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การศึกษาพวงมโหตรภูมิปัญญาการตัดกระดาษของไทยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งเน้น
การศึกษาถึงนัยยะสาคัญของภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์พวงมโหตร สะท้อนให้
เห็ น ถึ ง ความชาญฉลาดของภู มิ ปั ญ ญาที่ สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ รวมถึ ง ศึ ก ษารู ป ธรรมของ
พวงมโหตร ได้แก่ โครงสร้าง รูปทรง สีสัน เพื่อนาเอาองค์ความรู้ ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาสู่การ
ออกแบบพาวิลเลี่ยนท่องเที่ยวไทย “ไทยทัศน์”
กระบวนการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง
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PAVILION “THAI TASSANA” THESIS ADVISOR : ASST.PROF.PHAYUN MOSIKARAT. 145 pp.
This is the study of Puang Ma-hod, Thai traditional paper cutting, aims to
thoroughly study about Thai folk wisdom that it is hidden in the art of the paper
cutting as Puang Ma-hod perfectly reflects the creativity that has been inherited
through generations. The study of the physical of Puang Ma-hod, its structure, its
shape, and its color are overall included in this thesis. The knowledge obtained will
be applied and developed into the design of Thai Pavilion called “Thai Tassana”
In this thesis; documents related with Puang Ma-hod, surveys of tourists
and audience, interviews of experts, and studies on suitability of the pavilion’s
location; have been undergone in order to attain the design of Thai pavilion.
With the collective information of Puang Ma-hod , the concept of this Thai
traditional paper cutting has been used to create “Thai Tassana” pavilion after the
uniqueness, the simplicity of making, and the numerous applications of Puang Mahod. In addition; Puang Ma-hod’s interesting transformation from a thin sheet of
paper into an elaborated structure, its flexibility, and its lightweight; are attractive
characteristics indicating why Puang Ma-hod is chosen as the concept of Thai Pavilion.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ศิลปหัตถกรรมงานช่างฝีมือพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคนั้นมีความสวยงามประณีต อีก
ทั้งยังมีความอ่อนช้อยแฝงไปไว้ด้วยศาสตร์ควรค่าแก่การสืบทอด แต่น่าเสียดายที่งานศิลปะของไทย
หลายชนิดไม่ได้มีการรวบรวมและบันทึกไว้เป็นลายลั กษณ์อักษร ซึ่งศิลปะงานช่างส่วนใหญ่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือจดจามาจากช่างฝีมือพื้นบ้าน เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปหากไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากศิลปินหรือช่างพื้นบ้านก็จะทาให้งานศิลปะแขนงนั้นๆสูญหายไปจากสังคมไทย
ด้วย
"พวงมโหตร" เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ไม่มีการรวบรวมหรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
มีเพียงวิธีการทาที่ถ่ายทอดจากการบอกเล่าปากต่อปากของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนซึ่งเสี่ยงต่อการ
เลือนหายไปตามกาลเวลา เนื่องจากงานประเภทนี้เป็นกระดาษไม่มีความคงทนถาวรและเสื่อมสลาย
ได้ง่าย จึงไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแน่ชัดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา แต่ปัจจุบันมีกลุ่มคนที่ให้ความ
สนใจและพยายามสืบสานงานศิลป์ชนิดนี้ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเพียงงานศิลป์ที่หลงเหลืออยู่ให้
เห็นแต่ในงานเทศกาลงานรื่นเริงตามชนบทเท่านั้น จึงได้มีการนาพวงมโหตรมาตกแต่งไว้ในงานต่างๆ
เช่น งานจัดแสดงสิ นค้าโอท็อป 4 ภาค งานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พวงมโหตรถูกนามาประดับ
ตกแต่งสอดแทรกอยู่ในการจัดงานต่างๆของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานบุญตามประเพณีหรือ
แม้แต่งานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและงานที่แสดงออกถึงความเป็นไทยแต่ก็ยังไม่โดดเด่น
จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
พวงมโหตร มีลักษณะและชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น แม้เรียกเหมือนกันแต่
รูปแบบและวิธีการทาแตกต่างกัน ซึ่งบางท้องถิ่นเป็นงานประดิษฐ์พวกดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง และ
บางท้องถิ่นมีรูปแบบและวิธีการทาเหมือนกันแต่เรียกคนละอย่าง คือเป็นงานตัดกระดาษแก้วที่ ใช้
ประดับ ประดาบริ เวณเทศกาลงานบุญงานรื่นเริง (สมบูรณ์ ผิ ว ละออ.พวงมโหตร ศิล ปะการตั ด
กระดาษแบบโบราณ, 2552)ใช้ เ พื่ อ ตกแต่ ง ให้ ง านมี ค วามสวยงามน่ า มอง ซึ่ ง ความหมายตาม
พจนานุกรมฉบั บราชบัณฑิตยสถาน 2542 ได้อธิบายถึงพวงมโหตรว่าหมายถึง พวงอุบะ ซึ่งห้อย
ประดับอยู่ที่คันดาลฉัตร ทาด้วยผ้าตาดทอง ในที่นี้ผู้วิจัยหมายถึงพวงมโหตรแบบพื้นบ้านของไทยที่ใช้
ตกแต่งตามเทศกาลงานรื่นเริงในงานบุญหรืองานมงคลต่างๆ มีให้เห็นบ้างตามชนบท ทาด้วยกระดาษ
แก้วสีสันสดใส
ด้วยเอกลักษณ์และความน่าสนใจของทั้งในรูปทรง เทคนิควิธีการทาพวงมโหตร ทาให้
ผู้วิจั ยเกิดแรงบัน ดาลใจในการศึกษาเพื่อแปรรูปสู่งานออกแบบ รวมถึงพวงมโหตรได้เริ่มเข้ามามี
บทบาทในการตกแต่งสถานที่มากขึ้นในปัจจุบันจนทาให้เป็นที่รู้จักและรับรู้กันทั่วไปว่าพวงมโหตรเป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของงานเทศกาลงานรื่นเริงที่สะท้อนหรือมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย และ
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เพื่ อ เป็ น การตอบสนองนโยบายที่ มุ่ ง เน้ น การท่ อ งเที่ ย วไทยอั น เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ ง ที่ รั ฐ บาลให้
ความสาคัญเนื่องจากประเทศไทยได้รับรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวเป็นจานวนมหาศาลในแต่ละ
ปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นภายหลังการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555) สอดคล้องกับที่องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism
Organization) ได้คาดการณ์ว่า เมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (องค์การการท่องเที่ยว
โลก, 2555) ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจของพวงมโหตรที่แ ปรจากแผ่นมาเป็นก้อนโดยวิธีการที่
เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและน้าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่าย โดยนาเอาองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์มาถ่ายทอดสู่งานออกแบบพาวิลเลี่ยนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
พาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ท่องเที่ยวเมืองไทยได้มากขึ้น เป็นตัวช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้สะดวกและทั่วถึง โดยพาวิลเลี่ยนนี้จะเน้นการท่องเที่ยวในเชิงเที่ยวงานเทศกาลเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับงานเทศกาลประเพณีของไทยก่อนที่จะกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ นอกจากนั้นภายในพาวิลเลี่ยนยังนาเสนอการท่องเที่ยวในเชิงอื่นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งพาวิลเลี่ยนนี้
จะจัดอยู่ในสถานที่จัดแสดงงานนิทรรศการหรือศูนย์แสดงงานต่างๆที่ทางกรมการท่องเที่ยวไปจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
น าเสนอการท่ อ งเที่ ย วไทยในรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งออกไป ซึ่ ง ไทยทั ศ น์ ส ามารถติ ด ตั้ ง รื้ อ ถอน
เคลื่อนย้ายได้ง่าย และยังสามารถปรับเปลี่ยนฟังชั่นให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ โดยการนาเอาอัตลักษณ์
และนัยยะของพวงมโหตรที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ซึ่งพวงมโหตรสามารถตอบโจทย์
การออกแบบพาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างรอบด้าน
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. ศึกษาภูมิปัญญาจากศิลปะการตัดกระดาษ " พวงมโหตร "
2. ศึกษาข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการ (Users) กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ,
บริบทของที่ตั้งของโครงการ (Site) เช่น อาคารแสดงงานหรืออาคารจัดแสดงนิทรรศการ เช่น อาคาร
แสดงสินค้าหรืออาคารจัดแสดงนิทรรศการ, องค์กร (Oganization) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และกรณีศึกษา (Case Study) ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการจัดงานนิทรรศการ
ระดับนานาชาติรวมถึงหลักการจัดแสดงนิทรรศการ ตัวอย่างของการจัดการพื้นที่ในการแสดงงาน
3. สังเคราะห์องความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษาเพื่อนามาเป็นแนวคิดในการออกแบบ
พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"
สมมติฐำนของกำรวิจัย
ไทยทัศน์ พาวิลเลี่ยนโปรโมทการท่องเที่ยวไทย สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสามารถดึงดูดและสร้างความ
น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนอง
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวได้พบและสัมผัสกับ
2
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แหล่งท่องเที่ยวตามความต้องการโดยเน้นการท่องเที่ยวในเชิงเทศกาล ทาให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึง
ความเป็นไทยโดยการน าเสนอศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิ ตของไทยให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยเป็นจุดศูนย์กลางกระจายนักท่องเที่ยวออกไปตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆอย่างทั่วถึงทาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ท่องเที่ยวเมืองไทยได้เยอะ
ขึ้น ผู้วิจัยคาดว่าไทยทัศน์จะสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความสนุกสนานสีสันของเทศกาล
งานรื่นเริงของไทยโดยได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของพวงมโหตรมาใช้ในการออกแบบพาวิลเลี่ยนสามารถ
ติดตั้ง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายได้ง่าย รวมทั้งยังปรับเปลี่ยนฟังชั่นให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละ
พื้นที่ได้อย่างลงตัว สามารถตอบความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ รวมทั้งโครงการยัง
สามารถเป็นต้นแบบของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและนาไปต่อยอดเพื่อ
ตอบรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียน
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ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ศึกษาภูมิปั ญญาจากศิล ปะการตัดกระดาษ "พวงมโหตร" จ.เพชรบุรี มีประเด็น
การศึกษา ดังต่อไปนี้
1.1 ความสาคัญและประโยชน์ใช้สอยในการตกแต่งสถานที่
1.2 รูปแบบและโครงสร้างของ "พวงมโหตร"
1.3 วัสดุอุปกรณ์
1.4 ขั้นตอนการทาและเทคนิคในการตัด "พวงมโหตร"
1.5 นัยยะและความหมายแฝงของภูมิปัญญาการตัดกระดาษ "พวงมโหตร"
2. ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติโดยเน้นนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล (Users) และผู้ให้บริการภายในโครงการ
3. ศึ ก ษารู ป แบบอาคารแสดงงานหรื อ อาคารแสดงนิ ท รรศการทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. ศึกษาข้อมูล เกี่ย วกับศูนย์ส่ งเสริมการท่องเที่ยวหรือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และ
โครงการใกล้เคียงเพื่อนามาเป็นกรณีศึกษาในการออกแบบโครงการ
ขั้นตอนกำรวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุมและตัวแปรตามจากเอกสารที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร
1.2 เก็บข้อมูลภาคสนามจากบุคคลที่มีความรู้หรือผู้ที่เชียวชาญเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา
การตัดกระดาษ "พวงมโหตร"
1.3 ศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และโครงการใกล้เคียง เช่น
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร อาคารศาลาไทยในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2010 ที่เซี่ยงไฮ้
ประเทศจีน ไทยแลนด์พาวิลเลี่ยนเวิลด์เป็กโป 2012 ทีย่ องซู ประเทศเกาหลี
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1.4 เก็บข้อมูลผู้ให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่ ททท.ที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย
2. การดาเนินการศึกษา นาข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลภาคสนาม มาแยก
ประเด็น หรือหมวดหมู่ให้ตรงกับประเด็นที่ศึกษาเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตัวแปร
อิสระ ตัวแปรควบคุม และตัวแปรตาม
3.2 นาผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปรรูปเพื่อทาการออกแบบไทยทัศน์พาวิล
เลี่ยนโปรโมทการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ รูปแบบ และแนวความคิด
4. ขั้นตอนการออกแบบและเสนอแนะ
4.1 ออกแบบ และรับฟังข้อเสนอแนะ
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาแบบเพื่อนาเสนอผลงาน
5. ขั้นตอนการนาเสนอผลงาน
5.1 นาเสนอด้วยเอกสารวิทยานิพนธ์ , ภาพประกอบทัศนียภาพโครงการ และ
แบบจาลอง
5.2 จัดทารูปเล่มเอกสารวิทยานิพนธ์แบบสมบูรณ์
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ข้อจำกัดในกำรวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาการตัดกระดาษ "พวงมโหตร" เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก
กระดาษงานศิลปะประเภทนี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่และชาติใดเป็นผู้ริเริ่มคิดประดิษฐ์นั้นยังไม่สามารถสรุป
ได้ และไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแน่ชัดเนื่องจากงานประเภทนี้มีข้อจากัดในการศึกษาดังนี้
1. พวงมโหตร เป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์งานจากกระดาษจึงไม่มีความคงทนถาวรและ
เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาจึงไม่มีประวัติหรือหลักฐานที่แน่ชัดเป็นการบอกเล่าปากต่อปากของคน
เฒ่าคนแก่ในชุมชน
2. ในการสืบค้นข้อมูลพวงมโหตรในงานเอกสารหรืออินเตอร์เน็ต พบเพียงข้อมูลที่อธิบาย
ถึงการใช้งานและวิธีการทาของพวงมโหตรเท่านั้น ดังนั้นการสืบค้นข้อมูลผู้วิจัยจึงได้ไปสืบค้นจากการ
สัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนและผู้เชี่ยวชาญในการตัดพวงมโหตรข้อมูลที่ได้มาจึงไม่ชัดเจนและ
เป็นเพียงสมมุติฐานของผู้วิจัย
3. พวงมโหตรเป็นภูมิปัญญาการตกแต่งสถานที่ของคนสมัยก่อนทาให้ปัจจุบันหาดูได้ยาก
และมีผู้เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์พวงมโหตรน้อยมาก จึงทาให้เป็นปัญหาในการสืบค้นข้อมูล
4. พวงมโหตรมีชื่อเรียกและรูปแบบแตกต่างกันตามพื้นที่และจากการสืบค้นข้อมูลผู้วิจัย
พบว่าพวงมโหตรในจังหวัดเพชรบุรียังมีกลุ่มเยาวชนในจังหวัดร่วมกันอนุรักษ์พวงมโหตรและเผยแพร่
แก่คนทั่วไปทาให้ผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าจังหวัดอื่นๆ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาพวงมโหตรของ
จังหวัดเพชรบุรีเป็นหลักเนื่องจากการเข้าถึงข้อมูล
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5. ระยะเวลาในการศึกษาที่จากัดทาให้การศึกษาจากัดได้เพียงการศึกษาจาการทบทวน
วรรณกรรม และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากพื้นที่สารวจในบางส่วนเท่านั้น ในส่วนของการแปรรูปมาสู่
งานออกแบบภายในนั้นจากการที่มีแนวความคิดที่ออกมาในรูปแบบนามธรรมด้วยอาจทาให้เกิดการ
ตีความที่แตกต่างกันออกไป ทาให้เกิดการสื่อความหมายรับรู้ถึงงานออกแบบต่างกัน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สามารถวิเคราะห์ และนาเอาผลจากการศึกษาภูมิปัญญาศิล ปะการตัดกระดาษ
"พวงมโหตร" มาเป็นแนวความคิดในการออกแบบไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนโปรโมทการท่องเที่ยวไทย
สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์และแนวความคิดที่ได้จาก "พวงมโหตร" ที่สอดคล้องกับโครงการ
รวมทั้งโครงการยังสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม
2. สามารถตอบรับกับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
3. สามารถเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงให้นักท่อ งเที่ยวได้ไปพบและสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว
ตามความต้องการและเป็นจุดศูนย์กลางกระจายนักท่องเที่ยวออกไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
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4. สามารถกระตุ้นให้การท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน
5. สามารถเป็นต้นแบบของคีออสหรือพาวิลเลี่ยนโปรโมทการท่องเที่ยวเคลื่อนที่และ
สามารถนาไปต่อยอดใช้ในการออกแบบศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอื่นได้เพื่อตอบรับการเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียนได้ รวมถึงยังสามารถเป็นข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจนาผลการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมหรือเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไป
คำจำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย
พวงมโหตร (พวง-มะ-โหด)ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 อธิบายว่า
เป็นพวงอุบะ ซึ่งห้อยประดับอยู่ที่คันดาลฉัตร ทาด้วยผ้าตาดทอง ส่วนคันดาลฉัตร คือคันฉัตรที่มีรูป
เป็นมุมฉาก 2 ทบอย่างลูกดาล เพื่อปักให้ฉัตรอยู่ตรงเศียรพระพุทธรูป พวงมโหตร ตามพื้นบ้าน
หมายถึง การนากระดาษว่าว กระดาษสา หรือกระดาษแก้วสดใสหลากสี มาพับแล้วใช้กรรไกรตัด
สลับไป-มาให้เป็นพวงห้อยเป็นชั้นๆนามาห้อยคู่กับธงราว หรือเป็นพู่ห้อยระย้าตรงกลางกระดาษสาย
รุ่ง ซึ่งยังพอมีให้เห็นกันอยู่บ้างตามหมู่บ้านหรือตามวัดในชนบท ที่นามาตกแต่งสถานที่ต่างๆตามงาน
มงคล งานประเพณี และงานรื่นเริงตามเทศกาลต่างๆซึ่งพวงมโหตรนี้ยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ทางภาคเหนือ ได้แก่ นครสวรรค์ กาแพงเพชร น่าน แพร่ เชียงใหม่ เรียก
"เต่ารั้ง หรือ เต่าร้าง",ตุงไส้หมู หรือ ตุงพญายอ" ทางภาคอีสาน ได้แก่ อุดร เลย เรียกว่า "พวงมาลัย"
ส่วนทางตังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง อยุธยา เรียกว่า "พวงมโหตร
หรือ พวงระย้า"(พวงมโหตร ศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ,2553)
ไทยทั ศ น์ (THAI TASSANA) คื อ พาวิ ล เลี่ ยนการท่ องเที่ ย วไทยจั ด แสดงในงาน
นิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งคาว่า "ไทยทัศน์" ได้มาจากคาว่า ไทย
กับคาว่า ทัศน์ ทัศนาจรหรือทัศนาตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 อธิบายไว้ว่า
ทัศนาจร คือ การท่องเที่ยว การไปเที่ยวชมภูมิประเทศหรือโบราณสถานเป็นต้น
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ทัศน- ทัศน์ ทัศนะ ทัศนา คือ ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น สิ่งที่เห็น การแสดง ทรรศนะ ดู
Road Show คือ การออกทัวร์เพื่อการส่งเสริมสิ่งต่างๆ
Event Marketing ตามความหมายของนักการตลาด การตลาดเชิงกิจกรรม คือ
เครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรม ที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้
มาเจอกับสินค้า และบริษัทสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจัดงานได้ทันที การทากิจกรรมมี
หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทาแรลลี่ การ
สัมมนา เป็นต้น (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2550)
กรอบแนวควำมคิด
ผู้ใช้บริกำร
- นักท่องเที่ยวชาวไทย
- นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- กลุ่มผู้ให้บริการ
องกรค์
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พวงมโหตร
รูปธรรม
- รูปทรง,โครงสร้าง,สีสัน
- เทคนิควิธีการทา
- ใช้ในการตกแต่งสถานที่
นำมธรรม
- ความชาญฉลาด
- การเชื่อมโยง
- การกระจายตัว
- งานเทศกาล,งานรื่นเริง

พำวิลเลี่ยนท่องเทีย่ วไทย "ไทยทัศน์"
(THAILAND TOURIST PAVILION
"THAI TASSANA")
-นาเสนอการท่องเที่ยวไทยในรูปแบบ
เทศกาลต่างๆในประเทศเช่น สงกรานต์
ลอยกระทง ปีใหม่
-นาเสนอศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต
รวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆใน
ประเทศไทย
-แนะนาและวางแผนการท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ

สถำนทีตั้งโครงกำร
งานนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย เช่น World Event ,Road Show
จัดตั้งภายในอาคารจัดแสดงงานนิทรรศการหรือ
ศูนย์แสดงงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เช่น อาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานีหรือศูนย์
แสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ Fiera Milano Rho
ประเทศอิตาลี

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวความคิด

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไทย
-สร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลเพิ่มขึ้น
- กระจายการท่องเที่ยว จากการ
ท่องเที่ยวงานเทศการสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงโดยเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบอื่นๆด้วย
- กระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงสถานที่
ท่องเที่ยวได้มากขึ้น
-สร้างรายได้ให้ชุมชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้า
พวงมโหตร
เมื่อกล่าวถึงศิลปหัตถกรรมงานช่างฝีมือพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคนั้น มีความสวยงาม
ประณีตไม่แพ้งานฝีมือประเทศไหนในโลกนี้ อีกทั้งยังมีความงดงามอ่อนช้อยและแฝงไว้ด้วยศาสตร์
และศิลป์ ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสืบทอดมากมาย แต่น่าเสียดายที่งานศิลปะ
ของไทยหลายอย่างมิได้มีการรวบรวมและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ศิลปะงานช่างส่วนใหญ่ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือจดจามาจากช่างฝีมือพื้นบ้าน เมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป หาก
ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศิ ลปินหรือช่างพื้นบ้าน ก็ทาให้งานศิลปะแขนงนั้นๆ สูญหายไปจาก
สังคมไทยตัวอย่างเช่น ศิลปะการทา "พวงมโหตร" ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์พวกดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง
และการตัดกระดาษแก้วที่ใช้ประดับประดาบริเวณงานต่างๆ เช่น งานบุญกุศล งานประเพณีทาง
วัฒนธรรมต่างๆ งานแต่งงาน งานบวช เพื่อตกแต่งให้งานมีความสวยงามน่ามอง
พวงมโหตร อ่านว่า พวง-มะ-โหด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 อธิบายว่า
เป็นพวงอุบะ ซึ่งห้อยประดับอยู่ที่คันดาลฉัตร ทาด้วยผ้าตาดทอง ส่วนคันดาลฉัตรคือ คันฉัตรที่มีรูป
เป็นมุมฉาก 2 ทบอย่างลูกดาล เพื่อปักให้ฉัตรอยู่ตรงเศียรพระพุทธรูป ในที่นี้หมายถึงพวงมโหตรแบบ
บ้ านๆ ที่ ติดอยู่ ต ามธงราว ห้ อ ยระย้า ตามสถานงานมงคล มีให้ เห็ นบ้างตามวัดในชนบท ทาด้ว ย
กระดาษสี ตอกลายเป็นรูปนักษัตร ปัจจุบันหาดูได้ยากและเริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทย เด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ๆ ก็ไม่รู้จักพวงมโหตรว่าคืออะไร แต่น่าดี ใจว่ายังมีผู้สืบสานงานชิ้นนี้ให้คงอยู่ให้เห็น
ตามชนบท เวลาที่ มี ก ารจั ด งานบุ ญ งานประเพณี ต่ า งๆ ชาวบ้ า นจะร่ ว มกั น ตกแต่ ง ศาลาวั ด ด้ ว ย
ทางมะพร้าวผ่าซีก ต้นกล้วย ต้นอ้อย และต้นไม้ต่างๆแล้วนาดอกไม้สดมาเรียงร้อยอย่างสวยงาม ซึ่ง
เป็ น การร่ ว มมื อ ร่ ว มแรงกั น ของผู้ ค นในสมั ย ก่ อ น อั น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความรั ก สามั ค คี ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้าใจให้กัน ในงานบุญหรืองานรื่นเริง คนไทยมักนิยมตัดกระดาษสีเป็นธงริ้วจานวน
มาก หลากสีติดกับเชือกเส้นยาวใช้โยงในงานหรือทาเป็นพวงมาลัย ก็มี หากฉลุมักเป็นรูปปีนักษัตร
(ปีเกิด) ต่างๆหรือฉลุชายระบายรูปลายกนก ติดขอบหน้าต่างแทนม่านหรือติดชายระบายคันร่ม ชาย
ระบายรอบรถขบวน แต่ที่โดดเด่นของงานกระดาษมักเป็นพวงมโหตร(สมบูรณ์ ผิวละออ, 2552)
พวงมโหตรแต่ละพื้นถิ่น
พวงมโหตรแต่ ล ะพื้ น ถิ่ น มี รู ป ทรงและความเชื่ อ แตกต่ า งกั น ออกไปแต่ จ ะมี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกัน พวงมโหตร มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ตามแต่ละถิ่น เช่น พวงมโหตรทางภาคเหนือ แพร่
น่าน เชียงใหม่ เรียกว่า ตุงพญายอหรือตุงไส้หมู หากนครสวรรค์ ระยอง เรียก พวงเต่าร้างหรือ
พวงเต่ารั้ง,ส่วนที่เลย อุดรธานี เรียกว่า พวงมาลัย ทางภาคกลางถึงภาคใต้ตอนบนเรียกว่า พวงระย้า
หรือ มโหตร(เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, 2553)
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1. ประเพณีการสร้างพวงมโหตรชาวอาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ทุกวันนี้ชาวอาเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีประเพณีการสร้างพวงมโหตรกันมากว่า 50 ปี พวงมโหตรของที่นี่มีลักษณะ
เป็นดอกไม้ที่ปักกันเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นจะห่างกันประมาณ 50-70 เซนติเมตร จานวน 7-9 ชั้น มีอุบะ
ดอกไม้แห้งหรืออุบะนก ปลา ฯลฯ หรือกระดาษสายรุ้งสีต่างๆ ห้อยไว้ที่ปลายก้านของดอกไม้แต่ละ
ดอกเพื่อให้ชั้นของดอกไม้ต่อเนื่องกันลงมาเป็นพวง และที่โคนของก้านดอกไม้แต่ละดอกจะผูกของกิน
ของใช้ เช่น ขนมแห้ง ปากกา สมุด ดินสอ ชาวบ้านจะเริ่มสร้างพวงมโหตรในวันขึ้น 14 ค่า ก่อนออก
พรรษา 2 วัน และจะถวายพวงมโหตรในวันออกพรรษา ซึ่งเชื่อกันว่าการสร้างพวงมโหตรนี้ได้บุญกุศล
มหาศาล เพราะนอกจากจะได้ร่วมฉลองเทศน์มหาชาติถึง 13 กัณฑ์แล้ว ชาวบ้านยังช่วยกันหาข้าว
ของเครื่องใช้ที่จาเป็นถวายให้แก่วัด เป็นการสร้ างความสามัคคีแก่คนในหมู่บ้านเดียวกันและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงเป็นสื่อกลางให้หนุ่มสาวได้ทาความรู้จักคุ้นเคยและสนิทสนมกัน ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมการ
ขับร้องเพลงพื้นบ้านและการเล่นเพลงราวง ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการประกอบอาชีพของ
คนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง (สนุกฮอลิเดย์, 2555)

ภาพที่ 1 ลักษณะพวงมโหตรในงานประเพณีการสร้างพวงมโหตร อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ที่มา: สนุกฮอลิเดย์, ประเพณีการสร้างพวงมโหตร, เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.sanookholiday.com/city_travel_id.php?id_travels=168,2555
2. ตุงไส้หมูทางภาคเหนือ ตุงไส้หมู สาหรับบูชาพระธาตุ พระเจดีย์ มีลักษณะเป็นพวง
ประดิษฐ์ รูปร่างคล้ายจอมแหหรือปรางค์ ทาจากกระดาษสีหรือกระดาษแก้วสีต่างๆ อย่างน้อยแผ่น
ละสี มาวางซ้อนกันแล้ วพับทแยงมุมหลาย ๆ ทบ ใช้กรรไกรตัดสลับกันเป็นลายฟันปลาจนถึงส่วน
ปลายสุด เมื่อคลี่ออกและจับหงายขึ้น จะเห็นเป็นพวงกระดาษที่สวยงาม การนาตุงไส้หมูไปใช้ ทาได้
โดยนาไปผูกติดกับคันตุงยาวประมาณ ๑ เมตร ใช้ถือร่วมขบวนแห่ครัวตานเข้าวัด ใช้ประดับครัวตาน
หรื อปั กเจดีย์ ทรายที่วัดในเทศกาลสงกรานต์ แต่ในบางท้องที่จะใช้ตกแต่งปราสาทศพเพื่อความ
สวยงาม โดยประดิษฐ์เป็นพวงใหญ่ๆ ใช้กระดาษว่าวสีขาวและสีดา หรือสีขาวและสีม่วง ศิลปะการ
ตัดกระดาษให้เป็น “ตุงไส้หมู” เป็นองค์ความรู้ที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งชาวล้านนาจะใช้ในพิธีทางศาสนา
หรือกิจกรรมทางประเพณีของชาวล้านนา โดยเฉพาะชนกลุ่มไท ได้แก่ ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง
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ไทใหญ่ เป็นต้น นั่นคือ ประเพณีปี๋ใหม่ (สงกรานต์) ในพิธีกรรม หรือประเพณีดังกล่าว ชาวล้านนาจะ
จัดเตรียมข้าวของต่างๆ สาหรับใช้ในพิธีใน “วันแต่งดา” คือวันสุกดิบ หรือวันเตรียมข้าวของ ซึ่ง จะ
จัดทาก่อนหน้างานประมาณ ๑ วัน สล่าตัดตุงไส้หมู (สล่า แปลว่า ช่าง) หรือผู้ที่สามารถตัดตุงไส้หมูได้
ก็จะนากระดาษสีต่างๆ มาตัดให้เป็นตุงไส้หมู แล้วนาไปผูกกับไม้ไผ่ซึ่งเหลาเป็นแท่งกลม ยาวประมาณ
๑ เมตร หรือนาไปผูกกับก้าน “ต้นเขือง” (ต้นเต่าร้าง) เพื่อเตรียมไปปักยังเจดีย์ทรายภายในลานวัด
ในวันพญาวัน หรือวันมหาสงกรานต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี (เอ็มเคาน์
เจอร์, 2556)

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะตุงไส้หมูทางภาคเหนือ
(ถ่ายทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่, เมื่อปี 2554)
3. พวงมโหตรของชาวภาคกลางหรือเพชรบุรี เป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเห็นกันคุ้นตาตาม
งานบุญที่วัด พวงมโหตรจะทาประดับประดาตามงานรื่นเริง เช่นงานวัด งานขึ้นบ้านใหม่ งาน
แต่งงาน งานรับขวัญหลาน ฯลฯ โดยการตัดกระดาษแก้ว ,กระดาษห่อของขวัญ ,กระดาษสา หรือ
กระดาษว่าวก็ได้ พวงมโหตรมักจะติดอยู่ตาม "ธงราว" ซึ่งเป็นธงทาจากกระดาษว่าว ตอกลายเป็นรูป
นักษัตร ใช้ตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริงหรืองานบุญ เพราะชาวเพชรมีความเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ว่า สัตว์ 12 ชนิดที่เป็นสัญลักษณ์ปีนักษัตรนี้ ในอดีตเคยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนปรินิพพาน สัตว์
เหล่านี้จึงขอร้องว่าหากมีการเทศนาที่ ไหนขอให้บอกด้วย อาจเป็นข้อคิดแก่ผู้คนว่าแม้สิงสาราสัตว์ยัง
รู้จักฟังเทศน์ฟังธรรม การนาดอกไม้สดมาเรียงร้อยเป็นช่อเป็นพวงเช่นนี้ เรียกว่า พวงมโหตร แขวน
บริเวณงานเพื่อทาให้บรรยากาศคล้ายคลึงกับป่าหิมพานต์ ซึ่งคนในสมัยก่อนเชื่อว่า ป่าหิมพานต์นั้น
เป็นป่าที่อยู่บนสวรรค์ ต่อมาเมื่อมีการนากระดาษสีมาตัด ประดิษฐ์เป็นพวงมโหตรในรูปแบบต่างๆ
แทนดอกไม้สด ได้รับความนิยมชมชอบ ภายหลังจึงได้ใช้กระดาษสีต่างๆ มาทดแทนดอกไม้สด การทา
พวงมโหตรใช้วัสดุที่หาง่าย ได้แก่ กระดาษแก้ว กระดาษแข็ง กาว เชือกว่าว กรรไกร ไม้บรรทัด -ดินสอ
เข็มด้ายนามาตัดตกแต่งเป็นพวงรูปต่างๆ ซึ่งดูเหมือนจะทาง่าย แต่เมื่อลงมือทาจริงแล้วค่อนข้างจะ
ยาก ต้องอาศัยความชานาญและประสบการณ์
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ซึ่งศิลปหั ตถกรรมพื้นบ้านในลั กษณะนี้มีอยู่ในหลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน แต่ล ะ
ประเทศมีเอกลักษณ์รูปแบบลวดลายแตกต่างกันไปในอดีตการสืบสานงานช่ างหรืองานศิลปะพื้นบ้าน
มักจะสอนอยู่แต่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ แต่ไม่ได้ถูกนาไปใช้ในชีวิตจริง จึงทาให้เด็กไม่ใส่ใจ ดังนั้น
การให้เด็กได้เรียนรู้สัมผัสศิลปินหรือช่างฝีมือพื้นบ้านด้วยตนเอง ก็จะทาให้เด็กมีความสุขและเกิด
แรงจูงใจในการสืบสานงานศิลปะที่ใกล้หมดลมหายใจให้คงอยู่ต่อไป การทาพวกมโหตรในสมัยนี้จึงไม่
จาเป็นต้องใช้งานบุญประเพณีภายในวัดอีกต่อไป แต่สามารถประยุกต์มาใช้ประดับตกแต่งสถานที่
ต่างๆ ได้อย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (ไทยโพสต์, 2555)
ประเทศจีนมีการทาลูกมโหตรมานานแล้ว ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นรูปต่ างๆและวัสดุที่
เหนี่ยวคงทน ทาเป็นการค้าไปทั่วโลก ประเทศพม่า มีการทาพวงมโหตรไว้สาหรับนาไปไหว้สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่กับดอกไม้ธูปเทียน ส่วนเขมร ลาว เวียดนาม พอมีให้เห็นบ้างดูเหมือนไม่เป็นที่นิยม
ประเทศไทยเรามี มาแต่ โ บราณ และในปั จจุบัน ก็มีการตัดอยู่ บ้างในบางจังหวัด เช่ น เพชรบุ รี
เชียงใหม่ น นครสวรรค์ หากเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจะซื้อแบบที่มาจากจีนมากกว่า

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะพวงมโหตรของทางภาคกลางและจังหวัดเพชรบุรี
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 3.

