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บรรณาธิการแถลง
ผ่านไปอีก 1 ปีส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกที่ยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับปานกลางด้วยอัตราร้อยละ 3-4 ตาม
การคาดการณ์ของ UNWTO ถึงแม้จะไม่หวือหวาเหมือนในปี 2561
ที่ผ่านมา หรือในช่วงครึ่งทศวรรษก่อนหน้านั้น เนื่องจากต้องเผชิญ
กับปัญหาอุปสรรคนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสงครามการค้า
ระหว่างยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน ภาวะ
เศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอตั ว ลง ปั ญ หา Brexit ที่ ยั ง หาจุ ด จบไม่ เ จอ  
และการล้ ม ละลายของบริ ษั ท Thomas Cook ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
ท่องเที่ยวชั้นน�ำของอังกฤษ และการล้มเลิกธุรกิจการบินขนาดเล็ก
หลายแห่งในยุโรป อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วยังคงได้รบั
อานิสงส์จากปัจจัยบวก อาทิ เสถียรภาพราคาน�้ำมัน และการเพิ่มขึ้น
ของชนชั้นกลางในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Countries)
อย่ า งเช่ น จี น อิ น เดี ย และรั ส เซี ย เป็ น ต้ น ซึ่ ง UNWTO คาดว่ า
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วโลกจะยังคงเติบโตต่อเนือ่ งไปจนถึงปี 2563
ด้วยความคาดหวังจากสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยลบจะคลี่คลายลง
ส�ำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสที่ 3
ปี 2562 มีการเติบโตที่ลดลงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจในประเทศ
ปัญหาภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับ
เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยว
ต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมา
ประเทศไทยยังคงเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติตลอดปี 2562 จะยังเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยนักท่องเที่ยวจีน
ยังคงครองอันดับหนึ่ง ด้วยจ�ำนวน 10.99 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3

รูปแบบการท่องเทีย่ วทีป่ จั จุบนั หลายประเทศน�ำมาเป็นนโยบายหนึง่
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ให้เดินทางเข้าร่วมและเป็นผู้เข้าชมงานในระดับต่าง ๆ ทั้งที่เป็นระดับ
Mega Events อย่ า งเช่ น การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ มปิ ก พาราลิมปิก
การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA เป็นต้น และระดับเล็กลงมาจนถึงการ
แข่งขันวิ่ง (Running Sport) ที่ได้รับความนิยมจากคนทุกเพศทุกวัย
แต่ ที่ ส ามารถตอบพฤติ ก รรมความต้ อ งการของกลุ ่ ม คนรุ ่ น ใหม่
และนิ ย มกั น อย่ า งแพร่ ห ลายในช่ ว งทศวรรษที่ ผ ่ า นมาคื อ การวิ่ ง
ตามภูมิประเทศ (Trail Running) ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการวิ่งในสนาม
แข่งขันหรือบนถนนธรรมดา แต่เป็นการวิ่งที่ท้าทายด้วยอุปสรรคของ
เส้นทางวิง่ ทีม่ กั จะเป็นพืน้ ทีส่ งู ระยะทางไกล แต่ผวู้ งิ่ สามารถเพลิดเพลิน
จากบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ รวมทั้งได้พบกับวิถีชีวิตของผู้คนใน
พื้นที่โดยรอบตลอดเส้นทาง ซึ่งทั้งการจัดงาน Mega Events และการ
วิ่งตามภูมิประเทศจะมาน�ำเสนอในส่วนของบทความพิเศษส�ำหรับ
รายงานฉบับนี้
เนื่ อ งในโอกาสส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า 2562 และต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ 2563
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าขออาราธนาคุ ณ
พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย โปรดดลบั น ดาลให้
ทุกท่านประสบแด่ความสุข และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานภาวะ
เศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วรายไตรมาสจะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ทุ ก ท่ า น
หากมีข้อติชมประการใด ทีมบรรณาธิการยินดีและพร้อมที่จะรับฟัง
เพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ในช่วง 3 ไตรมาสแรก (มกราคม-กันยายน) ของปี 2562 จากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNWTO) จ�ำนวนนักท่องเทีย
่ วทัว่ โลกยังคงเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพิ่มขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งร้อยละ
4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ถึงแม้จะต�่ำกว่าการเติบโตของปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่ยังอยู่ในเกณฑ์เดียวกับที่ UNWTO คาดการณ์ไว้ และยังคงเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2562 และปี 2563
โดยประเทศในแถบภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟก
ิ และตะวันออกกลาง รวมทัง
ั ความนิยมจากนักท่องเทีย
่ ว
้ แอฟริกายังคงได้รบ
เพิ่ มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับยุโรปและอเมริกา และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) เป็นการเดินทางภายในภูมิภาค ซึ่งเป็น
ผลมาจากปัจจัยบวกทีย
่ ง
ั คงอยูม
่ าตัง
้ ปี 2562 ได้แก่ ราคาน�ำ้ มันทีค
่ อ
่ นข้างคงที่ การเพิ่มขึน
้ ของชนชัน
้ แต่ตน
้ กลาง
ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ความเชือ
่ มโยงของเส้นทางการบินทีม
่ ม
ี ากขึน
้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั ทีเ่ พิ่ม
ความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง และมาตรการอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการตรวจลงตรา (วีซา่ ) รวมทัง
้
การคาดการณ์ความผ่อนคลายของสถานการณ์ทเ่ี ป็นปัจจัยลบต่างๆ เช่น Brexit สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและ
จีน เป็นต้น และส�ำหรับประเทศในภูมภ
ิ าคอาเซียน ปัจจัยหนึง
่ มาจากความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเทีย
่ วทีม
่ ี
มาอย่างต่อเนือ
่ งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความเป็น “Five Countries, One Destination”

ส�ำหรับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยในช่วงไตรมาสที่
3 ของปี 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยจ�ำนวน 9.70 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 9.04 ล้านคนใน
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า คิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.23 ซึง่ เป็นอัตราเพิม่
ขึน้ ทีส่ งู กว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 และเติบโตอย่างต่อเนือ่ งตลอด
ทัง้ ปี 2562 ทีค่ าดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.2 โดยคาดว่านักท่องเทีย่ ว
จากจี น ยั ง คงมี จ� ำ นวนสู ง สุ ด ที่ ม าเที่ ย วในประเทศไทยด้ ว ยจ� ำ นวน
10.99 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากปี 2561 และคาดการณ์ว่า
จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ยั ง คงจะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในปี 2563 ในขณะที่การท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศมีการ
ขยายตัวแบบชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 และคาดว่าจะยังคงชะลอตัวเล็ก
น้อยต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี 2562 ด้วยจ�ำนวนคนไทยเทีย่ วภายในประเทศ
166 ล้านคน - ครั้ง ลดลงร้อยละ 0.06 จากปี 2561 ก่อให้เกิดรายได้
ให้กบั ประเทศจ�ำนวน 1.08 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.18 จากปีที่
ผ่านมา โดยภูมภิ าคทีม่ จี ำ� นวนผูเ้ ยีย่ มเยือนมากทีส่ ดุ คือกรุงเทพมหานคร
ซึ่งนอกจากจะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้ว ยังเป็นเมือง
ยอดนิยมอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปี
2562-2568 จากรายงานของ Tourism Economics ส�ำหรับทิศทาง
ตลาดนักท่องเที่ยวไทยปี 2563 มีแนวโน้มที่ดี เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูด
ด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ
การจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วของแต่ละ
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจกัน
มากขึ้น ที่ควรน�ำมากล่าวถึงคือการจัด Mega Events และการวิ่งตาม
ภูมปิ ระเทศ (Trail Running) โดยการจัด Mega Events ได้รบั การยอมรับ
เป็นที่กว้างขวางถึงประโยชน์ที่มีต่อการท่องเที่ยว อย่างเช่น UNWTO
มองว่า สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง ทั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ในงานและเพือ่ เข้าชมงาน รวมทัง้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทัว่ โลกได้
รูจ้ กั ประเทศเจ้าภาพจัดงาน และยังจุดประกายการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ในระยะยาวทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ซึง่ มีตวั อย่างประเทศที่
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ประสบความส�ำเร็จในการจัดงานในรูปแบบดังกล่าว อาทิ การแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน และการแข่งขันบอลโลก FIFA โดยการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้ นสามารถเพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วได้รอ้ ยละ 8.1 โดย
เป็นการเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วจากประเทศทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
ของประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วม นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มการส่งออก
ในรูปสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจกรรมได้ถงึ ร้อยละ 30    ในขณะที่
การแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA) สามารถดึงดูดให้มผี เู้ ข้าชมทัง้ หมดตัง้ แต่
ปี 2473-2561 (21 ครั้ง) จ�ำนวน 40.53 ล้านคน หรือคิดเป็นเฉลี่ย
45,036 คนต่อการแข่งขัน 1 นัด (Match) โดยการแข่งขันที่มีจ�ำนวน
ผู้เข้าชมต�่ำสุด 363,000 คน คือที่อิตาลีเมื่อปี 2507 และที่สูงสุด
3.6 ล้านคน ในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2537 อย่างไรก็ตาม
มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ที่ พึ ง ระวั ง และข้ อ เสนอแนะในเชิ ง นโยบายส� ำ หรั บ
ประเทศไทยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ส�ำหรับการวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) มีการเติบโต
เพิ่ ม ขึ้ น รวดเร็ ว มากในความนิ ย มของคนทั่ ว โลกและคนไทยที่ รั ก
การออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและรักการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
กึ่งการผจญภัย ซึ่งจากผลการส�ำรวจรายการวิ่ง 2 รายการที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทยปี 2562 ได้แก่ รายการ Ultra - Trail Panoramic 2019 ณ
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และรายการ Tanaosri Trail ณ จังหวัดราชบุรี แสดง
ให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมของคนทุกกลุม่ ทุกเพศทุกวัย โดย
เฉพาะคนรุน่ ใหม่ทอี่ ยูใ่ นวัยท�ำงานทีม่ คี อ่ นข้างสูง เนือ่ งจากมีระยะทางให้
เลือกหลายรูปแบบ ถึงแม้บางรายการต้องมีคา่ ใช้จา่ ยส�ำหรับการเดินทาง
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการวิง่ แต่ยงั คงได้รบั ความนิยมจนหลายคน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งติดต่อกันหลายปี ซึง่ กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬาได้ให้ความส�ำคัญด้วยการจัดท�ำ “แนวทางปฏิบตั กิ ารจัดกิจกรรม
วิง่ ตามภูมปิ ระเทศ (Trail Running)” และ “คูม่ อื การจัดกิจกรรมวิง่ ตาม
ภูมปิ ระเทศ” ขึน้ เพือ่ ให้ผสู้ นใจเข้าร่วมการวิง่ ตามภูมปิ ระเทศปฏิบตั ติ าม
เพือ่ ความปลอดภัยและมาตรฐานของการจัดกิจกรรมทีป่ จั จุบนั มีมากขึน้
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน

่ วโลก
สถานการณ์การท่องเทีย
่ วโลกในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคมจ�ำนวนนักท่องเทีย
่ ง
กันยายน) ของปี 2562 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ

จากรายงาน World Tourism Barometer ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน
2562 ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)
ได้ระบุถงึ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วโลกทีเ่ ดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในช่วง
3 ไตรมาสแรก (มกราคม-กันยายน) ของปี 2562 ว่ามีจ�ำนวนทั้งสิ้น
1.1 พันล้านคน เพิม่ ขึน้ 43 ล้านคนจากช่วงเดียวกันของปี 2561 คิดเป็น
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4 ต�่ำกว่าการเติบโตของช่วงเวลาเดียวกันของปี
2561 เทียบกับปี 2560 ที่เติบโตร้อยละ 6 แต่อยู่ในระดับใกล้เคียง
กับการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 10 ปี (2551-2561) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4
เช่นกัน และเท่ากับอัตราการเติบโตปี 2562 ที่ UNWTO คาดการณ์ไว้ที่
ร้อยละ 3-4
ภูมิภาคตะวันออกกลางได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 9 รองลงมาได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก และแอฟริกาที่มีการเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปยังสองภูมภิ าคนีเ้ ท่ากันในอัตราการเติบโตร้อยละ 5 โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบแอฟริกาเหนือทีม่ กี ารเติบโตสูงสุดถึงร้อยละ 10 ประเทศ

ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตร้อยละ 8 และร้อยละ 6
ตามล�ำดับ ในขณะที่ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาได้รับความสนใจจาก
นักท่องเทีย่ วทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ ปานกลางร้อยละ 3 และร้อยละ 2 ตามล�ำดับ
โดยกลุ่มประเทศในแถบแคริบเบียนของอเมริกามีนักท่องเที่ยวให้
ความสนใจเพิ่มขึ้นสูงมากถึงร้อยละ 8
ถึงแม้จะมีการเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วไม่มากนัก แต่นกั ท่องเทีย่ ว
อเมริกันกลับมีมูลค่าการใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศสูงสุด
จากปัจจัยเอื้อหลักคือค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่
นักท่องเทีย่ วฝรัง่ เศสมีการใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ในระหว่าง 10 ประเทศ
อันดับต้นของโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 2  ส่วนนักท่องเทีย่ วจีนซึง่ มีจ�ำนวน
สู ง สุ ด ของโลกด้ ว ยการเติ บโตของจ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วร้อยละ 14
แต่กลับมีการใช้จ่ายลดลงร้อยละ 4 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2561
นอกจากนั้น สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
ได้ ร ายงานถึ ง การเติ บ โตของจ� ำ นวนการเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น
ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ที่ร้อยละ 4 แต่ยังคงต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ประมาณการไว้ร้อยละ
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5.5 และจากข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบินของ ForwardKeys ในช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2562 มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ส่วนใหญ่
เป็นการเดินทางออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย
แปซิฟิกและจากทวีปแอฟริกา รวมทั้งคาดการณ์การเดินทางระหว่าง
ประเทศทั่วโลกในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม
2563 น่าจะยังเติบโตสูงถึงร้อยละ 10 โดยประมาณ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวโลกยังคงเป็น
ประเด็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง
ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 3
ในปี 2562 นับเป็นอัตราต�่ำสุดตั้งแต่ปี 2551-2552 ทั้งนี้ ทุกประเทศ
ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ทั้งประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วอย่าง
สหรั ฐ อเมริ ก าและยุ โ รป รวมทั้ ง ประเทศเศรษฐกิ จ พั ฒ นาแล้ ว
(Advanced Economy) ขนาดเล็กในแถบเอเชีย ประเทศเศรษฐกิจ
ของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Economy) และประเทศเศรษฐกิจ
ก�ำลังพัฒนา (Developing Economy) อย่างบราซิล จีน อินเดีย
เม็กซิโก และรัสเซีย ความตึงเครียดทางการค้าโลกและความท้าทาย
ในประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ที่หลายประเทศน�ำมาใช้
ความไม่ แ น่ น อนของ Brexit และค่ า เงิ น ปอนด์ ที่ อ ่ อ นค่ า ลง
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การชะลอตั ว ลงของการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางของ
นักท่องเทีย่ วชาวอังกฤษไปจนถึงสิน้ เดือนมกราคมปี 2563 ความเชือ่ มัน่
ทางธุรกิจที่ลดลง การล้มละลายของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่
อย่ า ง Thomas Cook และสายการบิ น ขนาดเล็ ก บางรายของ
สหภาพยุ โ รปที่ ป ิ ด ตั ว ลง ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ� ำ นวนเส้ น ทางการบิ น
เข้ า สู ่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ๆ เกื อ บ 40 ประเทศในสหภาพยุ โ รป
และอเมริ ก า โดยเฉพาะสหรั ฐ อเมริ ก า สหราชอาณาจั ก ร สเปน
ตุรกี กรีซ และตูนิเซียที่ดูจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งประมาณการ
ว่าจะมีการยกเลิกทีน่ งั่ ของนักท่องเทีย่ ว 8.6 ล้านทีน่ งั่ ในช่วงตัง้ แต่เดือน
กันยายน 2562 ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563

สถานการณ์

จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วตลอดทั้ ง ปี 2562 คาดว่ า จะมี
้ ร้อยละ 3-4 จากปี 2561
การเติบโตเพิ่ มขึน

UNWTO ประมาณการว่า ในปี 2562 จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
จากปี 2561 ประมาณร้อยละ 3-4 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวมากที่สุดประมาณร้อยละ 5-6 รองลงมา ได้แก่
ภูมภิ าคตะวันออกกลางทีม่ อี ตั ราการเติบโตของนักท่องเทีย่ วร้อยละ 4-6
ภูมภิ าคแอฟริกามีการเติบโตของนักท่องเทีย่ วร้อยละ 3-5 นักท่องเทีย่ ว
จากภูมิภาคยุโรปมีการเติบโตร้อยละ 3-4 และนักท่องเที่ยวจากทวีป
อเมริกามีการเติบโตร้อยละ 2-3 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ การเดินทางท่องเทีย่ ว
ที่เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยขับเคลื่อนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคง
มีต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศก�ำลังพัฒนาที่ส�ำคัญอย่างอินเดีย
เเละรัสเซีย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เเละการขนส่งทางอากาศที่
ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่ง Zurab Pololikashvili เลขาธิการ UNWTO
กล่าวว่า เปรียบเสมือนยุคบูมครัง้ ใหม่ของเส้นทางบินระยะไกล (Ultralong-haul) ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยลบที่อาจท�ำให้นักท่องเที่ยวลดลง
ทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนรวมถึงเหล่านักเดินทางต่างยัง “รอ
ดู” (Wait and See) สถานการณ์ความไม่เเน่นอนทางการเมืองที่เกิด
จากปัญหาต่าง ๆ เช่น สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา
และผลกระทบจาก Brexit เป็นต้น
่ วในปี 2563
คาดการณ์จำ� นวนนักท่องเทีย

องค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) คาดการณ์
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศทัว่ โลกในปี 2563 (Tourism Towards
2030 – Global Overview ปี 2554) จ�ำนวน 1.4 พันล้านคน ลดลง
จากที่เคยคาดการณ์ไว้ในปี 2544 ว่าจะมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก
1.6 พันล้านคน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 77.9 (1.1 พันล้านคน) จะเป็น
การเดินทางภายในภูมภิ าค ทีเ่ หลือร้อยละ 22.1 (ประมาณ 0.3 พันล้านคน)
จะเดินทางระยะทางไกลข้ามทวีป (Long Haul) ยกเว้นในแอฟริกาและ
ตะวันออกกลางทีม่ สี ดั ส่วนจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติจากภูมภิ าคอืน่ ๆ
มากกว่าในภูมภิ าคเดียวกัน

่ วโลก
การท่องเทีย
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วโลก

นอกจากนั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทาง
ระหว่ า งประเทศกั บ จ� ำ นวนประชากรของโลกและของแต่ ล ะทวี ป
พบว่ า มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางระหว่ า งประเทศเพี ย งร้ อยละ 18
นักท่องเที่ยวจากยุโรปยังคงครอง ของประชากรโลกทั้งหมด ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 2.7 ต่อปี
ความเป็นหนึ่งในจำ�นวนนักท่องเที่ยว (ปี 2553-2563) โดยนักท่องเที่ยวจากยุโรปมีสัดส่วนต่อจ�ำนวน
ประชากรสูงสุด (ร้อยละ 74) ด้วยอัตราการเติบโตเท่ากับของโลก
ที่เดินทางออกนอกประเทศทั่วโลก
ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากทวี ป อเมริ ก าและตะวั น ออกกลาง
โดยมีจำ�นวน 680 ล้านคน
มี สั ด ส่ ว นต่ อ จ� ำ นวนประชากรเท่ า กั น ร้ อ ยละ 21 ด้ ว ยอั ต รา
การเติบโตที่ต�่ำกว่าของโลก (ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 2.3 ตามล�ำดับ)
ยุโรปยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวด้วย ที่น่าสนใจคือจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียและแปซิฟิกที่มีสัดส่วน
จ�ำนวน 620 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.6 รองลงมา ได้แก่ ต่ อ ประชากรเพี ย งร้ อ ยละ 8 เช่ น เดี ย วกั บ แอฟริ ก าที่ มี สั ด ส่ ว น
เอเชียและแปซิฟิกจ�ำนวน 355 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.1 นักท่องเที่ยวต่อประชากรน้อยสุดคือร้อยละ 4 ด้วยอัตราการเติบโต
อเมริกาจ�ำนวน 199 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.6 ตามมาด้วย ร้อยละ 4.8 และร้อยละ 3.4 ตามล�ำดับ นัน่ หมายถึงโอกาสการขยายตัว
ตะวันออกกลางจ�ำนวน 101 ล้านคน และแอฟริกาจ�ำนวน 85 ล้านคน ของตลาดนักท่องเที่ยวจาก 2 ภูมิภาคนี้ยังคงมีสูงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทัว่ โลกที่ UNWTO คาดการณ์ไว้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.4 และร้อยละ 6.3 ตามล�ำดับ
เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก แอฟริ ก า และตะวั น ออกกลาง เป็ น 3 ทวี ป ที่ 1.4 พันล้านคนในปี 2563 ดูจะมีแนวโน้มต�่ำกว่าตัวเลขจริง เนื่องจาก
มีการเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยต่อปี (ปี 2553- ข้อมูลทีร่ ายงานโดย UNWTO ของปี 2561 ระบุวา่ มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ ว
2563) ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 5.2 มากกว่าการเติบโต ที่เดินทางทั่วโลกประมาณ 1.4 พันล้านคน เกือบเท่ากับจ�ำนวนที่
เฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 3.8 ในขณะที่อเมริกาและยุโรปจะเติบโตเพียง คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว และเมื่อรวมกับประมาณการของ UNWTO ในปี
ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.7 ตามล�ำดับ โดยการเติบโตของจ�ำนวน 2562 ทีค่ าดว่าจะเติบโตขึน้ ร้อยละ 3-4 นัน่ หมายถึงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
นักท่องเที่ยวต่างชาติในแถบเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่มาจากการเติบโต ทัว่ โลกในปี 2562 มีแนวโน้มมากกว่า 1.4 พันล้านคน และถ้าการเติบโต
ของนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกัน (ร้อยละ 6.0) มากกว่าการ ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าของปี 2562 คือร้อยละ 3-4 นั่นหมายถึงใน
เติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากภูมิภาคอื่น (ร้อยละ ปี 2563 จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทัว่ โลกน่าจะอยูท่ เี่ ฉลีย่ ประมาณ 1.5 พันล้านคน
4.3) เช่นเดียวกับการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติในภูมิภาค หรือมากกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
แอฟริกาทีม่ กี ารเติบโตของนักท่องเทีย่ วภายในภูมภิ าคเดียวกันมากกว่า ในปี 2563 ประกอบด้วย ภาวะเศรษฐกิจโลก ซึง่ OECD ให้ความเชือ่ มัน่
ทีม่ าจากภูมภิ าคอืน่ (ร้อยละ 5.9 เทียบกับร้อยละ 5.0) ต่างจากภูมภิ าค เพิม่ ขึน้ ว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี พ.ศ. 2563 จะเพิม่ ขึน้
อืน่ ๆ ทีก่ ารเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทมี่ าจากภูมภิ าคอืน่ ร้อยละ 2.9 ซึ่งดีกว่าการเพิ่มขึ้นของปี พ.ศ.2562 โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
อยู่ในอัตราสูงกว่าการเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจาก ของภูมิภาคเอเชียที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเอเชียใต้
เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในอัตราสูง
ภูมิภาคเดียวกัน
ทัง้ นี้ การเดินทางของนักท่องเทีย่ วทัว่ โลกส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.1) ใกล้เคียงกับเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของ
มีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิงเป็นหลัก ประเทศอินเดียและบังกลาเทศที่คาดว่าจะยังคงรักษาการเติบโตทาง
รองลงมา ได้แก่ การเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนและญาติ (VFR) เพื่อ เศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องใกล้เคียงกัน ราคาน�้ำมันที่อยู่ใน
การรักษาตัว และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา (ร้อยละ 30.3) ระดับทรงตัวท�ำให้ต้นทุนของการเดินทางถูกลง การบรรเทาเบาบาง
ทีเ่ หลือร้อยละ 15.6 เป็นการเดินทางเพือ่ ติดต่อธุรกิจและหน้าทีก่ ารงาน ลงของปัญหาผู้ก่อการร้ายและโรคระบาด แต่ยังคงต้องระวังเกี่ยวกับ
โดยมีอตั ราการเติบโตใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 3.7 ร้อยละ 3.5 และร้อยละ ประเด็นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การประท้วง
ที่ยืดเยื้อในฮ่องกง ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
4.0 ตามล�ำดับ) และเป็นลักษณะเหมือนกันในแต่ละภูมิภาค
นักท่องเทีย่ วจากยุโรปยังคงครองความเป็นหนึง่ ในจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว และปัญหาภัยธรรมชาติ
ที่ เ ดิ น ทางออกนอกประเทศทั่ ว โลก โดยมี จ� ำ นวน 680 ล้ า นคน
คิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) แต่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.4)
เป็นการเดินทางภายในภูมิภาคเดียวกัน รองลงมาได้แก่ นักท่องเที่ยว
จากเอเชียและแปซิฟิกที่มีจ�ำนวน 358 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
26.3 และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.7) เป็นการเดินทางภายในภูมิภาค
เดียวกัน นักท่องเที่ยวจากอเมริกาจ�ำนวน 212 ล้านคน นักท่องเที่ยว
จากตะวันออกกลางและแอฟริกาจ�ำนวน 57 ล้านคน และ 53 ล้านคน
ตามล�ำดับ ทัง้ หมดส่วนใหญ่เป็นการเดินทางภายในภูมภิ าคเดียวกัน
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การด�ำเนินงานของอาเซียนในปี 2562 และ
่ วในปี 2563
ทิศทางความร่วมมือด้านการท่องเทีย

ในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทย
ในฐานะประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน
(ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการ
ประชุมใหญ่ส่งท้ายปีในการท�ำหน้าที่ประธานอาเซียนของประเทศไทย
โดยมี ส ารั ต ถะของการประชุ ม เพื่ อ เป็ น การต่ อ ยอดแนวคิ ด หลั ก
ของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership
for Sustainability) โดยแนวคิดดังกล่าวนับได้ว่าสอดคล้องกับกรอบ
ความร่วมมืออาเซียนทางด้านการท่องเที่ยวจากการประชุมสุดยอด
อาเซียนด้านการท่องเที่ยว (ASEAN Tourism Forum (ATF) 2019)
ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ที่เมืองฮาลอง ประเทศ
เวียดนาม ภายใต้แนวคิด “ASEAN The Power of One” เป็นการ
เน้นย�้ำและผนึกก�ำลังชาติอาเซียนสร้างกรอบความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน
และมองไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind)

ทีผ่ า่ นมาเกิดความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วอาเซียนทีเ่ ป็นรูปธรรม
หลายเรื่อง ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ (Buddhist Tourism)
การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) การพัฒนา
บุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดย
การลดขยะ ลดการใช้พลาสติก การสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ส� ำ หรั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย คนพิ ก ารให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
(Tourism for All) การพัฒนาการท่องเทีย่ วสูด่ จิ ทิ ลั มากขึน้ เช่น การท�ำ
วีซา่ ออนไลน์ หรือ E-Visa เป็นต้น การสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการ
เชื่อมโยงทางอากาศผ่านตลาดการบินร่วมอาเซียน และการปรับปรุง
ขีดความสามารถของการบริหารจัดการจราจรทางอากาศโดยการ
จัดตั้งโครงการน่านฟ้าอาเซียนที่ไร้รอยต่อ
ส�ำหรับการประชุมครั้งที่ 39 ในปี 2563 จะจัดขึ้นที่ประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม ภายใต้แนวคิด “Together Toward a Next Generation
of Travel” โดยเน้นประเด็นการพัฒนากลไกและความร่วมมือใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อยกเลิกอุปสรรคการเดินทางระหว่างกันเป็นระยะ
ทัง้ อุปสรรคในด้านภาษี อุปสรรคจากขัน้ ตอนและพิธกี ารผ่านแดน รวม
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วโลก

