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EDITOR’S TALK
บทบรรณาธิการ

ฉันมาท�าอะไรอยู่ที่นี่

เคยต้องสรุปภาพรวมของงานที่รับผิดชอบให้เจ้านายที่แวะเวียนมาดูแล 

งานคนแล้วคนเล่า จ�าได้ว่านอกจากจะแจกแจงเนื้องานแล้ว ยังได้ระบุ 

ค�าขยายของงานว่า ‘ท�าเรื่องส�าคัญแต่ไม่ด่วน’ และท�าแบบ ‘Go Slow  

to Go Fast’ ที่ฉันท�าอย่างนี้ได้ เพราะโชคดีที่ลักษณะงานมันเอื้อ  

เพราะระบบนิเวศโดยรวมออกแบบมาอย่างนี้ ก�าลังจะบอกว่าหน่วยย่อย 

แต่ละหน่วยใน ททท. จะมีลีลาและวิธีคิด วิธีท�างานที่แตกต่างกัน แล้วแต ่

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สุดคือ ต้องตอบโจทย์และตัวชี้วัดของ 

องค์กรให้ได้

ตัวฉันเองดูเหมือนจะเข้าใจ แต่มิวายมีค�าถามที่เล็ดลอดออกมา 

“ฉันมาท�าอะไรอยู่ที่นี่”

ท�างานอันเป็นที่รัก...หรือเปล่า เริ่มไม่แน่ใจ เมื่ออายุงานล่วงมาถึง 

สามสิบกว่าปี เริ่มตั้งค�าถามง่ายๆ ที่ตอบยากมาก ที่ผ่านมา 

เคยท�างานแบบเดิมด้วยวิธีเดิม งานเสร็จแต่ไม่สนุก เคยทดลองท�างาน 

แบบเดิมด้วยวิธีใหม่ งานเสร็จและสนุก หรือหลายครั้งจะ ‘หาเรื่อง’  

ท�างานแบบใหม่ด้วยวิธีใหม่ อันนี้จะดีแน่ๆ ที่แท้ทรู แต่ต้องยอมจ่าย 

ค่าเครียดที่สูงมาก

การท�า TAT Review Magazine คือท�างานแบบเดิมด้วยวิธีใหม่  

ท�าหนังสือออกรายสามเดือน เนื้อหากึ่งวิชาการ เพิ่มการออกแบบ  

เพิ่มรูปภาพและสีสัน สร้างคอลัมน์ให้มีความหลากหลาย ล่วงมาถึง 

ปี 2561 TAT Review Magazine ปรับใหญ่อีกครั้ง คือปรับไซส ์

ให้ใหญ่ขึ้น จ�านวนหน้ามากขึ้น มีฉบับเล็กพิเศษแทรกในเล่ม ปรับหัว 

หนังสอืให้ดูขึงขังจรงิจงั เป็นผู้ใหญ่ข้ึนมาอีกหน่อย ก�าหนดคอลัมน์ชดัเจน  

คือ 8 คอลัมน์ + เรื่องจากปก และในปีนี้จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์

www.tatreviewmagazine.com ปรับปรุงโครงสร้างคณะที่ปรึกษา 

และกองบรรณาธิการ ไปพร้อมๆ กัน

เปิดอ่านกันได้เลย อ่านจบ ขอให้ปลีกเวลาตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมนิ  

ความพึงพอใจ และทางทีมงานจะมอบของที่ระลึกที่ (คิดว่า) มีค่ามาก  

ส่งกลับไปให้

ช่วงเขียนบทบรรณาธิการ คือช่วงหยุดยาวปีเก่า ต่อปีใหม่ เป็นช่วงที่ 

ตั้งใจจะอ่านหนังสือที่คั่งค้าง เพราะตลอดทั้งปี 2560 เวลาว่างเกือบ 

ทั้งหมด ทั้งก่อนนอน ทั้งเสาร์ อาทิตย์ ทั้งช่วงว่างขณะเดินทาง หมดไป 

กับการปักผ้า ช่วงที่อ่านหนังสือมากที่สุดในปี 2560 คือช่วงที่รับโจทย์ 

งานพิเศษเกี่ยวกับ ‘อาหาร’ หนังสือที่ค้นคว้าเพื่อเบิกทางสู่การคิดต่อ  

ล้วนเป็นหนังสือเก่าที่มีอยู่ในบ้าน อย่างเช่น ปาก ท้อง และของกิน ของ 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และ หนังสือของโตมร ศุขปรีชา อีกหลายเล่ม

ปีใหม่นี้อยู่ดีๆ ก็คิดถึงพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มกะทัดรัดของส�านักพิมพ์แซลมอน  

ที่ซื้อไว้หลายปีก่อน ชื่อ 80 Freaky Days วันหลุดนักขัตฤกษ์  

เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่รวบรวมวันพิเศษพิสดารต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก  

เช่น วันกางร่มในที่ร่ม (13 มีนาคม) วันแก้ผ้าขี่จักรยาน (12 มิถุนายน)

ที่คิดถึง 80 Freaky Days เพราะอยากรู้ว่าเดือนมกราคม มีการสถาปนา 

วันพิเศษพิสดารอะไรบ้าง

 วนัท่ี 3 มกราคม คือ วนัอีกไม่นานก็ตาย (Memento Mori Day)   

อุ่ย... วันนี้เหมือนแนวหนังของ นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ เรื่องล่าสุดชื่อ  

Die Tomorrow

 วันศุกร์ที่ 13 แรก คือ วันโทษคนอื่น (Blame Someone Else  

Day) จริงๆ แล้ว เราก็โทษคนอื่นเป็นปกติอยู่แล้วนี่นา

 วันที่ 17 มกราคม คือ วันโยนปณิธานปีใหม่ทิ้ง (Ditch New  

Year’s Resolutions Day) โชคดีจังที่ฉันไม่เคยตั้งปณิธาน ไม่ว่าจะ 

วันไหน อยู่แบบ...หายใจทิ้งไปวันๆ

 วันที่ 23 มกราคม คือ วันใช้มือเขียน (Hand Writing Day)  

วนัน้ีสถาปนาข้ึนโดย สมาคมผู้ผลิตเครือ่งเขียน หรอื Writing Instrument  

Manufacturers Association: WIMA

 วันที่ 31 มกราคม คือ วันย้อน (Backward Day) !งมึงอขรไะอ

 วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมกราคม คือ วันไม่ใส่กางเกง 

ขึ้นรถไฟฟ้า (No Pants Subway Ride Day)

 วันจันทร์สุดท้ายของเดือนมกราคม คือ วันแผ่นกันกระแทก  

(Bubble Wrap Appreciation Day) การบีบ Bubble Wrap นี่ชอบมาก  

สนุกดี

ถ้าเป็นไปได้ จะตั้งใจท�าวันพิสดารดังกล่าวทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ที่สอง 

ของเดือนมกราคม

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
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Marketplace is Not Market Space

“A marketplace is the center of living  
standard for people in any particular  
locality. When we go to a market we can  
see what people in that town consume,  
what are their tastes. Visiting a market  
therefore offers a chance for local expe- 
rience that doesn’t take up too much time.”
The market is now officially a tourist  
attraction. 
Marketplace tourism is a global trend that  
is also happening in Thailand. For this issue,  
we present 2 articles on the market and  
tourism: Artisan Marketplace and Retro  
Market.

Artisan Marketplaces are popping up  
everywhere, from Europe and American to  
Asia. They usually take place out of doors  
or in large loft style buildings, and often  
feature local produce, handicrafts and  

‘farm to table’ cuisine. But the reason  
people visit an artisan marketplace is  
often not just to shop but to take in the  
experience of a town or location.

The trend of Retro Markets is not only  
about restoring old markets back to life  
but also about recreating new spaces that  
emulate the history of an area in the past.
Retro markets do not serve just its original  
consumers with goods and products  
available in a traditional market, but also  
sell the image of a locality as a tourist  
destination to middle-class consumers from  
other areas. A ‘retro market’ is therefore  
a cultural product of urban tourism that  
came from the social phenomenon of  
middle-class people yearning for the good  
old days or ‘Nostalgia Tourism’.

ชาตรี ประกิตนนทการ

Tanjai Paimyotsak (rbh)
Illustration
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Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism
จริตชนชั้นกลางใหม่ กับ การโหยหาอดีต

ปรากฏการณ์ส�าคัญอย่างหนึ่งในกระแสท่องเที่ยวไทย 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ การเกิดขึ้นอย่างมากมาย 
ของแหล่งท่องเที่ยวชนิดใหม่ที่เรียกว่า ‘Retro  
Market’ (ตลาดย้อนยุค) 

Retro Market มิใช่การฟื้นฟูตลาดเก่าท่ีซบเซาให้กลับมามีชีวิตใหม่ 

เพียงอย่างเดียว เช่น ตลาดสามชุก หรือตลาดเก่าท้ังหลายท่ีนิยม 

พ่วงท้ายชื่อตลาดแบบใหม่ด้วยค�าฮิตว่า ‘100 ปี’ แต่ในกรณีน้ียัง 

หมายรวมถึงการก่อสร้างพ้ืนท่ีตลาดข้ึนมาใหม่โดยต้ังใจออกแบบให้มี 

ลักษณะของการจ�าลองกล่ินอายและบรรยากาศอันหวนร�าลึกย้อนไปถึง

ตลาดในอดีตเมื่อเกือบ 100 ปีท่ีผ่านมา อาทิ ตลาดน�้า 4 ภาค (พัทยา),  

ตลาดน�้าอโยธยา, เพลินวาน, เชียงคาน, หรือแม้กระทั่ง Cicada Market  

หัวหิน เป็นต้น

ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษจนต้องน�ามาเขียนถึง ก็เพราะในทัศนะผม Retro  

Market มิได้เก่ียวข้องสักเท่าไรเลยกับส�านึกว่าด้วยความต้องการท่ีจะ 

อนุรักษ์หรือรื้อฟื้นแบบแผนวิถีชีวิตด้ังเดิมท่ีปรากฏอยู่ในตลาดเก่า 

ท้ังหลายในแบบท่ีคนส่วนใหญ่มักจะพูดถึงกัน เวลาเมื่อกล่าวถึง 

โครงการรื้อฟื้นตลาดเก่าให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งแต่อย่างใด 

โครงการเหล่าน้ีโดยเน้ือแท้มิได้เกิดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองเป้าหมายและ 

ผู้ใช้สอยแบบเก่าอีกต่อไป แต่ตัวมันเองคือพ้ืนท่ีชนิดใหม่ท่ีมิใช่ท�าหน้าท่ี 

ขายแต่สิ่งของเครื่องใช้หรือของกินตามนิยามของตลาดแบบเดิมเพียง 

อย่างเดียว แต่ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีเสนอขายภาพลักษณ์และความแปลกใหม ่

ในสถานะของการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของคนชั้นกลางในเมืองไป 

พร้อมๆ กัน 

กล่าวให้ชัดเจนยิ่งข้ึนก็คือ Retro Market เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม 

การท่องเท่ียวของคนชั้นกลางในเมืองโดยเฉพาะ อันเป็นผลพวงสืบเน่ือง 

โดยตรงมาจากปรากฏการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมท่ีเราเรยีกว่า ‘Nostalgia  

Tourism’ (การท่องเท่ียวแบบโหยหาอดีต)
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Nostalgia Tourism : 
การท่องเท่ียวบนจินตนาการ 
ว่าด้วยวันช่ืนคืนสุข

Nostalgia Tourism คือปรากฏ- 
การณ์ในเชิงการท่องเที่ยวรูปแบบ 
หนึ่ง ที่ตอบสนองความต้องการ  
‘โหยหาอดีต’ (Nostalgia) และน�ามา 
สู่ความต้องการที่จะหวนย้อนกลับ 
ไปมีประสบการณ์ ‘วันชื่นคืนสุข’  
ในอดีตนั้นๆ อีกครั้ง

Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism
จริตชนชั้นกลางใหม่ กับ การโหยหาอดีต

วันชื่นคืนสุขในท่ีน้ีมิได้หมายถึงอดีตในลักษณะประสบการณ์ตรง 

ท่ีนักท่องเท่ียวแต่ละคนเคยประสบพบเจอมาเองในวัยเด็กแต่เพียง 

อย่างเดียว แต่ยังหมายรวมไปถึงวันชื่นคืนสุขท่ีถูกสร้างข้ึนมาเป็น 

จินตนาการร่วมกันของสังคมว่า ณ ยุคสมัยหน่ึงสมัยใดในอดีต  

คือช่วงเวลาแห่งความสุข เจริญรุ่งเรือง หรือสวยงามท่ีสุด เป็นต้น

ยิ่งสังคมไหนตกอยู่ในสภาวะท่ีขาดความมั่นใจหรือมีวิกฤติต่อสภาพ 

สังคมในยุคปัจจุบัน และรู้สึกหมดหวังต่อสังคมในอนาคตของตนเอง 

มากเท่าไร ปรากฏการณ์โหยหาอดีตก็จะยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  

และแน่นอนว่า จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพ่ิมข้ึนของสิ่งท่ีเรียกว่า  

Nostalgia Tourism

ผลการศึกษาของ University College London เมื่อ ค.ศ. 2007 พบว่า  

90% ของนักท่องเท่ียวชาวอังกฤษเลือกท่ีจะท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ี 

เก่ียวพันเชื่อมโยงกับประสบการณ์หวานชื่นในอดีตของตนเอง มากกว่า 

ที่จะเลือกท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ปรากฏการณ์  

Nostalgia Tourism น้ีมิใช่เกิดข้ึนในสังคมใดสังคมหน่ึง แต่มันก�าลัง 

เป็นกระแสการท่องเท่ียวในระดับสากลท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมสูง 

ข้ึนในทุกๆ ปี ไม่เว้นแม้กระท่ังในสังคมไทย ซ่ึงเมื่อมองส�ารวจย้อนกลับ 

ไปประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า Nostalgia Tourism ของไทย  

ท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือ การเกิดข้ึนของ Retro Market ในรูปแบบต่างๆ
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Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism
จริตชนชั้นกลางใหม่ กับ การโหยหาอดีต

และนับต้ังแต่ตลาดสามชุกเป็นต้นมา การรื้อฟื้นตลาดเก่าในรูปแบบ 

เช่นท่ีตลาดสามชุกท�าก็ได้แพร่หลายกระจายไปท่ัวประเทศ ท่ีชัดเจน 

และประสบความส�าเร็จท่ีสุดก็คือ เชียงคาน และในท่ีสุด ปรากฏการณ์น้ี 

ก็ได้ยกระดับไปสู่การออกแบบก่อสร้าง Retro Market ข้ึนใหม่โดยท่ี 

ไม่จ�าเป็นจะต้องยึดโยงอยู่กับพ้ืนท่ีตลาดเก่าอีกต่อไป อาทิ ตลาดน�้า  

4 ภาค (พัทยา) เม่ือ พ.ศ. 2551, เพลินวาน เมื่อ พ.ศ. 2552, ตลาดน�้า 

หัวหิน สามพนันาม พ.ศ. 2554, และ Cicada หัวหิน พ.ศ. 2554 เป็นต้น  

ท้ังน้ียังไม่นับรวมเทรนด์ในการออกแบบโรงแรมแนวใหม่ท่ีเริ่มมองเห็น 

การใช้รูปแบบและบรรยากาศของตลาดเก่ามาเป็นแนวคิดหลักของ 

โรงแรม เช่น พระนครนอนเล่น เป็นต้น

หากพิจารณาดูแนวโน้มการเกิดข้ึนของ Retro Market ในสังคมไทย  

เราจะพบข้อสังเกตส�าคัญประการหน่ึงคือ เป็นกระแสท่ีเกิดข้ึนเชื่อมโยง 

ไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือ พ.ศ. 2540 อย่างมีนัยส�าคัญ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ 

Retro Market คือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันโดยตรงกับ  

ปรากฏการณ์ Nostalgia ในสังคมไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ.  

2540

วกิฤติดังกล่าวส่งผลกระทบรนุแรงต่อสงัคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ  

กลุ่มคนชั้นกลางถึงคนชั้นสูงในเมือง คนกลุ่มน้ีตกอยู่ในสภาวะท่ีขาด 

ความมั่นใจต่อสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน และเกิดความรู้สึกหมดหวัง 

ต่ออนาคต คนชั้นกลางไปจนถึงคนชั้นสูงในเมืองต่างพากันผิดหวังต่อ 

ระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ หากย้อนกลับไปศึกษาบรรยากาศ 

ในยุคดังกล่าว เราจะพบเห็นบรรยากาศในลักษณะท่ีต่อต้านทุนนิยม 

โลกาภิวัตน์อย่างขนานใหญ่ในสังคมไทย กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจ 

ถูกปลุกข้ึนมาอย่างเป็นรูปธรรม กระแสเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการ 

พูดถึงในวงกว้าง วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมในสังคมบ้านนอกต่างจังหวัด 

ถูกสร้างข้ึนเป็นภาพในจินตนาการของคนชั้นกลางท่ีอยากจะย้อนหวน 

กลับไปสัมผัสอีกครั้ง

ภาพของชุมชนต่างจังหวัด บ้านเรือน ทุ่งนา และตลาดเก่า ถูกสร้างข้ึน 

เป็นแบบจ�าลองในจินตนาการท่ีสวยงามเป็นสุขของสังคมไทย และถูก 

โฆษณาสั่งสอนผ่านสื่อต่างๆ แทบไม่เว้นแต่ละวัน จนภาพเหล่าน้ีได้ถูก 

สถาปนาข้ึนเป็นภาพแห่ง ‘วันชื่นคืนสุข’ ของสังคมไทยในอุดมคติ

Retro Market : 
Nostalgia Tourism
แบบไทยๆ

อาจกล่าวได้ว่าสถานที่แรกๆ ที่เป็น 
ตัวจุดกระแสนี้ขึ้นในสังคมไทยคือ  
ตลาด 100 ปีสามชุก ที่สุพรรณบุรี  
ซึง่เริม่มกีารปรับปรงุขึน้จนเปน็ลักษณะ  
ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันราวปี พ.ศ.  
2543
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Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism
จริตชนชั้นกลางใหม่ กับ การโหยหาอดีต

ทุนนิยม คือ กิเลสบาปหยาบช้า
ภูมิปัญญา คือ ทางออกใหม่

ทุนนิยม/บริโภคนิยม คือ กิเลสบาป 
หยาบชา้ โลกาภวิตัน ์คือ ผูร้า้ยทีจ่อ้ง  
ท�าลายความเป็นไทย ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น คือ ทางออกใหม่  
คือ พระเอกที่จะช่วยเยียวยาไม่ให ้
สังคมไทยด�าดิ่งลงไปยังเหวลึก
ของความเลวร้าย 

สิ่งเหล่าน้ีคือสมการในความคิดของคนชั้นกลางและสูงในสังคมไทย 

เป็นจ�านวนมากภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งภาพดังกล่าวน้ีได้ถูก 

ประกอบสร้างข้ึนจนเป็นมาตรฐานการรับรู้หลักของคนชั้นกลางไทย 

ในสมัยต่อมาด้วย แม้ว่าเขาเหล่าน้ันจะเป็นคนรุ่นต่อมาท่ีมิได้ประสบ 

พบวิกฤติิเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 ด้วยตนเองก็ตาม

หากกล่าวเฉพาะในมิติของการท่องเท่ียว ภาพของการท่องเท่ียวใน 

รปูแบบเดิมๆ ถูกมองว่าเป็นสิง่ฟุ้งเฟ้อภายใต้กระแสทุนนิยม บรโิภคนิยม  

และด้วยบริบทเช่นน้ีเองท่ี Retro Market ได้ถือก�าเนิดข้ึน และเข้ามา 

เติมเต็มช่องว่างในกระแสการท่องเท่ียวไทยยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจ

Retro Market มิได้ท�าให้ ทุนนิยม/บริโภคนิยม อันเป็นกิเลสบาป 

ลดน้อยหายไปแต่อย่างใด เพราะตัวมันเองก็คือผลผลิตโดยตรงของ 

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม/บริโภคนิยม เพียงแต่ Retro Market มีเปลือก 

นอกของรูปแบบท่ีท�าหน้าท่ีเป็นรูปสัญลักษณ์อันสอดคล้องและตอบรับ 

กับภาพ ‘วันชื่นคืนสุข’ ของวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมในสังคมแบบบ้านนอก 

ต่างจังหวัด อันเป็นภาพสมมติในจินตนาการของคนชั้นกลางในเมือง 

ได้เป็นอย่างดีก็เท่าน้ันเอง

Retro Market ได้เข้ามาช่วยเติมเต็มและเยียวยาอาการโหยหาอดีต 

ของคนชั้นกลางในเมืองท่ีประสบกับสภาวะไม่มั่นคงและไร้ความไว้วางใจ 

ต่อปัจจุบันและอนาคตของตนเอง 

โดยไม่ต้องท�าการส�ารวจอย่างจริงจัง ก็จะพบได้ชัดเจนว่า Retro  

Market ท้ังหลาย กลุ่มท่ีเข้าไปใช้สอยหลักล้วนแล้วแต่เป็นคนชั้นกลาง 

ข้ึนไปท้ังสิ้น ตลาดเหล่าน้ีมิได้ท�าหน้าท่ีสนองตอบต่อผู้คนในละแวก 

ตลาดในความหมายเดิมอีกต่อไป แต่ท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวใน 

รูปแบบโหยหาอดีตของคนชั้นกลางในเมือง ตลาดสามชุก, เชียงคาน,  

และเพลินวาน คือตัวอย่างท่ีชัดเจนของปรากฏการณ์น้ี

องค์ประกอบส�าคัญของ Nostalgia Tourism ในกรณี Retro Market  

ท้ังหลายของสังคมไทย คือ การออกแบบพ้ืนท่ี, ฉากร้านค้า ตลอดจน
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องค์ประกอบต่างๆ ของพ้ืนท่ีให้เต็มไปด้วยวัตถุสัญลักษณ์แห่งอดีตกาล 

ในระดับที่ล้นเกิน ไม่ว่าจะเป็น การระดมจัดวางสิ่งของย้อนยุค แผ่นเสียง  

ป้ายโฆษณาย้อนยุค ขนมโบราณ พัดลมเก่าแก่ ขวดน�้าอัดลมยุคเก่า  

ฯลฯ ซึ่งการระดมใส่ในระดับท่ีล้นเกินเช่นน้ี เป็นไปเพ่ือเป้าหมายใน 

การท�าเป็นฉากส�าหรับถ่ายภาพโดยเฉพาะ ซึ่งการถ่ายภาพถือว่าเป็น 

วัฒนธรรมการโหยหาอดีตท่ีเป็นลักษณะเฉพาะโดดเด่นมากของคน 

ชั้นกลางในเมืองในสังคมไทย   

การถ่ายภาพตนเองโดยมีฉากหลังเป็นตลาดเก่า ไม่ว่าจะท้ังเป็นตลาด 

เก่าจริงหรือตลาดเก่าแบบปลอมๆ ท้ังหลาย หรือการถ่ายภาพตนเอง 

ร่วมกับวัตถุสิ่งของท่ีย้อนกลับไปสู่อดีตเมื่อ 100 ปีท่ีแล้ว ล้วนแล้วแต ่

เป็นการตอบสนองต่ออาการโหยหาอดีตของคนชั้นกลางในสังคมไทย 

ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันท่ีโซเชียลมีเดียท้ังหลาย 

เอ้ือต่อการแชร์ภาพเหล่าน้ีให้เพ่ือนฝูงพ่ีน้องได้เห็นกันอย่างรวดเร็ว 

ในชั่วไม่ก่ีวินาที ก็ยิ่งท�าให้ Retro Market กลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับความ 

นิยมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว

ข้อน่าสังเกตอีกประการคือ Retro Market ในสังคมไทย จะมิได ้

ถูกออกแบบให้ย้อนยุคเก่าแก่ไปไกลจนถึงตลาดโบราณยุคต้นกรุง 

รัตนโกสินทร์หรือเก่าไปกว่าน้ัน โดย Period อันเป็นท่ีนิยมจะหวน 

ย้อนกลับไปมากท่ีสุดคือ ไม่เกินสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นหลัก

ท�าไมต้องยุคสมัยน้ี ค�าตอบในทัศนะส่วนตัวคือ เพราะยุคสมัยดังกล่าว 

มีนัยในเชิงสัญลักษณ์และความหมายบางอย่างท่ีเชื่อมโยงไปสู่ความ 

ทันสมัยในระดับสากลด้วย เพราะความรับรู้ของสังคมไทยท่ีมีต่อสมัย 

รัชกาลท่ี 5-7 คือภาพสังคมในอุดมคติของคนชั้นกลางไทยท่ีมีส่วน 

ประกอบท้ัง อดีตหวานชื่น สงบสุข และสวยงาม กับ ภาพความเจริญ 

ที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศในระดับสากล พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นยุคสมัย  