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะพวงมโหตร
(ถ่ายที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร, เมื่อปี 2556)
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พวงมโหตร แขวนกลางห้อง มองสง่า
ดุจน้าใจ มวลมิตร
คิดสมทบ
ทั้งหน้าต่าง ประตู ดูสะอาด
ยามโดนลม พลิ้วไสว ใครได้ยล
งานมงคล จะดูสวย ด้วยการจัด
ทั้งไฟเชิง ไฟช่อชั้น ตระกานตา
ห้อพิธี ก็หลากสี ด้วยสายรุ้ง
พวงมโหตร แขวนประดับ ให้กับงาน
ผิวละออ,2553)

มีสายรุ้ง พุ่งซ้ายขวา มาบรรจบ
จุดนัดพบ เนื่องในงาน การมงคล
ติดกระดาษ ตัดลวดลาย หลายแห่งหน
ชื่นกระมล จิตแจ่มใส ไม่รู้ลืมฯ
ผู้สันทัด กรณี
ที่สรรหา
ที่หามา ติดประดับ ให้กับงาน
ที่พวยพุ่ง เป็นวงกลม ผสมผสาน
ดูเบิกบาน แจ่มใส ชื่นใจจริงฯ (สมบุญ

ลักษณะงานศิลปะจากกระดาษที่มีความคล้ายคลึงกับพวงมโหตร

(ก)

(ค)

(ข)

(ง)

(จ)

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะงานศิลปะจากกระดาษที่มีความคล้ายคลึงกับพวงมโหตร
(ก) ชายมโหตรใช้บูชาพระ ที่มัณฑเล ประเทศพม่า
(ข) ฉลุลายระบายชายร่ม งานเมืองทอง กรุงเทพฯ
(ค) โคมไฟรูปทรงเทคนิคเดียวกับลูกมโหตร ฮอยอันประเทศเวียดนาม(รับอิทธิพลมาจากจีน)
(ง) (จ) งานทรงโคม หลวงพระบาง ประเทศลาว
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 5.
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กระบวนการทาพวงมโหตร
1. วัสดุและอุปกรณ์ในการทาพวงมโหตร
1.1 กระดาษแก้วสีต่างๆ ขนาด20x20 นิ้ว
1.2 กระดาษแข็งหรือกระดาษกล่อง สาหรับตัดแผ่นวงกลม
1.3 กรรไกร
1.4 คัตเตอร์
1.5 ดินสอ
1.6 ยางลบ
1.7 ไม้บรรทัด
1.8 ตัวหนีบกระดาษ สาหรับหนีบกระดาษไม่ให้เลื่อนขณะตัดลาย
1.9 เอ็น,เชือกใช้ร้อยแผ่นกระดาษแข็งวงกลมกับกระดาษแก้วสาหรับแขวน
1.10 กาวลาเท็กซ์
2. การพับเพื่อตัดพวงมโหตร รูปแบบการพับมีอยู่4แบบซึ่งริ้วระบายขึ้นอยู่กับแบบที่พับ
2.1 การพับแบบ3ทบ

(1)

(2)

(3)
(4)
ภาพที่ 6 แสดงลักษณะการพับแบบ3ทบ
(1) ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส 20x20 นิ้ว(สาธิตการพับจึงใช้กระดาษสีเดียว)
(2) พับกระดาษทบครึ่งให้ขอบเสมอกัน
(3) พับกระดาษทบครึ่งตามแนวยาวให้ขอบเสมอกัน
(4) จากมุมจุดศูนย์กลางของกระดาษ พับแทยงมุม
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 8.
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2.2 การพับกระดาษแบบ 4 ทบ แบบที่ 1

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะการพับกระดาษแบบ 4 ทบ แบบที่ 1
(1) ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส 20x20 นิ้ว(สาธิตการพับจึงใช้กระดาษสีเดียว)
(2) พับกระดาษทบครึ่งให้ขอบเสมอกัน
(3) พับกระดาษทบครึ่งตามแนวยาวให้ขอบเสมอกัน
(4) จากมุมจุดศูนย์กลางของกระดาษ พับแทยงมุม
(5) จากมุมจุดศูนย์กลางของกระดาษ พับทบกลับมาขอบกระดาษเสมอกัน
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 8.
2.3 การพับแบบ 4 ทบ แบบที่ 2

๖
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ภาพที่ 8 แสดงลักษณะการพับแบบ 4 ทบ แบบที่ 2
(1) ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส 20x20 นิ้ว(สาธิตการพับจึงใช้กระดาษสีเดียว)
(2) พับกระดาษทบครึ่งให้ขอบเสมอกัน
(3) พับกระดาษทบครึ่งตามแนวยาวให้ขอบเสมอกัน
(4) จากมุมจุดศูนย์กลางของกระดาษ พับแทยงมุม
(5) จากมุมจุดศูนย์กลางของกระดาษ พับทบกลับมาขอบกระดาษเสมอกัน
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 9.
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2.4 การพับแบบ 5 ทบ

(1)

(2)

(3)
ภาพที่ 9 แสดงลักษณะการพับแบบ 5 ทบ
(1) พับเหมือนการพับ 4 ทบ แบบที่ 2
(2) กลับกระดาษมาอีกด้าน
(3) จากมุมแหลมพับทบกึ่งกลางตามแนวยาวเข้าหากัน ขอบกระดาษเสมอกัน
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 9.
ขั้นตอนการทา
ขั้นตอนการทามีดังนี้ นากระดาษแก้วสีต่างๆ มาพับขึ้นรูป เช่น พับเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อ
ตัด ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ เล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาษ หลังจากนั้นค่อยๆ ตัดสลับฟัน
ปลา ถ้าเป็นพวงแบบยาว สามารถนามาร้อยรวมเป็นพวงได้เลย ใช้กรรไกรตักระดาษแข็งให้ได้ชิ้นงาน
เป็น วงกลม นาเชือกว่าวมาร้อยกระดาษแข็งและนากระดาษสีที่ตัดเสร็จแล้ว มาร้อ ยรวมเป็นชั้นๆ
หลังจากได้ชิ้นงานในลักษณะต่างๆ จึงนามาประกอบเป็นพวงสาเร็จรูปแบบต่างๆกันสามารถนาไปใช้
ประดับประดาตกแต่งสถานที่ต่างๆ อย่างสวยงาม
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(1)

(2)

(3)

(4)
ภาพที่ 10 แสดงกระบวนการตัดพวงมโหตร
(1) 1.ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส แนะนาให้ใช้ 3 แผ่น 3 สี
(2) พับกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามเส้นแทยงมุมจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยม
(3) พับครึ่งกระดาษที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอีก 2 ครั้ง
(4) จากนั้นพับครึ่งรูปสามเหลี่ยมที่ได้จากข้อ 3 อีกครั้งโดยพับมุมฉากไปทับด้านตรงข้าม
ดูคล้ายเป็นรูปสามเหลี่ยม 2 รูปขนาดต่างกัน ซ้อนทับกันและพับกระดาษอีกที แต่
คราวนี้เราจะพับด้านสัน (ด้านที่เปิดไม่ได้) พับให้ด้านสันไปทับกับด้านที่กว้างที่สุด จน
เป็นคล้ายสามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกัน รูปด้านขวา
ที่มา: เด็กเพชร, กลุ่มลูกหว้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม
2555, เข้าถึงได้จาก http://dekphetch.blogspot.com/2007/01/blog-post.html
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(5)

(6)

(7)
ภาพที่ 11 แสดงกระบวนการตัดพวงมโหตร
(5) พับเสร็จแล้วกรีดกระดาษให้เรียบ ใช้กรรไกรตัดตามขวางจากส่วนยอดไล่ลงข้างล่าง
โดยตัดสลับฟันปลาตัดให้กระดาษเกือบขาด แต่ระวังอย่าให้ขาด ตัดครั้งหนึ่งแล้วพลิก
กระดาษไปตัดอีกด้าน จากนั้นตัดสลับไปสลับมาจนถึงชายล่างของแผ่นสั้น
(6) ตัดให้เป็นอย่างรูปแบบนี้ ตัดเสร็จแล้วกาง หรือ คลี่ ออกด้วยความระมัดระวัง
(7) กางจนกระดาษกลับไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังเดิม ทาตามขั้นตอนนี้ทั้ง ๓ แผ่นเลย แล้ว
นามาวางซ้อนทับกัน ให้มุมปลายกระดาษเยื้องกันเล็กน้อย และเจาะรูตรงกลาง
กระดาษ แล้วร้อยเชือกที่มีแป้นกระดาษอยู่เข้าไป
ที่มา: เด็กเพชร, กลุ่มลูกหว้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม
2555, เข้าถึงได้จาก http://dekphetch.blogspot.com/2007/01/blog-post.html
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(8)
ภาพที่ 12 แสดงลักษณะของพวงมโหตรเมื่อทาเสร็จแล้ว
(8) จับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งแล้วเขย่าเบา ๆ ๒-๓ ครั้ง ก็ได้พวงมโหตร
ที่มา: เด็กเพชร, กลุ่มลูกหว้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม
2555, เข้าถึงได้จาก http://phetchaburi.blogspot.com
พวงมโหตรนี้ ตัดกันหลายแบบตามแต่ละพื้นบ้าน อาจมีรูปทรงแตกต่างกันบ้าง ชื่อเรียกก็
แตกต่างกันไป หากใครมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสื่อพื้นบ้านมหัศจรรย์ชิ้นนี้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับกลุ่มลูกหว้าได้ที่(กลุ่มลูกหว้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี,2555)
ลักษณะการพัฒนาเทคนิควิธีการตัดพวงมโหตร
การตัดพวงมโหตรมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นถิ่นและตามความคิดสร้างสรรค์
ของผู้สร้างงานในการตัดลายและพัฒนารูปแบบไปเลื่อยๆ แต่พื้นฐานการทาก็จะเป็นพื้นฐานเดี ยวกัน
คือการพัด ตัด และคลี่กระจายออกมาเพื่อให้เกิดพวง การตัดมีการตัดหลากหลายรูปแบบแต่จะ
ยกตัวอย่างเพียงบางรูปแบบเท่านั้นเพื่อให้เห็นถึงเทคนิคการตัดที่สามารถพลิกแพลงและพัฒนาต่อ
ยอดไปได้อีกอย่างไม่สิ้นสุด (ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร,2553)
1. แบบที่ 1

ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างวิธีการตัดแบบที่ 1-3
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 11.
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ภาพที่ 14 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 1-3
(1) พับกระดาษเป็น 4 ทบ แล้วใช้คลิปและตัวหนีบ หนีบกระดาษไว้กันเคลื่อน
(2-3) ตัดกระดาษสลับข้างขนาดเท่ากัน 3 ช่วง แบ่งช่องไฟให้สวยงาม (เพื่อให้เกิดลายใหม่ๆ
อาจตัดไม่เหมือนลายตัวอย่างก็ได้)
(4-6) จับมุมพับทบใช้ตัวหนีบกระดาษไว้กันเคลื่อน
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 11.

ภาพที่ 15 แสดงตัวอย่างวิธีการตัดแบบที่ 7-13
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 12.
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ภาพที่ 16 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 7-13
(7-8) ตัดกระดาษบากลายโค้งตามความสวยงาม
(9-10) พลิกกลับด้าน ตัดกระดาษลากลายโค้ง ตัดมุมที่เกิดจากการพับทบออก
(11-13) คลี่กระดาษกางออกจากที่พับไว้ ตัดขอบกระดาษเป็นฟันปลา
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 12.

ภาพที่ 17 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 14-15
(14-15) คลี่ย้อนออกตามขั้นตอนการพับ (ค่อยๆคลี่ออกระวังอย่าให้ขาด)
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 13.
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2. แบบที่ 2

ภาพที่ 18 แสดงตัวอย่างวิธีการตัดแบบที่ 1-4
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 15.

ภาพที่ 19 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 1-4
(1) พับกระดาษเป็น 4 ทบ แล้วใช้คลิปและตัวหนีบ หนีบกระดาษไว้กันเคลื่อน
(2-4) ตัดกระดาษคล้ายฟันปลา 5 แถวแรก
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 15.

ภาพที่ 20 แสดงตัวอย่างวิธีการตัดแบบที่ 8-13
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 16.
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ภาพที่ 21 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 8-13
(5-7) จับส่วนปลายพับทบขึ้นบน พับมุมซ้ายทบให้ขอบกระดาษเสมอกัน
(8-9) ตัดกระดาษบากลายตามแบบ ทั้ง 2 ด้าน คลี่กระดาษออกได้ลายตามที่ต้องการ
(10-13) ตัดชายกระดาษเป็นฟันปลา ใช้กรรไกรซิกแซก (อาจใช้รูปแบบอื่นได้) ตัดชาย
กระดาษส่วนที่เหลือแล้วใช้ตัวเจาะกระดาษ เจาะรูกระดาษ 5 รู (ตามความเหมาะสม)
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 16.

ภาพที่ 22 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 14-15
(14-15) คลี่ย้อนออกตามขั้นตอนการพับ (ค่อยๆคลี่ออกระวังอย่าให้ขาด)
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 17.
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3. แบบที่ 3

ภาพที่ 23 แสดงตัวอย่างวิธีการตัดแบบที่ 1-4
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 19.

ภาพที่ 24 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 1-4
(1) พับกระดาษเป็น 4 ทบ แล้วใช้คลิปและตัวหนีบ หนีบกระดาษไว้กันเคลื่อน ตัดกระดาษ
สลับข้างไปมาไล่ขนาดช่องไฟ ไม่ให้ขาดออกจากกัน
(2-4) พับกระดาษเป็นแนวยาว ตัดกระดาษบากลายเป็นฟันปลา แล้วคลี่กระดาษออก
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 19.

ภาพที่ 25 แสดงตัวอย่างวิธีการตัดแบบที่ 5-10
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 20.
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ภาพที่ 26 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 5-13
(5-7) พับมุมปลายสุดมาเจอกับลายที่เพิ่งตัดไป ตัดกระดาษบากลายรูปใบไม้ครึ่งใบ 2 ด้าน
แล้วเจาะรูตรงปลายคลี่กระดาษออก
(8-9) พับทบกระดาษเข้ามาด้านในอีกและตัดมุมที่เกิดใหม่ (ตามลูกศร) ตัดลายตามรูปแบบ
(10) พับมุมปลายสุดเข้ามาเล็กน้อย ตัดลายเป็นมุมสามเหลี่ยม
(12-13) ตัดชายกระดาษด้วยกรรไกรซิกแซกและขอบกระดาษในแต่ละชั้น
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 20.
4. แบบที่ 4

ภาพที่ 27 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 1-4
(1) พับกระดาษเป็น 4 ทบ ตัดกระดาษสลับข้างไปมาไม่ให้ขาดออกจากกัน
(2) ตัดกระดาษเป็นลายตามแบบ
(3-4) คลี่กระดาษออกทีละขั้น
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 23.
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5. แบบที่ 5 การทาลูกพวงมโหตร

ภาพที่ 28 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 1-9
(1) ตัดกระดาษแข็งให้เป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร
(2) พับแนวกึ่งกลางของกระดาษแข็งวงกลม แล้วนาไปวางบนกระดาษแก้วหลากสี ใช้คลิป
และตัวหนีบ หนีบกระดาษไว้กันเคลื่อน
(3-5) นาลวดที่ตัดไว้มาเย็บกระดาษ เจาะให้ทะลุแล้วพลิกด้าน พับปลายที่เกินให้เรียบร้อย
(6-8) พับครึ่งกระดาษใช้ดินสอขีดเส้นวงกลมทั้ง2ด้านให้เรียบร้อย
(9) ตัดกระดาษแก้วให้ขนานจากเส้นดินสอมาประมาณ 1 เซนติเมตรทั้งสองด้าน
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 51.

ภาพที่ 29 แสดงตัวอย่างวิธีการตัดแบบที่ 10-14
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 52.
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ภาพที่ 30 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 10-14
(10-11) ตัดรูปครึ่งวงกลมให้เสมอกัน ตลอดแนวจนครบรอบ ดังรูป
(12-13) ใช้ปลายไม้ทากาวแต้มลงบนกระดาษตามมุมส่วนโค้งครึ่งวงกลม
(14) พับกระดาษแข็งลงมาทับกระดาษแผ่นแรก จากนั้นแต้มกาวกระดาษแผ่นต่อไป
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 52.

ภาพที่ 31 แสดงเทคนิคการตัดแบบที่ 15-16
(15-16) คลี่ลูกมโหตรออกแล้วเจาะรูกระดาษแข็งที่มาบรรจบกัน ร้อยเอ็นผูกติดกันให้แน่น
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการตัดกระดาษพวงมโหตร (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2553), 53.
จากการศึกษาพบว่า พวงมโหตร ไม่มีประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดเนื่องจากพวงมโหตร
เป็นภูมิปัญญาที่ทามาจากกระดาษ ไม่มีความคงทนถาวรจึงเสื่อมสลายไปตามกาลเวลามีหลงเหลือ
เพียงแต่วิธีการทาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม
และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจนได้ข้อค้นพบใหม่ซึ่งเป็นสมมุติฐานของผู้วิจัยดังนี้ เนื่องจากพวงมโหตรนั่น
หมายถึงพวงดอกไม้แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ดอกไม้ในการทา ผู้วิจัยจึงเกิดเป็นข้อสงสัยและได้ศึกษาโดยมี
สมมุติฐานว่า ในสมัยก่อนพวงมโหตรเป็นพวงดอกไม้ไว้สาหรับการตกแต่งสถานที่ ซึ่งการใช้ดอกไม้สด
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นั้นมีข้อจากัดในหลายๆปัจจัย คือ ดอกไม้สดนั้นมีข้อกาหนดในเรื่องของเวลาในการทาและการใช้
งานที่จากัดอาจจะช้าหรือแห้งเหี่ยวได้ง่าย ดอกไม้สดนั้นในบางฤดูการอาจหาได้ง่ายแต่ในบางฤดูกาล
ก็อาจจะหามาใช้งานได้ยาก ต่อมาเลยมีการปรับเปลี่ ยนมาใช้กระดาษเพื่อทดแทนข้อจากัดของ
ดอกไม้สดโดยการใช้กระดาษสีสันสดใสแทนดอกไม้ เนื่องจากทาง่ายกว่าไม่มีข้อกาหนดในด้านเวลา
ในการทาส่วนการใช้งานก็สามารถใช้งานได้นานกว่าดอกไม้สด การใช้กระดาษสีมาทดแทนดอกไม้จึง
เป็นที่นิยมและสิบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism)
ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้คาจากัดความของคาว่า “การ
ท่องเที่ยว” ไว้ว่า “การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่
เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักฐานหรือไม่พานักอยู่เป็นการถาวร”
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของ
การท่องเที่ยวดังนี้ “Tourism comprises the activities of the person traveling to and
staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive
year for leisure, business and other purpose.” จากความหมายนี้สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว
หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี
ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้
แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อน
คลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทาง
เพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พานักอาศัยประจาของบุคคล
นั้น และเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได้
จากคานิย ามและความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) ผู้ เขียนหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้ข้างต้นสรุปได้ดังนี้ “การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จาก
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพานักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็น
การชั่วคราวด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้ว ยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่เพื่อการ
ประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขัน
กีฬา (อาทิ การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก เป็นต้น) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อ
ประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม เป็นต้น
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รูปแบบการท่องเที่ยว ในประเทศไทย
การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 สมัยพระเจาบรมวงศ์เธอ
กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดารงตาแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซึ่งในครั้งนั้นการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่สาคัญที่ทางชาว
ต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยสร้างขึ้น แต่เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาทางองค์การท่องเที่ยว
โลก (www.unwto.org) ได้มีการกาหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบ
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 2) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง
วัฒนธรรม (cultural based tourism) และ 3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special
interest tourism) ซึง่ แต่ละรูปแบบสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) ประกอบด้วย
1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่ งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึงการท่อง เที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวของภายใต้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการท่อ งเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบ
นิเวศอย่างยั้งยืน
1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็น หินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้าน้าลอด ถ้าหินงอกหินย้อย เพื่อดูความงามของ
ภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และ
ฟอสซิล ได้ความรู้ได้มีประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีจิตสานึกต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
พื้นที่เกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพื่อชื่นชมความ
สวยงาม ความสาเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความ
รับผิดชอบ มีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แห่งนั้น
1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาว
ตก จัน ทรุ ปราคา และการดูดาวจั กราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ล ะเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุ ริย
จักรวาล มีความรู้ความประทับใจ ความทรงจาและประสบการณ์เพิ่มขึ้น บนพื้นฐาน
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมี จิ ต ส านึ ก ต่ อ การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน

28
2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism)
2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วได้ ค วามรู้ มี ค วามเข้ า ใจต่ อ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี ในท้ อ งถิ่ น พื้ น ฐานของความ
รับ ผิดชอบและมีจิตส านึ กต่อการรั กษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่
ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
2.2 การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional
tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น
ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพ
พิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น บนพื้นฐานของความรับผิ ดชอบและมีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมและมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตอการจัดการท่องเที่ยว
2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) หมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
มีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism)
3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่ งวัฒ นธรรมเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู้ วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสานึกต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความ
งาม (health beauty and spa)
3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) หมายถึง
การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมี
การฝึ กทาสมาธิเพื่อ มีป ระสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นมี
จิตสานึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย เช่น การทาอาหารไทยการนวดแผนไทย ราไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหัตถกรรมไทย
รวมถึงการบังคับช้างและเป็นควาญช้าง เป็นต้น
3.3 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism)
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้านวัฒนธรรมของ
ชนกลุ่มน้อยหรือชนเผาต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย หมู่บ้านชาวกูย หมู่บ้านชาว
กะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมีคุณคาและคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นมีจิตสานึกต่อ การรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่น
กีฬาตามความถนัดความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ดาน้า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโตคลื่น
สกีน้า เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่
เพิ่มขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น มีจิตสานึกต่อการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel) หมายถึง การเดินทางท่อง เที่ยว
ไปยงแหล่ งท่ องเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่มีลั ก ษณะพิ เศษ ที่ นักท่อ งเที่ย วเขาไปเที่ ยวแล้ ว ได้รั บความ
สนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจา ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่
3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay) หมายถึง
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้น โดยมีจิตสานึกต่อการรัก ษาสิ่งแวด
ลอมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืน
3.7 การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (longstay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้นปลายหลัง
เกษียณอายุจากการทางานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มปัจจัยที่ห้ าของชีวิตคือ การ
ท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3 – 4 ครั้งต่อปี คราวละนาน ๆ อย่างน้อย 1 เดือน
3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel) หมายถึงการจัดนาเที่ยวให้แก่
กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบความสาเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้นๆ ตามเป้าหมายหรือ
เกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจาหน่ายรถยนต์ ผู้แทนบริษัทจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้แทน
บริษัทจาหน่ายเครื่องสาอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ ที่สามารถขายสินค้าประเภทนั้นได้มาก
ตามที่บริ ษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไว้เป็นการให้รางวัลและจัดนาเที่ยว โดยออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วมเดินทาง เป็นการจัด
รายการพักแรมตั้งแต่ 2 – 7 วัน เป็นรายการนาเที่ยวชมสถานท่องที่ต่างๆ อาจเป็นรายการนาเที่ยว
แบบผสมผสาน หรือรายการนาเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
3.9 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/
C=conference / E=exhibition) เป็นการจัดนาเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการจัด
นาเที่ยวก่อนการประชุม (pre-tour) และการจัดรายการนาเที่ยวหลังการประชุม (post-tour) โดย
การจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ เพื่อบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง
หรือสาหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียว หรือ
รายการเที่ยวพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยว
3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการท่อง เที่ยวคัดสรร
รูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นามาจัดรายการนาเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
แตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2 – 7 วันหรือมากกว่านั้นเช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (eco–agro tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์
(agro-historical tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (eco-adventure travel) การ
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ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ (geo- historical tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม (agro-cultural tourism) เป็นต้น
นอกจากนี้ ใ นปั จ จุ บั น การท่ อ งเที่ ย วได้ พิ จ ารณาจากความต้ อ งการหรื อ พฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวเพิ่มเติมทาให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดใหม่ ขึ้นมาเช่น Green tourism ที่คนมา
ท่องเที่ยวจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น การท่องเที่ยวในเกาะสมุย หรือ
War tourism ที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสกับอดีตในสมัยสงคราม เช่น การท่องเที่ยวสะพานข้าม
แม่น้าแคว จังหวัดกาญจนบุรีหรือ Volunteer tourism ที่นักท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัครมาช่วยทา
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ในสถานที่และเดินทางท่องเที่ยวต่อ เช่น การที่มีอาสาสมัครมาช่วยงานสึ
นามิในประเทศไทย เป็นต้น
โดยสรุป การท่องเที่ยวในประเทศไทย มีหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เอง และขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ผลของการท่องเที่ยวจะ
เกิดมิติในแง่บวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมอย่างไร (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ม.ป.ป.)
ประเภทของนักท่องเที่ยว
การจัดประเภทของนักท่องเที่ยวสามารถจาแนกได้หลายลักษณะ ดังนี้
1. ตามการจัดการเดินทาง
1.1 Mass Tourists กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีจานวนมาก มีก ารเดินทางท่องเที่ยวใน
รายการเดียวกัน พักโรงแรมในระดับเดียวกัน รับประทานอาหาร และทากิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ
ในแบบเดียวกัน
1.2 Eco Tourists นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยมีจุดประสงค์ที่มุ่งรักษา
สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศน์
2. ตามจานวนมากน้อยของนักท่องเที่ยว
2.1 เป็นกลุ่ม (Group Tour หรือ Escort Tour)
2.2 เป็นส่วนบุคคล (Independent Tour)
3. ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ความมุ่งหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
แบ่งได้ 8 ประการ คือ
3.1 การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจในวั น หยุ ด (holiday-mass
Popular
individual)
3.2 การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็นการเดินทาง
เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมต่างๆ เช่นการศึกษาความเป็นอยู่ การชมศิลปะ ดนตรี ละคร การ
นมัสการศูนย์ศาสนา เป็นต้น
3.3 การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา(Educational) เป็นการเดินทางเพื่อการทาวิจัย
การศึก ษา สอนหนั งสื อ ฝึ ก อบรม หรื อดู ง านต่ างประเทศ ซึ่ งจะต้อ งพานั ก อยู่ ส ถานที่นั้ น ๆ เป็ น
เวลานาน
3.4 การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาและบันเทิง (Sport and Recreation) คือการเดินทาง
ไปชม หรือร่วมแข่งขันกีฬา หรือนันทนาการต่างๆ
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3.5 การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (Historical and special
interests)
3.6 การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) หมายถึงการท่องเที่ยวเพื่อทางานอดิเรก
เช่นการวาดภาพ การเขียนนวนิยาย เป็นต้น
3.7 การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (visiting Friend and Relative) การท่องเที่ยว
เพื่อธุรกิจ(Business) เป็นการเดินทางของนักธุรกิจที่จัดเวลาบางส่วนของการเดินทางหลังจะทาธุรกิจ
เสร็จสิ้นแล้ว ใช้เวลาในการท่องเที่ยวก่อนเดินทางกลับ
4. ตามวิธีการเดินทาง
4.1 แบบเหมาจ่าย (Package Tour)
4.2 แบบเบ็ดเสร็จ (Inclusive Tour)
4.3 แบบเป็นรางวัล (Incentive Tour)
4.4 แบบเช่าเหมาลา (Charter Tour)
5. ตามอายุ
6. ตามเพศ
7. ตามฐานะทางสังคม
8. ตามประสบการณ์และบทบาท
8.1 The organized mass Tourists
8.2 The individual mass Tourists
8.3 The explorer
8.4 The drifter
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
Swarbrook (2007) ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ไว้ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเพื่อเยียมเยือนเพื่อนและญาติพี่น้อง (Visiting Friends and Relatives)
2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Tourism)
3. การท่องเที่ยวแบบอิงศาสนา (Religious Tourism)
4. การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism)
5. การท่องเที่ยวแบบสวัสดิการ (Social Tourism)
6. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational Tourism)
7. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
8. การท่องเที่ยวแบบชมทิวทัศน์ (Scenic Tourism)
9. การท่องเที่ยวแบบการแสวงหาความสาราญ (Hedonistic Tourism)
10. การท่องเที่ยวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือทากิจกรรม (Activity Tourism)
11. การท่องเที่ยวแบบมุ่งความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)
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ความหมายและความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คาว่า “อุตสาหกรรม” ตามพจนานุกรม คือ “การกระทาสิ่งใด ๆ เพื่อให้เป็นสินค้า ” แต่
ปัจจุบันมีความหมายมากกว่านั้น คือ ” กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย์ หรือการ
ผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง”
การท่องเที่ยว ก็คือ การดาเนินกิจกรรมบริการด้านการนาเที่ยว เช่น บริการด้านการ
เดินทาง บริการด้านอาหารและการพักแรม และบริการด้านการนาเที่ยว ซึ่งดาเนินการโดยหวังผล
กาไร ที่ต้องอาศัยแรงงานและการลงทุนสูง โดยใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจัด
องค์การ และการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและ
โดยอ้อม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้ง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการของ
นักท่องเที่ย วชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น การส่ งสิ นค้าออกที่มองไม่เห็ นด้วยสายตา (Invisible
Export) เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สินค้า คือ บริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยว
ซื้อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่งผล ประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพอีกหลาย
แขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนคลาย
ความตึงเครียด พร้อม กับการได้รับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างออกไปอีกครั้ง
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้าง
เสถียรภาพให้กับดุลการชาระเงินได้ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุ้น
ให้ มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมา
ประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสรุปได้ว่าบทบาทและ
ความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552)
องค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วมี ลั ก ษณะ เพราะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลายประเภท ดั ง นั้ น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว การ
คมนาคมขนส่ ง ข้ อมูล ข่าวสารการท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว การ
พิจารณาองค์ประกอบแต่ละส่วน จะทาให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
นักท่องเที่ยว
องค์การสหประชาชาติ (United Nation:UN) ให้ความหมายของ “นักท่องเที่ยว” ไว้ดังนี้
ผู้มาเยือน (Visitor) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตนมิได้พักอาศัยอยู่เป็นประจา ด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่มิใช่ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ ดังนั้น ผู้มาเยือน จึงหมายรวมถึงผู้เดินทาง 2
ประเภท คือ
1. นักท่องเที่ยว (Tourist) คือ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่พักอยู่ในประเทศที่มาเยือน
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
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2. นักทัศนาจร (Excursionist) คือ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราว และอยู่ในประเทศที่มา
เยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
สาหรับประเทศไทย ได้กาหนดว่า “นักท่องเที่ยว” หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นที่
อยู่โดยปกติของตน ไปยังท้องถิ่นอื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์ที่มิใช่
เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นิยามศัพท์ทางนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในงานสถิติ ดังนี้
1. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Visitor) คือ บุคคลที่มิได้มีที่พานัก
ถาวรในราชอาณาจั กรไทย เดิน ทางเข้ามาเพื่อประกอบภารกิจใดๆ ทั้งนี้ต้องมิได้รับค่าจ้างในการ
ประกอบภารกิจนั้นจากผู้ใดในราชอาณาจักรไทย
2. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Visitor) คือ บุคคลทุกสัญชาติที่มีที่พานัก
ถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมิใช่ถิ่นที่อยู่ประจา
เพื่อประกอบภารกิจใดๆ ทั้งนี้ต้องไม่ได้รับค่าจ้างในการประกอบภารกิจนั้น ๆ จากผู้ใด ณ สถานที่แห่ง
นั้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะเป็นสิ่ ง
ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปสู่จุดหมายปลายทาง ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้โดยแบ่ง
ออกเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวส่วนที่เป็นธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ การอนุ รักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะทาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความยั่งยืน
1.ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวประเทศไทยมีทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก
และมีความหลากหลาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1 ส่วนที่เป็นธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยวในส่วนที่เป็นธรรมชาติ ทรัพยากร
การท่องเที่ยว ในส่วนที่เป็นธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) อุทยานแห่งชาติ (National
park) 2) วนอุทยาน (Forest park) 3) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า (Wildlife sanctuary) 4) เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า (Non hunting area) 5) สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical garden) 6) สวนรุกชาติ
(Arboretum)
1.2 ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น มีทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ศาสนสถาน โบราณวัตถุ
โบราณสถาน กาแพงเมือง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต/ความเป็นอยู่ ศูนย์วัฒนธรรม สินค้าและ
หัตถกรรมพื้นเมือง เป็นต้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญในภาคต่างๆของประเทศไทย ประเทศไทยมีพื้นที่ 513
ล้านตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 77 จังหวัด แบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศ
สหภาพเมียนมาร์ นอกจากจะมีธรรมชาติที่ งดงามแล้ว ภาคเหนือตอนล่างยังเป็นแหล่งอารยธรรม
เก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เนื่องจาก มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรกและเป็น
ต้นกาเนิดการสร้างประเทศ
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2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 168,854.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย เป็น
แหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นแหล่งที่มีโบราณวัตถุอันแสดงถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ได้
ชัดเจนสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งวัฒนธรรม สังคม และวิวัฒนาการ ทางเทคโนโลยีมากว่า 5,000 ปี
3. ภาคกลาง ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางประอิน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธ ยา การล่ อ งแพ น้ าตก หิ นงอกหินย้อยตามพื้นที่ต่างๆ สะพานข้ามแม่น้าแคว จ.
กาญจนบุรี
4. ภาคตะวันออก นับตั้งแต่จังหวัดชลบุรีไปจนถึงจังหวัดตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งประเภทป่าเขา น้าตก ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เริ่มจากบางแสน พัทยา
จังหวัดชลบุรี
5. ภาคใต้ ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรระหว่างทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย หรือ
อ่าวไทยมีพื้นที่ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร เกือบทุกจังหวัดมีอาณาเขตส่วนใดส่วนหนึ่งติดต่อกับทะเล
(ยกเว้นยะลาเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล)
แผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2556
1. กรอบนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน
นโยบายเร่งด่วน
เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
นโยบายเศรษฐกิจ
ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ โดย
ใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกศูนย์กลาง
การประชุมและแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรั กษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปาที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม ให้มี
รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในปี 2558
ส่งเสริมกิจ กรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูล ค่าเพิ่มทางการ
ท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างชาติในประเทศไทย
และเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่
ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
พัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
ระเบีย บที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พร้อมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
พัฒนาด้านการตลาดและประชาสั มพันธ์ ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
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2. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
แนวทางภารกิจหลัก
สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศ ด้วย
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย
พัฒนาการตลาดและส่งเสริมการขายในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพสร้างจุด
ขายใหม่ด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับตลาดบน สนับสนุนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ และนาไปต่อ
ยอดอุตสาหกรรมอื่นๆ ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์ประเทศไทย สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว สื่อสารภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในทุกช่องทางให้ครอบคลุมทั่วถึง
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวให้โดดเด่นยิ่งขึ้น และ
สร้างจิตสานึกและค่านิยมความเป็นไทย เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง และสร้างจุดขายร่วมกัน
เรื่องความมีอัธยาศัยไมตรี และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี
สร้ า งกระแสการรั บ รู้ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ า การท่ อ งเที่ ย ว โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและใช้
วิธีทาการตลาดโดยกลุ่มคนที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งในภาพลักษณ์ และจัดตั้งศูนย์ให้ บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและอานวยความ
สะดวกอย่างครบวงจร
สร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในไทย พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านสื่อต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง ร่วมกับเอกชนจัดทา Special Package/ Special Offer จัดงานส่งเสริมการขาย จัด Road
Show ภายในประเทศ
สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว โดยจัดทาข้อมูล
รวบรวมข่าวสารด้านการท่ องเที่ย วและจัดเก็บในระบบข้อมูล สารสนเทศ พร้อมทั้งพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูล ขยายช่องทางการส่งเสริมตลาด ส่งเสริมการกระจายตลาดการ
ท่องเที่ยวอย่างสมดุลในเชิงพื้นที่ เวลา และกลุ่มตลาด พัฒนาระบบตลาดสินค้าทางการท่องเที่ยว
สมัยใหม่ให้ สอดคล้ องกับ พฤติกรรมและรสนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ รวมถึงการพัฒ นาขีด
ความสามารถด้านการวางแผนและปฏิบัติงานด้าน Online Marketing และ E-Commerce
แนวทางเสริมภารกิจหลัก
บูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนของภารกิจ สร้างกลไก
ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
พัฒนาและฟื้น ฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความ
สมดุล
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
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เตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อม
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
3. กรอบทิศทางการดาเนิน เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ปี 2556-2559
จากการประมวลและวิเคราะห์กรอบแนวคิดและนโยบายระดับต่าง ๆ ข้างต้น รวมทั้ง
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก ทั้งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ขององค์กร ททท. จึงได้กาหนดกรอบทิศทางการดาเนินงานของ ททท. และเป้าหมาย ปี 2556-2559
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ททท. เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการ
ททท. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ดังนี้
1. ปี 2555-2556 : รักษาอันดับ 4 ของประเทศที่สร้างรายได้สูงสุดในเอเชีย
2. ปี 2557 : ปรับขึ้นอันดับ 3 ของประเทศที่สร้างรายได้สูงสุดในเอเชีย
3. ปี 2558 : รักษาอันดับ 3 ของประเทศที่สร้างรายได้สูงสุดในเอเชีย
4. ปี 2559 : รักษาอันดับ 1-3 ของประเทศที่สร้างรายได้สูงสุดในเอเชีย
และจากเป้ า หมายการด าเนิ น งานระยะยาว ปี 2556-2559 ททท. ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ดาเนินงานปี 2556-2559 รวม 4 ด้านหลัก ดังนี้
1. ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย
1.1 การเน้นย้า Amazing Thailand Brand ให้เข้มแข็ง เพื่อตอกย้าแคมเปญ
“Amazing Thailand”ให้ติดตรึงใจและเกิดการยอมรับในกลุ่มนักท่อ งเที่ยวเก่า พร้อมสร้างการรับรู้
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ใจทุกครั้งในการมาเยือนประเทศไทย
1.2 การมุ่งสู่การเป็น “Quality”Leisure Destination หรือแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจที่มี “คุณภาพ” เป็นการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น จุดหมายปลายทางเพื่อ
การท่องเที่ยวพักผ่อนที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงมาตรฐานทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและการเป็นเจ้าบ้านที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึง
การเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 การชู Thainess-Thai Touch นาเสนอเอกลั กษณ์ “ความเป็นไทย”
หลากหลายมิติเพื่อสร้างความแตกต่างและใช้เป็นจุดขายหลักทางการท่องเที่ยวในทุกตลาด
2.ด้านการส่งเสริมการตลาด
2.1 การบุกตลาดแบบ Dual Track มุ่งเน้นการ “เพิ่มมูลค่า” ทางการตลาดควบคู่
กับการนาส่ง “คุณค่า” ทางจิตใจแก่นักท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางมายัง
ประเทศไทยพร้อมส่งมอบคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่ดีสู่สังคม
2.2 การสร้างเครือข่าย (Networking) และประสานความร่วมมือเชิงยุ ทธศาสตร์
กั บ พั น ธมิ ต ร (Co-Creation/Collaboration) เน้ น ท างานร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รคู่ ค้ า (Strategic
Partners) และกระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.3 Thailand and Beyond เสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศเปลี่ ย นคู่แข่งเป็ น คู่ค้าเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเตรียมความพร้อมการเปิดเสรี
อาเซียน (AEC)
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3. ด้านการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว
3.1 การส่ งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism/Green
Tourism) ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ส่งเสริมและ
สร้างสรรค์สินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) เสนอขาย
ประสบการณ์และสร้างการมีส่วนร่วมเรียนรู้ (Participation) ประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว
4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 Go Digital เน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
ดาเนินงานและขยายช่องทางการส่งเสริมตลาด
4.2 มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น องค์ ก รชั้ น น าด้ า นการตลาดการท่ อ งเที่ ย วยุ ค ใหม่ (TAT
Excellence) ด้วยการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพการตลาดแก่บุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพและสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม ( Value Creations) แก่องค์กร
4.3 บริหารวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับและรุกเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต
ภายใต้การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนภาคี
การจัดทาแผนปฏิบัติการของ ททท. ปี 2556 นี้ ได้ให้ความสาคัญและมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในอุ ต สาหกรรมและนอก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยตลอดกระบวนการได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนภาคี เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย โดยททท. ได้จัดประชุมใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดประชุมระดมความคิดเห็ นในลั กษณะ Workshop การประชุม Focus
Group รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั้งในกรุงเทพฯ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจน
ผู้ประกอบการในต่างประเทศที่เป็นตลาดต้นทางของการท่องเที่ยวไทย
1. การประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ด้ า นการตลาดการท่ อ งเที่ ย วไทย (Tourism
Marketing Thing Tank 2013 – TMTT 2013)การประชุม Tourism Marketing Thing Tank
2013 (TMTT 2012 ) เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ในประเด็นหลักได้แก่ การส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
การส่งเสริมสินค้าและบริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย
ที่ ประชุ ม มี ม ติ ร่ ว มกั น ในการก าหนดทิ ศ ทางหลั ก ของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทย (Strategic
Directions) ที่ทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นในปี 2556 เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Destination) แบ่งตามประเด็นหลักทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้
1.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย
1.1.1 เน้นการนาเสนอความเป็นไทย (Thainess) ทั้งด้านอัธยาศัยไมตรีของคน
ไทย รอยยิ้ม อาหาร วัฒนธรรมไทย และความคุ้มค่าเงิน ผ่านประสบการณ์อันหลากหลายและครบ
เครื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจจากการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย
1.2 การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
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1.2.1 ต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมาย ราย Segmentation ให้ชัดเจนเพื่อเจาะตลาด
ตามแนวทาง Targeted Marketing โดยควรมุ่งเน้นกลุ่มความสนใจพิเศษ (กลุ่มกอล์ฟกลุ่มแต่งงาน
และฮันนีมูน กลุ่ม Medical & wellness กลุ่ม Green ) กลุ่มถ่ายนาภาพยนตร์ กลุ่ม Celebrity ทั้ง
ของไทยและต่างประเทศ
1.2.2 นาเสนอตัวตนของประเทศไทย ผ่านความเป็นไทย (Thainess) เน้นย้า
ทัศนคติที่ดีของคนไทย “ไม่เป็นไร”ตลอดจนการเป็นเมืองพุทธ และมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2.3 เน้นการทา Event Marketing ผ่านงานกิจกรรม เทศกาลระดับต่าง ๆ
รวมทั้ง Experiential Marketing นาเสนอความพร้อมและความปลอดภัยในการเดิ นทางท่องเที่ยว
ตลอดจนการออกแบบประสบการณ์สาหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
1.3 การส่งเสริมสินค้าและบริการ
1.3.1 บูรณาการผู้นาทางความคิดระดับต่าง ๆ ของประเทศไทยให้เกิดจิตสานึก
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์
1.3.2 เน้นการส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรม
ไทย
1.3.3 เน้นเรื่อง Green Tourism มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
ท่องเที่ย ว ตลอดจนให้ ความรู้ แ ละความเข้าใจเรื่อ งวัฒ นธรรมไทย การดูแ ลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.3.4 เน้นการทางานอย่างบูรณาการในทุกระดับ
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.4.1 ผลักดันให้ทุกภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดจิตสานึกเรื่อง
การท่องเที่ยวยั่งยืน
1.4.2 ประสานความร่วมมือในการทางานของทุกภาคส่วน
1.4.3 ปฏิรูปองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. การประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชนด้านตลาดต่างประเทศ
การประชุม ระดมความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั บภาคเอกชนด้ า นตลาดต่ า งประเทศ ได้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 20
มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
2.1 ภูมิภาคเอเชียตะวัน ออก เสนอให้ใช้กระแสละครไทยที่กาลังได้รับความนิยมใน
การสร้างกระแสการรับรู้ให้เป็น Talk of the Town และควรพัฒนาระบบ Online Marketing ให้
เข้าถึงกลุ่ม FIT มากขึ้น รวมทั้งผลักดัน Charter flights เพื่อส่งเสริมการเดินทางเข้าประเทศให้มาก
ขึ้น
2.2 ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ให้เพิ่มการรับรู้ประเทศไทยในระดับ
เมืองรองมากขึ้น และน าเสนอ Destination ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งเจาะตลาดคุณภาพที่มี
ศักยภาพ อาทิ กลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่ม Golf และกลุ่ม Wedding & Honeymoon เป็นต้น
2.3 ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ต้องการให้นาเสนอภาพลักษณ์ของ
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Destination) รวมทั้งเสนอให้ดาเนินการ
ส่งเสริมตลาดในช่วงนอกฤดูกาล และส่งเสริมกลุ่มเดินทางครั้งแรก เน้นการใช้ Modern Marketing
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& IT ในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้ง ส่งเสริมการเดินทางในกลุ่มที่มีศักยภาพ อาทิ กลุ่ม
ฮันนีมูน กลุ่มแต่งงาน กลุ่ม Medical กลุ่ม Long Stay เป็นต้น
2.4 ภูมิภาคอเมริกา ต้องการให้ส่งเสริมและผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดกลุ่ม
ความสนใจพิเศษ เช่น Voluntourism การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ (Educational Tourism)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) และเสนอให้เข้าร่วมงาน Trade Show ด้านความ
สนใจพิเศษในอเมริกา เช่น Educational Travel Conference (ETC) DEMA Show รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ เช่น E-newsletter Facebook สร้าง
Application และสร้าง Platform ของผู้ประกอบการด้าน Niche Market
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มตลาด ปี 2555 - 2556
1. ตลาดต่างประเทศ
1.1 แนวโน้ ม พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วโลก ความต้ อ งการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวยังมีอยู่ อย่างต่อเนื่อง สมาคมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(Pacific Asia Travel Association:PATA) คาดการณ์การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในช่ว งปี 2555 และ ปี 2556 ว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43 ต่อปี นอกเหนือจากความ
คุ้ม ค่า เงิน คุ ณ ภาพและบริ การของสิ น ค้า และการท่ องเที่ย วที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ทางด้านจิตใจที่จะได้รับแล้ว นักท่องเที่ยวจะให้ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวในเชิง
สร้างสรรค์(Value Creation) เพิ่มมากขึ้น โดยโลกสังคมออนไลน์ (Social Media) จะเข้ามามีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ น ใจเดิน ทางท่องเที่ย ว โดยเฉพาะการเดินทางด้ว ยตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การ
ท่องเที่ยวในเชิงรณรงค์รัก ษาสิ่งแวดล้อม จะเข้ามามีบทบาทสาคัญ สืบเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติบ่อยครั้ง
1.2 แนวโน้มสถานการณ์ตลาดต่างประเทศของประเทศไทย ปี 2555 – 2556
ปี 2555 สถานการณ์ นั กท่ อ งเที่ ยวต่ างประเทศเดิน ทางเข้า ประเทศไทยราย
สัญชาติในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตอุทกภัย
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.99 หรือมีจานวน
ทั้งสิ้น 10.63 ล้านคน โดยได้รับปัจจัยบวกจาก วันหยุดยาว Golden Weeks ในเอเชียทั้งจากเทศกาล
ตรุษจีนและวันแรงงาน เศรษฐกิจภาพรวมทั่วโลกที่ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่ากลุ่มยูโรโซนจะ
ประสบปัญหาอยู่บ้างก็ตาม และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยที่ปราศจากความวุ่นวายใดๆ
ส่งผลให้ทุกกลุ่มตลาดมีอัตราการเติบโตด้วยดี ยกเว้น กลุ่มตลาดตะวันออกกลาง เนื่องจากการเกิด
ความไม่สงบภายในภูมิภาคและผลจากรัฐบาลสหรัฐประกาศใช้มาตรการคว่ําบาตรกับประเทศอิหร่าน
อย่างจริงจัง ทั้งนี้ หากสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยยังดาเนินไปเป็นอย่างปกติ คาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดปี
2555 จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ างประเทศจะขยายตั ว เพิ่ม ขึ้ น อี กไม่ํากว่
ต่ า ร้ อ ยละ 8 หรื อมี จ านวน
นักท่องเที่ยวประมาณ 20.8 ล้ านคน สร้างรายได้จากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 หรือมี
จานวนรายได้ประมาณ 866,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปี 2556 หากสถานการณ์ท่องเที่ยวยังดาเนินเป็นไปตามแนวโน้มปกติ โดยไม่เกิด
อุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการเมืองไทย
และวิกฤตเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนแล้ว สามารถประมาณการณ์ได้ว่า อัตราการเติบโตของรายได้จาก
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นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และจานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และเพื่อให้
การดาเนิ นงานส่งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็ นไปตามเป้าประสงค์ของรัฐ บาลที่
กาหนดให้ ร ายได้จ ากการท่องเที่ย วไทย มีจานวน 2 ล้ านล้ านบาท ในปี 2558 จึงได้มีการกาหนด
เป้าหมายตลาดต่างประเทศในปี 2556 ให้อัตราการเติบโตทางด้านรายได้และจานวนนักท่องเที่ยว
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และร้อยละ 8 ตามลาดับ ซึ่งคาดว่า มีโอกาสที่บรรลุเป้าหมายได้ หากมี
การบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยได้ดี โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยว
มีการใช้จ่ายเงินในการเดินทางท่องเที่ยวสูงขึ้น
2. ตลาดในประเทศ
2.1 แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทาง
ท่อ งเที่ย วเพื่อ พั กผ่ อนหย่ อนใจและมัก เดิ นทางท่ องเที่ ยวกับ ครอบครัว เพื่ อกระชั บความสั มพั น ธ์
อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไหว้พระ ปฏิบัติ ธรรมเพิ่มมากขึ้น พาหนะที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนตัว ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดตามลาดับคือ
ช่วงเดือน เมษายนมิถุนายน ตุลาคม-ธันวาคม และมกราคม-มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
ต่อเนื่องและเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา และยังคงเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคของตน
2.2 แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศปี 2555-2556
ปี 2555 สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศเติบโตได้ดี เป็นผลมาจาก
นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ ด้วยการปรับขึ้นค่าแรงรายวันและการขึ้น
เงินเดือนของผู้จบปริญญาตรี การจัดให้มีเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ และนโยบายอื่น ๆ
ที่จ ะลดค่าครองชีพให้ กับ ประชาชน เมื่อเสริมด้ว ยการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการท่องเที่ยวตลาดใน
ประเทศของ ททท. และภาคีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลและ
ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว รวมทั้งการที่รัฐบาลประกาศให้ปี 2555 เป็นปีมหัศจรรย์เมืองไทย และปัจจัย
เสริมด้านการบินทั้งการเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงและการอานวยความสะดวกในการเดินทางแบบ
Fly’n Ride รวมทั้งการเพิ่มความถี่ของจานวนเที่ยวบิน เพื่อเตรียมรองรับการท่องเที่ยวในฤดู
ท่องเที่ยวของสายการบินภายในประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยเอื้อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว
ได้มากขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงยังคงได้แก่ปัญหาอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงปลายปี แต่หากเหตุอุทกภัย
ส่งผลกระทบที่ไม่รุน แรงดังเช่นปีที่ผ่านมา ในปี 2555 คนไทยจะมีแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.6 หรือประมาณ 112.2 ล้านคนครั้ง และก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 507,386
ล้านบาท
ปี 2556 คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศจะเติบโตได้ ดีต่อเนื่อง
โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นของ ททท. และภาคีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง
นอกฤดูท่องเที่ยวและยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่ องเที่ยวที่เคยจัดเป็นงานประจาปีให้ยิ่งใหญ่ขึ้น
เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้หากสถานการณ์ภายในประเทศเป็นปกติ
คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศปี 2556 จะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
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ของคนไทยเพิ่มขึ้น ประมาณร้ อยละ 2.8 หรือมีจานวน 115.35 ล้ านคนครั้งและก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.5 หรือมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 535,292 ล้านบาท
(แผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2556:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ ยว(Tourist Information
Center)
1. ขอบข่ ายมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วไทย ศู นย์ บ ริ ก ารข้ อ มูล ส าหรับ นั ก ท่ องเที่ ย ว
ครอบคลุมเฉพาะศูน ย์บริการข้อมูล สาหรับนักท่องเที่ยวที่ให้บริการในลั กษณะการให้ บริการ
สาธารณะ ไม่ครอบคลุมศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวที่ให้บริการในลักษณะการให้บริการ
ธุรกิจนาเที่ยว
2. บทนิยามความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ศูนย์บริการข้อมูล
สาหรับนักท่องเที่ยว มีดังนี้
2.1 มาตรฐาน หมายความถึง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับ
นักท่องเที่ยวและเป็นข้อกาหนดเบื้องต้นของศูนย์ บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวที่ ต้องมีในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
2.2 ศูนย์บริการ หมายความถึง ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว
2.3 หน่วยงาน หมายความถึง หน่วยงานผู้ให้บริการ หรือผู้บริหารศูนย์บริการข้อมูล
สาหรับนักท่องเที่ยว
2.4 ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว (Tourist Information Center)
หมายความถึง สถานที่ที่นักท่องเที่ยวเข้ามารับบริการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยสามารถเข้าถึง
โดยตรง รวมถึงใช้ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต มีพันธกิจหรือ
วัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
2.5 ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว ประเภท ก หมายความถึง ศูนย์บริการที่มี
สถานที่ตั้งถาวรมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มีการวางแผนและ
บริหารจัดการศูนย์บริการ การจัดการบุคลากร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
ภายในที่ตั้งหรืออาคารของหน่วยงาน
2.6 ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว ประเภท ข หมายความถึง ศูนย์บริการที่มี
สถานที่ตั้งถาวรหรือกึ่งถาวร มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับให้บริการนักท่องเที่ยว และมีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
3. คุณลักษณะที่ต้องการ
3.1 ศูนย์บริการข้อมูลสานักท่องเที่ยว จะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด กฎ
กฎกระทรวงพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ควบคุมในแต่ละประเภทกิจการ อาทิ
เช่น
3.1.1 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
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3.1.2 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
3.1.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
3.1.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
3.1.5 พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
3.1.6 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
3.1.7 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
เป็นต้น
3.2 ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด มีสถาน
ที่ตั้ง มีสิ่งอานวยความสะดวก มีการวางแผนและบริหารจัดการศูนย์บริการ มีการจัดการบุคลากรของ
ศูนย์บริการมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนบริการเสริมอื่น ๆ ที่กาหนด
ตามประเภทของศูนย์บริการ
3.3 ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งมี คุ ณ ภาพในข้ อ มู ล ที่
ให้บริการ มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
3.4 ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวที่ให้บริการต้องมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งต้องให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยและเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนดหรือสูงกว่า
3.5 ศูนย์ บริ การข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวต้องคานึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ตามกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมถึง การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด และ
เหมาะสม
4. องค์ประกอบของมาตรฐาน องค์ประกอบในการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน
ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว มีจานวน๖ องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 สถานที่ตั้ง
1. ความสะดวกในการเข้าถึง พิจารณาจากความสะดวก รวดเร็วของนักท่องเที่ยวในการ
เข้าถึงศูนย์บริการ โดยพาหนะทุกชนิด ทั้งพาหนะส่วนตัวและบริการสาธารณะ
2. ความเหมาะสมของสถานที่ ตั้ ง พิ จ ารณาจากความเหมาะสมของสถานที่ ตั้ ง ของ
ศูนย์บริการ ให้อยู่ในทาเลที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งชุมชน โดยดูจากระยะทาง
3. สภาพอาคาร สถานที่พิจารณาจากสภาพทางกายภาพภายนอก และภายใน คือ ตัว
อาคาร สถานที่ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่ออานายความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นพิจารณาจากสภาพทางกายภาพภายนอก และภายใน
คือ การตกแต่งอาคาร หรือศูนย์บริการ สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น หรือไม่มีความ
ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
5. ความพร้อมของอุปกรณ์ฉุกเฉินพิจารณาจากการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
ตลอดจนอุปกรณ์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่น
อัคคีภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 2 สิ่งอานวยความสะดวก
1. สัดส่วนพื้นที่พักผ่อนต่อพื้นที่ศูนย์บริการ พิจารณาขนาดพื้นที่พักผ่อน และขนาดพื้นที่
ของศูนย์บริการ เฉพาะพื้นที่ส่วนให้บริการสาหรับนักท่องเที่ยว โดยนามากาหนดสัดส่วนของพื้นที่
พักผ่อนต่อพื้นที่ศูนย์บริการเป็นจานวนร้อยละ
2. ห้องน้าสาหรับนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว ประเภท ก
พิจารณาจากจานวนห้องน้า การแบ่งแยกห้องน้าสาหรับผู้ชายและผู้หญิง ความสะอาด รวมถึง การที่
คนพิการสามารถเข้าใช้ได้อย่างเหมาะสมศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว ประเภท ข พิจารณา
จากนักท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้บริการห้องน้าสาธารณะจากแหล่งอื่น ๆ ได้ ภายในรัศมีไม่เกิน250
เมตร และความสะอาด
3. อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล พิจารณาจากการเตรียมความพร้อมในเรื่องการปฐม
พยาบาล กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับบริการ โดยอย่างน้อยต้องมีชุดอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
4. สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ พิจารณาจากสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
เบื้องต้น สาหรับคนพิการที่เข้ามารับบริการ คือ ทางลาด เคาน์เตอร์ ป้ายสัญลักษณ์ และที่จอดรถ
สาหรับคนพิการ
5. สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวด้านการสื่อสารโทรคมนาคมพิจารณาจาก
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ศูนย์บริการ บริการ หรือจัดให้บริการกับ
นักท่องเที่ยว เช่น โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 3 การวางแผนและการจัดการศูนย์บริการ
1. แผนการดาเนินงานศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว พิจารณาจากการมีการ
จัดทาแผนหรือไม่มีการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีของศูนย์บริการ
2. กระบวนการวางแผนและมีส่วนร่วม พิจารณาจากกระบวนการวางแผนการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บ ริการ โดยดูจ ากขั้น ตอนกระบวนการในการวางแผนและการให้ บุคลากรภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
3. กระบวนการปฏิบัติตามแผนพิจ ารณาจากกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้
วางแผนไว้ โดยดูจากร้อยละของการปฏิบัติงานตามแผนงาน
4. การประเมิ น ผลการด าเนิ น การพิ จ ารณาจากการมี ห รื อ ไม่ มี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินการของศูนย์บริการ โดยวัดจากการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน
องค์ประกอบที่ 4 การจัดการบุคลากร
การจัดการบุคลากรภายใน
1. กระบวนการสรรหาและคัดเลือก พิจารณาจากการมีหรือไม่มีกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร ไม่ว่าจะใช้วิธีเสาะแสวงหา แหล่งผู้มีความรู้ หรือการชักจูงให้มาสมัคร โดย
วิธีการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทางานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
2. การกาหนดตาแหน่ง ภารกิจ ความรับผิดชอบ พิจารณาการมีหรือไม่มีการกาหนด
ตาแหน่ง ภารกิจ ความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนย์บริการ

