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จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 9 เดือนแรกของปี 2549
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เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาว่าจะทำดีเพื่อพ่อแผ่นดิน 
ของเราชาวสยาม 

     จุลสารท่องเที่ยวฉบับนี้ มาพร้อมกับ บทความน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น สรุปการประชุมเชิงวิชาการ 
เรื่องสถิติการท่องเที่ยว (ตอนที่ 1) , ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไทย "กระจุก" หรือ "กระจาย" , 
สรุปการประชุมประจำปีครั้งที่ 37 ของสมาคมวิจัย การเดินทางท่องเที่ยว ,การพัฒนาศักยภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒน ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น , ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน , 
สรุปผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี , 
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 9 เดือนแรกของปี 2549

     สุดท้ายสาระน่ารู้ประจำฉบับ สาระสำคัญจากการสัมมนาเรื่องผลกระทบของ ภาพยนต์ และรายการ 
โทรทัศน์ต่อการท่องเที่ยว

     สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถึงฉบับหน้า ช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพให้ดีน่ะค่ะ และอย่าลืมไทยเที่ยวไทย 
เงินจะได้หมุนเวียนในประเทศ ขอบคุณค่ะ

ทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ
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สรุปการประชุมเชิงวิชาการ เรื่องสถิติการทองเท่ียว สรุปการประชุมเชิงวิชาการ เรื่องสถิติการทองเท่ียว   
  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  TToouurriissmm  SSttaattiissttiiccss))    

ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ระหวางวันท่ี ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ระหวางวันท่ี 1177--2200  กรกฎาคมกรกฎาคม  22554499  
 ( (ตอนท่ี ตอนท่ี 11) )  

วไลลักษณ นอยพยัคฆ 1 

 การประชุมเชิงวิชาการเรื่องสถิติการทองเที่ยว (International Workshop on Tourism 
Statistics) (World Tourism Organization -UNWTO) ไดจัดขึ้น ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ระหวางวนั
ที่ 17-20 กรกฎาคม 2549 โดยมีผูเขาประชุมจาก 70 ประเทศ จํานวน 161 คน เจาภาพการจัด
ประชุมดังกลาวเปนความรวมมือกันระหวาง 2 หนวยงาน ไดแก สํานักงานสถิติขององคการสห
ประชาชาติ (UN Statistics Division UNSD) และแผนกสถิติทองเที่ยวองคการทองเที่ยวโลกสหประชา
ชาติ  

ความเปนมา 

 ในป ค.ศ. 1991 (พ.ศ.2530) ไดมีการจัดประชุมเรื่องสถิตกิารทองเทีย่วและการเดนิทาง
ระหวางประเทศ ที่เมือง Ottawa ประเทศคานาดา ผลการประชุมดังกลาวจึงทําใหเกิดการจัดทําคูมือ 
วิธีการจัดเก็บสถิติทองเที่ยว ในชื่อวา ขอเสนอแนะการจัดทําสถิติทางการทองเที่ยวหรือ " 
Recommendation on Tourism Statistics " และจัดพิมพรวมกันระหวางสํานักงานสถิติขององคการสห
ประชาชาติและแผนกสถิติขององค การทองเที่ยวโลก คูมือดังกลาว ถือเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อเปน
มาตรฐานในการจัดเก็บสถิติทองเที่ยวของนานาประเทศทั่วโลกเปนเวลาหลายป  

 อยางไรก็ตาม ในชวงปที่ผานมาการทองเที่ยวไดมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หนวย
งานทั้ง 2 แหงเห็นวาจําเปนที่จะตองปรับปรุงสถิติทองเที่ยว เพื่อใหสามารถแสดงผลทางเศรษฐกจิที่
เกิดจากการทองเที่ยวในรายละเอียดมากกวาเดิม อยางไรก็ดี การจัดเกบ็สถิตทิองเทีย่วเปนเรือ่งคอน
ขางยากทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ สําหรับระดับประเทศน้ัน ความยากเกิดขึ้นจากบท
บาทที่ไมแนชัด ระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติ องคการสงเสรมิการทองเทีย่ว สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง กระบวนการจัดเก็บคาใชจายนักทองเที่ยวมีความสลับซับซอนและตองใชทรัพยากรในหลาย
ระดับ เพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลมีคุณภาพ นอกจากน้ีการจัดเก็บสถิติทองเที่ยวยังไมไดรับความสนใจ
จากหนวยงานภาครัฐเทาที่ควร การจัดเก็บสถิติทองเที่ยวระหวางประเทศ มีหนวยงานหลายหนวย
งานที่ดูแล อาทิ OECD, Euro Stat, UNSD ดังน้ันในป 2004 องคการสหประชาชาต ิจึงสรางกลุมงาน
เพื่อประสานงานระหวางหนวยงาน ที่เกี่ยวของ มีช่ือวา Interagency Coordination Group of Tourism 

                                                
1

 ผูอํานวยการกองวิจัยการตลาด ฝายวางแผน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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Statistics และกลุมงานดังกลาวไดนําประเด็นเรื่องการทบทวนสถิติมาเสนอใหผูแทนระดับประเทศจาก 
สํานักงานสถิติแหงชาติและองคการทองเที่ยว แหงชาติพิจารณาในการประชุมครั้งน้ี โดยองคการ
ทองเที่ยวโลกจะติดตามผลจากการประชุมพิจารณาทางเครือขายอิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา E-forum 
ตอไป 

 ประเด็นในการประชุมพิจารณาทบทวน ขอเสนอแนะการจัดทําสถิติ (Recommendations 
on Tourism Statistics) ในครั้งน้ีประกอบดวย 

1. หลักการระเบียบวิธีการจัดเกบ็สถิติ 
2. แหลงขอมูลสถิติ 
3. วิธีการเก็บสถิติ 
4. การดําเนินการเก็บสถิติที่ไดรับรองคุณภาพ 
5. นโยบายการเผยแพรสถิต ิ 

 รางทบทวนขอเสนอแนะการจัดทําสถิติทองเที่ยว (Recommended Tourism statistics) คาด
วาจะไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม 39th Session of the UN Statistics Commission ในเดือนมีนาคม 
ค.ศ. 2008 (พ.ศ.255) ซ่ึงจะเสร็จกอนคูมือระเบียบวิธีการบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยวและ
สถิติทองเที่ยว ซึ่งถือวาเปนฐานขอมูลที่สําคัญสําหรับ การจัดทําบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยว 
(Tourism Satellite Accounts-TSA)  

 สํานักงานสถิติแหงสหประชาชาติ (UNSD) จะจัดประชุมคณะผูเชี่ยวชาญสถิติการทอง
เที่ยว ในชวงปค.ศ. 2007 (พ.ศ.2550) ณ กรุงนิวยอรก โดยมีคณะผูเชี่ยวชาญจากหลายประเทศ
มาทบทวนรางขอเสนอแนะทางดานสถิติการทองเที่ยวและรับรองขอเสนอแนะดังกลาว 

 ประเด็นในการพิจารณาการทบทวนแนวคิดและรูปแบบของสถิติการทองเที่ยวประกอบ
ดวย 8 ประการไดแก 

1. แนวคิดพื้นฐานหนวยวัดสถิติทองเที่ยวและหนวยวัดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
2. ลักษณะของการเดินทางและเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ 
3. สถิติอุปทานดานการทองเที่ยว 
4. สถิติคาใชจายนักทองเที่ยว 
5. การนําสถิติทองเที่ยวไปใชในการวิเคราะหผลทางเศรษฐกิจ อาทิ บัญชีประชาชาติดานการ

ทองเที่ยว 
6. การวัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนดานส่ิงแวดลอมและสังคม 
7. การสรางแนวรวมกลยุทธระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติและองคการสงเสรมิการทองเทีย่ว

แหงชาติ เพื่อจัดทําสถิติและนําสถิติไปวิเคราะห 
8. โครงการชวยเหลือทางวิชาการดานสถิติการทองเที่ยว  
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1. แนวคิดพ้ืนฐานหนวยวัดสถิติทองเที่ยว 

 ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอแนะสถิติทองเที่ยวปพ.ศ. 2536 เห็นวาแนวคดิเกีย่วกบัสถิติ
ทองเที่ยวโลกที่สํานักงานสถิติแหงสหประชาชาติจัดทําขึ้น เพื่อเสนอตอที่ประชุม ยังตองใหชัดเจนยิ่ง
ขึ้นเพื่อใหเปนสถิติที่มีมาตรฐานเดียวกันกับระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Account-SNA) 
และดุลบัญช ี(Balance of Payment-BOP) ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถนําไปวิเคราะหในระบบบัญชี ประชาชาติ
ดานการทองเที่ยวไดนอกจากน้ียังรวมถึงการจัดประเภทสินคา เพื่อวัดผลกระทบเศรษฐกิจการทอง
เที่ยวและกิจกรรมดานการทองเที่ยว โดยสอดคลองกับสถิติการคาบริการระหวางประเทศดานการ
ทองเที่ยวส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือ การนําแนวคิดไปใชจะตองไมสรางภาระใหเกิดแกผูจัด เก็บสถิต ิและ
สถิติของแตละประเทศสามารถนํามาเปรียบเทียบระหวางกันได โดยถือมาตรฐานเดียวกันนอกจากน้ี 
ยังตองคํานึงถึงผูใชสถิต ิอาทิ ผูกําหนดนโยบายรัฐบาล องคกรระหวางประเทศ ทีจ่ะนําไปใชไดสะดวก
และรวดเร็วรวม ทั้งวางแนวทางในการดําเนินการจัดเก็บและเผยแพร สถิตโิดยสามารถนําไปปฏบัิตไิด
จริง  

การปรับปรุงนิยามสถิติทองเท่ียว  

ขอเสนอแนะป 2536 ขอเสนอแนะป 2543 

 (REC'93)  

Domestic Tourism: 
-involving residents of the given country 
traveling only within this country ;  

 
Inbound Tourism : 
-involving non-residents traveling in the given 
country;  

 
Outbound tourism : 
-involving residents traveling in another 
country 

 
 (REC'93)  

Internal Tourism : 
-which comprise domestic tourism and 
inbound tourism. 

 (REC'00)  

Domestic Tourism: 
-is the tourism of resident visitors within the 
economic territory of the country of 
reference 

Inbound Tourism : 
-is the tourism of non-resident visitor within 
economic territory of the country of 
reference 

Outbound tourism : 
-is the tourism of resident visitors outside 
the economic territory of the country of 
reference 

 (REC'00)  

Internal Tourism : 
- is the tourism of visitors both resident and 
non-resident within the economic territory 
of the country reference 
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ขอเสนอแนะป 2536 ขอเสนอแนะป 2543 

  

 (REC'93)  

National Tourism : 
-which comprise domestic tourism and 
outbound tourism resident and non-resident 
within this country.  

International Tourism : 
-which consist of inbound tourism and 
outbound tourism 

of the country reference 

 (REC'00)  

National Tourism : 
-is the tourism of resident visitors, within 
and outside the economic territory of the 
country of residence. 

   

 การกําหนดนิยามสถิติทองเที่ยวตามขอเสนอแนะป 2543 (REC'2000) ไดมีการปรับ
ปรุงภาษาใหเขาใจไดงายขึ้นกลาว ถึงวาใครเปนผูเดินทางไดแกผูพักอาศัย (Residents) และผูมิไดพัก
อาศัย ณ เขตเศรษฐกิจของประเทศที่อางถึง (Economic territory of the country of reference) คํานิยาม
แตละคําเปนการอธิบายความหมายในตัวเองไมจําเปนตองอาง ถึงคํานิยามอ่ืนๆ อีกตัวอยางเชนคํา
นิยามเดิมป2536เมื่อกลาวถึงการทองเที่ยวแหงชาติ (National Tourism) รวมถึงการทอง เที่ยวภาย
ในประเทศ (Domestic) และการทองเที่ยวขาออกนอกประเทศ (Outbound) แตในฉบับปรับปรุงป 
2543 ในนิยามการทองเที่ยวแหงชาติไดปรับปรุงใหชัดเจน วาเปนการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่
เปนผูพักอาศัยในเขตเศรษฐกิจ ของประเทศที่อางถึง ไมวาจะเปนการทองเที่ยวภายในหรือภายนอก
ประเทศก็ตาม อยางไรก็ดีหากพิจารณา นิยามภาษาอังกฤษ จะไดวาประโยคที่ช้ีใหเห็นภาพที่มีความ
ชัดเจนขึ้นกวาเดิม ดังเชน National tourism : is the Tourism of resident visitor, within and outside the 
economic territory of the country of residence คํานิยามใหมเนนความสําคัญทาง เศรษฐกิจดังที่จะเห็น
วาไดกลาวถึงเขตเศรษฐกิจ (economic territory) ในทุกคํานิยาม  ในการประชุมไดมีขอเสนอแนะในวิธี
การวัดการทองเที่ยวขาเขา (Inbound tourism) การทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic tourism) และ
การทองเที่ยวขาออก (Outbound tourism) ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. วิธีการวัดการทองเที่ยวขาเขาจะวัดไดใน 2 วิธี ไดแก เมื่อมีการเดินทางขามชายแดนระหวาง
ประเทศ โดยเปนการจัดเก็บขอมูลที่ไดมีการลงบันทึกซึ่งเปนขอมูลการเขาเมือง (Immigration 
data) และบัตรตรวจคนเขาเมืองเดินทางเขาและเดินทางออก (E/D Cards) ในอีกกรณีหน่ึงคือ 
เมื่อมีการพักคางคืนในสถานประกอบการที่พักวิธีที่จะไดขอมูลสถิติในกรณีน้ี จะเปนการ
สํารวจ (Surveys) อยางไรก็ตาม ผูเก็บขอมูลสถิติการทองเที่ยวขาเขาสามารถดาํเนินการได 2 
วิธีควบคูกันคือ บัตรตม. และการสํารวจที่พักแรม 

