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“เวลาผ่านไปรวดเร็วราวกับติดปีก” ช่างเป็นคำกล่าวที่เหมาะสมกับความรู้สึกของ
กองบรรณาธิการเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งปีผ่านไปกับการนำเสนอสาระ บทความ และบทวิเคราะห์เชิงวิชาการ 
ด้านการท่องเที่ยว กองบรรณาธิการขอขอบคุณกับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านทุกท่านสำหรับการให้ 
คำเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ และเนื้อหาของ e-TAT Tourism Journal กองบรรณาธิการขอน้อมรับ 
และจะนำทุกๆ คำแนะนำมาเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุง e-TAT Tourism Journal ต่อไป

ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอตามรอยการประชุมสุดยอดผู้นำของเอเปค เรื่องราวที่กำลังอยู่ใน 
กระแสความสนใจของประชาคมโลก ด้วยการนำเสนอบทความเกี่ยวกับการประชุมของคณะรัฐมนตรี 
และคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของเอเปค รวมทั้งปฏิญญาที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้คือ 
ปฏิญญาปาตาโกเนีย (Patagonia Declaration) นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ 
การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนคนยากจน (Pro-poor tourism) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง 
นิเวศในประเทศไทย (พ.ศ.2548-2549) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย 
ฯลฯ

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทุกๆ บทความที่นำเสนอใน e-TAT Tourism Journal 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และขอย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
e-TAT Tourism Journal ว่า หากท่านผู้ใดมีบทความที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ และต้องการแบ่งปันสาระ 
ประโยชน์นั้นสู่สาธารณชน กองบรรณาธิการมีความยินดี และเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวกลางเผยแพร่ 
บทความของท่านบน e-TAT Tourism Journal ท่านสามารถส่งบทความเข้ามาได้ที่ 
roongtip.wongpatikarn@tat.or.th หรือ yolrawee.sittichai@tat.or.th 
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การทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนคนยากจน (Pro -Poor Tourism -PPT) 
 

                          โดย วไลลักษณ นอยพยัคฆ1 

 

ความยากจนนับวาเปนประเด็นปญหาสําคัญท่ีไดรับความสนใจท้ังในระดับรัฐบาล 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาประเทศ อาทิ องคการสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อ

พัฒนาเอเชีย องคการเหลาน้ีตางเห็นพองรวมกันวา
การทองเท่ียวมีสวนสําคัญในการลดความยากจนใน
ประเทศตางๆได เน่ืองจากการทองเท่ียวมีบทบาทท่ี
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยเปนภาคเศรษฐกิจท่ีนําเงินตราตางประเทศ กระตุน
ใหเกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ไมวาจะ
เปนถนน ไฟฟา นํ้าประปา การสื่อสาร การทองเท่ียว
ทําใหเกิดการจางงานในทุกระดับ โดยเฉพาะแรงงาน

สตรีและเยาวชน หลายประเทศท่ีกําลังพัฒนาสามารถพึ่งพิงรายไดจากการทองเท่ียวไดใน
ยามท่ีสินคาทางการเกษตรมีราคาไมแนนอน 

องคการการทองเท่ียวโลก (World Tourism Organization) เปนองคกรหน่ึงในองคการ 
สหประชาชาติท่ีไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเพื่อลดความยาก
จน (Sustainable Tourism for the Elimination of Poverty – ST-EP) โดยผลักดันใหการทอง
เท่ียวอยูในกลยุทธการลดความยากจนในระดับประเทศ ท้ังน้ีไดรับการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนจะเนน
ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในทุกระดับของการพัฒนาการทองเท่ียว การทองเท่ียวจะ
เปนสวนเสริมรายไดของประชาชนในทองถิ่นและชักนําใหเกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้น
ฐานท่ียังประโยชนท้ังชาวบานและนักทองเท่ียว 

ในการประชุมการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเพื่อลดความยากจน ท่ีจัดข้ึนใน
ระหวางงานสงเสริมการขายการทองเท่ียวนานาชาติ (ITB) ณ นครเบอรลิน ประเทศเยอรมนี 
เมื่อเดือนมีนาคม 2547 องคการทองเท่ียวโลกไดเนนถึงกลไก 7 ประการท่ีจะทําใหการทอง
เท่ียวมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะมีผลตอคนยากจน ไดแก 

1. การจางคนยากจนเขาทํางานในวิสาหกิจทางการทองเท่ียว 
2. การจัดหาสินคาหรือบริการทางการทองเท่ียวท่ีดําเนินการโดยคนยากจน 
3. การขายสินคาหรือบริการใหแกนักทองเท่ียวโดยตรงโดยคนยากจน 
4. การจัดต้ังวิสาหกิจท่ีดําเนินการบริหารโดยคนยากจน 
5. รายไดจากภาษีอากรท่ีไดจากการทองเท่ียวจะตองนําไปใชจายเพื่อพัฒนาคนยาก

จน 

                                                
1 ผูอํานวยการกองวิชาการ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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6. การอาสาสมัครหรือการสนับสนุนคนยากจนโดยนักทองเท่ียวและวิสาหกิจทอง
เท่ียว 

7. การลงทุนทางดานสาธารณูปโภคทางการทองเท่ียวนําประโยชนแกคนยากจน 
นอกจากองคการทองเท่ียวโลกท่ีดูแลการดําเนินการทองเท่ียวในระดับนานาประเทศ

ท่ัวโลกแลว องคกรระหวางประเทศท่ีใหความสําคัญกับการทองเท่ียวในการลดความยากจน
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก คือ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชีย หรือ ท่ี
เรียกอยางยอวาเอสแคป (United Nations Economics and Social Commission for Asia and the 
Pacific –ESCAP) ท่ีมีสํานักงานอยู ณ อาคารสหประชาชาติในกรุงเทพฯ องคกรน้ีไดดําเนิน
การอยางตอเน่ืองในการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาท่ีท่ีดูแลดานการทองเท่ียวและผู
ท่ีไดรับประโยชนจากการทองเท่ียวในรูปแบบของการสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ การฝกอบรม การใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ การสรางเครือขายทาง
การศึกษาดานการทองเท่ียวท่ี เรียกวา Network of Asia-Pacfic Education and Training 
Institutes in Tourism (APETIT) รวมท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (Plan of Action for Sustainable Tourism Developement in 
the Asian and Pacific Region – PASTA) ซึ่งมีเปาหมายหลักคือลดความยากจนและสงเสริม
ศักยภาพของบุคลากรทองเท่ียวในดานการศึกษาการทองเท่ียวและพัฒนาขีดความสามารถ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทางการทองเท่ียว 
 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนโดยเนนคนยากจนเปนศูนยกลางอาจเรียกในอีก
นามหน่ึงวา การทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนคนยากจน (Pro-Poor Tourism) เปนการจําแนกแนว
นโยบายใหเห็นเดนชัดข้ึนวาไมใชการพัฒนาโดยท่ัวไปแตเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีมีผล
กระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนยากจนในเชิงบวกและเพื่อเปดโอกาสในชีวิตแกคนยากจน 
ประกอบดวยผลประโยชนสําคัญ 3 ประการ ไดแก  

1. ผลทางเศรษฐกิจโดยการจางงานเต็มเวลา/คาบเวลาและการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  

2. ผลดานชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน อาทิ มีนํ้าประปาไฟฟาเขาชุมชม การเขาถึงตลาด
ไดมากข้ึน การมีสุขภาพและการศึกษาท่ีดีข้ึน 

3. การเปดโอกาสทางธุรกิจการทองเท่ียวและเสริมสรางความสามารถในการตัด
สินใจดานธุรกิจทองเท่ียว 
 กอนท่ีจะพิจารณาในรายละเอียดในดานประโยชนของการพัฒนาตาม 3 ประการขาง
ตน ควรท่ีจะทราบวาคนยากจนท่ีสมควรไดรับประโยชนในเบ้ืองแรกคือใคร ตามคําจํากัด
ความโดยท่ัวไปท่ีใชในองคการสหประชาชาติ  คนยากจนคือคนท่ีมีรายไดตํ่ากวา 1 เหรียญ
สหรัฐ/วัน ในปจจุบันน้ีมีจํานวนกวาหน่ึงพันลานคน องคการสหประชาชาติต้ังเปาท่ีจะลด
จํานวนลงไปคร่ึงหน่ึงภายในป 2558  แตความยากจนน้ันมิไดมองแตเพียงมิติทางเศรษฐ
ศาสตรอยางเดียว คนยากจนน้ันขาดแคลนในหลายประการ ไดแก การขาดแคลนอํานาจใน
การซื้อ ขาดอํานาจในการตอรอง ขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังดานสุขภาพและการศึกษา 
ไมไดรับสิทธิ์สวัสดิการเหมือนคนท่ีมีรายไดระดับกลางหรือคนรวย ไมมีเงินออม ไมสามารถ
เขาถึงแหลงทุนได  คนยากจนอาศัยอยูในเมืองใหญและในชนบทคนยากจนเปนกลุมบุคคลท่ี
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ออนแอทางดานเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโนมวาจะไดรับผลกระทบไดงายกวาและเร็วกวา
กลุมบุคคลอื่นในสังคม 
 การชวยเหลือคนยากจนโดยการทองเท่ียวควรตองมีการวางแนวนโยบายท่ีชัดเจน
เพื่อขจัดอุปสรรคตางๆ ไดแก 
 1.นําการทองเท่ียวเขาเปนวาระแหงชาติในการลดความยากจนของรัฐบาล 
 2.จูงใจใหองคการชวยเหลือระดับนานาชาติจัดสรรทรัพยากรสําหรับการทองเท่ียว
เพื่อสนับสนุนคนยากจน 
 3. เสริมสรางขีดความสามารถในดานตางๆ อาทิ การ
ฝกอบรม การใหขอมูลทางเว็บไซต เปนตน 
 4. พัฒนาการเรียนรูจากการดําเนินการท่ีเปนตัวอยางท่ี
ดี 
 5. พัฒนาตัวชี้วัดผลกระทบทางการทองเท่ียวตอความ
ยากจน 
 6.พิจารณาการดําเนินการหยุดการร่ัวไหลของเงินตรา
ตางประเทศท่ีมาจากรายไดทางการทองเท่ียว 
 7. พัฒนาเทคนิคการตลาดเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
เพื่อคนยากจนในเมืองใหญ 
 8. พัฒนาสินคาเพื่อสนับสนุนคนยากจน 
 9. พัฒนาการจัดการและการเขามามีสวนรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานการ
ทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนคนยากจน 
 10.พัฒนาการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนโดยเนนบทบาทของชุมชนใหมีทักษะ
และความชํานาญเพิ่มข้ึน 

 การดําเนินการเพื่อสนับสนุนคนยากจนตองอาศยัการสนับสนุนของผูมสีวนรวมหลกั
ในการทองเท่ียว (Key Stakeholders) เพื่อเพิ่มคุณภาพชวีิตของคนยากจนและชมุชุนท่ีอาศยัอยู
รวมกัน ผูมีสวนรวมไดแก 

1. คนยากจน ไดรับประโยชนจากการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมโดยใหเขาเขา
มามีสวนรวม 

2. ภาคเอกชน เขามารวมกับชุมชนในการสงเสริมใหชุมชนมีการเรียนรูจากการ
ดําเนินงานท่ีดีของภาคเอกชนในดานตางๆ อาทิ การบริหารธุรกิจ การฝกฝนมัคคุเทศก 

3. ภาครัฐบาล หนวยงานในทุกระดับของรัฐบาลไมวาจะเปนระดับปกครองทองถิน่ 
การบริหารสวนกลาง โดยถือเปนนโยบายระดับชาติท่ีจะนําการทองเท่ียวมาพัฒนาชุมชน 

4. องคกรความชวยเหลือและการพัฒนาระดับนานาชาติ เนนความชวยเหลือ
ในรูปแบบของกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ สรางระบบสาธารณูปโภค สรางธุรกิจ
การทองเท่ียวขนาดกลางและขนาดเล็ก 

5. องคกรนอกภาครัฐบาล (Non-Governmental Organizations) มีอยูมากมาย 
อาทิ องคกรพัฒนาชุมชน กลุมอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม องคกรท่ีเกี่ยวของกบัการ
พัฒนาธุรกิจตางๆ ควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเน่ืองจากการทองเท่ียวเปนกิจกรรม
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ภาคบริการท่ีเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรงซึ่งเสริมสรางความสามารถในการตัดสินใจดวย
ตนเองไดอยางงายท่ีสุด 

6. นักทองเที่ยว  เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชนท้ังในการจับจายซื้อสินคาบริการ การใหความรู  การบริจาคเงินชวยเหลือ 

โครงการทองเท่ียวท่ีมีเปาหมายเพื่อลดความยากจนจะตองคํานึงถึงปจจัย  4  
ประการ ไดแก 

1. โครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ความสะดวกในการคมนาคมท่ี
สามารถเขาถึงพื้นท่ีไดตลอดป  ความเพียงพอของนํ้าด่ืมซึ่งประชาชนทองถิ่นเปนผูท่ีมีสิทธิ์
กอนบุคคลอื่น ระบบไฟฟา การสื่อสาร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการบริการ
ดานการดูแลสุขภาพ 

2. ทรัพยากรทางการทองเที่ยวในพ้ืนที่ ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สัตวปา และพันธุพืช โดยเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใกลเคียงวามีมากนอยเพียงใด ความสามารถ
ในการรองรับของพื้นท่ีโดยคํานึงถึงจํานวนนักทองเท่ียว ท่ีพัก รานอาหาร กิจกรรมดาน
สันทนาการและการกีฬา นอกจากน้ีควรคํานึงถึงระยะทางของแหลงทองเท่ียวอื่นๆ ท่ีราย
รอบโครงการเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวใหนาสนใจเพิ่มข้ึน 

3. ประเภทของนักทองเที่ยวเปาหมาย ไดแก นักทองเท่ียวในประเทศท่ีอาศัยอยู
ในเมืองใหญ นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีแหลงพํานักอยูในประเทศ นักทองเท่ียวท่ีมาเย่ียมญาติ
มิตร นักทองเท่ียวท่ีมาประกอบธุรกิจ นักทองเท่ียวระหวางประเทศซึ่งนับวามีความสําคัญท่ี
สุด  โดยท่ีจะตองคํานึงถึงความตองการของนักทองเท่ียวแตละกลุมเพื่อท่ีจะจัดการดําเนิน
งานไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ 

4. การฝกอบรมทางเทคนิคและวิชาชีพ  โดยแบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก   
ข้ันแรก - การสรางการรับรูในเร่ืองความสําคัญของการทองเท่ียวท่ีมตีอชุมชน  
ข้ันที่สอง – การใหขอมูลเกี่ยวกับนักทองเท่ียวใหชุมชนไดรับทราบในดานวัฒนธรรม

และพฤติกรรมของนักทองเท่ียวซึ่งอาจจะแตกตางจากชุมชน  
ข้ันสุดทาย - การฝกอบรมในดานตางๆ อาทิ การอบรมภาษาตางประเทศ การอ

บรมดานบัญชีและบริหาร การอบรมดานการโรงแรมพื้นฐาน การอบรมดานภัตตาคารราน
อาหาร หลักสูตรเกี่ยวกับการเรียกชื่อของสัตวและพันธุพืชในพื้นท่ี 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการการทองเที่ยวเพ่ือสนับสนุนคนยากจน  
องคการทองเท่ียวโลก ไดเสนอตัวชี้วัดเบ้ืองตนของความสําเร็จในโครงการทองเท่ียว

เพื่อสนับสนุนคนยากจน ตามตารางดังน้ี 
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ตัวช้ีวัด เกณฑการวัด 
ปจจัยเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค  
1. รายได 1. ตํ่ากวา 1 เหรียญสหรัฐ/วัน 
2. การเขาถึงโดยทางถนน 2. ไดตลอดป (ใช/ไมใช) 
3. ร ะบ บ ไฟ ฟ า  ป จ จั ย เศ ร ษ ฐกิ จ แ ล ะ
สาธารณูปโภค 

3. % ประชากรในทองท่ี (หมูบาน) 

4. นํ้าด่ืม 4. % ประชากรในทองท่ี (หมูบาน) 
5. การกําจัดขยะ 
 

5. ระบบการกําจัดขยะของครัวเรือน (% 
ของประชากรท่ีใสใจ) 

ปจจัยทางสังคม  
6. การรูหนังสือของผูใหญ 6. % ของประชากรผูใหญ (หมูบาน) 
7. การประถมศึกษาของเยาวชน 7. % ของเด็กในโรงเรียน (ชั้นประถม) 
8. สุขภาพ 8. % ของประชากรท่ีติดเชื้อ (มาเลเรีย) 
9. อัตราการตายของทารก 9. % ของการเกดิ 
10. โภชนาการ 10. จํานวนแคลอร่ีท่ีไดรับ 
  

 
ผลกระทบของการทองเที่ยวเพ่ือสนับสนุนความยากจน  

จากรายงานการลดความยากจนโดยการทองเท่ียวเพื่อความย่ังยืนขององคการสห
ประชาชาติ ในป 2546 (Poverty Alleviation through Sustainable Tourism Development, New 
York: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2003) สรุป
ไดเปน 2 ประเภท ไดแก ผลทางเศรษฐกิจ และผลท่ีนอกเหนือจากเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย
ผลเชิงบวกและผลเชิงลบ ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. ผลทางเศรษฐกิจ 
ผลเชิงบวก 

- การสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการวิสาหกิจระดับกลางและ
ระดับเล็ก ทําใหเกิดการจางงานและรายไดจากการขายสินคาและบริการ 

- การสรางแรงงานคนยากจนโดยตรงในธุรกิจท่ีเปนทางการ 
- การสรางผลประโยชนรวมกันในชุมชน เชน การเก็บคาเขาชมสวนปา 

หรือการเก็บคาผานทางเขาหมูบาน 
- เงินบริจาคจากธุรกิจเอกชนและจากนักทองเท่ียว 

ผลเชิงลบ 
- ตองการการลงทุนเพิ่มข้ึนสืบเน่ืองมาจากการบริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกไมเพียงพอ 
- คาครองชีพภายในชุมชนสูงข้ึน 
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2. ผลที่นอกเหนือจากเศรษฐกิจ 
ผลเชิงบวก 

- โอกาสในการเสริมสรางขีดความสามารถในดานการศึกษาและการอ
บรม 

- ความเปนอยูท่ีดีข้ึนทางดานสุขภาพ การศึกษา และ อื่นๆ 
- สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองและทอง

ถิ่น 
- ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนไปในเชิงบวก 
- ลดความออนแอของสังคมโดยพึ่งพิงความรวมมือระหวางกลุมเพิ่มข้ึน 

ผลเชิงลบ 
- วัฒนธรรมกลายเปนสินคา 
- ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตเปลี่ยนไป 
- คนทองถิ่นยายถิ่น 
- อาชญากรรมเพิ่มข้ึน 
- มลภาวะเพิ่มข้ึน 

อน่ึง เง่ือนไขความสําเร็จในการสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนคนยากจนมี
ปจจัยท่ีแตกตางกันไปในแตละประเทศ ดังน้ันคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอ
เชียแปซิฟก จึงไดจัดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูจาก
กรณีตัวอยางท่ีดีในกลุมสมาชิก โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากองคการการทองเท่ียวโลก(WTO) 
องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาเอเชีย (ADB) องคกรสงเสริมการทองเท่ียวแปซิฟก (PATA) รวมท้ังผูแทนจาก
ประเทศตางๆ ไดแก หนวยงานภาครัฐท่ีดูแลดานการทองเท่ียวจากประเทศ อินโดนีเซีย มาเล
เซีย เนปาล เวียดนาม ศรีลังกา ฟลิปปนส ลาว และไทย เขาประชุม ในหัวขอ ‘Expert Group 
Meeting on Measuring and Assessing the Impact of Tourism Initiatives on Poverty Alleviation’ 
ในระหวางวันท่ี 4 – 5 ตุลาคม 2547 ณ อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  โดยสรุปความ
สําเร็จของการดําเนินงานสวนใหญมาจากความชวยเหลือจากองคกรในระดับนานาชาติทาง
ดานงบประมาณและวิชาการ ในขณะท่ีรัฐบาลของแตละประเทศใหเงินงบประมาณสมทบ
พรอมอํานวยความสะดวกในการจัดประชุมและการอบรมในดานตางๆ 
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 กรณีศึกษาของ UNESCO ในการดูแลรักษามรดกโลก อาทิ เมืองหลวงพระบางใน
ประเทศลาว เมืองฮอยอันในประเทศเวียดนาม การดําเนินการดานการทองเท่ียวทางวัฒน
ธรรม มีรูปแบบท่ีสามารถนํามาใชในการดําเนินการสงเสริมการทองเท่ียวดานวัฒนธรรมใน
ท่ีอื่นๆ ได โดยเร่ิมจากการประเมินศักยภาพทางการทองเท่ียวรวมท้ังผลทางเศรษฐกิจท่ีคาด
วาจะไดรับในข้ันตอไปจะเปนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแกผูประกอบการและ
เจาของพื้นท่ี ตอจากน้ันจึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประกอบดวยรายละเอียด การ
ลงทุนเพิ่มเติมเมื่อเกิดความเสื่อมโทรมของพื้นท่ีสาเหตุจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน การ
จัดเตรียมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพื่อสงสัญญานเตือนเมื่อเกินขีดความสามารถในการรองรับ 
การจัดวางมาตรฐานในการอนุรักษและบํารุงรักษา เพิ่มความรูดานการอนุรักษวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมธรรมชาติใหแกชุมชน ตอจากน้ันจึงมีการวัดผลสําเร็จตามลําดับ 

