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ค าน า 
 

              สถานะการณ์ภายหลงัเกิดเหตุการณ์คล่ืนยกัษสึ์นามิเขา้ถล่มชายฝ่ังอนัดามนัเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547 กระทบต่อการท่องเท่ียวชายฝ่ัง
อนัดามนั โดยเฉพาะจงัหวดัภูเก็ตและกระบ่ีซ่ึงมีการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ในขณะท่ีเศรษฐกิจก าลงัขยายตวัเติบโตและเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ธุรกิจ
หยดุน่ิงเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง มีการปิดกิจการ การยา้ยกิจการ การเลิกจา้ง การวา่งงาน ต่อมาไดพ้บถึงสาเหตุและรวมพลงักนั
แกไ้ขวกิฤติร่วมกนั การท่องเท่ียวกลบัฟ้ืนคืนสภาพไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  
 

               บทความต่อไปน้ีเป็นการบนัทึกถึงสถานะการณ์ความเคล่ือนไหวของกิจกรรมท่ีไดมี้การรวมพลงั ความร่วมมือของเอกชนและรัฐ ในการ
แกไ้ขปัญหาวกิฤติ เพ่ือเป็นกรณีศึกษา และ รวบรวมขอ้มูลไวส้ าหรับศึกษาและเผื่อเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชนต์่อไปในอนาคตขา้งหนา้  
 

                ทา้ยสุดน้ีขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม “ระดมความคิด ฝ่าวกิฤติอนัดามนั” ทุกท่านท่ีไดแ้สดงขอ้มูล ความคิดเห็น  และ สามารถน าไช้
ประโยชนจ์นบงัเกิดผลดีต่อชายฝ่ังอนัดามนั  
 

                                                                                   
                                                                       ชาญ วงศส์ตัยนนท ์

                                                                รวบรวมขอ้มูลและเรียบเรียง 
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ระดมความคิดฝ่าวกิฤติอนัดามนั 

Brainstorm Out of Andaman Crisis 

 

วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547 เกิดธรณีพิบติัภยัคล่ืนยกัษเ์ขา้ถล่มชายฝ่ังอนัดามนัตั้งแต่จงัหวดัระนองจนถึงจงัหวดัสตูล พบวา่มีแผน่ดินไหวใตท้ะเล
บริเวณเหนือเกาะสุมาตรา คล่ืนยกัษด์งักล่าวเรียกวา่ “สึนาม ิ(Tsunami)” มีความรุนแรงวดัระดบัความสัน่สะเทือนไดถึ้ง 8.9 ริคเตอร์ (ระยะแรกที่มี
เหตุการณ์เกิดข้ึน ต่อมาในปี 2548 ส านกัธรณีวทิยาสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey) ยดึค่าเดิมท่ีประมาณการไวท่ี้แมกนิจูด 9.1 ดา้นผลการศึกษาล่าสุดในปี พ.ศ. 
2549 บ่งช้ีวา่ความรุนแรงของแผน่ดินไหวมีค่าระหวา่งแมกนิจูด 9.1–9.3 อยา่งไรก็ตาม ดร. ฮิโระโอะ คะนะโมริ (Hiroo Kanamori) แห่งสถาบนัเทคโนโลยแีคลิฟอร์เนียแนะน าวา่แมกนิจูด 

9.2 https://sites.google.com/a/pua.ac.th/20402/phay-phibati-su-na-mi) ก่อใหเ้กิดคล่ืนใตน้ ้ าไปทัว่มหาสมุทรอินเดีย คล่ืนใตน้ ้ าเดินทาง
จากเกาะสุมาตราไปจนถึงชายฝ่ังทวปีแอฟริกา คล่ืนยกัษสึ์นามิน้ีสร้างความเสียหายเป็นอยา่งมากทั้งชีวติและทรัพยสิ์น มีผูเ้สียชีวติทั้งหมดกวา่ 
220,000 คน เพียงเกาะสุมาตราแห่งเดียวมีผูเ้สียชีวติ กวา่ 173,000 คน  
 

คล่ืนสึนามิส่วนท่ีกระทบชายฝ่ังอนัดามนั โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัพงังา บริเวณเขาหลกั คล่ืนมีความสูงประมาณ 11 เมตร ดว้ยพ้ืนก่อนถึงชายหาดช่วย
ท าใหค้ล่ืนยกตวัสูงข้ึน ส่วนท่ีหาดป่าตองคล่ืนมีความสูงประมาณ 5 เมตร รวมฝ่ังอนัดามนัทั้งหมดมีผูเ้สียชีวติ 5,395 คน บาดเจ็บ 8,457 คน สูญ
หาย2,817 คน https://sites.google.com/a/pua.ac.th/20402/phay-phibati-su-na-mi 

  
ภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์ มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มหลากหลายNGO ญาติผูเ้สียชีวติ ผูบ้าดเจบ็ สูญหาย จากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บประสบภยั เพ่ือท าการช่วยเหลือขนยา้ยผูบ้าดเจ็บ คน้หาซากศพของผูเ้สียชีวติ และ คนสูญหาย ส่ือมวลชนทุก
แขนงทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างเขา้ไปเก็บขอ้มูลเพ่ือน าเสนอข่าวกลบัไปยงัประเทศของตน อีกทั้งยงัมีคณะบุคคลท่ีรวบรวมเงินส่ิงของจาก
จงัหวดัต่างๆเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัเพ่ือมอบเงินหรือส่ิงของ นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีฟ้ืนฟ ู ปรับปรุงภูมิทศันข์องพ้ืนท่ีท่ีเสียหาย
จากคล่ืนยกัษเ์ขา้ถล่มใหก้ลบัมามีสภาพเดิมหรือท าใหดี้ข้ึนกวา่เดิม ดงันั้นภายหลงัเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบติัภยัสึนามิ 2-3 เดือนแรกมีบรรยากาศท่ี
คึกคกั เตม็ไปดว้ยผูค้นหลากหลายวตัถุประสงค ์ขอ้มูลและข่าวความเคล่ือนไหวแพร่สะพดัออกไปอยา่งต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 2 เดือน  
 

เดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาแห่งการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีและการท่องเท่ียวใหก้ลบัคืนมาเช่นเดิม ซ่ึงรัฐบาลใชง้บประมาณเป็นอยา่งมาก ในการฟ้ืนฟปูรับปรุง
ภูมิทศัน์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดพ้ยายามส่งเสริม และ จดัใหมี้กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การ
แสดงดนตรี จดัMega Familiarization Tripใหก้บับรรดาบริษทัน าส่ือมวลชนจากต่างประเทศทัว่โลกมายงัภูเก็ต เพ่ือท าการประชาสมัพนัธ์ถึง
ความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีกลบัคืนสู่สภาพเดิมแลว้  
 

คร้ันถึงเดือนเมษายนกลบัพบวา่มีผูเ้ดินทางเขา้จงัหวดัภูเก็ตลดลงอยา่งต่อเน่ือง โรงแรมต่างๆมีอตัราเขา้พกัลดลงเหลือไม่ถึง 10%  ยงัความ
ประหลาดใจใหผู้ค้นท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว อยา่งไรก็ตามมีขอ้สงัเกตุใหพ้บเห็นบางประการ ระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม โรงแรม
ต่างๆยงัมีอตัราการเขา้พกัท่ีดี การวา่จา้งเช่ารถคมนาคมขนส่งเป็นไปดว้ยดี แต่บรรดาร้านอาหารร้านคา้กลบัเงียบเหงายิง่นกั กิจการท่ีไม่พ่ึงพิง
นกัท่องเท่ียว อาทิเช่น ร้านขา้วมนัไก่เดิมขายไก่ไดว้นัละ 12 ตวัแต่เหลือเพียงวนัละ 2 ตวั ลูกคา้เป็นคนทอ้งถ่ินหรือคนต่างถ่ินท่ีเขา้มาท างานใน
จงัหวดั ท าไมขายลดลงมาก วเิคราะห์ลงไปพบวา่ความจริงแลว้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมมีคนเขา้พกัและเคล่ือนไหวในกิจกรรมต่างๆ หา
ใช่นกัท่องเท่ียวไม่ แต่เป็นเจา้หนา้ท่ีทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO ผูส่ื้อข่าว ญาติผูเ้สียชีวติและสูญหาย กิจกรรมฟ้ืนฟดูา้นตา่งๆ ดงันั้นเม่ือ
บุคคลเหล่าน้ีเสร็จส้ินภารกิจแลว้ต่างทะยอยกลบัไป จ านวนคนท่ีพกัอาศยัอยูจึ่งลดลงไปเร่ือยๆจนเขา้สู่ภาวะเงียบเหงา แมจ้ะมีการประชาสมัพนัธ์ถึง
ความพร้อมในหลากหลายกิจกรรมหลากหลายส่ือแลว้...นกัท่องเท่ียวหายไปไหนหมด?  
 

ดว้ยข่าวสึนามิมุ่งเนน้อยูแ่ตใ่นพ้ืนท่ีภูเก็ต พงังาและอนัดามนั จึงไม่ไดย้นิถึงข่าววา่นกัท่องเท่ียวไปไหน ความจริงแลว้นกัท่องเท่ียวไดเ้ปล่ียนเสน้ทาง
ไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆแทน ไดแ้ก่ พทัยา หวัหิน ชะอ า เกาะสมุย เกาะชา้ง พ้ืนท่ีชายฝ่ังอ่าวไทย และประเทศเพื่อนบา้นแทน จนท าใหพ่ื้นท่ีเหล่านั้นแน่น
ขนดัเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีมากจนเกินท่ีจะรองรับได ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://sites.google.com/a/pua.ac.th/20402/phay-phibati-su-na-mi
https://sites.google.com/a/pua.ac.th/20402/phay-phibati-su-na-mi
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นัน่คือความจริงท่ีวา่ นบัตั้งแตเ่กิดธรณีพิบติัภยัสึนามิไม่มนีักท่องเทีย่วเข้ามาในบริเวณพืน้ทีภู่เกต็ และชายฝ่ังทะเลอนัดามนัอกีเลย ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน มีตั้งแต่การปิดกิจการของบริษทัน าเท่ียว การเลิกจา้ง การลดแรงงานค่าจา้งของโรงแรมต่างๆ การยา้ยถ่ินท ามาหากินโดยเฉพาะการโยกยา้ย
ออกไปจากพ้ืนท่ีของแรงงานในทุกภาคส่วน โรงแรม บริษทัน าเท่ียว ร้านอาหาร ร้านขายสินคา้ และ อ่ืนๆ พอจะน ามาวเิคราะห์ไดว้า่ไม่มี
นกัท่องเท่ียวชาติใดกลบัมาท่องเท่ียวในภูมิภาคอนัดามนัอีก ดว้ยเขา้ใจวา่เสียหายไปหมดแลว้ บา้งเกรงวา่จะพบภาพท่ีไม่พึงประสงค ์ หรือ บา้งเช่ือ
ในเร่ืองภูติผีปีศาจ บริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศหยดุการขาย และ เปล่ียนเสน้ทางการขายไปยงัภูมิภาคอ่ืนแทน เดือนเมษายนยา่งเขา้เดือนพฤษภาคม
มีบรรยากาศท่ีเงียบเหงายิง่นกั 

