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เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่เป็นผลจากการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ก่อให้เกิด 

ความเสียหายอย่างมหาศาลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประเทศในแถบทวีปเอเซียและแถบชายฝั่ง 

ตะวันออกของทวีปแอฟริกา เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความโศกสลดอย่างที่สุดจากการสูญเสียผู้เป็นที่รัก 

และเพื่อนร่วมโลก กองบรรณาธิการจึงขอร่วมแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับผู้ประสบเหตุการณ์ 

ธรณีพิบัติภัยทุกท่าน อย่างไรก็ดี กองบรรณาธิการมีความเชื่อมั่นว่า … เมื่อมรสุมใหญ่ผ่านไป ฟ้าที่สดใส 

ย่อมปรากฏ … จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

     สำหรับ e-TAT Tourism Journal ฉบับแรกของปี 2548 กองบรรณาธิการขออนุญาตไม่นำเสนอ 

เรื่องราวเกี่ยวกับความสูญเสียของเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยอีกต่อไป แต่จะขอนำบทความเกี่ยวกับ 

“แนวทางการจัดการวิกฤตการณ์ทั่วไป” และ “แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว” มานำเสนออีกครั้งเพื่อเป็นการตอกย้ำ และเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อีก 

ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีบทความเรื่อง “ไทยกับการเป็นผู้นำการท่องเที่ยวในอินโดจีน : ข้อพิจารณาจาก 

พัฒนาการการท่องเที่ยวเวียดนามและลาว ค . ศ .1986- ปัจจุบัน” ที่เขียนโดยหนึ่งในสมาชิกของ e-TAT 

Tourism Journal และบทความอื่นๆ อาทิ “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น” “การสร้างความสัมพันธ์ … การท่องเที่ยวที่แท้จริง” “Asia Pacific & 

Middle East Aviation and Tourism Outlook 2005” ฯลฯ

     สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับ e-TAT Tourism Journal มาครบ 1 ปี 

ในปีใหม่นี้กองบรรณาธิการจะขอปฏิบัติหน้าที่โดยการนำเสนอบทความที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยวต่อไปอย่างเต็มความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า e-TAT Tourism Journal คงจะได้รับการ 

สนับสนุนจากทุกๆ ท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

สารบัญ
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วิกฤติการณวิกฤติการณวิกฤติการณ   (((CCCrrriiisssiiisss))) หมายถึง เหตุการณที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในระยะยาวของ
องคกรหรือสินคา หรืออาจสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินการตามปกติขององคกร
หรือสินคาน้ันๆ ซ่ึงอาจเกิดจากธรรมชาติและฝมือมนุษย 
 การจัดการวิกฤติการณ สามารถแบงออกไดเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การลดขนาดวิกฤติการณ (Reduction) ขั้นตอนที่สําคัญในการจัดการวิกฤติการณคือ 
การคาดการณวิกฤตกิารณที่นาจะเกิดขึ้นและการจดัเตรยีมขั้นตอนวธิกีารในการลดผลกระทบทีอ่าจ
เกิดขึ้นจากวิกฤติการณน้ัน โดยใชขอมูลจากการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนจากภายในองคกร 
รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคซ่ึงสงผลกระทบจากภายนอก (SWOT Analysis) 
  นอกจากน้ีควรพิจารณาถึงองคประกอบดังน้ี โปรแกรมการจัดการและควบคุม
วิกฤติการณที่มีอยูแลว ความเส่ียงภายในองคกร เชน โครงสรางองคกร นโยบาย และขัน้ตอนในการ
ทํางาน วิกฤติการณที่อาจเกิดขึ้นทางดานสังคมและการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
และความสัมพันธที่มีตอสื่อมวลชน สาธารณชนและบริการฉุกเฉิน 
  1.1 ความตระหนักตอวิกฤติการณที่เกิดขึ้น (Crisis Awareness) สามารถระบุความเส่ียง
และอนัตรายของวกิฤตกิารณ ผลกระทบที่นาจะเกิดขึ้น ตลอดจนการจดัเกบ็ขอมลูและความคดิเห็นที่
เกี่ยวของ 
  1.2 ความตระหนักดานการเมือง (Political Awareness) สรางความเช่ือมั่นในการ
ประสานงานกับฝายการเมือง การเพิ่มระดับการเขามามีสวนรวมของฝายการเมือง และเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวและสันติภาพ 
  1.3 การจัดมาตรฐานการดําเนินการ (Standard Operating Procedures) คาดหมาย
ปญหาที่นาจะเกิดขึ้น ทบทวนขั้นตอนการดําเนินการ และสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิกฤติการณที่เกิดขึ้น 
 2. การเตรียมความพรอม (Readiness) องคกรควรมกีารประเมนิ
วิกฤติการณ การพัฒนากลยุทธเทคนิค และแผนการส่ือสาร ตลอดจน
มาตรการตรวจสอบ ซักซอมแผนดังกลาว และเรียนรูทักษะในการจัดการ
วิกฤติการณ นอกจากน้ีผูบริหารและพนักงานในองคกรควรมีการเตรียม
ความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจตอผลกระทบของวิกฤติการณที่
อาจเกิดขึ้น สายการบังคับบัญชาภายในองคกร จะเปนสวนหน่ึงของ

                                                
1 เอกสาร Crisis Guidelines for the Tourism Industry, WTO 
2
 ฝายนโยบายและแผน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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แผนการเตรียมพรอมสําหรับการจัดการวิกฤติการณและสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร ซ่ึง
สามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การที่ผูบริหารระดับสูงรับผิดชอบโดยตรงตอการจัดการ
วิกฤติการณ การเตรยีมตารางเวลาเพื่อรายงานผลการจดัการวิกฤตกิารณ และเสนอวธีิการจดัการ
วิกฤติการณใหพนักงานทุกคนในองคกรทราบ นอกจากนี้ควรใหการจัดการวิกฤติการณเปนสวน
หน่ึงของขั้นตอนการจดัทําแผนกลยทุธโดยรวมขององคกรและส่ือสารวิธีการและขัน้ตอนการจดัการ
วิกฤติการณแกผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 
  2.1 แผนการจัดการวิกฤติการณ (Crisis Management Plan) จัดทําแผนการจัดการ 
วิกฤติการณและเตรียมทีมงาน นอกจากนี้ควรซักซอมแผนการจัดการโดยทีมงานที่จัดตั้งขึ้น 

2.2 แผนการทองเที่ยว (Tourism Planning) สรางความตระหนักตอวิกฤติการณใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การฝกอบรมพนักงาน และจัดทําแนวทางในการตัดสินใจทามกลาง

วิกฤติการณที่อาจเกิดขึ้น 
  2.3 มาตรการดา นสุข ภ าพ แล ะคว าม
ปลอดภัย (Health and Safety Measures) มีการสราง
เครือขายในทองถ่ิน ติดตอกับหนวยงานที่ใหบริการ
ฉุกเฉิน และจัดทําแผนรองรับกรณีเกิดอันตราย 

 3. การตอบสนองตอวิกฤติการณ (Response) 
ซึ่งเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นทามกลางความยุงเหยิงของ
เหตุการณ องคกรจะสามารถตอบสนองตอเหตุการณได
รวดเร็วเพียงใดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของขั้นตอนการ

ลดขนาดวิกฤติการณ (Reduction) และการเตรียมความพรอม (Readiness) ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะให
ความสําคัญกับการควบคุมความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอันดับแรก และในขั้นตอนน้ีเอง
การส่ือสารจะถูกดําเนินการตามแผนที่เตรียมไวเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอผูเกี่ยวของและประชาชน
โดยทั่วไป 

 การดําเนินการจัดการวิกฤติการณจะตองมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ และตองการทักษะ
บางประการของผูบริการ เชน ผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดการวิกฤติการณจะตองมีอํานาจตาม
แผนที่กําหนดขึ้น โดยจะสามารถส่ังการและมอบหมายหนาที่/ความรับผิดชอบแกผูอ่ืนในชวงเวลา
ดังกลาวโดยไมตองกังวลตอผลกระทบที่จะตามมา นอกจากน้ีในแผนจดัการวกิฤตกิารณ จะตองมนัีก
ประชาสัมพันธที่มีความเชี่ยวชาญดานการประสานงานกับส่ือมวลชน รวมถึงสามารถจัดทํา
โครงการรณรงคในฐานะตัวแทนขององคกร เนื่องจากความรับรูของสาธารณชนตอการเปดเผย
เรื่องวิกฤติการณขององคกรเปนสิ่งที่สําคัญและถือเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินการตามแผน
ดังกลาว 

3.1 ขั้นตอนการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Procedure) ให
ความสําคัญตอภาวะผูนําของผูแทนองคกร การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคกร การแกปญหา
ตอผูจัดหาสินคาและบริการจากภายนอกองคกร รวมทั้งการติดตอกับโรงพยาบาลและหองเก็บศพ 

3.2 การสืบสวนเพื่อหาสาเหตุ (Investigation) ดานอาชญากรรม กฎหมายและการเมือง
และการประกันภัย 
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3.3 การใหความชวยเหลือครอบครัวผูประสบภัย (Family Assistance) ใหขอมลูทีถู่กตอง
รวมทั้งสนับสนุนดานที่พักและการเดินทาง 

3.4 การส่ือสาร (Communication) ส่ือมวลชน โรงพยาบาลและหองเก็บศพ หนวยงาน
ดานการสืบสวน และรัฐบาล 

4. การฟนฟูภายหลังวิกฤติการณ (Recovery) วิกฤติการณจะเพิ่มระดับการเผยแพร
ขาวสารขององคกรหรือสถานที่ทองเที่ยวผานส่ือมวลชน ในกรณีที่มีการแกไขวิกฤติการณอยางมี
ประสิทธิภาพจะเปนการสรางความมั่นใจถึงการฟนตัวของการดําเนินการขององคกรตามปกติใน
ระยะส้ันแกผูที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป 

กุญแจสําคัญในการฟนตัวขององคกรภายหลังวิกฤติการณคือ ความรวมมือในการทํางาน 
(Teamwork) และการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของ 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการวิกฤติการณสามารถวัดไดจากระยะเวลาทีอ่งคกรสามารถ
ดําเนินการตามปกติภายหลังวิกฤติ ระดับการดําเนินการขององคกรเทียบกับชวงกอนเกิดวิกฤติ 
และจํานวนเงินที่ใชสําหรับจัดการกับวิกฤติการณนับแตเริ่มดําเนินการ 

4.1 แผนธุรกิจตอเน่ือง (Business Continuity Plan) ซึ่งจะแบงออกเปน 3 ระดับคือ การกู 
สถานการณขององคกรใหอยูในระดับเดิมกอนเกิดวิกฤติ การดําเนินการขององคกรในระดับปกต ิ
และการขยายการดําเนินการ 

4.2 การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบจากลดระดับ
ความตองการดานแรงงาน ซ่ึงจําเปนตองมีการเพิ่มแรงจูงใจในการทาํงาน และการฝกอบรม รวมทัง้
สงเสริมใหมีความตระหนักดานวิกฤติการณ 

4.3 การสอบถามเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Debriefing) แสดงความขอบคุณตอ
พนักงานที่เกี่ยวของ การติดตามขาวของผูไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณ ตลอดจนปรับปรุง
แผนการจัดการวิกฤติการณใหทันสมัยอยูเสมอ 
ผังการดําเนนิการจัดการวิกฤติการณ 
 

1. การลดขนาดวกิฤตกิารณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 คาดหมายปญหาที่นาจะเกิดข้ึน 
1.3.2 ทบทวนข้ันตอนการดําเนนิการ 
1.3.3 สนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิกฤตการณที่เกิดข้ึน 

1.3 การจัดมาตรฐานการดําเนินการ 

1.2.1 ความเชื่อมั่นในการประสานงานกับฝายการเมือง 
1.2.2 การเพิ่มระดับการเขามามีสวนรวมของฝาย 
 การเมือง 
1.2.3 การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการทองเที่ยว
และสันติภาพ 

1.2 ความตระหนักดานการเมือง 

1.1.1 ระบุความเส่ียงและอันตรายของวิกฤตการณ 
1.1.2 ระบุผลกระทบที่นาจะเกิดข้ึน 
1.1.3 การจัดเก็บขอมูลและความคิดเห็นทีเ่กีย่วของ 

1.1 ความตระหนักตอวิกฤตการณที่เกิดข้ึน 
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2. การเตรียมความพรอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การตอบสนองตอวกิฤตกิารณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 จัดทําแผนการจัดการวิกฤตการณ 
2.1.2 เตรียมทมีงาน 
2.1.3 การซักซอมแผนการจัดการ 

2.1 แผนการจัดการวิกฤตการณ 

2.2.1 สรางความตระหนักตอวิกฤตการณใน 
อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
2.2.2 การฝกอบรมพนักงาน 
2.2.3 จัดทําแนวทางในการตัดสินใจทามกลาง 
วิกฤตการณ 

2.2 แผนการทองเที่ยว 

2.3.1 คาดหมายปญหาที่นาจะเกิดข้ึน 
2.3.2 ทบทวนข้ันตอนการดําเนนิการ 
2.3.3 สนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิกฤตการณที่เกิดข้ึน 

2.3 มาตรการดานสุขภาพและความ 
       ปลอดภัย 

3.1.1 ภาวะผูนําของผูแทนองคกร 
3.1.2 การตอบสนองตอวิกฤติการณ 
3.1.3 การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคกร 
3.1.4 การแกปญหาตอผูจัดหาสินคาและบริการจาก
ภายนอกองคกร 
3.1.5 การติดตอกับโรงพยาบาล 
3.1.6 การติดตอกับหองเก็บศพ 

3.1 ข้ันตอนการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน 

3.2.1 ดานอาชญากรรม 
3.2.2 ดานกฎหมายและการเมือง 
3.2.3 ดานการประกันภัย 

3.2 การสืบสวนเพื่อหาสาเหตุ 

3.3.1 การใหขอมูลที่ถูกตอง 
3.3.2 การเดินทาง 
3.3.3 ที่พัก 
3.3.4 การสนับสนุนในที่เกิดเหต ุ

3.3 การใหความชวยเหลือครอบครัว 
      ผูประสบภัย 

3.4.1 ส่ือมวลชน 
3.4.2 โรงพยาบาล 
3.4.3 หองเก็บศพ 
3.4.4 หนวยงานดานการสืบสวน 
3.4.5 รัฐบาล 

3.4 การส่ือสาร 



 
หนา 5 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

4.การฟนฟูภายหลงัวิกฤตกิารณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%% 

4.1.1 การกูสถานการณขององคใหอยูในระดับเดิม
กอนเกิดวิกฤต 
4.1.2 การดําเนินการขององคกรในระดับปกติ 
4.1.3 การขยายการดําเนินการ 

4.1  แผนธุรกิจตอเนื่อง 

4.2.1 ผลกระทบจากการลดระดับความตองการดาน 
แรงงาน 
4.2.2 การเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานและการ
ฝกอบรม 
4.2.3 สงเสริมใหมีความตระหนักดานวิกฤตการณ 

4.2 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

4.3.1 แสดงความขอบคุณตอพนักงานที่เกี่ยวของ 
4.3.2 การติดตามขาวของผูไดรับผลกระทบจาก 
วิกฤตการณ 
4.3.3 ปรับปรุงแผนการจัดการวิกฤตการณให  
ทันสมัยอยูเสมอ 

4.3 การสอบถามเพื่อตรวจสอบผล 
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แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเท่ียวแนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเท่ียวแนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเท่ียว111   
   

จริญญา  เจริญสขุใส2  

 

 วิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเที่ยววิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเที่ยววิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  หมายถึง เหตุการณท่ีไมคาดคิดซึ่งสงผลตอความ
เช่ือมั่นของนักทองเท่ียวตอการเดินทางไปยังสถานท่ีทองเที่ยว และเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ตามปกติของธุรกิจทองเท่ียว 

 แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณในอุตสาหกรรมทองเท่ียวมี เปาหมายในการ 
สงเสริมใหนักทองเท่ียวกลับมาเดินทางในแหลงทองเท่ียวเร็วที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยแบงออกเปน  
3 ระยะ คือ ระยะกอนเกิดวิกฤตการณ ระหวางเกิดวิกฤตการณ และหลังเกิดวิกฤตการณ  

 1. ระยะกอนเกิดวิกฤตการณ (Before a crisis) เปนการเตรียมการสําหรับเหตุการณท่ี
รายแรงท่ีสุด เนื่องจากหนทางที่ดีท่ีสุดในการลดผลกระทบท่ีเกิดจากวิกฤตการณใหนอยที่สุดคือการ
เตรียมการท่ีดี 

1.1 การจัดเตรียมกลยุทธดานการส่ือสาร  
-เตรียมแผนการจัดการวิกฤตการณ เชน เตรียมความพรอมดานทรัพยากรภายใน

องคกร มีการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาเพ่ือการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว
ระหวางท่ีเกิดวิกฤตการณ ตลอดจนมีการจัดเตรียมรายช่ือและหมายเลขโทรศัพทสําหรับติดตอ
ฉุกเฉิน มีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและบริษัททองเท่ียว นอกจากน้ี ควรมีการซักซอมและ
ปรับปรุงแผนการดังกลาวใหทันสมัย 

-มีการมอบหมายหนาท่ี โฆษกซ่ึงจะ ทําหนาท่ี เมื่ อ เกิ ด
วิกฤตการณ  

-มีการจัดต้ังแผนกที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
ส่ือสารและประสานงานกับสื่อมวลชน โดยมีพนักงานท่ีไดรับ
การฝกอบรมเปนอยางดีในการติดตอส่ือสารกับสื่อมวลชน 

-มีการสื่อสารเปนประจํากับส่ือมวลชน 
เชน การจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ 
นอกจากน้ี ควรใหความสําคัญกับความถูกตองและความ
โปรงใสในการเสนอขอมูลตอสื่อมวลชน 

-ใหความสําคัญตอสื่อมวลชนทองถ่ิน ซ่ึง
เปนแหลงขอมูลเบ้ืองตนของส่ือมวลชนในระดับนานาชาติ 

                                                        
1 สรุปความจากเอกสาร Crisis Guidelines for the Tourism Industry, WTO 
2 หัวหนางานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ กองวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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-มีการฝกอบรมโฆษกในประเด็นการนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย 
เน่ืองจากประเด็นเร่ืองการรักษาความปลอดภัยไมควรนํามาพูดในลักษณะของการโฆษณาประชา-สัมพันธ 

-การสรางเครือขายอีเมลและโทรสารเพื่อสงขาวเกี่ยวกับสินคาและบริการของ
องคกรแกพันธมิตรธุรกิจทองเท่ียว 

-ใชหลักความซื่อสัตยและจริยธรรมในการสงเสริมการขายเพื่อสรางความเช่ือมั่น
แกลูกคาและพันธมิตรในธุรกิจการทองเท่ียว 

-จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อใชสําหรับการส่ือสารและการสงเสริมการขายใน
ชวงเวลาวิกฤต 

-จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินใน Website 
ขององคกร 

-สนับสนุนใหนักทองเท่ียวเรียนรูหลักการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยดาน
ตางๆ 

1.2 การซักซอมระบบรักษาความปลอดภัย 
-รักษาความสัมพันธอันดีกับหนวยงานรัฐบาลที่ดูแลดานความปลอดภัย 
-มีสวนรวมในการกําหนดขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย 
-จัดตั้งหนวยงานดานการรักษาความปลอดภัยของนักทองเท่ียวในระดับชาติ 
-จัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยแกผูใหบริการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
-จัดต้ังตํารวจทองเที่ยวและ Call Center สําหรับเหตุฉุกเฉิน 

1.3 การเตรียมความพรอมดานการหาขอมูล 
-ติดตอกับพันธมิตรดานธุรกิจทองเที่ยวท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
-ตรวจตราความสามารถของโรงพยาบาลถึงความสามารถในการรองรับ

นักทองเท่ียวในชวงเวลาวิกฤต 
-ตรวจตราขาวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักทองเท่ียว 

 2. ระหวางเกิดวิกฤตการณ (During a crisis) ใหความสําคัญกับการลดขนาดวิกฤตการณใหเกิด
ผลกระทบนอยท่ีสุด 

  2.1 การสื่อสารจากเหตุการณจริง 
-ใหความสําคัญกับความถูกตองและความโปรงใสในการนําเสนอสถานการณ 
-จัดตั้ งศู นย กลา งผู สื่ อ ข าว และ ส่ื อมวลชนโดย จัด เต รียม อุปกรณ แล ะ 

ขอมูลท่ีจําเปน 
-จัดเตรียมขอมูลแก ส่ือมวลชนดวยความรวดเร็ว  ขอมูล ท่ีจัดเตรียมแก 

ส่ือมวลชนตองรวมถึงความชวยเหลือท่ีองคกรจัดเตรียมใหแกผูประสบภัย 
-หลีกเลี่ยงการคาดเดาถึงสาเหตุของวิกฤตการณ 
-ใชแผนที่และขอมูลทางสถิติในการแสดงใหเห็นวาวิกฤตการณครอบคลุมพื้นท่ีมาก

นอยเพียงใด 
-ติดตอกับส่ือมวลชนท่ีเสนอขอมูลท่ีผิดพลาดทันที 
-ใชส่ือมวลชนในการเสนอขอมูลในแงบวกของสินคาและบริการ 
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-จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณใน Website ขององคกร 
-สรางเครือขายในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณ เชน ตํารวจ สายการบิน 

สมาคมโรงแรม และ องคการทองเท่ียวโลก (World Tourism Organization : WTO) เปนตน 

  2.2 การตัดสินใจเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 
 -ส่ือสารโดยตรงกับพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีสํา คัญโดยการใหรายละ เอียด 
เกี่ยวกับวิกฤตการณท่ีเกิดขึ้น ความชวยเหลือตอผูประสบภัย มาตรการดานความปลอดภัยท่ีใชใน
การยุติและปองกันวิกฤตการณ  

 -ขอความท่ีปรากฏในการสงเสริมการขายและการโฆษณาควรกลาวถึง 
สถานการณปจจุบันและความปลอดภัยของสถานท่ีทองเที่ยว 

 -จัดงานสงเสริมการขายในระ ดับนานาชาติเพื่อ เปนการแสดงใหธุรกิจ 
ทองเท่ียวในประเทศอ่ืนๆ ทราบวาสินคาและบริการมีความมั่นคงปลอดภัย 

 -หาชองทางในการเพิ่มงบประมาณดานการสงเสริมการขายภายใตความ
ชวยเหลือของรัฐบาล 

 -ใหความชวยเหลือดานการเงินหรือใชมาตรการดานการเงินการคลังเพื่อ
ชวยเหลือธุรกิจทองเท่ียว 

  2.3 การรับรองความปลอดภัย 
-ต้ังหมายเลขโทรศัพท “Hotline” เพื่อใหบริการแก

นักทองเทีย่วและครอบครัวระหวางเกิดวิกฤตการณ 
-ตรวจตรามาตรการ ท่ี ใช เพื่ อสร างความ

ปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในชวงวิกฤตการณ 
-ประสานงานดานความปลอดภัยในพื้นท่ีท่ีเกิด

วิกฤติการณเพื่อใหส่ือมวลชนสามารถรายงานขาวจากพื้นท่ีได 
-มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพภายในองคกร

เพื่อใหพนักงานภายในองคกรมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
วิกฤตการณ 

  2.4 เทคนิคในการรวบรวมขอมูลที่รวดเร็ว 
-รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับนักทองเท่ียวในชวงระหวางวิกฤตการณ และสง

ขอมูลตอใหแผนกสงเสริมการขาย 
-ตรวจตรารายงานขาวเกี่ยวกับวิกฤตการณท่ีเกิดขึ้นและสงขอมูลตอใหแผนก

สงเสริมการขายและแผนกส่ือสาร 

 3. หลังเกิดวิกฤติการณ (Following a crisis) ภายหลังวิกฤตการณ สื่อมวลชนจะเสนอขาว/
เหตุการณใหมๆอยูตลอดเวลา แตเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจะอยูในความทรงจําของนักทองเท่ียวตอไปอีก
เปนเวลานาน จึงจําเปนตองฟนฟูความเช่ือมั่นของนักทองเที่ยวดวยการสงเสริมการขายและการส่ือสาร
ท่ีดี 
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  3.1 การสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 
 -มีการสื่ อสารในเชิ งรุก เกี่ ยวกับการส งเสริมการขายเพื่ อสง เสริมการ 
ทองเท่ียวใหอยูในระดับปกติกอนเกิดวิกฤต 
 -เสนอขาวในเชิงบวก  
 -เพิ่มจํานวนการจัด Fam trips สําหรับส่ือมวลชน 
 -จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับแผนการฟนฟูการทองเที่ยวเมื่อสื่อมวลชนเสนอขาว
เกี่ยวกับวิกฤตการณเน่ืองในโอกาสวันครบรอบการเกิดเหตุการณ 
 -ดํ า เ นิ นการด านกฎหมายกั บสื่ อมวลชน ท่ี เ สนอข าวผิ ดพลาดและ ไม 
ยอมรับความผิดพลาดน้ัน 
 -เผยแพรขอมูลท่ีทันสมัยและครบถวนผานทาง Website ขององคกร 
 -เขารวมโครงการดานการสื่อสารเพ่ือการทองเที่ยวในระดับโลก  

