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เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาว่าจะทำดีเพื่อพ่อแผ่นดิน 
ของเราชาวสยาม

     จุลสารท่องเที่ยวฉบับนี้ มาพร้อมกับ บทความน่าสนใจหลายเรื่อง เช่นการวางแผนท่องเที่ยวใน 
ประเทศนิวซีแลนด์ (อย่าเข้าใจว่าจะชวนคนไทยไปเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์นะค่ะ แต่เป็นบทความนำเสนอ 
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งให้ข้อคิดที่มีประโยชน์ และน่าจะนำมาใช้ในบ้านเราได้) 
เรื่องอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเช่น บทความเรื่อง ความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยว 
ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง, บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำวาง และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

     เรื่องของการท่องเที่ยวในปี 2549 จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถคลิกดูข้อมูลได้จากที่นี่เลย 
“แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2549”

     สุดท้ายสาระน่ารู้ประจำฉบับ โครงการศึกษาวิจัยลู่ทางการค้าการลงทุนไทย - แคนนาดา, 
สุดยอดแผ่นดินไหวและสึนามิ, และแรงจูงใจนักท่องเที่ยวในการเยือน แหล่งท่องเที่ยวที่ ประสบภัยสึนามิ

     สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถึงฉบับหน้า ช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพให้ดีน่ะค่ะ และอย่าลืมไทยเที่ยวไทย เงินจะได้ 
หมุนเวียนในประเทศ ขอบคุณค่ะ

ทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ
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ความสามารถในการแขงขันทางดานการทองเท่ียวความสามารถในการแขงขันทางดานการทองเท่ียว  
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  

((TToouurriissmm  CCoommppeettiittiivveenneessss  iinn  tthhee  GGrreeaatteerr  MMeekkoonngg  SSuubb--rreeggiioonn)) 1 
 

ศ. ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด 2 

นายอัครพงศ อั้นทอง 3 

บทนํา 

บทความน้ีนําเสนอความสําคัญและศักยภาพของการทองเที่ยวในระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุม
อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง รวมถึงการพิจารณาผลที่ไดรับจากการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ
กลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงทั้ง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พมา 
เวียดนาม และไทย โดยพิจารณาจากแนวโนมการพัฒนาในชวง 5 ป (พ.ศ. 2542 – 2546) เสถียร
ภาพของรายได (โดยเฉพาะประเทศไทย) และผลกระทบจากการระบาดของโรคซารส นอกจากน้ีบท
ความน้ียังมีจุดประสงคที่สําคัญในเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถใน การแขงขันทางดานการ
ทองเที่ยวของประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

การทองเที่ยวจะทวีความสําคัญตอเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงมากขึน้เรือ่ยๆ จากขอมลูพบ
วา การคาภายในภูมิภาคหรือการทองเที่ยวบริเวณชายแดนมีความสําคัญมากขึ้นกับทุกประเทศใน
ภูมิภาคน้ี ในขณะเดียวกันการทองเที่ยวของประเทศจีนไดทวีความสําคัญมากขึ้นเชนเดียวกัน พรอม
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยองคกรการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ไดคาด
การณวาในป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวเดินทางออกจากประเทศจีนมากที่สุดในโลก จากการคาด
การณน้ี ประเทศในกลุมอนุภูมิภาค ลุมแมนํ้าโขงจะกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหลงหนึ่งที่จะ
รองรับนักทองเที่ยวจากประเทศจีนไดในอนาคต 

การคํานวณอัตราสวนความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage Ratio: CAR) พบวา 
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในทุกภูมิภาคหลักๆ ทั่วโลก ยกเวน ประเทศสิงคโปร, อนิโด
นีเซีย และอเมริกา สําหรับสปป.ลาว มีศักยภาพในการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยเฉพาะในตลาดประเทศเพื่อนบานของสปป.ลาว ไดแก ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม รวมทั้ง
ประเทศจีน ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ ก็มีความไดเปรียบในการแขงขันเฉพาะในตลาดประเทศเพื่อนบาน 
และตลาดประเทศจีนเชนเดียวกัน 
                                                
1 แปลจาก Tourism Competitiveness in the Greater Mekong Sub-region นําเสนอในการประชุม EuroCHRIE ระหวางวันที่ 19-23 
ตุลาคม 2548 ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส. 
2 ศาสตราจารยประจําคณะเศรษฐศาสตรและผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยชียงใหม 
3 นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แตเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ย พบวา ประเทศกัมพูชานาจะเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จ
อยางมากในดานการทองเที่ยว แตอยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหพลวัตรของความสามารถใน
การแขงขัน แสดงใหเห็นวาประเทศกมัพูชายังไมไดใชศักยภาพและโอกาสของตนเองอยางเตม็ที ่ดงัน้ัน
จึงสรุปไดวา ประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงทุกประเทศมีโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ตนเองวางไวได 

คําสําคัญ: (1) การทองเที่ยว (2) ความสามารถในการแขงขัน (3) อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (The Greater Mekong Region) ในบทความนี้หมายความถึง 5 
ประเทศ ไดแก กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พมา เวียดนาม และไทย ประเทศใน 
อนุภูมิภาคน้ีมีสถานที่ที่เปนมรดกโลก และแหลงโบราณสถานหลายแหลงทีเ่ปนส่ิงดงึดดูใจของนักทอง
เที่ยว ในป พ.ศ. 2546 ประเทศในอนุภูมิภาคน้ีสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากกวา 14 ลานคน 
นอกจากประเทศไทยแลว ประเทศอ่ืนๆ ในอนุภูมิภาคน้ีนับเปนแหลงทองเที่ยวใหมของโลก จงึเปนทีน่า
สนใจสําหรับนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 

ภายในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงทั้ง 5 ประเทศ ประเทศไทยถือ
ไดวามีประวัติศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยาวนานที่สุด โดยในป 
พ.ศ. 2493 ไดมีการตั้งการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) แตทวา
โครงการรณรงคและสนับสนุนของการทองเที่ยวของประเทศไทยไดเริ่ม
ขึ้นอยางจริงจังเมื่อป พ.ศ. 2530 โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยได
เปดตัวโครงการ “ปทองเที่ยวไทย” (Visit Thailand Year) ขึ้นเปนครั้ง
แรก ซึ่งภายหลังจากน้ันจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทอง

เที่ยวในประเทศไทยก็ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด โดยในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทย
มีจํานวนนักทองเที่ยวมากเปนอันดับที่ 18 ของโลก และนักทองเที่ยวทีเ่ดนิทางมาทองเทีย่วในประเทศ
ไทยมีคาใชจายมากเปนอันดับที่ 15 ของโลก คิดเปนรายรับที่ไดรับประมาณ 8 พันลานดอลาร
สหรัฐฯ ตอป (WTO, 2004)  

เมื่อพิจารณาในกลุมประเทศกําลังพัฒนาในทวีปเอเชียดวยกันแลว พบวา ประเทศไทยเปนหน่ึงใน
ประเทศที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุด โดยมีรายไดจากการทองเที่ยวมากที่สุดเปนอันดับสองรองจาก
ประเทศจีน และมีจํานวนนักทองเที่ยวมากที่สุดเปนอับดับสองรองจากมาเลเซีย  

ภายหลังจากการฟนฟูสันติภาพ และเริ่มเกิดความมั่นคงทางการเมืองในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุม
แมนํ้าโขง ทําใหประเทศอื่นๆ ที่เหลือในอนุภูมิภาคนี้ เริ่มวางแนวทางและวางนโยบายในการรณรงค
และสงเสริมการทองเที่ยวตามที่ประเทศไทยไดมาปฏิบัติมา โดยเริ่มจาก “ปทองเที่ยวเมียนมาร” ในป 
พ.ศ. 2539 ตามมาดวย “ปทองเที่ยวลาว” ในป พ.ศ. 2542 – 2543 และ “ปทองเที่ยวกัมพูชา” ใน
ป พ.ศ. 2546 – 2547 โครงการตางๆ เหลาน้ีของแตละประเทศไดรับความสําเร็จใน ระดับที่แตก
ตางกันไป แตอยางไรก็ตามประเทศตางๆ เหลาน้ีเริ่มที่จะมาเปนคูแขงที่สําคัญของประเทศไทย และ
คาดวาจะเปนคูแขงที่สําคัญในอนาคต ดังน้ันในบทความน้ีจึงขอเสนอภาพรวมของสถานการณการ
ทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และพิจารณาถึงผลของความพยายามที่จะใชการทองเที่ยวเปน
เสมือนเครื่องจักรกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคน้ี ภายหลังจากที่ได
ออกโครงการเพื่อรณรงคการทองเที่ยวภายในประเทศของตนเองออกมา ทีส่าํคัญบทความน้ีไดมกีาร
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เปรียบเทียบความไดเปรียบในการแขงขันทางดานการทองเที่ยวของประเทศดังกลาว โดยใชอัตรา
สวนความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage Ratio: CAR) เปนเครื่องมือในการวิเคราะห 

ภาพรวมของการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

ในป พ.ศ. 2546 แมวาจะมีเหตุการณการกอการราย และการแพรระบาดของโรคตดิตอ แต
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงยังไดรับนักทองเที่ยวมาเที่ยวถึง 14 ลานคน โดยลดลงเพียงเล็ก
นอยจาก 15 ลานคนในป พ.ศ. 2545 ในชวง 5 ปที่ผานมา (ระหวางป พ.ศ. 2542 – 2546) อนุ
ภูมิภาคน้ีมีอัตราการเจริญเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป (ตารางที่ 1) 
โดยประเทศกัมพูชามีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด เน่ืองจากเปนประเทศที่มีมรดกโลก คือ นครวดั 
และสวนหน่ึงอาจเปนเพราะวาฐานจํานวนนักทองเที่ยวในปกอนหนาน้ีมีคาที่ต่ํา สวนอัตราการเจริญ
เติบโตของประเทศเวียดนามนั้นมีความสัมพันธใกลเคียงกับการเพิ่มขึ้นของการคาและการลงทุน 
สําหรับประเทศพมาแลว แมวาจะเปนประเทศที่มีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวภายในประเทศ 
รวมทั้งยังมีความตระการตาของแหลงมรดกโลกในเมืองพุกาม (Bagan)แตทวาการทองเที่ยวของ
ประเทศพมาไดถูกขัดขวางดวยการแทรกแซงทางการเมืองในระดับนานาชาติ ในสวนของประเทศลาว
ก็ถูกจํากัดดวยสภาพทางภูมิศาสตรที่ไมมีทางออกทะเลเชนกัน 

ประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในอนุภูมิภาค ดูเหมือนวาจะมีการลดลงของ
อัตราการขยายตัวของนักทองเที่ยว เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคซารส (SARS) 
และภัยคุกคามจากการกอการราย โดยการแพรระบาดของโรคซารสในชวงระหวาง เดอืนเมษายนถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 ไดสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยลดลงประมาณรอยละ 30 – 40 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปที่ผานมา และจากการรายงาน
อยางเปนทางการ พบวา ประเทศไทยสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 3,100 ลานบาท 
หรือ 730 ลานดอลลารสหรัฐฯ (1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 42.35 บาท) (สศช., 2546. อางจาก 
อัจฉรี และอัครพงศ, 2546) ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดวางไวประมาณ
รอยละ 10 (ททท., 2546 อางจาก อัจฉร ีและอัครพงศ, 2546) 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยวที่เกดิจากโรคซารสซ่ึงเปน
คาที่แทจริงกับคาพยากรณดวยวิธีการ SARIMA ซึ่งเปนคาที่ควรจะเกิดขึ้นในกรณทีีไ่มเกดิการระบาด
ของโรคซารส ความแตกตางของคาทั้งสอง ก็คือ ความสูญเสียที่เกิดจากโรคซารส ซ่ึงผลการศึกษา
ทําใหทราบวาในชวงเวลาที่เกิดการระบาดของโรคซารสมีจํานวนนักทองเที่ยวลดลงประมาณรอยละ 
12 และเกิดความสูญเสียประมาณ 3,500 ลานบาท หรือ 830 ลานดอลลารสหรัฐฯ (1 ดอลลาร
สหรัฐฯ เทากับ 42.35 บาท) (อัจฉร ีและอัครพงศ, 2546)  

การทองเที่ยวภายในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Intra Region Tourism) ของประเทศในอนุภูมิภาค (GMS 
countries) มีความสําคัญมากสําหรับ สปป.ลาว และคอนขางมากสําหรับประเทศเวียดนามและพมา 
แตมีความสําคัญนอยสําหรับประเทศไทย (ตารางที่ 2) สําหรับประเทศไทย เวยีดนาม และจนี ปจจบัุน
ไดกลายเปนประเทศที่เปนแหลงรองรับนักทองเที่ยวที่สําคัญ ซ่ึงองคกรการทองเที่ยวโลก (WTO) ได
ประมาณการวา ในป พ.ศ. 2563 ประเทศจีนจะเปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยว
ประมาณ 130 ลานคน และจะสงออกนักทองเที่ยวไปยังตลาดโลกประมาณ 100 ลานคน ซ่ึงมากที่
สุดในโลก (WTO, 2004) ดังน้ันประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงก็นาจะมีศักยภาพและไดรับ



e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 4 

อานิสงสจากแนวโนมที่จะเกิดขึ้น เน่ืองจากมีขอไดเปรียบในเรื่องของสภาพภูมิศาสตรที่อยูใกลกับ
ประเทศจีน และอยูในตําแหนงที่เปนเสนทางผานระหวางประเทศจีนกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ โดยมี
เงื่อนไขวาประเทศในอนุภูมิภาคน้ีจะตองมีความพรอมและมีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ 

รายรับจากการทองเที่ยว และผลไดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ผลประโยชนที่ชัดเจนที่สุดจากการทองเที่ยวคือ รายรับ ผลไดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ ภาษี และการจางงาน ในป พ.ศ. 2542 ประเทศกําลังพัฒนา 69 ประเทศ พบวา การทอง
เที่ยวติดอันดับ 1 ใน 5 ของแหลงที่นําเขาเงินตราจากตางประเทศ (Benevides, 2001) รายรับจาก
การทองเที่ยวโดยรวมของประเทศที่พัฒนาแลวอยางนอยที่สุดจะมีคามากกวารายรับที่มากที่สุดที่
เปนอันดับสองที่ไมใชรายรับจากการสงออกอยูรอยละ 39 (Benevides, 2001) 

ตารางที ่1 การทองเที่ยวระหวางประเทศ ในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 2542 – 
2546 

อัตราการเติบ
โตตอป  

ประเทศ  พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2543  พ.ศ. 2544  พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2546  วิธี คา
เฉลี่ย 
(%)  

วิธี 
OLS* 
(%)  

กัมพูชา  367,743  466,365  604,919  786,524  701,014  18.92  16.86  

สปป.ลาว  614,278  737,208  673,823  735,662  636,361  1.77  0.63  

พมา  198,795  207,665  204,862  217,212  205,610  0.95  1.12  

ไทย  8,651,260  9,578,826  10,132,509  10,872,976  10,082,109  4.13  4.21  

เวียด
นาม  

1,781,760  2,150,100  2,330,050  2,627,988  2,428,735  
8.56  7.83  

รวม (5)  11,613,836  13,140,164  13,946,163  15,240,362  14,053,829  5.19  2.13  

หมายเหต:ุ * OLS = Ordinary Least Square. 

ที่มา: Annual Statistic Report 203, PATA (2004).  

ตารางที ่2 การทองเที่ยวภายในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ป พ.ศ. 2546 

ประเทศตนทาง (จํานวนนักทองเที่ยว)  แหลงทอง
เที่ยว  กัมพูชา  สปป.ลาว  พมา  ไทย  เวียดนาม  รวม  

รอยละ 

ของภูมิภาค  

กัมพูชา     1,399  673  13,895  6,499  22,466  3.20  
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สปป.ลาว  2,702     744  377,748  41,594  422,788  66.44  

พมา  n.a.  n.a.     22,214  n.a.  22,214  10.80  

ไทย  65,502  100,747  32,702     177,553  316,504  3.14  

เวียดนาม  84,256  75,396  1,369  40,123     201,144  8.28  

ที่มา: Annual Statistic Report 2003, PATA (2004) 
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ตารางที ่3 ขนาดของเศรษฐกิจการทองเที่ยว ป พ.ศ. 2546 

ประเทศ  

จํานวนนัก
ทองเที่ยวป 
พ.ศ. 2546  

(ลานคน)  

รายรับจาก
การทองเที่ยว 
ปพ.ศ.2546 
(ลาน USD)  

รายไดจาก
การทอง
เที่ยวตอ 

GDP 2546 
(รอยละ)  

รายรับ
จากการ
สงออก  
ปพ.ศ.
2546*  

(พันลาน 
USD)  

การสงออ
กอ GDP 
2546 

(รอยละ)  

รายได
จากการ
ทองเที่ยว 
ตอการสง
ออก 

(รอยละ)  

โลก  

ฝรั่งเศส  75.00  36,600  2.08  361.87  20.57  10.11  

สเปน  52.50  41,700  4.97  159.55  19.03  26.14  

สหรัฐฯ  40.40  65,100  0.59  716.41  6.51  9.09  

อิตาล ี 39.60  31,300  2.13  293.26  19.97  10.67  

อาเซียน  

มาเลเซีย  10.58  9,715  9.37  105.00  101.22  9.25  

สิงคโปร  6.13  9,211  10.08  157.85  172.79  5.84  

อินโดนี
เซีย  

4.47  8,169  3.92  63.45  30.41  12.87  

ฟลิป
ปนส  1.91  1,523  1.92  34.99  44.13  4.35  

ลุมแมน้ําโขง  

ไทย  10.08  7,454  5.20  78.42  54.72  9.51  

เวียดนาม 2.43  1,560  4.45  16.71  47.64  9.34  

กัมพูชา  0.70  346  8.21  1.39  33.07  24.82  

สปป.ลาว  0.64  87  4.26  0.36  17.57  24.23  

พมา  0.21  99  1.08  2.40  26.32  4.12  

หมายเหต:ุ * สินคาสงออก ณ ราคา F.O.B. (Free on Board) 

ที่มา:  
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1. WTO World Tourism Barometer. Volume 2, No.2, June 2004. [ออนไลน] http://www.world-
tourism.org/facts/ 
barometer/june04/WTOBarom04_2_en.pdf (26 พฤศจิกายน 2547) (ตรวจสอบขอมลูโดย 
WTO, 2547).  

