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สรุปสาระสําคัญจากการเสวนาเชิงวิชาการสรุปสาระสําคัญจากการเสวนาเชิงวิชาการ  
เร่ือง เรื่อง ““ผลกระทบภาวะโลกรอนตอการทองเท่ียวชายฝงทะเลไทยผลกระทบภาวะโลกรอนตอการทองเท่ียวชายฝงทะเลไทย””  

ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ตณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต  

                   โศรยา   หอมชื่น 1 

 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดจัดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง“ผลกระทบภาวะโลกรอนตอ
การทองเที่ยวชายฝงทะเลไทย” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ระหวางเวลา 13.00-17.00 น. ณ 
หองพระพิทักษแกรนดบอลลรูม โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมีผูแสดงปาฐกถาพิเศษคือ   
นางนิศานาท สถิรกุล รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เปนผูใหขอมูลสถานการณของภาวะโลกรอนและผลกระทบตอวิถีชีวิต และอุตสาหกรรมทองเที่ยวใน
ภาพรวม จากน้ันเปนการเสวนาในหัวขอ “ภาวะโลกรอนตอการทองเที่ยวชายฝงทะเลไทย: เราจะ
เตรียมพรอมรับผลกระทบจากวิกฤตนี้อยางไร” โดยมีผูรวมการเสวนาดังน้ี  

ผูรวมการเสวนา:  

§ นายสมเกียรติ ขอเกียรติวงศ ผูแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

§ ดร.ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                                         

1
 หัวหนางานวิชาการ  กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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§ นางสาววไลลักษณ  นอยพยัคฆ  ผูอํานวยการกองวิจัยการตลาด ททท. 

§ นายนคร  อมรวัตพงศ   ผูจัดการสถาบันคีนันแหงเอเชีย สํานักงาน จ.พังงา 

§ นายสุนทร  สกุลสัน  ผูแทนจาก บริษัท ซีแคนู (ไทยแลนด) จํากัด 

ผูดําเนินรายการเสวนา:  
§ คุณนิรมล  เมธีสุวกุล 

สาระสําคัญจากการเสวนาเชิงวิชาการในคร้ังน้ี สรุปไดดังน้ี 

1) ขอมูลในการแสดงปาฐกถาพิเศษเปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอน โดยมีขอบเขต
การบรรยายครอบคลุมเรื่องกาซเรือนกระจกและภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เนื่ องจากภาวะโลกร อน  ผลกระทบตอการทอง เที่ ยว  การดําเนินงานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ  สําหรับผลกระทบ
ของภาวะโลกรอนที่มีตอการทองเที่ยวในแงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือการเพิ่มขึ้นของ
ระดับนํ้าทะเล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแหลงน้ําและนํ้าทะเล การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน ความแหงแลงของดิน สําหรับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ไดรับ
ผลกระทบ เชน แหลงทองเที่ยวทางทะเล รูปแบบผลกระทบคือการสญูเสยีพืน้ทีเ่กาะ ปะการงัฟอก
ขาว พื้นที่เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาต ิชายหาดจะไดรับผลกระทบคือสูญเสียพื้นที่ชายหาด 
แนวปะการังเสียหาย คุณภาพนํ้าต่ําลง และเกิดวัชพืชในทะเล  สําหรับพื้นที่ภูเขา ถํ้า นํ้าตก และ
โปงนํ้าพุรอน เกิดภัยแลง น้ําแหง ไฟปา พ้ืนที่เสียหายจากดินถลม ภัยธรรมชาต ิสวนในแหลงนํ้าก็
จะไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน อาทิ ภัยแลง นํ้าแหงหรือนํ้าทวม คุณภาพนํ้าต่ําลง  

   

 การดําเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ ไดแก การ
กําหนดยุทธศาสตรรวมของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การกําหนดแนวทางการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นที่อนุรักษ 
และยทุธศาสตรแกไขปญหาการกดัเซาะชายฝง โดยกรอบนโยบายในการกําหนดยทุธศาสตรแหงชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบดวย 1) นโยบายดานการปรับตัว (Adaptation) 2) 
นโยบายเพื่อลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) 3) นโยบายสนับสนุนเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการดาํเนนิงาน   
สําหรับยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดแก แนวทางในการลดความลอแหลม  
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(Vulnerabilities) โดยรักษาขีดความสามารถในการรองรับของแหลง กําหนดมาตรการตาง ๆ ไดแก 
สรางความตระหนักรูและความรับผิดชอบ ในภาคธุรกิจและภาคประชาชน กําหนดแผนฟนฟูแหลง
ธรรมชาติที่เสื่อมโทรม กําหนดฤดูกาลทองเที่ยวใหแหลงธรรมชาติมีระยะพักฟน สนับสนุนแนวทาง
การอนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน   

 ทั้งนี ้การพัฒนาการทองเที่ยวที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบดวย 4 ประการ
คือ การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรม
เนียม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการทองเที่ยว การ
ตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบ
ตอระบบนิเวศชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การประสานความตองการ
ทางเศรษฐกิจ การคงอยูของสังคม และการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  

 
สําหรับแนวทางในการรับมือกับผลกระทบ จะตองลดความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงทาง

สภาพภูมิอากาศ โดยมีมาตรการ เชน จัดตั้งระบบเตือนภัยทางสภาพอากาศ  เผยแพรความรูเกี่ยว
กับความเส่ียงทางสภาพอากาศใหนักทองเที่ยวและประชาชนทราบ  กําหนดแผนอพยพในกรณีเกิด
ภัยพิบัติ  วางผังเมืองและออกแบบอาคารที่ทนตอสภาพอากาศรุนแรงขึ้นและมีที่หลบภัยในกรณีเกิด
ภัยพิบัติฉุกเฉิน สําหรับแนวทางในการปรับตัว จะตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมการทองเที่ยวทดแทนใน
กรณีที่แหลงธรรมชาติเสียหายหรืออยูในระยะพักฟน โดยมีมาตรการ เชน เพิ่มบริการอ่ืน ๆในพื้นที่
บริการโดยรอบแหลงธรรมชาติ  เพิ่มความนาสนใจใหแกพื้นที่บริการโดยอาศัยองคความรูทางดาน
การออกแบบภูมิทัศนใหสอดคลองกับแหลงธรรมชาติในทองถ่ิน  ทั้งน้ียุทธศาสตรที่ไดกําหนดขึ้นจะ
ตองไดความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ ดวยจึงจะประสบผล โดยจะตองมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกี่ยวของ รูปแบบความรุนแรงของผลกระทบ ทางเลือก
ในการรับมือและปรับตัว  การกําหนดแนวทางการแกปญหาจะตองมีผูเกี่ยวของไดแกนักวิชาการ/ผู
เชี่ยวชาญ และผูสนับสนุนคือหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน สําหรับการวางนโยบายและแผน การ
นําแผนไปสูการปฏิบัติและการประเมินผล ก็จะตองดําเนินการโดยหนวยงานกาํหนดนโยบายและแผนที่
เกี่ยวของ นักวิชาการ/ผูเช่ียวชาญ การมีสวนรวมจากภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน   

2) สาระสําคัญจากการเสวนาในหัวขอ “ภาวะโลกรอนตอการทองเที่ยวชายฝงทะเลไทย: เราจะ
เตรียมพรอมรับผลกระทบจากวิกฤตน้ีอยางไร”  



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 4 

สรุปประเด็นการนําเสนอของ ททท. 
- การทองเที่ยวมีสวนทําใหโลกรอน นโยบายดานการทองเที่ยวของ รมต.สุวิทย ยอดมณ ีจงึถือวา

เปนนโยบายหลักที่จะตองรวมกันทองเที่ยวไทยตานภัยโลกรอน  

- ขณะน้ีในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวยังไมเห็นวาจะเกิดภัยน้ีอยางเดนชัด แตความจริงมันไดเกิด
ขึ้นแลว เชนการเกิดปะการังฟอกขาว แนวปะการังเสียหาย พื้นที่ชายหาดลดลง  สวนในตาง
ประเทศก็มีขาว เชนที่สกีรีสอรทในออสเตรียมีหิมะตกนอยลง จะตองขึ้นไปเลนสกีในที่สูงมากขึ้น   

- เกาะกรีนแลนดปนี้มีนักทองเที่ยวมากกวาปกติ เพราะมีฤดูหนาวส้ันลงแตฤดูรอนนานขึน้ คนทีร่บั
ผิดชอบดานการทองเที่ยวของเกาะกรีนแลนดก็วิตกวาจะรองรับนักทองเที่ยวไหวหรือไม 

- ที่ประเทศฟลิปปนสเกิดปะการังฟอกขาวในหลายเกาะจนบริษัททัวรดํานํ้าตองปดกิจการไปหลาย
แหง และตองใชเวลาอีกเปน 10 ปกวาปะการังจะมีสีสันสวยงามเหมือนเดิม 

- ภัยจากโลกรอนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เห็นไดชัด เชน ฝนตกผิดฤดู และแตละครั้งตกหนักและ
นาน เกิดนํ้าปาไหลหลาก และนํ้าทวมฉับพลันบอยครั้งขึ้น 

- ททท. มีบทบาทที่กําลังทําอยูคือทําใหคนไทยตระหนัก และมีสวนรวมในการดูแลรักษาแหลงทอง
เที่ยวเพื่อชวยกันตานภัยโลกรอน เชน มีการรณรงคโครงการเก็บเมืองไทยใหสวยงาม 

- ความรวมมือในสวนของภาครัฐและเอกชนที่เคยดําเนินการมาในอดีต เชน โครงการใบไมเขียว  
โครงการ Tourism Awards 

- ตัวอยางของบริษัทนําเที่ยวที่ใหญที่สุดของยุโรป TUI มีนโยบายในการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอม แบง
เปน  3 ระดับ คือแผนระยะส้ันโดยการใหความรูผูประกอบการในการดูแลส่ิงแวดลอม ระดับที่ 2 
เปนแผนปองกนัมลภาวะใหตรงตามมาตรฐานโดยมีตราสัญลกัษณรับรองคณุภาพส่ิงแวดลอมให
แกโรงแรมหรือแหลงทองเที่ยวที่บริษัทสงลูกคาไป   ระดับที่ 3 เปนแผนระยะยาว 30 ป คือแผน
ควบคุมปองกันและเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมโดยบริษัทจะเปนผูตรวจสอบ
ประเมินตอส่ิงแวดลอม ถาโรงแรมไมไดมาตรฐาน ลูกคาไมพอใจก็จะไมสงลูกคาไป  

 

- ตัวอยางที่ดีของผูประกอบการโรงแรมในประเทศไทย เชน ชุมพรคาบานาที่นอมนําแนวทางตาม
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารกิจการและดูแลส่ิงแวดลอม 
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- ภัยโลกรอนยังเปนสาเหตุของโรคอุบัติใหม เชน โรคซาร และจะมีโรคอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นซ่ึง ททท. จะ
ตองสื่อสารใหขอมูลแกสื่อมวลชนถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยไดจัดตั้งศูนยสื่อสาร
ยามวิกฤต 

- ความรวมมือที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพรอมรองรับภัยโลกรอนควรประกอบดวย 3 ฝาย คือ 
1) ภาครัฐ ดูแลเรื่องนโยบาย 2) ภาคเอกชน ดูแลในเรื่องการประกอบการซึ่งใหผลตอส่ิงแวด
ลอม 3) ภาควิชาการ และภาควิจัยคือการใหความรูอยางตอเน่ืองทําใหเราทันตอเหตุการณ 

   

สรุปประเด็นการนําเสนอของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- ทะเลเปนแหลงชวยดดูซบัคารบอนไดออกไซดที่สําคัญเน่ืองจากมีปาชายเลน หญาทะเล แพลงตอน 

พืชเล็ก ๆ ที่ชวยสังเคราะหแสง ดึงคารบอนไดออกไซดในนํ้าและอากาศมาสรางเน้ือเยื่อเมื่อตาย
ลงก็จะจมลงใตทองทะเลเก็บสะสมคารบอนไวใตทองทะเล 

- อุณหภูมิของนํ้าในทะเลอันดามันเพิ่มขึ้น 0.13 องศา ในทุก 10 ป ถา 50 ป จะเพิ่มเกือบ 1 องศา 
ซึ่งจะมีผลกระทบคอนขางรุนแรง ถาอุณหภูมิของนํ้าเพิ่มขึ้นถึง 33 องศา ปะการังน้ําตื้นอาจไมมี 
ซึ่งเราจะสูญเสียทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สําคัญ 

- อุณหภมูิของน้ําที่สูงขึ้นทาํใหส่ิงมีชีวิตเลก็ ๆ โดยเฉพาะแพลงตอนเจริญไดดี และเมือ่ไมมกีารควบ
คุมนํ้าทิ้งนํ้าเสียจากการพัฒนาชายฝงเพื่อการทองเที่ยว ก็จะยิ่งทาํใหแพลงตอนเพิ่มจาํนวนอยาง
รวดเร็ว 

- เกดิปะการังฟอกขาวและปะการงัตายเมื่ออุณหภมูิเพิ่มสูงขึ้น และอาจเกดิแพลงตอนพชืทีท่าํใหเกดิ
อาการคัน ซ่ึงจะเกิดความเสียหายตอการทองเที่ยว 

- อุณหภูมิน้ําที่เพิ่มขึ้นบริเวณผิวนํ้าในทะเลทําใหความรุนแรงของพายุเพิ่มขึ้นกวาปกติ  ความถ่ีใน
การเกิดพายุจะมากขึ้น 

- การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล 1-2 เซนติเมตร จะเพิ่มความรุนแรงและขนาดของคลื่น 

- ความรุนแรงของกระแสนํ้ามากกวาปกติ  

- การเพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซดในนํ้าทะเลจะทําใหลักษณะความเปนกรดของนํ้าทะเลมาก
ขึ้น สัตวทะเลที่อาศัยแคลเซียมคารบอรเนต  หรือปะการังจะมีอัตราการเติบโตนอยลง 

- ในปน้ีอาจเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวและลานิญญาพรอมกัน  

- นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลในเรื่องของการลดภาวะโลกรอนคือการปลูกปาชายเลน 
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- เราไมควรตื่นตระหนกจนเกินไป แตตองรูขอมูลและชวยกันแกไขปญหา ซ่ึงมิใชเปนปญหาของ
ประเทศไทยประเทศเดียวจึงตองรวมมือกันทั่วโลก ภาคธุรกิจตองรูจักการปรับตัวใหสามารถ
ประกอบการไดในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีแผนการจัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อใหขอมูลขาวสารในเรื่องน้ี 

- สื่อมวลชนควรนําเสนอขาวดวยขอมูลที่ถูกตอง เพื่อไมใหเกิดผลเสียหาย โดยเฉพาะตอการทอง
เที่ยว 

สรุปประเด็นการนําเสนอของภาควิชาการ 
- ภาวะโลกรอนเกิดจากความแปรปรวนหรือภาวะผิดปกติของธรรมชาติ ดิน นํ้า ทะเล อากาศ 

- ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นเปนเรื่องที่เกิดแลวในปจจุบัน เกิดปลาตายจํานวนมาก ปะการังตาย 
ปะการังฟอกขาว อุณหภูมิของน้ําในฝงอันดามันลดลงมากกวาปกติ มีกระแสน้ําเย็นทําใหไม
เหมาะสําหรับการดํานํ้า 

- ฤดูสําหรับการดํานํ้าส้ันลง จากเดิมสามารถดําไดชวงกลางเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือน
พฤษภาคม แตปจจุบันหลังจากเดือนเมษายนก็มีคลื่นลมแรง ทําใหชวงฤดูทองเที่ยวอันดามันส้ัน
ลง 

- เกิดโรคระบาดใหม ๆ เชน ไขสมองอักเสบที่มาจากการอพยพของคางคาว 

- กลุมคนที่เขารวมการเสวนาเรื่องภาวะโลกรอนจะมี 2 กลุม คือ 1) นักวิชาการที่สนใจและตดิตาม
เรื่องน้ีอยางจริงจัง  2) กลุมนักเรียนนักศึกษา หรือคนที่ถูกสงมาฟงและมักจะมองวาปญหาโลก
รอนเปนปญหาที่แตกตางจากเรื่องอ่ืน ๆ แตเปนปญหาที่กอเกิดขึ้นจากคนทุกคน 

- ตนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนจากพฤตกิรรมของมนุษยคือการใชรถยนตและเครือ่งปรบั
อากาศ  เราตองปรับพฤติกรรมใหประหยัดการใชพลังงาน นํ้ามัน และ ไฟฟา  

สรุปประเด็นการนําเสนอของภาคเอกชน 
- สภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยวและในทะเลเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ผูประกอบการไมทราบสาเหตุ

เชน ปะการังไมสวยเหมือนเมื่อกอน นํ้าขุน คางคาวในถํ้ามีนอยลง ลิงในปาโกงกางมีนอยลง นํ้า
ทะเลอุนขึ้น ซึ่งไมสามารถอธิบายแกนักทองเที่ยวไดถึงการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี 

- ไมทราบวาใครจะชวยแกปญหาได และผูประกอบการควรจะทําอยางไร 

- ผูประกอบการในพื้นที่ทองเที่ยวทางทะเลไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนแลว และเปนปญหากบั
ชีวิตความเปนอยู 

- นักทองเที่ยวจากยุโรปที่หนีหนาวมาเที่ยวภูเก็ตพอมาเจออากาศรอนมากขึ้นทกุปกเ็ริม่ไมอยากมา 
และเกิดผลกระทบกับอาชีพของผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ว 
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- ผูประกอบการตองการขอมูลที่จะสามารถอธิบายใหนักทองเที่ยวเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้น และ
ตองการใหมีเจาภาพที่จะประสานงานในการแกไขปญหา โดยหวังวาจะขอความชวยเหลือจาก
หนวยราชการที่มีความรูในเรื่องน้ี 

- ภาคเอกชนตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด 

 

สรุปประเดน็การนําเสนอขององคกรพัฒนาเอกชน 
- มีสวนรวมในการคิดและพัฒนาโครงการพัฒนานักทองเที่ยวอยางยั่งยืน เนนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรบุคคล 

- การจัดการทรัพยากรมีความเชื่อมโยงกับเรื่องภาวะโลกรอน จะตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน ให
ความรูรวมกันในชุมชนเพื่อใหเกิดความรูรวมกันวาจะตองดูแลทรพัยากร และจดัการทองเทีย่วใน
พื้นที่ของตนเองอยางไร 

- จะตองมีการวางแผนรวมกันทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ โดยเริ่มตนจากการพัฒนาการ
ทองเที่ยวชุมชน ซ่ึงทางองคกรไดเริ่มตนจากการชวยพัฒนาในชุมชนที่ประสบภัยสึนามิ 

- หลักการของการพัฒนาที่สําคัญคือการสรางจิตสํานึก และการพัฒนาเยาวชนใหเขาใจในเรื่อง
การอนุรักษ สรางกิจกรรมใหคนในชุมชนไดมีสวนชวยในการอนุรักษทองถ่ินของตนรวมกัน 

- การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสมาคมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวกับชุมชนในการ
วางแผนการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยว สินคาทางการทองเที่ยว การตลาดที่เช่ือมโยงกับชุมชนได 

- มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวของกบัสิ่งแวดลอมเชนทําความสะอาดชายหาด เกบ็ขยะใตน้าํ ทาํโครงการ
รวมกับกระทรวงการทองเที่ยวฯในการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนพื้นที่ตนแบบ 
สนับสนุนการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชน และชาวบาน  

ประเด็นที่ผูเขาฟงการเสวนาและผูดําเนินการเสวนามีสวนรวม 
- นายสมชาย สกุลทับ อาจารยโปรแกรมวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เสนอ

ประเด็นสรุปไดคือ ปญหาเรื่องโลกรอนมีการศึกษามา 20 ป แลว การแกปญหาแบบตางคนตาง
ทําก็ชวยไดบางตามที่มีอยูในหนังสือ 80 วิธีแกโลกรอน ในสวนของสถาบันการศึกษาก็ตองปลุก
จิตสํานึกแกเยาวชน และในสวนของยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ          
สิ่งแวดลอมนาจะเปนหัวใจสําคัญในการแกปญหา 
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- ปญหามาเดนชัดเมื่อการทองเที่ยวเติบโตขึ้นในฝงอันดามัน คนจึงเห็นวาภาคการทองเที่ยวเปนผู
สรางปญหาและตองรับผิดชอบโดยตรง และเมื่อเกิดสึนามิก็มีแผนการปรับปรุงชายหาดใหมโดย
ให อบต. รับผิดชอบพื้นที่ของตนเอง เชนปลูกปาชายหาด ปาชายเลนเพื่อปองกันการกัดเซาะ 

- การแกปญหาเรื่องส่ิงแวดลอมตองรวมมือกันทําเทาที่ทําได และตองทําเดี๋ยวน้ี 

- คุณนิรมล เมธีสุวกุล เสนอวาควรใหจังหวัดที่มีพื้นที่ชายทะเลประกาศใหพื้นปาชายเลน           
ปาชายหาดเปนพื้นที่อนุรักษ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงและลดความรุนแรงของคลื่นลม และ
สึนามิ โดยไมตองรอปลูกปาใหม  และประเทศไทยมีทรัพยากรทางทะเลที่ไมเหมือนในพื้นที่อื่นๆ 
ของโลก นักทองเที่ยวจึงนิยมมาเที่ยวชม เราจึงตองตระหนักถึงคุณคาและชวยกันดูแลรักษา 

   
ความเห็นจากผูประกอบการ คือผูประกอบการเองจะตองรวมตัวกันสรางความชัดเจน และ

สรางใหเปนจุดแข็งของพื้นที่ เพื่อเปนผลทางการตลาดดวย เปนเทรนดใหม ที่ตองจัดพื้นที่ของ        
รีสอรทและส่ิงแวดลอมโดยรวมใหสวยงามเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางมาตรฐานใหมีความสะอาด
ปลอดภัย และบุคลากร โดยเห็นวา ททท. เปดประเดน็เรื่องน้ีแลวก็ควรจะเปนเจาภาพ และตองกาํหนด
เงื่อนเวลาในการดาํเนินการเปนแผนระยะส้ัน ระยะยาว และตองกําหนดเปนวาระแหงชาต ิมกีารดาํเนิน
งานที่เปนรูปธรรม 
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จากภูมิปญญาไทยสูสากลจากภูมิปญญาไทยสูสากล11  

          ภราเดช พยัฆวิเชียร 2 

 

“จากภูมิปญญาไทยสูสากล” มีอยู 2 คําท่ีจะตองมาพิจารณากัน ก็คือคําวา “ภูมิปญญาไทย” 
กับคําวา “สากล” น้ันจะเชื่อมตอกันอยางไร หากไมรูวาแตละคําหมายถึงอะไร ก็คงจะไมรูวาอะไรคือ
อยางไร จะไปถึงกันไดอยางไร 

คําวา “สากล” (Universal) มาจากคําวา “Universe” ความจริงแลวบริบทกวางมาก แตนัยคง
หมายถึงอะไรก็ไดท่ีรวมกัน เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ถึงกันหมด แตบริบทท่ีภูมิปญญาไทย หรือเมือง
ไทย  หรือคนไทยจะไปเชื่อมตอกับเขาไปสูสากล หรือกลับกันวาบริบทของสากลท่ีเร่ิมจะเปนหน่ึงเดียว
กันน้ันจะมารุกเราหรือมีอิทธิพลเขามาอยางไร ความจริงบางคร้ังเราไมตองเขาไปมันก็รุกมาได
เหมือนกัน เร่ืองน้ีเปนประเด็นท่ีนาสนใจวาคําวา “สากล” น้ันมีบริบทตรงไหน ผมขอแบงบริบทของ 
คําวา “สากล” ไวสัก 2 สวน สวนหน่ึงเหมือนกับเปนปรัชญา เปน ideal ตองการท่ีจะใหเปน เพราะโลก
แคบลง การสื่อสารท้ังโดยกายภาพและโดยผานระบบ cyber ฯลฯ อาจจะทําใหโลกแคบ การสื่อสาร 
การติดตอมากข้ึน เพราะฉะน้ันจําเปนตองมีบริบทรวมของโลก ก็คือความเปน “สากล” จึงมีความคิด
ท่ีจะจัดระเบียบโลกข้ึนมาเพราะฉะน้ันผมขอแบงคําวา “สากล” เปน 2 ดานคือ 

1. ในแงบวก เราจะอยูรวมกันอยางไรในบริบทของโลก มีกฎกติกาอยางไร 

2. ในแงลบ ความจริงแลวในบริบทโลกน้ันเปนบริบทของใคร ใครไดประโยชน และใคร
พยายามจะใชประโยชนจากกติกาโลกน้ี  

                                         

1
 เรียบเรียงจากการบรรยายในการสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณดานการทองเที่ยวในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 

2550”  วันที่ 7 มิถุนายน 2550  ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
2
 ที่ปรึกษาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ระดับ 11 
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ความเปน “สากล” ในบริบทโลกก็หมายความวาตองเหมือนกัน และควรจะเทาเทียมกันในความ
รูสึกของเรา แตความจริงอาจจะไมเทาเทียมกันเทาไหร 

Donella H. Meadows กลาวไววาถาโลกเปนหมูบานท่ีมีประชากร 100 คน จะมีผูชาย 

48 คน ผูหญิง 52 คน อยูในยุโรป 21 คน นอกยุโรปท่ีเปนซีกโลกตะวันตก 14 คน แอฟริกา 8 
คน และเอเชียมากท่ีสุด 57 คน 

 ใน 100 คนน้ี 20 คนไดรับอาหารไมเพียงพอ และมีคนหน่ึงกําลังจะตาย มีคนอวน คือมีนํ้า
หนักเกินประมาณ 15 คน 

 6 คนเปนคนอเมริกัน แตเปนเจาของทรัพยสิน 59% ของท้ังหมูบาน 20 คนซึ่งอาจจะเปนคน
ยุโรปเปนสวนใหญใชทรัพยากร 80% ของหมูบาน อีก 80 คนใชพลังงาน ใชทรัพยากรท่ีเหลืออยู 

 75 คนพอมีอาหารกิน มีท่ีหลบฝน อีก 25 คนไมมี และในจํานวนน้ี 17 คนไมมีนํ้าสะอาดเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

 ความจริงแลวความเปนสากล ความเปนโลกน้ียังมีความไมเทาเทียมอยูมาก และโดยกระบวน
การท้ังหมดน้ันถูกบังคับความเปนสากลโดยประเทศท่ีคอนขางจะเปนประเทศมหาอํานาจ หรือ
ประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนสวนใหญ เพราะฉะน้ันหากมองพัฒนาการของโลกท้ังหมดในแงดี จากการใช
ทรัพยากรก็ดี จากพลเมืองท่ีเพิ่มข้ึนก็ดี เปนเหตุใหเร่ิมประสบปญหาวาโลกของเราจะพัฒนาตอไปได
อยางไรในอนาคตขางหนา เร่ืองน้ีเปนเร่ืองท่ีหารือกันมานานพอสมควรแลว แตท่ีชัดเจนก็คือ Earth 
Summit ท่ี Rio de Janeiro เมื่อป 1992 (พ.ศ. 2535) ซึ่งเปนปท่ีเราเร่ิมตนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 เปนกระบวนการท่ีทุกคนเร่ิมตระหนักถึงปญหาทรัพยากร ไดแก 