  3.2 ความยืดหยุนในการสงเสริมการขาย 
 -เสนอสินคาทางการทองเที่ยวแกกลุมตลาดเฉพาะ 
 -ปรับกลุมเปาหมายนักทองเท่ียวเปนนักทองเที่ยวท่ีเคยเดินทางทองเท่ียวใน
สถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ และนักทองเท่ียวกลุมความสนใจพิเศษ เน่ืองจากนักทองเท่ียวที่เคยมี
ประสบการณและนักทองเที่ยวท่ีเคยเดินทางมาแลวจะไมกลัวการเดินทางทองเท่ียวในสถานท่ีท่ีเกิด
วิกฤตการณ สวนนักทองเท่ียวกลุมความสนใจพิเศษจะเดินทางทองเท่ียวในสถานที่ซ่ึงตนสามารถทํา
กิจกรรมทางการทองเท่ียวได 
 -เสนอสินคาและบริการทางการทองเท่ียวราคาพิเศษโดยเสนอสินคาท่ีมีลักษณะ 
Value-added  
 -มีการเตรียมการสงเสริมการขายในตลาดท่ีมีแนวโนมวาจะทําใหอัตราการ
เจริญเติบโตของตลาดกลับมาอยูในระดับเดิม ซ่ึงโดยปกติแลวจะเปนนักทองเท่ียวในประเทศใกลเคียงซ่ึง
มีความคุนเคยกับสถานท่ีทองเที่ยวอยูแลว 
 -สงเสริมการทองเท่ียวในตลาดภายในประเทศเพื่อทดแทนตลาดนักทองเท่ียวจาก
ตางประเทศ 
 -เพิ่มจํานวนในการจัด Fam Trips สําหรับบริษัทนําเท่ียวรายใหญรวมถึงการจัด
กิจกรรมทางการทองเท่ียวและการประชุมเพื่อส่ือสารกับพันธมิตรทางธุรกิจถึงสถานการณใน
ปจจุบันและมาตรการท่ีใชเพื่อทําใหแหลงทองเที่ยวกลับคืนสูสภาพปกติ 
 -ติดตอและทําความเขา ใจกับรัฐบาลของประเทศท่ีมีการประกาศเตือน 
นักทองเท่ียวในการเดินทาง (Travel Advisories) ท้ังน้ีควรมีการจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณ
ท่ีเกิดข้ึน พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ รวมท้ังมาตรการท่ีใชเพื่อสรางความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 
นอกจากน้ีควรเชิญตัวแทนจากรัฐบาลน้ันๆ เย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียวจริงเพื่อจะไดสังเกตการณ
ดวยตัวเอง 
 -เพิ่มระดับความรวมมือกันในหนวยงานดานการทองเท่ียวภายในประเทศ รวมถึง
ความรวมมือในการจัดโครงการสงเสริมการตลาดท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
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3.3 มาตรการดานการรักษาความปลอดภัยในอนาคต 
 -ประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยที่ใชในวิกฤต-การณท่ีผาน
มาวามีข้ันตอนยุงยากเกินไปจนทําใหเกิดภาพลักษณท่ีไมดีตอสถานท่ีทองเท่ียวหรือไม 
 -รวบรวมความ คิด เ ห็นจากนักท อ ง เ ท่ียว เกี่ ย วกั บคว ามพึ งพอ ใ จ ใ น 
มาตรการท่ีใชระหวางเกิดวิกฤตการณ ตลอดจนขอรองเรียนตางๆ  

  3.4 การศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 -สํารวจความคิดเห็นของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว
ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนการสงเสริมการตลาดตอไป 
 

%%%%%%%%%%%%%% 
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บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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สมชาย  เล้ียงพรพรรณ1 

 

ความนํา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงาน
ปกครองท่ีอยูใกลชิดประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด จึง
เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่น
ในทุก ๆ ดาน  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 4 “องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน” หมายความวา “องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง”  และในมาตรา 30 (1)  
กําหนดใหรัฐดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยูใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเสร็จส้ินภายในสี่ป (ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546)  การดําเนินการ
ดังกลาว เปนการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ และหนาท่ี
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเพิ่มขึ้น  โดยระบบ
บริการสาธารณะน้ี จะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ ดาน  รวมท้ังการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน ซ่ึงจะมีบทบาทท้ังโดยตรงและโดยออม เชน บทบาทตาม
กฎหมายปกครองสวนทองถ่ิน  กฎหมายส่ิงแวดลอม  การจัดการศึกษา  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว  เปนตน 
 

บทบาทตามกฎหมายปกครองสวนทองถิ่น 
 กฎหมายปกครองสวนทองถ่ินท่ีสําคัญไดแก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ี
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 11 พ.ศ.2543)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 (และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540  (และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546) 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 (และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  
พ.ศ. 2538)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ

                                                        
1 ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เร่ือง กําหนดอํานาจและ
หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด (ประกาศวันท่ี 13 สิงหาคม 
พ.ศ. 2546) โดยกฎหมายปกครองสวนทองถิ่นแตละฉบับจะกําหนดอํานาจและหนาท่ีใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทดําเนินการในเร่ืองเกี่ยวกับบริการสาธารณะเพื่ออํานวยประโยชน
ตอประชาชนในทองถิ่นของตน ซ่ึงการดําเนินการในเรื่องดังกลาวจะชวยสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถิ่นไดท้ังทางตรงและทางออม  ดังน้ี 

1. บทบาททางตรงตามกฎหมายปกครองสวนทองถ่ิน   
กฎหมายปกครองสวนทองถ่ินกําหนดอํานาจ และหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว  ดังเชน ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (8)  กําหนดใหเทศบาล  เมือง
พัทยา  และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดการสงเสริมการทองเท่ียว  
มาตรา 17 (14) กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดการสงเสริมการ
ทองเท่ียว มาตรา 18 และมาตรา 19  กําหนดใหกรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดการสงเสริมการทองเท่ียวเชนเดียวกับท่ีกําหนดไว
ในมาตรา 16 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีหนาท่ีโดยตรงตาม
กฎหมายท่ีจะดําเนินการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทองถ่ินของตน 

2. บทบาททางออมตามกฎหมายปกครองสวนทองถ่ิน   
กฎหมายปกครองสวนทองถ่ินกําหนดอํานาจ และหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  มาตรา 16 และมาตรา 17  กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตน สรุปไดดังน้ี  
     2.1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
    2.2 การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า 
    2.3 การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ 
    2.4 การจัดต้ัง และดูแลตลาดกลาง 

 2.5 การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การกอสราง  การผังเมือง  และการควบคุม
อาคาร 

    2.6 การสงเสริม  การฝก  และการประกอบอาชพี 
    2.7 การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพฒันาทองถ่ิน 
    2.8 การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู  และมลพิษตาง ๆ 

   2.9 การจัดต้ัง และดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
    2.10 การจัดการและดูแลการขนสงมวลชน  สถานขีนสงท้ังทางบกและทางนํ้า 
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    2.11 การจัดใหมีพพิิธภณัฑและหอจดหมายเหตุ   
   2.12 การควบคุมการเลี้ยงสัตว  การจัดใหมีและ

ควบคุมการฆาสัตว 
   2.13 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง 
    2.14 การสงเสริมการกฬีา   
       2.15 การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน  การ
จัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตาง ๆ 

   2.16 การรักษาความสงบเรียบรอย และความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิน เปนตน  
 การดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีดังกลาว จะมีผลดีตอการสงเสริมการทองเท่ียวในดาน
ตาง ๆ เชน ความสะดวกในการเขาถึงงายขึ้น  มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพิ่มข้ึน มีความสะอาด มี
ความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัย มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม เปนตน 
 

บทบาทตามกฎหมายสิ่งแวดลอม 
 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษหรือการทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนการทองเท่ียวที่เนนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังน้ันการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงตองใหความสําคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในทองถ่ินของตน โดย
ส่ิงแวดลอมในทองถิ่นจะเปนทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีสําคัญในการดึงดูดนักทองเท่ียว 
ถึงแมกฎหมายปกครองสวนทองถ่ินจะกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่ใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังเชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (24) “การจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม”  และมาตรา 
17 (5) “การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม” แลว
ก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ควรท่ีจะตองมีความรูความเขาใจในกฎหมายสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับทองถิ่นของตนเองเพื่อจะไดชวยสงเสริม และดูแลใหมีการปฏิบัติไดถูกตอง  อันจะเปน
ประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของทองถ่ิน เพราะการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษจะไม
สนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสงผลกระทบหรือทําลายสภาพแวดลอม  ดังน้ันองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงตองมีความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

ตัวอยางกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน 
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490  พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ. 2504  พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505  พระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121  พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510  
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520  พระราชบัญญัติ



 
หนา 4 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  เปนตน 

 

บทบาทดานการศึกษา 

 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทดานการศึกษาในทองถ่ินของตนเอง ทั้งทางตรงและ

ทางออม ดังนี ้
1. บทบาทตรง  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีจัดการศึกษาในทองถิ่น

ของตนเองไดตามกฎหมาย ดังน้ี 
     1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 41 องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และ
ความตองการภายในทองถ่ิน  และมาตรา 42  ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวธีิการ
ประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนาที่ในการประสาน
และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและได
มาตรฐานการศึกษา  รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    1.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9) และมาตรา 17 (6)  กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาดังกลาว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดใหมีสถานศึกษา 
หลักสูตร และกิจกรรม  ซ่ึงในการจัดการศึกษาดังกลาว ควรใหความสําคัญกับทรัพยากรแหลง
เรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน ท้ังดานธรรมชาติ เชน ภูเขา เนินเขา หนาผา ทะเลสาบ แมนํ้า ลําธาร 
หวย หนอง คลอง บึง บอนํ้ารอน  บอนํ้าแร  ถํ้า น้ําตก ปาไม สัตวปา ทะเล แหลม อาว เกาะ หาดทราย 
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เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานแหงชาติ  เขตหามลาสัตวปา วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร สวนรุกข
ชาติ เปนตน  และดานวัฒนธรรม เชน วัด มัสยิด สุสาน เจดีย  เมืองเกา กําแพงเมือง คูเมือง เสา
หลักเมือง อุทยานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พิพิธภัณฑชุมชน อนุสาวรีย พระบรม
ธาตุ พระตําหนัก พระราชวัง  แหลงผลิตหัตถกรรม  ศูนยวัฒนธรรม  สวนสนุก สนามกีฬา 
สวนสาธารณะ เปนตน  ทรัพยากรแหลงเรียนรูดังกลาว ก็คือทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
น่ันเอง  การใหความสําคัญดังกลาวไมวาจะอยูในรูปของหลักสูตร รายวิชา หรือกิจกรรม  ซ่ึงตางก็
มีสวนชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ินท้ังส้ิน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรให
ความสําคัญ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการดังกลาวใหเกิดข้ึนในทองถ่ินของตน 

2. บทบาททางออม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสงเสริมการศึกษาเพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดหลายประการ  โดยจะเสนอใหเห็นเปนแนวทางไดดังน้ี 

     2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําหลักสูตรทางดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ
ทองถ่ินศึกษา       

     2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มคุณคาทรัพยากรการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษในทองถิ่น เชน การศึกษาทางดานประวัติศาสตร  โบราณคดี โบราณวัตถุ  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  ภูมิปญญา  วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น  เปนตน    

     2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา สํารวจ และคนหาแหลงทรัพยากรการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถิ่นเพื่อจะไดพัฒนามารองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดเพิ่มขึ้น 

     2.4 สงเสริมการใหการศึกษาและการสื่อความหมายในแหลงทรัพยากรการทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษของทองถิ่น  จากการศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวในบริเวณแหลงทองเท่ียว
รอบทะเลสาบสงขลา ของสมชาย เลี้ยงพรพรรณ (2547 : 187, 354)  พบวา นักทองเที่ยวสวน
ใหญในทุกแหลงมีความตองการใหแหลงทองเท่ียวจัดใหมีการใหการศึกษาหรือการส่ือความหมายใน
ลักษณะตาง ๆ เชน ปายความรู นิทรรศการ ส่ือสิ่งพิมพ ศูนยบริการนักทองเท่ียว มีวิทยากร
ทองถ่ินใหความรูแนะนําแหลง  จากความตองการดังกลาว  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงควรให
ความสําคัญกับการใหการศึกษาในแตละแหลงทองเท่ียว 

     2.5  สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและวิจัย ท้ังภาครัฐและ 
ภาคเอกชนสนใจเขามาศึกษาและวิจัยในทองถ่ินเพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน
ทองถิ่นเพิ่มข้ึน  หรือดําเนินการจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ทองถ่ิน  โดยระดมทุนจากคนในทองถ่ินและบุคลจากภายนอกทองถ่ินที่ยินดีสนับสนุน 

     2.6  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ
ทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ เชน  การทัศนศึกษา  การศึกษานอกสถานท่ี  การศึกษาธรรมชาต ิ การ
เขาคายวิชาการ การเขาคายพักแรม  การเขาคายธรรมะ  การเขาคายอาสาพัฒนา  เปนตน 

     2.7  สงเสริมและสนับสนุนใหมีนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณดานการทองเท่ียว หรือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเขามา
เปนท่ีปรึกษาและคอยใหความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     2.8  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ไดมีหรือเพ่ิม
โอกาสใหเขารับการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมกิจกรรมดาน
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การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหไดความรู และทักษะมาใชพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว หรือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของทองถ่ินตนเอง ใหเกิดความย่ังยืน 
 
บทบาทดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาท 

อํานาจและหนาที่ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ท้ังทางตรงและทางออม สรุปไดดังน้ี 

1. บทบาททางตรง  เปนบทบาทตาม
กฎหมายปกครองสวนทองถ่ิน   ดังเชน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
กําหนดอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดังเชนในมาตรา 16(11), (13), 
(24), (27)   และมาตรา 17(5), (12), (18) 

มาตรา 16  กําหนดใหเทศบาล  เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาท่ีในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด ดังน้ี 

(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 

(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(24) การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
มาตรา 17  กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดังนี้ 
(5) การคุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 
(12) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

 (18) การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณ ี และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
การที่กฎหมายดังกลาว กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดการ การ

บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ท่ีดิน นํ้า  แรธาตุ ปาไม  สัตวปา  เปนตน  และส่ิงแวดลอม 
เชน โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปกรรม จารีตประเพณ ี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นท่ีดี  สถานท่ีพักผอนหยอนใจ แหลงทองเท่ียว  เปนตน น้ัน  แสดงใหเห็นถึงการกระจาย
อํานาจในดานการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมายังทองถ่ิน  จึงเปนหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง
และตอเน่ืองดวย  เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดังกลาว เปนส่ิงที่มีความจําเปนตอ
การพัฒนาและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น  และเปนทรัพยากรท่ีนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษมีความสนใจ
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ใครมาสัมผัส ช่ืนชม และเรียนรู ดังน้ันการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไว  จึงเปน
การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษที่แทจริงดวย 

2. บทบาททางออม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นอกจากจะมีบทบาทหนาท่ีโดยตรง
ตามกฎหมายปกครองสวนทองถ่ินแลว  ยังสามารถดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมดวยบทบาทหนาที่  ดังนี ้

    2.1 บทบาทในการศึกษารวบรวมและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถิ่นเพื่อนํามาใชวางแผนพัฒนาทองถิ่น และการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ในทองถ่ิน  ตัวอยางขอมูลท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเก็บรวบรวมมีดังน้ี 

          2.1.1 ขอมูลประชากร เชน จํานวน เพศ  อายุ  รายได ระดับการศึกษา  การอพยพ
เคลื่อนยายถ่ิน  เปนตน 

          2.1.2 ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
          2.1.3 ขอมูลทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน ภูเขา หนาผา ถํ้า นํ้าตก 

แมนํ้า  ลําธาร หวย หนอง บึง  ทะเลสาบ  ทะเล เกาะ แหลม อาว หาดทราย  เปนตน 
          2.1.4 ขอมูลทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชน โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

ศิลปกรรม  จารีตประเพณ ี ภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  เปนตน 
          2.1.5 ขอมูลทางการทองเท่ียว เชน แหลงทองเท่ียว ที่พัก โรงแรม รานอาหาร ของที่

ระลึก  เปนตน 
          2.1.6 ลักษณะภูมิอากาศ เชน ฤดูกาล  ลม  อุณหภูมิ  ความชื้น  ปริมาณนํ้าฝน  

เปนตน 
          2.1.7 แผนท่ีและภาพถาย เชน แผนท่ีเขตการปกครอง  แผนท่ีทรัพยากร  แผนที่ภูมิ

ประเทศ  แผนท่ีธรณีวิทยา แผนที่เสนทาง  ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม   เปนตน 
          2.1.8 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน ปญหาดินพังทลาย ดินเค็ม 

ดินเปรี้ยว น้ําเสีย อากาศเสีย  เสียงดัง สัตวปาลดจํานวนลง  การตัดไมทําลายปา  เปนตน 
          2.1.9 ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินในทองถ่ิน  เปนตน 
    2.2 บทบาทในการสงเสริมและ เผยแพรขอมูลความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมสูคนในทองถ่ินเพื่อใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จะไดรวมมือปองกันและลดปญหาท่ีจะเกิดกับทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน โดย
ยึดหลัก “การปองกันการเกิดปญหา งายและประหยัดกวาการแกปญหา” 

    2.3 บทบาทในการสงเสริมใหคนในทองถ่ินรวมตัวกันจัดต้ังเปนกลุม ชมรม มูลนิธิ 
สมาคม หรือองคกรเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่นของตน  หรือการ
สงเสริมใหคนในทองถ่ินเกิดความตระหนักหรือมีจิตสํานึกวาเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีจะตองรวมกัน
รับผิดชอบแกปญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางจริงจังและตอเน่ือง 

    2.4 บทบาทในการช้ีแจงขอเท็จจริงและปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของทองถ่ิน พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นจากคนในทองถ่ิน เพื่อนํามาใชอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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    2.5 บทบาทในการสรางความเขาใจ และประสานความรวมมือระหวางรัฐ ประชาชน และ 
องคกรในทองถ่ิน เพื่อการแกปญหา พัฒนา และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน 

 บทบาทดังกลาว นอกจากจะมีผลดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแลว 
ยังชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถิ่นใหเกิดความย่ังยืนตอไปดวย 

 
บทบาทดานการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 
 

 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีอยูแลวตามกฎหมายปกครองสวนทองถ่ินในการ
จัดการสงเสริมการทองเท่ียวในเขตทองถ่ินของตนเอง  ซ่ึงในการจัดการสงเสริมการทองเท่ียวให
ขยายตัวและเกิดผลดีไดน้ัน  จําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในดานตาง ๆ ดังน้ี  

1. ดานความสะดวกในเขาถึงแหลง  ควรดําเนินการใหมีความสะดวกในการเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวดังตัวอยางตอไปน้ี 
                  1.1 ถนนท่ีเขาสูแหลงหรือภายในแหลง  ควรดําเนินจัดใหมี หรือปรับปรุงใหอยูใน
สภาพดี 
                  1.2 พาหนะท่ีเขาถึงแหลง ควรดําเนินการใหมีพาหนะหลากหลายประเภทเขาถึงแหลง
ได เชน รถบัส  รถยนต 4 ลอ  รถสามลอเครื่อง  รถจักรยานยนต  เรือ  เปนตน 
     1.3 พาหนะรับจางท่ีเขาถึงแหลง  ควรดําเนินการใหมีพาหนะรับจางหลากหลายประเภท
เขาถึงแหลงได เชน รถโดยสารประจําทาง   เรือประจําทาง  รถรับจางเชาเหมา   รถจักรยานยนต
รับจาง  รถสามลอถีบรับจาง  เปนตน 
     1.4 ปายช้ีทางเขาสูแหลง  ควรดําเนินการใหมีหรือเพิ่มจํานวน  จากการศึกษาศักยภาพ
ของแหลงทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในบริเวณทะเลสาบสงขลา ของสมชาย เลี้ยงพรพรรณ 
(2547 : 72-73, 127, 227, 185, 352)  ประเมินศักยภาพของปายชี้ทางโดยพิจารณาจากขอมูลใน
ปายช้ีทางคือ ชื่อแหลง  ทิศทาง และระยะทาง  ผลการศึกษาพบวา แหลงทองเท่ียวสวนใหญไมมีปาย
ช้ีทาง หรือมีแตมีขอมูลไมสมบูรณ  และเมื่อสอบถามความตองการของนักทองเที่ยวพบวา 
นักทองเท่ียวสวนใหญตองการใหมีหรือเพิ่มจํานวนปายชี้ทางท่ีมีขนาดใหญมองเห็นไดชัดเจน และใน
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ปายมีขอมูลช่ือแหลง  ทิศทาง  และระยะทาง  โดยใหมีปายชี้ทางเปนระยะ ๆ หรือตามทางแยกตาง ๆ 
กอนถึงแหลง และใหมีปายช้ีทางท่ีเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมดวย จากผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับขอเท็จจริงในทองถ่ินตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญไมมีปายช้ีทาง หรือมีแตมี
สภาพไมสมบูรณ หรือมีเฉพาะปายชื่อแหลงท่ีอยูหนาแหลงเทานั้น  ในปจจุบันและอนาคต 
นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางดวยรถยนตสวนตัว  ปายช้ีทางจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีทําใหนักทองเท่ียว
เขาถึงแหลง และยังชวยประชาสัมพันธแหลงไดอยางดีดวย  ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง
ควรใหความสําคัญและสนับสนุนใหมีปายชี้ทางเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะในแหลงที่ยังไมเปนท่ีรูจักของ
นักทองเท่ียวมากนัก 

2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลง  ควรดําเนินการใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเปนตอนักทองเท่ียวเชิงอนุรักษในแหลง  ดังตัวอยางตอไปน้ี 

        2.1  นํ้าประปา  ไฟฟา  และโทรศัพทสาธารณะ  ควรจัดใหมีเพียงพอและกระจายทั่วถึง 
       2.2  ภาชนะรองรับขยะ ควรจัดใหมีภาชนะรองรับขยะทั้งแบบมีฝาปดและแบบแยก

ขยะอยางเพียงพอ  และมีการกําจัดสม่ําเสมอ 
       2.3  สถานท่ีจอดรถ และ ทาเทียบเรือ  ควรจัดใหมีเพียงพอหรือปรับปรุงใหอยูใน

สภาพดีมีการจัดระเบียบการจอดเปนสัดสวน และมีการรักษาความปลอดภัย 
       2.4  ท่ีพักแรม(บานพัก และเต็นท) ควรจัดใหมี หรือเพิ่มจํานวนใหเหมาะสม  มีการ

รักษาความสะอาดและความปลอดภัยสม่ําเสมอ 
       2.5  ท่ีพักผอน (ศาลา และท่ีน่ัง)  ควรจัดใหมีหรือเพิ่มจํานวนใหเหมาะสมกับสภาพของ

แหลง(กลมกลืนกับธรรมชาติ) และดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย  เปนตน 
       2.6 รานอาหาร และเคร่ืองด่ืม  ควรจัดใหมี หรือเพิ่มจํานวนใหเหมาะสมกับสภาพของ

แหลง  ควรใหคนในทองถ่ินดําเนินการ มีการจัดระเบียบ ควบคุมราคาและคุณภาพ  เปนตน 
       2.7 รานของที่ระลึก  ควรจัดใหมี หรือเพิ่มจํานวนตามความเหมาะสมของแหลง ควร

ใหคนในทองถิ่นดําเนินการ  และจําหนายสินคาที่เปนของทองถิ่นหรือเปนเอกลักษณของทองถ่ิน เปน
ตน 

       2.8 หองนํ้า หรือหองสุขา  ควรจัดใหมี หรือเพิ่มจํานวนใหเพียงพอ ดูแลรักษาความ
สะอาด และซอมแซมใหใชการไดตลอดเวลา  เปนตน 

        2.9 การดูแลรักษาความปลอดภัย  ควรจัดใหมี หรือเพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยใหท่ัวถึงและเพียงพอตลอดเวลา  เปนตน 

3. ดานสภาพแวดลอมของแหลง  ควรดําเนินการปองกัน และดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ
ระบบนิเวศ  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ และศิลปกรรมของทองถ่ินใหอยูในสภาพสมบูรณ  และ
ควบคุม ปองกัน และกําจัดมลภาวะท่ีมี หรือจะเกิดในแหลง  

4. ดานคุณคาและความสําคัญ  ควรมีมาตรการดูแลรักษาคุณคาทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร  โบราณคดี  และศิลปกรรม  และเพิ่มการจัดกิจกรรมเสริมคุณคาดังกลาว  

5. ดานการตอบรับของคนในทองถ่ิน  ควรดําเนินการใหคนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของแหลงฯ  เต็มใจตอนรับนักทองเที่ยว รวมมือในการรักษาเอกลักษณของทองถ่ิน และ
คนสวนใหญในทองถ่ินมีสวนไดรับผลประโยชนท่ีเกิดจากการทองเท่ียว 

6. ดานการจัดการ  ควรดําเนินการใหมีหรือเพิ่มการดําเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 
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    6.1  การใหการศึกษาหรือการส่ือความหมาย  ควรจัดใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียว 
วิทยากร ปายความรู ฐานความรู นิทรรศการ พิพิธภัณฑ หองสมุด ส่ือส่ิงพิมพ  จุดชมวิว เสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ  เปนตน 

    6.2  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  ควรดําเนินการคุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู และควบคุม
จํานวนใหเหมาะสม 

