
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Vol.14 April 2015



THM - Newsletter is written by the faculty members 
and staff of Tourism and Hospitality Management 
Division and edited by the staff of Mahidol University 
International College (MUIC)

Advisers:
Prof. Maleeya Kruatrachue
Asst. Prof. Chanin Yoopetch

Editors:
Mr. George Amurao
Assistant Professor Chanin Yoopetch
Dr. Ka Tat Nixon Chen

Art Director:
Mr. Pratchaya leelapratchayanont

Distributors:
Ms. Veena Thavornloha
Ms. Teerawan Nuntakij

THM-Newsletter:
Tourism and Hospitality Management Division,
2nd Floor, MUIC Building
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya,
Nakhonpathom, Thailand 73170
Phone +66(0) 2441 5090 ext. 1511, 1761
Fax +66(0) 2441 0496

THM-MUIC Inside

Miscellaneous

01

02

05

Service Excellence

at



1

Se
rv
ice
Ex
ce
lle
nc
e

ในการดำาเนินการทางด้านบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ

ทั่วไปหรือธุรกิจบริการย่อมมีความเสี่ยงต่อการล้มละลาย

และความเสี่ยงทางด้านการเงินอื่นๆ เช่นเดียวกัน ไม่นาน

มานี้มีข่าวเกี่ยวกับบริษัทการบินไทยประสบกับภาวะการขาดทุน

อย่างต่อเนื่องและสูงถึง 15,000 ล้านบาทในปี 2557 ย่อมเป็นสิ่งที่

ทำาให้นึกถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการล้มละลายของบริษัท

ดังกล่าว โดยทั่วไปการดำาเนินธุรกิจและความเสี่ยงต่อภาวะล้ม

ละลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากการมีภาระหนี้ที่สูงหรือการ

ขาดรายได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่นานมานี้บริษัท Japan Airlines 

ก็ประสบกับภาวะการล้มละลายจนจำาเป็นที่จะต้องมีการปรับ

โครงสร้างและเปลี่ยนชุดผู้บริหารเพื่อปรับโครงสร้างภายในองค์กร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน ซึ่งก็ทำาให้สามารถยังคง

ดำาเนินการต่อไปได้และมีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาทำากำาไรได้ดีอีก

ครั้งหนึ่ง  ในการปรับโครงสร้างธุรกิจนั้นเป็นการรักษาให้ธุรกิจ

สามารถดำาเนินการต่อไปได้โดยที่จำาเป็นจะต้องมีการลดทรัพยากร

ลงไปเพื่อลดต้นทุนหรือเพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำาเนินการ

และเพิ่มประสิทธิภาพในจุดแข็งของธุรกิจนั่นเอง อาจแบ่งออกเป็น 

2 ประเภทได้คือ downsizing และ downscoping ในรายละเอียด

ก็คือ  downsizing เป็นการปรับลดจำานวนพนักงานเพื่อเป็นการ

ลดต้นทุนอย่างรวดเร็วและวิธีการที่ใช้อย่างกว้างขวาง เมื่อองค์กร

เช่นสายการบิน หรือธนาคาร เกิดภาวะขาดทุนสูง การลดจำานวน

พนักงานเป็นการลดต้นทุนที่ได้ผลทันทีแต่วิธีการนี้จะมีผลกระ

ทบต่อขวัญและกำาลังใจของพนักงานและยังทำาให้เกิดการสูญเสีย

ทักษะและความรู้ของบุคลากรเหล่านั้นอีกด้วย

การปรับโครงสร้างองค์กร
ในธุรกิจบริการ

(Hospitality Business Restructuring)
เรื่อง: ผศ.ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร

ประธานกลุ่มสาขาวิชาและ
อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำาหรับ Downscoping เป็นการลดหรือกำาจัดประเภทของกิจกรรม

หรือธุรกิจที่ไม่สร้างกำาไรออกไป เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นถูกนำาไป

ใช้เพื่อเสริมจุดแข็งของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เมื่อ

บริษัท IBM ได้ตัดสินใจยุติการขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยได้

ขายกิจการส่วน Hardware นี้ให้กับบริษัท Lenovo โดยที่ IBM ได้

เน้นในธุรกิจที่เป็นด้าน software หรือ ประเภทที่เกี่ยวกับ Business 

solutions มากขึ้นนั้นเอง

นอกจากนี้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการล้มละลาย

แม้ว่าบริษัทจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วก็ยังเป็นช่องทางใน