 

ราวปลายเดือนพฤษภาคม เอเยน่ตจ์  าหน่ายบตัรโดยสารพบขอ้มลูวา่สายการบินต่างๆท่ีบินเขา้ภูเก็ตลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเท่ียวบินระหวา่ง
ประเทศไดมี้การยกเลิกไปกวา่ร้อยละ 90 ของเท่ียวบินท่ีเคยท าการบินอยู ่คงเหลือเพียงสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และ ซิลคแ์อร์ เท่านั้น แต่ก็ได้
ลดเท่ียวบินลงแลว้จากเดิมวนัละ 2-3 เท่ียวบินเหลือเพียงวนัละหน่ึงเท่ียวบิน และก าลงัพิจารณาลดเท่ียวบินใหเ้หลือเพียงสปัดาห์ละ 3 เท่ียวบิน หรือ 
ก าลงัพิจารณาอยูใ่นระหวา่งการตดัสินใจยกเลิกเท่ียวบิน เพราะไม่มีผูโ้ดยสารเลย 
 
ชมรมไทยบริการท่องเท่ียวภาคใตต้อนบนซ่ึงมีสมาชิกเป็นเอเยน่ตจ์ าหน่ายบตัรโดยสารของสายการบินต่างๆ พบความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของ
เท่ียวบินต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนของขอ้มูลจึงประชุมหารือและสรุปใหก้รรมการชมรมแต่ละคนไปรวบรวมขอ้มูลเท่ียวบินของสายการบินทุก
สายทั้งจากสายการบินโดยตรง และ จากการท่าอากาศยานจ.ภูเก็ต ขอ้มูลท่ีไดม้าพบวา่มีการยกเลิกเท่ียวบินจากตารางบินท่ีก าหนดไวก้นัเป็นจ านวน
มาก พอจะวเิคราะห์ประเมินไดว้า่จากข่าวธรณีพิบติัภยัสึนามิท่ีนานกวา่ 2 เดือนไดต้อกย  ้าถึงความเสียหายลงไปถึงผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียว
โดยตรง ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่คิดท่ีจะมาท่องเท่ียวบริเวณน้ีอีกเลย จึงเป็นผลใหส้ายการบินประสบปัญหาไม่มีนกัท่องเท่ียวเพียงพอท่ีจะบินเขา้มายงั
บริเวณน้ี ประสบกบัภาวะขาดทุนจึงตอ้งยกเลิกเท่ียวบินจนกวา่จะมีความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว แมมี้การท าการตลาดผา่นบริษทัน าเท่ียวเช่นใน
อดีตท่ีผา่นๆมา แตเ่ลง็เห็นวา่บริษทัน าเท่ียวทั้งในและต่างประเทศไม่มีพลงัเพียงพอท่ีจะปลุกสร้าง demand ใหเ้กิดข้ึนได ้จ าเป็นตอ้งใชย้ทุธวธีิและ
ปัจจยัท่ีเก้ือหนุนทั้งระบบจึงจะปลุกกระแสการท่องเท่ียวข้ึนมาใหม่ได ้ หากปล่อยใหเ้หตุการณ์เป็นไปเช่นน้ีโดยไม่แกไ้ข คาดการณ์ไดว้า่การ
ท่องเท่ียวทั้งระบบจะประสบปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ีท่ีรุนแรงยากเกินแกไ้ข  จึงเขา้หารือกบันางสุวลยั ป่ินประดบั ผูอ้  านวยการการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยภาคใตเ้ขต 4 สรุปผลสมควรท่ีจะจดัเวทีระดมสมอง (Brain Storming) เพื่อรวบรวมขอ้มูลและขอ้คิดเห็นจากทุกภาคส่วนของ
ธุรกิจการท่องเท่ียว โดยของบประมาณสนบัสนุนจากนายกอบจ.ภูเก็ต คุณอญัชลี วานิช เทพบุตร ททท.ภาคใตเ้ขต4 สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว จ.ภูเก็ต 
และ ชมรมไทยบริการท่องเท่ียวภาคใตต้อนบน 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ้

อบจ. ภูเกต็ ททท.ใต้เขต4 สมาคม PTA ชมรมTTAA 
1. อาหารกลางวนั และ คอฟฟ่ีเบรค 2 คร้ังๆละ 200 คน คนละ 275 
บาท  

55,000 - - - 

2. ค่าเช่าห้องประชุม อุปกรณ์การประชุม - 35,000 - - 
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท่ีใชใ้นการประชุม - - 20,000 - 
4. เอกสาร การประชุม และค่าใชจ่้ายในการเตรียมการประชุม - - - 20,000 

รวมประมาณการค่าใชจ่้าย 130,000 บาท 
 

 

โดยเชิญบุคลากรท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทั้งหมด และ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 สายการบิน (Airlines) โดยมีคุณวสิงห์ กิตติกลุ 
VP การบินไทยเป็นหวัหอกน าขบวนสายการบินต่างๆท่ีเคยบินเขา้ภูเก็ตเขา้ร่วมเวที กลุ่มท่ี 2 บริษทัน าเท่ียวท่ีท าตลาดกบัต่างประเทศโดยตรง 
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(Inbound Tour Operator) กลุ่มท่ี 3  โรงแรม (Hotel) ในจงัหวดัภูเก็ต โดยคุณพฒันพงษ ์ เอกวานิช นายกสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว จ. 
ภูเก็ต โรงแรมในจงัหวดักระบ่ี โดยคุณลลิดา   พนัธ์ุวชิาติกุล นายกสมาคมโรงแรมจ.กระบ่ี กลุ่มท่ี 4 ผูอ้  านวยการของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ทั้งในประเทศและในภาคพ้ืนต่างๆทัว่โลก (TAT Directors) โดยคุณพรศิริ มโนหาญ คุณจุฑาภรณ์ เริงรณอาษา และ คุณสุรพล เศวตเศรณี รอง
ผูว้า่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยทั้ง 3 คนเป็นผูน้ าทพัเจา้หนา้ท่ีททท.ทั้งหมด และกลุ่มท่ี 5 หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น การท่าอากาศยาน 
วทิยกุารบิน IATA อบจ.ภูเก็ต ฯลฯ เวทีระดมสมองจดัใหมี้ข้ึนท่ีหอ้งจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ในวนัท่ี 11  มิถุนายน 2548 มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมกวา่ 300 คน โดยมีก าหนดการและวาระต่างๆดงัน้ี 

 

 

ก าหนดการ 

การประชุมระดมความคิดเห็น 

“ฝ่าวกิฤตท่องเท่ียวอนัดามนั” 

ณ หอ้งจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 

วนัเสาร์ท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐    เปิดการประชุม ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ 
   น าเสนอขอ้มูล สถิติ เท่ียวบิน โดยนายชาญ วงศส์ตัยนนท ์ประธานชมรม 

                            ไทยบริการท่องเท่ียว ภาคใตต้อนบน 

                             นางจุฑาภรณ์ เริงรณอาษา รองผูว้า่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
                             คุณวสิงห์ กิตติกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บ. การบินไทย                              
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ พกั ชา - กาแฟ 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ แบ่งกลุ่มยอ่ย ตามประเภทธุรกิจ  
                                    ๔ กลุ่มยอ่ย สายการบิน, โรงแรม , บริษทัน าเท่ียว และ หน่วย 
                                    งานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พกั รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ รองผูว้า่ฯพรศิริ มโนหาญ เสนอแผนงาน 

                            รองผูว้า่ สุรพล เศวตเศรณี 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐    แบ่งกลุ่มยอ่ยตามตลาด 
                             ๕ กลุ่มยอ่ย ญ่ีปุ่น เกาหลี, จีน ฮ่องกง ไตห้วนั, เอเซียตะวนัออกเฉียง 
                             ใต,้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และ อ่ืนๆ 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ พกั ชา - กาแฟ 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น าเสนอผลขอ้คิดเห็นของกลุ่มยอ่ย และแผนปฏิบติั 
                            หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามแผน แสดงความคิดเห็น และ 
                            ประสานงานเพ่ือการปฏิบติัตามแผนต่อไป 

๑๗.๐๐    ปิดการประชุม สมัมนา 
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นายชาญ วงศส์ตัยนนทใ์นฐานะประธานชมรมไทยบริการท่องเท่ียวภาคใตต้อนบนน าเสนอขอ้มูลจ านวนเท่ียวบินของสายการบินทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual) มีการลดลงดว้ยมีการยกเลิกเท่ียวบินเปล่ียนแปลงไปจากแผนการบินท่ีก าหนดไว ้(Schedule Plan) 

 

Flights Schedule to Phuket 

27Mar - 29Oct'2005 

Domestic 

  Airlines Total Flights Total Seats Capacity Decrease % 

Schedule Plan 6                       5,211                       965,898      

Actual 5                       2,565                       499,095         (466,803) -48.3 

International 

Schedule Plan 23                       4,449                       987,982      

Actual 9                       1,544                       285,780         (702,202) -71.1 

 
Domestic 27 Mar 05 - 29 Oct 05 

Schedule Plan 

Airlines 
Code Aircraft 

Seat 
Capacity 

Flights / 
Week 

Total 
Flights 

Total Seats 
/ Week 

Total 
Seats 

Capacity 
Route 

Total 
Weeks 

 Bangkok 
Airways  PG B717 120 46 1242 5,520 149,040 

BKK,USM,UTP/HKT 
/ V.V. 27 

Phuket Airlines 9R B737 200 118 28 756 3,304 89,208 BKK,HKY /BKK/V.V. 27 

Thai Airways TG A300 600 247 56 1512 13,832 373,464 CNX,BKK/HKT/ 27 

Thai Air Asia AK B737 300 148 28 756 4,144 111,888 BKK/HKT/BKK 27 

Nok air DD B737 400 150 21 567 3,150 85,050 BKK/HKT/BKK 27 

Orient Thai OX B747 416 14 378 5,824 157,248 BKK/HKT/BKK 27 

TOTAL 
   

193 5211 35,774 965,898 
  Actual 

Bangkok 
airways PG B717 125 7 189 875 23,625 REP-BKK-HKT 27 

  PG B717 125 7 189 875 23,625 BKK-HKT 27 

  PG ATR72 70 7 189 490 13,230 UTP/USM-HKT 27 

Thai Airways TG AB6 247 18 486 4,446 120,042 CNX/BKK-HKT 27 

  TG AB7 260 14 378 3,640 98,280 BKK-HKT 27 

  TG B747 375 7 189 2,625 70,875 BKK-HKT 27 

Thai Air Asia FD B733 148 17 459 2,516 67,932 BKK-HKT 27 

Nok Air DD B734 149 14 378 2,086 56,322 BKK-HKT 27 

Orient Express OX B757 233 4 108 932 25,164 BKK-HKT 27 

Total  
   

95 2565 18,485 499,095 
   

International 27 Mar 05 - 29 Oct 05 

Schedule Plan 

Airlines 
Code Aircraft 

Seat 
Capacity 

Flights / 
Week 

Total 
Flights 

Total 
Seats / 
Week 

Total 
Seats 

Capacity 

Route 
Total 

Weeks 
  

Air Asia AK B737 148 14 378 2,072 55,944 KUL / HKT / KUL 27 

Air China International CA B767 208 2 54 416 11,232 PEK / HKT / PEK 27 

Air Finland  FIF B757 219 1 2 219 438 DXB / HKT / DXB 2 

Asiana Airlines OZ B767 260 2 54 520 14,040 ICN / HKT / ICN 27 

Bangkok Airways PG B717 125 7 189 875 23,625 REP/BKK/HKT/BKK 27 

Belgium Exel HXL B763 315 1 2 315 630 AMS/CMB/HKT/BKK 2 
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Britannia Scan 6B B763 315 2 54 630 17,010 
ARN / AUH / HKT/ 