2. วิธีการวัดการทองเที่ยวของผูที่พักอาศัยอยูภายในประเทศและเดินทางทองเที่ยวในประเทศ
ตนเอง (Domestic Tourism) จะเปนการสํารวจ 2 ประเภท ดวยกันไดแก การสํารวจครัวเรือน 
(Household Survey) ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อการเดิน ทางทองเที่ยวภายในประเทศเทาน้ัน
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และการสํารวจครัวเรือนโดยทั่วไป (General Survey) โดยมีขอความบางสวนซึ่งสามารถ 
วิเคราะหถึงการทองเที่ยวภายในประเทศได 

3. วิธีการวัดการทองเที่ยวขาออก (Outbound Tourism) จะวัดไดใน 3 ประเภท ไดแก ประเภท
กรณีแรกเมื่อผูที่พักอาศัยอยูในประเทศมีการเดินทางขามชายแดนระหวางประเทศโดยเปน
การจัดเก็บขอมูล ที่ไดมีการลงบันทึกซ่ึงเปนขอมูลการเขาเมือง (Immigration data) และบัตร
ตม. (E/D Cards) รวมทั้งการสํารวจ ณ บริเวณดานชายแดนซึ่งวิธีน้ีประเทศในกลุมอาเซียน
ถือเปนวิธีการจัดเก็บในปจจุบัน ประเภทที่ 2 เปนการสํารวจครัวเรือน ของผูพักอาศัยอยูใน
ประเทศ (Survey to resident household) ซึ่งประเทศในกลุมภูมิภาคยุโรปดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน ประเภทที ่3 เปนการเก็บรวบรวมสถิติจากประเทศที่นักทองเที่ยวเดินทางไปและมา 
ตรวจสอบกับสถิติที่เก็บไดจริงจาก ประเภทที่1 เปนวิธีการเก็บแนวใหมที่เรียกวา (Mirror 
Statistics) ยกตัวอยาง เชนประเทศสเปนทําสํารวจครัวเรือน (Household Surveys) เพือ่ใหทราบ
จํานวนสถิตินักทองเที่ยว สเปนที่ไปเที่ยวประเทศตางๆ รวมทั้งฝรั่งเศส ในขณะที่ฝรัง่เศสกม็ี
การสํารวจครัวเรือนชาวฝรั่งเศสดวยเชนกันและไดจํานวนสถิตินักทองเที่ยวฝรั่งเศส ที่เดิน
ทางไปเที่ยวยังประเทศสเปนสถิติของทั้ง 2 ประเทศจะเปนกระจกเงาสะทอนใหเหน็ภาพ ซ่ึงกนั
และกันคือจํานวนนักทองเที่ยวสเปนที่ไปฝรั่งเศส (ขอขอมูลจากฝรั่งเศส) และจํานวนนักทอง
เที่ยวฝรั่งเศสที่เที่ยว ในสเปน (ขอขอมูลจากสเปน)  

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ผลประโยชนจากการทองเท่ียวไทย ผลประโยชนจากการทองเท่ียวไทย ““กระจุกกระจุก””  หรือ หรือ ““กระจายกระจาย””??  

ดร.อนันต วัฒนกุลจรัส 1 

 การทองเที่ยวเปนหน่ึงในยุทธศาสตรที่สําคัญของอุตสาหกรรมไทย โดยตลอดชวงระยะ
เวลาที่ผานมา เราจะไดเห็นการรณรงคทางดานการตลาดอยางเขมขนและตอเน่ืองนับตั้งแตโครงการ 
"ปทองเทีย่วไทย" "ประเทศไทย - ประตูสูอินโดจีน" "Amazing Thailand" จนถึง "Unseen Thailand" โดย
ความสําคัญของการทองเที่ยวไทย ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนจากการที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยให
ประเทศไทย ผานพนวิกฤตทางเศรษฐกิจของอาเซียนนับตั้งแตป 2540 เปนตนมา  

 ความสําคัญของการทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจจากมุมมองของรัฐบาลไทย จะเห็นไดจาก
การสนับสนุนงบประมาณ และภาระงานที่มีตัวช้ีวัดจากรายไดจากการทองเที่ยว โดยการใชงบ
ประมาณ 2.5 พันลานบาทเพื่อกระตุนการทองเที่ยวในป 2548 รัฐบาลคาดหวังวาจะไดรับรายได
จากการทองเที่ยวสูงถึง 4.5 แสนลานบาทจากจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ที่คาดวาจะมีถึง 
13.38 ลานคน  

 รัฐบาลใชการทองเที่ยวเปนสวนหน่ึงในกลยุทธหลักของการพัฒนาประเทศ โดยตัง้อยูบน
สมมติฐานที่สําคัญสองประการ คือการทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศที่มสีวนชวย
กระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประการที่สองคือ การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมทีมุ่งเนนการใชแรง
งานเปนหลัก ดังน้ันการสงเสริมการทองเที่ยว จึงกอใหเกิดการกระจายรายไดไปสูภาคแรงงานและ
ชวยลดความยากจนในหมูครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา 

 สมมติฐานแรกเปนสมมติฐานที่มีหลักฐานสมเหตุสมผลรองรับอยู แตในขณะที่
สมมติฐานหลังยังคงเปนแคภาพลวงตา  

 ตามรายงานบัญชีประชาชาติ (National Account Data) และบัญชีการทองเที่ยวไทย (Thai 
Tourism Satellite Accounts) ที่จัดทําโดยสภาการทองเที่ยวและการเดินทางโลก (World Travel and 
Tourism Council) พบวารายไดเฉลี่ยทั้งทางตรงและทางออมที่มาจากนักทองเที่ยวชาวตางชาตแิละนัก
ทองเที่ยวชาวไทยในระหวางป พ.ศ. 2541 - 2548 คิดเปน 

• รอยละ 13 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ หรือ 6.55 แสนลานบาท 

                                                
1 ดร.อนันต วัฒนกุลจรัส จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตรประยุกต (Agricultural and Applied Economics) จาก
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ณ เมืองเมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบันทํางานอยูท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีแหง
ชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีบทความน้ีมาจากการวิจัยท่ีได รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก The Economy and 
Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) และจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทานสามารถ ติดตอ ดร.อนันต 
วัฒนกุลจรัส ไดท่ี ontanan@yahoo.com 
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• รอยละ 10 ของการวาจางแรงงาน หรือ 3 ลานตําแหนง 
• รอยละ 13 ของการสงออก หรือ 4.17 แสนลานบาท 
•  รอยละ 12 ของการลงทุน หรือ 1.17 แสนลานบาท และ 
• รอยละ 3 ของงบประมาณจากรัฐบาล หรือ 1 หมื่น 3 พันลานบาท  

 หากมองในแงดีของการกระจายรายไดจากการทองเที่ยว จริงอยูที่วาการขยายตัวของ
การทองเที่ยวกอใหเกิดการ วาจางแรงงานไรฝมือเพิ่มมากขึ้นและชวยลดปญหาความยากจนไดโดย
ตรงแตจากรายงานการวิจัย 2เมื่อเร็วๆ น้ี พบวารายไดสวนใหญที่มาจากการขยายตัวทางดานการ
ทองเที่ยวกลับสะสมพอกพูนอยูในปจจัยการผลิตอ่ืนมากกวาแรงงานไรฝมือ 

 นอกจากน้ีแรงงานไรฝมือในภาคสวนอ่ืนๆก็อาจจะไดรับผลกระทบในทางลบเชนกันและ
ผลตอบแทนตอที่ดินทาง การเกษตรซึ่งเปนแหลงที่มาสําคัญของรายไดหลักของคนยากจนในภาค
เกษตรกรรมอาจจะตกต่ําลงไดเมื่ออุตสาหกรรม ทองเที่ยวมีการขยายตัว  

 ปรากฏการณเชนนี้ช้ีใหเห็นวาความคาดหวังที่จะกระจายรายไดใหมากขึ้นจาก
การขยายตัวของการทองเที่ยวนั้น แทที่จริงยังอยูหางไกลจากความสําเร็จและความเปน
จริงยิ่งนัก  

 จากรายงานการวิจัยผลกระทบของการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีตอการ
กระจายรายได3 โดยใช แบบจําลองทางเศรษฐกิจแบบดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium 
- CGE Model) ประกอบกับขอมูล บัญชีทางสังคมไทย (Social Accounting Matrix) และคาสัมประสิทธ์ิ
ตางๆ ของไทยพบวาจริงอยูที่การขยายตัวของ อุตสาหกรรมทองเที่ยวนั้นเปนประโยชนทั้งในแงของ
การเพิ่มการบริโภค การเพิ่มรายได และการเพ่ิมประโยชน สุขในทุกภาคครัวเรือนในทุกระดับช้ัน แต
จากรายงานการวิจัยพบวาผลประโยชนดังกลาวแทที่จริงแลวกลับกระจาย ไปสูมือคนยากคนจนใน
สัดสวนที่นอยมาก 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งหากพจิารณาการกระจายรายไดของการทองเทีย่วภายในครวัเรอืนทีม่ี
ระดับรายไดที่เทาๆ กัน พบวาครวัเรือนที่อยูนอกภาคเกษตรกรรมจะไดรบัผลประโยชนจากการขยาย
ตัวของการทองเที่ยวมากกวาครัวเรือน ที่อยูภายในภาคเกษตรกรรม และหากพิจารณาการกระจาย
รายไดภายในครัวเรือนที่อยูในภาคสวนการผลิตเดียวกัน พบวาครัวเรือนที่มีระดับรายไดสูงจะไดรับ
ผลประโยชนมากกวาครัวเรือนที่มีระดับรายไดต่ํากวา  

 สําหรับในกรณีน้ี ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตของการทองเที่ยวโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 
10 ปรากฏวาการเพิ่มขึ้นของประโยชนสุขของครัวเรือน ในภาคเกษตรกรรมที่มีระดับรายไดต่ํามี
เพียงรอยละ 3.2 แตสําหรบัครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมที่มีระดับรายไดสูงมอัีตราการเพิม่ขึน้สูง
มากถึงรอยละ 7.6  

                                                
2

 การวิจัยผลกระทบของการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีมีตอการกระจายรายได 
3 งานวิทยานิพนธของ ดร.อนันต วัฒนากุลจรัส จัดทําเมื่อ 16 มิ.ย. 2506 
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 ทั้งหมดที่กลาวมาน้ีน้ันหมายความวาการขยายตัวดานการทองเทีย่วของประเทศไทยมไิด
ชวยสนับสนุนสงเสริม ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมหรือคนยากจนดังเชนที่เชื่อมั่นเลย ทําไมถึงเปน
เชนน้ี?  

 คําอธิบายนี้ขึ้นอยูกับคําตอบตอคําถามที่วา อะไรคือปจจัยการผลิตที่สําคัญในอุตสาห
กรรมทองเที่ยวไทย? ใครคือเจาของหลักของปจจัยการผลิตที่สําคัญดังกลาว? ผลกระทบจากการ
ขยายตัวของการทองเที่ยวที่มีตอ คาจางแรงงานและผลตอบแทนตอปจจัยการผลิตอ่ืนๆ คืออะไร?  

 รายงานการวิจัยตอบวาทุนและแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมคือปจจัยการผลติที่สําคัญ
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ทุนนอกภาคเกษตรกรรมน้ันสวนใหญเปนของภาคธุรกิจและภาคครัว
เรือนที่มีระดับรายไดสูงและสุดทายพบวาการขยาย ตัวทางการทองเที่ยวกลับเพิ่มชองวางของความ
เหลื่อมล้ําในเรื่องอัตราคาจางแรงงาน และอัตราคาตอบแทนของทุนระหวาง ภาคเกษตรกรรม และ
นอกภาคเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น  

 นี่จึงหมายความวาเจาของภาคธุรกิจเอกชนและครวัเรือนนอกภาคเกษตรกรรมที่มีระดบั
รายไดสูงคือผูที่ไดรับชัยชนะ ในอันดับตนๆ จากการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่จะไดรับจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย  

 แลวคนยากคนจนเลา? จะปลอยใหเปนคนกลุมสุดทายที่จะไดควาผลประโยชนที่
วานี้ใชไหม? ถาเปนเชนนั้น รัฐบาลและผูวางนโยบายที่เกี่ยวของควรจะดําเนินการอยางไร?  

