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บทความด้านการท่องเที่ยว

กระแสเกาหลี (Korean Wave)

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา

การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด : ผลิตซ้ำ หรือ นวัตกรรมใหม่

สถานการณ์และการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

ภาพรวมธุรกิจ Hospitality : ท่องเที่ยวไทย ไปได้ไกลกว่าที่คิด

การตลาดทางเลือก : เมื่อ Localization เป็นกระแสหลัก

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่าง

นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

eTAT Tourism Journal
จุลสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2250 5500 ต่อ 2620-2
โทรสาร: 0 2253 7468

email: etatjournal@tat.or.th
       etatjournal@hotmail.com
website: http://www.etatjournal.com

เราจะฝ่าข้ามไป…... และแล้ว .... ก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2551 ไหนๆ ก็อยู่ในสังกัดกระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา ก็จะลองเชื่อมโยง กีฬา กับ การท่องเที่ยวดู โดยเบื้องต้น ขอเปรียบเปรยให้ 

การท่องเที่ยวเป็นเกมส์เป็นกีฬา เกมส์นี้เล่นกัน 365 วัน ไม่ต่อเวลา ถ้าเป็นคนเล่น ก็นับว่าเหนื่อยสาหัส 

ทั้งๆ ที่ คิดว่าไม่ชนะ ขอแค่เสมอก็พอ ถ้าเป็นคนเชียร์ ก็แทบขาดใจ เพราะสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำ 

มาแต่ต้นเวลาแล้ว ถ้าเป็นคนดู ถ้าดูแบบไม่มีเดิมพัน ก็ถือว่าฆ่าเวลาเพลินๆ แต่ ถ้าไม่ได้ดูเฉยๆ 

แต่มีเดิมพันก็แล้วแต่ว่าจะเชียร์ข้างไหน เพราะมันเริ่มมีได้ มีเสียเกมส์นี้ เหมือนเอาประเทศเป็นเดิมพัน ซึ่ง 

ต้องคิดหนักๆ เพราะผลกระทบมันใหญ่หลวงระหว่างเกมส์ มีสถานการณ์หวาดเสียวหลายสถานการณ์ 

และสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อเกมส์มาก เช่น

- การปิดสนามบินในพื้นที่ภาคใต้ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่

- สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลก ประกาศล้มละลาย กระทบไปถึง ธุรกิจสายการบิน และโรงแรม

- ราคาน้ำมันสูงขึ้นถึง 147 ดอลลาร์ ต่อ บาร์เรล

- การประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ช่วงสุดท้าย การปิดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง การปิดครั้งนี้ส่งผล 

กระทบถึงสนามบินอื่นๆ ในประเทศด้วยต้องเข้าใจร่วมกันว่า เกมส์นี้เล่นกันอย่างมีกติกา มีกรรมการ 

มีผู้กำกับเส้น และมีคนเชียร์ ลองเป็นอย่างนี้ แทบไม่ต้องเดาผลของเกมส์ แพ้แล้ว ท่องเที่ยวไทยแพ้แล้ว 

เป็นการประกาศสงครามครั้งสุดท้าย ที่ท่องเที่ยวไทยแพ้แล้ว.

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 

บรรณาธิการ 

Yuvadee.nirattakun@tat.or.th

สารบัญ
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นโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาลสมชาย วงศสวัสดิ์นโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาลสมชาย วงศสวัสดิ์  

จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ภายใตการนําของจากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  ภายใตการนําของ
นายสมชาย วงศสวัสดิ ์เมื่อวันที่ นายสมชาย วงศสวัสดิ ์เมื่อวันที่ 77 ตุลาคม  ตุลาคม 25512551 ในสวนของ ในสวนของ
นโยบายภาคนโยบายภาคการทองเที่ยวและบริการ ครอบคลุมการทองเที่ยวและบริการ ครอบคลุมเรื่องเรื่อง  

1. ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆท้ังราชการ องค
กรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนและเอกชน ในการสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ ตลอดถึงคุณคาทางสังคมจากการทองเท่ียว โดยพัฒนาคุณ
ภาพและมาตรฐานการทองเท่ียวใหย่ังยืน มีความสะดวก สะอาด ปลอด
ภัย ไดเอกลักษณ  และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมในเชิงกลุมพื้นท่ีท่ีมศีักย
ภาพและสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนดูแลใหนักทองเท่ียว
ปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉอฉล และอุบัติเหตุ ท่ีควรปองกันหรือหลีกเลี่ยงได ท้ังท่ีเกิดจาก
ความบกพรองในการดําเนินงานหรือภัยธรรมชาติ รวมท้ังใหความสําคัญในเร่ืองการควบคุม
ปริมาณนักทองเท่ียวและผลกระทบสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

2. สงเสริมการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการทองเท่ียวเชื่อมโยง
ระหวางจังหวัดตางๆ ควบคูกับการสงเสริมตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพ ท้ังท่ีเปนชาวไทยและชาวตาง
ประเทศ เชน กลุมครอบครัว กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแลรักษาสุขภาพ กลุมทองเท่ียวศรัทธา กลุม
ประชุมและแสดงสินคา กลุมท่ีมีความสนใจดานระบบนิเวศ การผจญภัย และกลุมสนใจวัฒนธรรม
ทองถิ่น และแหลงประวัติศาสตรและโบราณสถาน เปนตน ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการ
พัฒนาอยางย่ังยืนของชุมชนในแตละทองถิ่น 

 3. สงเสริมภาคบริการ โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีศักยภาพ 
เพื่อขยายฐานการดําเนินการและการตลาดสูระดับภูมิภาค อาทิ บริการสุขภาพ การศึกษานานาชาติ 
การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกอสราง ธุรกิจท่ี
เกี่ยวของกับกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ เปนตน รวมท้ังสรางโอกาส
ใหมใหแกเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคท่ีจะเพิ่มมูลคาใหแกผูประกอบการและธุรกิจของคนไทย เชน ธุรกิจ
ภาพยนตร ธุรกิจจัดประชุมและแสดงสินคา ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจท่ีใชความโดดเดนทางวัฒน
ธรรมและความเปนไทย เปนตน โดยการจัดทําแผนแมบทเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคท่ีใหความสําคัญใน
การพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรม ความเขมแข็งของผูประกอบการ มาตรฐานธุรกิจ 
บุคลากรและการตลาด 
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แนวโนมที่สําคัญของการทองเที่ยวและพฤติกรรมผูบริโภคผานสื่อ แนวโนมที่สําคัญของการทองเที่ยวและพฤติกรรมผูบริโภคผานสื่อ OOnnlliinnee  

ณัฏฐิรา อําพลพรรณ1 

ความสัมพันธระหวางมนุษยและเทคโนโลยีความสัมพันธระหวางมนุษยและเทคโนโลยี  
เดิมทีเทคโนโลยีเปนเร่ืองของวิทยาศาสตร ซับซอน และไม

เปนปจจัยสําคัญในชีวิตประจําวัน โดยเทคโนโลยีจะมีภาพลักษณเปนสี
เทา ดิบ และกระดาง แตในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการเปลี่ยนแปลงโดย
เขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน  เชน  iPod, Blackberry, และ
โทรศัพทมือถือ ท้ังน้ี โทรศัพทมือถือไมไดทําหนาท่ีแคทําใหคนจากทุก
มุมโลกสามารถติดตอกันได หากแตยังสามารถทําใหผูคนสามารถติด
ตองานกันไดอยางรวดเร็วในเวลาจริง (Real Time) 

แนวโนมทางการทองเที่ยวที่สําคัญแนวโนมทางการทองเที่ยวที่สําคัญ  
- พฤติกรรมของนักทองเท่ียวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความตองการ (Demand) 

ตอสินคาและบริการสูงมาก 

- สวนแบงของการซื้อขายผานชองทาง Online มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะการซื้อดวย
ตัวเอง 

- ความนิยมใน CGM (Consumer Generated Media) และสื่อประเภท Social Networking 

- การสงเสริมการตลาดตามพฤติกรรมของนักทองเท่ียว (Behavioral Marketing)  

- การเติบโตของเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ 

- นักทองเท่ียวสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาทางการทองเท่ียวไดจากหลากหลายแหลง
และมีตัวเลือกของสินคามากมายเมื่อเทียบกับสมัยกอน 

- นักทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีจะมีความภักดีตอสินคา (Brand Loyalty) ลดลง โดยแบรนดใหม 
ๆ สามารถถูกเลือกโดยลูกคาไดตลอดเวลา 

- การสงเสริมการตลาดในปจจุบัน แบรนดจะตองสรางกระแสในสังคมใหเกิดการกลาวถึง
ในมุมกวาง 

                                         

1
 พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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รูปแบบพฤติกรรมการซื้อผานสื่อรูปแบบพฤติกรรมการซื้อผานสื่อ  OOnnlliinnee  ในปจจุบันในปจจุบัน  
- ในธุรกิจโรงแรมพบวา ในป 2008 เกือบรอยละ 40 ของการจองหองพักในทวีปอเมริกา

เหนือเปนการจองผานอินเตอรเน็ต โดยมีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 15-16 เมื่อเปรียบเทียบกับป 
2007 โดยอีกรอยละ 25-30 ของการจองไดรับอิทธิพลจากการหาขอมูลผานสื่อ Online แตมกีารซือ้
ผานระบบ Off-lines ท้ังน้ี เปนท่ีคาดการณวาเมื่อถึงป 2010 มากกวารอยละ 45 ของการจองหอง
พักในโรงแรมของทวีปอเมริกาเหนือท้ังหมดจะเปนการจองผานระบบ Online สวนในตลาดสหรัฐ
อเมริกาในป 2007 พบวายอดการจองหองพักผานอินเตอรเน็ตสูงถึงรอยละ 28 นอกจากน้ันอีก 1 
ใน 4 เปนการซื้อผานชองทางอื่น ๆ เชน call center, walk-ins และบริษัทนําเท่ียว ท่ีไดรับอิทธิพลจาก
อินเตอรเน็ต 

- ผูใช (User) จะมีการคนหาขอมูล ซึ่งในปจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว และมีขอมูลจํานวน
มาก ในขณะท่ีกอนหนาน้ีการแสวงหาขอมูลจะเปนในรูปแบบ Off-lines หรือการเขาไปหาขอมูลโดย
ตรงจากเว็บไซตของโรงแรมหรือบริษัทนําเท่ียว ท้ังน้ีเว็บไซต 2.0 ชวยทําใหชองทางการคนหาขอมูล
กวางขวางข้ึน 

- ผูใช (User) รอยละ 23 ใชขอมูลจาก CGM (Consumer Generated Media) เปนตัวชวยใน
การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 
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- ผูใช (User) รอยละ 15 ใช CGM ในการท่ีจะเลือกสินคาและบริการในอันดับตน (Top 
Choice) 

- ผูใช (User) รอยละ 21กลาววา Review ท้ังหลายใน CGM มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

- ผูใช (User) รอยละ 51 จะหาขอมูลใน UGM (User Generated Media) เพื่อชวยทําใหตัว
เลือกของสินคาแคบลง 

- รูปแบบของการทําการตลาดท่ีไดรับผลและการคืนทุน (ROI) ไดดีท่ีสุด คือ เว็บไซตท่ีจัดทํา
โดยเจาของสินคาและบริการ Search Engine 

แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพของการทําการตลาดผานสื่อ Online และการคืนทุน (ROI) 

 
Source: Hospitality eBusiness Strategies and New York University 

Online Buying Cycle: จากสถิติพบวาลูกคาท่ีมีการเลือกซื้อสินคาและบริการ และทําการซื้อ
จริงผาน Online มีถึงรอยละ 59 ในป 2006 ในขณะท่ีกลุมลูกคารอยละ 20 เลือกซื้อสินคาและ
บริการทาง Online แตซื้อจริงผานระบบ Off-lines ท้ังน้ี ลูกคาจะเพิ่มข้ันตอนในการซื้อสินคาและ
บริการผาน Online จากเดิมท่ีมีการเลือกสนิคาและบริการในเวบ็ไซตแลวซื้อ โดยเพิ่มข้ันตอนการหาขอ
มูล (Research) ดวย Search Engines และ Social Networks  

ลูกคาจะเขาไปหาขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ จํานวนมากในข้ันตอนน้ี นอกจากน้ี ลูกคาจะเชื่อ
ถือขอมูลท่ีไดจาก Search Engine เปนอยางมาก จากสถิติพบวาลูกคาจะหาขอมูลกอนโดยผาน Search 
Engine ถึงรอยละ 58.2 ในป 2007 
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- ภายหลังจากการคนหาขอมูลดวย Search Engine กลุมลูกคาเลือกท่ีจะจองสินคาและ
บริการผานเว็บไซต ของเจาของสินคาโดยตรง (Brand Direct) เน่ืองจาก 

- ราคาเฉพาะบนอินเตอรเนตท่ีถูกเปนพิเศษ 71% 

- ราคาพิเศษและโปรโมชั่น 70% 

- การไดรับแตมสะสม 50% 

- งายตอการจองและการเปลี่ยนขอมูลการจอง 51% 

- มีรายละเอียดของหองพักมากกวา 47% 

- พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผาน Online ของลูกคาในอดีตไดเปลี่ยนจากความ
ตองการสินคาและบริการราคาถูกมาเปนขอมูลในการทองเท่ียวคร้ังตอไปในปจจุบัน ท้ังน้ี มีการคาด
การณวาในอนาคตกลุมลูกคาจะถูกแวดลอมดวยขอมูลขาวสารมากเกินไป โดยในปจจุบันมีการ 
Search ผาน Search Engine เชน Google ถึง 2.7 พันลานคร้ังในแตละเดือน ในขณะท่ี Youtube มีวีดีโอ
ในเว็บไซตถึง 79 ลานเร่ือง และมีจํานวนการเขาดูวีดีโอดังกลาวถึง 3 พันลานคร้ังตอเดือน นอกจาก
น้ีก็มีวีดีโอท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวถึง 254,000 เร่ืองเมื่อ Search ดวยคําวา Travel 

ปจจัยที่จะสนับสนุนใหการตลาด ปจจัยที่จะสนับสนุนใหการตลาด OOnnlliinnee  ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จ  
- การปรับรูปแบบการขายสินคาและบริการใหอยูในรูปแบบ Online ในขณะเดียวกันก็คงไว

ซึ่งชองทางการขายแบบ Off-lines ท่ีมีประสิทธิภาพตอธุรกิจ 

- การติดตามลูกคาอยางใกลชิด เชน การเปด Forum สําหรับลูกคาเพื่อจะไดทราบ feedback 
หรือสิ่งท่ีลูกคาตองการ 
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- การติดตามพฤติกรรมการ Online ของลูกคา 

- ปรับปรุงสินคาและบริการใหเขากับความตองการของลูกคาผานการ Rating การให
บริการแผนท่ีสําหรับแหลงทองเท่ียว การนําเสนอรายการนําเท่ียวท่ีมีความยืดหยุน 

- การนําเสนอรูปแบบของเว็บไซตท่ีดูเรียบงาย 

- การใหบริการ Web Widget เพื่อสรางความนาสนใจแกสินคา โดย Web Widget หมายถึง
โปรแกรมขนาดเล็กท่ีผูใช (User) สามารถนํามาติดต้ังในเว็บไซตของตัวเองได โดยเจาของสินคาและ
บริการจะใหบริการดาวนโหลด Web Widget เพื่อสรางความรับรูและตระหนักตอแบรนดของสินคา 
เชน โปรแกรมพยากรณอากาศในสถานท่ีทองเท่ียวและโปรแกรมนับเวลาถอยหลังสําหรับการพกัรอน
ท่ีผูใชไดซื้อรายการนําเท่ียวไปแลว 

 

เครื่องมือในการทําการตลาด เครื่องมือในการทําการตลาด OOnnlliinnee  ในปจจุบันในปจจุบัน  
การสงเสริมการตลาด Online ในปจจุบัน ใชเคร่ืองมือหลายประเภท โดยแตละประเภทมี

ความโดดเดนและความพิเศษแตกตางกัน สําหรับเคร่ืองมือในการสงเสริมตลาด Online ท่ีไดรับความ
นิยมและอยูในกระแส ไดแก Web 2.0, Search Engine, Social Media, Blog และอื่นๆ  

WWeebb  22..00  
เปนเทคโนโลยีรูปแบบหน่ึงบนอินเตอรเน็ตท่ีลูกคา (User) เปนผูเขียนขอมูล (Content) เกี่ยว

กับสินคาและบริการ จากน้ันขอมูลดังกลาวจะถูกคนหา (Search) โดย Search Engine นอกจากน้ีลูกคา
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ยังไดเพิ่มมูลคา (Value) และความโดดเดน (Unique) ของสินคา ผานรายการสินคา (Product Listing) 
การ Review และการใหคะแนนโหวต  

ลูกคา (User) สามารถหาขอมูลและ Comment เกี่ยวกับสินคาและบริการลวงหนา ตลอดจน
สามารถเปรียบเทียบราคาของสินคาและบริการไดหลากหลาย นอกจากน้ีไมไดมีแตเพียง End-user 
หรือลูกคาเทาน้ันท่ีจะเห็นและไดขอมูลของสินคาและบริการ หากแตขอมูลของสินคาและบริการยังถูก
เผยแพรออกไปในวงกวางทําใหกลุมลูกคาและกลุมตลาดศักยภาพสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา
และบริการไดดีข้ึนและงายข้ึน 

ท้ังน้ี ผูประกอบการสามารถสรางความภักดีตอแบรนด (Brand Loyalty) ได ผาน Social 
Networking และ Blogging นอกจากน้ี Web 2.0 ยังสามารถเพิ่มจํานวนการเขาชมเว็บไซตไดโดยผาน 
RSS (Real Simple Syndication)  

 

 

Web 2.0 มีวิวัฒนาการมาจาก Web 1.0 ซึ่งเปนเว็บไซตแบบด้ังเดิมท่ีเจาของสินคาและ
บริการเปนผูเขียนขอมูล (Content) ท้ังน้ี ลูกคาท่ีเขาไปเย่ียมชมเว็บไซตจะมีลักษณะเปน End-user 
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ในอนาคตจะมีการพัฒนา Web 3.0 ซึ่ง Jerry Yang จาก Yahoo ไดใหคําจํากัดความวา ‘เปน
สื่อกลางท่ีผูเชี่ยวชาญ (Professional), Semi-Professional และ User ไดสรางเครือขายรวมกันซึ่งจะสง
ผลกระทบตอภาคธุรกิจและการพัฒนาของระบบอินเตอรเน็ตในภาพรวม’ ท้ังน้ี เว็บไซตดังกลาวจะมี
การเขาถึงความตองการของลูกคา (User) มากข้ึนโดยมีการเก็บขอมูลจากพฤติกรรม Online ของลูก
คาคนดังกลาว จากน้ันก็มีการเสนอขายสินคาและบริการท่ีอยูในขายความสนใจเพื่อเพิ่มยอดขาย 

SSeeaarrcchh  EEnnggiinnee  
จากผลการสํารวจพบวา รอยละ 85 ของการจราจรในเว็บไซตมาจาก Search Engine รอย

ละ 93 ของผูใชบริการ Search Engine จะดูผลของการคนหาไมเกิน 3 หนา และมากกวารอยละ 70 
ของผูใชบริการ Search Engine เปนการคนหาในหัวเร่ืองท่ีตนสนใจจริง ๆ (Organic หรือ Natural 
Search) 

จากผลการวิจัยของ Forester พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญนิยมใชสื่ออินเตอรเนตในการคน
ควาหาขอมูลทางการทองเท่ียวคิดเปน 17:1 เมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน และ 6:1 เมื่อเทียบกับสื่อ
หนังสือพิมพและนิตยสาร และลูกคาจะใหความเชื่อถือในข้ันตอนของการตัดสินใจซื้อตอผลของการ
คนหาท่ีไดจาก Search Engine มากกวาเน้ือหาท่ีไดรับการโฆษณาประชาสัมพันธโดยสื่ออื่นโดยลูกคา 
(User) รอยละ 47 เร่ิมกระบวนการจองสินคาและบริการทางการทองเท่ียวภายหลังจากการ Search 
และเกือบรอยละ 50 จะไมเขาไปหาขอมูลในเว็บไซตของผูประกอบการโดยตรง 

การตลาด Search Engine จะเปนตัวแปรสําคัญในการเขาถึงกลุมลูกคาใหม ในขณะท่ีสือ่อืน่จะ
ใช ได ผ ลกั บ กลุ ม ลู กค า เก า  โดยผลการวิ จัยจาก  Roamfree.com พบว า  SEO (Search Engine 
Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing) เปนสื่อท่ีดีท่ีสุดในการเขาถึงกลุมตลาดใหมถึงรอย
ละ 30 

Google ครอบครองสวนแบงทางการตลาดของ Search Engine ประมาณรอยละ 10 และ 30 
อันดับแรกท่ีมีการ Search เกี่ยวกับการทองเท่ียว พบวาคําคนถึง 26 คําเปนชื่อแบรนดของสินคา ท้ัง
น้ี Google สรางรายได 16.59 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐในป 2007 เพิ่มข้ึนรอยละ 60 จากป 
2006 โดยตัวของเว็บไซตเองสรางรายได 10.6 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 64 ใน
ขณะท่ีอีกรอยละ 35 เปนรายไดจากการโฆษณาผาน AdSence Programs 

การ การ SSeeaarrcchh  โดย โดย MMuullttii--lliinngguuaall  
- การสื่อสารในภาษาของลูกคาเปนสิ่งท่ีจําเปนซึ่งบางคร้ังภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางไม

สามารถทําไดครอบคลุม 

- การสื่อสารในภาษาของลูกคาเองก็มีขอควรระวังในการใชภาษาและการสื่อความหมายให
ถูกตอง 
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- การ Search ในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน กลุมผูใชก็จะมี Keyword ในการคนหาท่ีแตกตาง
กัน 

การทํา Search Engine ควรทําใน 2 ระดับคือ ระดับทองถิ่น โดยใชแนวคิดและวัฒนธรรม
ทองถิ่น และระดับโลก/ภูมิภาค ท้ังน้ี ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ Keyword และการติดตามแนวโนมตลาด
ในทองถิ่น ในขณะเดียวกันก็มีการขับเคลื่อนกลยุทธในภาพรวม 

SSoocciiaall  MMeeddiiaa    
Wikipedia ไดใหคําจํากัดความของ Social Media วาเปนการเปดเสรีดานขอมูลขาวสารท่ีได

เปลี่ยนโฉมรูปแบบของเว็บไซตจากการท่ีเดิมให User อานเน้ือหาจากเว็บไซตเปนการสรางเน้ือหาดวย
ตัวเอง นอกจากน้ี ยังเปลี่ยนรูปแบบจากสื่อกลางในการถายทอด (Broadcasting Mechanism) ขอมูล 
มาเปนรูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลายระหวางผูเขียน และผูเย่ียมชมเว็บไซตท้ังหมด 
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สื่อประเภท Social Network หรือ Social Media มีแนวโนมเติบโตเปนอยางมาก 

 

Social Network เปดโอกาสใหคนในชุมชน (User) การเขียนเน้ือหา (Content) ในหนาเว็บไซต
ของตนเอง โดยหนาเว็บไซตดังกลาวจะไดรับการเย่ียมชมจากคนในชุมชน (User) รวมท้ังสามารถให
คะแนนโหวตไดซึ่งจะทําใหเจาของสินคาและบริการไดทราบถึงพฤติกรรมของลูกคาท้ังน้ี คนในชุมชน 
(User) สามารถนํา (Embed) เน้ือหาท่ีชื่นชอบไปใชในเว็บไซตสวนตัว ซึ่งสามารถ Link กลับมายัง
เว็บไซตหรือ Blog ตนฉบับได ผลการวิจัยพบวารอยละ 30 ของผูท่ีใชสื่อประเภท Social Network จะ
เชื่อขอมูลจากคนในชมุชนเมื่อถึงเวลาการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ในขณะท่ีรอยละ 10 เชื่อขอมูล
จากการโฆษณา 