ท่ีเก่าแต่ไม่เชย โบราณแต่เก๋ ย้อนยุคแต่ไม่ล้าสมัย 

มิใช่เป็นความโบราณเก่าแก่ท่ีล้าสมัยในแบบอยุธยาหรือต้นรัตนโกสินทร์ 

ท่ีมีนัยในเชิงเก่าแล้วเก่าเลย ไร้ซ่ึงความเท่ เก๋ ในแบบท่ีคนชั้นกลางใน 

เมืองต้องการ ดังน้ัน จึงไม่ต้องแปลกใจว่า Theme ของ Retro Market  

ท่ีมุ่งตลาดคนชั้นกลางในเมือง เช่น เพลินวาน หรือ Cicada จึงเป็นไป 

ในลักษณะดังกล่าว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาด 2 แห่งน้ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีหัวหิน ซึ่งในปัจจุบัน  

หัวหินมีภาพลักษณ์อันเป็นจุดขายท่ีเชื่อมโยงกับยุคสมัยรัชกาลท่ี 7  

อย่างชัดเจนมากกว่ายุคสมัยอ่ืน ซ่ึงก็ยิ่งเป็นเหตุผลหนุนเสริมให้แนวคิด 

ในการออกแบบชัดเจนยิ่งข้ึน

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด จะเห็นว่า Retro Market เป็นผลผลิตทางสังคม 

วัฒนธรรมท่ีสัมพันธ์ สอดคล้องโดยตรงกับกระแส Nostalgia Tourism  

ในสังคมไทยยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ตัวมันเองเกิดข้ึนอย่าง 

มีบริบทภายใต้ความเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมชุดหน่ึง 

หากข้อสังเกตท่ีบทความน้ีน�าเสนอถูกต้อง Retro Market ในสังคมไทย 

ก็ดูจะยังมีอนาคตท่ีสดใสอีกนานพอสมควร เพราะบริบทสังคมไทย 

ปัจจุบันยังคงตกอยู่ภายใต้วิกฤติท่ีท�าให้คนชั้นกลางในเมืองส่วนใหญ่ 

รู้สึกไม่พอใจ/ไม่มั่นคงต่อปัจจุบันและอนาคตสักเท่าไร และท�าให้อาการ 

อยากย้อนอดีตกลับไปหาวันชื่นคืนสุขในจินตนาการยังคงเป็นกระแส 

ท่ีส�าคัญอยู่อย่างมาก ซ่ึง Retro Market คงจะกลายเป็นเครื่องมือเล็กๆ  

อย่างหน่ึงท่ีช่วยเยียวยาอาการโหยหาอดีตของคนกลุ่มน้ีได้ไม่มากก็น้อย

FROM THE COVER
เรื่องจากปก

Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism
จริตชนชั้นกลางใหม่ กับ การโหยหาอดีต

หมายเหตุ ปรับปรุงจากบทความท่ี

เผยแพร่ใน TAT Tourism Journal  

เมษายน-มิถุนายน 2556 
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คุณเคยได้ยินค�าว่า Artisan ไหมครับ

เที่ยวตลาด

ค�าน้ีเดิมทีหมายถึง ช่างฝีมือท่ีท�างานหัตถกรรมหรืองาน Craft แต่ว่า 

ในปัจจุบัน ความหมายของ Artisan กว้างขวางขึ้นมาก เช่น คนท�างาน 

ขนมปังแบบพื้นบ้านที่ต้องนวดต้องปั้น ก็เรียกกันว่า Artisanal Bread  

เป็นต้น

เวลาท่ีเราเดินทางท่องเท่ียว หลายคนอาจจะชอบซื้อของฝากประเภท 

ของท่ีระลึกท้ังหลาย แต่ของท่ีระลึกหลายอย่าง พอซื้อมาแล้วก็ผิดหวัง  

เพราะอาจมาพบทีหลังว่าเป็นของท่ี Made in China หรือแม้กระท่ัง  

Made in Thailand น่ีเอง ท�าให้เกิดความเสียดายหลายระดับ เช่น  

เสียดายท่ีนึกว่าเป็นของแท้ๆ (Authentic) จากท่ีน่ัน จนกระท่ังถึง 

เสียดายแบบคนรุ่นใหม่ คือเสียดาย ‘รอยเท้าคาร์บอน’ (Carbon  

Footprint) ท่ีเกิดจากการขนส่งสินค้าจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง  

เพียงเพ่ือท่ีลูกค้าจะซื้อแล้วน�ากลับมาท่ีเดิม

ดังน้ัน ความนิยมใหม่ในการซื้อของท่ีระลึก จึงเป็นเรื่องการหาซ้ือ 

สินค้าประเภท Artisanal ทั้งหลาย ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแค่ของกิน 

เท่าน้ัน ของใช้ เครื่องหนัง ไม้แกะสลัก แผนท่ีเก่า หนังสือท่ีมีลายเซ็น  

ผักดองจากท้องถ่ิน ฯลฯ ก็เป็นของท่ีระลึกหรือของฝากได้ท้ังน้ัน

ว่าแต่ว่า จะไปหาของฝากท่ีเป็น Artisanal ได้จากท่ีไหนล่ะน่ี

ค�าตอบท่ีดีท่ีสุดก็คือ ‘ตลาด’ ยังไงล่ะครับ

ในช่วงหลัง ‘ตลาด’ (Marketplace) กลายเป็น ‘แหล่งท่องเท่ียว’  

ยอดนิยมข้ึนมา ไม่ใช่เพราะว่าคนอยากไปหาซื้อยาสีฟันหรือแชมพู 

ท่ีน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันนะครับ แต่เหตุผลในการ ‘เดินตลาด’  

มีอยู่ด้วยกันสองอย่าง

อย่างแรกก็คือ การไปเสาะหา Artisanal Products ในความหมายกว้าง  

บทความของ travelchannel.com บอกว่า ตอนน้ี Artisan Marketplace  

ก�าลังอยู่ในช่วง ‘ขาข้ึน’ ในอเมริกา ด้วยแนวคิดง่ายๆ คือการน�าเอา 

ร้านค้าเล็กๆ แนวแผงลอย (Vendors) ของคนพื้นถิ่น มาร่วมกันขายโน่น 

น่ันน่ี ท�าให้เกิดธุรกิจแนวใหม่ท่ีเรียกว่า Boutique Business ข้ึน

Artisan Marketplace มักจะจัดในสถานท่ีเปิด หรือไม่ก็เป็นอาคาร 

ขนาดใหญ่สไตล์ลอฟต์ ซ่ึงภายในอาจจะมีร้านอาหารแนว ‘จากฟาร์ม 

สู่โต๊ะ’ (Farm to Table) รวมอยู่ด้วย ตัวอย่างของ Artisan Market  

ท่ีก�าลังฮิตมีด้วยกันหลายท่ี เช่น

โตมร ศุขปรีชาเท่ียว
ตลาด

FROM THE COVER
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เที่ยวตลาด

Citizen Supple ในแอตแลนตา จอร์เจีย 
 

ที่นี่อยู่บนชั้นสองของตลาดใหญ่ใจกลางเมืองอีกทีหนึ่ง โดยแรกเริ่มเดิมที  

เกิดขึ้นจากแนวคิดของผู้ประกอบการหัวสร้างสรรค์อย่าง ฟิล แซนเดอร์ส  

(Phil Sanders) ท่ีเปิดร้านแนว ‘ป๊อปอัพ’ (ผมเคยเขียนถึงเทรนด์ป๊อปอัพ  

ไปเมื่อปีที่แล้ว) โดยน�าเอาศิลปินท้องถิ่นมารวมตัวกันขายงานสร้างสรรค์  

ของตัวเอง ซึ่งก็ปรากฏว่ามีศิลปินมารวมตัวกันเป็นร้อยๆ คน ไม่ได้มา 

จากแค่จอร์เจียด้วยนะครับ แต่มาจากท่ัวท้ังประเทศเลย อย่างเช่น  

Little Artifacts ก็น�าเอาโคมไฟต้ังโต๊ะแบบท�ามือมาเสนอขาย หรือ  

Flordeliza Brand ก็น�ากระเป๋าและเครื่องประดับท�ามือมาขาย เป็นต้น

The Source ในเดนเวอร์ โคโลราโด
 

ตอนน้ีเดนเวอร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองฮิปเมืองเก๋อีกแห่งหน่ึงของอเมริกา 

นะครับ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีมี Artisan Marketplace เกิดข้ึนหลายแห่ง 

ในเดนเวอร์ แต่ท่ี The Source น้ีถือว่าน่าสนใจมาก เพราะว่าต้ังอยู่ 

ในอาคารอิฐเก่าแก่ทางตอนเหนือของเมือง และมีอาหารแนว Artisan  

มาขายรวมแล้วแค่ 15 เจ้าเท่าน้ันเอง แต่ก็ดึงดูดใจให้ผู้คนพากันมาท่ีน่ี

Minatogawa ในโอกินาวา 

บริเวณน้ีอาจจะไม่ใช่ ‘ตลาด’ เสียทีเดียว แต่มีลักษณะเป็นโกดังเก่า 

ขนาดเล็กท่ีมากระจุกตัวกันอยู่ ซ่ึงต่อมาก็มีคนมาเช่าท�าเป็นร้านอาหาร 

แนว Artisan Food มีท้ังร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ฯลฯ จนเมืองเล็กๆ  

แห่งน้ีดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ Artisan  

กันเนืองแน่นในยามบ่าย

Melrose Market ในซีแอตเทิล
 

ตลาดนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน Artisan Market แรกๆ ที่ได้รับความสนใจ  

ในระดับประเทศ โดยเปิดในปี 2010 น่ีเอง โดยน�าเอาตึกท่ีเป็นโรงงาน 

รถยนต์เก่าสองตึก ท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1919 มาปรบัปรงุใหม่ท�าให้กลายเป็น  

ตลาดท่ีขายแทบทุกอย่าง ต้ังแต่อาหาร (เช่น Craft Sandwich หรือ 

แซนด์วิชท่ี ‘ท�ามือ’) เสื้อผ้า เครื่องแก้ว และของตกแต่งบ้าน
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เที่ยวตลาด

เหตุผลอย่างท่ีสองท่ีท�าให้เทรนด์การ  
‘เท่ียวตลาด’ ได้รับความนิยมข้ึนมา  
ก็คือ ‘ประสบการณ์’ ท่ีได้จากการ 
เดินเท่ียวตลาดน้ัน 

ทุกหนแห่งท่ัวโลก ตลาดคือ ‘ใจกลาง’ ของมาตรฐานการใช้ชีวิตของ 

ผู้คนในเมืองน้ัน ดังน้ัน การเดินตลาด (โดยเฉพาะตลาดสดท่ีมีความ  

Artisan ชัดๆ) จึงท�าให้เราเห็นชัดเจน ว่าคนในเมืองน้ันๆ บริโภคอะไร  

มีรสนิยมอย่างไร การเดินตลาดจึงมอบประสบการณ์แบบท้องถ่ิน  

(Locality) ให้เราโดยท่ีใช้เวลาไม่มากนัก

ในเอเชีย ตลาดส�าคัญๆ มักจะเกิดข้ึนในช่วงเช้า ตัวอย่างเช่น ตลาด 

ท่ีเมืองทากายามะ ในญ่ีปุ่น ตลาดเช้าริมแม่น�้าของเมืองเล็กๆ แห่งน้ี  

จะคลาคล�่าไปด้วยผู้คนและการซื้อขายข้าวของ ‘ท�ามือ’ ท้ังหลาย  

ไม่ว่าจะเป็นผักดองจากในท้องถ่ิน มิโสะ ผลไม้สดตามฤดูกาล หรือขนม 

ของกิน (เช่น ดังโงะ ฯลฯ) มากมาย จนกลายเป็นจุดท่องเท่ียวส�าคัญ 

ของเมืองไปเลย

แต่ถ้าคุณไปเดิน ‘ตลาด’ ในโลกอาหรับหรือตะวันออกกลาง เช่น  

ตลาดในอียิปต์ ท่ีดูไบ หรือตลาดในตุรกี ซึ่งตลาดของเขาเรียกว่า  

‘บาซาร์’ (Bazaars) จะพบว่าตลาดเหล่าน้ีมักมีลักษณะแคบยาวเป็น 

แถบๆ (Strip) แล้วมีร้านรวงต่างๆ อยู่สองข้างทาง ตลาดเหล่าน้ี 

มีจุดเด่นหลากหลาย เช่น เป็นตลาดเครื่องเทศท่ีเต็มไปด้วยสีสัน 

และกล่ินหอม หรือตลาดค้าอัญมณีและตลาดค้าทอง เป็นต้น

นอกจากบาซาร์แล้ว ตลาดในตะวันออกกลางยังมีอีกแบบหน่ึงท่ีเรียกว่า  

Souq หรือ Souk ด้วย ท่ีจริงก็เหมือนกับ บาซาร์ น่ันแหละครับ แต่ว่า 

อาจมีลักษณะเป็น ‘ย่าน’ (Quarter) มากกว่า บาซาร์ คือไม่ได้แคบยาว 

อย่างเดียว แต่มีขนาดใหญ่กินพ้ืนท่ีกว้างขวางกว่าตลาดแบบแคบยาว 

ไม่ได้มีเฉพาะในตะวันออกกลางเท่าน้ันนะครับ แต่ในญ่ีปุ่น อย่างใน 

โอซาก้าก็มีตลาด Kuromon ซึ่งถือว่าเป็น ‘ครัว’ ของโอซาก้า มีร้านรวง 

มากมายกว่า 180 ร้าน พร้อมกับประวัติศาสตร์ของตลาดท่ีเก่าแก่นับ 

ย้อนไปได้มากกว่า 100 ปี ด้วย

ตลาดแบบน้ีจะมีของเก่าแก่ขายในราคาไม่แพง เพ่ือนคนหน่ึงเคยซื้อ 

เสื้อคลุมทอลายละเอียดยิบได้ในราคาถูกแค่ 500 เยนเท่าน้ัน นอกจากน้ี 

ยังมีทั้งผลไม้ อาหาร และพื้นที่นั่งกินอาหารพร้อมกับนั่งพักไว้คอยรับรอง 

นักท่องเท่ียวด้วย ท่ีส�าคัญก็คือ ตลาดแห่งน้ีจัดท�าไวไฟฟรีเอาไว้ให้คน 

ได้ใช้งานด้วย เรียกว่าพร้อมดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้าสู่ตลาดจริงๆ

ตลาดอีกแบบหน่ึงท่ีหลายคนในไทยปัจจุบันอาจไม่คุ้นเคยไปเสียแล้ว  

ก็คือตลาดแบบ ‘เปิดท้ายขายของ’ ที่เคยฮิตมากๆ ช่วงหลังยุคเศรษฐกิจ  

ตกต�่าเพราะพิษต้มย�ากุ้ง ตลาดแบบน้ีฝรั่งเรียกว่า Car Boot Sale คือ 

แต่ละคนจะเอาของใส่ท้ายรถแล้วขับมารวมตัวกันเปิดเป็นตลาดข้ึนมา

ตัวอย่างของ Car Boot Sale ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ก็คือตลาดชื่อ  

Greenside Omni ในเมืองเอดินบะระ ตลาดน้ีอยู่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อน 

หน่อย แต่จริงๆ แล้วใหญ่มาก เปิดขายเฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์เท่าน้ัน  

คุณอาจได้ถาดเงินสวยๆ เก่าแก่ในราคาแค่หน่ึงปอนด์ หรืออะไร 

ท�านองน้ัน รวมไปถึงของเก่าท่ีหาไม่ได้ในตลาดท่ัวไปด้วย 

ตลาดอีกแบบหน่ึงท่ีให้ ‘ประสบการณ์’ ในการไป ก็คือตลาดแบบท่ีฝรั่ง 

เรียกว่า Wet Market ซึ่งก็คือ ‘กาดงัวกาดควาย’ แบบในภาคเหนือ 

หรือภาคอีสานของไทย ตลาดแบบน้ีคือตลาดซ้ือขายปศุสัตว์ ท่ีจริงๆ 

ก็แพร่หลายในเอเชียและจีนมานานแล้ว รวมถึงในอินโดนีเซียและ 

มาเลเซยีด้วย การไปตลาดแบบน้ีจะท�าให้คุณได้เห็น ‘ชวีติ’ จรงิๆ ของคน  

ต้ังแต่การกวาดต้อนฝูงปศุสัตว์มาตลาด การซ้ือขาย การขนส่ง  
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เที่ยวตลาด

การล้มวัวควาย รวมถึงอาหารท่ีท�ากันสดๆ จากสัตว์เหล่าน้ี

อย่างไรก็ตาม ตลาดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือน มักไม่ใช่ตลาดแบบ  

‘ขายส่ง’ ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมการซื้อขายของพ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว  

จึงอาจไม่สะดวกมากนักในการไปยุ่มย่ามเกะกะ เช่น ตลาดปลาสึกิจิ 

ในโตเกียว ท่ีต้องมีมาตรการต่างๆ ห้ามนักท่องเท่ียวเข้าไปวุ่นวาย  

และไม่มีของขายส�าหรับนักท่องเท่ียวเหมือนตลาดอ่ืนๆ แต่กระน้ัน  

การไปเยือนตลาดท�านองน้ีก็มอบประสบการณ์ล�้าค่าให้นักเดินทาง 

ท่องเท่ียวอยู่ดี

เหตุผลของการไป ‘เท่ียวตลาด’ ของคนในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่ไปจับจ่าย 

ซื้อของเท่าน้ัน แต่คือการไปซึมซับรับประสบการณ์ และเข้าถึง ‘ใจกลาง’  

ของความเป็นเมืองน้ันๆ โดยตรง

วิวัฒนาการของตลาดท่องเที่ยวจึงเริ่มต้นจากเป็นตลาดในท้องถิ่นเงียบๆ 

สงบๆ จากน้ันก็เริ่มมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งในระยะแรก พ่อค้า 

แม่ค้าก็จะต้อนรับด้วยดี จนกระท่ังปริมาณนักท่องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึนเกินขีด 

จ�ากัดหน่ึง (Threshold) ท�าให้ปริมาณนักท่องเท่ียวเริ่มมากถึงระดับท่ี 

เรียกว่า Critical Mass เกะกะกีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการค้าขาย  

ตลาดน้ันๆ ก็อาจไม่ค่อยอยากต้อนรับนักท่องเท่ียวสักเท่าไหร่

แต่ถ้ามีการจัดการท่ีดี และมีนโยบายเปิดกว้างรับนักท่องเท่ียว (ตัวอย่าง 

ท่ีเห็นได้ชดัก็อย่างเช่น ตลาด อตก. ในกรงุเทพฯ) ในท่ีสดุตลาดก็จะพัฒนา  

ไปเป็นท้ังตลาดและเป็นแหล่งท่องเท่ียวพร้อมกันไปในตัวด้วย น่ันหมาย 

ถึงพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้น การจัดการดูแลเรื่องสุขอนามัยที่ดีขึ้น และมีพื้นที่ 

รองรับนักท่องเที่ยว เช่น พื้นที่นั่งกินอาหาร พื้นที่พักผ่อน ฯลฯ รวมไปถึง 

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น การจัดการไวไฟ ห้องน�้า ป้ายบอกทาง ฯลฯ  

ที่จะท�าให้ตลาดส�าหรับคนท้องถิ่นและตลาดส�าหรับนักท่องเที่ยวสามารถ  

ผสานรวมอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันได้

เทรนด์ ‘เที่ยวตลาด’ ไม่ได้ 
เพ่ิงมา มันมาแรงนานแล้ว  

และมีทีท่าว่าจะยิ่งมาแรง 
มากขึ้นในทุกมุมโลก
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กองวิจัยการตลาด ททท.

The world is constantly changing, consumers are more  
well-informed, individualized and know what they are  
looking for in a product or service. This result in brands  
that are more truthful, open with information, and  
environmental-friendly.

Monitoring current trends is necessary to know where  
the world is heading, how society is changing, how far  
consumers have gone…
‘Tourism Trend’ reports on changes occurring across the  
globe using information collected from different sources,  
such as websites, magazines, travel forums and symposiums.  
In this issue we will focus on luxury travel trends for 2018  
from the Small Luxury Hotels of the World and TrendWatch-
ing report.

Luxury travelers are  
demanding increasing  
personalized services or  
‘Hands-on Luxe’. These  
include choice of perfume,  
brand of toiletries or bed  
linen for their rooms.

Novel gazing: Luxury  
hotels are increasingly  
offering libraries, reading  
rooms and literary services  
for their guests. Some are  
using their connection to  

famous literary figures  
and locations to its  
best advantage.

Spa with spiritual  
benefits: the wellness  
industry is increasing  
looking into spiritual  
experiences that enable  
guests to seek out one- 
of-a-kind moments such  
as visiting ancient Power  
Spots or nighttime spa  
treatment under the stars.
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ในยุคท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี การรับข้อมูลข่าวสาร 

ท่ีรวดเร็วและไร้พรมแดน มีสิ่งเย้ายวนใหม่ๆ ความนิยมในการทดลอง 

สิง่ใหม่ๆ คอยเข้ามาวุน่วายและส่งผลกระทบต่อการตัดสนิใจของผู้บรโิภค 

แบบไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย เราก�าลังอยู่ในยุคท่ีสินค้าด้านประสบการณ์ 

มีการแข่งขันท่ีสูงข้ึน เป็นช่วงเวลาส�าคัญท่ีแบรนด์จะต้องตัดสินใจเลือก 

กลยุทธ์ท่ีถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสามารถน�ามาใช้และสร้าง 

ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งก็มิใช่เพียงการเลือก 

กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หน่ึงมาใช้เพียงเท่าน้ัน 

แต่ในทุกๆ การเผชิญหน้าระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค แบรนด์จ�าเป็น 

ท่ีจะต้องตอบค�าถามส�าคัญให้ได้ว่า ‘จะท�าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยรักษาความ 

สนใจและน�าพาผู้บริโภคไปสู่ประสบการณ์ (SAVING Attention)  

หรือจะเป็นผู้ก�าหนดความสนใจและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค  

(SEIZING It) แทน’ 

ค�าตอบอาจเปล่ียนไปตามบริบทและจุดสัมผัสท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละ 

จุดของ Customer Journey แต่ความท้าทายน้ันก็ยังคงเป็นเช่นเดิม 

ไม่แปรเปล่ียน ซึ่งหากแบรนด์ไม่สามารถท�าได้ท้ัง 2 อย่างแล้ว มันก็ 

เปรียบเสมือนการสูญเสียเวลาและผลประโยชน์ไปโดยเปล่าและเป็น 

สิ่งท่ีให้อภัยไม่ได้เลยส�าหรับผู้ประกอบการในยุคน้ี

ค�าถามท่ีว่า ‘สินค้าของคุณเป็นแบบท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้  

(Functional) หรือเป็นสินค้าท่ีน่าประทับใจและควรค่าไว้ครอง  

(Delightful)’ อาจเป็นค�าถามเก่าแก่ท่ีเราได้ยินกันหนาหูต้ังแต่ยุค 

สมัยแรกของการท�าการค้า แต่อันท่ีจริงแล้วค�าถามเหล่าน้ีกลับกลาย 

เป็นสิ่งเร่งด่วนท่ีแบรนด์ควรจะตอบค�าถามให้ได้โดยไวท่ีสุดในยุคสมัยน้ี

2 วิธีท่ีจะท�าให้แบรนด์ไปถึงฝั่งฝันในยุคท่ีอะไรก็เร็วไปหมด แบรนด์จะ 

ต้องเลือกว่าจะเป็นผู้ก�าหนดความสนใจและสร้างประสบการณ์ให้ 

ผู้บริโภค (SEIZE attention) หรือจะเป็นผู้รักษาไว้ซ่ึงความสนใจของ 

ผู้บริโภคและน�าพาผู้บริโภคไปสู่ประสบการณ์ (SAVING attention)  

แต่อันท่ีจริงแล้ววิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือการผสมผสานท้ังสองอย่างเข้าด้วยกัน  

แล้วก�าหนดบริบทของแบรนด์ตัวเองว่าเลือกจะเป็นอะไรในแต่ละ  

Touchpoint แต่อย่างไรก็ดีแบรนด์ก็ห้ามลืมจุดยืนของตัวเองแล้ว 

สูญเสีย Identity ของตัวเองเป็นอันขาด มิเช่นน้ันท้ังแบรนด์และ 

ผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบจากการกระท�าเป็นแน่นอน
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Airbnb

