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ทองเท่ียวตรังในกรอบ ทองเท่ียวตรังในกรอบ IIMMTT  --  GGTT  

จรัญ ชื่นในธรรม 1 

 ชวงน้ีตามส่ือมวลชนในจังหวัดตรังลงขาวเกี่ยวกับ IMT-GT กันเกือบทุกฉบับ มคีณะจาก
จังหวัดและหนวยงานที่เกีย่วของไปเยี่ยมและดูงาน 2-3 คณะ มีการจัดประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร
บาง ระดมสมองทํา กลยุทธบางตลอดชวง 2-3 เดือนที่ผานมา ผมเองเกรงวาจะตกขอบ IMT-GT ไป 
ก็เลยขออนุญาตมีสวนเกี่ยวของดวยนะครับ 

 ขอเริ่มถึงความเปนมาของ  IMT-GT กอนเลยนะครับ บางทานอาจจะยังไมทราบวา 
"IMT-GT" คืออะไร ? "IMT-GT" เปนอักษรยอของ "ขอตกลงความรวมมือพัฒนาพื้นที่เฉพาะของ
แตละประเทศรวมกันในแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย" 
(Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle) ความหมายคอนขางยาวนะครับ ทางฝายไทยเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของมักจะใชคําพูดยอวา "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ" ครับ แตระยะหลังๆ กลับมาฮิตคําวา 
"IMT-GT" คงจะกลัววาผูคนอาจจะจําสับสนระหวาง "สามเหลี่ยมทองคํา" ซ่ึงอยูที่จังหวัดเชียงราย 
ทางเหนือของไทยกระมัง (ผมคิดเอาเองนะครับ) อีกอยางใชคํายอภาษาอังกฤษ IMT-GT ดูแลวมันก็
อินเตอรดีเหมือนกัน (คิดเอาเองอีกแหละครับ) 

 IMT-GT เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา เมื่อเริ่มมีขอตกลงรวมกันครั้งแรก ประเทศ
ไทยเรามีพื้นที่อยูในเขต 5 จังหวัด คือ ปตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล ประเทศมาเลเซีย มี 
5 เมือง คือ รัฐประลสิ เกดะห ปนัง เประ และสลังงอร สวนประเทศอินโดนีเซีย ไดแก เกาะสุมาตราทัง้
เกาะ (ยกเวนจังหวัด Lampung) ลองหลับตานึกภาพจินตนาการเอานะครับวา พื้นที่สวนใหญอยูทาง
ปลายคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมทองของไทยกับเกาะสุมาตรา แลวโยงเสนใหเปนรปูสามเหลีย่มน่ัน
แหละครับ "IMT-GT" ที่เรากําลังพูดถึงกัน 

 อยางไรก็ดีการประชุมรวม 3 ฝาย ไดมีความคืบหนามาตลอดตอเน่ืองจนมีขอตกลงเพิ่ม
พื้นที่ ในเขต IMT-GT ทั้ง  3 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยได เพิ่มจังหวัดอีก 3 จังหวัด  คือ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง รวมเปนทั้งส้ิน 8 จังหวัด เมื่อเดือนธันวาคมป 2547 ที่ผานมา 
รวมพื้นที่ของไทยในเขต IMT-GT จํานวน 39,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนอาศัยประมาณ 5.9 
ลานคน ออ! ผมเกือบลืมบอกเกี่ยวกับขอบเขตความรวมมือตามกรอบ IMT-GT ซึ่งอยูในรูปกลุม
เทคนิคปฏิบัติการ (Implementing Technical Group: ITG) เปน 6 รูปแบบ คือ (1) การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน (2) การคาและการพัฒนาจากจุดแรกเริ่มที่ริเริ่มโครงการ โดยแตละฝายมาบรรจบกัน 
(3) การพัฒนาตลาดเสรี (4) การพัฒนารายสาขา โดยมุงเนนการทองเที่ยว (5) การพฒันาสหสาขา 
โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ (6) การพัฒนาพื้นที่นอกเขตเมืองและการคาระหวางพืน้

                                                
1 หัวหนาศูนยประสานงานการทองเท่ียว จังหวัดตรัง 
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ที่ ทั้ง 6 รูปแบบดังขางตน ผมลอกเอามาจากเอกสารทางราชการอานแลวเขาใจไดยาก (โดยเฉพาะรปู
แบบที่ 2) แตก็ไมเปนไร เอาเปนวามาดูเรื่องที่ผมถนัดดีกวา คือ ดานการทองเที่ยว 

 กอนที่ผมจะยายมาทําหนาที่ ณ จังหวัดตรัง ก็เคยไดยินมาบางเกี่ยวกับกรอบความรวม
มือ IMT-GT เน่ืองดวยหนาที่ที่เกี่ยวของตอนที่ทํางานอยูสวนกลาง ไมคอยไดเขาไปสัมผัสในเชิงลึก
มากนัก แตเมื่อจังหวัดตรังไดมีโอกาสเขาไปเปนสวนหนึ่งของ IMT-GT และผมไดมีโอกาสเขารวม
ประชุมประมาณ 2-3 ครั้ง จึงไดรับทราบขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น และก็เห็นวาเปนโอกาสที่ดีมากทาง
ดานการทองเที่ยวของตรัง ที่ไดเขามารวมอยูในกรอบ IMT-GT อยางนอยก็ไดเปรียบภูเก็ต กระบ่ี 
สุราษฏรธานี ที่ยังไมไดเขารวมในเขตพิเศษน้ี (แตอนาคตคงจะเขารวมทั้งหมดในพื้นที่ภาคใต) ดังน้ัน 
จังหวัดตรังคงจะตองเรงการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของนักทองเที่ยวจาก 2 ประเทศ ที่จะ
เชื่อมโยงระหวางกัน ซึ่งผมมีขอสังเกตโอกาสของจังหวัดตรังในกรอบ IMT-GT คือ 

 การเช่ือมโยงทาเรือระหวาง 3 ประเทศ ซ่ึงมีขอตกลงกันเปนที่เรียบรอยแลว โดยเชือ่มทา
เรือจากเมืองเบลาวัน ประเทศอินโดนีเซีย แวะทาเรือเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย แลวมาทาเรือกันตัง 
ประเทศไทย โดยในเบื้องตนจะมีการใชเรือ Ro Ro Ferry ของประเทศอินโดนีเซยีเปนพาหนะแลนระหวาง
ทาเรือของ 3 ประเทศ เจาเรือ Ro Ro Ferry ที่วานี้เปนเรือที่สามารถบรรทุกไดทั้งคนและรถยนต 
คลายๆ กับเรอืเฟอรรี่ที่แลนระหวางทาเรือดอนสักไปเกาะสมุยแบบน้ันแหละครบั แตทางประเทศอนิโด
นีเซียเคาบอกวาของเคามีการตกแตงส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายระดับหลายดาว มีทั้งหอง
อาหาร หองนันทนาการ และที่พักอยางด ีซ่ึงผมก็ไมเคยเห็นซะดวยซิครับ แตก็คิดวานาจะหรหูราหรอื
มีความสะดวกสบายแบบน้ัน เพราะเดาวาผูโดยสารหรือนักทองเที่ยวคงจะตองนอนคางบนเรือบาง
แหละ หากเปนการโดยสารระยะยาวแบบเชื่อมทั้ง 3 ประเทศ ขอตกลงดงักลาวน้ี เราจะไดประโยชนทัง้
ดานการขนสงสินคาทางเรือ โดยเฉพาะการคาขายสินคาอุปโภคบริโภคเรานาจะไดประโยชน เน่ืองจาก
ผมคิดวาประชากรในเกาะสุมาตราคงจะมีความตองการสินคาจากไทยในปริมาณพอสมควร สําหรับ
ดานการทองเที่ยวผมเชื่อวาจะมีนักทองเที่ยวจาก 2 ประเทศนี้เขามา จังหวัดตรัง มากขึน้แนๆ  เพราะ
เปนการเช่ือมเสนทางใหมในแถบนี ้ในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวตางประเทศอ่ืนๆ ก็จะใชชองทางนีเ้ดนิ
ทางไปมาระหวาง 3 ประเทศในเสนทางน้ี ซึ่งตอนน้ันตรังก็จะกลายเปนอีกประตูหน่ึง (Gateway) ที่มี
ชองทางการเดินทางระหวางประเทศทางตอนใต เชนเดียวกับ อ.หาดใหญ 

 การเสนอ "อําเภอกันตัง" เปนเมืองทาคูแฝดกับ "เมืองมะละกา" ของมาเลเซียเปนอีกกล
ยุทธหน่ึงที่ผมเห็นวานาจะเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวในจังหวัดตรัง ซ่ึงประเทศมาเลเซียก็เสนอ
แนวคิดในการเชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยใชวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของชาวแหลมมาลายเูปนตวัเชือ่ม
โยงอยูแลว อน่ึงเมื่อป 2547 ผมเคยไปเมืองมะละกาและไดเห็นบานเมืองของเขาก็นึกถึงตรังทันที มี
บานเรือนทรงชิโนโปตุกิสเปนสวนใหญ ทั้งนี้ไดรับการบอกเลาวาเดิมมะละกาเปนเมืองทาที่สําคัญ และ
เคยเปนที่ตั้งของ "เมือง" มากอน แตดวยความคับแคบและความไมปลอดภัยจากภัยคุกคามทาง
ภูมิศาสตรที่ติดกับทะเล รัฐบาลมาเลเซียจึงเห็นควรยายเมืองไปตั้งที่ "กัวลาลัมเปอร" ปจจุบัน ผมก็
จําไดวา อ.กันตัง ก็เคยเปนเมืองทาที่สําคัญในฝงอันดามัน และเปนที่ตั้งของ "เมือง" มากอน และก็
ดวยสาเหตุเดียวกันคือ คับแคบ ขยายเมืองไดยากและไมปลอดภัยหากมีการบุกรุกจากทะเล จึงได
ยาย"เมือง" มาอยูที่ "ทับเที่ยง" ในปจจุบัน โดยเฉพาะในป 2549 น้ี เปนปที่ยายเมืองครบรอบ 90 ป 
พอดีดวย เห็นหรือยังครับวา 2 เมืองน้ีสามารถเกี่ยวดองกันเปนเมืองฝาแฝดไดอยางสบายๆ แลวเรา
ก็ใชโอกาสนี้ประชาสัมพันธใหคนมาเที่ยวตรังเพิ่มมากขึ้น 



e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 3 

 การใชสิทธิพิเศษของขอตกลงในกรอบ IMT-GT ที่จะมีการยกเวนระเบียบพธีิการเขาเมอืง
ระหวางพื้นที่ในกรอบ IMT-GT มาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการเดินทางทองเที่ยว และเพิม่แรงจงูใจให
เกิดการเดินทางเขามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน การประชุมครั้งลาสุดที่จังหวัดตรัง เมื่อ
เดือนเมษายนที่ผานมา ประเทศอนิโดนีเซียเสนอการยกเวนภาษีขาออกของนักทองเทีย่วทัว่ไป และชาว
อินโดนีเซียที่เดินทางออกจากหมูเกาะสุมาตราไปยังพื้นที่เขต IMT-GT นอกจากน้ีในขอตกลงรวมกนัจะ
มีการดําเนินการสราง IMT-GT พลาซา ในเขต IMT-GT ทั้ง 3 ประเทศ นอกจากน้ียังมีสินคาปลอด
ภาษีอีกหลายชนิดที่จะเปนการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวเขาสูประเทศในภาพรวมอีกดวย 

 กรอบความรวมมือ IMT-GT คงจะมีความคืบหนาตอไปอีกหลายดาน ผมเชื่อวาจังหวัด
ตรังจะไดตอนรับนักทองเที่ยวจาก 2 ประเทศเพิ่มขึ้น และคงจะมีโอกาสเปนประตู (Gateway) สูพื้นที ่
IMT-GT ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ซ่ึงหมายถึงวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศคงจะไหลมาสู
ตรังเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับที่ไหลไปจังหวัดหนองคาย เพื่อเดินทางเขาสูสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตลอดจนคงจะไดเห็นการประกาศ "อําเภอกันตัง" เปนเมืองทาคูแฝดกบั "เมอืงมะละกา" 
ในเร็วๆ น้ีดวย ทั้งหมดน้ีก็เพราะเปนผลดีจากการเขารวมในกรอบ IMT-GT ครับ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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การเรียนรูและประสบการณเรื่องการทองเท่ียวการเรียนรูและประสบการณเรื่องการทองเท่ียว  
โดยชุมชนจาก สกวโดยชุมชนจาก สกว. (. (ภาคภาค))  

อุบลวรรณ ประดับสุข 1 

 ในชวง 2 - 3 ป ที่ผานมาคําวา "Community-based Tourism : CBT" การทองเที่ยวที่
ใหชุมชนเปนฐานการบริหารจัดการ "การทองเที่ยวโดยชุมชน" เปนที่รูจักและใชกันอยางแพรหลายใน
หลายๆความหมาย ความเขาใจ ประสบการณ หลายครั้งที่ไดยินไดฟงวา การทองเที่ยวโดยชุมชน
เปนสวนหนึ่งที่จะนําไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได เปนเรื่องการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาง เปน
เรื่องของการจัดการดานโฮมสเตยบาง ที่ไมวาจะอยางไรก็ตาม ก็ตองมี "ชุมชน" เปนสวนประกอบ
สําคัญ 

 การทองเที่ยวกลายเปน "เครื่องมือ" ที่รัฐบาลใหความสําคัญเน่ืองจากมีความสําคัญตอ
การสรางรายได เพ่ือพัฒนาประเทศอยางมากและยงัเปนรายไดที่เปนอันดับตนๆ ของประเทศ และมี
การกระจายไปในหลายภาคอยางคอนขางชัดเจน เชนการเดินทาง ที่พัก การซื้อของที่ระลึก 
ภัตตาคาร รานคาตางๆ จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวของกบัการทองเทีย่วทัง้โดยทางตรงและทาง
ออม ขยายมากขึ้น เชนการเพิ่มขึ้นของสถานทีพ่ัก ทั้งโรงแรมขนาด 5 ดาว 4 ดาว ไปถึงทีพ่กัแบบพืน้
บานที่เรียกวา โฮมสเตย การเพิ่มขึ้นของรานอาหาร และแหลงบริการอื่นๆเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ และการขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของไทย กอใหเกดิการตื่นตวั
ไปทั่ว เพราะมองวาเปนเรื่องงายที่จะมีรายไดเพิ่มจากการทองเที่ยว ที่เปนผูมาซื้อสินคาถึงที่ไมวาจะที่
ใดก็ตาม 