 แทนที่รัฐบาลจะชวยอุดหนุนสงเสริมทางดานการเงิน รัฐบาลควรที่จะมีการกําหนดรูป
แบบของการเก็บภาษีทางออมอยางเหมาะสม จากสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับ อุตสาหกรรมทอง
เที่ยว ซ่ึงเปนผูไดรับประโยชนอยางมากมายจากการขยายตัวของการทองเทีย่ว เชน ภาษสีรรพสามติ 
ภาษีจากการขายและภาษีจากการนําเขาจากน้ันจึงนํารายไดจากภาษีดังกลาวมาใชเปนกองทนุสําหรบั
โครงการที่ชวย เหลือคนยากคนจน โครงการสงเสริมการเกษตรตางๆ อีกทั้งโครงการรักษาและ
อนุรักษส่ิงแวดลอมจากการทองเที่ยว เปนตน 

 ยิ่งไปกวาน้ันผลประโยชนจากการขยายตัวของการทองเที่ยวยังสามารถกระจายไปสูผูมี
รายไดต่ําและครัวเรือน ในภาคเกษตรกรรมไดอีกดวย หากรัฐบาลสงเสริมใหคนกลุมดงักลาวเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวมากขึ้น ตัวอยางเชนอุตสาหกรรมทองเที่ยวอาจพจิารณาอัตราคา
ตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมใหแกเกษตรกรผูที่ใหบริการ จัดการและอนุรักษพื้นที่การเกษตร
ชนบทใหเปนแหลงทองเที่ยวอีกทั้งการใหคาตอบแทนแกชาวบานทองถิ่นที่รวมกัน สงวนรักษาวัฒน
ธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีดั้งเดิมของทองถ่ินน้ันๆ  

 ในทายที่สุดความพยายามในการกําหนดและดําเนินนโยบายดังกลาวจะสามารถชวย
สนับสนุนใหเกิดความ แข็งแกรงทั้งทางดานการเงินของสังคมโดยรวม และการดํารงรักษาไวซ่ึง
ทรัพยสมบัติของชาติใหยั่งยืนสืบตอไป  
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การประชุมประจําปครั้งท่ีการประชุมประจําปครั้งท่ี 37  37 ของสมาคมวิจัยการเดินทางทองเท่ียวของสมาคมวิจัยการเดินทางทองเท่ียว  
((TTrreennddss  aanndd  TToouurriissmm  RReesseeaarrcchh  AAssssoocciiaattiioonn))  

ณณ  กรุงดับลิน ประเทศสาธารณรัฐไอรแลนด ระหวางวันกรุงดับลิน ประเทศสาธารณรัฐไอรแลนด ระหวางวันท่ี ท่ี 1818--20 20 มิมิ..ยย. . 25492549  

โดย วไลลักษณ นอยพยัคฆ 1 

 การประชุมประจําปครั้งที่ 37 ของสมาคมวิจัยการเดินทางทองเที่ยว (Trends and 
Tourism Research Association) ไดจัดขึ้น ณ กรุงดับลินประเทศสาธารณรัฐไอรแลนดระหวางวันที่ 
18-20 มิ.ย. 2549 สําหรับการประชุมของสมาคมในครั้ง น้ีเปนการจัดประชุมครั้งแรกที่มิไดจัดใน
ภูมิภาคอเมริกาเหนือโดยมีหัวขอการประชุมคือ " ขอบเขตใหมในการทอง เที่ยวโลก- แนวโนมและการ
ทาทายทางการแขงขัน " ( New Frontiers in Global Tourism - Trends and Competitive Challenges) ผู
เขารวมประชุมมี 150 ทานมาจาก 22 ประเทศในทุกภูมิภาคโดยสวนใหญจะเปนนักวิชาการนักวิจัย
ทางการ ทองเที่ยวที่ไดรับคัดเลือกมาเสนอผลงานวิจัยจํานวน 34 ผลงานที่ไดรบัคัดเลอืกจากจาํนวน
ทั้งหมด 148 ผลงานวิจัยการ ทองเที่ยวทั่วโลกในสวนของประเทศไทยมีนักศึกษาปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมาเสนอผลงานวิจัย ทางดานการตลาดดวย ประเดน็หลกัของงานวิจยัมี
ดังนี้ 

1. ภาพลักษณทางการทองเที่ยว 
2. การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว 
3. ตลาดทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว 
4. ความเขาใจในเรื่องประสบการณทางการทองเที่ยว 
5. การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
6. ผลกระทบทางการทองเที่ยวที่มีตอชุมชน 
7. อิทธิพลทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการทองเที่ยว 
8. ตลาดความสนใจพิเศษ 
9. การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลกมีผลกระทบตอการทองเที่ยว 

 อน่ึงในภาพรวมการประชุมในครั้งน้ีไดมีการเสนอแนวความคิดเพื่อแสดงถึงทิศทางและ 
การดําเนินงานขององคกรที่บริหารจัดการแหลงทองเที่ยว (Destination Management Organization -
DMO) โดยมีประเด็นที่ผูบริหารตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของ
การทองเที่ยวไดแก ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมและสังคมของประเทศ หรอืแหลงทองเทีย่ว
อิทธิพลของส่ือมวลชนในการเสนอ รายงานทางดานการทองเที่ยวอิทธิพลของการเมืองที่มีตอการ
ทองเที่ยวอาทิเชนการอํานวยความสะดวก การเดินทางทองเที่ยวโดยนโยบายผอนปรนการตรวจลง
                                                
1

 ผูอํานวยการกองวิจัยการตลาด 
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ตราวีซาการเปดเสรีทางการบินหรือนโยบายการ ปกปองสิทธิประโยชนของชาติเชนในกรณีที่
ประเทศออสเตรเลียไมอนุญาตใหสายการบินสิงคโปรแอรไลน บินจากดินแดนออสเตรเลียไปยัง
ประเทศหมูเกาะแปซิฟกหรืออเมริกาใตเพ่ือรับผูโดยสารในประเทศเหลาน้ี  

 การสรางแบรนดของประเทศ (Destination Brand) เปนอีกเรื่องหน่ึงที่ประเทศตางๆ จะ
ตองคํานึงถึงช่ือเสียงที่ดีของ ประเทศเพราะแบรนดของประเทศเปนส่ิงทีป่ระเทศเปนเจาของจะตองปก
ปองและตองพัฒนา (Toown,protect,advancethehard) โดยประโยชนของการสรางแบรนดที่สําคัญคือ
ทําใหนักทองเที่ยวเลือกแหลงทองเที่ยว ไดงายขึ้นเพราะสามารถเปรยีบเทยีบประเทศตางๆ ในจาํนวน
ที่นอยกวาและถือเปนการสรางความแตกตาง ทั้งน้ีการที่ประเทศมีแบรนดเปนเสมือนตรารับประกัน
คุณภาพและสรางความสัมพันธกับนักทองเที่ยว รวมทั้งสรางความมีช่ือเสียงและเพิ่มมูลคาใหกับแบ
รนด สําหรับตัวอยางที่ไดกลาวถึงที่กลาวเปนตัวอยางเสมอเชน แบรนด โคคา โคลา มีมูลคากวา 70 
ลานเหรียญสหรัฐแบรนดจะมีคุณสมบัติ2ดานไดแกอารมณความรูสึกจิตใจ (Emotional/Heart) และ
เหตุผลความคิด (Rational/Mind) แบรนดเปนส่ิงที่สามารถมองเห็นไดเปนนวัตกรรมพรอมแรง
บันดาลใจ (Visionary, Innovation with Inspiration ) การสรางแบรนด  ของสาธารณรัฐไอรแลนดไดถูก
ยกเปนตัวอยางในการ ประชุมโดยไดกลาวถึง การทองเที่ยวของสาธารณรัฐไอรแลนดที่เปนที่รูจัก 
กันมากกวา 250 ป มีชื่อเสียงในดาน อัธยาศัยไมตรี การตอนรับที่อบอุน มีทะเลสาบที่สวยงาม 

 การสงเสริมการทองเที่ยวของสาธารณรัฐไอรแลนด อยางจริงจังไดเริ่มขึ้นในชวงทศ
วรรษที่ 1950 (ประมาณป พ.ศ. 2493 ) โดยเนนสินคาทางการทองเที่ยวที่โดดเดน 3 ประการไดแก 
ภูมิทัศน ประวัติศาสตร ชีวิตชนบท อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษ1990 (ประมาณป พ.ศ.2537) 
สาธารณรัฐไอรแลนดตองการที่จะสรางแบรนดที่เผยแพรไปทั่วโลก โดยอาศัยการวิจัยการสรางแบ
รนดเปนปจจัยสําคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงภาพลักษณของประเทศ การวิจัยดังกลาวเปน
การดําเนินงานของฝายวิจัยทางการทองเที่ยวของสาธารณรัฐไอรแลนดโดยศึกษาจากการ รับรูของ
ประเทศสาธารณรัฐไอรแลนดในตลาดหลักไดแกสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาอิตาลีเยอรมันฝรั่ง
เศส และออสเตรเลียจากการศึกษาพบวาตลาดเหลาน้ีมีการรับรูในภาพลักษณที่ดีของประเทศ โดยมี
สวนประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก สถานที่ ผูคน วัฒนธรรมปจจุบัน และวัฒนธรรมในอดีต 
(Place, People, Living Culture, Historic Culture) ผลสรุปที่ไดคือ ภาพลักษณของไอรแลนดที่มีความ
เขียว ชุมช่ืนและมีลักษณะชนบท ประกอบกับความทันสมัย (Green Pastoral Ireland and Modernity)โดย
ใชแนวคิดหลักวา " ไอรแลนดเปนของทาน (" Your very own Ireland ") สําหรับแนวโนมทางการดาํเนิน
การตลาดจะเนนไปยังตัวบุคคลหรือนักทองเที่ยวมากขึ้น โดยจะตองศึกษากลุมตามความตองการ
ของนักทองเที่ยวใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะนักทองเที่ยวจะไมจงรักภักดีตอแบรนดใดเปนพิเศษ แตจะเนน
ประสบการณตรงที่มีความแปลกใหม  

ในสวนของสิ่งทาทายดานการแขงขันทางการทองเที่ยวแบงได 2 ประเด็น ไดแก 
อุปสรรค และโอกาส 

อุปสรรค 

1. ภัยทางธรรมชาต ิ ที่คุกคามโลก อาทิเชน กรณีธรณีพิบัติสึนามิ แผนดินไหว ประชาชนควร
มีสวนรวมในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติทั้งหลายและสามารถ จดัการ
กับผลกระทบจากภัยดังกลาวที่มีตอการทองเที่ยว 
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2. ความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งทางดานภัยการกอการราย สงคราม และภัยที่เกี่ยวกับ
โรคภัยไขเจบ็ อาทิเชน ไขหวัดนก โรคซารส โรควัวบา 

3. ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและทํา
ใหคาใชจาย ในการคมนาคมทางอากาศมีอัตราสูงขึ้น 

4. ความเสื่อมของวัฒนธรรม เน่ืองจากนักทองเที่ยวและประชาชนทองถ่ินไดมีโอกาสเรียนรู
วัฒนธรรมของ กันและกันรวดเร็วขึ้นจากการพบปะกันหรือผานจากส่ือตางๆโดยเฉพาะทาง
โทรทัศนที่นับวามีอิทธิพลมากทํา ใหประชาชนในประเทศที่กําลังพัฒนาเลยีนแบบพฤตกิรรมที่
ไมพึงประสงค ตลอดจนการใชส่ืออินเตอรเน็ต เพื่อการคาประเวณเีดก็ใหนักทองเที่ยวเปนส่ิง
ที่ประเทศตางๆ จะตองดูแลกวดขันเปนพิเศษ  

โอกาส 

1. ตลาดทองเที่ยวมีจํานวนมากขึ้นและขนาดใหญขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากตลาดรัส
เซีย ตลาดจีน และตลาดอินเดีย เปนตลาดใหมที่มีผลตออุตสาหกรรมทองเที่ยวโลก 

2. สายการบินตนทุนต่ํา ทําใหมีการเดินทางกระจายไปยังแหลงทองเที่ยวระดับรองภายในภมูิ
ภาคเดียว กันมากขึ้นนักทองเที่ยวที่มีรายไดไมสูงมากนักจะสามารถเดินทางไดโดยเครื่องบิน
เน่ืองจากบัตรโดยสาร มีราคาไมแพงรวมถึงการทองเที่ยวจะทําไดบอยครั้งมากยิ่งขึ้น 

3. คาใชจายในดานขอมูลขาวสารทองเที่ยวมีราคาลดลง การใชระบบอินเตอรเน็ตเพื่อเกดิ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการซ้ือขายบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรมที่พัก การบริการ
ทองเที่ยวสินคาที่ระลึกทําไดสะดวกยิ่งขึ้นและมีราคาถูกลงเน่ืองจากไมตองผานการซ้ือขาย
ผานคน กลางนอกจากน้ีนักทองเที่ยวสามารถหาขอมูลแหลงทองเที่ยวไดดวยตนเองโดย
เว็บไซตทางการทองเที่ยวซ่ึงมีอยูมากมาย  

