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กระแสการท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

มากขึ้น นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม เริ่มให้ความสำาคัญกับกิจกรรมที่ไม่ทำาลายธรรมชาติ และเป็นการ

ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หลายประเทศได้มีมุมมองที่สำาคัญว่า การท่องเที่ยวแบบ 

มวลชน (Mass Tourism) ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างขาดความระมัดระวัง ทำาให้เกิดปัญหา 

 ดา้นสิง่แวดลอ้มในระยะยาว ดงันัน้  

 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

 จึงมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการ 

 บริหารจัดการ และการเพ่ิมคุณค่าของ 

 การท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียว 

 ไม่ใช่เพียงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

 แต่ได้พัฒนามาเป็นการหาความรู้ 

การท้าทายศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมถึง การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้  

ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ ทั้งนี้ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ถือเป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะรูปแบบหนึ่งที่ตอบกระแส

อนรุกัษธ์รรมชาต ิและการตระหนกัถงึความสำาคญัของสิง่แวดลอ้ม ปจัจบุนัการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ

และผจญภัย ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำาดับ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากร

และกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัยที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยถือเป็นการท่องเที่ยว 

อีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ความสำาคัญต่อการพักผ่อนกับธรรมชาติ และเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่ง

แวดล้อมเป็นหลัก เป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นัก 

ท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้รับความเพลิดเพลิน ตื่นเต้น ท้าทาย ผจญภัย และได้ประสบการณ์แปลกใหม ่

ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายหันมาให้ความสำาคัญกับกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบนี้ เช่น 

การพายเรือคายัก ล่องแก่ง ปีนเขา โรยตัว ดูนก และเดินป่า เป็นต้น โดยกิจกรรมถูกพัฒนาขึ้นตาม 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาความเป็นธรรมชาติ กลุ่มที่รักในความท้าทาย

หรือการนำาความแปลกใหม่มาผสมผสานกับความท้าทาย ทำาให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ 

ผจญภัยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

เรียบเรียง  ง�นวิจัย

สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษา 
สถานการณ์และโอกาสการส่งเสริม 
ต ล า ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ก ลุ่ ม 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล

ภายใต้การนำาของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

คือ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้า 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 

                                                         เรื่องนี้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่กำาหนด

                                                        จังหวะในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทย 

                                                        ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการ 

                                                               การทำางานกันอย่างเป็นเอกภาพ 

                                                            และไตร่ตรองโดยละเอียด และที่สำาคัญคือ 

                                                               การประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวอย่างรู้เท่าทัน

                                                                      จากการวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยว 

                                                                        และประเมินความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ 

                                                                             ในเบื้องต้น จึงได้ข้อสรุปร่วมกัน 

                                                                            คือ การมุ่งเน้นให้ความสำาคัญ

                                                                              กับคุณภาพของนักท่องเที่ยว 

                                                                        เน้นเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายของ

                                                                       นักท่องเที่ยว มุ่งเจาะตลาดกลุ่มบน 

                                                                       และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่า

กองบรรณ�ธิก�ร  

Forecast Tourist Arrivals in ASEAN 2012-2015

year  A r r i v a l  ( M i l -
lion) 

ข้อมูล : ASEAN Tourism Marketing Strategy 2012-2015

2012                        86.05

2014                        99.73

2015                        107.39

2013                        92.72

เรื่อง จุรีรัตน์ คงตระกูล
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ทวงคืนผัดกะเพร� กับ ก�รสื่อส�รข้�มวัฒนธรรม

 ประม�ณปล�ยเดือนพฤษภ�คม ได้นั่งคุยกับ ดร.เทิดช�ย ช่วยบำ�รุง เรื่อง ก�รเติบโตของ
ตล�ดจนี รสัเซยี อนิเดยี ทำ�ใหเ้กดิปญัห�อืน่ต�มม� เชน่ ผลกระทบตอ่กลุม่นกัทอ่งเทีย่วจ�กยโุรป
และสแกนดิเนเวีย และผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
 ระหว่�งคุย ดร.เทิดช�ย ก็ไปยกตัวอย่�ง เรื่อง ผัดกะเพร�ที่ควรถูกออกแบบเฉพ�ะสำ�หรับ
ลูกค้�ที่แตกต่�งกันทั้งช่วงอ�ยุ เพศ อ�ชีพ ก�รศึกษ� สถ�นภ�พสมรส เช่น ผัดกะเพร�สำ�หรับ
วัยรุ่น หรือ ผัดกะเพร�ของเด็ก เป็นต้น คุยถึงตรงนี้ ทำ�ให้เร�นึกถึง เพจ ทวงคืนผัดกะเพร�
ไม่ใส่ถั่วฝักย�ว ข้�วโพดอ่อน และหัวหอมใหญ่ ที่ฮือฮ�ม�กในช่วงต้นเดือนมีน�คม และคว�ม 
ฮือฮ� ฮ้�ไฮ้ ก็ย�วน�นประม�ณ 10 วัน เท่�นั้น แอดมินฯ ของเพจนี้ ก็ประก�ศปิดตัวในวันที่ 18 
มีน�คม 2556
 ปร�กฏก�รณ์ทวงคืนผัดกะเพร� มันก็ม�จ�ก กระแสก�รทวงคืนนี่ นั่น โน่น เช่น ทวงคืน
ประเทศไทย ทวงคนืพลงัง�น และกจ็ะคล�้ย ๆ  กบั กระแส “มัน่ใจว�่คนไทยเกนิล�้น ....” ต�มดดู ีๆ  
กระแสเหล่�นี้ ม�ไว ไปไว ไม่มีอะไรต้องจดจำ� เพร�ะก�รสร้�งกระแสนั้น ๆ ถ้�ไม่มีเจตจำ�นง
ท�งก�รเมือง หรือ ผลท�งธุรกิจใด ๆ ก็ถือว่� ทำ�ไปแบบ มัน ๆ ฮ� ๆ
 กลับม�เรื่องท่องเที่ยวอีกครั้ง ประเด็นเรื่อง ปริม�ณนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย อินเดียที่เพิ่ม
ขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบในหล�ยมิติ มีบ�งจังหวัดประก�ศว่� จะไม่รับตล�ดจีน และร้�นค้� 
บ�งร้�นที่จังหวัดเชียงใหม่ แปะป้�ยหน้�ร้�นว่� No Chinese ปร�กฏก�รณ์นี้ มันคล้�ยกับที่เคย
เห็นร้�นค้�ในญี่ปุ่นติดป้�ยประก�ศว่� No Thai หรือ ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวไทย ประม�ณนั้น
 เอ�เข้�จริง เรื่องก�รเดินท�งท่องเที่ยว มันก็คือ Cross Culture หรือ ก�รสื่อส�รข้�ม
วฒันธรรม มนัอ�จจะมเีรือ่งคว�มเข�้ใจในฐ�นวฒันธรรมทีแ่ตกต�่งกนั ซึง่มองในแงค่ว�มสมัพนัธ์
ระหว่�ง Host กับ Guest ก็น่�จะส�ม�รถแลกเปลี่ยนกันได้ ปรุงแต่งได้ ลดรูปได้ เปลี่ยนรูปได้ 
โดยมีระดับของก�รยอมรับ ได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้�เกินขีดของก�รยอมรับได้ มันก็ต้องห�ท�งแก้ 
อย่�งกรณีของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน ก็มีก�รเสนอให้ทำ�ข้อมูล Do and Don’t คือ ข้อมูลที่
ประช�สัมพันธ์ให้รู้ว่� อะไรควรทำ� อะไรไม่ควรทำ� หรือก�รจัดก�รเรื่องอื่น ๆ  ทั้งเรื่องก�รสื่อส�ร
ก�รตล�ด เรื่อง Zoning ห�กสนใจลองเปิดอ่�นในคอลัมน์ Talk from the Cover ภ�ยใต้หัวข้อ 
ท่องเที่ยวไทย ได้อย่�งเสียอย่�ง

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

บทบรรณ�ธิก�ร
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และมีจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น

                                 ภาพรวม 

                                       สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง

                                 เข้าประเทศไทยไตรมาสแรก ปี 2556 มีทิศทางสดใสต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

                         โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้และจำานวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตไปในระดับเดียวกัน 

   ที่ร้อยละ 19 เป็นการเติบโต               แบบก้าวกระโดด สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย

                  จำานวน 

 

         ทุกภูมิภาค

      มีการเติบโตดี 

   โดยได้รับแรงเสริม

   จากเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น                        และกระแสความนิยมในการเดินทางมาประเทศไทยยังมีต่อเนื่อง ยกเว้น ภูมิภาค

ตะวันออกกลางที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 จากปัญหาทางการเมืองภายในภูมิภาค และการหันเห

ไปเที่ยวยุโรปแทน เพราะค่าเงินยูโรที่ตำ่าลงเป็นแรงจูงใจที่สำาคัญ

   ตลาดหลักที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ได้แก่  จีน เป็นตลาดที่เติบโตสูงที่สุด ร้อยละ 93 

รองลงมาคือ ตลาดรัสเซีย เติบโต ร้อยละ 26 และ ตลาดอินเดีย เติบโต ร้อยละ 18 

                  ตามลำาดับ เป็นการเติบโตร้อนแรงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ในภาพรวมค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

                                ในช่วงไตรมาสแรก ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว

                                                         ชาวต่างชาติที่มาไทยแต่อย่างใด 

สถิติรายได้ทางการท่องเที่ยวเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ เดือนเมษายน 2556

ที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ไตรมาสแรก ปี

เรื่อง ง�นวิเคร�ะห์ตล�ดต่�งประเทศ

สถานการณ์การท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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เอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5

อาเซียน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

ยุโรป

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.28

เอเชียใต้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 16

อเมริกา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

โอเชียเนีย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

ตะวันออกกลาง

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

แอฟริกา 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และอาเซียน

     • เป็นภูมิภ�คที่มีก�รเติบโต 
    ม�กที่สุด ที่ร้อยละ 28.5 หรือมีจำ�นวน 
    นักท่องเที่ยวร�ยสัญช�ติประม�ณ  
    3.62 ล�้นคน โดยทกุตล�ดมกี�รเตบิโต 
    ดมี�กในลกัษณะก�้วกระโดด (ม�กกว�่ 
    ร้อยละ 20 ขึ้นไป) แรงผลักสำาคัญมา
        จากตลาดจีนที่เติบโตเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 
        ทีร่อ้ยละ 93 หรอืมนีกัทอ่งเทีย่วจำานวน  
        1.12  ล้านคน ซึ่งเป็นเพียงช�ติเดียว
ที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวทะลุล้�นในไตรม�สแรก อันเป็นผลจ�ก
กระแสคว�มนิยมในก�รเดินท�งต�มรอยภ�พยนตร์เรื่อง Lost in 
Thailand ปัจจัยด้�นก�รบินจ�กเมืองต่�ง ๆ ของจีน เช่น ก�รเปิด
เที่ยวบินใหม่ของส�ยก�รบิน Juneyao เส้นท�ง เซี่ยงไฮ้–กรุงเทพฯ 
จำ�นวน 7 เที่ยว/สัปด�ห์ ในเดือนมกร�คม  ส�ยก�รบิน Shanghai 
Airlines เพิ่มเที่ยวบินในเส้นท�งเซี่ยงไฮ้–กรุงเทพฯ จ�ก 21 เที่ยว
เป็น 28 เที่ยว/สัปด�ห์ และ China Southern Airlines เพิ่ม
เที่ยวบินกว�งโจว–กรุงเทพฯ จ�ก 21 เที่ยว เป็น 35 เที่ยว/
สัปด�ห์ ในเดือนมีน�คม นอกจ�กนี้ คว�มขัดแย้งระหว่�งจีนกับ
ญี่ปุ่นเรื่องเก�ะเซนก�กุ ทำ�ให้จีนหลีกเลี่ยงก�รเดินท�งไปยังญี่ปุ่น  
(ในเดือน ม.ค.–ก.พ. นักท่องเที่ยวจีนเดินท�งเข้�ญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 
31) และหันม�เที่ยวประเทศไทยแทน 

 • สำ�หรบัตลาดญีปุ่น่ มจีำ�นวนนกัทอ่งเทีย่วร�ยสญัช�ตเิข�้ไทย 
408,048 คน ม�กเป็นอันดับ 2 ของภูมิภ�คนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 
คว�มขัดแย้งเรื่องเก�ะเซนก�กุกับจีนและเก�ะด๊อกโดกับเก�หลีใต้ 
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงก�รเดินท�งเข้�ไปยังประเทศ 
คูแ่ขง่ขนัดงักล�่ว โดยช�วญีปุ่น่เดนิท�งเข�้ไปยงัเก�หลีใตใ้น 2 เดอืน
แรก ลดลงร้อยละ 21 ในขณะที่เดินท�งเข้�จีนลดลงร้อยละ 32 ใน
เดือนกุมภ�พันธ์ 
 • สว่นตลาดเกาหลีใต ้ฮอ่งกง และไตห้วนั มกี�รขย�ยตวัเพิม่ขึน้
ด้วยดีเช่นกัน  โดยนักท่องเที่ยวช�วเก�หลีม�ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
ฮ่องกงเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 และไต้หวันส�ม�รถฟื้นตัวม�อย่�งต่อเนื่อง 
(นับตั้งแต่ไตรม�สสุดท้�ยของปี 2555) โดยในไตรม�สแรกของปีนี้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35  ทั้งนี้ เก�หลีได้รับปัจจัยบวกจ�กเศรษฐกิจที่ขย�ย
ตัวดีขึ้น  มีร�ยได้ภ�คครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 สูงสุดในรอบ 9 ปี  
ส่วนตล�ดฮ่องกงและไต้หวัน ได้รับปัจจัยบวกด้�นก�รบิน เช่น ส�ย
ก�รบิน Dragon Air เพิ่มเที่ยวบิน ฮ่องกง–เชียงใหม่ จ�ก 5 เที่ยว 
เป็น 6 เที่ยว/สัปด�ห์ Hong Kong Airlines เพิ่มเที่ยวบิน ฮ่องกง–
กรุงเทพฯ จ�ก 21 เป็น 28 เที่ยว/สัปด�ห์ China Airlines เพิ่มเที่ยว
บิน ไทเป–กรุงเทพฯ จ�ก 21 เที่ยว เป็น 28 เที่ยว/สัปด�ห์ และ 
TransAsia Airways เปิดเส้นท�ง ไทเป–กรุงเทพฯ 7 เที่ยว/สัปด�ห์ 
ซึ่งมีกระแสก�รจองที่ดีม�กไปจนถึงกล�งปี 2556

เอเชียตะวันออก

เฉียงเหนือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5
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  นักท่องเที่ยวร�ยสัญช�ติขย�ยตัวร้อยละ 4 หรือมีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 1.48 ล้�นคน ตล�ดส่วนใหญ่ยังมีก�ร 
 ขย�ยตวัเพิม่ขึน้ โดยตล�ดขน�ดใหญ ่เชน่ มาเลเซยี เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยในอตัร�รอ้ยละ 2 สว่นสงิคโปรซ์ึง่มขีน�ดตล�ด
 เปน็อนัดบั 2 มอีตัร�ก�รเตบิโตสงูถงึรอ้ยละ 23 ก�รเดนิท�งระยะใกลใ้นชว่งหลงัปีใหมแ่ละตรษุจนี ไดร้บัคว�มนยิม 
 อย�่งม�กในปนีี ้เนือ่งจ�กช�วสงิคโปรย์งัไมม่ัน่ใจในเศรษฐกจิสหรฐัฯ และยโุรปทีม่คีว�มผกูพนักบัเศรษฐกจิสงิคโปร ์
 ค่อนข้�งม�ก จึงค่อนข้�งระมัดระวังก�รใช้เงินแม้ว่�จะมีร�ยได้ค่อนข้�งสูงก็ต�ม ทั้งนี้ ค่�เงินดอลล�ร์สิงคโปร์ที่ 
 แข็งค่�ขึ้นเมื่อเทียบกับดอลล�ร์สหรัฐฯ แต่อ่อนค่�ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินบ�ท ไม่มีผลกระทบกับตล�ดนี้ใน 
 ก�รเดินท�งม�ประเทศไทยแต่อย่�งใด
  ตล�ดอินโดนีเซีย เติบโตสูงถึงร้อยละ 45 ในขณะที่ตล�ดฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยได้ปัจจัยบวกจ�ก
เศรษฐกจิทีม่แีนวโนม้ขย�ยตวัดขีึน้ ดชันคีว�มเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ รวมทัง้ปจัจยับวกด�้นส�ยก�รบนิของฟลิปิปนิส ์ซึง่ส�ยก�รบนิ Cebu 
Pacific เพิ่มเที่ยวบิน มะนิล�–กรุงเทพฯ จ�ก 10 เที่ยว เป็น 12 เที่ยว/สัปด�ห์ ในเดือนมีน�คม เช่นเดียวกับเวียดนามที่ได้รับผลบวกจ�กก�ร
เปิดเที่ยวบินใหม่ของส�ยก�รบินต้นทุนตำ่� Vietjet เส้นท�ง โฮจิมินห์ซิตี้–กรุงเทพฯ จำ�นวน 7 เที่ยว/สัปด�ห์ ทำ�ให้มีก�รขย�ยตัวที่ร้อยละ 5 
ในขณะที่ตลาดกัมพูชา ปรับตัวลดลงร้อยละ 12 จ�กผลกระทบคว�มตึงเครียดในเรื่องปัญห�เข�พระวิห�ร

อาเซียน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

ภ�พ : ปิยกร หนูเกื้อ
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  นักท่องเที่ยวร�ยสัญช�ติจ�กยุโรป 
 เดนิท�งเข�้ไทยขย�ยตวัรอ้ยละ 10.28 หรอื 
 ประม�ณ 2.13 ล�้นคน นบัว�่เปน็ก�รเตบิโต 
 ทีด่ ีภ�ยใตภ้�วะปญัห�หนีส้�ธ�รณะในกลุม่ 
 ประเทศ PIIGS และคว�มพย�ย�มในก�ร 
 แก้ไขปัญห�วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยใน 
 ภมูภิ�ค โดยอตัร�ก�รเตบิโตของภมูภิ�คเปน็ 
 ผลม�จ�กแรงผลักของจำ�นวนนักท่องเที่ยว
ในตล�ดหลักที่ยังคงมีกำ�ลังซื้อ และนักท่องเที่ยวจ�กตล�ดรองที่ไม่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจ�กวิกฤตยูโรโซน อีกทั้งเมื่อนักท่องเที่ยวยัง
คงมคีว�มตอ้งก�รเดนิท�งทอ่งเทีย่วในภ�วะเชน่นี ้จงึเลอืกเดนิท�งม�
ไทยซึ่งมีจุดแข็งด�้นคว�มคุ้มค่�เงินและมีบริก�รที่หล�กหล�ยรองรับ
ได้ทุกกลุ่มตล�ด ทั้งนี้ ก�รแข็งตัวของค่�เงินบ�ทไม่มีผลกระทบต่อ
ตล�ดนี้แต่อย่�งใด 
 • ตล�ดที่มีก�รเติบโตดีที่สุด ได้แก่ ยุโรปตะวันออก ขย�ย
ตัวร้อยละ 27 เนื่องจ�กกลุ่มประเทศนี้ยังมีเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจ 
และแรงเสริมจ�กก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รตล�ดของ ททท. ในก�ร
เจ�ะตล�ดใหม่เพิ่มขึ้น อ�ทิ ค�ซัคสถ�น ยูเครน รองลงม�คือ รัสเซีย 
ขย�ยตัวร้อยละ 26 โดยประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ช�วรัสเซียนิยมเดินท�งไปม�กที่สุดในปีที่ผ่�นม� (จ�ก
ข้อมูลของ Federal Agency for Tourism of Russian Federation) 
และยังได้รับปัจจัยเสริมด้�นก�รบิน ดังนี้
 - ส�ยก�รบินไทย  เพิ่มเที่ยวบินเส้นท�ง Moscow–Bangkok 
จ�ก 3 เป็น 4 เที่ยว/สัปด�ห์ 
 - ส�ยก�รบิน Aeroflot Russian Airline เพิ่มเที่ยวบินเส้นท�ง 
Moscow–Bangkok จ�ก 7 เทีย่วเปน็ 10 เทีย่ว/สปัด�ห ์และเปดิเทีย่ว
บินพิเศษ เส้นท�ง Moscow–Phuket 3 เที่ยว/สัปด�ห์ 
 - ส�ยก�รบิน S7 Airline เปิดเที่ยวบินพิเศษ : 
เส้นท�ง Novosibirsk–Bangkok 4 เที่ยว/สัปด�ห์ 
เส้นท�ง Irkutsk–Bangkok  2 เที่ยว/สัปด�ห์  
เส้นท�ง Krasnoyarsk–Bangkok 1 เที่ยว/ 2 สัปด�ห์   
และเส้นท�ง Khabarovsk–Bangkok 1 เที่ยว/ 2 สัปด�ห์ 
 - ส�ยก�รบิน Transaero Air เพิ่มเที่ยวบินเส้นท�ง Moscow–
Bangkok จ�ก 3 เที่ยว เป็น 12 เที่ยว/สัปด�ห์ 

 • ส่วนเยอรมนี แม้ยังคงต้องเผชิญกับก�รแก้ไขปัญห�ท�ง
เศรษฐกิจ แต่ช�วเยอรมันยังคงมีกำ�ลังซื้อค่อนข้�งสูงและยังมีคว�ม
ต้องก�รเดินท�งท่องเที่ยว อีกทั้งภ�คก�รผลิตและภ�คก�รส่งออก
ของเยอรมนีไปนอกกลุ่มประเทศยูโรโซนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจ�ก
ก�รฟื้นตัวของอุปสงค์โลก จึงทำ�ให้นักท่องเที่ยวเริ่มมีคว�มเชื่อมั่น
และใช้จ่�ยด้�นก�รท่องเที่ยวม�กขึ้น ทำ�ให้มีก�รเดินท�งม�ไทยเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 12 
 • ตล�ดสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส มีก�รขย�ยตัวเล็ก
น้อยในไตรม�สนี้ที่ร้อยละ 2.83 และร้อยละ 0.4 ต�มลำ�ดับ  โดย
ตล�ดสหร�ชอ�ณ�จักรได้รับปัจจัยเสริมจ�กสภ�พเศรษฐกิจที่ค่อย ๆ  
ฟืน้ตวัดขีึน้ สว่นตล�ดฝรัง่เศสมแีนวโนม้ตล�ดทีด่ ีทัง้นี ้จ�กร�ยง�นของ
สม�คมธุรกิจท่องเที่ยวและสำ�นักง�นท่องเที่ยวของฝรั่งเศส (SNAV) 
ในเดือนมีน�คม ระบุว่�ประเทศไทยจัดว่�เป็นตล�ดท่องเที่ยวระยะ
ไกลทีม่ยีอดข�ยเพิม่สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัตล�ดทอ่งเทีย่วระยะไกลอืน่ ๆ

อ�ทิ สหรัฐฯ และจีน   
 • สำ�หรับกลุ่มสแกนดิเนเวีย ในภ�พรวมยังคงต้องจับต�มอง
ต่อไป เพร�ะตล�ดส่วนใหญ่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องม�จ�กปีที่แล้ว 
แม้ตล�ดหลัก เช่น สวีเดนจะฟื้นตัวขึ้นม�เล็กน้อยที่ร้อยละ 4 ก็ต�ม 
โดยตลาดเดนมาร์ก ลดลงร้อยละ 5 ตลาดฟินแลนด์ ลดลงร้อยละ 
3.5 และตลาดนอร์เวย์ ลดลงร้อยละ 0.6 ต�มลำ�ดับ ส�เหตุหลักม�
จ�กปญัห�เศรษฐกจิและปญัห�สภ�พอ�ก�ศแปรปรวน เกดิพ�ยหุมิะ
ถลม่ในแถบตอนเหนอืของยโุรป สง่ผลใหเ้ปน็อปุสรรคในก�รเดนิท�ง
ท�งอ�ก�ศในช่วงระยะหนึ่ง อีกทั้งนักท่องเที่ยวบ�งส่วนไม่ต้องก�ร 
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มแออัดของไทย จ�กก�รที่
ประเทศไทยมีปัญห�ก�รกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในบ�งแหล่ง
ม�กเกินไป และไม่มีก�รกำ�หนดขีดคว�มส�ม�รถในก�รรองรับของ
พืน้ที ่ทำ�ใหน้กัทอ่งเทีย่วหนัเหไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วคูแ่ขง่ม�กขึน้ อ�ท ิ
มะละก� (ม�เลเซีย) เวียดน�ม มัลดีฟส์ หมู่เก�ะแคริบเบียน สหรัฐฯ 
และเม็กซิโก
 • ส่วนตลาดสเปนและอิตาลี มีทิศท�งตล�ดไม่สดใสนัก จ�ก
ปัญห�เศรษฐกิจภ�ยในประเทศที่มีผลให้ทั้งสองตล�ดชะลอก�ร 
เดนิท�งไปต�่งประเทศลง จนทำ�ใหจ้ำ�นวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ข�้ไทยอยู่ใน 
ภ�วะทรงตัวจนถึงติดลบ 

ภูมิภาคยุโรป

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.28
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  ในไตรมาสแรก มีนักท่องเที่ยวร�ย
 สัญช�ติจ�กภูมิภ�คอเมริก�เดินท�ง 
 เข้�ไทยประม�ณ 300,000 กว่�คน  
 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9 โดยตล�ดหลัก 
 เช่น ช�วสหรัฐฯ และแคน�ด� ต่�ง 
 เดนิท�งม�ไทยเพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 8 และ 5  
 ต�มลำ�ดบั แมว้�่ทัง้สองประเทศจะตอ้ง
เผชญิวกิฤตเศรษฐกจิ แตเ่นือ่งจ�กนกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญท่ีม่�ไทยเปน็ 
กลุ่มตล�ดระดับบนที่มีร�ยได้สูงและมีเงินออมเพียงพอที่จะเดินท�ง 
ระยะไกล วิกฤตเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวจ�ก
ตล�ดนี้ม�กนัก ทั้งนี้ ก�รแข็งค่�ของค่�เงินบ�ทในช่วงไตรม�สแรก
ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตล�ดนี้แต่อย่�งใด นอกจ�กนั้น ยังมีแรงเสริม
จ�กตล�ดขน�ดเล็ก เช่น บร�ซิลและอ�ร์เจนติน� ที่เติบโตแบบก้�ว
กระโดดเกนิรอ้ยละ 18 เนือ่งจ�กเศรษฐกจิในละตนิอเมรกิ�มกี�รขย�ย
ตวัอย�่งม�ก โดยเฉพ�ะบร�ซลิ ซึง่เปน็ประเทศผูน้ำ�ด�้นก�รเตบิโตท�ง
เศรษฐกิจ ทำ�ให้จำ�นวนชนชั้นกล�งและชนชั้นสูงในประเทศมีจำ�นวน
เพิ่มขึ้น และกลุ่มนี้มีคว�มต้องก�รและคว�มส�ม�รถในก�รเดินท�ง
ท่องเที่ยวต่�งประเทศได้ม�กขึ้น

T o u r i s m  S i t u a t i o n

  ตล�ดภูมิภ�คนี้มีก�รเติบโต 
 ร้อยละ 16 หรือมีจำ�นวน 300,000  
 ก ว่ � ค น  ทุ ก ต ล � ดล้ ว น มี ก � ร 
 เติ บ โตดี  โดย เฉพ�ะอิ น เดี ยที่  
 เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจดีและ 
 มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีก�รเติบโต 
 ก้�วกระโดดที่ร้อยละ 18 รอง
ลงม� คือ บังคล�เทศเติบโตร้อยละ 14 ทั้งนี้ แม้ว่�ตล�ด
ป�กีสถ�น และเนป�ล จะมีสถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบท�งก�รเมือง 
และมีก�รชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นภ�ยในประเทศต่อเนื่อง แต่
สถ�นก�รณ์ดังกล่�วมิได้ส่งผลกระทบต่อก�รเดินท�งเข้�ไทยของ 
นักท่องเที่ยวแต่อย่�งใด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

   ภมูภิาคอเมรกิา

   ภมูภิาคเอเชยีใต ้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 16
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  ในภ�พรวมมกี�รชะลอตวัเลก็นอ้ย 
 ร้อยละ 1.2 หรือมีจำ �นวนเกือบ  
 140,000 คน เนื่องจ�กตล�ดสหรัฐ 
 อ�หรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นตล�ดหลัก มี 
 แนวโน้มนักท่องเที่ยวบ�งส่วนหันไป 
 เดินท�งท่องเที่ยวในแถบยุโรปม�กขึ้น  
 เนื่องจ�กค่�เงินยูโรอ่อนค่� ทำ�ให้ร�ค� 
 ตั๋วโดยส�รเครื่องบินและแพ็คเกจ 
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวในแถบนั้นมีร�ค�ถูกลงเมื่อเทียบ
กับแหล่งท่องเที่ยวในไทยซึ่งมีระยะท�งไกลกว่� นอกจ�กนี้ ตล�ด
อิหร่�น ได้ฉุดอัตร�ก�รเติบโตของภูมิภ�ค จ�กปัญห�ก�รควำ่�บ�ตร
ท�งเศรษฐกิจจ�กน�น�ช�ติ ทำ�ให้อิหร่�นมีศักยภ�พในก�รเดินท�ง
ลดลง ในขณะที่บ�งตล�ด ได้แก่ อียิปต์ อิสร�เอล และคูเวต มีก�ร
เดินท�งม�ไทยเพิ่มขึ้น หลังจ�กที่ปัญห�ก�รเมืองภ�ยในประเทศเริ่ม
คลี่คล�ยไปในทิศท�งที่ดีขึ้น

  มีก�รเติบโตของจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่ 
 ร้อยละ 6 หรือมีจำ�นวนร�ว 250,000 กว่�คน 
 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจ�กคว�มมีศักยภ�พ 
 ท�งเศรษฐกจิของตล�ดหลกั คอื ออสเตรเลยี 
 โดยล่�สุดในเดือน กุมภ�พันธ์ 2556 สถ�บัน 
 จัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ สแตนด�ร์ด แอนด์ พัวร์ 
 (S&P) ร�ยง�นว่� เครดิตของออสเตรเลีย 
 ยังอยู่ ในระดับ AAA โดยมีแรงหนุนจ�ก
อตุส�หกรรมเหมอืงแรแ่ละพลงัง�น ทำ�ใหร้อดพน้จ�กภ�วะถดถอยใน
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกไปได้ และจ�กคว�มแข็งแกร่งดังกล่�วส่งผล
ใหค้�่เงนิดอลล�รอ์อสเตรเลยีแขง็ค่�ตอ่เนือ่ง เชน่เดยีวกบั นวิซแีลนด์ 
ที่เศรษฐกิจปรับตัวสดใสท่�มกล�งภ�วะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซ� โดย
ม�จ�กแรงขับเคลื่อนของภ�คก�รเกษตร กอปรกับคว�มนิยมในก�ร 
ท่องเที่ยวประเทศไทยของทั้งสองตล�ดยังมีต่อเนื่องจ�กปีที่ผ่�นม� 

T o u r i s m  S i t u a t i o n

ภูมิภาค
โอเชียเนีย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

ภูมิภาค
ตะวันออกกลาง

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2
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 มีนักท่องเท่ียวเดินท�งเข้�ประเทศไทย 
ร�ยสัญช�ติร�ว 39,000 คน หรือขย�ยตัว
ร้อยละ 6.7 โดยมีปัจจัยพื้นฐ�นม�จ�ก คว�ม
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจของแอฟริก�ใต้ ซึ่ง
เป็นแรงผลักดันสำ�คัญที่ทำ�ให้ประช�ชนเกิด
คว�มมั่นใจในก�รใช้จ่�ย รวมถึงก�รใช้จ่�ย 
เพื่อเดินท�งท่องเที่ยว ล่�สุด IMF ค�ดว่� ใน
ป ี2013 เศรษฐกจิของแอฟรกิ�ใตจ้ะขย�ยตวั
ร้อยละ 3 จ�กเดิมร้อยละ 2.6