V.V. 27 

China Airlines CI B738 158 9 243 1,422 38,394 
TPE,KHH / HKT / 

V.V. 27 

China Eastern MU 
A320, 
B737 156 11 297 1,716 46,332 PVG,KMG,HKT/ V.V. 27 

China Shianghai  FM B738 164 2 54 328 8,856 PVG/HKT/PVG 27 

Condor Flugdienst DE B763 269 2 2 538 538 
FRA/CMB/HKT &  

v.v 1 

Dragon Air KA A320 172 3 81 516 13,932 HKG/HKT/HKG 27 

Far Eastern Air  EF B757 207 3 81 621 16,767 KHH/HKT/KHH 27 

Finnair  AY B752 227 4 8 908 1,816 HEL/AMD/HKT/VV 2 

Korean Air KE A333 296 7 189 2,072 55,944 ICN,PUS/HKT/VV 27 

LTU Asia Tours LT A332 323 1 4 323 1,292 MUC/HKT/MUC 4 

Malaysia Airlines MH B734 144 14 378 2,016 54,432 KUL/HKT/KUL 27 

My Travel Airways  DK 
A332, 
333 407 1 2 407 814 ARN,GOT,OSL/SHJ/ 2 

Nova Airlines  XH A332 356 1 1 356 356 ARN/HKT/BKK/ARN 1 

Orient Express Air OX B747 472 9 243 4,248 114,696 ICN,HKG/HKT/VV 27 

Silk Air MI 
A319, 
320 142 21 567 2,982 80,514 SIN/HKT/SIN 27 

Thai Airways  TG AB6,  305 44 1188 13,420 362,340 HKG,TPE,NRT,/HKT 27 

    A330,      0     PER,KIX   

    B777,      0     MEL,   

    B747     0     FRA,   

Tiger Airways TR A320 180 14 378 2,520 68,040 SIN/HKT/SIN 27 

    

175 4449 39,440 987,982 
  Actual 

JAPAN                   

Thai Airways 
International TG643 AB6 247 3 81 741 20,007 NRT-HKT-BKK 27 

KOREA                   

Orient Air OX B747 456 2 32 912 14,592 INC/HKT/ICN 16 

China Eastern  MU A320 156 2 54 312 8,424 PVG-HKT 27 

TAIWAN                   

China 
TG 
609 AB7 260 3 81 780 21,060 TPE-HKG-HKT-BKK 27 

MALAYSIA                   

Malaysian Airlines MH B734 144 7 189 1,008 27,216 KUL-HKT 27 

Air Asia AK B737 148 7 189 1,036 27,972 KUL-HKT 27 

SINGAPORE                   

Silk Air MI A320 142 16 432 2,272 61,344 SIN-HKT 27 

Tiger Airways TR A320 180 14 378 2,520 68,040 SIN-HKT 27 

AUSTRALIA                   

Australia 
TG 
980 B744 405 2 54 810 21,870 SYD/MEL-HKT-BKK 27 

  
TG 
986 A333 305 1 27 305 8,235 PER-HKT-BKK 27 

GERMANY                   

Thai Airways 
International 

TG 
921 AB7 260 1 27 260 7,020 FRA-BKK-HKT 27 

    

58 1544 10,956 285,780 
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ภายหลงัจากคุณชาญ วงศส์ตัยนนทน์ าเสนอขอ้มูล คุณวสิงห์ กิตติกลุ และ รองผูว้า่จุฑาพร เริงรณอาษาช้ีแจงนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายมาจากดร. 
สมคิด จาตุศรีพทิกัษ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวสิงห์ กติตกิลุ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท การบนิไทย จ ากดั 

 กล่าววา่ ท่านรองนายก สมคิด บอกวา่ การบินไทย ทุกคนตอ้งท าเร่ืองน้ี แมต้อ้งเฉือนกระดูกตวัเองก็ตาม 

๑ Quick win การบินไทยตอ้งเป็นหวัหอกน าประชุมร่วมสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศจดัแพกเกจ โดยเร่ิมท่ีจีนก่อน เพราะ
นายกจะไปจีนวนัท่ี ๑ กค งานครบรอบ ๓๐ ความร่วมมือไทย จีน ฮ่องกง ไตห้วนั  อ่ืน ๆ ท าควบคู่กนัไปก็ได ้แต่เนน้ตลาดจีน 

๒ ตลาดภายในประเทศ ประชุม ครม ก่อนเร่ือง cost ต่างๆ 

๓ Event ต่างๆ  
๔ จดัท า shock package มาเสนอ ใน เดือนกนัยายน ถึง ตุลาคม  

นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการ ททท. ด้านการตลาดยุโรป แอฟริกา 
ปัจจยัท่ีท า ใหน้กัท่องเท่ียวลดลง ประการแรก สึนามิ  ประการท่ี ๒. . ความไม่สงบใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
นโยบายของรัฐตอ้งการช่วยเหลืออนัดามนัจริงจงั 

๑ ท าให ้โลว ์ซีซนัฟ้ืนข้ึนมาได ้ทุกฝ่ายตอ้งช่วยกนั 

๒ Pricing เป็นส่ิงส าคญั เพ่ือใหเ้กิดแรงดึงดูดท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะตลาดคนไทย 
๓ ตลาดต่างประเทศก็มีหลายโรงการ ๑๕ - ๑๙ ท า Road Show ท่ีญ่ีปุ่น และจีน ต่อมา 
๔ การท าตลาดจดัประชุมสมัมนา เนน้ขา้ราชการอาจมีการผลกัดนัใหข้า้ราชการ รัฐวสิาหกิจ มาท่องเท่ียวในอนัดามนั ๕ วนั โดยไม่นบัเป็น

วนัลา 
๕ ลดค่าแลนด่ิง ฟี สนามบินภูเก็ต ลดค่าวซ่ีาใหน้กัท่องเท่ียวจีน 

๖ สนามบินกระบ่ี กรมขนส่งทางอากาศ ยนิดีไม่คิดค่า แลนด่ิงฟี จน ถึง ก.ย. 
** ๑ ก.ค. ๔๘ Print brochure ตอ้งเสร็จ รวมถึง Package price ทั้งในและนอกประเทศ ร่วมกบั tour operator ท่ีจีน ขายตรง
ต่อ ลูกคา้ 

๑ ๓ เดือนแรก เนน้ การโปรโมท  
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๒ ททท ไดรั้บงบประมาณ พิเศษส าหรับตลาดต่างประเทศมา ๕๐ ลา้น เนน้ตลาดหลกั ๑๕ ตลาดทั้งใกลท้ั้งไกล น านกัท่องเท่ียวเขา้มาได ้
156200 คน 

๓ ตลาดใกล ้– สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ฮ่องกง ไตห้วนั ออสเตรเลีย 
๔ ตลาดไกล – ยโุรปทั้งหมด England Germany Switzerland Scandinavia France Italy Russia  

๕ ท าการโปรโมทยโุรปร่วมกบั บ น าเท่ียวต่างชาติ วไีอพี แฟมทริป สเปเช่ียลไฟลเยอร์ 
๖ ร่วมท าตลาดสิงคโปร์ กบั ซิลคแ์อร์ โปรโมทขายปลายเดือนใหไ้ด ้๑๘๐๐๐ คน 

๗ มีประมาณ ๒๕ โครงการ ในงบประมาณน้ี 

๘ ออสเตรเลีย ท าชาร์เตอร์ ไฟล ์เขา้มาในไทย 
๙ The great out door promote Phuket Getaway Holiday 

๑๐ ท าวซีีดี ภูเก็ต ฉายบนเคร่ืองบิน 

๑๑ ร่วมกบั เจ็ททวัร์ ฝร่ังเศส โปรโมท ไปยงัลูกคา้ 
๑๒ท าตลาดร่วมกบั บ น าเท่ียวในพ้ืนท่ี  

จากขอ้มูลท่ีไดรั้บในวนัน้ีสายการบินลดลงเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากสายการบินประสบภาวะขาดทุนในการบินลงท่ีภูเก็ต  สายการบินต่างประเทศ
ขอยกเลิก จาก ๒๒ สายเหลือเพียง ๕ สายการบิน, ๒๐๓ เท่ียวบินเหลือเพียง ๕๘ เท่ียวบิน จะน าเร่ืองเขา้ ครม วนั องัคารน้ี ดูวา่รัฐบาลจะช่วยอะไร
ไดบ้า้ง เช่น ลดค่าแลนด้ิงฟี หรือ สนบัสนุนอยา่งอ่ืนอะไรไดบ้า้ง 
 

จากนั้นท าการแบ่งกลุ่มยอ่ย สายการบิน โรงแรม บริษทัน าเท่ียว และ ตลาดต่างๆ แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพ่ือสรุปผลน าเสนอในช่วงบ่าย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงบ่าย  
นางพรสิริ มโนหาญ รองผู้ว่าฯททท.ฝ่ายตลาดภายในประเทศ 

ททท ไดเ้ตรียมการไวแ้ละจะรีบด าเนินการ 
• มาตรการระยะตน้  
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• เนน้การส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจแก่ตลาดนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ โดยเนน้ความร่วมมือกบัศูนย ์Crisis Communication 

Center  

• ออกข่าวเผยแพร่ ( New Release ) เป็นภาษาต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่แก่ส่ือมวลชน บริษทัน าเท่ียวทั้ง Wholesale และ Retail 

และสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง 
แผนงานระยะที ่1  
มกราคม – มิถุนายน 2548 ด าเนินการไปแล้วบางส่วน และ จะด าเนินการต่อไป 

• การจดัสมัมนา หรือการประชุมเก่ียวกบัความคืบหนา้ในการฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียว และช้ีแจงแก่บริษทัน าเท่ียว 
ประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตข์องททท. ต่างประเทศ เป็นภาษาต่าง ๆ 10 ภาษา ไดแ้ก่  ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาเลียน 

• การจดั Fam Trip : โดยในระยะแรก ระหวา่งเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 48 นบัจากเกิดเหตกุารณ์ ส านกังานททท.ต่างประเทศ น า
คณะส่ือมวลชนและบริษทัน าเท่ียวเดินทางเขา้มาส ารวจพ้ืนท่ีจ านวน 550 ราย จาก 15 ประเทศ ( เฉล่ียเดือนละ 183 ราย) 

• ร่วมกบับริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวฯ จดัโครงการ Mega Fam Trip : Andaman 