ส�าหรับกระเป๋าเดินทาง

Ecbo Cloak คือการให้บริการพ้ืนท่ีส�าหรับเก็บกระเป๋าเดินทางชั่วคราว  

แอปพลิเคชนัดังกล่าว เปิดตัวครัง้แรกในประเทศญีปุ่่น โดยแอปพลิเคชนั 

น้ีได้ถูกออกแบบให้มีข้ึนบริเวณพ้ืนท่ีตัวเมืองและสถานท่ีท่องเท่ียวหลัก  

ภายในตัวเมือง โดยร้านค้า ร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ สามารถแบ่งปัน 

พ้ืนท่ีท่ีไม่ใช้บางส่วนเพ่ือเข้าร่วมการให้บริการรับฝากกระเป๋าเดินทาง  

การใช้งานก็ง่ายแสนง่าย เพียงแค่เปิดเว็บหรือแอปพลิเคชันของ  

Ecbo Cloak หาพ้ืนท่ีให้บริการใกล้เคียง จองพ้ืนท่ีว่าง หลังจากน้ัน 

ก็เอากระเป๋าเดินทางไปฝาก รอพนักงานถ่ายรูป เพียงเท่าน้ีคุณก็ 

สามารถออกเดินทางได้ทันทีโดยไม่ต้องมาน่ังกังวลว่าจะต้องไป  

Check-in กับโรงแรมก่อนหรือต้องมาเดินหาตู้ฝากของท่ีมักจะเต็ม 

และมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าการรักษาไว้ซึ่งความสนใจของผู้บริโภค  

(Attention Saving) บนเส้นทาง Customer Journey น้ันจะเป็น 

อะไรท่ีสามารถมองเห็นชดัได้ยาก และส่วนมากน้ันจะสร้างความประทบัใจ 

เพียงแค่ครัง้แรกเพียงครัง้เดียวเท่าน้ัน ซึง่ก็ไม่น่าแปลกใจท่ีแบรนด์ต่างๆ  

ท้ังในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จะหันหัวกลยุทธ์ 

ไปพัฒนาเรื่องการลดรอยต่อท่ีไม่ราบรื่นภายในจุดสัมผัสระหว่างแบรนด์ 

กับผู้บริโภค หรือแม้กระท่ังการสร้างเส้นทางลัดให้ผู้บริโภคไปหาสิ่งท่ี 

พวกเขาต้องการได้เร็วมากยิ่งข้ึน และถ้าหากว่าแบรนด์ใดไม่สามารถ 

ไปถึงทันความคาดหวังท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคได้น้ัน  

มันก็เท่ากับว่าชนวนความผิดหวังของผู้บริโภคได้ถูกจุดข้ึนเป็นท่ี 

เรียบร้อยแล้ว

เรามาดูตัวอย่างของแบรนด์ในธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีใช้กลยุทธ์  

Attention Saving มาดึงความสนใจของผู้บริโภคแล้วน�าพา 

พวกเขาไปสู่ประสบการณ์ท่ีปรารถนากันดีกว่า

Carnival บริษัทให้บริการเรือส�าราญสัญชาติอเมริกาได้ออกมาประกาศ 

แผนการใช้งานแถบข้อมอืชาญฉลาดในทุกๆ เท่ียวการให้บรกิารในอนาคต  

แถบข้อมือชาญฉลาดที่ว่านี้ไม่ได้มีไว้เพียงแค่ส�าหรับเรียกใช้บริการภายใน  

เรือส�าราญเพียงเท่าน้ัน แต่ลูกค้าภายในเรือยังสามารถใช้เป็นกุญแจ 

เพ่ือเข้าออกห้องพักได้อีกด้วย นอกจากน้ันยังสามารถใช้ซื้ออาหารหรือ 

แม้แต่ใช้แทนเงินเมื่อคุณเล่นพนันภายในคาสิโนของเรือส�าราญอีกด้วย  

โดยก่อนหน้าทริปการเดินทางจะมาถึง 1 เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับ 

อุปกรณ์แถบข้อมือ โดยผู้ใช้งานสามารถวางแผนทริปการท่องเท่ียว 

เรือส�าราญดังกล่าวฯ ล่วงหน้าผ่าน Function ของอุปกรณ์ท่ีได้ทันที  

นอกจากน้ีผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกได้ด้วยว่า จะรับอุปกรณ์ดังกล่าวฯ  

เป็นแถบข้อมือหรือสร้อยคอชาญฉลาดตามความสะดวกในการใช้งาน

1. การรักษาไว้ซ่ึงความสนใจ
 และน�าพาผู้บริโภคไปสู่ประสบการณ์ 
 (ATTENTION SAVING)

CARNIVAL

การให้บริการแถบข้อมือชาญฉลาดเพ่ือขอรับบริการ 
ภายในเรือส�าราญสุดหรู

SITA LAB

หุ่นยนต์เดินไปเดินมาที่ช่วยลดเวลาในการ Check-in  
เที่ยวบิน

บริษัทผลิตเทคโนโลยีด้านการบิน SITA Lab เปิดตัว KATE หุ่นยนต ์

ช่วย Check-in อัตโนมัติ ท่ีเดินไปเดินมาท่ัวบริเวณท่าอากาศยาน  

การท�างานของ KATE ก็คือ มันจะช่วยแจกจ่าย Boarding Pass  

และ Tag ติดกระเป๋า มันถูกออกแบบมาลดปัญหาการรอคิว Check-in  

เป็นเวลานาน โดย KATE จะตรวจจับความหนาแน่นของปริมาณการ 

เดินเท้าของผู้คนภายในท่าอากาศยานร่วมกับข้อมูลเท่ียวบินเพ่ือก�าหนด 

จุดหมายว่าส่วนไหนของท่าอากาศยานท่ีต้องการความช่วยเหลือจากมัน  

ณ เวลาน้ัน

ตั้งแต่การจองบัตรโดยสารสายการบินไปจนกระทั่ง 
การออกแบบเส้นทางการเดินทางนั้น ผู้บริโภคต่าง 
โหยหาประสบการณ์การบริการที่ไร้รอยต่อและเป็น 
อัตโนมัติ
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2. ก�าหนดความสนใจและสร้าง   
 ประสบการณ์ (ATTENTION   
 SEIZING)

MEXICAN TOURIST BOARD

ฝนเทียมผสมเตกีล่า

‘ฝนเทียมเตกีล่า’ คือการเล่นกับลักษณะนิสัยของชาวเยอรมัน (กลุ่มนัก 

ท่องเท่ียวเป้าหมาย) ท่ีชอบท่ีจะหนีหนาวออกจากบ้านตัวเองในช่วงฤดู 

หนาว บวกกับลักษณะนิสัยที่ชอบบริโภคแอลกอฮอล์ บอร์ดการท่องเที่ยว  

ของประเทศเม็กซิโกจึงได้สร้างฝนเทียมท่ีหยดเป็นเตกีล่าในกรุงเบอร์ลิน 

น้ีข้ึน มันถูกท�าข้ึนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและชักจูงชาวเยอรมันให้หันมา 

สนใจและอยากท่ีจะไปเท่ียวประเทศเม็กซิโก การท�าฝนเทียมเตกีล่าน้ี 

ถูกจัดแสดงข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ท่ีผ่านมา เป็นช่วงท่ีประเทศ 

เยอรมันมีฝนตกมากที่สุด แคมเปญนี้เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องท�าความชื้น 

คล่ืนความถ่ีสูง (Ultrasonic Humidifier) ท�าหน้าท่ีท�าให้เตกีล่าสั่น 

ในความถ่ีระดับท่ีสามารถแปรสภาพกลายเป็นหมอก ก่อนควบแน่น 

และแปลสภาพกลายเป็นฝน โดยการจัดแสดงชิ้นน้ีมีความเชื่อมโยงกับ 

อากาศในกรุงเบอร์ลิน ในเวลาใกล้เคียงกันท่ีมีฝนตกเบาๆ อยู่ตลอด 

ทั้งวัน

AIR FRANCE x ADIDAS

ให้รับบทเป็น Cinderella เพ่ือกลับไปรับรองเท้า 
อีกข้างที่หาไม่เจอ

‘ลูกค้าคือพระราชา’ ค�ากล่าวท่ีเก่ามีมานาน แต่หากเราน�าค�ากล่าวน้ัน 

มาหมุนพลิกแพลงและปรับเปล่ียนใหม่ล่ะ มันคงจะน่าสนใจไม่ใช้น้อย

เพ่ือโปรโมตบัตรลดราคาส�าหรับเยาวชน สายการบิน low-cost อย่าง  

Air France ได้กระโดดข้าม Segment ของตัวเอง แล้วมาจับมือร่วมกับ 

พันธมิตรอย่างบริษัท Adidas และร้านค้า Sportwear ชื่อดัง Citadium  

โดยสายการบินน้ีได้น�าเสนอแคมเปญเจ๋งๆ ท่ีมีชื่อว่า ‘Run to Mum’  

ซึ่งเป็นแคมเปญที่ยื่นขอเสนอให้บัตรลดราคารายปีฟรีๆ (ซึ่งปกติจะขาย  

ในราคา 49 ยูโร หรือประมาณ 1,887.24 บาท) ส�าหรับผู้ท่ีซื้อรองเท้า  

Sneakers Adidas ท่ีร้าน Citadium แต่จุดหักมุมส�าคัญก็คือรองเท้า 

ข้างหน่ึงจะถูกส่งให้เด็กท่ีสั่ง แต่อีกข้างจะถูกส่งไปให้ท่ีบ้านของพ่อแม่  

โดยเยาวชนท่ีสั่งรองเท้าจะถูกกระตุ้นให้จองบัตรโดยสารท่ีสามารถลด 

ราคาได้ทันที เพ่ือกลับบ้านไปเอารองเท้าอีกข้างหน่ึง ในขณะเดียวกัน 

ก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ด้วยเช่นกัน

การดึงดูดและคงไว้ซึ่งความสนใจของนักท่องเท่ียวน้ันเป็นสิ่งท่ียากข้ึน 

ทุกเสี้ยววินาที บางวันก็เป็นวันของผู้เล่นแนวหน้า (แบรนด์ใหญ่ๆ ท่ีม ี

ทุนท�าการตลาด มีฐานการกระจายสินค้า และมีสินค้าเป็นจ�านวนมาก)  

ที่ได้รับผลประโยชน์แบบไม่ค่อยจะยุติธรรมสักเท่าไหร่ แต่ในบางวันก็เป็น 

วันของแบรนด์ Startup ใหม่ๆ กลุ่มเฉพาะเจาะจง ท่ีมีความว่องไว  

อันท่ีจริงแล้วไม่มีแบรนด์ไหนท่ีสามารถเดินทางราบรื่นไปได้ง่ายๆ  

หากสินค้า การบริการ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคนั้น 

ไม่ได้สร้างความสนใจและสามารถตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาตนเอง  

(self-actualization) การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ การเชื่อมโยงระหว่าง 

ผู้บริโภค หรือแม้แต่ความรู้สึกท่ีเป็นความเฉพาะเจาะจงท่ีเข้าใจถึงตัวตน 

ของผู้บริโภคในรูปแบบของปัจเจกบุคคล

มาดูตัวอย่างของแบรนด์ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวท่ีใช้กลยทุธ์ Attention  

Seizing มาก�าหนดความสนใจของผู้บริโภคและสร้างประสบการณ์เจ๋งๆ  

ให้กับผู้บริโภคกันดีกว่า

เมื่อการท่องเท่ียวเป็นเรื่องที่ธรรมดา ใคร ๆ ก็ท�าได้  
แบรนด์จึงจ�าเป็นที่จะต้องท�างานหนักขึ้นเพ่ือดึง 
ความสนใจของผู้บริโภคมาให้ได้
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METROPOLITAN MUSEUM OF ART

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่น�าเสนอทัวร์ออกก�าลังกาย
ก่อนเวลาเปิดท�าการ

มรดกของแบรนด์คุณก�าลังเปลี่ยนไปเป็นเพียง 
ภาชนะที่โอบหุ้มแบรนด์ของคุณใช่หรือไม่? สัญญาณ 
หนึ่งที่บ่งบอกได้ก็คือ ยิ่งคุณได้ยินเสียงของเพ่ือน 
ร่วมงานพูดว่า ‘เป็นไปไม่ได้หรอก’ ดังมากเท่าไหร่  
ยิ่งสามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นจะมีประสิทธิผลมากในการ 
คว้าความสนใจจากผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ได้มากเท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันแห่งนครนิวยอร์ก (Metropolitan  

Museum of Art) ได้เริ่มจัดกิจกรรม The Museum Workout หรือทัวร์ 

ออกก�าลังกายชมพิพิธภัณฑ์ 45 นาที โดยทัวร์ออกก�าลังกายน้ีจะมีข้ึน 

ก่อนเวลาพิพิธภัณฑ์เปิดท�าการ มีการก�าหนดเส้นทางการออกก�าลังกาย 

โดยรอบพิพิธภัณฑ์ โดยมีนักเขียนและนักวาดภาพชื่อ Maira Kalman  

เป็นผู้บรรยายเรื่องราวของศิลปะพร้อมกับเป็นผู้น�าการออกก�าลังกาย 

ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ส�าหรับทัวร์การออกก�าลังกายน้ีส่วนมากจะใช้ 

แนวเพลงป๊อปร็อก เปิดประกอบเพ่ือใช้กระตุ้นผู้เข้าร่วมออกก�าลังกาย  

ผู้เข้าร่วมยังสามารถรับประทานของว่างและเครื่องด่ืมท่ีทางพิพิธภัณฑ์ 

จัดเตรียมไว้ให้ได้เช่นเดียวกัน ส�าหรับค่าบัตรเข้าร่วมกิจกรรมน้ีจะอยู่ท่ี  

40 เหรียญสหรัฐต่อคน

UBER EATS x VOLVO

แอปพลิเคชันให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารที่น�าเสนอ 
ประสบการณ์อาหารระดับห้าดาว

Uber Eats จับมือกับบริษัทรถยนต์ Volvo เปิดตัว All-Star Restaurant  

หรือการให้บริการเสิร์ฟมื้ออาหารรสเลิศในระหว่างทริปการเดินทางชม 

รอบเมืองโตเกียว การให้บริการน้ีจะประกอบไปด้วยคอร์สอาหารหลาย 

ชนิดให้เลือก ซ่ึงอาหารท้ังหมดน้ันเป็นอาหารท่ีท�าข้ึนโดยร้านอาหารหรู 

ระดับห้าดาว ท่ีได้รับการก�ากับดูแลคุณภาพโดยเชฟกระทะเหล็กชื่อดัง 

สัญชาติญ่ีปุ่นท่ีชื่อว่า ‘Yukio Hattori’ ผู้ใช้บริการจะมีความสุขไปกับ 

ประสบการณ์การรับประทานอาหารหรูในขณะท่ีโดยสารอยู่ภายใน 

รถยนต์ SUV สุดหรูรุ่น XC90 ของแบรนด์ Volvo

สรุป (แล้วยังไงต่อ)

เราได้เห็นถึงตัวอย่างการคว้าความสนใจของผู้บริโภคท้ัง 2 แบบ ท้ังการ 

เป็นผู้สร้างและเป็นผู้น�าพา ซึ่งหนทางท่ีดีท่ีสุดในการคว้าความสนใจของ 

ผู้บริโภคได้ในทุกๆ ช่วงเวลา ทุกๆ Touchpoint นั่นก็คือการใช้ประโยชน์  

จากข้อมูลเชิงลึกท่ีมี บวกเข้ากับสภาวะแวดล้อมท่ีห่อหุ้มผู้บริโภค แล้ว 

สร้างสรรค์หานวัตกรรมต่างๆ ท่ีเข้ามาตอบโจทย์หรือเข้ามาแก้ไขปัญหา 

ในจุดท่ีเป็น Painpoint ในชีวิตของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ีอยู่ใน 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหรือว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ แบรนด์ 

ในยุคน้ีต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าสามารถเข้าใจได้ถึงความต้องการท่ี 

แท้จริงของผู้บริโภค การตลาดแบบหว่านแหเน้นปริมาณ จะไม่สามารถ 

ดึงความสนใจของผู้บริโภคได้เฉกเช่นก่อน แต่แบรนด์จะต้องน�าเสนอ 

สินค้าท่ีตอบโจทย์ในรูปแบบของปัจเจกบุคคล

จงจ�าไว้อยู่เสมอว่า อย่าฟันธงว่าการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนั้น  

คือการท�าอะไรมากและจัดเต็มท่ีมากท่ีสุด แน่นอนว่ามันสามารถดึงดูด 

ความสนใจได้ (บ้าง) แต่แน่นอนว่ามีหลายตัวอย่างที่ออกมาแสดงให้เห็น  

ถึงชัยชนะของความเป็น Minimal ด้วยเหตุน้ีเองเหล่านักคิดท้ังหลาย 

จึงได้พากันฉีกกฎเก่าๆ แล้วหันมาสนใจในแนวคิด ‘The less can be  

more’ ยกตัวอย่างจากความส�าเร็จของแบรนด์อย่าง Muji ท่ีขายสินค้า 

สไตล์ Minimal ท้ังร้าน หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเอง 

ท่ีนักท่องเท่ียวต่างออกตามหาความเป็นธรรมชาติท่ีแท้จริง ไม่ปรุงแต่ง  

ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ันก็เรียกร้องความสนใจได้ไม่ต่างกับแสงสีเว่อร์วังอลังการ



To research is to search for information  
that will guide us towards more effective  
plan of action. Thailand’s strategic direction  
is to increase high quality, high-value  
travelers, as well as to promote Thai local  
experiences. This issue’s ‘Tourism Research’  
presents 2 articles:

 ‘Erase old image…German tourists:      
        Creating high-value markets through  
local experience’ is drawn from 2 of TAT’s  
in-depth market research ‘High-Value  
Travelers Study: Germany, France and  
Sweden’ and ‘Study on Behavior and Trends  
of Local Experience Tourists’. The first  
research finds that high-value German  
travelers tend to seek cultural experiences  
and are more interested in local way of life,  
while the second confirm that German local  
experience travelers spend more per day  
than the average tourist. The key to  
creating impressive local experience is  
‘Spontaneous’ ‘Unique’ and ‘Genuine’.

 Tourism Resource Roadmap 2017-     
        2021 is a summary of the Thailand’s  
tourism destination development strategy  
report which focus on increasing the quality  
of Thailand’s tourism to international  
standard, developing tourism knowledge  
database and promoting innovation in  
a sustainable manner, developing human  
resources, and creating sustainable tourism  
networks.

1 2

Waragorn Keeranan
Illustration
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 พวกเขาจริงจังกับการพักร้อนมาก มากเสียจน
บางทีก็ดูไม่ออกว่าเขาสนุกกันอยู่หรือเปล่า

แอนดรู เอมส์

 ผู้ก่อต้ังเว็บไซต์ germanyiswunderbar.com

ภาพจ�า และ 
ภาพปัจจุบัน1

‘นักท่องเท่ียวชาวเยอรมนี’ เมื่อเอ่ยถึงค�าค�าน้ี สิ่งท่ีคนท่ัวไปมักจะนึกถึง 

เป็นอย่างแรกคือภาพนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกนอนอาบแดดนิ่งๆ ทั้งวัน 

อยู่ข้างสระว่ายน�้า พวกเขาท�างานหนักมาตลอดท้ังปีและต้องการใช้ช่วง 

เวลาพักร้อนเพ่ือการพักผ่อนอย่างเต็มท่ี ภาพจ�าน้ีประกอบกับภาพเหมา 

รวมหรือ Stereotype ว่าชาวเยอรมันท่ัวไปเป็นคนเคร่งขรึม จริงจัง  

ไม่มีอารมณ์ขัน ท�าให้นักท่องเท่ียวชาวเยอรมนีมักจะถูกล้อเลียนโดย 

ชาวประเทศอ่ืนๆ ท่ีโดนแย่งท่ีข้างสระว่ายน�้ามาโดยตลอด แต่ถึงจะ 

ล้อเลียนอย่างไร นักท่องเที่ยวเยอรมนีก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่แต่ละประเทศ  

ต้องการดึงดูดให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตนอยู่ดี ส�าหรับประเทศ 

ไทยแล้ว เยอรมนีเป็นตลาดนักท่องเท่ียวขนาดใหญ่อันดับ 3 ของ 

ภูมิภาคยุโรปท้ังด้านจ�านวนและรายได้ โดยในปี 2559 มีนักท่องเท่ียว 

ชาวเยอรมนีเดินทางเข้าไทย 825,496 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปี  

2558 สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 53,390 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ  

12 จึงกล่าวได้ว่าตลาดนักท่องเท่ียวเยอรมนีเป็นตลาดท่ีมีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งส�าหรับประเทศไทย

อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายต่อทริปของตลาด 

เยอรมนีมีแนวโน้มเติบโตในระดับคงท่ี โดยมีอัตราเติบโตต�่าสุดในกลุ่ม 

ยุโรปขนาดใหญ่ หรือไม่เกิน 67,000 บาทต่อคนต่อทริปในแต่ละปี ท�าให ้

เยอรมนีตกอยู่อันดับท้ายสุดของกลุ่มตลาดขนาดใหญ่จากท่ีเคยมีอันดับ 

การใช้จ่ายติด 1 ใน 3 ของกลุ่มในอดีต หากดูลักษณะของตลาด กล่าว 

ได้ว่าตลาดเยอรมนีเป็น Mature Market หรือ ‘ตลาดเก่า’ ของประเทศ 

ไทย โดยนักท่องเท่ียวชาวเยอรมนีเป็นกลุ่มท่ีมีก�าลังซื้อสูง รู้จักประเทศ 

ไทยดี มีสัดส่วนนักท่องเท่ียวเดินทางซ�้า (Repeater) ประมาณ 2 ใน 3  

ของจ�านวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวประเภท FIT  

โดยนักท่องเท่ียวแบบ Group Tour มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 12 เท่าน้ัน  

และเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 94) เดินทางมาประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค ์

เพ่ือการพักผ่อน

{ }

หากพิจารณาโครงสร้างของตลาดจะพบว่านักท่องเท่ียวชาวเยอรมนี 

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 47 เป็นผู้มีรายได้ 

ระดับกลาง (รายได้ส่วนตัวระหว่าง 20,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ต่อปี) ในขณะท่ีกลุ่มนักท่องเท่ียวระดับบน (รายได้มากกว่า 60,000  

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี) เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 19 และมีแนวโน้มลดลง 

เรื่อยๆ ดังนั้นความท้าทายของประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ตลาดเยอรมนี คือท�าอย่างไรเพ่ือจะปรับโครงสร้างตลาดไปสู่กลุ่มนัก 

ท่องเท่ียวระดับบน หรือเรียกได้อีกอย่างว่า ‘นักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพ 

สูง’ และประเทศไทยจะปรับภาพลักษณ์ของตนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

คุณภาพ หรือ Quality Destination ท่ีมีความสดใหม่ รวมท้ังกระตุ้น 

การใช้จ่ายผ่านการน�าเสนอสินค้าและกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีตรงกับ 

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร
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2 ‘Thailand’s been 
 overdone by now...’

