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การท่องเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก
รายงานสรุปความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ The 

Department of Tourism, Ministry of Trade and Industry , The Kingdom of Bhutan
สรุปผลรายงานการศึกษาเรื่อง การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการด้านท่องเที่ยวและ Cluster 

ของบริการด้านท่องเที่ยวใน FTA : ข้อเรียกร้องและข้อเสนอของไทย
โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย
พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด 

จ.ระยอง
สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี 

2547
สาระน่ารู้

ใครอ่านออก...ช่วยบอก(ลุง)ที

ราชอาณาจักรภูฏาน

เอกสารการสัมมนา เรื่อง โอกาสและทิศทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวไทย
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1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2250 5500 ต่อ 2620-2
โทรสาร: 0 2253 7468
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน และขอสวัสดีปีใหม่เป็นครั้งที่ 2 นับแต่จุลสารท่องเที่ยวได้ปรับเปลี่ยน 
การนำเสนอ จากการจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือ มาเป็นการนำเสนอบนเว็บไซต์ ที่กองบรรณาธิการ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า จะทำให้สามารถเผยแพร่ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้างกว่า e-TAT 
Tourism Journal จึงเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี 2547 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจ 
เข้าเยี่ยมชม และสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีท่านอาจารย์ นักวิชาการในสาขาที่ 
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ส่งบทความเพื่อเผยแพร่มาให้กองบรรณาธิการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ e-TAT Tourism Journal ฉบับไตรมาส 2/2548 นี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความ 
ที่น่าสนใจ และเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้อ่านทุกท่านมานำเสนอหลายบทความด้วยกัน อาทิ 
"ปรัชญาการอนุรักษ์ : เศรษฐกิจพอเพียง" "การท่องเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก" "รายงานสรุปความร่วมมือ 
ด้านการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ The Department of Tourism, Ministry of 
Trade and Industry, The Kingdom of Bhutan" "โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้ 
สูงสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย" "พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามา 
ท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด จ.ระยอง" เป็นต้น 

นอกจากบทความแล้ว ยังมีรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ 
เดินทางเข้ามาประเทศไทย ปี 2547 รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ราชอาณาจักรภูฎาน" และ 
"ใครอ่านออก...ช่วยบอก(ลุง)ที" อีกด้วย

กองบรรณาธิการขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ส่งบทความเข้ามาเพื่อเผยแพร่ทุกท่าน และกอง 
บรรณาธิการจะทยอยนำบทความของท่านขึ้นเผยแพร่ สำหรับท่านที่ต้องการส่งบทความเข้ามาเผยแพร่ 
ท่านสามารถส่งบทความเข้ามาได้โดยตรงที่ yolrawee.sittichai@tat.or.th หรือ 
roongtip.wongpatikarn@tat.or.th กองบรรณาธิการเต็มใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำบทความของท่าน 
ขึ้นเผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทาน ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไป

สารบัญ
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เร่ือง   ขอเชญิรวมรับฟงการสัมมนา เร่ือง “โอกาสและทิศทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวไทย” 

เรียน   ผูเกี่ยวของจํานวน 400 ราย 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  กําหนดการ 
2.  แบบตอบรับ 

  ดวยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กองวิชาการมีภาระหนาที่ในดานการเผยแพร
ผลงานวิจยัวิชาการดานทองเทีย่ว จงึไดรวบรวมผลงานการวิจยัดานการทองเที่ยวของ ททท. เพื่อจดัสัมมนา
เผยแพรผลงานวิจัยภายใตหัวขอเร่ือง “โอกาสและทิศทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวไทย” ซึ่งเปนการ
นําเสนอใน 4 หัวขอหลัก (ดังส่ิงที่สงมาดวย 1) 

  ททท. เห็นวาการจัดสัมมนาในคร้ังนี้ จะเปนประโยชนตอบุคลากรในหนวยงานของทาน 
เพื่อนําไปปรับใชเปนแนวทางการดาํเนนิงาน หรือวิเคราะหสถานการณการตลาด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอไป  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญเขารวมรับฟงการสัมมนาฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2548 ณ หองบางกอก 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร โรงแรมโซฟเทล ทั้งนี้หนวยงานของทานสามารถสงผูแทนได 2 ทาน  โดยสงแบบตอบรับ 
(ส่ิงที่สงมาดวย 2) กลับมายังงานวิจัยและวิชาการที่หมายเลขโทรสาร 02 253 7468 หรือสอบถาม 
รายละเอียดการสํารองที่นั่งไดที่หมายเลข 02 250 5500 ตอ 2625 – 2627  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 (นางจุรีรัตน  คงตระกูล) 
 ผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 
 ทําการแทน ผูวาการการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
 
กองวิชาการ 
โทร 0 2250 5500 ตอ 2625-2627 
โทรสาร 0 2253 7468 

mailto:center@tat.or.th
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กําหนดการ 
การสมัมนา เร่ือง “โอกาส และทิศทางการพัฒนาตลาดการทองเท่ียวไทย” 

วันท่ี  26  สิงหาคม  2548  เวลา 08.00 – 12.30 น. 
ณ หองบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร โรงแรมเซ็นทรัลโซฟเทล 

 
 

08:00 – 09:00 น.  ลงทะเบยีน 

09:00 – 09:15 น.  พธิเีปดการสัมมนา โดยผูวาการการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

09:15 – 10:00 น. 1. แนวโนมการทองเที่ยวในเอเชียแปซิฟค และแนวทางการจัดการ 
การทองเที่ยวในภาวะวิกฤต 

 โดย Mr. John Koldowski, Director of Strategic Intelligence Centre, 
Pacific Asia Travel Association 

10:00 – 10:15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10:15 – 11:15 น. 2. แนวโนมสถานการณและพฤติกรรมการทองเที่ยวของตลาดหลัก : 
ญี่ปุน เยอรมนั และสหรัฐอเมริกา 

 โดย ดร.พรเพญ็ วรสิทธา และ ดร.รัชดา คุมทรัพย 
สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร 

11:15 – 11:35 น.  3. การจัดการทองเที่ยวในยุคโลกาภิวัฒน 
 โดย นางสาววไลลักษณ นอยพยัคฆ ผูอํานวยการกองวิชาการ 

11:35 – 12:30 น. 4. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย 
v ตลาดตางประเทศ 
v ตลาดในประเทศ 

 โดย นางสาววไลลักษณ นอยพยคัฆ ผูอํานวยการกองวิชาการ 

12:30 น. สรุปและปดการสัมมนา 

mailto:center@tat.or.th
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แบบตอบรับ 

การสมัมนาเร่ือง “โอกาส และทิศทางการพัฒนาตลาดการทองเท่ียวไทย” 
วันท่ี 26 สิงหาคม 2548 
เวลา 08.00 – 12.30 น. 

ณ หองบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร โรงแรมเซ็นทรัลโซฟเทล 
 
 

ชื่อ - นามสกุล หนวยงาน ตําแหนง โทรศัพท 

1 
 

   

2 
 

   

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงยนืยันการรวมสัมมนาฯ โดยสงโทรสารกลับมาที่ งานวิจยัและวิชาการ  02 253 7468 โดยดวนเพราะมเีพยีง 400 ที่นั่ง ภายในวันที ่24 สิงหาคม 
2548 (กอน 13.00น.) ทั้งนี้โดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน  
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จัดทําโดย

 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยรวมกับ

ศูนยบรกิารวิชาการ    สถาบันบณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร 
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การนําเสนอผลการศึกษา

1. สถานการณตลาดทองเท่ียวและแนวโนม

2. พฤติกรรมการทองเท่ียว

3. กลุมตลาดเปาหมาย

4.   กลยุทธทางการตลาด
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ประเทศท่ีศึกษา
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จํานวนนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุน เยอรมัน และอเมริกันที่เดินทางมาประเทศไทย

จํานวน (คน)  1,133,560  386,765  469,200 

ญี่ปุน เยอรมัน สหรัฐฯ

ท่ีมา: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
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 สวนแบงตลาดของไทยในตลาดการทองเที่ยวญี่ปุน
 เยอรมันและสหรัฐฯในตลาดโลก
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10.00

ญี่ปุน เยอรมัน สหรัฐฯ

สัดสวนรอยละ

ที่มา  : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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สวนแบงตลาดนักทองเท่ียวสหรัฐอเมริกาในตลาดเอเชียแปซฟิค

เอเชียแปซิฟคอ่ืน
93%

ประเทศไทย
7%

สวนแบงตลาดนกัทองเที่ยวเยอรมนัในตลาดเอเชียแปซิฟค

เอเชียแปซิฟคอ่ืน
90%

ประเทศไทย
10%

สวนแบงตลาดในเอเชียแปซิฟค
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แนวโนมสวนแบงตลาดทองเที่ยวญีปุ่นของไทยในตลาดเอเชียแปซิฟค

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

 สวนแบงของไทยในกลุม
เอเชยีแปซิฟค

4.15 4.31 4.41 4.77 5.27 5.50 5.74 6.16 6.45

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

ที่มา : PATA
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Arrivals to Target Destinations from German Market Share of German arrivals to Thailand among the Pacific Asia 
Countries
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แนวโนมสวนแบงตลาดทองเที่ยวเยอรมันของไทย

ในตลาดเอเชียแปซิฟค

ท่ีมา : PATA
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แนวโนมสวนแบงตลาดทองเท่ียวสหรัฐอเมริกาของไทยในตลาดเอเชียแปซิฟค
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7.00

8.00

% 5.83 6.64 6.39 6.11 6.73 6.81 7.15 7.49

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

ท่ีมา : PATA
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ฤดูกาลทองเท่ียวของชาวญ่ีปุน( เฉล่ีย2544-2546)

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
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%

Pacific Asia Thailand

ชวงเวลาที่ชาวญ่ีปุนเดินทางเขาไทยในสัดสวนที่นอยกวาแปซิฟคเอเชียพฤษภาคม- ตุลาคม

ชวงเวลาที่ชาวญ่ีปุนเดินทางเขาไทยในสัดสวนที่สูงกวาแปซิฟคเอเชียพฤศจิกายน - เมษายนของปถัดไป

ที่มา : TAT และ PATA
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ตารางแสดงฤดูกาลทองเที่ยวของชาวญ่ีปุนตามวนัหยุด

เปนชวงเวลาที่การสําหรับเทศกาลปใหมจึงมีการเดินทางออกนอกประเทศลดลง 
นักทองเที่ยวกลุมนักเรียนจะเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาในชวงนี้กันยายน- ตุลาคม

ปลายเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม

กลางเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 
เปนชวงวันหยุดของครูนักเรียน   กลุมนักทองเที่ยวครอบครัวมักทองเที่ยว ชวงลูกปด
ภาคเรียน

ปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือน
เมษายน  

นักทองเที่ยวมาไทยนอยที่สุดของป จะไดกลุมนักทองเที่ยวสูงอายุที่เดินทางเพ่ือหลบ
รอนมิถุนายน- กรกฎาคม

เดือนที่มีวันหยุดมาก เหมาะกับหนุมสาวออฟฟศพฤษภาคม

นิยมมาไทยเพราะอากาศไมรอนจนเกินไป
พฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมของป
ถัดไป

ชวงเวลาที่ชาวญ่ีปุนเดินทางเขาไทยในสัดสวนที่สูงกวาแปซิฟคเอเชียพฤศจิกายน - เมษายนของปถัดไป
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• เดินทางมาเอเชียแปซิฟคมากท่ีสุดของป คือ ชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
• เดินทางมาไทยมากท่ีสุดตั้งแตเดือนตลุาคมถงึเมษายน 

ฤดูกาลทองเที่ยวของชาวเยอรมัน
สัดสวนชาวเยอรมันท่ีเดินทางไปยังประเทศในแซิฟคเอเชียและมาประเทศไทย

เฉลี่ย 2542-2545 

0.0

5.0

10.0

15.0

เอเชียแปซิฟค 1.4 1.7 2.1 3.4 6.4 7.7 12.2 12.9 8.3 4.0 1.1 1.6

ประเทศไทย 12.09 11.57 11.68 7.78 5.10 4.22 5.44 5.87 5.98 7.59 11.33 11.34

มค. กพ. มีค . เมย. พค . มิย. กค . สค . กย. ตค. พย. ธค .

ท่ีมา : TAT และ PATA



15 ท่ีมา : TAT และ PATA

สัดส วนช า วอ เมริกัน ท่ี เดินทา งไปยั งประ เทศ ในแ ซิฟ ค เอ เชี ย แ ล ะมา ปร ะ เทศ ไทย เฉลี่ ย  2 5 40 -2 5 45

0 .0 0    

2 .0 0    

4 .0 0    

6 .0 0    

8 .0 0    

1 0 .0 0    

1 2 .0 0    
%

ไท ย 10.09    8 .54    9 .8 1    8 .51    7 .9 4    7 .17    7 .8 5    6 .37    5 .9 8    8 .46    9 .7 2    9 .58    

ป ระ เท ศ ใน แป ซิฟ ค เอเชีย 6 .91 6.4 7 8 .11 7.4 7 8 .85 1 0.0 6 10 .37 9.7 8 8.33 7.8 0 7.36 8.5 0

ม กรา  ก ุม ภ า มี น า เมษา พฤษภ า มิ ถุน า กรกฎ า สิงห า กัน ยา ตุ ลา พฤศ จิ ธั น ว า

 ชาวอเมริกันสามารถลาพักผอนไดตลอดท้ังปการตดัสินใจทองเท่ียวสวนหน่ึงจงึขึ้นอยู
กับโปรแกรมท่ีทางบริษัทการทองเท่ียวจดัให และแรงจงูใจดานราคา
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0

2

4

6

8

%

สวนแบงตลาดจํานวนและรายจายของนักทองเที่ยวไทยในตลาดโลกเฉลี่ย 2542-2546

สวนแบงนักเดินทาง 6.94  0.52 0.75

สวนแบงรายจายนักเดินทาง 2.6  0.69 0.79

ญ่ีปุน เยอรมัน อเมริกัน

ท่ีมา : PATA, WTO และ โครงการสํารวจคาใชจายนักทองเท่ียว ป 2542 – ป 2546 



17

ตลาดทองเท่ียวของไทยไดรับผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกนอยกวา สถานการณ
โลกและเอเชียแปซิฟคสําหรับตลาด
ญี่ปุนและเยอรมัน

-20

-10

0

10

20

%

อัตราการเปล่ืยนแปลงของนักเดินทางญ่ีปุน

เอเชียแปซิฟค -10.31 6.06 8.67 -8.67 0.40 0

ประเทศไทย 2.16 7.94 12.53 -2.45 4.60 -17.00

ท่ัวโลก -5.93 3.49 8.93 -9.00 1.89 -19.53

2541 2542 2543 2544 2545 2546

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

%

อัตราการเปลี่ยนแลงของนักเดินทางชาวอเมริกัน

เอเชียแปซิฟค 7.18 4.83 11.81 -2.34 0.46

ประเทศไทย 15.53 13.26 2.53 5.06 -9.8

ทั่วโลก 5.72 -4.81 -2.77 -3.82

2542 2543 2544 2545 2546

 

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

%

เอเชียแปซิฟค -4.04 -13.67 -5.00 -6.89

ประเทศไทย 0.86 5.14 1.31 -6.10

ทั่วโลก 1.36 2.69 -4.06 1.77

2543 2544 2545 2546

อัตราการเปลี่ยนแปลงของนักเดินทางชาวเยอรมัน
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นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาประเทศไทศจําแนกตามอาชีพ (2546)

0

10

20

30

40

%

Japan 28.9 13.7 11.3 24.3 0.6 2.8 10.2 3.4 4.9

Germany 29 14 11 24 1 3 10 3 5

U.S.A 30.1 13.3 12.7 17 0.8 4.2 11.7 7 3.3

Professiona
ls

A & M 
Clerical, 

Salesman 
Laborers /  

Workers
Gov.and 
Military 

Housewife  Students Retired  Others

ท่ีมา :  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
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-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

โครงสรางอายุชาวญ่ีปุนท่ีเดินทางมาไทย
และท่ีเดินทางออกนอกประเทศญ่ีปุน

ที่เดินทางออกนอกประเทศ  3.14  4.48  20.14  22.61  16.82  18.61  14.21 

ที่เดินทางมาไทย 0 1.79 51.75 25.41 9.33 7.41 4.30

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

ที่มา : Immigration Bureau, Police Dep.,2546 และ Japan Tourism Marketing
Co. "Factual Survey of the Overseas Travel Situation“2546
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0

5

10

15

20

25

30

รอยละ

การเปรียบเทียบโครงสรางอายุนักทองเท่ียวเยอรมันใน
ประเทศไทยกับประชากรชาวเยอรมัน (2546)

เยอรมันทั่วไป 26 13 17 14 30

เยอรมันที่มาไทย 8.6 19.1 29.7 21.8 20.8

<25 25-34 35-44 45-54 >55

ที่มา  : Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International
Group Limited, Germany และ Immigration Bureau, Police Department,
Thailand 2003
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0

10

20

30

40

%

การเปรียบเทียบโครงสรางอายุชาวอเมริกันที่เดินทางมาไทยกับประชากรอเมริกัน (2003)

อเมริกันในไทย 10.71 18.96 21.82 23.89 24.62

อเมริกันท่ัวไป 35.11 13.64 15.25 14.04 21.96

ต่ํากวา25 25-34 35-44 45-54 มากกวา
 54

 ที่มา  : Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International Group
Limited, Germany และ Immigration Bureau, Police Department, Thailand 2003
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0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

จํานวนวัน

 จํานวนวันเฉลี่ยที่พักในไทย

อิสระ 8.2 15.3 13.3

ทัวร 5.0 12.9 6.8

ญ่ีปุน เยอรมัน อเมริกัน

ที่มา  : โครงการสํารวจคาใชจายนักทองเที่ยวป 2546 ตาราง 2.23

หมายเหตุ  : จํานวนวันพักเปนตวัเลขเฉลี่ยป 2545 และ 2546
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0%

50%

100%

%

ประสบการณในการเดินทางมาประเทศไทย

มีประสบการณ 59.35 40.91 65.62

ครั้งแรก 40.65 59.09 34.38

ญ่ีปุน เยอรมัน สหรัฐฯ

ท่ีมา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
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วัตถุประสงคของการเดินทางออกนอกประเทศของชาวญี่ปุน

0.00

50.00

100.00
%

ที่เดินทางมาประเทศไทย 75.33 6.13 4.58 2.37 11.62

ที่เดินทางออกนอกประเทศ 65.7 11.1 5.9 3.4 11.6

ทองเที่ยว ธุรกิจ  เย่ียมคนรูจัก
 ประชุม/แสดง

สินคา
  อ่ืนๆ

ที่มา  : รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศ ป 2545 และ Japan Tourism Marketing Co., 2003;
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0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

%

Purpose of Visit Thailand: German

 Thailand 84.68 2.34 8.11 0.72 4.14

HOLIDAY BUSINESS
VISITING 
FRIEND

CONVENTION/C
ONFERENCE/EX

OTHERS

ที่มา  : รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2545, ททท
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วัตถุประสงคในการเดินทางออกนอกประเทศของชาวอเมริกัน

0.0

50.0

100.0

%

US in Thailand 72.5 9.2 7.7 1.6 9.0

US Overall 38 28 27 2 5

พักผอน ธุรกิจ เย่ียมคนรูจัก ประชุม/ อ่ืนๆ

ไทย

ทั่วโลก

ที่มา : Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International Group Limited และ                              
รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2545, ททท



32



33

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

%

ญ่ีปุน 17.56 17.49 14.79 14.34 12.69 12.55 10.58

เยอรมัน 14.86 19.98 19.19 15.85 11.42 10.73 7.97

สหรัฐฯ 15.99 19.05 17.15 12.77 11.02 14.16 9.85

สถานท่ี
ทองเท่ียว

รถตุกตุก แทคซี่ หองน้ํา
เท่ียว

กลางคืน
ชอปปง โรงแรม

ที่มา  : รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2545, ททท
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

%

สัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีปญหาในขณะทองเที่ยวในประเทศไทย

ญี่ปุน 27.2 36.2 32.5 23.9 19.1 16.3

เยอรมัน 9.9 16.8 5.9 13.5 3.4 16.6

สหรัฐฯ 26.8 32.9 14.7 19.7 14.1 21.9

ไมซื่อตรง การส่ือสาร ความปลอดภัย สุข  อนามัย
 การเขาถึง

แหลง
มลภาวะ

ที่มา  : รายงานการสํารวจลักษณะการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ป 2545, ททท
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0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Japan Outbound Share (%) 2.8 4.8 8.1 5.4 7.8 6.0 9.6 14.0 13.4 11.4 8.8 7.9

Thailand Share (%) 2.50 2.50 7.80 4.90 5.40 4.90 13.20 8.80 23.00 9.80 10.80 5.90

Male 
students

Female 
students

Single 
women  
(15-29)

Single 
women  
(30-44)

Married 
women  

(employe

Married 
women  

(housewi

Single 
men

Married 
men

Middle-a
ged men

Middle-a
ged 

women

Elderly 
men

Elderly 
women

การเปรียบเทียบกลุมตลาดญีปุ่นท่ีเดินทางออกนอกประเทศและญีปุ่นท่ีมาไทย  (2546)

กลุมตลาดที่มาไทยในสัดสวนสูงกวากลุมที่เดินทางออกนอกประเทศของญี่ปุน มี 2 กลุม คือ 
กลุมหนุมโสดและกลุมชายวัยกลางคน
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 โครงสรางกลุมตลาดเยอรมันท่ีเดินทางมาไทยเปรียบเทียบกับประชากรเยอรมัน(2546)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

%

German Population 14.93 8.71 12.51 9.71 8.26 11.79 9.57 10.41 14.12

German arrivals to Thailand 0 12.71 11.02 3.56 17.63 34.75 12.88 5.76 1.69

Students
Young 

Women  
Middle-aged 

women  
Middle-aged 

women  
Young Men 

Middle-aged 
men  

Middle-aged 
men  

Elderly men 
Elderly 
women  

Source :   Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International Group Limited
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0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

%

โครงสรางกลุมตลาดชาวอเมริกันท่ีเดินทางมาไทยเปรียบเทียบกับประชากรชาวอเมริกัน (2546)

ประชากรชาวอเมริกัน 10.71 10.22 10.13 11.17 9.94 10.60 11.17 9.52 7.11 9.42

นักเดินทางอเมริกันในไทย 0.07 0.04 15.02 12.46 4.14 19.71 32.50 12.76 2.55 0.75

Students
Young 
Women  

Middle-
aged 

Middle-
aged 

Young 
Men 

Middle-
aged men  

Middle-
aged men  

Elderly 
men 

Elderly 
women  

Elderly 
women  

ที่มา  : Leading Outbound Markets - Global - June 2003, Mintel International Group Limited และรายงาน
โครงการสํารวจคาใชจายนักทองเที่ยวป 2546 
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มากกวา 60Elderly women
มากกวา 60Elderly men

45-59Middle-aged men
30-44Middle-aged men
15-29Young Men
45-59Middle-aged women
30-44Middle-aged women
15-29Young Women

นอยกวา 15Female students
นอยกวา 14Male students
อายุกลุมตลาด
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ตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่นตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่น

§ กลุมนักทองเที่ยวญี่ปุนทีม่สีดัสวนสงูในตลาดทองเที่ยวไทย
ในชวงที่ผานมา ไดแก

- ชายโสด อาย ุ15 – 29 ป
- ชายวัยกลางคน อาย ุ45 – 59 ป
- ชายวัยสูงอาย ุอายมุากกวา 60 ป
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§ กลุมนักทองเที่ยวญี่ปุนทีม่ศีกัยภาพสงูที่ไทยนาจะเจาะ
ตลาด ไดแก 

- หญิงโสด อาย ุ30 – 44 ป
- หญิงทาํงานทีเ่ปนแมบาน อาย ุ15 – 44 ป
- ชายแตงงาน อาย ุ15 – 29 ป
- หญิงวัยกลางคน อาย ุ45 – 59 ป
- หญิงสูงอาย ุอายมุากกวา 60 ป

ตลาดนกัทองเที่ยวญีปุ่นตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่น  ((ตอตอ))
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§ กลุมนักทองเที่ยวที่ไทยเจาะตลาดได แตมีความ
ออนไหวตอการเกิดวิกฤตการณสูง ไดแก

- นักเรยีนชาย
- นักเรยีนหญงิ
- หญิงโสด อาย ุ15 – 29 ป
- หญิงแตงงาน มีงานทํา อาย ุ15 – 44 ป

ตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่นตลาดนักทองเที่ยวญีปุ่น  ((ตอตอ))
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§ กลุมนักทองเที่ยวเยอรมนัที่มสีดัสวนสงูในตลาด
ทองเที่ยวไทยในชวงที่ผานมา ไดแก กลุมหญิงวัยสาว 
และกลุมชายวัยหนุมถึงวยักลางคน

§ กลุมนักทองเที่ยวเยอรมนัที่ยงัมาไทยนอยนาจะเจาะ
ตลาดเพิ่ม ไดแก กลุมนกัเรยีนชาย – หญิง กลุมหญิง
วัยกลางคน และกลุมสูงอายุชาย – หญิง

ตลาดนักทองเที่ยวเยอรมันตลาดนักทองเที่ยวเยอรมัน
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§  กลุมนักทองเทีย่วอเมรกินัที่มสีดัสวนสงูในตลาด 
ทองเที่ยวไทยในชวงที่ผานมา ไดแก กลุมชายหญิง
อาย ุ25 – 59 ป โดยมสีดัสวนของชายมากกวาหญิง

§ กลุมนักทองเที่ยวอเมรกินัที่ยงัมาไทยนอยนาจะ
เจาะตลาดเพิ่ม ไดแก กลุมชายหญิงอายตุ่ํากวา 25 ป 
กลุมชายหญิงอาย ุ60 ปขึน้ไป และ
กลุมหญงิกลางคนที่เปนแมบาน

ตลาดนักทองเที่ยวอเมรกินัตลาดนักทองเที่ยวอเมรกินั
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4.High Income4.Eco Tourist4.Long Stay
3.Long Stay3.Long Stay3.Youth and School
2.MICE2.High Income2.MICE
1.FITs1.FITs1.FITs

6.Golfer6.Golfer6.Wedding & Couples
5.Eco Tourist5.MICE5.High Income

8.Family Group
7.Wedding & Couples7.Physical Check up

ตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดเยอรมันตลาดญ่ีปุน

กลุมตลาดเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูงในไทย
เรียงลําดับตามระดับความสาํคัญของศักยภาพ
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4.อาหารอรอย4.ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
โบราณสถาน

4.อาหารอรอย

3.ชอปปง3.การทองเที่ยวธรรมชาต ิปาเขา 
ทะเลสาบ

3.สถานที่เกี่ยวกับประวัตศิาสตร
และวัฒนธรรม

2.ทะเลและชายหาด2.การทองเที่ยวเมือง2.ชอปปง

1. สถานที่ทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

1.ทะเลและชายหาด1.สถานทีท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ

6.อาหารอรอย
5.ชอปปง

7.การเลนกีฬาตางๆ และกิจกรรม   
เพ่ือสุขภาพ

ตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดเยอรมันตลาดญ่ีปุน

กิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวนิยม
เรียงลําดับตามความนิยม
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8.หัวหิน8.กาญจนบุรี

4. ภูเก็ต4.เชียงใหม4.เชียงใหม
3. พัทยา3.พัทยา3.พัทยา
2. เชียงใหม2.ภูเก็ต2.ภูเก็ต
1. กรุงเทพฯ1.กรุงเทพฯ1.กรุงเทพฯ

6.เชียงราย6.กระบ่ี6.ระยอง
5. กระบ่ี5.เกาะสมยุ5.อยุธยา

9.กาญจนบุรี

7.เกาะสมยุ7.พังงา7.เกาะสมยุ

ตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดเยอรมันตลาดญ่ีปุน

จังหวัดยอดนิยมของนักทองเท่ียว
เรียงลําดับตามความนิยม
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเท่ียวญี่ปุนกลยุทธดานการตลาดนักทองเท่ียวญี่ปุน

§ ผูประกอบการควรแขงขันดานคุณภาพมากกวาราคา
§ ควรสรางสินคาทองเท่ียวใหมใหมีความหลากหลาย
§ สินคาการทองเท่ียวใหมท่ีนาสงเสริมในไทย ไดแก

- การนวดแผนโบราณ นวดนํ้ามัน และสปา
- สถานเสริมความงาม ทําผม ทําเล็บ
- การจัดสอนทําอาหารไทย
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวญี่ปุนกลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวญี่ปุน  ((ตอตอ))
§ แหลงทองเท่ียวท่ีควรพัฒนา เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวญ่ีปุน 

ไดแก
- พัทยา
- กระบี่
- เชียงราย
- เกาะสมุย
- หัวหิน
- เกาะชาง
§ สงเสริมการตลาดใหไดผลดีโดยเนนการประชาสัมพันธใน

จุดทองเท่ียวท่ีมีความพรอมดวยการผาน Tour agent ของ
ญ่ีปุนและ Websites
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวเยอรมันกลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวเยอรมัน

§ จัดกลยุทธดานราคาท่ีเหมาะสมกับความตองการของตลาด
นักทองเท่ียวเยอรมันซึ่งมีหลายระดับราคา (Price Differentiation) 
และตองระวังจัดเตรียมการบริการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา
§ สินคาการทองเท่ียวแบบใหมท่ีควรสงเสริมสําหรับนักทองเท่ียว

ชาวเยอรมัน ไดแก
- สปาและการนวดสุขภาพ
- กิจกรรมกีฬาทางบกและทางนํ้า
- การทองเท่ียวเพ่ือการศึกษา
- การทองเท่ียวแบบ Camping
- โปรแกรมทองเท่ียววิถีชีวิตชนบทและธรรมชาติ
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวเยอรมันกลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวเยอรมัน  ((ตอตอ))
§ จดักจิกรรมและสนิคาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกบัความตองการของกลุม
ตลาดเฉพาะทางที่มีศักยภาพสูง
§ สงเสริมเจาะตลาดเพิ่มเติมในแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสาํหรับ
นักทองเที่ยวเยอรมัน เชน เกาะชาง ตรัง เกาะตางๆ ทางใต นาน และแหลง
ทองเที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
§ ประชาสัมพนัธขอมูลการทองเที่ยวไทยผานชองทางอนิเตอรเน็ต และ 

Website ของบริษทัทวัร ซึ่งเปนแหลงขอมูลใหญของนกัทองเที่ยวเยอรมันใน
ปจจุบัน
§ สงเสริมตลาดเปนพิเศษชวงเดือนเมษายน – กันยายน ซึ่งเปนชวงที่
นักทองเที่ยวเยอรมันมาไทยนอย และยังมีจาํนวนที่นั่งเคร่ืองบินเหลอืโดย
เฉลี่ยถึงรอยละ 25
§ ชวงฤดูกาลทองเที่ยวระหวางเดอืนตุลาคมถึงมีนาคม ควรวางแผนแกไข
ปญหาจาํนวนเที่ยวบนิไมพอเพียงสําหรับนกัทองเที่ยวเยอรมันมาไทย
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกากลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกา

§ กลยุทธการตลาดท่ีไดผลดีท่ีสุด คือ กลยุทธดานราคา 
เสริมดวยคุณภาพการทองเท่ียว และการบริการจัดการท่ีดี

§ ควรสรางสินคาการทองเท่ียวใหมใหมีความหลากหลาย
§ สินคาการทองเท่ียวใหมท่ีควรนําเสนอนักทองเท่ียวอเมริกัน    

จากขอคิดเห็นผูประกอบการ ไดแก การทําอาหารไทย 
เรียนแกะสลัก การเรียนมวยไทยแบบงายๆ และมีกิจกรรม    
ริมหาด การมาตรวจสุขภาพในเมืองไทยของชาวอเมริกัน 
การนวดแผนโบราณ นวดนํ้ามัน และสปา

§ จัดกิจกรรมและสินคาการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับความ
ตองการของกลุมตลาดเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพสูง
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กลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกากลยุทธดานการตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกา  ((ตอตอ))

§ แหลงทองเที่ยวทีค่วรพัฒนา เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวอเมริกัน ไดแก  
- จดัแพค็เกจทัวรตอเนือ่งใหแหลงทองเที่ยวภาคเหนอื โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน เพือ่ขยายวนัทองเที่ยว
ใหมากขึน้

- พัฒนาจงัหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวดานประวตัิศาสตรและวัฒนธรรม   
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวอเมริกัน

- สงเสริมเจาะตลาดเพิ่มเติมในแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ เชน 
สุโขทัย ตรัง ภูเก็ต สมุย กระบี่ ชลบุรี ระยอง เกาะชาง

§ สงเสริมความพรอมดานขอมูลการทองเที่ยวของประเทศไทยและ
ประชาสัมพันธผานหลายชองทาง เชน สือ่ Internet และ Website
ตางๆ ผาน Tour agent และรานอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา                                                                



12. Elderly women (older than 60)

11. Elderly men (older than 60)

10. Middle-aged women (45-59)

9. Middle-aged men (45-59)

8. Married men (15-29)

7. Single men (15-29)

6. Married women (housewives 15-44)

5. Married women (employed 15-44)

4. Single women (30-44)

3. Single women (15-29)

2. Female students

1. Male students
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Market Segment

Market Mix : JapanMarket Mix : Japan

มีศักยภาพสูง

มีศักยภาพปานกลาง

มีศักยภาพ



Market Market –– Product Mix : JapanProduct Mix : Japan

20.Dance Program

19.Cooking Program

18.Language Program

Camping, Hiking, Rafting

17.Adventure,    

16.Festival, Art events

15.Nightlife

14.Marine sport / Diving

13.Land sport / Marathon

12.Golf

11.Spa & Health Treatment

10.Thai Food & Fruits

9.River Tour

8.Floating Market, 
Flea Market

7.Shopping

6.National Park

5.Beach

4.Village and Small Town

3.Culture and Tradition

2.Historical sites

1.Museum/Palace/Temple
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Product