 แตจากการที่ทรัพยากรการทองเที่ยวมีจํากัดไมวาจะเปนทรัพยากรการทองเที่ยวทาง
ดานธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน ซ่ึงผูดูแลหรือเปนเสมอืนเจาของกคื็อประชาชนทีอ่ยูในชุม
ชนนั้นๆ วาจะมีการบริหารจัดการการทองเที่ยวไดอยางไร เพราะทรัพยากรทุกอยางตองมีขอจํากัด
ในการใชทั้งสิ้น อยางไรคือการใชอยางยั่งยืน และเปนไปไดหรือไมที่จะดําเนินการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง? และควรทําอยางไร? เมื่อ "ชุมชน" กลายเปน "สินคา" หรือ "เครือ่งมอื" ทีเ่ปนทัง้
ผูกระทํา และผูถูกกระทํา ใน รางเดียวกันเปนส่ิงที่ทาทายและละเอียดออนอยางยิ่ง เสมือนกับการที่
ตองคํานึงถึงความรูสึก ความยินดีของผูเกี่ยวของทุกรุนทุกนาม ทั้งยังเปนผูที่ถูกกลาวอางถึงอยู
ตลอดเวลาในการที่รัฐบาลจะดําเนินการพัฒนาใดๆจึง "ตองใหความสําคัญตอชุมชนในระดับตนๆ 
และชุมชนตองไดรับประโยชน" อยูเสมอ 

 เมื่อชุมชนมาเกี่ยวของกับการทองเที่ยวก็จะมีคําใหมๆ เกิดขึ้น อาทิการทองเที่ยวชุมชน, 
การทองเที่ยวโดยชุมชน, การทองเที่ยวผานชุมชน, การทองเที่ยวในชุมชน ก็ขึ้นอยูกับนิยามแหงการ
ส่ือความหมายตอคําดังกลาว แตที่แนนอนก็คือ "ชุมชน" เปนสิ่งที่ตองถูกกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได 

                                                
1

 พนักงานบริหารท่ัวไป 6 ปฏิบัติงานข้ึนตรงตอท่ีปรึกษา 11 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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และอยางไรคือการทองเที่ยวโดยชุมชน "Community Based Tourism : CBT " ที่เหมาะสมอันจะเปนแนว
ทางสําหรับการพัฒนาดานการทองเที่ยวในชุมชนไดอยางเปนรูปธรรมและเห็นผล? 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานภาคเปนหนวยงานภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตร ีไดทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทางเลือกใหกับระบบการทอง
เที่ยว โดยเนน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในรูปแบบของ "การทองเที่ยวโดยชุมชน" ที่มุง
เนนพัฒนาใหคนในชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการทองเที่ยว ตอบสนองความตองการของนักทอง
เที่ยว แตเปนการสรางศักยภาพในทองถ่ิน ผูประกอบการผูใหบริการ เรียนรู ใหคนในทองถ่ินเขามามี
สวนรวมในการจัดการทอง เที่ ย วของชุม ชน  เพื่ อ นํ าไป สู การดู แล บํารุงรักษาและฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลกับภูมิปญญาทองถิ่น และอัตลกัษณทางวฒันธรรมตลอดจนเกือ้กลู
ตอเศรษฐกิจชุมชนตอไป 

 จากการไดเขารวมรับฟงการนําเสนองานวิจัยของ สกว.ภาค ตั้งแตป 2545 จนไดมี
โอกาสเปนคณะทํางานรวมกับ สกว.ภาค ในโครงการเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือเมือ่
ป 2548 ไดเรียนรูการพัฒนาช้ินงานวิจัยทองถิ่นถายทอดความคิด สืบตอความรู สานตอภมูปิญญา
บรรพบุรุษ สะทอนปญหาชุมชน สรางแนวทางความรวมมือในการที่จะจัดการแกไขปญหา ตลอดจน
รวมใจวางฐานของการดูแลทรัพยากรทองถ่ินสืบไป โดยผานผลงานวิจัยทองถิ่นโครงการตางๆ เพือ่
ที่จะใหชุมชนของตนเองมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินการใดๆ เพื่อ
รักษา "ภูมิปญญา" มรดกของบรรพบุรุษสืบตอไป และพรอมที่จะอวดตอบุคคลภายนอกที่เขามา
เยี่ยมเยือน มาเรียนรูความเปนมาของพวกเขา ซ่ึงเปนการเรียนรูระหวางกันในรูปแบบหนึ่ง 

 การทองเที่ยวโดยชุมชนจากความเขาใจที่ทํางานรวมกันมา จนเมื่อมีการประชุม
สังเคราะหงานวิจัยทองเที่ยวโดยชุมชน โดยการระดมสมอง เมื่อ 28 ม.ิย.49 ที ่จ.เชยีงใหม สรปุไดดงั
น้ี... 

การทองเท่ียวโดยชุมชน : Community Based Tourism  

 เปนเรื่องของการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนทองถ่ินและผูมาเยือน ในการที่จะดูแล
รักษาทรัพยากรดานตางๆ ของชุมชนที่มีอยูแลว ตลอดจนเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนใหเกิด
ความยั่งยืน อันเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน เพื่อประโยชนแกชุมชน" 

กระบวนการเรียนรูของ CBT : มีองคประกอบที่สําคัญคือ... 

• ศักยภาพของคน ตองเริ่มที่คนในชุมชนที่จะตองรูจักรากเหงาของตนเองใหดีเสียกอน เพื่อ
ความพรอมในการบอกเลาขอมูลและคนในชุมชนตองมีความพรอมที่จะเรียนรูมีใจ มีความ
สามัคคี ทํางานรวมกันได 

• ศักยภาพของพ้ืนที่ หมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญา
ทองถ่ินที่ สืบสานตอกันมา คนในชุมชนตองรูจัก ตองรักและหวงแหนเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถที่จะนํามาจัดการไดอยางคุมคา และยัง่ยนื ทัง้น้ีทัง้น้ัน ชุม
ชนตองมีความพรอมในการเรียนรู มีความรู ความเขาใจ เรื่องแนวคิดพื้นฐานทางดานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน และการจัดการในพื้นที่ไดดวย 
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• การจัดการ เปนเรื่องที่ไมงายนักที่จะทําอะไร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิดความยั่งยืน สม
ดุลในกลุมคนหมูมาก ดังนั้นชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการ CBT ไดตองเปนชุมชนที่มีผูนํา
ที่เปนที่ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน ความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน ทัง้ยงัตองได
รับความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวของ ตองมีการพดูคุยกาํหนดแนวทางในการ
เตรียมความพรอมชุมชนรูวาพื้นที่ของตนจะมีรูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไดอยางไร 
ควรมีกิจกรรมอะไรบาง และจะมีการกระจาย จัดสรรรายไดอยางไร ทั้งหลายทั้งปวงทีก่ลาว
มาน้ัน ส่ิงสําคัญที่สุดของชุมชนก็คือการมีสวนรวม อันหมายรวมถึง รวมในทุกๆส่ิง ทุก
อยางเพื่อสวนรวม 

• มีสวนรวม มีไดอยางไร การส่ือสารพูดคุย เปนการสื่อความคิดเห็น การถกปญหา การ หา
ทางแกไขปญหาตางๆ จากการระดมความคิดจากประสบการณของนักวิจัยทองถ่ินพบวาชุม
ชนจัดใหมีเวทีพูดคุย รวมกันคิดวางแผนดําเนินการ ประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยว
ของในการทํางานรวมกัน สรางกฎระเบียบของชุมชน ทางดานตางๆ เพื่อใหคนในชุมชนรวม
ถึงผูมาเยือนปฏิบัติตาม 

• ผลกระทบจากการทํา CBT ทุกอยางที่ดําเนินการยอมสงผลกระทบตอส่ิงที่ตั้งอยู ส่ิงแวด
ลอมโดยรอบทั้งส้ิน ซ่ึงมีผลกระทบดานบวกและดานลบ จากการดําเนินการวิจัย CBT พบวา  

• ผลกระทบดานบวก สงผลใหชุมชนมีจิตสํานึกเกิดการพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง คิดเปน
ทําเปน มีความพยายามในการเรียนรูพัฒนา เกิดรายไดเพิ่มขึ้นมีการรวมตัวกัน สรางความ
เขมแข็งในชุมชน นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความคาดหวังและความพยายามที่จะดําเนิน
การเพื่อใหเปนไปตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ ยั่งยืน 3 ดาน 1) เศรษฐกิจ 2) สังคม
วัฒนธรรม 3) ส่ิงแวดลอม และสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปสูความยั่งยืนคือการรวบ
รวมองคความรู ภูมิปญญา สืบสานสืบทอด นําไปใชประโยชนได เกิดความรักความภาคภูมิ
ในความรูสึกเปนเจาของ มีสวนรวมในทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรูการ
ทํางานรวมกันในที่สุด 

• ผลกระทบดานลบ เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม อาทิ จํานวนขยะที่มากับนักทองเที่ยว การใช
นํ้า ระบบนิเวศธรรมชาติ การรับวัฒนธรรมที่เขามาอยางรวดเร็ว เกิดกระแสการเลียนแบบ 
มีความขัดแยงทางความคิด เสียความเปนสวนตัวในการที่จะตองรองรับนักทองเที่ยว และที่
สําคัญคืออาจถึงกับสูญเสียเอกลักษณของทองถ่ิน หากมีการตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวมากเกินไป และอีกสวนหน่ึงที่ยังเปนประเด็นถกเถียงกันคือเรื่องการแตงกาย
ของชุมชน เชน ปากะญอ ที่นักทองเที่ยวคาดหวังวาเมื่อไรก็ตามที่เขาไปในพื้นที่จะไดพบชาว
ปากะญออยูในชุดชนเผาตลอดเวลา คําถามก็คือชนเผาก็มีความตองการที่จะแตงกายตาม
สมัย เพื่อความคลองตัวเพื่อความพึงพอใจของตนเอง และอะไรคือถูกตอง? ในบัดน้ีกย็งัไมคิด
วามีคําถามสุดทาย  

 เครือขาย เมื่อตองดาํเนินการตามรูปแบบของตนในแตละชุมชนในชวงระยะหน่ึงไดรบัผล
ตางๆ ที่เกิดขึ้นดังกลาวมาแลว จึงเกิดความคิดที่จะไปดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณกับชุมชนอ่ืน 
สกว.ภาคจึงมีแนวคิดที่จะสรางพันธมิตรใหเปนจุดแข็งของชุมชน โดยกําหนดโครงการเครือขายการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน จ.เชียงใหม ซึ่งจะมีชุมชนใน จ.เชียงใหมที่เปนชุมชนไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการวิจัยจาก สกว.ภาค เปนโครงการนํารองคือ  
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1. บานแมกําปอง กิ่ง อ.แมออน 
2. บานมง - ดอยสุเทพ - ปุย 
3. บานแมกลางหลวง ดอยอินทนนท 
4. ชุมชนรอบดอยหลวง อ.เชียงดาว  
5. บานหนองเบ้ีย อ.ไชยปราการ  

 การมีเครือขายพันธมิตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูทําขอมูลวิชาการ ประสบการณเปน
พี่เลี้ยงเพื่อน เกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน สรางพลังสามัคคี ใหกําลังใจแรงเสริมซึ่งกัน
และกัน ในเครือขาย CBT กลุมน้ีไดรวมกันจัดเสนทางนําเที่ยวโดยดูจุดเดน ความพรอมของแตละชุม
ชนมากําหนดเปนเสนทางใหม เพื่อชวยเหลือกัน อาทิ ชุมชนบานแมกําปอง มคีวามเขมแขง็ทางดานตวั
ชุมชน มีจุดแข็งทางดานทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา และความพรอมทางดานการเปดเปน 
home stay ที่เปนที่รูจักของตลาดในระดับหนึ่งแลว รวมจัดเสนทางทองเที่ยวกับชุมชนบานหนองเบ้ีย 
อ.ไชยปราการ ที่มี แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรมานาน หากแตยังไมพรอมจะเปน home stay 
หรืออีกเสนทางคือชุมชนบานแมกําปองจัดเสนทางเขาถึง บานมง ดอยปุย ที่มีจุดขายคือ ชุมชนชาว
เขาเผามงมีการขายสินคา ที่ระลึก เปนจุดแวะกอนขึ้นดอยสุเทพ แตไมมีที่พัก ก็จัดใหไปพักที่บานกํา
ปอง โดยดูแหลงทองเที่ยวธรรมชาติของแมกําปองและพักคางแรมที่บานแมกําปอง เปนตน 

 นอกจากจะมีเครือขายในกลุมชุมชนดวยกันเองแลว ภาคเอกชน คือสมาคมสหพันธธุรกจิ
ทองเที่ยวภาคเหนือ ซึ่งเปนผูทําการตลาดกับชุมชนไดเขามาเปนเครือขายและแนะนําดานการตลาด 
การพัฒนา จัดเสนทาง คิดราคา และจัดงานนิทรรศการการทองเที่ยวภาคเหนือใหผูประกอบการ
จังหวัดอื่นมาทํา ความรูจักชุมชนเหลาน้ี และเกิดการซ้ือขายกันไปแลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ที่
ผานมา 

 ในสวนการตลาดของชุมชนดวยกันเอง ชุมชนจะใหขอมูลแนะนําชุมชนอ่ืนที่นาสนใจแกนัก
ทองเที่ยว เปนการชวยเหลือกันทางดานการตลาด ซ่ึงงานน้ี สภน.1 ไดใหการสนับสนุนสํานักงาน
ภาคดวย และที่นาภูมิใจสําหรับชุมชนของพวกเราก็คือ การรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาบรรพบุรุษที่สืบตอกันมา ชุมชน ไมไดที่จะละทิ้งพื้นฐานเดิม หรือ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามกระแสวัฒนธรรม และไมไดมุงหวังรายไดจากการทองเที่ยวที่จะไดใหเปน
รายไดหลักของชุมชนโดยละทิ้งอาชีพดั้งเดิม 