    6.3 องคกรในการจัดการ ควรดําเนินการใหมีองคกรท่ีเกิดจากความรวมมือของคนใน
ทองถ่ินมีความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง  เปนตน 

การดําเนินดังกลาว จะชวยเพิ่มศักยภาพของแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินใหสามารถรองรับ
การทองเท่ียวไดเพิ่มข้ึน  และชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหขยายตัวมากข้ึนดวย 

 
บทบาทดานการประชาสัมพันธทองถิ่น 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองสงเสริมการทองเที่ยวในทองถ่ิน  และหน่ึงใน
มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวท่ีสําคัญมากก็คือ การประชาสัมพันธทองถิ่นใหเปนที่รูจักของคน
ท่ัวไป  ในแตละทองถิ่นมีแหลงทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอีกจํานวนมากท่ียังไมเปนท่ีรูจัก
ของนักทองเที่ยวและบุคคลท่ัวไป ท้ังท่ีเปนแหลงท่ีมีคุณคาและความสําคัญสูง  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดและมีหนาท่ีโดยตรงในการสงเสริมการทองเท่ียวของทองถ่ิน  จึงควร
ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธทองถ่ินเพิ่มขึ้น  โดยสามารถดําเนินประชาสัมพันธไดหลาย
รูปแบบ ท้ังการประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน  วิทยุ  ส่ือสิ่งพิมพ  อินเตอรเน็ต เปนตน 
และอาจประชาสัมพันธใชคนแนะนํา  หรือปายโฆษณา 
 จากท่ีกลาวแลวขางตน จะเห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานท่ีท่ีอยูใกลชิด
คนในทองถ่ิน มีบทบาทและหนาท่ีท้ังโดยตรงและโดยออมในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษในทองถ่ิน  ดังน้ันความสําเร็จของการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษจึงข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการสงเสริมการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน่ันเอง 
 

%%%%%%%%%%%%% 
บรรณานุกรม 

 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,”  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 116  ตอนท่ี 74 ก. 
19 สิงหาคม 2542. 
“พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542,” ราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา.  เลม 116  ตอนท่ี 114 ก. 17 พฤศจิกายน 2542.  
มนัส  สุวรรณ.  2542.  “บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลตอการพัฒนาการทองเท่ียวของ
ทองถ่ิน,”  จุลสารการทองเที่ยว.  18(1) : 48-59 ; มกราคม-มีนาคม. 
สมชาย  เลี้ยงพรพรรณ.  2547.  รายงานวิจัยเร่ือง การศึกษาศักยภาพของแหลงทรัพยากร
การทอง 
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เท่ียวเชิงอนุรักษในบริเวณทะเลสาบสงขลา.  สงขลา : ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

_______.  2539.  “องคการบริหารสวนตําบลกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,” 
ใน  

เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพคณะกรรมการ
บริหาร อบต. ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2539.  สงขลา : คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคใต. 
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สรุปสาระสําคัญจากการเขารวมการสัมมนาสรุปสาระสําคัญจากการเขารวมการสัมมนาสรุปสาระสําคัญจากการเขารวมการสัมมนา   
เรื่องเรื่องเรื่อง   “““AAAsssiiiaaa   PPPaaaccciiifffiiiccc   &&&   MMMiiiddddddllleee   EEEaaasssttt   AAAvvviiiaaatttiiiooonnn   aaannnddd   TTTooouuurrriiisssmmm   OOOuuutttlllooooookkk   222000000555”””   
วันที่วันที่วันที่   222444---222555   มกราคมมกราคมมกราคม   222555444888   ณณณ   SSSuuunnnttteeeccc   IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   CCCooonnnvvveeennntttiiiooonnn   aaannnddd      

EEExxxhhhiiibbbiiitttiiiooonnn   CCCeeennntttrrreee      ประเทศสิงคโปรประเทศสิงคโปรประเทศสิงคโปร   
   

ณัฏฐิรา อําพลพรรณ1 
 

การกาวสูศูนยกลางทางการบินของประเทศสิงคโปร 
 

 
 

 
 นาย Yeo Cheow Tong รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมของประเทศสิงคโปรไดกลาวเปดการ
สัมมนาเกี่ยวกับ “การกาวสูศูนยกลางทางการบินของภูมิภาคโดยท่ียังสามารถรักษาผลประโยชนของ
สายการบินแหงชาติ” มีใจความสําคัญ ดังน้ี 
 อุตสาหกรรมการบินและการทองเท่ียวมีการเติบโตเชนเดียวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมใน
ระดับภูมิภาค ในปท่ีผานมาสนามบินนานาชาติชางฮีรองรับผูโดยสารประมาณ 30.4 ลานคน และ
ประเทศสิงคโปรมีนักทองเท่ียวมากกวา 8 ลานคน 
 ปจจัยท่ีสงเสริมใหประเทศสิงคโปรประสบความสําเร็จท้ังดานการเปนศูนยกลางทางการบินของ
ภูมิภาคและการสรางผลกําไรของสายการบินแหงชาติ

                                                
1 นักวิชาการทองเท่ียว กองวิชาการ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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 1) ในทศวรรษ 1970 รัฐบาลสิงคโปรไดตัดสินใจกอสรางสนามบินนานาชาติแหงใหมทาง
ตะวันออกของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ภายในประเทศ และพัฒนาประเทศไปสูการเปนศูนยกลางทางธุรกจิของภูมิภาค ซึ่งจะชวยทําใหเกดิการ
จางงานและสรางรายไดท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 2) รัฐบาลสิงคโปรมีการกําหนดกลยุทธเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินท้ังในระยะกลางและระยะยาว  
ดังน้ี 

• การลงทุนกอสรางสนามบินนานานาชาติท้ัง 3 อาคาร (อาคาร 3 อยูระหวางการ
กอสราง) เพื่อรองรับความตองการท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต  

• แมวารัฐบาลจะถือหุนสวนใหญของสายการบินสิงคโปรแอรไลน รัฐบาลมิไดเขาไป
แทรกแซงในการดําเนินการของสายการบินดังกลาว นอกจากน้ี ยังไมไดมีการปฏิบัติเปนพิเศษตอสาย
การบินสิงคโปรแอรไลนอีกดวย โดยสายการบินจะตองดําเนินงานทามกลางสภาพแวดลอมของการ
แขงขันกับสายการบินจากตางประเทศ ขณะน้ีสายการบินสิงคโปรแอรไลนมีขนาดใหญเปนอันดับ 6 
ของโลก และเปนสายการบินท่ีมีผลกําไรมากท่ีสุดในเอเชีย 

 
• รัฐบาลสิงคโปรไดทํางานอยางหนักใน

การเปดเสรีทางการบิน และขยายขอตกลงดาน
บริการทางอากาศกับประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของสายการบินสิงคโปรแอรไลน รวมท้ัง
ยังอนุญาตและสนับสนุนใหสายการบินตางชาติเปด
ดําเนินการในประเทศสิงคโปร โดยในอนาคตรัฐบาล
ยังคงดําเนินการเจรจาเพื่อเปดเสรีทางการบินท้ังใน
รูปแบบของข อตกลงแบบทวิ ภาคี  (Bilateral 
Agreement) และขอตกลงแบบพหุภาคี (Multi-lateral 
Agreement) 

• เน่ืองจากอตุสาหกรรมการบินของสงิคโปรไดสรางรายไดใหแกประเทศถงึรอยละ 10 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดังน้ันรัฐบาลจึงตองพยายามปรับกลยุทธเพื่อให
สามารถแขงขันไดในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน การเปดใหบริการของสายการบินตนทุนตํ่า  

ในปท่ีผานมาสายการบินตนทุนตํ่าของสิงคโปร 3 สายการบินไดเร่ิมเปดดําเนินการ และในขณะ
น้ี 
สายการบินตนทุนตํ่าดังกลาวไดครอบครองสวนแบงของการจราจรทางอากาศของสนามบินชางฮีถึง
รอยละ 7 นอกจากน้ีในประเทศอื่นภายในภูมิภาคเดียวกัน เชน ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สาย
การบินตนทุนตํ่าก็ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน 
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• รัฐบาลสิงคโปรไดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนาศูนยกลางทางการบิน (Air Hub Development 
Fund-AHDF) ข้ึนในป 2546 เพื่อสนับสนุนสายการบินตาง ๆ ในการขยายการดําเนินการในประเทศ
สิงคโปร ท้ังน้ีมาตรการสงเสริมภายใตกองทุนดังกลาวรวมถึง การใหรางวัลสําหรับการเร่ิมบริการ
ใหม ๆ หรือการเพิ่มเมืองในการใหบริการเพื่อเพิ่มเครือขายการใหบริการของสนามบินชางฮี และจากผล
การดําเนินการท่ีประสบความสําเร็จของกองทุนดังกลาวทําใหรัฐบาลสิงคโปรตัดสินใจท่ีจะต้ังกองทุนใหม
ข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกและสงเสริมการขยายตัวของสายการบินแทนท่ีกองทุนเดิมท่ีจะสิ้นอายุลงใน
ปลายปน้ี 

• สนามบินชางฮีพยายามท่ีจะรองรับความตองการของสายการบินตนทุนตํ่าท้ังท่ีเปนสาย
การบินของสิงคโปรและสายการบินตางชาติ เน่ืองจากตลาดดังกลาวในเอเชียมีศักยภาพในการ
เติบโตเปนอยางมาก โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรในประเทศท่ีเปนสมาชิกของอาเซียนก็มีจํานวน
ถึง 500 ลานคน และในจํานวนน้ีมีประชากรเปนจํานวนมากท่ีไมเคยโดยสารเคร่ืองบินมากอน และ
เมื่อพิจารณาถึงประชากรของประเทศจีนและอินเดียท่ีมีจํานวนถึง 1.3 พันลานคน และ 1 พันลานคน
ตามลําดับ ก็จะย่ิงเห็นความสําคัญและแรงดึงดูดของตลาดสายการบินตนทุนตํ่า  

นอกจากน้ี นาย Yeo Cheow Tong ไดกลาวถึงแนวโนมของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกวามีแนวโนมท่ีสดใส โดยในอีก 20 ปขางหนาอัตราการเติบโตของตลาดการบินใน
ภูมิภาคน้ีจะมีมากกวาภูมิภาคอื่นๆ ท้ังน้ี บริษัท Airbus ไดวิเคราะหวาภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะเปน
ภูมิภาคท่ีมีการจราจรทางอากาศมากท่ีสุดแทนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีบริษัท Boeing ได
ประมาณการเกี่ยวกับปริมาณการจราจรทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาจะมีอัตราการเติบโต
รอยละ 6.1 ตอปตอเน่ืองกันเปนเวลา 20 ป ซึ่งรวดเร็วกวาตลาดการขนสงทางอากาศขนาดใหญ
เชน ตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรป 

 
ภาพรวมของธุรกิจการบินและการทองเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในป 
2004 และแนวโนมในป 2548 
 
1) เศรษฐกิจ 

ในป 2547 ภาพรวมของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกคอนขางเขมแข็ง โดยไดรับปจจัย
สนับสนุนท่ีสําคัญจากเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุน นอกจากน้ีการออนตัวลงของคาเงินดอลลารสหรัฐเมื่อ
เปรียบเทียบกับคาเงินสกุลตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประกอบกับการท่ีอัตราดอกเบ้ียของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาตํ่าลงก็ย่ิงสนับสนุนใหเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีการเติบโตย่ิงข้ึน 
สําหรับประเทศจีนก็ยังสามารถรักษาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งเอาไวได และมีสวนสําคัญในการทํา
ใหการคาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มข้ึน 

มีการคาดการณวา เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกป 2548 จะชะลอตัวลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2547 อยางไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจของภูมิภาคยังคงข้ึนอยูกับเศรษฐกิจของ
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สหรัฐอเมริกาในฐานะท่ีเปนประเทศหลักท่ีนําสินคาเขาจากประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และเปน
จุดเร่ิมตนของการเดินทางทางอากาศ  

2) อุตสาหกรรมการบิน 
 ความตองการของการเดินทางทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกป 2547 เติบโตเปนอยางมาก
ถึงรอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2546 และเมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่ง
เปนปท่ีสถานการณปกติ พบวาสถานการณในป 2547 ยังคงมีการเติบโตเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในชวงไตร
มาสสุดทายของป  
 สําหรับในป 2548 คาดวาการเดินทางทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะมีการเติบโตเพิ่มข้ึน
โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากผลของการเปดเสรีทางการบิน และความตองการเดินทางท่ีเพิ่มข้ึนของสอง
ตลาดท่ีสําคัญ ไดแก อินเดีย และจีน นอกจากน้ียังไดรับปจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของตลาดสายการ
บินตนทุนตํ่าสําหรับตลาดการเดินทางระยะใกล 

3) ราคาน้ํามัน 
  
ผลจากการการปรับราคาข้ึนของนํ้ามันเร่ิมปรากฏข้ึนอยาง
ชัดเจนในชวงคร่ึงปหลังของป 2547 เกิดจากความไม
แนนอนของตลาดท่ีเกิดจากผูผลิตและความตองการท่ีเพิ่มข้ึน
ของประเทศจีน โดยเปนคร้ังแรกท่ีราคานํ้ามันสําหรับเคร่ืองบิน
ไดปรับตัวสูงถึงมากกวา 50 เหรียญดอลลารสหรัฐตอบารเรล 
ซึ่งทําใหมีการคาดการณกันวาอาจสงผลตอเศรษฐกิจใน
ภาพรวม โดยอาจทําใหอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวลง และทําใหผูบริโภคชะลอการใชจายลงอีกดวย 

เน่ืองจากธุรกิจการบินและการทองเท่ียวเปนหน่ึงในธุรกิจท่ีผูบริโภคมีความออนไหวสูงตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานราคา รวมท้ังยังตองมีการแขง ขันโดยทางออมกับสินคาอื่นๆ  เชน 
โทรศัพทมือถือ จึงทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากข้ึน อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการข้ึนราคา
นํ้ามันไมไดสงผลกระทบตออัตราการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกแตอยางใด  
 สําหรับในป 2548 คาดวาผลกระทบของการข้ึนราคานํ้ามันจะสงผลดานบวกในระยะยาวตอ
ธุรกิจการบินในภูมิภาค เน่ืองจากนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามันของรัฐบาลของ
แตละประเทศจะมีความยืดหยุนมากข้ึน ประกอบกับสายการบินตาง ๆ ก็มีมาตรการเตรียมพรอมสําหรับ
การข้ึนราคานํ้ามันเชนเดียวกัน 

4) การเปดเสรีทางการบินและสายการบินตนทนุต่ํา 
 ป 2547 เปนปท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก โดยประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งอาจสงผลกระทบมากมายตามมาในอนาคต 
นอกจากน้ียังมีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการบินของรัฐบาลจีนกับประเทศสมาชิก
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อาเซียนและประเทศอื่นๆ ท่ีมีการทําขอตกลงแบบทวิภาค ีท่ีจะสงผลใหเกิดการขยายเสนทางการบิน
ไปยังเมืองตางๆ ของจีน  
 ท้ังน้ี การตัดสินใจในการทําขอตกลงทางการบินแบบทวิภาคีของรัฐบาลจีนประสบผลสําเร็จ
ในชวงตนป 2547 กับประเทศไทย หลังจากน้ันก็มีการจัดทําขอตกลงดังกลาวในรูปแบบขอตกลงแบบ
พหุภาคี ภายในภูมิภาค นอกจากน้ีขอตกลงเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการบินระหวางสิงคโปร บรูไน และ
ไทยในชวงปลายปก็จะเปนรากฐานสําคัญของแผนการเปดเสรีทางการบินภายในประเทศสมาชิก
อาเซียนในป 2551 
 การทําขอตกลงทางการบินทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสรางประโยชนแก
การทองเท่ียวภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยจะเห็นไดจากปฏิกิริยาของรัฐบาลประเทศตาง ๆ ใน
การใหความสําคัญเปนอันดับแรกแกนโยบายทางดานการบินและการขยายตัวของของธุรกิจสาย
การบินตนทุนตํ่า ท้ังน้ีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหน่ึงท่ีเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวดวยนโยบายเปดเสรีทางการบินกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และสงเสริมการเปดเสรี
ทางการบินผานกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (APEC)  
 การเปลี่ยนแปลงในประเทศอินเดียเร่ิมชัดเจนข้ึนในชวงกลางป 2547 ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบนโยบายทางการบินของอินเดียไดประกาศเปลี่ยนแปลง
นโยบายดังกลาวซึ่งรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับสายการบินแหงชาติ และสนามบิน ท้ังน้ีความเปลี่ยนแปลง
ขางตนจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญของอุตสาหกรรมการบินและการทองเท่ียวภายในภูมิภาค
เอเชียใต 
 นโยบายทางการบินท่ีเปดกวางทําใหสายการบินตนทุนตํ่าดําเนินการขยายเท่ียวบินสูประเทศ
จีน อินเดีย และตลาดท่ีสําคัญอื่นๆ โดยมีสายการบินประมาณ 20-25 สายการบินท่ีจะเร่ิมเปด
ดําเนินการในป 2548 และจะนํามาซึ่งการแขงขันท่ีรุนแรงในตลาดการบินระยะใกล ซึ่งภายใตการ
แขงขันดังกลาวจะสงผลใหบางสายการบินประสบความลมเหลวอยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม
ในปจจุบันสายการบินตนทุนตํ่าไดใชราคาคาโดยสารในระดับท่ีตํ่าเพื่อกระตุนใหเกิดการเติบโตของ
การจราจรทางอากาศ และทําใหเกิดการพัฒนาเสนทางการบินใหม ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
 สําหรับแนวโนมในป 2548 การเปดเสรีทางการบินจะยังคงดําเนินตอไปโดยเฉพาะในตลาดทาง 
การบินท่ีสําคัญซึ่งไดแก ประเทศจีน อินเดีย และประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน ท้ังน้ีประเทศอื่นๆ อาจเขา
รวมในขอตกลงการเปดเสรีทางการบินภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนในรูปแบบของขอตกลงแบบ
พหุภาคี รวมถึงอาจมีการจัดทําขอตกลงแบบทวิภาคีภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  
 การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการบินจะเปนปจจัยเสริมสําคัญท่ีทําใหการบริการทางการบินมีความ
ยืดหยุนมากข้ึน และสามารถเขาถึงตลาดไดมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการเปดเสรีทางการบินก็ทําใหการ
แขงขันระหวางสายการบินสูงข้ึนโดยเฉพาะเสนทางภายในภูมิภาคเอเชีย โดยจะสามารถเห็นไดอยาง
ชัดเจนในตลาดการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจะขยายตัวอยางรวดเร็วไปสูประเทศจีน
และอินเดีย 
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5) การทองเที่ยว  
 สถานการณทางการทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกป 2547 ไดสงสัญญาณอยางชัดเจนวา
มีการฟนตัวและกลับมาเติบโตอีกคร้ังภายหลังจากการเกิดวิกฤติการณโรคซารสของตลาดภายใน
ภูมิภาค โดยไดรับอิทธิพลจากการพัฒนาของธุรกิจสายการบิน และการเปดดําเนินการของสายการบิน
ตนทุนตํ่า แมวาในชวงเวลาดังกลาวคาเงินของบางประเทศในภูมิภาคจะแข็งคาข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ
คาเงินดอลลารสหรัฐก็ตาม 
 จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศท่ีเดินทางทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเพิ่มข้ึนรอยละ 20-40 
โดยนักทองเท่ียวจากประเทศจีนมีจํานวนเพิ่มข้ึนรอยละ 21 หรือประมาณรอยละ 27 ของนักทองเท่ียว
ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งอาจมีนักทองเท่ียวจีนจํานวนประมาณ 300 ลานคน โดยเปนผลจากการ
พัฒนาของการขนสงทางอากาศและการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศ ทํา
ใหตลาดการเดินทางทางอากาศมีการเติบโตเปนอยางมาก และการเปดเสรีทางการบินก็ย่ิงทําให
ประเทศจีนเปนตลาดสําคัญของการทองเท่ียวท้ังในดานของการเปนตลาดนักทองเท่ียวเดินทางขาเขา
และขาออกระหวางประเทศ 
 การเปดใหบริการของสายการบินตนทุนตํ่าทําใหธุรกิจการทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียมีการ
เคลื่อนไหวมากข้ึน แตสายการบินตนทุนตํ่าก็ไมไดเอื้อประโยชนกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวท้ังหมด เน่ืองจาก
สายการบินสวนใหญจะใหความสําคัญกับตลาดการทองเท่ียวเพื่อการพักผอนมากกวา ทําใหบางคร้ัง
การเดินทางระหวางเมืองไมไดรับความสนใจและไมมีการใชราคาเพื่อกระตุนการเติบโตของตลาด 
 จากสถิติของ PATA พบวาจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกในปท่ีผานมาอาจมากกวาจํานวนนักทองเท่ียวในป 2545 ท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียว 274.8 
ลานคนถึงรอยละ 10 

 
 ประเทศจีนเปนประเทศผูนําดานจํานวนนักทองเท่ียว
เดินทางออกนอกประเทศ โดยมีจํานวนนักทองเท่ียวมากกวา
ประเทศญ่ีปุนท่ีเคยเปนผูนําในป 2546 โดยมีจํานวน
นักทองเท่ียวชาวจีนเพิ่มข้ึนในป 2546 ถึงรอยละ 22 
ถึงแมวาจะมีการแพรระบาดของโรคซารสก็ตาม และ
เพิ่มข้ึนมากกวารอยละ 50 ในป 2547 จนมีจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางออกนอกประเทศถึงประมาณ 30 

ลานคน โดยเฉพาะการเดินทางขามพรมแดนเพื่อทองเท่ียวในฮองกงมีการเติบโตเปนอยางมาก  
 จากรายงาน  The World Market Global Travel Report 2547/8 พบวาตลาดนักทองเท่ียวท่ีเดินทาง
เพื่อการพักผอนในประเทศจีนเปนตลาดท่ีมีการเติบโตสูง และมีการเดินทางประมาณ 4 ใน 5 ของ
การเดินทางในป 2547 
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 นอกจากน้ี ตลาดการเดินทางออกนอกประเทศของนักทองเท่ียวจีนยังมีการแขงขันสูงข้ึน
เน่ืองจากรัฐบาลจีนไดอนุญาตใหนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเปนหมูคณะสามารถเดินทางทองเท่ียวใน
ตางประเทศไดถึง 90 ประเทศ ซึ่งในจํานวนน้ี 63 ประเทศมีนักทองเท่ียวจีนเดินทางทองเท่ียวแลว 
 ตลาดนักทองเท่ียวญ่ีปุนเร่ิมกลับมาเติบโตอีกคร้ังในป 2547 โดยมีนักทองเท่ียวท่ีเดินทางออก
นอกประเทศถึง 16.8 ลานคน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 26.6 ท้ังน้ี นักทองเท่ียวจีนและญ่ีปุนเปนตลาด
นักทองเท่ียวท่ีมีการใชจายตอหัวสูงมาก และเปนปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมใหสถานการณการทองเท่ียว
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีการเติบโตอยางแข็งแกรงในปท่ีผานมา 
 สําหรับป 2548 คาดวาสถานการณการทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะยังคงเติบโตตอไป
แมวาจะเติบโตในอัตราท่ีตํ่ากวาในปท่ีผานมา โดยเปนผลจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยในมหาสมุทรอินเดีย
ทางตอนใต เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต ต้ังแตประเทศอินโดนีเซีย ไทย มัลดีฟส และทางตะวันตกของทวีป
แอฟริกา 
 การยกเลิกการเดินทางมายังประเทศท่ีประสบเหตุการณธรณีพิบัติภัยมีจํานวนนอยกวาท่ีเคยมี
การประมาณการไว ซึ่งเปนสัญญาณท่ีแสดงใหเห็นถึงความตองการในการเดินทางทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวดังกลาวท่ียังคงอยูในระดับสูง  อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากเหตุการณขางตนจะมีตอการ
ประมาณการมูลคาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยและศรีลังกาในป 2548 
 ปจจัยดานความหวาดกลัวตอภัยธรรมชาติภายหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยท่ีมีตอจํานวน
นักทองเท่ียวระหวางประเทศคาดวาจะมีไมมากนัก เน่ืองจากตลาดหลักท่ีเปนแรงขับเคลื่อนของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในภูมิภาค ซึ่งไดแก ประเทศจีนและญ่ีปุนไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ดังกลาว 
 ปจจัยท่ีทําใหสถานการณการทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเติบโตในอัตราท่ีตํ่ากวาในป 
2547 ท่ีผานมา ไดแก การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก  และผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัย 
แมวาจะมีปจจัยสนับสนุนจากการแขงขันดานราคาของสายการบินตนทุนตํ่าท่ีสูงข้ึน การเปดดําเนินการ
ของสายการบินใหม ๆ ภายในภูมิภาค และการขยายตัวของการซื้อสินคาและบริการทางการทองเท่ียว
ผานทางอินเตอรเน็ตก็ตาม 
 เมื่อมองในภาพรวมระดับโลกพบวา ในป 2548 การเดินทางทองเท่ียวระหวางประเทศท่ัวโลกจะ
เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 4-5 ภายหลังจากท่ีมีการเติบโตรอยละ 8 ในปท่ีผานมา โดยมีการประมาณ
การวาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกจะมีการเติบโตของการเดินทางทองเท่ียวมากกวาภูมิภาคอื่นๆ ถึงแมวา
อัตราการเติบโตจะลดลงเมือ่เปรียบเทียบกับป 2547 เน่ืองจากในป 2547 ตลาดการทองเท่ียวมีการเติบโต
เปนอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 ท่ีมีเหตุการณการแพรระบาดของโรคซารส 

