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 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย 
(สกว.) เปน็หนว่ยง�นหนึง่ในเครอืข�่ยองคก์ร
บริห�รก�รวิจัยแห่งช�ติ (คอบช.) ซึ่งมีหน้�ที่
ในก�รบริห�รจัดก�รทุนวิจัยด้�นก�รบริห�ร
จัดก�รก�รท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นคว�มสำ คัญ
ของก�รพัฒน�ง�นวิจัยเพื่อให้ส�ม�รถขับ
เคลื่อนนโยบ�ยในก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยว
ของประเทศในประเดน็ต�่ง ๆ  อ�ท ิก�รรองรบั
ก�รรวมกลุ่มประช�คมอ�เซียน ก�รเสริม
สร้�งศักยภ�พของชุมชน ก�รค้นห�/พัฒน�
ผลิตภัณฑ์ท�งก�รท่องเที่ยวใหม่ ๆ เป็นต้น 
และไกลไปกว่�นั้น สกว. ได้มองเห็นถึงคว�ม
จำ เป็นในก�รนำ ข้อค้นพบ/ผลจ�กก�รวิจัย
ไปเชื่อมต่อกับภ�คนโยบ�ย พร้อม ๆ ไปกับ
ก�รใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะนี้มี
ชุดโครงก�รวิจัยหล�ยชุดที่ได้ดำ เนินก�รไป
แล้ว และบ�งชุดมีผลก�รศึกษ�/ข้อค้นพบที่
ค่อนข้�งสมบูรณ์ หรือส�ม�รถนำ เสนอต่อ
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชนได้ โดย
ใน TAT Tourism Journal ฉบับไตรม�ส 
4/2013 จะหยิบยกผลง�นวิจัยที่มีคว�ม
โดดเดน่ ไดแ้ก ่ก�รยกระดบัคว�มปลอดภยัใน
ก�รทอ่งเทีย่วของช�วต�่งช�ตติ�มม�ตรฐ�น
ส�กล ดังนี้

บริหารงานวิจัยโดย
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 องค์กร Make  Road Safe ได้ศึกษาการ 
 เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวอเมริกันใน 
 ต่างประเทศจากอุบัติเหตุทางถนน พบว่า 
การเสียชีวิตดังกล่าวในประเทศไทยมากเป็นอันดับสอง 
จึงมีความจำาเป็นอย่างมากที่จะต้องเพิ่มมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาว 
ต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ขอบเขตการวิจัยครอบคลุมเรื่อง (1) การ 
 พฒันาแผนทีท่ีร่ะบจุดุอนัตรายเพือ่การทอ่ง 
 เที่ยวทางถนนที่ปลอดภัย (2) การยก
ระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตาม
มาตรฐานสากลด้วยการศึกษาด้านพฤติกรรมและความ 
พึงพอใจ (3) การศึกษาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยเพื่อ
การท่องเที่ยวทางถนนอย่างยั่งยืน และ (4) การศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการช่วยเหลือและดูแลรักษานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติหลังประสบอุบัติเหตุ

 ผลผลิตของการวิจัยได้จัดทำาแผนที่ความ 
 เสี่ยงทางถนนของประเทศ ซึ่งสามารถ 
 บ่งบอกจุดเสี่ยงและจัดลำาดับความเสี่ยง
ในแต่ละจุดได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว มีความสำาคัญอย่างมาก 
ในการกำาหนดแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้
ยากคือ ปัจจัยในด้านของตัวนักท่องเที่ยวเอง ไม่ว่าจะ
เปน็การเตรยีมความพรอ้ม/ศกึษาขอ้มลูกอ่นการทอ่งเทีย่ว 
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวซึ่งอาจถูกกำาหนดโดย
มาตรฐานการเคารพกฎหมายในประเทศของนกัทอ่งเทีย่ว 

 ปัญหาที่ค้นพบจากการวิจัย พบว่า ยังม ี
 ปัญหาอยู่ในหลาย ๆ ด้าน โดย (1) ด้าน 
 การขนส่ง พบว่า ผู้ให้บริการด้านการ
ขนส่งขาดทักษะทางภาษาที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ยานพาหนะยังไม่เพียงพอ ปัญหาความชำารุด
ทรุดโทรมของถนนหนทาง ฯลฯ (2) ด้านการจัดการ พบ
ว่า ขาดระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ดีพอ มีอุปสรรคด้านการสื่อสาร
ของบคุลากรในการเยยีวยารกัษานกัทอ่งเทีย่ว ขาดแคลน
บุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล
นักท่องเที่ยว (3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า นักท่อง
เที่ยวไม่สามารถสื่อสารและเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง ทำาใหไ้มท่ราบสทิธแิละหนา้ทีข่องตนในเรือ่งการ
ฟ้องร้องและการเอาประกันภัย นอกจากนี้ กระบวนการ
ทางกฎหมายหลังจากเกิดอุบัติเหตุยังมีความล่าช้าและไม่
ต่อเนื่อง
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เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 
สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ 10
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา 
 ตะวันออกกลาง และอเมริกา
ธวัชชัย อรัญญิก    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
พงศธร เกษสำาลี รองผู้ว่าการด้านตลาดอาเซียน 
 เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้
วิไลวรรณ ทวิชศรี         รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์      รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
สมรัก  คำาพุทธ   รองผู้ว่าการด้านบริหาร
ศุกรีย์ สิทธิวนิช    รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
มานิตย์  บุญฉิม    ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผน
 

บรรณาธิการ
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำานวยการกองวิจัยการตลาด
 
กองบรรณาธิการ
อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์ ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำานวยการ ททท.สำานักงานลอสแอนเจลิส
รุ่ง กาญจนวิโรจน์           ผู้อำานวยการกองกลยุทธ์การตลาด
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์      ผู้อำานวยการกองสารสนเทศการตลาด
พรหมเมธ นาถมทอง ผู้อำานวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว
โศรยา หอมชื่น              หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำาพลพรรณ        พนักงานวางแผน
สุจิตรา แย้มงามเหลือ      พนักงานบันทึกข้อมูล
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สารบัญ

4-11  | Tourism Situation
• สถานการณ์การท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทย
ในช่วงครึ่งปีแรก และคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยว
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556

12-15 | Tourism Poll
• สรปุผลการสำารวจโพล เรือ่ง “ทำาอยา่งไร? กบัคลืน่ยกัษน์กัทอ่งเทีย่วจนี รสัเซยี”   

16-27  | Tourism Seminar 
• ทิศทางการดำาเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ปี 2557
• แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 และความงาม (Spa and Wellness)

28-33 |  Tourism Trend
• การท่องเที่ยวคือมีม (Meme) 

34-41 | Talk from the Cover 
• มวยไทย Keep Fighting 

42-47 | Low Carbon Tourism
• เมื่อนำ้ามันรั่ว

48-51  | Pop Culture Tourism
• 10 ปี องค์บาก เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

52-59 | Tourism @ AEC
• รูปแบบการดำาเนินงานการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคอาเซียน

60-71 | Tourism Research
• ท่องเที่ยวแบบหรูหรา : กรณีการท่องเที่ยวโดยเรือยอช์ต
Luxury Tourism: Case of Yacht Tourism

C o n t e n t   

เรื่อง วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ 

	 เวลาที่ผมออกเดินทางท่องเที่ยว	 นอกจากการชื่นชมโลกกว้างที่น่าตื่นตาตื่นใจ	 ผมยังชอบสังเกตผู้คนรอบข้างว่ามีปฏิกริยาอย่างไรต่อกัน	 ตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทาง	 สมมุติว่าเดินทางด้วยเครื่องบินจะได้เห็น ตัวอย่างชัด	วินาทีที่พนักงานบริการประกาศให้ขึ้นเครื่องได้	พวกเราค่อย	ๆ 	เดินตามกันไป	เรียงแถวผ่านงวงช้างเข้าไปจนถึงประตูทางเข้าเครื่อง	เมื่อคนข้างหน้าหยิบหนังสือพิมพ์	คนที่เดินตามหลังมาก็จะหยิบหนังสือพิมพ์บ้าง		 เมื่อได้ที่นั่งเรียบร้อย	ถ้าได้นั่งอยู่ในชั้นประหยัดที่มีผู้โดยสารแออัด	นั่งใกล้ชิดกันมาก	ๆ	ถ้าคนข้าง	ๆ	เริ่มหยิบนิตยสารของสายการบินขึ้นมาอ่าน	อีกสักอึดใจต่อมา	ผมก็นึกอยากจะหยิบนิตยสารขึ้นมาอ่านเหมือนเขาบ้าง	เมื่อเครื่องบินเทคออฟลอยละล่องอยู่บนท้องฟ้า	คนข้าง	ๆ	เริ่มเปิดจอทีวีส่วนตัวของเขาเพื่อดูหนัง	ผมก็นึกอยากจะเปิดดูตามเขา	
	 ผมคิดว่า	การท่องเที่ยวนั้นแท้จริงแล้วก็คือการเลียนแบบเพื่อเรียนรู้โลก		
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   นักท่องเที่ยวจีน 8 เดือน 3.2 ล้าน 

        ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหน่วยงานต่าง ๆ เชิญผู้เขียนไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว นาน ๆ จะมีคน
เชิญ เลยคิดเยอะ เพราะเริ่มไม่มั่นใจว่าจะมีอะไรไปพูด ไปแลกเปลี่ยน ก่อนอื่นก็ดูจากหัวข้อที่ระบุไว้ว่าจะ
บรรยายไดห้รอืไม ่มเีวลาเตรยีมขอ้มลูหรอืไม ่การรบับรรยายในแตล่ะครัง้ จำาเปน็ตอ้งหาขอ้มลูประกอบ และ
ทีส่ำาคญัคอื ตอ้งเปน็เรือ่งทีเ่รารบัผดิชอบ  ดงันัน้ หวัขอ้ทีร่บับรรยายจงึปว้นเปีย้นแถว ๆ  สถานการณท์อ่งเทีย่ว  
แนวโน้มการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว บางครั้งก็จะมีมาแปลก ๆ แหวกแนว เช่น หัวข้อที่มาล่าสุด 
คือ She-conomy อันนี้ยังงง ๆ ว่า จะประมาณไหน ประมาณ Lady Journey หรือ Woman Traveler อันนี้
ต้องเคลียร์กับหน่วยงานที่ติดต่อมาว่า ฉันมาแนวเควียร์ (Queer) เห็นทีจะไม่สามารถบรรยายอะไรให้เป็นชิ้น 
เป็นอันได้ หรืออาจจะทำาให้การสัมมนานั้นบิดเบี้ยว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่ตอบตัวชี้วัด 
        การเตรียมข้อมูลเพื่อบรรยายทุกครั้ง เป็นช่วงที่จะพบเจออะไรที่ตื่นเต้น เร้าใจ บางครั้งเป็นข้อมูลที่เรา
รู้อยู่แล้วแต่ต้องการ Update บางครั้งก็เป็นเรื่องใหม่ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน แหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าก็หลากหลาย  
ข้อมูลส่วนหนึ่งก็มาจากงานวิจัยที่ ททท. ทำา บางทีก็มาจากการนั่งอ่านฟรีก็อปปีตามร้านกาแฟ ข้อมูลเหล่านี้ 
จะถูกจัดระบบ เรียงลำาดับ และนำาเสนอ โดยพยายามบริหารความคาดหวังของผู้ฟังให้มากที่สุด
        ความตื่นเต้นล่าสุดที่ตาม Update ตัวเลขนักท่องเที่ยว คือ ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2556 มี
นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทย 3.2 ล้านคน คาดว่าปีนี้ จะมีคนจีนมาเที่ยวไทย 4 ล้านคน ตัวเลข
นี้ ทำาให้เราตื่นเต้นจริง ๆ ยิ่งถ้าเราดูตัวเลขของตลาดหลักอื่น ๆ เช่น มาเลเซีย ก็พบว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยว
มาเลเซียมีเพียง 1.8 ล้านคนเท่านั้น 
 ทีนี้ เราลองมาค่อย ๆ  ดูข้อมูลใด ๆ  อันที่จะเกี่ยวข้องกับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน มีสิ่งน่าสนใจ ดังนี้
 • ททท. มีสำานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในจีน 5 แห่ง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง เฉิงตู และกำาลัง
จะเปิดแห่งใหม่ล่าสุด คือ กวางโจว
 • ภาพยนตรจ์นีเรือ่ง Lost in Thailand เปน็ภาพยนตรท์ี่ไดร้บัความนยิมและทำารายไดส้งูสดุ ภาพยนตร์
เรื่องนี้ ใช้สถานที่ถ่ายทำาในประเทศไทย และมีอิทธิพลทำาให้คนจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจำานวนมาก
 • ข้อมูลจากงานวิจัยของ ททท. พบว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจีน (ที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้ว) ชื่น
ชอบและพลาดไม่ได้ คือ การดูโชว์ ส่วนคนจีนที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเมื่อพูดถึงเมืองไทย ก็จะ
นึกถึง  Lady Boy 
 • ผลกระทบจากการเพิม่ขึน้ของนกัทอ่งเทีย่วจนีทีม่าทอ่งเทีย่วในเมอืงไทย คอื การกอ่ความรำาคาญให้
คนรอบข้าง สร้างความสกปรกให้กับพื้นที่ การไม่เคารพกฎระเบียบ ในขณะเดียวกัน ก็ทำาให้ธุรกิจท่องเที่ยว
ได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 คลืน่ยกัษน์กัทอ่งเทีย่วจากจนี  เปน็ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ในหลายเมอืงทอ่งเทีย่วทัว่โลก ปญัหาทีเ่กดิจาก
นกัทอ่งเทีย่วจนีจะคลา้ย ๆ  กบัทีเ่กดิในไทย กลยทุธใ์นการบรหิารจดัการและการรบัมอืกบัมวลนกัทอ่งเทีย่วจนี
เปน็เรือ่งนา่สนใจและนา่ศกึษาตดิตามอยา่งยิง่ อนันีผู้เ้ขยีนก็ไมแ่น่ใจวา่จะตอ้งถงึกบัตัง้เปน็โจทยว์จิยัหรอืไม ่แต่
ลองมานั่งนึก ๆ ดู ก็จำาได้แม่นว่า สมัยที่ทำางาน ททท. ช่วงแรก ๆ ตอนสังกัดอยู่ที่กองวางแผนโครงการ ก็ได้มี
งานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่ง การศกึษาขดีความสามารถในการรองรบัไดด้า้นการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วหลกัตา่ง ๆ

รวมทั้งการศึกษาเพื่อควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยว สมัยนั้น จะเน้นไปในมิติเรื่องสิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศเป็นหลัก ซึ่งมาในยุคสมัยนี้ เราอาจจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นมากขึ้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ “ยิ่ง
ปิด ก็จะยิ่งเปิด” หรือ “ยิ่งน้อย ก็จะยิ่งมาก” อาจจะต้องถูกนำามาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง มากกว่าการใช้เป็น 
วาทกรรมที่ไม่ว่าใครจะพูดก็จะดูสวยและหล่อเท่านั้น 

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

บทบรรณาธิการ
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ภาพรวม 
	 •	สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 (มกราคม-มิถุนายน) 

มีทิศทางสดใสต่อเนื่อง โดยมีจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 

หรือมีอัตราการเติบโตก้าวกระโดดถึงร้อยละ 23 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เช่นเดียวกัน	(ข้อมูลรายได้เบื้องต้นจากกรมการท่องเที่ยว	ณ	เดือนกรกฎาคม)		

 • ภูมิภาคที่มีการขยายตัวสูงสุด ได้แก่ ตลาดเอเชียตะวันออก รวมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

และอาเซียน ขยายตัวร้อยละ 36 โดยได้รับแรงเสริม	จากเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น	ปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศต่าง ๆ	ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	และกระแสความนิยมในการเดินทาง

มาประเทศไทยยังมีต่อเนื่อง	โดยเฉพาะกระแสการเดินทางตามรอยภาพยนตร์	 

Lost	in	Thailand	จากตลาดจีน	รองลงมาคือ ตลาดภูมิภาคยุโรป ขยายตัวร้อยละ 11 

จากแรงขับเคลื่อนของตลาดรัสเซียและยุโรปตะวันออก	แม้ว่าประเทศในยุโรปใต้จะมีปัญหาสภาพเศรษฐกิจตกตํ่า		

และในประเทศแถบยุโรปกลางเกิดปัญหานํ้าท่วมในช่วงเดือนมิถุนายน	แต่ก็มิได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าไทยใน

ภาพรวมแต่อย่างใด	สำาหรับตลาดภูมิภาคอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 8 จากปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค

อเมริกาเหนือและละตินอเมริกาที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น	กอปรกับ	ททท.	ได้เน้นการเจาะตลาดใหม่

ในพื้นที่ละตินอเมริกามากขึ้น	และตลาดเอเชียใต้เติบโตร้อยละ 6	จากกระแสการเติบโต

ของทุกตลาดหลัก	โดยเฉพาะตลาดอินเดียที่เติบโตต่อเนื่อง

และคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยว 
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี	2556
เรื่อง งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ ททท.

สถานการณ์การท่องเที่ยว	ตลาดต่างประเทศ

ที่เดินทางเข้าไทยในช่วงครึ่งปีแรก
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 •	 สำาหรับตลาดที่มีปัญหา เป็นตลาดขนาดเล็ก ได้แก่ ตลาดภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ลดลงร้อยละ 3 เป็นผลมาจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในภูมิภาค	โดย

เฉพาะในอียิปต์	 และการหันเหไปเที่ยวยุโรปมากขึ้น	 เนื่องจากค่าเงินยูโรที่ตํ่าลงเป็นแรงจูงใจที่สําคัญ	ส่วนภูมิภาค
โอเชียเนียและแอฟริกา ปรับตัวลงร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ตามลำาดับ เนื่องจาก

ในช่วงครึ่งปีแรกมีแนวโน้มการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง	ทําให้นัก

ท่องเที่ยวออสเตรเลียบางส่วนเลือกเดินทางไปสหรัฐฯ	มากขึ้น	นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา	เช่นเดียวกับแอฟริกาที่หันไป

เดินทางระยะใกล้มากขึ้น	เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว	อย่างไรก็ดี	จากการประชุม	Focus	Group	กับผู้ประกอบ

การหลักของไทย	เชื่อว่า	การชะลอตัวของตลาดออสเตรเลียเป็นเพียงระยะสั้น ๆ 	เท่านั้น	และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็ววัน

 •	 ทั้งนี้	ททท.	ตั้งเป้าหมายว่า	ในปี	2556	จะมีจํานวนนักท่องเที่ยว	24.15	ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	8	และสร้างรายได้จาก

ตลาดต่างประเทศ	จํานวน	1.11	ล้านล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	13	ซึ่งคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะได้จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้

เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

เอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือ

ร้อยละ 56

อาเซียน

ร้อยละ 18

อเมริกา

ร้อยละ 8

เอเชียใต้

ร้อยละ 6

ยุโรป

ร้อยละ 11

โอเชียเนีย

ร้อยละ 2

ตะวันออกกลาง

ร้อยละ 3

แอฟริกา	

ร้อยละ 4
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สถานการณ์ท่องเที่ยวรายภูมิภาคใน
ช่วงครึ่งปีแรกของปี	2556

	 ภูมิภาคเอเชีย	
  • กลุ่มตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ :
  มีอัตราการเติบโตมากที่สุดที่ร้อยละ 
  56 หรอืมนีกัทอ่งเทีย่ว 4.27 ล้านคน ซึง่สงู
  ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกภูมิภาค โดย 
  ตลาดจนี ครองอนัดบัหนึง่ของนกัทอ่งเทีย่ว 
  ที่มาไทยทั้งหมด มีการเติบโตแบบก้าว
กระโดดถึงร้อยละ 102 ในช่วง 6 เดือนแรก หรือมีนักท่องเที่ยวจีน
ถึง 2.33 ล้านคน อันเป็นผลจากกระแสความนิยมในการเดินทาง
ตามรอยภาพยนตร์ Lost in Thailand ที่เป็นอิทธิพลร้อนแรงต่อ
เนื่องมาจากปีที่แล้ว รวมทั้ง การเปิดเที่ยวบินใหม่ อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ 
จำานวน 14 เที่ยว/สัปดาห์ ของสายการบิน China Eastern Airlines 
ในเดือนมิถุนายน และความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นทำาให้เกิด
การหันเหการเดินทางมาไทย เช่นเดียวกับตลาดอื่น ๆ เช่น เกาหลี 

ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง ล้วนมีการเติบโตที่ดีเช่นกัน โดยเฉพาะ ตลาด
ไต้หวัน ฟื้นตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนร้อยละ 39 โดยได้
ปัจจัยบวกจากบรรยากาศความขัดแย้งกันเองจากข้อพิพาทระหว่าง
ไต้หวันและฟิลิปปินส์ และการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินเข้าไทย ส่วน
ฮ่องกงปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 29 ด้วยแรงส่งจากปัจจัยบวกหลักจาก
การเพิ่มขึ้นของเที่ยวบิน เช่น Hong Kong Airlines เพิ่มเที่ยวบิน 
ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ จาก 28 เทีย่ว เปน็ 35 เทีย่ว/สปัดาห ์และ ฮอ่งกง- 
ภูเก็ต จาก 7 เที่ยว เป็น 14 เที่ยว/สัปดาห์ และ Dragon Air เพิ่ม
เที่ยวบิน ฮ่องกง-เชียงใหม่อีก 1 เที่ยว เป็น 6 เที่ยว/สัปดาห์ ในขณะ
ที่ญี่ปุ่นหันมาเดินทางสู่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีค่า
ใช้จ่ายไม่สูงแทน จากการที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมากกว่าร้อยละ 20 
เมื่อเทียบกับเงินสกุลต่าง ๆ และเกิดความขัดแย้งกับจีนและเกาหลี 
โดยเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 

เอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือ

ร้อยละ 56
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  นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนขยายตัว 
  ร้อยละ 18 โดยตลาดหลัก เช่น สิงคโปร์และ
  มาเลเซีย มีการเติบโตที่ดีในอัตราร้อยละ 10 
  และ 21 ทั้งนี้ ตลาดมาเลเซียสามารถฟื้น
ตัวจากการระเบิดที่หาดใหญ่ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่าน
มา และเดินทางเข้ามาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ที่ในปีนี้ตรงกับวัน
หยุดสุดสัปดาห์มากขึ้น ส่วนตลาดขนาดกลาง เช่น อินโดนีเซีย มี
อัตราการเติบโตช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44 โดยเฉพาะใน
ไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีการเดินทางเข้ามาในช่วงสงกรานต์เป็น
จำานวนมาก รวมทั้งมีการนำาภาพยนตร์ไทย (พี่มากพระโขนง) ไป
ฉายที่อินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคม ซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้าง
มาก และมีส่วนส่งเสริมให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น สำาหรับตลาด
เวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ในครึ่งปีแรก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว
เวียดนามมีแนวโน้มท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ  
เดินทางมายังประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งมีราคาไม่ต่าง
กนัมากเมือ่เทยีบกบัการทอ่งเทีย่วในประเทศ อกีทัง้ในเดอืนมถินุายน 
สายการบิน Vietjet Airlines ได้เปิดเส้นทางใหม่ ฮานอย-กรุงเทพฯ 
7 เที่ยว/สัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสความต้องการในการเดิน
ทางมายังประเทศไทยของชาวเวียดนามที่มีมากขึ้น

อาเซียน

ร้อยละ 18
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  ในช่วงครึ่งปีแรกยังคงมีทิศทางที่สดใส โดย
  ขยายตวัรอ้ยละ 11 ตลาดรสัเซยี มกีารเตบิโต 
  สูงสุดในภูมิภาคที่ร้อยละ 34 รองลงมา 
  คอื ตลาดยโุรปตะวนัออก และ CIS เตบิโตรอ้ย
ละ 26 เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและมี
ความคุ้มค่าเงิน ประกอบกับปัจจัยบวกทางด้านเศรษฐกิจ และตลาด
เหล่านี้มิได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าแต่อย่าง
ใด ส่วนตลาดเยอรมนี ยังคงเติบโตดีร้อยละ 11 แม้จะมีความกังวล
ในการแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิและประสบปญัหานำา้ทว่มในชว่งเดอืน
มิถุนายน แต่มิได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใด เนื่องจากนักท่อง
เที่ยวยังมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างสูง แต่มีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางแทน กล่าวคือ ใช้เวลาท่องเที่ยวสั้น
ลงและระมดัระวงัการใชจ้า่ยมากขึน้ ตลาดทีต่อ้งเฝา้ระวงัอยา่งใกลช้ดิ
เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวติดลบ ได้แก่ กลุ่มประเทศสแกน-

ดิเนเวีย สเปน และอิตาลี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
การดำาเนินมาตรการรัดเข็มขัดอย่างเข้มงวด สถานการณ์ค่าเงินบาท
แข็งค่า และมาตรการปรับขึ้น APD ทำาให้การเดินทางมาประเทศไทย
ซึ่งเป็นตลาดระยะไกลมีต้นทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดสเปนและ
อิตาลี ยังคงต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจถดถอยต่อไปในปีนี้ รวมถึง
ประชาชนมีการชุมนุมประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลเป็น
ระยะ ๆ ทำาให้ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวลดลง
หรือเลือกเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย สำาหรับ 
ตลาดเดนมาร์ก ลดลงร้อยละ 4 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสายการบิน SAS 
Scandinavian Airlines งดบินเส้นทางโคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ ตาม
ตารางการบินฤดูร้อน (มีนาคม-ตุลาคม) และนักท่องเที่ยวบางส่วน
เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวแถบเมดิเตอร์เรเนียนและแคริบเบียนแทน 
เนื่องจากสภาพอากาศอบอุ่นขึ้น 

ภูมิภาคยุโรป

ร้อยละ 11
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  ตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักของภูมิภาค
  ขยายตัวร้อยละ 8 โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจาก
  สภาพเศรษฐกจิของสหรฐัฯ มแีนวโนม้ปรบัตวั 
  ดขีึน้ตัง้แตช่ว่งไตรมาสแรกของปนีี ้สว่นตลาด
อาร์เจนตินาและบราซิล มีการขยายตัวดีที่ร้อยละ 15 และ 19 ตาม
ลำาดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำาตลาดเชิงรุกบุกตลาดใหม่ของ 
ททท. ในช่วงปีที่ผ่านมา 

ภูมิภาค
อเมริกา

ร้อยละ 8

  ตลาดอนิเดยี ขยายตวัรอ้ยละ 6 เปน็การขยาย
  ตัวต่อเนื่องในระดับปานกลาง แม้ว่าจะมี 
  การเปิดเส้นทางใหม่เข้าไทยถึง 3 เส้นทาง  
  (ไทยสไมล ์: อาหเ์มดาบดั-กรงุเทพฯ, นวิเดล-ี 
ภูเก็ต, มุมไบ-ภูเก็ต) ในเดือน เมษายน ที่ผ่านมา แต่การเติบโตของ
ตลาดนี้อาจจะไม่เติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้
รับผลกระทบหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย ประกาศ
เพิม่เงนิการนัตสีำาหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวอนิเดยีทีย่ืน่ขอ Visa พรอ้มกบั
ต้องมีใบยืนยันการจองที่พัก หรือใบรับรองจากบริษัทนำาเที่ยว (การ
ออกมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลอินเดียประกาศ
ใช้มาตรการเดียวกันกับคนไทยที่ยื่นขอตรวจลงตราเข้าอินเดีย) ซึ่ง
มาตรการดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว 
เนือ่งจากมกีระบวนการทียุ่ง่ยากและซบัซอ้นมากขึน้ ประกอบกบัการ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิอนิเดยีตัง้แตต่น้ปทีีผ่า่นมา สง่ผลใหเ้งนิรปูอีอ่น
ค่าลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดศรีลังกา ปากีสถาน และบังคลาเทศ 
ยังคงเติบโตค่อนข้างดีที่ร้อยละ 6-9

ภูมิภาค
เอเชียใต้

ร้อยละ 6
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  ตลาดภูมิภาคนี้มีทิศทางสดใสในไตรมาส 
  แรก โดยได้รับแรงเสริมจากการเติบโตที่ดี 
  ของตลาดแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นตลาดหลัก  
  อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 2 ตลาดแอฟริกาใต้
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ซึ่งเกิดจาก
เศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ชะลอตัวในไตรมาสแรก จากการที่ผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรมหดตวั และในชว่งเวลาเดยีวกนัเงนิบาทมกีารแขง็คา่
ขึ้น ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกตลาดแอฟริกาใต้ ลดลง ร้อยละ 2 และ
เมื่อประกอบกับตลาดอื่น ๆ  ในภูมิภาคปรับตัวลดลงที่ร้อยละ 6 จึงฉุด
ให้ภาพรวมของภูมิภาคนี้ชะลอตัวลงไปถึงร้อยละ 4

  ตลาดภมูภิาคนีม้ทีศิทางทีส่ดใสในชว่งไตรมาส 
  แรก แต่กระแสการเดินทางมาไทยเริ่มแผ่ว 
  ลงตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมา จากปัญหาที่ 
  นักท่องเที่ยวออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดหลัก 
เริม่หนัเหการเดนิทางไปสหรฐัอเมรกิาประเทศยอดนยิมในอนัดบัตน้ ๆ

แทน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ากว่าค่าเงินดอลลาร์
ออสเตรเลียเป็นแรงจูงใจที่สำาคัญ จึงทำาให้ในช่วงครึ่งปีแรกตลาด
ออสเตรเลียปรับตัวลดลงเกือบร้อยละ 6 อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ
โรงแรมของไทยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ตลาดนี้ไม่น่าเป็นห่วงนัก และ
คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ในไตรมาสถัดไป 

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

ภูมิภาค
โอเชียเนีย

ร้อยละ 2

ภูมิภาค
แอฟริกา	

ร้อยละ 4
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คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วง 
ครึ่งปีหลังของปี	2556	

 คาดวา่ การเดนิทางทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วตลาดตา่งประเทศ
ในภาพรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้ 
 • ประเทศไทยยงัเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีย่งัคงมคีวามคุม้คา่เงนิสงู
เมือ่เทยีบกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ  โดยเฉพาะในภาวะทีเ่ศรษฐกจิยงัไม่
แน่นอน 
 • การรุกทำาตลาดในพื้นที่ใหม่ ๆ ของ ททท. ที่มีศักยภาพ อาทิ 
ยุโรปตะวันออก คาซัคสถาน ยูเครน ตุรกี และละตินอเมริกา
 • สายการบนิในเอเชยีและยโุรปมกีารเปดิเสน้ทางบนิใหม ่ๆ  มา
ไทยเพิม่เตมิ เพือ่สนองตอบความตอ้งการของตลาดทีเ่พิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง 
เช่น

เอเชีย  - China Airlines เปดิเทีย่วบนิเชา่เหมาลำา เสน้ทาง ไทเป-
    ภูเก็ต 5 เที่ยวบินช่วงวันที่ 1-17 กรกฎาคม 2556 
   - Eva Airs เปิด Extra Flight เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ 24  
    เที่ยวบิน ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2556
   - AAA Asia Atlantic Airlines เปิดเส้นทาง โอซากา- 
    กรุงเทพฯ และ โตเกียว-กรุงเทพฯ 7 เที่ยว/สัปดาห์ เริ่ม 
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
   - Cebu Pacific เปิดเส้นทาง มะนิลา-ภูเก็ต 3 เที่ยว/ 
    สัปดาห์ เริ่มวันที่ 16 สิงหาคม 2556
   - การบินไทย เปิดเส้นทาง มัลดีฟส์-กรุงเทพฯ เริ่มช่วง 
    เดือนตุลาคม 2556
   - ไทยแอรเ์อเชยี เปดิเสน้ทาง เนปดิอว-์กรงุเทพฯ 2 เทีย่ว/ 
    สัปดาห์ เริ่มช่วงเดือนตุลาคม 2556 
   - นกแอร์ เปิดเส้นทาง ย่างกุ้ง-แม่สอด 7 เที่ยว/สัปดาห์  
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2556 
ยุโรป  - การบนิไทย มแีผนจะเปดิเสน้ทาง มอสโก-ภเูกต็ 3 เทีย่ว/
    สัปดาห์ เริ่มช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 
   - การบินไทย เพิ่มเที่ยวบินเส้นทาง มิลาน-กรุงเทพฯ 4  
    เทีย่ว/สปัดาห ์(จากเดมิ 3 เทีย่ว) เสน้ทาง โรม-กรงุเทพฯ  
    5 เที่ยว/สัปดาห์ (จากเดิม 4 เที่ยว) เริ่มตั้งแต่วันที่ 16  
    มิถุนายน 2556 
   - การบนิไทย เพิม่เทีย่วบนิเสน้ทาง โคเปนเฮเกน-กรงุเทพฯ  
    9 เที่ยว/สัปดาห์ (จากเดิม 7 เที่ยว/สัปดาห์) เริ่มช่วงวัน 
    ที่ 5 กรกฎาคม-วันที่ 18 สิงหาคม 2556
   - บริษัท Tui Thomson จะเปิดบินเส้นทาง ลอนดอน  
    แกดวิก-กรุงเทพฯ 1 เที่ยว/สัปดาห์ เริ่มวันที่ 14  
    พฤศจิกายน 2556 
 • โอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากความขัดแย้ง
ระหวา่งประเทศในเอเชยีทีเ่กดิขึน้ เชน่ ความขดัแยง้ทางการเมอืงของ 
จนี-ญีปุ่น่, ญีปุ่น่-เกาหล,ี เกาหลเีหนอื-เกาหลีใต,้  ฟลิปิปนิส-์ไตห้วนั 
ฯลฯ อาจทำาให้นักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้หันไปเลือกท่องเที่ยว
ในประเทศอืน่แทน โดยเฉพาะในชว่งไตรมาสที ่3 ของปนีี ้ซึง่เปน็ชว่ง
ปิดเทอม อาจทำาให้การเดินทางท่องเที่ยวของประเทศไทยคึกคักขึ้น
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	 	 	 	การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	(ททท.)	ไดจ้ดัทาํ	“โครงการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน 