สําหรับประเทศไทยน้ัน กรณีศึกษาตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
เปนกรณีตัวอยางปจจัยความสําเร็จท่ีมีความสามารถของบุคคลในชุมชนเปนปจจัยสําคัญ ใน
อดีตชุมชนบางเจาฉามีความสามารถในงานจักสานผลิตภัณฑไมไผมานานหกสิบป กรม
พัฒนาชุมชมไดเขามาดําเนินการแบงกลุมการผลิตในชวงย่ีสิบปท่ีผานมา ตอจากน้ันกรมสง
เสริมอุตสาหกรรมไดเขามาพัฒนารูปแบบการผลิตใหทันสมัยย่ิงข้ึน หลังจากน้ันสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดเขามามีบทบาทในการอนุรักษรูปแบบตามเอกลักษณ
ไทย เมื่อสองปท่ีผานมา กระทรวงอุตสาหกรรมไดเขามาริเร่ิมการทองเท่ียวเชิงเกษตรและลา
สุดการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดสนับสนุนการฝกอบรมการจัดการทองเท่ียวเมื่อตนป
2547  

ในการดําเนินการดานการทองเท่ียวชาวบานจะจัดท่ีพักใหนักทองเท่ียวโดยคิดคืนละ 
100 บาท โดยเฉลี่ยจะมีนักทองเท่ียววันละประมาณ 3 – 4 คน นอกจากน้ียังมีรายไดจาก
การขนสงนักทองเท่ียว นวดแผนโบราณ จัดทําอาหารมื้อตางๆ สรางรายไดกวา 200,000 
บาทตอป สําหรับรายไดจาการขายผลิตภัณฑจักสานเปนรายไดกวารอยละหาสิบของรายได
ท้ังหมด รายไดในป 2546 เปนจํานวนถึง 2.358 ลานบาท มีผูมาเยือนกวาหลายพันคน จุด
ดึงดูดใจทางการทองเท่ียวท่ีสําคัญคือฝมือการจักสานไมไผและความเปนอยูแบบชนบทไทย 
แมวารายไดจากการทองเท่ียวจะไมมากมายก็ตาม แตชาวบานมีความภูมิใจในทองถิ่นและมี
ความสุขตามวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย เด็กและผูใหญมีความสมัพันธอยางใกลชิดหางไกลยาเสพติด 
ปจจัยความสําเร็จประการสําคัญคือภาวะความเปนผูนําของกํานันแมวาจะจบเพียงประถม
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ศึกษาปท่ี 4 แตมีความคิดกาวหนาพรอมปรับปรุงชุมชน ไดเรียนรูการพัฒนาดานตางๆ 
จากการเขาประชุมในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และ ระดับภูมิภาค สรางเครือขายการเรียนรู
จากการประชุมดังกลาว ไดนําความรูมาประยุกตใชและทําตนเปนตัวอยางท่ีดีแกลูกบาน ไมมี
การเอารัดเอาเปรียบ 
 ปจจัยความสําเร็จน้ันมีหลากหลายสามารถนําไปใชไดตามความเหมาะสม แตความ
สําเร็จของแตละชุมชนยังมีรายละเอียดปลกียอยทางดานวัฒนธรรม ความเปนอยูและสถานะ
ทางการเงิน ซึ่งลวนแลวแตเปนเร่ืองท่ีนาเรียนรูและนํามาปฏิบัติ คาดวาองคการสหประชา
ชาติจะจัดการสัมมนาเชนน้ีอีกอยางตอเน่ือง ซึ่งจะรายงานสรุปเพื่อเปนความรูในโอกาสตอไป 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
เอกสารอางอิง- รายงานในการประชุม‘Expert Group Meeting on Measuring and Assessing 
the Impact of Tourism Initiatives on Poverty Alleviation’ ในวัน ท่ี  4 – 5 ตุลาคม  2547 ณ 
อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ   
1. Francois Vellas, Prof. Experiences of WTO in Poverty Alleviation through tourism, WTO, 

Bangkok Thailand 
2. Jitti Mongkolchaiarun, Ph.D., Pro-Poor Tourism Case Study: Educational Tourism at 

Yang Thong Village, Bang Chao Cha sub-district, Po Thong district, Ang Thong 
Province, Thailand. 

3. Monthira Horayangura Unakul. Poverty Alleviation through Sustainable Tourism: 
Empowering Local Stakeholders, UNESCO, Bangkok, Thailand 

4. Walter Jamieson, Ph.D. Contribution of Tourism to Poverty Alleviation. UNESCAP, 
Bangkok, Thailand. 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย 
(พ.ศ. 2548-2549)1 

ยุวด ีนิรันดรตระกูล2 
 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนหนวยงานที่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงโครงสรางระบบราช
การ ตามพระราชบัญญัติ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 อันสงผลใหการดําเนินงานดาน
การพัฒนาการทองเที่ยวของไทย มีการถายโอนจากความรับผิดชอบของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(ททท).ไปสูสํานักพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ซึ่งรวมถึงการเปนเจาภาพใน
การผลักดันการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดวยเหตุน้ี สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว จึงไดมกีารทบ
ทวนแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  และไดผลักดันใหเกิดยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ พ.ศ. 2548-2549 

 
เหตุปจจัยที่นําไปสูความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย   
 

ความสําเร็จของการพัฒนาการทองเที่ยวไทย 
กระแสการเติบโตกาวหนาของการทองเที่ยวไทย 

ซึ่งมีจุดเดนเปนที่จับตาของประเทศทั่วโลก ดัชนีชีค้วามเตบิ
โต คือ การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว และการไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวที่ เดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยน้ันภายใตการนําของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรี  รัฐบาลไดผลักดันใหมีการจัดตั้ง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งถือวาเปนคร้ังแรกของ
ประเทศไทยที่มีหนวยงานระดับกระทรวงรับผิดชอบดาน
การทองเที่ยว การดําเนินงานดานการพัฒนาและสงเสริม

การทองเที่ยวของประเทศจึงมีความชัดเจนมากข้ึน  

                                                   
1
 เรียบเรียงจาก รายงานฉบับสมบูรณ การทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ พ.ศ.

2548-2549 
2 ผูชวยผูอํานวยการกองวิชาการ กองวิชาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
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หากพิจารณาขอมูลสถิติดานการทองเที่ยวขององคการทองเที่ยวโลก  ( World Tourism 
Organization : WTO ) พบวาในป 2545 ประเทศไทยอยูในอันดับที ่17 ของโลกหากพิจารณาจากจํานวน
นักทองเที่ยว และ อยูในอันดับที ่18 หากพิจารณาในแงรายไดที่ไดรับจากการทองเที่ยว   

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังไดรับการจัดอันดับจากองคการตางชาติหลายองคกรใหเปนประเทศที่
ไดรับรางวัลแหลงทองเที่ยวสวยงาม  หรือ การเปนสุดยอดในดานการบริการ  อาทิ  

- Scandinavian Travel Trade จัดอันดับใหประเทศไทยเปน The World’s Best Tourist Country 
2004 โดยไดรับรางวัล Grand Travel Award 2004 

-  Travel &Leisure Magazine จัดให กรุงเทพฯ เปน Best Tourism Cities 
- ITB ที่ กรุงเบอรลิน ซึ่งเปนงานสงเสริมการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลก ลงคะแนนใหประเทศ

ไทยเปน The Most Popular Destination in ITB 2004 
- Asia – Pacific Region Spa Research จัดอันดับใหประเทศไทย เปน Number 1 Spa Destination 

 การเคลื่อนไหวและแนวโนมการทองเที่ยวในระดับโลก 

เมื่อประเทศไทยประสบความสําเร็จ และดํารงอยูในระดับแถวหนาของการทองเที่ยวโลก จึงจํา
เปนที่จะตองใหความสําคัญกับกระแสการเคลื่อนไหวและแนวโนมการทองเที่ยวในระดับโลก ซึ่งปจจุบันได
รับการเรียกขานวาเปนการทองเที่ยวในโลกไรพรมแดน ลักษณะเดนของการทองเที่ยวในโลกไรพรมแดน 
คือ การคํานึงถึงความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ การใหความสนใจในระบบสังคม และการตระหนักถึงการ
รักษาสิ่งแวดลอม โดยดําเนินการตามแผนแมบทของโลก หรือ Agenda 21 ซึ่งวางกรอบการดําเนินงาน
เร่ืองการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ( Sustainable Tourism Development ) ไวดังน้ี 

- การดําเนินกิจการทองเที่ยวใหพิจารณาเร่ืองขอบเขตความสามารถในการรองรับของธรรม
ชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน  

- การตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่สงผลกระทบตอชุมชน วัฒนธรรมประเพณี หรือ
เอกลักษณ / อัตลักษณของชุมชน 

- การมีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยว 
- การประสานความตองการในการกําหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การดํารงอยูของสังคม  

และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จากแนวโนมการทองเที่ยวโลกในลักษณะเชนน้ี จึงสะทอนใหเหน็วา การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนรูป

แบบการทองเที่ยวที่มีความสอดคลองสัมพันธ และหมนุไปในทิศทางเดยีวกนักบักระแสการทองเที่ยวของ
โลก ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ศักยภาพของพ้ืนที่ที่ พรอมจะรองรับความตองการของนักทองเที่ยว 

ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานที่ตั้งของประเทศ และฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามซึ่ง
กระจายตัวอยูทั่วทุกภาคในประเทศไทย ทั้งในสวนที่เปนทะเล ภูเขา และอื่นๆ ประเทศไทยจึงมีพื้นซึ่งมี
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ศักยภาพที่จะดึงดูดใหนักทองเที่ยวเชิงนิเวศเดินทางเขามาทองเที่ยว ปจจุบัน ประเทศไทยยังไมสามารถ
ใชพื้นที่อยางเต็มศักยภาพ ไมวาจะเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตหามลาสัตวปา เขตรักษา
พันธุสัตวปา หรือพื้นที่สวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

ในการพิจารณาดานศักยภาพของพื้นที่ในระดับภูมิภาค ยังพบวา หากมีการประสานงานความ
รวมมือในระดบัประเทศเพื่อนบานใกลเคยีง อาทิ ลาว สหภาพพมา กัมพชูา หรือ มาเลเซีย ยังมคีวามเปน
ไปไดที่จะพัฒนาศักยภาพพื้นที่รวมกันเพื่อพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมวาจะเปนพื้น
ที่ปา หรือนานนํ้าที่เปนทะเล โดยการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะนําเสนอในลักษณะภาพรวมของทัง้
พื้นที่ในภูมิภาคนี ้

นักทองเที่ยวใหความสนใจทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่เคารพใน
ศักดิ์ศรีของมนุษยและใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม และธรรมชาต ิ 

ในทามกลางกระแสของโลกปจจุบัน มีการกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการเติบโตกาวหนาของโลก
และพฤติกรรมของประชากรโลกหลายปจจัย อาทิ 

- เทคโนโลยมีีบทบาทเศรษฐกจิและสังคมสาํคญัใน
ก า ร ค ว บ คุ ม   (Technology dominates the 
economy and society) 

- ประชากรโลกมีอายุเฉลี่ยสูงข้ึน (The population 
is living longer) 

- คณุคาและการใชชีวิตมกีารเปลี่ยนแปลง (Values 
and lifestyles are changing ) 

- การเรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่งจําเปน ( Life-Long 
learning will become essential ) 

- ความหวงใยในเร่ืองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติยังคงเปนที่สนใจกวางขวาง ( 
Concern for environmental issues continues to grow )  

- คนรุนใหม และ ปรากฏการณดอทคอมจะสงผลกระทบสําคัญตออนาคต (Generation X and 
.COM ‘will have major effects in the future ) 

ปจจัยขางตนลวนเปนดัชนีที่ชี้ใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมของประชากร
โลกไดสงผลโดยตรงตอพฤตกิรรมการใชเวลาวางในรูปแบบของการเดินทางทองเที่ยวมากข้ึน แนวโนม
รูปแบบการทองเที่ยวที่อยูในความนิยมของนักทองเที่ยวรูปแบบหน่ึง คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเปน
รูปแบบการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง  

กิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถผสานกับรูปแบบการทองเที่ยวรูปแบบอ่ืนไดอยาง
กลมกลืนและหลากหลาย 
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กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศครอบคลุมกิจกรรมหลายประเภท อาทิ การเดินปา การดูนก 
การดําน้ํา การลองแกง การศึกษาวิถีชีวิต การพายเรือแคนู-คายัค เปนตน กิจกรรมทองเที่ยวเหลาน้ี
สามารถนําไปผสานกับการทองเที่ยวในรูปแบบอื่นไดอยางกลมกลืน และเกิดความหลากหลายนาสนใจใน
รูปแบบการทองเที่ยวที่นําเสนอตอนักทองเที่ยว อาทิ การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism ) การทอง
เที่ยวเชิงสุขภาพ ( Health Tourism ) การทองเที่ยวชุมชน ( Community Tourism ) การทองเที่ยวชนบท ( 
Rural Tourism ) ในเชิงการตลาดถือวาเปนการสรางความแตกตางที่กอใหเกิดความนาสนใจและเปน
ปจจัยในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว  

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวและยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัด  

การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนเคร่ืองมือในการนําไปสูเปาหมายของยุทธ
ศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ ซึ่งกําหนดวิสัยทัศนวา ภายในป 2551 ประเทศไทยจะเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia ) และเสนอยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรกลาว
คือ  

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  

นอกจากยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวแลวยังการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ซึ่งในหลายกลุมจังหวัดตั้งเปาหมายการ
พัฒนาการทองเที่ยวใหเปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

 

วิสัยทัศน  
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวป 2547-2551 กําหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism Capital of Asia) ในป 2551 ในขณะเดียวกัน ยังมีการตั้งเปาหมายให
ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพ (Quality Destination) เพื่อนําไปสูเปาหมายสูงสุด คือ 
แหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล (World Class Destination)  

จากภาพรวมการทองเที่ยวไทยดังกลาว สามารถนํามากําหนดวิสัยทัศนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในชวงป 2548-2549 คือ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศไทย “ มุงสูคุณภาพ โดยสราง
พ้ืนฐานที่เขมแข็ง และทองถิ่นพัฒนาอยางมั่นคง ” ภายใน 2 ป (2548-2549)   
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ในการที่จะมุงพัฒนาใหไปสูวิสัยทัศน “มุงสูคุณภาพ” ไดกําหนดกรอบแนวทางไว 4 ประการ คือ 
- การทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับการพัฒนาใหเปนพื้นฐาน (Foundation) หนึ่งที่สําคญัและเขมแขง็

ในการเกื้อหนุนใหการทองเที่ยวของไทยในภาพรวมเติบโตไดอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ  
- การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการกระจายโอกาสและรายไดจากการทอง

เทีย่วสูชุมชนและทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ 
- การเติบโตของการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะเนนที่รายไดและคุณภาพภายใตขีดความสามารถใน

การรองรับไดของพื้นที ่มากกวาที่จะใหความสําคัญกับปริมาณหรือจํานวนนักทองเที่ยว  
- การกําหนดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการการทองเที่ยวที่สอดคลองกลมกลืนกับ

เอกลักษณทางธรรมชาติและสังคมของพื้นที ่ 
 
พันธกิจ 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มพีันธกิจที่จะสงเสรมิ สนับสนุน
ประสานงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใหพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมีความเขมแข็ง 
และมีมาตรฐาน และสรางการกระจายโอกาสและรายไดสูชุมชนทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ  

 
วัตถุประสงค 

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงไดกําหนดวัตถุ
ประสงคของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไวดังนี ้

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเปน
พื้นฐานและเกื้อหนุนการทองเที่ยวไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน 

2. เพื่อผลักดันใหมีการกําหนดมาตรฐานธุรกิจและบริการทางการทองเที่ยวเชงินเิวศและบังคบั
ใชอยางจริงจัง 

3. เพื่อสงเสริมการนําเอกลักษณทองถิ่นทั้งทางดานธรรมชาติและวัฒนธรรมมาสรางความ
แตกตางที่โดดเดน  

 
แผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ ป 2548-2549  

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาต ิ
โดยกําหนดระยะเวลา 2 ป คือ 2548-2549 ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่ 9 แนวความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการคร้ังน้ี ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการการทอง
เที่ยวเชิงนิเวศโดยอาศัยขอมูลจากนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาต ิและแผนปฏิบัติการการทอง
เที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ 2545-2549 เปนแนวทางในการยกราง ประกอบกับการประมวลขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน ทั้งเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว และยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
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จังหวัด รวมทั้งการรับฟงความเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของทั้งน้ีแผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศแหงชาตปิ 2548-2549 แบงการดําเนินงานออกเปน 5 แผนงานหลัก คือ 

- แผนงานพัฒนาการบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
- แผนงานการจัดตั้งเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
- แผนงานการตลาดและประชาสัมพันธ  
- แผนงานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
- แผนงานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

โดยทั้ง 5 แผนงานหลัก มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
  
ก. แผนงานดานการพัฒนาบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism Service Action Plan) 

ผลิตภัณฑและการบริการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งเปน
ไปตามความตองการของตลาดการทองเที่ยว  อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยน้ัน พบวา มีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยการพัฒนาน้ันเปนไปอยางอิสระ ไมมีการกําหนดมาตรฐานทั้งในเร่ืองผลิต

ภัณฑและการบริการ  ดังน้ัน เพื่อใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
ประเทศไทยเติบโตอยางมั่นคง จําเปนตองดําเนินการดานการ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑและการบริการดานการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ   
 
ข. แผนงานดานการจัดตั้งเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism Network Action Plan) 

ในสถานการณปจจุบัน การดําเนินงานดานการพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวจําเปนตองใหความสําคัญกับการมคีวามรวมมอืในระหวางกลุมองคกรทีเ่กีย่วของ
ทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด หรือระดับพื้นที ่และความรวม
มือดังกลาวจะตองเปนความรวมมือกันในทุกมิต ิและทุกวงการที่เกี่ยวของ ความรวมมือกันดังที่กลาว
มา อาจเรียกวา เปนการจัดตั้งเครือขาย (Network) ซึ่งในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอง
ใหความสําคัญกับกระบวนการนี้อยางมาก 
 
ค. แผนงานดานการตลาดและประชาสัมพันธ 
(Ecotourism Marketing Action Plan) 

การสงเสริมการตลาดเปนกิจกรรมชักจูงใหนักทองเที่ยวเดินทางไปเยือนและไปใชบริการดาน
การทองเที่ยว ขณะเดียวกันการสงเสริมการตลาดก็เปนเคร่ืองมือในการคัดเลือกนักทองเที่ยวที่มีคุณ
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ภาพได ดังน้ัน การดําเนินงานดานการตลาดและประชาสัมพันธจึงสําคัญไมนอยไปกวาแผนงานดาน
การพัฒนาบริการและแผนงานดานการจัดตั้งเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
ง. แผนงานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism Special Zone Action Plan) 

พื้นที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย กระจายตัวอยูทั่วประเทศ การดึงดดูนกัทองเทีย่วเชงินิเวศ
จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดเตรียมพื้นที่ทองเที่ยวเพื่อรองรับ โดยพื้นที่ทองเที่ยวที่จะพิจารณานี้ มิได
จํากัดเฉพาะแหลง หรือ จังหวัดเทาน้ัน แตจะพิจารณาศักยภาพของพื้นที่ภาพรวม  

 
จ.แผนงานดานการบริหารจัดการ 
(Ecotourism Management Action Plan) 

การผลักดันงานดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหดําเนินการอยางมีทิศทางและเปนไปตามแผน
ปฏิบัติการ จําเปนที่จะตองมีการกําหนดกลไกที่เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติ กลไกดังกลาวอาจ
เรียกวาการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถครอบคลุมไดหลายมิติ และสามารถนําเสนอไดหลายเคร่ืองมือ  
อาทิ การตั้งคณะกรรมการกํากับแผนปฏิบัติการ เปนตน 
 
สรุปแผนงาน / โครงการ งบประมาณ และหนวยงานรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ พ.ศ. 2548-2549 ประกอบดวย 5 แผนงาน 
16 โครงการ มีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 175.5 ลานบาท  จําแนกการดําเนินงานเปน  2 ป คือ  

- ป 2548 วงเงินงบประมาณ 68.0 ลานบาท  
- ป 2549 วงเงินงบประมาณ 107.5 ลานบาท   

หนวยงานรับผิดชอบม ี4 หนวยงานหลัก คือ 
- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ดําเนินการ 2 ป วงเงินงบประมาณ 22.0 ลานบาท 
- สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ดําเนินการ 2 ป วงเงิน

งบประมาณ 98.5 ลานบาท 
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ดําเนินการ 2 ป วงเงินงบประมาณ 37.0 ลานบาท 
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ  2  ป วงเงินงบ

ประมาณ  18.0 ลานบาท 
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การสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย 
 

เพลินพิศ หมื่นพล1 
 

จากนโยบายรัฐบาลท่ีจะสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแพทยของเอเชีย การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานสิงคโปรซึ่งดูแลการสงเสริมการเดินทางมาทองเท่ียว
ประเทศไทยในตลาดสิงคโปร อินโดนีเซียและฟลิปปนส ไดดําเนินการหลายประการเพื่อใหนโยบาย
ดังกลาวเปนจริงในทางปฏิบัติ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโรงพยาบาลและสถานบริการดาน
การแพทยในไทยในการปรับปรุงรูปแบบการบริการใหเหมาะสมกับนักทองเท่ียว ประสานงานให
โรงพยาบาลและสถานบริการดานการแพทยไทยไดพบและทําความรูจักบริษัทนําเท่ียว สิงคโปร อิน
โดนีเชียและฟลิปปนส เพื่อสรางเครือขายการทําธุรกิจใหมีการสงนักทองเท่ียวจากประเทศดังกลาว
มาประเทศไทย นําสื่อมวลชนจาก 3ประเทศน้ีมารวมงานนิทรรศการดานสุขภาพและการแพทยของ
ไทย เพื่อกลับไปเขียนเผยแพรใหภาพลักษณของไทยเร่ืองการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพมีความชัดเจน
ย่ิงข้ึนในสายตานักทองเท่ียว 