ภาพรวมของธุรกิจการบินของภูมภิาคตะวนัออกกลางในป 2547 และแนวโนมใน
ป 2548 
 อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางไดรับผลกระทบเปนอยางมากในป 2546 จาก
เหตุการณสงครามในประเทศอิรัก แตไดกลับมาเติบโตอีกคร้ังในป 2547 จากรายงานของ AACO (The 
Arab Air Carriers Association) พบวาในปท่ีผานมา ภูมิภาคตะวันออกกลางไดพยายามท่ีจะพัฒนาไปสู
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การเปนศูนยกลางทางการบิน และนับวาเปนคูแขงท่ีสําคัญของภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ียังไดรายงาน
ถึงจํานวนการเดินทางทางอากาศภายในภูมิภาคถึงเดือนกันยายน 2547 วามีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอย
ละ 13.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2546 ในขณะท่ีจํานวนการเดินทางมายังภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 54.8 
 สําหรับสายการบินหลักในภูมิภาคซึ่งไดแก สายการบิน Emirates และ Gulf Air รายงานถึงผล
กําไรและจํานวนผูโดยสารท่ีเพิ่มข้ึนเปนอยางมากในป 2547 นอกจากน้ีในปท่ีผานมาก็มีสายการบินท่ี
เปดดําเนินการใหม คือ สายการบิน Etihad ซึ่งเปนสายการบินของรัฐบาลและมีสํานักงานใหญอยูท่ีเมือง
อาบู ดาบี  
 ปจจัยภายนอกท่ีชวยสนับสนุนใหธุรกิจการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางมีการเติบโตเปนอยาง
มาก ไดแก การเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของขอตกลงเปดเสรีทางการบิน และการพัฒนาดานการบินท่ีใน
ปจจุบันเคร่ืองบินสามารถทําการบินไดในระยะทางไกลข้ึน ทําใหเท่ียวบินท่ีมีจุดเร่ิมตนจากตะวันออก
กลางสามารถเดินทางไปไดทุกแหงท่ัวโลกโดยไมตองแวะพัก 
 อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางไดใหความสําคัญแกขอตกลงดานการเปดเสรี
ทางการบิน ดังจะเห็นไดจากการท่ีสายการบิน Emirates เลือกประเทศไทยเปนจุดศูนยกลางทางการบิน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เน่ืองจากประเทศไทยมีนโยบายท่ีเปดกวางสําหรับการเปดเสรี
ทางการบินและขอตกลงดานการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ 
 สําหรับป 2548 คาดวา การเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในดานของการแขงขันและการเปดดําเนินการของสายการบิน เน่ืองจากในปจจุบันเร่ิมมี
สายการบินจากเอเชียใตเขามาแขงขันในตลาด และสายการบิน Emirates, Etihad, และ Qatar ตลอดจน
สายการบินเอกชน เชน Air Arab มีแผนการขยายเสนทางในตลาดระยะใกล รวมท้ังอาจมีสายการบิน
ตนทุนตํ่าซึ่งอาจเปนของเอกชนเขามาแขงขันในตลาดดังกลาว 
 สายการบินและสนามบินนานาชาติท่ีมีรัฐบาลเปนเจาของจะยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงดาน
สถานภาพของการเปนเจาของ กลาวคือยังไมมีนโยบายเกี่ยวกับการขายกิจการใหเอกชน (Privatization) 
ในป 2548  
 จากการคาดการณเศรษฐกิจโลกในป 2548 ท่ีคาดวาเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเล็กนอยจากปท่ี
ผานมา ทําใหมีการประมาณการวาธุรกิจการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีการเติบโตเปนอยางมาก 
หากไมมีปจจัยรบกวนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางเขามากระทบ 
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ไทยกับการเปนผูนําการทองเท่ียวในอินโดจีน ไทยกับการเปนผูนําการทองเท่ียวในอินโดจีน ไทยกับการเปนผูนําการทองเท่ียวในอินโดจีน :::      
ขอพิจารณาจากพัฒนาการการทองเท่ียวเวียดนามและลาวขอพิจารณาจากพัฒนาการการทองเท่ียวเวียดนามและลาวขอพิจารณาจากพัฒนาการการทองเท่ียวเวียดนามและลาว    
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บทคัดยอ 

ทามกลางการประกาศตัวใหไทยเปน “ประตูทางผานหลักของการทองเที่ยวใน
ภูมิภาค” ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ  ชินวัตร ส่ิงที่นาพิจารณานอกเหนือจาก
ผลกระทบทางการทูตในประเด็นดานความรูสึกที่จะเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบานแลวก็คือ เราได
เรียนรูอะไรอยางจริงจงักับการทองเที่ยวของประเทศเพื่อนบานเพ่ือเตรยีมตวัสูนโยบายดงักลาวบาง 

บทความน้ีตองการตรวจสอบ “ความนาจะเปน” ของนโยบายดังกลาว ดวยการแสวงหา
คําตอบจากการพิจารณาพัฒนาการของการทองเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน โดยมองผานแวนของ
ประเทศเวียดนามและลาวนับตั้งแต ป ค.ศ. 1986 อันเปนปที่แตละประเทศปรับตัวทางเศรษฐกิจ
ขนานใหญกระทั่งถึงปจจุบัน ในประเด็นความเขาใจกับการใหคุณคาทางการทองเที่ยวของทั้งสอง
ประเทศ สูภาพรวมของการทองเที่ยวในอินโดจีนและการเปน “ผูนําทางการทองเที่ยวในภูมิภาค” 
ของไทยในที่สุด 

 
 

                                                        
1 บทความนี้เรียบเรียงจากเคาโครงวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกสาขาวิชาไทศึกษามหาวิทยามหาสารคาม เร่ือง 
“กระบวนทัศนการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม” ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถ นันทจักร แหงวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งใหคําแนะนําอันทรงคุณคาในบทความนี ้
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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บทนํา 
การทองเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนไดรับความสําคัญจากสังคมโลกเพิ่มขึ้นภายหลังความ

เจริญเติบโตทางการทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนนับตั้งแตชวงคริสตทศวรรษที่ 1990 เปนตน
มา ขอเขียนของ Michael Hitchcock อาจารยดาน South-East Asian Development Sociology แหง
มหาวิทยาลัย Hull ประเทศอังกฤษสะทอนถึงความสนใจที่มีตอการทองเที่ยวในภูมิภาคขางตนไววา 

 “…ในกลุมประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนแลว การทองเที่ยวที่รองรับทั้ง
ชาวตางประเทศและนักทองเที่ยวภายในประเทศกําลังเติบโตอยางมาก จํานวน
นักทองเที่ยวมีมากกวาเมื่อ 10 ปกอนสองถึงสามเทาตัว กระทั่งกลายเปนตัวนาํ
หลักทางเศรษฐกิจการแลกปลี่ยนของประเทศไทยตามมาดวยฟลิปปนสและ
สิงคโปร ขณะที่อินโดนีเซียในป ค.ศ. 1990 การทองเที่ยวไดเคลื่อนตัวมาอยูใน
ลําดับที ่4 ของการสรางรายไดใหกับประเทศรองจากยางพารา กาแฟ และการ
แลกเปลี่ยนเงินตราอื่นๆ และแมวากลุมนอกภาคีสมาชิกอยางเชนกัมพูชา ลาว 
เวียดนาม และเมียนมาร (หรือพมา) จะมีรายไดจากการทองเที่ยวเปนจํานวน
นอยกวา ทวาก็มีอัตราการเจริญเติบโตทางการทองเที่ยวอยูดวยเชนกัน…”3 

ขอความขางตน ช้ีใหเห็นถึงความสนใจของสังคมโลก โดยเฉพาะตะวันตกที่มีตอการเจริญ 
เติบโตทางการทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนและภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งกําลังจะเขาเปนสมาชิกใหม
ของอาเซียนวามีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นเชนกัน  

ไมแปลกหากพิจารณาถึงการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในภูมิภาคอินโด
จีนที่เริ่มเปดประเทศมากขึ้นจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเปนกึ่งทุนนิยมในชวงครึ่งหลงัทศวรรษ 
1980 การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ Doi Moi (Renovation) รวมถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจของลาวตาม
นโยบาย “จินตนาการใหม” หรือ “กลไกเศรษฐกิจใหม” เหลาน้ีแมวาจะเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง
จากนโยบาย Perestroika ของ Gorbachev แหงสหภาพโซเวียต ในป ค.ศ. 1985 ที่เปนผูนําในโลก
คอมมิวนิสตกอนหนาน้ี ทวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจขางตนนับวาเปนกาวกระโดดสําคัญ
ทางการทองเที่ยวในภูมิภาคอยางยิ่ง 

ประเทศไทยเองก็ใหความสําคัญกับการทองเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนเชนกัน นโยบายของ 
รัฐบาลนับตั้งแตนายบรรหาร  ศิลปอาชา กระทั่งถึง พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร4 ลวนประกาศให
ความสําคัญตอการทองเที่ยวในภูมิภาคในรูปแบบตางๆ กัน เห็นไดจากนโยบายดานการทองเที่ยว
ของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538 - 2539) ไดระบุวา “สงเสรมิความรวมมอืระหวาง
ประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อใหเกิดเครือขายการทองเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค
โดยมีประเทศไทยเปนศูนยกลาง” ขณะเดยีวกันนโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐบาลพลเอกชวลิต 
ยงใยุทธ (พ.ศ. 2539 - 2540) เองก็ระบุวา “สงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของ
การทองเที่ยวในภูมิภาคน้ี โดยรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการขยายโครงขายส่ิงอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานและการบริการตาง ๆ รวมทั้งสงเสรมิการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเทีย่วให

                                                        
3 Michael Hitchcock; Victor T. King; and Michael J.G. Parnwell. Tourism in South-East Asia. 1993.p.2. 
4 ขอมูลจากสํานักนายกรัฐมนตรี <www.thaigov.go.th> 

http://www.thaigov.go.th>
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มีปริมาณสอดคลองกับความตองการของตลาดและมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ” และ
นโยบายดานการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544 – ปจจบัุน) 
ไดระบุถึงการ “เรงฟนฟูระดับความสัมพันธและรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหไทยเปนประตู
ทางผานหลักของการทองเที่ยวในภูมิภาค ทั้งดานการตลาด การขนสง การลงทุน การบริหาร
จัดการ รวมถึงการขจัดอุปสรรคในการทองเที่ยว” 

ขอนาสังเกตจากนโยบายเกี่ยวกับการทองเที่ยวของรัฐบาลไทยตอภมูภิาคดงักลาวกคื็อการ
ใหความสําคัญแตเพียงประเด็นการเปนผูนําดวยสัญญาการเปนประตูสูภูมิภาคทางการทองเที่ยว 
ทั้งๆที่ความเปนจริงก็คือความตองการ “นํา” อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูมิภาคเพื่อการสราง
รายไดเขาสูประเทศเทาน้ัน ส่ิงที่นาตระหนักอยางยิ่งถึงนโยบายดังกลาวไมเพียงแตสะทอนใหเห็นถึง
การสรางตัวตนและคนอ่ืนที่ดอยกวาทางการเมืองและเศรษฐกิจ อันเปนประเด็นเนื่องกับ
ความสัมพันธและโลกทศันระหวางประเทศเทาน้ัน หากแตนโยบายดังกลาวยงัเพกิเฉยตอการทาํความ
เขาใจถึงพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันเปนรากฐานที่สําคัญของการสราง “ความ
รวมมือทางการทองเที่ยว” ในลกัษณะเครือขายโดยมีไทยเปนแกนนําหน่ึง ซึ่งปราศจากผูนาํและผูตาม 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคที่จะตรวจสอบนโยบายการเปนผูนําการทองเที่ยวของไทยใน
ภูมิภาคอินโดจีน ผานการมองดวยแวนตาของพัฒนาการการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศเวยีดนาม
และลาว มิใชเพื่อยืนยันหรือคัดคานนโยบายดังกลาว หากแตเสนอทางเลือกเพื่อการอยูรวมกันใน
ภูมิภาคอยางเทาเทียม 

 

การทองเที่ยวของเวียดนามและลาวระหวางป ค.ศ. 1986 – 1989 : ทิศทาง
ของการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม 

ในชวงระหวางป ค.ศ. 1986 – 1989 สําหรับเวียดนามแลว อาจนับไดวาเปนรอยตอที่
สําคัญของการเปดประเทศโดยการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ นับตั้งแตการกําหนดนโยบาย Doi 
Moi ของ Nguyen Van Linh เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 1986 – 1990) ของที่ประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมวินสิตแหงเวยีดนาม ครัง้ที ่6 
ระหวางวันที่ 15 – 18 ธันวาคม ค.ศ. 1986 สงผลใหเวียดนามตองปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ
ขนานใหญดวยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและโครงสรางการลงทนุเพือ่การผลติของประเทศพรอม
กับการขยายความสัมพันธระหวางประเทศและยกระดับความสามารถในการแลกเปลีย่นทางการคา5 
ผลของการปรับตัวดังกลาวทําใหประเทศเวียดนามหันกลับมาใหความสําคัญกับการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น เน่ืองจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสามารถเปนการนําระบบตลาดและการสงเสริมการ
ลงทนุจากตางประเทศมาใช สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศเจรญิเติบโตอยางรวดเรว็ในอีกทางหน่ึง6 

ขณะเดียวกันในกรณีของลาว ชวงระยะเวลาดังกลาวช้ีใหเห็นถึงการปฏิรูปโครงสรางทาง
เศรษฐกิจภายใตนโยบาย “จินตนาการใหม” หรือ “กลไกเศรษฐกิจใหม” ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ 5 
ป ฉบับที่สอง (ค.ศ. 1986 – 1990) โดยการใหความสําคัญตอการพัฒนาการเกษตร 
                                                        
5 ศรีประภา เพชรมีศรี. การพัฒนาเศรษฐิกจและการเมืองเวียดนาม. 2542. หนา 4-5 
6 ธีระ นนุชเปยม. “เวียดนามในกระแสโลกาภิวัตน.” เอเซียปริทัศน. 22 (3) ตุลาคม-ธันวาคม 2544, หนาที ่31.  



 
หนา 4 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

อุตสาหกรรม พลังงาน และการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ ทั้งน้ีการปฏิรูปดังกลาวสงผล
ใหการทองเที่ยวกลายเปนเงื่อนไขที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชนเดียวกัน เน่ืองจาก
รัฐบาลลาวหวังใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศในขณะน้ัน7 

อาจกลาวไดวาทั้งเวียดนามและลาวใชนโยบายการทองเที่ยวเปนเสมอืนเครือ่งมอืทีสํ่าคัญใน
การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจขนานใหญ ในชวงระยะเวลาน้ีการทองเที่ยวในฐานะของการเปน  
“อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (tourism industry)” แบบโลกทุนนิยมสําหรับเวียดนามและลาวจึงเริ่ม 
ผลิยอดขึ้นอันสงผลถึงนโยบายการปรบัเปลี่ยนครั้งสําคัญในชวงทศวรรษตอไป อยางไรกด็อีาจสรุป 
เหตุการณสําคัญทางการทองเที่ยวของทั้งสองประเทศตลอดระยะเวลาดังกลาวไดดังน้ี 

 
ตารางที ่1 : เหตกุารณสําคัญทางการทองเที่ยวในเวยีดนามและลาวชวง ค.ศ. 1986 – 1989 

ชวงเวลา เวียดนาม ลาว 
ค.ศ. 1986 
– 1989 

(15-18 ธันวาคม ค.ศ.1986) ที่
ประชมุสมชัชาใหญพรรคคอมมวินิสตแหง
เวียดนาม ครั้งที่ 6 ไดกําหนดเปาหมายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 3 (1986-1990) ที่เนนหนักการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศและ
โครงสรางการลงทุนเพื่อการผลิต การ
ขยายความสัมพันธกับตางประเทศและ
ยกระดับความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ทางการคา ตามที่ Nguyen Van Linh 
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม
สายปฏิรูป เสนอน โยบาย  Doi Moi 
(Renovation) ตามแบบ Perestroika (เริ่ม
สมัย Gorbachev 1985) ของสหภาพโซ
เวียต 

(ค.ศ.1989) โอน Vietnam Airlines ให
เปนรัฐวิสาหกิจ 

(ค.ศ.1986) ลาวเปลี่ยนแปลง
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของลาวใหม 
โดยใช “จินตนาการใหม” หรือ “กลไก
เศรษฐกิจ ใหม” ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่สอง (1986-
1990) โดยการเนนการพัฒนาการ
เกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน การคา
ชายแดน และสนับสนุนการลงทุนจาก
ตางประเทศ 

(ค.ศ.1989) ลาวออกกฎหมาย
คุมครองการลงทุนของชาวตางชาติเปน
ครั้งแรก  

 

 

 
                                                        
7 พุทธรักษ พิจิตร. ศักยภาพของการทองเที่ยวในดานการแขงขันและการเปนตลาทองเที่ยวแหงใหมของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หาวิทยาลัย
เชียงใหม.2545หนา2 
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การทองเที่ยวของเวียดนามและลาวระหวางป ค.ศ. 1990 - 1999 : ชวงเวลา
สงเสริมการทองเที่ยวมิติใหม 

ในชวงคริสตทศวรรษที่ 1990 สําหรับประเทศเวียดนามและลาวแลว นับวาเปนระยะเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงทางการทองเที่ยวที่สําคัญ สําหรับเวียดนามมีการออกกฎหมายทางการ
ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนกฎหมาย Ordinance on Entry, Exit, Residence, and Travel of 
Foreigners in Vietnam ที่ประกาศใชในป ค.ศ. 1992 กฎหมาย Decree of the Government on 
Organizing and Managing the Tourist Enterprise ในป ค.ศ. 1994 ซ่ึงสงผลใหมีการจัดตั้งองคกร
ทางการทองเที่ยวแหงชาติ (Vietnam National Administration of Tourism : VNAT)8 เปนตน ส่ิงที่
นาสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือในบรรดาการออกกฎหมายทางการทองเที่ยวดังกลาว เวียดนามให
ความสําคัญอยางยิ่งตอการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศ การออกกฎหมาย Tourism 
Ordinance ในป ค.ศ. 1999 นับเปนกฎหมายที่ระบุถึงการพิทักษ การคุมครอง การใชและการพฒันา
ทรัพยากรการทองเที่ยว ซึ่งสงผลใหการระบุรายการทองเที่ยว (tourism package) สวนใหญของ
ประเทศมีนํ้าหนักไปทางการทองเที่ยวซ่ึงเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมและธรรมชาติเปนสวนมาก 

ขณะเดียวกัน  ในกรณีของลาว
ระยะเวลาดังกลาวไดมีความพยายามสงเสริม
ภาพลักษณใหมของประเทศ ไมวาจะเปนการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในประเทศวาเปน
ประเทศที่ปลอดภัยและมีสันติสุขจากความ
ซ่ือสัตยและมีจิตใจงดงาม (safe and peaceful 
country with honest and generous people) ในป 
ค.ศ. 1998 การเปดตัวในงาน EXPO 2000 
ที่ประเทศเยอรมนี ฯลฯ พรอมๆ กบัการสราง

กิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นและความพยายามสรางความรวมมือในทาง
เศรษฐกิจและการทองเที่ยวกับประเทศตางๆ ทั้งประเทศเพื่อนบานและประเทศตะวันตก มี ไทย 
เวียดนาม และฝรั่งเศส เปนตน อยางไรก็ดีในทศวรรษน้ีลาวไดมีการบรรจุแผนการทองเที่ยวลงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปฉบับที่สาม (ค.ศ. 1991 – 1995) เปนครั้งแรก และยังมีการจัดตั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวกับการฝกอบรมการทองเที่ยว การจัดปทองเที่ยวลาว (Visit Laos Years 1999 –
2000) อีกดวย 

ขอที่นาสนใจประการหน่ึงตอการทองเที่ยวลาวในชวงเวลาดังกลาวก็คือ การที่ลาวให
ความสําคัญตอการทองเที่ยวที่กอใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงไมแปลกหากพิจารณากระแสที่เกิดขึ้นสวน
หน่ึงอาจเกดิพรอมๆ กับการเกิดกฎหมายอนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่วของเวยีดนาม อยางไรก็ด ี
ความนาสนใจอยางยิ่งกลับอยูตรงที่การสรางความยั่งยืนของการทองเที่ยวดวยความรวมมือกับ
องคกรการปกครองทองถิ่น ที่เห็นไดจากการที่รัฐบาลลาวรวมกับองคกรการปกครองทองถิ่น
วางแผนแมบทการทองเที่ยวหลวงพระบางในป ค.ศ. 1997 น่ันเอง 

                                                        
8 ขอมูลจาก Vietnam National Administration of Tourism.<www.vietnamairlines.com> 

http://www.vietnamairlines.com>
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ทั้งนี ้อาจสรุปเหตุการณสําคัญทางการทองเที่ยวของทั้งสองประเทศตลอดระยะเวลา
ดังกลาวไดดังน้ี 

 
ชวงเวลา เวียดนาม ลาว 
ค.ศ. 1990 
- 1999 

(21 ก ุมภาพันธ  ค .ศ .1992) 
รัฐสภาเวียดนามออก Ordinance on Entry, 
Exit, Residence, and Travel of Foreigners in 
Vietnam ซึ่งวาดวยการเขาออกและการเดิน
ทางผานประเทศ การพํานักและเดินทางใน
ประเทศ การเนรเทศ ของชาวตางประเทศ 

(5 กุมภาพันธ ค.ศ.1994) รัฐบาล
เวียดนามออกประกาศ Decree of the 
Government on Organizing and Managing 
the Tourist Enterprises เพื่อกําหนดประเภท
และการบริหารจัดการวิสาหกิจและธุรกิจ
ทางการทองเที่ยวตางๆ ทั้งการเดินทาง 
โรงแรมการขนสง และการบันเทิงอื่นๆ 
รวมถึงการสนับสนุนการลงทุน การออก
ใบอนุญาตและมาตรฐานการโรงแรมและ
การทองเที่ยว 

(6 กุมภาพันธ ค.ศ.1995) รัฐบาล
เวียดนามออก Decree of the Government 
Issuing the Quotas on Tariff Exempt 
Baggage for Passenger at Vietnamese Ports 
of Entry and Exit เพื่อกําหนดโควตาการ
เก็บภาษีสัมภาระที่นักเดินทางเขาออก
ประเทศ 

(8 กุมภาพันธ ค.ศ.1999) the 
Standing Committee of the National 
Assembly of the Socialist Republic of 
Vietnam at its Session Xth ผานกฎหมาย 
Tourism Ordinance ซึ่งมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการคุมครอง การพิทักษ การใช
และการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 
การประชาสัมพันธทางการทองเที่ยว 
นักทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว ความ
รวมมือทางการทองเที่ยวระหวางประเทศ 
การบริหารการทองเที่ยวของรัฐ การ
ตัดสินและการลงโทษ 

(ค.ศ .1991) ลาวใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 5 ปฉบับที่สาม (ค.ศ. 1991-
1995) โดยเปนจุดเริ่มตนนโยบายสนบัสนนุ
การทองเที่ยว 

(ค.ศ.1995) ลาวมีการจัดตั้ง Tourism 
& Hotel Management and Trainng Division 
สังกัดการทองเที่ยวลาว NTA ในระดับ
ประกาศนียบัตร 

(5 เมษายน ค.ศ.1995) ลาว กัมพูชา 
เ วี ยดนาม  และ ไทย  ร วมทํ า ข อตกลง 
Agreement on the Cooperation for the 
Sustainable Development of the MEKONG 
RIVER BASIN ซึ่งกลาวถึง ความรวมมือ
ทางการทองเที่ยวเอาไวดวย 

(มกราคม ค.ศ.1997) รัฐบาลลาว
รวมกับองคการปกครองทอง ถ่ินรวม
วางแผนแมบทการทองเที่ยวหลวงพระบาง 

(ธั น ว า ค ม  ค .ศ .1997) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศไทย
และลาวตกลงเรื่องการปกปนเขตแดน 
นอกจากนี้ยังมีการลงนามความตกลง
ทางการขนสงสินคาและการทองเที่ยว
ตลอดแมน้ําโขงทางตอนเหนือของลาว 

(เมษายน ค.ศ.1998) รัฐบาลลาว
ยกร ะดั บสนามบินหลวงพระบางเป น
สนามบินนานาชาต ิ

(กัน ย ายน  ค .ศ .1998) ลา ว
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในประเทศวา
เปนประเทศที่ปลอดภัย รักสงบ ซื่อสัตย 
และใจดี (safe and peaceful country with 
honest and generous people) 

(กันยายน ค.ศ.1998) ลาวเชิญชวน
ใหนักลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนทาง
ภาคใต อาทิ อุตสาหกรม การทองเที่ยว 
เกษตรกรรม ฯลฯ 
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ชวงเวลา เวียดนาม ลาว 
(กันยายน  ค .ศ .1999) Vietnam 

Airlines ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ดานการทองเที่ยวเพิ่มอีกหนาที่หนึ่ง 