	 	 ที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย”	 หรือที่เรียกว่า	 “TAT	 Tourism	 Poll”	 ซึ่งโครงการนี้ได้ดําเนินการ 

	 	 เข้าสู่ปีที่	 2	 แล้ว	 โดยกิจกรรมนี้	 ททท.	 จัดทําขึ้นเพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูล	 ที่อยู่ในกระแส 

	 	 ความสน ใจของปร ะชาชน	 แล ะ เป็ นปร ะ โยชน์ต่อผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อง ในอุตสาหกรรม 

	 	 การท่องเที่ยว	

	 จากสถานการณ์การขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นมากของนักท่องเที่ยวจากตลาดจีนและรัสเซีย	 ซึ่งในมุมหนึ่งมองว่าเป็นตลาด

ที่มีการเติบโตดี	แต่ขณะเดียวกัน	อีกมุมก็มองว่าการเติบโตของตลาดทั้งสองก่อให้เกิดผลกระทบตามมาด้วยเช่นกัน	ในการ

สํารวจโพลครั้งนี้	ททท.	จึงมุ่งประเด็นไปที่	ผลกระทบการขยายตัวของนักท่องเที่ยวตลาดจีน	รัสเซีย	และการรับมือกับคลื่น

ยักษ์นักท่องเที่ยวทั้งสองตลาด	 โดยสํารวจข้อมูลจํานวน	 2,163	 ตัวอย่าง	 จากกลุ่มผู้ประกอบการ	 1,068	 ตัวอย่าง	 และ

ประชาชน	1,095	ตัวอย่าง	ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย	7	พื้นที่	 (กรุงเทพฯ	พัทยา	เชียงใหม่	ภูเก็ต	กระบี่	พังงา	

เกาะสมุย)	ระหว่างวันที่	29	มิถุนายน	ถึง	8	กรกฎาคม	2556

T o u r i s m  P o l l
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สรุปสาระสําคัญจากการสํารวจ
 • จากสถานการณต์ลาดนกัทอ่งเทีย่ว ในชว่งป ี2550- 2555 พบ
ว่าตลาดรัสเซีย และจีน มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งด้านจำานวน
และรายได้ แต่การเติบโตของทั้งสองตลาดเป็นไปแบบไม่มีคุณภาพ 
โดยการเติบโตของรายได้จากตลาดจีนและรัสเซีย พึ่งพาการเติบโต
ของจำานวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อทริปไม่ค่อยมี
การเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร
 • เมือ่สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการเพิม่ขึน้ของนกัทอ่งเทีย่ว
จีน ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น มีความเห็นตรงกันว่า 
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน ก่อความรำาคาญกับคนรอบข้าง 
เนื่องจากไม่มีมารยาทและส่งเสียงดัง (ผลักผู้อื่น สูบบุหรี่) และสร้าง
ความสกปรกใหก้บัพืน้ทีท่ี่ไปใชบ้รกิารเนือ่งจากไมร่กัษาความสะอาด 
(ถ่มนำ้าลาย ทิ้งขยะ ไม่กดชักโครก)
  แต่อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นในเชิง
บวกว่า การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้
รวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น และมีรายรับอย่างสมำ่าเสมอเนื่องจากชาวจีน
เดินทางมาเที่ยวทั้งปี แต่พบว่ามีกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่
ได้รับผลกระทบจากการสร้างปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่  
สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส 
 • สำาหรับปัญหาที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ จากการเพิ่ม
ขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน คือ 
 - ปญัหาเสยีงดงัจากการพดูคยุ/ตะโกน โวยวาย (รอ้ยละ 26.3) 
 - ปัญหาจำานวนนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นลดลง (ร้อยละ 23.4)  
 - ปัญหาความสกปรกต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จากการไม่รักษาความ
  สะอาด (ร้อยละ 21.9) 
 - ปัญหาการสื่อสารกันไม่เข้าใจ (ร้อยละ 15.0)
  • สำาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
รัสเซีย ประชาชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการ มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียส่งผล 
กระทบในเรื่องการสร้างความวุ่นวายให้กับพื้นที่ที่ ไปใช้บริการ 

เนื่องจากไม่เคารพกฎ/กติกาต่าง ๆ (เสียงดัง ทะเลาะวิวาท) 
 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวรัสเซีย สร้างรายได้รวมให้
ธรุกจิเพิม่ขึน้ แตอ่ยา่งไรกต็ามยงัมเีสยีงสะทอ้นถงึผลกระทบดา้นอืน่ ๆ  
ตามมาด้วย เช่น
 - ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการแต่ง
ตัวโป๊ของนักท่องเที่ยวหญิง 
 - เกิดมาเฟียชาวรัสเซียและการสร้างเขตอิทธิพลเพื่อหาผล
ประโยชน์ 
 - กอ่ใหเ้กดิการลกัลอบ/แฝงตวัมาคา้ประเวณขีองนกัทอ่งเทีย่ว
หญิงชาวรัสเซีย
  • กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการ
สร้างปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย คือ สหราชอาณาจักร 
เยอรมนี สวีเดน 
  • ปญัหาทีผู่ป้ระกอบการไดร้บั จากการเพิม่ขึน้ของนกัทอ่งเทีย่ว
ชาวรัสเซีย คือ 
 - ปัญหาการแฝงตัวเข้ามาทำาธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย 
(ร้อยละ 14.6)
  - ปัญหาไม่เคารพ และไม่ปฏิบัติตามกฎของสถานที่ที่ไปใช้
บริการ (ร้อยละ 10.4) ปัญหาการใช้กำาลังก่อเหตุทะเลาะวิวาท  
(ร้อยละ 10.4) 
 - ปัญหาการสื่อสารกันไม่เข้าใจ (ร้อยละ 9.2)
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  • แนวทางการดำาเนินงานเพื่อรับมือตลาดจีน รัสเซีย โดยเน้น
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานดำาเนินมาตรการ ดังนี้
 1. การควบคุมดูแลการเข้า-ออกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า 
มาประเทศไทย
 2. การตรวจสอบและดูแลการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
อย่างเข้มงวด
 3. การประชาสมัพนัธใ์หน้กัทอ่งเทีย่วตา่งชาตไิดท้ราบถงึคา่นยิม 
และวฒันธรรมไทย เพือ่จะไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัติาม กอ่นการเดนิทาง
เข้ามาประเทศไทย
 4. การจัดทำาป้ายหรือสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งเตือนสิ่งที่ควรรู้ให้ 
นักท่องเที่ยวเข้าใจ
 5. การส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ต่างประเทศ

T o u r i s m  P o l l

 • แนวทางการดำาเนินงานของ ททท.
 1. ปรับโครงสร้างตลาด มุ่งเน้นส่งเสริมตลาดระดับบน 
อย่างจริงจัง
 2. สร้างสมดุลทั้งฤดูกาลและพื้นที่ รวมทั้งโครงสร้างตลาด  
 3. ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยจัดทำาแผ่นพับ Do and Don’t 
และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์



16 | Tourism Journal

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

เรื่อง กองกลยุทธ์การตลาด ททท.  
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	 	 	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ได้จัดงานแถลง	“ทิศทางการดําเนินงานด้าน 

	 	 การตลาดการท่องเที่ยวของ	 ททท.	 ปี	 2557”	 เมื่อวันจันทร์ที่	 8	 กรกฎาคม	 2556	 

	 	 เวลา	17.00	น.		ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	กรุงเทพฯ	โดยมีผู้เข้าร่วมงาน	ได้แก ่

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ประธานกรรมการการท่องเที่ยว 

	 	 แห่งประ เทศไทย	 กรรมการท่องเที่ยวแห่งประ เทศไทย	 ผู้ประกอบการธุรกิจ 

	 	 ท่องเที่ยว	 สื่อมวลชน	 และพนักงาน	 ททท.	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ 

	 	 ดังนี้

	 แผนการท่องเที่ยวประจําปีของ	ททท.	นั้น	จัดทําขึ้นอย่างมีกระบวนการ	เริ่มจากการวิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง

ต่าง ๆ	 ทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลจากพันธมิตรสาขาต่าง ๆ	 ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ	

หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องแล้วนํามากําหนดเป็นทิศทางเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทิศทางที่จะตอบโจทย์ทั้งในมิติ

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

และนโยบายของรัฐบาล

			การประชุมแผนการท่องเที่ยวในปีนี้	นับเป็นปีที่	33	แล้ว	ตั้งแต่ปีแรก ๆ	ที่ก่อตั้งททท.	ท่านผู้ว่าการในอดีต	คือ	ท่านผู้ว่าฯ	

เฉลิมชัย	จารุวัสตร์	ได้กําหนดภารกิจหลักไว้ว่าเราจะต้อง	Put	Thailand	in	World	Tourism	ให้ได้	ณ	วันนี้	สามารถกล่าว

ได้ว่าเราได้บรรลุถึงภารกิจนั้นแล้ว	 และการท่องเที่ยวไทยเองก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเติบโตเต็มที่แล้วเช่นกัน	 ดังนั้น	

ภารกิจที่เราจะทําจากนี้	จะต้องทําให้การเติบโตของการท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างยั่งยืน	โดยเราต้องพยายาม	Elevate	Thailand	

Higher	on	the	World	Map	หรือยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีตําแหน่งทางการตลาดในระดับสูงขึ้น		

			หลาย ๆ	ปีที่ผ่านมานี้	 เรามักต้องทําแผนเพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่าง ๆ	ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์การเมืองภายในประเทศ	

หรือภัยพิบัติต่าง ๆ		แต่ในปีนี้	ความท้าทายที่เราพบ	กลับกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเรื่องของการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและสถานภาพของตลาดการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป
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ประเด็นท้าทายต่าง  ๆ	 ของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
 • สิ่งแรกที่เราพบอย่างชัดเจน คือ การขยายตัวอย่างก้าว
กระโดดของตลาดใหม่ อาทิ ตลาดจีน อินเดีย และรัสเซีย ทำาให้นัก
ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้นอย่างมิทันได้ตั้งรับ การที่
จะใหก้ารเตบิโตของตลาดกลุม่นีเ้ปน็ไปอยา่งมคีณุภาพและยัง่ยนื เปน็
ประเด็นท้าทายในอันดับ 1 
 • การเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทีจ่ะทำาใหก้ลุม่ประเทศ
ในประชาคมรวมทั้งไทย กลายเป็นตลาดการค้า การลงทุนและการ
ทอ่งเทีย่วที่ใหญอ่กีแหง่หนึง่ของโลก ซึง่มแีนวทางทีจ่ะพฒันาไปใหอ้ยู่
ในระดบัเดยีวกบัประชาคมยโุรป หรอื EU ซึง่ในปทีีผ่า่นมา จะเหน็ไดว้า่ 
หลายประเทศเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสนใจในมิติต่าง ๆ ที่จะมุ่งสู่ 
AEC ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือญี่ปุ่น การเปิดประเทศเมียนมาร์ก็จะ
เปน็อกีประเดน็หนึง่ ทีจ่ะเปน็จดุดงึดดูใจนกัทอ่งเทีย่วจากนอกภมูภิาค   
การปรับบทบาทและทิศทางของไทยให้ได้รับประโยชน์จากการเปิด 
AEC ท่ามกลางการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกด้วย
กันเอง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไทยเสีย Market Share ในอนาคต จะเป็น
อีกประเด็นท้าทายที่จะต้องหาแนวทางรับมือ
 • สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งสถานะตลาดอิ่มตัว
ของตลาดหลกั นบัเปน็ประเดน็ทา้ทายทีอ่าจจะเรยีกไดว้า่เปน็อปุสรรค
ที่ต้องก้าวผ่านเช่นกัน เมื่อพิจารณาการเติบโตในปีที่ผ่านมา กลุ่ม
ประเทศที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบค่อนข้างชัดเจน 

ทำาใหก้ารขยายตวัการเดนิทางทอ่งเทีย่วมาไทยไมส่งูนกั อาท ิ องักฤษ  
สแกนดิเนเวีย  เยอรมนี  อเมริกา  สเปน  อิตาลี ออสเตรเลีย และ 
อหิรา่น เปน็ตน้ สว่นตลาดคนไทย ในระยะสัน้นี ้กอ็าจจะไดผ้ลกระทบ 
เชน่กนั จากการยกเวน้ตรวจลงตราเขา้ญีปุ่น่สำาหรบัคนไทย ซึง่อาจจะ
ทำาให้คนไทยเดินทางไปญี่ปุ่นมากขึ้น
 • อยา่งไรกต็าม การพฒันาดา้นการคมนาคมในชว่งปทีีผ่า่นมา 
ยงัคงเปน็โอกาสทีจ่ะทำาใหเ้กดิการขยายตลาดใหก้วา้งขึน้ได ้อาท ิการ
ขยายเครอืขา่ยการบนิไปยงัเมอืงรองของสายการบนิตะวนัออกกลาง
จากเมอืงรองในยโุรปมาไทย  และการเพิม่ทีน่ัง่โดยสารของ Low Cost 
Airline สำาหรับเส้นทางการบินในระยะสั้นเชื่อมโยงจากญี่ปุ่น  จีน  
เกาหลี  อินเดีย  มากรุงเทพฯ  ภูเก็ต  เป็นต้น  หรือแม้แต่นโยบาย
รถคนัแรกของคนไทย กส็ง่ผลกระทบตอ่การเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว
เช่นกัน

เป้าหมายและแนวทางการดําเนินงาน
  เมื่อประมวลความท้าทายต่าง ๆ ประกอบกับเป้าหมายการ
ดำาเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแล้ว จึงได้
กำาหนดเป้าหมายหลักที่จะต้องไปให้ถึงใน 2 ส่วนควบคู่กันไป คือ 
1) ต้องบรรลุเป้าหมายนำารายได้เข้าประเทศให้ได้ 2 ล้านล้านบาท 
ในปี 2558 ซึ่งเป็นภารกิจ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556-2558 และ 
2) ต้องปรับสมดุลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในทุกมิติ ทั้งด้าน
ตลาด พืน้ที ่ฤดกูาล คณุคา่ และสิง่แวดลอ้ม ทัง้นีเ้พือ่ใหอ้ตุสาหกรรม
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ท่องเที่ยวเติบโตและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ในปี 2557 นี้ จะได้สานต่อ
แนวคิด “รายได้ก้าวกระโดด ด้วยวิถีไทย” หรือ Higher Revenue 
through Thainess ต่อเนื่องจากปี 2556 โดยใช้แนวคิดการทำาการ
ตลาดแบบ Marketing 3.0 เน้นส่งมอบคุณค่า (Value) หรือ ความ
สุข ในการเดินทางท่องเที่ยวที่เกิดจากการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 
(Co-creation)  ซึ่งจะประทับใจลงสู่จิตวิญญาณ จนกระทั่งเกิดการ
แบ่งปันและบอกต่อ (Share)  ซึ่งในปีที่ผ่านมา  ได้นำาแนวคิดนี้ไปใช้
แลว้ ไดส้รา้งความตืน่ตวัใหก้บัคูค่า้ในตลาดตา่งประเทศอยา่งมาก โดย
คูค่า้ไดเ้หน็ถงึศกัยภาพในการนำาวถิีไทยมานำาเสนอเปน็สนิคา้ทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ได้  
 • วถิีไทยนีเ้องจะเปน็เอกลกัษณแ์ละจดุเนน้ทีท่ำาใหไ้ทยแตกตา่ง 
จากประเทศอื่นในประชาคมอาเซียนและมีตำาแหน่งในการยืนที่
ชัดเจนหลังเปิดประชาคมฯ ซึ่งจะนำามาซึ่งการเติบโตและรายได้ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาว
 • นอกจากนี ้การสง่มอบความสขุแทนเรือ่งของความคุม้คา่เงนิ 
(Value for Money) นั้น จะช่วยให้ไทยหลุดจากภาพลักษณ์การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวราคาถูก และเพิ่มระดับการรับรู้ประเทศไทยในการ
เป็น Quality Destination โดยความสุขที่จะส่งมอบในปีนี้ จะส่งผ่าน
กิจกรรม Thai Experience, Thai Way of Life และ Thai Cultures 
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมและแบ่งปัน
 • สำาหรบัการตัง้เปา้หมายในมติเิศรษฐกจินัน้ ไดต้ัง้เปา้หมายไว้
ให้รายได้รวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 แบ่งเป็น
 - รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดย
จะใหค้วามสำาคญักบัตลาดเอเชยีเปน็หลกั โดยมกีารเตบิโตของรายได้
ประมาณร้อยละ 14 ในขณะที่ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ
อเมริกา ให้มีการเติบโตร้อยละ 12
 - รายไดห้มนุเวยีนในประเทศจากนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยใหเ้พิม่
ขึน้รอ้ยละ 9 โดยคาดหวงัใหม้รีายไดห้มนุเวยีนเพิม่ขึน้มากทีส่ดุในภาค
ใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคอีสาน ประมาณร้อยละ 10
 • ในขณะเดียวกันจะปรับสมดุลเชิงการตลาดจากตลาด Mass 
ใหเ้ขา้สูต่ลาดคณุภาพในทกุตลาดทัง้ใน และตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
กลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีม่กีำาลงัซือ้สงูระดบักลาง-บน และนกัทอ่งเทีย่วกลุม่
เฉพาะ หรือ Niche Market ได้แก่
 - กลุ่ม Wedding & Honeymoon ซึ่งสามารถดำาเนินการเจาะ
ได้ทุกพื้นที่ตลาด และจากการศึกษาพบว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง
ในการมาแต่งงานและฮันนีมูนในประเทศไทย
 - กลุ่มที่เดินทางเข้ามารักษาพยาบาล (Medical) จากตลาด
เฉพาะ เช่น ตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจุบันได้รับความสะดวกใน
เรื่องการยกเว้นลงตราเป็นกรณีพิเศษ
 - กลุ่ม Golf กลุ่ม Health & Wellness และกลุ่ม Green หรือ 
Eco-tourists ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องพัฒนาและส่งเสริม เนื่องจากเป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วใช้จ่ายในประเทศมากกว่านัก
ท่องเที่ยวปกติ
 • โดยการพัฒนาตลาด Niche Market นี้ ไม่เพียงแต่จะทำาใน
เรือ่งของการสง่เสรมิการตลาด แตจ่ะพฒันาทัง้องคาพยพโดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญ มีเอกลักษณ์ มีประสิทธิภาพใน
การสง่มอบการบรกิาร สามารถสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ได้
จริง และให้มีความสามารถสร้างความภักดีของลูกค้าได้ ซึ่งจะทำาให้
ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบบริการในระดับเดียวกับความต้องการ
ของลูกค้าได้ โดยไม่ต้องนำาเรื่องราคามาเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริม
ตลาด รวมทัง้พฒันาชอ่งทางการขายออนไลนส์ำาหรบักลุม่ตลาดเฉพาะ
เพิ่มเติม อาทิ กลุ่ม Wedding Honeymoon กลุ่ม High-end และ
กลุ่มสุขภาพ
 • ปรบัสมดลุในเชงิพืน้ที ่ลดการกระจกุตวัของการทอ่งเทีย่วใน
เมอืงทอ่งเทีย่วหลกั โดยสง่เสรมิใหเ้กดิ การกระจายการเดนิทางไปยงั
ภูมิภาค และเชื่อมโยงภายในประเทศในกลุ่ม AEC โดยไทยเป็น Hub 
หรอืศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วในกลุม่ประเทศอาเซยีน โดยเฉพาะในเสน้
ทางทางบกที่มีความพร้อม เช่น R3A East-West Corridor และเส้น
ทางเชื่อมโยงทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
 • ปรับสมดุลในเชิงเวลา หรือฤดูการท่องเที่ยว โดยเฉพาะคน
ไทย ให้มีการกระจายตัวการท่องเที่ยวนอกฤดูมากขึ้น เช่นเดียวกับ
การพยายามสง่เสรมิใหเ้กดิการเดนิทางของตลาดตา่งประเทศทีม่ฤีดู 
การเดินทางของตลาดที่ตรงกับช่วงนอกฤดูของไทย 
 • นอกจากนี้ จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะ Green 
Tourism เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีภาพลักษณ์ที่ดี และการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 • ประเด็นสุดท้าย ททท. ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องการพัฒนา
ขอ้มลูเปน็อยา่งยิง่ โดยเฉพาะขอ้มลูทีจ่ะใชเ้ปน็ฐานในการกำาหนดและ
ปรบัแนวทางดำาเนนิงานดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณแ์ละ
สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีโดย ททท. 
จะพัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence Center) ที่จะให้บริการ
ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์พยากรณ์ และดำาเนินการวิจัย
ด้านการท่องเที่ยว
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แนวทางการสื่อสาร
 • ตลาดต่างประเทศ  
 ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย  นำาเสนอภาพลักษณ์ในฐานะ
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ ี“คณุภาพ” พรอ้ม “ประสบการณช์วีติ” และ “ความ
สขุ” ทีย่ากจะหาที่ใดเหมอืน  ดว้ยเอกลกัษณค์วามเปน็ไทยและวถิีไทย  
โดยสือ่สารผา่นแคมเปญ “Amazing Thailand” สรา้งการรบัรูภ้ายใต้
แนวคิด Happiness You can Share นำาเสนอประสบการณ์และความ
สขุทีน่กัทอ่งเทีย่วจะไดร้บั และพรอ้มแบง่ปนัใหก้บัผูอ้ืน่ ทัง้คนใกลช้ดิ 
และคนทัว่โลก รวมถงึการรว่มตอบแทนสิง่ทีด่สีูช่มุชน คนในพืน้ทีท่ีน่กั
ท่องเที่ยวได้มาสัมผัส

 • ตลาดในประเทศ
- สื่อสารผ่านแคมเปญ “หลงรักประเทศไทย” เพื่อสร้างกระแสการ
เดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ภายใต้โฆษณาประชาสัมพันธ์ ดังนี้
- การสื่อสารผ่านรายการต่าง ๆ ทางสถานีโทรทัศน์ Free TV  และ 
Cable TV ท้องถิ่น ทั้งรูปแบบของการลงสปอตโฆษณา การ Tie in 
กับรายการโทรทัศน์ รายการข่าว
- การลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทำา Scoop ข่าว บทความ
แนะนำาการท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ
- การใชอ้นสุาร อสท. ซึง่เปน็นติยสารดา้นการทอ่งเทีย่วที่ไดร้บัความ
นิยมสูงสุด มานำาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตลอดทั้งปี 
พร้อมจัดทำา อสท. ในรูปแบบ E-magazine ซึ่ง Download ฟรีได้ที่  
www.thaiegazine.com
- สือ่ Out of Home เชน่ การลงโฆษณาทางโรงภาพยนตร ์Billboard  
สื่อโฆษณาข้างรถประจำาทาง รถไฟฟ้า BTS  รถไฟใต้ดิน MRT  ป้าย
อัจฉริยะต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
- การสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ นอกจากจะใช้การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ที่ได้รับความนิยม รวมถึงการจัดทำา 
Social Network ต่าง ๆ แล้ว ยังมีการปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารทาง 1672 เป็นระบบ IP  และจัดทำา E-brochure ในรูปแบบ
ของ Application บนมือถือ
 นอกจากนี้ ททท. ยังให้ความสำาคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้
พิการ ดังนี้

- การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวด้วยภาษามือ ทั้งไทยและ
อังกฤษ  ผ่าน www.tourismthailand.org  สำาหรับผู้พิการทางการ
ได้ยิน
- การจัดทำาหนังสือ Free Copy ภายในแทรกอักษรเบรลล์ เพื่อให้ผู้
พิการทางสายตารับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

สินค้าท่องเที่ยวเด่น
 • การพัฒนาและส่งเสริมตลาด Wedding & Honeymoon  
โดยจะพัฒนาและนำาสินค้าที่เหมาะกับแต่ละตลาดในหลากหลายรูป
แบบ ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทย สำาหรับตลาดต่างประเทศ 
สำาหรับตลาดคนไทย จะดำาเนินการร่วมกับเครือข่ายที่พักและ 
Wedding Studio เน้นสร้างการรับรู้แหล่งฮันนีมูน ที่เป็น Romantic 
Destination ได้ เช่น หัวหิน สมุย เชียงใหม่ สตูล ตรัง เป็นต้น
 • การนำาเสนอ มวยไทย เปน็กจิกรรมทีส่ง่ผา่นคณุคา่ในการมา
เที่ยวเมืองไทย โดยเน้นการดำาเนินงานสำาหรับตลาดต่างประเทศเป็น
หลัก ร่วมกับค่ายมวยในต่างประเทศ และพันธมิตรบริษัทนำาเที่ยว 
เสนอการเรยีนมวยไทยในลกัษณะทีเ่ปน็ศลิปะการตอ่สู ้ควบคูก่บัการ
ขยายผลการเสนอขายใหม้นีกัทอ่งเทีย่วมาเขา้รว่มกจิกรรมการไหวค้รู
มวยไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 17 มีนาคม ของ
ทุกปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงประสบการณ์มวยไทยที่แท้จริง
 • สนิคา้ทีม่คีวามพรอ้ม และสนิคา้ทีต่อ้งการเสนอขายตอ่เนือ่ง
อีก ได้แก่ 
 - สนิคา้และบรกิารระดบั Luxury โดยเฉพาะโรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่มาตรฐานสูงกว่า 5 ดาว Pool Villa ที่พักที่มีการออกแบบอย่างมี
เอกลักษณ์ที่ยังเปิดขึ้นเรื่อย ๆ   ซึ่งจะเป็นสินค้าและบริการที่สามารถ
สนองตอบความตอ้งการตลาดนกัทอ่งเทีย่วระดบัสงู หรอื Luxury ได้
 - สินค้าเชิงสุขภาพ Health & Wellness และ Medical โดย
เฉพาะ Medical ซึ่งประเทศไทยมีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล
และการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้
รฐับาลไดย้กเวน้ตรวจลงตราสำาหรบัผูท้ีต่อ้งการเขา้มารกัษาพยาบาล
ในประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งจะทำาให้มีความ
สะดวกมากขึ้น
 - ชุมชนท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตอาสาสำาหรับตลาด
กลุม่เฉพาะ เชน่ Green Tourism และอาสาสมคัร อาท ิบา้นบางพลบั  
จ.สมทุรสงคราม บา้นหว้ยแรง้ จ.ตราด บา้นเกาะกลาง จ.กระบี ่ชมุชน
ทำาเทียนเสนอขายควบคู่กับประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี 
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงนภา อ.นาแห้ว จ.เลย ชุมชนท่อง
เที่ยวจิตอาสาบ้านแม่ละนา บ้านจาโบ่ จ.แม่ฮ่องสอน และเกาะยาว
น้อย จ.พังงา เป็นต้น
 - อาหารไทย อาทิ Street Food เทศกาล Thailand Splash 
and Spice ระหวา่ง 15 มนีาคม- 31 พฤษภาคม โดยเรือ่งราวเกีย่วกบั
อาหารไทยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน www.tourismthailand/ 
amazingthaifood.org
 - งานประเพณี และ Event ที่สำาคัญที่จะผลักดันอย่างต่อเนื่อง 
คือ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง และ Thailand Grand 
Sales
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 - สำาหรับคนที่มีความสนใจพิเศษ โดยเฉพาะกีฬาวิ่งมาราธอน 
สามารถเขา้รว่มกจิกรรมไดถ้งึ 5 ครัง้ตอ่ป ีในงาน ขอนแกน่มาราธอน
นานาชาต ิเดอืนมกราคม  ลากนูาภเูกต็ อนิเตอรเ์นชัน่แนล มาราธอน 
เดอืนมถินุายน พัทยามาราธอน เดอืนกรกฎาคม Midnight Run อมารี 
วอร์เตอร์เกท เดือนตุลาคม และกรุงเทพมาราธอน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
เดือนพฤศจิกายน 
 - ประเด็นสุดท้าย คือ การเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่ม AEC  
สามารถพิจารณาเส้นทางการเดินทางที่มีความพร้อมมาก อาทิ เส้น
ทางเชือ่มโยง R3A จากจนีเชือ่มโยงกบัจงัหวดัเชยีงรายเขา้ถงึกรงุเทพฯ                 
หรือพัทยา เช่น
 - คุนหมิง-จิ่งหง-บ่อหาน-หลวงนำ้าทา-ห้วยทราย-เชียงของ-
เชียงราย-เชียงใหม่-ปาย
 - คุนหมิง-จิ่งหง-บ่อหาน-หลวงนำ้าทา-ห้วยทราย-เชียงของ-
เชียงราย-เชียงใหม่-สุโขทัย
 - คุนหมิง-จิ่งหง-บ่อหาน-หลวงนำ้าทา-ห้วยทราย-เชียงของ-
เชียงราย-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
 - คุนหมิง-จิ่งหง-บ่อหาน-หลวงนำ้าทา-ห้วยทราย-เชียงของ-
เชียงราย-เชียงใหม่-พัทยา 

ทิศทางการดําเนินงาน
 • ตลาดตา่งประเทศ เพือ่ใหถ้งึเปา้หมายรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่ว
ต่างประเทศที่ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 นี้ ททท. กำาหนดแนวทางการ
ดำาเนินงานดังนี้
 • มุง่สง่เสรมิการเดนิทางจากตลาดเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยีตะวนั
ออก และตลาดอาเซียนเป็นหลัก โดยเน้นให้เพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยว
ให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และ 6 ตามลำาดับ และพยายามปรับ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใหส้งูขึน้ โดยใหม้รีายไดเ้ตบิโตเฉลีย่
ประมาณ ร้อยละ 16 และ 12 ตามลำาดับ สำาหรับโจทย์การดำาเนินงาน 
ของตลาดเอเชียนั้น จะมุ่งเน้น Highlight ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  
การเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว การเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยว และ
การรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
 • ส่วนตลาดยุโรป อเมริกา นั้นจะเน้นการรักษาฐานตลาดให้
อยู่ในระดับเดิม ไม่ให้ลดลง โดยให้ระดับการเติบโตด้านจำานวนอยู่
ในระดับร้อยละ 6 ทั้ง 2 ภูมิภาค และเน้นเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง โดยให้มีรายได้เติบโตประมาณร้อยละ 12 สำาหรับตลาดยุโรป 