ทั้งการปรับปรุงระบบและระเบียบต่าง ๆ ให้เกิดการเดินทางระหว่าง
กันที่สะดวกมากขึ้น (Multi-destination) เชื่อมโยงลึกเข้าไปในแต่ละ
พื้นที่ของกลุ่มประเทศสมาชิก (เช่น ระเบียบการน�ำรถยนต์ส่วนบุคคล
เข้าพื้นที่) ความร่วมมือเหล่านี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการเดิน
ทาง เชื่อมโยงของประชาชนในประชาคมอาเซียน น�ำไปสู่โอกาสของ
การท่องเทีย่ วรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเทีย่ วเพือ่ พักผ่อน การท่องเทีย่ ว
เพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้า เป็นต้น และ
ที่ส�ำคัญการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อให้เกิด ASEAN Common
Visa และ ASEAN Single Visa จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญต่อการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายใต้ ASEAN Brand เพือ่ รองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนั้น รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนได้มีการหารือแนวทาง
ในการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ACMECS  ปี 2562 – 2566 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “สายน�้ำ แห่งชีวิต”
มหานที ส ามสายอิ ร วดี - เจ้ า พระยา-แม่ โ ขง เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนให้บรรลุ
เจตนารมณ์ที่ว่า “Five Countries, One Destination” ซึ่งเป็นกรอบ
ความร่วมมือของ 5 ประเทศภายใต้กรอบอาเซียนที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม
มาตั้งแต่ปี 2546 ประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และ
10 Tourism Economic Review

เวียดนาม มีเป้าหมายหลักคือ การลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่าง
ประเทศอาเซียนเก่าที่ร่วมมือกันมานานแล้วและพัฒนาเศรษฐกิจไป
ได้ไกลกว่ากับประเทศอาเซียนใหม่ที่ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับการเป็น
สมาชิกอาเซียนในฐานะที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกในสมัยหลัง โดยแผน
ปฏิบตั กิ ารความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์
และการตลาด การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กรอบกฎหมาย
และข้อมูลทางเศรษฐกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการจัดการ
การท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมและสินทรัพย์ทางธรรมชาติที่มีความ
โดดเด่นในกลุ่มอนุภูมิภาค ACMECS อาทิ เมืองโบราณ มรดกทาง
วัฒนธรรม เส้นทางตามรอยพระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
รวมทั้ ง พั ฒ นาเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วและการเชื่ อ มโยง ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ และ
องค์กรภาครัฐมากขึ้น
ส�ำหรับการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ ครัง้ ที่ 5 จะจัดขึน้ ในปี 2564 ณ ประเทศกัมพูชา เพือ่ ติดตาม
การประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ 9 ที่จะมีขึ้นในปี 2563

่ วของไทย
สถานการณ์การท่องเทีย
่ วของนักท่องเทีย
่ วชาวต่างชาติในไทย
สถานการณ์การท่องเทีย
สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในไทยในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2562

จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า
มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางมาประเทศไทยในไตรมาสที่ 3
ปี 2562 จ�ำนวน 9.70 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2561 ที่มีจ�ำนวน 9.04 ล้านคน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.23 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา
เดี ย วกั น ของปี 2561 ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพี ย งร้ อ ยละ 1.74 โดย
นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกมีจ�ำนวนมากที่สุด 7.10
ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ
9.41 รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากยุโรปด้วยจ�ำนวน
1.16 ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.20 ซึง่ ใกล้เคียงกับการลดลงของไตรมาสดังกล่าวใน
ปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560

จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติจากภูมิภาคตาง ๆ แบงตามรายไตรมาส
ไตรมาส 1/2560 - ไตรมาส 3/2562P
หนวย: จำนวนนักทองเที่ยว (คน)

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

Q1

2560

Q2

Q3

East Asia
หมายเหตุ : p หมายถึง ขอมูลเบื้องตน

Q4

Q1

2561

Europe

Q2

Q3

Other

Q4

Q1

2562

Q2

Q3

Grand Total

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วของไทย

นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ยั ง คงครองอั น ดั บ 1 ของจ� ำ นวน
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ช า ติ ที่ เ ดิ น ท า ง ม า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ด้วยจ�ำนวน 2.87 ล้านคน รองลง
่ วจากประเทศเพื่ อนบ้านอย่างมาเลเซีย
มา ได้แก่ นักท่องเทีย
และประเทศลาวด้วยจ�ำนวน 1.03 ล้านคน และ 0.50 ล้านคน
ตามล� ำ ดั บ ตามมาด้ ว ยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศอิ น เดี ย
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่มีจ�ำนวน 0.49 ล้านคนใกล้เคียงกัน

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ระหว่ำงประเทศของไทย

ฮ่องกง 0.31 ล้านคน เวียดนาม 0.30 ล้านคนสิ งคโปร์
0.25 ล้ า นคน และกั ม พู ชา 0.24 ล้ า นคน โดยส่ ว นใหญ่
มี จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยเพิ่ มขึ้ น
่ า่ สนใจคือนักท่องเทีย
่ ว
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ทีน
จากอินเดียที่เพิ่ มขึ้นสูงมากถึงร้อยละ 28.31 เช่นเดียวกับ
่ วจากจีนทีเ่ พิ่มขึน
้ สูงร้อยละ 17.27 และนักท่องเทีย
่ ว
นักท่องเทีย
้ ร้อยละ 14.16
จากประเทศลาวทีเ่ พิ่ มขึน

ไตรมำส 3 ปี 2562
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (คน)

1

CHINA

+17.27%

2

MALAYSIA

+0.08%

3

LAOS

+14.16

497,069

4

INDIA

+28.31%

492,433

5

KOREA

+8.59%

492,053

6

JAPAN

+7.95%

487,308

7

HONG KONG

-1.87%

307,784

8

VIETNAM

+1.37%

304,178

9

SINGAPORE

-0.18%

246,411

10

CAMBODIA

-5.37%

236,037

หมำยเหตุ: P หมำยถึง ข้อมูลเบื้องต้น ที่อำจมีกำรปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นภำยหลัง
ที่มำ: กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2562P)
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2,867,557
1,030,869

่ วชาวต่างชาติจากภูมภ
รายได้จากนักท่องเทีย
ิ าคต่าง ๆ
P าง ๆ
รายได
จากนักท1/2560
องเที่ยวชาวต
างชาติจ3/2562
ากภูมิภาคต
ไตรมาส
- ไตรมาส

ไตรมาส 1/2560 - ไตรมาส 3/2562P

หนวย: รายไดจากการทองเที่ยว
(ลานบาท)

600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00

Q1

2560

Q2

Q3

East Asia

Q4

Q1

2561

Q2

Q3

Europe

Q4

Q2

Q1

2562

Other

หมายเหตุ : p หมายถึง ขอมูลเบื้องตน

Q3

Grand Total

รายได้ทเี่ กิดจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติในช่วงไตรมาส
3 ของปี 2562 รวม 476.68 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5.8 จากที่ลดลง
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เทียบกับปี 2560 โดย
เป็นรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก
มากที่สุด 303.60 พันล้านบาท กลับมาเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่สูงถึงร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2561 ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวยุโรปมีเพียง
81.86 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.94 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2561

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

่ ่ยของนั
่ วชาวต
จ�ำจำนวนวั
นวนวันพั
งเที่ยย
วชาวต่าางชาติ
งชาติ
จากภู
ภ
ิ าคต่
นพักกเฉลี
เฉลีย
ของนักกท่
ทอองเที
จากภู
มิภมาคต
าง าๆง ๆ
P
ไตรมาส 1/2560 - ไตรมาส 3/2562
P

ไตรมาส 1/2560 - ไตรมาส 3/2562

หนวย: จำนวนวันพักเฉลี่ย (วัน)

20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

ส� ำ หรั บ จ� ำ นวนวั น พั ก เฉลี่ ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 9.22 วัน
ลดลงจากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2561 0.14 วั น
โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากยุ โ รปมี จ� ำ นวนวั น พั ก เฉลี่ ย
สูงสุดถึง 17.64 วัน แต่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2561 0.02 วั น ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก
เอเชี ย ตะวั น ออกที่ มี จ� ำ นวนวั น พั ก เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด คื อ
7.35 วัน แต่มีอัตราการเพิ่มขึ้น 0.06 วัน เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

Q1

2560

Q2

Q3

East Asia
หมายเหตุ : p หมายถึง ขอมูลเบื้องตน

Q4

Q1

2561
Europe

Q2

Q3

Q4

Other

Q1

2562

Q2

Q3

Grand Total

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

่ ของนักท่องเทีย
่ วชาวต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยเฉลีย
คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติP
ไตรมาส 1/2560 - ไตรมาส 3/2562P

ไตรมาส 1/2560 - ไตรมาสที่ 3/2562

หนวย: คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
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6,500.00
6,000.00
5,500.00
5,000.00
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หมายเหตุ : p หมายถึง ขอมูลเบื้องตน
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Q4

Other

Q1

2562

Q2

Q3

Grand Total

นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน
5,338.01 บาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
ร้อยละ 0.38 โดยนักท่องเทีย่ วจากเอเชียตะวันออกยังคง
มีการใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อคนต่อวันสูงสุด 5,815.19 บาท และ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 0.14
ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วจากยุโรปมีการใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อคน
ต่อวันเพียง 3,999.53 บาท และลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2561 ร้อยละ 1.66

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

หมายเหตุ : p หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น   ที่มา : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วของไทย

รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งไตรมาสที่ 3 ปี 2562
่ วจีนมากทีส
่ ด
มาจากนักท่องเทีย
ุ ด้วยมูลค่า 152.52 พันล้านบาท
รองลงมา ได้ แ ก่ รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเลเซี ย ด้ ว ย
มูลค่า 26.78 พั นล้านบาท จากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 23.64
พั นล้านบาท จากนักท่องเที่ยวอินเดีย 22.83 พั นล้านบาท
่ วเกาหลีใต้ 20.70 พันล้านบา ตามมาด้วย
และจากนักท่องเทีย
รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วสหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี จ� ำ นวน 17.03
่ วจากสหราชอาณาจักร 16.32 พันล้าน
พันล้านบาท นักท่องเทีย
่ วจากลาว 15.34 พันล้านบาท นักท่องเทีย
่ วจาก
บาท นักท่องเทีย
่ วจากฮ่องกง
ออสเตรเลีย 15.33 พั นล้านบาท และนักท่องเทีย
13.03 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่กอ
่ ให้เกิดรายได้ให้ประเทศไทย
้ เมือ
่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ทีเ่ พิ่ มขึน
้
เพิ่ มขึน
ในสัดส่วนสูงมากคือรายได้ท่เี กิดจากนักท่องเที่ยวอินเดียที่
้ ร้อยละ 35.77 เช่นเดียวกับรายได้ทเี่ กิดจากนักท่องเทีย
่ ว
เพิ่มขึน

รายได้จากนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศของไทย

จีนที่เพิ่ มขึ้นสูงถึงร้อยละ 18.35 และจากนักท่องเที่ยวลาว
ที่เพิ่ มขึ้นร้อยละ 11.60 ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยว
มาเลเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และฮ่องกงลดลง
จากไตรมาสเดี ย วกั น ของปี 2561 เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตได้ ว่ า
่ วสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
รายได้ทเ่ี กิดจากนักท่องเทีย
และออสเตรเลียมีอน
ั ดับสูงติด 1 ใน 10 อันดับ ถึงแม้มจ
ี ำ� นวน
่ วน้อยกว่าประเทศอืน
่ อย่างเช่นเวียดนาม สิงคโปร์
นักท่องเทีย
่ วจากประเทศญีป
่ น
่ ี
และกัมพู ชา เช่นเดียวกับนักท่องเทีย
ุ่ ทีม
จ�ำนวนน้อยกว่านักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและจากอินเดีย แต่ก่อให้เกิดรายได้ทางการ
่ วกับประเทศไทยมากกว่า นัน
่ หมายถึงการใช้จา่ ยใน
ท่องเทีย
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ในประเทศไทยต่อคน
สูงกว่า

ไตรมาส 3 ปี 2562
รายได้จากนักท่องเที่ยว (ล้านบาท)

1

CHINA

+18.35%

2

MALAYSIA

-0.85%

26,775.47

3

JAPAN

+8.03%

23,644.15

4

INDIA

+35.77%

22,826.69

5

KOREA

+7.00%

20,704.37

6

USA

+2.08%

17,027.82

7

UNITED KINGDOM

-1.30%

16,316.35

8

LAOS

+11.60%

15,336.50

9

AUSTRALIA

-9.00%

15,327.22

10

HONG KONG

-2.76%

13,033.37

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น ที่อาจมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นภายหลัง
ทีม
่ า: กองเศรษฐกิจการท่องเทีย
่ วและกีฬา (ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562P)
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152,520.11

่ วของนักท่องเทีย
่ วชาวต่างชาติในไทยตลอดปี 2562
สถานการณ์การท่องเทีย
ส�ำหรับการท่องเที่ยวตลอดปี 2562 คาดการณ์ว่าประเทศไทย
จะมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาด้วย
จ�ำนวน 39.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 โดยนักท่องเที่ยวจีนเดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวในไทยสูงเป็นอันดับ 1 ด้วยจ�ำนวน 10.99 ล้านคน
คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.3 ส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศ
ในอาเซียน มีจ�ำนวน 10.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.2 และ
นักท่องเที่ยวจากยุโรปจ�ำนวน 6.7 ล้านคน ลดลงเล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 0.6 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ 1 ในการเดินทาง
มาประเทศไทย รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบเอเชีย
ที่อยู่ใน 10 อันดับ ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี ลาว ญี่ปุ่น รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเวียดนาม ตามล�ำดับ โดยนักท่องเที่ยวจาก
อินเดียขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 24.8 จากปี 2561
รายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดปี 2562 คาดการณ์ว่า
จะสามารถสร้างรายได้กว่า 1.93 ล้านล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโต
เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 3.0 โดยรายได้สว่ นใหญ่มาจากนักท่องเทีย่ วจีน
0.54 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 รองลงมาเป็นรายได้ที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา เกาหลี

สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และลาวตามล�ำดับ โดยรายได้ที่เกิด
จากนักท่องเที่ยวของทุกประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยว
อินเดียเพิม่ ขึน้ สูงสุดถึงร้อยละ 27.4 ยกเว้นรายได้จากนักท่องเทีย่ วจาก
สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ที่ลดลงจากปี 2561 อย่างไรก็ตาม
เป็นที่น่าสังเกตว่า จากข้อมูล 3 ไตรมาสแรกพบว่ารายได้ที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย
อยู่ใน 10 อันดับแรก แต่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไม่อยู่ใน 10
อันดับแรก แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยวจาก
3 ประเทศดังกล่าวอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง
่ วชาวต่างชาติในไทยปี 2563
ทิศทางตลาดนักท่องเทีย

แนวโน้มของตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติเทีย่ วไทยในปี 2563 น่าจะ
ยังรักษาระดับการเติบโตต่อเนื่องจากในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา
จากปัจจัยแรงขับเคลื่อนที่จะหนุนการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเทีย่ วไทยทีส่ ำ� คัญคือมาตรการกระตุน้ การท่องเทีย่ วของภาครัฐ
ทัง้ มาตรการระยะสัน้ เช่น มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival)
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วของไทย

กรุงเทพมหานครของประเทศไทย
ติดอันดับ 1 ของปี 2562 จากการ
จัดอันดับ 300 เมืองยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยจำ�นวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ
24.6 ล้านคน
และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เป็นต้น ส�ำหรับ
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะยาว เช่น การส่งเสริมให้ไทยเป็น
เจ้าภาพการจัดกิจกรรมมหกรรมระดับโลกหรือกิจกรรมขนาดใหญ่
(World Event / Mega Event) และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมประเทศเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย
ยังมีประเด็นท้าทายทีอ่ าจมีผลในทางลบต่อเป้าหมายการเติบโตดังกล่าว
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ที่ยังมีทิศทางชะลอ
ตัวในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
โดยจากรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ของธนาคารโลก
(World Bank) เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ได้มีการปรับลดประมาณการ
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 นอกจากนี้
การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม
- 9 สิงหาคม 2563 ที่ประเทศญี่ปุ่น อาจส่งผลต่อแผนการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในบางช่วงเวลา
แนวโน้มตลาดนักท่องเทีย่ วจีนเทีย่ วไทยทีค่ รองอันดับ 1 มาหลายปี
ต่อเนื่องกัน ถึงแม้หลายส�ำนักต่างคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตสูง
เช่นเดิม แต่ยงั มีปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้อย่างเศรษฐกิจจีนและค่าเงินหยวน
ที่อาจยังไม่เอื้อ บวกกับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนไป ท�ำให้การรักษาการเติบโตต่อเนื่อง
ของตลาดมี ความท้ าทายมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจัยเรื่องการดู แล
ความปลอดภั ย คุ ณ ภาพ การพั ฒ นาระบบการคมนาคมเชื่ อ มต่ อ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และมาตรการรั ก ษาและอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ควรให้ความส�ำคัญในล�ำดับ
ต้นๆ เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว                       
อันดับต้นๆ ของนักท่องเทีย่ วจีน และรักษาฐานตลาดให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจีน กลุม่ นักท่องเทีย่ วแบบอิสระ (FIT - Foreign
Individual tourism) ที่ถูกมองว่าจะมีความส�ำคัญมากขึ้นในอนาคต
ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาปัจจัยพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมรองรับ เช่น ระบบ
การสือ่ สารไร้สาย และความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนัน้ นักท่องเทีย่ ว
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อินเดียเทีย่ วไทยซึง่ มีอตั ราการเติบโตสูงสุดในปีทผี่ า่ นมา ต้องจับตากลุม่
นักท่องเที่ยวจากเมืองรองของอินเดียที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจของประเทศทีท่ ำ� ให้กลุม่ คนชัน้ กลางเพิม่ ขึน้ และจ�ำนวน
เทีย่ วบินทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อีก 7 เมือง รวมถึงนักท่องเทีย่ วประเทศเพือ่ นบ้าน
ในอาเซียนทีม่ ปี จั จัยหนุนจากการเติบโตด้านเศรษฐกิจ และนักท่องเทีย่ ว
จากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองยอดนิยมส�ำหรับ
่ วชาวต่างชาติ
นักท่องเทีย

จากรายงาน Tourism Economics เรื่อง Global City Travel:
2019 to 2025 ได้จดั อันดับ 300 เมืองยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วทัว่ โลก
ซึ่งมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 เกือบร้อยละ 50 ของจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวทั่วโลก และเมืองที่ติดอันดับต้น ๆ 25 เมืองมีจ�ำนวน           
นักท่องเที่ยวในปี 2562 รวมกันถึงร้อยละ 19 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร
ของประเทศไทยติดอันดับ 1 ของปี 2562 ด้วยจ�ำนวนนักท่องเที่ยว        
ชาวต่างชาติประมาณ 24.6 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561
ร้อยละ 7.6 น�ำหน้าประเทศในเอเชียอย่างฮ่องกง (อันดับ 2) มาเก๊า
(อันดับ 3) โตเกียว (อันดับ 7) เซิ่นเจิ้น (อันดับ 8) สิงคโปร์ (อันดับ 10)
และกัวลาลัมเปอร์ (อันดับ 10) และจะยังคงครองอันดับ 1 ต่อไปอีกจน
ถึงปี 2568 ด้วยการเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 6 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี โดยคาดว่าจะมีจ�ำนวน
ถึง 30.8 ล้านคนในปี 2568 สิ่งที่น่าจับตาคือกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่
รายงานระบุว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยสูงสุดในช่วงดังกล่าว (ร้อยละ 7.7)
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจากจีนมีสัดส่วนในการเดินทางมากรุงเทพฯ ใน
ปี 2562 ถึงร้อยละ 49 และจะยังคงมีความส�ำคัญต่อการท่องเที่ยว
ของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ
นักท่องเที่ยวจากอินเดียที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเดียวกันจากการ
เพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกาที่จะมีบทบาทส�ำคัญต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร

่ วภายในประเทศของไทย
สถานการณ์การท่องเทีย
่ วภายในประเทศของไทยไตรมาส 3 ของปี 2562
สถานการณ์การท่องเทีย
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 มีจ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 39,564,517 คน-ครั้ง ลดลงร้อยละ 3.4
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และก่อให้เกิดรายได้จากการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ 261,822.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยอัตราการเข้าพักของสถานพัก
แรมในประเทศไทย เท่ากับร้อยละ 64.03 ลดลงร้อยละ 0.92 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวภายใน
ประเทศของไทยถดถอยลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 อาทิ ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจในประเทศที่ซบเซาลง ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความ
อ่อนไหวด้านรายได้และราคา ปัญหาภัยธรรมชาติจากสถานการณ์
น�้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสภาพอากาศที่มี
ฝนตกต่อเนื่องไม่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม
โดยเฉพาะในพื้นที่แถบภูเก็ต กระบี่ และสมุย ที่การท่องเที่ยวเริ่ม
กระเตือ้ งขึน้ เมือ่ สภาพอากาศเริม่ มีฝนตกน้อยลงในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน ประกอบกับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น กระตุ้นให้คนไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น ถึงแม้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ และการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของคนไทยผ่ า นโครงการ

“ชิม ช้อป ใช้” แต่การใช้จ่ายเริ่มมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน
2562 (27 กันยายน 2562) จึงยังไม่ส่งผลมากนักต่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส 3 ของปี
2562
อัตราการเข้าพั กของสถานพั กแรมไตรมาส 3 ปี 2562

อัตราการเข้าพักเป็นเครื่องชี้ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการใช้ห้องพัก
ของสถานพักแรมทั้งหมดของประเทศ ซึ่งครอบคลุมผู้เข้าพักทั้งที่
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในไตรมาส 3 ปี 2562
สถานพักแรมของประเทศมีอัตราการเข้าพักโดยรวมเท่ากับร้อยละ
64.03 โดยภู มิ ภ าคที่ มี อั ต ราการเข้ า พั ก สู ง สุ ด 2 อั น ดั บ แรก คื อ
กรุงเทพฯ มีอัตราการเข้าพักเท่ากับร้อยละ 78.69 และภาคตะวันออก
มี อั ต ราการเข้ า พั ก เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 67.35 ตามล� ำ ดั บ นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการ
เข้าพักโดยรวมลดลงร้อยละ 0.92 ตามการลดลงของอัตราการเข้าพัก
ในภูมิภาคต่างๆ อาทิ ภาคกลาง ลดลงร้อยละ 2.20 และภาคตะวันตก
ลดลงร้อยละ 1.85 เป็นต้น ทั้งนี้ เฉพาะกรุงเทพฯ เท่านั้นที่อัตรา
การเข้ า พั ก เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยที่ ร ้ อ ยละ 0.22 ตามทิ ศ ทางการ
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สถานการณ์การท่องเทีย
่ วภายในประเทศของไทย
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ยังมีนักท่องเที่ยวคนไทยอีก
กลุ่มหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวหลากหลายมากขึ้นจะยัง
คงใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
่ วไทยเทีย
่ วไทยปี 2563
ทิศทางตลาดนักท่องเทีย

ขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวของประเทศที่หนาแน่นและขยายตัวในส่วนกลาง ขณะที่
การท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาคมีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
่ วภายในประเทศของไทยปี 2562
สถานการณ์ทอ
่ งเทีย

ในปี 2562 ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจ�ำนวน 166
ล้านคน-ครั้ง โดยหดตัวร้อยละ 0.06 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ แม้ว่าการ
ท่องเที่ยวในเมืองหลัก และเมืองรอง จะมีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปีท่ีผ่าน
มา ทว่าโดยภาพรวมพบว่า การท่องเที่ยวเมืองรอง เพิ่มขึ้น (ขยายตัว
ร้อยละ 0.88) ขณะที่เมืองหลักลดลง (หดตัวร้อยละ 0.49)
ส�ำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาว
ไทย ในปี 2562 มีมูลค่า 1.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 จาก
ปีทผี่ า่ นมา โดยจังหวัดทีม่ รี ายได้จากการท่องเทีย่ วของชาวไทยสูงสุด 3
อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต ตามล�ำดับ

ในปี 2563 นักท่องเทีย่ วไทยเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศคาดว่าจะ
ขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ทั้งนี้ แม้ว่าทิศทางเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2563 จะมีความท้าทายสูง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อก�ำลังซื้อของ
นักท่องเที่ยวบางกลุ่มลดลง แต่มีนักท่องเที่ยวคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่มี
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวหลากหลายมากขึ้น จะยังคงใช้จ่ายกับ
การท่องเทีย่ วในรูปแบบต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจาก
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน และการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ไปเยี่ยมครอบครัว ตัวอย่างเช่น การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเข้าร่วม
ในกิจกรรมด้านกีฬา อาทิ การแข่งขันกีฬาวิง่ มาราธอน และการแข่งขัน
ปั่นจักรยานที่มีนักท่องเที่ยวไทยจากหลาย ๆ ที่เดินทางเข้าไปร่วม
การแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมานับได้ว่ามีส่วนสนับสนุนให้การท่องเที่ยวใน
ประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการด�ำเนินมาตรการกระตุ้น
การท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น การส่งเสริมการจัดประชุมและสัมมนาใน
ประเทศ การจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วและการท�ำตลาดประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ เป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นแรงช่วยขับเคลื่อนให้
กับตลาดไทยเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วควรให้ความ
ส�ำคัญกับการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นปัจจัยบวกส�ำหรับสร้างโอกาสให้กับ
ธุรกิจ และปัจจัยลบเพือ่ น�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินงานรองรับได้ทนั ท่วงที
เช่น การใช้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
การประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการให้นกั ท่องเทีย่ วรับรูโ้ ดยเฉพาะผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาด้านการตลาดดิจิทัล
(Digital marketing) การติดตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็น
เทรนด์ของแต่ละกลุ่มอายุ เพื่อน�ำมาปรับรูปแบบธุรกิจให้รองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วมากใน
โลกปัจจุบัน การน�ำนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาสินค้าและ
บริการให้น่าสนใจและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม มากกว่าการเน้นการ
แข่งขันด้านราคา เป็นต้น
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่ วไทย
Mega Events กับการท่องเทีย
“Mega Events” ได้รับการยอมรับเป็นที่กว้างขวางถึง
ประโยชน์ท่ีมีต่อการท่องเที่ยว อย่างเช่น UNWTO มองว่า
สามารถดึงดูดนักท่องเทีย
่ วให้เดินทางทัง
้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ในงานและเพื่ อเข้าชมงาน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพั นธ์ให้
คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศเจ้าภาพจัดงาน และยังจุดประกาย
การพัฒนาการท่องเทีย
่ วในระยะยาวทัง
้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทัง
ั มากน้อยต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แต่ละกิจกรรม
้ นี้ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบ
และความสามารถในการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ทีร่ ะบุ
ถึงบทบาทของ “Mega Events” ว่า ได้รับความส�ำคัญและ
เติบโตอย่างรวดเร็วในลักษณะของการท�ำงานร่วมกันกับภาค
การท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากเปรี ย บเสมื อ นตั ว แทนของสื่ อ ใน
การประชาสัมพั นธ์การท่องเที่ยวของพื้ นที่หรือของประเทศ
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ช่ ว ยสร้ า งแบรนด์ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้ นฐานและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งงาน รวมทั้ ง สร้ า งความเข้ า ใจและ
การยอมรั บ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของกิ จ กรรม (ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
กิจกรรมทางกีฬา) ที่น�ำมาผนวกรวมไว้กับวัฒนธรรมและ
การใช้ ชี วิ ต ของผู้ ค นในพื้ น ที่ ท่ี เ ชื่ อ มโยงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมายของพื้นทีห
่ รือของประเทศ
อย่างไรก็ตาม “Mega Events” ก็อาจก่อให้เกิดผลลบต่อ
ประเทศเจ้าภาพถ้ามีการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ
เช่น ก่อให้เกิดหนีร้ ะยะยาว โครงสร้างพื้นฐานทีถ
่ ก
ู ทิง
้ ร้างโดย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์หลังสิน
้ สุดงาน และผลกระทบด้านสังคมและ
สิง
่ แวดล้อม เป็นต้น

งานระดับประเทศที่เน้นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและสื่อที่เป็นชาวต่างชาติ
เป็นหลัก มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานมากมาย ใช้เงินทุนในการ
จัดกิจกรรมสูง และระยะเวลา
ในการเตรียมงานนาน

