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แนวโน้มการท่องเรือส าราญส าหรับปี 2019 

 
ท่าเรือไมอามี (PortMiami) – เมืองหลวงแห่งเรือส าราญโลก 

เนื้อหาสาระข่าว: Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) เผยแพร่รายงานภาพรวม
ของอ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยเรือส าราญ ประจ าปี 2019 โดยชี้แนวโน้มของความนิยมของน กท่องเที่ยวด้วย
เรือส าราญไว้ 11 ประการ ด งนี้ 

1. การท่องเรือส าราญแบบที่แชร์ ได้บน Instagram - การโพสต ภาพและข้อความผ่าน 
Instagram เป็นแรงผล กด นให้ผู้คนออกไปท่องเที่ยวท ่วโลก ซึ่งในแต่ละว นจะมีผู้ที่โพสต ใน Instagram โดยมีเฉลี่ย
จะการแท๊กข้อความว่า #travel อยู่ถึง 351 ล้านคร ้ง 
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2. ทัวร์ฟื้นฟูสุขภาพ – ผู้คนมีความเครียดจากการงานมากขึ้น จึงอยากปลีกเวลามาฟ้ืนฟูสภาพ
กายใจ สายเดินเรือจึงมีบริการกิจกรรมฟ้ืนฟูส ขภาพครบวงจรให้บริการบนเรือมากขึ้น อาทิ สปาแนวฟ้ืนฟูส ขภาพ 
สถานที่พ กสูดออกซิเจน รายการอาหารเพื่อส ขภาพและนว ตกรรมเพื่อส ขภาพใหม่ ๆ บนเรือ 

3. ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ - การท่องเที่ยวแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ มีพ ฒนาการไปไกล
กว่าเดิมเพราะน กท่องเที่ยวมองหาการท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ เป็นชิ้นเป็นอ นมากยิ่งขึ้นกว่าที่จะเป็นเพียงการ
ชมทิวท ศน เท่าน ้น การหาประสบการณ ชีวิตจึงเริ่มเน้นที่ว ตถ ประสงค มากขึ้น และสายเดินเรือส าราญต่างก็
ตอบสนองความต้องการนี้ด้วยกิจกรรมต ้งแต่การพาไปพิชิตเส้นทางสู่ Machu Picchu ไปจนถึงการจ ดอบรมวิธีปร ง
อาหารโดยเชฟระด บ Cordon Bleu 

4. สมาร์ทเทคโนโลยี - สายเดินเรือต่าง ๆ น าเอาเทคโนโลยีที่สวมใส่ติดต วได้มาใช้ก นท ่วไป 
เพ่ือให้การท่องเที่ยวส าหร บแต่ละบ คคลเป็นไปตามความต้องการส่วนบ คคลได้ง่ายขึ้น มีท ้งที่เป็น พวงก ญแจ 
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ฯลฯ 

5. การท่องเที่ยวแบบมีจิตส านึก - สายเดินเรือให้บริการแบบมีจิตส านึกที่ดียิ่งขึ้นกว่าเคย ด้วย
การท างานร่วมก บช มชนในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพ่ืออน ร กษ มรดกทางว ฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ประกอบก บการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อจ าก ดร่องรอยความเสียหายต่อว ฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
อ นเป็นผลจากการท่องเที่ยวทิ้งไว้เบื้องหล งให้น้อยที่ส ด 

6. การเข้าถึงแหล่งที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ – ผู้โดยสารเรือส าราญอยากมีโอกาสเข้าไปส มผ ส
บรรยากาศในสถานที่ซึ่งน กท่องเที่ยวท ่ว ๆ ไป่สามารถเข้าชมได้ แต่ปัจจ บ นมีเพียงผู้โดยสารเรือส าราญเท่าน ้นที่มี
สิทธิเข้าไปถึงได้ อาทิ หมู่เกาะกาลาปากอส และทวีปแอนตาร กติก 