2. Annual Statistical Report 2003, PATA (2004).  
3. http://www.aseansec.org/tour_stat/ (11 ตุลาคม 2547) (สําหรับสถิตินักทองเที่ยวและราย

รับจากการทองเที่ยวของประเทศเวียดนามและพมา).  
4. Tourism statistical report year book 2003, Ministry of Tourism of Cambodia (สําหรับจํานวน

นักทองเที่ยวและรายรับจากการทองเที่ยว).  
5. 2003 Statistical Report on Tourism in Laos, National Tourism Authority of Lao PDR (สําหรับ

จํานวนนักทองเที่ยวและรายรับจากการทองเที่ยว).  
6. http://www.worldbank.org/data/databytopic/GDP.pdf. (24 พฤษภาคม 2547).  
7. http://ifs.apdi.net/imf/ (17-18 พฤศจิกายน 2547).  
8. http://www.aseansec.org (26 พฤศจิกายน 2547) for ASEAN’s GDP and export value 

statistics.  

การทองเที่ยวมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ซ่ึงจะเห็นไดจากขอมูลในตา
รางที ่3 ที่แสดงถึงสัดสวนของรายรับจากการทองเที่ยวเมื่อเทียบกับมลูคาการสงออกสินคาและผลติ
ภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เมื่อพิจารณาสัดสวนของรายรับจากการทองเที่ยวกับผลิต
ภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ก็จะพบวา การทองเที่ยวมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงมากกวาประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญระดับโลกซ่ึงมีรายรับสูงสุดมา
จากการทองเที่ยว สําหรับในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ประเทศกัมพูชาเปนประเทศที่มีสัด
สวนของรายรับจากการทองเที่ยวตอผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศมากทีสุ่ด คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

มักจะมีการกลาววา รายรับจากการทองเที่ยวเปนรายรับที่ไมมั่นคงและไมยั่งยืน แตจากการศึกษา
เปรียบเทียบเสถียรภาพของรายรับจากการทองเที่ยวกับรายรับจากภาคหัตถอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2503 – 2537 และในชวงป พ.ศ. 2533 – 2546 พบวา เสถียรภาพของ
รายรับที่วัดดวย คาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของทั้งภาคการทองเที่ยวและภาคหัตถอตุสาหกรรม
มีคาคอนขางใกลเคียงกันในชวงแรก แตสําหรับในชวงที่ 2 พบวา มูลคาการสงออกสินคาหัตถอุต
สาหกรรมมีความผันผวนมากกวารายรับจาการทองเที่ยว (อัจฉรี และอัครพงศ, 2547) 

ความไดเปรียบในการแขงขันทางดานการทองเที่ยวของประเทศในอนุภาคลุมแมน้ําโขง 

วิธีการวัดความไดเปรียบในการแขงขันทางดานการทองเที่ยวในบทความน้ีไดแรงบันดาลใจมาจาก 
ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) ที่ เสนอโดย 
Balasa ในป พ .ศ . 2508 (Balasa, B., 1965) ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ นิยมนํามาใชวิเคราะหถึงความ
สามารถในการแขงขันทางดานการคา ในการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันทางดานการคาจะ
นํามูลคาการสงออกมาใชในการวิเคราะหโดยใช RCA ไดทันที แตสําหรับในกรณีของการทองเที่ยวไม
สามารถหามูลคาการใชจายในดานการทองเที่ยวของแตละตลาดไดอยางแมนยํา จึงไมสามารถนําวิธี
การดังกลาวมาใชวิเคราะหไดในทันที ดังนั้นจึงใชจํานวนนักทองเที่ยวและสวนแบงทางการตลาดมา
วิเคราะหแทน ซ่ึงในที่ น้ีจะเรียกวิ ธีการดังกลาววา อัตราสวนความได เปรียบในการแขงขัน 

http://www.world
http://www.aseansec.org/tour_stat/
http://www.worldbank.org/data/databytopic/GDP.pdf
http://ifs.apdi.net/imf/
http://www.aseansec.org
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(Competitive Advantage Ratio: CAR) ของแตละประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยว โดยสามารถแสดงสูตร
การคํานวณไดดังน้ี  

(1) 

โดยที่ = จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ i ที่เดินทางไปยังประเทศ j 

= จํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางไปยังประเทศ j 

= จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ i ที่เดินทางไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

= จํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

= กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พมา เวียดนาม และไทย 

= ภูมิภาคตางๆ ซึ่งแสดงในคอลัมนที่ 1 ของตารางที่ 4  

จากสูตรที ่(1) ที่แสดงถึงสัดสวนความไดเปรียบในการแขงขัน ซ่ึงคํานวณมาจากการเปรียบเทยีบสัด
สวน 2 อัตราสวน คือ อัตราการดดูซับนักทองเที่ยวจากตลาดหนึ่งของแหลงทองเทีย่วหนึง่ กับอัตรา
การดูดซับนักทองเที่ยวจากตลาดเดียวกันของแหลงทองเที่ยวที่นํามาเปรียบเทียบทั้งหมด ซ่ึงในที่น้ี 
คือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เน่ืองจากไมควรนําเอาประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงไปเปรียบเทียบกับ
ประเทศนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟกได  

ประเทศที่เปนสถานที่ทองเที่ยวจะมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดใดตลาดหน่ึง เมือ่ประเทศน้ัน
มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยว จากตลาดเปาหมายไดมากกวาความสามารถโดยเฉลีย่ของ
เอเชียแปซิฟก ซ่ึงหมายความวา ถาหากสัดสวนของนักทองเที่ยวในตลาดเปาหมายที่เดินทางมาทอง

เที่ยวยังประเทศใดประเทศหน่ึง ( ) มีคามากกวาสัดสวนของนักทองเทีย่วในตลาดเปาหมาย ที่

เดินทางมาทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ( ) ดังน้ันถาหาคา CAR ที่คํานวณได มีคามาก
กวา 1 ก็ยอมหมายความวา ประเทศที่กําลงัพิจารณาเปนประเทศที่ไดรับความนิยมจากตลาดน้ันมาก
กวาประเทศอ่ืนๆ ตัวอยางเชน ถาหากประเทศกัมพูชาเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนัก
ทองเที่ยวชาวฝรั่งเศส หรือมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดนักทองเที่ยวชาวฝรัง่เศส คา CAR 
ที่คํานวณไดจะมีคามากกวา 1 แสดงวา สัดสวนของนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมายังกมัพชูา
ตอจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด ที่เดินทางมายังกัมพูชามีคามากกวาสัดสวนของนักทองเที่ยวชาว
ฝรั่งเศสที่เดินทางมายังเอเชียแปซิฟกตอจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังเอเชียแปซิฟก 
หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ อัตราการดูดซับนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศสของประเทศกมัพชูามคีามากกวาอัตรา
การดูดซับนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศสของเอเชียแปซิฟก กลาวคือ กัมพชูามคีวามสามารถในการแขงขนั
ในตลาดฝรัง่เศสเทียบกับประเทศเอเชียแปซิฟกโดยเฉลี่ย 
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เพื่อความเขาใจในที่น่ีขอยกตัวอยางในกรณีประเทศไทย ซ่ึงจากตารางที่ 4 จะเห็นไดวา ในป พ.ศ. 
2546 ประเทศไทยมีคา CAR ในตลาดเอเชียใตเทากับ 2.28 และมีคาเทากับ 1.52 ในตลาดเอเชีย
ตะวันออกไกลหมายความวาประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันในตลาดเอเชียใตสูงกวาตลาด
เอเชียตะวันออกไกล 

ตารางที ่4 ความไดเปรียบในการแขงขันทางดานการทองเที่ยว ของประเทศลุมแมน้ําโขง 

กัมพูชา  สปป.ลาว  พมา  ไทย  เวียดนาม  
ภูมิภาค  

2542  2546 2542  2546  2542  2546  2542  2546  2542  2546 

เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต
/ อาเซียน  

1.16  0.57  6.34  5.11  1.67  1.56  1.88  1.87  0.82  1.01  

   • กัมพูชา  -  -  6.13  4.23  -  -  -  6.47  82.66  34.54 

   • สปป.ลาว 3.54  1.79  -  -  -  -  14.49  8.99  20.02  27.92 

   • พมา  3.00  2.28  12.12  2.78  -  -  -  7.71  0.73  1.34  

   • ไทย  3.31  1.13  46.23  33.97  7.78  6.18  -  -  0.87  0.95  

   • เวียด
นาม  

11.77  5.02  96.93  35.38  -  -  3.29  6.31  -  -  

   • อินโดนี
เซีย  

0.36  0.17  0.26  0.13  -  -  1.05  0.94  0.14  0.39  

   • ฟลิป
ปนส  0.51  0.36  0.51  0.37  -  -  1.01  1.24  0.37  0.84  

   • สิงคโปร  0.57  0.24  0.09  0.07  1.10  0.88  1.21  0.89  0.30  0.26  

เอเชียใต  0.33  0.20  0.63  0.14  1.78  2.28  2.00  2.28  -  -  

เอเชียตะวัน
ออกไกล  

0.92  0.62  0.31  0.35  1.82  1.47  1.59  1.52  2.13  2.40  

   • จีน  3.95  2.03  1.79  1.35  3.47  3.06  5.10  2.43  14.73  11.55 

   • ไทเป  1.62  1.52  0.13  0.18  4.81  3.23  1.77  1.68  2.83  2.90  

   • ญี่ปุน  0.42  0.23  0.21  0.30  1.10  0.98  1.05  1.11  0.55  0.92  

   • เกาหลีใต  0.67  0.34  0.24  0.20  1.14  0.96  1.52  1.62  0.93  1.26  

แปซิฟก/ 
ออสเตรีย

0.86  0.68  0.59  0.61  0.59  0.79  1.12  1.02  1.07  1.18  
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กัมพูชา  สปป.ลาว  พมา  ไทย  เวียดนาม  
ภูมิภาค  

2542  2546 2542  2546  2542  2546  2542  2546  2542  2546 

เลีย และนิว
ซีแลนด  

ยุโรป  0.99  0.57  0.68  0.97  1.58  1.93  1.49  1.64  0.80  0.79  

อเมริกา  0.24  0.13  0.12  0.14  0.15  0.18  0.16  0.15  0.32  0.24  

แอฟริกาและ
ตะวันออก
กลาง  

0.36  0.26  0.45  0.70  1.09  0.99  2.17  2.40  -  -  

ที่มา: คํานวณจาก Annual Statistical Report 2003, PATA (2004). 

จุดออนประการหน่ึงของดัชนี CAR คือ เปนดัชนีที่วิเคราะหเชิงสถิต (Static) (Edward and Schoer, 
2001) ซึ่งการแกปญหาดังกลาวทาํไดโดยการพิจารณาทศิทางการเปลี่ยนแปลงของคา CAR ในชวง
เวลาที่กําหนด (Valentine and Krasnik, 2000 อางใน Edward and Schoer, 2001:19)  

การวิเคราะหแนวโนมความไดเปรียบในการแขงขันสามารถเปรียบเทียบแนวโนมของอัตราการดูดซับ
ของประเทศที่กําลังพิจารณากับแนวโนมของอัตราการดูดซับโดยเฉลี่ยได การเปลี่ยนแปลงของแนว
โนมโดยเฉลี่ยในที่นี้ คือ การเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวจากตลาดใดตลาดหนึ่งที่เดินทางไป
ยังประเทศที่เปนคูแขงขันทั้งหมด หรือเปนการเปรียบเทียบการเติบโตของตลาดใดตลาดหนึ่งในการ
เติบโตโดยรวมของประเทศที่กําลังพิจารณากับการเติบโตของตลาดน้ันในภาพรวมของคูแขงขันทั้ง
หมด ซ่ึงสถานการณที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบดังกลาวสามารถเกิดสถานการณตางๆ ได 6 
สถานการณดังแสดงในตารางที ่5 

จากตารางที ่5 สามารถอธิบายสถานการณตางๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของคา CAR และแนวโนม
ความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวของประเทศที่กําลังพิจารณา และเอเชียแปซิฟกไดดังน้ี  

ในกรณี CAR เพ่ิมขึ้น (ความไดเปรียบทางดานการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น) 

1. ดาวรุงพุงแรง เปนสถานการณที่คูแขงขันโดยรวมมีแนวโนมดีขึ้น และประเทศที่กําลัง
พิจารณาก็สามารถที่จะดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวไดเพิ่มขึ้นเร็วกวาอัตราการเพิ่มของ 
การดึงดูดนักทองเที่ยวของเอเชียแปซิฟก  

2. สวนกระแส เปนสถานการณที่ประเทศที่กําลังพิจารณามีความสามารถในการดงึดดูนักทอง
เที่ยวไดเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการดึงดูดนักทองเที่ยวของเอเชียแปซิฟกกลับมีแนวโนมที่ไม
แจมใส (แนวโนมลดลง)  

3. ตั้งรับปรับตัว เปนสถานการณที่เกิดขึ้นภายใตความไดเปรียบทางดานการทองเที่ยวของ
ประเทศที่กําลังพิจารณาเพิ่มขึ้น แตความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากตลาดเปา
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หมายของประเทศที่กําลังพิจารณาลดลงชากวาการลดลงของอัตราการดึงดดูนักทองเทีย่ว
ของเอเชียแปซิฟก  

ในกรณี CAR ลดลง (ความไดเปรียบทางดานการทองเที่ยวลดลง)  

1. เสียโอกาส เปนสถานการณที่คูแขงขันมีการขยายตัว แตประเทศที่กําลังพิจารณากลับมี
ความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวไดลดลง ทําใหความไดเปรียบทางดานการทองเทีย่ว
ของประเทศที่กําลังพิจารณาลดลง  

2. ควาไมทัน เปนสถานการณที่คูแขงขันและความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวของ
ประเทศที่กําลังพิจารณามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น แตความสามารถในการดึงดูดนักทอง
เที่ยวของประเทศที่กําลังพิจารณากลับมีอัตราการขยายตัวต่ํากวาอัตราการดึงดูดนักทอง
เที่ยวของเอเชียแปซิฟก  

3. ถอยนํา เปนสถานการณที่ตลาดเปาหมายไมแจมใส และอัตราการดึงดูดนักทองเที่ยวของ
ประเทศที่กําลังพิจารณามีแนวโนมลดลงเร็วกวาการลดลงของอัตราการดงึดดูนักทองเทีย่ว
ของเอเชียแปซิฟก  
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ตารางที ่5 การวิเคราะหพลวัตรของความสามารถในการแขงขัน 

อัตราการดูดซับของ  ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของ

CAR  
ประเทศท่ี
พิจารณา  

  คูแขงขันทั้งหมด  
สถานการณ  

1. เพิ่มขึ้น     ดาวรุงพุงแรง (Rising star)  

    สวนกระแส (Falling stars)  

   
 

 ตั้งรับปรับตัว (Retreat)  

2. ลดลง    เสียโอกาส (Lost opportunity)  

   
 

 ควาไมทัน (Lagging opportunity)  

     ถอยนํา (Follow retreat)  

สําหรับผลการวิเคราะหไดแสดงไวในตารางที่ 6 ซึ่งเปนการแสดงสถานการณของประเทศในกลุมอนุ
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง โดยคํานึงถึงความไดเปรียบในการแขงขันดานการทองเที่ยว แตไมมีการ
พิจารณาในตลาดภูมิภาคอเมริกา แอฟริกาและตะวันออกกลาง 

ตารางที ่6 พลวัตรความสามารถในการแขงขันของประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (ป 
พ.ศ. 2542 – 2546) 

แหลงทองเที่ยวลุมแมน้ํา
โขง/ ตลาดในภูมิภาค  

กัมพูชา  สปป.ลาว  ไทย  พมา  เวียดนาม  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  เสียโอกาส  เสียโอกาส  ควาไมทัน  ควาไมทัน  ดาวรุงพุง
แรง  

เอเชียใต  เสียโอกาส  เสียโอกาส  ดาวรุงพุง
แรง  

ดาวรุงพุง
แรง  n.a.  

