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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การศึกษา “โครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสําหรับนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้า” มี

วัตถุประสงคในการศึกษาหลัก 2 ประการ คือ 

 เพื่อศึกษาสถานการณดานตลาดการทองเที่ยวกลุมดํานํ้า เชน สภาพการตลาด สภาพปจจัยแวดลอม

ตางๆ วงจรธุรกิจ ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ ที่มีผลตอการสงเสริมตลาดนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าของ

ประเทศไทยในปจจุบัน และโอกาสการขยายตัวของตลาดการทองเที่ยวดํานํ้า โดยวิเคราะหจาก

ความคิดเห็นและมุมมองดานการตลาดของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวดํานํ้า  

 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและมุมมองของนักทองเที่ยวตางประเทศกลุมดํานํ้า โดยเฉพาะดานการรับรู

และทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวดํานํ้าของประเทศไทย ความตองการ ความพึงพอใจ และ

ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันในการเปนจุดหมายปลายทาง

ของการดํานํ้า  

โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) คาดวาจะไดขอมูลดานการตลาดของธุรกิจทองเที่ยวดํานํ้า

ของประเทศไทย เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนสงเสริมการตลาดและแผนการดําเนินการเพื่อรองรับการ

แขงขันในอนาคต 

 

ในการศึกษาโครงการฯคร้ังน้ี ไดมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการศึกษาเปน 2 กลุม ไดแก 

1 ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวดํานํ้า  

ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวดํานํ้า ที่มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าชาวตางประเทศ ทั้ง

ในรูปแบบการทองเที่ยวดํานํ้าแบบวันเดียว (Day Trip) และแบบนอนบนเรือ (Live aboard Trip) รวมถึง

โรงเรียนสอนดํานํ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอื่นๆ  

 

2 นักทองเที่ยวตางประเทศกลุมดํานํ้า  

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมดํานํ้าลึก (Scuba Diving Tourist) ที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อการ

ทํากิจกรรมทองเที่ยวประเภทดํานํ้าลึก โดยสามารถแบงกลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวตางประเทศ

กลุมดํานํ้า ไดเปน 4 กลุมหลักดังน้ี  

 ภูมิภาคยุโรป ประกอบดวย สแกนดิเนเวีย อังกฤษ เยอรมนี รัสเซีย 

 ภูมิภาคเอเชีย ประกอบดวย ญี่ปุน ฮองกง ไตหวัน จีน 

 ภูมิภาคอเมริกา ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา 

 ภูมิภาคโอเชเนีย ประกอบดวย ออสเตรเลีย  
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โดยกลุมเปาหมายทั้ง 2 กลุมมีขนาดและการกระจายตัว ดังน้ี  

ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวดํานํ้า  

กลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวดํานํ้าจํานวน 153 ราย โดยทําการสัมภาษณให

ครอบคลุมจังหวัดที่มีผูประกอบการธุรกิจดํานํ้าดําเนินกิจการอยู ดังน้ี 
 

ฝงอันดามัน ฝงอาวไทย 

 ภูเกต็ 51 ราย 

 พังงา 4 ราย 

 กระบี่ 21 ราย 

 ตรัง 5 ราย 

 ระนอง 2 ราย 

 ชลบุรี 16 ราย 

 ตราด  11 ราย 

 ระยอง 3 ราย 

 ประจวบคีรีขันธ 1 ราย 

 สุราษฎรธานี 37 ราย 

 สงขลา 2 ราย 

นักทองเที่ยวตางประเทศกลุมดํานํ้า 

กลุมเปาหมาย คือ นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมดํานํ้าลึกที่เดินทางมาประเทศไทย โดยไดทําการ

กระจายโควตา (400 ราย) ในการทํางานภาคสนามดังน้ี 

โควตาตามพื้นที่ 

 พื้นที่ชายฝงทะเลอันดามัน จํานวน 250 ราย และพื้นที่ชายฝงอาวไทย จํานวน 150 ราย 

โควตาตามประเทศ 

 อังกฤษ 50 ราย 

 สแกนดิเนเวีย (นอรเวย/สวีเดน/ฟนแลนด) 50 ราย 

 เยอรมนี 50 ราย 

 รัสเซีย 50 ราย 

 จีน/ฮองกง/ไตหวัน 50 ราย 

 ญี่ปุน 50 ราย 

 ออสเตรเลีย 50 ราย 

 สหรัฐอเมริกา 50 ราย 

 

เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและมีเหตุมีผลเพิ่มมากข้ึนในเชิงวิชาการและเชิงประสบการณ ที่ปรึกษาไดทํา

การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายอีกกลุมหน่ึง คือ กลุมผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล

และการทองเที่ยวดํานํ้า โดยกลุมตัวอยางน้ีมีจํานวนทั้งสิ้น 19 ราย ยกตัวอยาง เชน 

 ดร. ธรรมศกัดิ ์ ยีมิน   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ผศ.ดร. ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ ์ ภาควิชาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 อาจารย ศกัดิอ์นันต ปลาทอง   คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  

 อาจารย นิพนธ พงศสวุรรณ สมาคมกรีนฟนส และสถาบนัวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 
ชายฝงทะเล และปาชายเลน 

 นิติ คงกรุด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานพทัยา 

 สุวรรณ พิทักษสินธร สํานักอุทยานแหงชาต ิกรมอุทยานแหงชาต ิ
 

เปนตน 
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ระเบียบวิธีการศึกษาสําหรับโครงการฯในคร้ังน้ี แบงเปน 3 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 
 

 
 

โดยการศึกษายอยในแตละข้ันตอนมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน โดยสามารถแสดงไดดังน้ี 

การวิจัยเอกสาร 

 เพื่อใหมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณดานตลาดทองเที่ยวกลุมดํานํ้า 

 เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายในตลาดนักทองเที่ยวตางประเทศกลุมดํานํ้า 

 

การศึกษาดานอุปทาน (การสัมภาษณเชิงลึก: In-depth interview) 

 เพื่อคนหาปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกลุมผูประกอบการทองเที่ยวดํานํ้า 

 เพื่อศึกษาสถานการณการตลาดของธุรกิจดํานํ้า และระดับราคาการใหบริการ 

 เพื่อหาสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการดํานํ้าที่มีแนวโนมเติบโตในอนาคต  

 เพื่อศึกษาขนาดของกลุมผูใชบริการที่เปนนักทองเที่ยวตางประเทศ 

 เพื่อศึกษาการอํานวยความสะดวก การจัดการ และการเสนอขาย ชองทางการขาย และการโฆษณา

ประชาสัมพันธ 

 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการเสนอขายและการดําเนินงาน ตลอดจนจุดออนจุดแข็ง 

 เพื่อใชเปนสวนหน่ึงสําหรับแนวทางในการออกแบบแผนทางการตลาด  

 

การศึกษาดานอุปสงค (การสัมภาษณแบบเผชิญหนา: Face-to-face interview) 

 เพื่อศึกษาถึงทัศนคติ ปจจัยในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว

ตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวดํานํ้าในประเทศไทย 

 เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอประเทศไทย และ

โอกาสในการเดินทางกลับมาทองเที่ยวประเทศไทย 

 เพื่อวิเคราะหหากลยุทธ/วิธีการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ในการดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมตลาด

เปาหมาย 
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ผลการศึกษาในภาพรวม 

ประเทศไทยมีพื้นที่ทางทะเลอันกวางใหญไพศาล โดยมีพื้นที่มากกวา 350,000 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบดวยสองฝง คือ ฝงอันดามันและฝงอาวไทย ทะเลฝงอาวไทยได รับอิทธิพลลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน ทําใหมีฤดูการทองเที่ยวตั้งแตปลายเดือนเมษายนถึงเดือน

พฤศจิกายน สวนทะเลฝงอันดามันไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย มีฤดูการ