T o u r i s m  S i t u a t i o n

  ภมูภิาคแอฟรกิา 
 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7

คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่สองของปี 
2556 
 • ในภาพรวมคาดวา่สถานการณก์ารทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะเตบิโตมัน่คง
ต่อเนื่อง แม้ว่�ค่�เงินบ�ทจะแข็งตัวขึ้นก็ต�ม แต่จะยังไม่มีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจเดินท�ง
ของนกัทอ่งเทีย่ว  ปจัจยัหลกัยงัคงม�จ�กกระแสคว�มนยิมในก�รทอ่งเทีย่วม�ประเทศไทยยงั
คงคึกคัก โดยเฉพ�ะในกลุ่มตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนอกจ�กกระแสก�รเดินท�ง
ต�มรอยภ�พยนตร์ Lost in Thailand ของนักท่องเที่ยวจีนแล้ว  ข่�วคว�มตึงเครียดระหว่�ง
เก�หลีเหนือและเก�หลีใต้ และข่�วก�รระบ�ดของไข้หวัดนก H7N9 ในจีนซึ่งมีแนวโน้มก�ร
ระบ�ดจ�กคนสูค่น จะเปน็ตวัแปรสำ�คญัทีท่ำ�ใหน้กัทอ่งเทีย่วบ�งสว่นเริม่ชะลอก�รเดนิท�งไป
เก�หลแีละจนีและหนัม�เทีย่วเมอืงไทยแทนม�กขึน้ แตย่งัตอ้งระวงัญีปุ่น่ทีเ่ปน็คูแ่ขง่ขนัสำ�คญั
ในตล�ดนี้  เนื่องจ�กญี่ปุ่นใช้ม�ตรก�รยกเว้นวีซ่�ให้บ�งประเทศและลดร�ค�แพ็คเกจ อีกทั้ง
ค่�เงินเยนอ่อนค่�ลง ซึ่งจะทำ�ให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ
 • สำ�หรับตลาดยุโรปและเอเชียใต้ ค�ดว่�จะเติบโตได้ต่อเนื่อง จ�กปัจจัยบวกด้�น
ก�รบิน โดยจะมีเที่ยวบินเช่�เหม�ลำ�ที่เข้�ม�ไทยเพิ่มขึ้นในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ โดยเฉพ�ะ
จ�กรสัเซยีและยเูครน และจะมกี�รเพิม่เทีย่วบนิประจำ�เข�้ไทยจ�ก สหร�ชอ�ณ�จกัร ฝรัง่เศส  
อุซเบกิสถ�น นอร์เวย์ เช่นเดียวกับอินเดีย ที่จะมีก�รเปิดเที่ยวบินใหม่และ/หรือเพิ่มเที่ยวบิน
จ�กเมือง อ�ร์เมด�บัด มุมไบ และเดลี เข้�กรุงเทพฯ และภูเก็ตเพิ่มขึ้น
 • ตล�ดตะวันออกกลาง ค�ดว่�มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จ�กก�รที่รัฐบ�ลไทยอนุมัติ
ก�รยกเว้นวีซ่�ให้กับนักท่องเที่ยว 6 ช�ติอ�หรับในกลุ่ม GCC ซึ่งประกอบด้วย สหรัฐอ�หรับ 
เอมิเรตส์ คูเวต จอร์แดน ก�ต�ร์ โอม�น และบ�ห์เรน ที่จะเดินท�งม�เพื่อรักษ�พย�บ�ล
ในไทย โดยขย�ยวันพักจ�กเดิม 60 วัน เป็น 90 วัน และส�ม�รถม�พร้อมกับครอบครัวได้ 
ไม่เกิน 4 คน ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มกร�คม 2556 ที่ผ่�นม� อีกทั้งส�ยก�รบิน 
Emirates ได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นท�ง ดูไบ–กรุงเทพฯ จ�กเดิม 28 เที่ยวบิน เป็น 35 เที่ยวบิน/ 
สัปด�ห์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีน�คม 2556 เป็นต้นไป นอกจ�กนี้ ในช่วงปล�ยไตรม�สที่ 2 นี้ จะ
ตรงกับ Summer Holiday ที่ช�วตะวันออกกล�งนิยมเดินท�งท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้�ฤดูก�ร
ถือศีลอดในช่วงต้นไตรม�สที่ 3 อีกด้วย
   • ส่วนตลาดภูมิภาคอเมริกาและ
      โอเชียเนีย  ค�ดว่�จะยังคงเติบโต
   แขง็แกรง่ตอ่ไป เนือ่งจ�กปจัจยับวก 
   ท�งเศรษฐกิจที่เป็นแรงเสริมต่อ 
   เนื่อง โดยสภ�พเศรษฐกิจของ 
   สหรฐัฯ และแคน�ด�มแีนวโนม้ปรบั 
   ตวัดขีึน้เปน็ลำ�ดบั  และคว�มตอ้งก�ร 
   เดินท�งท่องเที่ยวของชนชั้นกล�ง 
   และชนชัน้สงูทีเ่พิม่ม�กขึน้ในบร�ซลิ 
   และอ�รเ์จนตนิ�  ในขณะทีภ่มูภิ�ค 
   โอเชียเนียมีคว�มแข็งแกร่งท�ง 
   เศรษฐกิจเป็นต้นทุนหลัก
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T o u r i s m  R e s e a r c h

เรียบเรียง  ง�นวิจัย

สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษา 
สถานการณ์และโอกาสการส่งเสริม 
ต ล า ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ก ลุ่ ม 
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กระแสการท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

มากขึ้น นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม เริ่มให้ความสำาคัญกับกิจกรรมที่ไม่ทำาลายธรรมชาติ และเป็นการ

ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หลายประเทศได้มีมุมมองที่สำาคัญว่า การท่องเที่ยวแบบ 

มวลชน (Mass Tourism) ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างขาดความระมัดระวัง ทำาให้เกิดปัญหา 

 ดา้นสิง่แวดลอ้มในระยะยาว ดงันัน้  

 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

 จึงมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการ 

 บริหารจัดการ และการเพ่ิมคุณค่าของ 

 การท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียว 

 ไม่ใช่เพียงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

 แต่ได้พัฒนามาเป็นการหาความรู้ 

การท้าทายศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมถึง การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้  

ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ ทั้งนี้ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ถือเป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะรูปแบบหนึ่งที่ตอบกระแส

อนรุกัษธ์รรมชาต ิและการตระหนกัถงึความสำาคญัของสิง่แวดลอ้ม ปจัจบุนัการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ

และผจญภัย ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำาดับ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากร

และกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัยที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยถือเป็นการท่องเที่ยว 

อีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ความสำาคัญต่อการพักผ่อนกับธรรมชาติ และเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่ง

แวดล้อมเป็นหลัก เป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นัก 

ท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้รับความเพลิดเพลิน ตื่นเต้น ท้าทาย ผจญภัย และได้ประสบการณ์แปลกใหม ่

ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายหันมาให้ความสำาคัญกับกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบนี้ เช่น 

การพายเรือคายัก ล่องแก่ง ปีนเขา โรยตัว ดูนก และเดินป่า เป็นต้น โดยกิจกรรมถูกพัฒนาขึ้นตาม 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาความเป็นธรรมชาติ กลุ่มที่รักในความท้าทาย

หรือการนำาความแปลกใหม่มาผสมผสานกับความท้าทาย ทำาให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ 

ผจญภัยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
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ภาพรวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Asia) 

 เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับคู่แข่งในภูมิภ�คเอเชียพบว่� 
คว�มพร้อมโดยรวมในก�รแข่งขันด้�นก�รท่องเที่ยวกลุ่ม Eco & 
Adventure ของประเทศไทย อยู่ในระดับป�นกล�งเทียบกับคู่แข่งใน
ภูมิภ�คเอเชีย อย่�งไรก็ต�ม นักท่องเที่ยวอ�เซียนมีคว�มสำ�คัญต่อ
ประเทศไทยเพิม่ขึน้ ขณะทีน่กัทอ่งเทีย่วเอเชยีตะวนัออกมคีว�มสำ�คญั
ลดลง ก�รวเิคร�ะหส์ดัสว่นจำ�นวนของนกัทอ่งเทีย่วจำ�แนกต�มภมูภิ�ค
จะสะท้อนให้เห็นถึงลำ�ดับคว�มสำ�คัญด้�นจำ�นวนของนักท่องเที่ยว 
จ�กภูมิภ�คต่�ง ๆ โดยในปี 2553 นักท่องเที่ยวอ�เซียนมีจำ�นวนม�ก
ที่สุดจำ�นวน 4,415,789 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87 ของจำ�นวนนัก
ท่องเที่ยวระหว่�งประเทศทั้งหมด รองลงม�ได้แก่ นักท่องเที่ยวยุโรป 
เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ อเมริก� โอเชียเนีย ตะวันออกกล�ง และ
แอฟริก� ต�มลำ�ดับ
 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน เมื่อพิจ�รณ�
ทรพัย�กรของประเทศไทยพบว�่ อยู่ในระดบัเดยีวกบัคูแ่ขง่ และยงัไม่
ส�ม�รถสร�้งจดุแขง็ทีช่ดัเจนได ้รวมถงึในปจัจบุนั ชมุชนในทอ้งถิน่ยงั
ไม่ใหค้ว�มสำ�คญัด�้นก�รอนรุกัษ ์ในขณะทีป่ระเทศญีปุ่น่และประเทศ
จีน มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รดูแลและฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติที่เป็น 
รูปธรรมและบังคับใช้อย่�งเข้มงวด ทั้งนี้ กิจกรรมด้�นก�รท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและผจญภัยยังมีอยู่ในระดับตำ่� เมื่อเทียบกับคู่แข่ง และ
เนื่องจ�กข�ดก�รควบคุมม�ตรฐ�น รวมถึงผู้ประกอบก�รขน�ดเล็ก
ไม่ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รสอดแทรกองคค์ว�มรู ้จงึควรมกี�รปรบัปรงุ
กิจกรรมท่องเที่ยวอย่�งเร่งด่วน อย่�งไรก็ต�ม ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในภูมิภ�คด้�นก�รสื่อส�รก�รตล�ดที่ค่อนข้�งทำ�ได้ดี ผู้
ประกอบก�รค่อนข้�งมีคว�มพร้อม และมีศักยภ�พในก�รปรับตัว 
สูงกว่�ประเทศคู่แข่งในภูมิภ�คเดียวกัน

ระดับคว�มพร้อมในปัจจุบัน       เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ในภมูภิ�คเอเชยี

ปัจจัยด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติ • ทรพัย�กรธรรมช�ตอิยู่ในระดบัใกลเ้คยีง 
(คว�มสมบูรณ์ คว�มหล�กหล�ย)  กับคู่แข่ง
  • ญี่ปุ่นและจีน เริ่มมีก�รพัฒน�ด้�นก�ร 
   อนุรักษ์อย่�งจริงจัง และเป็นที่ยอมรับ 
   ของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • นักท่องเที่ยวมองว่�ประเทศไทยไม่ให้ 
   คว�มสำ�คัญกับก�รอนุรักษ์

ปัจจัยด้�นกิจกรรมท่องเที่ยว • กจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยั 
เชิงนิเวศและผจญภัย (คว�มท้�ท�ย  ของประเทศไทยยังต้องมีก�รพัฒน�
คว�มรู้ คว�มปลอดภัย)  ทั้งด้�นคุณภ�พ และด้�นคว�มรู้

ปัจจัยด้�นนโยบ�ยท่องเที่ยว • นโยบ�ยด�้นก�รทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและ 
เชิงนิเวศและผจญภัย  ผจญภัยมีคว�มชัดเจน เมื่อเทียบกับ 
   ประเทศคู่แข่ง

ปัจจัยด้�นก�รสื่อส�รก�รตล�ด • ก�รสื่อส�รก�รตล�ดมีระดับสูง
ท่องเที่ยว (ประสิทธิภ�พก�รสื่อส�ร)  ในขณะที่คู่แข่งก็ทำ�ได้ดีเช่นเดียวกัน

ปัจจัยด้�นคว�มพร้อม • ผู้ประกอบก�รไทยมีคว�มพร้อมสูง
ของผู้ประกอบก�ร  และมีก�รปรับตัวอยู่ตลอดเวล�
  • ผู้ประกอบก�รในญี่ปุ่นมีคว�มรู้เฉพ�ะ 
   ท�งด้�นนิเวศ เช่น ก�รศึกษ�แมลง 
   พันธุ์พืช เป็นต้น
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ภาพรวมการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยั
ของประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย (Non-Asia) 

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศทีม่คีว�มพรอ้มด�้นก�รทอ่งเทีย่ว
กลุ่ม Eco & Adventure สูงสุด 5 อันดับแรก พบว่� ประเทศไทย
ในภ�พรวมยงัข�ดคว�มพรอ้มในหล�ยด�้น ถงึแมว้�่ประเทศไทย
จะเป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ สำ�หรับนักท่องเที่ยวในช่วง
ที่ผ่�นม� แต่มุมมองหลัก ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คว�มคุ้มค่�ในก�รท่องเที่ยว โดยมีค่�ใช้จ่�ยตำ่� เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น แต่ห�กพิจ�รณ�เชิงลึก สำ�หรับก�รท่องเที่ยวกลุ่ม 
Eco & Adventure พบว่� ประเทศไทยยังไม่ได้รับคว�มนิยมจ�ก
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ม�กนัก เนื่องจ�กคว�มไม่พร้อมในหล�ยด้�น 
ทั้งนี้ ทรัพย�กรธรรมช�ติของไทยยังไม่โดดเด่นเท่�ใดนัก โดย
ทรัพย�กรที่ส�ม�รถแข่งขันได้ในระดับส�กล คือทรัพย�กรท�ง
ทะเลเปน็หลกั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศชัน้นำ�ด�้นก�รทอ่งเทีย่ว 
เชงินเิวศและผจญภยัพบว�่ ประเทศไทยยงัตอ้งพฒัน�ในหล�ยด�้น 
โดยเฉพ�ะม�ตรฐ�นของกิจกรรม ก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติ และ
คว�มพร้อมของผู้ประกอบก�ร

ระดับคว�มพร้อม
ในปัจจุบัน

• ทรัพย�กรธรรมช�ติของไทยโดยรวมยังไม่โดดเด่นเท่�ใด
• ข�ดก�รดูแลรักษ�อย่�งเป็นรูปธรรมเทียบกับประเทศอื่น
• ประเทศไทยข�ดคว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์ และก�รให้
 คว�มรู้กับนักท่องเที่ยวอย่�งเป็นระบบ
• ต�่งประเทศมกี�รเกบ็ค่�ใชจ้�่ยจ�กผูป้ระกอบก�รม�บำ�รงุ
 สถ�นที่ท่องเที่ยวอย่�งเป็นระบบ

• กิจกรรมข�ดม�ตรก�รควบคุมด้�นคว�มปลอดภัยระดับ 
 ส�กลเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
• คว�มรู้ด้�นก�รดำ�เนินกิจกรรมอยู่ในระดับตำ่�
• ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะของไทยยังมีไม่เพียงพอ ขณะที่
 ในต่�งประเทศมีก�รฝึกอบรมอย่�งเป็นรูปธรรม

• นโยบ�ยมีคว�มชัดเจนในระดับบริห�ร
• มีปัญห�ในก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติ
• ทีผ่�่นม�ข�ดคว�มตอ่เนือ่งของรฐับ�ลทำ�ใหห้ล�ยโครงก�ร
 ข�ดช่วง

• ก�รตล�ดและภ�พลักษณ์ด้�นก�รท่องเที่ยวของไทย
 อยู่ระดับดี
• นักท่องเที่ยวมองประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับ
 ต้น ๆ

• ผู้ประกอบก�รไทยมีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ธุรกิจสูง
• ผู้ประกอบก�รไทยยังข�ดคว�มรู้ด้�นเทคโนโลยี และก�ร
 สื่อส�รผ่�นเว็บไซต์
• ผู้ประกอบก�รไทยยังข�ดคว�มรู้และไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญ
 ด้�นก�รอนุรักษ์

ปัจจัยด้�นทรัพย�กร
ธรรมช�ติ
(คว�มสมบูรณ์ 
คว�มหล�กหล�ย)

ปัจจัยด้�นกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และผจญภัย
(คว�มท้�ท�ย 
คว�มรู้ 
คว�มปลอดภัย)

ปัจจัยด้�นนโยบ�ย
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และผจญภัย

ปัจจัยด้�นก�รสื่อส�ร
ก�รตล�ดภ�พลักษณ์
(ประสิทธิภ�พ
ก�รสื่อส�ร)

ปัจจัยด้�นคว�มพร้อม
ของผู้ประกอบก�ร

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
  นอกภูมิภ�คเอเชีย       
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การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศผจญภยัในชว่งทีผ่า่นมา

 หลงัจ�กทีก่�รทอ่งเทีย่วแบบ Mass Tourism ม�ถงึจดุทีธ่รรมช�ติ
รบัไมไ่ด ้เพร�ะมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ชว่งนัน้เกดินกัอนรุกัษท์ีม่ี
อุดมคติและมีวัตถุประสงค์ด้�นสิ่งแวดล้อม ได้แพร่กระจ�ยคว�มคิด 
ออกไปอย่�งกว้�งขว�ง และบ�งประเทศร่วมกลุ่มกันเป็นองค์กร
อนุรักษ์ระดับช�ติถึงน�น�ช�ติ ทุกกลุ่มมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ มี
คว�มคดิทีจ่ะปกปอ้งและรกัษ�สภ�พแวดลอ้มทีด่ขีองแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ทัว่โลกใหค้งอยูอ่ย�่งยัง่ยนื โดยตัง้คว�มประสงคท์ีจ่ะนำ�ก�รทอ่งเทีย่ว 
เชิงนิเวศม�แก้ปัญห�ก�รท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม เน้นก�รรักษ� 
สิง่แวดลอ้ม สร�้งจติสำ�นกึใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว จดักจิกรรมใหเ้ปน็ก�ร
ท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน และปรับปรุงคุณภ�พชีวิตของคนในท้องถิ่นให้
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สอดคล้องกับอุดมก�รณ์ด้�นอนุรักษ์ด้วย
 ผลวิเคร�ะห์พบว่� สถ�นก�รณ์โดยรวมด้�นก�รตล�ดก�ร 
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยัของประเทศไทย ยงัไมม่คีว�มชดัเจน
ม�กนกั ทัง้นี ้นกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ตทิีเ่ปน็กลุม่เฉพ�ะด�้นก�รทอ่งเทีย่ว 
เชิงนิเวศและผจญภัยยังมีจำ�นวนน้อย และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยัง
คงใหค้ว�มเหน็ว�่ ประเทศไทยยงัคงตอ้งมกี�รพฒัน�ด�้นก�รบรหิ�ร
จัดก�รหล�ยด้�น ทั้งนี้ เมื่อพิจ�รณ�จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งช�ติใน
พื้นที่อนุรักษ์หล�ยพื้นที่ยังมีจำ�นวนน้อยม�ก และถูกจำ�กัดในระยะ
เวล�สั้น ๆ เท่�นั้น อ�ทิ เข�ใหญ่จะมีปริม�ณนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ
ม�กที่สุดในเดือนธันว�คม แต่จะพบว่� ช่วงสูงสุดของก�รท่องเที่ยว
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เข�ใหญส่ำ�หรบันกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ตนิัน้สัน้ม�ก ทำ�ใหผู้ป้ระกอบก�ร
หันม�มุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยวช�วไทย ซึ่งมีก�รใช้จ่�ยน้อยกว่�ช�วต่�ง
ช�ติม�ก
 ดังนั้น ควรมีก�รส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่�งช�ติเดินท�งม� 
ทอ่งเทีย่วในชว่งเดอืนนอกฤดกู�รทอ่งเทีย่ว โดยกระตุน้ดว้ยกจิกรรม
สง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่ว และจดักจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยั
เพื่อแนะนำ�นักท่องเที่ยวให้เดินท�งม�เที่ยวในช่วงเดือนต่�ง ๆ
 เมื่อวิเคร�ะห์คว�มพร้อมของจังหวัดต่�ง ๆ ในก�รส่งเสริมด้�น
ก�รตล�ด เพื่อเป็นเป้�หม�ยสำ�หรับนักท่องเที่ยวในก�รท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและผจญภัย พบว่� ยังไม่มีจังหวัดใดที่มีคว�มพร้อมใน
ระดับสูง ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีคว�มพร้อมในปัจจุบันในระดับป�นกล�ง
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ก�ญจนบุรี นครร�ชสีม� สระบุรี นครน�ยก 

ปร�จีนบุรี เลย และกระบี่ ส่วนจังหวัดที่มีคว�มพร้อมในปัจจุบันใน
ระดับน้อย ได้แก่ จังหวัดน�่น แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
เพชรบุรี หนองค�ย และตรัง อย่�งไรก็ต�ม หล�ยจังหวัดที่มีคว�ม
พร้อมในปัจจุบันไม่สูงนัก แต่มีโอก�สในก�รพัฒน�เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยหล�ยพื้นที่ โดยเฉพ�ะพื้นที่ที่มีคว�ม
สมบรูณข์องทรพัย�กรธรรมช�ต ิและกจิกรรมทีม่คีว�มพรอ้มอยูแ่ลว้ 
เหลือเพียงก�รพัฒน�ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 
ก�ญจนบุรี นครร�ชสีม� กระบี่ และตรัง เป็นต้น ทั้งนี้ ก�รพัฒน�
จงัหวดัเหล�่นี้ใหเ้ปน็สถ�นทีท่อ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยั ตอ้งมกี�ร
ว�งแผนก�รพัฒน�ร่วมกัน เพื่อให้เกิดก�รว�งแผนที่มีประสิทธิภ�พ 
เพร�ะห�กว�งแผนและดำ�เนินก�รแยกส่วน ก็จะข�ดคว�มต่อเนื่อง 
และสร้�งคว�มสับสนต่อนักท่องเที่ยว

ภ�พ : ปิยกร หนูเกื้อ
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จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• ก�รผสมผส�นกิจกรรม
 ที่หล�กหล�ยและ
 ก�รเชื่อมโยงกิจกรรม
 ที่สอดคล้อง
• ภ�พว�ดจ�กฝีมือช้�ง
 ที่ได้รับก�รบันทึก
 สถิติโลกกินเนสส์ 
 (GUINNESS WORLD 
 RECORDS) ได้รับ
 ก�รบันทึกสถิติ 
 ภ�พว�ดจ�กฝีมือช้�ง
 ที่มีร�ค�แพงที่สุดในโลก

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• แรงบันด�ลใจในก�รผจญภัย

จังหวัด เชียงใหม่

ป�นกล�ง สูง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• กิจกรรม Hard Adventure ที่มีชื่อเสียง ส�ม�รถพัฒน�
 ให้มีม�ตรฐ�นระดับน�น�ช�ติได้ 
• เสน่ห์ก�รท่องเที่ยววิถีชีวิตเชิงนิเวศของชุมชนท้องถิ่น ชนเผ่�  
 7 เผ่� (ลีซอ ลัวะ กะเหรี่ยง มูเซอ ไทยใหญ่ ม้ง และจีนฮ่อ)

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถต�มกิจกรรมเพื่อทะลุขีดจำ�กัด 
• Soft Adventure กับวิถีชีวิตเชิงนิเวศของชุมชนท้องถิ่น
 ชนเผ่� 7 เผ่�

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

น้อย ป�นกล�ง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• เข�ใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ที่เป็นมรดกโลก
• แหล่งที่มีสัตว์ป่�ชุกชุมม�ก

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า 
(Customer Insight)
• แนวอนุรักษ์และเข้�ถึงธรรมช�ติ
 และสัตว์ป่�เชิงลึก
• โอโซนยืดอ�ยุ
• กระทิงเข�แผงม้� อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่  
 (ใกล้สูญพันธุ์)

จังหวัด นครราชสีมา

ปานกลาง สูง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• มีเส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติและมีคว�มน่�สนใจของธรรมช�ติ

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• ท่องเที่ยวศึกษ�ธรรมช�ติรวมถึงองค์คว�มรู้ด้�นนิเวศ

จังหวัด เพชรบุรี

น้อย ป�นกล�ง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• สระบุรี (มวกเหล็ก) มีโอโซนม�กเป็นอันดับท่ี  7 ของโลก
• คว�มหล�กหล�ยของกิจกรรม เช่น พ�ยเรือ แคมปิง 

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• สนุก ท้�ท�ย
• คว�มสนุก
 ของกิจกรรม
 ที่หล�กหล�ย
 ที่ไม่ไกลกรุงเทพฯ
• รอยเท้�บนเข�ใหญ่ 
 (จะไม่ทิ้งอะไรไว้
 นอกจ�กรอยเท้�)

จังหวัด สระบุรี

ป�นกล�ง สูง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• ส่งเสริมก�รเดินท�งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้�น
 โดยก�รทำ�ก�รตล�ดร่วมกัน เชื่อมโยงท�งด้�นเหนือ
 คอื คนุหมงิของจนี ท�งทศิตะวนัตก คอื เมอืงเม�ะละแหมง่ของพม�่
 ทิศตะวันออกผ่�นจังหวัดมุกด�ห�ร (สะหวันนะเขต) ของสปป.ล�ว 
 และด�นังของประเทศเวียดน�ม
• ล่องแก่งเรือย�งลำ�นำ้�เข็ก 

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• ผจญภัยสี่แยกอินโดจีน 
• ท้�ท�ยล่องแพพิชิตลำ�นำ้�เข็ก

จังหวัด พิษณุโลก

น้อย ป�นกล�ง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• เชื่อมโยงก�รท่องเที่ยวผจญภัยกับประวัติศ�สตร์ในพื้นที่
 เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจในก�รท่องเที่ยว

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• แรงบันด�ลใจผจญภัยเชิงประวัติศ�สตร์

จงัหวดั กาญจนบรุี

ป�นกล�ง สูง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด
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จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• คว�มสมบูรณ์ของธรรมช�ติเพร�ะยังไม่ได้รับ
 ก�รรบกวนจ�กนักท่องเที่ยวม�กนัก
ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติท�งทะเล
• ก�รเรียนรู้เชิงลึก

จังหวัด ตรัง

น้อย สูง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• ช�วต่�งช�ติจะนิยมเดินท�งไปแหล่งท่องเที่ยวธรรมช�ติ
 อ�ทิ อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ อุทย�นแห่งช�ติทับล�น
• แหล่งท่องเที่ยวประเภทนำ้�ตก กิจกรรมล่องแก่ง 

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า 
(Customer Insight)
• แนวอนุรักษ์และเข้�ถึงธรรมช�ติ 
• ส่งเสริมองค์คว�มรู้

จงัหวดั ปราจนีบรุี

ป�นกล�ง สูง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ดจุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด

• ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวท�งธรรมช�ติ 
 เช่น อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ที่จัดว่�
 เป็นอุทย�นป่�ดิบเข�มีนำ้�ตกที่โดดเด่นที่สุดของโลก
• มีกิจกรรมเสริมก�รท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่หล�กหล�ย 
 เช่น ก�รปีนเข�และโรยตัวจ�กหน้�ผ� ขี่จักรย�นท่องเที่ยว 
 ก�รล่องแก่งแม่นำ้�นครน�ยก
ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• สนุก ท้�ท�ย 
• ทำ�กิจกรรมที่หล�กหล�ย 
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนำ้�ตก 
• ต้องก�รคว�มปลอดภัยสูง

จงัหวดั นครนายก

ป�นกล�ง สูง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• พื้นที่ห่�งไกล ดังนั้นควรเจ�ะกิจกรรมและพัฒน�
 กิจกรรมเสริมในพื้นที่เดิมให้มีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น
ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถต�มกิจกรรมเพื่อทะลุขีดจำ�กัด

จังหวัด น่าน

น้อย ป�นกล�ง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• เด่นด้�นวัฒนธรรมประเพณี ส่วนด้�นนิเวศและผจญภัย 
 ยังมีจุดเด่นไม่ชัดเจน

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• ประตูสู่ประเทศล�วและเวียดน�ม

จังหวัด หนองคาย

น้อย น้อย

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• สภ�พธรรมช�ติสมบูรณ์ ประกอบด้วยระบบนิเวศ
 และภูมิประเทศหล�กหล�ยทั้งทุ่งหญ้� ป่�สนเข� 
 ป่�ดิบ นำ้�ตกและหน้�ผ�ชมทิวทัศน์ 
ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• พิชิต
 คว�มท้�ท�ย
 เช่น ภูเรือ 
 ภูกระดึง
• เมืองแห่ง
 ขุนเข� 
• ผจญภัย
 เข�วงกต 
 (สวนหิน
 ผ�ง�ม 
 อ.หนองหิน)

จังหวัด เลย

ป�นกล�งป�นกล�ง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• ส่งเสริมจุดเด่นด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติ
 ที่มีคว�มสมบูรณ์ม�ก และมีทรัพย�กรที่เป็น
 เอกลักษณ์ เช่น ภูทับเบิก และธรรมช�ติ
 แบบทะเลภูเข� มีอ�ก�ศบริสุทธิ์ 
 สภ�พภูมิอ�ก�ศเย็นสบ�ยตลอดปี

ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)
• ก�รใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมช�ติ
 กับอ�ก�ศบริสุทธิ์และเย็นสบ�ย 

จงัหวดั เพชรบรูณ์

น้อย ป�นกล�ง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด

จุดเด่นที่ควรส่งเสริมด้านการตลาด
• คว�มสมบูรณ์ของทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก
• ป่�โกงก�ง
ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า 
(Customer Insight)
• อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติท�งทะเล
• ท้�ท�ยศักยภ�พ

จังหวัด กระบี่

ป�นกล�ง สูง

คว�มพร้อมในปัจจุบัน คว�มเป็นไปได้ในก�ร
 ส่งเสริมก�รตล�ด
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น่าน

แม่ฮ่องสอน

เลยนครราชสีมา

สระบุรี

นครนายก

ปราจีนบุรี

กระบี่

ตรัง

กาญจนบุรี

เพชรบุรี

Tier 2:
Activity 
Lead

แนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการ

เชียงใหม่

Tier 1:
Logistics &

Management 
Lead
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 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นต้องอ�ศัยต้นทุนในก�รพัฒน�
ในระดับสูง อ�ทิ เส้นท�งคมน�คม ก�รสื่อส�ร โรงพย�บ�ล และ
ระบบขนส่ง ดังนั้น กลุ่มจังหวัดที่มีโครงสร้�งพื้นที่ที่อยู่ในระดับ
สูง ควรเป็นกลุ่มเป้�หม�ยแรกในก�รพัฒน�ระบบก�รเดินท�ง 
เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองรอง และกระจ�ยนักท่องเที่ยวไปยังเมือง
รองในภูมิภ�คเดียวกัน ทั้งนี้ ควรมีก�รกำ�หนดเส้นท�งท่องเที่ยว
ระหว่�งจังหวัด โดยเริ่มจ�กจังหวัดหลักในภูมิภ�คต่�ง ๆ ได้แก่ 
เชียงใหม่ นครร�ชสีม� กระบี่ และก�ญจนบุรี โดยทั้ง 4 จังหวัด 
ควรมุ่งเน้นก�รพัฒน�ด้�นก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และผจญภัยอย่�งบูรณ�ก�ร ในขณะที่จังหวัดที่เป็นกลุ่มที่สองคือ

 ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นด้�น 
 คว�มปลอดภัย เช่น สถ�น
ที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควรมีระบบ
เตือนภัยเพื่อป้องกันภัยธรรมช�ติ 
รวมถึงก�รท่องเที่ยวแบบ Hard 
Adventure เป็นกิจกรรมที่ม�
พร้อมคว�มเสี่ยง ดังนั้น ระบบ
รักษ�คว�มปลอดภัย และก�ร
รักษ�พย�บ�ลเบื้องต้นจึงมีคว�ม
สำ�คัญ เพื่อคว�มมั่นใจของนัก
ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่ง Soft 
Adventure เช่น ก�รเดินป่� 
ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพย�บ�ลเบ้ืองต้น 

 ก � รส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ชุ ม ชน 
 มีส่วนร่วม รวมถึงก�ร
ประช�สัมพันธ์เผยแพร่เอกส�รที่
สร้�งจิตสำ�นึกต่อก�รรับผิดชอบ 
ทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่ ง
แวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวแก่
ป ร ะ ช � ช น ใ น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ผู้
ประกอบก�ร เพื่อรับทร�บข้อมูล
ข�่วส�รทีถ่กูตอ้งและเหน็ถงึคว�ม
สำ�คัญของทรัพย�กรธรรมช�ติ 
และร่วมกันดูแลรักษ�แหล่งท่องเท่ียว 

 สร้�งคว�มชัดเจนในเรื่อง 
 กฎระเบียบก�รใช้พื้นที่
อนุรักษ์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบ
ก�รและนักท่องเที่ยว จัดทำ�ก�ร
ศึกษ�กระบวนก�รขอเข้�ใช้พื้นที่
ของผู้ประกอบก�ร และดำ�เนิน
ก�รลดขั้นตอนในก�รขออนุญ�ต
สำ�หรับผู้ประกอบก�รในก�ร
ประส�นง�นขออนุญ�ตเข้�ใช้
พื้นที่ เพื่อจัดระบบให้ผู้ประกอบ
ก�รเข�้สูร่ะบบทีบ่รหิ�รจดัก�รได้

 ในด้�นก�รส่งเสริมก�รตล�ด 
 ควรมีก�รประช�สัมพันธ์
ต�มกลุ่มประเภทกิจกรรมและสื่อ 
แบบเฉพ�ะเจ�ะจง เช่น ประช�สัมพันธ์ 
เส้นท�งโอโซน เพ่ือให้นักท่องเท่ียว
ได้สัมผัสกับธรรมช�ติและสัตว์ป่� 
ประช�สัมพันธ์สะสมไมล์(คว�มสูง) 
สำ�หรับกิจกรรมปีนเข�หรือโรยตัว 
ประช�สัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์ 
ทรพัย�กรป�่ไม ้นำ�้ตก ทะเล เปน็ตน้ 
นอกจ�กนีค้วรมกี�รสร�้งเครอืข�่ย
ก�รทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและผจญภยั 
ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึง
ควรสร้�งผู้ประกอบก�รต้นแบบ
ต�มประเภทกิจกรรมผจญภัย 
เพื่อให้ผู้ประกอบก�รร�ยย่อยได้
ทร�บกระบวนก�รที่ถูกต้อง และ
ให้คว�มรู้กับนักท่องเที่ยวได้อย่�ง
ครบถ้วน และจัดก�รด้�นคว�ม
ปลอดภัยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 กลยุทธ์ด้�นก�รพัฒน�ก�รเดินท�งแบบ 
 องคร์วม เชน่ ก�รพฒัน�ระบบ  Logistics 
เป็นก�รนำ�ระบบ GPS ม�ช่วยในก�รเลือก 
เส้นท�ง ว�งแผนเส้นท�ง ก�รมี Hotline 
ให้คำ�ปรึกษ�ในก�รเดินท�ง และมีระบบ
ม�ตรฐ�นในก�รเดินท�ง ก�รเชื่อมโยงส�ย
ก�รบินต่�งประเทศ ในก�รกำ�หนดเส้นท�ง
และก�รสือ่ส�รคว�มรว่มมอื ทัง้ก�รเดนิท�ง
ท�งอ�ก�ศและท�งเรือ