Recovery ในเดือนมีนาคม 48 โดยเชิญส่ือมวลชนและบริษทัน าเท่ียวเดินทางมาร่วมงานจ านวน 875 ราย จาก 31 ประเทศ 
• การเขา้ร่วมงาน International Trade Show อาทิ  
• ATF ท่ีประเทศ มาเลเซีย  
• FITUR ท่ีประเทศสเปน 

• BIT ท่ีประเทศอิตาลี 
• MITT ท่ีประเทศรัสเซีย 
• GITF ท่ีประเทศจีน  
• ITB ท่ีประเทศเยอรมนั 

• ADEX งานด าน ้ าท่ีกรุงเทพ  
• ATM ท่ีดูไบ 

• จดัท า Andaman Corner ฉายวดีีทศัน์เร่ือง Andaman Today และใหข้อ้มูลแก่บริษทัน าเท่ียวและส่ือมวลชนท่ีเขา้ร่วมงาน 

• จดั Media Briefing & Interview แก่ส่ือมวลชนท่ีเขา้ร่วมงาน 

• การจดั Road Show ร่วมกบัธุรกิจท่องเท่ียวภาคเอกชนไปยงัประเทศท่ีตอ้งการกระตุน้การเดินทาง ไดแ้ก่  
• จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไตห้วนั มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์โอมาน กาตาร์ ดูไบ 

• การจดังาน Thailand Travel Mart ระหวา่งวนัท่ี  16 – 19 มิถุนายน 2548 ท่ีเมืองทองธานี 

• ททท.เชิญ Hosted Buyers จ านวน 500 ราย จาก49 ประเทศ 
• เชิญส่ือมวลชน จ านวน 100 ราย จาก 49 ประเทศ 
• จดั Post Tour ใหก้บั Buyers / Media จ านวน 13 เสน้ทางทัว่ประไทย โดยมีผูส้นใจจอง Post Tour ในเสน้ทางอนัดามนั

มากท่ีสุดจ านวน 148 บริษทั 

• เดือนมิถุนายน 2548 ส านกังานททท.ต่างประเทศ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากคณะกรรมการฟ้ืนฟกูารท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล     อนัดามนั 
จ านวน 50 ลา้นบาท 

• พ้ืนท่ีตลาดเป้าหมาย จ านวน 15 ประเทศ โดยเนน้ตลาดท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวและตลาดนกัท่องเท่ียวหลกัท่ี
จะเดินทางเขา้พ้ืนท่ีอนัดามนัในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวปลายปี 

กลุ่มเป้าหมาย : พืน้ทีต่ลาด (Market Area) 

• พ้ืนท่ีตลาดหลกั จ านวน 15 ตลาดเป้าหมาย 
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• ตลาดระยะใกล ้ไดแ้ก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น  ไตห้วนั ออสเตรเลีย 
• ตลาดระยะไกล ไดแ้ก่ องักฤษ เยอรมนั สวสิเซอร์แลนด ์สแกนดิเนเวยี ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด ์อิตาลี รัสเซีย  
• ตั้งเป้าหมายจะกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวต่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัชายฝ่ังอนัดามนัประมาณ 154,600 คน สร้างรายได้

ประมาณ 5,065 ลา้นบาท 

    
  แผนงานระยะที ่2 ทีว่างแผนไว้ และ จะด าเนินการ 
มถินายน – ธันวาคม 2548 

ตลาด กิจกรรม ระยะเวลา 

ญ่ีปุ่ น 2. โครงการ VIP Fam Trip มิย. – กย.48 

เกาหล ี 1. โครงการ 2005 Autumn & Winter Promotion เน้นการ Joint PR 

กบับริษัทน าเท่ียวชัน้น าและสายการบิน 

มิย. – ธ.ค 48 

เกาหล ี 2. โครงการ Joint Promotion กบัสายการบินKorean Air , Asiana 

Airlines เพ่ือชกัจงูให้เปิดเท่ียวบินตรงสูภ่เูก็ต  

มิย. – ธ.ค. 48 

จีน 1. โครงการ  Thai Festival ครบรอบความสมัพนัธ์ไทย – จีน 30 ปี
ร่วมกบั สสปน. 

กค. 48 

จีน 1.เชิญผูบ้ริหารการท่องเท่ียวมณฑลและเมืองหลกัเดินทางมาภูเกต็ สค. – กย. 48 

องักฤษ 1. โครงการ Joint Promotion ร่วมกบับริษัท Kuoni มิ.ย.-48 

องักฤษ 2. โครงการ Thomson Tour และ Blue Water Promotion มิ.ย.-48 

ฝร่ังเศส 1. โครงการ Joint Promotion ร่วมกบั Clubmed / Jet Tour กค. – ธค. 48 

เนเธอร์แลนด์ 1. Joint Marketing กบับริษัทน าเท่ียว Kras Stervakanties กค. – กย. 48 

สแกนดเินเวีย 1. โครงการ Scandinavian Agents Fam Trip (Front Line ) กค. – ธค. 

รัสเซีย  1. โครงการ Joint Promotion กบับริษัท Natalie Tour และ Tez Tour 

ซึง่เป็นบริษัททอ่งเท่ียวรายใหญ่ของตลาด 

มิย. – กย. 48 

สงิคโปร์  1. Joint Promotion กบัสายการบิน TG / Silk Air / Tiger Airways / 

Charter Flight เข้าพืน้ท่ีภเูก็ต กระบ่ี ตรัง และสตลู 

กค. – ธค. 48 

มาเลเซยี  1.จดัแพ็คเกจพเิศษ:  กรกฎาคม 

  Phuket – Andaman Golden Holiday ร่วมกบัสายการบินมาเลเซียแอร์

ไลน์ และบริษัทน าเท่ียวทกุแหง่ในเครือ MAS 

ถึงธนัวาคม 

มาเลเซยี  2.จดัแพ็คเกจพเิศษ:  กรกฎาคม 

  Phuket Free & Easy ร่วมกบัสายการบิน Air Asia และบริษัทน าเท่ียว

มาเลเซยี 15 แหง่ 

ถึงธนัวาคม 

มาเลเซยี  3.จดัแพ็คเกจพเิศษ:  กรกฎาคม 
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  Phuket – Andaman Sunshine ร่วมกบัสายการบินใหม่ Thai Sky 

Airline และบริษัท Siam Holiday ของมาเลเซยี 

ถึงกนัยายน 

มาเลเซยี  4. โครงการเปิดตลาดมสุลมิสูอ่นัดามนั โดยร่วมกบัสมาคมบริษัทน าเท่ียวมสุลมิแหง่

ประเทศมาเลเซียเปิดเส้นทางภเูก็ต-อนัดามนั 

กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยเร่ิมจากชว่ง
เทศกาลอาหารฮาลาลท่ีหาดกมลา 

ออสเตรเลีย . โครงการเช่าเหมาล าบินตรงซดินีย์ – ภเูก็ตร่วมกบั Qantas Holidays และสาย

การบิน Australian Airlines รวม 12 เท่ียวบิน ๆ ละ 250 คน 

กรกฎาคม กนัยายน ตลุาคม 

 

โดยสรุป 
1. เนน้ภาพบวก 
2. กิจกรรมเสริม 

3. แฟมทริป 

4. โปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย 
5. เสนอตวัเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม 

6. พลิกภาพท่ีเกิดข้ึนใหก้ลายเป็นภาพบวก ตั้งรับในการส่ือสาร ในวนัครบรอบ ท าเร่ืองการส่ือสารใหดี้ organic image 

7. โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายรับเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารใหเ้ป็น ฮาร์ท เซล ใหเ้กิดการกระตุน้ในการซ้ือโปรดกัส์ เนน้การรับรู้ถึงโปรดกัส์ท่ี
ดี 
 

นายสุรพล เศวตเศรณี รองผู้ว่าการททท.ด้านส่ือสารการตลาด 
ส่ิงท่ี ททท. จะท า 

 ใชก้ลยทุธการส่ือสาร 
 เร่ืองการจดัท าขอ้มูลใหต้รงกบัแต่ละตลาด ดว้ยแต่ละตลาดมีความคิด พฤติกรรมไม่ตรงกนั 

 มีความถ่ีความกวา้งในเร่ืองการส่ือสารใหม้ากยิง่ข้ึน 

 เนน้การประชาสมัพนัธ์ใหม้ากวา่การไปใชช่้องทางดา้นการโฆษณา รวมถึงการออนไลน์ ดว้ย เพ่ือลดค่าใชจ่้าย 
แผนการประชาสมัพนัธ์ 

1. เนน้ Hard Sale 

2. Communication เนน้เพ่ือใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการซ้ือสินคา้ มากกวา่การรับรู้ แต่ตอ้งมีการรับรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ีดีของลูกคา้ดว้ย 
วสัดุและโสตทศันูปกรณ์ท่ีเสร็จแลว้มีอยูท่ี่หนา้เวบไซดข์อง ททท ติดต่อเพ่ือขอไปประชาสมัพนัธ์ได ้
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดของกลุ่มยอ่ยแต่ละประเภทธุรกิจ 
1.  ข้อเสนอจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม 

ล าดับที่ เร่ืองที่เสนอ และเรียกร้อง ผู้รับผดิชอบ สรุปผล และวิธีการปฏิบัต ิ

1 ราคาท่ีเสนอขายในตลาดไทย ให้ใชก้ลุ่ม 5 ดาวเป็นตวัดึงตลาด เสนอท่ี
ราคา 2,000 บาท ระดบัอ่ืน 500, 1000, และ 1,500 ตามล าดบั (โรงแรม 5 
ดาวท่ีเขา้ประชุมไดแ้ก่ Hilton, Sheraton, Cape Panwa, 

Laguna Beach Resort และ Diamond Cliff)  การบริการ
อ่ืนๆ ในโรงแรม นอกเหนือจากห้องพกัลด 20 % คอมมิชชัน่เอเยนต ์300 
บาท 

หมายเหตุ    

 ตลาดภายในประเทศส้ินสุด วนัท่ี 31 ตุลาคม 2548  
 ตลาดต่างประเทศส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 
 ขายตรงลูกคา้ หรือกรณีอยูต่่อจ่ายห้องละ 600, 1200, 1800 และ 2400 

ตามล าดบั      

สายการบิน และบริษทั
น าเท่ียว น าไปจดัท า
แพค็แก็จ 

1. จดัท าแพค็เก็จร่วมกบัสายการบิน รถรับส่งสนามบิน ท่ี
พกั + อาหารเชา้ (รายละเอียดแนบทา้ย 1)  

2. ตลาดต่างประเทศ ให้ททท. ส านกังานแต่ละพื้นท่ี
ด าเนินการร่วมกบั บริษทัน าเท่ียว และสายการบินต่างๆ 
ใชไ้ดเ้ฉพาะขายร่วมแพค็เก็จเท่านั้น ยกเวน้ตลาดมาเลย ์
ท่ีมาเป็น Rally 

2 ลดค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 50% สายการบินต่างๆ สายการบินภายในประเทศ เสนอราคา กท. – ภก. – กท. 2000 
บาท การบินไทย + 1000 ต่อเท่ียวกรณีท่ีบินมาจากภูมิภาคอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุบลฯ อุดร และขอนแก่นเป็นตน้ 