(พฤศจิกายน ค.ศ.1998) ลาวเตรยีม
ตัวรวมจัดงาน EXPO 2000 ณ ประเทศ
เยอรมัน 

(พฤศจิกายน ค.ศ.1998) ลาวเตรยีม
จัดงาน The Vientiane That Luang 1999 
Trade Fair เพื่อเสนอวัฒนธรรมและเพิ่ม
จํานวนการทองเที่ยว 

(ค.ศ.1999 – 2000) ลาวจัดป
ทองเที่ยวลาว (Visit Laos Years 1999 – 
2000) 

(มกราคม  ค .ศ .1999) ลาวและ
เวียดนามประชุมคณะกรรมการความ
รวมมือทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งในครั้งนี้
ครอบคลุมการรวมมือทางการเกษตร การ
ทองเที่ยว การขนสง การส่ือสาร  และ
พลังงาน 

(มกราคม ค.ศ.1999) กําแพงนคร 
เ วี ยง จันทน และ จังห วัดหนองคาย จัด
คาราวานมรดกโลกหลวงพระบาง 

(มิถุนายน ค.ศ.1999) แขวงคํา
ม ว น แ ล ะ จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม ตั้ ง
คณะกรรมการความมั่นคงชายแดน
ร ว ม มื อ กั น ท า ง ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
วัฒนธรรม  การทอง เที่ ยวและการ
เดินทางของคนทั้งสองประเทศ 

(สิงหาคม  ค .ศ .1999) ลาว
ประกาศใหเกาะโขงของแขวงจําปาศักดิ์
เ ป น แหล ง ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ วศแล ะ
วัฒนธรรม 

(กันยายน ค.ศ.1999) ลาวและ
ฝรั่ง เศส รวมกันทําขอตกลง  An 
agreement on tourism and hospitality 
training between the Lao National 
Chamber of Commerce and Industry 
(LNCCI) and the National Chamber of 
Commerce and Industry, Versailles. 
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ชวงเวลา เวียดนาม ลาว 
France (CCIV) เพื่อความชวยเหลือ
ทางดานธุรกิจการทองเที่ยว ภัตตาคาร 
และอุตสาหกรรมการโรงแรม 

(ตุลาคม ค.ศ.1999) the Office of 
the UNESCO Regional Advisor for 
Culture in Asia and the Pacific รวมกับ
การทองเที่ยวลาวและรัฐบาลลาวดําเนิน
โครงการ  the Nam Ha Ecotourism 
Project in Luang Namtha Province 

(ธันวาคม  ค .ศ .1999) ลาว 
เวียดนาม และไทยทําสัญญา Facilitation 
of Cross-border Transport of Goods and 
People อันจะสงผลตอความรวมมือ
ทางการขนสง พลงังาน สิ่งแวดลอม และ
การทองเที่ยว 

ตารางที ่2 : เหตกุารณสําคัญทางการทองเที่ยวในเวยีดนามและลาวชวง ค.ศ. 1990 – 1999 

อยางไรก็ดี แมวาการปรับตัวเขาสูมิติใหมทางการทองเที่ยวของเวียดนามและลาวอาจถูก
อธิบายไดถึงความพยายามปรับตัวภายหลังเห็นบทเรียนบางประการจากการดําเนินอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของบางประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย หากแตในอีกมุมหน่ึงการปรับตัวสูมิติใหม
ทางการทองเที่ยวดังกลาวอาจชี้ใหเห็นถึงความพยายามบางประการตอการเปนผูนําการทองเที่ยว
ในรูปแบบใหมของภูมิภาคก็เปนได 

 
การทองเที่ยวของเวียดนามและลาวระหวางป ค.ศ. 2000 – ปจจุบัน : ความ
เหมือนท่ีแตกตาง 

ชวงเวลานับตั้งแตป ค.ศ. 2000 – ปจจุบัน พัฒนาการทางการทองเที่ยวของประเทศเวยีดนาม
และลาวเริ่มมีแนวโนมที่แตกตางกันบางประการ ที่เห็นไดชัดสําหรับกรณีของเวียดนามแลว การให
ความสําคัญตอการทองเที่ยวในฐานะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบทุนนิยมเริ่มมีความชัดเจนมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนการปรับปรุงสาธารณูปโภคและการเดินทางเขาออกนอกประเทศเพื่อการอํานวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยว การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น การสรางความ
รวมมือกับตางประเทศ อาทิ ไทย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวภายในประเทศ 
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และการสรางภาพลักษณของประเทศและสถานที่ทองเที่ยว เหลาน้ีลวนสงผลใหในป ค.ศ. 2003 
นิตยสาร Travel and Leisure ของสหรัฐอเมริกายกยองใหเมืองฮานอยเปนเมืองนาเที่ยวอันดับสอง
ของทวีปเอเชีย 

อยางไรก็ด ีส่ิงที่นาสังเกตประการหนึ่งก็คือการใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากร
การทองเที่ยวของเวียดนามจากการออกกฎหมายเมื่อทศวรรษกอน แมวาจะกอใหเกิดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวรูปแบบตางๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปน
จํานวนมาก กระทั่งองคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) ยกยองใหรีสอรท 
Saigon-Binh Chau and Vam sat เปนรีสอรทที่ดีที่สุดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) อนัดบัที ่
65 ของโลกในป ค.ศ. 20039 ทวาส่ิงที่เกิดขึ้นเหลานี้กลับอยูในกรอบของการสงเสริมอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวแบบทุนนิยมเน่ืองจากพบวาการสงเสริมการทองเที่ยวในประเด็นเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรการทองเที่ยวของเวียดนามบางสวนกลับใหความสําคัญตอจํานวนนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศที่เขามาทองเที่ยว พรอมๆ กับการสรางสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวเปนเพิ่มขึ้น 

เมื่อหันกลับมาพิจารณาการทองเที่ยวของลาวในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน พัฒนาการการทองเที่ยวของลาวในชวง
ระยะเวลาดังกลาวกลับใหความสําคัญตอการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนที่ไมใชตามความหมายของอุสาหกรรมการทองเที่ยวแบบ
ทุนนิยมเปนอยางมาก กิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาดังกลาว อาทิ การจัดโครงการ  NEAT (Nature, 
Ecotourism and Adventure Travel) ซ่ึงเปนโครงการทองเที่ยว
ธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวเชิงผจญภัย ในป ค.ศ. 2000 และการทําความ
รวมมือระหวางแขวงสะหวันนะเขตกับอาสาสมัครองคการสหประชาชาติ (United Nations Volunteer ) 
เพื่อจัดโครงการนักทองเที่ยวธรรมชาติ (the Nature Tourist Project : NTP) อันเปนสวนหน่ึงของ
โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสิ่งแวดลอม (environmental tourism)ในเขตอนุรักษปาภูแสนแห (the 
Forest Conservation Areas of Puozanhae Mountain)10 ในป ค.ศ. 2001 เปนตน  

แมวาในสวนการเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ลาวจะใหความสําคัญในดานการ
วางแผนและพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการทองเที่ยวรวมถึงการหันกลับมาใหความสําคัญในการ
สรางความรวมมือทางการทองเที่ยวดานการลงทนุและการแลกเปลี่ยนความรูกับประเทศเพือ่นบาน
มากขึ้นไมวาจะเปนกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และไทย กระทั่งเปนเจาภาพการประชุม The ASEAN 
Tourism Forum (ATF) ของกลุมประเทศอาเซียนในป ค.ศ. 2004 ทวากจิกรรมทางการทองเทีย่วของ
ลาวที่สําคัญกลับเปนกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่ใหความสําคัญตอกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของ
ทรัพยากรการทองเที่ยวมากกวา เห็นไดจากตาราง 

                                                        
9 ขอมูลจาก Vietnam National Administration of Tourism.<www.vietnamairlines.com> 
10 ขอมูล Vientiaen Times. <http://www.laoembassy.com/news/SepOct01.htm> 

http://www.vietnamairlines.com
http://www.laoembassy.com/news/SepOct01.htm>
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ชวงเวลา เวียดนาม ลาว 
ค.ศ. 2000 
– ปจจุบัน 

(5 พฤศจิกายน ค.ศ.2000) มีการ
ลงนามความรวมมือทางการทองเที่ยว
รว มกั นร ะหว า ง  Vietnam Tourism 
Administration (VTA) กับการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ในสวนของการพัฒนา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย  ก า ร พั ฒ น า
สาธารณูปโภคทางการทองเที่ยวและแหลง
ทองเที่ยว เสนทางการทองเที่ยว ฯลฯ  

โดยฉพาะการออกวีซาใหแกประชาชน
ของทั้งสองประเทศอันจะนํามาซึ่งการ
อํ านวยความสะด วกด านการลงทุ น
ทางการทองเที่ยว และความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศ ความรวมมือดังกลาวไทย
กระทําภายใตขอตกลงความรวมมือของ
ประเทศอาเซียนที่ขยายมาจนถึงลุมแมน้ํา
โขงและ East-West Corridor 

(25 เมษายน ค.ศ.2001) นาย Nong 
Duc Manh เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต
เ วี ยดน าม  แล ะ นายทั กษิณ  ชิ น วั ตร 
นายกรัฐมนตรีไทย ยืนยันความสัมพันธ
ทางมิตรภาพระหวางกันในความรวมมือ
ทา งก าร เ กษตร  การท อ ง เที่ ย วแล ะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายใตกรอบ
ความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก 

ทั้งนี้เพื่อเปนการเฉลิมฉลองการเปด
ความสัมพันธทางการทูตระหวางกันครบ 
25 ป ในวันที่ 6 สิงหาคม 2001 

(ค.ศ.2003) WTO ยกยองใหรีสอรต 
Saigon-Binh Chau และ Vam sat ในเครือ
ของ Saigontourist Holding Company เปนรี
สอรตดีที่สุดทาง eco-tourism อันดับที่ 65 
จาก 47 ประเทศ 

(ค.ศ. 2003) นิตยสาร Travel and 
Leisure ยกยองใหเมืองฮานอยเปนเมืองนา
เที่ยวที่สุดเปนอันดับที่สองในเอเชีย 

(ค.ศ.2003) ผูสื่อขาวไทยราว 20 คน 
ทั้งจากโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ
เ ดิ น ท า ง ม า ทํ า ข า ว เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

(ค.ศ.2000) มีการจัดประชุมใหญ
คณะบริหารงานศูนยกลางพรรค ครั้งที่ 2 
สมัย  6 วาดวยงานบริการดานการ
ธนาคาร การคา และการทองเที่ยว 

(ค.ศ.2000) เกิดโครงการ NEAT 
Tourism(Nature, Ecotourism, Adventre 
Travel) ของการทองเที่ยวลาว 

(พฤษภาคม ค.ศ.2000) ลาวและไทย
ทําขอตกลงรวมกันในการรวมมือดาน
ตางๆ ไดแก ทางความมั่นคง เศรษฐกิจ 
ไฟฟา ทองเที่ยว ส่ือสาร การเดินอากาศ 
ถนน โทรคมนาคม การคลัง การเกษตร 
สุขภาพ  การค า  และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 

(มกราคม ค.ศ.2001) การทองเที่ยว
ลาว (LNTA) วางแผนทองถิ่นเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหเกิดความสะดวกสบาย มีอาหาร
ด ีมัคคุเทศกด ีและการขนสงดีในป 2002 

(กรกฎาคม ค.ศ.2001) ลาวรวมมือ
กับกัมพู ชา  และเ วียดนามทํ าขอตกลง 
Cooperation for Development in the three 
countries' border regions เพื่อรวมมือกัน
พัฒนาด านการสื่อสาร  การทองเที่ ยว 
การคา ปาไม และพลังงาน 

(กันยายน ค.ศ.2001) แขวงสะหวัน
นะเขตรวมกับ United Nations Volunteer จัด
โครงการ the Natural Tourist Project (NTP) 
เพื่อ เชื่อมตอกับโครงการ  the Forest 
Conservation Area of Puozanhae Mountain 
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงส่ิงแวดลอม 

(มกราคม  ค .ศ .2003) Asian 
Development Bank (ADB) อนุมัติเงินกู 30 
ลานเหรียญสหรัฐและเงินชวยเหลือจาก
รัฐบาลญ่ีปุนอีก 7 แสนเหรียญ เพื่อพัฒนา
สนามบินเมืองหลักของลาว ไดแก Bokeo, 
Huaphan, Oudomsay, Phongsaly, 

Sayabouly and Xieng Khuang provinces, 
และทางตอนเหนือ นอกจากนี้ยังนาํมาสราง
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ชวงเวลา เวียดนาม ลาว 
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเวียดนาม ณ 
กรุงฮานอย ภายหลังโรค SARs โดยความ
รวมมือระหวาง the Phoung Dong Joint 
Tourism Company, the Hanoi Melia Hotel, 
Vietnam Airlines, บริษัท TOP HIT Tour 
2000 company ของไทย เนื่องจากประเทศ
ไทยเปนประตูสําคัญของนักทองเที่ยวที่เดนิ
ทางเขาสูเวียดนามและภูมิภาค 

(เมษายน ค.ศ.2003) VNAT และ
รัฐบาลประกาศให Van Phong Bay ที่
จังหวัด Khanh Hoa เปน Tourism Zone เพือ่
ขนถายนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่
เดินทางมาจากประเทศอื่น โดยมีพื้นที่ราว 
150,000 เฮกตาร  ครอบคลุมพื้นที่
ธรรมชาติและอาว ซึ่งจะตองดําเนินการ
สรางสนามบิน ถนน  โ รงแรม รีสอรต 
ตอไป 

(12-22 สิงหาคม  ค .ศ .2003) 
VNAT รวมกับ  กระทรวงพาณิชย 
เวียดนามแอรไลน สถานเอกอัครราชทูต
และกงสุลเวียดนามประจําซานฟรานซิสโก
จัดประชาสัมพันธการทองเที่ยวเวียดนามที่
สหรัฐอเมริกา  

(19-23 กันยายน  ค .ศ .2003) 
VNAT รวมกับสถานเอกอัครราชทูต
เวียดนามประจําประเทศญ่ีปุน กระทรวง
การตางประเทศและสายการบินเวียดนาม
แอรไลน จัดรายการ Vietnam Festival in 
Tokyo เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว
เวียดนามและเนื่องในการเปดเสนทางการ
บินสายฟูกูโอกะ  

(25-28 กันยายน  ค .ศ .2003) 
เวียดนามจัด SEA GAME 22 โดยคาดหวัง
ใหเมืองโฮจิมินหซิตี้เปนเมืองแหงมิตรภาพ 
ดึงดูด ใ จ และปลอดภัย  แล ะเปนการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายหลังการ
เกิดโรค SARS ทั้งนี้จะมีการเปดบูธ 
โรงแรมชั้นนํา และบริษัททองเที่ยวที่ไดรับ

ถนน  รางรถไฟ  และพัฒนาภาคการ
ทองเที่ยวที่สําคัญ 

(พฤศจิกายน ค.ศ.2003) รัฐบาล
ลาวรวมกับนักลงทุนชาวมาเลเซียเวนคืน
ที่ดินหมูบาน Sengsavang ใกลนํางึมจํานวน 
10 เฮกตาร เพื่อทํารีสอรตการทองเที่ยว 

(16 ธันวาคม ค.ศ.2003) รัฐมนตรี
ตางประ เทศไทยและลาววางศิลาฤกษ
กอสรางสะพานมิตรภาพไทยลาว แหงที่ 2 
ต.อาฮ ีอ.ทาลี่ จ.เลย 

(17 ธันวาคม ค.ศ.2003) ลาวเปน
เจาภาพจัดประชุมการทองเที่ยวตามการ
วางแผนศูนยกลางการทองเที่ยวอาเซียน-
ญ่ีปุน 

(30 มกราคม–7 กุมภาพันธ 
ค.ศ.2004) ลาวเปน เจาภาพการจัด
ประชุม The ASEAN Tourism Forum (ATF) 
โดยแบงการประชุมเปน ASEAN Joint 
Tourism Marketing Meeting , ASEAN 
Communications Team for Tourism (ACTT) 
Meeting , ASEAN Ministers of Tourism 
Meeting , และ  ASEAN  

National Tourism Organisations (NTOs) 
Meetings 

 



 
หนา 12 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ชวงเวลา เวียดนาม ลาว 
รางวัลจาก VNAT มารวมดวย 

(2-6 ตุลาคม ค .ศ.2003) จัด
กิจกรรม Mekong Festival ที่เมือง Can Tho 
เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร  และอาหาร
บริเวณ 3 เหลี่ยมแมน้ําโขง  

(ค.ศ.2004) Vietnam Airlines จัดงาน 
Dien Bien Tourism 2004 โดยเพิ่มเทีย่วบิน
จากฮานอยมาเดียนเบียนเปน 24 เที่ยวตอ
สัปดาห  เพื่อ เพิ่ม จํานวนนักทองเที่ยว
ภายหลังจากโรค SARS 

(มกราคม  ค .ศ .2004) จัดทํ า
โครงการ The Central Heritage Road ดวย
ความรวมมือทางการทองเที่ยวทั้ง 10 
จังหวัดเปลี่ยนไปตลอดป ตั้งแต Danang 
Hue Nha Trang Hoi An Quang Nam เพื่อให
เห็นความหลากหลายของการทองเที่ยวใน
แตละภูมิภาคและเพื่อการพัฒนาเขตการ
ทองเที่ยวในอนาคต 

 
ตารางที ่3 : เหตุการณสําคัญทางการทองเทีย่วในเวยีดนามและลาวชวง ค.ศ. 2000 – ปจจุบัน 

 

อยางไรก็ด ีส่ิงที่เกิดขึ้นกับการทองเที่ยวของเวียดนามและลาวในปจจุบันสะทอนใหเห็น
ความเหมือนกันในกระบวนทัศนการทองเที่ยว (tourism paradigm) ที่ตางใหความสําคัญกับการ
ทองเที่ยวในฐานะเงื่อนไขการปฏิรูปเศรษฐกิจสูทุนนิยมเชนเดียวกัน ทวาสําหรับเวียดนามแลว
กระบวนทัศนการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเปนการผสมผสานกันระหวางอุตสาหกรรมการทองเทีย่วควบคู
กับการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวดวยการตรากฎหมายเพื่ออนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
ในสัดสวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากกวาเล็กนอย ขณะที่ลาวเองใหความสําคัญกบัสัดสวน
ของการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและการมีนักทองเที่ยว
คุณภาพ (high value)11 มากกวา 

 

                                                        
11 C.Michael Hall and George Ringer. “Tourism in Cambodia, Laos and Myanmar: from terrorism to tourism?” 
.Tourism in South and Southeast Asia: Issues and Cases. 2000, p. 185. 
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พัฒนาการการทองเท่ียวเวียดนามและลาว : คุณูปการตอการเขาใจนโยบายการ
ทองเที่ยวไทย 

พัฒนาการการทองเที่ยวของเวียดนามและลาวใหอะไรกับนโยบายการเปนผูนําทางการ 
ทองเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนของไทยบาง ไมอาจปฏิเสธไดวา ณ วันน้ีไทยเลือกเดินบนแนวทางการ 
ทองเที่ยวในฐานะอุตสาหกรรมหลักแขนงหน่ึงของประเทศอยางเตม็ตวั ขณะทีก่ารอนรุกัษทรพัยากร
การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเปนเพียงการรักษาสภาพที่มีอยูเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรการทองเที่ยว
เหลาน้ันสรางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาสูประเทศในระดับมหภาคมากที่สุดเทาน้ัน นอกจากน้ี
นโยบายของรัฐบาลไทยนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่พยายามประกาศตัววา “จะ” เปนผูนําการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน ก็ยังอยูในความหมายของการเปนผูนํา “อุตสาหกรรมการทองเที่ยว” 
มากกวาการเปนผูนํา “การทองเที่ยวในเชิงคุณภาพ” ซ่ึงประเทศในภูมิภาคอินโดจีนกําลังดําเนินการ
อยู 

คําถามที่มีตอการใหความสําคัญตอพัฒนาการการทองเที่ยวของเวียดนามและลาวก็คือ  
ทั้งสองประเทศไดเรียนรูอยางรวดเร็วถึงการตรวจสอบตนเองเพื่อแสวงหาแนวทางการทองเที่ยว
อยางมีทิศทาง สําหรับกรณีเวียดนามแลวการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมในสัดสวนที่
มากกวาการอนรุักษทรัพยากรการทองเที่ยวเล็กนอย ก็นับเปนทีเ่ขาใจไดดถึีงการมกีฎหมายทีชั่ดเจน
เกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวที่ครอบคลุมรองรับอยูแลว ขณะที่การ
ทองเที่ยวของลาวเองทัศนคติที่ลาวมองการทองเที่ยวก็คือการเดินอยางควบคูและสอดคลองกัน
ดวยดีระหวางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว 

ส่ิงที่เกิดขึ้นทั้งหมด สะทอนใหเหน็ถึงทศิทางการพัฒนาการทองเทีย่วตามศกัยภาพทีต่นมี
อยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดคุณประโยชนสูงสุด ซ่ึงสวนทางกับทิศทางการพฒันาการทองเทยีวของไทย
ที่คอนขางมีขนาดใหญเกินศักยภาพที่เปนจริง นอกจากน้ีพัฒนาการการทองเที่ยวของเวียดนามและ
ลาวยงัชี้ใหเห็นถึงการผสมผสานกันดวยดีระหวางการทองเที่ยวในฐานะอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว
กับการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวไดอยางกลมกลืน แมวาอาจจะมีเสียงสะทอนในประเดน็ความ
แตกตางกันของระบอบการเมืองการปกครอง หากแตเปนเพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับการรูจัก
ผสมผสานระหวางสังคมนิยมและทุนนิยมอยางสอดประสานกันมากกวา 

นโยบายการเปนผูนําการทองเที่ยวของไทยในอินโดจีน ในบางครั้งอาจมิใชเพียงประเด็น
ของการเปนผูนําการทองเที่ยวแบบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพียงอยางเดียว เพราะแนวทาง
ดังกลาวกลับกลายเปนบทเรียนใหประเทศในภูมิภาคอินโดจีนหลีกเลี่ยงที่จะเดินตามรอยเดียวกัน
ดังเชนเวียดนามและลาว ในทางกลับกันความพยายามหลีกเลี่ยงการเดินตามกงลอประวัติศาสตร
ของเวียดนามและลาวกลับสรางภาวะการเปนผูนําการทองเที่ยวแบบใหมที่ใหความสําคัญตอการ
อนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางจริงจังมากกวา โดยนัยน้ีคําถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ใครกัน
แนที่เปนผูนําการทองเที่ยวในอินโดจีนและใครกันแนที่จะกลายเปนผูตามของการทองเทีย่วในอินโดจนี
เมื่อทรัพยากรการทองเที่ยวหมดลง 

ทายที่สุด ขอสรปุสําคัญของนโยบายของไทยที่เกิดขึ้น หากพิจารณาอยางเปนธรรมในอีก
มิติหน่ึงแมจะมีความสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคอินโดจีน หากแตการใหความสําคัญใน
ฐานะ “เปนประตูทางผานหลักของการทองเที่ยวในภูมิภาค” ซ่ึงมิอาจปฏิเสธไดจากสถานะทางภูมิ
รัฐศาสตร (geo-politics) และความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หากในขณะเดียวกันการเปน



 
หนา 14 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ประตูดังกลาวยอมมิใชการสรางภาวะผูนําที่จะสามารถกําหนดความเปนมาและเปนไปของการ
ทองเที่ยวในภูมิภาค แตจะตองเปนประตูสูความหลากหลายทัง้รูปแบบและเน้ือหาทางการทองเที่ยว
ใหกับภูมิภาคในลักษณะเครือขายความสัมพันธดังเชนที่เวียดนามและลาวกําลังดําเนินอยูทั้งกับ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศตะวันตก ดวยเหตน้ีุหนทางที่นาจะเปนไปไดดีของนโยบายดังกลาวอยูที่
ทําอยางไรจึงจะสามารถถักทอความสัมพันธดังกลาวจากการใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญ
ตอภูมิภาค และใชความหลากหลายของการทองเที่ยวในภูมิภาคเปนสินคาที่จะรวมกันเสนอแกคน
ภายนอก 

มิเชนนั้น บางทีนโยบายที่พยายามสรางการเปนผูนําดังกลาวของไทย อาจทําให
เปนแตเพียงเปนผูนําในฐานะ “แบบอยางแหงความผิดพลาด” ดานการทองเที่ยวของ
ภูมิภาคอินโดจีนก็เปนได 
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พัทธิดา หมื่นสาย1 
 

 สวัสดีปใหม 2548 ทานผูอาน จะวาไปแลวการเริม่ตนปใหม
ปน้ีดูจะไมคอยสดช่ืนสักเทาไร เพราะเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 
ไดเกิดมหันตภัยครั้งใหญและรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ป ประเทศไทย
และอีกหลายๆประเทศในแถบเอเชียไดรับพิบัติภัยอันเกิดจากคลื่น
ยักษสึนามิเขาถลมทําใหมีผูเสียชีวิตจากเหตกุารณดงักลาวรวมแลว
ไมต่ํากวา 2 แสนคน ประเทศไทยเองถึงแมจะไดรับผลกระทบ
คอนขางนอยกวาในหลายๆประเทศ อาทิ ศรีลังกา อินโดนีเซีย และ
อินเดีย แตสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยแลวดู
เหมือนจะไดรับผลกระทบคอนขางมากทีเดียว เน่ืองจากแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญและมีช่ือเสียงทั่วโลกในบรเิวณจงัหวดัภเูกต็ กระบี ่
และพังงา โดยเฉพาะอยางยิ่งเขาหลักซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวที่กําลัง
จะไดรับความนิยมในอนาคตอันใกลน้ัน ถูกทําลายราบคาบภายใน
เวลาไมกี่นาที มีนักทองเที่ยวเสียชีวิตเปนจํานวนมากกวา 8,000 
คน และประมาณครึ่งหนึ่งของผูที่สูญเสียเหลาน้ันเปนนักทองเที่ยว