นิยามความหมายของค�ำว่า “Mega Events”

ไม่ มี ก ารนิ ย ามความหมายที่ ใ ช้ กั น โดยทั่ ว ไป ขึ้ น อยู ่ กั บ แต่ ล ะ
หน่วยงานหรือองค์กร เช่น
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
ได้ให้ความหมายของ “Mega Events” ว่า เป็นงานระดับประเทศ
ทีเ่ น้นผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและสือ่ ทีเ่ ป็นชาวต่างชาติเป็นหลัก มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานมากมาย ใช้เงินทุนในการจัดกิจกรรมสูง และระยะ
เวลาในการเตรียมงานนาน มีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีโอกาสจัดกิจกรรม
รูปแบบนี้ เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทุกปี และต้องมีการเสนอแผนการ
จัดงานล่วงหน้าหลายปี แข่งขันกับประเทศอืน่ ทีส่ นใจเช่นกัน ส่วนใหญ่
เป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับโลก ตัวอย่างเช่น การแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก (ฤดูร้อนและฤดูหนาว) และการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA
World Championship) การแข่งขันฟุตบอลยูโรเปียนคัพ (UEFA)
ที่ จั ด ขึ้ น ทุ ก 4 ปี เป็ น ต้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Senja Oklobdzija
ที่ได้ให้ความหมายของ “Mega Events” ไว้ในบทความเรื่อง The
Role of Events in Tourism Development (2015) ว่า เป็น

กิจกรรมทีม่ ผี ลในเชิงเศรษฐกิจต่อประเทศโดยรวม ทัง้ ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเป็นที่
สนใจของสื่อจากทั่วโลก โดยทั่วไปมักจะหมายถึงกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ และ
การแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA) เป็นต้น ขึน้ อยูก่ บั ขนาด จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วม
ค่าใช้จ่าย สิ่งก่อสร้าง และผลทางการเมือง
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก าร
มหาชน) (สสปน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในประเทศไทย ได้ให้ความหมายของ
“Mega Events” ไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่มีการก�ำหนดจ�ำนวนผู้เข้าชม
ตลาดเป้ า หมาย การลงทุ น ด้ า นการเงิ น ผลกระทบทางการเมื อ ง
ครอบคลุ ม สื่ อ โทรทั ศ น์ สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก และผลกระทบ
ต่อชุมชน/เศรษฐกิจ โดยทั่วไปเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเสนอแผนงาน
เพื่อเข้าชิง (Bid) ต้องการผู้สนับสนุนด้านเงินทุนและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนจากรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 ครอบคลุมสื่อต่างประเทศเป็น
จ�ำนวนมาก และก่อให้เกิดผลต่อประเทศอย่างกว้างขวางเห็นได้ชัด
ทั้งนี้ มีกิจกรรม Mega Events 5 ประเภทที่อยู่ในการสนับสนุนของ
สสปน. ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทาง
ด้านบันเทิง กิจกรรมไลฟ์สไตล์และสร้างสรรค์ กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และกิจกรรมทางกีฬาที่เป็นไลฟ์สไตล์และ
มีผู้เข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
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Mega Events กับการท่องเทีย
่ วไทย

Mega Events Major Events
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมาก และมาจาก
ทั่วโลก (Worldwide)

จำนวนผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติและสื่อต่างชาติคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 มีการถ่ายทอดกิจกรรมไปทั่วโลก

ส่งผลต่อเศรษฐกิจต่อการท่องเที่ยวและ
โดยรวมของประเทศสูง

ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันทางกีฬาที่จัดขึ้นมากกว่า
1 ปีครั้ง และจำเป็นต้องมีการ Bid เพื่อเป็นเจ้าภาพ
ทำให้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพมีน้อยกว่า

มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสูงมาก

ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่

ความแตกต่างของ “Mega Events” กับการจัด
กิจกรรมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ประเภทอื่น
(Major Events)

OECD ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่อยู่
ในระดับรองลงมาจาก “Mega Events” ที่เรียกว่า “Major Events”
ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 ประเภท ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นกี ฬ า ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรม ได้แก่
1. Niche Events ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมลักษณะเฉพาะของ
แต่ละแหล่งท่องเที่ยว อาจอยู่ในรูปของอาหารการกิน การแข่งกีฬา
ตาม Theme ของแหล่งท่องเที่ยว หรือการจัดเทศกาลดนตรี (Music
Festival)
2. Participatory Sport Events เป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่
มีคู่รัก เพื่อน และครอบครัวเดินทางมาร่วมด้วยและอยู่ต่อหลังจบ
การแข่งขัน เช่น World Master Games และ Junior Sport Events
เป็นต้น
3. Signature Cultural Events เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบ
ั ชือ่ เสียง
ในระดับนานาชาติว่า “จะต้องดู” เช่น เทศกาลแสง สี เสียงของเมือง
บาร์เซโลนา หรือเทศกาล White Night ที่เป็นการแสดงศิลปะยาม
ค�่ำคืนของกรุงเมลเบิร์น เป็นต้น
4. International Sport Events ได้แก่ การจัดแข่งขัน
World Championship ในกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจาก
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากแต่น้อยกว่า
และส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากทั่วโลก
จำนวนผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติและสื่อต่างชาติคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20 มีการถ่ายทอดกิจกรรมทั้งที่กระจายไปทั่วโลก
เฉพาะภูมิภาค และเฉพาะบางประเทศ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจต่อการท่องเที่ยวและโดยรวมอาจมากกว่า
หรือน้อยกว่า แต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวหรือ
พื้นที่ที่จัดกิจกรรมได้มากกว่า
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการแข่งขันทางกีฬาระดับระหว่างประเทศที่จัดขึ้น
ปีละ 1 ครั้ง และกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่
เช่น เทศกาลดนตรีและศิลปะ เป็นต้น ทำให้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพมี
มากกว่า

โครงสร้างพื้นฐานเป็นการใช้ของที่มีอยู่เดิม หรือ
City Landscape เป็นพื้นที่จัดงาน

ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนหนึ่ง
ที่เหลือสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากภาคเอกชน

การน�ำคนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ยังมีการถ่ายทอดการแข่งขัน
กระจายไปทั่วโลก ช่วยส่งเสริมให้คนรู้จักเมืองและประเทศที่จัดการ
แข่งขันได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับประเทศไทย สสปน. ระบุนิยามความหมายของ “Major
Events” ไว้ว่า มีความแตกต่างกับ “Mega Events” ตรงที่ระดับ
ความเข้มข้นลดลง ทั้งในประเด็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจ�ำนวน
สื่อต่างชาติที่เหลือเพียงร้อยละ 20 ส่วนโครงสร้างพื้นฐานเป็นการใช้
ของที่มีอยู่เดิม หรือ City Landscape เป็นพื้นที่จัดงาน เป็นกิจกรรม
ทีส่ ามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นระดับ Worldwide และมี Profile ระดับ
ชาติ/ภูมภิ าคทีจ่ ดั กิจกรรม และสามารถก่อให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจให้กบั
แหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่ที่จัดกิจกรรม
กรณี ตั ว อย่ า งความส� ำ เร็ จ /ล้ ม เหลวของประเทศ
ที่จัด “Mega Events”

การวัดความส�ำเร็จของการจัด “Mega Events” ส่วนใหญ่วัดจาก
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมงาน จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ข้าร่วมงาน หรือการ
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ
และสั ง คมโดยรวมของประเทศในรู ป ของ GDP และการจ้ า งงาน
ที่เพิ่มขึ้น
Johan Fourie และ Maria Santana-Gallego (2011) ในรายงาน
เรื่อง The Impact of Mega-sport Events on Tourist Arrivals

ใช้วิธีการวัดผลแบบตรงไปตรงมาคือจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เข้าชมงาน โดยกล่าวว่า “Mega Events” ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
แต่ประโยชน์ที่ได้รับมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของ “Mega
Events” ประเทศที่เข้าร่วม และช่วงเวลาของการจัดงานว่าเป็นช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไม่ใช่ ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน
และการแข่งขันบอลโลก FIFA ให้ผลประโยชน์ค่อนข้างชัดเจนต่อ
การท่องเทีย่ วมากกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว และการแข่งขัน
รักบี้โลก (Rugby World Cup) ที่มีขนาดเล็กกว่า โดยการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนสามารถเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวได้ร้อยละ 8.1
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าของประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วม นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มการ
ส่งออกในรูปสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมได้ถึงร้อยละ 30
ในขณะทีก่ ารแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA) (ข้อมูลจาก Wikipedia) ดึงดูด
ให้มีผู้เข้าชมทั้งหมดตั้งแต่ปี 2473-2561 (21 ครั้ง) จ�ำนวน 40.53
ล้านคน หรือคิดเป็นเฉลี่ย 45,036 คนต่อการแข่งขัน 1 นัด (Match)
โดยการแข่งขันทีม่ จี ำ� นวนผูเ้ ข้าชมต�ำ่ สุด 363,000 คนคือทีอ่ ติ าลี เมือ่ ปี
2507 และทีส่ งู สุด 3.6 ล้านคนในการแข่งขันทีส่ หรัฐอเมริกาเมือ่ ปี 2537
Krystian Zawadzki (2019) ในการศึกษาเรื่อง Impact of the
Organization of Mega Sporting Events on Selected Elements
of the Tourism Sector วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับภาคการท่อง
เที่ยวของประเทศต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “Mega Events”
ในช่วง 20 ปี (2538-2557) เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน
การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ฤดู ห นาว การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลโลก FIFA

และการแข่งขันฟุตบอลยูโรเปียนคัพ (UEFA) เป็นต้น โดยดูจากข้อมูล
จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วและการใช้ จ ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ น
3 ช่วงเวลา ได้แก่ ระยะเตรียมการล่วงหน้า 7 ปี ระยะการจัดกิจกรรม
และหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น กิ จ กรรมแล้ ว 7 ปี โดยสรุ ป ว่ า การแข่ ง ขั น
ฟุ ต บอลโลก FIFA ที่ ป ระเทศเยอรมนี ป ี 2549 และการแข่ ง ขั น
ฟุตบอลยูโรเปียนคัพ UEFA ที่ประเทศออสเตรียปี 2551 ท�ำให้มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ แ ละการใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ในระยะยาวทุ ก ปี
ในขณะที่ ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ จ� ำ นวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่กลับลดลง เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ฤดู ร ้ อ นที่ ป ระเทศกรี ซ ปี 2547 และการแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก
ฤดู ห นาวที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าปี 2545 ที่ ล ดลงในช่ ว งของ
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศอิตาลี
ปี 2549 และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศแคนาดา
ปี 2553 ทีล่ ดลงในช่วงของการเตรียมงานการแข่งขัน UEFA ทีป่ ระเทศ
โปรตุเกสปี 2547 และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าปี 2539 ที่ ล ดลงหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การจั ด กิ จ กรรม
เป็ น ต้ น ส� ำ หรั บ การใช้ จ ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ โ ดยทั่ ว ไป
จั ด ได้ ว ่ า เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวยกเว้ น การแข่ ง ขั น
กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ฤดู ห นาวที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น ปี 2541 ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก า
ปี 2545 และที่ประเทศรัสเซียปี 2557 และอีกครั้งเป็นการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก FIFA ที่เกาหลีใต้ปี 2545 ที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติลดลงระยะสั้นในช่วงของการจัดกิจกรรมเมื่อเทียบกับระยะ
เวลาการเตรียมงานก่อนหน้า 1 ปี
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Mega Events กับการท่องเทีย
่ วไทย

ตัวอย่างการจัด Mega Events ที่มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความส�ำเร็จ/ความล้มเหลว อาทิ

1. การแข่งขันฟุ ตบอลโลก FIFA ที่ประเทศบราซิล
เมื่อปี 2557

ซึ่งบทความของ Marilene De Paula. ตุลาคม 2557 ระบุ
ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของการจั ด งานที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคส่ ว น
ต่าง ๆ ของประเทศ เช่น เงินลงทุนที่เดิมคาดว่าจะมาจากภาค
เอกชนทั้งหมดแต่กลับกลายเป็นน้อยกว่าร้อยละ 15 จากต้นทุน
ของการจั ด งานทั้ ง หมด 13.35 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ไ ปกั บ การสร้างและบูรณะสนามกีฬ าและระบบการ
ขนส่ ง สาธารณะ รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง สนามบิ น ท� ำ ให้ เ ป็ น ภาระ
งบประมาณของประเทศ ซึ่งขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศบราซิล
จั ด ได้ ว ่ า อยู ่ ใ นภาวะตกต�่ ำ  นอกจากนั้ น เมื อ งต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
เจ้ า ภาพร่ ว ม 12 เมื อ งมี ห นี้ สิ น สาธารณะเพิ่ ม ขึ้ น จากการร่ ว ม
จัดงานถึงร้อยละ 51 ขณะที่เมืองอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเช่นกันด้วยอัตรา
ร้ อ ยละ 20 หรื อ น้ อ ยกว่ า ที่ ส� ำ คั ญ คื อ มี ข ้ อ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ น
ประเด็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมถึ ง การบั ง คั บ เวนคื น
ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของประชาชนเพื่ อ ก่ อ สร้ า งและยกระดั บ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งท�ำให้คะแนนเสียง
การสนั บ สนุ น จากชาวบราซิ ล ต่ อ การจั ด งานในช่ ว งก่ อ นจะถึ ง
วันเริม่ งานลดลงจากเดิมร้อยละ 79 เป็นร้อยละ 51 เป็นต้น ในขณะที่
FIFA ได้ ป ระโยชน์ ท างด้านการเงิน ประมาณ 5 พัน ล้านเหรี ย ญ
สหรั ฐ ฯ อย่ า งไรก็ ต ามฟากรั ฐ บาลบราซิ ล ระบุ ว ่ า ประสบความ
ส�ำเร็จ ทั้งด้านการเงิน จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงาน และความปลอดภัย
ของสถานที่จัดงาน ด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ถือว่าต�่ำมาก เมื่อเทียบ
กับงบประมาณทางด้านการศึกษา และสาธารณสุขของประเทศ
และยังสามารถสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของบราซิลได้ถึง
30 พั น ล้ า นเรอั ล บราซิ ล เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย 25.6 พั น ล้ า น
เรอัลบราซิล คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของ GDP ประเทศในปี 2556
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2. การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ฤดู ร้ อ นที่ ก รุ ง เอเธนส์
ประเทศกรีซ ปี 2547

ที่ ถึ ง แม้ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ จ ากการจั ด งานจ� ำ นวน 2.10
พันล้านยูโร ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38) เป็นรายได้จากการขายสิทธิ
การถ่ายทอด ซึ่งมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจ�ำนวน 1.97 พันล้านยูโร
แต่นักวิเคราะห์หลายรายต่างออกมากล่าวกันว่า ต้นทุนในการจัดงาน
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ต�่ ำ กว่ า ความเป็ น จริ ง เนื่ อ งจากยั ง ไม่ ไ ด้ ร วมต้ น ทุ น การ
เตรียมการในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
และด้านกีฬา ถนน สนามบิน โรงพยาบาล และระบบการจ่ายไฟฟ้า
และอื่ น ๆ ซึ่ ง ถ้ า รวมเข้ า ไว้ ด ้ ว ยแล้ ว จะท� ำ ให้ ต ้ น ทุ น สู ง ถึ ง 8.5
พันล้านยูโร แต่เมื่อหักจากรายได้ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอด ค่าตั๋ว
ค่ า จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ผู ้ ส นั บ สนุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการปรั บ ปรุ ง
โรงพยาบาล และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ควรรวมไว้แล้วจะเหลือ
ต้นทุนจริงประมาณ 4.5 พันล้านยูโร สูงกว่ารายได้กว่าเท่าตัว อย่างไร
ก็ตาม จากการศึกษาของ The Oxford Olympic Study ในปี 2559
ระบุถึงต้นทุนการจัดงานเท่ากับ 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนับว่า
ต�ำ่ เมือ่ เทียบกับต้นทุนการจัดงานทีร่ โิ อ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลในปี
2559 ทีเ่ ท่ากับ 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีก่ รุงปักกิง่ ประเทศจีนในปี
2551 ทีเ่ ท่ากับ 40-44 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และทีเ่ มืองโซชิ ประเทศ
รัสเซียทีจ่ ดั ว่ามีตน้ ทุนสูงสุดคือ 51 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และยังถือว่า
ต�ำ่ กว่าต้นทุนของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้ นตัง้ แต่ปี 2503
ที่มีมูลค่าเฉลี่ย 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ที่เป็นประเด็นถกเถียง
กันหลังจากจบการแข่งขันคือการปล่อยปละละเลยสิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ทีล่ งทุนไว้ให้เสือ่ มโทรม โดยไม่ได้นำ� มาใช้ประโยชน์
เนือ่ งจากความไม่พร้อมของรัฐบาลทีป่ ระสบปัญหาวิกฤติหนีส้ าธารณะ
สูง ท�ำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีจำ� นวน 500 ล้านยูโร
โดยประมาณ ส�ำหรับใช้ในการบ�ำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทีป่ จั จุบนั บางส่วนยังคงถูกใช้ประโยชน์และบางส่วน
อยูใ่ นการดูแลของสมาคมการกีฬาและองค์กรภาคเอกชนได้อย่างเต็มที่

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ (Critical Success Factors)

3. การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ฤดู ร้ อ นที่ ก รุ ง ริ โ อ
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ปี 2559

ถึงแม้จะได้รับรางวัล “Olympic Golden Rings Awards”
ในการถ่ายทอดการแข่งขันที่ดีที่สุด แต่การจัดการแข่งขันครั้งนี้
มีประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพ
ในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาตั้งแต่ปี 2533
และความล้มเหลวจากการหารายได้จากการผลิตน�้ำมัน ในขณะที่
มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดงานที่มี
มูลค่า 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ไม่รวมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่ง การปรับปรุงระบบที่พักและการลงทุน
ทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ไปแล้ว นอกจากนั้น ยังมีประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความโปร่ ง ใสของการเสนอเป็ น เจ้ า ภาพกั บ
คณะกรรมการโอลิ ม ปิ ก สากลและการจั ด งาน สถานการณ์
ไวรั ส ซิ ก า ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า น
งบประมาณ เช่ น สภาพการปนเปื ้ อ นของอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ที่ ใ ช้ ใ น
การแข่งขันเรือใบ และวินด์เซิร์ฟ ที่เกิดจากการรั่วไหลของขยะ
ที่จัดเก็บได้เพียงร้อยละ 17 จากแม่น�้ำและแหล่งเสื่อมโทรม
ที่อยู่รอบชายฝั่ง ถึงแม้ต่อมาได้ด�ำเนินการก�ำจัดขยะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 60 ในช่วงก่อนการแข่งขันเริ่มต้น เป็นต้น รวมทั้งปัญหา
ความปลอดภัยที่เกิดจากการก่ออาชญากรรมและผู้ก่อการร้าย

จากตัวอย่างความส�ำเร็จ/ความล้มเหลวในต่างประเทศ น�ำมาสู่
บทสรุปความส�ำเร็จของ “Mega Events” ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยส�ำคัญ
หลายประการ อาทิ
1. รูปแบบของการจัดงานทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จมากน้อยแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเภท อย่างเช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA และ
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทีป่ ระเทศเจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ต่างจาก
การจัดงานบางประเภท เช่น World Expo เป็นต้น ที่ประเทศเจ้าภาพ
เตรียมเฉพาะพื้นที่จัดงาน ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ออกร้าน (Booth) เอง
2. ลั ก ษณะของกิ จ กรรมมี ค วามเชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ
จุดมุ่งหมายหรือแบรนด์ของพื้นที่หรือประเทศที่จัดกิจกรรม มีการใช้
ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารผ่านสังคมโลก
ถึงภาพลักษณ์และเป้าหมายของประเทศหรือแหล่งท่องเที่ยว
3. คุณลักษณะและความพร้อมของประเทศเจ้าภาพ ประกอบด้วย
3.1 ข้อได้เปรียบของโครงสร้างทางธรณีวทิ ยา สภาพภูมอิ ากาศ
สภาพแวดล้อม และลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองที่จัดงาน
3.2 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งในรูปของ
สิ นทรัพย์ท่ีมีตัวตนจับต้องได้ (Tangible Assets)

ซึ่งถ้าเป็นกิจกรรมการแข่งขันด้านกีฬา จะเป็นเรื่องของสนาม อุปกรณ์
และเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกซ้อมและการเล่นจริงทีไ่ ด้มาตรฐาน
และมีจ�ำนวนเพียงพอ รวมถึงความเชื่อมโยงและความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งและการท่องเที่ยว
สินทรัพย์ท่จ
ี ับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) ได้แก่
การมีนโยบายสร้างแรงจูงใจและความสนใจด้านการกีฬาของผู้คน
ในเมืองหรือประเทศที่จัดงาน มีสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นจุดขายด้านการ
กีฬา มีประวัติที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
การจัดกิจกรรม รวมถึงมีกำ� ลังในการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจทีเ่ พียงพอ
ทั้งในส่วนของภาครัฐและการสนับสนุนของภาคเอกชนที่ควรมีสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และปัจจัยที่จะท�ำให้เกิดความสมบูรณ์
มากขึ้นคือการจัดกิจกรรมต้องได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการ
ของประชาชนทั้งในพื้นที่และทั้งประเทศ และกระบวนการที่เปิดกว้าง
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพของงาน
4. การน� ำ สิ่ ง ที่ เ หลื อ อยู ่ ห ลั ง จากสิ้ น สุ ด การจั ด กิ จ กรรมไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่จัดงาน และที่พัก
เป็นต้น ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีแผนรองรับไว้ลว่ งหน้า ยกตัวอย่างเช่น หอไอเฟิล
ทีป่ จั จุบนั กลายเป็น Landmark ด้านการท่องเทีย่ วของประเทศฝรัง่ เศส
ถือก�ำเนิดขึ้นจากการจัดงาน World Expo หรือกรณีของการจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกของประเทศญี่ปุ่นในปี 2507 ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการฟื้นประเทศคืนสู่สังคมโลกหลังจาก 20 ปีของสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และท�ำให้ญี่ปุ่นมีทางด่วนขยายถนนใหญ่ที่กินซ่า มีรถไฟ
ชินกันเซน และได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นต่อเนื่อง
ทุก 3 ปี ในการจัด “Mega Events”
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5. ระยะเวลาของการจัดงานว่าเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไม่ใช่ เป็นที่น่าสังเกตว่า
การจั ด กิ จ กรรมในช่ ว งฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย วโดยเฉลี่ ย ส่ ง ผลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วได้ น ้ อ ยกว่ า
ที่คาดการณ์ไว้ ต่างจากในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว
ปัจจัยดังกล่าวได้ถูกน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกประเทศผู้เสนอขอเป็น
เจ้าภาพการจัด “Mega Events” อย่างเช่น กรณีของการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 2024 และการได้รบั คัดเลือก
ในเวลาต่อมา ซึ่งจากรายงานการศึกษาของ Giuseppe Vito, Alessandra Sorrentini,
Davide D Plama, Vincenzo Raiola และ Maria Tabouras ในปี 2016 มองเห็นถึง
ความเป็นไปได้สูงในการเป็นเจ้าภาพ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างเต็มที่ และการ
มีประวัติศาสตร์/วัฒนธรรมของประเทศอิตาลี อันเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกมาอย่าง
ช้านาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเมืองและระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในยุโรป อย่างไรก็ตาม อิตาลีเองยังต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มทุกอย่าง
ให้ดขี นึ้ ในขณะทีต่ อ้ งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินไว้ให้คงที่ เช่นเดียวกับกรณี
ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้จัดงานการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียว
ในปี 2020 ซึง่ จากตาราง SWOT จะช่วยเสริมบทสรุปของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการได้
รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัด “Mega Events” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้เช่นกัน

ตาราง SWOT ของกรุงโตเกียว ปี 2563
จ�ดแข็ง
รัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่
มีประวัติและวัฒนธรรมที่สมบูรณ์
มีระบบเศรษฐกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง
มีประสบการณ์ด้านการจัดงานแข่งขันกีฬา

จ�ดออน
มีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวสูง
อาจทำให้จำนวนที่พักไม่เพียงพอ
มีการสนับสนุนจากสาธารณชน
ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 70 ในเขตกรุงโตเกียว
และร้อยละ 67 ทั่วประเทศ)

มีระบบการขนส่งที่ดีเลิศ

โอกาส
มีการวางแผนเป็นอย่างดีทั้งทางกายภาพ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
เมืองมีความทันสมัยและการพัฒนา
ศูนย์กลางเมือง
ที่เรียกว่า “Tokyo Bay Zone”
มีแผนการใช้ประโยชน์หมู่บ้านนักกีฬา
(Olympic Village)
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน
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ขอจำกัด
ปัญหาแผ่นดินไหว (ตั้งอยู่ในเขตแผ่นดินไหว)
ขาดความแน่นอนของงบประมาณ
สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งและการดำเนินการ
ตามแผนที่กำหนด (Timeline)

่ วไทย
การจัด “Mega Events” กับการท่องเทีย
จากนิยามของ “Mega Events” คงกล่าวได้ว่า ถ้าไม่นับการ
จัดงานพืชสวนโลกเมือ่ ปี 2549 ประเทศไทยยังไม่มโี อกาสจัดงานระดับ
นานาชาติที่อยู่ในขนาดที่เรียกว่าเป็น “Mega Events” การแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ เป็นต้น รวมทั้งการจัดงาน
MotoGP World Championship รายการ พี ที ที ไทยแลนด์
กรังด์ปรีซ์ ปี 2562 จัดเป็น “Major Event” ประเภท International
Sport Events
MotoGP เป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ระดับนานาชาติของโลก
ส�ำหรับประเทศไทยเป็นการจัดงานปีที่ 2 เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562
จากทีเ่ คยจัดมาแล้วในปี 2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชัน่ แนล เซอร์กติ
จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดงาน MotoGP นับได้ว่าประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างสูงทั้ง 2 ปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา จากรายงานผลการศึกษา
เบื้องต้นผลกระทบทางเศรษฐกิจของ MotoGP ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า มีผู้เข้าชมการแข่งขันตลอด 3 วัน รวม
226,655 คน มากกว่าปี 2561 จ�ำนวน 4,120 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1.85 เป็นผู้เข้าชมชาวต่างชาติที่เดินทางมาจาก 41 ประเทศ
ทั่วโลกจ�ำนวน 59,525 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 52.8 และ
ร้อยละ 50 เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าชมการแข่งขันโดยเฉพาะ
ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 23.7) เป็นกลุ่ม Package Tour ที่จัดโดยบริษัท
น�ำเที่ยวในต่างประเทศและได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงาน ททท.
ในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และไต้หวัน เป็นต้น ด้วย
สนนราคาระหว่าง 30,000-80,000 บาทต่อคน สามารถสร้างรายได้ที่
เกิดจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 2.06 พันล้านบาท
(รวมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง) แบ่งเป็นการใช้จ่ายของชาวต่างชาติ
1.11 พั น ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54 และที่ เ หลื อ ร้ อ ยละ 46
(0.95 พันล้านบาท) เป็นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้
ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 61.1) เป็ น การใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในจั ง หวั ด
บุรีรัมย์ และที่เหลือ (ร้อยละ 38.9) เป็นการใช้จ่ายในจังหวัดข้างเคียง
ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและการด�ำเนินงานเกิดขึ้นรวม
831.66 ล้านบาท (รวมค่าลิขสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานของ
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หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง) เป็น การสนับ สนุน จากภาครั ฐและ
การลงทุ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 374.93 ล้ า นบาทคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 45.08 และอี ก 456.72 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 54.92)
เป็นการสนับสนุนจากภาคเอกชนและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
คิดเป็นเงินหมุนเวียนจากการจัดการแข่งขันสูงถึง 2.89 พันล้านบาท
โดยร้อยละ 71.25 เป็นเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงาน
และ MotoGP สามารถสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 3.13
พันล้านบาท ภาครัฐได้รายได้ในรูปภาษี 254.03 ล้านบาท และเกิดการ
จ้างงานรวม 5,466 ต�ำแหน่ง
นอกจากผลประโยชน์ที่ได้รับในรูปของตัวเงินที่เกิดจากการใช้จ่าย
ของผูเ้ ข้าร่วมชมการแข่งขันทัง้ จากชาวไทยและชาวต่างชาติ ภาษี และ
การจ้างงาน ยังรวมถึงการเผยแพร่การจัดงานและประเทศไทยให้เป็นที่
รูจ้ กั ในสายตาชาวโลก ผ่านทางการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดสด
การแข่งขันจากสื่อต่างๆ โดยในช่วงที่มีการแข่งขัน แฮชแท็ก#ThaiGP
ติดแทรนด์อันดับ 3 ทวิตเตอร์โลก มีสื่อมวลชนต่างประเทศร่วมท�ำข่าว
กว่า 483 คน จาก 32 ประเทศทั่วโลก เผยแพร่ทางโทรทัศน์ไปยัง 207
ประเทศทั่วโลกสู่ผู้ชมกว่า 800 ล้านคน รวมทั้งผู้ชมออนไลน์กว่า
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MotoGP สามารถนำ�มา
ถอดบทเรียนแห่งความ
สำ�เร็จของการจัดงาน
เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการ
กำ�หนดนโยบายและแนวทาง
การพัฒนาสำ�หรับการจัด
กิจกรรมด้านการกีฬาระดับ
นานาชาติในประเทศไทย
28 ล้ า นคนผ่ า นทางแพลทฟอร์ ม ทางการของ MotoGP
นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
โดยพบว่ า ร้ อ ยละ 19.5 ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยวางแผน
ท่ อ งเที่ ย วก่ อ น/หลั ง เข้ า ร่ ว มงาน ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติร้อยละ 67.8 1 วางแผนท่องเที่ยวในประเทศไทย
ก่อน/หลังเข้าร่วมงาน และยังพบว่าร้อยละ 92.3 ของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย และร้อยละ 82.4 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะกลับ
มาท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์อีกในอนาคต
การจัดงาน MotoGP ดังกล่าวสามารถน�ำมาถอดบทเรียน
แห่งความส�ำเร็จของการจัดงาน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการก�ำหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาส�ำหรับการจัดกิจกรรมด้านการ

กีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับบริบท
ของปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดงาน “Mega Events” ได้แก่
1. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ในการจัดงานปีละ
100 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 3 ปีของสัญญาการจัดงาน เพือ่ จ่ายเป็น
ค่าลิขสิทธิ์ รวมถึงการสนับสนุนในการด�ำเนินงานและการลงทุนในส่วน
ที่เกี่ยวข้องอีกจ�ำนวนหนึ่ง สูงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. ความสอดคล้องกับทิศทางการพั ฒนาจังหวัดบุรรี ม
ั ย์

ให้เป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ภายใต้แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้องกับการวางต�ำแหน่ง
และการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด ในการเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
อารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก

3. มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน
ทั้งส่วนกลางและในพื้ นที่ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในการสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก ประสานทุกภาคส่วนให้มี
ความพร้อมในการจัดงานทัง้ หน่วยงานภาครัฐ บริษทั ห้างร้าน ภาคเอกชน
รวมทั้งสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ที่ท�ำหน้าที่เจ้าบ้าน
ที่ดี และจิตอาสาที่ท�ำงานร่วมกันในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน

4. ความพร้ อ มของโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก ได้ แ ก่ ความพร้ อ มของสถานที่ จั ด งานแข่ ง ขั น ซึ่ ง

ช้าง อินเตอร์เนชัน่ แนล เซอร์กติ ได้รบั การรับรองมาตรฐานให้เป็นสนาม
แข่ ง รถมาตรฐานของสมาพั น ธ์ ร ถยนต์ น านาชาติ (FIA) ระดั บ 1
ที่อนุญาตให้ใช้จัดการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง (ฟอร์มูลาวัน) ได้ และระดับ
A ที่สามารถจัดการแข่งขัน MotoGP ได้ การมีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและอารยธรรมขอม และความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
จังหวัดใกล้เคียงทีช่ ว่ ยเสริมในการเป็นแรงดึงดูดทางด้านการท่องเทีย่ ว
นอกจากนั้น ความพร้อมของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ระบบ
การขนส่งที่สะดวกในการเข้าถึงสถานที่จัดงานและแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ที่พักของแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ต ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถ

รองรับได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แต่สามารถพักที่จังหวัด
ใกล้เคียง เช่น สุรินทร์ นครราชสีมา และขอนแก่น เป็นต้น รวมถึง
ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ เ ข้ ม งวด ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ถู ก ให้
ความส�ำคัญในล�ำดับแรก

5. แนวทางการตลาดและการประชาสั ม พั น ธ์ ท่ี ส ร้ า ง
จุ ด สนใจและเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ร ะดั บ หนึ่ ง ด้วยความ

เหมาะสมของราคาบัตรเข้าชมงานและช่องทางการจับจองที่มีทั้งผ่าน
ร้านสะดวกซื้อและการจับจองทางออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ที่ผ่าน
หลายช่องทาง ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อมวลชนที่ร่วมน�ำเสนอข่าวทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั้งในประเทศ
และไปยังหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
ประเทศที่ด�ำเนินการตลอดทั้งปี (มกราคม-ตุลาคม 2562) ที่ส�ำคัญคือ
การสนับสนุนให้เกิดแพ็กเกจการเดินทางเพื่อเข้าร่วมชมการแข่งขัน
ของบริษัทน�ำเที่ยวในต่างประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยในต่ า งประเทศ ซึ่ ง ถ้ า หากได้ รั บ
ความร่วมมือให้ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งจากการจัด
แพ็กเกจของบริษัทน�ำเที่ยวในต่างประเทศและของไทย น่าจะช่วย
เสริมให้จ�ำนวนผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นได้
นอกจากนั้น เมื่อเดือนมกราคม 2562 ประเทศไทยได้ยื่นเอกสาร
แสดงความจ�ำนง (Bid) ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
เยาวชนฤดูร้อนปี 2569 (Summer Youth Olympic Games 2026)
ต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) แข่งกับอีก 2 ประเทศคือ
เมืองมานากัว เมืองหลวงของสาธารณรัฐนิการากัว ประเทศในทวีป
อเมริกากลาง ทีเ่ คยจัดการแข่งขัน Central America Games ปี 2560
และเมืองมุมไบ เมืองท่าที่ส�ำคัญและเป็นที่รู้จักในชื่อ “Bollywood”
เมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศอินเดีย ซึ่งถ้าประเทศไทย
ได้รบั การคัดเลือก อาจเรียกได้วา่ จะเป็นการจัดกิจกรรมด้านกีฬาระดับ
“Major Events” ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับ
MotoGP โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้และเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจสูงประมาณพันล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองที่จะ
เป็นเจ้าภาพจัดงาน ด้วยความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น สนามบิน
อู ่ ต ะเภา และทางรถไฟความเร็ ว สู ง สายตะวั น ออกที่ เ ดิ น ทางจาก
กรุงเทพฯ โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที และเคยเป็นเจ้าภาพร่วมในการ
จัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 24 ปี 2550 ที่มีจังหวัดนครราชสีมาเป็น
เจ้าภาพหลัก
ส� ำ หรั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก เยาวชน (Youth Olympic
Games) จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมประเภท International Multi-sport
Event ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นระดับเล็กกว่าการจัดแข่งขันกีฬา
โอลิ ม ปิ ก ที่ ด� ำ เนิ น การโดยคณะกรรมการโอลิ ม ปิ ก สากล (IOC)
แต่มกี ารจัดทุก 4 ปีและแบ่งเป็นฤดูรอ้ นและฤดูหนาวเหมือนการแข่งขัน
กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ส� ำ หรั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก เยาวชนฤดู ร ้ อ น
เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2553 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งต่อมา
มีการจัดที่เมืองหนานจิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2557
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ปี 2561 และเมืองดาการ์ ประเทศ
เซเนกัล จะจัดในปี 2565 ส�ำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน
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ฤดูหนาวเริม่ จัดครัง้ แรกเมือ่ เดือนมกราคม ปี 2555 ทีป่ ระเทศออสเตรีย
และต่อเนื่องอีก 2 ครั้งที่ประเทศนอร์เวย์ ปี 2559 และเมืองโลซาน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี 2563 โดยต้นทุนในการจัดงานประมาณ
30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน
ฤดูร้อน และประมาณ 15-20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว แต่ไม่รวมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำหรับการก่อสร้างสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งผู้จัดงานต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง IOC จะจ่ายเฉพาะค่าเดินทางไป
ยังเมืองที่จัดงานและค่าที่พักส�ำหรับนักกีฬาและกรรมการประมาณ
11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการจัดงานของประเทศ
สิงคโปร์อยู่ที่ 284 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และของออสเตรียอยู่ที่ 22.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และสถานที่จัดการแข่งขัน)

ประเทศไทยมีความพร้อม
ในเรื่องของความสวยงาม
และหลากหลายทางด้าน
ภูมิศาสตร์ที่มีทั้งที่ราบลุ่ม
ที่ราบสูง ภูเขาและพื้นที่ป่า
รวมทั้งพื้นที่ติดทะเลและ
เกาะแก่งต่างๆ ที่มีชื่อเสียง
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ทั่วโลกยอมรับ ติดอันดับ
ต้นๆ ของโลก
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จากการประเมินผลของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน
ทีป่ ระเทศสิงคโปร์โดย Deloitte ระบุถงึ ผลกระทบทีไ่ ด้รบั ในเชิงเศรษฐกิจ
ในช่วง 13 วันของการจัดงาน สามารถดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางมามากกว่า 31,000 คน รวมทัง้ นักกีฬาจ�ำนวน 3,180 คน และ
เจ้าหน้าที่ 3,865 คน ก่อให้เกิดการใช้จ่ายประมาณ 68.1 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 41.9 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของคนต่างชาติ (วีซ่า) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28 และมีชาวต่างชาติที่เดินทางมาร้อยละ 81 จะเดินทางมา
อีกครั้งในอีก 3 ปีข้างหน้า คิดเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประมาณการไว้ส�ำหรับ
การเดินทางกลับมาซ�้ำอยู่ที่ 32 ล้านเหรียญสิงคโปร์ นอกจากนั้นยัง
ก่อให้เกิดผลในการกระตุน้ ความสนใจของคนสิงคโปร์ทมี่ ตี อ่ กีฬาใหม่ ๆ
หลายประเภท มีการจัดตั้งสมาคมกีฬาในระดับชาติขึ้นส�ำหรับกีฬา
แฮนด์บอล ยกน�ำ้ หนัก และการแข่งขันจักรยาน รวมถึงความร่วมมือของ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาส�ำหรับเยาวชนใน
ระดับชุมชน ทัง้ นี้ ความส�ำเร็จของการจัดการแข่งขันเกิดขึน้ ได้ดว้ ยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอาสาสมัครที่มีถึง 2 หมื่นคน และที่
ส�ำคัญคงหนีไม่พ้นในเรื่องของความพร้อมด้านฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
“Mega Events” เพื่ อกระตุ้นการท่องเที่ยว

จากบทสรุปปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดงาน “Mega Events”
ตั ว อย่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพการแข่ ง ขั น
กีฬาโอลิมปิกในต่างประเทศ และบทเรียนแห่งความส�ำเร็จของการ
จั ดกิ จกรรมการแข่ ง ขัน กีฬ าระดับ นานาชาติของต่างประเทศและ
ของประเทศไทยที่เป็นระดับรองลงมาอย่าง MotoGP สามารถน�ำมา
วิเคราะห์หาข้อสรุปความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ
จัดงาน “Mega Events” ในเบื้องต้นได้ดังนี้
1. ความพร้ อ มในระดั บ นโยบาย ประเทศไทยมี น โยบาย
ส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติทงั้ ในรูปของการประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ (MICE) และการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับโลก บรรจุไว้ในแผนระดับชาติอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ปี 2560-2564 และแผนที่ ร องรั บ
กั บ นโยบายของแผนชาติ อ าทิ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬ า
ของประเทศไทย ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ.2562-2564) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ของแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 6
(พ.ศ.2560-2564) โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประเด็ น การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพเมื อ งกี ฬ า เป้ า หมายเพื่ อ รองรั บ การจั ด งานกี ฬ าระดั บ
นานาชาติ และการส่งเสริมและสนับสนุนการได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬา
ระดับนานาชาติ การส่งเสริมการเพิ่มการใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และการเชื่อมโยงการจัดงานกีฬากับภาคการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ที่มีการสนับสนุนให้เกิด MICE
City กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนโยบายเหล่านี้จ�ำเป็น
ต้องได้รบั การผลักดันไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ เพือ่ วางรากฐานในการ
เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Mega Events” ในอนาคต
2. การสนับสนุนจากรัฐบาล จากบทเรียนของประเทศที่ได้
รับการคัดเลือกให้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก รัฐบาลให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการใช้จ่ายในการจัดงานอย่างเต็มที่ ซึ่งบางครั้งอาจ
ต้องรวมถึงการการันตีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่
เพียงพอขององค์กรการจัดงานสากล อย่างเช่น คณะกรรมการการจัดงาน
โอลิมปิกสากล (IOC) เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ สร้าง
และปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและความพร้อมทางด้านอืน่ ๆ ทัง้ นี้
ศักยภาพของรัฐบาลในการด�ำเนินการดังกล่าวได้ จ�ำเป็นทีป่ ระเทศต้อง
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินที่เข้มแข็ง ซึ่งประเทศไทยจัดได้
ว่ามีความมัน่ คงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทีเ่ พียงพอในการสนับสนุน
การจัดงาน “Mega Events” แต่อาจมีปัญหาที่เกิดจากค่าเงินบาท
ที่แข็งค่า และภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางจากสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่ไทยไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีนที่ยืดเยื้อ ความไม่แน่นอนของ Brexit การประท้วงในฮ่องกง
เป็นต้น

3. ความพร้อมของการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

		3.1 หน่วยงานภาครัฐ ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
การจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ คือ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (สสปน.) ท�ำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศให้มีมาตรฐาน
สากล (MICE) รวมถึงเป็นตัวแทนของประเทศในการจัดท�ำข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศระดับนานาชาติ ได้แก่
การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ
งานแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ และงานเทศกาล “Mega Events”
และอี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ เ ป็ น กลไกหลั ก ในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
การแข่งขันด้านกีฬาโดยเฉพาะทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
คื อ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว แผนการพัฒนาทางกีฬา และแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬ า รวมทั้ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การน� ำ ไปปฏิ บั ติ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ทั้ ง สองหน่ ว ยงานจั ด ได้ ว ่ า
มี ป ระสบการณ์ ค วามพร้ อ มในการจั ด กิ จ กรรมในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ระดั บ หนึ่ ง ประเด็ น ที่ ต ้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ คื อ ความร่ ว มมื อ ใน
การท� ำ งานร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น บู ร ณาการและบทบาทการท� ำ งาน
ที่มีเจ้าภาพชัดเจน
3.2 ภาคเอกชนและภาคประชาชน ถึงแม้บทเรียนที่ได้รับจาก
การจัดงาน MotoGP แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจและตั้งใจให้ความ
ร่วมมือของคนในพืน้ ทีแ่ ละของภาคเอกชนทีม่ ที งั้ รายธุรกิจและสมาคม
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่ท�ำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี และ
จิตอาสาที่ท�ำงานร่วมกันในฐานะผู้สนับสนุน การจัดงาน ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากการที่จังหวัดมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ไว้ชดั เจนในการเป็นเมืองกีฬาต้นแบบ และเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
ด้านกีฬามาตรฐานโลก ต้องมีการสร้างทิศทางการพัฒนาในลักษณะ
เดียวกัน เพื่อสร้างการยอมรับของภาคเอกชนและประชาชนในระดับ
พื้นที่ส�ำหรับจังหวัดที่มีศักยภาพ

4. สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม

ประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องของความสวยงามและหลากหลาย
ทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีทั้งที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง ภูเขาและพื้นที่ป่า รวมทั้ง
พื้นที่ติดทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ทั่วโลกยอมรับ ติดอันดับต้น ๆ ของโลก อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และชลบุรี (พัทยา) เป็นต้น มีภูมิอากาศ
ที่ไม่หนาวมากหรือร้อนมาก มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่คนทั่วโลก
ต่างชื่นชมและยอมรับ มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามาอย่าง
ช้านาน เช่น มวยไทย เป็นต้น รวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ เช่น กีฬาซีเกมส์ จ�ำนวน 3 ครั้ง ในปี 2528 ปี 2538
และปี 2550 รวมทั้งอยู่ระหว่างรอการยืนยันในการจัดครั้งที่ 33 ใน
ปี 2568 โดยเป็นการจัดที่กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง เชียงใหม่ 1 ครั้ง
และนครราชสีมา 1 ครั้งร่วมกับกรุงเทพมหานคร ชลบุรี และปทุมธานี
นอกจากนั้น ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
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จ�ำนวน 4 ครัง้ มากทีส่ ดุ ในเอเชีย โดยติดต่อกันในปี 2509 และปี 2513
ปี 2521 และปี 2541 ตลอดจนเป็นที่ตั้งของส�ำนักงานใหญ่สมาพันธ์
กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. โครงสร้ า งพื้ นฐานและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก

ประเทศไทยจัดได้ว่ามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ทั้งใน
รูปแบบของการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติขนาดใหญ่ เนื่องจาก
5.1 มี ส ถานที่ ร องรั บ การจั ด กิ จ กรรมระดั บ นานาชาติ เ ป็ น
จ�ำนวนมาก ทั้งการจัดงานประชุมและนิทรรศการที่ได้มาตรฐานของ
สสปน. อาทิ กรุงเทพมหานครที่มีสถานที่จัดงานถึง 51 แห่ง และที่
สามารถรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ เช่น อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เป็นต้น เชียงใหม่ 13 แห่ง
ภูเก็ต 9 แห่ง ขอนแก่น 7 แห่ง และพัทยา 14 แห่ง ที่อยู่ในรูปของ
ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติของภาครัฐ และสถานที่จัด
กิจกรรม (Arena) ของเอกชน ซึ่งรวมถึงแผนการลงทุนร่วมกันของ
ภาคเอกชนไทยและยักษ์ใหญ่ด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระดับโลก
อย่าง Anschutz Entertainment Group (AEG) ภายใต้โครงการ
Bangkok Arena และ EM Live ทีจ่ ะเป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมระดับโลก
ด้านบันเทิง ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการประชุมนานาชาติ
(MICE) ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมี
สนามกี ฬ าทั้ ง ของภาครั ฐ และเอกชนที่ ไ ด้ ม าตรฐานและบางแห่ ง

จั ด แข่ ง กี ฬ าระดั บ โลกมาแล้ ว รวมเกื อ บ 60 แห่ ง ครอบคลุ ม กว่ า
25 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ มี ส นามแข่ ง รถที่ ไ ด้ ม าตรฐาน 3 แห่ ง
มี ส นามฟุ ต บอลอี ก เป็ น จ� ำ นวนมาก รวมทั้ ง สนามกี ฬ าในร่ ม
สนามกีฬาอเนกประสงค์ และสนามมวยจ�ำนวน 6 แห่ง อย่างไรก็ตาม
สถานที่จัดกิจกรรมระดับนานาชาติส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในเมือง
หลักของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการวางแนวทางพัฒนา
เมืองรองที่มีศักยภาพทั้งในการเป็น MICE City และการเป็นเมืองกีฬา
ต้นแบบ ซึ่งถ้าได้รับการพัฒนาตามแผนที่ก�ำหนดไว้ปัญหาเรื่องการ
กระจุกตัวของสถานที่การจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่จะลดลง
5.2 มีโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องเป็นจ�ำนวนมากถึง 9,663
แห่ง กระจายไปยังทัว่ ภูมภิ าคของประเทศ (กระทรวงมหาดไทย, 2561)
เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีถึง 710 แห่ง ที่มากสุดคือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวั น ออก ตามล� ำ ดั บ โดยภาคใต้ แ ละกรุ ง เทพมหานครมี จ� ำ นวน
ห้องพักสูงสุด อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนที่พักยังกระจุกตัวในเมืองหลัก
ที่ เ ป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วของแต่ ล ะภู มิ ภ าค เช่ น กระบี่ (509 แห่ ง )
ประจวบคีรีขันธ์ (389 แห่ง) เชียงราย (353 แห่ง) นครศรีธรรมราช
(305 แห่ง) ชลบุรี (267 แห่ง) นครราชสีมา (287 แห่ง) อุดรธานี (218
แห่ง) ภูเก็ต (299 แห่ง) และชุมพร (220 แห่ง) ตามล�ำดับ เป็นต้น
และโรงแรมที่มีห้องประชุมสัมมนามีอยู่เพียงร้อยละ 17.5 ของจ�ำนวน
โรงแรมที่จดทะเบียนทั้งหมดเท่านั้น
5.3 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียนที่มีระบบคมนาคม
ขนส่งทางอากาศที่เชื่อมโยงเส้นทางไปยังประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน
และของประเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกด้ ว ยสนามบิ น นานาชาติ ทั้ ง หมด
กว่ า 10 แห่ ง และสนามบิ น ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งจั ง หวั ด และ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีระบบการคมนาคมทางถนน
ที่ ไ ด้ ม าตรฐานเชื่ อ มโยงระหว่ า งจั ง หวั ด และเข้ า สู ่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ได้อย่างทั่วถึง มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม ระบบการคมนาคมยังต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมและ
ต่อเนื่องในประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน และการแก้ไขปัญหา
การจราจรทีค่ บั คัง่ ความรวดเร็ว สะอาด และปลอดภัยของการเดินทาง
โดยรถไฟ จ�ำนวนและประสิทธิภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะ

ทีไ่ ด้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทัง้ พัฒนาความสะดวกในการเชือ่ มโยง
และติดต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Wifi) สาธารณะรองรับกับจ�ำนวน
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและผู ้ เ ข้ า ชมที่ จ ะมี จ� ำ นวนมากส� ำ หรั บ การจั ด
“Mega Event”
นอกจากนั้ น กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยการกี ฬ า
แห่งประเทศไทยมีการจัดท�ำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
ที่นับได้ว่าจะช่วยรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้
เป็ น อย่ า งดี อาทิ การสร้ า งเมื อ งกี ฬ าเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วต้ น แบบ
โครงการเพื่ อ ยกระดั บ วงการกี ฬ าไทยสู ่ ร ะดั บ โลกด้ ว ยสโลแกน
“Thailand is Sport Nation” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท างการกี ฬ าให้ ทั น สมั ย เที ย บเท่ า ระดั บ นานาชาติ
ในทุ ก มิ ติ โครงการการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฝ ึ ก กี ฬ าแห่ ง ชาติ ที่ มี ข นาดใหญ่
ได้ ม าตรฐานและทั น สมั ย (Smart National Sport Park) ที่ มี
เป้าหมายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และการปรับปรุง
สนามกีฬา 4 สนามหลักทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
6. การยอมรับและเห็นด้วยของประชาชนทั้งในพื้ นที่และ
ระดับประเทศ ปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวทางด้านกีฬาค่อนข้างสูง

เนื่องจากมีการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติและประเทศไทย
สามารถคว้ารางวัลและติดอันดับต้น ๆ ของการแข่งขันในหลายรายการ
ด้วยกัน ประกอบกับกระแสของการเกิดขึ้นและการจัดแข่งขันฟุตบอล
สโมสรเป็นประจ�ำทุกปี ที่ส่วนใหญ่เป็นทีมฟุตบอลลีกประจ�ำจังหวัด
แต่ ที่ น ่ า เป็ น ห่ ว งคื อ ปั ญ หาการกระจายรายได้ ที่ อ าจท� ำ ให้ ค นไทย
ส่วนหนึง่ ไม่สามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมได้ รวมทั้งการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่สร้างความเข้าใจและเห็นความส�ำคัญของการจัดกิจกรรม
อย่างถูกต้องซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงคนไทยกลุ่มหนึ่งได้อย่างทั่วถึง
ทั้งประเทศ

ปัจจุบัน คนไทยมีความตื่นตัว
ทางด้านกีฬาค่อนข้างสูง
เนื่องจากมีการเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับนานาชาติ
และประเทศไทยสามารถคว้า
รางวัลและติดอันดับต้น ๆ
ของการแข่งขันในหลาย
รายการ
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Mega Events กับการท่องเทีย
่ วไทย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาครัฐ
1. ควรศึกษาศักยภาพของประเทศไทยในการจัด “Mega Events”
และการจัดงานในระดับอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบจากบทเรียนความ
ส�ำเร็จของประเทศต่างๆ และที่เกิดขึ้นจากการจัดงานระดับนานาชาติ
ในประเทศไทย เพือ่ คัดเลือกรายการทีม่ คี วามเป็นไปได้สงู ส�ำหรับก�ำหนด
เป็นเป้าหมายของการส่งเสริมและสนับสนุนการได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน
“Mega Events” และ “Major Events” จัดท�ำออกมาในรูปของเส้นทาง
สู่การจัด (Roadmap) ของแต่ละรายการที่มีกรอบระยะเวลาและ
การด�ำเนินงานที่ชัดเจน และที่ส�ำคัญคือมีการจัดท�ำประชาพิจารณ์
เพือ่ สร้างการยอมรับและความต้องการของประชาชนทัง้ ในระดับพืน้ ที่
และทั้งประเทศ
2. รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญและถือเป็นนโยบายของประเทศ
อย่างต่อเนือ่ งในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน “Mega Events”,
“Major Events” และการจัดงานในระดับรองลงมาในประเภทต่าง ๆ
โดยก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักทีช่ ดั เจน เพือ่ มีหน้าทีใ่ นการจัดท�ำ
แผนรองรับทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และการผลักดันให้เกิดแนวทาง
การปฏิบัติตามแผนและเส้นทางสู่การจัดที่ได้จัดท�ำขึ้น ในเบื้องต้น
ควรเร่งผลักดันโครงการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของ
ประเทศไทย ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2562-2564) ที่จะมีส่ว นสนั บสนุ น
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาพรวมและในแต่ละพื้นที่ให้สู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการยกระดับวงการกีฬาไทย
สู่ระดับโลก เพื่อสร้างให้ประเทศไทยมีศักยภาพความพร้อมทางด้าน
กี ฬ า และแนวคิ ด การสร้ า งเมื อ งกี ฬ าเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วต้ น แบบ
รวมทั้งสนับสนุนโครงการ MICE City เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติขนาดใหญ่
3. เตรี ย มความพร้ อ มของโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Mega
Events” อย่างต่อเนื่อง ทั้งความพร้อมของสถานที่จัดงาน เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทไี่ ด้มาตรฐานเพียงพอ ความพร้อมด้านทีพ่ กั ทีม่ มี าตรฐาน

มีการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย
และได้ ม าตรฐานเชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง ทางบก ทางน�้ ำ  และทางอากาศ
ทั้งการเข้าสู่พื้นที่จัดงาน ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จัดท�ำ
มาตรการแก้ไขปัญหารถติด ลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ (PM 2.5)
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต (Wifi) สาธารณะ และทีส่ ำ� คัญคือระบบรักษา
ความปลอดภัยทั้งในและนอกพื้นที่การจัดงาน
4. พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาสถานที่
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและ
สื่อต่างชาติที่จะเป็นกลไกส�ำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวของพื้นที่ที่จัดการแข่งขันและของประเทศออกสู่สายตา
ชาวโลก
5. จัดท�ำมาตรการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์งาน
ควบคูก่ บั กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ทัง้ ในรูปแบบของ “Roadshow”
ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ และในต่างประเทศที่มีนักท่องเที่ยว
หลักและมีศักยภาพในการเดินทางเข้าชมงาน ผ่านทางหน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวและสถานทูตในต่างประเทศ ตลอดจนใช้ช่องทาง
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในการกระจายการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทัว่ ถึง
6. สร้างความเข้าใจให้กบั คนไทยทัว่ ประเทศเห็นถึงความส�ำคัญของ
การจัดงาน และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจท�ำในรูปของ
จิตอาสาหรือการจ้างงานคนในพืน้ ที่ การก�ำหนดราคาเข้าชมทีเ่ หมาะสม
การมี ม าตรการสนั บ สนุ น และกระตุ ้ น ให้ ค นไทยทุ ก ระดั บ สามารถ
เข้าชมงานโดยเฉพาะผู้มีรายได้ต�่ำกว่าระดับปานกลาง
7. มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ระหว่างประเทศในทุกระดับ และครอบคลุมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยรวมและระดับพื้นที่ ตลอดจนสาขาทางเศรษฐกิจ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว น� ำ มาถอดเป็ น บทเรี ย น
แห่งความส�ำเร็จ/ล้มเหลว เพือ่ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