1. การทําลายและการใชทรัพยากรท่ีมากข้ึน แนนอนวาขณะน้ีทรัพยากรเร่ิมท่ีจะหมดไป ลด
ลงไปเร่ือยๆ เห็นไดชัดจากนํ้ามัน เพราะฟอสซิลใชเวลาสั่งสมมาแตเราขุดมาเกินกวาอัตรา
ท่ีมันจะผลิตได  

2. สิ่งท่ีคอนขางชัดเจนและเราก็ตระหนักอยู แตยังไมคอยปรับตัวเทาไหร ก็คือเราใช
ทรัพยากรมากกวาท่ีจําเปน ท่ีญ่ีปุนเขาจะตองปรับอุณหภูมิหองไปท่ีประมาณ 26 องศา 
และใชระบบพัดลม ฯลฯ ระบายอากาศ บางแหงอาจจะถึง 27 องศา เพื่อชวยลดพลังงาน 
และลด Greenhouse Effect / Greenhouse Gas หรือคารบอนไดออกไซดท่ีจะออกไปสูชั้น
บรรยากาศ ก็มีความพยายามเปนอยางมาก แตเรายังไมคอยลดเทาไหร ยังใชอยางคอน
ขางสิ้นเปลือง ใชเกินกวาท่ีจําเปน 

3. ปญหาของสภาพของโลกตอนน้ีก็คือการแบงปนทรัพยากรอยางไมเปนธรรม ซึ่งเร่ืองน้ีนา
จะเปนหัวใจท่ีจะตองเขาใจ บางคร้ังเราเรียกรองความถูกตองเร่ืองของการท่ีจะตองดูแล
รักษาทรัพยากร  ขณะท่ีเราก็ยังใชทรัพยากรมากเกินกวาท่ีจําเปน แลวไปเอารัดเอาเปรียบ
กับคนอื่น  

ยกตัวอยางวาวันหน่ึงเราอาจจะไดขาวตํารวจจับชาวเขาเผากะเหร่ียงท่ีแมฮองสอน 20 คน  
ฐานตัดไมทําลายปา บางคร้ังเราก็เห็นวาพวกน้ีควรจะถูกจับเพราะตัดไมทําลายปา แตถาวิเคราะหใน
มิติของการแบงปนทรัพยากรอยางไมเปนธรรม เราอาจจะเห็นสภาพ วิถีของชาวเขาเผากะเหร่ียง ซึ่ง
ทํามาโดยภูมิปญญาของเขาแตด้ังเดิม คือการทําเกษตรหมุนเวียนในคาบ 10 ป 12 ป ถางพื้นท่ีแลว
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ปลูกพืช พืชท่ีถางไดก็นํามาซอมบาน เปนฟน ฯลฯ แลวก็ปลูกเทาท่ีเขาสามารถท่ีจะกินไดในหมูบานน้ัน 
อยูไดในคาบปของเขา เมื่อครบ 10 ปเขาก็ยอนกลับมาท่ีเดิม มีการประชุมตัดสินใจกันกอนวาจะทําท่ี
ไหน จะทําอยางไร จะปลูกอะไร หรือจะไปใชพื้นท่ีบริเวณไหน เปนประเพณีท่ีเขาทํากันมาอยู แลวในท่ี
สุ ด เข าก็ ถู ก จับ จากกระบวนก าร ท่ี เข า ทํ าม าห ากิ น อย าง น้ี  โดยข อก ล าวห าว า ทํ าล าย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ในขณะท่ีพวกเราหรือแมกระท่ังผม ซึ่งอยูบาน ขับรถ ไปบานก็เปดเคร่ืองปรับอากาศ ไป
บรรยายก็ข้ึนเคร่ืองบินไป ซึ่งถานับตาม Carbon emission ออกมาแลว ผมคนหน่ึงอาจจะใชทรัพยากร
และผลิตมลพิษออกมามากกวาชาวเขาท้ังหมูบาน เพียงแตอยูในรูปแบบอื่นเทาน้ัน 

 เพราะฉะน้ันการจัดการหรือแบงปนทรัพยากรท่ีเปนธรรมจึงเปนหัวขอท่ีสําคัญ เร่ิมมีการมา
หารือกันในบริบทเหลาน้ีคร้ังแรกท่ีเมือง Rio de Janeiro ในป 1992 แลวออกเปน Agenda 21 ข้ึนมา 
ความจริงแลว 20 ปกอนหนาน้ันไดเคยมีการประชุมกันมาคร้ังหน่ึงท่ีกรุง Stockholm แตก็ยังไมชัด
เจน 

 Agenda 21 หมายถึงวาระของโลกเมื่อเขาสูศตวรรษท่ี 21 คือ ณ ขณะน้ีวาจะตองทําอะไรกัน
บาง ตอนน้ันมีประมาณ 178 ประเทศเขาไปรวมประชุม ในชั้นแรกในระยะน้ันจะมองถึงในเร่ืองของสิ่ง
แวดลอมเปนสําคัญ การพัฒนาท่ีกระทบตอสิ่งแวดลอม ชวงน้ันประเทศไทยกเ็ร่ิมจะมีปญหาท่ีเรียกวา
เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมย่ังยืน ของการพัฒนาเมื่อสิ้นแผนฯ 7 เราทําต้ังแตแผนฯ 1 
ไปจนถึงแผนฯ 7 ก็เร่ิมเห็น เราก็อยูในบริบทของโลก เพียงแตเขาเร่ิมขยับเมื่อป 1992 เปนสิ่งท่ีเราก็
เปนสวนหน่ึงท่ีเขาไปรับรูในขณะน้ันดวย 

จากกระบวนการ Agenda 21 ก็เร่ิมมีระบบเปลี่ยนแปลงท้ังในแงการทํางานขององคกรระหวาง
ประเทศ องคกรของประเทศ ตลอดจน NGOs และกลุมภาคเอกชนจํานวนมาก เร่ิมมีความคิดท่ีจะตอง
ปรับตัว จึงเปนจุดเร่ิมตนของการจัดระเบียบโลกคร้ังแรกคร้ังหน่ึงทีเดียว จนเขาสูศตวรรษน้ีจริงๆ 
ทางองคการสหประชาชาติก็ไดมีการออก Millennium Development Goals (MDGs) ข้ึนมา เปนสิ่งท่ีเร่ิม
ไตเตามาจาก Agenda 21 แลวก็เร่ิมปรับตัวมาเร่ือย แมกระท่ังกระบวนการทองเท่ียวเองก็ไมไดมีการ
พูดถึงเลยใน Agenda 21 แตหลังจากน้ันหนวยงานการทองเท่ียวก็เร่ิมท่ีจะตองปรับตัววาการทอง
เท่ียวจะตองมีบริบทอยางไร เมื่อวานน้ีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดพูดถึง 
Low Carbon Tourism เปนคร้ังแรกในประเทศไทย ทานพูดในท่ีประชุมเล็กๆ แตก็แสดงถึงวาเร่ิม
ตระหนักแลว ดังน้ันหากเราไมปรับบริบทของเรา สากลก็เร่ิมท่ีจะบังคับเราในการท่ีจะแกไขปญหาโดย
รวมของโลก 

แตใน MDGs ไมไดเนนเฉพาะเร่ืองสิ่งแวดลอม เร่ิมไปดูปญหาอื่นท่ีมีบริบทกวางข้ึน ท่ีสําคัญมี
อยู 8 เร่ืองคือ 

1. การแกปญหาความยากจน เปนบริบทหลักท่ีเขาใหความสนใจมาก เพราะไมวาเทคโนโลยี
พัฒนาไปแคไหน โลกเจริญไปแคไหน หากคนสวนใหญของโลกยังยากจน ยากไรอยู ความ
สงบสุขของโลกน้ีจะเกิดข้ึนไดยากมาก 

2. การศึกษาพื้นฐาน 
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3. เสรีภาพทางเพศ โดยเฉพาะเพศหญิง ผมไมแนใจวาเขาพูดถึงเพศท่ีสามในน้ีดวยหรือไม แต
คงมีอยูดวย รวมท้ังเสริมสรางศักยภาพของสตรีใหมีขีดความสามารถท่ีจะมีบริบทไดมาก
ข้ึนเทาเทียมกัน 

 

4. ลดการตายของเด็กท่ีเกิดใหม 

5. ฟนฟูหรือเพิ่มสภาวะของมารดาท่ีต้ังครรภ 

6. ตอสูเร่ือง HIV, มาเลเรียซึ่งจะกลับมา ขณะน้ีเร่ิมเปน issue 

7. ยังยืนยันในเร่ืองของการพัฒนาอยางย่ังยืนทางดานสิ่งแวดลอม 

8. พัฒนา Global partnership for development 

สิ่งเหลาน้ีเปนมิติท่ีรัฐบาลทุกประเทศไปรวมกัน แตในระยะหลังๆ น้ีเร่ิมดึงกระบวนการสวนอื่น
เขาไปดวย ยกตัวอยางเชนในบริบทโลกน้ันภาคเอกชนมีการรวมตัวกันโดยการผลักดันขององค     
การสหประชาชาติ เรียกวา Global Compact เปนบริบทของ corporate ใหญๆ ในโลกน้ีจําเปนท่ีจะตอง
มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบการใหสอดคลองกับแนวพัฒนาของโลก (MDGs) เกิดกระบวน
การปรับตัวในการผลิต ในวิถีคิด ในวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชนเร่ืองของโลกรอน เขาจะตองเปนสวน
หน่ึง จะตองทําอะไร คิดคนเคร่ืองไมเคร่ืองมือ หรือการกําจัดของเสีย รวมไปจนถึงบริบทพวกน้ีจะ
มาสรางสํานึกของผูคนท่ีอยูในบริบทน้ัน เปนตนวาบริษัทใหญๆ อยางบริษัท PHILIPS บริษัท Shell 
หรือ IBM ซึ่งเขารวมกันอยูใน Global Compact หมายถึงพนักงานทุกคนจะตองมี Code of Ethics จะ
ตองใสใจเร่ืองสิ่งแวดลอม เร่ืองสิทธิมนุษยชน ฯลฯ จึงกลายเปนวัฒนธรรม ไมวาคนๆ น้ันไปไหน 
บริโภคอะไรก็จะสะทอนออกมาในวิถีคิด วิถีท่ีเขาจะไปทองเท่ียว ขณะเดียวกันในบริบทของบรรษัท
พวกน้ันก็จะถายทอดบังคับไปยัง Supply Chain คือลูกคาหรือคูคาของเขาท้ังหมด ยกตัวอยางเชน
หากบริษัท Levi’s ซึ่งอยูในกลุมน้ีบอกวาเขาตองการสั่งตัดเสื้อผาจากเมืองไทย เขาจะสงเจาหนาท่ีของ
เขามาตรวจโรงงานวาโรงงานน้ีมีสวัสดิการเปนอยางไร ใชแรงงานเด็กหรือเปลา มีแรงงานผิด
กฎหมายไหม มีสภาวะของการจัดการเปนอยางไร ระบบของโรงงานกอใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีไมดี
ข้ึนหรือไม ลักษณะอยางน้ีจะเขามาเร่ือยๆ แมกระท่ังเร่ืองของการทองเท่ียว 

 จาก MDGs ท่ีมีบริบทออกไปในทุกๆ สวนแลว ในป 2002 ครบรอบอีก 10 ป ก็มาประชมุกนั
อีกคร้ังท่ี Johannesburg ท่ีเรียกวา World Summit on Sustainable Development น่ีก็เปนกระบวนการท่ี
ทุกคนต่ืนตัวและถึงกันหมด 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 5 

หลังจาก Agenda 21 แลว องคการทองเท่ียวโลกซึ่งเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตองคการสห
ประชาชาติ (UNWTO) ก็ไดเร่ิมตระหนักเร่ืองของบทบาทของการทองเท่ียวท่ีควรจะตองเปนการ
พัฒนาอยางย่ังยืน และใหสอดคลองกับ MDGs เขาจึงใชคําวา Sustainable Tourism - Eliminating 
Poverty หรือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเพื่อเปนเคร่ืองมือในการท่ีจะขจัดปญหาความยาก
จน 

ในภาคธุรกิจของการทองเท่ียวในสากลก็มีการรวมตัวกันแบบน้ีเหมือนกัน เขาเรียกวา Tour 
Operator Initiatives คือกลุมความคิดริเร่ิมใหมของกลุมบริษัทนําเท่ียว ก็จะมีบริษัทใหญๆ ท่ัวโลก โดย
เฉพาะในยุโรปรวมตัวกัน พวกน้ีจะทํากติกาของเขาออกมามากมายเพื่อใชบังคับ เร่ิมต้ังแตการเลือก
โรงแรม เลือกบริษัททัวร เชน ตอไปรถโคชจะตองไดมาตรฐานยูโร 2 ยูโร 3 ซึ่งออกมาใหม หรือการท่ี
จะไปจอดรอรับนักทองเท่ียวท่ีพระบรมมหาราชวังน้ันจะเดินเคร่ืองเพื่อเปดเคร่ืองปรับอากาศไวไมได 
โรงแรมไหนทําลายสิ่งแวดลอม โรงแรมไหนปลอยนํ้าเสียออกมาโดยไมมีการบําบัด เร่ิมจะเปน check 
list ท่ีเขาจะตองดูแลในทุกๆ เร่ือง จะเห็นวาบริบทพวกน้ีจะเขามา หากเราจะทําเชื่อมไปเราตองปรับตน
เองเพื่อเขาไปสูในกระบวนการท่ีเขายอมรับ ในขณะเดียวกันถาเรายังตองการจะเปนลูกคาอยู เราก็
ตองปรับตัวเหมือนกัน  

 

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีกําลังเปนท่ีกลาวถึงกันมากก็คือเร่ืองของ Climate Change หรือ Global Warming 
ความจริงแลวเร่ิมมาจาก Kyoto Protocol หรือพิธีสารเกียวโต ซึ่งเราก็ไดมีการลงนามอยูในตราสาร
น้ันหลายปมาแลว เร่ืองของการทองเท่ียวในบริบทน้ีมีประเด็นสําคัญอยู 3 ประเด็นคือ 

1.  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศหรือสภาวะโลกรอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตอ
สภาวะธรรมชาติน้ันมีผลกระทบตอการทองเท่ียวอยางไร ขณะน้ีท่ีเปน Sensitive Area จะมีอยู 2 จุด
คือ 

1) แหลงทองเท่ียวประเภทภูเขา ซึ่งมี Ski Resort ท่ีเลนสกีหิมะ เร่ิมมีปญหาระดับชั้นของหิมะเร่ิม
สูงข้ึนๆ คือขางลางเร่ิมละลายไป ในท่ีสุดหลายแหงอาจจะหมดสภาพการเปน Ski Resort ไป 

2) แหลงทองเท่ียวประเภทเกาะ โดยเฉพาะ Maldives ท่ีเปนหวงกัน กําลังจะมีปญหาอยางมากใน
เร่ืองของสภาวะโลกรอน ทําใหระดับนํ้าทะเลสูงข้ึน หรือปรากฏการณ El Niño ท่ีอาจจะทําให
เกิดการฟอกขาวของปะการัง ซึ่งไปกระทบกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวทางดานดํานํ้า ดู
ปะการัง เหลาน้ันเปนตน 
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น่ีเปนสภาวะซึ่งมองได 2 นัยวาเกิดข้ึนแนนอน ซึ่งจะมีผลให 

- อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึน 0.2 - 0.6 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ 

- ปริมาณนํ้าฝนจะเพิ่มข้ึนในบางพื้นท่ี ขณะท่ีบางพื้นท่ีจะแหงแลงลง 

- ระดับนํ้าทะเลจะเพิ่มข้ึน 4 - 10 เซนติเมตรตอทศวรรษ 

- สําหรับ Far East และ Pacific น้ันอุณหภูมิจะเพิ่มข้ึน 0.1 - 0.5 องศาเซลเซียสตอ    
ทศวรรษ และจะมีปญหามากเร่ืองชายฝงทะเลและเกาะ 

ซึ่งอัตราเหลาน้ีเร่ิมเปลี่ยนแปลงเร็วมากข้ึนในชวงเวลาไมกี่ป น่ีเปนสิ่งท่ีนาเปนหวง 

2.  กระบวนการของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไปสรางผลกระทบกอใหเกิดปญหาเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางอากาศ ซึ่งเปนเร่ืองท่ีพูดกันมาก และจะมีผลกระทบตอบริบท หรือทาง
เศรษฐกิจ หรือการประกอบการการทองเท่ียวทันที เพราะสิ่งท่ีถูกเพงเล็งกันมากก็คือเร่ืองของการ
เดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศ  เพราะความจริงเมื่อ เทียบเปอร เซ็นตการผลิต
คารบอนไดออกไซดจากเคร่ืองบินท่ีเดินทางทางอากาศกับสวนอื่นแลวจะนอยมาก ปกติ Greenhouse 
Gas น้ันกวาจะข้ึนไปถึงชั้นบรรยากาศตองใชเวลา แตเปนประเด็นกลาวอางวาหากอยูบนเคร่ืองบินใน
ระดับท่ีสูงมากๆ แลวใชเวลาเร็วข้ึน จึงเปนเร่ืองท่ีมีความเปนหวงกันมาก สงผลไปถึงการตอตานการ
เดินทางทองเท่ียว  

กระบวนการท้ังหมดจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติก็ดี จากสภาวะท่ีเปนจริงก็ดี ไปสราง
วัฒนธรรมใหม เกิดมีกระบวนการนักทองเท่ียวแบบน้ีข้ึนมา 

 นักทองเที่ยวในอดีต นักทองเที่ยวพันธุใหม 

พฤติกรรม รักสบาย ไมหลากหลาย ไมชอบ
เสี่ยง ระมัดระวัง 

รักผจญภัยมากข้ึน ใฝรู มีการ
ศึกษาชอบทดลอง 

แรงจูงใจในการเดินทาง พักผอนชายทะเล ไปทัศนาจร
เปนหลัก 

สนใจวัฒนธรรม ความสนใจ
เฉพาะตัวหาประสบการณใหมๆ 
มองโอกาสทางธุรกิจ 

ความถ่ีในการเดินทางและ
การจัดการ 

ใชบริษัททัวร  ไปกันเปนกลุม
ใหญ เท่ียวในชวงวันหยุดหรือ
ฤดูทองเท่ียวเทาน้ัน (Traditional 
Holiday) 

จัดการทองเท่ียวเอง ไป เปน
กลุมเล็กๆ ใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ไมเปนฤดูกาลธรรมชาติ 

ความตองการ อาหารจานดวน อาหารโรงแรม 
กิจกรรมบันเทิงยามราตรี 

อาหารถิ่ น  สน ใจศิ ลปวัฒ น
ธรรมวิถีชีวิต 

นักทองเท่ียวบางกลุมอยางผมอาจจะเปนกลุมแรกๆ ท่ีเท่ียวภูกระดึงหนาฝนเมื่อเกือบ 40 ปท่ี
แลว คนอื่นเขาไมข้ึนกัน แตเราข้ึนหนาฝนเพราะตองการไปดูตนไมท่ีหนารอนหรือหนาหนาวไมมี 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 7 

น่ีก็เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน บวกในบริบทใหมของสังคมโลก ชวงน้ีจะเปนชวงท่ีทุกคนกําลังหา
ตรรกะ หาทฤษฎี หาโอกาสทางการตลาดกับ Baby boomer คือคนท่ีเกิดหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ประมาณ 4 - 5 ป เพราะผูคนไมยอมมีลูกกันในชวงสงคราม ทันทีท่ีสงครามหยุด ประชากรท้ังโลก
เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ก็หมายความวาเปนยุคท่ีมีเทคโนโลยีทางการแพทยดี มีการรักษาตัวดี พวกน้ี
จะอายุยืน ขณะท่ีเกษียณอายุแลวยังแข็งแรง ยังไปเท่ียวได และมีเงิน มีฐานะ ไมเฉพาะคนไทยเทาน้ัน 
คนญ่ีปุน คนเกาหลี ฯลฯ จะอยูในสภาวะน้ีท้ังสิ้น 

3.  เทคโนโลยี ไมวาจะเปนเร่ืองของการสื่อสารคมนาคม การขนสง เคร่ืองบินท่ีเมื่อกอนมีชั้น
เดียว ตอมามี Mezzanine ขางบน ขณะน้ีกลายเปน 2 ชั้น ขนสงไดมหาศาล หรือเรือเดินสมุทรซึ่ง
ปจจุบันน้ีทําเปนสายเหมือนกับสายการบินเปน freight ขนาดใหญมาก และเปดฐานกวาง ไมใชเฉพาะ
ชนชั้นสูงอยางในภาพยนตรเร่ือง Titanic เทาน้ัน ตอนน้ีคนท่ัวไปใครก็ใชเรือเดินสมุทรไดหมด เพราะ
ฉะน้ันพวกน้ีจะเปลี่ยนกระบวนการเดินทาง 

เมื่อสักครูเราพูดถึงความเปนสากล ซึ่งจําเปนจะตองมีกติกาของโลกท่ีเกิดจากการบังคับของ
การเปลี่ยนแปลงไปของโลก และบริบทของคนท่ีเพิ่มข้ึน จะตองมีการจัดระบบ แตถามวาการจัดระบบ
น้ีเกิดข้ึนอยางเปนธรรมหรือไม ความจริงแลวไมไดเปนธรรมเลย เปนสิ่งท่ีอาจจะใชบริบทของโลกน้ัน
เปนเคร่ืองมือท่ีประเทศท่ีมีอํานาจหรือมหาอํานาจไดประโยชนจากการท่ีเกิดบริบทรวมกัน แลวเขา
สามารถท่ีจะเคลื่อนยายทุน เคลื่อนยายทรัพยากร คือนําทรัพยากรของเราไป การท่ีเราจะไปเชื่อมตอ
โดยภูมิปญญาของเราน้ันเราตองตระหนักเร่ืองน้ีดวย 

ทานคงเคยไดยินคําวา “ฉันทามติ ณ กรุงวอชิงตัน” (Washington Consensus) เมื่อประมาณป 
1989 (พ.ศ. 2532) หลังจากรัสเซียลมสลายแลว ประเทศฝายทุนนิยมชนะเบ็ดเสร็จก็มาคิดวาตอไป
โลกจะพัฒนากันอยางไร พวกกลุมทุนท้ังหลายก็มาประชุมหารือกัน แลวก็นําแนวคิดท่ีเกิดเปน 
Washington Consensus ออกมา และ Bill Clinton ซึ่งชนะการเลือกต้ังมาก็เพราะนอมรับเร่ืองน้ีไวและ
ผลักดัน จึงไดเปนประธานาธิบดี ซึ่งก็จะมีเร่ืองหลักๆ อยูประมาณ 4 เร่ืองคือ 

1.  ทุกอยางตองเปดเสรีใหหมด เสรีทางการคา เสรีทางการเงิน เพราะฉะน้ันจะมีมาตรการโดย
ผาน IMF ก็ดี World Bank ก็ดี พยายามท่ีจะไปใหประเทศตางๆ พัฒนาโดยใหเงินกูไปสรางอะไรตางๆ 
ไว เมื่อจําเปนตองคืนเงินกูก็ถูกบังคับ เมื่อติดเขาไปแลวก็จะตองหาเงิน ก็บังคับดวยกติกาวาทานจะ
ตองเปดเสรีทางการเงิน ฯลฯ 

2.  ตองทําใหเกิดเสถียรภาพ  หากประเทศไหนท่ีกําลังพัฒนาแลวปฏิวัติกันบอย ๆ มีรัฐ
ประหาร เปลี่ยนรัฐบาลกันเร่ือยๆ ก็ไมสะดวกตอการคาขาย การเคลื่อนยายทุนหรือเงิน ฯลฯ ก็ใชคํา
วาจําเปนท่ีจะตองมีเสถียรภาพ คําวาประชาธิปไตยมาเปนคาถา เพราะฉะน้ันสงเสริมประเทศใหมี
ประชาธิปไตย ใหมีระบบการเลือกต้ังซึ่งก็เปนสิ่งท่ีดี  

3.  ตอง Privatization ทําอยางไรก็ไดท่ีรัฐจะตองไมเขาไปครอบครอง จะตองไมเขาไปยึดกุม 
ตองปลอยใหเปนเสรี เพราะฉะน้ันเราจึงมีกฎหมายพระราชบัญญัติทุนเกิดข้ึนมา และเมื่อวานในสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ก็อภิปรายกันวาพยายามจะยกเลิกกฎหมายทาสน้ี เพราะมีระบบแปลง
สภาพรัฐวิสาหกิจ คือแปลงจากการท่ีรัฐเปนเจาของใหเปนบริษัทเสียกอน หลังจากน้ันก็ไปแปรสภาพ 
คือการขายรัฐวิสาหกิจออกไป โดยกระจายหุนออกไปขายในตลาดหุน น่ีก็เปนกระบวนการท่ีเราถูก
บังคับโดยการท่ีเราเขา IMF หลังจากเรามีวิกฤตเร่ืองปญหาเศรษฐกิจของเรา ซึ่งก็ถูกบังคับโดยแนว
โนมของฉันทามติ ณ กรุงวอชิงตัน จําเปนตองแปรสภาพ  
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4.  Deregulation คือการยกเลิกหรือลดการท่ีรัฐจะเขาไปยุงเกี่ยวหรือเขาไปกํากับใหนอยท่ีสุด
ปลอยใหเปนเสรี ปลอยใหเปนอิสระ ปลอยใหเปนของภาคเอกชน 

เพราะฉะน้ันในโอกาสอยางน้ีบางคร้ังหากเรารูไมเทาทัน และเราไมใชภูมิปญญาของเรา เราก็ไม
สามารถจะอยูในเวทีน้ีได ในท่ีสุดแลวทุกอยางก็จะตองถูกถายเท ถูกกลืนไปดวยกระแส โดยการสราง
ระบบทุนนิยมข้ึนมา ซึ่งมีอยางเดียวเทาน้ันเอง คือใชตัวกิเลสเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความอยาก เมื่อ
อยากก็ซื้อ ซื้อก็หาเงิน หาเงินก็ตองไปกูเขามาก็จะหมุนเวียนอยูในกระบวนการน้ี ในท่ีสุดเราเองก็
กลายเปนเหย่ือ  

เพราะฉะน้ันจะเห็นวาในกระบวนการบริบทของโลกน้ันไมไดสรางความเปนธรรมเทาไหร ในอีก
สายหน่ึงจะมีกระบวนการท่ีรุกเขามาโดยท่ีเรารูตัวหรือไมรูตัว อยาง General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT) คร้ังแรกตองมีการตกลงกันแบบเดียวเทาน้ัน ทําอะไรใหเสรีจากการคา แลวในท่ี
สุดก็ต้ังเปน World Trade Organization (WTO) ข้ึนมา และในอตุสาหกรรมการทองเท่ียวของเรากจ็ะอยู
ภายใตลูกของมันอีกที ท่ีเรียกวา General Agreement on Trade in Services (GATS) ซึ่งตอนน้ีเราก็ถูก
บังคับกลายๆ ขณะน้ีในกลุมอาเซียนก็จะมี ASEAN Free Trade Area (AFTA) เขามาเปนคูสัญญากัน
ระหวางประเทศ เหมือนกับทํากติกาในสนามท่ีเทากัน แตเปนนักฟุตบอลรุนแคระกับนักฟุตบอลรุน
ยักษแขงกัน ในแงของธุรกิจการทองเท่ียวน้ันตอไปเราคงตองเปดใหโรงแรมจากชาติอื่นมาลงทุนได 
ใหผูประกอบการทองเท่ียวจากประเทศอื่นเขามาลงทุนในประเทศของเราได เปนกระบวนการท่ีถูก
บังคับใหเปดเพื่อจะไปแลกกับสิ่งตอบแทนอื่นๆ  