ทองเที่ยวตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เมื่อรวมทะเลไทยทั้งสองฝงเขาดวยกัน จึงทําใหเห็น

ภาพรวมการทองเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยวา สามารถทองเที่ยวไดตลอดป โดยผลัดกันฝงละ 6 

เดือน 

 

แหลงดํานํ้าที่นาสนใจของประเทศไทย กระจายออกไปทั้งสองฝงทะเล โดยอาจแบงประเภทตาม 

ลักษณะความลึกและทรัพยากรธรรมชาติใตนํ้าไดดังน้ี 

 

1. แหลงดํานํ้าข้ันตน เปนแหลงดํานํ้าที่อยูในแนวนํ้าตื้นใกลฝง ไดรับอิทธิพลของมลภาวะบนฝง

คอนขางมาก นํ้าทะเลไมคอยใส ความลึกของนํ้าทะเลตั้งแตผิวนํ้าไปจนถึงพื้นดินไมเกิน 100 ฟุต มีความ

ลาดชันนอย แหลงดํานํ้าประเภทน้ีไดแก แหลงดํานํ้าในทะเลตะวันออก เชน พัทยา หมูเกาะมัน เกาะชาง 

เปนตน 

 

2. แหลงดํานํ้าระดับกลาง เปนแหลงดํานํ้าที่อยูในแนวนํ้าที่ลึกข้ึน อยูหางฝงออกไปมากข้ึน อิทธิพลของ

ชายฝงนอยกวา ความขุนใสของนํ้าไมคงที่ ความลึกไมเกิน 150 ฟุต ความลาดชันไมมาก แหลงดํานํ้า

ประเภทน้ี ไดแก ชุมพร กระบี่ เกาะพีพี ตรัง กองหินริวเชลิว เปนตน 

 

3. แหลงดํานํ้านานาชาติ เปนแหลงดํานํ้าที่อยูในแนวนํ้าลึก พื้นดินมีความลาดชันสูง ถัดจากจุดดํานํ้าไป

ไมมากนักเปนทะเลลึก โดยมีความลึกมากกวา 200 ฟุตข้ึนไป นํ้าทะเลคอนขางใส แหลงดํานํ้าใน

ลักษณะน้ีไดแก หินมวง หินแดง หมูเกาะสิมิลัน เกาะเตา กองหินโลซิน เกาะตาชัย เปนตน 

 

ดังน้ัน ประเทศไทยควรกําหนดตําแหนงทางการตลาดของไทยดานการดํานํ้าลึก (Scuba Diving) ให

เปนประเทศที่มีความหลากหลายของจุดดํานํ้า มีอุณหภูมิของนํ้าที่เอื้ออํานวยตอการดํานํ้า มีความ

หลากหลายของแพคเกจ/โปรแกรมในการดํานํ้า และมีคาใชจายในการทองเที่ยวที่คุมคาเงิน  
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หากวิเคราะหการทองเที่ยวดานการดํานํ้าในรายละเอียด (โดยใช SWOT analysis) พบวา   

 
จุดแข็งของประเทศไทย 

 ดานสินคา / แหลงดํานํ้า 

• มีการจัดรูปแบบแพคเกจ/โปรแกรมดํานํ้าที่หลากหลายเหมาะสมกับทุกระดับประสบการณของ

นักดํานํ้า 

• มีความหลากหลายของแหลง/จุดดํานํ้า 

• อุณหภูมิของนํ้าทะเลมีความเหมาะสม 

 ดานการบริการ 

• ผูประกอบการมีความเอาใจใสลูกคา และมีความย้ิมแยมแจมใส 

• บุคลากรมีความสุภาพเรียบรอยและเปนกันเอง 

• มีการเอื้ออํานวยความสะดวกทุกอยางที่ลูกคาตองการ 

 ดานราคา 

• หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เปนคูแขง พบวา ราคาของแพคเกจ/โปรแกรมดํานํ้าลึกของ

ประเทศไทยมีราคาที่ถูกกวา 

• ในบางแพคเกจ/โปรแกรมดํานํ้ามีความคุมคาเงินมากกวาประเทศคูแขง 

• มีการจัดโปรโมชั่นอยางสม่ําเสมอเพื่อดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ 

 

จุดออนของประเทศไทย 

 คุณภาพของเรือโดยสารยังไมไดมาตรฐาน 

 ความไมมีวินัยของผูประกอบการในการจอดเรือ/ทิ้งสมอเรือ 

 เรือโดยสารสวนใหญไมมีถังเก็บของเสีย (Waste holding tank) ทําใหเกิดผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ผูประกอบการโดยสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ 

 แพคเกจ/โปรแกรมดํานํ้ามีความคลายคลึงกันในแตละผูประกอบการทําใหมีการแขงขันกันดานราคา 

 ผูประกอบการยังไมสามารถนําเสนอแพคเกจ/โปรแกรมดํานํ้าที่แตกตางจากผูอื่นได 
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โอกาสของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีศักยภาพในการสรางแหลงดํานํ้าใหมๆ 

 กิจกรรมเสริมที่เกี่ยวของมีสวนชวยในการดึงดูดและจูงใจนักทองเที่ยวใหมาดํานํ้าที่ประเทศไทย 

เน่ืองจากนักทองเที่ยวโดยสวนใหญจะใหความสนใจกับกิจกรรมอื่นๆดวย เชน shopping 

spa/beauty เปนตน 

 ประเทศไทยมีแหลง/จุดดํานํ้าที่สามารถเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวดํานํ้าไดทั้งป ตลอดจนมีจุดดํานํ้า

ที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยวในทุกระดับประสบการณ 

 องคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของยินดีที่จะใหความรวมมือในการสงเสริมและกํากับดูแลการดํานํ้าใน

รูปแบบของการดํานํ้าเชิงอนุรักษ 

 มีการทําวิจัยและการตรวจสอบความสมบูรณและความเสื่อมโทรมของแหลง/จุดดํานํ้าอยางสม่าํเสมอ

จากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในวงการดํานํ้าและทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล 

 

อุปสรรคของประเทศไทย 

 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงโดยไมมีการควบคุมและกํากับดูแลอยางชัดเจนและเขมงวด 

 นักทองเที่ยวดํานํ้ามือใหมขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและขาดความสามารถใน

การลอยตัวในนํ้าทําใหเกิดความเสียหายกับปะการัง 

 

จากผลการวิเคราะหดังกลาว เห็นไดวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายของจุดดํานํ้า และ

มีจํานวนของแหลงดํานํ้าที่มาก ซ่ึงถือวาเปนจุดเดนของประเทศ หากเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงใน

สายตาของนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้า (เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และออสเตรเลีย เปนตน)   

อยางไรก็ตามในปจจุบัน สภาพของทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล รวมถึงระบบนิเวศใตนํ้าของประเทศไทย

มีความเสื่อมโทรมลงไปอยางมาก โดยปญหาหลักที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมไมไดมาจากการ

ทองเที่ยวดํานํ้าโดยตรง แตมาจากประเด็นอื่นๆ ยกตัวอยาง เชน ภาวะโลกรอน การประมงผิดกฎหมาย 

การพัฒนาที่ดินตามแนวชายฝงทะเล การทิ้งสมอของเรือตางๆ ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพในเร่ือง

ของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เปนตน 

 

ถึงแมวาการทองเที่ยวดํานํ้าจะไมไดสงผลกระทบตอทรัพยากรฯมากเทากับประเด็นที่กลาวมาขางตน แต

การทองเที่ยวดํานํ้าก็มีสวนในการกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรฯเชนกัน ซ่ึงผลกระทบที่

เกิดข้ึนเปนไปในเชิงของการรบกวนทรัพยากรฯ และการทําลายตางๆ ยกตัวอยาง เชน การเขาใชงาน

