตั้งแต

ความงามหรือความโดดเดนของธรรมชาติทั้งทางบกและชายฝงทะเล ความวิจิตรของศิลปะและ

ความเกาแกทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ไปจนถึงวิถีชีวิตชุมชนชนบทในภูมิภาคตางๆ กอปรกับ

ความเปนคนไทยที่มีจิตใจโอบออม เอื้อเฟอและเปนมิตร จึงทําใหประเทศไทยมีภาพลักษณโดยรวม 

เปนที่ช่ืนชอบและกลาวถึงของชาวโลกมาเปนเวลาชานาน 

 

 นับแตมีการจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว (อสท.) เมื่อป 2503 โดยความรวมมือ

อยางใกลชิดจากธุรกิจทองเที่ยวภาคเอกชน อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศก็เจริญเติบโตมาก

ข้ึนตามลําดับ ทั้งน้ี สามารถยืนยันไดจากปริมาณนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยว

และพักผอนในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มสูงข้ึนทุกป จากป 2503 ซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ 81,340 คน นํารายไดเขาประเทศจํานวน 196 ลานบาท จํานวนนักทองเที่ยวและ

รายไดเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ และในป 2551 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเพิ่มข้ึนเปน 14.58 

ลานคน นํารายไดเขาประเทศจํานวน 574,521 ลานบาท เกิดผลดีตอเศรษฐกิจในภาพรวมของ

ประเทศ ลดการเสียดุลทางการคา สงผลถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

เกิดการกระจายรายไดสูภาคสวนที่เก่ียวของ รวมถึงการจางงานประชาชนในทองถ่ิน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ การทองเที่ยวจึงนับเปนอุตสาหกรรมที่เปนรากฐานทางเศรษฐกิจ

ของสังคมไทยในปจจุบัน 

 

 อยางไรก็ดี จากความเปน

จริงที่ เ กิด ข้ึน  และยืนยันไดจาก

เอกสารงานวิจัยและบทความทาง

วิชาการทั้งในและตางประเทศหลาย

ช้ิน ตางบงช้ีไปในทิศทางเดียวกัน

วา แมอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะให

ผลลัพธทางเศรษฐกิจเปนมูลคาสูง

และใหประโยชนแกสังคมในหลาย

ดาน แตขณะเดียวกัน การทองเที่ยวที่เติบโตอยางรวดเร็ว มุงเนนแตประโยชนในเชิงเศรษฐกิจในระยะ

สั้น ขาดการควบคุมและการกําหนดทิศทางการพัฒนา ก็ไดกอใหเกิดผลกระทบทางลบทั้งทางตรง

และทางออมตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยว เพราะการพัฒนาการ
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ทองเที่ยวตองพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม จึงพบวาแหลง

ทองเที่ยวหลายแหงในประเทศไทยมีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ความโดดเดนหรือเอกลักษณถูก

เปลี่ยนแปลง ยิ่งมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ

นักทองเที่ยว ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน จนเกินขีดความสามารถรองรับไดของสิ่งแวดลอม ปญหา

ความเสื่อมโทรมและผลกระทบตางๆ ก็มากข้ึน วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป จน

ทําใหทรัพยากรทองเที่ยวดอยคุณคาลงไมอาจสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหกลับมาเยี่ยมเยือน

เหมือนเดิมไดอีก ผลกระทบทางลบที่สําคัญของการทองเที่ยวสามารถสรุปได ดังน้ี 

 

1. ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

• ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สิ่งอํานวยความสะดวกรองรับนักทองเที่ยว และตอบสนองตอกิจกรรมทองเที่ยว โดยไมคํานึงถึง

ผลกระทบตอระบบนิเวศ 

• ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากการบริหารจัดการที่ดี ขาดขอควร

ปฏิบัติเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหแหลงทองเที่ยวธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอยาง

รวดเร็ว  

• ปญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลมากเกินขีดความสามารถในการรองรับและการ

จัดการของพื้นที่ 

• ปญหานํ้าเสียจากสถานประกอบการทองเที่ยวที่ขาดการบําบัดกอนปลอยลงสูแมนํ้า 

ลําคลองหรือทะเล สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

• ปญหาการบุกรุกพื้นปา ทะเล พื้นที่สาธารณะเพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับนักทองเที่ยว และการปลูกสรางสิ่งกอสรางที่ไมกลมกลืนกับธรรมชาติ นอกจากจะเปนการ

ทําลายระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม ยังทําลายทัศนียภาพความงดงาม เกิดทัศนอุจาด แหลงทองเที่ยว

เสื่อมโทรม 

•  ปญหาความแออัดในระบบการขนสง การจราจรติดขัด กอใหเกิดมลภาวะทาง

อากาศ  การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูช้ันบรรยากาศ เปนสาเหตุใหเกิดภาวะโลกรอนมากข้ึน 

• ปญหาการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติที่รบกวนถ่ินที่อยูอาศัยของสัตวปาสงผลให 

พฤติกรรมการหากิน การสืบพันธุตามธรรมชาติของสัตวปาที่เปลี่ยนแปลงไป      อาจทําใหสัตวปา

สูญพันธุ 

 

2. ผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม 

• เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของสังคม ชุมชน

ทองถ่ิน เกิดการเลียนแบบนักทองเที่ยว ทําใหเอกลักษณ อัตลักษณของทองถ่ิน     ซึ่งเปนทรัพยากร

ทองเที่ยวที่สําคัญหายไป นอกจากน้ี ยังเกิดการพัฒนารูปแบบของวัฒนธรรม ประเพณีที่มุง

เปาหมายที่รายไดทางการทองเที่ยว มากกวาการคํานึงถึงความเปนดั้งเดิม 
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• ปญหาการทําลายโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุทั้งโดยเจตนาและ         

ไมเจตนาของทั้งคนในทองถ่ินและนักทองเที่ยว 

• รบกวนวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ิน เกิดความแออัดจากจํานวน

นักทองเที่ยวที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่  

• เกิดความขัดแยงระหวางคนในทองถ่ินกับคนภายนอกที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน 

• เกิดปญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว คากําไรเกินควร ดวย

คํานึงถึงเพียงผลประโยชนที่ไดรับในระยะเวลาสั้น 

• เกิดการพัฒนารูปแบบสินคาของที่ระลึกที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 

ทําใหขาดเอกลักษณหรือคุณคาดั้งเดิม รวมถึงคุณภาพมาตรฐาน 

• เปนสวนหน่ึงที่กระตุนใหเกิดปญหาสังคม ไดแก ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การ

ขายบริการทางเพศ ปญหาครอบครัว การอพยพแรงงานคนหนุมสาวเขาไปทํางานในพื้นที่ทองเที่ยว 

   

3. ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

• เกิดการกระจายรายไดทางการทองเที่ยวที่ไมเปนธรรมและการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจไมทั่วถึง 

• รายไดทางการทองเที่ยวไหลออกนอกประเทศ หากมีสัดสวนการลงทุนของ            

ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวชาวตางประเทศมากกวาผูประกอบการไทย 

• เกิดปญหาการแยงชิงผลประโยชนกันระหวางผูประกอบการภายนอกและชุมชน

ทองถ่ิน และระหวางชุมชนทองถ่ิน  

• เกิดปญหาการตัดราคาสินคาและบริการเพื่อแยงชิงนักทองเที่ยว โดยไมคํานึงถึง   

การคํานวณตนทุนทางทรัพยากรทองเที่ยว และเปนผลใหทรัพยากรทองเที่ยวเส่ือมโทรม รวมถึง

สินคาและบริการขาดคุณภาพและมาตรฐาน 

• ปญหาคาครองชีพและราคาที่ดินในพื้นที่ทองเที่ยวสูงกวาพื้นที่อื่น กอใหเกิด

ผลกระทบกับคนในทองถ่ิน 

• การเติบโตของการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปลี่ยนโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ คนในพื้นที่ทองเที่ยวพึ่งพิงการทองเที่ยวเปนรายไดหลัก ในขณะที่การทองเที่ยวมีความ

ออนไหวสูงตอปจจัยตางๆ หากเกิดเหตุการณวิกฤตข้ึน ทําใหเศรษฐกิจในพื้นที่ไดรับผลกระทบอยาง

รุนแรง  

   

แนวคิดการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

 

 ภายหลังจากการประชุมสุดยอดเรื่องสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ประเทศบราซิลสิ้นสุดลง 

ผูเช่ียวชาญและองคกรตางๆ ภายใตองคการสหประชาชาติไดรณรงคใหนานาประเทศไดรับรูและ

ตระหนักถึงความย่ังยืนของการพัฒนาการทองเที่ยว ทั้งโดยการเขียนบทความที่สะทอนถึงแนวคิด 
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หลักการและการปฏิบัติที่เก่ียวของ รวมทั้งมีการจัดประชุมระดับนานาชาติที่เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนอีกจํานวนหลายคร้ัง ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

 

 1. นิยามและความหมาย 

 Butler (2536) ไดใหความหมายของคําวา “การทองเที่ยวอยางยั่งยืน” วาเปนรูปแบบของ

การทองเที่ยวที่สามารถดํารงคุณคาหรือความเปนประโยชนของแหลงทองเที่ยวไดยาวนานไมมีที่

สิ้นสุด และไมสรางความเสื่อมโทรมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของแหลงและบริเวณโดยรอบ 

 

 UNWTO (2537) ไดใหคําจํากัด

ความ  ของ คําว า  “การพัฒนาการ 

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน” วาหมายถึง การ

พัฒนาการทองเที่ยวที่สนองความจําเปน

ของนักทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว 

พรอมมีการปกปองรักษาและจัดการ

ท รัพยากรที่ ส ามารถคงความ เป น

ประ โยชนทาง เศรษฐกิจ  สังคมและ

สิ่งแวดลอมไดในระยะยาว 
 

 ทั้งความหมายของ Butler และ UNWTO สามารถนําไปประยุกตใชกับการทองเที่ยวและแหลง

ทองเที่ยวทุกประเภท รวมทั้งการทองเที่ยวแบบมวล (Mass Tourism) และการทองเที่ยวรูปแบบความ

สนใจพิเศษทุกชนิด (Niche Tourism) แตการสงเสริมหรือการพัฒนาการทองเที่ยวทุกรูปแบบ

ดังกลาวน้ัน จะตองตระหนักถึงและรักษาความสมดุลทั้งในมิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม

อยางเหมาะสม 

 

 2. หลักการของการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

 

 จากนิยามและความหมายขางตน รวมถึงผลกระทบทางลบของการทองเที่ยวดังที่กลาว

มาแลว UNWTO (2537) จึงไดกําหนดกรอบหลักการสําหรับใชในการวางแผนและการพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนข้ึน ดังน้ี 

1. มีการใชทรัพยากรหรือสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กอใหเกิดผลกระทบทางลบจากการทองเที่ยวใหนอยที่สุด 

3. มีการปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมไดอยางยาวนาน 

4. สงเสริมใหผูมาเยือน/ นักทองเที่ยวไดสังเกตเรียนรูและเขาใจส่ิงแวดลอมและ

วัฒนธรรม 

5. ใหความเคารพตอสังคม-วัฒนธรรมของชุมชน 

6. เปดใหมีการมีสวนรวมและกระจายขอมูลสูผูเก่ียวของทุกภาคสวน 

7. สรางประสบการณที่ดีและมีคุณคาเปนที่ประทับใจของผูมาเยือนใหมากที่สุด 
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8. กระจายประโยชนทางเศรษฐกิจไปสูทุกภาคสวนที่เก่ียวของอยางเปนธรรม 

9. เนนการจํากัดขนาดของการพัฒนาทางการทองเที่ยวใหสอดคลองกับขีด

ความสามารถของสิ่งแวดลอม 

10. บรรจุแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ

ภูมิภาค 

 

3. สาระสําคัญจากการประชุมระดับนานชาติ 

 

 การประชุม The World Conference on Sustainable Tourism ซึ่งจัดโดย UNWTO เมื่อป 2538 

ณ ประเทศสเปน ไดผลลัพธที่เปนกรอบสําหรับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Charter for Sustainable 

Tourism) จํานวน 18 ขอ โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย เกณฑสําหรับความยั่งยืน การปกปอง

รักษาสิ่งแวดลอม ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถ่ิน การ

กระจายประโยชนทางเศรษฐกิจสูทองถ่ินดวยความเปนธรรม การสงเสริมสินคาการทองเที่ยวใหมี

ความหลากหลาย การคํานึงถึงคุณภาพสินคาการทองเที่ยว การสรางความพึงพอใจใหแก

นักทองเที่ยวและการกําหนดจรรยาบรรณใหภาคสวนตางๆ ยึดถือนําไปปฏิบัติ 

 

 ในการประชุมสุดยอดของโลกวา

ดวยการทองเที่ยวเชิงนิ เวศ  หรือ  The 

World Ecotourism Summit ซึ่งจัดข้ึนโดย 

UNEP, UNWTO และ Canadian Tourism 

Commission เมื่อกลางป 2545 ณ ประเทศ

คานาดา นับเปนการประชุมคร้ังสําคัญที่

มุงเนนใหประเทศทั่วโลกไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน

บริบทของการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลลัพธ

ของการประชุมสรุปไดวา ประเทศตางๆ ให

การยอมรับวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปน

รูปแบบการทองเที่ยวที่ตั้งอยูบนหลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม ภายใตกรอบปฏิญญาของการประชุมจํานวน 49 ขอ ไดเรียกรองใหแตละประเทศจัดทํา

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ไดแก ธุรกิจภาคเอกชน 

NGOs สมาคมทองเที่ยวทุกระดับ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน องคการระหวางประเทศและ

องคกรใหความชวยเหลือของประเทศตางๆ รวมทั้งชุมชนทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดทํา 

นอกจากน้ีในปฏิญญายังไดเนนวา การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศทุกกรณี สิ่งที่ขาดเสียมิไดคือ

การใหขอมูลความรูแกนักทองเที่ยว โดยผานตัวกลาง สื่อรูปแบบตางๆมากมาย และจะตองสราง

ความเขมแข็งในการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหแกชุมชน เพื่อใหสามารถปกปองรักษา

สิ่งแวดลอม พรอมยกระดับรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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 ตอจากการประชุมขางตนในราวกลางป 2546 UNWTO รวมกับ UNEP คณะกรรมการ

ระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovrnmental Panel on Climate change 

–IPCC) และองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organisation-WMO) ไดจัดใหมีการ

