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คณะที่ปรึกษา

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สมรัก ค�าพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร 

สุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ 

สันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน 

ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ 

ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด 

นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว 

จรัญ อ้นมี ที่ปรึกษา ระดับ 10 

น�้าฝน บุณยะวัฒน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผน

กองบรรณาธิการ

ฉัตรชัย ชินค�า ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ 

ชมพู มฤศโชติ ผู้อ�านวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด

เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน ผู้อ�านวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด 

นาตยา ธนพลเกียรติ ผู้อ�านวยการกองกลยุทธ์การตลาด 

สุดาพร วรพล หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 

จิดาภา แจ้งสุวรรณ์ พนักงานวางแผน 6 งานห้องสมุด กองวิจัยการตลาด 

พรรณรศา อินทุประภา พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 

บัณฑิต เอนกพูนสินสุข พนักงานวางแผน 4 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด 

สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด

เจ้าของ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อ�านวยการกองวิจัยการตลาด
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Niche is GREAT ยิ่งเล็ก ยิ่งใหญ่

 ฉันมีความเชื่อเรื่อง Subculture (วัฒนธรรมย่อย) / Minimal (น้อย/นิด) / Local (ถิ่น/ฐาน) / Simple (ง่าย/งาม) 

ความเชื่อนี้ เกิดจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม ทัศนคติ และรสนิยมของนักท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นหน้าที่หลักของฉันใน ททท.  

(เพราะฉันท�างานที่กองวิจัยการตลาด) ประกอบกับการอ่านหนังสือทั่วๆ มั่วๆ และดูข้อมูลที่มีอยู่รอบๆ ตัว ซึ่งฉันถือว่า 

การอ่านคือขมุทรพัย์อนัล�า้ค่า ทีน่อกจากจะช่วยบ�าบดัความคลาดเคลือ่นทางวิชาการแล้ว ยงัช่วยเตมิเตม็ความอ้างว้างทางปัญญา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ฉันจ�าได้ว่าเคยอ่านหนังสือชื่อ Small is a New BIG ของ Seth Godin และหนังสือชื่อ Microtrends ของ Mark J. 

Penn และ E. Kinney Zalesne เล่มหลังแปลไทยโดย โตมร ศุขปรีชา และ ภาสกร ประมูลวงศ์  (ฉันอ่านฉบับแปลไทย) และ 

ยังจ�าได้อีกว่า ฉันได้มีโอกาสจัดสัมมนา เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ในปี 2556 ด้วย Theme คือ เรื่องเล็กๆ คนเล็กๆ กระแสเล็กๆ  

ทีเ่คลือ่นตวัอยู่อย่างเงยีบๆ ท่ามกลางความใหญ่โตโกลาหลของการท่องเทีย่วไทย  พลงัเลก็ๆ ดงักล่าว กล้าทีจ่ะท้าทายกบัการท่องเทีย่ว 

กระแสหลักที่เริ่มลดทอนคุณค่าให้เหลือเพียงแค่การลด แลก แจก แถม และการท�าการตลาดแบบ Me too Marketing  

ที่ไร้จินตนาการและแรงบันดาลใจ 

 จากการสัมมนาในปี 2556 กลุ่มคนเล็กๆ ที่ถูกเชิญให้มาพูดคุยในการสัมมนาปีนั้น อาทิ 

 l หัวข้อ ‘ข้างๆ ถนน’ (Street Culture : Life on the Road) เป็นการน�าเสนอเรื่อง Street Art / Street Food 

  และ Street Fashion

 l หัวข้อ ‘ล้อเล่น’ (Fifty Shades of Wheels) เสนอเรื่อง การเดิน (เที่ยว) การขี่จักรยาน (เที่ยว) 

  การเที่ยวด้วยรถเวสป้าและโฟล์ค

 l หัวข้อ ‘เชียงใหม่ เล็กจริง ใหม่จริง’ (Little Chiang Mai) เสนอเรื่อง หมาใจด�า และ Rubber Killer 

 l หัวข้อ ‘พลังเล็ก‘ (Power of Small) เสนอเรื่อง พลังของกลุ่มคนรักพิพิธภัณฑ์ / คนรักความเงียบ

  และคนที่เลี้ยงสัตว์เป็นลูก

 เมื่อเวลาผ่านมา 5 ปี กลุ่มเล็กๆ ที่เป็นวิทยากรในปีนั้น เริ่มใหญ่ขึ้น ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเดินทางมากขึ้น เริ่มมี 

พื้นที่ยืนในวงการท่องเท่ียวกว้างขวางขึ้น อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับความจริงว่า ยังมีกลุ่มคนเล็กๆ ในวงการท่องเที่ยว 

และบริการอีกหลายกลุ่มยังคงเล็กเท่าเดิม และที่น่าสนใจมากกว่านั้น คือ กลุ่มที่เคยใหญ่ กลับลีบเล็กลงเรื่อยๆ    

 TAT Review ไตรมาสนี ้ไม่ได้มอีะไรทีเ่กีย่วกบัความเลก็ แต่กลบัมุง่เน้นท่ีจะน�าส่งข้อมลูเกีย่วกบัความใหญ่โตของการท่องเทีย่ว 

เป็นการน�าเสนอเรื่องการท่องเที่ยว ‘ไซส์ใหญ่’ XXY และชวนให้คิดต่อเรื่อง Super Size จนถึงการ Demarketing 

 ถ้าอยากจะเข้าใจและรู้เท่าทันความใหญ่โต ต้องเปิดอ่านเท่านั้น

 รู้มั้ยว่าใครใหญ่ ?
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ท่องเทีย่วไทย :  
ถงึเวลา

Demarketing ?

* รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท.

เรื่อง : สันติ ชุดินธรา *
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:::	 โดยความคุ้นเคยทั่วๆ	ไป	หากจะพูดถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย	เราก็มักจะคิดถึง

การส่งเสริม	การโฆษณา	การเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว 

ในประเทศไทย	และกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากๆ	ยิ่งมีคนเดินทาง 

มาท่องเที่ยวมากเท่าไหร่	ยิ่งดี	เพราะนั่นคือความส�าเร็จ	(Key	Success	Factor)	ของการ

พัฒนาการท่องเที่ยว

	 กรอบความคิด	(Mindset)	แบบนี้	คือสูตรส�าเร็จที่เราเข้าใจกันดี	ต้ังแต่เมื่อห้าหกสิบป ี

ที่แล้ว	ซึ่งขณะนั้น	ประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์ของการท่องเที่ยวโลก	และไทยเรา 

เพิ่งจะเริ่มให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

พฒันาการท่องเท่ียวไทย
จากอดีตถงึปัจจบุนั
 ไทยเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชยีทีเ่หน็ศกัยภาพของตวัเอง 

ด้านการท่องเทีย่ว ส่งเสรมิและเชญิชวนให้ชาวต่างชาตมิาเทีย่ว

เมืองไทยตั้งแต่เมื่อ 57 ปีที่แล้ว ถ้าเราเริ่มนับจากการก่อตั้ง 

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ขึ้น

เมื่อปี 2503 ซ่ีงในปีนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทย 

ราว 81,340 คน

 ต่อมาเมื่อรัฐบาลเห็นว่าไทยประสบความส�าเร็จด้านการ 

ส่งเสริมการท่องเทีย่วด้วยดี ชาวต่างชาตเิข้ามาเทีย่วไทยเพ่ิมขึน้ 

อย่างต่อเน่ือง คนไทยก็เร่ิมออกเดินทางเที่ยวกันในประเทศ 

มากขึน้ การส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ์ ซึง่เป็นภารกจิเพยีงด้านเดยีว 

ในการพฒันาการท่องเทีย่ว น่าจะไม่สามารถตอบรบักบัปัญหาที่

ตามมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงยกระดับ อ.ส.ท. ที่ท�าหน้าที่

เพียงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ข้ึนมาเป็น การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) ในปี 2522 พร้อมกบัมอบหมายหน้าที ่

เพิม่ขึน้ โดยให้รบัผดิชอบแทบทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วไทย 

ทั้งในเรื่องการก�าหนดนโยบาย การจัดท�าสถิติวิจัย การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการ การพัฒนาและ

ควบคุมบริษัทน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรียกว่า ททท. คือ One 

Stop Service ของทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย ในปีนั้น 

มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยราว 1.5 ล้านคน

 ต่อมาเมื่อการท่องเที่ยวไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง 

รวดเร็ว รัฐบาลและนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร 

หลายยคุ มแีนวคดิว่า ททท. มสีถานะเป็นเพียงรฐัวสิาหกจิ

เล็กๆ น่าจะไม่สามารถรองรับหรือมีอ�านาจในเชิงก�ากับ

เหมือนราชการได้ ประเทศไทยควรจะมีหน่วยราชการ 

รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ทั้งระบบ แนวความคิดนี้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ส�าเร็จ เม่ือมี 

การจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นในปี 2545 

โอน ททท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นอยู ่กับส�านักนายก

รฐัมนตรเีดมิ ให้ไปอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา ท�าหน้าที่เหลือเพียงด้านเดียว

ของเหรียญ คือ การส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และ 

การตลาดท่องเทีย่วเหมอืนสมยัเป็น อ.ส.ท. ส่วนภาระงาน 

อีกด้านของเหรียญ คือ การก�าหนดนโยบาย จัดท�า

สถิติวิจัย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ  

การก�ากบับรษิัทน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์ มอบให้เป็นหน้าที่

ภาคราชการของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ซึง่ก็ได้

มีการจัดตั้ง กรมการท่องเที่ยว ขึ้นมารับผิดชอบ ในปีนั้น 

มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทย 10.7 ล้านคน และ 

มีคนไทยเที่ยวไทยกันเองอีกราว 61.82 ล้านทริป 
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การเตบิโต
อย่างก้าวกระโดด
จากปัจจบุนั ถงึ อนาคต
 การท่องเทีย่วมคีวามส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

ไทยเป็นอย่างย่ิง และก็ดูเหมือนความส�าคัญด้าน

เศรษฐกิจน้ีได้กลบความส�าคัญของการท่องเที่ยว

ด้านอ่ืนๆ ไปจนหลายคนนึกไม่ถึงแล้วว่า การ

ท่องเที่ยวยังมีประโยชน์ต่อการช่วยฟื้นฟู อนุรักษ์ 

ศิลปะ วัฒนธรรม สร้างความเข้าใจที่ดีและเรียนรู้ 

กันระหว่างนักท่องเท่ียวกับคนท้องถ่ิน และเป็น

เครื่องมือในการกระจายความเหลื่อมล�้าด้านต่างๆ 

ด้วยเช่นกัน เพราะประโยชน์ด้านอื่นๆ เหล่านี้ 

ตีค่าออกเป็นตัวเงินไม่ได้นั่นเอง         

 และเพราะการกระตุน้ให้นกัท่องเทีย่วมาเทีย่ว

กันเยอะๆ มีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและใน 

พี้นที่ จังหวัดต่างๆ นี่เอง หน่วยงานทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน หรือแม้แต่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ 

ล้วนช่วยกนัส่งเสรมิ หรอืท�าการตลาดการท่องเทีย่ว 

กันใหญ่ จะด้วยความเข้าใจหรือไม่ก็ตาม ผลที ่

ตามมาคือจ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ 

ของประเทศไทย และในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักต่างๆ 

เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 

 ในปี 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ประมาณการว่ามีนักท่องเทีย่วต่างชาตมิาเทีย่วไทย  

32.59 ล้านคน หรือราวครึ่งหนึ่งของประชากรไทย 

ทั้ งประเทศ และคนไทยเดินทางท ่องเที่ ยว 

ในประเทศอีก 145 ล้านทริป ผู้คนปริมาณมาก

ขนาดนี้ ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศไทยราว 2.52 

ล้านล้านบาท...ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับงบประมาณ

รายจ่ายของรัฐบาลทั้งปีเลยทีเดียว

 ในขณะที่เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ติดๆ 

ดับๆ การส่งออกติดลบ การลงทุนภาคเอกชน

และการบริโภคของประชาชนอ่อนแอ การเติบโต

ทางเศรษฐกิจมีเพียงปีละ 3-4% ความส�าคัญของ 

การท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมกลับทวีความส�าคัญมากขึ้นจากที่เคย 

คิดเป็น 9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศเมื่อไม่กี่ปีก่อน ปัจจุบัน 

กลายเป็น 17% แล้ว                          

 ในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มต้นส่งเสริมการท่องเที่ยว เราใช้เวลามากถึง 13 ปี  

กว่าจะท�าการตลาดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยเพิ่มจากปีละ 81,340 คน  

เป็น 1 ล้านคน แต่ในช่วงหลงัๆ มานี ้บางปีชาวต่างชาตมิาเทีย่วไทยเพ่ิมขึน้ถงึมากกว่า  

20% ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นในเวลาปีเดียว จ�านวน 3-4 ล้านคน 

ในขณะที่ภูเก็ตมีประชากรเพียง 386,605 คน ในปี 2558 แต่มีนักท่องเที่ยวไปเยือน

มากถึง 12.5 ล้านคน...32 เท่าของประชากรภูเก็ต

 นัน่ย่อมเป็นเรือ่งด ีส�าหรบัประเทศไทยหรอืแหล่งท่องเทีย่วหลกัของไทยแน่นอน 

ถ้าน�ากรอบความคิดแบบเดิมๆ มาจับ ยิ่งมีนักท่องเที่ยวมาก คือ ยิ่งดี

 แต่ปัจจุบัน บริบทและสถานะการท่องเที่ยวของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

เมื่อหลายสิบปีก่อนไปแล้วอย่างส้ินเชิง กรอบแนวคิด (Mindset) เดิมยังเหมาะกับ 

ไทยในขณะนี้อยู่หรือ? เรายังควรยินดีที่จะให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นอย่าง 

ก้าวกระโดดทกุปีต่อไปในอนาคต แน่หรอื? ย่ิงมนีกัท่องเทีย่วมามากๆ = ย่ิงด ีจรงิหรอื ?
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Mass Tourism...
ความยนิดีทีน่่ากงัวล
 การที่ประเทศไทยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ก้าวกระโดด มีหลายปัจจัยสนับสนุน ตั้งแต่

 l การเติบโตของสายการบินต้นทุนต�่าที่สามารถขนส่ง 

นักท่องเที่ยวระยะใกล้ๆ แถบเอเชียเข้ามาได้จ�านวนมาก 

เพราะความสะดวกและประหยดั จนปัจจบุนั  Market Share ของ 

นักท่องเที่ยวเอเชียเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 71 ของนักท่องเที่ยว 

ต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาเที่ยวไทย

 l ค่าครองชีพของไทยอยู่ในระดับต�่ามาอย่างต่อเนื่อง 

ยาวนาน รวมทั้งรัฐไม่มีมาตรการกวดขัน ควบคุมที่พัก 

นักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมายและมีมาตรฐานที่ดี  

อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้นกัท่องเทีย่วสามารถมาเทีย่วไทยได้  

ด้วยค่าใช้จ่ายราคาไม่แพง    

 l ผู้ประกอบการภาคเอกชน มุ่งเน้นเรื่องแข่งขันกันที ่

เสนอราคาถูกเป็นหัวใจหลัก มากกว่าแข่งขันกันที่คุณภาพ  

ซึง่ย่อมหมายถงึการมุง่เน้นให้ได้ลกูค้าจ�านวนมากเป็นส�าคญักว่า 

Yield ต่อคนในการท�าธุรกิจ

 และที่ส�าคัญคือ ไทยไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ จ�านวน 

นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากๆ ในแต่ละปี คือดัชนีชี้วัดความ

ส�าเร็จของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยว  

ผลคือการท่องเที่ยวของไทยเติบโตและพัฒนาไปในทิศทาง

ตลาด Mass Tourism มากขึ้นเรื่อยๆ      

 จากการประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

หากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตเพ่ิมขึ้นปีละ 8%   

(ซึ่งเป็นอัตราที่ต�่า เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) ในช่วง  

5 ปีจากนี้ จากนั้นเติบโตปีละ 4% ไปอีก 10 ปี ประเทศไทย 

จะมนีกัท่องเทีย่วต่างชาตมิาเยอืนมากถงึ 66 ล้านคน ในปี 2573  

ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง...?
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แรงกดดันต่อแหล่ง
และทรพัยากรท่องเท่ียว
Truer than True  

 Mass Tourism ไม่ได้มีอะไรเสียหาย หากไทยสามารถ

บริหารจัดการนักท่องเที่ยวจ�านวนมากๆ ที่เข้ามาเที่ยวไทยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธรรมชาติของสินค้า 

ท่องเที่ยวที่ไทยมีอยู่    

 แต่สินค้าท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่ เหมาะส�าหรับให้ 

นักท่องเท่ียวเข้าชมในแต่ละครั้งจ�านวนไม่มาก นักท่องเที่ยว 

จะไม่เกดิความประทับใจจากการช่ืนชม ด่ืมด�า่ กับความประณตี 

รายละเอียด ความซับซ้อน ความวิจิตรของภาพเขียนฝาผนัง 

งานสถาปัตยกรรม องค์พระในโบสถ์ วิหารของวัดต่างๆ ได้

หากมีนักท่องเที่ยวคนอื่นเบียด แย่ง บัง ท่ามกลางเสียงพูดคุย 

หรือเสียงบรรยายที่ดังอยู่รอบตัว จุดชมวิว เส้นทางเดินชม

ธรรมชาตใินอทุยานแห่งชาต ิน�า้ตก หาดทราย ชายทะเลของไทย 

ก็ไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางเหมือนแหล่งท่องเที่ยวบางประเทศ    

 ประกอบกับการวางกฎระเบียบการบริหารจัดการเพื่อให้

นักท่องเที่ยวเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่ยังขาด

ประสิทธิภาพ จึงเกิดปรากฏการณ์ขึ้นให้เห็นในขณะนี้แล้วว่า 

เกิดความแออัดในแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิยม เช่น  

ที่วัดพระแก้ว เกาะพีพี ฯลฯ ปริมาณนักท่องเที่ยวมีมากกว่า

สนามบินสุวรรณภูมิหรือภูเก็ตจะรองรับได้ เกิดปัญหารถติด

บนเส้นทางขึ้นภูทับเบิก เขาใหญ่ หรือในเมืองพัทยา เชียงใหม่ 

เกิดปัญหาขยะล้นและน�้าเสียที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  

เกิดปัญหาจ�านวนมัคคุเทศก์ไม่เพียงพอในหลายๆ ภาษา  

เกิดการร้องเรียนและเสียงสะท้อนว่าการท่องเที่ยวไทยเป็น 

การค้า (Commercial) มากเกินไป แหล่งท่องเที่ยวเปลี่ยนไป

จากเดิมและหมดเสน่ห์ และหากนักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มจ�านวน

มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนที่ผ่านมา นั่นจะยิ่งเป็นการ 

ซ�้าเติมความรุนแรงของปัญหาให้เพิ่มมากขึ้น      
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Paradigm Shift 
ปรับ ขยบั จบัประเด็น ‘ยัง่ยนื’
 หากประเทศไทยยังคงแนวคิดเดิม และก�าหนดดัชนีความส�าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ไปในรูปแบบเดิม คือต้องการให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเยอะๆ และคนไทย 

เที่ยวไทยกันให้มากๆ แนวคิดและมาตรการในการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายก็จะวนเวียนอยู่กับ  

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับกับปริมาณนักท่องเที่ยวคราวละมากๆ ในลักษณะ Mass 

Tourism คือ ยิ่งมาก ยิ่งดี (The more, the better)

 แต่ประเด็นส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงคือเราจะสามารถตอบสนองกับตลาดท่องเที่ยวแบบ Mass  

Tourism ทีจ่ะเพิม่ขนาดใหญ่โตมากขึน้ทกุปีไปได้อกีกีปี่ เหมาะสมกบัธรรมชาตขิองทรพัยากรท่องเทีย่ว 

ของไทยหรือไม่ และการตอบสนองในแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์คุ้มค่ากับทรัพยากรท่องเที่ยวไทย 

ที่ลดเสน่ห์ลงในระยะยาวหรือไม่   

 จะดีกว่าหรือไม่ หากประเทศไทยเริ่มเปล่ียนลู่ทางการพัฒนา และเปล่ียนดัชนีความส�าเร็จเป็น  

ยิ่งเหมือนเดิม ยิ่งดี  (The same, the better) 

 การจะเปลี่ยนลู่การพัฒนาใหม่นี้ คือ Paradigm Shift ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในวงการท่องเทีย่ว ตัง้แต่ผูก้�าหนดนโยบายในระดบัรฐับาล หน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบการภาคเอกชน  

ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในอุตสาหกรรม หรือแม้แต่คนไทยโดยทั่วไปยังขาดความเข้าใจและเห็นด้วย  

 การจะเปลีย่นไปสูลู่ท่างพฒันาใหม่ ไม่ใช่เป็นเรือ่งทีจ่ะเกดิขึน้ง่ายๆ และประโยชน์จะไม่ได้มาฟรีๆ   

ผลกระทบที่จะเกิดในระยะสั้นจะมีในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการที่ไทยจะไม่เห็นการเติบโตจ�านวน 

นักท่องเที่ยวในอัตราสูงๆ เหมือนเดิม การเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง ซึ่งจะน�า 

ไปสู่การท�าธุรกิจที่ไม่สะดวก อะไรก็ได้ ง่ายๆ เหมือนเดิม การจ�ากัดจ�านวนสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ในหลายพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง การจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวบางช่วงเวลา หรือการปฏิเสธ

การรับนกัท่องเทีย่วหากมไิด้มกีารจองล่วงหน้า ฯลฯ แต่นัน่คอื Switching Cost ทีจ่�าเป็นต้องจ่ายในระยะ

เริม่ต้น เพือ่แลกกับการทีน่กัท่องเทีย่วใช้จ่ายมากขึน้ ราคาแพ็กเกจทวัร์ หรอืราคาห้องพักโรงแรมสงูขึน้ 

และคุณภาพทรัพยากรท่องเที่ยวไทย ไม่เสื่อมโทรมลงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
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พลิกฟ้ืน หาตวัช่วย ด้วย Demarketing 

 ในสถานการณ์ปกติทั่วไป เราจะคุ้นเคยกับการท�าการตลาด (Marketing) คือการส่งเสริมให ้

เกิดอุปสงค์เพิ่มขึ้น

 แต่ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศในขณะนี้ Demarketing น่าจะเป็นค�าตอบหรือตัวช่วย 

ในการเปลี่ยนลู่การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวไทยจากเดิมไปสู่ลู่ใหม่  

 ค�าจ�ากัดความของ Demarketing อาจจะมีหลายแบบ แต่โดยรวมแล้วน่าจะอยู่ในแนวทางที่ 

ใกล้เคียงกัน กับค�าจ�ากัดความของ Businessdictionary.com ที่อธิบายว่า Demarketing คือ  

การพยายามลดความต้องการทางการตลาดส�าหรับสินค้าลง โดยไม่ต้องขายในบางพ้ืนที่ที่มีต้นทุน 

ในการกระจายสินค้า หรือมีการส่งเสริมตลาดมากเกินไป ซึ่งมาตรการในการลดความต้องการตลาด  

เช่น การขึ้นราคา ลดการโฆษณา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอ

 ฉะน้ัน ส�าหรับท่องเที่ยวไทย นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่ควรด�าเนินต่อไปหลังจากนี้ ควรจะมิใช่

การมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมากขึ้นแบบก้าวกระโดด และ  

ให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยจ�านวนสูงขึ้นมากๆ ทุกปี แต่ควรหันมาท�า  

Demarketing และมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการ

ของภาครัฐและเอกชนและผลก�าไร 

จากการประกอบธุรกิจท่องเทีย่ว

ให้สูงขึ้นแทนต่างหาก เช่น

 l ก�าหนดความสามารถ 

ในการรองรบันกัท่องเทีย่วของ

แต่ละจังหวัด และแต่ละแหล่ง

ท่องเทีย่ว และบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบ

นัน้ เพ่ือมุง่สร้างความประทบัใจให้นกัท่องเทีย่วสงูสดุ   

มากกว่าการสนองความต้องการมาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว

ทุกคน ผลส�ารวจความประทบัใจของนกัท่องเทีย่วที่ไม่ลดลง ควรจะเป็น

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ (KPI) มากกว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น                     

 l ออกมาตรการในการก�ากับและยกระดับมาตรฐาน ส่ิงอ�านวยความสะดวก ที่พัก 

และบริการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น

 l เร่งปรับโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยว โดยส่งเสริมและร่วมมือภาคเอกชนในการท�าการตลาด

แบบเฉพาะเจาะจง มุ่งสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลาง-บน มากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มกลาง-ล่าง หรือ  

การปูพรมในวงกว้าง

 l เร่งส่งเสรมิเผยแผร่ ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วเมอืงรองเพ่ือทดแทนและรองรบัความต้องการ

ที่จะล้นออกมาจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก ในขณะเดียวกันก็ลดการท�าการตลาดเมืองท่องเที่ยวหลักลงมา

 l ออกมาตรการทางการเงิน หรือภาษีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการปรับปรุง 

พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่เมืองท่องเที่ยวรอง เพ่ือให ้

นักท่องเที่ยวกระจายตัวออกไปจากแหล่งท่องเที่ยวหลักให้ได้มากที่สุด  

 l เร่งปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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 การท�า Demarketing คือการท�าการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะผิดแผก

จากความเข้าใจพื้นฐานหรือความคุ้นเคยทั่วๆ ไป อาจจ�าเป็นต้องปฏิเสธลูกค้า 

หรอืนกัท่องเทีย่วบางส่วน บางพืน้ที ่บางช่วงเวลา ซึง่เป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้า 

ที่จะได้เห็น ซึ่งก็คือเม็ดเงินหรือรายได้ทางเศรษฐกิจระยะสั้น เพื่อแลกกับผลดี 

ต่อการรักษาพืน้ฐานของทรพัยากรท่องเทีย่วให้ยงัคงความมเีสน่ห์มใิห้เสือ่มทราม

ลงในระยะยาว แลกความไม่พอใจของนกัท่องเทีย่วบางกลุม่ที่ไม่สามารถไปเทีย่ว

อทุยานฯ ในวนันัน้ได้ เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วกลุม่ใหญ่ทีเ่ทีย่วอยู่ในอทุยานฯ ขณะนัน้ 

ได้ชื่นชม ดื่มด�่า และมีความสุขตามความคาดหวังได้เต็มที่  

 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน คือ ส่ิงที่ผู ้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยวไทยอยากได้ คาดหวัง และพูดกันอย่างกว้างขวางในทุกระดับ หากจะ

เกิดขึ้นได้จริง จ�าเป็นต้องแปลงความคาดหวังนั้นไปสู่ภาคปฏิบัติ Demarketing  

คือแนวทางหนึ่งในภาคปฏิบัติที่จ�าเป็นต้องท�า การยอมสูญเสียผลประโยชน ์

ระยะสั้นที่จะได้เฉพาะหน้าแน่ๆ ของปัจเจกบุคคลบางกลุ่มธุรกิจ บางแหล่ง 

ท่องเที่ยว บางพื้นที่ บางจังหวัด เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

ของส่วนรวมทกุคน คงไม่ใช่เรือ่งง่ายทีจ่ะเกดิขึน้ได้เองตามธรรมชาต ิ ถ้าภาครฐั 

ไม่ก�าหนดแนวนโยบายและมาตรการมาก�ากับให้ชัดเจน แต่ที่จะไม่ง่ายยิ่งกว่า  

ก็คือการที่ภาครัฐตัดสินใจว่า เราจะเปล่ียนลู่การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยเดิม  

และสร้างความเข้าใจทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเดินไปสู่ลู่ทางใหม่นั้น
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เรียบเรียง : งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท.

*เรียบเรียงจาก MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2017 

ภาพรวมตลาดการท่องเทีย่วมสุลมิ

ตลาดการท่องเที่ยวมุสลิม
นับเป็นตลาดศักยภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

และมีจ�านวนเม็ดเงินมหาศาล
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจึงกลายเป็น

ตลาดเป้าหมายที่หลายประเทศทั่วโลก
ให้ความสนใจ มีการใช้จ่ายสูง  

เปิดโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงถือเป็นตลาดส�าคัญ
ที่น่าจับตามอง การตอบสนองความต้องการ
ของตลาดกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่นักการตลาด

ไม่ควรมองข้าม
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	 “รายได้	2.2	แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี	2020”
 ประมาณการจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางท่องเที่ยวในปี 2016 อาจสูงถึง 121 ล้านคน  

คาดว่าจะเพิ่มเป็น 156 ล้านคน และจะก่อให้เกิดรายได้ถึง 2.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2020 และ 

คาดว่าจะมีรายได้ถึง 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2026

	 ปัจจัยขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยว
ที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลก
 ประชากรชาวมุสลิม : ชาวมุสลิมเป็นกลุ่มประชากรที่จะเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก และ 

จะสูงขึ้นเท่ากับ 26% ของประชากรทั่วโลกในปี 2030 ท�าให้ชาวมุสลิมกลายเป็นกลุ่มประชากรที่มีอัตราการ

เติบโตเร็วที่สุด และจะมีจ�านวนมากที่สุดในโลกภายในปี 2050

 การเติบโตของคนระดับกลาง / ผู้มีรายได้หลังหักภาษีสูงขึ้น : ผู้มีรายได้ระดับกลางของประเทศที่มี

ประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่จ�านวนมากในประเทศแถบชายฝั่งทะเล เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมทั้ง

ประเทศแถบยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดี ส่งผลให้คนมุสลิม

ที่อยู่ในประเทศเหล่านี้มีรายได้สูงขึ้นตามไปด้วย

 เข้าสู่สังคมประชากรรุ่นเยาว์ : เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มศาสนา มุสลิมมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กจ�านวนมาก

ที่สุดในโลก โดยมีอายุเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดที่อายุเพียง 23 ปี และประชากรกลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้ก�าหนด

ทิศทางตลาดท่องเที่ยวในอนาคตผ่านมุมมองจริงจัง และพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการท่องเที่ยวได้มากขึ้น : เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าท�าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล

สามารถด�าเนินการผ่านระบบเครือข่ายบน Platform ได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงบน Smartphone ช่วยให้นกัท่องเทีย่วชาวมสุลมิเข้าถงึแหล่งข้อมลูทางการท่องเทีย่วได้ง่าย และกระตุน้

การตดัสนิใจออกเดินทางท่องเทีย่วมากขึน้ตามไปด้วย กล่าวได้ว่าโซเชยีลมเีดยีได้เข้ามามบีทบาทต่อพฤตกิรรม

การบริโภคและการตัดสินใจของชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก

 การขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม : ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือ 

ผูป้ระกอบการต่างให้ความส�าคัญกับสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือตอบรบัการเตบิโตของการท่องเทีย่วมสุลิม 

ท�าให้การเดินทางและการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ

ออกแบบสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบันกัท่องเทีย่วชาวมสุลมิ กจิกรรมทีท่�าเพือ่สงัคม ฯลฯ 

 การท่องเทีย่วช่วงเดอืนรอมฎอน : MasterCard-CrescentRating Travel Report 2016 ระบวุ่าเป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ให้ตลาดการท่องเทีย่วมสุลมิเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง เดอืนรอมฎอนหรอืช่วงถอืศลีอดเป็นช่วงที ่

ชาวมุสลิมจะออกเดินทางแสวงบุญ ท�าอุมเราะห์ รวมถึงเดินทางกลับไปเฉลิมฉลองวันอีดกับคนในครอบครัว 

 การเดนิทางเพือ่ท�าธรุกจิ : คาดการณ์ว่าการเดนิทางเพ่ือการค้าขายสนิค้าของตลาดมสุลมิจะเตบิโตอย่าง

รวดเร็วในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจมุสลิมที่ก�าลังขยายตัว เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี และกลุ่มประเทศ 

คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council-GCC) ทั้งนี้ โอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม

ประเทศที่ก�าลังพัฒนาได้ดึงดูดจ�านวนนักธุรกิจให้เดินทางเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน การจัดประชุม 

(MICE) รวมไปถึงชาวมสุลมิผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญในสาขาต่างๆ ทีเ่พิม่สงูขึน้กน็บัเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้

ตลาดแรงงานคุณภาพและการเดินทางเพื่อท�าธุรกิจขยายตัวสูงขึ้นเช่นกัน
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 Mega Trends in the Muslim 
Consumer Markets
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญในตลาด
ผู้บริโภคชาวมุสลิม

 ด้วยมูลค่าเม็ดเงินไหลเวียนที่สูงถึง 1.55 แสน

ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 ตลาดการเดินทางของนัก 

ท่องเที่ยวชาวมุสลิมจึงเป็นส่วนขับเคลื่อนส�าคัญกับตลาด

ผูบ้รโิภคชาวมสุลิมท่ัวโลก คาดว่าสนิค้าฮาลาลทัง้ทางตรง

และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

เพื่อตอบโจทย์ทางไลฟ์สไตล์และบริการต่างๆ ทั่วโลกนั้น

อาจมีมูลค่าสูงถึง 2-3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เปิดโอกาส

เติบโตทางธุรกิจเข้าไปขยายตลาดฮาลาล ส่งผลให้ผู้ผลิต

อาหารรายใหญ่ของโลกในหลายประเทศผันตัวมาเป็น

พ่อค้าคนกลางเจาะตลาดฮาลาลกนัอย่างจรงิจงัและดเุดอืด 

 รายงานฉบบันีจ้ดัท�าขึน้เพือ่เจาะลกึ 3 ตวัแปรส�าคญั 

กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของโลก และ 

หนึ่งในนั้นคือตลาดผู้บริโภคมุสลิมทั่วโลกก�าลังขยายตัว 

อย่างรวดเร็ว และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

	 อาหารฮาลาล

 อาหารนับเป็นหนึ่งในสินค้าส�าคัญของคนทั่วโลก เมื่อพูดถึงสินค้า

ประเภทอุปโภคบริโภค สามารถปรุงแต่งได้ตามความชอบโดยไม่ต้อง

ใช้ทักษะมากมาย นอกจากนั้นอาหารยังเป็นเครื่องหมายในการสื่อสาร

ถ่ายทอดความหมายและความแตกต่างระหว่างผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมได้

อย่างชัดเจน ตลาดอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในตลาดมาแรงที่เป็นแรงหนุน

ตลาดมุสลิมทั่วโลกให้เติบโตอย่างรวดเร็ว และอาหารฮาลาลที่แพร่หลาย 

ในแต่ละพื้นที่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่หลากหลายของตลาด 

ผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วทุกมุมโลก

 เทรนด์การดแูลรกัษาสขุภาพทีก่�าลงัได้รบัความนยิมอย่างสงูในขณะนี ้

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ตลาดฮาลาลขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ ์

ฮาลาลในท้องถ่ิน ผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ที่โดนใจคนท้องถ่ิน และนับเป็น 

การเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค บางแบรนด์ได้ขยายตลาดเปิดแบรนด์ย่อย 

เพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้ามุสลิมโดยเฉพาะ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคครอบครัวชาว

มุสลิม รวมไปถึงเพ่ือนฝูงที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมได้มีทางเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้

หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปอีกด้วย

 ในที่สุดตลาดอาหารฮาลาลที่เติบโตต่อเนื่อง รวมถึงการแพร่หลาย 

ของผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลทั่วโลกก็ท�าให้ชาวมุสลิมสามารถเดินทาง 

ท่องเที่ยวได้สะดวกสบาย และหายห่วงกับเมนูอาหารที่จะรับประทานได้

อย่างสบายใจ

	 แฟชั่นมุสลิม

 ด้วยตลาดผู้บริโภคของหญิงชาวมุสลิมเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 

ประกอบกบัความต้องการสนิค้าเสือ้ผ้าแฟชัน่มสุลมิทีม่สีงูขึน้เรือ่ย ๆ  ส่งผล

ให้แบรนด์เสื้อผ้าจากต่างชาติเริ่มขยายตัวเข้ามาท�าตลาดกันมากขึ้น
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 บางแบรนด์ใช้ชื่อทางการค้าที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ก่อนๆ ที่ผู้บริโภคคุ้นชื่อ 

เพื่อให้เกียรติแบรนด์ที่มาก่อน ในขณะที่บางแบรนด์กลับเพิ่มความทันสมัยให้กับ

สินค้า แต่ก็ยังคงความเรียบร้อยและเรียบง่ายตามสไตล์การแต่งตัวของหญิงชาว

มุสลิม

 ตัวเลือกที่หลากหลายท�าให้หญิงชาวมุสลิมมีทางเลือกในการซื้อเส้ือผ้า และ

ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ช่วยให้พวกเธอ 

มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น แบรนด์เหล่านี้ประยุกต์สินค้าให้เข้ากับวัฒนธรรมของผู้ใช้  

โดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์การแต่งกายตามความเชื่อดั้งเดิมของ 

หญิงชาวมุสลิม

	 สุขภาพดี	วิถีอิสลาม

 ความต้องการทางเวชภัณฑ์และเครื่องส�าอางฮาลาลนับวันยิ่งขยายตัวขึ้น  

ผู้ผลิตจึงไม่หยุดคิดค้นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของ 

ผู้บรโิภคให้แพร่หลายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าในกลุม่เครือ่งส�าอาง หรอืผลติภณัฑ์

ท�าความสะอาดในการอาบน�้าวุฎูอฺ (การอาบน�้าละหมาดเพ่ือช�าระร่างกาย) หรือ

สเปรย์ฉีดหนังศีรษะให้ความเย็นที่ออกแบบมาพิเศษ เหมาะกับการใส่เสื้อผ้าแบบ

อิสลามหรือชุดฮิญาบ

 กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ใน

กลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ ตลาดกลุ่มนี้มองหาผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งแน่นอนว่าจะมองหาเครื่องหมายที่บ่งบอก

ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสินค้าฮาลาลด้วย

 นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพดังกล่าวยังน่าจับตามองเป็น

พิเศษ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเติบโตได้ดีต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจสปา

ที่ให้ความระมดัระวังเรือ่งเพศ แยกห้องระหว่างชายกับหญงิ กน็บัเป็นปัจจยัส�าคญั

ที่ชาวมุสลิมค�านึงถึงขณะเดินทางท่องเที่ยว

 Key Segments in 
the Muslim Traveler Market
กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
 นอกจากจ�านวนประชากรมุสลิมที่ เติบโต 

จะเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ท�าให้ตลาดการท่องเที่ยว 

ทีเ่ป็นมติรกบัมสุลมิขยายตวัแล้ว จ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

มุสลิมคนรุ ่นใหม่ที่เดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น 

ก็นับเป็นอีกปัจจัยส�าคัญ รายงานฉบับนี้เจาะลึก

ใน 3 กลุ่มตลาดส�าคัญของตลาดท่องเที่ยวมุสลิม 

ที่เป็นแรงส่งส�าคัญในการขับเคลื่อน และมีอิทธิพล

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกในอนาคตอันใกล้

Gen Y & Gen Z

 Gen Y หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า Millennials คือ

กลุม่คนทีเ่กดิในยคุ 1980s ไปจนถงึช่วงกลางของยคุ 

1990s คนกลุ่มนี้เกิดและเติบโตมาพร้อมกับความ

สามารถในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ของโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้เข้า

มามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

 Gen Z หรือคนยุคหลัง Millennials คือ 

กลุ่มคนที่เกิดในช่วงกลางของยุค 1990s คนกลุ่มนี้ 

เกิดมาพร้อมกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีโลก

อินเทอร์เน็ต Gen Z จึงเชื่อมถึงกันตลอดเวลา  

และไม่ลงัเลทีจ่ะให้ความสนใจกบัสิง่รอบตัวผ่านโลก

อินเทอร์เน็ต
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 ข้อมูลจากการวิจัยจากบริษัทในเครือ CrescentRating ชี้ให้เห็นว่าความนิยมของ HalalTrip เว็บไซต์

ออนไลน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ Gen Y และ Gen Z ตอกย�้าศักยภาพของตลาดกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม มุสลิมกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในอนาคต มีอายุเฉลี่ย

น้อยกว่าประชากรจากกลุ่มศาสนาอื่นๆ ราว 7-23 ปี* ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวมุสลิมรุ่นใหม่ในอนาคต

จะมีสัดส่วนเท่ากับ 25% ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในกลุ่มนี้จะเป็นจ�านวนนักท่องเที่ยวขาเข้า (Arrivals) 

มากถึง 1.1 พันล้านราย**

 

หลัก	3A 
เพื่อมัดใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่
 แหล่งท่องเทีย่ว รวมถึงสถานที่ให้บริการด้านการท่องเทีย่ว ควรมกีลยทุธ์การขายทีส่อดรบักบัพฤตกิรรม

การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คน Gen Y และ Gen Z นิยมใช้มากที่สุด จึงไม่อาจละเลย

พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพื่อจะได้เสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 

เพื่อให้โดนใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากที่สุดใน 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ ความเป็นของแท้ (Authentic) ราคาที่

เหมาะสม (Affordable) และสามารถหาซื้อได้ง่าย (Accessible)

Gen M

 นอกจากข้อมูลด้านภูมิประชากรศาสตร์ (Demographic) ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

ที่สัมพันธ์กับศาสนาและจิตใจก็มีความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวมุสลิมรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อย Gen M เป็นกลุ่มที่ใช้

ชวิีตแบบยดึมัน่ในความเช่ือความศรัทธาแบบสมยัใหม่ และไม่ต้องการเปลีย่นวถิปีฏบิตัใินด้านใดๆ มคีวามคดิ

เป็นของตนเอง และไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็น เป็นกลุ่มที่น�าเทรนด์และวัฒนธรรมใหม่ๆ มาสู่ชาวมุสลิม 

ไม่ว่าจะเป็นการคิดค�าใหม่ๆ เช่น ‘Mipsterz’ ที่หมายถึง มุสลิมฮิปสเตอร์ หรือคนมุสลิมรุ่นใหม่ ‘Haloodie’ 

ซึ่งมาจากค�าว่า Halal และ Foodies แปลว่าอาหารฮาลาลนั่นเอง ที่ส�าคัญไปกว่านั้นคือพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการติดต่อสื่อสารในกลุ่ม ท�าให้ Gen M เชื่อมต่อกันในสังคมออนไลน์โดยแท้จริง

ดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลก
(Global Muslim Travel Index: GMTI)
 บริษัท CrescentRating ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบฮาลาล และบัตรเครดิต MasterCard  

ได้ส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในปี 2011 เก่ียวกับประเทศที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมุสลิม 

และได้น�ามาเผยแพร่ในปี 2015 เพื่อรวบรวมเป็นรายงานดัชนีเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยวส�าหรับตลาด

มุสลิมจากทั่วโลก

 ดัชนีการท่องเทีย่วของชาวมสุลมิทัว่โลกประจ�าปี 2017 ได้รวบรวมจดุหมายปลายทางทัว่โลกรวม 130 แห่ง  

เพือ่น�ามาจดัอนัดับสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบันกัท่องเทีย่วชาวมสุลมิแบบเจาะลกึ ผลการส�ารวจดงักล่าว

จึงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจส�าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวเอง หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักลงทุน รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมุสลิม เพื่อ

ช่วยสร้างความเข้าใจถึงตลาดการท่องเที่ยววิถีมุสลิม และบทบาทส�าคัญต่อตลาดการท่องเที่ยวในภาพรวม

*Lipka, M. (2016) Muslims and Islam: Key findings in the U.S and around the world. Pew Research
**UNWTO & WYSE Travel Confederation. (2016). The power of youth travel
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Tourism Situation
สถานการณ์ท่องเที่ยว

 ผลส�ารวจนี้เกิดจากการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลส�าคัญรอบด้าน 

เพือ่ตดิตามการขยายตวัและอตัราการเตบิโตของภาคการท่องเทีย่ว 

ข้อมูลเชงิลึกดงักล่าวยงัช่วยเป็นข้อมลูสนบัสนนุเพือ่การเปรยีบเทยีบ

สมรรถนะการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ เพ่ือ

ให้การท่องเที่ยวเอื้อต่อการเดินทางของชาวมุสลิมมากที่สุด

 ดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจ�าปี 2017  

ให้น�้าหนักกับ 4 ปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ การเดินทางเข้าประเทศ  

(Access) การเข้าถึงและการสื่อสาร (Communication) สภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทาง (Environment) และการให้ความ

ช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวก (Services) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 

11 ประเด็นส�าคัญที่ประเทศต่างๆ ไม่ควรมองข้าม หากต้องการ

มุ่งไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

ผลการส�ารวจตามดัชนี
การท่องเที่ยวมุสลิมโลก 
ประจ�าปี 2017 (GMTI 2017)
 

มาเลเซียครองอันดับ 1 แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาว

มสุลมิมากทีส่ดุตดิต่อกนัเป็นปีที ่7 ตามมาด้วย สหรฐัอาหรบั- 

เอมิเรตส์ที่ยังอยู่ในอันดับ 2 เท่ากับปีก่อน อินโดนีเซียขยับขึ้น

มาอยู่ในอันดับที่ 3 ขณะที่สิงคโปร์น�ามาเป็นอันดับ 1 ส�าหรับ

แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม (Non-OIC)

การเดินทางเข้าประเทศ	(Access)
 l การเดินทางทางเครื่องบิน

 l การขอวีซ่า

การเข้าถึงและการสื่อสาร	(Communication)
 l เพื่อสร้างการรับรู้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อมุสลิม

 l ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทาง	(Environment)
 l เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม

 l เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยต่อชาวมุสลิม

 l ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

การช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวก	(Services)
 l ความสะดวกในการซื้ออาหารฮาลาล

 l มีห้องละหมาด

 l สิ่งอ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน

 l ที่พักตามหลักฮาลาล
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	 จากแผนการด�าเนินงานส่งเสริมตลาดของ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ทีมุ่ง่กระตุน้

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพเพื่อเพิ่ม

รายได้จากการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพ 

การท่องเท่ียวของประเทศไทย	โดยมีคนรุ่นใหม่ 

วัยนกัศกึษาจนถงึวยัท�างานตอนต้นเป็นกลุม่เป้าหมาย

ส�าคัญ	เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้

และการจับจ่ายใช้สอยในสัดส่วนที่สูง	นิยมเดินทาง 

ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	ช่างเลือกและ

ค�านงึถึงคณุภาพของสินค้าและบริการ	โดยตดัสนิใจ 

บนฐานข้อมูลท่ีกว้างขวาง	รู้จักใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยี	ค้นหาประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่	รวมทัง้

ใส่ใจสร้างสมดลุระหว่างการใช้ชีวิตและการท�างาน	

ซึง่ลกัษณะเฉพาะดงักล่าวท�าให้นกัท่องเทีย่วรุน่ใหม่

มีพฤติกรรมและความต้องการสินค้าและบริการ

ทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีอายุ 

สูงกว่าอย่างชัดเจน

	 อย่างไรก็ดี	ปัจจุบันพฤติกรรมการท่องเที่ยว

มีรูปแบบที่หลากหลาย	ดังน้ัน	การจัดกลุ่มลูกค้า 

โดยใช้ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์	เช่น	เพศ	ช่วงอายุ	 

รายได้	จึงอาจไม่เพียงพอกับการตลาดที่ต้องการ

สื่อสารอย่างเจาะจงถึงกลุ ่มเป้าหมาย	หากแต่

ควรใช้การแบ่งกลุ่มตามลักษณะเชิงจิตวิทยาและ

พฤตกิรรม	หรอื	Lifestyle	Segmentation	ซึง่แบ่งตาม 

กิจกรรม	ความสนใจ	ความคิดเห็น	(Activity	 

Interest	Opinion-AIO)	ทีม่ต่ีอตนเอง	สงัคมรอบข้าง	 

และการเดินทางท่องเท่ียว	เพื่อให้ทราบถึงความ

ต้องการและลักษณะการจับจ่ายบริโภคของกลุ่ม 

เป้าหมายได้อย่างแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

	 ในปี	2559	ททท.	ร่วมกับ	บริษัท	แบรนด	์ 

เมทริกซ์	รีเสิร์ช	จ�ากัด	จัดท�าโครงการวิจัยด้าน

ตลาดการท่องเท่ียว	 ‘โครงการศึกษาพฤติกรรม 

นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่’	เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรม

และปัจจัยด้านจิตวิทยาในการเดินทางท่องเที่ยว

ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยรุ่นใหม่	ช่วงอาย	ุ18-35	ปี
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	 การศกึษาในครัง้นี้ใช้วธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพเบือ้งต้น	โดยการวจิยัเอกสารจากงาน

วิจัย	สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ	ข้อมูลจากเว็บไซต์และเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

การวิจัย	และการวิจัยภาคสนามทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	จากการสัมภาษณ	์

(Face-to-Face	Interview)	จากแบบสอบถาม	(Structured	Questionnaire)	 

มีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	7,550	ตัวอย่าง	และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย	

โดยด�าเนินการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ที่กระจายครบทุกภูมิภาค

ของประเทศไทย

   ผลการศึกษาในภาพรวม

1. Travel Behavior
	 นกัท่องเทีย่วรุน่ใหม่ใช้เวลาวางแผนล่วงหน้า	(โดยเฉลีย่)	18	วนั	ใช้เวลาท่องเทีย่ว

ในแต่ละทริป	(โดยเฉลี่ย)	4	วัน	3	คืน	ส่วนมากเดินทางในช่วงเดือนเมษายน	(ร้อยละ	 

71.1)	มกราคม	(ร้อยละ	60.3)	และพฤษภาคม	(ร้อยละ	37.4)	ได้ระบุแผนการ 

เดินทางและสถานที่จะไป	(ร้อยละ	92.4)	มีผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ย	4	คน	ซึ่งผู้ที่ร่วม 

เดินทางด้วยส่วนมากจะเป็นแฟนหรือคู่สมรส	(ร้อยละ	37.6)	เพื่อนสมัยเรียน	(ร้อยละ	

19.4)	และพ่อแม่	(ร้อยละ	19.3)	โดยเลอืกพักในรสีอร์ท	(ร้อยละ	48.5)	โรงแรม	3	ดาว	 

(ร้อยละ	34.8)	และเกสต์เฮาส์	(ร้อยละ	12.1)	และยานพาหนะหลักที่ใช้ในการ 

เดินทางท่องเที่ยวคือ	รถยนต์ส่วนตัว	(ร้อยละ	69.7)	เครื่องบิน	(ร้อยละ	13.4)	และ

เช่ารถตู้พร้อมคนขับ	(ร้อยละ	8.3)

	 ภมูภิาคทีน่กัท่องเทีย่วรุน่ใหม่ชอบพักค้างคนืมากทีส่ดุ	3	อนัดบัแรก	คอื	ภาคเหนอื	

(ร้อยละ	40.9)	ภาคใต้	(ร้อยละ	24.6)	และภาคกลาง	(ร้อยละ	11.7)	ส�าหรับจังหวัด

และประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียด	ดังนี้

ภูมิภาค

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

จังหวัด

เชียงใหม่
(n=1,597)

สุราษฎร์ธานี
(n=420)

เพชรบูรณ์
(n=265)

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว

ดอย/ภูเขา	(ร้อยละ 50.6)
ศาสนสถาน/วัด	(ร้อยละ 38.1)
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	(ร้อยละ 6.5)

ทะเล/เกาะ/อ่าว	(ร้อยละ 84.0)
เขื่อน/อ่างเก็บน�้า	(ร้อยละ 12.4)
ดอย/ภูเขา	(ร้อยละ 2.1)

สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ	(ร้อยละ 57.4)
ดอย/ภูเขา (ร้อยละ 34.7)
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน	(ร้อยละ 7.2)

Understanding Y เรียบเรียง :	งานวิจัย	กองวิจัยการตลาด	ททท.
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	 กิจกรรมระหว ่างการเดินทางท่องเที่ยวของ 

นักท่องเท่ียวรุ่นใหม่คือ	การถ่ายภาพ	(ร้อยละ	58.8)	

เทีย่วชมศาสนสถาน/สกัการะสิง่ศักด์ิสทิธ์ิ	(ร้อยละ	49.4)	

และท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/ชมวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติ	

(ร้อยละ	65.4)	เที่ยวชมโบราณสถาน	(ร้อยละ	45.5)

2. Deciding Factor
	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือก

จังหวัดหรือภูมิภาคของนักท่องเที่ยวรุ ่นใหม่	 ได้แก	่ 

ชื่อเสียงด้านการเป็นจังหวัดส�าหรับการท่องเที่ยว	 

(ค่าคะแนนเฉลี่ย	5.46	จาก	6	คะแนน)	เอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมของจังหวัดหรือภูมิภาค	(ค่าคะแนนเฉลี่ย	

5.41	จาก	6	คะแนน)	โปรโมชั่น/ข้อเสนอ/ส่วนลด	(ค่าคะแนน

เฉลี่ย	5.26	จาก	6	คะแนน)	ความเป็นมิตรและอัธยาศัยของคน 

ในท้องถิ่น	และความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว	(ค่าคะแนน

เฉลี่ย	5.23	จาก	6	คะแนน)

3. Psychological Factor
	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการผลักดันหรือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว

รุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยว	ได้แก่	เพื่อหาประสบการณ์และเรียนรู้ 

สิ่งใหม่ๆ	(ค่าคะแนนเฉลี่ย	5.39	จาก	6	คะแนน)	มีมุมมอง 

ให้ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่หลากหลาย	(ค่าคะแนนเฉลี่ย	5.26	จาก	 

6	คะแนน)	เพือ่ใช้เวลาพกัผ่อนร่วมกับบคุคลที่ไปด้วย	(ค่าคะแนน

เฉลีย่	5.23	จาก	6	คะแนน)	และเพือ่คลายเครียดจากชีวิตประจ�าวนั	 

(ค่าคะแนนเฉลี่ย	5.23	จาก	6	คะแนน)

4. Media Consumption
	 นักท่องเที่ยวรุ ่นใหม่เกือบทั้งหมดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์และโทรทัศน์	โดยผู้ให้ความเห็นร้อยละ	99.8	 

รบัข้อมูลข่าวสารผ่าน	Social	Media	ร้อยละ	99.2	ใช้	Facebook	

และร้อยละ	98.3	รับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์

5. Travel Spending
	 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม ่

อยู่ที่	7,672	บาท	โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ	ดังนี้

 l	ค่าอาหาร	ร้อยละ	27

 l	ค่าที่พัก	ร้อยละ	25

 l	ค่าเดินทาง	ร้อยละ	21

 l	ค่าซื้อสินค้า/ช้อปปิ้ง	ร้อยละ	17

 l	ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	6

 l	ค่าเข้าร่วมกจิกรรม	เช่น	คอนเสร์ิต	งานเทศกาล	ร้อยละ	4

Tourism Research
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 การจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่
 

	 	 	 	ผลการศึกษาจากการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม	 

(Structured	Questionnaire)	ที่มีค�าถามเกี่ยวกับกิจกรรม	

ความสนใจ	ความคดิเหน็	(Activity	Interest	Opinion-AIO) 

หลังจากนั้นน�าค�าตอบมาจัดกลุ่มและประมวลผลด้วยวิธี	

Factor	Analysis	และ	Cluster	Analysis	พบว่า	จากจ�านวน

นักท่องเที่ยวชาวไทยรุ่นใหม่ทั้งส้ิน	8.9	ล้านคน	สามารถ

จ�าแนกตามลักษณะเฉพาะของกิจกรรม	ความสนใจ	ความ

คิดเห็นออกเป็น	7	กลุ่มย่อย	โดยมีลักษณะที่โดดเด่นของ

แต่ละกลุ่ม	ดังนี้

l	 ‘The	Contriver/Planner’	มีขนาดตลาด	1	ล้านคน	 

(ร้อยละ	11.92)	ถือคติ	 ‘วางแผน	คือสิ่งแรกที่ต้องท�า’	มองหา 

ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและการพักผ ่อนคลายเครียด	 

ชอบศึกษาข้อมูลก่อนออกเที่ยว	มีเป้าหมายในชีวิตที่แน่วแน่	เป็นผู้มี

จิตใจดี	ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

 l	‘Everything	Me’	มีขนาดตลาด	8.8	แสนคน	(ร้อยละ	9.99)	

ถือคติ	‘Social	Media	คือสิ่งที่ฉันขาดไม่ได้’	มองหาสถานที่ฮอตฮิต	

สินค้าที่ดูแพง	ค�านึงถึงโปรโมชั่นเสมอเวลาท่องเที่ยว	ทันกระแส

 l	‘Think	Different	Be	Different’	มีขนาดตลาด	7.7	แสนคน	

(ร้อยละ	8.91)	ถอืคต	ิ‘กล้าทีจ่ะหลดุพ้นจากกรอบเดมิๆ	คอืธรรมชาติ

ของเรา’	ชอบความท้าทายและคดินอกกรอบ	เชือ่มัน่ในตนเอง	ไม่ชอบ

การยึดติดกฎเกณฑ์เดิมๆ	การท่องเที่ยวเป็นการเติมสีสันให้ชีวิต

 l	‘Dime	a	Dozen/Mainstream’	มีขนาดตลาด	2.5	ล้านคน	

(ร้อยละ	28.48)	ถือคติ	 ‘หลงใหลเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นที่สุด’	 

ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่าสินค้าแบรนด์เนม	ซึมซับวัฒนธรรม

ท้องถิ่น	สนใจศาสนาและการท�าบุญ	รักสงบและรักสะอาด

 l	‘Heart	and	Soul’	มีขนาดตลาด	8.5	แสนคน	(ร้อยละ	8.41)	

ถือคติ	‘พร้อมยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเสมอ’	กล้าแสดงออกในสิ่งที่

ถูกต้อง	ชอบศึกษาการใช้ชีวิตของท้องถ่ิน	คิดและไตร่ตรองในทุก

สถานการณ์

 l	‘Life	Journal’	มีขนาดตลาด	1.5	ล้านคน	(ร้อยละ	17.36)	

ถือคติ	‘ต้องวางแผนอนาคตและไม่หยุดพัฒนาตนเอง’	มีตารางเวลา

ในการใช้ชีวิต	ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง	ให้ความส�าคัญ

 l	‘Happy	Feet/Cherry	on	Top’	มีขนาดตลาด	1.2	ล้านคน	

(ร้อยละ	13.40)	ถือคติ	‘ความสุขคือครอบครัว	ปาร์ตี้	และช้อปปิ้ง’	

ชอบใช้เวลาพักผ่อนกบัครอบครวั	ใช้ชวีติล้ัลลา	มองหาความแปลกใหม่	 

และพิถีพิถันในการเลือกที่ท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวหลัก...
อย่าให้ใหญ่เกินตัว
Tourism : 
Super Size

เรื่อง : ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก
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:::	 ประเทศไทยในภาวะวกิฤตทิกุครัง้จะได้การท่องเทีย่ว 
มาช่วยลดภาวะหรือช่วยฟื ้นฟูทางเศรษฐกิจได้ดี	 
จนหลายคนเชื่อว่า	มีแต่การท่องเที่ยวที่ขยายตัว
รองรับนักท่องเที่ยวจ�านวนมากเท่านั้นที่จะท�าให้
เศรษฐกิจมั่นคง	แต่มีน้อยคนที่มองการท่องเที่ยวว่า
สร้างผลกระทบและเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านอืน่ๆ	อกีมาก	เช่น	
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	การทุ่มเทการพัฒนาด้วย 
การจัดสรรงบประมาณจ�านวนมาก	บ่อยคร้ังอ้างเพ่ือ
การท่องเที่ยว	ใช่บ้าง	ไม่ใช่บ้าง	นโยบายการพัฒนา 
การท่องเที่ยวจึงมุ ่งที่จะเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยว 
และรายได้จากการท่องเที่ยว	จนช่วงหนึ่งถึงกับเพิ่ม 
วนัหยุดพิเศษ	ลดหย่อนภาษจีากการท่องเทีย่ว	เพ่ือให้ 
คนได้เที่ยว	(แต่ลืมไปว่าได้ลดเวลาท�างานของคนไทย
ให้น้อยลง)
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 การท่องเที่ยวของไทยมีการพัฒนา

มานานและขยายตัวอย่างรวดเร็ว สร้าง

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากการพัฒนาในกรุงเทพมหานครแล้ว 

ได้กระจายตัวไปยังเมืองหลัก และเมือง

ท่องเท่ียวอื่นๆ ท้ังด้านจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ที่เพิ่มข้ึนและการบริการการท่องเที่ยวที่

ขยายตัวอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า หลาย

พืน้ท่ี เมอืงหลัก เมอืงเลก็ เมอืงน้อย ได้พฒันา 

และประสบปัญหามาถึงจุดทีค่วรทบทวนและ

เปล่ียนแปลงแนวความคิดและกระบวนการ

พัฒนาใหม่

 แต่ก็ใช่ว่าไม่มีใครสนใจเลย ที่ผ่านมา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�าการวางแผนและ

ประเมินความสามารถของการพัฒนาที่จะ

รองรับได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยวประเภท

อุทยานแห่งชาติหลายแห่งสามารถควบคุม

ได้ในเวลาปกติ ยกเว้นช่วงเทศกาล ทั้งนี้  

พบว่าแนวทางการควบคมุปรมิาณนกัท่องเทีย่ว 

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ หรือเมืองท่องเที่ยว  

มกัสวนทางกบันโยบายการพฒันาทีต้่องการ 

เพิม่ปรมิาณ (เคยได้ยนิบางคนฝันว่าเราจะต้อง 

ท�าให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวมากกว่าจ�านวน 

ประชากร เช่น ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่ด ู

บริบทท่ีต่างกัน) แนวทางเพื่อชะลอหรือ 

แก้ปัญหาที่พบ ปัจจุบันมีความพยายาม 

ที่จะกระจายนักท่องเที่ยวออกไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวรองอื่นๆ เพื่อให้สามารถขยายตัว

นักท่องเท่ียวในภาพรวม ลดการกระจุกตัว 

(เช่น การส่งเสริม เมืองต้องห้าม...พลาด 

และนโยบายการส่งเสรมิการท่องเทีย่วชุมชน) 

แต่แหล่งท่องเท่ียวหลกัทีม่อียูเ่ดิมยงัไม่มกีาร

ควบคมุหรอืจ�ากดั ปัญหาจงึยงัไม่ได้แก้ไขให้

ประสบผลอย่างแท้จริง

ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา เกาะสมุย เกาะช้าง เกาะพีพี 
Size Doesn’t Matter

 ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ส�าคัญระดับนานาชาติ ยังคง

มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการกล่าวถึงวิสัยทัศน์ด้านการ

พัฒนาที่ย่ังยืน กล่าวถึงขีดความสามารถในการรองรับ แต่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไป

ตามที่คาดหวังไว้ ด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามฤดู

หรอืเวลา การพฒันาแบบทนุนยิมทีเ่น้นการแข่งขนัแบบใครดีใครได้ การขาดความเข้าใจ 

ในการพัฒนา การควบคุมที่ขาดประสิทธิภาพ และการส่งเสริมที่เน้นแต่เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ (จ�านวนคนและรายได้) แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นเมืองที่เติบโตขยายตัว

สูง จนพ้ืนที่รองรับไม่เพียงพอ ทั้งการจัดพ้ืนที่บริการในเมือง ชายหาด ขยายสู่พื้นที่

เกาะและภูเขา ท�าให้พบเห็นอาคารและอาคารสูงรุกไปในพื้นที่ภูเขา ท�าให้ทัศนียภาพ 

หาดทรายขาว สวนสวย และภูเขางามได้เปลี่ยนไป เกิดสิ่งที่เรียกว่าทัศนะอุจาด 

หรือแผลเป็นบนพื้นที่ธรรมชาติ

 บ่อยครั้งที่มีคนพูดถึงขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)  

ซ่ึงหมายถึงการที่แหล่งท่องเที่ยวหรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆ เติบโตแต่พอดี มีสภาพ

แวดล้อมนา่อยู่ วิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน มีน�้าพอใช้ มีไฟเพียงพอ ประชาชน

สุขใจ นักท่องเที่ยวสบายใจ ไม่อึดอัดร�าคาญ สิ่งแวดล้อมสะอาด และขยะไม่ล้นเมือง  

ในขณะเดียวกัน ในแต่ละครั้งกลับมีแต่คนเป็นห่วงว่านักท่องเที่ยวจะน้อยกว่าที่ธุรกิจ

ของตนจะได้ประโยชน์ ในขณะที่การเกิดของธุรกิจบริการและอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 

ไม่หยดุอย่างขาดการควบคมุ โดยไม่สนใจว่าจะล้นเกนิหรอืไม่ เพราะต่างคดิแต่เพยีงว่า 

ถ้ามคีวามสามารถแข่งขนัได้ ก็ไม่ต้องกลวัอะไร จนหลายพ้ืนทีม่กีารขยายตวั ก่อให้เกดิ 

การบุกรุก ล่วงล�้าที่ภูเขา ป่าไม้ และชายหาด ภาครัฐทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นต้อง

จัดสรรงบประมาณถมเข้าไป หวังเพื่อส่งเสริมการพัฒนา เกิดประโยชน์บ้างไม่เกิดบ้าง 

 ดังนั้น จึงดูประหนึ่งว่าการพัฒนาที่เหมาะสมกับ Carrying Capacity จึงเป็น

เพียงวาทกรรมทางวิชาการ วาทกรรมเชิงนโยบายเท่านั้น การเตรียมการรองรับ 

มกัไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากพืน้ที ่เพราะอาจขดักบัความต้องการของนกัลงทนุบางส่วน 

ประชาชนกลัวราคาที่ดินไม่เพิ่ม กลัวบ้านเมืองจะไม่เจริญ แต่พอเกิดปัญหาเดือดร้อน 

ขึ้นมา การแก้ไขปัญหาจึงมักช้าเกินการแล้ว ซึ่งงบประมาณแก้ปัญหามักสูงกว่า 

งบป้องกันมากมาย

 การป้องกันปัญหาน่าจะเป็นเรื่องง่ายมากกว่าการรอแก้ปัญหา หากภาคส่วน 

ที่เก่ียวข้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อภาพรวมของเมืองของแหล่ง เพราะการประเมินขีดความ

สามารถในการรองรับเพื่อการวางแผนท�าได้ไม่ยาก และสามารถก�าหนดมาตรการ 

เชิงป้องกันปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนได้
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มาท�าความเข้าใจเรื่องขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว 
หรือ CC (Tourism Carrying Capacity) แบบง่ายกันก่อน 

 การท่องเที่ยวเป็นบริบททางสังคม ที่คนออกจากถิ่นของตัวเองไปยังพื้นที่อื่นเพื่อการแสวงหา

ความรู ้ประสบการณ์ และความพงึพอใจในกิจกรรมใหม่ๆ โดยมกีารเดนิทาง การจบัจ่าย และการส่ือสาร

กับแหล่งเป้าหมายปลายทางทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วและกจิกรรมการบรกิารรองรบั ความสะดวกสบาย 

ของผู้มาเยือน และรายได้จากการให้บริการนั้นๆ จึงเป็นเป้าหมายของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

 เร่ืองของขีดความสามารถในการรองรับจึงหมายถึงพื้นที่ปลายทางของเจ้าบ้าน สามารถ 

รับผู้มาเยือนได้อย่างเหมาะสม นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ มีความยินดีที่จะจ่าย เจ้าบ้านมีรายได้ 

จากการให้บรกิารอย่างเหมาะสม ไม่เกดิการแย่งชงิทรพัยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานจนอาจก่อให้เกดิ 

ผลกระทบทางสงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมของพ้ืนทีป่ลายทางนัน้ การก�าหนดขดีความสามารถ

ในการรองรับ จึงต้องมีการประเมินระดับที่รองรับได้ และพิจารณาหยุดการขยายตัวในระดับ 

ที่เหมาะสม มีการก�ากับควบคุมการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนด ให้การบริการ 

สามารถตอบสนองได้อย่างเพยีงพอ เพือ่ไม่ให้เกดิการถดถอยของการท่องเทีย่ว

หรือการกระทบท�าลายพื้นที่ปลายทางนั้นๆ
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 เมื่อใดที่พื้นที่ปลายทางพบปัญหาจากการท่องเที่ยว แสดงว่าเกิดความไม่สมดุลของอุปทานกับอุปสงค์

ทางการท่องเทีย่วข้ึน การบริหารจดัการของเจ้าบ้านหนึง่ๆ หรอืของรฐั หรอืของชมุชนทีร่่วมกนัแก้ไขปัญหาคอื

แนวทาง แต่หากพืน้ที่ใดมคีวามฉลาด สามารถวางแผนเพ่ือป้องกนัหรอืลดปัญหาดงักล่าวได้ ความเหมาะสม 

และความยั่งยืนจะอยู่ได้เป็นเวลานาน และเมื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถลดผลเสียที่เกิดขึ้นได้ ย่อม

เกิดความพงึพอใจของทกุฝ่าย แต่หากการแก้ไขนัน้ ได้ด�าเนนิการมาจนไม่สามารถทีจ่ะแก้ไขได้แล้ว เนือ่งจาก

ข้อจ�ากัดของปัจจัยทีม่อียู่ เมือ่น้ันคอืจดุทีเ่กนิขดีความสามารถในการรองรบัแล้ว จงึต้องมมีาตรการในการหยดุ 

หรือลดการขยายตวั เพือ่ให้เกิดความยัง่ยนืของพ้ืนที ่เฉกเช่นเมือ่น�า้เตม็แก้วแล้ว ย่อมไม่สามารถเตมิน�า้ได้อกี  

เว้นแต่จะเปลี่ยนแก้ว หรือเพิ่มแก้วใบใหม่ (คือเปล่ียนพ้ืนที่ท่องเที่ยวส�าหรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น) 

การยกตัวอย่างแก้วอาจดูแข็งไปหน่อย แต่หากเรามองลูกโป่งที่เมื่อเติมลมพอดีจะสวยงามตามรูป แต่หาก

เติมมากเกินไป รูปร่างอาจเพี้ยนและแตกระเบิดในที่สุด

 ณ วันนี้ แหล่งท่องเที่ยวจ�านวนมากมีปัญหาจากการพัฒนาเกินขีดความสามารถในการรองรับของ

ตนเอง ทั้งที่เกิดเนื่องจากมีการจัดการไม่เหมาะสม และที่ไม่สามารถจัดการได้ โดยในหลายพ้ืนที่ได้ขยาย

พืน้ทีร่องรบัไปยงัพืน้ที่ใหม่ บ้างกเ็ป็นการขยายไม่เหมาะสม บ้างกเ็ป็นการกระท�าผดิกฎหมาย บ้างก็ไม่ค�านงึ

ถึงผลกระทบทีต่ามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขยายตวัของโรงแรม บ้านพัก และสถานบรกิารการท่องเทีย่ว

ขึ้นสู่พื้นที่ภูเขาของภูเก็ต เกาะสมุย เกาะช้าง และเพชรบูรณ์ เป็นต้น

เราจะท�าอย่างไรหากต้องการให้เมืองท่องเที่ยวเหมาะสม 
ควรตอบค�าถามเบื้องต้นดังนี้ก่อน

เหมาะสมเพื่อใคร/อย่างไร

 l ชาวเมอืงอยูเ่ป็นสขุ มรีายได้ด ีเพียงพอค่าใช้จ่าย รกับ้านเกิดไม่ทิง้ถ่ิน (ขายทีด่นิหรอืแบกรบัค่าครองชพี 