และ ร้อยละ 8 สำาหรับตลาดอเมริกา 
 ส่วนของภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกา
นัน้ ลกัษณะตลาดมคีวามหลากหลาย แตอ่าจกลา่วไดว้า่มสีถานะตลาด
ในทิศทางเดียวกัน คือ แนวโน้มการขยายตัวของจำานวนนักท่องเที่ยว
จะไม่สูงมาก ดังนั้น จึงเน้นดำาเนินงานใน 2 ประเด็นหลัก คือ รักษา
ทศิทางการเตบิโตของจำานวนนกัทอ่งเทีย่วใหย้งัคงอยู่ในแนวบวก เพือ่
ใหส้ามารถรกัษาสว่นแบง่ตลาดไวใ้หไ้ด ้และพยายามเพิม่คา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วและวนัพกัแทนเพือ่ใหร้ายไดเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย
 • ตลาดในประเทศ สำาหรับตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย ใน
ปี 2557 นี้ ททท.จะต้องเร่งดำาเนินการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ในเชิงรุกมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน
กระบวนการของตลาดภายในประเทศไปสู่รายได้ 700,000 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 9 โดยมีจำานวนนักท่องเที่ยว 136 ล้านคน/ครั้ง 
ในปี 2557
 3 กลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย คือ
 1. สร้างกระแสหลงรักประเทศไทย   
 2. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ   
 3. สร้างและแบ่งปันประสบการณ์ การเดินทางท่องเที่ยว  
โดย ททท.จะดำาเนินโครงการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ แบ่งออกเป็น 2 
โครงการหลัก คือ
 1. ดำาเนินงานโครงการเด่น ๆ ตลอดปี ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่ว
ประเทศ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 500 โครงการ เพื่อให้คนไทยสามารถ
ทอ่งเทีย่วไปไดท้กุเดอืน รวมทัง้เพิม่ปรมิาณความถี่ในการเดนิทางทอ่ง
เที่ยวและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2. เปิดแนวคิดทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ “Dream Tourism” 
ที่ดึงชีวิตในแบบที่คุณฝันออกมาใช้ในการท่องเที่ยว กระตุ้นให้คนไทย
ออกเดินทางไปใช้ชีวิตได้อย่างที่ใจฝันอยากจะไป โดยในปีนี้ ททท.
จะนำาเสนอสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่มแรก “Dream Destinations”  
กาลครัง้หนึง่..ตอ้งไป แหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็สดุยอดของความงามดัง่ฝนั 
ทีค่รัง้หนึง่ในชวีติหากไดไ้ปสมัผสัแลว้คณุจะตอ้งรูส้กึ..“หลงรกั” อยา่ง
แน่นอน

บทส่งท้าย
 เป้าหมายที่กำาหนดไว้คงไม่ใช่เป้าหมายของ ททท. เท่านั้น แต่
นับเป็นเป้าหมายโดยรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แนวทางการ
ดำาเนินงานในปี 2557 ที่ได้เสนอไปนั้น คงจะไม่สามารถประสบความ
สำาเร็จได้ หากไม่ได้รับการผลักดัน ร่วมปรับตัว และสร้างสมดุลในทุก
มิติจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในมิติที่ทำาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมีความ
สุข  ประทับใจจากการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยวิถีไทย จนเต็มใจที่จะ
แบ่งปันประสบการณ์ด ีๆ ให้กับคนอื่นได้รับทราบ ซึ่งวิถีไทยนี้ จะเป็น
จดุแขง็ใหไ้ทยแตกตา่งจากคูแ่ขง่ในภมูภิาคอาเซยีน และในมติขิองการ
ปรบัตวัเขา้สูต่ลาดคณุภาพทีม่คีวามสามารถในการใชจ้า่ยสงู  ซึง่หมาย
ถึงการที่ต้องยกระดับราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและบริการ
ที่จะนำาเสนอ ทั้งนี้ เพื่อก้าวเดินสู่ความเป็นคุณภาพ และสร้างรายได้
อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
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เรียบเรียง ณัฏฐิรา  อำาพลพรรณ
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แนวโน้มที่สําคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม	(Spa	and	Wellness)	จากการประชุม	Professional	Spa	and	

Wellness	Convention	2013	ที่กรุงลอนดอน	สหราชอาณาจักร	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	มีดังนี้
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รูปแบบใหม่ของสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
และความงาม
 ที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น Earthing หรือวิธีการบำาบัดโดย
ให้ผู้บริโภคใกล้ชิดกับ “พื้นดิน” ให้มากที่สุดและซึมซับตามจังหวะ 
ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวตามธรรมชาติ โดยจะลดการใช้เทคโนโลยี
ในการให้บริการด้านสุขภาพและความงาม (Less Technology)  
เนือ่งจากผูบ้รโิภคใชเ้ทคโนโลยีในชวีติประจำาวนัเพิม่ขึน้เปน็อยา่งมาก 
ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลา ทัง้นี ้สมัผสัระหวา่งผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิารจะกลายเปน็ปจัจยั
ที่สร้างความโดดเด่นให้กับบริการตามแนวคิดดังกล่าว
 Spa-Genomics หรือการใช้ข้อมูลจากดีเอ็นเอของผู้บริโภค
มาสร้างโปรแกรมการบำาบัดเฉพาะตัวบุคคล

รูปแบบใหม่ของการดําเนินธุรกิจด้านสุขภาพ
และความงาม		เช่น
 Corporate Spa หรือการที่องค์กรจะต้องเข้ามารับผิดชอบ
ด้านสุขภาพของพนักงานในเชิงป้องกันอาการเจ็บป่วย (Preventive 
Healthcare) อันเนื่องมาจากแนวโน้มความเครียดที่สูงขึ้น ตลอดจน
การที่ผู้คนให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นด้วย
 ทัง้นี ้องคก์รอาจจดัใหม้บีรกิารสปาภายในสถานทีท่ำางาน หรอืมี
ขอ้ตกลงกบัสถานบรกิารดา้นสขุภาพความงามเพือ่ใหบ้รกิารดงักลา่ว
กับพนักงานในองค์กรของตนเองตามที่มีการตกลงกันไว้ 
 Gym Spa หรือ การให้บริการด้านสุขภาพและความงามภายใน
สถานที่ออกกำาลังกาย โดยผู้เข้ารับบริการข้างต้นจะได้ทั้งร่างกายที่
แข็งแรงรูปร่างที่ดี กล้ามเนื้อที่สวยงามจากการออกกำาลังกาย รวม
ไปถึงความผ่อนคลายจากภายในในเวลาเดียวกัน

ความพยายามในการปรับตัวของโรงแรมขนาดใหญ่ 
ในการเป็นโรงแรมเพื่อสุขภาพ	(Healthy	Hotel)	
 เนื่องจากในปัจจุบันห้องออกกำาลังกาย สระว่ายนำ้า และสปา
ได้กลายเป็นสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของโรงแรมโดยทั่วไป 
โดย The Spa Finder เปิดเผยว่า โรงแรมเพื่อสุขภาพได้พยายามเพิ่ม
บริการเฉพาะ เช่น อุปกรณ์ออกกำาลังกายภายในห้องพัก โปรแกรม
การนอน (Sleep Programs) เมนูมังสวิรัติและ Gluten-free สำาหรับ
แขกผูร้กัสขุภาพ เชน่ เครอืโรงแรม Inter Continental จะเปดิโรงแรม
แบรนดใ์หม่ในชือ่ EVEN ซึง่เนน้บรกิารดา้นสขุภาพในนวิยอรก์เรว็ ๆ  นี ้
และคาดว่าจะเปิดให้บริการอีก 100 แห่งทัั่วโลกภายใน 5 ปี โดยการ
ตกแต่งภายในห้องพักจะอำานวยความสะดวกให้แขกสามารถออก
กำาลงักายได ้เชน่ ราวแขวนเสือ้โคทดีไซนห์รทูีส่ามารถดงึออกมาเพือ่
ใช้เป็นบาร์สำาหรับการออกกำาลังกายได้
 ในขณะที่เครือโรงแรมอื่น เช่น Westin ได้ให้บริการคำาแนะนำา
ในการวิง่ออกกำาลงักายพรอ้มทีป่รกึษา (Running Concierges) และ
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

 ส่วน MGM Grand ในลาสเวกัสให้บริการห้องอาบนำ้าวิตามินซี 
(Vitamin C-infused Showers) เครื่องฟอกอากาศ การบำาบัดด้วย
กลิ่น และการบำาบัดด้วยแสง (Wake-up Light Therapy)
 สำาหรบัเครอื Starwood ก็ใหบ้รกิารแผนทีเ่สน้ทางการวิง่สำาหรบั
แขกที่เข้าพัก
 เหตผุลสำาคญัทีท่ำาใหเ้ครอืโรงแรมตา่ง ๆ  หนัมาใหค้วามสนใจกบั
บริการด้านสุขภาพความงาม ได้แก่ การที่บริการ Spa และ Well-
ness ในโรงแรมหรูเป็นกุญแจสำาคัญในการเพิ่มรายได้ โดย Andrew 
Gibson ผู้อำานวยการสปาของเครือโรงแรม Mandarin Oriental ได้
เปดิเผยวา่ลกูคา้ของโรงแรมที่ใชบ้รกิารสปาจะมคีา่ใชจ้า่ยดา้นอาหาร
และเครื่องดื่มภายในโรงแรมมากกว่าลูกค้าทั่วไป 2 เท่า นอกจากนี้ 
ยังมีแนวโน้มที่จะพักโรงแรมยาวนานขึ้น 1 วัน และร้อยละ 33 ของ
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวต้องการจ่ายเงินเพิ่มเพื่ออัพเกรดไปพักในห้องที่
หรูหรากว่าเดิม นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีความต้องการบริการเสริมด้าน
สุขภาพที่แปลกใหม่ เช่น การทำาผิวสีแทน การทำาฟันขาว นอกเหนือ
ไปจากโยคะ ไทชิ พิลาทิส การนั่งสมาธิ และออกกำาลังกายด้วยการ
เต้นแบบ Zumba

ผู้ใหบ้รกิารหนา้ใหมใ่นอตุสาหกรรมสขุภาพและ
ความงาม 
 ตามที ่SPAA หรอื The Spa Association สมาคมสปาระดบัโลก ได้
เปดิเผยเทรนดข์องการทำาสปาวา่ การทำาสปาสตูรโบราณ การทำาสปา 
แบบเรง่ดว่นที่ใหบ้รกิารในหา้งสรรพสนิคา้และสนามบนิซึง่เหมาะสม 
สำาหรบัผูท้ีม่เีวลาจำากดัและเรง่รบี และการทำาสปาแบบหรไูดร้บัความ
นิยมเป็นอย่างสูงนั้น จะเห็นได้ว่าสปาสูตรโบราณที่กำาลังอยู่ในความ
นยิม ไดแ้ก ่การทำา Salt Cave หรอืการหายใจในอากาศทีม่เีกลอืผสม 
Peloids หรอืการหมกัโคลนเพือ่การฟืน้ฟสูขุภาพผวิ และ Balneo and 
Thalasso หรือการใช้นำ้าทะเลและนำ้าสะอาดในการบำาบัดที่เชื่อกันว่า
จะทำาให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสมีสุขภาพดี โดยการบำาบัดดังกล่าว
ได้รับความนิยมมายาวนานตั้งแต่สมัยโรมัน
 ผูใ้หบ้รกิารหนา้ใหม่ในอตุสาหกรรมสขุภาพและความงามตา่งชู 
จดุขายดว้ยความดัง้เดมิและเปน็ทีน่ยิมตัง้แตโ่บราณ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งนำ้าพุ
รอ้นทีม่ชีือ่เสยีงในการบำาบดัรกัษาโรคตา่ง ๆ  ตัง้แต่ในอดตี เชน่ เมอืง
ตา่ง ๆ  ในสาธารณรฐัเชก็ ทีม่แีหลง่นำา้พรุอ้นเพือ่การรกัษาทีม่ชีือ่เสยีง 
เช่น Teplice และ Karlovy Vary 
 สำาหรับการทำาสปาสูตรโบราณที่กลุ่มประเทศจากยุโรปตะวัน
ออกเริ่มเสนอขายได้แก่ Banya หรือ การอบร้อน (Sauna) จาก
รัสเซีย การอบร้อนด้วยสูตรพิเศษของชาวโปแลนด์ (Slavic Spa) ที่
ผูใ้หบ้รกิารจะฟาดกิง่สมนุไพรทัว่ทัง้รา่งกายของผูร้บับรกิารภายหลงั
จากเสร็จการอบร้อนในห้องแล้ว และ Saltaris Spa หรือ การบำาบัด
ด้วยนำ้าเกลือ
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กลุ่มลูกค้าใหม่	
 กลุม่ผูใ้ชบ้รกิารสขุภาพและความงามจะมอีายนุอ้ยลงโดยเปน็ผล
มาจากมลภาวะและความเครียดทำาให้ลูกค้าของสปามีอายุเริ่มตั้งแต่ 
12 ปี
 ผูช้าย จะกลายเปน็กลุม่ตลาดใหมท่ีส่ำาคญัของธรุกจิสขุภาพและ
ความงาม โดยลูกค้ากลุ่มผู้ชายจะมีความต้องการในบริการเพื่อรูป
ลักษณ์ที่ดีขึ้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น การเติมฟิลเลอร์ที่ใบหน้า
เพื่อรูปลักษณ์ที่เป็นที่น่าพอใจชวนมอง นอกเหนือไปจากบริการดูแล
เล็บมือ-เท้า ผิวหน้าโดยทั่วไป
 สำาหรบับรกิารบางประเภททีเ่คยถกูมองวา่เปน็บรกิารเฉพาะกลุม่
ลูกค้าสตรี เช่น การแวกซ์ตามแนวบิกินี (Bikini Waxing) ก็ได้รับ
ความนิยมจากลูกค้าหนุ่ม ๆ เช่นกัน 
 โดยเทรนด์ดังกล่าวเติบโตเป็นอย่างมากจากความต้องการของ
กลุ่ม Baby Boomers ที่มีความปรารถนาในการคงรูปลักษณ์ของ
ตนเอง หรือทำาให้ตนเองดูเยาว์วัยกว่าอายุที่แท้จริง อันมีสาเหตุมา
จากการที่กลุ่ม Baby Boomers มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนรุ่น

ก่อน
 จีนเป็นตลาดใหญ่ที่ทุกคนให้ความสนใจ เนื่องจากการเติบโต
ของตลาด โดยผู้บริโภคชาวจีนหันมาแสวงหาความสุขเพื่อความผ่อน
คลายความเครียดจากการทำางานและชีวิตประจำาวันในเมืองใหญ่ 
 นอกจากนี้ สาวชาวจีนยุคใหม่ยังมองว่าการลงทุนด้านรูปร่าง
หนา้ตาและผวิพรรณเปน็เครือ่งบง่บอกคณุคา่และคณุภาพชวีติแทนตวั
ชี้วัดดั้งเดิมด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ทัศนคติดังกล่าวเป็นผลมา
จากช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร
แฟชั่น รายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้ความ
สำาคัญกับการผ่อนคลายจากภายในซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับความงาม 
ทศันคตขิา้งตน้ไดเ้ปลีย่นกรอบความคดิและรปูแบบความตอ้งการของ
สินค้าและบริการด้านสุขภาพความงาม โดยในปัจจุบันธุรกิจสุขภาพ
ความงามในจีนได้ขยายบริการจากเดิมที่เน้นเฉพาะส่วนใบหน้าไปสู่
การดูแลบำาบัดทั่วทั้งเรือนร่าง
 ทั้งนี้ ตลาดจีนเป็นตลาดที่กลุ่มทุนระหว่างประเทศด้านสุขภาพ
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หมายเหตุ : การประชุม Professional Spa and Wellness Convention 2013 จัดขึ้นระหว่าง
วนัที ่24-25 กมุภาพนัธ ์2556 ณ กรงุลอนดอน สหราชอาณาจกัร การประชมุดงักลา่วเปน็การ
รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและบุคคลสำาคัญในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

และความงามให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น Goco Hospitality 
ก็ได้มีการลงทุนมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในสถาน
บริการสุขภาพและความงามในหลายเมืองขนาดใหญ่ของจีน เช่น 
Beijing, Shanghai, Suzhou, Xiangshan, Guangzhou, Tianjin 
และ Sanya
 สำาหรับจุดขายของสถานบริการสุขภาพและความงาม ผู้
เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ 
(Therapist) ยังคงเป็นส่วนสำาคัญที่สุดที่จะทำาให้ลูกค้าตัดสินใจเข้า
รับการบริการ ตลอดจนเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะสร้างความประทับใจ

ในการเข้ารับบริการตั้งแต่ครั้งแรกอีกด้วย ถือได้ว่าผู้ให้บริการเป็น
ทรพัยากรทีส่ำาคญัทีส่ดุของธรุกจิสขุภาพและความงาม รวมทัง้มคีวาม
จำาเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการตลอดเวลา
 ด้านการส่งเสริมการตลาด คำาพูดปากต่อปาก หรือ Word of 
Mouth ยังคงเป็นสื่อที่ได้ผลมากที่สุดสำาหรับธุรกิจสุขภาพและความ
งาม อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการได้เริ่มมีการปรับตัว นำาสื่อ
สังคมออนไลน์เข้ามาเชื่อมโยงกับการให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่มีอยู่ 
เพื่อจะได้เข้าไปใกล้ชิดและอยู่ในใจของผู้บริโภคมากขึ้น
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เรื่อง วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ 
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	 เวลาที่ผมออกเดินทางท่องเที่ยว	 นอกจากการชื่นชมโลกกว้างที่น่าตื่นตาตื่นใจ	 ผมยังชอบสังเกตผู้คน

รอบข้างว่ามีปฏิกริยาอย่างไรต่อกัน	 ตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทาง	 สมมุติว่าเดินทางด้วยเครื่องบินจะได้เห็น 

ตัวอย่างชัด	วินาทีที่พนักงานบริการประกาศให้ขึ้นเครื่องได้	พวกเราค่อย	ๆ 	เดินตามกันไป	เรียงแถวผ่านงวงช้าง

เข้าไปจนถึงประตูทางเข้าเครื่อง	เมื่อคนข้างหน้าหยิบหนังสือพิมพ์	คนที่เดินตามหลังมาก็จะหยิบหนังสือพิมพ์บ้าง	

	 เมื่อได้ที่นั่งเรียบร้อย	ถ้าได้นั่งอยู่ในชั้นประหยัดที่มีผู้โดยสารแออัด	นั่งใกล้ชิดกันมาก	ๆ	ถ้าคนข้าง	ๆ	เริ่ม

หยิบนิตยสารของสายการบินขึ้นมาอ่าน	อีกสักอึดใจต่อมา	ผมก็นึกอยากจะหยิบนิตยสารขึ้นมาอ่านเหมือนเขา

บ้าง	เมื่อเครื่องบินเทคออฟลอยละล่องอยู่บนท้องฟ้า	คนข้าง	ๆ	เริ่มเปิดจอทีวีส่วนตัวของเขาเพื่อดูหนัง	ผมก็

นึกอยากจะเปิดดูตามเขา	

	 ผมคิดว่า	การท่องเที่ยวนั้นแท้จริงแล้วก็คือการเลียนแบบเพื่อเรียนรู้โลก		
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เรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ	
 มนักค็ลา้ย ๆ  กบัการหาวนอนนัน่แหละ การหาวเปน็อาการทีแ่พร่
ลามออกไปถึงคนรอบตัวได้ง่าย ๆ คำาถามคือทำาไม? อะไรทำาให้คนที่
อยู่ใกล้ชิดกันในพื้นที่และเวลาหนึ่ง จู่ ๆ ก็หาวขึ้นมาต่อ ๆ กัน หรือว่า
พวกเขาง่วงนอนพร้อมกันได้จริง ๆ 
 ในทีวีซีรีส์เรื่อง Lie to Me พระเอกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ร่างกาย มาช่วยตำารวจในการสอบสวนผู้ต้องหาคดีอาชญากรรม มี
อยู่ฉากหนึ่ง เขาทำาการทดลองทางจิตวิทยาง่าย ๆ เพื่อแสดงให้เห็น
ถงึพลงัของอวจันภาษา ทีเ่ราสือ่สารถงึกนัทัง้โดยเจตนาและไมเ่จตนา 
เขาสามารถกำากับท่าทางของคู่สนทนาได้ด้วยการขยับมือไม้ตัวเอง 
เช่น เมื่อเขาเกาจมูกตัวเอง สักอึดใจต่อมา คู่สนทนาก็เกาจมูกตาม
โดยไม่ทันรู้ตัว 
 นี่เป็นตัวอย่างง่าย ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าในบางครั้ง เราหาว เกา
จมกู หยบิหนงัสอืพมิพ ์หรอืเปดิจอทวี ีเรือ่ยไปจนถงึการแจง้พนกังาน
บริการบนเครื่อง ว่าเราขอเมนูไก่หรือปลา ชาหรือกาแฟ ไวน์หรือนำ้า
อัดลม ฯลฯ 
 หรือแม้กระทั่งเราออกเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจุดหมายปลาย
ทางเปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วหนึง่ ๆ  เพือ่ไปทำากจิกรรมอะไรบางอยา่งตาม
ที่กำาหนดไว้ประจำาสถานที่นั้น ๆ  ให้เหมือนกับคนอื่น ถ่ายภาพ ซื้อของ 
กินอาหาร ไหว้พระ ฯลฯ 

 สิง่เหลา่นีม้เีหตผุลอยูเ่บือ้งหลงั มากกวา่ทีจ่ะเปน็การตดัสนิใจเลอืก 
ด้วยเจตจำานงล้วน ๆ ของตัวเราเอง 
 ทำาไมคนเราตอ้งทอ่งเทีย่ว ? ถา้ลองนกึยอ้นใหไ้กลออกไปอกี กอ่น
หน้าที่เราจะมานั่งแออัดกันอยู่ในที่นั่งชั้นประหยัดในเวลานี้ 
 กับคำาถามข้อนี้ บางคนตอบว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความ
ปรารถนาที่จะได้ออกเดินทางไกล ๆ นั้นอาจจะฝังอยู่ภายในเนื้อหนัง
ของเรา ตัง้แตย่คุกำาเนดิมนษุยค์นแรกบนโลก ในขณะทีบ่างคนตอบวา่
มนัเปน็การเรยีนรูท้างวฒันธรรม เราทอ่งเทีย่วเพราะไดร้บัการสัง่สอน 
สืบทอดกันมาตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 
 แล้วคำาตอบของคุณคืออะไร ? 
 ในสงัคมรว่มสมยั การทอ่งเทีย่วกลายเปน็กจิกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจ 
จากการทำางานในระบบทนุนยิม ทีถ่กูเชดิชคูณุคา่ใหส้งูสง่กวา่กจิกรรม
พักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ 
 สำาหรับบางคน บางช่วงวัย และในบางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
เป็นเรื่องสำาคัญ ประหนึ่งการออกธุดงค์เพื่อแสวงหาความจริงแท้ของ
โลก หรอืหาคำาตอบใหก้บัชวีติทีก่ำาลงัเบือ่หนา่ยกจิวตัรประจำาวนัซำา้ซาก 
 คุณค่าของการท่องเที่ยวถูกผลิตซำ้าในวัฒนธรรมร่วมสมัยรอบตัว 
หนังสือท่องเที่ยวติดอันดับเบสต์เซลเลอร์ในร้านหนังสือ หนังสำาหรับ
คนหนุ่มสาวที่แสวงหาความเป็นปัจเจก ความเป็นตัวของตัวเอง ก็มัก
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จะเป็นหนังแนวโรดมูฟวี่ หรือแม้กระทั่งเพลงอะคูสติกกีตาร์ ที่มีเอ็ม
วีเป็นทะเลกว้าง ๆ ท้องถนนไกล ๆ อย่างของ แจ๊ค จอห์นสัน 
 ... หรือถ้าจะให้ใกล้ตัวกว่านั้น และทันสมัยกว่านั้น ก็คือภาพถ่าย
กจิกรรมทอ่งเทีย่ว กนิ ดืม่ บรโิภค ของเพือ่น ๆ  ทีแ่ชรอ์ยู่ในโซเชยีลมเีดยี
  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราเหล่านี้ ดึงดูดให้เราท่องเที่ยวได้อย่างไร ? 

มีมถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า	
 ริชาร์ด ดอว์คินส์ อธิบายถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ ว่าถูกกำาหนด
ไวด้ว้ย 2 สิง่ สิง่แรกคอืการถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมหรอื Gene 
ซึ่งเป็นเรื่องทางธรรมชาติ อีกสิ่งหนึ่งคือการทำาเลียนแบบกัน หรือ 
Meme ซึ่งเป็นเรื่องทางวัฒนธรรม 

	 มมีแรก ๆ 	ของมนษุยชาตคิอืไฟ	เมือ่มมีนษุย์
คนแรกเริ่มใช้ไฟ	 คนอื่นเมื่อได้มาเห็นก็นําไป
ประยุกต์ใช้ต่อ ๆ	มา	หลังจากนั้นมาตลอดอีก
หลายพันปี	 ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นมีม	 ไม่ว่า
จะเป็นศาสนา	วิทยาการ	นวัตกรรม	ทุกสิ่งทุก
อย่างที่มนุษยชาติสร้างขึ้น	
 มนษุยม์วีวิฒันาการไดเ้รว็กวา่สิง่มชีวีติอืน่ ๆ  บนโลก เพราะเรามี
ปญัญา สามารถเรยีนรูแ้ละสือ่สารสมัพนัธก์บัคนอืน่ เราจงึเลยีนแบบ
มีมต่อ ๆ กันไปเรื่อย ๆ มีมจึงพัฒนาไปได้รวดเร็วกว่ายีน 
 การทอ่งเทีย่วอยา่งทีเ่ราคุน้เคยกนัตอนนี ้อาจจะเพิง่เกดิขึน้มาใน
สังคมสมัยใหม่เมื่อไม่นานมานี้ แต่การเดินทางเป็นสิ่งที่อยู่กับมนุษย์
เรามาตัง้แตบ่รรพกาล และผมคดิวา่การเดนิทางอาจจะเปน็มมีแรก ๆ  
พอ ๆ กับไฟเลยด้วยซำ้า พิจารณาจากเรื่องเล่าที่อยู่ในสังคมทุกยุคทุก
สมัย ล้วนมีโครงเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางทั้งสิ้น 

 นักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาสนใจศึกษาเรื่องเล่า โดยมี
สมมตฐิานวา่เรือ่งเลา่ของทกุยคุสมยั ลว้นมรีปูแบบเหมอืนกนั สะทอ้น
ให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน วลาดิเมียร์ 
พร็อพพ์ ทำาการศึกษานิทานพื้นบ้านของรัสเซีย และเขาพบรูปแบบ
รว่มกนัของนทิานทกุเรือ่งวา่เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง โดยมโีครงเรือ่ง
คร่าว ๆ ดังนี้ 
 - ตัวเอกมีปัญหาอะไรบางอย่าง ... 
 - จนเขาตอ้งออกเดนิทางจากเมอืงหรอืบา้น เพือ่แสวงหาหนทาง
แก้ไข ... 
 - เขาพบผู้ช่วยในรูปแบบอาจารย์ สัตว์เลี้ยง เพื่อน ของวิเศษ 
และคนรัก ... 
 - เผชิญหน้ากับตัวร้ายหรืออุปสรรคนานา ... 
 - แก้ไขปัญหาและเอาชนะตัวร้าย ... 
 - เดินทางกลับเมืองหรือบ้าน แต่งงานกับคนรัก ... 
 - เขาอยู่เมืองหรือบ้านนั้นอย่างมีความสุขตลอดไป 
 ลกึ ๆ  แลว้ เรือ่งเลา่เกีย่วกบัการออกเดนิทางเพือ่จดุประสงคบ์าง
อย่าง ถือเป็นแบบจำาลองของทั้งชีวิต ตั้งแต่เกิด เติบโต ไปจนตาย 
 ไม่ใชแ่คน่ทิานพืน้บา้นของรสัเซยีเทา่นัน้ ทีจ่ะมเีรือ่งเลา่ในรปูแบบ
นี้ ถ้าลองคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา ล้วนมีเรื่องเล่าที่เลียนแบบ
กันมา นับตั้งแต่ตำานานการก่อตั้งศาสนา ตำานานการก่อตั้งประเทศ 
เทพปกรณมั เทพนยิายสำาหรบัเดก็ การแสดงศลิปะพืน้บา้น ฯลฯ เรือ่ย
มาจนถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 มนัถกูแปรใหก้ลายเปน็พธิกีรรมอยา่งหนึง่ ทีม่นษุยท์กุคนไมอ่าจ
จะหลกีเลีย่ง เพือ่จะไดเ้ปลีย่นผา่นจากสถานะหนึง่ ไปสูอ่กีสถานะหนึง่ 
นั่นก็คือการท่องเที่ยว 
 แน่นอนว่ารวมถึงส่ิงท่ีได้กล่าวไว้ต้ังแต่ต้น ... หนังสือท่องเท่ียวเบสต์ 
เซลเลอร์ ... หนังสุดฮิปแนวโรดมูฟวี่ ... เพลงของ แจ๊ค จอห์นสัน ... 
และภาพถ่ายท่องเที่ยวของเพื่อน ๆ ที่แชร์อยู่ในโซเชียลมีเดีย
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การท่องเที่ยวคือการเล่าเรื่อง	
 ในสังคมร่วมสมัยที่ท่วมท้นไปด้วยการท่องเที่ยว ผู้คนราวกับ
ถูกแช่อิ่มไว้ในเรื่องเล่าที่มีรูปแบบซำ้า ๆ มีบรรยากาศแห่งความสุข 
สนุกสนาน เรียนรู้ เติบโต ข้ามผ่านช่วงวัย เอาชนะปัญหาอุปสรรค 
เข้าถึงความสำาเร็จ เราสามารถเปลี่ยนผ่านจากสถานะหนึ่งไปสู่อีก
สถานะหนึ่งได้ด้วยการท่องเที่ยว 
 ยกตัวอย่างเช่น ในนิยาย The Beach ของ อเล็กซ์ การ์แลนด์ 
ตัวเอกเป็นเด็กหนุ่มชาวอังกฤษ ที่ใช้พิธีกรรมการท่องเที่ยวแบบแบค
แพ็กเกอร์ในประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เต็ม
ตัว ถึงแม้จะต้องผ่านประสบการณ์เลวร้ายเกือบถึงแก่ชีวิต ฉากจบ
ในนิยาย เขาดูเหมือนจะพึงพอใจกับตัวเอง และกล่าวว่า “I like the 
way that sounds. I carry a lot of scars”. 
 ในหนังเรื่อง City Slickers ตัวเอกเป็นหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกัน ที่
กำาลังมีอาการวิกฤตวัยกลางคน เขาใช้พิธีกรรมการท่องเที่ยวแบบ
แพ็กเกจทัวร์ “ทริปตามรอยคาวบอยตะวันตก” เพื่อค้นหาความเป็น
ชายชาตรีในตัวเอง แล้วจะได้กลับมาต่อสู้กับปัญหาในที่ทำางานได้ 
 ในการท่องเที่ยวของเรา ก็เลียนแบบมาจากเรื่องเล่าเหล่านี้เช่น
กัน การท่องเที่ยวเป็นการเล่าเรื่องในตัวมันเอง  
 - กอ่นการเดนิทาง เรามกัจะแจง้ใหค้นใกลช้ดิไดร้บัรู ้บน่ปญัหา
ชีวิตในปัจจุบัน และความคาดหวังต่อการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมให้เขา
อยู่ในสถานะของผู้ฟัง ผู้ชม ผู้อ่าน 

 - ระหว่างการเดินทาง เราจะต้องปฏิบัติพิธีกรรมประจำาสถาน
ที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เหมือนกับคนอื่นอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน จึงจะ
ถือว่าการท่องเที่ยวนี้สมบูรณ์ 
 - หลังจากการเดินทาง เรามีวัตถุสิ่งของที่เก็บรวบรวมมาได้ 
ติดตัวกลับมาถึงบ้าน เพื่อเป็นของที่ระลึก ของฝาก 
 - สภาวะก่อนไปเที่ยวและหลังจากกลับมาแล้ว จะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปในแง่คุณภาพที่สูงขึ้น ปัญหาที่ประสบอยู่ตอนก่อน
ออกเดินทางจะถูกปัดเป่าไป ด้วยพิธีกรรมที่ได้ปฏิบัติ และวัตถุที่ได้
มาระหว่างการเดินทาง 
 ความเปน็เรือ่งเลา่ของการทอ่งเทีย่ว เหน็ไดช้ดัจากความพยายาม
ทีจ่ะจดบนัทกึเรือ่งราวดว้ยสือ่ตา่ง ๆ  เพือ่เตรยีมจดัแสดงใหเ้พือ่นไดช้ม
หลังจากเรากลับไปแล้ว 
 หรือถ้าเป็นในสมัยนี้ เราสามารถจัดแสดงได้แบบเรียลไทม์ ผ่าน
โซเชียลมีเดียและช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย 