ประชุม The First International Conference on Climate Change and Tourism ที่ประเทศตูนีเซีย เพื่อเนน

ใหประเทศตางๆ ในโลกไดตระหนักถึงความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอแหลงทองเที่ยว

ประเภทตางๆ และผลกระทบของระบบการขนสงนักทองเที่ยวและภาคบริการอื่นๆ ตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมมีปฏิญญาจํานวน 10 ขอที่เนนถึงการเรียกรองใหองคการ

สหประชาชาติ องคกรและสถาบันการเงินระหวางประเทศพิจารณาใหความชวยเหลือประเทศที่ดอย

และกําลังพัฒนาในการปรับตัวและแกไขปญหาผลกระทบทางลบของภาวะโลกรอนตออุตสาหกรรม

ทองเที่ยว พรอมจัดทําแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม นอกจากน้ี ยังมีการกระตุนใหผูประกอบการ

ภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชน อาทิ ผูใหบริการขนสงทางการทองเที่ยว บริษัทเครือโรงแรม 

ผูประกอบการนําเที่ยวและมัคคุเทศกไดพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และ/ หรือการใชพลังงานทางเลือกใหมากข้ึน เพื่อลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศ 

 

 เมื่อปลายป 2550 UNWTO, UNEP 

และ WMO ไดรวมกันจัดประชุม The 

International Conference on Climate Change 

and Tourism เปนคร้ังที่ 2 ณ เมือง Davos 

ปร ะ เ ทศส วิ ต เ ซ อร แ ลนด  เ พื่ อ ร ะ ดม

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะที่สามารถใชเปน

แนวทางในการปรับตัวและแกไขปญหา

ผลกร ะทบของภาว ะ โ ลกร อนที่ มี ต อ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว และแนวทางการลด

การปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศ

จากอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ชัดเจนและเปน

รูปธรรมมากข้ึนกวาการประชุมคร้ังที่ 1 นอกจากน้ี ยังไดมีการเรียกรองใหรัฐบาลของแตละประเทศ

และองคกรระหวางประเทศใหการสนับสนุนแกภาคสวนตางๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีมาตรการ

ในการปรับตัวและแกไขปญหาของการทองเที่ยวอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

กรอบการปฏิบัติของภาคสวนตางๆ ที่จะนําไปสูการปลอยกาซเรือนกระจกดวย ทั้งน้ี ในปถัดมาคือป 

2551 องคกรทั้งสามรวมกับ University of Oxford ไดจัดทําเอกสาร “Climate Change Adaptation and 

Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and Practices” แจกจายใหผูเก่ียวของทางเว็บไซต

นําไปใชประโยชน 
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การดําเนินการของประเทศไทยกับการกาวยางสูการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

  

 ททท. เปนหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวไทย โดยมี

เปาหมายสําคัญใหการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ไดมี

การดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมการตลาดทองเที่ยว ควบคูไปกับการวางแผนและ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว และ

สนับสนุนใหภาคเอกชนเกิดการลงทุนประกอบธุรกิจทางการทองเที่ยว รวมถึงความพยายามที่จะให

เกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางเปนระบบที่ คํานึงถึง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ตลอดจนขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ โดยการจัดทํา

แผนพัฒนาการทองเที่ยวและดําเนินการสงเสริม พัฒนาและผลักดันหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่

เก่ียวของในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ทองเที่ยวทั่วประเทศมาตลอดระยะเวลากวา 4 ทศวรรษ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในป 2538 มีการกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษข้ึน ซึ่งมีแนวทางการ

ปฏิบั ติ ให กับทุ กภาคส วน เพื่ อร วม กันพัฒนาการท อง เที่ ยว โดยคํ า นึ ง ถึงการอ นุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เพื่อใหการทองเที่ยวเติบโตอยางยั่งยืน  

 

 ป 2539 ททท. จึงไดจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยข้ึนเปนคร้ังแรก เพื่อ

เชิดชูเกียรติและใหกําลังใจ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดและ

การขายทางการทองเที่ยวใหแกหนวยงานและผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยในสาขา

ตางๆ ที่ไดดําเนินกิจกรรมทางการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ และบริหารจัดการอยางมีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนผลใหการทองเที่ยวไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ยั่งยืน  

 

 ในป 2542 ททท. ไดผลักดัน

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหสอดคลอง

กับกระแสการทองเที่ยวโลก จึงได

กําหนดนโยบายการทองเที่ยวเชิง

นิ เ วศ แล ะ จั ดทํ า แผนป ฏิบั ติ ก า ร

แหงชาติข้ึนโดยการมีสวนรวมของ

หนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวนของ

ประเทศ เพื่อที่จะนําไปสูการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน ซึ่งนับเปนการประกาศ

นโยบายกอนการประชุมสุดยอดของ

โลกวาดวยการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ The World Ecotourism Summit ที่ไดเรียกรองใหแตละประเทศ

จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของมีสวนรวมในการ

จัดทํา และในป 2544 คณะรัฐมนตรีประกาศเปนแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติข้ึน 

ตอมารัฐบาลไดจัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาข้ึนในป 2546 และจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการ

ทองเที่ยว (สพท.) ใหเปนหนวยงานที่มีภารกิจดานการพัฒนาการทองเที่ยว เปนผลให ททท. โอน
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ภารกิจเก่ียวกับแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติป 2545-2549 ใหกับ สพท. เพื่อ

ดําเนินการตอไป 

 

 ขณะเดียวกัน ในป 2541 ททท. รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก สมาคมโรงแรมไทย 

โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สํานักงานการจัดการดานการใช

ไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประปา       

นครหลวง จัดตั้งมูลนิธิใบไมเขียวข้ึน เพื่อรณรงคสงเสริมและเผยแพรความรูและสรางการมีสวน

รวมของผูประกอบการดานที่พักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน และสรางความ

รวมมือกับชุมชนทองถ่ิน และจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูประกอบการที่พักเขาสูมาตรฐานใบไมเขียว 

ปจจุบันมีโรงแรมที่ผานการตรวจประเมินและไดรับตรารับรองใบไมเขียว จํานวนทั้งสิ้น 102 โรงแรม  

 

 นอกจากน้ี ในป 2550 

ท ท ท .  ไ ด ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ความสําคัญของการมีสวนรวม

ของชุมชนในการบริหารจัดการ

ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ ไ ด รั บ

ประโยชนจากการทองเที่ยว

โดยตรง เพื่อใหเกิดการอนุรักษ

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม อัน

จ ะ นํ า ไ ป สู ก า ร จั ด ก า รก า ร

ทอง เที่ ยวที่ ยั่ งยืน  จึ ง ได จั ด

ประกวดรางวัลชุมชนดีเดนดานการทองเที่ยวข้ึน โดยมีชุมชนที่ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 62 ชุมชน        

ทั่วประเทศ ซึ่ง ททท. ไดดําเนินการจัดอบรมใหความรูใหกับชุมชน และเผยแพรประชาสัมพันธและ

สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวชุมชน 

 

 จากการประชุม The First International Conference on Climate Change and Tourism ที่ประเทศ

ตูนีเซียในป 2546 และ การประชุม The International Conference on Climate Change and Tourism 

เปนคร้ังที่ 2  ณ เมือง Davos ประเทศสวิตเซอรแลนดในป 2550 ไดสรางกระแสความต่ืนตัวของ

ประเทศตางๆ ทั่วโลก ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ตั้งแตป 2550 ททท. ได

ดําเนินการจัดการสัมมนา อบรมใหความรูแกผูเก่ียวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเมืองหลัก

ทางการทองเที่ยวถึงผลกระทบของภาวะโลกรอนตออุตสาหกรรมทองเที่ยวและผลกระทบของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีตอภาวะโลกรอน  

 

ในป 2551 ททท. จึงไดจัดทําโครงการปฏิญญารักษาส่ิงแวดลอม เพื่อการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืนข้ึน เพื่อใหผูเก่ียวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยวรับรู ตระหนักและปรับตัวตอปญหาภาวะ    



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสที่ 3/2552 หนา 10 

 

 

โลกรอน และไดมีสวนรวมสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและเปนการทองเที่ยวที่ลดภาวะ

โลกรอน นับเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจของประเทศ และสนองตอบ

ตอกระแสการทองเที่ยวโลก อันจะนําไปสูการสรางภาพลักษณและจุดยืนของประเทศไทย และเปน

ชองทางทางการตลาดหรือเปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวใหกับกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ 

ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในตลาดการทองเที่ยวโลก 

พรอมกันน้ียังเปนการดําเนินโครงการเพื่อรวมเปนสวนหน่ึงในการเทิดพระเกียรติและถวายเปน   

ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 

พรรษา ในป พ.ศ. 2554 ในฐานะทรงเปนพระมหากษัตริยที่ริเร่ิมและใหความสําคัญกับการอนุรักษ

ธรรมชาติ และทรงเปนนักพัฒนา ซึ่งไดพระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ถือเปนแนวทางที่

มุงเนนความสมดุล และความย่ังยืน โดยเนนหลักความพอประมาณและการมีภูมิคุมกันตัวที่ดีพอที่จะ

ตานทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อันเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัฒน โดยจัดทํา

แนวทางในการดําเนินการในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมใหผูเก่ียวของทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

ชุมชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักทองเที่ยว   
  

 เพื่อดําเนินโครงการดังกลาวอยางเปนรูปธรรม 

ททท.ไดกําหนดแนวคิด 7 Greens (Seven Greens Concept) 

และกําหนดกรอบในการปฏิบัติภายใตแนวคิด 7 ประการ ที่

อยูบนพื้นฐานเกณฑมาตรฐานรับรองการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืนหรือการทองเที่ยวที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

รับผิดชอบตอสังคมท่ีใช กันอยู ในระดับสากล รวมทั้ง 

“เกณฑสําหรับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” ที่จัดทําข้ึนโดย

กองทุนสหประชาชาติ (UN Foundation) รวมกับหนวยงาน

สากลอื่นๆ   และธุรกิจการทองเที่ยวขนาดใหญของโลกในป 

2551 และไดจัดโครงการหลักภายใตโครงการปฏิญญาฯ 

จํานวน 5 โครงการ ไดแก โครงการรณรงคเผยแพร

ประชาสัมพันธ  โครงการจัดทําฐานขอมูลสินคาการ

ทองเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสําคัญ

ของสิ่งแวดลอม โครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยวนํารอง 3 

พื้นที่ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอนและ

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โครงการเผยแพรความรูทางการทองเที่ยวที่ตระหนักถึง

สิ่งแวดลอม และโครงการติดตามและประเมินผล 

  

 นอกจาก น้ี  ไ ด สร า ง เค รือข ายความร วมมื อ กับหน วยงานภาค รัฐ  ภาค ธุร กิ จ 

สถาบันการศึกษาและวิจัยในการดําเนินงานภายใตกรอบปฏิญญาฯ จํานวน 20 หนวยงาน ซึ่งไดจัด

ใหมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการปฏิญญาฯ (Memorandum of Understanding) 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552  
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กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติ 7 Greens ในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอมและการลด        

การปลอยกาซเรือนกระจกของผูเก่ียวของภาคสวนตางๆ  มีดังน้ี 

 

 

Green Heart: หัวใจสีเขียว 

 

  ผูเก่ียวของทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว มีการรับรูและตระหนักถึงคุณคา 

ของส่ิงแวดลอมและการปรับตัวเพื่อรับมือกับ

ภาวะโลกรอนพรอมมีการปฏิบัติ เพื่ อ รักษา

สิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม 
 
แนวปฏิบัติ:   

• สรางการรับรู และความตระหนัก
ถึงผลกระทบของการทองเที่ยวตอทรัพยากร     

ท อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

ศิลปวัฒนธรรม ใหแกผูเก่ียวของทุกภาคสวนใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

• สรางการรับรู และความตระหนัก
เก่ียวกับภาวะโลกรอนที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยวและผลกระทบของการทองเที่ยวตอภาวะ     

โลกรอน รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลกรอนและแนวทางปฏิบัติที่ชวยลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก 

• ผู เ ก่ียวของทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการปฏิบัติที่ชวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

 

 Green Logistics: รูปแบบการเดินทางสีเขียว 

 

 วิธีการเดินทางและรูปแบบการใหบริการในระบบการคมนาคมหรือการขนสงทางการ

ทองเที่ยวจากแหลงพํานัก/อาศัย ไปยังแหลงทองเที่ยว ที่เนนการประหยัดพลังงาน  การใชพลังงาน

ทดแทน  การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและชวยรักษาสิ่งแวดลอม 

แนวปฏิบัติ:   

• รณรงคใหนักทองเที่ยวเลือกซื้อหรือเลือกใชยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานหรือใช

พลังงานทดแทนที่เดินทางโดยรถยนตสวนตัวจากที่พักอาศัยไปยังแหลงทองเที่ยว 

• ผูประกอบการขนสงทางการทองเที่ยวทั้งทางอากาศ ทางบก และทางนํ้า รวมทั้ง  
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  เครือขายธุรกิจปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสามารถ 

 ลดการใช พลังงานหรือใชพลังงานทดแทน 

• รัฐใหการสงเสริมแกผูประกอบการขนสงทางการทองเที่ยวทั้งทางอากาศ ทางบก  

 และทางนํ้า รวมทั้งเครือขายธุรกิจที่มีการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 และลดการใชพลังงานหรือใชพลังงานทดแทนในรูปของภาษีและแรงจูงใจอ่ืนๆ 

 

Green Attraction: แหลงทองเท่ียวสีเขียว 

 

 แหลงทองเที่ยวที่มีการพัฒนาและบริการจัดการตามกรอบนโยบายที่สะทอนถึงการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน และมีปณิธานในการปกปองและอนุรักษสิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก 

แนวปฏิบัติ:      

• มีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแหลงและมีการปฏิบัติที่มุงเนน

การรักษาสิ่งแวดลอมและลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

• มีการปฏิบัติที่มุงเนนการรักษา มรดกทางวัฒนธรรม และสรางผลกระทบนอยที่สุด 

• มีการปฏิบัติที่มุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดดานสังคม และเศรษฐกิจแกชุมชนโดยรอบ 

และเกิดผลกระทบนอยที่สุด 

 
Green Community: ชุมชนสีเขียว 

 
 แหลงทองเที่ยวชุมชนทั้งในเมือง และชนบท 

ที่มีการบริหารจัดการการทองเที่ยวในทิศทางที่

ยั่งยืน พรอมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเปนอัตลักษณของชุมชน 

แนวปฏิบัติ:     

• มีการปรับปรุงหรือพัฒนาใหมี

ระบบการบริหารจัดการชุมชนและมีการปฏิบัติที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชวยลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกภายใตกรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง 

• มีการปฏิบัติที่มุงเนนการถายทอด 

สืบสานและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี

ชีวิตของทองถ่ิน 

• มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ มุ ง เ น น ใ ห เ กิ ด

ประโยชนสูงสุดตอสภาพสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม และกอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด  

• มีการตอนรับและบริการตางๆ แกนักทองเที่ยวไดมาตรฐานและสะทอนถึงความเปน

ไทยที่ดี 
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Green Activity: กิจกรรมสีเขียว 

กิจกรรมทองเที่ยวที่มีความสอดคลองกลมกลืนกับคุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ของแหลงทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่ใหความเพลิดเพลิน หรือสนุกสนาน ใหโอกาสในการเรียนรูและ

เพิ่มพูนประสบการณแกนักทองเที่ยว โดยสงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

 

แนวปฏิบัติ:  

• เจาของแหลงทองเที่ยวทุกประเภทจัดใหมีกิจกรรมทองเที่ยวที่สอดคลองกลมกลืน 

กับคุณคาและความโดดเดนของทรัพยากรหรือสิ่งแวดลอมมากที่สุด และสรางผลกระทบนอยที่สุด 

• กิจกรรมทองเที่ยวที่จัดใหมีข้ึนในแหลงทองเที่ยวทุกประเภท ใหประสบการณการ

เรียนรูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของทองถ่ินแก

นักทองเที่ยวไดมากที่สุด 

• ผูประกอบการนําเที่ยวจัดรายการนําเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและลดการใช
พลังงาน หรือใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชพลังงานสะอาด 

• มัคคุเทศกอาชีพและมัคคุเทศกทองถ่ิน ดําเนินกิจกรรมนําเที่ยวที่ เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอมและถายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับแหลงทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

ตามกรอบจรรยาบรรณไดอยางสูงสุด 

 

Green Service: การบริการสีเขียว 

 

 รูปแบบการใหบริการของธุรกิจทองเที่ยวแขนงตาง ๆ ที่สรางความประทับใจแก

นักทองเที่ยวดวยมาตรฐานคุณภาพที่ดี ควบคูไปกับการมีปณิธานและการดําเนินการรักษา

สิ่งแวดลอม พรอมชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใหบริการตางๆ 
แนวปฏิบัติ:  

• ผูประกอบการที่ใหบริการทางการทองเที่ยวทุกแขนงมีการพัฒนาหรือปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการธุรกิจและการปฏิบัติที่มุงเนนการรักษาสิ่งแวดลอม และลดการ ปลอยก าซ

เรือนกระจก 

• ผูประกอบการที่ใหบริการทางการทองเที่ยวทุกแขนงมีการ
ปฏิบัติที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอมรดกทางวัฒนธรรมและสราง

ผลกระทบนอยที่สุด 

• ผูประกอบการที่ใหบริการทางการทองเที่ยวทุกแขนงมีการ
ปฏิบัติที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดดานสังคม และเศรษฐกิจแกชุมชน

โดยรอบและสรางผลกระทบนอยที่สุด 
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Green Plus: ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

 บุคคล กลุมบุคคล และองคกรใหการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปญญา หรือ บริจาคทุน

ทรัพย เพื่อรวมมือดําเนินการในการปกปองรักษาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมและทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ/หรือลดภัยคุกคามจากภาวะโลกรอน รวมถึงการ

จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน 

 

แนวปฏิบัติ:   

• บุคคล กลุมบุคคล และองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีสวนรวมหรือสนับสนุนการ

รักษาหรือฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

กิจกรรมที่ชวยลดการปลอย กาซเรือนกระจก 

• จัดตั้งสํานักงาน “ภาคีสิ่งแวดลอมดานการทองเที่ยว” เพื่อเปนศูนยกลางประสาน

ความรวมมือ ระดมทุนทรัพย และรับรองมาตรฐานทางการทองเที่ยว 

• สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและคนควาออกแบบสิ่งประดิษฐ ที่สามารถ
ใชสนับสนุนการปฏิบัติที่เก่ียวของกับการฟนฟูหรือรักษาส่ิงแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือน

กระจกจากการทองเที่ยว 

• จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ชุมชนในดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

นอกจากน้ี เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ททท. ไดเขารวมเปนสมาชิกหนวยงานเครือขายของ

เกณฑการทองเที่ยวอยางยั่งยืนระดับโลก (GSTC Partnership) ซึ่งริเร่ิมข้ึนในกลางป 2007 โดย

องคกรระดับโลก 4 องคกร ไดแก The Rainforest Alliance, UNEP, UN Foundation, and UNWTO 

นับเปนการประกาศจุดยืนและแสดงทาทีของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

อยางเปนรูปธรรมในประชาคมโลก 

 

โอกาสของความสําเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

  

 ททท. ตระหนักดีวาความสําเร็จในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน 

โดยการดําเนินโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอมน้ัน ตองใชเวลาในการขับเคลื่อนคอนขางยาวนาน 

เพราะภาคสวนที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวยังคงมีทัศนคติและคุนเคยอยูกับการพัฒนาในรูปแบบเกา

ซึ่งหยั่งรากลึกในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมายาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจภาคเอกชนหรือ

ผูประกอบการทางการทองเที่ยวแขนงตางๆ สวนใหญยังคงมุงเนนผลกําไรหรือผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจเปนที่ตั้ง แตใหนํ้าหนักความสําคัญตอการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมคอนขางจํากัด เพราะมัก

เขาใจวาเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนบทบาทหนาที่ของหนวยงานของรัฐในสวนกลางและระดับ

ทองถ่ิน เชนเดียวกับการกระจายประโยชนสูสังคมหรือชุมชนทองถ่ิน 
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 นอกจากน้ี ยังพบวาชุมชนทองถ่ินซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน สวนใหญยังขาดองคความรู 

และทักษะในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเกือบทุกดาน รวมทั้งการอนุรักษสิ่งแวดลอม และที่

สําคัญภาคขนสงการทองเที่ยวทั้งทางบก ทางนํ้าและทางอากาศ ซึ่งรวมกันปลอยกาซเรือนกระจก

ถึงรอยละ 75 ของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ยังมิไดแสดงจุดยืนอยางชัดเจนเก่ียวกับบทบาทในการ

ชวยลดภาวะโลกรอนในสวนที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศ 

 

 อยางไรก็ดี ททท. มีความมั่นใจวาทั้งโครงการที่ ททท. ดําเนินการอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปน

โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอม และการ

สนับสนุนมูลนิธิใบไมเขียวดําเนินการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมใหแกที่พักประเภทตางๆ 

รวมทั้งสนับสนุนสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัยดําเนินโครงการ Cooperate Social 

Responsibility-Marketing Access Partnership (CSR-MAP) จะเปนกาวสําคัญในการผลักดันใหเกิดการ

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากมีการดําเนินงานภายใตบันทึก

ขอตกลง (MOUs) กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) และ

สถาบันการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการปฏิญญา รักษาสิ่งแวดลอม 

โดยมีจุดมุงหมายที่เนนความย่ังยืนของการทองเที่ยวและการดําเนินกิจกรรมที่ชวยลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดวยแลว โอกาสของความสาํเร็จในการสงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนของประเทศไทยก็มีความเปนไปไดสูง  

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

 จากประสบการณในการดําเนินโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยมา

จํานวน       7  คร้ัง และโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอม ตั้งแตกลางป 2551 เปนตนมา ททท. 

มีความเห็นวาการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ จะมีความยั่งยืนหรือมีความ

รับผิดชอบ หรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดจริงน้ัน ทุกภาคสวนที่เก่ียวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ไดแก ผูประกอบการ มัคคุเทศก เจาของแหลงทองเที่ยว ชุมชน ภาคการขนสง สถาบันการศึกษาและ

วิจัยและนักทองเที่ยวตองยอมรับหรือตระหนักในสิ่งตอไปน้ี  

  
1. ยอมรับวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม   

มายาวนานเกือบ 5 ทศวรรษ แตในขณะเดียวกันการทองเที่ยวก็มีสวนสําคัญที่กอใหเกิดผลกระทบ

ทางลบตอสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ จนทําใหแหลงทองเที่ยวหลายแหงของประเทศเสื่อมโทรม

หรือดอยคุณคาลง 

2. ตระหนักวา ปจจุบันอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม 

อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองภาวะโลกรอน 

เพราะอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยเฉพาะภาคการขนสงและที่พักมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ัน

บรรยากาศมากข้ึน ดังน้ัน ภาคสวนที่เก่ียวของจึงจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณที่

อาจเลวรายข้ึนในอนาคต 
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3. มีความเห็นวา ตั้งแตบัดน้ีไป ภาคสวนที่ เ ก่ียวของกับการทองเที่ยว มีความ

จําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการสงเสริมและพัฒนา รวมทั้งการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวอยาง

มีคุณธรรม เพื่อนําไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพราะแนวคิดและหลักการของการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน อยางนอยสามารถนําพาไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาทางวัฒนธรรม การ

กระจายประโยชนทางเศรษฐกิจไปสูภาคสวนที่เก่ียวของดวยความเปนธรรมมากข้ึน การรวมกันลด

การปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนสาเหตุของภาวะโลกรอนและมีผลเสียตออุตสาหกรรมทองเที่ยว 

และการยกระดับมาตรฐานของสินคาและการบริการทองเที่ยวที่ตอบสนองตลาดทองเที่ยวสีเขียว 

(Green Tourism Market) ซึ่งมีประมาณเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  

4. มี เ จ ต น า ร ม ณ ว า      

ทุ ก ภ า ค ส ว น ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร

ทองเที่ยว จะนําคูมือ “แนวทางและขอ

ปฏิบัติในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและลด

ภาวะโลกรอน” ภายใตกรอบแนวคิด 7 

Greens ไปพิจารณาและปฏิบัติในองคกร

หรือพื้นที่ หรือธุรกิจที่รับผิดชอบอยาง

สุดความสามารถ  โดยมี เป าหมาย

ร ว ม กั น ที่ จ ะ มุ ง สู ม า ต ร ฐ า น ก า ร

ท อ ง เ ที่ ย ว อ ย า ง ยั่ ง ยื น  ห รื อก า ร

ทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

มีความรับผิดชอบตอสังคม  

 

อยางไรก็ดี ททท. มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา การทองเที่ยวจะยั่งยืนเปนจริงได รัฐบาลควรเขา

มามีบทบาทเก่ียวของ ดังน้ี 

 

1. ใหการยอมรับวา การทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนกระแสโลกที่ไมอาจปฏิเสธได เพราะ

อุปสงคการทองเที่ยวมีแนวโนมเปนการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือการทองเที่ยวที่มี

ความรับผิดชอบ และเขาขายเปนการทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากข้ึนเร่ือยๆ 

(Cooperate Social Responsible) จึงอาจจําเปนตองดําเนินนโยบายหรือกําหนดวาระแหงชาติเก่ียวกับ

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่อใชเปนกรอบใหภาคสวนที่เก่ียวของยอมรับและยึดถือเปนกรอบในการ

สงเสริมและพัฒนา 

2. สนับสนุนดานงบประมาณใหกับหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว ไดแก 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอ่ืนๆ ที่มีสวนเก่ียวของ เพื่อใหมี

การจัดทําและดําเนินโครงการที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

3. สนับสนุนใหธุรกิจภาคเอกชน ชุมชนทองเที่ยว สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย 

ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ดําเนินบทบาทและกิจกรรมของตนที่เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ทั้งน้ี อาจมีการสนับสนุนดานงบประมาณ การ

ลดหยอนภาษีและการกูยืมแบบปลอดดอกเบี้ยระยะยาว เพื่อนําไปใชปฏิบัติในการปกปองรักษา
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สิ่งแวดลอมและลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามระบุในคูมือแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม

และลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ ททท. ไดจัดทําข้ึน 

4. สงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระที่มีบทบาทหนาที่ในการกําหนด 

และตรวจประเมินมาตรฐานทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหครอบคลุมทุกภาคสวนในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว เพื่อใหเกิดสินคาและการบริการทางการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับ

สากล 

 

 

*********************************************************** 
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การสรางความเติบโตผานอุตสาหกรรมการเดินทางและการทองเที่ยว 

 

                                                                                                       โศรยา  หอมชื่น
1
 

 ภายใตภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ี ภาคเอกชน คือตัวจักรสําคัญในการขับเคล่ือน

การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยหนวยงานภาครัฐเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวกและ

ควบคุมคุณภาพในการประกอบธุรกิจ แนวทางท่ีจะรักษาอัตราการเติบโตของการทองเที่ยว และปองกัน

การลดลงของการจางงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน สําหรับประเทศไทยมีการดําเนินโครงการตางๆ ท่ีเปน

รูปธรรมไดแก  

1. การมีสวนรวมของภาคเอกชน

ในการนําเสนอผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพ่ือชวยลดกาซเรือนกระจก 

เน่ืองจากประเด็นดานสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองท่ี

นักทองเท่ียวจากประเทศพัฒนาแลว ให

ความสําคัญมาก นอกจากน้ีการบริหาร

จัดการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยอมนําไปสู

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืน ในชวงเวลา

กวาสิบปท่ีผานมา การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทยและหนวยงานที่ เ ก่ียวของ  รวมทั้ ง

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ได

ดําเนินการรวมกัน ดังน้ี 

 1.1)  การดําเนินการเพ่ือจัดทํามาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวท่ีมีการบริหาร

จัดการดานสิ่งแวดลอม ในประเทศไทยเร่ิมตนขึ้นเม่ือป 1997 โดยมีการกอต้ังโครงการมาตรฐาน

ใบไมเขียวขึ้นจากความรวมมือของหนวยงานของภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวของ 6 หนวยงาน ไดแก การ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย  (ททท.) สมาคมโรงแรมไทย  (THA)  โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ  

ประจําภาคพื้นเอเชีย –  แปซิฟค (UNEP) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การประปานครหลวง และ

สมาคมพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม หนวยงานท้ัง 6 หนวยรวมตัวกันต้ังคณะกรรมการสงเสริม

กิจกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเท่ียว (คสสท.) และดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิใบไมเขียว (Green Leaf 

Foundation) ในป 1998 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพัฒนาสิ่งแวดลอมของธุรกิจ

ทองเที่ยว และโรงแรมใหเปนไปตามมาตรฐานโรงแรมใบไมเขียว โดยพิจารณาการดําเนินการของธุรกิจ 

                                                 
1
 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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โดยใชแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยคําถาม 11 หมวด/เกณฑ

ไดแก 

 1. นโยบายและมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

 2. การจัดการของเสีย 

 3. ประสิทธิภาพการใชพลังงานและนํ้า 

 4. การจัดซื้อ 

 5. คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
 6. มลพิษทางอากาศ 

 7. มลพิษทางเสียง 

 8. คุณภาพนํ้า 

 9. การเก็บรักษา ใช และการจัดการเชื้อเพลิง แกส และสารพิษ 

 10. ผลกระทบตอระบบนิเวศ 

 11. การมีสวนรวมกับชุมชน และองคกรทองถ่ิน 

 การใหคะแนนเพื่อรับเกียรติบัตรใบไมเขียว 

(Green Leaf Certification) มี 5 ระดับ ตามระดับ

คะแนน โดยโรงแรมท่ีไดรับมาตรฐานจะถูกบันทึกชื่อ

ไวใน Green Leaf Directory ในเว็บไซตของมูลนิธิ

ใบไมเขียว (www.greenleafthai.org) และเว็บไซตของ

ก ร ม ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม 

(http://thaiecomarket.apec-vc.in.th) เพื่อเผยแพร

รายช่ือโรงแรมท่ีไดรับใบไมเขียวแกนักทองเท่ียวท้ัง

ในประเทศ และตางประเทศ 

  

 1.2) ในป 1997 ภาคเอกชนในธุรกิจ

ทองเท่ียวไดรวมตัวกันกอตั้งสมาคมไทยทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผจญภัย เพื่อขานรับกระแสความ

สนใจดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษท่ีเกิดขึ้นอยางกวางขวาง โดยสมาคมน้ีเกิดขึ้นหลังจากการประชุม

ใหญ Eco-Tourism Network ท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้น โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ

รวมกันคือ สรางการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเขมแข็ง และเปนการทองเที่ยวท่ียั่งยืน โดยการสรางคุณภาพ

มาตรฐานทัวรในทุกกิจกรรม ท้ังในเร่ืองของการจัดการบุคลากร การสรางโปรแกรมหรือรายการ

ทองเท่ียวและบริการ เพื่อมุงสูจุดหมายหลักคือ การอนุรักษธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 1.3) การจัดเสวนาเชิงวิชาการในประเด็นดานผลกระทบของภาวะโลกรอนตอ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทย โดยในป 2007 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดดําเนินการ

จัดเสวนารวม 3 คร้ัง ใน 3 พื้นท่ีทองเท่ียวหลัก คือ ภูเก็ต เชียงใหม และกรุงเทพฯ  โดยไดรับความ

รวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของไดแก สํานักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา

และพันธุพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

และผจญภัย  บริษ ัทซ ีแคนู (ประเทศไทย) จํากัด สภาอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย รวมท้ังองคกรพัฒนาเอกชน ไดแก สถาบันคีนัน

แหง เอเชีย  และกรีนพีซ  (ประเทศไทย )  โดยการเสวนาดังกลาวมี

วัตถุประสงคเพื่อเปดเวทีใหมีการแลกเปล่ียนขอมูล และความคิดเห็นเชิง

วิชาการในประเด็นท่ีอยูในความสนใจของประชาชน และมีผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยนําผลท่ีไดรับจากการเสวนามาใชในการปรับ

แผนการดําเนินงานของ  ททท . ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 

โดยเฉพาะในเร่ืองการสรางการรับรูถึงกระแสการต่ืนตัวของผูบริโภคในประเทศพัฒนาแลวท่ีให

ความสําคัญในการเลือกสินคา และบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการจัดการท่ีชวยลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวของไทยสามารถปรับตัว และเปล่ียนแปลง

รูปแบบการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมกับความสนใจของผูบริโภค รวมท้ังเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

ธุรกิจทองเท่ียวไทย 

 1.4) หลังจากการจัดเสวนาเพื่อเผยแพรความรูแกผูประกอบการดานการทองเท่ียว ในเรื่องของ

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตออุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ก็ไดมีการดําเนินโครงการตอยอดโดย ททท.

รวมมือกับภาคเอกชน นักวิชาการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อลด

กิจกรรมท่ีจะสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน อาทิ โครงการเท่ียวอีสานสุขใจ... ตระหนักภัยโลกรอน และ

โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดลอม “เท่ียวไทย ตานภัยโลกรอน” เพื่อหาแนวทาง มาตรการ และการ

ปฏิบัติในการรักษาส่ิงแวดลอม และบรรเทาภาวะโลกรอนท่ีเกิดจากกิจกรรมในภาคการทองเท่ียว โดย

กําหนดดําเนินโครงการต้ังแตป 2008 ถึงป 2010 มีการกําหนดแนวทางการทองเท่ียวตานภัยโลกรอน 

7 ประการ หรือ 7 Greens เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสูการเดินทาง

ทองเท่ียวอยางถูกวิธี และการใหบริการดานการทองเท่ียวท่ี

ตระหนัก และใสใจตอสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 

1. Green Heart : หัวใจของนักเดินทางท่ีเปยมดวยความ

รัก การเอาใจใส และใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม

เพื่อรวมเปนสวนหน่ึงในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

2. Green Logistics : การเดินทางของนักทองเท่ียวดวย

วิธีการรูปแบบ หรือระบบคมนาคมขนสงท่ีชวยลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3. Green Destination : แหลงทองเท่ียวท่ีมีการบริการ

จัดการท่ีดี โดยแสดงออกถึงความตระหนักถึงคุณคา

ของส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีเปนสําคัญ 
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4. Green Community : การทองเท่ียวและเรียนรูในแหลงทองเท่ียวชุมชน ท้ังชุมชนเมือง และ

ชุมชนชนบทที่ใหความสําคัญ และใสใจตอสิ่งแวดลอม 

5. Green Activity : กิจกรรมการทองเที่ยวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยยังสรางความ

สนุกสนานเพลิดเพลินอยางเต็มท่ี ภายในขอบเขตของขีดความสามารถในการรองรับพื้นท่ี 

6. Green Service : รานอาหาร ท่ีพัก รานขายสินคาท่ีระลึก ตลอดจนสถานประกอบการนําเท่ียว 

และสถานบริการตางๆ เชน สปา ศูนยบริการสุขภาพ ท่ีสามารถสรางความประทับใจแก

นักทองเที่ยวดายมาตรฐานและคุณภาพท่ีดี ภายใตการคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยรอบท่ีมี

การดูแลไดอยางเหมาะสม 

7. Green Plus+ : การตอบแทนสูสังคมดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยการ 

ลด/ละ/เลิก พฤติกรรมท่ีกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เขารวมกิจกรรมตางๆ สนับสนุน

และใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท่ีสงเสริมกิจกรรมการประหยัดพลังงาน การใช

พลังงานทดแทน การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม การปลูกตนไม การใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 

1.5) โครงการจัดทําฐานขอมูลสินคาการทองเท่ียวท่ีมีการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึง

ความสําคัญของส่ิงแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและประมวลขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ

ทางการทองเที่ยวท่ีมีการดําเนินงาน โดยใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมสําหรับนําไปเผยแพรประชาสัมพันธ และสงเสริมตลาดการทองเท่ียวท้ังภายในประเทศ และ

ตางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมายกลุมท่ีเปนนักทองเท่ียวคุณภาพ 

โครงการน้ียังอยูในระหวางการดําเนินงาน โดยมีเกณฑหลัก (Core criteria) ในการพิจารณาคัดเลือก

สินคา และการบริการทางการทองเท่ียวท่ีมีการดําเนินงานหรือบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงความสําคัญ

ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใน 2 สวน ซึ่งประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 การบริหารจัดการ

องคกรท่ีคํานึงถึงความสําคัญของการ

อนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม

  สวนท่ี 2 คือ ดานการบริการ

จัดการท่ีคํานึงถึงความย่ังยืนของชุมชน 

แล ะ สั ง คม   ท้ั ง น้ี  ไ ด มี ก ารศึ กษา

แบบอยางจากมาตรฐานท่ีใชในระดับ

สากล เชน  
 - The European Charter for 

Sustainable Tourism in Protected Area 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย EUROPARC Federation 

หรือองคกรท่ีสง เสริมการอนุรักษ

ธรรมชาติของประเทศในทวีปยุโรป เพื่อ
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จัดทําแผนการพัฒนา การทองเท่ียวอยางยั่งยืนในเขตอนุรักษธรรมชาติ 

- National Ecotourism Accreditation Program (NEAP) ซึ่งจัดต้ัง

โดยสมาคมการทองเ ท่ียวเ ชิงนิ เวศของออสเตรเลีย  (Ecotourism 

Accreditation of Australia) และเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวของประเทศ

ออสเตรเลีย (Australian Tourism Operators Network) โดยออกมาตรฐาน

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเท่ียวท่ียั่งยืน (Nature and 

Ecotourism Certification Program) ซึ่งครอบคลุมในสวนท่ีเปนบริการ    

ท่ีพัก บริษัททัวร และแหลงทองเที่ยว 

- Green Globe 21 เปนมาตรฐานระดับนานาชาติ ท่ีถูกพัฒนาขึ้นในป 1994 โดย World Travel 

and Tourism Council (WTTC) มีจุดประสงคหลักเพื่อสรางความตระหนักตอสิ่งแวดลอม และยกระดับ

การจัดการสิ่งแวดลอมในธุรกิจการทองเท่ียวโดยมีสาระสําคัญพื้นฐานจาก Agenda 21 ของการประชุม 

UN Earth Summit (1992) 
ปจจุบัน Green Globe 21 ไดมีการประกาศใชมาตรฐานแลว 2 ประเภท ไดแก Green Globe 21 

Company Standard ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐาน สําหรับท่ีพักและสปา (Benchmarking Indicators for 

Accommodation and spa) และ Green Globe 21 Community Standard คือเกณฑมาตรฐานสําหรับชุมชน 

(Community Benchmarking)  

- Green Tourism Business Scheme (GTBS) คือสินคาและบริการของการทองเท่ียวท่ีเปนฉลาก

เขียว (Eco-label) ของสหราชอาณาจักร กอต้ังเม่ือป 1998 มีสมาชิกรวมมากกวา 450 บริษัท ท่ี

เก่ียวกับการทองเที่ยวในประเทศสกอตแลนด 

- EU Eco-label เปนมาตรฐานดานคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีจะนําไปสูการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกค าผู ม า ใ ช บ ริการ  โดยวัต ถุปร ะสงค ของ

มาตรฐาน EU Eco-label เพื่อ  

 1) จํากัดการใชทรัพยากร  

 2)  ลดการผลิตของเสีย 
 3) สนับสนุนการใชทรัพยากรทดแทน 

รวมถึงสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

 4 )  ส ง เ ส ริ มก า ร ศึ กษ า  แล ะ สื่ อ ด า น

สิ่งแวดลอม 

 - Sustainable Tourism  Certification Network 

of The Americas Baseline Criteria เปนมาตรฐาน

การประกอบธุรกิจ การทองเท่ียวท่ียั่งยืนในบริเวณ

ประเทศละตินอเมริกา โดยมีเกณฑประเมิน 18 ขอ 

จัดต้ังโดย Rainforest Alliance เม่ือป 2003 ฯลฯ 
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1.6) โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียว Thailand Tourism Awards เปนโครงการท่ี

การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดจัดตั้งขึ้นต้ังแตป 1996 โดยกําหนดจัด 2 ปตอคร้ัง ซึ่งคร้ังลาสุดเปน

คร้ังท่ี 7 มีพิธีมอบรางวัลเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2008 ซึ่งตรงกับวันทองเท่ียวโลก วัตถุประสงคของ

โครงการเพื่อสงเสริมคุณภาพของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวไทย และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน    โดยมุง

ใหเกิดจิตสํานึก และมีการบริหาร

จัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว

อย า ง มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ ใ น

ทิศทางท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมท้ัง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น 

ซึ่งรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียว

ไ ท ย ถื อ เ ป น เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย

รั บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ สิ น ค า

ทองเที่ยว (Tourism Accreditation) 

ท่ีสรางความเช่ือถือ และไดรับ

การยอมรับจากนักทองเท่ียวท้ัง

ใ น แล ะต า งปร ะ เ ทศ  ซึ่ ง เ ป น

เคร่ืองหมายสําคัญในการสงเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในปจจุบัน โดยในปลาสุดมีการ

แบงรางวลัออกเปน 6 ประเภทรางวัล ไดแก  

 

1. รางวัลประเภท องคกรสนับสนุน และสงเสริมการทองเท่ียว 

2.  รางวัลประเภท การสื่อสารและประชาสัมพันธ 

3. รางวัลประเภท รายการนําเท่ียว 

4. รางวัลประเภท แหลงทองเท่ียว 

5. รางวัลประเภท การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

6. รางวัลประเภท ท่ีพักนักทองเท่ียว 

ท้ังน้ีในคร้ังลาสุด ททท.ไดกําหนดใหนําเร่ืองสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน การมีสวนรวม แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล บริบทเช่ือมโยงในภาพรวมและความรับผิดชอบตอสังคม แทรกไวใน

เกณฑการตัดสินการประกวดดวย สําหรับคณะกรรมการตัดสินไดรับการคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ 

และผูมีประสบการณท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมทองเท่ียวสาขาตางๆ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

นักวิชาการและผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและบริการ 

2. การสนับสนุนใหการทองเท่ียวมีสวนรวมในการชวยพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเปน

การสงเสริมใหผูประกอบการใชประโยชนจากศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินในการสราง

เอกลักษณใหแกสินคาและบริการทางการทองเท่ียวของตน การสนับสนุนการทองเท่ียวโดยมีชุมชนเปน
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ฐาน (Community – based Tourism) เพื่อสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจของชุมชน โดยใชการทองเท่ียว

เปนเครื่องมือในการลดความยากจน (Poverty Reduction) และกระจายการพัฒนาใหเขาถึงพื้นท่ีหางไกลที่

มีศักยภาพทางการทองเที่ยว เพิ่มรายไดแกสมาชิกในชุมชนผานกิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีดําเนินการ

โดยชุมชน นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจทองเที่ยวรูปแบบท่ีมี

ชุมชนเปนฐาน และมีการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด รวมท้ัง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยชุมชนในประเทศไทยท่ีเร่ิมมีการบริหาร

จัดการดานการทองเท่ียวดวยตนเอง เชน ชุมชนบานคีรีวงษ จ. นครศรีธรรมราช  และชุมชนบาน

ปราสาท จ. นครราชสีมา 

 ในป 2006 ททท. ไดจัดงานประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียว เปนกรณีพิเศษเพื่อเฉลิม

ฉลองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครอบ 60 ป โดยมีการคัดเลือก

ชุมชนทองเท่ียวดีเดน (The Most Outstanding Tourism-based Community) ท่ีมีเอกลักษณและวิถีชีวิต

ชุมชนท่ีนาสนใจและพรอมรองรับนักทองเท่ียวประเภทนี้ในทุกภาคของประเทศไทย เปนชุมชนใน

ภาคเหนือ 14 แหง ภาคกลาง 24 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แหง และ ภาคใต 13 แหง ท้ังน้ี 

ททท.ไดจัดทําเอกสารรวบรวมขอมูลของชุมชนที่ไดรับรางวัลเปนภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรแกผูสนใจท่ี

เปนชาวตางชาติดวย เพื่อเปนการประชาสัมพันธการทองเท่ียวในรูปแบบ Community-based Tourism 

ของไทยสูตลาดนักทองเท่ียวนานาชาติ 

สําหรับประเทศไทย การทองเท่ียวมีผลสําคัญตอชุมชนท่ีเปนจุดหมายทางการทองเท่ียวโดยอาจ

เปนแหลงรายไดหลัก และแหลงการจางงานสําหรับคนทองถ่ิน ขณะเดียวกันการทองเท่ียวก็อาจเปนภัย

คุกคามตอมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมของชุมชนทองถ่ินไดเชนกัน แตหากมีการวางแผน

และการจัดการท่ีดี การทองเท่ียวก็จะกลายเปนพลังผลักดันใหเกิดการอนุรักษมรดกเหลาน้ันไวใหอยูคู

กับชุมชนสืบไป อยางไรก็ดีการทองเที่ยวท่ีมีชุมชนเปนฐานเปนเพียงทางเลือก

หน่ึงของชุมชนทองถ่ินท่ีจะตองจัดการทรัพยากรทางการทองเที่ยวของตน และ

เปนโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับชุมชน เปนเคร่ืองมือสนับสนุนการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน ขณะเดียวกันก็เปน

โอกาสในการพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน 

การสงเสริมการทองเท่ียวในรูปแบบน้ีจึงตองอาศัยความรวมมือของ

คนในชุมชน ผูประกอบการดานธุรกิจทองเที่ยว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ในการผลักดันใหมีการจัดการทองเท่ียว

แบบ Community-based Tourism ในแตละชุมชนอยางยั่งยืน มีการกําหนด Code 

of Conduct สําหรับท้ังผูประกอบการ และนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาเยือนเพื่อให

เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน อยางเหมาะสมและสรางสรรค 
***************************************************** 
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเขาสูตลาดจากการเปดเสรีทาง 

การคา สาํหรับ SME 
(กรณีศึกษา : FTA อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี) 

ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 

                                                                                  ผศ.สันติชัย  คชรินทร
1
 

                                                                                รศ.วิทวัส  รุงเรืองผล
2
                  

 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 

 สาระสําคัญในความตกลงวาดวย

การคาบริการระหวางอาเซียน-เกาหลีที่

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย 

ไดกําหนดขอตกลงไว คือ ใหตางชาติเขามา

ถือหุนได 100 %สําหรัการเขามาประกอบ

ธุรกิจนําเที่ยวในเกาหลีใต และใหบุคลากร

เขาไปทํางานไดผานการโอนยายในบริษัท 

ขณะที่ไทยอนุญาตใหนักธุรกิจชาวเกาหลีเขา

มาประกอบธุรกิจในไทยผานการจัดตั้ง

บริษัทจํากัด โดยถือหุนไมเกินรอยละ 49 

และอนุญาตใหเฉพาะบุคคล 2 ประเภทเขามา

พํานักช่ัวคราวในไทยได คือ บุคคลตางชาติที่เปน business visitors เขามาพํานักไดไมเกิน 90วัน และ

บุคคลตางชาติที่เปนผูจัดการ ผูเช่ียวชาญ ผูบริหารที่เขามาในประเทศไทย ในลักษณะ ของการ

โอนยายภายในบริษัท (Intra-corporate transferee) โดยมาพํานักไดคร้ังละไมเกิน 1 ป และตออายุได

อีก 2 คร้ัง ๆ ละไมเกิน 1 ป รวมเปน 3 ป 

                                          

1 หัวหนาโครงการและนักวิจัยอาวุโส คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2 นักวิจัยอาวุโส คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 อยางไรก็ตาม เกาหลีใตจัดเปนตลาดทองเที่ยวที่เติบโตอยางรวดเร็วจากกําลังซื้อที่เพิ่มข้ึน

ของประชาชน สงผลใหนักทองเที่ยวเกาหลีใตเดินทางไปยังตางประเทศเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง สวน

ใหญนักทองเที่ยวเกาหลีใตนิยมเดินทางไปยัง

แหลงทอง เที่ ยวระยะ ใกล ใน เอ เ ชียทํ า ให

นักทอง เที่ ยว เกาหลี ใตกลายเปนตลาด

นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่มีบทบาท

สําคัญตอการทองเที่ยวของประเทศตาง ๆ 

ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ี รัฐบาลเกาหลีใต

ไดมีการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติมาก

ข้ึน โดย เฉพาะ ธุร กิจที่ เ ก่ี ยวของ กับการ

ทองเที่ยวและบริการ โดยมีการเตรียมความ

พรอมทางดานสาธารณูปโภคตาง ๆ และ

ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับเพื่อสราง

แรงจูงใจใหคนตางชาติเขามาลงทุนในเกาหลี

ใตอยางเชน  ภายใตขอตกลงการคา เสรี 

AKFTA รัฐบาลเกาหลีใตยอมใหตางชาติถือหุนเปนเจาของไดสัดสวน 100% จึงเปนชองทางการ

ลงทุนที่ดีของผูประกอบการอาเซียนในการเขาไปลงทุนในเกาหลีใตทั้งน้ี คูแขงหลักของผูประกอบการ

ไทยในตลาดเกาหลี คือ ผูประกอบการบริษัทตัวแทนทองเที่ยวชาวเกาหลีซึ่งมีเปนจํานวนมาก และคน

เกาหลีมีความเปนชาตินิยมสูง จึงเลือกที่จะใชบริการของบริษัทเกาหลี ในขณะเดียวกันปจจัยในการ

เลือกใชสินคาและบริการของคนเกาหลี คือคุณภาพและความคุมคาเงิน โดยเฉพาะในกลุมสินคาและ

บริการเพื่อการพักผอน เน่ืองจาก คนเกาหลีเปนคนที่ทํางานหนักมาก และใหความสําคัญกับ

ชวงเวลาที่มีโอกาสไดพักผอน ซึ่งเปนโอกาสที่ดีที่ผูประกอบการบริษัทตัวแทนทองเที่ยวของไทย ใน

การเขาไปนําเสนอสินคาและบริการของไทยที่ตรงกับความตองการของชาวเกาหลี และการเขาไปต้ัง

บริษัทในประเทศเกาหลีจะเปนการ

สรางความนาเ ช่ือถือและสะดวก

ใหกับนักทองเที่ยวเกาหลี เพราะ

สามารถติดตอกับบริษัทตัวแทน

ทองเที่ยวไทยไดโดยตรง ไมตอง

ผานกับบริษัทตัวแทนทองเที่ยว

หลายแหงเหมือนเชนในปจจุบัน   

พรอมทั้ง ผูประกอบการชาวไทย

สามารถเข า ใจพฤติกรรมของ

นักทองเที่ยวเกาหลีไดโดยตรง ทํา

ให ส ามารถ นํา เสนอสิ นค า แล ะ

บริการที่ตรงกับความตองการได

อย างถูกตองและขณะเดียวกัน 

บริษัทตัวแทนทองเที่ยวดังกลาว สามารถที่จะเปน Wholesaler ใหกับบริษัทตัวแทนทองเที่ยวในไทย 
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และชวยลดอุปสรรคทางดานภาษาใหกับบริษัทตัวแทนทองเที่ยวในไทยดวย อยางไรก็ตาม การลงทุน

เขาไปต้ังบริษัทในเกาหลีน้ัน จะมีคาใชจายในการดําเนินธุรกิจที่สูงกวาการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย 

3 เทา ดังน้ัน ผูประกอบการไทยที่จะเขาไปลงทุนในตลาดเกาหลีจะตองมีศักยภาพทางดานการเงินใน

ระดับหน่ึง 
 
ขอไดเปรียบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยในตลาดเกาหลีใต 

• จากการศึกษาและสัมภาษณ พบวา โอกาสทางการคาของผูประกอบการทองเที่ยวไทยไดรับ

จากขอตกลง AKFTA น้ัน ผูประกอบการไทยประเมินวา หากมีบริษัทตัวแทนไทยไปลงทุน

จัดตั้งบริษัทที่ประเทศเกาหลีจะเปนผลดีตออุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย เน่ืองจาก บริษัท

ดังกลาวจะทําหนาที่เปน “Hub” ใหกับบริษัทนําเที่ยวรายอื่นของไทย และในขณะเดียวกันทําให

เกิดความใกลชิดกับลูกคาชาวเกาหลีใต ทําใหสามารถทราบถึงความตองการที่แทจริงของ

ชาวเกาหลีใตไดมากข้ึน รวมทั้งอาจมีตนทุนที่ต่ํากวาการติดตอกับ  เอเยนตชาวเกาหลี 
• ผูประกอบการไทยบางรายไดเปดบริษัทตัวแทนทองเที่ยวรวมทุนกับคนเกาหลีในการทํา

ตลาดทองเที่ยวมาเปนระยะเวลานาน จนเกิดความชํานาญและเขาใจตลาดไดเปนอยางดี 
• ปจจัยในการเลือกใชสินคาและบริการของคนเกาหลี คือ คุณภาพและความคุมคาเงิน

โดยเฉพาะในกลุมสินคาและบริการเพื่อการพักผอน เน่ืองจาก คนเกาหลีเปนคนที่ทํางานหนัก

มาก และใหความสําคัญกับ

ชวงเวลาที่มีโอกาสไดพักผอน 

ซึ่งสินคาและบริการทางดาน

การทองเที่ยวของไทยตรงกับ

ความตองการของชาวเกาหลี 
• ประเทศไทยเปนประเทศติด

อันดับ 1 ใน 5 อันดับแรกที่

ชาวเกาหลีใตเลือกทองเที่ยว 

โดยแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 

ไดแก พัทยา กรุงเทพฯ ภูเก็ต 

เชียงใหม และสระบุรี 
• กลุมตลาดที่สําคัญ คือ กลุม

ครอบครัว กลุมวัยทํางาน และ

กลุมนักเรียน นักศึกษา ที่มีการเดินทางเกือบทั้งป โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม Incentive และกลุม

กอลฟ ซึ่งจะเติบโตมากข้ึนรวมถึงกลุมฮันนีมูน 
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ขอเสียเปรียบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยในตลาดเกาหลีใต 
• ปจจุบันผูประกอบการไทยที่สามารถพูดภาษาเกาหลีไดอยางคลองแคลวมีนอย 

• คูแขงหลักของผูประกอบการไทยในตลาดเกาหลี คือ ผูประกอบการบริษัทตัวแทนทองเที่ยว

ชาวเกาหลีซึ่งมีเปนจํานวนมาก และคนเกาหลีมีความเปนชาตินิยมสูง จึงเลือกที่จะใชบริการ

ของบริษัทเกาหลี 

• ปจจุบันชาวเกาหลีสวนใหญยังมีการใชภาษาอังกฤษคอนขางนอย และขอมูลในหนวยงาน

ตาง ๆ ของเกาหลีสวนใหญเปนภาษาเกาหลี 

 

คณะผูวิจัย พิจารณาเห็นวา วิธีการเขาสูตลาดเกาหลีใตสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ไทยที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SME ไทยในปจจุบัน ไดแก 

- วิธีการเขาสูตลาดทางออม (Indirect Export) 

- วิธีการเขาสูตลาดทางตรง (Direct Export) 

- วิธีการเขาสูตลาดโดยการลงทุนโดยตรงในประเทศคูคา (Direct Investment) 

- วิธีการเขาสูตลาดโดยพันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic Alliances) 

 

1. การเขาสูตลาดโดยการสงออกทางออม (Indirect Export) 

บริษัททองเที่ยวเกาหลีมีการจัดตั้งสํานักตัวแทน/สาขาที่ประเทศไทยเพื่อสามารถติดตอกับ

บริษัททองเที่ยวในประเทศไทยไดงายข้ึน และเปนการลดขอจํากัดทางดานภาษา เพราะจะมีพนักงาน

คนไทยชวยในการประสานงานกับบริษัททองเที่ยวของไทยที่ตองการจัดทัวรนําเที่ยวไปเกาหลี และใน

ขณะเดียวกันสํานักตัวแทนเหลาน้ีจะเปนคนชวยติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวชาวเกาหลีที่เขามาเที่ยวในเมืองไทย ทําใหผูประกอบการไทยที่มีปญหาทางดานภาษามี

โอกาสในการทําตลาดหรือทดลองตลาดทองเที่ยวเกาหลีได 

 

2. การเขาสูตลาดโดยการสงออกทางตรง (Direct Export) 
 เกาหลี ใต เปนประ เทศที่มีการใช

อินเตอร เน็ตสูง  และพฤติกรรมของชาว

เกาหลี นิยมการหาขอมูลทองเที่ยวจาก

อินเตอรเน็ต ผนวกกับมีความเช่ือมั่นในการ

ซื้ อ ข ายผ านอิ น เตอร เ น็ ต  ดั ง น้ั น  จึ งมี

นักทองเที่ยวเกาหลีสามารถติดตอกับบริษัท

นําเที่ยวของไทยโดยตรง  นอกจากน้ี  มี

นักทองเที่ยวเกาหลีบางสวนขอขอมูลผาน

หนวยงานรัฐ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย  และในกลับกัน  บริษัทนําเที่ยวไทย