ยกตัวอยาง Tour Operator Initiatives ของบริษัทในยุโรปขณะน้ี การท่ีจัดใหประเทศไทยอยูใน
โปรแกรมการทองเท่ียวของเขาก็ตองมีเง่ือนไข เปนตนวาโรงแรมของคุณไดมาตรฐานสิ่งแวดลอม
หรือไม การประกอบการนําเท่ียวของคุณไดคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือไม หากเราทําของเราไดก็ดี ไมมี
ปญหา แตเขาบอกวาตองไดตามมาตรฐานท่ีเขาเห็นชอบแลว มาตรฐานน้ันใครเปนคนต้ัง ก็กลุมท่ีจัด
ระเบียบน่ันเองเปนคนต้ัง คําวามาตรฐานโลก (International Standard) น้ันไมไดมีท่ีเปนสากลจริงๆ 
หากเราไปดูดีๆ แลวจะมีคําวา American International Standard หรือไมทางฝง EU ก็จะบอกวา EU 
International Standard ท่ีสุดแลวก็คือเราถูกกระบวนการของกลุมมหาอํานาจชวยบีบบังคับเรา 

ยอนกลับไปเร่ืองโรงแรม ผมตองการจะเปนลูกคาของคุณ ผมจะตองไดมาตรฐาน แลวผมจะทํา
อยางไร คุณก็ไปสมัครเขาระบบ ISO สิ ขณะน้ีทางดานสิ่งแวดลอมคือ ISO 14000 ตอไปเขาจะทํา
เร่ือง Corporate Social Responsibility (CSR) กําลังจะออก ISO 18000 มา เราเปนโรงแรม 80 หอง 
แลวไปเขา ISO 14000 เราอาจจะตองเสียคาบริหารจัดการจาก ISO 14000 เปนแสนๆ บาท ถาม
วาโรงแรมสามารถเขาไปสูระบบน้ันไดหรือไม ระบบน้ันยากอะไรท่ีไหน ไมมีอะไรยาก แตท่ียากก็คือคา 
License คาทํามาคาขายของระบบ ซึ่งกลายเปน Commercial Standardization ไปแลว เพราะฉะน้ันสิ่ง
หน่ึงซึ่งโดยสวนตัวของผมผลักดันผานกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ผาน ASEAN ท่ีอยากจะใหมี
มาตรฐาน ใหเปน ASEAN International Standard อยางนอยเราจะไดรองรับบริบทของเราเอง โดยภูมิ
ปญญาของเราเอง และสอดคลองกับวัฒนธรรมของเราเอง   

เพราะฉะน้ันจะเห็นวาบริบทสากลก็คือมีกติกาของโลกเกิดข้ึน ขณะเดียวกันกติกาของโลกน้ีมี
การเอารัดเอาเปรียบจากคนท่ีไดเปรียบกวา และหากเรารูไมเทาทัน เราก็จะเขาไปสูบริบทน้ันลําบาก 

ในบริบทของ “ภูมิปญญา” ถามาสังเคราะหศัพทดู “ปญญา” มาจากคําวา “wisdom” ซึ่งมีราก
ศัพทมาจากคําวา wis ในภาษาอังกฤษโบราณ แลวก็มาเปน wise และ wisdom หมายถึงความรูหรือ
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วิทยาการท่ีสั่งสมมา โดยรูลึก มีสํานึกท่ีดี และเปนเร่ืองของ attitude ความเชื่อ และสงไปถึงการปฏิบัติ
การ หรือการมีวัตรปฏิบัติท่ีดี จึงเรียกวาเปน wisdom ไมใชเพียง knowledge แตความจริงแลวลองไปดู
ทางศัพทบัญญัติของไทยเรา ท่ีจริงคําวา “ปญญา” น้ันเราคงคุน เปนศัพททางศาสนา คือศีล สมาธิ 
ปญญา เพราะฉะน้ันคําวา “ปญญา” ของเราหากไปดูตามหลักศาสนามีอยู 3 อยางดวยกันคือ 

1. จินตะมะยะปญญา คือปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล 

2. สุตะมะยะปญญา  คือปญญาท่ีเกิดจากการเลาเรียน 

3. ภาวนามะยะปญญา  คือปญญาท่ีเกิดจากการฝกฝนปฏิบัติตน 

ซึ่งตรงกับท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงงานและไดทรงพระราชทานแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ทานองคมนตรี นายแพทยเกษม วัฒนชัย ทานเคยบอกวาพระเจาอยูหัวทรงงานใช
หลัก 3 อยาง ทานใช 1. หลักคิด 2. หลักทฤษฎี 3. หลักปฏิบัติ  

หลักคิดก็คือตองมีจินตนาการ แลวเมื่อคิดอยางไรไดก็ตองหาทฤษฎีหรือศึกษา และเมื่อได
ทฤษฎีแลวยังไมพอ จะตองทดลองปฏิบัติ เพราะฉะน้ันกอนท่ีจะพระราชทานแนวทางอะไรใหพสกนิกร
น้ันจะเห็นวาทานทรงทําดวยวิธีน้ี โดยการต้ังศูนยการศึกษาท่ัวประเทศไทยข้ึนในขณะน้ี ก็คือเพื่อท่ีจะ
นําไปสูหลักปฏิบัติ แมกระท่ังในพระราชวังดุสิตซึ่งเปนเขตพระราชฐานของพระองคทานเองก็เต็มไป
ดวยศูนยทดลองหรือสวนทดลองท้ังหลาย แสดงวาพระเจาอยูหัวทานทรงนอมนําคําวา “ปญญา” ใน
หลักศาสนามาใชอยูตลอดเวลา 

“ภูมิ” คือแผนดิน คําวา “ภูมิปญญา” ก็คือปญญาของแผนดินท่ีเราจะตองนํามาใชน่ันเอง  

เรากําลังพูดถึงปญญาแผนดิน ก็คือไมใชปญญาของคนหน่ึงคนใด แตเปนปญญาของชนในชาติ
ท่ีอยูรวมกัน เปนภูมิสังคมซึ่งเกิดและสั่งสมมา ในกระบวนการท่ีสั่งสมกันมาน้ันความจริงแลวเปน
วัฒนธรรมอยางหน่ึง กอใหเกิดมาจนรับรู ยอมรับ ตกผลึก แลวเห็นชอบรวมกัน เกิดคุณคา เรา
เรียกวา “วัฒนธรรม” 

พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) ทานบอกวาความจริงแลววัฒนธรรมน้ันเหนือศีล ศีล
ก็คือขอวัตรปฏิบัติข้ันตนของคนในสังคมท่ีจะอยูรวมกัน ศีลของสงฆ 227 ขอก็คือเพื่อใหสงฆอยูรวม
กัน เมื่อคนอยูรวมกันได ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ก็สามารถท่ีจะเร่ิมทําสมาธิได ทําจิตใหน่ิงได    
สนใจได ในท่ีสุดก็จะเกิดปญญา ผมคิดวาคือหลักเดียวกัน 

ในท่ีสุดวัฒนธรรมของเราท่ีเกิดข้ึนมาน้ัน อะไรท่ีเปนวัฒนธรรมท่ีดี อะไรท่ีตกผลึกแลว เปนท่ี
ยอมรับจึงเปนปญญาของแผนดิน เพราะฉะน้ันใครท่ีบอกวานํา “ปญญา” ไปใชในทางท่ีไมชอบคงจะไม
ถูกตอง เพราะคําวา “ปญญา” น้ันคงเปนสิ่งท่ีถูกตองอยูแลว ท่ีไมถูกตองคือการใชความรูไปในทางท่ี
ไมถูกตอง คือ “อวิชชา” แตปญญาน้ันก็คือสิ่งท่ีไดขัดเกลามาแลว 
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แผนดินน้ีมีอยู 3 ปจจัยท่ีทําใหเราโชคดีคือ 

1.  คนสวนใหญในสังคมไทยนับถือพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาท่ีสามารถจะทําใหเกิดปญญาได 
ผมถือวาเร่ืองน้ีสําคัญ เพราะประเด็นคือพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีตางกับศาสนาอื่น ซึ่งก็ดีเหมือนกัน
หมด เพียงแตศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีไมมีเทวบัญญัติ ไมมีอะไรเกิดข้ึนมาจากการท่ีพระเจาบอกแลว
สั่งใหทํา แตเปนศาสนาท่ีจะตองสรางใหเกิดปญญาดวยตนเอง เพราะฉะน้ันจึงทําใหคนในสังคมน้ีเกิด
อิสระท่ีจะตองคิด ศาสนาน้ีไมเคยบังคับใคร และไมไดบังคับเชื้อชาติและศาสนาอื่นท่ีจะมาใชแนวคิดน้ี 
หากใครเปนพุทธศาสนิกชนจะรู ถาทานเขาวัดแลวพระเทศน พระไมไดบังคับใหทานถือศีล ทานตองไป
สมาทานศีล สิ่งท่ีพระพุทธเจาสอนท้ังหมดทานใชคําวาแสดงธรรม ไมเคยบอกวาเปนบัญญัติ ไมใช 
dogma แตแสดงธรรมชาติ เพราะฉะน้ันกระแสของพุทธศาสนาจึงไมขัดกับหลักวิวัฒนของโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ไมขัดกับวิทยาศาสตร 

ศาสนาในทางตะวันตกเร่ิมดวยเทวบัญญัติ จากมนุษยศาสตรเปนสังคมศาสตร จนวิทยา
ศาสตรเจริญข้ึน มีการขัดแยงกันมากระหวางแนวคิดวิทยาศาสตรกับหลักศาสนาท่ีเปนเทวบัญญัติ 
สมัยน้ันกาลิเลโอถูกนําไปขังไว ปราชญหลายคนถูกฆาโดยทางดานศาสนา เกิดสงครามมากมาย แต
บานเราสังคมเราอยูดวยพุทธศาสนาเปนหลัก และสะทอนไปในทุกเร่ือง 

2.  เรามีพระมหากษัตริยท่ีเปนพุทธศาสนิกชน เพราะฉะน้ันจะเห็นวาแนวท่ีผมพูดเมื่อสักครูใน
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงก็ดี เร่ืองวิธีทรงงานของพระองคทานก็ดี นอมนําหลักศาสนามาท้ังสิ้น ซึ่งเปน
สิ่งท่ีผมคิดวาพัฒนารากฐานภูมิปญญาของแผนดินข้ึนมาไวในแผนดินน้ี เปนสิ่งท่ีคอนขางสําคัญมาก 

3.  ประชากรของเรา 

2 ปจจัยแรกน้ันทําใหพวกเรามีอิสระ มีความคิด มีความเสรี ถามวาแลวทําไมปจจุบันน้ีบาน
เมืองของเราจึงไมคอยสงบ ความจริงหากคิดดูดีๆ แลวก็มีปจจัยเหมือนกัน ผมคิดวาเหตุหน่ึงท่ีทําให
ภูมิปญญาหรือปจจัยของเราสะดุดหรือเปนปญหาอยูน้ัน มีอยู 2 ชวงดวยกันท่ีกอใหเกิดปญหามาก
คือ 

1.  ชวงแรกก็คือชวงท่ีเราจําเปนตองปรับตัวเขารับใหไดกับระบบอาณานิคม สมัยน้ันรัชกาลท่ี 
5 ทานทรงใชกุศโลบายทุกวิถีทางท่ีจะแสดงใหประเทศไทยเรา Modernize เสด็จประพาสยุโรป นําองค
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ความรู ฯลฯ มาใชอยางฉลาด มีกรณีการศึกษาเปรียบเทียบท่ีดี แตมาในชั้นหลังๆ น้ีไมไดนอมนํา
กระบวนการน้ันมา ทําใหการพัฒนาทางสังคมของเราไมไดสืบทอดรากเหงา ท่ีมาวัฒนธรรม ฯลฯ 
อยางตอเน่ือง เราไปตัดขาดเพื่อกระโจนรับวัฒนธรรมจากตะวันตกโดยตรง จะเห็นจากกระบวนการ
ของรัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสมัยหน่ึง “ยุคมาลานําไทย” หามเคี้ยวหมาก จะตองฟงดนตรีสากล ท้ิง
ผานุง จะตองใสหมวก จะตองนุงชุดฝร่ัง และตามมาดวยวิธีคิดอีกมากมายท่ีทําใหเราไมสามารถท่ีจะ
นําวิวัฒนของวัฒนธรรมของเราใหขนานไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและมีการปรับตัวได ไม
เหมือนในตางประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปท่ีสามารถจะรักษาวัฒนธรรมเดิมของเขาคูกับ globalization น้ี
ได ผมจึงยกตัวอยางบอยๆ วาหากไปแถว Bavaria ท่ีผลิตรถ BMW อยูบานโรงนากันท้ังน้ัน นุง
กางเกงหนัง ทันสมัยขนาดไหนแตเขาก็สามารถท่ีจะธํารงสิ่งท่ีมีอยูเดิมไดและปรับตัวไป 

2.  ภูมิคุมกันของเราออนแอเกินไปในระยะหลังน้ี ทําใหมีกระแสของโลกาภิวัตนเขามามาก ท้ังๆ 
ท่ีเรามีคุณคาทางวัฒนธรรม มีภูมิปญญาของเราคอนขางมาก 

ประเด็นสุดทายท่ีจะกลาวก็คือแลวเราจะเชื่อมกันอยางไร ระหวางภูมิปญญาท่ีเรามีและเร่ิมหาย
ไป แลวเราไปถูกอิทธิพลคอนขางมาก ทานอาจารยเสนห จามริก ทานไดพูดไววากระแสโลกาภิวัตน 
หรือสังคมท่ีเราพูดกันอยูน้ีเหมือนกับกระแสท่ีเชี่ยวกรากของนํ้าหลากยามหนานํ้าหลังฝน กระแสจะ
แรงมาก เพียงแตเราจะวางตัวอยางไร หากเราตามเขาไปใหญโตแบบฟามๆ เหมือนกอสวะ ไมวาจะ
ใหญโตอยางไรกอสวะก็บังคับทิศทางไมได ไหลไปตามนํ้า เมื่อชนตอมอสะพานก็แตกกระจาย เหมือน
สังคมของเราในปจจุบัน แตหากเรารูจักภูมิปญญาของเรา ก็เหมือนปลา แมกระท่ังตัวเล็กตัวนอยก็
สามารถท่ีจะวายทวนนํ้าไดตามแตตองการ ไมวากระแสนํ้าจะแรงอยางไร เพราะเรารูจักตัวเรา 

 

วิธีแกท่ีดีท่ีสุดก็คือตองนอมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช แมกระท่ังการใชกับ
การพัฒนาการทองเท่ียว ซึ่งเราไดสัมมนากันไปท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดเร่ิมมีการสังเคราะห
เร่ืองน้ีในทุกบริบท ไมวาการตลาดก็ทําตลาดแบบเศรษฐกิจพอเพียงได การพัฒนาก็ทําแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงได การทองเท่ียวชุมชนก็ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงได การใชทรัพยากรทางดานการทอง
เท่ียว สิ่งแวดลอมก็ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงได 
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เพราะฉะน้ันจึงเปนปจจัยสําคัญ 3 ขอท่ีพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไว คือทําแตพอดี ทํา
อยางมีเหตุมีผล และสรางภูมิคุมกัน โดยใหมีความรูและคุณธรรมกํากับ ก็คือการทําอะไรดวย
ปญญาน่ันเอง เพราะแนวเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหมายความวาจะตองอยูอยางจนๆ บริษัทใหญอยาง
ปูนซีเมนตไทยก็ใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกูวิกฤต คือทําไดทุกระดับ เพราะคําวา “พอ
เพียง” น้ันอยูท่ีวาเพียงไหน ของใคร หากเรารูจักเร่ืองน้ีเราก็ทําธุรกิจไดอยางพอเพียง เพียงแตเราทํา
แตพอดี ดวยเหตุดวยผล และสามารถท่ีจะรูวาเมื่อวิกฤตมาแลวเราจะทําอยางไร ก็คือสรางภูมิคุมกัน 
น่ีก็คือการใชปญญาน่ันเอง เพราะเศรษฐกิจพอเพียงตางจากเศรษฐกิจทุนนิยมก็คือ เศรษฐกิจทุน
นิยมใชกิเลส ใชตัณหาเปนตัวกระตุน แตเศรษฐกิจพอเพียงเราใชปญญาเปนตัวกระตุน เพราะฉะน้ัน
ตองนอมนําเร่ืองน้ีมา แลวเราจะพัฒนาธุรกิจของเรา การทองเท่ียวของเราใหอยูรอดได 

เมื่อผมดูทิศทางบวกลบแลว การทองเท่ียวท่ีเราทํามาเกือบจะ 50 ปน้ีกําลังอยูในทิศทางท่ี 

คอนขางถดถอยในเร่ืองของขีดความสามารถในการแขงขัน ในเร่ืองของคุณคาของทรัพยากร 
ในคุณคาของอะไรตางๆ มากมาย เพราะเราเขาไปสูในกระบวนการท่ีทําลายตนเองโดยเศรษฐกิจทุน
นิยม เพราะฉะน้ันผมยังเห็นวาจําเปนอยางมากท่ีเราจะตองนอมนําเร่ืองน้ีมาใช 

เราจะทําใหภูมิปญญาของเราเขาไปสูระบบสากลไดอยางไร โดยลองใช 6 กลยุทธดังน้ี 

1. ผนึกกําลัง คือจะตองสราง Networking  

2. ย่ังยืนยง คือตองตระหนักถึงการพัฒนาอยางย่ังยืน คือเศรษฐกิจย่ังยืน สังคมย่ังยืน และสิ่ง
แวดลอมย่ังยืนใหได 

3. คงเอกลักษณ ความจริงแลวภูมิปญญาหรือเอกลักษณไทยคือภูมิคุมกัน การท่ีเราจะสูใน
กระแสไดน้ันเราตองเขาใจตนเอง เมื่อเราเขาใจตนเอง เรารูจักเดิน รูจักทําแลว ก็คือภูมิคุมกัน 

4. ตระหนักจรรยาบรรณ ซึ่งเปน Ethics ของการประกอบการ 

5. สรางสรรคดี ขณะเดียวกันตองม ีCreativity 

6. มีเทคโนโลยี  

เราจะทําเร่ืองของสินคาทองถิ่น (OTOP) ใหเขาไปสูในบริบทของโลกไดอยางไร ซึ่งกรณีน้ีเราไม
ไดพูดถึงตัวแหลงทองเท่ียว แตพูดถึงผลิตภัณฑท่ีเราไดจากทองถิ่น หรือจากผลิตผลทางเกษตรมา
แปรรูป ฯลฯ 

1.  สิ่งท่ีงายท่ีสุดท่ีทุกคนคิดทันกันก็คือนําสินคาน้ันออกไปสูตลาด ไปใน Destination ท่ีมีนัก
ทองเท่ียว เร่ืองน้ีในขณะน้ีอาจจะดูแลวงายๆ เชยๆ แตเมื่อกอนไมใชเปนอยางน้ัน ผมจําไดวาเมื่อผม
ทํางาน ททท. ไดไมนาน รับผิดชอบเปนผูอํานวยการกองพัฒนาการทองเท่ียว มีอยูคร้ังหน่ึงเรือ 
Queen Elizabeth 2 เทียบท่ีอาวภูเก็ต นักทองเท่ียวจากอเมริกาสวนใหญก็ข้ึนบก เพื่อนของผมซึ่งเปน
คนทองถิ่นทําธุรกิจอยูท่ีน่ันก็ไปขอสิทธิจากธนาคารแหงประเทศไทยต้ังโตะแลกเงินใหนักทองเท่ียว 
นักทองเท่ียวลงมาก็แลกเงินกันคนละ 500 เหรียญ 1,000 เหรียญสหรัฐ เขาก็ไปเท่ียวอยู 2 วัน คือ
การเท่ียวกับ cruise น้ันเขาลงเรือไปเท่ียว เสร็จแลวก็อาจจะรับประทานอาหารกลางวัน ตกเย็นเขาก็
มานอนและรับประทานอาหารบนเรือ  สรุปแลว 2 วันเสร็จ จึงข้ึนเรือเดินทางตอไปท่ีอื่น พวกนักทอง
เท่ียวท่ีแลกไป 2,000 เหรียญก็แลกกลับ ประมาณ 1,995 เหรียญ คือใชไปไดสัก 5 เหรียญ เพราะ
เวลาไปในโปรแกรมทัวร ทัวรเขาก็พาไป ไปกินท่ีรานอาหารเขาก็จายไวแลว เพราะฉะน้ันเงินท่ีเขาติดตัว
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ไปก็เพื่อไปซื้อของท่ีระลึก ภูเก็ตไมมีอะไรเลยในขณะน้ัน หากจะซื้อก็อาจจะมีหอยท่ีเขามาทําโคมไฟ
กลมๆ ใสๆ สวยๆ หรือกลัปงหา ปะการังต้ังโชว เขาก็นําข้ึนเรือไมไหว เปลือกหอยกลมๆ ใสกลองแม
โขงราคา 5 เหรียญ ยังไมไดแปรรูปอะไรเลย เขาก็ไมรูจะเอาไปทําไม ไมมีใครซื้อ  

ตอนน้ันเราสงสัยวาทําไมตองไปซื้อผาไหมท่ีเชียงใหม ทําไมตองไปซื้อแหนมกระดูกหมู ท่ี
ขอนแกน เราจึงทํา 2 โครงการข้ึนมา 

โครงการที ่1 ทําแบบ Fair เปนการแลกเปลี่ยนการซื้อการขายระหวางคูคาจากแตละถิ่น ใหมา
จัดท่ีภูเก็ต นําเชียงใหม อีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออกชายฝงมา ใหเขามาดูวาเขาจะแลกเปลี่ยนสิน
คาอะไรกันอยางไร หลังจากน้ันเร่ิมมีรานผาไหมในเชียงใหม 

โครงการที่ 2 เราทําเร่ือง Product Adaptation ก็คือนํามหาวิทยาลัยศิลปากรไปชวยภูเก็ต
พัฒนาสินคาทําออกมาเปนผลิตภัณฑ  

2.  หากตลาดไกลเกินไป เราก็นําสินคาเขาไปสูจุดขายในเสนทางการทองเท่ียว ท่ีเรียกวา main 
thoroughfare เร่ืองน้ีก็เร่ิมเกิด idea ข้ึนงายๆ เหมือนกับถาใครกลับจากอีสาน ผานกลางดงก็จะแวะซื้อ
ผลไม พวกผลไมก็จะไปรวมตัวกันอยูท่ีตลาดกลางดง ก็เปนแนวคิดท่ีหลายคนทํากันอยู ตามมาจนถึง
หมูบาน OTOP ท่ีไปดูท่ีโออิตะ ท่ีญ่ีปุนเองเขาก็จะมีรานขายของ OTOP ตามเสนทาง แตบางคร้ังเสน
ทางพวกน้ีหากรัฐไปชี้นําก็ไมเกิด บางคร้ังตองมองในแงของการเกิดตามธรรมชาติ 

มีอีกแนวคิดหน่ึงท่ีพยายามทําในแงน้ีก็คือสราง Tourism Corridor ข้ึนมา ท่ีประสบความสําเร็จ
มากแหงหน่ึงก็อาจจะมีท่ีอินโดนีเซีย คือเหมือนกับเสนทางท่ีเชื่อมตอระหวางแหลงทองเท่ียวจุดหน่ึง
กับอีกจุดหน่ึงท่ีไมไกลกันนัก แลวสรางใหเกิด 2 ขางทางหรือ Corridor ท่ีผานใหไดมีบริบทของชุมชน
และรานคา จะกอใหเกิดเปนเสนทาง ก็คือระหวาง Borobudur กับ Prambanan 2 โบราณสถานท่ีย่ิง
ใหญ  ของเราก็เร่ิมมีแนวคิดน้ีท่ีทําระหวาง Corridor ของสุโขทัยกับศรีสัชนาลัย หรือสุโขทัยกับ
กําแพงเพชร จะเห็นวาเร่ิมมีรานคาท่ีเกิดข้ึนท่ี Corridor น้ัน 

3.  ดึงนักทองเท่ียวเขามาท่ีแหลงผลิต ซึ่งก็มาเขากับเร่ืองท่ีเราพยายามทําหมูบาน OTOP หรือ
ท่ีเรากําลังจะทําท่ีเรียกวา Community Based Tourism (CBT) คือดึงนักทองเท่ียวเขามาและใหนอก
เหนือจากท่ีเขาไดทองเท่ียว คือเขาไดมีการซื้อของ 

4.  ขายสินคา OTOP ใน Cyber Highway ก็คือใชระบบอนิเทอรเน็ตเขามา ซึ่งเร่ืองน้ีจะตรงกับวถิี
ไทยคอนขางมาก เพราะบางคร้ังสินคาไทยไปสูตลาดคอนขางลําบาก เพราะสินคาของเราไมสามารถ
จะควบคุมในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเหมือนกันในจํานวนท่ีตองการ และไดในเวลาเดียวกัน ยกตัว
อยางทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือกระทรวงพาณิชยพยายามท่ีจะสงผลไมไปขายในยุโรป 
ขณะน้ันผมอยูยุโรป ผมบอกวาไมมีทางเลย เราทําไดไหมท่ีจะสงกลวยหอมไปหลายๆ รอยตันดวย
ขนาดท่ีเทากัน เมื่อเขาตัดหรือขายเปนหว ีหรือจะชั่งนํ้าหนัก ฯลฯ แลวสุกพรอมๆ กัน พอท่ีเขาจะสง
ไปยังสาขาของเขาได 500 สาขาท่ัวประเทศ ระบบของเราทําไมได ประเทศเราไมใชอุตสาหกรรมแบบ
น้ัน เพราะฉะน้ันเกษตรกรรมแบบปลูกพืชเชิงเด่ียว (Mono Agriculture) จึงสรางปญหาและเปนปญหา
กับบานเรามาโดยตลอด ในขณะท่ีเศรษฐกิจพอเพียงจะไปมองถึงการผสมผสาน เหมือนสวนสมรม ไร
นาสวนผสมอยางน้ันมากกวา น่ันคือวิถีไทยท่ีเราคงจะตองมอง แลวเราไปพัฒนาเฉพาะเร่ืองเฉพาะ
ตอน  
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ถามวาแลวระบบอินเทอรเน็ตเขามาไดอยางไร เพราะระบบท่ีเปน unique ท่ี tailor - made ได
เฉพาะชิ้น ทําตามสั่ง ทําไดชิ้นเดียวไมเหมือนใครอีกแลวในโลกน้ี เปนเร่ืองท่ีเราทําได ทอเฉพาะผาลาย
น้ัน พรมผืนน้ัน เขียนรูป เคร่ืองมือของ IT ชวยใหเราสื่อไดโดยไมตองมีกระบวนการคา หรือระบบ
การสั่งคนกลาง น่ีเปนจุดหน่ึงท่ีนาจะทดลองมากๆ เหมือนกับขณะน้ีบริษัทนําเท่ียวหลายแหง ปาง
ชางเล็กๆ สามารถอยูได เพราะเขาสามารถจะขายทางอินเทอรเน็ต และหาลูกคาเฉพาะของเขา 