(รายละเอียดแนบทา้ย 2) 

3 แพค็เก็จ ประชุมภายในประเทศ 30 คนข้ึนไป ให้สนบัสนุนอาหารค ่า 1 ม้ือ 
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 

สายการบิน และบริษทั
น าเท่ียว 

สสปน. รับไปพิจารณาโดยต่อรองท่ีจ านวน 50 คนข้ึนไป 

4 สายการบินให้ตัว๋เคร่ืองบินฟรี ให้คลอบคลุมแพค็เก็จประชุม ถึงจงัหวดักระบ่ี
ดว้ย "คิดถึงประชุม คิดถึงอนัดามนั" 

บางกอกแอร์เวย ์การ
บินไทย 

คุณวิจิตรรายงานท่ีประชุมแลว้วา่ PG ไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจากมีเท่ียวบินจ านวนนอ้ยกวา่ภูเก็ต 

5 ส่วนลด 75% ส าหรับค่าห้องพกัให้พนกังานสายการบินทนัทีท่ี Check In 

โดยแสดงบตัรประจ าตวัพนกังาน ตั้งแต่บดัน้ีจนถึง 31 ตุลาคม 2548 
สายการบิน และบริษทั
น าเท่ียว 

โรงแรมต่างๆ แจง้ราคาปกติมาท่ีสมาคมฯ แลว้น าไปเสนอต่อ 
ททท. ฝ่าย IT, IATA และ CRS ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ไปยงั
สายการบิน และบริษทัทวัร์ต่างๆ เม่ือพนกังานเหล่านั้นมา
เช็คอิน ให้แสดงบตัรประจ าตวัพนกังาน หรือบตัรเอเยนตท่ี์ออก
โดย IATA 

5 สายการบินต่างๆ ควรก าหนดให้ตัว๋เคร่ืองบินควรมีเง่ือนไขนอ้ยลง เช่นยกเวน้
ค่าปรับในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง ค่าปรับในการอยูต่่อของนกัท่องเท่ียว 
ท าให้ภูเก็ต และกระบ่ีไดป้ระโยชน์โดยไม่เกิน Maximum Stay ของตัว๋ 

สายการบินต่างๆ 1. การบินไทยรับไปด าเนินการ  
2. ให้การบินไทยประสานกบัสายการบินอ่ืนๆ เพื่อขอความ

ร่วมมือ 

6 ลดค่าโดยสารรถไฟ 50% ททท.   

8 ออกค าสั่งให้มีการประชุมสัมมนาของราชการ และรัฐวสิาหกิจท่ี อนัดามนั ใน
ลกัษณะภาคบงัคบั จนถึง กนัยายน2548                             
-  ราคาห้องพกัและอาหารตามอตัราท่ีทางราชการก าหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ี
เบิกไดต้ามกฎกระทรวง                                             
-  ค่าอาหารเยน็ให้การสนับสนุนตั้งแต่ 30 คนข้ึนไป     

รัฐบาล, ส.ท่องเท่ียว 
และ ส.โรงแรม,  
สสปน, 

กระทรวงมหาดไทย 

สสปน. รับพิจารณาท่ี 50 คนข้ึนไป และททท. เสนอเพื่อเขา้ 
ครม. 

10 ส่วนลดพิเศษแก่ผูบ้ริโภคในต่างประเทศ 60% ส่วนลดสัญญาค่าห้องพกั
ให้กบัเอเยน่ต ์75% และลดค่าบริการในโรงแรมนอกเหนือจากห้องพกั 20 

% ตั้งแต่บดัน้ี จนถึง 31 ตุลาคม 2548  (ทุกตลาด) 

สายการบิน และบริษทั
น าเท่ียว 

  

11 สนบัสนุนค่าบูท้ 75% ส าหรับการส่งเสริมการขายในต่างประเทศ  ททท. ขณะน้ีททท. ให้ฟรีไม่คิดค่าใชจ่้าย 

12 รัฐบาลปลดค าเตือนในต่างประเทศทุกประเทศ ภาครัฐ ททท. เสนอไปยงั กระทรวงต่างประเทศ 

13 จดัท าโฆษณา อยา่งกวา้งขวางในทุกส่ือ เพื่อให้ถึงผูบ้ริโภค   ททท. ททท. รับไปด าเนินการ 

14 การจดัท าระบบเตือนภยัล่วงหนา้ท่ีมีมาตรฐาน และเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ีจาก
ต่างประเทศมาส ารวจ, รับรองและให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้นานาชาติ ภายใน

ภาครัฐ   
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เดือนมิถุนายน 2548 

15 ประชาสัมพนัธ์เร่ืองระบบเตือนภยัล่วงหนา้ให้ทราบอยา่งกวา้งขวาง ททท, CRS, ตท      

16 การลดเท่ียวบินของการบินไทย หรือสายการบินอ่ืนๆไม่จ าเป็นตอ้ง
ประชาสัมพนัธ์ และอยา่ให้มีการลดจ านวนเท่ียวบินมาภูเก็ต และกระบ่ีอีก 

การบินไทย การบินไทยรับไปพิจารณา  

17 การน าเสนอข่าวของรัฐบาลให้ค  านึงถึงผลกระทบทางการท่องเท่ียวเป็นส าคญั ภาครัฐ   

18 จดัท าภาพยนตร์แสดงถึงภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีแสดงถึงความสมบูรณ์ ความ
ปลอดภยัของอนัดามนัฉายบนเคร่ืองบินทุกสายในโลก 

ททท, การบินไทย, 
IATA 

  

20 เร่งด าเนินการสร้างสนามบินท่ีกระบ่ีให้เสร็จภายในตุลาคม 2548 ข.อ.   

21 สายการบินต่างๆ พิจารณา  AD75 จาก Excursion Fare ส าหรับผูท่ี้
จะเดินทางไปต่างประเทศ ในลกัษณะเป็นหมู่คณะ หรือการเขา้ร่วมงานส่งเสริม
การขายในประเทศ 

สายการบินต่างๆ การบินไทยรับไปพิจารณา 

  
2.  ข้อเสนอจากกลุ่มธุรกิจบริษัทน าเท่ียว 

ล าดับที่ เร่ืองที่เสนอ และเรียกร้อง ผู้รับผดิชอบ สรุปผล และวิธีการปฏิบัต ิ

1 จดัให้มีระบบเตือนภยัท่ีมีมาตรฐาน ส าหรับตลอดจงัหวดัท่องเท่ียวฝ่ังอนัดามนั ให้เสร็จ
เรียบร้อยอยา่งรวดเร็ว ภายในตุลาคม 48 

ภาครัฐ ความเห็นตรงกบัโรงแรม ขอ้ 14 

2 ให้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการติดตั้งระบบเตือนภยัภายใน ตุลาคม48 ททท, ภาครัฐ   

4 จดัให้มีการทดลองและฝึกซ้อมระบบเตือนภยัอยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับคนทอ้งถ่ินและ
นกัท่องเท่ียว เช่น เส้นทางหลบหนี ระยะเวลา รวมถึงการฝึกซ้อมไม่มีการประกาศอยา่ง
ทัว่ถึง 

ททท, อบจ. อบรมโรงแรม และธุรกิจบนพื้นท่ีเส่ียงภยัสึนามิ ดา้น
ความพร้อม และออกใบรับรองให้โรงแรมต่างๆ ดว้ย 

4 โรงแรมท่ีพกัและบริษทัน าเท่ียวควรมี information handbook เก่ียวกบัขอ้มูล
และเส้นทางหนีภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว 

โรงแรมต่างๆ คุณวิจิตรรับไปด าเนินการร่วมกบั สภาพฒัน์ 

5 ให้มีการประชาสัมพนัธ์ในแง่บวก ให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความเสียหายท่ีเบาบางและ
ไดรั้บการฟ้ืนฟูแลว้ โดยเฉพาะตลาดญ่ีปุ่น ตลาดออสเตรเลีย ตลาดฝร่ังเศส 

ททท ส่ือต่างๆ   

6 ท าการประชาสัมพนัธ์อยา่งรวดเร็วทนัที เพราะก าลงัจะมีการเปิด Hong Kong 

Disneyland ในเดือนกนัยายนน้ี 

ททท ส่ือต่างๆ   

7 จดัแคมเปญโฆษณาการท่องเท่ียวภูเก็ต พงังา กระบ่ี และฝ่ังอนัดามนั ททท. รายละเอียดในโรงแรม ขอ้ 1  

8 ให้ขอ้มูลข่าวสารเขา้ถึง agent ในต่างประเทศ เพื่อช่วยเปิดการขาย และผลกัดนัการขาย
ให้ลูกคา้ โดยเฉพาะ ตลาดฝร่ังเศส 

ททท. ททท. ภูเก็ตประสานกบั ททท. ส่วนกลาง และ
ส านกังานฝร่ังเศส 

9 จดัMemorial day เป็นดา้นบวก เช่น 26 ธนัวาคม ททท.   

10 จดั Event ต่างๆ ให้มาลงในพื้นท่ีภูเก็ต พงังา กระบ่ีและชายฝ่ังอนัดามนั ททท.   

11 Road Show โดยบริษทัน าเท่ียว ท า Hard Sales พบปะ Agent ต่างประเทศ ททท.   

12 จดั Mega Fam Trip อยา่งต่อเน่ือง ททท.   

13 สร้างช่ือใหม่ Brand ใหม่ให้ทอ้งถ่ิน เป็นภูเก็ต-พงังา-กระบ่ีและฝ่ังอนัดามนั ททท.   

14 ให้ภาครัฐช่วยสนบัสนุนงบประมาณ ผลกัดนัหน่วยงานและธุรกิจต่างๆ ภาครัฐ   

15 โรงแรมไม่ควรท า package โดยตรง หรือร่วมกบัสายการบิน ตดัราคาขายให้กบัลูกคา้ โรงแรมต่างๆ   

16 ให้ราคาห้องพกัแก่บริษทัน าเท่ียวอยา่งเท่าเทียม เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ต่อบริษทั
น าเท่ียวทอ้งถ่ิน ซ่ึงเดิม agent ต่างประเทศไดร้าคาท่ีดีกวา่ 

โรงแรมต่างๆ   

17 ให้ราคาพิเศษส าหรับตัว๋เคร่ืองบินเส้นทางในประเทศท่ีมีเส้นทางต่อเน่ืองจากต่างประเทศ 
โดยไม่จ ากดัเฉพาะ Star Alliance 

การบินไทย   

18 เสนอราคาแพค็เก็จน าเท่ียวต่างๆ ในราคาพิเศษสุด     
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20 น าเสนอราคาพิเศษ โดยจดังาน Consumer Fair ส าหรับหกจงัหวดัชายฝ่ังภาคใต้
โดยเฉพาะ 

ททท.   

21 อนุญาตให้บริษทัน าเท่ียวท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งกบัททท. เขา้ร่วม Consumer 

Fair ได ้
ททท.   