 การที่จะปรับตัวเพื่อรองรับกระแสการทองเที่ยว ที่เขาไปในชุมชนของเขา เขารูวาใน
ปจจุบันส่ิงสําคัญคือภาษาอังกฤษ การส่ือสารภาษาอังกฤษและการใช Internet เขาก็สงเสริมเยาวชน 
/ คนในชุมชนใหมีทักษะ ทางดานน้ีเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะไดนําความรูมาบริหารจัดการชุมชนของตนเอง 
อยางรูเทาทัน 

 ประสบการณของชุมชนที่ดอยอินทนนท ในการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เปนภาษาสากล เขา
ใหนักทองเที่ยวพักที่บานพักฟร ีแตขอใหสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใหไดแกคนในชุนชน โดยดู
เยาวชนที่พอจะส่ือสารไดใหเปนผูเรียนรู และปจจุบันบานแมกลางหลวง มีผูส่ือความหมายภาษา
อังกฤษไดดี อยางนอย 1 คนในขณะน้ี 

 สวนที่บานผาหมอน มีนักวิจัยชุมชนมีโอกาสไดพบ Tour operator ชาวฝรั่งเศส จนมีการ
มาพักผอนนานๆ ที่บานผาหมอน และเกิดการลงทุนสรางบานรับรอง 1 หลัง (เปนเพียง 1 หลัง 
สําหรับการรับรองนักทองเที่ยว 6 คน) และที่ไดตามมาก็คือการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ 
แลกเปลี่ยนกับภาษา ปกาเญอกอ ไมแนในอนาคตชุมชนน้ีอาจพูดภาษาฝรั่งเศสกันหมดก็ได และมัน



e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 5 

เปนเสนหที่เขาสนุกสนใจที่จะเรียนรูตอไป เพื่อพัฒนาบานของเขาเอง เขาไดเพื่อน ไดเงิน และไดอยูกับ
บานที่เขารัก 

 นอกจากการทํางานดานการวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนแลว สกว. ภาค ยัง
สนับสนุนการจัดทําระบบเว็บไซดเฉพาะดอยอินทนนท www.doiinthanon.com เพื่อเปนการใหขอมูล
แหลงทองเที่ยว ที่พัก การจองที่พัก การเดินทางเขาถึง และมีการปรับปรุงขอมูลอยูตลอดเวลา โดย
ไดทําการ on line เว็บน้ีในชวงเทศกาลปใหม 2549 ทําใหลดปญหาเรื่องการจราจรบนดอยอินทนนท 
ชวงเทศกาลไดอยางมาก เพราะมีการแนะนําแหลงทองเที่ยวใหม และการหลีกเลี่ยงเสนทางแออัด 
รวมถึงการบอกใหทราบวา สถานการณการทองเที่ยวบนพื้นที่แตละจดุเปนอยางไร ทัง้ยงัมกีารใหขอ
มูลทางดานชุมชนบนดอยดวย 

ความกาวหนาของงาน CBT ในประเทศไทย 

 การดําเนินงานของ CBT ของ สกว.ภาค นอกจากจะสรางเครือขาย CBT ในเชยีงใหม และ
ภาคเหนือ เพื่อใหชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนความรูชวยเหลือซึ่งกันและกันทางดานตางๆ แลว 
สกว.ภาค ยังไดรับการติดตอจากกรมการคาระหวางประเทศ ใหมกีารแลกเปลีย่นเรือ่งชมุชนระดบัรฐั 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเริ่มตนความรวมมือครั้งแรกในการประชุม ATF ที่ฟลิปปนส เมื่อ มค.
49 และไดมีการประสานงานตอกันมา โดย สกว.ภาค เริ่มเช่ือมโยงงาน CBT กับกลุมประเทศเพื่อน
บาน อาทิ ลาว เวียดนาม จีน และมีเครือขายวิชาการกับหนวยงานอ่ืน เชน สถาบันวิจัยการทองเทีย่ว
ลุมนํ้าโขง เปนตน จากการทํางาน 6 เดือนที่ผานมา สกว.ภาค จะเปนเจาภาพจดัการประชมุ CBT แบบ
ทวิภาคี เพื่อใหเกิดการเรียนรู เช่ือมโยง ระหวางกันที่ จ.ขอนแกน ในวันที่ 22 - 24 กย.49 โดยคราว
แรกจะเปน กลุม CBT ภาคเหนือ กับ กลุม CBT จากสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้ง
หมดก็เปนสวนหน่ึงของงาน ASEAN Tourism Road Map ที่ สกว.รับผิดชอบเรื่องน้ี และจะนําเสนอในที่
ประชุม ATF 2008 

 ในการทํางานรวมกับ สกว.ภาค ไดพบกับนักวิจัยทองถ่ิน อาจารยผูทรงคุณวฒุิทางดาน
การทองเที่ยว จากมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวทิยาลยั
ราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแมโจ ไดคุยกันเกี่ยวกับการดําเนินการ CBT ของ
ชุมชนตางๆ เหลาน้ี จะสามารถไปไดนาน หรือยั่งยืนหรือไมและจะขึ้นกับปจจัยอะไรบาง ทามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒนใน ปจจุบัน 

 พวกเราสรุปกันไดวา เราไดรับพระราชทานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงคือ พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานใหแกพสกนิกรชาวไทย ครั้งแรกเมื่อป 2517 แกนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ก็จะขอสรุปหลักสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหน่ึง  

 หลัก 3 ประการทางเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

1. ความพอประมาณ  
2. ความพอเพียง 
3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง  

 หรือหากจะตามกระแสหลังงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัตคิรอบราชยครบ 60 ป คือ 
กระแสชื่นชม เจาชายจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก แหงราชอาณาจักรภูฎาน ทานทรงถือ GNH : Gross 
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National Happinsess is more important than Gross National Product (GNP) เป นเป าในการพัฒนา
ประเทศ ซ่ึง GNH มีหลัก 4 ประการ คือ 

1. การพึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจ 
2. การคงสภาพแวดลอม 
3. การเนนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
4. Good Governance : ธรรมาธิปไตย หรือ ธรรมาภิบาล  

 ก็เขาใจวา เปนแนวทางเดียวกันคือ การยึดสายกลางของความพอดีในการพึ่งพาตนเอง 
ซ่ึงตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประสงคใหประชาชนมีวิถีแหงการดํารงชีพที่สมบูรณ 
ศานติสุข มีการยึดทางสายกลางของความพอดี 

 ในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ของกลุมชุมชนที่ทํางานรวมกัน เห็นไดวา ตาง
ดําเนินการตามแนวทางดังกลาว คือ เริ่มทําความเขาใจในตนเอง (ชุมชนทั้งชุมชน) รูจกัใช รกัษา ทะนุ
บํารุง ทรัพยากรทองถ่ิน พัฒนาชุมชนของตนใหมีกินมีใช มีความพรอมกอนที่จะดําเนินการเรือ่งการ
ทองเที่ยวจากภายนอก เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนเหลาน้ีจะไมกาวกระโดดไปตามกระแสโลกาภิ
วัฒน ที่ตองใชปจจัยภายนอกมาเปนตัวกระตุน หากแตคอยๆทําอยางคอยเปนคอยไป โดยใชงานวจิยั
ที่มีพี่เลี้ยงจาก สกว.ภาค ใหคําแนะนํา เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สามารถอยูรอดเองไดโดยไม
ตองพึ่งพาหนวยงานภาครัฐ ที่มีขอจํากัดอยางที่ทราบกันอยู 

 การทองเที่ยวโดยชุมชน โดยนําผลจากงานวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยว ของ สกว .ภาค เปนเสมือน "เครื่องมือ" หนึ่งในการที่จะชวยใหชุมชนมีหลักในการ
พัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน ใหดําเนินการไปอยางมีหลักการ มีความเขมแข็ง มีความรูเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนรูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวที่กําลังไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวคุณภาพ คือ กลุมที่สนใจศึกษาทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน นักทอง
เที่ยวกลุมนี้สวนมากจะเขามาในลักษณะของการศึกษาดูงาน จากการคนควาจาก Website ตางๆ โดย 
สกว.ภาค มี Website เกี่ยวกับเรื่องน้ีโดยเฉพาะ คือ www.communitybaset.net 

 อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวโดยชุมชน คงไมใชสินคาทางการทองเที่ยวที่แพรหลาย 
สําหรับตลาดแบบ MASS หากแตเปนทางเลือกทางการทองเที่ยวอีกรูปแบบหน่ึงที่จะชวยใหชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากรายไดเสริมจากกิจกรรมการทองเที่ยว ลดการละทิ้งถ่ินฐาน และเชื่อวาเปน
สวนหน่ึงของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
  

http://www.communitybaset.net
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ท่ีพักแรม ท่ีพักแรม ... ... ทางเลือกทางเลือก  
((AAlltteerrnnaattiivvee  AAccccoommmmooddaattiioonn))  

ยลรวี สิทธิชัย 1 

 ผูเขียนเปนผูหนึ่งที่เปนแฟนหนังสือชีวจิต แตผูเขียนไมคอยมีโอกาสที่จะไดอานทกุฉบับ ทัง้
ที่เห็นวาเปนหนังสือที่ดีและใหสาระประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข โดยมสุีขภาพ
รางกายและจิตใจแจมใสแข็งแรง ผูเขียนสบโอกาสแวะไปที่หองสมดุการทองเทีย่วแหงประเทศไทย และ
ไดหยิบนิตยสารชีวจิตฉบับเดือนพฤษภาคม 2549 ปกษแรกออกมาอาน และอานไปเจอคอลมันหนึง่ที่
ดึงดูดความสนใจอยางมากคือคอลัมน "นานาทัศนะแพทยทางเลือกในสายตาชาวโลก" ซึ่งเขียนโดย
คุณเอ้ือมพร เน่ืองจาก คําวา "การแพทยทางเลือก" เปนคําที่มีผูกลาวถึงกันมากในระยะน้ี ผูเขียนจึง
สนใจวาคําๆ น้ีมีความหมายวาอยางไร จากในคอลัมนน้ี คุณเอ้ือมพรใหนิยามของคําวา "การแพทย
ทางเลือก" ไววา เปน "การแพทยที่สัมพันธกับวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ินนั้นๆ 
ซ่ึงถาจะวาไปแลวก็มีอยูทั่วโลก ไมวาจะเปนแพทยพื้นบานของชาวแอฟริกันโบราณ ชาวอินเดียแดง
ของอเมริกา แพทยแผนจีน อายุรเวทของอินเดีย โฮมิโอพาทีของยุโรป รวมถึงแพทยพืน้บานของไทย" 
พออานนิยามจบก็ถึงบางออวามันเปนเชนน้ีน่ีเอง แลวเลยมานึกถึงคําๆหน่ึงในทางการทองเทีย่วทีพ่อ
จะแปลไดวาทางเลือกเชนกัน คําน้ันคือ Alternative Accommodation ผูเขียนยังไมเคยเห็นคําแปลภาษา
ไทย แตผูเขียนจะขอแปลวา "ที่พักแรม ทางเลือก" ก็แลวกัน เพื่อใหเขากับสมัยนิยม 

 คําวา "ที่พักแรมทางเลือก" หรือ Alternative Accommodation ตามที่ผูเขียนไดศึกษาจาก
เอกสาร "Travel & Tourism Analyst" ฉบับที่ 6 ประจําเดือนเมษายน 2548 พบวายังไมมีการใหความ
หมายไวอยางเปนทางการ แตที่พักแรมที่เขาขาย "ที่พักแรมทางเลือก" สรุปความไดวา อยางนอยนา
จะมีลักษณะ คือ "เปนที่พักแรมที่มีลักษณะพิเศษ ไมวาจะเปนดานโครงสรางส่ิงกอสรางหรือสถานที่
ตั้งที่จะตองไมเหมือนและไมตั้งอยูในที่ธรรมดาสามัญ ดังเชนที่พักแรมทั่วๆ ไป นอกจากน้ีเมือ่นักทอง
เที่ยวเขาพักในที่พักแรมน้ันๆ แลว จะตองไดสัมผัสกับประสบการณที่เหนือคําบรรยาย เหมือนกับได
เขาไปอยูในดินแดนแหงนวนิยาย" ขนาดน้ันเลย 

 จากนิยามที่ผูเขียนแปลและเรียบเรียงไวขางตนนั้น องคประกอบสําคัญที่จะบงช้ีวาเปน "ที่
พักแรมทางเลือก" มีอยู 3 องคประกอบดวยกัน ไดแก  
องคประกอบแรก "โครงสรางส่ิงกอสรางที่ไมเหมือนที่พักแรมทั่วไป" ไมวาส่ิงกอสรางน้ันจะถูกสราง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนที่พักแรมสําหรับนักทองเที่ยวตั้งแตตน หรือเปนส่ิงกอสรางที่ถูกปรับ
ปรุงเปลี่ยนแปลงมาใชเพื่อเปนที่พักแรมสําหรับนักทองเที่ยวรวมดวยก็แลวแต โครงสราง รูปราง

                                                
1 นักวิชาการทองเท่ียว 5 กองวิชาการ งานวิจัยและวิชาการ 



e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 2 

ลักษณะ วัสดุ ที่ใชปลูกสรางตองมีความพิเศษแตกตางหรือแสดงถึงเอกลักษณอันโดดเดนของศิลป
วัฒนธรรมทองถ่ินน้ันๆ อาทิ บานน้ําแข็งของชาวเอสกิโม กระโจมกลางทะเลทรายของชนเผามองโก
เลีย โบสถเกาแกในสหราชอาณาจักร เปนตน 

องคประกอบที่สอง "สถานที่ตั้ งที่ ไม เหมือนที่พักแรมทั่ วๆ  ไป" ไมใชพื้นที่ปกติธรรมดาที่ 
ที่พักแรมสมควรจะไปตั้งอยู อาทิ โรงแรมแคปซูลในยานธุรกิจเมืองหลักหลายๆ เมืองในญี่ปุน ที่
สรางขึ้นเพื่อรองรับตลาดพนักงานขายหรือนักธุรกิจระดับลางทีเ่ดินทางบอย มีระยะเวลาพักส้ันและ
ตองการที่พักแรมราคาถูก ส่ิงพิเศษของโรงแรมประเภทน้ี คือ หองพักที่มรีปูรางคลายโลงศพ มพีืน้ที่
สําหรับนอนเทาน้ัน เปนตน 