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และยืดอายุขององค์กรได้ อีกตัวอย่างหนึ่ง

คือ  โรงแรมที่มีชือเสียงอย่างเช่น Caesars Palace ในลาสเวกัส 

ซึ่งได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายเนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน 

และในกระบวนการล้มละลายนี้เองที่โรงแรมจะสามารถทำาการต่อ

รองในเรื่องต่างๆ กับเจ้าหนี้ เช่นดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำาระ

หนี้ ซึ่งนั้นก็เป็นกลไกทางการเงินที่บริษัทจะสามารถทำาได้เพื่อให้

สามารถดำาเนินการได้ต่อไปในอนาคต

การปรับโครงการสร้างธุรกิจ (Restructuring) นั้นเป็นเครื่องมือที่

สามารถมาดำาเนินการเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อย่างน้อยก็

ในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวนั้นอาจจำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน

คณะผู้บริหารเพื่อให้มีวิธีการปรับปรุงการบริหารแบบใหม่ๆ ที่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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Article by:
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Lecturer
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On Sunday, 30 November 2014, MM students and 

alumni organized an MM-MUIC Social Re-

sponsibility event at Rajvithi Home for Girls.  The organ-

izers hosted lunch, which included American Fried Rice 

served with Clear Soup and ice cream. A Dhamma ses-

sion was also made available for more than 220 girls and 

staff.  At the Dhamma session, Master Tawatchai Tham-

matipo and Master Surapoj Satthatigo from Ban Wan 

Muang, Mind Training Development Center in Honor of 

His Majesty the King, Pang-nga, along with Ms. Achara-

pan Paiboonsuvan and Dr. Aunchaya Yeamsukon were 

invited to talk on “Mind Monitoring Method and How 

to Convey Compassion” (for more information, please 

visit www.thammatipo.com).  Additionally, the organiz-

ers wished to thank Dr. Nitta Nanthakwang, Managing 

Director of  See Fah Lumpini Co. Ltd. for providing sup-

port for the event.

On Friday 21 November 2014, THM Club brought 

26 members to explore the real world of hotel 

business at “Explore Your Dream: Front and Behind the 

Scene of Sofitel So, Bangkok.”   This hotel is currently one 

of the popular hotels in Bangkok.  We were welcomed 

by Mr. Banta Petchnoi, Director of Human Resources, and 

Ms. Nusara Arampienlert, Casting and Coaching Man-

ager.  We were given a guided tour of the different parts 

of the hotel in both the back (i.e. laundry, staff locker, 

canteen, and other key operational areas) and front of 

the house (i.e. lobby, guest rooms, function room, restau-

rants and bars, swimming pool, spa, fitness center). At the 

end of the field trip, we had an opportunity to visit Red 

Oven to enjoy a buffet dinner as well as to see how the 

restaurant is operated and managed in order to achieve 

a high level of service quality.

THM Club
Social Responsibility

Explore Your

Explore Your Dream
MM-MUIC
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Salaya Pavilion Hotel and Train-

ing Center (SPH) was founded 

in 1999 with the purpose of 

giving the students enrolled in the Tour-

ism and Hospitality Management Pro-

gram an internship opportunity.  This 

training center is equipped with good 

facilities: 43 rooms with six different 

types to satisfy customers’ style and 

budget from superior to presidential 

suite.  Each room type is made alive 

with stylish decoration and well-select-

ed furniture, providing guests a private 

area, from 43.2 sq.m. up to 152.2 sq.m., 

excluding (or including ??? ) spacious 

balconies overlooking Salaya and Bud-

dhamonthon Park, Thailand’s largest 

Buddhist center. Additionally, there are 

five function rooms and two restaurants 

for clients to enjoy.  

With full-scale facilities as a hotel, the 

training structure and system is well-or-

ganized.  After students had achieved 

80 credits from their academic program, 

students are eligible to enroll as an in-

tern in Internship 1 at SPH.  The intern-

Salaya Pavilion Hotel 
and Training Center

ship program has a total of 12 credits 

with a duration of three months.  Before 

interns are put through the well-struc-

tured training program, SPH will provide 

an orientation to them.  This is to ensure 

that they are well-prepared both physi-

cally and mentally for the changes that 

will happen in their student life. Interns 

will have to undergo training in four 

departments: front office, housekeep-

ing, food and beverage, and kitchen.  