การบริการดานการแพทยของไทยท่ีไดรับความนิยมมาก ไดแก 
การทําเลซิค (ผาตัดสายตา) การผาตัดเสริมความงาม สปาสุขภาพ 
(MediSpa) และหลักสูตรการลางพิษดวยวิธีการธรรมชาติ ท่ีผานมา 
ททท.สํานักงานสิงคโปรไดนําสื่อมวลชนท้ังโทรทัศน หนังสือพิมพ และ
นิตยสารมาทัศนศึกษาประเทศไทยหลายคณะและมีแผนจะดําเนินการ
อยางตอเน่ือง ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดีจากโรงพยาบาลและสถาน
บริการดานการแพทย เชน โรงพยาบาลพระรามเกา โรงพยาบาลเซ็นต
คาลอส โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ตและศูนยเลเซอรวิชั่น เปนตน โดยการจัดโปรแกรมดูงาน บรรยายสรุป ทดลอง
ตรวจเช็คสุขภาพและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพให ซึ่งเปนท่ีประทับใจและมีการกลับไปเสนอขาว
การทองเท่ียวเพื่อสุขภาพของไทยในสื่อทองถิ่นเปนระยะๆ  

โรงพยาบาลตางๆ ของไทยหลายแหงทําการตลาดเชิงรุกมากข้ึนเชนกัน โดยขายผานทาง
อินเตอรเน็ต และไดรวมเดินทางกับ ททท.ไปพบผูประกอบการในประเทศตางๆ ตลอดจนรวมกับ
ผูประกอบการในประเทศน้ันๆ ออกบูธเผยแพรการบริการ โดย ททท.สนับสนุนขอมูลและชวย
ประสานงานในพื้นท่ีแตศักยภาพดานการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพของไทยท่ีหลายฝายอาจยังไมตระหนัก
ก็คือ ความทันสมัยของเคร่ืองมืออุปกรณ ประสบการณความชํานาญของแพทยไทย ประกอบกับ
แหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท่ีพัก รานอาหาร อัธยาศัยไมตรีของคนไทย และราคาการบริการท่ี
สมเหตุสมผล  
 ในสิงคโปรมีการเสนอบทความการเดินทางทองเท่ียวเพื่อสุขภาพมายังประเทศไทยมาก
ในชวงหลายเดือนท่ีผานมา มูลเหตุหน่ึงทําใหเปนประเด็นในความสนใจคือรัฐบาลสิงคโปรมีนโยบาย
                                                
1 ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานสิงคโปร การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 
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สนับสนุนการริเร่ิมธุรกิจใหมในทุกสาขา การทองเท่ียวเพื่อสุขภาพถือเปนธุรกิจใหมท่ีไมมีการ
ดําเนินการอยางจริงจังมากอน ขณะน้ีมีบริษัทนําเท่ียวอยางนอย 2 บริษัทท่ีดําเนินการโดยแพทยชาว
สิงคโปร และมีการทําธุรกิจอยางเปนรูปธรรมรวมกับโรงพยาบาล/สถานบริการดานการแพทย 
สายการบินและบริษัทนําเท่ียว มีแผนขยายการดําเนินงานสูระดับภูมิภาค เหตุท่ีการทองเท่ียว
ประเภทน้ีเกี่ยวของกับดานสุขภาพ การดําเนินธุรกิจโดยแพทยชาวสิงคโปรเองจึงชวยสรางความ
เชื่อมั่นในการบริการของประเทศไทยไดเปนอยางดี 

อยางไรดีสิงคโปรเองกก็ําลังพยายามสงเสริมใหตนเองเปนศูนยกลางทางการแพทยและมอง
ประเทศไทยในฐานะคูแขงท่ีสําคัญในภูมิภาคนอกเหนือจากมาเลเซียและเกาหลี แตปจจุบันรัฐบาล
สิงคโปรไดผอนคลายใหโรงพยาบาลและบริษัทนําเท่ียวสามารถโฆษณาราคาการใหบริการได เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันในภาพรวมของประเทศ คณะกรรมการสงเสริมการทองเท่ียวสิงคโปร 
(Singapore Tourism Board – STB) รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสิงคโปร ยังได
สนับสนุนการจัดต้ัง Singapore Medicine เพื่อความคลองตัวในการสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพ
แบบ One Stop Service มีเวบไซต www.singaporemedicine.com ท่ีผูสนใจจะสามารถขอคําปรึกษาและ
จองการบริการไดทันทีท้ังดานการแพทยและการทองเท่ียว 

 
การดําเนินการตลาดเชิงรุกของสิงคโปรท่ีนาสนใจในชวงท่ีผานมา คือ แพทยสิงคโปรใน

โรงพยาบาลบางแหงรวมกลุมกันลดราคาคาบริการ การทําเลซิค รักษาตอกระจก (Cataract) และ
การบริการทางการแพทยดานอื่นๆ ทําใหปจจัยเร่ืองราคาไมเปนขอไดเปรียบสําหรับประเทศไทยอีก
ตอไป การสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อสุขภาพจึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายพัฒนา
ความพรอมในทุกดาน สรางความเขาใจกับผูประกอบการท่ีเกี่ยวของจัดการบริการท่ีเหมาะสม
สําหรับนักทองเท่ียวกลุมน้ีเปนพิเศษ เชน โรงแรมประสานงานใกลชิดกับโรงพยาบาลเพื่อใหการดูแล
เบ้ืองตนแกนักทองเท่ียวหลังการผาตัดเสริมความงาม เปนตน 

โดยสรุปแลวนักทองเท่ียวเพื่อสขุภาพถือเปนกลุมท่ีมศีกัยภาพดานการใชจายสูง ซึ่งนับวนัจะ
มีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในทุกภูมิภาค ประเทศไทยจึงนาจะใชศกัยภาพท่ีมีอยูใหเกดิประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดึงนักทองเท่ียวกลุมน้ีใหเดินทางมาใชบริการดานสุขภาพและทองเท่ียวในคราวเดียวกัน 
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเที่ยวเอเปค 
ครั้งที่ 3 

(3rd APEC Tourism Ministerial Meeting) 
ระหวางวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2547 

ณ เมืองปุนตาเรนัส ประเทศชิลี 
 

รุงทิพ  วองปฏิการ 
 

 
 

 การประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียวเอเปคคร้ังท่ี 3 (3rd APEC 
Tourism Ministerial Meeting : TMM) จัดข้ึน ณ เมืองปุนตาเรนัส ประเทศชิลี ระหวางวันท่ี 13 -14 
ตุลาคม 2547 โดยม ีH.E. Jorge Rodriguez Grossi รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน ชิ
ล ีเปนประธานการประชุม  

การประชุมรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานทองเที่ยวเอเปคอยางไมเปนทางการ 
(APEC Ministerial Retreat) เมื่อวันที ่13 ตุลาคม 2547 บนเรือ Mare Australis 
1. H.E. Jorge Rodriguez Grossi รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน ชิลี นําเสนอราย
ละเอียดเกี่ยวกับการประชุม การเตรียมการตางๆ กําหนดการ และรูปแบบในการประชุมคณะรัฐ
มนตรีท่ีดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียวเอเปคคร้ังท่ี 3 

2. Mr. Francesco Frangialli เลขาธิการองคการการทองเท่ียวโลก (World Tourism Organization 
: WTO) และ Mr. Jean-Claude Baumgarten ประธานสภาการทองเที ่ยวโลก  (World Travel and 
Tourism Council : WTTC) นําเสนอสรุปรายงานสถานการณทองเท่ียวดังน้ี 

เลขาธิการองคการการทองเที่ยวโลก นําเสนอสรุปรายงานสถานการณทองเท่ียววาซึ่งมีประเด็น
ท่ีสําคัญๆ คือ 
§ ในชวง 4 ปท่ีผานมา การทองเท่ียวไดรับผลกระทบทางลบอยางมากจากวิกฤตท้ังในเร่ือง

เศรษฐกิจโลกตกตํ่า การกอการราย สงคราม และโรคระบาด แตอยางไรก็ดี การทองเท่ียวยังคง
สามารถฟนตัวอีกคร้ังหน่ึง 
§ ปญหาอุปสรรค/สิ่งทาทายใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน มีอาทิ ขอจํากัดในการเดินทาง (เพื่อปองกัน

ความปลอดภัยจากการกอการราย) และคําตักเตือนนักทองเท่ียวท่ีเกินความเปนจริง 
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§ ปญหาดานการบริหารวิกฤต อาจเกิดจากการบริหารท่ีขาดประสิทธิภาพ และ/หรือการท่ีไม
มีระบบการบริหารวิกฤตเลย 
§ วิธีการตลาดผานทางอินเทอรเน็ต ทําใหตลาดมีความออนไหวสูง และมีความตองการสูง

ข้ึน การเดินทางมีราคาถูกลง แตการเดินทางทองเท่ียวระยะไกลมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากนักทอง
เท่ียวหันมาเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศใกลเคียงมากข้ึน 
§ การเติบโตดานการทองเท่ียวในป 2547 อยูในอัตราประมาณรอยละ 5 และตลาดเอเชียมี

การเติบโตท่ีดี โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย ในป 2553 คาดการณวาจะมีนักทองเท่ียวประมาณ 900 
ลานคน (ซึ่งลดลงจาก 1,000 ลานคน) 
§ ปญหาอุปสรรคสําหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเท่ียว คือ ราคานํ้ามัน และการ

ขาดความรวมมือระหวางสองฟากสมุทร 

ประธานสภาการทองเที่ยวโลก นําเสนอสรุปรายงานจากการประชุมของสภาการทองเท่ียวโลกท่ี
เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ดังน้ี 

§ สภาการทองเที่ยวโลกมีความเห็นวารัฐบาลไม
ควรละเลยความสําคัญของการทองเท่ียว และจําเปนตองมี
การวิเคราะหรายไดและผลกระทบเชื่อมโยงท่ีเกิดจากการ
ทองเท่ียวในภาคการผลิตและบริการอื่นๆ อยางละเอียด
ดวย 
§ รัฐบาลควรใหความสนใจกับการสงเสริมและ

ลดอุปสรรคการทองเท่ียวโดยเฉพาะการเปดเสรีดานการ
ลงทุนเกี่ยวกับการทองเท่ียวและการบิน เปนตน 

§ เอกชนตองการความย่ังยืนทางธุรกิจและตองการผลกําไรเพื่อใหสามารถคงอยูได ฉะน้ัน
เอกชนจะไมลงทุนในประเทศท่ีหลักเกณฑตางๆ ไมผอนปรน 

3. ท่ีประชุมมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการทองเท่ียวโลก (Global Tourism Issues) 

4. ผูแทนจากคณะทํางานดานการทองเท่ียวเอเปค (APEC Tourism Working Group : TWG)นํา
เสนอรายงานเกี่ยวกับความคืบหนาในการดําเนินการตามนโยบาย 4 ประการของเอเปค สิ่งทา
ทาย และกลยุทธท่ีใชในชวงป 2543 – 2549 ดังน้ี 

4.1 ก าร ดํ า เนิ น ก าร ต าม น โย บ าย ท่ี  1 : Removal of Impediments to Tourism Business and 
Investment (Chair : Thailand) มีทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยมีโครงการที่เสร็จสมบูรณจํานวน 2 โครง
การ คือ โครงการศึกษาปญหา/อุปสรรคดานการทองเท่ียว ข้ันท่ี 1 และ 2 (Tourism Impediments 
Study, Phase I and II) ซึ่งมีไทยเปนผูดูแลโครงการ สวนโครงการศึกษาวิจัยที่กําลังดําเนินการมี 1 
โครงการ คือ โครงการ Public and Private Partnership for Facilitating Tourism Investment in the 
APEC Region ซึ่งเปนโครงการของเกาหลี ข้ันท่ี 3  

4.2 การดํ าเนินการตามน โยบาย ท่ี  2 : Increase Mobility of Visitors and Demand for Tourism 
Goods and Services (Chair : Canada) มีโครงการที่ดําเนินการศึกษาวิจัยจํานวน 5 โครงการ โดยมี
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โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ ้นแลว 4 โครงการ คือ (1) Tourism Occupational Skill Standards 
Development in the APEC Region Stage III  (2) Application of Electronic Commerce to SMTEs in 
APEC Member Economies  (3) Best Business Practices for Tourists with Restricted Physical Ability  
และ (4) Best Practices and Ideas in Safety and Security to combat Terrorism in Tourism สวนโครง
การศึกษาวิจัยที่อยู ระหวางดําเนินการตามเปาหมายที่ 2 มี 1 โครงการ คือ Exploring Best 
Practices of E-commerce Application to the SMTEs in the APEC Region  

4.3 การดําเนินการตามนโยบายท่ี 3 : Sustainably Manage Tourism Outcomes and Impacts (Chair 
: New Zealand) มีโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ ้นเรียบรอยแลวมี 2 โครงการ คือ Training for 
Sustainable Development in the Tourism Industry และ Public-Private Partnership for Sustainable 
Tourism 

4.4 การดําเนินการตามนโยบายท่ี 4 : Enhance Recognition and Understanding of Tourism as a 
Vehicle for Economic and Social Development (Chair : Australia) ซึ่งมีนโยบายยอย 2 ประการ คือ 
Harmonizing methodologies for key tourism statistical collections, consistent with activities of other 
international tourism organizations และFacilitating the exchange of information on tourism between 
economies ม ีโครงการที ่ดํา เน ินก าร เสร ็จสิ ้น เร ียบร อยแล วม ี 4 โครงการ  ค ือ  (1) APEC 
International Centre for Sustainable Tourism (AICST) (2) Development Needs of SME Tourism 
Business (AICST Project) (3) Tourism Information Network (TIN) แ ล ะ  (4) Best Practices on 
Development of Tourism Satellite Accounts (TSA) 

สําหรับสิ่งที่ทาทายตอการดําเนินการตามนโยบายทั้ง 4 นโยบายน้ัน สรุปได 4 ประการ ได
แก บริบททั้งดานอุปทานและอุปสงคที่เปลี่ยนไป ความมั่นคงปลอดภัย นโยบายและกฏระเบียบ 
การมีสวนรวมของภาคเอกชน การประสานกับคณะทํางานกลุมอื่นๆ ในเอเปค และการตรวจสอบ
/ประเมินผลการดําเนินการ ในอนาคตจึงควรมีการดําเนินการ เชน มีการทบทวนปฏิญญาเอเปคอ
ยางมีแบบแผนและมีเปาหมายชัดเจน ศึกษาโอกาสในการดําเนินโครงการวิจัยใหมๆ สนับสนุนโครง
การท่ีดําเนินการไปแลวใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง หาโอกาสในการประสานงานกับคณะทํางาน
กลุมอื่นๆ ในเอเปค และทําใหการเปนหุนสวนกันของภาครัฐและเอกชนเขมแข็งมากข้ึน  

5. ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียวเอเปคคร้ังท่ี 3 นําเสนอ
แนวคิดหลักในรางปฏิญญาพาตาโกเนีย (Draft Patagonia Declaration) จากนั้นที่ประชุมมีการ
พิจารณาและมอบหมายใหแคนาดา นิวซีแลนด ไทย และสหรัฐอเมริกาปรับรางดังกลาวเพื่อใหท่ี
ประชุมพิจารณาอีกคร้ังในชวง Ministerial Plenary Session  

ในการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิญญาพาตาโกเนีย (Patagonia Declaration) ผูชวยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (นายเกริกไกร จีระแพทย) ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยไดเสนอขอ
คิดเห็นวา สารัตถะท่ีควรบรรจุไวในปฏิญญาพาตาโกเนีย ซึ่งเปนเอกสารสําคัญจากการประชุมระดับ
รัฐมนตรีท่ีดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียวเอเปค คร้ังท่ี 3 ควรมีความสอดคลองกับเจตจํานงและ
ความมุงมั่นของปฏิญญาโซล (Seoul Declaration) อันเปนผลจากการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีดูแลรับ
ผิดชอบดานการทองเท่ียวเอเปค คร้ังท่ี 1 ในป 2543 ฉะน้ันประเด็นท่ีควรเนน คือ การเปดเสรีและ
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การลดอุปสรรคตางๆ (Liberalizing Barriers) อยางกาวหนาเปนลําดับ พรอมน้ีควรสงเสริมการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมเอเปค โดยการมีความรวมมือทางดานการตลาดและนํา
ความหลากหลายผนวกกัน (Enhancing Competitiveness) และการเสริมสรางศักยภาพของทองถิ่นเจา
ของแหลงทองเท่ียวในการบริหารจัดการ พัฒนา และอนุรักษแหลงทองเท่ียว (Capacity Building) 

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเท่ียวและกีฬายังไดเรียกรองใหเหลาสมาชิกเอเปคให
ความสําคัญและประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการของคณะทํางานดานการทองเท่ียวเอเปคในชวง 
4 ปท่ีผานมา รวมถึงประโยชนท่ีสมาชิกเอเปคไดรับ นอกจากน้ี ยังเรียกรองใหสมาชิกพิจารณาการ
นําไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาตางๆ การลดอุปสรรคระหวางกัน และการสงเสริมการเปดเสรี รวมถึง
การตระหนักถึงความทาทาย (Challenges) ใหมๆ เชน การกอการราย โรคซารส และโรคไขหวัดนก 
เปนตน ซึ่งในชวงท่ีผานมาไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตออุตสาหกรรมทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิ
ฟกและระดับโลก ตลอดจนมาตรการในการจัดการกับความทาทายดังกลาว  

นอกจากน้ี ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดเสนอวามาตรการสําคัญใน
การจัดการกับความทาทายดังกลาว คือ การบริหารจัดการวิกฤตการณ หรือ Crisis Management 
และ Risk Management ท้ังน้ี สมาชิกควรนํารายงานการศึกษาสวนหน่ึงของศูนยนานาชาติเอเปคเพื่อ
การทองเท่ียวอยางย่ังยืน (APEC International Centre for Sustainable Tourism - AICST) ขอเสนอของ
บางเขตเศรษฐกิจ ตลอดจนขอเสนอแนะขององคการการทองเท่ียวโลก มาศึกษารวมกัน และ
พิจารณาจัดต้ังกลไกในการบริหารจัดการกับวิกฤตการณตางๆ หากยังไมม ีท่ีสําคัญน้ันควรผลกัดัน
ในเร่ืองของการสรางเครือขายเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยระหวางกัน 
(Information Networking) เน่ืองจากการสรางเครือขายในเร่ืองการบริหารจัดการวิกฤตการณรวมกัน
ในภูมิภาคจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการแกไขปญหารวมกัน เร่ืองน้ีนับเปนสวนหน่ึงของนโยบาย
สําคัญของเอเปค ดวยเปนเร่ืองของการจัดการดานการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (Sustainable Tourism) 
ของเขตเศรษฐกิจตางๆ ในเอเปคน่ันเอง 

การประชุมระดับรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานทองเที่ยวเอเปคอยางเปนทางการ 
คร้ังที่ 3 (3rd APEC Tourism Ministerial Meeting) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ณ 
เมือง Punta Arenas สาธารณรัฐชิลี 
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1. Mr. Mario Matus ผูนําเจาหนาท่ีอาวุโสชิลี นําเสนอรายงานเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานของเอ
เปคในป 2547 

2. Ambassador Mario Artaza ผูอํานวยการบริหารจากสํานักเลขาธิการเอเปคใหขอสังเกตเกี่ยว
กับแผนการดําเนินงานของเอเปคในป 2547 ที่โดดเดนนาสนใจ ซึ่งเปนผลงานของคณะทํางาน
ดานการทองเท่ียววา มีโครงการศึกษาวิจัยท่ีดําเนินการโดยคณะทํางานชุดน้ีถึง 14 โครงการ และ
โครงการศึกษาวิจัยเหลาน้ีมีท้ังท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปคและเปนโครงการศึกษาวิจัย
ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเขตเศรษฐกิจตางๆ เอง ผลการศึกษาจากโครงการเหลานี้มี
ประโยชนอยางมาก ผูอํานวยการบริหารจากสํานักเลขาธิการเอเปคยังนําเรียนตอท่ีประชุมดวยวา 
โครงการที่คณะทํางานชุดนี้ดําเนินการนั้นมีประโยชนอยางมากตอการเปดเสรีการคาและการลง
ทุน นอกจากนี้ ผูอํานวยการบริหารจากสํานักเลขาธิการเอเปคไดเสนอวาควรมีการสื ่อสาร
ระหวางเขตเศรษฐกิจตางๆ อยางใกลชิดและมีการประสานกัน โดยเฉพาะการสรางเครือขายใน
เร่ืองของขอมูลขาวสาร 

3. ชิลีในฐานะเจาภาพในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียวเอเปค
คร้ังท่ี 3 ขอนําเสนอประเด็นท่ีชิลีมีความสนใจ คือ  

-ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
(Developing Small and Medium Enterprise in the Tourism Industry) ซึ ่งชี ้แจงโดยประธานคณ ะ
ทํางานดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Chair of SME Working Group)  

-ประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการพูดภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือสําหรับ
ธุรกิจ (Increasing English-speaking capacity as a tool for Business) ซึ ่งชี ้แจงโดยประธานคณะ
ทํางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Chair of HRD Working Group)  

พรอมนี้ประธานสภาการทองเที่ยวชิลีไดนําเสนอผลการจัดสัมมนาเร่ืองการพัฒนาและการ
วางแผนทองเท่ียวอยางย่ังยืน “Sustainable Tourism Planning and Development” ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 
8 ตุลาคม 2547 ที่ Vina del Mar ตอที่ประชุมดวย การสัมมนานี้นับเปนกาวแรกในการประสาน
งานและทํางานรวมกับหนวยงานดานการทองเท่ียวตางๆ  