องคประกอบสุดทาย "นักทองเที่ยวจะตองไดรับประสบการณที่เหนือคําบรรยาย เหมือนกับไดเขา
ไปอยูในดินแดนแหงนวนิยาย" องคประกอบนี้นาจะเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะบงชี้วาที่พักแรมใดเขาขาย 
"ที่พักแรมทางเลือก" และเปนองคประกอบที่สรางไดยากที่สุด เน่ืองจากเกี่ยวของกบัจิตใจและการรบั
รูของคนแตละคน ที่จะมีประสบการณและจินตนาการที่แตกตางกันไป ยกตัวอยางเชน การไดนอนพกั
อาศัยในกระโจมของชนเผามองโกเลีย สําหรบันักทองเที่ยวยุโรปอาจเปนเหมอืนความฝน เหมอืนกบัได
ไปเปนตัวละครตัวหน่ึงในนิทานเรื่อง "อาหรับราตรี" หรือ "อาลีบาบากับโจร 40 คน" แตสําหรับชาว
มองโกเลียเองหรือนักทองเที่ยวชาวอียิปตอาจไมใชส่ิงที่นาประทับใจหรือแมกระทั่งส่ิงแปลกใหมเลย
ดวยซํ้าไป 

ที่พักแรมที่มีองคประกอบครบทั้ง 3 ประการตามที่กลาวมานั้น สามารถจัดกลุมออกมาไดเปน 2 
ประเภท หลักๆ ดังน้ี 

1. ส่ิงกอสรางที่สรางเพื่อใชเปนที่พักแรมสําหรับนักทองเที่ยวตั้งแตแรก โดยอาจจะเปนสิ่งกอ
สรางที่คงทนถาวรหรือชั่วครั้งช่ัวคราวก็ได 

2. ส่ิงกอสรางที่สรางเพื่อการณอยางอื่นในตอนเริ่มแรก และถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาใชเพื่อ
เปนที่พักแรมสําหรับนักทองเที่ยวควบคูกับการใชงานหลักในภายหลัง 
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ผูเขียนจะขอยกตัวอยางเพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นดังตาราง 

ประเภท 

วัตถุประสงค 
ในการสราง 

โครงสราง 
การใชงาน 

ตัวอยาง 

เพื่อเปนที่พัก
แรมโดย
เฉพาะ 

ถาวร โรงแรมตนไม 

 
Woodpecker Hotel - ที่มา: www.uhotw.com 

บานตนไม 

 
Kadirs Tree House Hotel, Antalya, Turkey - ที่มา: www.uhotw.com  

โรงแรมถํ้า 

 
Beckham Creek Cave Haven, Parthenon, U.S.A. - ที่มา: www.uhotw.com 

http://www.uhotw.com
http://www.uhotw.com
http://www.uhotw.com
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ประเภท 

วัตถุประสงค 
ในการสราง 

โครงสราง 
การใชงาน 

ตัวอยาง 

 

 
Kokopelli's Cave, Farmington, U.S.A. - ที่มา: www.uhotw.com 

เรือบาน 

 

 
Sepik Spirit (Boat), Papua New Guinea - ที่มา: www.uhotw.com 

  

http://www.uhotw.com
http://www.uhotw.com
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ประเภท 

วัตถุประสงค 
ในการสราง 

โครงสราง 
การใชงาน 

ตัวอยาง 

 ชั่วคราว โรงแรมน้ําแข็ง 

 

 
Aurora Ice Museum - Year Round Access To ICE Rooms, Alaska, U.S.A. 
- ที่มา: www.uhotw.com 

 
Ice Hotel Quebec-Canada, SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-
CARTIER (QUEBEC), Canada - ที่มา: www.uhotw.com 

   

   

 

 

http://www.uhotw.com
http://www.uhotw.com
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ประเภท 

วัตถุประสงค 
ในการสราง 

โครงสราง 
การใชงาน 

ตัวอยาง 

เพื่อการ
อยางอื่น 

เปลี่ยนมา
เปนที่พัก
แรมอยาง
เดียว 

คุก  
 

 

 
The Old Jail, Mount Gambier, South Australia, Australia  
- ที่มา: www.uhotw.com 

 

ประภาคาร  
 

 
Saugerties Lighthouse, NY, U.S.A. - ที่มา: www.uhotw.com 

http://www.uhotw.com
http://www.uhotw.com
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ประเภท 

วัตถุประสงค 
ในการสราง 

โครงสราง 
การใชงาน 

ตัวอยาง 

 
Heceta Head Lighthouse, Yachats, Oregon, U.S.A. . - ที่มา: 
www.uhotw.com 

ปราสาทราชวัง  
 

 

 
Grand Hotel La Florida, Tibidabo Hill, Spain -ที่มา: www.uhotw.com 

http://www.uhotw.com
http://www.uhotw.com
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ประเภท 

วัตถุประสงค 
ในการสราง 

โครงสราง 
การใชงาน 

ตัวอยาง 

 

 
Thorngrove Manor, Adelaide, South Australia, Australia  
- ที่มา: www.uhotw.com 

โบสถ  
 

 

 
The Old Church of Urquhart, Scotland, U.K. - ที่มา: www.uhotw.com 

http://www.uhotw.com
http://www.uhotw.com
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ประเภท 

วัตถุประสงค 
ในการสราง 

โครงสราง 
การใชงาน 

ตัวอยาง 

 เปนที่พัก
แรมควบคู 
กับการ
อยางอ่ืนๆ 

พิพิธภัณฑ 
 

 
Benesse House, Kagawa, Japan - ที่มา: www.uhotw.com 
วัด อาราม ธุดงคสถาน กระทอมในหมูบาน สถานีวิจัย อาศรมสถาน 

 และเนื่องจากความหลากหลายของชนิดของ "ที่พักแรมทางเลือก" ดังเชนที่ผูเขียนยกมา
จึงทําใหกลุมนักทองเที่ยวที่เขาไปใชบริการ มีความแตกตางกันไปตามชนิดของ "ที่พักแรมทางเลือก" 
ดวย แตนักทองเที่ยวเหลาน้ีมีพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ "ที่พักแรมทางเลือก" ที่แบง
ออกไดเปน 2 กลุมรูปแบบพฤติกรรมหลัก คือ 

1. นักทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงคที่จะหาประสบการณจากการพัก "ที่พักแรมทางเลือก" โดย
เฉพาะ จะเปนกลุมที่เสาะแสวงหาที่พักที่มีรูปแบบเฉพาะจริงๆ อาท ินักทองเทีย่วกลุมทีช่ื่นชอบ
ประภาคารเปนพิเศษก็จะเดินทางทองเที่ยวไปตามบริเวณชายฝงทะเลของประเทศตางๆ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อพักแรมในประภาคารตางๆ เปนตน 

2. นักทองเที่ยวทั่วไปที่เขาไปเที่ยวในพื้นที่ตางๆ และรูจากคนทองถิ่นวามี "ที่พักแรมทางเลือก" 
ที่มีลักษณะพิเศษใหพัก แลวไปลองใชบริการ โดยไมไดตั้งใจมาแตแรก นักทองเทีย่วทีเ่ลอืกพกั
ใน "ที่พักแรมทางเลือก" น้ันโดยสวนใหญแลวจะเปนนักทองเที่ยวกลุมที่มีความสนใจพิเศษ
เฉพาะดานจริงๆ เชน สนใจศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน สนใจทองเที่ยวเชิงนิเวศน สนใจ
ทองเที่ยวเชิงผจญภัย เปนตน นักทองเที่ยวเหลาน้ีจะเลือกใชบริการ "ทีพ่กัแรมทางเลอืก" ทีม่ี
ลักษณะสอดคลองกับความสนใจของตน เชน นักทองเที่ยวที่สนใจศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปน
กลุมที่โดยปกติแลวจะคอนขางมีการศึกษาสูง ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่จะเลอืกพกัในโบราณสถาน 
วัดหรือที่พักที่ทําใหพวกเขาไดสัมผัสกับวิถีชีวิตทองถ่ิน ไดทานอาหารพื้นบาน รวมกิจกรรม
กับชาวบาน นักทองเที่ยวกลุมน้ีเปนกลุมที่มีการใชจายสูงเพือ่ซ้ือบรกิารทางการทองเทีย่วและ
สินคาที่ระลึก เปนตน 

 นักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษที่กลาวถึงน้ี ปจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีแนว
โนมที่จะเลือกใชบริการ "ที่พักแรมทางเลือก" มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต เน่ืองจากการขยายตัวของ
การใชอินเตอรเนต็ในการใหขอมูลขาวสาร 

http://www.uhotw.com
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 ในอดีตน้ันนักทองเทีย่วเหลาน้ีโดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเที่ยวกลุม Backpackers รบัทราบ
ขอมูล "ที่พักแรมทางเลือก" จากการบอกตอๆ กันมาของเพื่อน ญาติๆ รวมทั้งจากผูคนที่เขาไปพบ
ในผับหรือตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เทาน้ัน แตในโลกแหงขอมูลขาวสาร ดังเชนในยุคปจจุบัน นัก
ทองเที่ยวสามารถเขาไปคนหาขอมูล "ที่พักแรมทางเลือก" ไดจากเว็บไซตของบริษัทนําเที่ยวตางๆ 
หรือขององคกรที่ดูแลโบราณสถานและพิพิธภัณฑตางๆ เวบ็ไซตที่ผูเขียนคิดวานาสนใจและเปนแหลง
ขอมูลที่ดียิ่งสําหรับนักทองเที่ยวที่สนใจใชบริการที่พักแรมทางเลือกในประเทศตางๆ อาทิ  

• www.Uhotw.com (the Unusual Hotel of the world website) จะใหขอมูล "ที่พักแรมทางเลือก" 
ทั่วโลกจัดแบงประเภทตามสถานที่ตั้งประเภทและระดับราคา 

• www.distinctlydifferent.co.uk (Distinctly Different Places to Stay) จะใหขอมูล "ที่พักแรมทาง
เลือก" ประเภท โบราณสถานที่ถูกนํามาปรับเปลี่ยนใชเพื่อใหนักทองเที่ยวพัก ในพ้ืนที่ 
สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส อาทิ ปราสาท ประภาคาร คฤหาสน โบสถ เรือใหญ ถํ้า สถานี
รถไฟ เปนตน 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

http://www.Uhotw.com
http://www.distinctlydifferent.co.uk


e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 11 

References 
 

- Hannah Messerli and David Sterling, Alternative Accommodation, Travel & Tourism Analyst 
No.6, April 2005. 

- http://www.uhotw.com 
 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

http://www.uhotw.com


e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 1 

 

สถานการณทองเท่ียวครึ่งปแรกของป สถานการณทองเท่ียวครึ่งปแรกของป 25492549  

สถานการณการทองเท่ียวของชาวตางประเทศ (Inbound Tourism) 
• ในชวงครึ่งปแรก นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงจากป 2548 

ซ่ึงเปนผลจากการฟนตัวจากวิกฤตการณเหตุธรณีพิบัติภัยสึนาม ินอกจากนีย้งัมแีนวโนมเตบิ
โตสูงกวาป 2547 ซึ่งเปนปที่การทองเที่ยวของไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุด โดยนักทอง
เที่ยวเริ่มเดินทางกลับเขามายังทาอากาศยานภูเก็ตและดานหลักทางภาคใตเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี 
ประมาณการวาจะมีนักทองเที่ยวเขาประเทศไทยในครึ่งปแรกของป 2549มีจํานวนถึง 6.53 
ลานคน 11 เพิ่มขึ้นรอยละ 26 ซ่ึงนับเปนแนวโนมการเติบโตที่ดี และกลาวไดวาอาจเปนปทอง
สําหรับการทองเที่ยวของไทย หากในชวงครึ่งปหลังไมมีเหตุการณวิกฤตใดๆ มากระทบ โดย
คาดวาเมื่อถึงส้ินป 2549 จะไดจํานวนนักทองเที่ยวตามเปาหมายที่กําหนด 13.80 ลานคน 
(+20%) และมีรายได 486,300 ลานบาท (+32 %) 

• ทั้งนี ้การเดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเริ่มมีกระแสการฟนตัวเดนชัดมาตั้งแต
ชวงตนป โดยในไตรมาสแรก มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางเขาประเทศไทยเพิ่มขึ้น
รอยละ 36 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา หรือมีจํานวนนักทองเทีย่ว 3.6 ลานคน และ
ทุกภูมิภาคมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 

• สถานการณความวุนวายทางการเมืองในชวงเดือนมีนาคมไมสงผลกระทบตอการทองเที่ยว
ในภาพรวม นักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาคยงัคงเดินทางมาไทยอยางตอเนือ่ง เพราะตางมคีวาม
เขาใจในสถานการณดังกลาววาเปนการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยแบบหน่ึง และการ
ชุมนุมประทวงในประเทศไทยก็ดําเนินไปอยางสงบ ในขณะที่สถานการณไดคลี่คลายในเวลา
ตอมา โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน ซ่ึงเปนเดือนแหงการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปการครองสิริ
ราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดสรางภาพลกัษณทีด่ขีองประเทศ ในดานความ
สามัคคีและความสงบรมเย็นของไทยภายใตพระบารมี เผยแพรไปทั่วโลก สงผลใหนักทอง
เที่ยวตางประเทศ โดยเฉพาะชาวเอเชียและยุโรปใหความสนใจประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงมี
สวนชวยใหสถานการณการทองเที่ยวในชวงเดือนมิถุนายนของไทย ไมไดรับผลกระทบทาง
ลบจากกระแส World Cup Fever ในยุโรปไปไดระดับหน่ึง 

• ในสวนของราคานํ้ามันโลกยังไมมีผลกระทบตอการเดินทางของนักทองเที่ยวเชนเดียวกัน 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของตลาดหลัก ไมวาจะเปนญี่ ปุน เกาหลี จีน ยุโรป และสหรัฐ
อเมริกา ยังคงเขมแข็งตอเน่ือง นอกจากน้ี ราคาทองเที่ยวของบริษัทนําเที่ยวไดมีการตกลง
ซ้ือขายกันลวงหนาตั้งแตปลายปที่ผานมา จึงทําใหยังไมกระทบกระเทือนตอนักทองเที่ยวใน
ขณะน้ี คงมีเพียงคา Fuel Surcharge ของสายการบินที่ปรับเพิ่มขึ้น แตนักทองเทีย่วตลาดระยะ