สําหรับเจาของสินคาและบริการควรมีการเพิ่มเน้ือหาดานการแบงปนเน้ือหาดานความ
บันเทิง เชน รูปภาพ วีดีโอ และการเปดโอกาสใหดาวนโหลด เชน การดาวนโหลด podcast จะเปนการ
เพิ่มความตระหนักและจดจําแบรนดเพิ่มข้ึน 

สิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการสราง Social Networking 
- การสรางตัวอยาง 

- การสรางความนาสนใจ (Passionate) 

- การเคารพสมาชิกในชุมชน 

- การใหอิสระในการเขียนเน้ือหาในเว็บไซต  

- การสรางเอกลักษณใหแกเว็บไซต 
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BBlloogg    
เปนการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นและแบงปนขอมูลระหวางกลุมลูกคา (User) ในปจจุบัน

และกลุมลูกคาท่ีมีศักยภาพ ท้ังน้ี ลูกคาจะเปนผูสรางเน้ือหาสําหรับ Blog เชน นักทองเท่ียวสามารถ
แบงปนประสบการณสวนตัว ตลอดจนสามารถตอบคําถามเฉพาะดาน เชน ประเด็นเร่ืองแหลงทอง
เท่ียว สายการบิน ท่ีพัก อาหาร ปญหาดานสุขภาพ ท้ังน้ี Search Engine จะเขามาทําการคนหาขอมูล
ใน Blog ดวยเชนกัน เน่ืองจากขอมูลใน Blog จะไดรับการปรับปรุงอยูตลอดเวลา 

  

AAnnsswweerr  EEnnggiinneess  
เปนเว็บไซตท่ีผูใช (User) สามารถเขาไปต้ังคําถามตามความสนใจ โดยจะมีผูใช (User) ท่ี

ทราบขอมูลเขามาตอบคําถาม (Post) โดยประเด็นท่ีผูใชสามารถเขาไปต้ังคําถามน้ันก็จะมีความหลาก
หลายรวมท้ังเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว โดยปกติจะมีการ Link ขอความจาก Answer Engines ไปยัง
การคนหาโดย Search Engine สําหรับเจาของสินคาและบริการเองก็สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา
และบริการของตนเองเพื่อสรางความตระหนักและความภักดีตอแบรนดไดเชนกัน 
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AAuutthhoorriittaattiivvee  IInnffoorrmmaattiioonn  PPoorrttaallss  
เปนเว็บไซตท่ีใหบริการขอมูลเฉพาะเร่ือง โดย

เปดโอกาสใหมีการปรับเปลี่ยนขอมูลไดตลอดเวลา ตัว
อยางของ Authoritative Information Portals ท่ีเปนท่ีรูจัก
กันดี ไดแก Wikipedia โดยเจาของสินคาและบริการควรมี
การตรวจสอบเน้ือหาเกี่ยวกับสินคาและบริการของตน
ใหถูกตอง ท้ังน้ี เน้ือหาท่ีปรากฏบนหนาเว็บไซตดังกลาว
ควรมีความเปนกลาง  

เน่ื อ งจาก  Authoritative Information Portals มี
การใหบริการในหลายภาษา เจาของสินคาและบริการ
ควรเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับสินคาและบริการใหครบทุก
ภาษาท่ีมีใหบริการตลอดจนเพิ่ม Link ไปยังเว็บไซตท่ี
เกี่ยวของโดยตรง ซึ่ง Link ดังกลาวสามารถเพิ่มจํานวน
การจราจรไปยังเว็บไซตของผูประกอบการ 

โทรศัพทเคลื่อนที่โทรศัพทเคลื่อนที่  
โทรศัพทเคลื่อนท่ีไดถูกพัฒนาใหมีความสามารถหลากหลายข้ึน ตลอดจนสามารถตอบ

สนองความตองการของลูกคาไดมากข้ึน เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี iPhone แบบ 3G ไดถูกจําหนายออก
ไปถึง 1 ลานเคร่ืองภายใน 3 วัน ท้ังน้ีโทรศัพทเคลื่อนท่ีดังกลาวไดถูกพัฒนาใหสามารถเชื่อมตอกับ
เครือขายอินเตอรเน็ตได โดยการเขาถึง Internet Browser โดย iPhone ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจนมีสวน
แบงทางการตลาดถึงรอยละ 0.09 และมีการดาวนโหลดโปรแกรมเพื่อใชกับ iPhone ถึง 10 ลานคร้ัง
ภายใน 3 วัน 
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WWeebbssiittee    
เว็บไซตเปนรูปแบบพื้นฐานของการนําเสนอสินคาและบริการผานสื่อ Online โดยเว็บไซตท่ีดี

ควรนําเสนอในรูปแบบเรียบงาย (Back to Basic) เชน หนาเว็บไซตของกลุม Preferred Hotel ซึ่งออก
แบบภายใตแนวคิดท่ีเรียบงาย 

 

กรณีเปน Web 1.0 ผูสรางเว็บไซตใชเน้ือหาและรูปภาพท่ีสื่อถึงสินคาและบริการอยางชัดเจน
เปนรูปธรรม จากน้ันสรางความรับรูตอสินคาและบริการเพื่อสรางรายได 

  

 

 

 

กรณีเปน Web 2.0 ผูสรางเว็บไซตควรสรางความเชื่อมั่นแกลูกคาเพื่อสรางกระแสความคิด
เห็นดานบวก โดยรวบรวมความคิดเห็นของลูกคาและชูความเห็นท่ีเปนบวกเพื่อสรางกระแส นอกจาก
น้ี ควรสนับสนุนความสัมพันธอันดีตอลูกคาเพื่อสรางความภักดีตอ Brand และเพิ่มการจราจรสู
เว็บไซตหลัก 

 

 

 

 

CCrreeaattee  
VViissiibbiilliittyy  

MMaannaaggee  
PPeerrcceeppttiioonnss  

IInnccrreemmeennttaall  
RReevveennuuee  + = 

GGeenneerraattee  
TTrruusstt  

IInnfflluueennccee  
OOppiinniioonnss  

IInnccrreemmeennttaall  
RReevveennuuee  + = 
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ขอควรคํานึงถึงในการสรางเว็บไซตขอควรคํานึงถึงในการสรางเว็บไซต  
- การออกแบบ ควรเลือกใชการออกแบบท่ีสงผลกระทบตอลูกคา เนนความโดดเดนของสิน

คาและบริการผานสื่อ Rich Media และ Flash Animation นอกจากน้ี ควรสรางเน้ือหาใหรองรับตอการ
ทํางานของ Search Engine ท้ังน้ี การออกแบบสื่อทางการตลาดอื่นๆ เชน Off-line Brochure ควรมีรูป
แบบท่ีสอดคลองกับแนวคิดของ
การจัดทําเว็บไซต 

- เทคโนโลยี มี ก า ร
ติ ด ต้ั ง เค ร่ื อ ง มื อ ก าร จ อ ง 
(Booking Machine) ในพื้นท่ีท่ีเห็น
ไดอยางชัดเจน ตลอดจนมีการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีอื่น ๆ 
เชน RSS, การเย่ียมชมสินคาและ
บ ริ ก าร เส มื อ น จ ริ ง  (Virtual 
Tour), Interactive Map 

ตัวอยางหนาเว็บไซตท่ี
มีการติดต้ังเคร่ืองมือการจอง 
(Booking Machine) ในพื้นท่ีท่ีเห็น
ไดอยางชัดเจน 

แนวโนมสื่อทางการตลาด แนวโนมสื่อทางการตลาด OOnnlliinnee  ในอนาคตในอนาคต  
- Mobile Web 
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- การออกแบบเว็บไซตท่ีรวมเอากิจกรรมหลาย ๆ อยางไวดวยกัน เชน Interactive Map, 
Forum, Photo Gallery 

  

- Web TV 

 

 

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë  
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กระแสเกาหลีกระแสเกาหลี  
((KKoorreeaann  WWaavvee))  

ดร. วไลลักษณ นอยพยัคฆ1 

 

กระแสเกาหลี (Korean Wave) หรือท่ีรูจักกันอีกนามหน่ึงวา “Hallyu” เปนศัพทท่ีต้ังข้ึนโดย
นักหนังสือพิมพชาวจีนในชวงปลายทศวรรษ1990 หมายความถึงกระแสความเย็นของความนิยม
เกาหลีท่ีคอยๆ คืบคลานมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับวาเปนปรากฎ
การณท่ีเหนือความคาดหมายของนักวิชาการหรือบรรดาสื่อมวลชนเพราะเปนปรากฎการณทาง
วัฒนธรรมขามชาติท่ีขามพนอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของชาติมหาอํานาจ เชน 
สหรัฐอเมริกา ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนในโลกยุคดิจิตัล กระแสน้ีไดกอตัวมากวาสิบปและมีแนว
โนมวายังแรงอยู  

กระแสเกาหลีเปนเร่ืองเกี่ยวกับความนิยมชมชอบทางวัฒนธรรมรวมสมัยของเกาหล ี
(Korean Pop Culture) ท่ีมาจากภาพยนตรทางโทรทัศน ภาพยนตรในโรงภาพยนตร เพลงปอบ และ
ดารานักรองเกาหลี ภาพยนตรเกาหลีเร่ืองแรกท่ีประสบความสําเร็จในประเทศญ่ีปุน ฮองกง สิงคโปร 
และไตหวัน ไดแกเร่ืองShiri ซึ่งฉายในปค.ศ.1999 เปนภาพยนตรแนวแอ็คชั่นเกี่ยวกับสายลับชาว

                                         

1
 ผูอํานวยการ สํานักงานกรุงโซล การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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เกาหลีเหนือและเกาหลีใตท่ีทํารายไดมหาศาลและมียอดรายไดเหนือกวาภาพยนตร Titanic เมื่อคร้ัง
ฉายในเกาหลีและนับไดวาเปนกาวแรกท่ีเกาหลีเร่ิมมีอิทธิพลในวงการบันเทิงของเอเชียและสราง
กระแสเกาหลี หลังจากน้ันเกาหลียังผลิตภาพยนตรท่ีไดรับความนิยมไมแพกัน อาทิ JSA, Friend, 
Silmido และ Taegukgi  

อยางไรก็ตาม ภาพยนตรทางโทรทัศนหรือท่ีคนไทยคุนเคยกับคําวา ซีรีสเกาหลี นาจะมีอิทธิ
พลตอความชื่นชมในเน้ือเร่ือง วิวทิวทัศน และตัวพระเอกนางเอกท่ีเปนคนเกาหลีมากกวาสื่ออื่นๆ 
ภาพยนตรเร่ือง Winter Sonata เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับความรักแทของหนุมสาว จัดทําโดยสถานีโทร
ทัศน KBS ของเกาหล ีไดฉายในสถานีโทรทัศน NHK ของญ่ีปุนใน
ป ค.ศ. 2004 ไดรับความนิยมสูงสุดในกลุมของแมบานญ่ีปุน
ชวงอายุต้ังแต 40 ป ข้ึนไป และทําใหดารานําแสดงฝายชาย Bae 
Young Joon มีชื่อเสียงอยางมากในตลาดญ่ีปุนจนทําใหมีการจัด
นําเท่ียวตามรอยภาพยนตร Winter Sonata ภาพยนตรอีกเร่ืองท่ี
สรางกระแสเกาหลีไดมากคือเร่ือง Daejunggum ออกฉายคร้ังแรก
ในเกาหลีในเดือน กันยายน ค.ศ. 2003 เปนเร่ืองราวตามเกร็ด
ประวัติศาสตรเกาหลีเกี่ยวกับความสําเร็จของสตรีในยุคโชซอน
ประมาณ 500 ปกอน ซึ่งผูชายเปนใหญ เธอสามารถเปนหมอ
หลวงท่ีเปนผูหญิงคนแรกในวังหลวงได ผูชมจะไดเรียนรูเกี่ยวกบั
วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารเกาหลีและยาสมุนไพรไปดวย นับวา
เร่ืองน้ีเปนหนาตางทางวัฒนธรรมเกาหลีท่ีชาวเอเชียไดรูจักมาก
ย่ิงข้ึน ดารานําแสดงฝายหญิง Lee Young – Ae ไดรับความชื่น
ชมไปท่ัวท้ังเอเชีย จนหลายคนอยากจะเดินทางมาทองเท่ียว
เกาหลีเพื่อจะได มาดูฉากพระราชวังในภาพยนตรดังกลาว 

สําหรับเร่ืองเพลงน้ัน วงดนตรีเกาหลีเร่ิมเปนท่ีนิยมในกลุมวัยรุนในจีนและไตหวันนับต้ังแต
ปลายทศวรรษท่ี 1990 สถานีโทรทัศนทองถิ่นจํานวนมากไมสามารถผลิตรายการดนตรีท่ีมีคุณภาพ
หรือมากพอเพื่อรับกับความตองการของคนรุนใหมได มิวสิควีดีโอของวงดนตรีเกาหลีจึงเขามาใน
ตลาดเอเชีย เน่ืองจากมีราคาถูกท่ีสุด วงดนตรีเกาหลีเปนทางเลือกอีกทางหน่ึง นอกเหนือจาก วงดน
ตรีปอปแบบตะวันตก หรือ ปอบแบบญ่ีปุน วงบอยแบนดเกาหลี H.O.T. ไดติดอันดับอัลบ้ัมขายดีใน  
เอเชีย ตอจากน้ันยังมีวงดนตรีอีกหลายวงซึ่งเปนวงดนตรีปอบสวนใหญเปนเด็กวัยรุน เชน NRG SES 
และ Baby Vox ลาสุดคือวงดนตรี Don Bang Shin Ki กลาวกันวาความสําเร็จของวงบอยแบนดหรือ
เกิรลแบนดเกาหลีมาจากรูปรางหนาตาท่ีดูสดใสและนารัก ดูเปนเด็กดี สามารถเตนรําไดเกง เสียงดี
อาจเปนเร่ืองรอง  

บางคนอาจคิดวากระแสเกาหลีเกิดมาโดยความบังเอิญ ท่ีจริงแลวเปนการดําเนินงานโดย
ภาครัฐเปนผูกําหนดแนวนโยบายและสนับสนุนเงินทุนในเบ้ืองตน ขับเคลื่อนไดโดยภาคเอกชน 
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วัฒนธรรม วัฒนธรรม ––  แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม  
วัฒนธรรมเกาหลีเปนวัฒนธรรมกลุมสายเลือดเดียวกัน (Homogeneous Culture) หรือ ท่ีคน

เกาหลีเรียกวา “Han Minjok” ประสานกับหลักของขงจ้ือเปนแบบแผนในการดํารงชีวิตไดแก การ
ดํารงตนเปนคนดี ขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม กตัญู และใฝรูในวิชา
การ สังคมเกาหลีเปนสังคมปดมากอน ในชวงศตวรรษท่ีผานมา วัฒนธรรมเกาหลีไมสามารถเติบโต
ไดอยางตอเน่ืองและตองหยุดชะงักลงไป 2 ชวงไดแก ชวงญ่ีปุนปกครองเกาหลี (ค.ศ . 1910 – 
1945) และ ชวงสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950 – 1953) หลังจากน้ันวัฒนธรรมตะวันตกไดหลั่งไหล
เขามาในเกาหลีอยางรวดเร็ว ในปจจุบันน้ี ประเทศเกาหลีมี 2 วัฒนธรรม ไดแก วัฒนธรรมด้ังเดิม 
และ วัฒนธรรมรวมสมัย 

 
รัฐบาลเกาหลีไดวางแนวนโยบายทางดานวัฒนธรรมในชวงป ค.ศ. 1945 – 1980 เปน

การสรางวัฒนธรรมข้ึนมาอีกคร้ังและปกปองตนเองจากวัฒนธรรมอเมริกัน โดยใหความสําคัญกับ
การคนหาตัวตนหรือเอกลักษณของชาติและมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมใหคุณคาทางสังคม
เพียงดานเดียว รัฐบาลเปนผูควบคุมและออกกฎระเบียบ ไดวางรากฐานทางดานกฎหมาย กองทุน 
สถาบันการศึกษา ในชวงป ค.ศ. 1981 – 1992 รัฐบาลไดเพิ่มการสงเสริมทางดานศิลปะท้ังแบบ
ด้ังเดิมและรวมสมัย ไดวางแนวนโยบายแผนหลักทางวัฒนธรรม 10 ป โดยเนนวัฒนธรรมเพื่อปวง
ชนท้ังมวล  

เมื่อเขาสูป ค.ศ. 1993 รัฐบาลเปลี่ยนบทบาทใหมเปนการสงเสริมมากกวาการควบคุม และ
เห็นวาวัฒนธรรมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ เรงพัฒนาวัฒนธรรมในสวนทองถิ่นและภูมิภาค เสริม
สรางสวัสดิการเพื่อทํานุบํารุงวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือสินคาทางการทองเท่ียว นับต้ังแตป ค.ศ. 
1998 รัฐบาลเกาหลีไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมมากย่ิงข้ึนโดยรวมเรียกวาอุตสาหกรรมวัฒน
ธรรม ประกอบดวยอุตสาหกรรมยอย อาทิ ภาพยนตร เพลง วีดีโอ สิ่งพิมพ การกระจายเสียง การ
ออกแบบ ตัวการตูน ความบันเทิงท่ีใหความรู (Edutainment) และวางวิสัยทัศนทางวัฒนธรรมเขาสู
สังคมดิจิตัล (Vision 21 for Cultural Industries in a Digital Societies) วัฒนธรรมในบริบทน้ีจึงเปน
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายและเปนวัฒนธรรมในเชิงโลกาภิวัฒน รัฐบาลจะสงเสริมใหวัฒนธรรมเกาหลี
สามารถแขงขันไดในกระแสโลกาภิวัฒน โดยเชื่อวาวัฒนธรรมเกาหลีท่ีมีเอกลักษณเปนองคประกอบท่ี
สําคัญในสวนน้ี ในป ค.ศ. 1999 รัฐบาลไดออก พ.ร.บ.การสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทําให
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เกิดมีองคกรมหาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันได เชน สถาบันสงเสริมและพัฒนาเกมส
เกาหลี เปนตน นอกจากน้ียังมีศูนยวิจัยทางวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 

ความสําเร็จของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ข้ึนอยูกับการเสริมสรางผลิตภาพของหวงโซ   
มูลคาทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 5 ปจจัยไดแก 

1. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดแก นวัตกรรม และความคิดใหม 

2. องคประกอบทางวัฒนธรรม ไดแก ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิม เร่ืองราว ขอความ 
ประสบการณ และการดําเนินชีวิต 

3. เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 

4. โครงสรางพื้นฐาน ไดแก การวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย เงินทุน ขอมูล กฎหมาย
และนโยบายรัฐ โครงขายท่ัวโลก 

5. เน้ือหา ไดแก การผลิต การจําหนาย และ การบริโภค 

 

รัฐบาลเกาหลีไดกําหนดให เน้ือหาทางดานวัฒนธรรม (Culture Content) เปน 1 ใน 7 สาขา
ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตในอีกสิบปขางหนาโดยอยูในวิสัยทัศนอุตสาหกรรมเกาหลี ป ค.ศ. 2020 
และ ประมาณวาในป ค.ศ. 2030 ประเทศเกาหลีจะสามารถสงออกสินคาทางวัฒนธรรมเปนมูลคา
กวา 13,761 ลานเหรียญสหรัฐ และเกิดการจางงานประมาณ 1,604,888 คน 

กรณีศึกษา กรณีศึกษา ––  อุตสาหกรรมภาพยนตรเกาหลีอุตสาหกรรมภาพยนตรเกาหลี  

     

ในชวงระหวางป ค.ศ. 1980 – 1990 สหรัฐอเมริกาสามารถผลิตและขายภาพยนตรเขาสู
ตลาดเกาหลีไดโดยตรง อุตสาหกรรมภาพยนตรเกาหลีเกือบตองปดตัวลงเพราะไมสามารถแขงขัน
กับบริษัทยักษใหญของสหรัฐอเมริกาได อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดแกไขกฎระเบียบเพื่อสงเสริมภาพ
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ยนตรเกาหลี โดยยกเลิกกฎระเบียบท่ีรัฐจะเซ็นเซอรภาพยนตร 2 คร้ัง คือกอนผลิตและกอนเขาฉาย
ในโรงภาพยนตร เพื่อเปดโอกาสใหผูสรางภาพยนตรมีเสรีในความคิดสรางสรรค ผูนําเขาภาพยนตร
ตางประเทศจะตองวางเงินประกัน 800,000 เหรียญสหรัฐ และตองใหเงินสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตรในประเทศเปนจํานวน 170,000 เหรียญสหรัฐตอภาพยนตรตางประเทศหน่ึงเร่ืองท่ีนํา
เขามา รัฐบาลกําหนดใหโรงภาพยนตรในประเทศตองฉายภาพยนตรเกาหลีประมาณรอยละ 30 ถึง
รอยละ 40 ของการฉายท้ังหมดและยังมีมาตรการลดหยอนทางภาษีใหกับบริษัทสรางภาพยนตร
เกาหลีดวย นอกจากน้ียังสงเสริมใหเทศกาลภาพยนตรนานาชาติท่ีเมืองปูซานเปนศูนยกลางธุรกิจ
ภาพยนตรของเอเชีย 

 

วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียเมื่อ ป ค.ศ. 1997 ไดสรางโอกาสใหแกอุตสาหกรรมภาพยนตร
เกาหลี กลาวคือ เงินวอนออนคาลงไปมากทําใหตองใชเงินมากกวาเดิมเพื่อนําเขาภาพยนตรตาง
ประเทศ IMFไดกําหนดใหชาวเกาหลีทํางานสัปดาหละ 5 วันทําใหมีเวลาวางมากข้ึน โรงภาพยนตร 
Multiplex ขยายไปท่ัวประเทศ บริหารงานโดยบริษัทท่ีมีเงินทุนสูง อาทิ Orion Group, CJ, Lotte ตองหา
ภาพยนตรเขามาฉายเพิ่มข้ึน ความสําเร็จของ ภาพยนตรเร่ือง Shiri ซึ่งเปนการลงทุนรวมของบริษัท
ขามชาติเกาหลี (Chaebol) คือ Samsung Entertainment Group ใชงบลงทุนสรางไปเปนจํานวน 8.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ ไดรับกําไรจากภาพยนตรดังกลาวเปนจํานวนมาก สงผลใหบริษัทขามชาติเกาหลีอื่นๆ
เชน Hyundai, Daewoo ต้ังหนวยงานท่ีดูแลดานการสื่อสารโดยเฉพาะ ซึ่งเปนการผนึกกําลังดานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสกับความบันเทิง เปนการดําเนินตามรอยของบริษัท Sony ของญ่ีปุนท่ีรวบกิจการของ
บริษัทถายทําภาพยนตร Columbia ของสหรัฐอเมริกา ภาพยนตรเกาหลีท่ีฉายในโรงภาพยนตร
ประสบความสําเร็จไดเพราะมีเงินทุนสูงและมีความเชี่ยวชาญในการสรางภาพยนตร สามารถเติบโต
ไดเพิ่มข้ึนรอยละ 17 ตอป มีผูชมกวา 100 ลานคน 



  