 ก�รบริห�รจัดก�รที่พักเชิงอนุรักษ์  
 เชน่ ก�รจดัทีพ่กัใหก้ลมกลนืกบัสภ�พ
แวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยกำ�หนดจำ�นวน
ห้องพักและจำ�นวนนักท่องเที่ยวให้สมดุล
กับสภ�พแวดล้อม รวมถึงประช�สัมพันธ์
ที่พักเชิงอนุรักษ์ และก�รจัดก�รม�ตรฐ�น  
(Certify) เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วทร�บว�่ ทีพ่กัใด 
เป็นที่พักเชิงนิเวศ เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของนักท่องเที่ยวได้อย่�งสมบูรณ์ 
เช่น โครงก�รใบไม้เขียว (The Green Leaf  
Certificate)

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ 
 เช่น ก�รประเมินศักยภ�พก�รรองรับ
นักท่องเที่ยวของพื้นที่และนำ�ม�บังคับใช้
อย่�งจริงจัง กิจกรรมฟื้นฟูธรรมช�ติโดยผู้
ประกอบก�ร นกัทอ่งเทีย่วและชมุชนทอ้งถิน่ 
รวมถงึก�รบงัคบัใชก้ฎระเบยีบในก�รใชพ้ืน้ที่
อนุรักษ์และต้องปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด และ
เพิ่มบทลงโทษสำ�หรับผู้ฝ่�ฝืน

T o u r i s m  R e s e a r c h

จงัหวดัทีเ่ปน็เมอืงรอง ซึง่ควรมุง่เนน้ไปทีก่�รพฒัน�กจิกรรมในสถ�นที ่
ท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ม�กเพียงพอ ในก�รดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เลอืกเดนิท�งม�ทอ่งเทีย่ว ทัง้นี ้ก�รพฒัน�สถ�นทีท่อ่งเทีย่วในจงัหวดั
ต่�ง ๆ ควรมีก�รเชื่อมโยงกับจังหวัดหลัก ในก�รสื่อส�รไปยังนัก
ท่องเที่ยว และกำ�หนดระยะเวล�ในก�รท่องเที่ยวที่หล�กหล�ย เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มต่�ง ๆ  ทั้งนี้ เนื่องจ�กในปัจจุบันคว�มโดดเด่น
ของกิจกรรมยังไม่ชัดเจน และข�ดแรงจูงใจเพียงพอในก�รใช้เวล�
ก�รเดนิท�งเปน็เวล�น�น สำ�หรบัแนวท�งก�รพฒัน�ด�้นสถ�นทีท่อ่ง
เที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยนั้น ส�ม�รถสรุปได้เป็น 7 ประเด็นได้แก่
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เรื่อง ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
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ปี 2555
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย 22.35 ล้านคน เพิ่มขึ้น 16.24%

 • อันดับ 1 คือ นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 2.76 ล้านคน เพิ่มขึ้น 61.97 % (เป็นการขึ้นอันดับ 1 

  ครั้งแรก ทำาลายแชมป์เก่า คือ มาเลเซียซึ่งครองอันดับ 1 ติดต่อกันมาถึง 10 ปี)

 • อันดับ 4 คือ นักท่องเที่ยวจากรัสเซีย จำานวน 1.31 ล้านคน เพิ่มขึ้น 24.61 %

 ปี 2556   
 • ไตรมาสแรกของ ปี 2556 นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 1.17 ล้านคน 

  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปี 2555 ถึง 102.81 % ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว ได้สร้างปรากฏการณ์ทางการ 

  ท่องเที่ยวของประเทศไทยบางประการ เช่น อัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย ทำาให ้

  สถานการณ์ท่องเที่ยวในเมืองหลักทางการท่องเที่ยวของไทยเปลี่ยนแปลงไป เช่น 

 - เชียงใหม่ ตลาดจีนสามารถมาเติมเต็มช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปลดลง

 - กระบี่และเกาะสมุย เริ่มส่งสัญญาณแจ้งเตือนว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน มีผลกระทบต่อ 

  กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปและสแกนดิเนเวีย

 - สื่อมวลชนจากฮ่องกง เสนอข่าวเรื่อง “ชาวเชียงใหม่ตกใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน” ประเด็นนี้ เป็นประเด็น 

  ที่อยู่ในความสนใจของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย TAT Journal ไตรมาสนี้ จึงขอนัดหมายสัมภาษณ์ 

  ดร.เทิดชาย ช่วยบำารุง รักษาการ คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
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อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อ
ปรากฏการณ์ไหลบ่าของนักท่องเที่ยว
ตลาดจีน อินเดีย และรัสเซีย

ดร.เทิดช�ย ช่วยบำ�รุง

การ Select กลุ่มนักท่องเที่ยวให้ได้กลุ่มที่เป็นตลาดบน 
อาจารยเ์หน็วา่ เครือ่งมอืการตลาดแบบใด ทีค่วรเลอืกมาใช้

 สิ่งสำ�คัญและจำ�เป็นอย่�งยิ่ง คือ ต้องมีกลยุทธ์ไปเจ�ะตล�ดบนที่เป็นจีน รัสเซีย และอินเดีย ในจีนก็จะมีประม�ณ 10% ที่รวย 
ส่วนรัสเซีย ก็ไม่น่�จะไปเจ�ะรัสเซียใหญ่ แต่น่�จะไปมุ่งเน้นที่ค�ซัคสถ�น ท�จิกิสถ�น หรือประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มรัสเซียที่รวยกว่�
รัสเซียใหญ่
 เรือ่งทีเ่ชือ่มโยงกบัก�รเจ�ะตล�ดบน จะขอยำ�้อกีครัง้ คอืเรือ่งก�รสร�้งแบรนดข์องประเทศไทย ททท.ทำ�ผ�่น Amazing Thailand : 
Always Amazes You ซึ่งตรงนี้  ต�มคว�มคิดของผม ผมว่�มันไม่เห็นภ�พของ Products  มันใช้ Emotional Feature ในก�รสร้�ง 
Brand ทีนี้ ปัญห�ของ Emotional ที่เร�ใส่ไป มันไม่ได้บอกว่� Products คืออะไร ไม่ได้บอกว่� ม�เมืองไทยต้องม�เที่ยววัดพระแก้ว 
ไปช�ยห�ดสวยง�ม มันเป็นกลยุทธ์ก�รตล�ดที่เจ�ะทุกกลุ่ม ในขณะที่พฤติกรรมก�รท่องเที่ยวมัน Fragmented แต่กลยุทธ์กล�งของ 
ททท.พอมันไม่เห็น Product ดังนั้น คนที่เห็น Products ก็คือคนที่เคยม�เที่ยวแล้ว เร�ก็เลยไม่เคยได้นักท่องเที่ยว New Visitor ที่
เป็นกลุ่ม High Quality ก็เป็นเรื่องธรรมด� อัตร�ก�รเติบโตของกลุ่ม High Quality จึงไม่ค่อยสูงขึ้น จำ�นวนนักท่องเที่ยวสูงขึ้น แต่
ร�ยได้มันอ�จจะไม่ได้กระโดดไปต�มสัดส่วนของจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่� จำ�นวนนักท่องเที่ยว ม�กกว่� 
คุณภ�พของนักท่องเที่ยว  ดังนั้นก�รสร้�ง Brand ควรสร้�งเพื่อกระตุ้นกลุ่มตล�ดย่อย ๆ ด้วย ไม่เช่นนั้นก็ไร้อำ�น�จในก�รกระตุ้น
ก�รตัดสินใจท่องเที่ยว
 สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน มีนโยบ�ยว่�ต้องเพิ่มนักท่องเที่ยว ไทยเลยจำ�เป็นต้องไปจับกลุ่ม จีน รัสเซีย อินเดีย ซึ่งถือว่�เป็นตล�ดที่มี
ฐ�นใหญ่ แต่เผอิญเร�ไปได้พวก Low Quality ม� โจทย์หลัก คือ ต้องไปห� High Quality 
 ก�รห� High Quality ตอ้งมกีลยทุธก์�รตล�ดตวัหนึง่ ในเชงิก�รโฆษณ�ประช�สมัพนัธ ์คอื ก�รทำ�ใหก้ลุม่เดมิขย�ยขึน้ ผ่�นก�ร
สร้�งแบรนด์ก�รท่องเที่ยวใหม่ ให้เห็นตัว Product  ที่ชัดเจน มันถึงจะกระตุ้นก�รตัดสินใจได้ เช่น กัมพูช� เข�ได้ World Heritage นี่
เป็นก�รเริ่มต้นก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวของเข� แต่มันทำ�ให้เห็น Product และเห็น Positioning ที่ชัด เพร�ะฉะนั้น พอไปดูจำ�นวนนัก
ท่องเที่ยวของกัมพูช�ส่วนใหญ่เป็น New Visitor  ที่เข้�ม�กัมพูช� เสียมเรียบ และ Keep Coming เพร�ะ Product ที่เป็น Heritage 
นั้นอยู่ใน Trend ด้วย 

 กอ่นอืน่ ผมตัง้ขอ้สงัเกตแรก คอื ก�รกำ�หนดเป�้หม�ย
ท�งก�รท่องเที่ยว คือ ก�รท่องเที่ยวของไทย ตั้งเป้�ไว้ 2 
เป้� คือ คือ High Quality และ High Quantity ส่วนที่เป็น 
High Quality คือ กลุ่มตล�ดยุโรป และส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ที่เดินท�งซำ้� (Repeaters) ต่อม� รัฐบ�ลกำ�หนดเป้�หม�ย
ในเรื่องก�รเพิ่มจำ�นวนนักท่องเที่ยว หรือ High Quantity 
ผลจ�กก�รเน้นเรื่องจำ�นวนนักท่องเที่ยว ทำ�ให้เกิดก�รเพิ่ม
ขึ้นของนักท่องเที่ยวจ�กกลุ่มตล�ดจีน อินเดีย และรัสเซีย 
ตอนนี้ อย�กจะมุ่งประเด็นก�รมองไปที่ ก�รรักษ�กลุ่ม
ตล�ดคุณภ�พไว้ให้ได้ และห�กต้องก�รเน้นเรื่องจำ�นวน
นักท่องเที่ยว รัฐบ�ลจะต้องไป Identify กลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภ�พของกลุ่มรัสเซีย จีนและอินเดียให้ได้
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ถา้ทัง้สองกลุม่ คอื High Quality และ 
High Quantity ใช้ Product ร่วมกัน

 สมมติว่� ททท.จะใช้ Amazing Thailand : Always Amazes You เพื่อเจ�ะสองกลุ่มนี้ สิ่งที่ ททท.ทำ�ม�ในอดีต คือ ก�รสนับสนุน
ข้อมูลต่�ง ๆ เยอะม�ก และถึงขน�ดมีก�ร Reproducts เป็น 7 Greens เยอะแยะม�กม�ย  จุดนี้จึงเป็น สองขยัก คือ ถ้� ททท.ให้ข้อมูล
ที่มันไม่มีประสิทธิภ�พ มันคือคว�มล้มเหลว เพร�ะนักท่องเที่ยวใหม่ ยังไม่รู้เลยว่� ม�ทำ�อะไร มีแต่นักท่องเที่ยวซำ้�ที่กลับม� แถมรู้ดีว่� 
ตรงไหนถูก ตรงไหนแพง ร�ยได้ของประเทศจึงไม่กระเตื้องขึ้น 
 เร�จึงต้องปรับกลยุทธ์ก�รให้ข้อมูลที่ถึงตัวนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มใหม่เพิ่มม�กขึ้น เพื่อฉ�ยภ�พว่� อะไรมัน Amazing บ้�ง ที่สำ�คัญ 
ปัญห�ที่ผ่�นม� ที่เร�ทำ�ก�รตล�ดอยู่ เวล�เร�ให้ข้อมูล เร�ไม่ใช่แม่ครัวมืออ�ชีพ เร�ไม่ Cook ข้อมูลที่มันเป็นไปต�มป�กผู้รับประท�น 
ซึ่งเร�ต้องทำ�หล�ยจ�น เพร�ะตล�ดมัน Fragmented 
 เร�ใหก้ะเพร�ไกจ่�นเดยีวกนิทกุคนเลย แตเ่ร�ไมม่กีะเพร�ไกส่ำ�หรบัเดก็วยัรุน่ จีด๊จ�๊ดหนอ่ย กะเพร�ไกข่องผูส้งูอ�ย ุกน็�่จะด ูCozy 
หนอ่ย กะเพร�ไกส่ำ�หรบันกัธรุกจิ น่�จะดหูวอืหว� น�่ตืน่เตน้หนอ่ย  ขอ้มลูในเวบ็ไซตต์่�ง ๆ  ททท.อ�จจะทนัสมยัหนอ่ยและมหีล�ยรสช�ต ิ
แต่ภ�คธุรกิจอื่น ๆ ไม่ปรุงอ�ห�รต�มป�กผู้กิน ฉะนั้น High Quality Visitor ที่เป็น Target Market เลยม�น้อย ข้อมูลที่ให้เลยไม่มีพลัง
อะไรไปกระตุ้นก�รตัดสินใจเที่ยว เพร�ะโลกปัจจุบันมันกระตุ้นด้วยก�รให้ข้อมูล
 เห็นชัด ๆ ในกรณีข้อมูลต่�งประเทศ ข้อมูลจะถ�มว่� นักท่องเที่ยวอ�ยุเท่�ไหร่ จัดตัวเองว่�เป็นนักท่องเที่ยวประเภทไหน และให้
ข้อมูลต�มผู้เสพข้อมูล ถ้�ข้อมูลเป็นแบบนี้ เร�ส�ม�รถเชื่อมโยงไปสู่ก�รตัดสินใจได้ แต่เร�ไม่ได้ปรุงอ�ห�รอย่�งนั้น  ฉะนั้น เร�จึงได้
คนที่คุ้นชินกับก�รกินอ�ห�รเดิม ๆ รู้เดิม ๆ  
 ในส่วนที่เป็น High Quality เนื่องจ�กเร�มีนโยบ�ยรับนักท่องเที่ยวเยอะ ๆ  เร�จึงไม่มีศักยภ�พในก�รไปเจ�ะ High Quality Visitor 
ที่มันเป็น Low Quality เดิม ดังนั้นต้องมองให้ออกว่� กลุ่มไหนคือ High Quality ในกลุ่มนักท่องเที่ยว เร�เคยได้เฉพ�ะ Low Quality
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ถ้าตอนนี้ มันมีทั้งสองกลุ่มปะปน
กันอยู่ อาจารย์คิดว่าเราต้อง
ใช้เครื่องมือ หรือกลยุทธ์แบบไหน
เพื่อรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่เชียงใหม่ ก็ได้ฟังมาว่า ในช่วงที่เข้า 
Low Season ตอนนี ้ดมีากเลย เพราะ
มตีลาดจนีมาเตมิ จนตอนนี ้กเ็หมอืน
ว่าเต็มทั้งปี ขายทั้งปี

 สินค้�ชนิดหนึ่ง ช่วง High Sea-
son ข�ยคนรวย ช่วง Low Season 
ข�ยคนจน ตัวแบรนด์มันจะเสีย แต่
ถ้�เร�ใส่ก�รบริห�รจัดก�ร เช่น รับ
ได้ทั้งสองกลุ่มเลย แต่ทำ�โซน โซน
คนมีเงินก็อยู่ตรงนี้ มีโรงแรมระดับ
ดีม�ก ๆ ถ้�เป็นนักท่องเที่ยว Back 
Pack ก็อยู่โซนนี้ 

 เร�ต้องเตรียมรับมือ โดยที่ประเทศต้องทำ�ก�ร 
Zoning ทำ� Tourism Zoning ของแต่ละภ�ค แต่ละ
แหล่งท่องเที่ยว สมมติว�่ เป็นโซนกลุ่มดีหน่อย ก็ไป
กระบี่ พังง� หรือ Mass หน่อย ก็อ�จจะไปที่ภูเก็ต 
ต้องโซนนิ่ง ถ้�ปล่อยให้มันปนกัน มันจะมีปัญห�ทันที 
เช่น กรณีพัทย� ผู้ประกอบก�รบอกว่� เมื่อไหร่ที่เร�
รับรัสเซีย เร�จะเสียแขกที่เป็น High Quality ที่เป็น
เยอรมันทันที พอไปคุยกับผู้ประกอบก�ร เข�บอกว่� 
เข�ยอมที่จะเอ�รัสเซีย เพร�ะจำ�นวนเยอะ ในระดับผู้
ประกอบก�ร ผมคดิว�่ ผูป้ระกอบก�รก็ไมท่ร�บ Posi-
tioning ของธุรกิจของตัวเอง บ�งครั้งก็เปลี่ยนไปต�ม
กลไกก�รตล�ด
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 ผมยังสนใจเรื่องก�รออก Visa นะ มันเป็นกระบวนก�รกรอง ก�รกรองที่ท�งเข้� แต่เนื่องจ�กเร�ไปเน้นเรื่องจำ�นวนเยอะ ๆ มันก็
เกิดปัญห� ผมยังเชื่อเรื่องก�รกรองซึ่งระบบที่ทำ�ง�นอยู่ อย่�งตรวจคนเข้�เมือง ศุลก�กร ถ้�อย�กได้รัสเซีย High Quality ไม่ย�กเลย 
ประเทศที่แยกจ�กรัสเซียไป  ไม่ต้องพึ่งพ�รัสเซีย กลุ่มนี้ ผมสนใจม�ก ค�ซัคสถ�น รวยม�ก Shopping ทีละส�มสี่ล้�น 
 เรือ่งปรมิ�ณไม่ใชป่ระเดน็อยูแ่ลว้ ถ้�เร�กรองเอ�นกัทอ่งเทีย่วรวย ๆ  ม�ได ้มกี�รศกึษ�สงู ทกุวนันี ้เร�เปดิหมดเลย ประเทศไทยข�ย
เก่ง แต่ข�ยไม่เป็น ผมไม่ได้ว่� ททท. แต่ผมกำ�ลังโฟกัสไปที่นโยบ�ยของภ�ครัฐ ที่ไปเน้นเชิงจำ�นวน หล�ยคนเสนอว่� ร�ยได้เท่�เดิมแต่
จำ�นวนนอ้ยลงเอ�ไหม ถ�้เอ�กท็ำ�ไมไ่ดอ้กี ไปตดิระบบประเมนิของภ�ครฐั เพร�ะไปประเมนิจำ�นวนนกัทอ่งเทีย่ว ตอ้งเปลีย่นคว�มคดิใหม ่
อ�จจะไม่ต้องประเมินที่จำ�นวนนักท่องเที่ยว แต่ไปประเมินที่ร�ยได้ ตรงนี้ทำ�ให้ ททท.สะดวกใจม�กขึ้น กระทรวงก็สบ�ย จังหวัดต่�ง ๆ
ก็ชัดเจน 
 อีกเรื่องที่เคยเสนอหล�ยครั้ง คือ ประเทศไทยไม่ได้หันกลับม�คิดทำ� Product ท�งก�รท่องเที่ยวที่มัน Sophisticate ม�กขึ้นเพื่อตอบ
สนองกลุ่มที่จ่�ยม�ก เช่น Spa Wellness Medical เป็น Product ที่มันซับซ้อนขึ้น เร�ไม่มีภ�พที่จะคิดเรื่องนี้ เรื่องที่ใช้ Supply ที่ซับซ้อน
ไปกระตุ้น Demand กลุ่มใหม ่ๆ ถ้�ใช้ Supply เดิม ๆ ก็คงสู้กับประเทศเพื่อนบ้�นที่สดกว่�ใหม่กว่�ไม่ได้แล้ว ผลิตภัณฑ์ก�รท่องเที่ยวที่
ซับซ้อนคงไม่ใช่ ช้�ง ต้มยำ�กุ้ง วัดพระแก้ว เหมือนเดิมนะ
 ก�รสนทน�ในบ่�ยวันนั้นจบลง ทิ้งประเด็นสำ�คัญ ๆ ไว้หล�ยประเด็นเกี่ยวข้องกับหล�ยหน่วยง�น สำ�หรับปร�กฏก�รณ์นักท่องเที่ยว
ต่�งช�ติเดินท�งม�ม�ก โดยเฉพ�ะจีน รัสเซีย ทำ�ให้เกิดผลกระทบกับตล�ดนักท่องเที่ยวอื่น โดยเฉพ�ะยุโรปและสแกนดิเนเวีย และใน
พื้นที่ท่องเที่ยวหลักบ�งพื้นที่ นักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย ก็สร้�งปัญห�ให้กับประช�ชนท้องถิ่นเช่นกัน 
 ก�รเดินท�งกลับจ�กก�รพูดคุยในวันนั้น ผู้สัมภ�ษณ์นึกถึงเนื้อร้องของเพลงหนึ่งที่ช่�งสอดคล้องกับบรรย�ก�ศก�รคุยวันนี้  เนื้อร้อง
เขียนไว้ว่� “ข�ดเธอก็เหง� ข�ดเข�ก็คงเสียใจ ไม่อย�กจะเลือกใคร อย�กเก็บเธอไว้ทั้งสองคน”

นอกจากเครื่องมือเรื่อง Branding 
และ Zoning อาจารย์คิดว่าน่าจะยัง
มีเครื่องมืออะไรอีกไหม
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ออกแบบเป็นจังหวัด
เลยได้ไหม

 ผู้ประกอบก�รเองต้องใจ
แข็ง ไม่ใช่ช่วง Low ก็ลดตำ่�
ลง มันต้องร่วมกัน มันจึงยก
ระดับได้ แต่ทุกวันนี้ พอมัน
เกิดปัญห� ภ�ครัฐต้องม�ทำ� 
Branding ใหม่

ย้อนกลับไปเรื่อง Zoning อาจารย์
คิดว่า มันจำาเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือ
ทางกฎหมาย หรอืกลไกตา่ง ๆ  ของภาครฐั 
ร่วมทำางานด้วยหรือเปล่า มันจึงจะ
เป็นจริงได้

 คว�มคดินี ้เคยมคีว�มคดิทีจ่ะประก�ศเขต
พื้นที่พิเศษเพื่อก�รท่องเที่ยว ที่กระทรวงก�ร
ท่องเที่ยวและกีฬ�ทำ� Zoning มันน่�จะย�กใน
ก�รเข�้ไปทำ�ในเมอืงทีม่นัเจรญิเตบิโตแลว้ อ�จ
จะต้องเริ่มในพื้นที่ที่เตรียมคว�มพร้อมได้ แต่
อย่�งไรก็ต�มวิธีก�รโซน ไม่ใช่เร�ไปบังคับนะ 
มนัโซนดว้ยร�ค�ก็ได ้เชน่ ย�่นนีโ้รงแรมไมเ่กนิ 
ห�้พนั ย�่นนี้ไมเ่กนิสองพนั พอจะโซนดว้ยร�ค�
ได้ At the same time นะ ถ้�ทำ�เป็นช่วง High 
Season / Low Season เร�จะเจอปัญห�เรื่อง 
Destination Image
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เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

ได้จัดการสัมมนา Global Business Dialogue 2012 ขึ้น ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล 

ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนของประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกิจที่ปฏิบัติงานประจำา

อยู่ในประเทศไทย มาร่วมแสดงทัศนะและให้ข้อมูลในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไทยด้านการค้า การลงทุน และความสามารถของผู้ประกอบการไทยในฐานะหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำาไปสู่ความสามารถ 

ในการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยประเทศหลัก ๆ  ที่มีผู้แทนมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในเวทีนี้ประกอบด้วย 3 

กลุ่ม คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชียตะวันออก โดยมีประธานเปิดงานคือ คุณจรัมพร 

โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรองประธาน TMA 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจของประเทศไทยมีโอกาสได้รับ

ทราบถึงแนวโน้มด้านการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่

กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งเรียนรู้จากมุมมองผู้ที่มีบทบาทสำาคัญต่อเศรษฐกิจโลกเหล่านั้น ในเรื่อง

ของโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่จำาเป็น หากบริษัทหรือผู้ประกอบการไทยจะเข้าแข่งขันในตลาด

โลก นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับผู้ประกอบการชาวไทยในการสร้างเครือข่ายและความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกิจทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมา ทั้งนี้ สาระ

สำาคัญที่ได้รับจากการสัมมนาสรุปได้ดังนี้

เรียบเรียง  โศรย�  หอมชื่น

ความสามารถในการแข่งขันของไทยมุมมองจาก เวที
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

คว
ามสามารถของผู้ประกอบการไทยในฐานะ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
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• ศตวรรษที ่21 เปน็ศตวรรษแหง่เอเชยี โดยประช�กรในเอเชยีจะเพิม่ 
 ขึ้นจ�ก 4 พันล้�นคนเป็น 5 พันล้�นคนภ�ยใน ค.ศ. 2050 แต่ก็มี 
 คว�มท้�ท�ยและคว�มเสี่ยงหล�ยประก�ร ได้แก่ เรื่องของก�ร 
 ข�ดแคลนที่ดิน นำ้� พลังง�น และอ�ห�ร
• ประเด็นที่เป็น Global Issue และต้องมีก�รแก้ไขด้วยคว�มร่วมมือ 
 ระหว่�งประเทศ ได้แก่
 1. Cyber Security (คว�มมั่นคงของโลกไซเบอร์)
 2. Food Security (คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร)
 3. Fuel Security (คว�มมั่นคงท�งพลังง�น)
 4. Terrorism (ก�รก่อก�รร้�ย)
 5. Maritime Trade & Security (ก�รค�้ท�งทะเล และคว�มปลอดภยั 
  ในก�รดำ�เนินก�ร)

โดย H.E. Anil Wedhwa  
เอกอัครร�ชทูต ส�ธ�รณรัฐอินเดียประจำ�ประเทศไทย

“ Preparing
for the Next 

Big Things ”

• ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ (Climate Change) ยงัคงเปน็เรือ่ง 
 ที่ต้องตระหนักและต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยน�น�ประเทศต้อง 
 หนัม�ใหค้ว�มสำ�คญักบัแหลง่พลงัง�นหมนุเวยีน เทคโนโลยพีลงัง�น 
 สะอ�ด คว�มมัน่คงท�งพลงัง�น ก�รเจรจ�ท�งก�รค�้ และก�รขจดั 
 คว�มย�กจนสำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒน�
• Knowledge Economy หรอื เศรษฐกจิทีต่อ้งอ�ศยัก�รเรยีนรู ้ ตอ้ง 
 มอีงคค์ว�มรู ้(Know How) และคว�มเชีย่วช�ญ (Expertise) มกี�ร 
 ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร (ICT) มีก�รจัดก�รองค์ 
 คว�มรู ้(Knowledge Management) มนีโยบ�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว�มรู ้ 
 และต้องมีก�รแทรกแซงในเชิงกลยุทธ์
• สำ�หรับคว�มร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยวระหว่�งอ�เซียน-อินเดีย  
 จะมีก�รปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องก�รตรวจลงตร� (Visa)
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• International Mindset หรอื กระบวนก�รท�งคว�มคดิทีเ่ปน็ส�กล  
 มีคว�มสำ�คัญต่อองค์กรในก�รแข่งขันกับองค์กรที่ดีที่สุดติดอันดับ 
 โลก องคก์รทีจ่ะก�้วไปสูส่�กลได ้ทมีผูบ้รหิ�รตอ้งม ีInternational  
 Mindset ซึง่มกัจะเกดิจ�กวฒันธรรมแบบเปดิกว�้ง (Open Culture) 
 แต่องค์กรในบ�งประเทศ เช่น สิงคโปร์หรือเก�หลี ใต้ ก็มี 
 กระบวนก�รท�งคว�มคิดที่เป็นส�กล เนื่องจ�กมีทีมง�นจ�ก 
 น�น�ช�ติหรือผู้บริห�รที่คุ้นเคยกับคว�มเป็นส�กล โดยเฉพ�ะ 
 สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเล็กจึงต้องเปิดรับคว�มคิดแบบส�กลเพื่อ 
 ใหอ้ยูร่อด ตอ้งตอ้นรบัผูม้คีว�มส�ม�รถทีเ่ปน็ช�วต�่งช�ต ิ(Foreign  
 Talent) เข้�ม�ในประเทศ
• ก�รบริห�รองค์กรโดยมีคณะกรรมก�รบริห�รเป็นสตรีร่วมอยู่ด้วย 
 จะทำ�ง�นได้ดีกว่�ที่มีแต่บุรุษเพร�ะมีก�รมองปัญห�และห�ท�ง 
 แก้ไขแบบเชิงลึก มีมุมมองที่แตกต่�งจ�กคนในกลุ่มเดียวกัน
• คว�มคิดที่เป็นส�กล จำ�เป็นต้องยอมรับก�รแข่งขัน และองค์กร/ 
 บริษัท ต้องมีพื้นที่ในก�รแข่งขันสำ�หรับธุรกิจของตน แต่มิใช่ก�ร 
 เปลีย่นแปลงทกุอย�่งขององคก์ร เพยีงแตต่อ้งปรบัตวั สงิคโปรเ์ปน็ 
 ตวัอย�่งของประเทศทีส่�ม�รถเกดิคว�มคดิทีเ่ปน็ส�กลไดม้�กทีส่ดุ 
 และมีคนต่�งช�ติเข้�ไปทำ�ง�นม�ก
• ก�รโยกย�้ยคนไทยไปปฏบิตังิ�นในต�่งประเทศ ทำ�ไดย้�กเมือ่เทยีบ 
 กบัคนต�่งช�ตอิืน่ เนือ่งจ�กวฒันธรรมทีม่กี�รใชช้วีติอยูก่บัครอบครวั 
 โดยตลอด ก�รโยกย�้ยคนไทย 1 คน ไปอยูต่�่งประเทศจงึมผีลกระทบ 
 ถงึคน 3 รุน่ ทัง้บดิ�ม�รด� ส�มหีรอืภรรย� และบตุร ซึง่ตอ่ไปจำ�เปน็ 
 ต้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีก�รสื่อส�รให้เป็นประโยชน์และเกิด 
 โอก�สเพิ่มขึ้นโดยอ�จไม่ต้องอยู่ด้วยกันกับครอบครัวตลอดเวล�
• ตวัอย�่งของบรษิัททีม่คีนต�่งช�ตทิำ�ง�นรว่มกนัเปน็จำ�นวนม�ก เชน่  
 BCG จะตอ้งสร�้งวฒันธรรมทีท่ำ�ใหค้นหล�ยช�ตอิย�กเข�้ม�ทำ�ง�น  
 สำ�หรับประเทศไทยก็เช่นกัน แม้ว�่ประเทศไทยจะมีข้อดีม�กม�ย 
 ที่ทำ�ให้คนต่�งช�ติอย�กม�อยู่ แต่ถ้�ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยต่อไป 
 กจ็ะกล�ยเปน็ประเทศทีอ่ิม่ตวั (Stagnation Country) คนเกง่  ๆ  ใน
 ประเทศหรือภูมิภ�คอ�เซียนอ�จจะเลือกไปอยู่สิงคโปร์ม�กกว่�

โดย Mr. Vincent Chin, Senior Partner and Managing Director, Head of BCG Southeast Asia
Mr. Low Peck Kem, Divisional Director, National Human Resources Division, Ministry of Manpower (MOM), Singapore

Mr. Nandor Von der Luehe, Chairman, Joint Foreign Chamber of Commerce  in Thailand
ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร Mr. Vish Jain, BCG Bangkok

“Adopting 

International 
Mindset”

• ปัจจุบันอ�จต้องใช้ก�รบริห�รง�นแบบ Glocalization ที่เร�ต้อง 
 เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อก�รแข่งขัน แต่ยังคงรักษ�อัตลักษณ์ของ 
 ตนเองไว้ โดยมีคว�มดึงดูดใจให้คนหล�ยช�ติทำ�ง�นด้วยกัน โดยมี 
 แนวท�งคือ
 1. คณะผูบ้รหิ�ร (Board/Governance Level) ตอ้งมเีพยีง 1 คณะ
 2. ระดับผู้จัดก�ร (Management Level) ต้องรับคนในท้องถิ่นม� 
  ทำ�ง�นเพร�ะเข�เข้�ใจตล�ดดีกว่�
 3. ตอ้งมเีป�้หม�ยหรอืวฒันธรรมรว่มขององคก์รทีม่แีรงบนัด�ลใจ 
  เหมือนกันเพื่อรักษ�บุคล�กรให้ทำ�ง�นร่วมกันได้
• ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัรฐับ�ลไทยเพือ่สร�้งกระบวนก�รท�งคว�มคดิ 
 ที่เป็นส�กลในบริษัท/องค์กรไทย
 1. ปรับปรุงกฎระเบียบให้ง่�ยขึ้นในก�รอนุญ�ตให้คนต่�งช�ติเข้� 
  ม�ทำ�ง�นในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ต้องทำ�ให้เร�ได้ 
  ประโยชน์อย่�งแท้จริงจ�กเรื่องนี้ มิใช่องค์กรถูกควบคุมโดยคน 
  ต่�งช�ติ
 2. ก�รเปิดตัวสู่ส�กลมีคว�มสำ�คัญ เนื่องจ�กบริษัทของคนไทยยัง 
  มบีทบ�ทนอ้ยเกนิไปในเรือ่งของก�รลงทนุในต�่งประเทศ ภ�ครฐั 
  อ�จต้องเข้�ม�สนับสนุน
 3. คว�มปลอดภยัและคว�มรูส้กึอบอุน่เหมอืนบ�้น คอืสิง่ทีท่ำ�ใหค้น 
  ต่�งช�ติที่มีคว�มส�ม�รถสนใจเข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศ
• ภ�คเอกชนของเก�หลีใตม้คีว�มคดิทีเ่ปน็ส�กล เชน่ ซมัซงุมกี�รเปดิ  
 Sumsung University เพื่อพัฒน�บุคล�กรของตนเอง เช่นเดียวกับ 
 บริษัท Unilever ซึ่งหม�ยถึงต้องมีก�รสร้�ง/พัฒน�คว�มรู้ในกลุ่ม 
 ประช�กรของประเทศตนเองด้วย นอกเหนือจ�กก�รเรียนรู้จ�ก 
 คนต่�งช�ติที่เข้�ม�ทำ�ง�น
• สิง่ทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่กระบวนก�รท�งคว�มคดิทีเ่ปน็ส�กลคอื ระบอบ 
 เผด็จก�ร คอมมิวนิสต์ และก�รคอรัปชัน นอกจ�กนี้ สำ�หรับ 
 ประเทศไทยอ�จมีข้อจำ�กัดด้�นภ�ษ�และก�รใช้เทคโนโลยี 
 ส�รสนเทศ
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• ในปัจจุบันนโยบ�ยท�งเศรษฐกิจของสหภ�พยุโรปจะเป็นระดับ 
 สหภ�พโดยรวม ไม่ใชร่ะดบัประเทศอกีตอ่ไป เมือ่มกี�รเจรจ�เรือ่ง 
 เขตก�รค้�เสรี (FTA) ก็จะเจรจ�ในน�มของสหภ�พยุโรปไม่ใช่ 
 เป็นร�ยประเทศ และไม่ส�ม�รถปฏิเสธได้ว่�สหภ�พยุโรปมีขน�ด 
 เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน� 
 เป็นจำ�นวนม�ก อีกทั้งมีคว�มพร้อมในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น
• สหภ�พยุโรปมีบริษัทใหญ่ติดอันดับโลกกระจ�ยอยู่ในส่วนต่�ง ๆ  
 ของโลก แต่ก�รค้�ข�ยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 75 เป็นก�รค้�ข�ย 
 ภ�ยในยุโรปเอง และอีกร้อยละ 25 เป็นก�รค้�ข�ยนอกภูมิภ�ค
• ก�รทีค่�่เงนิยโูรลดลงในบ�งชว่ง หรอืเกดิวกิฤตเศรษฐกจิขึน้ในยโุรป  
 ถือว่�เป็นวัฏจักรท�งเศรษฐกิจของภูมิภ�คนี้ ดังนั้นสหภ�พยุโรป 
 ยังคงคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่�งยิ่ง
• ก�รลงทุนจ�กยุโรปในเอเชียน่�จะเติบโตขึ้นในช่วง 1-2 ปีข้�งหน้�  
 ขณะเดยีวกนัสหภ�พยโุรปกเ็ปน็ตล�ดสง่ออกของสนิค�้ไทย มคีว�ม 
 ก�้วหน�้ท�งเทคโนโลยแีละก�รศกึษ�ม�กกว�่ไทย ซึง่อ�จเปน็ทีพ่ึง่ 
 ของไทยได้
• ปญัห�ทีค่นต�่งช�ตซิึง่ม�ทำ�ง�นในประเทศไทยประสบ คอืเรือ่งก�ร 
 ขอรับก�รตรวจลงตร� (Visa) ที่ยังมีข้อจำ�กัดยุ่งย�ก ไม่เป็น 