ที่สูงขึ้นไม่ไหว) ไม่เดือดร้อนจากปัญหาน�้า-ไฟฟ้าขาดแคลน น�้าเน่า ขยะตกค้าง อากาศเป็นพิษ และชีวิต

ล�าบาก

 l ชุมชนและท้องถิ่นในเมือง สามารถคงอัตลักษณ์และความเป็นอยู่ได้อย่างดี สามารถพัฒนาและ 

ใช้ประโยชน์ชุมชนเพือ่การเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และการท่องเทีย่วอย่างเหมาะสม หรอืมกีารพัฒนา

ที่ยั่งยืนนั่นเอง

 l นักลงทุน ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตัวถูกต้องตามกฎหมาย มีธุรกิจและรายได้เหมาะสมเพียงพอกับ

การลงทุน ไม่แสวงผลประโยชน์เกินพอดี ไม่บุกรุกท�าลายทรัพยากร และไม่มีปัญหาความขาดแคลนและ 

ล้นเกินของโครงสร้างพื้นฐาน

 l ภาครัฐ มีงบประมาณเพียงพอ และพร้อมลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ภายใต ้

ขีดความสามารถรองรับที่เหมาะสม

 l นักท่องเที่ยว มีความพึงพอใจ ไม่อึดอัด ร�าคาญ หรือล�าบากในการมาเที่ยว ต่อสภาวะไม่ล้นเกิน

ของจ�านวนนักท่องเที่ยว
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เหมาะสมแค่ไหน อย่างไร

 l นักท่องเที่ยวรวมประชากร มีจ�านวนพอเหมาะ ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านต่างๆ มีบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสมเพียงพอทุกฤดูตลอดปี โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง วันที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด

 l สถานประกอบการ มจี�านวนไม่เกินการบรกิารรองรบัจ�านวนนกัท่องเทีย่วมากนกั มอีตัราการใช้บรกิาร

ไม่ต�่าจนขาดทุน (เป็นบริการที่ถูกต้องในด้านการจดทะเบียน การถือครอง และการใช้ที่ดิน) 

 l ภาครัฐ มีความพร้อมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง สมดุล

 l ชุมชน อยู่อย่างพอเพียง ไม่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งจากภายในและกับผู้มาใหม่

 l สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และที่สาธารณะไม่ถูกบุกรุกท�าลาย

ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ควรเป็นเท่าไหร่  

 การประเมินระดับขีดความสามารถในการรองรับ ดูจากปริมาณนักท่องเที่ยวต่อการบริการด้านต่างๆ  

อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจาก

 l ปรมิาณนกัท่องเทีย่วต่อวนัที่ใช้บรกิาร คอืนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาในพ้ืนที่ในวนันัน้ รวมนกัท่องเทีย่วทีพั่ก

สะสมจากวันก่อนๆ โดยให้ความส�าคัญกับปริมาณนักท่องเที่ยวสูงสุดในช่วงฤดูและวันท่องเที่ยวสูงสุด 

 l ปริมาณการบริการโครงสร้างพื้นฐาน (น�้าใช้ ไฟฟ้า การเก็บและก�าจัดขยะ การบ�าบัดน�้าเสีย)  

ที่เพียงพอ ต่อนักท่องเที่ยวสูงสุดต่อวันท่องเที่ยวสูงสุด รวมประชากรในชุมชนและประชากรแฝง 

 l ปริมาณสถานบริการการท่องเที่ยว นอกจากต้องสามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมแล้ว  

ต้องใช้ทรพัยากรโครงสร้างพืน้ฐานทีพ่อดีด้วย รวมถงึอยู่ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตามผงัเมอืง ผงัชมุชน และข้อบญัญตัิ 

การก่อสร้าง 

 l ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประชากร และผู้เกี่ยวข้อง ต่อขนาดของปริมาณนักท่องเที่ยว  

ซึ่งวัดด้วยการสอบถามหรือเกณฑ์การประเมิน

 ส�าหรับการวางแผน หลกัการเหล่านีค้อืความจ�าเป็น แต่หากพืน้ที่ใดประสบปัญหา นัน่หมายถงึการพฒันา

เกินขีดความสามารถแล้วอย่างแน่นอน 
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หมายเหตุ : บทความนี้เขียนขึ้นโดยตระหนักว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจ�านวนมากมีการขยายตัวเกินก�าลังที่จะรับได้ โดยสะท้อนออกมาในรูปของปัญหา ผลกระทบ 
ความขาดแคลน ความไม่พึงพอใจ ความเดือดร้อนของผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ที่ผ่านมา หลายพื้นที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่มักไม่สนใจเรื่องขีดความสามารถในการรองรับ โดยเน้น
เฉพาะด้านทีพ่ยายามจะรองรบัปรมิาณนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ ละเลยผลท่ีมต่ีอการสร้างปัญหาใหม่ หรอืผลเสยีต่อผูเ้กีย่วข้องบางส่วน แนวความคิดการควบคุมและจ�ากัด
ปรมิาณนกัท่องเทีย่วมมีานานแล้ว แต่ไม่สามารถปฏบิติัได้ มีแต่เพยีงใช้ได้บางพ้ืนที่ในเขตอนรุกัษ์ทีม่กีารควบคมุและกฎหมายเฉพาะ แต่ในพ้ืนทีเ่มอืงทีม่ผีูเ้กีย่วข้องมาก 
ผลประโยชน์เยอะ กลับไม่สามารถน�ามาปฏิบัติ จึงถึงเวลาแล้วที่รัฐจะต้องด�าเนินการให้ชัดเจนและแน่วแน่ บทความนี้เป็นเพียงการเสนอแนวความคิดเพ่ือให้รับรู้และ
ตระหนักในวงกว้างมากขึ้น หวังว่าจะไม่มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และการพัฒนาที่น�าไปสู่ความไม่ยั่งยืนของทุกภาคส่วนในเวลาอันใกล้นี้
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แนวทางสร้างความเหมาะสม จึงอยู่ที่การสร้างความพอดีให้เกิดขึ้น 

โดยการควบคุมจ�านวน หรือเพิ่มการจัดการที่ดี โดย

 l รัฐจะต้องมีนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาที่ถูกต้อง ไม่มุ่ง

ในการเพิ่มปริมาณการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยขาดการจัดการที่ดี 

และไม่มองเป้าหมายเพยีงตวัเลขของนกัท่องเทีย่วและรายได้ทีเ่ข้ามาเพยีง 

อย่างเดียว จะต้องท�าการพัฒนาที่ย่ังยืนให้เกิดความชัดเจน ไม่ใช่เพียง 

การสร้างวาทกรรมของค�าให้ดูดี 

 l ก�าหนดเป้าหมายจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อการรองรับ 

โดยเฉพาะต่อด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้โดยหลักการคือประเมินว่า 

ในวันหน่ึงๆ ควรมีนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่จ�านวนเท่าใด ที่สามารถใช้

ทรัพยากรร่วมกบัประชาชนและแรงงานทีม่อียูป่ระจ�า หากช่วงใดมส่ีวนเกนิ 

จ�าเป็นต้องควบคุมให้ลดลง แต่สามารถไปเพิ่มในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อย  

ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสร้างฤดูกาลการท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้น  

ซึ่งการเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวต่อปียังอาจสามารถเพิ่มได้โดยไม่กระทบ  

ขีดความสามารถในการรองรับที่ก�าหนด

 l ควบคุมปริมาณสถานบริการ โรงแรม ที่พัก อสังหาริมทรัพย์ และ

สถานบริการ ให้พอดีกับขีดความสามารถในการรองรับที่ก�าหนด ลดหรือ

ห้ามการขยายตัวขนาดใหญ่ ตรวจจับการพัฒนาที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการขยายตัวสู่พื้นที่ป่าเขา การรุกล�้าชายหาดหรือเกาะแก่งต่างๆ  

 l ท�าความเข้าใจกับคนในชุมชน ผู้ประกอบการ และสังคมโดยรวม 

ถึงความจ�าเป็นในการควบคุมก�ากับดูแลการขยายตัวของนักท่องเที่ยว 

โครงสร้างพื้นฐาน โดยค�านึงถึงประโยชน์โดยรวมมากกว่าประโยชน์เฉพาะตน 

ลดการแข่งขนั หนัมาสร้างความร่วมมอืระหว่างกันบนความสมดลุและความ

พอใจทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงการลงทุนด้านส่ิงแวดล้อมและ

สังคมมากขึ้น

 l สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาเป้าหมายปลายทางท่องเที่ยวไปยัง

พื้นท่ีอื่น (เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่) หรือเวลาท่องเที่ยวอื่น (นอกวันหรือ 

นอกฤดูท่องเที่ยว)  

 l ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยในการก�ากบัดแูล และรกัษา

สถานภาพของการท่องเที่ยว ให้อยู่ในระดับของความยั่งยืน

 

 กล่าวโดยสรุป จะพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง 

ท่องเที่ยวให้พอเหมาะ เกิดประโยชน์ต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง สู ่การท่องเที่ยว

อย่างยัง่ยนื ต้องดวู่าแหล่งท่องเทีย่วนัน้สามารถรองรบัการ 

ท่องเทีย่วได้แค่ไหน โดยวดัว่าจะสามารถรองรบันกัท่องเทีย่ว 

ได้เท่าไหร่ (ทั้งในปัจจุบันและตามแผนการลงทุนส�าหรับ

อนาคตที่คุ ้มค ่า) มีการจัดการจุดหมายปลายทาง  

(Destination Management) นัน้ๆ ให้ถกูต้อง สมดลุ และ

สมบูรณ์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ จะมีพื้นที่ใดสามารถ

ทดแทนการท่องเทีย่วในภาวะล้นเกนิได้ รวมทัง้ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยเพ่ือหลีกเลี่ยงการ 

แย่งกันกินแย่งกันใช้ในช่วงวันหยุดระยะยาว เป็นการ

กระจายไปในช่วงนักท่องเที่ยวต�่า (ส่วนนี้จะยังประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจระบบอื่น ที่ไม่ขาดบุคลากรในการท�างาน 

เป็นเวลานานพร้อมกันด้วย)

 ถงึเวลาแล้วทีจ่ะต้องจรงิจงักบัการวางแผนการจดัการ

ทีเ่หมาะสมเป็นระบบ ครอบคลมุและเชือ่มโยงกนั โดยมอง

เป้าหมายระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้น



เรื่อง : มนตรี บุญสัตย์
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รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยว

 เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560 ที่กรุงเทพฯ มีงานชุมนุมความคิด 

ด้านกีฬามวลชน หรือที่รู ้จักกันในชื่อ ‘Mass Participation Asia  

Conference 2017’ งานนีร้วมบรรดาผูจ้ดักฬีา ผูส้ร้างสรรค์อเีวนต์ชัน้น�า

ระดบัเอเชยีมาบรรยายแลกเปลีย่นข้อมลู ว่ากนัว่า Mass Participation 

ก�าลังเป็นเรื่องร้อนแรง ถูกจับตามอง เพราะสร้างดีมานด์ในเรื่องต่างๆ 

อย่างรวดเร็วและมหาศาล 

 “ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีให้จัดกีฬา และถ้าเศรษฐกิจ
ดแีล้ว ยิง่ต้องจดักฬีา” 
 ผมโน้ตข้อความนีจ้ากสปีกเกอร์ชาวออสเตรเลยีทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั การ

ปลุกปั้นรายการเทนนิสมหาอ�านาจอย่าง Australian Open ที่มีมูลค่า

หลายหมืน่ล้านเหรยีญในปัจจบุนั ตอนหนึง่ของการบรรยาย เขาอธบิาย

เรือ่งนี้ไว้น่าคดิตามว่า หากเศรษฐกจิไม่ด ีภาครฐัและเอกชนต้องร่วมมอื

กันสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้ขึ้นมา ที่ได้ผลที่สุด คือ กีฬา 
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 เพราะกีฬาไม่ได้มีแค่วันเดียวจบ แต่มี 100-200 วันของการเตรียมงาน กีฬากระจาย 

‘ความหวัง-ความต้องการ-การจับจ่าย’ ไปยังผู้มีส่วนร่วมต่างๆ อาหาร การเดินทาง เสื้อผ้า 

ใครๆ ก็รู้ว่าสโมสรในพรีเมยีร์ลกีองักฤษขายเสือ้นกัฟุตบอล ขายของทีร่ะลกึได้รายได้มากกว่า

ราคาตั๋วทั้งฤดูกาลรวมกัน เพราะคนซื้อตั๋วได้แค่คนละใบต่อแมตช์ แต่ของที่มีตราสโมสร 

ซื้อหาเก็บสะสมกันคนละหลายชิ้น 

 อีกอย่างถ้าเศรษฐกิจดีแล้ว มหกรรมกีฬาจะยิ่งมีส่วนท�าให้คนสนใจสุขภาพ ดูกีฬา 

ผ่อนคลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ ท�ากจิกรรมด้านกฬีาร่วมกนั สร้างความสขุให้คนจ�านวนมาก 

เป็นแม่เหล็กด้านการท่องเที่ยว 

 ส่วนสปีกเกอร์อีกท่านให้รายละเอียดของ Mass Participation ในมุมของการท�าให้เป็น

กีฬามวลชนถูกยกระดับเป็น ‘Superstar’ โดยอาศัยพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคปัจจุบันว่า  

เขาท�าให้เกมการต่อสู้ที่มีผู้เล่นบนเวที 2 คน 2 ฝ่ายอย่าง ONE Championship กลายเป็น

สังเวียนที่เก่ียวข้องกับผู้คนนับล้านอย่างน่าอัศจรรย์ จากเดิมเป็นกีฬาที่ไม่เคยมีใครรู้จัก 

เมื่อ 6 ปีก่อน แต่วันนี้แค่ผู้ชมเห็นภาพโปสเตอร์ถูกโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์กลับเรียก

อ�านาจความสนใจอย่างถล่มทลาย พร้อมกบัร่ายมนต์เรยีกสปอนเซอร์ให้จองกนัข้ามซซีัน่ทเีดยีว

 เทนนสิจากออสเตรเลยี คอมแบตสปอร์ตจากสงิคโปร์ ‘ฮติ’ คนทัว่โลกอย่างไร 2 ครเีอเตอร์ 

ได้บรรยายบนเวทีนี้อย่างออกรส การขึ้นเป็น ‘กีฬามหาอ�านาจ’ ที่มีมูลค่าทางธุรกิจระดับ 

พันล้านเหรียญ นั่นมีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกัน คือ การบริหารที่ ‘เล่น’ กับคนหมู่มากอย่างมี 

ชั้นเชิง พวกเขาเป็นผู้เล่นในเกม Mass Participation กันอย่างไร ถึงทุบสกอร์ทั้งเรื่องรายได้ 

และความนิยม บทความนี้มีค�าตอบ 

Australian Open 
ดูแลแฟนเก่า และหาแฟนใหม่
 เบน สแล็ค (Ben Slack) สวมหมวกเป็น Head of International Business, Tennis 

Australia เขาเร่ิมต้นด้วยสไลด์บนจอด้วยตัวอักษร AO-Australian Open บนพื้นสีฟ้า  

แหงละ…คุณเคยได้ยินรายการแข่งขันนี้ใช่ไหม? ไม่น่าเชื่อว่างานนี้จะจัดขึ้นมานานถึง 112 ปี

แล้ว (เร่ิมในปี 1905) งานทีจ่ดัต่อเนือ่งมาเป็นระยะเวลานาน ย่อมผ่านปัญหามาอย่างมากมาย 

 AO เคยมีปัญหาที่ต้องแก้ไขมาตลอด เช่น เรื่องการจัดแข่งเทนนิสในทวีปออสเตรเลีย 

บรรดามอืวางอนัดบัต้นๆ ของโลกมกัเป็นนกักฬีาจากยโุรปหรอือเมรกิา พวกเขาไม่ค่อยอยาก

เสยีเวลาบนิอ้อมโลกมาแข่งขันรายการนี ้เพราะเป็นทวปีทีอ่ยูห่่างไกล มเีรือ่งการปรบัตวั ทีส่่งผล 

ภาพจาก : https://urbis.com.au/people/ben-slack

BEN SLACK
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ต่อฟอร์มการเล่น แต่ปัจจุบันปัญหาน้ีถูกแก้ไขแล้ว ที่นี่เป็นรายการเมเจอร์ของโลก 

มีผลเรื่องการจัดอันดับฝีมือนักเทนนิสอาชีพ มีเงินรางวัลมูลค่ารวมทุกประเภทสูงถึง  

50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (1,280 ล้านบาทโดยประมาณ)  

 “พดูง่ายๆ ว่า เราแก้ปัญหาเรือ่งของนกักีฬาจบแล้ว แต่ AO ยงัต้องมาท�าความเข้าใจ

กับผู้ชมเทนนิสในปัจจุบัน ที่มีทั้งคอเทนนิสที่เป็นแฟนเก่า ผู้หลงใหลกีฬาเทนนิสเพียวๆ  

ดูการหวดลูกสักหลาดไป-มา เข้าใจกฎกติกากว่า 20 ข้อบนกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียว  

กับแฟนใหม่ที่สนใจความสนุกของกีฬา การจัดงาน มาเพ่ือกินบรรยากาศ ข้อหลังนี้ 

เป็นเรื่องที่ทีมเราให้ความสนใจ ลองคิดดูสิครับ ต�าแหน่งนั่งชมบนสเตเดียมต่อให้ม ี

ขนาดใหญ่แค่ไหน กจ็ไุด้แค่หลกัหมืน่ แต่เราต้องการให้คนมาร่วมงานเพ่ือให้เป็นเทศกาล 

ท�าให้เมืองเมลเบิร์นคึกคัก เราต้องท�าอย่างไร?”

 เบนพูดเรื่องนี้กับหัวข้อ ‘A Grand Slam Case Study: Increasing Your  

Non-Core Fan Base and Engaging Better with Them’ การท�าให้คนที่ไม่ใช่แฟน

กีฬา มีความสุขกับอีเวนต์กีฬาไปด้วย เบนยืนยันว่าจะเป็นหนทางของการจัดกีฬา 

อย่างย่ังยืนและชื่นมื่นทุกฝ่าย บิสเนสแมเนเจอร์ชาวออสซี่ กดสไลด์ให้ดูหลายภาพ

ติดต่อกัน ออสเตรเลียน โอเพ่น มีทั้งการขยายพื้นที่จัดงาน สร้างอาคารแสดงสินค้า  

ภาพเวทีคอนเสิร์ต กิจกรรมกลางแจ้งหลากหลาย สนามเด็กเล่น ลานกินดื่ม ห้องท�าครัว

เคลื่อนที่ สตรีทอาร์ต และอะไรต่ออะไรอีกสารพัดที่บรรจุอยู่ในเทศกาล 14 วัน

 ทีมรีเสิร์ชคอยเก็บข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมพบว่า ‘กลุ่ม None-Core’ จะมีเพิ่ม

มากขึน้เรือ่ยๆ การเอนเตอร์เทนคนที่ไม่ใช่แฟนเทนนสิ เขาพบว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้เทนนสิ

เป็นตัวไดรฟ์ คุณต้องท�าความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมงานกลุ่มต่างๆ อย่างแท้จริงว่า พวกเขา

สนใจอะไร แล้วน�าส่ิงเหล่านัน้ไปบรหิารจัดการ เพิม่เตมิสร้างสรรค์ในงาน ฟังดเูหมอืนง่าย 

แต่เป็นเรื่องที่ท้าทายความกล้าหาญในการลงทุน  

 ทว่าผลลัพธ์กลับออกมาดีเกินคาด เขาท�าให้จ�านวนผู้เข้าชมรายการออสเตรเลียน

โอเพ่นสูงขึ้นทุกปี เป็นกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยหัวใจของความส�าเร็จนี้ ไม่ได้ใช้เทนนิส

เป็นแม่เหลก็หลกัอย่างเดียว ยังมแีม่เหลก็รองในส่วนอืน่ๆ เป็นความบนัเทงิทีถ่กูใจชาวเมอืง 

เมลเบิร์นและนักท่องเที่ยวแฟนเทนนิสจากทั่วโลกที่ใจจดใจจ่อรอชมทัวร์นาเมนต์นี้ 

AO วางแผน พลิกแพลง พลิกโฉม
 AO มีจุดเด่นเป็นการดวลแร็กเก็ตของนักเทนนิสมือวางอันดับต้นๆ ของโลกอยู่แล้ว 

พวกเขาเป็นแม่เหล็กที่มีพลังมหาศาล ผู้ชนะงานน้ีบางปีถึงกับได้เล่ือนต�าแหน่งขึ้นมา 

เป็นมือหนึ่งของโลก ในขณะที่อีกฝ่ายก็มาเพื่อป้องกันต�าแหน่งของตัวเอง ใช่, เป็นงาน 

ที่ดูสนุกและมีประวัติศาสตร์ แต่ออสเตรเลียน โอเพ่นจัดติดต่อกัน 14 วัน ไม่ใช่แค่เรื่อง

ของนักกีฬาชิงชัยกัน นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ชมมีส่วนร่วมได้น้อยนิด

  การบรหิารจดัการของเบน สแลค็ และทมีมรีายละเอยีดทีน่่าคดิตามว่า พวกเขามอง

อะไรที่มากกว่าทัวร์นาเมนต์เทนนิส แต่ท�าให้รายการนี้เป็น ‘Sport City Destination’  

สามารถ Integrate รวบรวมความบันเทิงต่างๆ มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มวลชนที่มาดู

เทนนิส หรือผู้ติดตามมาดูเทนนิส เบนเล่าต่อว่า “เราต้องสร้างคุณค่าการมีส่วนร่วม 

มากถึงมากที่สุด” 

 ภ าพมุ ม สู งที่ เ บนแสดง ให ้ เ ห็ นถึ ง  

‘เมลเบร์ินพาร์ค’ (Melbourne Park) ขณะทีมี่

การจดัออสเตรเลียน โอเพ่น เตม็ไปด้วยอาคาร 

การจัดงาน เต็นท์สีฟ้า ผู้คนขวักไขว่ พูดง่ายๆ 

ว่าคณะผูจ้ดัได้ท�าให้ทีน่ีเ่ป็น ‘เมอืงออสเตรเลยีน 

โอเพ่น’ ทีม่ชีวีติชวีา เกดิกจิกรรมต่างๆ คูข่นาน 

ไปกับการแข่งขนัเทนนสิ ท�าให้เทนนสิรายการนี ้

มีความแตกต่างจากสนาม Grand Slam อื่นๆ 

ทิ้งห่างเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ชมไปหลาย

ช่วงตัว นั่นมาจากการวางแผนพลิกแพลงและ

พลิกโฉมของผู้จัดกลุ่มนี้

 งาน AO มีสเตทโชว์ดนตรีจากศิลปินดัง 

มีร ้ านชิมอาหาร มี เลานจ ์ให ้นั่ งดื่มไวน ์  

มเีพลย์กราวนด์สนามเดก็เล่น มบีรกิารรบัฝาก

ดแูลเดก็ๆ ให้พ่อแม่ได้รืน่เรงิกบังานได้อย่างไม่

ต้องกงัวลกลวัเดก็หาย เบนให้แนวคดิข้อหนึง่ว่า 

‘Mass Participation’ หัวใจความส�าเร็จ คือ 

การบริหารความพึงพอใจที่หลากหลายของ 

ผู้เข้าร่วมให้ได้ 
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 ในช่วงพักเบรก ผมมีโอกาสสนทนากับเบน ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

หลายท่านสนใจถามเขาด้วยค�าถามท�านองเดียวกันว่า “น�ากิจกรรม

มากมายมาเสริมเทนนิสทัวร์นาเมนต์นี้ จะมาแย่งซีนให้งานเทนนิส 

เสียสมดุลไหม” ผู้บริหารหัวก้าวหน้าตอบได้คมคายว่า 

 “คณุลองคดิดสู ิอาจจะมแีค่คนราว 10% เท่าน้ันทีเ่ห็นฟอร์มการเล่น 

ทีร้่อนแรงของ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ กับ ราฟาเอล นาดาล ตัว๋การแข่งขนั 