4. อินโดนีเซียนําเสนอแนวทางในการใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมซึ่งเปนขอมูลหน่ึงท่ีใชในการ
พัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอท่ี
ประชุม แนวทางน้ีใหขอมูลรายละเอียดท่ีสําคัญๆ และมีประโยชนอยางมาก ซึ่งครู/ผูฝกอบรมควร
เลือกกลยุทธในการฝกอบรมที่เหมาะสม รวมท้ังควรพิจารณาความตองการของผูเขารับการฝก
ดวย กลยุทธท่ีกลาวถึงมีดังน้ี  

 -ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือเสริมสรางทักษะสําหรับแตละบุคคลอาจจะแตกตางกันไป 

 -บทบาทท่ีสําคัญประการหน่ึงของครู/ผูฝกอบรมคือการฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพทําใหมั่น
ใจไดวาการใหการบริการจะมีมาตรฐานสูง 
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 -การฝกอบรมหรือการเสริมสรางทักษะอาจจะประกอบดวยการมอบหมายงานใหทํา การ
จัดทําโครงการ กรณีศึกษา การบรรยาย การฉายวิดีทัศน การทํางานกลุม และการฝกทักษะโดย
การสวมบทบาทวิชาชีพน้ันๆ หรือการเลียนแบบบทบาทวิชาชีพน้ันๆ เปนตน 

 -ในหองฝกอบรมหรือเสริมสรางทักษะควรมีพื้นท่ีพอควร และมีอุปกรณการเรียนการสอน 
เชน กระดานดํา เคร่ืองฉายสไลด/แผนใส Flip chart  Flip chart paper และ Multimedia นอกจากน้ี 
ยังตองมีอุปกรณเฉพาะสําหรับการฝกอบรม/ฝกทักษะการใหการบริการในแตละดานดวย เชน  

 การใหการบริการอาหาร จะตองมีผาปูโตะ ที่เขี่ยบุหรี่ ขวดใสนํ้าซอส-นํ้าสมบนโตะอาหาร 
หมายเลขโตะอาหาร จานใสเนย ที่บดพริกไทย หมอกาแฟ-ชา ที่ใสนมและนํ้าตาล รายการอาหาร 
รายชื่อไวน บัตร สมุดสําหรับการรับจองโตะ ปาย “จอง” แจกัน เทียนไข เคร่ืองปงขนมปง เหยือก
นํ้า ตระกราใสขนมปง มีด ชอนและซอมชนิดตางๆ จาน ชาม และถวยชนิดตางๆ อุปกรณทําความ
สะอาด เปนตน 

 การใหการบริการเคร่ืองด่ืม ซึ่งโดยท่ัวไปจะอยูในสวนของบารน้ัน จะตองมีตูเย็น ท่ีลางแกว 
แกวแบบตางๆ นํ้ารอน-นํ้าเย็น เครื่องดื่มชนิดตางๆ เบียรชนิดไขจากถัง ผากันเปอนพนักงาน
เสิรฟ อุปกรณการทํานํ้าแข็ง ถาดเครื่องดื่ม รายชื่อไวน ถังใสนํ้าแข็ง ที่เขี่ยบุหรี่ และอุปกรณทํา
ความสะอาด เปนตน 

 นอกจากน้ี ยังตองมีพื้นท่ีสําหรับแคชเชียร อุปกรณสําหรับการคิดเงิน เคร่ืองรูดบัตรเครดิต 
ใบรับการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืมจากลูกคา เปนตน สวนในหองใตถุนตึกจะตองมีทอขนาดและชนิด
ตางๆ รวมถึงทอเบียร หองเย็น เครื่องวัดระดับกาซ หองเก็บถัง ที่เก็บสุรา แบบฟอรมการเบิก
จายสิ่งของ/วัตถุดิบ และท่ีซักผา เปนตน  

5. APEC International Centre for Sustainable Tourism (AICST) นําเสนอรายงานตอท่ีประชุมดัง
น้ี 

AICST เปนศูนยประสานงานดานการทองเที่ยวท่ีต้ังข้ึนตามมติของท่ีประชุมคณะทํางานดาน
การทองเท่ียวเอเปคครั้งที่ 19 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่ี
ประชุมระดับรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเที่ยวครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 
วัตถุประสงคในการจัดต้ัง AICST คือ ตองการให AICST จัดหาขอมูลดานการทองเท่ียว โดยเฉพาะ
ในประเด็น/เร่ืองท่ีสําคัญๆ ใหกับเขตเศรษฐกิจตางๆ ในเอเปค และเพื่อให AICST เปนเคร่ืองมือให
กับหนวยงานรัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในเขตเอเปคในการปรับปรุงการทองเท่ียว
ในเอเปค 

โครงการที่ AICST จัดทําจะเปนโครงการที่เปนประโยชนตอเขตเศรษฐกิจตางๆ ในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถ และ AICST จะเผยแพรผลการศึกษาใหกับทุกเขตเศรษฐกิจ ตลอดจนภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในชวงท่ีผานมา AICST ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 2 โครงการ คือ 
The Development Needs of Small to Medium Tourism Business และ Tourism Risk Management in 
the Asia Pacific Region – An Authoritative guide to managing crises and disasters 
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นอกจากการดําเนินโครงการศึกษาวิจัยแลว AICST ยังพยายามท่ีจะชวยเขตเศรษฐกิจตางๆ 
ในการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปในทิศทางที่ยั่งยืนดวยการเสนอ Package “Total 
Tourism Management (TTM)” ซึ่งมีทั้งการจัดการกับผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวด
ลอม และเพื่อสรางมั่นใจวาจะเกิดผลดีในเชิงเศรษฐกิจท้ังในดานการจางงานและสรางโอกาสในทุก
พื้นท่ี 

สวนการสรางขีดความสามารถนั้น AICST จะเนนใหเขตเศรษฐกิจมีการจัดการและการ
พัฒนาการทองเท่ียวท่ีดีข้ึน รวมทั้งพยายามเสริมสรางใหนักวิชาการและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับ
การทองเท่ียวมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 

ในอนาคต AICST จะเพิ่มโอกาสใหเขตเศรษฐกิจและภาคเอกชนมีสวนรวมกับ AICST มากขึ้น 
และจะทํางานรวมกับเขตเศรษฐกิจท่ีรับเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวเอ
เปคโดยรับจัดสัมมนาเชิงวิชาการดานการทองเท่ียวให 

6. World Travel and Tourism Council (WTTC)นําเสนอรายงานตอท่ีประชุมดังน้ี 

ในป 2547การทองเท่ียวของเขตเศรษฐกิจตางๆ ในกลุมเอเปคฟนตัวจากผลกระทบในชวง
ท่ีผานมา และจากการศึกษาเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยว สามารถกลาวไดวาการ
ทองเท่ียวกอใหเกิดผลในทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจตางๆ ในกลุมเอเปคอยางมาก ท้ังในดาน
รายได การจางงาน และจีดีพีอยางเห็นไดชัด  

7. ท่ีประชุมรับรองปฏิญญาพาตาโกเนีย (Patagonia Declaration) ซึ่งไดระบุถึงความจําเปนในการมี
แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการวิกฤตการณ (Crisis Management) และมาตรการตางๆ ในการ
เพิ่มความปลอดภัย และความมั่นคงของนักธุรกิจและนักทองเท่ียว เพื่อสงเสริมใหมีการเดินทางทอง
เท่ียว 
 

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

 
งานวิจัยและวิชาการ  
กองวิชาการ ฝายนโยบายและแผน  
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  
ตุลาคม 2547 
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สรุปการประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวของเอเปค ครั้งท่ี 25 
(25th APEC Tourism Working Group) 
ระหวางวันที่ 9-11 ตุลาคม 2547 
ณ เมืองปุนตาเรนัส ประเทศชิลี 

 
รุงทิพ  วองปฏิการ 

 

 
 

 การประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวของเอเปคคร้ังท่ี 25 (25th APEC Tourism Working 
Group) จัดข้ึน ณ เมืองปุนตาเรนัส ประเทศชิลี ระหวางวันท่ี 9-11 ตุลาคม 2547 โดยมีประเทศ
สมาชิกเขารวมประชุมท้ังหมด 14 เขตเศรษฐกิจ สมาชิกท่ีไมไดเขารวมประชุม ไดแก ออสเตรเลีย 
ญ่ีปุน เม็กซิโก ปาปวนิวกีนี เปรู ฟลิปปนส และรัสเซีย  

 กอนการประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวของเอเปค คร้ังท่ี 25 มีการประชุมกลุมยอย 4 
กลุม คือ (1) Goal 2 Meeting  และ (2) TWG Executive Committee Meeting  ซึ่งประเทศไทยตอง
เขารวมการประชุมกลุมยอยท่ี (2)  

สรุปสาระจากการประชุม TWG Executive Committee Meeting 
 การประชุม TWG Executive Committee (EC) มี Mr.Oscar Santelices ผูวาการการทองเที่ยว 
ชิลี เปนประธาน และมีผูแทนจากเกาหลี แคนาดา ชิลี ไทย อินโดนีเซีย และสํานักเลขาธิการเอเปค
เขารวมประชุม ที่ประชุมนี้มีการพิจารณา 4 เรื่อง คือ (1) เรื่องการจัดเตรียมการประชุมคณะ
ทํางานดานการทองเท่ียวเอเปค คร้ังท่ี 25 (2) การจัดเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับ
ผ ิดชอบดานการทองเที ่ยว เอเปค  ครั ้งที ่ 3 (3) การเข าร วมประช ุมของผู ร ับ เช ิญ  (Guests 
attendance) และ (4) เร่ืองอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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หลังจากการประชุมพิจารณา อภิปราย และหารือรวมกันตามวาระท่ีกําหนดไว ท่ีประชุมมี
มติซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

(1) เรื ่องการจัดเตรียมการประชุมคณ ะทํางานดานการทองเที ่ยว เอเปค  ครั ้งที ่ 25 ให 
ปรับเปลี่ยนรางวาระที่ 10 และ 13 โดยในวาระท่ี 10 ซึ่งเปนวาระเกี่ยวกับการเตรียมการประชุม
สําหรับคณะรัฐมนตรีเอเปคท่ีดูแลรับผิดชอบดานทองเท่ียว คร้ังท่ี 3 นั้น ขอใหตัดประเด็นยอยๆ 
ในวาระน้ีออก และปรับใหเปนหัวขอกวางๆ ท่ีเปน Global Issue เพื่อใหคณะรัฐมนตรีสามารถหารือ
กันไดอยางกวางขวางและเต็มท่ี 

 สวนในวาระที่ 13 ซึ่งเปนวาระเกี่ยวกับการรับเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานดาน 
การทองเที่ยวเอเปคครั้งตอไป เนื่องจากแคนาดาไมสามารถรับเปนเจาภาพได จึงตองปรับวาระ
โดยขอใหเขตเศรษฐกิจอื่นๆ พิจารณารับเปนเจาภาพจัดการประชุมแทน 

(2) เร่ืองการจัดเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียวเอเปค ครั้ง
ท่ี 3 ใหปรับวาระเพื่อความเหมาะสมดังน้ี 

-ในชวง Ministerial Retreat : Expected Deliverable นั้น ขอใหเปนหัวขอกวางๆ ซึ่งนาจะเปน 
Global Tourism Issues สวนในกรณี Other Issues ขอใหเปนการนําเสนอเร่ืองของ Tourism Overview 
โดยองคการการทองเท่ียวโลก  

-ในชวง Ministerial Plenary Session : Presentation of issues for the 3rd Tourism Ministerial 
Meeting นั ้น  ขอให ผู แทนจาก เขตเศรษฐก ิจ นําเสนอความค ืบหน าในการดําเน ินการของ 
ท้ัง 4 เปาหมาย สวนในประเด็นเกี่ยวกับภาษาและการมีความรวมมือดานการทองเท่ียวกับหนวย
งานอื่นๆ ซึ่งเปนประเด็นท่ีชิลีสนใจและขอบรรจุไวในวาระการประชุมน้ัน ขอใหผูแทนชิลีนําเสนอ  

สรุปการประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวของเอเปค คร้ังที่ 25 

1. รายงานของเลขาธิการเอเปค 

1.1 ภาพรวม เลขาธิการเอเปครายงานวาการดําเนินการของเอเปคยังคงมุงเนนในการดําเนิน
การตามโครงการ/แผนงานสําคัญๆ สําหรับป 2547 

 1.2 เอเปคชิล ี 2547  Theme สําหรับการประชุม เอเปค  2547 คือ “One Community, Our 
Future” และภายใต Theme น้ี มีประเด็นสําคัญในลําดับตนๆ ดังน้ี 

-ใหเอเปคเปนกรอบที่ชวยผลักดันในเรื่องการเปดเสรีการคาตามที่องคการการคาโลก
กําหนด 

-ใหทําการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง FTAs และ RTAs รวมทั้งใหมีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาท
ของ FTAs และ RTAs ดวย 

-ใหศึกษาในเร่ือง APEC’s security อยางตอเน่ือง  

-ใหเพิ่มการมีสวนรวมของวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดยอมและขนาดกลางในระบบการคาโลก 
และปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง คือ ภาษาอังกฤษ 
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-ใหดําเนินการตางๆ ท่ีจะสรางความมั่นใจในเร่ืองความเจริญมั่งคั่งของภูมิภาคน้ี 

 

1.3 Possible Deliverables สําหรับป 2547  มีดังนี้ 

-การสนับสนุนการเจรจารอบโดฮาและองคการการคาโลก 

-แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับ APEC FTAs และ RTAs 

-การดําเน ินการในเรื ่อง APEC Security Commitment ซึ ่งรวมถึงความตกลงในการทํา 
Regional Movement Alert List 

-การดําเนินการในเร่ือง APEC Trade Facilitation Action Plan 

-การมีความตกลงท่ีจะระบุสินคาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อจะไดสามารถลดภาษี 

-การสรุปในประเด็นเกี่ยวกับ APEC Transparency Standards และดําเนินการ 

-APEC-OECD Check List on Regulatory Reform 
-แผนกลยุทธเพื่อสงเสริม Life Sciences Innovation ในเอเปค 

-การดําเนินการในเร่ือง APEC Structural Reform Action Plan 

-An APEC Anti-Corruption Course of Action 

-APEC Reform 

-การเตรียมการเพื่อทบทวนเปาหมายในโบกอร 

-การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการดําเนินการของเจาหนาท่ีระดับอาวุโส การจัดการโครงการ
ตางๆ ของเอเปค และการสงเสริมให FTAS / RTAs มีความโปรงใสเพื่อประโยชนตอธุรกิจตางๆ  

1.4 การประชุมของเจาหนาที่อาวุโสคร้ังที่ 2 ในระหวางวันท่ี 1 – 2 มิถุนายน 2547 ท่ีเมือง 
ปูคอน ชิลี มีประเด็นสําคัญๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

-จะมีการสนับสนุน/ชวยเหลือในเรื่องเกษตร
กรรม การอํานวยความสะดวกในเร่ืองการคา และมิติ
ในการพัฒนา เปนตน 

-ใชวิธีการของเอเปคสําหรับ FTAs/RTAs ซึ ่ง
รวมถึงการพัฒนาฐานขอมูล FTAs/RTAs/เว็บไซต 
และการฝกอบรมนักเจรจา 

-พิจารณาผลักดันแผนการดําเนินงานสําหรับ 
Mid-term Stocktake ตามปฏิญญาโบกอร 
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-รับทราบรายงานการศึกษาเกี ่ยวกับ IAP Peer Reviews สําหรับชิลี จีน เปรู และสหรัฐ
อเมริกา และรอที่จะรับทราบรายงานการศึกษาในกรณีของไตหวันและสิงคโปรในการประชุมเจา
หนาท่ีอาวุโสคร้ังท่ี 3 

-ใหคําแนะนําแกเขตเศรษฐกิจตางๆ วาจะตองปอนขอมูล 2004 IAPs ของตนลงใน IAP 
Database ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2547 

-ตอบรับการดําเนินการรวมกันระหวาง ABAC และ APEC ทั้งนี้เจาหนาท่ีอาวุโสจําเปนที่จะ
ตองพิจารณาบทบาทที่เหมาะสม รวมถึงวิธีการในการเขารวมของ ABAC ในการประชุมตางๆ 
ของเอเปค 

1.5 การประชุมของรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการคา ในระหวางวันท่ี 4 – 5 มิถุนายน 
2547 ท่ีเมืองปูคอน ชิลี มีประเด็นสําคัญๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

-เนนถึงความจําเปนในการสรางขีดความสามารถ 

-เห็นถึงความสําคัญของประโยชนที ่เก ิดจาก FTAs ซึ ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
ปฏิญญาโบกอรกําหนดไว 

-สนับสนุนการมีความรวมมืออยางเขมแข็งกับสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

-ตอบรับการกําหนดแผนงานที่ครบถวนสมบูรณในเร่ืองการพัฒนาอยางย่ังยืนและจะราย
งานความกาวหนาใหผูนําทราบในเดือนพฤศจิกายนน้ี 

1.6 การดําเนินการในเร่ือง APEC’s Security Commitment 

การประชุมเกี่ยวกับความมั่นคงดานการคา (Secure Trade) 
ในภูมิภาคเอเปคคร้ังท่ี 2 ซึ่งจัดข้ึนท่ีวีนาเดลมา ในระหวางวันท่ี 5 
- 6 มีนาคม 2547 ครอบคลุมเรื่องความมั่นคงใน 4 ดาน คือ 
ความมั่นคงดานพาณิชยนาวี การขนสงทางอากาศ การเคลื่อน
ยายแรงงาน และมาตรการที่จะปองกันการใหการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย  

ที่ประชุมมีมติวาแนวทางของทั้งโลกที่มีตอมาตรการดาน
ความมั่นคงนั้นเปนสิ่งสําคัญ ทุกเขตเศรษฐกิจสนใจและตองการ
ใหคูคาของตนดําเนินการตามที่วางไว สิ่งสําคัญลําดับแรกเปน
เร่ืองการมีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน การชวยเหลือ
ดานวิชาการ และการม ีส วนรวมของสถาบันการเงินระดับ
ระหวางประเทศ แตอยางไรก็ดี ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผล
กระทบที่มาตรการความมั่นคงจะมีตอการอํานวยความสะดวก

ทางการคา  

รัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการคาตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองกลาวถึงความวิตก
กังวลน้ี โดยเฉพาะในเรื่องคาใชจายเพื่อความมั่นคงปลอดภัย รัฐมนตรีฯ ยังเห็นดวยวาการสราง
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ขีดความสามารถเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกัน ทั้งน้ีรวมถึงการมุงเนนท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการ
ตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และตอบรับกับการจัดต้ัง Regional Trade and Financial 
Security Initiative กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) และสงเสริมใหสมาชิกชวย
ในเร่ืองกองทุน 

หนวยงานของเอเปคที่เกี ่ยวของไดรับการรองขอใหมีการวิเคราะหแผนปฏิบัติการในการ
ตอตานการกอการรายในเชิงบูรณาการ เพื่อใหทราบถึงชองวางในการสรางขีดความสามารถ ซึ่ง
ขอมูลน้ีจะถูกนําเสนอในท่ีประชุมผูนํา 

1.7 ECOTECH จากการประชุมในเดือนตุลาคม 2546 รัฐมนตรีเอเปคมีมติวาในชวง 2 – 3 ป 
ขางหนาน้ี ให ECOTECH มุงเนนใน 4 ประเด็น ดังน้ี 

-การรวมตัวกันเพื่อเขาสูเศรษฐกิจโลก 
-การสรางขีดความสามารถเพื่อตอตานการกอการราย 
-การสงเสริมการพัฒนา Knowledge-based Economies 
-การใหความสําคัญกับมิติทางสังคมในยุคโลกาภิวัฒน 

1.8 FORA SPECIFIC ITEMS มี 2 ประเด็น คือ Gender Integration และการนําเสนอรายงาน
ของ Fora ตางๆ ซึ่งทางเลขาธิการเอเปคจะจัดเตรียมรายงานประจําปเหลาน้ัน 

1.9 MANAGEMENT ISSUES  

-ในการดําเนินโครงการตางๆ ผูดูแลโครงการ (Project Overseers) จําเปนตองใหเวลาที่พอ
เพียง (อยางนอย 4 สัปดาหกอนการประชุม) เพื่อชี้ชัดถึงผูเขารวมโครงการและวิทยากรท่ีไดรับ
เงินสนับสนุนในการเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ ผูดูแลโครงการยังควรติดตอ
ประสานงานกับเลขาธิการเอเปคอยางตอเน่ือง/สม่ําเสมอ อยางนอยสองเดือนคร้ัง โดยโครงการ
ในป 2546 จะสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ฉะน้ันคาใชจายท่ีจะเบิกจายจากเลขาธิการเอเปค
จะตองสงใหเลขาธิการเอเปคภายในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2547 หากตองการที่จะขยายระยะ
เวลาในการดําเนินโครงการ ผูดูแลโครงการจะตองสงคําขอซึ่งประธาน/Lead Shepherd ของคณะ
ทํางานใหความเห็นชอบแลวตอเลขาธิการเอเปคภายในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2547 

-ในการอนุมัติโครงการใหมสําหรับป 2548 ท่ีประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสคร้ังที่ 2 เห็นชอบท่ีจะ
ใหงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการเปนจํานวนเงิน 5 ลานเหรียญสหรัฐ โดยจะกันเงิน
จํานวน 15% หรือประมาณ 750,000 เหรียญสหรัฐ สําหรับโครงการเรงดวน ฉะน้ัน โครงการท่ี
จะเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมของแตละกลุม และตองเปน
โครงการที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนโครงการสําคัญในลําดับตนๆ รวมทั้งตองนําเสนอเพื ่อ
พิจารณาตามกําหนดเวลาดวย 