22 ให้มีการตรวจ และเฝ้าระวงัขบวนการก่อความไม่สงบท่ีจะเขา้มาในพื้นท่ี โดยทางอากาศ 
บก และทะเล อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัท่องเท่ียว 

ภาครัฐ   

23 มีการประชาสัมพนัธ์ถึงระบบป้องกนัความปลอดภยัท่ีจดัให้ และช้ีชดัถึงพื้นท่ีเส่ียงภยัก่อ
การร้าย 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่ใช่จงัหวดัชายฝ่ังอนัดามนั 

ภาครัฐ   

24 ให้มีศูนยเ์ฝ้าระวงัการก่อการร้าย และจดัเจา้หน้าท่ีเฝ้าระวงัในสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั ภาครัฐ   

25 จดัระเบียบผูใ้ห้บริการต่างๆ เช่น ตุก๊ตุก๊ แทก็ซ่ี คนขายของ โดยเฉพาะราคาท่ีสูงกวา่ความ
เป็นจริง 

อบจ.   

26 จดัให้มีและเพิ่มจ านวนเส้นทางบินตรง direct flight สู่จงัหวดัชายฝ่ังอนัดามนั เช่น 
จากไตห้วนั จีน ฮ่องกง เกาหลี 

สายการบินต่างๆ   

27 เพิ่มจ านวนเท่ียวบิน และให้มีเคร่ืองบินท่ีสามารถจุนกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน ถา้ 
Airlines ให้ราคาเหมาะสมมี seat เท่าไรเตม็เท่านั้น 

สายการบินต่างๆ   

28 ให้การสนบัสนุน subsidize กิจกรรมประชุมสัมมนาของภาครัฐ เอกชน สายการบินต่างๆ   

29 งดเวน้ และลดหยอ่นการจดัเก็บภาษีต่างๆ อีกหน่ึงปี ภาครัฐ   

30 งดเวน้การเก็บค่าเขา้อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษพ์นัธุ์สัตวป่์าในพื้นท่ีทั้ง 15 แห่ง อีก
สามปี 

ภาครัฐ   

31 ให้การสนบัสนุน subsidize เงินบางส่วน แก่คณะประชุมจากในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ภาครัฐ, สสปน.   

32 ให้ Soft Loanแก่ผูป้ระกอบการ และบุคคลากรท่ีไดรั้บผลกระทบ ภาครัฐ   

33 ยกเวน้ค่าธรรมเนียม  VISA และจดัให้มี VISA on arrival โดยเฉพาะตลาดจีน ภาครัฐ   

  
3.  ข้อเสนอจากกลุ่มธุรกิจสายการบิน 

ล าดับที่ เร่ืองที่เสนอ ผู้รับผดิชอบ 

1 AD 75 ของราคาค่าห้องพกัส าหรับพนกังานสายการบินและบริษทัน าเท่ียว โรงแรมต่างๆ  

2 ลดราคา 50% จาก Contract Rate ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบัเท่ียวบินแรก โรงแรมต่างๆ และบริษทัน าเท่ียว 

3 ลดราคาตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 50% เป็นเวลา 6 เดือน  โรงแรมต่างๆ และบริษทัน าเท่ียว 

4 ลดราคาตัว๋เคร่ืองบิน 50% จากสายการบินท่ีเขา้ร่วม AAT, Aero Thai,  TAGS                                                     

5 ร่วมจดัท าแพค็เกจลดราคา 50% เป็นเวลา 6 เดือน                Airlines, Hotel, Meals 

6 ขอลดค่าบริการต่างๆ ส าหรับสายการบิน Landing Fee, Parking Fee, Aeration Traffic Fee, 

Ground Handling Charge  

กรมการขนส่ง, ท่าอากาศยานภูเก็ต 

7 ให้ลดราคาค่าบริการต่างๆ ทั้งโรงแรม ทวัร์ โชว ์ร้านอาหาร ( โรงแรมลด 60% ให้เอเยน่)  Ground Handling Agent, 

Entertainment 

8 การการะจายขอ้มูลและสถานการณ์ปัจจุบนั CRS Amadeus Abacus, 

Galileo 

9 ขอ้มูลการจดัการประชุมส าหรับต่างประเทศยงัไม่เขา้ถึงลูกคา้ TCEP, TAT, CRS 

10 จดัท าภาพยนตร์เก่ียวกบัอาดามนั ททท. 

11 น าเสนอภาพยนตร์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนโดย ททท. บนเคร่ืองบิน การบินไทย, IATA 

12 การจดัท าโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น  TV, Radio, Magazine, Newspaper, Flyers etc. เพื่อให้ ททท. 
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เขา้ถึงตลาดต่างประเทศมีแผนงานดงัน้ี 

ระยะสั้น - Price Reduction 60% เป็นเวลา 6 เดือน ส้ินสุดธนัวาคม 2548 
ระยะกลาง – ภาพลกัษณ์ใหม่ของภูเก็ต และอนัดามนั รวมถึงการลดราคา 40% เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2549) 
ระยะยาว - ภาพพจน์ใหม่ของอนัดามนั 

13 จดัท า Familiarization Trip ส าหรับ travel agents’ counter staff ในเดือนกรกฎาคา 2548 สายการบิน, ททท., โรงแรม, บริษทั
น าเท่ียว 

23 ความปลอกภุยและระบบรักษาความปลอกภยัยงัไม่สมบูรณ์ ภาครัฐ, ท่าอากาศยานภูเก็ต , ต ารวจ 

24 ให้การสนบัสนุนการเขา้ร่วมงาน Consumer Travel Fair ของโรงแรมและบริษทัน าเท่ียวต่างๆ (all prices 

in the fair according to item 6) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ให้ผูป้ระกอบการเป็นผูรั้บผดิชอบ       

ททท., PPAO, โรงแรม, บริษทั
ทวัร์ 

25 จดัท า Road Show เพื่อให้สายการบินและบริษทัน าเท่ียวต่างๆ น าลูกคา้เขา้สูอนัดามนั             ททท, สายการบิน, โรงแรม, บริษทั
ทวัร์ 

26 ให้การสนบัสนุนดา้นการเงินในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีเขาหลกั และเกาะพีพ ีเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนให้กบัภูมิภาคอนัดามนั 

และควรให้เสร็จส้ินภายในกรกฎาคม  

การซ่อมแซมโรงแรม ร้านอาหาร และสถานประกอบการรายยอ่ยในพื้นท่ีต่างๆ ควรไดรับการสนบัสนุนทางการเงิน และ
เสร็จส้ินภายใน สิงหาคม 2548 น้ีเช่นกนั 

Ministry of Finance, All 

Banks 

27 ระบบการเตือนภยัล่วงหนา้ควรเสร็จส้ิและสมบูรณ์ท่ีสุด ภายในส้ินเดือนมิถุนายน 2548 ภาครัฐ 

28 ควรจดัตั้งคณะกรรมการติดตามผลจากการประชุมคร้ังน้ีข้ึน 

  

Andaman Tourism 

Committee, Thailand 

Tourism Council 

29 ตั้งกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติัต่างๆ ในทุกดา้น เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในภูมิภาคน้ี จงัหวดั, องคก์รทอ้งถ่ิน 

30 ควรแต่งตั้งให้มีผูดู้แลพื้นท่ี 6 จงัหวดัอนัดามนัโดยตรง ซ่ึงอาจเป็น 1 ในคณะรัฐมนตรี เพื่อท่ีจะปฏิบติังานร่วมกบัผูว้า่
ราชการจงัหวดัทั้ง 6 จงัหวดั และประสานงานกบัส่วนกลางให้มีความราบร่ืนและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ภาครัฐ 

 
 

 

สรุปผลการประชุมระดมความคิดของกลุ่มยอ่ยแต่ละตลาด 
ตลาดญ่ีปุ่น 

ล าดับที่ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แนวทางแก้ไขปัญหา 

1 ททท ประสานงานกบั JATA จดัท า SAFETY ISO มาตรฐานความปลอดภยัท่ีตอ้งการเพื่อให้โรงแรมและธุรกิจน า
เท่ียวต่างๆน ามาปรับใช ้เช่น คู่มือมาตรฐาน  

2 รัฐบาล, จงัหวดัภูเก็ต จดัท าระบบเตือนภยัอยา่งมีมาตรฐาน พิสูจน์ชดัเจนไดว้า่ใชง้านไดจ้ริง เพื่อให้ไดรั้บความมัน่ใจจากตลาดสูงสุด ควรให้
ผูเ้ช่ียวชาญของญ่ีปุ่นยนืยนั 

3 สภาอุตสาหกรรมทอ่งเท่ีียวแห่ง
ประเทศไทย, สมาคมโรงแรมไทย 

ให้โรงแรมมีการรับรองมาตรฐานความปลอดภยั (Certificate) และจดัเตรียมคู่มือเตือนภยัในห้องพกั 
(Manual) 

4 อปท มีการฝึกซ้อมการอพยพอยา่งสม ่าเสมอ และพฒันาให้ดีข้ึน 

5 ททท จดัให้มีแบบสอบถามระดบัความปลอดภยัให้นักท่องเท่ียวตอบ 

6 Psychologist problem (Kobe earthquake required almost 5-10 yrs. to recover Japanese tourism, Thailand 

Tsunami may take up to 3 yrs. time)  

7 ททท จดั Fam trip ให้ counter staff ของบริษทัน าเท่ียวญ่ีปุ่นและส่ือมวลชนญ่ีปุ่นให้มาเยืย่มชมความพร้อม 
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8 ททท การ promote, road show อยา่งเป็นระบบ เช่น Tokyo, Sendai, Osaka, … เนน้เฉพาะพื้นท่ีชายฝ่ัง
อนัดามนั 

9 ททท TG ประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมในงาน EXPO ท่ีญ่ีปุ่น ขณะน้ี TG ไดใ้ห้การสนบัสนุนโดยให้ตัว๋รางวลั Tokyo-

Phuket แลว้ 

10 ททท ประชาสัมพนัธ์แผนอพยพ และหน่วยงานท่องเท่ียวท่ีพร้อมรับรองความปลอดภยั โดยเชิญส่ือมวลชนญ่ีปุ่นมาถ่ายทอด 

11 ททท, ส่ือ ท าส่ือ สารคดี ภาพยนตร์ โดยให้มีดาราแม่เหล็กน าเสนอ เช่น เฉินหลง เก่ียวกบัการรับมือภยัสึนามิของภูเก็ตและจงัหวดั
ต่างๆในพื้นท่ี 

12 ททท ใชส่ื้อญ่ีปุ่นท่ีเขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่น และผูห้ญิง เพราะเป็น Potential Market เช่น หนงัสือ fashion, วยัรุ่น รายการ
วาไรต้ี, เกมส์โชว ์

  
ตลาดเกาหลี 

ล าดบัท่ี รายละเอียดของปัญหา ผู้เสนอปัญหา 

1 เน่ืองจากไม่มีผูโ้ดยสาร เพราะเอเยน่ตเ์คยเปิดบูท้ขายแต่ไม่มีผูส้นใจ ตน้ทุนสูงผูโ้ดยสารมีนอ้ยมาก จึงท าให้ไม่สามารถท าการบินได ้