ผลการศึกษาจาก ‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศกลุ่ม 

คุณภาพสูง เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวีเดน’ จัดท�าโดยกองวิจัยการตลาด  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท อินทัช รีเสิร์ช  

แอนด์ คอนซัลแทนซ่ี จ�ากัด และบริษัท แฮทส์ คอนซัลต้ิง แอนด์ รีเสิร์ช  

เพ่ือประมาณการจ�านวน และศึกษาปัจจัยทางการตลาดท้ังด้านอุปสงค์ 

และอุปทานท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียว 

คุณภาพสูง หรือ High-value Travelers ในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส  

และสวีเดน พบว่านักท่องเท่ียวคุณภาพสูงชาวเยอรมนีส่วนใหญ่ (ร้อยละ  

63) ประเมินตนเองว่ารู้จักประเทศไทยดีหรือดีมาก โดยสิ่งแรกท่ีนึกถึง 

เมื่อมีการกล่าวถึงประเทศไทย คือ ทะเลและชายหาด (ร้อยละ 33)  

อาหาร (ร้อยละ 16) สภาพอากาศเขตร้อน (ร้อยละ 10) และวันหยุด  

(ร้อยละ 7) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าส�าหรับชาวเยอรมนีแล้ว ประเทศไทย 

มีภาพลักษณ์เป็น Holiday Destination หรือแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการ 

พักร้อนประเภทหาดทรายชายทะเลท่ีพวกเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้ว

ท้ังน้ี กลุ่มตัวอย่าง ‘นักท่องเท่ียวคุณภาพสูง’ ตามการศึกษามีข้อก�าหนด 

ว่าต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีข้ึนไป เคยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีรายได้ส่วนตัวสูงกว่า 65,000  

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากน้ียังต้องผ่านการคัดแยกตามคุณลักษณะ 

เฉพาะด้านทางจิตวิทยา เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักท่องเท่ียว 

คุณภาพสูง หรือ High-value Travelers อย่างแท้จริง ซ่ึงการศึกษาได้ 

ประมาณการว่ามีนักท่องเท่ียวคุณภาพสูงชาวเยอรมัน จ�านวน 5.92  

ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจตอนใต้ 

ของประเทศ ได้แก่ มิวนิก ชตุทท์การ์ท แฟรงก์เฟิร์ต และโคโลญ  

ในจ�านวนน้ีมีเพียงร้อยละ 9 เท่าน้ันท่ีเคยเดินทางมาประเทศไทย  

ในขณะท่ีร้อยละ 91 ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยเลย

ในการสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพสูงชาวเยอรมันเพ่ือทราบ 

ความคิดเห็นเชงิลึกเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียว ผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่  

มีความคุ้นเคยกับประเทศไทย โดยมองว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีถูก 

พัฒนามากเกินไป แออัด ไม่มีอะไรใหม่ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ  

ท่ีนักท่องเท่ียวมองว่าทุกอย่างเป็นการค้าขายหรือการแสดง ถึงข้ันเรียก 

ได้ว่าเป็น ‘โรงงานส�าหรับนักท่องเท่ียว’ หรือ ‘Tourist Factory’ โดย 

พวกเขาสนใจท่ีจะเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่และ 

น่าค้นหาอย่าง เวียดนาม กัมพูชา มากกว่า ดังน้ันถึงแม้ว่าประเทศไทย 

จะมภีาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามส�าหรบันักท่องเท่ียว  

ชาวเยอรมันทั่วไป แต่ปัจจัยดังกล่าวเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอท่ีจะ 

กระตุ้นให้เกิดการเลือกเดินทางมาประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ยังไม่มอง 

ว่าประเทศไทยเป็นเป้าหมายในฝัน (Bucket List) หรือเป้าหมายอันดับ 

ต้นๆ ส�าหรับการเดินทาง 

อย่างไรก็ดี การสัมภาษณ์พบว่าประเทศไทยยังมีภาพลักษณ์เชิงบวก 

ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วัฒนธรรมด้านอาหาร ความเป็น 

เมืองพุทธ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย และท่ีพักท่ีมีความหรูหราสะดวก 

สบาย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว 

ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งท้ังระยะเดินทางใกล้  

(Short-haul) และระยะเดินทางไกล (Long-haul) ซึ่งพบว่านอกจาก 

ความโดดเด่นในเรื่องทะเลและชายหาดแล้ว ประเทศไทยยังมีภาพลักษณ์  

ท่ีโดดเด่นด้านสปา วิถีชีวิตและวัฒนธรรม กิจกรรมด�าน�้า อาหาร และ 

ความมีอัธยาศัยท่ีดีของคนท้องถ่ิน

นอกจากน้ี นักท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาประเทศไทยแล้วมีแนวโน้ม 

ท่ีจะมองภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยเดินทางมาใน 

ทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรมวิถีชุมชน การแต่งงานและฮันนีมูน  

การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ ซ่ึงน�าไปสู่ข้อเสนอของการศึกษาให้ประเทศ 

ไทยผนวกปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งเหล่าน้ี โดยเฉพาะวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ท่ีสามารถส่งมอบประสบการณ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินแบบ Local  

Experience ควบคู่ไปกับการน�าเสนอสินค้าประเภทหาดทรายชายทะเล  

เพ่ือสร้างความแตกต่างและเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้ประเทศไทย 

เป็นมากกว่าแหล่งท่องเท่ียวประเภท Sea, sand, sun ท่ัวไป โดยใช้ 

กระแสการบอกต่อจากคนรู้จัก (Word-of-mouth) หรือการบอกเล่าจาก 

ประสบการณ์จริง (Testimonial) เป็นแนวทางกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ 

เลือกเดินทาง
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Local Experience, 
By the way

ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน การท่องเที่ยวเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อหลบหนี 
จากความเครียดและกิจวัตรประจ�าวัน แต่แม้ว่าพวกเขาจะให้ความส�าคัญ  
กับการพักผ่อนนอนเล่นมากกว่าการออกตระเวนท่องเที่ยวไปตามสถานที ่
ส�าคัญต่างๆ พวกเขาก็ยังต้องการค้นหาประสบการณ์ท่ีแตกต่างซ่ึงจะ 
ท�าให้เกิดมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ระหว่างการเดินทางด้วยเช่นกัน  
ประสบการณ์เหล่าน้ีอาจเป็นเรื่องราวทางวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต 
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน หรือภูมิทัศน์ทางธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น 
ของแต่ละสถานท่ี ท้ังน้ีการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดในการเลือก 
จุดหมายทางการท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสูง 
ชาวเยอรมัน ได้แก่ ความเป็นมิตรของคนท้องถ่ิน (ร้อยละ 63) และ 
วัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถ่ิน (ร้อยละ 63) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีกลุ่มคุณภาพสูง 
ให้ความส�าคัญสูงกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ัวไปอย่างเห็นได้ชัด ดังน้ัน  
หากต้องการดึงนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสูงชาวเยอรมันให้เดินทาง 
เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน เราอาจต้องลบภาพจ�าของ 
นักท่องเท่ียวท่ีต้องการแค่การนอนอาบแดดริมชายหาดไปเสียก่อน

จากการศึกษาข้างต้น นักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสูงชาวเยอรมันมองว่า 

การสัมผัสวิถีชีวิตท้องถ่ิน หรือ Local Experience เป็นองค์ประกอบ 

ส�าคัญในการเดินทางท่องเท่ียว โดยประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชน 

ต้องเป็นประสบการณ์ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน หาไม่ได้จาก 

ท่ีอ่ืน เป็นวัฒนธรรมจริงแท้ของแต่ละพ้ืนท่ี ไม่ได้เป็นการ ‘จัดฉาก’  

เพ่ือนักท่องเท่ียว หรือท�าไปเพ่ือหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยพวกเขา 

จะปฏิเสธทันทีหากรู้สึกว่ามีการเสแสร้งหรือไม่จริงใจ โดย Key word  

ส�าคัญของประสบการณ์วิถีท้องถ่ินท่ีน่าประทับใจส�าหรับนักท่องเท่ียวชาว 

เยอรมัน คือ เป็นธรรมชาติ (Spontaneous) มีความโดดเด่นท่ีแตกต่าง  

(Unique) จริงใจ (Genuine) ทั้งนี้ความสะอาดและปลอดภัยก็ยังคงเป็น 

ปัจจยัส�าคัญในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวส�าหรบันักท่องเท่ียวชาวเยอรมนั  

ทุกกลุ่ม

ผลการศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงานของ ททท. ในปี 2561  

ซึ่งมุ่งต่อยอดการท่องเท่ียวแบบวิถีไทยซึ่งเป็นจุดแข็งท่ีแตกต่าง โดยลง 

ลึกสู่ประสบการณ์วิถีท้องถ่ินไทย หรือ Unique Local Experience โดย  

กองวจิยัการตลาด ททท. ได้ร่วมกับบรษิทั แบรนด์ เมทรกิซ์ รเีสร์ิช จ�ากัด 

ด�าเนินการศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 

กลุ่มตลาดเฉพาะ กลุ่ม Local Experience เพ่ือให้ทราบรูปแบบ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจัยด้านจิตวิทยา (Customer Insight)  

ด้านการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทาง 

เพ่ือสัมผัสประสบการณ์แบบ Local Experience ผ่านการสัมภาษณ ์

3

นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 1,400 ราย กระจายตัวตามพ้ืนท่ี 

จังหวัดหลักทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย 10 จังหวัดท่ัวประเทศ

นักท่องเท่ียวชาวเยอรมันท่ีเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือประสบการณ์ 

เยี่ยมชมหรือเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถ่ิน หรือนักท่องเท่ียวกลุ่ม Local  

Experience ท่ีให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.7) วางแผนมา 

ท่องเท่ียวประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ในขณะท่ีร้อยละ 38.3  

มีแผนการเดินทางท่องเท่ียวประเทศอ่ืนร่วมด้วย โดยประเทศท่ีนัก 

ท่องเท่ียววางแผนเดินทางต่อ 3 อันดับแรกเป็นประเทศในแถบเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา

ร้อยละ 50 มีความต้องการท่ีจะนอนค้างภายในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเดินทาง 

ท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการพักค้าง 2 คืน ส�าหรับนัก 

ท่องเท่ียวท่ีไม่ประสงค์จะพักค้าง ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการท�ากิจกรรม 

หรือเยี่ยมชมชุมชนประมาณ 4 ชั่วโมง กิจกรรมวิถีชุมชนท่ีนักท่องเท่ียว 

นิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ เรียนท�าอาหารไทย (ร้อยละ 12) เรียนมวยไทย  

(ร้อยละ 12) ปั่นจักรยาน (ร้อยละ 8) พายเรือหรือน่ังเรือไปตามแม่น�้า 

ล�าคลอง (ร้อยละ 5) เดินป่า (ร้อยละ 5) โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการท�า 
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ลบภาพจ�า...นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
ปรับตลาดสู่คุณภาพ ผ่าน Local Experience

แต่ละกิจกรรมประมาณ 2,970 บาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว  

นักท่องเท่ียวแบบ Local Experience มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียเท่ากับ  

3,987 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวท่ัวไป 

ท่ีใช้จ่ายประมาณ 3,364 บาทต่อคนต่อวัน (ข้อมูลจากกรมการท่องเท่ียว  

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ตรง 

กับช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลภาคสนาม)

ปัจจัย 3 อันดับแรกท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส�าคัญในการเลือกแหล่ง 

ท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชน คือ การมีท่ีพักส�าหรับ 

นักท่องเท่ียวภายในชุมชน (ร้อยละ 17) ประเภทหรือลักษณะของชุมชน  

(ร้อยละ 13) สภาพแวดล้อมหรือวิวทิวทัศน์ภายในชุมชน (ร้อยละ 11)  

โดยท่ีพักท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเลือกคือ เกสต์เฮาส์ (ร้อยละ 30)  

รองลงมาคือ โฮมสเตย์ (ร้อยละ 27) สิ่งท่ีนักท่องเท่ียวค�านึงถึงมากท่ีสุด 

ในการพักค้างภายในพ้ืนท่ีชุมชนคือ ความปลอดภัย ความสะอาด ห้องน�้า 

สะดวก

สิ่งท่ีนักท่องเท่ียวรู้สึกว่าได้รับจากการมาท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชน  

ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ น่าจดจ�า ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ 

ท่ีน�าไปเล่าต่อให้เพ่ือนหรือคนรู้จักฟังได้ (ร้อยละ 84) การได้เพ่ือนใหม่  

ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถ่ิน (ร้อยละ 81) และการได้เรียนรู้ประวัติ- 

ศาสตร์ของพ้ืนท่ี (ร้อยละ 73)

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชนแบ่งตาม 

ลักษณะของการเดินทางท่องเท่ียวพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเพียง 

แค่เข้าไปเยี่ยมชมหรือสัมผัสวิถีท้องถ่ินโดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะให้ 

ความส�าคัญกับปัจจัยของความจริงแท้ (Authenticity) ของวัฒนธรรม 

ท้องถ่ินท่ีได้พบเป็นหลัก ซ่ึงตรงกับข้อสรุปท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม 

นักท่องเท่ียวคุณภาพสูงในโครงการวิจัยก่อนหน้า ในขณะท่ีนักท่องเท่ียว 

ท่ีต้องการเข้าไปเรียนรู้หรือท�ากิจกรรมภายในชุมชนอย่างจริงจัง จะให้ 

ความส�าคัญกับปัจจัยด้านความสะดวกสบายของท่ีพัก และโครงสร้าง 

พ้ืนฐานภายในชุมชน (Life & Comfort) และความสามารถในการ 

สื่อสารของคนท้องถ่ินเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์อย่างแท้จริง (True  

Experience) ด้วยเช่นกัน
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โครงการศกึษาตลาดนักท่องเท่ียว  

ต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง:  

เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวีเดน  

จัดท�าโดย บริษัท อินทัช รีเสิร์ช  

แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จ�ากัด  

เพ่ือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

 

แหล่งท่ีมา

การศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรม 

นักท่องเท่ียวต่างประเทศกลุ่ม 

ตลาดเฉพาะ: กลุ่ม Local  

Experience จัดท�าโดย บริษัท  

แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ�ากัด  

เพ่ือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

Germany Performance 2016  

จัดท�าโดย งานวิเคราะห์ตลาด 

ต่างประเทศ กองกลยุทธ ์

การตลาด การท่องเท่ียว 

แห่งประเทศไทย

สถิติจากกรมการท่องเท่ียว  

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

German Tourists: ‘Arrogant,  

Boring and Nude’. Oliver  

Smith. 31 July 2014.  

www.telegraph.co.uk/travel/ 

destinations/europe/ 

germany/articles/German- 

tourists-arrogant-boring- 

and-nude/

1 2 3

4

5

The Green Link4

ในปี 2561 ททท. มีแผนด�าเนินการตลาดส�าหรับภูมิภาคยุโรป  

คือโครงการ The Link ซึ่งเป็นนวัตกรรมการท�างานเชิงบูรณาการ 

ระหว่างส�านักงาน ททท. ในและต่างประเทศ เชื่อมโยงเมืองท่ีเป็นตลาด 

นักท่องเท่ียวหลักในประเทศต่างๆ เข้ากับแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 

ของประเทศไทย อาทิ เลย แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม โดยแต่ละเมือง 

มคีวามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที ่สามารถส่งมอบประสบการณ์ท่องเท่ียว  

แบบวิถีชุมชนท่ีเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินด้ังเดิมอย่างแท้จริงให้กับนักท่อง- 

เท่ียว ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวไทยมูเซอท่ามกลางหุบเขา ขบวนแห่ 

ผีตาโขนในงานประเพณีบุญบ้ังไฟของอ�าเภอด่านซ้าย หรือการปั่น 

จักรยานชมสวนมะพร้าวในชุมชนบางพลับ

ส�าหรับตลาดเยอรมนี ททท. ส�านักงานแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับ ททท.  

ส�านักงานพังงา น�าเสนอเส้นทาง ‘The Green Link’ ตัวอย่างแหล่ง 

ท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบ Urban  

สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวในอ�าเภอตะก่ัวป่าซึ่งเคยเป็นเมืองท่าและ 

แหล่งเหมืองแร่ส�าคัญในอดีต โดยย่านเมืองเก่าอ�าเภอตะก่ัวป่ามีอาคาร 

บ้านเรือนสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่ยังคงสภาพเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ มีภาพวาด  

แบบ Street Art ตามอาคารต่างๆ โดยนักท่องเท่ียวสามารถทดลอง 

ชิมอาหารท้องถ่ินท่ีเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรม 

พ้ืนเมือง หรืออาหาร ‘Nyonya’ อันมีชื่อเสียง

ลบภาพจ�า...นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
ปรับตลาดสู่คุณภาพ ผ่าน Local Experience

ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเข้าไปเรียนรู้หรือท�ากิจกรรมภายในชุมชน 

แบบ CBT (Community-Based Tourism) สามารถเดินทางไปท่องเท่ียว 

ชุมชนเกาะยาวน้อย ชุมชนชาวมุสลิมท่ีท�าอาชีพประมงและเกษตรกรรม 

ท่ีเน้นความยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักท่องเท่ียวสามารถลอง 

เป็นชาวประมงได้หนึ่งวัน โดยจะออกเรือไปกับชาวประมงท้องถิ่น เรียนรู้ 

วิถีการประมงแบบอนุรักษ์ พักค้างท่ีโฮมสเตย์ภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็น 

โอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถ่ินได้อย่าง 

แท้จริง

ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเท่ียววิถีชีวิตและ 

วัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีน่าสนใจ มีสถานท่ีแปลกใหม่ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถ 

เดินทางเข้ามาค้นหา มีกิจกรรมแบบ Once in a lifetime experience  

ท่ีไม่ซ�้ากับท่ีอ่ืนใด ซ่ึงตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่ม 

คุณภาพสูงชาวเยอรมันตามการศึกษา การน�าเสนอการท่องเท่ียวแบบ 

วิถีท้องถ่ินไทยจึงน่าจะเป็นวิธีการในการลบภาพจ�าแบบเดิมๆ ท้ังของ 

ประเทศไทย และของนักท่องเท่ียวชาวเยอรมัน ได้เป็นอย่างดี
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ของประเทศ พ.ศ. 2560-2564

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ 
ประเทศ พ.ศ. 2560-2564 จัดท�าขึ้นโดยวิทยาลัย 
นานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะคณะที่ปรึกษา  
กรมการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
โดยพิจารณาองค์ประกอบส�าคัญหลายประการ  
โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของภาคีท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ  

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคประชาสังคมและ 
นักวิชาการ มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 
ที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนบนพ้ืนฐานความ 
เป็นไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงแนวทางการปรับใช้ 
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global  
Sustainable Tourism Criteria) และเพ่ือให้เป็น 
ไปตามแนวทางของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย
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กระบวนการจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเลือกใช้แนวทางการด�าเนินงานตามกรอบแนวคิดการจัดท�าแผนยุทธ- 

ศาสตร์ฯ ตามหลักการของ Hanzl, S. et all (2003) ท่ีพัฒนาแนวทางการก�าหนดนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ และ  

Inskeep ท่ีเป็นผู้ออกแบบการวางแผนการท่องเท่ียวด้วยการบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการรวบรวม 

ข้อมูลใน 4 ส่วน คือ

จากการรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปการด�าเนินการตามกรอบแนวคิดการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ได้เป็น  

4 ข้ันตอน ดังน้ื

การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 

(Current Situation)

การพัฒนาในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ หรือแผนท่ี    

ก�าลังด�าเนินการอยู่ (Current Development)

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมิน   

   สถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาในปัจจุบัน    

   ทิศทางพัฒนาอย่างยัง่ยนื และการมองวสิยัทัศน์

   ท่ีต้องการใน 20 ปีข้างหน้า

2. ค้นหาประเด็นในการพัฒนายุทธศาสตร์จาก   

   ข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ

3. หาความต้องการในการพัฒนา หรือเพ่ือปรับปรุง 

   แนวทางยุทธศาสตร์จากการส�ารวจความคิดเห็น

4. ก�าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์     
   โครงการ ปีท่ีด�าเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
   และแนวทางการบูรณาการของทุกภาคส่วน

ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Future Sustainable Tourism Direction)

การมองถึงวิสัยทัศน์ท่ีต้องการใน 20 ปีข้างหน้า     
(Vision)

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

Tourism Resource Roadmap 2017-2021

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564

ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล โดยเน้นความยั่งยืนของแหล่งท่องเท่ียว 

สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ไทย

1. แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับในระดับสากล    

   โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและ    

   ประวัติศาสตร์ ได้รับการดูแล รักษา ฟื้นฟู  

   ตามแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง    

   ท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน  

   เป็นท่ียอมรับในระดับสากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาการการ     

   จัดการสิ่งอ�านวยความสะดวก 

   เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ 

   ความปลอดภัยในแหล่ง 

2. แหล่งท่องเท่ียวมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

   เพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร    

   ธรรมชาติ

ถูกจ�าแนกเป็น
ประเด็นต่างๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

   ท่องเท่ียวบนแนวทางการ 

   มีส่วนร่วมของชุมชน

4. ส่งเสริมและสนับสนุน    

   แผนการบริหารจัดการความ 

   เสี่ยงและภาวะวิกฤติ ‘ใน    

   แหล่งท่องเท่ียว’ เพ่ือรองรับ 

   การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ    

   อากาศ (Climate Change)

5. ส่งเสริมและสนับสนุน    

   แผนการจัดการความเสี่ยง    

   และภาวะวิกฤติในแหล่งท่อง   

   เท่ียวเพ่ือตอบสนองแนวโน้ม 

   การท่องเท่ียว

6. พัฒนาเครื่องมือในการบริหาร 

   จัดการการท่องเท่ียวอย่าง       

   ยั่งยืน

1 3

2 4
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พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนา และบริหารจัดการ

แหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. องค์ความรู้และนวัตกรรม   

   ด้านการพัฒนาแหล่งท่อง   

   เท่ียวเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง 

   ยั่งยืน

บุคลากรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนตามแนวคิด    

   เศรษฐกิจพอเพียง

1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ 

   พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมด้าน 

   การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว    

   อย่างยั่งยืน

1. สร้างการรับรู้ เข้าใจ เสริม    

   สร้างทัศนคติและสร้าง    

   ภูมิคุ้มกันตามแนวคิด   

   เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ   

   ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กลยุทธ์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ    

   สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา    

   แหล่งท่องเท่ียว โดยรวบรวม 

   องค์ความรู้ ข้อมูลแหล่งท่อง 

   เท่ียวและงานศึกษาวิจัยท่ีผ่าน 

   มาเพ่ือใช้วางแผนและพัฒนา 

   แหล่งท่องเท่ียว

2. ปลูกฝังและสร้างส�านึกเพ่ือ    

สังคมในการพัฒนาแหล่งท่อง    

เท่ียวอย่างมีวิสัยทัศน์และ    

   ทิศทางร่วมกันแบบองค์รวม

3. ส่งเสริมและพัฒนาช่อง    

   ทางการเผยแพร่องค์ความรู้ 

   ผลการศึกษาวิจัย และ    

   นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา    

   แหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับผิด    

   ชอบและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

   ด้านการพัฒนาแหล่งท่อง    

   เท่ียวตามบริบทของพ้ืนที่

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนา 

   แหล่งท่องเท่ียวท่ีตอบสนอง 

   ความต้องการของผู้ใช้งาน

3. รูปแบบการเผยแพร่องค์    

   ความรู้และนวัตกรรมด้านการ 

   พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลาก 

   หลาย

พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1. ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

1. สร้างกลไกความร่วมมือ    

   ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ     

   ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายใน 

   การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 

   หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

   ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา      

   แหล่งท่องเท่ียวท้ังในและ

   ต่างประเทศ

3. เสริมสร้างบทบาทความร่วม 

   มือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

   ภาคเอกชน และภาคีเครือ     

   ข่ายในการพัฒนาแหล่ง     

   ท่องเท่ียว





TOURISM SITUATION
สถานการณ์ท่องเที่ยว



For the first issue of 2018, we report on  
the overall tourism situation of the previous  
year, both for international and domestic  
tourism, and forecast on the coming year.

2017

In 2017, Thailand’s international tourism  
situation shows strong growth, with an  
estimated 35.45 million visitors throughout  
the year, an increase of 9 percent. Tourism  
revenue for 2017 is at 1,820 billion Baht  
which is an increase of 12 percent. China is  
Thailand’s largest market, with 9.9 million  
tourists.

2017 also saw an estimate of 152.9 million  
Thai visitors, an increase of 4.5 percent.  
Thai tourism revenue is at 954 billion Baht,  
an 8 percent growth. One of the positive  
growth drivers include the opening of  
cross regional ferry service from Pattaya  
to Hua Hin.

2018

In 2018, international tourist arrival is  
expected to reach 37.8 million visitors,  
creating a revenue of 2,020 Billion Baht.  
However, this estimation may be affected  
by major sports events such as the Winter  
Olympics 2018 in South Korea, ASEAN 
Games  
2018 in Indonesia and the FIFA World Cup  
2018 in Russia.

This year the number of Thai tourists is  
also expected to increase to 157.8 million  
visitors, with an expected revenue of 1,000  
billion Baht.

บัณฑิต เอนกพูนสินสุข 
ททท. 
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ภาคใต�ฝนตกหนักต�อเนื่อง
เกิดน้ำท�วม 11 จังหวัดภาคใต�

(พัทยา-หัวหิน) เป�ดเดินเร�อเฟอร�ร�่ข�ามภาค

ค�าเง�นบาทอ�อนค�า
ค�าเง�นบาทอ�อนค�าเกือบ 36 บาทต�อ 1 ดอลล�าร�สหรัฐเป�นผลดี
ต�อการใช�จ�ายของนักท�องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมร�กา

ป�ใหม� (31 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60)
ต�างชาติเที่ยวไทย 3.75 แสนคน (+5%)

ไทยเที่ยวไทย 2.58 ล�านคน-ครั้ง (+12%)

ก.ย.