Bloc Insights 

“EU 
2020”

โดย Mr. Pekka Penttila, Trade Attache, ผู้แทนสหภ�พยุโรปประจำ�ประเทศไทย
Mr. Rolf Dieter Daniel, President, European ASEAN Business Centre

ดำ�เนินร�ยก�รโดย Mr. Tuomas Rinne, Partner & Managing Director,  BCG Bangkok

 ม�ตรฐ�นส�กล ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขโดยด่วน รวมถึงก�ร 
 ขอวีซ่�ของคนต่�งช�ติที่ม�รักษ�โรคในไทย เรือสำ�ร�ญที่ม�จอด 
 เทียบท่�ที่ประเทศไทยก็ต้องใช้เอกส�รม�กม�ยในก�รขออนุญ�ต 
• เทคโนโลยีส�รสนเทศโดยเฉพ�ะสัญญ�ณโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังมี 
 เทคโนโลยีตำ่�กว่�ประเทศอื่น ๆ  (ยังไม่มีระบบ 3G รองรับ) จะต้อง 
 เร่งแก้ปัญห�และไม่ให้เป็นก�รผูกข�ด (Monopoly)
• ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขปัญห�ข้อบกพร่องที่เป็นอุปสรรคในก�ร 
 ลงทุน โดยเฉพ�ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เยอรมนีและ 
 สหภ�พยุโรปใส่ใจม�ก และอ�จจะถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ม�ให้ไทย 
 ได้ จึงควรทำ�ให้เกิด Win-Win Situation
• ในคว�มเปน็จรงิมกี�รลงทนุของบรษิัทสญัช�ตยิโุรปในประเทศไทย 
 อยู่แล้ว แต่สหภ�พยุโรปต้องก�รนำ� SMEs จ�กยุโรปม�ไทยและใน 
 ไทยเอง SMEs ก็เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก ๆ ที่ท�งสหภ�พ
 ยุโรปต้องก�รเข้�ม�ช่วยเหลือ
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• Going Green หม�ยถงึก�รลดตน้ทนุในกระบวนก�รผลติแตจ่ะทำ�ให ้
 เกดิผลติภณัฑท์ีม่รี�ค�สงูขึน้ แนวคดิ Do more with less เริม่ขึน้ใน 
 ค.ศ. 1992 เปน็แนวคดิด�้นก�รผลติทีย่ัง่ยนื (Sustainable Produc- 
 tion) ซึง่จะชว่ยใน 3 เรือ่ง คอื คว�มเสีย่งลดลง เกดิประสทิธภิ�พหรอื 
 ก�รปฏิบัติง�นที่เป็นเลิศ และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน  
 เมื่อใช้วัตถุดิบในก�รผลิตน้อยกว่� สินค้�ก็แข่งขันได้ม�กขึ้น
• โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product)  
 จะมีผลิตภ�พสูงขึ้น และประเทศไทยก็มีศักยภ�พสูงในก�รพัฒน� 
 สู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งไทยมี 
 วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเรื่องอ�ห�รซึ่งส�ม�รถทำ�ให้เป็นก�รผลิต 
 อ�ห�รอย่�งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผลดีต่อสุขภ�พของ 
 ผู้บริโภคได้ด้วย โดยตระหนักถึงแนวโน้มที่สำ�คัญ 3 ประก�รคือ  
 1. คว�มยัง่ยนื  2. ก�รใชพ้ลงัง�นอย�่งมปีระสทิธภิ�พ และ  3. ปกปอ้ง 
 ผู้คนที่อยู่ในสภ�พแวดล้อม
• ประเทศไทยจะยังเป็น Low-cost Economy ต่อไปไม่ได้ ผู้บริโภค 
 ต้องเข้�ใจตรรกะของ Green Economy คนไทยต้องตระหนัก 
 ว่�ทิศท�งไหนคือท�งที่ถูกต้อง ไม่หวังพึ่งพิงแต่เศรษฐกิจต้นทุนตำ่�  
 รัฐบ�ลต้องสร้�งกรอบนโยบ�ยแต่ไม่เข้�ม�แทรกแซงธุรกิจ  
 นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลต้องให้ก�รศึกษ�แก่ประช�ชนและเกษตรกรใน 
 ก�รประกอบอ�ชีพให้เหม�ะสม เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงและสร้�งผล 
 เสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ทั้งนี้ จะต้องทำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือที่เปิด 
 กว้�ง (Open Collaboration)
• สิ่งสำ�คัญในก�ร Go Green
 1. ต้องมีกระบวนก�รท�งคว�มคิดในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  (Green Mindset) ใช้ทรัพย�กรน้อย ลดของเสีย
 2. ทำ�ง�นจ�กฝั่งของอุปสงค์ สร้�งคว�มตระหนักด้�นสิ่งแวดล้อม 
  ให้แก่ผู้บริโภค
 3. เทคโนโลยีคือเครื่องมือในก�รสร้�ง Green Economy

โดย คุณณัฐช�ติ จ�รุจินด�  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รปฏิบัติก�ร กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปล�ย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)
Mr. Juan Aguriano, Worldwide MD., Sustainable Operation Practice Dupont Sustainable Production

Mr. David Oberhuber, Country Director, German International Cooperation (GIZ)
ดำ�เนินร�ยก�รโดย ดร.ธีรเดช ทังสุบุตร, ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น

“Moving 
Towards 

Green Economy”

• ก�รจดัก�รหว่งโซอ่ปุท�นสำ�หรบั Green Economy  ทำ�ไดโ้ดยก�ร 
 สร�้งคว�มสมำ�่เสมอของสนิค�้ มีใบรบัรองสำ�หรบัสนิค�้เพือ่ใหข้�ย 
 ได้ และมีม�ตรฐ�น รวมทั้งต้องสร้�งห่วงโซ่คุณค่�ที่แท้จริง (Real  
 Value Chain) และสื่อส�รให้ผู้ผลิตผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พจริง
• แนวคิดที่สำ�คัญคือจะต้องสร้�งก�รตัดสินใจซื้อสินค้�ด้วยอ�รมณ์  
 คว�มรูส้กึ โดยมองว่�สนิค�้ของไทยมคีณุค่�แฝงอยูภ่�ยใน เพร�ะ 
 เปน็สนิค�้ทีส่ง่เสรมิคว�มยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม ตวัอย�่งเชน่ รถยนต ์
 ทีข่�ยดทีีส่ดุในเยอรมน ีคอื Volkswagen รุน่ Golf เพร�ะเปน็รถที่ไมม่ ี
 ค�ร์บอนฟุตปรินท์ที่สร้�งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ผูป้ระกอบธรุกจิขน�ดกล�งและขน�ดเลก็ของไทย ตอ้งไมต่กขบวน 
 รถไฟในเมื่อใคร ๆ ก็ Go Green โดยผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่อ�จ 
 ต้องเป็นผู้นำ�ในก้�วแรก แล้วร�ยอื่นก็ควรจะปฏิบัติต�ม
• ผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่วัดจ�กคว�มกล้�ห�ญที่จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มีสิ่งที่ 
 ต้องตระหนักคือ
 1. ผู้บริโภคในตล�ดของคุณกำ�ลังทำ�สิ่งใด
 2. ก�รใชท้รพัย�กรนอ้ยลง แตผ่ลติสนิค�้ไดม้�กขึน้ มคีว�มหม�ย 
  อย่�งไรสำ�หรับคุณ (20% ของสิ่งที่ผลิตจะให้มูลค่�ถึง 80%)
 3. คณุตอ้งบรหิ�รคว�มเปลีย่นแปลงโดยมกี�รว�งแผนทีค่รอบคลมุ
 4. ก�รปฏิรูปท�งวัฒนธรรม ก�รมีส่วนร่วมภ�ยในองค์กร โดย 
  สว่นใหญก่�รสร�้ง Innovative Solution จะเกดิจ�กบรษิัทเลก็ ๆ  
  ที่คิดได้ก่อน 
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• สิ่งที่ดึงดูดให้นักลงทุนเข้�ม�ลงทุนในประเทศไทยคือ
 1. ค่�แรงง�นถูก
 2. มีทำ�เลที่ตั้งที่ดี
 3. คว�มเป็นมิตร
 4. มีโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ดีในด้�นไฟฟ้� ประป� ถนน ระบบท่�เรือ
 5. ผู้บริโภคปล�ยนำ้�ที่อยู่ในประเทศไทย
 6. ก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตย
• มคีว�มเปน็ไปไดท้ีบ่รษิัทของยโุรปจะอพยพเข�้ม�ในประเทศไทยซึง่ 
 ไทยควรมบีทบ�ทนำ�ในประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน (AEC) แตต่อ้งม ี
 ระบบก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นทีเ่ท�่เทยีมกบัประเทศอืน่ ๆ  ทัง้นี ้ปญัห�
 เรื่องข้อจำ�กัดด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศของคนไทยเป็นเรื่องสำ�คัญที่ 
 ต้องเร่งแก้ไข ก�รจะเป็นผู้นำ�ได้ไทยต้องเปลี่ยนแปลงระบบก�ร 
 ศึกษ�
• ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กล�งของก�รลงทุนโดยคนต่�งช�ติได้ก็ 
 ต่อเมื่อมีโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ดีพร้อม มีอินเซนทีฟให้กับนักลงทุน  
 และมอีตุส�หกรรมสนบัสนนุ (Supporting Industry) ประเดน็ทีเ่ปน็ 
 ข้อกังวลอย่�งม�กคือก�รละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินท�งปัญญ�  
 เนื่องจ�กประเทศไทยยังมีสินค�้ลอกเลียนแบบอยู่เป็นจำ�นวนม�ก  
 กฎหม�ยและผูร้กัษ�กฎหม�ยทัง้ตำ�รวจและศลุก�กรยงัไมเ่ขม้งวด 
 เท่�ที่ควร ซึ่งจำ�เป็นต้องมีก�รพัฒน�ในระดับนโยบ�ยและกำ�หนด 
 ในระบบก�รศึกษ�
• สำ�หรบัสิง่ทีน่กัลงทนุต�่งช�ตกิลวัคอืก�รปดิสน�มบนิ ซึง่ไมค่วรเกดิ 
 ขึน้อกี กรณปีญัห�ก�รเมอืงภ�ยในประเทศถ�้อยู่ในพืน้ทีท่ีจ่ดัก�รได ้
 ก็ไม่กระทบกับนักลงทุนต่�งช�ติ ส่วนปัญห�ก�รคอรัปชันจะเป็น 
 ปัจจัยหนึ่งในก�รตัดสินใจของนักลงทุนในระยะย�ว เพร�ะอ�จ 
 ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยสูงขึ้น
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โดย คุณสุรงค์  บูลกุล ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รก�รเงิน บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)
Mr. Setsuo Iuchi, Chief Representative for ASEAN and South Asia, JETRO

Mr. Frank Krings, Chief Country Officer and Genaral Manager, Deutsche Bank AG, Bangkok  Branch
Mr.Jeff Rowe, Chief Executive Officer, Polytype Asia Pacific Co., Ltd.

“Thailand 

by Choice 

or by Chance”

• ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้นักลงทุนตัดสินใจออกจ�กประเทศไทย คือ  
 1. ก�รปดิสน�มบนิ หรอืปญัห�ก�รเมอืงทีท่ำ�ใหโ้ครงสร�้งพืน้ฐ�น 
 ต่�ง ๆ ถูกปิดกั้น โอนเงินไม่ได้ เดินท�งไม่สะดวก 
 2. ก�รผลิตต้องไปทำ�ในพื้นที่อื่น ๆ ม�ก ไม่เกิดผลิตภ�พ (Pro-
 ductivity) ที่จะดำ�เนินก�รในประเทศไทยอีกต่อไป
• โครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็นสำ�หรับประเทศไทย คือ ระบบขนส่ง 
 ส�ธ�รณะที่นำ�คนจ�กในกรุงเทพฯ ออกไปต่�งจังหวัด ระบบถนน  
 พลังง�นสำ�หรับอน�คต ทั้งนี้ ต้องพย�ย�มสร้�งจิตสำ�นึกในก�ร 
 ประหยัดพลังง�นรวมทั้งควรมีรถไฟคว�มเร็วสูงและถนนไฮเวย์  
 8-12 เลน เพื่อเชื่อมเส้นท�งที่เป็นเชิงยุทธศ�สตร์หรือเส้นท�ง 
 ระหว่�งประเทศ เชื่อม North-South และ East-West Economic  
 Corridor โดยระบบรถไฟต้องมีคว�มตรงต่อเวล� น่�เชื่อถือ
• ในด้�นก�รท่องเที่ยว ธุรกิจที่น่�ลงทุนในประเทศไทยสำ�หรับนัก 
 ลงทนุช�วญีปุ่น่ เหน็ว�่ด�้นสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกยงัมอียูน่อ้ย อ�จ 
 ตอ้งมนีกัลงทนุจ�กญีปุ่น่ม�รว่มลงทนุในด�้นนี ้และตอ้งมผีูท้ีม่คีว�ม 
 รู้คว�มชำ�น�ญในเรื่องก�รดูแลสุขภ�พสำ�หรับผู้สูงอ�ยุช�วญี่ปุ่น  
 และก�รบริห�รอสังห�ริมทรัพย์ ส่วนนักลงทุนจ�กยุโรปเห็นว่� 
 ควรจะสร้�งคว�มเข้มแข็งของนักลงทุนด้�นท่องเที่ยวภ�ยใน 
 ประเทศม�กกว�่นำ�ผูป้ระกอบก�รเข�้ม�จ�กต�่งประเทศ และควร 
 จะเน้นเรื่องก�รท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• ก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) จะเป็นโอก�สสำ�หรับ 
 ประเทศไทย แตก่จ็ะมกี�รแขง่ขนัม�กขึน้ ญีปุ่น่อ�จตัง้โรงง�นยอ่ย 
 ในประเทศอื่นใน  AEC ส่วนนักลงทุนจ�กยุโรปเห็นว่�ไทยเป็นผู้นำ� 
 ในภูมิภ�คนี้ แต่ขึ้นอยู่กับประเทศไทยเองที่จะฉวยโอก�สนั้นและ 
 พัฒน�ประเทศให้เป็นผู้นำ�ได้จริงหรือไม่ สิ่งสำ�คัญคือต้องนำ�ภ�ษ� 
 องักฤษเข�้ไปในหลกัสตูรก�รศกึษ�ของเดก็ไทยใหไ้ด ้เพร�ะตน้ทนุ 
 มนุษย์เป็นกุญแจสำ�คัญของประเทศไทย
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• ในปี 2008 เกิดภ�วะวิกฤตที่สั่นคลอนประเทศมห�อำ�น�จเก่�ของ 
 โลกตะวนัตกทำ�ใหต้อ้งมกี�รพจิ�รณ�ถงึคณุลกัษณะสงัคมทีม่คีว�ม 
 ส�ม�รถในก�รแขง่ขนั ซึง่ปจัจยัทีเ่ปน็แกน่ของคว�มส�ม�รถในก�ร 
 แข่งขัน ประกอบด้วยก�รมีส่วนร่วมรับผิดชอบของภ�ครัฐ เอกชน  
 และประช�ชนในสงัคม ในก�รสร้�งและสนบัสนนุคว�มส�ม�รถใน 
 ก�รแข่งขันของสังคมนั้น ๆ 
• เมื่อประเทศส�ม�รถสร้�งประโยชน์ระยะสั้นจ�กปัจจัยบวกในเชิง 
 ก�รแขง่ขนัไดแ้ลว้ ก�รทีจ่ะสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัระยะ 
 ย�วได้ จะต้องมีปัจจัยแวดล้อม 6 ประก�รที่สำ�คัญคือ
 1. กฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับที่มีประสิทธิภ�พ ค�ดเด�ได้ 
  และตรงไปตรงม� รวมทั้งมีผู้รักษ�ควบคุมกฎที่น่�เชื่อถือ และ 
  ระบบที่เป็นอิสระ
 2. ปัจจัยพื้นฐ�นเรื่องอ�ห�ร สุขภ�พ และที่อยู่อ�ศัย โดยต้องมี 
  ระบบก�รทำ�ก�รเกษตรที่ทันสมัย ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รด้�น 
  สขุภ�พไดอ้ย�่งเพยีงพอ มทีีอ่ยูอ่�ศยัสำ�หรบัประช�ชนทกุระดบั  
  รวมทั้งคนย�กจน และมีร�งวัลตอบแทนที่สมเหตุสมผล
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“USA and the 

New Reality”

โดย Mr. Michael McGee, Counselor for Commercial Affairs, 
The Embassy of the United States, Bangkok

 3. มสีถ�บนัและโครงสร�้งพืน้ฐ�นทีเ่ชือ่ถอืได ้นโยบ�ยท�งเศรษฐกจิ 
  ทีค่รอบคลมุทกุสว่นของภ�คก�รผลติไวใ้นภ�คอตุส�หกรรมหลกั  
  และมคีว�มสมัพนัธท์ีด่ ีรวมทัง้มคีว�มรว่มมอืระหว�่งภ�ครฐัและ 
  ภ�คเอกชน
 4. มีก�รจ้�งง�นที่มีคุณภ�พ โดยระบบก�รศึกษ�ต้องเตรียม 
  บุคล�กรให้พร้อมเข้�สู่ตล�ดแรงง�นทั้งคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 
  ทั่วไป และท�งเทคนิคซึ่งสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม มีนโยบ�ย 
  ด้�นสิ่งแวดล้อมที่สมดุลกับภ�คก�รผลิต และบุคล�กรต้องมี 
  คว�มรู้ด้�นภ�ษ�อังกฤษ
 5. คว�มตระหนกัทัว่ไปเรือ่งคว�มกนิดอียูด่ ีประช�ชนตอ้งอยู่ในสิง่ 
  แวดล้อมที่มีคว�มหวัง มีคว�มเชื่อมั่นในระบบของรัฐ
 6. มีคว�มดึงดูดผู้มีคว�มส�ม�รถ คือ คนมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 
  ต้องก�รเข้�ม�อยู่ในประเทศเพื่อประกอบอ�ชีพ
   ผลดีที่จะได้รับคือ ก�รเติบโตอย่�งมีคุณภ�พของ GDP   
  และก�รสร้�งอ�ชีพให้คนในประเทศ ทั้งนี้ จะต้องตระหนักว�่ 
  คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเป็นคว�มรับผิดชอบของทุกคน
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• คว�มหม�ยของ “The Rise” คือคว�มรุ่งเรืองซึ่งเกิดจ�กเศรษฐกิจ 
 มวลชน (Economic Mass) อำ�น�จของนวัตกรรม (Power of  
 Innovation) ก�รพฒัน�ของสถ�บนั  (Institutional Development)  
 คว�มมัน่คงในภมูภิ�ค (Regional Security) และแนวคดิทีม่วีสิยัทศัน ์ 
 (Visionary Ideas)
• คว�มท้�ท�ยสำ�หรับคว�มรุ่งเรืองที่เห็นเด่นชัดคือ
 1. ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กรที่มีผู้สูงอ�ยุม�ก
 2. ต้นทุนที่สูงขึ้น ประกอบกับข้อจำ�กัดด้�นสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้ต้อง 
  เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รลงทุนด้�นทรัพย�กร
 3. อปุสงคจ์�กซกีโลกตะวนัตกลดลง จงึตอ้งพฒัน�ตล�ดในประเทศ 
  หรือภูมิภ�ค เช่น ASEAN+6
 4. คว�มไม่มั่นคงท�งก�รเมือง
• นัยสำ�คัญของคว�มรุ่งเรือง จะเปลี่ยนคู่แข่งขันให้กล�ยเป็นคู่ค้�  
 เกดิก�รบรูณ�ก�รของหว่งโซค่ณุค�่ โดยในเรือ่งของก�รทอ่งเทีย่ว 
 ประเทศไทย จนีเปน็ตล�ดที่ใหญเ่ปน็อนัดบั 2  ก�รมโีครงสร�้งพืน้ฐ�น 
 ที่เชื่อมโยงถึงกันโดยมีก�รปรับปรุงเส้นท�งเชื่อมโยงระหว่�ง 
 ไทยและจนีผ�่นประเทศเพือ่นบ�้น จะเกดิก�รลงทนุโดยตรง (FDI)  
 ของบริษัทข้�มช�ติใหม่ ๆ และค่�เงินหยวนจะสูงขึ้น

T o u r i s m  S e m i n a r

“The Rise 

of Asia : 
Promises & Prospects”

โดย Professor Dr. Tang Zhimin, Director, China-ASEAN Studies, 
Panyapiwat Institute of Management

• ก�รเติบโตอย่�งรวดเร็วของจีนเกิดจ�กกลไกสำ�คัญ 5 ประก�รคือ
 1.  Industrialization ทำ�ใหเ้กดิก�รเคลือ่นย�้ยแรงง�นภ�คเกษตร 
  สู่ภ�คอุตส�หกรรม
 2.  Urbanization ก�รเตบิโตของเมอืงใหญท่ำ�ใหค้นย้�ยจ�กชนบท 
  เข้�สู่สังคมเมืองม�กขึ้น
 3.  Globalization ก�รค�้ระหว�่งประเทศ รวมทัง้ก�รออกไปลงทนุ 
  ในต่�งประเทศทำ�ได้ง่�ยขึ้น
 4. Information Economy ทำ�ใหเ้กดิก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�น 
  ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
 5. Sustainable Economy ทำ�ให้เกิดแหล่งพลังง�นใหม่และ 
  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
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• ในภ�พรวมเศรษฐกจิโลกพบว�่ สหรฐัอเมรกิ�ยงัอยู่ในชว่งข�ลง ก�ร 
 ฟืน้ตวัไมเ่ตม็ที ่สว่นยโูรโซนทีเ่กดิวกิฤตท�งก�รเงนิตอ้งมมี�ตรก�ร 
 เพือ่ชว่ยพยงุเศรษฐกจิของกลุม่และน�่จะประสบปญัห�เศรษฐกจิใน 
 ระยะย�ว อ�จถงึ 10 ป ีสำ�หรบัจนี แมจ้ะมกี�รเตบิโตรวดเรว็แตก่ม็ ี
 ช่องว่�งระหว่�งคนจนกับคนรวยสูง ส่วนภูมิภ�คเอเชียโดยรวม 
 มีก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจสูง มีคนวัยทำ�ง�นและหนุ่มส�วที่จะก้�ว 
 เข้�สู่ตล�ดแรงง�นอยู่ม�ก มีก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและ 
 ก�รปรบัปรงุท�งด�้นก�รเงนิและด้�นก�ยภ�พ รวมทัง้ปรบัปรงุกฎ 
 ระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง ขณะนี้ จึง 
 เป็นเวล�ที่เหม�ะสมสำ�หรับเอเชีย
• ศูนย์ศึกษ�จีน-อ�เซียนของสถ�บันปัญญ�ภิวัฒน์ มีง�นวิจัยทั้งใน 
 เรือ่งอ�ห�รและก�รทอ่งเทีย่วของตล�ดจนี เมือ่มกี�รพฒัน�เสน้ท�ง 
 เชื่อมโยง Pan Asia Railway จ�กคุนหมิง-กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ เกิด 
 ขึ้น ก็จะเพิ่มคว�มสะดวกในก�รเดินท�งระหว่�งกัน และส่งผลดี 
 ต่อทั้งภ�คก�รท่องเที่ยวและก�รลงทุน
• คนไทยต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจ 
 อ�เซียนอย่�งไร? จ�กมุมมองของช�วต่�งช�ติเห็นว่�จุดแข็งของ 
 ประเทศไทยหล�ยอย่�งที่ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รช�วไทยไม่ออกไป 
 ลงทุนในต่�งประเทศ และคนไทยเปลี่ยนกระบวนก�รท�งคว�ม 
 คิด (Mindset) ได้ย�ก นักลงทุนจ�กประเทศอื่น ๆ จึงน่�จะเข้� 
 ม�ใชป้ระโยชนจ์�กจดุแขง็ของไทยม�กกว�่ทีผู่ป้ระกอบก�รไทยจะ 
 ไปแสวงห�ประโยชน์ในต่�งประเทศ
• คว�มตั้งใจพื้นฐ�นในก�รทำ�ธุรกิจจะต้องมี บุคล�กรที่มีคว�มรู้  
 (Man) เงินลงทุนซ่ึงหม�ยรวมถึงท่ีดิน (Money) วิธีก�ร (Methodology) 

T o u r i s m  S e m i n a r

โดย Mr. Gao Wen Kuan, Economic and Commercial Counselor, Embassy of the People’s Republic of China (Thailand)
Mr. Yeap Swee Chuan, Chairman, Malaysian-Thai Chamber of Commerce

Professor Dr. Tang  Zhimin, Director, China-ASEAN Studies, Panyapiwat Institute of Management
คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธ�นหอก�รค้�น�น�ช�ติแห่งประเทศไทย

“Fortune –

Favored East Asia”

 และโอก�ส (Opportunity) ที่สำ�คัญต้องมีสินค้�ที่มีคุณภ�พ  
 ส�ม�รถแข่งขันได้ นอกจ�กนี้ ควรต้องมีหุ้นส่วนหรือคู่ค้�
• ด้วยคว�มกังวลว่�จะเสียตำ�แหน่งให้กับคู่แข่งขัน ผู้ประกอบก�รจึง 
 ตอ้งพย�ย�มสร�้งคว�มแตกต�่งใหก้บัองคก์รหรอืสนิค�้ทีผ่ลติ ขณะ 
 เดียวกันต้องมองห�รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้�งคุณค่� ในกรณี 
 ทีจ่ะลงทนุในจนีซึง่เปน็ประเทศใหญ ่นกัลงทนุไทยตอ้งมองห�พืน้ที ่
 ที่เหม�ะสมกับสินค้�ของตนเอง
• ในขณะนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคว�มรุ่งเรืองของเอเชีย ซึ่งน่�จะ 
 มีก�รเติบโตต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวของ 
 คนในเอเชยีดว้ย (Adaptation to Change) เชน่ ประเทศไทยเลอืก 
 อุตส�หกรรมอ�ห�รในก�รบุกตล�ด เร�ต้องไม่คิดว่�จะเป็นร�ย 
 ใหญ่ที่สุด แต่ต้องมองห�จุดแข็งที่เป็นคว�มโดดเด่นเฉพ�ะตัวของ 
 สินค้�ไทยไปนำ�เสนอ โดยต้องห�คนเก่งในตล�ดนั้น ๆ ม�ช่วยเร�
• ประเทศไทยควรทำ�ก�รค้�กับประเทศในภูมิภ�คนี้ม�กขึ้นและคน 
 ไทยควรจะกล้�ออกไปลงทุนในต่�งประเทศบ้�ง เพร�ะอย่�งน้อย 
 คว�มไวว้�งใจในม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยัของสนิค�้ไทยกเ็ปน็เครือ่ง 
 รับประกันและเป็นโอก�ส ทั้งนี้ ควรมีก�รจัดก�รด้�น Soft Power  
 เพือ่ใหเ้หน็ว่�เร�ใส่ใจในเรือ่งของคนรอบข้�ง และมกี�รสร�้งคว�ม 
 สมัพนัธท์ีด่กีบับคุล�กร และอ�จตอ้งห�ผูล้งทนุรว่มในประเทศทีจ่ะ 
 ไปลงทุน
• ขอ้คดิทีว่ทิย�กรทิง้ท้�ยกอ่นปดิประเดน็ก�รพดูคยุนีค้อื “Embrace  
 Change, Travel, Open Mind, It’s our choice to determine  
 the future of Asia.”
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สาระสำาคัญด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• แรงง�นในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 11 ของแรงง�น 
 ทั้งหมด ก�รที่รัฐบ�ลตั้งเป้�ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว 2 ล้�นล้�น 
 บ�ท จำ�นวนนักท่องเที่ยวกว่� 30 ล้�นคน ต้องเข้�ม�ใช้ทรัพย�กร 
 ในประเทศไทย ซึ่งต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รรองรับ
• ในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวและบริก�ร ประเทศไทยมีทรัพย�กรอยู่ 
 ม�กและมีคว�มหล�กหล�ย มีคว�มคุ้มค่� (Value for Money)  ซ่ึง 
 ขณะน้ีเร�ข�ยสินค้�และบริก�รด้�นก�รท่องเที่ยวถูกกว่�ที่ควรจะ 
 เป็น โดยจุดแข็งของไทยที่นักท่องเที่ยวกล่�วถึงม�กที่สุด คือ  
 “Hospitality Spirit of the Thai People”
• โอก�สของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงมีอยู่ม�ก เพร�ะ 
 สินค้�ท่องเที่ยวที่น่�ดึงดูดใจ คนต่�งช�ติจึงอย�กเข้�ม�ลงทุน แต่ 
 คนไทยเองอ�จยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่คิดออกไปห�ตล�ด 
 ใหม ่ๆ  ไมม่แีรงกดดนัหรอืแรงจงูใจใหอ้อกไปลงทนุในต่�งประเทศ  
 แต่เมื่อใดที่โครงสร้�งพื้นฐ�นพร้อม มีรถไฟคว�มเร็วสูง เร�ก็ต้อง 
 มองถึงก�รบุกไปในตล�ดอื่นด้วย
• จำ�เป็นหรือไม่ที่คนในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวจะออกไปห� 
 ประสบก�รณใ์นต�่งประเทศ ? ในมมุมองของผูป้ระกอบก�รเหน็ว�่ 
 จำ�เปน็ และไดมี้ก�รส่งบุคล�กรไปฝึกง�นในส�ข�ต่�งประเทศ ซ่ึงเป็น 
 โอก�สท่ีดีสำ�หรับผู้จัดก�รระดับกล�ง (Mid-management) ใน 
 โอก�สท่ีจะเติบโตต่อไป

T o u r i s m  S e m i n a r

โดย Mr. Bauke Rouwers, Chairman, Unilever Thai Group of Companies
คุณกลินท์ ส�รสิน กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำ�กัด

คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธย� น�ยกสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติไทย
ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร คุณฐิต�ภรณ์  ตู้จินด� ที่ปรึกษ� คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

“Business 
Dialogue : 

Trading & Services”

• ประเทศทีจ่ะเปน็คูแ่ขง่ของไทยในส�ข�ก�รค�้และก�รบรกิ�ร ไดแ้ก ่ 
 อนิโดนเีซยี เวยีดน�ม เมยีนม�ร ์จนี และสงิคโปร ์สว่นในแงข่องก�ร 
 ท่องเที่ยว ทุกประเทศเป็นคู่แข่งของไทยได้ทั้งหมด แต่ไทยมีนัก 
 ทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิท�งซำ�้ (Repeater) สงูถงึ 55 % ซึง่เปน็สดัสว่นทีส่งู  
 และเร�ต้องแข่งขันกับตัวเองก่อนโดยเฉพ�ะเรื่องของคว�ม 
 ปลอดภัย
• ขอ้จำ�กดัประก�รสำ�คญัทีท่ำ�ใหป้ระเทศไทยไดร้บันกัทอ่งเทีย่วจ�ก 
 จีนน้อยกว่�ที่ม�เลเซียได้รับคือเรื่องของจำ�นวนเที่ยวบิน
• ก�รที่คนไทยจะไปลงทุนในต่�งประเทศ หรือก�รห�ตล�ดนัก 
 ทอ่งเทีย่วใหมเ่ข�้ม�ในประเทศไทย เร�ตอ้งเรยีนรูว้ฒันธรรมหรอื 
 ธรรมเนยีมปฏบิตัขิองประเทศนัน้ ๆ  ดว้ย ว�ระทีค่วรตระหนกัเมือ่ม ี
 ก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน คือ ก�รที่ประเทศไทยต้อง 
 สร้�งบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่ดี และต้องทำ�ให้แบรนด์ของเร� 
 ชัดเจน รวมทั้งต้องพย�ย�มสร้�งนวัตกรรม
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ข้อคิดเห็น
จากการสัมมนา

3. การสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทย

ควรตระหนักในเรื่องของ 
การก้าวสู่เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ซึ่งเป็น
ทิศทางที่นำาสู่ความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรม ทั้งด้านการผลิต
และการบริการ และเป็นสิ่งที่

นานาประเทศยอมรับ

2. การเปิดประชาคมอาเซียนจะเป็น
ประโยชน์กับนักลงทุนชาวไทยรายใหญ่
ที่มีความพร้อมและสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งควรมองถึงโอกาสใน

การเข้าไปลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
และการบริการในต่างประเทศ แต่ผู้

ประกอบการ SMEs ของไทยยังต้องได้
รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเสริม

สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุง
ระบบการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้

บุคลากรของไทยมีความสามารถ
ในด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษา
ต่างประเทศอื่น ๆ ที่จำาเป็น เพื่อ
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ 

และการท่องเที่ยว
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กองบรรณ�ธิก�ร  
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 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล

ภายใต้การนำาของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

คือ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้า 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 

                                                         เรื่องนี้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่กำาหนด

                                                        จังหวะในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทย 

                                                        ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการ 

                                                               การทำางานกันอย่างเป็นเอกภาพ 

                                                            และไตร่ตรองโดยละเอียด และที่สำาคัญคือ 

                                                               การประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวอย่างรู้เท่าทัน

                                                                      จากการวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยว 

                                                                        และประเมินความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ 

                                                                             ในเบื้องต้น จึงได้ข้อสรุปร่วมกัน 

                                                                            คือ การมุ่งเน้นให้ความสำาคัญ

                                                                              กับคุณภาพของนักท่องเที่ยว 

                                                                        เน้นเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายของ

                                                                       นักท่องเที่ยว มุ่งเจาะตลาดกลุ่มบน 

                                                                       และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่า
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 ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อขับเคลื่อนก�รท่องเที่ยวของประเทศไทยในภ�พรวมให้เข้�สู่
เป้�หม�ยร�ยได้ 2 ล้�นล้�นบ�ท ภ�ยในปี 2558 โดยแนวท�งหลักที่จะผลักดันในเชิงรูปธรรม  มี 2 แนวท�ง คือ
 1. ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวทั้งตล�ดในประเทศและตล�ดต่�งประเทศ
 2. ก�รปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยว Revisit : First Visit 

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 
 ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐ�นะที่เป็นหน่วยง�นด้�นก�รส่งเสริมก�รตล�ด กำ�หนดทิศท�งก�รขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย 
โดยจำ�แนกก�รทำ�ง�นออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ก�รดำ�เนินก�รในส่วนของตล�ดในประเทศ และก�รดำ�เนินง�นในส่วนของตล�ดต่�งประเทศ 

ตลาดในประเทศ

 เปน็ก�รสง่เสริมให้คนไทยเดนิท�งทอ่งเที่ยวในประเทศไทยเพิม่ขึ้น และค�่ใชจ้่�ยด�้นก�รทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้นด้วย นวตักรรมท�งก�รตล�ด
ที่ ททท. สร้�งสรรค์เพื่อขับเคลื่อนตล�ดในประเทศที่สำ�คัญและโดดเด่น คือ

ลักษณะกิจกรรม

โครงก�ร มหศัจรรยเ์มอืงไทย (Miracle Thai-
land) เป็นโครงก�รที่เร่งกระตุ้นให้คนไทย
เดินท�งท่องเที่ยว สร้�งกระแสก�รเดินท�ง
โดยก�รส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวต่�ง ๆ 
อ�ทิ ก�รเฉลิมฉลองปีมห�มงคล เป็นต้น

ลักษณะกิจกรรม

หลงรักประเทศไทย เป็นแคมเปญส่งเสริม 
ก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศ เพื่อสร้�ง 
ก ร ะ แ สค ว � ม รู้ สึ ก รั ก แ ล ะ ผู ก พั น ต่ อ
ประเทศไทย สร้�งปร�กฏก�รณ์คว�มคิด
ใหม่ให้คนไทยรักก�รเดินท�งท่องเที่ยวใน
ประเทศ ผ่�นเส้นท�งท่องเที่ยวและเรื่อง
ร�วใหม่ ๆ

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรม เที่ยวไทย 5 ภ�ค  เป็นกิจกรรมที่ 
ททท. ผลักดันให้เกิดกระแสก�รท่องเที่ยว
ข้�มภูมิภ�ค กระจ�ยนักท่องเที่ยวไปต�ม
ภูมิภ�คต่�ง ๆ

ลักษณะกิจกรรม

เจ้�น�ยพ�เที่ยว เป็นกิจกรรมที่ ททท. ว�ง
เป้�หม�ยไว้ที่กลุ่ม Corporate เป็นรูปแบบ 
ก�รท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัล ที่เจ้�น�ยจะ
ให้กับลูกน้องในองค์กรหรือหน่วยง�น หรือ
ก�รส่งเสริมก�รเดินท�งท่องเที่ยวในหน่วย
ง�น ในลักษณะเป็นสวัสดิก�รหน่วยง�น 
ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐและ
ภ�คเอกชน

ลักษณะกิจกรรม

กจิกรรมสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วในประเทศอกี
กจิกรรมหนึง่ คอื ทอ่งเทีย่วสขุใจ ใหพ้ลงัชวีติ 
เนน้กจิกรรมเรือ่งก�รไหวพ้ระ ทำ�บญุ ซึง่เปน็
กิจกรรมยอดนิยมสำ�หรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ช�วไทย โดยเฉพ�ะในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งขณะนี้
มีจำ�นวนสูงขึ้นม�ก

ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับก�รส่งเสริม
ก�รท่องเที่ยวในประเทศ คือ โครงก�ร
ท่องรถไฟมหัศจรรย์ ช็อปสุขสันต์ OTOP  
โดยททท.ร่วมมือกับก�รรถไฟแห่งประเทศไทย
และสม�คมท่องเท่ียว จัดทำ�เส้นท�งเที่ยว
รถไฟ สุขหรรษ� ตอบสนองโครงก�รรถไฟ 
OTOP ของรัฐบ�ล 

T o u r i s m  R e p o r t
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ตลาดต่างประเทศ

 ก�รสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วในกลุม่ตล�ดนกัทอ่งเทีย่วช�วต�่งช�ต ิททท.ดำ�เนนิก�รในโครงก�รต�่ง ๆ  ทีป่ระเมนิแลว้ว�่จะไดร้บัผลตอบแทน
ท�งเศรษฐกิจที่สูง ส�ม�รถคัดกรองกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับคุณภ�พได้ 

โครงก�ร 
Partner on Demand

โครงก�ร Thailand Super Quality Portal

โครงก�ร Thainess Connects
เป็นก�รกระตุ้นให้เกิดก�รเดินท�งม�ประเทศไทยผ่�นก�รจัด
กิจกรรมระดับ World Events ด้�นกีฬ�และบันเทิง 

2. การปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยว Revisit : First Visit
 
 จ�กสถิตินักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติในปี 2555 พบว่� นักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติที่เดินท�งม�ท่องเที่ยวครั้งแรก มีจำ�นวน 8,577,458 คน 
และนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติกลุ่มเดินท�งซำ้� จำ�นวน 13,776,445 คน คิดเป็นสัดส่วน First Visit : Revisit  คือ 38 : 62 
  ก�รกำ�หนดทิศท�งยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวของประเทศ ภ�ยในปี 2558  กำ�หนดสัดส่วน Revisit : First Visit ที่เหม�ะสม 
คือ 55 : 45 กล่�วคือ ก�รเร่งก�รขย�ยตัวของกลุ่มเดินท�งครั้งแรก และรักษ�อัตร�ก�รเติบโตของกลุ่มเดินท�งซำ้�
 ในก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตล�ดที่มีประสิทธิภ�พ และก�รเจ�ะกลุ่มลูกค้�ให้ได้ต�มเป้�หม�ย รวมถึงก�รปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่ 
เดินท�งม�ประเทศไทยครั้งแรก กับนักท่องเที่ยวที่เดินท�งซำ้�นั้น จำ�เป็นที่จะต้องมีก�รวิจัยตล�ดที่เจ�ะจงศึกษ�เฉพ�ะกลุ่ม ดังนั้น เพื่อให้
ภ�พทิศท�งก�รส่งเสริมก�รตล�ดที่แม่นยำ�ขึ้น จึงขอยกตัวอย่�งข้อสรุปง�นวิจัยที่ ททท.ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับกลุ่ม Revisit และ First Visit ดังนี้

T o u r i s m  R e p o r t

โครงก�ร 
Charter Flight

โครงก�ร Market Probe

โครงก�ร Amazing Thailand Luxury

โครงก�ร Amazing Golf Paradise

โครงก�ร Amazing Health and Wellness

โครงก�ร Amazing Romance in Thailand

โครงก�ร Thainess to the World
สร้�งก�รรับรู้ประเทศไทยผ่�นโฆษณ�
และประช�สัมพันธ์ในสื่อต่�ง  ๆ ทั้ง 
Online และ Offline ในระดับโลก เช่น 
CNN, BBC

โครงก�ร Thailand to Celeb
ประช�สัมพันธ์ประเทศไทยผ่�น Celebs 
เพื่อชักจูงให้เกิดก�รเดินท�งท่องเที่ยว
ประเทศไทย 
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การเร่งอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางครั้งแรก (First Visit)

 เนื่องจ�ก ททท.เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของนักท่องเที่ยวกลุ่ม First Visit จึงได้ดำ�เนินก�รศึกษ�วิจัยเพื่อค้นห�ปัจจัยที่จะดึงดูดกลุ่มนัก 
ท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินท�งม�ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยโครงก�รวิจัยที่ ททท.ดำ�เนินก�ร คือ โครงก�รสำ�รวจก�รรับรู้ของนักท่องเที่ยว
เพื่อก�รว�งแผนเชิงรุกในก�รเจ�ะกลุ่มลูกค้�ใหม่ ตล�ดยุโรป 5 ประเทศ ได้แก่ สหร�ชอ�ณ�จักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิต�ลี และเนเธอร์แลนด์ 

ผ ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า 
สามารถจั ด แบ่ งกลุ่ ม 
นักท่องเที่ยวจากยุโรป 
5 ประเทศที่ยังไม่เคยมา
เมืองไทย ได้ 7 กลุ่ม คือ

เป็นกลุ่มท่ีรักก�รเดินท�งท่องเท่ียวเป็นชีวิตจิตใจ 
มีคว�มต้องก�รก�รท่องเท่ียวท่ีหล�กหล�ย 
ชอบทำ�กิจกรรมท่องเท่ียวร่วมกับผู้อ่ืน กิจกรรม 
ที่สนใจคือ ชมวิวทิวทัศน์ และช็อปปิง

เปน็นกัทอ่งเทีย่วกระแสหลกัทัว่ไป ตอ้งก�ร
พักผ่อนหย่อนใจ ให้คว�มสำ�คัญกับงบ
ประม�ณในก�รเดินท�งท่องเที่ยว

เป็นกลุ่มที่ให้คว�มสนใจกับสุขภ�พ และ
ก�รกนิดอียูด่ ีตอ้งก�รคว�มสะดวกสบ�ย
ในก�รเดนิท�งทอ่งเทีย่ว กจิกรรมทีส่นใจ 
คือ สป� ก�รนวด

เป็นกลุ่มที่มีวิถีก�รท่องเที่ยว
ดัง้เดมิ ไมน่ยิมใชส้ือ่สมยัใหม ่

T o u r i s m  R e p o r t

เป็นกลุ่มที่ชอบวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
คว�มเป็นอยู่ของท้องถิ่น กิจกรรม
ที่สนใจคือ ก�รทัศนศึกษ� เยี่ยมชม
มรดกท�งวัฒนธรรม

กลุ่มที่ชอบเที่ยว ไม่มีคว�มสนใจใน
กิจกรรมท่องเที่ยวประเภทใดประเภท
หนึ่งเป็นพิ เศษ ที่สำ�คัญกลุ่มนี้จะมี
ทัศนคติต่อประเทศไทยที่ไม่สู้ดีนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น

กลุ่มนี้นิยมว�งแผนท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
โดยใช้สื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต มือถือ
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 จ�กก�รวิจัย พบว่� นักท่องเที่ยวยุโรปที่ยังไม่เคยม�เมืองไทยนั้น กลุ่ม Holistic เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนม�กที่สุด รองลงม�คือ 
Mainstream / Self-pampering / Anthropological / Tech-savvy / Bygone และ Detached ต�มลำ�ดับ

 นอกจ�กข้อมูลก�รวิจัยเพื่อเจ�ะกลุ่มลูกค้�ใหม่ 5 ตล�ด ดังที่กล่�วม�แล้ว ในกลุ่มตล�ดอื่น ๆ นอกเหนือจ�กนี้ ททท.ได้ให้คว�มสำ�คัญ
เช่นกัน 

การรักษากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเที่ยวเมืองไทย (Revisit)  
 ก�รว�งกลยทุธก์�รตล�ดเพือ่รกัษ�ฐ�นลกูค�้เดมิ คอื นกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ตทิีเ่คยทอ่งเทีย่วเมอืงไทยแลว้ ใหย้งัคงเดนิท�งกลบัม�ทอ่งเทีย่ว 
เมืองไทยซำ้� เป็นเรื่องที่สำ�คัญและจำ�เป็นอย่�งยิ่งต่อก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รรักษ�ฐ�น
ตล�ดนกัทอ่งเทีย่วดงักล�่ว ททท.จงึดำ�เนนิก�รจดัทำ�โครงก�รวจิยั เรือ่ง ก�รศกึษ�แนวท�งก�รสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วในกลุม่นกัทอ่งเทีย่วช�ว
ต่�งช�ติที่เดินท�งซำ้� (Revisit)

T o u r i s m  R e p o r t

กลุ่มตลาดที่ ททท.ศึกษา จำานวน 20 ตลาด ประกอบด้วย

อินโดนีเซีย 
ม�เลเซีย 
สิงคโปร์
และเวียดน�ม

กลุ่มตลาด
อาเซียน 
4 ตลาด

จีน 
ฮ่องกง 
อินเดีย 
ญี่ปุ่น 
รัสเซีย 
เก�หลีใต้ 
และไต้หวัน

กลุ่มตลาด
เอเชีย 
7 ตลาด

ฝรั่งเศส 
เยอรมนี 
อิต�ลี 
สวีเดน 
สวิตเซอร์แลนด์ 
และสหร�ชอ�ณ�จักร

กลุ่มตลาด
ยุโรป 
6 ตลาด

ออสเตรเลีย

กลุ่มโอเชียเนีย

แคน�ด�
และสหรัฐอเมริก�

กลุ่มอเมริกาเหนือ 
2 ตลาด

จำ�นวนตัวอย่�งที่เก็บและสำ�รวจ จำ�นวน 5,220 ตัวอย่�ง 

ก�รจำ�แนกกลุ่มนักท่องเที่ยว First Visit 

Holistic
Mainstream
Self-pampering
Anthropological
Tech-savvy
Bygone
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จากการวิจัย สามารถจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางซำ้าได้ 4 กลุ่ม 
และแคมเปญทางการตลาดของแต่ละกลุ่ม คือ

กลุ่มที่เที่ยวจังหวัดใหม่และทำ�
กิจกรรมใหม่ (ร้อยละ 50.6) 
แคมเปญก�รตล�ดสำ�หรับกลุ่ม
นี้ คือ Enriching Experience  
เน้นเรื่องคว�มหล�กหล�ย ได้
ประสบก�รณ์แปลกแตกต่�งในทุก ๆ

คร้ังท่ีท่องเท่ียวซำ้�ในเมืองไทย 
 

คือกลุ่มที่เที่ยวจังหวัดเดิมและ
ทำ�กิจกรรมเดิม (ร้อยละ 5.8) 
แคมเปญก�รตล�ดสำ�หรับกลุ่ม
นี้ คือ A place like home โดย
สือ่ส�รเนน้คว�มเปน็กนัเอง คว�ม
เคยชนิ และคว�มผกูพนักบัจงัหวดั
ที่ม�เที่ยวซำ้� เหมือนก�รกลับม�
บ้�นหลังที่สองในต่�งประเทศ

คือ กลุ่มที่เที่ยวจังหวัดใหม่แต่
ทำ�กิจกรรมเดิม (ร้อยละ 33) 
แคมเปญก�รตล�ดสำ�หรับกลุ่ม
นี้ คือ The Map โดยเน้นเรื่อง  
Activity Map เช่น ตีกอล์ฟ 
ดำ�นำ้� สป� เที่ยวชมธรรมช�ติ 
แคมเปญนีจ้ะทำ�ใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ทร�บว�่ จะไปทำ�กจิกรรมไดท้ี่ใด 
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

คือ กลุ่มที่เที่ยวจังหวัดเดิมแต่
ทำ�กิจกรรมใหม่ (ร้อยละ 10.5) 
แคมเปญก�รตล�ดสำ�หรับกลุ่ม
นี้ คือ City Funtastic เน้น
คว�มหล�กหล�ยของกิจกรรม 
ท่องเท่ียวในจังหวัดท่ีนักท่องเท่ียว 
ชื่นชอบ 

กลุ่มที่ 2

 ผลจ�กก�รวิจัย มีประเด็นที่น่�สนใจ คือ ปัจจัยที่ทำ�ให้นักท่องเที่ยวเดินท�งม�ประเทศไทยซำ้�พึงพอใจ 
คือ คว�มคุ้มค่�เงิน คว�มสวยง�มของแหล่งท่องเที่ยว และคว�มหล�กหล�ยของแหล่งท่องเที่ยว

T o u r i s m  R e p o r t

5 กิจกรรมหลักที่ทำา

เที่ยวชมธรรมช�ติ/
วิวทิวทัศน์ 41.7%

เที่ยวชมตล�ดนำ้�/
ตล�ดบก 10.9%

ช็อบปิง 10.8% เที่ยวสถ�นบันเทิง
ย�มคำ่ำ�คืน 10.0 %

เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน/
วัฒนธรรม 8.4%

10 จังหวัดหลักที่ไปท่องเที่ยว

เชียงร�ย

กระบี่

สงขล�

ประจวบคีรีขันธ์

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

กรุงเทพฯ

สุร�ษฎร์ธ�นี

ภูเก็ต

ชลบุรี
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 อย่�งไรก็ดี แนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่ ททท.จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมนั้น จะสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยได้หรือไม่ เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ 
ฝีไม้ล�ยมือของท�่นผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวของไทยทั้งหล�ยในก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตล�ด รวมถึงประช�ชนคนไทยทั้งที่
อยู่ในและนอกอุตส�หกรรมท่องเที่ยวซึ่งล้วนมีส่วนร่วมในก�รสร้�งคว�มประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยกันทั้งสิ้น

เอกส�รประกอบก�รเขียนบทคว�ม
 • โครงก�รสำ�รวจก�รรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพื่อว�งแผนเชิงรุกในก�รเจ�ะกลุ่มลูกค้�ใหม่ (สำ�หรับตล�ดยุโรป)
 • โครงก�รศึกษ�แนวท�งก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่เดินท�งซำ้� 
 • ก�รดำ�เนินง�นของ ททท. ภ�ยใต้นโยบ�ยท่องเที่ยว 2 ล้�นล้�นบ�ท

ผลจากการวิจัย สามารถจำาแนกกลุ่มเดินทางซำ้าได้รายตลาด รายละเอียดตามแผนภาพด้านล่าง 

Revisit Traveler 
Old Habit
Location Fanatic
Activity Compulsive
True Explorer

T o u r i s m  R e p o r t

SG MY HK

VIEIND IND KOR NDS

UK UK

GER GER RUS FRA

CHN SG MY JPN HK

VIE IND TW KOR NDS

USA AUS UK CAN ITL

GER RUS SWIT FRA SEW

CHN SG MY JPN HK

VIE IND TW KOR NDS

USA AUS UK CAN ITL

GER RUS SWIT FRA SEW
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เรื่อง โตมร ศุขปรีช�



| 49Tourism Journal

L o w  C a r b o n  T o u r i s m

   เขาว่า ‘ของฟรี’ ไม่มีอยู่ในโลก หรืออย่างน้อยที่สุด ของที่ ‘ฟรี’ 

  ก็ไม่ใช่ของที่ ‘ดี’

   แต่ในโลกที่บริโภคนิยมได้ทำางานของมันถึงระดับสูงสุด มนุษย์ 

  ไม่ได้บริโภคหรือใช้ของต่าง ๆ ตาม ‘ความหมาย’ ที่แท้จริงของมัน 

  อีกต่อไป เรามักบริโภค ‘สัญญะ’ ของมันมากกว่าคุณค่าอื่น และเมื่อ 

  สัญญะนั้นหมดไป ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทิ้งสิ่งนั้น

 ลองดูตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ของเราก็ได้ สมัยก่อน เครื่องใช้ไฟฟ้ามักจะออกแบบมาให้ทนทานแข็งแรง ใครซื้อ

อะไรมาใช้ มักจะไม่เปลี่ยนกันง่าย ๆ ใช้อะไรก็ใช้สิ่งนั้นอยู่นานนับสิบ ๆ ปี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ โทรทัศน์ 

 ในอดีต บ้านใครมีโทรทัศน์เป็นเครื่องแรกก็เหมือนมีมหรสพประจำาชุมชน ผู้คนมากมายจะพากันมาดูโทรทัศน์เหมือน

บ้านนั้นมีลิเก โทรทัศน์จึงทำาหน้าที่เป็น ‘ของเชิดหน้าชูตา’ เจ้าของบ้านไปด้วยในตัว ดังนั้น ในเวลาเดียวกันกับที่โทรทัศน์ 

ให้ความบันเทิง มันจึงเป็นเครื่องแสดงถึง ‘สถานภาพ’ ของเจ้าของบ้านไปด้วย

 โทรทศันย์คุเกา่อาจทนมอืทนเทา้อยูไ่ดห้ลายสบิป ีเวลาไมม่สีญัญาณภาพ บางคนเอามอืไปตบโทรทศันแ์รง ๆ  ภาพกก็ลบัมาได้ 

โดยอัตโนมัติ แต่โทรทัศน์ปัจจุบันแค่เอามือไปแตะ หลายเครื่องก็ใจเสาะพาลเสียไปเลยก็มี โทรทัศน์ยุคเก่านั้นมี ‘อายุขัย’ ยาวนาน

และทนทานกว่าโทรทัศน์ยุคใหม่อย่างเห็นได้ชัด

 แต่ไม่ใช่แค่โทรทัศน์หรอกครับที่เป็นอย่างนั้น ของใช้อื่น ๆ อีกมากก็เป็นเช่นเดียวกัน

 สมัยก่อน ‘อายุขัย’ ของ ‘สิ่งแสดงสถานภาพ’ 

อย่างเคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ันค่อนข้างยาวนาน แต่ในปัจจุบัน 

เราพบว่าเครื ่องใช้ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานสั้นลง

บางอย่างอาจยังไม่ ‘หมดอายุ’ คือยังไม่เสียด้วยซำ้า 

แต่เราก็เลือกที่จะทิ้ง เพื่อซื้อของ ‘รุ่นใหม่’ ที่ดีกว่า

ของเก่าไม่เท่าไหร่ และหลายคนก็ถึงขั้น ‘เร่ง’ อยากให้

ของเก่าเสียหรือพังเร็ว ๆ เสียด้วยซำ ้าเมื ่อใช้ไปได้

ระยะหนึ่ง จะได้ซื้อของใหม่ได้เสียที

ขอบคุณภ�พจ�ก
Beacon Food Forest Facebook

ขอบคุณภ�พจ�ก
Urbanfoodforestry.org
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เรื่องนี้บอกอะไรเราหรือ ?
 บ�งคนอ�จบอกว�่ ก�รทีส่ิง่ของเครือ่งใชต้�่ง ๆ  มอี�ยขุยัสัน้ลงนัน้
สว่นหนึง่เปน็เพร�ะผูผ้ลติตอ้งก�รข�ยของใหมอ่อกม�เปน็ระลอกคลืน่ 
จึงเลือกผลิตของที่ไม่ทนท�นออกม� นั่นก็อ�จเป็นจริง แต่ในเวล�
เดียวกัน ดูเหมือนผู้บริโภคอย่�งเร� ๆ ก็พึงพอใจให้มันเป็นเช่นนั้น
ด้วย เพร�ะในปัจจุบัน สิ่งที่เร�เสพจ�กข้�วของเครื่องใช้ ไม่ใช่ ‘ก�ร
ใช้ง�น’ เพียงอย่�งเดียว แต่เร�เสพอีกสิ่งหนึ่งที่ (อ�จ) สำ�คัญกว่�
ก�รใช้ของมันด้วยซำ้�
 นั่นก็คือ ‘สัญญะ’ ของมัน
 เร�ใช้มือถือรุ่นใหม่ เมื่อมีรุ่นใหม่กว่�ออกม� เร�ก็อย�กซื้อและ
ทิ้ง (หรือข�ยต่อ) ของเดิมที่มีอยู่ ทั้งที่มันยังไม่เสียหรือพัง ดังนั้นก�ร
ใชม้อืถอื (หรอืโทรทศัน ์หรอืสิง่อืน่ ๆ ) จงึเปน็ไปเพือ่ ‘แสดงสถ�นภ�พ’ 
เพือ่ใหเ้ร� ‘มหีน�้มตี�’ เชน่เดยีวกบัก�รทำ�หน�้ทีข่องโทรทศันย์คุกอ่น
ที่สร้�งคว�มมีหน้�มีต�ให้เจ้�ของนั่นเอง
 ในโลกบรโิภคนยิม ของใชใ้หม ่ๆ  มวีงจรชวีติสัน้เพร�ะเร�บรโิภค 
‘คว�มมหีน�้มตี�’ ของมนั ม�กกว�่ ‘อ�ยขุยั’ ทีแ่ทจ้รงิของมนั แมฟ้งัด ู
เป็นโลกท่ีไม่น่�อยู่เอ�เสียเลย แต่แท้จริงแล้วก็เป็นโลกแบบน้ีแหละครับ 
ที่สร้�ง ‘ของฟรี’ ขึ้นม�ให้กับคนบ�งกลุ่มในสังคมได้โดยไม่รู้ตัว

คนเหล่านี้เรียกว่า ‘ฟรีแกน’!

 ของที่ถูกทิ้งก่อนเวล�ไม่ได้มีแต่เครื่องใช้ไฟฟ�้เท่�นั้น ซูเปอร์-
ม�รเ์กต็ระดบัสงูทีข่�ยแตข่องเก ๋ของด ีของแพง อย�่งซเูปอรม์�รเ์กต็
หล�ยแห่งในนิวยอร์ก เลือกที่จะ ‘ทิ้ง’ ผักที่ชำ้�เพียงนิดหน่อย ทิ้ง
แซนด์วิชที่ใกล้จะหมดอ�ยุ ทิ้งขนมปังที่เพิ่งทำ�เมื่อเช้�นี้ ฯลฯ
 ของเหล�่นีย้งัไมเ่น�่เสยี พดูอกีอย�่งหนึง่กค็อื นอกจ�กไมเ่น�่เสยี 
แล้ว ยังมีคุณภ�พดีกว่�อ�ห�รที่ดีที่สุดของคนอีกหล�ยพันล้�นคนใน
โลกด้วยซำ้�
 แล้วทำ�ไมถึงจะต้องปล่อยให้ของเหล่�นี้เน่�เสียไปเล่�-นั่นคือ
คำ�ถ�ม
 คำ�ถ�มนี้ก่อให้เกิดขบวนก�รที่เรียกว่� Freeganism ขึ้น ซึ่งใน
ระยะแรกเริ่ม ก็คือก�รไป ‘เก็บ’ และ ‘กิน’ อ�ห�รที่ถูกทิ้งจ�กระบบ
บรโิภคนยิมสดุขัว้เหล�่นี ้หล�ยคนมองว�่ ฟรแีกนคอืสว่นหนึง่ของลัทธ ิ
‘ตอ่ต�้นบรโิภคนยิม’ อย�่งหนึง่ แตท่ีน่�่สนใจกค็อืแนวคดิทีว่�่-ในเมือ่
ไม่ส�ม�รถลุกขึ้นม� ‘โค่นล้ม’ มันได้ ก็ ‘ปรับตัว’ เข้�กับวิถีของมัน
เสียเลย !
 ฟรีแกนน้ันมีปรัชญ�ท่ีโอบรับเร่ืองของชุมชน คว�มใจกว้�ง คว�ม
ใส่ใจต่อสังคม เสรีภ�พ คว�มร่วมมือและก�รแบ่งปันกัน ซ่ึงถือว่�ตรงข้�ม 
กับสังคมวัตถุนิยมที่เต็มไปด้วยก�รแข่งขัน ก�รโอ้อวด และคว�ม
โลภ โดยคำ�ว่�ฟรีแกนนั้นม�จ�กคำ�ว่� Free และ Vegan ซึ่งคำ�หลัง
นั้นม�จ�กนักมังสวิรัติ โดยขบวนก�รนี้เริ่มต้นขึ้นในกล�งยุคเก้�ศูนย์  
ในฐ�นะขบวนก�รต่อต้�นโลก�ภิวัตน์ก่อน แล้วค่อย ๆ คลี่คล�ยม�
เรื่อย ๆ
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คุณอาจสงสัยว่า แล้วฟรีแกนต่างจากคนที่
คอยคุ้ยอยู่ตามกองขยะอย่างไรหรือ ?