 

สุดทายสิ่งท่ีตองการจะฝากก็คือทําอยางไรอุตสาหกรรมทองเท่ียวจึงจะชวยสินคาชนบทได ก็
คือตองทําใหสินคา OTOP เขาสูระบบโรงแรมใหได คือระบบโรงแรมเขาจะมีแผนกจัดซื้อ ความจริงผม
มาเรียงชนิดประเภทแลว สินคา OTOP หรือชุมชนสามารถผลิตสินคาทดแทนผลิตภัณฑในโรงแรมได
เปนจํานวนหลายเปอรเซ็นตทีเดียว ต้ังแตอาหารเชา cornflakes ผลไมแหง ชาสารพัดรส ผาปูโตะ ผาปู
ท่ีนอน ปลอกหมอน ผาเช็ดเทา ถุงผา คือทุกแผนกของโรงแรมสามารถใชได ไปถึงอาหาร และเคร่ือง 
ประดับเคร่ืองตกแตงอะไรท้ังหมด เบาะ ผาคลุม ดอกไมแหง ดอกไมสด แตเราไมมีระบบตรงกลางท่ี
จะไป clearing house ท่ีจะทําเร่ือง Quality Assurance เร่ืองมาตรฐาน หรือเร่ืองของการจัดการ ผมเคย
พยายามจะไปคุยใหบางจากหรือปมนํ้ามันเปนตัวกลางท่ีจะนําสินคาจากราน Lemon Farm ไป link กับ
ระบบของโรงแรม เพราะระบบโรงแรมเปนระบบท่ีมีคุณคา 2 ประการในแงตลาด คือเปนตลาดใหญ 
และเขาจะเปน Product Tester ท่ีดีท่ีสุด แทนท่ีเราจะไปวิจัย หาตลาด ไปศึกษา ใชลกูคาในโรงแรมเปนตัว
พัฒนาสินคาใหเรา สมมติเราทําชาผลไมเขาไป 10 อยาง หากเรามีการวิจัยท่ีดีๆ เราจะรูเลยวาชาติ
ไหนชอบด่ืมชาประเภทไหนของเรา และเขายอนกลับมาซื้อชาประเภทไหน pack กลับบานไป เรายังไม
เคยมองกระบวนการน้ีอยางเปนระบบ ถามองอยางเปนระบบเมื่อไหรผมคิดวาการพัฒนาสินคา 
OTOP ท่ีไมใหสูญเสียก็จะมีไดมากข้ึน เพราะปจจุบันน้ีการพัฒนาสินคา OTOP สูญเสียมากมายเหลือ
เกิน ท้ังทรัพยากร ท้ังโอกาส ฯลฯ ซึ่งอาจจะเปนเพราะเราพัฒนาเร็วเกินไปหรืออะไรก็ตาม 

 

«««««««««««« 
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การบริหารประสบการณของลูกคา การบริหารประสบการณของลูกคา   
((CCuussttoommeerr  EExxppeerriieennccee  MMaannaaggeemmeenntt  ––  CCEEMM): ):   

ขายอยางไรไดใจนักทองเท่ียว ขายอยางไรไดใจนักทองเท่ียว 11  

          ผศ.ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ 2 

ในภาคของการทองเที่ยวน้ันกลยุทธการบริการเปนหัวใจสําคัญ  แตส่ิงที่ตองทําใหไดก็คือการ
เสริมประสบการณการทองเที่ยวผานกิจกรรมตางๆ  เพื่อใหลกูคาจดจาํจดุขายของสถานทีท่องเทีย่ว
แตละแหงดวย  การทํา CRM หรือการบริการ และการดแูลลกูคาหลังการขายคอนขางจะเปนจดุทีเ่ตม็
อ่ิมแลว ณ ขณะน้ีเราไปถึงการสรางประสบการณ หรือความรูสึกที่ดี 

 

แนวคิดของ CEM: การตลาดสรางความแตกตาง 
ในทศวรรษ 1980 น้ัน  ธุรกิจที่เหนือกวากลายเปนวาจะตองทําสินคาใหมีคุณภาพดีกวา  แต

ยุคตอมาเราพบวาเมื่อมี Product ที่ดีกวาหรือเหนือกวาก็ถูก copy 

                                         

1
 เรียบเรียงจากการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณดานการทองเท่ียวในงาน “เทศกาลเท่ียวเมืองไทย 2550”  วันท่ี 7 
มิถุนายน 2550  ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี 
2
 อาจารยประจําภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ในทศวรรษ 1990 สินคาจะไมเหมือนใครก็ตอเมื่อถูกสราง brand สมมติวาเปนสปา ในมุมให
บริการคลายเครียดพักผอน เราอาจจะเรียกวา Relax Zone แตถาเปนมุมขายสินคาที่เรียกวา Body 
Scrub เราอาจจะเรียกวา Relax Shop, Reward Shop แลวแตทานจะเรียก เราสามารถสราง brand กับ
แตละ product ในหน่ึงธุรกิจ แตความจริงแลวเรื่อง Branding ใครๆ ก็ทํา การทําใหเกิดคําวาประทบัใจ
ในการบริการ เรามีการบริการอยางรวดเร็ว  หรือที่เรียกวา Quick Service Response  มี Call Center  
ลูกคา complain ไดผานสายดวน  หรือบางครั้งก็เปนศูนยบริการลูกคาที่เปนหมายเลข Quick Line 
แลวเราก็มีกลยุทธที่เรียกวา Customer Relationship Management (CRM)  ดูแลหลังการขาย  ผิดหวัง
สามารถรองเรียนได  ซ้ือแลวไดสิทธิประโยชนเพิ่มเติม  แตธุรกิจไดทําตาม 3 กลยุทธหลักน้ีเกือบ
หมดแลว 

 

ในยุคปจจุบันจึงเขาไปสูกลยุทธที่เปนเรื่องของความ “แตกตาง” ในแงความรูสึกที่ดี ทั้งกอน
การซ้ือ ระหวางการซ้ือ การใชสินคา และความรูสึกหลังการซ้ือ 

ผูเขียนเคยไปเยี่ยมโรงแรมแหงหน่ึง  เขาบอกวาลูกคาที่มาพักประจําคอนขางจะติดใจในการ
บริการของพนักงาน  มีลกูคาทานหน่ึงเปนฝรั่ง  สมมติวาชื่อคุณจอหน  แอนเดอรสัน  เวลามาพกัเขา
ก็จะเลือกหองพักเดิม  เพราะเขาอายุคอนขางมาก  Reservation ก็จะพยายามล็อกหองเดิมไวเพื่อรอ
คุณจอหน  เวลาคุณจอหนกลับมาพักจริง  Reservation ใหบริการ  เขาจะไมบอกคุณจอหนวาหองพกั
ของคุณหมายเลข 1455  หามพูดถึงส่ิงที่เปน Mass Service  เราจะพูดใหอยูในประสบการณของคุณ
จอหน Reservation จึงบอกคุณจอหนวา “Your room number is John’s room”  จะเห็นวาได คําวา
ประสบการณกันตรงตัว  1: 1  แลวเมื่อคุณจอหนมาถึง  ทุกอยางในหองพักที่เปนผาปกตัว J หมด  
เสมือนหน่ึงวาหองพักน้ีถูกปดไวเพื่อรอคุณจอหนกลับมาตลอดทั้งป ผูเขียนไปที่แผนก House - 
keeping เปดตูเก็บผาของเขา พบอักษร A – Z  ทานจะเห็นไดวาการสรางประสบการณใหลูกคารูสึก
ไดไมใชเรื่องยากหรือใชเงิน  แตเปนศิลปะในการที่จะคัดสรรส่ิงทีต่รงตวักบัประสบการณของลกูคาแต
ละคน 
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ปจจุบันน้ีตําแหนงของผูจัดการที่ดูแลลูกคาในหลายๆ ธุรกิจ  เราไมเรียกวา Customer Service 
เราเรียกวา Client Experience Manager (CEM)  สมมติวาเปนธนาคาร  ผูจัดการคนน้ีจะมีหนาที่ดูแล
ประสบการณของลกูคาตั้งแตการสอบถามขอมูลวาลกูคาไดในส่ิงที่ลกูคาตองการหรอืเปลา  จากน้ัน
ลูกคาใชบริการ  ลูกคาติดขัดตรงไหน  สอบถามผูจัดการคนเดียวนี้เลย  ไมตองไปถามคนอ่ืน  ผูจัด
การคนนี้จะเปน one stop service  หากลูกคาตองการแลกคะแนน  ไมทราบวาคะแนนเทาน้ีจะแลกอะไร
ได  ผูจัดการคนน้ีตอบลูกคาโดยตรงกับประสบการณ  โดยบอกลูกคาวาชวงน้ีเปนชวงเดือน 
มิถุนายน – กรกฎาคม  ทะเลภาคไหนสวยที่สุด  คะแนนที่แลกไดควรจะไปพักที่ภูเก็ต  โรงแรมที่ให
บริการและแลกคะแนนไดมีรายช่ือดังตอไปน้ี หากลูกคาตอง redeem หรือแลกคะแนนไปเปนบัตรหอง
พัก ผูจัดการจะจัดการใหอยางรวดเร็ว หนาที่ของ Client Experience Manager ก็คือโทรศัพทบอกโรง
แรมที่ลูกคาจะใชสิทธิวาวันน้ี VIP ของเราเขาพักขอใหเตรียมทุกอยางใหตรงกับความตองการ 

บางทานอาจจะเคยไดยินวากลยุทธการตลาดน้ันประกอบดวย 4 P’s  แตเมื่อเปน CEM แลว 4 
P’s เปลี่ยน  

Product  ตองเปลี่ยนเปนความสบาย  ความสะดวก  ความสงา  หากลูกคามาซื้อสินคาที่ราน 
gift shop ของเรา  สมมติวาสินคาของเราคือโลช่ันที่ทําจากสมุนไพร  ลูกคารูสึกสบายไหมที่ซ้ือสินคา
ตัวนี้  หรือเขามาแวะซื้อแลวไดรับการบริการอยางสงางาม  สมัยน้ีการรับสมัครพนักงานเขามาขาย
สินคาใน shop หรือใน outlet น้ัน  เราจะใชคนที่มีประสบการณในลกัษณะทีป่ระสบการณตรงกบัตวัสิน
คา  เชน  หากเปนรานเบเกอรี่  พนักงานที่จะรับสมัครเขามาขายเบเกอรีจ่ะตองมคุีณสมบัตขิอที ่1 คือ
ชอบรับประทานเบเกอรี่เปนชีวิตจิตใจ  เขาจะไดเชียรออกวาเบเกอรี่อยางน้ีอรอยมาก  หอมจริงๆ  
หนูรับประทานแลวรูสึกวา rich มาก  แตแคลอรีเ่บาๆ  อยางน้ีเปนตน 

แสดงวาคุณสมบัติขอที่ 1 ของพนักงานขายที่จะขายสินคาในรานของเราจนไดประสบการณ
ถายทอดถึงตัวลูกคาก็ควรจะเปนคนที่ชื่นชอบ  หรือรักการใชสินคาน้ันมากอน  ถาเปนพนักงานใน 
สปาแลวดูแลลูกคา  ขาย Product ที่เปนโลช่ันหรือซีรั่มดูแลถนอมผิว  คุณคนน้ีตองเปนคนทีพ่ิถีพิถัน
กับการดูแลผิวพรรณตนเอง  สวนน้ีเราก็จะมองวา experience ของลูกคาเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสการ
บริการจากตัวพนักงานดวย  
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Price  หากทานตั้งราคาแลวบอกลูกคาวาอัตราคาหองพักของเรามีดังตอไปน้ี  น่ันเปนเรื่อง
ของนโยบายราคา  แตหากตองการใหลูกคารูสึกกับราคาของทาน  ทานตองบอกลูกคาวาใน package 
ที่คิดนี้ ประหยัดกวา  ถูกกวา  คุมกวากี่บาท  และใหอะไรไดเหนือกวาบาง 

Place  สมัยน้ีมีหลายๆ ธุรกิจมองวาเราใหบริการกับลูกคา  
แตลูกคาตองมารับบริการอยางที่เรียกวาเปนพิเศษ (exclusive) เรา
อาจจะไปถึงธุรกิจที่สรางขึ้นมาเปน Life Boutiqueโรงแรมบางแหงทํา
เปน Boutique Hotel  ในน้ันมีอะไรบางนอกจากหองพัก หาก    ลูก
คากลุมใหญของเขาคือครอบครัว  เขาตองมีมุมสนุกสนานของเดก็  
ถาเปนคุณแมที่มีเวลาจะไปเสริมสวย  มุมหนึ่งของโรงแรมน้ันตองมี
ดูแลเด็กและเสริมสวยคุณแมดวย  หากมุมน้ันมี Outdoor Activity 
ของครอบครัวคือการปนจักรยานดวยกัน  มุมน้ันกลายเปน 
Boutique Hotel ที่ลกูคาสามารถจัดกิจกรรมของครอบครวัอยางลง
ตัวภายในหน่ึงแหง 

Promotion  ยุคกอนกค็งจะมองเพียงของแถมวาจะใหอะไรลูกคาดี  แตยคุน้ีของแถมตองอยูใน
ใจลูกคา  บางทานเปน tour agency  ทาน deal กับลูกคาที่มาพักผอนโดยใชบริการทัวรของเรา  เราจะ
ใหอะไรในวันสําคัญของเขา  ในคําวา CEM น้ันเรามักจะพูดอยูคําหน่ึงคือ “Moment of Truth”  ภาษา
ไทยก็คือคําวา “เหตุการณนาประทับใจ”  สมมติวาลูกคาที่ใชบริการ agency tour ของทานเขาไปพัก
ผอนทุกๆ ป  โดยใชบริการกับเราและเลือกเราแบบ exclusive  ในวันเกิดของลกูคา ส่ิงที่ทานจะมอบให  
ควรจะเปนอะไรที่อยูในประสบการณของลูกคา  หากเราเคยเก็บฐานขอมูลแลวพบวาลูกคาคนน้ีเขา
เปนคนที่ชอบกระเปา  ไปไหนก็จะซ้ือกระเปา  เราอาจจะใหกระเปา  แลวเขียนคําอะไรทีด่ดู ี แลวบอกวา
กระเปาเก็บส่ิงดีๆ เพื่อชีวิต 

โดยความหมายแลว CEM จึงเปนกระบวนการที่เราจะวางแผนเพื่อจะไปถึงประสบการณโดย
รวม หรือ total experience เริ่มตั้งแตการตัดสินใจซื้อ ลูกคาตัดสินใจซื้อใน package ที่ตรงกับความ
ตองการของเขาไหม เขา customize package ของเขาไดหรือเปลา รูปแบบการจัด package อาจจะใหลกู
คา mix and match ดวยตัวของเขาเอง แทนที่จะขายเปน 1 package ทองเที่ยว ทานอาจตองขายทั้งป
ใหลูกคาเลือกชวงเวลาที่จะมาเที่ยวดวยตนเอง ตองการ trip แบบที่สนุกสนาน เราก็จัดใหสนุกสนาน 
แลวยังจะมี trip ของการเรียนรู เราจัดใหไปชมงาน และ trip ของการจับจายใชสอย  อยางนีด้ดูถีาเรา
ทําได  แปลวาถาเราถนัดในเรื่องของทัวรที่ไปวัฒนธรรม  ทานตองหาพันธมิตรหรือทัวรที่พาลูกคา
ไปจับจาย  ตองโตดวยกัน  ไปดวยกัน  เราจึงมองวาเปาหมายของคนทํา CEM คือตองการใหลูกคา
อยูกับเราทุกๆ moment  นึกถึงเราตลอดเวลา 

ธุรกิจที่จําเปนตองทํา CEM 

 1.  ธุรกิจบริการ   CRM เปนเครื่องช้ีวาจําเปน การบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได แตลกูคาได
รับประสบการณจากการบริการได 
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 2.  ธุรกิจที่ไมสามารถเขาถึง (Access) ลูกคาเปาหมายได บางครั้งเปนสินคาที่เรียกวา
ประกันชีวิต access ไมได คือขายตรงๆ ลูกคาไมซื้อ ตองพูดถึงความรูสึก เมื่อชมภาพยนตรโฆษณา
ประกันชีวิตแลวทานรูสึกเศรา น่ีคือธุรกิจที่เขาก็พยายามจะใชโฆษณาที่เปนแนว emotion เขามาผลัก
ดันการซื้อ 

 3.  ธรุกิจที่ตองเผชิญกับการแขงขันสูง  Trip ทองเที่ยว หรือเปนธุรกิจทัวรก็จะพบวามี
ลูกคาที่คอนขางแนน แตลูกคาก็ไมจงรักภักดี เพราะฉะน้ัน เราควรที่จะดึงฐานขอมูลลูกคาคนน้ัน  
แลวดูแลแบบที่เรียกวาประสบการณโดยรวม เขาจะจัดเลี้ยงวันเกิด โทรศัพทมาที่เราก็ได  เขาจะ
สามารถจองที่นั่งเมื่อไหรก็ได  และเราก็จะมีบริการอยางรูใจใหกับเขา 

 ผูเขียนคิดวาสักวันหน่ึงจะเปดรานอาหารซ่ึงเก็บ Database ลูกคาแมน ครั้งที่แลวกินอะไรไว 
แลวคราวน้ีจะ up sale และ cross sale อีกครั้ง ตัวอยางเชน 

ลูกคา:      ขอจัดเลี้ยงวนัเกิด 20 ที่น่ัง  จองวันอาทิตยน้ีคะ 

พนักงาน: ขอทราบช่ือ – นามสกุลของคุณคะ  ชื่อเลนก็ไดนะคะ  (เมื่อ key เขาไปจะมีฐานขอมลู
เดิมขึ้นมาวาลูกคาคนนี้รับประทานอาหารครั้งลาสุดทั้งหมด 14 เซ็ต)  ยินดีคะ  สําหรับคุณ...  ที่น่ัง
ของคุณไดถูก book ไวใหแลว  เปนที ่VIP  โตะของคุณคือโตะ   (ชื่อลูกคา)   VIP คะ  ครั้งที่แลวคุณได
ส่ัง อาหารเปนปลา 14 ชุด  วันอาทิตยน้ีคุณจะส่ังอีก 14 ชุดไหมคะ  เราจะไดจัดเพื่อใหคุณรับ
ประทานไดทันที  สุขสันตวันเกิดนะคะสําหรับวันอาทิตย” 

เพราะฉะน้ันการหาทางแตกตางไดจึงเปนหัวใจของกลยุทธการตลาดที่ไมตองพึ่งการลดราคา  
เพียงแตรูจักลูกคา เอาใจใส  แลวสังเกตวาประสบการณของเขาคืออะไร  จากน้ันก็รวมออกมาเปน
การบริการแบบ 1: 1 กับลูกคา 

 4.  การขายใหกับคูคา  Agency ของทานเองก็อาจจะตองมีลูกคาและพันธมิตร โรงแรมก็
ตอง deal กับ agency, airline หรือรานอาหาร น่ีคือคูคาที่เราจะตองแลกเปลี่ยนทัศนะ สงตอลูกคา และ
พยายามไปถึงประสบการณโดยรวมดวยกัน 

เคร่ืองมือที่จะใชทํา CEM 

1. การใหบรรยากาศในรานคาปลีก (Store Retailing) หรือบรรยากาศในการใหบริการ
อยางประทับใจ อยางรูสึกได ทานไมเรียกสถานที่ขายวาสํานักงานขาย ทานตองเรยีกวา Life Boutique 
หรืออะไรก็ตาม สมัยน้ีโรงพยาบาลบางแหงมีการเลนไวโอลินใหผูปวยและญาติฟง แตชวงเวลาที่เลน
คือชวงบายของวันเสาร เพราะเขาทํา data แลวพบวาวันเสารชวง 14.00 น. มีลูกคาแนนที่สุด เขาคง
ตองหาชั่วโมงของเขาวาจะเลนไวโอลินเพื่อใหลูกคารูสึกดีๆ หรือฟงแลวสุนทรีมากขึ้นอยางไรเมื่อมา
โรงพยาบาล บางแหงก็สํารวจไปถึงขนาดที่บอกวาประสบการณของลูกคาไมชอบไปโรงพยาบาล
เพราะกลิ่นเหม็นมาก ที่ศูนยภูมิแพซ่ึงมีลูกคาเปนกลุมเด็ก พบวาเด็กไมชอบไปโรงพยาบาล ถาเด็กไป
แลวกลัว เขาก็รักษาไมได เพราะการรักษาตองตอเน่ือง  จุดแรกที่ทําคือทําใหไมมีกลิ่นยา (unscented) 
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หรือจะเปนธนาคารที่ใหบริการกับลูกคาที่ VIP มาก พนักงานหนาตาดี มีจุดใหบริการ มี
อินเตอรเน็ต มีมุมกาแฟ สวนสปาอาจจะมีมุมอินเตอรเน็ตก็ไดหากลูกคาของทานคือคนทํางาน  

2.  การใชระบบโทรศัพท (Telemarketing)  โทรศัพทของเราอาจจะเปนระบบที่สามารถ
แสดงหมายเลขขึ้นมา  เรียกวาระบบ ANI - Automatic Number Identification เมื่อแสดงหมายเลขก็จะ
เห็นวาลูกคาคนน้ีคือใคร เรารีบ key ฐานขอมูลรายช่ือลูกคา ประวัติการติดตอ การใชบริการก็จะขึ้น
มา แทนที่ลูกคาจะตองบอกหรือแนะนําตัววาช่ืออะไร หรือในระบบ Call Center น้ันกจ็ะทกัทายลกูคาวา
คุณ...ใชไหมคะ น่ีคือวิธีที่เราจะรูจักลูกคาโดยลูกคาไมตองบอกเรา เราเก็บฐานขอมูลหมด 

    2.1  Inbound Telemarketing เปนลักษณะที่ใหลูกคาโทรศัพทเขามาสอบถาม หรือเปนคําวา 
Call Center แตหากทานจะเรียกใหดูแลวไดประสบการณ Call Center ทานไมควรเรียกวา Hot Line   
ถาเปนทองเที่ยวควรเปลี่ยนเปน “สายน้ีเที่ยวทั่วไทย   ยินดีตอนรับคะ” 

    2.2  Outbound Telemarketing คือโทรศัพทไปนําเสนอ หากทานเก็บ data แลวพบวาลกูคามกั
จะใชบริการ agency ของเราในชวงเดือน 4 แลวไปใชอีกครั้งในเดือน 10 เมื่อถึงเดือน 4 ทานจะรอเขา
ไหม ทานตองชวนเขาตั้งแตเดือน 2 เดือน 3  แตเราก็จะไมเลาสะเปะสะปะวา Outbound เปนกลุมทะเลภู
เขา  ชอปปง  หรือจะทําอะไรที่ทําใหไดประสบการณหลากหลาย  เราจะ focus วาเขาชอบการบริการ
แบบไหน  เราก็นําเสนอส่ิงที่ตรงกับความสนใจ  น่ีคือ sale out  พยายาม sale ในส่ิงที่ใหลูกคาไดยิน  
ในส่ิงที่มีอยู 

3.  จดหมายหรือส่ือวัสดุขอความสงทางไปรษณีย 

    3.1  Inbound Mail / Delivery ลูกคาเขยีนบอกเลาความรูสึกกับธุรกิจของเราหลังจากไปพัก
ผอน ทองเที่ยว หรือมาที่โรงแรม 

    3.2  Outbound Mail / Delivery เราเขียนออกเพื่อแนะนํา หรือใหเปนสวนลดคูปอง promotion 
ในวันสําคัญของลูกคา  ปจจุบันน้ี message หรือสง mail เขาไปในหมายเลขโทรศพัทเคลือ่นที่ของลกูคา
ไดเลย  เพราะฉะน้ันเวลาทานจัด event กิจกรรมกับลูกคา  หรือทานมีลูกคามาพักผอนที่โรงแรม มา
รับประทานอาหารกับทาน  ขอใหทานเก็บหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ดวย  แลววันหนาทานก็ไมตอง
พิมพโปสเตอร  ใบ mail  หรือคูปอง  เพราะทานสามารถใช short message สงเขาไปเลย  เชน “ขอ
ความน้ีสําหรับคุณเทานั้น  สําหรับผูที่ชอบแลกเปลี่ยนประสบการณการทองเที่ยว  แสดงขอความน้ี
เพื่อรับสิทธิสวนลดในการพักที่โรงแรมดังตอไปน้ี  พรอมทั้งใชบริการที่รานอาหารดังตอไปน้ีในราคา
ถูกพิเศษ 20%”  จากหลักการทางทฤษฎี  ขณะน้ีคูปอง 20% จึงจะโดนประสบการณ  เพราะฉะน้ัน
คําวาคูปองสวนลดครั้งตอไปที่ใหลูกคาไดมูลคาถึง 20%  ไมใชวาใหเพื่อนําไปซ้ือสินคาอะไรก็ได  แต
เราใหเพื่อซ้ือสินคาของเราเอง  หรือของกลุมพันธมิตรของเรา  หรือเปนลักษณะที่เราใหบริการเขา
เพื่อใหเขากลับมาใชในวันหนาอีก 
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4.  E – mail กับลูกคาบางกลุมที่เปดรับแตส่ือ E – mail   

    4.1  Inbound E - mail  อาจจะเปนลักษณะที่ใหลูกคาสอบถาม  สํารองวันบริการ 

    4.2  Outbound E – mail ทํา E - Coupon บนเว็บของเรา  ลูกคา load จากเว็บเขามาอยูใน
โทรศัพทมือถือได 

5.  Event Marketing 

    5.1  ทําเปนกิจกรรม Family Day  หรือคายธรรมชาติ 

    5.2  จัดกิจกรรมทํา Thank You Party 

    5.3  อบรม  สัมมนาใหความรูกับลูกคา 

6.  ทําโฆษณา (Advertising) อาจเปนในแนวของประสบการณผานส่ือหรือไมผานส่ือ เปน
โฆษณาผานของใช เชน ที่แขวนโทรศัพทมือถือ หรือซองกระดาษทิชชู หากรานอาหารของเราตองการ
โฆษณา เราไมตองปกปาย outdoor ไมตองออกโทรทัศน หรือลงสื่อรายวัน เราแจกซองกระดาษทิชชู  
แลวมีเบอรโทรศัพท  แตซองน้ันตองดูดี  ถือวาเปนสิ่งที่ทานสรางเพื่อใหลูกคาจําเราได  และอยูใน
ประสบการณการใชสินคาตลอด 1 วันของลูกคา  หากเปนนักธุรกิจก็ใหซองใสนามบัตรซ่ึงเปนซอง
กระดาษที่ทํามาจากธรรมชาติ  เปนตน  ทานมีวิถีของการปรับแตงได 

 7.  คํายืนยันรับรองจากกลุมอางอิง (Testimonials)  คือเรามีลูกคาที่ใชสินคาของเราแลว
มีความสุขมาก ประทับใจ  เราเชิญเขามาบอกตอประสบการณใหผูอ่ืนทราบ 

 8.  สรางสัมผัสจากตราสินคา (Brand Sense)  เปนเรื่องใหมที่นาสนใจ เราเลนกบัประสาท
สัมผัสของลูกคา ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกได มีประสาทสัมผัส 5 อยางคือ 
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Sensory  Synergy
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8.1  ส่ิงที่มองเห็น (Sight)  เพราะฉะน้ันหากสินคา OTOP ของเราคือกลวยเล็บมือนาง เราจะไป
บอกไหมวาน่ีคือกลวย เราจะบอกวาน่ีคือสุขภาพที่อุดมไปดวยโปตัสเซียมที่เปนประโยชนมาก 