การท่องเที่ยวคือมีม	
 กจิกรรมทีเ่ราทำาระหวา่งการทอ่งเทีย่ว มลีกัษณะเลยีนแบบตอ่ ๆ

กันไป เหมือนกับการหาว เกาจมูกตาม ๆ กันไป หยิบหนังสือพิมพ์ 
อ่านนิตยสาร เปิดจอทีวีส่วนตัว 
 เมื่อลงจากเครื่องบินและได้เดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว เรา
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ถ่ายภาพ ช็อปปิง ไหว้พระ กินอาหาร เช็คอินพิกัดสถานที่ แชร์
ภาพถ่าย โพสต์สเตตัส ฯลฯ เหมือนกับเพื่อนคนอื่นที่เราเคยเห็นเขา
ทำา 
 สถานทีท่อ่งเทีย่วจะตอ้งมพีธิกีรรมบางอยา่งกำากบัไว ้กำาหนดให้
นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม ๆ  กัน เพื่อแสดงว่าได้มาถึงสถานที่แห่งนี้แล้ว
จรงิ ๆ  สภาวะของนกัทอ่งเทีย่วกอ่นปฏบิตัพิธิกีรรม จะเปลีย่นแปลงไป
เมื่อปฏิบัติได้เสร็จสิ้น เขาได้ข้ามผ่านไปสู่สภาวะใหม่ 
 เชน่ การถา่ยภาพทา่ทางคำา้ยนัหอเอนปซิา ถา่ยภาพอา้ปากดืม่นำา้
จากปากรปูปัน้เมอรไ์ลออน คลอ้งกญุแจคูร่กับนหอคอยโซลทาวเวอร ์
ในประเทศไทยก็มีพิธีกรรมแปลก ๆ แบบนี้ เช่น การถ่ายภาพบนทาง
เดนิสกายวอลก์ หนา้หอศลิป ์กทม. โดยมฉีากหลงัเปน็ภาพรถตดิตรง
สี่แยกปทุมวัน หรือการแอ็กต์ท่าชูป้ายโลโก้ศูนย์การค้าเอ็มบีเค 
 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีพิธีกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะยิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน เพื่อให้ได้ปฏิบัติพิธีกรรม
เหล่านั้น เพราะมันเป็นบทพิสูจน์ถึงความบากบั่น ยากเย็น ของเรื่อง
เล่าการเดินทางของพวกเราทุกคน 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึ้น จนเรา

สามารถใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการบอกเลา่เรือ่งเลา่ของตนเองไดร้วดเรว็
และมากมายดังใจ 
 การกดปุ่มเช็คอินสถานที่เฉพาะเจาะจง ที่มีความหมายนัย 
บางอย่างต่อผู้ที่เดินทางไปถึง เช่นแสดงสถานะทางสังคมที่เหนือกว่า 
ฐานะทางการเงิน ความทันสมัย ตามทันกระแสนิยม และการเข้าอยู่
ร่วมในกลุ่มสังคมเดียวกัน 
 เช่น สนามบินสุวรรณภูมิแสดงว่าคุณกำาลังออกเดินทางด้วย
เครื่องบิน เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน แสดงว่าคุณมีวันหยุดพักผ่อนที่ดี
กว่า นานกว่าคนอื่น เทอร์มินัล 21 อิเกีย เอเชียทีค ช็อกโกแลตวิลล์ 
แปลว่าคุณทันสมัย ตามกระแส อยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่น ๆ 
 การแชร์ภาพเมนูอาหารที่มีลักษณะแปลกประหลาดกว่าทั่วไป 
เช่น มีโพชั่นขนาดใหญ่กว่าปกติ มีไขมันและนำ้าตาลหยาดเยิ้มกว่า
ปกติ หรือมีรูปลักษณ์ที่ชวนนำ้าลายสอมาก ๆ แบบ Food Porn 
 ความสำาเรจ็ของรา้นขนมอยา่งชบิยูาโทสต ์ที่ใชภ้าพแปง้ นำา้ตาล 
ไขมัน ดึงดูดให้น่ากิน หรือร้านบะหมี่จอมพลังที่เสิร์ฟบะหมี่ชามใหญ่
ยักษ์ผิดปกติ แน่นอนเลยว่าทุกคนที่เข้าร้านขนมหรืออาหารแบบนี้  
จะต้องถ่ายภาพ และแชร์ภาพเข้าโซเชียลมีเดียของตนเอง เพื่ออวด
คนอื่น ก่อนจะสวาปามเอง 
 หนังสือท่องเที่ยวเบสต์เซลเลอร์ ... หนังสุดฮิปแนวโรดมูฟวี่ ... 
เพลงของ แจค๊ จอหน์สนั เปน็มมีการทอ่งเทีย่วของยคุสือ่เกา่ ภาพถา่ย
ท่องเที่ยวของเพื่อนๆ ที่แชร์อยู่ในโซเชียลมีเดีย เป็นมีมการท่องเที่ยว
ของยุคสื่อใหม่ 
 กระแสการท่องเที่ยวจะดำาเนินไปข้างหน้า ด้วยอัตราความเร็วที่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตามจำานวนมีมการท่องเที่ยวที่ทวีจำานวนขึ้นจากความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 ไม่มี ใครสามารถอดรนทนต่อความเย้ายวนของภาพถ่าย 
ท่องเที่ยวของเพื่อน ๆ ในโซเชียลมีเดียได้นาน 
 ทำาไมคนเราต้องท่องเที่ยว? คำาตอบสำาหรับยุคสมัยนี้ อาจจะ
อยู่บนหน้าจอที่เราสไลด์ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความเบื่อหน่ายกิจวัตร
ประจำาวันซำ้าซาก
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เรื่อง  ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
ภาพ  เพชร แก้วเขียว 
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	 	 	 ถ้าพูดถึง	 มวยไทย	 คนรุ่นเก่ามักจะนึกถึงนัก 

	 	 มวยรูปหล่อสียงเหน่อ	อย่าง	สามารถ	พยัคฆ์อรุณ	 

	 	 หรอืถดัมากจ็ะเปน็	สมรกัษ	์คาํสงิห	์นกัมวยอารมณด์	ี 

	 	 ขีโ้ม	้รุน่ถดัมา	กโ็ดง่ดงัมากมาย	คอื	นอ้งตุม้	ปรญิญา	 

	 	 เจริญผล	นักมวยนะยะ	 และช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	ก็มี 

	 	 ภาพยนตรเ์รือ่งองคบ์าก	ฉายทัว่โลก	ชาวตา่งชาตริูจ้กั 

	 	 ประเทศไทย	มวยไทย	ช้างไทย	นับว่าเป็นการเปิดภาพ 

	 	 การรับรู้ประเทศไทยไปได้อย่างกว้างขวาง	

	 	 	 มวย ไ ทย 	 เ ป็ น ศิ ลป ะ ก า รต่ อสู้ ข อ ง ไ ทย 

	 	 ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ 

	 	 จากการสํารวจของกระทรวงการท่องเที่ยวและ 

	 	 กีฬา	 พบว่า	 ในประ เทศไทยมีค่ ายมวยที่มีการ 

	 	 เปิดสอนจํานวนทั้งสิ้น	 1,762	 ค่าย	 เป็นค่ายมวย 

	 	 มาตรฐานที่พร้อมรับทัวร์จํ านวน	 443	 ค่ าย	 

	 	 กระจายตัวอยู่ ในภาคกลาง	 75	 ค่าย	 ภาคเหนือ 

	 	 116	 ค่าย	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 147	 ค่าย	 และ 

	 	 ภ าค ใต้ 	 1 15 	 ค่ า ยสํ าหรั บค่ า ยมวย ไทย 	 ใ น 

	 	 ต่างประเทศนั้น	มีการสํารวจจากสถานกงสุลใหญ่และ 

	 	 สถานเอกอัครราชทูตไทย	กระทรวงการต่างประเทศ	 

	 	 พบว่า	มีค่ายมวยไทยจํานวน	3,869	แห่ง	กระจายอยู่ 

	 	 ใน	36	ประเทศ		โดย	5	ประเทศที่มีสถานที่สอนมวยไทย 

	 	 มากที่สุด	คือ	บราซิล	1,631	แห่ง	อิหร่าน	650	แห่ง	

อินเดีย	256	แห่ง	โมร็อกโก	220	แห่ง	และสหรัฐอเมริกา	(เฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนีย	เนวาดา	และอิลลินอยส์	190	แห่ง)	

	 จากกระแสความสนใจของชาวต่างชาติที่มีต่อศิลปะมวยไทย	 TAT	 Tourism	 Journal	 ไตรมาสนี้	 จึงคิดถึงบุคคลที่อยู่ใน

วงการหมัดมวย	และหลงรักปักใจกับมวยไทย	คนแรก	ๆ	ที่คิดถึง	ก็ต้องเป็น	เปรม	แฟร์เท็กซ์	หรือ	คุณเปรม	บุษราคัมวงษ์	

นักธุรกิจรุ่นใหม่	 ใส่ใจสุขภาพ	 รักกีฬา	 นําพามวยไทยไปสู่สากล	 	 ประสบความสําเร็จจากการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

มวยไทย	โดยการ	Redefine	มวยไทย	ปรับให้เข้ากับยุคสมัย	ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า	และบริหารความคาดหวังของผู้บริโภค	

	 TAT	 Tourism	 Journal	 ไตรมาสนี้	 จึงขอนัดสัมภาษณ์	 คุณเปรม	 บุษราคัมวงษ์	 	 ที่แฟร์เท็กซ์สปอร์ตคลับแอนด์โฮเต็ล	 

พัทยาเหนือ		
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ความเห็นโดยทั่วไป	 เกี่ยวกับการเรียนมวยไทย
และค่ายมวยแฟร์เท็กซ์
 คนที่อยากจะเรียนมวยไทย อยากจะสุขภาพดี หรืออยากจะรู้
เกี่ยวกับมวยไทย เขาไม่จำาเป็นจะต้อง อ้วน ผอม หญิง ชาย เด็ก หรือ
ผู้ใหญ่ เรารับหมด อายุมากสุดที่เคยมาซ้อมกับเรา ก็อายุ 60-70 ปี
 การเรียนมวยไทยจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละ
คน เช่น หากมาเพื่อเก็บตัวขึ้นชก ก็จะเรียนแบบหนึ่ง  หากมาเพื่อ
จะเรียนรู้ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง มวยไทย ไม่จำาเป็นจะต้องเตะหนัก ๆ 
ต่อยหนัก ๆ เท่านั้น
 แต่ผมอยากจะเรียนว่า มวยเป็นกิจกรรมที่ลดนำ้าหนักได้ดีที่สุด 
เพราะว่าจะได้ออกกำาลังทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะต่อย ก็ได้ทั้ง 
ไหล่ แขน, เตะจะได้ก้น ขา น่อง, เข่าก็จะได้ เอว

ประสบการณ์ในการออกงานส่งเสริมการท่อง
เที่ยวในต่างประเทศ
 ผมเคยไปงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของมุมไบ โดย ททท. คือ 
ผอ. เอ็ดดี้ (เศรษฐพันธ์ พุทธานี) เชิญไป  ผลตอบรับดี งานท่องเที่ยว
ครั้งนั้น ททท. เอาวาดร่ม นวดไทย และมวยไทยไปโชว์ คนอินเดียที่
โน่นจะไม่ค่อยรู้จักมวยไทย เราไปก็เลยตื่นตา เพราะเวลาเราเตะกับ
เป้า มันก็จะมีเสียงดัง  ทำาให้ดูครึกครื้น คนอยากมาเล่นด้วย 

 เราจะมี Demonstration อันดับแรกเป็นการไหว้ครู  มีเสียงปี่ 
กลอง และเราอธิบายให้เขารู้ว่า เราไหว้ครูเพื่ออะไร เพื่อเคารพใน
ครบูาอาจารย ์อนัดบัทีส่องเปน็การเตะเปา้โชว ์มนัจะคกึคกัมาก  และ 
อย่างที่สาม คือ การเล่นเชิง คือ เราจะทำาให้เห็นว่า เวลาเราจะต่อย 
หรือ เตะ เราทำาอย่างไร

การโปรโมทมวยไทยในฐานะที่ เป็นกิจกรรม 
ท่องเที่ยว
 เรากับ TAT (ททท.) ก็ร่วมงานกันมานาน ที่ผ่านมา เวลา ททท. 
มี Press Visit ก็จะมาที่เรา เราก็ยินดีให้ความร่วมมือ เพราะเราถือว่า 
คา่ยมวยของเรากเ็ปน็คา่ยมวยทีม่ ีHistory ยาวนานมาก ประมาณ 40 
ปีแล้ว เราเป็นที่แรก ๆ ที่ไปเปิดค่ายมวยในอเมริกา คือที่แอริโซนา 
ถือว่าบุกเบิกแรก ๆ
 สำาหรบัแฟรเ์ทก็ซส์ปอรต์คลบัแอนดโ์ฮเตล็ กม็คีนมาตดิตอ่อยาก
เข้ามาพัก และเรียนมวย   ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา มวยไทยเริ่มบูมมาก 
มนัไม่ใชแ่ฟรเ์ทก็ซอ์ยา่งเดยีวทีท่ำาใหบ้มูขึน้มา แตย่งัมกีารแขง่ขนัของ 
UFC (Ultimate Fighting Championship) เปน็การตอ่ยมวยแบบผสม
ผสานศิลปะการต่อสู้ ในกรงแปดเหลี่ยม ใช้การต่อสู้กันแบบ Mixed 
Martial Arts
 Event นี้มีทั่วโลก จากเดิมที่เคยมีกำาไรไม่กี่พันเหรียญ ตอนนี้
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เป็นธุรกิจที่สร้างเงินเป็นพันล้าน พวกคนที่อยู่ใน UFC แต่ละคนจะ
ชอบเรียนมวยไทย เพราะเขาคิดว่า มวยไทยเป็น Stand up Combat  
แต่ถ้าการต่อสู้แบบนอนลงไปปลำ้ากับพื้น เขาจะเรียน Brazillian Jiu 
Jitsu หรือ  BJJ

เปรียบเทียบศิลปะการต่อสู้กับประเทศอื่น	ๆ	
 มวยไทยเป็นการออกอาวุธที่หนักแน่นที่สุด และเวลาต่อสู้กัน 
มันจะส่งผลมากที่สุด มวยไทยจะได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ 
มากกว่าคนไทย คนไทยเพิ่งจะรู้ว่ามวยไทยมีชื่อเสียงจริง ๆ เมื่อ 2-3 
ปีที่ผ่านมา คนไทยจะมองมวยไทยเป็นกีฬาคนจน เป็นการพนัน สิ่ง
สกปรก มาเฟีย แต่ฝรั่งกลับมองตรงกันข้าม อย่างรำาไทย คนไทยก็
ยังมองว่า มันสวยงาม แต่กับมวยไทย คนไทยไม่ได้มองอย่างนั้น

เสนห่ม์วยไทยทีท่าํใหช้าวตา่งชาตสินใจ	ใหค้วาม
นิยม
 มวยไทย มนัสอนอะไรบา้ง สอนเรือ่งการเคารพนบัถอื  นอบนอ้ม  
ใหเ้กยีรตคิรบูาอาจารยแ์ละทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่ราไดเ้รยีนมา และยงัสอน
เรื่อง การใช้สมาธิ ความคิด สมอง ในการต่อสู้ สร้างมิตรภาพ ความ
ผกูพนั เชน่ การกอดกนั ฝรัง่ลงไปกราบเทา้คนไทยทีเ่ปน็คร ูซึง่มคีณุคา่
มาก และบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคนไทย  คือ เจอใครก็ไหว้ สวัสดี 
คนไทยชอบไหว้ และสืบเนื่องไปถึงฝรั่ง คุณสังเกตได้ ฝรั่งชอบไหว้

สถานการณ์ธุรกิจค่ายมวยในปัจจุบันเป็น
อย่างไร	
 คา่ยมวยทกุวนันี ้ มจีำานวนมากขึน้ การแขง่ขนัมากขึน้ เนือ่งจาก
ดมีานดเ์ยอะขึน้ ตอนนีม้เีปน็หมืน่คา่ยได ้ทัง้คา่ยเลก็ คา่ยนอ้ย ทกุคา่ย
มีฝรั่งมาเรียน มาฝึกหมด ฝรั่งบางคน ก็ชอบไปในที่ห่างไกล ไปซ้อม
มวยในที่เงียบ ๆ โดยไม่จำาเป็นจะต้องเป็นเมืองใหญ่เท่านั้น
 ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์เรามีจุดเด่น คือ เรามีนักมวยที่เป็นแชมเปียน
เยอะ แฟร์เท็กซ์ไม่ใช่ทำาแค่ค่ายมวย แต่เรายังทำาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
มวยทุกชนิด เช่น กางเกงมวย นวม สิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนประกอบหลัก
ของการฝึกมวยไทย
 การประชาสมัพนัธค์า่ยมวยแฟรเ์ทก็ซ ์เรารบัประกนัวา่ คา่ยของ
เราดทีีส่ดุในประเทศไทย เราเนน้คณุภาพทกุเรือ่ง ทัง้เรือ่งกลิน่ ความ
สะอาด ความใหญโ่ต เราถอืวา่ เราเปน็ทีห่นึง่ เราไมไ่ดมุ้ง่วา่ คณุตอ้ง
เป็นที่หนึ่ง คุณต้องเป็น Professional คุณถึงสามารถจะเข้ามาเรียน
กับเราได้  แต่เราเปิดรับให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามาสัมผัสมวยไทย   
และแฟร์เท็กซ์ที่พัทยา จึงถือได้ว่าครบวงจรจริง ๆ เป็น Sport Facili-
ties ที่เป็นโรงแรม เราจะเรียกว่า เป็น Sport Hotel เราเน้นมวยอยู่
แล้ว และในส่วนห้อง Fitness นั้นก็ใหญ่มาก 
 ผมคิดว่า ตอนนี้ ไม่มีใครที่มีค่ายมวยอยู่ในโรงแรมหรอกครับ 
ส่วนมากก็จะมี Fitness มีสนามเทนนิส แต่ของเรามีทั้งมวย Fitness 
สนามเทนนิส  ซึ่งเรามีครบจริง ๆ
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UFC* ย่อมาจาก Ultimate Fighting Championship  เป็นสมาคมเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้
แบบผสมผสานที่ใหญท่ีส่ดุในโลก กอ่ตัง้โดย อารท์ เดว,ี โรรนั กราซ,ี โรเบริท์ เมยโ์รวทิช ์ซึง่
เปน็ตน้สงักดัของนกัสูท้ีต่ดิอนัดบัในกฬีาประเภทนีม้ากทีส่ดุ และเปน็เจา้ภาพจดัการแขง่ขนัขึน้
ทั่วโลก สำานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ยูเอฟซีมี 8 หน่วยนำ้าหนักและบังคับ
ใชก้ฎสหพนัธศ์ลิปะการตอ่สูแ้บบผสม โดยมบีรษิัทแมค่อืบรษิัท ซฟัฟา จำากดั *ทีม่า วกิพิเีดยี
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การเปิดสาขาค่ายมวยไทยในต่างประเทศ
 ตอนนี้ มีอยู่ที่ญี่ปุ่น 7 สาขา ที่จีน เราขายแฟรนไชส์ออกไป ที่
อเมรกิา เรากม็ ีแตส่ำาหรบัอปุกรณม์วย เราสง่ออกทัว่โลก ตลาดญีปุ่น่
จะดมีาก เพราะเขาจะ Respect เกีย่วกบัมวยไทยมาก และอกีประเทศ
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ที่น่าสนใจมาก คือ จีน มาแรงในเรื่อง Thai Boxing  อันเนื่องมาจาก 
UFC ที่ผมเล่าให้ฟังแล้ว กำาลังไปบุกจีน อีกแห่งคือเกาหลี โซนเอเชีย
กำาลังดัง ถ้ายุโรป ออสเตรเลีย มวยไทยฮิตมาก 

การโปรโมทค่ายมวยแฟร์เท็กซ์	
 ส่วนใหญ่เป็นปากต่อปาก และเรามีนักมวยดัง ๆ ที่ไปต่อยต่าง
ประเทศ ฝรัง่เขาจะดวูา่คา่ยไหน และเลอืกคา่ยทีเ่หมาะกบัเขามากทีส่ดุ 
อย่างแฟร์เท็กซ์นี่ เราทำาเป็น Professional Training หรือแบบ Lei-
sure ก็ได ้ซึง่ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ แตแ่ฟรเ์ทก็ซท์ีบ่างพล ี
จะโฟกัสมากกว่า จะฮาร์ดคอร์มากกว่า ส่วนที่พัทยาก็จะสบาย ๆ
กว่า เช่น พอซ้อมมวยเสร็จ คุณก็ไปว่ายนำ้า ช็อปปิง และทำากิจกรรม
อื่น ๆ ในพัทยาได้

ขอความเห็นเกี่ยวกับ	มวยไทย	กับกระแส	Pop	
Culture	ที่ทํางานผ่านสื่อภาพยนตร์	คนดัง		
 สื่อภาพยนตร์เป็นตัวเร่งให้มวยไทยก้าวรุดหน้ามาก อย่าง
ภาพยนตร์เรื่อง องค์บาก นี่มีผลมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Mixed 
Martial Arts ทำาให้คนทั่วโลกรู้จักมวยไทยมากขึ้น มองในภาพ In-
ternational มวยไทยดูดี เป็นที่ยอมรับ แต่คนไทยเอง กลับไม่เคยหา
หนทางที่จะโปรโมทมวยไทยอย่างจริงจัง ผมไม่ทราบว่า ทำาไมจึงไม่
โปรโมทมวยไทย นำามวยไทยมาเปน็สญัลกัษณข์องคนไทยใหม้ากกวา่นี ้
 องค์บาก เกิดขึ้นมาสิบปีแล้ว จนถึงวันนี้ คนก็ยังพูดถึง ล่าสุดที่
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อนิเดยี คนอนิเดยีกย็งัพดูถงึองคบ์าก พอพดูถงึ Thai Boxing เขากบ็อก
เลยว่า องค์บาก เราก็ต้องชี้แจงไปว่า ของเราเป็น Modern มวยไทย 
 ตอนน้ี ดาราไทยหลายคนหันมาฝึกซ้อมมวยไทย เพราะเขาเห็นว่า 
มวยไทยเร่ิมดัง ซ้อมมวยแล้วสนุก ตอนน้ีก็มีคนเรียนเยอะมาก เป็นเทรนด์ 
และส่งผลกระทบให้กับคนทั่วไปให้อยากเรียน อยากรู้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับกิจกรรมมวยไทย
 ตอนนี้ มีคนอินเดียเข้ามาติดต่อ อยากให้เอามวยไทยไปจัดที่
อนิเดยี ททท. นา่จะจดั Event  แลว้เอามวยไทยไปเสรมิมากขึน้ เพือ่ให้
โปรโมทมากขึ้น อาจจะจัดเป็น Thai Culture Day  ในแต่ละเมือง ให้
มี Variety มากขึ้น เพราะแต่เดิมก็จะเอาไปโชว์แค่ วาดร่ม แกะผลไม้ 
นวด รำา และผมวา่ การเอารำาไป คนกจ็ะไดแ้คด่ ูแตไ่มม่โีอกาสลองทำา 
แต่ถ้าเป็นมวย เราได้ไปสอนเขา ไปถือเป้าให้เขาลองเตะ ก็จะเกิด
ความสนกุสนาน ตืน่เตน้ ได ้Involve คนเราพอไปดรูำานาน ๆ  กจ็ะเบือ่ 
มันไม่มี Attractions อะไร ผมว่า มวยไทย จะเป็น Marketing Tools 
ที่จะเรียกคนเข้ามา 
 ความสนใจมวยไทยในประเทศเพือ่นบา้น อยา่งเวยีดนาม กมัพชูา 
นา่สนใจมาก ตอนนีเ้อเชยีเริม่มา อยา่งญีปุ่น่และเกาหลกีม็เีขา้ไปรว่ม
แข่งขันในรายการ UFC 
 อยากให้ภาครัฐสนับสนุนอย่างจริงจัง เรายังไม่เคยเห็นการ
สนับสนุนอย่างจริงจัง ส่วนมากโปรโมทเรื่อง นวดไทย อาหารไทย 
แต่กลับไม่โปรโมทมวยไทย ตอนนี้ มวยไทย เป็น New Attraction 
สำาหรบัเมอืงไทยทีจ่ะโปรโมทไปได ้สิง่เหลา่นีโ้ปรโมทปเีดยีวไมไ่ด ้ตอ้ง
ใช้เวลา เหมือนการทำา Marketing

 เราตอ้งมองวา่ ภาครฐัจะโปรโมทมวยไทยแบบไหน ทีผ่า่นมา จะ
โปรโมท มวยโบราณ กระโดดลอย ตเีขา่ เหยยีบไหล ่ทา่มวยไทยพวก
นั้น ต้องมองว่า จริง ๆ คนเราสามารถทำาได้ไหม เราต้องมองให้มัน
เป็น Modern World  อย่างมวยไชยา เป็น Traditional Thai boxing  
ตอนนี้ มันก็มี มวยไทย ในลักษณะ Contemporary หรือ Modern
 เราตอ้งเอามาใหถ้กูหลกั ผมคดิวา่ มวยไทยมนัเอาไปใชท้ำาอะไร
ได้บ้าง อย่างแรก  ตอนนี้มันเป็นกีฬาที่แต่ละคนอยากไปต่อยกันเป็น 
Commercial Martial Art Fighting Contest  อย่างที่สอง มวยไทย
เป็นการออกกำาลังกายที่ดี ตอนนี้ เราต้องถามว่า การท่องเที่ยวจะจับ
จดุไหนมาเปน็จดุหลกั จดุขาย ถา้เอามาตอ่ยอยา่งเดยีวคงไมไ่ด ้เพราะ
ทกุคนไมไ่ดเ้กดิมาเปน็นกัมวย มนัตอ้งทำาเปน็การออกกำาลงักาย Good 
Exercise Good Health
 หากมีการจัด Road Show มีการต่อยมวยกันจริง ๆ มีการจัด 
Seminar เกี่ยวกับมวยไทย มีมวยไทยคลินิก เป็น Full Event แบบ 
Fighting แลว้จะปนเรือ่งรำาไทยเพิม่ไปก็ได ้มนัทำาเปน็ Combination 
ไป อันนี้น่าสนใจ น่าทำามาก
 ในปจัจบุนั ยงัไมม่กีารออกเปน็หลกัสตูรการเรยีนและฝกึมวยไทย 
อย่างคาราเต้ ก็ยังมีสายขาว เหลือง แดง นำ้าเงิน เป็นต้น มวยไทย
ไม่มี ผมยกตัวอย่างเช่น ในเดือนหนึ่ง คุณต้องเข้าคลาสหมัดกับศอก 
ถ้าคุณสอบผ่านอันนี้ คุณก็จะไปอีกระดับหนึ่ง ตอนนี้แต่ละค่ายมวย
ก็จะมี และแตกต่างกัน แต่ผมคิดว่า เราต้องมีแบบเป็น หลักสูตร  
Official เลย
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ความคิด เห็นที่มีต่องานไหว้ครูมวยไทย	 
ที่พระนครศรีอยุธยา		และการจัด	Thai	Fight	
 เคยส่งผู้จัดการไปงานไหว้ครูมวยไทย  เท่าที่ได้รับ Feed Back 
มา คือ ไม่ค่อยดีเท่าไร เพราะว่า คนไทยจะเห็นแก่เงินเสียมากกว่า 
แทนที่จะทำาออกมาเพื่อมวยไทย แต่ก็มีบางองค์กรที่ดี ผมขอยก
ตัวอย่าง Thai Fight นี่ ช่วยเยอะเลย และ Thai Fight ก็พูดมาชัด
เลยวา่ จะทำา Entertainment ซึง่อาจจะเอาใจคนไทยมากไป ไมว่า่จะ
อย่างไร คนไทยต้องชนะ จัด 10 ครั้ง จะมีคนไทยแพ้กี่ครั้ง แทบจะ
ไมม่เีลย คอ่ย ๆ  ดใูนรายละเอยีดของคูม่วย เชน่ ประสบการณก์ารชก
คนไทยชก 200 ครั้ง แต่คู่ต่อสู้ชาวต่างชาติ ประสบการณ์ชกเพียง 20 
ครั้ง กระดูกก็คนละเบอร์แล้ว อันนี้ เขาจะเน้นเป็น Entertainment 
ถ้าฝรั่งข้างนอกมอง ก็จะโอเค แสง สี เสียง ระบบไฟ ทุกอย่างดี แต่
มันมีประเด็นคือ เป็นการชกมวยที่เอาฝรั่งขึ้นไปให้เจ็บ อันนี้เป็นมุม
มองของฝรั่ง

ถ้ามองมวยไทยเป็นโอกาส	 คิดว่าจะมีเทรนด์
ธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับมวยไทยในอนาคต
อย่างไร	เช่น	ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์	ก็ลุกขึ้นมาทํา
โรงแรมที่เป็น	Sport	Hotel
 เรื่องโรงแรมที่มีค่ายมวย ผมถือว่า เราเป็น One and Only อยู่
นะตอนนี้ ยังไม่มีใครทำา และผมคิดว่า ใครเห็นลู่ทางธุรกิจ จะมีก็มี
ได้ ทำาได้ ลงทุนได้ แต่ผมว่า โดย History แล้ว เราแข็งกว่าคนอื่น 
อย่างที่บอกคือ คุณพ่อทำามวย และขาดทุนมา 15-20 ปี แล้วเพิ่งมี
รายได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
 นอกจากรายได้ที่มาจากการซื้อคอร์สฝึกเรียนมวยไทยแล้ว ก็
ยังมีอุปกรณ์การเรียนทุกอย่าง เช่น เป้า ผ้าพันมือ นวม กางเกง  

 ส่วนมากจะซื้อกันเยอะ มีแขกเคยซื้อกางเกงมวยไซส์เด็ก นวมไซส์
เล็ก ไปให้ลูก ๆ
 รายจา่ยของคนมาฝกึ แตล่ะครัง้ประมาณ 700-800 บาท แตซ่ือ้
อุปกรณ์ 4,000-5,000 บาท เพราะว่า มวยต้องมีอุปกรณ์ของตัวเอง 
ที่จำาเป็นต้องใช้คือ ผ้าพันมือ กับ นวม ในร้านเล็ก ๆ ของเรา แทบไม่
ได้โฆษณาอะไรมากมาย รายได้แต่ละเดือน เกือบล้าน 

ความเห็นต่อเรื่องการพัฒนา	Sport	City	หรือ	
เมืองกีฬา	 เช่น	 เมืองที่เน้นการใช้เรื่องกีฬาเป็น	
Theme	 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมือง	 มี
การจัดแข่งขันกีฬาทั้งปี	 มีร้านขายเครื่องกีฬา
ดี ๆ	 มีโรงเรียนฝึกกีฬาดี ๆ	 มีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานใหค้นมาเลน่กฬีา	มาดกูฬีา	มกีารเชญิ
นักกีฬาระดับโลกมาโชว์	มาแข่ง	
 สำาหรับประเทศไทยจะยาก เรามีทุกอย่าง แต่เรายังไม่เก่ง ยัง
ไม่มีนักกีฬาที่เป็นมืออาชีพ สมมติ เราจะส่งลูกไปเรียนตีกอล์ฟ เรา
จะให้เรียนเมืองไทยไหม ผมว่าไม่ เขาจะส่งไปอเมริกา ยุโรป มันอาจ
จะเปน็เรือ่งระบบของความเปน็มอือาชพียงัไมถ่งึ หากเรามนีกักฬีาเกง่ 
แต่ยังขาดการสนับสนุนของรัฐ เคยมีความพยายามจะนำา UFC มาจัด
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ทีเ่มอืงไทยแตส่มาคมมวยไทยไมย่อม เพราะเขาถอืวา่จะดถูกูมวยไทย 
มวยไทยจะถกูลมืไป แตท่ำาไมเราจงึไมม่องวา่ เราจะเอามวยไทยเขา้ไป
อยู่ในส่วนหนึ่งของ UFC ที่กำาลังเติบโตมาก

ที่ผ่านมา	มีความรู้สึกเสียดาย	“โอกาส”		หรือ	
ผิดหวัง	อะไรหรือไม่
 Contender Asia เป็นรายการ Reality TV Show ของอเมริกา มี
คนไทยไปติดต่อ ได้ลิขสิทธิ์มา เป็น Contender Asia ที่จะใช้มวยไทย
เป็นหลัก เป็น Reality Show ติดตามการอยู่ กิน แข่งกัน ใครแพ้ก็
คัดออก หลายปีแล้ว มาเสนอให้จัดเมืองไทย แต่เป็นเพราะอะไรผม
ไม่ทราบ ผลออกมาคือ ไม่โอเค เขาเลยเอาไปจัดที่สิงคโปร์ และปีต่อ
มา Season 2 ก็จัดที่มาเลเซีย ผมงงเพราะว่า มันเป็นมวยไทย ปัญหา
ไม่ทราบอยู่ที่ไหน แต่เสียดายโอกาส

ถ้ามีคนมาเชิญเป็นที่ปรึกษาของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย	หรือ	สมาคมมวยไทย
 คงไม่ถึงขนาดนั้น เพราะผมคิดว่า จะต้องมี Connection มีเงิน 
อีกอย่างตอนนี้ คือ คนที่ต้องการต่อยมวยไทย คุณไม่ต้องมาเมือง
ไทยก็ได้ เดี๋ยวนี้มี Trainer ต่างชาติเยอะแยะ มีชาวต่างชาติเปิดค่าย

มวยไทยเอา Trainer ไทยไปก็มี เงินเดือนดีกว่า อยู่เมืองไทยได้ 
10,000-20,000 อยู่ต่างประเทศ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน
 การไดม้โีอกาสสมัภาษณเ์รือ่งมวยไทยกบัคนรุน่ใหมไ่ฟแรงครัง้
นี้ ทำาให้เห็นถึงโอกาสและลู่ทางการใช้ศิลปะมวยไทยเป็นเครื่องมือ
ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมา
ทอ่งเทีย่วในประเทศไทย  เหน็ถงึโอกาสทางธรุกจิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรือ่ง
มวยไทยจำานวนมาก 
 ระหว่างการเดินทางกลับจากการสัมภาษณ์คุณเปรม บุษราคัม
วงษ ์ทีแ่ฟรเ์ทก็ซส์ปอรต์คลบัแอนดโ์ฮเตล็ พัทยา  เรานกึถงึบทสนทนา 
บรรยากาศภายในโรงแรม  เวทมีวย เสยีงดงัจากการเตะเปา้ หนา้ตา
ของชาวต่างชาติทั้งชาย หญิงที่เอาจริงเอาจังกับการฝึกซ้อม กว่าจะ
มาถึงตรงนี้ของแฟร์เท็กซ์ได้  สิ่งสำาคัญคือ ความรัก ความศรัทธาที่
มีต่อศิลปะมวยไทย
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L o w  C a r b o n  T o u r i s m

	 คุณอาจเกิดเครื่องหมายคําถามขึ้นในใจก็ได้	หากผมบอกว่า-เหตุการณ์นํ้ามันรั่วที่เสม็ด

ทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์นํ้ามันรั่วที่ซานตาบาร์บารา

	 ทําไมต้องซานตาบาร์บารา?