 คำ�ตอบก็คือ ฟรีแกนนั้นยึดมั่นใน ‘หลักก�ร’ ของตัวเองอย่�งที่
ว่�ม�แล้ว ในอเมริก� คนที่คุ้ยเขี่ยขยะห�เลี้ยงชีพนั้นเรียกรวม ๆ ว่� 
Dumpster Divers ซึ่งแปลต�มตัวอักษรก็คือก�รไป ‘ดำ�นำ้�’ ต�มกอง
ขยะเพือ่ห�ของที่ใชไ้ด ้สว่นใหญจ่งึเปน็คนจนหรอืคนจรจดัไรบ้้�น แต่
คนในขบวนก�รแบบฟรีแกนนั้นไม่ได้เป็นคนย�กไร้ทั้งหมด สม�ชิก
กลุ่มฟรีแกนจำ�นวนม�กเป็นชนชั้นกล�งที่ทำ�ง�นธรรมด� ๆ  เช่น เป็น
พนักง�นออฟฟิศ หรือบ�งส่วนก็ทำ�ง�นวิช�ชีพ เช่น เป็นสถ�ปนิก 
วิศวกร ฯลฯ แต่พวกเข�ม�รวมตัวกันเพื่อทำ�ภ�รกิจแบบฟรีแกน โดย
ไมไ่ดม้กีลุม่เดยีว แตล่ะกลุม่มแีนวคดิไมเ่หมอืนกนั บ�งกลุม่กต็อ่ต�้น
บริโภคนิยม บ�งกลุ่มก็ไปไกลถึงขั้นเป็นกลุ่มที่สนับสนุนอน�ธิปไตย 
บ�งกลุ่มก็มีเหตุผลท�งศ�สน�เป็นเรื่องหลัก และบ�งกลุ่มก็เกิดขึ้น
เพร�ะเหตุผลท�งสิ่งแวดล้อมเฉย ๆ แต่ไม่ว่�จะเป็นกลุ่มไหนก็ต�ม 
เมื่อถึงเวล� (เช่น ย�มคำ่�คืน) พวกเข�จะ ‘แปลงร่�ง’ กล�ยม�เป็น 
‘นักล่�ห�อ�ห�ร’ (Forager) ที่ไม่ได้ตระเวนไปในป่� ทว่�ตระเวนไป
ในเมือง ต�มจุดต่�ง ๆ ที่รู้ว่�จะมีก�รทิ้งอ�ห�รทั้งหล�ย
 ในนิวยอร์กนั้น ทั้งซูเปอร์ม�ร์เก็ต ร้�นข�ยของชำ� และร้�น
อ�ห�รต่�ง ๆ จะมีก�รทิ้งอ�ห�รที่อยู่ในสภ�พดีจำ�นวนม�ก ไม่ว่�จะ
เป็นเพร�ะใกล้หมดอ�ยุ หีบห่อถูกทำ�ล�ย ขน�ดของผลไม้หรือผัก 
ไม่ได้ม�ตรฐ�น ฯลฯ แต่ก็ใช่ว่�ก�รทิ้งอ�ห�รเหล่�นี้จะเหมือนกัน
ทั้งหมด บ�งร้�นมีนโยบ�ยทิ้งอย่�งเป็นคว�มลับเพื่อไม่ให้ ‘แบรนด์’ 
ของตนตอ้งเสยีห�ย พวกฟรแีกนจงึตอ้งสบืเส�ะทัง้สถ�นทีแ่ละเวล�ที่
จะมกี�รทิง้ บ�งร�้นกอ็�จใจด ีเกบ็อ�ห�รใกลห้มดอ�ยเุอ�ไวเ้พือ่แจก
จ่�ย ฟรีแกนก็จะนำ�อ�ห�รเหล่�นี้ม�แล้ว ‘กระจ�ย’ ให้กับคน (หรือ
สัตว์) ที่ต้องก�รอีกต่อหนึ่ง 
 ก�รต�มล่�ห�อ�ห�รของฟรีแกนจึงเป็นก�รป้องกันอ�ห�รที่ยัง
กินได้ ไม่ให้ต้องหลุดรอดไปยังที่ทิ้งขยะ และยังนำ�อ�ห�รเหล่�นั้น
ม�เลี้ยงดูคนหรือสัตว์จรจัดที่กำ�ลังหิวโหยได้ด้วย
 อย่�งไรก็ต�ม ก�รออกล่�ห�อ�ห�รนั้น หล�ยครั้งไม่ได้จำ�กัด
อยู่แค่เรื่องของ ‘อ�ห�ร’ เท่�นั้น บ�งส่วนก็ห�และแบ่งปันสิ่งอื่น ๆ ที่

ยงัส�ม�รถนำ�ม�ใชไ้ด ้ตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้�ไปจนถงึอปุกรณต์่�ง ๆ  ที่
อ�จจะเสยีนดิ ๆ  หนอ่ย ซอ่มไมย่�ก ซอ่มเสรจ็แลว้นำ�กลบัม�ใชใ้หมไ่ด้
บ�งกลุ่มก็จะเก็บขยะประเภทรีไซเคิล เช่น กระป๋องอลูมิเนียม เพื่อ
นำ�กลับม�รีไซเคิล และบ�งกลุ่มก็จะตระเวนไปทำ�สิ่งที่ค�บเกี่ยวกับ
ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย เช่น ก�รห�สถ�นที่ที่รกร้�ง เช่น ตึกที่สร้�ง
ไม่เสร็จแต่ถูกทิ้งร้�งและปิดไว้ไม่ให้ใครเข้�ไปอยู่ เพื่อสร้�งเป็น 
ที่อยู่ให้กับคนจรจัด ฟรีแกนเห็นว่�สถ�นที่ทุกแห่งหนเป็นสมบัติของ
ผู้คนในโลก ในเมื่อมีคนต้องก�รที่อยู่ และมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ง�น คนที่
เดือดร้อนก็ควรจะเข้�ไปอยู่ได้ พวกเข�จึงจัดก�รเข้�ไปอยู่ในตึกร้�ง
หล�ยแห่งของนิวยอร์ก ซึ่งในหล�ยกรณีนั้นอยู่กันเป็นเรื่องเป็นร�ว
จนกระทั่งในที่สุดท�งก�รต้องซื้อตึกเหล่�นั้นแล้วจัดสรรให้คนเหล�่นี้
อยู่เป็นก�รถ�วรไปเลยก็มี
 นอกจ�กนี ้กลุม่ฟรแีกนหล�ยกลุม่ยงัตัง้ขอ้สงสยัว่� ทำ�ไมมนษุย์
จะต้องคอยซื้อห�อ�ห�รที่ผลิตจ�กอุตส�หกรรมอ�ห�รเท่�นั้น ทำ�ไม
ถงึไมส่�ม�รถ ‘ห�’ หรอื ‘ปลกู’ อ�ห�รจ�กสิง่แวดลอ้มในเมอืงทีต่วัเอง
อยูไ่ด ้จงึกอ่ใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกว�่ ‘สวนกองโจร’ หรอื ‘สวนชมุชน’ ขึน้ม� 
โดยสวนเหล่�นี้ใช้พื้นที่รกร้�งว่�งเปล่�ที่อ�จเป็นแค่ซอกมุมเล็ก ๆ
ในเมืองใหญ่ นำ�ม�ปลูกอ�ห�รของตัวเอง ไม่ว่�จะเป็นพืชสวนครัว 
หรือแม้กระทั่งไม้ผลขน�ดใหญ่ สวนกองโจรเหล่�นี้คือ ‘ท�งเลือก’ 
ในก�รปลดแอกตัวเองออกจ�กก�รถูกล่�มไว้กับระบบผลิตอ�ห�ร
ของทุนนิยม ที่ทำ�ล�ยระบบนิเวศและทำ�ให้มนุษย์ต้องพึ่งพิงระบบ
ทุนนิยมไปตลอด 
 กลุ่มฟรีแกนนั้นมีหลักใหญ่ใจคว�มอยู่ตรงก�ร ‘แบ่งปัน’ กัน 
สโลแกนใหญ่ของกลุ่มฟรีแกน มีลักษณะคล้�ยพวกฮิปปี้ ในยุค 
หกศนูย ์แตเ่ปน็ฮปิปีท้ี่ไมไ่ดเ้อ�แตเ่มคเลฟิและสบูกญัช� สโลแกนของ
ฟรแีกนจงึไม่ใช ่Make Love, Not War แตเ่ปน็ Food Not Bombs หรอื
ก�รผลิตและห�อ�ห�รเพื่อนำ�ม�แบ่งปันกัน ไม่ใช่ก�รทะเล�ะแย่งชิง 
กันทั้งในระดับปัจเจกและระดับช�ติ กลุ่มฟรีแกนจึงกล�ยเป็น ‘กลุ่ม
ช�ติพันธุ์’ แห่งก�รแบ่งปันและชุมชน โดยสิ่งที่แบ่งปันมีตั้งแต่อ�ห�ร
ไปจนถึง ‘ทักษะ’ ในก�รห�อ�ห�ร 
 ฟรีแกนจึงมีก�รนัดพบปะกันเป็นประจำ�เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
กัน เพร�ะหล�ยร้�นที่ทิ้งอ�ห�รนั้นไม่ได้อย�กให้ใครม�เก็บไป จึงทำ�
กันอย่�งลับ ๆ ถ้�ไม่รู้ก็ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งทิ้งเหล่�นี้ได้ อย่�งใน
นิวยอร์กนั้น ด้วยคว�มที่มีสม�ชิกจำ�นวนม�ก จึงเกิดเป็น Trash Tour 
ทกุสปัด�ห ์คอยพ�คน (และแมก้ระทัง่นกัทอ่งเทีย่ว!) ตระเวนไปดกู�ร
ทิ้งอ�ห�ร เพื่อแสดงให้เห็นว่� อ�ห�รที่ถูกทิ้งนั้นมีคุณภ�พดีแค่ไหน 
และแหล่งที่เกิดก�รทิ้งอยู่ที่ไหนบ้�ง ในเวล�เดียวกันก็ได้ถ่�ยทอด
คว�มคิดและคว�มรู้เรื่องขบวนก�รฟรีแกนไปด้วย
 กลุ่มฟรีแกนมีก�รแบ่งปันกันแทบทุกอย่�ง บ�งกลุ่มก็มีก�รแบ่ง
ปันเรื่องจักรย�นซึ่งเป็นพ�หนะที่ใช้เดินท�งในเมืองได้สะดวกที่สุด 
มีก�รตั้งศูนย์ชุมชนแบ่งปันจักรย�น ช่วยกันซ่อม หรือสอนวิธีซ่อม
จักรย�นให้คนอื่น ๆ กระบวนก�รเหล่�นี้ก่อให้เกิด ‘วัฒนธรรม’ แบบ
ใหม่ขึ้นม� เป็นวัฒนธรรมแบบที่เรียกว่� Permaculture ซึ่งเป็นเรื่อง
ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลก
 โชคดีเหลือเกิน ที่ผมมีโอก�สได้เข้�ร่วมกิจกรรมเช่นนี้เมื่อไป
เยือนนิวยอร์กครั้งหนึ่ง
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“ตรงโน้นมีแอปเปิล” สตีฟ บริล บอกเรา

 เข�ชี้มือไปที่อีกฟ�กฝั่งของเซ็นทรัลป�ร์ค-ใช่, สวนส�ธ�รณะ
ยักษ์ใหญ่ใจกล�งกรุงนิวยอร์กนี่แหละ
 “ฤดูนี้คุณเริ่มเก็บแอปเปิลได้แล้วละ” เข�หม�ยถึงช่วงต้นเดือน
ตุล�คม ซึ่งเป็นตอนที่ผม ‘ซื้อทัวร์’ ไปเซ็นทรัลป�ร์คกับเข�
 ‘ทัวร์’ ที่ว่� ไม่ใช่ทัวร์เที่ยวชมสถ�นที่เฉย ๆ และไม่ใช่ Trash 
Tour แบบฟรีแกนเต็มที่ แต่นี่คือ Foraging Tour หรือทัวร์ตระเวน 
‘ห�ของป่�’ ในเมือง
 สตีฟ บริล บอกว่�เข�เป็น ‘คนป่�’ ที่ส�ม�รถยังชีพอยู่ได้ด้วย
ก�ร ‘ห�ของป�่’ ในเมอืงใหญอ่ย่�งนวิยอรก์ เมอืงที่ไดช้ือ่ว่�เปน็ ‘บิก๊
แอปเปิล’ ทัวร์ที่เข�จัดขึ้นจึงเป็นก�รพ�เร�ตระเวนไปในพื้นที่ต่�ง ๆ
ของเซ็นทรัลป�ร์คเพื่อดูว่�มีอะไรกินได้บ้�ง
 “คุณไม่ต้องไปซูเปอร์ม�ร์เก็ตหรอก” เข�ว่� “แค่เดินเข้�ม�ใน
เซ็นทรัลป�ร์ค แล้วห�ของป่�ในนี้ ก็พอแล้วที่จะอยู่ได้เป็นสัปด�ห์” 
เข�หม�ยคว�มอย่�งนั้นจริง ๆ และสิ่งที่เข�พ�เร�ไปค้นพบก็หล�ก
หล�ยเหลอืเกนิ มตีัง้แตส่มนุไพรต�่ง ๆ  อย�่งใบเสจ ใบไธม ์สะระแหน่
หรือมินต์ เบย์ลีฟ โคลเวอร์ ชิโครี ถ้�อย่�งที่เป็นชิ้นเป็นอันหน่อย 
กม็แีครอทป�่ ขงิ และมแีมก้ระทัง่พรกิไทย มลัเบอรร์ ีเชอรร์ดีำ� แปะกว๊ย 

ร�สพ์เบอร์รี แบล็กเบอร์รี แอปปริคอต พีช พลัม และที่ข�ดไม่ได้ 
กค็อืแอปเปลิและแครบแอปเปลิซึง่ลกูเลก็กว�่และเปรีย้วกว�่แอปเปลิ
 เข�ทำ�ให้ผมทึ่งกับเซ็นทรัลป�ร์ค
 ถ�้ ‘ห�ของป�่’ ในนีอ้ย�่งจรงิจงั-เร�ส�ม�รถดำ�รงชพีอยูไ่ดจ้รงิ ๆ  
เสียด้วย !
 ไมผ่ดิกฎหม�ยหรอืทีม่�ขดุห�อะไรตอ่มอิะไรในเซน็ทรลัป�รค์-
ใครบ�งคนถ�มขึ้น
 “ไม่” สตีฟยิ้ม “เร�ทำ�ได้ เพร�ะนี่คือสมบัติของส�ธ�รณะ แต่
เร�กต็อ้งทำ�อย�่งระมดัระวงัดว้ย ไมเ่อ�ไปม�กเกนิไปจนมนัไมเ่หลอื” 
เข�พูดขณะขุดร�กซ�สซ�ฟร�ส ซึ่งเข�บอกว่�ถ้�เอ�ไปต้มแล้วจะให้
กลิน่รสเหมอืนรทูเบยีร ์อนัเปน็ทีม่�ของชือ่ ‘รทู’ เบยีร ์หรอืเบยีรจ์�ก
ร�ก ที่จริงแค่ขุดร�กขึ้นม�ดมก็จะได้กลิ่นรูทเบียร์ทันที
 ในวันนั้น แอปเปิลยังไม่สุกฉำ่�ดี เพร�ะเป็นต้นเดือนตุล�คม มัน
จึงยังไม่ร่วง
 “ถ้�ม�ช้�กว่�นี้” สตีฟบอก “บ�งทีแอปเปิลจะร่วงลงม�เต็มต้น 
แล้วก็ไม่มีใครเก็บไปกิน ทั้งที่ส�ม�รถกินได้ เพร�ะมันคือแอปเปิล
เหมือนกับแอปเปิลทุกหนทุกแห่ง”

L o w  C a r b o n  T o u r i s m
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 เพร�ะมันคือแอปเปิลเหมือนกับแอปเปิลทุกหนทุกแห่งหรือ-ผม
ทวนประโยคนัน้อยู่ในใจ-แนน่อน ลกูของมนัเลก็กว่�แอปเปลิทีว่�งข�ย
อยู่ในซเูปอรม์�รเ์กต็ แตม่นักย็งัเปน็แอปเปลิ เปน็ผลผลติทีธ่รรมช�ติ
มอบให้มนุษย์โดยไม่เลือกหน้�
 ทัวร์ห�ของป่�ครั้งนั้นทำ�ให้ผมนึกถึงเมืองไทย
 เร� ‘รุม่รวย’ เรือ่งอ�ห�รก�รกนิม�กกว�่นวิยอรก์ม�กนกั เพร�ะ
เร�อยู่ในเขตร้อน คว�มหล�กหล�ยเรื่องอ�ห�รจึงมีม�กกว่� แต่เร�
เอ�แต่ทำ�ล�ยพื้นที่สีเขียวส�ธ�รณะ ทำ�ล�ยหนองบึงกล�งเมืองที่ 
‘คนจน’ ส�ม�รถลงแหห�ปล�หรอืเปน็ทีอ่ยูอ่�ศยัของนกนำ้�น�น�ชนดิ 
ให้กล�ยเป็นศูนย์ก�รค้�อยู่เสมอ เพร�ะฉะนั้น ในเวล�เดียวกัน เร�
จึงได้ ‘ทำ�ล�ย’ คว�มส�ม�รถในก�ร ‘ห�ของป่�’ ของคนเมืองลง 
และ ‘รวบศูนย์กล�งอำ�น�จ’ ทำ�ให้คนเมืองต้องพึ่งพิงอยู่แต่กับระบบ
ศูนย์ก�รค้� และไร้จินตน�ก�รในก�รมีชีวิตแบบอื่น ๆ
 เร�ทำ�ให้ชีวิต ‘ไม่ฟรี’ และบอกแก่กันว่�-โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี!
 แต่ในซีแอตเทิล เมืองใหญ่ของประเทศเจ้�แห่งทุนนิยม บริโภค
นิยมอย่�งสหรัฐอเมริก�นั้น มีก�รสร้�งสวนที่เรียกว่� Beacon Food 

Forest ซึ่งเป็น ‘สวนอ�ห�ร’ (ในคว�มหม�ยของ ‘สวน’ ที่มี ‘อ�ห�ร’ 
อย่�งแท้จริง) พื้นที่ 7 เอเคอร์ ซึ่งอยู่ติดกับสวนชื่อเจฟเฟอร์สันและ
สวนบคีอนฮลิล ์ใหเ้ปน็พืน้ทีส่�ธ�รณะทีม่ ี‘ป�่กนิได’้ ซึง่ผูค้นส�ม�รถ
ม�ปลิดเก็บผลไม้และพืชพันธุ์ต่�ง ๆ เพื่อนำ�ไปทำ�อ�ห�รได้ฟร ีๆ
 แนวคิดแบบนี้เรียกว่� Permaculture หรือ ‘วัฒนธรรมยั่งยืน’ 
(ม�จ�ก Permanent + Culture) ซึ่งก็คือก�รออกแบบเชิงนิเวศเพื่อ
ให้เกิดสถ�ปัตยกรรมที่ยั่งยืนจริง ๆ โดยมีหลักก�รในก�ร ‘แคร์’ ทั้ง
โลก ผู้คน และคืนกลับส่วนที่ล้นเกินให้กับทั้งโลกและผู้คนด้วย 
 Permaculture บอกเร�ว�่ ถ�้รูจ้กัแบง่ปนั โลกนีย้งัมอีะไรฟรอีกี
ม�กม�ย แต่ที่มันไม่ฟรี ก็เพร�ะเร�สร้�งระบบขน�ดใหญ่ขึ้นกีดกัน 
กนัและกนั เร�สร�้งระบบขน�ดใหญข่ึน้เพือ่อวดและแสดงสถ�นภ�พ
ของเร�ผ�่นก�รบรโิภค (และทิง้สิง่ที่ไมต่อ้งก�ร) อย่�งลน้เกนินัน่เอง 
 ถ้�ถ�มว่�-เมืองที่มีขบวนก�รฟรีแกนและวัฒนธรรมอย่�ง  
Permaculture คือเมืองที่น่�ไปเยือนไหม
 สำ�หรับผม คำ�ตอบเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจ�กใช่ !

L o w  C a r b o n  T o u r i s m
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เรื่อง นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์ 
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   เอาเข้าจริงพื้นฐานของมารดาข้าพเจ้านั้น เป็นคนชอบเที่ยว  

  แกใฝฝ่นัวา่จะไดไ้ปเทีย่วตามจดุตา่ง ๆ  ของประเทศไทยมาโดยตลอด ทกุครัง้ 

  ที่มีการเชงเม้ง แกจะไม่ใช่คนที่ไหว้สุสานแล้วกลับกรุงเทพฯ แต่จะต้อง 

  ขอแวะจังหวัดรอบข้างก่อนกลับ แกเป็นคนที่ชอบโทรเข้าไปหา ททท.  

  เพื่อขอข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง (ในยุคที่แกยังไม่รู้จักกับ 

  อิน เทอร์ เน็ต) แต่ เอาเข้าจริง แกเป็นคนที่ ไม่ค่อยได้ ไปไหนเท่าไหร่ 

เพราะต้องรอพ่อขับรถพาไป ช่วงหลัง ๆ แกเริ่มจะปลดปล่อยตัวเองแล้ว แบบว่าแก่แล้วต้องรีบเที่ยว แกจึงรอ

พ่อของข้าพเจ้าน้อยลง (ส่วนรอให้ข้าพเจ้าพาไปเที่ยว อาจจะยากกว่าการรอพ่อข้าพเจ้า) และตัดสินใจหันไปเที่ยว 

ด้วยตัวเองหรือไปกับผองเพื่อนมากขึ้น หลายครั้งจู่  ๆ ตื่นเช้ามา แกก็หายไปแล้ว ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหน รู้ตัวอีกที

ตอนเย็น ๆ วันนั้น แกก็ค่อยโทรกลับมาบอกว่าตอนนี้อยู่จันทบุรีแล้วนะ มาเที่ยว แกอินดี้จริง ๆ ข้าพเจ้ายอม 

 วันหนึ่งในเดือนที่ผ่านมาแกก็หายจากบ้านไป 2-3 วัน กลับมาอีกทีบอกว่าไปเกาะกงกับทริปที่ ททท. ร่วมจัด  

ในชื่อทริปอันยาวเหยียดที่ว่า ‘เที่ยวสุดแดนบูรพา พัฒนาวิถีชอง มองผ่านเลนส์ไทย-กัมพูชา’ เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะ

สัมภาษณ์แม่ของตัวเอง เพื่อเป็นการพูดคุยกระชับสัมพันธ์แม่-ลูก เหมือนดั่งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พร้อมกับคิดว่า 

จะเป็นการดีที่ชาว ททท. จะได้สัมผัสกับเสียงจริงและฟีดแบ็กจริงของประชาชนผู้ร่วมทริป
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อ้าว คือไม่ได้แบบว่าอยากไปเที่ยวตราดกับเกาะกูดมาตั้งแต่ต้น

ไม่ ๆ คือ เพื่อนชวนไป ก็ไป เห็นว่�ไปกันเยอะ จริง ๆ คือตัวตั้งตัวตีมีคนเดียว คือ
อ�แปะคนหนึ่งที่ชอบถ่�ยรูป แต่แกไม่อย�กไปคนเดียวก็เลยชวนเพื่อนไปอีก 17 คน 
พร้อมกับญ�ติและคนในครอบครัวอีกประม�ณ 10 คน แล้วทริปนี้มันเป็นทริปเน้น
ถ่�ยรูป แกก็สนใจม�กก็เลยไป ส่วนเร�ไปไหนก็ได้ แค่อย�กเที่ยวในที่ที่ ไม่เคยไป 
โดยรวมของทริปคือมีคนอื่น ๆ นอกกลุ่มเร�ด้วย รวมแล้วก็ 100 คน ไปกัน 11 คันรถตู้ ก็จะ
มีวัยเดียว ๆ กันซะเยอะ

อ๋อ นี่คือเป็นทริปรวมตัว
ของคนที่ชอบถ่ายรูป 

เปล่� ๆ  ไม่ได้สนใจ จริง ๆ  แล้วไม่มีใครสนใจ
เรื่องถ่�ยรูป และไปถึงขั้นที่จริง ๆ แล้วไม่มี
ใครสนใจเลยว่�จะไปไหน แค่อย�กไปเที่ยว
กับเพื่อนฝูงเฉย ๆ เฮกันไปเรื่อย แค่นั้นพอ 
ตอนอยู่ในทริปเวล�ถ�มใครว่�สถ�นที่ต่อ
ไปคือที่ไหน ก็จะไม่มีใครตอบได้ คือ ทิ้ง
ใบโปรแกรมก�รเที่ยวไปน�นแล้ว ไปไหน
ก็ได้จริง ๆ เที่ยวไปเรื่อยๆ เน้นบรรย�ก�ศ
ระหว่�งเพื่อนม�กกว่� มันก็จะมีแค่ม๊�กับ
เพื่อนอีกคนหนึ่งที่จริงจังกับก�รเที่ยวหน่อย 
ก็เลยรู้สึกเบื่อม�กเวล�เที่ยว ๆ อยู่แล้วต้อง
ถูกคั่นด้วยก�รอบรมถ่�ยภ�พจ�กอ�จ�รย์ 
ผู้ชำ�น�ญ เพร�ะอย�กเท่ียวเยอะ ๆ ม�กกว่� 
ไม่ได้อย�กรู้เรื่องว่�ถ่�ยภ�พยังไงให้สวย 
แล้วบ�งที ตอนเย็น ๆ  เที่ยวม�เหนื่อย ๆ  ก็ยัง
ต้องม�ฟังอบรมเรื่องถ่�ยภ�พชีวิตท้องถนน
อย่�งไรให้เป็นธรรมช�ติ ก็รู้สึกเบื่อม�ก มี
วันหนึ่งอ�จ�รย์อบรมอยู่ก็หนีกันไปเล่นไพ่
กัน สนุกกว่� 

อ้าว งั้นจะมาทริปนี้ทำาไม ชื่อมันก็บอกแล้วว่า 
มองผ่านเลนส์ไทย-กัมพูชา 

คือ ไม่นึกว�่จะเน้นถ่�ยรูปขน�ดนี้ แต่อย�่งอ�แปะคนชวนนี่ก็มีคว�มสุขม�ก แต่ม๊�รำ�ค�ญ
เพร�ะแปะแกก็จะถ่�ยรูปอยู่ได้ ทำ�ให้เวล�เดิน ๆ เที่ยวกัน จะไปได้ช้� แล้วเวล�ม๊�ยื่นไอโฟน
ของม๊�ให้เข�ถ่�ยม๊�ให้หน่อย แปะแกก็ไม่ยอมถ่�ยให้ บอกว่�ใช้กล้องไอโฟนไม่เป็น ใช้เป็น
แต่กล้องหร ูๆ ของแก แล้วคือถ้�จะให้มีรูปตัวเองอยู่ในกล้องแกเยอะ ๆ ก็ต้องเดินต�มแกไป
เรื่อย ๆ แต่มันก็ไม่ง่�ย เพร�ะแกชอบถ่�ยรูปเมียตัวเองม�ก คือ นอกจ�กจะต้องเดินต�มแก
แล้ว ยังต้องเดินต�มเมียแกด้วย เพร�ะว่�ถ้�ถ่�ยรูปหมู่ ก็ต้องไปอยู่ใกล้ ๆ เมียแก เพร�ะ
ไม่ว่�จะเจอกับวัดที่สวยง�มแค่ไหน ลูกนิมิตที่งดง�มเพียงไร แกจะโฟกัสภ�พเน้นเมียแกเป็น
หลัก ถ้�เร�อยู่ใกล้เมียแก ก็จะมีรูปเยอะ เห็นได้ชัด เวล�หมดทริป ๆ หนึ่ง แล้วแกก๊อปรูป
ใส่แผ่นซีดีม�ให้ ถ้�ในแผ่นมี 100 รูป จะมีรูปเมียแก 98 รูป และรูปตัวเร�เอง 2 รูป แต่ถ้�
เร�มัวแต่เดินต�มแปะ เร�ก็จะไม่ได้เที่ยว ดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปเดินเที่ยวเอง ไม่มีรูปตัวเอง 
ไม่เป็นไร อีกอย่�งคือ ในทริปมีจัดประกวดถ่�ยรูปด้วย โดยมีร�งวัลมอบให้กับ 7 ภ�พที่สวย
ที่สุด ปร�กฏได้รับคว�มนิยมล้นหล�ม มีคนส่ง 5 คน มันก็เลยเหลืออยู่ 2 ร�งวัล ว่�ง่�ย ๆ 
คือถ้�ใครส่งอีกก็ชนะเลย คร�วนี้เลยส่งกันใหญ่เลย

รูปที่ส่ง เป็นอย่างไรบ้าง 
มันสะท้อนความเป็นไทย-
กัมพูชาไหม แล้วรูปที่ชนะ
เป็นอย่างไร 

ทีส่ง่ ๆ  กนัไปเปน็รปูอ�ซิม่กนิกว๋ยเตีย๋ว รปูเพือ่น
ม๊�กระโดดถ่�ยกับดอกไม้

คดิอยา่งไรถงึไปทรปินี ้มคีวาม
หลงใหลในจังหวัดตราดและ
เกาะกูดหรือว่าอย่างไรครับ 

คือรอลูกพ�ไป ก็ไม่รู้ว่�จะได้ไปเที่ยวเมื่อไหร่ 
แล้วบังเอิญเพื่อนม๊�คนหนึ่งชวนไป ก็เลยไป 

กระโดดถ่ายกับดอกไม้มันสะท้อน
ความเป็นไทย-กัมพูชาอย่างไร

ก็ไมรู่เ้หมอืนกนั สง่ ๆ  ไปกอ่นเผือ่ไดร้�งวลั แตอ่ย�่งอ�แปะนกัถ�่ยรปูแกจรงิจงัม�ก แกจะถ�่ย
รูปม๊�ตอนกินก๋วยเตี๋ยว แกบอกอย�กให้เป็นธรรมช�ติเหมือนแอบถ่�ย พอม๊�จะกินก๋วยเตี๋ยว 
แกบอกใหม้๊�หยดุกอ่นอย�่เพิง่กนิ ขอถ�่ยกอ่นแปบ๊นงึ และห้�มม�๊ยิม้และมองกลอ้ง แลว้พอรู้
ว่�คนส่งน้อย แปะเลยส่งไปเลย 5 รูป แล้วใส่เป็นชื่อคนอื่น 5 คนส่งไป กะว่�ต้องชนะแน่นอน 
รปูทีช่นะเปน็รปูอ�ซิม่ทำ�สป�แลว้ยิม้ เปน็รปูของคนอืน่ ซึง่ดแูลว้ก็ไมรู่ว้่�มนัสวยตรงไหน สว่น
รูปของอ�แปะตกรอบหมด 
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แล้วจริง ๆ สนุกไหม รูปก็ไม่ได้ถ่าย

ติดอยู่สองอย่�งคือ ที่ ๆ เข�พ�ไปมันไม่อลังก�ร เช่น ไปสวนเง�ะ
แล้วเจอเง�ะอยู่ 3 ลูก ก็ดูแห้งแล้งไปหน่อยเหมือนกัน หรือไป
บ่อพลอย ตอนแรกนึกว่�จะกว้�งใหญ่ พอไปถึงเป็นลำ�ธ�รนำ้�ธ�ร
เดียว ก็รู้สึกแป้กเหมือนกัน อีกอย่�งหนึ่งคือเรื่องอ�ห�ร มันไม่
ค่อยอร่อยม�ก แถมมีวันหนึ่งโดนพ�ไปกินข้�วที่โรงอ�ห�รโรงเรียน 
แล้วช�วบ้�นแถวนั้นเพิ่งลงปุ๋ยขี้หมูไป ทำ�ให้ต้องกินข้�วคลุกกลิ่น 
ขี้หมูไป ไกด์บอกว่�ช�วบ้�นไม่รู้ว่�จะม�นั่งกินกันที่นี่เลยลงปุ๋ยไปเลย 
พอไปทีร่สีอรท์ กนิอ�ห�รเช�้ เร�จะขอเปลีย่นจ�กไสก้รอกเปน็ไขด่�ว
อกีฟอง เพร�ะไมช่อบกนิไสก้รอก พนกัง�นรสีอรท์ก็ไมย่อมใหเ้ปลีย่น 
ก็รู้สึกว่�ทำ�ไมถึงเปลี่ยนไม่ได้ กับอีกมื้อหนึ่ง เป็นมื้อท้�ย ๆ ก่อนกลับ 
รถพ�ไปจอดทีป่ัม๊แหง่หนึง่ แลว้ปลอ่ยลกูทวัรล์งไปกนิร้�นในปัม๊ ซึง่ลง
กนัไปพรอ้มกนัทเีดยีว 100 คน แลว้โตะ๊ทีน่ัง่ไมพ่อ ทกุคนตอ้งว�งแผน
กันแบ่งกำ�ลังไปต่อคิวซื้อข้�ว กับส่งคนไปจองโต๊ะ รู้สึกเหมือนอยู่ใน
โครงก�รอ�ห�รกล�งวันที่บ้�นพักคนชร�เลย 

นี่จริง ๆ มีอะไรประทับใจบ้างไหม 

1. ก�รจัดก�รเป็นระเบียบค่อนข้�งดี ไม่ล้งเล้งเหมือนเวล�ไปทัวร์จีน
อะไรแบบนั้น เพร�ะจริง ๆ พวกม๊�นี่ล้งเล้งม�กอยู่แล้ว สังเกตได้ว่�
หน้�คนขับรถจะเครียดม�ก เพร�ะเวล�อยู่ในรถตู้ พวกเร�จะคุยกัน
เสียงดังม�ก ๆ แล้วบ�งครั้งเพื่อนก็ชอบเม�ท์ไกด์เป็นภ�ษ�จีน ซึ่งม๊�
ก็รู้สึกว่�จริง ๆ ไกด์ฟังจีนออก ก็ต้องคอยห้�มปร�มเรื่องก�รเม�ท์
ของเพื่อน แต่โดยรวมคนจัดก�รก็ส�ม�รถเอ�อยู่
2. อ้อ มีไกด์คนหนึ่งตลกดี หล่อและค�รมดีทำ�ให้อ�อึ้มอ�ซิ่มติดกัน
เพียบ ทุกคนจะแย่งชิงกันไปนั่งใกล้ ๆ ไกด์คนนี้ พอตอนนั่งรถกลับ
กรุงเทพฯ ไกด์คงเห็นว่�พวกเร�มีคว�มสุขกันม�ก ๆ เลยรีบเสนอ
ข�ยทริปต่อไปเลย ก็คิดว่�นี่ยังไม่ถึงกรุงเทพฯเลย ข�ยทริปต่อไป
แล้วหรือนี่ 
3. คนขับรถของรถม๊�ประหล�ดม�ก เป็นคนที่ไม่พูดกับใครเลย พอ
ไปถ�มว่�ไกด์ประจำ�รถของเร�ชื่ออะไรในวันสุดท้�ยของทริป คนขับ
รถบอกว่�ไม่รู้ ม๊�ก็ประหล�ดใจว่� เข�นั่งข้�ง ๆ คุณม�ตั้ง 3 วันนี่
ไม่รู้จักชื่อกันจริง ๆ หรือ แต่ก็เอ�เถอะ  

คุยกันมาตั้งนานยังไม่มี
เรือ่งสถานทีเ่ทีย่วจรงิ ๆ  เลย 
ตกลงไปทำาอะไรมาบ้าง 

กม็ีไปทำ�สป�สุม่ไก ่ใหไ้ปรอ่นพลอย แตท่ีช่อบ
สุดคือ รีสอร์ทติดริมทะเล ตอนไปเก�ะกงนี่
ทุกคนอย�กจะไปเข้�บ่อนกันม�ก ๆ เพร�ะ
ไหน ๆ  ก็ข้�มกันม�ถึงนี่แล้ว แต่ถูกห้�มปร�ม
ไว้ สุดท้�ยก็ได้ไปแค่ไหว้พระที่ฝั่งเขมรเฉย ๆ

นี่ดูไม่มีความสุขนะ 

จรงิ ๆ  มนักเ็ปน็ทรปิทีด่ทีรปิหนึง่ แตม่นัอบรม
ถ่�ยรูปกันเยอะไปหน่อย แล้วเพื่อน ๆ ม๊�ก็
ชอบถ่�ยรูปกันม�กเกินไป เช่น เจอพุ่มไม้อัน
นึง ก็จะต้องต่อคิวเข้�ไปถ่�ยรูปกับพุ่มไม้กัน
ร�ยคน รวมแลว้กป็ระม�ณ 20 คน ม�๊กข็ีเ้กยีจ
รอ ก็ต้องไปเดินเที่ยวเอง กับอีกกรณีคือว�่ 
เพือ่นขีเ้กยีจเดนิหรอืขีเ้กยีจลงจ�กรถตูเ้พร�ะ 
ข้�งนอกร้อน ก็เลยต้องลงไปเดินเที่ยวเอง
เหมือนกัน 

ความจริงแล้ว
อยากเที่ยวแบบไหน
คือ จริง ๆ ชอบขับรถไปเที่ยวกันเองม�กกว่� 
บ�งทริปที่ไปเที่ยวกับป๊� 2 คน มันก็สนุก
กว�่ เพร�ะเร�จะแวะลงตรงไหนก็ได ้อยูน่�น
เท่�ไรก็ได้ ไม่จำ�เป็นต้องไปต�มทัวร์ หรือรอ
เพื่อนอะไรให้วุ่นว�ย แต่พอป๊�ไม่ว่�งก็ไม่รู้
ว่�จะไปได้ยังไง เต๋อ (ผู้เขียน) ก็ไม่ค่อยว่�ง 
ก็เลยคิดว่�ก�รไปกับเพื่อน ๆ คงจะเหม�ะ
และดีที่สุด 