ของทุกคู่ Sold Out ก่อนถึงวันแข่งด้วยซ�้า ผู้ชมที่พลาดโอกาสดูสด

จากขอบสนาม พวกเขาสามารถดูผ่านช่องทางอื่นได้ หากคิดแค่ว่า 

เราท�าส�าเร็จแล้วที่ทัวร์นาเมนต์นี้ Full Booking มูลค่าอื่นๆ ที่เพิ่มพูน 

จากเทนนิสจะไม่เกดิข้ึนเลย มนัเป็นวงจ�ากัดมาก การท�าให้ผูค้นออกมา 

จอยอเีวนต์ ออกมารบับรรยากาศ ความสนุกสนานของงานโดยทีพ่วกเขา 

อาจจะไม่ใช่ Core เทนนิส จะท�าให้งานนี้มี Dynamic พอจะขับเคลื่อน

เมืองทั้งเมืองได้ ตอนนี้พวกเราคิดถึงการจัดงานในปี 2018, 2019 หรือ 

2020 ไว้แล้วว่าจะต้องท�าให้งานสนุกมากขึ้นอีก” 

ONE Championship 
ไม่มกี�าแพงเรือ่งการชมกฬีา
 ซอีโีอหนุม่ของวนัแชมเป้ียนชพิ ขึน้เวทมีาพดูด้วยความกระฉบักระเฉง 

เขาคือ วิคเตอร์ ชุย (Victor Cui) สไลด์ของเขาเต็มไปด้วยสถิติตัวเลข

ที่บันทึกความส�าเร็จของสังเวียนการต่อสู้ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นในปี 2011 

วิคเตอร์เริ่มต้นเล่าแบ็คกราวนด์ชีวิตตัวเองว่า ปัจจุบันเขาพ�านักอยู่ 

ในสิงคโปร์ มีเชื้อสายจีน คลุกคลีอยู่ในแวดวงกีฬามามากกว่า 15 ปี 

เคยท�างานบริหารงานให้เครือข่ายช่องกีฬา ESPN-Star Sport และ 

PGA Tour 

 วิคเตอร์เล่าว่า เขามักได้รับโจทย์สุดหินที่ต้องน�ากีฬาชนิด

ใหม่ วฒันธรรมใหม่ไปเผยแพร่ในที่ใหม่ หาผูช้มกลุม่ใหม่ นัน่คอื 

ภารกิจหลักของช่องเคเบิลกีฬาในยุค 1990-2000 ความบันเทิง

ในยุคโลกาภิวัตน์ท�างานอย่างนี้ ฟังดูเหมือนเป็นงานที่ยากและ 

น่าปวดตัว วิคเตอร์แสดงภาพสไลด์ผลงานว่า เขาเคยน�า  

X-Games กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ผาดโผน อย่างสเก็ตบอร์ดและ 

มอเตอร์ครอส ไปเผยแพร่ให้ผู้ชมชาวจีนติดตาม ต้องข้ามกรอบ 

ความคิดว ่าชาวจีนคือผู ้ชมอนุรักษนิยมที่ ไม ่รับอะไรง ่ายๆ

เคร่งขรึม ไม่ชอบความเสี่ยง ในขณะที่หัวใจของ X-Games  

มันคือความเสี่ยงแบบสุดขั้ว จากโปรเจกต์นั้น เขาเริ่มเรียนรู้ว่า 

การสื่อสารแบบ Cross Culture เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เมื่อความ

สนกุของกฬีาอยูน่อกเหนอืเรือ่งเชือ้ชาต ิวฒันธรรม ก�าแพงภาษา  

แต่เป็นเรื่องที่พูดกับ ‘สัญชาตญาณ’ ของผู้ชม 

 ในปี 2011 ทีส่งิคโปร์ วคิเตอร์ผดุไอเดยีแปลกใหม่พบัแขนเสือ้ 

ท�ารายการสังเวียนการต่อสู้ชื่อว่า ‘ONE Championship’ 

 ธรุกจิใหม่ทีเ่ขาอยากบกุเบกิเป็นออร์แกไนเซอร์ โปรโมเตอร์ 

คือ Mixed Martial Arts (MMA) กีฬาที่เปิดกว้างต้อนรับศิลปะ 

การต่อสูด้้วยมอืเปล่าทกุรปูแบบทีอ่ยูใ่นรากวฒันธรรมของแต่ละชาต ิ

กงัฟู เทควนัโด ยโูด คาราเต้ ยยูติส ู(jiu-jitsu คอื ศลิปะการต่อสู้

สมยัใหม่ทีม่จีดุเด่นด้านการลอ็กจบั และการต่อสูบ้นพืน้) มวยปล�า้ 

รวมถึงแม่ไม้มวยไทย ให้นักกีฬามาประชันความสามารถภายใต้

กติกาที่เคร่งครัดรัดกุม แพ้คัดออก

VICTOR CUI
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 การมาถึงของศึกเพื่อชิงความเป็นหน่ึงคร้ังน้ี เริ่มถูกจับตา

มองจากส่ือฯ ท้ังในและต่างประเทศ ด้วยวิธีคิดของวิคเตอร์ ชุย

ที่เฉียบคม เมื่อวิเคราะห์ว่าสิงคโปร์เป็นเกาะขนาดเล็ก ไม่มีมรดก

ทางศิลปะการต่อสู้ให้สืบสาน แต่คงไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าเมือง 

มีความพร้อม มี Facility สิ่งอ�านวยความสะดวก มีสเตเดียม 

และการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมสู่การเป็น ‘Hub’ ของ Mixed 

Martial Arts ในเอเชีย ตามวิสัยทัศน์ของวิคเตอร์ ชุย ตอนหนึ่ง

เขาบรรยายว่า

 “เราถามกันมานานเหลือเกินว่า ศิลปะการต่อสู้แต่ละชาต ิ

ในตะวันออกท่ีมีอายุราว 5,000 ปีที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ตกลง

ในที่สุดแล้ว ศิลปะการต่อสู้แขนงไหนเป็นที่ 1 นั่นคือ Core Idea 

ของ ‘ONE Championship’ นักสู้แต่ละชาติ พวกเขาขึ้นสู้ด้วย

ความภาคภูมิใจและกระหาย ผูช้มต่างรบัรูถึ้งจติวญิญาณของนกัสู้ 

คนโปรดของเขาได้”

 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Respect การเคารพนับถือกันระหว่าง 

คู่ต่อสู้ด้วยกันเอง หลังสิ้นเสียงระฆัง นักสู้คือเพื่อนกัน หรือเรื่อง 

ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การต่อสูเ้พือ่ความฝัน อดทน

ฝึกซ้อมอย่างมีวินัย คอนเทนต์เหล่านี้เป็นเรื่องเชิงสัญชาตญาณ 

ที่จับจิตจับใจผู้ชมทุกชาติทุกภาษา

มหาอ�านาจ 1 พนัล้านววิ
 วันแชมเปี้ยนชิพ แสดงให้เห็นว่ามีมวลชนมหาศาลที่ติดตาม

การแข่งขันนี้ โดยถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นอีเวนต์กีฬาที่อายุน้อย

ที่สุดในประวัติศาสตร์ และแตะตัวเลขผู้ชมที่ 1,000 ล้านวิวเวอร์

ในเร็วๆ นี้ วิคเตอร์ท�าให้แบรนด์ของ ONE Championship เป็น 

World Class Brand ที่มีสปอนเซอร์เบอร์ใหญ่ของโลก อาทิ LG, 

Disney, Casio, Havoline, Universal Music มาจับมือร่วมเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจ เขาอธิบายว่าสิ่งที่บริหารจัดการน้ันเรียกว่า  

‘Sport Media Property’ วงการกีฬาสมัยใหม่ต่างให้ความสนใจ

เรื่องนี้อย่างยิ่งยวด เพราะทุกๆ อย่างมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ 

การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ โยงใยมูลค่าให้เกิดขึ้นทั้งการแข่งขัน  

ตัวนักกีฬา ที่ต้องให้น�้าหนักเป็นพิเศษคือโซเซียลเน็ตเวิร์ก 

 เจ้าตวักล้ัวเสียงหวัเราะแล้วบอกว่าตลอด 5 ปีมานี ้เขาต้องมา

เรียนรู้ยังกับเด็กๆ ว่าเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เล่นอย่างไร 

ท�างานอย่างไร โดยที่ปัจจุบันหน้าแฟนเพจ Victor Cui บนเฟซบุ๊ก 

มีผู ้ติดตาม 1.2 ล้านสกอร์ไลค์ ส่วน ONE Championship  

มีแฟนอยู่ 3.5 ล้านสกอร์ไลค์ ทุกๆ อย่างเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจาก

เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนไป การเล่นกับอารมณ์ร่วม

ของผู้ชมเป็นเรื่องที่ต้องประเมินอย่างสม�่าเสมอ วิคเตอร์จะโพสต์

อะไรเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ ONE Championship อยู่ตลอดเวลา 

เขาเล่าว่าไม่เคยหายไปจากหน้าจอ 

 ซีอีโอที่มีความไฮเปอร์แอคทีฟ โชว์ให้ดูว่า เมื่อคุณท�าอีเวนต์

ที่ประสบความส�าเร็จในวันงานอย่างท่วมท้น ทั้งหมดจะถูกสะท้อน

ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในปี 2016 ที่ผ่านมา มีสถิติพบว่ายอดการ  

Reach เข้าถึงข้อมูลของเพจ ONE Championship ประเมิน 

เปรยีบเทยีบจากปี 2014 กบัปี 2016 พบว่าโตขึน้ 1,134% โตชนดิที่ 

รายการกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการกีฬาโลก รวมยอดแชร์

คอนเทนต์ตลอดปีมีทั้งส้ินกว่า 454,000 แชร์ บนช่อง YouTube  

มผีูต้ดิตามกว่า 6.8 ล้านคน วคิเตอร์เชือ่ว่ามนัเป็นเพยีงการเริม่ต้น  

นีเ่ป็นปีที ่7 ของ ONE Championship เท่านัน้ ยงัมคีวามเป็นไปได้ 

ใหม่ๆ ของสังเวียนผืนผ้าใบและโลกออนไลน์ที่รอเซอร์ไพรส์ผู้ชม

ผู้ติดตามรายการนี้

สรปุโอกาสของ 
Mass Participation 
ในมมุท่องเทีย่ว
 สังเกตเห็นอะไรไหมครับว่า วันนี้ทุกๆ กีฬาล้วนมีแฟนประจ�า 

ความรักความสนใจความคลั่งไคล้ ไม่ใช่แค่รักชอบธรรมดา  

แต่ยงัแทรกซมึเข้ามาเป็นไลฟ์สไตล์ เป็น ‘ชวีติทีส่อง’ หรอื ‘Second  

Life’ ในชีวิตผู้คน กีฬาได้เข้ามาให้จุดหมายในการเดินทาง ให้ชุด 

ยนูฟิอร์มแฟชัน่สวมใส่ ให้สงัคม ให้ภาษาใหม่ๆ ในการพดูคยุ กฬีา

เป็นมหาอ�านาจที่ให้อัตลักษณ์ความคิดรูปร่างใหม่แก่ผู้คนนับล้าน 

 เมื่อกีฬาทรงพลังเป็นมหาอ�านาจถึงเพียงนี้ แน่นอนว่า 

สเตเดียมไม่ได้วางอยู่หน้ารั้วบ้าน การเดินทาง การออกท่องไป

เพื่อจะให้ถึง ‘วิหารแห่งความสุขของชีวิตที่สอง’ นี้ คือโอกาส

ที่ท้าทายความเข้าใจใหม่ๆ ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

ท่องเทีย่วนี ้คณุต้อง ‘เล่น’ กบัพวกเขาให้เป็น จะด้วยวธิกีารไหนนัน้ 

ทั้ง เบน สแล็ค และ วิคเตอร์ ชุย เฉลยไว้แล้วบางส่วนครับ
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*

	 ปารสีเป็นเมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส	ตัง้อยูใ่จกลางทวปี

ยโุรป	มอีนสุาวรย์ี	หอศลิป์	พพิธิภณัฑ์		หอไอเฟล	น�า้หอม	แฟชัน่	

เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากในอันดับต้นๆ	ของโลก	 

กรงุปารสี	ถือเป็นเมอืงแห่งแสงสทีีส่วยงาม	(City Of Light) 

เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม	 เป็นเมืองมรดกโลก	เมืองแฟชั่น	 

และเมอืงทนัสมยั	มเีนือ้ที	่86.9	ตารางกโิลเมตร	แบ่งการปกครอง

เป็น	20	เขต	(Arrondissement)	ถือเป็นเมือง 

ท่องเที่ยวหลักที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดของยุโรป

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง ของ รศ. ดร. เทิดชาย ช่วยบ�ารุง

เรื่อง : รศ. ดร. เทิดชาย ช่วยบ�ารุง
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 ในปี 2557 กรงุปารสีมปีระชากรประมาณ 10,764,000 คน ถอืเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอนัดบัที ่25 ของโลก โดยคาดว่าประชากร

จะเพิ่มเป็น 11,803,000 คน และจะกลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 33 ของโลก ในปี 2573 (United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division, 2014: 26-27)

 ในปี 2555 มผีูเ้ยีย่มเยอืนชาวต่างชาต ิ8,462,213 คน โดยนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมายงัปารสีจะมกีจิกรรมหลักทีป่ระกอบด้วย การท่องเทีย่ว 

ยามราตร ีการแสวงหาความทนัสมยั การพกัผ่อนในสวนสาธารณะ การร่วมงานเทศกาลทางวฒันธรรม และการชมการแสดงต่างๆ ดงัตาราง

 

ตารางกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวในปารีส ปี 2555

กิจกรรม

การท่องเที่ยวยามราตรี

การแสวงหาความทันสมัย

การพักผ่อนในสวนสาธารณะ

การร่วมงานเทศกาลทางวัฒนธรรม

การชมการแสดงต่างๆ

นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน (ร้อยละ)

19.4

16.1

12.6

10.6

9.6

ที่มา : World Tourism Organization, 2012

การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ

18.5

7.5

6.3

12.2

9.8
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 นักท่องเท่ียวที่มาชมแหล่งวัฒนธรรมระหว่างปี 2554-2555 จ�านวน 72.1 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 1.2 ซึ่งพิพิธภัณฑ ์

และอนุสาวรีย์ที่นักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับแรกของปารีส ในปี 2555 ก็คือ มหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Cathédrale Notre- 

Dame de Paris) มีจ�านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 13,650,000 คน รองมาคือ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Basilique du Sacré-Cœur de 

Montmartre) และ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) ซึ่งมีจ�านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 10,500,000 และ 9,660,609 คน ตามล�าดับ

 ในปี 2556 กรุงปารีสมีการจัดงานเทศกาลหลัก ดังนี้

 l งาน Marche des Fiertés (Gay Pride) ครั้งที่ 12 มีผู้เข้าชมประมาณ 500,000 คน

 l ฤดูกาล Paris Plages ครั้งที่ 12 มีผู้เข้าชมมากกว่า 230,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555

 l งาน Paris Quartier d’été Festival มีผู้เข้าชมประมาณ 38,000 คน และขายตั๋วได้ 14,500 ใบ

 l งาน Techno Parade ครั้งที่ 15 มีผู้เข้าชมประมาณ 300,000 คน

 นอกจากน้ี กรุงปารีสยังเป็นสถานที่ในการจัดประชุมต่างๆ ซึ่งในปี 2556 มีการจัดประชุม จ�านวน 1,055 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด  

648,397 คน โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 2.3 วัน ผู้เข้าร่วมเฉลี่ยงานละ 715 คน สัญชาติผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 10 สัญชาติ ความถี่ของการประชุม

ต่อปีร้อยละ 74.5 ซึ่งผู้เข้าร่วมร้อยละ 50.5 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการแพทย์ การประชุมในปารีสร้อยละ 33 เป็นการประชุมนานาชาติ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 20 มาจากต่างประเทศ ดังตาราง

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

ตาราง จ�านวนงานประชุมและผู้เข้าร่วมของปารีสในปี 2556

ภาพจาก : https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/53832-
gay-pride-a-paris-2017-marche-des-fiertes-lgbt-date-et-parcours

ภาพจาก : https://http://www.linternaute.com/sortir/loisirs/1310647-
paris-plages-2017-le-bassin-de-la-villette-ouvert-a-la-baignade/

ภาพจาก : http://tobeerasmusinparis.com/index.php/techno-parade.html

ที่มา : World Tourism Organization, 2012

Convention and Exhibition Centres

Scientific Venus

Meeting Room

Hotels with Meeting Room

Museums, Special Venues

Autres Other

รวม

ประเภทการประชุม จ�านวนงานประชุม ส่วนแบ่งการตลาด
(ร้อยละ)

จ�านวนผู้เข้าร่วม 
(คน)

ส่วนแบ่งการตลาด 
(ร้อยละ)

341

338

158

84

46

88

1,055

32.3

32.0

15.0

8.0

4.4

8.3

100

458,441

88,259

41,110

29,375

13,489

17,723

648,397

70.7

13.6

6.3

4.5

2.1

2.7

100
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 ในปี 2555 นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายรายวันเฉลี่ย ส่วนใหญ่เป็นค่าที่พัก รองมาเป็นค่าอาหาร และค่าช้อปปิ้ง  

ค่าพักผ่อน และค่าเดินทาง ตามล�าดับ ดังตาราง

ตาราง ค่าใช้จ่ายรายวันเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในปารีสแบ่งตามสัญชาติ ปี 2555

ที่พัก

อาหาร

พักผ่อน

ช้อปปิ้ง

เดินทาง

รวม

ค่าใช้จ่ายรายวันเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในปารีสแบ่งตามสัญชาติ (ยูโร)

รวม

59

34

13

26

11

142

ฝรั่งเศส

38

33

7

10

6

94

ต่างชาติอื่นๆ

64

34

14

29

12

153

ญี่ปุ่น

82

35

15

56

9

197

ตะวันออกกลาง

75

37

16

44

16

187

จีน

61

29

12

59

12

173

รัสเซีย

69

31

16

46

9

171

สวิส

69

45

13

27

15

170

รายการ

ที่มา : World Tourism Organization, 2012
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 จากตารางที่กล่าวมาในข้างต้น จะสังเกตได้ว่า นักท่องเที่ยว 

ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในกรงุปารสี จะมค่ีาใช้จ่ายรายวนัเฉลีย่ 142 ยโูร  

ซึง่นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ได้ใช้จ่ายมากทีส่ดุเป็นอนัดบัหนึง่ ประมาณ 

197 ยโูร รองลงมากค็อื นกัท่องเทีย่วจากประเทศทางตะวนัออกกลาง

และประเทศจีน ใช้จ่ายประมาณ 187 และ 173 ยูโร ตามล�าดับ 

เนื่องจากเมืองปารีสได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นและ

การช้อปปิ้ง จึงไม่น่าแปลกใจที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่าย 

เกีย่วข้องกบัการเลอืกซือ้สนิค้า ซึง่นกัท่องเทีย่วทีม่ค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบั 

การช้อปปิ้งมากเป็นอันดับแรกก็คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ใช้จ่าย 

ประมาณ 59 ยูโร รองลงมาก็คือ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและรัสเซีย 

ใช้จ่ายประมาณ 56 และ 46 ยูโร ตามล�าดับ

 ในปี 2555 มีการจ้างงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 263,699 

ต�าแหน่ง โดยแบ่งเป็นงานเก่ียวกับทีพั่ก 38,593 ต�าแหน่ง การพักผ่อน 

43,182 ต�าแหน่ง ร้านอาหาร 99,546 ต�าแหน่ง และการขนส่ง 

82,378 ต�าแหน่ง ในปีนี้มีเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวในธุรกิจ

โรงแรม การขนส่ง และการแสดงสินค้า ดังนี้



44 Tourism Review

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

 l โรงแรม โรงแรมของชาวปารีสมีเงินหมุนเวียน 6.6 พันล้านยูโร ร้อยละ 21.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 โดยโรงแรมระดับ 5 ดาว  

มีเงินหมุนเวียนสูงสุด รองลงมาเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 ดาว และ 1-2 ดาว ตามล�าดับ ดังตาราง

 ในปี 2556 มีโรงแรม 3-4 ดาว ร้อยละ 60.4 และมีห้องพักร้อยละ 66.6 ของโรงแรมทั้งหมดในปารีส

 l การขนส่ง มีเงินหมุนเวียน 33.8 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 3 โดยในปี 2554 ปารีสมีสถานีจอดรถยนต์ชาร์จ

แบตเตอรี่ (Autolib) 731 แห่ง อยู่ในปารีสชั้นในจ�านวน 476 แห่ง และในปี 2555 มีรถไฟฟ้า (Bluecar) ให้บริการ 1,740 คัน มีสถานีเช่ารถ

จักรยาน (Velib) 1,800 สถานี และมีการเช่า 35 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 มีทางปั่นจักรยาน 677 กิโลเมตร  

มีที่จอดรถยนต์ในปารีสชั้นใน 813,000 คัน ซึ่งรวมที่จอดของอาคารเอกชน 510,000 คัน มีที่จอดรถโค้ช 636 คัน และถูกใช้ 313,861 ครั้ง 

ส่วนในปี 2556 มีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่เพิ่มขึ้นเป็น 17,636 ราย

 l การแสดงสนิค้า มเีงินหมนุเวียน 383 พนัล้านยูโร จากศนูย์แสดงสนิค้า 20 แห่ง ในปี 2556 ปารสีมรีายได้จากนกัท่องเทีย่ว 39.9 ล้านยโูร 

ซึง่เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 เมือ่เปรียบเทยีบกับปี 2555 และจากดัชนรีาคาระหว่างประเทศ ปี 2556 (International Price Indicator) พบว่ากรงุปารสี 

มค่ีาชมพพิธิภณัฑ์และอนสุาวรีย์ 40.00 ยโูร ค่าโดยสารรบั-ส่งรถแทก็ซีส่นามบนิหลกั 35.00 ยโูร ค่าโดยสารรบั-ส่งรถสาธารณะสนามบนิหลกั 

9.80 ยูโร และค่าโดยสารรถสาธารณะทั่วไป 1.70 ยูโร

 ระหว่างปี 2553-2555 ปารีสมีการลงทุนเฉลี่ยรายปีในธุรกิจท่องเที่ยวคิดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รวม 414.1 ล้านยูโร โดยแบ่งเป็น

ที่พัก 361.8 ล้านยูโร โครงสร้างพื้นฐาน 52.3 ล้านยูโร (World Tourism Organization, 2012)

	 												การจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุงปารีส

 ฝรัง่เศสใช้ความเป็นมรดกโลก ความโดดเด่นด้านแฟช่ัน และความทนัสมยัเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเทีย่วทีส่�าคญั และใช้ความสะดวกรวดเรว็

ในการเดินทางเป็นยุทธศาสตร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย โดยมีนโยบายพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อการ 

ท่องเท่ียวอย่างจรงิจงั ด้วยการสร้างรถไฟความเรว็สงู TGV (Train à Grande Vitesse) เพ่ือแข่งขนักบัการโดยสารเครือ่งบนิ ท�าให้การเดนิทาง 

สะดวกข้ึน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้สร้างภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซ่ึงใช ้

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (The Grand Louvre) เป็นสถานที่ถ่ายท�า ที่ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลก ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ มีนักท่องเที่ยว 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าปีละ 5 ล้านคน

ตาราง เงินหมุนเวียนจากโรงแรมของชาวปารีสในกรุงปารีส ปี 2555

ระดับโรงแรม (ดาว)

1-2

3

4

5

เงินหมุนเวียน (ล้านยูโร)

89

446.4

1,675.1

4,412.2

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554 (ร้อยละ)

-2.5

-12

+18.8

+28.3

ที่มา : World Tourism Organization, 2012
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หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของกรุงปารีส มีดังนี้

 The Paris Convention and Visitors Bureau (PCVB)
 The Paris City Council
 The Paris Chamber of Commerce and Industry
 Paris Tourist Office 
 หน่วยงานดังกล่าวให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว พัฒนา และ

ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในปารีส และสนับสนุนบริษัทน�าเที่ยวของชาวปารีส  

ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 2,200 แห่ง (World Tourism Organization, 2012)

 กรุงปารีสมีการจัดการการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ดังนี้

 n การจัดการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก โดยใช้รถที่ประหยัดพลังงาน 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 n การจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งสถาปัตยกรรม 

ในปัจจบุนัมผีลจากการออกแบบและสร้างเมอืงใหม่ในกลางครสิต์ศตวรรษที ่19  

เมื่อก่อนกรุงปารีสมีถนนแคบๆ บ้านเก่าๆ ที่สร้างด้วยไม้มากมาย แต่เมื่อ 

ต้นปี 2395 บารอน เฮาส์มันน์ ได้ปรับโฉมกรุงปารีสให้กลายเป็นเมืองที่ม ี

ถนนกว้าง ตกึรามบ้านช่องสร้างด้วยปนู มกีารก่อสร้างถนนและตกึที่ไม่ค่อยสงู

มากนัก ท�าให้กรุงปารีสเป็นเมืองลักษณะเรียบๆ แต่โดดเด่น

 n การจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งการเดินเท้า และการโดยสาร

พาหนะต่างๆ กล่าวคือ การเดินเท้าท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนุกสนาน 

ในระหว่างชืน่ชมความงดงามของปารีสได้อย่างเตม็ที ่เพยีงแค่พกพาแผนทีเ่มอืง 

ซึง่บอกชือ่ถนน สถานรีถไฟใต้ดิน และการเดินทางด้วยพาหนะต่างๆ กส็ามารถ

ท�าได้ง่าย เพราะมีข้อมูลการท่องเที่ยวบริการนักท่องเที่ยวตามสถานีรถไฟฟ้า

 n การจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัส

ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวปารีส ทั้งการชมทัศนียภาพ

บนหอไอเฟล การชมแม่น�้าแซน หรือรับประทานอาหารในคาเฟ่ริมทาง ซึมซับ

สนุทรยีศาสตร์ และชมการแสดงของศิลปินต่างๆ การเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์ออร์แซ  

และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ การช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกบริเวณถนนรุย  

ดู ไฟร์บวร์ก ซานโตโนเร

 กล่าวโดยสรปุ กรุงปารีสได้ถูกพฒันาให้เป็นเมอืงน่าอยูโ่ดยอาศยัเครือ่งมอื

ทีส่�าคญัคอื วิทยาการด้านวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม ก่อให้เกดิการวางผงัเมอืง

ทีเ่หมาะสม และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที ่การพัฒนา

เมืองของกรุงปารีสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้นครปารีสกลายเป็นเมือง

ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีการคมนาคมที่คล่องตัว อีกทั้งยังสามารถรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองได้เป็นอย่างดี ซ่ึงผลพลอยได้จากการพัฒนา

เมืองคือการท่องเท่ียว โดยใช้ความเป็นมรดกโลก ความโดดเด่นด้านแฟชั่น  

ความทันสมัย และระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกและรวดเร็วเป็นจุดดึงดูด 

นักท่องเที่ยว 

 ในการจัดการนักท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุง

ปารสีได้ให้ความส�าคญักบัการจดัการฐานทรพัยากรของ

การท่องเที่ยวในเขตเมือง กล่าวคือกรุงปารีสได้มีการ

จัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อเอื้อประโยชน์ และ

เพ่ิมความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว โดยการสร้าง

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ นั้น จะให้ความส�าคัญกับ

ส่ิงแวดล้อม กรุงปารีสมีการจัดการภูมิสถาปัตยกรรม

ทางการท่องเที่ยวในเขตเมืองที่ค�านึงถึงความสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ คือการสร้างถนนกว้าง และ 

ไม่สร้างอาคารสงู ซึง่แม้ว่าจะท�าให้ปารสีกลายเป็นเมืองที่

เรียบง่าย แต่มีความโดดเด่นส�าหรับการท่องเที่ยว 

 ในส่วนของการจดัการการท่องเทีย่ว มกีารเช่ือมโยง 

การท่องเที่ยวทั้งการเดินเท้า และการโดยสารพาหนะ

ต่างๆ เพ่ือให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางไปยงัจดุท่องเทีย่วต่างๆ 

ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวของกรุงปารีส 

ได้ค�านงึถงึความสะดวกปลอดภยั รวมถงึการได้รบัความรู้ 

และความเพลิดเพลินจากเส้นทางการท่องเทีย่วเป็นส�าคญั 

นอกจากนี ้การจดักจิกรรมการท่องเทีย่วยงัมกีารส่งเสรมิ

รูปแบบกิจกรรมที่ท�าให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงาม

หรือสุนทรียศาสตร์ของนครปารีสที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

ในความเป็นเมืองทันสมัย และมรดกโลก จะเห็นได้ว่า 

การพัฒนาเมืองของกรุงปารีส นอกจากจะมีประโยชน์

ต่อการฟื้นฟูเมือง และการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่

ประชาชนแล้ว ยังเป็นโอกาสส�าคัญในการส่งเสริม และ

พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุงปารีสอีกด้วย
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การท่องเท่ียว 

‘ไซส์ใหญ่’
กับการพัฒนาที่ ‘ไม่ยั่งยืน’

เรื่อง : สฤณี อาชวานันทกุล

“ถามหาเจ้าภาพ...แก้ปัญหาเน่าเรื้อรังของท่องเที่ยวภูเก็ต”
“ส�ารวจ 6 เมืองชายทะเล-ท่องเที่ยว ชลบุรี-ชะอ�า-ภูเก็ต ห้องชุดทะลัก”

“ภูเก็ตไข่มุกอันดามันวันนี้ หึ่งไปทั้งโลก”
“ลงทุนโรงแรมอันดามันคึกคัก จีนทะลัก ภูเก็ต-พังงา-กระบี่”
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 ผู้เขียนสังเกตมาสักพักแล้วว่า ข่าวคราวที่เรารับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ ‘ภูเก็ต’ จังหวัดที่ท�า 

รายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆ ปีละหลายแสนล้านบาท นักท่องเที่ยวมาเยือนปีละกว่า 13 ล้านคนนั้น 

พักหลังๆ ดูจะผสมปนเปกันระหว่างข่าวการลงทุนโรงแรมที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข่าวตัวเลขนักท่องเที่ยว 

(ซึ่งบางปีก็โต บางปีก็หด) และข่าวปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งปรากฏค�าว่า ‘เรื้อรัง’ ‘คาราคาซัง’ ต่อท้าย

มากขึ้นเรื่อยๆ

 แสดงว่าปัญหาเหล่านี้มีมานานแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและยั่งยืน

 ข่าวเหล่านี้รวมๆ ฉายภาพจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งดูเหมือนก�าลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ ‘ไม่ยั่งยืน’ 

 คลับคล้ายคลับคลาว่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับ ‘ปาย’ ‘เกาะพีพี’ ‘พัทยา’ และแหล่งท่องเที่ยวอีกนับ

ไม่ถ้วนในไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวจ�านวนมากออกปากว่า เปลี่ยนไปในทางที่ไม่น่าเที่ยวเหมือนเมื่อก่อน 

 ขาดเสน่ห์ดึงดูดจากอัตลักษณ์บางอย่าง ซึ่งอาจจะอธิบายเป็นค�าพูดชัดๆ ไม่ได้ รู้แต่ว่าครั้งหนึ่งเคยมี  

แต่วันนี้สูญหายไปแล้ว

 ในพืน้ทีเ่หล่านีแ้ละอกีมากมายทัว่ประเทศ คนท้องถ่ินด้ังเดมิจ�านวนมากที่ไม่อยากประกอบอาชพีเกีย่วกบั 

ธุรกิจการท่องเท่ียว หรือสู้ค่าครองชีพที่ถีบตัวขึ้นเรื่อยๆ ตามจ�านวนนักท่องเที่ยวที่หล่ังไหลเข้ามาไม่ไหว  

กท็ยอยย้ายถิน่ฐานไปท�างานทีอ่ืน่ หลายคนตดัใจยอมขายที่ไปให้คนต่างถิน่ทีก่ระตอืรอืร้นจะเข้ามาท�าธรุกจิ 

 ‘คนทีอ่ืน่’ มักไม่มแีรงจงูใจใดๆ ทีจ่ะสนใจรากเหง้า ประวตัศิาสตร์ หรอืฐานทรพัยากรของพืน้ที ่เพราะ

เขาไม่เคยเป็น ‘คนที่นี่’ 

 นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประเมนิว่าจ�านวนห้องพักทีม่อียู่ในภเูกต็เพ่ิมสูงขึน้เรือ่ยๆ จนถงึปัจจบุนั

มีกว่า 100,000 ห้อง ทั้งที่จดทะเบียนถูกต้อง และไม่ถูกต้อง เพ่ิมแรงกดดันให้ผู้ประกอบการแข่งขันกัน 

ด้านราคามากกว่าเดิมอีก

 เมืองใดก็ตามท่ีอยู่บนเส้นทางการพัฒนาแบบนี้ ไม่นานก็จะกลายเป็น ‘เมืองมิติเดียว’ ที่พัฒนา 

เพื่อเรียกหานักท่องเที่ยวแบบมักง่าย (จนถึงขั้นหลายครั้งก็ ‘หลอกขาย’) เป็นหลัก 

 ไม่ใช่พัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเจ้าของพื้นที่ และเพื่อรักษาเสน่ห์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยดึงดูด

ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน กลับไปด้วยความประทับใจ และตั้งใจจะกลับมาใหม่ - เสน่ห์อันประกอบสร้าง

จากความสวยงามของธรรมชาต ิความเป็นมติรของเจ้าของบ้าน วฒันธรรมหรอืธรรมเนยีมแปลกตาน่าค้นหา 

และปัจจัยอื่นๆ ผสมผสานด้วยน�้าหนักที่แตกต่างกัน ตามแต่บริบทของแต่ละพื้นที่

 เมอืงมติเิดยีวจะหายใจเข้า-ออกเป็นการท่องเทีย่ว อกีท้ังยงัเป็นการท่องเทีย่วแบบหน้าเงนิ ใจแคบ สนใจ

แต่ขนาดกระเป๋าสตางค์ของผู้มาเยือน ดูถูกเหยียดหยามเอาเปรียบคนที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก

 บางครั้งเอาเปรียบแม้แต่คนชาติเดียวกัน

 ครัง้หนึง่ผูเ้ขยีนเคยทะเลาะกับผูจั้ดการสปาของโรงแรมหรแูห่งหนึง่ในภเูกต็ เพราะทแีรกเข้าไปใช้บรกิาร 

แต่เปลี่ยนใจ เพราะเมนูที่นั่นมีแต่ภาษาอังกฤษล้วน ไม่มีภาษาไทย แถมยังตั้งราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ ไม่มี

ราคาเป็นเงินบาทไทย 
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 ถ้าจะจ่ายค่าบริการเป็นเงินบาท (ก็ใช่สิ อยู่เมืองไทยนี่นา) พนักงาน 

จะบอกราคาที่ ‘โขก’ อัตราแลกเปลี่ยนยิ่งกว่าธนาคาร

 ค�าตอบของผู้จัดการเมื่อถูกถามว่า ท�าไมถึงไม่มีภาษาไทย และ (ที่แย่

กว่านั้นอีก) ไม่มีราคาเป็นเงินบาท คือ อ๋อ! พอดีแขกที่นี่ส่วนใหญ่เป็นฝรั่ง 

 ราวกับว่าประโยคนี้เป็นเหตุเป็นผลดีแล้ว และตอบค�าถามได้ทุกเรื่อง

 การเรยีกหานกัท่องเทีย่วแบบ ‘มกัง่าย’ คอือะไร? ผูเ้ขยีนนยิามง่ายๆ ว่า 

หมายถงึการขายด้วยการใช้ ‘ราคา’ อย่างเดยีวเป็นส่ิงจงูใจ ไม่สนใจ ‘คณุภาพ’ 

ของสินค้า (ซึ่งก็คือแหล่งท่องเที่ยวในกรณีนี้)

 เมือ่เน้น ‘ราคา’ เป็นหลัก แน่นอนว่ากต้็องเน้นโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

อัดโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม และมาตรการส่งเสริมการขายต่างๆ นานา

 ยิ่งเอาราคาถูกมาล่อ นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่ก�าลังซื้อไม่มาก  

ยิ่งแห่กันมา ตามกฎพื้นฐานของอุปสงค์-อุปทาน 

 ยิ่งนักท่องเที่ยวแห่กันมา ยิ่งสร้างแรงกดดันให้กับแหล่งท่องเที่ยว  

ยิ่งสร้างปัญหาเรื้อรังที่ต้องจัดการ (และจัดการด้วยการอัดโปรโมชั่นไม่ได้)

 เพราะจ�านวนนกัท่องเทีย่วอาจโตขึน้เรือ่ยๆ ได้ แต่ทรพัยากรย่อมมจี�ากดั 

ตั้งแต่ที่ดิน แหล่งน�้า ที่ทิ้งขยะ งบประมาณภาครัฐ ฯลฯ

 ‘เมืองมิติเดียว’ ที่แปรสภาพจาก ‘เมืองหลากมิติ’ เนื่องด้วยวิธีคิดแบบ

มักง่ายไร้การจัดการเช่นนี้ ย่อมเกิดปัญหาตามมามากมายที่แก้ยากอย่างยิ่ง 

(และแก้ด้วยการอัดโปรโมชั่นไม่ได้)

 คนภูเก็ตเองรู้สึกอย่างไร? ความเห็นหนึ่งจากเว็บพันทิปบอกอะไรๆ  

ได้ดี และสอดคล้องกับเสียงสะท้อนของคนภูเก็ตที่ผู้เขียนเคยคุยด้วย 

 “อยากจะบอกว่า ผมคนหนึง่ทีเ่ป็นคนภเูกต็ ทีท่กุวนันี ้แค่ขบัรถไปท�างาน 

แล้วกลับ แค่นี้จริงๆ ไม่อยากออกไปไหนเลย มันค่อนข้างวุ่นวาย ไร้ระเบียบ  

และเหน็แก่ตวั ของแพง บรกิารห่วย กลับมานอนบ้าน สบายใจสุดๆ ...ค่าครองชพี 

ไม่ต้องพูดถึง เอาเป็นว่าเวลาผมจะไป ตจว. [ต่างจังหวัด] ที่ไหนก็ตาม  

จะรู้สึกของถูกไปหมด เพราะทุกวันที่ต้องจ่าย มันแพงจนเป็นปกติไปแล้ว 

...การจราจรก็สุดๆๆๆๆๆ แย่ บ่องตง”

 ‘ปัญหาเรื้อรัง’ ของภูเก็ต โดยเฉพาะการท�าตัวเป็นมาเฟีย ข่มขู่และ

ท�าร้ายร่างกายนกัท่องเทีย่ว และความเสือ่มโทรมของสภาพแวดล้อม ปรากฏ

เป็นข่าวมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเอกอัครราชทูต และผู้แทนจากประเทศ

สมาชกิสหภาพยโุรป 18 ประเทศ เดนิทางเยอืนจงัหวดัภเูกต็อย่างเป็นทางการ

ในเดือนมิถุนายน 2556 
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 ค�าแถลงของทูตสหภาพยุโรป ซึ่งส่งไปยังสื่อต่างๆ ระบุว่า 

สถานเอกอคัรราชทตูของกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรปอยากเหน็

การดูแลนักท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้

 l ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และค่าบริการ

ที่เป็นธรรมส�าหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต

 l ยุตพิฤตกิรรมรุนแรง และข่มขูจ่ากคนขบัรถแทก็ซี ่และ

รถตุ๊กตุ๊กบางคน

 l บงัคบัใช้มาตรการความปลอดภัยทางทะเลอย่างเข้มงวด 

รวมถึงการปักธงบนชายหาด เพื่อระบุเขตปลอดภัยส�าหรับการ

ว่ายน�้าในทะเล

 l มีการบังคับใช้กฎระเบียบการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่

ของรัฐอย่างเคร่งครัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ารวจ และตรวจคน

เข้าเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน

จังหวัดรู ้สึกปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  

โดยปราศจากการใช้อ�านาจในทางมิชอบ

 l ยุตปัิญหาการหลอกลวงทีเ่ก่ียวกับการเช่าอปุกรณ์ และ

พาหนะต่างๆ เช่น เจ็ตสกีและจักรยานยนต์

 l บังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยบน 

ท้องถนนอย่างเคร่งครัด

 l ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับประเด็นสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ

เรื่องการตรวจสอบคุณภาพน�้า

 ถ้า ‘เมืองมิติเดียว’ คือการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน แล้ว ‘การ

ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’ คืออะไร เราจะต้องบริหารจัดการอย่างไร?

 องค์การการท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาต ิหรอื UNWTO  

(United Nations World Tourism Organization) ให้ค�าจ�ากดัความ  

‘การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’ (Sustainable Tourism) ไว้ว่า “การใช้ 

หลักความยั่งยืนกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม  

และเศรษฐกิจของการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อสร้างสมดุล 

ท่ีเหมาะสมระหว่างมิติต่างๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างหลักประกันว่า 

การท่องเที่ยวจะยั่งยืนในระยะยาว”
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หัวใจของ ‘การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’ 

ในความหมายนี้ มี 3 เรื่องด้วยกัน

การสร้างหลักประกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะยั่งยืนในระยะยาว สร้างประโยชน์ 

ทางสงัคมและเศรษฐกิจให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายในทางทีก่ระจายอย่างเป็นธรรม 

รวมถึงการสร้างงาน โอกาสหารายได้ และบริการสังคมส�าหรับชุมชนเจ้าภาพ  

ตลอดจนช่วยลดปัญหาความยากจนในท้องถิ่น

การแสดงความเคารพใน ‘ความแท้’ ทาง

วัฒนธรรมและสังคมของชุมชนเจ้าภาพ 

(Host Community) อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถี

ชวีติ และคณุค่าตามประเพณ ีส่งเสรมิความ

เข้าใจอันดีและความอดทนอดกลั้นระหว่าง

วัฒนธรรม

การใช้ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจของการพัฒนา 

การท่องเท่ียวอย่างคุม้ค่า บ�ารุงรกัษากระบวนการหลกัในระบบ

นเิวศ และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
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1
2

3
4

5

ในรายละเอียด หลักปฏิบัติ 10 ประการของ ‘การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’ มีดังต่อไปนี้

การอนรุกัษ์และการใช้ทรพัยากรอย่างพอด ี(Using Resource Sustainably) ทัง้ในส่วนทีเ่ป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมเป็นสิ่งส�าคัญ และเน้นการท�าธุรกิจในระยะยาว

การลดการบริโภคที่เกินความจ�าเป็น และการลดของเสีย (Reducing Over-consumption 

and Waste) จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท�านุบ�ารุงส่ิงแวดล้อมที่ถูกท�าลายในระยะยาว และ

เป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเที่ยวด้วย

การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining Diversity) 

สังคม และวัฒนธรรม จะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต

การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) เข้ากับกรอบ

แผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถ่ิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จะช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวที่รองรับกิจกรรมในท้องถิ่น (Supporting Local Economy) โดยค�านึงถึง

ราคาและพัฒนาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมไว้ ไม่เพียงแต่ท�าให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกัน

สิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท�าลายอีกด้วย
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เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Involving Local Communities) ในด้านการจัดการ 

ผลตอบแทนของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และการจัดการ 

การท่องเที่ยว

การประสานความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการ ประชาชนท้องถิน่ องค์กรและสถาบนัทีเ่กีย่วข้อง 

(Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดข้อขัดแย้งและร่วมแก้ปัญหา

การฝึกอบรมบคุลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคดิและวธิปีฏบิตัเิรือ่งการพฒันาทีย่ัง่ยนื

แก่บุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ

การสื่อข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้างความเข้าใจในการเคารพต่อธรรมชาติ สังคม 

และวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly)

การวิจัยและตดิตามผล (Undertaking Research) เพ่ือตรวจสอบประสิทธภิาพ ปัญหาและอปุสรรค

ต่างๆ เพื่อน�าไปสู่แนวทางแก้ไข

 จากกรอบแนวคิดหลกัปฏบิตั ิ10 ประการข้างต้น ได้ชี้ให้เหน็ถงึภาพรวม เป้าหมาย แนวทาง และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ส�าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืน 

 ท�าไมเรื่องนี้จึงส�าคัญ และส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคปัจจุบัน? 