สามารถติดตอกับนักทองเที่ยวเกาหลีใตผาน        

งานแสดงสินคาดานการทองเที่ยวที่เกาหลีได 
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3. การเขาสูตลาดโดยการลงทุนโดยตรงในประเทศคูคา (Direct Investment) 

 บริษัทนําเที่ยวไทยบางสวนมีการตั้งสํานักตัวแทนที่ประเทศเกาหลี เพื่อใหนักทองเที่ยวเกาหลี

สามารถติดตอกับบริษัททองเที่ยวไทยไดโดยตรง ทําใหเกิดความใกลชิดและเขาใจพฤติกรรมของ

ลูกคาเพิ่มข้ึน จึงสามารถนําเสนอโปรแกรมที่ตอบสนองความตองการของลูกคาได แตใน

ขณะเดียวกันผูประกอบการไทยอาจประสบปญหากับตนทุนในการดําเนินการ เชน  คาจางพนักงาน 

คาเชาอาคารสถานที่ เปนตน ซึ่งตนทุนเหลาน้ีจะสูงกวาการลงทุนในประเทศไทยประมาณ 3 เทา 

 อยางไรก็ตาม การเขาสูตลาดดวยวิธีการดังกลาว เปนการใชประโยชนและโอกาสจาก

ขอตกลง AKFTA ไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากภายใตขอตกลงน้ี ทําใหไทยสามารถเปนผูถือหุนได 100% 

ทําใหเพิ่มความสะดวกและการยืดหยุนในการบริหารงาน 

 

4. การเขาสูตลาดโดยพันธมิตรเชิงกลยุทธ  (Strategic Alliances) 

 จากการศึกษา พบวา ทางเกาหลีมีการสงตัวแทนจากบริษัทนําเที่ยวมาติดตอขอทําธุรกิจ

รวมกัน และในทางกลับกัน บริษัทนําเที่ยวไทยมีการดําเนินการดังกลาวเชนเดียวกัน วัฒนธรรมการ

ทําธุรกิจของเกาหลีใตคอนขางเชื่อถือได ซึ่งสามารถ

สรางความเช่ือมั่นใหกับบริษัททัวรไทยในระดับหน่ึง โดย

รูปแบบทั่วไปที่นิยม คือ การสงกรุปทัวรใหกันและกัน 

โดยรูปแบบที่บริษัทตัวแทนทองเที่ยวและเกาหลีนิยมทํา

กันมีอยู 2 รูปแบบ คือ 

1. บริษัทตัวแทนทองเที่ยวของเกาหลี ซึ่งเปน
บริษัทตัวแทนทองเที่ยวรายยอยที่มี sub-

contract กับบริษัทตัวแทนทองเที่ยวรายใหญ 

จะสง นักทองเที่ยวมาที่บ ริษัทรายใหญ

ดังกลาวในขณะที่บริษัทรายใหญ น้ีจะมี 

contract กับบริษัท wholesaler ในประเทศไทย 

2. บริษัทตัวแทนทองเที่ยวของเกาหลี ซึ่งเปน
บริษัทตัวแทนทองเที่ยวรายยอยจะเปน

พันธมิตรกับบริษัทตัวแทนทองเที่ยวในไทย

ทั้งรายใหญและรายยอยโดยตรง 

 
 โดย คณะผูวิจัย พิจารณาเห็นวา กลยุทธดานการตลาดในภาคอุตสาหกรรมบริการในแตละ

วิธีการเขาสูตลาดมีความคลายคลึงกัน จึงไดนําเสนอกลยุทธ ดังน้ี 
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การเขาสูตลาดเกาหลีใต  

ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ท า ง

การตลาด 

(Target Market) 

กลุมเปาหมายที่มีศักยภาพในตลาดผูบริโภคชาวเกาหลีใต (End user) 

สามารถแบงออกเปน กลุมนักศึกษา กลุมคูแตงงานใหม กลุมหญิง

โสด และกลุมกอลฟ 

ก า ร ว า ง ตํ า แ ห น ง

ผลิตภัณฑ 

(Product Positioning) 

กลยุทธสรางความเขมแข็งใหกับแบรนดประเทศไทย เพื่อใหแตกตาง

กับคู แขง ในตลาดเกาหลี ใต  โดยเนนการสร างความรูสึก ให

นักทองเที่ยวสามารถรูสึกอบอุน และผอนคลายจากการทํางานใน

ชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกันยังเนนเอกลักษณ “รอยยิ้ม” ของคน

ไทย  ภายใตคอนเซปต “Amazing Thailand, Your smile, my smile” 
ผลิตภัณฑ (Product) - นําเสนอสินคาที่ตรงกับความตองการของกลุมผูบริโภคหลักใน

ตลาดเกาหลีใต 
         เน่ืองจากผูประกอบการ SEMs มีความแตกตางและมีขอจํากัด

ในหลายดานตางจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดใหญ เชน แหลง

เงินทุน จํานวนแรงงานเปนตน ดังน้ัน ควรทําตลาดแบบเจาะจง 

(Niche Market) เนนผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคใน
แตละกลุมเปนหลัก โดยการนําเสนอโปรแกรมทัวรใหเหมาะสมตาม

กลุมลูกคา เชน 

 กลุมคูแตงงานใหม นําเสนอในลักษณะ “Land of Sweet & 

Beautiful Memory” 

 กลุมหญิงโสด นําเสนอในลักษณะ “Security, Shopping, Spa 

(3S)” 

 กลุมกอลฟ นําเสนอในลักษณะ “Green of  Relax and 

Business” 
ระดับราคา (Price) - กําหนดระดับราคาสินคาใหตรงกับศักยภาพของกลุมผูบริโภค 

ควรนําเสนอราคาใหเหมาะสมตามกลุมลูกคา ดังน้ี 
 กลุมคูแตงงานใหม จัดไดวาเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อ

ปานกลาง เน่ืองจากตองมีการวางแผนทางการเงินสําหรับ

อนาคต ดังน้ัน ควรนําเสนอราคาระดับปานกลาง โดยเนน

สถานที่ทองเที่ยวที่โรแมนติก 
 กลุมหญิงโสด จัดไดวาเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูง 

เน่ืองจากเปนกลุมที่ไมมีภาระผูกพันทางการเงินในระยะยาว

เทาไรนัก สามารถนําเสนอราคาที่สูงได แตสถานที่ทองเที่ยว

และที่พักควรเปนสถานที่ที่สะดวกสบาย และมีความปลอดภัย

สูง 
 กลุมกอลฟ จัดไดวาเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูง 

เน่ืองจาก อาจมีการเจรจาธุรกิจในระหวางการเลนกอลฟ ทํา
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ใหสามารถนําเสนอราคาที่สูงได พรอมทั้งการบริการช้ัน

เยี่ยม เพื่อใหคูคาทางธุรกิจของนักทองเที่ยวเกิดความ

ประทับใจ 
ชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) 
- พิจารณาชองทางการจัดจําหนายในตลาดที่เหมาะสม 

 ชองทางการจําหนายที่สามารถเขาถึงผูบริโภคเกาหลีใตได

เปนจํานวนมาก ตรงกับกลุมเปาหมายที่ตั้งไว และมีตนทุนต่ํา

ที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ไทย คือ อินเตอรเน็ต ซึ่ง

ทางผูประกอบการไทยควรมีเว็บไซตเปนของตนเอง เพื่อให

ผูบริโภคเกิดความเช่ือถือในระดับหน่ึง ทั้งน้ี ควรมีรูปแบบ

เปนภาษาเกาหลีดวย 
 การเขาไปต้ังสาขาหรือบริษัทในเกาหลีใต ทําใหสามารถสราง

ความนาเช่ือถือใหกับลูกคาชาวเกาหลีใตไดในระดับหน่ึง และ

ทําใหสามารถสรางกิจกรรมทางดาน CRM กับลูกคาไดอยาง

งาย 
การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 
- พิจารณาแนวทางความรวมมือในการสงเสริมการตลาดกับ

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับผูบริโภคชาวเกาหลี 

 ผูประกอบการควรสรางมูลคาเพิ่มจากการใชเว็บไซตเปน

ชองทางในการสงเสริมการตลาดดวย เชน การสราง 

Community ดานการทองเที่ยวบนเว็บไซต การนําลิงคหนา

เว็บไซตของตนเองกับเว็บไซตที่คาดวากลุมลูกคาเปาหมายจะ

ใชเปนประจํา 

 กลุมคูแตงงานใหม อาจมีการรวมมือกับ Wedding Studio 

เพื่อนําเสนอ Package รวมกัน 

 กลุมหญิงโสดและกลุมกอลฟ อาจมีการรวมมือกับสถาบัน

ทางการเงิน โรงพยาบาลตางๆ เพื่อนําเสนอโปรแกรมทัวร

ตางๆ ในราคาพิเศษ 
 

ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมและขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพในแตละอุตสาหกรรม โดยการประมวลผล การศึกษา

และการระดมสมองในงานสัมมนา “โอกาสและแนวทางการเขาสูตลาดเกาหลีใตของ SMEs ไทย โดยใช

ประโยชนจากขอตกลง” คณะผูวิจัยไดสรุปแนวทางเชิงกลยุทธเพื่อสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ของ

ไทยในการเขาสูตลาดเกาหลีใต และเพื่อเปนแนวทางสําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 4 

แนวทาง ดังน้ี 
 



 

 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 

1.) แนวทางสนับสนุนโดยแบงแยกอุตสาหกรรม (Basic Model) 

2.) แนวทางสนับสนุนจากการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมดวยช่ือเสียงฝมือแรงงานไทย 

(Cluster by Thai Craft Model) 

3.) แนวทางสนับสนุนจากการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมโดยใชดิจิตอลคอนเทนตเปน
อุตสาหกรรมหลัก ในการเช่ือมตออุตสาหกรรมอื่นๆ (Cluster by Digital Content 

Leading Model) 

4.) แนวทางสนับสนุนโดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ (Transforming Strategy) 
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แนวทางในการเขาสูตลาด ขอเสนอแนะ 

แนวทางที่ 1 แนวทางสนับสนุนโดยการแบงแยก

อุตสาหกรรม (Basic Model) 

          เปนแนวทางที่มีการดําเนินงานอยูแลวในปจจุบัน ซึ่งมีขอดีคือมีความคลองตัวสูง เนื่องจาก

เปนการแบงแยกการเขาสูตลาดในแตละอุตสาหกรรม ในขณะที่แนวทางนี้จะขาดพลังในการ

สนับสนุน และความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรม รวมทั้งภาครัฐตองใชงบประมาณสูงในการ

สนับสนุนทุกอุตสาหกรรมพรอมกัน 
แนวทางที่ 2 แนวทางสนับสนุนจากการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมดวย ชื่อเสียงฝมือแรงงานไทย 

(Cluster by Thai Craft Model) 

          อุตสาหกรรมที่ไดดําเนินการศึกษาทั้ง 4 อุตสาหกรรมลวนมีจุดเดนของผูประกอบการไทย

ใน ดานฝมือแรงงาน และคุณภาพของไทยทั้งสิ้น คณะผูวิจัยจึงพิจารณานําความเปนฝมือของ

คนไทยและคุณภาพของไทย เปนจุดเชื่อมโยงรวมกลุมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย 

(Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเพื่อเขาสูตลาดเกาหลีใตโดยมีขอดี คือ มีความเชื่อมโยงระหวาง

อุตสาหกรรม โดยมีจุดแข็งดานฝมือของคนไทยเปนจุดขาย  ทําใหเกิดภาพและจุดนําเสนอเดียวกัน

ในการเขาสูตลาดเกาหลีใต พรอมทั้ง สามารถเอื้อประโยชนใหกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ของ SMEs ไทย

ในการเขาสูตลาดเกาหลีใตและตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ไดในอนาคต เนื่องจากการใชแนวทางหรือจุด

ขายดานฝมือแรงงานคุณภาพ จะเปนการสรางการรับรู (perception) ในตลาดผูบริโภคถึง

มาตรฐานและคุณภาพของสินคาไทย อยางไรก็ตาม ตองมีการพัฒนาและสรางบุคลากรใหมีฝมือ

เปนมาตรฐาน เนื่องจากมีการพึ่งพาฝมือแรงงงานบุคลากรเปนหลัก จึงมีความยากตอการควบคุม

คุณภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดโอกาสการเสื่อมเสียชื่อเสียงไดงาย 
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แนวทางในการเขาสูตลาด ขอเสนอแนะ 

แนวทางที่ 3 แนวทางสนับสนุนจากการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมโดยใช ดิจิตอลคอนเทนต เปน

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ลั ก ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ต อ

อุตสาหกรรมอื่นๆ (Cluster by Digital Content 

Leading Model) 

         เปนการพิจารณาอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนตใหเปนอุตสาหกรรมหลักในการเชื่อมโยง

หรือบูรณาการอุตสาหกรรม 4 เขาดวยกัน เนื่องจาก ดิจิตอลคอนเทนตเปนสื่อหนึ่งที่สามารถ

เขาถึงผูบริโภคปลายทางไดโดยตรงทั้งนี้ในปจจุบัน มีสื่อและชองทางที่หลากหลายสามารถรองรับ

ดิจิตอลคอนเทนตได นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีเปนประเทศ Information Society ซึ่งผูบริโภคใน

เกาหลีตางใหความสนใจและมีการใชงานไอซีทีและระบบ E-Commerce ในอัตราสวนที่สูง 
          ขอดีในแนวทางนี้ คือ มีความเชื่อมโยงในแตละอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมดิจิตอล

คอนเทนตซึ่งไทยมีความไดเปรียบทางการแขงขันสูง ทั้งการผลิต ตนทุน และความคิดสรางสรรค 

เปนอุตสาหกรรมนํา ทั้งนี้ผูประกอบการไทยบางรายไดเริ่มใชแนวทางดังกลาว ในการเขาสูตลาด

เกาหลีใต ในขณะที่ขอเสีย คือ มีความเสี่ยงจากการสนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมเดียว

เขาสูตลาดกอน และอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนตไทย มีคูแขงขันที่เขมแข็งหลายประเทศในเอเชีย 

เชน ญี่ปุน อินเดีย ไตหวัน  

แนวทางที่  4  แนวทางสนั บสนุ น โดยการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ (Transforming Strategy) 