 การวิจัยดานประสบการณนักทองเที่ยวนับเปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางยิ่งเน่ืองจากใน
ปจจุบันน้ีโลกธุรกิจ อยูในระบบเศรษฐกิจประสบการณ (Experience Economy) ที่จะเนนการสราง
ประสบการณใหแกผูบริโภค สินคาและบริการ อยางไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้มีการเสนอผลงาน
วิจัยดานประสบการณทองเที่ยว เพียง 3 บทความเทาน้ัน การวิจัยที่นาสนใจไดแกการศึกษาประสบ
การณนักทองเที่ยวในกรณีที่นักทอง เที่ยวประสบภัยธรรมชาติพายุเฮอริเคนคาทรินาและพายุ
ไซโคลนวิลมา ที่เกิดขึ้นในป 2548 โดยผูศึกษาวิจัย ไดเปรียบเทียบประสบการณนักทองเที่ยวที่
ประสบภัยใน 3 แหง ไดแก เมืองนิวออรลีนส ในประเทศ สหรัฐอเมริกา เมืองแคนคูน ( Cancun ) และ
เมืองโคซูมา ( Cozuma ) ในประเทศแม็กซิโก ผลการศึกษา พบวานักทองเที่ยวอยูในภาวะที่สับสนและ
ขาดดุลยภาพ (Chaos and disequilibrium )เนื่องจากไมมีเครือขาย บุคคลที่ตนคุนเคย ในกรณีนักทอง
เที่ยวที่ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนคาทรินาในสหรัฐอเมริกา พบวานักทองเที่ยวไมไดรับสิทธิหรือ
สถานะพิเศษอยางที่เคยเปนมา แตกลับตกอยูในสภาพเดียวกับคน ทองถ่ินที่ลวนตองการความปลอด
ภัยและการอยูรอดเทาน้ัน สวนในกรณีนักทองเที่ยวที่ประสบภัยพาย  ุไซโคลนวิลมา ในประเทศเมก็ซโิก 
พบวานักทองเที่ยวยังอยูในสถานะที่ไดรับสิทธิพิเศษเหนือกวาคนทองถิ่น โดยพวกเขาไดถูกนําไปยัง
ศูนยผูประสบภัยและไดรับการดูแลจากพนักงานโรงแรมเปนอยางดี ทั้งนี้ผูวิจัย เห็นวาการดูแลนัก
ทองเที่ยวระหวางสองประเทศที่แตกตางกันน้ัน มีสาเหตุมาจากอัธยาศัยไมตรีของชาวเม็กซิกัน 
(MexicanHospitality) ในการตอนรับนักทองเที่ยวสวนประเด็นที่นักทองเที่ยวใน 2 ประเทศมีประสบ
การณเหมือน กันคือถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและไมสามารถสื่อสารกับครอบครัวไดเน่ืองจาก
ระบบเครือขายโทรศัพทและ คมนาคมเสียหายอยางหนัก อยางไรก็ตามสื่อมวลชนไดชวยบรรเทา
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สถานการณเลวรายลงโดยการเผยแพรขาวสาร ที่เกิดขึ้นใหกับคนทัว่โลกไดรบัรูเรือ่งราวและสามารถ
สงเครื่องบรรเทาทุกขมาใหในภายหลัง จากการศึกษาพบวา บานเมืองไรกฎหมายภายหลังจาก
ประสบภัยธรรมชาตินับเปนประสบการณการทองเที่ยวที่มืดมน ( Dark Tourism Experience ) เน่ือง
จากคนทองถิ่นจะรวมตัวกันไดเร็วกวานักทองเที่ยว ดงัน้ันผูที่รับผิดชอบดาน การทองเทีย่วจงึควรใช
ประโยชนในสวนน้ี โดยรวมกําลังคนทองถ่ินเพื่อดูแลนักทองเที่ยวและดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อ
รักษาภาพลักษณที่ดีของแหลงทองเที่ยว  

 นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางประสบการณที่มีคุณภาพใหแกนักทอง
เที่ยวโดย ผูวิจัยจากแคนาดา ไดเสนอตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับประสบการณที่มีคุณภาพจากการบรกิาร
ทองเที่ยว 40 ตัวชี้วัด (Quality Experience Indicators ) โดยไดดําเนินการตรวจสอบ ณ เมืองมอนทรี
ออล ประเทศแคนาดา ตัวชี้วัดดังกลาวประกอบดวยปจจัยดานความปลอดภัย สุนทรียภาพ 
บรรยากาศ ความหลากหลายของกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมส่ิงบันเทิงใจและสัดสวนเปรียบเทียบ
ระหวางราคา กับคุณภาพโดยตัวช้ีวัดขางตนมาจากทฤษฎีการวัดความพึงพอใจและความคาดหวัง
เปนเกณฑสําคัญ เชนหากนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอสถานบันเทงิเปนคาบวกและความคาดหวงั
เปนคาบวกดวย นับเปนปจจัยที่ดีไมตองมีการแกไข แตหากวาคาความพึงพอใจมีคาเปนลบแตความ
คาดหวังเปนบวกควร จะตองมีการแกไขปรับปรุงตอไป ทั้งน้ีตัวช้ีวัดยังตองมีการพัฒนาใหเหมาะสม
กับสภาพของแตละแหลงทอง เที่ยวตอไป เน่ืองจากแตละแหลงทองเที่ยวมีสภาพภูมิทัศนส่ิงแวดลอม 
สังคม และวัฒนธรรมแตกตางกันไป  

 สําหรับประเด็นการวิจยัที่มีผูสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ คือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
อาจสงผลกระทบ ตอพฤติกรรมเดินทางของนักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวยโุรปเหนอืทีจ่ะหนีหนาวมายงั
ทางใตอาจปรับพฤติกรรมมา ทองเที่ยวใกลบานมากยิ่งขึ้นเพราะอุณหภูมิทางภาคเหนือของยุโรปจะ
เริ่มสูงขึ้นและหากเปนเชนน้ีการจัดการดาน การทองเที่ยวจะตองมีการปรับปรุงใหมีความสามารถใน
การรองรับนักทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยวใหเหมาะสมกวาเดิม  

 การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีเน้ือหาของการวิจัยการทองเที่ยวที่เนนตัวนักทองเทีย่วเปน
หลักโดยเฉพาะการสราง ประสบการณที่มีคุณภาพซ่ึงจะพจิารณาจากความพงึพอใจของนักทองเทีย่ว
เปนสําคัญตลอดจนการตลาดการทองเที่ยว ที่เนนความสําคัญของการสรางแบรนดของประเทศรวม
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหลงทองเที่ยวเน่ืองจากภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนเรือ่งทีจ่ะตองตดิตามกนัตอไป
วาจะสงผลใหพฤติกรรมการทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปหรือไม สวนเรื่องที่ยังเปน ประเด็นสําคัญคือ
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวน้ันคาดวาจะมกีารศกึษาประเดน็ 
เหลาน้ีในเชิงลึกมากขึ้นในการประชุมครั้งตอๆไปและหวังวานักวิจัยไทยคงจะมีโอกาสนําเสนอผลงาน
วิจัยในการประชุม ครั้งหนา  
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การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว  
เชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  

รสิกา อังกูร และคณะ 1 

บทคัดยอ  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทอง
ถ่ินมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสถานการณ และรูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นในปจจุบันรวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาศักย ภาพการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒน
ธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเปนส่ือกลางในการถายทอดความเปนชนชาติไทยและ ศึกษาแนว
ทางการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทอง
เที่ยวใหมีประสิทธ ภาพ โดยทํา การศึกษาจากกลุมผูบริหารและเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐกลุม
ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน กลุมผูนําชุมชน กลุมผูประกอบการ ภาคเอกชน กลุมประชาชนที่อาศัยอยูใน
แหลงทองเที่ยวและบริเวณใกลเคียง และกลุมนักทองเที่ยวชาว ไทยในพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก จังหวัด
กาญจนบุร ีชลบุร ีเชียงใหม นครราชสีมา    สุราษฎรธานี ภูเก็ต และจังหวดันนทบุร ีเครือ่งมอืทีใ่ชใน
การวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสอบถามจํานวน 6 ชุดไดแกแบบสมัภาษณกลุมผู
บริหาร และเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นแบบสอบถามผูนํา
ชุมชนแบบสัมภาษณผูประกอบการ ภาคเอกชนแบบสอบถามประชาชนและแบบสอบถามนักทองเทีย่ว
การวิเคราะหขอมูลสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห เน้ือหา (Content Analysis) สวนขอมลูเชงิ
ปริมาณทําการวิเคราะหโดยใชคาความถ่ีและรอยละและหาคาเฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก สําหรับคําถาม
แบบจัดลําดับ ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

สถานการณและรูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นในปจจุบัน 

จากการศึกษาสถานการณและรูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ินของ จังหวัดตางๆ พบวาการทองเที่ยวเชิงศิลปวฒันธรรมและภูมปิญญาทองถ่ินเปน
การทองเที่ยวที่กําลังไดรับ ความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติโดยเฉพาะในกลุม
นักทองเที่ยวที่ตองการศึกษา หาความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต และความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทยที่มี
ความวิจิตรอลังการ และแตกตางจาก ชาติอื่นๆ สําหรับรูปแบบการทองเที่ยวที่เปนที่นิยมในกลุมนัก
ทองเที่ยวสวนใหญเปนการเที่ยวชมสถาน ที่สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน การเที่ยวชม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน และการเที่ยว ชมความงดงามของศลิปหัตถกรรมไทยทีเ่ปนเอก

                                                
1

 รสิกา อังกูร, นวลละออ แสงสุข, วรชัย วิริยารมภ, อินทิรา นาคนัตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ลักษณของทองถิ่นอยางไรก็ตามแมวาการทองเที่ยวจะมีความ สําคัญดานบวกตอเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม แตการดําเนินการดานการทองเที่ยวที่ผานมายังพบวาแตละจังหวัดมีปญหาสําคัญ 
ซ่ึงเปนผลกระทบจากการทองเที่ยวที่ตองไดรับการแกไขโดยดวนที่คลายคลึงกัน หากแตมีความ
ละเอียดออนที่แตกตางกันออกไป ทั้งน้ีเพราะแตละทองถิ่นตางก็มีลักษณะเฉพาะทั้งในวิถีการดําเนิน
ชีวิต และลักษณะทางสังคมที่ตางกันปญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ไดแกปญหาความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปญหาโครงสรางพื้นฐานปญหาความปลอดภัยของนักทอง
เที่ยว ปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด ปญหา
การกระจุกตัวของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวบางแหง ปญหาดานบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
บริการดานการทองเที่ยว ปญหาดานการบริหารจัดการในชุมชนปญหาการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมประเพณีและการลดคุณคาดั้งเดิมของศิลปวัฒนธรรม  

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเปนสื่อกลางในการถายทอดความเปนชนชาติไทย 

 จากการศกึษาพบวาแตละจงัหวัดตางก็มีศักยภาพและความโดดเดนในลกัษณะทีใ่กลเคยีง
กันทั้งในเรื่องความเปนมา และความเกาแกของประวัติศาสตรโบราณสถานความมเีอกลกัษณในวฒัน
ธรรมและวิถีชีวิตและความงดงามใน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีซึ่งเปนที่สนใจและนิยมมาเทีย่วชมทัง้
ในกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ และนักทองเที่ยวชาว ไทยขณะเดียวกันยังมีความหลากหลายในเรื่อง
ชาติพันธุและมีการรวมกลุมของวัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็งจากศกัย ภาพดงักลาวซึง่ถอืเปนจดุแข็งใน
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัด อยางไร ก็ตามจาก
การศึกษาไดเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวโดยภาพรวมไวหลายประเด็น ไดแก 
การนําภูมิปญญาทองถ่ินและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาเปนแกนหลักในการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว การกระจายอํานาจการบริหารจัดการแกชุมชนและการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในทองถิ่นในฐานะเจาของ วัฒนธรรมความชัดเจนของนโยบายและแผนยทุธศาสตรการ
พัฒนาการทองเที่ยวของทองถิ่นการทบทวนศักยภาพขีด ความสามารถและขอจํากัดของการทอง
เที่ยวของสถานที่ทองเที่ยวแตละแหง การกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในแหลงทอง
เที่ยว และการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การบริหารจัดการทองเท่ียว  

 สําหรับการมีสวนรวมของผูนําชุมชน ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
บริหารจัดการ การทองเที่ยวพบวาสวนใหญยังไมมีแหลงทองเที่ยวที่อยูภายใตการบริหารจัดการ
ของตนเองโดยเฉพาะ อยางยิ่งในสวนขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อยางไรก็ตามในสวน
ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินที่มีการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวน้ัน พบวาสวนใหญมีการ
บริหารจัดการโดยอาศัยการมีสวนรวม ในขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินงานในหลายลกัษณะ ตั้งแต
รวมคิดกิจกรรม รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมสนับสนุนทุนและแรงงาน และรวมติดตาม
ประเมินผล 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน  1 
โศรยา หอมชื่น 2 