-สําหรับกระบวนการประเมินผลโครงการตางๆ ที่ดําเนินการนั้น ในแตละที่ประชุมกลุมจะ
ตองกําหนดใหเขตเศรษฐกิจอยางนอยสองเขตเศรษฐกิจพิจารณาใหขอคิดเห็นตามรายงานการ
ประเมินผลซึ่งจัดเตรียมโดยผูดูแลโครงการหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 
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1.10 การติดตอส่ือสารระหวางกัน (Communication) 
-เอเปคมีเว็บไซต www.apec.org ซึ่ง Fora ตางๆ จะสามารถใชเพื่อติดตอสื่อสารหรือใหขอมูล

เพื่อประโยชนตอเขตเศรษฐกิจตางๆ  นอกจากนี้ ยังมีจดหมายขาวอิเลคทรอนิกสเพื่อเผยแพรผล
งานของเอเปคดวย ซึ่งเอเปคขอเชิญชวนให Fora ตางๆ นําเสนอบทความตางๆ โดยติดตอผาน
ทางผูอํานวยการ (Director Program) หรือท่ี Matthew Forno : mf@apec.org  

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

2.1 ความคืบหนาของโครงการศึกษาปญหา/อุปสรรคดานการทองเที ่ยว ขั ้นที ่ 2
 (Tourism Impediments Study, Phase 2)  

การดําเนินโครงการขั้นที่ 2 นี้ ประเทศไทยยังคงไดรับมอบหมายใหเปนผู ดูแลโครงการ 
(Project Overseer) และมีเขตเศรษฐกิจที่สนใจเขารวมโครงการจํานวน 5 เขตเศรษฐกิจ ไดแก แค
นาดา ชิล ี ฟลิปปนส เปรู และอินโดนีเซีย โดยมี Conference Board of Canada เปนผู ดําเนินการ
ศึกษา ซึ่งการดําเนินการศึกษาไดเสร็จสมบูรณเรียบรอยแลว  

สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน ผูดําเนินการศึกษามีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ มีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนภาครัฐและเอกชน  

จากการศึกษา พบวา เขตเศรษฐกิจทั้งหามีปญหาอุปสรรคดานการทองเท่ียวคอนขางนอย 
ปญหาอุปสรรคที่มีมักสืบเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายสําคัญๆ ของรัฐบาล เชนความมั่นคง
ปลอดภัย การรักษา/ปองกันสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภค และมาตรการทางภาษี เปนตน 

นอกจากนี้ ยังสรุปไดวา หนวยงานดานการทองเที่ยวมีความเขาใจและตระหนักถึงความ
สําคัญของการทองเท่ียวเปนอยางดี แตสําหรับหนวยงานอื่นๆ แลว ยังไมคอยมีความเขาใจและให 
ความสําคัญกับการทองเท่ียวคอนขางนอย ฉะน้ันจึงไมตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับการทอง
เท่ียวจากการดําเนินการของตน 

การขจัดปญหาอุปสรรคท่ีจะมีตอการทองเท่ียวจึงอาจใชวิธีการประสานงานและการมีความ 
รวมมือระหวางหนวยงานตางๆ รวมถึงการดําเนินการดังตอไปน้ี 

-กําหนดมาตรการเชิงประจักษเพื ่อประเมินความคืบหนาในการดําเนินการตามเปาหมาย
ทางการทองเท่ียว 

-วัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจท่ีการทองเท่ียวนํารายไดเขาสูรัฐ 

-คิดวิธีการใหมๆ ในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในภูมิภาค 

-สํารวจผลท่ีเกิดจากการเปดเสรีทางการคาในเชิงสถิติทองเท่ียว 

-ศึกษาปญหาอุปสรรคดานการคาอยางตอเน่ือง 

http://www.apec.org
mailto:mf@apec.org
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ในการนี้ ผูดําเนินการศึกษามีขอสรุปวา (1) โครงการน้ีประสบความสําเร็จเนื่องดวยทําให
เกิดความเขาใจในเรื่องปญหาอุปสรรคดานการทองเที่ยว (2) กระบวนการในการดําเนินการ
ศึกษามีสวนทําใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสสื่อสารระหวางกัน (3) ปญหาอุปสรรค
ดานการทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยปญหาอุปสรรคเดิมอาจถูกขจัดไป แตก็จะมีปญหา
อุปสรรคใหมๆ เขามาแทนที่ (4) การศึกษาวิจัยและการพยากรณเปนเร่ืองจําเปนท่ีจะตองมีเพื่อ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของบริบทดานการทองเที่ยว เพื ่อเตรียมการรองรับความทาทาย
ตางๆ และเพื ่อกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสม (5) การศึกษาวิจัยยังเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพื ่อให
สามารถสรางมาตรการในเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามท่ี
ปฏิญญาทางการทองเท่ียววางไว (6) การมีความรวมมือและการสื่อสารระหวางหนวยงานภาค
รัฐเพื ่อกอใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของการทองเที่ยวและเพื ่อใหทราบถึงปญหา
อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยวนับเปนสิ่งจําเปน และ (7) การปรึกษาหารือระหวางภาค
รัฐและเอกชนอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดความเขาใจ สามารถระบุและลดปญหาอุปสรรคท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวเปนสิ่งท่ีจําเปนเชนเดียวกัน 

2.2 ความคืบหนาของโครงการ Public and Private Partnership for Facilitating Tourism 
Investment in the APEC Region  

โครงการ  Public and Private Partnership for Facilitating Tourism Investment in the APEC 
Region เปนโครงการของเกาหลี ผูดําเนินการศึกษา คือ Dr.Dae-Kwan Kim  Dr.Chulwon Kim และ 
Dr.Tae-Hee Lee จ า ก  Kyung Hee University & Tourism Sciences Society of Korea (TOSOK)  
โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคในการลงทุนดานการทองเท่ียวซึ่งเปนเปาหมาย
ที่ไดรับการสนับสนุนโดยรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเที่ยวเมื ่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2547  

การดําเนินการศึกษานี้มุงเนนไปที่ประเด็นดังตอ
ไปน้ี 

-ระบุกรณีการเปนหุนสวนกันสําหรับภาครัฐและ
เอ ก ช น ใน ก าร ล ง ท ุน ด า น ก าร ท อ ง เ ที ่ย ว ข อ ง 
เขตเศรษฐกิจตางๆ โดยเฉพาะกรณีที่กอใหเกิดความ
สะดวกในการลงทุนดานการทองเท่ียว 

-ตรวจสอบกฎหมายในเรื่องการเปนหุนสวนกัน
สํ า ห ร ับ ภ าค ร ัฐ แ ล ะ เอ ก ช น ใน ก าร ล ง ท ุน ด า น 
การทองเที่ยว ตลอดจนแหลงเงินทุนเพื ่อการพัฒนา
ดานการทองเท่ียวในเขตเศรษฐกิจเอเปค 

-สรางกลยุทธทางการตลาดเพื่อสงเสริมการเปนหุนสวนกันสําหรับภาครัฐและเอกชนใน
การลงทุนดานการทองเท่ียว 

-อํานวยความสะดวกใหกับการลงทุนดานการทองเท่ียวในเขตเศรษฐกิจเอเปคท่ีมีผลิตภาพ 
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-เปนประโยชนในการอํานวยความสะดวกและการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนในเอเปค 

การเปนหุนสวนกันของหนวยงานภาครัฐและนักลงทุน/ธุรกิจเอกชนเปนสิ่งสําคัญและจําเปน 
โดยเฉพาะในประเด็นของการออกแบบ  การวางแผน  การเง ิน  การวางโครงสราง  ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการท่ีเกี่ยวของ 

ความสําเร็จในการพัฒนาการทองเท่ียวในเอเปคข้ึนอยูกับความสามารถในการดึงดูดการลง
ทุนท่ีเหมาะสมและพอเพียงจากภาครัฐและเอกชน การศึกษาน้ีจึงมีขอเสนอแนะ 2 ประการ กลาว
คือ  

(1) เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปนหุนสวนกันระหวางภาครัฐและนักลงทุน/ธุรกิจเอก
ชน การศึกษาวิจัย พนักงาน การใหความรูและการฝกอบรม ลวนเปนหัวใจท่ีสาํคัญย่ิง ฉะน้ัน ตอง
มุงมั่นในจุดน้ี รูจักสินคาของตนเปนอยางดี เรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง ใหเวลาและโอกาสกับ
หุนสวนในการทําความรูจักและไววางใจซึ่งกันและกันใหเพียงพอ สรางความเชื่อมั่นในขอดี/สิ่งที่ดี 
โปรงใส มีการติดตอสื่อสารกัน แทนท่ีการแขงขันกันดวยการมีความรวมมือกันเพื่อความสําเร็จ
และมีประเด็นพิจารณาผลประโยชนรวมกันท่ีสามารถตอรองไดอยางดี  

(2) หัวใจสําคัญของการเปนหุนสวนกันจึงอยูท่ีความโปรงใส ความนาเชื่อถือ การพัฒนา
อยางย่ังยืน การแกไขขอพิพาท และความมั่นคงปลอดภัย 

2.3 ผูแทนไทยชี้แจงตอที่ประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปคในเรื่องที่จะนําเสนอความ 
คืบหนาตามนโยบายที่ 1 ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเที่ยววาโครง
การศึกษาวิจัยตางๆ ท่ีดําเนินการตามนโยบายท่ี 1 มีท้ังสิ้น 3 โครงการ โดยมีโครงการศึกษาวิจัย
ท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาปญหาอุปสรรคดานการทอง
เท่ียวข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 ซึ่งมีไทยเปนผูดูแลโครงการ สวนโครงการศึกษาวิจัยท่ีกําลังดําเนินการมี 
1 โครงการ คือ โครงการ Public and Private Partnership for Facilitating Tourism Investment in the 
APEC Region ซึ่งเปนโครงการของเกาหลี นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ 1 ไทยได
เสนอใหมีการดําเนินการศึกษาวิจัยตอเนื่องในเรื่องปญหาอุปสรรคที่มีตอการทองเที่ยวขั้นที่ 3 
โดยไทยไดขอมติจากท่ีประชุมในเร่ืองน้ี และเชิญชวนใหเขตเศรษฐกิจท่ียังมิไดเขารวมโครงการข้ันท่ี 
1 และ 2 เขารวมโครงการข้ันท่ี 3  

3. การดําเนินการตามนโยบายที่ 2 : Increase Mobility of Visitors and Demand for Tourism 
Goods and Services (Chair : Canada) 

3.1 ความคืบหนาของโครงการ Best Practices and Ideas in Safety and Security for APEC 
Economies to Combat Terrorism in Tourism : Progress Report 

โครงการ Best Practices and Ideas in Safety and Security for APEC Economies to Combat 
Terrorism in Tourism เปนโครงการของมาเลเซีย โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อรวบรวมขอมูล
เกี ่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงสําหรับเขตเศรษฐกิจตางๆ ในเอเปค โดยมีการศึกษา



 
หนา 9 

สงวนสิทธิ ์หามทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 
 

 

วิเคราะห Models ของออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา รวมท้ังมีการประสานกับออสเตร
เลีย แคนาดา ไตหวัน ฟลิปปนส สิงคโปร และมาเลเซียเพื่อขอทราบขอคิดเห็นท่ีมีประโยชนดวย 

การดําเนินการศึกษาน้ีมุงเนนไปท่ีประเด็นดังตอไปน้ี 

-สงเสริมการประสานงานและการมีความรวมมือในการตอตานการกอการรายในระดับภูมิ
ภาคเพื่อปกปองอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

-ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันเหตุการณแกนักวางแผนดานการทองเที่ยว เชน เหตุจูงใจ  
กิจกรรม/การปฏิบัติการ กลุมเปาหมาย วิธีการท่ีใชในการเขาจูโจม ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเตรียม
การในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

-ใหขอมูลเกี่ยวกับแผนงานดานความมั่นคงปลอดภัยซึ่งมีการนํามาใชโดยหนวยงานตางๆ 
ซึ่งสามารถนํามาปรับใชใหเปนแบบเดียวกันสําหรับกลุมเอเปคได 

-ใหแนวทางในการท่ีจะรับมือและจัดการกับวิกฤตท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

-สงเสริมและทําใหเขตเศรษฐกิจตางๆ เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเพื ่อ
ปองกันและกอใหเกิดการเจริญเติบโตและการขยายตัวในดานการทองเท่ียว 

ระดับของ Best Practices ในเรื่องความปลอดภัยมั ่นคง มีอยู 4 ระดับ ไดแก (1) ระดับ
ระหวางประเทศ (International Level) คือ องคการสหประชาชาติ  (2) ระดับภูมิภาค (Regional 
Level) คือ เอเปค  (3) ระดับภูมิภาคยอยในเอเปค (APEC sub-regional Level) และที่ไมไดอยูในเอ
เปค และ (4) ระดับรัฐ (State Level)  

ในร ะด ับร ะห ว างประ เทศ  ก ารดํ า เน ินง าน
สําคัญๆ ที่องคการสหประชาชาติและหนวยงานของ
องคการสหประชาชาติดําเนินการมีหลายประการ เชน 
(ก) การจัดต้ังคณะกรรมการตอตานการกอการราย  
(ข) การกําหนดใหมีกฎหมายสากลเพื่อดําเนินการกับ
การกอการราย 10 ฉบับ (จาก 12 ฉบับ)  (ค) UN 
Resolution 1373 แ ล ะ  (ง ) UN Global Program 
Against Terrorism 

สวนในระดับภูมิภาค เอเปคมีการจัดการกับการกอการรายอยางจริงจัง และตระหนักถึง
ความสําคัญในเร่ืองของความมั่นคงปลอดภัยเปนลําดับตนตามวิสัยทัศนเอเปค แผนงานตางๆ ท่ี
เอเปคดําเนินการมีอาทิ (ก) การจัดต้ังคณะทํางานตอตานการกอการราย  (ข) การจัดต้ัง Secure 
Trade In APEC Region (STAR)  (ค) Counter-Terrorism Action Plan  และ (ง) Advanced Passenger 
Information (API), Regional Alert Immigration System (RIAS) and Aviation Security Audit 

ในระดับภูมิภาคยอยในเอเปค (APEC sub-regional Level) และที่ไมไดอยูในเอเปค เชน กลุม 
อาเซียน กลุมอเมริกา และกลุมยุโรป มีการดําเนินการในการจัดการกับการกอการรายเพื่อความ
มั่นคงปลอดภัย ขณะท่ีในระดับรัฐ มีการดําเนินการใน 3 ประเด็น ไดแก Proactive คือ การมีมาตร
การในเชิงกวางซึ่งประกอบดวยกฎหมายตางๆ และแผนระดับชาติ  Preventive คือ การมีมาตร
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การเฉพาะ  และ Protective คือ การจัดการกับวิกฤตการณและผลกระทบตางๆ ทั้งนี้เพื่อปกปอง
ชีวิตและทรัพยสิน 

ในการดําเนินโครงการนี้มาเลเซียไดรับขอคิดเห็นจากเขตเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งเขารวมการ
ประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวครั้งที่ 24 รวมทั้งไดรวบรวมวิเคราะหและจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณเพื่อเสนอตอสํานักเลขาธิการเอเปคเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2547 
ขณะน้ีรอรับฟงขอคิดเห็นจากเขตเศรษฐกิจตางๆ เพื่อแกไขขอมูลใหสมบูรณมากย่ิงข้ึน พรอมน้ีมา
เลเซียไดขอใหที่ประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวมีมติรับรายงานฉบับสมบูรณ เพื่อจะไดจัด
พิมพและสงใหกับเขตเศรษฐกิจตางๆ ภายในปน้ี 

3.2 ความคืบหนาของโครงการ Exploring Best Practices of E-commerce Application to the 
SMTEs in the APEC Region 

โครงการ Exploring Best Practices of E-commerce Application to the SMTEs in the APEC 
Region เปนโครงการของเกาหลี โครงการนี้เสร็จเรียบรอยแลว และเกาหลีจะจัดสงรายงานให
สํานักเลขาธิการเอเปคเพื่อแจกจายใหกับสมาชิกตอไป  

3.3  ผูแทนแคนาดาช้ีแจงตอที่ประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปคในเร่ืองที่จะนาํ
เสนอความคืบหนาตามนโยบายที่ 2 ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทอง
เที ่ยววามีโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ ้นแลว 4 โครงการ คือ (1) Tourism Occupational Skill 
Standards Development in the APEC Region Stage III  (2) Application of Electronic Commerce to 
SMTEs in APEC Member Economies  (3) Best Business Practices for Tourists with Restricted 
Physical Ability  และ (4) Best Practices and Ideas in Safety and Security to combat Terrorism in 
Tourism สวนโครงการศึกษาวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการตามเปาหมายที่ 2 มี 1 โครงการ คือ 
Exploring Best Practices of E-commerce Application to the SMTEs in the APEC Region   

สวนสิ่งท่ีทาทายตอการดําเนินการตามนโยบายท่ี 2 น้ัน มีหลายประการ อาทิ เร่ืองความมั่น
คงปลอดภัย การถายทอดทักษะ ความมั่นใจของผูบริโภค ลักษณะทางประชากรศาสตรและความ
ตองการของตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการนําเสนอสินคาใหมๆ ฉะน้ัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยใน
ประเด็นขางตน เช น Tourism Occupational Skills Standards (Phase IV), Industry Code of Ethics, 
Senior Market: Needs Study, Accessible Tourism Checklist, Spa Classification เปนตน  

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

ผูแทนนิวซีแลนดชี้แจงตอที่ประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปคในเรื่องที่จะนําเสนอ
ความคืบหนาตามนโยบายที่ 3 ตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเที่ยววา  
โครงการ ที ่ดํ า เน ินก าร เสร ็จสิ ้น เร ียบร อยแล วม ี 2 โครงการ  ค ือ  Training for Sustainable 
Development in the Tourism Industry และ Public-Private Partnership for Sustainable Tourism   
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สวนสิ ่งที ่ท าทายตอการดําเนินการตามเป าหมายที่ 3 นั ้น  มีอาทิ การตีความในเรื ่อง 
Sustainable Tourism  การทําใหการออกใบรับรอง (Certification) 160 รายการประสบความสาํเร็จ
ตามที่กําหนดไว การมุงเนนไปที่แผนงานซึ่งเขตเศรษฐกิจตางๆ มีอยู และการตอบรับโครงการ
ใหมๆ เกี่ยวกับเร่ืองนี้ ฉะนั้นทิศทางและแนวโนมตามเปาหมายน้ีจึงอยูท่ีวาจะทําอยางไรใหบรรดา
เขตเศรษฐกิจท้ังหลายไดรับประโยชนมากท่ีสุดจากคณะทํางานดานการทองเท่ียวเอเปค นอกจากน้ี 
ยังจะตองกําหนดประเด็น/เร่ืองท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟคกําลังเผชิญอยู ระบุประเด็นระหวางประเทศ
ที่คณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปคจะตองจัดการแกไข และใช APEC International Centre for 
Sustainable Tourism (AICST) ดําเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีมีการอภิปรายกันในท่ีประชุมคณะ
ทํางานดานการทองเท่ียวเอเปค  

5. การดําเนินการตามนโยบายที่ 4 : Enhance Recognition and Understanding of Tourism as a 
Vehicle for Economic and Social Development (Chair : Australia) ซึ่งมีนโยบายยอย 2 ประการ คือ 
Harmonizing methodologies for key tourism statistical collections, consistent with activities of other 
international tourism organizations แ ล ะ  Facilitating the exchange of information on tourism 
between economies 

ผูแทนออสเตรเลียชี้แจงตอท่ีประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวเอเปคในเร่ืองท่ีจะนําเสนอ
ความคืบหนาตามนโยบายที่ 4 ตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเที่ยววา  
โครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวมี 4 โครงการ คือ (1) APEC International Centre for 
Sustainable Tourism (AICST) (2) Development Needs of SME Tourism Business (AICST Project) 
(3) Tourism Information Network (TIN) แ ล ะ  (4) Best Practices on Development of Tourism 
Satellite Accounts (TSA)  

สําหรับสิ่งที่ทาทายตอการดําเนินการตามนโยบายท่ี 4 น้ัน สรุปได 4 ประการ ไดแก บริบท 
ท่ีเปลี่ยนไป การมีสวนรวมของภาคเอกชน การประสานกับคณะทํางานกลุมอื่นๆ ในเอเปค และ
การตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินการ ในอนาคตจึงควรมีการดําเนินการ เชน มีการทบทวน
ปฏิญญาเอเปคอยางมีแบบแผนและมีเปาหมายชัดเจน ศึกษาโอกาสในการดําเนินโครงการวิจัย
ใหมๆ สนับสนุนโครงการที่ดําเนินการไปแลวใหม ีการพัฒนาอยางตอเนื่อง หาโอกาสในการ
ประสานงานกับคณะทํางานกลุมอื่นๆ ในเอเปค และทําใหการเปนหุนสวนกันของภาครัฐและเอกชน
เขมแข็งมากข้ึน  

6. การเตรียมการสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเที่ยวคร้ัง
ที่ 3 

ผูแทนเขตเศรษฐกิจจะนําเสนอความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายทั้ง 4 นโยบายตอ 
คณะรัฐมนตรีท่ีดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียว จากน้ันเจาภาพ คือ ชิลี จะแจงรายละเอียดในเร่ือง
ตางๆ ใหผูแทนจากเขตเศรษฐกิจตางๆ ทราบ ซึ่งจะครอบคลุมถึงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีดู
แลรับผิดชอบดานการทองเท่ียวท้ังในชวง Retreat และ Plenary รวมถึงปฏิญญาพาตาโกเนีย  
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7. การนํ าเสนอขอมู ล/ความคืบหน าของ  APEC International Centre for Sustainable 
Tourism (AICST)  