อ้าว ดราม่าครอบครัวเลย อา้ว ดรามา่ครอบครวัอกีแลว้ 
เปล่� ไม่ได้ว่�อะไรนะ เปล่�นี่

อย่างนี้อยากฝากอะไรถึง
ผู้จัดทริปบ้าง 

กท็ำ�อ�ห�รใหอ้รอ่ยขึน้ กบั ขอใหล้ดเรือ่ง
ก�รถ่�ยรูปลงไปหน่อย

ก็ไม่ต้องมาทริปถ่ายรูปสิ 
ไปทริปอื่นที่เน้นเที่ยว 
ก็เพื่อนเข�ม�ทริปถ่�ยรูปกัน ก็ไม่รู้จะ
อย่�งไรไม่มีท�งเลือก ถ้�อย�กเที่ยวก็
ต้องม�ทริปนี้

 โดยรวมแลว้ข�้พเจ�้ดเูปน็ลกูอกตญัญมู�ก ๆ  ทีท่อดทิง้ใหบ้พุก�รี
ตอ้งไปเทีย่วคนเดยีว เอ�เปน็ว�่ถ�้ตดัเรือ่งอกตญัญทูิง้ไป เร�กจ็ะพบว�่ 
จริง ๆ แล้วตล�ดทัวร์คนแก่น้ียังดูส�ม�รถพัฒน�ไปได้อีกม�กทีเดียว 
ถ้�ไม่มัวแต่จะพ�คนแก่ไปเท่ียวสวนเง�ะท่ีไม่มีเง�ะ เร�ส�ม�รถพัฒน�
เป็นทริปผู้สูงวัยแบบสร้�งสรรค์ได้หล�ยแบบม�กม�ย คือก�รเป็นคนแก่ 

ไมจ่ำ�เปน็จะตอ้งหยดุคว�มเปน็เดก็ในตวัไป ห�กแตช่ว่งชวีติวยันีค้อืวยั
ที่หมดภ�ระในหล�ย ๆ อย่�งไปแล้ว และมันคือเวล�หนึ่งที่จะได้สนุก
กันสุดเหวี่ยงนี่แหละ (ถ�้ไม่ข้อเข่�เสื่อมกันไปเสียก่อน) ก็หวังว�่จะ
มีทริปแบบใหม่ ๆ ออกม�จ�ก ททท. อีกม�กม�ย แล้วจะส่งคุณแม่
ข้�พเจ้�ไปลองใหม่อีกครั้งในคร�ถัดไป
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 ด้วยโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะทำางาน ASEAN Tourism Marketing Strategy  จึงได้คาดการณ์จำานวน

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังอาเซียนในปี 2558 ในจำานวนถึง 107.39 ล้านคน

 สำาหรับประเทศไทย ซึ่งผลจากการเริ่มก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสามารถลดหรือยกเลิกอุปสรรคระหว่างกัน

เป็นระยะ ที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การยกเลิกภาษีเดินทาง (Travel Tax) ของประเทศอินโดนีเซีย การอำานวยความสะดวกในการ

ข้ามแดน รวมถึงการเติบโตของสายการบินราคาประหยัด (Low Cost Airline) ในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน เริ่มมี

ผลให้การขยายตัวของนักท่องเที่ยวจากอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ที่เดินทาง 

เข้าประเทศไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2550-2554 ช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก

นอกภูมิภาคได้ในระดับที่น่าพอใจ และช่วยพยุงสถานการณ์ของธุรกิจท่องเที่ยวไทยได้ในระดับหนึ่ง เพราะในช่วง 3–4 ปี 

ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตการเมืองภายในประเทศ และวิกฤตเศรษฐกิจโลก

อย่างไม่คาดฝัน ส่งผลให้จำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว และถึงขั้นหดตัวในบางปี (2552)

Forecast Tourist Arrivals in ASEAN 2012-2015

year  Arrival (Million) 

ข้อมูล : ASEAN Tourism Marketing Strategy 2012-2015

2012                        86.05

2014                        99.73

2015                        107.39

2013                        92.72

เรื่อง จุรีรัตน์ คงตระกูล
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 นอกจ�กนี้ ด้วยจุดแข็งของประเทศไทยในหล�ย ๆ ด้�น ทั้ง
ก�รเป็นผู้นำ�ท�งก�รตล�ดในภูมิภ�คด้วยคว�มเข้มแข็งของ Brand 
ประเทศไทย และคว�มเป็นมิตรไมตรีของผู้คนจนส�ม�รถก้�วสู่
ก�รนำ�เสนอ Emotional Value ที่แตกต่�งจ�กคู่แข่ง รวมถึงคว�ม
ได้เปรียบท�งก�รแข่งขัน ทั้งตำ�แหน่งท�งภูมิศ�สตร์ คว�มดึงดูดใจ
ในธรรมช�ติและวัฒนธรรม เป็นโอก�สที่ประเทศไทยส�ม�รถนำ�ม� 
แสวงประโยชน์จ�กยุทธศ�สตร์ก�รตล�ดของภูมิภ�ค (Regional 
Marketing Strategy) ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรม ธรรมช�ติ  
ท่องเที่ยวชุมชน เป็นจุดข�ยหลักเชิงสร้�งสรรค์ของภูมิภ�ค
 คว�มสำ�เร็จของก�รสร้�ง Brand ประเทศไทยจ�กปัจจัยทั้ง
ภ�ยในและภ�ยนอกประเทศที่เอื้อต่อก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวของ
ไทยให้โดดเด่นม�เป็นเวล�ช้�น�น ทำ�ให้ประเทศไทยก้�วม�อยู่ใน
ตำ�แหน่งผู้นำ�ท�งก�รตล�ดในอ�เซียน ด้วยส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด
ด�้นร�ยไดจ้�กก�รทอ่งเทีย่วสงูทีส่ดุ ซึง่เกนิกว�่รอ้ยละ 30 ของร�ยได ้
จ�กก�รท่องเที่ยวของภูมิภ�คตกอยู่ในประเทศไทย และ “Amazing 

Thailand” Brand เปน็ทีร่บัรูก้ว้�งขว�งและสร�้งคว�มสนใจในหมูน่กั
ท่องเที่ยวได้ม�กกว่�ตร�สินค้�ของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภ�ค 
  แต่ประเทศไทยต้องพึงระวังจากการเปิดตัวของเพื่อนบ้านใน
ฐานะแหลง่ทอ่งเทีย่วใหมร่วมถงึความกา้วหนา้ในการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานของอกีหลายประเทศในอาเซยีน ซึง่สถานะความเปน็ผูน้ำาของ
ประเทศไทยกำาลงัถกูทา้ทายจากการขยายสว่นแบง่ทางการตลาดของ
ประเทศเหลา่นี ้โดยจะเหน็ไดจ้�กสว่นแบง่ท�งก�รตล�ดของประเทศ
เพื่อนบ้�นบ�งประเทศที่เพิ่มขึ้น เช่น สิงคโปร์ เวียดน�ม กัมพูช� ล�ว 
เมียนม�ร์ 
 ทัง้นี ้ห�กประเทศไทยยงัอยูก่บัที ่โอก�สทีจ่ะถกู Share สว่นแบง่ 
เพิ่มม�กขึ้นก็จะต�มม� คว�มท้�ท�ยของประเทศไทยจึงอยู่ที่ต้อง
แสวงห�จดุต�่งใหม ่ๆ  ม�เปน็จดุแขง็ในก�รแขง่ขนั และตอ้งห�วธิกี�ร
แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในอ�เซียน
 นอกจ�กนั้น แม้ประเทศไทยจะมีคว�มพร้อมของทรัพย�กร 
ธรรมช�ติ รวมกับสังคมและวัฒนธรรมเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภ�ค แต่
ข�ดก�รพัฒน�คว�มพร้อมของบุคล�กรเพื่อรองรับ คว�มพร้อมของ
ทรัพย�กรมนุษย์ในประเทศไทยอยู่ในอันดับหก ตำ่�กว่�ค่�เฉลี่ยของ
อ�เซยีน ฉดุรัง้ใหด้ชันคีว�มพรอ้มของทรพัย�กรก�รทอ่งเทีย่วของไทย
ต้องกล�ยเป็นอันดับ 2 รองจ�กม�เลเซีย และเป็นอันดับที่ 21 จ�ก 
139 ประเทศทัว่โลก จ�กก�รจดัอนัดบัของ World Economic Forum
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ดชันขีดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของภมูภิ�คอ�เซยีน

หม�ยเหตุ: * อันดับดัชนีขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน เปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลก 139 ประเทศ,** ระดับคะแนน 1.7
ที่ม�: World Economic Forum; The Travel & Tourism Competitiveness Index 2011

ดัชนีคว�มพร้อมทรัพย�กรท่องเที่ยว 
(ระดับคะแนน 1-7)

ประเทศ
ม�เลเซีย
ไทย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
เวียดน�ม

18 
21 
23 
40 
46

4.72 
4.64 
4.59 
4.35 
4.12

5.2 
4.8 
6.1 
5.0 
4.9

5.4 
5.3 
5.7 
4.2 
4.5

4.5 
4.6 
2.6 
4.7 
3.6

3.8 
3.9 
3.9 
3.5 
3.6

ภูมิภ�คอ�เซียน

1. สิงคโปร์
2. ม�เลเซีย
3. ไทย
4. บรูไน
5. อินโดนีเซีย
6. เวียดน�ม
7. ฟิลิปปินส์
8. กัมพูช�

  10 
  35 
  41 
  67 
  74 
  80 
  94 
109

ดัชนีคว�มพร้อม
ของภ�ครัฐ

   6 
  60 
  77 
  96 
  94 
  89 
  98 
110

5.72 
4.71 
4.45 
4.20 
4.21 
4.28 
4.18 
3.92

ดัชนีคว�มพร้อม
ของภ�คธุรกิจ

   4 
  40 
  43 
  50 
  86 
  89 
  95 
118

5.39 
4.35 
4.32 
4.14
3.33 
3.31 
3.18
2.73

ดัชนีคว�มพร้อมของ
ทรัพย�กรก�รท่องเที่ยว

23 
18 
21 
63 
40 
46 
75 
81

4.59 
4.72 
4.64 
3.87 
4.35 
4.12 
3.69 
3.67

5.2
4.6 
4.5 
4.1 
4.0 
3.9 
3.7 
3.4

ที่ม�: World Economic Forum; The Travel & Tourism Competitiveness Index 2011

อันดับ ระดับคะแนน

ทรัพย�กรมนุษย์ คว�มสัมพันธ์
ด้�นท่องเที่ยว

ทรัพย�กร
ธรรมช�ติ

ทรัพย�กรสังคม
และวัฒนธรรม

อันดับดัชนี
ขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน* ระดับคะแนน** ระดับคะแนน**ระดับคะแนน**อันดับ อันดับ อันดับ 

ค่�เฉลี่ย
ระดับ
คะแนน

ที่สำ�คัญ ดัชนีคว�มพร้อมของภ�ครัฐเป็นประเด็นสำ�คัญที่ทำ�ให้ขีด
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย ต้องตกม�เป็นอันดับ 3 

รองจ�กสิงคโปร์และม�เลเซีย และอยู่ในอันดับที่ 41 เมื่อเทียบกับ 
139 ประเทศ



| 61Tourism Journal

T o u r i s m  @  A E C

ที่ม�: World Economic Forum; The Travel & Tourism Competitiveness Index 2011

ดชันขีดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของภมูภิ�คอ�เซยีน

ดัชนีคว�มพร้อม (ระดับคะแนน 1-7)

ดัชนีความพร้อมปี 2554

ดัช
นีค

ว�
มพ

ร้อ
มข

อง
ภ�

คร
ัฐ

ดัช
นีค

ว�
มพ

ร้อ
มข

อง
ภ�

คธ
ุรก

ิจ

1. นโยบ�ยและกฎหม�ย
2. สิ่งแวดล้อมภ�ครัฐที่ยั่งยืน
3. คว�มปลอดภัย
4. สุขภ�พและสุขอน�มัย
5. ก�รให้คว�มสำ�คัญของก�รท่องเที่ยว

1. โครงสร้�งพ้ืนฐ�นก�รขนส่งท�งอ�ก�ศ
2. โครงสร�้งพืน้ฐ�นก�รขนสง่ภ�คพืน้ดนิ
3. โครงสร้�งพื้นฐ�นก�รท่องเที่ยว
4. โครงสร้�งพื้นฐ�น ICT
5. ก�รแข่งขันด้�นร�ค�

5.2 
6.0 
4.9 
6.1 
5.2 
6.4 

5.0 
6.6 
5.1 
5.2 
5.1

4.6 
5.1 
4.6 
4.5 
4.5 
4.8 

4.2 
4.6 
3.6 
3.7 
5.6

4.5 
4.4 
4.2 
4.4 
4.4 
4.9 

4.5 
4.1 
4.9
2.9 
5.2

4.1 
3.7 
3.6 
5.7 
4.7 
3.3 

4.0 
4.2 
2.8
3.9 
5.8

4.0 
4.2 
3.9 
4.7 
2.6 
5.7 

3.3 
3.2 
2.0 
2.5 
5.6

3.9 
4.4 
4.1 
4.8 
4.1 
4.0 

2.7 
3.3 
2.1 
3.2 
5.2

3.7 
4.4 
4.2 
4.1 
3.8 
4.5 

2.8 
2.8 
2.6 
2.5 
5.2

3.4 
3.4 
4.3 
4.6 
1.5 
5.8 

2.3 
3.0 
1.4 
1.9 
5.1

4.2 
4.4 
4.2 
4.9 
3.8 
4.9 

3.6 
4.0 
3.1 
3.2 
5.3

สิงคโปร์ ม�เลเซีย ไทย บรูไน อินโดนีเซีย เวียดน�ม ฟิลิปปินส์ กัมพูช� อ�เซียน

 ทั้งนี้ ภ�ครัฐจะต้องหันม�ให้คว�มใส่ใจในด้�นสิ่งแวดล้อม
และคว�มปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยมีระดับคะแนนเฉลี่ยตำ่�กว่�
คะแนนเฉลี่ยของภูมิภ�ค เช่นเดียวกับภ�คธุรกิจ ซึ่งจะต้องหัน
ม�พัฒน�ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น ICT ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทย
เป็นรองแม้กระทั่งเวียดน�ม โดยเฉพ�ะในปัจจุบัน ก�รหลั่งไหล
เข้�ม�ของแรงง�นจ�กประเทศเพื่อนบ้�น อ�จจะส่งผลกระทบ
ต่อปัญห�คว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยในประเทศ  รวมทั้ง 
สว่นหนึง่ของแรงง�นที่ไดไ้หลเข้�สูภ่�คบรกิ�รด�้นทอ่งเทีย่วของไทย 
ก็อ�จจะมีผลกระทบต่อจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยในด้�นก�รต้อนรับ
และคว�มเป็นมิตรไมตรี
 นอกจ�กนัน้ ประเทศไทยจะตอ้งคำ�นงึถงึขดีคว�มส�ม�รถในก�ร
รองรับจำ�นวนนักท่องเที่ยวของพื้นที่ไปพร้อมกัน เพร�ะปัจจุบันดัชนี
คว�มพร้อมของโครงสร�้งพื้นฐ�นด�้นก�รขนส่งของไทยอยู่ในระดับ
ป�นกล�งและเปน็รองคูแ่ขง่ขนั ห�กประเทศไทยจะใชโ้อก�สก�รเปดิ
ประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนเพือ่ขย�ยฐ�นตล�ดก�รทอ่งเทีย่วโดยข�ด
ก�รเตรยีมคว�มพร้อมด�้นโครงสร้�งพื้นฐ�นก�รขนส่ง กจ็ะนำ�ม�ซึง่
ปัญห�ก�รแออัดและคุณภ�พบริก�ร ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ของภ�คธุรกิจก็จะลดลงต�มม�
 อย่�งไรก็ต�ม ก�รก้�วสู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนมิได้เปิด
โอก�สเฉพ�ะก�รขย�ยฐ�นตล�ดนักท่องเที่ยวเข้�ม�ในประเทศไทย
อย่�งเดียวเท่�นั้น แต่ก�รเปิดเสรีด้�นก�รลงทุนในส�ข�ท่องเที่ยวยัง
สร�้งโอก�สใหภ้�คเอกชนไทยส�ม�รถขย�ยฐ�นก�รลงทนุไปในกลุม่
ประเทศอ�เซียนได้ด้วยเช่นกัน ทั้งในธุรกิจโรงแรม  บริษัทนำ�เที่ยว 
และร้�นอ�ห�ร ซึ่งจ�กก�รเจรจ�ในข้อผูกพันด้�นก�รเปิดเสรีก�ร
ลงทุน ได้มีก�รผลักดันให้มีก�รเพิ่มสัดส่วนก�รลงทุนของนักลงทุน
อ�เซียนในประเทศสม�ชิกได้ถึงร้อยละ 70 ในปี 2558  
 ก�รเตรยีมคว�มพรอ้ม สร้�งเครอืข่�ย แสวงห�คูค่้�เพือ่รว่มทนุ 
รวมทั้งศึกษ�ข้อมูลท�งธุรกิจในประเทศที่สนใจไปลงทุน จะเป็นก�ร
เพิม่โอก�สใหก้บัภ�คธรุกจิทอ่งเทีย่วไทยใหก้�้วสูฐ่�นก�รผลติทีก่ว�้ง

ใหญ่ขึ้น ซึ่งเมื่อก�รเปิดเสรีบริก�รด้�นอื่น ๆ เช่น  ก�รเงิน-ธน�ค�ร
e-ASEAN มคีว�มก�้วหน�้ม�กขึน้ จะชว่ยสนบัสนนุตอ่ก�รก�้วเข�้ไป
ลงทุนในอ�เซียนได้เป็นอย่�งดี
 ขณะเดียวกัน ก�รเปิดเสรีก�รลงทุนเพิ่มขึ้นก็เป็นก�รหนุนอีก
ด�้นทีจ่ะเรง่ใหเ้กดิก�รเคลือ่นย�้ยก�รลงทนุจ�กประเทศอ�เซยีน โดย
เฉพ�ะจ�กประเทศที่มีคว�มเข้มแข็งทั้งแหล่งทุน ก�รบริห�รจัดก�ร 
และก�รสร้�งเครือข�่ย ทีจ่ะขย�ยก�รลงทนุเข�้ม�ยังประเทศไทยทั้ง
ในธุรกิจโรงแรมและบริษัทนำ�เที่ยว เพร�ะปัจจุบัน แม้ประเทศไทย  
จะยังไม่บรรลุถึงข้อผูกพันก�รเพิ่มระดับสัดส่วนก�รลงทุน แต่นัก
ลงทุนจ�กอ�เซียนหล�ยกลุ่มก็สนใจที่จะเข้�ม�ลงทุนในประเทศไทย
ดว้ยแรงจงูใจจ�กผลตอบแทนท�งก�รลงทนุ ยิง่โอก�สของขน�ดตล�ด
นกัทอ่งเทีย่วของไทยจะขย�ยใหญข่ึน้ จ�กผลของก�รเข�้สู ่AEC เมือ่
ผนวกก�รเปดิเสรกี�รลงทนุเพิม่กจ็ะเปน็ตวัเรง่ก�รเข�้ม�ของนกัลงทนุ
อ�เซยีน เชน่เดยีวกบันกัลงทนุจ�กนอกภมูภิ�คทีโ่อก�สจ�กก�รขย�ย
ขน�ดตล�ดทอ่งเทีย่วไทยที่ใหญข่ึน้ กจ็ะเปน็แรงดงึดดูใหเ้ข�้ม�ลงทนุ
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในกลุ่มโรงแรมทุกระดับเช่นกัน 
 ขณะนี ้จะเหน็ไดช้ดัว�่ แมแ้ตก่�รลงทนุในโรงแรมระดบัส�มด�ว
กม็กี�รก�้วเข�้ม�ลงทนุในประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ จงึเปน็สิง่ท�้ท�ย
สำ�หรับผู้ประกอบก�รไทยที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภ�พก�รแข่งขัน ทั้ง
ในด�้นก�รบรหิ�รจดัก�ร ก�รสร�้งเครอืข�่ยผูป้ระกอบก�ร และก�ร
จัดห�แหล่งทุน
 นอกจ�กนี ้คว�มตอ้งก�รในบรกิ�รทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม ่ๆ  จ�ก
นักท่องเที่ยวในอ�เซียน ก็เปิดโอก�สให้เกิดก�รลงทุน Mega Project 
ขึ้นในประเทศไทย เช่น ห�้งสรรพสินค้� สำ�หรับก�รท่องเที่ยวเพื่อ 
ช็อปปิง โรงพย�บ�ล เพื่อก�รท่องเที่ยวเพื่อรักษ�สุขภ�พ Yacht 
Marina เพื่อรองรับกลุ่ม Yachting และนี่คือภ�พกว้�ง ๆ ของก�ร
ประเมินโอก�สบนคว�มท้�ท�ยจ�กก�รก้�วสู่ AEC ในปี 2558 ของ
ประเทศไทย
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การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับโอกาสบนความ
ท้าทาย

  เพื่อให้ก�รเดินหน้�ของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทยส�ม�รถใช้
ประโยชน์จ�กโอก�สของก�รก้�วสู่ AEC ก�รเตรียมคว�มพร้อมของ
อุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทย  จึงต้องบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกัน ทั้ง
ก�รพฒัน�สนิค�้และบรกิ�ร ก�รพฒัน�บคุล�กร และก�รพฒัน�กลไก
ขับเคลื่อนอย่�งต่อเนื่องและจริงจัง

ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ
1. ขย�ยขอบเขต Brand ประเทศไทย (Regionalize) โดยยกระดับ
ภ�พลักษณ์และคว�มแตกต่�งของ Brand บริก�รไทยให้ขย�ยไปสู่
คว�มเป็น Regional Brand เช่น เครือโรงแรมไทย เครือร้�นอ�ห�ร
ไทย สป�ไทย เป็นต้น
2. สร้�ง Value Creation และ Innovation โดยสร้�งสรรค์มูลค่�
เพิ่มให้สินค้� 
  - ทั้งคุณค่�ท�งเศรษฐกิจ (Economical Value) คือคว�มคุ้ม
ค่�เงิน และร�ค�ที่ลูกค้�ส�ม�รถเข้�ถึงได้                      
  - คุณค่�ที่เป็น Functional Value โดยนำ�เสนอบริก�รที่มี
คุณภ�พและม�ตรฐ�น 
  - และที่สำ�คัญคือ Emotional Value คุณค่�ท�งจิตใจที่ลูกค้�
พึงได้รับจ�กคว�มมีอัธย�ศัยไมตรี  และคว�มประทับใจในคว�มเป็น
มติรไมตรทีีเ่ปน็ธรรมช�ต ิ(Authentic Hospitality) ซึง่เปน็อตัลกัษณ์
และเป็นจุดแข็งที่สำ�คัญในก�รแข่งขันของไทย
3. สร�้งม�ตรฐ�นสนิค�้และบรกิ�ร เพือ่ตอบสนองกลุม่ลกูค�้ภ�ยใน

ภูมิภ�คซึ่งมีคว�มต้องก�รแตกต่�งกันในแต่ละประเทศ มีคว�ม
ตอ้งก�รบรกิ�รเฉพ�ะ ไมว่�่จะเปน็ด�้นม�ตรฐ�นร�้นอ�ห�ร (ฮ�ล�ล)  
สนิค�้บรกิ�รด�้นชอ็ปปงิ รวมไปถงึก�รบรหิ�รจดัก�รในภ�พรวม เชน่ 
ปรับปรุงคว�มสะอ�ด และสุขอน�มัย ที่สำ�คัญคือก�รมุ่งเน้นรักษ�
ทรพัย�กรสิง่แวดลอ้มทัง้ท�งธรรมช�ตแิละเอกลกัษณว์ฒันธรรมไทย

ด้านการพัฒนาบุคลากร
1. เพิม่ทกัษะด�้นภ�ษ� โดยเฉพ�ะภ�ษ�ทีส่ำ�คญัในกลุม่อ�เซยีน อ�ท ิ
ภ�ษ�บ�ฮ�ซ�สำ�หรับตล�ดอินโดนีเซียและม�เลเซีย ภ�ษ�เวียดน�ม  
ในตล�ดเฉพ�ะกลุ่ม รวมถึงเพิ่มพูนคว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�อังกฤษ    
และภ�ษ�จีน ซึ่งมีฐ�นตล�ดขน�ดใหญ่
2. ยกระดับม�ตรฐ�นบุคล�กร ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น MRA  หรือ
ข้อตกลงร่วมว่�ด้วยก�รยอมรับคุณสมบัติบุคล�กรวิช�ชีพด้�นก�ร 
ทอ่งเทีย่วอ�เซยีน ทัง้นี ้เพือ่ใหก้�รจ�้งง�นผูเ้ชีย่วช�ญและแรงง�นด�้น
ก�รทอ่งเทีย่วของประเทศไทยส�ม�รถเข�้ไปแขง่ขนัไดภ้�ยในภมูภิ�ค
 ท�้ยสดุ การพฒันากลไกการขบัเคลือ่น เริม่จ�กภ�ครฐัซึง่ตอ้งว�ง
ยทุธศ�สตรด์�้นก�รทอ่งเทีย่วอย�่งเหม�ะสม เพือ่เปน็กรอบทศิท�งใน
ก�รกำ�หนดแผนปฏบิตักิ�รของหนว่ยง�นอืน่ ๆ  และจะตอ้งมบีทบ�ทใน
ก�รพัฒน�ศูนย์ข้อมูลและระบบส�รสนเทศ เพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�
ศักยภ�พของนักลงทุนไทย โดยในส่วนของนักลงทุน ก็จะต้องมีก�ร
พฒัน� ทัง้ในด�้นก�รบรหิ�รจดัก�ร ก�รสร�้งเครอืข�่ยและผกูสมัพนัธ์
กบัคูค่�้ ตลอดจนก�รบรหิ�รเงนิทนุและสนิทรพัยอ์ย�่งมปีระสทิธภิ�พ 
เพื่อลดต้นทุนก�รดำ�เนินง�นให้ส�ม�รถแข่งขันได้
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สุดท้�ย สำ�หรับช่วงเวล�ที่เหลือ
ก่อนที่ประเทศไทยจะก้�วเข้�สู่ AEC  

ก็จะขอ Quote คำ�พูดของ  
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลข�ธิก�ร
อ�เซียน ที่ว่� “อย่�มองว่�ก�รเปิด AEC 

เป็นยักษ์เป็นม�ร อย�กให้มองเป็น
โอก�ส สิ่งสำ�คัญคือต้องตั้งหลักให้ได้ 

และปรับตัวอย่�งมีสติ”

ยุทธศาสตร์ของ ททท. กับการก้าวสู่ AEC

 สำ�หรับยุทธศ�สตร์ของ ททท. ในก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว
ไทยเพื่อก้�วสู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน ก็จะมี 2 ส่วน คือ 
ยุทธศ�สตร์ ASEAN FOR ASEAN และ ยุทธศ�สตร์ ASEAN FOR 
ALL ซึง่ยทุธศ�สตร ์ASEAN FOR ASEAN เนน้ก�รสง่เสรมิก�รเดนิท�ง
ท่องเที่ยวภ�ยในภูมิภ�ค ทั้งก�รส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนของประช�กร ASEAN และกลุ่ม Expat แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อซื้อสินค้� และประชุมสัมมน�ในภูมิภ�ค  รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อรักษ�พย�บ�ล หรือ Medical Tourism โดยเฉพ�ะใน
กลุ่ม Expat และผู้มีร�ยได้สูง ของกลุ่มตล�ด CLMV (กัมพูช� ล�ว  
เมียนม�ร์ และเวียดน�ม)  
 ในยุทธศ�สตร์ ASEAN FOR ALL  สนับสนุนก�รเดินท�งของนัก
ท่องเที่ยวจ�กทั่วโลก   ม�ท่องเที่ยวยังอ�เซียน โดยเชื่อมต่อก�รเดิน
ท�งไปยงัประเทศต�่ง ๆ  อย�่งนอ้ย 2 ประเทศขึน้ไป โดยมปีระเทศไทย
เป็นศูนย์กล�ง ภ�ยใต้โครงก�รหลัก คือ Thailand and Beyond ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยมีคู่ค้�ที่นำ�เสนอ Combined Packages อยู่ใน
หล�กหล�ยตล�ด เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริก� ก็จะ
ขย�ยก�รสง่เสรมิ Combined Packages นี้ใหห้ล�กหล�ยสูก่ลุม่ตล�ด
เป้�หม�ยม�กขึ้น รวมทั้งใช้เวทีก�รจัดง�น Thailand Travel Mart 
Plus ในประเทศไทย เป็นเวทีสนับสนุนให้เกิดก�รซื้อข�ย Combined 
Packages ระหว่�งประเทศไทยกบักลุม่ประเทศ CLMV ในกลุม่ตล�ด
นอกภูมิภ�คม�กขึ้น ซึ่งปัจจุบัน กลุ่ม Seller จ�ก CLMV มีแนวโน้ม
เข้�ม�มีส่วนร่วมในเวทีดังกล่�วเพิ่มขึ้น
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  บทนำา

   หากจะพูดถึง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  หรือ “ASCC” คงน้อยคนนักที่จะรู้จัก และเข้าใจถึงความ 

  หมายของ ASCC อย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับคำาฮอตฮิต 

  ติดหู อย่างคำาว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ “AEC”  

  ทั้งนี้ เมื่อจะต้องทำาความเข้าใจกับคำาว่า “ASEAN Com- 

  munity” แล้วนั้น ASEAN Community ซึ่งถือเป็นการ 

บูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคหรือภูมิภาคนิยม ซึ่งเป็นการรวมตัวกันภายใต้ภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยมีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  เกิดขึ้น ภายใต้สามเสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – 

AEC) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community _ ASC) และเสาหลักสุดท้าย ก็คือ ประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community _ ASCC) ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่มีความสำาคัญ ทั้งนี้ 

ก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การเป็นเอกภาพร่วมกัน ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันภายใต้สังคม

ที่เอื้ออาทร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน

ของประชาคมอาเซียนที่กำาลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2015 นั้น สอดคล้องกับ Motto หรือคำาขวัญของอาเซียน คือ 

“One Vision, One Identity, One Community” นั่นเอง

เรื่อง กษวรรณ ม�ลย�ภรณ์
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พหุวัฒนธรรม : กับการรวมตัวของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

 ห�กจะตั้งคำ�ถ�มว่� ASCC สำ�คัญอย่�งไร ? จำ�เป็นหรือไม่ที่
จะต้องมีก�รสร้�งประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน ? คำ�ตอบ
ที่ ได้ก็ย่อมมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย มีคว�มสำ�คัญม�กน้อย 
แตกต่�งกัน ขึ้นอยู่กับมุมมอง หรือคว�มคิดเห็นของแต่ละบุคคล แต่
เมือ่เร�กลบัม�ฉกุคดิถงึแนวคดิของก�รรวมตวัดงักล�่ว กจ็ะพบว�่ เร�
จะสร้�งประช�คมอ�เซียนอย่�งไร ถ้�เร�ยังมีคว�มแตกต่�งกัน ก�ร
รวมกนัของประเทศต�่ง ๆ  ทัง้สบิประเทศทีแ่ตกต�่งกนัทัง้เรือ่งวถิชีวีติ 
คว�มเป็นอยู่ ภ�ษ� ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบที่เกิดจ�ก
กระแสโลก�ภิวัตน์ และก�รขย�ยจำ�นวนสม�ชิกของอ�เซียนจนครบ
สิบประเทศในปัจจุบัน นำ�ม�ซึ่งคว�มแตกต่�งหรือคว�มเหลื่อมลำ้� 
ของระดับก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศสม�ชิกอ�เซียน ซึ่งถือเป็นแรง
ผลักดันสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้นำ�ประเทศของสม�ชิกอ�เซียนได้ริเริ่มจัดตั้ง
ประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน หรือกล่�วอีกนัยหนึ่ง คือ ข้อ
ริเริ่มว่�ด้วยก�รจัดตั้งประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน เป็น
หนึง่ในคว�มพย�ย�มครัง้ล�่สดุทีจ่ะแกไ้ขและรบัมอืกบัผลกระทบท�ง
สงัคมทีเ่กดิจ�กก�รรวมตวักนัของอ�เซยีน และกระแสโลก�ภวิตัน ์ซึง่
ทำ�ให้อ�เซียนต้องเผชิญทั้งภัยคุกค�มคว�มมั่นคงแบบดั้งเดิมและภัย
คกุค�มรปูแบบใหม ่เชน่ ปญัห�โลกรอ้น โรคระบ�ด สิง่แวดลอ้ม รวม
ถึงสิ่งที่เป็นเป้�หม�ยหลัก คือ ก�รสร้�งอัตลักษณ์อ�เซียน สิ่งเหล่�นี้ 

จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นม�ในก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน ครั้งที่ 9 ใน  
ค.ศ. 2006 ที่บ�หลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำ�อ�เซียนจึงได้แสดง
เจตน�รมณ์ร่วมกัน ภ�ยใต้ Bali Concord II เห็นชอบให้จัดตั้ง
ประช�คมอ�เซียน ภ�ยใน ค.ศ. 2015 
 สำ�หรับประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน มีเป้�หม�ยให้
อ�เซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  สังคมที่เอื้ออาทร
และแบ่งปัน  ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการ
พัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์
ของอาเซียน  โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) ระบุอยู่ใน
แผนปฏิบัติก�รเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme _ VAP) 
และต่อม� ในก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน ครั้งที่ 12 ผู้นำ�อ�เซียนได้ 
ลงน�มใน Cebu Declaration on the Acceleration of the Establish-
ment of an ASEAN Community by 2015 เรง่รดัก�รเปน็ประช�คมฯ 
เร็วขึ้นอีก 5 ปี คือ จ�ก ค.ศ. 2020 เป็น ค.ศ. 2015
 นอกจ�กนี้ ก�รมุ่งไปสู่ก�รเป็นประช�คมสังคมและวัฒนธรรม 
อ�เซียนได้จัดทำ�แผนง�นก�รจัดตั้งประช�คมสังคมและวัฒนธรรม
อ�เซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดย
จัดประชุมเพื่อยกร่�งแผนง�น 4 ครั้ง และที่ประชุมสุดยอดอ�เซียน  
ครัง้ที ่14 เมือ่วนัที ่28 กมุภ�พนัธ ์ค.ศ. 2009 ไดใ้หก้�รรบัรองแผนง�นฯ 
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 แผนง�นก�รจดัตัง้ประช�คมสงัคมและวฒันธรรมอ�เซยีน (ASEAN 
Socio-Cultural Community Blueprint) ประกอบด้วยคว�มร่วมมือ
ใน 6 ด้�น ได้แก่ 
 1. ก�รพัฒน�มนุษย์ (Human Development) 
 2. ก�รคุ้มครองและสวัสดิก�รสังคม (Social Welfare and  
  Protection) 