1. บริษทั ห้างร้าน และองค์กร/สมาคมภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสนับสนุนเงินทุนส�ำหรับการจัดงาน โดยเฉพาะหน่วยงานตัวแทน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ การจั ด งาน การจั ด แพ็ ก เกจการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
Theme หรือพืน้ ทีก่ ารจัดงาน รวมทัง้ เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือ
ระหว่ า งผู ้ ป ระกอบการและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
ภาคเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการขายสินค้าและ
บริการให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติ ซึง่ ต้องเป็นสินค้าหรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผูป้ ระกอบการและนักท่องเทีย่ ว
และการด�ำเนินธุรกิจโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ
2. ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรไมตรีและสร้าง
ความประทับใจ ให้ความช่วยเหลือและสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยว ที่สาธารณะ และในสถานประกอบการอย่างเต็มที่
เข้าร่วมในการเป็นจิตอาสาสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมให้สามารถ
ลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญและการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมของประเทศ
3. ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
และวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก Homestay กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
และแหล่งท่องเทีย่ ว เป็นต้น ให้อยูใ่ นสภาพทีส่ มบูรณ์และพร้อมต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น

Trail Running

การวิง
ิ ระเทศ : เทรนด์ความท้าทายของคนรุน
่ ใหม่
่ ตามภูมป
การวิง
ิ ระเทศ (Trail Running) ชือ
่ ทีห
่ ลายคนอาจ
่ ตามภูมป
จะยังไม่คน
ุ้ หรือรูจ
้ ก
ั มากนัก แต่จริงๆ แล้ว การวิง
่ ในรูปแบบ
นี้กลายเป็นเทรนด์ท่ีได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกมากขึ้น
โดยเฉพาะสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของคน
รุน
่ ใหม่ทจ
่ี ะเลือกกีฬาทีพ
่ วกเขาสามารถเล่นได้ ได้เล่น ได้รวมตัว
กับกลุ่มเพื่ อนที่มีความชอบเหมือนกัน ได้เชื่อมโยง พู ดคุย
แบ่งปัน ยั่วยุ และเย้ยหยัน เพื่ อสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ
ระหว่างกัน (Social Sport) เป็นกีฬาทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะเฉพาะทีเ่ ป็น
อัตลักษณ์แก่ผเู้ ล่น (Identity Style) เช่น การมีเครือ
่ งแบบ
อุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีเฉพาะเจาะจงน่าซื้อหามาใช้ รองเท้าที่
แยกประเภทตามระยะทางและภูมิประเทศ และเสื้อผ้าที่เหมาะ

ส� ำ หรั บ การวิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศในแต่ ล ะสภาพภู มิ ป ระเทศ
โดยเฉพาะ เป็ น ต้ น เป็ น การกี ฬ าที่ มี ค วามหมายและมี ผ ล
ต่ อ จิ ต ใจ ความรู้ สึ ก ท้ า ทายและภาคภู มิ ใ จต่ อ ความส� ำ เร็ จ
ที่ได้รับ มีประสบการณ์พิเศษที่อย่างน้อยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ครั้งหนึ่งในชีวิต (Meaningful) และเป็นสิ่งที่พาเขาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆ เช่น การเดินทางออกจาก
สถานทีเ่ ดิม การพบและเจอภาพและเรือ
่ งราวใหม่ ๆ รวมทัง
้
การได้ อ อกไปสู่ โ ลกกว้ า ง เป็ น ต้ น เพื่ อ แสวงหาหนทาง
หลุ ด พ้ น จากการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ภ าวการณ์
แข่งขันสูง ถูกจ�ำกัดพื้ นที่และเวลา และมีการใช้ชีวิตซ�้ำ ๆ
กันทุกวันจนรูส
้ ก
ึ เบือ
่ (Take me to Somewhere)
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สถานการณ์การวิ่งตามภูมิประเทศของโลก

การวิ่งตามภูมิประเทศคืออะไร

การวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) เป็นการวิ่งระยะไกล
(มาราธอน) แบบผจญภัยบนเส้นทางธรรมชาติ เช่น ป่า ภูเขา ทุ่งหญ้า
ตามภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปและมีความท้าทายด้วยสุดจะ
คาดเดาว่าจะเจอทางวิ่งแบบไหน จะเป็นเนิน หิน ดิน ทราย ซึ่งต่าง
จากการวิง่ แบบปกติในเมืองทีจ่ ะวิง่ ตามทางเรียบ เช่น ตามท้องถนน สะพาน
ในตัวเมือง หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น ส�ำหรับระยะการวิง่ มีหลากหลาย
ตัง้ แต่ 5 กิโลเมตร ไปจนถึงมากกว่า 100 ไมล์ (161 กิโลเมตร) โดยเส้นทาง
หลายแห่งที่ใช้ระยะทางเดียวกับของอัลตรา มาราธอน การวิ่งตาม
ภูมปิ ระเทศมีความคล้ายคลึงกับการวิง่ ในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น การวิง่ ข้ามทุง่
และแบบ Fell Running เป็นต้น แต่แตกต่างจากการวิ่งข้ามทุ่งตรงที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการวิ่งบนภูเขาที่มีทางขึ้นลงและมีหญ้าปกคลุม
มากกว่า และการวิ่งข้ามทุ่งโดยทั่วไปยังต้องอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนด
ของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (International Association
of Athletics Federations: IAAF) ที่ ใ ห้ เ ป็ น การวิ่ ง ระยะสั้ น
ส่วนความแตกต่างจากการวิ่งแบบ Fell Running อยู่ตรงที่การวิ่ง
ตามภู มิ ป ระเทศมี ก ารก� ำ หนดเส้ น ทางที่ มี เ ครื่ อ งหมายบอกไว้
ชั ด เจนโดยผู ้ จั ด งาน ซึ่ ง นั่ น หมายถึ ง มองแล้ ว ว่ า เป็ น เส้ น ทาง
ที่ ป ลอดภั ย รวมทั้ ง มี จุ ด ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เป็ น ระยะทุ ก 5-10
กิโลเมตร ในขณะที่การวิ่งแบบ Fell Running ผู้วิ่งต้องหาเส้นทาง
ของตนเอง (Navigate) และสภาพแวดล้อมมีความทรหดมากกว่า
นอกจากนั้น การวิ่งตามภูมิประเทศต่างจากการวิ่งบนถนน (Road
Running) ที่มักจะมีการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าร่วมเนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
เส้นทางที่แคบและมักจะอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องค�ำนึง
ถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วย
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จากข้อมูล Wikipedia จ�ำนวนการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ
ทั่ ว โลกเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ ่ า นมา (พ.ศ.
2551-2561) จากจ�ำนวนทีม่ กี ารจัด 160 รายการ มาเป็น 1,800 รายการ
ทั่ ว โลก เนื่ อ งจากผู ้ นิ ย มการวิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศมองถึ ง ประโยชน์
ในเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรง และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งสมาธิ
ได้เป็นอย่างดี ด้วยเส้นทางที่ล�ำบากท�ำให้ต้องจดจ่อกับการวิ่งมากขึ้น
รวมทั้งได้สัมผัสกับธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดนั่นเอง
และยังช่วยสร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิ่ง ซึ่งบางครั้ง
ต้องอาศัยความช่วยเหลือของกันและกันในการดูเส้นทาง ท�ำให้การวิ่ง
ตามภูมิประเทศได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
การวิ่งตามภูมิประเทศที่เป็นลักษณะของการแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่ง
อย่างเป็นทางการ จัดได้ว่ายังเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนัก ท�ำให้มีองค์กร
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดการวิ่งตามภูมิประเทศยังมีไม่มาก ยกตัวอย่าง
เช่น สมาคมการวิ่งตามภูมิประเทศของอเมริกา (The American Trail
Running Association) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 สมาคมการวิ่งตาม
ภูมปิ ระเทศของสหราชอาณาจักร ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ในปี 2534 และทีค่ วรกล่าว
ถึงคือ สมาคมการวิ่งตามภูมิประเทศนานาชาติ (The International
Trail Running Association : ITRA) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ซึ่งต่อมา
ได้รบั การรับรองโดย IAAF ในปี 2558 โดยองค์กรนีท้ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบ
พิจารณาคุณภาพสนาม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสมาชิกในทุกภูมภิ าค
ต่าง ๆ ของโลก นอกจากนั้น ยังมี Ultra Trail World Tour (UTWT)
ซึ่งเป็นองค์กรดูแลก�ำกับการแข่งขันรายการวิ่งตามภูมิประเทศต่างๆ
เป็นซีรีส์ทั่วโลกทั้ง 2 องค์กรจัดได้ว่ามีบทบาทคล้ายกับ FIFA ในวงการ
ฟุตบอล และอีกองค์กรหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือ The International
Association of Ultrarunners (IAU) เป็นองค์กรระดับโลกที่ด�ำเนิน
การภายใต้การอุปถัมภ์และกฎกติกาของ IAAF ท�ำหน้าที่ก�ำหนด
กฎ ระเบียบ และอนุมตั กิ ารจัดรายการแข่งขัน Ultra Running ชิงแชมป์
โลกและในระดับภูมิภาคในยุโรป เอเชีย และอเมริกาด้วยระยะทาง
50 กิโลเมตร และ 100 กิโลเมตร และรายการวิ่ง 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็น
ระยะทางที่ไกลกว่าการวิ่งมาราธอน

ในแต่ ล ะปี มี ก ารจั ด แข่ ง ขั น การวิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศทั่ ว โลก
ทัง้ รายการเล็กและรายการใหญ่มากกว่า 10,000 ครัง้ เฉพาะในประเทศ
ฝรั่งเศสประเทศเดียวมีรายการวิ่งตามภูมิประเทศมากถึง 2,500 ครั้ง
ในจ�ำนวนนี้ 150 ครั้งเป็นการวิ่งระยะไกลเกิน 100 กิโลเมตรขึ้นไป
ส� ำ หรั บ สหรั ฐ อเมริ ก า การวิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศได้ รั บ ความนิ ย ม
เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง 8 ปี (ปี 2549-2557) จากจ�ำนวน 4.5
ล้ า นคนเพิ่ ม เป็ น 7.58 ล้ า นคนโดยในปี 2558 มี นั ก วิ่ ง ที่ ส นใจวิ่ ง
ตามภูมปิ ระเทศในสหรัฐอเมริการาว 1 ใน 10 คนของจ�ำนวนผู้สนใจ
ออกก�ำลังกายด้วยการวิ่ง
การแข่ ง ขั น วิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู ง เช่ น
The Ultra-Trail du Mont-Blanc ในยุโรป และ The Western
States Endurance Run ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังมีอกี
หลายรายการในแต่ ล ะภู มิ ภ าคของโลก ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การวิ่ ง
ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปยุโรป

• Badwater Ultramarathon: 217 กิโลเมตร

• Bear 100 Mile Endurance Run: 160 กิโลเมตร
• Dipsea Race: 12.1 กิโลเมตร เป็นการวิง่ เทรล
ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในสหรัฐอเมริกา
• Hardrock Hundred Mile Endurance Run: 160 กิโลเมตร
• Leadville Trail 100: 160 กิโลเมตร
• Western States Endurance Run: 160 กิโลเมตร
• Barkley Marathons: 160 กิโลเมตร
• Grand to Grand Ultra self-supported
stage race 273 กิโลเมตร

ทวีปอเมริกาใต้
• San Martin de los Andes, Patagonia
Argentina 110 กิโลเมตร 70 กิโลเมตร
42 กิโลเมตร 21 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร
• USHUAIA by UTMB 35 กิโลเมตร
50 กิโลเมตร 70 กิโลเมตร 130 กิโลเมตร

ระยะทางไกล (มากกว่า 100 กิโลเมตร) และหลายรายการทีม่ กี ารจัดการ
แข่งขันมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีติดต่อกัน รายการแข่งขันที่ได้รับ
ความนิยมดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสด (Live) ติดตามการแข่งขัน
ตั้งแต่ต้นจนจบ ท�ำให้สามารถสร้างกระแสความนิยมได้แพร่หลาย
และท�ำให้มีผู้สนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการจัดอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับการวิ่งตามภูมิประเทศแต่ละครั้งจ�ำเป็นต้องมีอุปกรณ์
ที่ อ อกแบบเป็ น พิ เ ศษเฉพาะเพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ่ ง ให้ ไ ด้ รั บ ความ
ปลอดภัยและสะดวกสบาย อาทิ รองเท้า เสื้อผ้าที่สวมใส่ที่ต้องมี
เนื้ อ ผ้ า ที่ เ หมาะสม ขวดใส่ น�้ ำ ดื่ ม ครี ม ทาผิ ว แว่ น กั น แดด หมวก
สนั บ แข้ ง สเปรย์ ฉี ด กั น แมลง ตะเกี ย งคาดศี ร ษะ หู โ ทรศั พ ท์
ฯลฯ ท� ำ ให้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การนี้ โ ดยเฉพาะเกิ ด ขึ้ น มากมาย
และต่างสนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์

•
•
•
•
•
•
•
•

• Fruškogorski maraton:
125 กิโลเมตร (ตัง้ แต่ปี 2521)
• Transvulcania: 83 กิโลเมตร
• Ultra-Trail du Mont-Blanc:
166 กิโลเมตร
• Tor des Géants: 330 กิโลเมตร
• Scenic Trail: 167 กิโลเมตร

ทวีปแอฟริกา
Fish River Canyon Ultra Marathon
Kalahari Augrabies Extreme Marathon
Namib Race (ตัง้ แต่ปี 2548)
Mount Cameroon Race of Hope
Peninsula Ultra Fun Run: 80 กิโลเมตร
Rhodes Trail Run
Black Mountain Challenge: 50 กิโลเมตร
Stage Event (Bloemfontein,
Thaba Nchu, South Africa)

ทวีปเอเชีย

• Ultra-Trail Mount Fuji (UTMF):
161 กิโลเมตร (ตัง้ แต่ปี 2555)
• Trans Japan Alps Race (TJAR):
415 กิโลเมตร (ตัง้ แต่ปี 2545)
• Gobi March in Mongolia:
(ตัง้ แต่ปี 2546]
• Rinjani 100: 100 km (ตัง้ แต่ปี 2559)
• Geo park Trail Qeshm - Iran
(30 - 70 กิโลเมตร)
• Oman by UTMB (50 กิโลเมตร
130 กิโลเมตร 170 กิโลเมตร)

โอเชียเนีย
• Ultra Trail Australia: 100 กิโลเมตร 50
กิโลเมตร 22 กิโลเมตร in Blue Mountains,  
Australia
• Five Peaks Ultramarathon: 58 กิโลเมตร
(Adelaide, South Australia)
• Kepler Challenge: 60 กิโลเมตร และ the
Luxmore Grunt 28 กิโลเมตร (New Zealand)
• Kokoda Challenge Race: 96 กิโลเมตร
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ตั ว อย่ างของรายการแข่งขัน ที่จัด ได้ว ่าได้รับ ความนิยมสู ง จาก
นักวิง่ เทรลทัว่ โลกคือรายการ “Ultra-Trail du Mont-Blanc (UMTB)”
เป็นรายการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2546
ในชือ่ ว่า “The Ultra-Trail World Tour” ภายใต้การก�ำกับดูแลโดย ITRA
ต่อมามีภาคเอกชนรับเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันรายใหญ่ (บริษัท
Northface ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2557 และบริษัท Columbia
Sportwear ตั้งแต่ปี 2558) และยังมีผู้สนับสนุนทางด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Kuala4K ตั้งแต่ปี 2547) เป็นประจ�ำทุกปีในช่วงสัปดาห์
สุ ด ท้ า ยของเดื อ นสิ ง หาคมหรื อ สั ป ดาห์ แ รกของเดื อ นกั น ยายนใน
เทือกเขาแอลป์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดเทศกาลเฉลิมฉลอง
เป็นเวลา 1 สัปดาห์รอบเมืองชาโมนิกซ์ของประเทศฝรัง่ เศส ด้วยระยะทาง
ประมาณ 171 กิโลเมตร (106 ไมล์) จากฝรั่งเศสไปอิตาลีและสิ้นสุด
ที่สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นชื่อว่าเป็นการแข่งขันที่โหดรายการหนึ่งของโลก
ด้วยความสูงชันรวมกันประมาณ 1 หมื่นเมตร (32,000 ฟุต) และมี
ผูเ้ ข้าร่วมจ�ำนวนสูงถึง 2,500 คน ณ จุดเริม่ ต้น ซึง่ ถือว่ามากทีส่ ดุ ในโลก
และมีการเติบโตสูงมาตั้งแต่เริ่มต้นจัดการแข่งขันที่มีแค่ 700 คน ด้วย
เหตุดงั กล่าวท�ำให้ตอ้ งมีการก�ำหนดวิธใี นการจ�ำกัดผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน
ที่ต้องมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยจะต้องมีคะแนนสะสมส�ำหรับ
การเข้าแข่งขันวิง่ ตามภูมปิ ระเทศทีม่ กี ารจัดเพือ่ ท�ำคะแนนสะสมในช่วง
2 ปี ก่อนการแข่งขัน โดยในช่วงปี 2558 และปี 2559 มีนักวิ่งเทรล
ทีไ่ ม่สามารถวิง่ ถึงเส้นชัยถึงเกือบครึง่ ของผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน (ร้อยละ
42 และร้อยละ 34 ตามล�ำดับ) เนื่องจากระยะทางที่ไกลและล�ำบาก
ซึง่ ผูท้ ที่ ำ� คะแนนได้ดที สี่ ดุ ใช้เวลามากกว่า 20 ชัว่ โมงเล็กน้อย ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปตกอยู่ที่ 32-46 ชั่วโมง นั่นหมายถึงหลายคนอาจ
ต้องวิ่งอย่างไม่หยุดพักถึง 2 คืนเพื่อได้ชัยชนะเลยทีเดียว ท�ำให้ต่อมามี
การจัดรายการแข่งขันที่ปรับระยะทางให้สั้นลงในบางรายการจนถึง
ปัจจุบันมี 7 รายการแข่งขัน
เนื่องจากจ�ำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีจ�ำนวนมากประกอบกับ
ความยากล�ำบากของระยะทาง ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมีการจัดหาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไว้อย่างครบครัน โดยมีจุดส�ำหรับ
อาหารและเครื่องดื่มไว้ให้ตลอดเส้นทางทุก 10-15 กิโลเมตร และมี
ฐานทีม่ นั่ หลัก 4 แห่งทีม่ อี าหารร้อนจัดให้นกั วิง่ พร้อมทีน่ อนและบริการ
นวด รวมทัง้ มี 2 จุดระหว่างเส้นทางทีน่ กั วิง่ สามารถรับสัมภาระของตน
ทีท่ งิ้ ไว้จากจุดเริม่ ต้นได้ และจะได้รบั แถบแม่เหล็กส�ำหรับใช้บนั ทึกระยะ
เวลาและเส้นทางที่ไปถึงอย่างเป็นปัจจุบัน ตลอดจนอันดับการแข่งขัน
ของตนได้ ณ จุดตรวจสอบแต่ละแห่ง มีอาสาสมัครจ�ำนวนมาก (15,000
คนในการแข่งขันปี 2558) ถึงแม้การแข่งขันรายการนี้ถือว่านักวิ่ง
ต้องดูแลตัวเองเป็นหลัก ไม่มีการท�ำเครื่องหมายเส้นทางบอก หรือ
จุดให้ความช่วยเหลือ มีเพียงจุดสนับสนุนเพียงไม่กแี่ ห่ง กระท่อมบนภูเขา
ร้านค้าและร้านอาหารในท้องถิ่นส�ำหรับอาหารและที่พัก ท�ำให้นักวิ่ง
จ�ำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องมืออย่าง GPS แผนที่ และหนังสือคู่มือเกี่ยวกับ
ถนนและระยะทาง และต้องปฏิบตั ติ ามกฎ กติกาทีก่ ำ� หนดให้นกั วิง่ ต้อง
มีอปุ กรณ์อย่างต�ำ่ เพือ่ ความปลอดภัย ได้แก่ เสือ้ คลุมกันฝน เสือ้ ผ้าทีใ่ ห้
ความอบอุ่นเพียงพอ น�้ำและอาหาร นกหวีด ผ้าห่มกันชีพ และตะเกียง
คาดศีรษะ
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สถานการณ์การวิง
่ ตามภูมิประเทศของไทย

ส� ำ หรั บ เมื อ งไทยการวิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศถื อ ว่ า อยู่ ใ น
ระยะเริ่มต้น และส่วนใหญ่เป็นการจัดวิ่งเฉพาะกลุ่มคน
ทัง
ี นใจผ่านทางเฟซบุก
๊ ของกลุม
่ ผูจ
้ ด
ั
้ ไทยและต่างชาติท่ส
ที่ ปั จ จุ บั น มี จ� ำ นวนมากขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด การ
วิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศในระดั บ นานาชาติ ที่ นั บ ได้ ว่ า เป็ น
การจั ด วิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศครั้ ง แรกคื อ ที่ อ� ำ เภอสวนผึ้ ง
จังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2558 ในพื้ นที่
อุ ท ยานธรรมชาติ วิ ท ยา โดยมี เ ส้ น ทางวิ่ ง ไปสู่ ย อดเขา
ของเทื อ กเขาตะนาวศรี ระดั บ ความสู ง 1,100 เมตร
ด้ ว ยแนวคิ ด “ทางวิ่ ง ทางกั น ไฟ ทางเดี ย วกั น ” ด้ ว ย
จ� ำ นวนนั ก วิ่ ง ประมาณ 2 พั น คน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การวิ่ ง
ตามภู มิ ป ระเทศที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ กิ จ กรรมทางสั ง คม
โดยมอบรายได้ จ ากการจั ด งานไว้ เ ป็ น ทุ น สนั บ สนุ น
การท� ำ งานของเจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท่ี ป ฏิ บั ติ ง าน
อย่ า งเข้ ม แข็ ง สู้ กั บ ไฟป่ า ที่ เ ป็ น ภั ย ร้ า ยของป่ า ไม้ ไ ทย
ในผืนป่าตะวันตก ทีเ่ ป็นป่าต้นน�ำ้
การจั ด การวิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศในประเทศไทยมี ท้ั ง ที่
จั ด โดยภาคเอกชนหรื อ กลุ่ ม คนผู้ ส นใจและการจั ด โดย
หน่วยงานภาครัฐ ซึง
่ ยังไม่ได้มก
ี ารรวบรวมข้อมูลไว้อย่าง
เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลใน
เว็บไซต์ของผูจ
้ ด
ั กิจกรรมการวิง
ิ ระเทศของไทย
่ ตามภูมป
ในปี 2562 พบว่า มีทง
้ั หมด 35 รายการ ใน 20 จังหวัด
ได้แก่ ชลบุรี 4 รายการ นครนายก ชัยภูมิ และเชียงใหม่
จังหวัดละ 3 รายการ กาญจนบุรี ระยอง สระแก้ว ภูเก็ต
น่าน และเชียงราย จังหวัดละ 2 รายการ นอกนัน
้ จังหวัด
ละ 1 รายการมีกระบี่ ปัตตานี สระบุรี พิ ษณุโลก พั ทลุง
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี
และแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการจัดของหน่วยงานภาครัฐ
จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่ “Trail for Heroes วิ่งเทรล
เพื่อผูพ
้ ิทก
ั ษ์ปา่ ” จัดโดยมูลนิธิ SCG ร่วมกับกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพั นธุ์พืช เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2562 ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป างสี ด า จั ง หวั ด สระแก้ ว
และอีกรายการคือการวิ่งเทรลบนเส้นทางประวัติศาสตร์
จัดโดยกระทรวงกลาโหม เมือ
่ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
ทีจ
่ ง
ั หวัดกาญจนบุรี
จากผลการส�ำรวจการแข่งขันวิง
่ เทรลใน 2 รายการของ
ปี 2562 ได้แก่ รายการ Ultra – Trail Panoramic 2019
ณ จังหวัดแม่ฮอ
่ งสอน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562
จ�ำนวน 127 ตัวอย่าง และรายการ Tanaosri Trail ณ
จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน
377 ตัวอย่าง สรุปได้วา่
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ภูมิภาค

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.1 ผู้เข้าร่วมวิ่งเทรลเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้ง 2 รายการ
แต่รายการ Ultra-Trail Panoramic 2019 สัดส่วนผู้เข้าร่วมวิ่งเทรล
เพศชายมากกว่าเพศหญิงค่อนข้างมาก (ร้อยละ 66.1 ต่อร้อยละ 33.9)
ในขณะที่รายการ Tanaosri Trail สัดส่วนผู้เข้าร่วมวิ่งเทรลเพศชาย
มากกว่าเพศหญิงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ร้อยละ 53.3 ต่อร้อยละ 46.7)
ทั้งนี้ เนื่องจากรายการ Ultra-Trail Panoramic 2019 มีรายการวิ่ง
ให้เลือกในระยะทางยาวสูงสุดถึง 100 ไมล์ ส่วนรายการ Tanaosri Trail
ระยะทางสูงสุดคือ 110 กิโลเมตร
1.2 การวิ่งเทรลนับได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่
เป็นส่วนใหญ่เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุของผู้เข้าร่วมวิ่งทั้ง 2 รายการที่
ถึงแม้มีหลายช่วงอายุ ตั้งแต่ต�่ำกว่า 25 ปีไปจนถึงมากกว่า 46 ปีขึ้นไป
แต่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�ำงานและประมาณครึ่งหนึ่งมีอาชีพเป็นลูกจ้าง/
พนักงานภาคเอกชน (ร้อยละ 51.4) โดยผู้เข้าร่วมรายการ Ultra-Trail
Panoramic 2019 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 30.7) อยู่ในช่วงอายุระหว่าง
36-40 ปี ในขณะที่ผู้เข้าร่วมรายการ Tanaosri Trail ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 32.6) อยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมวิ่งเทรล
ทั้ง 2 รายการมีทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ต�่ำกว่าปริญญาตรีจนถึงระดับ
ปริญญาเอก แต่ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสัดส่วน
ใกล้เคียงกันทั้ง 2 รายการ (ร้อยละ 62.2 ส�ำหรับรายการ Ultra-Trail
Panoramic 2019 และร้อยละ 66.0 ส�ำหรับรายการ Tanaosri Trail)
1.3 ผู้เข้าร่วมวิ่งเทรลทั้ง 2 รายการเดินทางมาจากทุกภูมิภาค แต่
ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสัดส่วนของรายการ
Tanaosri Trail มากกว่าของรายการ Ultra-Trail Panoramic 2019
(ร้อยละ 69.5 และร้อยละ 53.5 ตามล�ำดับ) เนื่องจากระยะทาง
ในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดทีจ่ ดั การแข่งขันของรายการ
Tanaosri Trail ใกล้กว่า
1.4 ผู้เข้าร่วมวิ่งเทรลทั้ง 2 รายการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเข้าร่วม
วิ่งเทรล (ร้อยละ 92.9 ส�ำหรับรายการ Ultra-Trail Panoramic 2019
และร้อยละ 92.0 ส�ำหรับรายการ Tanaosri Trail) มีเพียงส่วนน้อย

ภูมิภาค
65.5%
53.5%
69.5%

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภาคกลาง

5.2%
3.9%
5.6%

ภาคเหนือ

4.4%
11.0%
2.1%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

7.1%
7.1%
7.2%
0.8%
1.6%
0.5%
13.1%
22.0%
10.1%
4.0%
0.8%
5.0%

(ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 4.5 ตามล�ำดับ) ที่มาเพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน
ในขณะที่ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 2.9 ตามล�ำดับ เดินทางมาเพื่อการ
แข่งขันกีฬา/การเล่นกีฬาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมวิ่งเทรลทั้ง 2
รายการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.5 ส�ำหรับรายการ Ultra-Trail Panoramic
2019 และร้อยละ 70.6 ส�ำหรับรายการ Tanaosri Trail) จะเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน
1.5 ในภาพรวมผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ่ ง เทรลทั้ ง 2 รายการส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการวิ่งเทรลมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่