ราคาบัตรโดยสารเคร�่องบินในประเทศปรับสูงข�้น
จากการข�้นภาษีน้ำมันเคร�่องบิน

จ�นเที่ยวไทยช�วงเทศกาลตรุษจ�น
(27 ม.ค. - 5 ก.พ. 60) 3.7 แสนคน (+2%)

กระแสเที่ยวอีสาน
จาก CNN ยกให�อีสานเป�น 1 ใน 17 สถานที่ท�องเที่ยวป� 2560

ก�อการร�ายในกรุงบรัสเซลส�
ประเทศเบลเยี่ยมมีการป�ดสนามบินกระทบการเดินทาง

ของนักท�องเที่ยว

ความขัดแย�งระหว�างจ�น-เกาหลีใต�
จ�นงดส�งนักท�องเที่ยว Group Tour ไปยังเกาหลีใต�

นักท�องเที่ยวจากเกาหลีใต�เข�าไทยเพ่ิมข�้น

ททท. เป�นเจ�าภาพ “2017 WTTC Annual Global Summit” 
ที่กรุงเทพฯ

สงกรานต�และอีสเตอร� (13 - 16 เม.ย. 60)
ต�างชาติเที่ยวไทย 3.6 แสนคน (+4 %) 
ไทยเที่ยวไทย 2.7 ล�านคน-ครั้ง (+9%)

ก�อการร�ายในรัสเซ�ย อังกฤษ สว�เดน 

ททท. เป�นเจ�าภาพการจัดงาน
Destination Wedding Planner Congress 2017

วันที่ 2 - 4 พ.ค. 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต

Japan Golden Week
(29 เม.ย. - 7 พ.ค. 60) ญ่ีปุ�นเที่ยวไทย 4.6 หมื่นคน (+6 %)

นักท�องเที่ยวจ�นเร�่มฟ��นตัวจากมาตรการปราบทัวร�ศูนย�เหร�ยญ
(พ.ค. +3%)

ททท. เป�ดตัวแคมเปญ “Amazing Thai Taste”
กระตุ�นตลาดผ�าน “Gastronomy tourism”

ราคาน้ำมันในประเทศลดลง กระตุ�นการเดินทางกลุ�มขับรถท�องเท่ียว

ชาติอาหรับตัดสัมพันธ�กาตาร� ป�ดน�านฟ�าและยกเลิกเที่ยวบิน
ระหว�างกัน

สหราชอาณาจักรเลือกตั้งเดือน มิ.ย. ค�าเง�นปอนด�อ�อน

ไทยติดอันดับ 6 และภูเก็ตติดอันดับ 1 แหล�งท�องเที่ยว
ยอดนิยม ของชาวจ�นกลุ�ม Luxury (ที่มา : Hurun Report Inc.)

ค�าเง�นบาทเร�่มแข็งค�าข�้นร�อยละ 4
เทียบกับเดือน ม.ค. 60 เร�่มกระทบต�อการเดินทางของ
นักท�องเที่ยวยุโรปบางกลุ�มโดยเฉพาะสหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมร�กาคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม�
ต�อรัสเซ�ย เกาหลีเหนือ และอิหร�าน ค�าเง�นรูเบิลอ�อนค�า

น้ำท�วมหนักภาคเหนือ ภาคอีสาน
จากอิทธ�พลพายุเซ�นกา

วันหยุดยาวหลายช�วง
(วันอาสาฬหบูชา วันเข�าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

สิงหาพาแม�เที่ยว คนไทยแห�เท่ียววันแม� 1.74 ล�านคน-คร้ัง (+11%)

ไทยติดอันดับแหล�งท�องเที่ยวยอดนิยมในช�วงฤดูร�อน
ของตลาดจ�น

จากยอดการจองบัตรโดยสารเที่ยวบินของระบบ
Forwardkeys

บรรยากาศท�องเที่ยวในประเทศชะลอตัว ประชาชน
เตร�ยมร�วมงานพระราชพิธ�ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

ราคาน้ำมันปรับตัวข�้น เกือบ 60 ดอลล�าร�ต�อบาเรล รัสเซ�ยเข�าไทย
ฟ��นตัวกลับมาหลังจากทรงตัว/ชะลอตัวช�วง 2 เดือนที่ผ�านมา 

ICAO ปลดธงแดงหน�าช�่อประเทศไทย
สายการบินวางแผนเป�ดเที่ยวบินในเอเช�ยเพิ่ม

เศรษฐกิจไทย เร�่มส�งสัญญาณฟ��นตัวชัดเจนเติบโตกว�าที่คาดการณ�

วันชาติจ�น (1-10 ต.ค. 60) จ�นเที่ยวไทย 2.27 แสนคน (+69 %) 

ค�าเง�นบาทแข็งค�าข�้ต่ำกว�า 33 บาท ต�อ 1 ดอลล�าร�สหรัฐฯ
(แข็งค�าข�้นร�อยละ 7 เทียบกับเดือน ม.ค. 60)

กระทบต�อค�าใช�จ�ายและการเดินทางของนักท�องเที่ยวระยะไกล

กระแสเที่ยวฤดูหนาว
คนไทยแห�จองที่พักอุทยาน

แห�งชาติในภาคเหนือ - อีสาน เต็มถึงป�ใหม� 2561

ไทยได�รับนักท�องเที่ยวต�างชาติเกิน 33 ล�านคนเป�นครั้งแรก
และนักท�องเที่ยวอเมร�กันมีแนวโน�มแตะ 1 ล�านคนเป�นครั้งแรก 

ททท.จัดกิจกรรมส�งท�ายป�เก�า ต�อนรับป�ใหม� 2561
Countdown 2017 : Magnificent Thailand

ภาคใต�ตอนบนฝนตกหนักต�อเน่ืองน้ำท�วม นครศร�ธรรมราช พัทลุง
ตรัง สงขลา

ททท.ร�วมกับมิชลิน เป�ดตัวคู�มือ Michelin Guide Bangkok 2018
เล�มแรกของไทยพื่อส�งเสร�มการท�องเที่ยวเช�งอาหาร 
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บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

2018 ถามหาอนาคต

หากถามอนาคตของการท่องเที่ยวโลกแล้ว เราคง 
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการขับไล่นักท่องเที่ยว ประเทศ 
หลาย ๆ ประเทศจะยังคงอ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยว 
เช่นเดิม การท่องเที่ยวจะยังคงเป็นบ่อเงินบ่อทอง 
ส�าหรับหลาย ๆ ประเทศ เห็นได้จากการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในหลายประเทศ ยกตัวอย่าง  
ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้มีการเปิดตัว Terminal 4 
ซึ่งเป็นการสร้างอาคารผู้โดยสารที่มีความไฮเทค 
และดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ในทางกลับกัน สิ่งที่ 

WHAT WILL HAPPEN IN 2018?

What will 
happen in 
2018?

น่าเป็นห่วงมากที่สุดส�าหรับการท่องเที่ยวกลับกลาย 
เป็นเรื่องของการก่อการร้าย เนื่องจากการก่อการร้าย 
มีปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน และนับวันยิ่งกระจายตัวไปใน 
ประเทศใหม่ ๆ และแน่นอนว่าเราทราบกันดีถึงเรื่อง 
การก่อการร้ายที่มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีคนหมู่มาก อาทิ  
แลนด์มาร์ก คอนเสิร์ต และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
เป็นต้น

ลองมาดูเหตุการณ์ส�าคัญที่เรารู้ว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า 
กันดีกว่า

TOURISM SITUATION
สถานการณ์ท่องเที่ยว
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การเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซีย 2018 FIFA World Cup18 มีนาคม 2561

การเลือกต้ังประธานาธิบดีรัสเซียท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 18 มีนาคม 2561  
นับเป็นอีกหน่ึงการเลือกต้ังผู้น�าประเทศท่ีคนท้ังโลกจะต้องจับตามอง  
เน่ืองจากรัสเซียเป็นประเทศมหาอ�านาจท่ีมีบทบาทส�าคัญในเวทีโลก  
ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี วลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน ผู้น�า 
ท่ีครองต�าแหน่งรวมกว่า 17 ปี ซึ่งสร้างการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก  
จากประเทศท่ีมีแต่ปัญหาความปั่นป่วนทางการเมือง กลายเป็นประเทศ 
มหาอ�านาจท่ียิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ผลส�ารวจจากหลายๆ ส�านัก 
จะคาดการณ์ว่าปูตินจะต้องชนะการเลือกต้ังอีกครั้ง แต่สิ่งท่ีส�าคัญคือ 
ปูตินเองก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าเขาจะลงสมัครเลือกต้ังในปีหน้า 
หรือไม่ และหากเขาไม่ลงสมัครแล้วผลการเลือกต้ังจะเป็นอย่างไร

‘ฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้าย’ เป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติ 
ประเภทชายท่ีมีข้ึนเป็นครั้งท่ี 21 ซึ่งจะจัดข้ึนอย่างเป็นทางการในวันท่ี  
14 มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2561 หลังจากท่ีประเทศรัสเซียชนะการ 
คัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายประจ�าปี  
2018 เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2553 

โดยฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้ายจะประกอบไปด้วยทีมชาติรัสเซีย 
ซ่ึงเป็นประเทศเจ้าบ้าน และอีก 31 ทีมจาก 31 ประเทศท่ีสามารถผ่าน 
รอบคัดเลือกมาได้ การแข่งขันน้ีมีท้ังหมด 64 นัด แข่งขันใน 12 พ้ืนท่ี 
ของ 11 เมืองในประเทศรัสเซีย และส�าหรับรอบชิงชนะเลิศจะมีข้ึนใน 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 ท่ีสนามกีฬาลุจนีกี (Luzhniki Stadium) 
กรุงมอสโก

TOURISM SITUATION
สถานการณ์ท่องเที่ยว

WHAT WILL HAPPEN IN 2018?

โอลิมปิกฤดูหนาว 2018 Asian Games 2018

The Marvel Experience ไอคอนสยาม (ICONSIAM)

9-25 กุมภาพันธ์ 2561

14 มิถุนายน  
15 กรกฎาคม 2561

2561 ตุลาคม 2561

‘โอลิมปิกฤดูหนาว’ คือมหกรรมกีฬาฤดูหนาวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
ก�าหนดจัดข้ึนเป็นครั้งท่ี 23 โดยมีเมืองพย็องชัง ประเทศเกาหลีใต ้
เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 จะจัดข้ึนในวันท่ี  
9-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งเมืองพย็องชังเป็นเมืองท่ี 3 ในทวีป 
เอเชียท่ีได้รับสิทธิให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว  
ส�าหรับการแข่งขันครั้งน้ีจะมีการชิงเหรียญรางวัลกว่า 102 รายการ 
จาก 15 ประเภทกีฬา นับเป็นการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งแรก 
ของโลกท่ีมีการชิงชัยกันมากกว่า 100 เหรียญรางวัล

บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เตรียมเปิดตัวแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ในรูปแบบ 
ศูนย์รวม Super Hero แห่งแรกในอาเซียน โดยมีก�าหนดเปิดในช่วง 
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 ท่ีกรุงเทพฯ

ส�าหรับ ‘The Marvel Experience’ น้ันจะไม่ได้เป็นสวนสนุกแบบท่ีเรา 
เคยรู้จัก อย่างเช่น Dream World หรือ Disneyland แต่จะเป็นสถานท่ี 
ท่องเท่ียวท่ีมีแนวคิดแบบ Theme Entertainment Attraction และเป็น 
ศูนย์รวมความสนุกท่ีสร้างประสบการณ์แบบ Digital Hyper Reality  
ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Virtual Reality, Interactive  
and Multimedia, Gaming, Simulations เป็นต้น

‘เอเชียนเกมส์’ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย  
โดยจัดการแข่งขันข้ึนทุกๆ 4 ปี มีความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองรอง 
จากกีฬาโอลิมปิก

กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งท่ี 18 ก�าหนดจัดข้ึนในวันท่ี 18 สิงหาคม-2  
กันยายน 2561 โดยมีจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย  
เป็นเจ้าภาพหลัก พร้อมด้วยปาเลมบังและบันดุง เป็นเมืองร่วมจัดการ 
แข่งขัน การแข่งขันเอเชียนเกมส์ในครั้งน้ีจะประกอบไปด้วยการแข่งขัน 
กีฬาทั้งหมด 39 ชนิด 53 ประเภทกีฬา ชิง 426 เหรียญทอง

‘ไอคอนสยาม’ คืออภิมหาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ 
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา เป็นอีกหน่ึง Mega Project ท่ีมีก�าหนดเปิดใน 
เดือนตุลาคม 2561 เกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างสยามพิวรรธน์  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และแมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์  
คอร์ปอเรชั่น โดยโครงการไอคอนสยามท้ังหมดจะมีพ้ืนท่ีกว่า 750,000  
ตารางเมตร มีมูลค่าการลงทุนโครงการกว่า 50,000 ล้านบาท  
โดยภายในโครงการจะประกอบไปด้วยอภิมหาอาณาจักรศูนย์การค้า  
2 อาคาร คือ ไอคอนสยาม (500,000 ตารางเมตร) และไอคอนลักซ์  
(25,000 ตารางเมตร) รวมท้ังคอนโดมิเนียมหรูหราระดับโลก 2 อาคาร  
คือ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนเซส และเดอะ เรสซิเดนเซส  
แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

-
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‘GDPR’ คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคฉบับใหม่ในยุโรป ซึ่งจะมี 

ผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2561 ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ีจะเข้ามาแทนท่ี 

กฎหมายเก่าในปี 1995 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงในรอบ 20 ปีเลยทีเดียว  

โดยการปฏิรูปกฎหมายฉบับน้ีจะช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนโลก 

ดิจิทัลของชาวยุโรป ซ่ึงจะส่งผลกับธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ ท่ีมีความ 

เก่ียวข้องกับข้อมูลของประชาชนชาวยุโรปท้ังในและนอกสหภาพยุโรป  

ดังน้ันหากเกิดเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลข้ึน ธุรกิจน้ันๆ ก็จะ 

ต้องเสียค่าปรับ นอกจากน้ี GDPR ยังให้สิทธิแก่ผู้บริโภคชาวยุโรป 

ให้สามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวได้มากข้ึน เช่น การสั่งให้องค์กร 

ลบข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องการ เรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลท่ีองค์กรเก็บไว้  

และรับทราบว่าองค์กรน�าข้อมูลของตนไปใช้ท�าอะไรบ้าง นับเป็นการ 

เปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ในยุคของ Big Data และอาจเป็นจุดเริ่มต้นท่ี 

ประเทศนอกภูมิภาคยุโรปจะเริ่มหันมาให้ความส�าคัญกับข้อมูลส่วน 

บุคคลบนโลกดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน

การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2 รายการ ประกอบด้วย ‘Thomas  

Cup’ และ ‘Uber Cup’ โดย Thomas Cup จะเป็นการแข่งขันประเภท 

ทีมชายชิงแชมป์โลก ส่วน Uber Cup จะเป็นการแข่งขันทีมหญิงชิงแชมป์ 

โลก นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  

2 รายการน้ี และเป็นชาติท่ี 4 ในภูมิภาคอาเซียน

2018 Thomas & Uber Cup

การบังคับใช้หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General 
Data Protection Regulation หรือ GDPR)

WHAT WILL HAPPEN IN 2018?

3 งานมหกรรมศิลปะ
ระดับนานาชาติในประเทศไทย

Bangkok Biennial

Bangkok Biennial คือการจัดงานศิลปะร่วมสมัยทุกๆ สองปี  

ซึ่งลักษณะการจัดงานแบบน้ีได้มีข้ึนในหลายประเทศท่ัวโลก แต่ส�าหรับ 

ประเทศไทย น่ีถือเป็นครั้งแรกท่ีจะเกิดข้ึนในบ้านเรา แนวคิดหลัก 

ของงานน้ีจะมุ่งเน้นเรื่องอิสรภาพในการจัดงาน จัดข้ึนต้ังแต่วันท่ี  

30 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันท่ี 3 กันยายน 2561

Bangkok Art Biennale 2018

‘Bangkok Art Biennale 2018’ คือการจัดงานเทศกาลศิลปะระดับ 

นานาชาติท่ียิ่งใหญ่และน่าจับตามองเป็นอย่างมาก ด้วยการปรับเปล่ียน 

สถานท่ีส�าคัญหลายแห่งภายในกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นบ้านและพ้ืนท่ี 

แสดงงานศิลปะท่ีรวบรวมมาจากศิลปินท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

นับเป็นครั้งแรกท่ีประเทศไทยจะมีงานเทศกาลศิลปะขนาดใหญ่เทียบ 

เท่า Venice Biennale, Berlin Biennale, และ Biennale de Paris

Bangkok Art Biennale 2018 จะจัดข้ึนในธีม ‘สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต’  

(Beyond Bliss) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  

2562

Thailand Biennale

Thailand Biennale จะมีข้ึนท่ีจังหวัดกระบ่ี โดยใช้ชื่อว่า Thailand  

Biennale, Krabi 2018 โดยเทศกาลศิลปะน้ีจะมีข้ึนต้ังแต่วันท่ี 2  

พฤศจิกายน-28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือนเต็ม  

ส�าหรับความพิเศษของการจัดเทศกาลศิลปะน้ีก็คือ เทศกาลน้ีจะเป็น 

รูปแบบการแสดงผลงานกลางแจ้งตามแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีเด่นๆ  

ภายในจังหวัด มีลักษณะการจัดวางแบบ Site-Specific Installation  

(เฉพาะพ้ืนท่ี) โดยศิลปินกว่า 60 คน จะลงพ้ืนท่ีท�ากิจกรรม โดยน�าเอา 

บริบททางด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ อัตลักษณ์ และสิ่งแวดล้อมมามี 

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตามแนวคิดหลักของงาน  

Edge of the Wonderland จะท�าให้ Thailand Biennale, Krabi  

2018 เป็นการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติท่ีมีความแตกต่าง 

และส�าคัญท่ีสุดของประเทศไทย
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หลังจากการยึดอ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่  

22 พฤษภาคม 2557 ท่ีผ่านมา เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี ในท่ีสุด 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ได้เตรียมมอบอ�านาจคืนให้กับ 

ประชาชนชาวไทยอีกครั้ง ภายใต้การใช้สิทธิในสนามเลือกต้ังระดับ 

ท้องถ่ิน ซ่ึงก�าหนดเป็นไปตามโรดแมปท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ได้ก�าหนดไว้ ว่าด้วยการเลือกต้ังท้องถ่ินท่ีคาดการณ์ว่าจะมีข้ึนในช่วง 

เดือนพฤศจิกายน 2561 แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวไทยก็ยังคง 

ต้องจับตาดูต่อไป เน่ืองจากก�าหนดการเลือกต้ังน้ันยังไม่มีวันท่ีชัดเจน  

และข้ึนอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของคณะ คสช.

ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน คือโครงการระดมความร่วมมือ 

ระหว่างภาครัฐและเอกชน มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและสร้างความ 

สมดุลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวมีก�าหนด 

ใช้งานต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560-1 มกราคม 2562 ส�าหรับ 

สาระส�าคัญในการส่งเสริม ‘ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน’ น้ัน  

คือการเน้นย�้าให้การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีเก้ือกูลเรื่องความ 

มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาห- 

กรรมท่ีต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือน�าประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียวคุณภาพท่ีเจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานของความ 

เป็นไทย โดยน�ารายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพ่ือบรรลุ 

วิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั้นน�าของโลก 

ท่ีเติบโตอย่างแข็งแรง นอกจากน้ี รัฐบาลยังได้จัด 15 กิจกรรมเพ่ือ 

ส่งเสริมปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 กิจกรรม 

หลัก ได้แก่ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเท่ียว 

เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเท่ียวทางน�้า (Maritime  

Tourism) การท่องเท่ียวเพ่ือการแต่งงานและการฮันนีมูน (Wedding  

& Honeymoon Tourism) การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และสุขภาพ  

(Medical and Wellness Tourism) การท่องเท่ียวโดยชมุชน (Community  

Based Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (Leisure  

Destination) และ 8 กิจกรรมเสริม ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

(Green Tourism) การท่องเท่ียวยามค�่าคืน (Night Tourism)  

การท่องเท่ียวในธุรกิจไมซ์ (MICE Tourism) การจัดงานแสดงสินค้า  

(Trade Fair) การจัดกิจกรรมการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจท่ี 

ต่างประเทศ (B2B Marketing Activity Aboard) การพัฒนาระบบ 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว (Logistics) การเป็นเจ้าบ้าน 

ท่ีดี (Human Resource Development) และการจัดกิจกรรมเพ่ือสาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Country Relationships)

เลือกตั้งไทยปีท่องเที่ยววิถีไทย
เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

 พฤศจิกายน 25611 พฤศจิกายน 2560
1 มกราคม 2562       

-

WHAT WILL HAPPEN IN 2018?



For this issue of ‘Low Carbon Tourism’ 
we present 2 interesting articles:

 ‘Chanthaburi’ Up and coming           
 Chanthaburi is one of the tourism  
destination featured in TAT’s 12 Hidden  
Gems. Aside from its beaches, the town  
is famous for fresh seafood, agrotourism  
(particularly fruit orchards), and a quaint  
riverside community with a local way of life.

 ‘Sustainable CBT: strategic plan to      
        develop Thai tourism to benefit  
communities’ by DASTA presents the  
strategic action plan to develop Community- 
Based Tourism, or CBT, in Thailand from  
2016 to 2020. The plan identifies strategy  
and stakeholders who will implement both  
in terms of policy and operation. The  
expected outcome is that at least 200  
communities nationwide would increase  
benefits from tourism, as well as to create  
a scheme for developing and networking  
communities for tourism.