44
3. กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ พิจารณาจากจานวนกิจกรรมในการสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานให้แก่บุคลากรในศูนย์บริการ
4. การฝึกอบรม พิจารณาจากจานวนครั้งในการจัดฝึกอบรมหรือจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการแก่นักท่องเที่ยว
การจัดการบุคลากรภายนอก
1. กระบวนการสรรหาและคัดเลือก พิจารณาจากการมีหรือไม่มีกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร ไม่ว่าจะใช้วิธีเสาะแสวงหา แหล่งผู้มีความรู้ หรือการชักจูงให้มาสมัคร โดย
วิธีการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทางานว่ามีประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด
2. กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ พิจารณาจากจานวนกิจกรรมในการสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานให้แก่บุคลากรภายนอกที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการ
3. การฝึกอบรม พิจารณาจากจานวนครั้งในการจัดฝึกอบรมหรือจัดส่งบุคลากรภายนอก
ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการเข้าร่วมฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการแก่นักท่องเที่ยว
องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพการบริการของบุคลากร
1. ความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ พิจารณาจากความพร้อมในการให้บริการ
นักท่องเที่ยว โดยดูจากการให้บริการตามเวลาทาการของศูนย์บริการ
2. การแต่งกายของบุคลากรที่ให้บริการ พิจารณาจากการแต่งกายที่สุภาพ หรือชุด
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
3. ความสามารถในการให้ข้อมูล พิจารณาจากวิธีการนาเสนอ การพูด การอธิบายข้อมูล
มีความถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปอย่างสุภาพ เพื่อให้ เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
4. ความสามารถในการช่วยเหลื อพิจารณาจากการให้บริการช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยดูจากบันทึก รายงานการช่วยเหลือ
5. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พิจารณาจากความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
6. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอื่น ๆ พิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาอื่น
นอกจากภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
7. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการบริการ พิจารณาจากการสารวจความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการ
องค์ประกอบที่ 6 การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
1. การจัดหมวดหมู่และการจัดเก็บข้อมูล พิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ การจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยดูจาก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
เข้าถึงข้อมูลที่สะดวก
2. ความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล พิจารณาจากความรวดเร็ว โดยดูจากระยะเวลาใน
การเรียกใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ทันต่อความต้องการ
3. ความถูกต้องในการเรียกใช้ข้อมูล พิจารณาจากความถูกต้องในการเรียกใช้ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยว เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยดูจากข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
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4. ความหลากหลายของข้อมูล พิจารณาจากความหลากหลายของข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวสาหรับให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ได้แก่ แผ่นพับ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า มีชนิด
ประเภทของข้อมูลมากน้อยเพียงใด
5. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูล พิจารณาจากเครื่องมือที่ใช้ในการบริการให้แก่
นักท่องเที่ยว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินทราเน็ตระบบอินเทอร์เน็ต และเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดการข้อมูลอื่น ๆ เช่น เครื่องให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวแบบอัตโนมัติที่เป็นระบบธรรมดา หรือ
สัมผัส เป็นต้น
6. ช่องทางการให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยวอื่น ๆ พิจารณาจากช่องทางในการ
ให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ให้บริการ การให้บริการผ่านโทรศัพท์ การ
ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือการให้บริการข้อมูลผ่านคอลเซ็นเตอร์
7. องค์ประกอบของมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินและรับรองศูนย์บริการข้อมูล
สาหรับนักท่องเที่ยว
8. เกณฑ์ในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน เกณฑ์ในการตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามคู่มือการตรวจประเมินมาตรฐาน
ศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว
9. เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ให้ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการข้อมูล
สาหรับนักท่องเที่ยว ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
(มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมทท. ๓๐๘ : ๒๕๕๕ มาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว
TTS 308 : 2012 จัดทาโดย สานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา Tourism Information Center Standard)
การตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing )
ทุกวัน นี้ ทีมนักการตลาด และฝ่ ายสื่ อสารองค์กร ต่างต้องรับมือกับการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ต่างต้องเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดก็ตาม สิ่ งสาคัญที่สุด คือ จะทาอย่างไร
ให้ลูกค้าได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูล ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และมั่นใจในคุณสมบัติของสินค้า และบริการ
การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing ) เป็นการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรม นับ ว่าเป็ นภารกิจ ที่ท้าทายความสามารถของนักการตลาด ในการดึงดูดความสนใจของ
กลุ่ มเป้ าหมาย และเป็ น อีกหนึ่ งทางเลื อ กที่ขาดไม่ไ ด้ ส าหรับองค์กร เพราะนอกจากจะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นยอดขาย อีกทั้งยังสามารถใช้สร้างกระแส ให้
เกิดการกล่าวขานถึงกิจกรรมที่จัดขึ้น ในช่วงเวลาที่กาหนดได้
การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นที่นิยมในการใช้สร้างกระแส ให้ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้มาเจอกับสินค้า เครื่องมือทางการตลาดในรู ปแบบกิจกรรม ที่แต่
ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะคิ ด ขึ้ น มา ได้ รั บ การกล่ า วขานถึ ง กั บ ทั้ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย สื่ อ มวลชน และ
สาธารณชน สามารถทาได้ทั้งเป็นกิจกรรมภายในองค์กร กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อแนะนาสินค้า
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เพื่ อ ตอกย้ าความสั มพั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า การออกร้ า น เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ การบอกกล่ า วถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของกิจการ ด้วยการจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดงานฉลองความสาเร็จ หรือ
ครบรอบต่างๆ การทาแรลลี่ การจัดงานสัมมนา ฯลฯ ไม่ว่ากิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม
ล้วนเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องทาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ภาพลักษณ์องค์กร จะถูก
ถ่ายทอดผ่านรูปแบบของการจัดงาน การตกแต่งสถานที่ รวมไปถึงบรรยากาศของงาน ที่สร้างขึ้นมา
กิจ กรรมในรูป แบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นจุด เด่นหลักในยุค
ปัจจุบัน ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
การทาการตลาดเชิงกิจกรรมนับว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายความสามารถของนักการตลาด ใน
การดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถ
สร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคและแวดวงโฆษณาเป็นระยะๆ ทาให้เกิดกระแสของการแข่งขันการจัด
กิจกรรมพิเศษ เพื่อฉีกแนวออกจากการจัดกิจกรรมแบบเดิมๆ หรือบางครั้งก็ดึงกลยุทธ์แบบเก่าๆ แต่
ได้ผล อาทิ วันสาคัญต่างๆ งานเปิดตลาด งานวัดหรืองานประจาปี หรือการออกบูธในแหล่งชุมชน แต่
ในความเป็นจริงนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ดีนั้น ไม่เพียงอาศัยแค่งบประมาณ หากแต่ต้องมี
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วาง
เอาไว้ เพื่อจะให้ได้มาซึ่งจานวนผู้บริโภคสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึงดูดผู้บริโภค ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้าง ความรู้จัก หรือประทับใจในตราสินค้ามากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของการจัดงาน Event Marketing
งานอีเว้นท์ที่ประสบความสาเร็จ ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์จากแบรนด์โดยตรง เกิด
จากความร่วมมือ ร่วมแรง ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
เมื่อเข้าสู่งานอีเว้นท์ อุปสรรคต่างๆที่เคยมี การสื่อสารวิ ธีอื่นๆทุกช่องทาง ถูกปิดลง จาก
การรั บ รู้ ของผู้ บ ริ โ ภค องค์กรสามารถใช้ เวลาที่มีอ ยู่ในการสื่ อสารกับผู้ บริโ ภคที่เ ข้าร่ ว มงานให้ มี
ประสิทธิภาพ ได้อย่างเต็มที่ ผู้จัดสามารถเข้าถึงตัวลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละ
คนได้อย่างแท้จริง การสร้างแรงจูงใจในงาน จะทาให้ผู้ร่วมงาน เห็นด้วยกับสิ่งที่วิทยากรกาลังนาเสนอ
ได้ง่ายๆ มีโอกาสได้ทดลองใช้ ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดความประทับใจในคุณสมบัติเด่น ของ
สินค้า และบริการ ตามที่นาเสนอ สุดท้ายคือ สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที กรณีที่เป็นลูกค้าประจาก็
เสริมสร้างความประทับใจในบริการ ให้เป็นลูกค้ากันไป นานาน ขั้นตอนในการขายถูกตัดทอนลง
สามารถซื้อได้ ในงานทันที พร้อมโปรโมชั่น ราคาพิเศษ ให้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นอีก อีกทั้งยังเพิ่มการรับรู้
ในตราสิ น ค้ า อี ก ด้ ว ย ทั้ ง หมดนี้ เ กิ ด จากการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง แบรนด์ กั บ ลู ก ค้ า
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ และสิ่ ง ดี ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ต ามมา ดู ตั ว อย่ า งงานอี เ ว้ น ท์ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในระดับอินเตอร์ คือการประชุมผู้นาเอเพค (APEC) ที่ผู้นาจากแต่ละประเทศเข้าร่วม
ประชุมกัน ในประเด็นร้อน หลากหลายประเด็น แต่ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมอย่างดี การวางแผน
งานและ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของงาน เป็นงานประจาวันที่ผู้จัดต้องทา เมื่อจบงานผู้นาของแต่ละ
ประเทศกลับไป พร้อมกับลายเซ็นที่เซ็นลงนามข้อตกลงต่างๆ ตามเป้าหมายของการประชุม
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รูปแบบการจัด Events
อีเว้นท์นั้นครอบคลุมตั้งแต่งานขนาดเล็ก รอบสื่อมวลชน จนถึงงานใหญ่ ที่มีผู้เข้า ร่วมงาน
เป็นพัน เป็นหมื่นคน อย่างการเลี้ยงฉลองแจกรางวัล งานแสดงสินค้า หรืองานมีการถ่ายทอดสดไปทั่ว
โลก อย่างการแจกรางวัลออสก้าร์ และบอลโลก เป็นต้น รูปแบบการจัด Events มีได้หลากหลายมาก
เท่าที่ผู้จัดจะคิดได้ บางงานใหญ่ บางงานจัดเป็นงานเฉพาะกลุ่ม บางงานสามารถจัด ได้บ่อยๆ บางงาน
เหมาะสาหรับจัดปีละครั้ง ในที่นี้ ขอนาเสนอเฉพาะรูปแบบ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ อาทิ
1. การแสดง
2. แจกลายเซ็นในงานหนังสือ
3. การจัดงานออนไลน์ (Virtual Event)
4. การแสดงข้างถนน
5. งานนิทรรศการ
6. งานเปิดตัวสินค้า
7. งานเปิดร้าน
8. การจัดเลี้ยง งานรื่นเริงต่างๆ
9. งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า
10. งานเลี้ยงบริษัท
11. งานการกุศล
12. เดินแฟชั่นโชว์
13. งานแสดงสินค้า
14. งานสินค้าราคาถูก
15. งานสัมมนาบริษัท
เป็นต้น
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการในการจัดอีเว้นท์
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความต้องการในการจัดกิจกรรมทางการตลาดนั้น ควรมุ่งไปที่การ
ค้นหาความต้ องการของผู้บริโภค และพัฒนาแผนไปสู่ความสามารถในการนาเสนอ กิจกรรมทาง
การตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อได้ไอเดียของรูปแบบกิจกรรมที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
แล้ว ก็จาเป็นที่จะต้องพิจารณาอีกครั้งถึงความถูกต้องของแนวคิดนั้นๆ ด้วยการสอบถามความคิดเห็น
จาก ผู้บริโภคเป้าหมาย ผู้ออกงาน และทีมผู้บริหารการจัดงาน ก่อนจะสรุปรูปแบบของงาน สามารถ
แบ่งขั้นตอนประกอบการพิจารณารูปแบบการจัดอีเว้นท์ ได้ดังนี้
แบ่งหมวดหมู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ร่วมงาน และผู้ออกงาน
1. วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม ความสาเร็จในการจัดงานนั้นวัด
ได้ที่ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ถ้าเป็นการจัดกิจกรรมเสมือนจริง ก็ต้องให้ได้รับความพึงพอใจสูง
กว่า การจัดกิจกรรมทั่วไป
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2. เขียนแนวคิดของการจัดงานออกมาอย่างละเอียด ผู้จัดต้องเห็นภาพของกิจกรรมอย่ าง
ชัดเจน ว่างานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร เพื่อใคร และจัดขึ้นทาไม กิจกรรมนี้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดในแง่มุมไหน และตอบสนองได้ดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่ได้อย่างไร
3. ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก ผู้มีอิทธิพลในวงการนั้นๆ (influential) ในแต่ละวงการ
ก็จะมีดาราเด่นที่ เป็ นตัวดึงดูดให้คนเข้าร่วมงาน เช่นองค์กรหลัก หรือบริษัทใหญ่ๆในวงการ หรือ
อาจเป็นคนที่ได้รับความสนใจก็ได้ ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสาคัญที่ช่วยสนับสนุน ให้งานที่จัดขึ้นเป็นที่
น่าเชื่อถือ และได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานอย่างดี
4. เตรี ย มงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ เหมาะสม ตั้งประมาณการ
รายรับให้พอดี ไม่มากเกินจริง และประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การจัดงานอยู่ใน
งบประมาณที่วางไว้
5. สุดท้ายเป็นขั้นตอนของการตัดสินใจ จากองค์ประกอบทั้งหมด ที่ได้พิจารณามาว่า ถึง
โอกาสทางธุรกิจจะจัดงานหรือไม่ หรือจะสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดเสมือนจริงออนไลน์หรือไม่
ไม่ว่ากิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นจะเป็นงานที่จัดทั่วไป หรือผ่านทางออนไลน์ ต่างก็ไม่มีคาตอบของ
การบริหารความเสี่ยงในการจัดงานที่แน่นอนตายตัว ผู้จัดจึงต้องวิเคราะห์ และพิจารณาเองอย่าง
รอบคอบก่อนเริ่มงาน
องค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม
ผู้จัดงาน Event Marketing ต่างมีความคาดหวังที่จะได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานตาม
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่วางไว้ (niche target audience) กิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยส่งเสริม
ให้ลูกค้าเป้าหมายได้รับประสบการณ์ตรง ในการทดลอง หรือทาความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ที่ผู้จัดต้องการนาเสนอ (Brand Experience) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ การใช้เทคนิค และ
เครื่องมือสื่อสารหลากหลาย ผสมผสานกันจนเกิดแรงผลักให้ผลของงานเกิดกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การจัด Event
กาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงานนั้น มีใครบ้าง
2. วางรูปแบบของงาน ว่าต้องการให้งานออกมาในรูปแบบใด
3. เลือกกิจกรรมที่สามารถเรียกลูกค้าได้ กิจกรรมนั้นต้องมีความน่าสนใจพอให้ ผู้เข้าร่วม
งานเกิดความตื่นเต้น อยากเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และต้องเป็นสิ่งที่เขาจะได้รับ ความประทับใจ เกิด
การจดจาข้อมูลที่ผู้จัดต้องการนาเสนอ จนสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการจัด
งานได้ สุดท้ายความประทับใจนั้น จะทาให้เขาตั้งตารอคอยที่จะเข้าร่วมงานครั้งต่อไปด้วย
4. คัดเลือกแขกคนสาคัญ ที่เป็นที่สนใจของผู้ร่วมงาน ที่สามารถดึงคนให้ มาร่วมงานได้ มี
ใครบ้าง
5. กาหนด วัน เวลา และสถานที่จัดงาน ให้เหมาะสมวางกลยุทธ์ ให้เกิดการบอกต่อ จะ
ทาอย่างไรให้คนตื่นเต้นกับงานที่กาลังจะเกิดขึ้น เกิดการพูดถึง บอกต่อ ชักชวนกันไปอย่าง ไม่มีที่
สิ้นสุด
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ตัวอย่างงานที่ใช้แสง สี เสียง ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
งาน Event จะมีความแตกต่างและให้ความรู้สึกถึง theme ไปไม่ได้หากขาดการจัด แสง
สี เสียงที่ดี วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีและเทคนิคใหม่ๆในการจัดแสง สี เสียง ที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมใน
เวลานี้

ภาพที่ 32 แสดงการจัดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่มา: อาร์ดีอีเว้นท์, การจัดงานอีเว้นท์, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://rdevent.wordpress.com,2556
Architectural Mapping
การยิงภาพลงไปบนตัวตึก สร้างความแตกต่าง ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ อลังการ เปลี่ยนผนังสี
เดิมๆเป็นสถานที่ใหม่ได้อย่างไม่จาเจ

ภาพที่ 33 ภาพแสดง Architectural Mapping
ที่มา: อาร์ดีอีเว้นท์, การจัดงานอีเว้นท์, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://rdevent.wordpress.com,2556
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Wireless Lights
ไฟ LED ไร้สาย ช่วยให้เข้าถึงที่ที่ไฟดวงใหญ่จะเข้าถึงได้ยาก เป็นการคุมโทน และอารมณ์
ในจุดเล็กๆที่ไม่ควรละเลยในงาน

ภาพที่ 34 ภาพแสดง Wireless Lights
ที่มา: อาร์ดีอีเว้นท์, การจัดงานอีเว้นท์, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://rdevent.wordpress.com,2556
Interactivity
สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยการยิง projector เพราะไม่เพียงแค่ผนังหรือฉากใน
งานที่เราสามารถเปลี่ยนได้ พื้นเราก็สามารถเปลี่ยนให้เข้ากับ theme งานได้เหมือนกัน เช่นใบไม่
เปลี่ยนสีบนพื้น เข้ากันได้ดีกับ theme Spring

ภาพที่ 35 ภาพแสดง Interactivity
ที่มา: อาร์ดีอีเว้นท์, การจัดงานอีเว้นท์, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://rdevent.wordpress.com,2556
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More leds
สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับการจัด event มานานก็คือไฟLED เราสามารถใช้ไฟ LED ประกอบเป็น
งานได้หลายอย่าง อาจจะเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ให้ความรูสึกยิ่งใหญ่ หรือเป็นดวงไฟเล็กๆประดับไปทั่ว
งาน ข้อดีของไฟ LED ก็คือใช้พลังงานน้อยและไม่ยุ่งยากในการจัดการ

ภาพที่ 36 ภาพแสดง More LEDs
ที่มา: อาร์ดีอีเว้นท์, การจัดงานอีเว้นท์, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://rdevent.wordpress.com,2556
Video
การฉาย VDO มีข้อดีคือทาให้งานโดยรวมดูมี การเคลื่อนไหว และสามารถฉายไปได้
ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เป็นงานพิธีการบนเวที ตาแหน่งของ VDO นั้นไม่จาเป็นจะต้องแขวนอยู่
หลังฉากบนเวทีเสมอไป สามารถนามาห้อยไว้สูงทั่วงาน เพื่อสร้างบรรยากาศ และให้ผู้มาร่วมงานทุก
คนได้เข้าถึงได้

ภาพที่ 37 ภาพแสดงการฉาย Video ลงบนพื้นผิวต่างๆ
ที่มา: อาร์ดีอีเว้นท์, การจัดงานอีเว้นท์, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://rdevent.wordpress.com,2556
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Roadshow
Roadshow เป็นกิจกรรมการตลาดที่นิยมนามาใช้ในการเปิดตลาดของธุรกิจในประเทศ
ใหม่ๆ ให้แก่ที่ผู้ประกอบธุรกิ จไม่มีคุ้นเคยกับลูกค้าในประเทศเหล่านั้นได้มีโ อกาสนาเสนอ พบปะ
พูดคุย และเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจท้องถิ่นตามเมืองต่างๆ ในประเทศเป้าหมายที่ต้องการจะเปิดตลาด
ให้แก่ธุรกิจของตนเอง โดยจะมีผู้จัดในท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญทาการติดต่อประสานงานเชิญนัก
ธุรกิจในท้องถิ่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีการนาเสนอใน Roadshow ให้เข้ามาร่วมงานใน
ฐานะผู้ซื้อ ในวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้จัดได้กาหนดไว้ โดยที่ผู้เข้าร่วมนาเสนอสินค้าและบริการของ
ตนเองในงานไม่จาเป็นที่จะต้องเดินทางติดต่อกับผู้ซื้อเหล่านี้ที่สานักงาน และไม่จาเป็ นต้องทาการเชื้อ
เชิ ญ หรื อ นั ด หมายกั บ นั ก ธุ ร กิ จ เหล่ า นี้ ใ ห้ เ ข้ า มาร่ ว มงานด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี จ ะมี ก ารจั ด
Roadshow ของประเทศไทยไปนาเสนอธุรกิจต่างๆ ในต่างประเทศเป็นจานวนมาก รวมทั้งธุรกิจ
ทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย
การจัด Roadshow ทางด้านการท่องเที่ยวนั้ นส่วนใหญ่จะมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบดาเนิ น การ หรือเป็นผู้ ที่มีส่ ว นให้ การสนับสนุนการจัดงาน นอกจากนี้ก็ยัง มี
องค์ก ร และหน่ ว ยงานเอกชนอื่ น ๆ จั ดขึ้น มาบ้ างเป็นครั้งคราวในบางตลาดที่ มีศัก ยภาพ ซึ่ งโดย
ภาพรวมแล้ ว ก็ จ ะมีก ารจั ด Roadshow เพื่ อ ส่ งเสริ ม ตลาดการท่อ งเที่ย วของประเทศไทยใน
ต่างประเทศเกือบตลอดทั้งปี
การจัด Roadshow ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นใน
ตลาดที่อยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีสานักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ และประสานงานซึ่งการจัด
Roadshow แต่ละครั้งมักจะจัดขึ้นตามเมืองสาคัญที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยว
มากกว่า 1 เมืองขึ้นไป ซึ่งผู้เข้าร่วมนาเสนอธุรกิจของตนเองในงาน Roadshow จะต้องเข้าร่วมงานใน
ลักษณะของการเดินสายไปร่วมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้จัดกาหนดไว้ ซึ่งอาจจะแยกกันเดินทาง
แบบอิสระ หรือเดินทางร่วมกันไปพร้อมๆ กันเป็นหมู่คณะที่ผู้จัดได้เตรียมการไว้ให้ก็ได้
ในการเข้าร่วม Roadshow ทางด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นตามเมืองต่างๆ นั้น โดยทั่วไป
แล้วจะมีสาระสาคัญของการจัดงานที่แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้
1. Market Briefing ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดงานจะจัดให้มีผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในตลาดนั้นๆ มาทาการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตลาดนั้นๆ ให้แก่นักธุรกิจผู้เข้าร่วมนาเสนอธุรกิจ
ของตนเองภายในงานหรือผู้ขายได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการแจกข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดและรายชื่อของผู้
ที่ซื้อที่ได้รับเชิญและตอบรับเข้าร่วมงานให้แก่ผู้ขายไว้ดูเป็นข้อมูล
2. Product Briefing ผู้ที่รับผิดชอบการจัดงานทาการบรรยายสรุปเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ
ที่มาเข้าร่วมนาเสนอสินค้าและบริการภายในงานให้แก่นักธุรกิจท้องถิ่นที่เข้ามาร่ว มงานในฐานะผู้ซื้อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนการเข้าร่วมงานเพื่อเจรจาธุรกิจในงานต่อไป การจัด Roadshow ในบางแห่ง
อาจจะเชิญให้ผู้ขายที่เข้าร่วมในงานนาเสนอสินค้าและบริการของตนเองสั้นๆ แก่ผู้ซื้อ และจะมีการ
แจกรายชื่อผู้ขายที่เข้าร่วมงานให้แก่ผู้ซื้อไว้ใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาธุรกิจกันภายในงานต่อไป
3. Table Top Sales/Workshop เป็นช่วงเวลาของการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายภายในงาน โดยจะมีการจัดโต๊ ะและพื้นที่ไว้ให้นักธุรกิจที่มาเข้าร่วมงานในฐานนะผู้ขายได้จัด
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แสดง นาเสนอสื่อที่ใช้ในการขายของตนเอง แล้วให้ผู้ซื้อเดินเข้ามาชม และเจรจาธุรกิจระหว่างกัน
ระหว่างการจัดงาน การจัด Roadshow ในบางเมือง บางประเทศ อาจจะเพิ่มกิจกรรมผู้ขายพบผู้ซื้อ
(Seller meet buyer) โดยจะจัดให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานในฐานะผู้ซื้อนั่งประจาตามโต๊ะต่างๆ แล้วให้
ผู้ ข ายที่ ส นใจในผู้ ซื้ อ แต่ ล ะรายเดิ น เข้ า ไปแนะน าสิ น ค้ า และบริ ก ารของตนเองแก่ ผู้ ซื้ อ เหล่ า นั้ น
โดยทั่วไปแล้ว Session นี้จะมีระยะเวลาในการเจรจานาเสนอสินค้าและบริการ และเจรจาธุรกิจ
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายประมาณ 2 ชั่วโมง
4. Social Function/Reception Dinner เป็นการจัดงานเลี้ยงรับรอง และสังสรรค์
ร่วมกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ทาความรู้จัก คุ้นเคยกันมากขึ้น ซึ่ง
ระหว่างนี้อาจจะมีการนาเสนอสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ การแสดงที่จัดเตรียมไว้มาแสดงในงาน
และมักจะมีการจับรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ขายที่เข้าร่วมงานแจกให้แก่ผู้ซื้อที่เข้าร่วมงานด้วย
หลักจากเสร็จสิ้นการจัดงาน Roadshow แต่ละครั้ง ผู้จัดจะทาการรวบรวมสรุปรายชื่อผู้
ซื้อที่เข้ามาร่วมงานแล้วเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ขายที่เข้าร่วมงานเก็บไว้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทา
รายงาน และใช้ประโยชน์ในการติดต่อซื้อขายกันต่อไปในอนาคต นับว่าเป็นประโยชน์ต่ อผู้ขายที่ไป
ร่วมงานที่แม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้พบปะพูดคุย หรือเจรจาธุรกิจระหว่างการจัดงานก็สามารถที่จะนา
รายชื่อเหล่านี้มาใช้ในการติดต่อนาเสนอธุรกิจของตนเองให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในภายหลังได้ ซึ่งจะ
แตกต่างจากการเข้าร่วม Travel Trade Show ใหญ่ๆ ทั่วไปที่ผู้ขายที่เข้าร่วมงานจะไม่มีโอกาสได้
รายชื่อผู้ซื้อที่เข้าร่วมงานเหล่านี้
Roadshow นับว่าเป็นวิธีการที่ดีในการที่จะได้เรียนรู้ตลาดใหม่ๆ เพื่อจะได้หาช่องทางใน
การเปิดตลาดไปยังประเทศเป้าหมายที่โรงแรมต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหารายชื่อ และหาทาง
นัดพบปะเจรจาธุรกิจกันที่ละราย ที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า แต่ผลลัพท์ที่ได้จากการเข้า
ร่วม Roadshow ในแต่ละครั้งนั้นอาจจะไม่ใช่ยอดขายที่สร้างรายได้ให้แก่โรงแรมได้ในทันทีทันใด
เพราะการจัด Table Top Sales ในแต่ละที่มีเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้คือ
Connection และรายชื่อของกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายที่โรงแรมสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
(http://rdevent.wordpress.com,2556)
กรณีศึกษาโครงการใกล้เคียง
1. กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
โครงการ เลขที่: สนย. 32/2541 (22 มีนาคม 2538)
สถานที่ก่อสร้าง: สนามหลวง กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่กว่า 1,600 ตร.ม ติด
สนามหลวง เชิงสะพานปิ่นกล้า ริมแม่น้าเจ้าพระยา ด้วยทาง กทม. ต้องการให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ผ่านไปมา ทั้งจากทางถนนข้าวสาร และ
สนามหลวง
รูปแบบอาคาร: รูปทรงอาคารเป็น อาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น มุงหลังคาด้วย
กระเบื้องดินเผา เพื่อความเป็นไทย ภายในอาคารออกแบบให้มีความเป็นตะวันตกผสมกับรูปแบบ
ไทยๆ ทางเข้าอาคาร เป็นซุ้มประตูกระจกขนาดใหญ่ทรงไทย รอบอาคารจัดให้เป็นลานอเนกประสงค์
ด้านหลังเป็นที่พักผ่อนริมแม่น้าเจ้าพระยา
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ภาพที่ 38 แสดงลักษณะอาคารศูนย์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
(ถ่ายที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร, เมื่อปี 2556)

ภาพที่ 39 แสดงบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
(ถ่ายที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร, เมื่อปี 2556)
โครงสร้างองค์กร: กองการท่องเที่ยว
แบ่งส่วนราชการ
1. กลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว
2. กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อานาจหน้าที่: กองการท่องเที่ยว
1. จัดทาแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
3. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่า งชาติที่เข้ามาใช้บริการ ณ จุดบริการส่วน
หน้าและซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ.