          เปนแนวทางที่ทางคณะผูวิจัยพิจารณาเห็นวาเปนแนวทางที่ดีที่สุด (Best Option) ซึ่งได

ผสมผสานแนวทางที่ 1 แนวทางที่2 และแนวทางที่3 เขาดวยกัน คณะผูวิจัยพิจารณาความพรอม

ของผูประกอบการ SMEs ในปจจุบันดวยการนําเสนอฝมือและคุณภาพแรงงานไทย เพื่อเขาสูตลาด

เกาหลีใตกอนใน Phase 1 (ระยะเวลา 1-3 ปแรก) ในขณะที่ชวง Phase 2 (ระยะเวลา 4-10 ป) จะ

เปนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ (Transforming) โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนตเพื่อเปน

สื่อกลางที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอื่นๆ ใหเขาสูตลาดเกาหลีใต เนื่องจากในระยะ

ยาว วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีดานการผลิตและการแลกเปลี่ยนดานขอมูลการดําเนินธุรกิจ จะทํา

ใหทักษะดานแรงงานและคุณภาพของประเทศตางๆ มีความใกลเคียงกัน จึงทําใหคุณภาพฝมือ

แรงงานไมสามารถสรางความแตกตาง (Differentiation) เหนือคูแขงได 
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แนวทางในการเขาสูตลาด ขอเสนอแนะ 
         ทั้งนี้ แตละอุตสาหกรรมจะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไมวาจะ

เปนการบูรณาการองคความรูในดานตางๆ เชน กฎหมาย วัฒนธรรม ภาษา ทักษะฝมือแรงงาน 

เปนตน หรือการรักษาภาพลักษณของฝมือแรงงานไทย เชน การออกมาตรการควบคุมมาตรฐาน

สินคาและบริการ เปนตน ซึ่งถือวาการสนับสนุนดังกลาวเปนหลักฐานหลักที่สําคัญในการเขาสู

ตลาดเกาหลีใตอยางยั่งยืน 
          โดยมีขอดี คือ มีแผนนโยบายยะยะยาวเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและใหการสนับสนุน

ผูประกอบการอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความพรอมและสรางพื้นฐานระยะยาวใหกับผูประกอบการ 

SMEs ไทยในการเขาสูตลาดเกาหลีใตรวมทั้ง เปนแนวทางที่ผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน สามารถนําไปปรับใชกับการเขาสูประเทศตางๆ ได ในขณะที่ขอเสียไดแก ตองมีแนวทาง

นโยบายทั้งภาครัฐและเอกชนในมุมมองและทิศทางเดียวกัน รวมทั้งตองมีการดําเนินงานอยาง

จริงจังในทุกภาคสวน พรอมทั้งตองใชระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินการเพื่อสนับสนุน

ผูประกอบการสูง เนื่องจากเปนแนวทางกลยุทธระยะยาว 
 

 

***************************************************** 
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กลุมเปาหมายทางการตลาดท่ีนาจับตาในป 2009 

                                                                                                                                           

ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ
1 

1. กลุม Kids หรือ Minisumers (กลุมเด็ก) 

รานอาหารช่ือ PommeBeBe  ท่ีหาด Newport

แคลิฟอรเนีย ไดเสนอเมนูออรแกนิกสสําหรับเด็ก  โดย 

อาหารจานดังกลาวจะปรุงเปนพิเศษ และเสิรฟในท่ีน่ัง   

เ ฉ พ า ะ  อ า ห า ร เ ด็ ก ท่ี บ ริ ก า ร ใ น PommeBeBe

จะถูกจัดเตรียมดวยมือและปรุงดวยเคร่ืองปรุงตาม 

ฤดูกาล ท้ังน้ี เมนูอาหารดังกลาวถูกพัฒนาโดยเชฟ     

ระดับ  5  ดาวมีราคาเร่ิมตนท่ี 3.25  เหรียญดอลลาร 

สหรัฐตอออนซและลูกคาสามารถสั่งซื้อ ทางออนไลนได 

 

2. Female (กลุมผูหญิง) 

 

 
 

บริษัทรถเชา Pudracar ในตุรกีใหบริการรถเชาแกกลุมลูกคาผูหญิงดวยรถ BMW ซีรีส 3 สีชมพู 

พรอมตกแตงภายในดวยคริสตัล นอกจากน้ียังมีอุปกรณไฮเทคอื่น ๆ เชน เคร่ืองเลน DVD จอ LCD    
                                                            
1
 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนา 2 

 

ไอพอด และอินเตอรเนตไรสาย ของขบเค้ียวแบบไรนํ้าตาล เคร่ืองสําอาง และอุปกรณแตงหนา 

นอกจากน้ีลูกคา ยังสามารถเลือกคนขับรถหญิงท่ีแตงกายเขากับการตกแตงภายในรถ  

เมือง Mexico City ไดใหบริการรถไฟใตดินสําหรับผูหญิง โดยมีตํารวจชวยอํานวยความสะดวกมา

เปนเวลาหลายปแลว ลาสุดไดขยายการใหบริการรถรางสําหรับผูหญิงโดยใชช่ือวา Athena Program ท้ังน้ี 

รถรางดังกลาวไดติดปายสีชมพูไวดานหนารถ นอกจากน้ี ในเมือง Mexico City ก็มีรถเมลสําหรับผูหญิง

บริการ ใน 3 เสนทางตลอดวัน และมีรถเมลใหบริการ ท้ังสิ้น 22 คัน  

รถเมลและรถไฟสําหรับผูหญิงมีใหบริการในเมืองใหญท่ัวไป เชน อียิปต อินเดีย บราซิล ไตหวัน   

ฟ ลิปป นส  ญ่ีปุ น  รวมถึงรถแท กซี่ ในสหราชอาณาจักร  รัส เซี ย  อิน เ ดีย  ดู ไบ  และอิ หร าน 

 

3. Groom, Gays and Dads (กลุมผูชาย) 

บริษัท Daddy Diaper Bag การออกแบบกระเปาสําหรับ 

อุปกรณเล้ียงเด็กเพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคุณพอ ยุค

ใหม โดยมีรูปแบบสปอรต และมีดีไซนท่ีดูเปนผูชายมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีชองสําหรับใสโทรศัพทมือถือ ไอพอด เคร่ือง

เลน MP3 และหูฟง 

 

4. Booming Business (กลุมผูสูงอายุ) 

มีการประมาณการวาในป 2030 จะมีผูสูงอายุท่ีมี  

 อายุตั้งแต 65 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา หรือมีจํานวน  

 เกือบ 1000 ลานคน 

ธุรกิจดานการสื่อสาร: 

ผูใหบริการโทรศัพทจากบริษัท Jitterb ไดเปดตัว 

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 2 รุนลาสุด ท่ีออกแบบมาสําหรับ 

ผูสูงอายุโดยเฉพาะ โดยโทรศัพทท้ัง 2 รุนเนน ระบบ

การทํางาน เฉพาะการโทรออกและรับสาย เทาน้ัน 

โทรศัพทดังกลาวมีปุมกดเพียง    3 ปุม ท่ีทําหนาท่ีหลัก                                                  
ของโทรศัพท 
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สวนบริษัท PanTech BreEZe ออกแบบโทรศัพท รุน Coupe’ ซึ่งมีปุมกดขนาดใหญเปนพิเศษ 

นอกจากนี้ยังมีปุมสําหรับโทรออกอัตโนมัติไปยัง หมายเลข 911 ปุมสําหรับโทรออกไปในกรณีฉุกเฉิน   

3 หมายเลข สําหรับรุน C900 ยังเพิ่มบริการในการโทรออกในกรณีฉุกเฉินดวยเสียง 

บริษัท Docomo ในญ่ีปุนมีการออกแบบโทรศัพทสําหรับ Baby Boomers ชาวญ่ีปุนเชนเดียวกัน 

โดยโทรศัพท สามารถใชไดเพียงบริการพื้นฐาน เชน การโทรออก - รับสาย การสง e-mail และการใช

คําสั่งเสียงเพื่อคนหารายช่ือในสมุดโทรศัพท 

 

ธุรกิจดาน Health & Wellness: 

บริษัท HOJO ไดเสนอ รานคาท่ีมีสินคาและ

บ ริการ  เ ก่ียว กับสุขภาพ  สํ าห รับผู สู งอายุกว า       

400 รายการ  เชน  สินคาด านสุขภาพ  สินคา ใน

ชีวิตประจําวัน สินคาเพื่อ ความเพลิดเพลิน สินคาเพื่อ

ความสะดวกสบาย สินคาเพื่อการส่ือสาร และสินคา

เพื่อความปลอดภัย ท้ังน้ี บริษัทดังกลาวไดจัดเตรียม

สิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผูสูงวัย เชน ทางเดิน

ระหวางช้ันวางสินคา ท่ีกวางขวาง ปายราคาและ

รายละเอียดของสินคาขนาดใหญ และพนักงานท่ีผาน

การอบรมดานการใหบริการผูสูงอายุ นอกจากน้ียังมี 

การจัดงาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ  เชน การนวด การทําอาหาร บริษัทดังกลาวต้ัง

เปาท่ีจะ ขยายสาขาใหครอบคลุม 35 เมืองหลักในฝร่ังเศสในอีก 5 ปขางหนา 

บริษัท VibrantBrains ในซานฟรานซิสโกไดเปดใหบริการสถานออกกําลังสมองขึ้น โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีหลากหลายตลอดจนอุปกรณอื่น ๆ ท้ังน้ี สมาชิกจะตองจายคาบริการราย

เดือน ประมาณ 60 ดอลลารสหรัฐ 

 

5. D(i)esign (กลุมดีไซน) 

บริษัท Peek ไดเปดตัวโทรศัพทมือถือรุนใหมท่ี

สามารถรองรับความตองการดานการใช e-mail ของ

ผูบริโภค โดยโทรศัพทมือถือรุนดังกลาวซึ่งมีดีไซนบางเฉียบ 

มีจอแสดงผลขนาดใหญและมีปุม คียบอรด นอกจากน้ียัง

สามารถเขาถึง e-mail ไดถึง 3 accounts ในเวลาเดียวกัน 
Pepsi Raw เปนแบรนดลาสุดของเปบซี่หลังจาก     

Pepsi Max โดย เร่ิมจําหนายในสหราชอาณาจักรเม่ือตนปท่ี
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ผานมา ท้ังน้ี Pepsi Raw มีจุดเดนท่ีใชวัตถุดิบท่ีไดจากธรรมชาติ ท้ังหมดเพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคท่ีตองการสินคาพรีเมียมท่ีผลิตจากธรรมชาติ 

 

6. Design a Deux (กลุมสินคาดีไซนหรูหรา)  

บริษัทรถยนตเฟยต (Fiat) ไดรวมมือกับทีมดีไซเนอร

ของ Diesel เพื่อออกแบบรถเฟยตรุนพิเศษ Fiat 500:      
the Fait by Diesel โดยทีมงานจากท้ังสองคายสัญชาติ         

อิตาเลียน ไดรวมกัน ออกแบบรถรุนดังกลาว โดยรูปลักษณ

ภายนอกจะใชสีเหลืองสําหรับสวนประกอบตางๆ ในขณะท่ี

การตกแตงภายใน จะเปล่ียนไปใชผาเดนิมและเดินเสนดวย        

สีเหลือง  

บริษัทออกแบบสัญชาติอิตาเลียนชื่อ Alessi รวมกับ 

The National Palace Museum of Taiwan จัดทําเคร่ืองใชบน

โตะอาหาร ท่ีทําจากเซรามิกชุด ‘The Orient Tale’ ออกแบบ

โดย Stefano Giovannoni และ Rumiko Takeda 
 โรงแรม Sax ในชิคาโก รวมกับบริษัท Microsoft 

พัฒนาสวนใหบริการเพื่อความบันเทิงแบบหรูหรา และสวน

บริการทางธุรกิจ (Business Lounge) ท่ีใชผลิตภัณฑของ 

Microsoft เชน แลปทอปรุนพิเศษ เคร่ืองเลน  MP3 และ

เคร่ืองเลนเกมส Xbox 

สายการบิน United Airlines และโรงแรมในเครือ Westin ไดรวมกันใหบริการเตียงนอนและบริการ 

ท่ีหองรับรองท่ีสนามบิน โดยผูโดยสารช้ันหน่ึงและช้ันธุรกิจของสายการบิน United Airlines จะไดรับ

บริการระดับหาดาวในการเดินทาง เชน ผาหมขนาดใหญและหมอน ผาขนหนูท่ีอบอวลดวยกล่ินชาขาว 

วิดีโอและเมนูอาหารท่ีผานการคัดเลือกเปนพิเศษ ในขณะท่ี ลูกคาพรีเมียมของ United Airlines สามารถ

เขารับบริการท่ี Westin Renewal Airport Lounges ไดในเมืองใหญ ๆ เชน นิวยอรค ลอสแองเจลีส และ

ซานฟรานซิสโก 
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สนามกอลฟ The Tiger Woods ท่ีเมืองดูไบ เปนชุมชนสําหรับนักกอลฟ รีสอรท และโรงแรมแบบ 

บูติค ซึ่งมีเน้ือท่ีถึง 55 ลานตารางฟุต นอกจากน้ี ยังมีสนามกอลฟขนาด 7,800 หลา พาร 72 และ 18 

หลุม ท่ีออกแบบโดย Tiger Woods  
โดยสนามกอลฟดังกลาวตั้งเปาท่ีจะเปนสนามกอลฟระดับหรูช้ันนําของโลก โดยนักกอลฟท่ีจะเขา

มาเลนจะตองไดรับเชิญเทาน้ัน นอกจากน้ี ยังจะมีการจํากัดจํานวนนักกอลฟท่ีจะเขาไปใชบริการตอปอีก

ดวย 

Net-A-Porter และ Soho House  ไดเปดใหบริการ “ตูเสื้อผาฉุกเฉิน” สําหรับลูกคาของ          

Soho House ในคลับและโรงแรมท่ีรวมรายการ โดยแขกท่ีเขามาพักสามารถส่ังซื้อเส้ือผาจากดีไซนเนอร

ช่ือดัง รองเทา กระเปา   และเครื่องประดับจากเว็บไซตและ

ไดรับของภายในเวลา 24 ช่ัวโมง ในขณะเดียวกันก็เปน

ตัวอยางท่ีดี สําหรับการทําการตลาด on-line ท่ีเช่ือมตอกับ

การทําตลาด offline โดยท่ีไมตองลงทุนมาก 

นํ้าแร Evian รวมกับ Jean Paul Gaultier ซึ่งเปน       

ดีไซเนอรช่ือดังในการออกแบบสินคาท่ีจะวางขายภายในปน้ี 

โดย Evian Pret-a-Porter Bottle จะออกวางจําหนายท่ัวไป 

ในขณะที่ Evian Haute Couture Bottle จะออกวางจําหนาย

เพียง 7 ขวด ผานการประมูลเพื่อการกุศลภายหลังจากการ

จัดแสดง ตามท่ีตางๆ 
 

7. Professional -Professional and All (กลุมสินคาระดบัมืออาชีพ) 

ปจจุบันเกิดกระแสการออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนมืออาชีพ “Professional” โดยมีปจจัย