8.2  กลิ่น (Smelling)  ธนาคารบางแหงเขาจะใชนํ้าหอมกลิ่นเดียวกันฉีดพรมไปที่ตัว pay in slip 
ซองตางๆ ที่ธนาคารจัดใหลูกคานํากลับไป พนักงานฉีดนํ้าหอมกลิ่นเดียวกับกระดาษ ทานนําไปปรับ
แตงกับธุรกิจของทานได 

8.3  รสชาต ิ(Taste)  เปนสิ่งที่เลอืกได จดัได และทาํใหลูกคารูสึกดกีบัเรา เวลาทีล่กูคามาเจรจา
ทางธุรกิจ ทานใหลูกคาดื่มชาดอกคําฝอยเพื่อสุขภาพไหม ผูเขียนไปซ้ือของที่รานแหงหน่ึง เขาเสิรฟ
ชาใหผูเขียนโดยบอกวานี่เปนชาผสมดอกคําฝอย สําหรับลดความดัน และทําใหสุขภาพ ผิวพรรณดี 
ควรจะกลับไปดื่มที่บานดวย ชวงนี้มี promotion ซ้ือครบ 1,000 บาทไดชาดอกคําฝอย 1 ถุง สรุปวา
เขาจะขายของน่ันเอง 

8.4  สัมผัส (Touch)  เชน รานกาแฟ Starbuck มีเกาอ้ีนุม น่ังสบาย และมีปลั๊ก 3 ตาใหลูกคา
เสียบ Notebook ก็เพราะวาชีวิตของลูกคาอยูที่บานกับที่ทํางาน รานกาแฟรานนี้จึงบอกวาถาคิดงาน
ไมออกแลวยังไมอยากกลับบาน ขอใหมารานกาแฟของฉัน นํา Notebook ออกมาดวย แลวมาน่ัง
ทํางาน รับรองวาคุณจะไดสัมผัสกาแฟที่อรอยและงานก็สําเร็จ   

รานขายเสื้อผา  Playground บอกตนเองวาฉันเปนรานแหงแรงบันดาลใจ (the Inspiration Store) 
ตองการพบเพื่อน นัดพบปะมาที่รานของฉนั รับรองวาคุณไดแรงบันดาลใจดีๆ  กบัเพือ่นของคุณกลบั
ไปทํางานตอยอดธุรกิจของคุณไดอีกมากมาย น่ันคือ experience ที่ผานการ Touch จากสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่อยูในราน   
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ปม Jet มีหองนํ้าที่เปน Key Success Factor เพราะอะไร ทําไมคนเลือกแวะกันนัก เขาบอกวา
เพราะหองนํ้ามีที่จบั น่ังสะดวก ลุกสบาย ดังน้ันหองนํ้าสะอาด บริการอยางเอาใจใสเปน CRM แตหาก
หองนํ้าน่ังสบาย ลกุสะดวก มีที่จับ ก็เปน CEM หรือประสบการณได 

 

ถาทานขายสินคาอาหารแลวกลุมลูกคาคือกลุมเด็ก กลุมครอบครัว  ทานคงตองเลือกวิธีการ
เสิรฟ ภาชนะ  หรือการดูแลแบบที่ไดประสบการณ Touch 

8.5  เสียง (Sound) เปนส่ิงที่เติมใหเกิดความรูสึกไดเชนกัน  บางครั้งเปนเสียงเงียบ  บางครั้ง
เปนเสียงเพลง  Hot Line, Call Center, Natural Line ของเรามีเสียงธรรมชาติ  หรือเราจะใหลูกคาใช
บริการหองน้ํา  หองพัก  ปลอยเสียงธรรมชาติ เสียงเพลงเขามาในลําโพง  theme ของบรษิทับางแหง
ตองการใหพนักงานคิดนอกกรอบ คิดอยางสรางสรรค  บางครั้งเราคิดไมออก  สรางสรรคไมได  
เพราะเรายงัไมสงบ  เขาจงึพยายามใหพนักงานมีจุดที่สงบ  แลวไดตรองความคิดของตนเอง  เขาจงึ
เปดเสียงเพลง  จุดที ่1 ที่เปดก็คืออาคารจอดรถ  เปนเพลงบรรเลง  อีกจุดหน่ึงที่เปดแลวทําใหสงบ
ไดคือหองนํ้า 

เหลาน้ีเปน Sensing ที่หากเราทําก็ตองผนึกกัน ถาทําอยางเดียวผลลัพธไมคอยดีเทากับทํา
หลายอยางพรอมๆ กัน ตองทําอยางนอย 2 อยาง   

หากเปนการมองเห็น (Sight) ตองสรางใหจดจํา (Perception) คือรับรูวามีสินคาน้ีอยู แตเมื่อ
เปนกลิ่น (Smelling) คือทําใหเราจําไดวาเมื่อวันน้ันเราไปไหนมา รสชาต ิ(Taste) ทําใหเกิดกิเลส เรียก
วา Temptation สัมผัส (Touch) กลายเปนประสบการณที่ลูกคาจดจําจากการสัมผัส เสียง (Sound) ทาํ
ใหเกิดความรูสึก (Mood) 

ขอยกตัวอยางชุมชนและการทองเที่ยวของจังหวัดชุมพร  ประสบการณที่ตองการใหเกิดขึ้นก็
คือเปาหมาย  ความรูสึก  และประสบการณ  คือคําวารักนํ้า  เมืองน้ีเปนเมืองน้ํา  เราจึงมีสถานที่
ทองเที่ยวหลายแหงมากที่เนนดานทะเลและน้ํา 

1. เรามีชุมชนชาวหลังสวนที่มีประเพณีแขงเรือขึ้นโขนชิงธง  คือคนที่เขามาแขงเรือจะตองไป
ชิงธงที่ปกอยูกลางนํ้า  เปนการสรางวิถีของชาวบานที่มีกับนํ้า  ประเพณีนี้มีมานานกวา 
100 ปแลว เราจะ Promote เรื่องน้ี  

2. เรามีกิจกรรม  สถานที่ทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเขาไปกราบไหวศาลกรมหลวงชุมพรฯ 
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3. เปน Product ที่ภาคภูมิใจมาก เปนกลุม OTOP คือกลวยเล็บมือนาง มีทั้งแบบสดและแบบ
แหง 

4. เรามีหาดทุงวัวแลนที่สวยมาก 

 
ความรูสึกที่ผูเขยีนจะสรางขึ้นในสวนของประเพณแีขงเรือขึ้นโขนชิงธงคือความรูสึกสนกุสนาน  

ใหคนที่มาทองเที่ยวทราบวาการทองเที่ยวในสวนของจงัหวัดชุมพรมาจากประเพณีที่คนในจงัหวดัได
ใชเวลารวมกันเพื่อจะแขงขันอะไรบางอยาง  และไปถึงวิถีชีวิตของเขา  เมื่อไปไหวศาลกรมหลวง
ชุมพรฯ  ความรูสึกที่เกิดขึ้นคือสักการะ  ชื่นชม  แลวก็ไปที่คําวาภาคภูมิใจ  กลวยเล็บมือนางเปน
กลวยที่ตองการนํ้า  ตองการสรางคําวารูสึกหวงแหนและรักนํ้า  เพราะหากกลวยชนิดนีข้าดนํ้ากต็าย  
ความรูสึกกับคําวาหาดทุงวัวแลนคือสงบ  หาดและทะเลสวย  งดงาม 

ปจจุบันน้ีหากประเทศหน่ึงจะทําการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามา  การมองจากใน
ประเทศเดยีวคอนขางจะสรางความแตกตางเหนือการแขงขนัไดยาก  เราตองผนึกกาํลงักนัในภมูภิาค
จากเล็กไปกอนแลวจึงจะ blow ขึ้นมาใหญ  แตเราตองมีเปาหมายเดียวกัน  ก็ตองการใหทางจังหวัด
เปนผูปกธงวาเราจะเปนจังหวัดที่มีประสบการณแบบใดดี  เพราะขณะน้ีการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
(ททท.) ตองการสรางประสบการณที่ไดบอกลูกคาวามีความหลากหลาย (Experience Variety)  แต
เราตองการ focus กับจังหวัดวาประสบการณที่ตองไดจากจังหวัดของเราคืออะไร   

หากเปนชุมชนบานคีรีวง  สินคาที่เดนมากเปน OTOP ก็คือผามัดยอม จึงขอเรียกประสบ
การณผานชุมชนบานคีรีวงวา “ศิลปนถ่ินไทย” ปกติเมื่อเขา workshop ก็คือจบแลวนําผากลับบาน 
ตองไดประสบการณ นําไปสวมใส แลวถายภาพดวยกัน นําไปตัดเย็บใหในงาน เปาหมายคือความ    
รูสึก ทุกอยางเปนได จะมาจากไหน จะทําธุรกิจ หรือจะเปนนักทองเที่ยวจากทีไ่หนกต็าม ผามดัยอมไม
ใชสิ่งที่คุณทําไมได ใครๆ ก็ทําได น่ีคือวิถีไทย นําส่ิงที่อยูใกลตัวและส่ิงที่งายๆ มาสรางและพัฒนาให
กลายเปนวิถี แลวสรางมูลคาเพิ่มใหชุมชน   

ในกรณีที่เปนธุรกิจสินคา  หากเปนสินคาหรูหรา  เชน  GUCCI เขาก็เนนในเรื่อง Sense สีของ
กระเปา สัมผัสของเน้ือผาหนังของ GUCCI จะมีสัมผัสที่เปนพิเศษแตกตางจากหนังยี่หออื่น และเขาให
มีเสียงดวย บางคนสัมผัสไดวาเสียงกระเปาที่ปดลงมาอยางไหนคือกระเปา GUCCI, PRADA หรือ 
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LOUIS VUITTON จะเปน specific เราเรียกวา Distinct Sound นี่ก็เปนสวนที่สรางใหเกิดประสบการณ
ความหรูหรา และใชบรรยากาศในการขายเปนจุดสราง 

 

กลุมโรงแรมที่ตองการใหลูกคาใหมเขามาใชบริการ  และรักษาฐานลูกคาเดิม  ใช Concept 
“Resort in Town” เน่ืองจากมีธรรมชาติมาก ใช theme เพื่อใหเกิดประสบการณวา “ชีวิตสัมผัสธรรม
ชาติ - Life in the Nature” เครื่องมือส่ือสารที่จะสรางประสบการณจะไมเนนโฆษณาอะไรมากมาย จะ
ใชเงินประหยัด (Below – the – Line) เชน   

1. Event: มีกิจกรรมจัดคายเกษตรนอย พาลูกของลูกคามาเขาคาย 

2. Call Center: จะเรียกวา “สายดวนคนรักธรรมชาติ” 

3. Newsletter: เรียกวา “เรื่องเลาจากธรรมชาติ” 

4. Corporate Identity: เวลามีใครมาเขา event เราแจกหมวก เส้ือยืด แผนรองจานใหนํากลับไป
ใชที่บานดวย เพราะตองการใหนึกถึงตลอดเวลา 

5. Name Card: นามบัตรสีเขียวธรรมชาติ 

6. Loyalty Program: เวลาลูกคามารับประทานอาหารสะสมยอดซ้ือรับสิทธิในการรับประทาน
ครั้งตอไปถูกลง  แตเราจะไปเรียกวาสะสมสติ๊กเกอรไมได  ตองเรียกวาสะสมสติ๊กเกอรตน
ไม 

7. E – Coupon: สง E – Coupon เขาไปในโทรศัพทมือถือของลูกคา 

8. Advertorial: โฆษณากึ่งบทความ ใชในนิตยสารที่ลูกคาคนรักธรรมชาติเขาอานกัน เชน บาน
และสวน และการทองเที่ยว 

9. Testimonials: อาจจะไปสัมภาษณคนที่มีประสบการณทางบวกกับสินคาและการบรกิารของ
เราแลวมาบอกตอคนอ่ืน 

10. จัดนิทรรศการสวนสมุนไพร 
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11. ชวงน้ันเครื่องดื่มที่เสิรฟตามหองพักเปนเครื่องดื่มสมุนไพร 

12. Uniform พนักงานก็จะเปนสีเขียว 

13. Caravan Road Show: ออกเยี่ยมลูกคา จัด event ใหทุกคนตามละแวกชุมชนตางๆ รกัธรรม
ชาติเหมือนกับเรา 

การที่จะทําใหธุรกิจของทานรูถึงความตองการและประสบการณของลูกคาได  ทานตองเก็บ
รายละเอียดขอมูลตัวลูกคาดังน้ี (Customer Profile) 

1. ชื่อและที่อยู 

2. ประเภทของลูกคา 

3. วัน  เดือน  ปเกิด 

4. สีที่ชอบ  อาหารที่ชอบ  ฯลฯ 

5. อายุการเปนลูกคา 

6. สินคาที่เคยซ้ือจากเรา  วัน  เดือน  ปที่ซ้ือ 

7. สินคาที่ซ้ือจากที่อ่ืนมีอะไรบาง 

8. ลูกคาที่ซ้ือเราเปนลูกคาแบบไหน 

9. ใครตัดสินใจซื้อ  บางครั้งทาน Deal กับบริษัทที่สงนักธุรกิจมาพักที่โรงแรมของเรา  ทาน
ตอง deal กับฝาย HR  แตหากนักธุรกิจนั้นเปน executive  ทานตอง deal กับ Board หรือ
เลขาฯ ของ Board  ทานไมได deal กับตัวเจาของ  แตทาน deal กับคนตัดสินใจ 

10. ประเภทของธุรกิจ 

11. ขนาดของธุรกิจ ลูกคามี scale แบบไหน  (วัดจากพื้นที ่ จํานวนพนักงาน ฯลฯ) 

12. ศักยภาพของธุรกิจ 

13. ระดับความสําคัญของลูกคา ถาเราจัด rating แลวคนน้ีเปนแพลทินัมกับเรา ตองใหสิทธิ
ประโยชนเขามากที่สุด 

14. สถานะการติดตอ (Report on Customer Call) การเกบ็ฐานขอมูลวาเขาเคยตดิตออะไรเราไว
ในอดีต  และวันน้ีเขาควรจะใชบริการอะไรของเราอีก  เขา complain อะไรเราไว  เราจะเก็บ
ไวในฐานขอมูลน้ีตลอดเวลา  อยางเชนในคอลัมนที่ 1 เก็บครั้งที่ที่ complain  คอลัมนที่  2 
วัน  เดือน  ปที่ complain    ตามกติกาเขาบอกวาเกิดปญหาเดิมซํ้าไดไมเกนิ 3 ครัง้  เพราะ
ฉะน้ันที ่complain ครั้งที่ 3 เปนปญหาซอน 2 ครั้งแลว  คือพนักงานคนเดิม I001 พูดไม
สุภาพ  หากเราเปน Customer Experience Manager  เราอานขอมูล น้ีแลวตองเตือน I001 
เลยวาพูดกับลูกคาคนนี้คุณตองระวัง  พูดเปนบทพูดมาตรฐาน  บางคน sensitive กับบาง
คําแลวแตลักษณะของลูกคา  พนักงานตองระวังจากฐานขอมูลน้ีเองไมใหเกิดครั้งหนา  
Customer Experience Manager จะรีบประกบ  หากบอกวาเอกสารไมครบหรือลาชา 3 ครัง้    
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แผนกน้ันถูกตัดคะแนนการทํางานแนนอน  นี่คือสวนที่สรางใหเกิดเปนฐานขอมูลเพื่อทาน
จะไดนํากลับไปใหบริการอยางที่ลูกคาประทับใจและไดประสบการณที่ดีกับธุรกิจของเรา  

 
Report on Customer Contact 

ช่ือ ...................................................... ที่อยู ....................................................... ระดับ P / G / S …… 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. ผูติด
ตอ 

รายละเอียดการ
ติดตอ 

รหัสของ
ปญหา 

ระดับความ
สําคัญ 

หมาย
เหตุ 

3  5/11 คุณ A พนักงานพูดไม
สุภาพ 

I001 High  

2 20/10 คุณ B พนักงานพูดไม
สุภาพ 

I001 High  

1 19/9 คุณ C สงเอกสารลาชา T001 High  

 

 

«««««««««««« 
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การทองเท่ียวทางเรือสําราญ การทองเท่ียวทางเรือสําราญ ((CCrruuiissee) ) ของจังหวัดภูเก็ตของจังหวัดภูเก็ต  

          นันทาศิริ  พากเพียรกูล 1 

 

ในชวงป 2006 ที่เพิ่งผานมา จังหวัดภูเก็ต มีเรือสําราญ (Cruise)  ทีนํ่านักทองเทีย่วเขามาทอง
เที่ยวตลอดทั้งป  โดยมีสายการเดินเรือที่มีศักยภาพทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมรกิา เขามาทองเทีย่ว
ในพื้นที่ภูเก็ต พังงา และกระบ่ี  นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาสวนใหญเปนกลุมนักทอง เที่ยวทีม่ีศักย
ภาพสูง โดยในป 2006  มีนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวดวยเรือสําราญ และเรือทองเที่ยว
ขนาดเล็ก ซ่ึงเปนนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด โดยมีนักทองเที่ยวที่เขามาดวยเรือสําราญจอดเทียบ
ทาที่ทาเรือน้ําลึกภูเก็ต จํานวนทั้งส้ิน  142,636  คน * แตเนื่องจากทาเรอืนํ้าลกึภเูกต็ไมสามารถรอง
รับเรือสําราญที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตไดทั้งหมด  ทําใหเรือสําราญบางสวนเขาไป
จอดเทียบทาที่หาดปาตอง อําเภอกะทู  จังหวัดภูเก็ต หากคิดเปนตัวเลขแลวประมาณ 40 เปอรเซ็นต 
ของนักทองเที่ยวที่เขามาที่ทาเรือนํ้าลึกภูเก็ต  ประมาณ  57,054  คน   ทั้งนี้สรุปไดวานักทอง
เที่ยวที่เดินทางดวยเรือสําราญ เขามาในจังหวัดภูเก็ต ป 2006  รวมเปนจํานวนประมาณ  
199,690  คน 

                                         

1
 พนักงานการตลาด 6 ภาคใตเขต 4 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ตารางผูโดยสารที่เขาทางทาเรือน้ําลึกภูเก็ตตั้งแตป 2003 – 2006 

Cruise เรือ
สําราญ 

Sight-seeing 
เรือทองเที่ยว
ขนาดเล็ก Year 

Thai Foreigner 

Total Year 

2003 10,959 71,397 14,033 2003 

2004 14,827 10,863 17,706 2004 

2005 7,950 114,102 628 2005 

2006 - 142,394 242 2006 

ขอมูล  ทาเรือนํ้าลึกภูเก็ต 

แนวโนมเรือสําราญที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา  และ กระบ่ี 
ในชวง Winter 2007/2008 มีดังน้ี 

1. เรือที่เขามาเปนประจําทุกสัปดาห  ไดแก  เรือ 

-  Superstar Gemini โดยใชประเทศสิงคโปร เปน Port of Passenger เพื่อเดินทางเขามาทองเทีย่ว
ตามชายฝงทะเลอันดามัน ภาคใตของประเทศไทย เขามาเทียบทาที่จังหวัดภูเก็ต ทุกวันพฤหัสบดี 
จํานวน  400-500 คน/สัปดาห  กลุมตลาดนักทองเที่ยว สวนใหญจะมาจากประเทศออสเตรเลีย 

  
-  Superstar Virgo   โดยใชประเทศสิงคโปร เปน Port of Passenger เพื่อเดินทางเขามาทองเทีย่ว

ตามฝงทะเลอันดามัน ภาคใตของประเทศไทย เขามาเทียบทาที่ภูเก็ต ทุกวันอังคาร  จํานวน 1,000-
2,500  คน/สัปดาห  กลุมนักทองเที่ยวจะมาจากกลุมประเทศในเอเชีย เปนสวนใหญ 
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2. เรือสําราญที่เขามาเปนประจําในชวงฤดูกาลทองเที่ยวของจังหวัดภูเกต็ โดยเริม่ตนเขามาตัง้
แตเดือน พฤศจิกายน เปนตนไป ไดแก  เรือ  

- C Columbus  นักทองเที่ยวจากประเทศเยอรมัน 

- Funchal  นักทองเที่ยวสวนใหญเปนยุโรป 

- Astor  นักทองเที่ยวจากประเทศเยอรมัน 

- Silver Shadow เปนเรือในกลุมสายการเดินเรือของ Silver Sea  นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดิน
ทางมาจะเปนสัญชาติอเมริกา 

- Nautica  นักทองเที่ยวจากประเทศในทวีปยุโรป  

- Marco Polo  นักทองเที่ยวจากประเทศเยอรมัน 

- Crystal Symphony  นักทองเที่ยวจากประเทศเยอรมัน 

- Star Flyer   นักทองเที่ยวมาจากทั้งยุโรป และอเมริกา 

- Seabourn Spirit  นักทองเที่ยวมาจากทั้งยุโรป และอเมริกา 

-  Europa  เปนเรือขนาดกลาง  มีความหรูหราเปนอยางมาก รองรับนักทองเที่ยวจากประเทศ
เยอรมัน  เปนกลุมนักทองเที่ยว High end ที่มีกําลังซ้ือสูง 

แนวโนมเรือสําราญที่นาจับตามอง  

 
-  สายการเดินเรือสําราญที่มีช่ือเสียงระดับโลก ที่ไมเคยเดินทางเขามาทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  

และมีความสนใจจะเขามาทองเทียวที่จังหวัดภูเก็ต ในชวง winter 2007/2008  เชน สายการเดนิเรอื
อันดับตนของอเมริกา  อาทิ Royal Caribbean Cruise,  Carnival Cruise Lines    และกลุมสายเดินเรือ  
P&O จากยุโรป  ซึ่งสวนใหญที่ไดกลาวถึงจะเปนเรือหรูที่มีขนาดกลาง เพื่อรองรับตลาด High end  
โดยเฉพาะ 
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สถานการณในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (Green Season) 
สําหรับสถานการณการทองเที่ยวดวยเรือสําราญ ณ ปจจุบันน้ี ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – 

ตุลาคม 2007 เน่ืองจากเปนชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว เรือที่เขามาประจําตลอดทั้งป จะเปนเรือใน
กลุมสตารคลุยส เทาน้ัน  แตมีความถี่ของการเดินทางเขามาจังหวัดภูเก็ตจะเปลี่ยนแปลงไปบางเล็ก
นอย  เชน 

- เรือ Super Star Virgo เดินทางเขามาจังหวัดภูเก็ต ทุกวันอังคาร 1 ครั้ง/สัปดาห  นักทอง
เที่ยวที่เดินทางเขามาแตละครั้ง จํานวน 2,100 – 2,300 คน  และเดนิทางออกจากจงัหวดัภเูกต็ ชวง
เย็นของวันถัดไป เปนลักษณะแพคเกจนําเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน 

- เรือ Super Star Gemini เดินทางเขามาจังหวัดภูเก็ต ชวงเย็นของวันพุธ และออกวันพฤหัสบด ี 
จะเขามาสัปดาหเวนสัปดาห โดยมีนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาแตละครั้ง จํานวน 300 – 500  คน  
และเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต ในวันถัดไปเชนกัน 

จังหวัดภูเก็ตไดรับประโยชนอะไรบางจากกลุมตลาดเรือสําราญ 
เน่ืองจากกลุมนักทองเที่ยวเรือสําราญ เขามาทองเที่ยวจังหวดัภเูกต็ ไมไดใชบรกิารดานทีพ่กัใน

จังหวัด แตจะไดรับประโยชนจากการใชบริการดานอื่น ๆ ซ่ึงบริษัทที่รับผิดชอบบริการภาคพืน้ดนิ จะ
เสนอโปรแกรมการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายตอลูกคาเรือสําราญ เชน  

- ไทยวิลเลจทัวร   - ทัวรขี่ชาง 

- ทัวรไซมอนด คาบาเรย  - ทัวรชอบปง 

- ทัวรอุทยานแหงชาติอาวพังงา - ทัวรนวดแผนโบราณและสปา 

- บริการใหเชารถและไกด   - ทัวรเดินปา 

- ทัวรประวัติศาสตรภูเก็ต  - ภูเก็ตแฟนตาซี 

- ทัวรเลนกอลฟ  เปนตน 

 
นอกเหนือจากโปรแกรมนําเที่ยวที่ไดกลาวถึงขางตน ในโปรแกรมจะรวมรายการอาหารและ

เครื่องดื่มไวดวย 
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สรุปไดวาจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงพังงา และกระบ่ี ไดรับประโยชนจากนักทองเที่ยวกลุมตลาด
เรือสําราญที่เขามาทองเที่ยวในแถบนี้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุกภาค
สวนไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่  รวมไปถึง รถตุก ๆ ที่จอดใหบริการรับ-สง  พอคาแมคา (คน
ทองถ่ินละแวกทาเทียบเรือ) ที่ไดผลประโยชนอยางทั่วถึง  ถึงแมวานักทองเที่ยวกลุมน้ีไมไดเขามาใช
บริการดานที่พักก็ตาม 

 

«««««««««««« 
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อนาคตของการทองเที่ยวอนาคตของการทองเที่ยว  

          จิรา  บัวทอง 1 

การเสวนาเร่ือง อนาคตของการทองเท่ียว ในงาน ITB 2007 น้ัน มีผูเชี่ยวชาญจากบริษัท 2 
แหง ไดแก David Bosshart, CEO Gottlieb Duttweiler Institute and Tom Savigar, Trends Director, The 
Future Laboratory ท่ีทํางานดานการวิจัยแนวโนมการตลาดไดวิเคราะหถึงแรงผลักดันท่ีจะเปนจุดให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการทองเท่ียว และพยายามหาคําตอบใหกับคําถามตางๆ  เชน ใครคือผูท่ี
เดินทางทองเท่ียวในอนาคต แรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียวของพวกเขาคืออะไร และตลาดการทอง
เท่ียวใหมๆ ในอนาคตจะเปนอยางไร  

 

ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานการทองเที่ยว  

1. ปจจัยทางสังคม  

• สังคมมีคนสูงอายุมากข้ึน 

• ความเปนปจเจกบุคคล (individualism) มีมากข้ึน – ความตองการการเดินทางแบบสวนตัวมี
มากข้ึน ในขณะท่ีการเดินทางแบบ package tours จะมีความนิยมนอยลง  

• โครงสรางทางครอบครัวแบบใหม – มีคนใชชีวิตโสดมากข้ึน รวมท้ัง ครอบครัวท่ีมีบุตรเร่ิม
มีนอยลง  

• ความระมัดระวังดานสุขภาพมีสูงข้ึน – แหลงทองเท่ียวท่ีจะสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
จะไดรับผลกระทบอยางมาก บริเวณท่ีมีนํ้าเสีย หาดไมสะอาด อากาศเปนพิษ สิ่งกอสราง
สกปรกและเสี่ยงตอการติดเชื้อจะเปนท่ีท่ีนักทองเท่ียวหลีกเลี่ยงท่ีจะเดินทางเขามา  

• การมุงเนนดานจริยธรรมมากข้ึนทําใหเกิดการแขงขันกันดานจริยธรรมมากข้ึน – จริย
ธรรมดาน สิ่งแวดลอม คุณธรรม และสังคม เร่ิมทวีความสําคัญมากข้ึน  