7. Gen Z ท่องสมุทร – ในอีก 2 ปีข้างหน้า คนร ่นใหม่ (เกิดช่วงปี 1995 – 2015) จะเป็นกล ่ม
ผู้บริโภคที่ออกมาท่องเที่ยวเรือส าราญมากที่ส ดแซงกล ่ม Gen Y หรือ Millennials ซึ่งกล ่มนี้จะชอบท ากิจกรรม
จริง ๆ มากกว่าการชมสิ่งของและมีแรงบ นดาลใจให้ท่องเที่ยวมากกว่า โดยจะเน้นไปท่องเที่ยวหลายหลายจ ดหมาย
และประสบการณ แปลก ๆ ใหม่ ๆ เช่นเทศกาลดนตรีกลางทะเล 

8. การผจญภัยนอกฤดูท่องเที่ยว – การท่องเที่ยวนอกฤดูท่องเที่ยว เริ่มได้ร บความนิยมมาก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าน กทอ่งเรือส าราญที่ต้องการจะหนีอากาศหนาวมาเที่ยวเขตร้อนหรือมองหาการพ กผ่อนในที่อากาศเย็น
สบายจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ สายเดินเรือหลายรายมีการน าเสนอประสบการณ แบบคร ้งเดียวในชีวิตในช่วง
เดือนที่อากาศถึงจ ดเยือกแข็งมากมายหลายรายการ อาทิ การชมแสงเหนือ เยือนถิ่นอาศ ยของเพนกวินและการ
ท่องตลาดคริสต มาสในย โรป 
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9. นักท่องเที่ยวบ้างาน – น กท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวไปด้วยท างานไปด้วยมีมากขึ้น จึงต้องมี 
WiFi โต๊ะท างาน หรือร้านกาแฟที่ท างานไปด้วยได้ พร้อมให้บริการบนเรือส าราญด้วย 

10. สตรีท่องสมุทร - มีน กท่องเที่ยวสตรีเพ่ิมมากขึ้น บริษ ทท วร หลายแห่งจึงคิดรายการ
ท่องเที่ยวแบบที่มสีตรีเป็นศูนย กลางตามความสนใจและให้โอกาสเชื่อมโยงก นระหว่างน กท่องเที่ยวสตรีด้วยก นเอง
มากขึ้น รวมถึงมีการแวะแหล่งท่องเที่ยวส าค ญ ๆ ที่มีเรื่องราวเกี่ยวก บการส่งเสริมสิทธิสตรีอีกด้วย 

11. ท่องสมุทรแบบตัวคนเดียว – สถิติจากค าที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบน Google ด้วยค าว่า 
“solo travel” และ “traveling alone” มีมากขึ้น ชี้ถึงความสนใจในการท่องเที่ยวแบบต วคนเดียวมากขึ้น การ
ท่องเที่ยวก บเรือส าราญท าให้ไม่ต้องค้นคว้าข้อมูลมากมายก่อนการเดินทางแบบอ่ืนแม้จะเป็นปลายทางที่คนท ่วไป
เข้าไม่ถึง ย งเปิดโอกาสให้เชื่อมโยงก บน กท่องเที่ยวรายอ่ืน ๆ ต ้งกล ่มก บเพ่ือนใหม่ ๆ ในขณะที่หาประสบการแบบ
คร ้งเดียวในชีวิตไปพร้อม ๆ ก นด้วยได้ 