	 นํ้ามันรั่วออกจะมากมายหลายครั้งในประวัติศาสตร์	แล้วทําไมต้องนึกถึงเหตุการณ์นํ้ามันรั่วครั้งนั้นด้วย	

ทั้งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนิ่นนานมาแล้ว	ตั้งแต่	พ.ศ.	2512	โน่น

	 คําตอบก็คือ	 แม้โลกนี้จะมีเหตุการณ์นํ้ามันรั่ว	 หรือที่เรียกว่า	Oil	 Spill	 หลายต่อหลายครั้ง	 แต่มีไม่มากครั้งนักหรอก

ครับ	ที่เป็นเหตุการณ์นํ้ามันรั่วที่ถูกพัดพาไปกระทบกับ	‘แหล่งท่องเที่ยว’	โดยตรง	เหมือนกับที่เกิดขึ้นที่เสม็ด

	 เหตุการณ์ที่เรียกว่า	Oil	Spill	นั้น	ไม่จําเป็นต้องเป็นการรั่วไหลของนํ้ามันในทะเลเสมอไปนะครับ	อาจเกิดบนบกก่อนแล้ว

ค่อยไหลลงทะเลก็ได	้ที่สําคัญก็คือ	ไม่จําเป็นต้องเป็น	‘อุบัติเหตุ’	เสมอไปด้วย	เพราะเหตุการณ์นํ้ามันรั่วครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเท่า

ที่เคยเกิดขึ้น	ถ้าคุณยังจํากันได้-ก็คือเหตุการณ์ในคูเวต	เมื่อซัดดัม	ฮุสเซน	พ่ายแพ้สงครามอ่าว	และสั่งให้มีการเผาบ่อนํ้ามัน

เพื่อป้องกันไม่ให้นํ้ามันตกไปอยู่ในมือของอเมริกัน	ผลก็คือมีการสูญเสียนํ้ามันมากถึง	380-520	ล้านแกลลอน	ซึ่งถือว่าเป็น

ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์	โดยในครั้งนั้น	นํ้ามันหนาถึง	4	นิ้ว	ไหลลงไปในอ่าวเปอร์เซียกินพื้นที่กว้างถึง	4,000	ตารางไมล ์

	 สว่นครัง้รา้ยแรงอกีครัง้ทีห่ลายคนคงจาํกนัไดด้ี	เพราะเพิง่เกดิในปี	2010	ทีผ่า่นมา	คอืเหตกุารณน์้าํมนัรัว่ไหลของบรษิทับี

พีที่เรียกว่า	Deep	Water	Horizon	Oil	Spill	ซึ่งน่าเป็น	‘อุบัติเหตุ’	นํ้ามันรั่วไหลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์

โลก	มีนํ้ามันรั่วไหลมากถึงราว	206	ล้านแกลลอน	และยังคงส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งมาจนถึงทุกวันนี ้

	 บางครั้งเหตุการณ์นํ้ามันรั่วก็เกิดนอกชายฝั่งไกลมากเสียจนไม่มีการทําอะไร	 นอกจากปล่อยให้นํ้ามันย่อยสลายตัวไป

เอง	อย่างเช่นเมื่อเรือบรรทุกนํ้ามันโอดิสซีย์เกิดอุบัติเหตุขึ้นในปี	1988	ที่นอกชายฝั่งโนวาสโกเทียไกลถึง	700	ไมล์ทะเล	แม้

จะมีนํ้ามันรั่วไหลมากถึง	40.7	ล้านแกลลอน	แต่เพราะอยู่ห่างชายฝั่ง	จึงไม่มีผลเสีย	‘ที่มองเห็นได้’	และกระทบต่อระบบนิเวศ

บนบก	จึงไม่ค่อยเป็นข่าวโด่งดังมากนัก	ไม่เหมือนกับเหตุการณ์นํ้ามันรั่วที่ส่งผลเสียหายต่อชายฝั่ง	โดยเฉพาะเมื่อชายฝั่งนั้น

เป็นแหล่งท่องเที่ยว	ก็ยิ่งเป็นที่พูดถึงมาก

	 เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เสม็ด	และที่ซานตาบาร์บารา!
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 ผมเคยไปเมอืงเลก็ ๆ  รมิชายฝัง่มหาสมทุรแปซฟิกิอนังดงามแหง่
นั้นสองครั้ง
 ทีจ่ริงแล้ว ซานตาบาร์บาราเปน็เมอืงมหาวทิยาลยั แต่ดว้ยความ
ทีเ่ปน็เมอืงทีม่ภีมูอิากาศอยา่งทีเ่รยีกกนัวา่แบบเมดเิตอรเ์รเนยีน ซาน
ตาบารบ์าราจงึไดช้ือ่วา่เปน็ ‘รเิวยีรา่’ แหง่อเมรกิา แมเ้ปน็เมอืงเลก็ ๆ  
มีประชากรไม่ถึงแสนคน แต่ซานตาบาร์บาราเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ด้วย
สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาแบบสเปนผสมมัวร์ที่ใจกลางเมือง รวม
ถึงอาคารอื่น ๆ อาทิเช่น คอร์ทเฮาส์ มิชชั่น (ได้ชื่อว่าเป็น ‘ราชินีแห่ง
มิชชั่น’) โบสถ์ ฯลฯ แถมเมืองยังอยู่ไม่ห่างจากมหาสมุทร และมี
ชายฝั่งที่กว้างและยาว เวลาไปซานตาบาร์บาราจึงเหมือนได้ไปเที่ยว
ยโุรป โดยเฉพาะสเปน แตเ่ปน็สเปนทีม่คีวามเปน็อเมรกินัอยูเ่ตม็เปีย่ม
 ที่สำาคัญ ยังมีงานที่เรียกว่า Fiesta หรือ Old Spanish Days ที่
มีการเฉลิมฉลองทุกปีในฤดูร้อนด้วย ทั้งยังมีเทศกาลดนตรี เทศกาล
ศิลปะ เทศกาลภาพยนตร์ และอื่น ๆ อีกมากที่เป็นตัวดึงดูดนักท่อง
เทีย่ว ผลกค็อืซานตาบารบ์ารามลีกัษณะเปน็ ‘เมอืงทอ่งเทีย่ว’ เตม็ตวั
 แล้วซานตาบาร์บาราเหมือนเสม็ดตรงไหน?
 ที่จริงแล้ว ซานตาบาร์บาราไม่เหมือนเสม็ดหรอกครับ ด้วย
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ มันเหมือนกับ ‘บ้านเพ’ มากกว่า ตรงที่เป็น
เมืองที่อยู่บนแผ่นดิน แล้วมีเกาะล้อมอยู่ด้านนอก ทำาให้บริเวณผืน
ทะเลแถบนั้นมีลักษณะคล้าย ๆ กับ ‘ช่องแคบ’ จึงเรียกกันว่าเป็น 
Santa Barbara Channel 

 ตรงนี้เองครับที่มีลักษณะคล้ายกับพื้นที่บริเวณเกาะเสม็ด
 หมูเ่กาะในซานตาบารบ์าราแชนเนลนัน้มคีวามงดงามมาก ทำาให้
มนีกัทอ่งเทีย่วนยิมออกไปพกัผอ่นเทีย่วชมความงามของธรรมชาตกินั
เป็นจำานวนมาก มีทั้งที่ขึ้นไปบนเกาะ ไปชมวาฬ และยังเป็นที่ตั้งของ
อทุยานแหง่ชาต ิChannel Islands ดว้ย เกาะเสมด็ของเรากม็ลีกัษณะ
เหมือนกัน เพราะบริเวณนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่
เกาะเสม็ด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของไทย
 อีกอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนไม่คล้าย แต่จริง ๆ ต้องถือว่าคล้ายกัน
อีกอย่างหนึ่งก็คือ ในบริเวณช่องแคบซานตาบาร์บารานั้น มีบ่อนำ้ามัน
ในทะเลอยูห่ลายแหง่ เกาะเสมด็ของเราแมจ้ะไมไ่ดม้บีอ่นำา้มนั แตอ่ยู่
ไม่ห่างจากเขตอุตสาหกรรมและโรงกลั่นนำ้ามันมากนัก เพราะฉะนั้น 
พื้นที่อันงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งนี้จึงมีลักษณะที่ 
‘เปราะบาง’ ตอ่การเกดิความผดิพลาดทางอตุสาหกรรมไดไ้มย่ากนกั
 และในบ่ายวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2512 ความผิดพลาดนั้นก็ได้
เกิดขึ้นมาจริง ๆ
 นั่นคือเหตุการณ์นำ้ามันรั่วไหลที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ณ 
เวลานั้น และแม้กระทั่งถึงทุกวันนี้ ก็ยังถือว่าใหญ่เป็นอันดับสามใน
ประวัติศาสตร์นำ้ามันรั่วของอเมริกา!
 ในวันนั้น ฝันร้ายทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเมื่อแท่นขุดเจาะนำ้ามัน
ของบรษิัทยเูนยีนออยล ์(ปจัจบุนัคอืยโูนแคล) ซึง่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝัง่
ออกไปหกไมลเ์กดิระเบดิขึน้ คนงานขดุเจาะนำา้มนัไดข้ดุเจาะบอ่นำา้มนั
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ที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นสมุทร 3,500 ฟุต แต่เกิดความผิดพลาดขึ้น แรก
ทีเดียว ก๊าซธรรมชาติระเบิดพลุ่งขึ้นมาก่อน วิธีแก้ไขที่ผิดพลาดก็คือ
การ ‘อุด’ รูรั่ว แต่ปรากฏว่ายิ่งไปสร้างแรงดันมหาศาลให้เกิดขึ้น ผล
ก็คือเกิดรอยแตกเป็นแนวขึ้นบนพื้นสมุทรหลายแนว ทำาให้ทั้งนำ้ามัน
และก๊าซธรรมชาติรั่วออกมาจากใต้พื้นผิวโลก
 และนั่นคือหายนะ!
 เพยีง 14 นาทหีลงัการระเบดิ นำา้มนัรัว่ไหลขึน้มาถงึผวินำา้ และรัว่
ไหลออกมาติดต่อกันนานถึง 11 วัน โดยมีลักษณะเป็นฟองเหมือนนำ้า 
เดอืดปดุ ๆ  แตไ่ม่ใชน่ำา้ มนัคอืนำา้มนัดบิสดีำาทีผ่ดุขึน้มา โดยคาดกนัวา่
น่าจะผุดขึ้นมาจากรอยแตกบนพื้นสมุทรมากถึงห้ารอย
 สองช่ัวโมงคร่ึงหลังเกิดการระเบิด เจ้าหน้าท่ีของบริษัทยูเนียนออยล์ 
รายงานตอ่หนว่ยรกัษาการณช์ายฝัง่วา่เกดิระเบดิขึน้ แตไ่มม่นีำา้มนัรัว่
ไหลอะไร ทั้งยังปฏิเสธความช่วยเหลือต่าง ๆ จากหน่วยรักษาการณ์
ชายฝั่งด้วย เพราะคาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดนั้นอยู่ในความควบคุม
 ความร้ายแรงปรากฏให้เห็นในวันรุ่งขึ้น เมื่อหน่วยรักษาการณ์
ชายฝั่งขึ้นบินสำารวจ และสามารถ ‘เห็น’ ได้ด้วยตาเปล่าว่ามีนำ้ามันรั่ว
ไหลจากฐานขุดเจาะแผ่ออกไปทั้งทางตะวันออก ตะวันตก และทาง
ใต้ความยาวหลายไมล์ ประมาณในตอนนั้นว่าน่าจะกินพื้นที่ราว 75 
ตารางไมล์ หรือ 200 ตารางกิโลเมตร ทั้งที่เพิ่งเกิดการระเบิดได้ไม่
ถึง 24 ชั่วโมง นั่นแปลว่าไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ แล้ว
 เมื่อรู้เรื่องนี้ สื่อมวลชนก็เจาะลึกทันทีด้วยการขอคำายืนยันจาก
สำานักงานใหญ่ของยูเนียนออยล์ในลอสแองเจลิส ซึ่งก็ได้รับคำายืนยัน

จากรองประธานบริษัทว่าการรั่วไหลนั้นมีขนาดเล็ก ไม่ได้ใหญ่โต
อะไร และทกุอยา่งจะอยู่ในความควบคมุโดยใชเ้วลาไมน่านนกั ทัง้ยงั
ประเมินด้วยว่า นำ้ามันน่าจะรั่วไหลออกมาวันละราว 5,000 แกลลอน 
แตม่กีารประเมนิภายหลงัพบวา่นำา้มนัรัว่ไหลทัง้หมดมากกวา่ 200,000 
แกลลอนด้วยกัน
 หลังการระเบิดสามวัน บังเอิญเกิดพายุฤดูหนาว ทำาให้ซานตา
บาร์บารานำ้าท่วมใหญ่ ต้องถือว่าเป็นโชคดีในโชคร้าย เพราะนำ้าจืด
ที่มาจากฝนไหลลงทะเล จึงช่วย ‘ผลัก’ คราบนำ้ามันออกห่างจากฝั่ง 
ไปโดยมีอิทธิพลของกระแสนำ้าและกระแสลมในท้องถิ่นร่วมด้วย 
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ กลับเกิดพายุใหญ่อีกครั้ง คราว
นีท้ำาใหล้มพดัไปในอกีทศิทางหนึง่ จงึผลกัใหค้ราบนำา้มนัไหลขึน้เหนอื 
ซึง่ตรงกบับรเิวณทา่เรอืซานตาบารบ์าราและชายหาดทางตอนใตข้อง
เมืองพอดี 
 มกีารวางทุน่ดกันำา้มนัเอาไวไ้ม่ใหค้ราบนำา้มนัเขา้มาบนชายฝัง่ได ้
แต่เพราะพายุพัดแรงและนำ้ามันนั้นหนามากถึง 8 นิ้ว ผลก็คือทุ่นดัก
นำ้ามันใช้ไม่ได้ผล เช้าวันรุ่งขึ้น ทั่วทั้งท่าเรือก็เต็มไปด้วยคราบนำ้ามัน
ดบิหนาหลายนิว้ เรอืทีจ่อดอยู่ในทา่เรอืกลายเปน็สดีำา ผูค้นตอ้งอพยพ
หน ีเพราะมกีารใชส้ารเคมกีำาจดันำา้มนั และหลายคนกห็วัน่เกรงวา่ไอ
ของนำ้ามันอาจทำาให้เกิดการระเบิดขึ้นมาได้
 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน และฉับพลันทันใดนั้น ซานตา
บาร์บาราก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
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 ผลกระทบทางนเิวศวทิยานัน้รา้ยแรงมาก กระแสนำา้ทีพ่ดัเขา้ฝัง่
พาเอาซากของแมวนำ้าและโลมาเข้ามาด้วย นำ้ามันไปอุดช่องหายใจ
ของโลมา ทำาใหพ้วกมนัหายใจไมไ่ด ้นำา้มนัดบิยงัเปน็พษิตอ่สตัวอ์ืน่ ๆ  
ด้วย แม้กระทั่งสัตว์ขนาดใหญ่อย่างวาฬสีเทา ที่ปกติจะใช้เส้นทาง
อพยพหลักผ่านช่องแคบนี้เพื่อไปผสมพันธุ์ที่บาฮากาลิฟอร์เนีย ก็ยัง
เปลี่ยนเส้นทางอพยพ ไม่ใช่แค่ในตอนนั้น แต่หลังจากนั้นอีกหลาย
ปีด้วย
 คราบนำ้ามันยังมีผลกระทบต่อประชากรนกทะเล นกชายฝั่งทั้ง
หลายที่จิกกินสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในทรายชายหาดหายไปจาก
บรเิวณนัน้เกอืบหมด เพราะไมม่อีาหารใหม้นักนิอกีแลว้ ในขณะทีน่ก
ประเภททีก่นิปลาและดำานำา้ไดต้อ้งทนทกุขท์รมานมากกวา่ เพราะพวก
มันถูกนำ้ามันเคลือบตัวจนตาย
 สวนสัตว์ซานตาบาร์บารากลายเป็นศูนย์กลางในการรักษาสัตว์
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพราะหายนะครั้งนี้ มีอาสาสมัครจำานวนมากไปช่วย
ล้างนำ้ามันออกจากนกชายหาด นกจำานวนมากป่วยหนัก ขนของมัน
แช่อยู่ในนำ้ามันจนหนัก ขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ไม่ได้ จึงจับตัวได้ไม่ยาก
นัก ต้องนำานกเหล่านี้มาล้างด้วยสารเคมีบางอย่างเพื่อให้นำ้ามันออก
ไป แล้วจากนั้นก็ต้องให้ความอบอุ่นพวกมันเพื่อไม่ให้เป็นนิวมอเนีย 
พบว่านกเหล่านี้มีอัตรารอดชีวิตเพียงไม่ถึงหนึ่งในสามเท่านั้น และ
จำานวนมากตายอยู่บนชายหาดที่เคยใช้เป็นที่หากิน
 เฟรด็ แอล. ฮารต์ลยี ์ประธานบรษิัทยเูนยีนออยล ์ใหส้มัภาษณว์า่ 
 “ผมไม่อยากเรียกมันว่าหายนะ เพราะไม่มีการสูญเสียชีวิต

มนุษย์เลย ผมประหลาดใจมากกับความตื่นเต้นของสาธารณะที่มีต่อ
นกเพียงไม่กี่ตัว”
 ต้องใช้เวลากว่า 11 วัน กว่าจะควบคุมการรั่วไหลของนำ้ามันได้ 
โดยคนงานต้องปั๊มสารเคมีลงไปในอัตรา 1,500 บาร์เรลต่อชั่วโมง 
แล้วอุดด้วยซีเมนต์ ส่วนนำ้ามันที่อยู่บนผิวนำ้า ต้องใช้เครื่องบินโปรย
สารเคมลีงไปบนนำา้มนัเพือ่ใหแ้ตกตวั ตามชายฝัง่และทา่เรอื มกีารนำา
ฟางมาซับนำ้ามันบนผิวนำ้าและผืนทราย ส่วนก้อนหินใช้วิธีพ่นนำ้ากำาจัด
คราบนำ้ามัน
 นี่ไม่ใช่หายนะ?
 ที่จริงถ้าพายุครั้งที่สองไม่เกิดขึ้น คราบนำ้ามันก็อาจถูกพัดออก
ทะเลไป และไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้ แต่เมื่อเกิดหายนะครั้งนี้ขึ้น มีการ
สืบสวนพบว่าบริษัทนำ้ามันยูเนียนออยล์นั้นมีการขุดเจาะนำ้ามันตาม
ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลาง โดยใช้เครื่องมือขุดเจาะที่ตำ่ากว่า
มาตรฐานของรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่เพราะแท่นขุดเจาะอยู่ห่างชายฝั่ง
แคลิฟอร์เนียเกินกว่าสามไมล์ทะเล จึงไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของรัฐดังกล่าว 
 ข้อดีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับหายนะครั้งนี้ก็คือเกิดการรวมตัว
กันของ ‘คนรากหญ้า’ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์
สหรฐัอเมรกิา และตอ่มากอ่ใหเ้กดิวนั Earth Day ขึน้ทัว่ประเทศ หลาย
คนมองวา่ปฏกิริยิาตอ่เหตกุารณค์รัง้นีเ้ปน็เหมอืนการจดุประกายของ
ขบวนการสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกาด้วยซำ้าไป
 เพยีงไมก่ีว่นัหลงัเกดิเหตกุารณข์ึน้ มกีารกอ่ตัง้ขบวนการชือ่ Get 
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Oil Out (GOO) ในซานตาบาร์บารา โดยรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ 
เผาบตัรเครดติของบรษิัทนำา้มนั และควำา่บาตรปัม๊นำา้มนัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
แท่นขุดเจาะนำ้ามันดังกล่าว มีประชาชนมากกว่า 100,000 ราย ร่วม
กันลงชื่อเพื่อให้สั่งห้ามการขุดเจาะนำ้ามันนอกชายฝั่ง ส่งผลให้มีการ
หยุดการขุดเจาะชั่วคราว และมีการออกกฎหมายควบคุมการขุดเจาะ
ที่เข้มงวดมากขึ้น 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจยังเกิดต่อเนื่องไปตลอดปี เพราะชาว
ประมงต้องหยุดหาปลา การท่องเที่ยวก็ตกลงอย่างมาก ทรัพย์สินที่
อยูต่ามชายฝัง่กเ็สยีหายเปน็จำานวนมากจากคราบนำา้มนั ทัง้หนว่ยงาน
รฐับาลและประชาชนจงึฟอ้งรอ้งเอาผดิกบับรษิัทยเูนยีนออยลห์ลายคด ี
คดีดำาเนินไปเป็นเวลาห้าปี ผลก็คือบริษัทยูเนียนออยล์ต้องจ่ายเงินให้
กับเมืองซานตาบาร์บารา 4 ล้านเหรียญ ส่วนบรรดาเจ้าของโรงแรม 
บา้นตามชายหาด และสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ  นัน้ ยเูนยีนออยลต์อ้งจา่ยเงนิ
อีกราว 6.5 ล้านเหรียญ ส่วนธุรกิจประมงได้รับเงิน 1.3 ล้านเหรียญ 
นอกจากนี้ ยังต้องจ่ายเงินให้กับ County of Santa Barbara อีก 9.5 
ล้านเหรียญ
 แต่ที่แย่ที่สุด ก็คือค่าใช้จ่ายเรื่อง ‘ชื่อเสียง’ ของบริษัทนั่นเอง!
 กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน กล่าวว่า
 “เป็นเรื่องเศร้าที่ซานตาบาร์บาราต้องกลายมาเป็นตัวอย่างที่
สรา้งความสนใจใหก้บัประชาชนอเมรกินัทัง้ประเทศ ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
คือการใช้ทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรบนแผ่นดินด้วยวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่านี้ และด้วยความห่วงใยในการรักษาความงาม

และทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสิ่งสำาคัญมากต่อสังคมแบบใด ๆ
ก็ตามที่เราต้องการในอนาคต เหตุการณ์ที่ซานตาบาร์บารานั้น 
กระทบต่อมโนธรรมสำานึกของประชาชนอเมริกันอย่างแจ้งชัด”
 ผมกำาลงัคดิวา่ ขอ้ดขีองหายนะทีซ่านตาบารบ์ารากค็อื อยา่งนอ้ย
ที่สุดมันได้ ‘ปลุก’ ผู้คนให้ลุกขึ้นต่อสู้จัดการกับ ‘บริษัทยักษ์ใหญ่’ ที่
เปน็ผูผ้ลตินำา้มนั และกอ่ใหเ้กดิผลดีในการตระหนกัรูเ้รือ่งสิง่แวดลอ้ม
โดยมรีฐับาลทีม่ ี‘มโนธรรมสำานกึ’ ยนือยูเ่คยีงขา้งเสยีงของประชาชน
ด้วย
 นำ้ามัน 200,000 แกลลอน ที่รั่วไหลออกมาใน 11 วัน จึงไม่ใช่
การรั่วไหลเสียเปล่า แต่ทำาให้ประชาชนได้เห็น ‘วิธีคิด’ ของบริษัทผู้
ผลิตนำ้ามัน และลุกขึ้น ‘ส่งเสียง’ สะท้อนกลับไปว่า-เรายอมให้เป็น
แบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว และพวกเขาก็รวมตัวกันได้จริง ส่งเสียงได้ 
‘ดัง’ จริง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับประเทศของตน
จริง
 โธมัส สตอร์ค บรรณาธิการข่าวของ Santa Barbara News 
Press กล่าวว่า
 “ในชีวิตของผม ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถึงผู้คนที่ตื่นตัวกันถึง
ระดับรากหญ้า มลพิษนำ้ามันครั้งนี้ได้สร้างบางสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมา
กอ่นในซานตาบารบ์ารา มนัรวมพลเมอืงจากทกุแนวคดิทางการเมอืง
ให้เป็นหนึ่ง และมีอุดมการณ์ร่วมเดียวกัน”
 แล้วเสม็ดเล่า?
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เรื่อง นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์
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	 	 	 นาน	ๆ 	ทจีะไดม้โีอกาสรวีวิหนงัในอดตี	ซึง่จรงิ	ๆ 	แลว้มนักเ็หมอืน 

	 	 การมองย้อนหลังดูประวัติศาสตร์เล็ก	 ๆ	 นั่นแหละครับ	 คือ	 มัน 

	 	 ไม่ใช่แค่การทบทวนความรู้สึกที่ เรามีต่อสิ่งนั้น	 แต่เป็นการรีเช็ค 

	 	 อีกครั้งด้วยว่า	 เราได้เรียนรู้อะไรจากมัน	 เพราะบางอย่างที่มัน 

	 	 เกิดขึ้น	 ณ	 ตอนนั้น	 เราจะยังไม่รู้หรอกครับว่ามันจะส่งผลอะไร 

	 	 ในอนาคต	 แต่ตอนนี้เราอยู่ในอนาคตนั้นกันแล้ว	 เราบอกได้แล้ว 

	 	 ละว่า	การเกิดขึ้นของสิ่งนั้นมีผลอะไรต่อสิ่งที่อยู่รอบ	ๆ 	ตัวมันบ้าง	 

	 ถ้าให้ทบทวนเรื่องความรู้สึก	ผมจําได้ค่อนข้างแน่ชัดว่าโปรเจคองค์บากเป็นที่รํ่าลือกันมาอย่างเงียบ	ๆ	เราได้ยินสตันท์

คนหนึ่งที่ชื่อ	จา	และได้ข่าวว่าเขาเก่งมาก	นั่นคือข้อมูลที่เราพอจะมี	เอาเข้าจริงตอนนั้นผมไม่ได้สนใจหนังแอ็กชันเท่าไรหรอก

ครับ	แต่ก็พอจะจับใจความได้ว่า	ยุคนั้นเป็นยุคที่เฉินหลงก็ยังคงบูมตามปกติ	มีบ้างที่ฌอง	คลอดด์	แวนแดมม์	มาปะปนกระแส	

เจ็ท	ลี	ก็ด้วยเช่นกัน	ใหม่	ๆ	ดัง	ๆ	หน่อยก็เป็นกังฟูแบบเรื่อง	The	Matrix		แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจใหม่	ๆ	ให้

กับชาวโลกได้เท่าไรนัก	เฉินหลงก็จะมาพร้อมกับความตลกบ้าน	ๆ 	พร้อมกับฉากแอ็กชันเสี่ยงตายไปกับของในชีวิตประจําวัน	

หรืออย่าง	เจ็ท	ลี	ก็จะมาพร้อมกับกังฟูแบบสงบนิ่งแนวปรัชญา	พูดน้อยตัวเล็กแต่ต่อยหนัก	ส่วนด้านพี่ไทยเรานั้นรู้สึกว่าจะ

ไม่มีอะไรเลย	ผมก็เลยรู้สึกว่าวงการหนังแอ็กชันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่ออยู่ไม่น้อย	เพราะหนังฮอลลีวูดก็พยายามหาสูตรใหม่	ๆ  

หลายแบบ	ไม่ว่าจะเป็นหนังแอ็กชันแนววินาศสันตะโร	รถเก๋งชนรถสิบล้อ	หรือจะเป็นแนวแอ็กชันตลกโปกฮาตํารวจคู่หู	นั้นก็

ดูจนไม่ฮาแล้ว	แต่ในเวลานั้นก็คงไม่มีใครรู้ว่าจะหาอะไรใหม่	ๆ	มาป้อนให้กับแฟนคลับชาวหนังแอ็กชัน	ว่าง่าย	ๆ	คือ	ไม่รู้จะหา

อะไรใหม่มากวาดเงินคนดูอีกแล้ว
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 เวลาผา่นไป ขา่วการถา่ยทำาหนงัเรือ่งองคบ์ากกม็ีใหไ้ดย้นิไดอ้า่น
กันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่ได้สร้างความอยากดูเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด 
 จนกระทั่งวันแรกของการปล่อยตัวอย่างหนัง 
 ภาพของไอ้หนุ่มอีสานที่วิ่งไต่ไหล่บรรดาแก๊งอันธพาลอย่าง
คลอ่งแคลว่ กระโดดขา้มหวัพอ่คา้แมข่ายในตรอกซอกซอย ไตก่ำาแพง
สูงได้ราวกับเป็นสัตว์ป่า แถมยังสามารถโดดถีบยอดอกฝรั่งตัวใหญ่
ด้วยลีลาแอ็กชันที่ ‘ไม่ปกติ’ 
 ความไมป่กตทิีว่า่นัน้คอืการผสมลลีาหลายรปูแบบ นัน่คอื ศลิปะ
แนวสตันท์ผาดโผน เข้ากับความรวดเร็วว่องไวสไตล์ Free Running 
บวกดว้ยความรนุแรงดดุนัตามสไตลม์วยไทย แถมปลอ่ยคำาโฆษณา(ที่
กลายเป็นของคลาสสิกไปแล้ว ณ วันนี้) ที่ว่า ‘เล่นจริง เจ็บจริง ไม่
สลิง ไม่ใช้ตัวแสดงแทน ‘ ซึ่งส่วนผสมนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลก
ของภาพยนตรใ์บนี ้เรามคีวามรนุแรงแบบ บรูซ๊ ล ีซึง่นัน่กผ็า่นมานาน
หลายสิบปีแล้ว เรามีความผาดโผนแบบเฉินหลง ซึ่งนั่นก็ผ่านมานาน
หลายปีแล้วเช่นกัน ศิลปะหักกระดูกของ สตีเวน ซีกัล ก็มีอายุความ
อยู่ได้ไม่นาน ฌอง คลอดด์ แวนแดมม์ ก็เดินตามทุกคนที่ว่ามาแต่ก็
ไมไ่ดม้สีไตลข์องตวัเอง ดงันัน้เมือ่มสีิง่ใหมเ่กดิขึน้ ชาวโลกกพ็รอ้มจะ
ต้อนรับสิ่งนั้น แม้ว่ามันจะมาจากประเทศเล็ก ๆ อย่างไทยก็ตาม
 โชคดีที่การดีไซน์เรื่องบทขององค์บากนั้นก็คิดค้นมาเพื่อรองรับ
คนไทยโดยเฉพาะ เราไม่ค่อยได้เห็นการต่อสู้ที่ชกต่อยกันตามตรอก
ซอกซอยอยา่งเปน็เรือ่งเปน็ราว วิง่ขา้มรัว้บา้นทีเ่หมอืนรัว้ทีอ่ยูข่า้งบา้น 
เราพยายามจะเปน็หนงัฮอ่งกงหรอืหนงัฮอลลวีดู ชอบเลา่เรือ่งไกลตวั 
จบัใหต้ำารวจบา้นเราแตง่ชดุสทู พรอ้มกบัอาวธุสงครามครบมอืเพือ่จะ
เผชญิการแกไ้ขปรศินาองคก์ารคา้เฮโรอนียกัษใ์หญท่ีซ่บัซอ้น (ในขณะ
ทีก่ารรบัรูข้องผูค้นทีม่ตีอ่ตำารวจไทย คอื ตำารวจนอกเครือ่งแบบบา้นๆ 
ไปไล่จับเด็กวัยรุ่นค้ายาบ้า หรือ ชิงตัวประกันจากคนเมายาบ้า) แต่
องคบ์ากเลา่เรือ่งงา่ย ๆ  ของไอข้ามทีม่าตามหาเศยีรพระทีห่ายไป แต่
ต้องเผชิญกับแก๊งขายของเถื่อนยักษ์ใหญ่ แม้ว่าหัวหน้าองค์กรที่พูด
เป็นเสียงคอมพิวเตอร์โมโนโทนนั้นจะดูไม่มีอยู่จริงไปเล็กน้อย แต่
การผจญภยัของไอข้ามในกรงุเทพฯ นัน้กเ็ปน็เรือ่งทีเ่ขา้ถงึงา่ย เขา้ใจ
ได ้เพราะกม็แีรงงานจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (อนัเปน็ประชากร
กลุ่มใหญ่ของประเทศ) เดินทางมาทำางานในกรุงเทพฯ ไม่ต่างจากไอ้
ขามเชน่กนั มนัเหมอืนกบัดหูนงัวา่ดว้ยคนไทยไปตา่งประเทศแลว้เจอ