จานวน (คน)

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

262,188
288,654
339,860
316,348
251,747
262,675
316,660
297,519
-

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่
เข้ามาใช้บริการการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ม.ป.ท.,ม.ป.ท.), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
ตารางที่ 2 อัตรากาลังข้าราชการ สังกัดการท่องเที่ยว จานวน 37 อัตรา
อัตรา
อัตรากาลัง (ปัจจุบัน)
1. อานวยการต้น ผู้อานวยการกองการท่องเที่ยว
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน 9 อัตรา
1.1 นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ หัวหน้าฝ่าย
1.2 นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
1.3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
1.5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
2. กลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว จานวน 7 อัตรา
2.1 นักพัฒนาการท่องเที่ยวชานาญการ/ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
2.2นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน/ชานาญการ
3. กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว จานวน 8 อัตรา
3.1 นักพัฒนาการท่องเที่ยวชานาญการ/ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
3.2 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ/ชานาญการ
4. กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน 12 อัตรา
4.1 นักพัฒนาการท่องเที่ยวชานาญการ/ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
4.2 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ/ชานาญการ
รวมทั้งสิ้น

อัตรา
(ว่าง)

รวม

(คนครอง)

1

-

1

1
1
1
3
3

-

1
1
1
3
3

1
6

-

1
6

1
7

-

1
7

1
10
36

1
1

1
10
37

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, อัตรากาลังข้าราชการสังกัดการท่องเที่ยว
(ม.ป.ท.,ม.ป.ท.), ไม่ปรากฏเลขหน้า.

แผนภูมิที่ 2 แสดงการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการท่องเที่ยว สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และจัดทาสื่อ จัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยดาเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
ของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว

กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว

กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานสารบรรณ
แ ล ะ ธุ ร ก า ร ทั่ ว ไ ป ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
การงบประมาณ การเงิน การบั ญชีและพัสดุ
การบริหารงานบุคคล การควบคุมดูแลสถานที่
และยานพ าหนะ แ ละปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง

มีหน้าที่รับความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทา
และพั ฒ นาแผนการท่อ งเที่ ย วเพื่อ ก าหนดทิ ศ
ทางการดาเนิ น งานโดยจั ดท าแผนแม่ บ ทการ
ท่องเที่ยวในระดับกรุงเทพมหานคร ในระดับเขต
รวมทั้งประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ มี
การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด การจัดทาข้อเสนอ
ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิน งบประมาณประจ าปี
และเงินอุดหนุนรัฐบาล การวิเคราะห์ แผนงาน
หรือโครงการด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่
ขอรับ จั ดสรรงบประมาณ ติ ดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการศึก ษา
สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในด้ า นต่ า งๆเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจ าปี ข องหน่ว ยงานและปฏิบั ติห น้า ที่อื่ นที่
เกี่ยวข้อง

มีห น้า ที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ การสารวจ
ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กาแนวทางใน
การอนุรักษ์บารุงรักษาและพัฒนามาตรฐานการ
ให้ บ ริก ารการท่ อ งเที่ย วโดยก าหนดมาตรฐาน
ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด้ า น บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริก ารสาธารณะการสร้า ง
เครื อ ข่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในภาคประชาชน การ
พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ สร้ า งความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ภ า ค ร า ช ก า ร
ผู้ ป ระกอบการ สถานศึ ก ษา กลุ่ ม ต่ า งๆ และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวใน
ท้ อ งถิ่ น การสร้ า งเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วและ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ใ ห้ มี ค วามหลากหลาย
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการขอตลาดการ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่หน่วยปฏิบัติใน
พื้นที่และประชาชนที่สนใจและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

มี ห น้ า ความรั บ ผิ ด ชอบ เกี่ ย วกั บ การเป็ น
ศูนย์กลางให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
ของกรุ ง เทพมหานคร การวางแผนสื่ อ และ
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้การ
ต้อนรับอานวยความสะดวก นาชมสถานที่ให้แก่
อาคันตุกะ ผู้นา และบุคคลสาคัญ ควบคุม ดูแล
ธุรกิจการให้บริการท่องเที่ยวที่ได้รับสัมปทานจา
กรุงเทพมหานคร การสารวจ ศึ กษา วิเคราะห์
และวิ จั ย เพื่ อ วางแผนและจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การตลาดเชิ ง รุ ก ทั้ ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศ การพั ฒ นากิ จ กรรมในแหล่ ง
ท่องเที่ยวเพื่อหากลุ่มเป้าหมายและสร้างตลาด
ท่องเที่ยวใหม่ การประสานงานกับหน่วยงาสนที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบั ติ
ตลอดจนงานด้ า นมวลชนสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ า ง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ละเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ท่องเที่ยวและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการท่องเที่ยว (ม.ป.ท.,ม.ป.ท.), ไม่ปรากฏเลขหน้า.

ตารางที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ณ จุดบริการท่องเที่ยว
ที่

ผังกระบวนการ

1

กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว

2

สืบค้นข้อมูล

3

ให้บริการข้อมูล

4

ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

5

ติดตามปละประเมินผล

ระยะเวลา
3 นาที

รายละเอียดของงาน

กล่าวทักทาย ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี
5-15 นาที 1. การค้นหาข้อมูลจากเอกสารการท่องเที่ยว
2. การสืบค้นข้อมูลทางโทรศัพท์
3. การสืบค้นข้อมูลทาง Internet
10-30 นาที 1. การให้ข้อมูล ณ กองการท่องเที่ยว/ซุม้ บริการ/
โทรศัพท์/e-mail
2. การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยภาษ
อังกฤษ และภาษาชาติอื่น
1-7 วัน
1. รับเรื่องร้องเรียนของนักท่องเที่ยว
2. เป็นล่ามช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามที่ขอร้อง
30 วัน
1. รวบรวมสถิติการใช้บริการของนักท่องเที่ยว
รายเดือน
2. รวบรวมความคิดเห็นจากสมุดลงนาม
3. รวบรวมแบบสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ให้บริการข้อมูลที่ถูก
ต้องด้านการท่องเที่ยว

ระบบติดตาม
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสานอ้างอิง
/ประเมินผล
แบบส ารวจความพึ ง
พอใจของผู้ใช้บริการ
แบบส ารวจความพึ ง
สื่อ
พอใจของผู้ใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
แบบส ารวจความพึ ง
นัก
สื่อ
พอใจของผู้ใช้บริการ
พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
แบบส ารวจความพึ ง
พอใจของผู้ใช้บริการ

สื่อ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ป ล ะ
ประเมินผล
(Daily Plan)

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ณ จุดบริการท่องเที่ยว
(ม.ป.ท.,ม.ป.ท.), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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ผู้ใช้งานอาคาร
1.ผู้ให้บริการ เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ 37 คน ซึ่งจะแบ่งแยกหลักๆได้ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.2 กลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว
1.3 กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว
1.4 กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.ผู้ใช้บริการศูนย์ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประมาณ 70-100 คน
ต่อวัน ซึ่งส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง (Backpacker) ที่เดินทางมา
เที่ยวบริเวณใกล้เคียง เช่น วัดพระแก้ว ตรอกข้าวสาร หรือพัก Guest House บริเวณใกล้เคียง
นอกจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการท่องเที่ยวบริเวณรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์นิยมมาขอข้อมูลการท่องเที่ยวรวมถึงข้าราชการ นักศึกษา ที่เข้ามาดูงานเพื่อศึกษาข้อมูล
ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 40 แสดงลักษณะที่ตั้งอาคารกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเนื้อที่ใช้สอยในอาคาร
ชั้น1 ส่วนต้อนรับและบริการข้อมูล
1. ส่วนให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว
1.1 เจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์2-4คน
1.2 บริการข้อมูลแผ่นพับ และเอกสารการท่องเที่ยว
1.3 คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว 2 เครื่อง
2. ส่วนพักคอย ส่วนพักคอยมีสองส่วนคือส่วนแรกติดกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และ
ด้านในติดกับแม่น้าเจ้าพระยา
3. กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว
4. กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ห้องน้า 2 ห้อง
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6. ที่พักเจ้าหน้าที่
ชั้น 2 เป็นส่วนสานักงานประกอบไปด้วย
1. ห้องผู้อานวยการ
2. ห้องทางานฝ่ายแผนงาน
3. ห้องประชุม
4. ห้องทางานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5. โต๊ะทางานเลขา
6. ห้องน้า , ห้องเก็บของ

ภาพที่ 41 แสดงผังภายในอาคารกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 42 แสดงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
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เนื่องจากอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการประยุกต์นาเอาอาคารเก่ามาดัดแปลง
ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นโรงครัววังหน้าเดิม การนามาปรับใช้เพื่อเป็นศูนย์การท่องเที่ยวจึงไม่ตอบสนองกับ
การใช้งานเท่าที่ควรเนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ในอาคารมีความต้องการที่แตกต่างกันเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์จึงมีการปรับ function การใช้งานภายในอาคารให้มี
พื้นที่สาหรับรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. Thailand Pavilion งาน The World Exposition Shanghai China 2010

ภาพที่ 43 ภาพบรรยากาศ Thailand Pavilion
ที่มา: วันเดอร์แพคเกจ, ไทยแลนด์พาวิลเลี่ยน, เข้าถึงวันที่ 20 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.wonderfulpackage.com/etravel-Thailand
Thailand Pavilion หอแสดงของไทยที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีได้อย่างลงตัว ตาม Concept หลักของงานคือ “Better City, Better Life” ประเทศไทย
เป็นอีกหนึ่งจาก 150 ประเทศที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ทางรัฐบาลไทยเองก็ทุ่มทุนและเต็มที่กับงานนี้
เช่นกัน ภายในงานคุณจะได้สัมผัสความอลังการ Thailand Pavilion หอแสดงของไทย ที่ผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว ตาม Concept หลักของงานคือ
“Better City, Better Life”ส่วนของประเทศไทย Thailand Pavilion ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3,117 ตาราง
เมตร โดยนาเสนอในหัวข้อ “Thainess: Sustainable Ways of Life : ความเป็นไทย วิถีแห่งความ
ยั่งยื น ของชีวิต ” โดยการจั ดแสดงนิทรรศการในอาคารศาลาไทยรวมทั้งการจัดการแสดงด้าน
วัฒนธรรมต่างๆ ตลอด 184 วัน การเข้าร่วมงานมหกรรมโลกครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่ประเทศ
ไทย จะได้แสดงให้นานาประเทศ มองเห็นวิวัฒนาการของประเทศไทยในด้านต่างๆ ที่จะนาไปสู่วิถี
ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการจัดแสดงและนาเสนอ “เอกลักษณ์ความเป็นไทย” ที่เกิดจากการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เพื่อนาไปสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่า ผ่านคาสองคา คือ “กลมเกลียว” การเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทย
บนแผ่นดินไทย หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นหนึ่งเดียว คือ 3
สถาบันหลัก ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และอีกหนึ่งคาคือคาว่า“กลมกลืน” การ
รู้จักใช้ศิลปะในการผสมผสานในการใช้ชีวิต ทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานกลมกลืนกับนานาประเทศที่ เข้ามามีบทบาทในด้าน
ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี อาคารศาลาไทยจะมีการแสดงนิทรรศการโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนด้วย ห้องจัดแสดง
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ภาพที่ 44 ภาพบรรยากาศนิทรรศการที่ 1
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นิทรรศการที่ 1 จากต้นสายแหล่งกาเนิด: A Journey of Harmony ภายใต้แนวคิด “วิถี
แห่งน้า วัฏจักรแห่งชีวิต” คุณจะได้ร่วมเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ครั้งโบราณกาล คุณจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศครั้งเมื่อบรรพบุรุษไทยได้ก่อตั้งรกรากโดยผ่านวิถีชีวิตความเป็นไทยแบบดั้งเดิมตั้งแต่เริ่ม
กาเนิดชาติไทย การหลอมรวมของคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมภายใต้ผืนแผ่นดิน
ทอง ด้วยความวิถีการดาเนินชีวิตต้องพึ่งพาธรรมชาติ ทาให้เกิดจุดเริ่มต้นแห่ง “วัฒนธรรมสายน้า
ถ่ายทอดผ่านวัฏจั กรของน้ า” เปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตควบคู่ไปพร้อมๆกัน และมีการ
สอดแทรกความสาคัญของ “น้า” ที่ถือเป็นสิ่งสาคัญของชีวิตและเป็นตัวเชื่อมโยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนให้หลอกรวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นห้องนิทรรศการที่นาเสนอภาพรวมของประเทศไทย
ในมุมของ “ความเป็นไทย” ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นาเสนอประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ
ผู้ชมจะได้เรียนรู้ต้นกาเนิด วิถีไทยแบบดั้งเดิม วิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติจนเกิด “วัฒนธรรมสายน้า”
ผ่านจอ Hydro Screen 360 องศา สูง 6 กว่าเมตร และ Chandelier LED รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 4
เมตร เพื่อให้ผู้ชมได้รอบด้าน พร้อมจอภาพใต้น้า 7 กว่าเมตร เทคนิคพิเศษ Face detection ที่สร้าง
ความสนุกประหลาดใจแก่ผู้ชม

ภาพที่ 45 ภาพบรรยากาศนิทรรศการที่ 1
ที่มา: วันเดอร์แพคเกจ, ไทยแลนด์พาวิลเลี่ยน, เข้าถึงวันที่ 20 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก
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ภาพที่ 46 ภาพบรรยากาศนิทรรศการที่ 2
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ห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ 2 เกิดร้อยพันหลายวิถี: A Harmony of Different Tones
ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยกับการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ นามาซึ่งวิวัฒนาการของแผ่นดิน ” ห้อง
นิทรรศการที่ 2 จะทาให้คุณทราบถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนานาชาติ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ที่มีความสัมพันธ์แบบพี่น้องสองแผ่นดินที่มีมากันเนิ่นนาน และทาให้รู้
ได้ว่าการก้าวเข้ามาของต่างชาติคือ ก้าวแรกของการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Blending of
Diverse Cultures in the City) ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนไทยและพบเห็นได้ทั่วไปใน
สังคมไทยปัจจุบัน และจะมีการนาเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท
(Interaction between Urban and Rural Areas) ที่แม้กาลเวลาจะผ่านพ้นไปเท่าไหร่
ความก้าวหน้า การพัฒนาได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือ วิถีชีวิตของคนไทยที่
รักสงบและคงไว้ ด้วย “เอกลักษณ์ความเป็นไทย เล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้น
ความสัมพันธ์ไทย-จีน ใช้หุ่นยนต์ยักษ์สองตัว คือ อินทรชิตของไทย และลั่นถันของจีน มายืนคุยกัน

ภาพที่ 47 ภาพบรรยากาศนิทรรศการที่ 3
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ส่วนห้อ งจั ด แสดงนิ ทรรศการที่ 3 หลอมรวมชีวี สู่ วิถี ความเป็ นไทย: Happiness
through Harmony ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ปรัชญาพอเพียง ดั่งเทียนส่องสว่าง สู่หนทางแห่งความสุข
อันยั่งยืน” ภายในห้องนี้จะพบกับบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดภายในศาลาไทย และคุณจะได้พบกับ
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ประเทศไทยในอีกแง่มุมหนึ่งที่ภายนอกแม้จะถูกฉากด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีและความทันสมัย
แต่ ลึ ก ลงไปยั ง แก่น แท้ ข องคนในชาติแ ล้ ว เรายั ง คงอยู่ อ ย่า งเรี ย บง่ ายภายใต้ห ลั กการด าเนิ นชี วิ ต
“พอเพียง” ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ได้ในทุกระดับชนชั้น เพื่อดารงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมี
ความสุข หลังจากชมนิทรรศการในห้องที่ 3 แล้วนั้นจะทาให้คุณซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงวางแนวทางในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่ให้เห็นถึง
แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตน โดยใช้เทคนิคเสมือนจริง 4 มิติ ด้วยจอภาพใหญ่ 10 กว่าเมตร
ผู้ชมได้สัมผัสทั้งภาพ กลิ่น เสียง สัมผัส
นอกจากการแสดง “เอกลั กษณ์ของความเป็นไทย” โดยถ่ายทอดผ่านการจัดแสดง
นิทรรศการแล้วนั้น ยังมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นไทยและเป็นสัญลักษณ์ของศาลาไทยที่ คุณจะ
เห็นทั่วไปในงาน The World Exposition Shanghai China 2010 และบริเวณ Thailand Pavilion
ออกแบบเป็นรูปเส้นสาย “ลายกนก” แม่ลายพื้นฐานที่สาคัญในจิตรกรรมไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูมิ
ปัญญาของศิลปินไทยที่มีมาแต่โบราณ ที่เปรียบลายต่างๆของธรรมชาติเช่น ใบไม้ สายน้า เปลวไฟ
แล้วนาเอามาบรรจงสร้างในงานจิตรกรรมไทย อีกทั้งความหมายของคาว่า “กนก” จะหมายถึง
ลวดลายไทย แต่อีกความหมายหนึ่งคือ “ทอง” ทาให้สัญลักษณ์ของ Thailand Pavilion ที่เป็นลาย
“กนก” ใช้สีน้าตาล-ทอง เปรียบเสมือนผืนแผ่นดินทองของไทยอันอุดมสมบูรณ์ ภายในรายละเอียด
ของตัวกนกนั้นประกอบด้วยสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดรวมกันเป็นรูปกนกเพียงหนึ่งเดียว สื่อความหมายได้
ว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติ แต่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้อยู่ในแผ่นดินไทยผืนเดียวกัน
ในการออกแบบสัญลักษณ์ของ “กนก” ที่มีให้ปลายยอดมุ่งไปในทางเดียวกัน เปรียบเหมือนกับความ
สามัคคี ความกลมเกลียวและความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ทิศทางเดียวกัน สัญลักษณ์
ของอาคารศาลาไทยครั้งนี้มีลักษณะสัณฐานเดียวกับเลข ๑ ไทยที่จัดวางไว้บนชื่อของ “Thailand” ที่
เป็ นการผสมผสานกันระหว่างความเป็นสากลกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหรืออีกนัยหนึ่งคือ
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของชนในชาติ

ภาพที่ 48 สัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นไทยและเป็นสัญลักษณ์ของศาลาไทย
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ในงาน The World Exposition Shanghai China 2010 ส่วนของ Thailand Pavilion
ก็มีสัญลักษณ์นาโชค (มาสคอต) เหมือนกับทางเจ้าภาพที่มี “ไห่ป่าว (Hai Bao)” แต่สาหรับประเทศ
ไทยนั้นมี เจ้ายักษ์น้อยที่มีนามว่า “ไท” เป็นยักษ์ที่มีบุคลิกลักษณะน่ารัก น่าเอ็น ดู แฝงด้วยเสน่ห์
กริยาอันสุภาพอ่อนน้อมแบบไทย ทาหน้าที่สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม
ศาลาไทย ในการออกแบบสัญลักษณ์นาโชคยักษ์ “ไท” ได้แรงบันดาลใจมาจากประติมากรรมยักษ์
ไทย “อินทรชิต” ที่ยืนอยู่ด้านหน้า Thailand Pavilion “ไท” มีความหมายว่า “ผู้เป็นใหญ่” และยัง
ออกเสียงเหมือนกับคาว่า “ไทย”ที่หมายถึง “ชนเชื้อชาติไทย” “ความมีอิสระ” และ “ความไม่เป็น
ทาส” อีกทั้ง “ยักษ์ไท” เปรียบเสมือนกับประเทศไทย ผู้คนมีความอิสระทั้งกายและจิตใจ คนไทยมี
จิตใจดี มีความสุข มีน้าใจ เต็มไปด้วยความน่ารักและรอยยิ้มที่สดใสที่เต็มเปี่ยมด้วยความเป็นมิตร
“ยักษ์ไท” มีสีผิวของร่างกายเป็นสีเขียว ซึ่งสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย
ดวงตากลมโตเรียวรีก็เป็นลักษณะของดวงตาของคนไทยที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่แฝงความเอื้อ
อาทร “ไท” จะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอเปรียบเสมือน ยิ้มสยามของคนไทยที่ได้รับการขนานนาม
จากคนทั่วโลก เป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความจริงใจแสดงถึงความสุขและเป็นมิตรที่พร้อมมอบให้แก่
เพื่อนร่วมโลก “ยักษ์ไท” จะมีอาวุธประจากายคือ กระบองใหญ่ที่ถือซึ่งเป็นเหมือนกับกระบองวิเศษ
ที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงเป็นสิ่งต่างๆ ได้และสามารถเนรมิตความสุข ความฝันให้สมหวังภายในงาน
The World Exposition Shanghai China2010 (วันเดอร์แพคเกจ, 2556)

ภาพที่ 49 สัญลักษณ์นาโชคยักษ์ “ไท”
ที่มา: วันเดอร์แพคเกจ, ไทยแลนด์พาวิลเลี่ยน, เข้าถึงวันที่ 20 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.wonderfulpackage.com/etravel-Thailand
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3. Italy- City of Man งาน The World Exposition Shanghai China 2010

ภาพที่ 50 ภาพสเก็ตพาวิลเลี่ยนอิตาลี
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, อิตาลีพาวิลเลี่ยน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it
พาวิลเลี่ยนอิตาลีเป็นอาคารรูปทรงโมเดิลที่แสดงถึงค่านิยมทางวัฒนธรรมอิตาเลียนร่วม
สมัยและตัวอาคารยังแสดงถึงความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศอิตาลีและประเทศเจ้าภาพอีกด้วย จะ
เห็นได้จากโครงสร้างพาวิลเลี่ยนอิตาลีนั้นมีแนวคิดเริ่มต้นมาจากเกมของเซี่ยงไฮ้ (up – sticks) ซึ่งเป็น
ที่รู้จักกันดีในประเทศอิตาลี การเล่นนั้นจะใช้ sticks จะโยนในกองแบบสุ่ม ซึ่งออกมาเป็นส่วนต่างๆ
ของอาคารที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเรขาคณิตที่มีความซับซ้อนแสดงออกถึง
ความซับซ้อนของวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆที่มีความแตกต่างกันและแสดงถึงตัวตนของอิตาลี

ภาพที่ 51 ภาพแสดงคอนเซ็ปการออกแบบพาวิลเลี่ยนอิตาลี
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, อิตาลีพาวิลเลี่ยน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it
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ภาพที่ 52 ภาพแสดงคอนเซ็ปการออกแบบพาวิลเลี่ยนอิตาลี
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, อิตาลีพาวิลเลี่ยน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it
พาวิลเลี่ยนอิตาลีนาเสนอภายใต้แนวความคิด “City of man”
เมืองแห่งมนุษย์ใน
อนาคตอันใกล้ โดยรูปแบบของเมืองจะรวมเอา ทั้งประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาอยู่
รวมกัน มีการนาเสนอวัฒนธรรมความเป็นตัวตนของอิตาลีในส่วนต่างๆของพาวิลเลี่ยน และความ
จาเป็นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับดินแดนที่อยู่อาศัย จิตวิญญาณของพาวิลเลี่ยนเป็นการ
สรุปองค์ประกอบทั่วไปของเมืองจีนและอิตาลีโบราณและเสนอแนะกลับไปยังการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ดีขึ้นโดยได้มาจากสภาพแวดล้อมการทางานและนิเวศอย่าง
ยั่งยืน
Architectonic characteristics

ภาพที่ 53 ภาพแสดงการออกแบบพาวิลเลี่ยนอิตาลี
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, อิตาลีพาวิลเลี่ยน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it
พาวิลเลี่ยนครอบคลุมพื้นที่ : 3.600 ตารางเมตร
สูง
: 18 เมตร
ภายในจะแบ่งออกเป็นส่วนที่มีขนาดแตกต่างกันเชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างสะพานเหล็ก
ระหว่างทางเดิมเชื่อมเข้าไปส่วนหอศิลป์จะสามารถมองเห็นโครงสร้างนี้ได้ การวางโครงสร้างนี้
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สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ตามความต้องการ ส่วนต่างๆของอาคารที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์
ของความหลากหลายทางเรขาคณิตที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภูมิภาคที่กาหนดตัวตน
อิตาลี เหมือนกับกระเบื้องโมเสกของแต่ละชิ้นที่มาประกอบกันเป็นภาพเดียว ไฮไลท์ของพาวิลเลี่ยน
อิตาลีคือฟอร์มที่แสดงถึงความซับซ้อนของภูมิประเทศของเมืองอิตาลีที่มีจานวนมาก ๆ ถนนแคบ ๆ
และตรอกซอกซอยที่อยู่ ๆ ก็เปิดสู่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ลักษณะซึ่งสามารถพบได้ในย่านใจกลางเมือง
แบบจีน ผลจิตจะได้รับความสะดวกสบายด้วยสวนภายใน, การแสดงตนของน้าและแสงธรรมชาติที่
กระจายทั่วพื้นที่ในลานและตามผนัง

ภาพที่ 54 ภาพแสดงการออกแบบพาวิลเลี่ยนอิตาลี
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, อิตาลีพาวิลเลี่ยน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it
New material
อาคารได้รับการตกแต่งในสามด้านด้วยฟิล์มของน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการเน้น
แสงเงาจากธรรมชาติ ความหมายของโครงสร้างสามารถทาซ้าทั้งในทางที่ทาให้เกิดตรอกซอกซอย
แคบ ๆ ระหว่างอาคารเมืองและยังใช้ซีเมนต์โปร่งใส, วัสดุ multifaceted ใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
เพราะของชิ้นส่วนโดยเฉพาะและมีความหลากหลายในด้านที่แตกต่างกันของสิ่งปลูกสร้างสารนี้
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสถาปัตยกรรมสองเท่าจากภายนอกอาคารที่ได้รับแสงไฟที่กระทบกับน้า
โดยรอบสะท้อนสู่ตัวผนังและแสงไฟจากภายในที่ทะลุผ่านผนังของอาคารทาให้อาคารดูมีชีวิต ส่วน
ภายในตอนกลางวันก็ได้รับแสงธรรมชาติจากภายนอกนอก พื้นผิวของพาวิลเลี่ยนด้านข้างที่โปร่งใส
ประกอบขึ้นจากกระจกทาความสะอาดด้วยตนเอง
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ภาพที่ 55 ช่องแสงภายในพาวิลเลี่ยนอิตาลี
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, อิตาลีพาวิลเลี่ยน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it
Bioclimatic function
พาวิลเลี่ยนได้รับการสร้างขึ้นเสมือนว่าเป็น'เครื่อง'bioclimatic โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การประหยัดพลังงาน องค์ประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์รวมอยู่ในแก้วซึ่งครอบคลุมการป้องกันการ
รับประกันจากรังสีในขณะที่เทคโนโลยีแสงของอาคารไม่เพียงแต่มุ่งที่จะเน้นช่องว่าง แต่ยังคานึงถึง
การประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 56 บรรยากาศภายนอกพาวิลเลี่ยนและประติมากรรมด้านหน้า
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it
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ภาพที่ 57 บรรยากาศภายในพาวิลเลี่ยนบริเวณทางเข้าส่วนแรก
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, อิตาลีพาวิลเลี่ยน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it

ภาพที่ 58 บรรยากาศภายในพาวิลเลี่ยนและร้านอาหารอิตาลีภายในพาวิลเลี่ยน
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, อิตาลีพาวิลเลี่ยน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it

ภาพที่ 59 บรรยากาศภายในพาวิลเลี่ยน
ที่มา: เอ็กซ์โปร2010อิตาลี, อิตาลีพาวิลเลี่ยน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.expo2010italia.gov.it