ทรัพยากรฯมากจนเกินไป ทําใหทรัพยากรฯมีเวลาในการฟนตัวนอย การทิ้งขยะ เศษอาหาร และสิ่ง

ปฏิกูลลงในทะเล การหักหรือทําลายปะการังทั้งในกรณีที่ตั้งใจและไมตั้งใจ เปนตน 
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ณ ปจจุบัน สามารถสรุปไดวา แหลงดํานํ้าในประเทศไทยทุกจุด มีปญหาในเร่ืองของความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรฯ เพียงแตผลกระทบที่เกิดข้ึนจะมีมากหรือนอยแตกตางกันเน่ืองมาจากประเด็นตางๆที่

กลาวมาขางตน ตัวอยางที่เห็นไดชัด ณ ปจจุบัน คือ ปรากฎการณแนวปะการังฟอกขาว ซ่ึงเปน

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากภาวะโลกรอน โดยในประเทศไทย พบวา ไมเพียงอุณหภูมินํ้าทะเลเทาน้ันที่

เปลี่ยนแปลงไป แตลึกลงไปใตผืนนํ้า แนวปะการังหลายตอหลายแหงที่เคยสรางสีสันกลับซีดขาว เห็น

เพียงโครงสรางหินปูนที่ดูราวกับไรชีวิต เปนสัญญาณที่บงชัดวา ปรากฏการณแนวปะการังฟอกขาวได

เกิดข้ึน ซ่ึงการที่ปะการังจะฟอกขาวน้ันข้ึนอยูกับอุณหภูมิของนํ้าเปนหลัก หากอุณหภูมิข้ึนสูงกวาระดับ

สูงสุดจากที่เคยเปนเพียง 1 องศาเซลเซียสก็สามารถกอใหเกิดการฟอกขาวได ยกตัวอยาง เชน 

อุณหภูมิสูงสุดในอาวไทยตามปกติอยูที่ 31 องศาเซลเซียส หากปใดอุณหภูมิในอาวไทยสูงเกินกวา 31 

องศาเซลเซียส โอกาสที่ปะการังจะฟอกขาวก็ยอมเกิดข้ึนได เปนตน จากการที่อุณหภูมิในนํ้าทะเลสูงข้ึน

อยางผิดปกติ ทําใหเกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวเปนจํานวนมากในนานนํ้าไทย โดยพบวา สภาวะ

ฟอกขาวของปะการังตามแนวปะการังทั้งฝงอันดามันและอาวไทยมีมากกวา 70% นับวาเปน

ปรากฏการณปะการังฟอกขาวที่รุนแรงที่สุดเทาที่เคยเกิดข้ึนและเปนวิกฤตการณที่นาวิตกอยางย่ิงสําหรับ

ทองทะเลไทย 

ดังน้ัน กรมอุทยานฯ จึงไดประกาศปดจุดดํานํ้าใน 7 อุทยานแหงชาติเพื่อฟนฟูปะการังฟอกขาว โดยมี

ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2554 เพื่อใหปะการังฟนตัว ประกอบดวย 

 หาดเจาไหม จ.ตรัง บริเวณเกาะเชือก  

 หมูเกาะเภตรา จ.สตูล บริเวณเกาะบุโหลนไมไผ เกาะบุโหลนรังผึ้ง  

 ตะรุเตา จ.สตูล บริเวณเกาะตะเกียง เกาะหินงาม เกาะราวี หาดทรายขาว เกาะดง  

 หมูเกาะชุมพร บริเวณเกาะมะพราว  

 อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา หมูเกาะพีพี บริเวณแนวปะการังบริเวณหินกลาง  

 หมูเกาะสุรินทร จ.พังงา บริเวณอาวสุเทพ อาวไมงาม เกาะสตอรค หินกอง อาวผักกาด และแนว

ปะการังหนาที่ทําการอุทยาน  

 หมูเกาะสิมิลัน จ.พังงา บริเวณอาวไฟแวป และอีส ออฟ อีเด็น  
 

ภาพตวัอยางของปรากฎการณปะการังฟอกขาวที่หมูเกาะหา เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
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สืบเน่ืองมาจากความหลากหลายของจุดดํานํ้าที่กลาวไปขางตน ตลอดจนความสวยงามที่ยังคงเหลืออยู

ทําใหประเทศไทยไดรับการโหวตใหติดอันดับใน Top 15 ใน 5 หัวขอ จากนิตยสาร Scuba Diving ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในฉบับเดือน Jan/Feb 2009 โดยทางนิตยสารใหผูอานจากทั่วโลกทําการโหวต 

ซ่ึงหัวขอที่ประเทศไทยติดอันดับมีดังน้ี 

 หัวขอที่ 1 Top Dive Destination in Pacific and Indian Ocean 

ประเทศไทยไดรับการโหวตใหเปนอันดับที่ 14 
 

 หัวขอที่ 2 Top Marine Life in Pacific and Indian Ocean  

ประเทศไทยไดรับการโหวตใหเปนอันดับที่ 15  
 

 หัวขอที่ 3 Top Value Dive Destination in Pacific And Indian Ocean 

ประเทศไทยไดรับการโหวตเปนอันดับที่ 5  
 

 หัวขอที่ 4 Top Macro Life in Pacific and Indian Ocean 

ประเทศไทยไดรับการโหวตอันดับที่ 7  
 

 หัวขอที่ 5 Top Snorkeling in Pacific and Indian Ocean 

ประเทศไทยไดรับการโหวตใหเปนอันดับที่ 2 

 

สําหรับในประเทศไทยเอง เว็บไซต www.thaiscubadive.com ไดทําการจัดอันดับจุดดํานํ้าที่เปนที่นิยม 

10 จุด โดยมีเกณฑคือ ตองเปนจุดดํานํ้าที่นักดํานํ้าลึกใฝฝนที่จะไปดํานํ้า โดยอันดับที่ไดมีดังน้ี 

 อันดับ 1 หมูเกาะสิมิลัน จ.พังงา 

 อันดับ 2 หมูเกาะสุรินทร จ.พังงา 

 อันดับ 3 หินมวง หินแดง หมูเกาะลันตา จ.กระบี่ 

 อันดับ 4 เกาะหา หมูเกาะลันตา จ.กระบี่ 

 อันดับ 5 หมูเกาะพีพี จ.กระบี่ 

 อันดับ 6 เกาะจาบัง หมูเกาะตะรุเตา จ.สตูล 

 อันดับ 7 หมูเกาะราชา จ.ภูเก็ต 

 อันดับ 8 หินหมูสังนอกและหินหมูสังใน จ.ภูเก็ต 

 อันดับ 9 เกาะเตา-เกาะนางยวน จ.สุราษฎรธานี 

 อันดับ 10 หมูเกาะชาง จ.ตราด 
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จากผลการจัดอันดับดังกลาว จะเห็นไดวา นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าไมวาจะเปนในกลุมคนไทยหรือ

ชาวตางชาติ จะรูจักและมีความสนใจที่จะไปดํานํ้าในจุดดํานํ้าที่คลายคลึงกัน ประกอบกับผลการศึกษาที่

ไดในคร้ังน้ียืนยันวา นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าชาวตางชาติโดยสวนใหญรูจักและเคยไปแหลง/จุดดํานํ้า

ดานอันดามันมากกวาดานอาวไทย และเมื่อถามนักทองเที่ยวกลุมน้ีวาเคยไปดํานํ้าที่ใดบางในแตละฝง

ของประเทศไทย ผลปรากฎวา  

 ฝงอันดามัน: นักทองเที่ยวเคยไปดํานํ้าที่ภูเก็ตมากที่สุด (67.5%) รองลงมาไดแก เกาะพีพีและหมู