1

2

LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด

จันทบุรี 
เมืองรอง 
มาแรง

Netsuda Khongdam
Illustration
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การโปรโมตทการท่องเที่ยวในเมืองรองที่ผ่านมา 
เป็นการด�าเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ภายใต้โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด (2559)  
และ 12 เมืองต้องห้ามพลาด พลัส (2560) โครงการ 
นี้ถือเป็นความพยายามของ ททท. ที่จะโปรโมต 
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง  
ซึ่งนอกจากจะลดภาระเมืองหลักทางการท่องเที่ยว 
แล้ว ยังท�าให้เกิดการกระจายรายได้ และการจ้างงาน 
ไปยังเมืองรองด้วย

การลดภาระเมืองท่องเที่ยวหลักไปยัง เมืองรอง 
เป็นหนึ่งในนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

จันทบุรี  จันทบูร เมืองรอง มาแรง

หน่ึงในเมืองรองท่ีมีความน่าสนใจและก�าลังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนทุกปี  

คือ จนัทบุร ีจงัหวดัทางภาคตะวนัออก ภาคท่ีมสีโลแกนว่า สสีนัตะวนัออก  

จันทบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองพลอย เมืองผลไม้ และเมื่อสืบค้นไปอีกยังพบว่า  

จันทบุรีเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ คุณสรกล  

อดุลยานนท์ นามปากกา หนุ่มเมืองจันท์ และยังมีคนดังเช่น คุณภิญโญ  

ไตรสุริยธรรมา พิธีกรมากฝีมือ ท่ีตอนน้ีผันตัวเองเป็นคนท�าหนังสือ 

คุณภาพเต็มตัว

จากสถิติในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา จากปี 2555-2559 พบว่า จังหวัดจันทบุรี 

มีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนสูงข้ึนจาก 1.55 ล้านคนในปี 2555  

เป็น 1.94 ล้านคนในปี 2559 รายได้จากการท่องเท่ียว เพ่ิมจาก 4,218  

ล้านบาท ในปี 2555 เพ่ิมเป็น 5,700 ล้านบาท ในปี 2559

จันทบุรี เมืองรอง มาแรง
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จันทบุรี นอกจากจะมีจุดเด่นท้ังเรื่องของเอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรม 

ท่ีหลากหลาย และวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายแล้ว ท่ีน่ียังถือได้ว่าเป็นเมืองแห่ง 

ผลไม้อีกด้วย ซ่ึงนอกจากผลไม้สดๆ ท่ีหาทานได้แล้ว ท่ีน่ียังมีแหล่ง 

ผลไม้แปรรูป โดยเฉพาะทุเรียน

ทุเรียนท่ีน�ามาใช้ในการแปรรูปส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นทุเรียนแก่  

จะเป็นทุเรียนท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค ซึ่งกลุ่ม 

แม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี จะรับซ้ือและน�ามาแปรรูปเป็นทุเรียนทอด  

แต่จะเลือกเฉพาะพันธุ์หมอนทอง เพราะจะมีเน้ือเยอะและเปลือกบาง  

และรสชาติอร่อยเมื่อน�ามาแปรรูป และนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทุเรียน 

ทอดแล้ว ท่ีศูนย์จ�าหน่ายสินค้ายังมีผลิตภัณฑ์จากผลไม้อ่ืนๆ ให้เลือก

ช้อปเป็นของฝาก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาวต่างๆ ในชุมชน 

อีกด้วย

สวนผลไม้อินทรีย์ กับบ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้า 

เมืองจันท์ท่ี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ ไฮไลท์ของสวนน้ีน้ันไม่ใช่แค่เพียง 

ผลไม้สดๆ ปลอดสาร แต่ยังมีม้าท่ีเล้ียงไว้จากความชอบ จนกระท่ังมี 

ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกมาขอให้มีการอาชาบ�าบัดให้ ซึ่งนอกจาก 

ปัจจบัุนจะมเีด็กออทิสติกท่ีมาบ�าบัดเดือนละประมาณ 2 ครัง้ นักท่องเท่ียว  

ท่ีสนใจก็สามารถมาข่ีม้าได้อีกด้วย 

จันทบุรี เมืองท่องเท่ียวรองท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอายของความเก่าแก่  

และวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวบ้าน ท่ียังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท่ี 

งดงาม ตัวอย่างแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ท่ีขอน�าเสนอข้อมูล  

คือ ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ต้ังอยู่ ต.หนองบัว อ.เมือง  

ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีท่ีเดิมชาวบ้านประกอบอาชีพท�าพลอย 

และประมงพ้ืนบ้าน แต่เมือ่พลอยเริม่ซบเซา ชาวบ้านจงึคิดหารายได้เสรมิ  

โดยมีการรวมตัวเพ่ือท�าตลาดข้ึน นอกจากตลาดหนองบัวน้ีจะกลับมา 

คึกคักอีกครั้งด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน ที่น�าฝีมือด้านการท�าขนม  

และอาหารต่างๆ มาน�าเสนอให้กับนักท่องเท่ียว จนกลายเป็นชุมชน 

ขนมแปลกริมคลองหนองบัว แหล่งท่ีเท่ียวแหล่งใหม่ของจังหวัดจันทบุร ี

แล้ว ในขณะเดียวกัน อาชีพด้ังเดิมของคนในชุมชน เช่น อาชีพประมง 

ชายฝั่ง ก็ยังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง อาหารทะเลสดๆ เป็นอีกหน่ึง 

สินค้าท่ีน�ามาจ�าหน่ายในตลาดจนกลายเป็นอีกหน่ึงสีสันให้นักท่องเท่ียว 

ได้เลือกซื้อเลือกหาของทะเลสด รวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาลอีกด้วย

จุดเด่นของท่ีชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว คือ อาหารพื้นบ้านและ 

ขนมโบราณช่ือแปลก ไม่ว่าจะเป็นขนมติดคอ ขนมตะไล ขนมตะลุ่ม  

ขนมหัวล้าน น�้าเยี่ยววัว ฯลฯ สิ่งส�าคัญก็คือยังคงใช้น�้าตาลอ้อยแท้ๆ  

ในการท�าขนมเช่นเดียวกับในอดีต ซึ่งในชุมชนน้ันมีแหล่งผลิตน�้าตาล 

อ้อย หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า โรงหีบอ้อย ซึ่งเป็นโรงหีบอ้อยท่ีเก่าแก่  

และเป็นแหล่งน�้าตาลอ้อยท่ีอยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน และอีกหน่ึง 

ไฮไลท์ของชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ท่ีไม่ได้หาชมง่ายๆ  

น่ันก็คือ บ้านเลขท่ี 38 บ้านไม้โบราณเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ท่ีเดิมเป็น 

ร้านขายของเก่า และได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต รวมไปถึง 

อุปกรณ์ในการท�าขนมเอาไว้ท่ีน่ี

กิจกรรมท่ีได้รับความสนใจ คือการล่องเรือชมธรรมชาติ และดูฝูง 

เหยี่ยวแดงท่ีบริเวณแม่น�้าจันท์ ฝูงเหยี่ยวแดงน้ีเป็นฝูงเหยี่ยวท่ีอาศัย 

อยู่ตามป่าชายเลน ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถแวะมาน่ังชมฝูงเหยี่ยวแดง 

ได้ใกล้ชิดแบบน้ี ได้ท่ีบริเวณหน้าศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(บ้านปลาธนาคารปู) ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์

LOCAL CHIC 
2 LOCAL EXPERIENCE

ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว 
วิถีชีวิตเรียบง่าย กลิ่นอายความเก่าแก่

FRUIT FOR THOUGHT

จันทบุรี เมืองรอง มาแรง



ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ได้ความรู้คู่ความสนุก

ไร่ขจรวงศ์ท่ี ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ ไร่ท่ีเต็มไปด้วยผักผลไม้อินทรีย์  

และมกีารเล้ียงไก่แบบธรรมชาติ ปล่อยให้ไก่ได้วิง่เล่นเป็นอิสระ ท่ีแตกต่าง  

จากการเล้ียงท่ัวไป ซึ่งอาหารของไก่ก็จะเน้นเป็นผักและผลไม้ท่ีอยู่ 

ภายในสวน ส่วนน�้าท่ีไก่กิน คือ น�้า EM เพ่ือป้องกันโรคแทนการฉีด 

วัคซีน ซึ่งผลพลอยได้นอกจากจะได้ไข่ไก่ท่ีปลอดภัยแล้ว เมื่อไก่อึออกมา  

ก็กลายเป็นปุ๋ยได้อย่างดีให้กับต้นไม้ด้วย เรียกว่าได้ลดท้ังต้นทุน 

ด้านต่างๆ และไก่เองก็สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในพ้ืนท่ีฟาร์มไก่ รู้วิธีเล้ียงไก่ ท�าให้แม่ไก่ 

อารมณ์ดี อุ้มได้ และล้วงเก็บไข่จากใต้ท้องได้ เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี  

มีคุณค่าทางอาหารน้ันสูงกว่าไข่ไก่ปกติหลายเท่า ซึ่งนอกจากจะอร่อย 

แล้วยังมีประโยชน์

TAT REVIEW

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการท่องเท่ียวชุมชนในจังหวัดจันทบุรี สามารถติดต่อบุคคล

และชุมชนกลุ่มน้ีได้

ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว 

โทร. 0817616034

ครัวบัวขาว 

โทร. 099-412-7725

ล่องเรือชมธรรมชาติ 

โทร. 096-902-0175

ป้าแกลบ ของดีเมืองจันท์ 

โทร. 086 –366-3097

หรือ 081–936-4585

บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์

และฟาร์มม้าเมืองจันท์ 

โทร. 089-990-9141

ไร่ขจรวงศ์ 

โทร. 081-377-6422

บริษัท ศานติ กรีน แพค จ�ากัด 

โทร. 02-906-4957-60

ร้านสวนเงินมีมา 

โทร. 02-622-0955 

(ร้านไข่ไก่อารมณ์ดีในกรุงเทพฯ)

ข้อมูลส่วนหน่ึงจาก

รายการชื่นใจไทยแลนด์

จันทบุรี เมืองรอง มาแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม
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องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

เชื่อหรือไม่ว่าปีท่ีผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 32.5 ล้านคน 
สร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่า 1.6 ล้านล้านบาท   
นับเป็นตัวเลขที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ 
ประเทศไทยที่ไม่ว่า จะเดินทางไปมุมไหนของโลก  
เรามักจะได้พบเจอกับผู้คนจากหลากหลายชาติ 
ที่ล้วนเคยมาเยือนประเทศไทยแล้วทั้งนั้น ดังน้ัน 
ประเทศไทยของเราที่ถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว 
ในฝันของประชาชนชาวโลกเลยทีเดียว

การท่องเที่ยว
โดยชุมชน
อย่างยั่งยืน
‘ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทย
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน’
(Community-Based Tourism :  
CBT Thailand)

LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560) 

www.mots.go.th/more_news.

php?cid=436&filename=index

United Nations World Tourism 

Organization, UNWTO Tourism 

Highlights, 2016 Edition

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุภัย 

ธรรมชาติ ภัยการเมือง หรือเหตุการณ์ใดๆ นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหล 

เข้าประเทศอย่างไม่ขาดสาย เพราะประเทศไทยขึ้นชื่อว่า มาแล้วคุ้มค่า  

เพราะเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งหาดทรายที่สวยงาม ภูเขา 

ที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์  

อาหารที่โดดเด่นหลากหลายชนิด และไมตรีจิตของคนไทยที่ใครได้พบ 

เจอก็ล้วนประทับใจ ถือเป็นประเทศที่มาที่เดียวได้ทุกอย่างครบจริงๆ  

อีกทั้งมาง่าย คุ้มค่าเงิน ถ้าเทียบกับการไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ  

ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยที่ประเทศไทยจะติดอันดับประเทศที่มีรายได ้

จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา  

และสเปนเท่านั้น

การที่นักท่องเที่ยวเข้ามามากมาย รายได้ที่ล้นหลาม ทุกอย่างดูจะเป็น 

เรื่องที่ดีส�าหรับประเทศไทย แต่ค�าถามส�าคัญ คือ คนเข้ามาเยอะขึ้น  

รายได้เพิ่มขึ้น แล้วท�าไมชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ไม่ว่า 

จะเป็นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ถึงยังไม่มีความสุข แถมยัง 

ลุกขึ้นมาต่อต้านการท่องเที่ยว ออกมาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ 

ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะรถติด ความแออัด การย้ายถิ่นเพราะสู้ค่าครองชีพ 

ไม่ไหว ฯลฯ ถ้าเช่นนั้น การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ให้คนท้องถิ่นจริง 

หรือไม่ นี่คือสิ่งที่เราต้องหันมาลองคิดหาค�าตอบกันอย่างจริงจังมากขึ้น

จะดีกว่าหรือไม่ หากเราสามารถท�าให้คนในชุมชนมีความสุขกับการ 

เติบโตของการท่องเที่ยว โดยคนในชุมชนได้รับประโยชน์ในแบบที่ตนเอง 

ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การได้ฟื้นฟู 

วิถีชีวิตดั้งเดิม การที่ลูกหลานกลับมาอยู่บ้าน หรือการที่ชุมชนมีความ 

สามัคคีกันมากขึ้น ซึ่งกระบวนการที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ คือ  

‘การท่องเที่ยวโดยชุมชน’ การท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับ 

ชุมชนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็น ‘เจ้าบ้าน’ ในทุกแหล่งท่องเที่ยวนั่นเอง



TAT REVIEWการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน:
ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

COMMUNITY-BASED TOURISM : CBT THAILAND

ท�าไมประเทศไทยต้องมีแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน

การจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ตัง้แตต่น้ แตค่วามทา้ทายทีเ่กิดขึน้ในสถานการณปั์จจบุนัทีท่�าให้ชุมชนไม่เขา้มามีสว่นรว่มในการพัฒนาการท่องเทีย่ว  
มี 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ชุมชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมท�าไม เพ่ือประโยชน์ใด ตนเองอยู่ตรงไหนของการ 
ท่องเที่ยว และ 2) ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร

สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดในการก้าวข้ามปัจจัยท้าทายท้ัง 2 ประการน้ันได้  
คือ การพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินให้มีความรู้ และทักษะท่ี 
จ�าเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่าทัน 
ข้อดีและข้อเสียของการท่องเท่ียว การบริหารจัดการและการเพ่ิมมูลค่า 
ทรัพยากรท้องถ่ิน การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การเล็งเห็นถึงโอกาสในการ 
เชื่อมโยงชุมชนกับการท่องเท่ียว เป็นต้น

ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ัน มีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทหลากหลาย ภาคเอกชนท่ีมี 
ส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวโดยตรง หรือภาควิชาการท้ังสถาบัน 
การศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs ต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้อง 
มากมาย การมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมายหลากหลายเช่นน้ี ท�าให้ 
ทิศทางในการพัฒนามีความหลากหลายแตกต่างไปตามภารกิจหรือ 
แนวทางของแต่ละหน่วยงาน ดังน้ัน ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาค 
ประชาชนจึงจ�าเป็นจะต้องหันหน้าเข้ามา ‘ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม 
ปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์’ ท�าให้เกิดทิศทางการ 
พัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีจะเกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถ่ินสูงสุด  
เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ เพราะเมื่อทุกฝ่าย 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่ต้น เมื่อเกิดผลประโยชน์หรือผลเสีย ทุกฝ่าย 

จะได้ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ในระยะยาวร่วมกัน  
การร่วมคิดร่วมวางแผนเพ่ือให้เกิดทิศทางการท�างานร่วมกันเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพชุมชนให้สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวได้  
จึงก่อให้เกิด ‘แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  

พ.ศ. 2559-2563 (CBT Thailand)’ จัดท�าข้ึนโดยคณะอนุกรรมการ 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียว 
แห่งชาติ (ท.ท.ช.) ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันท่ี  
31 มกราคม 2560 โดยม ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน  

และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  

(องค์การมหาชน) หรอื อพท. เป็นฝ่ายเลขานกุาร เพ่ือประสานการท�างาน 
กับภาคีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การ 
ท่องเท่ียวโดยชุมชนดังกล่าว จึงถือเป็นแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
ฉบับแรกของประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชนเป็นหลัก 
เพื่อให้เกิดการกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปสู่เศรษฐกิจฐานราก 
อย่างแท้จริง โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “การท่องเท่ียวโดยชุมชนของไทย  
พัฒนาสู่สากลอย่างมีเอกภาพบนฐานการรักษา และจัดการทรัพยากร 
ชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนแห่งความสุข” น่ันเอง
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แผนยุทธศาสตร์น้ี 
จะขับเคล่ือนเรื่องอะไรบ้าง

ซึ่งหมายถึง การท�างานท้ังระบบเพ่ือใช้การท่องเท่ียวมาเสริมการพัฒนา 
เศรษฐกิจให้มกีารกระจายรายได้มากข้ึน เน้นการเชดิชทูรพัยากรธรรมชาติ  
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน กระตุ้นจิตส�านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โดยใช้การท่องเท่ียวเป็นโจทย์ในการท�างานร่วมกัน ดังน้ัน จึงมีกลยุทธ์ 
ส�าคัญท่ีจะช่วยยกระดับให้การท่องเท่ียวเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 5  
กลยุทธ์ส�าคัญ ดังน้ี 

การพัฒนาคนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาคนในชุมชนและท้องถ่ินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการแหล่ง 
ท่องเท่ียวของตนเองได้ 

การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่า 
มีดีอะไร และต่อยอดน�าเสนอจากทรัพยากรท่ีมี ไม่จ�าเป็นต้องสร้าง 
สิ่งใหม่ๆ ท่ีอาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์ของท้องถ่ิน

การตลาดท่ีเหมาะสมกับชุมชน เพ่ือแสวงหาตลาดนักท่องเท่ียวท่ี 
เหมาะสมกับแต่ละชุมชน และสร้างความสามารถในการตอบสนองความ 
ต้องการของนักท่องเท่ียวโดยไม่เสียอัตลักษณ์ของชุมชน นอกจากน้ัน 
เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการน�าเท่ียวให้น�าเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนท่ีเหมาะสมเพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าเส้นทางการท่องเท่ียว

แผนยุทธศาสตร์ CBT Thailand ฉบับนี้ ไม่ได้มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมจ�านวนนักท่องเที่ยว หรือท�าให้ 
การท่องเที่ยวไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น หรือเน้นการ 
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว แต่แผนยุทธศาสตร์นี้ 
มีวัตถุประสงค์ในการ ‘ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน’
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การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปล่ียนทรัพยากร ความรู้ และประสบการณ์ 
ร่วมกัน เพ่ือท�างานเป็นเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเข้มแข็งได้ในระยะยาว  
โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนของภาครัฐหรือภาคเอกชนเสมอไป

การประเมินผลด้วยตัวชี้วัดความสุขของชุมชนและนักท่องเท่ียว  
เน่ืองจากวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนาให้คน 
ในชุมชนได้รับประโยชน์ ดังน้ัน ตัวชี้วัดความส�าเร็จจึงไม่ใช่เพียงรายได้ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรอืนักท่องเท่ียวท่ีมากขึน้ แต่เป็นความอยูดี่มสีขุในมติิต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึงประสบการณ์ 
ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับ เป็นการแลกเปล่ียนของเจ้าบ้านและผู้มาเยือน 
ท่ีเท่าเทียม มีความสุขร่วมกัน
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ใครท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือน 
แผนยุทธศาสตร์น้ีบ้าง

ระดับนโยบาย

ในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ  
(ท.ท.ช.) ซึ่งท�าหน้าท่ีดูแลนโยบายการท่องเท่ียวในระดับประเทศท้ังหมด  
ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการการท่องเท่ียวโดยชุมชนข้ึนเพ่ือเป็นกลไก 
ในการขับเคล่ือนและติดตามแผนยุทธศาสตร์ CBT Thailand โดยม ี
องค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
และภาคประชาชน รายงานผลการท�างานต่างๆ ท่ัวประเทศให้ระดับ 
นโยบายได้รับทราบ และผลักดันในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ในเชิงนโยบายได้ต่อไป

แผนยุทธศาสตร์ CBT Thailand นี้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง  
กับหลากหลายภาคส่วน โดยมีกลไกการขับเคลื่อน 
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ กระจายอยู่ใน 
แต่ละภูมิภาค ดังนี้

ระดับปฏิบัติ
 

คณะอนุกรรมการการท่องเท่ียวโดยชมุชน ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ  
ท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียว ร่วมกันขับเคล่ือน 
สนับสนุนการพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางในแผนยุทธศาสตร์ CBT  
Thailand ซ่ึง อพท. เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการชุดน้ี 

ระดับพ้ืนที่

ในระดับพื้นที่ ในแต่ละเขตพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย จะมีคณะ 
ท�างานประชารัฐขับเคล่ือนการท่องเท่ียวโดยชุมชนประจ�าเขต ซึ่งมี 
องค์ประกอบครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาค 
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือท�าหน้าท่ีขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
โดยชมุชนดังกล่าวให้เป็นไปตามบรบิทของแต่ละพืน้ท่ี ตามความเชือ่มโยง  
ตามแผนภาพดังต่อไปน้ี

LOW CARBON TOURISM
การท่องเที่ยวลดโลกร้อน
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แผนยุทธศาสตร์น้ีจะก่อให้เกิดอะไร
ท่ีเป็นรูปธรรมบ้าง

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ CBT 
Thailand น้ีมีระยะเวลาอย่างน้อย 4 ปี 
ในการด�าเนินการ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น 
รูปธรรมในการยกระดับและเชื่อมโยง 
ให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเกิด 
ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
ดังนี้

ชุมชนท่ีมีศักยภาพในการเชื่อมโยงรับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 

อย่างน้อย 200 ชุมชนกระจายอยู่ท่ัวประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ 

กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถ่ินด้านต่างๆ ให้มีความรู้  

ความเข้าใจ ทักษะในการเก็บเก่ียวและบริหารจัดการผลประโยชน์ 

จากการท่องเท่ียว

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวในทุกระดับต้ังแต่ระดับนโยบายในหน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีท�างานกับชุมชน และชุมชนท้องถ่ินเองท่ีมีความ 

เข้าใจในการเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงให้การท่องเท่ียวของประเทศไทย 

มีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยว  

ของประชาคมอาเซียนและเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก  

หรือ Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)

การเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวชุมชนสู่เส้นทางท่องเท่ียวหลักและเส้นทาง 

แหล่งท่องเท่ียวรองเพ่ือช่วยกระจายประโยชน์จากการท่องเท่ียวไปยัง 

ชุมชนท่องเท่ียวในเมืองหลักและเมืองรอง หรือแหล่งท่องเท่ียวรอง  

เพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์ในวงกว้างข้ึนและนักท่องเท่ียวได้รับ 

ประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่และลึกซึ้งข้ึน

นอกจากน้ัน ยังมีผลลัพธ์อีกมากมายท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างทางของการ 

พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ กรณีศึกษาการพัฒนา 

ท่ีสามารถขยายผลได้ และเยาวชนเล็งเห็นโอกาสทางการท่องเท่ียว 

ในการกลับมาประกอบอาชีพและพัฒนาบ้านและชุมชนของตน แต่สิ่งท่ี 

ส�าคัญท่ีสุด คือการท่ีชุมชนท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  

มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน มีภูมิคุ้มกัน และมีภาคภูมิใจและ 

หวงแหนในทรัพยากรของตนเอง สืบทอดและรักษาวิถีวัฒนธรรมท่ีเป็น 

อัตลักษณ์ของชุมชน ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

หรือโลกาภิวัตน์ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ  

ในการพัฒนาชุมชนของตนและให้ได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่าง 

ยั่งยืน ซ่ึงหากทุกชุมชนเรียนรู้ท่ีจะดูแลบ้านตัวเองให้ดี ให้น่าไปเยือน  

การท่องเท่ียวของประเทศไทยในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับ 

ประเทศก็จะมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนอย่างแท้จริง

ผู้ประกอบการท�างานร่วมกับชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนากิจกรรมการ 

ท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเท่ียวคุณภาพ  

เพ่ือให้การท่องเท่ียวไทยมีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม

เครือข่ายภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง สามารถแลกเปล่ียนความรู้  

ประสบการณ์ และทรัพยากรซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ภาคประชาชน 

สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาโดยไม่จ�าเป็นต้องรอภาครัฐหรือ 

ภาคเอกชน

เครื่องมือในการวัดผลลัพธ์ความสุขของชุมชนและนักท่องเท่ียว  

เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเท่ียวมีตัวชี้วัดท่ีช่วยสร้างสมดุลระหว่าง 

ความต้องการของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนเพ่ือให้ท้ังสองฝ่ายได้รับ 

ประโยชน์ร่วมกัน
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2. United Nations World Tourism  

   Organization (2560) UNWTO     

   Tourism Highlights 2016 Edition  

   http://mkt.unwto.org/    

   publication/unwto-tourism-high 

   lights-2016-edition

1.  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา    

    (2560) TOURISM RECEIPTS    

    FROM INTERNATIONAL    

    TOURIST ARRIVALS (Jan-Dec  

    2016) www.mots.go.th/    

    more_news.php?cid=436&file    

    name=index
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5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

วิถีอาหารพื้นถิ่น
ชุมชนบ้านบากัน

เคย

ภายใต้อัตลักษณ์
และวิถีของท้องถิ่น
ลุ่มน้้าทะเลสาบ

อ้าเภอกัลยา
ณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่

บ้านนาโต่ 
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย





ท่องเที่ยว
วิถีไทยเก๋ไก๋
ถึงชุมชน

TOURISM TALK
คุยเรื่องท่องเที่ยว



‘Tourism Talk’ is a column that introduces  
interesting opinions and ideas from talks  
given by well-known figures in the tourism  
industry. In this issue, we present H.E.  
Mr. Weerasak Kowsurat, Minister of Tourism  
and Sports, who gave a talk on the  
topic of ‘Discover Thainess and Trendy  
Local Experiences’. Mr. Kowsurat discusses 

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

the importance of responsible local  
tourism in lessening social inequality  
and preserving the identity of local  
destinations. He proposes the Line ID  
‘@Tourism1’, a platform for tourists to
help respond to the problem of ‘spoilt’  
or ‘damaged’ tourism destinations.
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ปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  
ได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง  
ครั้งนี้เป็นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน 
ว่าการท่องเที่ยวของไทยจะต้อง 
ก้าวไปสู่การลดความเหลื่อมล�้า 
ทางสังคม ดังน้ันการที่ส่งเสริม 
ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
พาให้ใครต่อใครเข้าไปท่องเที่ยว 
ในชุมชน จึงเป็นสาระส�าคัญ  
เพราะจะเป็นการช่วยส่งเสริม 
ให้คนไทยและชาวต่างประเทศ 
ได้ไปรู้จักกับความจริงแท้ของ 
วัฒนธรรมไทย

ท่องเที่ยววิถีไทย
เก๋ ไก๋ถึงชุมชน

คนท่ีรักษาวัฒนธรรมไทยนานท่ีสุดโดยสม�่าเสมอก็คือคนในชุมชน

กิจกรรมท่องเท่ียวในวันน้ี จึงน�าสินค้าและกระบวนการการท่องเท่ียว 

ท่ีเก่ียวข้องกับการไปพบกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน การไปพบกับวัฒนธรรม 

จริงแท้ท่ีเป็นของชาวบ้านและท่ีเป็นของชุมชน จึงเป็นสาระส�าคัญ  

การท�างานท่องเท่ียวแบบร่วมถักทอประสานงานกันให้ภาคส่วนต่างๆ  

ท้ังภาคราชการ ท้ังภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคท้องถ่ิน ได้มามีส่วนร่วม 