33.9%

56.5%

ภาพรวม
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46.7%

66.1%

53.3%

ULTRA-TRAIL
PANORAMIC 2019

TANAOSRI TRAIL

ชาย

ULTRA-TRAIL
TANAOSRI TRAIL

เพศ
เพศ
43.5%

ภาพรวม

หญิง

วัตระยะเวลาที
ถุประสงค์่เขหาลัรก
ในการเดิ
ทาง
วมในกี
ฬาว�่งน
เทรล

วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง
50.0%

0.0%
ไม่เกิน 1 ปี

เพื่อเข้าร่วมวิ่งเทรล

เพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน
การแข่งขันกีฬา/การเล่นกีฬาอื่นๆ
เยี่ยมเพื่อน/ญาติ
การรักษาทางการแพทย์/การรักษาสุขภาพ

ระยะเวลา 2 ปี

ไหว้พระ/ทำบุญ

100.0%

25.5%

14.2%

33.1%
29.9%
34.2%

92.9%

เพื่อเข้าร่วมวิ่งเทรล
เพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน
การแข่งขันกีฬา/การเล่นกีฬาอื่นๆ

ระยะเวลาเยี3่ยมเพื
ปี ่อน/ญาติ
ไหว้พระ/ทำบุญ

3.1%
2.4%
0.8%

18.9%

การแข่งขันกีฬา/การเล่นกีฬาอื่นๆ

ระยะเวลามากกว่
การรักษาทางการแพทย์
/การรัา
กษาสุขภาพ
3 ปีขึ้นไป

22.0%
29.9%

19.3%

เพื่อเข้าร่วมวิ่งเทรล
เพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน

92.3%

29.4%

8.1%
3.0%
0.6%
0.4%
0.2%

4.5%
2.9%
0.5%

92.0%

19.4%
26.0%
17.1%
ภาพรวม

ภาพรวม ULTRA-TRAIL PANORAMIC 2019

TANAOSRI TRAIL

ระยะเวลาที่เข้าร่วมในกีฬาวิ่งเทรล

2. ระยะเวลา/พฤติกรรมการเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรม

ระยะเวลาที่เขารวมในกีฬาว�่งเทรล
25.5%

ไม่เกิน 1 ปี

14.2%
29.4%
33.1%

ระยะเวลา 2 ปี

29.9%
34.2%
22.0%

ระยะเวลา 3 ปี

29.9%
19.3%
19.4%

ระยะเวลามากกว่า
3 ปีขึ้นไป

26.0%
17.1%

ภาพรวม ULTRA-TRAIL PANORAMIC 2019

(ร้อยละ 33.1) เคยวิ่งเทรลมาแล้ว 2 ปี และร้อยละ 19.4
ทีเ่ คยวิง่ เทรลมาแล้วมากกว่า 3 ปีขนึ้ ไป แสดงถึงความชืน่ ชอบ
ในกิจกรรมวิง่ เทรลอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีสมาชิกใหม่ถงึ ร้อยละ
25.5 ที่มาวิ่งเทรลเป็นครั้งแรกไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ กลุ่มที่
วิ่งเทรลเป็นครั้งแรกไม่เกิน 1 ปีของรายการ Tanaosri
Trail มีสดั ส่วนมากกว่าของรายการ Ultr-Trail Panoramic
2019 (ร้อยละ 29.4 และร้อยละ 14.2 ตามล�ำดับ)
1.6 ในภาพรวมผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ่ ง เทรลทั้ ง 2 รายการ
ร้อยละ 89.3 เคยวิ่งเทรลมาแล้วในปี 2561 เฉลี่ย 4.50
ครั้ง โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 21.8) เข้าร่วมวิ่งเทรลจ�ำนวน
3 ครัง้ และอีกส่วนหนึง่ ทีเ่ ข้าร่วมวิง่ เทรลมามากกว่า 1 ครัง้
ในขณะที่ ร้อยละ 0.9 เคยเข้าร่ววิ่งเทรลมากถึง 30 ครั้ง
ส�ำหรับปี 2562 มีผู้เข้าร่วมที่เคยวิ่งเทรลมาแล้วเฉลี่ย
4.57 ครัง้ โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 16.7 เท่ากัน) เข้าร่วมวิง่ เทรล
จ�ำนวน 2-3 ครั้ง ในขณะที่ร้อยละ 0.2 เคยเข้าร่วมวิ่งเทรล
มากถึง 25 ครั้ง
1.7 ในภาพรวมผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ่ ง เทรลทั้ ง สองรายการ
มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 13.0) ที่เคยเข้าร่วมวิ่งเทรล
ในต่างประเทศเฉลีย่ 2.30 ครัง้ โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.7)
เข้าร่วมจ�ำนวน 1 ครั้ง ในขณะที่ร้อยละ 1.7 เข้าร่วมถึง
15 ครัง้ ในหลากหลายรายการส่วนใหญ่อยูใ่ นภูมภิ าคใกล้เคียง
เช่น Fuji Japan / Vietnam Mention / เวียดนามเทรล/
และหลวงพระบางเทรล เป็นต้น

2.1 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับระยะทางของการเดินทางและจ�ำนวนวันที่มีการ
จัดกิจกรรม โดยผูเ้ ข้าร่วมรายการ Ultra-Trail Panoramic
2019 ใช้เวลาในการเดินทางนานพอสมควร ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 24.4 และร้อยละ 23.6) ส�ำหรับระยะเวลา 5 วัน และ
4 วันตามล�ำดับ เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างไกล
และการเดินทางค่อนข้างล�ำบาก ซึง่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.9
และร้อยละ 30.7 ตามล�ำดับ) ใช้เวลาอยูใ่ นจังหวัดทีว่ งิ่ เทรล
3 วัน และ 4 วัน แต่ใช้เวลาอยู่ในจังหวัดอื่นค่อนข้างน้อย
ส่วนใหญ่เพียง 1-2 วัน ในขณะทีผ่ เู้ ข้าร่วมรายการ Tanaosri
Trail ใช้เวลาในการเดินทางไม่มากนัก เนื่องจากจังหวัด
ราชบุรอี ยูไ่ ม่ไกลและการเดินทางสะดวก ส่วนใหญ่ (ร้อยละ
43.6 และร้อยละ 37.5) อยู่ในช่วง 2 วัน และ 3 วัน
ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 49.2 และร้อยละ 30.9
ตามล�ำดับ) ใช้เวลาอยู่ในจังหวัดที่วิ่งเทรล 2 วัน และ
3 วัน แต่ใช้เวลาอยู่ในจังหวัดอื่นค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่
เพียง 1 วัน

TANAOSRI TRAIL
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Trail Running เทรนด์ความท้าทายของคนรุน
่ ใหม่

จำนวนครั
้งที่เขารว้งมว�ที่ง่เเทรลในป
2561
จ�ำนวนครั
ข้าร่วมวิ
่งเทรลในปี 2561
16.9%

1

10.6%

19.0%
18.4%

2

17.8%

3

20.4%
21.8%

16.8%

4
5

9.6%

6

2.4%
1.5%

9
10

0.7%

11

0.3%

5.3%

1.8%
5.3%

15
20
21
25
30

8.8%

4.2%

0.4%
0.6%
1.3%
1.8%
1.2%
0.4%
0.6%
0.7%
0.9%
1.6%
2.1%
0.2%
0.3%
0.2%
0.3%
0.9%
1.8%
0.6%

14

16.8%

3.6%
3.5%
3.6%

12
13

11.3%

7.1%
5.6%
6.2%
5.3%

7
8

23.4%

10.0%

6.2%

ภาพรวม
ULTRA-TRAIL PANORAMIC 2019

TANAOSRI TRAIL

ภาพรวม/เฉลี่ย
4.50 ครั้ง

(ครั้ง)
0.0%

25%

จำนวนครั
้งที่เขา้งรที
วมว�
2562
่เข้่งาเทรลในป
จ�ำนวนครั
ร่วมวิ่งเทรลในปี
2562
1

14.5%

11.8%

15.4%

2

16.7%
17.3%
16.4%
16.7%

3
13.4%

4
5
9.4%

6

5.6%
5.5%
5.6%

7
2.6%
3.1%
2.4%

8
9
1.0%

10

0.5%

11
12

4.2%

15
18
20
25

11.7%

3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

17.8%

12.5%

7.9%

2.9%
2.4%

1.2%
0.8%
1.3%
0.8%
1.6%
0.5%
0.2%
0.3%
0.2%
0.3%
0.6%
0.8%
1.2%
1.6%
0.2%
0.3%

14

14.9%
15.0%
14.9%

(ครั้ง)
0.0%
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7.9%
6.6%

2.2 ผู้เข้าร่วมวิ่งเทรลทั้ง 2 รายการต่างพักค้างคืนใน
จังหวัดทีว่ งิ่ เทรลเกือบทัง้ หมด โดยเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมรายการ
Ultra-Trail Panoramic 2019 ทีพ่ กั ค้างคืนทุกคน (ร้อยละ
100.0) โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.5) พักค้างคืนแค่ 1 คืน
รองลงมา (ร้อยละ 39.8) พักค้างคืน 3 คืน ในขณะทีผ่ เู้ ข้าร่วม
รายการ Tanaosri Trail เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.9)
พักค้างคืนเช่นกัน โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.6) พักค้างคืน
2 คืน รองลงมา (ร้อยละ 29.1) พักค้างคืน 3 คืน ซึง่ จ�ำนวน
คืนทีพ่ กั ค้างของผูเ้ ข้าร่วมรายการ Tanaosri Trail ส่วนใหญ่
มากกว่าของรายการ Ultra-Trail Panoramic 2019
นั บ ได้ ว ่ า สอดคล้ อ งกั บ แผนการเดิ น ทางของผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
วิง่ เทรลรายการ Tanaosri Trail ทีส่ ว่ นใหญ่ (ร้อยละ 74.0)
วางแผนเดินทาง 1 จังหวัด รองลงมา (ร้อยละ 19.1) จ�ำนวน
2 จังหวัด โดยสูงสุดไม่เกิน 5 จังหวัด ในขณะที่ผู้เข้าร่วม
รายการ Ultra-Trail Panoramic 2019 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ
52.8) วางแผนในการเดินทาง 2 จังหวัด รองลงมา (ร้อยละ
40.2) จ�ำนวน 1 จังหวัด โดยสูงสุดไม่เกิน 4 จังหวัด
2.3 ผูเ้ ข้าร่วมวิง่ เทรลทัง้ 2 รายการต่างเดินทางด้วยตัว
เองทั้งหมด และส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน (ร้อยละ 65.4 โดยผู้เข้าร่วมรายการ Ultra-Trail
Panoramic 2019 และร้ อ ยละ 75.3 โดยผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
รายการ Tanaosri Trail) ในขณะที่สัดส่วนของผู้เข้าร่วม
รายการ Ultra-Trail Panoramic 2019 ที่เดินทางมาเป็น
หมู่คณะและเดินทางคนเดียวมีสัดส่วนสูงกว่าของรายการ
Tanaosri Trail (ร้อยละ 19.7 เทียบกับร้อยละ 15.4
และร้อยละ 15.0 เทียบกับร้อยละ 9.3 ตามล�ำดับ) ทั้งนี้
อาจเนื่องจากข้อจ�ำกัดของระยะทางในการเดินทาง

11.8%

ภาพรวม
ULTRA-TRAIL PANORAMIC 2019

TANAOSRI TRAIL

ภาพรวม/เฉลี่ย
4.57 ครั้ง
25%

ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามระยะเวลาของกิจกรรม
ลักษณะของเส้นทางวิ่งและระยะทางวิ่ง รวมทั้งระยะทาง
ในการเดินทางไปยังจังหวัดทีจ่ ดั กิจกรรมเป็นหลัก ท�ำให้คา่
ใช้จา่ ยเฉลีย่ ของผูเ้ ข้าร่วมรายการ Ultra-Trail Panoramic
2019 สูงกว่าของรายการ Tanaosri Trail กว่าเท่าตัว
ด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 31,298.20 บาท ประกอบด้วย
ค่ า ลงทะเบี ย น/ค่ า อุ ปกรณ์ ต ่ า งๆ จ� ำ นวน 17,216.90
บาท และค่าที่พัก/ค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ค่าพาหนะ
เดินทาง/ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/ค่าซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก ฯลฯ จ�ำนวน 14,081.30 บาท ในขณะที่ผู้เข้า
ร่วมรายการ Tanaosri Trail มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียงคนละ
12,062.20 บาท ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน/ค่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ จ�ำนวน 7,338.60 บาท และค่าทีพ่ กั /ค่าอาหารและ
เครือ่ งดืม่ /ค่าพาหนะเดินทาง/ค่าใช้จา่ ยเพือ่ ความบันเทิง/
ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึกฯลฯ จ�ำนวน 4,723.60 บาท

ประสบการณ์เข้าร่วมวิ่งเทรลในต่างประเทศ

4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

5. ปัจจัยที่ท�ำให้เข้าร่วมกิจกรรม

5.1 ปัจจัยหลัก 3 อันดับแรกที่ท�ำให้ผู้เข้าร่วม
วิง่ เทรลทัง้ 2 รายการสนใจกีฬาวิง่ เทรลทีเ่ หมือนกัน ได้แก่
การสร้างความแปลกใหม่ในการวิง่ มากขึน้ (เฉลีย่ ร้อยละ
43.5) การได้ สั ม ผั ส ธรรมชาติ ที่ ร ่ ม รื่ น /ได้ รั บ อากาศ
บริสุทธิ์ (เฉลี่ยร้อยละ 36.9) และการได้ออกก�ำลังกาย
ในสภาพแวดล้ อ มที่ อ ากาศบริ สุ ท ธิ์ (เฉลี่ ย ร้ อ ยละ
15.2) ในขณะที่ ก ารช่ ว ยระดมทุ น เพื่ อ สาธารณะ
ประโยชน์ แ ละความต้ อ งการได้ รั บ รางวั ล เพื่ อ เป็ น
เกียรติประวัติไม่มีผลต่อความสนใจกีฬาวิ่งเทรล (เฉลี่ย
ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.0 ตามล�ำดับ)
5.2 ปัจจัยหลักที่ท�ำให้ผู้เข้าร่วมวิ่งเทรลใช้ประกอบ
การตัดสินใจเลือกรายการวิ่งเทรลที่เข้าร่วมแตกต่างกัน
ระหว่าง 2 รายการ โดยผูเ้ ข้าร่วมรายการ Ultra – Trail Panoramic 2019 ตัดสินใจเลือกรายการวิง่ เทรลนีด้ ว้ ยความ
น่าสนใจของสถานที่จัดวิ่งเทรลเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ
50.4) และรองลงมา (ร้อยละ 21.3) ได้แก่ ชื่อเสียง
ของผูจ้ ดั การวิง่ เทรล ในขณะทีผ่ เู้ ข้าร่วมรายการ Tanaosri
Trail ตัดสินใจเลือกรายการวิ่งเทรลนี้ด้วยชื่อเสียงของ
ผู้จัดการวิ่งเทรล (ร้อยละ 37.8) และความน่าสนใจของ
สถานที่จัดวิ่งเทรล (ร้อยละ 33.8) ในระดับใกล้เคียง
กัน ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ เช่น รายการระดมทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ และค่ า สมั ค ร/ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ๆ                       
ในการเข้าร่วมมีผลค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 4.6 และร้อยละ
3.0 ตามล�ำดับ)

ไม่เคยเข้าร่วม

87.0%

84.3%

51.7%

1

26.8%

3

8.3%

10.5%

7.3%

4

1.7%

5.3%

0.0%

5

1.7%

0.0%

2.4%

6

3.3%

Ultra-Trail Panoramic
2019
0.0%

1.7%

0.0%

12

1.7%

0.0%
33.9%

15

0.0%

1.7%

23.6% 24.4%

รวม

0.0%

51.2%

31.6%

50.0% 10

25.0%

88.0%

52.6%

28.3%

2

TANAOSRI TRAIL

ULTRA-TRAIL PANORAMIC 2019

ภาพรวม

เคยเข้าร่วม

ในภาพรวมกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ่ ง เทรล
ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 93.1) รั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
การวิ่งเทรลจากสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook
มากที่สุด (ร้อยละ 99.1) รองลงมา Line (ร้อยละ 10.2)
ในขณะที่ Instagram และ Twitter มีเพียงส่วนน้อย
(ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 0.4 ตามล�ำดับ) นอกจากนี้
ยังรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ (ร้อยละ 86.1) ได้แก่
เว็บไซต์ของผู้จัดการแข่งขันมากที่สุด (ร้อยละ 67.5)
รองลงมาเว็บไซต์สื่อ (ร้อยละ 48.4) ในขณะที่เว็บไซต์
ผูส้ นับสนุนมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 6.7) บางส่วน (ร้อยละ
28.2) รับรูข้ อ้ มูลจากสือ่ ออฟไลน์ตา่ ง ๆ ได้แก่ การบอกเล่า
/แนะน�ำของเพื่อนหรือญาติมากที่สุด (ร้อยละ 76.1)
รองลงมาเป็นโทรทัศน์ (ร้อยละ 16.9) ในขณะที่ป้าย
Billboard หนังสือพิมพ์ วารสาร มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ
4.2 ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 1.4 ตามล�ำดับ)

13.0%

2

3

5

6

2.4%
12.0%

15.0%

11.1%
6.9%

2.4%

4

2.4%

15.7%

เฉลี่ย 2.30 3.0%
ครั้ง

2.0%

2.4%
33.3%

30.7%

16.5%

5.0%

4.9%
47.2%

7

0.8%

1.6%

8

1

2.4%

2

3

4

5

1.4%

6 1

2

3

4

5

ระยะเวลา/พฤติกรรม การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนวันในจังหวัดอื่น
(วัน)

จำนวนวันในจังหวัดที่จัดวิ่ง
เทรล (วัน)

Trail 2019
Panoramic
Ultra –Ultra-Trail
TrailTanaosri
Panoramic
2019

100.0%
50.0%

47.2%
47.2%
82.1%

33.9%
33.9%

50.00%
25.0%

33.3%
33.3%

30.7%
30.7%

49.2%

43.6% 23.6%
24.4%
23.6% 24.4%
37.5%

30.9%

16.5%
16.5%

15.0%
15.0%

14.1%

0.0%
0.0%

6.0% 5.0%
5.0%
2.0%
2.0%

6.2%
3.0%
1.0%
3.0%0.6%
2.4%0.4%
1.6%
2.4%
0.8%
0.8% 1.6%

1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 1

4.8%

1
2

2
3

3
4

4
5

14.3%
6.9%
6.9%

11.1%
11.1%
2.4%

1.1%
2.4%
2.4%

1.2%
1.4%
1.4%

5
1 2 3 5
6 1 2 3 4 5

นในจั
งหวังดหวั
อื่นดอื่น
จำนวนวั
นในจั
จำนวนวั
นในจั
จำนวนวั
นในจั
งหวังดหวั
ที่จดัดทีวิ่จ่งัดวิ่ง จำนวนวั
(วัน(วั
) น)
เทรล
เทรล
(วัน(วั
) น)

จำนวนวันเดินทางครั้งนี้ (วัน)

Tanaosri
Trail
Tanaosri
Trail

100.0%

82.1%
82.1%

50.00%

49.2%
49.2%

43.6%
43.6%
37.5%
37.5%

30.9%
30.9%
14.1%
14.1%
6.0%
6.0%

0.0%

1

6.2%
6.2%

2

3

4

0.6%
0.6%

0.4%
0.4%

5

6

จำนวนวันเดินทางครั้งนี้ (วัน)

14.3%
14.3%
4.8%
4.8%

1.0%
1.0%

7

1

2

3

4

1.1%
1.1%

5

จำนวนวันในจังหวัดที่จัดวิ่ง
เทรล (วัน)

1

2

2.4%
2.4%

1.2%
1.2%

3

5

จำนวนวันในจังหวัดอื่น
(วัน)
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พฤติกรรมการเดินทางเข้าร่วมวิ่งเทรล
Tanaosri
Trail
Tanaosri
Tanaosri
TrailTrail

Ultra
– Trail Panoramic
Panoramic
2019
Ultra-Trail
Ultra-Trail
Panoramic
2019
2019

มากับครอบครั
มากับครอบครั
ว/ญาติ
ว/ญาติ
/เพื่อน/เพื่อน

75.3%
75.3%

กลุ่มองค์
กลุ
ก่ม
รเดี
องค์
ยวกั
กรเดี
น/ ยวกัน/
บริษัทเดีบริ
ยวกั
ษัทนเดียวกัน
คณะทัวคณะทั
ร์
วร์

58.6%
58.6%

เป็นหมูเป็
่คน
ณะ
หมู่คณะ

มาคนเดี
มาคนเดี
ยว ยว

60.0%
60.0%
40.0%
40.0%

อื่น ๆ อื่น ๆ

32.8%
32.8%

อื่น ๆ อื่น ๆ
รวม

65.4%
65.4%

กลุ่มองค์
กลุ
ก่ม
รเดี
องค์
ยวกั
กรเดี
น/ ยวกัน/
บริษัทเดีบริ
ยวกั
ษัทนเดียวกัน

6.9%6.9%

เป็นหมูเป็
่คน
ณะ
หมู่คณะ สถาบันการศึ
สถาบักนษาที
การศึ
่เรีกยษาที
น ่เรียน1.7%1.7%

รวม

มากับครอบครั
มากับครอบครั
ว/ญาติ
ว/ญาติ
/เพื่อน/เพื่อน

รวม

19.7%
19.7%

รวม

15.4%
15.4%
มาคนเดี
มาคนเดี
ยว ยว

9.3%9.3%

15.0%
15.0%

ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมวิ่งเทรล
Tanaosri Trail

Tanaosri Trail
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อคน
ค่าใช้จ่าย
สำหรับ
การวิ่งเทรล

ค่าอุปกรณ์สำหรับวิ่งเทรล
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมรายการวิ่งเทรล
อื่น ๆ

รวม

ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง สันทนาการ และกีฬา

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ในการ
เดินทาง
ครั้งนี้

ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าบัตรผ่านประตูหรือค่าเข้าชมศิลปะและวัฒนธรรม

ค่าซื้อสินค้า ของฝาก และของที่ระลึก
ค่าบริการด้านสุขภาพและความงาม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รวม
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Ultra – Trail Panoramic 2019

หน่วย : บาท

12,062.2
7,236.9
ค่าใช้จ่าย
2,343.9
สำหรับ
2,750.0
การวิ่งเทรล
7,338.6
1,718.4
1,413.3
1,336.4
ค่าใช้จ่าย
1,331.2
ที่ใช้ในการ
1,100.0
เดินทาง
ครั้งนี้
1,005.3
600.0
1,666.7
4,723.6

Ultra-Trail Panoramic 2019
หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อคน
ค่าอุปกรณ์สำหรับวิ่งเทรล
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมรายการวิ่งเทรล
อื่น ๆ

รวม
ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง สันทนาการ และ...
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าซื้อสินค้า ของฝาก และของที่ระลึก
ค่าบริการด้านสุขภาพและความงาม
ค่าบัตรผ่านประตูหรือค่าเข้าชมศิลปะและ...
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รวม

31,298.3
16,748.4
3,832.8
2,733.3
17,216.9
4,800.8
4,583.6
3,302.8
3,007.1
1,436.5
1,380.0
823.3
3,771.4
14,081.3

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวม
ภาพรวม
Facebook
LINE

สื่อสังคม
ออนไลน์

Instagram
Twitter

10.2%
2.6%
0.4%

รวม

เว็บไซต์ผู้จัดแข่งขัน
เว็บไซต์สื่อ
เว็บไซต์ผู้สนับสนุน

เว็บไซต์

เว็บไซต์อื่น ๆ

รวม

สื่อ
ออฟไลน์

บอกเล่า/แนะนำของเพื่อนหรือญาติ
โทรทัศน์
Billboard
หนังสือพิมพ์
วารสาร
อื่น ๆ

รวม

6.7%
0.2%

99.1%

93.1%
67.5%
48.4%

16.9%
4.2%
2.1%
1.4%
0.7%
28.2%

86.1%
76.1%

เลือกรายการว�่งเทรลที่เขารวม

ภาพรวม

Ultra-Trail
Panoramic 2019

Tanaosri Trail

ความน่าสนใจของสถานที่จัดวิ่งเทรล

38.0%

50.4%

33.8%

ชื่อเสียงของผู้จัดการวิ่งเทรล

33.6%

21.3%

37.8%

เป็นรายการวิ่งเทรลขนาดใหญ่ที่มีคน
เข้าร่วมวิ่งจำนวนมาก
ช่วงเวลาที่จัดวิ่งเทรลตรงกับวันหยุด

11.9%

6.3%

13.8%

8.2%

14.2%

6.1%

เป็นการระดมทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์

4.6%

3.1%

5.1%

ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเข้าร่วมวิ่งเทรล
อื่น ๆ

3.0%

1.6%

3.5%

0.8%

3.1%

0.0%

0.0%

5.1%
3.5%

13.8%
6.1%

33.8%
37.8%
6.3%
14.2%
3.1%
1.6%
3.1%

การตัดสินใจ

21.3%

ที่มีผลตอ

11.9%
8.2%
4.6%
3.0%
0.8%

ปจจัยหลัก

38.0%
33.6%

50.4%

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรายการวิ่งเทรล

Tourism Economic Review

45

Trail Running เทรนด์ความท้าทายของคนรุน
่ ใหม่

Tanaosri Trail

พึงพอใจมากที่สุด

พึงพอใจมาก

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจน้อย

พึงพอใจน้อยที่สุด

ไม่พึงพอใจ

6.1 ผู้เข้าร่วมวิ่งเทรลทั้ง 2 รายการส่วนใหญ่ต่างมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.9 ส�ำหรับ
ผู้เข้าร่วมรายการ Ultra-Trail Panoramic 2019 ในขณะที่ผู้เข้าร่วม
รายการ Tanaosri Trail ร้ อ ยละ 80.9) ในขณะที่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
รายการ Ultra-Trail Panoramic 2019 มีระดับความพึงพอใจมาก
ถึงร้อยละ 36.2 สูงกว่าของผู้เข้าร่วมรายการ Tanaosri Trail ที่มีเพียง
ร้อยละ 11.9
6.2 ในภาพรวมผู้เข้าร่วมวิ่งเทรลทั้ง 2 รายการต่างมองว่าได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือการได้ออกก�ำลังกาย/
สุขภาพแข็งแรง (เฉลี่ยร้อยละ 77.2) รองลงมาได้เห็นความส�ำคัญ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (เฉลี่ยร้อยละ 12.7) ในขณะที่
การช่วยสนับสนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดงานมีเพียงส่วนน้อย
(ร้อยละ 2.0) ท�ำให้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.8) มีแผนในการเข้าร่วม
รายการวิง่ เทรลอีก และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.0) จะแนะน�ำญาติ/เพือ่ น/
คนรู้จักเข้าร่วมกีฬาวิ่งเทรล เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

0.5%

1.1%

0.3%

11.9%

5.3%

0.8%

0.8%

Ultra-Trail
Panoramic 2019

6. ความพึ งพอใจ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
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0.8%

55.9%

36.2%

ภาพรวม

5.5%

0.6%

1.0%

0.4%

18.1%

5.4%

74.6%

80.9%

ความพึ
งพอใจต่
อการเข้
ร่ว่งมวิ
่งเทรล ้งนี้
ความพึ
งพอใจต
อการเข
ารวามว�
เทรลในครั