 ตั้งแตเหตุการณ 9/11 อุตสาหกรรมการบินตองนํามาตรการรักษาความปลอดภัย
หลายประการมาใชอยางเรงดวน โดยมิไดใหขอมูลแกผูที่เกี่ยวของอยางเพียงพอสายการบินก็ตอง
เผชิญกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศตางๆ ที่ไมสอดคลองกันและสรางความสับสนใหแกผู
โดยสาร ทําใหตองเสียเวลาและคาใชจายที่ไมจําเปนโดยอุตสาหกรรม การบินยังตองแบกรับคาใชจาย
ถึง 5,600 ลานเหรียญ สหรัฐตอปสําหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งรัฐบาลควร
เปนผูรับผิดชอบ 

 การใหบริการที่มีประสิทธิภาพแกผูโดยสารจํานวนมากในเวลาจํากัด เปนพื้นฐานทีสํ่าคัญ
ของอุตสาหกรรมการบินและการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองยุงยากซับซอน 
การสรางสมดุลระหวางการรักษาความ ปลอดภัย โดยอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารจะบรรลุผล
ได ก็ตองกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่สอด คลองเปนหน่ึงเดียวกันทั่วโลก มีความ
รวมมือของรัฐบาลที่ดําเนินไปอยางตอเน่ืองและการใชเทคโนโลยีที่สงเสริม ความปลอดภยั ขณะเดยีว
กันก็อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายผูโดยสารและสินคา 

 สําหรับระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย (Security Management System - SEMS) 
ซ่ึงเปนปฏิบัติการเชิงรุกของสมาคม การเดินทางทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) จะกลายเปนสวน
หน่ึงของขอบังคับในการตรวจสอบระบบความปลอดภัย ของสมาคมฯ (IOSA) ตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2550 โดยมีการดําเนินการเพื่อกําหนดมาตรฐานทั่วโลก เชนการใหขอมูลผูโดยสารลวง
หนาและการรวมเอาเทคโนโลยีลาสุดตางๆ ที่จะชวยเรงกระบวนการรักษาความปลอดภัยใหรวดเร็ว 
เชน การตรวจสอบทางชีวภาพ  (biometrics) การใชเอกสารที่อานโดยเครื่องอานและการระบุ
สัญลักษณของสัมภาระ ดวยคลื่นวิทยุ (Radio frequency Identification) เปนตน 

 อยางไรก็ดีขณะนี้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของประเทศกําลงัพฒันายังไมไดรบั
การรับรองจากประเทศพัฒนา แลวสวนใหญเชนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยืนยันใหผูโดยสาร
ผานการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยตามขอ กําหนดของประเทศของตน ตัวอยางเชน ผู
โดยสารที่เดินทางจากเทลอาวิฟไปยังโตรอนโต ผานทางแฟรงกเฟรต โดย สายการบินลุฟทอันซา 
ตองผานการตรวจเช็คที่เขมงวดตั้งแตเริ่มตนเดนิทางแลวยังตองผานการตรวจสอบอีกครัง้ทีแ่ฟรงก 
เฟรตเน่ืองจากมีกระบวนการที่แตกตางกันซึ่งสายการบินลุฟทอันซาตองเสียคาใชจายในเรื่องน้ี
ประมาณ7.5 ลานเหรียญ สหรัฐตอปและสายการบินตางๆ ทั่วโลกประเมินวาการตรวจสอบเชนน้ีทาํ

                                                
1
 สรุปขอมูลจากบทความเร่ือง Security ตีพิมพในนิตยสาร Airlines International ฉบับเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2549 

2
 หัวหนางานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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ใหผูโดยสารตองเสียเวลาในการตอเครื่องบินเพิ่ม ขึ้นเฉลี่ยประมาณ 15 นาทตีอจดุ การยอมรบัมาตร
ฐานรวมกันไมเพียงแตจะทําใหเกิดกระบวนการ 

 ตรวจสอบผูโดยสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แตยงัทําใหการรักษาความปลอดภยัมุงไปที่
พื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงกวาและสงเสริมประโยชนที่แทจริงของการรักษาความปลอดภัย  

        ทั้งนี้ประเด็นทาทายที่ควรคํานึงถึง 3 ประการ มีดังนี้ 

1. ภาระดานคาใชจายสําหรับการรักษาความปลอดภัยในประเทศที่ยากจน เนือ่งจากการ
รักษาความปลอดภัย ระดับโลกยอมมีคาใชจายสูงในเรื่องของอุปกรณไฮเทคทีมงานและการ
ดําเนินการรวมทั้งการฝกอบรมที่มีคุณภาพขณะน้ีสายการบิน จึงตองแบกรบัภาระอยางมาก
ดานความปลอดภัยในประเทศดอยพัฒนา โดยทั่วไปสายการบินตางๆ จะตรวจสอบกอนทํา
การ บินและปรับแผนการตามความจําเปนเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยของ
ประเทศที่เปนจุดหมายปลายทาง อยางไรก็ดีเรื่องความปลอดภัยมีคาใชจายสูงและรัฐบาล
ควร เปนผูรับผิดชอบ  

2. มาตรฐานที่เกิดขึ้นมาใหมในตลาดท่ีมีศักยภาพดานการบินสูง เปนส่ิงที่ทาทายอีก
ประการหน่ึงดังเชนกรณีของจีนและอินเดีย หากทั้งสองประเทศนี้ตางก็พัฒนากฏเกณฑของ
ตนเองขึ้นมาโดยไมคํานึงถึงส่ิงที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา กําหนดไวกอนแลวก็จะทําให
การเดินทางระหวางประเทศเปนเรื่องยุงยากอยางมากทางสมาคมการเดินทางทางอากาศ 
ระหวางประเทศ (IATA) จงึตองลงทนุเปดสํานักงานที่จนีและอนิเดยีเพือ่ดงึทัง้สองประเทศเขา
มาเปนแนวรวม 

3. ประเทศพัฒนาแลวไมยอมรับมาตรฐานของประเทศกําลังพัฒนาเปนแนวปฏิบัต ิ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อาจไมเห็นดวยในรายละเอียดปลีกยอยตางๆ เชน สหรัฐ
ตรวจกระเปาสัมภาระทุกใบดวยระบบตรวจวัตถุระเบิด (Explosive Detection Systems: EDSs) 
ในขณะที่สหภาพยุโรปและประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกสหภาพยุโรปใชวิธีการ ตรวจสอบแบบ
ฐานความเส่ียงหลายระดับ(multilevel, risk based screening methods)นอกจากน้ีสหรัฐยังมีกฎ
ใหสัมภาระ ที่ผานการตรวจมาแลวจากนอกประเทศตองผานการตรวจอีกเมื่อมาถึงสหรัฐ
อเมริกาซ่ึงทําใหเกิดเสียงสะทอนจากนานา ประเทศเน่ืองจากเปนการทํางานซ้ําซอนรวมถึง
การตรวจเช็คสินคาที่สงทางคารโกจากตางประเทศสําหรับปญหาที่อาจ เกิดขึ้นจากการออก
กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคาดวาจะหาขอสรุปไดในปลายป 2549 หรือ
ตนป 2550  

การรักษาความปลอดภัยของคารโก 

 การรักษาความปลอดภัยในดานของคารโกก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จของอุต
สาหกรรมการบิน ในปที่แลวการขนสงสินคาทางอากาศมีมูลคาประมาณ 3.25 ลานลานเหรียญ
สหรัฐหรือคิดเปน 35.6% ของมูลคาการสงออกทั่วโลกทั้งหมด การริเริ่มที่สําคัญในสาขาน้ีคือ 
Advanced Cargo Information - ACI ซ่ึงเปนวิธีการหน่ึงในการสงขอมูลลวงหนาเกี่ยว กับสินคาทีก่าํลงั
สงเขามาเพื่อเรงใหกระบวนการรวดเร็วขึ้น กรมศุลกากรและรักษาดินแดนของสหรัฐจึงกําลงัดาํเนิน 
การขั้นตอไปในเรื่องภาวะแวดลอมทางการคาแบบอัตโนมัติ (Automated Commercial Environment - 
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ACE) ซ่ึงเปนความ พยายามในการเชื่อมโยงระบบตางๆ ไวในชองทางเดยีวกันซึ่งอาจเปนตนแบบของ
ระบบขอมูลสินคาลวงหนา เพื่อใชทั่ว โลกสมาคมการเดินทางทางอากาศระหวางประเทศคาดหวังวา
จะมีการทดสอบระบบน้ีในตนป 2551 

 ในขณะเดียวกันคณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรปไดดําเนินการ เพื่อปรับปรุงธรรมเนียม
ปฏิบัติรวมกันของยุโรป นอกจากน้ียังมีการริเริ่มเรื่อง e - freight ของสมาคมการเดนิทางทางอากาศ
ระหวางประเทศ ซ่ึงเปนการดําเนินการเพื่อสรางมาตรฐานโลกในการขนสงสินคาทางอากาศซ่ึง
สมาคมฯ กําลังดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และคาดหมายวาระบบ ACI ที่เปนมาตร
ฐานเดียวกันทั่วโลกจะพรอมใชบังคับราวป พ.ศ. 2553-2555 

ปฏิกิริยาเชิงบูรณาการ 

 มีการดําเนินการใหมีมาตรฐานสําหรับระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลผูโดยสารลวงหนา 
(Advance Passenger Information) ตั้งแตป พ.ศ.2547 สายการบินในสหภาพยุโรปที่ทําการบินไปยัง
สหรัฐไดสงรายช่ือผูโดยสารใหหนวย งานของสหรัฐตั้งแตตอนสํารองที่น่ังแตความเคลื่อนไหวดัง
กลาวถูกคว่ําบาตรโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ศาลยุติธรรมของยุโรปเห็นควรใหการสงขอ
มูลผูโดยสารเปนส่ิงผิดกฏหมาย จึงเปนไปไดวาสายการบินใน สหภาพยโุรปจะสูญเสียผูโดยสารใหกบั
คูแขงขันคือสายการบินของสหรัฐฯ เน่ืองจากผูโดยสารที่เดินทางมายัง สหรฐัอเมรกิาโดยสายการบิน
ของสหภาพยุโรปอาจตองผานการตรวจรักษาความปลอดภัยในระยะเวลานานขึ้น 

 ขอพิพาทนี้ทําใหเห็นชัดถึงความจําเปนที่ตองมีมาตการทั่วโลกในการใหขอมูลลวงหนา
ของผูโดยสารและการ เขาถึงการบันทึกชื่อผูโดยสารเปนทางออกที่เปนไปไดเพียงอยางเดียว ในบาง
ประเทศเชน ออสเตรเลีย มีการ ใชระบบการจัดการผู โดยสารแบบกาวหนา (Advance Passenger 
Processing - APP) ซ่ึงเกิดขึ้นไดเพราะมี โปรแกรมเรื่องการตรวจลงตราที่เปนสากล สวนสหรัฐ
อเมริกาตองการใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลผูโดยสารทันที เพื่อใหหนวยงานดานความมั่นคงของรัฐ
บาลตรวจสอบกอนวาจะใหผูโดยสารเดินทางมาไดหรือไม ซ่ึงทางสมาคม การเดินทางทางอากาศ
ระหวางประเทศระบุวาวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลผูโดยสารดังกลาวเปนแนวทางที่จะกาว ไปขางหนา
อยางมีประสิทธิผลหากรัฐบาลประเทศตางๆ กําหนดระเบียบขอบังคับใหสอดคลองกนัและลงทนุทาง 
เทคโนโลยีเพื่อทําใหเรื่องนี้เกิดขึ้นได 

 เมื่อเดือนกรกฎาคมน้ีกรมศุลกากรและรักษาดินแดนของสหรัฐฯไดประกาศขอเสนอใน
การวางกฎระเบียบ โดยระบุวาความรับผิดชอบในการตรวจสอบผูโดยสารวาเปนผูอยูในรายช่ือของ
บุคคลตองหามหรือไมเปน หนาที่ของรัฐบาล ถึงแมวา IATA จะมีความเห็นชัดเจนวาคาใชจายที่เกี่ยว
ของกับความมั่นคงของชาติควร ใหรัฐบาลรบัผิดชอบแตระบบขอมูลผูโดยสารแบบกาวหนายอมมคีา
ใชจายที่เปนภาระของสายการบินเนื่อง จากตองมีการปรับปรุงระบบ รวมทั้งมีคาใชจายในการสงขอ
มูลผูโดยสารเปนรายบุคคล 

กระบวนการองครวม 

 ระบบการจัดการความปลอดภัยของ IATA (IATA Operational Safety Audit -IOSA) ทีจ่ะมี
ผลบังคับในวันที ่1 มกราคม 2550 จะนําเสนอโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยซึ่งในแนวปฏิบัตทิี่
ดีที่สุดแกสายการบินตางๆ เพื่อใหสายการบินเหลาน้ัน ดําเนินการเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
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คุมราคาองคประกอบที่สําคัญยิ่งของโปรแกรมนี้คือ การพัฒนาวัฒนธรรม การรักษาความปลอด
ภัยทกุคนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสายการบินจะตองรักษาหนาทีข่องตนเองเราจะตองสราง การ
รับรูและความรูเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นไดIATAตองการใหทุกภาคสวนในอุตสาหกรรมการ
บินและรัฐบาล ของประเทศตางๆ เขารวมในกระบวนการน้ีโดยมิใชตางคนตางทาํและใชจายเงนิไปโดย
เปลาประโยชน  