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 6 

ภาพยนตรโทรทัศนเกาหลีไดเขามาในชวงท่ีเอเชียเปดเสรีทางดานสื่อตางๆ เมื่อสิบปท่ีแลว 
ยังผลใหสถานีโทรทัศนเปดกิจการข้ึนมาเปนจํานวนมากและตองการภาพยนตรท่ีมีราคาไมแพง ใน
ชวงน้ัน ภาพยนตรโทรทัศนเกาหลีมีราคาถูกท่ีสุด แตมีคุณภาพการถายทําสูงและมีวัฒนธรรมใกล
เคียงกับคนเอเชีย ความสําเร็จของการเขาสูตลาดคนดูชาวเอเชียมาจากหลายองคประกอบดวยกัน 
เน้ือเร่ืองถูกใจคนดูชาวเอเชียเพราะเนนความผูกพันในครอบครัว มิตรภาพ ความซื่อสัตย คุณธรรม 
และรักแท การดําเนินเร่ืองใชตัวละครเปนผูนําเร่ือง นักแสดงแสดงไดเกงและหนาตาดี ติดตามเร่ืองได
งาย การเขียนบททําไดดีเปนการเลาเร่ือง คุณภาพการถายทําภาพยนตรสูง มุมกลองดี สถานท่ีถาย
ทําสวยงาม ชุดนักแสดงสวย ความยาวของเร่ืองไมยืดเย้ือ เมื่อถึงตอนกลางเร่ืองผูชมอยากดูตอจน
จบ ท่ีสําคัญคือเพลงประกอบภาพยนตรคลอยตามอารมณของผูแสดง ซีรีสเกาหลีเปดประเทศเกาหลี
เขาสูใจคนดูท่ัวเอเชีย ไดสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกประเทศ สรางความฝนและนําความบันเทิงมาสูผูชม 
จึงไมนาแปลกใจเลยวาการทองเท่ียวเกาหลีได รับอานิสงคจากความสําเร็จของอุตสาหกรรม       
ภาพยนตร 

 กลยุทธการตลาดการทองเที่ยวตามกระแสเกาหลี กลยุทธการตลาดการทองเที่ยวตามกระแสเกาหลี  

 

ในป ค.ศ. 2003 การทองเท่ียวท่ัวเอเชียประสบภาวะวิกฤต เน่ืองจากการระบาดของโรค
ซารส นักทองเท่ียวลดลงไปเปนจํานวนมาก องคการสงเสริมการทองเท่ียวเกาหลี (KNTO) จึงได
ประกาศใหป ค.ศ. 2004 เปนปแหงกระแสเกาหลี “The Year of Korean Wave” เพื่อเรงเพิ่มจํานวนนัก
ทองเท่ียวเขาประเทศ โดยเจาะกลุมตลาดจีน ญ่ีปุน และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต แผนการตลาดจะเนน
ทางสื่อบันเทิงตางๆ ท้ังทางภาพยนตรและดนตรี นําภาพวีดีโอคลิปบางฉากของภาพยนตรมาใชเปน
สื่อโฆษณา แตงต้ังดาราเปนทูตทางการทองเท่ียว เชน Kim Hee-Sun, Choi Ji-woo ลงโฆษณาในสื่อ
สิ่งพิมพและโทรทัศนกวา 4,000 คร้ัง รวมท้ังสื่อออนไลน จัดทํารายการนําเท่ียวสถานท่ีถายทําภาพ
ยนตร จัดงานคอนเสิรต และ สนับสนุนแฟนคลับดารานักรองเกาหลี ใชงบประมาณกวา 100 ลาน
เหรียญสหรัฐ ไดรับนักทองเท่ียวในปค.ศ. 2004 จํานวน 5,818,138 คน เพิ่มข้ึนรอยละ 22.4 

ในเว็บไซตขององคการสงเสริมการทองเท่ียวเกาหลีจะเสนอรายการนําเท่ียวดวยตัวเองไป
ยังสถานท่ีถายทําภาพยนตรกวา 20 เร่ือง อาทิ เร่ือง Daejunggum ใชฉากพระราชวัง Changdeokgung 
ในกรุงโซล ซึ่งเปนมรดกโลกขององคการ UNESCO และ เกาะเจจู ยังมีรายการอาหารเกาหลีแบบ 
Daejunggum ใหลิ้มลอง ไปตัดเสื้อท่ีรานตัดเสื้อแบบฮันบก เร่ือง Winter Sonata ฉากสวนใหญจะอยูท่ี
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เกาะ Namiseom ไมไกลจากกรุงโซล และยังแนะนําใหไปรานกาแฟ Winter Sonata Café ท่ีขายของท่ี
ระลึกของภาพยนตรเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ 

   
องคการสงเสริมการทองเท่ียวหลายประเทศท่ีต้ังอยูในประเทศเกาหลี ไดใชดาราหรือนัก

รองของประเทศตนมาสรางกระแสใหคนเกาหลีมาเท่ียว เชน ญ่ีปุน ไตหวัน บางประเทศลงทุนจํานวน
หลายลานบาทเพื่อสนับสนุนใหบริษัทภาพยนตรเกาหลีมาถายทําในประเทศตนเชน ฟลิปปนส ภาพ
ยนตรเกาหลีหลายเร่ืองไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานททท.ประจํากรุงโซล ในงบประมาณท่ีไมมาก
นักใชฉากหลายฉากใน  ประเทศไทย อาทิ Full House – ใชฉากภูเก็ต, Princess Hours Time – ใชฉากชะ
อํา เพชรบุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพฯลฯ, Between Dog and Wolf –ใชฉากกรุงเทพฯ เปนตน 

กระแสตานเกาหลีเร่ิมมีใหเห็นบางแลว รัฐบาลจีนและรัฐบาลญ่ีปุนจํากัดจํานวนนําเขาภาพ
ยนตรเกาหลี ขณะน้ีกระแสเกาหลีเร่ิมแผวลงในสองประเทศ แตยังมาแรงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต กระแสเกาหลีนาจะเหมือนกระแสนํ้าข้ึน และนํ้าลง หลายทานคงจําไดวาเมื่อประมาณสามสิบปกอน
กระแสญ่ีปุนเคยเขามาในประเทศไทยแลวก็เคลื่อนหายไป ในอนาคตกระแสเกาหลีอาจจะตองเปลี่ยน
เปนกระแสลูกผสมเพื่อใหไดรับการยอมรับมากข้ึนในเอเชีย เชน กระแสเกาหลี-ญ่ีปุน-ไทย ทีมงาน
ถายทําภาพยนตรเปนเกาหลีแตดารานักแสดงเปนญ่ีปุน ฉากภาพยนตรในประเทศไทย คงไมนานเกิน
รอ 

 

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë  
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ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวและผูเกี่ยวของตอการทองเที่ยวเชิงศาสนาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวและผูเกี่ยวของตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา  

สุจิตรา  แยมงามเหลือ1 

 

ความเปนมาความเปนมา  
กิจกรรมไหวพระ 9 วัดเกิดจาก การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดรับมอบหมายใน

เชิงนโยบายใหจัดถวายความรูแดพระสงฆในเขต กทม.จํานวน 200 รูป ในการพัฒนาวัดใหเปนแหลง
ทองเท่ียวในอนาคตท่ีย่ังยืน โดยเดินทางไปทัศนศึกษาวัดและโบราณสถานท่ีมีความพรอมในการ
พัฒนาใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีคอนขางสมบูรณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนตัวอยางในการจัด
กิจกรรมถวายความรูแดพระสงฆเบ้ืองตน จํานวน 9 แหลง ประกอบดวย ศาลหลักเมือง วัดใหญชัย
มงคล วัดพนัญเชิง วัดภูเขาทอง วัดบรมวงศอิศรวราราม วัดหนาพระเมรุ วัดพุทไธศวรรย วัดโลกย
สุธาราม วิหารพระมงคลบพิตร  (สาเหตุท่ีใชเลข 9 เพราะเปนหมายเลขท่ีเปนสิริมงคลของคนไทยและ
โครงการน้ีถือวากอกําเนิดในยุครัชกาลท่ี 9 ) หลังจากไดทําโครงการน้ี มีการนําเสนอขาวในหนังสือ
พิมพวา ททท.จัดกิจกรรมไหวพระ 9 วัด เพื่อเสริมสิริมงคลและสงเสริมการทองเท่ียว ตอมาจึงมี
เสียงเรียกรองจากกลุมนักทองเท่ียวผูสูงอายุมีความตองการจะเดินทางตามโปรแกรมไหวพระ 9 วัด
ของ ททท. 

                                         

1
 พนักงานบันทึกขอมูล งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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ตอมาในป พ.ศ 2545 ททท.ไดทําโครงการ เท่ียวท่ัวไทย ไปไดทุกเดือน และไหวขอพร 9 
สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ เปนการจัดกิจกรรมนํารองข้ึนอยางเปนรูปธรรมคร้ังแรกในแหลงทองเท่ียวรอบ
เกาะรัตนโกสินทร กรุงเทพฯ เพื่อกอใหเกิดการกระตุนการเดินทางในระยะยาวตลอดท้ังปตอไปอยาง
ถาวร และในเวลาตอมาการทองเท่ียวลักษณะน้ีก็เปนท่ีนิยมมากข้ึนจากกลุมผูสูงอายุ มาเปนกลุมคน
หนุมสาว วัยทํางานและ ประชาชนท่ัวไป โดยมีบริษัททัวร และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ      
(ขสมก.) เขารวมโครงการเพื่ออํานวยความสะดวกแกนัก
ทองเท่ียว กิจกรรมไหวพระ 9 วัด กระจายจากกรุงเทพฯ
ไปยังจังหวัดใกลเคียง รวมท้ังภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
และยังมีการปรับเปลี่ยนไปบาง ตามท่ีมีการเผยแพรใน
สื่อประชาสัมพันธ และสิ่งพิมพตาง ๆ เชน  

- ไหวพระขอพร 9 อารามหลวง 

- ไหวพระสะสมบุญ 108 วัด  

- ไหวพระธาตุประจําวันเกิด 

- เสนทางออมบุญ 

- ไหวพระ 9 วัดทางนํ้า 

- ไหวพระ 9 วัดอยุธยา 

- ไหวพระ 9 วัดฉะเชิงเทรา 

ท้ังน้ีทําใหเกิดการพัฒนาตอยอดรูปแบบการทองเท่ียวในเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณสถาน เพื่อแสวงหาความเปนสิริมงคลแกชีวิต 

การเดินทางไปทําบุญตามสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวไทยน้ัน ถือวาเปนรูปแบบ
การเดินทางท่ีควรสงเสริมและสนับสนุน อยางไรก็ตามจากการสงเสริมใหเกิดการเดินทางในลักษณะ
น้ี ไดดําเนินการตอเน่ืองมาถึง 5-7 ป ดังน้ันถาตองการใหรูปแบบการทองเท่ียวรูปแบบน้ียังไดรับ
ความนิยมตอไป จําเปนจะตองสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวและผูเกี่ยวของท่ีมี
ตอกิจกรรมดังกลาว 

ททท.จึงดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักทองเท่ียว รวมท้ังผูเกี่ยว
ของ โดยดําเนินการสัมภาษณ นักทองเท่ียวและผู เกี่ยวของในพื้นท่ีวัดและสถานท่ีสําคัญในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 12 แหง ดังน้ี 

− วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ-์ทาเตียน)  

− วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจง)  

− วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  

− วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  
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− วัดพระศรีมหาอุมาเทว ี 

− ศาลทานทาวมหาพรหม  

− วัดมงคลบพิตร  

− วัดหนาพระเมรุ  

− วัดใหญชัยมงคล  

− วัดกษัตราธิราชวรวิหาร  

− วัดพนัญเชิงวรวิหาร  

− วัดทาการอง  

 

สรุปขอคิดเห็นในการสงเสริมการทองเที่ยวในสถานที่สําคัญทางศาสนาสรุปขอคิดเห็นในการสงเสริมการทองเที่ยวในสถานที่สําคัญทางศาสนา  
1. การสงเสริมการทองเท่ียวในวัดและสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์เปนเร่ืองท่ีดีแตควรใหขอมูลท่ีถูก

ตองแกนักทองเท่ียว ในเร่ืองของประวัติศาสตรและความสําคัญของสถานท่ีแตละแหง จุดเดนของ
สถานท่ีน้ัน ๆ ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนในทองถิ่น 

2. ควรแนะนําใหนักทองเท่ียวท่ีจะไปในสถานท่ีสําคัญทางศาสนา แตงตัวใหเรียบรอยเหมาะ
กับกาลเทศะ เพื่อแสดงความเคารพสถานท่ี 
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3. วัดบางแหงเสียโอกาสในการดึงดูดนักทองเท่ียว เน่ืองจากไมเปดใหเขาชมสิ่งท่ีเปนจุดเดน
ของวัด และไมมีการบอกเลาเร่ืองราวความสําคัญของสถานท่ีใหรับรูท่ัวกัน 

4. เมื่อวัดมีนักทองเท่ียวเขามามากข้ึนก็มักจะมีปญหาเร่ืองมิจฉาชีพตามมา ซึ่งทางวัดจะ
ตองหามาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียวดวย 

5. ททท.ควรจะกระจายการสงเสริมการทองเท่ียว ทําบุญไหวพระไปยังวัดเล็ก ๆ ท่ีไมมีชื่อ
เสียงบาง เพื่อไมใหนักทองเท่ียวกระจุกตัว โดยเฉพาะในชวงเทศกาล และยังเปนการชวยกระจายราย
ไดใหท่ัวถึงทุกวัด ไมเจาะจงเฉพาะวัดใหญ ๆ ท่ีมีคนนิยมมาทําบุญมากอยูแลว 

 

6. การจัดระเบียบของพื้นท่ีภายในวัดควรมีการดําเนินการอยางเขมงวด และเปนมาตรฐาน
เดียวกันโดยเฉพาะพื้นท่ีเชิงพาณิชย เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และสรางภาพลักษณท่ีดี
แกสถานท่ี 

7. การสงเสริมการทองเท่ียวในสถานท่ีสําคัญทางศาสนา นอกจากเปนการกลอมเกลาจิตใจ 
เสริมสรางความศรัทธา และการสืบทอดศาสนาแลว ยังเปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
วัฒนธรรมอีกดวย เชน กรณีของวัดแขกสีลม ซึ่งเปนวัดฮินดู แตมีผูนับถือ ศรัทธาหลากหลายเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรม 
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
• การทองเท่ียวแหงประเทศไทย.ไหวพระ 9 วัด  http://www.9wat.net 

• การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. 2549. อยุธยามหามงคลรวมฉลองการครองสิริราช   
สมบัติครบ 60 ป 
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การทองเที่ยวเชิงแนวคิด การทองเที่ยวเชิงแนวคิด : : ผลิตซํ้า หรือ นวัตกรรมใหมผลิตซํ้า หรือ นวัตกรรมใหม  

ฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล 1 

 

แนวคิดใหมของการทองเที่แนวคิดใหมของการทองเที่ยวยว  
เปนท่ียอมรับกันวา การทองเท่ียวน้ันเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีนับวันก็ย่ิงมีการเจริญเติบ

โตข้ึนอยางรวดเร็ว  หลายประเทศตางใหความสําคัญกับการทองเท่ียวในอันดับตนๆเน่ืองจากเล็ง
เห็นวา อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนสิ่งท่ีสามารถสรางงานท้ังทางตรง และทางออมใหแกประชาชนเปน
จํานวนมาก        

ในอดีตจะเห็นไดวาการเดินทางทองเท่ียวจะเปนรูปแบบของการทองเท่ียวแบบ "มวลชน" 
(Mass Tourism) เปนการเดินทางทองเท่ียวตามกระแสความนิยมของนักทองเท่ียวโดยการใหความ
สําคัญกับแหลงทองเท่ียวยอดนิยม จึงกอใหเกิดการไหลเขาของนักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ในขณะ
ท่ีทรัพยากรดานการทองเท่ียวหรือตัวแหลงทองเท่ียวมีความสามารถในการรองรับอยูอยางจํากัด 
จนทําใหเปนท่ีกลาวกันมากวาการทองเท่ียวในรูปแบบดังกลาวกอใหเกิดปญหาท้ังในดานการทําลาย
สภาวะแวดลอมและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นเปนอยางมาก จนทําใหพื้นท่ีแหลงทองเท่ียวหลายแหง
ตกอยูในสภาพผูปวยท่ีตองใชเวลาในการเยียวยา จึงนับวาเปนการเสียโอกาส ในการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการขาดการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดีของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

ควรจะคิดหารูปแบบการทองเท่ียวประเภทอื่นท่ีเหมาะสม แลวหรือยัง !!  

                                         

1
 ลูกจางโครงการ งานวิจัย กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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เปนคํากลาวท่ีหลายคนอยากกลาวออกมาเพื่อหานวัตกรรมใหมของการทองเท่ียว ท่ีสําคัญ
อีกนัยหน่ึงจะตองไมสรางผลกระทบทางลบเหมือนท่ีแลวมา โดยมีการจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิ
ภาพตลอดจนมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล 

“ ไปเท่ียวแลวไมเห็นไดอะไรกลับมาเลย ”  

น่ีก็เปนอีกคําพูดท่ีนักทองเท่ียวจํานวนไมนอยสะทอนความคิดดังกลาวออกมา 

ทายท่ีสุด รูปแบบการทองเท่ียวเชิงแนวคิดน้ัน ก็ไดเกิดข้ึน โดยเปนอีกรูปแบบการทองเท่ียว 
ท่ีนักทองเท่ียวสามารถท่ีจะจัดรูปแบบการทองเท่ียวไดหลายหลากข้ึนอยูกับความพึงพอใจและความ
สนใจในแตละบุคคล เปนการเพิ่มมูลคาใหกับนักทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว 

 

 อาจกลาวไดวา การทองเท่ียวในรูปแบบใหมน้ีมีสวนชวยจุดประกายใหนักทองเท่ียว
สรางแนวคิดในการทองเท่ียวมากข้ึนโดยลักษณะเดนท่ีเปน "แกน" ของ "การทองเท่ียวเชิงแนวคิด" 
(Thematic Tourism) น้ันก็คือวา จะตองเปนการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวสามารถ "เลือก" ไดจริงๆ มิ
ใช การทองเท่ียวตามกระแสนิยม ซึ่ง ณ การเลือกดังกลาวควรมี Concept หรือ Theme ที่สอด
คลองหรือเก่ียวของกันอยู ไมวาจะเลือกในเร่ืองของสถานท่ีทองเท่ียว ประเภทของท่ีพัก รวมถึงการ
จัดการ และการควบคุมกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทองเท่ียว โดยผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายท้ังดานผูประกอบการและดานของนักทองเท่ียว อาจมีสวนรวมในการวางกรอบแนวคิดการทอง
เท่ียวดังกลาว 

กาวแรกของการทองเที่ยวเชิงแนวคิดกาวแรกของการทองเที่ยวเชิงแนวคิด  

 “การทองเท่ียวเชิงแนวคิด” ในระยะแรกท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว คือ การทอง
เที่ยวที่มีพ้ืนฐานกับธรรมชาติ (Nature based tourism) โดยมีการเรียกขานแตกตางกัน อาทิ  

- การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติท่ีมีเอก
ลักษณเฉพาะถิ่นและแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ  
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- การทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) เปนการทองเท่ียวอยางมีความรับผิด
ชอบในแหลงธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
ระบบนิเวศทางทะเล ตัวอยางเชน การเดินทางทองเท่ียวจากเมืองกระบ่ี เร่ือยไปท่ี...เกาะลัน
ตา สิ่งใหมท่ีเกิดข้ึน ณ พื้นท่ีดังกลาว คือ แนวท่ีพักอนุรักษในแวดลอมของปาโกงกางและ
หมูบานชาวเลท่ีเกาะกลาง ตลอดจนบานทุงหยีเพ็ง ซึ่งไดชื่อวาเปนหมูบานทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ [1]  

- การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geotourism) คือ การทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติท่ีเปนหิน
ผา ลานหินทราย อุโมงคโพรง ถ้ํานํ้าลอด ถ้ําหินงอกหินยอย เพื่อดูความงามภูมิทัศนท่ีมี
ความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แรตางๆ 
และฟอสซิล  

 

- การทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism) เปนการเดินทางทองเท่ียวไปยังพื้นท่ีเกษตรกรรม
สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและเลี้ยงสัตว เพื่อชื่นชมความสวยงาม 
ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร เชน กรณีของฟารมโชคชัยท่ีใหคนเขามามีสวน
รวม นักทองเท่ียวไมเคยเห็นนมวัวมากอน แตหากคร้ังหน่ึงในชีวิตมีโอกาสเดินเขาไปใน
ฟารมแลวไดรีดนมวัวจริงๆ [2]  

- การทองเท่ียวเชิงดาราศาสตร (Astrological tourism) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวเพื่อ
การไปชมปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีเกิดข้ึนในแตละวาระ  

สวนประเภท การทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural based tourism) ก็ไดรับความ
นิยม ไมแพเชนกัน โดยมีรูปแบบท่ีเดน ไดแก  
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- การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร (Historical tourism) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวไปยัง
แหลงทองเท่ียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร  

 

- การทองเท่ียวงานชมวัฒนธรรมและประเพณ ี(Cultural and traditional tourism) คือ การเดิน
ทางทองเท่ียวเพื่อชมงานประเพณีตางๆ ท่ีชาวบานในทองถิ่นน้ันๆ จัดข้ึนไดรับความ
เพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียศิลปเพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพ 
พิธีกรรมตางๆ  

- การทองเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism / Village tourism) เปนการเดินทางทอง
เท่ียวในหมูบานชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสรางสรรคท่ีมีเอกลักษณพิเศษมี
ความโดดเดน  

 

-  การทองเท่ียวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมกลุมนอย (Ethnic tourism) คือ การ
เดินทางทองเท่ียวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมของชาวบาน วัฒนธรรมของ
ชนกลุมนอยหรือชนเผาตาง ๆ  



  

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 5 

- การทองเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation tourism) หมายถึง การเดินทาง
เพื่อทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูจากปรัชญาทางศาสนา หาความรู สัจจธรรมแหงชีวิต มี
การฝกทําสมาธิ เพื่อมีประสบการณและความรูใหมเพิ่มข้ึน มีคุณคาและคุณภาพชีวิตท่ีดี
เพิ่มข้ึน 

เราใจกับรูปแบบเราใจกับรูปแบบ    

ในอดีตเราพบวารูปแบบดังกลาวสวนใหญ จัดเปน การทองเที่ยวแบบผจญภัย 
(Adventure Travel) คือ การเดินทางทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ 
ท่ีนักทองเท่ียวแตละคณะเขาไปเท่ียวแลวไดรับความสนุกสนานต่ืนเตน หวาดเสียว ผจญภัย มีความ
ทรงจํา ความปลอดภัย และไดประสบการณใหม แต ณ ปจจุบันยังมีหลายรูปแบบ อาทิเชน  

 
1. Atomic Tourism เปนการทองเท่ียวรูปแบบใหมโดยสถานท่ีดังกลาวมักเปน สถานท่ี

สําคัญทางประวัติศาสตรของระเบิดนิวเคลียร นอกจากน้ีอาจรวมไปถึงยานพาหนะหรือบริเวณท่ีเกิด
ระเบิด ตัวอยางการทองเท่ียวรูปแบบดังกลาวอาจไมพบในเมืองไทย แตตัวอยางท่ีเห็นชัดคือ การ
เย่ียมชมพื้นท่ีเมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ซึ่งเมืองท้ังสองเคยถูกท้ิงระเบิดนิวเคลียร เมื่อสมัยสงคราม
โลกคร้ังท่ีสอง   

2. Dark Tourism (black tourism or grief tourism) คือ การทองเท่ียว ณ บริเวณท่ีเกี่ยว
ของกับการสังหาร หรือ พื้นท่ีเสี่ยงภัย ซึ่งรวมไปถึง ปราสาทและสนามรบ เชน Culloden near 
Inverness, Scotland; บริเวณท่ีเกิดภัยพิบัติท้ังท่ีเกิดจากฝมือคน หรือ ธรรมชาติ เชน Ground Zero in 
New York; อดีตพื้นท่ีเรือนจํา ชึ่งปจจุบันไดเปดพื้นท่ีใหคนท่ัวไปไดเย่ียมชม เชน เรือนจํา Beaumaris ใน 
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Anglesey, Wales. และสิ่งท่ีผูคนใหความสนใจเปนพิเศษไมแพกัน เชน คาย Auschwitz ใน Poland, และเขต
Chernobyl ในอดีตสหภาพโซเวียต หรือ Bran Castle, Poienari Castle in Romania 