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ความนา
จากการทบทวนวรรณกรรมภูมิปัญญาการตัดกระดาษ "พวงมโหตร" สูการออกแบบ
โครงการไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมีการกาหนดวิธีการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน
และเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการเพื่อการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อใช้วิเคราะห์สรุป
เนื้อหาและนาผลที่ได้ มาออกแบบสามารถสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยของ
รัฐบาล รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยแบ่ง ขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมภูมิปัญญาการตั ดกระดาษ "พวงมโหตร" และลง
พื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเยาวชนที่ยังอนุรักษ์การตัดพวงมโหตรรวมถึงสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน
การตัดพวงมโหตร เพื่อนาไปออกแบบไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการส่ งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อให้ การวิจัยดาเนินไปตามขั้นตอนและถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีการ
2. ศึ ก ษาข้ อ มู ล พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติรวมถึงพฤติกรรมของผู้ให้บริการในศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ย วทั้งเรื่ องปัจ จั ยส าคัญที่ส่ งผลต่อการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว แนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยว สถิติที่มีผลต่อการท่องเที่ยว จากการศึกษาข้อมูลจาก
วารสาร เอกสาร ตารา บทความจากอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อสารวจโดยการใช้
แบบสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ยว แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามารายงาน
3. ศึกษากรณีศึกษาโดยศึกษาจากโครงการใกล้เคียง เช่น ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร อาคารศาลาไทยในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2010 ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ไทยแลนด์พาวิล
เลี่ยนเวิลด์เป็กโป 2012 ทีย่ องซู ประเทศเกาหลี เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดพื้นที่และฟังชั่นภายในเพื่อ
นาไปใช้ในการออกแบบ ไทยทัศน์
4. สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
5. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากประชากรเป้ า หมาย โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์และการสังเกต
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวบรวมข้อมูล เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนากระบวนการการ
ออกแบบวางแผนจัดการ ไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาได้อย่างเหมาะสมรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยใช้ภูมิปัญญาการตัดพวงมโหตร
7. สรุปผลและรายงานการวิจัย
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วิธีดาเนินงานวิจัย
1. ศึก ษาข้ อ มูล จากเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง หนั ง สื อ หรื อ ต าราวิ ช าการ เอกสารประกอบ
นิทรรศการ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความย่อยจากนิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ จุลสาร
การท่องเที่ยว หนังสือโปรโมทการท่องเที่ยวและเอกสารอื่นๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาการตัดกระดาษ "พวงมโหตร" รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้โครงการ สถานที่ตั้ง กรณีศึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวกับศูนย์บริการการท่องเที่ยว
2. เก็บข้อมูลภูมิปัญญา "พวงมโหตร" ภาคสนามที่เขาวัง จ.เพชรบุรี บริเวณเคเบิลคาร์
โดยการสังเกต จดบันทึก ถ่ายภาพ และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่มีความรู้หรือผู้ที่เชียวชาญที่
เกี่ยวข้อง
3. สัมภาษณ์ผู้ใช้โครงการ โดยการจดบันทึก ถ่ายภาพ และสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ความต้องการของผู้ใช้โครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
4. ส ารวจสถานที่ตั้ งของโครงการตัว อย่า งในการตั้ งไทยทัศน์ พาวิ ล เลี่ ยนส่ ง เสริ มการ
ท่องเที่ยวไทย ในงาน World Event ,Road Show ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทยจัดตั้งภายในอาคารจัดแสดงงานนิทรรศการหรือศูนย์แสดงงานต่างๆ เช่น อาคารชา
เลนเจอร์เมืองทองธานีหรือศูนย์แสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ โดยการจดบันทึก ถ่ายภาพ และวิเคราะห์
บริบทสภาพแวดล้อมโดยรอบ
5. เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากภาคเอกสารและภาคสนามมาจัดหมวดหมู่ และแบ่งข้อมูล
ตามความสาคัญของเนื้อหา แยกประเด็นในการศึกษาที่จะการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสน
6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาประเด็นที่เป็นสาระสาคัญมาสรุปเพื่อพัฒนาเป็น
แนวความคิดในการออกแบบ
7. น าสาระส าคั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ม าแปรรู ป ในการออกแบบ Programing,
Zoning, Planing, รูปลักษณ์และบรรยากาศภายในและเสนอแบบร่างการออกแบบตามแนวความคิด
ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
8. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาและแก้ไขงานออกแบบ
9. นาเสนอผลงานการออกแบบในขั้นสมบูรณ์ โดยการทาแบบผังต่างๆ, แบบรูปด้าน,
แบบรูปตัด, แบบขยาย, แบบทัศนียภาพภายในโครงการ และแบบจาลอง
10. นาเสนอผลงานด้วย Power point และจัดทาเอกสารประกอบการศึกษาวิจัยเป็น
รูปเล่ม
เกณฑ์การเลือกขอบเขตการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาการตัดกระดาษ "พวงมโหตร" พบว่ามีลักษณะและชื่อเรียก
ที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น บางที่เรียกเหมือนกันแต่รูปแบบและวิธีการทาแตกต่างกัน ซึ่งบางท้องถิ่น
เป็นงานประดิษฐ์พวกดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง และบางท้องถิ่นมีรูปแบบและวิธีการทาเหมือนกันแต่
เรียกคนละอย่างกันคือเป็นงานตัดกระดาษแก้วที่ใช้ประดับประดาบริเวณเทศกาลงานบุญงานรื่นเริง
ในที่นี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาพวงมโหตรแบบบ้านๆห้อยระย้าตกแต่งตามเทศกาลงานรื่นเริงในงานบุญหรือ
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งานมงคลต่างๆ มีให้เห็นบ้างตามชนบท ทาด้วยกระดาษแก้วสีสัน แต่เนื่องด้วยปัจจุบันพวงมโหตรพบ
เห็นได้ยากและมีผู้เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์พวงมโหตรน้อยมาก จึงทาให้ผู้วิจัยเลือกที่ จะศึกษาข้อมูล
พวงมโหตรเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายที่สุด พวงมโหตรมีเอกลักษณ์
ที่น่าสนใจในหลายๆด้าน ทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดยนามาเขียนเป็น My Map ได้ดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 3 แสดง My Map ขอบเขตการศึกษาพวงมโหตร
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของภูมิปัญญาการตัดกระดาษพวงมโหตรสู่การออกแบบไทย
ทัศน์พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในการทบทวนวรรณกรรมพบประเด็นในการศึกษาหลาย
ประเด็น แต่ด้วยระยะเวลาที่จากัดทาให้ผู้วิจั ยต้องกาหนดขอบเขตที่จะศึกษา โดยแบ่งการทบทวน
วรรณกรรมเป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆคือ ภูมิปัญญาการตัดกระดาษพวงมโหตรที่สะท้อนถึงความชาญฉลาด
และความสามั ค คี ด้ว ยเทคนิ ควิ ธี ก ารสร้ า งงานและการใช้ง านรวมถึ ง รู ป ทรงและโครงสร้ า งของ
พวงมโหตร หัวข้อต่อมาคือศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งเรื่องปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยว สถิติที่มีผลต่อ
การท่องเที่ยวและศึกษากรณีศึกษา เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาในการออกแบบโครงการต่อไป โดย
สรุปให้ง่ายและเข้าใจต่อการศึกษาดังนี้
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พวงมโหตร
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยเชิงเทศกาล

อัตลักษณ์และนัยยะที่ได้จากพวงมโหตร

รูปธรรม
- รูปทรง,โครงสร้าง
- เทคนิคการทา
- ตกแต่งสถานที่

นามธรรม
- ความชาญฉลาด
- การร่วมมือร่วมใจ
- การกระจาย,เชื่อมโยง

- ข้อมูลการท่องเที่ยว
- นโยบาลการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย
-พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
-สถิติการท่องเที่ยว
-เทศกาลต่างๆ

-กรณีศึกษาโครงการใกล้เคียง
-พฤติกรรมผู้ให้บริการ
-พฤติกรรมผู้ใช้บริการ

วิเคราะห์,สรุปผล

แปรรูปเพื่อการออกแบบ

แผนภูมิที่ 4 แสดงวิธีการกาหนดขอบเขตการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม
การกาหนดที่ตั้งโครงการ
ไทยทัศน์เป็นพาวิลเลี่ยนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถตั้งภายในอาคารแสดงสินค้า
หรืออาคารนิทรรศการต่างๆและเป็นโครงการที่สามารถติดตั้ง รื้อถอน และนากลับมาใช้อีกได้ เป็นการ
ออกบูธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงาน ท่องเที่ยวไทยในประเทศ หรือแม้แต่งาน
ระดับ World Event งาน Trade Show ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจัด Event Marketing
เพื่อตอบสนองนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยของรัฐบาล ดังนั้นพื้นที่ตั้งโครงการไทยทัศน์จึง
มักจะเป็นการติดตั้งในอาคารแสดงงาน อาคารสินค้าหรือนิทรรศการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เมืองทอง
ธานี ไบเทคบางนา ผู้วิจัยจึงทาการเลือกที่ตั้งโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างในการติดตั้งงานที่ อิมแพคอารี
นา เมืองทองธานี เนื่องจากอิมแพคเป็นอาคารแสดงงานที่เป็นที่ยอมรับในประเทศว่ามีประสิทธิภาพใน
การรองรับงานระดับ World Event ได้

74
การกาหนดโครงการกรณีศึกษา
การกาหนดโครงการกรณีศึกษามีการพิจารณาจากกิจกรรมภายในโครงการที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยว เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว แนะนาการท่องเที่ยว กิจกรรมภายในโครงการที่สอดคล้องกับ
โครงการไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมีรูปแบบการให้บริการที่คล้ายคลึงกั น
รวมไปถึงรูปแบบของโครงการ จานวนเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมผู้ใช้บริการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พื้นที่
การใช้งานเพื่อนาข้อมูลดิบ เพื่อนาไปปรับใช้และพัฒนาภายในโครงการต่อไป เช่น ศูนย์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร อาคารศาลาไทยและพาวิลเลี่ยนอิตาลี่ในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2010 ที่เซี่ยง
ไฮ้ ประเทศจีน เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดพื้นที่และฟังชั่นภายในเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบ ไทยทัศน์
การศึกษากรณีศึกษาโครงการใกล้เคียง

การสัมภาษณ์,สังเกต,สารวจ,
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ด้านการให้บริการ
- การเข้าถึง
- กิจกรรมและโปรแกรม
- ผู้ให้บริการ
- ผู้ใช้บริการ,กลุ่มเป้าหมาย

ด้านการออกแบบ
- รูปแบบของโครงการ
- แนวคิดในการออกแบบ

แผนภูมิที่ 5 แสดงการศึกษากรณีศึกษาโครงการใกล้เคียง
แนวทางและวิธีการวิจัย
จากกรอบแนวความคิ ด สมมติ ฐ านและแบบจ าลองที่ ไ ด้ น าเสนอมาแล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการวิจัยในเรื่องนี้ที่มีแนวทางในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย
ดังนี้
แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยแบ่งประเด็นตามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยได้ทาการ
สัมภาษณ์และสังเกตผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาการตัดกระดาษพวงมโหตรและกลุ่มเยาวชนที่รวมกลุ่มกัน
อนุรักษ์การตัดพวงมโหตรที่จังหวัดเพชรบุรี และสัมภาษณ์ผู้ให้บริการด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ
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แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว
ไทยโดยเน้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆของไทยและเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะทา
การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาต่อไป
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องดาเนินการออกแบบวิธีการ, วางแผน และดาเนินการตามที่
วางไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆตามที่ต้องการ ที่สามารถนาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จะมี เ ลื อ กลั ก ษณะการเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ
เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการมีความแตกต่างกันจึงควรเลื อกวิธีการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูล ที่
ต้องการเก็บโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่างๆดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลออนไลน์จากอินเตอร์เน็ต
2. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการออกสารวจภาคสนาม สังเกต สารวจ ถ่ายภาพ ออก
แบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็น
ประโยชน์ในงานออกแบบต่อไป
ประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่างประชากร
1. ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยครั้งนี้ผู้วัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกประชากรเป้าหมาย คือ
1.1 กลุ่มเยาวชนที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาการตัดกระดาษ "พวงมโหตร"จานวน 3 คน
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดพวงมโหตร จานวน 2 คน
1.3 นักวิชาการที่อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาพวงมโหตร จานวน 1 คน
1.4 ผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จานวน 1 คน
2. ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ : กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวช่วงเทศกาลโดยให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
วิธีการสร้างเครื่องมือ
1. ขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
1.1 ศึกษาค้นคว้านิยาม แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร หนังสืองานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจากคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว นาไปให้อาจารย์ที่ ปรึกษาพิจารณา และ
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.7.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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2. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามศัพท์
2.2 ผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมเนื้ อหา
ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้
2.3 ผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ ง แล้วนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม ประชากรเป้าหมายที่
เข้ามาใช้พื้นที่ของโครงการเพื่อนามาเป็นข้อมูลและทิศทางในการกาหนดการออกแบบพื้นที่ ลักษณะ
และองค์ประกอบโครงการ แบบสอบถามมีทงั้ หมด 4 หน้า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ส่ ว นที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วและงานเทศกาลในประเทศไทย เป็ น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)และแบบสอบถามเป็นมาตราส่ว นประมาณค่า
(Rating Scale)ตามแบบของลิเคิร์ท(Likert Scale) 5 ระดับคือ
5
หมายถึง
ค่าระดับความสาคัญมากที่สุด
4
หมายถึง
ค่าระดับความสาคัญมาก
3
หมายถึง
ค่าระดับความสาคัญปานกลาง
2
หมายถึง
ค่าระดับความสาคัญน้อย
1
หมายถึง
ค่าระดับความไม่สาคัญ
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับงานท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ตามกระบวนการการศึกษาผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
ตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและวิเคราะห์
สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ส่งผลต่อโครงการจากกรอบแนวความคิดที่ผู้วิจัยได้ตั้ง
สมมุติฐานไว้ข้างตั้งแต่ต้น ซึ่งจะส่งผลให้โครงการไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่ง
สามารถน าการท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบของเทศกาลเป็ น หลั ก รวมทั้ ง ยั ง น าเสนอศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของไทยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นที่
แนะนาการท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว จุดมุ่งหมายของ
โครงการคือสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้รวมทั้งสามารถดึงดูด
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นักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจที่จะท่องเที่ยวและยัง เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสอบถามโดยการนามาหาค่าเฉลี่ยร้อยละ จากนั้นจึง
สรุปความต้องการหรือความพึงพอใจที่ได้เพื่อนาไปสรุปในบทต่อไป
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ
จากการศึ ก ษาพวงมโหตรในประเด็ น ต่ า งๆตามขั้ น ตอนการศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการ
วิเคราะห์และสรุปผลจากการวิเคราะห์ เพื่อหาคาสาคัญ (key word) และองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
กระบวนการออกแบบไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยมี
กระบวนการดังนี้
1. กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ พวงมโหตร ในประเด็นต่างๆเพื่อหาคาสาคัญ
2. กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาแนวความคิดในการออกแบบ
กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ พวงมโหตร ในประเด็นต่างๆเพื่อหาคาสาคัญ (key word)
กระบวนการทาพวงมโหตร
กระบวนการทาและเทคนิควิธีการตัดกระดาษพวงมโหตรนั้นต้องใช้กระดาษสาหรือ
กระดาษว่าวเพราะมีน้าหนักเบา ตัดง่ายและสามารถยืดหยุ่นได้ดี อุปกรณ์ในการตัดกระดาษ แต่เดิมมี
เพียงกรรไกรธรรมดา ต่อมาก็มีกรรไกรฟันหยักที่เมื่อตัดกระดาษแล้ว จะทาให้รอยตัดนั้นเป็นรอยหยัก
สลับฟันปลา โดยเฉพาะชายพวงมโหตร ทาให้เกิดความสวยงามเพิ่มมากขึ้น โดยสรุปกระบวนการทา
ดังนี้
กระบวนการทา

พับ

ตัด

คลี่

ซ้อน

กระจาย

นาไปแขวน

แผนภูมิที่ 6 แสดงกระบวนการทาพวงมโหตร
การตัดพวงมโหตรนั้นสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้หลากหลายรูปแบบตามประสบการณ์
และความชานาญรวมถึงจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงานแต่ละบุคคล โดยใช้กระบวนการทาแบบ
เดียวกัน แตกต่างกัน เพีย งเทคนิ คในการตัดเท่านั้นก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ ดังนั้นรูปแบบของพวงมโหตรจึงสามารถแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวได้
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สาหรับกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการตัดกระดาษเป็นพวงมโหตร โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะอย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคือ คนเฒ่าคนแก่ จะสอนลูกหลานแบบตัวต่อตัว
กระบวนการถ่ายทอดก็จะเกิดตามธรรมชาติในช่วงงานเทศกาลรื่นเริง หรืองานบุญต่างๆ ที่ผู้เฒ่าผู้แก่
จะตัดพวงมโหตรไว้ตกแต่งสถานที่ ลูกหลานเห็นก็มาเล่นบ้าง มาขอเรียนตัดบ้างด้วยความสนใจ เมื่อ
ตัดเป็นแล้วก็จะกลายเป็นทักษะติดตัวไปเอง ในปัจจุบันพวงมโหตรหาดูได้ยากจะเห็นได้ก็ตามชนบท
เท่านั้น แต่กลุ่มลูกหว้าของจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
พวงมโหตรรวมทั้งสอนวิธีการทาให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจฟรี ทุกๆวันเสาร์บริเวณรถเคเบิลคาร์
เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี
ลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์
การตัดกระดาษให้เป็นพวงมโหตร มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาคือ
ลวดลายหรือรูปทรงที่ตัดเป็นตาข่ายมีลักษณะพวงระย้า แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของถูมิ
ปัญญาที่มีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานที่ดูยุ่งยากง่ายขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการตัด
พวงมโหตรยังสามารถพัฒนาต่อยอดตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ตัดได้ด้วย
พวงมโหตร : รูปธรรม
1. แปลจากแผ่นมาเป็นก้อน จาก2มิติเป็น3มิติ
2. การซ้าของลายที่เกิดจากการตัด
3. โครงสร้างโปร่ง ลักษณะเหมือนโครงข่ายธรรมชาติมีการเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างหลัก
เกิดเป็นspaceในตัวของมันเองและกระจายออกมาเป็นพวงระย้าจนเกิดเป็นแสงเงาที่สะท้อนลวดลาย
โครงสร้างของพวงมโหตร
4. ใช้วัสดุที่มีสีสัน น้าหนักเบา ยืดหยุ่นและสามารถพลิ้วไหวไปตามลมได้
พวงมโหตร : นามธรรม
1. จากการที่พวงมโหตรใช้ในการตกแต่งสถานที่ในงานเทศกาล งานรื่นเริง หรือแม้แต่งาน
บุญงานมงคลต่างๆ พวงมโหตรจึงเป็นเสมือนการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงออกถึงงาน
รื่นเริง หรือ งานเทศกาล แก่ผู้ที่พบเห็นรับรู้ได้โดยอัตโนมัติ
2. ความชาญฉลาดของภูมิปัญญา การทาน้อยได้เยอะเนื่องจากการทาพวงมโหตรมีวิธีการ
ทาไม่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นเพียงการพับและตัด โดยการตัดเพียงไม่กี่ครั้งแต่เมื่อคลี่กระจายออกมาก็จะได้
ลวดลายซ้าๆมากมายซึ่งเกิดจากการตัด
3. การตัดพวงมโหตรในสมัยก่อนเมื่อมีงานคนในชุมชนความร่วมมือร่วมใจกันมาช่วยกัน
ใครถนัดอะไรก็ทาตามความถนัด พวงมโหตรก็เช่นกันใครถนัดในการตัดพวงมโหตรก็จะมาช่วยกันทา
และตกแต่งสถานที่ และเนื่องจากการตกแต่งสถานที่ในแต่ละงานเทศกาลนั้นต้องใช้พวงมโหตรเป็น
จานวนมากจึงต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน
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แผนภูมิที่ 7 แสดงกระบวนวิเคราะห์พวงมโหตร
การปรับใช้กับชีวิตประจาวัน
ในส่วนของการนาพวงมโหตรไปใช้ในชีวิตประจาวัน อดีตคนในสมัยก่อนจะใช้พวงมโหตร
ประดับตกแต่งสถานที่ที่มีการจัดงานรื่นเริงหรืองานเทศกาลประเพณีต่างๆรวมถึงงานมงคลกันอย่าง
แพร่หลายแต่ปัจจุบันจะพบว่ามีการนาพวงมโหตรมาประดับสถานที่ให้เกิดความสวยงามลดน้อยลง
กว่าอดีตมาก จึงเริ่มมีการอนุรักษ์โดยกลุ่มเยาวชนบางกลุ่มและมีการนับมาปรับใช้ในการตกแต่ง
สถานที่ในงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นไทย เช่น งานแสดงสินค้าโอท้อปหรืองานท่องเที่ยว
ไทย นอกจากนี้ รูปแบบของพวงมโหตรยังสวยงาม ทาให้นักออกแบบนาไปเป็นแนวความคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น โคมไฟ และออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และออกแบบ
เครื่องประดับ เป็นต้น
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ภาพที่ 60 ผลงานของอาจารย์รัชพร ชูช่วย และกลุ่มออลโซน
ที่มา: โอเคเนชั่น, กลุ่มออลโซน, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.oknation.net/blog/buzz
ภูมิปัญญาสะท้อนวิถีชีวิต
ภูมิปัญญาการตัดพวงมโหตรสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในอดีตที่มีความเป็น
ศิลปะในตัวตนมาอย่างยาวนานจากการตกแต่งสถานที่โดยการใช้ศิลปะการตัดกระดาษหลากสีให้เป็น
พวงมโหตรมาตกแต่งสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศให้งานเทศกาลมีสีสันและสนุกสนานมากขึ้นสะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่ให้ความสาคัญกับงานประเพณี งานเทศกาลหรืองานบุญต่างๆที่สืบทอด
กันมา
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ควรมีกระบวนการที่เหมาะสม กล่าวคือ ใช้มิติทาง
วัฒนธรรมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาดั้งเดิม นั่นคือ คนเฒ่าคนแก่ช่วยกันสอนลูกหลานเหมือนดังที่
ปฏิบัติมา รวมถึงการปลูกฝังให้เยาวชนช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานจัดกลุ่มอบรมหรือสอนให้แก่บุคคล
ทั่วไป นอกจากนี้ควรมีการรวบรวมเป็นเอกสาร หรือข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้นี้เผยแพร่แก่
ผู้สนใจในหลายช่องทาง เช่น สิ่งพิมพ์ หนังสือ รายการวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
อัตลักษณ์และนัยยะที่น่าสนใจ
จากการศึกษาพบว่าพวงมโหตรมีความน่าสนใจในหลายด้านทั้งในเรื่องของรูปธรรมที่มี
รูปทรงโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว น้าหนักเบา ทาง่าย มีกระบวนการทาที่น่าสนใจสะท้อน
ความชาญฉลาดของภูมิปัญญา ส่วนในด้านของนัยยะที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่าพวงมโหตรเป็นเหมือน
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้ที่พบเห็นสามารถรับรู้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเห็นการตกแต่งด้วย
พวงมโหตรว่าพื้นที่หรือบริเวณนั้นๆมีการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาล งานบุญ หรืองานประเพณี
ต่างๆ
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การวิเคราะห์เพื่อหาคาสาคัญ
เอกลักษณ์ของพวงมโหตรทาให้เกิดแรงบันดาลใจโดยเฉพาะความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและ
ยังสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้หลากหลายรูปแบบด้วยวิธีการเดียวกันแตกต่างกันที่เทคนิค โดยการ
พับและตัดกระดาษแค่เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อคลี่และกระจายออกมาก็จะได้เป็นพวงระย้าที่น่าทึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาที่แสดงถึงความชาญฉลาดในการลงมือทางานเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่เยอะ เป็นการทา
น้อยได้เยอะซึ่งรูปแบบและลวดลายอาจแตกต่างกันออกไปตามความชานาญและจินตนาการของผู้
สร้างสรรค์ผลงานที่จะพัฒนาหรือประยุกต์รูปแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่พบเห็น ภูมิ
ปัญญาพวงมโหตรแปลจากแผ่นมาเป็นก้อนจาก2มิติเป็น3มิติ ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากทาให้
เกิดมิติที่น่าสนใจทั้งรูปแบบของโครงสร้างที่โปร่งมีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงส่วนต่างๆไว้เกิดเป็น
Spaceในตัวทับซ้อนกันเป็นแสงเงาสะท้อนโครงสร้างของพวงมโหตร สามารถยืดหยุ่นและพลิ้วไหวไป
ตามลมจนเกิดเป็นMovement นอกจากนั้นด้วยวัสดุที่ใช้เป็นกระดาษจึงทาให้พวงมโหตรมีน้าหนักเบา
สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และจากการที่พวงมโหตรเริ่มเข้ามามีบทบาทในการตกแต่งสถานที่มากขึ้น
ในปัจจุบันจนทาให้เป็นที่รู้จักและรับรู้กันทั่วไปว่าพวงมโหตรเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของงานเทศกาล
งานรื่นเริงที่สะท้อนหรือมีความเกี่ยวข้องกับความเป็น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจของพวงมโหตร
ที่แปลจากแผ่นมาเป็นก้อนโดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและน้าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่าย โดย
นาเอาองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิควิธีการสร้างสรรค์มาถ่ายทอดสู่งานออกแบบพาวิลเลี่ยนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยซึง่ สามารถติดตั้ง รื้อถอน เคลื่อนย้ายได้ง่าย และยังสามารถปรับเปลี่ยน
ฟังชั่นให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ โดยการนาเอาอัตลักษณ์และนัยยะของพวงมโหตรที่ได้มาเป็นแรง
บันดาลใจในการออกแบบ ซึ่งพวงมโหตรสามารถตอบโจทย์การออกแบบพาวิลเลี่ยนส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วไทยได้อย่างรอบด้าน

ทาง่าย
เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก

น้อยได้
เยอะ

2 มิติ > 3 มิติ

นาหนัก
เบา

คุ้มค่า

โครงสร้าง/Space

เคลื่อนย้ายง่าย/
Movement

Key Word

ภาพที่ 61 วิเคราะห์คาสาคัญ (Key Word) ของพวงมโหตร
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ส่งเสริ มบรรยากาศการท่องเที่ยว
ทาน้ อยได้ เยอะ
พวงมโหตร

น ้าหนักเบาเคลือ่ นย้ ายง่าย

ไทยทัศน์

ทาง่ายไม่ยงุ่ ยาก
ติดตังและรื
้
อ้ ถอนได้ งา่ ย

แผนภูมิที่ 8 ความสอดคล้องระหว่างตัวแปรอิสระและโครงการ
กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาแนวความคิดในการออกแบบ
วิเคราะห์การใช้งานของพวงมโหตร
พวงมโหตร ใช้สาหรับประดับตกแต่งสถานที่โดยส่วนใหญ่จะตกแต่งในงานบุญ งานรื่น
เริง งานเทศกาล งานมงคล โดยการตกแต่งพวงมโหตรนั้นจะช่วยสร้างสีสันและช่วยให้บรรยากาศ
ภายในงานครึ ก ครื้ น มากขึ้ น จากการสั ม ภาษณ์ แ ละการสั ง เกตในงานต่ า งๆพบว่ า การตกแต่ ง
พวงมโหตรนั้นจะนาไปแขวนและตกแต่งตามความเหมาะสมแล้วแต่พื้นที่ที่ใช้จัดงาน เช่น ถ้ามีการ
จัดภายในห้องหรือโถงอาคารพวงมโหตรที่มีขนาดใหญ่หรือเด่นที่สุดก็จะนาไปแขวนตรงกลางห้องก่อน
และค่อยๆกระจายไปตกแต่งตามจุดต่างๆตามความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงดึงรูปแบบในการจัดวางมาใช้
เป็นแนวความคิดในการจัดวางโซนในโครงการโดยเอาลักษณะการจัดวางหลักๆที่ที่มีความสาคัญต้อง
จัดวางอยู่ตรงกลางแล้วค่อยกระจายไปส่วนอื่นๆมาใช้

ภาพที่ 62 แสดงลักษณะการจัดวางพวงมโหตรในพื้นที่สี่เหลี่ยม
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วิเคราะห์รูปทรงโครงสร้างและลวดลายพวงมโหตร
พวงมโหตรมีรูปทรงที่มีลักษณะเป็นพวงระย้า โครงสร้างโปร่งมีลักษณะเป็นแบบโคร่งข่าย
เชื่อมโยงกันส่วนต่างๆมีจุดศูนย์กลางช่วยยึดและพยุงโครงข่ายเอาไว้ จนเกิดเป็น Space ในตัวทับ
ซ้อนกันเป็นแสงเงาสะท้อนโครงสร้างของ นอกจากนั้นด้วยวัสดุที่ใช้เป็นกระดาษจึงทาให้พวงมโหตรมี
น้าหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายจึงนาแนวความคิดนี้มาเลือกใช้วัสดุในโครงการ ซึ่งจะนามาใช้ใน
การออกแบบโครงการต่อไปโดยน ามาออกแบบโครงสร้างหลั กของอาคารให้ มีลักษณะที่ถ่ายทอด
ออกมาจากโครงสร้างของพวงมโหตร
ส่ ว นลวดลายของพวงมโหตรเกิ ดจากวิธี การตั ดกระดาษโดยลวดลายนั้ นจะขึ้ นอยู่กั บ
ประสบการณ์และจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ลวดลายของพวงมโหตรสามารถพัฒนารูปแบบ
ไปตามจินตนาการซึ่งส่วนใหญ่แล้วลวดลายที่เห็นจะอยู่บริเวณชายของพวงมโหตร ซึ่งลายส่วนใหญ่
นั้นถึงแม้จะมีการพัฒนาต่อยอดในรูปแบบไหนก็จะคงมีลักษณะของลายตาข่ายเป็นลายที่เกิดจากการ
ซ้าของลายเดิมๆจนเกิดเป็นโครงข่ายซึ่งเป็นพื้นฐานของโครงสร้างพวงมโหตรและได้นาลักษณะเหล่านี้
มาใช้เป็นแนวความคิดในการพัฒนาลวดลายที่จะนามาใช้ในการออกแบบภายในโครงการเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจและแสดงถึงเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยยิ่งขึ้น

ภาพที่ 63 แสดงลักษณะลายโครงสร้างพวงมโหตรที่นามาใช้ในการออกแบบ

ภาพที่ 64 การแสดงรูปแบบลายต่างๆของพวงมโหตรที่เกิดจากกระบวนการพับและการตัดเพื่อ
นามาใช้ในการออกแบบ
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วิเคราะห์สีสันที่ใช้กับพวงมโหตร
พวงมโหตรมีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความสนใจ สีที่ใช้ในการตัดพวงมโหตร
นั้นไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ขึ้นอยู่กับความสวยงานและมุมมองของผู้สร้างสรรค์ผลงานแต่มักมี
การนาสีคู่ตรงข้ามมาใช้ในการทา นอกจากนี้สีสันของพวงมโหตรยังสามารถสร้างบรรยากาศให้งาน
เทศกาลงานรื่นเริงต่างๆดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้นาเอาลักษณะสีสันของพวงมโหตรมาใช้ใน
โครงการเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับโครงการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 65 แสดงลักษณะการเลือกใช้สีในการทาพวงมโหตร
วิเคราะห์วิธีการทาพวงมโหตร
การทาพวงมโหตรมีวิธีการที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพี ยงแค่พับและตัดเพียงเล็กน้อยเมื่อคลี่
ออกมาก็จะกลายเป็นพวงระย้าที่มีลักษณะเป็นโครงข่าย แปรจากแผ่นมาเป็นก้อนโดยใช้เทคนิคการ
พับและการตัดกระดาษจนเกิดมิติในงาน การตัดพวงมโหตรนั้นสามารถพัฒนาต่อยอดไปตามความ
ชานาญและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยนาแนวความคิดนี้มาใช้ในการคิดโครงสร้าง การ
ติดตั้ง รื้นถอน

ภาพที่ 66 แสดงกระบวนการทาพวงมโหตร

86

ภาพที่ 67 แสดงกระบวนการแปรรูปจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ
ที่มา: อินฮาบิต, การแปรรูป, เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://inhabitat.com/treehugger-stuff-bump/
จากกระบวนการดังกล่าวผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนามาใช้ในการออกแบบส่วนต่างๆในโครงการ

แผนภูมิที่ 9 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระสู่การออกแบบโครงการ
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาพวงมโหตรเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบ
ข้อมูลการศึกษา
เอกลักษณ์และนัยยะสาคัญของภูมิปัญญา
-รูปธรรม
-นามธรรม

การออกแบบ
ความสอดคล้องกันในเรื่องของนัยยะและ
แนวคิดในการออกแบบโครงการ

รูปทรงโครงสร้าง
-การสร้างรูปทรงจาก3มิติเป็น3มิติ จนเกิดเป็นที่
space และแสงเงาน่าสนใจ
วัสดุ
-กระดาษสี มีสีสันและน้าหนักเบา

-ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม
-สร้างพื้นที่ภายใน Interior space

เทคนิคและขันตอนการทาพวงมโหตร
-พับ-ตัด-คลี่-ซ้อน-กระจาย และนาไปแขวน
การใช้งานของพวงมโหตร
รูปแบบการใช้งานในการจัดวางพวงมโหตรใน
พื้นที่จัดงาน

-สีนามาใช้ในการสร้างบรรยากาศภายใน
โครงการ
-นาแนวคิดเรื่องน้าหนักเบามาใช้ในการ
ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อ
การขนย้ายและติดตั้งได้ง่ายรวดเร็วและ
ยังสามารถเก็บมาใช้ใหม่ได้อีก
-นาเอาเอกลักษณ์และรูปแบบต่างๆที่ได้
จากการวิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบ
ส่วนต่างๆของโครงการ
-นามาใช้ในการวาง Zoning และการจัด
พื้นที่ภายในโครงการ