Each of the departments will require 

interns to train for 144 hours. They will 

work on different shifts according to 

the work requirements of the respec-

tive departments. The interns will need 

to complete a total of three months or 

576 hours under the four departments.  

Interns will learn basic operational work, 

for example, check in-check out, reser-

vation system, telephone etiquette, site 

inspection, rooming the guests, all re-

lated documentations, cleaning rooms, 

public area cleanliness management, 

laundry system, serving food and drinks, 

cocktail service, function work, basic 

cooking and kitchen management and 

Article by:
Ajarn Nate-tra Dhevabanchachai

Lecturer
Tourism and Hospitality Management Division

General Manager
Salaya Pavilion Hotel and Training Centre

Quality
atInternship

others.  In addition, during the training 

period, students will be given projects 

in which they will learn practically from 

actual hotel operation; for example, 

food and beverage event project, and 

room upselling project. Students also 

have their theme night event.  Interns 

are well-trained on both hotel opera-

tion and people management. 

Interns would realize that their three-

month training has changed their lives. 

They would now, for instance, under-

stand the importance of service quality 

and have first-hand knowledge of what 

operational staff experiences.  Most of 

them have become much more re-

sponsible, communicative, and hard-

working with better attitude.  Many of 

them have become punctual, profes-

sional and disciplined.  Interns will learn 

how to handle guests—even diffi-

cult ones—how to solve challenging 

situations, how to cope with stress and 

how to handle their teammates.  SPH 

will also train interns how to walk, how 

to talk, how to use the proper gestures 
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and learn that personality is counted as one of the 

most important aspects in the hotel industry. Thus, the 

three-month training will change the intern into a dif-

ferent person, in short, he or she will be a professional 

person.

Our SPH team comprises 85% of the total number of 

staff which means about 54 persons have two roles, 

hotelier and trainer.  Therefore, they have to serve as 

a good role model to interns at all time.  They have a 

huge responsibility at SPH and guess what encourages 

them to work at SPH:  It is the role of “teachers” – 

turning each intern into a better person.  

For more information about Salaya Pavilion Hotel and 

Training Center, please glance through our website at 

www.salayapavilion.com or 
www.facebook/salayapavilion.com or 
call us at 66 (2) 441-0568-9. 
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There has been a generic trend in cultural tourism in 

the last couple of decades or so which involved giv-

ing more interpretative tools to visitors of heritage sites. 

The trend has been concurrent with the commercialization of 

everything associated with heritage. The extension of herit-

age was also sustained as economic crises struck Western 

countries, and budgets devoted to culture were the first to 

get the axe. Hence, a new source of income coming from 

tourism was considered in more favorable terms as compared 

to one or two decades earlier. 

As “new cultural tourists” complemented the specialized 

tourists of the decades before, interpretation was felt as a 

necessary instrument. How could a visitor understand the 

meaning of a beautiful Chinese Dynasty porcelain if he was 

not raised in the same culture?  

Yorvikcentre in York, or Warwick Castle, United Kingdom, 

were among the earliest examples of reconstructions of in-

teriors, life or events of British history through dioramas and 

similar tools. The contemporary rise of digital reconstructions 

from the early 1990s caused a push toward visualization. Re-

constructions and virtualization were not targeting special-

ized visitors, but the majority of people were simply attracted 

by culture at large. 

Having moved to Thailand, I have noted the absence of in-

terpretation material for foreign visitors. Sukhothai, Ayutthaya 

as well as Wat Phra Kaeo, Wat Pho or the National Museum in 

Bangkok were lacking what could be considered as the basic 

tools for any visitor of these heritage places. 

As analyzed in various research material, there is obviously a 

conflict between national and international perceptions of 

heritage. While it would be too complicated to deal with this 

specific element, sites in other Southeast Asian countries were 

or are going to be visited in this research. 

Into

AVisit
Angkor,to
Or
Getting
Deeper
Interpretation
Article by:
Dr.Roberto Gozzoli
Lecturer
Tourism and Hospitality Management Division
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The first center of this Asia tour—visited in October 2014—

was Angkor Wat, the leading Khmer center near the modern 

town of Siem Reap in Cambodia. Major sites such as the 

Bayon and Angkor Wat were visited more than once, while 

other less known parts and temples of the entire complex 

were included in the itinerary. 