ถึงแมบ้ริษทัน าเท่ียวจะมีผูโ้ดยสารโดยให้สายการบินมีค่าโดยสารท่ีถูกลงนั้น สายการบินยงัมีตน้ทุนท่ีสูงอยูร่วมถึงการบินขากลบัจาก
ภูเก็ตท่ีจะวา่ง Empty Leg เพราะไม่มีผูโ้ดยสาร ก็จะเป็นภาระของสายการบินอีกดา้นหนึงนอกเหนือจากตน้ทุนปกติท่ีมีอยูแ่ลว้ 

สายการบินเอเซียน่า 

2 ไม่มีนกัท่องเท่ียวมาภูเก็ตเพราะสายการบินไม่ท าการบิน ยนืยนัวา่มีนักท่องเท่ียวหากราคาถูกเพียงพอท่ีจะจูงใจ เพราะปัจจุบนัไดท้  าการ
ชาร์เตอร์ สายการบินโอเรียนแอร์อยูใ่นขณะน้ี สัปดาห์ละ ๒ เท่ียวบิน มีผูโ้ดยสารเตม็ล า(ประมาณ80%) ท่ีสามารถท าให้มีปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี  อตัราค่าโดยสารเม่ือชาร์เตอร์แลว้ถูกกวา่สายการบินปกติอยู ่๔๐%  บริษทัน าเท่ียว ๓๐บริษทั รวมตวักนัซ้ือท่ีนั่งจากสาย
การบิน โดยมีการวางเงินเป็นการมดัจ าให้กบัสายการบินเพื่อให้ความมัน่ใจแก่สายการบิน และยงัไดร้าคาโรงแรมถูกกวา่สัญญาท่ีท าไว ้
๒๐% ท าให้มีตน้ทุนขายท่ีต ่าจึงมัน่ใจในตลาด เพราะวา่จะเจาะตลาดท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวฮนันีมูนซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ จะไม่มีปัญหาเร่ือง
ความกลวัสึนามิ และ ลืมเหตุการณ์ไดเ้ร็วกวา่ การใชร้าคาขายท่ีต ่าประสพความส าเร็จ                                                                                    
ขณะน้ีบริษทัน าเท่ียวก าลงัประสพปัญหาในการยา้ยเส้นทางการท่องเท่ียว ไปท่ีอ่ืนแทนเพราะไม่เท่ียวบินโดยเปล่ียนไปท่ี กมัพูชา โกตา
กินาบารู ท าให้บริษทัน าเท่ียวท่ีอยูภู่เก็ตบางส่วนปิดท่ีท าการและยา้ยไปท่ีกมัพูชาแลว้ เพราะนอกจากปัญหาเท่ียวบินแลว้ ยงัมีปัญหา
มคัคุเทศกเ์กาหลีอีกดว้ยท่ีท าให้มีตน้ทุนท่ีสูง  

บริษทัซิลล่าทวัร์ 

3 การท าตลาดตอ้งอาศยับริษทัน าเท่ียว เพราะนกัท่องเท่ียวจะไม่ท าการจองตรง ยกเวน้แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมีความรู้ภาษาองักฤษดี แต่นบัวา่
ยงันอ้ยมาก ดงันั้นยนิดีท่ีจะให้ส่วนลดเป็นพิเศษจากสัญญาท่ีท าไวเ้ดิม ๒๐% ส าหรับ โรงแรมท่ีภูเก็ต ส่วนท่ีกระบ่ี ลด ๓๕%จากสัญญา 

โรงแรมสุรินทร์บีช 

โรงแรมเชอราตนั และ 
โรงแรมมาริไทม์ 

ที ่ แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

4 ให้การท่องเท่ียวพิจารณาจดัสรรงบประมาณใหม่ โดยให้น ้ าหนกังบประมาณไปในเร่ืองการท าตลาดต่างประเทศ มากข้ึน เพียงพอท่ีจะ
ท าให้ผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลข่าวสารท่ีดีของภูเก็ต 

การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

5 การจดัสรรงบประมาณใหม่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

6 น าไปพิจารณาในการแกไ้ขปัญหาเร่ือง ผลิตภณัฑ ์โดยเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งหารือ โดยยดึถือประโยชน์ของทุกคนเป็นท่ีตั้ง  กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, บริษทัน าเท่ียว, 

สมาคมมคัคุเทศก์, 
สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจ. 

ภูเก็ต 

 

 

ตลาดมาเลเซีย และ สิงคโปร์ 
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  แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ปัญหา  ให้มีเที่ยวบินเพิม่ขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม เพราะเป็นฤดูกาลท่องเท่ียว   

1 ตอ้งกระตุน้ตลาดโดยโรงแรมลดราคาเป็นระดบัราคาต่างๆ คือ ๕๐๐, ๑๐๐๐, ๑๕๐๐ และ ๒๐๐๐บาท ต่อคืน แลว้ให้ส่วนลด
ผูป้ระกอบการ ๕% เพื่อน าไปท าแพคเกจ โดยสามารถให้คอมมิชชัน่ให้บริษทัน าเท่ียว ๓๐๐บาทต่อคน 

ททท. สมาคมฯ และ
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียว

ภูเก็ต 

2 ไดมี้การเสนอราคาตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษให้จดัท าแพค็เก็จ แต่ท าแบบไม่กวา้งขวางมีเพียงโรงแรมเดียว และบริษทัเดียวเขา้ร่วมได ้จึง
สมควรให้ขยายออกไปให้กบัทุกบริษทั และโรงแรมท่ีท าตลาดน้ี เพื่อคลอบคลุม และเพิ่มปริมาณนกัท่องเท่ียวสิงคโปร์ โดยให้มีแพค็
เก็จราคาเดียวท่ีทุกคนน าไปเสนอขายได ้

ททท. พื้นท่ีสิงคโปร์ 
บริษทัน าเท่ียว สายการ
บิน และโรงแรม 

3 ไดมี้การเสนอราคาตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษให้จดัท าแพค็เก็จ แต่ท าแบบไม่กวา้งขวางมีเพียงโรงแรมเดียว และบริษทัเดียวเขา้ร่วมได ้จึง
สมควรให้ขยายออกไปให้กบัทุกบริษทั และโรงแรมท่ีท าตลาดน้ี เพื่อคลอบคลุม และเพิ่มปริมาณนกัท่องเท่ียวสิงคโปร์ โดยให้มีแพค็
เก็จราคาเดียวท่ีทุกคนน าไปเสนอขายได ้

ททท. พื้นท่ีมาเลย ์
บริษทัน าเท่ียว สายการ
บิน และโรงแรม 

4 ให้มีการประชาสัมพนัธ ์โครงการดงักล่าว และแจง้ระยะเวลาของโครงการให้กบัเอเยนตท่ี์ท าตลาด MICE ดว้ย ททท. 

5 ราคาพิเศษโรงแรมท่ีเสนอให้กบัโครงการระดมความคิดน้ี ขอให้เป็นการเสนอกบัเอเยนตภู์เก็ต แทนการให้ตรงกบัต่างประเทศ หรือ
เสนอถูกกวา่ 

ผูป้ระกอบการโรงแรม
ต่างๆ 

6 การท าแพค็เก็จทวัร์ ควรให้บริษทัทวัร์ภูเก็ตเป็นผูเ้สนอขาย โรงแรมไม่ควรจดัท าแพค็เก็จขายตรงกบัเอเยนตต่์างประเทศ เพื่อกระจาย
รายไดใ้ห้แก่บริษทัทวัร์ 

ผูป้ระกอบการโรงแรม
ต่างๆ 

 ปัญหา เกิดความไม่มั่นใจในด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   

ที ่ แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

7 ให้มีการตรวจวตัถุระเบิด และรถยนต ์อยา่งต่อเน่ือง ทั้งบริเวณท่าอากาศยาน และด่านท่าฉัตรไชย เพื่อสร้างความมัน่ใจ แก่นกัท่องเท่ียว 
จากทั้งสิงคโปร์ และมาเลเซีย 

ต ารวจ และการท่า
อากาศยาน 

8 จดัท าวดิิทศัน์ หรือซีดี เพื่อน าเสนอภาพภูเก็ต และกระบ่ีในปัจจุบนั น าเสนอต่อผูบ้ริโภคโดยตรง เช่น ทีว ีและหนงัสือพิมพ ์ ททท. 

 ปัญหา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากภาครัฐถือเป็นต้นทุนท่ีท าให้ราคาทัวร์สูงขึน้   

ที ่ แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

9 ผอ่นผนัการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเขา้อุทยานในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีประสบภยัสึนามิ จนถึง 31 ก.ย. 2549 ททท. และกรมป่าไม ้

 

ตลาดออสเตรเลีย 

ที ่ แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 ท าประชาสัมพนัธ์เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์โดยเร็วเน่ืองก าลงัเขา้สู่ฤดูกาลท่องเท่ียว ททท 

2 ท าเป็น special promotion เพื่อดึงลูกคา้จากตลาดบาหลีและอินโดนีเซียซ่ึงขณะน้ีก าลงัมีปัญหากบัทาง AUS เร่ือง
นกัท่องเท่ียวถูกจบัเร่ืองยาเสพติด 

สายการบิน กบัเอเยนตท่ี์
ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ 

3 ลดราคาตัว๋เคร่ืองบินพิเศษสุด เพื่อช่วยดึงดูดใจลูกคา้มากยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะการบินไทยซ่ึงเป็นสายการบินหลกั ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ สายการบิน 

4 จดัให้มีการฝึกอบรม ผูป้ระกอบการ และผูใ้ห้บริการทุกระดบั มีจรรยาบรรณในการให้บริการ เพื่อท าให้สินคา้ และบริการมีคุณภาพดี  

มีมาตรฐาน 

ผูป้ระกอบการดา้นต่างๆ 

อปท. ททท. และกกท. 

5 ลดการเสนอข่าวท่ีมีผลลบกบัการท่องเท่ียว ขอความร่วมมือกบัส่ือมวลชน  ททท และส่ือ 

6 ขอให้ทางรัฐบาล AUS ปลด travel warning เน่ืองจากทางภูเก็ตและจงัหวดัใกลเ้คียงไม่ไดอ้ยูใ่นเขตสามจงัหวดัชายแดน ททท. และตท. 
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ภาคใตท่ี้ก าลงัมีปัญหา 

7 ค่าใชจ่้ายในการท า roadshow  ไป AUS สูงมาก ท าให้ผูป้ระกอบการหลายราย ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ขอเงินสนับสนุนจาก 
ททท. และอบจ. 

ภาครัฐและส่วนปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

8 ตอ้งหามาตราการความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว ในระหวา่งท่ีพกัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต  รวมถึงการเดินทางท่องเท่ียวทางทะเล  และ
สร้างวฒันธรรมในการดูแลนกัท่องเท่ียว อยา่งเช่นความปลอดภยัในเร่ืองทรัพยสิ์น 

เอกชน และภาครัฐ 

 

ตลาดจีน ฮ่องกง ไตห้วนั 

รายละเอียดของ
ปัญหา  

1. ความไม่มัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยั เร่ืองเหตุการณ์ไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะส่ือไดน้ าเสนอวา่ เกิดปัญหาใน
ภาคใต ้นกัท่องเท่ียวคิดวา่ภูเก็ตเป็นส่วนหน่ึงของภาคใต ้อาจจะเป็นสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภยัดว้ยเช่นกนั  รวมทั้งส่ือน าเสนอภาพข่าว

อยา่งซ ้ า ๆ เป็นการตอกย  ้าความไม่มัน่ใจในการเดินทางมาเท่ียวภูเก็ต 

  

ที ่ แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 ขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีหนา้ดา้นการท าส่ือ ในการจดัท าส่ือต่างๆ โดยใชค้  าวา่ภูเก็ต และกระบ่ี หยดุใชค้  าวา่อนัดามนั 
หรือภาคใต ้เพื่อไม่ให้ตลาดมีความสับสน หรือลงัเล 

ททท. 