                                         

1
 พนักงานวางแผน 5 กองกลยุทธการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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• เวลาหยุดพักผอนลดลง – คนในยุโรปตะวันตกตองทํางานยาวข้ึน การขยายอายุการ
เกษียณจาก 60 ป เปน 65 หรือ 67 ป ทําใหการเดินทางทองเท่ียวของผูสูงอายุมีอัตรา
การเติบโตนอยลง  

2. ปจจัยทางเทคโนโลยี  

  

• การเขาถึงขอมูลไดงาย เทคโนโลยีดานการสื่อสารไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว การเขาถึง
ขอมูลของนักทองเท่ียวและขอมูลดานการจองทําไดงายข้ึน เร็วข้ึน และถูกลง  

• การคมนาคม – การเชื่อมโยงเสนทางระยะไกลมีมากข้ึน เร็วข้ึน และถูกลง  

• มีบริการดานการคนหาขอมูลและแผนท่ีใหมๆ เชน Geo – tagging, Google Earth และ แผนท่ี
แบบ GPS  

• บริการติดตามนักทองเท่ียว (Tracking) ทําใหสามารถทราบวานักทองเท่ียวอยูท่ีใด ลักษณะ
เหมือนการติดตามดูพัสดุวาถึงท่ีหมายหรือยัง ทําใหชี้จุดท่ีนักทองเท่ียวเดินทางไปถึงได  

• วิศวกรรมข้ันสูง – การเปดแหลงทองเท่ียวใหมๆ ท่ีกอนหนาน้ีไมเคยมีใครไดสัมผัส เชน โรง
แรมใตนํ้า และ การเดินทางทองเท่ียวอวกาศ  

• เทคโนโลยีท่ีควบคุมสิ่งแวดลอมจะทวีความสําคัญมากข้ึน -  แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับผล
กระทบจากภัยธรรมชาติจะตองพึ่งพิงเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชในการเตือนภัย การบําบัดนํ้า 
และการควบคุม    สภาวะอากาศ  

3. ปจจัยทางเศรษฐกิจ  

• แรงกดดันทางการแขงขันท่ีมีมากข้ึน นักทองเท่ียวคาดหวังวาจะไดมากข้ึนในขณะท่ีใชจาย
นอยลง  

• เอเชียมาแรง - ความมั่งคั่งและอํานาจไดยายไปอยูทางซีกโลกตะวันออก  

• มีการคาดหวังวาราคาของท่ีเสนอขายในแตละวันจะมีราคาตํ่าสุด การด่ิงลงของรูปแบบ
ราคาจะเกิดเร็วข้ึนอยางมาก และสวนตางกําไรจะเร่ิมมีนอยลง เน่ืองจากเนนปริมาณใหขาย
ไดมากข้ึน  
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• หมดยุคการทํางานอุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตก 

• ตลาดดานการเงินเร่ิมมีความออนไหวมากข้ึนเร่ือยๆ  

4. ปจจัยดานชีววิทยา 

•  ธรรมชาติท่ีไมถูกทําลายจะหายากข้ึนและจะมีคามากย่ิงข้ึน 

• การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ จะมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคท่ีมีความไดเปรียบทาง
ดานสภาพอากาศ 

• การสํารองนํ้ามันจะหมดลง  

 

• การจราจรติดขัดจะทวีความรุนแรงข้ึน  ผลกระทบจะมีมากข้ึนและทําใหการเดินทางทรมาน
มากข้ึน 

• ชั้นโอโซนเปนรู แสงอาทิตยจะอันตรายข้ึน 

5. ปจจัยดานการเมือง 

• ความไมแนนอนทางการเมืองจะเพิ่มมากข้ึนและมีผลกระทบตอการเดินทางทองเท่ียว  

• อัตราการกอการรายเพิ่มสูงข้ึน  มาตรการดานความปลอดภัย หลักเกณฑการขอวีซา จะ
ซับซอนข้ึนทําใหการเดินทางยุงยากมากข้ึน  

• การเปดประเทศของจีน แหลงทองเท่ียวในจีนหลายแหงท่ีไมเคยไดรับการเปดตัวตอสายตา
ชาวโลกมากอน เร่ิมไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมของโลก 

• ความเชื่อมั่นในเร่ืองการเมืองลดลง 
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Megatrends – counter trends – ผลลัพธที่มีตออุตสาหกรรมทองเที่ยว  

§ การเดินทางทองเท่ียวพักผอนยังคงเปนลักษณะธุรกิจแบบ Mass แตจะเปนการจัดการท่ีไมยุง
ยากและเปนการจัดใหเหมาะกับความตองการของแตละบุคคลมากกวา การจองแพ็คเกจทัวร
แบบท่ีรวมการจัดการทุกอยางไวในแพ็คเกจเดียวจะมีนอยลง แตจะเปนการจัดแบบแยกราคา
แตละชนิดในแพ็คเกจมากข้ึน การประชุมสัมมนาตองรวมบริการท่ีทําใหเกิดความสะดวก
สบายไวพรอม 

§ คนจะเร่ิมมองหาความเปนชุมชน/สังคมมากข้ึน จะมีความตองการในการติดตอสื่อสารมาก
ข้ึนโดยความตองการในการอยูกับเพื่อนหรือญาติเปนเหตุผลท่ีทําใหเกิดการเดินทางทอง
เท่ียวซึ่งจุดน้ีทวีความสําคัญมากย่ิงข้ึนในอนาคต นักทองเท่ียวคาดหวังบริการท่ีเกี่ยวกับการ
พบปะและการนัดเท่ียว (Dating services) จํานวนของคนโสดมีเพิ่มมากข้ึนและตองการบริการ
ดานการนัดเดทซึ่งชวยจัดการชีวิตรักและสังคมใหมใหกับพวกเขา  

§ ในปจจุบัน การใชชีวิตคอนขางซับซอน ยุงยาก และตองเดินทางบอยคร้ัง จึงมีการมองหาการ
ทองเท่ียวพักผอนท่ีจะทําใหสมดุลกับการใชชีวิตในปจจุบัน คือ การพักผอนแบบธรรมดา ไมมี
การผันแปรไปมา คอนขางมั่นคง จึงมีการเลือกท่ีจะพักผอนอยูกับบานหรือไปในท่ีท่ีเคยไปมา
แลว ในอนาคต แพ็คเกจท่ีทําออกมาเพื่อรองรับกลุมคนตางๆ เชน กลุม VIP หรือกลุมผูสูง
อายุ ใหเดินทางไดงาย สะดวกข้ึน โดยติดตอชองทางพิเศษและไมตองรอคิว จะไดรับความ
นิยมมากข้ึน  

 

§ ในป 2020 คาดวาจะไมมีการแบงกลุม (segments) การทองเท่ียวเพื่อการพักผอนอยางชัด
เจน เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวจะถูกนําไปผูกรวมไวกับกิจกรรมอื่นๆ การจัดการแพ็ค
เกจแบบลูกผสมจะมีการเติบโตมากข้ึน เชน โรงแรมท่ีรวมคลินิกแพทย สถานศึกษา และ
พิพิธภัณฑไวในตัว คลับทองเท่ียวท่ีเปดสาธิต/ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานฝมือ ตึกท่ีมี
รีสอรทเกี่ยวกับ wellness ภายใน หรือเรือเดินสมุทรทองเท่ียวท่ีเสนองานชั่วคราวใหนักทอง
เท่ียวไดลิ้มลอง  
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§ ในป 2020 จะไมมีแหลงทองเท่ียวท่ีไมเปนท่ีรูจักอีกตอไป เน่ืองจากไดมีการเดินทางสํารวจกนั
ท่ัวโลกแลว โดยเฉพาะ จากนักทองเท่ียวยุโรปตะวันตกสวนใหญ แทนท่ีจะมองหาแหลงทอง
เท่ียวท่ีแปลก เราใจ นักทองเท่ียวตองการสถานท่ีท่ีเงียบสงบและประสบการณดานจิต
วิญญาณมากข้ึน เน่ืองจากเหน็ดเหน่ือยกับชีวิตในสังคม โอกาสท่ีจะพักผอนหยอนใจจึงสําคญั
กวาการไปแหลงบันเทิงตางๆ 

การทองเที่ยวในป 2020  
§ ศูนยกลางการทองเท่ียวใหมๆ ( Holiday Hubs) – การทองเท่ียวท่ัวไปในอนาคตจะเกิดข้ึนใน

ศูนยกลางการทองเท่ียวขนาดใหญ  รีสอรทใหญๆ จะถูกสรางข้ึนท่ีแถบเมดิเตอรเรเนียน 
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส กาตาร จีน และบราซิล ศูนยกลางท่ีทันสมัยเหลาน้ีจะมีทุกอยางท่ีใจ
ปรารถนา  ความหลากหลายจากธรรมชาติ แสงแดด ความโรแมนติก การรักษาตัวและการ
พักฟน การดูแลผิวพรรณและสุขภาพเพื่อชะลอความแกชรา รวมท้ัง สนามบินท่ีต้ังอยูในท่ีท่ี
เดินทางไปไดสะดวก ลักษณะของศูนยกลางการพกัผอนแบบน้ี จะมกีารจัดแพค็เกจแบบสําเร็จ
รูปพรอมใชใหกับนักทองเท่ียว หากประสบความสําเร็จ ก็จะทําใหเกิดศูนยกลางใหมๆ ท่ีอื่น
อีกตอไปเพียงแคมีท่ีดินและการคมนาคมขนสงสะดวกสบายเทาน้ันก็สามารถสราง Holiday 
Hubs ท่ีไหนก็ไดในโลก 

§ ความสะดวกสบายและการไดรับการดูแลท่ีดี – ผูท่ีเปลี่ยนสถานท่ีทํางานหรือท่ีอยูบอยๆ 
รวมท้ังเดินทางบอยคร้ัง โดยใชชีวิตอยูกับคนแปลกหนามากกวาอยูกับครอบครัวจะเร่ิมหยุด
ฝนถึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีต่ืนเตน เราใจ คนพวกน้ีท่ีเดินทางไมหยุดหรือไมมีหลักแหลงพักอยูท่ี
แนนอนเน่ืองจากการทํางาน จะเร่ิมคิดถึงบานมากข้ึนหรือตองการสถานท่ีท่ีใหความรูสึก
เหมือนอยูกับบานมากกวารูสึกวาอยูตางแดน นักทองเท่ียวในอนาคตจึงจะสนใจแหลงทอง
เท่ียวท่ีใหความรูสึกเหมือนอยูบานแตใหการบริการท่ีดีกวามากกวาอยากไปสถานท่ีท่ีใหความ
รูสึกแปลกแยก  

§ ศูนยกลางทางสังคมสําหรับพบปะและหาคู  - ตลาดการทองเท่ียวเปนตลาดท่ีเกี่ยวกับความ
สัมพันธ คนเดินทางเพื่อพบปะกับครอบครัว เพื่อน หรือการมีความสัมพันธทางเพศชั่วครูชั่ว
ยามเพราะคาดหวังลึกๆ ในใจวาจะพบเจอความรักในชีวิต การหาคูสําหรับคนโสดท่ีทวีจํานวน
ข้ึนในปจจุบันพบวาคอนขางยาก การหาคูแบบวิธีปกติจึงไมเพียงพอ จึงเปนเหตุผลวาทําไม
บริการหาคูผานเว็ปไซตจึงไดรับความนิยมในปจจุบัน เน่ืองจากผูใชบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ผูสูงอายุ ไมมีทางเลือกอื่นๆ ในชีวิตจริงท่ีจะไปพบเจอคูใหมๆ โดยวิธีท่ีไมซับซอน ยุงยาก 
สําหรับบริษัทนําเท่ียว ตลาดใหมกลุมน้ีจึงไดเกิดข้ึน  โดยในขณะท่ีบริษัทจัดหาคูดําเนินการ
ดานซอฟทแวรขอมูลบุคคล     บริษัทนําเท่ียวสามารถเปนผูจัดหาสถานท่ีหรือแหลงทอง
เท่ียวท่ีโรแมนติกเพื่อการพบปะได  

§ การทองเท่ียวเปนยารักษาอารมณ – คนเราตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพและการ
ระวัง รักษาโรคภัยไขเจ็บมากข้ึน ผูท่ีตองรักษาตัวบอยคร้ัง ผูท่ีกลัวการรักษาโดยวิธีทาง
เทคนิคพิเศษ ผูท่ีเปนโสด หรือผูท่ีเคยลมเหลวจากการรักษาตัวตองการการพักผอน ดูแลทาง
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ดานจิตใจเพิ่มเติมจากการรักษาโรคท่ัวไป สําหรับตลาดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต จะ
เนนในเร่ืองของฮารดแวรหรืออุปกรณภายนอก เชน อุปกรณการอาบนํ้า ซาวนา หรือหอง
ฟตเนต นอยลง และเนนเร่ืองของซอฟตแวรหรือขอมูลภายใน คือ การดูแลดานอารมณและ
จิตใจมากข้ึน ใหการพักผอนท่ีเกิดข้ึนบรรเทาอาการเครียดจากการรักษาโรคท่ีเกิดข้ึน 

 
เปนสวนหน่ึงแทนท่ีจะหลบหนี – นักทองเท่ียวของวันพรุงน้ีจะมองหาความคุนเคยมากกวา

ความไมคุนเคยมากข้ึนเร่ือยๆ จํานวนคนท่ีตองการพักผอนอยูบานมีมากข้ึน โดยแหลงทองเท่ียวท่ีไป
พักผอนจะอยูในภูมิภาคหรือใกลๆ บาน ซึ่งแนวโนมน้ีจะเกิดกับตลาดท่ีเดินทางทองเท่ียวบอยจนเร่ิม
อิ่มตัวหรือกลุมสังคมกลุมเกาๆ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ ซึ่งความสุขอยูกับคุณคาของสิ่งท่ีไมใชวัตถุ 
อยูท่ีประสบการณสวนตัวและความสัมพันธท่ีนาประทับใจมากกวาการเดินทางไปท่ีหรูๆ ซึ่งนาเบ่ือ 
ดังน้ัน แหลงทองเท่ียวในภูมิภาคซึ่งใหความรูสึกเหมือนอยูบานจะเปนตัวเลือกหลักของนักทองเท่ียว 
บานในท่ีน้ีไมไดหมายถึงสิ่งกอสราง แตหมายถึงความรูสึกคุนเคยทางใจ 

 

«««««««««««« 
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ธุรกิจทองเท่ียวไทยธุรกิจทองเท่ียวไทย......อนาคตสดใสอยูใกลแคเอ้ือมอนาคตสดใสอยูใกลแคเอ้ือม11  

     โชค บูลกุล 2 

 

ธุรกิจหลัก ๆ ของประเทศไทยยังเปนภาคเกษตรและการทองเที่ยว เพราะธุรกิจใน 2 Sector น้ี
มาจากภูมิปญญาคนไทย เพราะฉะน้ันอะไรก็ตามที่เราเขาใจที่มาที่ไปจากจุดกําเนิดน้ันเปนภาษีที่ดีกวา
ในการที่เราจะไปนําความรูของชนชาติอ่ืนมาแตผิว แลวเราก็นํามาใชและคิดวาน่ันคือความยั่งยืน 

เพราะฉะน้ันฟารมโชคชยัจึงกลายเปนหน่ึงในธุรกิจที่เวลาจะทําอะไรจะไมคิดเพยีงแตวาจะทาํอะไร 
คําวา “อะไร” ก็จะหมายถึง เชน เกษตรจะปลูกอะไร จะปลกูพืชชนิดไหน จะปลกูลาํไย ลิน้จี ่หรอืจะปลกู
อะไร ส่ิงที่ฟารมโชคชัยหรือธุรกิจในกลุมของฟารมโชคชัยจะพึงคิดถึงเสมอก็คือหลักการทีจ่ะทาํอยาง
ไร คําวา “อยางไร” น้ันสําคัญมาก เพราะจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของทฤษฎีทางการตลาด เขาใจวา
ธุรกิจของเรามีจุดออน จุดแข็งตรงไหน จะขายของอยางไรใหคูแขงตามไมทัน จะขายอะไรที่สรางขีด
ความสามารถในการแขงขันที่ทําใหเกิดความแตกตาง จะสรางมูลคาใหมใหกับธุรกิจอยางไร เรามอง
ธุรกิจของเราเปน Value Added หรือเปน Value Creation อยางเชนทานทําธุรกจิปมนํ้ามนั ทานเปดราน
ขายของเหมือน Mini Supermarket หรือขายของกินทั่วๆ ไป น่ันเปน Value Added แต Value Creation 
น้ันความจริงเปนสิ่งที่ฟารมโชคชัยใหนํ้าหนักมาก คือการสรางมูลคาใหม สรางอะไรทีเ่กดิภาพลกัษณ
ใหมๆ ใหกลาย เปนภาพทีม่ีมูลคาใหมขึ้นมาที่คนอาจจะคิดไมถึงในอดีตหรืออาจจะไมเคยมองเห็นภาพ
น้ีมากอน 

                                         

1
 เรียบเรียงจากการบรรยายพิเศษในการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณดานการทองเท่ียวในงาน “เทศกาลเท่ียวเมืองไทย 

2550”  วันท่ี 7 มิถุนายน 2550  ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี   
2
 กรรมการผูจัดการ  กลุมบริษัทฟารมโชคชัย 
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เพราะฉะน้ันการสราง Value Creation หรือสราง Value ใหมขึ้นมาจากสิ่งที่มีอยูจึงเปนส่ิงที่ทา
ทายมาก และคงจะเปนสิ่งที่บางครั้งใหกันไมได หยิบยื่นกันไมได เพราะ Value Creation คงไมใชเปนส่ิง
ที่ถูกกําหนดหรือเขียนขึ้นมาในตํารา เพียงแตคนกอตั้งหรือคนที่เปนเจาของธุรกิจ (Entrepreneur) 
มองเห็นมูลคาน้ันไดชัดเจนแคไหน แตส่ิงที่สําคัญกวาน้ันก็คือเมื่อคุณหา Value พบ คุณจะสามารถให
การศึกษากับสังคมหรือตลาดไดดีแคไหน เพราะหากคุณถายทอดส่ิงที่คุณเห็นหรือคุณคาของมันไม
ได ในทายที่สุดสังคมหรือตลาดไมเขาใจ product ของคุณ คุณกจ็ะไมเกิดการขาย เพราะฉะน้ันความ
จริงส่ิงที่ฟารมโชคชัยพัฒนากันมาตอเนื่อง ไมวาจะเปนตั้งแตธุรกิจหลักในฟารมโคนม จนไปถึงเรื่อง
ของการสงออกแมพันธุโคนมซ่ึงไมมีใครทําไดน้ันมาจากการเขาใจ Value ของเรา 

 

ทําไมผมจึงใหนํ้าหนักในเรื่องของการทองเที่ยว ผมมองวาทุกประเทศมีความแตกตาง ผมเปน
คนหนึ่งที่จะไมมองวาทะเลทกุประเทศเหมือนกัน เพราะฉะนั้นความที่จะแตกตางกันโดยภูมิศาสตร คน
ที่อยูบริเวณน้ัน สีของนํ้าทะเล ฯลฯ คือความแตกตาง เพียงแตหากเราเขาใจความแตกตางน้ันไดเรา
จึงนําไปสรางเปนกลยุทธทางการตลาด เพื่อทําใหทองทะเลหรือสถานที่ทองเที่ยวของเราเกิดความ
แตกตาง เพราะฉะนั้นเรื่องน้ีสําคัญ มิฉะน้ันหากจะบอกเรื่องทะเลเฉยๆ ก็ไมมีความจําเปนที่คนจะตอง
มาเที่ยวทะเลไทย แตมีความแตกตางวาทําไมทองทะเลหรอืหาดของประเทศไทยดงึดดูความสนใจของ
นักทอง เที่ยวที่เขามาในประเทศ ฉะน้ันเราในฐานะผูประกอบการตองเขาใจจุดแข็งดวย เพื่อจะไดดึง
ออกมาแลวมาขยายความหรือขยายผลเพื่อเอ้ือไปในเชิงเรื่องของกลยุทธทางการตลาด 

ความจริงการทองเที่ยวเปนส่ิงที่มีความแตกตาง (Differentiate) มาตั้งแตทุนของมัน จึงเปน
ธุรกิจหน่ึงที่คนไทยมีทุนที่แตกตางกวาตางชาต ิถึงแมตางชาติจะมีเทคโนโลยี มีอีกหลาย ๆ อุตสาห
กรรมที่คนไทยอาจจะแขงขันไมได แตทุนจากเกษตรและทุนจากการทองเที่ยวน้ันคนไทยเปนตอ เพียง
แตเราหาทั้ง Value Creation และ Value Added พบไหม หากหาไมพบ ขอเสียก็คือเราอาจจะมีปา มีเขา 
มีนํ้าตกสวยงาม แตในทายที่สุดเวลาเชิญชวนฝรั่งตางชาติมาเที่ยว เราก็จะเห็นลกัษณะของการเทีย่ว
แบบสะพายเปมา ชอบเดินปา แตเมื่อมาถึง ซื้อนํ้าขวดหน่ึง 10 บาท เดนิจนปาราบ เสร็จแลวกท็ิง้ขวด
นํ้าน้ันในปาแลวก็ออกไป ถามวาประเทศไทยไดอะไร ก็คือไดมูลคานํ้าขวดน้ันขวดเดียว และในทายทีสุ่ด
ก็คือเราเสียมากกวาได 



 

e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 3 

ความเขาใจพฤตกิรรมของนักทองเที่ยว และระบบจดัการกเ็ปนเรือ่งสาํคญั ความจรงิจะทาํอะไร 
(What to do?) ยังไมสําคัญเทากับจะทําอยางไร (How to do?) เพราะความแตกตางในภูมิภาคหรือ
ภูมิศาสตรของเรามีอยูแลว เพียงแตขอใหรูวาจะจัดการเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับระบบในการทอง
เที่ยวอยางไร และสรางมูลคาเพ่ิมขึ้นมาใหไดอยางไร เพราะฉะน้ันน่ีเปนส่ิงตางๆ ที่นําเขามาผนึกและ
สรางใหเปนจุดแข็ง 

ความจริงแลวจุดกําเนิดของฟารมโชคชัยน้ันเริ่มตนจากธุรกิจเกษตร ความที่ฟารมโชคชัยเปน
ธุรกิจเกษตรขนาดใหญ จึงมองเห็นขอแตกตางที่วาความเปนธุรกิจเกษตรขนาดใหญคอนขางจะได
เปรียบในเรื่องของการส่ือภาพของจินตนาการหรือ Fantasy ของหลายๆ คนทีต่องการมคีวามรูสึกวา
ครั้งหน่ึงในชีวิตขอใหไดเขาไปสัมผัสชีวิตในฟารม แลวไดความรูสึกเหมือนกับเปนเจาของฟารมออก
มาน้ันนํามาผูกเปนเรื่องไดไหม น่ีเปนจุดเริ่มตนที่ฟารมโชคชัยนํามาคิดแลวมาปะติดปะตอใหเกิดเปน
ภาพ จึงกอใหเกิดการทองเที่ยวภายในฟารมโชคชัย ซ่ึงมีขอแตกตางที่วาเรานําเสนอส่ิงที่เรียกวาเปน
สาระเปน Interactive Learning เปน concept ที่เรียกวา Edutainment หรือการเรียนผานประสบการณ 
เพราะเราสนุกและเพลิดเพลินในสถานที่น้ัน น่ีเปนมูลคาแรกที่ฟารมโชคชัยคิด เราไมเคยคิดเรื่องของ
การสรางสวนสนุก (Theme Park) หรือสราง Stunt Show หรือสรางการแสดงการทองเที่ยวที่มีเพียง
ความสนุกที่ตองใชเม็ดเงินลงทุน เพราะโลกในอนาคตน้ันคนจะโหยหาส่ิงที่เรียกวาเปนการเรยีนรูนอก
หองเรียนมากขึ้น จะเปนประสบการณที่คนจะไดจากการที่ไดไปเที่ยวแลวไดอะไรตดิไมตดิมือมามากไป
กวาความสนุกเพลิดเพลินเพียงช่ัวครู เชน สมัยใหมน้ีจะเห็นการไปดูหนังในโรงภาพยนตรกลายเปน
เรื่องธรรมดาแลว ถึงแม Effect จะสนุกสนานและลงทุนไปกี่รอยลาน แตคนมองดูแลวเปนเรื่อง
ธรรมดา เพราะสมัยน้ีคนเริ่มเขาใจเทคโนโลยีมากขึ้น จึงไปแสวงหาความเปนจริง จะเห็นวารายการ
โทรทัศนเริ่มเปลี่ยนจากภาพยนตรมาเปน Reality Show มากขึ้น ผมจะไมพูดไปถึงเรื่องของจรยิธรรม
และคุณธรรมของโชวเหลานั้นวาบางครั้งทําใหคนเสียเงินฟรีหรือเปลา เชน รายการ Reality Show ที่
ให vote เขาไปวาตองการใหใครอยูในบาน มีการแขงขันรองเพลง ฯลฯ เขานําความรูสึกของทานไป
ผูกติดกับโปรแกรมที่เขาขาย บางครั้งลองกลับไปดูวาเมื่อทานเสียเงินคา vote ไปแลว ทานได content 
อะไรกลับมาบาง ไมได ไดเพียงความสนุกสนานเพียงช่ัวครู เพราะเรามีความรูสึกวาไดมีสวนรวม น่ี
เปนศาสตรของการสรางการตลาดใหม แตเวลาเขาไปมองแลว ธุรกิจนั้นมี content หรือไม เพราะ
ฉะน้ัน content ยังเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหธุรกิจขับเคลื่อนตอไปได การแสดงหรือโชวตางๆ ทีม่เีพยีง
ความสนุก ตองใชเงินมากจริง แตหากไมมีสาระก็จะไมทําใหลูกคากลับมา 

การทองเที่ยวในฟารมโชคชัยเปนการทองเที่ยวในเชิงของการใหคนเขามามีสวนรวม เชน นัก
ทองเที่ยวไมเคยเห็นวัวนมมากอน แตหากครั้งหน่ึงในชีวิตมีโอกาสเดินเขาไปในฟารมแลวไดรีดนม
จริงๆ น่ันคอืส่ิงที่ตอบแทนในเรื่องของประสบการณความตื่นเตนที่หาที่อ่ืนไมได แตเรือ่งนีแ้ฝงไปดวย
ระบบจัดการที่มีความยาก ไมใชเปนเรื่องงายๆ เพราะยอมรับวานักทองเที่ยวสวนใหญที่ไปเที่ยว
ฟารมโชคชัยกวา 90% ไมใชเกษตรกร  ถาคุณไมเคยมีประสบการณกับการอยูกบัฝงูปศสัุตวมากอน 
ไมรูจักสภาวะวาฝูง  ปศุสัตวเปนอยางไร หากคุณไปเที่ยวในฟารมโคนมน้ันแลวไปรีดนม เมื่อออกมา
คุณอาจจะไมตองการดื่มนมอีกเลยตลอดชีวิต เหตุผลเพราะววันมในสภาพความเปนจรงิไมเหมอืนกบั
วัวที่เคยเห็นในโทรทัศน การตูน หรือตุกตาที่ซื้อใหลกูเลน เพราะววัที่เห็นในโทรทศันน้ันเปนววัทีเ่ขาคัด
ออกมาแลว เปนวัวที่สวยงาม มีรูปรางหนาตาจิ้มลิ้ม สีขาว สีดํา สะอาดสะอาน น่ันคือ Modeling 
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Agency ที่ฟารมโชคชัยตองมีเพื่อคัดวัวนํามาใหนักทองเที่ยวรีดนม น่ีคือความยากของธุรกิจที่ไม
ตองการใหมองขามไปวาเปนเพียงการนําวัวมาใหรีดนม 