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ  ถอยนํา  สวนกระแส  ถอยนํา  ถอยนํา  สวนกระแส  

จีน  เสียโอกาส  ควาไมทัน  เสียโอกาส  ควาไมทัน  ควาไมทัน  

แปซิฟก/ออสเตรเลียและนิว
ซีแลนด  ถอยนํา  สวนกระแส  ถอยนํา  สวนกระแส  สวนกระแส  

ยุโรป  ถอยนํา  สวนกระแส  สวนกระแส  สวนกระแส  ถอยนํา  
 
ที่มา: Annual Statistic Report 2003, PATA (2004).  
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ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันทางดานการทองเที่ยวในทุกภูมิภาคหลัก ยกเวน สิงคโปร 
อินโดนีเซีย และอเมริกา สวน สปป.ลาว มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากกวาภมูภิาค
อ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดประเทศเพื่อนบานอยางประเทศไทย และเวียดนาม รวมทั้งประเทศจีน
ดวย ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงอ่ืนๆ ก็มีความสามารถในการ
แขงขันทางดานการทองเที่ยวในประเทศเพ่ือนบานเทาน้ัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในตลาดจีน จากขอมูลพบวาการคาภายในภูมิภาค และการ
ทองเที่ยวบริเวณชายแดนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมีความสําคัญอยาง
มากตอทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง และดวยความจรงิทีว่าไม
มีแหลงทองเที่ยวใดในภูมิภาคน้ีที่มีความสามารถในการแขงขันทาง
ดานการทองเที่ยวในตลาดสิงคโปรได จึงเปนประเดน็ทีค่วรมกีารหยบิ
ยกมาพิจารณาวา เหตุใดนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรจึงนิยมเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศมาเลเซีย 
และ/หรืออินโดนีเซียมากกวาที่จะเดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศในกลุมอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง 

สําหรับประเทศเวียดนามซึ่งเปนประเทศเดยีวในกลุมที่เพิ่งเปดตัวในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว ซ่ึงได
แสดงโอกาสการพัฒนาทั้งในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมถึงแปซิฟก สวนพมาไดแสดงศักยภาพในตลาดเอเชียใตและในยุโรปเทาน้ัน ในขณะที่ประเทศไทย
ยังคงสามารถรักษาความไดเปรียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดทั้งหมด แตมีความไดเปรียบ
ในบางประเทศของเอเชียใตและยุโรปเทาน้ัน สวนในตลาดที่เหลือประเทศไทยคอนขางเสียเปรียบ
ประเทศอ่ืนๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  

เมื่อพิจารณาพลวัตรของความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงทั้ง 5 
ประเทศ พบวา ในชวงป พ.ศ. 2542 – 2546 การทองเที่ยวในลุมแมนํ้าโขงยังคงอยูในสภาพที่ไมดี
เทาที่ควร โดยมีเพียงเวียดนามเทาน้ันที่เปนดาวรุงพุงแรงในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งเปน
ตลาดหลักของประเทศในกลุมอนุภูมิภาคนี้ อีกทั้งการเดนิทางสูประเทศเวยีดนามก็ยังมีการขยายตวั
เร็วกวาการเดินทางสูภูมิภาคเอเชียแปซิฟกทั้งหมด  

สําหรับประเทศจีนซ่ึงเปนอีกตลาดหน่ึงที่มีความสําคัญตออนุภูมิภาคน้ี พบวา ประเทศพมา สปป.ลาว 
และเวียดนามมีการเติบในเชิงบวก แตทวายังคงต่ํากวาอัตราการเติบโตโดยรวมของตลาดประเทศจนี 
สวนประเทศไทยและกัมพูชาไดสูญเสียโอกาสในการกาวตามการขยายตัวของตลาดจีนไปแลว อีกทั้ง
ยังมีสวนแบงในตลาดจีนที่ลดลงอีกดวย 

ภายในชวง 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2542 – 2546 ภูมิภาคเอเชยีใตเปนตลาดที่กําลงัมีการขยายตวั โดย
ประเทศไทยและพมาไดกลายเปนดาวรุงพุงแรงในตลาดน้ี แตทวาประเทศอื่นๆในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ยัง ไมมีศักยภาพในตลาดนี้ สําหรับตลาดยุโรป และแปซิฟก ซ่ึงมีแนวโนมการขยายตัวลดลง พบวา 
ประเทศพมา ไทย และเวียดนาม กลับสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากสองตลาดน้ีไดมากขึ้น แตอยาง
ไรก็ตามผลการวิเคราะหน้ีไมไดรวมถึงชวงที่มีเหตุการณวิกฤตตางๆ ที่สงผลกระทบตอการทอง
เที่ยว คือ เหตุการณโศกนาฏกรรม ในวันที่ 11 กันยายน และการกอการรายทีเ่กดิขึน้ตามมา รวมถึง
การแพรระบาดของโรคซารส 

แตเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ย พบวา ประเทศกัมพูชานาจะเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จ
อยางมากในดานการทองเที่ยว แตอยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหพลวัตรของความสามารถใน
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การแขงขัน แสดงใหเห็นวาประเทศกัมพูชายังไมไดใชศักยภาพและโอกาสของตนเองอยางเต็มที่ และ
สามารถสรุปไดวา ประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงทุกประเทศมีโอกาสทีจ่ะบรรลุเปาหมายในการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ตนเองวางไวไดในอนาคต 
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บริบทการทองเท่ียวเชิงนิเวศลุมแมนํ้ากวางบริบทการทองเท่ียวเชิงนิเวศลุมแมนํ้ากวาง  

ศิริรัตน มีเดช 1 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในอุตสาห
กรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และเปรียบเทียบสภาพการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝกอบรม โดย จําแนกตามรูปแบบการประกอบธุรกิจ 
ประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวนบุคลากรในองคการ ระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ ศึกษาความ
ตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา และการฝกอบรมของพนักงานระดับปฏิบัติการ และ
เปรียบเทียบความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเรื่องที่ตองการฝกอบรม โดยจําแนกตามเพศ 
อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได วุฒิการศึกษาและประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว และศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร/ผู
จัดการ จํานวน 165 คน และพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวน 365 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด ใชสําหรับเก็บขอมูลจากผูบริหาร/ผูจัด
การ จํานวน 1 ชุด และเก็บขอมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ ที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวน ทางเดียว  

ผลการวิจัย พบวา สภาพทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝกอบรมในอุต
สาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางนอย เมื่อพจิารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการศึกษาอยูในระดับนอย และดานการฝกอบรมอยูในระดับคอนขางนอย ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการพฒันาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝกอบรมในอุตสาหกรรมทอง
เที่ยวจําแนกตามรูปแบบการประกอบธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวนบุคลากรในองค
การ และระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของพนักงานระดบัปฏบัิตกิาร พบวา 
สวนใหญ ไมไดรับการพัฒนาดานการศึกษา แตไดรับการพัฒนาทางดานการฝกอบรมเกีย่วกบังานที่
ปฏิบัติ พนักงานระดับปฏิบัติการสวนใหญมีความตองการศึกษาตอ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบ
การณในการทํางาน โดยตองการศึกษาตอระดับปริญญาโททางดานภาษาตางประเทศ และความ
ตองการพัฒนาทางดานฝกอบรม พนักงานสวนใหญมีความตองการฝกอบรมคอนขางมาก โดย 
ตองการฝกอบรมในเรื่องทักษะดานบุคคลมากที่สุด และผลการเปรียบเทียบความตองการพัฒนา
                                                
1

 1.สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 2.สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะ
วิชาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ทรัพยากรมนุษยในเรื่องที่ตองการฝกอบรมจําแนกตาม เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และราย
ได ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตจําแนกตามวุฒิการศึกษา และประเภทอุต
สาหกรรมทองเที่ยว พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก  

บทนํา  

ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสารสนเทศหรือยุค e-BUSINESS ซ่ึงสง
ผลใหธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนหลายเรื่อง ไมวาจะเปนรูปแบบการคาระหวางประเทศ การจัดการใน
การผลิต การจัดจําหนาย การขายและการบริการ และกระแสของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี ทําใหผู
บริหารธุรกิจตาง ๆ จําเปนตองปรับทั้งธุรกิจและทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยถือเปนกุญแจสําคัญของธุรกิจประการหน่ึง ดังน้ัน หลักสําคัญของฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ก็คือ ความสามารถในการกําหนดภารกิจที่เปนหัวใจของการบริหารใหสอดคลอง 
และสามารถรองรับนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การจัดการ "ทรัพยากรมนุษย" ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด น้ัน นักบริหารจะตองเขาใจถึงภารกิจหลกัที่
ชัดเจน จึงจะสามารถกําหนดบทบาทหนาที่ของฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ทีส่ามารถดาํเนินภารกจิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภารกิจหลักดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ คือ การ
พัฒนาในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนการดําเนินการที่จะสงเสริมใหพนักงานมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ 
และประสบการณเพิ่มขึ้น ในรูปแบบของการฝกอบรม (Training) การศึกษาของพนักงาน (Employee 
Education) การพัฒนาพนักงาน (Employee Development) เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหนงปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การดําเนินการพัฒนาอาชีพพนักงาน (Career 
Development) ใหพรอมที่จะรับผิดชอบหรือเติบโตในตําแหนงที่สูงขึ้น รวมถึง การปรับหรือพัฒนา
องคการ (Organization Development) ใหเปนองคการที่ชนะในการแขงขันไดในที่สุด (ดนัย เทียนพุฒ. 
2543 : 54)  

จากความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ไดกลาวมา ขางตน โดยเฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จะเห็นไดวา ในปจจุบันอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีบทบาท
สําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ไดนําเงินตราตาง
ประเทศเขามาใชจายในประเทศเพิ่มขึ้นทุกป จึงนับไดวาเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการลงทุนอยางตอเน่ือง
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโอกาสในดานอาชีพบริการและธุรกิจบริการแกคนไทย
จํานวนมาก นอกจากน้ัน รัฐบาลไทยไดเนนความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอเศรษฐกิจและ
สังคมเปนอันมาก ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย ป 2546 - 2549 ใน
การที่จะมุงพัฒนาองคกร ระบบการบริหารจัดการ การเสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะและขีดความ
สามารถทางการตลาดทองเที่ยว เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคลื่อน (Driving Force) ที่มีประสิทธิ
ภาพในการดําเนินงานและมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาล รวม
ทั้ง การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูที่เกีย่วของกบัเรือ่งการ
ตลาด ซ่ึงสินคาทางการทองเที่ยวสําหรับตลาดตางประเทศที่กําหนดไว ซ่ึงเปนกลุมสินคาหลักทาง
การทองเที่ยว ใน Cluster ที่ 1 ไดแก หาดทราย ชายทะเล โดยจะมุงไปในแหลงทองเที่ยวของประเทศ 
ไดแก พัทยา ภูเก็ต พังงา กระบ่ี เกาะสมุย หัวหิน-ชะอํา และไดกําหนดเงื่อนไขสูความสําเร็จไววา คุณ
ภาพของสินคาและบริการตองไดมาตรฐาน เปนแมเหล็กที่จะดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดอยางแทจริง 
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นอกจากน้ัน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยวตองมีการดําเนิน
งานในทิศทางที่สอดคลองเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาต ิและ จังหวัดสุราษฎรธานีได
กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด ในป 2551 โดยมีเปาประสงคใหอําเภอเกาะสมุย และปริมณฑล
เปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวทั่วโลกตองการเดินทางมาเยี่ยมเยอืน แหลงทองเทีย่วทางบกได
รับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมคุีณภาพ ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรและหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
ประสบความสําเร็จ จะเห็นไดวา การบริการและการทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุยและปริมณฑลในป 
2547 มีนักทองเที่ยว ทั้งหมด จํานวน 937,763 คน เปนนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 161,998 
คน และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 775,765 คน ซึ่งขยายตวัเพิ่มขึ้นกวาในชวงเดยีวกนัของป 
2546 ประมาณ 10% (แผนยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานี, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , 
2006 และแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสมุย ป พ.ศ. 2548-2550) ไดใหความสําคัญเกีย่วกบัการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ทางดานการฝกอบรมเฉพาะดานใหบุคลากรมีทักษะเปนมืออาชีพ การจัด
หลักสูตรรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เนนการพัฒนาอาจารยดานการทองเที่ยว และพัฒนา
ศักยภาพของการศึกษาดานการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ มีนโยบายที่จะจัดใหมีแหลง
เรียนรูที่เพียงพอและทั่วถึง สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้ง 
การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เปนตน  

ดังน้ัน เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรของประเทศไทย แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี และแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเกาะสมุย ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย ในดานการศึกษาและการฝกอบรม เพื่อใหทราบถึง
สภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และทราบถึง
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการ
วิจัยในครั้งน้ี จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยว
ของ ในการที่จะนําไปใชเปนขอมูล เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทอง
เที่ยวของอําเภอเกาะสมุย ใหทันตอภาวะการณเปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตออุตสาห
กรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะ สมุยตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความตองการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และ ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ
อําเภอเกาะสมุย 

2. เปรียบเทียบสภาพทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาและการฝกอบรมของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวจําแนกตามรูปแบบการประกอบธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมทอง
เที่ยว จํานวนบุคลากรในองคการ และระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ 

3. เปรียบเทียบความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเรื่องที่ตองการฝกอบรม โดยจําแนก
ตามเพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได วุฒิการศึกษา และประเภทอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบสภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเกาะสมุย 

2. ผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของสามารถนําผลจากการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนาและดําเนินการ
ในการบริหารจัดการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอ
เกาะสมุยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของอุตสาห
กรรมทองเที่ยว ที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยวโดยตรง ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหาร/ผูจัดการ จํานวน 284 คน จากอุตสาห
กรรมทองเที่ยว จํานวน 5 ประเภท ทั้งหมด 284 แหง และพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่จดทะเบียนและยื่นแบบประกันตนลูกจาง ณ สํานักงานประกัน
สังคมจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 7,338 คน ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ของอําเภอเกาะสมุย  

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร/ผูจัดการ และพนักงานระดบั ปฏบัิติ
การ จํานวน 530 คน โดยแบงเปน ผูบริหาร/ผูจัดการ 165 คน และพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ จํานวน 365 คน จากอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งหมด 284 แหง และ
พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งหมด 7,338 คน  

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะของอุตสาหกรรมทองเที่ยว คือ 
รูปแบบการประกอบธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว จํานวนบุคลากรในองคการและระยะเวลา
ที่ดําเนินกิจการ คุณลักษณะของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในอุตสาหกรรมทองเทีย่ว ไดแก เพศ อาย ุ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได วุฒิการศึกษา และประเภทอุตสาหกรรมทองเที่ยว และตัวแปร
ตาม ไดแก สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว คือ สภาพทั่วไปเกีย่วกบัการ
พัฒนาดานการศึกษา และฝกอบรม ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานการศึกษา ดาน
การฝกอบรม และเรื่องที่ตองการฝกอบรม รวมทั้ง ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้ง น้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาความตองการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดานการศึกษาและการฝกอบรม จากผูบริหาร/ผูจัดการ 
และพนักงานระดับปฏิบัติการในอําเภอเกาะสมุย โดยใชแบบสอบถาม ศึกษาจากอุตสาหกรรมทอง
เที่ยวแบบ แบบแบงเปนพวก จํานวน 5 ประเภท เก็บขอมูลสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากผู
บริหารและผูจัดการ โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง แหงละ 1 คน โดยใชผูบริหาร/ผูจัดการ จาํนวน 
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165 คน และจากพนักงานระดับปฏิบัติการโดย การสุมตัวอยางแบบเจาะจง แหงละ 2 คน โดยใช
พนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 365 คน รวมประชากรที่ใชในการศึกษา ทั้งหมด 530 คน  

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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การพัฒนาแหลงทองเท่ียวในชุมชนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในชุมชน  
ดร. ละเอียด ศิลานอย 1 

การทองเที่ยวเปนเครื่องมือสรางความเขาใจอันดีตอกัน  
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการสรางรายไดใหแกระบบเศรษฐกิจของเรา 
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคม และการศึกษา 
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไวใหยั่งยืนและดวยความภาคภูมิใจ 
เราอาจจะพูดถึงการทองเที่ยวไดอีกหลายแงหลายมุมนับไมถวน แตที่สําคัญคือเราจะพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวของเราไดอยางไร? 

เราจะพัฒนาแหลงทองเที่ยว (Destination Development) ในชุมชนของเราอยางไร ? 

