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กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ  

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม World Tourism Cities Federation (WTCF) Fragrant Hills Tourism Summit 2019  

2. สถานที ่
กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์        

3. วันที่ 
วันที ่3-4 กันยายน 2562     

4. สรุปเนื้อหา 
  คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครน าโดย ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ นาคสุข หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ส านักงานวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว ส านักวัฒนธรรม กีฬา ได้เดินไปราชการต่างประเทศตามภารกิจเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้  
  1. สหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (World Tourism Cities Federation: WTCF) ปัจจุบันมี
เมืองสมาชิก (City Members) จ านวน 145 เมือง และองค์กรสมาชิก (Institutional Members) จ านวน 
73 แห่ง มีส านักงานใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของสหพันธ์ฯ จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศจีนที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากถึงปีละประมาณ 120-140 
ล้านคน ระหว่างปี 2560-2561 เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก โดยสหพันธ์ฯ ได้สรุปความ
สนใจด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนดังกล่าวตามประเภทของการท่องเที่ยว 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
ประเพณีเฉพาะถิ่น (Exotic custom) ทัศนียภาพที่สวยงาน (Beautiful scenery) ภูมิประเทศ 
(Landscape) ชื่อเสียง วัฒนธรรมเฉพาะตน สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา (Reputation, unique 
culture, ecological environment) และอาหารอร่อย (Delicious food) โดยมีจุดหมายท่องเที่ยวหลัก
อยู่ที่ทวีเอเชียและยุโรป รองลงมาคืออเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา และแอนตาร์กติกา ตามล าดับ 
นอกจากนี้ จ านวนครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจีนเลือกท่ีจะท่องเที่ยวแบบส่วนตัว (Free tour) ฉะนั้น ความ
สะดวกในการสื่อสาร การเดินทาง สาธารณูปโภค และการหาข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ จึงเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างยิ่งต่อเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนที่มีจ านวนมหาศาลในแต่ละปี 
  2. การประชุม WTCF Fragrant Hills Tourism Summit 2019 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 
2562 ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อหลัก “การท่องเที่ยวอัจฉริยะ – เส้นทางสู่นวัตกรรม
และการพัฒนาเมือง” เป็นการน าเสนอผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด
การท่องเที่ยวและเมืองอัจฉริยะ สรุปประเด็นส าคัญของการประชุมแต่ละช่วงได้ ดังนี้ 
   2.1 การน าเสนอรายงาน WTCF World Tourism City Development เป็นการ
จัด ล าดับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวโลกในภาพรวม และตามดัชนีการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว ประจ าปี 2562 
โดยเมืองที่ได้รับการจัดอันดับการพัฒนาในภาพรวม 10 อันดับแรก ได้แก่ นิวยอร์ก โตเกียว ลอนดอน 
ปารีส ปักกิ่ง ดูไบ ฮ่องกง โซล เซี่ยงไฮ้ และบาร์เซโลนา ตามล าดับ ในส่วนของการจัดล าดับตามดัชนี 
จ านวน 6 รายการ มีเมืองที่ได้ล าดับที่ 1 ของแต่ละรายการ ดังนี้ (1) ชื่อเสียงของเมือง (City popularity) 



