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คาดมหกรรมการแสดงเรือนานาชาติโอเชี่ยน มารีนา พัทยา โบท โชว 2556 ดึงนักทองเที่ยวเพิ่ม 10%  
     นางสุพัตรา อังควินิจวงศ รองกรรมการผูจัดการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอรต้ี จํากัด กลาวถึงมหกรรมการแสดง
เรือนานาชาติโอเชี่ยน มารีนา พัทยา โบท โชว 2556 ท่ีจัดขึ้นระหวางวันท่ี 22 - 24 พฤศจิกายน 2556 นี้ ณ โอเชี่ยน 
มารีนา ยอชท คลับ พัทยา" วา งานดังกลาวถูกจัดขึ้นเปนปท่ี 2 เนื่องจากเทรนดของการทองเที่ยวและไลฟสไตลทาง
ทะเลในภูมิภาคน้ีเติบโตมากขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากจํานวนเรือท่ีนํามาจอดในโอเชี่ยนมารีนามากขึ้นทุกป ทําใหตองสรางท่ี
จอดเรือเพ่ิมขณะที่คนไทยเริ่มมีการซื้อเรือมากขึ้น จากเดิมสัดสวนของเรือซึ่งจอดท่ีมารีนาเปนของตางชาติ 80% และ
คนไทย20% แตในป 2555มีสัดสวนของเรือท่ีมีคนไทยเปนเจาของถึง38% ซึ่งเปนดัชนีท่ีบงชี้ไดวา คนไทยมีไลฟสไตล
ทางทะเลมีเพ่ิมมากข้ึน โดยโอเชี่ยน มารีนา ยอชท คลับ พัทยา เปนทาจอดเรือยอชทท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และมีศักยภาพพรอมรองรับการเติบโตของธุรกิจทองเท่ียวและจํานวนนักทองเท่ียวรับประชาคมอาเซียน โดย
คาดวานาจะมีนักทองเท่ียวเขารวมงานเพ่ิมขึ้น 10% จากสัดสวนเดิมปท่ีผานมามีคนไทย 60% ซึ่งมีคอนโนเมืองพัทยา 
ขณะท่ีสัดสวนชาวตางชาติ 40% 
     "ปท่ีผานมางานนี้สรางรายไดกวา 90 ลานบาท ซึ่งปนี้คาดวานาจะสรางรายไดเพ่ิม 15% โดยปนี้มีการขยายพ้ืนท่ี
เพ่ือรองรับจํานวนผูมารวมงาน อีกท้ังปรับรูปแบบการจัดสถานท่ีใหสะดวกสบายมากขึ้น มีท้ังพ้ืนท่ีสําหรับการจัดแสดง
บนพ้ืนน้ําและบนพ้ืนชายฝงรวมกวา 2,600 ตร.ม. ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูประกอบการเปนอยางดีในภาคธุรกิจ
ทองเท่ียวทางทะเล ไมวาจะเปน เรือยอชทแบรนดชั้นนําตางๆ ซุปเปอรไบคและซุปเปอรคาร และอสังหาริมทรัพยสุดหรู 
รวมถึงสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของมากมาย" นางสุพัตรา กลาว 
     ดาน นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผูวาการดานสินคาและธุรกิจทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
(ททท.) กลาววา ประเทศไทยนับเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาโดยเรือยอชท ท้ังกลุมท่ีเดินเขา
มายังประเทศไทยแลวมีการเชาเรือยอชทเพ่ือทองเท่ียวในประเทศไทยและกลุมท่ีเดินทางเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
ประเทศใกลเคียง เนื่องจากประเทศไทยมีความพรอมในการรองรับการเดินทางเขามาของเรือยอชท ซึ่งจะเห็นไดจาก
ความพรอมของทาเรือ ท่ีไดมาตรฐานระดับสากล ท้ังมาตรฐานการดูแลบํารุงรักษาเรือยอชท ท่ีสรางรายไดสูประเทศ
ไทยจํานวนมหาศาลในแตละป รวมถึงการคาขายสินคาและการบริการรวมถึงการจางงานของชางเรือ ผูมีฝมือและมี
ทักษะจนเปนท่ียอมรับในกลุมนักเดินเรือท่ัวโลก   
     สําหรับแหลงทองเท่ียวยอดนิยมอยางเมืองพัทยา มีอัตราการเติบโตของการทองเที่ยวทางทะเลมากขึ้น เนื่องจากมี
ฮับคือ โอเชี่ยนมารีนา ยอชท คลับ ซึ่งเปนมารีนามาตรฐานระดับโลกเปนศูนยกลางของการใหบริการตางๆ และ