แหลงทองเที่ยว (Destination) คือสถานที่นักทองเที่ยวจะเขามาแวะพักหรือหยุดอยูเพ่ือการทอง
เที่ยว จับจายซ้ือของ ฯลฯ ในชวงระยะเวลาหน่ึง กอนจะจากไปดวยความพึงพอใจ 

หากประสงคจะพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนจะตองมีการวางแผนตามมาเปนส่ิงแรกที่จะตองทํา 
และอาจแบงไดเปน 5 เรื่องดวยกัน คือ การวิเคราะหตลาด การประเมินศักยภาพของพืน้ที ่การศกึษา
ทางการเงิน การศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอม และการศึกษาผลกระทบทางสังคม 

1. การวิเคราะหตลาด (Market Analysis)  

 การวิเคราะหตลาดเปนส่ิงที่จะตองกระทําเพื่อใหทราบถึงแนวโนมของนักทองเที่ยว และ
ความชอบของนักทองเที่ยว อันจะชวยทําใหเราตัดสินใจพัฒนาไดอยางถูกตองและนอกจากน้ีการ
วิเคราะหตลาดจะบอกใหเราทราบถึงตลาดลูกคาของเราวาอยูที่ไหนแลว ยังเปนการบอกไดอีกดวยวา
ลูกคาที่มีศักยภาพจะมีมากนอยเพียงใดเมื่อเราพัฒนาแหลงทองเที่ยวของเราขึ้นมา 

 การวิเคราะหตลาดจะบอกไดวาควรจะพัฒนาแหลงทองเที่ยวไปในรูปแบบใด เชนการ
สํารวจตลาดอาจแสดงผลวานักทองเที่ยวทางวัฒนธรรมกําลังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะบอก
เราวานักทองเที่ยวนิยมที่พักซ่ึงคอนขางหรูหรา เปนตน ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะชวยกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในแหลงทองเที่ยวของเราไดเปนอยางดี 

 นอกจากนี้การวิเคราะหตลาดยังจะบอกเราไดถึงลกัษณะของนักทองเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา
มาทองเที่ยวไดวาเปนใคร มาจากไหน มีสถานภาพทางสังคมอยางใด ซ่ึงอาจรวมไปถึง รายได อายุ 
การศึกษา เพศ สถานภาพการสมรส และขนาดของครอบครัว ฯลฯ และเราจะพัฒนาเพื่อรองรับผูมี
                                                
1

 ท่ีปรึกษาระดับ 9 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, นายทะเบียนนําเท่ียวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานครการทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 
หัวหนาสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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รายไดสูงโดยเฉพาะ หรือจะรองรับนักทองเที่ยวสูงอายุ หรือจะเนนรับนักทองเทีย่วทีเ่ปนเยาวชน บาง
แหลงทองเที่ยวจะพยายามรองรับนักทองเที่ยวใหไดหลาย ๆ กลุม ก็สามารถกระทําได 

2. การประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ (Site Evaluation)  

  การประเมินศักยภาพของพื้นที่จะเกี่ยวกับการตอบคําถาม 
2 เรื่อง คําถามแรกคือเรามีอะไรอยูแลวบาง และคําถามที่สองคือ เรา
ตองการอะไรเพิ่มเติมอีกบาง 

 สิ่งที่ เรามีอยูแลวอาจรวมไปถึงเรามีหาดทรายยาวขาว
สะอาดอยูแลว มีนํ้าทะเลใส มีแสงแดดจาตลอดป ซ่ึงตรงนี้ก็สามารถ
ออกแบบใหมีสนามกอลฟไดหรือมีทาเรือเล็ก ๆ สําหรับเรือยอรชทอง
เที่ยวได เปนตน 

แตอยางไรก็ตาม การประเมินศักยภาพของพื้นที่จะตองคํานึงถึงแรงงานในพื้นที่ดวยเพราะในกรณีที่
ไมมีแรงงานในพื้นที่ก็อาจตองหาแรงงานจากที่อ่ืนทั้งดานการกอสราง โรงแรม รานอาหาร อาคาร
สถานที่ตาง ๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เปนตน 

 สําหรับการประเมินศักยภาพของพื้นที่ในเรื่องของส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานน้ัน 
จะประเมินเรื่องของถนนในพื้นที่ แหลงนํ้ากินน้ําใช พลังงานไฟฟา ระบบกําจัดขยะและของเสีย นํ้าเสีย 
ตลอดจนบริการอ่ืน ๆ ที่จะรองรับนักทองเที่ยวที่แหกันมาได ซ่ึงอาจรวมไปถึงคําถามที่วาเราจะตอง
สรางถนนใหมหรือไม หรือวาจะพัฒนาถนนเดิมตอไป นํ้าดื่มมีเพียงพอหรือไม ขยะจะเอาไปทิ้งที่ไหน 
เปนตน 

 สวนส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นเหนือพื้นฐาน ก็จะเกี่ยวกับอาคารหรือส่ิงกอสรางในแหลง
ทองเที่ยว อันอาจจะรวมไปถึงโรงแรม รานอาหาร ศูนยประชุม สิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
นันทนาการ รานขายของ และส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวในดานตาง ๆ อีกมาก ในบาง
แหงอาจตองสรางจากเมืองที่ไมมีอะไรเลยก็ได แตในบางแหงอาจเพียงปรับปรุงเพิ่มเติมเทาน้ัน 

 ที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการประเมินศักยภาพของพื้นที่คือจะตองมีการศึกษาถึงความ
ตองการดานการขนสงในปจจุบันและในอนาคต ทั้งขนสงคนโดยสารและขนสงสินคาตาง ๆ เพราะ
แหลงทองเที่ยวจะตองสามารถเดินทางเขาถึงไดโดยงาย อาจตองสรางถนนใหม รางรถไฟใหม สนาม
บินใหม หรือทาเรือใหมก็จําเปนตองกระทําใหได 

3. การศึกษาทางการเงิน (Financial Study)  

 ในกระบวนการวางแผนในระยะเริ่มแรก เราจะตองประมาณการตนทุนหรือคาใชจายใน
โครงการของเราใหไดกอน โดยจะตองหาขอยุติใหไดวาจะหาทุนไดจากที่ใดและดวยวิธีการใด ซึ่งการ
เงินอาจจะมาจากนักลงทุนเอกชนหรือจากหนวยงานของรัฐ หรือกูยืมจากหนวยงานระหวางประเทศ
ก็แลวแตจะพิจารณา 
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 การศึกษาทางการเงินที่ดีจะตองกําหนดใหไดวา โครงการนี้จะตองใชเงินในแตละขั้นตอน
ตาง ๆ น้ันเปนจํานวนเทาใด โดยจะตองกําหนดกรอบการกูยืมเงินของแตละขั้นของการปฏิบัติงาน
ตามโครงการน้ีไวใหชัดเจนดวย ซ่ึงแมวาการลงทุนจะตองการกําไรเปนผลตอบแทนแตก็ควรจะตอง
พิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ดวย ทั้งน้ีการศึกษาทางการเงินจะตองสามารถคาด
การณถึงการเพิ่มมูลคาของทรัพยสินในพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการจางงานดวย โดย
เฉพาะอยางยิ่งจะตองพยายามลดผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลบใหได และขยายผลในเชิงบวกมากขึน้
ใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได 

4. การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ( Environmental Impact Study)  

 ในกระบวนการวางแผนของเราน้ันในบางจุดเราตองพิจารณาถึงผลกระทบทางกายภาพ
ที่ จะมีตอส่ิงแวดลอมเมื่อมีนักทองเที่ยวจํานวนมากแหกันเขามาทองเที่ยว ซ่ึงการศึกษาผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอมมักจะถามคําถามตอไปน้ีคือ จะใหมีนักทองเที่ยวจํานวนเทาใดหาดทรายของเราจึงจะ
ยังคงสะอาดขาวอยูไดเชนน้ี หรือจะใหมีโรงแรมสูง ๆ ไดกี่แหงจึงจะไมทําลายทัศนียภาพของแหลง
ทองเที่ยวของเราใหสูญเสียไป  

  มีคําสําคัญอยูคําหน่ึงคือ สมรรถนะในการ
รองรับนักทองเที่ยว (Carrying Capacity) ซึ่งหมาย
ความถึงความสามารถของแหลงทองเที่ยวที่จะรอง
รับนักทองเที่ยวไดในระดับใดระดับหนึ่ง อันเปนขีด
จํากัดในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทั้ง น้ีจําแนกเปน
สมรรถนะในทางกายภาพ (Physical) ที่หมายถึงการที่
แหลงทองเที่ยวจะสามารถรับนักทองเที่ยวไดมากที่สุดใน
จํานวนหน่ึงเทาน้ันจึงจะไมทําใหเกิดความเสียหายตอ
แหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ ในทางโครงสรางกายภาพอันจะทํา
ใหคุณภาพของแหลงทองเที่ยวตองเสียไปจนนักทองเที่ยวไมไดรับประสบการณตรงตามความ
ตองการของเขา ซึ่งเรื่องน้ีตองระมัดระวัง เพราะถามีนักทองเที่ยวมากเกินไปก็จะกอใหเกิดความเสีย
หายขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมพน และในบางกรณีก็ยากที่จะเยียวยาดวย หรือสมรรถนะในทางเศรษฐ
ศาสตร (Economic) ที่ประชาชนในทองถ่ินจะถูกแยงงานทําหรือสมรรถนะในทางสังคม (Social) ที่
ประชาชนในพื้นที่จะเปนปฏิปกษตอนักทองเที่ยว หรือสมรรถนะในทางส่ิงแวดลอม (Environment) ที่
ส่ิงแวดลอมถูกทําลายไปโดยการพัฒนาการทองเที่ยวอันขาดการวางแผนที่ดี ฯลฯ 

5. การศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact Study)  

 ผลกระทบของการที่นักทองเที่ยวเดินทางเขามามาก ๆ จน
กระทบตอประชาชนในชุมชนก็เปนส่ิงที่ตองคํานึงถึง เพราะประชาชนใน
พื้นที่อาจมีความรูสึกที่ไมดีตอนักทองเที่ยวได เชนในบางครัง้กไ็ปทาํลาย
ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีดั้งเดิม และนําวัฒนธรรมจากภายนอก
หรือวัฒนธรรมตางดาวเขาไปแทรกแซงโดยมีมาตรฐานทางสังคมที่
แตกตางกันออกไป จนเกิดกระทบกระทั่งกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของชุมชนเดิม ซ่ึงการศึกษาทาง
สังคมจะมุงขจัดความขัดแยง หรือผลกระทบทางลบแตสรางความสัมพันธในเชิงบวกระหวางประชา



e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที ่4 

ชนในชุมชนและนักทองเที่ยวที่มาจากตางถิ่น ซ่ึงถาวางแผนใหดีก็จะสามารถสรางสรรคผลกระทบ
ทางบวกใหเกิดขึ้นในชุมชนไดอยางยั่งยืน 

 *จากขอมูลและความรูเรื่องการทองเที่ยวขางตน ถาเราจะพัฒนาแหลงทองเทีย่วในชุมชน 
เห็นควรจะตองประชุมรวมกันทุกๆ ฝาย เพื่อสรุปหาขอยุติและเริ่มกระบวนการตางๆ อยางเปนระบบ 

 ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางการพัฒนาอางเก็บนํ้าหรือเขื่อนตางๆ เปนแหลงทองเที่ยวเพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

ในกรณีอางเก็บนํ้าจะพัฒนาข้ึนมาเปนแหลงทองเที่ยวทําไดอยางไร ? 

 อางเก็บน้ําใหม ๆ ในปจจุบันสามารถเปนแหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติไดและให
ทั้งความรูและความเพลิดเพลินแกนักทองเที่ยวโดยทั่วไปได (จัดเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแม
จะเปนเขื่อนหรือฝายกั้นนํ้าที่มนุษยสรางขึ้นก็ตาม) ซึ่งวิธีการพัฒนาและจัดการทองเที่ยวที่ไดเสนอไว
แตตน และควรจะตองดําเนินการในรายละเอียดโดยอาศัยผูที่มีประสบการณความรูในดานน้ีตอไป 
(อาจโดยอาศัยการแนะนําจากผูที่คลุกคลีอยูในวงการทองเที่ยวและการพัฒนา และสงเสรมิการตลาด
การทองเที่ยวมาเปนระยะเวลาอันยาวนานหรืออาศัยมุมมองของภาคธุรกิจเอกชนทางการทองเที่ยว
และสมาคมธุรกิจทองเที่ยวตาง ๆ ทั้งในพื้นที่สวนทองถ่ินและในสวนกลาง ซึง่แนวทางการพฒันาทาง
กายภาพและการตลาดทางการทองเที่ยวจะมีแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนอยูแลวโดย
ทั่วไป ) 

 อางเก็บน้ําเกา ๆ ก็สามารถนํามาพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวได โดยจดัทาํตามแนว
ทางที่ไดเสนอไวตั้งแตตนเชนกัน แตความยุงยากจะอยูที่จะตองปรบัแตงแกไขโครงสรางหรอืสิง่เกา ๆ 
ที่ไดทําลงไปแลวเสียกอนจึงจะสามารถพัฒนาตามแนวทางใหมได แตถาทําไดก็นาจะคุมคากับการลง
ทุนเชนกัน 

 สําหรับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ก็สามารถนํากรอบหรือแนวคิดในการพัฒนาแหลงทอง
เที่ยวน้ีไปประยุกตใชได เพราะตลอดระยะเวลาที่ผานมานานนับสิบ ๆ ป ไดมีการศึกษาและวิจัยแนว
ทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทตาง ๆ ไวแลวอยางหลากหลาย สามารถนํามาปรับใชหรือ
ประยุกตใชไดในเกือบทุกพื้นที่ ทั้งน้ีจะทําใหชุมชนสามารถแสดงศักยภาพของตนสูโลกภายนอกได
อยางภาคภูมิใจ สามารถสรางงานสรางรายไดสรางชื่อเสียงใหแกชุมชนไดอยางยั่งยืนไปจนชั่วลูกช่ัว
หลาน 

 แตปญหาของการทองเที่ยวจะอยูที ่การจัดการ (Management) เปนสําคัญ ซ่ึงเมือ่ไดแนว
คิดและตัดสินใจแลว กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ (การแบงความรับผิดชอบ สิทธิและหนาที ่
รวมทั้งสิทธิประโยชนตางๆ) ก็จะสามารถทําใหการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประสบความสําเรจ็ไดอยาง
แนนอน ทั้งทันตอเหตุการณ ถูกตองตามหลักวิชาการ และมีความยั่งยืน สามารถจะเปนตวัอยางของ
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนอ่ืน ๆ ไดเปนอยางด ี

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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การวางแผนทองเท่ียวในประเทศนิวซีแลนดการวางแผนทองเท่ียวในประเทศนิวซีแลนด  
Professor David Simmons 

การทองเท่ียวในประเทศนิวซีแลนดมีความสําคัญอยางไร 

ประเทศนิวซีแลนดมีลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากที่ราบ 2 แนว
มาบรรจบกันเกิดเปนเทือกเขายาว ขนานตั้งแตเหนือจรดใต ที่
เรียกกันวา เซาทเทิรนแอลป และมีเทือกเขาที่เปนภูเขาไฟอยูราย
รอบดวยลักษณะภูมิทัศนที่สวยงามทําใหนักทองเที่ยวหลั่งไหล
เขามาเปนจํานวนมากและมีความหนาแนนอยูที่เมืองโอคแลนด โร
โตรวั เวลริงตัน ไครทเชิรท และควีนสทาวน ปจจุบันนิวซีแลนดมี
ประชากร 4.7 ลานคน มีนักทองเที่ยว 2.3 ลานคน มีอัตราการ
เติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวสม่ําเสมอโดยเฉลี่ยรอยละ 6.75 
มาตลอด 40 ป ระยะพํานักเฉลี่ยของนักทองเที่ยวคือ 21 วัน
หรือมากกวานั้น นักทองเที่ยวชาวเอเชียจะมีระยะพาํนักเฉลีย่นอย
กวา แตมีคาใชจายมาก อาทิ ชาวจีน 5 วัน ชาวญี่ปุน 7 วัน สวน
นักทองเที่ยวชาวยุโรปจะมีระยะเวลาพํานักประมาณ 21 วัน และ

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวประเภทสะพายเป (Backpackers) หรือใชบริการรถบาน 
(Camper Van) มีรายไดจากการทองเที่ยว 15.2 พันลานดอลลารนิวซีแลนด หรือ 12 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 400,000 ลานบาท กอนใหเกิดอัตราการจางงานที่ทํางานเต็มเวลา
ประมาณมากกวารอยละ 9 กอใหเกิดรายไดซ่ึงเปนภาษีรายไดและภาษีมูลคาเพิ่มใหกับรัฐบาลนิวซี
แลนดเปนจํานวน 2 พันลานดอลลารนิวซีแลนด หรือ 1.2 พันลานดอลลารสหรัฐ นํามาซ่ึงรายไดเปน
เงินตราตางประเทศสูงสุดของนิวซีแลนด และเปนการเพิ่มรายไดที่มาจากนักเรียนที่มาศึกษาในนิวซี
แลนด โดยในป 1983 มีจํานวนนักทองเที่ยว 480,000 คน และเพิ่มเปน 1,156,978 คน ในป 
1993 และ 2,304,000 คน ในป  2003 ซ่ึ ง ในป  2008 คาดว าจ ะมี นั กท อ ง เที่ ย วปร ะม าณ 
2,860,000 คน ชวงเวลาที่นักทองเที่ยวเดินทางเขามามากคือเดือนธันวาคม เพราะมีชาวออสเตร
เลียจํานวนมากเขามาเยี่ยมเยือนเพื่อนและครอบครัว และในเดือนพฤษภาคมจะมีจํานวนนักทองเที่ยว
นอยที่สุด แตจะไดนักทองเที่ยวในประเทศเดินทางทองเที่ยวเพื่อเลนสกีในชวงฤดูหนาว 
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นโยบายทางการทองเที่ยวของนิวซีแลนด 

การทองเที่ยวในนิวซีแลนดมิไดมุงเนนที่การเตบิโตของการทองเทีย่ว 
ประเด็นที่สําคัญคือ การจัดการการทองเที่ยว ภาครฐัมีกลยทุธทาง
การทองเที่ยวโดยรวมคือ เพื่อเพิ่มจํานวนผูเขามาเยี่ยมเยอืนและเพิม่
การใชจายของนักทองเที่ยว และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานและลดการปลอยกาซที่
จะกอใหเกิดภาวะเรือนกระจกของโลก และใหมีการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และกอนใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่ม การพัฒนาอยางยั่งยืนมี 
4 แนวทางหลัก คือ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชและการอนุรักษทรัพยากรและพลังงาน การใชตราสัญลักษณ
ทางส่ิงแวดลอม หรือ Eco-Label  