 การรักษาความปลอดภัยที่เขมงวดจะตองควบคูไปกับการอํานวยความสะดวกแกผู
โดยสารแนวทางที่จะดําเนิน ตอไปคือการประเมินกอนการมาถึงโดยฐานความเสี่ยง (Risk-based Pre-
arrival Assessments) อีกทั้งยังมีการริเริ่มใหมๆ เกิดขึ้น เชน Simplifying Passenger Travel (SPI) โดย
สายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลนเปนราย แรกๆ ที่นํามาใชกับผูโดยสารสายการบินในประเทศวิธี
การคือผูโดยสารจะตองพิมพลายน้ิวมือบนเครื่องอานที่จุด เช็คอินแลวจากน้ันกอนขึ้นเครื่องก็ตอง
พิมพอีกครั้งเพ่ือยืนยันวาเปนบุคคลคนเดียวกันซ่ึงระบบจะงายเชนนี้ใน กรณีของผูโดยสารปกติการ
รักษาความปลอดภัยจึงมีเปาหมายเพื่อจัดการกับผูโดยสารที่เราไมรูขอมูลโดยทางสาย การบินได
เตรียมระบบไวรองรับวธีิการตรวจสอบโดยไบโอเมทริกในอนาคตซ่ึงการจดจาํโครงหนาจะเปนวธีิการ 
ที่ดีที่สุดแตในขณะนี้การตรวจลายน้ิวมือเปนวิธีที่งายที่สุดในการนํามาใชในระยะส้ัน 

 ความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภยัชวยอํานวยความสะดวกให
ผูโดยสาร สําหรับที่ลอสแองเจลิส มีการติดตั้งเครื่องตรวจคนมากขึ้นทําใหตองมีบุคลากรเพิ่มขึ้น 
100 คน ขณะที่ดัลเลสมีการเพิ่มพนักงานอีก 60 คน การจัดสรรพื้นที่วางก็เปนวิธีการที่ใชไดดี เชน
การใชแถวแบบซิกแซกแทนที่แถวตอนทําใหความรูสึกของผูโดยสารดีขึ้น นอกจากน้ีการตดิตัง้ปายทีด่ี
ขึ้นชวยลดความสับสนสายการบินและสนามบินควรทํางานรวมกันอยางใกลชิดมากขึ้นและ การออก
แบบสนามบินในอนาคตตองคํานึงถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยดวย สนามบินที่อัมสเตอรดมักไ็ด
ปรับปรุง วิธีการตรวจคนเขาเมืองโดยไดมีการทดสอบชองทางดวน (Fast lane) สําหรับผูโดยสารที่
ตอเที่ยวบินระยะส้ันซึ่งไดผลดีสนาม บินดังกลาวมุงหวังใหการตรวจสอบผูโดยสารทําได 68 คนตอ
นาทีทั้งน้ีมาตรการเหลาน้ันแสดงใหเห็นวาการรักษาความปลอด ภัยสามารถทําใหสมดุลกับการ
ดําเนินการที่ฉับไวได  

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สรุปผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียวสรุปผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียว  
ท่ีย่ังยืนของเกาะพะงันท่ีย่ังยืนของเกาะพะงัน  

นายไพทูรย ปุนสุวรรณ 1 

ขอมูลพื้นฐาน 

 เกาะพะงันแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่เปนเพชรเม็ดงามดานฝงทะเลอาวไทยมีแหลงทอง
เที่ยวที่ยังคง เปนธรรมชาติที่สมบูรณเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ อาทิ
เชน หาดริ้น หาดทองนายปาน อาวศรีธนู นํ้าตกธารเสด็จ น้ําตกประพาส นํ้าตกประเวศ แหลงดํานํ้า
ที่สวยงาม มี แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนประมงบานโฉลกหลํา เปนตน อําเภอเกาะพะงันมี 
3 ตําบล คือ ตําบลเกาะพะงัน ตําบลบานใต ตําบลเกาะเตา รวมทั้งส้ิน 17 หมูบาน มีประชากร 
4,893 ครัวเรือน จํานวนประชากร 8,393 คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ย 
36,000 บาทตอคนตอป 

วัตถุประสงคของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนที่สัมพันธกับการทองเที่ยวของเกาะพะงัน 
2. เพื่อวิเคราะหปญหาและความตองการของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเกาะพะงัน 
3. เพื่อสรางยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนของเกาะพะงัน 

ผลการศึกษาปญหาและความตองการของนักทองเที่ยวท่ีมาเที่ยวเกาะพะงัน  

ปญหาและความตองการของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเกาะพะงัน 

1. พนักงานขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสารแยงผูโดยสาร 
2. หองนํ้าสาธารณะมีนอย 
3. ขยะตามชายหาด อาทิ เศษแกว 
4. ปญหาขโมย 
5. ตํารวจไมเอาใจใสในการดูแลชาวตางชาติเทาที่ควร 

                                                
1 ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะมนุษยและสังคัมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี ป 2548 
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ความตองการของนักทองเที่ยว 

1. ตองการใหมีการควบคุมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสารไมใหแยงผูโดยสาร 
2. ตองการใหเจาหนาที่ตํารวจดูแลชาวตางประเทศ 
3. ตองการใหทางราชการควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภค 
4. ตองการใหสรางส่ิงจูงใจใหนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเกาะพะงันมากขึ้น  

ผลการจัดทํายุทธศาสตรการทองเท่ียวที่ย่ังยืนของเกาะพะงัน 
ตารางสรุปยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของเกาะพะงัน 

ยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ 

1.พัฒนาแหลงทองเทีย่ว
ใหมีความ สะดวกและมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

ปรับปรุงพัฒนาแหลงทอง
เที่ยวใหนาเที่ยว มีสภาพ
แวดลอมที่ดี 

1.สํารวจและวิเคราะหสภาพและปญหา ของ
แหลงทองเที่ยว 
2. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวกอน - 
หลังตามลําดับปญหา 
3. ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาย
นอก โดยเฉพาะดานงบประมาณกรณีที่เกิน
กําลัง ของหนวยงาน ในทองถ่ิน 

2. พัฒนาประสิทธิภาพ
ของบริการ และ
บุคลากร 

ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิ
ภาพของบริการ และพัฒนา
บุคลากรดานการทองเที่ยว 

1.จัดประชุมผูเกี่ยวของดานการทองเที่ยว 
เพื่อวางแผนงานและโครงการอบรม 
บุคลากรผูใหบริการ 
2. จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. จัดใหมีการประเมินผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

3. พัฒนาศักยภาพของ
มัคคุเทศก 

พัฒนาศักยภาพของ
มัคคุเทศกใหมีความ 
สามารถในการบรรยายให
ความรู ในแหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและ ศา
สนสถานวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

1.จัดใหมีเอกสารแนะนําแหลงทองเทีย่วทาง
ประวัติศาสตร และ ศาสนสถาน วัฒน
ธรรมและประเพณี 
2. จัดใหมีการอบรมใหความรู 
3. จัดใหมีการประเมินผลการอบรมให
ความรู 

4. พัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารและ การประชา
สัมพันธการทองเที่ยว 

ปรับปรุงระบบขอมูลขาว
สารและการประชา สัมพันธ
แหลงทองเที่ยวตางๆ ทั้งใน
และ ตางประเทศ 

1.จัดใหมีระบบขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัแหลง
ทองเที่ยว โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชื่อม
โยงทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2.จัดใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหแพร
หลาย และเชิญชวนใหมาเที่ยวเกาะพะงัน
มากขึ้น 

5. พัฒนาเครือขายการ สงเสริมและพัฒนาเครือ 1.จัดใหมีเครือขายความรวมมือระหวาง 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ 

ทองเที่ยว ขายความ รวมมือดานการ
ทองเที่ยวระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองคกรชุม
ชนทองเที่ยว เพื่อการทอง
เที่ยวที่มีคุณภาพและ ยั่งยืน
ของเกาะพะงัน 

ภาครฐัภาคเอกชนและองคกรชุมชนทองถ่ิน 
2. จัดใหมีการประชุมหนวยงานที่เขารวม
เครือขาย เพื่อกําหนดแผนการและโครงการ
ปฏิบัติ 
3.หนวยงานที่เปนเครือขายปฏิบัติงาน ตาม
แผนและโครงการทีก่ําหนด 

6.พัฒนาวัฒนธรรม
ประเพณีและ ภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อการทอง
เที่ยว 

สนับสนุนและสงเสริมวัฒน
ธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพื่อ สง
เสริมการทองเที่ยว 

1. ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เชน 
ประเพณีลากพระทางทะเล 
2. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การทํา
ผลิตภณัฑจากกะลามะพราว 

 

ขอเสนอแนะ 

1. หนวยงานราชการอําเภอเกาะพะงัน 

 ควรนํายุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนของเกาะพะงันไปจัดทําแผน
ยุทธศาสตร (Strategic Plan) การทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนของเกาะพะงัน โดยกําหนดประเด็น
สําคัญๆในการจัดทําแผนดังกลาว เชน วิสัยทัศน พันธกิจ อยางสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดสุราษฎรธาน ี

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ไดแกเทศบาลตําบลเกาะพะงันองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงันองคการบริหารสวน
ตําบลบานใตและองคการ บริหารสวนตําบลเกาะเตา ควรนํายุทธศาสตรการพฒันาการทองเทีย่วคุณ
ภาพที่ยั่งยืนของเกาะพะงันไปจัดทําแผน ปฏิบัติการ (Operational Plan) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการทอง
เที่ยวของเกาะพะงันใหมีคุณภาพที่ยั่งยืนจูงใจนักทองเที่ยว ใหมาทองเที่ยวเกาะพะงันเพ่ิมมากขึ้น 

3. ผูประกอบการดานการทองเที่ยว / ประชาชนในชุมชน 

 ควรเขามามีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวที่ไดดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง พัฒนาการทองเที่ยวของเกาะพะงัน ในสวนของผูประกอบการดานการให
บริการตางๆ เชน บริการรถโดยสาร บริการที่พัก บริการนําเที่ยวก็จะตองเขามามีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของบริการและพัฒนาบุคลากรดาน การทองเที่ยว สวนประชาชนในชุมชนก็จะ
ตองเขามามีสวนรวมในกิจกรรม การพัฒนาการทองเที่ยวใหมีความ สะดวกมีสภาพแวดลอมทีด่แีละ
การฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินเพื่อการอนุรักษประเพณทีองถ่ินและสงเสรมิ การทองเทีย่วของ
เกาะพะงัน  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สรุปสถานการณทองเท่ียว สรุปสถานการณทองเท่ียว 99  เดือนแรก ของป เดือนแรก ของป 25492549  

กองกลยุทธการตลาด 1 

           สถานการณของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ (Inbound Tourism) 
 การเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในไตรมาสที่3ยังมีแนวโนมการเติบโตที่ดีแม
อัตราการขยายตัวจะต่ํา กวาในชวงครึ่งปแรกซ่ึงมีการขยายตวัเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนใน
อัตราที่สูงมากเกือบรอยละ 30 จากภาวะการฟนตัวจากวิกฤตภัยพิบัติสึนามิ ที่สงผลใหจํานวนนัก
ทองเที่ยวในครึง่ปแรกของป 2548 ลดลงถึงรอยละ 6  
 สําหรับจํานวนนักทองเที่ยวที่ เดินทางเขามายังประเทศในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง 
กันยายนมีจํานวนประมาณ 3.2 ลานคน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ 8 โดย
กลุมตลาดหลักระยะไกล คือ ยุโรป และตลาดระยะกลาง คือ ตะวันออกกลางและโอเชียเนียยงัคงขยาย
ตัวดวยดีในอัตราการเติบโตตั้งแตรอยละ15ขึ้นไปขณะที่ตลาดหลักของไทย ในเอเชียอยูในภาวะชะลอ
ตัว  

 ผลกระทบของเหตุการณการกอรัฐประหารในเดือนกันยายนเปนปจจัยที่สงผลใหจํานวน
นักทองเที่ยวในชวงเดือน กันยายนไดชะลอตัวลงโดยการขยายตัวของตลาดลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอนประมาณรอยละ4.0หลังจากที่ได ขยายตัวในอัตรารอยละ 14.0 ในชวงเดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม กลุมตลาดหลักใน เอเชีย คือ จีน ญี่ปุน สิงคโปรฟลิปปนส และอินโดนีเซียเปนกลุมตลาดที่
ออนไหวตอสถานการณที่เกิดขึ้นมากกวากลุมตลาดอ่ืนและสงผลใหจํานวนนักทอง เที่ยวจากตลาด
ดังกลาว ลดลงเกินกวารอยละ 10.0 ในชวงเดือนกันยายน ขณะที่กลุมตลาด ยุโรป และโอเชียเนีย มิ
ไดวิตกตอเหตกุารณที่เกิดขึ้นในครั้งน้ีจํานวนนักทองเที่ยวจากยุโรปและโอเชียเนียจึงขยายตวัตอเนือ่ง
ในอัตราที่  ใกลเคียง กับชวงเดือนที่ผานมา (กรกฎาคม - สิงหาคม)  