บทวิเคราะห์: ในปี 2018 มีน กท่องเที่ยวใช้บริการเรือส าราญท ่วโลก 28.2 ล้านคน (ขยายต วจาก
ร้อยละ 5.6 จากปีที่ผ่านมา) มีผู้โดยสารจองเกินกว่าห้องพ กที่มีให้บริการมาโดยตลอด เห็นได้ช ดว่ามีความต้องการใช้
บริการเรือส าราญขยายต วขึ้นจนปริมาณเรือขยายต วตามไม่ท น แม้จะมีการต่อเรือส าราญล าใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท กปีก็ตาม การท่องเที่ยวด้วยเรือส าราญกลายเป็นการพ กผ่อนกระแสหล กและพ ฒนาต่อยอดด้วยการเน้น
สร้างประสบการณ ที่แปลกใหม่ โดยมีการน าเอานว ตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือความบ นเทิงใหม่ ๆ มาให้บริการบนเรือ 
ซึ่งสามารถดึงด ดผู้โดยสารท ้งเก่าและผู้ที่ไม่เคยใช้บริการเรือส าราญมาก่อนเพ่ิมมากขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวในแถบทะเล
แคริบเบียนย งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ร บความนิยมสูงที่ส ด โดยครองส่วนแบ่งตลาดถึงกว่าหนึ่งในสาม หรือร้อยละ 
34.4 อีกท ้งรายได้ต่อห วย งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร บผลดีจากสภาวะเศรษฐกิจของสหร ฐฯ ที่ปร บต วดีขึ้น และในปี 
2019 จ านวนผู้โดยสารท ่วโลกก็ย งทะล เป้าที่เคยเก็งเอาไว้ที่เพียง 27.2 ล้านคน และคาดว่าในปี 2019 จะมีผู้โดยสาร
ล่องเรือส าราญท ่วโลกถึง 30 ล้านคน  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: สมาคมเรือส าราญที่ใหญ่ที่ส ด 2 สมาคม ได้แก่ Florida-Caribbean 
Cruise Association (FCCA) และ Cruise Lines International Association (CLIA) ซ่ึงต่างก็อ้างว่ามีสายเดินเรอื
ส าราญที่เป็นสมาชิกอยู่ถึงร้อยละ 95 และก็เป็นสมาคมใหญ่ที่ส ดในโลกด้วยก นท ้งคู่ ต่างเห็นพ้องและสร ปแนวโน้ม
ออกมาร่วมก น ว่าใครจะจะมาเที่ยวเรือส าราญก นบ้างในปีหน้าและปีถ ด ๆ ไป ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเข้ามา
ขายสินค้าหรือบริการให้กล ่มธ รกิจกระเป๋าหน กเหล่านี้ควรจะศึกษาเจาะลึกลงไป และท าความเข้าใจก บตลาด
เป้าหมายของธ รกิจให้บริการในฝันและความส ขสบายให้เศรษฐีน กเที่ยว น กช๊อปเหล่านี้ บนเรือจะพบร้านรวง
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หลายๆ ร้านราวก บเดินเล่นอยู่ในห้างสรรพสินค้าเลย ส่วนสินค้าที่ขายให้ก บน กท่องเที่ยวเรือส าราญมีหลากหลาย
ต ้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า คอลเลคช ่นแฟช ่นบนเรือส าราญ (ท ้งที่เป็นแบรนด ของเรือและไม่มีแบรนด ) เสื้อยืด หน งสือ 
สินค้าส าหร บเด็ก และของที่ระลึก นอกจากนี้ย งมีร้านขายเครื่องประด บ เช่น นาฬิกา เครื่องประด บอ ญมณี และ
สินค้าปลอดภาษี เช่น น้ าหอม บ หรี่ ช๊อคโกแล็ต เครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครื่องส าอางค  เรือบางสาย เช่น 
Celebrity Cruises ขายสินค้าแบรนด หรูหราที่มีชื่อเสียง เช่น Michael Kors, Kate Spade, Cole Haan, Trina 
Turk หรือ Hugo Boss ด้วย รวมถึงสินค้ากล ่มอ ปกรณ อิเลคโทรนิคส และกล ่มอ ปกรณ กล้อง แม้กระท ่งมี Art 
Gallery ที่ขายภาพศิลปะของแท้ หรือบาร ที่ขายแก้วที่ระลึกด้วย ด งน ้นผู้ประกอบไทยสามารถมาน าเสนอขาย
สินคา้ที่จะไปขายบนเรือได้หลากหลายชนิดด งเช่นสินค้าด งกล่าวข้างต้นให้ตรงก บกล ่มลูกค้า หรือสินค้าของที่ระลึก
ท ้งของมีค ณภาพเหมาะก บการใช้งานในทะเล ไม่ต้องมีแบรนด โดดเด่น เพราะแบรนด ของเรือ ถ้าเขาซื้อไปใช้บนเรือ
ของเขา ก็เหมือนตราร บรองค ณภาพระด บหนึ่งแล้ว งานแสดงสินค้าที่น่าสนใจได้แก่ งาน Seatrade Europe 
ระหว่างว นที่ 11-13 ก นยายน 2562 ณ เมือง Hamburg ประเทศเยอรม นี งาน Seatrade Cruise Global 2020 
ระหว่างว นที่ 21-23 เมษายน 2563 ณ เมืองไมอามี ประเทศสหร ฐอเมริกา 
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