                                                
1 ประมาณการจากฐานขอมูลสถิติเบ้ืองตนเดือนเมษายน-มิถุนายน 2549 (ประมาณรอยละ 80 ของสถิติทั้งประเทศ) 
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ไกลยังคงรับภาระในสวนน้ีได เพราะคาใชจายสวนอ่ืนๆ ในประเทศไทยยังมีความคุมคาเงิน
โดยเปรียบเทียบ ดวยอัตราคาครองชีพในไทยที่ไมสูงนัก สําหรับตลาดระยะใกลสามารถเลอืก
ใชสายการบินตนทุนต่ําเปนทางเลือกในการลดคาใชจายในการเดินทางได ทั้งน้ี ในชวงครึ่งป
แรก สายการบินไทยยังคงมีอัตรารอยละของการบรรทุกผูโดยสารเฉลี่ยอยูในระดับสูงเกิน
รอยละ 70 แสดงใหเห็นวาผูบริโภคยังใหการตอบรับแมวาราคาคาโดยสารโดยรวมจะเพ่ิมขึน้
ก็ตาม 

• ตลาดขนาดกลางถึงขนาดใหญที่มีแนวโนมการเติบโตโดดเดนในชวงครึง่ปแรก ไดแก มาเลเซีย 
จีน ญี่ปุน เกาหล ีรัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส สแกนดิเนเวีย อินเดีย สหรัฐ
อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง 

• อยางไรก็ดี ยังตองใหความสําคัญกับตลาดสิงคโปร และฮองกง ใหมากขึ้น เน่ืองจากทั้งสอง
ตลาดมีอัตราการเติบโตลดลง โดยเฉพาะตลาดฮองกง ซ่ึงมทีศิทางการชะลอตวัตอเน่ืองมาตัง้
แตป 2548 อันเปนผลมาจากผลกระทบของสึนามิ การเปดตัวดิสนียแลนดภายในฮองกงเอง 
และการดึงดูดการทองเที่ยวของประเทศจีน ในขณะที่ตลาดสิงคโปรมีการชะลอตัวมาตั้งแต
เดือนมีนาคม อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากความขัดแยงทางการเมืองในประเทศไทย ทําใหชาว
สิงคโปรไมมั่นใจตอการตอนรับของชาวไทยและความปลอดภัยในประเทศไทย  

สถานการณการทองเท่ียวของชาวไทย (Domestic and Outbound Tourism) 
• ในชวงครึ่งปแรกสถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยมีแนวโนมคงที่ 

(+0.07%) จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา หรือมีจํานวนนักทองเทีย่ว 38.53 ลานคน-
ครั้ง สาเหตุสําคัญเกิดจากปญหาราคานํ้ามันที่ยังพุงสูง และเหตุการณความไมสงบทางการ
เมือง กอปรกับมีการชะลอการจัดประชุมสัมมนาในบางพื้นที่  

• ทั้งนี ้ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวภายใตสหพันธสมาคมทองเที่ยวไทย ตางไดรับยอดการ
จองของนักทองเที่ยวชาวไทยลดลง โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน อน่ึง แมวาจะมี
การจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศในชวงตนเดือนมีนาคม กไ็มสามารถสงเสรมิ
ใหตลาดเติบโตเพ่ิมขึ้นในระดบัสูงได  

• นอกจากน้ี นักทองเที่ยวชาวไทยสวนหนึ่งไดหันเหการเดนิทางไปตางประเทศในชวงสงกรานต 
เน่ืองจากคาเงินบาทของไทยแข็งขึ้นและมีวันหยุดยาว อีกทั้งคาใชจายในการทองเที่ยวตาง
ประเทศในระยะใกล บางประเทศยังมีระดับใกลเคียงกับการเดินทางภายในประเทศ โดยสวน
ใหญนิยมไปฮองกงดิสนียแลนด และเกาหลีมากที่สุด ซ่ึงทั้งสองประเทศน้ีนับวามีการทําการ
ตลาดในประเทศไทยอยางเขมขน และเปนคูแขงขันที่สําคัญในตลาดนักทองเที่ยวชาวไทยที่ยัง
ตองจับตามองอยางใกลชิดตอไป ทั้งน้ีในชวง 4 เดือนแรก มีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางไป
ตางประเทศทั้งส้ิน 1.16 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 

คาดการณสถานการณการทองเที่ยวในครึ่งปหลัง 

สถานการณการทองเท่ียวของชาวตางประเทศ (Inbound Tourism)  
• สําหรับสถานการณในชวงครึ่งปหลัง มีแนวโนมวาตลาดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในภาพ

รวม จะยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง โดยพบวารอยละอัตราการบรรทุกผูโดยสารของการบิน
ไทยในเดือนกรกฎาคมสูงถึงรอยละ 80 ในขณะที่ยอดการจองในเดือนสิงหาคม (ณ วันที่ 7 
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สิงหาคม 2549) มีอัตราถึงรอยละ 79 ซึ่งแสดงใหเห็นแนวโนมการเติบโตดานการทองเที่ยว
ที่ด ี

• ปจจัยบวกที่สงเสริมตลาดในภาพรวม ไดแก สถานการณความขัดแยงทางการเมืองใน
ประเทศไทยไดคลี่คลายตัวลงไประดับหน่ึง และประเทศไทยยงัคงมภีาพลกัษณทีด่ตีอเน่ืองจาก
งานพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองราชย ซึ่งพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตรยิไทยยงั
อยูในกระแสความสนใจของชาวตางประเทศอยางมาก ประกอบกับภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศไทยในการดูแลใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ประสบภัยจากสึนาม ิ 

• สําหรับตลาดหลักที่มีแนวโนมดีในชวงครึ่งปหลัง ไดแก อเมริกา ยุโรป ญี่ปุน จีน อินเดยี ออส
เตรเลีย สหราชอาณาจักร สแกนดิเนเวีย และตะวันออกกลาง เน่ืองจากเปนประเทศมี แนว
โนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง และ ททท. ไดมุงเนนการทําตลาดอยางเขมขนใน
ตลาดจีน และอินเดีย นอกจากน้ี ตลาดออสเตรเลียยังไดรับปจจัยเสริมการจากเปดเที่ยวบิน
ตรงของสายการบิน Jet Star Asia ซ่ึงเปนสายการบินตนทุนต่ํารายแรกที่บินในเสนทางนี ้ 

• สําหรับปญหาไขหวัดนกที่กําลังระบาดอยูในขณะนี ้คาดวาจะไมสงผลกระทบตอการเดินทาง
ของนักทองเที่ยว เน่ืองจากที่ผานมาประเทศไทยประสบความสําเร็จ ในการประชาสัมพันธ
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของไขหวัดนก กอปรกับโครงสรางของนักทอง
เที่ยวสวนใหญที่มาไทยเปนกลุมมาเยือนซ้ํา (revisit tourist) ซ่ึงรูจักสภาพภูมิศาสตรของ
ประเทศไทยคอนขางด ีและเขาใจดีวาจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากไขหวัดนกมิใชเปนจังหวัด
หลักทางการทองเที่ยว ทั้งนี้จากรายงานสถานการณการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ พบวา 
สถานการณไขหวัดนกยังไมมีผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเขตพื้นที่ภาพรวม โดยยังไมมกีารแจงยกเลกิหรอืเลือ่นการเขาพกั 
และอัตราการเขาพักแรมยังอยูในสภาวะปกติ  

สถานการณการทองเท่ียวของชาวไทย (Domestic Tourism) 
• สถานการณการทองเที่ยวของชาวไทยในชาวไทยในชวงครึ่งปหลังยังตองจับตามองอยาง 

ใกลชิด โดยมีแนวโนมวา จํานวนนักทองเที่ยวจะไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เน่ืองจากใน
ไตรมาสที่สาม สถานการณการทองเที่ยวถูกบ่ันทอนจากปญหาราคานํ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นตอ
เน่ือง การเกิดภัยธรรมชาติในหลายจังหวัด ประชาชนขาดความเช่ือมั่นดานเศรษฐกจิและการ
เมือง การลงทุนชะลอตัว ประชาชนหันมาเก็บออมมากขึ้น ประกอบกับงบประมาณของหนวย
งานภาครัฐในชวงไตรมาส 3 ยังไมมีความแนนอน อยางไรก็ดี ในไตรมาสสุดทาย คาดวา
สถานการณจะปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย ตามสถานการณทางการเมืองที่อาจจะคลี่คลายตัวภาย
หลังการเลือกตั้ง ทําใหภาคเอกชนหันมาลงทุนอีกครั้ง รวมทั้งงบประมาณภาครัฐจะกลับมา
ไหลเวียนตามปกติ ทั้งน้ี คาดวาในป 2549 จะมีนักทองเที่ยวไทยเดินทางภายในประเทศ 
77.97 ลานคน-ครั้ง ลดลงรอยละ 1.65 จากเปาหมาย 79.33 ลานคน-ครั้ง และมีรายได 
356,000 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.82 จากเปาหมาย 378,000 ลานบาท 

ขอเสนอแนะสําหรับตลาดตางประเทศ 

• ประเทศไทยควรเสนอขายแหลงทองเที่ยว หรือ กิจกรรมทีต่อเน่ืองจากพระราชกรณยีกจิของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงยังคงอยูในกระแสความสนใจของชาวตางประเทศอยางมาก  
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• สําหรับปญหาการระบาดของไขหวัดนก ควรมีการประชาสัมพันธจัดทําเปนแผนที่ประเทศ
ไทย ระบุโซนที่มีการแพรระบาดใหชัดเจนวาเปนจุดที่มิใชแหลงทองเที่ยวหลัก รวมทัง้เผยแพร
มาตรการปองกันของไทย ผานทางเว็บไซตของ ททท. หรือส่ือในตางประเทศ รวมทัง้ประสาน
งานกับกระทรวงสาธารณสุข ในการหามาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อไขหวัดจากคนสู
คน และประชาสัมพันธออกไปใหชัดเจน เน่ืองจากขณะนี้มีรายงานวามีการแพรระบาดเชือ้จาก
คนสูคนในอินโดนีเซีย และกอใหเกิดกระแสความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องน้ีเปนอยางมาก 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ตลาดนักทองเท่ียวบราซิลตลาดนักทองเท่ียวบราซิล  

 
ขอมูลทั่วไป 

เมืองหลวง  : กรุงบราซิเลีย 

พ้ืนที่  : 8,511,965 ตารางกิโลเมตร 

ประชากร : 188.07 ลานคน (กรกฎาคม 2549) 

ภาษาที่ใช : โปรตุเกส อังกฤษ 

การปก
ครอง 

: สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ศาสนา : คริสต นิกายโรมันคาธอลิก รอยละ 90 

สกุลเงิน : เฮอัล (REAL) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 2.19 เฮอัล  

สถานการณทองเที่ยวในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต : 

สถานการณการทองเท่ียวในอดีต  
 ตลาดนักทองเที่ยวบราซิล จัดวาเปนตลาดนักทองเที่ยวขนาดเลก็สาํหรบัประเทศไทย และ
มีขนาดตลาดใหญเปนอันดับ 3 ในภูมิภาค รองจากสหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยตลาดนักทองเที่
ยวบราซิล มีการเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอดตั้งแตป 2531 และมีการเติบโตสูงสุดในป 2536 
ดวยจํานวนนักทองเที่ยว 8,380 คน หรือมีอัตราเติบโต 96.53 และเริ่มชะลอตัวลงในป 2537 ใน
อัตรารอยละ 7.60 หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 7,743 คน สวนในป 2538 ตลาดมีการเตบิโตรอยละ 
3.11 หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 7,684 คน จากน้ันตลาดมีการชะลอตวัลดลงอยางตอเน่ืองในชวงป 
2539-2542 โดยมีการชะลอตัวลงสูงสุดในป 2542 ดวยอัตรารอยละ 27.74 หรือมีจํานวนนัก
ทองเที่ยว 3,761 คน ซึ่งเปนผลมาจากสายการบินแวริค (Varig Brazilian Airlines) ไดยกเลิกเทีย่วบิน
ตรงมายังประเทศไทยตั้งแตกําหนดการบินประจําฤดูหนาว 2541 เปนตนมา ทําใหการเดินทาง
ระหวางไทยกับบราซิลเปนไปดวยความยากลําบาก นักทองเที่ยวบราซิลจะตองเดินทางเขายุโรปเพื่อ
แวะตอเครื่องมายังประเทศไทย อยางไรก็ตาม ตลาดมีการเติบโตและสามารถปรับตัวขึ้นมาอยูในแนว
บวกไดในป 2543 ดวยอัตราการเติบโตรอยละ 5.98 หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 3,986 และยังคง
เติบโตอยางแข็งแกรงตอเน่ืองเรื่อยมาในป 2544 ดวยการขยายตัวในอัตราเพิ่มรอยละ 6.75 หรอืมี
นักทองเที่ยวจํานวน 4,255 คน แมวาจะเกิดเหตุการณการกอวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา สวนในป 
2545 ตลาดเริ่มมีการขยายตัวดวยอัตราเรงที่นาสนใจในอัตรารอยละ 30.08 สงผลใหมีนักทอง
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เที่ยวจากบราซิลเดินทางมาประเทศไทยทั้งสิ้น 5,535 คน เน่ืองจากราคาสินคาภายในประเทศมรีาคา
สูง ทําใหประชาชนนิยมจับจายสินคาจากตางประเทศที่มีราคาถูกกวามาใชบริโภคภายในประเทศ และ
เปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหประชาชนเริ่มเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อวัตถุประสงค
ทางดานการคารวมกับการทองเที่ยว ประกอบกับเหตุการณระเบิดที่บาหลีสงผลใหนักทองเที่ยว
เปลี่ยนจุดหมายปลายทางมายังประเทศไทยแทน เน่ืองจากประเทศไทยยังคงภาพลักษณของความ
เปนกลาง รวมทั้งการเปนเมืองที่สงบ และความคุมกับคาของเม็ดเงิน ที่เปนแมเหลก็ดงึดดู ใหนักทอง
เที่ยวจากเขตน้ีใหความสนใจที่จะเลือกประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทาง สําหรับป 2546 ตลาดมี
การชะลอตัวลงอยางมากนับแตชวงกลางไตรมาสแรก ซ่ึงสงผลฉุดรั้งใหภาพรวมของกระแสการเดนิ
ทางตลอดทั้งปไหวตัวลดลงถึงรอยละ 15.88 โดยเปนผลมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนับเปนปม
ปญหาสําคัญที่บ่ันทอนศักยภาพในการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศของชาวบราซิล ประกอบกับ
มีปจจัยที่สงผลกระทบดานลบตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ซ่ึงไดแก สถานการณการทํา
สงครามระหวางสหรัฐอเมริกากับอิรักในชวงตนป ตลอดจนการระบาดของโรคซารสในภมูิภาคเอเชีย  