ชาวตางประเทศ จากเหตกุารณดังกลาวทําใหหลายหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชนตางวิตกกงัวลวา
เหตุการณครั้งนี้จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เน่ืองจาก
ทรัพยากรทางการทองเที่ยว สถานพักแรมและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆในแหลงทองเที่ยว
จะตองไดรับการบูรณะฟนฟูอีกระยะเวลาหน่ึงกวาจะกลับมามีความสวยงามและใหความ
สะดวกสบายในระดับเดิมไดอีกครั้ง 
 แตอยางไรก็ตาม ทามกลางเหตุการณอันนาสลดใจน้ันความชวยเหลือเอ้ือเฟอของคนไทยที่
รวมกันบริจาคทั้งแรงกายแรงใจกําลังทรัพยและใหความเอื้ออาทรกับนักทองเที่ยวรวมทั้ง
ผูประสบภัยในทองถ่ิน ไดสะทอนใหเห็นถึงความมีน้ําใจอันนาชื่นชมของคนไทยจนไดรับการกลาวขวัญ
กันไปทั่วโลก ทําใหนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่ไดสัมผัสและรับรูถึงความชวยเหลือของคนไทยใน
เหตุการณครั้งนี้ สัญญาวาจะกลับมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยอีกในปหนาและปตอๆไป ทั้งน้ีสวนหน่ึง
เปนเพราะเกิดความรักในความมีนํ้าจิตนํ้าใจที่มีอยูในน้ําในเนื้อของคนไทยและรูสึกผูกพันกับคนไทย
เปนอยางยิ่งนั่นเอง 
 ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางนักทองเที่ยวกับคนไทยในเหตุการณทีก่ลาวขางตน ทาํใหเขยีน 
นึกถึงบทความของทานศาสตราจารย James G. Barnes ซึ่งปจจุบันทานเปนอาจารยสอนดาน
การตลาดประจํามหาวิทยาลัย Memorial University of Newfoundland ประเทศแคนาดา ทานไดให

                                                        
1 งานวางแผนการตลาดตางประเทศ กองวางแผน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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มุมมองเกี่ยวกับ การตลาดการทองเที่ยว และการสรางความสัมพันธกับนักทองเที่ยวไวอยาง
นาสนใจในบทความชื่อ “Tourism is really about building relationship”2 สรุปความไดวา การที่จะสราง
แรงกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวซํ้าในแหลงทองเที่ยวเดิมหรือประเทศเดิมๆ โดยอาศัย
ปจจัยดานราคาการลดแลกแจกแถม หรืออาศัยเพียงคุณภาพของสถานบริการ รานอาหาร โรงแรม 
ตามครรลองของการสงเสริมการตลาดแบบเกาน้ัน อาจจะจูงใจนักทองเที่ยวใหกลับมาเที่ยวซํ้าไดไม
มากนัก ในทางกลับกันการสงเสริมการตลาดโดยใชการลดราคามากจนเกินไป อาจทําให
นักทองเที่ยวเกิดการรับรูที่บิดเบือนไป โดยเกิดภาพลักษณในแงลบเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและ
บริการ รวมไปถึงความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวได แนวคิดของการสรางความสัมพันธระยะยาว
กับนักทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ําจึงไดเกิดขึ้น 
 ศาสตราจารย James G. Barnes ไดกลาวไววา ความสัมพันธที่แทจริงระหวางแหลงทองเทีย่ว
และนักทองเที่ยวน้ัน คือ การสรางความรูสึกที่พิเศษใหกับนักทองเที่ยว ความรูสึกที่พิเศษจนทําให
นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ ซาบซ้ึงใจและนําไปเลาตอหรือบอกตอเพื่อนฝูงญาติมิตรของเขาให
มาเยี่ยมเยือนแหลงทองเที่ยวนั้นได ตองสรางจากประสบการณที่ดีและเปนประสบการณที่เกินความ
คาดหวังของนักทองเที่ยว หากวาหนวยงานดานการทองเที่ยวหรือผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวของประเทศใดนําแนวความคิดดังกลาวไปประยุกตใชในทางปฏิบัติได จะทําใหธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศน้ันมีความเติบโตอยางตอเน่ือง 
 กลยุทธในการสรางความสัมพันธที่แทจริงกับนักทองเที่ยวที่ทานศาสตราจารย James G. 
Barnes ไดชี้แนะไวอยางนาสนใจมีอยู 10 ประการดังตอไปน้ี 
1. กําหนดกลุมนักทองเที่ยวเปาหมายที่ตองการจะสรางความสัมพันธดวย โดยมุงเปาไปที่กลุม

นักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
2. กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย(Prospective visitors) ใหเหมาะสมกับความสามารถใน

การรองรับของแหลงทองเที่ยวและความสามารถในการ
ใหบริการของธุรกิจ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความเพลดิเพลนิ
จากประสบการณการทองเที่ยวที่เขาคาดหวังและเดินทางกลับ
ประเทศพรอมกับความประทับใจสูงสุด 

3. พัฒนากลยุทธการสื่อสารการตลาด(Marketing Communication 
Strategies) ใหสอดคลองกับพฤติกรรม ความสนใจ วตัถปุระสงค
และรสนิยมของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย เพื่อสรางเสริมให
ความสัมพันธระหวางธุรกิจหรือแหลงทองเที่ยวกับตัว
นักทองเที่ยวมีความยาวนานและมั่นคง การส่ือสารกับ
นักทองเที่ยวควรเปนการสื่อสารแบบสองทางหรอืที่เราเรยีกวา 
Two-way Communication 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลนักทองเที่ยวที่ประกอบดวยขอมูลที่สําคัญตางๆเกี่ยวกับนักทองเที่ยว 
อาทิ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว ความตองการพิเศษ 
ความสนใจพิเศษ อาหารที่ชอบ ฯลฯ ขอมูลเหลาน้ี จําเปนอยางยิ่งในการสรางความสัมพันธอัน
ยืนยาวกับนักทองเที่ยว 

                                                        
2 ที่มา : www.moonshine.es 

http://www.moonshine.es
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5. ปรับปรุงขอมูลนักทองเที่ยวใหมีความทันสมัยอยูเสมอและเพิ่มเติมใหขอมูลมีความละเอียดมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยอาจเก็บรวบรวมขอมูลเหลาน้ีโดยทางออมจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวที่มาติดตอกับธุรกิจหรือมาเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวในแตละครั้ง ขอมูลที่ละเอียด
และสมบูรณจะชวยใหธุรกิจหรือแหลงทองเที่ยวสามารถใหบริการที่เกินความคาดหวังของ
นักทองเที่ยวและเพิ่มพูนความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวไดมากขึ้นตามระยะเวลาที่ผานไป 

6. ส่ือสารกับนักทองเที่ยวอยางใกลชิดเพื่อสานความสัมพันธใหมั่นคงมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
7. จัดหาชองทางส่ือสารที่จะชวยใหนักทองเที่ยวติดตอกับธุรกิจและเขาถึงขอมูลเกีย่วกบัธรุกจิหรอื

แหลงทองเที่ยวไดโดยสะดวก อาทิ การจองหองพักผานเว็บไซตของธุรกิจ การตอบรับโทรศัพท
หรือการโทรศัพทกลับไปหานักทองเที่ยวใหเรว็ที่สุดเมื่อไดรับการตดิตอ ฯลฯ เพือ่ใหนักทองเทีย่ว
เกิดความประทับใจในความเอาใจใสของธุรกิจที่มีตอนักทองเที่ยวและใหความสําคัญกับเขาดวย
ความจริงใจ 

8. อํานวยความสะดวก ใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวและติดตอกับนักทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ
ตลอดระยะเวลาที่นักทองเที่ยวอยูในแหลงทองเที่ยว 

9. จัดหาของที่ระลึกใหกับนักทองเที่ยว เพื่อใชเปนส่ิงเตือนความทรงจําใหนักทองเที่ยวระลึกถึง
ธุรกิจและแหลงทองเที่ยว รวมทั้งจัดหาส่ือ อาทิ ไปรษณียบตัร ใหกบันักทองเทีย่วใชเพือ่ตดิตอไป
ถึงกลุมเพื่อนหรือญาติมิตรของนักทองเที่ยว ซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธธุรกจิและ
แหลงทองเที่ยวโดยทางออมไดอยางดีอีกดวย 

10. ติดตอกับนักทองเที่ยวหลังจากนักทองเที่ยวกลับไปจากแหลงทองเที่ยวแลว เพื่อสาน
ความสัมพันธระยะยาวกบันักทองเที่ยวและเปนการประเมินผลความพงึพอใจหลงัรบับรกิาร เพือ่
นําขอมูลน้ันมาปรับปรุงแกไขบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆใหดียิ่งขึ้น 

เมื่อไดรับทราบถึงแนวความคิดการสรางความสัมพันธที่แทจริงกับนักทองเที่ยวแลว 
เหตุการณอันนาสลดใจที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 นั้นอาจจะไมไดนํามาซ่ึงอุปสรรคและ
ปญหาใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว ในขณะเดียวกนัยังไดนําพาโอกาสทองในการ
สรางและกระชับความสัมพันธระหวางนักทองเที่ยวกับประเทศไทยดวย  และเปนส่ิงทีน่ายนิดยีิง่ขึน้ไป
อีกที่ส่ือระดับโลก อาทิ CNN BBC Reuter ฯลฯ ตางนําเสนอบทสัมภาษณนักทองเที่ยวถึงการไดรับ
ความชวยเหลือจากคนไทยระหวางที่พวกเขาประสบกับภาวะวิกฤตของชีวิต รวมไปถึงความ
ชวยเหลือของรัฐบาลไทยที่ยินดีสนับสนุนคาใชจายทั้งหมดของนักทองเที่ยวที่ประสบภัยจนกวาพวก
เขาจะเดินทางกลับบาน ส่ิงตางๆเหลาน้ีหากมองในมุมมองของทานศาสตราจารย James G Barnes 
แลว เราคนไทยไดสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวและประชาคมโลกไดอยางชนิดทีเ่รยีกวาเกนิ
ความคาดหวัง และมีนักทองเที่ยวอีกมากมายที่ตั้งใจจะกลับมาทองเที่ยวอีกในหน่ึงปขางหนา 
อยางไรก็ตาม เมื่อเวลาเนิ่นนานไปความตั้งใจเหลาน้ันอาจจะเปลี่ยนแปลงได ดังน้ัน หนวยงานดาน
การทองเที่ยวและธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยจึงควรดําเนินการตามคําสุภาษิต
ที่วา “นํ้าขึ้นใหรีบตัก” โดยควรที่จะใชโอกาสน้ีสานตอความสัมพันธกับนักทองเที่ยว สรางความรูสึก
ที่ดีอยางตอเน่ือง ประยุกตใชกลยุทธดังที่ทานศาสตราจารย James G Barnes ไดนําเสนอไว เพือ่ชักจงู
ใหนักทองเทีย่วเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยและกลายเปนลูกคาประจําของประเทศไทยใหไดใน
ที่สุด 
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สถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางมาสถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางมาสถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางมา
ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย      ในชวง ในชวง ในชวง 9 9 9 เดือนแรกของป เดือนแรกของป เดือนแรกของป 2547 2547 2547 (((มกราคมมกราคมมกราคม---กันยายนกันยายนกันยายน)))   

 

งานวิเคราะหสถานการณการตลาดตางประเทศ1 

 

ภาพรวม    
 

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 มีนักทองเท่ียว
ชาวตางประเทศเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยท้ังสิ้น 
8,455,947 คน หรือเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 23 จาก
ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยตลาดทุกภูมิภาคมี
การปรับตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถานการณ
ทองเท่ียวของไทยไดฟนตัวจากภาวะวิกฤตโรคซารส
แลว ท้ังน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ตลาดขนาดใหญ
ท่ีฟนตัวกลับมาอยางโดดเดน ไดแก มาเลเซีย ฮองกง 
เกาหลี อินเดีย และสหราชอาณาจักร โดยไดรับปจจัย
เสริมจากการเปดใหบริการและขยายเสนทางบินของสายการบินประจําจากยุโรป และสายการบินตนทุนตํ่า
ในเอเชีย รวมท้ังการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ท้ังน้ีการเติบโตของการทองเท่ียวใน
ประเทศไทยยังสะทอนใหเห็นไดจากการลงทุนสรางโรงแรมและการขยายธุรกิจสปาในแหลงทองเท่ียว
หลัก เชน เชียงราย กระบ่ี และเกาะชางเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับความตองการของตลาดท่ีสูงข้ึน  

อยางไรก็ตาม ยังคงมีตลาดขนาดใหญท่ียังมีอัตราการชะลอตัวอยูเมื่อเทียบกับภาวะปกติใน 
ป 2545 ไดแก จีน ญ่ีปุน ไตหวัน ฝร่ังเศส และสวีเดน ซึ่งเปนตลาดหลักของประเทศไทยท่ีตองให
ความสําคัญเพิ่มมากข้ึน โดยปญหาท่ีเกิดข้ึนในตลาดเหลาน้ีสวนหน่ึงเกิดจากลักษณะพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียวในตลาดน้ันๆ ท่ีคอนขางออนไหวตอสถานการณวิกฤตตางๆ โดยเฉพาะนักทองเท่ียวญ่ีปุน
และสวีเดน ท่ีหวาดกลัวตอขาวการแพรระบาดของโรคซารสและไขหวัดนกเปนอยางมาก นอกจากน้ีการลด
จํานวนเท่ียวบินจากปารีสของสายการบินไทยและราคานํ้ามันท่ีพุงสูงข้ึนก็เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหตลาด
ระยะกลาง เชน ฝร่ังเศสหันเหไปทองเท่ียวภายในภูมิภาคซึ่งมีสายการบินตนทุนตํ่ารองรับแทน สําหรับ
การชะลอตัวของตลาดไตหวันเกิดจากปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตัวลง ในขณะท่ีตลาดจีน มี
ภาวะของการแขงขันดานการทองเท่ียวสูง โดยทางการจีนไดอนุญาตใหชาวจีนสามารถเดินทางออกไป
                                                
1 กองวิชาการ ฝายนโยบายและแผน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 



 
หนา 2 

สงวนสิทธิ์ หามทําซ้าํทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

ตางประเทศไดมากถึง 90 ประเทศ และในชวงไตรมาสแรกตลาดจีนไดชะลอตัวลดลงอยางมากจาก
วิกฤตการณการแพรระบาดของไขหวัดนก สําหรับสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตน้ัน กลับไมมีผลกระทบตอการทองเท่ียวของไทยในภาพรวม คงมีผลกระทบทางลบเฉพาะการเดิน
ทางเขาทางดานชายแดนภาคใตของนักทองเท่ียวมาเลเซียและสิงคโปรเทาน้ัน ซึ่งนักทองเท่ียวกลุม 
ดังกลาวไดหันเหการเดินทางไปเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพแทน จึงทําใหจํานวนนักทองเท่ียวจากท้ัง
สองตลาดยังเติบโตในเกณฑท่ีดี 

 ท้ังน้ี คาดวาในไตรมาสสุดทาย สถานการณการเดินทางเขาของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใน
ภาพรวมจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง โดยโรงแรมในแหลงทองเท่ียวหลักไดรับการจองท่ีพักจนเต็ม
หมดแลว และจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพในไตรมาสสุดทายมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 และขยายตัวในอัตรารอยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2545 ซึ่งแสดงใหเห็นการฟนตัวของการทองเท่ียวกลับสูภาวะปกติ อน่ึง แมวาในชวงปลาย
สัปดาหสุดทายของป แหลงทองเท่ียวทางภาคใตของไทยจะประสบกับภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิก็ตาม แต
เน่ืองจากนักทองเท่ียวสวนใหญไดเดินทางเขามาประเทศไทยต้ังแตกอนคริสตมาส จึงไมสงผลกระทบ
รุนแรงตอสถานการณทองเท่ียวในชวงปลายป 2547 เทาใดนัก แตผลจากธรณีพิบัติภัย ดังกลาวจะ
กระเทือนตอสถานการณการเดินทางเขาของชาวตางประเทศในชวงไตรมาสแรกของป 2548 แทน 

 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
 

 ตลาดเอเชียตะวันออกในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 มีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 23 โดยประเทศไทยไดรับนักทองเท่ียว
จากภูมิภาคน้ีเปนจํานวนท้ังสิ้น 5,183,596 คน ในภาพรวม พบวา
การเพิ่มข้ึนดังกลาว สืบเน่ืองมาจากในไตรมาสท่ี 2 ของป 2546 เกิด
การระบาดของโรคซารส ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลงเปนอยาง
มากเมื่อนําตัวเลขในชวงเวลาดังกลาวของป 2546 มาเปรียบเทียบ
กับป 2547 โดยเฉพาะตลาดจีน เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร และ
มาเลเซีย นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ 9 เดือนแรกของป 

2547 กับชวงเวลาเดียวกันของป 2545 ซึ่งเปนปท่ีไมมีวิกฤตการณใดมากระทบตอการทองเท่ียวของ
ไทย พบวา ตลาดเอเชียตะวันออกโดยรวมยังมีการเติบโตคอนขางดี โดยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรา
รอยละ 7 แสดงวาสถานการณในตลาดน้ีไดกลับสูภาวะปกติแลว ปจจัยสวนหน่ึงเกิดจากสภาวะการ
เดินทางออกนอกประเทศในตลาดท่ีมีการแพรระบาดของโรคเร่ิมดีข้ึน เน่ืองมาจากการฟนตัวจากโรคซารส 
ความหวาดหวั่นในเร่ืองสงครามและการ กอการรายท่ีลดนอยลง ประกอบกับการเพิ่มเท่ียวบินของสาย
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การบินตางๆ และการเปดเสนทางบินใหมของหลายสายการบิน อาทิ เอเชียนาแอรไลน ยูนิแอรเวย โอ
เรียนทไทย บางกอกแอรเวย และไทเกอรแอรเวย   
 เมื่อพิจารณารายตลาดของภูมิภาคเอเชียตะวันออก พบวา ตลาดท่ีมีการฟนตัว ไดแก เกาหลี 
ฮองกง มาเลเซยี และสงิคโปร แมวาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกจะมผีลกระทบเล็กนอยในไตรมาสท่ี 
1 แตก็ไมสามารถฉุดร้ังอัตราการเติบโตในภาพรวมใหลดลงได โดยในไตรมาสท่ี 3 ตลาดเกาหลีมี
นักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเปนชวงปดเทอมและมีเท่ียวบินเชาเหมาลําเพิ่มมากข้ึน สวนตลาดฮองกง
เศรษฐกิจมีการขยายตัวดีข้ึนตอเน่ืองจากไตรมาสท่ี 2 และการเดินทางออกนอกประเทศในชวงวันหยุด
สุดสัปดาหไดรับความนิยมมากข้ึน ในขณะท่ีเหตุการณความไมสงบในภาคใตมีผลกระทบตอตลาดสิงคโปร
และมาเลเซียเฉพาะการเดินทางเขาทางดานภาคใตเทาน้ัน โดยนักทองเท่ียวมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การเดินทางโดยเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพมากข้ึน สวนหน่ึงเน่ืองจากสายการบินตนทุนตํ่า 
คือ แอรเอเชียของมาเลเซียมีการเพิ่มเท่ียวบิน และไทเกอรแอรของสิงคโปรเร่ิมดําเนินการในเดือน
กันยายน สวนตลาดอื่นๆ ไดแก อินโดนีเซียและฟลิปปนสยังมีการเติบโตคอนขางดี เน่ืองจากรายไดตอ
หัวของผูบริโภคเพิ่มข้ึน และในภาวะท่ีนํ้ามันในตลาดโลกปรับราคาสูงข้ึน ความคุมคาเงินในการเลือกมา
ทองเท่ียวในประเทศไทยจึงมีมากกวาการเดินทางไปท่ีอื่นๆ ในสวนของตลาดอินโดจีนมีการขยายตัว
ค อนข า งสู งม าก  โ ดย เฉพา ะ เ วี ยดนาม  เ น่ื อ งจากการขยาย ตัวท าง เศรษฐกิ จ ท่ี ดี อย า ง 
ตอเน่ืองจากการสงออกและการเขาไปลงทุนของตางชาติในเวียดนาม 

สําหรับตลาดหลักขนาดใหญท่ียังไมสามารถฟนตัว ไดแก ตลาดญ่ีปุน ไตหวัน และจีน เพราะเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรกของป 2545 พบวา ตลาดเหลาน้ียังมีการปรับตัวลดลง สวนหน่ึง
เน่ืองมาจากการระบาดของโรคไขหวัดนกในไตรมาสท่ี 1 ซึ่งทําใหนักทองเท่ียวเกิดความวิตกกังวลใน
เร่ืองของความปลอดภัย โดยเฉพาะตลาดญ่ีปุนท่ีหันเหไปเท่ียวในพื้นท่ีอื่นท่ีมีความชัดเจนดานความ
ปลอดภัยมากกวา อีกปจจัยหน่ึง คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในญ่ีปุนท่ีตํ่ากวาท่ีคาดการณไวในไตร
มาสท่ี 3 เน่ืองจากภาวะราคานํ้ามันท่ีเพิ่มสูงข้ึนในตลาดโลก สําหรับตลาดไตหวันยังประสบกับปญหา
เศรษฐกิจท่ียังชะลอตัวและอัตราการวางงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทําใหนักทองเท่ียวไตหวันมีการเดินทางออก
โดยรวมไมมากเทาใดนัก ในสวนของตลาดจีน มีการปรับตัวลดลงในไตรมาสแรก แตสามารถฟนตัวได
อยางรวดเร็วในไตรมาสท่ี 2 และ 3 สวนหน่ึงเน่ืองจากรายไดของประชากรเพิ่มข้ึนและมีการกระจายตัว
ทางเศรษฐกิจไปยังเมืองรองมากกวาเดิม นอกจากน้ี ราคานํ้ามันท่ีเพิ่มสูงข้ึนและคาเงินยูโรท่ีแข็งคาข้ึนใน
ไตรมาสท่ี 3 ทําใหชาวจีนโดยเฉพาะชนชั้นกลางเลือกเดินทางทองเท่ียวภายในภูมิภาค แทนการเดินทางไป
ยุโรป ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวทางเลือกใหมท่ีรัฐบาลจีนไดอนุญาตใหเดินทางไปไดในเดือนสิงหาคมท่ีผาน
มา ประกอบกับการเปดเสนทางบินใหม เสิ่นเจ้ิน – กรุงเทพฯ ของสายการบินบางกอกแอรเวย และ
เสนทาง กวางโจว – กรุงเทพฯ ของสายการบินโอเรียนท ไทย ในเดือนกันยายน มีสวนกระตุนให
นักทองเท่ียวเดินทางเขาประเทศไทยเพิ่มข้ึน  
 สําหรับไตรมาสสุดทาย คาดวาสถานการณการทองเท่ียวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยรวมจะ
มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน ตลาดท่ีคาดวาจะมีการเติบโตดี คือ ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ  
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ฟลิปปนส ซึ่งมีปจจัยเสริมดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเน่ืองและดานการบิน โดยเฉพาะในตลาด 
สิงคโปร จะมีการเปดสายการบินตนทุนตํ่าสายใหมลาสุดในเดือนธันวาคม คือ เจทสตารเอเชีย ในเสนทาง 
สิงคโปร – พัทยา ซึ่งเปนเสนทางใหมท่ียังไมมีคูแขงขัน สวนสถานการณความไมสงบในเขต 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในเดือนตุลาคม คาดวาจะมีผลกระทบดาน
ลบเฉพาะตลาดมาเลเซียและสิงคโปรท่ีเดินทางเขาทางดานชายแดนภาคใตเทาน้ัน แตจะไมสามารถฉุดร้ัง
อัตราการเติบโตของตลาดดังกลาวในภาพรวมท้ังปได สวนตลาดจีน คาดวาจะยังคงอยูในภาวะทรงตัว 
สวนหน่ึงเกิดจากการแขงขันกันอยางรุนแรงระหวางประเทศตางๆ เพื่อชวงชิงตลาดนักทองเท่ียวจีน
โดยเฉพาะฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส และเยอรมนี ซึ่งมีการทําการตลาดอยางหนัก 
นอกจากน้ี รัฐบาลจีนยังอนุญาตใหคนจีนเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศอื่นๆ เพิ่มข้ึนเปน 90 ประเทศ 
โดยมีประเทศในแอฟริกาเปนกลุมประเทศลาสุดท่ีไดรับอนุญาต สําหรับตลาดญ่ีปุนและไตหวันน้ัน คาดวา
จะยังมีการชะลอตัว เน่ืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศยังอยูในระดับตํ่า สงผลให
นักทองเท่ียวยังระมัดระวังการใชจายและเลือกเดินทางไปยังเกาหลีใตและจีนแทน โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ตลาดไตหวันท่ีไดรับอิทธิพลจากภาพยนตรของเกาหลีใตทําใหเกาหลีใตกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีกําลัง
ไดรับความนิยมอยางมาก โดยสายการบินโคเรียนแอรของเกาหลีไดกลับมาทําการบินตรงไปยังไตหวัน
อีกคร้ังหลังจากหยุดทําการบินไป 12 ป  
 