กันในการเป็นเจ้าของอุตสาหกรรม เป็นเจ้าของวัฒนธรรม และมีความ 

เป็นเจ้าของในเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวด้วยกันจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

อย่างไรก็ดี ผมมีข้อสังเกตเก่ียวกับการท่องเท่ียวชุมชน 2-3 เรื่อง 

เรื่องแรกก็คือ ไม่ได้แปลว่าทุกชุมชนมีศักยภาพในการรองรับจ�านวนของ 

นักท่องเที่ยว และลักษณะกิจกรรมของนักท่องเที่ยวได้เสมอภาคเสมอกัน 

ทุกคน ดังน้ันการไปเท่ียวชุมชนจึงต้องท�าการบ้านสักหน่อยว่า ควรจะไป 

ท่ีไหนเมื่อไหร่ ให้นึกถึงเจ้าบ้านคือตัวชุมชนเขาด้วย ไม่ได้นึกถึงเฉพาะ 

ตัวผู้เท่ียว 

เรื่องท่ี 2 เราจะต้องช่วยกันไปเท่ียวแบบมีส�านึกว่า เราจะต้องไปช่วย 

รักษาความจริงแท้ของเขา เราจะไม่ไปเปล่ียนแปลงวิถีท่ีเป็นสิ่งท่ีท�าให้ 

เขารักษาตัวเองมาได้นับ 10 นับ 100 ปี เราต่างหากท่ีก�าลังไปดูเขา 

ไปศึกษาจากเขา และเอาวิถีท่ีเขารักษาตัวเขาเองได้ มาใช้เล็งวิถีทาง 

ของชีวิตพวกเรา 

ส่วนสุดท้ายก็คือ หลายแหล่งท่องเท่ียวก�าลังทรุดโทรม และเราก็ได้ใช้ 

ประโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวท้ังประเภทธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึน  

นานจนแทบจะไม่ได้ซ่อมมันเลย ดังน้ันในภารกิจของผมท่ีมาท�าหน้าท่ี  

ก่อนจะคืนประเทศให้เข้าสู่การเลือกต้ัง จึงอยากจะท�าในเรื่องโครงสร้าง  

และโครงสร้างนอกเหนือจากการปฏิรูปในระบบขององค์กรหน่วยงาน 

และวัฒนธรรมการท�างานของรัฐที่จะท�ากับภาคส่วนต่างๆ แล้ว ผมคิดว่า 

น่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งชุมชน ได้มีโอกาส  

บอกกล่าวเข้ามาว่า แหล่งท่องเท่ียวของเราค่อนข้างจะทรุดโทรมไป 

พอสมควร แต่ไม่มีใครทราบว่าที่ว่าทรุดโทรมนั้นทรุดโทรมอย่างไร  

มีจ�านวนเท่าไหร่ อยู่ท่ีไหน มีใครกด GPS ไว้แล้วบ้างหรือไม่
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Line ‘@Tourism1’

ผมได้ก�าหนดให้มีการเปิดไอดี Line ‘@Tourism1’ เพ่ือท่ีจะให้ใคร 

ท่ีไปตามแหล่งท่องเท่ียวแล้วรู้สึกว่า ยังมีสิ่งท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข  

ให้แอดเข้าไปในไอดี Line น้ี ส่งภาพและเล่าเรื่องมาสั้นๆ จากน้ันกด  

Location เข้ามา ผมเชื่อว่าตัวเลขท่ีจะเข้ามาน้ัน เราก�าลังพูดถึงหลัก 

หมื่นแห่งด้วยซ�้าไป และเราจะได้เข้าไปท�าการจ�าแนกแยกแยะ เพ่ือท่ีจะ 

ได้รู้ว่าท้ังประเทศมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีทุกคนรู้สึกอยากจะเห็นมันปรับปรุง  

ได้ทยอยเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร  

เราก�าลังพูดถึงจ�านวนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแห่ง ก็สุดแท้แต่เรา 

ก�าลังจะทยอยเปล่ียนจากความรู้สึกมาเป็นความรู้ ความรู้น้ันจะช่วยให้ 

เราสามารถสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐและกับภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริษัทท่ัวไป บริษัทใหญ่ๆ ท่ีจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต่างก็สนใจไปท�างาน CSR เราจะได้ชักชวนพวกเขา  

แทนท่ีจะไปท�าความดีแบบตามใจชอบ ก็ลองมาท�าความดีแบบปรับปรุง 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ท�าให้ใครๆ ก็เข้ามาช่วยกันท�าได้ 

ปัจเจกชนท่ีเคยเข้าไปเท่ียว เป็นแฟนคลับของสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใด 

แห่งหน่ึง ก็จะได้รู้ว่ามีแหล่งท่องเท่ียวท่ีก�าลังร้องขอความช่วยเหลือ 

ในการปรับปรุงพัฒนาว่าอยู่ท่ีไหนบ้าง ถ้าอยู่ใกล้บ้าน เป็นบ้านเกิด 

หรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความรักเป็นพิเศษ จะได้มีจิตอาสาในการเดินทาง 

เข้าไปในพ้ืนท่ีเหล่าน้ัน 

เราก�าลังจะท�าให้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ สร้าง 

ความสุข ลดความเหล่ือมล�้าให้กับชุมชน ให้กับประชาชน และน่ันคือ 

เงื่อนไขท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีท�าให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีมิติส�าคัญท้ัง 

ทางด้านมูลค่า และทางด้านคุณค่า

          การฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว
 
 การบูรณาการระหว่างทุกหน่วยงานและภาคเอกชน
  
 การจัดการเมืองท่องเท่ียวหลัก กระจายโอกาสไปยังเมือง  
 ท่องเท่ียวรอง
 
          การใช้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือลดความเหล่ือมล�้า

คลินิกท่องเท่ียว (Tourism Clinic)

มีหลายบทบาทหน้าท่ี ท้ังงานซ่อมแหล่งท่องเท่ียว และสร้างพัฒนาธุรกิจ 

ท่องเท่ียว รวมท้ังคลินิกท่องเท่ียวจะท�าให้เกิดการบูรณาการการท�างาน 

กันระหว่างฝ่ายท่ีดูแล demand และฝ่ายท่ีต้องบริหาร supply

ปัจจุบัน ททท. ท�างานได้ดีอยู่แล้วในด้านการตลาด ดึงนักท่องเท่ียว  

เข้าประเทศไทยมา (~34 ล้านคน) แต่ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

ยังตามไม่ทัน

ตอนน้ีเมืองไทยประสบความส�าเร็จในหลายด้าน เช่น
 หลุดจากภาวะสับสนจากเหตุการณ์ในอดีต เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

 ไทยเริ่มปรับพ้ืนฐานส�าหรับเรื่องอนาคต เช่น โครงการ  
           รถไฟรางคู่

 ปี 2018 เราพร้อมท่ีจะข้ึนมาโดดเด่นมากข้ึน ท้ังด้านการ 
 ท่องเท่ียวและด้านต่างๆ เพราะการท่องเท่ียวช่วยลดความ    
           เหล่ือมล�้า และเพ่ิมความมั่งค่ังให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐาน  
           ของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย

1

1
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ท่องเที่ยววิถีไทย
เก๋ ไก๋ถึงชุมชน

สายการบินราคาต�่า (Low Cost Airlines) จะช่วยเรื่องการ
ส่งนักเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว และการพัฒนาเมืองรอง 
โดยเฉพาะเมืองท่ีมีศักยภาพพร้อม สามารถเริ่มพัฒนาได้เลย

สินค้าโอทอป (OTOP) ควรต้ังขายอยู่ในหมู่บ้าน จะได้
เป็นการเชื่อมกับเรื่องราว (Story) ให้กับแหล่งท่องเท่ียว

ทุกฝ่ายต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการท่องเท่ียวเมือง
รอง รวมท้ัง ททท. ซึ่งน�าแนวนโยบายไปเริ่มปฏิบัติแล้ว

MICE สามารถช่วยท�าโปรแกรมเข้าชุมชน อาจจัดเป็น
กิจกรรมระหว่างวัน แต่อาจจะพักแรมหรือจัดประชุมในเมือง
ได้ แล้วไปร่วมสร้างประสบการณ์ต่อร่วมกันในชุมชน

* ถอดความจากการบรรยายในช่วงพิธี

เปิดงาน ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ถึงชุมชน  

วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม 

แห่งชาติสิริกิต์ิ

ประเด็นน�าเสนอเพิ่มเติม : 

นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวปี 2561
รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์



Sport Tourism incorporate many different  
forms of sports, such as football, tennis,  
golf, and also sport events such as the  
Olympics or the FIFA World Cup. In this  
issue we take a look at the increasing  
trend of running in Thailand.

เหลียวหลัง แลหน้า
Sport Tourism ไทย 
ในเรื่อง ‘ว่ิง’

Thailand is now witnessing a running boom.  
Across the country, there are now approxi-
mately 700 running events in Thailand each  
year, a big increase from 400 events in the  
past. This running boom is partly the result  
of the popularity of movies depicting  
runners (Rak Jed Pee Dee Jed Hon by  
Jira Malikul) and the phenomenon of Toon  
Bodyslam (Artiwara Kongmalai)’s cross  
country run.

SPORT TOURISM
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา



Research on the development of running  
events as sport tourism promotion in the  
western provinces of Thailand finds that  
the success of sport events depends on  
the management of different stakeholders  
including tourism industry entrepreneurs,  
government organizations and local  
communities.

Other trends for running in 2018 are  
the casual city run or to participate in big  
international running events. For frequent  
runners, small local events can also be  
a big draw.

มนตรี บุญสัตย์

บรรณาธิการบริหารแฟนเพจ 
ThaiRun ฮับความสุขนักวิ่ง
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“งานวิ่งจะบูมอย่างนี้ไปอีกนานไหม…?”

“ที่เห็นและเป็นอยู่ คือ แฟชั่น…?”

“...อะไรที่ขึ้นเป็นกราฟสูงสุด อีกไม่นานย่อมลงตามวัฏจักร”

“งานวิ่งในปีหน้า (2561) จะมีแนวโน้มไปทางไหน”

2-3 ประโยคข้างบนน้ี มักเป็นค�าถามท่ีผู้เขียนได้รับฟังมาตลอด 

ปี 2560 ในสถานการณ์ท่ีกิจกรรมการจัดวิ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 

ก�าลังเป็นท่ีนิยมถึงขีดสุด มีประจักษ์พยานอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กท่ีคุณ 

ต้องมี ‘Friends’ ไม่น้อยกว่าคนสองคนโพสต์เรื่องเก่ียวกับการวิ่ง  

การออกต่างจังหวัดไปงานวิ่ง พร�่าบอกถึงความสุข ความสนุกอย่างน้ัน 

อย่างน้ี

ว่ากันว่า 1 ปีมี 52 สัปดาห์ วันน้ีมีงานวิ่งเกิดข้ึนกว่า 700 งานต่อปี  

พูดง่ายๆ ว่ามีมากกว่าสัปดาห์ละ 10 งาน จากเดิมช่วง 4 ปีก่อน  

มีประมาณ 350-400 งานต่อปีก็มากแล้ว ข้อมูลเรื่องจ�านวนน้ีเกิดข้ึน 

จากการสนทนากับอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิของ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้ข้อมูลว่า

 ประเทศไทยเราวันนี้ในทุกภูมิภาครวมกัน มีงานวิ่ง 
อย่างที่จัดขึ้นเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว จาก 400 เป็น 
700 งาน เป็นยุค Running Boom ต่อเนื่องจาก 
ความโด่งดังของภาพยนตร์เรื่อง รัก 7 ปี ดี 7 หน 
ตอน 42.195 (ก�ากับโดย จิระ มะลิกุล) มาจนถึง 
ปรากฏการณ์ของคุณตูน บอดี้สแลม (อาทิวราห์  
คงมาลัย)

ในโครงการก้าวคนละก้าว กรุงเทพฯ-บางสะพาน และ เบตง-แม่สาย 

ท่ีท�าให้คนรุ่นใหม่ต่ืนตัวเรื่องการวิ่ง แต่งานวิ่งท่ีมีอยู่จ�านวนมากน้ัน  

เราต้องหาทางสร้างมาตรฐานท่ีดีเข้มข้นเกิดความยั่งยืนต่อไป จ�านวน 

ปริมาณเป็นเรื่องท่ีดีแต่คุณภาพต้องมาด้วยควบคู่กัน

ผู้อ่านย่อมเห็นถึงอัตราการเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตัวของงานวิ่ง ไม่แปลกเลย 

ท่ีวันน้ีบรรดาแบรนด์ชั้นน�าต่างๆ ได้หยิบกิจกรรมการวิ่งมาเป็นส่วนหน่ึง 

ของแผนส่งเสรมิการตลาดสนิค้าและบรกิาร เพราะกิจกรรมการวิง่มคีวาม 

พิเศษตรงท่ีเข้าถึงมวลชนได้จ�านวนมากในเวลาเดียวกัน เกิดการรับรู้ถึง 

ตราสินค้าท้ังในแง่ของ Offline-Online มีป้ายโฆษณาให้ประจักษ์สายตา 

ในงานอีเวนต์ มีบูทแจกตัวอย่างสินค้าให้ทดลองใช้ หรือบางงานมีชื่อ

แบรนด์เป็นชื่อน�าเป็น Title Sponsor ให้รู้กันชัดๆ ว่างานน้ีจัดโดยใคร  

อย่างไร

ประการต่อมาแบรนด์ผู้สนับสนุนดังกล่าว จะถูกเห็น ถูกแชร์ เกิดกระแส 

การรับรู้ผ่านสื่อสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นธรรมดาของนักวิ่งท่ีเข้าร่วม 

อีเวนต์ พวกเขาจะ (ขยัน) โพสต์ภาพกิจกรรม มีท้ังภาพน่ิง ภาพวิดีโอ  

เลยไปถึงถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ เรียกว่ามั่นใจได้ว่าย่อมมีภาพกิจกรรม 

ภาพตราสินค้าออกไปสู่โลก Online ฝังสถิตแนบแน่นอยู่บนโซเชียล- 

เน็ตเวิร์ก เสิร์ชเอ็นจิ้นสามารถค้นเจอจากการท�า แฮชแท็ก (#) ยิ่งเพ่ิม 

การรับรู้ต่อไป

ดังจะเห็นได้ว่าท้ังปริมาณการจัดงานและแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์ 

เป็นเรื่องท่ีส่งเสริมกัน อีกส่วนท่ีน่าท�าความเข้าใจ คือ ‘นักวิ่งวันน้ี’ 

เหลียวหลัง แลหน้า
Sport Tourism ไทย ในเรื่อง ‘ว่ิง’

จ�านวนงานว่ิงมากเป็นประวัติการณ์
Running Boom

กิจกรรมการว่ิง 
แอบอิงกับแบรนด์สินค้า

www.facebook.com/thaidotrun | 

buiberry@gmail.com
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‘นักว่ิง คือ นักเดินทางท่ีมีคุณภาพ’
แรงขับของนักว่ิงวันน้ี

ส่วนน้ีจะเก่ียวข้องโดยตรงกับภาคธุรกิจการท่องเท่ียว ผู้เขียนเชื่อว่า 

‘นักวิ่ง คือ นักเดินทางท่ีมีคุณภาพ’ ปัจจุบันนักเดินทางท่ีมีคุณภาพ  

ก�าลังเป็นท่ีต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่เฉพาะประเทศไทย  

แต่ยังหมายถึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ัวโลก  

นิยามท่ีง่ายท่ีสุดของนักเดินทางท่ีมีคุณภาพท่ีอยู่ในตัวของนักกีฬานักวิ่ง  

คือเดินทางมาเพ่ือวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะ แข่งขัน 

เสร็จก็ท่องเท่ียวควบคู่กันไป แข่ง 1 คน มาเชียร์ 2 คน พวกเขาจ่ายได้ 

ในสิง่ท่ีต้องจ่าย เคารพในเรือ่งของทรพัยากรและสิง่แวดล้อมตามธรรมชาติ  

กิจกรรมท่ีเป็นไปของนักกีฬาอยู่ในกรอบของเรื่องสุขภาพ การวิ่ง ปั่น 

จักรยาน ไตรกีฬา ทุกๆ วันท่ีพวกเขาอยู่ในพ้ืนท่ี เกิดการใช้จ่ายอุดหนุน 

เศรษฐกิจในท้องถ่ินน้ัน พร้อมกับการช่วยประชาสัมพันธ์ท้องถ่ินน้ันๆ  

ด้วยการโพสต์ภาพลงสื่อโซเชียลฯ

ในงานมาราธอนนานาชาติท่ีเพิง่จดัข้ึนหมาดๆ ต้นเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา  

อย่าง ‘Phukethon’ (ภูเก็ตธอน) งานวิ่งมาราธอนในจังหวัดภูเก็ต  

มีศูนย์กลางการจัดงานอยู่สวนสาธารณะสะพานหิน ในพิธีเปิดงาน  

ผู้เขียนได้ฟังการบรรยายของปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ให้ข้อมูลว่า

 “จากสถิติพบว่าไลฟส์ไตล์การเดินทางท่องเที่ยว 
เพ่ือมาแข่งขันกีฬาหรือเข้าร่วมกับกิจกรรมอีเวนต์ 
สุดสัปดาห์ที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ การเล่นกีฬา  
ในลักษณะ Sport Vacation นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
ทั้งไทยและเทศใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปที่มา 
ในลักษณะ Visitor ถึง 50% ย่ิงไปกว่านั้น กิจกรรม 
กีฬายังส่งเสริมความครึกครื้นของเศรษฐกิจชุมชน  
เป็นแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ”

จากท่ีผู้เขียนได้มีโอกาสไปเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมงานวิ่งอยู่บ่อยครั้ง  

ก็พบว่างานวิ่งยังท�าให้เศรษฐกิจเกิดความคึกคักใน ‘นอกฤดูกาล’  

กิจกรรมหลายงานไม่พยายามไปอยู่ในปฏิทินการท่องเท่ียวช่วง High  

Season เพราะเน่ืองจากต้องใช้พ้ืนท่ี ต้องก้ันถนน การขอความร่วมมือ 

กับชุมชนชาวบ้านจะท�าได้ไม่สะดวกนักหากตรงกับฤดูกาลท่องเท่ียวหลัก 

ของจังหวัดน้ันๆ ท่ีผู้คนคับค่ัง

การจัดการแข่งขันจึงมักอยู่ใน ‘ช่วงต้นหรือว่าช่วงพ้นฤดูกาล’ ท่องเท่ียว 

ไปแล้ว เช่น งาน Ultra Trail Nan การวิ่ง 100 กิโลเมตรในลักษณะ 

ผจญภัย ท่ีจัดข้ึนในอ�าเภอปัว จ.น่าน จัดในช่วงกลางเดือนตุลาคม 

ก่อนท่ีการท่องเท่ียวของน่านจะคับค่ังไปด้วยนักท่องเท่ียวในช่วงปลายปี 

พฤศจิกายน-ธันวาคม เป็นต้น

ดังน้ันก็น่าจะท�าให้เห็นภาพกว้างๆ ว่า เหตุใดงานวิ่งในรอบหลายปี 

ท่ีผ่านมาถึงเติบโตข้ึน มีปัจจัยอะไรอุ้มชูส่งเสริม ก่อนจะจบหัวข้อน้ี  

อยากจะบอกเล่าถึง Insight ของนักวิ่ง
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มีปริมาณแล้ว | จะมีคุณภาพได้อย่างไร Running Research on Track

ด้วยจ�านวนงานวิ่งท่ีมีมากถึง 700 งานต่อปี ก�าลังสนับสนุนจากสปอน- 

เซอร์ท่ีหันเหมาร่วมขบวนน้ี ความสนใจท่ีเป็นหัวเชื้อท่ีติดไฟง่ายจากนัก 

วิ่งสายโซเชียลฯ เม่ือท้ังหมดมาจัดเรียงอยู่ในส�ารับเดียวกัน เป็นไปได้ว่า 

ย่อมน�าไปสู่การมีปริมาณ แต่จะมีคุณภาพหรือไม่น้ันเป็นอีกเรื่องหน่ึง

เรื่องน้ีเป็นปัญหาอยู่พอสมควรส�าหรับการจัดงานวิ่ง ในแต่ละรอบ 

สัปดาห์ท่ีผ่านไป นักวิ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดงานท่ีตกหล่น 

มาตรฐาน ตลอดจนชุมชน การจราจร ท่ีได้รับผลเสีย ต่างออกมาใช้พ้ืนท่ี 

ของโซเชียลมีเดียบอกเล่าร้องเรียน มีประเด็นดราม่าให้อ่านอยู่เสมอ 

เช่นกัน         

แน่นอนว่า การมีแต่ปริมาณแต่ขาดคุณภาพ ย่อมน�าไปสู่ความล้มเหลว 

ในระยะยาว หากพูดในเชิงของ Sport Tourism ท่ีใช้การกีฬาน�าการ 

ท่องเท่ียวแล้ว หากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนไม่ได้มาตรฐาน สร้างการบาดเจ็บ  

หรือสูญเสีย เป็นส่วนเกินของสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีเวนต์น้ีก็จะมีอาย ุ

สั้น จัดไม่ก่ีครั้งก็หายวับไปตามกระแส ทว่าสิ่งท่ีนักกีฬาและผู้จัดหวัง 

อยากให้เป็น คือการด�าเนินงานอย่างยั่งยืนเป็นประเพณี เป็นปฏิทิน 

การท่องเท่ียวท่ีปีต่อไปเรากลับมาพบกันใหม่

ต่อเรื่องน้ีเองมีงานวิจัยชื่อ แนวทางการพัฒนาการจัดการวิ่งเพ่ือสุขภาพ 

เพ่ือส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิกีฬาในเขตภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย 

(Guidelines for The Development Health Running to Promote  

Sport Tourism in The Western Region, Thailand.) ท่ีจัดท�าโดย 

ดร.เสร ีเพ่ิมชาติ สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้า คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งานวิจัยชิ้นน้ีมีความน่าสนใจท่ีให้ความส�าคัญกับการบริหารงานของฝั่ง 

ผู้จัดและอุตสาหกรรมแวดล้อม โดยเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

ท่องเท่ียว หน่วยงาน ชุมชน ชาวบ้านในพ้ืนท่ีทุกภาคส่วน พูดง่ายๆ  

หากจะสร้างงานกีฬาและการท่องเท่ียวท่ีดีท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ควรจะค�านึงถึงหลักการ 10 P

SPORT TOURISM
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Insight the runners
การออกก�าลังกายคือความส�าเร็จ 
นอกโต๊ะท�างาน

ผู้เขียนได้พูดคุยสอบถามเพ่ือนนักวิ่งรอบๆ ตัวว่า เหตุใดพวกเขาถึง 

สนใจออกไปค้นหาพ้ืนท่ีใหม่ๆ เดินทางไกลไปลงแข่งงานวิ่งไม่เว้น 

แต่ละสัปดาห์หรือว่าเดือน ข้ึนเหนือล่องใต้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นัก ใช้เงิน 

ต่องานคนละไม่น้อย (หลักหมื่นบาท/ต่อคน/ต่อครั้ง) มีท้ังค่าเครื่องบิน  

ค่าท่ีพัก ค่าสมัคร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยต่างๆ “น่ันสิ ท�าไม? 

เพราะอะไร?”