3. Disaster Tourism คือ การทองเท่ียว ณ บริเวณท่ีเคยเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โดยการ
ทองเท่ียวในรูปแบบดังกลาวอาจมีการชวยเหลือผูประสบภัยรวมดวย ตัวอยางเชนเหตุการณ 
TSUNAMI ท่ีผานมา 

 
4. Extreme Tourism (or shock tourism) คือรูปแบบการทองเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเนน

การทองเท่ียวในสถานท่ีอันตราย เชน ภูเขา ปา ทะเลทราย ถ้ํา หรือเหตุการณท่ีอันตราย ในบางคร้ัง 
Extreme Tourism คลายกับรูปแบบ Extreme sport เน่ืองจากรูปแบบท้ังสอง ไดเนนไปท่ี " adrenaline 
rush "  

5. Militarism heritage Tourism เปนการทองเท่ียวท่ีใหผูสนใจไดมีโอกาสไดเย่ียมชมเขตพื้น
ท่ีทหาร ซึ่งเปนเขตพื้นท่ีเฉพาะ ดังท่ีทราบในอดีตวา เขตพื้นท่ีทหารหามเขา มาเปน พื้นท่ีทหารยินดี
ตอนรับ ซึ่งในบางพื้นท่ีอาจมีกีฬา Extreme sport รวมดวย เชน เขตพื้นท่ีกรมทหารราบท่ี 11 รักษา
พระองค ท่ีมีบริการ กีฬาPaint Ball ใหกับผูท่ีสนใจ 

6. Space Tourism เปนการทองเท่ียวในสถานีอวกาศรวมถึงการเดินทางโดยยานอวกาศ 
ซึ่งการเดินทางรูปแบบดังกลาวมีคาใชจายท่ีสูงมาก 
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ปญหาสังคมกับรูปแบบที่พบปญหาสังคมกับรูปแบบที่พบ  

ในอดีตพบวา การทองเท่ียวรูปแบบ Sex Tourism ซึ่งเปนการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับการ
บริการทางเพศ หรือกิจกรรมบริการ โดยโสเภณ ีโดยการทองเท่ียวในรูปแบบดังกลาวในอดีตมักพบ
เห็นไดตามเมืองขนาดใหญหรือเมืองทองเท่ียว เชน กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม ภูเก็ต แตปจจุบันรูป
แบบการทองเท่ียวดังกลาวไดแฝงเขาไปตามแหลงทองเท่ียวท่ัวไป
และมีการจัดกรุปทัวรท่ีแฝงตัวมาในชวงเทศกาลการทองเท่ียว 
เชน ชวงสงกรานตหรือเทศกาลฟูลมูนปารต้ี (Full Moon Party) ท่ี
เกาะพงัน ท่ีรายแรงไปกวาน้ัน คือ การทองเที่ยวเพ่ือประเวณี
เด็ ก  (Child Sex Tourism) โด ย อ งค ก าร  ECPAT (End Child 
Prostitution and Trafficking) ซึ่งเปนองคการสากลท่ีดูแลเร่ือง
โสเภณีเด็กและการลักลอบพาเด็กเขาสูอาชีพไดใหความเห็นวา
ประเทศในโลกท่ีสามไดมีการสงเสริมการทองเท่ียว โดยสวนใหญ
จะเกี่ยวกับแสงแดด ทะเล และประเวณี (Sun Sea and Sex) นัก
ทองเท่ียวท่ีต้ังใจมาเพื่อประเวณีสวนใหญมาจากประเทศพัฒนา 
เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อังกฤษ ฝร่ังเศส รวมท้ังบางสวน
ของประเทศกําลังพัฒนา เชน จีน มาเลเซีย สิงคโปร นักทองเท่ียว
เหลาน้ีกระจุกตัวอยูในบริเวณใหญๆ อาทิเชน มะนิลา พนมเปญ 
พัทยา เพราะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีหนาแนนดวยคลับและบาร 
รวมท้ังแหลงบันเทิงอื่นๆ อีก [3] 

พัฒนามาสูยุคแนวคิด พัฒนามาสูยุคแนวคิด HHyybbrriidd  
รูปแบบ Hybrid คือ รูปแบบผสมผสานหลายรูปแบบหลายลักษณะเขาดวยกัน โดยท่ีโดดเดน

ไดแก Voluntourism [4] หรือที่ เรียกวา การเดินทางทองเที่ยวเพ่ือบําเพ็ญประโยชน โดย 
Voluntourism เปนการผสมผสานระหวางการใหบริการในรูปอาสาสมัคร (Voluntary activities) อาทิ 
การปลูกปา การสอนภาษาอังกฤษ การสรางโรงเรียน การทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ กับการเดิน
ทางทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ อาทิ ดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และนันทนาการ
ในแหลงทองเท่ียว  

เจาะจงเฉพาะกลุมเจาะจงเฉพาะกลุม  
การทองเท่ียวรูปแบบดังกลาวจะใหความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเปนพิเศษ ซึ่งรูปแบบดัง

กลาวมีหลากหลายรูปแบบแตท่ีโดดเดนมาก ไดแก  
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- การทองเที่ยวของกลุมอพยพ (Diaspora) [5] โดยกลุมดังกลาว สามารถแบงไดเปน 3 
แบบ คือ (1) การเดินทางกลับบานเกิดเพื่อศึกษาทําความเขาใจกับบรรพบุรุษและเขารวม
ในดานการเรียนวัฒนธรรมด้ังเดิมของตน (2) เปนการเดินทางเพื่อไปซื้อทรัพยสิน ท่ีดิน 
บานและเพื่อการลงทุนซึ่งการมีรายไดท่ีมากกวาในประเทศใหมจะชวยใหพวกเขาสามารถ
เดินทางไปเย่ียมเยียนบานเกิด หรือลงทุนในประเทศของเขาไดมากข้ึน (3) การเดินทางทอง
เท่ียวไปเทศกาลและงานประเพณีตางๆในบานเกิด ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือ การเดินทาง
กลับบานตางจังหวัด ของกลุมผูทํางานในชวงเทศกาลสงกรานต  

- การทองเที่ยวตามรอยภาพยนตร (Pop-Culture Tourism or Movie Tourism) [6] 
หมายถึง การท่ีนักทองเท่ียวตัดสินใจเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ อันเปนผลเน่ือง
มาจากสถานท่ีน้ันถูกนําเสนอผานจอภาพยนตรหรือโทรทัศนท่ีไดรับชม ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด
คือ การทองเท่ียวในประเทศนิวซีแลนด ซึ่งเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตร เร่ือง The Lord of 
the rings  

 

- การทองเที่ยวตามแหลงเสียงเพลง (Music Tourism) เปนการเดินทางทองเท่ียวตาม
เมือง หรือหมูบานท่ีมีการแสดงงาน ซึ่งนักทองเท่ียวอาจมีสวนรวมในหมูบานดังกลาว ดัง
เชนกรณี หมูบาน Glastonbury, เมือง Glasgow สําหรับในประเทศไทยเทศกาลดนตรีท่ีสําคัญ 
ไดแก Hua- Hin Music Festival. โดยจัดข้ึนท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อาจกลาวไดวาการทองเท่ียวเชิงแนวคิดเปนอีกรูปแบบหน่ึงของการทองเท่ียวท่ีนาจับตา
มอง เพราะนอกจากความลึกซึ้งในแงของเน้ือหาท่ีไดรับจากการทองเท่ียว ยังเปนการเพิ่มคุณคาให
กับการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวดวย และสิ่งท่ีได รับเพิ่ม ข้ึน คือ การสงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรการทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ ชวยลดการทําลายแหลงทองเท่ียวและวิถีชุมชนท่ีมีเหลือ
อยูนอยในปจจุบัน ใหสามารถดํารงอยูไดตอไปจนตกทอดไปถึงชนรุนหลัง 
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ตัวอยางรูปแบบการทองเที่ยวเชิงแนวคิดตัวอยางรูปแบบการทองเที่ยวเชิงแนวคิด  

Archaeological Tourism การทองเที่ยวเชิงโบราณคดี  

เปนรูปแบบของการทองเท่ียวแนวใหมซึ่งเปนกลุมยอยจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) โดยเนนการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดี รวมถึงการทอง
เท่ียวในพื้นท่ีเขตอนุรักษทางประวัติศาสตร 

 

Atomic Tourism การทองเที่ยวเชิงปรมาณู  

เปนรูปแบบการเดินทางทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีมีประวัติศาสตรเกี่ยวกับระเบิด
ปรมาณู การทองเท่ียวรูปแบบน้ียังรวมถึงพื้นท่ีท่ีมีการระเบิด และพาหนะท่ีบรรทุกระเบิดน้ันๆ 

Bookstore Tourism การทองเที่ยวเชิงการอาน  

เปนรูปแบบยอยของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการทองเท่ียวประเภทน้ีอาจจัดรวม
กันระหวางโรงเรียน หองสมุด กลุมนักอาน และองคกรตางๆ ภายในทองถิ่น โดยอาจจัดเปนรายการ
นําเท่ียวภายใน 1 วันซึ่งมีลักษณะทองเท่ียวไปท่ัวเมืองเพื่อตามรอยรานหนังสือ 

Child sex Tourism  

CST - Child Sex Tourism เปนรูปแบบการทองเท่ียวเพื่อสงเสริมโครงการตอตานการลวง
ละเมิดทางเพศในเยาวชน  
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Community Based Tourism : การทองเที่ยวชุมชน 

การทองเท่ียวชุมชนเปนการทองเท่ียวท่ีแตกแขนงออกมาจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่ง
ลักษณะของ Community Based Tourism มุงเนนการศึกษาวิถีชีวิตของผูคน ศึกษาวัฒนธรรม ความ
เชื่อ และมีกิจกรรมรวมกับคนในชุมชน 

Dark Tourism  

หรืออาจเรียกวา Black Tourism หรือ Grief Tourism เปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกบั
แหลงทองเท่ียวท่ียากลําบาก หรืออาจมีการเสียชีวิต โดยหมายรวมถึงปราสาทและสมรภูมิรบ 

Dental Tourism การทองเที่ยวเชิงทันตกรรม  

เปนรูปแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีเนนเร่ืองการรักษา
สุขภาพฟน นอกเหนือไปจากระบบประกันสุขภาพท่ีนักทองเท่ียวมีอยู 

Drug Tourism การทองเที่ยวเชิงยาเสพติด  

หมายถึง การเดินทางเพื่อซื้อและใชยาเสพติดในแหลงทองเท่ียวท่ีกฎหมายอนุญาต ในขณะท่ี
นักทองเท่ียวไมสามารถซื้อและใชยาเสพติดในประเทศของตนได การทองเท่ียวประเภทน้ีเปนท่ีนิยม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ป ซึ่งกฎหมายไมอนุญาตใหสามารถ
ซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

Disaster Tourism การทองเที่ยวเชิงโศกนาฏกรรม  

หมายถึง การทองเท่ียวในบริเวณท่ีเพิ่งเกิดโศกนาฏกรรม โดยอาจมาในรูปแบบของการเขา
ไปมีสวนรวมในการฟนฟูและชวยเหลือพื้นท่ีประสบภัยดังกลาว 

Extreme Tourism การทองเที่ยวเชิงเส่ียงภัย  

เปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเดินทางไปยังพื้นท่ีเสี่ยงภัย เชน ภูเขา ปา ทะเลทราย และถ้ํา หรือ
การเขารวมในกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงซึ่งหมายรวมถึงกีฬาประเภท Extreme โดยมีจุดประสงคเพื่อ
ความสะใจ การหลั่งสาร Adrenaline และการยอมรับในความเปนมืออาชีพสําหรับกีฬาประเภท 
Extreme 

Eco Tourism : การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

รูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศ มุงเนนใหการศึกษานักทองเท่ียว และใหความสําคัญกับชุม
ชนทองถิ่น  
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Garden Tourism การทองเที่ยวเชิงพฤกษศาสตร  

เปนรูปแบบของการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร 
(Botanical Garden) หรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตรพฤกชาติ 

 

GLBT Tourism การทองเที่ยวเชิงเพศที่สาม  

Gay Lesbian Bisexual & Transgender หมายถึงรูปแบบการทองเท่ียวไปยังสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
ใหการยอมรับเพศท่ีสาม หรือการเดินทางเพื่อเขารวมเทศกาลเฉพาะท่ีจัดข้ึนเพื่อเพศท่ีสามโดยเฉพาะ  

Heritage Tourism การทองเที่ยวในแหลงมรดกแผนดิน  

เปนสวนหน่ึงของการเดินทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) โดยมีลักษณะ
สําคัญท่ีเปนการทองเท่ียวเพื่อด่ืมดํ่ากับอดีต เชน คลองเกา รางรถไฟ สมรภูมิรบเกา ตลอดจนการ
เดินทางเพื่อเย่ียมชมสถานท่ีซึ่งเปนรากเหงาของบรรพบุรุษ 

Health Tourism : การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียว เนนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความ
สมบูรณทางกายและใจ โดยกิจกรรมของการทองเท่ียวรูปแบบน้ี ครอบคลุมเร่ือง การลางพิษ การ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน การน่ังวิปสสนา การฝกโยคะ  
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Literary Tourism การทองเที่ยวเชิงวรรณกรรม  

เปนรูปแบบการทองเท่ียวยอยของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) โดยเปน
การเดินทางเย่ียมชมสถานท่ีจริงท่ีปรากฏในนวนิยาย หรือสถานท่ีท่ีเปนแรงบันดาลใจใหนักเขียน
สรางสรรคนวนิยายข้ึน  

Militarism Heritage Tourism การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรทหาร  

หมายถึง การเดินทางเพื่อเย่ียมชมแหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของทหาร 
เชน คายทหารเกา เขาคอ ภูหินรองกลา หรืออนุสรณสถานตางๆ 

 

Music Tourism การทองเที่ยวเชิงดนตรี  

หมายถึง การเดินทางไปยังเมืองตาง ๆ เพื่อชมคอนเสิรตหรือเทศกาลทางดนตรี 

Pop-culture Tourism  

คือการทองเท่ียวไปยังสถานท่ีท่ีปรากฏในงานประพันธ ภาพยนตร เพลง หรือสื่อบันเทิง
อื่นๆ ท่ีกําลังไดรับความนิยมในขณะน้ันๆ 

Poverty Tourism หรือ Poorism หรือ Pro Poor Tourism  

เปนการทองเท่ียวไปยังสถานท่ีท่ีดอยพัฒนา เพื่อทัศนาชีวิตความเปนอยูของผูคนท่ียากจน
เชนใน อินเดีย เอธิโอเปย หรือแมแตสถานท่ีท่ีเคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางเฮอรริเคนหรือ      
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สึนามิ เชน เมืองหลุยเซียนา ซึ่งกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ หลังถูกทําลายลางจากเฮอรริเคน
แคทรินา 

Rural / Urban Tourism : การทองเที่ยวเขตชนบท / เมือง 

เปนการทองเท่ียวท่ีใชชนบทเปนจุดขาย สวนใหญแลว Rural Tourism มักครอบคลุมกิจ
กรรมทองเท่ียวหลักๆ คือ การชมวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ เชน การประมง การทําสวน บางคร้ัง 
ก็อาจจะเรียกวาเปน Homestay  

 

Rural Tourism มักจะเสนอคูกับ Urban Tourism คือการทองเท่ียวในเขตเมือง ซึ่งเนนกิจกรรม
ท่ีมักเกิดข้ึนในเมือง เชน การชมพิพิธภัณฑ การชมเมือง การ Shopping อยางไรก็ตาม ตองมีการจัด
แบงประเภทของเมืองตามลักษณะเดน เชน เมืองประวัติศาสตร เมืองผาน เมืองหลักทางการทอง
เท่ียว เมืองชายทะเล เปนตน 

Sex Tourism  

คือการทองเท่ียวท่ีมีกิจกรรมทางเพศกับหญิงขายบริการ (หรือชายขายบริการ) เขามา
เกี่ยวของ และนักทองเท่ียวประเภทน้ีสวนใหญมาจากประเทศท่ีรํ่ารวย 

Slow Travel  

คือ การทองเท่ียวเนิบชา ไมเรงรีบ เนนความละเมียดละไม โดยใหความสําคัญกับกิจกรรม
ตางๆ เชน การรับประทานอาหาร การเดินทาง เมื่อรูปแบบ Slow Travel เร่ิมไดรับความนิยม จึงไดมี
การขยายผลไปสูเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวอื่นๆ เชน Slow Hotel / Slow Package  
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Village Tourism หรือ Village Based Tourism  

วัตถุประสงคของ Village tourism คือการผลักดันใหการทองเท่ียวตามหมูบานชนบท ดูวิถี
ชีวิต ประเพณี การแตงกาย ความเชื่อ  

 

War Tourism  

เปนคําท่ีสื่อใชเรียกแนวคิดการทองเท่ียวเขาไปในสมรภูมิรบ เพื่อตองการรับรูบรรยากาศ
สงครามอยางใกลชิด ลักษณะทองเท่ียวในรูปแบบ War Tourism ในชวงเวลาท่ีผานมา มักมีจุดหมาย
ปลายทางทางการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับสงคราม อาทิ เวียดนาม (สงครามเวียดนาม) กัมพูชา 
เปนตน 

เมื่อระยะเวลาลวงเลยไป พบวา War Tourism ยังหมายถึง การแอบเขาไปสังเกตการณใน
สถานท่ีอันตรายหรือสถานท่ีตองหามอีกดวย  

นักทองเท่ียวจํานวนมากถูกจับกุมในพื้นท่ีสงคราม เชนในอิสราเอล เลบานอน พมา อัลจีเรีย 
และโคลัมเบีย นอกจากน้ียังมีนักขาวอิสระหลายราย ท่ีเรียกตนเองอยางติดตลกวาเปน “War 
Tourism” (เชน นายพี.เจ. โอรอรค นักขาวอิสระชื่อดัง) รวมถึงทหารรับจางท่ีปลอมตัวเปนนักทอง
เท่ียว อยางในกรณีนายไมเคิล ฮอร ท่ีไดปลอมตัวเปนสมาชิกกลุมภาคีฟรอธโบลวเวอรระหวาง    
ภารกิจเขายึดพื้นท่ีประเทศเซเชลส  

Water Tourism  

คือการทองเท่ียวทางเรือในวันหยุด เพื่อทัศนาจรท่ีตางๆ อยางรวดเร็ว บางคร้ังอาจเดิน
ทางไปทาเรือท่ีหรูหรา หรือเพียงจอดเรือเพื่อรับประทานอาหารกลางทะเล บางคร้ังอาจเดินทางไปทํา
กิจกรรมอื่นๆ รวมดวย เรียกกันอีกชื่อวา Boating-Holiday 
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Wildlife Tourism  

เปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศวิทยาท่ีเปนมิตรตอสัตวปา การทองเท่ียวชนิดน้ีไดรับความนิยม
อยางรวดเร็วท่ัวโลก พูดงายๆก็คือ การทองเท่ียวประเภทน้ีคือการเฝาดูอิริยาบถของสัตวปาในท่ีอยู
อาศัยตามธรรมชาติ 

Wine Tourism  

เปนการทองเท่ียวเพื่อจุดประสงคในการชิม บริโภค หรือซื้อไวน จากแหลงผลิตโดยตรง 
หรือสถานท่ีใกลเคียง การทองเท่ียวในลักษณะน้ีสวนมากคือการเย่ียมชมโรงผลิตไวน สวนองุน 
ภัตตาคารท่ีเสิรฟไวนชนิดพิเศษ หรือการเย่ียมชมงานเทศกาลไวนตางๆ 

Sacred Travel หรือ Metaphysical Tourism  

คือการทองเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีกําลังเติบโตข้ึนในตลาดการทองเท่ียว การทองเท่ียวชนิดน้ีได
รับความสนใจจากผูเชื่อในลัทธิ New Age ซึ่งสวนใหญเปนหญิงวัยกลางคน โดยนํานักทองเท่ียวไป
เย่ียมชมสถานท่ีท่ีเชื่อกันวามีความลึกลับทางจิตวิญญาณ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 

Shark Tourism  

เปนการทองเท่ียวรูปแบบหน่ึงในเชิง ecotourism โดยริเร่ิมจากแนวคิดท่ีจะสนับสนุนใหสังคม
เห็นคุณคาของปลาฉลามมากข้ึน นักทองเท่ียวไมใชจะไดเห็นแตเพียงปลาฉลามท่ีถูกจับมาเพื่อฆา และ
ตัดอวัยวะบางสวนไปขาย หากแตจะไดสัมผัสกับปลาฉลามเปนๆ ท่ีมีชีวิตอยูในทองทะเล 

  

Space Tourism  

เปนการบริการท่ีเกิดข้ึนมาเมื่อไมนานมาน้ี โดยนักทองเท่ียวตองจายเงินจํานวนมหาศาลเปน
คาเชื้อเพลิงกระสวยอวกาศ และบินข้ึนไปชมทัศนียภาพบนอวกาศ 
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Sports Tourism  

คือการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวเดินทางเพื่อไปชมการแขงขันกีฬา โดยรวมถึงนักกีฬาท่ีเดิน
ทางไปเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติดวยเชนกัน 

 

Sustainable Tourism  

คือการทองเท่ียวท่ีมีเจตนาจะสรางผลกระทบใหนอยท่ีสุดตอสภาพแวดลอม และวัฒนธรรม
ของผูอาศัยในชุมชนน้ันๆ แตยังสามารถเพิ่มงานเพิ่มรายไดใหกับชุมชนได 

 

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë  
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บรรณานุกรมบรรณานุกรม  

- Types of tourism.http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Types_of_tourism. สืบคนเมื่อวันท่ี 
8 พฤษภาคม 2551 

- [1] อภินันท บัวหภักดี.  เท่ียวกระบ่ีชมท่ีใหมๆเพลินๆ.  นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท.  การทอง
เท่ียวแหงประเทศไทย ประจําเดือน เมษายน 2551 

- [2] โชค บูลกุล. ธุรกิจทองเท่ียวไทย...อนาคตสดใสอยูใกลเอื้อม. เรียบเรียงจากการบรรยาย
พิเศษในงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานการทองเท่ียวในงาน “เทศกาลเท่ียว
เมืองไทย 2550” วันท่ี 7 มิถุนายน 2550 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี 

- [3] เพลินพิศ หมื่นพล. การทองเท่ียวเพื่อประเวณีเด็ก (Child Sex Tourism) จุลสารวิชาการ  
อิเลคทรอนิกส การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสท่ี 2/2548 (เมษายน-
มิถุนายน 2548)  

- [4]  วัชรี ชูรักษา.  รายงานผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและการ
ศึกษาเพิ่มเติม จากงานวิชาการและการสงเสริมการขายของบริษัทนําเท่ียว Voluntourism 
ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ.   จุลสารวิชาการอิเลคทรอนิกส การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย ประจําไตรมาสท่ี 1/2550 (มกราคม-มีนาคม 2550)   

- [5] กิตติพันธุ ภิญโญ. แนวโนมการทองเท่ียวโลกท่ีโดดเดนในป 2550 จุลสารวิชาการอิเลค-
ทรอนิกส การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประจําไตรมาสท่ี 2/2551 (เมษายน-มิถุนายน 
2551) 

- [6] โศรยา หอมชื่น, ณัฏฐิรา อําพลพรรณ. อิทธิพลของภาพยนตรและรายการโทรทัศนตอ
การทองเท่ียว .จุลสารวิชาการอิเลคทรอนิกส การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ประจํา      
ไตรมาสท่ี 3/2550 (กรกฎาคม-กันยายน 2550) 

 

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë  
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สถานการณและการขับเคล่ือนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยสถานการณและการขับเคล่ือนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  