While it is impossible to describe the entire experience in a 

very few lines, there was certainly one element that struck me 

since the first visit at the Bayon. First of all, it was the sheer 

number of visitors to the site, in spite of the fact that October 

is considered the low season for Angkor Wat (fig. 1). A proof 

of it was the fact that many souvenir stalls were quite eager 

to get customers at the major sites, as well as the fact that 

many of the stalls at the lesser temples were actually closed. 

As interpretation materials were my actual interest, the dis-

concerting fact was the almost complete absence of them. 

Tourist guides were everywhere. They offered their services 

as any tourist approached the temples, especially the Bayon 

and Angkor Wat. Apart from the tourist guides however, no 

other interpretation material was present on site. Thus, any 

tourist needs to come prepared to understand what he/she 

sees from other sources. Observation of various visitors, tour-

ist handbooks and printed guides were obviously the major 

source of information for these visitors. Also, counterfeited 

copies of the only archaeological guide of Angkor Wat, 

printed in Bangkok were available outside the temple from 

vendors. 

Such a lack of information material was substantial, and here 

I would show the only example of interpretation material pre-

sent at Angkor Wat (fig. 2). It exemplifies the difficulty of any 

visitor in an understanding of those reliefs. Wandering around 

and observing the behavior of those tourists led me to the 

following consideration: Visitors at Angkor Wat are less about 

learning and more about the experience. 

This is further proven from the fact that tourists have a major 

event to highlight their time in the heritage site: Sunset at the 

summit of a couple of temples. As the sun set, the highest 

temples were full of tourists just waiting for the moment the 

setting sun would be reflected on the Angkor Wat lake (fig. 

3). 

Obviously it would be easy to consider these tourists as be-

longing to the lowest scale of McKercher and duCros scale, 

thus simply labeling them as experience seekers and only 

partially interested to the “educational” aspect of the expe-

rience. But the “specialists” represent a very small percent-

age of the visitors to heritage sites. If this is the case, the 

interpretation tools would be needed more than ever. But the 

Bayon temple and its famed stone faces and Angkor Wat in 

general have become a must for any visitors. They are part of 

the tourist gaze, as cited in Urry. Moreover, the visitor comes 

already informed of what they want to visit. They do not need 

any further information, as what they want has been already 

assimilated before the trip itself. Thus, whoever built Angkor 

Wat, or whatever the reliefs represent is not important. Thus, 

in this sense, the experience they seek is already completed. 

In this context, visiting Angkor Wat is nothing different from 

visiting the pyramids in Egypt or the Colosseum in Rome, as 

they have become a “must-see” for any tourist.  The function 

of the pyramids as tombs is known, as well as the Colosseum 

in Rome and the imagery of Christians mauled by lions under 

cruel Roman emperors are part of the usual images. This is 

part of the experience, such as seeing the sunset at Angkor 

Wat. That pyramids are staircases to the sun or that emperors 

Vespasian and Titus actually built the Colosseum might be 

placidly ignored, as it is not relevant for the general visitor in 

any case. 

This observation clarifies in the end the scopes of interpreta-

tion. Explaining what is a relief or the importance of a monu-

ment is completely irrelevant for heritage places that have 

already become part of the tourist gaze. Tourists go there at 

least partially informed. It is for less known places that inter-

pretation is yet relevant and implementation needed.
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The rapid transformation of the economy in 

Bangkok has led to a change in urban mod-

ernization, physical development, and spa-

tial patterns of land uses and activities. Currently, 

a number of residents of historic quarters, includ-

ing Charoen Chai and Woeng Nakorn Kasem 

communities, are under the threat of eviction from 

their neighborhood to make way for profit-orient-

ed purposes. Being one of Bangkok’s oldest quar-

ters in the vicinity of Chinatown, Charoen Chai is 

an important commercial center of paper lanterns 

and paraphernalia for temples and religious cer-

emonies. This historic quarter demonstrates a high 

concentration of distinctive cultural assets featur-

ing century-old shophouses, religious rituals, foods, 

festival and art which have been hidden inside 

the ethnic enclave. 

The future of Charoen Chai community is now 

feeling the pressure of urban development. Twen-

ty low-rise shophouses were already demolished 

to pave the way for the future Mass Rail Transit 

(MRT) station exit. The extension of MRT’s blue-line 

underground train will soon link historic quarters in 

China Town to Thon Buri. The landlord of the Char-

oen Chai neighborhood has recently sold this plot 

to private developers. This means mostly low-rise 

shophouses in bygone architectural styles are like-

ly to be demolished and eventually replaced by 

high-rise buildings, hotels and shopping complex 

as land potential changes and values soar. Hun-

dreds of local people will have to be relocated 

from the land they have lived on and earned a 

living from for generations. Significantly, the ‘cul-

tural roots’ of ethnic Chinese immigrants will de-

teriorate, the centuries-old architecture of shop-

houses and traditional livelihoods and ways of life, 

including cultural landscapes of Chinatown.