ภูมิภาคยุโรป 
 

 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 พบวามีนักทองเท่ียวจาก
ยุโรปเดินทางเขาประเทศไทยเปนจํานวนท้ังสิ้น 1,815,739 คน 
เพิ่ม ข้ึนจากป ท่ีผานมารอยละ 16 ในภาพรวมกลาวไดว า
สถานการณตลาดไดฟนตัวกลับมาแลว หลังจากท่ีชะลอตัวลงอยาง
มากในปท่ีผานมาอันเปนผลจากวิกฤตการณการแพรระบาดของ
โรคซารสในภูมิภาคเอเชีย  และ เมื่อ เปรียบเทียบกับจํานวน
นักทองเท่ียวยุโรปในชวงเดียวกันของป 2545 ซึ่งเปนปท่ี
สถานการณการทองเท่ียวของไทยอยูในภาวะปกติน้ัน ในภาพรวมจะพบวาตลาดน้ีไดกลับมาสู แนวโนม
ปกติแลวเชนกัน โดยมขียายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 6 
 หากพิจารณาในรายตลาดแลว จะพบวาตลาดท่ีมีการฟนตัวกลับมาและขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางโดด
เดน ไดแก ตลาดรัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฟนแลนด ท้ังน้ีการเติบโตของตลาดสหราช
อาณาจักร เปนผลจากคาเงินปอนดท่ีแข็งคาข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนแรงสนับสนุนสําคัญท่ีผลักดันให
นักทองเท่ียวเดินทางออกมาทองเท่ียวตางประเทศมากข้ึน รวมถึงการเปดเท่ียวบินในเสนทางลอนดอน-
กรุงเทพฯ ของสายการบินภูเก็ตแอรไลน และเสนทางลอนดอน-สหรัฐอาหรับเอมิเรตต-กรุงเทพฯ ของ
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สายการบิน Etihad ทําใหการเดินทางมาไทยสะดวกมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ีลาดเยอรมนีและฟนแลนดไดรับ
แรงสนับสนุนจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเขมแข็ง สวนการเติบโตของตลาดรัสเซียน้ันเกิดจาก
การกระตุนตลาดอยางตอเน่ือง ทําใหมีการเติบโตท่ีโดดเดนมากต้ังแตป 2545 เปนตนมา อยางไรก็ตาม 
ยังคงพบวาหลายตลาดในภูมิภาคยุโรปยังไมฟนตัวกลับเขาสูแนวโนมการเติบโตตามภาวะปกติ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางเขาประเทศไทยในชวงเดียวกันของป 2547 และป 2545 แลว 
พบวาตลาดหลัก เชน ฝร่ังเศส  อิตาล ีสวีเดน เนเธอรแลนด และสวิสเซอรแลนด ยังคงมีอัตราการเติบโต
ท่ีชะลอตัวอยู เน่ืองจากหลังเกิดวิกฤตโรคซารสแลว ยังไมมีปจจัยกระตุนใหตลาดดังกลาวมีความเชื่อมั่น
กลับมาอยางชัดเจน ในขณะท่ีปจจัยดานลบยังคงมีอยูไมวาจะเปนการระบาดของไขหวัดนกระลอกใหมใน
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เหตุการณความไมสงบในพื้นท่ีภาคใตของไทย การลดจํานวนเท่ียวบินจาก
ปารีสและเจนีวาของสายการบินไทย ราคานํ้ามันท่ีพุงสูงข้ึน ซึ่งเปนอุปสรรคและเพิ่มตนทุนในการเดินทาง
ระยะไกลใหสูงข้ึน รวมท้ังการเติบโตของธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่าในยุโรปไดสงเสริมใหนักทองเท่ียว
เดินทางภายในภูมิภาคเดียวกันมากข้ึน และเพิ่มความถี่ในการเดินทางระยะสั้นมากข้ึนดวยเชนกัน 
นอกจากน้ีการเติบโตทางการทองเท่ียวของคูแขงขันเชนประเทศจีนยังเปนอีกปจจัยท่ีสําคัญท่ีหันเหการ
เดินทางของนักทองเท่ียวยุโรปไปจากประเทศไทย ปจจัยท้ังหลายขางตนสงผลใหตลาดดังกลาวยังไมฟน
ตัวกลับสูแนวโนมการเติบโตตามภาวะปกติในชวง 9 เดือนแรกน้ี 
 สําหรับในไตรมาสสุดทายของป 2547 ในภาพรวม คาดวาตลาดยุโรปจะยังคงมีการเติบโตอยาง 
ตอเน่ืองจากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา เน่ืองจากปจจัยทางเศรษฐกิจของยุโรปท่ีเติบโตอยางแข็งแกรง
ทําใหคาเงินยูโรและเงินปอนดแข็งคาข้ึนอยางตอเน่ือง รวมท้ังราคานํ้ามันโลกท่ีพุงสูงข้ึนกอนหนาน้ีมี
แนวโนมปรับตัวลดลงในไตรมาสสุดทาย ซึ่งจะชวยลดอุปสรรคในการเดินทางระยะไกลลงไดอยางมาก 
นอกจากน้ีการประสบความสําเร็จของสายการบินภูเก็ตแอรไลน ในการเปดทําการบินเสนทางลอนดอน-
กรุงเทพฯ ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีชี้ใหเห็นความนิยมในแหลงทองเท่ียวในเมืองไทยและแนวโนมการขยายตัว
ของตลาด โดยจากความสําเร็จดังกลาวทําใหสายการบินภูเก็ตแอรไลนเตรียมเพิ่มจํานวนเท่ียวบินเปน 4 
เท่ียวบิน/สัปดาห และ 5 เท่ียวบิน/สัปดาหในเดือนตุลาคมและธันวาคมตามลําดับ นอกจากน้ี ตลาดท่ีมี
การชะลอตัวลง เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 น้ันเร่ิมแสดงใหเห็นสัญญาณการฟนตัวกลับเขาสูแนวโนม
ตามภาวะปกติแลว เชน อติาลี สวเีดน และสวิสเซอรแลนด โดยพบวานักทองเท่ียวกลุมดังกลาวมีการเดิน
ทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพในชวงไตรมาสสุดทายเพิ่มข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของป 2545 ใน
อัตรารอยละ 12 , 29 และ 4 ตามลําดับ 
 
 
 



 
หนา 6 

สงวนสิทธิ์ หามทําซ้าํทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

ภูมิภาคอเมริกา 
 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 นักทองเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกาท่ีเดินทางทองเท่ียวในประเทศ
ไทยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา หรือมี
จํานวนนักทองเท่ียว 491,852 คน โดยเปนผลจากการท่ีทุกตลาดในภูมิภาคมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนต้ังแต
ชวงตนปเปนตนมา ท้ังน้ีเมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของตลาดกับป 2545 ซึ่งเปนปท่ีสถานการณการ
ทองเท่ียวของไทยอยูในภาวะปกติ พบวา ตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 9  

เมื่อพิจารณารายตลาด พบวาตลาดนักทองเท่ียวสหรัฐฯมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 
24 เน่ืองจากไดรับปจจัยบวกจากภาวะทางเศรษฐกิจและการจางงานของสหรัฐฯ ท่ีมีการปรับตัวดีข้ึน
อยางตอเน่ือง รวมท้ังมีอัตราการใชจายเพิ่มข้ึนดวย ถึงแมวาในชวงไตรมาสท่ี 3 จะยังคงมีการเสนอขาว
เกี่ยวกับการแพรระบาด ของโรคไขหวัดนกในประเทศ
ไทย แตกระแสขาวเกี่ยวกับ การเลือกต้ังประธานาธิบดี
สหรัฐฯท่ีมีการปรับตัวดี ข้ึนอยางตอเน่ือง รวมท้ังมี
อัตราการใชจายเพิ่มข้ึน ดวย ถึงแมวาในชวงไตรมาส
ท่ี 3 จะยังคงมีการเสนอ ขาวเกี่ยวกับการแพรระบาด
ของโรคไขหวัดนกในแระ เทศ ไ ทย  แต ก ร ะ แ สข า ว
เกี่ ย วกั บ การ เลื อก ต้ั ง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ
การประชุมใหญของพรรค การเมืองไดรับความสนใจ
จากประชาชนสวนใหญ มากกวา จึงไมสามารถฉุด
ร้ังกระแสการเดินทางเขาประเทศไทยของนักทองเท่ียวจากสหรัฐฯได โดยยังคงมีจํานวนนักทองเท่ียวมา
ไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 23 สําหรับตลาดนักทองเท่ียวแคนาดามีการขยายตัวอยางตอเน่ืองต้ังแตไตรมาสท่ี 2 
เปนตนมา ภายหลังจากท่ีชะลอตัวเล็กนอยในไตรมาสแรกดวยปญหาการแพรระบาดของโรคซารสระ
ลอกท่ีสองและโรคไขหวัดนก การขยายตัวน้ันสวนหน่ึงเปนผลมาจากคาเงินดอลลารแคนาดาท่ีแข็งคาข้ึน
ต้ังแตชวงปลายปท่ีผานมา  

สําหรับไตรมาสสุดทายคาดวาตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกาจะมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
โดยไดรับปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญจากสภาพเศรษฐกิจของตลาดหลักของท้ังสองประเทศท่ีมีแนวโนมดีข้ึน 
ท้ังน้ีในชวงเวลาดังกลาวนักทองเท่ียวภูมิภาคอเมริกามีการเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพเพิ่มข้ึน
รอยละ 12 โดยทุกตลาดมีการปรับตัวดีข้ึนในอัตราการเติบโตท่ีสูง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 
พบวามีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนในระดับเดียวกัน แสดงใหเห็นวาตลาดภูมิภาคน้ีไดฟนตัวกลับเขาสูภาวะ
ปกติแลว  
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ภูมิภาคเอเชียใต 
 สถานการณตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียใตในรอบ 9 เดือนแรกของป 2547 มีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 25 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา หรือมีจํานวน
นักทองเท่ียว 345,216 คน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งเปนปท่ีสถานการณการ
ทองเท่ียวของไทยอยูในภาวะปกติ จะเห็นไดวา ตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียใตมีการเติบโตสูงข้ึน
อยางเห็นไดชัดดวยอัตรารอยละ 21  

 
เมื่อพิจารณาในรายตลาดพบวา แทบทุกตลาดมีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน ยกเวนตลาดนักทองเท่ียวจากศรีลังกาซึ่งเปน
ตลาดขนาดเล็กในภูมิภาค กลับมีการชะลอตัวลดลงในอัตรา
รอยละ 14 เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ 
สําหรับตลาดนักทองเท่ียวอินเดียซึ่งเปนตลาดหลักมีการ
เดินทางทองเ ท่ียวไปยังตางประ เทศในภาพรวมมากข้ึน 
โดยเฉพาะการเดินทางมาประเทศไทยซึ่งเปนสถานท่ีทองเท่ียว
ยอดนิยมสําหรับการพักผอนและการจับจายสินคา ท้ังน้ีตลาด
อินเดียมีการเติบโตอยางตอเน่ืองต้ังแตชวงปลายป 2546 ท่ี
ผานมา ทําใหในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 มีนักทองเท่ียว
จากอินเดียมาไทยเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 40 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการท่ีเศรษฐกิจของอินเดียมีการ
ขยายตัวอยางตอเน่ือง ประกอบกับการเพิ่มเท่ียวบินของสายการบินไทยในเสนทางบังกาลอร-กรุงเทพฯ 
จํานวน 4 เท่ียว/สัปดาหในไตรมาสแรก และสายการบินอินเดียน แอรไลนส ไดเพิ่มเท่ียวบินในเสนทาง 
กัลกัตตา-กรุงเทพฯ จํานวน 3 เท่ียวบิน/สัปดาหในไตรมาสท่ี 3 สําหรับตลาดบังคลาเทศซึ่งเปนตลาด
รองมีการเติบโตเพิ่มข้ึนเล็กนอยในอัตรารอยละ 2 เทาน้ัน โดยชะลอตัวลงในไตรมาสแรกจากเหตุการณ
ความไมสงบภายในประเทศ และภัยธรรมชาตินํ้าทวม แผนดินถลม และโรคระบาดในตนไตรมาสท่ี 3  

สําหรับในไตรมาสสุดทายคาดวาภูมิภาคเอเชียใตตลาดจะมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยจะเห็นได
จากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพมีการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 10 เมื่อ 
เปรียบเทียบกับป 2546 และเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 17 จากชวงเวลาเดียวกันของป 2545  
 

ภูมิภาคโอเชียเนีย 
 ในชวง 9 เดือนแรกนักทองเท่ียวจากภูมิภาคโอเชียเนียเดินทางเขาไทยเปนจํานวนท้ังสิ้น 
332,282 คน เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานในอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 37 เน่ืองจากปท่ีผานมาภูมิภาคเอเชีย
ประสบปญหาวิกฤตโรคซารส สงผลใหนักทองเท่ียวในปดังกลาวมีจํานวนลดลงอยางมาก ท้ังน้ีเมื่อ
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เปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งสถานการณการทองเท่ียวของไทยอยูในภาวะปกติ พบวา นักทองเท่ียวจาก
โอเชียเนียท่ีเดินทางเขาไทยก็มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน สะทอนใหเห็นวาตลาดน้ีไดมีการฟนตัว
กลับมาสูแนวโนมปกติแลว แมวาในชวงไตรมาสท่ี 3 น้ีจะเกิดโรคไขหวัดนกระบาดในประเทศไทยเปน
ระลอกท่ี 2 แตกลับไมสงผลกระทบตอตลาดน้ีมากนัก เน่ืองจากภาครัฐของออสเตรเลียไดมีการประกาศ
เตือนภัยทางการทองเท่ียว (Travel Advisory) อยูตลอดเวลา จึงทําใหนักทองเท่ียวบางสวนคอนขาง
คุนเคยกับการประกาศเตือนในลักษณะดังกลาวและถือวาเปนเร่ืองปกติ กอปรกบัในสถานการณท่ีเกดิข้ึน
จริงในประเทศไทยก็มิไดรุนแรงเหมือนการประกาศเตือนดังกลาว ท้ังน้ีปจจัยหลักท่ีสนับสนุนใหตลาดโอ
เชียเนียมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองน้ัน ยังคงเปนผลจากภาคเศรษฐกิจและคาเงินของออสเตรเลียท่ี
ยังคงมีความเขมแข็งอยูอยางตอเน่ือง และการจัดบริการเท่ียวบินเชาเหมาลําจาก ซิดนียมายังภูเก็ตเปน
คร้ังแรกในเเดือนกันยายน สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวออสเตรเลียท่ีเขาสูภูเก็ตมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มข้ึนในอัตราคอนขางสูง รวมท้ังการท่ีตลาดออสเตรเลียมีความเชื่อมั่นในการเดินทางทองเท่ียวออก
นอกประเทศมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากบรรยากาศการสงเสริมการทองเท่ียวในออสเตรเลียท่ีต่ืนตัวมากข้ึน 
โดยสายการบินตางๆ แขงขันกันทําตลาด ท้ังการลดราคาบัตรโดยสารจัดโปรโมชั่นและโปรแกรม
ทองเท่ียวพิเศษ รวมท้ังการเปดเสนทางบินใหมๆ เพื่อจูงใจใหชาวออสเตรเลียออกเดินทางทองเท่ียวไป
ตางประเทศ เชน สายการบินฮาวายเอียนแอรไลน มีการลดราคาบัตรโดยสารพรอมท่ีพักเขาเกาะฮาวาย  
สายการบินแควนตัสเพิ่มเท่ียวบินตรงซิดนีย-มุมไบ เปนตน นอกจากน้ี สถานการณการทองเท่ียว
ภายในประเทศออสเตรเลียเองก็มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางมาก ท้ังน้ีสวนหน่ึงเปนผลจากนโยบายของ
ภาครัฐท่ีสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศอยางตอเน่ือง ผนวกกับการกระตุนตลาดของสายการบิน
ตนทุนตํ่าท่ีทําการตลาดโดยลดราคาบัตรโดยสาร เพิ่มจํานวนเท่ียวบินภายในประเทศ และเปดเสนทางบิน
ไปยังประเทศใกลเคียง ผลจากการฟนตัวและความคึกคักของบรรยากาศการทองเท่ียวดังกลาว แมวาจะ
กระตุนใหนักทองเท่ียวเดินทางมากข้ึน แตก็สงผลใหไทยมีคูแขงขันทางการตลาดเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน 
 สําหรับแนวโนมในชวงไตรมาสสุดทายของปน้ี คาดวาตลาดจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองตอไป 
เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งยังคงเปนปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญอยู ในขณะท่ีการเปดเท่ียวบิน
เชาเหมาลําจากซิดนียเขาสูภูเก็ตก็ไดรับการตอบรับคอนขางดี จึงมีแนวโนมท่ีจะเปดทําการบินในเสนทาง
อื่นๆ เพิ่มข้ึนอีก รวมท้ังสถานการณการลอบวางระเบิดในจาการตาเมื่อเดือนกันยายนก็เปนปจจัยหน่ึงท่ี
อาจทําใหนักทองเท่ียวออสเตรเลียหันเหการเดินทางมาไทยมากข้ึน ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาจากจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพ ในชวงไตรมาสสุดทายแลวจะพบวา จํานวน
นักทองเท่ียวจากโอเชียเนียมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ชี้ใหเห็นถึง 
แนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง  และการฟนตัวกลับมาของตลาดในปน้ี 
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ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2547 การเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยของนักทองเท่ียวจาก 
ตะวันออกกลางมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราสูงถึงรอยละ 54 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกนัของ
ปท่ีผานมา หรือมีจํานวนนักทองเท่ียว 226,615 คน โดยไดรับอิทธิพลจากการเติบโตของตลาดเปน
อยางมากต้ังแตชวงไตรมาสท่ี 2 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีฟนตัวจากผลกระทบจากสงครามระหวาง
สหรัฐอเมริกา-อิรัก และภัยจากการกอการรายขามชาติในป 2546 ท้ังน้ี ในชวงป 2547 เหตุการณ
ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตกลับไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย
ของนักทองเท่ียวจากภูมิภาคดังกลาว เน่ืองจากนักทองเท่ียวคอนขางมีประสบการณกับขาวการกอการ
ราย ทําใหเกิดความระมัดระวัง และมีการหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการทองเท่ียวในประเทศไทยกอน
การเดินทาง นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีมาตรการตอนรับนักทองเท่ียวจากภูมิภาคน้ีมากกวาประเทศใน
ยุโรปและอเมริกา ท่ีใชมาตรการท่ีในการตรวจลงตราอยางเขมงวด 

 เมื่อพิจารณารายตลาด พบวา ทุกตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก โดยเฉพาะตลาด 
นักทองเท่ียวอิสราเอลซึ่งเปนตลาดหลักมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 51 สวนตลาดนักทองเท่ียว 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสซึ่งเปนตลาดรองก็มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในระดับสูงเชนเดียวกันดวยอัตราการ 
เติบโตถึงรอยละ 74 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการเติบโตของตลาดเปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งเปนป
ท่ีไมมีเหตุวิกฤติเขามากระทบกับสถานการณการทองเท่ียวของไทย พบวา นักทองเท่ียวจากตะวันออก
กลางท่ีเดินทางมาไทยมีการเติบโตเพิ่มข้ึนในระดับปานกลางในอัตรา รอยละ 6  

สําหรับในไตรมาสสุดทาย คาดวา ตลาดตะวันออกกลางจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองตอไป โดยมี
ปจจัยสนับสนุนจากการท่ีนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางตองประสบปญหาเกี่ยวกับความไมสะดวกใน
การขอรับการตรวจลงตราในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมอื่นๆ รวมท้ังสายการบิน Etihad Airways ไดมี
การเพิ่มเท่ียวบินในเสนทาง อาบู ดาบี-กรุงเทพฯ จํานวน 3 เท่ียวบิน/สัปดาห ในเดือนตุลาคม อน่ึง 
ในชวงไตรมาสสุดทายมีนักทองเท่ียวตะวันออกกลางเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพเพิ่มข้ึนจากป 
2546 ในอัตรารอยละ 12 และเพิ่มข้ึนจากป 2545 ในอัตรารอยละ 17 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตลาดไดกลับ
เขาสูภาวะปกติแลว 

 

ภูมิภาคแอฟริกา 
 นักทองเท่ียวจากภูมิภาคแอฟริกามีการเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยในชวง 9 เดือนแรก 
จํานวน 60,647 คน หรือเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 28 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2546 ท้ังน้ีมี
สาเหตุหลักจากการขยายตัวอยางตอเน่ืองของตลาดต้ังแตไตรมาสท่ี 2 ดวยอัตรารอยละ 58 ซึ่งในชวง
เวลาดังกลาวของปท่ีผานมา เปนชวงท่ีประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการแพรระบาดของ
โรคซารสในภูมิภาคเอเชีย สําหรับตลาดนักทองเท่ียวแอฟริกาใตซึ่งเปนตลาดหลักไดมีการชะลอตัวลง
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เล็กนอยในชวงไตรมาสแรกจากขาวการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย ซึ่งเปนท่ีสนใจและได
มีการนําเสนอขาวอยางตอเน่ืองในตลาดดังกลาว แตจํานวนนักทองเท่ียวจากตลาดแอฟริกาเพิ่มข้ึนได
กลับมาเติบโตอยางตอเน่ืองอีกคร้ังในชวง ไตรมาสท่ี 2 และ 3 เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรค
เร่ิมคลี่คลายลง ประกอบกับการท่ีรัฐบาลสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเท่ียวจากมาตรการ
การควบคุมการแพรระบาด นอกจากน้ียังไดรับปจจัยสนับสนุนจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีดีในประเทศ
แอฟริกาใต อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งเปนปท่ีไมมีวิกฤติการณตางๆ เขามากระทบ
กับสถานการณการทองเท่ียวของไทย พบวาตลาดมีอัตราการชะลอตัวลงรอยละ 9 ดังน้ันจะเห็นวาโดย
ภาพรวมแลวตลาดแอฟริกายังไมสามารถฟนตัวกลับมาเติบโตไดในแนวโนมปกติ 
 สําหรับสถานการณในไตรมาสสุดทายคาดวาตลาดภูมิภาคแอฟริกาจะยังคงมีการเติบโตอยาง
ตอเน่ือง โดยจะเห็นไดจากจํานวนนักทองเท่ียวภูมิภาคน้ีมีการเดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพใน
ไตรมาสสุดทายมีจํานวนเพิ่มข้ึนรอยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 แตอยางไรก็ดีสถานการณของ
ตลาดน้ียังคงไมกลับเขาสูภาวะปกติ เน่ืองจากเมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ในชวงเวลาเดียวกันแลว 
ตลาดยังคงชะลอตัวในอัตรารอยละ 2 
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การบริหารความเส่ียงสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในศตวรรษท่ี การบริหารความเส่ียงสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในศตวรรษท่ี การบริหารความเส่ียงสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในศตวรรษท่ี 222111111   
(((TTThhheee   NNNeeeccceeessssssaaarrryyy   MMMaaannnaaagggeeemmmeeennnttt   ooofff   UUUnnnccceeerrrtttaaaiiinnntttiiieeesss   iiinnn   ttthhheee   222111 sss ttt    CCCeeennntttuuurrryyy)))   

 
จริญญา  เจริญสุขใส2 

 

 รูปแบบของการจัดการการทองเท่ียวในชวงคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 20 จะเต็มไปดวยการ 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีปจจัยหลายประการท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวท้ัง
ทางตรงและทางออม ซ่ึงตองการการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ 

ปจจัยหลักที่มีผลตอรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
• คนสวนใหญมีเวลาเพิม่ขึ้นสําหรับการเดินทางทองเท่ียว (increasing leisure time) 
• การผานเขาเมืองมีความอิสระและสะดวกมากขึ้น (freedom of movement through the 

frontiers) 
• ราคาคาโดยสารเครื่องบินลดลง (reduced transport prices) 
• มาตรการรักษาความปลอดภัยเขมงวดข้ึน (high level of safety/security) 
• คนจะมีรสนิยมในการพกัผอนและใหรางวัลกบัชวีิตดวยการทองเท่ียว  

(rest/relaxation life-style) 

แงมุมใหมๆที่นาสนใจท่ีธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวนาจะนํามาปรับใชกับการ
บริหารธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 

• การสงเสริมการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใชยกระดับสินคาและบริการ เพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงครอบคลุมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตอส่ือสารใหขอมูล
ดานการทองเท่ียว การประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

• การเพิ่มทักษะและความรูใหบุคลากรอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 

• การพัฒนาสินคาทางการทองเท่ียวใหมๆ ท่ี
นาสนใจและตอบสนองรสนิยมของนักทองเท่ียวที่มีความรู
และมีความละเอียดออนมากขึ้นในการเลือกจุดหมาย
ปลายทาง 

• การนํา เอาวิ ธีการใหมๆด านการตลาดมา
ประยุกตใชใหสอดรับกับขบวนการตัดสินใจในการเดินทางของนักทองเที่ยว 

                                                        
1 สรุปจากการเขารวม World Summit ของ World Tourism Organization ณ ประเทศโมนาโค 
2 หัวหนางานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ กองวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 



 
หนา 2 
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• การปรับปรุงระบบขอมูลดานการตลาดใหสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผนกล
ยุทธการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขบวนการตัดสอนใจ และรูปแบบของการทองเท่ียว
แบบ short-haul มีแนวโนมสูงข้ึน ดังน้ันขอมูลดานการตลาดจะตองมีความชัดเจน กระชับ และชวยให
การตัดสินใจของนักทองเท่ียวมีความชัดเจนมากขึ้นในการเลือกจุดหมายปลายทาง และสินคา
ทางการทองเที่ยวที่ตรงกับรสนิยมของตน 

