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กลุ่มภารกิจ : สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม World Tourism Cities Federation (WTCF) Fragrant Hills Tourism Summit 2018   

2. สถานที ่
เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน  

3. วันที่ 
วันที ่7-9 กันยายน 2561 

4. สรุปเนื้อหา 
  1. การประชุมฯ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ชิงเต่า มีบุคคล
ส าคัญร่วมงานและกล่าวปาฐกถาในด้านการสร้างและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้   
 1.1 Mr. Meng Fanli นายกเทศมนตรีเมืองชิงเต่า กล่าวว่า ประเทศจีนมีจ านวน
นักท่องเที่ยวในปี 2561 มากถึงประมาณ 88 ล้านคน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
โดยเมืองชิงเต่าเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ส าคัญของจีน เนื่องจากมีท่าเรือระหว่างประเทศ
จ านวน 7 แห่ง และมีสายการบินนานาชาติบินมายังเมืองชิงเต่าจ านวน 9 สายการบิน อีกทั้งเป็นเมืองที่มี
ความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย โดยเมืองชิงเต่ามีแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 
2559 ที่มุ่งเน้นการก าหนดตราสินค้าของเมืองท่องเที่ยว (Tourism City Brand) อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งเป็น
การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองอย่างบูรณาการ  
 1.2 Mr. Wang Ning รองนายกเทศมนตรีกรุงปักก่ิง และ Executive Vice Chairman of 
WTCF กล่าวว่า สหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (World Tourism Cities Federation: WTCF) มีจ านวน
สมาชิกจากทั่วโลกเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่ความส าคัญและการสร้าง
ตราสินค้าของเมืองท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยที่ WTCF จะท า
หน้าที่เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีให้แก่สมาชิก  
 1.3 Mr. Tegegnework Gettu รองเลขาธิการสหประชาชาติ (United Nations Under-
Secretary-General) กล่าววา่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นกลไกการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ เช่น ความไม่เท่าเทียม ความหิวโหย ความ
ยากจน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก 
โดยจากการศึกษาพบว่า ประเทศจีนเป็นประเทศท่องเที่ยวระดับโลกอันดับที่ 4 และประเทศไทยอยู่อันดับ
ที ่10 ซึ่งบริษัทด้านการท่องเที่ยวมีบทบาทในการส่งออกโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยที่เมืองท าหน้าที่เป็น
พลังในการสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจ (Economic Output) ได้ถึงร้อยละ 80 ดังนั้น กิจกรรมของเมืองจึงมี
ความส าคัญต่อการสร้างงานและรายได้ โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
World Tourism Organization: UNWTO) ได้ร่วมกับสหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (WTCF) จัดท าการวิจัย
การท่องเที่ยวในเมือง (UNWTO/ WTCF City Tourism Performance Research) ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของ



เมืองท่องเที่ยวโลกจ านวน 15 เมือง ในการวิเคราะห์กระบวนด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
โลกที่สามารถแข่งขันได้และมีความยั่งยืน  
 1.4 Mr. Song Yu เลขาธิการสหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (WTCF Secretary-General) 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ในครั้งนี้ ว่าเป็นการพัฒนาตราสินค้าของเมืองท่องเที่ยวให้เป็นไป
ตามทิศทางการท่องเที่ยวของโลกในปัจจุบัน เช่น การเป็นประชาคมโลก (Globalization) การท่องเที่ยว
แบบกลุ่มขนาดใหญ่ (Mass Tourism) การท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล (Personalized Tourism) เป็นต้น ซ่ึง
ปัจจุบัน WTCF มีเมืองสมาชิก (City Members) จ านวน ๑๓๖ เมือง และสมาชิกท่ีเป็นสถาบัน 
(Institutional Members) จ านวน ๖๙ แห่ง โดยที่ประชุมฯ ได้ประกาศรางวัล WTCF Fragrant Hills 
Award จ านวน 8 สาขา ดังนี้  
  (1) รางวัลเมืองที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รุ่งเรือง (Industrial Contribution 
Award) ได้แก่ มาเก๊า (จีน) และดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ในโอกาสนี้ กรุงเทพมหานครได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของเมืองที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รุ่งเรือง  
  (2) รางวัลเมืองนวัตกรรมดีเด่น (Innovation Award) ได้แก่ กรุงโซล (เกาหลีใต้) 
และบาเซโลน่า (สเปน) 
  (3) รางวัลเมืองที่มีการตลาดท่องเที่ยวดีเด่น (City Marketing Award) ได้แก่  
เซี่ยงไฮ้ (จีน) และลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา)   
  (4) รางวัลเมืองที่มีศักยภาพการเติบโตดีเด่น (Growth Potential Award) ได้แก่    
ฉงชิ่ง (จีน) และเคปทาวน์ (แอฟริกาใต้)   
  (5) รางวัลเมืองที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Award) ได้แก่ 
ออตตาวา (แคนาดา) และเวียนนา (ออสเตรีย)   
  (6) รางวัลเมืองที่มีความร่วมมือดีเด่น (Best Partner Award) ได้แก่ สมาชิกที่เป็น
สถาบันจ านวน 4 แห่ง  
  (7) รางวัลเมืองที่มีผลงานพิเศษ (Special Contribution Award) ได้แก่ ชิงเต่า (จีน)  
  (8) รางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก (World Best Tourism Award) ได้แก่ 
ลอนดอน (อังกฤษ) ปักกิ่ง (จีน) และปารีส (ฝรั่งเศส) 
 1.5 Mr. Didier Truchot ประธานและผู้บริหาร Ipsos ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาด 
กลา่วว่า เสน่ห์ดึงดูดของเมืองท่องเที่ยวในปัจจุบันจะประกอบด้วย วิถีชีวิตที่โดดเด่น ทัศนียภาพที่สวยงาม 
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น อาหารท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งเมืองท่องเที่ยวควรท าให้การเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีกระบวนการอย่างง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ  
 1.6 Mr. Karl Wöber ผู้อ านวยการ WTCF Expert Committee น าเสนอรายงาน
ประจ าปี 2561 ด้านการพัฒนาของเมืองท่องเที่ยวโลก (Annual Report on Development of World 
Tourism Cities 2018) เป็นผลการวิจัยที่ส าคัญของสหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (WTCF) โดยได้ท าการจัด
อันดับเมืองท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอย่างครอบคลุม (Comprehensive Development) 10 อันดับแรก 
ได้แก่ ลอนดอน (อังกฤษ) ปารีส (ฝรั่งเศส) นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) โตเกียว (ญี่ปุ่น) ปักกิ่ง (จีน) โซล 
(เกาหลีใต้) ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ฮ่องกง (จีน) และโรม (อิตาลี) ทั้งนี้ หาก
จ าแนกหมวดหมู่ของการพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองที่มีแหล่งทรัพยากรที่มีเสน่ห์และได้รับความพึงพอใจ
จากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ ลอนดอน (อังกฤษ) ในขณะที่เมืองที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รุ่งเรือง 
สะดวกต่อการท่องเที่ยว และมีผลงานทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดได้แก่ นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) แฟรงก์เฟิร์ต 