AICST เปนศูนยประสานงานดานการทองเท่ียวท่ีต้ังข้ึนตามมติของท่ีประชุมคณะทํางานดาน 
การทองเที่ยวเอเปคครั้งที่ 19 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่ี
ประชุมระดับรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานการทองเที่ยวครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 
วัตถุประสงคในการจัดต้ัง AICST คือ ตองการให AICST จัดหาขอมูลดานการทองเท่ียว โดยเฉพาะ
ในประเด็น/เร่ืองท่ีสําคัญๆ ใหกับเขตเศรษฐกิจตางๆ ในเอเปค และเพื่อให AICST เปนเคร่ืองมือให
กับหนวยงานรัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในเขตเอเปคในการปรับปรุงการทองเท่ียว
ในเอเปค 

โครงการที่ AICST จัดทําจะเปนโครงการที่เปนประโยชนตอเขตเศรษฐกิจตางๆ ในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถ และ AICST จะเผยแพรผลการศึกษาใหกับทุกเขตเศรษฐกิจ ตลอดจนภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในชวงท่ีผานมา AICST ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 2 โครงการ คือ 
The Development Needs of Small to Medium Tourism Business และ Tourism Risk Management in 
the Asia Pacific Region – An Authoritative guide to managing crises and disasters 

นอกจากการดําเนินโครงการศึกษาวิจัยแลว AICST ยังพยายามท่ีจะชวยเขตเศรษฐกิจตางๆ 
ในการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปในทิศทางที่ยั่งยืนดวยการเสนอ Package “Total 
Tourism Management (TTM)” ซึ่งมีทั้งการจัดการกับผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวด
ลอม และเพื่อสรางมั่นใจวาจะเกิดผลดีในเชิงเศรษฐกิจท้ังในดานการจางงานและสรางโอกาสในทุก
พื้นท่ี 

สวนการสรางขีดความสามารถนั้น AICST จะเนนใหเขตเศรษฐกิจมีการจัดการและการ
พัฒนาการทองเท่ียวท่ีดีข้ึน รวมทั้งพยายามเสริมสรางใหนักวิชาการและเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับ
การทองเท่ียวมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 

ในอนาคต AICST จะเพิ่มโอกาสใหเขตเศรษฐกิจและภาคเอกชนมีสวนรวมกับ AICST มากขึ้น 
และจะทํางานรวมกับเขตเศรษฐกิจท่ีรับเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานดานการทองเท่ียวเอ
เปคโดยรับจัดสัมมนาเชิงวิชาการดานการทองเท่ียวให 

8. การนําเสนอรายงานโดย World Travel and Tourism Council (WTTC)  

WTTC นําเสนอรายงานสถานการณดานการทองเท่ียว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

9. ในการจัดประชุมคณะทํางานดานการทองเที่ยวเอเปค คร้ังที่ 26 แคนาดาขอถอนตัวจาก
การรับเปนเจาภาพ และเกาหลีเสนอรับเปนเจาภาพแทน   

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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งานวิจัยและวิชาการ  
กองวิชาการ ฝายนโยบายและแผน  
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  
ตุลาคม 2547 



 

สงวนสิทธิ ์หามทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ปฏิญญาพาตาโกเนีย 
(Patagonia Declaration) 

 

รุงทิพ  วองปฏิการ 
 ท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีทองเท่ียวเอเปค 
ค ร้ั ง ท่ี  3 (The 3th APEC Tourism Ministerial 
Meeting) ณ เมืองปุนตา อารีนาส (Punta Arenas) 
สาธารณรัฐชิลี เมื่อวันท่ี 13-14 ตุลาคม 2547 
ได เห็ นชอบร วมกั น ในคํ าป ระก าศ  Patagonia 
Declaration ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ 

 1) แนะนําใหคณะทํางานดานการทอง
เท่ียวเอเปคทบทวนยุทธศาสตรตางๆ เพื่อการแก
ไขปญหาและการเผชิญกับความทาทายตางๆ 
อาทิ ความปลอดภัยและความมั่นคง นโยบายและขอกฎหมาย หลักเกณฑในการประเมินผลความ
ย่ังยืนโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาสินคาใหมๆ เชน การทองเท่ียวเชิงกีฬา การทองเท่ียวเชิงสุข
ภาพ เปนตน ท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเท่ียว  

 2) กระตุนใหสมาชิกดําเนินการศึกษาวิจัยตอในเร่ืองบัญชีประชาชาติดานการทองเท่ียว 
(Tourism Satellite Account) เพื่อการวัดมูลคาท่ีเกิดจากการทองเท่ียวในระบบเศรษฐกิจไดอยางถูก
ตอง รวมถึงความจําเปนในการมีแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการวิกฤตการณ  (Crisis 
Management) การอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดความรวมมือภายในภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุน
ใหประเทศสมาชิกมีการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน
ภายในเอเปค 

 3) รับทราบวา “การสํารวจความหลากหลายของเรา” หรือ “Exploring Our Diverisity” เปน
ประเด็นหลักในการประชุมรัฐมนตรีท่ีดูแลรับผิดชอบดานทองเท่ียวเอเปค คร้ังท่ี 3 ประเด็นน้ีมีความ
สําคัญสําหรับการพัฒนาดานการทองเท่ียวในเอเปค และการดําเนินการของคณะทํางานชุดตางๆ 
ภายใตนโยบายของเอเปคลวนใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหกับวัฒนธรรรม สิ่งแวด
ลอม และความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ และหวังวาท้ังภาครัฐและเอกชนจะดําเนินการรวมกันตอไปใน
เร่ืองน้ีในฐานะท่ีเปนหุนสวนกัน (Partnership) 

 4) ตระหนักถึงความสําคัญในการขยายความรวมมือระหวางคณะทํางานดานการทองเท่ียว
เอเปคกับคณะทํางานชุดอื่นๆ ภายใตกรอบเอเปค เชน คณะทํางานดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กของเอเปค (APEC Small and Medium Enterprises Working Group) คณะทํางานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development Working Group) คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อการ
ตอตานการกอการราย (Counter Terrorism Task Force) และคณะทํางานเฉพาะกิจดานสุขภาพ 
(Health Task Force)  เปนตน ท้ังน้ี เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการเดินทางทองเท่ียว เพิ่มความปลอด
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ภัยและความมั่นคงของนักธุรกิจ นักทองเท่ียว รวมท้ังเพื่อเปนการเตรียมพรอมกับวิกฤตการณท่ีสง
ผลกระทบตอภูมิภาค นอกจากน้ี ยังมุงสงเสริมใหผูหญิงเดินทางทองเท่ียวมากข้ึน ตลอดจนการเปน
ผูประกอบการใหมในธุรกิจการทองเท่ียวดวย 

 5) ยินดีตอผลการประชุมของรัฐมนตรีดานการศึกษาเอเปค ซึ่งไดเนนยํ้าถึงความจําเปนของ
สมาชิกในเร่ืองการเสริมสรางขีดความสามารถในดานทักษะภาษา และตระหนักวาภาษาอังกฤษและ
ภาษาอื่นๆ เปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 6) เห็นถึงความสําคัญของการทองเท่ียวตอภาค
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความเปนอยูทางดาน
สภาพแวดลอมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และในฐานะท่ี
เปนผูจางงานท่ีสําคัญ โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก รวมถึงเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสง
เสริมความเขาใจอันดีรวมกัน และการเคารพในสิ่งแวด
ลอมและธรรมชาติของภูมิภาครวมกัน 

 7) ยินดี ท่ีองคการการทองเท่ียวโลก  (World 
Tourism Organization – WTO) สภาการทองเท่ียวและการเดินทางโลก (World Travel and Tourism 
Council – WTTC) และศูนยนานาชาติเอเปคเพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (APEC International Centre 
for Centre for Sustainable Tourism – AICST) มีสวนรวมในฐานะแขกรับเชิญในการประชุมรัฐมนตรีท่ี
ดูแลรับผิดชอบดานการทองเท่ียวเอเปค  
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สถานการณการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 
และการจัดแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติป 25451 

 

กองวิชาการ 
 
1. ภาวะอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติในตลาดโลก 

• การทองเที่ยวในตลาดโลก (World Tourism) 
 จากรายงานของ WTO (World Tourism Organization) พบวาในป 2545 มีจํานวนนักทอง
เท่ียวท่ัวโลกท้ังสิ้น 714.6 ลานคน โดยภูมิภาคยุโรปเปนภูมิภาคท่ีไดรับความนิยมสูงสุด ซึ่งมีนักทอง
เท่ียวมากกวาคร่ึงคิดเปนจํานวน 411 ลานคนหรือรอยละ 57.5 เดินทางไปทองเท่ียวยุโรป และภูมิ
ภาคท่ีไดรับความนิยมรองลงมาคือเอเชียแปซิฟก ท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวในป 2545 ถึง 
130.6 ลานคน คิดเปนรอยละ18.3 ของนักทองเท่ียวท้ังหมด ในชวงป 2544-2545 นักทองเท่ียว
มายังภูมิภาคน้ีมีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 7.9 ในขณะท่ีภูมิภาคอื่นมีอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 
2-3 เทาน้ัน 
 

ตารางที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวทั่วโลกจําแนกตามภูมิภาค 
หนวย : ลานคน 

จํานวนนักทองเที่ยว (ลานคน) 
ภูมิภาค 

2533 2543 2544 2545 
สวนแบง
ตลาด 

%การเติบโต 
(2544-45) 

%การเติบโต
เฉลี่ย 

(2533-43) 
World 456.8 696.7 692.7 714.6 100.0 3.1 4.3 
Europe 282.2 402.8 401.4 411.0 57.5 2.4 3.6 
Americas 92.9 128.3 121.0 120.2 16.8 -0.6 3.3 
Africa 15.0 27.0 27.7 28.7 4.0 3.7 6.1 
Asia/Pacific 57.7 115.3 121.0 130.6 18.3 7.9 7.2 

                                                
1 ท่ีมา : โครงการสํารวจการจัดประชุม การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลและการจัดแสดงสินคา / นิทรรศการนานา
ชาติในประเทศไทย ป 2545 โดย บริษัทอินฟอรเมช่ัน โพรวายเดอร แอนด คอนซัลแตนท จํากัด และการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย 
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จํานวนนักทองเที่ยว (ลานคน) 
ภูมิภาค 

2533 2543 2544 2545 
สวนแบง
ตลาด 

%การเติบโต 
(2544-45) 

%การเติบโต
เฉลี่ย 

(2533-43) 
North 

East Asia 
South 

East Asia 
Oceania 
South 

Asia 

28.0 
21.5 
5.2 
3.2 

62.5 
37.0 
9.6 
6.1 

65.6 
40.1 
9.4 
5.8 

73.4 
41.7 
9.6 
5.9 

10.3 
5.8 
1.3 
0.8 

11.9 
3.9 
1.1 
2.0 

8.4 
5.6 
6.5 
6.8 

ท่ีมา : World Tourism Organization (WTO). 
 การเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมายังเอเชียแปซิฟกเปนสัญญาณท่ีบงบอกถึงการรูจัก 
การยอมรับและความนิยมท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางตอเน่ืองของนักทองเท่ียวท่ัวโลกท่ีมีตอภูมิภาคน้ี ซึ่งเปน
สัญญาณท่ีดีท่ีมีตอธุรกิจ MICE ในภูมิภาคน้ีดวยเชนกัน 

• ธุรกิจการประชุมนานาชาติ (Association Meetings) ในตลาดโลก 
 จากการสํารวจของ nternational congress and convention Association (ICCA) พบวาความ
นิยมตอจุดหมายในการจัดประชุม Association Meetings ในตลาดโลกจําแนกตามทวีปในป 2545 มีดัง
น้ี 

ตารางที่ 2 จํานวนคร้ังของการจัดประชุมในทวีปตางๆ ทั่วโลก ป 2543-2545 
หนวย : จํานวนคร้ัง 

2543 2544 2545 

ทวีป 
(คร้ัง) 

สวน
แบง(%) (คร้ัง) 

สวน
แบง(%) (คร้ัง) 

สวน
แบง(%) 

%การเปลี่ยน
แปลง 

(2544-
2545) 

ยุโรป 1,854 59 1,540 58 1,780 1860 15.58 
เอเชีย 463 15 471 18 530 18 12.53 
อเมริกาเหนือ 363 12 262 10 321 11 22.52 
ลาตินอเมริกา 208 7 177 7 145 5 -18.08 
ออสเตรเลีย/แปซิฟก 179 6 149 6 115 4 -22.82 
แอฟริกา 84 3 67 3 83 3 23.88 
รวม 3,151 100 2,666 100 2,974 100 11.55 
ท่ีมา : International Congress and Convention association (ICCA), Data, June 2003.2 

                                                
2 การจัดเก็บสถิติของ ICCA จะนับเฉพาะการประชุมท่ีมีผูรวมประชุม มากกวา 50 คน ท่ีมีการจัดประชุมตอเน่ือง
และตองจัดหมุนเวียนมาแลวอยางนอย 3 ประเทศ 
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 สวนแบงตลาดการประชุมนานาชาติของทวีปตางๆมีสัดสวนในทิศทางเดียวกันกับทุกปท่ีผาน
มา กลาวคือยุโรปเปนภูมิภาคท่ีครองสวนแบงตลาดในการจัดประชุมนานาชาติมากท่ีสุด โดยในป 
2545 ยุโรปมีสวนแบงตลาดมากกวาคร่ึงหรือรอยละ 60 ลําดับท่ี 2 คือ เอเชีย ท่ีมีสวนแบงตลาด
รอยละ 18 ลําดับท่ี 3 คือ อเมริกาเหนือท่ีมีสวนแบงตลาดรอยละ 11 และลําดับท่ี 4, 5 และ 6 คือลา
ตินอเมริกา ออสเตรเลีย และแอฟริกาตามลําดับ 
 ตลอดเวลาหลายปท่ีผานมาสหรัฐ อังกฤษ และเยอรมันเปนสถานท่ีท่ีไดรับความนิยมใน การ
จัดประชุม Association Meetings 3 ลําดับแรก แตในป 2545 ประเทศท่ีไดรับความนิยม 3 ลําดับแรก
น้ันไดเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีในป 2545 ประเทศสหรัฐอเมริกายังครองความเปนหน่ึงท่ีไดรับความ
นิยมในการจัดการประชุม Association Meeting สูงสุด ลําดับท่ี 2 คือ สเปน ลําดับท่ี 3 คือ อังกฤษ 
และประเทศท่ีไดรับความนิยมเปนลําดับท่ี 4 คือ ญ่ีปุน ลําดับท่ี 5 คือเยอรมัน 
 สําหรับกลุมประเทศในเอเชียท่ีไดรับความนิยมติดอันดับ 30 ประเทศของโลกในป 2545 น้ัน 
คือ ญ่ีปุน(ลําดับท่ี 4) เกาหลีใต(ลําดับท่ี 16 ) ไทย(ลําดับท่ี 22) มาเลเซีย(ลําดับท่ี 24) สิงคโปร
(ลําดับท่ี25) สาธารณรัฐประชาชนจีน(ลําดับท่ี26) และฮองกง(ลําดับท่ี 29)  
 เมืองในเอเชียที่ไดรับความนิยมติดอันดับ 30 เมืองในโลกที่ถูกใชเปนสถานที่จัดประชุม 
Association Meetings น้ัน คือ สิงคโปร(ลําดับท่ี6 ) โซล(ลําดับท่ี 8) กรุงเทพ(ลําดับท่ี 13) กัวลาลัม 
เปอร(ลําดับท่ี 15) ฮองกง(ลําดับท่ี 20) ปกกิ่งและเกียวโต(ลําดับท่ี 26) 
 

2. ธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) ในประเทศไทย 
 นักทองเท่ียวกลุม MICE ท่ีเขามาใชบริการในประเทศไทยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 3 
ของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยตลอดท้ังป นักทองเท่ียวกลุมน้ีมีรายจายตอคนสูง
กวา นักทองเท่ียวท่ัวไปประมาณ 3 เทา 
 ประเทศไทยมีภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเฉพาะทางกายภาพท่ีโดดเดน และ มีความหลากหลาย 
รวมท้ังยังมีวัฒนธรรมท่ีมีความพิเศษเฉพาะตัวอีกดวย จึงเปนจุดหมายท่ีนาสนใจสําหรับนักทอง 
เท่ียวโดยท่ัวไปและกลุมนักทองเท่ียว MICE ในป 2545 แมหลายประเทศในโลกมีสถานการณทางการ
เมืองและเศรษฐกิจท่ีไมเอื้ออํานวยตอการทองเท่ียวตอเน่ืองมาจากป 2544 แตธุรกิจ MICE ใน
ประเทศไทย ไดรับการสนับสนุนผลักดันจากนโยบายของภาครัฐ รวมท้ังยังมีการรวมมือทํางานของ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยกับองคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของ ทําใหธุรกิจ MICE ของไทยมีการเติบโต
พอสมควร ดังน้ี 
 

2.1 ธุรกิจการประชุมนานาชาติในประเทศไทย (Meeting and Convention) 

 ในประเทศไทยมีโรงแรมและศูนยประชุมท่ีเอื้ออํานวยตอการจัดประชุมนานาชาติอยูหลายแหง
จังหวัดสําคัญท่ีไดรับความนิยมและมีความพรอมท่ีจะรองรับการประชุมนานาชาติ คือ กรุงเทพ พั
ทยา ภูเก็ต และเชียงใหม จังหวัดอื่นๆ ท่ีไดรับความนิยมและมีความพรอมรองลงมา คือ เชียงราย 
นครราชสีมาและเมืองสําคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนจังหวัดท่ีกําลังไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน 
คือ พื้นท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอชะอํา ในจังหวัดเพชรบุรี 
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 จากการสํารวจโรงแรม ศูนยประชุม ศูนยแสดงสินคา PCOs และ PEOs องคกรผูจัดและองค
กรผูประสานงานการประชุมนานาชาติท่ัวประเทศไทย พบวา ในป 2545 มีการประชุมนานาชาติจัด
ข้ึนท่ัวประเทศไทย 1,551 คร้ัง ท้ังน้ีการประชุมสวนใหญจัดข้ึนท่ีภาคกลางโดยมีกรุงเทพฯ เปน
จังหวัดท่ีไดรับความนิยมสูงสุด ภูมิภาคท่ีไดรับความนิยมรองลงมาคือภาคใต จังหวัดท่ีไดรับความ
นิยมสูงสุดในภาคน้ีคือ ภูเก็ต ท้ังน้ีการประชุมนานาชาติท่ีจัดข้ึนตลอดป 2545 น้ัน มีชาวตางประเทศ
เดินทางมารวมประชุมท้ังสิ้น 141,244 คนและมีชาวไทยรวมประชุมดังกลาวอีก 31,719 คน 
 

ตารางที่ 3 จํานวนการจัดการประชุมนานาชาติในไทย จําแนกตามภูมิภาค ป 
2545 

จํานวนผูเขารวมประชุม 
จังหวัด จํานวน

คร้ัง รวม ตางประเทศ ไทย 
ภาคกลาง 953 90,158 78,005 12,153 

ภาคใต 329 27,216 24,204 3,012 

ภาคเหนือ 159 15,713 11,853 3,860 

ภาคตะวันออก 101 38,626 26,739 11,887 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 1,250 443 807 

รวม 1,551 172,963 141,244 31,719 

 
ตารางที่ 4 จํานวนคร้ังการจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทย จําแนกตาม

ประเภทการประชุม ป 2544-2545 

2544 2545 ประเภทของ
การประชุม 

รวม Inter-
National Regional National 

Offshore รวม Inter-
National Regional National 

Offshore 

Association 229 108 94 27 614 292 275 47 

Corporate 636 208 175 253 722 135 138 449 

Government 201 79 91 31 215 87 92 36 

รวม 1,066 395 360 311 1,551 514 505 532 
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 ในป 2545 การประชุมนานาชาติท่ีจัดข้ึนมีท้ังท่ีเปนการประชุมของผูรวมประชุมท่ีมาจาก
ทวีปมากกวา 2 ทวีปข้ึนไป (International Meetings) การประชุมของผูรวมประชุมท่ีมาจากประเทศ 
มากกวา 2 ประเทศข้ึนไป (Regional Meetings) และการประชุมของผูรวมประชุมท่ีมาจากประเทศอื่น
ประเทศเดียว (National Offshore Meetings) ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ 33 ของ
จํานวนคร้ังการจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทยท้ังหมด 

 สําหรับประเภทของการประชุมในป 2545 การประชุมประเภท Corporate Meetings จะมี
จํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือการประชุมประเภท Association meetings และ Government Meetings   
ตามลําดับ 

แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนการประชุมนานาชาติ 5 อันดับแรก จําแนกตามถิ่นท่ีอยูในป 
2543-2545 

 ประเทศท่ีมารวมประชุมในประเทศไทยมากท่ีสุด 5 อนัดับแรก คือ อเมริกา มาเลเซยี สงิคโปร 
จีน และญ่ีปุน สําหรับประเทศอเมริกา แมจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณรายแรงต้ังแตปลายป 
2544 ท่ีทําใหชาวอเมริกันตองใชความระมัดระวังในการเดินทางไกลมากข้ึน แตอยางไรก็ดีในป 
2545 มีการประชุมนานาชาติขนาดใหญในประเทศไทย ท่ีมีชาวอเมริกันมารวมประชุมจํานวนมาก 
เชน การประชุมของบริษัท Herberlife ท่ีศูนยแสดงสินคานานาชาติกรุงเทพมหานคร (BITEC) มีผลทําให
ชาวอเมริกันเปนชาวตางประเทศท่ีมารวมประชุมในประเทศไทยมากเปนอันดับหน่ึง 
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• รายไดของประเทศจากธุรกิจการประชุมนานาชาติ 