น่ีเปนเหตุผลของการที่ฟารมโชคชัยคิดแลววาไมใชเปนเรื่องงายในการที่ใครก็ตามจะทําธุรกิจ
การทองเที่ยวเชิงการเกษตรได ถึงแมภาครัฐก็ดี ใครก็ตามสงเสริมกันเหลือเกิน ตองการใหทํา แต 
“ทําอยางไร” ประเด็นนี้เปนหัวใจสําคัญของการที่ฟารมโชคชัยคิดและพิจารณาดแูลววาเพราะเรามทีมี
งานเกษตร และเปนคนเกษตรที่มีความตั้งใจ รูจริงเกี่ยวกับธุรกจิของเขา ความเส่ียงของเขา เขาจงึนาํ
วัวพวกน้ันมาทําแลวเกิดความสมจริงสมจัง ใหนักทองเที่ยวเขาไปแลวไมผิดหวังออกมา เพราะฉะน้ัน
น่ีคือตัวอยางแรกที่ตองการจะบอกวาการที่เรารูจักระบบจัดการจะทําใหธุรกิจของคุณมี Value 
Creation เปนมูลคาใหม โดยสิ้นเชิง จากวัวที่ เคยมายืนรีดนมเฉยๆ กลายเปนวัวที่ ใหคนเขามา 
interactive ได เมื่อเขาเขามากจ็ะเกดิความผูกพนักับฟารมโชคชัย เพราะเขารูแลววานมจากววัน้ันมทีี่มา
ที่ไปอยางไร จนนําไปถึงเรื่องของกระบวนการทองเที่ยวภายในฟารม ดูวิธีการจัดการ ทนัททีีนั่กทอง
เที่ยวเขาไปแลวไดประสบ การณ เหลาน้ีออกมา ส่ิงที่เขาไดก็คือเราเปลี่ยนทุงหญาเลีย้งสตัวของเราให
เปนหองเรียน เปนสถาบัน เปนการเรียนรู เรื่องน้ีก็เปนการสรางมูลคาใหมทันที  

กิจการอีกอยางหน่ึงของเราคือผลิตภัณฑนมที่ช่ือวา 
อืมม!....มิลค ทําไมตอง อืมม!....มิลค ก็เพราะมนัสดจนตอง
เกิดอาการ อืมม!..อรอย จึงกลายเปน อืมม!....มิลคเปน
ผลติภัณฑที่มาจากนักทองเที่ยวอีกเหมือนกัน นักทองเทีย่ว
ไดเขาไป Interactive เขาไปรีดนม เขาไปดูกระบวนการผลิต 
เรามี 1 กิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวเขาไปทําก็คือเขาไปผลิต
ไอศกรมีและผลิตภัณฑนมดวยตนเอง การทีนั่กทองเทีย่วได
เขาไปรวมในการผลิต ทําใหเกิดปฏิสัมพันธกับ product น้ัน 
เกิดความรูสึกผูกพัน คุณยาย คุณยาอาย ุ90 ป จนถึงเดก็
อายุ 4 ขวบชอบไอศกรีมเหมือนกันหมด มีผลิตภัณฑไมกี่
อยางในโลกน้ีที่ผมคิดไดที่สามารถเชื่อมสัมพันธระหวางคน
อายุ 90 ปกับคนอายุ 4 ขวบได ไอศกรีมนาจะเปนอยาง
หน่ึง เพราะฉะน้ันฟารมโชคชัยจึงเลือก product นี้ขึ้นมาเพื่อ
สรางใหเปนกิจกรรมใหเกิดความผูกพันระหวางคนทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกกลุม เมื่อเขาไดรวมมือผลิตไอศกรีมเปนรสชาติ
ของเขาเอง เขานําไอศกรีมของเขากลับไปฝากคนที่เขารักที่
บานดวย เขาสรางสินคา souvenir ของเขากลับไปดวย คุณ
อาจจะมองวาก็เปนอีก 1 กิจกรรมที่ฟารมโชคชัยสรางขึ้นมาเพื่อเปนการทองเที่ยว แตความจริงแลว
เราไมไดคิดแคน้ัน นั่นคือรากฐานของการสราง R&D ของสูตรไอศกรมีของเราอีกดวย เพราะส่ิงทีนั่ก
ทองเที่ยวทิ้งไวใหเราก็คือความตองการของเขาวาเขาอยากรับประทานไอศกรีมหวานแคไหน ผสม
อะไรบาง เพราะฉะน้ัน อืมม!....มิลคจึงมีจุดกําเนิดวาเปนไอศกรีมที่นักทองเที่ยวมีสวนรวม และวันน้ี
ยอดขายผลิตภัณฑน้ีของเราจึงมีการเติบโตไปถึงเดือนละกวา 120 ตัน โดยไมตองมกีารโฆษณาทีไ่หน
เลย ขายเฉพาะใน Outlet ของฟารมโชคชัย และปจจุบันน้ีเริ่มขยายสาขาเขามาในกรุงเทพฯ แลว เพราะ
เปนกลยุทธทางการตลาดที่ผูกเรื่องเขามา เพราะฉะน้ันน่ีคือการจัดการโดยส้ินเชิง ไมใช What to do? 
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อยางเดยีว ถามวาในทองตลาดมีไอศกรีมไหม มีเหมือนกนัหมด แตทําไมคนตองการจะบรโิภค อืมม!..
มิลค เพราะเขาปะติดปะตอเรื่อง เพราะเคยเขาไปเที่ยวแลว เขาไปสัมผัสวัวที่ผาน Modeling Agency มา
แลววาวัวนารัก สีขาว สีดํา สะอาดสะอาน เกิดความผูกพันกับแหลงวัตถุดิบ เขาไปผลิต เขาไปทําเอง 
เพราะฉะน้ันน่ีเปนเรื่องของการจดุประกายส่ิงที่เรียกวาเปนความผูกพนั และในทายทีส่ดุคุณตองสราง
ประสบการณใหนักทองเที่ยวใหได ถาสรางไมได เขามาเที่ยวครั้งเดียวจบ และจะไมรําลึกถึงอีกตอไป 
เพราะเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได แตการทองเที่ยวเปนศาสตรของการตลาดที่เรียกวาเปน Experiential 
Marketing หรือเปนการสรางการตลาดบนประสบการณ หากส่ิงน้ีไมเกิด ธุรกิจของคุณจะไมเกิด
ความยั่งยืน 

 

 ทุกธุรกิจของเราตองกอใหเกิดความรู ความรูจะเปนตัวสําคัญที่เช่ือมใหมีการตอยอดลูกคา 
โดยเฉพาะเด็กและคนที่ยังอยูในวัยการศึกษาน้ันมีเกิดขึ้นใหมทุกป เพราะฉะน้ันหากทุกธุรกิจของคุณ
เชื่อมอยูกับฐานความรู ก็เหมือนกับคุณมีลูกคาใหมเขามาทดแทน เมื่อกลุมน้ีรูแลวจบออกไป ก็มีคน
รุนใหมเติบโตขึ้นมา น่ีคือวิธีการสรางธุรกิจทีท่ําใหเกิดความตอเน่ือง ไมใชเปนเพียง Gimmick หรือ
อะไรที่มาเลนแลวก็จบกันไป เพราะอะไรก็ตามที่ไมมีสาระน้ันเขาไปเลือกที่ไหนก็ได เขาไปเลือกหาอะไร
เพื่อความเพลิดเพลินเฉยๆ ก็ได แตสาระจะเปนส่ิงสําคัญในการเช่ือมปจจุบันสูอนาคต 

ฉะน้ัน Software ที่ดีของธุรกิจนั้นสําคัญกวา Hardware การจะสรางหองประชุมกีพ่นัลาน กีห่มืน่
ลานน้ันเปนเพียง Hardware แตหาก Software ที่จะนํามา run ระบบไมดีพอ ไม update ก็แสดงวาคุณไม
สามารถแขงขันได เพราะฉะน้ันส่ิงสําคัญในฟารมโชคชัย ในธุรกิจทองเที่ยวของเราคือ Software ธุรกจิ 
“Software” ของเราคืออะไร ก็คือบุคลากรของเรา 

ถึงแมเราจะทําธุรกิจทองเที่ยว คนอาจจะบอกวาสงสัยตองจางมืออาชีพมาดาํเนินการ ไมจาํเปน
เลยเราใชคนเกษตรกลุมเดียว หรือคนที่มีอุดมการณรวมกับเรา เหตุผลเพราะธรรมชาตขิองธุรกจิน้ี
เปนธุรกิจที่ตองใหความรูในเชิงเกษตร หากใชคนที่มาจากอุตสาหกรรมทองเทีย่ว โรงแรม หรอือะไรก็
ตามจะไมสมจริง และสิ่งที่เปนจุดสําคัญมากของอุตสาหกรรมทองเที่ยวก็คือความจริงใจในการให
บริการ เพราะหากคุณไมรูจริง คุณไมไดเชื่อในสิ่งที่คุณทํา ทุกอยางที่คุณใหเปนบริการไป คุณอาจจะ
คิดวาลูกคาไมรู แตเช่ือเถอะครับวาลูกคาเขารูวาคุณเอาใจใส และคุณทําจากจิตสํานึกของคุณ หรือ
คุณทําเพราะเขาจายเงินเดือนเดือนละ 7,000 - 8,000 บาทใหคุณทําอยางน้ี เพราะฉะนั้นจิตสํานึก
ของคนใหบริการเพ่ือใหเกิดความสมจริงจึงเปนเรื่องที่มองขามไมได 

เพราะฉะน้ันในการทองเที่ยวของฟารมโชคชัยน้ัน หากถามทุกทานวาเราขายอะไร ทานก็คงจะ
บอกวาเราขายการทองเที่ยวเชิงการเกษตร ความจริงแลวพนักงานของเราไมเคยคิดเลยวาเราขาย
การทองเที่ยวเชิงการเกษตร เรามีจุดขายอยู 5 ประการดวยกัน และผมเชื่อวาจุดขายเหลาน้ีนาจะนํา
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ไป Apply ในธุรกิจของหลายๆ ทานไดหากมองจากประสบการณของฟารมโชคชัย จุดขาย 5 
ประการน้ันคือ 

1. เราเปนธุรกิจที่ขายรายละเอียด เพราะฉะนั้นเวลาคนเขามาในฟารมโชคชยั ส่ิงทีเ่ขามองเห็น
คือทุกอยางมีรายละเอียด เมื่อธุรกิจมีรายละเอียด คนที่เขาไปเที่ยวก็ไดความรูสึกวาเราเอาใจใสกับ
ธุรกิจของเรา สถานที่บางแหงถึงแมจะมีมูลคาในเชิงการลงทุนกี่รอยกี่พันลานก็ตาม แตเมื่อเราผิด
หวังกับรายละเอียดที่เขามีแลว ทุกอยางน้ันกลายเปน 0 หรือติดลบไปทันที เพราะฉะน้ันหากธุรกิจ
ของคุณบอกวาจะขายรายละเอียด คราวน้ีคุณจะมีตัวตั้งที่ดี 

2. เราขายระบบจัดการ ทุกอยางเปนไปตามระบบจัดการ ฟารมโชคชัยมีนักทองเที่ยวเขาไป
เที่ยวปละเกือบ 300,000 คน ในการที่นักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวน้ันไมใชวาเราเปดฟารมแลวหยุดทุก
ธุรกิจที่น่ันอีก 4 - 5 บริษัทไปเลย เพราะธุรกิจทองเที่ยวของเราคือการใหคนเขาไปดูวาเราทําอะไร 
เพราะฉะน้ันธุรกิจก็ยังตองดําเนินไป แตนักทองเที่ยวเขาไปวันละเกือบ 2,000 คนเพื่อไปดูวาเราทํา
อะไร เพราะฉะน้ันระบบจัดการที่ตอง Synchronize และสอดคลองกันเปนเรื่องสําคัญ แตในขณะเดียว
กันหากสรางระบบจัดการไดก็จะเปนวัฒนธรรมองคกรที่จะทําใหธุรกิจของคุณเกิดส่ิงที่เรียกวาเปน
วินัยและกลายเปนปจจัยสําคัญ  

3. ธุรกิจของเราเปนธุรกิจขายบรรยากาศ ไมใชเปนเรื่องของการลงทนุอยางมหาศาล คณุจะ
ลงทุนเทาไหรก็ตาม แตหากบรรยากาศไมเอ้ือ นักทองเที่ยวจะไมมีความรูสึกประทับใจ ความจริง
บรรยากาศเกิดจากอะไร ก็เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเราน่ันเอง ขอใหทําได คุณไมตองใชทุน
มาก แตนักทองเที่ยวก็จะประทับใจ เพราะความจริงคือเปนการทําอยางไรก็ตามใหคนที่ไปทองเที่ยว
เกิดความรูสึกสบาย ผอนคลาย มีความรูสึกวาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดรับการตอบสนอง ไดอะไร
ใหมๆ ไดทั้งเรียนรู ทั้งเพลดิเพลนิ ทั้งความสุข เพราะฉะนั้นไมใชเปนเรื่องของมูลคาการลงทนุ แตเปน
วิธีการที่คุณจะตองเขาใจวาบรรยากาศที่ดีจะเอ้ือประโยชนใหธุรกิจของคุณเปนตอคนอื่น เพราะฉะน้ัน
ที่ฟารมโชคชัยเนนมากในเรื่องของบรรยากาศ ตั้งแตจะจัดการใหลูกคาอยูที่ไหน กี่นาที การขนสงลกู
คา ส่ิงที่ลูกคาไดเห็น กลิ่น เสียงที่ไดยิน สิ่งที่สัมผัส ตองส่ือใหเห็นถึงความสะอาด ความมีระบบโดย
ส้ินเชิง 

4. เราขายบริการเหนือความคาดหมาย อะไรก็ตามที่เราไดเทาที่เราคิดวาเราจายไปแลวเรา
นาจะไดแคน้ัน นั่นเปนเรื่องที่คุณจะลืมเปนอยางแรก แตเวลาเรานําเรื่องไปคุยกัน ไปเลาใหกันฟงน้ัน 
สวนใหญเราจะนําประสบการณที่แยที่สุดในชีวิตกับดีที่สุดในชีวิตไปเลา เหตุผลก็เพราะเปนเรื่องที่เรา
จดจํา โฆษณาบางอยางเขาตั้งใจจะทําใหหวยแตกจริงๆ เหตุผลก็เพราะตองการสรางการจดจําวา
ทําไมโฆษณาน้ีหวยอยางน้ี เราจึงนําไปเลา แตแนนอนวาหากคุณทําธุรกิจ คุณคงไมอยากใหใครนําไป
พูดในมุมน้ัน เพราะฉะนั้นคุณก็ตองทําใหเกินความคาดหมาย ซ่ึงทุกอยางที่เกินความคาดหมายน้ันจะ
เปนส่ิงที่ทําใหคนไปปากตอปาก และหากคนไปสรางปรากฏการณปากตอปากได คุณจะทุนงบฯ 
โฆษณาไปมาก เพราะเขาจะไปชวยคุณประชาสัมพันธ มีใครบางไมตองการนําเรื่องดีๆ ไปเลาใหคนที่
เรารักฟง มีใครบางที่อยากหยิบยื่นส่ิงที่ไมดีใหกับคนที่เรารัก สวนใหญดวยความหวังดีคนเราก็
ตองการใหคนไดอะไรดีๆ กลับมา น่ีคือกลยุทธงายๆ คือสรางใหเกินความคาดหมาย อยากใหลูกคา
ไปปากตอปาก ไปเลาใหคนที่เขารักฟงวามาเที่ยวฟารมโชคชัยแลวส่ิงที่เขาไดคือประสบการณที่หาที่
อ่ืนไมได และคุมคาเพราะมีน่ันมีนี่ แตละคนก็จะขยายผลออกไปแตกตางกันไป หากคนที่รับส่ือจาก 2 
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คนวานั่นก็ดีน่ีก็ดี คนๆ น้ันก็ตองมีความรูสึกวาตองไปลองสัมผัสดู เพราะฉะน้ันเมื่อสรางธุรกจิใหเกนิ
ความคาดหมาย ก็จะเกิด effect ของการปากตอปาก และน่ีคือความยั่งยืนจริงๆ เพราะหากคนเรา 
commit ตนเองวาจะจําอะไรแลวน้ัน ไมงายที่ความจําน้ันจะเลือนรางออกไป โดยเฉพาะประสบการณที่
ดี แตหากสินคาของคุณไมมีมูลคาจริงๆ คุณตองใชงบประมาณเหมือนธุรกิจใหญๆ ที่เขาโฆษณาใน
โทรทัศน ออก promotion อยูเรื่อย แลวเราก็จะใชแลวก็ลืม แลวก็รอ promotion ใหม เราจะไมเกิดการ
จดจํา น่ันคือวิธีของธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งไมใชเปนหลักการที่ฟารมโชคชัยใช  

5. เราขายประสบการณใหมของการทองเที่ยว หมายความวาพนักงาน 1,220 คนที่อยูใน
เครือบริษัทของเราตองเขาใจวาธุรกจิที่ฟารมโชคชัยทําทุกเรื่อง ไมใชเฉพาะธุรกิจบรกิาร เราเปนหน่ึง
เทาน้ัน เพราะเรามีความแตกตาง เมื่อมีความแตกตาง เราจะนําความรู ทักษะ และความเขาใจของเรา
ตอธุรกิจเปนตัวตั้งไมได เราตองเขาใจดวยวาหากจะสรางธุรกิจใหเกิดความยั่งยืนและเกิดการขยาย
ผล เราตองใหความรูกับตลาดได ตองอธิบายเปน ตองเลาเรื่องใหเปนวา Concept ของธุรกิจของเรา
คืออะไร อยางเชน Boutique Camp หรือเต็นทที่พักของเรา มีคนตองการจะทําอยางน้ีกันมาก และไม
นานเราก็คงเห็นอีกหลายแหง แตไมงายอยางที่ทานเห็น เพราะมันไมไดอยูที่เตน็ท แตอยูทีร่ะบบในการ
จัดการที่คุณจะตองหมุนเวียนลูกคาดวย ตัวอยาง เชน ถึงแมในเต็นทจะตดิแอรคอนดชินัอยูทีก่ลางปา 
มีพรมปู กลางวันก็อยูไมได เพราะรอน เพราะฉะน้ันหากคุณไมคิดถึงระบบน้ีกอน คุณกค็ดิวาทาํงายๆ 
ปลูกเต็นทขึ้นมา 1 เต็นท ใครตองการจะมาเชาอยูก็มาอยู เชื่อเถอะครับวาลูกคา complain หมด 
เพราะเตน็ทไมเหมือนโรงแรมที่เปนหองส่ีเหลี่ยม เปดแอรเย็นก็อยูได ขางนอกจะฝนตก จะเปนอยางไร
ก็อยูได เพราะ ฉะนั้นฟารมโชคชัยไมไดขายเต็นท เราขายระบบจัดการที่จะตองมีความชัดเจนวาลูกคา
เขามาแลวจะตองอยูตรงไหน หากสมมติวารอน จะตองทําอะไรในชวงที่รอน ถาฝนตกทําอยางไรให
เขามีความรูสึกวาน่ันเปน part หนึ่งของการแสดงในปาของเรา นี่เปนหัวใจที่นักทองเทีย่วจะตองเขาใจ
ถึงประสบการณใหมของการทองเที่ยว 

 

ในปาของฟารมโชคชัยเปนที่ตั้งของฟารมโชคชัยแคมป ตนไมใน 200 ไรของเรามี Wi-Fi 
Internet ทุกตน คุณสามารถนํา laptop เขาไป แลวจะไปน่ังทํางานใตตนไมตนไหนก็ได เหตุผลก็เพราะ
เปนการตอบโจทยโลกสมัยใหม วันน้ีนักธุรกิจและคนสมัยใหมที่มีความรูสึกวามีเงิน ตองการไปโรง
แรม 5 ดาว 6 ดาวมีมากมาย ไปที่ไหนก็เหมือนกันหมด แตไมเสมอไปที่เขาจะกลับเขาปาแลวมีความรู
สึกวาไมไกลเกินไปจากเมืองหลวง มีบริการที่เกินความคาดหมาย มี design และส่ิงสําคัญที่สุดก็คือมี
ความปลอดภัยใหกับทีมของเขา เพราะฉะน้ันลูกคาที่มาใชบริการ มาสัมมนาที่ฟารมโชคชัยสวนใหญ
เปน Executive หมด ทานจะเห็นวาไมใชมูลคาของการลงทุนแลว แตเปนเรื่องของวิธีการประดษิฐโครง
การน้ีขึ้นมาใหตอบโจทย สังคมในปจจุบันวาคนสมัยใหมตองการความสะดวกสบาย ตองการการเดนิ
ทางที่ไมไกลจนเกินไป ตองการความปลอดภัย แตก็ยังอยากกลับสูธรรมชาติ เพราะฉะน้ันส่ิงพวกน้ี
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ตองคิด ขณะน้ี Wi-Fi Internet กลายเปนปจจัยที ่5 ที่ 6 ของคนสมัยใหมไปแลว หากวันน้ีเราไมม ีWi-
Fi Internet นักธุรกิจก็คงไมตองการไปใชบริการที่หองสัมมนากลางปาของเรา แตวันน้ีทีเ่ราตอบโจทย
องคกรลูกคา เหตุผลก็เพราะหากใหผูบริหารระดับสูง คาตัวเทาไหรก็ตาม ตองไปปาที่ทุรกันดารจน
เกินไป ขางๆ มีผูกอการราย หรือมีภัยอันตราย คงไมมีใครไปแนนอน แตหากบอกวามาปาฟารมโชค
ชัยแลว กลายเปนส่ิงที่เขามีความรูสึกวาเปนการตอบโจทยความตองการของเขาในโลกและยุคสมัยที่
สังคมมีความวุนวาย ซับซอน มีแตการแขงขัน แตการที่เราไดกลับสูธรรมชาติกลายเปนส่ิงที่ทําใหมี
ความรูสึกวาไดปลอยวาง เพราะฉะน้ันส่ิงที่ฟารมโชคชัยทําน้ันเปนเรื่องใหมที่มองดูเปนเรื่องงาย แต
การตลาดไมใชเรื่องงาย เพราะยังมีคนอีกมากที่ไมเขาใจ concept เขาไปถึงฟารมโชคชยัแคมปแลวบอก
วาทําไมมาที่น่ีไมเห็นมีโทรทัศนใหดู เหตุผลก็เพราะหากคุณตองการจะกลับเขาสูธรรมชาติ คุณทิ้ง
ละครของคุณไวสักคืนไดไหม แลวก็นําบรรยากาศที่คุณหาที่อ่ืนไมไดอยางนี้สักคืนหน่ึงใหเรามีโอกาส
ไดน่ังพูดคุยกัน หากพาลูกไป น่ีเปนโอกาสที่ดีที่ทําใหคุณไดสอนใหลูกรูจักธรรมชาต ิไดยินเสียงของ
คําวาธรรมชาติ ไดกลิ่นของส่ิงที่เปนธรรมชาติ น่ีคือสิ่งที่เมื่อเราชี้นําใหลูกคาไดเขาใจทันที เขาจะเกิด
ความรูสึกพึงพอใจ ใช เปนอยางน้ันจริงๆ แตการทําอะไรอยางน้ีอยาลืมการทีเ่ราตองใหการศกึษากบั
ตลาด เพราะมิฉะน้ันหากคนไมเขาใจ เขาก็ยังตองการอะไรเดมิๆ เชน ทําไมมาปาไมมีการใหไตเขา ไมมี
การยิงเพนทบอล ซ่ึงอยางน้ีหาที่ไหนก็ได แตสิ่งที่ฟารมโชคชัยแคมปนําเสนอเปนทุกอยางที่ตรงกัน
ขาม เราตองการนําเสนอส่ิงที่เปนความสงบมากกวา เพราะฉะน้ันนี่เปนปจจัยที่ฟารมโชคชัยจะตอง
ขยายผล แตเราก็ดีใจที่วันนี้ลูกคาเขาใจ concept และตอบสนองโจทยเรื่องน้ีมากขึ้น 

  

วิธีการพัฒนาเรื่องของระบบการพัฒนาคน คนเปนปจจัยสําคัญ ฟารมโชคชัยใหนํ้าหนักมาก 
เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนของเรา เราถือวาคนของเราเปนหัวใจสําคัญ เราคัด
สรรคนที่มีความตั้งใจจริงที่ตองการจะทํางาน มีอุดมการณรวมกับเรา เขาใจลกัษณะของธุรกจิ ไมใช
สักแตทํางาน เพราะฉะน้ันส่ิงที่ตองสรางใหกับเขาดวยก็คือความภาคภูมิใจที่เขาเปนสวนหน่ึงขององค
กรที่กําลังจะเปนแบบอยางของธุรกิจของคนไทยแท เพราะหากฟารมโชคชัยไมใชธุรกจิไทยแท ผมกไ็ม
รูวาธุรกิจอะไรจะเปนไทยแทกวานี้ เราทําตั้งแตดิน  จนมาถึงหญา  จนมาถึงตนขาวโพด  จนมาถึงตน
ไม   จนมาถึงปศุสัตว จนมาถึงอุตสาหกรรม และในทายที่สุดโลกสมัยใหมเขาเรยีกวา Knowledge Base 
Economy หรือการขายความรู ขายประสบการณเราก็ทํา และจนวันนี้เราเติบโตจนไปถึงบริษัทใหคํา
ปรึกษา ซึ่งคือขาย knowledge จริงๆ หมายความวาฟารมโชคชัยน้ันจากดินสูภูมิปญญาจริงๆ น่ีคือ
อุดมการณที่พนักงานของเรากวา 1,200 ชีวิต share รวมกันวากําลังทําส่ิงที่เปนแบบอยางของ
สังคมไทยจริงๆ เพราะฉะน้ันพนักงานของเราทุกคนกลายเปนคนที่ทําบนอุดมการณ และมีความ
ภาคภูมิใจกับงานที่ทํา ถึงแมหากมองทางดานผลตอบแทนทางดานวัตถุหรือเงินคาจางอาจจะไมสูง
เหมือนอุตสาหกรรม IT หรือภาคการเงนิ ฯลฯ แตคนของฟารมโชคชัยมีความรูสึกภูมใิจทีก่าํลงัสราง
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ประวัติศาสตรของธุรกิจคนไทยแทจริงๆ เพราะฉะนั้นวันนี้หากทานเห็นคาวบอยเดินไปเดินมาไมตอง
ตกใจ เพราะเปนสวนหน่ึงของ uniform ของเราที่เปนเส้ือคาวบอยสีแดง และมีหมวกคาวบอย แตส่ิง
สําคัญที่ตองการใหมองก็คือใน uniform นั้นติดธงชาติไทย น่ันคือส่ิงที่แสดงใหเห็นถึง identity ของการ
เปนธุรกิจคนไทยจริงๆ และเรามีความภูมิใจกับเรื่องนี้มาก เพราะฉะน้ันการสรางคนใหมีความรูสึก
ภูมิใจกับงานของเขาจึงสําคัญ 