ท�าให้พบค�าตอบท่ีชวนคิดว่า นอกจากแรงจูงใจเรื่องความท้าทายของ 

การแข่งขัน ความสวยงามของเส้นทางแล้ว มีค�าตอบหน่ึงท่ีน่าสนใจ 

ท�านองว่า รายจ่ายท่ีเกิดข้ึน (ส่วนใหญ่ผ่านบัตรเครดิต) พวกเขาคิดว่า 

น่ีคือเหตุผลท่ีถูกต้องแล้วท่ีใช้เงินไปกับสิ่งเหล่าน้ีการเดินทางไปแข่งขัน 

กีฬา ‘ในขณะเดียวกันพวกเขาไม่ได้หวังผลในแง่ความเป็นเลิศ’ มีอันดับ 

ในการแข่งขัน

เหตุผลส่วนใหญ่ คือแค่รู้สึกดี รู้สึกสนุกในการได้มามีส่วนร่วม มายืนท่ี 

จุดสตาร์ท ก็ถือว่าท�าส�าเร็จไปครึ่งหน่ึง เพราะหากเมื่อย้อนหลังไป 4-5 

เดือนก่อน ต้ังแต่วันสมัครก็คือ การเริ่มต้นฝึกซ้อมเข้าสู่กระบวนการ 

เตรียมตัว บางคนเตรียมตัวได้อย่างมีวินัย บางคนท�าได้ 50-60%  

ของแผน แต่สิ่งท่ีพวกเขาได้รับ คือการมีสุขภาพท่ีดี มีวงสังคมกลุ่ม 

เพ่ือนคอเดียวกัน การเอาชนะตัวเอง ผ่านพ้นอุปสรรคมาถึงจุด  

Finish เข้าเส้นชัย เรื่องพวกน้ีส�าหรับนักกีฬามือสมัครเล่นถือว่าเป็น 

สถานะทางสังคมบนโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกทางหน่ึง หนุ่มสาวในยุค 

ปัจจุบันให้ค่ากับการมีงานอดิเรก

การออกก�าลังกาย คือความส�าเร็จนอกโต๊ะท�างาน ท้ังน้ีเพ่ือการมี 

รูปร่างท่ีดีและประสบการณ์ท่ีเอาไว้สะท้อนตัวตนอัตลักษณ์ของตัวเอง 

ผ่านสังคมเสมือน จุดนี้เป็นหลักใหญ่ใจความที่ขับเคลื่อน Sport  

Tourism ในหมู่คนรุ่นใหม่ 

เหลียวหลัง แลหน้า
Sport Tourism ไทย ในเรื่อง ‘ว่ิง’



70

TAT REVIEW

ทิศทาง | การว่ิง | 2561

มาถึงบทสรปุท่ีว่าด้วยการคาดการณ์ว่างานวิง่ในปี พ.ศ. 2561 จะเดินหน้า  

ไปเป็นอย่างไร ผู้เขียนใช้เวลากับส่วนน้ีอยู่หลายวัน ครั้นจะให้ฟันธง 

ไปเลยว่างานไหนน่าไป งานท่ีไหนเดือนไหนไม่ควรพลาด หรือว่าน่าจะ 

ให้โอกาสตัวเองไปวิง่ในพ้ืนท่ีใหม่ๆ ท่ีไหนอย่างไรบ้าง ค�าตอบแบบก�าป้ัน  

ทุบดิน คือข้อน้ีก็ล้วนแล้วนักวิ่งเป็นผู้ตัดสินเองมากกว่า ระยะท่ีนักวิ่ง 

แนวทางใหม่ ไปวิ่งกันเอง City Run

การวิ่งสไตล์ City Run ท่ีวิ่งชมเมือง วิ่งไปตามเส้นทางท่ีตัวเอง 
และกลุ่มสนใจ ดูจากแผนท่ีออนไลน์กูเกิลแมพแล้ววางเส้นทางเอง  
อาจจะ 5-20 กิโลเมตร วิ่งกัน 3-4 ชั่วโมง ชมเมือง Selfie ข้อน้ีเกิด 
ข้ึนแล้วในขณะน้ี และจะทวีความนิยมต่อไปเน่ืองจากความสามารถ 
ของ Gadget Device ท่ีแม่นย�าเรื่องพิกัด ความสนุกในแง่ของการ 
เป็นผู้ Explore และมีโซเชียลเน็ตเวิร์กพร้อมจะขานรับการค้นพบ 
และชื่นชมติดตามกับการวิ่งในลักษณะน้ี
บทบาทผู้ประกอบการ | อาจจะเตรียมเรื่องแผนท่ีละแวกโรงแรม 
ท่ีพักประเภท Walking Running Route for Fit For Run  
เตรียมไว้ การบริการอาหารเช้าก่อนเวลา เป็นแซนด์วิชท่ีพกพาได้ 
เป็นต้น

สนามใหญ่ต้องไปสักครั้ง Once in my Life

สนามใหญ่ท่ีเป็นระดับภูมภิาคระดับประเทศ แน่นอนย่อมเป็นจดุหมาย  
ปลายทางของนักวิ่งอยู่แล้ว เข้าใจว่าตอนน้ีตามหัวเมืองใหญ่ทุกภาค 
มีสนามวิ่งมาราธอนและสนามเทรลรันน่ิงท่ีโดดเด่นกันอยู่แล้ว นักวิ่ง 
ย่อมอยากพาตัวเองไปวิ่งไปสัมผัสบรรยากาศ หรือว่าไปซ�้าๆ ใน 
สถานท่ีท่ีตัวเองเคยประทับใจ
บทบาทผู้ประกอบการ | ท�าความร่วมมือกับผู้จัด มีโปรโมชั่นห้องพัก  
ร้านอาหาร มีบริการรถรับ-ส่ง เข้าไปมีส่วนร่วมกับสนามไม่ทางใด 
ก็ทางหน่ึง ข้อน้ีจะเห็นผลดีต่อธุรกิจอย่างแน่นอน เช่น ท�าป้าย 
รีสอร์ตต้อนรับนักกีฬา เป็นต้น

สนามเล็กจะโดดเด่นขึ้นมา Small is Beautiful

หลายคนอาจอ่ิมตัวกับการไปสนามใหญ่ น่ันท�าให้สนามเล็กๆ ท่ีมี 
ความอบอุ่น จรงิใจ มแีนวคิดท่ีดี และมพิีธีกรรมเฉพาะ จะได้รบักระแส 
ตอบรับท่ีดี การจัดงานวิ่งในสเกลระดับหลักร้อยคนของชุมชนเล็กๆ  
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SPORT TOURISM
      การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ท่ีถูกค้นพบโดยนักวิ่งเอง อาจท�าให้สนามน้ันๆ เป็นจุดหมายใหม่ของ 
การเดินทาง
บทบาทผู้ประกอบการ | พัฒนาท่ีพักในลักษณะของโฮมสเตย์เพ่ือการ 
เรียนรู้วิถีชีวิต การอยู่ การกิน การนอน นักวิ่งท่ีรักการวิ่ง วิ่งเพ่ือวิ่ง  
ไม่ได้ต้องการมากมาย ท่ีหลับท่ีนอน อาหาร การต้อนรับท่ีรู้ว่าพวกเขา 
มาเพ่ืออะไร นอนหัวค�่า ต่ืนเช้าตรู่ออกไปวิ่งรับแสงตะวัน

นักกีฬาต่างชาติทยอยเข้ามาแข่ง

เพราะการวิ่งเองเป็นกีฬาท่ีสากล นักวิ่งท่ัวโลกเป็นคล้ายๆ กันหมด  
คือมีความเป็นนักเดินทาง ขวนขวายค้นหา หากพวกเขารับรู้ และเกิด 
ความแน่ใจไว้วางใจในมาตรฐานการจัด เชื่อว่าไทยเราสามารถข้ึนเป็น 
ศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาในด้านน้ีได้ไม่ยาก ฝั่งของผู้จัดงานควรมี 
เจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ ช�านาญเรื่องภาษา และสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก 
ท่ีสื่อสารได้ไทย-อังกฤษ-จีน เป็นต้น
บทบาทผู้ประกอบการ | สถานท่ีพักและการขนส่งเป็นหัวใจส�าคัญของ 
การรับรองนักกีฬา นักท่องเท่ียวต่างประเทศ ข้อน้ีผู้ประกอบการน่าจะ 
ลองท�าความเข้าใจกับวัฒนธรรมเฉพาะด้านของนักกีฬา เป็นต้นว่า  
คืนก่อนการแข่งขันพวกเขาต้องการการพักผ่อนท่ีเงียบสงบ อาหารท่ีเน้น 
เรื่องของพลังงานคาร์โบไฮเดรต ผักผลไม้ แต่หลังจากแข่งขันอาหาร 
ท่ีต้องการ คือ โปรตีนเพื่อการซ่อมแซมร่างกาย เป็นต้น

สปิริตนักกีฬาในตัวทุกคนย่อมเพ่ิมพูนสูงขึ้น

เมื่อผ่านการเล่นกีฬา การลงแข่งขันมาหลายครั้ง หลายสนาม ข้อท่ีถูก 
บรรจุให้มีกันมากข้ึน ก็คือประสบการณ์และสปิริตของนักกีฬา หลายคน 
ย่อมค้นพบแล้วว่า จะวิ่งมาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตร คุณต้อง 
ซ้อม คุณต้องยอมรับในกติกาสนามและกติกาของร่างกายตัวเอง การที่ 
นักกีฬามีสปิริตต่อเกม นั่นก็เท่ากับว่า สนามแข่งขันเองก็เป็นสถานที ่
ขัดเกลาบ่มเพาะเรยีนรูเ้รือ่งคุณค่า สร้างคุณธรรมให้กับนักกีฬา สงัคม  
และโลกด้วย ด่ังท่ีมคี�าพูดคลาสสกิว่า “How sport can truly be a force  
for change in the world.”
บทบาทผู้ประกอบการ | ร่วมกับชุมชนเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าบ้านท่ีดี 
เพ่ือต้อนรับนักกีฬาผู้ท่ีออกเดินทางมาเพ่ือแสวงหาความสุข สุขภาพดี 
และความทรงจ�าท่ีสวยงามอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

แต่ละคนวิ่งสนุกน้ันไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละสนามมีความยากง่าย  

มีการเตรียมตัวการฝึกฝนที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นความพร้อมเรื่อง  

ทรัพยากรเวลา จ�านวนวันหยุดและทุนทรัพย์ หรือแล้วแต่ทิศทางท่ีอยู ่

ในใจของนักวิ่งเอง เรื่องน้ีพอจะกะเกณฑ์กันได้ว่า นักวิ่งจะปรับเปล่ียน 

พฤติกรรมไปอย่างไรบ้าง มาลองพิจารณากันดังน้ีครับ

เหลียวหลัง แลหน้า
Sport Tourism ไทย ในเรื่อง ‘ว่ิง’

ขอขอบคุณ

ดร.เสรี เพ่ิมชาติ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี 

ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |

drseri6@gmail.com





12 เดือน
12 เมือง
: การท�างานแบบใหม่ ที่พาคุณ
ไปทั่วโลก Digital Nomad 

DIGITAL TOURISM 
ท่องเที่ยวดิจิทัล



ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
Digital technology can be the answer to many  
questions. Making large tasks smaller, making difficult  
tasks simpler, …making tourism and work go together?

In ’12 months 12 cities: new style of work  
that takes you all over the world’ 
by Teepagorn Wuttipitayamongkol  
introduce us to a group of digital nomads called
‘Remote Year’, who travel and work across the world.  
Members are offered a variety of experiences
both in terms of profession and living.

Nannicha Sriwut
Illustration
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โจทย์ชีวิตของคนสมัยใหม่ที่ผมมักได้ยินบ่อยๆ คือ  
พวกเขาอยากท่องเที่ยว - อยากเห็นโลกกว้าง -  
อยากเดินทางให้มากๆ “พอแก่ตัวไป ก็เดินทาง 
ได้แหละพ่ี แต่ก็จะไม่เหมือนตอนนี้แล้ว การเดินทาง 
ตอนยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่มันดีนะ” พวกเขาบอกกับผม 
บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มักเป็นค�าบ่นที่ตามมาด้วยอาการ 
สิ้นหวัง

ถึงแม้จะอยากออกไปข้างนอก อยากสาวเท้าไปยัง 
ดินแดนใหม่ๆ อย่างนี้ แต่ส่ิงที่ ‘รั้ง’ ไว้ไม่ให้พวกเขา 
เดินทางท่องโลกได้อย่างใจก็คือตัวแปรส�าคัญ 
นั่นแหละครับ - ‘งาน’ โดยเฉพาะงานที่ต้องตัวติด 
กับออฟฟศิตลอดเวลา วันหนึ่งๆ เข้างานแปดโมงเช้า  
เลิกงานห้าโมงเย็น ท�าให้ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ 
ตามใจชอบ หรือจะไปก็ต้องลาไปเป็นช่วงๆ ไม่ได้ไป 
ได้ไกลอย่างที่ใจคิด

โจทย์ของการรักษาสมดุลระหว่างการเดินทางกับการ 
ท�างาน ท�าให้หลายคนเลือกวิถีชีวิตที่เรียกว่า Digital  
Nomad หรือ ‘นักเร่ร่อนดิจิทัล’ อันหมายถึงผู้คนที่ 

12 เดือน 12 เมือง : 
การท�างานแบบใหม่ที่พาคุณไปทั่วโลก
Digital Nomad 

สามารถเคลื่อนย้ายงานไปตามสถานที่ที่ตนเองอยู่ได้  
บางคนอาจเป็นฟรีแลนซ์ ไม่รับจ้างประจ�า ในขณะที่ 
บางคนก็มีสัญญาจ้างประจ�า ชนิดที่ยืดหยุ่นพอที่จะ
ไม่ต้องให้ตัวติดกับออฟฟศิตลอดเวลา และบางคน 
ก็เป็นเจ้าของกิจการ

การเป็น Digital Nomad และวางแผนการเดินทาง 
ด้วยตนเองนั้นจะว่าง่ายก็ง่าย แต่จะว่ายากก็ยาก 
สาหัสสากรรจ์เช่นกัน เพราะคุณต้องวางแผนทั้งชีวิต 
การท�างานและชีวิตการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน  
คุณต้องกังวลกับทุกค�าถาม ตั้งแต่เรื่องว่าที่ที่คุณจะ 
ไปมีอินเทอร์เน็ตที่ดีพอให้คุณท�างาน ส่งงานอย่างไม่ 
ติดขัดได้ไหม ที่นั่นมีสภาพแวดล้อมหรือโต๊ะ หรือคาเฟ ่ 
ให้คุณไปท�างานได้อย่างสะดวกๆ หรือเปล่า วันที่คุณ 
ไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัอินเทอรเ์นต็ได ้เปน็วนัทีต่รงกบั 
วันส่งงานหรือวันส�าคัญที่นัดลูกค้าไว้หรือไม่ คุณจะ 
จองต๋ัวทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมๆ กับที่มีสมาธิท�างาน 
ได้อย่างไร ไหนจะเรื่อง ‘สังคม’ อีกล่ะ - คุณจะหา 
เพ่ือนระหว่างเดินทางได้ไหม หรือจะเหงาตายไป 
เสียก่อน?
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ท้ังหมดน้ีเป็นปัญหาท่ี Remote Year สัญญาว่าจะแก้ไขให้ 

Remote Year เป็นสตาร์ทอัพอายุ 4 ปี (ก่อต้ังปี 2014) คุณ  Greg  

Caplan เกิดความคิดเรื่องธุรกิจลักษณะน้ีข้ึนมาเมื่อเขาพบปัญหาว่า  

หลังจากขายธุรกิจเว็บไซต์แฟชั่น Obaz ให้กับเครือ Groupon แล้ว  

เขาก็อยากเปล่ียนวิถีชีวิต คืออยากเดินทางไปด้วยและก็อยากท�างาน 

ไปด้วย แต่ทุกอย่างก็ดูยุ่งยากเหลือเกิน เขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร  

FastCompany ว่าปัญหาหลักๆ ปัญหาหน่ึงของเหล่า Digital Nomads  

คือการหาสังคมท่ีอยู่ร่วมกันได้

“ผมท�างานจากท่ีห่างไกลได้แหละครบั แต่ผมหาเพ่ือนท่ีจะเดินทางไปด้วย 

ไม่ได้ ปัญหาหลักของผมคือการเดินทางคนเดียว ผมคิดว่าตัวเองจะ 

เหงามาก ผมอยากท่องเท่ียวนะ แต่ก็อยากมีสังคมไปด้วยพร้อมๆ กัน”  

- น่ีคือใจความหลักท่ีเขาตัดสินใจต้ัง Remote Year ข้ึนมา

ในทุกๆ ปี (ปีละหลายรุ่น) Remote Year จะพาเหล่า Digital Nomads  

ท่ีมีความคิดความเชื่อคล้ายคลึงกัน (และท่ีส�าคัญคือต้องสามารถอยู่ 

ร่วมกันได้) ประมาณ  80-100 คน เดินทางไปท�างานในสถานท่ีต่างๆ  

ราว 12-18 แห่งท่ัวโลก โดยจัดการทุกสิ่งให้ต้ังแต่ต๋ัวเครื่องบิน ท่ีพัก  

Remote Year (2014) 
/ Start Up

รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ท่ีพิเศษมากคือ ถ้าผู้สมัครไม่มีงาน 

ท่ีสามารถ ‘ท�าระยะไกล’ ได้อยู่แล้วล่ะก็ Remote Year ก็จะเป็นธุระ 

จัดการหางานท่ีเหมาะกับความสามารถของพวกเขาให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

สายไหน และระดับใด

ท่าทางว่าปัญหาท่ีคุณ  Greg Caplan เจอ จะเป็นปัญหายอดฮิตส�าหรับ 

เหล่าแรงงานสมัยใหม่ เพราะเมื่อ Remote Year ประกาศเปิดให้บริการ 

เพียงหน่ึงเดือน ก็มีใบสมัครหล่ังไหลเข้ามาถึง 25,000 ใบ (แต่แน่นอน 

ว่าเขารับผู้สมัครได้ไม่ถึงร้อยคนเท่าน้ัน) รวมไปถึงมีบริษัทอีก 15 แห่ง 

ท่ีติดต่อมาบอกว่า อยากจ้างงานคนท่ีเข้าร่วมในโครงการของ Remote  

Year ด้วย (ถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าผู้สมัครเหล่าน้ีเป็นใครเลยก็ตาม!)

แต่บริการสุดวิเศษน้ีก็มาพร้อมกับค่าบริการท่ีสูงเช่นกัน นิตยสาร Atlas  

Obsucra รายงานว่า Remote Year เก็บค่าบรกิารสงูถึง $2000 ต่อเดือน  

(ประมาณ 65,000 บาท) จากผู้ร่วมโครงการ และมีเงินค่าเข้าโครงการ 

ท่ีต้องจ่ายตอนแรกอีก $3,000 (ประมาณ  100,000 บาท) - ซึ่งส�าหรับ 

บางคนแล้ว เงินจ�านวนน้ีก็นับว่าคุ้มกับประสบการณ์ท่ีพวกเขาจะได้รับ

ในปีแรก ผู้ร่วมโครงการได้เดินทางไป 12 แห่งท่ัวโลกตามล�าดับน้ี:  

ปราก สาธารณรัฐเช็ค, Ljubljana สโลวีเนีย, Cavtat โครเอเชีย,  

อิสตันบูล ตุรกี, ปีนัง มาเลเซีย, เกาะพงัน ประเทศไทย, ฮานอย 

เวียดนาม, เกียวโต ญ่ีปุ่น, บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา, Montevideo  

อุรุกวัย, ซานดิเอโก ชิลี และไปจบท่ี ลิม่า เปรู

ฟังดูเหมือนเล่นเกมโชว์ The Amazing Race แต่แทนท่ีจะเดินทาง 

ระยะสั้นๆ คุณกลับต้องเดินทางเป็นเวลายาวนานถึงหน่ึงปี!

พูดแบบน้ีแล้ว ก็คงมีท้ังคนท่ีอิจฉา และคนท่ีคิดว่าโครงการน้ีฟังดูน่า 

เหน่ือยเกินไป (ลองจินตนาการถึงความรู้สึกหลังจากท่ีเราเดินทางยาวๆ  

สักเดือนสิครับ - แล้วคูณสิบสองเข้าไป!), แล้วคนท่ีร่วมโครงการจริงๆ  

เขามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง?

ผู้ร่วมโครงการบอกว่า ตอนท่ีพวกเขาเดินทางถึงปราก ความรูส้กึก็เหมอืน 

ย้อนกลับไปสมัยเข้าปีหน่ึงของมหาวิทยาลัยใหม่ๆ เหมือนตอนท่ีเป็น 

12 เดือน 12 เมือง 
ส�าหรับนักเดินทาง และ นักท�างาน

เฟรชแมน (เฟรชชี่) เลย คือมีอะไรให้ดูให้ท�า ให้ปรับตัวเต็มไปหมด  

มีเพ่ือนใหม่ๆ ให้รู้จักเยอะมาก และทุกอย่างก็ดูวุ่นวายสับสน “เราเมา 

กันแทบทุกคืน” ผู้เข้าร่วมโครงการคนหน่ึงบอก แต่สุดท้ายทุกคน 

ก็สามารถย้อนกลับมาคิดได้ว่า น่ีก็ไม่ใช่แค่ทริปเพ่ือท่องเท่ียวอย่างเดียว 

นะ แต่เป็นทริปเพ่ือ ‘การท�างาน’ จริงๆ ด้วย พวกเขาจะต้องปรับตัว 

กับแต่ละสถานท่ีให้ได้เร็วท่ีสุด และจะต้องผลิตงานท่ีมีคุณภาพออกมา 

ตามมาตรฐานของตนให้ได้ ไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนของโลก

เมื่อพูดถึง ‘งาน’ - กลุ่มคนเหล่าน้ีท�างานอะไรกันบ้าง? ค�าตอบดูจะ 

หลากหลายมาก ยิ่งในยุคท่ีเราสามารถส่งแทบทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ต 

ได้อย่างในทุกวันน้ี ก็ดูเหมือนความเป็นไปได้จะไร้ขีดจ�ากัด - งานของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีต้ังแต่วิดีโอเกมดีไซเนอร์ กราฟิกดีไซเนอร์ นักการ 

ตลาด โปรเจกต์เมเนเจอร์ (ท่ีต้องยื่นข้อเสนอให้กับท่ีท�างานว่าเธอจะ 

เข้าร่วมโครงการน้ี แต่จะไม่ลาออก โดยสัญญาว่าจะท�างานอย่างมี 

ประสิทธิภาพได้เหมือนเดิม) เจ้าของธุรกิจที่พบว่าการเดินทางเปิดโอกาส 

และเปิดตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้าของเธอ หรือคนท่ียังไม่มีงานตอน 

12 เดือน 12 เมือง : 
การท�างานแบบใหม่ที่พาคุณไปทั่วโลก

Digital Nomad 
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เริ่มต้นโครงการ แต่ไปหางานเอาดาบหน้า ก็มี

การพูดว่า ‘ได้ท่องโลกสิบสองเดือนในสิบสองสถานท่ี’ น้ันฟังดูสวยหรู  

แต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้สดใสอย่างท่ีผู้เข้าร่วมโครงการคาดไว้นัก  

(อาจเพราะเป็นปีแรกของ Remote Year ด้วย) ท่ีพักท่ี Remote Year  

จดัไว้ให้น้ันมต้ัีงแต่ท่ีพกัดีๆ อย่างโรงแรมบูติกในปราก ไปจนถึงท่ีพักแย่ๆ  

อย่างหอพักโรงเรียนในสโลวีเนีย สภาพการท�างานก็มีต้ังแต่ดีท่ีสุด  

ไปจนถึงข้ันท่ีผู้เข้าร่วมโครงการต้องภาวนาให้มีอินเทอร์เน็ต สภาพเช่นน้ี 

ท�าให้บางคนตัดสินใจออกจากโครงการ โดยเดินทางแยกออกไปเอง  

(Remote Year อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแยกทางออกไปในเดือนไหนก็ได้  

และจะย้อนกลับมาในภายหลังก็ท�าได้ โดยเสียค่าบริการ 50% ในเดือน 

ท่ีไม่ได้อยู่ด้วยกัน) ซึ่งบางคนก็กลับมาร่วมขบวนในตอนท้าย แต่บางคน 

ก็ไม่กลับมาอีกเลย ถึงแม้  Remote Year จะเสนอยกเว้นค่าบริการให้ใน 

ตอนท้าย หลังจากได้รับค�าบ่นจากผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวนมาก แต่น่ัน 

ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่าน้ัน

ถึงแม้ Remote Year กลุ่มแรกจะเรียกว่าประสบความส�าเร็จได้ไม่เต็ม 

ปากนัก มีท้ังคนชอบและผิดหวังปะปนกันไป แต่บริษัท Remote Year  

เองก็ยังสามารถดึงดูดนักเดินทาง (นัก ‘ท�างาน’) กลุ่มถัดๆ มาได้อย่าง 

ต่อเน่ือง โดยปัจจบัุนเปิดรบักลุ่มทีจ่ะร่วมเดินทางในเดือนมกราคม 2018- 

มกราคม 2019 แล้ว โดยจะเริ่มเดินทางท่ีกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย,  

มายังเชียงใหม่ ประเทศไทย แล้วไปจบท่ีเม็กซิโก

ท้ังหมดน้ีอาจเป็นประสบการณ์ท่ีเป็นการประนีประนอมได้อย่างสมดุล  

ระหว่างการเดินทางกับการท�างาน ท่ีคนสมยัน้ีต้องการ และคงไม่น่าแปลก  

หากเราจะเห็นบริการลักษณะน้ีเกิดข้ึนอีก โดยอาจมี ‘จุดขาย’ หรือ  

‘จุดหักมุม’ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ต่างๆ กันไปในอนาคต