 รายไดท่ีเกิดจากธุรกิจการประชุมนานาชาติในป 2545 พบวา ธุรกิจน้ีนําชาวตางประเทศเขา
มาโดยตรงจํานวน 141,244 คนโดยนักทองเท่ียวกลุมน้ีมีระยะพํานักเฉลี่ยคนละ 7.99 วัน และเขา
รวมการประชุมเฉลี่ย 4.69 วัน และมีคาใชจายเฉลี่ย 264.93 เหรียญสหรัฐตอคนตอวนั หรือคดิเปน 
2,116.79 เหรียญสหรัฐตอคน ดังน้ันสามารถประมาณการไดวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเขา
มาประเทศไทยโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะมารวมประชุมน้ัน นํารายไดเขาประเทศในป 2545 เปนมูลคา 
298.9 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 12,841.3 ลานบาท 
 นอกจากน้ี ผูมารวมประชุมยังนําผูติดตามมาดวย โดยเฉลี่ย 0.24 คน ดังน้ันจึงสามารถ
ประมาณการไดวาผูรวมประชุมในป 2545 ไดนําผูติดตามมาดวย 33,899 คน และคาดวาจะนําราย
ไดเขาประเทศเปนมูลคา 24.2 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 1,048.3 ลานบาท 
 ดังน้ันธุรกิจน้ีสามารถนํารายไดเขาประเทศรวมเปนมูลคา 323,391,328.49 เหรียญสหรัฐ 
หรือ 13,889,653,318 ลานบาท ในป 2545 

2.2 ธุรกิจการแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย (Exhibition)  

• การแสดงสินคาในประเทศ 
 การแสดงสินคาในประเทศ (Local Exhibition) มีการ
เติบโตขยายตัวตอเน่ืองทุกป เน่ืองจากภาคเอกชนไดใชการ
แสดงสินคาเปนสื่อในการกระตุนความตองการของกลุมเปา
หมายท่ีมีตอสินคาในวงกวางและสามารถกระตุนการขายใน
ชวงเวลาของการจัดแสดงสินคาไดเปนอยางดี โดยเปนการ
รวมตัวของภาคเอกชนหลายบริษัทท่ีรวมแสดงภาพของ
พัฒนาการของสินคาในแตละประเภททําใหกลุมเปาหมายได
เห็นภาพของพัฒนาการของเทคโนโลยีของสินคาประเภท

ตางๆ ชัดเจนข้ึน 
 ภาครัฐเองก็ไดใชการแสดงนิทรรศการในการประชาสัมพันธ ภาพพจนขององคกรการกระ 
ตุนใหเกิดการรับรูของสังคมในหลายๆ ดาน ท้ังการปลูกจิตสํานึกตอหนาท่ีของประชาชนในดาน
ตางๆ และการประชาสัมพันธใหประชาชน ไดรับรูภารกิจของภาครัฐใหชัดเจนข้ึน 
 ดังน้ัน จะเห็นวาจุดเดนของนิทรรศการ/การแสดงสินคาท่ีเปนสื่ออีกชนิดหน่ึงท่ีใชในการประชา 
สัมพันธสินคาและองคกรท่ีมีศักยภาพสูง ประกอบกับศูนยแสดงสินคามีพื้นท่ีแสดงสินคาและสิ่งอํา 
นวยความสะดวกสามารถรองรับความตองการในการจัดนิทรรศการ/งานแสดงสินคาไดเปนอยางดี 
รวมท้ังบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองสามารถสนองตอบความตองการของลกูคาอยางมืออาชพี ทํา
ใหการเติบโตของจํานวนการแสดงสินคาในประเทศไทยขยายตัวตอเน่ือง 
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ตารางที่ 5 จํานวนการแสดงสินคาในประเทศไทยจําแนกตามประเภทของการ
แสดงสินคา 
 

การแสดงสินคา 

ป นานาชาต ิ

(International) 

ในประเทศ 

(Local) 

รวม %การเติบโต 

2543 74 171 245 Na 

2544 75 175 250 2.04 

2545 79 192 271 8.40 
 

 การแสดงสินคา/นิทรรศการท่ีจัดในประเทศไทยเปนการแสดงสินคาภายในประเทศ (Local) 
ในสัดสวนท่ีสูงกวาการแสดงสินคาระดับนานาชาติ (International)  
 

ตารางที่ 6 จํานวนการแสดงสินคาในประเทศไทยจําแนกตามขนาดของการ
แสดงสินคา 
 

ประเภทของงานแสดงสินคา จํานวนคร้ัง % 

งานแสดงสินคานานาชาติ(International) 

- พื้นท่ีแสดงสินคาใหญกวา 500 ตร.เมตร 

- พื้นท่ีแสดงสินคาเล็กกวา 500 ตร.เมตร 

79 

64 

15 

100 

81.01 

18.99 

งานแสดงสินคาในประเทศ (Local) 

- พื้นท่ีแสดงสินคาใหญกวา 500 ตร.เมตร 

- พื้นท่ีแสดงสินคาเล็กกวา 500 ตร.เมตร 

192 

73 

119 

100 

38.02 

61.98 

รวม 271  
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 การแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติ (International) ท่ีจัดในประเทศไทยสวนใหญ จะมี
ขนาดใหญกวา 500 ตารางเมตร สวนงานแสดงสินคา/นิทรรศการในประเทศ (Local) สวนใหญจะมี
ขนาดเล็กกวา 500 ตารางเมตร 
 

• การแสดงสินคานานาชาติในประเทศไทย 
 การแสดงสินคาในประเทศไทยตลอดป 2545 มีท้ังสิ้น 79 คร้ัง มีบริษัทจากตางประเทศเขา
มาแสดงสินคาประมาณ 4,464 บริษัท นําเจาหนาท่ีมาปฏิบัติงานประมาณ 7,455 คน และมีผูเย่ียม
ชมงานแสดงสินคา 72,488 คน3

 โดยเดือนท่ีมีการจัดแสดงสินคานานาชาติสูงท่ีสุดคือเดือนมีนาคม 
เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม 
 ในดานระยะเวลาการแสดงสินคาเฉลี่ยพบวา การแสดงสินคานานาชาติสวนใหญเปดแสดงสิน
คาเฉลี่ย 4.06 วัน และผูเขารวมแสดงสินคา (Exhibitor) มักจะอยูรวมงานเฉลี่ย 4.01 วัน และจะพัก
ในประเทศไทยประมาณ 7.63 วัน สวนผูมาเย่ียมชม (Visitor) จะอยูชมงานเพียง 2.61 วัน มักจะพัก
ในประเทศไทยเฉลี่ย 7.08 วัน 

แผนภาพที่ 2 จํานวนการแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติ แบงตามประเภทการจัดงาน ป 
2543-2545 

 จากแผนภาพท่ี 2 พบวาการแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติในป 2545 เปนการแสดงสิน
คาแบบ Trade show 19 คร้ัง แบบ Consumer Show 37 คร้ัง และเปนท้ัง Trade & Consumer Show 
อีก 23 คร้ัง ท้ังน้ีการแสดงสินคานานาชาติสวนใหญจะมีการประชุมดวย โดยผูจัดมักจัดใหมีการ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในหัวขอเดียวกันกับหัวขอของการจัดแสดงสินคา 

                                                
3 สํารวจโดยสมาคมการแสดงสินคา(ไทย) 
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• รายไดของประเทศจากธุรกิจการแสดงสินคา/นิทรรศการนานาชาติ 

 นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเขามาประเทศไทยโดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวมแสดงสินคานานา
ชาติน้ันนํารายไดเขาประเทศในป 2545 เปนมูลคา 158.6 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 6,812.87 ลาน
บาท นอกจากน้ี ผูแสดงและผูมาชมสินคานานาชาติยังนําผูติดตามมาดวย ซึ่งสามารถประมาณการได
วาผูแสดงและผูมาชมสินคานานาชาติในป 2545 ไดนําผูติดตามมาดวย 25,466 คน และคาดวาจะนํา
รายไดเขาประเทศเปนมูลคา 19.3 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 832.9 ลานบาท ท้ังน้ีรวมแลวมีนักทอง
เท่ียวเขามาจากธุรกิจน้ีเปนจํานวน 105,409 คน และนํารายไดเขาประเทศราว 178.01 ลานเหรียญ
สหรัฐ หรือ 7,645.8 ลานบาท 

 

2.3 ธุรกิจการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัลในประเทศไทย (Incentive) 

 เน่ืองจากการทองเท่ียวแบบน้ีเปนการทองเท่ียวท่ีตองการการวางแผนลวงหนาอยางนอย 1 ป  
ดังน้ันหากปใดมีสถานการณทางเศรษฐกิจไมดี จะสงผลลบตอการวางแผนการใหรางวัลในปถัดไป ใน
ทางตรงกันขาม หากปใดมีสถานการณทางเศรษฐกิจดี จะสงผลบวกตอการวางแผนการใหรางวัลในป
ถัดไป 
 การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลน้ัน มีจํานวนนักทองเท่ียวและจํานวนกลุมท่ีมาทองเท่ียวคอนขาง
คงท่ีหรือเพิ่มข้ึนลดลงในระดับท่ีไมสูงมาก เน่ืองจากการเสนอโปรแกรมการทองเท่ียวของบริษัทตางๆ 
เพื่อกระตุนยอดขายหรือกระตุนประสิทธิภาพการทํางานน้ัน มักหมุนเวียนเปลี่ยนสถานท่ีทองเท่ียวไป
เพื่อใหเกิดความตองการ และไมจําเจตอกลุมเปาหมายของบริษัท ดังน้ันการหมุนเวียนกลับมาใชบริการ
ในจุดหมายเดิมของบริษัทหน่ึงๆ ตองใชเวลาระยะหน่ึงอยางนอย 4-5 ป อยางไรก็ดีประเทศไทยมี
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ประกอบกับมีบริษัท DMCs ท่ีเชี่ยวชาญ และมีโรงแรมระดับ 5 
ดาวรองรับในหลายพื้นท่ี ทําใหกลุมลูกคาติดใจและแวะเวียนมาใชบริการสม่ําเสมอ 
 
ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของกลุมนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล จําแนกตามภูมิภาค 
 

2544 2545 
ภาค กลุม จํานวนนักทอง

เที่ยว 
สัดสวน 

(%) 
กลุม จํานวนนักทอง

เที่ยว 
สัดสวน 

 (%) 

กรุงเทพฯ 423 35,221 19.26 440 66,433 34.65 

ภาคกลาง 63 5,896 3.22 102 10,562 5.51 

ภาคตะวันออก 54 17,120 9.36 169 21,560 11.24 

ภาคใต 759 76,645 41.91 743 63,470 33.10 

ภาคเหนือ 362 47,677 26.07 238 24,738 12.90 
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2544 2545 
ภาค กลุม จํานวนนักทอง

เที่ยว 
สัดสวน 

(%) 
กลุม จํานวนนักทอง

เที่ยว 
สัดสวน 

 (%) 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

8 318 0.17 35 4,969 2.59 

รวม 1,669 182,877 100 1,727 191,732 100.00 

 การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจากตางประเทศในป 2545 มีท้ังสิ้น 1,727 กลุม และนํานัก
ทองเท่ียวเขามาในประเทศถึง 191,732 คน จุดหมายท่ีเปนท่ีนิยมของกลุม Incentive Travel เปนไปใน
ทิศทางเดียวกับกลุมประชุม โดยนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลสวนใหญ มุงไปท่ีกรุงเทพและภาคใต 
โดยภาคใตมีภูเก็ตเปนจุดหมายยอดนิยม ท้ังน้ีในบางจุดหมายเชน สมุย และหัวหิน ไดมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึนในอัตราท่ีไมสูงนักเน่ืองจากขนาดของท่ีพักท่ีมีอยูไมสามารถตอบรับการเติบโตไดมากนัก รองลง
มาคือภาคเหนือ สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ันมีการสนับสนุนจากภาครัฐ และบริษัทจัดการทอง
เท่ียวจะผลักดันการขายพื้นท่ีน้ี แตยังมีนักทองเท่ียวเดินทางไปไมมากนัก  
 สวนพื้นท่ีใหมๆ ท่ีเร่ิมมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มมากข้ึนสามารถรองรับการทองเท่ียวเพื่อ
เปนรางวัลได ไดแก อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกาะชาง จังหวัดตราด และเขาหลัก 
จังหวัดพังงา 

แผนภาพที่ 3 เปรียบเทียบนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล 5 อันดับแรก จําแนกตามถิ่นท่ีอยูในป 
2543-2545 
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 ลูกคารายใหญของประเทศไทยในขณะน้ีคือ ญ่ีปุน ออสเตรเลีย อเมริกา สิงคโปร และฝร่ังเศส 
ในตลาดญ่ีปุนน้ันพบวาในป 2545 เศรษฐกิจของญ่ีปุนยังอยูในสภาวะทรงตัวจึงมีนักทองเท่ียวเพื่อ
เปนรางวัลชาวญ่ีปุนเพิ่มข้ึนเล็กนอย สวนออสเตรเลียมีอัตราการหดตัวเล็กนอยในป 2545 ซึ่งเปน
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณระเบิดท่ีบาหล ี ทําใหชาวออสเตรเลียและอเมริกันตัดสินใจชะลอการเดิน 
ทางลง มีผลทําใหนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจากออสเตรเลียลดลงเล็กนอย สวนนักทองเท่ียวเพื่อ
เปนรางวัลจากอเมริกาแมจะชะลอตัวลงแตยังมีจํานวนท่ีเพิ่มข้ึนเล็กนอย 

• รายไดของประเทศจากธุรกิจการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 
 รายไดท่ีเกิดจากธุรกิจการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลในป 2545 สามารถประมาณการไดวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเขามาประเทศไทยโดยมีจุดมุงหมายเพื่อมาทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลน้ัน
นํารายไดเขาประเทศในป 2545 เปนมูลคา 297,126,466.86 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 12,761.58 
ลานบาท 
 

3. ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจ MICE 
ปจจัยบวก 
■ การประชุมนานาชาติและการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลนานาชาติน้ัน จะมีแนวโนมการเลือก 

จุดหมาย (Destination) ไปในทิศทางเดียวกับการเลือกสถานทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ัวไป และมีสัด
สวนประมาณรอยละ 3 ของนักทองเท่ียวท่ัวไปในแตละป จาก
ขอมูลขางตน จะพบวาเอเชียแปซิฟกเปนจุดหมายท่ีมีอัตรา
การเติบโตของนักทองเท่ียวท่ัวไปถึงรอยละ 7 ตอป ดังน้ัน
ธุรกิจ MICE ในตลาดเอเชียแปซิฟกนาจะมีแนวโนมท่ีดีตอไปใน
อนาคต 
■ การประชาสัมพันธของภาครัฐทําใหชาวตางประทศรู

จักประเทศไทยมากข้ึน รวมท้ังภาคเอก ชนท้ังท่ีเปนองคกร 
สมาคม และท่ีเปนกลุมธุรกิจทองเท่ียวตางๆ ไดรวมมือกันใน
การประมูลงาน (Bidding) ประชุมขนาดใหญเขามาประชุมใน
ประเทศไทย นอกจากน้ันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและของภูมิภาค ทําใหประเทศไทยเปนเปาหมายทาง
ธุรกิจของกลุมธุรกิจตางๆ ประกอบกับการสรางและขยาย
ศูนยแสดงสินคาท่ีไดมาตรฐาน ทําใหการประชุมนานาชาติและการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลนานาชาติ 
ธุรกิจการแสดงสินคานานาชาติในประเทศไทยขยายตัวอยางตอเน่ือง 
■ การไดเปนเจาภาพจัดงานใหญๆ หลายงาน สงผลตอเน่ืองทําใหผูจัดการประชุมจากตาง ประ 

เทศเกิดความมั่นใจ ในสถานท่ี (Venue) จัดประชุมและแสดงสินคาในประเทศไทยเพิ่มข้ึน ประกอบกับ
สถานท่ีจัดประชุมและแสดงสินคา ท้ังท่ีเปนศูนยประชุม ศูนยแสดงสินคาและโรงแรมไดปรับตัวข้ึนมา
รองรับธุรกิจน้ีอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังดานสถานท่ีและบุคลากรผูใหบริการ ทําใหธุรกิจน้ีเติบโต
อยางเขมแข็ง 
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■ ธุรกิจการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลนานาชาติในประเทศไทยไดพัฒนาตนเอง โดยภาคเอกชน
ไดมีการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวแบบตางๆ และพัฒนาความสามารถในการรองรับการจัดการ
ในรูปแบบท่ีแตกตางตามลักษณะของกลุมของนักทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล คุณภาพของการจัดการ
ของ DMCs ในประเทศไทย และการสอดประสานการรองรับการจัดการรูปแบบตางๆ ของโรงแรม
และ DMCs นับเปนจุดแข็งอีกจุดหน่ึงท่ีจะทําใหการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลในประเทศไทยเติบโตตอไป 
■ การสนับสนุนจากภาครัฐมีความสําคัญอยางย่ิงตอธุรกิจน้ี ในปจจุบันภาครัฐไดสนับสนุนให

มีการกอสรางสนามบินนานาชาติแหงใหมท่ีสามารถรองรับนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน สนับสนุนการกอ 
สรางศูนยประชุมแหงใหมท่ีภูเก็ตและเชียงใหม และสนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธประ 
เทศและกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุนตลาดการทองเท่ียวในภาพรวม ประมาณปละ 780 ลาน
บาท นอกจากน้ีกําหนดใหธุรกิจการทองเท่ียวเปนยุทธศาสตรของชาติ ทําใหธุรกิจน้ีจะไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธประเทศโดยรวมท่ีมีผลดีอยางมากตอ
ธุรกิจทองเท่ียวโดยท่ัวไปและธุรกิจการประชุมนานาชาติ 

■ หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจธุรกิจการแสดงสินคานานาชาติไนประเทศมีสัญญาณการเติบโตท่ีดี  
สืบเน่ืองจากความพยายามของภาคเอกชนอื่นท่ีพยายามจะ พลิกฟนสถานการณของธุรกิจของตน 
โดยการแสวงหาสื่อท่ีมีผลตอกลุมเปาหมายอยางมีศักยภาพ ซึ่งการแสดงสินคาเปนสื่อในการประชา 
สัมพันธท่ีมีศักยภาพอยางหน่ึงนอกจากน้ีภาคเอกชนในธุรกิจการแสดงสินคาท้ังท่ีเปนองคกรสมาคม 
และภาครัฐไดรวมมือกันใหการพัฒนาในเกิดความเขมแข็งในธุรกิจการแสดงสินคาอยางย่ังยืนประกอบ 
กับศูนยแสดงสินคาในประเทศไดขยายพื้นท่ีข้ึนมารองรับธุรกิจน้ีอยางมีประสิทธิภาพท้ังดานสถานท่ี
และบุคลากรผูใหบริการ ทําใหธุรกิจน้ีเติบโตอยางเขมแข็งข้ึน 

 ปจจัยลบ 
■ อยางไรก็ดีธุรกิจ MICE ก็ไดรับผลกระทบทางลบดวยเชนกัน กลาวคือต้ังแตป 2540 เปนตน

มาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของโลกไมเอื้ออํานวยตอการทองเท่ียวอยางย่ิง ท้ังการ
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียในป 2540 การกอการรายในประเทศอเมริกาในป 2544 
สงครามในประเทศอิรักในป 2545 และการกอการรายอยางตอเน่ืองท่ัวโลก รวมท้ังปญหา
เศรษฐกิจชะงักงันของหลายประเทศในโลก นอกจากน้ีในป 2546 ยังมีโรคซารส ระบาดในภูมิภาคเอ
เชียทําใหการเติบโตของธุรกิจ MICE ไดรับผลกระทบบอยคร้ัง 
■ นอกจากน้ีประเทศคูแขงในเอเชียแปซิฟกมีความต่ืนตัวในการปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ี 

จัดประชุมและสิ่งอํานวยความสะดวกมาก เชน ประเทศจีน และสิงคโปรท่ีมีการขยายสนามบินให
สามารถอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวมากย่ิงข้ึน 
■ ประเทศจีนไดเปนเจาภาพในการจัดประชุมนานาชาติสําคัญหลายคร้ัง ซึ่งจะสงผลใหความสน

ใจท่ีมีตอประเทศจีนเพิ่มสูงข้ึน นอกเหนือจากความไดเปรียบในความหลากหลายและโดดเดนของ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งกอสรางเกาแก นอกจากน้ันจีนยังพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ข้ึนมารองรับนักทองเท่ียวและนักธุรกิจทุกกลุม ประกอบกับประเทศจีนมีความแข็งแกรงทางเศรษฐ 
กิจและมีกําลังซื้อสูง ท้ังในแงจํานวนประชากร และเม็ดเงินท่ีหมุนเวียนในประเทศ แมประเทศจีนยังมี



 
หนา 13 

สงวนสิทธิ ์หามทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 
 

จุดออนในดานภาษาและการจัดการก็ตาม ทําใหประเทศจีนเปนประเทศท่ีเปนจุดหมายอันโดดเดนใน
ตลาด MICE 
■ ปญหาการจราจรในกรุงเทพท่ียังเปนปญหาท่ีสําคัญ แมจะมีรถไฟฟาใหบริการแตเปนการให

บริการครอบคลุมพื้นท่ีไมกวางขวาง ปญหาการจราจรจึงยังเปนปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอธุรกิจ 
อยางไรก็ดีเมื่อรถไฟฟาใตดินพรอมท่ีจะใหบริการจะทําใหการใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีไดกวางขวาง
ข้ึนซึ่งจะเปนผลดีอยางย่ิงตอธุรกิจโดยรวม เน่ืองจากนักธุรกิจท่ีมาแสดงสินคาและมาชมงานแสดง
สินคามักมีเปาหมายตอเน่ืองท้ังการติดตอธุรกิจ และการทองเท่ียวเมื่อวางจากการประชุม หากมี
การจราจรท่ีสะดวกจะทําใหนักทองเท่ียวสามารถทําธุรกิจ และทองเท่ียวไดสะดวกย่ิงข้ึนจะเกิดความ
ประทับใจและอยากกลับมาเยือนอีก 
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สถานการณการเขาพักแรมตามสถานที่พักแรมภายในประเทศไทย ป 25461 
 