 นอกจากปัญหาแหล่งท่องเที่ยว (โดยเฉพาะเชิงธรรมชาติ) เสื่อมโทรมจากการพัฒนาที่ ‘ไม่ยั่งยืน’ ที่ผ่านมาแล้ว 

ฝั่งผู้บริโภคเองก็เกิดกระแสความตื่นตัว เรียกร้องบริษัทต่างๆ ให้ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 ยกตัวอย่างเช่น รายงาน Nielsen Global Corporate Sustainability ประจ�าปี 2558 ซึ่งส�ารวจผู้บริโภคทั่วโลก 

ระบุว่า ผู้บริโภคเกือบร้อยละ 70 ยินดีจ่ายเงินมากขึ้นส�าหรับสินค้าและบริการที่ ‘ใส่ใจกับความยั่งยืน’ ด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพิ่มจากร้อยละ 55 เมื่อปีก่อนหน้า 

 กลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวกว่าร้อยละ 70 ยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแลกกับสินค้าและบริการที่ยั่งยืน 

 หันมาดูประเทศไทย ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่า ความ(ไม่)ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งใน  

‘จุดอ่อน’ ด้านอุปทานของการท่องเที่ยวไทย 

 ด้วยเหตุผลทั้งด้านอุปทานที่แย่ลงจาก ‘การท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน’ และอุปสงค์ ‘การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’ ที่ขยายตัว 

มากขึ้นจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักในประเทศพัฒนาแล้ว วันนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

จึงไม่สามารถละเลยประเด็น ‘การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’ ได้อีกต่อไป

 การพยายามแก้ปัญหาเรื้อรังของภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งก�าลังกลายเป็น ‘เมืองมิติเดียว’ จึงจะต้อง 

ตั้งอยู่บนการเปลี่ยน ‘วิธีคิด’ ใหม่หมด ให้สอดคล้องกับหลักการและวิถีปฏิบัติของ ‘การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน’ มากขึ้น

 ถ้ารังแต่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดเดิมๆ เช่น เพียงแต่เพิ่มความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น เน้น

การอัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมลูกเดียว เพื่อแข่งด้าน ‘ราคา’ โดยไม่เพิ่มความส�าคัญของการพัฒนา ‘คุณภาพ’  

ของบริการตามเข็มทิศการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วไซร้ เราก็จะยังคงเห็นเมืองมิติเดียวต่อไป

 และการท่องเที่ยวไทยก็จะมีส่วนซ�้าเติมความเหลื่อมล�้าและความเสื่อมโทรมของธรรมชาติไทยต่อไปอีกเนิ่นนาน

6

7
8
9
10
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ว่าด้วยเรือ่งราว
นกัท่องเทีย่ว 

และช่องทางการประชาสัมพนัธ์

แปลและเรียบเรียง : กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ททท.*

* แปลและเรียบเรียงจาก Marketing Strategy: Of Stories, Fans And Channels โดย Singapore Tourism Board 
จากเว็บไซต์ https://www.stb.gov.sg/news-and-publications/publications/Documents/Marketing_Strategy-Of_Stories_Fans_and_Channels.pdf  
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	 การตลาดส�าหรับอนาคต

 ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ก�าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการท�าการตลาดที่ท้าทายเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยว

เริ่มมีความช�านาญและเชี่ยวชาญในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท�าให้ความต้องการของ

นักท่องเที่ยวมีความซับซ้อนและเพิ่มมากขึ้น 

  ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก เริ่มพัฒนาแผนการเล่นเกมการตลาดด้วยการน�าเสนอ 

สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ๆ และเพิม่การลงทนุด้านการท�าการตลาด สิงคโปร์กก็�าลังเผชญิกบัข้อจ�ากดัทางด้านทรพัยากร 

และยังคงต้องต่อสู้เพื่อป้องกันปัญหาการรับรู้ที่ผิดๆ จึงจ�าเป็นที่จะต้องพยายามดึงการท�าการตลาดที่เฉียบคม 

ออกมา เพื่อที่จะท�าความเข้าใจและสามารถมุ่งไปสู่จุดหมายการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวในภายหน้า  

ทั้งในมุมของรายได้จากการท่องเที่ยว (Tourism Receipts = TR) และจ�านวนนักท่องเที่ยว (Visitor Arrivals = VA)

 อย่างไรก็ตาม สามารถเหน็ได้ชดัว่าการท�าการตลาดแบบเดมิๆ ไม่สามารถเข้าถงึความต้องการทีห่ลากหลาย

ได้ทั้งหมด ถึงแม้ความพยายามด้านการตลาดของ Singapore Tourism Board (STB) และผู้ประกอบการด้าน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสิงคโปร์จะมีการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านของมุมมอง การเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว 

และงบประมาณด้านการท�าการตลาด แต่ด้วยความท้าทายและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น สิงคโปร์จึงต้องพัฒนา 

การท�าการตลาดให้ไปไกลยิ่งกว่าเดิม เพื่อที่จะสามารถรับรู้เทรนด์โลกที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว โอกาสที่จะเกิดขึ้น  

และสามารถน�ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น สิ่งที่ต้องการคือกลยุทธ์การท�าการตลาดที่สดใหม่และตรงจุด

  เพื่อให้สามารถเข้าใจและก้าวไปตามทิศทางของวัตถุประสงค์ รวมทั้งกลยุทธ์การท�าการตลาดใหม่ได้ชัดเจน

มากขึ้น STB ได้ตั้งค�าถามขึ้น 2 ข้อ คือ

 l วิสัยทัศน์ส�าหรับสิงคโปร์ในมุมของการตลาดคืออะไร

 l จะวางโครงสร้างกลยุทธ์อย่างไรให้สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ความท้าทายได้ดียิ่งขึ้น

 วสัิยทศัน์ด้านการท่องเทีย่วส�าหรบัสงิคโปร์คอื การสร้างทกุสิง่ทกุอย่างจากจดุแขง็ของประเทศเพือ่ให้บรรลุ

ผลส�าเรจ็ได้อย่างรวดเร็ว มคีวามกล้า ท�าการตลาดทีส่ร้างสรรค์ สร้างแรงบนัดาลใจ และสามารถน�าไปสูผ่ลลพัธ์

ได้จริง

 วิสัยทัศน์นี้จะช่วยให้สิงคโปร์พัฒนาการท�าการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยว การแก้ปัญหา ในขณะเดียวกัน 

ก็ช่วยปิดช่องว่างและเพิ่มความสามารถของระบบต่างๆ ในอนาคตได้

  เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลยุทธ์การตลาดได้ดียิ่งขึ้น อันดับแรก STB มองถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นของการ

ท�าการตลาดในสถานที่ต่างๆ ว่าได้พัฒนาไปอย่างไรบ้างในปีที่ผ่านมา การริเริ่มและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ 

เดินทางของนักท่องเที่ยว (Customer Journey) หลังจากนั้นจึงพิจารณาประยุกต์ ปรุงแต่งสิ่งอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ  

เรือ่งราว ทรัพย์สนิ ความเรียบง่าย ความรวดเร็ว และวทิยาศาสตร์ ท้ายทีส่ดุจงึสกดัออกมาเป็น 3 กลยทุธ์หลกัทีส่ร้าง 

แรงผลักดันให้กับการท�าการตลาดท่องเที่ยวของสิงคโปร์
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1. TELLING A GREAT

บอกเล่าถึงเรื่องราวส�าคัญ

ของสิงคโปร์
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กลยุทธ์ที่ 1 : 
บอกเล่าถึงเรื่องราวส�าคัญของสิงคโปร์

 ในยุคปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวมีอ�านาจควบคุมข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเพ่ิม

มากขึ้น ผู้ประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยวจ�าเป็นต้องมีความสามารถที่จะ

บอกเล่าเรื่องราวที่ดีเยี่ยม และสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น

อันดับแรกคือการมีเรื่องราว เรื่องเล่าที่ดี ซึ่งก็คือเรื่องราวที่เป็นหนึ่งเดียว  

เรือ่งราวท่ีเป็นของสิงคโปร์ มลีกัษณะที่ไม่เหมอืนใคร และเป็นประวตัศิาสตร์ 

บอกเล่าในลักษณะที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยผู้คนที่หลากหลาย เก่ียวข้องกับความ

มั่นใจในสิ่งที่พวกเขาเป็น และไม่ใช่เรื่องอะไรส�าหรับใครก็ได้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 นี้ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่

 1. การที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวดีๆ นั้นจ�าเป็นต้องมีแบรนด์ดีๆ STB 

จะทบทวนแบรนด์ของสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ และพิจารณาเลือกใช้

สิ่งที่เป็นมากกว่ามุมมองของการท่องเที่ยว เพื่อท�าให้เรื่องราวของแบรนด์

สิงคโปร์หย่ังรากลึกสู่วัฒนธรรมของประเทศยิ่งขึ้น ไปจนถึงลักษณะเฉพาะ

ของประวัตศิาสตร์ เรือ่งราวของแบรนด์ประเภทนีจ้ะสร้างโอกาสทีเ่พ่ิมมากขึน้  

เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการสูงในอนาคตได้ 

 เรือ่งเล่าของสิงคโปร์นัน้ถ้าจะให้ดีควรเป็นเร่ืองราวทีบ่อกกล่าวโดยผูค้น

ที่รู้ถึงมุมมองที่หลากหลาย การเล่าเรื่องจาก STB นั้นไม่เพียงพอเมื่อเรื่องเล่า

ในหลายๆ ด้านเป็นอะไรทีม่ากกว่าการท่องเทีย่ว และเพือ่ทีจ่ะสามารถบอกเล่า 

เรื่องราวได้สมบูรณ์แบบ STB จึงเริ่มที่จะแสวงหาความร่วมมือระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรภายในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อรวบรวม

สรรพก�าลังและเพิ่มความพยายามซึ่งกันและกันให้เป็นไปได้มากกว่าความ 

คาดหวังที่ตั้งไว้

 มคีวามเป็นไปได้ในการริเร่ิมการท�างานร่วมกันระหว่าง STB กบัพันธมติร

ในอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ อยู่ 2 ส่วน 

 l ส่วนที่หนึ่งคือการพัฒนาและสร้างเนื้อหา/ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะ

สามารถน�าไปแบ่งปัน ใช้งานภายใต้รูปแบบการท�างานของแต่ละบริษัท  

และสร้างกิจกรรมด้านการตลาดได้

 l ส่วนทีส่องคอืการสร้างความเชือ่มโยงของข้อมูล 

ประสบการณ์ และการใช้งานระหว่างบริษัทที่เก่ียวข้อง

ภายในอุตสาหกรรมและพันธมิตร เพื่อที่จะสามารถ 

น�าเสนอความเป็นสงิค์โปร์ในแต่ละส่วนให้กบันกัท่องเท่ียว

ต่างชาติได้อย่างตรงจุด

 เพือ่ทีจ่ะเข้าถงึนกัท่องเทีย่วได้อย่างแม่นย�า จงึควร

ทีจ่ะสร้างความน่าสนใจและความเข้าใจในสงิคโปร์โดยใช้

เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แต่ยังคงให้ความ

ส�าคญักบัความเป็นหนึง่เดยีวที่ไม่เหมอืนใครของสงิคโปร์ 

ตัวอย่างเช่น การพูดภาษาอังกฤษแบบ ‘Singlish’ ของ

ชาวสิงคโปร์ ระบบการศึกษาที่ไม่เหมือนใคร และการ

พัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่โดดเด่นนั่นเอง

 2. ปกป้องเรื่องราวของแบรนด์โดยการเน้นย�้า

ผ่านแคมเปญความยั่งยืนของโลกในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า 

การลงทุนจึงเป็นที่ต้องการ เพื่อที่จะท�าให้เรื่องราวของ

แบรนด์มีรากฐานที่มั่นคง นอกจากนี้การสร้างแคมเปญ

การตลาดที่ครอบคลุมก็เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะเปรียบ

เหมือนรากฐานที่ช่วยสนับสนุนเทคนิคการท�ากิจกรรม

ด้านการตลาด เมื่อแคมเปญเผยแพร่ไปทั่วโลกในระดับ

หนึ่ง STB จะให้อิสระกับการขยับขยายและสร้างความ

แตกต่างภายใต้กรอบ เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน

การตลาดของแต่ละบุคคล
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 3. ท�าให้เรือ่งราวของแบรนด์มคีวามลกึ และม ี

เนื้อหาที่เพิ่มมากข้ึนในหลายๆ รูปแบบ ในขณะที่

เรือ่งราวมีความลกึมากขึน้ และไม่สามารถถ่ายทอด

สีสันผ่านแคมเปญได้โดยล�าพัง STB จึงพัฒนาและ

น�าขอบข่ายงาน (Framework) 2 ระบบมาใช้ ได้แก่

 l ระบบ Hero-Hub-Hygiene (HHH) หรือ

การใช้ YouTube เป็นตัวน�าทางประเภทและ

วัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่จะถูกสร้างขึ้น 

 l ระบบการเข้าถึงแบบ Create / Co-create / 

Curate โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ก�าหนดเนื้อหาส่วนนี้  

เพื่อท่ีจะสร้างเนื้อหาให้ประสบผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น 

STB จะก่อตั้ง Destination Newsroom ขึ้น ซึ่งจะ

เป็นสถานีข่าวที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีที่สร้าง

เรื่องราวตามแต่ละช่วงระยะเวลา และเรื่องราว

เฉพาะเจาะจงตามเทรนด์
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กลยุทธ์ที่ 2 :	วางเป้าหมายนักท่องเที่ยวให้ถูกต้อง

 วางเป้าหมายนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับเรื่องราวที่ต้องการจะเล่า STB จ�าเป็นที่จะ

ต้องท�าให้วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันมีความถูกต้องและเฉียบคม โดยใช้กลยุทธ์  

2 ประการที่ให้ความส�าคัญกับนักท่องเที่ยวและตลาดเป็นหลัก 

 1. แบ่งนกัท่องเทีย่วกลุม่เป้าหมายจากทัว่โลกด้วยลกัษณะเฉพาะทีส่ามารถเหน็ได้ชดั ได้แก่ 

ความพึงพอใจต่อลักษณะรูปแบบการท่องเที่ยว ระดับรายได้ ลักษณะของจิตวิทยา ร่วมกับ 

ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Information) ด้วยเหตุนี้ STB จึงเข้าถึง

ลกัษณะทีชั่ดเจนของนักท่องเทีย่วแต่ละกลุม่ได้ด ีท�าให้สามารถสร้างเนือ้หาทีเ่หมาะสมและดงึดดู 

กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 จากการส�ารวจข้อมลูในปีก่อนหน้านี ้และประเมนิความน่าจะเป็นในอนาคต STB ได้คดิค้น

การแบ่งลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างๆ ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

 กลุ่มที่ 1 :  Working Millennials คือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 20-34 ปี 

   มีทั้งสถานะโสดและมีคู่ครอง และประกอบอาชีพ

 กลุ่มที่ 2 :  Family with Young Kids คือกลุ่มครอบครัวที่มีลูกอายุต�่ากว่า 12 ปี

 กลุ่มที่ 3 :  Active Silvers คือกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า 

 กลุ่มที่ 4 :  BTMICE Travelers คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อท�าธุรกิจ
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 2. STB จะมุ่งเป้าไปที่การสร้างสมดุลการตลาด 

โดยท�าให้ฐานการตลาดของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย 

มคีวามแข็งแกร่งเพิม่ขึน้ และขยายตลาดใหม่ๆ ออกนอก

เอเชยี สิง่เหล่านีจ้ะช่วยขยายแหล่งทีม่าของนกัท่องเทีย่ว

ให้มีความหลากหลายมากข้ึน และสร้างความยืดหยุ่น 

ให้กับการเติบโตอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวของ

สิงคโปร์ ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายัง

สิงคโปร์กว่าร้อยละ 80 เป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชีย

แปซฟิิก ด้วยเหตนุีส้งิคโปร์จึงต้องให้ความส�าคัญกับแหล่ง

ที่มาของนักท่องเที่ยวหลักบนพื้นฐานการแบ่งประเภท

ของนักท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเภท

 เริ่มต้นจากการขยับขยายและคงไว้ซึ่งฐานกลุ่ม

ตลาดประเทศในภมูภิาคเอเชีย โดยลงทนุเพิม่ขึน้ในตลาด

กลุ่มหลัก และขยายการเจริญเติบโตให้มากกว่านั้นด้วย

การเพิม่การลงทนุในเมอืง Tier 2 ของประเทศอนิโดนีเซีย 

จีน และอินเดีย นอกจากนั้น STB ยังเพิ่มความพยายาม

ในการท�าการตลาดในประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูงใน

ทวีปเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ เวียดนาม นอกจากนี้สิงคโปร์

ยังพยายามที่จะสร้างความท้าทายให้กับการท่องเที่ยว

ของประเทศตนเองด้วยการเพิ่มการลงทุนในกลุ่มตลาด 

Long-haul (ใช้เวลาบิน 6 ช่ัวโมงหรือมากกว่า) เช่น 

สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจักร และยังพฒันากลุม่ตลาด

ทีห่ลากหลายข้ึนในประเทศทีม่กีารเตบิโตสงู เช่น รสัเซีย 

และสวิตเซอร์แลนด์ 

กลยุทธ์ที่ 3 :	เพิ่มและปรับปรุงการบริการ
การน�าเสนอให้ดียิ่งขึ้น

  เมือ่มเีรือ่งราวอยู่ในมอืและมกีลุม่เป้าหมายเรยีบร้อยแล้ว สิง่ต่อมาคอื

การน�าเสนอสิ่งเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น STB มีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าการตลาด

แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้แน่ชัดว่าสิ่งที่น�าเสนอนั้นจะเป็นตัวน�าทิศทางที่ดี 

สร้างความสัมพันธ์ และช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดย

ต้องน�าเสนอเนื้อหาและข้อมูลให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ถูกเวลา และถูกสถานที่ 

แผนงานทัง้ 4 ประการภายใต้กลยทุธ์นี ้มีใจความส�าคญัอยูท่ีก่ารสร้างระบบ

นิเวศที่เหมาะสมเพื่อที่จะน�าเสนอเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น

  อันดับแรก ก่อนที่จะน�าเสนอเรื่องราวได้ เราจะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย

ให้ดีเย่ียมก่อน หากสามารถรู้จักพวกเขาได้มากกว่าคู่แข่ง เราก็จะมีโอกาส

สร้างความสนใจให้พวกเขาได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�าภารกิจนี้ให้ลุล่วง STB  

จะก่อตั้งศูนย์กลางการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายอย่างลึกซึ้ง 

และด้วยความร่วมมอืกบัพันธมติร รวมทัง้บรษิัทต่างๆ STB กจ็ะสามารถเข้าถงึ 

และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายประเภทเฉพาะเจาะจงได้ดียิ่งขึ้น 

  อันดับที่สอง ในยุคที่มีข้อมูลมากมายเช่นนี้ ปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูล

และเรือ่งเล่าทีเ่พียงพอ แต่กลบัเป็นการรวบรวม จดัแบ่งกลุม่ และการบรหิาร

แจกจ่ายข้อมูล ในฐานะที่ STB เป็นเหมือนแกนน�ากลุ่ม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่

ส�าคัญในการบริหารจัดการข้อมูลและการบริการ จึงจะสร้างจุดศูนย์กลาง

ส�าหรับรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีความสดใหม่

อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังสามารถแจกจ่ายข้อมูลเหล่านี้ให้แก่พันธมิตร

ธุรกิจในเครือข่าย หรือใน Platform ที่พวกเขาต้องการได้เช่นกัน 
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  อนัดับทีส่าม ท�าอย่างไรก็ได้ให้ชาวสงิคโปร์และกลุม่นกัท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบประเทศสงิคโปร์

บอกเล่าเร่ืองราวของพวกเขาแก่ผู้คนที่เขารู้จัก ผ่านรูปแบบของการตลาดแบบปากต่อปาก 

(Word-of-Mouth) ซ่ึงเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ยังคงมีพลังอยู่มาก เนื่องจากมีความ 

น่าเชื่อถือสูง

  ส�าหรับตัวอย่างนวัตกรรมที่สามารถน�าไปใช้งานได้จริง ได้แก่ 

 l การครอบครอง Social Media: STB อนุญาตให้ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

ประเทศสิงคโปร์ได้ครอบครอง Social Media ของ STB เป็นเวลา 1 วัน เพ่ือที่จะแบ่งปัน 

เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ 

 l สามารถใช้งาน Platform Social Sharing ต่างๆ ทีอ่นญุาตให้ชาวสงิคโปร์สามารถตดิต่อ

เชื่อมโยงกับผู้เยี่ยมชม และชาวต่างชาติที่ชื่นชอบประเทศสิงคโปร์ได้ ผ่านความสนใจและความ

หลงใหลที่คล้ายคลึงกัน

 ท้ายที่สุด STB มีความจ�าเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกลไกของวัฒนธรรมร่วมกับท�าการทดลอง

อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแสวงหาช่องทางท�าการตลาดใหม่ๆ ให้กับการท่องเที่ยวของสิงคโปร์  

มีการติดตามแนวโน้มอยู่ตลอดเวลา แนวทางที่จะท�าให้ภารกิจนี้ส�าเร็จก็คือการเข้าร่วมงานกับ

กองทุนสถาบันการตลาดเพื่อนวัตกรรม ซึ่ง STB สามารถท�าการทดลองสิ่งใหม่ๆ ร่วมกับบริษัท

ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้
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สรุป
  STB จะมุ่งเน้นการท�างานไปที่ 3 กลยุทธ์ เพื่อที่จะแบ่งปันและน�าเสนอเรื่องราวของสิงคโปร์ต่อกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเป้าหมายได้ถูกต้องตรงตามลักษณะ

Gearing Up	ส่วนเสริมเพิ่มเติมขีดความสามารถ
 ไม่ใช่เพยีงลงมอืท�าเพยีงอย่างเดียว แต่จะต้องตดิตามประเมนิผลความส�าเรจ็ด้วย เพือ่ทีจ่ะท�าให้แน่ใจ

ได้ว่าสามารถติดตามทุกการขับเคลื่อนของกลยุทธ์และแผนการท�างานต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด จ�าเป็นที่จะ

ต้องมีระบบวัดค่าความส�าเร็จใน 3 ส่วนหลักๆ คือ งบประมาณ สภาพความคิด และหัวใจแห่งการแบ่งปัน 

STB จะใช้ระบบการบริหารข้อมลูและศูนย์กลางการวเิคราะห์ท�าการผลติตวัชีว้ดัแบบ Real-time ทีส่ามารถ

ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ STB สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วหากมีความจ�าเป็น

  พรสวรรค์และขดีความสามารถก็เป็นอกีองค์ประกอบหนึง่ในการยดึครองใจกลุม่ตลาดประเทศใหม่ๆ 

ด้วยเหตุนี้จึงมีการฝึกอบรมการตลาดอย่างเป็นทางการ และโปรแกรมการพัฒนาที่ท�าขึ้นเพ่ือทดสอบและ

ตดิตามการท�างานของเจ้าหน้าทีก่ารตลาดของ STB เพือ่ให้มศีกัยภาพในการท�างานด้านการตลาดในหลายๆ 

ด้าน ส�าหรับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเองก็จะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการตลาดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ทบทวนแบรนด์

แบ่งปันเรื่องราวของประเทศ

แคมเปญแบรนด์ระดับโลก

เนื้อหาและการเล่าเรื่อง

วางกลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวให้ถูกต้อง

การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

โดยเน้นความเป็นตัวตน

สร้างสมดุลในการยอมรับ

เพื่อคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโต

ที่ยั่งยืน

เพิ่มและปรับปรุงการบริการ 
การน�าเสนอให้ดียิ่งขึ้น

การท�าการตลาดแบบใช้ข้อมูลขับเคลื่อน

ข้อมูลและศูนย์กลางการแจกจ่าย

การบริการ

ท�าการทดลองอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ

ท�าให้ชาวสิงคโปร์และแฟนสามารถ

แบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้าง WOM

บอกเล่าถึงเรื่องราวส�าคัญ
ของสิงคโปร์
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เรื่อง : ศิวะภาค เจียรวนาลี

อนาคตที่น่าจับตาของนิตยสาร
และหนังสือท่องเที่ยวในปัจจุบัน
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 ผมก�าลังมองหาโรงแรมที่สามารถน�าจักรยานมาฝากเป็นระยะเวลาหลายวันได้ ผมและเพ่ือนเดินทางมาที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

เพื่อเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะหลัก เราหาโรงแรมนี้เจอจากเว็บไซต์แห่งหนึ่ง โฆษณาดิบดีพร้อมรูปสวยงามว่าเป็นโรงแรมที่สร้างมาเพื่อ 

นักปั่นจักรยานโดยเฉพาะ เมื่อเดินทางมาถึงกลับไม่ใช่ที่พักอย่างที่เราหวัง ถ้าเป็นสมัยก่อนพวกเราคงรู้สึกสยองขวัญมากกว่านี้ เพราะเวลา 

เราเดนิทางไปต่างประเทศมกัจะใช้หนงัสอืน�าเทีย่วในการด�ารงชวีติ แทบจะเป็นเหมอืนเขม็ทศิน�าทาง ถ้ามข้ีอมลูผดิสกัจดุ เราจะมัน่ใจได้อย่างไร

ว่าข้อมูลส่วนที่เหลือในหนังสือเล่มที่เรายึดเป็นคัมภีร์ในการใช้ชีวิตต่างแดนนั้นไม่ผิด  

  ยุคนี้พวกเราใช้อินเทอร์เน็ตในการท่องเที่ยวเป็นเรื่องปกติ (ส่ิงหนึ่งที่เราต้องการก่อนเดินทางต่างประเทศคือ Pocket Wi-Fi และวิธ ี

ซือ้ซมิการ์ดใช้ในราคาย่อมเยา) ฟังดูเหมอืนว่าพวกเราจะทิง้ส่ิงพิมพ์ทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วแล้วหนัมาพ่ึง Smartphone กนัหมด ในความเป็นจรงิ 

อินเทอร์เน็ตก็มีช่องว่างที่ท�าให้หนังสือหรือนิตยสารท่องเที่ยวยังไม่หายไป นอกเหนือจากความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างที่ผมยกตัวอย่างไป 

เนื้อหาของหนังสือก็ยังมีความพิเศษดึงดูดให้ผู้คนหยิบจับมาเป็นคู่มือในการเดินทางเช่นเคย

	 ผมก�าลังเดินเข้าซอยเล็กๆ	กลางเมืองไทเปท่ีระดับความน่าอยู ่
น้อยมาก	พวกเราเดินไล่หาบ้านเลขที่ที่จดมาจากอินเทอร์เน็ต
มานานแล้ว	ดูจากเมฆฝนด้านบน	เราก็รู้ว่าเวลาเหลือน้อยเต็มที	
สุดท้ายเราก็หาสถานที่จนเจอ	ดูจากภายนอก	มันไม่น่าเรียกว่า
โรงแรม	โฮสเทล	หรือสถานท่ีต้อนรับแขกบ้านต่างเมืองพักแรม 
ที่เรามองหาเลยสักนิด



68 Tourism Review

Pop Culture Tourism
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

Pop Culture Tourism
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

l https://monocle.com/magazine/issues/104/
l https://igagozdowska.wordpress.com/tag/magazine-layout/
l https://www.behance.net/gallery/44764457/Student-Work-Monocle-Magazine-Layout-Illustration
l https://www.behance.net/gallery/17355581/Wallpaper-Magazine-Layout