25.Nong Khai

24.Udon Thani

23.Cha-um

22.Sakeaw

21.Kam Phaeng Phet

20.Trat

19.Saraburi

18.Khon Kaen

17.Mae Hong Son

16.Prachinburi

15.Hua Hin

14.Nakhon Ratsima

13.Kanchanaburi

12.Sukhothai

11.Pitsanulok

10.Hat Yai Songkhla

9.Chiangrai

8.Krabi

7.Koh samui,Surat

6.Rayong

5.Ayuttaya

4.Chiang mai

3.Pattaya

2.Phuket

1.Bangkok
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Destination

Market - Destination : Japan



(older than 60)

12.Elderly women              

11.Elderly men (older than 60)

10.Middle-aged women (45-59)

9.Middle-aged men (45-59)

8.Married men (15-29)

7.Single men (15-29)

(housewives 15-44)

6.Married women 

(employed 15-44)

5.Married women 

4.Single women (30-44)

3.Single women (15-29)

2.Female students

1.Male students
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Market Segment

Market Mix : GermanMarket Mix : German

มีศักยภาพสูง

มีศักยภาพปานกลาง

มีศักยภาพ



20.Dance Program

19.Cooking Program

18.Language Program

Camping, Hiking, Rafting

17.Adventure, 

16.Festival, Art events

15.Nightlife

14.Marine sport / Diving

13.Land sport / Marathon

12.Golf

11.Spa & Health Treatment

10.Thai Food & Fruits

9.River Tour

8.Floating Market, 
Flea Market

7.Shopping

6.National Park

5.Beach

4.Village and Small Town

3.Culture and Tradition

2.Historical sites

1.Museum/Palace/Temple
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กลุมตลาดเปาหมาย/Target Market

Product

Market Market –– Product Mix : GermanProduct Mix : German



28.Koh Tao

27.Koh Lanta

26.Koh Phaghan

25.Udon Thani

24.Chumphon

23.Nakhon Ratchasima

22.Hat Yai Songkhla

21.Other Island in Trat

20.Khon Kaen

19.Kanchanaburi

18.Mae Hong Son

17.Koh Chang Trad

16.Lumpang

15.Ayuttaya

14.Trat

13.Rayong

12.Chiangrai

11.Cha-um

10.Phitsanulok

9.Sukhothai

8.Hua Hin

7.Phangnga

6.Krabi

5.Koh samui,Surat

4.Chiang Mai

3.Pattaya

2.Phuket

1.Bangkok
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Destination

Market Market -- Destination : GermanDestination : German



(older than 60)

12.Elderly women 

(older than 60)

11.Elderly men 

women (45-59)

10.Middle-aged 

(45-59)

9.Middle-aged men 

8.Married men (15-29)

7.Single men (15-29)

(housewives 15-44)

6.Married women 

(employed 15-44)

5.Married women 

(30-44)

4.Single women  

(15-29)

3.Single women

2.Female students

1.Male students
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Market Segment

Market Mix : USAMarket Mix : USA

มีศักยภาพสูง

มีศักยภาพปานกลาง

มีศักยภาพ



20.Dance Program

19.Cooking Program

18.Language Program

Hiking, Rafting

17.Adventure, Camping,

16.Festival, Art events

15.Nightlife

14.Marine sport / Diving

13.Land sport / Marathon

12.Golf

11.Spa & Health Treatment

10.Thai Food & Fruits

9.River Tour

Flea Market

8.Floating Market, 

7.Shopping

6.National Park

5.Beach

4.Village and Small Town

3.Culture and Tradition

2.Historical sites

1.Museum/Palace/Temple
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Product

Market Market –– Product Mix : USAProduct Mix : USA



25.Phrae

24.Nong Khai

23.Phangnga

22.Lop Buri

21.Udonthani

20.Koh Chang Tart

19.Sukhothai

18.Nakhon Ratchasima

17.Khon Kaen

16.Cha-um

15.Ayuttaya

14.Kanchanaburi

13.Hua Hin

12.Hat Yai Songkhla

11.Tart

10.Mae Hong Son

9.Pitsanulok

8.Rayong

7.Koh Samui Surat

6.Chiangrai

5.Krabi

4.Phuket

3.Pattaya

2.Chiang mai

1.Bangkok
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กลุมตลาดเปาหมาย/Targeted Market

Destination

Market Market -- Destination : USADestination : USA
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Today

§ Historic Trends
o Global Trends; Asia Pacific Perspective
o Southeast Asia as a Player
o The importance of Thailand

§ Today’s Position
o Asia Pacific; Asia
o Southeast Asia; Thailand

§ The Near Future: Forecasts & Limiting Factors
o Asia Pacific Destinations
o Thailand

§ The New Normal
o Managing under Crisis Conditions
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Travel & Tourism: Setting the Scene

§ World’s largest industry

§ Significant investment, $$s & people

§ Accounts for 1 in 13 jobs worldwide
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WTTC: Tourism Satellite Accounts - World

Measures

Employment (mns):     

GDP Value US$: 

% of Global GDP:

Exports US$:

Capital Investment US$:

2005 2015

221.6 269.6 

$1.7 tn $ 2.7 tn

3.8% 3.9%

$ 1.5 tn $ 3.0 tn

$ 0.9 tn $ 1.7 tn
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WTTC: Tourism Satellite Accounts – Southeast Asia

Measures

Employment (mns):     

GDP Value US$: 

% of Global GDP:

Exports US$:

Capital Investment US$:

2005 2015

19.3 24.2 

$43.2 bn $ 88.3 bn

2.8% 2.9%

$ 57.6 bn $ 143.8 bn

$ 31.1 bn $ 70.6 bn
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WTTC: Tourism Satellite Accounts – Thailand

Measures

Employment (mns):     

GDP Value US$: 

% of Total Tourism:

Exports US$:

Capital Investment US$:

2005 2015

2.99 3.20 

$ 9.4 bn $ 19.4 bn

5.2% 4.8%

$ 14.1 bn $ 33.0 bn

$ 4.1 bn $ 9.3 bn
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Tourism

The Global Growth Phenomenon
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Global IVAs (Annual) 1960-2004 [Source: WTO]
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Years to Reach 100 million increments
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Tourism

The Rise of Asia Pacific
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Asia Pacific as % of Global IVAs [Source: PATA]
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Tourism

And the Dominance of Asia
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Relative Shares IVAS: Asia, Americas & Pacific in %, 1960-2004
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Tourism

Asia as a Receiver AND a Generator
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Asia Pacific: Asia in 2004

Generated, 
197.6 mn, 

48%

Received, 
217.9 mn, 

52%
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Tourism

The Role of Southeast Asia & Thailand
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Southeast Asia’s Contribution to Asia (% IVAs)
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Thailand’s Contribution to Southeast Asia (% IVAs)
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Asia Pacific Travel & Tourism

That was then, what about now?
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Asia Pacific Year-to-Date (in millions, as at a.m. 26 Aug-05)

146.8

162.8

2004 2005

+ 10.9%

+ 16.0 million additional IVAs
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Asia Pacific Travel & Tourism

By Sub-region
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The Americas YTD in millions

35.7

38.2

2004 2005
Year-to-Date

+ 6.9%
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South Asia YTD in millions

2.5

2.7

2004 2005
Year-to-Date

+ 4.9%
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Northeast Asia YTD in millions

83.2

94.9

2004 2005
Year-to-Date

+ 14.1%



Strategic Intelligence Centre
Friday 26th August
Bangkok, Thailand

Copyright PATA (2005)

Southeast Asia YTD in millions

21.3

22.7

2004 2005
Year-to-Date

+ 6.8%
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The Pacific YTD in millions

7.9

8.5

2004 2005
Year-to-Date

+ 6.5%
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Global Travel & Tourism

The Near Future
- Will it grow?
- If so why, how, where, when? 
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Global Travel & Tourism – will it grow?

§ General consensus is YES
§ Concerns already arising
§ Fuel issues significant  
§ Continuous threats:

• Terrorism
• Natural Disasters
• Viral Outbreaks
• Industry Profitability
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Why do we travel?

§ For business
§ MICE activity
§ VFR  
§ Study
§ Leisure

• Activities
• Experiential
• Knowledge
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How do we travel?

§ By air
§ By land
§ By sea  
§ Space travel?
§ Multi-modal becoming feasible
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A Possible Future

What are the experts saying?
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Forecasts

§ Turner & Witt + 11% per annum to 2007
• Americas + 7.1%
• South Asia + 8.5%
• Pacific + 10.2%
• Northeast Asia + 13.4%
• Southeast Asia + 14.7%

§ IATA Pax Forecasts + 6.0% per annum to 2008
• Europe – Asia Pacific + 7.1%
• Asia Pacific – Asia Pacific + 8.3%
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Supply-side issues: Air Capacity, Asia & Thailand 
(Source APGDat )
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To/Fm Asia: (Weekly Scheduled Air Capacity)
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To/Fm South Asia: (Weekly Scheduled Air Capacity)
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To/Fm Northeast Asia: (Weekly Scheduled Air Capacity)
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To/Fm Southeast Asia: (Weekly Scheduled Air Capacity)
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To/Fm Thailand: (Weekly Scheduled Air Capacity)
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To/Fm Thailand: Weekly Scheduled Flights:
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To/Fm Thailand: Weekly Scheduled Seats:
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To/Fm Thailand: Weekly Scheduled ASKs:
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Relative Share Thailand & SEA
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Share of Weekly Scheduled Seats: Thailand

Asia
81.8%

Others
0.7%

Middle East
4.4%

A'alasia
3.0%

Europe
10.1%
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A Changing Mix?
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Weekly Scheduled Seats To/Fm Thailand
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Middle East To/Fm Thailand 2005: Flights/w

Israel
6.7%

Jordan
5.6%

Kuwait
7.8%

Oman
2.2%

Qatar
15.6%

UAE
43.3%

Turkey
7.8%

Bahrain
7.8% Iran

3.3%
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Middle East To/Fm Thailand 2005: Seats/w

Israel
6.7%

Jordan
5.2%

Kuwait
7.8%

Oman
1.9%

Qatar
13.6%

UAE
46.0%

Turkey
7.8%

Bahrain
8.4% Iran

2.6%
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Middle East To/Fm Thailand 2005:
Seats Growth Year-on-Year

-22.5%

-9.8%

36.0%

2.2%

53.1%

28.2%

Bahrain Israel Kuwait Oman Qatar UAE
Origin/Destination
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Other Modes of Transport: The Asian Highway
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In a Nutshell
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Asia Pacific is….

§ Alive and expanding
§ Unequally
§ Both by Country & Sub-country regions
§ LCCs having positive impact
§ Shifting to point-point air travel
§ With many new points coming on-line
§ Road/Rail potential still lagging
§ As is profitability!
§ And it is all CHANGING
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We need new perspectives!
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A Balancing Act

§ Economic Concerns
§ Corporate Profits
§ Foreign Cultures
§ High-touch
§ Quality
§ Thinking Globally
§ Cooperation
§ Market Segments
§ Demand Issues
§ Staff Compensation

§ Ecological Concerns
§ Corporate Responsibility
§ Local Cultures
§ High-tech
§ Quantity
§ Acting Locally
§ Competition
§ Customer Segments
§ Supply Issues
§ Staff Performance
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Why Balance?



Strategic Intelligence Centre
Friday 26th August
Bangkok, Thailand

Copyright PATA (2005)

The New Normal

§ Pressures seeking to disrupt
§ Geopolitical change
§ Our thirst for oil
§ The race for water
§ Changing demographics
§ Changing options
§ Changing perceptions
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Dr. Peter Tarlow

“……in this first decade of the twenty-first century, security 
has become a marketing point.”

(tourism@bihs.net)

mailto:(tourism@bihs.net)
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Imtiaz Muqbil

“For an industry used to selling dreams we are 
having a difficult time with nightmares”
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Asia Pacific Travel & Tourism

Market Pressures 
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Asia Pacific Travel & Tourism

Competitive Pressures 
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Asia Pacific Travel & Tourism

Regulatory Pressures 
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Asia Pacific Travel & Tourism

Political Pressures 
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Asia Pacific Travel & Tourism

Etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc……..
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Asia Pacific Travel & Tourism

Socio-economic Pressures
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What Can We Do?
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Be Prepared!

Reputation Management will become a key 
factor in all marketing/business plans for the 
immediate future!
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Be Prepared!

§ Reduction
§ Readiness
§ Response
§ Recovery
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Work together

§ PROTECT
§ POSITION
§ PROMOTE
§ Partnership
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Our Business World

First there is movement
Then there is a shift

Which becomes change
Then a fad

Followed by a trend
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Our Business World

Opportunity
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Charles Darwin

Survival will depend less on size and power and 
more on the ability to rapidly respond to change
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Thank you

johnk@PATA.org
Sic@PATA.org

mailto:johnk@PATA.org
mailto:Sic@PATA.org


 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 

ปรัชญาการอนุรักษ : เศรษฐกิจพอเพียง1 
 

อุบลวรรณ ประดับศุข2 
 

 
 

ประเทศไทยเปนประ เทศที่มีประวัติศาสตรมานับรอยป  และเปนประ เทศที่มีองค
พระมหากษัตริยเปนประมุข เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชาติ มีความสงบในการอยูรวมกันของ
ประชาชนที่มีความหลากหลายทางศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี   

องคพระประมุข เปนสัญลักษณของประเทศ ทรงเปนผูนํา เปนนักพัฒนาเพื่อใหประชาชนมี
ความสุขในการดํารงชีพ ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริใหแกพสกนิกรมาโดยตลอด ไมวาจะเปน
เรื่องการพัฒนาประเทศ การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม อันเปนมรดกของชาต ิซึง่รวมถึง พระราชพธีิ 
การอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ดนตรี กีฬา และอื่น ๆ ซ่ึง
แนวพระราชดําริน้ัน สามารถที่จะนําไปปฏิบัติไดอยางกลมกลืนสอดคลองกับวิถีชีวิตและเหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทย 
 แนวพระราชดําริในการพัฒนาประเทศที่ชาวไทยถือกันวา เปนปรัชญาในการดํารงชีวิต หรือ 
ปรัชญาการอนุรักษ คือ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ครอบคลุมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ  
ส่ิงแวดลอมซึ่งมีความเช่ือมโยงกับภูมิปญญาไทยในหลายดาน และสามารถที่จะนําไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับแตละสภาพทองถ่ินของประเทศที่มีความหลากหลาย ดังกลาวขางตนแลว และไมเพยีงแต
พระราชทานแนวพระราชดําริเทาน้ัน หากแตพระองคยังทรงใหมีการศึกษาวิจัย พัฒนาแนว
พระราชดาํริในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหเห็นผลจากแนวพระราชดาํริตาง ๆ วาสามารถนําไปปฏิบัตไิด หรอื 
ตองปรับปรุงแกไขไดอยางไร ทีจะใหในแตละพื้นที่นําไปเปน “แบบอยาง” ในการทําดวยตนเองได 

                                                        
1 เรียบเรียงจากบทความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จาก เว็บไซต ตางๆ และ รายงานเบื้องตน โครงการศึกษาเพื่อ
จัดทําผังแมบทและแผนแมบทการบริหารจัดการ " พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต และสถานทองเที่ยวเชิงพัฒนา " 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ ทปท.11 ผูแทนประเทศ
ไทย นําเสนอในการประชุมเรื่อง “ ปรัชญาการอนุรักษ ” ที่สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อ พย.47 
2
 พนักงานบริหารทั่วไประดับ 6 ข้ึนตรงตอ ที่ปรึกษา 11 



 
หนา2 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกดิวกิฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดาํรงอยูได
อยางมั่นคง และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  
 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัตตินของประชาชน
ในทุกระดับตัง้แตระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถึงระดับรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให
ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกจิเพื่อใหกาวทันตอโลกยคุโลกาภิวฒัน 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัส เมื่อ 4 ธันวาคม 2540 ดังน้ี 

“เศรษฐกิจพอเพียง  เปนเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผนดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวน่ันเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่
เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มดวยซ้ําไป” 
 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการตัดสินใจและการกระทํา 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ใน
การนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ 
ใหมีความสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม และ ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกไดเปนอยางด ี

เศรษฐกิจพอเพียง จึงหมายถึง เศรษฐกิจสมดุล เปนการกลับสูสมดุลของสังคม เศรษฐกิจ 
จิตใจ ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูความพอเพียง 7 ประการ คือ 

� ครอบครวัพอเพยีง  
� จติใจพอเพยีง 
� ส่ิงแวดลอมพอเพยีง 
� ชุมชนเขมแขง็พอเพยีง 
� ปญญาพอเพยีง 
� ฐานวฒันธรรมพอเพยีง 
� มีความมั่นคงพอเพยีง 

วัตถุประสงคสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การแกไขปญหาความยากจน การ
พัฒนาการทํามาหากินของประชาชน โดยวิธีเรียบงาย อยางสอดคลองกับสภาพความเปนอยูและ
ระบบนิเวศนโดยรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพสังคมชุมชน และการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
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การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 พื้นฐานของประเทศไทย เปนประเทศเกษตรกรรม ดังน้ัน จุดเริ่มตนของการพฒันาเศรษฐกจิ
พอเพียง คือ การฟนฟูเศรษฐกิจ.ชุมชนทองถ่ิน ตั้งแตขั้นการฟนฟูและขยายเครือขายเกษตรกรรม
ยั่งยืน อันเปนการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอยางพออยูพอกินไปจนถึงการแปร
รูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สรางอาชีพ และทักษะวิชาการ ซ่ึงจะเปนการพัฒนาทีละขั้นตอนเปนลําดับ 
ในเรื่องตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่คอย ๆ พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปญญาที่มีอยู
ภายในชาติและที่จะเรียนรูจากโลกภายนอกดวย 
 เศรษฐกิจพ้ืนฐาน ประกอบดวยลักษณะสําคัญคือ 

� เปนเศรษฐกจิ.ของคนทัง้มวล 
� มีชุมชนทีเ่ขมแขง็เปนพื้นฐานของเศรษฐกจิ 
� มีความเปนบูรณาการเขมแข็งไปพรอม ๆ กันหมด ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอม และ วัฒนธรรม 
� เติบโตบนพื้นฐานที่เขมแข็งของเราเอง เชน ดานเกษตร หัตถกรรม อตุสาหกรรม 

สมุนไพร อาหาร การทองเที่ยว เปนตน 
� มีการจัดการที่ดีเปนพื้นฐาน สงเสิรมการเกิดนวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถ

นํามาใชงานไดอยางตอเนื่อง 

การพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 การพัฒนาประเทศ มิไดมีแบบอยางตายตัวตามตํารา หากแตตองเปนไปตามสภาพภูมิ
ประเทศทางภูมิศาสตร สังคมวิทยา วัฒนธรรมชุมชน ที่มีความหลากหลาย  ในขณะเดียวกันเราก็
ตองเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเรว็ตามอทิธิพลของกระแสโลกาภวิฒัน 
ควบคูไปกับการพยายามหาแนวทางหรือวิธีการที่จะดํารงชีวิตตามหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหดําเนินไปไดอยางสมดุลและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัฒน โดยอาศัย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบที่ชุมชนอาจจะไดรับ ไมใหกระแส
เหลาน้ันมาทําลายเอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชนจนตองลมสลายไป 

จากแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางที่ใหประชาชนดําเนินตามวิถีแหง
การดํารงชีพที่สมบูรณ ศานติสุข โดยมีธรรมะเปนเครื่องกํากับ และใจตนเปนที่สําคัญ ซ่ึงก็คือ วิถี
ชีวิตไทย ที่ยึดเสนทางสายกลางของความพอดี ในหลักของการพึ่งพาตนเอง 5 ประการ คือ 

� ความพอดีดานจิตใจ : เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร ประณี
ประนอม คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

� ความพอดีดานสังคม : มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแขง็ใหแกชุมชน 
รูจักผนึกกําลัง และที่สําคัญมีกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง 

� ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : รูจักใชและจัดการอยาง
ฉลาดและรอบคอบ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด ใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให
มั่นคงเปนขั้นเปนตอนไป 
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� ความพอดีดานเทคโนโลย ี: รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหสอดคลองกับความ
ตองการและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานของเราเอง และสอดคลองเปนประโยชนตอ
สภาพแวดลอมของเราเอง 

� ความพอดีดานเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอสมควร 
พออยู พอกินตามอัตภาพ และฐานะของตนเอง 

จะเห็นไดวาการพัฒนาเริ่มจาก การสรางพื้นฐาน ความพอกินพอใช ของประชาชนในชาตเิปน
สวนใหญกอน แลวจึงคอยเสริมสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ. ตามลําดับ  เพื่อจะไดเกิด
สมดุลทางดานตาง ๆ หรือ เปนการดําเนินการไปอยางเปนขั้นเปนตอน จากระดับหน่ึงไปสูอีกระดับ
หน่ึง โดยสรางความพรอมทางดานตาง ๆ อยางเหมาะสม ที่ไมใชเปนการ “กาวกระโดด” ที่ตองใช
ปจจัยภายนอกตาง ๆ มาเปนตัวกระตุน เพียงเพื่อใหเกิดความทันกันในช่ัวขณะหน่ึง ซึ่งในที่สุด
ประชาชนไมสามารถปรับตวัใหสอดคลองกับความตองการและการแขงขันดังกลาวได กจ็ะเกดิปญหา
ตามมา ดังที่ประเทศไทยไดประสบปญหาเศรษฐกิจเมื่อป 2540 
 หลักสําคัญในการพัฒนา คือ “คน” ที่จะตองมีความรูมีความภูมิใจในอาชีพ สามารถ
พึ่งตนเองได โดยส่ิงสําคัญในการพัฒนา ก็ คือ การศึกษา ทั้งวิชาการ และ จิตใจ ที่เกื้อหนุนกัน 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดทรงเสด็จเยี่ยม
ราษฎรดวยพระองคเองมาตลอด และทรงพบวา ปญหาใหญคือ สภาพความเปนอยูของราษฎร ที่
เปนปญหาตอเน่ืองจากหลายสาเหตุ ไมสามารถที่จะแกไขไดในแตละสวน แตตองทําการพัฒนาไป
พรอม ๆกัน ไมวาจะเปนแหลงนํ้า การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน เกษตรกรรม กสิกรรม การศกึษา 
วิจัย สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 ทั้งสองพระองคไดทรงมีพระราชดาํริที่ใหความชวยเหลือทางดานตาง ๆ ตอราษฎรทีย่ากจน 
เพื่อใหมีความเปนอยูดีขึ้น โดยไมตองทิ้งถิ่นฐานบานเกิดเขามาหางานทําในเมือง จึงไดใหจัดตั้ง
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยใหมีการพัฒนาโครงการให
สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศนโดยสวนรวม ของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพสังคม
ของแตละชุมชน ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีหลายประเภทตามแตลักษณะและ
วัตถุประสงค ของโครงการน้ัน ๆ แตเปาหมายโดยรวมคือ การแกไขปญหาและพัฒนาดานการทํามา
หากินของราษฎรเปนสําคัญดวยความเรียบงาย โดยการใชแนวคิดและเทคนิควิชาการที่เหมาะสม 
เปนไปได เพื่อนําไปสูวิถีแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพบวา ปญหาสําคัญประการหนึง่ทีท่กุภมูิภาคประสบคือ 
เรื่อง “นํ้า” ไมวาจะเปนความแหงแลง ขาดนํ้า นํ้าทวม ที่มีอยูในทุกพื้นทีข่องประเทศ ดงัที่พระองค
ทรงมพีระราชดํารสัวา “..นํ้าเปนส่ิงสําคัญที่สุดในงานเกษตรกรรม ถาแกปญหาในเรื่องแหลงนํ้า ทีจ่ะ
ใชในการเพาะปลกูไดแลว เรื่องอ่ืน ๆ กจ็ะพลอยดขีึ้นตดิตามมา…”  

ซ่ึงพระองคทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 6 
แหงทั่วทุกภาคของประเทศ ตามสภาพภูมิศาสตร สภาพแวดลอม การดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกตางกัน   

เพื่อใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนแหลงสรรพวิชา การคนควา สาธิต การทดลอง และดงูาน
สําหรับเกษตรกร ขาราชการ นักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยใหมีการบรกิารแบบเบ็ดเสรจ็ทีจ่ดุเดยีว 
ซ่ึงพระองคทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริวา ดังน้ี 
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“เปนศูนยหรือเปนที่แหงหน่ึงที่รวมการศึกษา เพื่อดูวาทําอยางไรจะพัฒนาไดผล” และ “ศูนย
ศึกษาน้ีเปนคลาย ๆ พิพิธภัณฑใหญที่มีชีวิตที่ใคร ๆ จะมาดูวาทําอะไรกัน” และ “ใหศูนยการพัฒนา
ทําหนาที่เสมือนเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต หรืออีกนัยหน่ึงเปนสรุปผลของการพัฒนา ที่
ประชาชนจะเขาไปเรียนรูและนําไปปฏิบัติได” 

ในการบริการของศูนยการศึกษาพัฒนา น้ี จะเปนการทํางานรวมกันของขาราชการจาก
หลายหนวยงาน ทั้งดานเกษตรกรรม กสิกรรม พัฒนาแหลงนํ้า การศึกษา การสังคม ที่จะมา
รวมกันศึกษาวาปญหาของพื้นที่คืออะไร และเลอืกวิธีการแกไขอยางไรในสภาพที่แตกตางกนั โดยจะมี
แบบจําลองของพ้ืนที่และรูปแบบการพัฒนาที่ควรจะเปนในพื้นที่ลักษณะหน่ึง ๆ จะสามารถใช
ประโยชนใหเต็มที่ไดอยาง 

ศูนยศกึษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 6 แหง มีดงันี ้
1.ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา – ภารกิจหลัก คือ
การปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปรับปรุง
ดิน การปลูกตนไม การพัฒนาปศุสัตว 

2.ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อ.เมือง จ.นราธิวาส ภารกิจหลัก – ศึกษาวิจัย 
พัฒนาสภาพดินที่มีปญหาและใชประโยชนไมได ใหนํามากลับมา
ใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมไดอีก 

3.ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 
ภารกิจหลัก – ศึกษา คนควาวิจัย และสาธิตการพัฒนา การอนุรักษสภาพแวดลอมชายฝง พันธุไม
ปาชายเลน ระบบเกษตรผสมผสาน การสหกรณ 

4.ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต.หวยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 
ภารกิจหลัก – การพัฒนาระบบชลประทาน ปลูกพืชเศรษฐกิจ พันธุขาวไร ระบบนิเวศนของปา 

5.ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
ภารกิจหลัก – เปนศูนยกลางการศึกษาทดลอง เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาพื้นที่บริเวณตนนํ้าลํา
ธารภาคเหนือ และเปนตนแบบ ในการพัฒนาลุมนํ้าอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

6.ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภารกิจ
หลัก – พัฒนาปาไมเอนกประสงค รูปแบบการเกษตรกรรมที่เหมาะสม ควบคูไปกับการอนุรักษและ
ปลูกปา จัดหาแหลงนํ้า ศึกษาระบบปองกันไฟปา ระบบ ปาเปยก ใหมีการเกื้อกูลกันระหวางคนกับ
ธรรมชาติ    

   ในการนําเสนอตัวอยางของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจะไดนําเสนอ ศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีปรัชญาในการพัฒนา คือ “ตนทาง – 
ปลายทาง” และปจจบัุนอยูในระหวางการศึกษาเพื่อจัดทําผังแมบทและแผนแมบทการบรหิารจดัการ 
“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต และสถานทองเที่ยวเชิงพัฒนา” ศูนยศึกษาการพฒันาหวยฮองไคร อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิตามพระราชดําริที่ทรงใหไว 
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คําวา “ตนทาง – ปลายทาง” หมายถึง การที่พ้ืนดินตนน้ําสามารถรักษาปาตนนํ้าเอาไวได 
สวนปลายทาง สามารถสรางงาน สรางอาชีพ  ไดหลายอยาง  เชน ประมง ปศุสัตว เกษตร
อุตสาหกรรม  

ซ่ึงศูนยศึกษาหวยฮองไครน้ี ประสบความสําเร็จอยางมากในฐานะเปนตนแบบและตัวอยาง
แหงการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ และเปนขุมทรัพยทางปญญา ที่โครงการอื่นจะนําไปใชเปนแนวทาง
ดําเนินการตอไปได ปจจุบัน มีผูไปเยี่ยมชมจํานวนมาก ทั้งพระราชอาคันตุกะ แขกรัฐบาล นักศึกษา 
นักทองเที่ยว นักวิชาการ ประชาชน 

สภาพเดิมของหวยฮองไคร มีพื้นที่ 8,500 ไร ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่แหง
แลง จากการทําสัมปทานตัดตนไมไปเปนเชื้อเพลิงรถไฟ ตอมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดาํริที่จะฟนฟูแหลงตนนํ้าปาขุนแมกวง อําเภอดอยสะเกด็ 
จ.เชียงใหม จึงไดทรงมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของจัดตั้งศูนยแหงน้ีขึ้น เพื่อใหเปน
ศูนยกลางในการศกึษาทดลอง แสวงหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่บริเวณตนนํ้าลาํธารของภาคเหนือ 
เพื่อเปน “ตนแบบ” ในการพัฒนาลุมนํ้าอ่ืน ๆ ในภูมิภาค โดยใชระบบชลประทานเขาไปเสริม การปลกู
ไม 3 อยาง เพื่อกอประโยชนทางเศรษฐกิจสูราษฎร ทรงเนนเรื่อง การพัฒนาปาไมพื้นที่ตนนํ้าลาํธาร
ใหสมบูรณ เปนหลัก และ ใหปลายทางเปนการศึกษาดานประมงตามอางเก็บนํ้า 

 
เปาหมายหลักของโครงการฯ คือ 

การฟนฟูและอนุรักษบริเวณตนน้ําหวยฮอง
ไคร ซึ่งมีสภาพแหงแลงโดยเรงดวน โดยการ
ทดลองใชวิธีการใหม ๆ เชน การผันนํ้าจาก
อางเก็บนํ้าในระดับบนลงไปตามแนวรองนํ้า 
ตาง  ๆ  เ พ่ือชวย ใ หความชุ มชื้นค อย  ๆ 
ขยายตัวออกไป สําหรับนํ้าสวนที่เหลือก็จะไหล
ลงอางเก็บนํ้าในระดับต่ําลงไป เพื่อนําไปใช
ประโยชนทางดานงานเกษตรกรรมตอไป 
 สวนในการบริการของศูนยฯ นี้ ให
เปนในระบบบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (one 

stop service) ที่สามารถตอบสนองความตองการของราษฎรในดานตาง ๆ ไดในครัวเรือน และ เปน
รูปแบบใหมของการบริหารจัดการ ที่เจาหนาที่หนวยราชการตาง ๆ ทั้งดานการเกษตร และ ดาน
สังคม การศึกษา ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน ประสานงานกัน พัฒนางานรวมกัน โดยที่ประชาชนสามารถที่จะเขามาดู และรับ
บริการในจุดเดียว อีกนัยหนึ่ง คําวา “ปลายทาง” ก็คือ ประชาชนไดรับประโยชน 
 การดําเนินการของศูนยฯที่ผานมา เกิดผลอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน คือ ความชุมช้ืนของ
ผืนปาที่กลับคืนมา  มีการขยายผลการศึกษาวิจัยไปสูราษฎรในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งไดสรางใหชีวิต
ความเปนอยูของราษฎรดีขึ้น จากการพัฒนาปาไม อาชีพดานเกษตรกรรมตาง ๆ และที่โดดเดนมาก
คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แหงน้ี เปนตนแบบแหงการพัฒนาพื้นที่ตนนํ้าลําธารในภาคเหนืออยาง
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แทจริง จากพื้นที่แหงแลง กลับกลายเปนพื้นที่ธรรมชาติที่มีชีวิต สัมผัสไดจริง และเปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต สมดังที่พระองคทรงมีพระราชปณิธานไว 
 และจากพระราชประสงคที่จะใหศูนยการศึกษาพัฒนาหวยฮองไครนี้ ซ่ึงมีทรัพยากรที่มี
ศักยภาพสูง ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมทางวิชาการ ที่สามารถพฒันาเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญได เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต และ เปนการทองเที่ยวเชิงพัฒนา ททท . จึงได
ทําการศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงพัฒนาอยางเปนระบบ โดยการศึกษา
ทั้งดานกายภาพ การออกแบบสถาปตยกรรม รวมถึงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและบริหาร
จัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน วาควรมีรูปแบบอยางไร และยังจะไดศึกษาเรื่องการจัดการ
การตลาด ที่สอดคลองกับกิจกรรมและบริบทของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครน้ีดวย 
 นอกจากน้ี ในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะเรือ่ง “นํ้า” 
เปนสิ่งสําคัญที่สุด พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงเห็นสภาพปญหาความเปนอยูของพสกนกิร และ
ทรงมีพระราชดํารัสวา "นํ้าเปนสิ่งสําคัญที่สุดในงานเกษตรกรรม ถาแกปญหาในเรือ่งแหลงนํ้า ทีจ่ะใช
ในการเพาะปลูกไดแลว เรื่องอ่ืนๆ ก็จะพลอยดีขึ้นติดตามมา" และทรงไดมีพระราชดําริทําฝายขนาด
เล็ก ที่เรียกกันวา “ฝายแมว หรือ ฝายชะลอน้ํา”  (Check dam) คือเอาดินและหินมากอกันทางนํ้า
เล็กนอยใหเกิดการกักขังน้ํา ชวยชะลอการไหลของนํ้าฝนที่จะลงไปสูลําธารอยางรวดเร็วจนไมไดใช
ประโยชน ซึ่งฝายชะลอนํ้าน้ีจะเก็บนํ้าไว และใหเอาไมไผ ซ่ึงเปนไมหางายในปามาทําปลอง เหมือนทอ
กระจายนํ้าใหซึมทีละนอยสูเบ้ืองลาง เพื่อตนไมเล็ก ๆ หรือเมล็ดที่ฝงดินอยูก็มีโอกาสไดรับความชุม
ช้ืนเจริญเตบิโตไดซ่ึงฝายน้ี หากอยูบนพื้นที่เขา ก็จะชวยในเรื่องการเปนแนวกัน้ไฟ เพราะมคีวามช้ืนสูง 
ไฟปาไมเกิด และเมื่อนํ้าซึมไหลลงมากลางภูเขาก็มีอางเก็บนํ้ารวมไว ชาวบานก็เลี้ยงปลาได ใชน้ําใน
อางทําปาเศรษฐกิจ เชน ลําไย มะคาเดียเมีย ลิ้นจี่ ไมดอก 