(เยอรมนี) และเจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งรายงานนี้จะช่วยให้เมืองท่องเที่ยวโลกสามารถเรียนรู้
ประสบการณ์และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้   
 1.7 ตราสินค้าของเมือง (City Brand) เป็นการแสดงทางสังคมและวัฒนธรรม และเป็นผล
จากการผสมผสานของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลงทุนและการบริหารเมือง โดยตราสินค้าของเมืองเป็นศูนย์รวมความนิยม 
ชื่อเสียง และความสามารถในการแข่งขันของเมือง ซึ่งการจะสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งได้นั้นจะต้องมี
มาตรการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมือง และมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวโลกอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ สหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (WTCF) จึงได้ก าหนดแผน 
ปฏิบัติการส าหรับการสร้างตราสินค้าของเมืองท่องเที่ยวโลก 2561-2570 (Action Plan for the Brand 
Building of World Tourism Cities 2018-2027) ส าหรับให้สมาชิกใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้   
  (1) องค์ประกอบหลักในการสร้างตราสินค้าของเมืองท่องเที่ยวโลก ประกอบด้วย   
การรณรงค์เพ่ือก าหนดตราสินค้า การรณรงค์เพ่ือสนับสนุนตราสินค้า การรณรงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ตรา
สินค้า การรณรงค์เพ่ือรักษาตราสินค้า และการรณรงค์เพ่ือความร่วมมือการใช้ตราสินค้า  
  (2) เครื่องมือในการสร้างตราสินค้าของเมืองท่องเที่ยวโลก ประกอบด้วย การ
เสริมสร้างความเป็นผู้น าของรัฐบาลในการสร้างตราสินค้า การมีส่วนร่วมของสถาบันที่เก่ียวข้องในการสร้าง
ตราสินค้า การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างตราสินค้า การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมกับคนท้องถิ่นในการปกป้องภาพลักษณ์ของตราสินค้าของเมือง และการใช้ประโยชน์จากบทบาทความ
ร่วมมือของสหพันธ์ฯ 
  2. การหารือระหว่าง Mr. Yan Han รองเลขาธิการสหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (WTCF 
Deputy Secretary-General) และนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 สรุปประเด็นได้ ดังนี้  
 2.1 สหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก (WTCF) มีความยินดีที่กรุงเทพมหานครได้ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยสหพันธ์ฯ ตระหนักถึงความส าคัญของกรุงเทพมหานครในฐานะเมือง
ท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก ดังจะเห็นได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในแต่ละปีที่
มีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลจากหน่วยงานและองค์การระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสหพันธ์ฯ เองได้มีการจัดท ารายงานการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวโลก
ในสาขาต่าง ๆ แบ่งออกเป็น การจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวโลกอย่างครอบคลุม (Comprehensive Tourism 
City Ranking) และการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวโลกเฉพาะด้านอีกจ านวน 6 สาขา โดยกรุงเทพมหานคร
ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่รุ่งเรือง (Industrial Contribution 
Award) และนอกจากการศึกษาวิจัยแล้ว สหพันธ์ฯ ยังให้การสนับสนุนสมาชิกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ด้านอื่น ๆ อาทิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับภูมิภาค การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การวิเคราะห์สภาพตลาดการท่องเที่ยวระดับเมือง เป็นต้น  
 2.2 ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ให้ความเห็นว่า การ
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสร้างรายได้ การประกอบอาชีพ และ
ชื่อเสียงให้กับเมืองและประเทศได้ในระดับสากล การที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกสหพันธ์ฯ เป็นโอกาสอัน
ดีที่กรุงเทพมหานครจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองท่องเที่ยวส าคัญอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีมาตรฐานสากล ซึ่งกรุงเทพมหานครยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสหพันธ์ฯ ในอนาคต 