 ทั้งน้ีประมาณการณจํานวนนักทองเที่ยวในชวง 9 เดอืนแรกทัง้ส้ินจะประมาณ 10.0 ลาน
คน ในอัตราการขยายตัวรอยละ 18.0กลุมนักทองเที่ยวจากตลาดตะวันออกกลางยงัคงเปนกลุมทีม่ี
การขยายตัวสูงสุดเกินกวารอยละ30ขณะที่นักทองเที่ยว จากกลุมตลาดอื่น ๆ มีการขยายตัวใน
ระดับใกลเคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 17 - 19 

 เมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวของนักทองเที่ยวในรายตลาด สรุปไดวา ตลาดรสัเซีย, ซาอุ
ดิอาระเบีย และยุโรปตะวันออก เปนตลาดซึ่งขยายตัวอยางรอนแรงตอเน่ืองมาโดยตลอดตั้งแตชวง
ตนปเปนตนมาสําหรับตลาดฮองกงซึ่งมีปญหาการชะลอ ตัวของนักทองเที่ยวในชวงครึ่งปแรกได
ปรับตัวดีขึ้นอยางมากในไตรมาสที่ 3 ตรงกันขามกับตลาดสิงคโปรที่มีการชะลอตัวของตลาดตั้งแต

                                                
1

 กองกลยุทธการตลาด ฝายวางแผน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2549) 
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เดือนมีนาคมเปนตนมาและยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่องมาจน ถึงไตรมาส 3 โดยปญหาความขัดแยง
ทางการเมืองในประเทศไทยยังคงเปนปญหาหลักถึงความไมมั่นใจตอการตอนรบัและ ความปลอดภยั
ของนักทองเที่ยวสิงคโปร 

 

ตารางสถิตินักทองเที่ยวระหวางประเทศรายภูมิภาค 3 ไตรมาสแรก ของป 
2549 

หนวย 
: คน 

ภูมิภาค ไตรมาส 1   % ไตรมาส 2  % ไตรมาส 3 *   % 

เอเชียตะวันออก 1,932,048 43.18 1,821,635 22.56 1,663,136 3.10 

ยุโรป 1,061,410 29.14 646,057 27.49 799,609 15.61 

อเมริกา 252,440 13.53 208,949 16.28 224,686 4.11 

เอเชียใต 133,881 31.69 179,252 20.62 204,794 6.89 

โอเชียเนีย 139,126 24.69 151,644 36.80 158,487 15.93 

ตะวันออกกลาง 80,718 68.98 77,400 40.49 177,401 19.49 

แอฟริกา 22,768 19.20 24,945 28.22 32,611 22.44 

รวม 3,622,391 35.48 3,109,882 24.06 3,261,050 8.49 

       หมายเหตุ : * ประมาณการภาพรวมสถิตินักทองเที่ยวระหวางประเทศไตรมาส 3 ของป 2549  
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ตารางสถิตินกัทองเที่ยวระหวางประเทศรายเดือน ของไตรมาส 3 ป 
2549 

หนวย : 
คน 

เดือน 2549 2548   % 

กรกฎาคม 1,163,386 1,030,924 12.85 

สิงหาคม 1,217,664 1,057,894 15.10 

กันยายน * 880,000 917,127 -4.05 

รวม 3,261,050 3,005,945 8.49 

        หมายเหตุ : *ประมาณการสถิตินักทองเที่ยวระหวางประเทศเดือนกันยายน 2549  

คาดการณการทองเที่ยวในชวงไตรมาส 4 

 แนวโนมการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยวตางประเทศจะยงัคงขยายตวัอยางตอเนือ่งดวย
ดีสถานการณความขัดแยง ทางการเมืองในประเทศไทยไดคลี่คลายไปในทางที่ดีและไมมีเหตุการณ
รายใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังการกอรัฐประหาร สามารถเรียกความมั่นใจในดานความปลอดภยักลบัคืน
มาไดในระยะอันส้ันกระแสการเดินทางจากกลุมตลาดที่มีความ วิตกไดเริ่มหวนกลับมาเดินทางเขาสู
ประเทศไทยตั้งแตตนเดือนตุลาคม เปนตนมา 

 แนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงขึ้นโดยเฉพาะในกลุมตลาดหลักในเอเชียเชน 
ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน และจีน จะยังคงเปนปจจัยสนับสนุนตอการขยายตัวของตลาดที่กลาวถึงนอก
จากน้ันปจจัยเสริมจากการเปดเที่ยวบินตรงของสายการ บินตนทุนต่ําจากออสเตรเลียมายังประเทศ
ไทยและการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินประจําและเที่ยวบินเชาเหมาจาก กลุมตลาดสแกนดิเนเวีย
และรัสเซียไมนอยกวา10เที่ยว/สัปดาหในชวงเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปเปนปจจัยสนับสนุนตอ การ
ขยายตัวของตลาดใหสามารถเติบโตอยางตอเน่ืองไปจนถึงสิ้นป2549 คาดวาจํานวนนักทองเทีย่วใน
ป2549 จะมีจํานวน ประมาณ 13.65 ลานคน. เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 18.52 

สถานการณ การทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทยครึ่งปแรกป  2549 
(Domestic Tourism)  
 เริ่มตนไตรมาสแรกของป2549สถานการณทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทยอยูใน
ภาวะไมสดใสนักจากปญหา ดานเศรษฐกิจคือภาวะราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
รวมไปถึงปญหาความไมชัดเจนทางการ เมืองมีผลใหดัชนีการบริโภคของคนไทย ลดต่าํลง ซ่ึงรวมไป
ถึงการบริโภคดานทองเที่ยว จํานวนครั้งของผูเยี่ยม เยือน (Visitor)ไดปรับตัวลดลงรอยละ0.77โดย
เฉพาะการเดินทางของนักทองเที่ยวที่มีการพักคางไดปรับตัวลดลงคอนขางสูง ถึงรอยละ 7.16 

 สถานการณดังกลาวไดพลิกฟนเกินความคาดหมายตั้งแตชวงปลายเดือนพฤษภาคม
เปนตนมาดวยปจจัยสนับสนุน ของบรรยากาศการเฉลิมฉลองครองราชยครบ60ปซ่ึงหนวยงานและ
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พื้นที่ตางๆไดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางหลากหลายโดย
เฉพาะอยางยิ่งการจัดงานที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซ่ึงกระตุน ใหเกิดการเดนิทางเขามายงัพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและภาคกลางอยางลนหลาม สงผลใหจํานวนผูเยี่ยมเยือนในไตรมาส 2 ขยายตัว
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ32.31และมีผลใหสถานการณในภาพรวมของการทองเที่ยวในชวงครึ่งปแรกปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นสูง ถึงรอยละ 15.28 ในจํานวนครั้งของการเดินทางประมาณ 44.38 ลานครั้ง  

 แมวาจํานวนครั้งของการเดินทางทองเที่ยว(ผูเยี่ยมเยือน) ในภาพรวมชวงครึง่ปแรกจะมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นสูง แตการขยายตัวดังกลาวเปนการขยายตวัของการเดนิทางในลกัษณะทศันาจร 
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและ กทม. ตามปจจัยสนับสนุนสวนหนึ่งที่กลาวถึงขางตนขณะเดียวกัน
ปญหาภาวะเศรษฐกิจและความไมชัดเจนทางการเมือง ไดมีผลทั้งการชะลอตัวของการเดินทางทอง
เที่ยวในลักษณะพักคางคืน(นักทองเที่ยว)และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การเดินทางทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวใหหันมาเดินทางในลักษณะทัศนาจรทดแทนทําใหการเดินทางทองเที่ยว ที่มีการพัก
คางคืน(นักทองเที่ยว) ลดลงถึงรอยละ 3.25 ในชวงครึ่งปแรก ขณะที่นักทศันาจรมอัีตราการเพิม่สูง
ถึงรอยละ 46.45 

 นอกจากนั้นการขยายตัวของผูเยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมมิไดกระจายไปยังทุกพื้นที่
แหลงทองเที่ยว เฉพาะพื้นที่  กรุงเทพมหานคร และใกลเคียงคือ ภาคกลางและภาคตะวันออก เทาน้ัน 
ที่มีการขยายตัวของจํานวนผูเยี่ยมเยือน ในขณะที่พื้นที่แหลงทองเที่ยวในภาคเหนือภาคอีสานและภาค
ใตจํานวนผูเยี่ยมเยือนในชวงครึ่งปแรกกลับลดลง เมื่อเทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอนโดยเฉพาะพืน้ที่
ทองเที่ยวภาคเหนือซ่ึงมีการลดลงของผูเยี่ยมเยือนสูงที่สุดทั้งการ ลดลงของจาํนวนนักทองเทีย่วและ
นักทัศนาจร(18.0)สําหรับพื้นที่ภาคอีสานและภาคใตแมจะมีการลดลงของจํานวน นักทองเที่ยวคอน
ขางสูง แตสวนหน่ึงไดรับการชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของนักทัศนาจร  

 การขยายตัวของจาํนวนการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศไดสงผลใหเกดิการขยายตวั
ของรายไดจากการเดิน ทางทองเที่ยว ของคนไทยในพื้นที่ตาง ๆ ในชวงครึ่งปแรก ในอัตรารอยละ 
15.11 หรือในจํานวนรายได190,415ลานบาทโดยพื้นที่ภาคกลางมีอัตราการขยายตัวของจํานวน
รายไดสูงที่สุด(+109.04%)ขณะที่พื้นที่ กรุงเทพฯ เปนพื้นที่ที่ไดรับจํานวนรายไดจากนักทองเที่ยว
คนไทยสูงที่ สุด คือ  106,098 ลานบาท  ในสัดสวนรอยละ 55 ของจํานวนรายไดทั้ งหมด  
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สรุปจํานวนครั้งของการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทย ป 2549 
รายไตรมาส 

ไตรมาส ที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 

ผูเย่ียมเยือน  นักทองเที่ยว นักทัศนาจร แหลงทองเที่ยว 

จํานวน     ( %) จํานวน      ( %) จํานวน     ( %) 

รวมทั้งหมด 19,666,513 - 0.77 11,654,916 - 7.16 8,011,597 + 10.27  

ภาคเหนือ 2,004,976 - 16.92 1,523,444 - 19.00 481,532 - 9.57  

กรุงเทพมหานคร 6,576,459 + 10.01 4,330,883 + 10.25 2,245,576 + 9.54  

ภาคกลาง(ไมรวม กทม.) 1,991,182 + 9.22 622,482 - 12.64 1,368,700 + 23.25  

ภาคตะวันตก 1,546,177 - 11.57 532,020 - 31.10 1,014,157 + 3.87  

ภาคตะวันออก 2,421,347 + 8.07 1,290,665 - 2.06 1,130,682 + 22.55  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,405,764 - 8.59 2,066,014 - 16.87 1,339,750 + 8.00  

ภาคใต 1,720,608 - 8.96 1,289,408 - 11.49 431,200 - 0.44  

 
 

ไตรมาส ที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 

ผูเยี่ยมเยือน  นักทองเที่ยว นักทัศนาจร แหลงทองเที่ยว 

จํานวน     ( %) จํานวน      ( %) จํานวน     ( %) 

รวมทั้งหมด 24,716,099 + 32.31 11,705,562 + 0.98 13,010,537 + 83.54  

ภาคเหนือ 1,745,866 - 19.38 1,315,953 - 17.09 429,913 - 25.68  

กรุงเทพมหานคร 5,796,535 + 25.29 3,558,522 + 19.74 2,238,013 + 35.27  

ภาคกลาง(ไมรวม กทม.) 6,717,293 + 286.79 770,693 + 8.28 5,946,600 + 480.21  

ภาคตะวันตก 2,229,927 + 6.47 894,490 - 1.94 1,335,437 + 12.95  

ภาคตะวันออก 2,692,711 + 14.87 1,411,512 + 3.58 1,281,199 + 30.54  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,547,855 - 2.65 2,184,355 - 8.24 1,363,500 + 7.86  

ภาคใต 1,985,912 - 3.99 1,570,037 - 5.73 415,875 + 3.18  
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สรุปจํานวนครั้งของการเดินทางทองเที่ยว ภายในประเทศของคนไทย ป 2549 
ครึ่งปแรก 

มกราคม - มิถุนายน 

ผูเย่ียมเยือน  นักทองเที่ยว นักทัศนาจร แหลงทองเที่ยว 

จํานวน     ( %) จํานวน      ( %) จํานวน     ( %) 

รวมทั้งหมด 44,382,612 + 15.28 23,360,478 - 3.25 21,022,134 + 46.45  

ภาคเหนือ 3,750,842 - 18.09 2,839,397 - 18.13 911,445 - 17.96  

กรุงเทพมหานคร 12,372,994 + 16.68 7,889,405 + 14.34 4,483,589 + 21.03  

ภาคกลาง(ไมรวม กทม.) 8,708,475 + 144.64 1,393,175 - 2.19 7,315,300 + 242.57  

ภาคตะวันตก 3,776,104 - 1.74 1,426,510 - 15.31 2,349,594 + 8.85  

ภาคตะวันออก 5,114,058 + 11.55 2,702,177 + 0.81 2,411,881 + 26.66  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,953,619 - 5.65 4,250,369 - 12.64 2,703,250 + 7.93  