ขอบคุณภาพจาก :
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จาก	Lonely Planet	ถงึ	Monocle, Cereal, Wallpaper*

 เรามักจะรู้จักหนังสือน�าเที่ยว หรือ ไกด์บุ๊ก จากส�านักพิมพ์ดังอย่าง Lonely Planet หรือ 

อกีหลายส�านกั ตอนนีห้นึง่ในบริษัททีห่นัมาเอาจรงิเอาจงัเรือ่งหนงัสอืประเภทนีม้ากขึน้ คอืนติยสาร

ที่มีเซกชันท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบส�าคัญ พวกเขาน�าเนื้อหาจากนิตยสารแปรออกมาเป็นรูปเล่ม 

ตัวอย่างหนังสือจากนิตยสารประเภทนี้ ได้แก่ หนังสือชุด Monocle Travel Guide Series  

โดยนิตยสาร Monocle หนังสือ Cereal City Guides โดยนิตยสาร Cereal หนังสือ Wallpaper* 

City Guides โดยนิตยสาร Wallpaper* 

 ผมยกตัวอย่างหนังสือจากนิตยสาร 3 หัวนี้ เพราะจุดร่วมของนิตยสารกลุ่มนี้คือ เนื้อหา 

มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากนิตยสารหัวอื่นอย่างชัดเจน 

 Monocle เป็นนิตยสารผู้ชายจากประเทศอังกฤษ พูดถึงข่าวสารที่น่าสนใจจากทั่วโลก 

ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจ ศิลปะ การออกแบบ วัฒนธรรม และอื่นๆ Monocle เด่นเรื่อง

การน�าเสนอเนื้อหาด้วย Execution ที่สวยและครอบคลุมหลายช่องทาง เข้ากับพฤติกรรมของ 

ผู้อ่านยุคใหม่ 

 Cereal นิตยสารราย 2 ปีที่โปรโมตตัวเองว่าเป็น Travel & Style Magazine แต่ละฉบับ

เน้ือหาเจาะลึกแค่สถานที่ที่หน่ึง หรือมีการตั้งเนื้อหาเป็นธีม จุดเด่นของ Cereal คือภาพถ่าย

แนว Landscape ขาว-ด�าที่เป็นเหมือนลายเซ็นของหนังสือ เนื้อหาของ Cereal จะเชื่อมโยงกับ 

งานออกแบบ ศิลปะ และแฟชั่นอยู่เสมอ

 Wallpaper* เป็นนิตยสารเก่ียวกับงานออกแบบที่มีสถานะคล้ายสถาบัน เนื้อหาพูดถึง 

งานออกแบบทีเ่กีย่วข้องกบังานสถาปัตยกรรม ศลิปะ แฟชัน่ ท่องเท่ียว และไลฟ์สไตล์ Wallpaper* 

ไม่ได้ท�าแค่นติยสาร แต่ยงัจดักิจกรรมและนทิรรศการออกแบบ มกีลุม่เป้าหมายเป็นลกูค้าระดบับน 

แบรนด์ Wallpaper* นั้นแข็งแรงจนสามารถน�าไปต่อยอดท�าเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ 

 นิตยสารหัวเหล่านี้มี Branding ที่ชัดเจน มีกลุ่มผู้อ่านที่ติดตามเหนียวแน่น และมีเอกลักษณ์

ในการน�าเสนอ ถ้าเราอ่านหนังสือน�าเที่ยวเมืองโตเกียว ทั้งสามส�านักก็จะมีความแตกต่าง  

แม้สถานที่จะซ�้ากัน แต่วิธีการมองจะไม่เหมือนกัน Monocle จะแนะน�าร้านค้าจากนักธุรกิจ 

หน้าใหม่ พื้นที่สาธารณะที่น่าไปชม และเทรนด์ที่น่าสนใจในโตเกียว เนื้อหาทุกส่วนเชื่อมโยงกับ

แบรนด์ของนติยสาร ส่วน Cereal ก็จะเลอืกเล่าโตเกยีวเฉพาะบางย่าน เล่าเรือ่งสถานทีด้่วยภาพถ่าย

ขาว-ด�าที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วน Wallpaper* จะแนะน�านักออกแบบและสตูดิโอชั้นน�าของเมืองนี ้

ซึ่งเป็นลายเซ็นของหนังสือเช่นกัน

 สิ่งพิมพ์อีกประเภทที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ นิตยสารท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นสิ่งพิมพ์ที่ถูกคาดหวัง

ว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่แพ้หนังสือไกด์บุ๊ก

 ในสถานการณ์ที่คนมองหาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมราคาถูกกันได้ง่ายๆ นิตยสารท่องเที่ยว

ได้รับความท้าทายใหญ่หลวง เมื่อก่อนสิ่งที่คนอ่านคาดหวังจากนิตยสารท่องเที่ยวคือข้อมูลสถานที่ 

ท่องเทีย่วหรือโรงแรม ปัจจบุนัสิง่เหล่านีห้าได้ง่ายในอนิเทอร์เนต็ นติยสารหลายหวัปรบัตวัด้วยการ

คัดสรรข้อมูลที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนสมัยนี้ คัดเลือกจากมุมมองของมืออาชีพ 
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 สมยัน้ีเราจะพบว่าพฤตกิรรมในการท่องเทีย่วของคน ไม่ใช่แค่การไปถ่ายรปูสถานที่ 

ท่องเทีย่ว แต่พวกเขายงัเน้นการเข้าถงึประสบการณ์อย่างคนท้องถิน่ ประสบการณ์ทีว่่า 

ไม่ใช่แค่การไปร้านอาหารเจ้าเด็ด หรือไปถ่ายรูปเทศกาลดังๆ ของเมือง แต่เป็นการ 

ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนเมืองน้ันจริงๆ เช่น การพักในที่พักแบบ Airbnb หรือการร่วม

กิจกรรมพิเศษที่จัดโดยกลุ่มคนเล็กๆ 

 ถ้านติยสารสามารถน�าเสนอเนือ้หาทีเ่จาะกลุม่เป้าหมายนี้ได้ กส็ามารถสร้างความ

แปลกใหม่ให้กับเนื้อหาได้

The Travel Almanac / Another Escape 
สื่อยุค	Post Tourism Publication 

 นอกจากนีย้งัมนีติยสารอกีประเภททีเ่ลอืกน�าค�าว่า การเดนิทาง มาตคีวามให้เป็น

มากกว่าการท่องเทีย่ว แต่เป็นสิง่ทีม่อบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผูค้น กระแสนีม้กัเกิดขึน้กับ

นติยสารทางเลอืก (Independent Magazine) ทีม่องว่านติยสารท่องเทีย่วกระแสหลกั 

นั้นซ�้าซากจ�าเจ พวกเขาเชื่อในเนื้อหาอีกแบบ และท�าให้มันเป็นจริงในสื่อสิ่งพิมพ์

 ตัวอย่างเช่น The Travel Almanac คือนิตยสารที่ตั้งตัวเองว่าเป็นสื่อยุค Post 

Tourism Publication หรือเป็นนิตยสารท่องเที่ยวที่ฉีกขนบจากกระแสหลัก ท�าในสิ่งที่ 

นิตยสารท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยท�า ส่ิงที่เขาน�าเสนอส่วนใหญ่คือเรื่องบุคคล ศิลปะ 

แนวคิดการใช้ชีวติทีเ่ช่ือมโยงกับการเดนิทาง แทบจะไม่มหีน้าตาแบบสือ่สิง่พมิพ์ทีพ่ดูถงึ 

การท่องเที่ยวแม้แต่น้อย 

 Another Escape คือนิตยสารที่เน้นพูดถึงการเดินทาง เล่าเรื่องความหลงใหล

ของกิจกรรมกลางแจ้ง นอกจากนีย้งัแทรกเนือ้หาเรือ่งการตระหนกัถงึสิง่แวดล้อมและ

ความยัง่ยนื Cereal นติยสารทีพ่ดูถงึการเดนิทางและไลฟ์สไตล์ น�าเสนอผ่านภาพทีเ่ป็น

เอกลักษณ์จนเป็นภาพจ�าของนิตยสาร

ภาพจาก : hTTPS://MAhABIS.CoM/BLoGS/
journAL/85750724-MAhABIS-rEAdS-ThE-BEST-
IndEPEndEnT-MAGAzInES
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Pop Culture Tourism
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

Trend นิตยสารท่องเที่ยว

 อีกเร่ืองที่สิ่งพิมพ์ท�าได้เหนือกว่าการอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ต คือความรื่นรมย ์

ในการอ่าน ปัจจุบันวงการนิตยสารมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เทรนด์เกี่ยวกับนิตยสาร 

ที่เราน่าจะรู้จักในตอนนี้มี 3 ประเด็น

 หนึ่งคือ digital Fatigue คืออาการอ่อนล้าที่เกิดจากการอ่านข้อมูลทางหน้าจอมากๆ 

ด้วยพฤติกรรมคนยุคนี้มักรับข่าวสารหรือเรื่องราวรอบตัวผ่านอุปกรณ์อย่าง Smartphone 

และ Tablet เฟซบุก๊คอืเวบ็ไซต์ทีเ่ราเข้าทกุวนั สิง่นีท้�าให้ร่างกายเกดิการอ่อนล้าโดยไม่รูต้วั  

อาการที่ว่าอาจจะไม่ใหม่ แต่มันได้รับการอ้างอิงว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ยอดขายของ

หนังสือ E-book ลดลง แต่หนังสือเล่มกลับมียอดขายสูงขึ้น เพราะคนอยากอ่านส่ิงพิมพ ์

ทีส่บายตามากกว่า การอ่านกลายเป็นการพักผ่อนจากการอ่านข่าวสารในหน้าจอสะท้อนแสง 

โดยไม่ตั้งใจ

 สองคือ Slow journalism โซเชยีลมเีดยีท�าให้คนทัว่ไปรบัข่าวสารได้เรว็โดยไม่ต้องผ่าน

ตวักลาง สือ่ทกุหวัจงึลงมาแย่งพืน้ทีแ่ละเวลาของคน ใครลงข่าวเรว็ก่อนถอืว่าชนะ นติยสาร

บางหัวรู้ดีว่าสิ่งพิมพ์ไม่สามารถชนะเฟซบุ๊กด้วยความเร็ว เขาจึงหันมาเชิดชูความช้าในการ 

น�าเสนอข่าว โดยแลกกับการได้เนื้อหาที่ลึกขึ้น ผ่านการวิเคราะห์และถ่ายทอดอย่าง 

มืออาชีพ เนื้อหาจากนิตยสารประเภทนี้จึงขายความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสื่อ 

ที่เน้นความเร็วในโซเชียลมีเดีย

 สุดท้ายคือ Expertise สมัยก่อนสื่อสิ่งพิมพ์เน้นการน�าเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย 

ครอบคลุมหลายวงการ ปัจจุบันมีนิตยสารอิสระหลายหัวชูตัวเองว่าเป็นนิตยสารที่เน้นเล่า

เร่ืองเดยีว แต่มองอย่างเจาะลกึ ด้วยมมุมองจากผูเ้ชีย่วชาญ เทรนด์นีพ้ดูถงึทางเลอืกใหม่ๆ 

ในการน�าเสนอเนื้อหาของนิตยสาร เพื่อให้สิ่งพิมพ์ประเภทนี้แตกต่างจากสื่ออื่นยิ่งขึ้น

 นิตยสารท่องเที่ยวหรือหนังสือไกด์บุ๊กก็ไม่ต่างจากสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นที่ก�าลังเผชิญ

ความเปลี่ยนแปลง การท�านายอนาคตว่าส่ือออนไลน์จะทดแทนส่ือส่ิงพิมพ์ได้สนิทดูจะ

เป็นการด่วนสรุปไปสักนิด เพราะสุดท้ายปัจจัยที่ท�าให้คนอ่านหรือไม่อ่านสื่อไหน คือความ

น่าเชื่อถือ ถ้าสื่อประเภทนั้นยังท�าเนื้อหาอย่างตั้งใจ คัดสรรโดยฝีมือของมืออาชีพ สื่อนั้น 

ก็จะยังไม่มีวันตาย



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2244 5100, 0 2244 5101-3

295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Suan Dusit University



คณะการจัดการการทองเที่ยว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร (นิดา)

สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐตั้งข�้นตามพระราชดำร�ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สรางนักบร�หารการทองเที่ยว การโรงแรมและการบร�การแหงอนาคต

ห
ล
ัก
ส
ูต
ร

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1. สาขาว�ชาเอกนโยบาย การวางแผนและการจัดการ
    การทองเที่ยวและบร�การแบบบูรณาการ 
2. สาขาว�ชาเอกการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและ
    บร�การแบบบูรณาการ 
3. สาขาว�ชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม
4. สาขาว�ชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนสง
5. สาขาว�ชาเอกการจัดการธุรกิจบร�การ 

แผนการเร�ยน 
1. แผนว�จัยอยางเดียว 
2. แผนการเร�ยน
    การสอนและว�จัย

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาปร�ญญาบัตรหร�อใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาใบแสดงผลการเร�ยน (Transcript) 1 ฉบับ
3. รูปถาย ขนาด 1 นิ�ว จำนวน 1 รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองผูสมัครคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

ป
ร�ญ

ญ
าโ
ทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาว�ชาการจัดการการทองเที่ยวและบร�การแบบบูรณาการ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาว�ชาการจัดการการทองเที่ยว
และบร�การแบบบูรณาการ

(หลักสูตรภาษาไทย)
ภาคปกติ (จันทร - ศุกร), ภาคพ�เศษ (เสาร - อาทิตย)

คณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

118 หมูที่ 3 ถนนเสร�ไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท : 0-2727-3671-3 091-3011103 (คุณสรสิทธิ์) โทรสาร : 0-2375-4222

Website : www.tour.nida.ac.th Email : sorasit.t@nida.ac.th

คุณสมบัติของผูสมัคร
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปร�ญญาตร�หร�อเทียบเทาในสาขา
ที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำหรับแผนว�จัย ตองมีความรูพ�้นฐานดานการว�จัยในระดับดี

ทุนการ
ศึกษา

สำหรับ
ผูสนใจ

ทุนการ
ศึกษา

สำหรับ
ผูสนใจ
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เรื่องเล็กๆ ของหนังสือเล็กๆ ชื่อ Little Chiang Mai 
  l หนงัสอืชดุ Little Chiang Mai เปิดตวัครัง้แรกทีห้่องสมดุ ททท. เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 
2560 หลงัจากนัน้ได้วางจ�าหน่ายในร้านหนงัสอือสิระในกรงุเทพฯ และเชยีงใหม่ และขึน้อนัดบั 1  
หนังสือขายดีประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ ของร้านหนังสือก็องดิด และร้านคิโนะคุนิยะ 
 l การจ�าหน่าย Little Chiang Mai ที่ร้าน The Booksmith และ The Papersmith  
จ�าหน่ายหมดภายในสัปดาห์แรกที่วาง
 l นิตยสาร Monocle (นิตยสารชั้นน�าของโลก) ประจ�าเดือนพฤษภาคม 2017 ลงรีวิว
หนังสือชุด Little Chiang Mai (ทั้งๆ ที่จัดท�าเป็นภาษาไทย)
 l การเปิดตวัหนงัสอืชดุ Little Chiang Mai ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2560 ที ่Bulbul 
Book Cafe เชียงใหม่ เป็นการเปิดตัวหนังสือในช่วงที่หนังสือจ�าหน่ายหมดแล้ว
 l ผู้อ่านชาวไทเปหลายคนโพสต์สอบถามเร่ืองการหาซื้อหนังสือ ทั้งๆ ที่หนังสือจัดท�า
เป็นภาษาไทย

Little Chiang Mai
ททท. ชวน Rabbithood Studio มาท�าหนงัสอืแนะน�าการท่องเทีย่วจงัหวดั
เชียงใหม่ ส�าหรบักลุ่มคน Gen Y ทีม่สีไตล์การท่องเทีย่วเฉพาะตวั มกีจิกรรม
การท่องเที่ยวเฉพาะอย่าง ข้อมูลท่องเที่ยวที่น�าเสนอครอบคลุมเรื่อง  
การวิง่ การป่ัน การอ่าน การชมงานศิลปะ และการกนิ

ค�ำถำมในใจถึงหนังสือเล่มว่ำ
จะอยู่ต่อไปอย่ำงไร

“ครั้งแรกที่ผมเห็นหนังสือเล่มนี้ 
ยอมรับว่าอึ้ง ไม่อยากจะเชื่อว่า 
นี่คือจิ๊กซอว์ส่วนของคุณภาพ  

และความคิดสร้างสรรค์ 
ที่ไม่ค่อยจะลงตัวของวงการหนังสือ 
บ้านเรา (ในทัศนะของผมคนเดียว) 
ยอมรับว่าดีใจมากที่เห็นหนังสือเล่มนี้ 

และหวังว่า Little Chiang Mai  
จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดงานสร้างสรรค์

จริงๆ อีกมาก ขอบคุณ ททท. และ 
Rabbithood Studio  

ที่คุณช่างกล้าหาญเหลือเกิน
Booksmith

ใจเต้นแรง คือสิ่งแรกที่เรำรู้สึก 
เมือ่แรกเหน็ ‘Little Chiang Mai’
“ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 

ที่สนุกกับกระดาษและประณีตในทุกรายละเอียด
ได้ถึงขนาดนี้บนชั้นหนังสือ  

แต่ Little Chiang Mai ก็มีทุกอย่างที่ว่ามา 
ตั้งแต่หน้าปกที่ทีมงานน�าผ้าม้งมาถอดแบบ 
ลายปัก จนได้เป็นกราฟิกลีลาเฉพาะตัว  

ไปจนรูปเล่มด้านในที่ออกแบบแตกต่างกันไป
ตามเนื้อหา จนเราตืน่ตาตืน่ใจในทกุเล่มทีห่ยบิ 

และทกุหน้าทีเ่ปิด” 
Candide Books & Café

หำซื้อที่ไหน?  
‘Little Chiang Mai’  

and Where to Find Them
“โดยทั่วไปแล้วหนังสือแนะน�าสถานที่ 

ท่องเที่ยวมักจะถูกบอกเล่าแบบปลายทาง 
พดูถงึต้นทาง จากมุมมองความรูข้องผูม้าเยอืน 
แต่หนังสือชุดนี้เป็นเหมือนเสียงบอกเล่าจาก
ต้นทาง จากเจ้าบ้านที่ออกปากเชื้อเชิญให้ 
ไปเที่ยว ชี้แนะมุมซ่อนที่นักเดินทางขาจร

อาจไม่เคยผ่านหูผ่านตามาก่อน ผ่านหนังสือ 
5 เล่ม 5 หมวด ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักการวิ่ง 
การปั่น การอ่าน การชมงานศิลป์ หรือการ

ตระเวนชิมอาหาร ก็ต้องถูกใจจนถึงขั้น 
หลงรักไม่เล่มใดก็เล่มหนึ่งแน่นอน เพราะ 

ไม่เพียงเนื้อหาที่คัดสรรมุมใหม่ๆ มาน�าเสนอ
ชนิดที่คนเที่ยวเชียงใหม่ประจ�ายังอาจไม่รู้จัก 
 แต่การออกแบบลูกเล่นของหนังสือแต่ละเล่ม
ให้มีคาแรกเตอร์เฉพาะตัวยิ่งท�าให้การอ่าน

หนังสือน�าเที่ยวเล่มนี้สนุกขึ้นไปอีก”
CULTURED CREATURES

http://www.culturedcreatures.co/
little-chiang-mai/

เสียงเล็กๆ ที่พูดถึงหนังสือเล็กๆ ชื่อ Little Chiang Mai

'
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กรุงเทพฯ
Passport Bookshop (หนังสือเดินทาง) ถนนพระสุเมรุ
ZOMBIE BOOKS RCA ถนนพระราม 9
Readery ร้านหนังสือ online 
The Writer’s Secret ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบฯ
BookBuri ถนนกรุงเกษม
Serindia Gallery ANNEX at Central Embassy 
ในร้านหนังสือฮาร์ดคัฟเวอร์ ชั้น 4 
The Book House อาคารวิชัยยุทธ ถนนเศรษฐศิริ
happening หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3
Kinokuniya ทุกสาขา
The Papersmith by Booksmith เกษรวิลเลจ ราชประสงค์
Candide Books & Café The Jam Factory ถนนเจริญนคร

เชียงใหม่
Book Re:public ถนนคันคลองชลประทาน
ร้านเล่า ถนนนิมมานเหมินท์
Bulbul Book Café ถนนศิริมังคลาจารย์ ซอย 9
The Booksmith ตรงข้ามริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต
The Booksmith ถนนนิมมานเหมินท์ ปากซอย 3
The Booksmith ท่าอากาศยานเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ‘ใหม่เอี่ยม’ ถนนเชียงใหม่-สันก�าแพง

Little Chiang Mai : “ต๊ะต่อนยอนไปในเมืองแห่งความเนิบช้า กับหนังสือดีไซน์เก๋ที่จะชวนคุณกลับมาหลงรักหนังสือเล่มอีกครั้ง
Little Chiang Mai ชุดหนังสือท่องเที่ยวรูปโฉมใหม่ที่โดดเด่นเรื่องดีไซน์ ที่จะท�าให้คุณกลับมาหลงรักหนังสือเล่มอีกครั้ง
 “ส�าหรับใครที่หลงใหลในเมืองเชียงใหม่ หรือก�าลังวางแผนจะเดินทางขึ้นเหนือไปยลเมืองเก่า สัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แล้วหาของอร่อย 
ตบท้ายเป็นก�าไรให้ชีวิต ก็ไม่ควรพลาดที่จะหาหนังสือชุด Little Chiang Mai นี้มาไว้ในครอบครอง”

                                    The Momentum
                                   จินตนา ประชุมพันธ์
       http://themomentum.co/the-review-little-chiang-mai

ผู้สนใจสำมำรถหำซื้อ Little Chiang Mai ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 รำคำชุดละ 950 บำท 
ได้จำกร้ำนหนังสือชั้นน�ำ

Little Chiang Mai : ชุดหนังสือชวนเที่ยวเชียงใหม่
ที่ท�ำให้เรำ (เหล่ำผู้รักกระดำษ) ต้องใจสั่นไหว
 “...พอเหน็หน้าตาเซตหนงัสอืสขีาวๆ ดกูราฟิกๆ จากหน้าฟีดเฟซบุก๊ 
ไม่ใช่แค่คนในนั้นหรอกที่พากันคอมเมนต์กรี๊ดกร๊าด ฉันงี้แทบจะกลับ
ค�าพูด อยากสอยไกด์บุ๊กเที่ยวเชียงใหม่ช่ือ Little Chiang Mai เซตนี้
มาครอบครอง
 “...นอกจากหน้าตาสะสวย อ่านนิดเดียวก็รู ้ว ่าเน้ือหาข้างใน 
ถูกปรุงรสทางการอ่านมาอย่างตั้งใจ จนอยากจะเก็บกระเป๋าสะพาย 
ขึ้นรถไฟขบวนใหม่แล้วเที่ยวตามรอยเสียจริง”

 “เนื้อหาทั้งหมดทั้งมวล คัดสรร ส่งตรง ขัดเกลา โดยเจ้าบ้าน 
ชาวเชียงใหม่ผู้รู ้จริงในเรื่องต่างๆ ช่างกินก็เขียนเรื่องกิน ช่างปั่น 
ก็เขียนเร่ืองปั ่น ความอินไซด์ยิ่งเสริมพลังให้หนังสือชุดนี้ ไม่สวย 
แค่เปลือก แต่ยั่วเย้าให้ออกเดินทางจริงๆ สักที 
 “เอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงเร่ืองเนื้อหา ห่วงแค่ว่าจะตามกินเที่ยว 
ให้ครบได้เมื่อไหร่”

a day magazine
กันตพร สวนศิลป์พงศ์

http://www.adaymagazine.com/recommends/book-17




















































































