เมื่อนํ้าไหลลงตีนเขา สูพื้นราบ ก็จะมีนํ้าใหทําประมงหมูบาน ทําเกษตรกรรม ปลอยนํ้าผาน
ไปสูนาขาวไดอีก ซ่ึงชาวบานจะไดใชประโยชนจากน้ําฝนที่ตกมาจากยอดเขา ในทุกสวน ทั้งดานการ
ปลูกปาเศรษฐกิจ ทํานาทําไร ทําประมงหมูบาน และใชในครัวเรือน และยังเปนการอนุรักษปาไมอีก
ทางหน่ึงดวย 

ขณะน้ี เรากําลังรณรงคการทําฝายชะลอนํ้า โดยเริ่มตนที่จังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือ
ตอนบน โดยเปนการทํางานรวมกันของคณะทํางานฯ ดังกลาว และ กลุมอาสาสมัคร นักเรียน ทหาร 
ชาวบาน จังหวัด ในการทําฝายนี้ในหมูบาน โดยใชัวัสดุในพื้นที่ เชน ไมไผ ดนิทรายซ่ึงมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
ขยายการดําเนินการในลักษณะน้ี ไปสูทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคอีสาน 
 ปญหาอีกประการหนึ่งของการทําเกษตรกรรม คือ การชะลางพังทลายของหนาดิน จน
อินทรียวัตถุและแรธาตุ ซ่ึงเปนอาหารของพืชถูกทําลายไป ทําใหดินที่ไมมีคุณภาพดพีอสาํหรบัทาํการ
เกษตรกรรม เปนอีกปญหาหนึ่งที ่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงพบสาเหตสํุาคัญ ทีท่าํใหผนืดนิ 
ถูกชะลาง พังทลายไปน้ัน เกิดจากการบุกรุก ทําลายปา ทําใหดินขาดส่ิงปกคลมุ เมือ่มฝีนตกลงมา ใน
ปริมาณมากๆ น้ําไมสามารถไหลซึม ลงไปในดินไดทัน ทําใหเกิดนํ้าไหลบาพัดพาเอาหนาดินไหลลงสูที่
ต่ํากวา จนแมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง คลอง บึง พลอย ตื้นเขินไปดวย  
 พระองคทรงใหทําการศึกษาวิจัยจนพบวา “หญาแฝก”  เปนพืชที่มีรากหยั่งลึก เปนแนว
ตรงไปกับลําตน สามารถยึดเกาะดินใหติดแนน กอใหเกิดความชุมชื้นในดิน อีกทั้งลําตน และใบยัง
สามารถสกัดดักตะกอนหนาดินที่ถูกชะลางไมให ไหลผานลงไปยังแมนํ้า ลําคลองที่อยูต่ํากวา  
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นอกจากน้ีหญาแฝก เมื่อนําไปปลูก จะไมแตกพุม 
แพรกระจายออกไป รบกวนพืชชนิดอ่ืนๆ ที่อยูขางเคียง 
แตกลับใหประโยชน โดยที่ราก ลําตน และใบของมัน
สามารถนําไปเปนวัตถุดิบในการทําวัสดุสิ่งของตาง ๆ 
ทั้งเครื่องใชประจําวัน เฟอรนิเจอร การกอสรางบาน เปน
อาหารสัตว เปนวัสดุคลุมดินบนแปลงพืชผักหรือพืชไร 
ทําปุยหมัก แมแตการสกัดรากทําเปนน้ําหอมสําหรับสบู  

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระราชทานแนวพระราชดําริในการแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร โดยมุงหาแหลง
นํ้า สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ ซ่ึงไดโดยเสด็จ มาตั้งแตป 2497 กไ็ดชวยเหลอืครอบครวั 
ดวยทรงเห็นความเปนอยูของราษฎร การประกอบอาชีพ ปญหาที่มีอยู การยังชีพ ความตองการ
อาชีพเสริม ซึ่งแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ส่ิงหน่ึงที่ทรงเห็นคือ หัตถกรรมของราษฎร ไมวาจะเปน
เครื่องจักสาน เครื่องใชไมสอย เครื่องนุงหม ในชีวิตประจําวัน ที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรษุ 
มีความงดงามปราณีต แตส่ิงเหลาน้ี นับวันจะสูญหายไมมีการสืบทอด เพราะปญหาความเปนอยูของ
ครอบครัว ดังนั้น จึงทรงชวยเหลือราษฎร โดยการจัดตั้งโครงการสงเสริมศิลปาชีพ ในภูมิภาคตาง 
ๆ โดยการจัดตั้ง มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต พระบรมราชินีนาถ (The 
Foundation of the Promotion of Supplementry Occupations and Related Technicques of Her Majesty 
Queen Sirikit of Thailand – SUPPORT)  เพื่อใหเกษตรกร กสิกร และครอบครัวไดมีอาชีพเสริมจาก
การทําการเกษตร ไดมีโอกาสเรียนรู สืบทอด พัฒนางานหัตถรรมพื้นบานของไทยในแตละทองถ่ิน  
ทั้งการทอผาไหม  ผาแพรวา การทําเครื่องถมเงินถมทอง เครื่องจักสาน ยานลิเภา อันเปนเครื่องใช
ในชีวิตประจําวัน  ที่สืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ แตอาจจะสูญหายได หากประชาชนยังมีความ
เดือดรอนเรื่องสภาพความเปนอยู ซึ่งการจัดตั้งมูลนิธิฯ น้ี จะเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม หัต
กรรมไทยใหสืบทอดตอไป  

 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเหลาน้ี ลวนอยูบนหลักสําคัญคือ เปนการสรางอาชีพ

เสริม เพื่อชวยเหลือราษฎรในทองถ่ินใหมีความเปนอยูดีขึ้น ทําใหราษฎรไมตองละทิ้งถ่ินที่อยูเพื่อเขา
มาหางานทําในเมืองใหญ อันจะกอใหเกิดปญหาชุมชนแออัดตามมา ชวยในเรื่องกรรมสิทธ์ิในที่ดิน  
 แมแตชาวไทยภูเขา ซ่ึงปลกูฝน ก็ไดสงเสรมิใหเปลี่ยนมาปลูกพืชผล ไมดอก พชืเศรษฐกจิ และ
ทํางานฝมือ ทั้งผาปก ผาทอ เครื่องเงิน ซึ่งมีลวดลายงดงาม ควบคูกันไป โดยไดจัดการเรื่องการ
รองรับทางดานการตลาดดวย ซ่ึงการดําเนินตามโครงการพระราชดาํรดิงักลาวมาทัง้หมด เปนเพยีง
สวนหน่ึงเทาน้ัน โครงการพระราชดําริและศนูยศิลปาชีพ ลวนแตชวยใหราษฎรมรีะดบัความเปนอยู มี
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คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังชวยในเรื่องการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ตลอดจน
ธํารงรักษาศิลปะวัฒนธรรม หัตถกรรมไทยโบราณในแตละทองถ่ินอีกดวย ผลทางออมที่สําคัญ
ประการหน่ึง คือ เรื่องการยายถ่ินที่อยูของประชาชนลดลง  การดําเนินงานดังกลาว ไดรับการ
เผยแพรในตางประเทศ โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 ทางสหประชาชาติ โดยโครงการตั้งถ่ิน
ฐานของมนุษยแหงสหประชาชาติ (United nations Human Settlements Programme – UN-HABITTAT) 
ไดทูลเกลาถวายรางวัล UN-HABITTAT Scroll of Honor Award (Special Citation) แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เน่ืองในวันตั้งถ่ินฐานโลก (World Habittat day) ที่พระราชวังไกลกังวล  โดยรางวัลน้ี 
ทาง UN พิจารณาเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการตั้งถ่ิน
ฐานอยางยั่งยนืของชาวไทย ทั้งในเมืองชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชกรณยีกจิดานการปรบัปรงุ
และพัฒนาแหลงนํ้าในประเทศไทย มีผลตอการสงเสริมการตั้งถ่ินฐานของมนุษยอยางแทจริง และ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงไดรับรางวัล.ดานมนุษยธรรมระหวางประเทศ เมือ่ 1 พย. 
2534 ที่ วอชิงตัน ดีซี ซึ่งเปนคนไทยคนแรกที่ไดรับรางวัล จากการปฏิบัติงานและอุปถัมภโครงการ
ดานมนุษยธรรมตาง ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะความสําเร็จของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ที่ไดมีสวน
ชวยเหลือราษฎรที่ยากจนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

ตอมาในป 2545 ทรงไดรับการทูลเกลาถวายรางวัลหลยุส ปาสเตอร จากคณะกรรมาธิการ
หมอนไหมระหวางประเทศ อันเปนรางวัลที่มอบใหแกนักวิทยาศาสตร นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคล
ที่ทําการศึกษาคนควาวิจัย พัฒนาหมอนไหม ทั้งทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร และ
การตลาด ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาคุณภาพของหมอนไหมแลวยังเปนการอนุรักษมรดกไทยซ่ึง
เปนสินทรัพยของแผนดิน และเปนการเผยแพรผาไหมไทยใหชาวโลกไดรับรูถึงความสวยงามและ
คุณภาพที่ดีดวย 
 สรุป 
 ในการที่จะดํารงอยูในโลกปจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ทางน้ัน 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางหนึ่งที่เราจะสามารถยึดเปนแบบในการดํารงชีพได 
แตอยางไรก็ตาม เราจําเปนที่จะตองเขาใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ควบคูไปกับความ
พยายามหาวิธีการที่จะดํารงชพีตามหลักการพื้นฐานของเศรษฐกจิพอเพยีงอยางมสีมดลุ เลอืกทีจ่ะใช
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ัน เปนโอกาส รูจักรับและนําสิ่งที่ดี มีความเหมาะสมมาประยุกตใช เพื่อ
เตรียมรับการผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น       
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Economic Sufficiency 

TAT Advisor Mr. Pradech Phayakvichien 

ABSTRACT 

We are living in an era of globalization, an information age in which nearly every passing 
moment sees the emergence of a new invention, technological or otherwise. Everything appears 
to be integrated and connected, dominated by the rapid pace of change and speed at which 
information and news is disseminated. 

Thailand is a developing country that will soon be affected by globalization, open markets and 
free trade. However, we need to be very clear about where we are heading. Do we simply want 
to compete blindly with other countries or should we first assess the status of our country and 
our indigenous knowledge and way of life?  

His Majesty King Bhumibhol Adulyadej has for over 25 years appealed to his subjects to live 
their lives on a simple philosophy of ‘economic sufficiency’. This philosophy appeals to Thais to 
review the past, learn from nature and use that knowledge to develop and manage the country’s 
economic development on the basis of good balance and moderation.  

In 1997, Thailand became the first country to be affected by the 1997 economic crisis. We were 
so involved in propelling ourselves towards open markets and making ourselves more 
competitive, that we failed to see that we were becoming completely dependent on the 
knowledge and technology of the more developed countries. We believed that since they have 
reached a higher level of economic development, Thailand has no choice but to follow.  

Today, His Majesty has established six foundations in different parts of the country to focus 
more on the concept of self-sufficiency economy and create systems that uplift local knowledge, 
environment, way of life and culture and traditions. Similar to educational institutions, these 
foundations are helping to bring together different streams of local wisdom in order to create 
alternative development paths that may well prove to be more sustainable and holistic than 
those espoused by the prevailing financial and economic ‘wisdom’ of today. 
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การทองเท่ียวเพื่อประเวณีเด็ก  (Child Sex Tourism) 
 

วไลลักษณ  นอยพยัคฆ1 

 
การทองเที่ยวนับวาเปนภาคเศรษฐกิจมีการเติบโตอยางรวดเร็ว  และมีบทบาทสําคัญในการ

ลดความยากจนในประเทศที่มีการพัฒนานอยที่สุด  (Least Developed  Countries )  นอกเหนือจากผล
ทางเศรษฐกิจแลวการทองเที่ยวยังมีบทบาทในดานการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม  อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวไดกอใหเกิดผลกระทบดานลบในหลาย  ๆ 
ดาน อาทิ  มลภาวะตามแหลงทองเที่ยว  การจราจรติดขัด  การแพรกระจายของโรคติดตอตาง ๆ 
เชน โรคภูมิคุมกันบกพรอง  โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)  รวมทั้งการคา
ประเวณีเด็ก 
 หลายประเทศทั่วโลก  โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาหันมาสนใจในปญหาที่เกิดจากการลอลวง
เด็กเพ่ือการคาประเวณี  เพราะถือเปนอาชญากรรมที่รายแรง  โดยลวงละเมิดสิทธิ์ของเด็ก ทั้งนี ้ 
นักทองเที่ยวนับเปนปจจัยสงเสริมใหการคาประเวณีเด็กเติบโตขึน้อยางรวดเรว็  ในขณะน้ียังไมมสีถิติ
ที่แสดงใหเห็นสัดสวนของของนักทองเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเวณีเด็ก  
เน่ืองจากยังขาดคําจํากัดความการคาประเวณีเด็กที่ยอมรับในระดับสากล  องคการยูนิเซฟประมาณ
การวามีโสเภณีเด็กในเอเชียเปนจํานวนกวา 1 ลานคน โดยในจํานวนน้ีมีสถิติประมาณ  200,000 – 
300,000  คนอยูในประเทศไทย    เวียดนาม  40,000  คน    ไตหวนั  100,000  คน  ในประเทศฟ
ลิปนสมีเด็กกวา 100,000 คน  ถูกลอลวงมาเพื่อการคาประเวณีตามแหลงทองเที่ยว  ในประเทศ
เม็กซิโกประมาณวามีโสเภณีเด็กอยูในเมืองทองเที่ยวและเมืองชายแดนจํานวนไมนอยกวา  16,000  
คน  เด็กและผูหญิงจากเนปาลถูกลกัลอบนําเขาซองโสเภณีในประเทศอินเดยีประมาณปละ  6,000  - 
7,000 คน  และนักทองเที่ยวที่มีความสนใจดานประเวณี  (Sex  Tourist)  นัน้สวนใหญมาจากประเทศ
ที่พัฒนาแลว  เชน  ชาวอเมริกัน มีอัตราสวนประมาณรอยละ  25  ของนักทองเทีย่วทัว่โลกทีม่คีวาม
สนใจดานประเวณ ี  ปญหาเรื่องการทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็กน้ันนับวามีความซับซอน  เน่ืองจาก  
การคาประเวณีเด็กมาจากหลายปจจัย อาทิ  สังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  นอกจากน้ี ยังมีความ
ซับซอนทั้งปจจัยดานอุปสงคและอุปทานทางการทองเที่ยว  และเราไมควรคิดวาการทองเที่ยวเพื่อ
ประเวณีเด็กเปนปญหาเดียว  แตเปนบอเกิดอีกหลายปญหา   
 องคการ  ECPAT (End  Child  Prostitution and Trafficking)  ซึ่งเปนองคการสากลดูแลเรื่อง
โสเภณีเด็กและการลักลอบพาเด็กเขาอาชีพโสเภณีไดใหความเห็นวาประเทศในโลกที่สามไดมีการ
สงเสริมการทองเที่ยว โดยสวนใหญจะเกี่ยวกับแสงแดด ทะเล และประเวณี  (Sun Sea And Sex)   ซ่ึง
จะเสนอภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวที่มีเสนหเยายวนดูหางไกลจากความเจริญ ทําใหนักทองเทีย่ว
นึกวาดภาพจินตนาการที่ชวนใหกออาชญากรรมทางเพศใด ๆ กับเด็กไดโดยไมรูสึกสํานึกผิดหรือไม

                                                
1ผูอํานวยการกองวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
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เกรงกลัวการลงโทษตามตัวบทกฎหมายของประเทศตน  องคการทองเที่ยวโลก (World Tourism 
Organizations)  ไดกลาวถึงการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการคาประเวณีวามีการจัดการอยางเปน
ระบบ อาทิ การจัดนําเที่ยวโดยบริษัทนําเที่ยวซ่ึงอยูในภาคการทองเที่ยว หรือใชเครือขายการ
ทองเที่ยว ระบบการคมนาคมขนสง ซึ่งจะนําพานักทองเที่ยวมาสูแหลงทองเทีย่วเพือ่มเีพศสัมพนัธกบั
เด็กในทองถ่ิน 
 
ความเปนมาของการทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก (Child Sex Tourism) 

นับตั้งแตชวงทศวรรษที่  1960  การทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็กและสตรีในเอเชียนับเปน
อุตสาหกรรมที่นํากําไรมาสูผู เกี่ยวของอยางมากมาย  ความเปนมาเบื้องตนเริ่มมาจากทหาร
สหรัฐอเมริกาเขารวมทําสงครามเวียดนามและในระหวางที่วางเวนจากภารกิจทางการทหาร  ทหาร

เหลานี้จะเดินทางไปพักผอนยังประเทศใกลเคียง  อาทิ  ประเทศ
ไทย  ฟลิปปนส    โดยมีกิจกรรมบันเทิงและมีความสัมพันธกับ
โสเภณีในประเทศดงักลาว  หลงัจากน้ันในชวงทศวรรษที ่1990  
การทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็กและสตรีไดขยายไปยงัประเทศอ่ืน 
ๆ  อาทิ  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  และจีน    นักทองเที่ยวที่ตั้งใจมา
เพื่อประเวณสีวนใหญมาจากประเทศพัฒนา  เชน  ออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  รวมทั้งบางสวนจากประเทศที่

กําลังพัฒนา เชน  จีน  มาเลเซีย  สิงคโปร  นักทองเที่ยวเหลาน้ีกระจุกตัวอยูในปริเวณเมืองใหญ ๆ  
เชน  มะนิลา  พนมเปญ  พัทยา  เพราะเปนแหลงทองเที่ยวทีห่นาแนนดวยคลบัและบาร  รวมทัง้แหลง
บันเทิง   อื่น ๆ อีกมากมาย  ปรากฎการณเชนน้ีกําลังแพรขยายไปยังประเทศอ่ืน ๆ เชน  เวียดนาม  
พมา 
 ดร.โมฮัมเมด  แมททาร  (Dr.Mohamed  Matter) ผูอํานวยการบริหารโครงการปองกัน 
(Protection Project) แหงมหาวิทยาลัยจอหน ฮอบสกินส ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดจัดทํารายงาน
วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางภูมิภาคในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก  
และการลักพาตัวเด็กเพื่อคาประเวณี  (A Regional Comparative  Legal Analysis  on  Child Sex  
Tourism & Sex  Trafficking)  นําเสนอตอที่ประชุมการติดตามอุปสงคการทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก
และการลักพาเด็กเพื่อคาประเวณีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต  และเอเซียตะวันออก  (Tackling  
Demand for  Child Sex  Tourism  and  Sex Trafficking  in  Southeast  and  East Asia)  ณ ประเทศ
สิงคโปร  ระหวางวันที่  25 –27  เมษายน  2548  โดยในรายงานดังกลาวไดระบุถึงสาเหตุและ
ปจจัยที่กอใหเกิดการทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก  โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

 1. ความยากจน  เปนตัวเรงใหเกิดมีการทองเที่ยวเพื่อประเวณ ี หลายครอบครวัในประเทศ
ที่กําลังพัฒนาตองตอสูกับความยากจน  โดยที่ตองแสวงหาที่พักพิงและอาหาร  จึงตกเปนเปาของ
ผูทําการคาประเวณีซึ่งจะหลอกลอใหครอบครัวเด็กกูเงินสดลวงหนาไปกอนและใชหน้ีเปนการ
ใหบริการทางเพศทดแทนเงินที่กูไป  ในบางครั้งเด็กจะขอเงินหรือของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ เปน
คาตอบแทนจากนักทองเที่ยว  เด็กที่เขาสูอาชีพโสเภณี มาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ  ไดแก  ถูกขมขู
บังคับ  ถูกลอลวงมา  และยินยอมพรอมใจ ในบางประเทศรายไดจากการทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก
เปนแหลงรายไดสําคัญของครอบครัวยากจนและของประเทศดวย   
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 2. ความไมเสมอภาคทางเพศ ผูหญิงยังมีฐานะไมเทาเทียมผูชายในหลายสังคมในเอเชียซึง่
ยอมหมายถึงโอกาสในการเขารับการศึกษาและโอกาสในการทํางานจะนอยกวาผูชาย  เมื่อหางานได
ยากและการศึกษานอย  เด็กและผูหญิงหลายคนจึงหันมาประกอบอาชีพโสเภณี  ในสมัยสงคราม
เวียดนาม  ผูหญิงถูกตีคาเปนเพียงวัตถุทางเพศเปนรางวัลใหแกทหาร  ในประเทศจีน นโยบาย  “มี
ลูกคนเดียว”  ทําใหเดก็ผูหญิงไมเปนที่ตองการของครอบครัว  ถูกทอดทิ้งใหเลี้ยงดูโดยลําพังตวัเอง  
ในประเทศที่มีธุรกิจบันเทิงเฟองฟจูะมีลูกคาหลักเปนชาย ธุรกิจดังกลาวจึงตองหาผูหญิงและเด็กมา
ปอนเขาตลาดเปนจํานวนมากมาใหบริการแกลูกคา  ในประเทศญี่ปุน ผูชายหลายคนยังเห็นผูหญิง
เปนพลเมืองช้ันสองและเปนวัตถุทางเพศที่สรางความพึงพอใจใหแกผูชายเทาน้ัน นอกจากนี้ ผูหญิง
เอเชียสวนใหญถูกส่ังสอนใหเกิดมาใหมีชีวิตเพื่อผูอ่ืน  จะตองทําทุกอยางใหเปนที่ยอมรับของสังคม  
ปฏิเสธความตองการของตนเองเพื่อใหผูอื่นสมหวัง  เปนลูกกตัญูที่ยอมเปนโสเภณีเพื่อให
ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้น 

 3. โลกาภิวัตน  ผลกระทบจากโลกาภิวัตนมีหลายดานทั้งผลในเชิงบวกและเชิงลบ  แมวา
โลกาภิวัฒนจะทําใหเศรษฐกิจเติบโต  สรางงานใหประชาชน  ทําใหผูคนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น  แต
โลกาภิวัฒนจะยังประโยชนเฉพาะบุคคลที่มีความรูความชํานาญ  และประเทศที่มีความมั่งคั่งทั้ง
ทรัพยากรมนุษย  เงินทุนและเทคโนโลย ี ยอมแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันระหวางประเทศที่
ยากจนและประเทศที่ร่ํารวย  ระหวางชายและหญิง  ประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัฒนแบงไดเปน  4  
ประเด็นหลักไดแก   

3.1 โลกาภิวัฒนกับพลวัตทางการตลาด  โลกาภิวัฒนเพงเล็งในเรื่องกลไก
ทางการตลาดโดยการเปดตลาดสูสากล  ประเทศในเอเซีย  ถูกผลักดันจากองคกรธนาคารระหวาง
ประเทศ  อาทิ  กองทุนการเงินระหวางประเทศ  ( International  Monetary  Fund)  และธนาคารโลก  
(World  Bank)  ใหเปดประเทศใหเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อนํารายไดจากการทองเทีย่วนํามาใชหน้ี และจะ
สรางความสามารถในการแขงขันไดอีกทางหน่ึง  อยางไรก็ตามผลที่ตามมาจากการสงเสริมการ
ทองเที่ยว คือการเติบโตเพศพาณิชยที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวเปนไปอยางรวดเร็ว  

3.2 โลกาภิวัฒนกับความกาวหน าทางการส่ือสารโทรคมนาคม  
โลกาภิวัฒนทําใหโลกเล็กลงและทําใหเพศพาณิชยกลายเปน
อุตสาหกรรมที่ไรพรมแดน  การส่ือสารโทรคมนาคมในยุค
ปจจุ บันไดเจริญขึ้นเปนอยางมาก  ยังผลใหอุปสรรค
ทางดานการเมืองและการเงินลดนอยลง  นักทองเที่ยว
สามารถเดินทางไดสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยบางประเทศไดรับ
ยกเวนการตรวจลงตราวีซา  บริษัทนําเที่ยวสามารถโอน
เงินผานระบบออนไลนระหวางประเทศไดภายในไมกี่นาที  
บัตรโดยสารเครื่องบินมีราคาถูกลง  การส่ือสารทาง
อินเตอรเน็ตไดเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวที่ประสงคเพื่อมา
ประเวณีเด็ก  ไดขอมูลรวดเร็วและมีรายละเอียด  เชน  มี
ภาพอนาจารอยูในเว็บไซตประกอบรายการทัวร  ความ
เจริญทางการคมนาคมขนสง  ทําใหเซ็กซทัวรหาไดงาย
ราคาไมเเพงสําหรับนักทองเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแลว เพราะมีกําลังซ้ือสูง  ยกตัวอยางเชน  
รายการทัวรจากสหรัฐอเมริกามายังกรุงมะนิลามีราคาตั้งแต  1,800 – 2,500  เหรียญสหรัฐ 
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3.3 โลกาภิวัฒนกับพลวัตทางเพศ  โลกาภิวัฒนทําใหการใชแรงงานมีความ
ยืดหยุนมากกวาเดิมและนําแรงงานมาใชไดตามกลไกทางการตลาด  แรงงานผูหญิงและเด็ก
เคลื่อนยายไดงาย  เพราะผูหญิงและเด็กขาดโอกาสในการศึกษาจึงยอมที่จะรับคาตัวในราคาถูกไม
เรียกรองสิทธิ์ประโยชนหรือการคุมครองทางมนุษยธรรมใด ๆ  โลกาภิวัฒนเปนตัวเรงใหเกิดความ
แตกตางระหวางแรงงานชายที่มีโอกาสและแรงงานหญิงที่ขาดโอกาสโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มี
การหยาราง  ผูหญงิซ่ึงสวนใหญแตงงานเมื่อยังอยูในวัยรุนตองรับภาระเลีย้งดลูกูเลก็ ๆ จาํเปนตอง
เขาสูอาชีพโสเภณีเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัว  

3.4 โลกาภิวัฒนกับเพศพาณิชยในระบบอุตสาหกรรม  โลกาภิวัฒนทําให
เพศพาณิชยเปนระบบเดียวกันกับระบบอุตสาหกรรมซ่ึงสามารถผลิตสินคาไดเปนจํานวนมากในเวลา
ส้ัน ๆ  และมีราคาถูกลง  รางกายของเดก็และสตรเีปรียบเหมือนสนิคาผลิตภณัฑ  ซ่ึงสามารถซ้ือและ
ขายได  เน่ืองจากอุปสงคมีเพิ่มขึ้นมาก  ผูดําเนินธุรกิจเพศพาณิชยจึงพยายามเสาะแสวงหาผูหญิง
และเด็กเปนสินคาโดยเสนอขายผานทางเว็ปไซตที่มีอยูกลาดเกลื่อน  ประกอบกับบางประเทศมีความ
เชื่อวาอาชีพโสเภณีเปนที่ยอมรับในสังคมจึงยังทําใหเพศพาณิชยเฟองฟูอยูได 

นอกจากน้ีเครือขายอาชญากรรมขามชาติไดฉกฉวยประโยชนจากการเปดพรมแดนและระบบ
เศรษฐกิจที่เปดกวางขึ้นเสริมสรางเครือขายของตนในตางประเทศ เชน การฟอกเงิน  การคามนุษย
ผูหญิงและเด็กเขามาทํางานในตางแดนไดสะดวกขึ้นและสงเงินใหกับเครือขายโดยใชระบบธนาคาร
ระหวางประเทศ 

 
4.ภูมิหลังของครอบครัว    ในครอบครัวที่ผูใหญทํารายผูเยาวมักจะเปนรากฐานสําคัญที่

กอใหเกิดการทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก  เพราะสวนใหญเด็กที่เขาสูกิจกรรมการทองเที่ยวดังกลาว
มักมาจากครอบครัวที่แตกแยก  โดยที่พอมักจะหนีออกจากบานไปหรืออาจเปนเด็กที่ขาดความรัก
หรือโดนผูใหญทํารายรางกายและจิตใจโดยเฉพาะในครอบครัวที่ยากจน  เด็กมักจะมีประสบการณ
ความรุนแรงในครอบครัว  การทํารายเด็กจะชวยผลักดันใหเด็กหนีไปประกอบอาชีพโสเภณี  เพราะ
เปนทางเลือกที่เด็กจะใชรางกายของตนเองเพื่อแลกกับเงินหรืออาหาร  อยางไรก็ตามความอบอุน
ภายในครอบครัวจะเปนเกราะคุมครองปองกันเด็กไมใหเขาสูอาชีพโสเภณี  จากการศึกษาของ
องคการยูนิเซฟ  พบวา  ในจํานวนโสเภณีเด็กหญิง  50  คน มีถึง  41  คนที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ
จากบุคคลภายในครอบครัว   ทั้งน้ี การลวงละเมิดทางเพศมิใชเปนปจจัยเดียวที่ผลักดันเด็กเขาสู
อาชีพโสเภณี  ประมาณกวารอยละ  70  ของเด็กผูหญิงที่ถูกสัมภาษณ  พอไดเคยทุบตีแมหรือทํา
รายพี่นองของเด็ก  ยกตัวอยางในสังคมอินโดนีเซีย  ผูหญิงหรือเด็กหญิงมักแตงงานตั้งแตอายุยัง
นอย  จึงทําใหไดรับการศึกษานอยและหยารางคอนขางเร็ว  ยอมจะตกเปนเหยื่อเขาสูการคาประเวณี
ไดโดยงายเฉพาะอยางยิ่งกรณทีี่ตองเลี้ยงลูกแตเพียงลําพัง  ในการศึกษาดังกลาวยังพบวาประมาณ
รอยละ  98  ของโสเภณีเด็กในกัมพูชา  จะเปนเด็กที่หารายไดหลักเขาสูครอบครัวและประมาณรอย
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ละ  48  ของโสเภณีเด็กในเวียดนามจะเปนเด็กที่เคยตกเปนเหยื่อลวงละเมิดทางเพศ  นอกจากน้ียัง
พบวารอยละ  80  ของเด็กที่เขาสูเพศพาณิชยในประเทศไทยมาจากครอบครัวที่แตกแยกและ
ประมาณรอยละ  31  เคยตกเปนเหยื่อลวงละเมิดทางเพศ 

5. ขาดการศึกษา   กองทนุเด็กแหงสหประชาชาติ  เห็นวาการขาดการศกึษาเปนปจจยัหลกั
ที่ทําใหเด็กเขาสูอาชีพโสเภณี  ประเทศตาง ๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยวทางเพศ  หรือเปนแหลงที่อยูของ
เหยื่อ  มีอัตราของประชากรไมรูหนงัสืออยูในระดับสูง  ยกตัวอยางเชน  ในประเทศพมา เดก็ทีม่พีืน้เพ
มาจากชนกลุมนอยจะอยูในโรงเรียนอัตราเฉลี่ยเพียง  1.3  ป  เทาน้ัน  และประมาณรอยละ  30  ไม
เคยเขาโรงเรียนเลย  ความยากจนและไรการศึกษาไดผลักดันเด็กให แสวงหาชีวิตที่ดีกวาใน
ตางประเทศและตกเปนเหยื่อคามนุษยขามชาติ  สวนใหญเด็ก ๆ ถูกลอลวงวาจะไดอาชีพที่มเีงนิเดอืน
สูง ๆ ในตางประเทศ ครอบครัวยากจนในอินโดนีเซียจะใหเด็กชายไดรับการศึกษากอนเด็กหญิง  
แมวาอัตราการรูหนังสือในอินโดนีเซียจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตามแตยังมีชองวางระหวางการศึกษาใน
เมืองและชนบท 

ในอีกดานหน่ึง  การศึกษาก็เปนเครื่องมือที่ สําคัญที่ปองกันมิใหเด็กเขาสูอาชีพโสเภณี  
การศึกษาเพิ่มกําลังอํานาจใหแกเด็ก ๆ กอให เกิดความภาคภูมิใจและนับถือตนเองมากขึ้น  
ความสามารถที่จะคิดหาเหตุผลและความสามารถในเชิงสังคมที่จะปกปองสิทธิของตนเองเพื่อใหเปน
สมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพตอไป 

6.  ความเช่ือที่ผิดเกี่ยวกับโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธ ผูชายบางคนมีความเชื่อวาเมื่อ
มีเพศสัมพันธกับเด็กแลวจะชวยเสริมสมรรถภาพทางเพศไปจนแกเฒา  ความเช่ือสําคัญอีกประการ
หน่ึงคือ  การมีเพศสัมพันธกับเด็ก  จะลดความเสี่ยงในการติดโรคเอดส   มีรายงานวาเด็กเช้ือสาย
พมาหรืออยูในแถบรัฐฉาน  จะมีราคาดีมากในประเทศไทยเพราะเช่ือวาเด็กเหลาน้ีมาจากดินแดนไกล
และไมเคยมีเพศสัมพันธกับผูใดมากอน  ดวยความเช่ือเชนน้ีเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูประกอบการ
ธุรกิจเพศพาณิชยเดินทางไปเสาะแสวงหาเด็กอายุนอย ๆ บริเวณแถบชนบทหรือชายแดนไทย - พมา  
มาบริการลูกคาทั้งชาวไทยและนักทองเที่ยวตางประเทศ 

7. ความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง ความไมสงบและความไรเสถียรภาพทาง
การเมืองเปนสาเหตุสําคัญในการลักลอบนําเด็กและสตรีเขาเมือง  ตัวอยางเชน  ชนกลุมนอยใน
ประเทศพมาอพยพเขามาในประเทศไทย  ในฐานะผูอพยพซ่ึงสวนใหญแลวจะอยูตามบริเวณชายแดน
จึงมักจะมีชีวิตที่ยากจน  ทําใหตกเปนเหยื่อการคาประเวณีไดงาย  นอกจากนี้เหตุการณระเบิดที่เกาะ
บาหลีและวิกฤตที่เกาะติมอร ในป พ.ศ .2542  เปนเหตุจูงใจใหชายชาวออสเตรเลียที่ชอบมี
เพศสัมพันธกับเดก็เลก็ถือเปนโอกาสดีที่จะเดนิทางมาประเทศดังกลาว เพือ่แสวงหาเดก็ยากจนไรทีอ่ยู
มามีความสัมพันธกับตน 