บทที่ 5
การศึกษารายละเอียดของโครงการ
จาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากพวงมโหตรได้นาไปสู่โครงการพาวิลเลี่ยนการ
ท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์" โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการพาวิลเลี่ยนการ
ท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์" โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการและกิจกรรมใน
โครงการ
2. การวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ
3. การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ
4. การวิเคราะห์ขั้นตอนการเข้าชมโครงการ
5. การวิเคราะห์กิจกรรมและพื้นที่ใช้สอยในโครงการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการและกิจกรรมในโครงการ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามระเบียบ
วิธีการวิจัยจึงได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 200 ชุด โดยนาเสนอในรูปแบบ
ของตารางประกอบคาอธิบายดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ตารางที่ 5 กลุ่มประชากรตัวอย่าง
กลุ่มประชากรตัวอย่าง
จานวน
ร้อยละ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
100
50
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
100
50
รวม
200
100
จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 200 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มละ 100 คน เท่าๆกัน
ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
-ชาย
-หญิง
รวม
88

จานวน

ร้อยละ

80
120
200

40
60
100
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ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ
-โสด
-สมรส
-หย่า/แยกกันอยู่
รวม
อายุ
-ต่ากว่า 20 ปี
-21-30ปี
-31-40ปี
-41-50ปี
-51-60ปี
-60ปีขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
-ต่ากว่าปริญญาตรี
-ปริญญาตรี
-สูงกว่าปริญญาตรี
-อื่นๆ
รวม
อาชีพ
-นักเรียน/นักศึกษา
-พนักงานเอกชน
-พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ
-พ่อบ้าน/แม่บ้าน
-ธุรกิจส่วนตัว
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-น้อยกว่า 5,000บาท
-5,001-20,000บาท
-20,001-50,000บาท
-50,001-80,000บาท
-80,001บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

120
75
5

60
37.5
2.5

200

100

10
58
77
40
11
4
200

5
29
38.5
20
5.5
2
100

51
119
27
3
200

25.5
59.5
13.5
1.5
100

17
53
41
31
58
200

8.5
26.5
20.5
15.5
29
100

3
15
71
49
62
200

1.5
7.5
35.5
24.5
31
100
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จากตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าเพศหญิงมีจานวนมากกว่าเพศ
ชายคือ เพศหญิงร้อยละ 60 ส่วนเพศชาย ร้อยละ 40 โดยมีสถานภาพโสด ร้อยละ 60 สมรสร้อยละ
37.5 และแยกกันอยู่ ร้อยละ 2.5 ซึ่งมีช่วง31-40 ปี ร้อยละ 38.5 21-30 ปี ร้อยละ29 41-50 ปี ร้อย
ละ 20 อายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 5 51-60 ปี ร้อยละ 5.5 และ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 59.5 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 29 พนักงานเอกชน ร้อยละ 26.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ ร้อยละ 20.5 พ่อบ้าน/
แม่บ้าน ร้อยละ 15.5 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 8.5 ตามลาดับ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,00150,000บาท ร้อยละ 35.5 80,001บาทขึ้นไป ร้อยละ 31 50,001-80,000บาท ร้อยละ24.5 5,00120,000บาท ร้อยละ 7.5 น้อยกว่า 5,000บาท ร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการท่องเที่ยว
ตารางที่ 7 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ท่านท่องเที่ยวกี่ครั้งต่อปี
-1-2ครั้ง
-3-5ครั้ง
-5-7ครัง้
-10ครั้ง
รวม
ท่านมีกาหนดเวลากี่วันต่อการท่องเที่ยว1ครั้ง
-1-2วัน
-3-5วัน
-5-7วัน
-8-14วัน
-15-30วัน
-1เดือนขึ้นไป
รวม
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของท่านเป็นแบบใด
-เดินทางคนเดียว
-เดินทางกับครอบครัว
-เดินทางกับกลุ่มเพื่อน
-เดินทางกับทัวร์
รวม

จานวน

ร้อยละ

143
38
15
4
200

71.5
19
7.5
2
100

10
78
22
32
50
8
200

5
39
11
16
25
4
100

42
78
69
11

21
39
34.5
5.5

200

100
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ตารางที่ 7 พฤติกรรมการท่องเที่ยว (ต่อ)
ท่านวางแผนก่อนการเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ และ
วางแผนก่อนการเดินทางกี่วัน
-ไม่วางแผน
15
7.5
-วางแผน1สัปดาห์
27
13.5
-วางแผน2-4สัปดาห์
30
15
-วางแผน1-2เดือน
31
15.5
-วางแผน3-6เดือน
37
18.5
-วางแผน1ปีขึ้นไป
60
30
รวม
200
100
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จานวน
ร้อยละ
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของท่านในแต่ละครั้ง
-พักผ่อน/นันทนาการ
168
84
-เยี่ยมญาติ/คนรู้จัก
22
22
-ประชุม/สัมมนา
1
0.5
-ปฏิบัติงาน/ติดต่อธุรกิจ
9
4.5
รวม
200
100
จากตารางที่ 7 พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเดินทางท่องเที่ยวต่อปีจานวน 1-2 ครั้ง ร้อย
ละ 71.5 3-5 ครั้ง ร้อยละ 19 5-7 ครั้ง ร้อยละ 7.5 10 ครั้ง ร้อยละ 2 โดยส่วยใหญ่มีกาหนดเวลาการ
ท่องเที่ยว 3-5 วัน ร้อยละ 39 15-30 วัน ร้อยละ 25 8-14 วัน ร้อยละ 16 5-7 วัน ร้อยละ 11 1-2
วัน ร้อยละ 5 1 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 4 ตามลาดับ ซึ่งมีลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัว
ร้อยละ 39 เดินทางกับกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 34.5 เดินทางคนเดียว ร้อยละ 21 เดินทางกับทัวร์ ร้อยละ
5.5 โดยมีการวางแผนก่อนการเดินทาง 1 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30 วางแผน 3-6 เดือน ร้อยละ18.5
วางแผน 1-2 เดือน ร้อยละ15.5 วางแผน 2.4 สัปดาห์ 13.5 และไม่วางแผนการเดินทางร้อยละ 7.5
ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งคือ พักผ่อน/นันทนาการ ร้อยละ 84
เยี่ยมญาติ/คนรู้จัก ร้อยละ 22 ปฏิบัติงาน/ติดต่อธุรกิจ ร้อยละ 4.5 และประชุม/สัมมนา ร้อยละ 0.5
ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ตารางที่ 8 สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
จานวน
วัด/โบราณสถาน
184
สถาปัตยกรรม
119
วัฒนธรรม/ประเพณี/เทศกาล
153

ร้อยละ
14.68
9.50
12.21
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ตารางที่ 8 สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว (ต่อ)
สถานที่ท่องเที่ยว
จานวน
แหล่งช้อปปิ้ง
95
ตามความนิยม
100
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
188
สุขภาพ
126
ผจญภัย/กีฬา
98
โรงแรม/รีสอร์ท
110
พิพิธภัณฑ์
84
อื่นๆ (โปรดระบุ)
0
รวม

ร้อยละ
7.58
7.98
15.00
10.05
7.82
8.48
6.70
100

จากตารางที่ 8 สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติคือแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ร้อยละ 15.00 วัด/โบราณสถาน ร้อยละ14.68
วัฒนธรรม/ประเพณี/เทศกาล ร้อยละ 12.21 สุขภาพ ร้อยละ 10.05 สถาปัตยกรรม ร้อยละ 9.50
โรงแรม/รีสอร์ท ร้อยละ 8.48 ตามความนิยม ร้อยละ 7.98 ผจญภัย/กีฬา ร้อยละ 7.82 แหล่งช้อปปิ้ง
ร้อยละ 7.58 พิพิธภัณฑ์ ร้อยละ 6.70 ตามละดับ
ตารางที่ 9 เหตุผลในการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
รูปแบบการท่องเที่ยว
ค่า
ค่า
ต่าสุด สูงสุด
1. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2
5
2. ศาสนสถาน
3
5
3. แหล่งสถาปัตยกรรม
2
5
4. วิถีชีวิตชุมชน
3
5
5. พิพิธภัณฑ์ / ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
1
5
6. สถานบันเทิง / ร้านอาหาร
1
4
7. แหล่งช้อปปิ้ง/ห้างสรรพสินค้า
1
5
8. ตามความนิยม
2
5
9. แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
4
5
10. โรงแรม / รีสอร์ท
2
5
11. เดินทางสะดวก
1
5
12. เหมาะสมกับงบประมาณ
4
5
13. อื่นๆ ( โปรดระบุ )........................
-

ค่า
เฉลี่ย
3.40
4.70
4.02
4.55
2.87
1.75
2.70
3.75
4.90
3.40
3.20
4.97
-

ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
คิดเห็น
0.48
ปานกลาง
1.61
มาก
1.02
มาก
1.37
มาก
0.94
น้อย
0.39
ไม่สาคัญ
0.41
น้อย
0.79
ปานกลาง
1.98
มาก
0.48
ปานกลาง
0.66
ปานกลาง
2.17
มาก
-
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จากตารางที่ 9 เหตุผลที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการท่องเที่ยวส่วนมากคือ เหมาะสมกับ
งบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และศาสน
สถาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
การวิเคราะห์ตัวอย่างพื้นที่ตั้งโครงการพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"
โครงการพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์ "มีลักษณะโครงการเป็น Event
Marketing เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในรูปแบบของการจัด Road Show ซึ่งการจัด Roadshow
ทางด้านการท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่จะมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ หรือ
เป็นผู้ที่มีส่วนให้การสนับสนุนการจัดงาน นอกจากนี้ก็ยังมี องค์กร และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ซึ่งโดย
ภาพรวมแล้วก็จะมีการจัด Roadshow เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะจัดขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเกือบตลอดทั้งปี
ผู้วิจัยจึงได้เลือกตัวอย่างที่ตั้งโครงการโดยใช้ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เป็นที่ตั้ง
โครงการตัวอย่างเนื่องจากปัจจัยหลายๆด้านของอาคารชาเลนเจอร์สามารถตอบสนองและรองรับการ
จัดงานขนาดใหญ่ได้
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT Exhibition and
Convention Center) เป็นศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของเมืองทองธานี โดยในแต่ละปีจะมีการจัดงานอีเวนท์ต่างๆ มากกว่า 400
งาน และมีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 15 ล้านรายต่อปี หนึ่งในศูนย์การจัดนิทรรศการ และการประชุมที่
ทันสมัย และยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ด้วยพื้นที่ใช้สอยภายในตัวอาคารกว่า 140,000
ตารางเมตร ซึ่งประกอบขึ้นด้วยหลากหลายขนาดของพื้นที่ เพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการ และ
ประเภทของการจัดงานศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การเดินทาง
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณชานเมือง ซึ่งห่างไกลจากความแออัดของการจราจรในย่านใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของอิมแพ็ค
1. 30 นาทีจากย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ทางด่วน
2. 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยการใช้ทางด่วน
3. 15 นาทีจากสนามบินภายในประเทศดอนเมือง
สถานที่ใกล้เคียง
ไอที สแควร์ , ห้างบิ๊กซี, ห้างโลตัส, คลองประปา, มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ที่จอดรถ
1. ลานจอดรถภายในอาคาร 1 (อาคารชาเลนเจอร์) 2,500 คัน
2. ลานจอดรถภายในอาคาร 2 (ลานจอดรถด้านหน้าอาคารไอซีซี) 2,344 คัน
3. ลานจอดรถกลางแจ้ง 4 (ด้านหลังอาคาร 7-8) 654 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
194 สาหรับรถโดยสาร
4. ลานจอดรถกลางแจ้ง 4 (new) 500 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ 85 สาหรับรถ
โดยสาร
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5. ลานจอดรถกลางแจ้ง 5 (ด้านหลังอาคาร 3-4) 623 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
145 สาหรับรถโดยสาร
6. ลานจอดรถกลางแจ้ง 6 (ด้านหลังอาคาร 1-2) 469 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
104 สาหรับรถโดยสาร
7. แอ็คทีฟ สแควร์ 1,250 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ 300 สาหรับรถโดยสาร
8. ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี 4,475 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ 1,222 สาหรับ
รถโดยสาร
9. รวมทั้งสิ้น 12,815 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ 2,050 สาหรับรถโดยสาร

ภาพที่ 68 แสดงที่ตั้งอาคารชาเลนเจอร์
ที่มา: อิมแพค, อาคารชาเลนเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.impact.co.th
อาคารที่ตั้งโครงการ IMPACT Challenger

ภาพที่ 69 อาคารชาเลนเจอร์
ที่มา: อิมแพค, อาคารชาเลนเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.impact.co.th
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อาคารชาเลนเจอร์
ประกอบขึ้นด้วยอาคารใหญ่ที่สามารถเปิดเชื่อมต่อกันได้ถึง 3 อาคาร (อาคาร 1, 2 และ
3) ในเนื้อที่ 20,000 ตารางเมตรของแต่ละห้อง และเมื่อเปิดเป็นอาคารเชื่อมต่อกันทั้ง 3 อาคารแล้วจะ
สามารถพบกับพื้นที่จัดงานขนาด 60,000 ตารางเมตร โดยปราศจากเสากีดขวาง
ชาเลนเจอร์ถือเป็นอาคารจัดงานใหญ่ที่ได้รวมห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ซึ่งถือเป็นห้องจัด
งานที่ใหญ่ และหรูหราอลังการที่สุดในประเทศไทย เป็นหนึ่งในพื้นที่ของอาคารชาเลนเจอร์ นอกจากนี้
ในตัวอาคารยังประกอบด้วย 16 ห้องประชุมย่อยสุดหรู สามารถจัดงานได้ตามความประสงค์ และด้วย
ประสบการณ์ในการจัดงาน อาคารชาเลนเจอร์นี้ยังสามารถปรับพื้นที่ ได้ตามประโยชน์ใช้สอยบนพื้นที่
20,000 ตารางเมตรต่อห้อง โดยปราศจาก เสียงรบกวนจากอาคารจัดงานอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
สาหรับการนาเสนอสถานที่จัดงานนี้ ยังได้รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกล้าสมัยอย่างครบ
ครัน ทั้งโต๊ะลงทะเบียนที่จัดไว้อย่างลงตัวถาวร สานักงานจัดระเบียบเพื่อดูแลการจัดงาน ศูนย์บริการ
ผู้สื่อข่าว สถานที่รับดูแลเด็กเล็ก ห้องสวดมนต์ หรือห้องทาละหมาด ร้านบริการสื่อสารผ่านทางระบบ
คอมพิวเตอร์ – อินเตอร์เน็ต ร้านค้าปลีก อีกทั้งร้านอาหาร และเครื่องดื่มพื้นที่รับรองผู้ร่วมงาน ได้ถูก
จัดตกแต่งขึ้นอย่างหรูหราล้าสมัย เพื่อประสบการณ์ อันน่าประทับใจด้วยจอLEDและพื้นที่โล่งกว้าง
ปราศจากเสากีดขวาง เพื่อความสง่างามของพื้นที่เพื่อความสง่างามของพื้นที่ให้การต้อนรั บด้วยขนาด
9,114 ตารางเมตร และเพดานสูง 10 เมตร พร้อมที่จอดรถในอาคารกว่า 2,500 คัน

ภาพที่ 70 ลักษณะภายในอาคารชาเลนเจอร์ด้านหน้าฮอลล์1-3
ที่มา: อิมแพค, อาคารชาเลนเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.impact.co.th

ภาพที่ 71 แสดงภาพอาคารชาเลนเจอร์ ภายในฮอลล์ 1-3
ที่มา: อิมแพค, อาคารชาเลนเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.impact.co.th
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ภาพที่ 72 แสดงภาพการจัดงานภายในอาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3
ที่มา: อิมแพค, อาคารชาเลนเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.impact.co.th

ภาพที่ 73 แปลนอาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1
ที่มา: อิมแพค, อาคารชาเลนเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.impact.co.th
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ภาพที่ 74 แปลนอาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 2
ที่มา: อิมแพค, อาคารชาเลนเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.impact.co.th

ภาพที่ 75 โหลดดิ้ง ชั้น 1
ที่มา: อิมแพค, อาคารชาเลนเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.impact.co.th

ภาพที่ 76 โหลดดิ้ง ชั้น 2
ที่มา: อิมแพค, อาคารชาเลนเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.impact.co.th
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กฎระเบียบการก่อสร้างคูหา
1. ความสูงและความทึบในการก่อสร้างคูหาแสดงงาน
2. ผู้จัดงานได้กาหนด ความสูงของโครงสร้างคูหาภายในงาน จะต้องไม่เกิน 7 เมตร
3. สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในแนวขอบบูธมีความสูงได้ไม่เกิน 4 เมตร
4. สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป จะต้องถอยร่นอย่างน้อย 1 เมตรจากแนว
ขอบคูหา จะต้องมีความโปร่งและมีส่วนทึบได้เพียง 30% ของแต่ละด้าน
5. คูหาใดที่อยู่ติดกับคูหาข้างเคียงจะต้องสร้างผนังเป็นของตนเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ผนัง
ของคูหาข้างเคียงโดยเด็ดขาดและความสูงของผนังทุกด้านจะต้องไม่ต่ากว่า 2.50 เมตร และสูงสุดได้
ไม่เกิน 4 เมตร และหากผนังของตนเองมีความสูงมากกว่าคูหาข้างเคียง จะต้องมีวัสดุปิดโครงสร้าง
หลัง และทาสีขาวให้เรียบร้อย
6.โครงสร้างคูหาที่มีความสูงตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป และโครงสร้างคูหาที่มีพื้นที่ใช้งาน
มากกว่า 1 ชั้นจะต้องมีการเซนต์รับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส่งสาเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหรือเอกสารรับรองความปลอดภัยต่อโครงสร้างหรือส่วนตกแต่งคูหามายังผู้จัดงาน โดยแนบมา
พร้อมกับการส่งแบบก่อสร้างคูหา
การวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการในบริเวณการแสดงงาน
โครงการไทยทัศน์เป็นโครงการในลักษณะ Event Marketing เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ซึ่งอยู่ในความดูแลและสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของรั ฐ บาล ซึ่งโครงการไทยทัศน์ พาวิล เลี่ ยนส่ งเสริมการท่องเที่ยวจะเข้าไปจัดในงานต่างๆ เช่น
world event road show ทั้งในและต่างประเทศตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่าการจัดแสดงงานแต่ละงานนั้น ผู้จัดงานจะมีการวางผังการจัดงาน
แตกต่างกันออกไปตามคอนเซ็ปต์และรูปแบบของงานรวมทั้งขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนหลักของงาน เช่น
การท่องเที่ยวไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการก็จะสามารถกาหนดพื้นที่ที่ต้องการใช้จัดแสดงงาน
กับผู้จัดงานได้ว่าต้องการเนื้อที่เท่าไหร่ในการจัดงาน
และเนื่องจากการจัดแสดงงานแต่ละงานจะมีการวางผังแตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึงได้
เลื อกการแสดงงานที่มีการท่องเที่ยวไทยเป็นผู้ สนับสนุนหลักมาเป็นที่ตั้งโครงการตัว อย่างเพื่อตั้ง
โครงการไทยทัศน์พาวิลเลี่ยน จึงได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดงานจากงานเทศกาลเที่ยว
เมืองไทย 2556 Thailand Tourism Festival 2013 (ตอนเที่ยวไทยและไทยเป็นศูนย์กลางตลาด
ท่องเที่ยว AEC) วันพุธที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00-21.00 น. ณ อาคารชาเลน
เจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี นนทบุรี ที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการ
วิเคราะห์หาพื้นที่ตั้งโครงการไทยทัศน์ภายในงาน
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ภาพที่ 77 แสดงลักษณะการวางผังงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2556
ที่มา: ไปไหนดี, งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2556, เข้าถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.painaidii.com/event/event-detail/00002196/lang/th/
การวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการไทยทัศน์ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2556
จากการศึกษาตัวแปรอิสระ พวงมโหตร ซึ่งใช้ในการตกแต่งสถานที่งานเทศกาลต่างๆจาก
การศึกษาพบว่าการจัดวางพวงมโหตรจะจัดวางบริเวณจุดศูนย์กลางของงานก่อนและค่อยๆกระจายไป
ยังจุดอื่นๆ จึงได้นาแนวความคิดนี้มาใช้ในการวิเคราะห์หาที่ตั้งโครงการภายในงานเทศกาลเที่ยว
เมืองไทย ปี 2556 โดยวิเคราะห์จากพื้นที่โดยรวมของการจัดงานซึ่งงานเทศการเที่ยวเมืองไทยนี้มีเนื้อ
ที่ในการจัดงานรวม 3 ฮอล คือ ชาเลนเจอร์1 ชาเลนเจอร์2 ชาเลนเจอร์3 มีจัดทางเข้าหลักของงาน
อยู่ในบริเวณ ชาเลนเจอร์2 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้พื้นที่บริเวณชาเลนเจอร์ 2 เป็นที่ตั้งโครงการซึ่งมี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน

ภาพที่ 78 แสดงพื้นที่ตั้งโครงการ
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การวิเคราะห์การเข้าถึงโครงการ
ทางเข้าภายนอกอาคาร จากการวิเคราะห์อาคารพบว่ามีทางเข้าที่เชื่อมต่อจากภายนอก
อาคารทั้งหมด 6 จุด ดังนี้
1. ทางเข้าหลักด้านหน้าอาคารชาเลนเจอร์
2. ทางเข้าจากบันไดเลื่อนที่เชื่อมต่อกับลานจอดรถในอาคารและพื้นที่ด้านหน้าอาคารฝั่ง
ชาเลนเจอร์1
3. ทางเข้าจากบันไดเลื่อนที่เชื่อมต่อกับลานจอดรถในอาคารและพื้นที่ด้านหน้าอาคารฝั่ง
ชาเลนเจอร์2
4. ทางเข้าจากบันไดเลื่อนที่เชื่อมต่อกับลานจอดรถในอาคารและพื้นที่ด้านหน้าอาคารฝั่ง
ชาเลนเจอร์3
5. ทางเข้าเชื่อมต่อกับโรงแรมโนโวเทล
6. ทางเข้าจากอาคารอิมแพคและศูนย์อาหาร
ทางเข้าภายในอาคาร จากการวิเคราะห์ชาเลนเจอร์ฮอลทั้ง 3 ฮอล พบว่าแต่ละฮอลจะมี
ทางเข้าหลัก 3 ประตูต่อ 1 ฮอล รวมมีทางเข้าในส่วนฮอลแสดงสินค้ามี 9 ประตู ซึ่งประตูที่เป็น
ทางเข้าหลักจะอยู่ที่ชาเลนเจอร์ 2

ภาพที่ 79 แสดงทางสัญจรการเข้าถึงโครงการ
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การกาหนดพื้นที่ใช้สอยในโครงการ
จากการศึกษาโครงการกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้ทาการกาหนดพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ
ไทยทัศน์ ดังนี้
1. ส่วนจัดแสดงงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.1 Thai Register
ลงทะเบียน
1.2 In Thai
แนะนาเมืองไทย
นาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวไทย
1.3 Thai Fest
เทศกาลประเพณีเมืองไทย
1.4 Thai Tour
สืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
บริการข้อมูลคู่มือแนะนาการท่องเที่ยว
1.5 Thai Talk
แนะนาและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. ส่วน Rest Area
2.1 Stage ส่วนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
2.2 Shop ส่วนจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2.3 Thai Massage ส่วนนวดไทย
3. ส่วน Back of the House
3.1 storage
3.2 staff office
3.3 technical
เจ้าหน้าที่รับชอบส่วนต่างๆภายในโครงการ
1. หัวหน้าควบคุมโครงการ
1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ประจาส่วนต้อนรับ/ลงทะเบียน (Thai Register)
2 อัตรา
3. เจ้าหน้าทีป่ ระจาส่วนแนะนาการท่องเที่ยวไทย (In Thai)
1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ประจาส่วนนาเสนอเทศกาลประเพณีไทย (Thai Fest)
1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ประจาส่วนสืบค้นข้อมูล/คู่มือการท่องเที่ยว(Thai Tour) 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ประจาส่วนแนะนาและวางแผนการท่องเที่ยว(Thai Talk) 3 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ประจาส่วนการแสดงศิลปวัฒนธรรม (Stage)
1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ส่วนจาหน่ายสินค้า (Shop)
1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ประจาส่วนนวดไทย (Thai Massage )
10 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (technical)
3 อัตรา
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสถานที่ (staff)
1 อัตรา
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การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ
พฤติกรรมการเข้าใช้โครงการแบ่งเป็นผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ : นักท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 การใช้งานคือ
1. การเข้าใช้โครงการจากทางเข้าหลัก
In Thai
-แนะนาประเทศไทย
-นาเสนอการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

ENT

Thai Register

Thai Fest
-นาเสนอเทศกาล
ประเพณีไทย

Thai Talk
-แนะนาและวาง
แผนการ
ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย

Thai Rest
-เวทีการแสดง
-จาหน่าย
สินค้า
-นวดไทย

EXIT

Thai Tour
-สืบค้าข้อมูลด้วย
ตนเอง
-บริการคู่มือแนะนา
การท่องเที่ยว

แผนภูมิที่ 10 แสดงพฤติกรรมผู้ใช้บริการจากทางเข้าหลัก
2.การเข้าใช้โครงการจากส่วน Rest Area
In Thai
-แนะนาประเทศไทย
-นาเสนอการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

ENT

Thai Rest
-เวทีการแสดง
-จาหน่ายสินค้า
-นวดไทย

Thai Register

Thai Fest
-นาเสนอเทศกาล
ประเพณีไทย
Thai Tour
-สืบค้าข้อมูลด้วยตนเอง
-บริการคู่มือแนะนาการ
ท่องเที่ยว

แผนภูมิที่ 11 แสดงพฤติกรรมผู้ใช้บริการจากทาง Rest Area

Thai Talk
-แนะนาและวาง
แผนการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

EXIT
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ผู้ให้บริการ : พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Thai Register
In Thai
Thai Feat
Thai Tour
ENT

Back of house

EXIT
Thai Talk
Thai Rest
Storage
Technical

แผนภูมิที่ 12 แสดงพฤติกรรมการเข้าใช้โครงการของเจ้าหน้าที่
การวิเคราะห์ขั้นตอนการเข้าชมโครงการ
ตารางที่ 10 แสดงขั้นตอนการเข้าชมโครงการ
ลาดับ
ส่วนจัดแสดง
ระยะเวลา
1
Thai Register
2 นาที
-ต้อนรับและลงทะเบียน
2
In Thai
3 - 10 นาที
-แนะนาเมืองไทย
-นาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวไทย
3
Thai Fest
10 นาที
-นาเสนอเทศกาลประเพณีไทย

4

Thai Tour
-สืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว
-บริการข้อมูลคู่มือแนะนาการ
ท่องเที่ยว

รายละเอียดของงาน
ต้อนรับแนะนาการเข้าชมไทยทัศน์และ
ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึก
เข้าชมงานในพื้นที่ส่วนแรกโดยการนาเสนอ
ผ่านโดยการฉาย projector ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว
จัดแสดงในรูปแบบการยิง projector ไปที่
ผนัง 360 องศา นาเสนอเทศกาลประเพณี
ไทยโดยแบ่งเป็นฤดูกาล ร้อน ฝน หนาว
สามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาไม่มีรอบในการ
เข้าชม เนื่องจากการนาเสนอจะวนไปเรื่อยๆ
ผู้เข้าชมจะสามารถรับรู้ว่าสิ้นสุดการชมเมื่อ
การฉายวนกลับมาถึงจุดแรกทีผ่ ู้เข้าชมได้รบั
ชมในตอนแรกที่เข้ามา
5 - 10 นาที -สืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง
-บริการแผ่นพับ, ใบปลิว
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ตารางที่ 10 แสดงขั้นตอนการเข้าชมโครงการ (ต่อ)
ลาดับ
5
6

ส่วนจัดแสดง

ระยะเวลา

Thai Talk
10-30
-แนะนาและวางแผนการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
Thai Rest
-เวทีการแสดง
-จาหน่ายสินค้า
-นวดไทย

รายละเอียดของงาน
-เจ้าหน้าที่แนะนารวมถึงช่วยวางแผนการ
ท่องเที่ยว
นาเสนอเอกลักษณ์ไทยรวมถึงแสดง
ศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ

การวิเคราะห์กิจกรรมและพื้นที่ใช้สอยในโครงการ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย (Bubble Diagram)

Exhibition
Entrance

Back of
house

Rest Area

แผนภูมิที่ 13 ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย (Bubble Diagram)
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In Thai

Register

Thai Fest
Staff/Store
Thai Tour

ENT

Back of house
Technical

Thai Talk

Thai Rest
Stage
Shop

Massage

แผนภูมิที่ 14 ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอย (Bubble Diagram)

แผนภูมิที่ 15 ผังแสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ

บทที่ 6
แนวความคิดในการออกแบบไทยทัศน์
จากการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
ได้นาผลการวิเคราะห์มาแปรรูปสู่การออกแบบโครงการไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
เชิงเทศกาล โดยมีกระบวนการแปรรูปดังนี้
แนวความคิดในการแปรรูปภูมิปัญญาพวงมโหตรสู่การออกแบบไทยทัศน์พาวิลเลี่ยนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทยเชิงเทศกาล
จากการศึกษาภูมิปัญญา พวงมโหตร ในประเด็นต่างๆตามขั้นตอนการศึกษา ผู้วิจัยได้นา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบให้เหมาะสมกับแนวความคิดการดาเนินงาน
ของโครงการ
แสดงแนวความคิดในการออกแบบผังโครงการ
จากการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาพวงมโหตรเป็นการแปลรูปจากแผ่นมาเป็นก้อน จาก2มิติ
เป็น3มิติ ผู้วิจัยจึงเริ่มการวางผังจาก2มิติโดยนาเอารูปแบบกระดาษที่ใช้ในการทาพวงมโหตรมาใช้ใน
การวางผังซึ่งเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัสมาวางกระจายตัวกันออกไปตามลักษณะพื้นที่ของโครงการ

ภาพที่ 80 แสดงกระบวนการทาพวงมโหตรในรูปแบบต่างๆเพื่อนามาเป็นแนวคิดในการออกแบบ
แสดงแนวความคิดในการออกแบบรูปทรงอาคารและภายในอาคาร
จากการวิจัยผู้วิจัยพบว่าพวงมโหตรมาจากการพับและตัดจึงได้นาลั กษณะของการพับ เช่น
รอยที่ได้จากพับมาใช้ออกแบบรูปทรงอาคาร รวมถึงการตัดที่ทาให้เกิดโครงสร้างของพวงมโหตรซึ่ง
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107
ทาให้เกิดช่องว่างที่มีลวดลายซ้าๆขนาดแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้นาผลการวิเคราะห์มาแปรรูปสู่การ
ออกแบบอาคารตามความเหมาะสมในการใช้งานของโครงการ