Bangkok’s Chinatown

Importantly, massive infrastructure development should be planned in 

collaboration with local communities without deteriorating their cul-

tural landscape.

1. Revise the town planning measures and land utilization ruling, 

especially the FAR bonus allowance within 500 meters of a 

mass transit railway station. The allowance should be revoked 

in the historic areas.

2. 
Improve or issue a Bangkok City Ordinance to protect 

every historic quarter and community. The ordinance 

should prohibit the demolition of buildings with historic, 

architectural or artistic significance.

3.
Encourage the communities and historic quarters 

to live in and preserve the old buildings and 

surroundings. Provide a variety of measures 

and motivations such as initiating a community 

development project that involved the rehabilitation 

of old buildings, sponsor proper refurbishment, etc.

Policies and laws that accommodate the need to develop and mod-

ernize the historic neighborhoods in Bangkok while at the same time 

protecting their heritage values and unique identity. The BMA au-

thorities should maintain and promote well-conserved historic areas 

as tourist attractions. It is a win-win situation because the communities 

can proudly hold on their cultural roots while benefiting economically. 

This can enhance the communities’ quality of life and strengthen their 

identity and social cohesion.

Proposed Solutions

*An excerpt from Challenges in Conservation of Historic Quarters in 

Chinatown, Bangkok. Proceeding of ICOMOS Thailand International 

Conference 2013 on Asian Forgotten Heritage: Perception, Preservation, 

and Presentation, October 15-16, 2013, Chiang Mai, Thailand: 231-242.
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Under Threat
Asst. Prof. Sompong Amnuay-ngerntra (Ph.D.)
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ดินแดนแห่งความจริงตามจินตนาการถอ
ดบ

ทเ
รีย

น การท่องเที่ยวไทย

ท่องเที่ยวโคลอมเบีย
สู่มุมมอง

ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และได้สำารวจประเทศ

โคลอมเบียตามคำาเชิญของรัฐบาลโคลอมเบีย 

ภายใต้การร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ

ท่องเที่ยวระหว่าง ไทย-โคลอมเบีย โดยสำานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ( TICA) เป็นผู้ประสาน และ

ดำาเนินการในครั้งนี้ ทางรัฐบาลโคลอมเบียมีความต้องการให้

ประเทศไทยเป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการ

ตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย

มหิดล ร่วมบรรยาย และจัดทำา workshopให้แก่ทีมงานที่กำาหน

ดกลยุทธ์การท่องเที่ยวจากสำานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การ

ลงทุน และ การส่งออก ( Proexport ) และกลุ่มผู้ประกอบการ

ธุรกิจท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยว Santa Marta ซึ่งเป็นเมือง

ชายหาด ติดทะเลแคริบเบียน ที่ผสมผสานธรรมชาติอันสวยงาม 

กับเมืองเก่าแก่ที่สุดในลาตินอเมริกาที่คลาสิคไว้ได้อย่างน่า

หลงใหล

ด้วยเหตุผลที่เราผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มามากมาย จนหลาย

ประเทศหันมาสนใจประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา ไม่ว่าจะเป็น

เรื่อง ภาพลักษณ์ การเมือง การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การ

รักษาความเป็นไทย ที่ทำาให้ประเทศไทยมีแผนการจัดการที่

สามารถเป็นแนวทางให้ประเทศอื่นๆ ได้ ในครั้งนี้ ทางทีม

ของประเทศไทย ได้ทำา workshop โดยขอสรุปข้อคิดเห็น และ

แนวคิดเพื่อเป็นโจทย์การบ้านแก่โคลอมเบีย ในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

Article by:
Dr. Kaewta Muangasame
Lecturer 
Tourism and Hospitality Management Division
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จุดอ่อนที่ทางเราได้ทำาการวิเคราะห์ก็คือ
1. เรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศ ที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึง 