จิระวดี คุณทรัพย 1 
ชัชฎารัชช กุลาหงษ 2 

11. . เหตุที่มาเหตุที่มา  
สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 22 

เมษายน 2546 สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนย
กลางการดูแลรักษาสุขภาพของเอเชีย เพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเท่ียวและจูงใจนักทองเท่ียวตางชาติ
ใหเดินทางเขามาในประเทศไทยมากย่ิงข้ึน  โดยมอบ
หมายกระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนยุทธศาสตร
สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอ
เชี ย  (Thailand : Centre of Excellent Health Care of 
Asia)  และรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม กระทรวงศึกษาธิการ การทอง
เท่ียวแหงประเทศไทย และสมาคมดานสุขภาพ ฯลฯ 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) เปน
อีกหนวยงานหน่ึงท่ีมีสวนรวมสนับสนุนนโยบายดัง
กลาว โดยสานตอแนวทางการดําเนินงานของ ททท. 
ท่ีไดดําเนินการมาต้ังแตป 2542 ดวยการประชา
สัมพันธเกี่ยวกับนวดแผนไทย และการบําบัดรักษา
แบบธรรมชาติหรือแผนโบราณ  ในรูปแบบของการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ และผลิตสื่อทัศนูปกรณตางๆ รวมท้ังการรวมมือกับผูประกอบการธุรกิจ
ภาคเอกชน และโรงพยาบาลเอกชนจัดทํารายการตรวจสุขภาพ สําหรับตลาดนักทองเท่ียวชาวตาง
ประเทศท่ัวโลก  

                                         

1
 หัวหนางานสงเสริมสถานบริการ กองสงเสริมการบริการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

2
 พนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 5 กองสงเสริมการบริการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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22. . นิยามและรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยนิยามและรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติหรือแหลงทองเท่ียวท่ีมีกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเปนกิจกรรมสําคัญในการทอง
เท่ียวน้ัน เพื่อการพักผอน การเรียนรูวิธีการรักษาสุขภาพกายและใจใหไดความเพลิดเพลิน มีความรู
ในการรักษาคุณคาของคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนเพื่อเปนการรักษาสมดุลระหวางรางกาย สุขภาพ
จิต อารมณ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีอิทธิพลตอความสงบสุขในการดํารงชีวิต และเปนการดูแลสุขภาพแบบ
องครวม (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย,2549)  

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แบงออกเปน 2 ลักษณะหลัก ๆ คือ 

1. การทองเท่ียวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ทองเท่ียวโดยมีโปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดรักษาโรค หรือรักษาสุขภาพดานตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 
โดยกิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพม ีดังน้ี 

 

1.1 การผาตัดเสริมความงาม หรือทําศัลยกรรมพลาสติก 

1.2 การลดนํ้าหนัก 

1.3 การตรวจสุขภาพเบ้ืองตน (Medical Check Up) เชน การตรวจระบบหัวใจ ระบบเลือด
และความดัน 

1.4 การทําฟน และรักษาสุขภาพฟน  

1.5 การทําเลสิก (Lasik) 

1.6 การเขาคอรส ทํา D-Tox หรือการลางพิษในรางกาย 

โดยมีแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีใหบริการ ไดแก ศูนยบริการทางสุขภาพ 
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2. การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ทองเท่ียวโดยมีการจัดโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ หรือการจัดกิจกรรมท่ีเนนการดูแลสุขภาพอยาง  
ชัดเจน โดยกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ มีดังน้ี 

 

2.1 การนวดแผนไทย 

2.2 การอบ / ประคบสมุนไพรไทย 

2.3 สุคนธบําบัด (Aroma Therapy) 

2.4 วารีบําบัด (Water Therapy) 
2.5 การบริการอาบนํ้าแร (Spa) 

โดยมีแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีใหบริการ ไดแก แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ สถานบริการในรูปแบบสปา และสถานบริการนวดแผนไทยและสมุนไพรไทย 

33. . สถานการณและสถานภาพของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยสถานการณและสถานภาพของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย นับเปนกิจกรรมทองเท่ียวหน่ึงท่ีไดรับ ความนิยม
อยางมาก และมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีสถานการณและสถานภาพดังน้ี 
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1. สถานการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

จากผลวิจัยของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดสํารวจนัก
ทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมาเยือนไทยในชวง พ.ศ. 2542-2545 พบวา นักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง
นิยมการใชบริการบําบัดสุขภาพท้ังในและตางประเทศมากท่ีสุด ถึงรอยละ 83.5 โดยภูมิภาคเอเชีย 
แปซิฟก ไดรับความนิยมมากเปนอันดับหน่ึง รองลงมาเปนยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียใต และ       
แอฟริกา และประเทศไทย เปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รองลงมาเปนสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม 

   

นอกจากน้ี กระทรวงสาธารณสุขไดจัดเก็บสถิติชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามารักษาใน
ประเทศไทย ชวงป 2545-2549 ซึ่งมีทิศทางการเติบโตของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ท่ีเดินทาง
มาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยอยางตอเน่ือง ท้ังดานจํานวนคนและรายได ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 

จํานวน (คน) 630,000 973,532 1,103,095 1,249,984 

รายได (ลานบาท) 18,000 26,439 30,000 40,000 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 

 

ประเทศไทยจึงนับวามีความพรอมในการรองรับผูปวยชาวตางประเทศ ไมวาจะเปน 
“แพทย” ท่ีมีคุณภาพสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ มีโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีศักยภาพรองรับชาว
ตางประเทศได 30 แหงท่ัวประเทศ โดยมีโรงพยาบาลท่ีประสบความสําเร็จในตลาดตางประเทศ 
จํานวน 5 แหง ไดแก กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุมโรงพยาบาลพญาไท กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช  
โรงพยาบาลพระราม 9 และโรงพยาบาลบํารุงราษฎร  

ดานการบริการสปาไทยท่ัวประเทศ เปดใหบริการมากกวา 800 แหง ใน พ.ศ. 2548 มสีปา
ท่ีไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 400 แหง จากขอมูลของสมาพันธสปาไทย 



  

e-TAT Tourism Journal – การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  หนาท่ี 5 

มีจํานวนผูมาใชบริการสปาประมาณ 4.6 ลานคน และจากงานวิจัย Intelligent Spas ของประเทศ   
สิงคโปร พบวา สปาของประเทศไทยมีการเติบโตสูงถึง 157% ซึ่งเปนธุรกิจ ท่ีมีการเติบโตท่ีสูงท่ีสุด
และจากการประเมินรายไดการทองเท่ียวของ ททท.คาดวารายไดจาการบริการสปาไทย มีสัดสวน
ประมาณ 3-4% ของรายไดจากการทองเท่ียวท้ังหมด ดังน้ัน ใน พ.ศ. 2551 คาดวาการบริการ 
สปาไทยจะสามารถสรางรายไดมากกวา 24,000 ลานบาท 

2. สถานภาพและการแขงขันการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพเปนกิจกรรมทองเท่ียวหน่ึงท่ีควบคูกับการดําเนินธุรกิจของสถาน
พยาบาลท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน ซึ่งมีประเทศท่ีมีความ
โดดเดน ท้ังการบริหารจัดการและการตลาดอยางมาก เชน ประเทศสิงคโปร อินเดีย มาเลเซีย ฟลิป
ปนส ไตหวัน เกาหลี และญ่ีปุน ขณะเดียวกันแตละประเทศมีท้ังขอดี ขอจํากัด และการวางบทบาทสู
ความเปนผูนําในภูมิภาคน้ี ดังน้ี (สํานักสงเสริมธุรกิจบริการ กรมสงเสริมการสงออก) 

ประเทศสิงคโปร 

ขอดี ขอจํากัด 

1. บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได
อยางดี  

2. เทคโนโลยีดานการแพทยท่ีทันสมัย 

3. โรงพยาบาลหลายแหงไดรับมาตรฐาน
สากล JCIA (Joint Commission International 
Accreditations) เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคน้ี 

− คารักษาพยาบาลท่ีสูง มีผลตอการตัดสินใจ 
เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาล และ การ
รับบริการหลังการรักษา (After Treatment) 

 

* ปจจุบันประเทศสิงคโปรไดรวมมือกับโรงพยาบาลของประเทศไทย ในการสงผูปวยมารับ
การบําบัด หรือมาพักผอนหลังจากรักษาท่ีประเทศสิงคโปรแลว เน่ืองจากประเทศไทยมีคาใชจายใน
การบําบัดท่ีไมแพง และยังมีสถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีการบริการท่ีดีนา
ประทับใจ 
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ประเทศอินเดีย 

ขอดี ขอจํากัด 

1. บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
เปนอยางดี 

2. อัตราคารักษาพยาบาลไมแพงมากนัก 

3. เคร่ืองมือดานการแพทยทันสมัย 

- ภาพลักษณแงลบในดานการใหบริการ เปน 
ปจจัยในการเลือกใชบริการ เชน การบริการ
ดานท่ีพักท่ีมีราคาสูง ความไมสะอาด และ
มาตรฐานการใหบริการในระดับสากล 
(JCIA) ของโรงพยาบาลยังมีนอย  

ที่มา: กรมสงเสริมการสงออก 

 

สําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีการวางกลยุทธและแนวทาง การสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพในลักษณะการจัดต้ังองคกรกลางเพื่อดําเนินการดานการตลาด การประชา
สัมพันธ การพัฒนาสินคาและบริการ รวมถึงการกําหนดมาตรฐานโรงพยาบาล ดังน้ี  

ประเทศไตหวัน 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ และการทองเท่ียวของไตหวัน ไดรวมกัน
จัดต้ังองคกรชื่อ “Taiwan Task Force on Medical Travel” เพื่อดําเนินการดานการตลาดและประชา
สัมพันธการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ นอกจากน้ี รัฐบาลไตหวันยังไดกําหนดใหโรงพยาบาลทุกแหงท่ีจะ
รวมโครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพตองตรวจประเมินภายใน และรับรองมาตรฐานโรง
พยาบาลท่ีชื่อวา Taiwan Joint Commission on Hospital Accreditation (TJCHA) กอนดวย 

ประเทศเกาหลี 

กระทรวงสาธารณสุขเกาหลี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพเกาหล ีและ การทองเท่ียว
เกาหลี รวมกันจัดต้ังองคกร “Korean Hospitality in Healthcare” โดยมีหนาท่ีสงเสริมการตลาด การ
ประชาสัมพันธ การพัฒนามาตรฐาน การบริการ ฯลฯ ของโรงพยาบาลเพื่อรองรับ การทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ ท้ังน้ี กลุมเปาหมายหลักของประเทศเกาหล ีคือ ผูปวยชาวญ่ีปุนและชาวจีน 

ประเทศไทย 

กลาวไดวาประเทศไทยเปนผูนําดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคน้ี จากความนิยม
ของผูปวยชาวตางประเทศท่ีเดินทางเพื่อมารักษาสุขภาพ (Medical Travel) และนักทองเท่ียวท่ีนิยมใช
บริการดานสุขภาพความงาม (Beauty and Wellness) โดยจากการจัดเก็บขอมูลสถิติจํานวนผูปวยชาว
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ตางประเทศท่ีรับการรักษาในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข ใน พ.ศ. 2551 คาดวาจะมีมาก
กวา 1.45 ลานคน โดยสามารถวิเคราะห SWOT ไดดังน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

- มาตรฐานการบริการระดับสากล 
(International Standard)  

- ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยครบทุกสาขา 
(Professional Doctors)  

- อัตราคาบริการท่ีถูกและสมเหตุสมผล 
(Reasonable Price)  

- เทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทันสมัย (State of 
the Art Technology)  

- การบริการท่ีประทับใจ (Thai Hospitality)  

- การเขารับการรักษาไดอยางทันที (Easy to 
Access) 

- การเขาถึงขอมูลสะดวก รวดเร็ว (Easy to 
Approach) 

- นโยบายภาครัฐในการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ ยังขาดความตอเน่ือง 

- การประชาสัมพันธในตลาดตางประเทศ ยัง
ไมเนนการเจาะตลาด สวนใหญเปนการ
ประชาสัมพันธ 

- การดําเนินการตลาดอยางเปนองครวมยัง
ไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

- การบริการและบริหารจัดการในลักษณะ 
One Stop Service ยังไมมีรูปแบบท่ีชัดเจน 

- การบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนยังไมสามารถเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- การอํานวยความสะดวกดานวีซาสําหรับ
กลุมผูนิยมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพยังไมมี
การบริการเปนพิเศษ 

 

ภาวะคุกคาม (Threats) โอกาส (Opportunities) 

- ภาวะการแขงขันของประเทศเพื่อนบาน เชน 
สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม และอินเดีย ท่ีมี
นโยบายและประกาศตัวเปนศูนยกลางทาง
การแพทยเชนกัน และมีกลยุทธเชิงรุก ตอ
การสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ โดยมีแนว
ทางสงเสริมอยางเปนระบบ 

- การใชความมีชื่อเสียงดานการทองเท่ียว 

- การมุงเนนตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพ 

- ความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร จากระยะทาง 

− การเดินทางท่ีสั้นกวาประเทศคูแขง 

− สายการบินตนทุนตํ่าท่ีมีจํานวนมาก 
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จากการวิเคราะห SWOT ขางตน พบวา ประเทศไทยมีปจจัยท่ีนักทองเท่ียว ชาวตางประเทศ
นิยมใชบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ดังน้ี 

- การรักษาพยาบาลมีคุณภาพ (Good Quality) เน่ืองจากมีแพทยผูเชี่ยวชาญในการใหการ
รักษา มีอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีทันสมัย และการใหบริการท่ีดีเย่ียม 

- ราคา (Price) คารักษาพยาบาลในประเทศไทยมีราคาไมแพง 

- การใหบริการรักษา (Access) ในหลายประเทศผูปวยตองรอคิวเพื่อเขารับการรักษา แต
การใหบริการในประเทศไทยสามารถเขารับการรักษาไดทันทีในกรณีฉุกเฉิน 

- แหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย คาใชจายการเดินทางท่ีไมแพง เหมาะสําหรับผูปวย ญาติ
หรือผูติดตามท่ีตองการพักผอนหลังรับการรักษาพยาบาล  

 

นอกจากน้ี ดานการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม (Holistic Treatment) หรือ สปาแบบไทย 
(Thai Spa) ประเทศไทยก็เปนผูนําในภูมิภาคน้ี จากปจจัยตางๆ ดังน้ี 

1. ความเปนเอกลักษณของการนวดแบบไทย (Thai Massage) 

2. ความเชี่ยวชาญของผูบําบัด (Therapist Skilled) 

3. ความมีอัตลักษณของการบริการแบบไทย (Thai Hospitality) 

4. ภูมิปญญาไทยการใชสมุนไพรไทย การบําบัดรักษาโรค (Thai Herbs) 

5. แหลงทองเท่ียว สถานท่ีพักผอน และศูนยบริการบําบัดหลากหลาย มีมาตรฐาน (Various 
of Holistic/Spa Services) 
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44. . การสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ ทททการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ ททท..  
ททท. ไดสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในกิจกรรมการตลาด

ตางๆ ของสํานักงาน ททท. สาขาในและตางประเทศ ต้ังแตป 2547-2551 โดยมีกิจกรรมหลักๆ ท่ี
โดดเดน ดังน้ี 

1. การสรางเครือขาย 

1.1 การจัดประชุมสัมมนาสรางเครือขายระหวางธุรกิจโรงพยาบาลกับธุรกิจ นําเท่ียว เพื่อ
เชื่อมโยงและพัฒนาใหเกิดรายการนําเท่ียวเชิงสุขภาพอยางเปนรูปธรรม ในป 2548 โดยมีผูเขารวม
ประชุมท้ังหมด 105 คน  

1.2 การจัด Product Orientation และโปรแกรมเย่ียมสินคาการบริการสุขภาพ  ณ  โรง
พยาบาลตาง ๆ ใหกับผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ ททท. สํานักงานสาขาตางประเทศ ในป 
2550 จํานวน 18 สํานักงาน และในป 2551 จํานวน 21 สํานักงาน 

1.3 การประชุมผูประกอบธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อรวบรวมขอมูลโปรแกรมทองเท่ียวเชิง  
สุขภาพท่ีพรอมเสนอขายเปนประจําทุกป ต้ังแตป 2549-2551  

  

1.4 การจัดทําโครงการสงเสริมสปาและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยรวมมือกับสมาคมโรง
พยาบาลเอกชน และสมาคมสปาไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธโครงการ Thai Spa Invitation 2006 
ระหวางเดือนธันวาคม 2548 –เดือนธันวาคม 2549 ในพื้นท่ี 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม กรุงเทพฯ 
เกาะสมุย (สุราษฎรธานี) ประจวบคีรีขันธ และภูเก็ต โดยมีผลการจัดงานเปนท่ีนาพึงพอใจ และทาง
สมาคมสปาภูเก็ตไดดําเนินการจัดกิจกรรม Thai Spa Invitation 2nd: Botanic Spa เมื่อวันท่ี 24-26 
มกราคม 2551 เน่ืองจาก ในป 2549 ไดรับการตอบรับเปนอยางดี และ ททท. ไดใหการสนับสนุน
การจัดงานท่ีผานมา 
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1.5 การคัดเลือกสินคาการทองเท่ียว โดยรวมกับโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพและสมาพันธ 
สปาไทย เพื่อนําเสนอ Theme “Health and Wellness” ในแคมเปญประเทศไทย “7 Amazing Wonders” 
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสินคา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพไปท่ัวโลก โดยมีโรงพยาบาลท่ีสามารถ 
รองรับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 40 แหง และสปาท่ีไดรับมาตรฐานกวา 200 แหง 

  
1.6 การจัด Fam Trip ในป 2550 โดยความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศ การ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย และกรมสงเสริมการสงออกนําคณะตัวแทนบริษัทประกัน และสื่อมวลชน
จากประเทศสวีเดน จํานวน 6 คน มาเย่ียมชมโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ภูเก็ต 

2. การโฆษณาและประชาสัมพันธ 

2.1 การผลิตภาพยนตรสปอตโฆษณาประชาสัมพันธประเทศไทยและแคมเปญ Amazing 
Thailand ผาน BBC World ควบคูกับการตอกยํ้าจุดแข็งของภาพลักษณประเทศไทย คือ หาดทราย 
ชายทะเล วัฒนธรรมไทย อาหารไทย ความมีอัธยาศัยไมตรี การเปนเจาบานท่ีดี ในการตอนรับนัก
ทองเท่ียว  

2.2 การเชิญชวนสื่อมวลชนตางประเทศแขนงตางๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และโทรทัศนท่ีเดิน
ทางมาทําขาวในประเทศไทย ใหเพิ่มกําหนดการเดินทางไปสํารวจสินคาการทองเท่ียว ท่ีเปนจุดแข็ง
ของประเทศไทย เชน หาดทราย ชายทะเล สปา ศิลปวัฒนธรรมไทย ฯลฯ เพื่อนํามาเผยแพรประชา
สัมพันธใหเปนท่ีรับรูในเวทีโลก 

2.3 การเชิญชวนสื่อมวลชนตางประเทศ จํานวน 100 รายจากท่ัวโลก ท่ีมารวมงาน 
Thailand Travel Mart Plus 2007 ใหเดินทางไปสํารวจสินคาทางการทองเท่ียวตางๆ เชน โรงพยาบาล
กรุงเทพ โรงพยาบาลยันฮี และบางกอก เนเชอรัล สปา 

2.4 การนําเสนอกิจกรรมท่ีแสดงเอกลักษณของประเทศไทยในโอกาสตางๆ ท่ี ททท. เขา
รวมงาน หรือใหการสนับสนุน เชน ในงานสงเสริมการขายระดับโลก งาน Consumer Fair และ Travel 
Fair ในตางประเทศอยางนอย 5 งาน ททท. ไดจัดกิจกรรมตางๆ ไปนําเสนอ เชน สาธิตการนวดแผน
ไทย การทํารม การแกะสลักผักผลไม การแสดงรําไทย เปนตน  
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2.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพบนพื้นท่ีขนาด 1,600 ตารางเมตร 
ในงานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย กําหนดจัดข้ึนวันท่ี 5-8 มิถุนายน 2551 ณ ศูนยแสดงสินคาและ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มุงเนนใหคนไทยทองเท่ียวภายในประเทศ ควบคูกับ
การนําเสนอวัฒนธรรม ประเพณีของแตละภูมิภาค และกิจกรรมทองเท่ียวเปนเขตพื้นท่ี อาทิ         
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมทองเท่ียวเชิงผจญภัย และ
กิจกรรมทองเท่ียวสินคาหัตถกรรม     

2.6 การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในกระแสลดภาวะโลกรอน ดวยการจัดรายการนํา
เท่ียวเนนวิถีไทย และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และประหยัดพลังงาน ลดปญหาภาวะโลกรอน ในแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหกับสื่อมวลชนจากตางประเทศ จํานวน 20 
คน ท่ีเขารวมงาน PATA CEO Challenge 2008 เมื่อวันท่ี 29-30 เมษายน 2551 โดย 1 ใน 3 ของ
รายการนําเท่ียวเปนโปรแกรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ไดแก การตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร และบริการดาน Spa ท่ีศูนยบริการสุขภาพตรัยยา 

2.7 การรวมมือกับผูประกอบการภาคเอกชนรวมดูแลและรับผิดชอบตอธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม โดยจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยตอเน่ืองเปนคร้ังท่ี 7 กําหนดการแถลง
ขาว เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2551 รางวัลแบงเปน 6 ประเภท ประกอบดวย ประเภทแหลงทองเท่ียว 
ประเภทท่ีพักนักทองเท่ียว ประเภทรายการนําเท่ียว ประเภทองคกรสนับสนุนและสงเสริมแหลงทอง
เท่ียว ประเภทการสื่อสารและประชาสัมพันธ และประเภทการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กําหนดการมอบ
รางวัลในวันท่ี 27 กันยายน 2551 

 

2.8 การผลิตเอกสารเสนอขายสินคาเฉพาะกลุม (Niche Product) จัดทําเอกสารสนับสนุน
การขายสินคาแกกลุมความสนใจพิเศษ ไดแก 20 Things to Do in Thailand, โครงการ Royal Initiative, 
โรงแรมใบไมเขียว, Health Tourism, Diving, Eco tourism, Wedding, Spicy ใน 5 ภาษาหลัก คือ ภาษา
อังกฤษ จีน เกาหลี เยอรมัน และญ่ีปุน  
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2.9 การจัดเก็บขอมูลการลงทุนธุรกิจทองเท่ียว พื้นท่ีริมแมนํ้าโขงและชายแดน ในระบบ GIS 
สานตอการจัดทําฐานขอมูลดวยระบบการกําหนดคาพิกัด (GIS) เก็บขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจท่ีพัก สปา 
และสนามกอลฟ ในพื้นท่ีดังกลาว เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับ นักลงทุนท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศเพื่อดําเนินกิจการดานการทองเท่ียวในอนาคตตอไป 

2.10 สนับสนุนสมาพันธสปาไทย และสมาคม สปาไทย จัดทําคูมือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
บริการสปาท่ีไดรับมาตรฐาน แจกจายใหแกบริษัทนําเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ ในป 2549 
จัดทําคูมือ “Thailand Spa Directory” จํานวน 2,000 เลม และในป 2550 จัดทําคูมือ “Thai Spa in 
Mind 2007-2008” จํานวน 5,000 เลม 

    
2.11 สนับสนุนบริษัท อันซีน แพลนเนต จํากัด จัดทําโครงการ “Best Paradise in Thailand” 

เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจใหนักทองเท่ียวเดินทางเขาประเทศไทย โดยนําเสนอโรงแรม และรีสอรท
ท่ีหรูหรา มีเอกลักษณท่ีจัดแบงไดเปน 10 กลุม ไดแก Best Luxury, Best Small Luxury, Best Nature, 
Best Romantic, Best Beach, Best Boutique, Best Hip, Best Spa & Wellness, Best Golf และ Best Culture  
โดยไดรับมอบคูมือภาษาอังกฤษ จํานวน 1,550 เลม และซีดี จํานวน 21,000 แผน เพื่อเผยแพรไป
ยังกลุมนักทองเท่ียวระดับบน ผาน สํานักงาน ททท. ตางประเทศ สมาคมธุรกิจทองเท่ียว และสํานัก
งานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

3. การประชาสัมพันธ  

3.1 การนําเสนอสินคาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในงานไทยเท่ียวไทย คร้ังท่ี 12 โดยรวมกับ
บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น จํากัด สมาคมโรงแรมไทย  และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ระหวางวันท่ี 
6-9 มีนาคม 2551 

3.2 สนับสนุนการสรางการรับรูเอกลักษณของพื้นท่ี ดวย คูมือ “กิน-เท่ียววันหยุดสุด
สัปดาห หรือ Weekend Route” โดยรวมกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และบริษัท โตโยตา มอเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด มอบสิทธิสวนลดสูงสุด 60% จากโรงแรม รานอาหาร สปา และสนามกอลฟ 
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รวม 200 แหง สําหรับผูเดินทางทองเท่ียวโดยรถยนต และเปนผูถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ทุก
ประเภท ไดสัมผัสและซึมซับกับบรรยากาศและกลิ่นอายอันเปนเอกลักษณของ แตละพื้นท่ี 

4. แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

ดวยแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ืองและโอกาสอันดีท่ีประเทศไทยจะสรางความเชื่อมั่นให
นานาประเทศไดเชื่อถือความเปนศูนยกลางการดูแลรักษาสุขภาพของเอเชีย จึงควรมี แนวทางการสง
เสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ดังน้ี 

4.1 สงเสริมประเทศไทยโดยรัฐบาลมีนโยบายใหดําเนินการโครงการ One Stop Service ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน โดยจัดต้ังหนวยงานกลางเพื่อดําเนินการบริหารและสงเสริม 
“การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย” เชน การบริการใหคําปรึกษาและขอมูลแกผูปวยชาวตาง
ประเทศเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย การจัดระบบนัดหมายแพทยใหผูปวย การอํานวย
ความสะดวกในการเดินทาง การอํานวยความสะดวกดานวีซา การบริการจัดหาท่ีพักสําหรับผูปวย 
การประเมินผลความพึงพอใจของผูปวยหลังจากรับการรักษา ฯลฯ 

 

4.2 สงเสริมกิจกรรมการตลาดใหเขมขนและกวางมากข้ึน ดวยการใชเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย 
เชน อินเตอรเน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกสของ ททท. ในการเจาะตลาดกลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพ และมี
ความนิยม ชื่นชอบกิจกรรมในการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เชน ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดยุโรป 

4.3 สนับสนุนและรวมมือกับเครือขายในแวดวงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เชน สมาคม   
สมาพันธ โรงพยาบาล และผูประกอบการรักษาและบําบัดสุขภาพใหกาวสูเวทีตลาด การทองเท่ียว
โลก ในกิจกรรมการเสนอขายมากย่ิงข้ึน 

 

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë  
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ภาพรวมธุรกิจ ภาพรวมธุรกิจ HHoossppiittaalliittyy  : : ทองเที่ยวไทย ไปไดไกลกวาที่คิดทองเที่ยวไทย ไปไดไกลกวาที่คิด11  

จุรีรัตน คงตระกูล2 

การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรม และความตองการของผูบริโภค เมื่อพิจารณาในภาคการทองเท่ียว จึงมีความพยายามท่ี
จะประเมินอนาคตของธุรกิจทองเท่ียวไทยจะกาวไปไดไกลเพียงใด 

การคาดการณ แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกระบุวา ในอนาคตการผลิตภาคบริการ
จะมีมูลคาทางเศรษฐกิจเติบโตมหาศาล ขยายใหญกวาการผลิตในภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ันยัง
ไดพัฒนาแนวคิดของคําวา “ใหบริการ” ใหมีบริบทท่ีกวางข้ึน จากเดิมท่ีมองการใหบริการเปนการสง
มอบบริการท่ีผูซื้อและผูขายไดตกลงไวและเปนอันเสร็จสิ้น แตการ “ใหบริการ” ในบริบทปจจุบันได
ขยายความไปถึงการสงมอบ “บริการ” ดวยการตอนรับอยางมีมิตรไมตรี ท่ีสรางความสุข ประทับใจ
ใหกับลูกคาอยางเอื้อเฟอและมีคุณธรรม คําวา “Hospitality” จึงเขามาแทนท่ี คําวา “Service” ใน
ปจจุบัน 

การเติบโตของธุรกิจทองเที่ยวไทยการเติบโตของธุรกิจทองเที่ยวไทย  
การทองเท่ียวเปนตัวอยางท่ี Fit in ไดดีกับคําวา ธุรกิจ “Hospitality” และประเทศไทย เปน

ประเทศหน่ึงท่ีมีขีดความสามารถสูงในธุรกิจน้ี ดวยเหตุน้ี การเติบโตของธุรกิจทองเท่ียวไทย จึง
ขยายตัวไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถสรางมูลคาในอัตราท่ีเพิ่มเฉลี่ยถึงรอยละ 20 ตอป ต้ังแตชวงป 
1990 เปนตนมา และสามารถนําหนามูลคาสงออกของอุตสาหกรรมหลัก เชนอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรและชิ้นสวน หรือแมแตอุตสาหกรรม Electrical Appliances กต็าม 

การกระจายพื้นที่ทองเที่ยวและการควบรวมธุรกิจที่เก่ียวของการกระจายพื้นที่ทองเที่ยวและการควบรวมธุรกิจที่เก่ียวของ  
นอกจากน้ันยังมีแนวโนมท่ีจะกระจายพื้นท่ีทองเท่ียวออกไปอยางกวางขวาง จากเดิมซึ่งเคย

กระจุกอยูในแหลงทองเท่ียวหลักเพียงไมกี่แหง เชน กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา สมุย เชียงใหม ก็ไดขยาย
ออกไป สูพื้นท่ีทองเท่ียวรอง เชน กระบ่ี พังงา หัวหิน อยุธยา เชียงราย และอีกหลายๆ พื้นท่ี  

                                         

1
 การบรรยายในการสัมมนาฟนธงการตลาด 2551 : Marketing Forecast 2008 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ณ หองบอลรูม 
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์
2
 ผูอํานวยการฝายวางแผน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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นอกจากการขยายตัวในเชิงพื้นท่ีแลว ธุรกิจทองเท่ียวยังเปนธุรกิจท่ีสามารถควบรวมธุรกิจ
เชื่อมโยงอีกหลายสาขาเขามาเกี่ยวเน่ือง เชน ธุรกิจโรงพยาบาล สนามกอลฟ แมแตธุรกิจการศึกษา 
ซึ่งไมนาจะมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจทองเท่ียว แตปจจุบันจะพบวา นักทองเท่ียวตางชาติหลายตลาดท่ี
เดินทางเขามายังประเทศไทย ดวยจุดประสงคมารักษาพยาบาล โดยผนวกการทองเท่ียวเขาไวดวย
กัน โรงพยาบาลหลายแหงไดปรับตัวมุงสงเสริมการตลาดกับนักทองเท่ียวตางชาติเปนหลัก  

ตลาดการทองเท่ียวของไทยจึงสามารถกาวไกล ขยายออกไปสูประเทศในภูมิภาคตางๆ 
อยางหลากหลาย เปนการกระจายความเสี่ยงโดยไมตองพึ่งพิงตลาดหลักเพียงบางตลาด แมตลาด
หลักสวนใหญจะเปนตลาดระยะใกลภายในภูมิภาค คือ เอเชีย แตเกินกวารอยละ 40 ของนักทองเท่ียว
ท่ีเดินทางเขาประเทศไทย จะเปนกลุมตลาดระยะกลาง และตลาดระยะไกล เชน จากยุโรป อเมริกา 
หรือหลายประเทศในตะวันออกกลาง  

ดวยเหตุดังกลาว จึงทําใหประเทศไทยสามารถคงไวซึ่ง Market share ในสัดสวนประมาณ 
รอยละ 8-9 แมจะมีการเปดตัวเขามาแขงขันอยางมากมายของแหลงทองเท่ียวใหมๆ ท่ีสามารถเรียก
ความสนใจจากนักทองเท่ียวไดอยางกวางขวางในชวงท่ีผานมา เชนการเปดตัวของจีน อินเดีย เวียด
นาม หรือแมแต โครเอเชีย ซึ่งกําลังไดรับความนิยมมากในตลาดยุโรป รวมไปถึงการกลับคืนเขาเวที
การแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศญ่ีปุน ซึ่งใหความสนใจในการสงเสริมนักทองเท่ียว Inbound 
เขาประเทศของตนอีกคร้ัง  

นอกจากน้ีประเทศไทยยังรักษาตําแหนงแหลงทองเท่ียวระดับนําในเวทีโลก โดยยังคงครอง
ตําแหนงแหลงทองเท่ียวท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวสูงเปนอันดับ 17 ของโลก ต้ังแตป 2000 เปนตน 

ในดานสถานะทางการตลาด แมวาสถานะทางการตลาดของไทย จะไมใชแหลงทองเท่ียวใหม
ในสายตาผูบริโภค โดยสัดสวนเกินกวารอยละ 60 ของนักทองเท่ียว จะเปนกลุมลูกคาท่ีเดินทางมาซ้ํา 
ทําใหหลายตลาดอยูในภาวะท่ีคอนขางอิ่มตัว แตประเทศไทยก็ยังสามารถขยายตลาดสูกลุมลูกคาใหม 
หรือ First visit ไดอยางตอเน่ือง วิธีการสงเสริมการตลาดของไทย จึงตองผสมผสานท้ังการดําเนิน
การดาน Customer Relation Management ( CRM ) กับกลุมลูกคาเกา และเนนกระตุนลูกคาใหม โดย
อาศัยลูกคาเกาเปนผูสรางกระแส เชน การใช Testimonial หรือแมแตวิธี Celebrity marketing โดยเฉพาะ
กับตลาดเอเชีย ตองยอมรับวา วิธีการสงเสริมตลาดลักษณะน้ี เกาหลีเปนประเทศท่ีประสบความ
สําเร็จสูงมากในการใชภาพยนตร และดาราเปนสื่อในการดึงดูดตลาดเอเชียเขาสูแหลงทองเท่ียว ไมวา
จะเปนความสําเร็จจากภาพยนตร เร่ือง Winter Love Song เมื่อ 2-3 ปท่ีผานมา และขณะน้ีท่ีกําลังเปน
ท่ีนิยมคือ Coffee Prince ท่ีทําใหนักทองเท่ียวผูหญิง จากญ่ีปุน และจีน อาจจะรวมถึงไทยแหตามกันไป
ดู Location ท่ีถายทําภาพยนตร ซีรีสเร่ืองน้ี 

หากจะถามวาอะไรเปนปจจัย หรือตัวผลัก ตอการเติบโตของธุรกิจทองเท่ียวไทย ก็สามารถ
มองไดวา ท้ังวิวัฒนาการของสภาพแวดลอมทางการตลาดท่ีเปลี่ยนไป และจุดแข็งของประเทศไทย
เอง ตางก็เปนตัวเรงใหเกิดการกาวไกลของธุรกิจทองเท่ียว 
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ความกาวหนาในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทําใหประชากรในกลุมประเทศ
เหลาน้ี สามารถสนองตอบตอ Need ท่ีเกินความจําเปนพื้นฐานท่ีใหความสะดวกสบายในชีวิต การเดิน
ทางทองเท่ียวไดเขามาเปนทางเลือกตอการสนองตอบความตองการในการสรางสถานะทางสังคม 
หรือ สนองตอบอารมณความอยากรู อยากเห็น ทัศนคติตอการเดินทางทองเท่ียวของคนในสังคมก็
เปลี่ยนไป การทองเท่ียวเร่ิมกลายเปนความจําเปนสวนหน่ึงของการดํารงชีวิต ท้ังเพื่อการพักผอน 
คลายเครียด เรียนรู เขาสูสังคม.......... ขนาดของการตลาดจึงขยายใหญ และปรับเปลี่ยนรูปแบบไปใน
ลักษณะตางๆ ตามรสนิยมของผูบริโภคท่ีไมเคยหยุดน่ิงอยูกับท่ี  

ขณะเดียวกันความกาวหนาในดานเทคโนโลยี ไมวาจะเปนดานการบิน หรือ IT ก็เขามาเสริม 
ทําใหการเดินทางทองเท่ียวเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเมื่อไดรับแรงกระตุนจาก
การเปดตัวของแหลงทองเท่ียวใหมๆ ผานสื่อตางๆ อยางตอเน่ือง ก็สามารถสรางแรงจูงใจใหกับผู
รับสื่อ ปลุกเราใหเกิดการอยากลอง อยากไปชม แมไมเคยจะคิดวาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองทํามากอนก็
ตาม 

สภาพแวดลอมดังกลาวท่ีเปลี่ยนไป ทําใหขนาดของตลาดในภาพรวมจึงขยายใหญเพิ่มข้ึน 
แตแมเมื่อขนาดตลาดขยายใหญ ก็จะมาถึงคําถามท่ีตามมา วาแลวทําไมประเทศไทยจึงถูกเลือก คํา
ตอบก็คงจะตองฟนธงวา ก็ประเทศไทยมีจุดแข็ง ท่ีสามารถแขงขันไดหลายประการ ท้ังความหลาก
หลายของสินคา คุณคาท่ีไดรับ ประทับใจในมิตรไมตรี และยังโชคดีในทําเลท่ีต้ัง รวมท้ังอีกหลาก
หลายความพรอมพร่ังท่ีชวยเสริม  

ภาพลักษณของแหลงทองเท่ียวถือไดวาเปนจุดเร่ิมของแรงจูงใจท่ีจะชักจูงใหนักทองเท่ียว
เดินทางมาเยือน ภาพลักษณประเทศไทยในฐานะแหลงทองเท่ียวเพื่อพักผอน โดยเฉพาะหาดทรายชาย
ทะเลท่ีสวยงาม ผสานกับแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ท่ีหลอมรวมความทันสมัยในบริการดาน
ตางๆ เปนหัวใจท่ีสรางความแตกตาง ใหกับประเทศไทยจากคูแขงขัน คือ สามารถทองเท่ียวแบบ two 
หรือ three in one ไดในคร้ังเดียว ตางกับแหลงทองเท่ียวอีกหลายแหง แมจะมีจุดเดนหลากหลายแตก็
เนนจุดขายเพียงดานเดียว 

ตัวอยางเชน Caribbean หรือสเปน ท่ีเนนทะเลเปนจุดขาย ขาดการกระจายการรับรูในดาน
อื่นๆ ทําใหขณะน้ีสเปนตองเรงสรางการรับรู วา ประเทศตนไมเพียงแตเปน Sun Sand Sea แตก็มี 
“วัฒนธรรม” ท่ีสัมผัสไดดวย 

จากการจัดอันดับโดย Future Brand Index ในป 2007 จะเห็นวา ภาพลักษณหลักของไทยใน
หลายดานท่ีติดอันดับ Top ten ในเวทีโลก ท้ัง Authenticity, Shopping หรือ Friendly Locals  

ขณะเดียวกันประเทศไทยมีความคุมคา กับราคาท่ีจายหรือ value for money จากพื้นฐานคา
ครองชีพภายในประเทศท่ีไมสูง และความสมเหตุสมผลของระดับราคาในสิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการดานตางๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแหลงทองเท่ียวซึ่งเสนอขายสินคาในลักษณะท่ีคลายกัน เชน 
เม็กซิโก, ตุรกี,อยิีปต หรือแมแต อินโดนีเซีย ไทยจึงมีภาพลักษณท่ียังเหนือประเทศอื่นๆ  
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นอกจากน้ันยังมีความสะดวกในการเดินทางเขาถึงจากความไดเปรียบในดานทําเลท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร โดยมีสายการบินนานาชาติท่ีรองรับเกินกวา 80 สาย ในจํานวนเท่ียวบินท่ีมากกวา 
1,500 เท่ียวตอสัปดาห ทําใหไปมา - หาสูงาย กลายเปนความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

และท่ีสําคัญความประทับใจในมิตรไมตรีหรือ Hospitality ของผูคน ท่ีใหการตอนรับและ
บริการอยางมีอัธยาศัย มีนํ้าใจดวยรอยย้ิม ซึ่งเปนเอกลักษณของคนไทย ท่ียังคงฝงอยูในความรูสึก
ตาม “ธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ” คือ “ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ” Hospitality ท่ีวาน้ี จึงถือ
เปน Core Competency สําคัญท่ียังคงอยู ยากท่ีจะเลียนแบบได เปนจุดเดนตอการสรางความภักดี ให
มีการมาเยือนซ้ําอยางตอเน่ือง โดยมีขอพิสูจนจากการขยายตัวของกลุมผูเดินทางซ้ํา ท่ีเพิ่มข้ึนไมตํ่า
กวา รอยละ 10 ตอป 

แมวาการสรางแรงจูงใจใหเกิดการเดินทางจากนักทองเท่ียวใหมๆ เปนสิ่งสําคัญแตการ
รักษาลูกคาใหกลับมาซื้อซ้ํากลับเปนสิ่งท่ีสําคัญกวา Local people หรือคนไทยท้ังท่ีอยูในภาคธุรกิจ 
และท่ัวไปจึงถือไดวาเปนสินคาทองเท่ียวท่ีสําคัญ ท่ีจะสรางความรูสึกประทับใจใหกับลูกคา 

หากกลาวโดยสรุป ถึงภาพลักษณท่ีเปนจุดแข็งของประเทศไทย ในสายตาของนักทองเท่ียว
ในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก แมจะมีความเห็นตางไปบางก็เพียงเล็กนอย ตามความสนใจของแตละตลาด 
แตสวนใหญแลวก็จะไมหนีในเร่ือง ความหลากหลายและความทันสมัยของสินคา อัธยาศัยไมตรี และ
ความคุมคาเงิน 

อยางไรก็ตามแมปจจุบันประเทศไทยจะพัฒนามาไดเร็วและไกล แตความตองการ และรส
นิยมของนักทองเท่ียวก็ไมเคยหยุดน่ิง ความตองการของนักทองเท่ียวในปจจุบันมิไดมองหา ในเฉพาะ
เร่ืองราคาและความสะดวกสบายเปนหลักเทาน้ัน แตจะมองหาถึงคุณภาพ และประสบการณท่ีมีคา ท่ี
ตนจะไดรับรวมดวย ซึ่งถาหากประเทศไทยไมปรับตัว โอกาสท่ีจะถูกผลักออกนอกลูก็มีอยูเชนกัน
 เพราะฉะน้ัน การกําหนด Position ท่ีชัดเจนเพื่อใหตัวเองยังอยูในลูวิ่งจึงเปนสิ่งจําเปน  

ททท. ในฐานะแขนขาของภาครัฐท่ีรับผิดชอบงานดานการตลาด จึงไดกําหนด Position 
ประเทศไทยในฐานะแหลงทองเท่ียว คือ จะตองผลักดันใหประเทศไทย เปน “แหลงทองเท่ียวคุณภาพท่ี
หลากหลาย ใหประสบการณท่ีทรงคุณคา และประทับใจ” โดยยังคงไวซึ่งจุดเดนท่ีเปนเอกลักษณ คือ
ความหลากหลาย และพยายามผลัก ใหมีการพัฒนาไปสูคุณคาทางจิตใจ มิใชคุณคาเมื่อเทียบกับ
ราคาท่ีเปนตัวเงินเทาน้ัน  

ความพยายามท่ีจะตองสราง Brand ประเทศไทย ใหมีความชัดเจน เปนหน่ึงเดียว มีคุณคา 
และเร่ืองราว สื่อสารไดตรงกับความจริง จึงเปนสิ่งจําเปน อยูในขณะน้ี 

คําถามคือวา แลวประเทศไทยจะยังคงวิ่งไดแรงและไกลอีกแคไหน ท่ีจะไปสู Position & Brand 
ท่ีกําหนด 

เมื่อพิจารณาถึงปญหาท่ีเผชิญอยู ประเด็นหลักก็คือเร่ืองของการบริหารจัดการท่ีขาดการ 
บูรณาการ กลาวไดวาขณะน้ียังมีคอนขางตํ่า ระดับนโยบายท่ีจะกําหนดทิศทาง และบังคับหางเสือ ให
อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยพัฒนาไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ยังไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน การ
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สนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อนําไปสูนวัตกรรมท่ีเพิ่มท้ังมูลคาและคุณคา ท้ังการปรับตัวสนับสนุนรูป
แบบการเดินทางใหมๆ เชน Slow Travel คือการเดินทางชาๆ ท่ีไดสัมผัสท้ังตาและใจในแหลงทองเท่ียว 
รวมถึงการพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ เพื่อรองรับการเดินทางแบบ Make it yourself ยังไม
คอยเห็นมากนัก เพราะฉะน้ันการจะดึงตัวเองข้ึนสู premium destination แทนท่ีจะเปนเพียง Value for 
money จึงอาจจะยังไมไดเห็นในชวงเวลาอันใกล 

นอกจากน้ัน ผลท่ีตามมาจากปญหาการบริหารจัดการ ไดกอใหเกิดการพัฒนาท่ีขาดสมดุล 
โดยมุงไปขางหนากับการกาวไกลทางเศรษฐกิจเปนหลัก ลืมเหลียวหลังมามองถึงความพอดี และพอ
เพียง ในการรองรับของท้ังแหลงทองเท่ียว และบุคลากรท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรม ปญหาความเสื่อม
โทรมของแหลงทองเท่ียวจึงตามมา ตามท่ีทานไดยินไดฟงมาโดยตลอด ท่ีผานมาจากความโชคดีท่ีเรา
มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายหลายแหง เมื่อแหลงเกาเร่ิมเขาสูความเสื่อมก็ยายไปพัฒนาแหลง
ใหมๆ มาเสนอขาย แต ณ วันน้ี ยังมีแหลงทองเท่ียวอีกมากมาย ท่ีจะใหเรายายไปเอาประโยชนอีก
หรือ?  