ภาคใต 3,706,520 - 6.36 2,859,445 - 8.42 847,075 + 1.30  

 

สรุปรายไดจากการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศครึ่งปแรกของคนไทย ป 
2549 

มกราคม - มิถุนายน  

รายได(ลานบาท) คาใชจาย(บาท/คน/วัน) 
แหลงทองเที่ยว 

จํานวน     ( %) จํานวน      ( %) 

รวมทั้งหมด 190,415.78 + 15.11  1,723.62 - 0.90  

ภาคเหนือ 18,406.27 + 9.52  1,530.09 + 2.33  

กรุงเทพมหานคร 106,098.00 + 9.98  2,748.99 - 0.02  

ภาคกลาง(ไมรวม กทม.) 8,832.83 + 109.04  702.89 - 1.79  

ภาคตะวันตก 7,226.74 + 11.54  1,125.39 + 5.73  

ภาคตะวันออก 14,264.44 + 18.96  1,492.28 + 5.69  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,654.67 + 15.47  742.25 + 7.83  

ภาคใต 20,932.83 + 24.87  1,810.96 + 6.51  
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คาดการณสถานการณการทองเที่ยวของชาวไทย (Domestic Tourism) ในชวงครึ่ง
ปหลัง 

 สถานการณการทองเที่ยวของชาวไทยในชวงครึ่งปหลังยังตองจับตามองอยางใกลชิด
โดยมีแนวโนมวาจํานวนการเดินทาง ในชวงไตรมาส3ตอเน่ืองไปจนถึงตนไตรมาสที่4มีแนวโนมชะลอ
ตัวลงทั้งปญหาราคานํ้ามันที่ยังสูงตอเน่ืองและปญหาอุทกภัย ในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเปน
ปจจัยลดทอนการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศทั้งน้ีในชวงปลายไตรมาสที4่สถาน การณอาจ
ปรับตัวดีขึ้นจากชวงไตรมาส3ดวยปญหาทางการเมืองที่คลี่คลายไปในทางที่ดีมีผลตอความเชื่อมั่น
ในภาวะเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นรวมทั้งการจัดงานระดับโลกคืองานพืชสวนโลกในจังหวัดเชียงใหมซ่ึง
สามารถกระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยว ไดอยางดีอีก ครั้งหน่ึงในชวงปลายป คาดวาส้ินป 
2549 จะมีจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางภายในประเทศประมาณ 84.63 ลานคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 6.42        

 

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



e-TAT Tourism Journal – การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  หนาที่ 1 

 

สาระสําคัญจากการสัมมนาเร่ืองผลกระทบของภาพยนตรสาระสําคัญจากการสัมมนาเรื่องผลกระทบของภาพยนตร  
และรายการโทรทัศนตอการทองเท่ียวและรายการโทรทัศนตอการทองเท่ียว  

สาริมา จินดามาตย 1 

พรหมเพชร เลิศรัตนปรีชา 2 

 การสัมมนาเรื่องผลกระทบของภาพยนตรและรายการโทรทัศนตอการทองเที่ยว 
(International Conference on Impact of Movies and Television on Tourism) จัดขึ้นระหวางวันที่ 7-9 
กันยายน 2549 ณ เขตปกครองพิเศษฮองกงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดงานใน
ครั้งน้ีเปนเวทีสําหรับวิทยากรที่เกี่ยวกับองคกรทองเที่ยวและวงการภาพยนตรทั้งจาก ภาครัฐและ
ภาคเอกชนตลอดจนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยตางๆ มาบรรยายแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชน
ดาน อุตสาหกรรมทอง เที่ยวและ อุตสาหกรรมภาพยนตรซึ่งมีผล กระทบเกีย่วเนือ่งเกือ้กลูซ่ึงกนัและ
กัน ผูรวมสัมมนาประกอบดวย ผูแทนจากองคกรทองเที่ยว นักวิจัยจากประเทศตางๆ อาทิ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง นิวซีแลนด เกาหลีใต อังกฤษ สเปน อิตาล ีอินเดีย ญี่ปุน ออสเตร
เลีย ฯลฯ บางเปนศาสตราจารยและอาจารยจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา อาท ิHong Kong Polytechnic 
University, La Trobe University, NHTV University, University of Queensland, Kinki University, 
Buckinghamshire Chilterns University, Kyonggi University ฯลฯ 

 นอกจากนี้ยังเปนเวทีสําหรับใหนักวิชาการรุนใหม นําเสนอผลงานการวิจัยที่ไดรับรางวลั
ในครั้ ง น้ี คือ  Regional Developments by Making Intellectual Property Public Domain โดย  Akira Ide, 
Kinki University; Takako Takeya, Mitsubishi UFJ Research and Consulting และยังมีผลงานการวิจัยที่
น า ส น ใจ อื่ น ๆ  อ า ทิ  Analysis of the Implementation of Celebrity Endorsement as a Destination 
Marketing Instrument โดย Robert Van der Veen, The Hong Kong Polytechnic University เกี่ยวกับการ
ศึกษาถึงผลของการใชผูมีชื่อเสียง ในการเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธการตลาดการทองเทีย่ว 
ซ่ึงสรุปไดวา จะไดผลดีจําเปนตองทําวิจัยควรเลือกCelebrityใหตรงกับกลุมเปาหมายอยางแทจริงซ่ึง
จะสงผลอยางมีประสิทธิภาพ ในการจูงใจใหกลุมเปาหมายสนใจอยากมา ทองเที่ยวสถานที่ทองเทีย่ว
น้ันๆ อยางไรก็ตามขอควรระวังก็คือเน้ือหาที่แทจริง หรือพระเอกตัวจริงที่ตองนําเสนอก็คือสถานที่
ทองเที่ยวน้ันๆ  

 เปนที่ยอมรับทุกฝายในที่ประชุมวา ภาพยนตรและโทรทัศนมีผลกระทบตอการทองเที่ยว
แตไมใชทุกเรื่องจะสงผลบวกเสมอไป บางไมสงผลกระทบเลย บางสงผลในแงลบ 

                                                
1 หัวหนางานแผนประชาสัมพันธในประเทศ กองประชาสัมพันธในประเทศ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
2

 พนักงานประชาสัมพันธ 5 งานขาวตางประเทศ กองประชาสัมพันธตางประเทศ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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 ตัวอยางภาพยนตรและโทรทัศนที่สงผลบวกตอการทองเที่ยวของประเทศตางๆ ไดแก 
Lord of the Rings-นิว ซีแลนด Harry Porter, Da Vinci Code-อังกฤษ Casablanca-โมร็อกโก แดจังกึม-
เกาหล ี

 ในตางประเทศจะมีการทํา MovieMap และ MovieTour เชนทีวีซีรี่สของเกาหลเีปนกลยทุธที่
บริษัททัวรนํามาจัดแพ็คเกจตามรอย เรื่องตางๆ  

ภาพยนตรหรือทีวีซีรี่ส แบงเปน 

1. ภาพยนตรหรือทีวีซีร่ีสทองถ่ิน 

จากประสบการณของประเทศตางๆ การสงเสริมภาพยนตรหรือทีวีซีรี่สทองถ่ิน ใหสามารถ
ขายไดและเปนที่นิยมในตลาดตางประเทศ จะเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของเจาของ
ประเทศไดอยางเดนชัด เชน ทีวีซีรี่สเกาหลี ในปจจุบันกอใหเกิดผลกระทบทีเ่รยีกวา Hallyu ซึง่
สงผลตอการเพ่ิมนักทองเที่ยวเกาหลีอยางเดนชัด การสงเสริมภาพยนตรไทยใหเปนที่รูจัก
และนิยมในตลาดตางประเทศ จึงเปนสิ่งที่ภาครัฐบาลควรเล็งเห็นความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เชน ภาพยนตรองกบากเปนที่รูจักในประเทศเกาหลีทําใหคนเกาหลีรูจักประเทศไทยมากขึ้น  

2. ภาพยนตรตางประเทศที่ใชประเทศอ่ืนเปนสถานที่ถายทํา  

ประเทศที่ไดรับเลือกเปนสถานที่ถายทํา จะไดรับโอกาสในการประชาสัมพันธประเทศออกไป
ทั่วโลกในตลาดที่กวางกวา แตจะสงผลบวก ลบ หรือไมสงผลตอการทองเที่ยวเลย ขึ้นอยูกบั
ความนิยมของภาพยนตร หรือทีวีซีรี่สในตลาดตางประเทศ การระบุเนนย้ําถึงภาพพจนและ
ช่ือสถานที่ในเน้ือเรื่องความโดดเดนของสถานที่ถายทําและความงายในการเขาถึงสถานทีท่อง
เที่ยว 

การสนับสนุนของภาครัฐบาล 
 ในประเทศอื่นๆ ที่เขารวมประชุม เชน อังกฤษ อิตาล ีนิวซีแลนด จีน ญี่ปุน รัฐบาลจะให
การสนับสนุนประเทศของตน ใหเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรเปนอยางมาก โดยผาน Film 
Commissions หรือ องคกรทองเที่ยวหากไมมี Film Commissions ในหลายๆ ประเทศภาพยนตรถือเปน
หน่ึงในสินคา ทางการทองเที่ยวของประเทศ 

1. ภาพยนตรทองถิ่น รัฐบาลจะชวยสนับสนุนหนังที่มีศักยภาพในการสงเสริมการทองเที่ยว มี
การจัดโปรแกรม สงเสริมการขายเชนแจกของรางวัลเพื่อสงเสรมิใหภาพยนตรทองถ่ินไดรบั
ความนิยมในตลาดตางประเทศการเขารวม เทศกาลภาพยนตร ในตางประเทศ ก็จัดเปนการ
ประชาสัมพันธหนังทองถ่ินไดดีวิธีหนึ่ง 

2. ภาพยนตรตางประเทศที่ใชประเทศอ่ืนเปนสถานที่ถายทํา Film Commissions มีบทบาทในการ
ดึงดูดและจูง ใจภาพยนตรตางประเทศใหเขามาถายทําในประเทศของตน โดยใหแรงจูงใจ
ตางๆ เชน การลงทุนรวมกัน มาตรการทางภาษี การชวยประชาสัมพันธ การมอบรางวลัให
ภาพยนตรตางประเทศที่สงเสริมการทองเที่ยวแกประเทศของตน ประเทศไทยยังขาดการ
สนับสนุนของภาครัฐบาล บทบาทของ Film Board ยังทําหนาที่ไดไมครอบคลุมเพียงพอ  
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How to match tourism with movie? 
คําตอบจากที่ประชุม คือการจัดเทศกาลภาพยนตร 

 เพราะฉะน้ันถือวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดเดินมาถูกทางแลว ที่ริเริ่มจัดเทศกาล
ภาพยนตรนานาชาติกรุงเทพฯ ซึ่งจะทําใหผูสรางภาพยนตรตางประเทศรูจักประเทศไทยมากขึ้นการ
ซ้ือขายหนังใน Film Market เปดโอกาสใหภาพยนตรทอง ถ่ินมีโอกาสไปฉายในตลาดโลกการจัด
ประกวดภาพยนตรก็เปนอีกหนทางหน่ึงใหผูสรางภาพยนตรมีแรงใจในการผลิตภาพยนตรดีๆ 

 แตมีสิ่งหน่ึงซ่ึงเสนอโดยผูเขารวมการประชุมจากประเทศอิตาลี คือนอกเหนือจากการจัด 
Ischia Film Festival ในอิตาลีแลวเขามีการจัด International Movie Tourism Exchange (BICT) ซึง่เปนการ
รวบรวม film producers, film commissions, tour operatorsและ local tourists ซ่ึงเปนที่พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือทําธุรกิจรวมกัน film producers สามารถพบปะกับ film commissions เพื่อหารือการ
สรางหนังเรื่องตอไป tour operators ก็จัด Movie Tours ใหกับ local tourists หัวใจของการแลกเปลี่ยน
คือ การจัดประชุมซ่ึงเชิญผูเกี่ยวของในวงการภาพยนตรเขารวม และมีการฉายวิดิทัศนภาพแหลง
ทองเที่ยวที่ควรสงเสริมเปนสถานที่ถาย ทําภาพยนตรให film producers ชม และมีการจัดทัวรไปชม
สถานที่จริง หาก film producers ตองการ  

สรุป 

 การประสบความสําเร็จของ Movie Tourism ขึ้นอยูกับความรวมมือของฝายตางๆ เชน 
film producers, film directors, film commissions, National Tourist Organizations และผูประกอบการภาค
เอกชน โดยภาคเอกชนสามารถเขารวมเปนผูสนับสนุนในการถายทําภาพยนตร ซ่ึงจะทําใหตนทนุการ
ถายทําถูกลง 

 Film Commissions ควรมีบทบาทมากกวาแคการตรวจสอบบทภาพยนตรหรือใหใบ
อนุญาตการถายทํา ควรมีบทบาทในการจูงใจผูสรางภาพยนตรตางประเทศใหเขามาถายทําภาพ
ยนตรในประเทศไทย และควรมีผูประสานงานที่คอยอํานวยความสะดวกใหการถายทาํสําเร็จลลุวงไป
ไดดวยด ี
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