8. ภัยธรรมชาติ ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ  ภัย
จากสึนามิ  ทําใหโครงสรางพื้นฐานทองถ่ินถูกทําลาย  
เกิดภาวะขาดแคลนเงิน  ชาวตางประเทศที่ชอบมี
ความสัมพันธกับเด็กจึงฉวยโอกาสที่จะเขามาหาเหยือ่เดก็
ที่ประสบภัยพิบัติ องคการสหประชาชาติประมาณวาที่
เด็กกวา  1.5  ลานคน  ใน  13 ประเทศในเอเชียที่ไดรับ
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ผลกระทบจากภัยธรณีพิบัต ิ โดยเด็กกวา  500,000 คน  กําพราพอและแม  ในภาวะเชนน้ีนับวาเปน
ภาวะอันตรายอยางยิ่งสําหรบัเดก็ ๆ เนื่องจากยังขาดสถาบันหลกัในการคุมครองดูแลเดก็ ๆ เหลาน้ี  
ใหพนจากภัยลอลวงเขาสูอาชีพโสเภณี  โดยเฉพาะแถบพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ดังน้ัน เจาหนาที่ของ
เมืองอาเจหจึงไดออกกฎหมายหามนําเด็กที่ไมมีพอหรือแมเดินทางรวมกันออกจากเมืองอาเจหอยาง
เด็ดขาด 

9. ฐานทัพ มีผูสังเกตวาทหารอเมริกันในบริเวณฐานทัพเกาหลีใตเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมี
การลักลอบนําเด็กและผูหญิงเขามาในพื้นที่ใกลกับคาย  บางคนใหความเห็นวาเปนนโยบายทาง
การทหารที่จะทําใหทหารมีความสุข  

10. อินเตอรเน็ต ขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ตที่ไดมาอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวกับเพศพาณิชยไดเปนอยางดี องคการสหประชาชาต ิ(UNDP) ประมาณวาในป 
พ.ศ. 2546    มีผูใชอินเตอรเน็ตกวา  500  ลานคน  และประมาณวาในป  2548  จะมีผูใช
อินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว เว็ปไซตหลายแหงใหขอมูลเกี่ยวกับสถานบันเทิง  บาร  โรงนวด  
โรงแรม  และซองโสเภณีซึ่งเปนสถานที่ทีนั่กทองเที่ยวสามารถพบปะตัวเดก็และผูหญงิไดโดยงาย  เวบ็
ไซดยังเปนส่ือกลางในการขายรายการทัวรที่มีบริการทางเพศผนวกกับบัตรโดยสารเครื่องบินและ
โรงแรม  ประมาณวาในป พ.ศ. 2543  มีเว็ปไซดที่เผยแพรขอมูลธุรกิจทางเพศผานอินเตอรเน็ตกวา  
280,000  แหง  โดยเหตุที่รายการทัวรทางเพศหาไดงายจากอินเตอรเน็ต  นักทองเที่ยวที่แสวงหา
ความสุขทางเพศในแหลงทองเที่ยวจึงมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นที่จะมีกิจกรรมทางเพศกบัผูหญงิและเดก็ตาม
แหลงทองเที่ยวตาง ๆ  

11. การฉอราษฎรบังหลวง พบในประเทศ  ไทย  อินโดนีเซีย  กัมพูชา  มาเลเซีย  โดยที่ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีเครือขายอาชญากรรมคามนุษยและลอลวงเด็กและผูหญิงเขาสูเพศพาณชิย
อยูมากมาย  ปญหาเลวรายยิ่งขึ้นเมื่อเจาหนาที่ภาครัฐไมไดบังคับใชกฎหมายอยางเต็มที่เพื่อปองกัน
การลอลวงดังกลาว  องคการนอกภาครัฐรายงานวา   ตํารวจในหลายทองที่จะขอรับเงินจาก
ครอบครัวเหยื่อกอนที่จะใหมีการสอบสวนคดี  นอกจากน้ี  ยังมีการติดตอประสานงานกับกลุม
อาชญากรภายในประเทศหรือขามชาติ และยังรวมมือกับผูมีอิทธิพลทางการเมือง  เพื่อกอ
อาชญากรรมดังกลาว 

 
ความสัมพันธระหวางอุปสงคและอุปทานการคาประเวณ ี

ในการประชุม  World  Congress on  the Pastoral  Care  of  Tourism  ซึ่งจัดโดยสํานักวาติกัน  
ในเดือนกรกฎาคม  2547  ที่กรุงเทพฯ  ไดมีการกลาวถึงการทองเที่ยวเพื่อการคาประเวณีเด็กและ
ผูหญิงประกอบดวย  2 มิติ  โดยพิจารณาจากอุปสงคเกิดจากนักทองเที่ยว และอุปทานเกิดในแหลง
ทองเที่ยว ตามตารางสรุปดังนี ้

ปจจัยทางอุปสงค ปจจัยทางอุปทาน 
- สงเสรมิการทองเทีย่วในประเทศ 
- ตองการแรงงานราคาถูก 
- อุตสาหกรรมเพศพาณชิยเติบโตขึ้น 

- ความยากจน 
- ขาดโอกาสทางการศึกษาและการทํางาน 
- ขาดความรูและขาดการระวงัภัย 
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ปจจัยทางอุปสงค ปจจัยทางอุปทาน 
- กลัวโรคเอดส / ความตองการเดก็หญงิที่มี

อายุนอยกวาแตเดิม 
- สถานอาบอบนวดเพิ่มขึ้น 
- สงเสรมิอุตสาหกรรมเพศพาณชิยผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เครือขายอาชญากรรมลักพาเดก็และผูหญงิ

ที่ยายถ่ินหนีภยัจากความขัดแยง 

- ความไมเทาเทยีมกันทางเพศ 
- ขนาดครอบครัวใหญและแตกแยก 
- สถานะต่ําตอยของผูหญิง 
- ขาดกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 
- การเคลื่อนยายถิ่น 

 

แผนการดําเนินการตอตานการทองเท่ียวเพือ่ประเวณีเด็ก 
แนวทางการดําเนินการเพื่อการตอตานการคาประเวณีเด็ก  ประกอบดวยประเด็น  3 ดาน 

(3 P’s)  ประการแรก คือ การจับผูกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อประเวณเีด็กมาลงโทษ 
(Prosecution)     ประการที่สอง คือ  การปกปองเหยื่อ  (Protection)  ประการที่สาม  คือ  ปองกัน
ไมใหเกิดมีการทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก   (Prevention)  อยางไรก็ตาม  การดําเนินการตาม  3  
ประเด็นดังกลาวจะไมเกิดผลสัมฤทธ์ิหากไมไดคํานึงถึง  ปจจัยทางกฎหมายอีก  3  ประการ  (Three 
exes)  ไดแก  ความผิดนอกอาณาเขต  (Extraterritoriality)  การเนรเทศ  (Extradition)  และ  การ
แลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสาร  (Exchange  of Information)  รวมทั้งอีก  2 P’s  ไดแก  การจดัหาปจจยั
ใหเหยื่อผูเคราะหราย  (Provision)  และการเขารวมรณรงคของหนวยงานเพื่อตอตานการทองเที่ยว
เพื่อประเวณีเด็ก (Participation)  รัฐบาลตองรับผิดชอบที่จะตอตานการทองเที่ยวเพื่อประเวณเีดก็ทัง้
ในประเทศตนทางและประเทศปลายทาง  ซึ่งจะพิจารณาถึงอุปสงคและอุปทานการทองเที่ยวทางเพศ 

1. ประเทศปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยว รัฐบาลของประเทศปลายทางหรือแหลง
ทองเที่ยวจะตองรับผิดชอบกับการพัฒนาหรือความมั่งค่ังของเพศพาณิชยที่เกี่ยวโยงกับการ
ทองเที่ยวภายในพรมแดนของตนเอง  แมวาจะมีกฎหมายหามการคาประเวณีเด็กก็ตาม  แตการ
บังคับใชกฎหมายยังคงลมเหลว เน่ืองจากอุตสาหกรรมการคาประเวณีเปนแหลงนํารายไดที่สําคัญ
ของประเทศ  นอกจากน้ีมีการฉอราษฎรบังหลวงอยางแพรหลายโดยเฉพาะในกลุมเจาหนาที่ที่บังคับ
ใชกฎหมาย สวนใหญจะรับสินบนจากนักทองเที่ยวเพื่อยกเวนไมใหนํานักทองเที่ยวไปลงโทษ  รัฐบาล
ของประเทศปลายทางมกัจะไมสามารถดูแลหรือคุมครองเด็กใหไดรับสิทธิ์ตามพื้นฐาน  อาทิ  การ
ดูแลสุขภาพ  โภชนาการ   ความปลอดภัย  และการศึกษา  ในหลายกรณี  รัฐบาลยังไมไดใช
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดมาสงเสริมสวัสดิภาพของเด็ก 

2. ประเทศตนทาง รัฐบาลที่เปนประเทศตนทางที่สงนักทองเที่ยวมาน้ันจะตองรบัผดิชอบใน
ดานพฤติกรรมของประชาชนของตนที่เดินทางไปยังตางประเทศ  และรับผิดชอบในกรณทีี่ละเลยมไิด
ดูแลหามปรามมิใหเกิดมีการโฆษณาประชาสัมพันธที่เสนอภาพของผูหญิงตางชาตใินลกัษณะเปนวตัถุ
ทางเพศ  หรือเผยแพรแหลงทองเที่ยวตางประเทศในลักษณะเปนแดนสวรรคทางเพศ  หรือไม
ควบคุมสอดสอง ประชาชนที่ประพฤติในส่ิงที่ตองหามหรือผิดกฎหมายในประเทศของตน  ประเทศ
ตนทางจะตองพยายามที่จะลดอุปสงคของประชาชนในชาติที่จะเดินทางมาตางประเทศเพื่อแสวงหา
ความสุขทางเพศกับเด็กในตางแดน 



 
หนา8 

สงวนสิทธ์ิ หามทําซ้ําท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ความรับผิดชอบทางภาคการทองเที่ยว 

 การทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็กเปนเรื่องที่มีความซับซอนเปนอยางยิ่ง  แมวาจะไมเคยมีการ
กลาวโทษวาการทองเที่ยวเปนสาเหตุสําคัญก็ตาม  แตบอยครั้งไดมีการรองขอใหภาคการทองเที่ยว
รวมมือกันตอตานการนําเครือขายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อหาประโยชนจากการคาประเวณี
เด็ก  ความรับผิดชอบของภาคการทองเที่ยวอาจแบงไดดังนี ้
 1. ความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวเน่ืองกับผูประกอบการทางการทองเที่ยว  ซ่ึงเผยแพร
ประชาสัมพันธและตอนรับเซ็กสทัวร  รวมไปถึงเจาของกิจการในพื้นที่ที่มีการลวงละเมิดทางเพศกับ
เด็กและผูหญิง  อาทิ เชน  ที่พักแรม  สถานบันเทิง  และแหลงสันทนาการตาง ๆ หากเจาของกิจการ
ยอมใหเกิดการกระทําที่สอใหเกิดการลวงละเมิดทางเพศยอมแสดงใหเห็นถึงความยินยอมพรอมใจ  
หรือเห็นชอบตอการกระทําดังกลาว  
 2. ความรับผดิชอบโดยออม  ซ่ึงอาจเกี่ยวของกับบริษัทนําเที่ยว  สายการบินทีเ่ปนพาหนะพา
ผูกระทําผิดไปยังแหลงทองเที่ยว 
 

มาตรการในการตอตานการทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก  มีอยู 4 ประการ  ไดแก 
 1. เพิ่มการรับรูของนักทองเทีย่ว 
 2. เพิ่มขดีความสามารถของบริษทันําเทีย่ว 
 3. ปรับปรงุและบังคับใชกฎหมาย 
 4. ดําเนินการตลาดทองเทีย่วใหดขีึ้น 
 มีรายละเอียดแตละหวัขอดงัน้ี 
 1. การเพ่ิมการรับรูของนักทองเที่ยว เกี่ยวกับการทองเที่ยวเพื่อประเวณเีดก็น้ัน  นับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะเปนการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวสามารถรายงานสถานทีเ่กดิเหตไุด  
นักทองเที่ยวสามารถรับรูขาวสารจากส่ือตาง ๆ ไดจากส่ือโฆษณาทางโทรทัศน  วีดีโอในเครื่องบิน  
ปาย  สติกเกอร  ปายกระเปาเดินทาง 
 2. การเพ่ิมขีดความสามารถใหกับบริษัทนําเที่ยว  โดยใหบริษัทนําเที่ยวไดรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับเรื่องการคาประเวณีเด็ก  ฝกอบรมบุคลากรในกรณีที่ประสบเหตุการณวาควรทําอยางไร
เพื่อใหเด็กปลอดภัย  และแจงเจาหนาที่ใหมาดําเนินการกับผูกระทําผิดได  บริษัทสามารถเขารวมลง
นามในจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของ  ECPAT  เพื่อดําเนินการปองกันและปกปองสิทธ์ิเด็ก
และสตรรีวมกับองคกรนานาชาติ อ่ืน ๆ  
 3. การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย  นับวาเปนกลไกสําคัญเพื่อหยุดยั้งและตอตานการ
ทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก  มีประเด็นที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  1)  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว  ยกตัวอยาง เชน  กฎหมายใน
ประเทศอิตาล ี บังคับใหบริษัทนําเที่ยวตองใหขอมูลใหแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการลงโทษในกรณทีีม่ี
การทองเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก  
  2)  ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ  อาทิ เชน  ประเทศแกมเบีย  ไดออก
พระราชบัญญัติการคุกคามและการลวงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว  โดยจะดําเนินการ
ลงโทษกับคนในประเทศตนและชาวตางชาติ 
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  3)  การพัฒนากฎหมายที่บัญญัติเรื่องความผิดนอกราชอาณาจักร  (Extraterritorial  
Law)  ที่จะดําเนินการกับผูกระทําผิดที่เปนพลเมืองของชาติตนแตไดพบวาไปกระทําผิดลวงละเมิดกับ
เด็กในตางประเทศ  โดยใชกฎหมายเพื่อมาลงโทษในประเทศของตนได 
 4. การดําเนินการตลาดการทองเที่ยวโดยเปลี่ยนภาพลักษณของประเทศ  ประเทศทีม่ี
ภาพลักษณในดานขาดการบังคับใชกฎหมายตอผูลวงละเมิดทางเพศกับเด็ก ไมมีการนําผูกระทําผิด
มาดําเนินการทางกฎหมาย  การเพิกเฉยตอชะตากรรมของเด็กที่เปนเหยื่อ  หรือเพศพาณิชยเปนที่
นิยมอยางแพรหลาย  องคการทองเที่ยวจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงแกไขภาพลักษณดังกลาว  
โดยอาจเสนอภาพลักษณในแหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมใหมากยิ่งขึ้น  หรือรณรงคใหธุรกิจ
ทองเที่ยวตอตานการคาประเวณีเด็ก 
 

การดําเนินงานของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในการปองกันปญหาการทองเท่ียว
เพื่อประเวณีเด็ก    
 เพื่อเปนการแสดงจุดยืนของประเทศไทยวาไมสงเสริมและสนับสนุนการทองเทีย่วเพือ่ประเวณี
เด็ก  (Child Sex  Tourism)  และยินดีใหความรวมมือกับนานาประเทศอยางจริงจังในการแกไขและ
ปองกันปญหาการคาเด็กเพื่อประโยชนทางเพศในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  ททท.  จึงเขาไปมีบทบาท
ในการดําเนินการดานตาง ๆ ดังน้ี 
 1. เขารวมเปนสมาชิกของ  WTO  Task Force to Protect Children from Sexual 
Exploitation in Tourism  ขององคการการทองเที่ยวโลก  (World Tourism Organization – WTO) ซึง่
ถือเปนคณะกรรมการชุดใหญที่ดูแลการดําเนินงานในภาพรวม  ในเรื่องการจัดทําจรรยาบรรณ  
การฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  การจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ โดยมีคณะ
กรรมการบริหาร (Executive  Committee)  เปนผูดําเนินการทํางาน 
 2. เขารวมเปนคณะทํางานชุด  Steering Committee on the Code of Conduct for the 
Protection of Children against Sexual Exploitation in Travel & Tourism  ซ่ึงดูแลการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ  เพื่อเผยแพรจรรยาบรรณในการปกปองเด็กจากการถูกนําไปหาผลประโยชนทาง
เพศในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 3. เปนเจาภาพรวมกับองคการการทองเที่ยวโลก  (Co-Partner with World Tourism 
Organization)  จัดประชุมหารือระดับภูมิภาควาดวยการปกปองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน
ทางเพศในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  (TAT / WTO Regional Consultation  on the Protection of Children 
from Sexual Exploitation in Tourism)  เมื่อวันที่ 1 – 2  กรกฎาคม  2544  ณ โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพฯ 
 4. ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลเพ่ือสรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจทองเที่ยว 
นําเสนอขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูกระทําผิดเรื่องการคาเด็ก การจัดหาเด็กเพ่ือใหบริการทางเพศ
แกนักทองเที่ยว  รณรงคใหผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  และนักทองเที่ยวตระหนักถึง
คุณคาของเด็ก  และรวมมือกันปกปองเดก็จากปญหาดังกลาว  ฯลฯ  ผานสือ่ตาง ๆ ไดแก  จดหมาย
ขาว  แผนพับ เว็บไซต 
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 5. รวมกับ องคการนอกภาครัฐ และภาคเอกชน โดยรวมมือกับองคกร ECPAT 
International สํานักงานกรุงเทพฯ และกลุมเครือโรงแรม  ACCOR ในการจัดอบรม “การปองกันการ
ลวงละเมิดเด็กในแหลงทองเที่ยว (Preventing Child Abuse in Tourism  Destinations)” ใหแกพนักงาน
ระดับผูจัดการทั่วไป  และพนักงานสวนหนาของโรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพฯ  และจัดพิมพโปสเตอร
ประชาสัมพันธขอมูลแกพนักงานและแขกของโรงแรมในเครือ  ACCOR  ประเทศไทย  ซ่ึงไดแก  โนโว
เทล  โซฟเทล  เมอรเคียว 
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รายงานสรุปความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวาง 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กับ The Department of Tourism, Ministry 

of Trade and Industry, The Kingdom of Bhutan1 
 

เกียรติศักดิ์  เอี่ยมสําอางค2 
 
 

 
 

 สืบเนื่องจากผลของการประชุมทวิภาคีไทย-ภูฏาน วาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยว
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน โดยนายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ กับนาย Jigmi Yoeser Thinley รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 ณ กระทรวงการตางประเทศ กรงุเทพฯ ระบุไว
ในขอที่ 3 วา “ ทั้งไทยและภูฏานเห็นพองกันที่จะขยายความรวมมอืดานการทองเทีย่วระหวางกนั โดย
ใหไทยเปน Gateway สําหรับนักทองเที่ยวคุณภาพที่ตองการเดนิทางไปทองเทีย่วในภฏูาน โดยฝายไทย
ขอใหภูฏานพิจารณาอํานวยความสะดวกดานการตรวจลงตราแกนักทองเที่ยวดังกลาว และฝาย
ภูฏานไดขอความรวมมือจากไทยในการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวของภูฏาน”   

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักดานการทองเที่ยว จึงได
พิจารณาที่จะประสานงานใหเกิดความรวมมือดานการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวของทั้งสองประเทศรวมกัน โดยในระยะเวลาที่ผานมา ททท. ไดดาํเนนิการใหความรวมมอืใน
การพัฒนาบุคลากรดานการทองเทีย่วของประเทศภูฏานดังน้ี 

 1. คณะเจาหนาที่ ททท . จํานวน 7 คน เดินทางไปประเทศภูฏาน เมื่อวันที่ 16 – 22 
พฤศจิกายน 2546  ตามหนังสือเชิญของ The Department of Tourism (DOT), Ministry of Trade and 

                                                
1 สรุปจาก 1) การเดินทางสํารวจศักยภาพดานการทองเที่ยวของราชอาณาจักรภูฏาน ตามคําเชิญของ The 
Department of Tourism, Ministry of Trade and Industry ระหวางวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2546 เพื่อนําเสนอตอ 
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต .ท.ทักษิณ ชินวัตร ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏาน ระหวางวันที่ 3-5 
มิถุนายน 2548 ตามคําเรียนเชิญของรัฐบาลของราชอาณาจักรภูฏาน  2) การเดินทางไปทําหนาที่เปนผูบรรยาย
และผูฝกสอนปฏิบัติในหลักสูตร “Thai and Continental Food” ใหแกผูปฏิบัติงานดานการผลิตอาหาร และโรงแรม 
และผูที่ทําหนาที่สอนทางดานอาหาร ณ เมือง Thimphu ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2547 
2 พนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 6 งานพัฒนาหลักสูตร กองสงเสริมวิชาชีพตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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Industry, Bhutan ผานทางสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เพื่อใหคําปรึกษาดานการ
พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสํารวจศักยภาพแหลงทองเที่ยวของประเทศภูฏาน 
 2. ททท. ใหการตอนรับผูบริหารจาก The Hotel and Tourism Management Training Institute 
(HTMTI) ภายใตการกํากับของ The Department of Tourism, Ministry of Trade and Industry, Bhutan 
จํานวน 2  คน ระหวางวันที ่30 มีนาคม - 3 เมษายน 2547 เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางดานการ
โรงแรมและการทองเที่ยว ของมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  
โรงเรียนการโรงแรมแหงโอเรียนเต็ล และวิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 3. ททท. ไดสงวิทยากรดานอาหารไทยและตะวันตก จํานวน 1 คน เดินทางไปเปนวิทยากร
บรรยายและฝกปฏิบัติ หลักสูตร “Thai and Continental Food” ใหกับผูประกอบการและผูปฏิบัติงาน
ดานการผลิตอาหารของภัตตาคาร / โรงแรม จํานวน 43 คน ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม – 7 
สิงหาคม 2547  เปนเวลา 1 เดือน ณ เมืองทิมพู ตามการขอความสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร
ทางดานอาหารจาก The Department of Tourism 
 4. สถาบัน HTMTI, The Department of Tourism ไดสง
วิทยากรของทางสถาบันฯ จํานวน 10 คน เขามาศึกษาหลกัสูตร
การโรงแรมและการทองเที่ยว ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
(พิเศษ)  2 ป  ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล วทิยา
เขตศาลายา จังหวัดนครปฐม  โดยเริ่มเขารับการศึกษาตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2547  

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 2 ป ทางรัฐบาลภูฏาน 
จะตองสนับสนุนคาใชจายคนละประมาณ 1 ลานบาท รวมเปน
เงิน 10 ลานบาท  ซ่ึง เปนชองทางหน่ึงในการนําเงินตรา
ตางประเทศเขาสูประเทศไทย และยังมีชาวภูฏานอีกเปนจํานวนมากที่ตองการเขามาศึกษาตอใน
ประเทศไทยในสาขาตางๆ ซ่ึงเปนผลจากการที่ ททท. เปนผูประสานงานนําคณะผูบริหารของ HTMTI 
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวในประเทศไทย 
 5. HTMTI, DOT ไดขอให ททท. สนับสนุนวิทยากรบรรยายในหลักสูตรธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก (Travel Agent and Guide) จํานวน 2 คน ใหกับผูประกอบการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
จํานวน 35 คน เปนระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งไดประสานงานกับทางภูฏานแลววาจะสามารถจัดสง
วิทยากรและดําเนินการจัดอบรมไดในชวงปลายเดอืนมิถุนายน นี้ 

 ทั้งนี ้จากการที่ ททท. ไดใหความรวมมือดานการพัฒนาบุคลากร และสํารวจ ศกึษาศกัยภาพ
ดานการทองเที่ยวของประเทศภูฏานที่ผานมา จึงขอสรุปแนวทางในความรวมมือดานการทองเที่ยว
ของทั้งสองประเทศ ดังน้ี 

  1. โอกาสของประเทศไทยในดานความรวมมือทางการทองเที่ยวกับประเทศภูฏาน 
  1.1 การแลกเปลี่ยนนักทองเที่ยวระหวางไทยกับภูฏาน โดยเหตุที่คนภูฏานยอมรบัวา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคา มีการเติบโตดานการทองเที่ยว การบริการที่โดดเดนของภูมิภาคน้ี 
ประกอบกับใหความเชื่อถือในคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย จึงนิยมเดินทางทองเที่ยว
มายังประเทศไทย เพื่อการศึกษา การพักผอน Shopping การตรวจสุขภาพ เปนตน สวนประเทศ
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ภูฏานนาจะเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเอเชียเขตรอน รวมถึงไทย ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนกลุม
นักทองเที่ยวที่สนใจวิถีชีวิต ธรรมชาติ ศาสนา และความเช่ือ (ความเหมือนที่แตกตาง) 
  1.2 นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศภูฏาน เปนนักทองเที่ยวคุณภาพกลุม 
High End จากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน เปนตน และบริษัทนําเที่ยวมีความตองการ
เดินทางแวะทั้งขาเขา – ออกที่ประเทศไทยมากกวาประเทศอ่ืน ดวยเหตุผลในความพรอมดานส่ิง
อํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว การบริการ และความเปนศูนยกลางการคา 
  1.3 การแลกเปลี่ยนดานการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวระหวางกนั โดยภฏูานอาจ
เปนพื้นที่ตัวอยางในเชิงการปฏิบัติภายใตหลักการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในขณะทีป่ระเทศ
ไทยมีความโดดเดนดานบุคลากร ดานการพัฒนาบริการ ซ่ึงนาจะแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกันได 
  1.4 ความรวมมือทางการทองเที่ยวกับประเทศภูฏาน เปนสวนหน่ึงในการสนับสนุน
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย 

2. แนวทางการสงเสริม สนับสนุนดานการทองเที่ยวของไทยตอประเทศภูฏาน 

  2.1 แนวทางการสรางความรวมมือทางการทองเที่ยว โดยเสนอนโยบาย Two 
Countries One Destination  ใหเปนหุนสวนทางการทองเที่ยวระหวางกัน (Partnership on Tourism)  
  2.2 ใหองคกรการทองเที่ยวของทั้งสองประเทศดําเนินการเชิงการตลาดแบบ Joint 
Marketing 
  2.3 ผลักดันการจัดใหมีระบบการจองตั๋วเครื่องบินแบบ Combined Ticket  ระหวาง
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กับสายการบิน Druk Air ซ่ึงเปนสายการบินแหงชาติของภูฏาน 
  2.4 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการทองเที่ยว สถิต ิกฎหมาย และการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวของประเทศระหวางกัน 
  2.5 การพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยวใหม และการพัฒนา Buddhist Tourism 
Product 
  2.6 สรางความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางดานการทองเที่ยวระหวางกัน
อยางตอเน่ือง โดยจัดใหมีโครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการทองเที่ยว เพื่อการพัฒนา
รวมกันของทั้งสองประเทศ ดังนี้  

� Personnel Development Exchange 
� Tourism Information Exchange 
� Marketing Promotion Cooperation and Exchange 
� Tourism Techniques Exchange 

  ทั้งนี ้การทองเที่ยวของประเทศภูฏานมีความตองการเรงดวนในการพฒันาบุคลากร
ดานการทองเที่ยว ไมวาจะเปนวิทยากร หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไปจัดอบรมใหกับวิทยากรของ
สถาบัน HTMTI  เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณ ใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการ
สอนและการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ รวมทั้งการจัดอบรมใหเจาของกิจการ 
พนักงานผูปฏิบัติงานในธุรกิจที่พัก ภัตตาคาร / รานอาหาร ธุรกิจทองเที่ยว มัคคุเทศก เปนตน เพือ่
สรางและยกระดับมาตรฐานการใหบริการแกนักทองเทีย่ว  เน่ืองจากทางประเทศภูฏานไดเล็งเห็นถึง
ความโดดเดนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวของไทย 
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3. แผนงานความรวมมือของ ททท. กับการทองเที่ยวภูฏาน ในอนาคต 
  3.1 จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง ททท. กับ The Department of Tourism, 
Ministry of  Trade and Industry  เพื่อเปนกรอบความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางกันอยางเปน
ธรรมและยั่งยืน รวมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีของทั้งสองประเทศใหมากยิ่งขึ้น 
  3.2 สงเสริมการทําตลาดใหนักทองเที่ยวภูฏานเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากในปจจุบันประเทศภูฏานกําลังพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและมีอัตราการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหชาวภูฏานเดินทางออกนอกประเทศเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนเพื่อ
การศึกษา  ทองเที่ยว  หรือนักธุรกิจทีเ่ดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อส่ังซื้อสินคาประเภทอุปโภค 
และบริโภค  เปนตน   
  3.3 สรางการเช่ือมโยงเสนทางการทองเที่ยวใหมของทั้งสองประเทศใหครอบคลมุไป
ถึงเรื่องการเชือ่มโยงแหลงทองเที่ยว การเปดเสนทางบินและการเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน การสงเสริม
แหลงทองเที่ยว การสงเสริมวิชาชีพบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนตน  
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สรุปผลรายงานการศึกษาเรื่อง 

การเจรจาเปดตลาดการคาบริการดานทองเท่ียวและ Cluster ของบริการ
ดานทองเท่ียวใน  FTA : ขอเรียกรองและขอเสนอของไทย 

 
วิชาดา ภาบรรเจิดกิจ1 

 
 รายงานการศึกษาฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําขอเสนอแนะสําหรับใชเปน
ขอมูลประกอบการเจรจาจัดทําขอเรียกรอง (initial request) ของไทยที่อาจจะยื่นตอประเทศคูเจรจา
ภายใต FTA (Free Trade Agreement) ใหเปดตลาดบริการดานทองเที่ยวแกไทย ไดแก บาหเรน จีน 
ญี่ปุน อินเดีย สหรัฐฯ เปร ูและนิวซีแลนด (ยกเวน ออสเตรเลียที่การเจรจาเสร็จส้ินแลว และ BIMST-
EC ซึ่งขาดขอมูลในรายละเอียดหลายเรื่องสําหรับการศึกษา) และขอเสนอ (initial offer) การเปด
ตลาดของไทยที่จะใหแกประเทศคูเจรจาในสาขาบริการดังกลาว 
 โดยที่ทองเที่ยวเปนสาขาที่มีการเชื่อมโยงกับบริการหลายสาขา เชน การเงิน (ธนาคารและ 
ประกันภัย) การขนสง (ทางบก ทางทะเล และอากาศ) บริการธุรกิจ นันทนการ วัฒนธรรมและกีฬา 
เปนตน ดังน้ัน การศึกษาจึงไดพิจารณาทั้งในแงกิจกรรมหลักของบริการดานทองเที่ยว2 (Core 
tourism industries) ตามที่ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in 
Services: GATS) ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ไดระบุไว กิจกรรมที่
อยูในกลุมของบริการดานทองเที่ยว(Cluster)3 และกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยวดวย เพือ่ให
                                                        
1 นักวิชาการพาณิชย 8 ว สํานักเจรจาการคาบริการ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
2 WTO ไดแบงประเภทบริการดานทองเที่ยวไว ประกอบดวย โรงแรมและภัตตาคาร (รวมทั้งบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มนอกสถานที่) สํานักงานตัวแทนทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว บริการไกดทองเที่ยว และอ่ืนๆ 
3 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดกําหนดธุรกิจบริการที่อยูใน Cluster ของบริการทองเที่ยวคือ การขนสง (ทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ) โรงแรม/ที่พัก ภัตตาคาร/รานอาหาร การรักษาความปลอดภัย สวนสนุก ขอมูล
ขาวสาร และบริการขายของที่ระลึก สวน Cluster ของบริการทองเที่ยวนั้น World Tourism Organization to the 
Tourism Satellite Account (TSA) ไดกําหนดคํานิยามคําวา “Cluster of Tourism Industries” วาหมายถึง กลุม
ผลิตภัณฑที่เปนลักษณะดานทองเที่ยว (Set of tourism charactristic products) ซึ่งรวมถึงบริการที่เปนลักษณะดาน
ทองเที่ยวดวย กลาวคือ หากปราศจากนักทองเที่ยวจะไมมีบริการดังกลาวหรือบริการดังกลาวจะไมเกิดข้ึน หรือ
ระดับของผูใชบริการลดลงหากปราศจากนักทองเที่ยว 
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การเจรจาเปดตลาดครอบคลุมถึงธุรกิจบริการ/กิจกรรมยอยๆ ที่เกี่ยวเน่ืองที่จะเปนประโยชนตอ
ไทยมากที่สุด 
 อน่ึง บทวิเคราะหและขอเสนอแนะในรายการฉบับนี้เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนและขอคิดเห็น 
สวนบุคคลเทาน้ัน 
 
บทนํา 

 ทองเที่ยวเปน 1 ใน 12 สาขาบริการ ที่มีการจําแนกประเภทไวใน WTO และเปนสาขาที่
สมาชิกไดผูกพันการเปดตลาดไวมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาบริการอื่นๆ โดยเฉพาะการ
อนุญาตใหคนภายในประเทศออกไปใชบริการในตางประเทศได แตสวนที่มีการเปดตลาดไวนอยที่สุด
คือ การใหบุคลากรตางชาติเขาไปใหบริการดังกลาวในประเทศตน รองลงมาคือ การอนุญาตให
ตางชาติเขามาจัดตั้งธุรกิจ 
 หากมองบริการดานทองเที่ยวในแงการเปดตลาดในเวทีการเจรจาการคาระหวางประเทศ
นอกเหนือจากกรอบ WTO แลว บริการดานทองเที่ยวเปนสาขาที่ประเทศตางๆ ไดมีการเจรจาเปด
ตลาดระหวางกันภายใต FTA ทั้งในระดับสองฝายและหลายฝาย โดยเฉพาะใน FTA บรกิารสาขานีเ้ปน 
priority sector ซ่ึงเปนเปาหมายของไทยในการเจรจากับทุกประเทศคูเจรจาในขณะน้ี ไดแก บาหเรน จนี 
ญี่ปุน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด4 สหรัฐฯ และ เปรู เปนตน ซึ่งในการเจรจาไดใหความสําคัญตอ
การลดและยกเลิกขอจํากัดในเขาสูตลาด รวมถึงกฎระเบียบภายในของประเทศคูเจรจาลง 
 สําหรับไทยไดใหความสําคัญกบับริการดานทองเที่ยวมากทั้งในแงของการเปนทีม่าของแหลง
รายไดหลักและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยังเปนสาขาที่กอใหเกิดการจัดตั้ง
และขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองและการจางงานไปจนถึงเศรษฐกิจรากหญา อยางไรก็ตาม การที่
ไทยจะไดประโยชนมากนอยเพียงใดจากการเจรจาเปดตลาดในสาขาน้ีน้ัน ยอมขึ้นอยูกับการเจรจา
ตอรองและขอเสนอที่ไทยจะยื่นเปดตลาดใหแกประเทศคูเจรจาดวยเชนกัน 