7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ

7.1 ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วม
ร่วมกิจกรรม เช่น การเดินทางระหว่างที่พักและจุดเริ่มต้นการวิ่งที่อยู่
ไกลกัน ไม่มที ที่ งิ้ ขยะทัง้ ในระหว่างการวิง่ และจุดพัก อาหารและเครือ่ งดืม่
ไม่เพียงพอ ห้องน�้ำหายากและไม่เพียงพอ นอกจากนั้นยังมีปัญหาของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเองที่ส�ำคัญคือสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมกับการวิ่ง
ระยะทางไกลๆ ท�ำให้บาดเจ็บและไม่สามารถเข้าถึงเส้นชัยได้
7.2 ควรมีระบบการบริหารจัดการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่เหมาะสมมากขึ้น เช่น ที่ทิ้งขยะที่ไม่กระทบต่อธรรมชาติ การอ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทางจากที่พักไปจุดเริ่มต้น/จุดจัดงาน จัดหา
ห้ อ งน�้ ำ ให้ เ พี ย งพอและสะดวกในการเข้ า ถึ ง เพิ่ ม ร้ า นอาหารและ
เครื่องดื่มให้หลากหลายมากขึ้น และควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ส�ำหรับในปี 2563 ภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่ ว มกั บ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จะมี ก ารจั ด การแข่ ง ขั น
วิ่งตามภูมิประเทศ 2 รายการ คือการวิ่งตามมาตรฐาน UTMB-Ultra
Trail Mont Blanc ในรายการ Ultra Trail Thailand 2020 ที่อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
แบ่งเป็น 4 ระยะทาง คือ 170, 110, 80 และ 25 กิโลเมตร เนื่องจาก
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของภาคเหนือ มีความหลากหลายของชนเผ่าพื้นเมือง และมีสถานที่
ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สนุกและตื่นเต้น
ท้าทายไปพร้อม ๆ กับการชืน่ ชมธรรมชาติทสี่ วยงาม และอีกรายการคือ
Ultra Trail Thailand Series ประจ�ำปี 2563 ที่จังหวัดพัทลุง

มาตรฐานการจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศที่ต้อง
ค�ำนึงถึง

วิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running)” ขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
โดยก�ำหนดให้
ยั ง ไม่ มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานหรื อ การก� ำ หนดให้ ต ้ อ งมี
1. ผู้จัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
การขออนุญาตจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศภายในประเทศไว้ชัดเจน การจั ด กิ จ กรรมวิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศและคู ่ มื อ การจั ด กิ จ กรรม
แต่ถา้ เป็นการจัดการแข่งขันวิง่ ตามภูมปิ ระเทศระดับนานาชาติ จ�ำเป็น วิ่งตามภูมิประเทศ
ต้องได้รบั การรับรองตามมาตรฐานของหน่วยงาน ITRA หรือมาตรฐาน
2. แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศให้ถือเป็น
ขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อย่างเช่น  UTMB- เอกสารประกอบการพิจารณาและก�ำกับดูแลร่วมของผู้จัดกิจกรรม
Ultra Trail Mont Blanc เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐ วิ่งตามภูมิประเทศ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเอกชนที่จัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
3. ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในส่ ว นกลาง
ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นสามารถใช้แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรม
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถลดปั ญ หาความไม่ พ ร้ อ มและลด วิ่งตามภูมิประเทศเป็นกรอบในการพิจารณาให้การสนับสนุน ทั้งนี้
ความเสีย่ งอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม สามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาและ
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ ก�ำกับดูแลได้ตามความเหมาะสม
ในการออกก�ำลังกาย การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนท�ำให้
4. ให้ผจู้ ดั กิจกรรมวิง่ ตามภูมปิ ระเทศรายงานผลการด�ำเนินการและ
ประชาชนตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ บทเรียนที่ส�ำคัญจากการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศให้กระทรวง
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนใน การท่องเที่ยวและกีฬาทราบและใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป
พืน้ ทีใ่ ห้เกิดการกระจายรายได้ควบคูก่ บั การใช้ประโยชน์พนื้ ทีธ่ รรมชาติ
ส�ำหรับ “คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ” ไม่ได้เน้นกล่าว
ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่ ถึงกฎ กติกาการแข่งขันหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่เป็น
เมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้การจัดกิจกรรมวิง่ ตามภูมปิ ระเทศเป็นไปตามมาตรฐาน
จึงได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรม และมี ค วามปลอดภั ย เนื่ อ งจากกิ จ กรรมวิ่ ง ตามภู มิประเทศแต่ล ะ
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่ ใหม่

รายการมีลักษณะเป็นการเฉพาะตัว ส่งผลให้ข้อปฏิบัติหลายประการ
อาจต้องประยุกต์ตามพืน้ ทีก่ ารแข่งขันจริง เพราะมีตวั แปรหลายประการ
ที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทอื่น
ดังนัน้ คูม่ อื การจัดกิจกรรมวิง่ ตามภูมปิ ระเทศจึงเป็นเพียงการเรียบเรียง
แนวทางการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เพื่อช่วยจัดตารางงานและตารางเวลา
เพื่อให้พร้อมกับการจัดกิจกรรม โดยมีการระบุถึง
1. ลั ก ษณะของกิ จ กรรม ที่เป็นค�ำแนะน�ำแก่ผู้จัดกิจกรรม
ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงเป็นประการแรกและต้องพิจารณาตัดสินใจเมือ่ มีการริเริม่
โครงการหรือจัดกิจกรรม ได้แก่ ระยะทางและเส้นทางการแข่งขัน การ
เตรียมแผนความปลอดภัยส�ำหรับการวิ่งระยะทางตั้งแต่ 8 กิโลเมตร
ขึ้ น ไป ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ก ารผจญภั ย รวมถึ ง ความพร้ อ ม
ของแผนที่และระบบน�ำทาง
2. ความปลอดภั ย และการประเมิ น ความเสี่ ย ง เป็ น
ปัจจัยส�ำคัญของการวิ่งตามภูมิประเทศ ซึ่งผู้จัดกิจกรรมที่ถือว่าเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวจะต้องมีการประเมินความเสีย่ งเพือ่ น�ำมาใช้
ในการจัดท�ำแผนความปลอดภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉิน
3. การเตรียมการก่อนการแข่งขัน ควรมีการขออนุญาต
จัดการแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ และข้อควร
อนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ถนน การใช้เสียง การผ่านทาง
การใช้พื้นที่จัดกิจกรรม เป็นต้น ให้ถูกต้องตามที่ข้อกฎหมายก�ำหนดไว้
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การประกันภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรม และเจ้าหน้าที่
รวมถึงการประกันความรับผิดชอบสาธารณะ (ถ้ามีงบประมาณเพียงพอ)
ควรศึกษาและตรวจสอบข้อพึงปฏิบัติเมื่อผ่านชุมชนในแต่ละพื้นที่
และการใช้เส้นทางวิ่งในพื้นที่ส่วนบุคคล ชุมชน และสาธารณะ การใช้
แผนทีท่ เี่ หมาะสม การส�ำรวจเส้นทางวิง่ ล่วงหน้า การเลือกวันจัดกิจกรรม
ที่ไม่ควรตรงกับการแข่งขันรายการอื่นๆ การก�ำหนดเส้นทางและ
การป้องกันการเสียหายหรือบิดเบือนเส้นทางการแข่งขัน การปรับปรุง
สาธารณประโยชน์บนเส้นทาง เช่น เครื่องหมายบอกทางสาธารณะ
สายไฟฟ้าและแสงสว่างบนถนน ห้องน�้ำ  หญ้ารกริมทาง สะพาน
ข้ามคลอง หรือสิง่ ก่อสร้างสาธารณะ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์กอ่ นการ
รับสมัคร การจัดให้มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในจ�ำนวนที่เพียงพอ
และมี ค วามรู ้ ใ นบทบาทหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ การจั ด ท� ำ แผนความ
ปลอดภัยและซักซ้อมก่อนวันแข่งจริง การจัดให้มีที่จอดรถ แผนที่และ
สัญลักษณ์ทาง รวมทัง้ เครือ่ งหมายบอกทางเป็นระยะๆ หรือการใช้ GPS
เป็นเครื่องช่วยน�ำทาง
นอกจากนั้ น มี ข ้ อ แนะน� ำ เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การในวั น แข่ ง
แนวความคิดในการด�ำเนินการของผู้จัดกิจกรรม และที่ส�ำคัญคือการ
จัดการความปลอดภัย แผนการแพทย์และการช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึง่ เป็น
ประเด็นทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (นายพิพฒ
ั น์
รัชกิจประการ) ให้ความส�ำคัญในล�ำดับต้น ๆ ของการวิง่ ตามภูมปิ ระเทศ

การส่งเสริมให้การวิ่งตาม
ภูมิประเทศเป็นมาตรการหนึ่ง
ของการกระจายรายได้ด้าน
การท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง
morning Post. May 2019)
3. ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารวิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศเป็ น มาตรการหนึ่ ง ของ
การกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง โดยมอบหมายให้
แต่ละจังหวัดจัดท�ำแผนพัฒนาการวิ่งตามภูมิประเทศที่มีเส้นทางและ
กิจกรรมเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และเอกลักษณ์ประจ�ำจังหวัด
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของพฤติ ก รรมความชอบของกลุ ่ ม
คนรุ่นใหม่ที่นิยมการวิ่งตามภูมิประเทศ
4. พั ฒ นาความพร้ อ มของโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก อาทิ ถนนหนทางเข้าสู่เส้นทางการวิ่ง ระบบการขนส่ง
สาธารณะ ทีพ่ กั ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลานกางเต็นท์ โฮมสเตย์ บ้านพัก
ในลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติ (Log Cabin บ้านดิน หรือ Bamboo
Hut) เป็นต้น ตลอดจนมีการพัฒนาสินค้าและบริการส�ำหรับการวิง่ ตาม
ภูมปิ ระเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นเอกลักษณ์ของกิจกรรมการวิง่ ในแต่ละ
จังหวัด หรือแนวคิดการจัดงานแต่ละครั้ง และที่ส�ำคัญคือภาพลักษณ์
ข้อเสนอแนะในการพั ฒนาการวิ่งตามภูมิประเทศ
ของประเทศด้านความปลอดภัยและอาชญากรรม
ของไทย
5. จัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้จัดกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
1. ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้สนใจในการวิ่งตามภูมิประเทศ รวมทั้ง
วิ่งตามภูมิประเทศ และการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ มีศูนย์กลางประสานข้อมูลและการจัดกิจกรรมการวิ่งตามภูมิประเทศ
ให้เข้าถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมทั้งภาครัฐและ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
เอกชน ตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็น ทันสมัยและครบถ้วน การให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญ
6. จัดให้มกี ารประกวดการวิง่ ตามภูมปิ ระเทศดีเด่นทัง้ ในระดับพืน้ ที่
กับประเด็นด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม
และระดับประเทศ เพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดงานให้เข้าสู่
2. สนับสนุนการยกระดับการจัดกิจกรรมวิง่ ตามภูมปิ ระเทศให้เป็น มาตรฐานทีด่ ี รวมทัง้ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ระดับนานาชาติ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนผูส้ นใจทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
7. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐกับ
ทัง้ จากการเข้าร่วมกิจกรรม การร่วมจัดงาน และการร่วมชมการแข่งขัน เอกชน รวมทั้งจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับ
โดยการศึกษารูปแบบของการจัดงานในต่างประเทศที่ได้รับความนิยม ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ ถือเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการให้เกิดการเข้าร่วม
ความต้องการของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และมาตรฐานสากลในการ ใหม่อีกครั้ง นอกเหนือจากการมีเส้นทางและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
จัดงานระดับนานาชาติ โดยเฉพาะนักวิ่งจากจีนซึ่งเติบโตรวดเร็วมาก ที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วม
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และจะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องไป
8. ประสานการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
อีกนานส�ำหรับกิจกรรมการผจญภัยและการวิ่งที่ใช้เวลามากกว่า 1 วัน อย่างเป็นบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ด�ำเนินการและประสบความส�ำเร็จมาแล้วจากการ หน่วยงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน
จัดวิ่งมาราธอนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา คือการประสาน รักษาความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่
การท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยและ ซึ่งรวมทั้งภาคเอกชนและชุมชน
ตัวแทนการท่องเทีย่ ว (Travel Agency) ในประเทศจีน (South China
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่ ว
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเทีย
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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จากข้อมูลบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเทีย
่ ว (Tourism Satellite
Account : TSA) แสดงให้เห็นถึงบทบาทส�ำคัญของอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยมาอย่ า ง
ต่อเนือ
่ งตลอดช่วงเกือบ 10 ปีทผ
่ี า่ นมา (ปี 2553-2561e) โดยก่อ
ให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) จากการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย
่ วทัง
่ ว
้ ชาวไทยและนักท่องเทีย
ชาวต่างชาติโดยเฉลีย
่ 2,010,883.17 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วน
เฉลีย
่ ต่อปีรอ
้ ยละ 15.00 ของ GDP รวมทัง
้ ประเทศ และก่อให้เกิด
การจ้างงานเฉลี่ยปีละ 4,129,382 คน คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อปี
ร้อยละ 10.82 ของการจ้างงานทัง
้ ประเทศ

ส�ำหรับในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 ประมาณการไว้ว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) จ�ำนวน 2,184,988.47 ล้านบาท แบ่งเป็น
ไตรมาสแรก 815,817.36 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 จ�ำนวน 648,363.27
ล้านบาท และไตรมาส 3 จ�ำนวน 720,807.84 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.36 ร้อยละ 15.65 และร้อยละ 17.37 ของ GDP
รายไตรมาสของประเทศ ตามล�ำดับ โดยก่อให้เกิดการจ้างงานใน
ระบบเศรษฐกิทง
่ 4,408,439 คน คิดเป็นสัดส่วน
้ั 3 ไตรมาสเฉลีย
เฉลีย
่ ต่อปีรอ
้ ยละ 11.64 ของการจ้างงานทัง
้ ประเทศ แบ่งเป็นไตรมาส
แรก 4,368,345 คน ไตรมาสที่ 2 จ�ำนวน 4,462,625 คน และไตรมาส
ที่ 3 จ�ำนวน 4,394,347 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.59 ร้อยละ 11.81
และ ร้อยละ 11.53 ของจ�ำนวนการจ้างงานรวมทัง
้ ประเทศ ตามล�ำดับ

่ วต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเทีย
รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว
(รายได้จากการท่องเที่ยว)
(Tourism Expenditure)
%การเปลี่ยนแปลง
(Y-o-Y)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยว
(Tourism GDP)
		 - ทางตรง
		 - ทางอ้อม
ภาษีจากการท่องเที่ยว
(ทางตรง)

หน่วย

2561e
2562e
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
ล้านบาท 2,853,370.23 2,978,717.98 812,569.29 647,241.68 727,743.64 791,163.37 842,783.17 662,129.39

ร้อยละ

2560

+10.55

2561e

+4.39

+11.14

+2.46

- 0.44

+4.16

+3.72

+2.30

Q3
738,497.69

+1.48

ล้านบาท 2,780,736.39 2,899,143.78 787,460.04 633,755.29 708,699.48 769,228.98 815,817.36 648,363.27

720,807.84

ล้านบาท 1,135,032.39 1,178,550.78 317,757.04 258,395.29 288,386.48 314,011.98 328,618.36 264,370.27
ล้านบาท 1,645,704.00 1,720,593.00 469,703.00 375,360.00 420,313.00 455,217.00 487,199.00 383,993.00
ล้านบาท 81,042.11
87,481.98 23,513.24 19,857.06 21,021.18 23,090.49 24,204.00 20,186.43

294,211.10
426,596.74
21,045.52

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ* (GDP of the
Country)

ล้านบาท 15,451,955.00 16,318,033.00 4,050,667.00 3,996,056.00 4,043,718.00 4,227,592.00 4,214,931.00 4,143,746.00 4,150,369.00

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศด้าน
การท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ
(Tourism GDP/ Total GDP)

ร้อยละ

18.00

17.77

19.44

15.86

17.53

18.20

19.36

15.65

17.37		

- สัดส่วน TGDP ทางตรง
/ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

ร้อยละ

7.35

7.22

7.84

6.47

7.13

7.43

7.80

6.38

7.09

- สัดส่วน TGDP ทางอ้อม
/ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

ร้อยละ

10.65

10.54

11.60

9.39

10.39

10.77

11.56

9.27

10.28

การจ้างงานในด้าน
การท่องเที่ยว (Total
Employment in
Tourism Sector)
การจ้างงานทั้งหมด
สัดส่วนการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ต่อการจ้างงานทั้งหมด
(ร้อยละ)

คน

4,318,297

4,393,294

4,763,532

4,424,900

4,894,160

4,571,252

4,368,345

4,462,625

4,394,347

คน
ร้อยละ

37,458,250
11.53

37,864,550
11.60

37,361,500 37,884,500 38,301,000 37,911,200 37,702,700 37,781,800
12.75
11.68
12.78
12.06
11.59
11.81

38,125,614
11.53

หมายเหตุ : e หมายถึง ข้อมูลประมาณการ (ประมาณการ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการท่องเที่ยว (Tourism GDP) เป็นการรวม TGDP ทางตรง และ ทางอ้อม (ไม่รวม Induced impact)
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จำ�นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2560 - 2562p
และอัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
หน่วย: จำ�นวนนักท่องเที่ยว (คน)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2560
Y
23,846,387
6,514,011
5,231,580
35,591,978

2561
Y
25,970,856
6,760,331
5,447,007
38,178,194

Q1
6,722,703
2,493,289
1,362,255
10,578,247

Q2
6,458,501
1,106,313
1,282,391
8,847,205

2561
Q3
6,492,159
1,186,395
1,363,680
9,042,234

2562
Q4
Q1P
6,297,493 6,932,426
1,974,334 2,439,791
1,438,681 1,423,029
9,710,508 10,795,246

Q2P
6,469,672
1,098,143
1,406,286
8,974,101

Q3P
7,103,042
1,160,305
1,433,038
9,696,385

หน่วย: % การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
		
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2560
Y
+10.43
+5.49
+9.88
+9.41

2561
Y
+8.91
+3.78
+4.12
+7.27

Q1
+18.36
+11.99
+6.80
+15.21

Q2
+11.31
-1.91
+2.19
+8.09

2561
Q3
+2.26
-1.46
+2.11
+1.74

2562
Q4
+4.69
+0.95
+5.34
+4.00

Q1
+3.12
-2.15
+4.46
+2.05

Q2
+0.17
-0.74
+9.66
+1.43

Q3P
+9.41
-2.20
+5.09
+7.23

หมายเหตุ: p หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงในอนาคตและมีผลทำ�ให้จำ�นวนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำ�นวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2560 - 2562p
และการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
หน่วย: จำ�นวนวันพักเฉลี่ย (วัน)
Country
of Nationality
		
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2560
Y
7.00
17.21
11.98
9.60

2561
Y
6.91
16.84
11.68
9.35

Q1
6.72
17.00
11.97
9.82

                       2561
Q2
6.74
16.13
11.13
8.55

Q3
7.29
17.66
12.00
9.36

Q4
6.90
16.54
11.57
9.55

Q1
6.69
16.97
11.65
9.67

2562
Q2
6.69
16.12
10.91
8.51

Q3P
7.35
17.64
11.60
9.22

หน่วย: จำ�นวนวันพักเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
		
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2560
Y
-0.02
+0.24
+0.05
-0.03

2561
Y
-0.09
-0.37
-0.30
-0.25

Q1
+0.00
+0.00
-0.11
+0.00

Q2
+0.00
+0.00
-0.13
+0.00

2561
Q3
+0.00
+0.00
-0.05
+0.00

Q4
+0.00
+0.00
-0.13
+0.00

Q1
-0.03
-0.03
-0.32
-0.15

2562
Q2
-0.05
-0.01
-0.22
-0.04

หมายเหตุ: p หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงในอนาคตและมีผลทำ�ให้จำ�นวนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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Q3P
+0.06
-0.02
-0.40
-0.14

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2560 - 2562p
และอัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)

หน่วย: ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/วัน)

Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2560
Y
6,153.51
4,141.91
5,601.71
5,404.11

2561
Y
5,892.31
4,154.76
5,552.79
5,255.78

Q1
6,224.72
4,160.10
5,313.07
5,239.30

2561
Q2
Q3
5,588.88 5,806.84
3,920.91 4,067.13
5,158.29 5,519.34
5,114.05 5,320.79

Q4
6,223.69
4,550.13
6,219.68
5,630.55

2562
Q2P
5,654.26
3,953.74
5,158.29
5,182.25

Q1P
6,365.15
4,175.80
5,350.79
5,335.65

Q3P
5,815.19
3,999.53
5,487.40
5,338.01

หน่วย: %การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
		
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2560
Y
+5.43
-1.97
-1.38
+2.88

2561
Y
-4.24
+0.31
-0.87
-2.74

2561
Q1
-2.72
+1.37
-1.13
-1.58

Q2
-3.57
+2.02
-3.07
-1.16

Q3
-6.28
-2.44
-5.75
-5.08

Q4
-4.80
-0.39
+10.42
-2.80

2562
Q2
+1.17
+0.84
+2.12
+1.33

Q1
+2.26
+0.38
+0.71
+1.84

Q3P
+0.14
-1.66
-0.58
+0.32

หมายเหตุ: p หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงในอนาคตและมีผลทำ�ให้จำ�นวนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2560 - 2562p
และอัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
East Asia
Europe
Other
Grand Total

หน่วย: รายได้ (ล้านบาท)
2560
2561
                        2561
2562
Y
Y
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1P
Q2P
Q3P
1,024,238.70 1,057,570.91 281,353.47 243,118.70 275,001.50 257,945.95 295,373.93 244,785.68
303,595.56		
464,602.99 472,961.17 176,329.16 69,951.46 85,220.76 141,492.43 172,902.78 69,994.21
81,861.42
342,263.31 345,604.82 86,605.47 73,615.08 90,340.78 95,162.14 88,668.90 80,846.56
91,218.30
1,831,105.00 1,876,136.90 544,288.10 386,685.24 450,563.04 494,600.52 556,945.61 395,626.45
476,675.28

หน่วย: %การเปลี่ยนแปลง (Y-o-Y)
Country
of Nationality
		
East Asia
Europe
Other
Grand Total

2560
Y
+16.10
+4.94
+10.92
+12.10

2561
Y
+3.25
+1.80
+0.98
+2.46

2561
Q1
+15.02
+13.72
+4.62
+12.82

Q2
+2.54
-9.03
-2.14
-0.65

Q3
-4.36
-4.82
-4.15
-4.40

Q4
+1.15
-1.14
+5.73
+1.33

Q1
+4.98
-1.94
+2.38
+2.33

2562
Q2
+0.69
+0.06
+9.82
+2.31

Q3P
+10.40
-3.94
+0.97
+5.80

หมายเหตุ: p หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงในอนาคตและมีผลทำ�ให้จำ�นวนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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เพราะเมืองไทยไม่แพ้ ทใี่ ดในโลก

อนุทน
ิ ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

ปี 2563 น่าจะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มากมายไปด้วย
สีสัน เพราะศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเมืองไทยนั้นเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่ ว โลก และที่ ส� ำ คั ญ ในปี น้ี เ มื อ งไทยน่ า จะมี โ อกาสต้ อ นรั บ งานอี เ วนต์
ขนาดใหญ่ ท่ี มี ส่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดว่า
่ บนเวทีโลกในการเป็นสถานทีจ
่ ด
เมืองไทยก็สามารถยืนเป็นหนึง
ั งานอีเวนต์
คุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐานสากล

นโยบายด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ท่ า นให้ ค วามส� ำ คั ญ
เป็นพิ เศษในปี 2563

ผมคิดว่าในด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ วนัน้ ก็เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แถลงและให้นโยบายไปแล้ว
สิง่ ส�ำคัญคือการผลักดันให้การด�ำเนินงานนัน้ บรรลุตามเป้าหมายในทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว การสร้างความเป็น
ธรรมป้องกันไม่ให้นกั ท่องเทีย่ วถูกเอารัดเอาเปรียบ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
เกิดความประทับใจ ซึ่งเราคนไทยทุกคนก็ควรมีจิตส�ำนึกของการเป็น
เจ้าบ้านทีด่ ที เี่ ราต้องดูแลนักท่องเทีย่ วให้ดที สี่ ดุ
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สิ่งสำ�คัญคือการผลักดันให้การ
ดำ�เนินงานนั้นบรรลุตามเป้าหมาย
ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยสำ�หรับนักท่องเที่ยว
การสร้างความเป็นธรรมป้องกัน
ไม่ให้นก
ั ท่องเทีย
่ วถูกเอารัดเอาเปรียบ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจ ซึ่งเราคนไทยทุกคนก็ควร
มีจิตสำ�นึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ที่เราต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด

นอกจากนี้ นโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ก็นา่ จะเป็นเรือ่ งของการดึงอีเวนต์สำ� คัญ ๆ ในระดับโลกมาจัดในประเทศไทย
เพราะหากเราสามารถท�ำได้ นอกจากจะดึงดูดนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ทั่วโลกให้มาร่วมงานแล้ว ยังจะเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ได้เป็นอย่างดี ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติรจู้ กั ประเทศไทย รูจ้ กั คนไทย
และแหล่งท่องเที่ยวของไทย และที่ส�ำคัญที่เราไม่ค่อยได้คิดถึงกันก็คือ
คนไทยมีโอกาสเรียนรู้การจัดอีเวนต์ระดับโลกซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย ในอนาคตคนไทยสามารถออกไปรับจัดอีเวนต์
ระดับโลก หรืออาจจะคิดอีเวนต์ระดับโลกของคนไทยเองก็ได้ ผมจึงได้

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน.
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ไปรวบรวมและศึกษาดูวา่ อีเวนต์ระดับ
โลกมีอะไรบ้าง มีงานไหนทีเ่ ราสามารถดึงมาจัดในประเทศไทยในปี 2563
หรือปีตอ่ ๆ ไป ซึง่ ต้องวางแผนในอนาคตด้วย
่ า่ นมา เมืองไทยมีจด
ทีผ
ั งานอีเวนต์นา่ สนใจใดบ้าง

ตัง้ แต่ปี 2561 – 2562 ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัด
งานอีเวนต์ขนาดใหญ่และเฟสติวลั ในระดับนานาชาติทยี่ งั อาจจะไม่ถงึ
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Sport Tourism มีศักยภาพสูงมาก ที่ผ่านมา
ประเทศไทยยังดำ�เนินการด้านนี้น้อย ผมจึงมี
นโยบายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย ไปดำ�เนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างจริงจัง และให้พิจารณาหา Sport
Event ระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยมากขึ้น
ระดับเมกะอีเวนต์ ซึง่ ครอบคลุมเกือบทุกด้านทีค่ นทัว่ โลกให้ความสนใจ
ทัง้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา บันเทิง และเทคโนโลยี เช่น L’Etape Thailand
by Le Tour de France, World Robot Olympiad 2018, Chiangmai
Design Week 2019, Bangkok Art Bienale 2018, Thailand Art
Bienale 2018, Bangkok Design Week 2019, Bangkok
Entertainment Fest: Bangkok Comicon 2019 & Thailand
Comicon 2019 และงาน Bangkok Entertainment Fest: Thailand
Toy Expo 2019
การจัดงานระดับเมกะอีเวนต์ต้องใช้เวลาเตรียมการค่อนข้างนาน
และใช้งบประมาณสูงมาก ดังนั้นในระยะสั้นอาจมุ่งเน้นไปที่การจัด
กิจกรรมมหกรรมระดับโลกหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่น การจัดงานวิง่
Trail/Ultra Trail, Amazing Thailand Marathon Series, การแข่งขัน
MotoGP และ Super GT, การแข่งขันจักรยาน Tour de France, มหกรรม
ด้านนันทนาการ อาทิ คอนเสิรต์ EDC (Electric Daisy Carnival), Ultra
Music Festival มหกรรมด้านความงาม สุขภาพและสาธารณสุข   
(Health, Wellness & Rehabilitate) World Cannabis Expo,
World Health & Wellness Expo เป็นต้น รวมทัง้ พิจารณาจัดอีเวนต์
ขนาดใหญ่ของไทยขึน้ เอง โดยเฉพาะมหกรรมด้านอาหารและด้านสุขภาพ
ซึง่ ประเทศไทยเองก็มชี อื่ เสียงในด้านนีแ้ ละเป็นทีช่ นื่ ชอบของต่างชาติ