เกาะสิมิลัน โดยมีจํานวนเทากับ 34.3% และ 29.3% ตามลําดับ  

 ฝงอาวไทย: นักทองเที่ยวเคยไปดํานํ้าที่พัทยามากที่สุด (39.3%) รองลงมาไดแก เกาะสมุยและ

เกาะชาง โดยมีจํานวนเทากับ 37.0% และ 30.5% ตามลําดับ 

 

นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าที่ทําการสํารวจในคร้ังน้ี สวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เคยมาดํานํ้าที่ประเทศไทย

แลว (77.2%)  โดยจะเคยมาดํานํ้าที่ประเทศไทยประมาณ 2 – 3 คร้ังในชีวิต อยางไรก็ตามเมื่อจํากัด

จํานวนของชวงเวลาใหอยูในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา พบวา จํานวนในการมาดํานํ้าที่ประเทศไทยจะ

ลดลงไปอยูในชวง 1 – 2 คร้ัง  

 

นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าจะใชเวลาอยูในประเทศไทยประมาณ 8 – 10 วัน แตจะใชเวลาในการดํานํ้านอย

กวาหรือเทากับ 5 วันเปนสวนใหญ โดยเวลาที่เหลือจะใชในการพักรางกายและทํากิจกรรมเสริมอื่นๆ กับ

คนที่มาดวย ซ่ึงนักทองเที่ยวกลุมน้ีจะไมมาคนเดียวแตจะมากับเพื่อน (38.8%) หรือกับคูสมรสและบุตร 

(23.0%) เปนหลัก   

 

ประเภทหรือรูปแบบของการดํานํ้าที่นักทองเที่ยวเลือกใชบริการเปนสวนใหญ คือ แบบ Day trip โดยมี

จํานวนเทากับ 71.5% และโดยสวนมากจะดํานํ้าประมาณ 2 จุดตอวัน (67.3%) สําหรับคาใชจายของ 

Day trip จะตกอยูที่นอยกวาหรือเทากับ 4,000 บาทตอวันเปนสวนใหญ ในขณะที่คาใชจายของ Live 

aboard จะตกอยูที่นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาทตอทริป (ชวงที่อยูบนเรือ) เปนสวนใหญ  

 

เมื่อกลาวถึงแหลงขอมูลที่นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าใชในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการดํานํ้า พบวา 

อินเตอรเน็ตเปนชองทางที่ถูกใชมากที่สุดถึง 95.5% ตามมาดวยนิตยสารที่ 7.8% โดยสวนใหญจะ

คนหาขอมูลผาน 2 ชองทางจากอินเตอรเน็ต ไดแก การคนหาขอมูลจากเว็บไซตโดยตรง และการใช 

search engine ในการคนหา โดยขอมูลที่นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าสวนใหญตองการทราบเมื่อหาขอมูล

เกี่ยวกับการทองเที่ยวดํานํ้าสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการดํานํ้าโดยตรง 

เชน อุณหูมิอากาศ อุณหภูมินํ้า กระแสนํ้า แหลงดํานํ้าใหมๆ แหลงดํานํ้าที่มีในประเทศ เปนตน และ

ประเด็นที่เกี่ยวกับการดํานํ้าทางออม เชน อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณทางการเมือง เปนตน 
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ปจจัยที่นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าใหความสําคัญที่สุดตอการเลือกประเทศในการดํานํ้ามีดังน้ี 

 ความสวยงามของภูมิทัศนใตทะเล 15.5% 

 ความเปนมืออาชีพของ Dive master 10.0% 

 ทัศนวิสัยใตทะเล 9.3% 

 ความสวยงามของสิ่งมีชีวิตใตทะเล 9.3% 

 อุณหภูมิของนํ้าทะเล 8.8% 

 

ในสายตาของนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้า ประเทศไทยมีจุดเดนใน 5 ประเด็นหลักดังน้ี 

 อุณหภูมิของนํ้าทะเล 26.8% 

 ความสวยงามของภูมิทัศนใตทะเล 25.3% 

 ความสวยงามของแนวปะการังและปะการังใตทะเล 24.5% 

 ความปลอดภัยในการดํานํ้า 24.0% 

 ความสะอาดใตทะเล 19.5% 

 

และมีจุดดอยใน 5 ประเด็นหลักดังน้ี 

 จํานวนนักดํานํ้าที่มากเกินไปที่จุดดํานํ้า 27.5% 

 ระยะเวลาในการน่ังเรือไปที่จุดดํานํ้า 26.8% 

 การวางแผนในการลงและข้ึนจากการดํานํ้า 26.5% 

 สิ่งมีชีวิตใตทะเลที่หาดูยาก 19.8% 

 การบริการของเรือดํานํ้า 19.0% 

 

อยางไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงระดับความพึงพอใจ พบวา คาคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเทากับ 

3.87 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) หรือมีคาทัศนคติเชิงบวก (%T2B) เทากับ 81.8% โดย

ประเด็นที่ไดรับระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก (ตาม %T2B) ไดแก 

 ความสวยงามของภูมิทัศนใตทะเล 79.0% 

 อุณหภูมิของนํ้าทะเล 76.3% 

 ความปลอดภัยในการดํานํ้า 75.3% 

 ความสวยงามของสิ่งมีชีวิตใตทะเล 75.0% 

 ความหลากหลายของแนวปะการังและปะการังใตทะเล 73.8% 

 

 

 

 

 



รายงานขั้นสุดทาย  
“โครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสาํหรับการทองเที่ยวกลุมดําน้าํ” 
 

 

 

 
หนา  12 

 

บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสริช จํากัด
www.brandmatrix.co.th 

 

ปญหาที่นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าสวนใหญพบเจอระหวางการทองเที่ยวดํานํ้าในประเทศไทย คือ เร่ือง

ของมาตรฐานของอุปกรณและเรือที่ใชในการโดยสาร โดยมีนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าจํานวนถึง 

73.3% ที่กลาววาประเด็นน้ีเปนปญหา  

 

อยางไรก็ตาม ประเด็นปญหาดังกลาวไมไดสงผลกระทบตอการกลับมาดํานํ้าในประเทศไทยอีกใน

อนาคตมากเทาใดนัก เน่ืองจากนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าจํานวน 86.5% ที่ตอบวาจะกลับมาดํานํ้าที่

ประเทศไทยอีกในอนาคต โดยสวนใหญจะกลับมาดํานํ้าที่ประเทศไทยอีกภายใน 1 – 2 ปขางหนา 

 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

เชิงนโยบาย 

1 นโยบายที่เกี่ยวของกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล 

ณ ปจจุบัน ปญหาเร่ืองความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใตทะเลเปนปญหาที่สําคัญ เน่ืองมาจาก

หลายสาเหตุ เชน การพัฒนาที่ดินตามแนวชายฝงทะเล การลักลอบทําประมง การขาดจิตสํานึกในการ

จอดเรือของผูประกอบการ เปนตน ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ

ไทยในเร่ืองของการทองเที่ยวดํานํ้าลึกเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง เชน อินโดนีเซีย หรือ

มาเลเซีย เปนตน ดังน้ัน การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษจึงมีความสําคัญตอการดํารงอยูของ

ทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล ซ่ึงสามารถทําไดโดย 

 จัดทําแผนการรณรงครวมกับชาวบานในชุมชนตางๆ ไมวาจะเปนการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การใชชีวิตเชิงอนุรักษบนชายฝง เพื่อลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติใตทะเลและกอใหเกิด

ประโยชนกับทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล ตลอดจนการรณรงคใหชวยสอดสองดูแลและเปนหูเปนตา

ใหกับภาครัฐ โดยสามารถทําตามแนวคิดดังน้ี 

� จัดทําแผนปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติที่ถูกตองในการใชประโยชนในบริเวณแนว

ปะการัง  

� จัดทําแผนพับ โปสเตอร เกี่ยวกับความสําคัญของแนวปะการังและการปฏิบัติตัวที่ถูกตองของ