ภาพด้านลบ เช่น เรื่องยาเสพติด สงครามกลางเมือง เป็นต้น 

ซึ่งอาจเป็นสิ่งสำาคัญอันดับต้นๆ ในการแก้ไข โดยนำาสิ่งที่เป็น

จุดเด่นมานำาเสนอซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องเริ่มวางแผนก่อน  

2. เรื่องภาษา คนทำางานด้านท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่สามารถ

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดีนัก จึงทำาให้ยากต่อนักท่องเที่ยว 

ในการเดินทางด้วยตนเองโดยปราศจากความกังวล นอกเสีย

จากจะเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก 

3. การจัดการขยะ อาจเห็นได้ว่า เกือบทุกที่มีการแยกขยะแต่ใน

ทางปฏิบัติ มักจะไม่ง่ายอย่างที่คิด 

4. ที่สำาคัญรัฐบาลเพิ่งเริ่มให้ความสำาคัญกับต่อการท่องเที่ยว แต่

ยังไม่เต็มรูปแบบนัก จึงทำาให้ในทางปฏิบัติอาจติดขัดอยู่บ้าง 

5.กำาลังคนเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยังขาดแคลน 

เนื่องจากยังคงมีหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย และ

คนโคลอมเบียมีโอกาสในการทำาอาชีพอื่นที่ได้เงินมากกว่า 

6. การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือแม้แต่เพียงแค่

เปิดรับฟังความคิดเห็น จึงเป็นเรื่องสำาคัญเช่นกัน เนื่องจาก

ในขณะทำา workshop ทุกคนเหมือนได้มีโอกาสระบายออก

ทางความคิด จึงทำาให้เห็นว่า  ทางรัฐจำาเป็นต้องหาเวลาเพื่อ

การแสดงออกให้แก่คนกลุ่มนี้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ไม่สามารถแยกส่วน

กันทำาให้ประสบความสำาเร็จได้ 

7. การกำาหนดทิศทางและวางตำาแหน่งทางการตลาด (Position-

ing) จะทำาให้โคลอมเบีย โดดเด่นเหนือบรรดาคู่แข่งแถบ

อเมริกาใต้ ทั้งนี้ต้องหาจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique 

Selling Point) และภาพลักษณ์ทางการตลาดที่ชัดเจน  จาก

การใช้ Tagline: Colombia is magical realism ที่อาจฟังดู

เข้าใจยาก โดยเน้นอิงกับท่วงทำานองการเขียนแนว “magi-

cal realism” ของ Gabriel Garcia Marquez นักเขียนชาว

โคลอมเบีย ที่มีชื่อเสียงจนได้รับรางวัลโนเบล เป็นเกียรติ

แก่ประเทศ  และนำาเสนอมุมมองคนอารมณ์ศิลปิน ที่มอง

ประเทศตนเอง เหมือนอยู่ในนิยายที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้  

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก แต่อาจได้เพียงมุมมองของคนใน

ประเทศโคลอมเบียจุดเด่นดังนี้คือ
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และเอื้อต่อการสร้างภาพ

ลักษณ์ในเชิงยั่งยืน โคลอมเบียมีมรดกโลก (World Heritage 

Sites) ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 7 แห่ง มีความหลาก

หลากทางชีวภาพที่หนาแน่นในระดับโลก ชายหาดสองฝั่ง

มหาสมุทรทั้งแอตแลนติก และ แปซิฟิก  

2. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างใน

อุทยานแห่งชาติที่มีการนำาวัสดุที่เป็นธรรมชาติ และเป็น

เอกลักษณ์พื้นเมืองมาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีความกลมกลืน

กับธรรมชาติ 

3. การแยกขยะที่มีเห็นได้เกือบทุกที่  

4. การบูรณะเมืองเก่าให้ดูมีชีวิตชีวาน่าหลงใหล 

5. การนำาอาหารพื้นเมืองมาดัดแปลงให้ดูทันสมัยและแปลกใหม่  

การใช้ศิลปะเพื่อนำามาซึ่งการออกแบบที่ลงตัวกับคนในท้องถิ่น

ได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้ว ถือว่าโคลอมเบียสามารถนำาจุดนี้

มาขายในเชิงนิเวศ หรือ อย่างยั่งยืน ได้เช่นกัน 

6. การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) มีการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวได้ดีในระดับหนึ่ง 

โดยที่ประชาชนโคลอมเบียมีราบได้เฉลี่ยสูงกว่าคนไทยเป็น

เท่าตัวทำาให้การท่องเที่ยวในประเทศ สามารถดึงดูด เงิน

ตราให้หมุนเวียนภายในได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโคลอมเบีย

มีการทำาเหมืองแร่ ทอง และมรกตเป็นสินค้าเศรษฐกิจของ

ประเทศ อย่างไรก็ตามรัฐบาลอาจเน้นการส่งเสริมต่างประเทศ 

มากกว่าจนอาจลืมไปว่ากลุ่มนี้มีความหมายเพียงใด อีกเรื่องที่

เป็นจุดแข็งของประเทศนี้ก็คือ 

7. การมีจำานวนนักลงทุนที่มีกำาลังมากพอที่ต้องการจะลงทุน

ในธุรกิจท่องเที่ยว แต่อาจขาดความรู้และความเข้าใจในการ

ประกอบธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จโดยเฉพาะการตลาดเพื่อ

หาลูกค้า  

8. อย่างสุดท้ายก็คือ ผู้คนที่เป็นมิตร มีน้ำาใจ อาจมีคนกล่าวไว้

เมื่อนึกถึงประเทศนี้ว่า ประเทศที่มีผู้หญิงสวยติดอันดับโลก

ตำาแหน่งนางงามจักรวาล จึงทำาให้เมื่อได้เข้าไปสัมผัสอยู่ใน

บรรยากาศของประเทศ อาจทำาให้ลืมเรื่องของภาพลักษณ์

ด้านลบออกไปได้อย่างสิ้นเชิง

1. จุดแข็งที่ไม่เหมือนใคร 2. จุดอ่อน
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ชาติและนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาเสปนที่เข้าถึงงานเขียนของนัก

เขียนคนนี้  ในทางกลับกัน การวางตำาแหน่งทางการตลาด

สำาหรับตลาดต่างประเทศ อาจทำาให้คนส่วนใหญ่สงสัยถึงที่มา 

และมองภาพได้ไม่ชัดเจนพอ ที่จะเข้าถึงจุดเด่นของประเทศนี้

นั่นเอง 8. การนิยามคำาว่า แก่นแท้ของโคลอมเบีย โดยมีส่วน

ประกอบของความเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ชนเผ่า ซึ่งนำามา

สู่ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องการ 

การขาดจุดเชื่อมโยงในการนำาเสนอเรื่องราว ที่มาให้น่าสนใจมี

ความสำาคัญเช่นกัน ซึ่งทางโคลอมเบียเห็นตัวอย่างจาก ททท. 

แล้วอาจตกใจได้ เพราะประเทศไทยทำาสิ่งนี้ได้ดีมาก จน

โคลอมเบียขอจดทุกรายละเอียดเพื่อนำาไปพัฒนา 

9. เรื่องการอบรมพนักงานด้านการให้บริการ หรือทักษะด้านการ

บริการในการต้อนรับ ซึ่งเป็นด่านแรกของการมาเยือนประเทศ 

เช่น การบริการที่สนามบิน โรงแรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ อาจ

กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ และการให้ความสำาคัญ

เรื่องการบริการคน โคลอมเบียมีความเป็นธรรมชาติสูง ทั้ง

หน้าตา รอยยิ้ม และความตั้งใจให้บริการ แต่จำาเป็นต้องได้

รับการแนะนำาเพื่อเสริมสร้างให้ยิ่งเด่นกว่าใครๆ ในภูมิภาค 

10. การให้ความสำาคัญเรื่องการวิจัย การเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อนำา

มาพัฒนาและวางแผนทางการตลาด ซึ่งทาง ททท. ได้เน้น

เรื่องนี้เป็นสำาคัญ เพื่อให้เห็นว่า แนวโน้มและกระแสของนัก

ท่องเที่ยว เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

11. ในขณะนี้ โคลอมเบียมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา

จำานวน 3.7 ล้านคน สร้างงานกว่า 1 ล้านงาน แต่ยังไม่ได้มี

การจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดูแลการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะ มีเพียงสำานักงาน Proexport ดูแลอยู่ โดยยัง มี

ภารกิจด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนด้วย อาจจะ

ทำาให้การจัดสรรงบประมาณและกำาลังคนไม่เพียงพอกับการ

เติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมื่อหลังจาก

ที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในกลาง

ปี พ.ศ. 2557 ที่จะส่งผลให้คนทั่วโลกหันมาสนใจอเมริกาใต้

เพิ่มขึ้น