คนไทยด้วยกันนั่นแหละครับ 
 หลังจากการออกฉาย ตัวหนังก็ประสบความสำาเร็จมาก ขนาด
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับหนังแอ็กชัน ผมก็ยังรู้สึกถูกโอบล้อม
ไปด้วย จา พนม และเกิดความอยากดูเองในที่สุด จึงต้องไปพิสูจน์
กันหน่อยที่โรง 
 หลงัจากดมูนัในฐานะคนดทูัว่ไป ผมกพ็บวา่ความสำาเรจ็ขององค์
บากนัน้มาจากตวัคณุภาพของฉากแอก็ชนัลว้น ๆ  ครบั มนันา่ตืน่ตาตืน่
ใจจนหยุดไม่อยู่จริง ๆ ครับ ก็พี่จา เล่นไถลตัวลอดใต้ท้องรถที่กำาลัง
ถอย ไหนจะขี่สามล้อซัดกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ทุกฉากทุกซีนนั้น
ดุดันและมันสะใจมากจริง ๆ  สมทบด้วยนักแสดงอย่าง หมำ่า จ๊กมก ที่
เล่นได้ไม่เยอะเกินจนกลายเป็นพี่หมำ่า ชิงร้อยชิงล้าน จังหวะมาได้ถูก
ต้องกับหนังแนวแอ็กชันแถมคอมิดีแบบนี้ ไม่น่าแปลกใจที่หนังเรื่องนี้
จะกลายเป็น Pure Entertainment สำาหรับคนไทย เพราะมันคือการ
ผนกึรวมกนัระหวา่งความตืน่ตาตืน่ใจทางภาพ (จา พนม) และ อารมณ์
ขันแบบบ้าน ๆ สนุก ๆ (หมำ่า) เข้าด้วยกัน 
 แต่ถ้าให้คิดกันตามฉบับของคนสร้างหนังนั้น หนังก็ยังมีข้อ
บกพร่องที่เกิดจากการลังเลระหว่างการทำาให้มันเป็นหนังที่ดีตาม
มาตรฐาน และการทำาหนังเอาใจท่านผู้ชม ซึ่งผู้กำากับเลือกทางการ
เอาใจผูช้มจนเอยีงขา้งไปเลก็นอ้ย เริม่ตน้งา่ย ๆ  จากการที่ไมม่คีนรา้ย
คนไหนใช้ปืนยิง จา พนม เลย ทุกคนเอาแต่วิ่งไล่จา พนม (แถมวิ่งไล่
กันไม่ทันอีก) คือ ถ้ามีคนใช้ปืน จา พนม คงตายตั้งแต่ 15 นาทีแรก
ไปแล้ว องค์บากอาจจะกลายเป็นหนังสั้นได้ ซึ่งตรงนี้จริง ๆ คนเขียน
บทก็ต้องแก้ไขให้เมกเซนส์ให้ได้ เช่น ลูกสมุนถูกสั่งให้จับเป็นรึเปล่า 
เลยยิงให้ตายไม่ได้ นอกจากนี้ ฉากแอ็กชันมากมายที่ปรากฏในหนัง
นั้นมีการ Replay ซำ้าให้เราดูกันหลาย ๆ รอบ จากมุมกล้องต่าง ๆ
ราวกบัเปน็ภาพกฬีามนั ๆ  เวลาดนูี่ไดย้นิเสยีงประโยค ‘ลองจบัตาดกูนั
อกีครัง้ชดั ๆ  นะครบัทา่นผูช้ม’ คอืโดยปกตแิอก็ชนัซนีในหนงัทัว่ ๆ  ไป 
เวลาพระเอกกระโดดขา้มรถไปแลว้ กจ็ะผา่นไปเลย ไมม่กีาร Replay 
ให้ดูอีกรอบ เพราะถ้า Replay ให้ดูอีกรอบเมื่อไร คนดูจะหลุดออก
จากหนังและมันจะกลายเป็นวิดีโอโชว์สตันท์แมนมากกว่าภาพยนตร์
ทีก่ำาลงัเลา่เรือ่งอะไรบางอยา่งอยู ่แตส่ิง่หนึง่ทีอ่าจจะเถยีงไมไ่ดค้อืวา่
ผูช้มแตล่ะคนมคีวามแตกตา่งกนั อยา่งเชน่ คนไทยอาจจะไมไ่ดส้นใจ
วา่การเลา่เรือ่งแบบภาพยนตรค์อือะไรอยา่งไร แตพ่วกเขาแฮปปมีาก
ที่จะได้ดูฉากไถลลอดใต้ท้องรถอีก 3 รอบแบบจะ ๆ อันนี้ก็ไม่ว่ากัน 
 นั่นคือเสียงตอบรับในประเทศไทย แต่หากจะพูดในแง่ต่าง
ประเทศนัน้ หนงัเรือ่งนีก้เ็หมอืนถกูผลติเพือ่การสง่ออกโดยเฉพาะเชน่
กัน บรรยากาศแบบไทย ๆ เป็นสินค้าอย่างหนึ่งในหนังเรื่องนี้ แต่ละ
ซีนเหมือนถูกคิดมาแล้วว่าฝรั่งดูแล้วตะโกนว่า Exotic แน่นอน ทุ่งนา
บ้านไร่ เมืองกรุงเทพฯ เศียรพระ รถตุ๊กตุ๊ก อาหารเผ็ดร้อน (อาวุธ
หนึ่งในการสู้กับผู้ร้าย คือ เครื่องพริกแกง ... แปลกมาก) แต่ที่สำาคัญ
ที่สุดคือ มวยไทย ถึงขั้นมีฉากที่ฝรั่งนักสู้ข้างถนนคนหนึ่งเจอจา พนม 
แล้วตะโกนใส่กล้องพร้อมกับชูนิ้วกลางพูดว่า ‘FUCK MUAY THAI’ 
จากนั้นก็โดนจา กระทืบตายใน 2 นาที จบเกม แต่ก่อนจาก จา ก็ได้
ทำาท่าเคารพคู่ต่อสู้อย่างงดงามตามสไตล์มวยไทยอันศักดิ์สิทธิ์ จาก
นั้นหนังก็ต่อด้วยฉากต่อสู้ด้วยมวยไทยขนาดยาวที่ปล่อยให้จาเจอกับ
นักสู้จากประเทศต่าง ๆ จีน ไทย ญี่ปุ่น ฝรั่ง แล้วแบบว่าชนะหมด
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เลย รุ่งโรจน์กันสุด ๆ โชคดีที่ท่าชกท่าต่อยของจา มันก็รุ่งโรจน์แบบ
ไม่เกินคำาโฆษณาจริง ๆ 
 มันกันซะขนาดนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่หนังสามารถขายให้ต่าง
ประเทศมากมาย กลายเปน็หนงัฮติในวงกวา้งและคลัทเ์ฉพาะกลุม่ใน
เวลาเดียวกัน ไม่น่าแปลกที่ จา พนม ยีรัมย์ จะเปลี่ยนชื่อกลายเป็น 
Tony Jaa ได้ในเวลาอันรวดเร็ว    
 ในวงกว้างนั้นหนังเรื่องนี้สามารถทะยานขึ้นสู่อันดับ BOX OF-
FICE ของอเมริกาไปกับเขาได้ คนทั้งโลกรู้จัก ขายสิทธิ์ฉายในต่าง
ประเทศไดม้ากมายกวา่หนงัไทยทกุเรือ่งในยคุนัน้ทีเ่คยทำามา แตท่ีย่ิง่
ไปกวา่นัน้คอื Tony Jaa คอ่ย ๆ  ขยายรา่งกลายเปน็ไอคอนคนใหมข่อง
วงการบันเทิงโลก ทุกคนรู้จักจา พนม เหมือนที่รู้จักส้มตำา ต้มยำากุ้ง 
มวยไทย จากประเทศไทย (คือ เวลาเจอคนต่างชาติที่ทำาหนังด้วยกัน 
พอบอกว่ามาจากประเทศไทย เรื่องแรกที่จะโดนพูดถึงคือ ‘อองแบก 
อองแบก‘ จากนัน้กจ็ะเชือ่มสมัพนัธก์นัไดง้า่ยทเีดยีว) วดิโีอบนัทกึการ
ฝึกฝน Free Running นั้นเป็นของที่ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าที่เคย
เป็น ทิศทางองค์รวมของหนังแอ็กชันโลกนั้นก็ค่อย ๆ เปลี่ยนตามไป
ด้วย หลังจากหมดยุคกังฟูแบบ The Matrix แล้ว ฝรั่งก็เริ่มออกลีลา
แบบ Free Running และ มวยไทยแบบ จา พนม มากขึ้นเรื่อย ๆ
(บางทีดูแล้วก็ฮาๆเล็กน้อย ที่จู่ ๆ แก๊งมาเฟียฝรั่งก็ออกลีลามวยไทย
แบบพร้อมเพรียงกันอย่างไม่น่าเชื่อ) และที่สำาคัญคือ มีประชากร
ฝรั่งเข้ามาเรียนมวยไทยเยอะขึ้นเป็นอย่างมากในรอบ 10 ปีที่ผ่าน
มา สิง่นีค้งไมไ่ดเ้กดิขึน้เพราะสม้ตำาและตม้ยำากุง้ แตเ่ปน็เพราะการที ่
จา พนม ทำาให้ศิลปะมวยไทยกลายเป็นเรื่องง่ายที่คนทั่วไปเข้าถึงได้
และดูจะทำาให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน   
 แต่ในขณะหนึง่แหง่ความโดง่ดงัขององคบ์าก ทกุอยา่งกเ็หมอืน
พลันจะหยุดลง หนังฝรั่งเศสอย่าง District B13 (ในชื่อไทย คู่ขบถ
คนอันตราย) ที่ได้รับอิทธิพลขององค์บากไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
กลบัดสูนกุกวา่องคบ์ากอยา่งไมน่า่เชือ่ ดว้ยความทีพ่ลอ็ตเรือ่งตา่ง ๆ  
นั้นสมเหตุสมผลและสนุกตื่นเต้น ไม่เน้นฉากแอ็กชันแบบที่ต้อง 
Replay ให้ดูกันหลาย ๆ รอบ และมีหนังอีกหลายเรื่องที่นำามวยไทย
ของเราไปพฒันาใชต้อ่อยา่งกวา้งขวาง ในขณะทีค่วามสำาเรจ็ของหนงั
เรื่อง ต้มยำากุ้ง ซึ่งเป็นการกลับมาของ จา พนม และทีมงานสร้างชุด
เดมิ กต็ามหลงัองคบ์ากอยูห่ลายกา้ว และการกำาเนดิขึน้ขององคบ์าก 
2 -3 ในช่วงเวลาถัดมา ก็ดูไม่สวยงามนัก 
 การได้มาซึ่งความสำาเร็จที่ว่ายาก การรักษาความสำาเร็จนั้นยาก
กว่า ในกรณีที่ปีหน้าหากองค์กรทางการท่องเที่ยวจะมีนโยบายใน
การสนับสนุนมวยไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากของเก่าที่เราเคย
มีนั้น จริง ๆ เคสขององค์บากนั้นทำาให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
ในการส่งออกวัฒนธรรมพอสมควร ความจริงความสนใจของชาว
โลกที่มีต่อมวยไทยนั้นก็มีมานาน แต่มันไม่เคยไปไกลกว่าการตั้งท่า
ต่อยหรือใส่กางเกงที่มีเขียนคำาว่า มวยไทย ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะ
ออกมาเป็นรูปแบบของพิธีการต่าง ๆ ของมวยไทย การไหว้ครู ท่า
เตะตอ่ยทีเ่ปน็ศลิปะมากกวา่การตอ่สูจ้รงิ ๆ  เลก็นอ้ย ทำาใหด้เูปน็สิง่ที่
คอ่นขา้งไกลตวัและเฉพาะทาง การปรากฏตวัของ จา พนม นัน้ไดล้ะลาย
ความศักดิ์สิทธิ์ของคำาว่ามวยไทยลง และทำาให้ลงมาติดดินมากขึ้น
ผา่นฉากแอก็ชนัการเตะตอ่ยหลบหลกีตามตรอกซอยตกึแถวของชาว

บา้นทัว่ไป พรอ้มกนันีย้งัอดัฉดีความแฟนตาซีใหก้บักระบวนทา่ตา่ง ๆ  
ด้วยการเอามวยไทยไปบวกกับความพิสดารของฉากแอ็กชันต่าง ๆ 
เช่น กระโดดเตะลอยฟ้าหรืออะไรก็ว่าไป และการที่ยิ่งสมทบด้วยคำา
วา่ไม่ใชน้กัแสดงแทน กย็ิง่ทำาใหใ้ครทีม่าเหน็ยอ่มตืน่ตะลงึและเขา้ถงึ
ได้โดยง่าย ก็เหมือนกับการที่เราตื่นเต้นกับพฤติกรรมทีวีแชมเปียน 
ของชาวญี่ปุ่นที่เวลาทำาอะไรทั้งทีก็ทำาสุดข้อกันไปเลย แล้วผลที่ออก
มามักจะมหัศจรรย์เสมอ 
 ในกรณีที่เราจะทำาอะไรให้เข้าถึงประชาชนสากลนั้น บางครั้ง
สิ่งที่เราควรนำาเสนอ มันไม่จำาเป็นต้องเป็นของที่สะอาด สวยงามตา 
ชาวโลกถึงจะชอบ เพราะเอาเข้าจริงแล้วสิ่งที่ชาวโลกชอบอย่างเป็น
ทางการ มันคือสิ่งต่าง ๆ  ที่ไม่เป็นทางการ เพราะอะไรที่เป็นทางการ
แล้วมันมักจะเกิดจากการถูกควบคุมขัดเกลาจนสวยงามอย่างเป็น
สากลก็เพื่อให้สากลยอมรับ แต่อะไรที่ไม่เป็นทางการนั้นมักจะเป็น
ธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่สากลยอมรับและยอมรัก 
เพราะมันไม่เหมือนกับสากลนี่แหละ 
 แตท่ัง้นีท้กุสิง่ทกุอยา่งกต็อ้งใชเ้วลาและความอตุสาหะ จา พนม
คงไม่ได้เกิดมาแล้วบินได้เลย เขาก็คงต้องเก็บประสบการณ์มากมาย
กวา่จะทำาไดถ้งึขนาดนี ้บา้นเราเมอืงเราเปน็ประเทศทีม่กัจะสนบัสนนุ
เลทไป 15 นาที คือ สนับสนุนคนที่เขาทำาอะไรแล้วสำาเร็จไปแล้ว (ซึ่ง
ก็มักจะเก่งกาจได้ด้วยการพึ่งพาตัวเอง) เอาว่าง่าย ๆ  อย่างเคสล่าสุด
กับน้องเมย์ (รัชนก อินทนนท์) นักแบดมินตันแชมป์โลกของไทย ที่
ก่อนหน้านั้นน้องไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมา แต่พอตีแบดชนะ กลับมากลาย
เป็นเทวดาไปเลย คำาถามคือ ตอนน้องเขาฝึกฝนอยู่ ทำาไมไม่มีใครไป
สนบัสนนุนอ้งเขาตัง้แตต่อนนัน้ แตพ่อชนะนี ่โอโ้ห กลายเปน็ผูใ้หญร่กั
การกีฬากันขึ้นมาทีเดียว น่านับถือจริง ๆ  ที่จริงแล้วบ้านเรายังมีของดี
อกีหลายอยา่งทีร่อไดร้บัการสนบัสนนุ หากผูส้นบัสนนุคอ่ย ๆ  มองใหด้ี
ตามตรอกซอยต่าง ๆ   
 ความสำาเร็จมักจะอยู่ไม่ยาวนานนัก และการยึดติดกับความ
สำาเร็จอาจไม่ใช่เรื่องดี จา พนม เดินลงจากตำาแหน่งซูเปอร์สตาร์ของ
โลกเรว็กวา่ทีห่ลายคนคาดการณไ์วน้กั มนัอาจไมเ่กีย่วกบัการทีจ่าหนี
เข้าป่า หายตัวไปบ่อย ๆ  จากบ้านอย่างที่เป็นข่าว แต่หากเกี่ยวกับการ
ยำา่ลงบนความสำาเรจ็เดมิทีส่รา้งไว ้ความตืน่เตน้ของตวังานกจ็ะคอ่ย ๆ  
ลดน้อยลงไป อย่างที่เห็นว่าเคล็ดวิชาของจาถูกชาวโลกนำาไปพัฒนา
เปน็อยา่งอืน่เรยีบรอ้ยแลว้ ในขณะทีจ่ายงัไมส่ามารถสรา้งสิง่ทีน่า่ตืน่
เต้นกว่าขึ้นมา ที่จริงในฐานะคนทำางานสร้างสรรค์เหมือนกัน ก็เข้าใจ
ได้ว่ามันยากมากกับการที่เราจะก้าวข้ามความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่มาก
ที่ตัวเองเคยทำาไว้ แต่อย่างน้อย การสร้างสรรค์อะไรใหม่ที่แตกต่าง
จากของเดิม แม้จะไม่ได้ดีกว่า แต่อย่างน้อยมันก็ทำาให้คนที่คอยชม
คอยดรููส้กึตืน่เตน้กบัมนัมากกวา่ อยา่คดิวา่อะไรทีม่นัดอียูแ่ลว้กท็ำา ๆ  
ตามเดิมไป อย่าคิดว่าทำาอะไรใหม่ ๆ แล้วมันเสี่ยง เพราะไอ้สิ่งที่เรา
เรียกว่า ‘ดีอยู่แล้ว’ ในเวลานี้ มันก็เคยเป็นของที่ใหม่และเสี่ยงมา
ก่อนเช่นกัน อันนี้คงเป็นสิ่งที่ Tony Jaa ในสมัยที่ยังเป็น จา พนม รู้ดี 
 เรื่องราวขององค์บากและ จา พนม อาจจะไม่ใช่แค่กรณีศึกษา
ที่จบอยู่ในวงการภาพยนตร์ แต่ใครที่กำาลังพยายามจะสื่อสารหรือส่ง
ออกกับชาวโลกอยู่ ล้วนสามารถดูมันเป็นตัวอย่างได้จริง โดยไม่ต้อง
ใช้สลิง และไม่ต้องใช้ตัวแสดงแทน
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เรื่อง บริษัท ไลคอน จำากัด
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	 ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทสําคัญต่อการ

ดําเนินชีวิตอย่างมาก	ทั้งการติดต่อสื่อสารต่าง	ๆ 	การเจรจา

ทางธุรกิจ	การตกลงซื้อขายสินค้า	หรือแม้กระทั่งการโฆษณา

สนิคา้	ซึง่จะเหน็ไดว้า่เทคโนโลยกีารสือ่สารนัน้ทาํใหก้ารกระจาย 

ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 มีลักษณะการกระจาย

แบบทุกทิศทาง	 มีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว	 และยัง

เป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง	ซึ่งทําให้การตลาดในปัจจุบัน

ได้พัฒนาไปสู่การตลาด	 3.0	 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนคุณค่า

สังคม	และประชาสังคม	 โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร		 ใน

การทําการตลาดและสื่อสารแบบสองทิศทาง	เพื่อให้สินค้าและ

บริการตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

	 •	 การพัฒนารูปแบบ	 และองค์ประกอบทางด้านการ

ตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 รูปแบบของการตลาด

ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง ได้มีการผสมผสาน

เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	

โดยมีการพัฒนาจากรูปแบบการตลาดที่ให้ความสําคัญกับ

การผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว	 และเริ่มมีการพัฒนาเป็น

รูปแบบที่ ให้ความสําคัญกับผู้บริโภคหรือลูกค้าเพิ่มมาก

ขึ้น	 จนกระทั่งมีการเข้ามาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทัน

สมัย	 โดยเฉพาะในรูปแบบของสังคมออนไลน์จํานวนมาก 

ส่งผลให้รูปแบบการตลาดมีการพัฒนาโดยการผสมผสาน

เทคโนโลยีเหล่านี้	เพื่อเป็นการขับเคลื่อน	หรือผลักดันคุณค่า

สังคมและประชาสังคม	ซึ่งการพัฒนารูปแบบทางการตลาดได้

มีการพัฒนาตั้งแต่การตลาด	1.0	จนถึงการตลาด	3.0	โดย

รายละเอียดของรูปแบบการตลาดมีดังนี้

T o u r i s m  @  A E C

http://www.tourismlaos.org

http://www.tourismthailand.org

http://www.yoursingapore.com

http://www.tourism.gov.my/th-th
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การพัฒนารูปแบบทางการตลาด

ที่มา :  1) Marketing 3.0, Philip Kotler
 2) Modern Marketing Pillar; Blueprint  
  for Change Workshop II TAT

 • การตลาด 1.0 เปน็ยคุทีก่ารตลาดมุง่เนน้สนิคา้เปน็หลกั (The 
Product Centric Era) เป็นการตลาดที่ให้ความสำาคัญกับตัวสินค้า 
โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตสินค้า และกำาหนดราคาขายให้ตำ่า 
เพื่อให้ได้ปริมาณการขายเป็นจำานวนมาก และเน้นการสื่อสารแบบ
มวลชน ที่มีกลุ่มเป้าหมายจำานวนมาก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เป็นต้น
 • การตลาด 2.0 เป็นยุคที่การตลาดที่มุ่งเน้นผู้บริโภค (The 
Customer-Oriented Era) เป็นการตลาดที่ให้ความสำาคัญกับความ
หลากหลายของความต้องการของผู้บริโภค ทำาให้เกิดเป็นสินค้าหรือ
บริการให้เลือกเป็นจำานวนมาก แต่การตลาด 2.0 นี้ ผู้บริโภคจะ
เป็นเพียงผู้รับสาร โดยไม่สามารถแสดงความคิดโต้ตอบได้ ซึ่งเป็น
ลักษณะของสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) แต่จะ
มุ่งเน้นการสื่อสารเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เป็นต้น
 • การตลาด 3.0 เป็นยุคการตลาดที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วย
คา่นยิม (The Values-Driven Era)เปน็การตลาดที่ไมไ่ดม้องผูบ้รโิภค
เปน็ผูร้บัสารทางการตลาดอยา่งเดยีว แตม่องในฐานะทีเ่ปน็มนษุยท์ีม่ี

ความคดิ จติใจ และจติวญิญาณ ซึง่สามารถแสดงออกถงึความคดิเหน็ 
และทำาให้เกิดการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) 
โดยแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อให้สินค้าและบริการนั้น 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปองค์
ประกอบของรูปแบบทางการตลาด 3.0 ได้ดังนี้
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การตลาด 1.0 การตลาด 2.0 การตลาด 3.0

วัตถุประสงค์

แนวคิด
การตลาด

เครื่องมือการตลาด

การสื่อสาร

เครื่องมือสื่อสาร

ผู้มีส่วนร่วม

การตลาดทีี่ให้ความสำาคัญกับสินค้า การตลาดทีีใ่หค้วามสำาคญักบัผูบ้รโิภค การตลาดทีีข่บัเคลือ่นดว้ยคา่นยิมของผูบ้รโิภค

• มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต
• มุ่งเน้นการขายราคาถูกเพื่อเพิ่มปริมาณลูกค้า
• ความสัมพันธ์แบบผู้ผลิตรายเดียวหรือน้อยราย   
 กับลูกค้าจำานวนมาก (One to Many)

• มุ่ ง เน้นการตอบสนองความต้องการที่ 
 หลากหลายของผู้บริโภค
• ความสัมพันธ์แบบผู้ผลิตรายเดียวหรือ 
 หลายรายร่วมกันจะสามารถตอบสนอง 
 ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 
 แต่ละคน (Many to One หรือ One to One)

• มุ่งเน้นความร่วมมือกันของสังคม
• การนำาเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อสังคมในเชิงบวก
• ความสัมพันธ์แบบเครือข่ายทางสังคม คำานึงถึงผล 
 กระทบตอ่ลกูคา้และสงัคมเปน็หลกั การสือ่สารทีม่ ี
 ทั้งการรับและตอบกลับระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า

• 4PS (Price Place Product Promotion)

• การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) • การสือ่สารระหวา่งผูบ้รโิภคซึง่มาจากประสบการณ์ 
 และความรู้สึกของผู้บริโภค

• การสื่อสารกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 
 (Micro Segmentation)

• ข่าววิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ ป้าย (Cut-out) 
 แผ่นภาพโฆษณา (Poster) เว็บไซต์

• 4PS, STP Marketing, CRM, CEM, CSR• 4PS, STP Marketing, CRM, CEM

• ข่าววิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ ป้าย (Cut-out)  
 แผ่นภาพโฆษณา (Poster) เว็บไซต์ 

• สังคมออนไลน์
- รูปแบบทางการ เช่น ชมรม สมาคม 
 สมาพันธ์ สหพันธ์
- รูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น Wikipedia 
 Facebook Twitter Youtube เป็นต้น

นักการตลาด/บริษัทผลิตสินค้า นักการตลาด/ผู้บริโภค ผู้บริโภค
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องค์ประกอบของรูปแบบการตลาด 3.0

ที่มา :  Marketing 3.0, Philip Kotler

  การตลาด 3.0 มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ 
1) การรว่มกนัสรา้ง (Co-creation) โดยใหผู้บ้รโิภคมสีว่นรว่มในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการแสดงข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ซึ่งผู้ผลิต จะนำาเอาข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาสินค้าหรือ
บริการให้ดียิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  
2) การสร้างชุมชนนิยม (Communitization) การรวมกลุ่มของผู้
บริโภคนั้นอาจเป็นการรวมกลุ่มของผู้บริโภคเองเนื่องจากชอบสินค้า
และบรกิาร หรอืทางบรษิัทไดม้กีารจดัทำากจิกรรมการรวมกลุม่ขึน้ ซึง่
การรวมกลุ่มนี้ ทำาให้เกิดความร่วมมือในการนำาเสนอแนวคิดเพื่อการ
พัฒนาสินค้าหรือบริการ และการจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วม 
3) การสร้างบุคลิกลักษณะเฉพาะ (Character Building) กิจการจะ
ตอ้งสรา้งตราสนิคา้ใหม้คีวามแตกตา่งทีแ่ทจ้รงิ หรอืเรยีกวา่มดีเีอน็เอ
แท ้(Authentic DNA) ซึง่จะสะทอ้นอตัลกัษณท์ีแ่ทจ้รงิของตราสนิคา้ 
(Brand Identity) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ ทั้งนี้
กิจการต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วย
  ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำาคัญอย่าง
มากกับการตลาด เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
ทำาใหผู้บ้รโิภครบัทราบขอ้มลูขา่วสารกจิกรรม สนิคา้และบรกิารตา่ง ๆ  
ซึ่งเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์แบ่งได้เป็น 3 เป้าหมายดังนี้
1) เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล (Informative Advertising) การ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบนี้ใช้เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคในกรณีต่าง ๆ 

เช่น  การแนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างภาพพจน์ของบริษัท ลดความ
เสี่ยงภัยของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า แนะนำาวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ แจ้งข่าวสาร
ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนประสมทางการตลาด
2) เพื่อชักจูงใจ (Persuasive Advertising) ส่วนมากแล้วนักการ
ตลาดจะใชก้ารประชาสมัพนัธเ์พือ่ชกัจงูใจใหเ้กดิการซือ้ในทนัท ีหรอื
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขายได้มีโอกาสนำาเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภค 
ใช้สร้างความน่าเชื่อถือของตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า 
(Selective Demand) หรือเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความชอบใน
ตราสินค้าของกิจการนั้น ๆ (Brand Preference)
3) เพื่อเตือนความทรงจำา (Reminder Advertising) การ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบนี้ใช้เพื่อกระตุ้นความจำาของผู้บริโภคเกี่ยว
กับตราสินค้า และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และกิจการ 
ให้คงไว้เสมอ เตือนความจำาให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่จะซื้อสินค้า 
เป็นต้น
  รปูแบบของการสือ่สารประชาสมัพนัธน์ัน้กม็หีลากหลายรปูแบบ 
ซึ่งมีทั้งความหลากหลายด้านชนิดของสื่อ ความหลากหลายด้านช่อง
ทางประชาสัมพันธ์ ความหลากหลายด้านกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
ซึ่งการสื่อสารประชาสัมพันธ์แต่ละรูปแบบก็มีความเหมาะสมกับผู้
บริโภคแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการเลือกรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์
จึงมีส่วนสำาคัญในด้านการตลาดเช่นเดียวกัน ซึ่งรูปแบบของการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์สามารถแสดงได้ดังนี้

T o u r i s m  @  A E C

ร่วมกันสร้าง 
(Co-creation)

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าแต่ละคน ถ่ายทอดผ่านข้อคิดเห็นหรือข้อความเพื่อ
ปรับปรุงในสินค้าและบริการ ซึ่งทำาให้ผู้ผลิตสร้างนวัตกรรมใหม ่ๆ ออกมาเป็นสินค้าและ
บริการที่มีความสร้างสรรค์และสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้

ชุมชนนิยม 
(Communitization)

ผู้บริโภคมีการรวมกลุ่มกันเนื่องจากชื่นชอบสินค้าและบริการ ซึ่งอาจเกิดจาการที่ผู้บริโภครวมกลุ่ม
กันเอง หรือการจัดทำากิจกรรมการรวมกลุ่ม ซึ่งทำาให้เกิดความร่วมมือในการนำาเสนอแนวคิดเพื่อการ
พัฒนารวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางสังคม

สร้างบุคลิกลักษณะเฉพาะ 
(Character Building)

การสรา้งตราสนิคา้ใหม้คีวามแตกตา่งเพือ่สะทอ้นอตัลกัษณท์ีแ่ทจ้รงิของตราสนิคา้ เพือ่ใหเ้กดิความ
เชือ่มัน่ในสนิคา้และบรกิาร ทัง้นีก้จิการตอ้งใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ย ทัง้ดา้นการแก้
ปัญหาหรือตอบรับข้อติชมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์

1

2

3
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รูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ที่มา :  California Travel & Tourism Commission

 รูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์นั้นสามารถจำาแนกเป็น 2 
ทิศทาง คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง 
ซึ่งการสื่อสารในทิศทางนี้จะเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว ผู้บริโภค
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ และเป็นการสื่อสารเพื่อกระตุ้น
ความรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ โดยอาศัยสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ ส่วนการสื่อสารประชาสัมพันธ์อีก
ทิศทางหนึ่งได้แก่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในวง
แคบ เปน็การสือ่สารทัง้สองทาง ผูบ้รโิภคสามารถแสดงความคดิเหน็ 
หรอืคน้หาขอ้มลูเชงิลกึไดใ้นทนัท ีโดยกลุม่ผูบ้รโิภคกลุม่นีจ้ะเปน็กลุม่
ผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจง มีความสนใจเฉพาะด้าน ซึ่งสื่อที่ใช้ได้แก่ 
โฆษณาออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter และ
เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น
 นอกจากนี้ สินค้าและบริการก็เป็นปัจจัยสำาคัญ โดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว ซึง่จะมอีงคป์ระกอบทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่สนิคา้
หลัก สินค้าสนับสนุน และสินค้าอำานวยความสะดวก ในส่วนอื่นนั้น
จะประกอบด้วย สินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การบริการลูกค้า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และการ
ร่วมมือในการสร้างสินค้าจากลูกค้า
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LOW HIGHEngagement

เข้าถึงผู้บริโภคในวงแคบ/
รูปแบบการสื่อสารทั้งสองทาง

เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง/
รูปแบบการสื่อสารเพียงทางเดียว

ประชาสัมพันธ์
ผ่านโทรทัศน์
(TV Advertising)

บูรณาการ
กับเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ (TV Content 
Integration)

ประชาสัมพันธ์
(Public Relation)

โฆษณาผ่านออนไลน์ 
(Online Advertising)

โฆษณาผ่านนิตยสาร
(Magazine 
Advertising)

สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media)

เว็บไซต์ (Website 
Publication)