รายละเอียดของ
ปัญหา  

2. นกัท่องเท่ียวยงัคงเช่ือเร่ืองของวิญญาณ และมีความเช่ือวา่ การมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีคนเสียชีวติมาก จะไม่เป็นสิริมงคลแก่
ตวัเอง 

  

ที ่ แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2 จดัท าแพก็เกจ ทวัร์ไหวพ้ระ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และเป็นสิริมงคลแก่นกัท่องเท่ียว จดัอบรมให้ความรู้ไกด์ทอ้งถ่ิน และจดัท า
โบร์ชวัร์ประชาสัมพนัธ์ 

Inbound agents 

และททท. 

 รายละเอียดของ
ปัญหา 

3. นกัท่องเท่ียวยงัไม่ชดัเจนในเร่ืองของพื้นท่ีท่ีเสียหาย เช่นเขา้ใจวา่ ภูเก็ตเสียหายทั้งหมดเหมือนเขาหลกั และคิดวา่เขาหลกัอยูใ่น
ภูเก็ต ถึงแม ้ทททไดป้ระชาสัมพนัธ์ข่าวท่ีถูกตอ้งไปแลว้ แต่ก็ไม่เพียงพอ กบัจ านวนส่ือท่ีไตห้วนัมี เช่น ไตห้วนัมี ทีว ี120 กวา่

ช่องซ่ึงน าเสนอข่าวทางลบมากกวา่ข่าวทางบวก รัฐบาล 

  

ที ่ แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3 ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ให้นกัท่องเท่ียวไดท้ราบ เช่นให้มาถ่ายท าละครทีวโีดยมาถ่ายท าท่ีภูเก็ต โดยไม่พาดพิงถึง
เหตุการณ์สึนามิเลย และให้การสนบัสนุน อ านวยความสะดวกในการมาถ่ายท า จูงใจค่าใชจ่้ายในการถ่ายท า ท่ีต  ่ากวา่ พร้อมทั้งให้
งบโฆษณาในการออกอากาศดว้ย 

ททท. 

รายละเอียดของ
ปัญหา  

4. ราคาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    

ที ่ แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

4 ลด และยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะท าให้ สายการบิน สามารถกลบัมาบินได ้ ททท. ทอท. วทิยกุารบิน 
การบินไทย และ

TAGS 

 

ขอ้คิดเห็นท่ีระบุถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ขอใหห้น่วยงานนั้นๆไปติดตามหารายละเอียดและประสานงานระหวา่งกนั โดยจะมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลตามขอ้เสนอของ จ. กระบ่ี 
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ท่ีประชุมประมวลผลและสรุปวา่ การปลุกตลาดจะท าเป็น 2 ระยะ คือ 
   ระยะแรก คือการปลุกตลาดภายในประเทศ เพ่ือใหภู้เก็ตและอนัดามนัมีความเคล่ือนไหว มีกิจกรรมท่ีจะส่งผลต่อความมัน่ใจของนกัท่องเท่ียว
โดยทัว่ไป ท าไดส้ะดวกกวา่ เน่ืองจากเป็นตลาดใกลต้วั  
    ระยะถดัไป คือการปลุกตลาดตา่งประเทศ ตอ้งใชเ้วลา ยทุธปัจจยั ตอ้งอาศยังบประมาณพิเศษ ซ่ึงตอ้งมีกระบวนการน าเสนอใหรั้ฐบาลอนุมติั
สนบัสนุนงบประมาณ  
      
     ดงันั้นส่ิงท่ีจะเร่ิมด าเนินการในทนัทีเลยส าหรับตลาดภายในประเทศ คือ 
จดัท าแพค็เกจราคาถูก เร่ิมตน้เพียง 3500 บาท รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน หอ้งพกั  และทรานสเฟอร์ โดยสายการบินทั้ง 5 สายไดแ้ก่ การบินไทย บางกอก
แอร์ นกแอร์ ไทยแอร์เอเซีย โอเรียนไทย น าไปเสนอขาย ซ่ึงจะมีโรงแรมเขา้ร่วมกนัทั้งเกาะภูเก็ต และ กระบ่ี  
ทั้งน้ีจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.ค.  ถึง 31 ตุลาคม 2548 โดยใชช่ื้อวา่ 

“สนุกกนัทั้งเกาะ ลดกนัทั้งเมอืง” 

โดย  ททท จะท าการประชาสมัพนัธ์  
        สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว ภูเก็ต จะประสานงานกบัโรงแรมทั้งหมดใหเ้ขา้ร่วม 

        กลุ่มบริษทัน าเท่ียว ด าเนินการบริหารจดัการ จองหอ้งพกั และการรับ-ส่งสนามบิน 

        กลุ่มบริษทัน าเท่ียวในกรุงเทพท าการตลาดในการขาย และ รับจอง  
โดยมีแพคเกจทั้งหมด 4 ระดบั ท่ีมีช่ือต่างๆกนั ไดแ้ก่ 
                                                             การบินไทย/บางกอกแอร์    โอเรียนแอร์/แอร์เอเซีย 

1. แพคเกจ “ประหยดั”            4,000.00บาท/คน               3,200.00บาท/คน  

2. แพคเกจ “สุขใจ”                4,500.00บาท/คน              3,700.00บาท/คน 

3. แพคเกจ “สบาย”                5,000.00บาท/คน               4,200.00บาท/คน      
4. แพคเกจ “หรูหรา”              5,500.00บาท/คน              4,700.00บาท/คน 

        แพคเกจดงักล่าว รวมค่าบตัรโดยสารไปกลบักรุงเทพ-ภูเก็ต, ค่าหอ้งพกั(พกั2คน) 2 คืน และ 
ค่ารถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ราคาแตกต่างกนัตามระดบัของโรงแรม 

         กรณีเดินทางจากเชียงใหม่, เชียงราย,พิษณุโลก, อุบลราชธานี, อุดรธานี จ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเพ่ิม 2,000บาท 

          
โครงการ “สนุกทั้งเกาะ ลดทั้งเมือง” เป็นโครงการแรก ท่ีแสดงถึงพลงัของความร่วมมือในการแกปั้ญหาร่วมกนัในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ท่ีจะ
ร่วมกนัฟ้ืนฟกูารท่องเท่ียว ไดรั้บความร่วมมือจากสายการบินภายในประเทศ (การบินไทย บางกอกแอร์เวย ์ โอเรียนไทย แอร์เอเซีย) มีโรงแรมจ.
ภูเก็ต 85 แห่ง และ โรงแรมจ.กระบ่ี 35 แห่งเขา้ร่วมโครงการ บริษทัน าเท่ียวขององคก์รท่องเท่ียวทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ภาครัฐร่วมมือ
กนั ไดแ้ก่ TTAA สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว, ATTA สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว, ITA สมาคมผูจ้  าหน่ายบตัรโดยสาร, TDA สมาคม
ธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ) องคก์รการท่องเท่ียวส่วนทอ้งถ่ิน TTAA Upper South Chapter ชมรมไทยบริการท่องเท่ียวภาคใตต้อนบน, 

PTA Phuket Tourist Association สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภูเก็ต, PNTA สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวพงังา, KTA สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว
กระบ่ี และ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 

          ส าหรับการขบัเคล่ือนตลาดต่างประเทศตอ้งอาศยังบประมาณพิเศษ ผูว้า่การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย นางจุฑามาศ ศิริวรรณ และ
คณะกรรมการ ไดเ้ชิญนายชาญ วงศส์ตัยนนท์  ประธานชมรมไทยบริการท่องเท่ียว ภาคใตต้อนบน น าเสนอขอ้มูลการยกเลิกเท่ียวบินของสายการ



21 

 

บินต่างๆอนัเป็นปัญหาหลกั ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัสูงสุดกระทบต่อการท่องเท่ียว ภายหลงัจากการน าเสนอผูว้า่ฯการท่องเท่ียวไดข้อแฟ้มขอ้มูลดงักล่าว
ไว ้ 
 

         เพ่ือใหรั้ฐบาลไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมอีกช่องทางหน่ึง นอกเหนือจากหน่วยงานราชการ จึงนดัหมายใหน้ายชาญ วงศส์ตัยนนท ์ น าเสนอขอ้มูลการ
ยกเลิกเท่ียวบินตรงต่อนายสุวทิย ์ เมษินทรียผ์ช.รมต.ประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคดิ จาตุศรีพทิกัษ์) ภายหลงั
นายสุวทิยไ์ดข้อส าเนาแฟ้มขอ้มูลดงักล่าวเพ่ือน าไปช้ีแจงกบัทีมงานท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจของรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี
สนบัสนุนงบประมาณต่อไป 

 
      ในขณะเดียวกนัการด าเนินงานในระยะท่ีสอง ผลจากการระดมสมองโรงแรมแต่ละโรงแรมร่วมมือกบัเอเยน่ตภ์ายในประเทศและห่วงโซ่อุปทาน
ส่งเสริมตลาดแต่ละตลาดท่ีแต่ละคนมีความช านาญอยู ่ เพ่ือร่วมกบัสายการบิน บริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ เสนอแพคเกจราคาพิเศษเพื่อกระตุน้
ตลาด การบินไทยเร่ิมท าการบินในบางตลาดท่ีสายการบินอ่ืนยกเลิกไป การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีเขา้ถึงผูซ้ื้อโดยตรงโดย การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการท าตลาดของสายการบินและผูป้ระกอบการท่องเท่ียวของประเทศนั้นๆ บา้งออกเดินทางไปท าตลาด
ในต่างประเทศรูปแบบ Road Show ทุกภาคส่วนผนึกก าลงัความสามารถร่วมกนัเคล่ือนไหวก่อใหเ้กิดพลงัในการกระตุน้ตลาด แต่ละตลาดมี
ความต่ืนตวั และเร่ิมมีความเคล่ือนไหว ปลายปีนั้นการท่องเท่ียวกระเต้ืองข้ึนเลก็นอ้ย  ในปีถดัมา 2549 ตลาดกระเต้ืองข้ึนมาก ในปี 2550 มี
จ านวนนกัท่องเท่ียวกลบัมากกวา่ก่อนเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบติัภยัสึนามิ 

                                                                       2547             2548            2549              2550              
จ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศ                             11,650,703  11,516,936   13,821,802    14,464,228    คน 

ที่มา: การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (พ.ศ. 2543 - 2550)   
จ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้ภูเก็ต                                 4,793,252   2,510,276     4,499,324       5,005,653   คน 

ที่มา:แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามนั พ.ศ.2553-2556 

                                                                
*ระดมความคิด ฝ่าวกิฤติอนัดามนั* 