 ความสําคัญของบริการดานทองเที่ยวตอเศรษฐกิจไทย 

 จากรายงานความคืบหนาของผลการศกึษาภายใตโครงการพัฒนาระบบบัญชีประชาชาตดิาน
การทองเที่ยว (พ.ศ 2543-2547) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําระบบบัญชีที่แสดงความสัมพันธระหวางสาขาการ
ผลิตดานการทองเที่ยวกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจซ่ึงผลการวิเคราะหจะทําใหสามารถ
วัดผลกระทบที่แทจริงที่เกิดจากการทองเที่ยวน้ัน ผลการศึกษาในชวงแรก (ดูตาราง)5 ไดใหวา การ
ทองเที่ยวไมเพียงแตจะมีความสําคญัตอระบบเศรษฐกิจในแงรายไดและการจางงานในสาขาการผลติ
ดานการทองเที่ยวเทาน้ัน แตยังมีผลตอการเกิดรายไดและการจางงานในสาขาการผลิตอ่ืนๆ ดวย 

                                                        
4 การเจรจา FTA ไทย-นิวซีแลนด เฉพาะดานสินคา ไดเสร็จส้ินลงแลว และกําลังจะมีการลงนามในเดือนเมษายน 
2548 สวนการเจรจาดานการคาบริการโดยเฉพาะการเปดตลาดยังไมไดมีการเจรจากัน เพียงแตมีการ exchange 
letter ในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการเขาเมืองสําหรับการเขาไปทํางานของพอครัวไทย และใหคนนิวซีแลนด
เขามาใช  One-Stop Services ของไทยได 
5 ผลการวิเคราะหในชวงแรกดําเนินอยูระหวางป 2543-2544 โดยผลการศึกษานี้แสดงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
จากการทองเที่ยวเฉพาะในป 2538 
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เชน โรงแรม/ที่พัก รานอาหารและเครื่องดื่ม การขนสงทางถนน นํ้า อากาศ รถไฟ บันเทิง กีฬา และ
นันทนาการ เปนตน 

 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศจึงมีผลตอระบบ
เศรษฐกิจดวยเชนกัน โดยปรากฏวา หากนักทองเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหผลิตภัณฑ
ภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 2,106.7 บาท และทุกๆ 1,000 คนของจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย
เพิ่มขึ้น จะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น 22 คน ในสวนของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศน้ัน พบวา หาก
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําให GDP เพิ่มขึ้น 22,298.4 บาท และทุกๆ 1,000 
คนของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เพิ่มขึ้น จะทําใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น 231 คน ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกจิมากกวาการเปลี่ยนแปลงของจาํนวนนักทองเทีย่วไทย
ถึง 10 เทาตัว 

ผลการเปลีย่นแปลงจํานวนนกัทองเที่ยวที่มีตอระบบเศรษฐกจิ 

การเปลี่ยนแปลงของ GDP ตอ 
นักทองเที่ยว 1 คน (บาท) 

การเปลี่ยนแปลงของการจาง
งานตอนักทองเที่ยว 1,000 

คน (คน) 

อุตสาหกรรม 

ไทย ตางประเทศ ไทย ตางประเทศ 
โรงแรมและที่พัก 
บานพักรับรอง และบานพักหลังที่สอง 
ภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่ม 
การขนสงผูโดยสารทางรถไฟ 
การขนสงผูโดยสารทางถนน 
การขนสงผูโดยสารทางน้ํา 
การขนสงผูโดยสารทางอากาศ 
การใหบริการสนับสนุนการขนสง 
การใหบริการเชาอุปกรณโดยไมมผีู
ควบคุม 
บริการนําเที่ยว 
บริการทางดานวัฒนธรรม 
บริการบันเทิง กีฬา และนันทนาการ 

160 
- 

309 
9 

237 
17 
55 
18 
1 

28 
1 

45 

5,194 
- 

3,411 
96 

1,389 
287 

1,131 
333 
15 

107 
6 

56 

3 
- 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

87 
- 
8 
2 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
0 
1 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 878 12,025 6 113 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยว 

3,085 31,617 16 118 

รวม 3,963 43,642 22 231 
ที่มา : กองสถิติและวจิยั การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
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การเจรจาเปดตลาดบรกิารดานทองเที่ยวและขอผูกพนัของไทยใน WTO 
ลักษณะการเจรจาเปดตลาด 

 องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ไดกําหนดใหการคาบริการเปนเรื่อง
หน่ึงที่ตองเจรจาเปดเสรีนอกเหนือจากการเจรจาเรื่องสินคาโดยใชความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ (General Agreement on Trade in Services-GATS) ซ่ึงเปนกติกาในการเจรจา พันธกรณหีนึง่ที ่
GATS ไดกําหนดไวคือ ตองมีการเจรจาเปดเสรีการคาบริการทุกๆ 5 ป หลังจากที่ความตกลง WTO 
มีผลใชบังคับ (ในป พ.ศ. 2538) เพื่อขยายการเปดตลาดและยกเลิกอุปสรรคตางๆ ที่เปนการเลือก
ปฏิบัติทั้งในแงการเลือกปฏิบัติระหวางคนในชาติกับคนตางชาติ และการเลือกปฏิบัติระหวางประเทศ
สมาชิกดวยกัน โดยมีเปาหมายหลักคือใหบรรลุระดับการเปดเสรีที่สูงขึ้นแบบกาวหนาเปนลําดับ 
(Progressive Liberalization) 

การเจรจาการคาบรกิารระหวางประเทศภายใต GATS กระทําได 4 รูปแบบ คือ 

1) การใหบริ การข ามพรมแดน 
(cross-border supply) หรือ mode 1 เปนการใหบริการใน
ลกัษณะที่ทั้งผูใหบรกิารและผูซื้อบริการตางอยูในประเทศ
ของตน แตสามารถใหและใชบรกิารไดโดยอาศยัเทคโนโลยี
การส่ือสาร โดยผูซื้อและผูขายไมตองเคลื่อนยายตนเอง
ออกนอกประเทศ เชน การใหบริการจองที่พักและ
โฆษณาการใหบริการดานทองเที่ยวผานทางอินเตอรเน็ต 
เปนตน 

2) การออกไปใชบริการในตางประเทศ 
(consumption abroad) หรือ mode 2 ผูซ้ือบริการใน
ประเทศใดประเทศหน่ึงเดินทางเขาไปใชบริการในประเทศ
ที่เปนที่ตั้งของผูใหบริการหรือบริษัทตัวแทน เชน การ
เดินทางไปทองเที่ยวยังตางประเทศ การออกไปศึกษาใน
ตางประเทศ รวมถึงการนําทรัพยสินออกไปรับบริการใน
ตางประเทศดวย เชน การนําเครื่องบินไปซอม 

3) การเขาไปจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศผูใชบริการ (commercial presence) หรือ 
mode 3 ผูใหหรือผูขายบริการตางชาติเขามาลงทุนประกอบธุรกิจ จัดตั้งสาขา ตัวแทน หรอืบรษิทัใน
ประเทศลูกคา เชน การเขามาจัดตั้งธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร โรงแรม ซึ่งการคาบริการรูปแบบน้ี
มีปญหาอุปสรรคในการเขาสูตลาดมากที่สุด 

4) การเขามาทํางานหรือใหบริการของคนตางชาติ (Presence of Natural Persons) 
หรือ mode 4 คนตางชาติที่เปนบุคคลธรรมดาเขาไปใหบริการแกลูกคาในประเทศ เชน การอนุญาตให 
นักบัญชี พอครัว ผูบริหารระดับสูง เขามาใหบริการในประเทศได เปนตน 
 ทั้งน้ี ในการเจรจาเปดตลาดบริการในสาขาตางๆ จะประกอบดวย 2 สวนคือ การ
เจรจาเพื่อเขาสูตลาด (Market access) และการใหการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National treatment) 

1) การเขาสูตลาด เปนการเจรจาเพื่อลด/ยกเลิกขอจํากัดซึ่งเปนอุปสรรคดาน
การคาบริการระหวางประเทศ ซึ่งเกิดจากมาตรการ นโยบาย กฎขอบังคับของรัฐบาลในการคาขาย 
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เพื่อเปดโอกาใหคนชาติของประเทศนั้นๆ สามารถเขามาขายบริการใหคนชาติของตนเองได (market 
access) โดยตามความตกลง GATS ไดระบุขอจํากัดไว 6 เรื่องคือ 

- จํากัดจํานวนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เปนผูใหหรือขายบริการ เชน 
จํากัดจํานวนสาขาธนาคารตางชาติใหเขามาไดไมเกิน 2 แหง 

- จํากัดมูลคาบริการที่ขายหรือสินทรัพย เชน ธนาคารตางชาติมีสินทรัพยไดไม
เกิน 20% ของสินทรัพยธนาคารภายในประเทศทั้งหมด 

- จํากัดจํานวนบุคคลธรรมดาที่ไดรับการวาจางเพื่อใหบริการ เชน ธุรกิจน้ันตอง
จางนักกฎหมายทองถ่ินไมต่ํากวา 2 คน 

- จํากัดจํานวนหรือปริมาณใหบริการ เชน กําหนดใหฉายภาพยนตตางชาติไดปละ 
10 เรื่อง  

- จํากัดรูปแบบของหนวยธุรกิจที่ใหบริการ เชน รูปแบบของหนวยธุรกิจจะตอง
เปนเฉพาะบริษัทจํากัดซ่ึงจดทะเบียนในประเทศเทาน้ัน 

- จํากัดทุนตางชาติที่ใชในการประกอบธุรกิจบริการในรูปสัดสวนการถือหุนหรือ
มูลคาการลงทุน เชน สัดสวนการถือหุนของตางชาติมีไดไมเกิน 49% 

2) การประติบัติเยี่ยงคนชาติ เปนการเจรจาเพื่อยกเลิกการเลือกปฏิบัติอัน
เน่ืองมาจากการใชมาตรการใดๆ (ไมวาจะเปนในรูปของกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติ) ซึ่งสงผลกระทบตอการบริการหรือผูใหบริการของประเทศน้ันๆ ไมไดรับการปฏิบัติที่เทา
เทียมกันไมวาจะเปนโดยนิตินัยหรือพฤตินัย 
 

ขอผูกพันการเปดตลาดบริการของไทย 

 ในการเจรจารอบใหม ไทยไดเสนอผูกพันการเปดตลาดบริการทองเที่ยวมากขึ้นกวาที่ได
ผูกพันไวในรอบอุรุกวัย โดยเสนอขยายระยะเวลาการเขามาใหบริการของ business visitor และ
บุคลากรที่เขามาใหบริการในลักษณะการโอนยายภายในบริษัท รวมทั้งเพิ่มการเขามาใหบริการของผู
ใหบริการตามสัญญาในสาขาโรงแรมและภัตตาคารดวยจากเดิมที่ไทยไมเคยผกูพนัไวเลย รายละเอียด
ตามตารางขางลาง 

กิจกรรม ขอผกูพันในรอบอุรุกวัย ขอเสนอเบือ้งตน (Initial offer)  
ในการเจรจารอบใหม 

 

• บริการโรงแรม
ภัตตาคาร และบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม
นอกสถานที่ 

การจัดตั้งธุรกิจ 
1) ถือหุนไดไมเกิน 49% ของทุนจด

ทะเบียน 
2) จํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท
สําหรับการเขามาจัดตั้งสํานักงานตัวแทน 

การจัดตั้งธุรกิจ 
1) ถือหุนไดไมเกิน 49% ของทุน 

จดทะเบียน 
2) จํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดของ
บริษัท 

กิจกรรม ขอผูกพันในรอบอุรุกวัย ขอเสนอเบื้องตน (Initial offer) ในการ
เจรจารอบใหม 

• สํานักงานตัวแทน
ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ 

ทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ย ว
นอกจากจะตองทําตามเง่ือนไขทั้งสองแลว

สําหรับการเข ามาจัดตั้ ง สํานั กงาน
ตัวแทนทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนํา
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กิจกรรม ขอผกูพันในรอบอุรุกวัย ขอเสนอเบือ้งตน (Initial offer)  
ในการเจรจารอบใหม 

ผูประกอบธุรกิจ
นําเที่ยว 

• บริก าร จัดก า ร
ดานโรงแรม 

ไทยยังกํ าหนดเ ง่ือนไขเพิ่ม เติมวาคณะ
กรรมการบริหาร (board of director) ของ
บริษัทไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนคนไทย 
 
 
การเขามาใหบริการของบคุลากร 
1) Business visitor พํานักได 90 วัน 
2) Intra-corporate transferee พํานักได  
1 ป ตออายุได 2 คร้ังๆละ ไมเกนิ 1 ป 

เที่ยวนอกจากจะตองทําตามเง่ือนไขทั้ง
สองแลว ไทยยังกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม
วา คณะกรรมการบริหาร (board of 
director) ของบริษัทไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตองเปนคนไทย 
การเขามาใหบริการของบคุลากร 
1) Business visitor พํานักได 90 วัน 
และตออายไุดไมเกนิ 1 ป 
2) Intra-corporate transferee พํานัก
ได 1ป ตออายุได 3 ครั้งๆละ 
ไมเกนิ 1 ป 
3) Cotactual service suppliers พํานัก
ได 3 เดือนหรือตามระยะเวลาที่ระบุไว
ในสัญญาในสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

สรุปผลการศึกษา 

 การจัดทําขอเรียกรองของไทยขอใหประเทศคูเจรจาใน FTA เปดตลาดบรกิารสาขาทองเทีย่ว 
และ cluster ของบริการดานทองเที่ยวในรายงานการศึกษาฉบับน้ีไดเนนที่รูปแบบการใหบริการสอง
ประเภทคือการเขาไปจัดตั้งธุรกิจ (mode 3) และการเขาไปใหบริการของบุคลากร (mode 4) ซึ่งเปน
สวนที่ประเทศคูเจรจามักจะมีขอจํากัดมากกวาการใหบริการขามพรมแดน (mode 1) และโดยเฉพาะ
การบริโภคในตางประเทศ (mode 2 ) ซึ่งประเทศคูเจรจามักจะไมมีขอจํากัดใดๆ (none) โดยขอ
เรียกรองของไทยที่ไดเสนอแนะน้ันจะเปน maximum request กลาวคือ เปนขอเรียกรองที่ใหประเทศคู
เจรจาเปดตลาดอยางเต็มที่โดยการยกเลิกขอจํากัดทุกอยางในดานการเขาสูตลาด (market access) 
และใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันระหวางคนไทยและคนชาติของประเทศตน (national treatment) 
ซ่ึงลักษณะการเรียกรองดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด สวนการที่จะยกเลิก/ลดขอจํากัด
ตางๆ ลงไดมากนอยเพียงใดก็ยอมขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวาง
ประเทศคูเจรจาดวยกัน 
 

1. ขอเรียกรอง (request) ของไทยตอประเทศคูเจรจา 
การจัดทําขอเรียกรองของไทยในสาขาบริการทองเที่ยวและ Cluster ของบริการดาน

ทองเที่ยวในการเจรจา FTA กับประเทศคูเจรจามีเกณฑในการพิจารณาที่สําคัญ ดังน้ี 
• ผูประกอบการไทยมีศักยภาพและตองการออกไปประกอบธุรกิจ แตประสบปญหา

ดานกฎระเบียบภายในของประเทศคูเจรจา เชน การออกใบอนุญาต เงื่อนไขเรื่องสัญชาติ การมีถ่ินที่
อยู การซ้ือขาย/ครอบครองที่ดิน การขอใบอนุญาตการทํางาน การออกวีซา เปนตน 

• เปนกิจกรรมที่ไทยมีแนวโนมสามารถแขงขันในตลาดประเทศคูเจรจาได 
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• เปนกิจกรรมที่มีความออนไหว (sensitive) ของประเทศคูเจรจา แตไทยเรียกรองเพื่อ 
ตานทานแรงผลักดันใหไทยเปดตลาด 
 นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณาควบคูไปกับนโยบายของภาครัฐดวย หรือหากกิจกรรมใดทีไ่ทย
สนใจแตประเทศคูเจรจาไดมีการผูกพันไวแลวไทยอาจจะไมยื่นขอเรียกรองหรอือาจจะยืน่ขอเรยีกรอง
ก็ไดหากพิจารณาเห็นวา สิ่งที่ประเทศคูเจรจาไดผูกพนัไวน้ันยังไมสอดคลองกบัความตองการและเปน
อุปสรรคสําหรับการเขามาใหบริการของไทย ขณะเดียวกันก็จะตองพิจารณาขอเสนอเบื้องตนที่
ประเทศคูเจรจาไดยื่นตอ WTO ในการเจรจารอบใหมเพื่อพิจารณาแนวโนมที่ประเทศน้ันจะยืน่ขอเสนอ
ผูกพันในกิจกรรมน้ันวามีหรือไม และขอจํากัด/เงื่อนไขอะไรบางที่จะเสนอลด/ยกเลิก 
 ขอเสนอแนะในขอเรียกรองของไทยตอประเทศคูเจรจาตางๆ ที่จะใหเปดตลาดบริการ
ทองเที่ยวแกไทยจะมีความแตกตางกันไปในแงของประเภทกิจกรรมและเงื่อนไขที่จะใหผอนคลาย/
ยกเลิก โดยในภาพรวมไทยเรียกรองใหมีการยกเลิกขอจํากัดในการเขาไปจัดตั้งธุรกิจ อนุญาตใหพอ

ครัวไทยที่มีคุณสมบัติเขาไปใหบริการและใหมีการยอมรับคุณสมบัติ
ดานการศึกษา ประสบการณ และใบรับรอง ยกเลิกขอจํากัดการเขา
ไปใหบริการของบุคลากร ใหไทยถือหุนได 100% เร็วกวาเวลา
กําหนด ยกเลิกการใชการทดสอบความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
(Economic Need tests)6 การอนุญาตการเขามาใหบริการตามสัญญา 
เปนตน โดยขอเรียกรองของไทยครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
 บริการดานทองเที่ยว ครอบคลุมบริการโรงแรม/สถานที่พัก
แรม รานอาหาร/ภัตตาคาร (รวมทั้งบริการอาหารและเครือ่งดืม่นอก
สถานที่) สํานักงานตัวแทนทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
บริการดานการจัดการโรงแรม 
 Cluster ของบริการดานทองเที่ยว ดวยขอจํากัดดานศักยภาพ

ของไทยจึงทําใหขอเรียกรองของไทยในสวนนี้คอนขางจํากัดอยูเพียงบางกิจกรรมในบริการขนสง
ทางทะเลและการขนสงทางถนน ไดแก บริการขนสงผูโดยสารขามชายฝงและมหาสมุทรโดยเรอืเฟอร
รี่ บริการขนสงผูโดยสารทางนํ้าอ่ืนๆ ที่มีตารางเวลาเพื่อขามชายฝงและมหาสมุทร บริการบํารุง 
รักษา/ซอมแซมรถพวง กึ่งรถพวงและยานพาหนะอ่ืนๆ บริการรถแท็กซี่ บริการเชารถยนตที่มี
พนักงานขับรถ บริการเชารถบัสและรถโคชที่มีพนักงานขับรถ บริการสถานีรถบัส บริการจัดงาน
แสดงสินคาและนิทรรศการ บริการหอประชุม บริการบํารุงรักษา/ซอมแซมเครื่องมือ โรงแรมและ
รานอาหาร/ภัตตาคาร 

2. ขอเสนอ (Offer) การเปดตลาดบริการของไทย 
ในการพิจารณาจัดทําขอเสนอการเปดตลาดบริการดานทองเที่ยวและ Cluster ของ

บริการดานทองเที่ยวของไทย เกณฑสําคัญที่ใชในการพิจารณาคือ 
• นโยบายของรัฐ เชน ใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเซีย (Toursim Capital of 

Asia)  

                                                        
6 การทดสอบความจําเปนทางเศรษฐกิจ เชน เหตุผลในการวาจางแรงงานตางชาติแทนที่จะใชแรงงานทองถิ่น ความ
ตองการของตลาด การสรางการจางงานใหมๆ เปนตน 
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• ความพรอมของผูประกอบการไทยในการแขงขันกับประเทศตางชาติที่ เขามา
ใหบริการในประเทศ 

• กิจกรรมที่ใชเงินลงทุนสูงแตผลตอบแทนชา และกิจกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง 
• ขอจํากัดหรือเงื่อนไขซึ่งระบุไวกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของซ่ึงใชในการกาํกบัดแูล

ธุรกิจบริการตางๆ ของไทยทั้งในภาพรวมและกฎหมายเฉพาะของธุรกิจบริการน้ันๆ เชน พ.ร.บ 
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ 2542 กฎระเบียบการสงเสริมการลงทุน พ.ร.บ การทาํงานของ
คนตางดาว พ.ศ 2521พ.ร.บ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทกศ พ.ศ 2535 เปนตน 
 นอกจากน้ี ยังจะตองมีการพิจารณาขอบเขตของธุรกิจบริการดานทองเที่ยวที่จําแนกไวใน 
WTO และธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่ไทยใหการสงเสริมการลงทุน เชน กิจการ
บริการที่จอดเรือทองเที่ยว กิจการเดินเรือทองเทีย่วหรือใหเชาเรือ กิจการสวนสนุก กจิการสวนสตัว
เปด กิจการสนามแขงรถยนต กิจการอุทยานสัตวนํ้า กิจการโรงแรม เปนตน 
 ทั้งนี ้ขอเสนอของไทยจํากัดยูเพียงไมกี่กิจกรรม กลาวคือ 
 บริการดานทองเที่ยว ครอบคลุมบริการภัตตาคารเต็มรูปแบบ (รวมทั้งบริการอาหารและ 
เครื่องดื่มโดยอาจมีบันเทิงรวมอยูดวยหรือไมก็ได) โรงแรมและรีสอรทขนาดใหญ 
 Cluster ของบริการดานทองเที่ยว ครอบคลุมกิจการสวนสนุก อุทยานสัตวนํ้า กิจการ
หอประชุมขนาดใหญสําหรับความจุตั้งแต 3,000 คนขึ้นไป 
 โดยขอเสนอบางกิจกรรม อาจมีการกําหนด threshold จํานวนเงนิทนุจดทะเบียนทีชํ่าระแลวขัน้
ต่ํา ขนาดของพื้นที่การใหบริการ และกําหนด threshold สัดสวนการถือหุนขางมากของตางชาติ เปน
ตน 

3. Horizontal commitments  
  เปนเงื่อนไขที่ไทยจะใชกับทุกสาขาบรกิารที่ยื่นขอเสนอเปดตลาดใหแกประเทศคูเจรจา ซ่ึงจะ
เนนเฉพาะการเขามาใหบริการของบุคลากรในลักษณะการโอนยายภายในบริษัท (intra-corporate 
transferee) โดยอาจเสนอใหเขามาได 5 ปและตออายุทุกป 

สวนบริการอื่นๆ เชน มัคคุเทศก ไทยก็ไมเสนอเปดตลาดเน่ืองจากอาชีพมัคคุเทศกเปนอาชีพ
สงวนสําหรับคนไทยเทาน้ัน หรือสํานักงานตัวแทนทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว ไทยก็ไม
สามารถเปดตลาดไดมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันเน่ืองจากภาคเอกชนไทยซ่ึงสวนใหญเปน SMEs ไม
พรอมในการแขงขัน ดังน้ัน ขอเสนอของไทยในการเปดตลาดในทุกกิจกรรมจึงไมเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนดไว อน่ึง จะไมมีขอเสนอตอบาหเรนเน่ืองจากบาหเรนไมไดเรียกรองการเปดตลาดบรกิารสาขา
น้ีจากไทย สวนเปรูก็จะเนนความรวมมือดานทองเที่ยวเปนหลักมากกวา 

ส่ิงสําคัญที่สุดของการเปดตลาดคือ ทําอยางไรใหการเปดตลาดเปนการเปดใหผูประกอบการ
ที่มีคุณภาพเทาน้ันเขามาใหบริการในประเทศ การกําหนดเงื่อนไขที่จะคัดเลือก (screen) 
ผูประกอบการที่มีคุณภาพจึงปนส่ิงจําเปนที่สุดที่ตองกระทํามากกวาการกําหนดเงื่อนไขเพื่อปกปอง
ผูประกอบการภายในประเทศ ดังน้ัน ผูศึกษาจึงเสนอแนะใหขอเสนอการเปดตลาดสาขาบริการดาน
ทองเที่ยวของไทยกําหนดเงื่อนไข อาทิ 

• ตองมีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
• กําหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 
• ผูประกอบธุรกิจตองมีความชํานาญในการประกอบธุรกิจน้ันๆ ไมนอยกวา 5ป 
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• ตองนํานักทองเที่ยวเขามาในไทยต่ํากวา 20,000 คนตอป 

ขอเสนอแนะในการรองรับการแขงขัน 

เพื่อเปนการรองรับการเจรจาเปดตลาดบริการดานทองเที่ยวที่มากขึ้นและเสริมสราง
ศักยภาพของผูประกอบการไทยใหมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือ 
ไทยควรตองมีการดําเนินการจัดทํามาตรฐานในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

• การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดานทองเที่ยวของสถาบันการศึกษาตางๆ ใหเปน
มาตรฐานเดียวกันและสอดคลองกับลักษณะความตองการของตลาด 

 หลักสูตรการเรียนการสอนดานทองเที่ยวที่เปนอยูในปจจุบันของไทยมีลักษณะเปน 
acadamic เนนในเรื่องการจัดการธุรกิจ (เชนโรงแรม และมัคคุเทศก) และเรยีนในลกัษณะกวางๆ ไมได
เปนการเรียนในระดับลึกและเปนลักษณะ professional จึงควรที่จะเขาไปสุมความตองการของธุรกิจ
จริงๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดเปนกลุมอาชีพ เพื่อที่บุคลากรจะสามารถ
นํามาประกอบอาชีพน้ันๆ ไดเลยเมื่อจบการศึกษาออกมา ดังน้ัน ทบวง มหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาเหลาน้ีจึงควรประสานความรวมมือในการรวมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนดานการทองเที่ยวเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

• เรงรัดการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติเกี่ยวกับสุขอนามัยของกรุงเทพมหานครในการ
จัดตั้งรานอาหารไทยใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
  การจัดตั้งธุรกิจรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพฯ จะตองดําเนินการตามขอบัญญัตเิกีย่วกบั 
สุขอนามัยของกรุงเทพมหานคร กลาวคือ เจาของธุรกิจรานอาหาร ผูปรุงอาหาร พนักงานเสริฟ 
หรือผูที่ตองสัมผัสอาหารทุกคนตองผานการอบรมจากกรุงเทพมหานครและใชภาษาไทยในการ
อบรม ทั้งนี ้กรุงเทพมหานครไมไดมีการกําหนดคุณสมบัติการศึกษาของผูเขารับการอบรมและการ
อบรมน้ีจะใชกับทั้งคนไทยและตางชาติ และเมื่อผูเขารับการอบรมสําเร็จการอบรมแลวก็จะไดรับ
วุฒิบัตรและไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรานอาหาร ทั้งน้ี กําลงัผลกัดันโครงการดงักลาวใหมกีาร
ดําเนินการทั่วประเทศซ่ึงกรุงเทพมหานครควรเรงรัดการดําเนินการในเรื่องนี้ใหเสร็จส้ินโดยเร็ว 

• สงเสริมการจัดทํามาตรฐานโรงแรมเปนมาตรฐานระดับชาติ 
  ไทยไดมีการจัดทํามาตรฐานโรงแรมซ่ึงแลวเสร็จเมื่อป 2545 โดยแบงระดับมาตรฐาน
โรงแรมเปน 5 ระดับโดยใชสัญลักษณเปนรูปดาว เกณฑที่ใชพิจารณา ประกอบดวยมาตรฐาน
กอสรางและส่ิงอํานวยความสะดวก มาตรฐานการบํารุงรักษา และมาตรฐานคุณภาพบริการ ทั้งน้ี 
การรับรองมาตรฐานโรงแรมจะมีผล 3 ป หากครบกําหนดและโรงแรมตองการใหคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานโรงแรมตอไปก็จะตองทําการตรวจสอบตอไป อน่ึง มาตรฐานดังกลาวถือวาเปน
มาตรฐานไมบังคับ การมีมาตรฐานดังกลาวของโรงแรมไทยจะชวยในแงของการแขงขันดาน
การตลาดกับโรงแรมในเครือตางประเทศ ดังน้ัน ภาครัฐควรพยายามผลักดันมาตรฐานโรงแรมให
เปนมาตรฐานระดับชาติขึ้นมาเพื่อใหสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานของประเทศอ่ืนๆ ได 

• เรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณสมบัติของบุคลากรดานทองเที่ยวใหแลวเสร็จ(ดําเนินการ
ภายใตกรอบอาเซียน) และขยายประเภทของบุคลากรใหครอบคลุมมากขึ้น 

 อาเซียนไดเริ่มดําเนนิงานเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานรวมของบุคลากรดานทองเทีย่วของ 
อาเซียน โดยจะมีการจัดทําคุณสมบัติของบุคลากรดานทองเที่ยว 4 ตําแหนงคือ restaurant attendant, 
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bartender, room attndant, tour and travel (ticketing officer) ไทยกําลังอยูในระหวางเตรียมการเพื่อ
จัดทํามาตรฐานดานน้ีอยู (มาเลเซีย สิงคโปรและอินโดนีเซียมีมาตรฐานระดับชาติในดานบุคลากรดาน
การทองเที่ยวแลว) ทั้งน้ี อาเซียนควรเรงรัดการดําเนินงานนี้ใหเสร็จส้ินโดยเร็ว 
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โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักทองเท่ียวกลุมผูมีรายไดสูง 
สําหรับนักทองเท่ียวคนไทย 

 
กองวิชาการ1 

 

 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) มีเปาหมายหลักในการสงเสริมนักทองเที่ยวกลุมผูมีรายได
สูงหรือกลุมคนไทยที่มีรายไดครัวเรือนมากกวา 50,000 บาทตอเดือน ใหหันมาเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้น แตในปจจุบันขอมูลพื้นฐานทางการตลาดเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมและความ
คาดหวังของนักทองเที่ยวกลุมนี้มีไมเพียงพอที่จะนําไปพัฒนาแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อพัฒนา
ตลาดทองเที่ยวภายในประเทศใหสอดคลองกับความตองการของคนกลุมนี้ 

ททท. จึงมีแนวคิดดําเนินโครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของ
กลุมนักทองเที่ยวผูมีรายไดสูง ในเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติ มุมมอง ประสบการณ พฤติกรรมการเดนิทาง 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทาง และความตองการ/ความคาดหวังตอการเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศ และครอบคลุมไปถึงขอมูลประชากรศาสตร พฤติกรรมการบริโภคสื่อตางๆ ทั้งหมดนี้
เพื่อนําไปสูแนวทางที่ชัดเจนและใชไดจริงในทางปฏิบัติสําหรบัการพัฒนาแผนกลยทุธ เพือ่เพิม่ความนิยม
ในการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศกับกลุมนักทองเที่ยวผูมีรายไดสูงในปถัดๆไป 

ททท. จึงไดมอบหมายให บริษัท เอคอรน มารเก็ตติ้ง แอนดรีเสิรช คอนซัลแทนส จํากัด ดําเนิน  
“โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักทองเที่ยวกลุมผูมีรายไดสูง สําหรับนักทองเที่ยวคนไทย” ใชเวลา
ศึกษาทั้งส้ิน 7.5 เดือน (พฤษภาคม – ธันวาคม 2547)  

วิธีการศกึษาของโครงการน้ีใชการวจิัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณรวมกนั โดยแบงขั้นตอนการ
วิจยัออกเปน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 : การประชมุระดมความคิดเห็น(Brain Stroming)กับกลุมผูเช่ียวชาญ ครัง้ที่ 
1 

ขั้นตอนที่ 2 : การออกสํารวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถาม(Quantitative Suevey) กับ
กลุมตวัอยางทัง้หมด 700 ตวัอยางในเขตกรงุเทพฯและปริมณฑล 

ขั้นตอนที่ 3 : การประชมุสนทนากลุม(Focus Group)กบัผูบริโภคทัง้หมด 3 กลุมอายุ 
ไดแก กลุมอายรุะหวาง 18-29 ป กลุมอายรุะหวาง 30-45 ป และกลุมอายรุะหวาง 46-60 ป 

ขั้นตอนที ่4 : การประชมุระดมความคิดเห็น(Brain Stroming)กับกลุมผูเช่ียวชาญครัง้ที่ 2 

                                                   
1 งานวิเคราะหสถานการณตลาดในประเทศ กองวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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จากผลการศกึษาตามขั้นตอนทีก่ลาวมาแลว มีประเด็นที่นาสนใจสรุปไดเปน 3 สวน ดงัน้ี 

 
สวนที่ 1 : พฤติกรรมและปจจัยทีม่ีผลตอการเลือกเดินทางทองเทีย่วและความคาดหวงัที่มี
ตอการเดนิทางทองเทีย่วภายในประเทศ 