จากการใช้จา่ ยของผูเ้ ข้าชมกว่า 2,000 ล้านบาท ซึง่ รวมถึงมูลค่าการใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวต่อเนื่องทั้งในช่วงก่อน - หลังการจัดการ
แข่งขันกว่า 499 ล้านบาท นอกจากนี้ ประเทศยังได้รบั ประโยชน์อนื่ ๆ อีก
เช่น ด้านภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ ที่มีการถ่ายทอดสดสู่
ผู้ชมกว่า 800 ล้านคนใน 207 ประเทศทั่วโลก การจัดการแข่งขัน
MotoGP ทีผ่ า่ นมา นับได้วา่ ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง เพราะประเทศไทย
ได้รบั การโหวตจากทีมงานและนักแข่งให้เป็นสนามทีจ่ ดั การแข่งขันได้ดี
ทีส่ ดุ ในปี 2561 รวมถึงสร้างสถิตสิ นามทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ 2 ปีตดิ ต่อกัน
Sport Tourism มี ศั ก ยภาพสู ง มาก ที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยยั ง
ด�ำเนินการด้านนีน้ อ้ ย ผมจึงมีนโยบายให้กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย ไปด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอย่างจริงจัง
และให้พจิ ารณาหา Sport Event ระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยมากขึน้
พร้อมกับส่งเสริมการจัด Sport Event ของไทยที่กระตุ้นให้คนไทย
เข้าร่วมมากขึน้ ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ วได้เป็นอย่างดี
ความคืบหน้าในการน�ำเมกะอีเวนต์มากระตุ้นด้านการ
่ วไทยในปี 2563
ท่องเทีย

ขณะนี้ก�ำลังให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องไปศึกษา และเจรจาถึงการจัดกิจกรรมระดับโลกในปี 2563
โดยกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมคอนเสิร์ตระดับโลก ซึ่งเป็น
ขอทราบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา Sport Tourism เทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้รบั ความสนใจมาก และทีผ่ า่ นมา
ในเมืองไทย รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬารายการ มีการจัดไปแล้ว 15 ครั้ง และ 2 ครั้งที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมสูงถึงครั้งละ
ส�ำคัญต่างๆ ในประเทศ
4 แสนคน
Sport Tourism เป็นการจัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือการน�ำกีฬามากระตุน้
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการจัดประชุม สัมมนา
ด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีผลในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และนิทรรศการระดับโลกในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ทางเลือกและ
ทีส่ นใจกีฬานัน้ ๆ หรือเป็นแฟนคลับของนักกีฬาทีม่ ชี อ่ื เสียงและติดตาม สมุนไพร เป็นต้น การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ นอกจากจะสร้างประโยชน์
มาชมในเมืองไทย พร้อมทัง้ กระตุน้ คนไทยเข้าชมด้วยอีกจ�ำนวนมาก ตัวอย่าง ทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่จัดงานแล้ว ยังจะสร้างโอกาสให้จังหวัดต่าง ๆ
ความส�ำเร็จที่เพิ่งจัดไปเมื่อต้นเดือนตุลาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา คือ ได้รบั ประโยชน์จากการท่องเทีย่ วทัง้ ในช่วงก่อนและหลังการจัดงานอีกด้วย
งาน MotoGP ซึง่ ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง มีผเู้ ข้าชมการแข่งขันตลอด
และส�ำคัญที่สุดคือ คนไทยต้องมีจิตส�ำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
3 วัน จ�ำนวน 226,000 คน ในจ�ำนวนนี้ มากกว่า 1 ใน 4 หรือประมาณ ซึง่ ผมเชือ่ ว่าสิง่ นีจ้ ะท�ำให้เมืองไทยเป็นสถานทีจ่ ดั งานอีเวนต์ขนาดใหญ่
59,000 คน เป็นชาวต่างชาติ จาก 41 ประเทศทัว่ โลก และสร้างเม็ดเงิน ทีไ่ ม่แพ้ทใี่ ดในโลก
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โอกาสและความท้าทายของไทยในเมกะอีเวนต์

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน

่ งอีเวนต์กบ
พู ดถึงเรือ
ั ใครคงไม่สนุกและได้มต
ิ ค
ิ วามรูค
้ รบถ้วน หากไม่ได้สนทนากับ “คุณเมฆ-เกรียงไกร
่ ริหาร กลุม
้ และประธานเจ้าหน้าทีบ
กาญจนะโภคิน” ผูก
้ อ
่ ตัง
่ บริษท
ั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน)
เจ้าของฉายา “เจ้าพ่ ออีเวนต์เมืองไทย” ผูป
้ ระสบความส�ำเร็จในการจัด Thailand Pavilion ในงาน
้ ในหลายประเทศ
World Expo เมกะอีเวนต์ระดับโลกมาแล้วหลายครัง

ส�ำหรับประเทศไทยจะมีการจัดเมกะอีเวนต์หรือไม่ สิ่งใดคือโอกาส
ปัญหา และความท้าทายนัน้   นีค่ อื มุมมองจากประสบการณ์ของคุณเมฆ
แล้วจะรูว้ า่ การจัดเมกะอีเวนต์ให้ประสบความส�ำเร็จนัน้ ไม่ใช่แค่การจัดอี
เวนต์ให้เกิดขึน้ แต่ยงั มีมติ แิ ละปัจจัยส�ำคัญอืน่ ๆ อีกมากมายทีห่ ลายคน
อาจไม่เคยคิดและไม่เคยรูม้ าก่อน
นิยามค�ำว่าเมกะอีเวนต์เหมือนหรือต่างกับอีเวนต์ หรือ
บิก
๊ อีเวนต์อย่างไร

อย่างแรกคือจ�ำนวนคน พอบอกว่าเป็นเมกะ คุยกันเป็นหลักล้าน อย่าง
ปีนจี้ ะมี World Expo ทีด่ ไู บ เจ้าภาพตัง้ เป้า 25 ล้านคน ย้อนกลับไปทีจ่ นี
เขาตัง้ เป้า 70 ล้านคน พอมาเป็นบิก๊ อีเวนต์กค็ ยุ กันหลักแสน นีค่ อื อย่าง
แรกทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั ความต่าง แต่จริงๆ มิตทิ ลี่ งลึกกว่านัน้ คือการส่งผลทาง
เศรษฐกิจต่างหากทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ส่งผลกับ GDP ประเทศ  GDP ของพืน้ ที่
นัน้ ๆ
เพราะทันทีที่ประเทศได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพงานระดับเมกะ จะมีการ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานล่วงหน้ากันเป็น 10 ปี สร้างถนน สร้างรถไฟฟ้า
สร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ สนามแข่งขัน ทีพ่ กั สร้างเป็นเมืองใหม่
ขึ้นมา แต่มากกว่านั้น ถ้าคิดเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เมกะอีเวนต์
แปลว่าเมือ่ สร้างพืน้ ทีเ่ สร็จ ใน 1 เดือนทีม่ คี นใช้จดั งาน อันนีค้ อื พืน้ ทีท่ อี่ เี วนต์
มายืมใช้เดือนเดียวนะ แล้วอนาคตตรงนีจ้ ะเป็นอะไร ฉะนัน้ ค�ำว่าเมกะอี
เวนต์ในเชิงผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ได้จบแค่ชว่ งวันงาน แต่กลายเป็น
ส่งผลทางเศรษฐกิจในภายหลัง
ตัวอย่างง่าย ๆ เลย หอไอเฟลเกิดจาก World Expo วันนีก้ ลายมาเป็น
แลนด์มาร์คของประเทศ สร้างรายได้ให้ฝรัง่ เศสขนาดไหน ซึง่ คนมองไม่คอ่ ย
เห็น ฉะนัน้ วัตถุประสงค์หลักในการท�ำเมกะอีเวนต์คอื สุดท้ายแล้ว พืน้ ทีน่ นั้
หลังจากจบอีเวนต์จะใช้ประโยชน์ยาวนานกว่าใช้จดั อีเวนต์อกี แต่ไม่เคยมี
ใครคิด จะคิดว่าคือพืน้ ทีส่ ำ� หรับจัดอีเวนต์ซงึ่ จริง ๆ แล้วไม่ใช่ แต่นคี่ อื
วิสยั ทัศน์ของเมือง ของประเทศเลยว่าต่อไปพืน้ ทีต่ รงนีจ้ ะถูกสร้างเพือ่ เป็น
เมืองใหม่ หรือเพือ่ เป็นอะไร แล้วอีเวนต์หรือเมกะอีเวนต์จะมาเป็นตัวจุดพลุ
เพือ่ ให้เกิดการน�ำพืน้ ทีน่ นั้ ไปใช้ในระยะยาว

่ี ง
เมกะอีเวนต์ทส
่ ผลกับเศรษฐกิจประเทศ หรือมีผลต่อ
่ วมีอะไรบ้าง
การท่องเทีย

ปี 1964 ทีโ่ ตเกียวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครัง้ แรก โตเกียวเปลีย่ นโฉม
เลย จากประเทศทีเ่ สียหายมากจากการแพ้สงครามโลก ญีป่ นุ่ เลือกเอา
เมกะอีเวนต์นมี้ าน�ำพาประเทศกลับสูส่ งั คมโลก โตเกียวมีทางด่วน เปลีย่ น
ทั้งเมืองเพื่อรองรับโอลิมปิก ที่ส�ำคัญคือเปิดตัวชินคันเซ็นเป็นครั้งแรก
นีค่ อื การส่งผลทางเศรษฐกิจ ยิง่ กว่านัน้ ทุก 3 ปีตงั้ แต่ปี 1964 เป็นต้นมา
ญีป่ นุ่ มีเมกะอีเวนต์ทกุ ปีจนถึงปัจจุบนั
อีกตัวอย่างทีน่ า่ สนใจคือฟุตบอลโลก มีบรรดาคนดูจากชาติตา่ ง ๆ ที่
เข้ามาชมการแข่งขันกันเยอะรวมถึงผูช้ มทีด่ ผู า่ นทีวี ส่วน World Expo
ก็เป็นอีกงานทีม่ เี อกลักษณ์เพราะต้องไปสัมผัสประสบการณ์ดว้ ยตัวเอง
แล้วมีระยะเวลาการจัดงานที่ยาวที่สุดคือ 6 เดือนกับ 3 เดือนแล้วแต่
ประเภทของงาน ซึง่ มีความน่าสนใจแตกต่างกันในเชิงเศรษฐศาสตร์เยอะ
เหมือนกัน
หรือจีนทีเ่ ปิดประเทศจริงจังคือหลังปี 2000 ผมมีโอกาสคุยกับรัฐบาล
จีน เขาวางยุทธศาสตร์เลยว่าจะเปิดตัวประเทศสูส่ ายตาชาวโลก เขาเลือก
จัดโอลิมปิกทีป่ กั กิง่ ปี 2008 เลือกจัด World Expo ทีเ่ ซีย่ งไฮ้ปี 2010 เลือก
จัดเอเชียนเกมส์ทกี่ ว่างโจว แล้วก็เสนอตัวล่วงหน้า 15 ปี แปลว่าวางแผน
หมดแล้ว

สัมภาษณ์พิเศษ

รัฐบาลจีนวางแผนเปิดตัวประเทศด้วยกีฬาโอลิมปิก เผยโฉมใหม่และ
เปลีย่ นภาพลักษณ์ของประเทศในชัว่ ข้ามคืน พิธเี ปิดโอลิมปิกจีนวางแผน
ผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับความเป็นไฮเทคทั้งหลาย เป็นวิธีการสร้าง
แบรนด์ทสี่ ง่ ผลกับเศรษฐกิจอืน่ ๆ ท�ำให้คนทัง้ โลกตะลึงกับพิธเี ปิด แล้วรูส้ กึ
ว่าประเทศนีก้ า้ วล�ำ้ น�ำสมัยมาก ท�ำให้เปลีย่ นภาพลักษณ์ของประเทศไป
เลย  แต่ประเทศไทยไม่เคยมีเมกะอีเวนต์ ฉะนัน้ เวลาคิดเรือ่ งเมกะอีเวนต์
ผมถึงมองผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ยาวนานกว่ามิตทิ หี่ ลายคนเห็น
ปั จจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การจัดเมกะอีเวนต์ประสบความ
ส�ำเร็จ

วิสยั ทัศน์ของประเทศต้องสอดคล้อง แล้วใช้อเี วนต์มาเป็นเครือ่ งมือ
ทีจ่ ะดึงว่าจะไปทิศทางไหน เช่น ถ้าผมเป็นคนทีว่ างแผน EEC ผมจะเปิด
ตัวด้วย Specialised Expo หรืองานที่เป็นวาระพิเศษ แล้วพูดถึงธีม
อุตสาหกรรมในอนาคตแล้วทุกประเทศก็มาโชว์ศกั ยภาพกันเลย คนไทย
ไปชม โอ้โห โลกสมัยใหม่ อุตสาหกรรมในอนาคตไม่ได้ใช้แรงงานจาก
คนแล้ว เทคโนโลยีล�้ำยุค แล้วประเทศเจริญแล้ว EEC ตรงนั้นจะกลาย
เป็นสิ่งทีม่ าปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของคน ให้ได้เห็นเทคโนโลยีจาก
ทัง้ โลก ได้เห็นวิสยั ทัศน์ของทัง้ โลก แต่ถกู วางแผนไว้แล้วว่านีค่ อื การเปิด
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ตัว ECC ของประเทศ ผมถึงบอกว่าค�ำว่าจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่
ส�ำเร็จ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ เหมือนญี่ปุ่น เหมือนจีน
ต้องมีการวางแผน ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ อยากท�ำแล้วท�ำเลย
่ ำ� ให้ไทยไม่เกิดการจัดเมกะอีเวนต์
อะไรคือปัญหาทีท

ความต่อเนื่องของรัฐบาล แล้วการต้องศึกษาเยอะอย่างลึกซึ้งมาก
ถึงจะเข้าใจมิติของเมกะอีเวนต์จริงๆ ฉะนั้นถ้ายุทธศาสตร์ประเทศชัด
รัฐบาลมีความต่อเนื่อง แล้วรู้ว่าควรจะต้องไปทิศทางไหน เมกะอีเวน
ต์จะสอดคล้องหมด อย่างงาน Specialised Expo ที่ยอซู เกาหลี
ผมถามรัฐบาลเขาว่าท�ำไมเลือกยอซู ทั้งที่เมืองเล็กมาก ประชากร
3 แสนคน ชาวประมงยังตากปลากันบนถนน แต่นี่คือเหตุผลที่รัฐบาล
ใช้งบประมาณของประเทศมาพัฒนาพืน้ ทีน่ ี้ เพราะเป็นพืน้ ทีท่ ดี่ อ้ ยพัฒนา
มากที่สุด
เกาหลีสร้างรถไฟความเร็วสูงจากโซลเพื่อมายอซู ขยายสนามบิน
ตัดถนนจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตก ด้วยเหตุผลว่าทั้งหมดนี้คือ
ยุทธศาสตร์ประเทศ เพราะฉะนั้นความส�ำเร็จของเมกะอีเวนต์ที่มีมิติที่
ครบถ้วนและสอดคล้อง ต้องมาจากยุทธศาสตร์ประเทศ ซึง่ มากกว่าแค่
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ประเทศ วิสัยทัศน์
ของรัฐบาลต้องสอดคล้อง
แล้วใช้อีเวนต์มาเป็นเครื่องมือ
ที่จะดึงว่าจะไปทิศทางไหน
ถ้าไทยจัดเมกะอีเวนต์ได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือ
โอกาสอะไรบ้าง

สุดท้ายย้อนกลับไปทีว่ สิ ยั ทัศน์ผบู้ ริหารว่าอยากได้อะไร ถ้าประเทศไทย
จะได้ อ ะไร อยู ่ ที่ ว ่ า เราอยากได้ อ ะไร ถ้ า มองเม็ ด เงิ น ก็ คื อ ส่ ง ผล
ทางเศรษฐกิจ แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่มีเป้าหมายที่เป็นอีเวน
ต์นะ เขาไม่ได้มองอีเวนต์ ไม่ได้มองแค่นักท่องเที่ยว ถ้าเต็ม 10 ผมมอง
ว่าเขาอาจจะมองเรื่องการส่งผลทางเศรษฐกิจสัก 2 ส่วน แต่ก็แล้วแต่
ประเทศนะ
บางประเทศต้องการภาพลักษณ์ 4-5 ส่วนเลย ต้องการให้ประชากร
เรียนรู้สัก 2 ส่วน แต่บ้านเราพอพูดถึงโปรเจ็กต์พวกนี้ทีไร เอาไป 10
อย่างอื่นไม่มองเลย พอไม่มอง มิติของการท�ำเมกะอีเวนต์เราถึงน่า
สงสารไง แล้วไม่มีหน่วยงานไหนชัดเจนด้วย แต่ประเทศอื่นมีไง ดูการ
สร้างแบรนด์ให้ประเทศ วางเลยว่าภาพลักษณ์ประเทศเราควรจะเป็น
แบบไหน

ภารกิจนีส้ ำ� คัญ เอาเหตุผลนีม้ าท�ำอีเวนต์ ประเทศ ศักยภาพ งบประมาณ
มีจ�ำกัด เราต้องเลือกท�ำ  ไม่ใช่ท�ำทุกอย่าง ผมว่าโอกาสประเทศไทย
เยอะนะ อยู่ที่ว่าสอดคล้องกับนโยบายประเทศไหม ผมก็เห็น EEC
รถไฟ 3 สนามบินก็จะมาแล้ว ศูนย์ซ่อมเครื่องบินก็ว่าจะมากัน นู่นนี่ก็
จะมา งบประมาณก็เทไปทางนี้หมด นโยบายทิศทางประเทศไปทางนี้
หมด ก็ต้องท�ำแบบนี้
มีข้อแนะน�ำถึงภาครัฐหรือเอกชนอย่างไรบ้าง เพื่ อให้
้ ในไทย
เมกะอีเวนต์เกิดขึน

เริม่ ต้นเลยนะครับ เปลีย่ นความคิด ไม่ใช่มติ เิ ศรษฐศาสตร์นะ แต่คอื
การเอาวิสยั ทัศน์ของประเทศมาใช้ เกมใหญ่กว่าอีเวนต์ เพราะถ้าคิดเป็น
อีเวนต์ก็คืออีเวนต์ แต่นี่ไม่ใช่ มีมิติที่ลึกกว่านั้นเยอะ เพราะฉะนั้น
พอกลับมาเป็นนโยบายประเทศ จะชัด ซึง่ ทุกวันนีน้ โยบายอาจยังไม่ชดั
อันที่จริงไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนด้วยซ�้ำไป ดูเหมือนจะเป็น
สสปน.(TCEB) นะทีผ่ ลักดันงานเมกะทัง้ หลาย แต่ศกั ยภาพจริงๆ แล้ว
ต้องมาจากระดับผูบ้ ริหารประเทศเป็นคนสัง่ การ ไม่เช่นนัน้ งานก็ไม่เกิด
ถ้าท�ำได้จริง ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่จัดเมกะอีเวนต์ได้ทัดเทียม
ระดับโลกได้เลย

เมกะอีเวนต์แบบไหนทีไ่ ทยมีโอกาสจัด แล้วสอดคล้อง
กับศักยภาพประเทศ

ถ้าผมแนะน�ำ  เราควรจะไป World Expo เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น
งานประเภทใหญ่ หรือเป็นงานวาระพิเศษ หรือประเทศเราอากาศได้
ดอกไม้สวย ก็ควรจัดมหกรรมพืชสวน หรือ Horticultural Expo
เงินลงทุนไม่เยอะ ตอบโจทย์ศกั ยภาพประเทศ เราบอกเราเป็นเกษตรกร
เป็นเกษตรกรรม  แต่เราอาจจะอัพเกรดขึ้นมา ไม่ใช่มาปลูกข้าวโชว์
ปลูกต้นไม้โชว์ แต่อาจจะพูดถึงไบโอเทคโนโลยีทั้งหลายที่สามารถเอา
จากพืชอันนี้ แปลงไปเป็นโน่นนีไ่ ด้ เราก็นำ� เสนอให้ดกู า้ วหน้าแบบนีไ้ ด้
อย่างถ้า ECC จัด Specialised Expo แล้วธีมอย่างที่ผมบอกเป็น
อุตสาหกรรมในอนาคต จะสอดคล้องมากเลยนะ แต่ผมถามจีน Better
City Better Life ธีมของ World Expo ว่าเขาพัฒนายังไง เขาใช้
นักวิชาการ 400 คนเพือ่ ธีมนีเ้ พียงธีมเดียว ฉะนัน้ กลับมาทีว่ สิ ยั ทัศน์ที่
มองไป 5 ปี  10 ปี 30 ปี ว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับเมือง กับประเทศ ถึงจะส�ำเร็จ
เป็นไปได้หรือไม่ทอ
ี่ นาคตไทยจะสามารถจัดเมกะอีเวนต์ได้

เป็นไปได้ ถ้าบอกว่าภารกิจของประเทศวันนี้คือไทยแลนด์ 4.0 จะ
ท�ำให้เราหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางมาสู่รายได้สูง ถ้าบอกว่า
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บทสรุป

1. จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วโลกในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน)
ของปี 2562 มีจ�ำนวน 1.1 พันล้านคน เติบโตร้อยละ 4 ต�่ำกว่า
การเติบโตของช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 แต่คาดว่าจะยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2562 ในอัตราร้อยละ 3-4 ทั้งนี้ ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาต่างได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า
ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา ส�ำหรับปี 2563 จะมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศทัว่ โลกจ�ำนวน 1.4 พันล้านคน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
เดินทางภายในภูมภิ าค ทัง้ นี้ ยุโรปยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม
ของนักท่องเที่ยว รองลงมาได้แก่ เอเชียและแปซิฟิก อเมริกา ตามมา
ด้วยตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามล�ำดับ
2. จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วง
ไตรมาส 3 ของปี 2562 มีจ�ำนวน 9.70 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 7.23 โดยนักท่องเทีย่ วจากเอเชียตะวันออก
มีจ�ำนวนมากที่สุด 7.10 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.41 โดยนักท่องเที่ยวจากจีนยังคงครองอันดับหนึ่ง
รองลงมาได้แก่ นักท่องเที่ยวจากยุโรป ที่น่าสนใจคือ นักท่องเที่ยวจาก
อินเดียที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 28.31 ก่อให้เกิดรายได้รวม 476.68
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5.8
โดยเป็นรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกมากที่สุด
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303.60 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2561
3. จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยตลอดปี
2562 คาดการณ์ว่าจะมีจ�ำนวน 39.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จาก
ปี 2561 สามารถสร้างรายได้กว่า 1.93 ล้านล้านบาท ซึ่งมีอัตราการ
เติบโตเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 3.0 โดยนักท่องเทีย่ วจากจีนยังคงครอง
อันดับหนึ่ง
4. จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งในปี 2563  ด้วยแรงขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญคือ มาตรการ
กระตุน้ การท่องเทีย่ วของภาครัฐ เช่น มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตราวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa
on Arrival) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม
มหกรรมระดับโลกหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ (World Event / Mega
Event) เป็นต้น
5. จ�ำนวนผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวไทยทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศใน
ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีจ�ำนวน 39,564,517 คน-ครั้ง ลดลงร้อยละ
3.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา ก่อให้เกิดรายได้ 261,822.41
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ
คาดว่ายังคงลดลงเล็กน้อยตลอดทั้งปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561
(ลดลงร้อยละ 0.06) ด้วยจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 166 ล้านคน-ครั้ง

ก่อให้เกิดรายได้ 1.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 จากปี 2561
ส�ำหรับในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2562
ทัง้ นี้ แม้วา่ ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะมีความท้าทายสูง ซึง่ อาจ
จะส่งผลต่อก�ำลังซื้อของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลดลง แต่มีนักท่องเที่ยว
คนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่จะยังคงใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง
ๆ ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อน และการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว โดยรูป
แบบการท่องเที่ยวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว
กลุ่มหนึ่งที่ควรให้ความส�ำคัญคือ การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่เป็น
Mega Event หรือ Major Event และการวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail
Running)
6. ตัวอย่างหนึง่ ของความส�ำเร็จกรณีประเทศไทยในการจัดกิจกรรม
ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็น Major Sport Event คือ รายการแข่งขัน
MotoGP ที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อ 4-6 ตุลาคม 2562 ที่มีผู้เข้าชมการ
แข่งขันตลอด 3 วันรวม 226,655 คน เป็นผู้เข้าชมชาวต่างชาติจาก
41 ประเทศทั่วโลกจ�ำนวน 59,525 คน สามารถสร้างรายได้ที่เกิดจาก
การใช้ จ ่ า ยของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานรวมทั้ ง สิ้ น 2.06 พั น ล้ า นบาท (รวม
การท่องเที่ยวต่อเนื่อง) แบ่งเป็นการใช้จ่ายของชาวต่างชาติ 1.11
พั น ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54 และที่ เ หลื อ ร้ อ ยละ 46 (0.95
พันล้านบาท) เป็นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้ ส่วนใหญ่

(ร้อยละ 61.1) เป็นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดบุรีรัมย์ และ
ที่เหลือ (ร้อยละ 38.9) เป็นการใช้จ่ายในจังหวัดข้างเคียง คิดเป็น
เงินหมุนเวียนสูงถึง 2,89 พันล้านบาท สามารถสร้างให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจรวม 3.13 พันล้านบาท ภาครัฐได้รายได้ในรูปภาษี
254.03 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานรวม 5,466 ต�ำแหน่ง ยังรวม
ถึงการเผยแพร่การจัดงานและประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตา
ชาวโลกผ่านทางการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
จากสือ่ ต่าง ๆ รวมทัง้ ผูช้ มออนไลน์กว่า 28 ล้านคนผ่านทางแพลทฟอร์ม
ทางการของ MotoGP คาดว่าจะสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วต่อเนือ่ ง
มูลค่ากว่า 499 ล้านบาท รวมถึงการสร้างโอกาสให้เกิดการท่องเที่ยว
ในอนาคตจากผู้เข้าร่วมงานที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.8 ชาวไทย และ
ร้อยละ 80.4 ชาวต่างชาติ)
7. การวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) เป็นการท่องเที่ยว
เชิ ง กี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากทั่ ว โลกและคนไทยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ ว ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของการวิ่ ง ในรู ป แบบที่ ส ามารถ
ท�ำกิจกรรมทางกีฬาไปพร้อมกับการได้ชมธรรมชาติและอาจรวมถึง
สภาพการใช้ ชี วิ ต ของผู ้ ค นในเส้ น ทางการวิ่ ง ที่ มั ก จะเป็ น พื้ น ที่
ที่เป็นป่าและภูเขา เขตอุทยานแห่งชาติ หรือที่ที่มีธรรมชาติและมี
ความท้าทายให้เลือกหลายระดับตามระยะทางและเส้นทางการวิ่ง
ส�ำหรับเมืองไทยการวิ่งเทรลถือว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น และส่วนใหญ่
เป็ น การจั ด วิ่ ง เฉพาะกลุ ่ ม คนที่ ส นใจผ่ า นทางเฟสบุ ๊ ค ของกลุ ่ ม
ผู ้ จั ด แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด การวิ่ ง ตามภู มิ ป ระเทศในระดั บ นานาชาติ
ด้วยมองเห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา จึงได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการจัด
กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running)” ขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่จัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบ ประเมิ น ผล และพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมวิ่ ง ตาม
ภูมิประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดท�ำ  “คู่มือการจัด
กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ” เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรม
วิ่งตามภูมิประเทศเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย รวม
ทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น ในปี 2563 จ�ำนวน 2 รายการ คือ
รายการ Ultra Trail Thailand 2020 ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ และรายการ Ultra Trail Thailand Series ประจ�ำปี
2563 ที่จังหวัดพัทลุง เป็นต้น
8. ปัจจัยหลักทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จของการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่
ดังกล่าวจ�ำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบาย
และแนวทางการพัฒนา/การสนับสนุนจากภาครัฐ การออกกฎ ระเบียบ
ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน การประสาน
ความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ความตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดกิจกรรมทีม่ ตี อ่
ประเทศและพื้นที่ที่จัดงานและด�ำเนินบทบาทของภาคเอกชนในฐานะ
ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมและผู้จ�ำหน่ายสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
รวมถึงภาคประชาชนที่มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี การดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมทางการท่องเทีย่ ว (ธรรมชาติและวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์)
ในพืน้ ทีใ่ ห้ยงั่ ยืน รวมทัง้ การสร้างความปลอดภัยให้เกิดกับนักท่องเทีย่ ว
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่ วและกีฬา
กองเศรษฐกิจการท่องเทีย
่ วและกีฬา
กระทรวงการท่องเทีย
เลขที่ 4 ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2283-1500 ต่อ 1605 โทรสาร : 0-2356-0738
ภายใต้โครงการจัดท�ำบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเทีย
่ ว (Tourism Satellite Account: TSA)
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
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