ภาพที่ 81 แสดงลักษณะลายโครงสร้างพวงมโหตรที่นามาใช้ในการออกแบบ

ภาพที่ 82 การแสดงรูปแบบลายต่างๆของพวงมโหตรที่เกิดจากกระบวนการพับและการตัดเพื่อ
นามาใช้ในการออกแบบ
การแปรรูป Draft1
ลักษณะการวางแปลนอาคาร Draft1

ภาพที่ 83 ลักษณะการวางแปลนอาคาร Draft1
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ลักษณะการออกแบบอาคาร Draft1

ภาพที่ 84 ลักษณะการออกแบบอาคาร Draft1
การแปรรูป Draft2
การวาง Zoning Draft2

ภาพที่ 85 การวาง Zoning Draft2
แปลนอาคาร Draft2

ภาพที่ 86 แปลนอาคาร Draft2

109
ภาพทัศนียภาพ ไทยทัศน์ Draft2

ภาพที่ 87 ภาพทัศนียภาพ ไทยทัศน์ Draft2
การออกแบบรูปสัญลักษณ์ Logo และSignage ภายในโครงการ
การออกแบบรูปสัญลักษณ์(Logo)ผู้วิจัยได้นาลักษณะของพวงมโหตรมาใช้ในการออกแบบคือ
การคลี่และการกระจายตัวของกระดาษจนเกิดลวดลายเฉพาะตัวที่สร้างความเป็นเอกลั กษณ์ของ
โครงการ ซึ่งได้นาๆไปใช้ในส่วนต่างๆของโครงการ
รูปสัญลักษณ์ Logo และSignage

ภาพที่ 88 แสดงแนวความคิดการออกแบบรูปสัญลักษณ์

110
แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบ

ภาพที่ 89 Mood Board

ภาพที่ 90 Mood Material
การออกแบบผังโครงการ

ภาพที่ 91 แสดงแนวความคิดการวางผังโครงการ

111
การออกแบบผังโครงการมีแนวความคิดจากกระบวนการทาพวงมโหตรโดยนาเอาลักษณะ
ของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ใช้ในการทาพวงมโหตรมาเป็นแนวความคิดเริ่มต้นในการออกแบบ
ซึ่งการทาพวงมโหตรนั้นต้องใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัสหลายแผ่นมาวางซ้อนทับกัน ผู้วิจัยนารูปแบบ
ของกระดาษที่ซ้อนทับกันมากระจายตัวและวางให้สอดคล้องกับการใช้งานของโครงการ

ภาพที่ 92 แสดงแนวความคิดการวางโซนนิ่ง

ภาพที่ 93 แสดงแนวความคิดทางสัญจรภายในโครงการและการวางโซน

ภาพที่ 94 แสดงทางสัญจรภายในโครงการพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"

112

ภาพที่ 95 แสดงโซนนิ่งในโครงการ Zoning
การออกแบบรูปทรงอาคาร
การออกแบบรูปทรงอาคารได้แนวความคิดมาจากคาสาคัญที่ได้จากการศึกษาพวงมโหตร
ทาง่าย น้อยได้เยอะ 2มิติเป็น3มิติ น้าหนักเบา จึงนารูปแบบของการตัดพวงมโหตรมาใช้ในการ
ออกแบบรูปทรงอาคารทั้งโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการทาสามารถทาเพียงรูปแบบเดียวแต่ใช้ได้กับทุก
ส่วนของโครงการ ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วัสดุที่มีน้าหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง

ภาพที่ 96 แนวความคิดในการออกแบบอาคารพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"
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ภาพที่ 97 รูปแบบอาคารพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"
ผลสัมฤทธิ์การออกแบบ (Final Design)
จากแนวความคิดและกระบวนการแปรรูปโดยผ่านการทดลองทา และแก้ไขเพื่อพัฒนา
รูปแบบต่างๆในการออกแบบผลงานให้สมบูรณ์ที่สุด โดยผู้วิจัยได้สรุปแนวความคิดในการออกแบบ
ดังนี้
ผังโครงการ

ภาพที่ 98 ผังรวมพาวิลเลี่ยนท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"
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ภาพที่ 99 ผังไฟฟ้าพาวิลเลี่ยนท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"

ภาพที่ 100 ภาพแสดงรูปด้านรวมพาวิลเลี่ยนท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"

115

ภาพที่ 101 ภาพแสดงรูปด้านรวมพาวิลเลี่ยนท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"

ภาพที่ 102 ภาพแสดงทัศนีย์ภาพโดยรวมพาวิลเลี่ยนท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"
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ภาพที่ 103 ภาพแสดงบรรยากาศการใช้แสงสีในพาวิลเลี่ยนท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"
ส่วนลงทะเบียน (Register)
ส่วนลงทะเบียนเป็นส่วนต้อนรับแนะนาการเข้าชมไทยทัศน์และลงทะเบียนเพื่อรับของที่
ระลึก ลักษณะการวางผังภายในนาลักษณะของพวงมโหตรที่มีจุดศูนย์กลางที่คอยดึงรั้งโครงสร้าง
เอาไว้โดยสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งแผ่นจะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆอีก 4แผ่น ผู้วิจัยได้ทาการทดลอง
แบ่งโดยทาให้สี่เหลี่ยมจัตุรัส1แผ่นมีจุดศูนย์กลาง 4 จุด และได้นามาใช้ในการออกแบบ ส่วนลักษณะ
การออกแบบภายในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นโครงข่ายรูปทรงเหมือนพวงมโหตรมา
โดยใช้ไฟ Led ในการสร้างบรรยากาศและใช้การยิง Projectorในการนาเสนอ

ภาพที่ 104 รูปแบบการวางผังภายในส่วน Register
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ภาพที่ 105 ภาพแสดงรูปด้านส่วนลงทะเบียน (Register)

ภาพที่ 106 ภาพแสดงรูปด้านส่วน (Register)
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ภาพที่ 107 ภาพแสดงบรรยากาศภายในส่วนลงทะเบียน
ส่วนจัดแสดง (In Thai)
ส่วนจัดแสดง (In Thai) เป็นส่ว นของการแนะนารูปแบบการท่องเที่ยวไทยโดยการ
นาเสนอผ่านโดยการฉาย projector ปรับเปลี่ยนบรรยากาศด้วยไฟ Led ส่วนลักษณะการวางผัง
ภายในส่วนจัดแสดง In Thai นารูปแบบของพวงมโหตรมาใช้ โดยนาเอาลักษณะของความการ
ซ้อนทับของกระดาษมาคลี่คลายออก จะสั่งเกตได้ว่าจากกระดาษแผ่ นสี่เหลี่ยมเมื่อดึงขึ้นมาจะมี
ลักษณะคล้ายกับทรงกลมหรือเป็นกรวยจึงนาแนวคิดนี้มาใช้ในการวางผังพื้นที่ภายใน
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ภาพที่ 108 รูปแบบการวางผังภายในส่วนจัดแสดง (In Thai)

ภาพที่ 109 ภาพแสดงรูปด้านส่วนจัดแสดง (In Thai)
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ภาพที่ 110 ภาพแสดงบรรยากาศภายในส่วนจัดแสดง (In Thai)
ส่วนจัดแสดง Thai Fest
ส่วนจัดแสดง Thai Fest เป็นส่วนนาเสนอเทศกาลประเพณีไทย จัดแสดงในรูปแบบการ
ยิง projector ไปที่ผนัง 360 องศา นาเสนอเทศกาลประเพณีไทยโดยแบ่งเป็นฤดูกาล ร้อน ฝน หนาว
สามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาไม่มีรอบในการเข้าชม เนื่องจากการนาเสนอจะวนไปเรื่อยๆ ผู้เข้าชมจะ
สามารถรับรู้ว่าสิ้นสุดการชมเมื่อการฉายวนกลับมาถึงจุดแรกที่ผู้เข้าชมได้รับชมในตอนแรกที่เข้ามา
ลักษณะการวางผังภายในส่วนจัดแสดง Thai Fest นาลักษณะของรอยพับและรอยตัดกระดาษมาใช้
ในการหารูปทรง
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ภาพที่ 111 รูปแบบการวางผังภายในส่วนจัดแสดง (Thai Fest)

ภาพที่ 112 ภาพแสดงรูปด้านส่วนจัดแสดง (Thai Fest)

122

ภาพที่ 113 ภาพแสดงรูปด้านส่วนจัดแสดง (Thai Fest)

ภาพที่ 114 ภาพแสดงบรรยากาศภายในส่วนจัดแสดง (Thai Fest)
ส่วนสืบค้นข้อมูล (Thai Tour)
ส่วนสืบค้นข้อมูล (Thai Tour) เป็นส่วนสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยตัวเองและบริการ
ข้อมูลคู่มือแนะนาการท่องเที่ยว ลักษณะการวางผังภายในส่วนจัดแสดง Thai Tour นาลักษณะของ
รอยพับและรอยตัดกระดาษมาใช้ในการหารูปทรงและนาลักษณะลายของโครงสร้างมาใช้เป็นแนวคิ ด
ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
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ภาพที่ 115 รูปแบบการวางผังภายในส่วนสืบค้นข้อมูล (Thai Tour)

ภาพที่ 116 ภาพแสดงรูปด้านส่วนสืบค้นข้อมูล (Thai Tour)
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ภาพที่ 117 ภาพแสดงบรรยากาศภายในส่วนสืบค้นข้อมูล (Thai Tour)
ส่วนติดต่อสอบถาม (Thai Talk)
ส่วนติดต่อสอบถาม (Thai Talk) เป็นส่วนแนะนาและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ลักษณะการวางผังภายในส่วนจัดแสดง Thai Talk ลักษณะของ
พวงมโหตรจะมีจุดศูนย์กลางที่คอยดึงรั้งโครงสร้างเอาไว้ สี่เหลี่ยมจัตุ รัสหนึ่งแผ่นจะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัสเล็กๆอีก4แผ่น ผู้วิจัยได้ทาการทดลองแบ่งโดยทาให้สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1แผ่นมีจุดศูนย์กลาง 4 จุด
และได้นามาใช้ในการออกแบบและนาลักษณะของรอยพับและรอยตัดกระดาษมาใช้ในการหารูปทรง
เฟอร์นิเจอร์
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ภาพที่ 118 รูปแบบการวางผังภายในส่วนติดต่อสอบถาม (Thai Talk)

ภาพที่ 119 ภาพแสดงรูปด้านส่วนติดต่อสอบถาม (Thai Talk)
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ภาพที่ 120 ภาพแสดงบรรยากาศภายในส่วนสืบค้นข้อมูล (Thai Talk)
ส่วนอเนกประสงค์ (Rest Area) ประกอบไปด้วย
1. ส่วนจาหน่ายสินค้า (Thai Shop) ซึ่งจะจาหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) มีลักษณะการ
วางผังภายในส่วนจัดแสดง Thai Shop นาลักษณะของรอยพับและรอยตัดกระดาษมาใช้ในการหา
รูปทรง
2. ส่วนนวดไทย (Thai Massage) มีบริการนวดเท่าและนวดตัวซึ่งมีห้องนวดตัวไว้บริการ
3 ห้อง และที่นวดเท้า 6 ที่นั่ง ส่วนลักษณะการออกแบบ Thai Massage นารูปแบบลายของ
โครงสร้างมาใช้ในการออกแบบ
3. ส่วนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกแบบส่วนนี้ได้นารูปทรงของพวงมโหตรมา
ใช้ในการออกแบบ สร้างบรรยากาศแสงสีจากไป Led และจากการยิง Projector
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ภาพที่ 121 รูปแบบการวางผังส่วนอเนกประสงค์ (Rest Area)

ภาพที่ 122 ภาพแสดงรูปด้านส่วนอเนกประสงค์ (Rest Area)
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ภาพที่ 123 ภาพแสดงรูปด้านส่วนอเนกประสงค์ (Rest Area)

ภาพที่ 124 ภาพแสดงรูปด้านส่วนอเนกประสงค์ (Rest Area)
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ภาพที่ 125 ภาพแสดงรูปด้านส่วนอเนกประสงค์ (Rest Area)

ภาพที่ 126 ภาพแสดงบรรยากาศภายในส่วนจาหน่ายสินค้า (Thai Shop)
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ภาพที่ 127 ภาพแสดงบรรยากาศภายในส่วนนวดไทย (Thai Massage)

ภาพที่ 128 ภาพแสดงบรรยากาศภายในส่วนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
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บทที่ 7
สรุปข้อค้นพบ
ความนา
จากการออกแบบพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย “ไทยทัศน์” ทาให้ได้ข้อค้นพบดังที่ได้
น าเสนอไปแล้ ว ข้ างต้น ซึ่ งได้น าข้ อค้ นพบดั งกล่ าวที่ใ ช้ใ นการออกแบบโครงการพาวิ ล เลี่ ย นการ
ท่องเที่ยวไทย “ไทยทัศน์” เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น
เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC ผู้วิจัยได้นาข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อค้นพบที่ได้จาก
สมมุติฐานของการศึกษามาสรุปในเชิงวิขาการดังนี้
สรุปผลของการศึกษา
1.วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาภูมิปัญญาจากการตัดกระดาษ “พวงมโหตร” ผู้ วิ จัยได้
วิเคราะห์และนาผลการศึกษามาออกแบบพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย “ไทยทัศน์” โดยนาเอา
อัต ลั ก ษณ์ แ ละนั ย ยะส าคั ญ ที่ แ ฝงอยู่ กั บ ภูมิ ปั ญ ญารวมทั้ ง โครงสร้ า ง รู ป ทรง สี สั น มาใช้ ใ นการ
ออกแบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
2.วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาข้อมูลกลุ่มผู้ใช้บริการ(Users)กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ใช้แบบสอบถามจานวน 200 ชุด และนาไปวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปไปใช้ในการ
ออกแบบ รวมทั้งศึกษาบริบทของที่ตั้งของโครงการ(Site)เช่น อาคารแสดงงานหรืออาคารจัดแสดง
นิทรรศการ เช่น อาคารแสดงสินค้าหรืออาคารจัดแสดงนิทรรศการ , องค์กร(Oganization)การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรณีศึกษา(Case Study) ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
หรือการจัดงานนิทรรศการระดับนานาชาติรวมถึงหลักการจัดแสดงนิทรรศการ ตัวอย่างของการ
จัดการพื้นที่ในการแสดงงาน และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบให้สอดคลองกับความต้องการใน
การใช้งานของโครงการ
3.วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สังเคราะห์องความรู้ ที่ได้จากกระบวนการศึกษาเพื่อนามาเป็น
แนวคิดในการออกแบบพาวิลเลี่ยนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย “ไทยทัศน์” ซึ่งนาข้อมูลจากการศึกษา
ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
2
นา สรุปผลใน
บบ
ข้อค้นพบ
1.จากการศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการจัดแสดงงานการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามงานแสดงต่างๆ เช่น งานไทยเที่ยวไทย ผู้วิจัยพบว่าการนาเสนอการท่องเที่ยวผ่านสื่อ
สารสนเทศต่างๆสามารถทาให้นักท่องเที่ยวรับรู้ได้ในระดับนึ งขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของสื่อนั้นๆที่
นามาใช้ในการนาเสนอ เช่น การฉาย Projector หรือการให้ผู้ใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วน
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ร่วมกับงาน (Interactive) และในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia)ต่างๆ รูปแบบนี้จะน่าสนใจมากกว่า
การนารูปภาพมาติดบอร์ด
2.พาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย หรือแม้แต่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากจะมีการ
นาเสนอการท่องเที่ยวแล้ วควรมีกิจกรรมอื่นๆสอดแทรกเข้ามาในโครงการด้วย เช่น การแสดง
ศิล ปวัฒ นธรรมไทย การจ าหน่ ายสิ นค้าของที่ระลึ กที่เป็นสิ นค้าโอท็อป นวดไทย ซึ่งสิ่ งเหล่ านี้
สามารถสื่อถึงความเป็นไทยได้อีกรูปแบบหนึ่งและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เพื่อส่งเสริมการ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพวงมโหตรสู่การออกแบบพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยว "ไทยทัศน์" ได้มี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลพวงมโหตรสามารถดึงเอาหลักสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษามา
ตีความในการออกแบบให้เกิดความหลากหลายให้มากขึ้นเพื่อให้งานออกแบบมีความน่าสนใจ
2. การออกแบบพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยว ควรคิดค้นหลักการติดตั้งขนส่งที่ง่ายและ
รวดเร็วเพื่อให้สามารถลดระยะเวลาในการติดตั้งรวมทั้งทุ่นการใช้แรงงานในการจัดงานซึ่งสอดคล้อง
กับนัยยะสาคัญที่ได้จากการศึกษาพวงมโหตร
บทสรุป
จากข้อสรุปของกระบวนการวิจัย โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทาให้เกิด
วัตถุประสงค์ คือ การศึกษาพวงมโหตรสู่การออกแบบพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยว "ไทยทัศน์" ทาให้เกิด
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งข้อค้นพบและแนวทางในการออกแบบพาวิลเลี่ยน
การท่องเที่ยวจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกรณีศึกษาให้แก่บุคคลที่สนใจ สามารถ
นาข้อมูลด้านพฤติกรรมและความต้องการในใช้พื้นที่ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อนาไปปรับใช้ใน
การออกแบบศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆที่จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
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แบบสอบถามนักท่องเที่ยว
เรื่อง
การศึกษาภูมิปัญญาพวงมโหตรสู่การออกแบบพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"

คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทาชิ้นเพื่อประกอบในการวิจัย เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาพวงมโหตรสู่
การออกแบบพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์" โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการกาหนดพื้นที่ใช้สอย
และองค์ประกอบภายในโครงการ

__________________________________________________________________________
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา
การศึกษาพวงมโหตรสู่การออกแบบพาวิลเลี่ยนการท่องเที่ยวไทย "ไทยทัศน์"
__________________________________________________________________________
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เข้ามาใช้
พื้นที่ของโครงการเพื่อนามาเป็นข้อมูลและทิศทางในการกาหนดการออกแบบพื้นที่ ลักษณะและ
องค์ประกอบโครงการ
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 หน้า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวและงานเทศกาลในประเทศไทย
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับงานท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
__________________________________________________________________________
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงใน [ ] หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
1.1 สัญชาติ
[ ] ไทย
[ ] ต่างชาติ (โปรดระบุ).....................................................
1.2 เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
1.3 สถานภาพ
[ ] โสด
[ ] สมรส
1.4 อายุ
[ ] ต่ากว่า 20 ปี
[ ] 21 - 30 ปี
[ ] 41 - 50 ปี
[ ] 51 - 60 ปี
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
[ ] ต่ากว่าปริญญาตรี [ ] ปริญญาตรี
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ).................................

[ ] หย่า / แยกกันอยู่
[ ] 31 - 40 ปี
[ ] 60 ปีขึ้นไป
[ ] สูงกว่าปริญญาตรี
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1.6 อาชีพ
[ ] นักเรียน / นักศึกษา
ราชการ
[ ] พ่อบ้าน / แม่บ้าน
ระบุ)............................

[ ] พนักงานเอกชน

[ ] พนักงานรัฐวิสาหกิจ / รับ

[ ] ธุรกิจส่วนตัว

[ ] อื่นๆ(โปรด

1.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
[ ] น้อยกว่า 5,000 บาท [ ] 5,001-20,000 บาท
[ ] 50,001-80,000 บาท [ ] 80,001 บาท ขึน้ ไป

[ ] 20,001-50,000 บาท

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการท่องเที่ยว
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน [ ] หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
2.1 ท่านท่องเที่ยวกี่ครั้งต่อปี
[ ] 1 - 2 ครั้ง
[ ] 3 - 5 ครั้ง
[ ] 5 - 7 ครั้ง
[ ] 10 ครั้งต่อปี
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................
2.2 ท่านมีกาหนดเวลากี่วันต่อการท่องเที่ยว 1 ครั้ง
[ ] 1 - 2 วัน
[ ] 3 - 5 วัน
[ ] 5 - 7 วัน
[ ] 8 - 14 วัน
[ ] 15 - 30 วัน
[ ] 1 เดือนขึ้นไป
2.3 ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของท่านเป็นแบบใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
[ ] เดินทางคนเดียว [ ] เดินทางกับครอบครัว
[ ] เดินทางกับกลุ่มเพื่อน
[ ] เดินทางกับบริษัททัวร์
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................
2.4 ท่านวางแผนการเดินทางก่อนเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ และวางแผนก่อนการเดินกี่วัน
[ ] วางแผน
[ ] ไม่วางแผน
[ ] 1 สัปดาห์ [ ] 2 - 4 สัปดาห์
[ ] 1 - 3 เดือน [ ] 3 - 6 เดือน
[ ] 1 ปีขึ้นไป [ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)..................
2.5 ท่านวางแผนประมาณต่อการท่องเที่ยว 1 ครั้ง จานวนเท่าใด
[ ] 1,000
[ ] 1,001-4,000 บาท
[ ] 4,001-10,000 บาท
[ ] 10,001-20,000บาท [ ] 20,001-30,000 บาท
[ ] 30,001-50,000 บาท
[ ] 50,001-100,000บาท [ ] 100,001 บาทขึ้นไป
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)...........
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2.6 วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของท่านในแต่ละครั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] พักผ่อน/นันทนาการ
[ ] เยี่ยมญาติ/คนรู้จัก
[ ] ประชุม/สัมมนา
[ ] ปฏิบัติงาน/ติดต่อธุรกิจ
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในตาราง หรือ [ ] หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตาม
ความเป็นจริง
3.1 ท่านสนใจแหล่งท่องเที่ยวแบบใดในประเทศไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] วัด/โบราณสถาน [ ] สถาปัตยกรรม
[ ] วัฒนธรรม/ประเพณี/เทศกาล
[ ] แหล่งช้อปปิ้ง
[ ] ตามความนิยม
[ ] แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
[ ] สุขภาพ
[ ] ผจญภัย/กีฬา
[ ] โรงแรม/รีสอร์ท
[ ] พิพิธภัณฑ์
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................
3.2 จงให้คะแนนตามความสาคัญของเหตุผลในการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
รูปแบบการท่องเที่ยว
1
2
3
4
5
(ไม่สาคัญ)

1. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. ศาสนสถาน
3. แหล่งสถาปัตยกรรม
4. วิถีชีวิตชุมชน
5. พิพิธภัณฑ์ / ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
6. สถานบันเทิง / ร้านอาหาร
7. แหล่งช้อปปิ้ง/ห้างสรรพสินค้า
8. ตามความนิยม
9. แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
10. โรงแรม / รีสอร์ท
11. เดินทางสะดวก
12. เหมาะสมกับงบประมาณ
13. อื่นๆ ( โปรดระบุ )..................................
.......................................................................

(น้อย
ที่สุด)

(ปาน
กลาง)

(มาก)

(มาก
ที่สุด)
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3.3 ท่านสนใจท่องเที่ยวงานเทศกาลของไทยประเภทใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
[ ] เทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อ
[ ] เทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม/ประเพณี
[ ] เทศกาลงานเฉลิมฉลอง
[ ] เทศกาลมหกรรมงานแสดงสินค้า
[ ] เทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจเฉพาะด้าน
[ ] เทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชน
3.4 ท่านทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากแหล่งข้อมูลใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
[ ] อินเตอร์เน็ต
[ ] ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
[ ] หนังสือท่องเที่ยว
[ ] เพื่อน / คนรู้จัก [ ] แผ่นพับ / โบรชัวร์
[ ] หนังสือพิมพ์
[ ] วิทยุ / โทรทัศน์ [ ] งานส่งเสริมการท่องเที่ยว [ ] บริษัททัวร์
[ ] อื่นๆ ( โปรดระบุ )...................................................
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน [ ] หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
4.1 เมื่อกล่าวถึงงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยท่านนึกถึงสิ่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ติดต่อสะดวก
[ ] ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวครบถ้วน [ ] ที่ปรึกษาและให้
คาแนะนา
[ ] ข่าวสารทันสมัย [ ] แหล่งสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว
[ ] อื่นๆ (โปรด
ระบุ)...............
4.2 ท่านต้องการให้งานส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการบริการด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวไทย
[ ] การบริการข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต /
แอ๊ปพิเคชั่น
[ ] แนะนางานเทศกาลประเพณีไทย
[ ] บริการอาหารและเครื่องดื่ม
[ ] เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
[ ] บริการนวด / สปา
[ ] บริการวางแผนการท่องเที่ยวไทย
[ ] ขายของที่ระลึก
[ ] ห้องสมุดด้านการท่องเที่ยว
[ ] พื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................
__________________________________________________________________________
ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามชุดนี้
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QUESTIONNAIRE
A STUDY OF MA-HOD FOR THAILAND TOURIST PAVILION “THAI TASSANA”
_______________________________________________________
Instruction
1. This questionnaire is a part of a Master of Fine Arts curriculum at Silpakorn
University. The purpose of this study is to collect data from Thai pavilion’s audience
as a database for designing the area, the symbol, and the structure of the pavilion.
2. This questionnaire consists of 4 pages. It is divided into 4 sections:
Section 1: Questions about general information of sample audience:
sex, age, education, occupation, and income.
Section 2: Questions about sample audience’s behavior in traveling.
Section 3: Questions about traveling in Thailand and Thai festivals.
Section 4: Questions about an event promoting Thai tourism.
__________________________________________________________
Section 1 Questions about General Information
Instruction Please mark
1.1 Nationality
[ ] Thai
[ ] Foreigner (Please indicate)..........................................
1.2 Sex
[ ] Male
[ ] Female
1.3 Marital Status
[ ] Single
[ ] Married
[ ] Divorced/ Separated
1.4 Age
[ ] Below 20
[ ] 21 – 30
[ ] 31 - 40
[ ] 40 - 50
[ ] 51 - 60
[ ] Over 60
1.5 Academic Attainment
[ ] Academic Degree
[ ] Bachelor’s Degree
[ ] Higher than Bachelor’s Degree [ ] Other (Please indicate)..................
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1.6 Occupation
[ ] Student
[ ] State Enterprise / Government
Officer
[ ] Private Sector’s Officer [ ] Owner of a Business
[ ] Unemployed
[ ] Other (Please indicate).................................
1.7 Monthly Income
[ ] Below 5,000 baht
[ ] 5,001-20,000 baht
[ ] 20,001-50,000 baht
[ ] 50,001-80,000 baht
[ ] Over 80,001 baht
Section 2 Questions about Traveling
Instruction Please mark
2.1 How many times do you go on a trip per year?
[ ] Once or twice
[ ] 3 - 5 times
[ ] 5 – 7 times
[ ] 10 times
[ ] Other (Please indicate)...........................
2.2 How many days do you spend for each trip?
[ ] 1 - 2 days
[ ] 3 - 5 days
[ ] 5 - 7 days
[ ] 8 - 14 days
[ ] 15 - 30 days
[ ] More than a month
2.3 Who do you normally go on a trip with? (Several answers are possible)
[ ] All by yourself
[ ] With your family
[ ] With your friends
[ ] With a tour group
[ ] Other (Please indicate).................................
2.4 Do you plan before you travel?
How many days do you plan ahead to your trip?
[ ] I plan.
[ ] I don’t
plan.
[ ] 1 week ahead
[ ] 2 - 4 weeks ahead
[ ] 1 - 3 months ahead
[ ] 3 - 6 months ahead
[ ] more than 1 year ahead [ ] Other (Please indicate)...........................
2.5 How much is your budget for each trip?
[ ] 1,000 baht
[ ] 1,001-4,000 baht [ ] 4,001-10,000 baht
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[ ] 10,001-20,000 baht

[ ] 20,001-30,000 baht

[ ] 30,001-50,000

baht
[ ] 50,001-100,000 baht
[ ] More than 100,001 baht
[ ] Other (Please indicate)...........................

2.6 What is your purpose in traveling? (Several answers are possible)
[ ] Go on a vacation
[ ] Visit relatives or friends
[ ] Go for a meeting or a seminar [ ] Go on a business purpose
[ ] Other (Please indicate)...........................
Section 3 Questions about Traveling in Thailand
Instruction Please mark
3.1 What kind of tourism you are interested in? (Several answers are possible)
[ ] Historic Site / Temple [ ] Architecture
[ ] Cultural Event / Festival [ ] Shopping [ ] Popular Place
[ ] Natural Attraction
[ ] Health Care
[ ] Adventure / Sports
[ ] Hotel / Resort
[ ] Museum
[ ] Other (Please indicate)...........................
3.2 What is your reason of traveling in Thailand? Please rate according to the
importance of your reason / your interest.
Instruction Please mark
Style of Traveling
1
2
3
4
5
(Not
(Slightly (Considered) (Important)
(Very
Considered) Considered)
Important)
1. Cultural
Diversity
2. Religious
Place
3. Architecture
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4. Thai
Folkways
5. Museum /
Center of
Learning
6. Nightclub /
Restaurant
7. Shopping
Center
8. Popularity
9. Beauty of
Nature
10. Hotel /
Resort
11. Convenient
for Traveling
12. Budget
Suitability
3.3 What kind of Thai festival are you interested in?
(Several answers are possible)
[ ] Religious Festival [ ] Cultural Festival
[ ] Celebration
[ ] Goods Exhibition
[ ] Folkways Festival [ ] Festival about Individual’s Interest
3.4 Where do you get information about Thai tourism from?
(Several answers are possible)
[ ] Internet
[ ] Tourist Information
[ ] Travel Guide
[ ] Friends
[ ] Brochure
[ ] Radio/ TV [ ] Event
[ ] Other (Please indicate)...........................

[ ] Newspaper
[ ] Travel Agency
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Section 4 Questions about an Event Promoting Thai Tourism.
Instruction Please mark
4.1 Speaking of an event promoting Thai tourism, what do you think about?
(Several answers are possible)
[ ] Easy to contact [ ] Advisor
[ ] Updated News
[ ] Strong database about Thai tourism
[ ] Travel Information Center
[ ] Other (Please indicate)...........................
4.2 What would you like to see more in an event promoting Thai tourism?
(Several answers are possible)
[ ] Recommendation about Tourist Attraction
[ ] Information Access from Internet / Application
[ ] Recommendation about Thai Festival [ ] Food & Beverage Booth
[ ] Thai Art & Cultural Exhibition Stage
[ ] Massage & Spa Service
[ ] Thai Tourism Planning Service
[ ] Souvenir Booth
[ ] Tourism Library
[ ] Free Space for Activities
[ ] Other (Please indicate)...........................
__________________________________________________________
Thank you so much for kindly complete this questionnaire.
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2553

นางสาวยศพร จันทองจีน
80/3 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
จังหวัดกาญจนบุรี
สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