§ วัตถุประสงคในการเดินทางตางจังหวัด : สวนใหญจะเปนการเดินทางเพื่อทองเที่ยว 
รองลงมาคือ เดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติ/ครอบครัว/เพื่อน ประชุมสัมมนา ทําธุรกิจ และทัศนศึกษา 
ตามลําดับ 
§ ความถี่ในการเดนิทางทองเทีย่วภายในประเทศ : สวนใหญ 4-5 ครัง้/ป 
§ ผูที่เดินทางทองเที่ยวไปดวย : สวนใหญไปกับครอบครวั รองลงมาคือ เพื่อน  
§ จํานวนคนทีเ่ดนิทางไปดวย : สวนใหญไปเปนกลุม 4-5 คน  
§ จํานวนวนัที่เดนิทางทองเที่ยว : สวนใหญไปอยูระหวาง 3-4 วัน  
§ คาใชจายเฉลี่ย/คน/วัน (ไมรวมคาเดินทางและทีพั่ก) : 1,978 บาท  
§ พาหนะที่ใชในการเดินทางทองเที่ยว : สวนใหญเดินทางโดยรถยนต รองลงมาคือ 

เครื่องบิน รถทัวร และ รถไฟ ตามลําดับ  
§ เดือนที่นิยมเดินทางทองเที่ยว : เดือนที่นิยมมากที่สุดคือเมษายน รองลงมาคอื มกราคม 

และธันวาคม ตามลําดับ 
§ ประสบการณการเดินทางทองเที่ยวไปกับทัวร : มีเพียง 19% ที่เดินทางไปกับทัวร 

เน่ืองจากตองการความสะดวกสบายเรื่องที่พัก อาหาร และการเดินทาง นอกจากน้ันยังมีไกดนําเที่ยว
อีกดวย 

§ แหลงขอมูลที่ใชคนหากอนออกเดินทางทองเที่ยว 
: สวนใหญคนหาจากหนังสือ/นิตยสารแนะนําการทองเที่ยว 
รองลงมาคือ อินเตอรเน็ต โทรทัศน/วิทยุ เอกสาร ททท. งาน
นิทรรศการการทองเที่ยว และเอกสารหรือใบปลิวบริษัททัวร 
ตามลําดับ  
§ จังหวัดที่อยากเดินทางทองเที่ยวไป : สวนใหญเปน

จังหวัดที่อยูในภาคใตและภาคเหนือไดแก ภูเก็ต กระบ่ี เชียงใหม 
แมฮองสอน เชียงราย และพังงา ตามลําดับ (การศึกษาน้ีสํารวจ
ภาคสนามกอนเหตุการณคลื่น-ยักษสึนามิ)  
§ ประเภท/สถานที่ทองเที่ยวที่ชอบ : สวนใหญนิยม

ไปทะเล รองลงมาคือ สุขภาพผอนคลาย นํ้าตก ภูเขา/ปา อนุรกัษ
ส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศึกษาธรรมชาติชีวิตสัตว เขาถึงวิถีชีวิตชุมชน เนนชอป
ปง และเชิงเกษตร ตามลําดับ  
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§ อุปสรรคสําคัญตอการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ : ที่สําคัญที่สุดคือเรื่อง 
ความปลอดภัย รองลงมาคือ ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว และความยากงายในการเดนิทางเขาถึง
สถานที่ทองเที่ยว ตามลําดับ 
§ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว : ทิวทัศนที่สวยงามโดดเดน ความ

ปลอดภยั การเดนิทางเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย มีรานอาหารอรอย และมกีิจกรรมสําหรบัทกุคนใน
ครอบครวั ตามลําดับ 
 
สวนที่ 2 : กลุมทางการตลาดของนกัทองเที่ยวผูมีรายไดสูง(Market Segments) 

 ในการศึกษาเพื่อแบงสวนตลาดกลุมผูมีรายไดสูง ผูศึกษาไดศึกษาลงลึกถึงความแตกตางของ
กลุมตัวอยางทั้งหมดในเรื่องทัศนคติ พฤติกรรม ความตองการตอการเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศ รวมถึงแบบแผนการใชชีวิตและคานิยมที่ยึดถือ จากผลการศึกษาสามารถแบงกลุม
นักทองเที่ยวผูมีรายไดสูงออกไดเปน 5 กลุมหลัก โดยผูศึกษาไดตั้งช่ือแตละกลุมทั้งภาษาอังกฤษเพื่อ
สะทอนลักษณะความตองการ ดังน้ี 
  กลุมที ่1: กลุม “รางวัลชวีิต” หรือ Social Self Indulgence  

กลุมที ่2: กลุม “สบายๆ” หรือ Easy-Going  
กลุมที ่3: กลุม “นักสํารวจรุนใหญ” หรอื Adult Explorer  
กลุมที ่4: กลุม “ครอบครัว” หรอื Family Planner  
กลุมที ่5: กลุม “นักทองเทีย่วรุนใหม” หรือ Young Explorer  

กลุมที่ 1: กลุม “รางวัลชีวิต” หรือ Social Self Indulgence  

 นักทองเที่ยวกลุมน้ีเปนไดทั้งผูหญิงและชาย สวนใหญเปนกลุมคนโสด อายุ 25-35 ป อาชีพ
พนักงานบริษัทและเจาของกิจการ รายไดครัวเรือน 100,000 บาท/เดือนขึ้นไป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป คนกลุมน้ีมีความ ตองการที่จะพักผอนจากงานที่ทําอยูประจําหรือชีวิตประจําวัน
เดิมๆ ตองการสิ่งที่มา “ชุบคืนชีวิตใหม”  
 แรงจูงใจสําคัญในการออกเดินทางคือ ตองการการผอนคลายเนนความสะดวกสบายไมตองการ
ไปลําบาก อีกทั้งเปนโอกาสที่จะไดพบปะเพื่อนฝูงที่ไมไดเจอกันมานาน หรือเปนการเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการพบปะเพื่อนฝูงที่คุนเคยนักทองเที่ยวกลุมน้ีเสาะแสวงหาการทองเที่ยวที่เนนการผอนคลาย เพื่อ
สุขภาพ อยากไดที่พักสวยงามเปนสวนตัว บางครั้งเปนความรูสึกที่วาตองการเปลี่ยนที่นอนมากกวา
ไมไดเนนวาตองมีกิจกรรมใหทํามากมาย ดังนั้นกิจกรรมที่ตองการอยากไดแบบสบายๆ เชน เดินเลน
ตามชายหาด ชอปปง หรือหาของอรอยๆ ทาน อยางไรก็ตามอุปสรรคตอการตัดสินใจเดินทางที่
สําคัญคือ ไมมีเวลาและไมรูวาจะไปไหน  

กลุมที่ 2: กลุม “สบายๆ” หรือ Easy-Going  

 นักทองเที่ยวกลุมน้ีสวนใหญเปนผูชาย โสด อายุ 21-31 ป อาชีพพนักงานบริษัท รายได
ครัวเรือน 90,000 บาท/เดือนขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป นักทองเที่ยวกลุมน้ีนิยมไป
ตามเพื่อน สวนใหญเพื่อนชวนไปไหนก็ไป ตองการเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการรวมกลุมเฮฮาสังสรรค
กับเพื่อน  
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 แรงจูงใจสําคัญในการออกเดินทางคือ ตองการไปรวมกลุมเฮฮาสังสรรคกบัเพื่อน ทัง้เพือ่นทีเ่จอ
กันอยูเปนประจําหรือไมไดพบกันมานาน หรือแมกระทั่งเปนโอกาสเจอเพื่อนใหม ตองการเดินทางไป
เปนกลุม สวนใหญคนกลุมนี้ไมไดเปนผูริเริ่มวาอยากไปไหนจะไปที่ไหนก็ไดที่เพื่อนแนะนํา และสถานที่
ทองเที่ยวสวนใหญไปในที่เดิมๆ ที่ไมไกลจากกรุงเทพฯ อยางไรก็ตามอุปสรรคตอการตดัสินใจเดินทาง
ที่สําคัญคือ การตัดสินใจออกเดินทางทองเที่ยวสวนใหญตองอาศัยเพื่อนเปนแรงผลักดันมาชักชวน 
ตัวเองจะไมไดเปนผูริเริ่มรอเพื่อนชวนเปนสวนใหญ 

กลุมที่ 3: กลุม “นักสาํรวจรุนใหญ” หรือ Adult Explorer  

 นักทองเที่ยวกลุมน้ีเปนไดทั้งผูหญิงและชาย เปนกลุม
ที่แตงงานแลว อายุ 35 ปขึ้นไป อาชีพพนักงานบริษัท 
รายไดครัวเรือน 90,000 บาท/เดือนขึ้นไป การศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป นักทองเที่ยวกลุมนี้โดยพื้นฐานเปน
กลุมที่มีความกระตือรือรนในการหาความรูเพิ่มเติมใหกับ
ตัวเอง ตองการที่จะหาประสบการณใหมๆ เนนรูลึกและรู
จริง การไดเห็นรูปภาพในหนังสือแนะนําการทองเที่ยวจะ
เปนตัวกระตุนสําคัญสําหรับนักทองเที่ยวกลุมน้ี  
 แรงจูงใจสําคัญในการออกเดินทางคือ ความใฝรูสวน
บุคคล เปนความสนใจเฉพาะดานที่รอการคนหา ตองการ
ความแปลกใหมไมเหมือนใคร นักทองเที่ยวกลุมน้ีเมื่อไดรับ
แรงกระตุนก็พรอมที่จะออกเดินทางเพื่อเรียนรู สําหรบัการ
ทองเที่ยวที่ตองการอยากไดที่เนนเฉพาะในดานที่สนใจ เชน 
เชิงอนุรักษธรรมชาติ เชิงเกษตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม หรือการมีโอกาสเขาไปเรียนรูวิถีชีวิต
ทองถ่ิน อยางไรก็ตามอุปสรรคตอการตัดสินใจเดินทางที่สําคัญคือ ไมมีเวลา  

กลุมที่ 4: กลุม “ครอบครัว” หรือ Family Planner  

 นักทองเที่ยวกลุมน้ีสวนใหญเปนผูชายที่แตงงานแลว อายุ 40 ปขึ้นไป อาชีพพนักงานบรษิทัและ
เจาของกิจการ รายไดครัวเรือน 100,000 บาท/เดือนขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
นักทองเที่ยวกลุมน้ีตองการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเปนการกระชับความสัมพันธในครอบครัว เพื่อ
เปลี่ยนบรรยากาศสรางประสบการณใหมรวมกัน และสวนใหญลูกหลานเปนผูเสนอใหออกเดินทาง
ทองเที่ยว  
 แรงจูงใจสําคัญในการออกเดินทางคือ ตองการไปเที่ยวเปนครอบครัว เปลี่ยนบรรยากาศ 
สถานที่ทองเที่ยวเปนที่ไหนก็ไดที่มีสมาชิกครอบครัวไปดวยกันครบ สวนใหญเปนการขับรถไปเที่ยว
ใกลๆ 1-2 วัน ลูกหลานเปนผูริเริ่มเสนอวาอยากไปที่ไหน อยางไรก็ตามอุปสรรคตอการตัดสินใจ
เดินทางที่สําคัญคือ ไมมีเวลา  
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กลุมที่ 5: กลุม “นักทองเที่ยวรุนใหม” หรือ Young Explorer  

 นักทองเที่ยวกลุมน้ีสวนใหญเปนผูชายโสด อายุ 18-24 ป นักเรียนนักศึกษา รายไดครัวเรือน 
90,000 บาท/เดือนขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การเดินทางทองเที่ยวสวนใหญไปใน
วันหยุดที่เปนวันวางจากการเรียน สวนใหญเปนการเที่ยวชวงปดเทอม  
 แรงจูงใจสําคัญในการออกเดินทางคือ ตองการหาประสบการณใหมใหกับชีวิต เปนกลุมที่มี
ความกระตือรือรนที่จะเจอกับส่ิงที่ไมเคยเห็นมากอน ตองการที่จะผอนคลายสมองจากการเรียน หา
สถานที่เปลี่ยนบรรยากาศ นิยมเดินทางไปทะเล หมูเกาะตางๆ หรือสถานที่ลุยๆ เชน ภูกระดึง นํ้าตก
ทีลอซู เปนตน อยางไรก็ตามอุปสรรคตอการตัดสินใจเดินทางที่สําคัญคือ พอแมเปนหวงไมอนุญาตให
ไปเพราะกลัวไมปลอดภัย  
 

สวนที่ 3 : กลยทุธทางการตลาด และตวัอยางแพ็คเกจสําหรับกลุมนกัทองเที่ยวผูมีรายไดสูง 

กลุมที่ 1: กลุม “รางวัลชีวิต” หรือ Social Self Indulgence  

 แนวทางการเขาถึงนักทองเที่ยวกลุม “รางวัลชีวิต” หรือ Social Self Indulgence  ควรทําเปน 
Theme “Social and Self Rejuvenation” หรือ “Moment ของชีวิต” สรางทัศนคติวาการทองเที่ยวเปน 
การใหรางวัลชีวิต ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับชีวิต สรางโอกาสพบปะ-สังสรรคเพื่อนเกาที่ไม
คอยไดเจอกัน และเพียงแควันหยุดเสารอาทิตยคุณก็สามารถเดินทางทองเที่ยวได ส่ิงกระตุนสําหรับ
นักทองเที่ยวกลุมน้ีควรเนนไปที่ภาพรีสอรทสวยๆ ไมจําเปนตองแสดงภาพกิจกรรมมากนกั แคใหเห็น
ภาพกิจกรรมเบาๆ เชน เดินเลน ชอปปง หาของอรอยๆ ทาน เปนตน ควรจัดเปนโปรแกรมโปรโมทให
เดินทางทองเที่ยวไดบอยๆ อาทิตยละครั้ง เดือนละครัง้ เนนการทองเที่ยววันเสารอาทติยหรอืวนัหยดุ
บวกวันลาพักรอน 1-2 วัน นอกจากน้ันอาจทําเปนโปรแกรมทัวรเสนอตรงใหกับบริษัทหรือสมาคม
ศิษยเกา หรือทําเปนโปรโมชั่นรวมกับเครดิตการด เปนตน สําหรับการสื่อสารทางการตลาดที่จะ
สามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวน้ีไดดีคือ โทรทัศน 

กลุมที่ 2: กลุม “สบายๆ” หรือ Easy-Going  

 
 แนวทางการเขาถึงนักทองเที่ยวกลุม “สบายๆ” หรือ Easy Going ควรทําเปนTheme“เที่ยว
เมืองไทยสนุกไดทุกวัน” หรือ “รวมแกงคยกกลุม” สรางทัศนคติวาการทองเที่ยวทําใหมีโอกาสได
พบปะเพื่อนฝูง สังสรรคเฮฮา มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธระหวางกลุมเพือ่น เปนการรวมแกง็คยก
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กลุม หรืออาจทําเปนปารตี้จับเทรนด หรือทําความรูจักเพื่อนใหม หรือแมกระทัง่เปนการหาคู หรอืเปน
การทองเที่ยวประจําปของบริษัท สําหรับการส่ือสารทางการตลาดที่จะสามารถเขาถึงกลุม
นักทองเที่ยวน้ีไดดีคือ โทรทัศน 

กลุมที่ 3: กลุม “นักสาํรวจรุนใหญ” หรือ Adult Explorer  

 แนวทางการเขาถึงนักทองเที่ยวกลุมน้ีควรทําเปน Theme “Unseen” หรือ “Specific” สราง
ทัศนคติวาการทองเที่ยวเปนตอบสนองความอยากรูสวนบุคคล ควรสรางส่ิงเราโดยการมีบทความ
ตามนิตยสารตางๆ เพื่อเปนการกระตุนใหนักทองเที่ยวกลุมน้ีออกเดนิทางเพือ่คนหา ตัวอยางเชน ตาม
รอยนักสํารวจ หรืออาจมีกิจกรรมเฉพาะที่เสริมไปกับโปรแกรมการทองเที่ยวไปดวย เชน การวาดรปู
นอกสถานที ่ดูนก เปนตน สําหรับการสื่อสารทางการตลาดที่จะสามารถเขาถึงกลุมนักทองเทีย่วนีไ้ดดี
คือ นิตยสารเฉพาะดาน เชน สารคดี ศิลปวัฒนธรรม เนช่ันแนลจี-โอกราฟฟค เปนตน รวมถึง
หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน หรืออาจจัดเปนงานอีเวนทเล็กๆ เนนความสนใจเฉพาะเรื่อง สําหรับ
โปรแกรมการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวกลุมน้ี อาจจัดใหมีการโหวตสถานทีท่องเทีย่วหรอืประเภท
การทองเที่ยวที่ตองการและประชาสัมพันธหาผูรวมเดินทาง 

กลุมที่ 4: กลุม “ครอบครัว” หรือ Family Planner  
 แนวทางการเขาถึงนักทองเที่ยวกลุม “ครอบครัว” หรือ Family Planner ควรทําเปน Theme 
“เที่ยวเมืองไทยครอบครัวแข็งแรง” เนนไปที่กิจกรรมกระชับความสัมพันธภายในครอบครัว มี
กิจกรรมใหเลือกหลากหลายใหเหมาะกับทุกเพศทุกวัย และจําเปนที่จะตองใหความสําคัญเรื่องความ
ปลอดภัยระหวางการทํากิจกรรมตางๆ การนําเสนอโปรแกรมอาจทําเปนแพ็คเกจตามจํานวนวันที่
ตองการเดินทางทองเที่ยว เชน แพ็คเกจ 1-2 วัน 3-4 วัน หรือ 5-6 วัน เปนตน หรืออาจทําเปน
โปรโมชั่นลดราคาพิเศษสําหรับการทองเที่ยววันพอวันแมหรือวันเกิด สําหรับการส่ือสารทาง
การตลาดที่จะสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวน้ีไดดีคือ โทรทัศนและหนังสือพิมพ 

กลุมที่ 5: กลุม “นักทองเที่ยวรุนใหม” หรือ Young Explorer  

 แนวทางการเขาถึงนักทองเที่ยวกลุม “นักทองเที่ยวรุนใหม” หรือ Young Explorer ควรทําเปน 
Theme “Learning” หรือ “การเรียนรูนอกตํารา” มีการจัดตารางการทองเที่ยวใหตามวันวางหลังชวง
สอบหรือปดเทอม ที่สําคัญที่สุดตองมีการรับประกันความปลอดภัยใหกับพอแมผูปกครองสามารถ
เกิดความอุนใจและอนุญาตใหเดินทางไป หรือจัดเปนโปรแกรมฉลองสอบเสร็จ ผจญภัย หรือ Discover 
หรือโปรแกรมเพื่อสังคม เชน ฟนฟูภูเก็ต สําหรับการสื่อสารทางการตลาดที่จะสามารถเขาถึงกลุม
นักทองเที่ยวน้ีไดดีคือ วิทยุ ส่ือตามโรงภาพยนตรตางๆ หรือรวมมือกับมหาวิทยาลัยแนบตารางการ
ทองเที่ยวในตารางสอนเปดเทอมใหม รวมถึงการจัดอีเวนทตามแหลงชอปปงตางๆ ทีเ่ปนจดุศนูยรวม
ของวัยรุน เชน สยามสแควร เซ็นเตอรพอยต เปนตน 

 นอกเหนือจากกลยทุธการเจาะกลุมนักทองเทีย่วทัง้ 5 กลุมดงัที่ไดกลาวมา ผูศกึษายงัได
เสนอแนะกลยุทธสงเสรมิตลาดนักทองเทีย่วกลุมผูมรีายไดสูงเพิ่มเติมอีก 4 กลยทุธ ดงัน้ี 
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กลยทุธที ่1 “เมืองไทยเที่ยวไดทั้งป” 

§ กลยทุธการเดนิทางทองเทีย่วทีก่ระจายไปตลอดทัง้ป ไมเนนเฉพาะเดือนทีค่นสวนใหญนิยม
ไปทองเทีย่ว (เชน เดือนเมษายน ธันวาคม และมกราคม)  
§ คัดเลอืกกิจกรรมการทองเทีย่วนอกฤดูกาลทองเทีย่วใหเหมาะกับกลุมผูมรีายไดสงู  
§ ประสานงานและเสนอแนะกับบริษัทเอกชนในการนําเสนอกิจกรรมการทองเที่ยวไปสูกลุม 

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธที ่2 “เที่ยวเมืองไทยสะดวก ปลอดภยั” 

§ กลยทุธการเดนิทางทองเทีย่วอยางสะดวกและปลอดภยั 
§ รวมกับกรมทางหลวงและหนวยงานเอกชนจัดทําแผนที่การเดินทางที่เหมาะกับกิจกรรม 

ทองเที่ยว พรอมระบุเบอรโทรศัพทหรือหนวยงานการทองเที่ยวที่สามารถติดตอไดระหวางที่อยูบน
ถนนสายหลักและถนนสายยอยตางๆ พรอมทําปายแนะนําสถานที่การเดินทางตางๆ อยางชัดเจน 
§ ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเดินทางทุกๆ ดาน 

กลยทุธที ่3 “อยากรูอะไรกอนออกเดินทาง เรามีใหคณุหมด” 

§ รวมกับหนวยงานเอกชนพัฒนาแหลงขอมูลและคุณภาพของขอมูล โดยเฉพาะทาง
อินเตอรเน็ตที่จะชวยใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเทีย่วไดอยาง
เต็มที่ 
§ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวผานสื่อมวลชน และสื่อทางเลอืกอืน่ๆ ที่

เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวรายไดสูง เชน โทรทัศนวงจรปดในศูนยการคา  สถานบริการประเภทสปา  
§ กระตุนใหเกิดการส่ือสารสองทางระหวางผูใหบริการการทองเที่ยวและนักทองเที่ยวเพื่อให

เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการพัฒนา 

กลยทุธที ่4 “อยากทองเที่ยวเฉพาะดานแบบที่ชอบ” 

§ รวมกับหนวยงานเอกชนพฒันากจิกรรมการทองเที่ยวแบบตางๆ 
- ศิลปวัฒนธรรม 
- ประวตัิศาสตร 
- สุขภาพผอนคลาย 
- เทีย่วและไดทํางานอดเิรกทีช่อบ (เชน ทําอาหาร ปลกูตนไม)  

สรุปผลจากการดาํเนินงานวิจัยและการดาํเนินงานตอเนื่องของภาครฐัและเอกชน 

 งานวิจัยในครั้งน้ีทําให ททท. ไดขอมูลในแนวกวางและแนวลึกอันเปนแนวทางสําคัญในการ
พัฒนาแผนสงเสริมตลาดสําหรับนักทองเที่ยวกลุมผูมีรายไดสูงใหหันมานิยมเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศใหมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเห็นภาพกรอบใหญในการกําหนดหรือเสนอแนะทิศทางการ
ดําเนินงานใหกับองคกรทางการทองเที่ยวตางๆ รวมถึงภาคเอกชน เชน บริษัททัวร เปนตน จุดน้ีเอง
จะทําใหการดําเนินงานและประสานงานระหวางฝายตางๆ ใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
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 สําหรับบทบาทของ ททท. ในการสงเสรมิการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของนกัทองเทีย่ว
คนไทยกลุมนี้ คือการกระตุนใหคนกลุมน้ีออกเดินทาง กําหนดแนวทางการสื่อสารทางการตลาดให
ตรงใจแตละกลุมเปาหมาย มีการสราง Theme ยอยเจาะสําหรับแตละกลุมเปาหมายทางการตลาด ซ่ึง
การกระตุนแตละกลุมตองทําใหถูกจุด เชน กลุมครอบครัวและรางวลัชีวติเปนกลุมทีไ่มคอยมเีวลา ตอง
ทําใหกลุมน้ีรูสึกวาแควันหยุดเสาร-อาทิตยก็เที่ยวได ขณะที่กลุมสบายๆ ตองการเพือ่นในการเดนิทาง 
ททท. อาจเสนอแนวทางการทําการตลาดใหกับบริษัททัวรมีการใหสวนลดสําหรับการเดินเปนกลุม 
ขณะที่กลุมนักทองเที่ยวรุนใหมมีขอจํากัดเรื่องเงินก็ตองแนะนําใหบริษัททัวรทําแพคเก็จราคาที่
เหมาะสมกับนักเรียน/นักศึกษา หรือ ททท. ประสานงานกับทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัแนบตาราง
แนะนําการทองเที่ยวไปกับตารางสอน สําหรับกลุมนักสํารวจรุนใหญที่ตองการรูลึกรูจริง ททท. อาจ
จัดเปนงานเล็กๆ นํานักประวัติศาสตรมาเลาประวัติความเปนมาของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
ในจังหวัดตางๆ เพื่อใหไดแงมุมเชิงลึกกระตุนความสนใจใหคนหาตอไปในสําหรับกลุมน้ี เปนตน 
 สําหรับบทบาทของเอกชน บรษิัทธุรกจินําเทีย่วอาจจะนําแนวทางผลการศกึษาวจิยัโครงการน้ี
ชวยเจาะตลาดกลุมนักทองเทีย่วคนไทยทีม่รีายไดสูงไดอยางตรงกลุมเปาหมายและตรงตามความ
คาดหวงัของนักทองเทีย่ว หรอืสามารถขยายผลการดาํเนินงานของทานใหประสบผลสําเรจ็ไดมาก
ยิง่ขึ้น  
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พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 
ท่ีเขามาทองเท่ียวในเกาะเสม็ด จ.ระยอง 

 
พิมพรรณ  สุจารินพงค1  

 
 ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีบทบาทที่สําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก  
เน่ืองจากเปนธุรกิจหลักหนึ่งที่สรางรายไดหลักใหกับประเทศ สวนใหญมาจากที่นักทองเที่ยวไดนํา
เงินตราตางประเทศเขามาในประเทศ การสรางความพึงพอใจในการบริการในแหลงทองเที่ยวใหกับ
นักทองเที่ยว ถือวาเปนเรื่องที่สําคญัและเปนหัวใจของผูประกอบการที่จะหาวิธีการตาง ๆ ทีจ่ะนํามา
เปนกลยุทธ  พัฒนารูปแบบการบริการเพื่อใหนักทองเทีย่วเกิดความพึงพอใจและกลบัมาใชบรกิารซํ้า  
 การที่นักทองเที่ยวจะเลือกทองเที่ยวเยี่ยมชมในแหลงทองเที่ยวก็ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆที่
เกี่ยวของทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ดังน้ันผูที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับทางดานบริการควรที่จะ
ศึกษาความตองการ และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว เพื่อจะไดนําพัฒนาธุรกิจใหตรงตามความ
ตองการของลูกคา 
 สุดทายน้ีผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจและ
ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของใหการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมนักทองเทีย่วชาวตางประเทศทีม่าทองเทีย่วในเกาะเสม็ด 
2. เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของนักทองเทีย่วชาวตางประเทศที่มาทองเทีย่วในเกาะเสม็ด 
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของพฤตกิรรมและแรงจูงใจของนักทองเทีย่วชาวตางประเทศ

ที่มตีอการทองเทีย่วในเกาะเสม็ด 

กรอบแนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
1 อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

ตวัแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
� เพศ 
� อายุ 
� การศึกษา 
� สถานภาพสมรส 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

� พฤติกรรมของนกัทองเที่ยว 
� แรงจงูใจของนกัทองเทีย่ว 
� สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ 
� สิ่งดึงดูดใจทางวฒันธรรมและวิถีชวีติ 
� ความหลากหลายของกฬีาทางน้ํา 
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วิธีการวิจัย 

ในการวิจยัพฤติกรรมและแรงจงูใจของนักทองเทีย่วชาวตางประเทศที่มาทองเทีย่วในเกาะ
เสมด็ ทางผูวจิัยมีวธีิการวจิยัเปนดงัน้ี 

ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวในเกาะ
เสม็ดที่สามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษและการสุมตัวอยางจะใชวิธีโดยอาศัยความสะดวก
(Convenience Sampling )  และเปนนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระไมเปนนักทองเที่ยวแบบ
กรุปทัวร 

ขนาดของกลุมตวัอยาง 

ในการกําหนดขนาดตวัอยาง จะหาขนาดกลุมตวัอยางจากสตูรดงัน้ี 
       สูตรการกาํหนดขนาดตวัอยาง   n =           NZ2  P(1-P)    

ND2+Z2 P(1-P)  
 n  หมายถึง จํานวนตัวอยางของการศึกษานักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามา
ทองเที่ยวในเกาะเสม็ด  

 N  หมายถึง จํานวนประชากรเปาหมายของการศึกษานักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ที่เขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ด  

   Z หมายถึง คาแจกแจงการกระจายแบบโคงปกติเพื่อใชในการสุมตวัอยาง ในที่น้ี
กําหนดใหมีความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 ทําให Z มีคาเทากับ 1.96  

 P หมายถึง คาสัดสวนของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีเขามาทองเที่ยวใน
เกาะเสม็ดที่มีความตองการและ/หรือความความพึงพอใจในการเขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ด และ 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ดที่ไมมีความตองการและ/หรือไมพอพึง
พอใจในการเขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ด ในที่น้ีกําหนดใหมีระดับสัดสวนไวเทากัน หรือรอยละ 50 ทาํ
ให  P มีคาเทากับ  0.5  
  D   หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับไดในการคาดประมาณสัดสวน
ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ดที่มีความตองการและ/หรือความพงึ
พอใจในการเขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ดและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวในเกาะ
เสม็ดที่ไมมีความตองการและ/หรือไมมีความพึงพอใจในการเขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ด ในที่น้ี
กําหนดใหมีระดับความคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ 5 ทําให D มีคาเทากับ  0.05 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมลู 

1.   รวบรวมขอมูลงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับพฤติกรรม แรงจูงใจ ความพึง
พอใจ ของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในเกาะเสม็ด ดวยขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary data ) 

2.  การสัมภาษณเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยสัมภาษณ
ผูประกอบการในเกาะเสม็ด 
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3.   ออกแบบสอบถาม ( Questionnaire ) ซ่ึงมีทั้งคําถามทั้งปลายปด( Close- end questions ) 
และคําถามปลายเปด ( Open- end questions )  โดยกอนการเก็บขอมูลจริง ผูทําการวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือถือได โดยทําการ Pre-test  คือ การออกสนามนําแบบสอบถาม
จํานวน 30 ชุด ไปทําทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เกาะเสม็ดในชวงวันที่  5-6  กรกฎาคม 2547 เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ การใชภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหาและคุณภาพของแบบสอบถาม 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เมื่อตรวจสอบและแกไขขั้นตนของแบบสอบถามแลว กอนที่จะเก็บขอมูลจริง ผูทําการศึกษา
ไดนําแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือถือได โดยทําการ Pre – test ซ่ึงก็คือ การออกสนามแตใช
ขนาดของตัวอยาง จํานวน 30 ชุด ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มาทองเที่ยวในเกาะเสม็ดในวันที ่5-
6 กรกฎาคม 2547  โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ การใชภาษา  
และมาวิเคราะหความเช่ือถือได ( Reliability Analysis ) โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha)   

ผลการวิเคราะหการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 30 คน ทําใหทราบความเชื่อถือไดโดย
โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักทองเที่ยวไดคา Alpha  = 0.7459 
ซ่ึงแสดงวามีความนาเชื่อถือ  จากน้ันนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข  ใหเปนแบบสอบถามที่
สมบูรณกอนนําไปใชจริง 

แบบสอบถามมขีอบเขตเนื้อหาในแตละสวนดังตอไปนี ้

 สวนที ่1 ลกัษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศทีม่าทองเที่ยวในเกาะเสมด็ คือ  
เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพ  และ อาชีพ  
 สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มาทองเที่ยวใน
เกาะเสม็ด  
 สวนที่ 3 แรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในการเลอืกเดินทางมาทองเทีย่วในเกาะ
เสม็ดคําถามเปนมาตราสวนประเมินคาแบบ ลิเคอรท ( Likert Scale ) ซึ่งใหผูตอบแสดงความคิดเห็น
เปน5 ระดับ ไดแก  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  การเก็บขอมูลน้ันจะแจกแบบสอบถามจํานวน 330 ชุด แกนักทองเที่ยวที่มาเยือนเกาะ
เสม็ด โดยระยะเวลาในการสํารวจเก็บขอมูลระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม  2547   

2.  การคนควาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากหนวยงานตาง ๆ งานวิจัย 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

การวิเคราะหขอมลู 

 ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษานําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดมาดําเนินการโดย ทําการ
ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองและความสอดคลองของขอมูลในแบบสอบถามทุกฉบับที่เก็บ
รวบรวมได นําขอมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสในกระดาษบันทึกขอมูล( Coding sheet ) และนํามา
บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทําการประมวลผล  
 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปจะใชสถิติพรรณนา( Descriptive Statistics )โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปู
เพื่อหาคา ความถ่ี( Frequency )  คารอยละ( Percentage )โดยนําเสนอขอมูลในรูปตารางความถี่และรอย
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ละการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจะใชสถิติเชิงปริมาณ( Quantitative 
Statistics )โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคาความถ่ี( Frequency )  คารอยละ( Percentage ) โดย
นําเสนอขอมูลในรูปตารางความถ่ีและรอยละ และการเปรียบเทียบโดยใชสิถิติพรรณาไดแก คาเฉลีย่( 
Mean ) และ คามัธยฐาน( Median )  และทดสอบคาสถิติ Chi- Square โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ 
0.05 และมีความเช่ือมั่น 95%  สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่
เดินทางทองเที่ยวในเกาะเสม็ดน้ันจะนําขอมูลมาประเมินผลและวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.  การใหนํ้าหนักคะแนนของตัวเลือกแตละชวง 
  เห็นดวยอยางยิง่  คะแนน  5 
  เห็นดวย   คะแนน  4 
  ไมแนใจ    คะแนน  3 
  ไมเห็นดวย   คะแนน  2 
  ไมเห็นดวยอยางยิง่  คะแนน  1 

 2.  กําหนดเกณฑในการแปลผลแตละชวงคะแนนเฉลี่ยระดับแรงจูงใจโดยใชเกณฑของอันตร
ภาคช้ันในแตละระดับคะแนน  คือ คะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ําสุดแลวนํามาหารดวยจํานวนช้ัน   สูตร
ดังน้ี 
    คะแนนสูงสุด   -  คะแนนต่ําสุด 