2. ไมเนนเรื่องจํานวนนักทองเที่ยวแตสรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยว  
3. เนนการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ิน ซึ่งไดแก ชาวเมารี  
4. เนนการพัฒนาที่สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  
5. ความยั่งยืนสําหรับทุกอุตสาหกรรมรวมถึงการทองเที่ยวดวย มี 4 หลักการพื้นฐาน คือ  
6. แนวคิดของการจัดทําแผนและกลยุทธอยางบูรณาการ  
7. ความสําคัญในการอนุรักษดานระบบนิเวศ  
8. ปกปองทรัพยากรที่เปนมรดกของมนุษยชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ  
9. จะตองเปนการพัฒนาที่กอใหเกิดการผลิตอยางยั่งยืน และเพิ่มมูลคาตอไปในระยะยาว 

สําหรับคนรุนลูกรุนหลานตอไปอีกรอยปขางหนา  

บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยว 

ผูที่มีสวนรับผิดชอบที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มี 4 กลุมที่จะตอง
ทํางานรวมกัน ไดแก ภาครัฐ นักทองเที่ยว อุตสาหกรรมทองเที่ยวและองค
กรพัฒนาเอกชน ซ่ึงในที่น้ีจะเนนหนักไปที่ภาครัฐ ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรแหงชาติ รัฐบาลทองถิ่นหรือ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ควรมีบทบาทดังน้ีคือ 

1. การวางแผนและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและทางวัฒนธรรม  
2. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนและโครงสรางพื้นฐานตางๆ อาทิ น้ําประปา ไฟฟา ถนน  
3. การกําจัดของเสีย  
4. กําหนดกรอบกฎหมายและการบังคับใชเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยว  
5. รัฐบาลทองถ่ินอาจจะเปนเจาของหรือบริหารจัดการสินคา

ทางการทองเที่ยวและลงทนุในการทําการตลาดการทองเทีย่ว  
6. การใหขอมูลขาวสารในระดับภูมิภาค  

รัฐบาลทองถิ่นหรือ อบต. นับเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญที่สุดใน
การดําเนินการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว แตทั้งน้ี อบต. ตองมีความรู
ความเขาใจและมีงบประมาณ 
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กรณีศึกษาเมืองทองเที่ยวไคคูรา 

เมืองไคคูราเปนเมืองที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อดูปลาวาฬ มีลกัษณะทางภูมิประเทศทีพ่เิศษคอื มี
แนวนํ้าลึกที่ปลาวาฬสามารถอาศัยอยูใกลแนวชายฝงมาก ประมาณ 500 เมตร จากชายฝง นํ้าลึก
ประมาณ 1,200 เมตร การทองเที่ยวดูเหมือนจะเปนเรื่องงายๆ ในเมืองใหญ แตเปนเรื่องยาก
สําหรับเมืองเล็กๆ อยางไคคูรา ทั้งตําบลมีขนาดพื้นที่ 2,048 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร 
3,483 คน และไดรับภาษีทองถิ่นจากประชากรเพียง 1,800 คน ไคคูราเปนตําบลที่เล็กที่สุดในนิวซี
แลนด ในป 1980 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากโดยเฉพาะดานเศรษฐกจิ เน่ืองจากเศรษฐกจิทีต่ก
ต่ําทําใหตองเอาคนออกจากงาน โดยเฉพาะชาวพื้นเมืองหรือชาวเมารี มีคนวางงานถึง รอยละ 90 

มหาวิทยาลัยลินคอลนไดทําการศึกษาวิจัยพบวา มีคนในทองถ่ิน 3,400 คน แตมีผูมาเยีย่มเยอืนไคคู
รา 873,000 คน ในป 2001 มีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวรอยละ 14 นักทองเทีย่วทัง้ชาวนิว
ซีแลนดและชาวตางประเทศจํานวน 1.3 ลานคน ดังน้ันไมวาจะเปนวิศวกร นักวางแผน หรือผูบริหาร
เมือง เห็นวากิจกรรมทุกอยางจําเปนตองมีการบริหารจัดการ จึงไดพิจารณาจํานวนนักทองเที่ยวที่
เดินทางทองเที่ยวแบบไปเชาเย็นกลับและพักคางคืน พบวาตลอดทั้งปมีนักทองเที่ยวตอวันประมาณ
รอยละ 38 ของคนในทองถ่ิน 

ดังน้ัน ประชากรในเมืองจึงไมใช 3,400 คน แตเปน 5,500 คน ทําให
อบต. จะตองเขามาดูแลรับผิดชอบคนที่เพิ่มขึ้นมาในเรื่องสิ่งอํานวย
ความสะดวกทุกดาน เชน ที่จอดรถ อาหารการกิน เปนผลใหอบต. 
ตองทํางานหนักมากขึ้น ทําใหผูบริหารอบต. วิศวกรและผูดูแลงบ
ประมาณ ใหมีการจัดการใหภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวตองจายภาษี
อยางนอยรอยละ 38 ของคาใชจายที่เกิดขึ้น สําหรับประเทศไทยซ่ึงมี
ประชากรที่ยากจนกวา และตองใชงบประมาณมาอุดหนุนดานการ

ทองเที่ยว จึงนาจะจาํเปนที่จะตองมีนโยบายหรือกลวิธีที่อยางนอยภาคอุตสาหกรรมทองเทีย่วจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในการรองรับนักทองเที่ยว ประเด็นคือ ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวได
รายไดจากการทองเที่ยวรอยละ 38 ดังน้ันก็ตองเขามารับผิดชอบคาใชจายเพื่อใชสําหรับการจัดหา
ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับนักทองเที่ยว มิฉะน้ันในระยะยาวอาจจะเกิดปญหาขึ้นกับคนในทองถ่ิน
ที่จะตองมาแบกรับภาระในการอุดหนุนเรื่องตางๆ ใหกับนักทองเที่ยว ในไคคูรามีคนในทองถ่ินที่
ทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวรอยละ 30 จึงจําเปนตองหายุทธศาสตรที่จะจัดการกบัเรือ่ง
น้ี อบต.ไดระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน คือจะตองเปนการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทําใหเกิดการสรางงาน สวัสดิการชุมชม และสรางโอกาสใหผูบริโภคดวย และตอง
ไมสรางผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอม เพื่อใหคนรุนปจจุบันและรุนลูกรุนหลานอาศัยอยูที่น่ีอยางมี
ความสุขในสภาพแวดลอมที่ดีตอไปในอนาคต 

ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการการทองเที่ยวในไคคูรา 

ยุทธศาสตรของไคคูราในการบริหารจัดการกิจกรรมดูปลาวาฬมี 4 เรื่อง คือ 

1. ตองปกปองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคม  
2. มีการพัฒนาโรงแรมที่พักสําหรับนักทองเที่ยว  
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3. สรางทางเลือกกิจกรรมทางการทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยว หากไมสามารถออกไปชม
ปลาวาฬไดเมื่อมีพายุหรือความแปรปรวนของอากาศ  

4. คํานึงถึงความสามารถในการรองรับ โดยใหความสําคัญในการอนุญาตใหชมปลาวาฬจํากัด
จํานวนเพียง 300,000 คนตอป จึงจําเปนตองมีการขยายและพัฒนากิจกรรมการทองเทีย่ว
อ่ืนๆ เพ่ือเปนการรองรับนักทองเที่ยว  

ไคคูราไดเขาไปเกี่ยวของกับกรีนโกลบ 21 (Green Globe 21) ซึ่งเปนตราสัญลกัษณระดบัโลก และเปน
ชุมชนลําดับที่ 3 ของโลกที่พยายามกําหนดเกณฑมาตรฐานและมาตรการในเรื่องผลกระทบทางการ
ทองเที่ยวที่มีตอสังคมชุมชน โดยมีเกณฑมาตรฐานความยั่งยืน ไดแก มีนโยบายที่นําไปสูความยั่งยืน 
การประหยัดพลังงาน การลดการปลอยกาซที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก คุณภาพอากาศ การใชนํ้า 
การกําจัดขยะและนํ้าเสีย การอนุรักษทรัพยากร การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพเสน
ทางเดินนํ้า รวมถึงผูประกอบการทางการทองเที่ยวที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับส่ิงแวดลอม จําเปน
ตองเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงภาคเกษตรกรรมก็ตองรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอม ตัวอยาง
การดําเนินการ อาทิ การทองเที่ยวกอใหเกิดการเพิ่มขยะและของเสีย ดังน้ันจึงมีนโยบายไมใหมีขยะ
หรือของเสียเลย (Zero Waste Strategy) โดยการจัดทําระบบรีไซเคิล (Recycle) และนักทองเทีย่วตองนาํ
ขยะออกมาจากแหลงทองเที่ยว และคนในทองถ่ินตองปฏิบัติตามดวย ผลที่ตามมาคือ ภายใน 5 ป 
สามารถลดขยะลงไดกวาครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ อบต. จะตองแข็งขันและทําใหทุกคนปฏิบัติตามดวยได ใน
สวนการปลอยกาซที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก มีการวัดคุณภาพอากาศดวยเครื่องมือทางวิทยา
ศาสตร และเพื่อเพิ่มคุณภาพใหอากาศ ไดดําเนินการปลูกตนไม 2 ลานตน โดยใหนักทองเที่ยวรวม
ปลูกดวยโครงการบริจาคเงิน เชน ตนเล็ก 20 เหรียญ ตนใหญ 40 เหรยีญ และกจ็ะไดรับรปูถาย ทัง้
น้ี ไดมีการประชาสัมพันธในเวปไซตเพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยว อยางไรก็ตามจะทําไดก็ตองตอสูอยาง
มากและอาศัยความเปนผูนําอยางมาก การบริหารจัดการการทองเที่ยวเริ่มในป 1996 ไดมีความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการทําการวิจัยทางวิทยาศาสตร เกบ็รวบรวมขอมลูในป 1998 เริม่มกีาร
วางแผนการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอม และไดปรึกษาหารือกับชุมชนและออกเปนแผนยุทธศาสตรในป 
2000 ตอมาในป 2001 ไดทําใหเกิดกรอบการทํางานรวมกันและในป 2002 ไดกําหนดเกณฑมาตร
ฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของกรีนโกลบ 21 รวมแลวใชเวลา 8 ป เพื่อทําใหชุมชนทราบถึงผลกระทบ
จากการทองเที่ยว 

ตัวอยางในเรื่องการบริหารจัดการชมปลาวาฬ เปนเรื่องงายๆ แมแต
ชาวประมงก็บอกไดวาถามีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากเขาใกล
ปลาวาฬเกินไป ปลาวาฬก็จะหนีหาย นักทองเที่ยวก็จะไมมา สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจของภาคธุรกิจและประชาชนในทองถ่ินก็จะย่ําแย
ไปดวย  ดัง น้ันส่ิงสําคัญที่สุดคือตองมีความระมัดระวังในเรื่อง
ปลาวาฬและปลาโลมา รัฐบาลกลางเองก็ตองแข็งขันดวย มี 3 หนวย
งาน ใหญ ที่ ต อ ง เข าม าร วมมื อกั น  ได แก  อบต . นัก วิ จั ยจ าก
มหาวิทยาลัย และผูประกอบการทองเที่ยว มีผูประกอบการที่ดําเนิน
การดานการทองเที่ยวเกี่ยวกับสัตวทะเล ไดแก ปลาวาฬ ปลาโลมา
และแมวนํ้า รวมถึงสมาคมทองเที่ยวในนิวซีแลนดก็ใหการสนับสนุน 
ความสําเร็จน้ีไมไดเกิดขึ้นจากการใชเงินมหาศาลในการจัดการ แต
เกิดจากการพูดคุย ปรึกษาหารือ การสนับสนุน การทําตามวสัิยทศัน 

และที่สําคัญคือการเปนผูนําของภาครัฐบาลทองถิ่น 
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ระบบการบริหารจัดการการเที่ยวชมปลาวาฬ 

การบริหารจัดการการเที่ยวชมปลาวาฬไดรับการปกปองโดยกฎหมาย The 
Marine Mammal Act และเปนภารกิจระหวางนักวิทยาศาสตรและกรมอนุรักษ 
(Department of Conservation) ที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตหรือสัมปทาน ซึ่ง
คอนขางจะเปนปญหา โดยไดมีการกําหนดจํานวนเรือที่จะลอยลําเพื่อดู
ปลาวาฬ เรือที่จะเขาใกลปลาวาฬ และระยะหางที่เรือจะเขาใกลปลาวาฬ ตัว
อยางเชน ถามีนักทองเที่ยว 200 คน เราสามารถที่จะจัดเรือ 10 ลํา โดยมีนักทองเทีย่วลาํละ 20 คน 
หรือจัดเรือ 4 ลํา โดยมีนักทองเที่ยวลําละ 50 คน หรือเรือ 2 ลํา มีนักทองเที่ยวลําละ 100 คน หรอื
เรือลําใหญเพียงลําเดียวมีนักทองเที่ยว 200 คน ซ่ึงนักวิทยาศาสตรจะตองติดตามและประเมินผล
กระทบที่มีตอปลาวาฬอยูตลอดเวลา อาทิ พบวาเรือจะตองมีขนาดสั้นกวาปลาวาฬ และควรมเีพยีง 2 
ลําที่มีขนาดเดียวกันลอยเรืออยูเพื่อดูปลาวาฬ ถาผูประกอบการที่ไดรับสัมปทานไมทําตามกฎขอ
บังคับ ก็จะถูกเรียกใบอนุญาตคืน ดังน้ันรัฐบาลทองถ่ินจะตองเปนผูนําในการออกกฎขอบังคับโดยวา
จางนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยที่มีความรูเฉพาะดานเขามาชวย และนักทองเทีย่วเปนผูจายคาชม ดงั
น้ันจึงมีนักทองเที่ยวเพียง 300,000 คนตอป ที่จะไดดูปลาวาฬ หรือจะเรียกวาความสามารถในการ
รองรับ เพราะถาเกิดผลกระทบตอปลาวาฬ ปลาวาฬก็จะหนีหาย การทองเที่ยวก็ไมสามารถก็ไม
สามารถทําตอได ปจจุบันชุมชนลงทุนเปนจํานวนมากเพื่อสรางแหลง/กจิกรรมทองเทีย่วในพืน้ที ่หาก
ไมสามารถออกทะเลเพื่อชมปลาวาฬไดเน่ืองจากสภาพอากาศ นักทองเที่ยวสามารถมีประสบการณ
ชมปลาวาฬหรือสัตวทะเลอื่นๆ ในหอง โดยใชงบ 12 ลานดอลลาร เพื่อสรางพิพิธภัณฑทางทะเล
ขนาดใหญ (Big Marine Museum) ทําใหดูดีกวาไปดูปลาวาฬในทะเลจริงๆ ซ่ึงสามารถรองรับนักทอง
เที่ยวไดมากกวาการอยูบนเรือ ในเรื่องการทองเที่ยวตองใชเวลายาวนานมากในการสรางความรู
ความเขาใจใหกับรัฐบาล แตปจจุบันรัฐบาลเริ่มตระหนักวาการทองเที่ยวเปนสวนสําคัญและเปนอุต
สาหกรรมอันดับหน่ึงของนิวซีแลนด ในอดีตชาวนิวซีแลนดคิดวาการเกษตร ขนสัตวและผลติภัณฑไม
สําหรับการสงออกเปนสวนสําคัญที่นํารายไดมาสูนิวซีแลนด และไมเห็นวานักทองเที่ยวที่เขามานิวซี
แลนดและเดินทางกลับไปอยางมีความสุขเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ จึงใชเวลานานที่จะทําใหรัฐ
บาลตระหนักไดวาการทองเที่ยวไมไดเหมือนกิจกรรมที่เพียงแตเฝาดู แตจําเปนตองเลี้ยงดูฟูมฟกให
การทองเที่ยวคงอยูตอไปในขณะเดียวกันดวย 

ไคคูราเปนกรณีศึกษาที่ใหโอกาสทางเศรษฐกิจแกชาวเมารีเปนลําดับแรก ปจจุบันรอยละ 100 ที่ชาว
เมารีเปนเจาของบริษัทที่ใหบริการชมปลาวาฬ ทําใหรายไดหลักถูกเปลี่ยนมือจากชาวตะวันตกไปสู
ชาวเมารี นับเปนเรื่องที่ทาทายและนาสนใจ เพราะเปนการรับรูและทัศนคติที่มีตอชาวเมารี โดยทั่วไป
ชาวเมารีเขามาในอุตสาหกรรมบริการทองเที่ยวในโรงแรมในโรโตรัว และเปนผูใชแรงงานเพราะขาด
เงินที่จะมาลงทุน และนิวซีแลนดเองมีสินคาการทองเที่ยวหลักที่เปนธรรมชาติมากกวาการเกษตร รฐั
บาลจึงทํางานอยางหนักในพื้นที่ชนบทที่ชาวเมารีอาศัยอยู เพื่อหาหนทางที่จะชวยพัฒนาความเปน
เอกลักษณโดดเดนของสินคาการทองเที่ยว อาทิ การนําเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเมาร ี
เพื่อชาวเมารีก็จะไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวดวย 