นอกจากนั้น กลุม Yacht broker  ในประเทศไทย ไดคาดการณวา จํานวนของเรือยอชทท่ีเดินทางเขาประเทศไทยมี
แนวโนมสูงขึ้นอยางนอย31.25% หรือมีเรือยอชทประมาณ 2,100 ลําเดินทางเขามาสูประเทศไทยภายในป 2558 
     "การเขามาของนักทองเท่ียวในกลุมเรือยอชท ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมนักทองเท่ียวไฮเอนด ทําใหเกิดการใชจายตอคน
ตอวัน ท่ีสูงกวานักทองเท่ียวท่ัวไป ท้ังการเขาพักในโรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว การเลือกรานอาหารที่หรูหรา มีความ
เปนสวนตัว รวมถึงสินคาท่ีนักทองเท่ียวกลุมเรือยอชทจับจายจะมีราคาสูง เชน เส้ือผา เครื่องประดับและอัญมณี อีกท้ัง
มีระยะเวลาในการพํานักในประเทศไทย มากกวานักทองเท่ียวท่ัวไป" นางวิไลวรรณ กลาว 
     จากขอมูลของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และขอมูลท่ีนาสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ ในแตละปจะมีเรือ
ซุปเปอรยอชท่ีมาทองเที่ยวในไทยปละ 110 ลํา ซึ่งนับเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมียอดการใชจายทางดานการทองเท่ียว
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มากท่ีสุด โดยคาดวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน  190 ลํา ภายในป 2558 โดยมีการเติบโตสูงถึง 72.72%  นับเปนการสราง
รายไดจํานวนมากใหกับการทองเท่ียวทะเลของไทย 
     ท้ังนี้แหลงทองเที่ยว 3 แหลงหลักชายฝงทะเลอาวไทย คือ พัทยา หัวหินและเกาะสมุย ในแตละปมีนักทองเท่ียว
ตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวเฉล่ียประมาณปละ 8.5 ลานคน โดยมีแนวโนมวาจะเติบโตขึ้นทุกป 
กวา10% โดยเฉพาะนักทองเท่ียวเพ่ือนบานอาทิ พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปรและจีน ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะเติบโต
สูงมาก 
     ซึ่งงานโอเชี่ยน มารีนา พัทยา โบท โชว 2556 ท่ีจัดขึ้นนี้ มีท้ังกลุมธุรกิจและผูประกอบการธุรกิจดานเรือและการ
ทองเที่ยวทางทะเล ตลอดจนธุรกิจท่ีเกี่ยวของและไลฟสไตลท้ังในประเทศและตางประเทศรวมออกแสดงสินคาและ
บริการมากกวา 100 ราย และคาดมีผูเขาชมงานกวา 3,000 คน จากไทยและนานาประเทศ นอกจากการแสดงเรือยอช
ทสุดหรูแลว ยังมีการจัดกิจกรรมไลฟสไตลตางๆ อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมบนชายหาด กิจกรรมกีฬาทางน้ํา กิจกรรม
นันทนาการอื่นๆ ไมวาจะเปนรวมทดสอบและสัมผัสการลองเรือยอชทหรูฟรี การพายเรือคายัครุนใหมลาสุด การแขงขัน
เรือ Dragon Boat พรอมลุนรับของรางวัลจากสินคาแบรนดดังภายในงาน ด่ืมดํ่าเทศกาลอาหารและวงดนตรีสดและ
เพลิดเพลินบรรยากาศเทศกาลเบียรในสวนริมทะเล 
     ผูท่ีสนใจเขารวมจองพื้นท่ีแสดงสินคาและบริการ ในงานมหกรรมการแสดงเรือนานาชาติ แสดงสินคา 
ผลิตภัณฑเรือและกีฬาทางน้ําประจําป 2556 ไดต้ังแตวันน้ีเปนตนไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
ท่ี คุณพัชราภรณ ศิริทรัพยวงศ (สนง.กรุงเทพฯ) อีเมล patcharaporn@oceanproperty.co.th หรือมิสเตอรส
ก็อต ฟนสเตน (สนง.พัทยา) อีเมล scott.finsten@oceanmarinayachtclub.com 
 
 
 
 
 
 