 สถานการณในป 2547 ตลาดนักทองเที่ยวบราซิลมีการเติบโตดวยอัตรารอยละ 34.66 
หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 6,270 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2545 ซ่ึงเปนปที่
สถานการณการทองเที่ยวปกติจะเห็นไดวาตลาดมีการขยายตัวดวยอัตรารอยละ 13.28 ตลาดนัก
ทองเที่ยวบราซิลมีการเติบโตอยางตอเน่ืองตั้งแตชวงตนปเปนตนมา ทั้งน้ี วิกฤติการณการแพร
ระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย รวมทั้งสถานการณความไมสงบในภาคใตไมไดสงผลกระทบ
ตอการเติบโตของตลาดดังกลาว โดยตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนอยางมากในชวงไตรมาสที่สอง 
เน่ืองจากในชวงเวลาดังกลาวของปที่ผานมาตลาดมีการชะลอตัวลงอยางรุนแรง โดยมีสาเหตุหลัก
จากสถานการณการทําสงครามระหวางสหรัฐ-อเมริกากับอิรัก และการระบาดของโรคซารสในภูมิ
ภาคเอเชีย อยางไรก็ตาม ตลาดไดการชะลอตวัลงในชวงกลางไตรมาสสุดทาย ซ่ึงสวนหน่ึงอาจเปนผล
จากการที่ในชวงเวลาดังกลาว ในประเทศบราซิลมีการจัดการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นทั่วประเทศ ที่
อาจสงผลใหนักทองเที่ยวชะลอการเดินทางในตางประเทศลง นอกจากน้ี ตลาดนักทองเที่ยวบราซิล 
ยังไดรับปจจัยเสริมดานสภาวะเศรษฐกจิของประเทศบราซิลทีเ่ริม่ปรบัตัวกลับคืนเขาสูภาวะปกต ิภาย
หลังจากที่มีการชะลอตัวลงในปที่ผานมา ประกอบกับการที่คาเงินเฮอัลมีแนวโนมแข็งคาขึ้นก็เปน
ปจจัยสําคัญสงเสริม ใหชาวบราซิลเดินทางทองเที่ยวระยะไกลในตางประเทศมากขึ้น  

สถานการณการทองเท่ียว ป 2548 

 ในป 2548 พบวา ตลาดนักทองเที่ยวบราซิลเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 5.41 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา หรือมีนักทองเที่ยวจาํนวน 6,609 คน โดยนกัทองเทีย่วบรา
ซิลมีการผันผวนตลอดเวลานับตั้งแตชวงกลางไตรมาสแรก อันเปนผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ
ธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชวงปลายป 2547 ประกอบกับปญหาภัยแลงที่เกิดขึ้นภายใน
ประเทศบราซิลซ่ึงสงผลตอสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม  

 ในป 2549 คาดวา ตลาดนักทองเที่ยวบราซิลจะยังคงเติบโตตอไป โดยไดรับปจจัยบวก
จากแนวโนมเศรษฐกิจบราซิล ที่คาดวาจะขยายตัวอยูในเกณฑดี และการแข็งคาขึ้นของสกุลเงินเฮอัล 
อยางไรก็ดีตลาดอาจเติบโตไดไมสูงนัก เน่ืองจากยังคงมีปจจัยที่อาจสงผลกระทบดานลบตอการตัด
สินใจเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศ โดยประเทศบราซิลจะจดัใหมีการเลอืกตั้งประธานาธิบดใีนชวง
ปลายป ซึ่งจะทําให ประชาชนสวนใหญชะลอการเดินทาง เพื่อเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งดังกลาว
ในชวงครึ่งปหลังเปนตนไป นอกจากนี้ปญหาการขาดเที่ยวบินตรงยังคงเปนปญหาสําคัญสําหรับ
การเติบโตของตลาด ทั้งน้ี มีจํานวนนักทองเที่ยวสัญชาติบราซิลที่เดินทางผานทางทาอากาศยาน
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กรุงเทพ ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม จํานวน 2,235 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 36.36 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ซ่ึงนับเปนแนวโนมที่ดีในชวงตนป  

รายไดท่ีเกิดจากนักทองเที่ยวบราซิล 

 จากประมาณการ พบวา ในป 2548 นักทองเที่ยวบราซิลมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยใน
ประเทศไทยนานประมาณ 7.51 วัน ลดลงจากระยะพํานักเฉลี่ยในป 2547 ที่มีประมาณ 10.41 วัน 
ทั้งนี้ นักทองเที่ยวมีการใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 3,728 บาท ตลาดนักทองเที่ยวบราซิล
สรางรายไดใหกับประเทศไทยคิดเปนมูลคา 185 ลานบาท ลดลงเมื่อเทยีบกับรายไดในปที่ผานมาทีม่ี
ประมาณ 245 ลานบาท นับเปนตลาดที่ทํารายไดเปนอันดับ 3 ของภูมิภาคอเมริกา รองจาก สหรัฐ
อเมริกา และแคนาดา ตามลําดับ 

ลักษณะและกลุมนักทองเท่ียวที่ประเทศไทยไดรับ 

• ในชวง 5 ปที่ผานมา (2543-2547) แนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจากบราซิลที่เดินทางมา
ไทยมีทิศทางที่ ดี โดยในขณะที่ตลาดขาออกภาพรวมของบราซิลมีแนวโนมชะลอการเดินทาง
ลง แตนักทองเที่ยวยังคงเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ยกเวนป 2546 ซ่ึงเกดิวกิฤต
ซารส) ซ่ึงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในชวง 5 ปสูงถึงรอยละ 12 โดยสัดสวนตลาดนักทองเทีย่ว
ขาออกของบราซิลที่มาไทยมีสวนครองตลาดเพิ่มขึ้นตามลําดับ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยงั
คงเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมของบราซิล  

• เชนเดียวกับในดานรายไดที่ไดรับจากตลาดน้ีมีแนวโนมการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 17 ซึง่ดี
กวาทิศทางการใชจายดานการทองเที่ยวโดยรวมของนักทองเที่ยวบราซิลที่ชะลอต่ําลง โดย
สัดสวนการใชจายในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับการใชจายดานการทองเที่ยวทั้งหมด
ของนักทองเที่ยวบราซิลก็มีทิศทางเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เน่ืองจากนักทองเที่ยวบราซิลสวนใหญที่มา
ไทยเปนกลุมตลาดระดับบนที่มีศักยภาพในการใชจายสูง 

• โครงสรางตลาดนักทองเที่ยวบราซิลในชวง 5 ปที่ผานมา (2544-2548) มีการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางตลาดบางสวนที่สําคัญอยูบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2546 พบวา มีการ
ขยายฐานตลาดไปสูนักทองเที่ยวในกลุมวัยระหวาง 25-34 ป ไดมากขึ้น นอกจากน้ี กลุมนัก
ทองเที่ยวสตรีเริ่มหายไปจากตลาดคอนขางมาก จากเดิมที่จํานวนนักทองเทีย่วกลุมสตร ีและ
กลุมนักทองเที่ยวชายจะอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ทั้งน้ี โครงสรางของนักทองเทีย่วทีค่รอง
ตลาดสวนใหญประกอบดวย กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางแบบอิสระ กลุมพนักงานวิชาชีพซ่ึง
เปนตลาดระดับบน และกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเปนครั้งแรก  

• กลุมนักทองเที่ยวบราซิลที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามกระแส
การเดินทางในภาพรวม ยกเวนบางกลุมกลุมซึ่งเปนกลุมตลาดขนาดเล็ก ไดแก กลุมนักทอง
เที่ยวที่เดินทางเพื่อการประชุม/สัมมนา กลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุระหวาง 55-64 ป สําหรบั
กลุมตลาดที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดีในป 2548 ไดแก กลุมนักทองเที่ยวเพศหญิง กลุมนัก
ทองเที่ยวที่เดินทางกับบริษัทนําเที่ยว กลุมนักทองเที่ยววัยทํางานชวงปลาย (อายุระหวาง 
45-54 ป)  
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เท่ียวบินตรงที่รองรับตลาดนักทองเที่ยวบราซิล 

 สายการบินแวริค (Varig Brazilian Airlines) เคยใหบริการเที่ยวบินตรง (Direct Flights) จา
กบราซิลมายังกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน/สัปดาห จาก 2 เมืองคือ ริโอ เดอ จา เนโร จํานวน 2 
เที่ยวบิน/สัปดาห และเซาเปาโล จํานวน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห อยางไรก็ตาม สายการบินแวริคไดยก
เลิกเที่ยวบินตรงมายังประเทศไทยตั้งแตกําหนดการบินประจําฤดูหนาว 2541 เปนตนมา และได
เปลี่ยนมาทําการบินในลักษณะของการใชรหัสการบินรวม(Code Share) กับการบินไทยแทน แตก็ได
ยกเลิกการทําการบินรวมในลักษณะน้ีไปอีกเมื่อป 2541 ทําใหการเดินทางระหวางไทยกับบราซิลใน
ปจจุบันยังคอนขางยากลําบาก การเดินทางระหวางกันจึงตองทําในรูปของเที่ยวบินเช่ือมตอจาก 2 
เมืองสําคัญ ซึ่งไดแก ริโอ เดอ จาเนโร และเซาเปาโล ซึ่งชาวบราซิลจะตองเดินทางเขายุโรปเพื่อแวะตอ
เครื่องมายังประเทศไทย โดยเมืองที่เปนจุดเช่ือมตอที่สําคัญไดแก แฟร็งคเฟรท ลอนดอน และซูริค 

ระเบียบพิธีการเขาเมือง 

 บุคคลสัญชาติบราซิลที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพือ่การทองเทีย่ว
จะไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา (วีซา) และสามารถพํานักอยูในประเทศไทยไดไมเกิน 30 วัน 

ฤดูกาลทองเที่ยว 

 นักทองเที่ยวจากบราซิลมีการเดินทางเขาประเทศไทยตลอดทั้งป ชวงระยะเวลาที่มี
ปริมาณการเดินทางสูงสุดจะอยูในเดือนมกราคม รองลงมาคือเดือนตุลาคม และพฤษภาคม  

พฤติกรรมการทองเที่ยว 

 ชาวบราซิลที่นิยมการทองเที่ยวตางประเทศสวนมากจะมีฐานะการเงินดี นิยมแหลงทอง
เที่ยวประเภททะเลและการจับจายสินคาเปนอยางมาก นักทองเที่ยวจากบราซิลที่เดินทางมาเยือน
ประเทศไทยสวนใหญ จะนิยมแหลงทองเที่ยวประเภททะเลและชายหาด รวมทั้งนิยมการจบัจายสินคา
มากที่สุด เนื่องจากบราซิลยังตองพึ่งพาสินคาขาเขาในปริมาณที่คอนขางสูง ดวยรัฐบาลบราซิลมี
การจัดเก็บภาษีสินคาขาเขาในอัตราที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในแถบลาตินอเมริกาดวย
กัน 

 อยางไรก็ตามกระแสการเดินทางจากบราซิลยังคงมีจํานวนนอย เนื่องจากประเทศไทยยงั
ไมเปนที่รูจักในตลาดบราซิลมากนัก บริษัทนําเที่ยวสวนมากยังขาดเอกสารเผยแพรและส่ือตางๆ 
เกี่ยวกับประเทศไทยที่สามารถใชเปนคูมือในการเสนอขายใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ กอปร
กับบราซิลมีความสัมพันธอันแนนแฟนกับทางยุโรปและสหรัฐอเมริกามาชานาน ความสนใจในภมูภิาค
ดังกลาวจึงมีมากกวาเอเชีย การรับขอมูลขาวสารทางดานเอเชียมีนอยมากดวยเชนกัน  

 นักทองเที่ยวชาวบราซิลนิยมเดินทางทองเที่ยวในภูมิภาคใกลเคียง เน่ืองจากเปนการ
ประหยัดคาใชจาย และระยะเวลาในการเดินทาง โดยแหลงทองเที่ยวระยะใกลที่ไดรับความนิยม ไดแก 
สหรัฐ-อเมริกา ชิลี แคนาดา สวนแหลงทองเที่ยวในเอเชียที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักในหมูนัก
ทองเที่ยวชาวบราซิลสวนใหญ ไดแก ญี่ปุน ฮองกง ไทย และเกาหล ีตามลําดับ 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเดินทางมาเยือนประเทศไทย 

ปจจัยท่ีเปนอุปสรรค : 
• การขาดการรับรูเกี่ยวกับประเทศไทย การปฏิสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจ การคา และในเชงิวฒัน

ธรรมของประชากรทั้ง 2 ประเทศยังอยูในระดับต่ํา 

• ขาดเที่ยวบินตรงรองรับ ทําใหการเดินทางระหวาง 2 ประเทศมีความยากลําบาก นักทองเที่
ยวบราซิลตองเดินทางเขายุโรปเพื่อตอเครื่องมายังประเทศไทย 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สรุปสถานการณทองเท่ียวและแนวโนมตลาดนักทองเท่ียวอารเจนตินาสรุปสถานการณทองเท่ียวและแนวโนมตลาดนักทองเท่ียวอารเจนตินา  

แนวโนมตลาดในชวงป 2543-2547 

• ในชวง 5 ปที่ผานมา (2543-2547) แนวโนมจํานวนตลาดนักทองเที่ยวขาออกและ การ
ใชจายดานการทองเที่ยวในภาพรวมของอารเจนตนิาไมคอยดีนัก โดยมกีารปรบัตวัลดลง
อยางตอเน่ืองจากป 2544 เปนตนมา โดยเฉพาะในป 2545 ซ่ึงเปนปที่อารเจนตินา
ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศอยางหนัก ทําใหตลาดน้ีในภาพรวมมีทิศทาง
คอนขางคงที่เรือ่ยมา ดังน้ันสถานการณการเดินทางมาไทย รวมทัง้คาใชจายของนักทอง
เที่ยวอารเจนตินาในไทยจึงมีแนวโนมปรับตัวลดลงเชนกัน ทั้งน้ีแมวาตลาดนกัทองเที่ยวที่
มาไทยสวนใหญจะเปนกลุมตลาดระดับบนก็ตาม แตก็ไมทําใหรายไดที่ไทยไดรับปรับตัว
สูงขึ้นได แสดงใหเห็นวากลุมตลาดดังกลาวมีศักยภาพต่ําทั้งดานจํานวนนักทองเที่ยวและ
การใชจาย  