การบริหารจัดการการทองเที่ยวของรัฐบาลทองถิ่น 

กระทรวงการทองเที่ยวและมหาวิทยาลัยลินคอลน ซ่ึงเปนหนวยงานการทองเที่ยวระดับประเทศทํา
หนาที่เปนผูนําในดานการจัดทําแผนที่ทองเที่ยว ไดจัดทําการประชุมเชิงปฏิบัติการ 22 ครั้งทั่ว
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ประเทศ เพื่อจัดทําคูมือการจัดทําแผนทองเที่ยวสําหรับรัฐบาลทองถ่ิน ซึ่งทุกคนสามารถที่จะใชได 
โดยมีพื้นที่กรณีศึกษา 4 แหง ไดแก ไคคูรา โรโตรัว ไครทเชิรท และเมืองฝงตะวันตก จัดทําเปนราย
งานจํานวน 40 ฉบับ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1. ความทาทายในการวางแผนการทองเที่ยว  
2. ขอแนะนําในการบริหารจัดการการทองเที่ยว  
3. วิสัยทัศนสําหรับการทองเที่ยว  
4. แนวทางใหชุมชนมารวมกลุมกัน  
5. การจัดทํารายการประเด็นทางการทองเที่ยวเพื่อใหรัฐบาล

ทองถ่ินไดตรวจทาน สํารวจ ทําตัวอยางรายงาน  
6. วิเคราะหสถานการณทางการทองเที่ยว อาทิ ทรัพยากรทางการทองเที่ยว และจากการวิจัย

ดังกลาวพบวา รัฐบาลทองถ่ินไมไดตระหนักวาการทองเที่ยวเปนเรื่องสําคัญที่จะตองยื่นมือ
เขาไปบริหารจัดการ  

ในสวนภาคธุรกิจการทองเที่ยว แมวาจะชาในเรื่องการจัดการการทองเที่ยว แตเน่ืองจากคนในทอง
ถ่ินมีความใกลชิดกับส่ิงแวดลอม จึงทําใหสามารถรับแนวคิดไดอยางรวดเร็ว ประเด็นสําคัญคือรัฐ
บาลทองถ่ินจะตองเปนผูนําที่จะดึงภาคธุรกิจการทองเที่ยวเขามารวมมือ โดยที่มีแนวทางที่จะตองทาํ
รวมกันคือ การทองเที่ยวจะตองทํารายได สรางคุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินและคุณภาพของส่ิง
แวดลอม ในสวนนักทองเที่ยวน้ัน จะมีพฤติกรรมที่ยากจะเปลี่ยน เพราะนักทองเที่ยวเปนผูจายเงนิคา
ทองเที่ยวและมาเที่ยวแลวก็กลับ ไมไดผูกพันกับสถานที่ที่ไปเยือน จึงไมไดใสใจในเรื่องทีจ่ะตองดแูลส่ิง
แวดลอม ดังนั้น ชุมชนทองถ่ินตองมีความเขมแข็งที่จะบอกกับนักทองเที่ยวในส่ิงที่ชุมชนตองการ 

การประสานงานรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางรัฐบาลกลางกับ
รัฐบาลทองถ่ิน นิวซีแลนดเปนประเทศเล็ก มีประชากร 4 ลานคนเศษ 
มีอบต. จํานวนทั้งหมด 76 ตําบล รัฐบาลกลางมียุทธศาสตรชาติ 
รัฐบาลทองถ่ินมีสมาคมอบต. และจัดทําแผนยุทธศาสตรทางการ
ทองเที่ยวเอง สภาวิจัยการทองเที่ยวจัดทํางานวิจัยทางการทอง
เที่ยวใหกับทุกภาคสวน มีขอมูลทองถ่ินใหบริการ ลาสุดมีการหารือ
กันและจัดทําเปนงานวิจัยในประเด็นที่วา รัฐบาลกลางไดรับรายได
จากการทองเที่ยวเปนจํานวนมาก แตรัฐบาลทองถิ่นเปนผูจัดการให

เกิดกิจกรรมการทองเที่ยวขึ้น เมื่อมีการเดินทางเขามาของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมือง
เล็กๆ อยางไคคูรา จึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ประมาณ 2 ปที่แลว รัฐบาล
กลางไดจัดกองทุนพิเศษสําหรับรัฐบาลทองถ่ินที่ซ่ึงสามารถจะใหเหตุผลถึงความจําเปนตองขอทุน
เพิ่มสําหรับการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงจะตองแสดงใหเห็นถึงปญหาและความกดดันอยาง
สูงจากจํานวนนักทองเที่ยวที่มีปริมาณมากที่มีความตองการส่ิงอํานวยความสะดวก โดยผาน
กระบวนการคํานวณจากภาษีแลววาไมเพียงพอ อาทิ ตองใชงบประมาณเปนจํานวนมากในการจดัทาํ
ระบบการกําจัดนํ้าเสีย เปนตน 

นอกจากน้ี องคกรพัฒนาเอกชนยังมีบทบาทที่สําคัญ ไดแก องคการการทองเที่ยวโลก หรือ World 
Tourism Organization (WTO) เปนองคกรที่สนับสนุนและชวยเหลือดานการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ประเทศสมาชิก รวมถึงองคการสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ลวนแตมีโปรแกรมการ
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พัฒนาการทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่อใหบริการดานความรู ความเขาใจ ในประเทศนิว
ซีแลนดก็จะมีสถาบันการศึกษาที่สามารถสนับสนุนการทองเที่ยวดวยงานวิจัย 
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แนวโนมสถานการณการทองเท่ียวในป แนวโนมสถานการณการทองเท่ียวในป 25492549  

จริญญา เกียรติลัภนชัย 

สถานการณการทองเท่ียวในป 2548 

สถานการณการทองเที่ยวโลก 

องคการการทองเที่ยวโลก (WTO) คาดการณวาอัตราการเตบิโตเฉลี่ยของนักทองเทีย่วทัว่โลกตลอด
ทั้งป 2548 จะอยูที่ระดับรอยละ 5.7 (ซึ่งเปนอัตราการเติบโตที่
ต่ํากวาป 2547 ซึ่งเปนปที่การทองเที่ยวโลกเติบโตเพิ่มอยางมาก
ถึงรอยละ 10) หรือมีจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศ 800 
ลานคน โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะชะลอตัวลง
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ีในชวง 7 เดอืนแรกของป 
2548 การทองเที่ยวโลกมีการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9  

ภูมิภาคที่คาดวาจะมีการเติบโตดานการทองเที่ยวอยางมาก ไดแก 
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (รอยละ 10) เนื่องจากนักทองเที่ยวให

ความสนใจแหลงทองเที่ยวใหมๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมากขึ้น โดยเฉพาะกมัพชูา เวยีดนาม อินเดยี 
และจีน ที่มีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวสูงในลําดับตนๆ ของภูมิภาค รองลงมาไดแก ภูมิภาค
แอฟริกา (รอยละ 7) ภูมิภาคอเมริกา (รอยละ 6) ภูมิภาคยุโรป (รอยละ 4) และภูมิภาคตะวันออก
กลาง (รอยละ 3) ตามลําดับ 

อยางไรก็ด ีในชวงครึ่งปแรก ประเทศที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ คือ มัลดีฟส ไทย และอินโดนีเซีย ตางมี
อัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวในแนวลบทั้งหมด โดยไทยไดรับผลกระทบปานกลางคือลดลงรอย
ละ 6 นอยกวามัลดีฟสที่ลดลงสูงถึงรอยละ 41 

สถานการณการทองเที่ยวของไทย 

เหตุการณธรณีพิบัติภัยและความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งภาวะการแขงขันที่รุน
แรงจากแหลงทองเที่ยวที่เกิดใหม (เวียดนาม จีน อินเดีย) และการสรางสินคาทางการทองเที่ยวใหม 
ๆ (ญี่ปุน ฮองกง เกาหล)ี เปนตัวแปรหลกัที่ทําใหการทองเที่ยวของไทยชะลอตวัลงในป 2548 โดยใน
ชวงมกราคม-พฤศจิกายน มีนักทองเที่ยวตางชาติเขาไทยราว 10 ลานคน และคาดวาเมื่อถึงส้ินป
จะมีนักทองเที่ยวมาไทยประมาณ 11.60 ลานคน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 0.4 ซึ่งเปน
ผลจากความพยายามในการกระตุนตลาดของภาครัฐบาลและเอกชน ทีท่าํใหการทองเทีย่วของไทยยงั
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สามารถรักษาสถานภาพใหอยูในระดับคงที่หรือลดลงเล็กนอยจากปที่ผานมาได ภายใตภาวะวิกฤต
รอบดาน 

โดยในชวงไตรมาสแรก ผลกระทบจากสึนามิทําใหสถานการณ
การทองเที่ยวของไทยชะลอตัวลงอยางรุนแรง (ลดลงรอยละ 
10.12) สวนในไตรมาสที่สอง เริ่มมีการชะลอตัวนอยลง(ลดลง
รอยละ 1.17) และในชวงครึ่งปหลังเริ่มมีแนวโนมการทองเที่ยวที่
ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย  โดยนักทองเที่ยวไดปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมการเดินทางเขามาทางทาอากาศยานกรุงเทพและเชียงใหม
มากขึ้น และหันมาเที่ยวทะเลในจังหวัดทางเลือกอ่ืนคือ ตราด หัว
หิน-ชะอํา และสมุย ทดแทน 

ตลาดหลักที่ยังคงมีแนวโนมเติบโตดีในป 2548 ไดแก สหราชอาณาจักร อินเดีย สิงคโปร สแกนดิเน
เวีย และ เนเธอรแลนด  

แนวโนมสถานการณการทองเที่ยวในป 2549 

แนวโนมสถานการณการทองเที่ยวโลก 

WTO คาดการณวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามแนวโนมการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกซ่ึงคาดวาจะเติบโตรอยละ 4.3 (ต่ํากวาอัตราการเติบโตในป 2548 เล็กนอย) โดยกิจ
กรรมและสถานที่ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหมจะชวยสงเสริมใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวภายในภูมิภาค
มากขึ้น เชน การแขงขันฟุตบอลโลกที่ประเทศเยอรมนี การแขงขันโอลิมปคฤดูหนาวที่เมืองตูริน 
ประเทศอิตาล ีและการเปดใหบริการของฮองกงดิสนียแลนด เปนตน รวมทั้งจะมีการแขงขันและนํา
เสนอสินคา รวมทั้งแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น  

นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจทองเที่ยวแบบออนไลนชวยทําใหมีการซ้ือขายสินคาทางการทอง
เที่ยวโดยตรงมากขึ้น โดยธุรกิจดังกลาวยังชวยใหสถานการณทองเทีย่วภายหลงัเหตกุารณวกิฤตฟิน
ตัวเร็วขึ้น 

สําหรับปจจัยที่สงผลดานลบตอการทองเที่ยวที่ตองพึงระวัง ยัง
คงเปนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหวางประเทศ ราคานํ้า
มันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น และการระบาดของโรคไขหวัดนก 
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แนวโนมสถานการณการทองเที่ยวของไทย 

ในป 2549 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางมาไทยประมาณ 13.80 ลานคน เพิ่มขึ้น
จากป 2548 รอยละ 18 ซึ่งเพ่ิมขึ้นมากกวาอัตราการเติบโตของโลก  

ปจจัยที่คาดวาจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวของไทยใหเติบโตขึ้นในปน้ี ไดแก  

• การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบการครองราชย 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ตลอดทั้งป  

• การคลี่คลายตัวของผลกระทบจากสึนามิ ซ่ึงจากการจัดงานรําลึก 1 ปสึนามิเมื่อปลายปที่
ผานมา นอกจากจะแสดงภาพลักษณดานมิตรจิตมิตรใจที่ดีของคนไทยตอสายตาชาวโลกแลว 
ยังไดแสดงใหชาวตางประเทศเหน็ถึงความพรอมของแหลงทองเทีย่วของไทยในพืน้ทีท่ีป่ระสบ
ภัยในทางออมดวย  

• ความชัดเจนของนโยบายการเปดเสรีทางการบินของไทย สงผลใหมีการขยายจํานวนเที่ยว
บินและเสนทางบินใหมๆ ของสายการบินตางชาติ มากขึ้น อาทิ การบินเชื่อมสิงคโปร – ไทย 
– รัสเซีย รวมทั้งการเปดเสนทางบินใหมและเพิ่มเที่ยวบินตรงของสายการบินไทย เชน เสน
ทางจากมอสโก ลอสแองเจลิส นิวยอรก โยฮันเนสเบิรก เปนตน 

• การเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ 

• การเปดตัวของสินคาทางการทองเที่ยวใหมๆ เชน ไนทซาฟาร ีสยามพารากอน ฯลฯ 

• การเติบโตของอุตสาหกรรมที่พักในแหลงทองเที่ยวทางเลือก นอกเหนือจากชายทะเลอันดา
มัน เชน สมุย เกาะชาง เปนตน  

อยางไรก็ด ีประเทศไทยยังคงมีปญหาที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยวในเชิงลบที่ยังตองพึงตระหนัก
เชนกัน โดยเฉพาะปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่สงผลกระทบตอตลาดมาเลเซีย
และสิงคโปรซึ่งเปนตลาดหลักของไทย รวมทั้งปญหาปลีกยอยอื่นๆ เชน ราคานํ้ามนัเชือ้เพลงิ และโรค
ระบาด  

นอกจากน้ัน ประเทศไทยยังตองใหความสําคัญกับการทําตลาดอยางหนักในการแขงขันเพื่อชวงชิง
ความเปนผูนําตลาดในเอเชีย หรือการครองสัดสวนตลาดใหมากขึ้นในแตละตลาด ภายใตภาวะการ
แขงขันดานการทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปดตัวของประเทศเกิดใหมและสินคาใหมทางการทอง
เที่ยวภายในภูมิภาค 
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โครงการศึกษาวิจัยลูทางการคาการลงทุนไทย โครงการศึกษาวิจัยลูทางการคาการลงทุนไทย -- แคนาดา แคนาดา  

ในป พ.ศ.2547 ทีมประเทศไทย/ แคนาดา นําโดยสถานทูตไทยที่กรงุ
ออตต าว า  ได ร วม กั บคณ าจารย แล ะนัก ศึกษ าปริญญ าโท 
มหาวิทยาลัยออตตาวา ทําการศึกษาวิจัยเบ้ืองตนเกี่ยวกับลูทางการ
คาการลงทุนไทย - แคนาดา ดวยงบประมาณสนับสนุนของกระทรวง
การตางประเทศ ในวงเงิน 1.2 ลานบาท ผลวิจัยถือเปนการศึกษา
เบ้ืองตน ซึ่งจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมลึกในรายการสาขาตอไป 
ประเด็นที่นาสนใจ คือ  

1. เอกชนของทั้งสองฝายมีขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ
แตละฝายอยางจํากัด เอกชนของแคนาดาจํานวนไมนอยที่ไมรู
จักศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือยังติดกับภาพของอาเซียนและไทยในอดีต 
สมัยวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540  

2. ไทยตองเรงพัฒนาเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ( e-commerce) เพื่อลดชองวางของระดบัการ
พัฒนาระบบเจรจาธุรกิจทางอินเตอรเน็ตระหวางไทยและแคนาดา ขณะที่เอกชนแคนาดา
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีน้ีในทุกระดับ ตั้งแตกระบวนการสั่งซื้อจนถึงการชําระ
เงิน แตฝายไทยยังตอบสนองไมได ผลทําใหไทยเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจกับเอกชนแคนา
ดา จากการวิจัยพบวา ขอมูลทางอินเตอรเน็ตของภาครฐัและเอกชนไทยสวนใหญขาดขอมลูที่
ทันสมัย ขาดระบบโตตอบขอสอบถามอิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพ หากไทยสามารถแกไข
อุปสรรคนี ้การคาไทย - แคนาดา โดยรวมนาจะเพ่ิมขึ้นได  

3. คณะวิจัยจากมหาวทิยาลัยออตตาวาไดดําเนินโครงการ ศึกษาวิจัยลูทางความรวมมือไทย-
แคนาดา ในสาขาตางๆ ที่ทั้งสองฝายนาจะมีศักยภาพ จํานวน 17 สาขา พบวามีอยางนอย 6 
สาขาที่มีศักยภาพสูงที่ทั้งสองฝายสามารถขยายความรวมมือระหวางกัน ไดแก  

• พลังงานปราศจากมลพิษ ( Emission-free Energy and Transportation) ปจจุบันมี
เทคโนโลยีลดมลภาวะที่เกิดจากเครื่องยนตสันดาปภายในหลายเทคโนโลยี แคนาดาเปน
ประเทศหนึ่งที่กาวหนาดานน้ี บริษัทที่คนควาดานนี้มีเครือขายเชื่อมโยงกับบริษัทรถยนต 
การพัฒ นาเรื่ อ ง น้ีจ ะเป นปร ะโย ชน แก ไท ย ในสองแงมุ ม คือ  ลดปริม าณ ก าซ
คารบอนไดออกไซด ที่มีผลทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก และจะเปนการยกระดับอุตสาห
กรรมรถยนตของไทยที่กําลังขยายตัว อยางไรก็ดี เรื่องพลงังานเปนสาขาทีต่องใชเงนิลง
ทุนและมีผลประโยชนสูง มีธุรกิจขามชาติรายใหญที่เกี่ยวของ อาทิ บริษัทรถยนตและโรง
งานใหญๆ ความสําเร็จในเรื่องน้ีจําเปนตองอาศัยบทบาทนําของภาครัฐ ในการออกกฎ
ขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการได  
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คณะวจิัยยังไดศึกษาเชิงลึกในเรื่องพลงังานจากลม ซ่ึงเปนพลงั
งานสะอาด เปนอีกทางเลือกสําหรับไทย  แคนาดาได นํ า
เทคโนโลยีจากยุ โรปมาพัฒนา แคนาดาผลิตกระแสไฟฟา
ประมาณ 439 เมกะวัตตจากพลังงานลม แตก็นอยมาก ไมถึง
รอยละ 1 ของกระแสไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด แตแคนาดามี
นโยบายที่จะเพิ่มการใชพลังงานลมเปนรอยละ 5 ในป ค.ศ . 
2010 ปจจัยของพลงังานลมคือการมีกระแสลมแรงในระดบัที่
เหมาะสม และมีที่ตั้งที่ ไมหางจากเครือขายสายฟาแรงสูง 
ปญหาสําคัญคือควบคุมลมไมได ทําใหพลังงานลมเหมาะที่จะ

เปนแหลงพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟาเสริมเทาน้ัน อยางไรก็ดี แคนาดากําลงัพฒันาเทคโนโลยี
พลังงานจากลมที่ใชกระแสลมต่ํา ที่อาจนํามาใชไดกับทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

• อุปกรณช้ินสวนรถยนต ( Thailand OEM Light-Duty Vehicle Parts) เปนสาขาที่ไทย
มีศักยภาพที่จะสงออกไปยังแคนาดาได เพราะปจจุบันบริษัทผลติรถยนตรายใหญของแค
นาดาไดจัดซ้ือช้ินสวนและอุปกรณรถยนตจากภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศ
จีน ซ่ึงประเทศไทยก็มีโอกาสดีดวยเชนกัน โดยเฉพาะชิ้นสวนอุปกรณที่ตองใชเทคโนโลยี
การผลิตสูง ซ่ึงจีนยังขาดความชํานาญ ปญหาสําคัญคือ ตองพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เพราะผูส่ังซ้ือในแคนาดาใชการติดตอผานระบบอินเตอรเน็ต ทัง้น้ีแคนาดา
ผลิตรถยนตปละรวม 3 ลานคัน และสงออกเปนมูลคาเกือบปละ 1 แสนลานดอลลารแค
นาดา  

• อุปกรณกีฬา ( Selected Sporting Goods) เปนอีกสาขาหน่ึงที่ไทยมีศักยภาพในการ
ผลิตสงออกไปแคนาดา แมวาโดยรวมอาจมีมูลคาไมสูงนัก แตเปนสินคาเฉพาะอยางของ
ไทยไดอีกอยางหน่ึง ไทยสามารถผลิตอุปกรณกีฬาที่ตองใชเทคโนโลยีจําพวกไฟเบอร
สังเคราะหพิเศษ โดยกีฬาที่เปนที่นิยมของชาวแคนาดากําลังมุงไปที่กีฬาที่เนนการใชพละ
กําลังและความเร็ว ( Extreme Sport) อาทิ ลองแกง ปนเขา และสกี ซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะ
ขยายการผลิตอุปกรณกีฬาประเภทดังกลาว และสินคาไทยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับอยู
แลว ส่ิงที่ตองดําเนินการตอไปคือการสรางตราสัญลักษณใหกับสินคา 

• อาหารทะเล ( Thai Seafood Exports) เปนสาขาที่
ไทยติดตลาดอยูแลว อยางไร ก็ดี สังคมแคนาดา
กําลงัพัฒนาไปสูเรื่องการบริโภคเพื่อสุขภาพมากขึน้
เรื่อยๆ อาหารที่ไมมีการตัดตอพันธุกรรม ( non-
GMO) จะเปนขอพิจารณาหลักในการบริโภคของคน
แคนาดา ซ่ึงไทยก็ยังไมอนุญาตใหมีการผลิตอาหาร
โดยตัดตอพันธุกรรม หากไทยสามารถสรางตรา
สัญลักษณของอาหารทะเลไทยไดเอง ไทยก็จะรักษา
ตลาดในระยะยาวไวได นอกจากนี้หากไทยสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบอาหารทะเลที่มีการตัดตอพันธุกรรมได กจ็ะเปนอีก
ธุรกิจหน่ึงที่มีอนาคต 
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• อุตสาหกรรมวัสดุจากยางรถยนตใชแลว ( Crumb Rubber Technology) เปนสาขาที่
มีชองทางธุรกิจสูงและใหผลตอบแทนเร็ว เปนเทคโนโลยีของแคนาดา สามารถนํายางรถ
ยนตใชแลวมาปน เพื่อนําไปผลิตยางมะตอย ( Asphalt) ผิวสนามเทนนิส แผนกระเบื้องปู
หลังคา สนามเด็กเลน ฯลฯ เปนสาขาที่ทั้งสองฝายมีศักยภาพเกื้อกูลกัน แคนาดามี
เทคโนโลยีดานน้ี ขณะที่ไทยมีวัตถุดิบ อยางไรก็ดี การจะใหธุรกิจน้ีเติบโตได จําเปนตองมี
ระบบรีไซเคิล (Recycle) ยางรถยนตใชแลว เพื่อเปนหลักประกันวามีวัตถุดิบปอนอยางตอ
เน่ือง อาทิ การเก็บภาษียางรถยนตใชแลว อุตสาหกรรมน้ีจะเปนคําตอบสําหรับการใช
ประโยชนยางรถยนตใชแลว ที่แตละปมีจํานวนมากกวา 2 ลานเสน 

• ธุรกิจดานการแพทย ( Canadian Medical Device) แง
มุมที่นาสนใจของสาขาน้ีคือ โครงการใหผูอยูในวัยเริ่ม
เกษียณชาวแคนาดา (55-65 ป) ไปพํานัก/ทองเที่ยวใน
ประเทศไทยตามฤดูกาลอยางเปนระบบ (2-3 เดือน ชวง
ฤดูหนาวจัดในแคนาดา) โดยอาจมีความรวมมือกับหนวย
งานดานสาธารณสุขของแคนาดา หรือมีความรวมมือกับ
หนวยงานประกันสังคม ทั้งนี้แคนาดาเปนรัฐสวัสดิการ 
แตละปตองใชงบประมาณสําหรับใหสวัสดิการดานสังคมและรักษาพยาบาลจํานวนมาก 
ขณะที่โรงพยาบาลในแคนาดามีปญหาขาดแคลนแพทย และตองใชเวลานาน และแคนาดา
มีฤดูหนาวที่ยาวนาน (4-5 เดือน) และหนาวจัด (-20/- 30 องศาเซลเซียส ) คนในวัย
เพิ่งเริ่มเกษียณเปนกลุมคนที่มีเงิน ยังแข็งแรง และมีเวลาวางที่จะไปพักผอนหนีหนาว 
ทางหน่ึงไทยตองแสดงใหเห็นวา การนําผูสูงอายุไปพํานักชั่วคราวในประเทศไทยชวยลด
คาใชจายใหกับภาครัฐของแคนาดา เชื่อวาหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของ แคนาดาตองสนใจ ขณะเดียวกัน
ไทยก็จะตองสรางความเชื่อมั่นใหคนแคนาดา
ตระหนักวาไทยมีระดับการรักษาพยาบาลที่สูง และ
เปนศูนยกลางการแพทยของภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต คณะวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ดึงนักทองเที่ยวแคนาดามาประเทศไทย โดยเลือก
พิจารณากลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุ ระหวาง 55-
65 ป เปนเปาหมายของการสงเสริมการทองเที่ยว
แบบระยะยาวดังกลาว การสงเสริมการทองเที่ยว
ระยะยาวโดยเจาะกลุมเปาหมายผูสูงอายุ แยกเปน 2 มิติ คือ  

Ø ดานการบริการ สรางแรงจูงใจใหแกนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทางมา
ไทย โดยการเสนอขอไดเปรียบของไทย อาทิ สภาพภูมิอากาศ คาครองชีพ 
แหลงทองเที่ยวและสันทนาการ ที่สําคัญคือตองใหนักทองเที่ยวเกิดความรู
สึกเหมือนกับอยูที่บานตัวเอง เพื่อที่จะชักชวนเพื่อนและเครือญาติใหเดินทาง
มาทองเที่ยวไทย และตองแกปญหาเรื่องการตอเที่ยวบินและคาเครือ่งบินทีสู่ง 
อาทิ การจัดเที่ยวบินเชาเหมาลําพิเศษ การสงเสริมประชาสัมพันธผานบริษัท
ทัวร  
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Ø ดานการลงทุน การชักจูงและสรางบรรยากาศการลงทนุใหนักลงทนุชาวแค
นาดามารวมลงทุนธุรกิจโรงแรมที่พักในลักษณะที่เปนสังคม ซึ่งจะทําใหนัก
ทองเที่ยวผูสูงอายุชาวแคนาดารูสึกวา มีความสะดวกสบายเชนเดียวกับที่
บานของตน การเปนธุรกิจรวมลงทุนจะชวยใหนักทองเที่ยวมั่นใจวาจะไดรับ
บริการตางๆ ตามที่ตนไดรับในประเทศ ระบบประกันสุขภาพของแคนาดาเอ้ือ
อํานวยใหกับการทองเที่ยวแบบน้ี (ประกันสุขภาพครอบคลมุหากออกนอกแค
นาดาไมเกิน 6 เดือน) อยางไรก็ดี ในช้ันตนน้ี ฝายไทยควรจะหาทางรวมกลุม
ระหวางธุรกิจทองเที่ยว นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยและกลุมโรงพยาบาลเอก
ชน เพื่อทําโครงการ/ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับในลักษณะโครงการนํา
รองกอน  

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สุดยอดแผนดินไหวและสึนามิสุดยอดแผนดินไหวและสึนามิ  

เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร  

แผนดินไหวคืออะไร?  

แผนดินไหวคือ ปรากฏการณธรรมชาติที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เคลื่อนตัว โดยฉับพลันของเปลือกโลก สวนใหญแผนดินไหวมักเกิด
ตรงบริเวณขอบของแผนเปลือกโลกเปนแนวแผนดินไหวของโลก 
การเคลื่อนตัวดังกลาว เกิดขึ้นเน่ืองจากช้ันหินหลอมละลาย ที่อยู
ภายใตเปลือกโลกไดรับพลังงานความรอนจากแกนโลก และลอยตัว
ผลักดันใหเปลือกโลกตอนบนส่ันตลอดเวลา ซ่ึงแผนดินไหวสามารถ
เกิดขึ้นไดทั้งบนบกและในนํ้า  

แผนดินไหวบนบกและในน้ําแตกตางกันอยางไร?  

เมื่อเกิดแผนดินไหวบนบกอยางรุนแรง อาจทําใหเกิดแผนดินแยก 
ตึกรามบานชอง ภูเขา เขื่อน พังทลาย ทําใหเกดิภยัพบัิตหิลายอยาง 
สวนแผนดินไหวในนํ้าก็สามารถทําใหเกิดภัยพิบัติเชนเดียวกับที่เกิด
ขึ้นบนบก แตมีพิเศษอีกมากกวาอยางหน่ึงคือ การทําใหเกิดคลื่น
ยักษใตน้ํา หรือที่เรียกวา “ สึนามิ ” ซ่ึงเคลื่อนตัวดวยความเร็ว
พอๆ กับเครื่องบินเลยทีเดียว  

 

การวัดขนาดและความรุนแรงของแผนดินไหว  

ขนาดความรุนแรงของแผนดินไหวเรียกเปน "ริคเตอร" คนสามารถรับรูวามีแผนดินไหวเมื่อความ
แรงของแผนดินไหวเทากับ 2 ริคเตอรขึ้นไป ซ่ึงความรุนแรง 5 ริคเตอร จะรุนแรงเทากับระเบิด
ปรมาณูลูกแรกที่ถูกสรางขึ้นมาในโลก ความแรงของแผนดินไหวแตละรคิเตอรที่เพ่ิมขึน้ จะมคีวามรนุ
แรงเพิ่มขึ้นเปน 10 เทาเสมอ ยกตัวอยางเชน ความรุนแรง 5 ริคเตอร รุนแรงเทากับแรงระเบิด
ปรมาณู 1 ลูก เมื่อความรุนแรงเพิ่มขึ้นเปน 6 ริคเตอร ณ บริเวณที่แผนดินไหว ความรุนแรงจะเทา
กับแรงระเบิดปรมาณู 10 ลูก แผนดินไหวที่ทําใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งกอสรางได ตองมี
ความรุนแรงระดับ 5 ขึ้นไป 
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ในตารางที ่1 ไดแสดงการเกิดแผนดินไหว ระดับความรุนแรงตั้งแต 8.5-9.5 ริคเตอร  

ตารางที ่1 แผนดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโลก  

อันดับ  ป พ.ศ.  สถานที่  ริคเตอร  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10  

2503 
2507 
2500 
2495 
2547 
2449 
2508 
2493 
2466 
2481  

ชิล ี
อลาสกา 
อลาสกา 
รัสเซีย 

อินโดนีเซีย 
เอกวาดอร 
อลาสกา 
อินเดีย, จีน 
รัสเซีย 

อินโดนีเซีย  

9.5 
9.2 
9.1 
9.0 
9.0 
8.8 
8.7 
8.6 
8.5 
8.5  

 
สึนามิเปนอยางไร   

สึนามิอาจเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใตนํ้าหรือการทิ้งระเบิด
ปรมาณูลงในนํ้าก็ได คลื่นยักษใตนํ้าน้ีเมื่อเคลื่อนที่ในนํ้าและไมมีอะไร
ขวางก็ไมเกิดอันตราย แตเมื่อมีส่ิงกีดขวางก็จะทําใหเกิดแรงปะทะ
อยางรุนแรง หากคลื่นน้ีวิ่งถึงฝงดวยความเร็วสูงก็จะวิ่งเลยขึ้นไปซัด
ตึกรามบานชองและทุกส่ิงที่ขวาง ถาแผนดินไหวในนํ้ารุนแรงมาก 
ขนาดของคลื่นก็จะใหญมาก แรงปะทะกับส่ิงที่ขวางก็จะรุนแรงมาก  

 ในตารางที ่2 นี ้จะแสดงการเกิดคลื่นสึนามิในรอบ 120 ปที่
ผานมา  

ตารางที ่2 สึนามิใหญที่ผานมา  

ป พ.ศ. สถานที่เกิด ผลกระทบ 
เสียชีวิต 

(คน) 

2426 
2439 
2451 
2476 
2489 
2503 
2507 
2519 

เกาะกรากะตัว (ภูเขาไฟ
ระเบิด) รองน้ําญี่ปุน 
ซิชิลี 
รองน้ําญี่ปุน  
รองน้ําเอลูเซ่ียน  
ชิลี  
อลาสกา  
ทะเลซีลีบิส  

ทําลายหมูเกาะอินดีสตะวันออก  
กวาดชายฝงตะวันออกของญ่ีปุน คล่ืนสูง 30.5 เมตร  
ซิชิลีและอิตาลี  
เกาะฮอนซู บาน 9,000 หลัง เรือ 8,000 ลํา  
อลาสกาและฮาวาย  
ชิลีและฮาวาย 
ทิศใตของอลาสกา  
ฟลิปปนส 

36,000 
27,122 
58,000 

3,000 
159 

1,500 
115 

8,000 
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ป พ.ศ. สถานที่เกิด ผลกระทบ 
เสียชีวิต 

(คน) 

2531 
2547 

ปาปวนิวกิน ี 
มหาสมุทรอินเดีย  

ปาปวนิวกิน ี 
2 ทวีป 11 ประเทศ  

2,200 
220,000  

 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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แรงจูงใจนักทองเท่ียวในการเยือนแหลงทองเท่ียวท่ีประสบภัยสึนามิ 1 

ผศ. ดร. บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน งามสม 2 

วันที่ 26 ธันวาคม 2547 โลกตกตะลึงกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นอยคนนักจะคาดวา ภูเก็ต ไขมุก
อันดามันอันสวยงามของไทย จะเปนสถานที่ที่คลื่นยักษสึนามิคราชีวิตนักทองเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาว
ตางชาติถึง 279 คน คลื่นยักษสึนามิไมเพียงแตทําลายชีวิตและทรัพยสินเทาน้ัน แตยังสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตโดยรวม ที่พึ่งพาการทองเที่ยวอันเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยง
ชีวิตของชาวภูเก็ต  

ความไมรูเรื่องภูมิศาสตรกอปรกับภาพขาวเชิงลบ สงผลรายตอการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตหลัง
เหตุการณสึนามิ นักทองเที่ยวเปนจํานวนมากเขาใจผิดวาสึนามิทําลายเกาะภเูกต็ทัง้เกาะ ทัง้ทีจ่ริงแลว
มีเพียงหาดปาตองและหาดกมลา ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่พื้นที่รอยละ 90 ของภูเก็ตไม
ไดรับความเสียหายแตอยางใด แตการประโคมขาวและการนําเสนอภาพความเสียหายผานสื่อทีวี และ
หนังสือพิมพบอยครั้ง กอใหเกิดภาพลักษณของความเสียหายในวงกวาง สงผลใหนักทองเที่ยวที่ไม
เคยไปภูเก็ตเขาใจผิดและ เปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางไปยังสถานที่อื่น จนกวาสถานการณจะเปน
ปกติอีกครั้ง ซ่ึงนํามาสูผลกระทบดานเศรษฐกิจจากจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลงจนทําใหสภาพ
เศรษฐกิจทองถ่ินซบเซา ซ่ึงสถานการณดังกลาวซ้ําเติมและสงผลรายมากกวาความเสียหายของ
ทรัพยสินอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 