โดยเนน้ก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย ์ด�้นก�ร
ศึกษ�ให้เป็นว�ระของอ�เซียน ก�รศึกษ�ขั้น
พื้นฐ�น ส่งเสริมก�รจ้�งง�น ด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�
ถึงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้�ง
ทักษะในก�รประกอบก�ร สำ�หรับสตรี เด็ก 
เย�วชน และผู้สูงอ�ยุ

• มุง่เนน้ก�รสง่เสรมิคว�มเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ โดย 
 ลดคว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ท�ง 
 ด้�นสังคมและเศรษฐกิจในประช�คม 
 ระหว�่งประเทศ รวมถงึก�รบรรลเุป�้หม�ย 
 ก�รพัฒน�สหัสวรรษ (Mil lennium  
 Development Goals: MDG) ซึ่งเป็นก�ร 
 ขจัดปัญห�ในด้�นก�รข�ดแคลนอ�ห�ร  
 เนน้ก�รเข�้ถงึก�รรกัษ�สขุภ�พ ก�รบรกิ�ร 
 ท�งก�รแพทย์ และย� 
• ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มปลอดภัยท�ง 
 สงัคม และก�รคุม้กนัจ�กผลกระทบด�้นลบ 
 จ�กก�รรวมตัวกันของอ�เซียน
• ก�รสง่เสรมิคว�มมัน่คงและคว�มปลอดภยั 
 ด้�นอ�ห�ร
• ก�รเข�้ถงึก�รดแูลสขุภ�พและสง่เสรมิก�ร 
 ดำ�รงชีวิตที่มีสุขภ�พ
• ก�รเพิ่มศักยภ�พในก�รควบคุมโรคติดต่อ 
• รับประกันอ�เซียนที่ปลอดย�เสพติด
• ก�รสร้�งรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและ 
 ประช�คมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ใน ASEAN Blueprint ได้กล่�วถึง 
ก�รส่งเสริมคว�มยุติธรรม และสิทธิของ
ประช�ชน 
• ก�รส่ ง เสริมและคุ้ มครองสิทธิ และ 
 สวัสดิก�รสำ�หรับสตรี เย�วชน ผู้สูงอ�ยุ  
 และผู้พิก�ร
• ก�รคุ้มครองและส่งเสริมแรงง�นโยกย้�ย 
 ถิ่นฐ�น
• ส่งเสริมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 ธุรกิจ

 3. สทิธแิละคว�มยตุธิรรมท�งสงัคม (Social Justice and Rights)  
 4. คว�มยั่งยืนด้�นสิ่งแวดล้อม (Environment Sustainability)  
 5. ก�รสร้�งอัตลักษณ์อ�เซียน (Building an ASEAN Identity)  
 6. ก�รลดชอ่งว�่งท�งก�รพฒัน� (Narrowing the Development  
  Gap) องค์ประกอบย่อยของแต่ละด้�นมีดังนี้
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สำ�หรับใน Blueprint ของ ASCC ได้กล่�ว
ว่� อ�เซียนจะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสีเขียว เน้น
คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ ป�่ไม ้ทรพัย�กร
ช�ยฝั่งและทรัพย�กรท�งทะเล รวมทั้ง
ปรบัปรงุคณุภ�พนำ�้และอ�ก�ศ และอ�เซยีนจะ
มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อม
ในโลก โดยเฉพ�ะก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ
และคุ้มครองชั้นโอโซน
• ก�รจัดก�รปัญห�สิ่งแวดล้อมโลก
• ก�รจดัก�รและก�รปอ้งกนัปญัห�มลพษิท�ง 
 สิ่งแวดล้อมข้�มแดน
• ก�รสง่เสรมิก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื โดยก�รศกึษ� 
 ด้ �นสิ่ งแวดล้อม และก�รมีส่ วนร่ วม 
 ของประช�ชน ก�รส่งเสริมเทคโนโลยีด้�น 
 สิ่งแวดล้อม (Environmental System  
 Technology: EST)
• ส่งเสริมคุณภ�พม�ตรฐ�นก�รดำ�รงชีวิตใน 
 เขตเมืองต่�ง.ๆ ของอ�เซียน
• ก�รประส�นกันเร่ืองนโยบ�ยด้�นส่ิงแวดล้อม 
 และฐ�นข้อมูล
• ส่ ง เสริมก�รใช้ทรัพย�กรช�ยฝั่ งและ 
 ทรัพย�กรท�งทะเลอย่�งยั่งยืน
• ส่งเสริมก�รจัดก�รเกี่ยวกับก�รอนุรักษ์ 
 ทรัพย�กรธรรมช�ติ และคว�มหล�กหล�ย 
 ท�งชีวภ�พอย่�งยั่งยืน
• ส่งเสริมคว�มยั่งยืนของทรัพย�กรนำ้�จืด
• ก�รตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 
 ภูมิอ�ก�ศและก�รจัดก�รต่อผลกระทบ
• ก�รส่งเสริมก�รจัดก�รบริห�รป่�ไม้อย่�ง 
 ย่ังยืน

คือ ก�รให้คว�มสำ�คัญในก�รสร้�งคว�ม
รู้สึกของก�รอยู่ร่วมกันและส่งเสริมคว�ม
เป็นเอกภ�พในคว�มแตกต่�ง ส่งเสริมคว�ม
เข้�ใจอันดีระหว่�งประเทศสม�ชิกเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์ ศ�สน� และ
อ�รยธรรม ส่งเสริมก�รอนุรักษ์มรดกท�ง
วฒันธรรมของอ�เซยีน เพือ่ใหป้ระช�ชนรบัรู ้
และเข้�ใจประวัติศ�สตร์ของภูมิภ�คที่เป็น
หนึ่งเดียว และค้นห�เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
อ�เซียน และสร้�งอ�เซียนที่มีประช�ชนเป็น
แกนนำ� โดยสนับสนุนทุกภ�คส่วนให้มีส่วน
ร่วมในกระบวนก�รสร้�งประช�คม
• ส่งเสริมก�รตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอ�เซียน 
 และคว�มรู้สึกของก�รเป็นประช�คม
• ก�รส่งเสริมและก�รอนุรักษ์มรดกท�ง 
 วัฒนธรรมของอ�เซียน
• สง่เสรมิก�รสร�้งสรรคด์�้นวฒันธรรมและ 
 อุตส�หกรรม
• ก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน

อ�เซยีนไดด้ำ�เนนิก�รทัง้ในรปูแบบของคว�ม
ตกลงในระดับต่�ง ๆ (MOU/Agreement/ 
Declaration) และโครงก�รคว�มรว่มมอื ทัง้
ระหว่�งประเทศสม�ชิกอ�เซียนด้วยกันและ 
ระหว่�งอ�เซียนกับประเทศภ�ยนอกภูมิภ�ค 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศคู่เจรจ�ทั้งในกรอบ
อ�เซียน+1 และอ�เซียน+3 และองค์ก�ร
ระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับคว�มร่วมมือ
ท�งด้�นสังคมและวัฒนธรรม
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ASEAN : การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
(Cross-cultural Exchange)

 สำ�หรับก�รเกิดขึ้นของประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน 
(ASCC) ย่อมถือเป็นก�รเรียนรู้ร่วมกันท่�มกล�งคว�มหล�กหล�ย 
ในทัศนะของผู้เขียน มองว่� กระบวนก�รดังกล่�วจะส�ม�รถขย�ย
คว�มรว่มมอื และเกดิก�รแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั โดยจำ�เปน็
จะต้องอ�ศัยกระบวนก�รก�รเชื่อมโยงร่วมกัน คือ ASEAN Con-
nectivity ภ�ยใต้ก�รเชื่อมโยงของประช�ชนร่วมกัน “People to 
People Connectivity” ซึ่งจะเป็นก�รเสริมสร้�งก�รเดินท�ง ก�ร
ท่องเที่ยว ก�รไปม�ห�สู่ระหว่�งกันระหว่�งประช�ชน ก�รเชื่อมโยง

ไทย 

 • เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร : ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกเมื่อ ค.ศ.1991 เมืองโบร�ณ 700 กว่�ปี อดีตร�ชธ�นี
ที่รุ่งเรืองทั้งท�งด้�นก�รเมือง เศรษฐกิจ ก�รค้� ศ�สน� ภ�ษ�  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทคโนโลยีที่มีก�รสร้�งสรรค์ และ
สบืทอดม�สูช่นช�ตไิทยในปจัจบุนั โดยมสีิง่กอ่สร�้งทีเ่ปน็โบร�ณสถ�น
ที่บ่งบอกถึงสถ�ปัตยกรรมไทยม�กม�ย ซึ่งต่อม�กล�ยเป็น “ศิลปะ
แบบสุโขทัย”
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อ ค.ศ.1992 “ได้รับก�รยอมรับว่�เป็นก�รตั้งถิ่นฐ�นก่อนสมัย
ประวัติศ�สตร์ที่สำ�คัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่ทำ�ให้รับรู้
ก�รดำ�รงชีวิตในยุคก่อนประวัติศ�สตร์ย้อนหลังไปกว่� 5,000 ปี
 • นครประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา : ขึน้ทะเบยีนมรดกโลก
ท�งวัฒนธรรมเมื่อ ค.ศ.1991 ถือเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของไทยต่อ
จ�กสโุขทยั อยธุย�ถกูทำ�ล�ยลงโดยกองทพัพม�่ในครสิตศ์ตวรรษที ่18 
สิง่ทีย่งัหลงเหลอืใหเ้หน็ คอื พระปร�งคซ์ึง่เปน็สถ�ปตัยกรรมทีง่ดง�ม

ลาว

 • เมืองหลวงพระบาง : ขึ้นทะเบียนมรดกโลกท�งวัฒนธรรม
เมื่อ ค.ศ.1995 หลวงพระบ�งได้รับก�รขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกด้วยเหตุผล คือ ก�รผสมผส�นระหว่�งสถ�ปัตยกรรมดั้งเดิม มี
วัดว�อ�ร�มเก่�แก่ม�กม�ย และสถ�ปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจ�ก
ยุคอ�ณ�นิคม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมนำ�้โขงและนำ้�ค�นซึ่งไหลบรรจบกัน 
ท�่มกล�งธรรมช�ตอินังดง�ม และช�วหลวงพระบ�งมบีคุลกิทีย่ิม้แยม้ 
แจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดง�ม ได้รับก�ร
ยกยอ่งว�่เปน็เมอืงที่ไดร้บัก�รปกปกัรกัษ�ทีด่ทีีส่ดุในเอเชยีตะวนัออก 
เฉียงใต้
 • วัดพูและส่ิงก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำาปาศักด์ิ  : ข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกท�งวัฒนธรรม เม่ือ ค.ศ. 2001 ภูมิทัศน์ท�งวัฒนธรรมของ
จำ�ป�ศักด์ิและวัดพู เป็นภูมิทัศน์ท่ีได้รับก�รว�งผังและรักษ�สภ�พเดิมไว้ 
เป็นอย่�งดีน�นกว่� 1,000 ปี เป็นรูปแบบของศ�สน�ฮินดูท่ีมี 
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งธรรมช�ติและมนุษย์ ท้ังหมดน้ีแสดงถึงพฒัน�ก�ร
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5-18 ที่มีคว�มสัมพันธ์กับอ�ณ�จักรเขมร

ท�งสังคม วัฒนธรรม ถือเป็นหัวใจของก�รเป็นประช�คมอ�เซียน
ที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่�งแท้จริง โดยเฉพ�ะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
“อัตลักษณ์ท�งวัฒนธรรม” ถึงแม้ว่�แต่ละประเทศต่�ง ๆ จะมีคว�ม
หล�กหล�ย ทั้งในเรื่องช�ติพันธุ์ ภ�ษ� วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 
ฯลฯ มีลักษณะเหมือนหม้อใบใหญ่ที่อุดมไปด้วยคว�มหล�กหล�ย
คว�มแตกต่�ง มีลักษณะของคว�มเป็นพหุสังคมสูง แต่ภ�ยใต้คว�ม
หล�กหล�ยเหล่�นั้น กลับมีต้นร�กท�งวัฒนธรรม หรือมีทุนท�ง
วัฒนธรรมที่คล้�ยคลึงกัน จึงเป็นก�รง่�ยที่จะเชื่อมโยงกันได้ม�ก
ยิ่งขึ้น ผ่�นก�รเรียนรู้มรดกท�งวัฒนธรรมของช�วอ�เซียน ทั้ง 10 
ประเทศ ซึ่งในขณะนี้มีสถ�นที่สำ�คัญท�งวัฒนธรรมที่ได้รับก�รขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย UNESCO แล้วถึง 21 แห่ง ดังนี้
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กัมพูชา

 • เมืองพระนคร : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท�งวัฒนธรรม 
เมือ่ ค.ศ.1992 “เมอืงพระนครเปน็แหลง่โบร�ณสถ�นทีส่ำ�คญัทีส่ดุใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” มีพื้นที่รวมม�กกว่� 400 ต�ร�งกิโลเมตร 
ประกอบด้วยพื้นที่ป่�และเมืองพระนคร (อังกอร์) ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของอ�ณ�จักรเขมรโบร�ณ จ�กศตวรรษที่ 9 ถึง 15 มีแหล่งโบร�ณ
สถ�นหล�ยแห่ง รวมทั้งปร�ส�ทนครวัด นครธมที่มีชื่อเสียง 
 • ปราสาทเขาพระวิหาร : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท�ง
วัฒนธรรม เมื่อ ค.ศ. 2008 สถ�นที่ตั้งอยู่บนเนินสูงซึ่งอยู่เหนือที่ร�บ
ของเขมร ปร�ส�ทนี้สร้�งขึ้นเพื่อถว�ยแด่พระศิวะ ตัวพระวิห�ร
ประกอบด้วยแนวอ�ค�รต่อเนื่องเชื่อมโยง ระเบียงคด และบันไดที่มี
คว�มย�วม�กกว่� 800 เมตร และย้อนเวล�กลับไปถึงครึ่งแรกของ
คริสต์ศตวรรษที่ 11 แม้กระนั้นก็ดี ประวัติศ�สตร์ที่ซับซ้อน อ�จสืบ
ย้อนไปถึงศตวรรษที่ 9 (พุทธศตวรรษที่ 14) 

เวียดนาม

 • หมู่โบราณสถานเมืองเว้ : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท�ง
วฒันธรรมเมือ่ ค.ศ.1993 เมอืงเวต้ัง้อยู่ในเวยีดน�มตอนกล�ง เมอืงเว้
เคยเป็นเมืองหลวงเก่�ในสมัยร�ชวงศ์เหงียนของเวียดน�มในช่วง 
ค.ศ. 1802-1945 ก่อนที่จะมีก�รแยกประเทศเป็นเวียดน�มเหนือ
และเวยีดน�มใต ้เวเ้ปน็ทัง้ศนูยก์ล�งก�รเมอืง วฒันธรรมและศ�สน�
 • เมืองโบราณฮอยอัน  : ฮอยอันเป็นเมืองท่�ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน ค.ศ.1999 องค์ก�รยูเนสโกขึ้น
ทะเบยีนเขตเมอืงเก�่ของฮอยอนัใหเ้ปน็เมอืงมรดกโลก ดว้ยเหตผุลว�่ 
เปน็ตวัอย�่งเมอืงท�่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นสมยัครสิตศ์ตวรรษ
ที่ 15-19 ที่มีก�รผสมผส�นศิลปะและสถ�ปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่น
และของต่�งช�ติไว้ได้อย่�งมีเอกลักษณ์ และอ�ค�รต่�ง ๆ ภ�ยใน
เมืองได้รับก�รอนุรักษ์ให้อยู่ในสภ�พเดิมได้เป็นอย่�งดี
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมี่เซิน : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท�ง
วัฒนธรรมเมื่อ ค.ศ. 1999 หมี่เซินเป็นกลุ่มโบร�ณสถ�นในศ�สน�
ฮินดู ประกอบด้วย วัดและสุส�นโบร�ณของกษัตริย์จ�มป� ในอดีต
มีวัดถึง 70 วัด ปร�ส�ทส่วนใหญ่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กแรงระเบิด
ในช่วงสงคร�มเวียดน�ม
 • พระราชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง–ฮานอย : ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกท�งวัฒนธรรมเมื่อ ค.ศ. 2010 พระร�ชวังทังลองเป็น
พระร�ชวังที่เก่�แก่อ�ยุย�วน�นกว่� 1,000 ปี ตั้งอยู่ใจกล�งเมือง
หลวงฮ�นอย ได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องจ�กเป็นแหล่ง 
“สะทอ้นอ�รยธรรมในเขตลุม่นำ้�แดงตอนล่�งทีต่ัง้อยูร่ะหว่�งอทิธพิล
ของอ�ณ�จักรฮั่น (จีน) และอ�ณ�จักรจ�มป�ท�งใต้”
 • พระราชวังแห่งราชวงศ์โห่  : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท�ง
วัฒนธรรม เมื่อ ค.ศ. 2011 ตั้งอยู่ที่ Tay Giai, Vinh Loc district, 
Thanh Hoa Province ประเทศเวียดน�ม สร้�งขึ้นต�มหลักของลัทธิ
ขงจื๊อ ในปล�ยศตวรรษที่ 14 ต่อม�รูปแบบก�รก่อสร้�งได้กระจ�ย
ออกไปทั่วเอเชีย และเป็นแบบอย่�งใหม่ของก�รก่อสร้�งปร�ส�ท
ทั่วไปในเอเชียอ�คเนย์ด้วย
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อินโดนีเซีย

 • กลุ่มวัดบุโรพุทโธ : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท�งวัฒนธรรม 
เมื่อ ค.ศ.1991 ตั้งอยู่ในตอนกล�งของเก�ะชว� ประเทศอินโดนีเซีย 
ถ้�ไม่นับนครวัดของกัมพูช�ซึ่งเป็นทั้งศ�สนสถ�นของศ�สน�
พร�หมณ์-ฮินดู และศ�สน�พุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศ�สนสถ�นของ
ศ�สน�พุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • กลุ่มวัดปรัมบานัน : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท�งวัฒนธรรม 
เมือ่ ค.ศ.1991 อยูต่อนกล�งของเก�ะชว� ในประเทศอนิโดนเีซยี พืน้ที่
บรเิวณนีส้ร�้งขึน้ในศตวรรษที ่10 (พทุธศตวรรษที ่15) เพือ่อทุศิถว�ย
แก่เทพเจ้�ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์ของฮินดู และสัตว์เทพพ�หนะ “ปรัม
บ�นันเป็นกลุ่มวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ประดับตกแต่งด้วย
รูปสลักจ�กเรื่องร�มเกียรติ์”
 • แหลง่มนษุยย์คุเริม่แรกซงังรีนั : ขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลกท�ง
วัฒนธรรม เมื่อ ค.ศ.1996 ถือว่� “เป็นแหล่งขุดค้นที่มีคว�มสำ�คัญ
แห่งหนึ่งต่อก�รศึกษ�วิวัฒน�ก�รของมนุษย์ ครึ่งหนึ่งของซ�กมนุษย์
โบร�ณจ�กทั่วโลกได้รับก�รค้นพบจ�กที่นี่”
 •  ภมูวิฒันธรรมรวมเขตบาหล ี: ระบบสบุกั อนัแสดงถงึปรชัญา
ไตรหติครณะ** : ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกท�งวัฒนธรรมเม่ือ ค.ศ. 2012 
อยู่ท่ีบ�หลี ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นก�รทำ�น�แบบ 5 ข้ันบันได ควบคุม
ก�รจ่�ยนำ้�จ�กวัดท่ีส�ม�รถครอบคลุมพ้ืนท่ีได้ถึง 19,500 เฮกเตอร์ 
ซึง่ท�งวดัไดบ้รหิ�รจดัก�รนำ้�โดยก�รพจิ�รณ�ถงึคลองสง่นำ้� และคนั
กั้นนำ้� “สุบัก” (Subak) มีม�ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 มีนัยสะท้อนถึง
แนวคิดท�งปรัชญ� “ไตรหิตครณะ” หรือหลักปรัชญ�ต�มคว�มเชื่อ
แบบฮนิด ูมตีน้กำ�เนดิจ�กก�รแลกเปลีย่นท�งวฒันธรรมระหว�่งบ�หลี
กบัอนิเดยีกว�่ 2,000 ป ีคอื ก�รเค�รพในพระเจ�้ รกัษ�สมดลุระหว�่ง
มนุษย์-มนุษย์ และมนุษย์-สิ่งแวดล้อม ด้วยก�รรักษ�สมดุลเช่นนี้จึง
ทำ�ใหช้�วบ�หลกีล�ยเปน็ผูป้ลกูข�้วทีม่ผีลผลติสงูทีส่ดุในแถบหมูเ่ก�ะ

มาเลเซีย

 •  มะละกาและจอร์จทาวน์  นครประวัติศาสตร์แห่งช่องแคบ
มะละกา : สองเมืองประวัติศ�สตร์บนช่องแคบมะละก� ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกท�งวัฒนธรรมเมื่อ ค.ศ. 2008 มะละก�ได้พัฒน�ขึ้น
ม�เมื่อ 500 ปีม�แล้ว “โดยเป็นศูนย์กล�งก�รค้�และก�รแลกเปลี่ยน
ท�งวัฒนธรรมระหว่�งตะวันออกและตะวันตก อิทธิพลของเอเชีย
และยุโรปได้ส่งผลให้เมืองนี้เกิดมรดกท�งวัฒนธรรมที่หล�กหล�ย” 
มะละก�ได้แสดงถึงพัฒน�ก�รจ�กยุคสุลต่�นม�เลย์ ก�รเข้�ม�ของ
โปรตเุกสและฮอลแลนด ์สว่นจอรจ์ท�วนเ์ปน็ตวัแทนของยคุอ�ณ�นคิม
อังกฤษ สองเมืองนี้เป็นเมืองที่โดดเด่นและห�ไม่ได้ในเอเชียอ�คเนย์
 • แหลง่โบราณคดหีบุเขาเลง็กอง : ขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลกท�ง
วัฒนธรรมเมื่อ ค.ศ. 2012 ตั้งอยู่ในรัฐเปรัค ประเทศม�เลเซีย เป็น
แหล่งที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบร�ณที่เก่�แก่ที่สุดที่อยู่นอกทวีปแอฟริก�
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ฟิลิปปินส์

 • โบสถ์บารอคแห่งฟิลิปปินส์ : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท�ง
วัฒนธรรมเมื่อ ค.ศ.1993 โบสถ์โบร�ณที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนมรดก
โลก ม ี4 แหง่ โบสถเ์หล�่นี ้นอกจ�กจะแสดงถงึก�รเข�้ม�ของศ�สน�
ครสิตใ์นฟลิปิปนิสแ์ลว้ ยงัถอืเปน็ศนูยก์ล�งอำ�น�จของสเปนในภมูภิ�ค
นี้ “โบสถ์เหล่�นี้ได้รับก�รยกย่องในด้�นสถ�ปัตยกรรม ด้วยศิลปะ 
บ�รอคของยุโรปที่สร้�งสรรค์ด้วยช่�งจีนและฟิลิปปินส์”
 • นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ **: ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกท�งวฒันธรรมเมือ่ ค.ศ.1995 น�ขัน้บนัไดแหง่เทอืกเข�ฟลิปิปนิส์
ตั้งอยู่ที่เก�ะลูซอน ท�งตอนเหนือของส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์ โดยช�ว
พืน้เมอืงอฟิเูก� (Ifugao) ทีส่ร�้งน�ขัน้บนัไดแหง่นีม้�กว�่ 2,000 ปแีลว้ 
ซึง่ลกูหล�นช�วน�สบืเชือ้ส�ยม�จ�กช�ว Ifugao ในปจัจบุนักย็งัคงยดึ
อ�ชพีทำ�น�เชน่เดยีวกบับรรพบรุษุของพวกเข� โดยคว�มรูน้ี้ไดถ้กูสง่
ต่อกันม�จ�กรุ่นสู่รุ่น และก�รแสดงออกของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ 
และคว�มสมดุลของสังคมที่ละเอียดอ่อน ได้ช่วยกันสร้�งสรรค์คว�ม
ง�มของภมูทิศัน ์ซึง่แสดงถงึคว�มสมดลุระหว�่งมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้ม
 •  นครประวัติศาสตร์วีกัน : ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท�ง
วัฒนธรรมเมื่อ ค.ศ.1999 อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ถูกสร�้งขึ้นเมื่อ 
คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองซึ่งมีก�รว�งผังเมืองแบบสเปนที่ดีที่สุด
ในเอเชีย “สถ�ปัตยกรรมของเมืองได้รับอิทธิพลจ�กหล�กหล�ยที่
ในฟิลิปปินส์ จีน และยุโรป ก่อให้เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่
พบที่อื่น”

A Truly ASEAN Socio-Cultural Community 
(ASCC) 

 จะเห็นได้ว่�มรดกโลกท�งวัฒนธรรมในอ�เซียน ย่อมถือเป็น
ภ�พสะท้อนอย่�งหน่ึง ซ่ึงได้เห็นถึงก�รเรียนรู้ ก�รแลกเปล่ียนท�ง
วัฒนธรรม ก�รผสมผส�นท�งวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ได้เป็นอย่�งดี สิ่งที่ผู้เขียนมองว่� เร�เองจะมองข้�มสิ่งนั้นไม่
ได ้นัน่กค็อื “การเรยีนรูว้ฒันธรรมรว่มในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต”้ ซึง่
มพีืน้ฐ�นประวตัศิ�สตร ์ศ�สน� แนวคดิ หรอืคว�มเชือ่ทีค่ล�้ยคลงึกนั 
 โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ สิง่ทีห่ลงลมืไมไ่ด ้นัน่กค็อื ก�รนำ� “การทอ่ง
เที่ยว” ม�เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก�ร
เชื่อมโยงมิติของผู้คน ศิลปวัฒนธรรม สังคม สถ�ปัตยกรรม ผ่�น
มรดกโลกท�งวัฒนธรรมของอ�เซียนที่มีทั้งจุดร่วมและจุดต่�ง 
 นอกจ�กนี้ ก�รท่องเที่ยวยังถือเป็นอีกปัจจัยสำ�คัญ ที่จะทำ�ให้ได้
เรียนรู้เพื่อนบ้�นของเร� อ�ทิ ก�รที่มีรูปแบบคว�มเชื่อและรูปแบบ
สถ�ปัตยกรรมที่คล้�ยคลึงกัน บุโรพุทโธ ในอินโดนีเซีย ปร�ส�ทวัดพู
ในล�ว นครวัด นครธม และเมืองพระนคร ในกัมพูช� สะท้อนให้เห็น
แนวคิดคว�มเชื่อในเรื่องศ�สน�ฮินดู หรือในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศ
เดียวในอ�เซียนที่มีรูปแบบสถ�ปัตยกรรมต�มคว�มเชื่อของคริสต์
ศ�สน� นอกจ�กนี้  ในเวียดน�ม ยังได้รับอิทธิพลจ�กอ�รยธรรม
จีนจนฝังร�กลึกลงในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ฯลฯ จ�กตัวอย่�งดังกล่�ว 
จะเห็นได้ว่� ประเทศต่�ง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีก�รรับ-ส่ง 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่�งกัน รวมถึงก�รรับเอ�วัฒนธรรมจ�กที่
อื่น ๆ เข้�ม�ผสมผส�นกับอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตนเองได้เป็นอย่�งดี
สะท้อนให้เห็นถึงคว�มแตกต่�ง หล�กหล�ย แต่ก็ยังมีจุดร่วมของ
คว�มเปน็อ�เซยีนรว่มกนั และก�รทีเ่ร�เข�้ใจถงึคว�มแตกต�่ง กย็อ่ม
เป็นก�รลดอคติที่แอบแฝงได้ 
 สิง่ทีส่ำ�คญั คอื เมือ่ประช�คมอ�เซยีนเกดิขึน้ใน ค.ศ. 2015 ยอ่ม
จะสง่ผลใหเ้กดิก�รเดนิท�งไปม�ห�สูก่นัม�กขึน้ ถอืเปน็โอก�สหนึง่ใน
ก�รที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศต�่ง ๆ ในอ�เซียนให้
ม�กยิง่ขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคำ�ขวญัของอ�เซยีนทีว่�่ “One Vision, 
One Community, One Identity” 

อ้�งอิง :
กรมอ�เซียน กระทรวงก�รต่�งประเทศ (2556), ประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน, 
สืบค้นเมื่อ 18 มกร�คม 2556. กระทรวงก�รต่�งประเทศ. 
เว็บไซต์  http://www.mfa.go.th/asean/
ประภัสสร์ เทพช�ตรี. (2556). ประช�คมอ�เซียน.

** ทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีจุดเด่นเหมือนกัน คือ เป็นก�รสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่
พย�ย�มจะสร้�งสมดุลกับธรรมช�ติ แต่แตกต่�งกันตรงที่ของอินโดนีเซียมีหลักคว�มเชื่อ
ท�งด้�นศ�สน�เข้�ม�เกี่ยวข้องด้วย อ�จจะมองได้ว่�เป็นวัฒนธรรมร่วมของอ�เซียน ที่ยึด
เอ�เรื่องก�รเค�รพธรรมช�ติ คว�มเชื่อ ศ�สน� เข้�ม�ผนวกรวมกับวิถีชีวิต หรือก�รดำ�เนิน
ชีวิต เพื่อเป็นก�รสร้�งสมดุลระหว่�งมนุษย์กับธรรมช�ติ
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ก�รสำ�รวจทัศนคตินักท่องเที่ยว
เพื่อก�รว�งแผนเชิงรุกในก�รเจ�ะกลุ่ม

ลูกค้�ใหม่ (4 ตล�ดในเอเชีย: 
จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไต้หวัน)

ก�รสำ�รวจก�รรับรู้
ของนักท่องเที่ยวเพื่อ
ก�รว�งแผนเชิงรุก
ในก�รเจ�ะกลุ่ม

ลูกค้�ใหม่ 
(สำ�หรับตล�ดยุโรป)

ก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์
และโอก�สก�รส่งเสริม
ตล�ดก�รท่องเที่ยว

กลุ่มนิเวศและผจญภัย 
(ECO & Adventure 

Tourism)

ก�รสำ�รวจทัศนคติและ
คว�มพึงพอใจในก�รเดินท�งท่องเที่ยว

ของคนไทยในพื้นที่ที่มีศักยภ�พ
ในก�รส่งออก (เชียงใหม่ 

พิษณุโลก ขอนแก่น นครร�ชสีม� 
นครสวรรค์ ก�ญจนบุรี ชลบุรี ลพบุรี 

สงขล� และสุร�ษฎร์ธ�นี)

ก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์
และแนวโน้มด้�นก�รตล�ด
สำ�หรับก�รท่องเที่ยวกลุ่ม 
Honeymoon & Wedding

ก�รสำ�รวจ
พฤติกรรม

และคว�มพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว

ช�วต่�งช�ติ
ที่ทำ�กิจกรรม 
Shopping 

& Entertainment

ก�รสำ�รวจพฤติกรรม
และคว�มพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว
ช�วต่�งประเทศ
กลุ่มกอล์ฟ (Golf)

ก�รสำ�รวจพฤติกรรม
และคว�มพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวช�วต่�งประเทศ
กลุ่มสุขภ�พคว�มง�ม 
(Spa and Wellness)

ก�รศึกษ�
สถ�นก�รณ์
และแนวโน้ม
ด้�นก�รตล�ด

สำ�หรับก�รท่องเที่ยว
กลุ่มดำ�นำ้�

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณ�ติดต่อ library@tat.or.th หรือ http://tourismlibrary.tat.or.th
รายชื่อรายงานวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2552 2553 2554

ก�รสำ�รวจทัศนคติและคว�มพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวต่�งช�ติกลุ่มตล�ดเกิดใหม่ 
6 ตล�ด และกลุ่มตล�ดหลัก 10 ตล�ด 

(รัสเซีย สเปน ฟินแลนด์ สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ 
อินโดนีเซีย และเวียดน�ม/จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง 
ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย สหร�ชอ�ณ�จักร  

ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหรัฐอเมริก�)

ก�รสำ�รวจทัศนคติ
และพฤติกรรม 

ด้�นก�รท่องเที่ยวของ
ช�วไทยในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล

ก�รสำ�รวจ
มุมมองของช�วไทย
ต่อก�รท่องเที่ยว

เพื่อก�รจัดแบ่งกลุ่ม
ฐ�นลูกค้�

ก�รสำ�รวจทัศนคติ
และคว�มพึงพอใจนักท่องเที่ยว

ต่�งช�ติกลุ่มตล�ดหลัก 
และกลุ่มตล�ดเกิดใหม่ ระยะที่ 2 
(ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ เก�หลีใต้ 
เดนม�ร์ก อิต�ลี เนเธอร์แลนด์ 
นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 

แคน�ด� ออสเตรเลีย 
และอิสร�เอล)