เชนเดียวกับปญหาการขาดแคลนบุคลากร ท่ีเปนผูใหบริการอยางไดมาตรฐาน ท่ีผานมา 
การพัฒนาคนไมไดตรงกับความตองการของนายจางมากนัก รวมท้ังขาดการเตรียมองคความรู ให
กับผูท่ีดูแลแหลงทองเท่ียว ใหสามารถบริหารจัดการไดอยางถูกวิธี สิ่งเหลาน้ีลวนเปนขอจํากัดรวม 
ตอการสรางคุณคาท่ีกลาวถึง  

และท่ีสําคัญ เราลืมใหความสําคัญกับชุมชนท่ีจะตองอยูรวมกับนักทองเท่ียว และไมไดมีสวน
เกี่ยวกับประโยชนรวมท่ีจะได แตตองกลายมาเปนผูรับภาระท้ังคาครองชีพท่ีปรับตัวสูง จราจรท่ีเร่ิม
กีดขวาง และอาจไปไกลถึงความจําเปนท่ีตองปรับเปลี่ยนทิศทางในวิถีชีวิต มีสิทธิ์ใหชุมชนอาจหันมา
เผชิญหนาตอตานการทองเท่ียว ความรวมมือท่ีเคยใหในลักษณะมิตรไมตรีเอื้ออาทร อาจจะเร่ิมสูญ
หาย กลายเปนความสัมพันธเชิงพาณิชยถายเดียว เมื่อน้ัน คุณคา และความประทับใจท่ีเรามุงมั่นต้ัง
ใจจะใหเกิด ก็อาจจะไปไมถึงเชนกัน 

สุดทายน้ีขอจบมุมมองทองเท่ียวไทย วาจะยังไปไดไกลอยางท่ีคิดหรือไม ดวยการฝาก
ปญหา แงคิดไวใหทุกทานไดรวมพิจารณา เพื่อหาหนทางไปสู การพัฒนาท่ีเรียกวา “ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง”  
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การตลาดทางเลือก การตลาดทางเลือก : : เมื่อ เมื่อ LLooccaalliizzaattiioonn  เปนกระแสหลักเปนกระแสหลัก  

พิจาริณี  โลชัยยะกูล1 

 

รูปแบบการดําเนินชีวิตผูคนในยุคศตวรรษท่ี 21 กลาวไดวาอยูภายใตอิทธิพลกระแส    
โลกาภิวัฒน (Globalization) หรือยุคแหงโลกไรพรมแดน และความเจริญทางดานวัตถุอยางไมมีท่ีสิ้น
สุด นํามาซึ่งผลดีและผลกระทบตอมวลมนุษยในท้ังสองดาน กระแส Localization เปนแนวคิดการ
พัฒนาท่ีเกิดข้ึนเพื่อนําไปสูการปลดแอกจากภาวะการครอบงําดานวัตถุนิยม โดยเนนการพัฒนาอยู
บนพื้นฐานของความเปนตัวตนและความสมดุลเปนหลัก 

GGlloobbaalliizzaattiioonn: : วิถีครอบงําการดําเนินชีวิตวิถีครอบงําการดําเนินชีวิต  
อาจกลาวไดวาการปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวงกลางคริสตศตวรรษท่ี 18 เปนท่ีมาของ 

กระแสโลกาภิวัฒน กลาวคือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมกอใหเกิดการนําเคร่ืองจักรกลมาใชในการผลิต
แทนแรงงานมนุษย ทําใหสามารถผลิตสินคาไดอยางรวดเร็วและปริมาณมาก และเพื่อใหเกิดการ
ประหยัดในขนาดการผลิต จึงตองมีการแสวงหาตลาดเพื่อระบายสินคาและแหลงวัตถุดิบ จึงเกิดลัทธิ
จักรวรรด์ินิยมของประเทศฝงตะวันตกกอนท่ีจะลมสลายไปในท่ีสุด โดยกระแสโลกาภิวัฒนในยุคหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง แผขยายอํานาจแบบใหม มาในรูปแบบของการคาเสรี และการจัดต้ังสถาบัน

                                         

1
 พนักงานวางแผน 6 งานวิจัย กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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ระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และ GATT เปนตน (เสนห จามริก, 
2544) 

กระแสโลกาภิวัฒนนอกจากกอใหเกิดความเฟองฟูของเทคโนโลยีการสื่อสาร องคความรู
แพรกระจาย การพัฒนาเทคโนโลยีและมีการประดิษฐสิ่งอํานวยความสะดวกตอมวลมนุษยข้ึนจํานวน
มาก การพัฒนาของประเทศตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว และเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือมุงเนน
ความจําเริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งไมเพียงเปนการแผขยายอาณาเขตในรูปแบบทุนนิยมของฝงตะวันตก 
แตเปนการครอบงําในเชิงวัฒนธรรม (Cultural Globalization) ท้ังดานวิถีชีวิต ชีวิตจิตใจ ความคิด
ความอาน การศึกษาโดยมองวาตะวันตกเปนตนแบบของความเจริญ เปนเปาหมายในการพัฒนาท่ี
เปนมาตรฐาน  

แนวทางการพัฒนาตามรอยตะวันตก 
ในหลายกรณีกอใหเกิดปญหาทางสังคม เชน กอ
ใหเกิดชองวางระหวางชนชั้น ท่ีมีความเหลื่อมล้ํา
ของการกระจายรายได  เน่ืองมาจากความ
สามารถการเขาถึงองคความรู ขอมูลขาวสาร 
และทิศทางการพัฒนา ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
ของชนชั้นสามัญดอยโอกาส ท่ียังตามไมทัน รวม
ไปถึงการพัฒนาท่ีกอใหเกิดผลกระทบในเชิงนิเวศ
มากมาย โดยการพัฒนามักหมายถึงการกระทํา
ตอทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ด้ังเดิมท่ีมีอยูของชุมชน เพื่อตอบสนอง ในเชิง
เศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ซึ่งมักมิไดปรับให
เหมาะสมกับตัวตนทองถิ่น และละเลยอัตลักษณ
ของตน  

กลาวไดวา ผลกระทบกระแสโลกาภิ
วัฒนนํามาซึ่งความกังวลตอผลพวงของการ
พัฒนาท่ีมีมากอยางไรขอบเขต ไดกอให เกิด
ปญหาตางๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม อาทิ ปญหาความยากจนในชุมชนระดับรากหญา ปญหาสังคม คานิยมท่ีบิดเบือน และ
ปญหาโลกรอน เปนตน จึงเปนท่ีมาของแนวคิด ชุมชนภิวัฒน (Localization) โดยผลักดันใหเกิดการ 
ทบทวนสวนกระแสแนวทางการจัดการโลกยุคโลกาภิวัฒน 
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อุตสาหกรรมทองเที่ยวผลผลิตกระแสโลกาภิวัฒอุตสาหกรรมทองเที่ยวผลผลิตกระแสโลกาภิวัฒนน  
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนผลิตผลของโลกาภิวัฒน เน่ืองจากมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ อาทิ การคมนาคมขนสง Internet กลยุทธการตลาด และชองทางการเขาถึงขอมูลขาว
สารดานการทองเท่ียว เปนตน ลวนแตเปนปจจัยสนับสนุนกอใหเกิดกระแสการหลั่งไหลของนัก   
ทองเท่ียวเดินทางไปเย่ียมเยือนแหลงทองเท่ียวตางๆ ท่ัวโลกท่ีเพิ่มจํานวนข้ึนอยางรวดเร็ว  

รูปแบบการทองเท่ียวในยุคแรกหรือการทองเท่ียวตามประเพณี นิยม  (Conventional 
Tourism) มักใหความสําคัญในการมุงเนนการเพิ่มปริมาณนักทองเท่ียว เน่ืองจากเล็งเห็นวานักทอง
เท่ียวจํานวนมากเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาในการเปนแหลงท่ีมาของเงินตราตางประเทศเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ นําไปสูการจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถิ่นของประเทศ เปาหมายจึงอยูท่ีการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับและดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเย่ียมชมในปริมาณมาก โดยไม
คํานึงถึงความย่ังยืน เชน การตัดถนนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึง การกอสรางสถานท่ี  
พักแรมท่ีไมคํานึงถึงภูมิทัศน และการเปดใหบริการนักทองเท่ียวเย่ียมชมแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
โดยไมคํานึงถึงความสามารถในการรองรับทําใหแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรม เปนตน 

ในดานวัฒนธรรม โลกาภิวัฒนนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบวัฒนธรรมตางๆ 
(Cultural Globalization) โดยมีแนวโนมนํามาตรฐานฝงตะวันตกมาเปนเกณฑในการกําหนดรูปแบบ เชน 
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารท่ีนิยมการบริโภคอาหารตะวันตก เชน Pizza, McDonald's, Kentucky 
เปนตน 

 

สําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียวก็มีสวนเกี่ยวของกับมาตรฐานของฝงตะวันตกมาเปนเกณฑ 
โดยยกเปนเปาหมายของการพัฒนา เชน เกณฑมาตรฐานของการใหบริการท่ีพัก และโรงแรมชั้นดีมัก
เปนโรงแรมสาขาของตางประเทศ ลักษณะการใหบริการของบริกร เปนตน โดยผูใหบริการดานการ
ทองเท่ียวมักจัดรูปแบบการใหบริการโดยสรางสิ่งแวดลอมภายใต “Tourist Bubble” เชน เคเบ้ิลทีวี 
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American Breakfast, Service-mind, และบริกรท่ีพูดไดหลายภาษา เปนตน (จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต , 
2544) ซึ่งมาตรฐานตามแนวฝงตะวันตกเหลาน้ี ทําใหเมืองตางๆ ในโลกมีแนวโนมท่ีจะมีบรรยากาศ
และหนาตาท่ีคลายกันเขาไปทุกที 

นักวิชาการดานการทองเท่ียวหลายทานไดต้ังขอสังเกตวา จริงหรือสิ่งท่ีนักทองเท่ียวคาด
หวังจากการทองเท่ียวก็คือ การมาพักผอนอยูภายใตบรรยากาศเดิมๆ ท่ีหาไดภายในประเทศของเขา 
แตอยางไรก็ตามคําวามาตรฐานก็เปนสิ่งท่ีไมควรละเลย แตการใหบริการทางการทองเท่ียวท่ีมีคุณ
ภาพดีก็ยังเปนสิ่งท่ีจําเปน ท้ังน้ีอาจไมใชการจําลองบรรยากาศและการพยายามทําใหเหมือนสิ่งแวด
ลอมของตนแบบของมาตรฐานท้ังหมด 

 

ในการพัฒนาการทองเท่ียว สิ่งหน่ึงท่ีตองคํานึงถึง คือความคาดหวังของนักทองเท่ียว ซึ่ง
อาจแบงไดเปน 2 ดานท่ีตรงขามกัน ดานหน่ึงนักทองเท่ียวมักจะคาดหวังสิ่งอํานวยความสะดวกและ
การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพหรือมาตรฐานสูงสําหรับธุรกิจโรงแรม และอาหาร ในอีกดานนัก   
ทองเท่ียวกลับไมตองการความเปนมาตรฐานเดียวกัน แตตองการสัมผัสความเปนเอกลักษณของ
แหลงทองเท่ียวท่ีแตกตางไปจากวิถีชีวิตประจําวันของพวกเขา จะเปนสิ่งท่ีสรางความต่ืนตาต่ืนใจให
กับนักทองเท่ียวได เน่ืองจากการไปเท่ียวเย่ียมชมแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามบวกกับการไดสัมผัส
ประสบการณแปลกใหมในวันพักผอนยามท่ีนักทองเท่ียวตองการหลีกหนีจากความวุนวายของชีวิต
ประจําวันในเมือง จะสรางความพึงพอใจในการทองเท่ียวไดเปนอยางดี ย่ิงนักทองเท่ียวไดสัมผัส
ประสบการณท่ีแปลกไมเหมือนใคร ก็ย่ิงสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวมากข้ึน 
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LLooccaalliizzaattiioonn:  :  กระแสชุมชนภิวัฒนกระแสชุมชนภิวัฒน--แนวคิดทางเลือกภายใตโลกาภิวัฒน แนวคิดทางเลือกภายใตโลกาภิวัฒน   
Localization เปนแนวคิดการพัฒนาท่ีมุงเนนการดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานของทรัพยากรท่ีมี

อยู อยางสมเหตุผล พรอมรับมือกับกระแสโลกาภิวัฒนซึ่งเปนกระแสหลักท่ีกําหนดแนวทางการจัด
ระเบียบโลกในปจจุบัน แนวคิดการพัฒนา Localization จึงไมอาจแยกออกจากกระแสโลกาภิวัฒนได
อยางเปนเอกเทศ พื้นฐานหรือองคประกอบท่ีสําคัญของ Localization อาจกลาวไดวาเกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนสําคัญ 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอ
เพียงวา “ในการพัฒนาประเทศน้ัน จําเปนจะตองทําตามลําดับข้ัน เปนข้ัน เปนตอน” น่ันคือ พื้นฐาน
สําคัญของการพัฒนาตามแนวคิดกระแส Localization ควรเร่ิมจากการพัฒนาไปสูชุมชนท่ีย่ังยืน โดย
พัฒนาบุคคลในระดับครัวเรือนใหรูจักศักยภาพของตนเอง และมีความสามารถในการดํารงชีวิตได
ภายใตภาวะการณปจจุบัน ซึ่งเมื่อผูคนมีความมั่นคงสามารถพึ่งตัวเองได ก็พรอมท่ีจะรวมมือกัน   
ปกปองทรัพยากรทองถิ่น ใหมีความย่ังยืน จากระดับครัวเรือนไปสูระดับหมูบาน ไปสูการรวมมือใน
ระหวางหมูบาน (Cluster) ซึ่งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การรวมมือระหวางกันถือเปนภูมิคุมกันท่ีแท
จริง โดยจะสามารถชวยดูแลภาคประชาชนในระดับทองถิ่นได ซึ่งเกือบ 80-90% ในชนบท ยังมี
ปญหาเร่ืองของความยากจน และความดอยโอกาส โดยเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับชุมชนภายใตระบบทุนนิยมในยุคกระแสโลกาภิวัฒน (สุวิทย เมษินทรีย, 2548) 

จึงอาจกลาวไดวา Localization และ Globalization เปนสิ่งท่ีสนับสนุนกัน โดยอาจมองไดวา 
Localization เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจเพื่อความย่ังยืนของชุมชน ท้ังน้ีควรเร่ิมจากการพัฒนา  
สินคาตามแนวทางวิถีทองถิ่นใหมีคุณภาพ รวมท้ังการบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน จนเกิดความ
ชํานาญ แลวจึงกาวไปสูระดับนานาชาติ ท้ังน้ีเปนการสรางธุรกิจใหคนทองถิ่นใหมีอํานาจในการ
บริหารจัดการ อํานาจในการตัดสินใจ และสวนรวมในการวางแผน ไมใชคนจากตางทองถิ่น อีกตอไป 
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LLooccaalliizzaattiioonn  กับการทองเที่ยวในปจจุบัน กับการทองเที่ยวในปจจุบัน   
การทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของแต

ละชุมชน ซึ่งตางก็มีเอกลักษณ จุดเดน แตกตางกันไป สินคาทางการทองเท่ียวท่ีจะสรางประสบการณ
แปลกใหม สีสันและความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวผูมาเย่ียมเยือน มีท้ังทรัพยากรธรรมชาติ      
วิถีชีวิต และวัฒนธรรม สิ่งกอสรางเพื่อการทองเท่ียว รวมท้ังกิจกรรมตางๆ ท่ีสรางสรรคข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวท้ังนักทองเท่ียวภายในประเทศและนักทองเท่ียวจากตาง
ประเทศ ดังกลาวไดมา Localization จึงเปนแนวทางบริหารจัดการการทองเท่ียวทางเลือกท่ีหลาย   
ชุมชนนํามาใชและประสบความสําเร็จ โดยกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมระดับโลก 

Mardi gras: เทศกาลทองถ่ิน กาวสูระดับโลก 

  

เทศกาล Mardi gras เปนการเฉลิมฉลองทองถิ่นของเมือง New Orleans ประเทศสหรัฐ
อเมริกา นับเปนตัวอยางของชุมชนท่ีสามารถนําวัฒนธรรมทองถิ่นพัฒนาเปนสินคาทางการ      
ทองเท่ียวท่ีกาวมาสูความเปนสากลได กลาวคือ เทศกาล Mardi Gras กลายเปนสัญลักษณของความ
สนุกสนานท่ีผูคนท่ัวโลกรูจักและใหความสําคัญ ในชวงเทศกาล รายการโทรทัศนตางๆ เชน MTV, 
BBC, Entertainment tonight พุงความสนใจมาท่ีงาน มีการถายทอดไปยังผูชมท่ัวโลกเปนประจําทุกป  

นอกจากน้ีเทศกาล Mardi gras ถูกนํามาเปนเคร่ืองมือทางการตลาดสําหรับสินคาท่ัวไป เชน 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร และบุหร่ี เปนตน โดยนํารูปแบบแหงความสนุกสนานของงานเลี้ยงสังสรรค 
และการเตนรํา ของเทศกาล Mardi Gras เปนสื่อในการแสดงตัวตนของสินคาไปยังลูกคา รวมท้ังการ
จัดขบวนพาเหรดในแบบ New Orleans-style เปนสวนหน่ึงของการแสดงของ Disney World และ 
Universal Studio เปนตน (Gotham, 2005) เมือง New Orleans จึงเปนตัวอยางความสําเร็จของการ
พัฒนาวิถีชุมชนไปสูสินคาการทองเท่ียวท่ีติดตลาดโลกจาก Local กาวไปสู Global   
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เมืองลี่เจียง : การทองเที่ยวชนบท (Rural Tourism) แหลงทองเที่ยวยอดนิยมของโลก 

 

อาจกลาวไดวา เมืองลี่เจียง มณฑลยูนาน ประเทศจีน เปนอีกตัวอยางความสําเร็จตาม
ทฤษฎี Localization โดยนําเสนอการทองเท่ียวชนบท (Rural Tourism) ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
ในระดับแนวหนาของโลก Zhaorong (2005)  ไดอธิบายวา การทองเท่ียวในชนบทไดรับความนิยม
จากนักทองเท่ียว เน่ืองจากนักทองเท่ียวสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี และบรรยากาศ
ความเปนธรรมชาติท่ีสงบเงียบ ทําใหรูสึกหลุดพนจากความวุนวายของเมือง ความตึงเครียดจาก
การทํางาน และภาวะความไมเปนมิตรตางๆ จากวิถีชีวิตประจําวัน นักทองเท่ียวสามารถมีโอกาสอยู
กับตนเองอยางเปนอิสระ ท้ังน้ีหากนิยามการทองเท่ียวชนบทจะหมายถึง การทองเท่ียวภายใต
บรรยากาศของชนบทท่ีเปนมากกวาการเดินทางไปเย่ียมชมพื้นท่ีของชนบทเทาน้ัน แตเสนหของการ
ทองเท่ียวชนบท ก็คือคุณคาจากประสบการณท่ีไดรับ 

 นอกจากการดํารงไวซึ่งความเปนธรรมชาติ ปจจัยดานภูมิทัศนท่ีถูกดูแลใหสวยงามก็
มีสวนสําคัญดวยเชนกัน หมูบานท่ีแหงแลง ถูกปลอยปะละเลย แมนํ้าเนาเสีย ผูคนยากไร สิ่งแวดลอม
ถูกทําลายก็ไมอาจสรางความประทับใจใหนักทองเท่ียวได ซึ่งการจัดการภูมิทัศนของชุมชนควรมีแนว
คิดอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

• หมูบานท่ีมีภูมิทัศนสวยงาม เปนการจัดการท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธของ    
ชุมชนกับระบบนิเวศน  โดยทรัพยากรธรรมชาติควรไดรับการอนุรักษไว และวิถีชีวิต
ของหมูบานกับธรรมชาติมีความกลมกลืนกัน โดยมีองคประกอบของทิวทัศนท่ีสวยงาม 
เชน มีสะพาน ลําธารเล็กๆ และกระทอม เปนตน 
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• หมูบานท่ีมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ  วัฒนธรรมประเพณีหมายรวมถึง   
ภูมิปญญาชาวบาน วิถีชีวิตประจําวัน การต้ังถิ่นฐาน ศาสนา ความเชื่อ ศิลปะพื้นบาน 
ฯลฯ ควรมีการอนุรักษไวเปนอยางดี  

• หมูบานท่ีดํารงอยูของเอกลักษณแหงชาติท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีแทรกซึมอยูใน
วิถีชุมชน(National Flavor) ซึ่งจะทําใหนักทองเท่ียวไดรับอรรถรสในการทองเท่ียวจาก
การเรียนรูประสบการณท่ีแตกตาง 

อยางไรก็ตามแนวคิดการจัดการทองเท่ียวชนบทอาจมีมากกวาน้ีข้ึนอยูกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
และการผสมผสานกันอยางกลมกลืน ซึ่งเปนเหตุผลท่ีทําใหเมืองลี่เจียง มณฑลยูนาน ประเทศจีน 
กลายเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยม และมีชื่อเสียงในระดับโลก 

การทองเที่ยวโดยชุมชน  (Community - Based Tourism): การสงเสริมการทองเที่ยวของไทย
ที่นาจับตามอง 

 

การทองเท่ียวโดยชุมชนอาจมีชื่อเรียกขานท่ีแตกตางกันไป เชน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวแบบโฮมสเตย การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวเชิง  
วัฒนธรรม เปนตนสถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน ระบุวา การทองเท่ียวโดยชุมชน เปนเคร่ืองมือ
สรางความเขมแข็งขององคกรชาวบานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยใหชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
และไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว ในขณะเดียวกัน การทองเท่ียวโดยชุมชนไดเขาไปมีบทบาทใน
การสรางคุณภาพใหมของการทองเท่ียวท่ีนอกจาก การผอนคลาย ความสนุกสนาน และความ
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บันเทิง โดยกอใหเกิดการทองเท่ียวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเคารพคนในทองถิ่น (สถาบันการ
ทองเท่ียวชุมชน, 2551)  

สําหรับสินคา OTOP นับไดวาเปนสินคาทางการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีไดรับการสงเสริม
อยางเปนรูปธรรมจากภาครัฐบาล นับต้ังแตป 2547 เปนตนมา มีการใหความสําคัญกับการสราง
มาตรฐานสินคา โดยการจัดระดับผลิตภัณฑดีเดน ซึ่งจะไดรับตราสัญลักษณเปนสินคา OTOP 5 ดาว  
สําหรับปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญประการหน่ึงของผลิตภัณฑทองถิ่นในการกาวเขาสูตลาดโลกไดน้ัน 
คือการนําเสนออัตตลักษณของทองถิ่น ท่ีสอดคลองกับรสนิยมโลก พัฒนาเปนสินคาการทองเท่ียว
ของประเทศโดยการสงเสริมใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเย่ียมชมการผลิตสินคา OTOP ดีเดนของไทย
ได เชน ผลิตภัณฑไมของชุมชนบานถวาย จ.เชียงใหม มีการนําเสนอจุดขายสินคาท่ีมีเอกลักษณชัด
เจน ท่ีอยูในกระแสความสนใจของโลก โดยนักทองเท่ียวสนใจเดินทางมาเย่ียมชมเมื่อเดินทางมา
ประเทศไทย (สุวิทย เมษินทรีย, อางแลว) สินคา OTOP จึงเปนการนําเสนอภูมิปญญาทองถิ่น ท่ี
สามารถพัฒนาไปเปนสินคาการทองเท่ียวรูปแบบหน่ึงภายใตแนวคิด Localization ได 

  

จึงกลาวไดวา โลกในศตวรรษท่ี 21 อยูภายใตกระแสโลกาภิวัฒน ซึ่งทําใหมีการพัฒนาทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคมอยางรวดเร็วแพรกระจายไปท่ัวโลก ภายใตเศรษฐกิจระบบทุนนิยม ท่ีมุงเนนตัว
เลข GDP เปนเปาหมายสําคัญในการบริหารประเทศ แตเน่ืองมาจากพื้นฐานความไมเทาเทียมและ
ความแตกตางของแตละสังคม จึงทําใหความสามารถในการรับมือกับรูปแบบการดํารงชีวิตของผูคน
ไมเทากันภายใตกระแสโลกาภิวัฒน กอใหเกิดปญหาทางสังคม เชน ปญหาการกระจายรายได ปญหา
สังคม และปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งหากไมไดรับการแกไขก็อาจเปนปญหาลุกลาม แนวคิด 
Localization จึงเปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีใหทุกสวนของสังคมสามารถ
ดํารงอยูไดภายใตกระแสโลกาภิวัฒน ท้ังน้ีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาในการดํารงชีวิตท่ี
เปนพื้นฐานสําคัญ และนําไปสูแนวคิด Localization ไดเปนอยางดี  

การทองเท่ียวนับเปนผลของกระแสโลกาภิวัฒนอยางหน่ึง เน่ืองจากมีการพัฒนาการ
คมนาคมขนสงท่ีสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของโลกขยายตัว
อยางตอเน่ือง รวมท้ังแนวคิดการจัดการทองเท่ียวท่ีนํามาตรฐานของฝงตะวันตกมาเปนเกณฑในการ
ใหบริการโดยเฉพาะในการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว เชน สถานท่ีพักแรม 
อาหาร และการบริการ เปนตน อยางไรก็ตามในการนํามาตรฐานของฝงตะวันตกมาใชน้ัน ควรมีการ
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ประยุกตอยางเหมาะสม เพื่อดํารงเอกลักษณทองถิ่นไว ซึ่งจะสรางความประทับใจใหนักทองเท่ียวจาก
การสัมผัสประสบการณท่ีแตกตางจากวิถีชีวิตประจําวัน และแหลงทองเท่ียวน้ันจะกลายเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีคุณคาและนักทองเท่ียวปรารถนาจะมาเย่ียมเยือน 