                 จํานวนช้ัน 
 
1.00-1.80  หมายถึง  ไมมีแรงจงูใจเลย 
1.81-2.60  หมายถึง มีแรงจงูใจนอย 
2.61-3.40  หมายถึง มีแรงจงูใจปานกลาง 
3.41-4.20  หมายถึง มีแรงจงูใจมาก 
4.21-5.00  หมายถึง มีแรงจงูใจมากทีสุ่ด 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งน้ี พบวานกัทองเที่ยวกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
แตมีสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก นักทองเที่ยวสวนใหญมีอายุ 25 – 34 ป นักทองเที่ยวสวน
ใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี นักทองเที่ยวสวนใหญมีสถานภาพโสด ในสวนของอาชีพของ
นักทองเที่ยวน้ันพบวา อาชีพอ่ืนๆ น้ันมีสัดสวนสูงสุด ซึ่งน่ันก็หมายความวานักทองเที่ยวตางชาติที่
เดินทางมาทองเที่ยวเกาะเสม็ดน้ันคอนขางที่จะมีความหลากหลายในเรื่องของอาชีพ  และรองลงมา
คือเปนนักเรียน และนักศึกษา และประกอบอาชีพสวนตัวตามลําดับ ขอมูลทางดานพฤติกรรม
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวเกาะเสม็ดครั้งน้ีพบวา  นักทองเที่ยวโดยสวนใหญเดนิทางมา
เที่ยวเกาะเสม็ดโดยรถโดยสารมากที่สุด เพราะมีการใหบริการของรถโดยสารประจาํทางตลอดทั้งวนั 
นักทองเที่ยวตางชาติโดยสวนใหญใชระยะเวลาในการพกั และทองเที่ยวอยูบนเกาะเสมด็เปนระยะเวลา 
2 – 5 วัน นักทองเที่ยวตางชาติโดยสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับเกาะเสม็ดจากเพื่อนๆ และญาติพี่
นองมากที่สุด รองลงมาคือมาจากการอานหนังสือแนะนําการเดินทาง  จะเห็นวาถึงอยางไรก็ตาม
การประชาสัมพันธที่เรียกวา Word Of Mouth น้ันยังคงวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง  ในสวนของกิจกรรม
การทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวช่ืนชอบนั่นคือกิจกรรมทางนํ้า ไมวาจะเปนการเลนกีฬาทางน้ําประเภท
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ตางๆ การวายนํ้าเลน รองลงมาคือกิจกรรมปารตี้สังสรรคกัน กิจกรรมตามชายหาด ดํานํ้า 
ตามลําดับ นักทองเที่ยวโดยสวนใหญมีประสบการณในการมาเที่ยวเกาะเสม็ดแลว 1 ครัง้ และครัง้นี้
เปนครั้งที่สองที่เดินทางมา นักทองเที่ยวตางชาติโดยสวนใหญที่เดินทางมาเที่ยวเกาะเสม็ดน้ันมัก
เ ดิ น ท า งม ากั บ กลุ ม เพื่อนๆ  รองลงมาคือ
มากับคูแตงงาน และมา คนเดียวตามลําดับ ซ่ึง
จะเห็นไดวานักทองเทีย่ว ตางชาติที่ เดินทางมา
สวนใหญน้ันมักจะอยูใน ก ลุ ม วั ย รุ น  ถึ ง วั ย
ทําง าน  รวมทั้ง เ กาะ เ ส ม็ ด ก็ เ ป น แ ห ล ง
ทองเที่ยวที่มีกีฬาทาง นํ้ามากมาย จึงนาที่จะ
เหมาะกับการเดินทาง ม า กั บ ก ลุ ม เ พื่ อ น
นักทองเที่ยวโดยสวน ใหญจะช่ืนชอบการพักที่
บังกะโล มากที่สุด ทั้งน้ี ก็เ น่ืองจากวาบนเกาะ
ตางๆ และบนเกาะเสม็ด น้ันมีการบริการที่พักที่
เปนบังกะโลมากมาย อีกทั้งยังราคาก็ไมแพงมาก วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุดในการเดนิทางทองเทีย่วเพือ่พักผอนหยอน
ใจในวันหยุดมากที่สุด นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวเกาะเสม็ดใหความนิยมในการเทีย่วบน
อาวไผมากที่สุด รองลงมาคือ หาดทรายแกว อาวพราว อาวทับทิม อาววงเดือนตามลําดับ และใน
สวนของคาใชจายที่นักทองเที่ยวใชไปในระหวางเที่ยวเกาะเสม็ดนั้นจะพบวา นักทองเทีย่วน้ันใชจายไป
กับคาที่พักมากที่สุด เปนรอยละ 29  และคาอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 28.12 ซึ่งสัดสวนไม
แตกตางกันมากนัก รองลงมาก็เปนในสวนคาใชจายในการเดินทางเพียงเล็กนอย แรงจูงใจให
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ด ไดแก มีทะเล หาดทรายที่สวยงามสะอาด 
และมีแสงแดด และเหมาะกับเปนที่พักผอนหยอนใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  สวนแหลงทองเที่ยว
ในตอนกลางคืนและกิจกรรมทางนํ้ามีแรงจูงใจในระดับปานกลางโดยมีคะแนนเฉลี่ย ปานกลาง สวน
กิจกรรมทางน้ําที่นักทองเที่ยวใหความคิดเห็นระดับปานกลางอาจเปนเพราะวาบริเวณที่คอนขาง
เหมาะสมที่จะเลนกิจกรรมทางนํ้าเชน การเลนเจ็ทสกี บานานาโบท ฯลฯ คอนขางจํากัด สถานที่ที่
นักทองเที่ยวนิยมคือบรเิวณหาดทรายแกว และอาวไผ สวนบริเวณหาดอ่ืน ๆ นักทองเทีย่วสวนใหญ
จะใหความสนใจในเรื่องของการพักผอนหยอนใจบริเวณชายหาด อาบแดด ตกปลา ดูปะการัง และ
เลนนํ้าบริเวณหาดที่คอนขางเปนสวนตัว   

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชตอไป 
 1.  ควรจะมีการชวยกันพัฒนา ทําความสะอาด แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในเกาะเสม็ด 
เชน ชายหาด  ทะเล  ใหคงความเปนธรรมชาติมากที่สุด เพราะแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเปน
แรงจูงใจที่ทําใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ดมากที่สุด 
 2.  ควรมีการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานใหกับนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวใน
เกาะเสม็ด เชน ทําหองนํ้าสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ  จัดทําที่กําจัดขยะ  ทําทอบําบัดน้ําเสีย ใหมี
มาตรฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 
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 3.  หนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายที่เกี่ยวของควรมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการควบคุม
ราคาและคุณภาพของสินคา ประจําทองถิ่น รวมถึงความสะอาดของรานอาหาร และการบริการของ
รานอาหาร 
 4.  จากการวิจัยพบวากิจกรรมทางนํ้าเปน
กิจกรรมหน่ึงที่นักทองเที่ยวใหความสนใจ สงผลให
สภาพแวดลอมบริเวณชายหาด ชายทะเล มีความ
เ สื่ อ ม โ ท ร มล ง  จึ ง ค ว ร มี มี ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
สภาพแวดลอมและสงเสริมใหนักทองเที่ยวชวยกัน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 5 .   ด า น ก า ร เ ป ด รั บ ข า ว ส าร  ก า ร
ปร ะ ช า สัมพั น ธ เ ป น ส่ิ ง หนึ่ ง ที่ จ ะ ก ร ะ ตุ น ใ ห
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในเกาะเสม็ด ความจะมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวใน
เกาะเสม็ด และแหลงทองเที่ยวในจังหวัดระยองใหมากกวาน้ี โดยเฉพาะส่ือที่ไมใชบุคคลควรทําอยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 6.  เรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยวเปนส่ิงที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากในการ
เดินทาง ดังน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการประสานงาน
กับตํารวจทองเที่ยวใหจัดเจาหนาที่มาดูแลความปลอดภัยตามแหลงทองเที่ยวตาง ๆ  
 7.  ผูประกอบการทางดานการทองเที่ยวควรมีการฝกอบรมทางดานทักษะการบรกิารใหแก
พนักงานอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดมาตรฐานในการบริการใหนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการตอไป 
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สถานการณการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเดินทางมา
ประเทศไทยในป 2547 

 
กองวิชาการ1 

ภาพรวม 
 ในป 2547 มีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทยทั้ง ส้ิน 
11,650,703 คน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 17 ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการฟนตัวของ
การทองเที่ยวภายหลังจากวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
(SARS) ในป 2546 นอกจากน้ีสถานการณการทองเที่ยวของไทยในภาพรวมยังไดสงสัญญาณการ
ฟนตัวกลับมาสูแนวโนมการเติบโตปกติแลวเชนกัน โดยเมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวกับป 
2545 พบวา มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ทั้งน้ี แมวาสถานการณการทองเที่ยวในป 2547 จะ
ไดรับผลกระทบทางลบจากเหตุการณสําคัญๆ หลายเรื่อง อาทิ การระบาดของโรคซารสรอบ 2 ใน
บางประเทศ การแพรระบาดของโรคไขหวัดนก ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และราคา
นํ้ามันโลกที่เพิ่มขึ้น ก็ตาม แตประเทศไทยก็ยังสามารถรักษาเสถียรภาพการเตบิโตของการทองเทีย่ว
ไวไดในระดับที่นาพอใจ โดยใกลเคียงกับเปาหมายจํานวนนักทองเที่ยว 12 ลานคนที่ไดกําหนดไว  

 ปจจัยสําคัญที่ทําใหการทองเที่ยวของไทยยังคงสามารถ
เติบโตไดในระดับสูง ทามกลางภาวะวิกฤตรอบดานดังกลาวน้ัน เกดิ
จากความรวมมือรวมใจของทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม
การทองเที่ยวอยางจริงจัง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธสราง
ความรูความเขาใจใหแกนักทองเที่ยวในชวงภาวะวิกฤตตางๆ ของ
ไทย ภายใตการทํางานของศูนยสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤต 
การทําตลาด Road Show ในตลาดนักทองเที่ยวหลักของ ททท. การ
ทําโปรโมช่ันรวมระหวาง ททท. และภาคเอกชนในตางประเทศหลาย
โครงการ ความพยายามในการยกระดับและสรางมาตรฐานการจัด
รายการนําเที่ยวในไทยใหมีคุณภาพสูงและราคายุติธรรมในตลาด
จีนเพื่อแกไขปญหาทัวรศูนยเหรียญ ฯลฯ นอกจากน้ัน ประเทศไทย
ยังไดรับปจจัยเสริมภายนอกจากการเติบโตของสายการบินตนทุน

ต่ําในเอเชีย สภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกรงของหลายตลาดหลัก คาเงินยูโรที่แข็งคาขึ้น รวมทั้งกระแส
ความตองการและความนิยมในประเทศไทยของชาวตางชาติที่ตองการเดินทางประเทศไทย ภายหลัง
จากการเกิดวิกฤตโรคระบาดในปที่ผานมา   

สําหรับการเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัยทางภาคใตฝงอันดามันของไทยเมื่อปลายเดือน
ธันวาคมที่ผานมาน้ัน มีผลกระทบตอการทองเที่ยวของไทยในป 2547 นอยมาก เน่ืองจาก
นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญไดเดินทางเขามาประเทศไทยเพื่อฉลองเทศกาลคริสตมาสกอนหนา
น้ีแลวและมีแผนที่จะพักอยูนานจนถึงชวงปใหม แตทั้งน้ีทั้งน้ันเหตุการณดงักลาวกลบัมผีลกระทบทาง
ลบอยางมากในไตรมาสแรกของป 2548 โดยจากสถิติลาสุด พบวามีนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาทา
                                                        
1 งานวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศ กองวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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อากาศยานกรุงเทพในชวงมกราคมถึงมีนาคม 2548 อยูในอัตราคงที่จากชวงเดียวกันของปที่ผาน
มา ในขณะที่การเดินทางเขาทาอากาศยานภูเก็ตมีการชะลอตัวลงคอนขางสูงในชวง 2 เดือนแรก แต
เริ่มชะลอตวันอยลงในเดอืนมีนาคม โดยเริ่มมีการฟนตัวของหลายตลาดหลกักลบัเขาสูภเูกต็แลว อาท ิ
เกาหล ีฟลิปปนส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา    แคนาดา และนิวซีแลนด ซ่ึงเปนผลจากความ
รวมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนในการเรงฟนฟูแหลงทองเที่ยวแถบอันดามันใหกลับมาสูสภาพปกติ
ไดอยางรวดเร็ว  รวมทั้งการที่ ททท. สํานักงานตางประเทศ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดเรง
สรางการรับรูถึงความพรอมของแหลงทองเที่ยวและส่ิงอํานวยความสะดวกในพื้นที่ที่สามารถเปด
รองรับนักทองเที่ยวไดทันเหตุการณ อาทิ การจัด  Maga Fam Trip พาส่ือมวลชนและบริษัทนําเที่ยวใน
ตางประเทศมาดูความพรอมของแหลงทองเที่ยวที่เกิดเหตุ เปนตน อน่ึง นักทองเทีย่วสวนใหญมคีวามเขาใจ
เปนอยางดีวาเหตุการณธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นเปนภัยธรรมชาติ และพรอมที่จะเดินทางกลับมา
ประเทศไทยอีกครั้งในอนาคตอันใกล ทั้งนี้คาดวาสถานการณการทองเที่ยวในภาพรวมของไทยจะฟน
ตัวกลับมาไดในชวงไตรมาสที่สองเปนตนไป เน่ืองจากมีการสงเสริมการขายแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ มา
ทดแทนมากขึ้น สําหรับสถานการณการทองเที่ยวของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิน้ัน 
คาดวาจะฟนตัวกลับมาสูแนวโนมปกติในไตรมาสสุดทายของป 2548     

 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
 ในป 2547 ประเทศไทยไดรับนักทองเที่ยวจาก
ตลาดเอเชียตะวันออกเปนจํานวนทั้งส้ิน 7,034,024 คน 
โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ป 2546  การเพิ่มขึ้นในระดับสูงดังกลาว เปนผลมาจาก
การฟนตัวจากภาวะวิกฤตโรค SARS ในป 2546 โดยใน
ไตรมาสที ่2 ของป 2547 ตลาดน้ีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 96 ทั้งนี้แมวาในชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคม ในบางตลาดหลักจะไดรับผลกระทบจาก
การเกิดการระบาดของไขหวัดนกก็ตาม แตก็เปนเพียงผลกระทบในระยะส้ันที่ไมรุนแรงเทาใดนัก 
นอกจากน้ี เมื่อเปรยีบเทยีบอัตราการเตบิโตของนักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกในป 2547 
กับป 2545 ซ่ึงไมมีวิกฤตการณทางการทองเที่ยวเขามากระทบกับการทองเที่ยวไทย จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวา สถานการณการทองเที่ยวในตลาดน้ีไดฟนตัวกลับมาสูแนวโนมปกติแลว โดยมีอัตราการ
เติบโตอยูที่รอยละ 8 ปจจัยดานบวกที่สงผลใหนักทองเที่ยวในตลาดน้ีเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น ไดแก 
สภาพทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งและอัตราการวางงานที่ลดลงในหลายประเทศ การเพิ่มขึ้นของราคา
นํ้ามันซ่ึงทําใหหลายสายการบินปรับราคาคาโดยสารสูงขึ้นโดยเฉพาะในเสนทางระยะไกล จึงทําให
นักทองเที่ยวเลือกเดนิทางทองเที่ยวภายในภูมิภาคมากขึ้น และปจจัยที่สําคัญ คือ การเขาถึงทีส่ะดวก
ขึ้น โดยสายการบินประจํามีการเพิ่มเที่ยวบินและเสนทางบินใหมๆ รวมทั้งมีการเปดใหบริการของ
สายการบินตนทุนต่ําใหมหลายสาย   

เมื่อพิจารณานักทองเที่ยวรายตลาด พบวา เกือบทุกตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมี
การฟนตัวกลับมาสูแนวโนมปกติและขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง โดยเฉพาะตลาดเกาหลี เวียดนาม 
ฮองกง ลาวอินโดนีเซีย ฟลิปปนส  และกัมพูชา  โดยตลาดเกาหลี มีปจจัยเดนในดานจํานวนเที่ยวบิน
เชาเหมาลําที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งแพ็คเกจฮันนีมูนและกอลฟมีราคาไมสูงจนเกินไปนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ ในขณะที่ตลาดฮองกง มีการเดินทางของนักทองเที่ยวที่จัดการเดินทางมาเองมาก
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ขึ้น และมีแพ็คเกจทัวรทั้งจากบริษัทนําเที่ยวและสายการบินที่หลากหลายในราคาไมแพง สําหรับ
เวียดนามยังเปนตลาดที่มีความโดดเดนและมีศักยภาพสูง เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี
อยางตอเน่ืองจากการสงออกและรายไดที่เพิ่มขึ้นของคนเวียดนามทําใหมีความสามารถในการใชจาย
สูงขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนาดานการบินเพื่อเปดประเทศดานการทองเที่ยวมากขึน้ สวนตลาดอินโดนีเซีย
และฟลปิปนสน้ัน ไดรับการสงเสริมตลาดที่ดีจากการที่ ททท. รวมกับภาคเอกชนเขาไปทําการตลาด
แบบ Road Show  

  ในสวนของตลาดจีนน้ัน แมวาคูแขงขนัในตลาดจะมมีากขึ้น เน่ืองจากรฐับาลจนีไดอนุญาตให 
คนจีนสามารถเดินทางไปยังยุโรปและแอฟริกาไดแลว แตนักทองเที่ยวจีนสวนใหญยังนิยมเดินทางมา
ทองเที่ยวในประเทศไทย เน่ืองจากระยะทางและราคาแพ็คเกจทัวรอยูในระดับราคาที่ชาวจีนสวนใหญ
มีกําลังซ้ือได ที่สําคัญ คือ มีเสนทางการบินใหมๆ จากหลายเมือง เชน เส่ินเจิ้นและกวางโจว ทําให
นักทองเที่ยวในพื้นที่ดังกลาวเดนิทางมาไทยไดสะดวกยิ่งขึ้น  สําหรับตลาดมาเลเซียและสิงคโปรน้ัน มี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งสองตลาดแตอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก เน่ืองจากสวนหนึ่งไดรบัผลกระทบ
จากการเกิดเหตุการณความไมสงบในภาคใตในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมซ่ึงมีผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บจํานวนมาก โดยมีชาวมาเลเซียรวมอยูดวย เหตุการณดังกลาวสงผลใหตลาดมาเลเซียมี
อัตราการเติบโตลดลงจากแนวโนมปกติของป 2545 ในชวงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที ่4  โดยเฉพาะ
ดานชายแดนภาคใตที่อําเภอสะเดา มีนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียชะลอการเดินทางเขามามากที่สุด 
อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งป เหตุการณดังกลาวกลับไมสามารถดึงตลาดมาเลเซียใหลด
ต่ําลงได เน่ืองจากนักทองเที่ยวมีการเปลี่ยนเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นแทน และสายการบิน
ตนทุนต่ํา คือ แอรเอเชีย มีการเพิ่มเที่ยวบินในเสนทางกัวลาลัมเปอร – กรุงเทพฯ และเปดเสนทาง โค
ตาคินาบาล ู– กรุงเทพฯ และ ปนัง – กรุงเทพฯ สวนตลาดสิงคโปร ไดรับผลกระทบเฉพาะการเดิน
ทางเขาทางดานชายแดนภาคใตที่ลดลงเกอืบทุกดาน แตไดมีการหันเหการเดินทางเขาทางทาอากาศ
ยานกรุงเทพและภูเก็ตมากขึ้น โดยในปที่ผานมา มีการเปดใหบริการของสายการบินตนทุนต่ําจาก
สิงคโปรเพิ่มขึ้นอีก 3 สายการบิน คือ Valuair , Tiger Air และ JetStar Asia  นอกจากน้ันการแขงขันที่
สูงของสายการบินตนทนุต่ํา ทําใหราคาแพ็คเกจทัวรจากสิงคโปรมายังกรุงเทพฯ มีราคาถูกลงมาก  

อยางไรก็ดี คงมีเพียงตลาดไตหวันและญี่ปุนเทาน้ัน ซึ่งยังไมสามารถฟนตัวกลับมาสูแนวโนม
ปกติกอนเกิดวิกฤตโรคซารสได โดยตลาดไตหวันสวนหน่ึงไดรับผลกระทบจากการเกิดไขหวัดนกใน
ไทยและนักทองเที่ยวไดใหความนิยมในการเดินทางไปยังญี่ปุน เกาหลี และฮองกง มากขึ้นเรื่อยๆ 
สวนตลาดญี่ปุนน้ัน เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟนตัวแตก็ยังมีความผันผวนในบางชวง ทําใหนักทองเที่ยว
ญี่ปุนนิยมเดินทางทองเที่ยวในประเทศและประเทศใกลเคียง คือ เกาหลีและจีนมากขึ้น นอกจากน้ี
นักทองเที่ยวยังคอนขางออนไหวตอเหตุการณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย เชน การเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในญี่ปุนเอง ที่ทําใหกระทบตอการคมนาคมทางอากาศ รวมถึงการแพรระบาดของ
ไขหวัดนกและความไมสงบในภาคใตของไทยที่เกิดขึ้นเปนระยะๆ  
 สําหรับในป 2548 คาดวา สถานการณการทองเที่ยวในตลาดหลกัสวนใหญจะมกีารชะลอตวั
ในชวง      ไตรมาสแรก เน่ืองจากผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยแถบจังหวัดภาคใตฝงทะเล
อันดามัน โดยเฉพาะในตลาด ญี่ปุน จีน ฮองกง เกาหลี ไตหวัน และสิงคโปร ซึ่งคอนขางจะหวาดวิตก
ในเรื่องการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ประสบภัย การเกิดสึนามิอีกครั้ง ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ
ผูเสียชีวิต และการขาดความเขาใจในภูมิศาสตรของประเทศไทย ทําใหเกิดความเขาใจผิดวาประเทศ
ไทยไดรับความเสียหายอยางหนักจากเหตุการณดังกลาว อยางไรก็ตาม คาดวาสถานการณการ
ทองเที่ยวในตลาดน้ีอาจะปรบัตัวดีขึ้นตามลําดับในไตรมาสที่สอง จากปจจัยบวกเกื้อหนุนอ่ืนๆ เชน 
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การเฉลิมฉลองครบรอบ 33 ปความสัมพันธไทย-จีน การเปดเสนทางการบินใหม เชน กรุงเทพฯ – 
เซ๋ียะเหมิน ของแอร เอเชีย, ไทเป – เชียงใหม ของไชนา แอรไลนและการเพิ่มเที่ยวบินในหลายเสนทาง 
ทั้งนี้ทั้งน้ันประเทศไทยควรจับตามองเรื่องการแขงขันทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นจากประเทศคูแขง
อ่ืนๆ ซึ่งจะสามารถดึงสวนแบงของนักทองเที่ยวจากไทยไปได เน่ืองจากในเดือนเมษายน-กันยายน
ของป 2548 ญี่ปุนจะมีการจัดงาน World Expo ที่จังหวัดไอจ ิจึงมีการยกเลิกคาวีซาในประเทศทีต่อง
ขอวีซาสําหรับผูเขาชมงาน รวมทั้งไดยกเวนการขอวีซาสําหรับบางประเทศ เชน ไตหวัน ซ่ึงจะ
สามารถดึงนักทองเที่ยวญี่ปุนเองใหเดินทางทองเที่ยวในประเทศและดึงนักทองเที่ยวจากรอบนอก
ประเทศใหไปเยือนญี่ปุนได นอกจากน้ันในเดือนกันยายน ฮองกงจะเปดฮองกงดิสนียแลนด ซึง่คาดวา
จะสามารถดึงนักทองเที่ยวจีน ไตหวัน และสิงคโปรใหเขาไปยังฮองกงเพิ่มมากขึ้น  

 

ภูมิภาคยุโรป   

 
 

ในรอบป 2547 ประเทศไทยไดรับนักทองเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปเปนจํานวนทั้งส้ิน 
2,616,347 คน เพิ่มขึ้นจากป 2546 ในอัตรารอยละ 16 อัตราการขยายตวัเพิม่ขึน้ดังกลาวช้ีใหเห็น
วาสถานการณการทองเที่ยวไดฟนตวักลบัมาแลว หลงัจากที่ชะลอตวัลงไปอยางมากในชวงวกิฤตโรค
ซารสของปที่ผานมา เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาในป 2545 พบวา ตลาด
นักทองเที่ยวภูมิภาคยุโรปในป 2547 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ตลาดยุโรป
ในภาพรวมไดกลับเขาสูแนวโนมการเดินทางในภาวะปกติแลว 

หากพิจารณารายละเอียดในรายตลาดแลว จะพบวา ทุกตลาดไดฟนตัวจากวิกฤตโรคซารส
แลว โดยตลาดที่มีการฟนตัวกลับมาอยางชัดเจน ในอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 20 ไดแก สเปน 
อิตาลี และยุโรปตะวันออก หลังจากที่ในชวงวิกฤตโรคซารส ตองประสบกับภาวะชะลอตัวลงใน
ระดับสูง ในขณะที่ตลาดรัสเซีย ซ่ึงเปนตลาดเกิดใหม (Emerging market) มีการขยายตัวของตลาด
อยางโดดเดนมาก โดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 31 ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวา 1 แสนคนเปนปแรก 
ซ่ึงการเติบโตของตลาดรัสเซียมีแนวโนมอยูในอัตราที่สูงอยางตอเน่ืองตัง้แตป 2545 เปนตนมา  ทัง้น้ี
เปนผลจากการกระตุนตลาดอยางหนักและตอเน่ืองในชวงที่เศรษฐกิจของรัสเซียกําลงัขยายตวัอยาง
เต็มที่ สงผลใหประสบความสําเร็จอยางชัดเจนในตลาดนี้  สวนตลาดขนาดใหญเชนสหราชอาณาจกัร
และเยอรมนี ยังคงมีการเติบโตของตลาดในอัตราที่สูงเชนกัน โดยมีการขยายตัวมากกวารอยละ 15 
อันเปนผลจากเศรษฐกิจของยุโรปที่เขมแข็งขึ้น รวมทั้งคาเงินปอนดและเงินยูโรที่แข็งคาขึ้นอยางมาก 
ผนวกการทําการบินในเสนทางลอนดอน-กรุงเทพฯ ของสายการบินภูเก็ตแอร โดยเริ่มจาก 3 
เที่ยวบิน/สัปดาหในชวงกลางป 2547 และเพิ่มเปน 5 เที่ยวบิน/สัปดาหในชวงปลายป นอกจากน้ี
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ในชวงตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนมา บริษัทการบินไทยยังไดเพิ่มเที่ยวบินในเสนทางจากลอนดอน-
กรุงเทพฯ อีก 1 เที่ยวบิน/สัปดาหและเสนทางมิวนิค-กรุงเทพฯ อีก 1 เที่ยวบิน/สัปดาห   

เมื่อพิจารณาถึงการฟนตัวกลับเขาสูแนวโนมการเติบโตในภาวะปกติ โดยเปรียบเทียบจํานวน
นักทองเที่ยวเดินทางเขาในป 2547 กับป 2545 พบวา ตลาดนักทองเทีย่วทีสํ่าคัญๆ หลายตลาดยงั
ไมกลับเขาสูแนวโนมการเติบโตในภาวะปกติ ไดแก ตลาดอิตาล ีเบลเยี่ยม เนเธอรแลนด และฝรั่งเศส  
เน่ืองจากลักษณะเฉพาะตัวของนักทองเที่ยวอิตาล ีซึ่งคอนขางออนไหวตอสถานการณวิกฤตตางๆ 
แมวาวิกฤตโรคซารสในป 2546 จะผานไปแลว แตในป 2547 ประเทศไทยยังตองเผชิญกับวิกฤต
การระบาดของโรคไขหวัดนกถึง 2 ระลอก รวมทั้งปญหาความไมสงบของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ทําใหนักทองเที่ยวอิตาลีขาดความเช่ือมั่นในความปลอดภัย การฟนตัวกลับเขาสูภาวะปกติ
ของสถานการณทองเที่ยวจึงเปนไปอยางลาชากวาตลาดอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ในขณะที่วิกฤต
ราคานํ้ามันโลกที่พุงสูงขึ้นอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป 2547 ไดสงผลใหตนทนุการเดนิทางระยะไกลเพิม่
สูงขึ้นน้ัน สงผลกระทบอยางชัดเจนในตลาดฝรั่งเศสและเนเธอรแลนด ซ่ึงมีความออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงของราคาคอนขางสูง ทําใหนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวชะลอการเดินทางเขาไทยในชวง
กลางป 2547  ซึ่งเปนชวงที่ราคานํ้ามันโลกปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก และทําใหนักทองเที่ยวสวนหน่ึง
หันไปเดินทางภายในภูมิภาคเดียวกันทดแทน เ น่ืองจากมีตนทุนการเดินทางที่ถูกกวา และมกีาร
ขยายตัวของธุรกิจสายการบนิตนทนุต่ําเพ่ิมขึ้นอยางมาก นอกจากน้ีในชวงเวลาดงักลาว สายการบิน
ไทยยังไดลดจํานวนเที่ยวบินในเสนทางปารีส-กรุงเทพฯ ลง 2 เที่ยวบิน/สัปดาห ทําใหความสะดวก
ในการเดินทางมายังประเทศไทยลดลงไป สําหรับการชะลอตัวลงของตลาดเบลเยี่ยมเปนผลจาก
เศรษฐกิจของเบลเยี่ยมที่เติบโตอยางเขมแข็ง และคาเงินยูโรที่แข็งคาขึ้นอยางมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ดอลลารสหรัฐ ทําใหนักทองเที่ยวเบลเยี่ยมนิยมเดินทางไปทองเที่ยวยังชายฝงฟลอริดาและ
แคลิฟอรเนียของสหรัฐอเมริกา  ในขณะที่สถานการณในประเทศไทยยังเกิดวิกฤตตางๆ อยาง
ตอเน่ืองตลอดป จึงยังไมมีแรงดึงดูดที่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงเชนสหรัฐอเมริกา 

แมวาในชวงสัปดาหสุดทายของป 2547 จะเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัยในแถบชายฝง
ตะวันตกทางภาคใตของไทย  แตกลับสงผลกระทบตอตลาดยุโรปในป 2547 นอยมาก เน่ืองจาก
ในชวงดังกลาวนักทองเที่ยวไดเดินทางเขาสูประเทศไทยตั้งแตกอนวันครสิตมาสแลว  อยางไรกด็ ีเหตุ
ธรณีพิบัติภัยดังกลาวจะสงผลกระทบทางลบตอการเดินทางของตลาดยุโรปในชวงป 2548 
โดยเฉพาะตลาดสแกนดิเนเวีย ซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวหลักที่เดินทางเขาพื้นที่ดังกลาว เน่ืองจาก
ความไมมั่นใจในแหลงทองเที่ยวและความพรอมของสาธารณูปโภค รวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ  รวมไปถึงความวิตกกังวลในเรื่องโรคระบาด ทั้งน้ีคาดวา จะสงผลใหเกิดการชะลอตัวของ
นักทองเที่ยวยุโรปที่เดินทางเขาพื้นที่ภูเก็ต กระบ่ี และพังงา จนถึงกลางป 2548  อยางไรกด็ ีสําหรบั
ในภาพรวมของทั้งประเทศนั้น คาดวาตลาดยุโรปจะยังคงเดินทางมาประเทศไทยในอัตราการเตบิโตที่
เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยจะเปลี่ยนแปลงเสนทางจากจุดที่เกิดเหตุไปยังแหลงทองเที่ยวแหงอ่ืน
ทดแทน เชน ทะเลดานชายฝงตะวันออก และแหลงทองเที่ยวทางภาคเหนือของไทย ดังจะเห็นไดจาก
สถิติการเดินทางเขาประเทศไทยในชวงไตรมาสแรกของป 2548  เฉพาะทาอากาศยานกรุงเทพ 
พบวา จํานวนนักทองเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปมีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 7  
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ภูมิภาคอเมริกา 
 นักทองเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยในป 2547 มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 
692,827 คน โดยเปนผลจากการที่ทุกตลาดในภูมิภาคมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแตชวงตนปเปนตน
มา นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของตลาดกับป 2545 พบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา
รอยละ 8 แสดงใหเห็นวาตลาดน้ีไดฟนตัวกลับมาอยูในแนวโนมปกติแลว 

เมื่อพิจารณาในรายตลาด พบวา ตลาด
นักทองเที่ยวสหรัฐฯ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 21 เน่ืองจากไดรับปจจัยสนับสนุน
จากภาวะทางเศรษฐกิจและการจางงานของ
สหรัฐฯ  ที่มีการปรับตัวดีขึ้นอยางตอเ น่ือง 
รวมทั้งอัตราการใชจายที่เพ่ิมขึ้น แมวาจะมีปจจัย
ที่สงผลกระทบดานลบตอการตัดสินใจเดินทาง
ทอง เที่ ยวในประเทศ ไทยของนักทอง เที่ย ว
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ซึ่ ง ไ ด แ ก  ก า ร ที่ รั ฐ บ าล
สหรัฐอเมริกาออกประกาศเตือนนักทองเที่ยวให

หลีกเลี่ยงการเดินทางทองเที่ยวในพื้นทีภ่าคใตในชวงเทศกาลสงกรานต และการที่ส่ือมวลชนในพื้นที่
ยังคงมีการนําเสนอขาวการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย ในชวงไตรมาสที่ 3 แต
กระแสขาวเกี่ยวกับการประชุมใหญของพรรคการเมือง ตลอดจนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในชวง
กลางไตรมาสสุดทาย ไดรับความสนใจจากประชาชนสวนใหญมากกวา จึงทําใหปจจัยลบขางตนไมมี
ผลกระทบตอการเดินทางมาไทย สวนตลาดนักทองเที่ยวแคนาดามีการขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแต
ไตรมาสที ่2 เปนตนมา  ภายหลงัจากที่ชะลอตวัเลก็นอยในไตรมาสแรกดวยความหวัน่วติกตอปญหา
การแพรระบาดของโรคซารสระลอกที่สองและโรคไขหวัดนก โดยสวนหน่ึงเปนผลมาจากคาเงิน
ดอลลารแคนาดาที่แข็งคาขึ้นตั้งแตชวงปลายปที่ผานมา  