Awareness/Inspiration 
กระตุ้นการรับรู้/สร้างแรง
บันดาลใจ

Inspiration and Discovery 
สร้างแรงบันดาลใจ/ค้นพบข้อมูล

Discovery and Planning 
ค้นพบข้อมูล/การวางแผนท่องเที่ยว

Emotional Connect 
สื่ออารมณ์ให้ผู้บริโภค
มีอารมณ์ร่วม

Emotional 
Engagement 
สร้างอารมณ์ร่วม

Brand Story 
เพื่อข้อมูลเชิงลึก
จากเรือ่งราวตา่ง ๆ  

Message 
Extension 
ขยายสือ่ความหมาย
ของสินค้า

Insider Insight 
เข้าถึงผู้บริโภค
เฉพาะเจาะจง

Inside 
Engagement 
สรา้งการมสีว่นรว่ม
ในวงแคบ

Insight and Information 
ค้นหาข้อมูลเชิงลึก

เป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจ มีทั้ง
เสียงและภาพเคลื่อนไหว แต่
ค่าใช้จ่ายสูงและฉายภาพได้ใน
เวลาสั้น ผู้บริโภคเลือกรับชม

ผู้บริโภคได้รับสารพร้อม
กับรายการที่เลือกรับชม 
แตข่ึน้กบัความเขา้ใจของ
ผู้บริโภค

มีความน่าเชื่อถือสูง 
ใส่รายละเอียดได้
มากและเก็บได้นาน 
แต่ใช้เวลาผลิตสูง

ใชก้บัผูบ้รโิภคจำานวน
มากในสถานบริเวณ
กว้าง แต่อาจได้รับ
ความสนใจน้อย

มคีวามยดืหยุน่สงู ทำาซำา้
ได้บ่อยครั้ง ค่าใช้จ่าย
น้อย แต่อาจจะได้รับ
ความสนใจน้อย

เป็นการสื่อสาร 2 
ทาง ได้รับความคิด
เหน็ทีห่ลากหลาย แต่
อาจมคีวามเหน็ทีเ่ปน็
ภาพลบ

ทำาการประชาสมัพนัธซ์ำา้
ได้บ่อยครั้ง เจาะกลุ่ม
เป้าหมายได้ชัดเจน แต่
อาจมเีฉพาะกลุม่ทีส่นใจ
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องค์ประกอบของสินค้าและบริการ

ที่มา :  Marketing for Hospitality and Tourism:  
 Kotler, Bowen, and Makens, 2006

 ผลิตภัณฑ์นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่สำาคัญ ได้แก่
 • สินค้าหลัก (Core Products) ประโยชน์พื้นฐานจากสินค้า
หรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น 
สถานที่ท่องเที่ยว ชายหาด ชายทะเล เป็นต้น
 • สินค้าสนับสนุน (Supporting Products) สินค้าหรือบริการ
เสรมิทีน่ำาเสนอใหผู้บ้รโิภค เพือ่เพิม่มลูคา่ใหส้นิคา้หลกั และชว่ยสรา้ง
ความแตกต่างให้สินค้าหลักเพื่อความสามารถในการแข่งขัน เช่น 
สถานที่พักแรมต่าง ๆ การบริการอาหาร เป็นต้น
 • สินค้าอำานวยความสะดวก (Facilitating Products) สินค้า
หรือบริการที่ช่วยทำาให้ผู้บริโภคได้รับการบริการจากสินค้าหลัก เช่น 
การบริการขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น
 นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยสำาคัญในการ
สนับสนุนองค์ประกอบหลัก เช่น สินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม 
(The Augmented Products) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งจะ
เอื้อให้เกิดการท่องเที่ยว เช่น ฤดูร้อนทำาให้นักท่องเที่ยวชอบที่จะไป
ชายหาด ชายทะเล เป็นต้น และยังมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค
และผูผ้ลติสนิคา้ การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รโิภคดว้ยกนัเอง และการ

มีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการผลิตสินค้า ซึ่งจะช่วยให้เกิดสินค้าและ
บริการที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
 จากการศึกษาทฤษฎีด้านการตลาดในเบื้องต้น สามารถนำามา
ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนได้ โดยจะยกตัวอย่างการวิเคราะห์รูปแบบการดำาเนินการ
ด้านการตลาดของประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

 การดำาเนินการด้านการตลาดของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 การดำาเนินการด้านการตลาดของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
นั้น พบว่ามีการใช้รูปแบบการตลาดทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งการตลาด 3.0 
จะเป็นการมุ่งเน้นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบสองทิศทาง และใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ 
แล้วนำามาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
(Physical Environment)

สินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม 
(The Augmented Products)

การร่วมมือ
ในการสร้างสินค้าจากลูกค้า 
(Customer Co-production)

สินค้าหลัก 
(The Core Products)

สินค้าสนับสนุน 
(Supporting 
Products)

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า 
(Customer Interaction 
with Other Customer)

การบริการลูกค้า 
(Customer Interaction 
with Service 
Delivery System)

สินค้าอำานวย
ความสะดวก
 (Facilitating Products)
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มาเลเซีย 

ไทย

บรูไน

อินโดนีเซีย

เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์

กัมพูชา

รูปแบบการตลาดด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ลาว

พม่า
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• มุ่งเน้นการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 3.0
 กันของนักท่องเที่ยวผ่านสังคมออนไลน์มากขึ้น เช่น Facebook Twitter เป็นต้น
 รวมถึงยังมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคในการส่งเสริมการขายร่วมกัน เช่น 
 ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น

• มุ่งเน้นให้ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบการเดินทางท่องเที่ยวได้ทางเว็บไซต์ 3.0
 ท่องเที่ยวของประเทศ
• การจัดกิจกรรมแก่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านทางสังคม
 ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter เป็นต้น

• การพัฒนา สร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มตลาด 2.0/3.0
 ความสนในพิเศษและ MICE โดยใช้ Tagline ในการโฆษณา เช่น Truly Idyllic, Truly Dramatic,
 Truly Extravagant เป็นต้น
• ปัจจุบันมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และการอำานวยความสะดวกใน
 การจองที่พักผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter เป็นต้น

• มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเว็บไซต์การท่องเที่ยวของประเทศ โดยนักท่องเที่ยวสามารถ 2.0
 ค้นหาข้อมูลได้ในช่องทางนี้
• มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยการสร้างและพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่มี
 ความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวผจญภัยทางอากาศ ทางบก ทางนำ้า กลุ่มนักท่องเที่ยวดำานำ้า
 กอล์ฟ เป็นต้น

• มุ่งเน้นการเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีข้อจำากัดด้านสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นเพียงเกาะ และ 3.0
 ทะเล จึงได้มีแนวทางด้านการตลาดในการเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากขึ้น
• การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ด้วยวิธีการพัฒนาเว็บไซต์
 การท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สำาคัญ รวมถึงการเริ่มเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์
 เพื่อการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้
 นักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เช่นกัน

• มุ่งเน้นการนำาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติ และได้รับการยกย่องเป็นสถานที่ 1.0
 ท่องเที่ยวมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก เช่น อ่าวฮาลอง ฮอยอัน เป็นต้น และมีจุดขายในด้าน
 การท่องเที่ยวราคาประหยัด
• การประชาสัมพันธ์ ใช้การสื่อสารมวลชน เช่น ข่าววิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ ป้ายและแผ่นภาพโฆษณา
 เป็นต้น ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลแต่ไม่สามารถตอบโต้ได้

• มุ่งเน้นการนำาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการท่องเที่ยว 1.0
 เชิงอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัว
 ของการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น สร้างโรงแรมที่หลวงพระบาง เป็นต้น
• การประชาสัมพันธ์ ใช้การสื่อสารมวลชน เช่น ข่าววิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ ป้ายและแผ่นภาพโฆษณา
 เป็นต้น ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลแต่ไม่สามารถตอบโต้กลับได้

• การมุ่งเน้นการนำาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวใน 3 กลุ่ม คือเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ 2.0/3.0
 และการท่องเที่ยวชายทะเล รวมถึงได้มีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่ออำานวยความสะดวกแก่
 นักท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก สปา โรงเรียนการท่องเที่ยว และโรงเรียนฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เป็นต้น
• ปัจจุบันมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และการอำานวยความสะดวกใน
 การจองที่พักผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Google และเว็บไซต์ของประเทศ

• มุ่งเน้นการนำาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ด้านอารยธรรม และความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ 1.0
 นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความงดงามและความมีเสน่ห์ของประเทศอย่างแท้จริง
• การประชาสัมพันธ์ ใช้การสื่อสารมวลชน เช่น ข่าววิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ ป้ายและแผ่นภาพโฆษณา
 เป็นต้น ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลแต่ไม่สามารถตอบโต้กลับได้

• มุ่งเน้นการนำาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ อารยธรรม ความเงียบสงบ ความปลอดภัยใน 1.0
 การท่องเที่ยว รวมถึงการท่องเที่ยวที่มีราคาถูก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
• การประชาสัมพันธ์ใช้การสื่อสารมวลชน เช่น ข่าววิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ ป้ายและแผ่นภาพโฆษณา
 และเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลแต่ไม่สามารถ
 ตอบโต้กลับได้
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 รูปแบบการตลาดของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน ส่วน
ใหญ่เริ่มมีการพัฒนารูปแบบการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศที่
ได้มีการใช้รูปแบบการตลาด 3.0 ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
และไทย ซึ่งประเทศสิงคโปร์นั้นมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กบันกัทอ่งเทีย่วโดยเพิม่โอกาสดา้นการสือ่สารแบบดจิติลั และสงัคม

ออนไลน์ การพัฒนาตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวเพื่อช่วยลดขั้นตอน
การโฆษณา ส่วนประเทศอินโดนีเซียนั้นมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ครอบคลุม เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 
Google Twitter Blog และ Youtube
 รูปแบบการตลาดของประเทศมาเลเซีย และกัมพูชานั้นเริ่มมี
การพัฒนาจากรูปแบบ 2.0 เป็นรูปแบบการตลาด 3.0 แล้ว แต่ยัง
คงเน้นไปทางการตลาด 2.0 อยู่ โดยประเทศมาเลเซียนั้นมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ในประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศอินโดจีน กลุ่ม
ประเทศเครอืรฐัเอกราช (Commonwealth of Independent States) 
เช่น ประเทศรัสเซีย อาร์เมเนีย เป็นต้น และประเทศอิหร่าน โดย
กระตุน้การรบัรูข้องชาวตา่งชาตติอ่ภาพลกัษณก์ารทอ่งเทีย่วมาเลเซยี
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “Malaysia Truly Asia” ส่วนประเทศ
ฟิลิปปินส์ก็ใช้รูปแบบการตลาด 2.0 เช่นเดียวกัน สำาหรับประเทศที่
ใชก้ารตลาด 1.0 ซึง่มุง่เนน้การขายสนิคา้และบรกิารการทอ่งเทีย่วอยู ่
ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว พม่า และบรูไน โดยประเทศเวียดนาม
นั้นประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ที่แนะนำาสถานที่
ท่องเที่ยวและเทศกาลท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และจัดตั้งสถานีวิทยุส่วน
กระจายเสยีงตา่งประเทศออนไลน ์เพือ่แจง้ขา่วสารการทอ่งเทีย่วรวม
ถึงการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และสอนภาษาเวียดนาม เป็นต้น
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เรื่อง กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว (ททท.)
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	 	 	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั่ว 

	 	 โลกจาํนวนมาก	ทาํใหอ้ตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วอยูใ่นภาวะชะลอ 

	 	 ตัวมาอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ทุกประเทศและองค์กรระหว่าง 

	 	 ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง	ตา่งกห็ามาตรการเพือ่รองรบัการถดถอย 

	 	 ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่	 การดําเนินการ 

	 	 มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อุตสาหกรรม 

	 	 ท่องเที่ยวของโลกเริ่มฟื้นตัวมากขึ้น	 ทั้งนี้	 ตามรายงาน	 

	 	 World	 Tourism	 Barometer	 ขององค์การการท่องเที่ยว 

	 	 โลก	 (UNWTO)	 ระบุว่า	 ใน	 ค.ศ.	 2010	 ทั่วโลกมีนักท่อง

เที่ยวระหว่างประเทศ	(ขาเข้า)	เพิ่มขึ้นร้อยละ	7	หรือคิดเป็นจํานวนนักท่องเที่ยว	935	ล้านคน	เป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้น

ตัว	จากที่เคยลดลงร้อยละ	4	ในปี	2009	เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก	อย่างไรก็ดี	การฟื้นตัวมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ

ประเทศ	โดยกลุ่มประเทศเกิดใหม่	(Emerging	Economies)	ยังคงเป็นกลไกหลักในการฟื้นตัวจากวิกฤตดังกล่าว

	 ทัง้นี	้องคก์ารการทอ่งเทีย่วโลก	(UNWTO)	ระบวุา่	แนวโนม้การทอ่งเทีย่วโลกในปี	2011	ยงัคงมกีารขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง 

พิจารณาจากจํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	4-5	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตในระยะยาวเล็กน้อย	แต่

ก็เพียงพอที่จะทําให้การจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องขยายตัวตาม	อย่างไรก็ดี	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ยังต้อง

เผชิญกับความท้าทายต่าง	ๆ	อาทิ	การปรับเพิ่มภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อชดเชยผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ	นอกจากนี้	งาน

วิจัย	Tourism	2020	Vision	ของ	UNWTO	คาดการณ์ว่า	การท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างช้า	ๆ	ในปี	2011	จะได้รับการชดเชย

ในระยะกลางและระยะยาว	 โดยในปี	 2020	 จํานวนนักท่องเที่ยวขาเข้าจะเพิ่มขึ้นเป็น	 1.6	 พันล้านคน	 โดยนักท่องเที่ยวภายใน

ภูมิภาค	(1.2	พันล้านคน)	ยังคงมีบทบาทสําคัญมากกว่านักเดินทางต่างถิ่น	(378	ล้านคน)

Tourism Research
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ประมาณการจำานวนนักท่องเที่ยวขาเข้าทั่วโลก จำาแนกรายภูมิภาค

ที่มา: Tourism 2020 Vision, UNWTO.

 ภมูภิาคทีค่าดวา่จะมจีำานวนนกัทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุคอื ยโุรป (717 
ล้านคน) รองลงมาคือ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (397 ล้านคน) 
และอเมรกิา (282 ลา้นคน) ในขณะทีแ่อฟรกิา คาดวา่มกีารเตบิโตของ
นักท่องเที่ยวสูงกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย อัตราการเติบโต
ของจำานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4 สำาหรับภูมิภาคที่เริ่ม
อิ่มตัวคือ ยุโรปและอเมริกานั้น มีการเติบโตของจำานวนนักท่องเที่ยว
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของจำานวนนักท่องเที่ยวโลก 

การท่องเที่ยวแบบหรูหรา	(Luxury	Tourism)
 สัญญาณชัดเจนอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาจากทิศทางการดำาเนินงานที่มีความต่อเนื่องมาจนถึง
ปี 2012 คือ การเติบโตของการท่องเที่ยวแบบหรูหรา หรือ Luxury 
Tourism ซึง่นกัทอ่งเทีย่วทีม่ฐีานะคาดหวงัอะไรจากจดุหมายปลายทาง 
และประสบการณ์ของการเดินทางท่องเที่ยว การแยกแยะสินค้าการ
ท่องเที่ยวแบบ Luxury Tourism ในอนาคตและผู้ประกอบการของ
ธุรกิจท่องเที่ยวเข้าถึงความต้องการซึ่งกว้างขวางและแตกต่างของ
กลุ่มตลาดนี้แล้วหรือยัง
 ความหรูหราอาจไม่จำากัดอยู่ที่บุคคลที่เรียกว่าเป็นลูกค้า High-
end อีกต่อไป ดังนั้นบริการทางการท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวเพื่อ
หาความหรูหรามารองรับความต้องการของลูกค้าผู้มั่งคั่ง นักท่อง
เที่ยวผู้ต้องการความหรูหราจากการเดินทางท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้เรือ่ย ๆ  ในป ี2012 มรีายงานทีแ่สดงวา่ความมัง่คัง่ของโลกกำาลงั

แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าอัตราการเติบโตโดยรวมของประชากร
ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ส่วนบุคคลสูง จากการศึกษาแนวโน้มในรอบ 11 ปี 
เริ่มตั้งแต่ World Wealth Report ตีพิมพ์ขึ้นครั้งแรก การเพิ่มขึ้นของ
จำานวนผู้มีสินทรัพย์บุคคลสูงและการมีทรัพย์สินมากมายนี้ทำาให้เกิด
ความต้องการการเดินทางท่องเที่ยวที่หรูหราและสินค้าที่หรูหรา

รูปแบบของนักท่องเที่ยวแบบหรูหรา	 (Luxury	
Tourist	Segmentation)
 ผู้ประกอบการโดยทั่วไปมักจะให้ความสำาคัญกับสินค้าและการ
บริการด้านการท่องเที่ยว (Tourism Products and Services) ซึ่งจะ
หมายถึงโรงแรมที่พักเป็นประเด็นสำาคัญ รวมถึงการบริการอื่น ๆ ที่
มีความเป็นส่วนตัวหรือสร้างอัตลักษณ์ตอบความต้องการของนักท่อง
เที่ยวได้ แต่หากพิจารณาถึงที่มาของนักท่องเที่ยวกลุ่มหรูหรานี้ อาจ
จะพิจารณารูปแบบของการเดินทาง (Mode of Transportation) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งแบ่งพิจารณาเป็น 
4 ประเภท คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือยอช์ต (Yacht 
Tourism) กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยสารเครื่องบินส่วนตัว (Private Jet 
Travelers) กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยรถหรู (Super Car Tourism) และ
กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเรือสำาราญ (Cruise Tourism)
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ตลาดของการท่องเที่ยวแบบหรูหรา
 ถึงแม้การหลีกเลี่ยงความ “ทั่วไป” จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่จาก
การวิจัยของคณะกรรมการ International Luxury Travel Market  
( ILTM)  เมือ่ปลายป ี2007 ILTM Industry Report พบวา่การสรา้งนกั
ท่องเที่ยว High-end ในตลาดที่มั่นคงแล้วอย่างในอเมริกาเหนือและ
ยุโรป Luxury Travel  จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ การ
ไดร้บัประสบการณท์ีแ่ทจ้รงิ ดว้ยความเปน็สว่นตวั การมจีติวญิญาณ
ทีด่ ีและแมแ้ตค่วามเรยีบงา่ย เสมอืนเปา้หมายอยูท่ีข่อบฟา้ทีม่องเหน็
ในทางตรงกันข้ามในประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นตลาดที่กำาลังบุกเบิกและ
กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวอายุน้อยกว่า การบริโภคสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นที่
น่าสนใจหรือการสาธิตที่มากเกินควรเป็นหัวใจสำาคัญ อย่างไรก็ตาม 
ความต้องการของนักท่องเที่ยว Luxury สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ธรรมชาติและวัตถุประสงค์ในการเดินทางและสถานที่ที่เดินทางไป 
 ในด้านค่าใช้จ่ายของ Luxury Travel ไม่รวมการเดินทางภายใน
ประเทศ มีความสำาคัญมากขึ้นด้วยจำานวนรวมทั้งหมด 180,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ต่อปี หรือประมาณร้อยละ 25 ของรายรับจากการท่อง
เทีย่วระหวา่งประเทศทัว่โลก หรอื 7,200 เหรยีญสหรฐัตอ่การเดนิทาง 
1 ครั้ง แต่เนื่องจากการเดินทางระหว่างประเทศส่วนใหญ่มีมากกว่า 
1 สถานที่ ประมาณการค่าใช้จ่ายจึงใกล้เคียงกับ 20,000 เหรียญ
สหรัฐต่อครั้ง ILTM Industry Report เสนอว่าตลาด High-end มี
อัตราการเติบโตสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10-20 ต่อปี ถึงแม้จะมีการ
ลดรายจา่ยบา้งเนือ่งจากสถานการณต์ลาดหุน้และความไมม่ัน่คงของ
สภาพเศรษฐกิจ แต่โดยทั่วไป Luxury Travel ก็ได้รับผลกระทบน้อย
จากสภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้น

กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหรูหรา
 กลุ่ม Baby Boomer (คนที่เกิดช่วง ค.ศ.1946-1965) เป็นกลุ่ม
อายุที่มีความสำาคัญต่อ Luxury Travel แต่ Generation X (คนที่เกิด
ช่วง ค.ศ.1966-1979) ก็กำาลังเร่งขึ้นมาแรงในบางประเทศ เช่น ใน
สหรฐัอเมรกิา Generation X มกีารใชจ้า่ยสงูกวา่กลุม่ Baby Boomer 
จากรายงานล่าสุดของ American Express Platinum Luxury Survey
 กลุ่ม Millennial (คนที่เกิดช่วง ค.ศ. 1980-2000) กำาลังถูก
จับตามองว่าจะเป็นกลุ่ม Luxury Travel ในอีกไม่กี่ปีนี้ เพราะมีความ
คาดหวังสูงกว่าคนรุ่นก่อน มีความมั่นใจกว่า มีการรับรู้มากกว่า เป็น
ผลมาจากอินเทอร์เน็ต นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สามารถคาดหวังที่จะเดิน
ทางมากขึ้นในอนาคต ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตในการจองการท่อง
เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ Luxury Travel และต้องการใช้เวลาช่วงวันหยุดที่
กระฉับกระเฉง ผจญภัย และให้ความรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สำาหรับ 
กลุ่ม Millennial ที่กำาลังทำางานอยู่ในธุรกิจใหญ่ ๆ  เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า
มาก ดังนั้นการท่องเที่ยวที่ไม่มีขอบเขตถือเป็นสิ่งสำาคัญ

 กลุ่ม Single (คนโสดหรือเป็นหม้ายหรือหย่า) นับเป็นกลุ่มหนึ่ง
ที่กำาลังเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาด Luxury Travel แต่ยังไม่สามารถ
จำากัดความได้ ทัง้ผู้ชายและผู้หญงิในทุกระดบัอายุ เดินทางท่องเทีย่ว
กับเพื่อน
 กลุม่ Family ในหลาย ๆ  ประเทศ การทอ่งเทีย่วแบบครอบครวัก็
กำาลงัไดร้บัความนยิม ทัง้นี ้รวมไปถงึการทอ่งเทีย่วทีม่สีมาชกิหลาย ๆ  
รุ่นเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน เดินทางเป็นกลุ่มระหว่าง 15-20 คน

แนวโน้มของการท่องเที่ยวแบบหรูหรา
 จากการศึกษาของ ILTM Industry Report พบว่า ประเทศใน
เมดิเตอร์เรเนียนเป็นประเทศที่กลับมาได้รับความนิยมในฐานะที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแบบ Luxury สำาหรับคนยุโรปและอเมริกาเหนือและ
ยังได้รับความสนใจจากตลาด Luxury ชั้นนำาของเอเชียและแอฟริกา
ด้วย ภายในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน พบว่า ประเทศอิตาลีเป็นจุด
หมายปลายทางหลกัทีส่ำาคญัทีย่งัคงอยู่ในกระแสของนกัทอ่งเทีย่วกลุม่ 
High-end จากทวีปยุโรป
 แต่หากพิจารณาถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว High-end จากเอเชีย 
โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นและชาวจีน รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม High-end 
จากอเมริกา นั้นพบว่า France’s Cote d’Azur ยังคงเป็นสถานที่ที่
ชื่นชอบและกลุ่มประเทศในตะวันออกไกล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมหาสมุทรอินเดียเองนั้น ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ
สำาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม High-end ที่ชื่นชอบเดินทางระยะไกล เช่น 
ประเทศไทย จีน อินเดีย และหมู่เกาะเซเชลส์ (สาธารณรัฐเซเชลส์ 
ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย)
 มัลดีฟส์และเวียดนามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นความชื่นชอบ 
ส่วนตัวของกลุ่มผู้ซื้อ Luxury นอกจากนี้ ที่อื่น ๆ ในโลก เช่น อียิปต์
และดูไบ แอฟริกาใต้ มอริเชียส และโอมาน ซึ่งเป็นที่นิยมแล้ว
สำาหรับบางตลาด ถูกมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชั้นนำาสำาหรับ
กลุ่ม Luxury ในอนาคตในบรรดาการพักผ่อนที่ตื่นตาตื่นใจที่นักท่อง
เที่ยวกลุ่ม High-end ให้ความสนใจจะเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ มี
ความเป็นส่วนตัวสูง ซึ่งอาจจะไม่มีความสะดวกในการเดินทางเข้า
ถึงนัก รวมถึงการที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชุมชนท้องถิ่น แต่ต้องมีที่พักหรูหรา
ระดับ 5-6 ดาวไว้เป็นสถานที่สำาหรับพักค้างคืนของนักท่องเที่ยวกลุ่ม  
High-end ที่มีกำาลังซื้อสูงเหล่านี้ เช่น การเสนอขายรายการนำาเที่ยว
ที่เกาะ Vabbinfaru ในหมู่เกาะมัลดีฟส์ในราคา 50,000 เหรียญ
สหรัฐต่อคืนซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม High-end  
เป็นอย่างยิ่ง
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คาดการณ์แนวโน้มตลาดการท่องเที่ยวแบบ
หรูหรา
 ตลาดสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เป็นตลาดใหญ่สำาหรับ Luxury 
Travel ตามมาด้วยเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี โดยที่ประเทศ
อังกฤษมีอัตราการเติบโตที่ดีในทศวรรษที่แล้ว ในขณะที่ Luxury 
Travel จากสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีหยุดชะงัก การหยุดชะงักของ
ตลาดสหรัฐอเมริกาในรอบ 6 ปี ของทศวรรษนี้ มาจากหลายสาเหตุ 
เช่น สงครามอิรัก โรคซาร์ส การก่อการร้ายและการอ่อนค่าของเงิน
ดอลลารส์หรฐั มกีารคาดการณว์า่จะม ีLuxury Travel ระหวา่งประเทศ
ในยุโรป ประมาณ 12-15 ล้านครั้ง ซึ่งอังกฤษและเยอรมนีเป็นตลาด
ที่มีความสำาคัญที่สุดตามด้วยอิตาลีและฝรั่งเศส รวมทั้งการเติบโต
อย่างรวดเร็วของรัสเซียซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับ 9 ของโลก จากการจัด
อันดับขององค์การการท่องเที่ยวโลก ในแง่ของการใช้จ่ายท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ตลาดอื่นที่น่าติดตาม ได้แก่ สเปนและสวิตเซอร์แลนด์ 
ตามรายงานของ Kuoni Travel พบว่า ตลาด Luxury เท่านั้นที่ทำาให้
ธุรกิจดำาเนินไปได้ด้วยดีในปี 2006 และในกลุ่มประเทศยุโรปตะวัน
ออก(ไม่รวมรัสเซีย) ประเทศที่กำาลังเติบโตได้แก่ โปแลนด์และ 
สาธารณรัฐเช็ก ถึงแม้ส่วนแบ่งของ Luxury Travel ในโปแลนด์จะ
ยังตำ่าอยู่
 ในเอเชยี ถงึแมต้ลาดญีปุ่น่จะยงัคงเปน็ตลาดทีท่า้ทาย แตโ่อกาส
ในอนาคตทีด่สูดใสไดแ้กก่ลุม่ Baby Boomer ทีม่เีงนิเกบ็และมอีำานาจ
ในการจับจ่ายสูงกำาลังเข้าสู่วัยเกษียณ ตลาดจีนและอินเดีย ดูจะเป็น
ระยะทางที่ยาวไกลกว่าจะไปถึงศักยภาพที่แท้จริง แต่มีการเติบโต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของบริษัทนำาเที่ยวในเอเชียพบว่า
ออสเตรเลียและยุโรปยังไม่ถึงกับเป็น Luxury Travel ในตลาดจีน 
 เป็นที่รู้กันว่านักท่องเที่ยวจีนยึดถือในแบรนด์มาก และต้องการ
ซื้อสินค้าแบรนด์จากประเทศที่เป็นต้นกำาเนิด ซึ่งจะเป็นที่ยินดีหากได้
ซือ้กระเปา๋กชุชีในอติาล ีหรอืกำาไลขอ้มอืคารเ์ทยีรใ์นฝรัง่เศสมากกวา่
ซื้อในประเทศจีน จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าจีนจะมีศักยภาพในการเป็น 
Luxury Travel ในอนาคต นักท่องเที่ยวอินเดียก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่
ยึดถือแบรนด์เป็นอย่างมากและได้ใช้จ่ายเพื่อการซื้อสินค้าแบรนด์
มากมาย แต่เนื่องจากอากรการนำาเข้าสินค้าเหล่านี้สูง การเดินทาง
ไปซื้อของยังต่างประเทศจึงน่าดึงดูดมากกว่า

การท่องเที่ยวโดยเรือยอช์ต	(Yacht	Tourism)
 เรอืยอชต์ทัว่โลกมจีำานวนกวา่ 6,000 ลำา (นบัเฉพาะเรอืยอชต์ทีม่ี
ความยาวมากกวา่ 24 เมตร) ซึง่สว่นใหญอ่ยู่ในทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน
และทะเลแครบิเบยีน ซึง่เจา้ของเรอืและผูเ้ชา่เรอืตา่งมคีวามตอ้งการ
ที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเรือ
ยอช์ตคาดการณ์ว่า ภายในปี 2020 ทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จะเป็นแหล่งที่มีเรือยอช์ตเดินทางมาถึงมากเป็นอันดับ 3 ของ
โลก รองจากเมดิเตอร์เรเนียนและแคริบเบียน
 อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้า่ประเทศไทยจะเปน็จดุหมายปลายทางใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาโดยเรอืยอชต์หรอื
เดนิทางเขา้มายงัประเทศไทย แลว้มกีารเชา่เรอืยอชต์เพือ่ทอ่งเทีย่วใน
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศใกล้เคียง ซึ่งความพร้อมในการรองรับ

การเดนิทางของเรอืยอชต์เชน่ ความพรอ้มของทา่เรอืยอชต์ (Marina) 
การดแูลบำารงุรกัษาเรอืยอชต์ (Maintenance) รวมถงึความมชีือ่เสยีง 
ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น กล่าวได้ว่า ประเทศไทยมี
ความพร้อมสูงในระดับมาตรฐานสากล แต่หากพิจารณากฎระเบียบ
ของประเทศไทยในปจัจบุนัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมสทิธิเ์รอืและกจิกรรม
การคา้ (พระราชบญัญตัเิรอืไทย) ซึง่สง่ผลใหป้ระเทศไทยเสยีเปรยีบ
ประเทศคู่แข่งในเรื่องศักยภาพที่จะเป็นพื้นที่สำาหรับเรือยอช์ต เป็น
เหตุให้นักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของเรือยอช์ตต่างชาติหลายรายไม่นำา
เรือเดินทางมายังประเทศไทยและทำาให้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะ
เชา่เรอืยอชต์เพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่วไมเ่ลอืกประเทศไทยเปน็จดุหมาย
ปลายทางท่องเที่ยว 

ประเภทของเรือยอช์ต
 ในแวดวงธรุกจิการเดนิเรอืโดยทัว่ไป แบง่ประเภทของเรอืยอชต์
ตามกลุ่ม ตามขนาดและจุดประสงค์การใช้งาน เรือยอช์ตเปรียบ
เสมอืนบา้นหรลูอยนำา้ มทีกุอยา่งเหมอืนโรงแรม ทัง้หอ้งนอน หอ้งนำา้ 
ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องอเนกประสงค์อื่น ๆ อีกทั้งอุปกรณ์นำาร่อง
ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะแล่นด้วยเรือใบหรือเครื่องยนต์ ขนาดที่เหมาะสมที่จะ
รองรบัหอ้งตา่ง ๆ  และสิง่อำานวยความสะดวก ควรจะมขีนาดตัง้แต ่30 
ฟตุขึน้ไป และตอ้งมคีวามสามารถเดนิทางในทะเล และสามารถลอย
นำา้ได ้ซึง่เปน็เรอืของคนทีร่กัสนัโดษ รกัธรรมชาต ิทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว
และค้างแรมเสมือนบ้านพัก จึงต้องแบ่งห้องอย่างเป็นสัดส่วน โดย
แบ่งประเภทของเรือยอช์ตได้ 5 ประเภท ดังนี้ คือ 1. Day Sailing 
Yachts 2. Weekender Yachts 3. Cruising Yachts 4. Luxury Sail-
ing Yachts และ 5. Racing Yachts ทั้งนี้ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. Day Sailing Yachts 
   เรือยอช์ตประเภทเรือใบ มีขนาดเล็ก ความ 
  ยาวตำ่ากว่า 6 เมตร (20 ฟุต) บางครั้งเรียกว่า  
  Dinghies การเลน่เรอืกลุม่นีม้กัจะใชเ้พือ่การทอ่ง 
  เที่ยวแบบไปเช้า เย็นกลับ ใช้สำาหรับเดินทาง 
  เป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยจุดประสงค์เฉพาะ เช่น เดิน
  ทางไปเพื่อดำานำ้า ชมพระอาทิตย์ตก เท่านั้น  
  เนือ่งจากไมม่หีอ้งโดยสารและพืน้ทีอ่ำานวยความ 
  สะดวกบนเรือ
2. Weekender Yachts
   เป็นเรือที่มีขนาดความยาวเฉลี่ย 
  ประมาณ 9.5 เมตร (31 ฟุต) สามารถ 
  ใช้เดินทางท่องเที่ยวระยะ 2-3 วันได้ มี 
  การตกแตง่หอ้งพกั หอ้งนัง่เลน่ หอ้งครวั 
  และพื้นที่สำาหรับเก็บอุปกรณ์ 
3. Cruising Yachts
   เป็นกลุ่มเรือที่มีความยาวตั้งแต่  
  7 เมตร (23 ฟุต)-14 เมตร (46 ฟุต) 
  เรือเหล่านี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนใน 
  การออกแบบ เนน้ประโยชนก์ารใชง้าน 
  และความหรูหราสำาหรับผู้โดยสาร  
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สามารถเดินทางระยะไกลได้ ภายในมีห้องนอน ห้องครัว ห้องซักล้าง 
ห้องนั่งเล่น ห้องเก็บสัมภาระ พื้นทีโล่งสำาหรับทำากิจกรรมบนเรือ ซึ่ง
เป็นประเภทเรือที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางท่องเที่ยวโดยทั่วไป