กองวิชาการ 
 

 สถานการณการเขาพักแรมตามสถานท่ีพัก
แรมภายในประเทศเปนรายงานการวิเคราะหสถาน
การณตามขอมูลท่ีไดจากโครงการสํารวจสถิติการ
ทองเท่ียวภายในประเทศประจําปท่ีการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย (ททท.) ดําเนินการจัดเก็บทุกป ในป 
2546 ททท.จัดเก็บขอมูลใน 5 ภูมิภาคท่ัวประเทศ 
รวม 72 แหลงทองเท่ียวหลัก โดยแบงเปนภาคเหนือ 
16 แหลง ภาคกลางและภาคตะวันตก 14 แหลง 
ภาคตะวันออก 9 แหลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 แหลงและภาคใต 14 แหลง วิธีการรวบรวมขอมูลใชการสงแบบสอบถามใหสถานประกอบการท่ี
พักแรมท่ีประกอบกิจการใหเชาหองพักสําหรับนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวตอบและสงกลับมาท่ี 
ททท. ผลการวิเคราะหขอมูลในป 2546 สามารถสรุปไดดังน้ี 
 จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวพบวาจํานวนหองพักในแหลงทองเท่ียวหลักท่ัวประเทศมี
อัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง จากป 2545 ท่ีมีหองพักจํานวนท้ังสิ้น 239,214 หอง ในป 2546 
เพิ่มเปน 252,879 หอง หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 5.71 โดยภูมิภาคท่ีมีอัตราการขยายตัวของหองพักสูง
ท่ีสุดคือ ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) รองลงมาเปนภาคใต ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มของ
จํานวนนักทองเท่ียวคนไทยของภาคกลางและกรุงเทพฯ  

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการเขาพักแรมเฉลี่ยของแหลงทองเท่ียวในป 2546 กลับ
พบวาลดลงรอยละ 2.28 หรือมีอัตราการเขาพักแรมเพียงรอยละ 50.39 สาเหตุสวนหน่ึงเปนเพราะ
มีการขยายตัวของจํานวนหองพักเพิ่มข้ึนมากกวาการขยายตัวของจํานวนผูเขาพักแรม อีกสาเหตุ
หน่ึงนาจะมาจากการขยายตัวของผูเขาพักแรมคนไทยท่ีมักจะมีระยะพักแรมไมยาวนานนักจึงทําให
อัตราการเขาพักเฉลี่ยในภาพรวมลดลง 

การขยายตัวของจํานวนผูเขาพักแรมชาวไทยดังกลาวยังไดสงผลตอโครงสรางของผูเขาพัก
แรมในป2546 กลาวคือ ผูเขาพักแรมชาวไทยในปน้ีมีสัดสวนสูงกวาผูเขาพักแรมชาวตางประเทศโดย
มีสัดสวนผูเขาพักแรมคนไทยตอผูเขาพักแรมชาวตางประเทศเทากับ 54:46 (มีจํานวนผูเขาพักแรม
คนไทย 22,123,462 คน และผูเขาพักแรมชาวตางประเทศ 19,131,189 คน) ทําใหปน้ีเปนปแรกท่ี
อัตราการเขาพักแรมตามสถานพักแรมท่ัวประเทศของคนไทยสูงกวาชาวตางประเทศ 

 
 
 

                                                        
1 ท่ีมา : “ สรุปสถานการณโรงแรมป 2546 ” ท่ีจัดทําโดย กองวิชาการ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ลักษณะการกระจายตัวการพักแรมในประเทศ 
 จํานวนการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทยท่ีมีการเดินทางเฉลี่ย 1.18 จังหวัด 
ทําใหมีการกระจายการทองเท่ียวไปในแตละจังหวัดรวม 69.36 ลานคน-คร้ัง ขณะท่ีนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย 10.00 ลานคน เดินทางไปทองเท่ียวใน
ประเทศเฉลี่ย 2.** จังหวัด ทําใหมีจํานวนการเดินทางทองเท่ียวหมุนเวียนในประเทศ (ผูเย่ียมเยือน) 
79.36 ลานคน-คร้ัง ดังน้ันโดยเฉลี่ยแลวผู เย่ียมเยือน 1 คน เดินทางทองเท่ียวในประเทศไทย
ประมาณ 1.37 จังหวัด จึงทําใหมีจํานวนการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ 109.11 ลานคน-
คร้ัง แบงเปนนักทองเท่ียวพักคางคืนในแหลงทองเท่ียว 69.51 ลานคน-คร้ัง และนักทัศนาจร 
39.60 ลานคน-คร้ัง 
 ในจํานวนนักทองเท่ียวท่ีพักคางคืนมีการกระจายการเขาพักแรมในสถานพักแรมประเภทโรง
แรมตามภูมิภาคตางๆ และมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรวมท้ังประเทศเทากับรอยละ 50.39 โดย
กรุงเทพฯ มีอัตราการพักแรมสูงท่ีสุด (รอยละ 56.45) รองลงมาเปนภาคใต (รอยละ 51.85) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 51.14) ภาคตะวันออก (รอยละ 48.92) และภาคกลาง (รอยละ 
44.08) ภาคเหนือมีอัตราการเขาพักแรมเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือรอยละ 43.21 สําหรับอัตราการเขาพัก
แรมเฉลี่ยรายเดือนจําแนกตามภูมิภาคน้ัน พบวาต้ังแตเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเปนชวงฤดู
กาลทองเท่ียว (High Season) ของประเทศไทย จะเปนชวงท่ีมีอัตราการเขาพักแรมเกินรอยละ 50 
โดยปน้ีเดือนธันวาคมเปนเดือนท่ีมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ รอยละ 57.39 

อัตราการเขาพักแรมเฉล่ียในกลุมโรงแรมระดับตางๆ ป 2546 
 การแบงกลุมสถานพักแรมของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใชระดับราคาประกาศขายหอง
พักและมาตรฐานจะเปนตัวกําหนดระดับของกลุมสถานพักแรม ในท่ีน้ีจึงไดมีการกําหนดมาตรฐาน
เปน 5 กลุม ดังน้ี 
  กลุมท่ี 1 : ระดับราคาต้ังแต 2,500 บาทข้ึนไป 
  กลุมท่ี 2 : ระดับราคาต้ังแต 1,500 – 2,499 บาท 
  กลุมท่ี 3 : ระดับราคาต้ังแต 1,000 – 1,499 บาท 
  กลุมท่ี 4 : ระดับราคาต้ังแต 500 – 999 บาท 
  กลุมท่ี 5 : ระดับราคาตํ่ากวา 500 บาท 
 หากพิจารณาอัตราการเขาพักแรมของสถานพักแรมระดับบน คือ สถานพักแรมในกลุม 1-3 
(ระดับราคาต้ังแต 1,000 บาทข้ึนไป) ซึ่งมีจํานวนหองพักอยูประมาณเกือบรอยละ 40 ของหองพัก
ในแหลงทองเท่ียวหลักท้ังหมด หรือมีจํานวนหองพักท้ังสิ้น 98,566 หอง พบวามีอัตราการเขาพัก
โดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 57.74 ลดลงจากป 2545 ท่ีมีอัตราการเขาพักแรมสูงถึง 63.30 วิกฤต
การณโรคซารสและสงครามสหรัฐ-อิรักเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหจํานวนผูเขาพักแรมชาวตางประเทศ
ลดลงและสงผลตออัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับน้ีโดยตรง เพราะลูกคาสวนใหญเปนลูกคา
ชาวตางชาติ และคนไทยท่ีมีระดับรายไดคอนขางสูง ท้ังน้ีการเขาพักเฉลี่ยในแตละกลุมสถานพักแรม
สามารถสรุปไดดังน้ี 
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 สถานพักแรมในกลุมที่ 1 ไดรับผลกระทบมากท่ีสุดโดยเฉพาะสถานพักแรมท่ีอยูในภาค
เหนือและกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากโดยปกติแลวลูกคาสวนใหญจะเปนชาวตางประเทศ สวนภาคอื่น
มีอัตราการเขาพักแรมลดลงเล็กนอย อาจเปนเพราะมีผูเขาพักแรมคนไทยเขาไปทดแทนในบางสวน 
แตเปนท่ีนาสังเกตวาอัตราการเขาพักแรมของสถานพักแรมกลุม 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับ
เพิ่มข้ึนเล็กนอย สวนหน่ึงนาจะมาจากวัตถุประสงคของการเดินทางท่ีสวนใหญเปนการเดินทางไป
เย่ียมญาติมิตร พี่นอง และเพื่อนฝูงเปนหลักโดยพวงไปกับการทองเท่ียว จึงทําใหไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตการณตางๆ จากภายนอกนอยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ 
 สถานพักแรมในกลุมที่ 2 และ 3 ไดรับผลกระทบลดนอยลงตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ
มีจํานวนผูพักแรมคนไทยเขาไปทดแทน สถานพักแรมในกลุมท่ี 2 ของทุกภาคมีอัตราการเขาพักชะลอ
ตัวลง ยกเวน ภาคกลางและภาคใตท่ียังมีอัตราการเขาพักแรมเพิ่มข้ึน สวนโรงแรมในกลุมท่ี 3 มี
อัตราการเขาพักเฉลี่ยเพิ่มข้ึนทุกภาค ยกเวนภาคเหนือ สาเหตุหน่ึงเปนเพราะจํานวนของการเติบโต
ของหองพักในภาคเหนือเพิ่มสูงข้ึนโดยเฉพาะในแหลงทองเท่ียวรองท่ีเพิ่มข้ึนมากกวาการเดินทางของ
นักทองเท่ียว 
 
ตารางที่ 1 : การขยายตัวของจํานวนหองพักในแหลงทองเที่ยวจําแนกตามราย
ภูมิภาค 
 

2542 2546 
ภาค จํานวนหอง 

% 
สัดสวน จํานวนหอง 

% 
สัดสวน อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ 
เติบโตเฉลี่ย 

2542-2546 
รวมทั่วประเทศ 279,070 - 348,094 - + 3.78 + 5.68 
รวมเฉพาะแหลง
ทองเที่ยวหลัก 

204,939 100.00 252,879 100.00 + 5.71 + 5.40 

ภาคเหนือ 28,836 14.07 32,831 12.98 + 6.61 + 3.30 
กรุงเทพฯ 55,845 27.25 54,904 21.71 - 1.51 - 0.42 
ภาคกลาง 
(ไมรวมกรุงเทพฯ) 

16,592 8.10 24,670 9.76 + 8.73 + 10.43 

ภาคตะวันออก 38,359 18.72 45,417 17.96 + 7.59 + 4.31 
ภาคต ะวันออก
เฉียงเหนือ 

14,669 7.16 20,476 8.10 + 7.23 + 8.70 

ภาคใต 50,638 24.70 74,581 29.49 + 8.60 + 10.16 
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ตารางที่ 2 : ขอมูลสถานพักแรมตามแหลงทองเที่ยว ป 2546 
 

จํานวนคนเขาพักแรม 

แหลงทองเท่ียว 

จํานวน
สถานพัก
แรม 
(แหง) 

p (%) 
จํานวน
หอง
(หอง) 

p (%) 
วันพัก
เฉลี่ย 
(วัน) 

อัตราการ
เขาพัก
เฉลี่ย 

p (%) 
คนไทย p (%) คนตาง

ประเทศ 
p (%) รวม p (%) 

รวมเฉพาะแหลง
ทองเท่ียว 

4,088 + 10.43 252,879 + 5.71 2.11 50.39 - 2.27 22,123,462 + 14.48 19,131,189 - 9.84 41,254,651 + 1.75 

ภาคเหนือ 664 + 24.81 32,831 + 6.61 1.36 43.21 - 1.17 4,435,681 + 20.85 2,019,773 - 16.07 6,455,454 + 6.23 
กรุงเทพมหานคร 259 + 0.78 54,904 - 1.51 2.02 56.45 - 7.45 2,057,928 + 7.03 7,685,323 - 12.80 9,743,251 - 9.25 
ภาคกลาง 
(ไมรวมกรุงเทพ) 

522 + 12.65 24,670 + 8.73 1.71 44.08 - 1.42 3,567,650 + 14.09 741,135 - 26.05 4,308,785 + 4.35 

ภาคตะวันออก 750 + 9.33 45,417 + 7.59 2.33 48.92 - 1.74 3,947,689 + 16.21 3,091,051 - 3.08 7,038,740 + 6.86 
ภาคต ะวั น ออก
เฉียงเหนือ 

260 + 13.54 20,476 + 7.23 1.69 51.14 + 1.41 4,082,416 + 10.27 171,430 - 2.88 4,253,846 + 9.67 

ภาคใต 1,603 + 6.30 74,581 + 8.60 2.91 51.85 + 0.18 4,032,098 + 15.02 5,422,477 - 3.72 9,454,575 + 3.47 
 

 หมายเหตุ : ป 2545 รวมสถานพักแรมใน 67 แหลงทองเท่ียว 65 จังหวัด 19 พฤษภาคม 2546 
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ตารางที่ 3 : อัตราการเขาพักแรมเฉล่ียรายเดือน จําแนกตามภูมิภาคป 2546 
 

Hotel Month 
Northern Bangkok Central Eastern Northeastern Southern 

Grand total 

January 48.21 64.63 47.97 57.13 48.07 54.57 55.22 
February 49.52 70.22 49.71 53.33 51.30 56.02 56.78 
March 39.92 64.75 45.77 48.48 50.80 51.07 51.59 
April 42.76 35.55 44.79 42.61 50.75 50.88 44.41 
May 30.85 37.05 40.84 43.43 52.53 44.43 41.19 
June 38.17 47.59 36.24 40.98 49.37 45.54 43.61 
Total 
(Jan.-Jun.) 41.57 53.30 44.20 47.66 50.47 50.40 48.79 

July 39.65 55.70 40.70 46.31 51.79 51.15 48.81 
August 40.26 59.92 42.30 47.40 50.11 51.63 50.16 
September 36.82 60.48 40.60 42.48 49.85 50.66 48.48 
October 44.83 56.56 45.26 48.48 52.79 53.46 51.27 
November 50.28 69.23 46.65 54.91 53.81 53.87 56.22 
December 57.22 55.15 48.25 61.38 52.49 61.05 57.39 
Total 
(Jul.-Dec.) 44.84 59.52 43.96 53.28 51.81 53.62 52.61 

Grand total 43.21 56.45 44.08 48.92 51.14 51.85 50.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 6 

สงวนสิทธิ ์หามทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาในรูปแบบหรือส่ิงใด โดยไมไดรับอนุญาตจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 

ตารางที่ 4 : ปริมาณหองพักและอัตราการเขาพักเฉล่ีย ป 2546 
 

เฉพาะท่ีนักทองเท่ียว โรงแรมระดับ 1-3 โรงแรมระดับ 1 โรงแรมระดับ 2 โรงแรมระดับ 3 
ภาค 

รวม
ประเทศ 
☯ 

5จํานวน
หอง 

OR% จํานวนหอง OR% จํานวนหอง OR% จํานวนหอง OR% จํานวนหอง OR% 

รวม 348,094 252,879 50.39 98,566 57.74 50,274 60.07 26,697 57.14 21,595 53.05 
ภาคเหนือ 43,972 32,831 43.21 9,111 49.52 1,308 54.08 5,028 61.27 2,775 51.57 
กรุงเทพฯ 81,788 54,904 56.45 44,322 60.11 29,722 63.34 8,557 57.77 6,043 47.56 
ภาคกลาง 
(ไมรวม
กรุงเทพฯ) 

41,910 24,670 44.08 4,757 59.80 3,291 63.02 370 47.80 1,096 54.18 

ภาคตะวันออก 55,560 45,417 48.92 14,940 61.75 4,904 59.90 3,343 62.96 6,693 62.51 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 26,637 20,476 51.14 7,058 46.76 504 32.21 6,291 49.15 263 17.51 

ภาคใต 98,227 74,581 51.85 18,378 56.50 10,545 58.80 3,108 59.72 4,725 49.24 
 

☯ จํานวนหองพักรวมทุกประเภทในทุกจังหวัด 
⌧ เฉพาะจํานวนหองพักสําหรับนักทองเท่ียวในพื้นท่ีทองเท่ียว 72 แหลงทองเท่ียว 
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ธุรกิจการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการแสดงสินคา / 
นิทรรศการนานาชาต ิ

(MICE - Meeting, Incentive Travel, Convention and Exhibition)1 
 

กองวิชาการ 
 

 
ธุรกิจการจัดประชุม การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล และการแสดงสินคา / นิทรรศการนานา

ชาติ (MICE) เปนสวนหน่ึงของธุรกิจการทองเท่ียวท่ีสามารถนํารายไดเขาประเทศจํานวนมาก และยัง
กระจายรายไดท่ีเกิดข้ึนไปยังภาคธุรกิจตางๆ ไดอยางกวางขวางท้ังกิจการท่ีอยูในธุรกิจนําเท่ียวโดย
ตรง เชน โรงแรม ธุรกิจใหบริการดานการออกแบบและตกแตงพื้นท่ีแสดงสินคา ธุรกิจท่ีพักอาศัย
ตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ รานอาหาร และธุรกิจขายชองท่ีระลึก ตลอดจนกิจการท่ีตอเน่ือง เชน 
การขนสง การสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน นอกจากน้ันยังกอใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจทางออมอีกดวยคือ การจางงาน การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมคนในอาชีพเดียวกัน 
ทําใหบุคลากรของประเทศไดรับการพัฒนาอีกดวย 
  ธุรกิจการจัดประชุม การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล และการแสดงสินคา / นิทรรศการนานา
ชาติ ประกอบดวยธุรกิจหลัก 4 กลุมท่ีมีท้ังความตอเน่ืองเชื่อมโยงกันและกัน แตยังมีความแตกตาง
กันอยางชัดเจน ดังน้ี 

                                                
1 โครงการสํารวจสถิติการจัดประชุม การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล และการจัดแสดงสินคานานาชาติในประเทศไทย
ป 2545. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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1.  M = Meeting 
 หมายถึงการประชมุของกลุมบุคคลหรือองคกร โดยการประชมุมีการวางแผนไวลวงหนาแลว 
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท2 คือ 

• Association Meeting  : เปนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลของกลุมบุคคลในสาขา
อาชีพเดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยท่ัวไปจะมีการประชุม 4-5 
วัน และมีการจัดสัมมนากลุม 
: ใชเวลาเตรียมงานอยางนอย 1 ป 

• Corporate Meeting       : เปนการประชุมของกลุมบุคคลท่ีมาจากองคกรเดียวกันหรือ
เครือเดียวกัน ซึ่งอาจมาจากหลายๆประเทศท่ัวโลก 
: เปนการจัดโดยบริษัททําใหสามารถเลือกสถานท่ีจัดไดโดยไม
ตองสอบถามจากสมาชิกและไมตองมีการประชาสัมพันธ 
: ใชเวลาในการเตรียมงานนอยกวา Association Meeting คือใช
เวลานอยกวา 1 ป และมีขนาดงานเล็กกวา Association Meeting 

• Government Meeting   : เปนการประชุมของกลุมบุคคล หรือผูแทนจากหนวยงานราช
การ ซึ่งอาจมาจากหลายๆหนวยงานท่ัวโลก 

: เปนการจัดโดยหนวยงานราชการซึ่งสามารถเลือกสถานท่ีจัดได
โดยไมตองสอบถามจากสมาชิก 

2.  I = Incentive Travel 
 หมายถึง การจัดนําเท่ียวเพื่อใหเปนรางวัลแกพนักงานหรือบุคคลท่ีสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีบริษัทวางไว โดยบริษัทผูใหรางวัลจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว3  

3.  C = Convention 
 หมายถึง การประชุมของกลุมบุคคลท่ีอยูในสาขาอาชีพเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกัน 
โดยท่ัวไปงานเหลาน้ีตองใชเวลาเตรียมการไมนอยกวา 2 ป และสวนใหญจะเปนการจัดโดยสมาคม
ระดับนานาชาติ ซึ่งรูปแบบการจัดแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

• การจัดประชุมแบบหมุนเวียนตามประเทศสมาชิก : โดยมากใชวิธีการเวียนตามตัวอักษร
และตามภูมิภาค 

• การประมูลเพื่อเปนประเทศเจาภาพในการจัดงาน : ประเทศสมาชิกท่ีตองการเปนเจาภาพ
จะจัดสงตัวแทนของสมาคมเขารวมประมูล ซึ่งในกรณีของการประมูลน้ีจําเปนตองอาศัย

                                                
2 นิยามของ Association Meeting และ Corporate Meeting นิยามโดย Asian Association Convention and Visitor 
Bureaus : AACVB 
3 การทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลอาจแอบแฝงมาในลักษณะของการจัด Corporate Meeting ซ่ึงมักจะเกิดกับประเทศลูก
คาท่ีเขมงวดในการเก็บภาษีรายได เชน ประเทศในแถบยุโรป ซ่ึงหากระบุวาเปนการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลแลว ผู
ไดรับรางวัลถูกประเมินภาษีทันที ดังน้ัน บริษัทผูใหรางวัลจึงจัดการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลดังกลาวมาในรูปของ
การประชุมท่ีเนนการทองเท่ียวมากกวาการประชุม 
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ความรวมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากมีตนทุนคาใชจายสูงและ
ระยะเวลาเตรียมงานนาน 

4.  E = Exhibition 
 หมายถึง งานแสดงสินคาหรือบริการเพื่อขายสินคาและบริการใหกับลูกคากลุมเปาหมาย
รวมท้ังเปดใหผูเขาชมท่ัวไปไดเขารวมงานดวย แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

• Trade Show : เปนการแสดงสินคาสําหรับผูประกอบการ 
• Consumer Show : เปนการแสดงสินคาสําหรับผูบริโภค 

 ในงานแสดงสินคาอาจมีการประชุมในหัวขอเดียวกันหรือเกี่ยวของกับหัวขอการแสดงสิน
คาได 
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