 2.3 ในการนี้ รองเลขาธิการสหพันธ์ฯ ได้ทาบทามให้กรุงเทพมหานครพิจารณาการเป็น
เจ้าภาพกิจกรรมของสหพันธ์ฯ อาทิ การจัดประชุมในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
กรุงเทพมหานครให้ความสนใจ ซึ่งผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้แจ้งว่าจะน า
เรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบ โดยจะหารือความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกับ
สหพันธ์ฯ ในรายละเอียดต่อไป 
  3. การศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของเมืองชิงเต่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 เป็นการ
เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมืองชิงเต่า  
 3.1 ภูเขาหลานซาง (Laoshan Mountain) เป็นภูเขาหินแกรนิตและหินอ่อนขนาดใหญ่ 
ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองชิงเต่า เป็นแนวเทือกเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และภูเขาหินปูนที่สวยงาม 
ยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูงกว่าพันเมตร ซึ่งหินแกรนิตที่ภูเขาแห่งนี้ถูกน าไปใช้เป็นเสาหินขนาดใหญ่หน้า
จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง ทั้งยังเป็นแหล่งก าเนิดน้ าแร่ที่เบียร์ชิงเต่าน าไปใช้ในการผลิต นอกจากนี้ 
บริเวณภายในภูเขาหลานซางยังเป็นที่ตั้งของต าหนักไท่ชิงกง (Taiqing Palace) หรือต าหนักสามอ ามาตย์ 
สถานที่ก าเนิดและเผยแผ่ลัทธิเต๋า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ มีอายุกว่าพันปี ต้นไม้โดยรอบบริเวณก็มี
อายุหลายร้อยปี และภายในบริเวณต าหนักมีรูปสลักหินนักปราชญ์คนส าคัญของศาสนาเต๋า  
 3.2 เกาะเล็กชิงเต่า (Small Qingdao Island) เป็นเกาะขนาดเล็กในทะเลห่างจากชายฝั่ง
ไม่มาก ลักษณะของเกาะมีรูปร่างคล้ายพิณโบราณ ชาวเมืองจึงเรียกว่าเกาะพิณ (Lute Island) ภายใน
จัดเป็นสวนสาธารณะที่มีทางเดินเล็ก ๆ ให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้เดินชมทัศนียภาพทะเลรอบเกาะ  
 3.3 พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า (Tsingtao Beer Museum) เปน็พิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราว
ความเป็นมาของเบียร์ชิงเต่าซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า จัดแสดงประติมากรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เบียร์ชิงเต่า ทั้งประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิต สินค้าตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก ซึ่งเมืองชิงเต่า
ได้รับอิทธิพลการผลิตเบียร์มาจากช่วงเวลาที่ชิงเต่าอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมนี ปัจจุบันโรงเบียร์ชิง
เต่าม ี70 แห่งทั่วประเทศ และส่งออกไปขาย 80 ประเทศทั่วโลก  
 3.4 เขตเศรษฐกิจใหม่ชายฝั่งตะวันตก (West Coast New Economic Zone) เป็นการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือฝั่งตกวันตกของเมืองชิงเต่าให้เป็นศูนย์รวมการค้า การลงทุน และการวิจัยพัฒนา
แห่งใหม่ของจีน ซึ่งเป็นการเพ่ิมบทบาทของเมืองชิงเต่าให้เป็นมากกว่าเมืองท่าและแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนและบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในอนาคต 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  กรุงเทพมหานครสามารถน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ 
ในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวได้ โดยส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
จะเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก 
(WTCF) ตามความเหมาะสมต่อไป   

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



การประชุม World Tourism Cities Federation (WTCF) Fragrant Hills Tourism Summit 2018 
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 

ณ เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน 
 

 
 
 

        
 

       
 
  



การหารือระหว่าง Mr. Yan Han รองเลขาธิการสหพันธ์เมืองท่องเที่ยวโลก 
และผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 
 
 

       
 
 

          
 

 
 
  



กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของเมืองที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รุ่งเรือง 
(Industrial Contribution Award) 

 

 
 

 
 

 
 