ได้แก่ ลอนดอน (2) ความเจริญทางอุตสาหกรรม (Industrial prosperity) ได้แก่ นิวยอร์ก (3) ความเติบโต
ทางเทคโนโลยี (Technology maturation) ได้แก่ บาร์เซโลนา (4) ความสะดวกในการท่องเที่ยว 
(Tourism convenience) ได้แก่ โตเกียว (5) การลงทุนทางเศรษฐกิจ (Economic contribution) ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และ (6) ความพึงพอใจโดยรวม (Overall satisfaction) ได้แก่ ปารีส 
   2.2 การประชุมช่วง มรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Cultural 
Heritage & Creative Industry) เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมมี
บทบาทท่ีส าคัญต่อเศรษฐกิจชุมชน ทั้งยังท าหน้าที่เป็นแกนหลักในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวของ
เมืองเนื่องจากทัศนียภาพทางประวัติศาสตร์ของเมือง และมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น
รายได้หลักของเมือง ในขณะที่เมืองจะต้องด าเนินการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโดย
ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเมืองของตน เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่าง
กัน การท าการตลาดธุรกิจหรือ B2B (Business-to-Business) การสร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยว
และประชาชนพื้นเมือง เป็นต้น 
   2.3 การประชุมช่วง การตลาดเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Intelligent Tourism City 
Marketing) มุ่งเน้นการน าเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรับข้อมูลและข้อมูลตามเวลาจริง 
(Real time data) วิธีการใช้เครื่องมือนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และการ
ให้ข้อมูลและความรู้เชิงยุทธศาสตร์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวในการเข้าถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ซึ่งเมืองต่าง ๆ จะได้มีโอกาสใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับแหล่งท่องเที่ยวของตน 
ทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับโทรศัพท์มือถือ (Applications) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง 
   2.4 การประชุมช่วง นวัตกรรมเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Technological 
Innovation & Sustainable Travel) เป็นการหาแผนด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของเมืองเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาแนวทางการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมส าหรับผู้มาเยี่ยมจนเกิดเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย โดยการประชุมช่วงนี้น าเสนอกรณีตัวอย่างของเมืองและ
หน่วยงานเอกชนที่มีการด าเนินโครงการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเป็นการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางอย่างอิสระ หรือ FIT (Foreign 
Independent Tour) Traveller ที่มีการวางแผนเดินทางด้วยตัวเองเกือบทั้งหมด และไม่เดินทางท่องเที่ยว
เป็นกลุ่ม (Group tour) ฉะนั้น เมืองและหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องสร้างความง่ายและ
ข้อมูลเปิด (Open data) ให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรและยั่งยืน 
  3. การประชุมคณะกรรมการสหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (The Meeting of the Council of 
WTCF) โดยมี Ms. Wang Hong รองนายกเทศมนตรีกรุงปักก่ิง เป็นประธานการประชุม สรุปได้ดังนี้ 
   3.1 การด าเนินงานที่ส าคัญของสหพันธ์ฯ ในปี 2562 อาทิ การจัดท าแผนด าเนินงาน
เพ่ือการสร้างตราสินค้าของเมืองท่องเที่ยวโลก ปี 2561-2570 (Action Plan for the Brand Building of 
World Tourism Cities 2018-2027) การจัดประชุมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคต่าง ๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก (เช่น การจัดล าดับ การ



เพ่ิมภาษาและช่องทางสื่อสาร เป็นต้น) การวิจัยและรายงานทางวิชาการในระดับสากล ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และระดับเมือง และการขยายสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคลาตินอเมริกา 
   3.2 กิจกรรมของสหพันธ์ฯ ในปี 2563 ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมจัดการ
ประชุม WTCF Fragrant Hills Tourism Summit 2020 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็น
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของสหพันธ์ฯ โดยระหว่างการประชุมฯ จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่และ
พิจารณาภารกิจหลักของสหพันธ์ระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า เพ่ือให้สามารถตอบสนองการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart tourism) และเมืองอัจฉริยะ (Smart cities) 
   3.3 คณะกรรมการฯ เชิญชวนให้เมืองสมาชิกสหพันธ์ฯ เสนอตัวเป็นเมืองเจ้าภาพ
จัดการประชุม WTCF Fragrant Hills Tourism Summit 2021 ซึ่งสมาชิกของสหพันธ์ฯ จะท าการ
ลงคะแนนคัดเลือกเมืองเจ้าภาพที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สหพันธ์ฯ จะเวียนแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
กับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ให้สมาชิกทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
  4. การศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดโอดิ (Oodi Central Library) หอสมุดแห่งกรุงเฮลซิงกิ เปิด
ให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และได้รับรางวัล World’s Best New Library และ Public Library 
of the Year ประจ าปี 2562 โดยองค์กรสหพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านห้องสมุด (International 
Federation of Library Associations: IFLA) เป็นหอสมุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากชาว
ฟินแลนด์และนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมจ านวนกว่า 2 ล้านคน ในปี 2562 ซึ่งนอกจากหอสมุดโอดิจะ
เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลแล้ว ยังเป็นพื้นที่สาธารณะ (Public space) ที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้จัดการ
ประชุมและจัดกิจกรรม (Meeting place) ต่าง ๆ ได้ 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  กรุงเทพมหานครสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ 
มาปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันเป็นการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ มาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน  
  สหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลกจะมีหนังสือเชิญเมืองสมาชิกเข้าร่วมการประชุม WTCF Fragrant 
Hills Tourism Summit 2020 ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป      

6. ผู้รายงาน 
นางสาวลลิดา พุ่มแก้ว  
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
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