ผูใชประโยชนในแนวปะการัง  

� อบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการใชประโยชนอยางย่ังยืนแกนักเรียนใน

ทองถิ่น ชุมชน มัคคุเทศก และผูประกอบการทองเที่ยว  

� เผยแพรความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศปะการังผานทางวิทยุกระจายเสียงในทองถิ่น โทรทัศน และ 

อินเตอรเนต  

� จัดทําคูมือการอนุรักษแนวปะการัง เพื่อแจกจายใหแกโรงเรียนหองสมุดในทองถิ่น และ

หนวยงานตางๆในพื้นที่  

� ฝกอบรมอาชีพ ทดแทนการทําประมงผิดกฎหมายเชน การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง เปนตน 
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 จัดตั้งศูนยมัคคุเทศกทองถิ่น เพื่อสนับสนุนใหมัคคุเทศกทองถิ่นเปนผูใหความรูแกนักทองเที่ยว อีก

ทั้งยังสามารถเปนหูเปนตาใหกับชุมชนไดอีกทางหน่ึง 

 ในสวนของผูประกอบการดานการทองเที่ยวดํานํ้า องคกรของภาครัฐอาจจะตองใหความชวยเหลือ

หรือใหเงินสนับสนุนหากสามารถประกอบธุรกิจในเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใตทะเลได แตตอง

มีหลักฐานหรือเปนการดําเนินการที่สามารถตรวจสอบไดวา มีการประยุกตใชแผนการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษจริง 

 สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการที่พัฒนาที่ดินตามแนวชายฝงทะเล โดยทําใหตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความมักงายหรือการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว เน่ืองจากการ

กอสรางหรือการพัฒนาที่ดินตามแนวชายฝงทะเลน้ัน หากไมมีมาตรการหรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ที่วางไวในเร่ืองของการจัดเก็บของเสียหรือการควบคุมการถายเทของเสีย ก็จะสรางความเสียหาย

ใหกับทรัพยากรธรมมชาติทางทะเลในเร่ืองของตะกอนสะสมในทะเลหรือการปนเปอนของของเสีย 

(เชน เศษหิน เศษไม ตะกอนของปูน เปนตน) ในทะเล ซ่ึงจะสรางความเสียหายใหกับสิ่งมีชีวิตใต

ทะเลที่ใกลกับแนวชายฝงได 

 สรางจิตสํานึกใหกับกลุมผูประกอบการเรือประมง โดยปลูกฝงไมใหเขาไปลักลอบจับปลาในเขต

อุทยาน อยางไรก็ตามการรณรงคในสวนน้ีอาจเปนไปไดยาก เพราะการลักลอบจับปลาในเขตอุทยาน 

คือ รายไดของเรือประมงเชนเดียวกัน ซ่ึงผลกระทบหลักที่เกิดข้ึน คือ การจอดสมอโดยไมไดผูกกับ

ทุนจอดเรือแตเปนการทิ้งสมอลงในทะเลแทนทําใหเกิดความเสียหายกับปะการรังและแนวปะการัง

ใตทะเล และจํานวนของสัตวนํ้าที่ลดลงดวย 

 สรางจิตสํานึกกับกลุมผูประกอบการเรือประมงในเร่ืองของการไมจับปลาในฤดูวางไข ลดจํานวนใน

การจับลง หรือทําการคัดเลือกปลาในการจับโดยอาจจะปลอยปลาตัวที่กําลังจะวางไขกลับสูทะเล 

 ทําการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมประมง กรมเจาทา กรมอุทยาน สํานักงาน

การทองเที่ยวจังหวัด เครือขายชุมชน เปนตน ในเร่ืองของ 

� การจัดตั้งเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ  

� การจัดตั้งกรรมการดูแลทุนผูกเรือ  

� การจัดประชุม สัมมนา ระหวางองคกรเอกชนเพื่อสรางความรวมมือในการจัดการทรัพยากร 

 จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครพิทักษปะการัง เพื่อแจงขาวสารการกระทําผิดในแนวปะการังใหกับ

เจาหนาที่ของภาครัฐ 
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2 นโยบายที่เกี่ยวของกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล 

ผูเชี่ยวชาญหลายทานมีความพรอมและมีความสามารถ ตลอดจนเสนอการใหความรวมมือในการฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติใตทะเลเน่ืองจากมีความชํานาญในพื้นที่และรูวาแหลง/จุดดํานํ้าใดที่ประสบปญหา

มากกวาแหลง/จุดดํานํ้าอื่น อยางไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญดังกลาวจะจํากัดอยูตามพื้นที่ที่ผูเชี่ยวชาญมี

ความชํานาญหรือมีประสบการณในอดีต ดังน้ัน หากภาครัฐมีงบประมาณในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ใตทะเลก็สมควรที่จะเร่ิมตนจากกลุมผูเชี่ยวชาญเหลาน้ีกอนเน่ืองจากมีความพรอมอยูแลว 

 

การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใตทะเลน้ันสามารถทําไดหลายวิธี ไมวาจะเปน 

 การสรางแนวปะการังเทียมในแหลง/จุดดํานํ้าที่มีความเสื่อมโทรม  

 การพลิกปะการังที่ลมคว่ําและการซอมแซมปะการังที่แตกหักใตทะเล 

 การขจัดทรายและตะกอนที่ทับถมบนปะการังหรือพืชใตทะเลอื่นๆ 

 การสรางฟารมทะเลใหกับผูประกอบการที่จับสัตวนํ้า เพื่อลดความเสียหายและลดการจับสัตวนํ้าใน

ทะเลจริง 

 การจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวในแตละแหลง/จุดดํานํ้า  

 การสรางแหลงดํานํ้าใหม เพื่อใหแหลงดํานํ้าที่มีอยูเดิมไดรับการรบกวนนอยลง 

 การจัดพื้นที่ในการดํานํ้า โดยจัดเปนจุดดํานํ้าที่เหมาะสมกับนักดํานํ้ามือใหมและจุดดํานํ้าที่เหมาะกับ

นักดํานํ้าที่มีประสบการณ 

 การใหเงินทุนในการทําวิจัยในเร่ืองของการสอดสองดูแล ติดตาม และรายงานผลความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติใตทะเลในแตละแหลง/จุดดํานํ้า 

 จัดตั้งโครงการที่เกี่ยวของกับการอบรมนักดํานํ้าอาสาสมัคร เพื่อชวยในการพิทักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

 จัดตั้งโครงการที่เกี่ยวของกับการเก็บขยะใตทะเลเเละตัดอวนที่ติดอยูกับปะการังใตทะเล หรือ

สนับสนุนชุมชนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวเพื่อเก็บขยะในแนวปะการัง 

 

สําหรับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใตทะเลโดยการสรางแนวปะการังเทียมน้ัน ในปจจุบันจะไดรับความ

สนใจมากข้ึนจากองคกรของรัฐและเอกชนเน่ืองจากเปนวิธีที่งายในการทําและดูจะมีประโยชนตอเงินที่

ลงทุนไป ยกตัวอยางเชน  

 ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือสัตหีบไดมีการเปดโครงการที่เกี่ยวเน่ืองกับการทดลองศึกษาวิจัยเพื่อ

อนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมในทะเล โดยไดรับความรวมมือจากหนวยสงครามพิเศษทางเรือ

และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน เพื่อเปดรับการสรางแนวปะการังเทียมข้ึนในบริเวณเกาะขาม สัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 
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3 นโยบายที่เกี่ยวของกับการสรางประติมากรรมใตนํ้าเพื่อสงเสริมแหลง/จุดดํานํ้าใหมๆ 

ประติมากรรมใตนํ้าจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวดํานํ้าไดมากข้ึน เน่ืองจากปริมาณนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน

ทุกปแตแหลงดํานํ้ายังมีอยูปริมาณเทาเดิม ประกอบกับขณะน้ีสภาพทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลยังไม

ฟนตัวเทาที่ควร จึงทําใหตองมีการพัฒนาแหลงดํานํ้าแหงใหมเพื่อที่จะลดปริมาณการใชพื้นที่เดิมลง  

 

โดยการสรางประติมากรรมใตนํ้าจะเปนการดึงนักทองเที่ยวดํานํ้าที่อาจจะยังไมเกงนัก มาทองเที่ยวดู

ประติมากรรมแทนการไปดํานํ้าดูปะการังและสิ่งมีชีวิตใตทะเลอื่นๆ (ซ่ึงขณะน้ีควรไดรับการพักผอนเพื่อ

ฟนฟู) เพื่อเปนการลดจํานวนคนเขาไปรบกวนปะการังของจริง  

 

โดยภาครัฐสามารถเลือกพื้นทรายสักแหงในแหลงดํานํ้าอันเปนที่นิยม จะเปนจุดที่มีแตทรายหรือมีกอน

หิน แตไมใชแนวปะการังหรือแหลงดํานํ้าที่ผูคนนิยม ซ่ึงหากเรานําประติมากรรมลงไปวางไว กระตุน

ความสนใจและสงเสริมการทองเที่ยวก็สามารถกระตุนความสนใจใหกับนักทองเที่ยวได โดยเฉพาะการ

ดํานํ้าแบบ Check Dive (หมายถึง การดํานํ้าคร้ังแรกในทริป)  

    

ยกตัวอยาง เชน พื้นทรายความลึก 10 – 18 เมตร เนื้อที่ประมาณ 2 ไร น้ําใสพอมองเห็นไดไกล มีประติมากรรม

ขนาดสูง 1.5 – 2.0 เมตรเรียงรายเปนจุดๆ ทั้งหมด 12 อันหรือ 12 นักษัตร (เชน อาจจะเปนรูปเด็กนอยว่ิงไลหนูหรือ 

"ปชวด") จุดขาย คือ การดําน้ําเพื่อหาปเกิดของตนเองและถายรูปไวเปนที่ระลึก ซึ่งหากมีการพลาดพล้ังเตะโดนก็

สามารถซอมแซมได (เพราะทําจากไฟเบอรหรือวัสดุคงทนอื่นๆ)   

        

ในความเปนจริง นโยบายในสวนน้ีมีเปาหมายหลักมิใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแตเพื่อดึงนักดํานํ้าออก

จากแนวปะการังจริง ซ่ึงอาจทําใหจํานวนนักดํานํ้าในแนวปะการังลดลง และสิ่งมีชีวิตใตทะเลมีโอกาสฟน

ตัวมากข้ึน ซ่ึงแนนอนวา อาจมีผลพลอยไดโดยการเกิดแหลงทองเที่ยวแหงใหมที่นักดํานํ้าใหความสนใจ 

เปนหน่ึงในตัวชูโรงสําหรับอุตสาหกรรมดํานํ้าในรูปแบบใหม และอาจเกิดประโยชนตอคนในพื้นที่อีกดวย 

 

ดังน้ันสามารถสรุปไดวา นโยบายที่เกี่ยวของกับการสรางประติมากรรมใตนํ้าเพื่อสงเสริมแหลง/จุดดํานํ้า

ใหมๆอาจสงผลลัพธที่ดีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ กลาวคือ  

 ผลในเชิงคุณภาพ 

� ลดความเสียหายของปะการังและแหลงดํานํ้า 

� เพิ่มพื้นที่และรูปแบบการเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม ‘นอกหองเรียน’ 

ใหเยาวชนทองถิ่น และผูมาเยือน 

� เปนการประชาสัมพันธทางออม เพื่อภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร ในแนวทางอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

 



รายงานขั้นสุดทาย  
“โครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสาํหรับการทองเที่ยวกลุมดําน้าํ” 
 

 

 

 
หนา  16 

 

บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสริช จํากัด
www.brandmatrix.co.th 

 

 ผลในเชิงปริมาณ 

� จะเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ประสงคจะเดินทางมาชมงานศิลปะ และประวัติศาสตร

ในวิธีนําเสนอที่มีความโดดเดน 

� มีประโยชนตอการอนุบาลสัตวทะเล เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

� เปนการประหยัดงบประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพราะจะไดรับความสนใจจาก

สื่อมวลชนทั่วโลก มีการประชาสัมพันธทางออมจากความประทับใจของนักทองเที่ยว ทั้งน้ียัง

สามารถเพิ่มกิจกรรมทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมไดอยางตอเน่ือง  

 

4 นโยบายที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูอยางเครงครัด 

ความไมเขมงวดของหนวยงานภาครัฐในการที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือตามกฎหมายที่มี

อยู โดยปลอยใหมีการขออนุญาตจดทะเบียนบริษัทกันแบบไมจํากัดจํานวน ซ่ึงการทองเที่ยวในลักษณะ

น้ีหากไมมีการจํากัดจํานวนหรือปริมาณ ในระยะยาวจะมีผลเสียมากกวาผลดี คือแหลงทองเที่ยวถูก

ทําลาย ปะการังที่มีอยูหากถูกรบกวนมากก็จะตาย และไมสามารถฟนกลับคืนมาได ดังน้ันแนวทางในการ

ดําเนินการในสวนน้ีอาจจะเปนไปในแนวทางดังตอไปน้ี 

 เพิ่มความเขมงวดในการดูแลนักทองเที่ยวแบบดํานํ้าตื้น (Snorkeling)  

 ปองกันการลักลอบทําการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่แนวปะการังโดยองคกรของภาครัฐที่เกี่ยวของ 

(ยกตัวอยาง เชน กรมประมง กรมเจาทา กรมอุทยาน เปนตน) ตองกํากับดูแลพื้นที่ในการทําประมง

ใหเขมงวดมากกวาในปจจุบัน เน่ืองจากการลักลอบเขาไปจับปลาในเขตอุทยานทําใหจํานวนของ

ปลาลดลง และยังทําลายทรัพยากรธรรมชาติใตทะเลอีกดวย โดยเหตุผลหลักมาจากการจอดเรือ

โดยไมไดผูกกับทุนจอดเรือแตเปนการทิ้งสมอลงในทะเลแทน ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายกับ

ประการังและแนวปะการังใตทะเล 

 ควบคุมการกอสรางบริเวณใกลชายฝง เพราะการพัฒนาที่ดินตามแนวชายฝงทะเลอาจสรางความ

เสียหายใหกับทรัพยากรธรมมชาติทางทะเลในเร่ืองของการทิ้งตะกอนลงในทะเล หรือการปนเปอน

ของของเสีย (เชน เศษหิน เศษไม ตะกอนของปูน เปนตน) 

 ควบคุมมาตรฐานของเรือที่จะเขาในแนวปะการังและที่พักใกลเคียง  

 บริหารจัดการองคกรที่มีหนาที่ควบคุมดูแลแนวปะการังใหมีคุณภาพ  

 มีมาตรการในการบริหารรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมดํานํ้าในเขตอุทยานแหงชาติ 

 กําหนดพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวและชวงเวลาในการเปดใหประชาชนมาทองเที่ยว เพื่อเปนการ

หมุนเวียนใหมีการฟนฟูสภาพของทรัพยากรในแตละพื้นที่ 

 การกําหนดเสนทางเรือทองเที่ยว  ตําบลที่จอดเรือ  ดวยการวางทุนหมายเขตและทุนผูกเรือ 

 ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจหลังการจัดตั้ง โดยสอบผูควบคุมการสอนหรือตรวจใบอนุญาตดํานํ้า 

เพราะกลุมคนเหลาน้ี เปนผูรับผิดชอบในเร่ืองของความปลอดภัยของนักทองเที่ยว แตในความเปน