สําหรับประเทศไทยมีการจัดต้ังสถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ใหเกิดความย่ังยืนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีแนวคิดสําคัญ คือ การเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับการ
พัฒนาชุมชนเปนองครวมตามแนวคิดการทองเท่ียวย่ังยืน โดยคํานึงถึงประชาชนในทองถิ่นในฐานะ
เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอทรัพยากรในพื้นท่ี โดยเปนท้ังผูบริโภคและผูดํารงรักษา ประกอบกับสิ่ง
สําคัญในการเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมท่ีไมควรละเลย ก็คือ การดํารงไวซึ่งอัตตลักษณ
ทองถิ่นท่ีนําเสนอตอนักทองเท่ียวไดอยางชัดเจนแลว การทองเท่ียวโดยชุมชนของไทย ก็จะอยูใน
กระแสความสนใจของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกไดอยางไมยาก ท้ังน้ีหากไดรับการตอยอดโดยการ
สนับสนุนดานการตลาดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนในการนําเสนอขายยังเวที
นานาชาติ การทองเท่ียวโดยชุมชนของไทยก็จะเปนกิจกรรมเปนการพัฒนาบนพื้นฐานของกระแส 
Localization ท่ีทําใหชุมชนในทองถิ่นสามารถดํารงอยูภายใตกระแสโลกาภิวัฒนได 

 

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë  
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การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค: : ตอยอด เพิ่มคา หาจุดตางตอยอด เพิ่มคา หาจุดตาง  

CCrreeaattiivvee  TToouurriissmm: : BBuuiillddiinngg  UUpp,,  VVaalluuee  AAddddeedd  &&  DDiiffffeerreennttiiaattiioonn  

ยุวดี  นิรัตนตระกูล1 

 

ขอเท็จจริงขอเท็จจริง  
ภาคการทองเท่ียวและบริการของไทย ไมสามารถแขงขันไดในตลาดการทองเท่ียวโลก ถายัง

มีความเชื่อและความเขาใจพื้นฐานเร่ือง การพัฒนาการทองเท่ียวไทย ตองอาศัยความไดเปรียบเชิง
ภูมิศาสตรของประเทศ (ความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติท้ังทะเล ภูเขา แมนํ้า ลํา
คลอง) และวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ (วัด วัง ปราสาทหิน แหลงประวัติศาสตร โบราณคดี และอู    
อารยธรรม) กอรปกับการเปนประเทศท่ีเปนแหลงแรงงานราคาถูก 

ย่ิงไปกวาน้ัน คือ การพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบันน้ี ทําใหธุรกิจในภาคทองเท่ียวและบริการมี
การแขงขันกันท้ังในดานราคาและคุณภาพ ภาคการผลิตท่ีเกี่ยวของลวนมีความสามารถในการสราง
ผลิตภัณฑและบริการทางการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพดวยตนทุนท่ีตํ่า ผลท่ีเกิดข้ึน คือ การเผชิญกับวิถี
แหงการแขงขันตัดราคา (Cut - price competition) ซึ่งมุงเนนเร่ืองการลดตนทุนดวยการแสวงหา
เทคโนโลยีสมัยใหม รวมไปถึงการยายจุดหมายปลายทางทางการทองเท่ียว (relocate tourism 
destination) โดยยายจากจุดหมายปลายทางดานการทองเท่ียวท่ีเสื่อมโทรม ไปยังจุดหมายปลายทาง
ใหมท่ีมีสภาพสมบูรณ สวยงามและยังคงความบริสุทธิ์  

ความพยายามในการขับเคลื่อนภาคการทองเท่ียวและภาคบริการของไทย จําเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองสรางความเขาใจอยางจริงจัง และกาวใหพนจากกับดักทางความคิด และความเชื่อ เร่ือง การ

                                         

1
 ผูอํานวยการกองวจัิยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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พึ่งพิงแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ภาคการทองเท่ียวและบริการของไทย ตองพัฒนาไป
สูภาคการผลิตท่ีใชฐานความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม ผสานกับ การนําสินทรัพยทางวัฒนธรรม และ
เอกลักษณเฉพาะตัวท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล มาบูรณาการรวมกัน โดยเนนความโดดเดน และ
ความแปลกใหม 

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : : การเพิ่มการเพิ่ม((มูลมูล))คา โดย การตอยอดคา โดย การตอยอด((ความคิดความคิด))  
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ใหความสําคัญกับการตอยอดความคิด โดยการตอยอดความคิด

จะมีประสิทธิภาพ ย่ังยืน และยังประโยชนในระยะยาว ก็ตอเมื่อ สังคมน้ันมี ฐานรากท่ีมั่นคง สมาชิกใน
สังคมตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีโลกทัศนท่ีเปดกวาง และปรับแนวคิดใหทันยุคสมัย  

พลวัติการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีนาสนใจ คือ 

สังคมโลกกําลังเปลี่ยนจากยุค เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ซึ่งเปนรูป
แบบของเศรษฐกิจมีองคกรขนาดใหญเปนผูนําในการขับเคลื่อน และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรเดิม 

 

ตอมา สังคมกาวสูยุค เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Economy) เปนยุคท่ีกฎเกณฑ
ทางการตลาดเปลี่ยนไป การสรางรายไดเปลี่ยนจากการสรางคาในตัววัตถุ ไปสู สิ่งท่ีจับตองไมได 
เชน คลื่นความถี่ สัญญาณดาวเทียม เปนตน  

ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู ปริมาณการลงทุนมุงไปสูการสรางเครือขายระบบโทรคมนาคม 
นําผูบริโภคสูยุคดิจิตอลอยางแทจริง และในยุคเศรษฐกิจฐานความรูน้ี กอใหเกิดความทาทายใหม คือ 
อิทธิพลของ ราคา (Price) ถดถอย เน่ืองจาก เกิดความงายดายในการลอกเลียนแบบ และ ผลิตซ้ํา ท่ี
มาพรอมกับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล 
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ถึงวันน้ี  โลกกาวเขาสู ยุค เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  (Creative Economy หรือ Value 
Creation Economy) เปนยุคหลังวัตถุนิยม หรือ หลังสมัยใหม (Post Modern Era) ซึ่งเปนยุคท่ีผูคน 
(จํานวนหน่ึง)มีความอยูดีกินดีมากข้ึน ฉลาดข้ึน และในขณะเดียวกัน ผูคน(จํานวนน้ัน)กําลังมองหา
สิ่งท่ีตอบสนองความตองการดานจิตใจมากข้ึน ดังน้ัน ทิศทางการบริโภคจึงเปลี่ยนจากดานวัตถุ ไปสู
ดานอารมณ ผูคนมีความเปนปจเจก และมีลักษณะเฉพาะตัวมากข้ึน ตอไปในอนาคต สิ่งท่ีคนถวิลหา 
คือ “อารมณความรูสึก” ไมวาจะเปน ความรัก มิตรภาพ อํานาจ และอิสรภาพ จากปรากฏการณดัง
กลาว จึงไดมีการผลักดันงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับ Mood Consumption เพื่อตอบสนองสภาพ
ความตองการทางอารมณและความรูสึก ดังท่ีไดกลาวไวขางตน  

 

การนําแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค มาปรับใชกับภาคการทองเท่ียวและบริการ เพื่อ
วัตถุประสงคในการเพิ่มคุณคาและมูลคา น้ัน การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคจึงไมควรต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือแรงงานจํานวนมาก แตการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ควรจะเปนการนํา
ปจจัย 4 ประการ คือ “ทุน” มาบวกกับ “ความคิดสรางสรรค” และผสานเขากับ “สินทรัพยทางวัฒน
ธรรม” และ “ทักษะเฉพาะตัว” ท้ัง 4 ปจจัยดังกลาว นํามาสรางคุณคาและมูลคาใหกับสินคาและ
บริการทางการทองเท่ียว 

ข้ันตอน กระบวนการ ท่ีผลักดันแนวคิดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค คือ  

1. การสํารวจสังคมและตัวตน ครอบคลุมเร่ือง ฐานทรัพยากร Natural / Cultural Assets) 
เอกลักษณ อัตตลักษณ (Identity) ภูมิปญญา (Wisdom)  

2. คนหาความโดดเดน ความแตกตาง ความเฉพาะตัว ลักษณะพิเศษ (Differentiation for 
Value) 

3. เติมความคิดสรางสรรค (Value Creation)  

4. ตีความใหมเพื่อใหเขากับตลาด (Redefine for Marketing) 

5. คิดนอกกรอบ ทํานอกสูตร (Think out of the Box) 
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ความทาทายในภาคการทองเที่ยวและภาคบริการความทาทายในภาคการทองเที่ยวและภาคบริการ  

SMEs จิ๋ว เจาะ โลก: ยุทธศาสตร ปาลอมเมือง และ ปรากฏการณ ลมยักษ  

ภาคทองเท่ียวและบริการท่ีเนนการผลิตและการตลาดในเชิงปริมาณกําลังจะสิ้นสุดลง หรือ
ลดความสําคัญลง ตอไปจะโอกาสของแบรนดเล็กๆ ซึ่งประกอบไปดวย ผูประกอบการขนาดกลางถึง
ขนาดเล็ก Small and Medium Enterprise : SMEs ท่ีนอกจากจะมีความเฉพาะตัว และเนนความเปนเอก
ลักษณด้ังเดิมแลว SMEs ยังมุงนําสินทรัพยทางวัฒนธรรมและจุดเดนในทองถิ่นมาปรับใชใหเกิด
ประโยชนดานการทองเท่ียวและการบริการ 

 

ปรากฏการณ SMEs ท่ีกําลังกลายเปนกระแสหน่ึงท่ีไดรับความสนใจจากผูบริโภคท่ัวโลก จน
มีการกลาววา ยุคแหงโลกาภิวัฒน (Globalization) กําลังจะถูกเปลี่ยนผานสู ยุคทองถิ่นภิวัฒน 
(Localization) โดยยุคแหงโลกาภิวัฒน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเฟองฟู
ขนานใหญ และแถมพวงดวยการลอกเลียนแบบ และผลิตซ้ํา ในขณะท่ียุคทองถิ่นภิวัฒน มีจุดเนนท่ี
เอกลักษณด้ังเดิมและสินทรัพยทางวัฒนธรรม ซึ่งยากตอการลอกเลียนแบบ และ ผลิตซ้ํา 

ลักษณะท่ีกลาวมาน้ี ในการอธิบายเชิงวิชาการในหลายสํานัก เรียกวา เปน ความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ไมใชเปน ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) 
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ คือ สิ่งท่ีคูแขงของเรา ไมสามารถใชกระบวนการในการบริหารจัด
การเขามาจัดการได ในขณะท่ี ความสามารถในการแขงขันน้ัน ใชกระบวนการบริหารจัดการเขามาจัด
การได  

Marketing Mix (4 Ps) ในกรอบคิด เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

การสงเสริมการตลาดในภาคการทองเท่ียวและภาคบริการ สวนใหญเปนการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียวดวยสูตรสวนประสมทางการตลาด Marketing Mix) หรือ สูตร 4 Ps ซึ่งเปนสูตร
ตนตํารับ และเมื่อนําแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ซึ่งพยายามอธิบาย ทําความเขาใจ และ
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ตอบสนองความตองการของตลาดรวมถึงผูบริโภคในยุคปจจุบัน จะพบวา สวนประสมทางการตลาด
ในภาคการทองเท่ียวและบริการ ในกรอบคิดเร่ือง เศรษฐกิจสรางสรรค สามารถอธิบายได ดังน้ี 

ผลิตภัณฑหรือสินคาทางการทองเท่ียว (Tourism Products) จําเปนตองเติมเต็มความ
ตองการของผูบริโภคใหไดท้ังความตองการดานกายภาพ (Physical Needs) และ แรงบันดาลใจดาน
อารมณ ความรูสึก (Emotional Needs) ท้ังน้ี เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการไปในแนวทางท่ีตอบ
สนองท้ังดานกายภาพ และ อารมณ จะสามารถนําไปสูการกําหนด ราคา (Price) ผลิตภัณฑและการ
บริการน้ันใหสูงข้ึนได โดยไมจําเปนตองต้ังอยูบนฐานแหงเหตุผล  

ชองทางการจําหนาย (Place หรือ Distribution Channel) เน่ืองจากการพัฒนาเทคโนโลยีสาร
สนเทศกาวหนาไปสูโลกดิจิตอล จึงเปดชองทางการจําหนายแบบไรขีดจํากัด (Digital World made the 
place become unlimited) นักทองเท่ียวสามารถสืบคนขอมูลขาวสารดานการเดินทางทองเท่ียว การ
บริการทางการทองเท่ียวไดอยางอิสระ กวางขวาง ไรขอบเขต นักทองเท่ียวสามารถจัดการการเดิน
ทางไดดวยตัวเอง ออกแบบการทองเท่ียวตามความสนใจเฉพาะ ความชอบสวนตัว  Self – 
Arrangement) การหลีกเลี่ยงการเท่ียวชมแหลงทองเท่ียว ยอดนิยม และกลับมาสนใจกิจกรรมทอง
เท่ียวท่ีเนนการเรียนรูวิถีชีวิตทองถิ่น เชน ตลาดทองถิ่น Local Market) อาหารทองถิ่น Local Food) 
ผาพื้นเมือง กําลังอยูในความสนใจ  

การสงเสริมการขาย (Promotion) ในยุคน้ีจะใชเทคนิคการสงเสริมการขายแบบเกา หรือ 
การสงเสริมการขายแบบลด แลก แจก แถม (Traditional Technique) ไมเพียงพอแลว การสงเสริมการ
ขายในยุคน้ีจําเปนตองตอบสนองความรูสึกมีสวนรวมและใหความตระหนักในเร่ืองสังคมและสิ่งแวด
ลอมดวย (Social & Environmental Concern)  

 
การสงเสริมการขายดานการทองเท่ียว ท่ีผนวกเร่ืองความตระหนักและใหความสําคัญกับ

สังคม สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ือง ภาวะโลกรอน กําลังไดรับความสนใจ ยกตัวอยางเชน 
Green Landing / Green Globe / Green Key / Ecotel / Blue Flag  
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สินทรัพยทางวัฒนธรรม : ตนทุนต่ํา มูลคาสูง:  
(Cultural Assets; Low-Cost, High –Value) 

การทองเท่ียวใชวัฒนธรรมเปนสินคาทางการทองเท่ียวประเภทหน่ึง โดยนํามารองรับความ
ตองการของนักทองเท่ียวในกิจกรรมเกี่ยวกับ การแสดง การนําชม การจัดนิทรรศการ วัฒนธรรม
เปน สินทรัพยท่ีมีคารูปแบบใหม เปนหัวใจสําคัญในการสรางธุรกิจ และมีลักษณะพิเศษ คือ มีตนทุน
ตํ่า แตสามารถสรางมูลคาไดสูง ท้ังยังยากแกการลอกเลียนแบบ และไมมีใครเอาไปจากเราได  

การการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค : : มิติเชิงซอนที่ซอนเรนมิติเชิงซอนที่ซอนเรน  
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค  (Creative Industry) มีความ เชื่อมโยงอย างใกลชิดกับ           

อุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ  

- การทองเท่ียว (Tourism)  

- การศึกษา และการสรางสรรคความรู Education & Knowledge Creation) และ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology)  

ความเชื่อมโยงระหวางภาคการทองเท่ียวและบริการ กับ อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค เปน
การพิจารณาความสัมพันธท่ีเอื้อตอกัน เชน ตลาดการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน สนับสนุนอุต
สาหกรรมเชิงสรางสรรคมากมาย อาทิ งานเทศกาล นิทรรศการ การเท่ียวชมมรดกธรรมชาติ/
วัฒนธรรม ท้ังยังสรางรายไดจํานวนมากแกประเทศน้ันๆดวย ในทางกลับกัน จะพบวา ในหลายๆ
ประเทศ อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคตางๆ ถูกบรรจุไวในตําแหนงของสินคาหลักทางการทองเท่ียวท่ี
ดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวนมากใหเดินทางมาเย่ียมชม 

สาขาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค หรือ อุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีสนับสนุน และเอื้อตอภาค
การทองเท่ียวและภาคบริการได เชน 

ธุรกิจการออกแบบ ไมวาจะเปนการออกแบบในธุรกิจบริการทองเท่ียว ต้ังแต ท่ีพัก ราน
อาหาร รานคาของท่ีระลึก การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ รวมไปถึง การออก
แบบภูมิทัศนเมือง การออกแบบบรรยากาศ การออกแบบกิจกรรมดานการทองเท่ียว 

องคประกอบอื่นๆ เชน ดนตรี ภาพยนตร ศิลปการแสดงและ บันเทิง พิพิธภัณฑ แหลง
ประวัติศาสตรและโบราณคดี สถาบันทางวัฒนธรรม สวนพฤกษศาสตร และ สวนสัตว 
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ตัวอยางในตางประเทศตัวอยางในตางประเทศ  

เกาหลี 

- จัดต้ังหนวยงานสนับสนุนดานการเงิน ใหกับ มูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี Korea 
Culture and Arts Foundation) 

- ชุมชนทองถิ่นในเกาหล ีมีสวนรวมในโปรแกรมดานการสงเสริมการขาย โดยการเขารวม
ของชุมชนทองถิ่นไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐบาลกลาง 

- ผลกัดัน แผน 5 ป สําหรับ New Korea Culture 

ญี่ปุน 

- การสรางความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนทองถิ่นภายใตโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิต
ภัณฑ โดยยึดหลักคิด เร่ือง Think Globally, Act Locally 

- การพัฒนากลุมชุมชนทองถิ่นตามกลุมพื้นท่ี Local Cluster Development) 

- การฝกอบรมผูนํารุนใหม 

ฮองกง 

- ใหความสําคัญกับ การออกแบบ Design) และ อุตสาหกรรมภาพยนตร (Film) 

- จัดต้ัง One Stop complex เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร และการออกแบบ โดยใช
ชื่อวา Hong Kong Design Center and Cyber Port 

สหราชอาณาจักร 

- เร่ิมตนจาก ความไดเปรียบเชิงวัฒนธรรม (Cultural advantages) ถึง การสรางสรรครวม
สมัย (Contemporary creativity)  

- กําหนดระยะเวลาภายใน 150 ป จะเขาสู สังคมแหงการบริโภคอยางสรางสรรค (Creative 
consumption society)  

- กําหนดเวลา 10 ป สําหรับการพัฒนา ผูประกอบการท่ีมีความคิดสรางสรรค  

- กําหนดแผนท่ีนําทางสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค โดยรวมกัน 3 ฝาย คือ รัฐบาล ชุมชน
ทองถิ่น และ ผูประกอบการ 
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สิงคโปร 

- ปรับตัวจากเศรษฐกิจเชิงขาวสาร (Information Economy) สู เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
(Creative Economy)  

- จัดต้ัง ศูนยอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค ชื่อ Mediapolis @ one-north 

- ต้ังเปาหมายใหมีการสรางมูลคาเพิ่ม จาก 0.8 พันลานเหรียญ สรอ. สู 4.8 พันลาน
เหรียญสรอ. ในป 2000 

- เพิ่มการจางงานจาก 30,700 คน ในป 1986 เปน 72,200 คน ในป 2000 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- กําหนดกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ เพื่อปกปองมรดกทางวัฒนธรรม 

- การกําหนดเขตพื้นท่ี (Zoning) โดยแยกระหวางเมืองเกาและเมืองใหม 

- จัดต้ัง Design Complex ท่ีปกกิ่งและเซี่ยงไฮ 

- เปนเจาภาพจัดงานแฟชั่นโลก  

กรณีประเทศไทย กรณีประเทศไทย : :   

การผลักดันในระดับนโยบาย 

จากการศึกษา นโยบายภาคการทองเท่ียวและบริการของรัฐบาลปจจุบัน (นายสมชาย วงศ
สวัสด์ิ) พบวา มีการกําหนดใหนําแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค มาปรับใชดานการทองเท่ียว 
โดยกําหนดใหจัดทําแผนแมบทเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และระบุธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคท่ีสามารถนํามาเชื่อมโยงกับภาคการทองเท่ียวและบริการได คือ  

- ธุรกิจภาพยนตร  

- ธุรกิจดานการจัดประชุมและแสดงสินคา  

- ธุรกิจออกแบบแฟชั่น  

- ธุรกิจท่ีใชความโดดเดนทางวัฒนธรรมและความเปนไทย  

หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ 

การผลักดันเร่ืองการทองเท่ียวโดยนําแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคมาประยุกตใชน้ัน 
พิจารณาในสวนองคกรท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะ โครงสรางหนวยงานภาครัฐของไทย ในอดีต ถึง 
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ปจจุบัน พบวา มีหนวยงานท่ีมีสวนในการขับเคลื่อนประเทศโดยใชหลักคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
คือ 

1. กระทรวงวัฒนธรรม/กรมศิลปากร 

2. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา/ 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

3. สถาบันหมอนไหมแหงชาติ 

4. โครงการหมูบานอุตสาหกรรม  

5. โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
(One Tambon One Product: OTOP)/สถาบันการ
จัดการภูมิปญญา OTOP 

6. สํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความ รู  (The Office of Knowledge Management 
and Development: OKMD)/ศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC)  

7. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (Software Industry 
Promotion Agency: SIPA) 

8. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (National Innovation Agency) 

นอกจากพิจารณาดานองคกรแลว ตัวอยางของความพยายามดําเนินการในเร่ือง เศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค ในประเทศไทยในชวงเวลาท่ีผานมา อาทิ 

- โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น (Bangkok City of Fashion) 

- โครงการครัวไทยสูครัวโลก (Kitchen of the World) 

- โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  

- กิจกรรมดานการทองเท่ียวในลักษณะงานเทศกาล อาทิ เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ 
กรุงเทพฯ เทศกาลพัทยา มิวสิคเฟสติวัล 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา โครงการท่ีกลาวมาน้ี ลวนต้ังอยูบนพื้นฐานของแนวคิด
เร่ืองเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และนาจะอนุมานเบ้ืองตนวา พื้นฐานเหลาน้ี คือ ความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ท่ีแทจริง  
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การขับเคลื่อนไปขางหนาอยางทาทายการขับเคลื่อนไปขางหนาอยางทาทาย  

 

การเผชิญปญหานานาประการท่ีทับถมในอดีต และการรับสภาพการณการตอสูท่ีรุนแรงใน
ปจจุบัน นับวาเปนเร่ืองทาทาย และตองรวมกันฝาขามไป ดวยสติท่ีมั่นคงและจิตใจท่ีเชื่อมั่น แตความ
หวาดหวั่นท่ีกอตัวข้ึน ทามกลางการทํางานในสถานการณปจจุบัน กอใหเกิด ภาพอนาคตของการ
ทองเท่ียวไทย คือ บรรดาผูมีสวนไดสวนเสียถูกตอนเขาสูมุมอับ ขวัญสูรบตํ่าลงทุกวัน รูสึกตามไม
ทันคูแขง สติปญญาหย่ังไมถึงการสรางสรรครายไดแบบใหมๆ ใชกระบวนคิดแบบเกา ทามกลางการ
ทํางานแบบไมบูรณาการ และแวดลอมไปดวยความเชื่อแบบไมเปนวิทยาศาสตร ตัดสินปญหาแบบ
สองมาตรฐาน เหลาน้ี ลวนเปนอุปสรรคอันใหญหลวงตอสังคมไทยรวมถึงการพัฒนาการทองเท่ียว
ในภาพรวม 
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