การส่ือสารในองคกรก็สําคัญมากวาเขาตองรูดวยวาเขาทําเพื่ออะไร เขาไมใชเปนเพยีงพนกังาน
นําชมในธุรกิจฟารม หรือใหบริการในทีพ่ัก ฯลฯ เทานั้น เขาเปนทูตของ Brand ฟารมโชคชัย น่ีคือสิง่ที่
เขาหวังวาเขามีความภูมิใจกับการไดทําหนาที่น้ี และผมก็รูสึกเปนเกียรติที่ไดเปนผูนําของเขาดวย 
เพราะ ฉะน้ัน เราจะไมมองเลยวาเราเปนผูนําแลวเราก็อยูบนที่สูง จากประสบการณของผม การสราง
ทีมน้ันผูนําตอง Lead by example จริงๆ ไมใชมานั่งช้ีนิ้ว บอกวาทํานั่นทําน่ี แลวในทายที่สุดพนักงาน
เปนพนักงาน ผูนําก็เปนผูนํา อยูบนหอคอยอยางเดียว ไมใช เราเปน teamwork แตเพียงทํากันคนละ
หนาที่ แลวมันจะสรางความผูกพัน และสรางอุดมการณของธุรกิจของคุณ และน่ีเปนหัวใจสาํคญัของ
การสรางคนของเราจริงๆ เชน คนของเราวนัหน่ึงอาจจะเคยขี่มา ตอนววั หรอืรดีนม วนัน้ีเขามคีวาม
ภูมิใจดวยวาเขาเปนนักแสดง วันนี้เขาไมใชรีดนมเฉยๆ เขาตองแตงตัว ทาหนา ประแปงมารีดนม 
เพราะใครจะไปรูวาวันน้ีอาจจะมีนายกฯ เขามาดูเขารีดนม 

  

น่ีคือการสรางความภาคภูมิใจจากธุรกิจหนึ่งไปธุรกิจหน่ึง เปน WIN WIN ส่ิงที่เราสราง คือ 
ระบบในการเกื้อกูล นักทองเที่ยวเขามาสรางความภาคภูมิใจใหกับคนของเรา คนของเราก็มีความ
ภาคภูมิใจที่ตองการจะรีดนมใหเขาดู เพราะฉะน้ันเปนการเชื่อมวงจร แตในบริษัทของทาน ส่ิงที่เปน
ปจจัยในการเกื้อกูล เชน สวัสดิการ ฯลฯ ก็เปนหัวใจสําคัญที่พนักงานตองมองดูแลววามีความพอ
ประมาณ บริษัทของเราเนนในเรื่องของการเปนแบบอยางของความพอเพียง พอประมาณ 15 ปที่
ผานมาธุรกิจของเรามีการเติบโตกวา 300% จากเคยมี billing ประมาณปละ 100 - 200 ลานบาท 
วันนี้เรา billing ประมาณปละเกือบ 2 พันลานบาท เราไมมีการกูเงิน ใชเงินสดอยางเดียว จากเคยติด
หน้ีตองขายนมสดตราฟารมโชคชัยออกไปเพื่อชําระหน้ีตั้งแตป 2537 เพราะขณะน้ันเปนเรื่องของ
วิกฤตทางธุรกิจของเราดวยที่จะตองตัดภาระบางอยางออกไปเพื่อนําเงินกอนน้ันมาชําระหน้ีสิน แต
เราก็ไมไดสบาย เราเคยอยูในชวงเวลาที่จะซื้อเครื่องคิดเลขเครื่องหน่ึง 1,000 - 2,000 บาทยงัตอง
เรียก Board ประชุมวาจะซ้ือหรือไมซ้ือ แตความที่เราไดเห็นสัจธรรมและคุณคาของเงิน ความสมัพนัธ 
ความสําคัญของบุคลากร จึงทําใหฟารมโชคชัยเตบิโตขึ้นมาได และกลายเปนองคกรทีม่คีวามแตกตาง 
เพียงแตเราจะเลอืกมอง แตคนสวนใหญมักเลอืกมองในเชิงวัตถุ ชอบเปรียบเทยีบส่ิงทีเ่ราไมมกีบัสิง่ที่
คนอื่นมี แลวนําส่ิงที่คนอื่นมีมาเปนตัวตั้งของเรา ทั้งๆ ที่ศักยภาพของเราอาจจะไปไมถึง แตฟารมโชค
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ชัยไมเคยคิดอยางน้ัน เราคิดเพียงวาเราก็พอใจกับการเปนเกษตรกร แตเราจะไมหยุดในเรื่องของ
ความคิดสรางสรรค (Creativity) 

 

ที่ฟารมโชคชัยน้ันเรามี Idea ใหมๆ เกิดขึ้นมาทุกวัน เพียงแตจะทําหรือไมทําน้ันเราตองมีความ
เปน professional ในการวิเคราะห ฉะน้ันที่ฟารมโชคชัยมี slogan คือ “คิดแบบเด็กทําแบบผูใหญ แตจะ
ไมคิดแบบผูใหญแลวทําแบบเด็ก” สวนใหญคนเราจะคิดแบบผูใหญแลวทําแบบเด็ก คือผูใหญเห็นใคร
ทําอะไรก็อยากทําตาม เพราะคนน้ันเขารวย ทําแลวก็รวยแน แตลงมือทําแบบเด็ก คือไมมีการวาง
แผนมาดี ในทายที่ สุดก็ไปไมรอด เปน NPL แตฟารมโชคชัยมองมุมกลับ ก็คือทุกอยางของเรา 
Creativity หมด ไมมีเงินก็ไมเปนไร แตถามี Creativity น้ันเปนทุนตอได และในทายทีส่ดุการลงมอืทาํเปน
ระบบ มีความเปนมืออาชีพจริงๆ มีการคาดคะเนความเสี่ยง ทาํงานจากกําไรยอนกลบัมาถงึตนทนุให
ได เรื่องนี้สําคัญ เราจะไมคอยคิดวาทําอะไรก็เปนกําไร แตจะคิดมุมกลับมาวาการที่จะตองการกําไร
แบบน้ีน้ันจะตองมีการวาง cost วางตนทุนอยางไร มีการบริหารความเส่ียงอยางไร วางบุคลากร
อยางไร สรางคนอยางไร และเราสรางคนของเราตั้งแตเจาหนาที ่จนวันนี้ขึ้นมาเปนระดับ GM ขึ้นมา
เปนรอง GM ไมมีการที่ตองไปไลกวานซื้อคนมาจากไหน เพราะฉะน้ันถาตั้งใจจริงจะทําอะไรก็ทําได 

การพัฒนาธุรกิจบริการหรอือุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยในมมุมองของผม สําหรบั
ภาคเอกชนมีอยู 5 ประการคือ 

1. จิตสํานึกของผูใหบริการ เรื่องน้ีสําคัญมาก ไมทราบวาแตละทานในที่น้ีเปนเจาของธุรกิจ
แลวเคยไปใชบรกิารธุรกิจบริการกี่ประเภท กี่สถานภาพ แตผมเคยไปตัง้แตโรงแรม 6 ดาว 7 ดาว จน
ไปถึงรากหญาก็มี ส่ิงหนึ่งที่เปนหัวใจสําคัญหากคนไทยเราจะพัฒนาเรื่องน้ีตอไปไดก็คือความ
สม่ําเสมอ ไมวาคุณจะเปน 1 ดาว 6 ดาว หรือ 7 ดาว ตองทําบนจิตสํานึก หลายๆ แหงยังเลือก
ปฏิบัติ เชน หากคุณไมใชเปนคนตางชาติ tip นอย เราปฏิบัติอยางหน่ึง ซ่ึงความจริงแลวเราทุกคนใน
ฐานะเปนคนไทยไมไดถูกสอนมาอยางนี้แน แตทําไมอุตสาหกรรมบริการของเรายังมีความไมเสมอ
ภาคเรื่องน้ี ซึ่งหากเราทําใหเสมอภาคได ไมเลือกปฏิบัติ คนไทยก็จะเที่ยวไทยมากขึ้น เรื่องน้ีเปนหัวใจ
สําคัญ หากคุณเขาไปเที่ยวในฟารมโชคชัย คุณจะเห็นความสม่ําเสมอของการปฏิบัติของเรา ไมมีการ
เลือก เพราะน่ีเปน Key of Success สําคญั แตผมไมตองการใหเรามองเพียงวามีการแบงชนช้ัน ผมพดู
เรื่องน้ีจากประสบ การณจริง เราอยูในสถานภาพที่บางคนรูจักเรา บางคนไมรูจัก เวลาเราไปที่ไหนก็
ตามที่มีคนรูจัก เราถูก treat เกินคนอื่นอีกดวยซํ้าไป แตถาเขาไมรูจักเรา บางครั้งเขา treat เราต่าํกวา
มาตรฐานก็มี หากอุตสาหกรรมใหญของเราเลือกปฏิบัติ ประเด็นก็คือเราจะเปนองคกรที่ไมมีมาตร
ฐานจริงๆ 

2. ตองไมสรางวัฒนธรรมที่ฆากันเอง ทุกอยางเปนเรื่องของการตัดราคา คนนี้บอก 10 
เราตองบอก 9 คนนี้บอก 9 เราตองบอก 8 ในทายที่สุดก็อยูไมได ตวัอยางหน่ึงทีชั่ดเจนและจบัตองได 
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จริงๆ ก็คือพวกอุตสาหกรรมทองถิ่นของญี่ปุน ขาวของแตละตําบลมี brand ที่แตกตางกัน และยังมี
คนแสวงหาที่จะไปรับประทาน เพราะฉะน้ันญี่ปุนจะมีระบบในการสรางเรื่องน้ีโดยมองจากคุณภาพ
ออกมา ไมใชทําอะไรก็ตัดราคา ฆากันเองกอนเพื่อใหเราอยูรอด 

3. ไมเลือกปฏิบัต ิสําคัญมากที่จะตองเขาใจวาเราคือผูใหบริการ ตองทาํและตองออกมาจากใจ 
น่ีคือคุณสมบัติประการหนึ่งเวลาเราเลือกเจาหนาที่บริการในบริษัทของเรา เพราะฉะน้ันถาใครเคยไป
เที่ยวฟารมโชคชัยนาจะเคยเหน็วาไมวาเจาหนาที่เขาจะอยูในแคมป จะอยูกลางแดดกต็าม เขายิม้ตลอด 
เพราะมีความสุขกับการทํางาน ไมใชทําเพราะบริษัทจางมาทํา  

4. การพัฒนาระบบจัดการ มาตรฐานจะตองเปนสากล เพราะหากทกุอยางไมมรีะบบจดัการ
ที่ดี คุณจะสรางอะไรหรูแคไหนก็ตามจะไมยั่งยืน ทุกอยางมาจาก Software ของธุรกิจ ไมใช Hardware 
เพราะฉะน้ันตองพัฒนาทุกอยางใหเปนระบบใหได 

5. ขอสุดทายซึ่งเปนขอสําคัญ และเปนการพูดจากประสบการณจริงๆ ก็คือตองมีวินัยและมี
ความรับผิดชอบ ไมเอาเปรียบผูบริโภค ราคาบัตรหรืออะไรก็ดีของฟารมโชคชัยไมมีการแยก
ระหวางตางชาติกับคนไทย เราขายราคาเดียวทั้งหมด เพียงแตตอไปอาจจะมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
สําหรับกลุมตางชาติ เน่ืองจากเราเปนธุรกิจที่ขายความรู มีความจําเปนตองสื่อสารโดยใชภาษาที่ถูก
ตอง ตอไปถาตองจางไกด  หรือ PR เฉพาะที่มีความรูเช่ียวชาญทางดานภาษาอังกฤษ อาจจะมีคาใช
จายที่สูงขึ้น เพราะแนนอนในคาตัว ในทักษะวิชาชีพของเขาที่มีความสามารถมากกวาคนอ่ืน ก็เปนตน
ทุนที่ตองสูงขึ้น ผมเช่ือวาหากตางชาติเขามาแลวไดไกดที่พูดจารูเรื่อง ตอบโตอะไรกับเขาได เขาก็ไม 
mind ที่จะจายมากกวา แตถาเขาไดเทากับคนไทยและตองจายมากกวา เขาก็ตองถามวาทําไมเขาตอง
จายมากกวา 

 ที่กลาวมานี้เปน 5 ขอที่ผมคิดได ซึ่งหลายๆ ทานอาจจะมีมากกวาผมก็ได หากเอกชนพัฒนา 
5 ขอน้ีได ผมคิดวาอุตสาหกรรมบรกิารหรืออุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยนาจะไปถึงจดุทีม่ี
ความเฟองฟู มั่นคง และมี Differentiate ที่ชัดเจนได โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
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 ในสวนของภาครัฐ ในฐานะที่ผมทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และทําหลายๆ อยางกับทางภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวบาง ทาง ททท. 
ก็มีสวนรวมกับหลายๆ โครงการมาก ผมตองการมองเห็นวานโยบายของทางภาครัฐตอง 

1. พัฒนาระบบมากขึ้น ฐานขอมูล ทําอยางไรก็ตามใหนํางบประมาณบางสวนมาพัฒนา
ทักษะ ผมจะไม Concern กับ SME ที่ถือวามีความมั่นคงแลว แตยังมองวานาจะพลิกใหภูมิปญญาทอง
ถ่ินของเรามีมูลคาเพ่ิมได หากใสเรื่องของระบบและทักษะเขาไปใหเขา แตเรื่องน้ียังเปนส่ิงที่เอกชน
ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 

2. ทําอยางไรจึงจะมีโครงการแบบอยางที่ ใหทุกคนเขามาดู แลวสรางแรงบันดาลใจให
ตองการกลับออกไปเปนได ตางประเทศเขาก็ไมไดพัฒนามาจากเพราะมีคนมีความรูอยางเดียว แต
เพราะมีกลุมคนที่สรางอะไรมาแลวเกดิแรงบันดาลใจใหคนอื่นๆ อยากทําบาง อยากเปนเหมอืน กต็อง
ไปขวนขวาย 

3. หากภาครัฐมีหลักสูตรที่ดี ชวยสอดแทรกเขาไปดวย อุตสาหกรรมฯ ก็จะเกิดความยั่งยืน  

4. ขอสุดทายที่ตองการจะฝากทางภาครัฐก็อยางเชนเรื่องของนโยบายการจัดการทีอ่าจจะมา
จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และนโยบายการตลาด ซ่ึงนาจะ synchronize กันไดมากกวาน้ี 
เพราะบางครั้งงบประมาณที่ออกไปในเชิงการตลาดตอบโจทยภาคปฏบัิตหิรอืยงั ภาพดดู ีแตเมือ่มาใช
บริการแลวเปนอยางน้ันจริงไหม เมื่อมาถึงประเทศไทยแลวการไปหา product ระหวางทาง ตั้งแต 
information ตอนลงมาที่สนามบินเลย สอดคลองกับการปูทางในเชิงเรื่องของการประชาสัมพันธแค
ไหน นี่ยังเปนเรื่องสําคัญที่ควรทําใหเปนเหมือนนโยบายเดยีวได เหมือนบรษิัทตองมีการตลาด มกีาร
ขาย และมีฝายผลิต นโยบายของ 3 ฝายน้ีตอง synchronize กัน หากไม synchronize กันก็จะตลก 
เพราะนําเสนอภาพแบบหน่ึง แตมาพบ product แบบหน่ึง การไปใชบริการของแท็กซ่ีก็อีกแบบหน่ึง ทกุ
อยางเปนคนละแบบ เขาจะไมตําหนิ ททท. แตเขาจะตําหนิประเทศไทยวาทําไมจัดวางอะไรไมเปนระบบ 

ผมเชื่อวา “ธุรกิจทองเที่ยวไทย...อนาคตสดใสอยูใกลแคเอ้ือม” เกิดขึ้นได และไมใชเปน
เรื่องยาก หากนําขอคิดบางอยางที่วันน้ีผม share ใหฟงเปนประสบการณกลับไปลองทบทวนด ู
ขอบคุณครับ 

 

«««««««««««« 
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แนวโนมตลาดการเดินทางระยะใกล แนวโนมตลาดการเดินทางระยะใกล ((SShhoorrtt--hhaauull) )   
และระยะไกล และระยะไกล ((LLoonngg--hhaauull))  

     ณัฏฐิรา  อําพลพรรณ 1 

ภาพรวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
  ตลาดนักทองเที่ยวเดินทางออกของภูมิภาคในเอเชียแปซิฟกมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้น โดยคาด

วาในชวงระหวางป 2005-2010 นักทองเที่ยวจากจีนจะขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 115, อนิเดยี  เพิม่
ขึ้นรอยละ 131 และ เวียดนาม เพิ่มขึ้นรอยละ 267 

 ทั้งนี้ ตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่เดินทางทองเที่ยวระยะใกล (Short Haul) 
มีสัดสวนรอยละ 63   ในขณะที ่นักทองเที่ยวเดินทางระยะไกล (Long Haul) มสีดัสวนรอยละ 37 จาก
การพิจารณาสัดสวนจํานวนที่น่ังโดยสารบนเครื่องบินในป 2005   ซ่ึงพบวา ในชวงระหวางป 
2000-2005 ตลาดนักทองเที่ยวระยะใกล มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 22   และตลาดนักทอง
เที่ยวระยะไกล ขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 12 

 

                                         

1
 พนักงานวางแผน 5 กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ตลาดนักทองเที่ยวระยะใกล (Short Haul) 
ในป 2000-2005  ตลาดนักทองเที่ยวระยะใกลที่มีขนาดใหญ 3 อันดับแรก คือ 

ญี่ปุน นิยมเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศและประเทศเกาหลีโดยไดรับอิทธิพลจากดนตรี
และภาพยนตรเกาหลีที่กําลังเปนที่นิยม 

จีน นิยมเดินทางในฮองกงและมาเกา 

ไทย นิยมเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ และทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวระยะใกล   

   

Ø ปจจัยที่สงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเดินทางระยะใกล 

1. ราคาถูก 

2. นักทองเที่ยวมีความคุนเคยกับสถานที่ทองเที่ยว 

3. ใชระยะเวลาในการเดินทางสั้น  ทําใหนักทองเที่ยวมีเวลาในแหลงทองเที่ยวไดมากขึ้น 

4. ใชเอกสารที่เกี่ยวของกับการเดินทางนอย 

5. ไมตองมีการวางแผนการเดินทางยาก 

6. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (Life Style) ของนักทองเที่ยวในปจจุบัน เชน นกัทองเทีย่วทีไ่มมเีวลา
มากนัก (Busy Lifestyle) นิยมเดินทางทองเที่ยวระยะสั้นในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ใหความ
สําคัญตอสุขภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น นอกจากน้ี ยังมีความตองการเดินทาง
ทองเที่ยวบอยครั้งมากขึ้น 

Ø การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวสําหรับการเดินทางทองเที่ยว
ระยะใกล 

1. นโยบายเปดเสรีทางการบินใน ASEAN การเดินทางโดยไมตองใช Visa (Visa Free Travel)  

2. การเปดตัวของเครื่องบินโดยสารรุนใหมสําหรับการเดินทางระยะใกล เชน เครื่องบินโบอ้ิง 
787 Dream lines 

3. การประสบความสําเร็จอยางงดงามของสายการบินตนทุนต่ํา 

4. เครือขาย ถนน รถไฟ ระหวางเอเชียและยุโรป (Iron Silk Road Rail Network) 

5. การสงเสริมทางการตลาดจาก BTMICE (Business, Travel, Meetings, Incentives, Conventions and 
Exhibition) กิจกรรมสงเสริมทางการตลาดของ NTO การจดัตัง้สาํนกังานในระดบัภมูภิาคของ
บริษัทขามชาติขนาดใหญ (MNCs-Multinational Corporations) 
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ตลาดนักทองเที่ยวระยะไกล (Long-Haul) 
ญี่ปุนเปนตลาดนักทองเที่ยวเดินทางระยะไกลใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยแหลงทองเที่ยว

ระยะไกลที่เปนที่นิยมและรูจักกันเปนอยางดี คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อิตาลี และ     
นิวซีแลนด สวนตลาดนักทองเที่ยวที่มีขนาดรองลงมา คือ เกาหลีใต จีน และอินเดีย 

โดยวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล ไดแก การเยี่ยมเพื่อนและญาต ิการเดนิทาง
เพื่อศึกษาตอ และการเดินทางเพื่อธุรกิจ/ประชุม/สัมมนา ตามลําดับ และมักจะเดนิทางทองเทีย่วตาม
รายการนําเที่ยวที่จัดซ้ือ 

Ø อุปสรรคของการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล 

1. ราคาแพง การเดินทางเพื่อพักผอนถูกจํากัดอยูในกลุมนักทองเที่ยวที่มีรายไดสูงและอาศัยใน
เขตเมือง 

2. การสงเสริมการขายไดผลต่ําในขณะที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง 

3. ความตองการในการเดนิทางถูกจํากัดดวยจํานวนวนัลาพกัผอนประจาํปทีจ่าํกดัและไมมีความ
ยืดหยุน 

4. ไดรับผลกระทบจากระบบ Logistics  เชน ความไมเพียงพอของ Supply ที่จะสนับสนุนการทอง
เที่ยวระยะไกลในชวงวันหยุด Golden Holiday ของจีน 

Ø แหลงทองเที่ยวระยะไกลยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวจากเอเชีย 

1. สหรัฐอเมริกา : เปนแหลงทองเที่ยวระยะไกลที่เปนที่นิยมอันดับแรกในตลาดญี่ปุน, เกาหลี, 
เวียดนาม และฟลิปปนส 

2. สหราชอาณาจักร : เปนที่นิยมของตลาดนักทองเที่ยวอนิเดยี โดยไดรบัปจจยัสนบัสนุนจาก
ความผูกพันดานประวัติศาสตร 

3. เยอรมนี    : เปนแหลงทองเที่ยวระยะไกลที่ตลาดนักทองเที่ยวไทยมีการเติบโตมากกวารอยละ 
50 ทั้งน้ี สวนหน่ึงไดรับปจจัยสนับสนุนจากการที่ในปจจุบันมีหญิงไทยนิยมแตงงานกับชาว
เยอรมัน 

4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส : ตลาดการเดินทางเพื่อธุรกิจจากประเทศอินเดียมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

5. ฝรั่งเศลและอิตาลี  : ไดรับปจจัยสนับสนุนจากความนิยมในการเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม
และรายการนําเที่ยวชมเมือง (Sightseeing) 

แนวโนมตลาดนักทองเที่ยวในอนาคต 

Ø แนวโนมตลาดทองเที่ยวระยะใกล 

นักทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีแนวโนมที่จะเดินทางออกตางประเทศมากขึ้น  โดย 
ประเทศที่คาดวาจะมีนักทองเที่ยวเดินทางออกตางประเทศสูงสุด ไดแก จีน เกาหลใีต อินเดยี สงิคโปร 
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และฮองกง ตามลําดับ  ซ่ึงตลาดการเดินทางทองเที่ยวในระยะสั้น  จะมีการเติบโตสูงกวาตลาดการ
เดนิทางทองเที่ยวระยะไกล  โดยนักทองเที่ยวจะนิยมเดินทางในชวงวันหยุดเพิ่มขึ้น  ทั้งน้ี  แหลงทอง
เที่ยวที่มีแนวโนมมีนักทองเที่ยวจากตลาดในระยะสั้นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  

1. มาเลเซีย  

2. ไทย  

3. สิงคโปร  

โดยตลาดนักทองเที่ยวระยะใกลที่มีการเดินทางออกนอกประเทศสูงสุด คือ  

1. มาเลเซีย  

2. สิงคโปร  

3. ไตหวัน  

4. ฟลิปปนส 

ซ่ึงคาดวาแนวโนมตลาดการเดินทางทองเที่ยวระยะส้ัน ในชวงอีก 5 ปขางหนา จะเพิ่มขึ้นจาก
ตลาดสิงคโปรและมาเลเซีย   โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของสายการบินตนทุนต่ํา 
ขณะที่ ตลาดไตหวัน จะเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศนอยลง   สาเหตุมาจากปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว   สวนตลาดฟลิปปนส จะไดรับผลกระทบจากรัฐบาลมีนโยบายจํากัดวันลาพัก
รอน 

Ø แนวโนมตลาดทองเที่ยวระยะไกล 

แนวโนมตลาดทองเที่ยวระยะไกลจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนกัน  โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อการ
ศึกษา   ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น   แหลงทองเที่ยวที่นิยมจะเปนแหลงทองเที่ยวใหม ๆ  
เชน กลุมยุโรปตะวันออก และ อเมริกาใต 

โดยตลาดนักทองเที่ยวระยะไกลที่จะขยายตัวในชวงอีก  5 ปขางหนา คือ  

1. ตลาดนักทองเที่ยวเกาหลีและญี่ปุน จะเดินทางทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในกลุม ประเทศใน           
กลุมยุโรปตะวันออก อเมริกาใต แอฟริกา และตะวันออกกลาง  เน่ืองจากเปนแหลงทองเที่ยว
ที่เริ่มรูจักมากขึ้นในตลาดดังกลาว 

2. ตลาดนักทองเที่ยวจีน  โดยจะมีการทองเที่ยวระยะไกลเพิ่มขึ้นในชวง Golden Holiday  

3. ตลาดนักทองเที่ยวอินเดีย  มีแนวโนมการเดินทางเขาไปยังภมูิภาคแอฟรกิามากขึ้น   เน่ือง
จากไดมีการลงทุนในภูมิภาคดังกลาวเพิ่มขึ้น  นอกจากน้ี ยังมีการเดินทางเขาไปประเทศ
ตางๆ เพิ่มขึ้น เพื่อถายทําภาพยนตร Bollywood ในประเทศเยอรมนี สวิสเซอรแลนด และออส
เตรีย 
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Ø แนวโนมผลกระทบตอธุรกิจที่พักแรมและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

ธุรกิจท่ีพักแรมทางการทองเที่ยว 

1. ที่พักแรมในระดับลาง ถึงในระดับกลาง จะไดรบัประโยชนจากการเตบิโตของตลาดการเดนิทาง
ทั้งจากตลาดการทองเที่ยวระยะส้ันและระยะยาว 

2. ที่พักแรมยังคงตองพ่ึงพาบริษัทนําเที่ยวขนาดใหญ  สําหรับตลาดนักทองเที่ยวระยะไกล 

3. ที่พักแรมระดับหาดาวในแหลงทองเที่ยวระยะไกล  จะไดรับความสนใจจากกลุมนักทองเที่ยว
อินเดียที่มีรายไดสูง 

4. ที่พักในระดับ 2-3 ดาวในแหลงทองเที่ยวระยะไกล จะไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวจีน
มากขึ้น 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 

     

 

1. จากการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวแบบคาสิโนในมาเกาและสิงคโปร  ทําใหมีการกระจายการ
ทองเที่ยวระยะส้ันมากขึ้น 

2. การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ จะมีความตองการมากขึ้นในกลุมนักทองเที่ยวภายในประเทศและ
นักทองเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกัน 

3. การจับจายซ้ือสินคา (Shopping) ยังคงเปนกิจกรรมที่สําคัญ สําหรับการทองเที่ยวระยะส้ัน 

4. ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยวชมเมือง (Sightseeing) ยังคงเปนกิจกรรมหลักสําหรับการ
เดินทางทองเที่ยวระยะไกล 
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