จริงภาครัฐยังไมสามารถตรวจสอบไดครบถวนและยังไมสามารถควบคุมได จึงกอใหเกิดปญหาข้ึน  
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 ภาครัฐอาจตองเขามามีบทบาทในการสนับสนุนแหลงเงินทุนในการปรับปรุงมาตรฐานของเรือและ

อุปกรณที่ใชในการดํานํ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าลึก  

 ติดตามและตรวจสอบการฟนฟูแนวปะการัง โดยติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแผนที่สภาพแนว

ปะการัง จัดทําพื้นที่สาธิตในการยายปลูกและการเพิ่มพื้นที่การลงเกาะของตัวออนปะการัง ตลอดจน

ติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพิษจากแผนดิน 

 

สําหรับผูประกอบการ 

 ผูประกอบการธุรกิจดํานํ้าที่มาข้ึนทะเบียนและมีใบอนุญาตจะตองแจงใหภาครัฐที่ตนเองอยูภายใต

การควบคุมและดูแลทราบวาประกอบการที่จุดใดบาง นํานักทองเที่ยวลงไปดํานํ้ากี่คน ที่จุดไหน ไปกี่

วัน และรายไดที่เกิดข้ึนดวย เพื่อเปนผลประโยชนใหกับภาครัฐในเชิงสถิติและการรวบรวมขอมูลที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานน้ี ตลอดจนจะสงผลดีใหกับการจัดเก็บภาษีอีกดวย 

 ทําการปรับปรุงมาตรฐานของเรือและอุปกรณที่มีไวบริการนักทองเที่ยว เน่ืองจากผลการศึกษาแสดง

ใหเห็นวา นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้ามีความคิดเห็นวาปจจัยที่เกี่ยวของกับผูประกอบการธุรกิจดํานํ้าเปน

จุดดอยของประเทศไทย โดยมีประเด็นที่ตองปรับปรุงดังน้ี 

� The organization of water entries and exits 

� การวางแผนในการข้ึนหรือลงเรือใหกับนักดํานํ้ามีความสําคัญ โดยจะตองดูทั้งกระแสนํ้า 

(คลื่น) และกระแสลม เพื่อเปนการสรางความปลอดภัยใหกับนักดํานํ้า 

� The dive boat service 

� การบริการถือเปนปจจัยสําคัญ ดังน้ันพนักงานที่อยูบนเรือจะตองมีความพรอมในการ

บริการและตองมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุได 

� Rental dive equipment 

� การรักษาคุณภาพของอุปกรณที่มีไวใหบริการกับนักทองเที่ยวเปนอีกปจจัยที่มี

ความสําคัญ เน่ืองจากการดํานํ้าเปนการทองเที่ยวที่มีความเสี่ยง ดังน้ันอุปกรณที่ดีและมี

คุณภาพจะชวยลดปญหาหรืออุบัติเหตุที่ไมคาดคิดได 

� Dive briefings before each dive and underwater knowledge of dive master 

� การอธิบายถึงสภาพใตนํ้ากอนการลงดํานํ้าในจุดตางๆ ถือวามีความสําคัญเชนกัน 

เน่ืองจากนักทองเที่ยวไมมีความคุนเคยเทากับ dive master ดังน้ันควรใหคําอธิบายที่

ชัดเจนถึงพื้นที่ที่สามารถดํานํ้าไดหรือไมสามารถดํานํ้าได เน่ืองจากกระแสนํ้าใตทะเลมี

ความผันผวนและมีความแรงที่แตกตางกัน ซ่ึงหากนักทองเที่ยวไมมีความรูและความ

เขาใจในจุดน้ีอาจกอใหเกิดอันตรายได (อาจถูกกระแสนํ้าพัดออกไปจนไมสามารถวาย

กลับมาข้ึนเรือได)  
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 ปจจุบันธุรกิจสอนดํานํ้าและทัวรดํานํ้าไดเกิดข้ึนมากมายในประเทศไทย เปนเหตุใหเกิดการแขงขัน

สูง ผูประกอบการจึงหันมาเลนสงครามราคาเพื่อใหไดจํานวนลูกคามากข้ึน ซ่ึงนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน

ในกลุมน้ีไมไดเปนนักทองเที่ยวระดับคุณภาพอยางที่รัฐบาลตองการ สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลของประเทศไทยเสียหายเปนจํานวนมาก ดังน้ัน ผูประกอบการควรทําการคัดเลือกกลุม

ลูกคาดวย ไมใช เพียงแตหวังจะสรางรายไดใหกับตนเองเพียงฝายเดียวโดยไมคํานึงถึง

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประเทศไทย 

 

สําหรับนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายที่มีโอกาสทางการตลาดในแตละประเทศ  

� จากผลการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าที่นาจะเปนกลุมเปาหมาย คือ กลุมที่มี

ใบอนุญาตอยูในระดับ open water หรือ advanced open water ซ่ึงผลการสํารวจแสดงใหเห็น

วา นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้ากลุมน้ีมีจํานวนมากที่สุด 

� เร่ืองความสามารถของนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าในระดับ open water น้ันตองระวังในเร่ืองของ

ประสบการณในการดํานํ้า เพราะถือวาเปนประเด็นที่มีอิทธิพลตอทรัพยากรธรรมชาติใตทะเล

อยางมาก เน่ืองจากนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้ากลุมน้ียังไมคอยมีทักษะในการทรงตัวและอาจยัง

ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรอยู 

� หากมองในหัวขอของชวงอายุ นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าที่เปนกลุมเปาหมายจะอยูในชวงอายุ

ระหวาง 25 – 40 ปเปนหลัก ไมวาจะมาจากประเทศใดก็ตาม 

 

 กลยุทธ/วิธีการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมตลาดเปาหมาย 

� จากผลการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้ามักจะหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตเปนสวนใหญ 

ดังน้ัน ททท. ควรที่จะสรางเว็บไซตที่เกี่ยวกับการดํานํ้าในประเทศไทยข้ึนมาอยางเปน

ทางการและประชาสัมพันธผานทางสํานักงานสาขาในแตละประเทศที่ตั้งอยูเพื่อให

นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าเปาหมายสามารถเขาไปหาขอมูลที่ตนเองตองการไดโดยตรง 

� เน้ือหาที่ควรจะนําเสนอในเว็บไซตตองประกอบดวย 

� แหลง/จุดดํานํ้าที่มีชื่อเสียงและที่มีอยูในปจจุบัน 

� จุดขายของแตละแหลง/จุดดํานํ้า วามีปะการังหรือสัตวใตนํ้าหาดูยากชนิดใดบาง 

� ความยาก-งายของแตละแหลง/จุดดํานํ้า โดยอาจจะใชระดับใบอนุญาตของ PADI ในการ

เปรียบเทียบเปนเกณฑ 

� อุณหภูมิและชวงเวลาที่เหมาะสมในการมาดํานํ้าในแตละแหลง/จุดดํานํ้าในประเทศไทย 

� รายชื่อของผูประกอบการทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทย พรอมเบอรหรือ email ที่สามารถ

ใชในการติดตอไดจริง 
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� การจัด event หรือ roadshow อาจจะไมมีความจําเปน เน่ืองจากนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าจะ

หาขอมูลจากอินเตอรเน็ตเปนหลักอยูแลว แตอาจจะมีการทําสื่อประชาสัมพันธหรือใบปลิว/

แผนพับเพื่อนําไปวางไวที่สนามบินของประเทศคูแขง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทําตลาดมาก

ข้ึน 

 

 กําหนดตําแหนงทางการตลาดสําหรับประเทศไทย  

� ตําแหนงทางการตลาดของประเทศไทยควรจะผนวกในเร่ืองของความตื่นเตน ความทาทายและ

ความสวยงามที่เกิดข้ึนจากแหลง/จุดดํานํ้าใหมที่สรางข้ึน อยางไรก็ตาม สําหรับแหลง/จุดดํานํ้า