4. Luxury Sailing Yachts
   เรอืยอชต์เหลา่นีโ้ดยทัว่ไป 
  มีความยาว 25 เมตร (82 ฟุต)  
  หรืออาจจะมีความยาวกว่านั้น ซึง่ 
  หากมีความยาวตั้งแต่ 24 เมตร 
  ขึ้นไป ในธุรกิจยอช์ตจะเรียกว่า  
“Super Yacht” ซึง่มวีวิฒันาการมาจากความประสงคข์องนกัทอ่งเทีย่ว
ที่นิยมความเรียบง่ายและนิยมการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือ ต่อมา
จึงได้เริ่มมีการตกแต่งเรือให้มีความหรูหรา เทียบเท่าโรงแรม 5 ดาว 

5. Racing Yachts
   เรอืยอชต์กลุม่นี ้พฒันาขึน้โดยการลด 
  พื้นที่ผิวเปียก เพื่อเพิ่มความเร็วในการเดิน 
  ทางทางนำ้า ซึ่งสามารถเดินทางด้วยความเร็ว 
  สูงสุดถึง 35 นอต และสามารถเพิ่มความเร็ว 
  ในการเดินทางได้โดยใบเรือ และเรือกลุ่มนี้ 
  มกัจะมลีกูเรอืตัง้แต ่15-30 คน ขึน้อยูก่บัขนาด 
  และระบบการเดินเรือ เหมาะสำาหรับการ 
  แข่งขันเรือยอช์ตทั่วไป

ท่าเรือยอช์ต	(Marina)	ในประเทศไทย
 ทา่เรอืยอชต์ หรอื มารนีา (Marina) เปน็ทา่เทยีบเรอืเพือ่การทอ่ง
เทีย่ว ตัง้อยูต่ามฝัง่ทะเลหรอืแมน่ำา้ การเขา้เทยีบหรอืการเขา้จอดของ
เรือมีค่าใช้จ่ายทุกครั้ง ซึ่งอัตราค่าจอดจะมีทั้งแบบรายวัน รายเดือน 
หรอืรายป ีสว่นใหญน่กัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาจอดมกัจะจอดเปน็รายเดอืน 
หรอืรายป ีโดยจอดเพือ่การซอ่มบำารงุ ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงเรอืและ
เพือ่ทอ่งเทีย่วในจงัหวดัรมิทะเล นอกจากนี ้มารนีายงัมกีารบรกิารใน
ส่วนของท่าเทียบเรือส่วนตัว จะเป็นบริการจอดเรือในที่ร่ม มีกล้อง
วงจรปิดและการเฝ้ายามตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น
จากค่าจอดเรือปกติประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์
 ภายในมารีนาจะมีสิ่งอำานวยความสะดวก ทั้งการเติมนำ้ามัน 
เติมนำ้าจืด การชาร์จไฟฟ้า เติมเสบียงอาหาร อู่ซ่อมบำารุง ทั้งการ
ทำาสี ไฟเบอร์ ทำาไม้ มีอุปกรณ์เครนยกเรือยอช์ตขึ้นบกหรือลงนำ้า 
ระบบการติดต่อสื่อสารชายฝั่งที่ทันสมัย ล้างและเคลือบเงาป้องกัน
ตะกอน บรกิารระบบไฟฟา้ทกุประเภท ใหเ้ชา่ลอ็กเกอร ์ขายอปุกรณ์
เรอื ซึง่อปุกรณท์กุชิน้นำาเขา้จากตา่งประเทศ ซึง่ทัง้หมดคอื คา่ใชจ้า่ย
ที่เป็นเงินจำานวนมหาศาล นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร ตลาดและห้าง 
สรรพสินค้า บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการจองตั๋ว
เครื่องบิน ฯลฯ
 ปจัจบุนัทา่เรอืยอชต์ หรอืทา่เรอืมารนีา ในฝัง่ทะเลอนัดามนัมทีา่
เทียบเรือรวมทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 5 
แห่ง เป็นท่าเทียบเรือเอกชน 4 แห่ง และท่าเทียบเรือรัฐบาล 1 แห่ง 
และในพื้นที่จังหวัดกระบี่อีก 2 แห่ง คือ
ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ต
1.   ท่าเทียบเรือยอช์ต ฮาเวน มารีนา (Yacht Haven Marina) 
2.   ท่าเทียบเรือรอยัลภูเก็ต มารีนา (Royal Phuket Marina) 
3.   ท่าเทียบเรือภูเก็ตโบต ลากูน (Phuket Boat Lagoon) 
4.   ท่าเทียบเรืออ่าวปอแกรนด์ มารีนา (Ao Por Grand Marina)
5.   ท่าเรืออ่าวฉลอง (Ao Chalong Marina)
ท่าเทียบเรือในจังหวัดกระบี่
 • ท่าเรือรอยัล กระบี่ มารีนา (Royal Krabi Marina)
 • ท่าเทียบเรือแม่นำ้ากระบี่ (Krabi River Marina)
หากพิจารณาท่าเทียบเรือในฝั่งทะเลอ่าวไทยในปัจจุบัน 5 แห่ง ส่วน
ใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออก ได้แก่ 
 • ท่าเทียบเรือโอเชียนมารีนา จังหวัดชลบุรี 
 • ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี 
 • ท่าเทียบเรือเกาะช้างมารีนาแอนด์รีสอร์ท จังหวัดตราด 
 • ท่าเทียบเรือเกาะช้างเซลเลอร์คลับ จังหวัดตราด
 • ท่าเทียบเรือภัทรมารีนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Mr. Rico Stapel 

บริษัท Northrop & Johnson ประจำาประเทศไทย

ศักยภาพการท่องเที่ยวทางเรือยอช์ตของ
ประเทศไทย
 ประเทศไทยนบัไดว้า่มชีือ่เสยีงระดบันานาชาตใินฐานะศนูยก์ลาง
การแล่นเรือยอช์ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความได้
เปรยีบดา้นทำาเลทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรแ์ละสภาพภมูปิระเทศ จงัหวดัทอ่ง
เที่ยวสำาคัญ ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ตราด (เกาะช้าง) 
ชลบุรี (พัทยา) และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ประกอบกับการจัดการ
แข่งขันเรือใบรายการสำาคัญ อาทิ The Phuket Kings Cup Regatta, 
Samui Regatta และ The Top of the Gulf International Regatta 
ยงัเปน็การกระตุน้ตลาดนกัทอ่งเทีย่วกลุม่ผูม้รีายไดส้งูใหก้บัแหลง่ทอ่ง
เที่ยวทางทะเลของทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
 โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเกาะ จึงเป็น
ศูนย์กลางการแล่นเรือยอช์ตฝั่งอันดามัน เป็นสวรรค์ของนักแล่น
เรือชาวออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2010 ภูเก็ตได้รับรางวัล Best Asian 
Maritime Capital หรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางเรือที่ดีที่สุดใน
เอเชีย จากการประกวด Asia Boating Award 2010 โดยการโหวต
ของผู้ประกอบการซื้อขายเรือยอช์ตจำานวน 3,000 ราย ที่เข้าร่วมงาน 
Hong Kong Gold Coast Boat Show ณ เกาะฮ่องกง
 จากขอ้มลูจำานวนเรอืยอชต์เขา้-ออกประเทศไทย ณ ดา่นตรวจคน
เขา้เมอืง จงัหวดัภเูกต็ ระหวา่งป ี 2004-2012 พบวา่ เรอืยอชต์จอดที่
จงัหวดัภเูกต็โดยเฉลีย่ 1,400-1,800 ลำาตอ่ป ีมรีะยะเวลาพกัโดยเฉลีย่
ลำาละ 60 วนั ปจัจบุนัจงึมกีารเตบิโตของธรุกจิมารนีาหรอืทีจ่อดเรอื (มี
จำานวน 5 แห่ง ความสามารถในการรองรับเรือรวมทั้งสิ้น 1,300 ลำา) 
พร้อมบริการและสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ขึ้นมารองรับการ
ท่องเที่ยวด้วยเรือยอช์ต เช่น โรงแรมระดับ World Class สปา 
ศนูยก์ารคา้ ควบคูไ่ปกบัการเกดิขึน้ของธรุกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ที ่
เนื่องจากเจ้าของเรือนิยมซื้อบ้านสำาหรับพักอาศัยในช่วงที่เดินทาง
มาประเทศไทย โดยอาจนำาบ้านพักเข้าสู่ระบบ Time Sharing ผ่าน
บรกิารของบรษิัทตวัแทนดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ดงันัน้ ธรุกจิมารนีาและ
ธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบัการทอ่งเทีย่วดว้ยเรอืยอชต์ เชน่ อปุกรณก์ฬีาทาง
นำ้า ธุรกิจซ่อมแซมบำารุงรักษาหรือต่อเรือ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากกรมศุลกากรยกเว้นอากร
ขาเข้าเรือยอช์ตและยานนำ้าอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อความสำาราญหรือเกมกีฬา 
เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำาหรับเขตการค้าเสรี

สถานการณ์ตลาดของการท่องเที่ยวทางเรือ
ยอช์ต
 เรือยอช์ตนับเป็นอุปกรณ์การท่องเที่ยวนันทนาการและกีฬา ที ่
เรยีกไดว้า่ เปน็ของเฉพาะกลุม่ผูม้รีายไดส้งู หรอืคนรวยเทา่นัน้ เพราะ 
นอกจากมูลค่าเรือที่แพงลิบแล้ว ในการเดินทางหรือใช้เรือแต่ละครั้ง 
ก็นับว่ามหาศาลอยู่ทีเดียว ทั้งค่านำ้ามันเรือ ค่าอุปกรณ์ประกอบ ค่า
ประกนัภยั คา่บำารงุรกัษา คา่สกึหรอ คา่ทีจ่อด คา่ทำาความสะอาดเรอื ฯลฯ 
แต่เจ้าของก็ยังมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่า เพราะการเดินทาง
แต่ละครั้งคือการผจญภัย ที่จะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นและใกล้ชิด

ธรรมชาติ และได้ใช้ความสามารถในการเดินเรือ ซึ่งถือเป็นกีฬา
อย่างหนึ่งด้วย
 เรอืยอชต์เปน็พาหนะในการเดนิทาง เปน็อปุกรณก์ฬีา เปน็อปุกรณ ์
นนัทนาการ แลว้แตจ่ะเรยีก มรีาคาตอ่ลำาสงูมาก การสัง่ซือ้เรอืยอชต์
หากไม่ใช่การซื้อมือสองหรือซื้อต่อมาจากคนอื่น ก็จะต้องสั่งต่อขึ้น
เท่านั้น เป็นการประกอบชิ้นต่อชิ้น ราคาจะคำานวณเป็นฟุต ฟุตละ 
1 ล้านบาท ยังไม่รวมค่าตกแต่ง ค่าเฟอร์นิเจอร์ และค่าบริการอื่น ๆ 
ซึง่กอ่นทีล่กูคา้จะซือ้เรอืแตล่ะลำา บรษิัทจะตอ้งตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้
ด้วยว่า มีฐานะทางการเงินพอที่จะซื้อหาได้จริงหรือไม่ เนื่องเพราะ
เรือยอช์ตเป็นพาหนะที่ไม่มีการขายระบบผ่อนชำาระหรือจัดไฟแนนซ์ 
แต่ผู้ซื้อต้องแสดงสถานะความเป็นคนรวยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเจ้าของ 
นอกจากราคาค่างวดที่แพงแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายตามมาในส่วนของค่า
บริการบำารุงรักษาต่อปี คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ของค่าเรือที่ต้องจ่าย
ให้กับบริษัทเจ้าของเรือ
 นักท่องเที่ยวที่แล่นเรือมาจากต่างประเทศ ทั้งสวิตเซอร์แลนด์ 
ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ เข้ามาจอดแวะพักเรือและท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต สูงถึงปีละประมาณ 1,000 กว่าเที่ยว จากสถิติการ
แจง้เขา้-ออกทีส่ำานกังานขนสง่ทางนำา้และพาณชิยนาว ีภาค 5 จงัหวดั
ภูเก็ต 
 พบว่า ค.ศ. 2004-2012 เรือยอช์ตจอดที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉลี่ย 
1,400-1,800 ลำา โดยเข้ามาพักเฉลี่ยครั้งละ 60 วันโดยแต่ละวันนัก
ท่องเที่ยวจะใช้จ่ายเงินเป็นค่าต่าง ๆ เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 100,0001 บาท
ต่อคน ทั้งเป็นค่าที่พักบนฝั่งเมื่อนอนในเรือนานเกินไป ค่าอาหาร 
ปารต์ ีสถานทีอ่อกกำาลงักาย สปา นวดรา่งกาย ชอ็ปปงิ ทอ่งเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมและอนรุกัษ ์ฯลฯ แตข่ณะนีท้า่เทยีบเรอืยอชต์ยงัไมเ่พยีงพอ 
กับความต้องการ ทำาให้ไม่อาจรองรับเรือยอช์ตที่จองคิวเข้ามาขอ
จอดได้ทั้งหมด ถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว หรือ Low Season คือ
ระหวา่งเดอืนเมษายน-ตลุาคมของทกุป ีนกัทอ่งเทีย่วดว้ยเรอืยอชต์ที ่
ต้องการจอดเรือกับทางมารีนาทุกแห่งในภูเก็ตจะต้องจองล่วงหน้า
อย่างน้อยไม่ตำ่ากว่า 1 เดือน
 หากคำานวณตัวเลขที่ระบุมาข้างต้น มีนักท่องเที่ยวที่แล่นเรือ
ยอช์ต เข้ามาปีละเฉลี่ยอย่างตำ่า 1,200 ลำา แต่ละลำามีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาด้วยอย่างน้อย 3 คน (1,200x3=3,600) รวมนักท่องเที่ยว 
ประมาณ 3,600 คน พักอยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต คนละ 60 วัน โดยใน
แต่ละวันใช้จ่ายเงินประมาณ 100,000 บาท (3,600x100,000x60 
=21,600,000,000 ) นั่นเท่ากับว่าในแต่ละปี จังหวัดภูเก็ต มีรายได้
จากนกัทอ่งเทีย่วกลุม่เรอืยอชต์นี ้มากถงึ 21,600,000,000 บาท (สอง
หมื่นหนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน)
 โดยมคีา่ใชจ้า่ยเปน็คา่ทีจ่อดเรอื คา่นำา้มนัเชือ้เพลงิ คา่อาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าลูกเรือ ค่าซ่อมบำารุงเรือ ค่าปรับตกแต่งเรือ ค่าจ้างลูก
เรือท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ ค่า
ช็อปปิง ค่ากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  เช่น สปา กอล์ฟ ตลอดทั้งการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
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1. จำานวนเรือยอช์ตที่เดินทางเข้าไทย โดยเฉลี่ย (ลำา) 1,100 1,600 2,100

2. จำานวนเรือกลุ่ม Super Yacht ที่เดินทางเข้ามา (ลำา) 50 110 190

3. จำานวนเรือยอช์ตไทย (ลำา) 5 22 38

4. ระยะเวลาที่เรือยอช์ตเข้าจอดในประเทศไทย (เดือน) 10 33 76

5. จำานวนวันเข้าพักโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 60 90 120

6. ระยะเวลาของการเช่าเรือท่องเที่ยว (วัน/ครั้ง) 5 66 228

7. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว (บาท/คน/ครั้ง) 100,000 200,000 600,000

8. รายได้สู่ระบบราชการ เช่น กรมเจ้าท่า (ล้านบาท/ปี) - 10 24

       * ที่มา กรมเจ้าท่า
      ** ที่มา การประมาณการของผู้ประกอบการ

สถิติและแนวโน้มการเติบโตของเรือยอช์ต (กรณีพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)

 ประเด็นพิจารณา 2553* 2558** 2563**
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ตัวแทนเรือยอช์ตเช่าเหมาลํา	 10	 อันดับระดับ
โลก
 หากพิจารณาโครงสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเรือยอช์ตนั้น 
พบว่าตัวแทนเรือยอช์ตที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวแบบหรูหรา ทั้งในลักษณะการฝากเรือส่วนตัวไว้เพื่อ
แสวงประโยชน์ในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานเรือส่วนตัว (Time Sharing) 

รวมถึงการทำาหน้าที่เป็นผู้จัดหาเรือให้เช่า (Ship Broker) ในแต่ละ
ภูมิภาคที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ ในฐานะจุดหมายปลายทางของการเดิน
ทางโดยเรือยอช์ต มีจำานวน 10 บริษัท ดังที่ปรากฏในตาราง โดยมี 2 
บรษิัทที่ใหบ้รกิารรบัฝากและใหเ้ชา่เรอืในภมูภิาคอาเซยีน คอื Ocean 
Independence และ Northrop & Johnson ซึ่งมีสำานักงานสาขาอยู่
ในจังหวัดภูเก็ต

ที่ บริษัท จำานวนเรือ (ลำา) เมดิเตอร์เรเนียน แคริบเบียน กรีซ โอเชียเนีย อาเซียน

1 Burgess 137

2 Edmiston 130

3 Camper & Nicholson 115

4 Ocean Independence 113

5 Fraser Yachts 88

6 Northrop & Johnson 79

7 IYC 40

8 Yacht Partners 
 International 18

9 Merle Woods & 
 Associates 9

10 Seven Seas Charter NA
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 1 Phuket International Boat Show  Thailand Jan

 2 Miami Boat Show USA Feb

 3 Dubai International Boat Show  Dubai Mar

 4 China International Boat Show Shanghai Apr

 5 Singapore Yacht Show Singapore Apr

 6 Sydney International Boat Show Australia Aug

 7 Monaco Yacht Show Monaco Sep

 8 Barcelona International Boat Show Spain Sep

 9 Cannes International Boat Show France Sep

10  Fort Lauderdale International Boat Show USA Nov

ที่ ชื่องาน ประเทศ เดือน

 เนื่องจากประเทศไทยมีมารีนาที่มีศักยภาพดี มีการบริการเป็น
เลิศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาหารอร่อย และความ
หลากหลายทางวฒันธรรม สง่ผลใหม้ารนีาในภเูกต็ ไดร้บัรางวลั Best 
Asian Maritime Capital และนอกเหนือจากโรงแรมที่นักท่องเที่ยว
ตอ้งการขึน้มาพกับนบกและทอ่งเทีย่ว ยงัมกีารขยายตวัของธรุกจิใน
ลกัษณะ Real Estate แบบคอนโดมเินยีมหรอืหอ้งชดุ พรอ้มสิง่อำานวย
ความสะดวก การจัดสรรที่ดินเพื่อขายให้เจ้าของเรือยอช์ต สำาหรับ
สร้างบ้านพร้อมที่จอดเรือยอช์ตในลักษณะของชุมชนเรือยอช์ตด้วย

การตลาดและการประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว
โดยเรือยอช์ต
 ในแวดวงการท่องเที่ยวโดยเรือยอช์ตระดับนานาชาตินั้น นัก
ธุรกิจในฐานะผู้ซื้อเรือ (Buyer) ผู้รับจ้างบริหารจัดการเรือ (Yacht 
Management) บริษัทผู้ผลิตเรือ (Yacht Company) ผู้ให้บริการท่า
เทยีบเรอื (Marina) และผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้รกิารดแูลรกัษาเรอื 
(Yacht Maintenance) รวมถงึสือ่มวลชน ใหค้วามสำาคญักบัการรว่ม
งานแสดงเรือยอช์ตที่สำาคัญ ดังนี้
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ข้อจํากัดของการท่องเที่ยวโดยเรือยอช์ตของ
ประเทศไทย
 1. การอนุญาตให้เรือยอช์ตเข้าประเทศไทย
1.1 เรือสำาราญและเรือยอช์ตที่นำาเข้ามากับเจ้าของเป็นการชั่วคราว
และนำากลับไปภายในไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่นำาเข้ามาจะได้รับการ
ยกเว้นอากรโดยมีระเบียบที่จะต้องแจ้งต่อศุลกากร ณ ด่านศุลกากร
ที่นำาเข้า ดังนี้ 
        - ให้รายงานเรือเข้าต่อด่านศุลกากร ภายใน 24 ชั่วโมง นับ
จากวันมาถึง 
  - กรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์ใบขนสนิคา้พเิศษของผูน้ำา
เขา้ รายละเอยีดของเรอืพรอ้มสำาเนา 2 ฉบบั เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีศ่ลุกากร
ตรวจสอบและรับรองเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมอบสำาเนาใบขนสินค้า
พิเศษคืนให้เจ้าของเรือเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้เก็บเอกสารนี้ไว้ตลอด
เวลา 
1.2 แบบฟอร์มใบขนสินค้าพิเศษ จะกำาหนดให้เจ้าของเรือทำาสัญญา
ประกันไว้กับด่านศุลกากรที่จะนำาเข้าว่าจะส่งเรือนั้นกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำาหนดโดยใช้วิธีคำ้าประกันตนเอง 

และเมื่อเดินทางกลับออกไปจะต้องนำาสำาเนาใบขนสินค้าพิเศษที่ 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรมอบไว้ขณะนำาเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจ
รับรองด้วย
1.3 หากไม่สามารถนำาเรือกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กำาหนด 
ผู้นำาเข้าจะต้องเสียค่าปรับให้แก่กรมศุลกากร โดยมีอัตราค่าปรับวัน
ละ 500 บาท
 2. ภาษีนำาเข้าเรือยอช์ต
 ดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้วา่ นกัทอ่งเทีย่วซึง่เปน็กลุม่เจา้ของเรอืยอชต์
ที่นำาเรือยอช์ตเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำานวนเฉลี่ยปี
ละ 1,400-1,800 ลำา นั้น มักจะฝากเรือไว้กับท่าเทียบเรือ (Marina) 
เพือ่ใหบ้รษิัทผูร้บับรหิารจดัการเรอื (Ship Broker) นำาเรอืไปประกอบ
ธรุกจิในการใหน้กัทอ่งเทีย่วกลุม่ทีช่ืน่ชอบกจิกรรมทางนำา้และการลอ่ง
เรือยอช์ตเช่าในการท่องเที่ยว แต่ระเบียบของกรมศุลกากร ยกเว้น
อากรให้แก่เรือยอช์ตที่นำาเข้าประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ “ด้านการ
กีฬาและการท่องเที่ยว” ซึ่งระเบียบนี้ “ไม่อนุญาต” ให้ทำาธุรกิจหรือ
แสวงประโยชนใ์ด ๆ  จากเรอืยอชต์ทีข่ออนญุาตนำาเขา้ประเทศไทยเพือ่
จดุประสงคด์งักลา่วได ้แตห่ากจะนำาเขา้เรอืยอชต์เพือ่การคา้ ผูน้ำาเขา้
จะตอ้งชำาระอากรในอตัรารอ้ยละ 5 ของมลูคา่เรอืทีป่ระสงคจ์ะนำาเขา้
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 ภาคเอกชนจึงได้หารือกับกรมศุลกากร โดยอาศัยช่องทางของ 
พรบ.เรือไทย พ.ศ. 2481 มาตรา 47 ที่ระบุว่า “นอกจากจะมีความ
ตกลงกับต่างประเทศเป็นอย่างอื่น เรือไทยซึ่งได้จดทะเบียนตาม 
พระราชบัญญัตินี้ และเรือมีขนาดตำ่ากว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 
สำาหรับการค้าในน่านนำ้าไทย ซึ่งเป็นของบุคคลตามมาตรา 7 เท่านั้น
จะทำาการค้าในน่านนำ้าไทยได้ บทบัญญัติในวรรคก่อนไม่ใช้บังคับแก่
เรอืของบคุคลธรรมดาทีเ่ปน็คนตา่งดา้วซึง่มขีนาดตำา่กวา่ทีบ่ญัญตัไิว้
ในมาตรา 8 สำาหรับการค้าในน่านนำ้าไทย ”มาตรา 47 ทวิ* ในกรณี
ที่รัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า “น่านนำ้าไทยส่วนใดยังมีเรือไทยทำาการ
ตามมาตรา 47 ไมพ่อแกค่วามตอ้งการของประเทศ รฐัมนตรมีอีำานาจ
อนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือ
ไทยได้ตามมาตรา 7 ทำาการตามมาตรา 47 ได้ มีกำาหนดคราวละไม่
เกินหนึ่งปี แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำาหนด”
*(มาตรา 47 ทวิ เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 162 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515)
 ในประเดน็ดงักลา่ว ทำาใหภ้าคเอกชน ทัง้ในฐานะเจา้ของเรอืและ
บริษัทผู้รับบริหารจัดการเรือพยายามจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อนุญาตให้นำาเรือยอช์ตเข้ามายังน่านนำ้าไทยเพื่อแสวงประโยชน์จาก

นักท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวโดยเรือยอช์ตได้
 จากข้อจำากัดดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทผู้รับบริหารจัดการเรือ นำา
เรอืไทยหรอืเรอืทีน่กัทอ่งเทีย่วเทยีบทา่ในประเทศไทย ออกรบันกัทอ่ง
เทีย่วในพืน้ทีเ่กาะลงักาว ีประเทศมาเลเซยี กอ่นทีจ่ะทำาสญัญาเชา่เรอื
แล้วล่องเรือดังกล่าวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในฐานะนักท่อง
เที่ยว ตามระเบียบยกเว้นอากรของศุลกากร
 เกีย่วกบัประเดน็ดงักลา่ว สง่ผลใหน้กัทอ่งเทีย่วกลุม่หรหูรานี ้จะ
ต้องเดินทางจากประเทศต้นทางไปยังประเทศมาเลเซีย แล้วเดินทาง
ตอ่ไปยงัเกาะลงักาว ีเพือ่เชา่เรอืยอชต์แลว้เดนิทางตอ่เขา้มาทอ่งเทีย่ว
ในประเทศไทย (Pre Yachting) รวมถึงหลังจากเดินทางท่องเที่ยว 
นกัทอ่งเทีย่วกลุม่ดงักลา่ว จะตอ้งเดนิทางกลบัไปยงัประเทศมาเลเซยี 
ก่อนจะเดินทางกลับประเทศของตน (Post Yachting) ทำาให้
ประเทศไทยเสียโอกาสสร้างรายได้จากการเดินทางของนักท่องเที่ยว
กลุม่นี ้ซึง่คาดวา่ระยะเวลา Pre Yachting และ Post Yachting มรีะยะ
เวลาเฉลี่ย 7 วัน และมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันเฉลี่ย 70,000 บาท (ไม่
นับรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. เมืองท่าปลอดภาษี 
 หากมีการปรับเปลี่ยนให้ภูเก็ตกลายเป็นเมืองท่าปลอดภาษี จะ
ทำาให้การท่องเที่ยวด้วยเรือยอช์ตขยายตัวไปได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถแข่งขันทางด้านราคากับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่
เป็นเมืองท่าปลอดภาษีได้และนำาไปสู่การเป็นท่าเทียบเรือที่ดีที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์
 ในวงการเรือยอช์ตระดับนานาชาติ พบว่า การทำากิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในงานแสดงเรือนานาชาติ
ในประเทศต่าง ๆ พบว่า Singapore Tourism Board (STB) และ 
Malaysian Tourism Promotion Board (MTPB) ต่างเร่ง
ประชาสัมพันธ์ประเทศ ในฐานะจุดหมายปลายทางสำาหรับนักท่อง
เที่ยวที่นิยมการเดินทางโดยเรือยอช์ต โดยเฉพาะ MTPB ที่นำาเสนอ
ประเด็นที่สำาคัญต่าง ๆ 3 ประเด็นคือ 1. Free Tax Imported Yacht 
2. No VISA for Yacht Tourist และ 3. Duty Free Marina รวมถึงการ
ใหข้อ้มลูเสน้ทางทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงจากประเทศมาเลเซยีมาแหลง่ทอ่ง
เที่ยวต่าง ๆ ที่สำาคัญในประเทศไทย เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 
และพื้นที่อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
 ประเดน็ทัง้หมดทีก่ลา่วมานัน้ ทำาใหเ้หน็วา่ การทอ่งเทีย่วทางเรอื
ยอชต์นัน้ เปน็หนึง่ในกลุม่นกัทอ่งเทีย่ว (Segment) ทีม่คีณุภาพ ทัง้ใน
ดา้นสงัคมศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตร ์ทีค่วรไดร้บัการสนบัสนนุทัง้ในมติิ
ของการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุด
หมายปลายทางที่สำาคัญของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ นอกเหนือจากแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ประสานกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่
โดดเดน่แลว้นัน้ ความพรอ้มของทา่เทยีบเรอืกน็บัวา่ไดม้าตรฐานระดบั
สากล นอกเหนือจากนั้นแล้ว ทักษะของฝีมือแรงงานไทยในการบำารุง
รกัษาเรอืยอชต์ของนกัทอ่งเทีย่วนัน้ ตา่งเปน็ทีย่อมรบัของกลุม่นกัทอ่ง
เที่ยวด้วยกันทั้งสิ้น
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การสำารวจทัศนคตินักท่องเที่ยว
เพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ่ม

ลูกค้าใหม่ (4 ตลาดในเอเชีย: 
จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไต้หวัน)

การสำารวจการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวเพื่อ
การวางแผนเชิงรุก
ในการเจาะกลุ่ม

ลูกค้าใหม่ 
(สำาหรับตลาดยุโรป)

การศึกษาสถานการณ์
และโอกาสการส่งเสริม
ตลาดการท่องเที่ยว

กลุ่มนิเวศและผจญภัย 
(ECO & Adventure 

Tourism)

การสำารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว

ของคนไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการส่งออก (เชียงใหม่ 

พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา 
นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชลบุรี ลพบุรี 

สงขลา และสุราษฎร์ธานี)

การศึกษาสถานการณ์
และแนวโน้มด้านการตลาด
สำาหรับการท่องเที่ยวกลุ่ม 
Honeymoon & Wedding

การสำารวจ
พฤติกรรม

และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ
ที่ทำากิจกรรม 
Shopping 

& Entertainment

การสำารวจพฤติกรรม
และความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ
กลุ่มกอล์ฟ (Golf)

การสำารวจพฤติกรรม
และความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
กลุ่มสุขภาพความงาม 
(Spa and Wellness)

การศึกษา
สถานการณ์
และแนวโน้ม
ด้านการตลาด

สำาหรับการท่องเที่ยว
กลุ่มดำานำ้า

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ library@tat.or.th หรือ http://tourismlibrary.tat.or.th
รายชื่อรายงานวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2552 2553 2554

การสำารวจทัศนคติและความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
6 ตลาด และกลุ่มตลาดหลัก 10 ตลาด 

(รัสเซีย สเปน ฟินแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
อินโดนีเซีย และเวียดนาม/จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง 
ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย สหราชอาณาจักร  

ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา)

การสำารวจทัศนคติ
และพฤติกรรม 

ด้านการท่องเที่ยวของ
ชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล

การสำารวจ
มุมมองของชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยว

เพื่อการจัดแบ่งกลุ่ม
ฐานลูกค้า

การสำารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจนักท่องเที่ยว

ต่างชาติกลุ่มตลาดหลัก 
และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ระยะที่ 2 
(มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ 
เดนมาร์ก อิตาลี เนเธอร์แลนด์ 
นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 

แคนาดา ออสเตรเลีย 
และอิสราเอล)