ปจจัยภายนอกท่ีควรไดรับการพิจารณาประกอบกําหนดนโยบายดานการ
ทองเที่ยว 

• นโยบายดานระเบียบพิธีการเขาเมือง 
• การออกประกาศเตือนนักทองเที่ยว (travel advisory) 
• นโยบายดานการจราจรทางอากาศ 
• การลงทุนดานสาธารณูปโภค 
• การบริหาร / จัดการเหตุการณวิกฤต 
• ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีสูงขึ้น 
• ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว (รัฐบาลควรพิจารณา

แนวทางการปฏิบัติใหเกิดความสมดุลยระหวางมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเขมงวด และการ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาออกใหกับนักทองเท่ียว) 

• การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรสูงวัย (senior citizen) ทําใหตลาดน้ีเปนท่ีนาจับตามอง 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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เทคนิคการขายเพื่อเอาชนะระบบอินเตอรเน็เทคนิคการขายเพื่อเอาชนะระบบอินเตอรเน็เทคนิคการขายเพื่อเอาชนะระบบอินเตอรเน็ตตต   

   
 Nolon W.Burris กรรมการผูจัดการ Visionistics Enterprises นําเสนอข้ันตอนการขายสําหรับ
ตัวแทนบริษัทเพื่อรับมือกับการซ้ือขายผานระบบอินเตอรเน็ตท่ีปจจุบันกําลังเปนที่นิยมในหมู
นักทองเท่ียว Nolan W.Burres เชื่อวาส่ิงท่ีจะทําใหตัวแทนบริษัทนําเท่ียวสามารถเอาชนะระบบ
อินเตอรเน็ตไดคือ ความสัมพันธระหวางตัวแทนบริษัทนําเท่ียวกับลูกคา โดยเสนอขั้นตอนการขาย
ออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นที่ 1 
 ตัวแทนขายตองเขาใจเหตุผลการจองหรือซ้ือสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตวานักทองเท่ียวเช่ือ
วาการซ้ือระบบอินเตอรเน็ตจะทําใหเขามีโอกาสเลือกซื้อและสามารถซ้ือสินคาและบริการไดในราคาท่ี
ถูกกวาการซื้อจากตัวแทนขาย ดังน้ันตัวแทนขายจึงจําเปนท่ีจะตองส่ือสารใหลูกคาเห็นถึงประโยชนท่ี
จะไดจากการซื้อสินคาผานตัวแทนขาย รวมท้ังเนนใหลูกคาเห็นถึงความชวยเหลือท่ีลูกคาจะไดรับ
ตลอดเวลานับตั้งแตกอนการเดินทาง ระหวางเดินทาง และหลังการเดินทาง 

ขั้นที่ 2 
 ตัวแทนขายตองเขาใจเหตุผลเบ้ืองตนท่ีคนโทรมาหาตัวแทนขายซ่ึงก็คือ ความตองการไดรับ
คําแนะนํา ดังนั้นตัวแทนขายตองใชความเช่ียวชาญใหคําแนะนําในสิ่งท่ีคนๆ น้ันอยากรู โดยไมตอง
สนใจวาเขาจะเปนลูกคาในอนาคตหรือไมก็ตาม 

ขั้นที่ 3 
 ตัวแทนขายควรใหความใสใจในการสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยหมั่นถามคําถามที่มี
ประโยชนเพื่อใหไดขอมูลประกอบการจัดรายการนําเที่ยวท่ีเหมาะสมกับลูกคา และจะทําใหลูกคาได
ประสบการณท่ีนาประทับใจมากที่สุดจากการเดินทางแตละคร้ัง 

ขั้นที่ 4 
 ตัวแทนขายควรใชประโยชนจากระบบอินเตอรเน็ตเพื่อหาขอมูลที่เปนประโยชนใหไดกวางและ
ลึกกวาบุคคลท่ัวไป เพื่อเสริมภาพลักษณใหดูเปนผูเช่ียวชาญมากที่สุด 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 



                
 
 
 

Tsunami Relief for the Tourism Sector 
Phuket Action Plan 

 
 
 
        ¨We can do no great things, 

 only small things with great 
love¨. 

Mother Teresa 
 
 
1. Introduction 
 
In solidarity with the victims of the Asian tsunami of 26 December, the international 
tourism community is rallying together at one of the scenes of the disaster in Phuket, 
Thailand, to offer condolences to family and friends of the many victims and to launch 
a comprehensive regional assistance programme for recovery from this tragedy. 
 
With most of the immediate humanitarian needs such as sanitation, food and housing 
now being met thanks to the massive outpouring of aid from around the world, we are 
turning our attention to rescuing and rebuilding the livelihoods of survivors in the 
tourism destinations of tsunami affected countries.  
 
While acknowledging with great sorrow the massive loss of life throughout the region, 
the tourism sector is offering relief in the industry where it has the greatest influence 
and expertise. It is offering its assistance at the right time, the critical moment after all 
physical danger has passed and future threats come mainly from the lack of tourists. 
 
Tourism destinations in four countries have been identified for assistance under this 
Plan of Action: Sri Lanka, the Maldives, Thailand and Indonesia. The Phuket Action 
Plan does not involve the rebuilding of infrastructure or hotels, which is already being 
covered by other agencies and insurance companies. Instead it focuses on the 
human element, saving tourism jobs, relaunching small tourism-related businesses, 
and recovering the visitor flow that makes these economies work. 
 
The principles of sustainable tourism development underpin the entire Phuket Action 
Plan. Our aim is to ensure that the tourism sector in these four countries emerges 
from this disaster stronger and more resilient than before, with more environmentally 
friendly systems, more civil society involvement in the tourism industry and more 
revenues from tourism remaining in the local community. 
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2. Objectives 
 
The main goal of the Phuket Action Plan is to speed up recovery of the tourism 
sector in the affected destinations, by restoring traveller confidence in the region so 
that visitor flows resume as quickly as possible. The plan also aims to help 
destinations resume normal operations by maximizing the use of existing tourism 
infrastructure and by helping small tourism-related businesses and employees 
survive the recovery period. 
 
Secondary goals include, putting systems in place that strengthen the sustainability 
of the affected destinations and working with the United Nations system on disaster 
reduction in the region. The plan is divided into five operational areas:  
 

• Marketing-Communications  
• Community Relief 
• Professional Training 
• Sustainable Redevelopment 
• Risk Management 

 
Some of the activities included in the plan are regional in nature, while others are 
designed specifically for each country.  
 
3. Action areas 
 

a) Marketing-Communications 
 

Clear, detailed and abundant information is key to recovering the 
confidence of the marketplace. Effective communications is needed on 
many different levels: government; business; tour operators; travel agents; 
the media; and the public. Special attention needs to be paid to travel 
advisories. The use of special events and development of new products is 
also needed to help speed the recovery process. 
 

b) Community Relief 
 

Small and medium-sized tourism businesses in the affected destinations, 
such as restaurants, handicraft producers and boat hire, have less access 
to recovery funds than large corporations, so assistance is urgently 
needed. In addition, many of these enterprises are family-based and may 
have lost family members in the tsunami. Technical and financial support is 
needed to help them resume business and increase competitiveness. 
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c) Professional training 
 

The tsunami disrupted the employment of thousands of people, many of 
them women and young people. Retraining programmes are needed to 
help them find new jobs or to help update their skills while waiting for their 
former jobs to become available again.  Likewise, new employees for the 
tourism industry need to be trained to replace those who perished. Building 
leadership capacity and counselling for those in the tourism sector are also 
needed. 
 

d) Sustainable Redevelopment 
 

Post-tsunami development offers the opportunity to correct the mistakes of 
the past and make the re-emerging destinations among the best in the 
world in terms of environmental conservation and community involvement 
in the planning process. It offers the chance to rethink and diversify the 
product offer so that destinations become more competitive in the global 
marketplace. 
 

e) Risk Management 
 

To make coastal tourism destinations safer and more secure, risk 
management analysis will be conducted, with special attention to 
beachfront construction. Crisis management plans will be reviewed to 
establish clear communication channels and increase cooperation between 
the tourism sector and public safety authorities. Training workshops will 
also be offered in risk  and reputation management. 
 

4. Joint regional actions 
 
Impact on tourism in the region: As the biggest natural disaster the world has ever 
seen, the tsunami has had a considerable impact on tourism in the region. With 
unimaginable scenes of devastation, an overall death toll surpassing 280,000 and 
more that 3,500 international tourists dead or missing, it is still exerting a strong 
psychological fear of visiting the region. The countries that suffered the most impact 
to tourism were: Sri Lanka—although interior destinations continue to operate 
normally; the Maldives—with about 25% of resorts closed; and Thailand—where 
three famous beach destinations were hit. Without trying to diminish the huge 
dimension of the human tragedy, WTO estimates that tourism to the affected 
destinations represents only 1% of total world arrivals. Recuperating from the SARS 
crisis, Asia-Pacific was the world’s fastest growing tourism region in 2004. Medium 
and long-term prospects for the region remain strong, as it has repeatedly 
demonstrated a resiliency following multiple crises over the past decade. In the short 
term, assistance is needed to get tourists coming back and to help small tourism-
dependent businesses survive in the interim. 
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Some ideas to choose from, or add to, the marketing campaign: 
 

a) Global advertising campaign 
 

The primary idea would be to target the residual fears of potential tourists 
(disease, clean water, clean food, attraction closures, ghosts) with an 
upbeat TV advertising campaign in the region’s main generating markets. 
The campaign would use current images that show tourism as usual (safe, 
fun, relaxing, happy, delicious) in affected beach resorts, using simple 
thumbs-up slogans delivered by volunteer cinema, sports and other icons, 
and also demonstrate regional solidarity. Television stations would be 
encouraged to run the series of spots free-of-charge or at a discount in 
solidarity with the tsunami victims. 

 
b) Big ticket giveaway  
 

Expanding on Thai Airways “Lucky Draw” campaign—which is giving away 
20,000 free tickets to Thai destinations in areas affected by the tsunami—
the idea would be to organize the airlines in the region’s main generating 
markets to participate in a “Solidarity Day”.  One passenger on every flight 
in that country on the designated day would be selected to receive two free 
air tickets to visit one of the affected destinations, within the next three 
months. This would have a two-fold effect: boosting visitor numbers and 
sales of hotel rooms, while at the same time creating publicity about 
travelling to the region.  Similar giveaways can also be organized with 
hotels/resorts and tour operators. 

 
c) Ticket contest or raffle 

 
A collaboration between airlines, tour operators and a key newspaper in 
each major generating markets could offer as prizes a holiday in one of the 
tsunami-affected destinations. Winners would be selected from among 
those who made a small contribution to a tsunami relief fund. The message 
communicated would be the need to continue travelling to the region as a 
way of helping the victims. 

 
d) Free participation in tourism fairs  

 
A variety of promotional tools will be needed for tourism recovery. For this 
reason, the FITUR trade fair in Madrid at the end of January and SATTE-
New Delhi (19-22 April) are waiving participation fees for destinations 
affected by the tsunami. Other tourism fairs are encouraged to follow their 
lead. 
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e) Industry Leadership Forum 

 
WTO, PATA, ITB and the International Council of Tourism Partners are 
collaborating to organize a special event dedicated to tsunami recovery on 
the day before ITB-Berlin, 10 March. In addition to focusing tourism 
industry and media attention on the recovery, the Leadership Forum will 
draw together global support for the region, explore the challenges 
remaining and mobilize a sustained worldwide response from the tourism 
sector—both public and private—and civil society. Results of the Forum 
will be fed into wider United Nations initiatives. 

  
f) Sponsored road shows in main generating markets  

 
The tourism ministries or private sector tourism associations are requested 
to sponsor road shows for the affected countries, by paying air tickets, 
providing hotel and meeting facilities, organizing meetings with tour 
operators, travel agents and the media, etc. 
 

g) Campaign for Responsible Travel Advisories  
 
WTO is calling on tourism generating countries to respect Article 6 of the 
Global Code of Ethics for Tourism regarding the issuance of travel 
advisories, especially taking into consideration that the tsunami only 
affected parts of each country. Close attention should be paid to the 
currently improving health situation and advisories should be lifted without 
one extra day of delay, as soon as the situation permits. 

 
h) Coordination of websites  

 
This project would link together all of the excellent information available on 
Internet, regarding the extent of damage and the recovery process. A 
certified “official” list of the operational status of hotels in the affected 
destinations would be posted on all sites. A centralized Recovery Info 
weblink to the information could be promoted in television ads and in other 
communication materials. Some of the websites are listed in Appendix A 
 

i) Joint regional press trip  
 
WTO’s Press and Communications Department will organize a press trip 
for 10 international journalists to Thailand, Sri Lanka and Maldives to see 
for themselves and report on recovery operations. 
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j) Regional TOURCOM Conference on 19-20 May  

 
As part of the series of regional conferences on tourism communications 
being organized by WTO in 2005 and 2006, the proposal is to move the 
conference planned for South Asia forward to assist with the recovery. 
Tourcom will bring together journalists and tourism communicators from 
the region, giving them a chance to update their knowledge about tourism 
and the tsunami recovery process, crisis management, internet, branding, 
promotion and the basic tools of communications.  

 
5. Special activities for Sri Lanka 
 
Impact on tourism to Sri Lanka: The tsunami battered 1,126 km of Sri Lanka's 
coastline and left 30,725 people dead (107 tourists), 6,000 missing (65 tourists) and 
422,000 homeless. Tourism, which is the fourth largest contributor to Sri Lanka's 
GDP, came to an immediate halt. Most of the 14,500 foreign visitors on the island at 
the time of the disaster left. Of the country’s 246 hotels, 25 were still closed on 26 
January. Five of those suffered structural damage and will not reopen. Heaviest 
damage to the tourism industry was sustained along the coast southwards from 
Colombo, especially in Bentuta and Galle.  Restoration of the tourism resorts is 
expected to cost about $195 million. Tourism Minister Anura Bandaranaike has 
launched a two-pronged recovery strategy that combines fast-track restoration of 
tourism facilities in beachside areas with a international marketing campaign called 
"Bounce Back Sri Lanka". Of major concern are travel advisories issued by countries 
such as Australia, the United States, Germany and France, which are stifling tourist 
arrivals. The World Health Organization said no outbreaks of communicable diseases 
or epidemics have been reported. Since the end of its civil war, Sri Lanka has 
experienced boom in tourism, with arrivals last December hitting a 37-year high of 
66,159—an increase of 14.6% over the same month the previous year. Tourism 
contributed $430 million to the Sri Lankan economy in 2004 with an estimated 
566.000 international arrivals, up 13% on 2003. 
 
TOP PRIORITIES:  
 

• Adherence to the principles of sustainable development in 
reconstruction 

• Training of new staff 
• Assistance to small tourism-related business 
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Marketing-Communications 
 

a) Provide communications expert to help look for and disseminate positive 
news throughout the recovery period 

b) Provide financing to enhance tourism website and email newsletter 
c) Assistance with organization of fam trips for tour operators and travel 

agents 
d) Sponsorship of annual trade fair in Colombo on 6-9 June 
e) Provide expert in product development to advise on new products during 

coastal redevelopment phase 
f) Review marketing strategy  
g) Strengthen brand Sri Lanka 
h) Adapt promotion for each key market  
 

Community Relief 
 
i) Identification and assistance to small enterprises damaged by tsunami 

through grants and micro-financing 
 

Professional Training 
 
j) Courses for retraining of tourism employees to raise service standards 
k) Courses for training of new tourism employees 
l) Management training courses 
m) Training in the redesign of tourism operations to make them more efficient 

and competitive 
 

Sustainable Redevelopment 
 
n) Provide expert in sustainable development to advise on zoning and 

planning for rebuilding 
o) Strengthening of community groups to stimulate involvement in planning 

process 
 
6. Special activities for the Maldives 
 
Impact on tourism to the Maldives: The tsunami flooded the low-lying Maldives, 
but hit with less force than in places closer to the epicentre of the Sumatra 
earthquake and because of the protection afforded by its coral reefs . Eighty-one 
people were killed, 26 are missing and 100,000 were left homeless. Three British 
tourists were killed. Tourism Minister Mustafa Lutfi reported that out of 87 resorts in 
the islands, 24 were damaged by the tsunami, six of those were severely damaged 
and will not reopen. Seventy resorts are currently in operation, with the others 
expected to open by the end of March. The estimated cost of rebuilding is $100 
million. Occupancy rates at the resorts remaining open have dropped to between 20 
and 30% at a time of year when they are usually operating at 100% capacity. It is 
estimated that the tourism sector will suffer a loss of at least $250 million from the 
closures and lack of visitors. No outbreaks of communicable diseases or epidemics 
reported, although there have been some cases of acute diarrhoea and viral fever. 
Tourism accounts for 30% of the Maldives GDP and an estimated 616,000 
international tourists visited the islands in 2004.  
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TOP PRIORITIES:  
 

• Communication of current operational status of most resorts 
• Increasing visitor numbers  
• Disaster management 

 
Marketing-Communications 
 

a) Provide communications expert to help look for and disseminate positive 
news and human-interest stories throughout the recovery period 

b) Assistance with organization of fam trips for tour operators and travel 
agents 

c) Provide marketing expert to advise on new market development and 
strengthen brand Maldives 

d) Redraft and update national tourism strategy 
 

Community Relief 
 

e) Identification and assistance to secondary enterprises indirectly damaged 
by loss of tourists through grants and micro-financing 

 
Sustainable Redevelopment 
 

f) Assessment of damage to coral reefs 
g) Establish Tourism Satellite Account 
h) Assistance in creation and implementation of national disaster 

management plan 
 
7. Special activities for Thailand 
 
Impact on tourism to Thailand:  The tsunami struck southern Thailand’s west coast 
with great force, especially the provinces of Phuket, Krabi, Phang-nga, Trang, Satun 
and Ranong. 5,303 people were killed (2,510 tourists), 4,499 are still missing (1,076 
tourists) and about 8,500 were left homeless. Major international tourism resorts in 
Khao Lak, Phuket and Phi Phi Island were severely affected by the tsunami, resulting 
in a tremendous amount of news coverage by international media. Structural damage 
to tourism infrastructure is estimated at $1 billion. Damage to Khao Lak and Phi Phi 
Island is the most severe. As of 20 January, only three hotels in Khao Lak and four in 
Phi Phi remain open. More than 75% of Phuket’s hotels are operating normally, 
although the number of visitors is sharply lower. Occupancy rates have slid as low as 
10%.  Reflecting the lack of demand, several air carriers have suspended or reduced 
service to Phuket. No cluster of disease outbreak has been identified, however there 
are concerns about possible outbreak of dengue fever and, unrelated to the tsunami, 
fears about a new outbreak of avian flu in northern Thailand. Tourism accounts for 
5.1% of Thailand’s GDP. The country received 10.8 million international tourists in 
2003 and recorded an increase of 21.8% in the first nine months of 2004. 
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TOP PRIORITIES:  
 

• Assistance to small tourism-related businesses 
• Diversification of tourism offer of southern Thailand beyond sun and 

sand, to include more nature and cultural-based products 
• Training of new staff and retraining of existing staff 
• Communication of current operational status of most tourism destinations 

and complementary offer—such as restaurants, shops and excursions.  
 

Marketing-Communications 
 

a) Provide communications expert to help look for and disseminate positive 
news throughout the recovery period 

b) Co-sponsorship of fam trips for tour operators, travel agents and 
journalists 

 
Community Relief 
 

d) Identification and assistance to small enterprises damaged by tsunami 
through grants and micro-financing 

 
Professional Training 
 

e) Courses for retraining of tourism employees who are idle during the 
recovery phase 

f) Courses for training of new tourism employees 
g) Management training courses 

 
Sustainable Redevelopment 
 

h) Provide expert in product development to advise on diversification of 
tourism offer and development of new ecotourism products 

i) Drafting of regional master plan 
j) Strengthening of community groups to stimulate involvement in planning 

process 
 

8. Special activities for Indonesia 
 
Impact on tourism to Indonesia: In contrast to other countries designated for 
assistance under the Phuket Action Plan, the tourism resorts of Indonesia suffered 
no damage. There was virtually no tourism in the devastated Aceh province, but 
nonetheless there has been a residual falloff in visitors to Indonesia due to the 
tsunami and continuing media coverage of relief operations. The destination most 
affected by this residual effect is Bali, which has experienced a big decrease in MICE 
and cruise tourism since the terrorist bombing in 2002. 
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TOP PRIORITIES:  
 

• Communication of current operational status of most resorts 
• Building the communications capacity of tourism organizations 

 
Marketing-Communications 
 

a) Within the scope of the National Recovery Plan, provide communications 
assistance to help improve image, looking for and disseminating positive 
news and human-interest stories about tourism sector throughout the 
recovery period 

b) Capacity building in tourism communications in tourism ministry 
c) Provide financial assistance to enhance tourism website and create email 

newsletter 
d) Assistance with fam trips for media and travel agents 
 

9. Disaster preparedness 
 
WTO and the International Civil Aviation Organization (ICAO) will collaborate with the 
UN International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) to create an early warning 
system for tsunamis in the Indian Ocean. The UN estimates such a warning system 
will cost about $30 million. About $8 million, enough to get the programme started, 
has already been pledged by Japan, Sweden, the European Union and others.  
 
Development of an advanced technology information network for crises and disasters 
in collaboration with partners throughout the tourism sector. 
 
Looking towards the long-term, training and new communication systems to ensure 
public safety in tourism destinations needs to be developed using a partnership 
approach between the public and private sectors. It is a good moment to conduct risk 
assessments of destinations affected by the tsunami, evaluate the effectiveness of 
crisis management procedures and make improvements where needed. 
 
10. Monitoring and evaluation 
 
A coordination group will be set up to monitor and direct implementation of the 
Phuket Action Plan. The coordination group will hold regular meetings to evaluate 
progress and report back to the Executive Council of the World Tourism 
Organization. The Group will prepare a precise statement of the activities in progress 
or planned in this area for submission to the Emergency Task Force and to possible 
donors, which will be examined at the meeting scheduled for 10 March at ITB-Berlin, 
immediately before the meeting of the Tourism Leaders’ Forum.  
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11. Financing and cooperation  
 
The Phuket Action Plan is intended to be a catalyst for cooperation among the 
Member States of the World Tourism Organization and PATA, as well as all varieties 
of organizations, private businesses and academic institutions. Both internal and 
external partners are encouraged to sponsor and implement projects selected from 
the plan, which correspond to their capabilities and financial resources. 
 
Generous allocations of assistance to the tourism sector have already been pledged 
by: 
 
SNV – Netherlands Development Organization            1,000,000 € 
VISA International        to be determined 
Republic of Korea              US$ 400,000 
UNDP – United Nations Development Programme   to be determined 
IFC (aid to small and medium-sized enterprises, microcredits)  up to US$ 2,500,000 
 
The Republic of Korea has offered the technical assistance of experts at the 
headquarters of the ST-EP foundation in Seoul, although ST-EP foundation funds will 
not be used for tsunami relief. Those funds are earmarked for long-term development 
assistance to the world’s least developed countries (LDCs). 
 
The following States are offering bilateral assistance: Australia, in the areas of 
training, planning and sustainable development;  Brazil, through its cooperation 
agency; Spain, up to 2 million euros for fam trips and in the areas of marketing, 
communication, and training; Germany, for the tsunami early warning system; and 
Japan, for specific requests.  
 
China and Turkey will provide their support for the organization of fam trips and 
Mexico will organize a press conference to give an accurate picture of the affected 
countries. China will also host a seminar for the ASEAN countries in May in 
Shanghai. Andorra will contribute through the Themis Foundation and Hungary will 
offer training courses in the country. Israel will contribute its experience in crisis 
management, India in the development of intra-regional travel, and Turkey in the 
area of tourism revival. Lastly, a number of countries will grant the affected countries 
favourable terms of participation in various tourism fairs. 
 
The International Finance Corporation (IFC) is offering a credit line of up to $2.5 
million to help rebuild small businesses destroyed by the tsunami in Sri Lanka, 
Thailand and the Maldives.  In addition, the Resort Condominium International (RCI) 
has also pledged its support. 
 
Pledges of cooperation have also been received from the Asian Development Bank 
(ADB) for the financing of a regional master plan for the six countries affected by the 
tsunami, and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (ESCAP). 
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Members of the Emergency Task Force and the WTO Executive Council appeal to 
the entire donor community, both public and private, to contribute to this Plan of 
Action in the way they see fit: through financial donations; contribution of materials; 
or the loan of expert staff.  
 
By joining together in the face of this terrible tragedy, those in the tourism industry 
can throw a lifeline to their unfortunate colleagues in Asia and perhaps even set a 
precedent for responding collectively to future disasters or problems in other parts of 
the world. 
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Appendix 
 
List of websites offering daily updates on tsunami recovery and tourism 
 
www.world-tourism.org  - comprehensive information from WTO 
www.pata.org - comprehensive information from PATA 
www.tatnews.org - from Tourism Authority of Thailand 
www.phuket.com - from Phuket Tourism Promotion Board 
www.sawadee.com/tsunami/hotels.htm - hotel status in Thailand 
www.visitmaldives.com.mv.mu - from Maldives Tourism Promotion Board 
www.bouncebacksrilanka.org - special tourism recovery site of Sri Lanka 
www.reliefweb.int - UN sponsored information on relief efforts 
www.tourismpartners.org/relief/index.htm - news and relief fund info 