สนับสนุนจากการที่กลุม Baby Boomer มีเวลาและเงินท่ีจะใชจายสําหรับผลิตภัณฑช้ันเยี่ยม การพัฒนา

เทคโนโลยีทําใหการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพดีเปนไปไดงายขึ้น ในโลกของ Generation C ซึ่งผลิตภัณฑ

คุณภาพสูงกลายเปนมูลคาเพิ่ม และการบริโภคผลิตภัณฑดังกลาวจะใหความรูสึกท่ีแตกตาง นอกจากน้ี

การซื้อสินคาคุณภาพสูง หรือสินคาท่ีผลิตมาในจํานวนที่จํากัด เปนการบริโภคท่ีคุมคากับราคาของ

ผลิตภัณฑในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งความตองการดังกลาวจะทําใหสินคาท่ัวไปท่ีผลิตในประเทศที่มี

ตนทุนทางการผลิตต่ํา เชน ในกลุมประเทศกําลังพัฒนา จะตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้นหาก

ตองการอยูรอดในตลาด 

 

8. Micro-Scope (สินคาขนาดเล็ก) 

 

สินคามีแนวโนมเล็กลงเพื่อตอบสนองกระแสความตองการของผูบริโภค 
- Convenience trend : สินคามีขนาดเล็กลง ใชงานงายขึ้น สามารถพกพาและเก็บรักษาไดงายขึ้น 
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- Snack trend : สินคามีขนาดเล็กลง และมีความ

หลากหลายมากขึ้นในราคาเทาเดิม 

- Eco trend : ขนาดตัวสินคาท่ีเล็กลงหมายถึงการใช

ทรัพยากรท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมลดลง 

- Affordability trend : สินคาท่ีมีขนาดเล็กลงทําให

ผูบริโภคท่ีมีรายไดจํากัดสามารถซื้อได 

- Recession trend : สัดสวนและขนาดท่ีเล็กลงชวยใหเกิด

การออมมากขึ้น ในขณะท่ียังไดจับจายซื้อสินคาท่ีชื่นชอบ 

เชน บริษัทคอมพิวเตอร Dell เปดตัวคอมพิวเตอร      

แลปทอป รุน Mini 9 ซึ่งมีขนาดเพียง 9 น้ิว และสามารถรองรับระบบปฎิบัติการไดท้ัง Linux และ Microsoft 

Windows  

 

9. Premiumization (กลุมสินคาคุณภาพสูง) 

 

นับต้ังแตตนป 2008 สินคาและบริการสวนใหญได

หันมาเปดตัวสินคา Premium เพื่อนําเสนอสินคาท่ีมีคุณภาพ

ดีท่ีสุดสําหรับลูกคาท่ีเต็มใจจายเพิ่ม เพื่อคุณภาพที่ดีกวา

สินคาท่ัวไป เชน M&M ซึ่งเปนเจาตลาดช็อคโกแล็ตไดเปดตัว 

M&M’s Premiums ซึ่งเปนลูกกวาดรสชาติใหม เชน มอคคา, 

ทริปเปล ช็อคโกแล็ต, ราสเบอรร่ี อัลมอนด จําหนายท่ีราคา

กลองละ 4 ดอลลารสหรัฐ 

 

 
*********************************************************** 

 

 

หมายเหตุ : ขอมูลและภาพประกอบจาก www.trendwatching.com  
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นานาสาระนารู 

แนวโนมการเปล่ียนแปลงของสถานการณโลกป 2009 โดย Trend Watching 
                                                                                                                                          

ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ1 

 

 

1. การเคลื่อนยายพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคเอเชียและกลุมประเทศ BRIC (Brazil, Russia, 
India, and China) ท้ังในแงของการลงทุนและผลผลิตท่ีออกสูตลาดโลก 

2. การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีทางการตลาด แมวาตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดจะยังอยูใน
พื้นท่ีของประเทศพัฒนาแลว อยางไรก็ตาม การเติบโตอยางรวดเร็วของชนชั้นกลางในประเทศกําลังพัฒนา
จะสงผลตอแนวโนมอุปสงคขางตนอยางรุนแรง 

3. การเปลี่ยนแปลงดานภูมิรัฐศาสตรและความปลอดภัย กระแสโลกาภิวัฒนสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงข้ัว
อํานาจจากอํานาจทางการทหารเปนอํานาจทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และเทคโนโลยี 
                                                

1 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 
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4. การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางทางสังคม ประชากรท่ัวโลกจะมีอายุเฉลี่ยสูงข้ึน มีลักษณะเปนคนเมือง
มากข้ึน เปนคนเอเชียมากข้ึน และมีความอิสระมากข้ึน ซึ่งแตกตางจากโครงสรางประชากรแบบด้ังเดิม ท้ังน้ี 
ประชากรกลุมดังกลาวมีความตองการเพิ่มข้ึนในแงของการมีพื้นท่ีสวนตัวในสังคม แบงแยก และจะมีระดับ
ความเครียดเพิ่มข้ึน 

5. การเปลี่ยนแปลงดานจํานวนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะ
เพิ่มข้ึนท้ังภาครัฐและเอกชนโดยผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวตองการความโปรงใสและคําอธิบายสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจ 

6. การเปลี่ยนแปลงดานผูบริโภคซึ่งมีความหลากหลายมากข้ึนจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังน้ี การจัดกลุมทางการตลาดจําเปนตองใชมุมมองใหมเพื่อระบุกลุมเปาหมาย
เดิมและกลุมเปาหมายใหม นอกจากน้ีผูบริโภคกลุมดังกลาวมีความตองการดานการมีสวนรวม 
(Involvement) และคัดเลือก (Customization) ประสบการณในการบริโภคมากข้ึน 

7. การเปลี่ยนแปลงดานพื้นท่ีอุตสาหกรรม รูปแบบการดําเนินธุรกิจจะมีลักษณะยืดหยุนมากข้ึน 
ปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจะเปลี่ยนเปนหวงโซคุณคา (Value Chain) หรือกระบวนการในการทํางานใน
ดานตาง ๆ ขององคกรเพื่อสงมอบคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการใหแกลูกคา ท้ังน้ี การแขงขันเพื่อสราง
คุณคาและผลกําไรจะรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหมของกลุมประเทศ BRIC จะทําใหการแขงขัน
รุนแรงข้ึน การสรางนวัตกรรมใหมและการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจจะชวยแกปญหา Stuck-in-the-

middle หรือ    การท่ีสินคาและบริการไมมีจุดเดน ไมมีเอกลักษณ ไมมีกลุมเปาหมาย และราคาพอ ๆ กัน 

8.การเปลี่ยนแปลงดานทุนภาวะทางการเงินของโลกจะมีความคลองตัวเพิ่มข้ึนเน่ืองจากประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียจะมีการใชจายเงินในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทดแทนการใชจายท่ีลดลงของสหรัฐอเมริกาและบางสว
นของยุโรปท้ังน้ีระบบความเสี่ยงของเศรษฐกิจในภาวะบีบคั้นกลายเปนความหมายใหมของระบบการเงิน 
ของโลก 
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9.การเปลี่ยนแปลงดานแรงงานความตองการดานแรงงานท่ีมีฝมือและราคาถูกจะเพิ่มข้ึนอยาง    

รุนแรง โดยภูมิภาค เอเชียจะทวีความสําคัญในการเปนแหลงแรงงานกลุมดังกลาว การรวมทุน 
และการจางงานจากภายนอก (Outsourcing) จะเพิ่มข้ึนท้ังภายในประเทศและการจางงานขามเขตแดน 

10. การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพื้นฐานกําลังตกอยูในภาวะเสี่ยง เชน นํ้า 
พลังงานอาหารถิ่นท่ีอยูและสภาวะอากาศการบริโภคทรัพยากรท่ีอยูในภาวะขาดแคลนควรอยูในระดับท่ีจะรักษา 
โลกไดอยางย่ังยืนกิจกรรมของคนในสังคมและองคกรตางๆท่ีเกี่ยวของกับการรักษาสิ่งแวดลอมจะเพิ่มมาก 
ข้ึนเพื่อกระตุนใหเกิด มาตรการดานสิ่งแวดลอม 

11.การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีของโลกท่ีกาวไปอยางไมหยุดย้ัง 
รวมท้ัง กาวขามพรมแดนระหวางประเทศและหลักการทางวิทยาศาสตร สงผลใหเทคโนโลยีใหม เชน 
ไบโอเทคโนโลยี และนาโน-เทคโนโลยี จะเปลี่ยนโฉมหนาของวงการอุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน 

12.การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจขอมูลและความรูเครือขายการเชื่อมตอทางอินเตอรเนตอยาง 
ไรพรมแดน และชองทางของขอมูลขาวสารท่ีเพิ่มข้ึนทําใหการสรางองคความรูเปนเร่ืองท่ีหลีกเลี่ยงไมได ท้ังน้ี 
เครือขายท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหการสรางความไดเปรียบและการปกปององคความรูเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดยาก 

 

***************************************************** 

หมายเหตุ : ขอมู ลและภาพประกอบจาก  www.trendwatching.com http://www.lohas.com, 
http://en.wikipedia.org/wiki/LOHAS และ  http://www.letsjapan.markmode.com 
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นานาสาระนารู 

Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS) 
                                                                                                                                          

ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ1 

 

 LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) หรือชาว Lohasian เปนกลุมเปาหมายทางการตลาดท่ี
ใหความสําคัญกับการใชชีวิตแบบย่ังยืน และการใชชีวิตแบบใสใจสิ่งแวดลอม โดยท่ัวไปจะเปนกลุมตลาด
ระดับบนท่ีไดรับการศึกษาสูง  

จากการศึกษาของ Worldwatch Institute พบวาในป 2006 
ตลาด LOHAS มีมูลคาสูงถึง 3,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 
หรือรอยละ 30 ของมูลคาตลาดผูบริโภคในสหรัฐอเมริกา และ 
Natural Marketing Institute ไดประมาณการวาในป 2007 ชาวอเมริกัน
ประมาณ 40 ลานคนจะถูกจัดอยูในกลุม LOHAS 

 

สําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว พบวาลูกคารอยละ 84 
จาก expedia.com สนใจเขารับบริการจากโรงแรมสีเขียว โดยเต็มใจท่ีจะ
จายเพิ่มถึงรอยละ 5 สําหรับโรงแรมดังกลาว และจากการสํารวจโดย 
travelocity.com พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 59 คํานึงถึง

มาตรการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับการตัดสินใจเลือกโรงแรมในป 2009 
 
 

กลุม LOHAS ไดเร่ิมทวีความสําคัญเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก 
- รัฐบาลในประเทศตางๆ เร่ิมใหความสําคัญ และมีมาตรการสงเสริมธุรกิจ

ทองเท่ียวแบบย่ังยืน นอกจากน้ี สื่อตางๆ ก็หันมาเสนอขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงย่ังยืน

                                                

1 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 
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เชนเดียวกัน เชนเดียวกับผูประกอบการนําเท่ียวท้ังรายใหญ และรายยอยท่ีเร่ิมใหการสงเสริม
สินคาและบริการในประเภทน้ี 

- กลุมตลาด LOHAS มักเลือกบริโภคสินคาและบริการท่ีมีความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดย LOHAS มักมีความสัมพันธท่ีลึกซึ้งกับแบรนดท่ีผานการคัดเลือกแลว 
นอกจากน้ีกลุมดังกลาวยังมีความภักดีตอแบรนดสูง 

- กลุม LOHAS มักเปนผูนําทางความคิด (Opinion Leader) และเปนกลุมตลาดระดับบนในตลาด
ผูบริโภค 

- สําหรับตลาดผูบริโภคในสหรัฐอเมริกามีกลุม LOHAS ถึงรอยละ 33, รอยละ 40 ในสหภาพ
ยุโรป ในขณะท่ีชาวญ่ีปุนรอยละ 63 เขาใจคําวา “LOHAS” 
 

 สินคาและบริการที่เปนที่ตองการของกลุม LOHAS 

- พืชผักท่ีปลูกภายในทองถิ่นและผลิตภัณฑอาหารออรแกนิกส 

- ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพท่ีผลิตจากวัตถุดิบออรแกนิกส 

- รถยนตท่ีใชระบบ Hybrid และระบบไฟฟา 

- เคร่ืองใชและอุปกรณท่ีประหยัดพลังงาน 

- กลุมธุรกิจ/การลงทุนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 

- ผลิตภัณฑสําหรับครัวเรือนเชน นํ้ายาทําความสะอาด ผลิตภัณฑกระดาษ ท่ีทําจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ  

- การแพทยทางเลือก เชน การใชยาจีน การบําบัดดวยวิธีธรรมชาติ 

- สินคาท่ีมีราคายุติธรรม (คุณภาพเทาเทียมกับภาพลักษณ
ภายนอก) 

- การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ / การทองเท่ียวแบบใหม 
(Innovative Travel) 

- การศึกษาและการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 

- ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

 ท้ังน้ี กลุม LOHAS จัดเปนกลุมตลาดท่ีเร่ิมทวีความสําคัญใน
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สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับในภูมิภาคเอเชีย ไดแก ญ่ีปุน สิงคโปร และ
ไตหวัน ปจจุบันมีการเกิด Department Store และแบรนดสําหรับกลุม LOHAS โดยเฉพาะในไตหวัน 

 
ลาสุด รัฐบาลญ่ีปุนไดเปดตัวโครงการ ‘Cool Biz’  ซึ่งสนับสนุนใหบรรดาบริษัทตางๆ อนุญาตให

พนักงานไมตองใสสูทและผูกไท โดยหันมาใสสูทท่ีมีสีออน ซึ่งจะสงผลใหอาคารสํานักงานท้ังหลายสามารถ
ปรับอุณหภูมิภายในใหสูงข้ึนท่ี  28 องศาเซลเซียส 

 

***************************************************** 

 

หมายเหตุ : ขอมูลและภาพประกอบจาก  www.trendwatching.com http://www.lohas.com, 
http://en.wikipedia.org/wiki/LOHAS และ  http://www.letsjapan.markmode.com 
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