สถานการณการทองเท่ียวในป 2548 

• ในชวง 9 เดือนแรกของป 2548 พบวา ตลาดนักทองเที่ยวอารเจนตินาเติบโตลดลงรอย
ละ 2.53 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา หรือมีนักทองเที่ยว
จํานวน 2,000 คน ทั้งน้ี ตลาดนักทองเที่ยวดังกลาวมีการผันผวนนับตั้งแตชวงตนป 
สวนหน่ึงอาจเปนผลจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชวงปลายป 
2547 ประกอบกับสภาพทางการเมืองของอารเจนตินา อยูในภาวะไมแนนอนจากการ
เตรียมการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปกลางสมัยในชวงปลายป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองที่อาจเกิดขึ้นอาจสงผลกระทบตอทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยังเปน
ปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจชะลอการเดินทางทองเที่ยวในระยะไกลออกไป ทั้งน้ี นักทอง
เที่ยวสัญชาติอารเจนตินาที่เดินทางมายังประเทศไทย ผานทางทาอากาศยานกรุงเทพ
ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม มีจํานวน 3,071 คน ลดลงจากชวงเวลาเดยีวกนัของป
ที่ผานมารอยละ 10 

แนวโนมสถานการณการทองเที่ยวในป 2549 

 แนวโนมการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยวอารเจนตินาในป 2549 คาดวา ตลาดนักทอง
เที่ยวอารเจนตินาจะสามารถกลับมาเติบโตไดอีกครั้ง โดยไดรับปจจัยบวกจากเสถียรภาพทางการ
เมืองของอารเจนตินา ภายหลังจากการครองเสียงขางมากในสภาของประธานาธิบดี Nestor Kirchnar 
ซ่ึงถือไดวาเปนความหวังของประเทศอารเจนตินาในการพัฒนาประเทศ ใหอยูในระดบัเดยีวกนักบัชวง
กอนเกิดวิกฤติการณทางการเงินในป 2545 รวมทั้งยังสรางความเชื่อมั่นดานการลงทุนและการ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก อยางไรก็ตาม ปญหาการขาดเที่ยวบินตรงยังคงเปน
ปญหาสําคัญสําหรับการเติบโตของตลาดอารเจนตินา จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวสัญชาติอารเจน
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ตินาที่เดินทางผานทางทาอากาศยานกรุงเทพ ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม พบวา มีนักทองเที่ยว
จํานวน 925 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.43 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สรุปสถานการณทองเท่ียวและแนวโนมตลาดนักทองเท่ียวสหรัฐอเมริกาสรุปสถานการณทองเท่ียวและแนวโนมตลาดนักทองเท่ียวสหรัฐอเมริกา  

แนวโนมตลาดในชวงป 2543-2547 

• ในชวง 5 ปที่ผานมา (2543--2547) ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการดึงดูดนักทอง
เที่ยวจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากในขณะที่ตลาดนักทองเที่ยวขาออกของสหรัฐอเมริกามีทิศ
ทางการเติบโตลดลงนับจากเหตุการณ 9/11 ในป 2544 แตนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกายัง
คงเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นทุกป (ยกเวนป 2546 ที่เกิดวิกฤตซารส) ในอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ระดับปานกลางที่รอยละ 4 นอกจากน้ีสัดสวนตลาดของไทยในตลาดขาออกของสหรัฐฯก็มี
ทิศทางเพิ่มขึ้นเชนกัน แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังสามารถชวงชิงสวนครองตลาดในการ
แขงขันกับประเทศอื่นๆ ไวไดดี  

• ในดานรายไดที่ไทยไดรับจากนักทองเที่ยวสหรัฐฯก็มีแนวโนมการเติบโตที่ดี ในขณะที่การใช
จายดานการทองเที่ยวขาออกโดยรวมของสหรัฐฯมีทิศทางปรับตัวลดลง โดยสัดสวนคาใช
จายของนักทองเที่ยวสหรัฐฯ ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายดานการทองเที่ยว
โดยรวมของสหรัฐฯ ก็ขยับตัวเพิ่มขึ้นเชนกัน แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการใชจาย ทั้งน้ี นักทองเที่ยวสหรัฐฯ สวน
ใหญที่เดินทางมาไทยเปนกลุมตลาดระดับบนที่มีศักยภาพในการใชจาย ซึ่งกลุมน้ีมีแนวโนม
การเติบโตที่ด ีตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐฯ จึงเปนตลาดคุณภาพที่ควรใหความสําคัญในการ
สงเสริมใหมีจํานวนนักทองเที่ยวมาไทยเพิ่มขึ้น เพ่ือเพิ่มรายไดใหแกประเทศไทยตอไป  

• เน่ืองจากตลาดสหรฐัฯเปนตลาดนักทองเที่ยวเกาที่มีจํานวนนักทองเทีย่วมาเยอืนซํ้าสงู ดงัน้ัน
จึงควรใหความสําคัญในการพิจารณาขยายฐานตลาดไปสูนักทองเที่ยวกลุมใหม (First visit) 
ใหมากขึ้น ทั้งนี้โอกาสที่จะเขาถึงตลาดสหรัฐฯ ซึ่งมีประชากรและพื้นที่จํานวนมากน้ันยงัมชีอง
วางสําหรับประเทศไทยอีกมาก อยางไรก็ดี ในชวง 10 ปที่ผานมา ตลาดกลุมใหมที่เดินทาง
มาไทยเริ่มมีทิศทางขยับสัดสวนตลาดไดเพิ่มมากขึ้น แมวาจะครองตลาดนอยกวากลุมตลาด
เกาก็ตาม ซึ่งนับวาเปนแนวโนมที่ดี  
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สถานการณการทองเท่ียวในป 2548  
• ในป 2548 ตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกาที่เดนิทางมาไทยเติบโตเพิม่ขึน้รอยละ 5.09 เมือ่

เปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา หรือมีนักทองเที่ยวจํานวน 585,476 
คน ทั้งน้ี ตลาดมีการเติบโตอยางตอเน่ืองนับตั้งแตชวงตนป โดยไดรับผลกระทบจากเหตุ
การณธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชวงปลายป 2547 นอยมาก เนื่องจากนักทอง
เที่ยวสวนใหญที่มาไทยนิยมแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากกวา โดยเดนิทางมากรงุเทพฯ 
และเชียงใหมมากเปนอันดับตน ๆ สําหรับกลุมที่นิยมแหลงทองเที่ยวทางทะเลฝงอันดามัน ก็
มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยวไปจุดอ่ืนทดแทน กอปรกับตลาดไดรับแรงกระตุนเพิ่มขึ้น
จากการเปดเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ - นิวยอรค และ กรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส ของสาย
การบินไทย นอกจากน้ีปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯเอง ไมวาจะเปนพายุเฮอริเคนคาทริ
นาและริตาที่เกิดขึ้นในชวงเดือนกันยายน ซ่ึงถือไดวาเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งสําคัญ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไมไดสงผลกระทบตอการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐ
อเมริกามากนัก เน่ืองจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งไดแก รัฐหลุยเซียนา มิสซิสซิปป และอะ
ลาบามา ไมไดเปนเมืองตนทางการเดินทางออกสําคัญของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังใน
ประเทศไทย  

แนวโนมสถานการณการทองเที่ยวในป 2549 

 แนวโนมการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกาในป 2549 คาดวา ตลาดนัก
ทองเที่ยวสหรัฐอเมริกาจะยังคงเติบโตอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยไดรับปจจัยบวกจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีแนวโนมวาจะขยายตัวอยูในเกณฑดี นอกจากน้ี ประเทศไทยยัง
คงไดรับแรงเสริมอยางตอเน่ือง จากการเปดเที่ยวบินตรงจากนิวยอรคและลอสแองเจลิสของสาย
การบินไทย รวมทั้งภาพลักษณความสัมพันธระหวางสองประเทศในทิศทางบวก เน่ืองจากในปน้ีจะ
เปนปเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปการครองราชยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนการประชา
สัมพันธประเทศไทยในทางออมอีกดวย ทั้งนี้ นักทองเที่ยวสัญชาติอเมริกันที่เดินทางผานทางทา
อากาศยานกรุงเทพ ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม 2549 มีจํานวน 157,264 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 
8.20 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา และเปนจํานวนที่สูงกวานักทองเทีย่ว
ในป 2547 อีกดวย ซึ่งนับวาเปนทิศทางการเติบโตที่ดี 
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สรุปการประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวของเอเปค ครั้งท่ี สรุปการประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวของเอเปค ครั้งท่ี 2828  
((2828tthh  AAPPEECC  TToouurriissmm  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp))  ระหวางวันท่ี ระหวางวันท่ี 99--1212 พฤษภาคม  พฤษภาคม 25492549  

ณ เมืองชิสุโอกะ ประเทศญ่ีณ เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุนปุน  

รุงทิพ วองปฏิการ 1 

 การประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวของเอเปคครั้งที่ 28 (28th APEC Tourism 
Working Group) จัดขึ้น ณ เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2549 โดยมี
ประเทศสมาชิกเขารวมประชุมทั้งหมด 14 เขตเศรษฐกิจ สมาชิกที่ไมไดเขารวมประชุม ไดแก บรูไน 
แคนาดา ปาปวนิวกีนี และรัสเซีย  

 กอนการประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวของเอเปคครั้งที่ 28 มีการประชุม TWG 
Executive Committee Meeting ซ่ึงมีประเทศญี่ปุน (เจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานดานการทอง
เที่ยวของเอเปคครั้งที่ 28) เวียดนาม (เจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวของเอ
เปคครั้งที่ 29) เกาหลี (เจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวของเอเปคครั้งที่ 27) 
ออสเตรเลีย (เจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวของเอเปคครั้งที่ 30) และสํานัก
เลขาธิการเอเปครวมประชุม 

สรุปสาระจากการประชุม TWG Executive Committee Meeting 

 การประชุม TWG Executive Committee (EC) มี Mr.Pham Quang Hung ผูอํานวยการดาน
ความรวมมือระหวางประเทศ การทองเที่ยวเวียดนาม เปนประธาน และมีผูแทนจากญี่ปุน เวียดนาม 
เกาหลี ออสเตรเลีย และสํานักเลขาธิการเอเปคเขารวมประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปคครั้งที่ 28 ซ่ึงประกอบดวยประเดน็สําคัญๆ เชน (1) การ
พิจารณาทบทวนปฏิญญาทองเที่ยว (2) 2006 APEC Priority on the Promotion of Tourism and 
Cultural Exchange และ (3) การรายงานความคืบหนาของทั้ง 4 เปาหมาย (4 Policy Goals)  

สรุปการประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวของเอเปคครั้งที ่28 

1. รายงานของเลขาธิการเอเปค 

          1.1 ภาพรวม  

 เลขาธิการเอเปครายงานวาการดําเนินการของเอเปคในป 2548 มีความกาวหนาใน
หลายๆ ดาน ทั้งในดานการคา การเปดเสรีการลงทุน การอํานวยความสะดวก ความมั่นคงของ
มนุษย ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ รวมถึงการปฏิรูปเอเปค 

                                                
1
 หัวหนางานวิจัยและวิชาการ กองวิชาการ ฝายนโยบายและแผน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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 สมาชิกเอเปคประสบความสําเร็จตามเปาหมายโบกอร (Bogor Goals) ที่วางไว และโครง
การตางๆ ที่เอเปคใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณประมาณ 200 โครงการ มคีวามคืบหนาเปน
อยางดี นอกจากน้ี เอเปคยังขยายการสนับสนุนงบประมาณโดยไดจัดตั้ง APEC Support Fund (ASF) 
และมีการปรับโครงสรางของ ESC เปน SCE เพื่อใหสามารถใหความชวยเหลือดานวิชาการและ
สนับสนุนการสรางขีดความสามารถ ใหกับสมาชิกเอเปคไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ใน ป  2549 เอ เป ค จ ะดํ าเนิ น ก ารต าม  Theme "Towards a Dynamic Community for 
Sustainable Development and Prosperity" และเวียดนามในฐานะเจาภาพจัดการประชุมเอเปคป 2549 
มุงหวังที่จะทําใหมิติของการพัฒนาการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนในอเปคโดดเดนมากขึ้น 

          1.2 เอเปคเวียดนาม 2549  

Theme สํ าห รั บก ารปร ะ ชุ ม เอ เป ค  2549 คื อ  "Towards a Dynamic Community for Sustainable 
Development and Prosperity" และภายใต Theme น้ี มี 4 sub-themes กลาวคือ 

Sub-theme 1 : Enhance Trade and Investment with the Busan Roadmap and Doha  
Development Agenda 

Sub-theme 2 : Strengthen Economic and Technical Cooperation for Gap Bridging and  
Sustainable Development" 

Sub-theme 3 : Improve Secure and Favorable Business Environment 

Sub-theme 4 : Promote Community Linkages 

พรอมน้ีสมาชิกเอเปคมีการนําเสนอ Priorities ตาม Theme และ Sub-themes ขางตน สรุปได 7 
ประการดังน้ี 

• Promote APEC Cooperation to Enhance Trade and Investment 

• Enhance Competitiveness of Small and Medium Enterprises 

• Promote Integration Capacity through Human Resources Development, IT cooperation, and 
Partnership for Development 

• Enhance Human Security: Counter Terrorism, Health Security, Disaster Preparedness and 
Energy Security 

• Promote Anti-corruption and Transparency 

• Connect APEC Economies through Tourism and Cultural exchange 

• Reform APEC towards a more Dynamic and Effective Community  

2. การพิจารณาทบทวนปฏิญญาทองเที่ยว  (Strategic Review of the Tourism Charter as a 
Component of the Independent Assessment (IA) of the Tourism Working Group)  

 ออสเตรเลียไดรับมอบหมายจากคณะทํางานการทองเที่ยวเอเปค ใหดูแลรับผิดชอบการ
ศึกษาพิจารณาทบทวนปฏิญญาทองเที่ยว โดยมี Dr. Dae-Kwan Kim เปนผูทําการศึกษา หลังจากผู
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ทําการศึกษาไดรายงานพรอมทั้งเสนอรางแบบสอบถามเพื่อพิจารณา ที่ประชุมมีการหารือและมีมติ
ใหสมาชิกแจงขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นไปยังผูทําการศึกษา 