สําหรับสถานการณในป 2548 คาดวาตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาจะมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น  โดยไดรับปจจัยสนับสนุนที่สําคัญจากสภาพเศรษฐกิจของตลาดหลักของทั้งสอง
ประเทศที่มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเน่ือง  นอกจากน้ี การเปดใหบริการเที่ยวบินตรงในเสนทาง
นิวยอรค-กรุงเทพฯ ดวยความถ่ี 6 เที่ยวบิน/สัปดาห ของสายการบินไทย จะสามารถชวยอํานวย
ความสะดวกในการเดินทางมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

ภูมิภาคเอเชียใต 
 สถานการณตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใตที่เดินทางมาไทยในป 2547 มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 468,316 คน 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งเปนปที่มีสถานการณปกติ พบวา ตลาด
นักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใตมีการเติบโตกลับมาสูแนวโนมปกติในอัตราที่สูงถึงรอยละ 20 ทัง้น้ีในป 
2547 แทบทุกตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ยกเวนตลาดนักทองเที่ยวศรีลังกาซ่ึงเปนตลาดขนาดเลก็
ในภูมิภาคที่มีการชะลอตัวลดลงในอัตรารอยละ 11 เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ
ศรีลังกาเอง สําหรับตลาดทองเที่ยวอินเดียซ่ึงเปนตลาดหลักมีการเดินทางมาไทยซ่ึงเปนสถานที่
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ทองเที่ยวยอดนิยมสําหรับการพักผอน และการจับจายสินคามากขึ้น อน่ึง ตลาดนักทองเทีย่วอินเดยี
มีการเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตชวงปลายป 2546 ที่ผานมา โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการที่
เศรษฐกิจของอินเดียมีการขยายตัวขึ้นอยางตอเนื่องในชวงเวลาเดียวกัน ประกอบกับการเพิ่ม
เที่ยวบินในเสนทางบังกาลอร-กรุงเทพฯ จํานวน 4 เที่ยวบินตอสัปดาหของการบินไทยในไตรมาส
แรก และในเสนทาง กัลกัตตา-กรุงเทพฯ จํานวน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห ของสายการบินอินเดียน แอร
ไลนส ในไตรมาสที่ 3 สําหรับตลาดนักทองเที่ยวบังคลาเทศซึ่งเปนตลาดรองมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
เล็กนอยในอัตรารอยละ 3 โดยชะลอตัวลงในไตรมาสแรกจากเหตุการณความไมสงบภายในประเทศ 
และเหตุการณนํ้าทวม แผนดินถลม และเหตุการณโรคระบาดภายหลังภัยพิบัติในตนไตรมาสที่ 3  

สําหรับสถานการณในป 2548 คาดวาตลาดอินเดียจะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง อันเปนผล
จากการเพ่ิมเที่ยวบินระหวางประเทศอินเดียและไทยของสายการบินอินเดียน แอรไลนส   

ภูมิภาคโอเชียเนีย 
 ในป 2547 ที่ผานมาสถานการณการทองเที่ยวของภูมิภาคโอเชียเนียมีการเติบโตอยาง
ตอเน่ืองตลอดทั้งป โดยประเทศไทยไดรับนักทองเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียเปนจํานวนทั้งส้ิน 
466,907 คนเพิ่มขึ้นจากป 2546 ซ่ึงเปนชวงวิกฤตโรคซารส รอยละ 36 และหากเปรียบเทียบกับ
สถานการณการทองเที่ยวในป 2545 แลวจะพบวา จํานวนนักทองเทีย่วจากภมูภิาคโอเชยีเนียยงัคงมี
อัตราเพิ่มขึ้นกวารอยละ 10 เชนกัน แสดงใหเห็นวา ตลาดไดฟนตัวกลับเขาสูภาวะปกติแลว โดย
ปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดนั้น เกิดจากความเช่ือมั่นของนักทองเที่ยวที่มีตอ
สถานการณภายในประเทศไทยมากขึ้น แมวาจะเกิดวิกฤตตางๆ ทั้งการระบาดของไขหวัดนก การกอ
ความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต เปนตน แตผลจากความสามารถของภาครัฐในการควบคุม
สถานการณดังกลาวใหอยูในพื้นที่วงจํากัด  ทําใหนักทองเที่ยวมีความเชื่อมั่นที่จะเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากน้ี ภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียยังอยูในชวงการเจริญเติบโต
หลังจากที่ประสบกับภาวะซบเซาในชวง 2-3 ปกอนหนาน้ี ความเขมแข็งทางเศรษฐกจิดงักลาวสงผล
ใหคาเงินออสเตรเลียแข็งคาขึ้นอยางมากในป 2547 จึงชวยเพิ่มความคุมคาเงินในการเดินทาง
ทองเที่ยวในตางประเทศใหมีมากขึ้น โดยจะเห็นไดวาสายการบินตางๆ ไดเพิ่มเที่ยวบินจาก
ออสเตรเลียไปยังประเทศตางๆ มากขึ้น ตามความตองการเดินทางของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เชน 
สายการบินแควนตัส ไดเปดและเพิ่มเที่ยวบินเขาสูอินเดีย สิงคโปรและฮองกง สายการบิน Skywest 
และสายการบิน Air Paradise ไดเปดและเพิ่มเที่ยวบินเขาสูบาหลี  สายการบิน Value Air ทําการบิน
ประจําทุกวันในเสนทางเพิรท-สิงคโปร เปนตน รวมทั้งสายการบินตนทุนต่ํามีการขยายตัวอยางมาก
ในเสนทางระหวางออสเตรเลียและนิวซีแลนด  ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ไดจัดทําเที่ยวบินเชาเหมาลํา
ในเสนทางซิดนีย-ภูเก็ตเปนครั้งแรกดวยเชนกัน โดยไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวเปนอยางดี 
ผลจากการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคโอเชียเนียดังกลาว ไมเพียงแตจะเปนการกระตุนการ
เติบโตของตลาดนักทองเที่ยวเดินทางออกเทาน้ัน แตยังสงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับภาวะการ
แขงขันในตลาดนี้เพิ่มมากดวยเชนกัน  

แมวาเหตุการณธรณีพิบัติคลื่นยักษสึนามิที่เกิดขึ้นในชวงสัปดาหสุดทายของป 2547 จะไม
สงผลกระทบตอสถานการณการทองเที่ยวของตลาดนีใ้นป 2547 แตจะสงผลกระทบตอเน่ืองไปยงัป 
2548  เน่ืองจากภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยวหลักของนักทองเที่ยวจากโอเชียเนีย ทั้งน้ีคาดวาในป 
2548 จํานวนนักทองเที่ยวออสเตรเลียที่เดินทางเขาสูพื้นที่ภูเก็ตอาจจะชะลอตัวไปจนถึงชวงกลางป 
เน่ืองจากอยูในชวงของการรอดูสถานการณการทองเที่ยวในพื้นที่ ความพรอมดานสาธารณูปโภค
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และส่ิงอํานวยความสะดวก  รวมทั้งการฟนกลับมาของบรรยากาศการทองเที่ยวในพื้นที่ประสบภัย 
ซ่ึงนักทองเที่ยวสวนหน่ึงไดมีการเปลี่ยนแปลงแหลงทองเที่ยวไปยังบาหลีซ่ึงเปนคูแขงที่สําคัญของ
ภูเก็ตบางแลว อยางไรก็ตาม คาดวาสถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจากโอเชียเนียในป 
2548 ในภาพรวมของประเทศไทยน้ันจะยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้น  เน่ืองจากประเทศไทยยังคงมี
แหลงทองเที่ยวแหงอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวโอเชียเนียทดแทนภูเก็ตและกระบ่ีไดอีก  โดย
เมื่อพิจารณาสถิตินักทองเที่ยวเดินทางเขาในชวงไตรมาสแรกของป 2548 เฉพาะทาอากาศยาน
กรุงเทพแลว พบวา จํานวนนักทองเที่ยวจากโอเชียเนียมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 13    

ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
 ในป 2547  การเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยของนักทองเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2546 หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 289,571 คน โดย
ไดรับอิทธิพลจากการเติบโตของตลาดเปนอยางมาก
ตั้งแตชวงไตรมาสที่ 2 ซึ่งในชวงเดียวกันของป 2546 ที่
ผานมา ตลาดนักทองเที่ยวตะวันออกกลางไดรับ
ผลกร ะทบเปนอย างมากจากสงครามร ะหว าง
สหรัฐอเมริกา-อิรัก และภัยจากการกอการรายขามชาติ 
ทั้งน้ีเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต และการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกไมไดสงผล
กระทบตอการตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยของ
นักทองเที่ยวกลุมดังกลาวมากนัก นอกจากน้ียังมีปจจัย
สนับสนุนจากการที่ประเทศไทยยังคงเปดกวางสําหรับ
นักทองเที่ยวจากภูมิภาคนี้มากกวาประเทศในยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ที่ใชมาตรการที่เขมงวดในการตรวจลงตรากับนักทองเที่ยวจากกลุมภูมิภาคน้ี   

เมื่อพิจารณารายตลาด พบวา ทุกตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2546 เปนอยางมาก 
โดยเฉพาะตลาดนักทองเที่ยวอิสราเอลซ่ึงเปนตลาดหลักมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 39 แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2545 ซ่ึงเปนปที่สถานการณทองเที่ยวปกติ จะเห็นไดวาตลาดนักทองเที่ยวอสิราเอล
ยังไมฟนตัวกลับมาอยูในแนวโนมปกติ โดยมีการเติบโตลดลงรอยละ 9 ทั้งน้ีสวนหน่ึงเปนผลมาจาก
ความไมมั่นคงและความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ ทําใหนักทองเที่ยวอิสราเอลเกรงวาตนเอง
จะเปนเปาของการกอการรายในตางประเทศ เชนเดียวกับตลาดนักทองเที่ยวซาอุดิอาระเบีย เมื่อ
เปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวในป 2547 กับป 2545 จะพบวาตลาดมีการเติบโตลดลงรอยละ 18 
เน่ืองจากปญหาการเมืองภายในประเทศซาอุดิอาระเบีย และภัยการกอการรายซ่ึงในปที่ผานมามี
เหตุการณการลอบสังหารเกิดขึ้นในเมืองตาง ๆ หลายครั้ง  จึงทําใหตลาดน้ียังไมสามารถฟนตัว
กลับมาสูแนวโนมปกติได แมวาภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะเขมแข็งและเอ้ืออํานวยตอการเดินทาง
ทองเที่ยวก็ตาม สวนตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสซึ่งเปนตลาดขนาดรอง ไดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นสูงในอัตรารอยละ 55 และไดฟนตัวกลับมาสูแนวโนมปกติแลว โดยสวนหน่ึงเปนผลจากการเพิ่ม
เที่ยวบินในเสนทาง อาบู ดาบ-ีกรุงเทพฯ จํานวน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห ของสายการบิน Etihad Airways 
ในชวงตนไตรมาสสุดทายของป 2547 
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สําหรับสถานการณในป 2548 คาดวาตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาคดังกลาวจะยังคงเติบโต
อยางตอเน่ืองตอไป เน่ืองจากประเทศไทยมีมาตรการเปดกวางในการตอนรับนักทองเที่ยวจาก
ตะวันออกกลาง ในขณะที่สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ใชมาตรการเขมงวดในเรื่องนี ้อันเน่ืองมาจาก
ปญหาการกอการรายขามชาต ิประกอบกับการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตสที่เลือกประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางทางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ภูมิภาคแอฟริกา 
 นักทองเที่ยวจากภูมิภาคแอฟริกามีการเดินทางมาประเทศไทยในป 2547 จํานวน 82, 711 
คน หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 23   ทั้งนี้เกิดจากการขยายตัวอยางตอเน่ืองของตลาดตั้งแตไตรมาสที่
สองดวยอัตรารอยละ 58 ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวของปที่ผานมา เปนชวงที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงจากการแพรระบาดของโรคซารสในภูมิภาคเอเชีย  

เมื่อพิจารณารายตลาด พบวา ตลาดนักทองเที่ยวแอฟริกาใตซ่ึงเปนตลาดหลักมีการชะลอตัว
ลงเล็กนอยในชวงไตรมาสแรกจากขาวการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย ซึ่งเปนที่สนใจ
และไดรับการเสนอขาวอยางตอเน่ืองในตลาดดังกลาว ทั้งน้ี ตลาดแอฟริกาใตกลับมาเติบโตอยาง
ตอเน่ืองในชวงที่เหลอืของป เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคเริ่มคลี่คลายลง ประกอบกบัการที่
รัฐบาลสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวจากมาตรการการควบคุมการแพรระบาดที่ประสบ
ความสําเร็จ นอกจากน้ียังไดรับปจจัยสนับสนุนจากสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศแอฟริกาใตที่เตบิโตดี
ขึ้น ทั้งน้ีตลาดน้ีไดฟนตัวกลับมาสูแนวโนมปกติแลว โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2545 ในอัตรา
รอยละ 8  

สําหรับสถานการณตลาดในป 2548 คาดวาตลาดจะมีการเติบโตในระดับปานกลาง เน่ืองจาก
ประเทศในภูมิภาคแอฟริกายังคงมีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการขาดเที่ยวบินตรง แมวาประเทศไทยจะ
ยังคงเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในตลาดนักทองเที่ยวแอฟริกาใตก็ตาม 
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ใครอานออก .... ชวยบอก (ลุง) ที 
 

วิลาสินี  กูรมะสุวรรณ1 
 

 ผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางไปแมฮองสอนโดยทางรถยนตและไดสัมผัสทิวทัศนที่สวยงามนา
ประทับใจตลอดทางทั้งขาไปและขากลับ  แตในขากลับจากจังหวัดแมฮองสอนมุงหนาสู จังหวัด
เชียงใหมน้ัน นอกจากทิวทัศนสองขางทางแลว ยังมีส่ิงที่ทําใหผูเขียนรูสึกประทับใจเปนพิเศษยิ่งกวา
ขาไป คือ เมื่อผูเขียนและคณะเดินทางเขาเขตอําเภอขุนยวม ผูเขียนเหลือบไปเห็นปายพิพิธภัณฑ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหรูสึกประหลาดใจมาก เพราะไมเคยทราบมากอนเลยวาจะมีพิพิธภัณฑ
เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยูในบริเวณแถบน้ีดวย จึงตองขอแวะชมสักหนอย วาจะมีอะไรที่
นาสนใจ เผื่อจะไดมีอะไรมาบอกตอไดบาง 

พิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยูริมทางหลวง
เสนทางจากจังหวัดแมฮองสอนมุงสูจังหวัดเชียงใหมในเขต
อําเภอขุนยวม เปนพิพิธภัณฑเล็กๆ ที่ชาวบานในชุมชนน้ันสราง
ขึ้น เพื่อใชเปนสถานที่เก็บรวบรวมส่ิงของที่เปนสมบัตขิองทหาร
ญี่ปุนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวบานไดเก็บรักษาไว
ออกมาแสดงใหผูเดินทางผานไปมาในเสนทางน้ีไดแวะเขาเยี่ยม
ชม ทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่นาสนใจและยัง
เปนแหลงสรางรายไดเล็กๆนอยๆใหแกชุมชนอีกแหลงหน่ึง
ขึ้นมา   

ดวยความที่ผูเขียนมิไดเปนผูที่มีความรูลึกซ้ึงทางดาน
ประวัติศาสตร ดังน้ันจึงไมเคยทราบมากอนเลยวา ณ บริเวณน้ี 
เคยเปนสถานทีท่ี่ทหารญี่ปุนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเคยมา

ตั้งกองกําลังอยู ผูเขียนจึงเกิดความสงสัยเปนอยางมากวา...ทําไมทหารญี่ปุนเดนิทางมาถึงและอาศยั
อยูในบริเวณน้ีได จึงกลับมาเปดแผนที่ประเทศไทยดู..จึงไดถึงบางออ..วาสาเหตุที่ทหารญี่ปุนมาอยูที่
เขตอําเภอขุนยวมน้ันพอจะสันนิษฐานไดวา...ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 (ดังที่ทุกคนทราบกันดี) 
ทหารญี่ปุนที่มีฐานที่มั่นในจังหวัดกาญจนบุรีและมีภารกิจสําคัญในการสะพานขามแมน้ําแควเพื่อ
เช่ือมเสนทางระหวางไทยกับพมา อาจมีการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจใดก็แลวแตตามจังหวัด
ใกลเคียง หากดูจากแผนที่ประเทศไทยจะเห็นวาจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยตอกับจังหวัดตากที่เปน
จังหวัดติดตอกับจังหวัดเชียงใหมและมีเสนทางไปยังจังหวัดแมฮองสอนได และอําเภอขุนยวมน้ันเปน
อําเภอหน่ึงในจังหวัดแมฮองสอนแตใกลจังหวัดเชียงใหมมากกวา ผูเขียนจึงขอสันนิษฐานจากขอมลูที่
จํากัดเฉพาะเพียงจากการดูแผนที่และขอสันนิษฐานตามประสาผูที่มิใชนักวิชาการดานประวัติศาสตร

                                                
1
 นักวิชาการทองเที่ยว งานวิจัยและวิชาการ กองวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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วา...ทหารญี่ปุนที่มาอาศัยอยูในบรเิวณอําเภอขุนยวม หรือ ณ ชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑสงครามโลก
ครั้งที่ 2 น้ัน มาจากจังหวัดกาญจนบุรีน่ันเอง 
 พิพิธภัณฑน้ีถูกสรางขึ้นในลักษณะของบานทาวนเฮาสหลังเล็กๆ ประกอบดวยหองเพียง 2 
หอง เมื่อผูเขียนเดินเขามาภายใน ผูเขียนไดพบกับชายสูงอายุผูหน่ึง ช่ือคุณลงุธวชั ศรสุีวรรณ ผูดแูล
พิพิธภัณฑน้ี ส่ิงของในพิพิธภัณฑน้ีสวนใหญจะเปนของใชสวนตัวของทหารญีปุ่นทีใ่ชในชีวติประจาํวนั 
เชน เส้ือผา หมวก หมอสนาม ดาบ ฯลฯ ลวนแลวแตถูกนํามาจัดแสดงอยางเรียบงาย แตส่ิงที่สะดุด
ตาผูเขียนอยางมาก คือ บนผนังดานหน่ึงขางประตูเขาสูหองจัดแสดงส่ิงของตางๆน้ัน จะมีบอรด
ขนาดพอประมาณเขียนวา “โกโบริเฒาจบชีวิตที่ขุนยวม” พรอมภาพประกอบและขาวตัดแปะจาก
หนังสือพิมพที่ลงขาวในขณะนั้น 
 ขาวดังกลาวเปนขาวการเสียชีวิตของทหารญี่ปุนคนหน่ึง ที่หลังจากกองทัพญี่ปุนยอมแพ
สงครามแลวไมยอมกลับมาตุภูมิของตน แตกลับหนีเตลิดตอไปยังเขตชายแดนไทย – พมา และพบรกั
กับสาวชาวกระเหรี่ยงคะยาและสรางครอบครัวอยู ณ ที่แหงนั้น โดยไมเคยแสดงตัววาเปนคนญี่ปุน
เลย จนกระทั่งเกิดเหตุการณความไมสงบทางชายแดนไทย-พมา นายทหารญี่ปุนผูนี้จึงไดพา
ครอบครัวอพยพมาอาศัยอยูในศูนยอพยพเขตชายแดนไทย และอยูมาวันหน่ึง ไมทราบวาดวยเหตอัุน
ใด ไดมีครอบครัวญี่ปุนครอบครัวหน่ึงเดินทางมาตามหาญาติที่เคยเปนทหารในสงครามโลกครัง้ที ่2 
ที่ไดหายสาบสูญไป และไดนําภาพถายครอบครัวมาใหทหารญี่ปุนผูน้ีดู แตก็ไมไดรบัการตอบสนองแต
อยางใดจากนายทหารผูน้ี ทั้งนายทหารผูน้ียังไมยอมพูดภาษาญี่ปุนดวยเลย จนทําใหครอบครัว
ญี่ปุนครอบครัวนั้นตองจากไปพรอมกับความกังขาอยูในใจวาทําไมนายทหารญี่ปุนคนนีจ้งึไมยอมรบั
วาเปนคนในครอบครัวของพวกเขา แตอยางไรก็ตาม ครอบครัวชาวญี่ปุนก็ไดฝากฝงใหทางสถานทตู
คอยใหความชวยเหลือนายทหารผูน้ีอยูหางๆดวยแนใจวาเปนญาติของพวกตนแนนอน  หลังจากน้ัน 
นายทหารญี่ปุนผูน้ีที่มีสุขภาพไมสูดีอยูกอนเน่ืองจากอาศัยอยูในปาตลอดเวลาและอายมุากแลว ไดลม
ปวยและเสียชีวิตลง   
 ในเวลาตอมา บุตรชายของนายทหารญี่ปุนผูน้ีที่เกิดกับสาวชาวกระเหรี่ยงไดบอกกบัผูส่ือขาว
วาเคยเห็นพอมีกระบอกไมไผที่จะตองติดตัวอยูตลอดเวลาและไมใหใครเขาใกลหรือไดเห็นส่ิงของทีอ่ยู
ในกระบอกน้ันเลย ภายหลังจากที่นายทหารญี่ปุนผูเปนพอไดเสียชีวิตลงแลวจึงไดมีโอกาสไดเปด
กระบอกไมไผน้ันออกดู ปรากฏวามีรูปถายครอบครัวเหมือนกับรูปที่ทางครอบครัวชาวญี่ปุนเคยเอา
มาใหนายทหารญี่ปุนผูน้ีดูนั่นเอง นอกจากน้ียังมีกระดาษเกาๆที่คาดวานาจะเปนกระดาษจดบันทึก
เปนภาษาญี่ปุนอีก 3 ใบอยูพรอมกับรูปถายใบน้ันดวย   
 บันทึกภาษาญี่ปุนฉบับนี้เองที่เปนที่มาของชื่อเรื่องน้ีที่วา... “ใครอานออก...ชวยบอกลุง
(ธวัช)ที”  เพราะคุณลุงธวัชผูติดกระดาษบันทึกไวประกอบกับขาวบนบอรดของพิพิธภัณฑ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ไมทราบเหมือนกันวานายทหารญี่ปุนผูนี้เขียนอะไรไวในบันทึกบาง  ผูเขยีนคิด
วาคุณลุงธวัชคงจะดีใจมากหากจะมีใครชวยคุณลุงแปลบันทึกฉบับน้ันเปนภาษาไทย ซึ่งจะยัง
ประโยชนอยางใหญหลวงในเชิงประวัติศาสตรที่ทําใหโลกไดรูถงึเหตกุารณในชวงสงครามโลกครัง้ที ่2 
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจะเปนการสรางจุดขายใหกับพิพิธภัณฑเล็กๆของชุมชนแหงนี้ใหเปนแหลงทองเทีย่ว
ที่นาสนใจอีกจุดหน่ึงบนเสนทาง แมฮองสอน - เชียงใหม อีกดวย 
 ทานที่สนใจทีจ่ะไปเยีย่มชมพิพธิภณัฑสงครามโลกครัง้ที่ 2 แหงน้ี สามารถติดตอสอบถามได
ที่ คุณลงุธวัช ศรีสวุรรณ เบอรโทรศพัท 035 – 035 - 3282  โดยพิพธิภณัฑจะเปดใหเขาเยีย่มชม
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ทุกวัน ตัง้แตเวลา 09.00 – 16.00 น.  แตในชวงหนาฝนที่ไมคอยมีนักทองเทีย่วมากนกั คุณลงุขอ
หยดุวนัพุธ 1 วัน คะ
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ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลทัว่ไป 
ช่ือทางการ : ราชอาณาจกัรภฏูาน(The Kingdom of Bhutan) 
ประมุขของรฐั : สมเดจ็พระราชาธิบดีแหงภูฏาน ซึง่องคปจจุบัน คือ H.M.King Jigma Wangchuck  

(สมเด็จพระราชาธิบดี จิกเม ซิงเย วังจุก) ขึ้นครองราชย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2515 

หัวหนารัฐบาล : ประธานสภาคณะมนตรีและหัวหนารัฐบาล (Chair of the Council of Ministers and 
Head of Government) ซ่ึงเปนตําแหนงเทียบเทานายกรัฐมนตรี คนปจจุบันคือ 
Lyonpo Yeshey Zimba ซ่ึงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และไดรบัเลือกจาก
สภาคณะมนตรีใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณะมนตรีและหวัหนารัฐบาลเมือ่เดอืน
กรกฎาคม 2543 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ : คนปจจุบัน คือ Lyonpo Jigmi Yoeser Thinley ดํารง
ตําแหนง  เมื่อ พ.ศ.2541 

ท่ีตั้ง : ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับธิเบต(สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) และอาณาเขตดานอ่ืนๆติดกับอินเดีย ไมมีทางออกทะเล(land – locked country) 
โดยมีพรมแดนติดกับอินเดีย 605 กิโลเมตร และติดกับจีน 470 กิโลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศ
ประกอบดวยภูเขาสูงสลับซอน มีพื้นที่ราบและทุงหญาระหวาหุบเขา พื้นที่ที่ต่ําที่สุด คือ 
Dangme Chu อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 970 ฟุต สวนพ้ืนที่ที่สูงที่สุดของประเทศ คือ 
Khula Kangri อยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 17,553 ฟุต 

พ้ืนที ่: 46,500 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : กรงุทมิพ ู(Thimphu) และเปนเมืองธุรกจิการคา 
เมืองสําคญั : เมืองพาโร (Paro) เปนที่ตัง้ของสนามบินนานาชาต ิ

   : เมืองพูนาคา (Punaka) เปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรเปนที่ตั้งของ
พระราชวัง   ฤดูหนาว และเปนที่ราบสําหรับทําการเกษตร 
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วนัชาต ิ: 17 ธันวาคม (พ.ศ.2450) ซ่ึงเปนวันคลายวันสถาปนาสมเด็จพระมหากษัตรยิองคแรก
ของภูฏาน 
ภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศของภูฏานแตกตางกันไปในแตละภาคและตามระดับความสูงของพ้ืนที่ 

ในตอนบนที่ติดกับเทือกเขาหิมาลัยอากาศจะหนาวจัด/หนาวเย็นตลอดป ในตอนกลาง
ของประเทศอากาศหนาวในฤดู(ตุลาคม – มีนาคม) และคอนขางรอนในชวงฤดูรอน
(เมษายน – กันยายน) สวนทางตอนลางของประเทศซ่ึงเปนที่ราบอากาศจะรอนช้ืน โดย
สรุปมีสภาพอากาศคอนขางเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส ภูฏานมัก
เผชิญกับภัยธรรมชาติ(พายุจากเทือกเขาหิมาลัย) เปนที่มาของช่ือประเทศ “ภูฏาน” ซ่ึง
แปลวาแผนดินของมังกรสายฟา (Land of the Thunder Dragon) 

ประชากร : ตามสถิติประมาณการของทางการภูฏาน(Health Survey – ค.ศ.1994) ภูฏานมี
ประชากรประมาณ 638,000 คน และมอัีตราการเพิ่มของประชากรรอยละ 3.1 มอีายขุยั
เฉลี่ย (ป 2537) 66.1 ป 

 : ประกอบดวย 3 เชื้อชาติ ไดแก Sharchops (ชนพื้นเมืองดั้งเดิม สวนใหญอยูทางภาค
ตะวันตก) Ngalops (ชนเชื้อสายธิเบต สวนใหญอยูทางภาคตะวันตก) และ Lhotshams (ชน
เชื้อสายเนปาล สวนใหญอยูทางใต) 

อัตราการรูหนังสือ : รอยละ 54 
ศาสนา : ศาสนาพุทธมหายาน นิกาย Kagyupa (มีลามะ

เชนเดียวกับธิเบต) รอยละ 75 (สวนใหญเปนชนเชื้อชาติ 
Sharchops และ Ngalops) และศาสนาฮินดูรอยละ 25 (สวน
ใหญเปนชนเชื้อชาต ิLhotshams) 

ภาษา : Dzongkha เปนภาษาราชการ ภาษาอังกฤษใชเปนส่ือกลางใน
สถาบันการศึกษาและในการติดตอธุรกิจภาษาธิเบตและภาษา
เนปาลมีใชบางสวนในทางภาคใตของประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ: ปาไม หินปูน ถานหิน ยิปซัม หินออน 
สังกะสี และทองแดง 

สกุลเงิน : หนวยเงินตราเรียกวา งุลตรัม Ngultrum (Nu) เงนิงลุตรมั
ของภูฏานมีคาเทากับเงินรูปของอินเดีย เงินรูปของอินเดียก็สามารถใชไดทั่วไปในภูฏาน 
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯประมาณ 45.49 งุลตรัม (มีนาคม 2544) 

ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP) : ประมาณ 1.3 – 1.5 พันลานดอลลารสหรฐั ฯ 
ผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตนตอหัว(Per – Capita GDP) : 700 – 730 ดอลลาร

สหรฐัฯ 
อัตราการขยายตวัของผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ : รอยละ 5 –6 ในป 2542 – 

2543 
ภาวะเงินเฟอ : รอยละ 8 – 9 ในป 2542 – 2543 
ปริมาณเงินสํารอง : 258.3 ลานดอลลารสหรฐัฯ ในป 2543 
มูลคาการสงออก : 75.3 ลานดอลลารสหรฐัฯ ในป 2541 - 2542 
มูลคาการนาํเขา : 115.6 ลานดอลลารสหรฐัฯ ในป 2541 – 2542 
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สินคาสงออก : เครื่องเทศประเภท Gardamom แรยิบซ่ัม ไมซุง สินคาหัตถกรรม ซีเมนต ผลไม 
ไฟฟา และหินมีคา 

สินคานาํเขา : น้ํามันเช้ือเพลงิและหลอลื่น ธัญพืช เครื่องจกัรและช้ินสวน รถบรรทุก ผา และขาว 
ประเทศคูคาสงออกที่สําคัญ : อินเดีย(รอยละ 77 ของมูลคาการสงออกทัง้หมดของภฏูาน) ญีปุ่น  

     สิงคโปร และไทย 
ประเทศคูคานําเขาที่สําคญั : อินเดยี ญี่ปุน สิงคโปร และไทย 
ปงบประมาณ : 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน 
 
การคา ไทย – ภูฏาน 

 ไทยเปนประเทศคูคาลําดับที ่4 ของภูฏาน อยางไรก็ดี ปริมาณการคาระหวางไทยกับภูฏาน
ยังมีนอยมาก โดยไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคามาโดยตลอด ในป 2545 การคาทวิภาคีมมูลคา
ประมาณ USD1.5 ลาน(เพิ่มขึ้นจากป 2544 รอยละ 45.7) เปนการสงออกจากไทยมูลคาประมาณ 
USD 1.4 ลาน(เพ่ิมขึ้นจากป 2544 รอยละ 54.2) และเปนการนําเขาจากภูฏานมูลคาประมาณ USD 
82,968(เพิ่มขึ้นจากป 2544 รอยละ 24.9) สินคาสงออกไปยังภูฏานที่สําคัญไดแก เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป สินคาที่ไทยนําเขาจากภูฏานที่สําคัญไดแก ผัก 
ผลไมและของปรุงแตงที่ทําจากผักและผลไม ยางรถยนต เครื่องแตงเรือน ส่ิงพิมพ สวนประกอบและ
อุปกรณของเครื่องเลนแผนเสียง 
โอกาสของไทย 

� สินคาของไทยไดรับความนิยมจกาชาวภูฏานมาก โดยเฉพาะสินคาอุปโภค บริโภค ขาว
และอุปกรณไฟฟา แตมีอุปสรรคดานการขนสง และปริมาณสินคาที่ตองการ เน่ืองจากพอคาชาว
ภูฏานไมไดตองการสินคาปริมาณมาก แตตองการสินคาที่หลากหลาย 

� เสนทางการคมนาคมทางบกของภูฏานมีนอยมากและไมทั่วถึง ภฏูานยงัมคีวามตองการ
ในเรื่องการพัฒนาเสนทางคมนาคมเปนอยางมากซึ่งเปนโอกาสอันดีของไทย 

� ภูฏานตองการพัฒนาการทองเที่ยวแบบอนุรักษธรรมชาติ ซึ่งจะเปนลูทางการนําเงนิเขา
มาในภูฏานไดมาก 

�  

สถานทีท่องเที่ยวทีน่าสนใจ 
 ภูฏานยังคงรักษารูปแบบทางวัฒนธรรม
ของตัวเองไวไดอยางดี รัฐบาลรณรงคใหชาวภฏูาน
ใสชุดประจําชาติของตน ซึ่งสามารถเห็นชาวภูฏาน
ใสชุดประจําชาตขิองตนเปนชุดประจําวนั นอกจากนี้
สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชน ปอม
โบราณ บานแบบโบราณ ยังคงมีอยูใหเห็นทั่วไป 
และมีการใชงานสถานทีเ่หลาน้ันจนถึงปจจุบัน 
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 สถานที่ทองเที่ยวที่ เปนธรรมชาติของภูฏานยังมีอยูมาก นักทองเที่ยวสามารถเดินปา 
ลองเรือ เพื่อช่ืนชมกับทัศนียภาพของภูฏานได 
 การเขาไปทองเที่ยวในภูฏาน นักทองเที่ยวตองติดตอกับบริษัททวัร เพือ่ใหดาํเนินการขอ Visa 
โดยคาใชจาย ภูฏานกําหนดใหนักทองเที่ยวตองใชจายอยางนอย USD 200 ตอวัน 
 ขอมลูเพิม่เติม ตดิตอ สถานเอกอัครราชทูตภูฏาน 0-2274-4740-42 
 
การเดินทางไปภูฏาน 
 สายการบินประจําชาต ิคือ สายการบิน Druk Air มีเทีย่วบินมาไทยสัปดาหละ 4 เทีย่ว คือ 
จันทร พฤหัสบดี ศุกร และเสาร และจากไทยไปภูฏาน 5 เทีย่ว คือ อังคารพุธ ศุกร เสาร และ อาทติย 
ดรูายละเอยีดไดที ่http://www.drukair.com.bt หรือโทร 0-2525-1960 
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