ถึงแมวามหันตภัยจากคลื่นยักษสึนามิจะสงผลราย แตก็เปดโอกาสใหชาวโลกรูจักน้ําใจอันงดงามของ
คนไทยที่ชวยเหลือนักทองเที่ยวที่ประสบภัย และชื่อจังหวัดภูเกต็กลายเปนที่รูจักของชาวตางชาตมิาก
ขึ้น เปนที่นายินดีวาโรงแรมหลายแหงในจังหวัดภูเก็ตฟนตัวเพียง 1 ป โดยมีอัตราการเขาพักเฉลี่ย
รอยละ 80 ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2548 ถึง เดือนเมษายน 2549  

เพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่นักทองเที่ยวเดินทางไปภูเก็ตหลังเหตุการณสึนามิ ผศ. ดร. บงกช ฤทธิชัยนุ
วัฒน งามสม ผูอํานวยการหลักสูตรนานาชาติ สาขาการบริหารการโรงแรมและการทองเที่ยว 
มหาวิทยาลัยสยาม ไดทําวิจัยเรื่องแรงจูงใจของนักทองเที่ยวในการเยือนภูเก็ตหลังจากเกิดภัยพิบัติ
คลื่นยักษสึนามิ โดยการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวน 506 คน ที่เดินทางไปยงัภเูกต็ ระหวางวนัที ่

                                                
1

 บทความน้ีสวนหน่ึงนํามาจากบทความวิจัยเร่ือง "One year in the Memory of Tsunami : A Case Study of Thailand's 
Tourism โดย ผศ. ดร. บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน งามสม ที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ Cornell Hotel and Restaurant Administration 
Quarterly, Vol.47(4). และนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปของ Pacific Asia Travel Association (PATA) : Education and 
Training Forum ขอสงวนสิทธ์ิในการคัดลอกหากมิไดอางอิงถึงแหลงท่ีมา 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรนานาชาติ สาขาการบริหารการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยสยาม 
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24 ธันวาคม 2548 ถึง 1 กุมภาพันธ 2549 (ชวงคริสตมาส ปใหม 2549 และตรษุจนี 2549) พบ
วานักทองเที่ยวสวนมากเดินทางมาจาก สแกนดิเนเวีย เยอรมันนี ออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิา อังกฤษ 
ฝรั่งเศส และไทย ใชเวลาอยูในจังหวัดภูเก็ตราว 11 วัน และมากกวาครึ่งของผูตอบแบบสอบถาม
นิยมพักในโรงแรมระดับหาดาวและราคาปานกลาง  

เหตุผลหลัก 10 ประการ ที่นักทองเที่ยวไปเยือนภูเก็ตหลังจากเกิดคลื่นยักษสึนามิ (เรียงตามความ
สําคัญจาก 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึง 5 เห็นดวยอยางยิ่ง) ไดแก สภาพอากาศที่ดี บรรยากาศผอน
คลายสบาย ๆ ธรรมชาติที่สวยงาม ความคุมคาเงิน จิตใจใหบริการของคนไทย วัฒนธรรมที่นาสน
ใจ อาหารที่หลากหลาย โรงแรมที่พักมีคุณภาพดี ภาพลักษณความเปนมิตรของคนไทยที่ชวยชาว
ตางชาติในเหตุการณสึนามิ และนักทองเที่ยวตองการชวยเหลือคนทองถิ่นใหกลับฟนตัว 

ตารางที ่1 แรงจูงใจของนักทองเที่ยวในการเยือนจังหวัดภูเก็ตหลังสึนาม ิ

แรงจูงใจ คาเฉลี่ย  

  1. อากาศด ี 4.41  

  2. บรรยากาศสบาย ๆ  4.39  

  3. ความสวยงามของธรรมชาติ  4.33  

  4. ความเปนมิตรของคนพื้นถ่ิน  4.21  

  5. ความคุมคาเงิน  4.13  

  6. ผูคนมีจิตใจใหบริการ  4.13  

  7. วัฒนธรรมที่นาสนใจ  4.11  

  8. อาหารที่หลากหลาย  4.08  

  9. คุณภาพของโรงแรมและรีสอรทมีคุณภาพสูง  4.04  

  10. ภาพลักษณของคนไทยในการชวยเหลือนักทองเที่ยวตางชาติชวงสึนามิ  4.03  

(เรียงตามความสําคัญจาก 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึง 5 เห็นดวยอยางยิ่ง)    

ที่มา - Rittichainuwat Ngamsom Bongkosh, (2006). “One year in the Memory of Tsunami : A Case 
Study of Thailand’s Tourism, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol.47(4). 

งานวิจัยยังพบวานักทองเที่ยวที่เลือกมาเยือนภูเก็ตภายหลังสึนามิมักเปนนักทองเที่ยวที่เคยไปเยือน
ภูเก็ตมาแลวและมีความผูกพันกับสถานที่ โดยตองการชวยโรงแรม รานอาหารและพนักงานที่เคยรู
จักใหมีรายไดพอเลี้ยงตัวไดหลังจากภัยพิบัติ สวนนักทองเที่ยวที่มาเยอืนครัง้แรกมาเพราะบรษิทัทวัร
ในประเทศตนแนะนํามาโดยเฉพาะคูฮันนีมูน 

ในกรณีของประเทศไทย สึนามิทําใหชาวโลกรูจักประเทศไทยดีขึ้นในภาพความมีน้ําใจของคนไทยที่
ชวยชาวตางชาติในเหตุการณสึนามิ ความเปนมิตรของชาวภูเก็ตที่มีจิตใจใหบริการ และชวยเหลอืนัก
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ทองเที่ยวตางชาติชวงประสบภัยดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนภูเก็ตอีกครั้ง ซ่ึงนํ้าใจคนไทยน้ีนับเปน
จุดขายที่แข็งของไทย  

นอกจากน้ีงานวิจัยยังพบวา นักทองเที่ยวชาวเอเชียโดยเฉพาะคนไทยไปเยือนแหลงทองเทีย่วทีป่ระสบ
ภัยสึนามิ เพราะความอยากรูอยากเห็นสภาพแหลงทองเที่ยวหลังเหตุการณสึนามิวาเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร ธรรมชาติสวยงามกวาเดิมจริงไหม แตหลายคนก็กลา ๆ กลัว ๆ เพราะเช่ือวาแหลงทอง
เที่ยวที่มีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากมีอาถรรพ นักทองเที่ยวทานหน่ึงเสนอความคิดที่นาสนใจวา “ถา
บริษัททัวรจะจัดทัวรไปยังอนสุรณสึนามินาจะแจกสายสินจนหรือพระพทุธรูปหอยคอใหนักทองเทีย่ว
อุนใจ” 

นอกจากน้ีนักทองเที่ยวชาวไทยอีกจํานวนหน่ึงแสดงความคิดเห็นวาการเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตหลังสึ
นามิเปนวิธีการชวยเหลือที่พวกเขาสบายใจกวาการบริจาคเงิน เพราะขาวเงินบริจาคหายทําใหตอง
เดินทางไปภูเก็ตเองเพื่อนําเงินไปใหชาวภูเก็ตในฐานะนักทองเที่ยว 

นอกจากน้ีงานวิจัยยังพบวาแหลงขอมูลที่นักทองเที่ยวใชในการตัดสินใจมาเยือนภเูกต็หลงัจากสึนาม ิ
คือ อินเตอรเน็ต คําแนะนําของเพื่อน และญาติที่เคยไปเยือนภูเก็ต และกลับมาแนะนําใหไปเที่ยว บริษัท
ทัวร และโบชัวรของบริษัททัวร 

อน่ึง เปนที่นาสนใจวาสื่อ อาท ิทีวี วิทยุ นิตยสารทองเที่ยว หนังสือพิมพ นิทรรศการการทองเที่ยว 
และบัตรเครดิตไมมีอิทธิพลตอการวางแผนการทองเที่ยวครั้งนี้ เน่ืองจากนักทองเที่ยวตางชาติสวน
ใหญเชื่อถือขอมูลจากอินเตอรเน็ต คําแนะนําจากเพื่อนหรือญาติ และบริษัททัวรในประเทศของตน 
มากกวาส่ือทองถ่ินเพราะเช่ือวาสื่อทองถิ่น หรือนิตยสารทองเที่ยวมีเปาหมายทางการตลาดที่โนม
นาวนักทองเที่ยว  

ตารางที ่2 แหลงขอมูลทองเที่ยว 

แหลงขอมูลทองเที่ยว  คาเฉลี่ย  

อินเตอรเน็ต  3.84  

คําแนะนําจากเพื่อนและญาต ิ 3.75  

บริษัททัวร  3.48  

โบชัวรทองเที่ยว  3.38  

(เรียงตามความสําคัญจาก 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึง 5 เห็นดวยอยางยิ่ง) 

ที่มา - Rittichainuwat Ngamsom Bongkosh, (2006). “A Study of Tourists’ Motivation in Visiting 
Phuket after the Tsunami” Proceeding of the 2006 Pacific Asia Travel Association (PATA) : 
Education and Training Forum, presented at Pattaya Exhibition and Conversation Hall, Pattaya, 
Thailand  
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รัฐบาลทองถ่ินและกลุมผูใหบริการในพื้นที่ที่ประสบภัยมักถูกมองวาตองการดึงนักทองเที่ยวมายัง
พื้นที่ประสบภัย โดยไมสนใจความปลอดภัยของนักทองเที่ยว อน่ึงรฐับาลทองถ่ินและกลุมผูใหบรกิาร
จากพื้นที่ที่ประสบภัย ไมสามารถเปลี่ยนแปลงภาพลักษณไดดวยตัวเอง กลุมลูกคาเช่ือบริษัททัวรใน
ประเทศของตน มากกวาบริษัททัวรทองถ่ินหรือภาพลกัษณเชิญชวนที่เกิดจากกลยทุธทางการตลาด 
ซ่ึงรัฐบาลทองถ่ินและแหลงทองเที่ยวสรางขึ้นเพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวไปเยือน  

ดังนั้นการสรางภาพลักษณที่จะประสบความสําเร็จไดน้ันตองเริ่มจากการเสนอขอเท็จจริง การสราง
ความนาเช่ือถือเปนสิ่งสําคัญ หลังประสบภัยทั้งภาครัฐและเอกชนตองใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับ
วิกฤต และแจงใหส่ือทราบถึงแนวทางการแกไขปญหา เพื่อเสนอขาวความคืบหนาของการฟนตัว 
เชิญชวนส่ือมวลชนใหมาทัศนะศึกษายังพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อใหส่ือเผยแพรขอเท็จจริงในดานบวก
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่ไมไดรับผลกระทบ  

งานวิจัยยังพบวานักทองเที่ยวใชขอมูลจากบริษัททัวรและโบชัวรนําเที่ยวจากประเทศตนในการวาง
แผนการทองเที่ยวไปเยอืนจังหวัดภูเก็ตภายหลังสึนามิ เพราะเช่ือวาสามารถซ้ือแพ็คเก็จที่คุมคาเงิน 
และรูสึกมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ เมื่อบริษัททัวรในประเทศตนใหความมั่นใจ  

บริษัททัวรจึงมีบทบาทอยางยิ่งตอการสรางภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว และมีบทบาทสําคัญใน
การชวยใหแหลงทองเที่ยวฟนตัว ตัวอยางเชน ปจจัยหน่ึงที่ทําใหการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
สามารถฟนตัวไดภายใน 1 ป มาจากบริษัททัวรตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดสแกนดิเนเวีย 
เยอรมันนี อังกฤษ ออสเตรเลีย และอเมริกาที่จัดโปรแกรมทัวรมายังภูเก็ตหลังจากสึนามิ ทําใหอุต
สาหกรรมบริการทองถิ่นมีรายไดอีกครั้ง โดยหลายโรงแรมที่ทําธุรกิจรวมกับบรษิทัทวัรตางประเทศ 
มีอัตราการเขาพักสูงเฉลี่ยรอยละ 80-100 ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวระหวางเดือน พฤศจิกายน 
2548 ถึง เมษายน 2549 (คําใหสัมภาษณของคุณเอ่ียม ถาวรวองวงศ ประธานหอการคาจังหวัด
ภูเก็ต) 

การฟนตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขึ้นอยูกับการเปดตัวแหลงทองเที่ยวอีกครั้งภายหลังภัย
พิบัติ การเปดตวัใหมน้ีตองสามารถเอาชนะส่ือทางลบอันเปนผลจากภาพความเสยีหายอันเกดิจากภยั
ธรรมชาติ ซ่ึงอาจตองใชเวลาหลายปกวาจะทําใหธุรกิจฟนตัวกลับมาอยูในสภาพกอนประสบภัย 
แหลงทองเที่ยวจะฟนตัวชาหรือเร็วขึ้นอยูกับ ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ความสามารถ
ของผูประกอบการทองเที่ยวที่จะซอมแซมสถานที่และเปดใหบริการอีกครั้ง และ การสงสารทางการ
ตลาดวาแหลงทองเที่ยวฟนตัวและพรอมตอนรับนักทองเที่ยวแลว 

ภูเก็ตนับวาฟนตัวเร็วเมื่อเทียบกับแหลงทองเที่ยวที่ประสบภัยสึนามิใกลเคียง อาทิ เขาหลักและเกาะพี
พี 9 เดือนหลังจากสึนาม ิผูเขียนไดมีโอกาสกลับไปเยี่ยมหาดกะตะ กะรน ปาตอง และในยางของภูเก็ต 
พบวาระบบสาธารณูปโภค โรงแรม ภัตตาคารและแหลงทองเที่ยวเปดใหบริการนักทองเที่ยวตาม
ปกติ มีเพียงโรงแรมและรานอาหารบางแหงที่ใชโอกาสชวงที่อัตราการเขาพักต่ําอันเน่ืองมาจากสึนามิ
และนอกฤดูกาลทองเที่ยว ปรับปรุงอาคาร หองพัก และทัศนียภาพเพื่อเพิ่มมูลคาหองพักใหสูงขึ้น 

แมภูเก็ตจะฟนตัวเร็ว แตส่ิงที่ภาครัฐและเอกชนควรทําขณะนี้สําหรับแหลงทองเที่ยวในภูเก็ตที่ยังคง
ความ สม บูรณ  คือก าร จัด ร ะบบผั ง เมื อง เพื่ อจํ าแนกพื้ นที่ ใช สอย  ป องกั น ก าร บุ กรุก
ทรัพยากรธรรมชาติ จํากัดความสูงของอาคารและใชวัสดุที่สรางความกลมกลืนกับสถาปตยกรรม
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ทองถ่ินและธรรมชาติ รวมถึงกําหนดจํานวนสูงสุดของนักทองเที่ยวที่สามารถมาพักได เพื่อสราง
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

จากการสัมภาษณนักทองเที่ยวและการสังเกตของผูเขียนที่ไดเดินทางไปภูเก็ตในเดือนตุลาคม 2548 
และกุมภาพันธ 2549 พบวา ภูมิทัศนหาดปาตองกอนและหลังสึนามิไมแตกตางกันมากนัก สิ่งที่เพิ่ม
มาคือหอเตือนภัยสึนามิที่หาดปาตอง แตอยางไรก็ตาม หาดปาตองยังดูไมเปนระเบียบนัก และแตก
ตางไปจากภาพลักษณที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยประชาสัมพันธวา หาดภูเก็ตหลังจากสึนามิ
สวยงามและสะอาดขึ้น นักทองเที่ยวจะผิดหวังและอาจไมอยากมาเที่ยวอีก หากวาโฆษณาไมตรงกับ
ความเปนจริง จึงเปนหนาที่ของรัฐและเอกชนในการสรางภูมิทัศนของหาดใหเปนระเบียบเรียบรอย 
และคงความเปนธรรมชาติอันเปนจุดขายที่สําคัญของภูเก็ต 

สึนามิเปดโอกาสใหชาวภูเก็ตตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยว ภาพลักษณนํ้าใจอันงดงาม
ของชาวภูเก็ตที่ชวยเหลือนักทองเที่ยวชวงประสบภัยชวยทาํใหชาวโลกรูจักชาวภเูกต็และจงัหวดัภเูกต็
มากขึ้น แตอุปสรรคสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวจํานวนมากยังไมกลบัมาเยอืนภเูกต็เนือ่งจากการไดรบั
ขอมูลที่ไมถูกตอง 

ดังนั้นจึงควรรณรงคขอความรวมมือจากส่ือมวลชนเรียกช่ือสถานที่ที่ประสบภัยอาทิ เขาหลกั เกาะพี
พี หาดปาตอง แทนการเรยีกชื่อจังหวัดเพื่อหลกีเลี่ยงการสรางภาพลักษณวาความเสียหายเกดิในวง
กวางระดับจังหวัด ทั้งที่จริงมีเพียงพื้นที่สวนนอยเทานั้นที่ไดรับผลกระทบ 

ภาพลักษณความเสียหายที่ติดตาสาธารณชน ความไมรูเรื่องภูมิศาสตร และทัศนคติดานลบของนัก
ทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยวที่ประสบภัยพิบัติ อาจรายแรงกวาภัยพิบัติทางธรรมชาตกิเ็ปนได จงึเปน
หนาที่ของคนไทยและส่ือมวลชนทุกคนที่จะชวยกันฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่ประสบภยัพบิตั ิการรณรงค
ขอความชวยเหลือโดยการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวที่ประสบภัยในฐานะนักทองเที่ยว แทนการ
บริจาคทรัพยสินเปนอีกวิธีในการปลูกจิตสํานึกใหมวา การจับจายใชสอยของนักทองเทีย่วยงัสถานที่
ประสบภัยคือการชวยเหลอืทางตรงที่ทําใหเศรษฐกิจของแหลงทองเที่ยวที่ประสบภัยฟนตวัโดยเรว็ที่
สุด  
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