เดิมก็ไมควรละเลย ททท.ควรจะทําการโปรโมทควบคูกันไป 

� ฝงอันดามันอาจจะกําหนดใหเปนแหลงดํานํ้าที่มีความตื่นเตนทาทายสวยงาม ทั้งจาก

ทรัพยากรธรรมชาติใตทะเลและจุดดํานํ้าที่มนุษยสรางข้ึน 

� ฝงอาวไทย (โดยเฉพาะเกาะเตา) อาจจะกําหนดใหเปนแหลงเรียนดํานํ้าสําหรับนักดํานํ้ามือใหม 

หรือเปนแหลงผลิตนักดํานํ้าที่มีคุณภาพในอันดับตนๆของโลก 

 

 แนวทางและชองทางการสงเสริมการตลาดรวมกับผูประกอบการสินคาและบริการดํานํ้า  

� ณ ปจจุบัน ผูประกอบการธุรกิจดํานํ้าโดยสวนใหญจะใช word of mouth เปนหลักในการ

โฆษณา ควบคูไปกับการใช agency และเว็บไซตในการสงเสริมหรือประชาสัมพันธตางๆ ซ่ึงถือ

วายังไมไดผลดีเทาที่ควร ดังน้ัน ดังที่ไดกลาวไวแลวในขางตน ททท. ควรเปนแกนหลักในการ

ประขาสัมพันธโดยการสรางเว็บไซตที่ เกี่ยวกับการดํา นํ้าโดยตรงและรวบรวมรายชื่อ

ผูประกอบการไวบนเว็บไซตเพื่อเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจใหกับผูประกอบการ 

� สําหรับในชองทางที่ผูประกอบการสามารถทําหรือเขารวมกับ ททท. ได มีดังน้ี 

� เขารวมงานสงสริมการขาย Dive Expo ในแตละป 

� เผยแพรขอมูลของบริษัทตนเองผานบริษัทนําเที่ยว โรงแรม หรือสมาคมนักดํานํ้าตางๆ 

� เขารวมกับ ททท. ในการสราง/ใหขอมูลที่เกี่ยวของในการสรางเว็บไซตที่เกี่ยวกับการดํานํ้า 
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� สําหรับแนวทางในการรวมมือกับบัตรเครดิตและสายการบิน สามารถทําไดดังน้ี 

� ททท. อาจทํารายการที่เกี่ยวของกับการดํานํ้าในประเทศไทยและขอความรวมมือจากสาย

การบินตางๆในการเปดใหกับผูโดยสารบนเคร่ืองบินดูขณะเดินทาง โดยไมจําเปนวาจะเปน

เที่ยวบินที่มาที่ประเทศไทยหรือไม แตอาจจะเปนเที่ยวบินที่มาในภูมิภาคเอเชียดวยกัน 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเราตองการสงเสริมใหประเทศไทยเปนแหลงสอนดํานํ้าในอันดับ

ตนๆของโลก ดังน้ัน รายการดังกลาวจึงควรที่จะเปดในทุกเที่ยวบินที่มาที่ประเทศไทย เพื่อ

ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเกิดความสนใจและอยากมาเรียนดํานํ้ามากข้ึน 

� สําหรับแนวทางในการสงเสริม/รวมมือกับบัตรเครดิตน้ัน กลุมเปาหมายนาจะเปน

นักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าชาวไทยมากกวาชาวตางประเทศ เน่ืองจากโปรโมชั่นที่เกิดข้ึนจะเปน

โปรโมชั่นที่ใชไดกับบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยเทาน้ัน ผูประกอบการกลุมธุรกิจดํานํ้า

สามารถติดตอไปยังบัตรเครดิตตางๆเพื่อเขารวมกับโปรแกรมสวนลดของบัตรเครดิตเพื่อ

กระตุนความสนใจกับนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าชาวไทย อีกทั้งยังเปนการสรางการรับรู 

(Awareness) ใหกับกลุมเปาหมายซ่ึงจะทําใหรูจักกับบริษัทของผูประกอบการไดมากย่ิงข้ึน 

เน่ืองจากบัตรเครดิตจะมีการสง email และแผนพับไปใหลูกคาอยูเปนประจํา 

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

ทายสุดน้ี ที่ปรึกษามีความคิดเห็นวา การสงเสริมการทองเที่ยวดํานํ้าลึก (Scuba diving) ยังไมควรที่จะ

ทํา หากเรายังไมสามารถปรับปรุง ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล และบังคับใชกฎหมายตางๆ ตามที่เสนอไวใน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายได เน่ืองจากในปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประเทศไทยมีความ

เสื่อมโทรมมาก ดังน้ันการสงเสริมใหมีจํานวนนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าเพิ่มมากข้ึนอาจจะสงผลกระทบและ

สรางความเสียหายใหกับทรัพยากรฯได 

 

อยางไรก็ตาม การจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวกลุมดํานํ้าในแตละแหลง/จุดดํานํ้าอาจไมมีความสําคัญ

เทียบเทากับการควบคุมคุณภาพของนักทองเที่ยวกลุมน้ี เน่ืองจากจํานวนคนมีผลกระทบนอยกวาการ

ขาดประสบการณในการดํานํ้า ยกตัวอยาง เชน หากเรามีนักดํานํ้าที่มีประสบการณและมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรฯ จํานวน 100 คนตอจุดดํานํ้าแหงหน่ึง อาจจะดีกวาการที่มีนักดํานํ้าที่ไมมีประสบการณ

และขาดจิตสํานึกจํานวน 50 คนก็เปนได เพราะนักดํานํ้าที่มีประสบการณมากกวาจะสามารถพยุงตัวและ

ควบคุมการทรงตัวของตนเองไดดีกวานักดํานํ้ามือใหม และนักดํานํ้าที่มีจิตสํานึกในการอนุรักษก็จะชวย

สอดสองและดูแลทรัพยากรฯในขณะที่ลงดํานํ้าดวย 

 

 

 

 

 



 รายงานขั้นสุดทาย  
“โครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสาํหรับการทองเที่ยวกลุมดําน้าํ” 
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สําหรับขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการรวมมือกันระหวางหนวยงานตางๆ มีดังน้ี 

 ควรมีการศึกษาวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแนวปะการัง หรือสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

การเพาะเลี้ยงสัตวทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อเปลี่ยนแนวทางในการดํารงชีวิตหรือ

อาชีพของกลุมที่ทําประมงผิดกฎหมาย 

 ควรมีการประชาสัมพันธใหขอมูลที่ถูกตองถึงสถานการณของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใหแก

ประชาชนและนักทองเที่ยว  

 ควรมีการจัดนิทรรศการและการใหความรูแกนักทองเที่ยว ใหตระหนักถึงความจําเปนในการอนุรักษ

และพัฒนาสภาพแวดลอมทางทะเล 

 ควรฝกอบรมเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชายฝงและการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเลในเร่ืองของความเขาใจทีถ่กูตองสําหรับกฎหมายและการบังคับใช 

 จัดทําฐานขอมูลปะการังและสัตวทะเลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อประโยชนในการ

ติดตามและดูแลทรัพยากรฯ 

 ศึกษาขีดความสามารถของแหลง/จุดดํานํ้าในการรองรับนักทองเที่ยว (หากตองการใหมีการบังคับ

ใช)  

 จัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติใตนํ้า พรอมแผนขอมูลกันนํ้าแสดงรายชื่อปะการัง และสิ่งมีชีวิตในแนว

ปะการัง  

 สนับสนุนทางวิชาการแกชุมชนทองถิ่นและภาคเอกชนเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการแนว

ปะการัง และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