3. 2006 APEC Priority on the Promotion of Tourism and Cultural Exchange 

 เวียดนามในฐานะประธานการประชุมเอเปค 2006 เสนอที่จะใหมีความรวมมือทองเที่ยว
ในเอเปค 4 ประเด็น กลาวคือ 

1. ใหประเทศสมาชิกพิจารณาจัดงานทองเที่ยวเอเปคประจําป (Annual APEC Tourism Fair) โดย
ใหหมุนเวียนการเปนเจาภาพในกลุมประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มการสงเสริมการทองเที่ยว และ
เพื่อสนับสนุนใหมีการเดินทางทองเที่ยวภายในกลุมเอเปค 

2. ใหประเทศสมาชิกพิจารณาจัด "APEC Tourism and Investment Mart/Forum" เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนจากประเทศตางๆ ทั้งในและนอกกลุมเอเปคเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว 

3. ใหประเทศสมาชิกอํานวยความสะดวกทั้งในเรื่อง Tourism Movement โดยใหลดกระบวนการ/
ขั้นตอนที่ไมจําเปน และในการเช่ือมโยงการจดัทัวรรวมถึงเที่ยวบินตรงระหวาง World Cultural 
Heritages ในประเทศสมาชิก 

4. ใหประเทศสมาชิกสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อใหมีความรวมมือดานการ
ทองเที่ยว ทั้งนี้เวียดนามไดเสนอใหมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Activities) ใหกับ
ประเทศสมาชิกในป 2549 น้ี กิจกรรมดังกลาวน้ีรวมถึง 2nd APEC Film Festival และ APEC 
Photo Exhibition 

 ทั้งน้ี ที่ประชุมไดมีการพิจารณา และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นขางตนแกเวียดนาม 
ซ่ึงเวียดนามรับที่จะไปพิจารณาอีกครั้ง 

4. ความคืบหนาของ APEC International Centre for Sustainable Tourism (AICST) 

 AICST มีโครงการพฒันาและฝกอบรมการจัดการความเสี่ยงสาํหรับภูมภิาคเอเปค โดยใช
งบประมาณ 155,000 เหรียญสหรัฐ โครงการน้ีแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) การปรบัปรงุขอมลูใน
รายงาน "Tourism Risk Management in the Asia Pacific Region - An Authoritative Guide to Managing 
Crises and Disasters" และ (2) การพัฒนา Training modules and material 

AICST ไดจดัทําโครงการพฒันาและการนํายุทธศาสตรในการจัดการความเส่ียงดานทองเทีย่วสําหรบั
จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงใชงบประมาณเปนจํานวน 105,000 เหรียญสหรัฐ 

5. การดําเนินการตามนโยบายที่  1: Removal of Impediments to Tourism Business and 
Investment (Chair : Thailand) 

          5.1 ความคืบหนาของโครงการศึกษาปญหา/อุปสรรคดานการทองเที่ยว ขั้นที่ 3 
(Tourism Impediments Study, Phase 3)  

 การดําเนินโครงการขั้นที่ 3 น้ี ประเทศไทยยังคงไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแลโครงการ 
(Project Overseer) และมีเขตเศรษฐกิจที่สนใจเขารวมโครงการจํานวน 2 เขตเศรษฐกิจ ไดแก เวียด
นามและปาปวนิวกินี โดยมี ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล เปนผูดําเนินการศึกษา ขณะน้ีอยูระหวางการ
จัดทําสัญญา  
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6. การดําเนินการตามนโยบายที ่2 : Increase Mobility of Visitors and Demand for Tourism 
Goods and Services (Chair : Canada) 

          6.1 ความคืบหนาของโครงการ Stage IV, Tourism Occupational Skill Standards (TOSS) 
โครงการ Stage IV, Tourism Occupational Skill Standards (TOSS) เปนโครงการของอินโดนีเซีย โดยมี 
Empower Assc. เปนผูทําการศึกษา ขณะน้ีอยูในขั้นจัดทํารายงานความกาวหนา 

          6.2 ความคืบหนาของโครงการ Strengthening Safety and Security Best Practices Against 
Terrorism for Sustainable Tourism Development 

 โค ร ง ก า ร  Strengthening Safety and Security Best Practices Against Terrorism for 
Sustainable Tourism Development เปนโครงการของมาเลเซีย ขณะนี้ไดรับอนุมัติเรียบรอย และอยู
ระหวางการจัดทํา Request for proposal  

7. การดําเนินการตามนโยบายที่ 3: Sustainably Manage Tourism Outcomes and Impacts 
(Chair: New Zealand) 

 มาเลเซียรายงานวา ขณะน้ีโครงการ Best Practices in Sustainable Tourism Management 
Initiatives for APEC Economies มีความกาวหนาเปนลําดับ และอยูระหวางการจัดรายงานนําเสนอที่
ประชุมตอไป 

นิวซีแลนดนําเสนอรางขอเสนอโครงการ APEC Sustainable Tourism Monitoring Initiative เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากเอเปคตอที่ประชุม โครงการน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางกรอบใน
การประเมินตรวจสอบ "การทองเที่ยวอยางยืน" ซ่ึงสมาชิกสามารถนําไปปรับใชได อันจะนําไปสูความ
ยั่งยืนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในภูมิภาคเอเปคตอไป 

8. การดําเนินการตามนโยบายที ่4 : Enhance Recognition and Understanding of Tourism as 
a Vehicle for Economic and Social Development (Chair: Australia) ผูแทนออสเตรเลยีเสนอเรื่อง 
Tourism Satellite Account ตอที่ประชุม 

9. การเตรียมการสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียวคร้ัง
ที่ 4 

 เวียดนามรับเปนเจาภาพ และมีกําหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการ
ทองเที่ยวครั้งที่ 4 และการประชุมคณะทํางานการทองเที่ยวเอเปคในระหวางวันที ่12-18 ตุลาคม 
2549 

10. Concept Paper on Airline Passenger Ticket Taxes 

 สหรัฐอเมริกานําเสนอ Concept Paper on Airline Passenger Ticket Taxes ซึ่งมีสาระสําคัญ
เกี่ ย ว กั บ  Proposed solidarity taxes on airline tickets for funding Overseas Development Assistance 
(ODA) และเห็นวาทาทีอยางเปนทางการเกี่ยวกับเรื่องน้ีของคณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปคควร
ถูกบรรจุไวใน Minister's Statement ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเที่ยว
ครั้งที่ 4 ที่เวียดนาม  
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 ในการน้ี ที่ประชุมขอใหสหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติมขอมูลในรายละเอียดเพื่อใหมีความชัดเจน
มากขึ้น และนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

11. เจาภาพในการจัดประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปค 

 เวียดนามรับเปนเจาภาพจัดประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปคครั้งที่ 29 และใน
การจัดประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปค ครั้งที ่30 ออสเตรเลียรับเปนเจาภาพ 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว  

รศ.ดร.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ และคณะ 1 

 การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเปนงานวิจัยที่มีวัตถุ
ประสงค ในการ ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวไทย และตางชาติตอการบริการอาหารไทยใน
จังหวัดทองเที่ยว ปญหาอุปสรรคในการบริการอาหารไทยสําหรับนักทองเที่ยว แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของอาหารไทยสําหรับนักทองเที่ยว และแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
ศักยภาพของอาหารไทยเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยสุมเลือกจังหวัดที่ศึกษาแบบเจาะจงเลือกจาก
ภูมิภาคตางๆ ประกอบดวยจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา ภูเก็ต สุราษฎรธานี 
และกรุงเทพมหานคร รวม 7 จังหวัด 

 ขอมูลการวิจัยประกอบดวยขอมูลวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามกับนักทองเที่ยวไทย 295 คน นักทองเที่ยวตางชาติ 
277 คน เจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว 82 คน และผูประกอบการราน
อาหารและโรงแรมในแตละจังหวัดจํานวน 177 คน รวม 826 คน ขอมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ
เจาะลึกภูมิปญญาทองถ่ิน 4 คน และการอภิปรายกลุมกับชาวตางชาติ 6 คน ที่อยูในประเทศไทย 
รวมกลุมตัวอยางการวิจัยทั้งหมด 836 คน นอกจากนี้ขอมูลบางสวนไดจากการสัมมนาแบบมีสวน
รวมของเจาหนาที่และผูเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวจํานวน 20-30 คน ในแตละจังหวัด
ยกเวนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัยพบวาการบริการอาหารไทยของรานอาหารเปนกิจกรรมหลกัสําหรบันักทอง
เที่ยวในแตละจังหวัด โดยมีอาหารเดนๆ และอาหารพื้นบานแตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศและ
วัฒนธรรมของแตละจังหวัด สําหรับกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวกับอาหารที่จัดขึ้นสวนใหญเปนการจัดตาม
ภารกิจของหนวยงาน เพื่อคนในทองถ่ินมากกวาการสงเสริมการทองเที่ยว เจาหนาที่และผูประกอบ
การใหความเห็นวาแตละจังหวัดมีอาหารที่เปนเอกลักษณของตนเอง และมีศักยภาพที่จะสงเสริมการ
ทองเที่ยวไดในระดับมาก แตการนํามาใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวยังอยูในระดับปานกลาง 

 นักทองเที่ยวไทยเปนชายรอยละ 41.0 เปนหญิงรอยละ 59.0 สวนนักทองเที่ยวตางชาติ
เปนชายรอยละ 66.1 เปนหญิงรอยละ 33.9 ทั้งสองกลุมประกอบดวยนักทองเที่ยวที่เปนวัยรุนจน
ถึงผูสูงอาย ุโดยมีชวงอายุในชวง 21-30 ป มากที่สุดคือประมาณหน่ึงในสาม นักทองเที่ยวตางชาติ
รอยละ 53.8 เปนชาวยุโรป รองลงมาเปนชาวเอเซีย (รอยละ 25.4) และอเมริกัน (รอยละ 13.6) 
ประมาณกึ่งหน่ึงเคยเดินทางมาประเทศไทยแลว (รอยละ 53.8) สนใจการทองเที่ยวที่หลากหลาย
มากกวานักทองเที่ยวไทย นักทองเที่ยวไทยและนักทองเที่ยวตางชาติมีการตัดสินในเลือกรานอาหาร

                                                
1

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เองในระดับมาก โดยพิจารณาเรื่องความสะอาดเปนอันดับแรก อันดับรองลงมาแตกตางกันระหวาง
นักทองเที่ยวไทยและตางชาติ ชนิดอาหารที่รับประทานมาก ไดแก ผลไม ผัก ปลา อาหารทะเลอ่ืนตาม
ลําดับ และดื่มเครื่องดื่มประเภทนํ้าดื่มมากที่สุด ชอบบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบธรรม
ชาติ และบรรยากาศแบบเปนกันเองในระดับมากใกลเคียงกัน 

 ในความเห็นของนักทองเที่ยวไทยเห็นวาจุดเดนของอาหารของจังหวัดตางๆ ไดแก ความ
หลากหลาย ของอาหาร (รอยละ 66.8) คุณภาพของอาหาร (รอยละ 63.7) และการหารานอาหาร
ไดสะดวก (รอยละ 58.0) ตามลําดับ โดยแตละจงัหวัดมีจุดเดนดานอาหารทีแ่ตกตางกนั นักทองเทีย่ว
ไทยมีความสนใจสินคาอาหารของฝากมากกวานักทองเที่ยวตางชาต ิโดยรอยละ 25.8 ซ้ืออาหารของ
ฝากทุกครั้งที่เดินทาง รอยละ 25.8 ซื้ออาหารของฝากเปนสวนใหญรอยละ 37.7 ซื้อเปนบางครั้ง 
และมีเพียงรอยละ 1.5 ที่ระบุวาไมเคยซ้ือ เหตุผลสวนใหญที่ซื้อ คือเพื่อเปนของฝาก (รอยละ 58.0) 
และเพื่อการบริโภค (รอยละ 56.3) 

 นักทองเที่ยวตางชาติสวนใหญ (รอยละ74.9) สนใจที่จะรับประทานอาหารไทยอีกภาย
หลังจากเดินทางกลับประเทศของตนเองแลว ส่ิงที่จะทําใหชาวตางชาติลังเลไมกลารับประทานอาหาร
ไทยเน่ืองจากไมทราบสวนประกอบของอาหารไทย (รอยละ 38.0) รสชาติที่จัดจัดจาน (รอยละ 
35.9) ไมรูจักวิธีรับประทาน (รอยละ 31.5) และไมรูวาสวนประกอบใดรับประทานไดสวนประกอบใด
รับประทานไมได (รอยละ 26.1) การบริการอาหารไทยสําหรับชาวตางชาติ ควรใหขอมูลเกี่ยวกับ
สวนประกอบของอาหารพยายามหลีกเลี่ยงสวนประกอบที่ชาวตางชาติไมนิยมรับประทาน ประยุกต
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการดื่มของบางประเทศ และปรับวิธีการบริการบางอยางใหเปนสากล 

 ผูประกอบการประกอบดวยเพศชาย (รอยละ 58.2) เพศหญงิ (รอยละ41.8) สวนใหญมี
อายุ 31-50 ป (รอยละ 74.3) มีตําแหนงเปนเจาของกิจการมากที่สุด (รอยละ 39.2) รองลงมาเปน
ระดับผูจัดการ (รอยละ 28.2) ใหความเห็นเกี่ยวกับอาหารและบรรยากาศที่นักทองเที่ยวตางชาติ
ชอบสอดคลองกับความเห็นของนักทองเที่ยว และใหความเห็นวาพฤติกรรมการใชบรกิารอาหารของ
นักทองเที่ยวตางชาติแตละภูมิภาคความแตกตางกัน ซึ่งนาจะเปนแนวทางในการจัดบริการใหสอด
คลองกับรสนิยมของนักทองเที่ยว นอกจากน้ี ทุกกลุมตัวอยางใหความเห็นสอดคลองกันวา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนควรมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพอาหารไทย เพือ่สงเสรมิการทองเทีย่ว 
ควรมีการใหขอมูลอาหารเดนในทองถิ่นแกนักทองเที่ยว รวมทั้งเจาหนาที่และประชาชนในทองถ่ินเพือ่
ใหสามารถเผยแพรแกนักทองเที่ยวไดดวย 
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