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Reviewing TAT Review
เราปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นภาพแทน ททท.
คือ อนุสาร อสท. ซึ่งถือก�ำเนิดมาในปี พ.ศ. 2503 พร้อมๆ กับการ
ก่อตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ อสท. ในสมัยนั้น และลายเซ็น
อันชัดเจนของ อนุสาร อสท. ตั้งแต่เริ่มท�ำมาจนถึงทุกวันนี้ คือ การชวน
ผู้อ่านให้เดินทางท่องเที่ยว นอกจาก อนุสาร อสท. แล้ว ททท. ยังผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว
เช่น แผ่นพับ คู่มือ โปสเตอร์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งพิมพ์อีกลักษณะหนึ่งที่ ททท. ด�ำเนินการ
เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเชิงวิชาการ วิจัย รูปแบบของสิ่งพิมพ์
คือ รายงานการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ในแต่ละปี ก็จะมีประมาณ
2-3 เรื่อง สามารถสืบค้นได้ในห้องสมุด ททท. และเว็บไซต์ฐานข้อมูล
งานวิจัยที่ ททท. จัดท�ำขึ้น
นอกจากสิ่งพิมพ์ทั้งสองประเภทที่กล่าวถึงในช่วงต้น ยังมีสิ่งพิมพ์
อีกประเภทหนึ่งที่ ททท. ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน
เป็นสิ่งพิมพ์ที่เน้นเนื้อหาเชิงวิชาการ เผยแพร่รายไตรมาส ชื่อ จุลสาร
การท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายที่อ่านคืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา
และนักวิชาการ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการปรับปรุงเนื้อหา รูปเล่ม
และหัวหนังสือให้เป็นไปตามสถานการณ์ จาก จุลสารการท่องเที่ยว
เปลี่ยนเป็น eTAT Tourism Journal เผยแพร่ทางออนไลน์เท่านั้น
ต่อมาเปลี่ยนเป็น TAT Tourism Journal และการปรับปรุงครั้งล่าสุด
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ททท. ปรับปรุงรูปแบบอีกครั้ง โดยน�ำบุคลิก
ของนิตยสาร หรือแมกกาซีนมาใช้ พร้อมกับการน�ำเสนอเนื้อหา

เป็นคอลัมน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสาระ พร้อมกับ
การปรับเปลี่ยนชื่อเป็น TAT Review เผยแพร่ทั้งในลักษณะรูปเล่ม
และเว็บไซต์ โดยมีการรับฟังความเห็นจากผู้อ่านผ่านแบบประเมินผล
ความพึงพอใจซึ่งจัดท�ำขึ้นทุกปี
กลุม่ คนท�ำงานใน ททท. ทีม่ สี ว่ นในการขับเคลือ่ นสิง่ พิมพ์ชนิ้ นี้ เปลีย่ นถ่าย
ไป/มา รุ่นต่อรุ่น ในบางช่วงบางตอนของการท�ำงาน พวกเราถูกตั้ง
ค�ำถามถึงเหตุผลแห่งการด�ำรงอยู่ของนิตยสารเล่มนี้ (ท่ามกลาง
การล้มหายไปของสื่อกระดาษ) หรือความคาดหวังของผู้อ่านที่มี
ต่อเนื้อหาภายในเล่ม ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนที่ใช้ข้อมูล
ในนิตยสารเล่มนี้ ค�ำถามต่างๆ ถูกน�ำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
กระบวนการในการออกแบบเนื้อหา การก�ำหนดธีมการคัดเลือก
บทความและอื่นๆ
นอกจากการสนทนาแลกเปลี่ยนกันระหว่างการท�ำงานแล้ว คลื่นลมของ
การท�ำงานนิตยสารทีท่ กุ คนต้องเผชิญ คือ การตามต้นฉบับ การส่งต้นฉบับ
การตรวจแก้ค�ำผิด การดูภาพรวมของอาร์ตเวิร์ก บางทีมันคือบรรยากาศ
ซ�้ำๆ ที่ต้องเจอทุกๆ สามเดือน เมื่อหนังสือออก คือทุกอย่างจบ
ปีนี้ ได้จบลงไปอีกหนึ่งปี พวกเราเรียนรู้ เติบโต และก้าวข้ามอุปสรรค
หลายเรื่อง และอีกหลายเรื่องที่ยังก้าวไม่พ้น
เจอกันอีกทีปีหน้า

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

FROM THE COVER
เรื่องจากปก

SAFETY FIRST,
THAILAND

โตมร ศุขปรีชา

Safety First, Thailand
Current news about Thailand’s safety
(or lack of) may have many wondering
where exactly is Thailand on the global
travel safety map. To be sure, let’s look into
different studies with different methods of
ranking to see just how safe Thailand is
for travelers…

Illustration

Duangkamol Kongtanajaroenchai

Tourism Australia: Safe is Smart
and Sustainable
Safety is an important strategy in the
Australian government’s long-term tourism
development plan ‘Tourism 2020’, with clear
and comprehensive risk management tools
and framework at both national and regional
level, giving Australian tourism a competitive
advantage over rival destinations with similar
natural resources.
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ข่าวคราวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ท�ำให้หลายคนอดสงสัย
ไม่ได้ว่า เอาเข้าจริงแล้ว - ประเทศไทยอยู่ตรงไหนกันแน่ ใน ‘แผนที่ความปลอดภัย’
ในแง่การท่องเที่ยวของโลก

เรื่องแบบนี้ จะให้ใครมาตัดสินใจหรือ ‘บอก’ เราเพียงเจ้าเดียว เห็นท่าจะไม่ได้การ จึงอยากชวนคุณผู้อ่าน
ไปส�ำรวจผลการจัดอันดับของสองเจ้าที่มีวิธีหาข้อมูล (หรือวิธีวิจัย) แตกต่างกัน เพื่อหาว่าประเทศไทยของเรา
อยู่ตรงไหนในความปลอดภัยส�ำหรับนักท่องเที่ยว
อยากชวนคุณมาเริ่มต้นที่เว็บ backgroundchecks.org ซึ่งเป็นเว็บแบบ crowdsourcing รวบรวมข้อมูล
จากผู้คนทั่วโลก เขาได้ท�ำส�ำรวจประเทศที่อันตรายที่สุดและปลอดภัยที่สุดส�ำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเอาไว้
(เข้าไปดูได้ที่ http://backgroundchecks.org/safest-and-most-dangerous-countries-for-travel.html)
โดยข้อมูลที่ได้นั้นมาจากหลายปัจจัย เช่น อัตราการเกิดอาชญากรรม, รัฐบาลและการให้ค�ำแนะน�ำของรัฐบาล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทาง, โอกาสที่จะเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ รวมไปถึงการแข่งขันและความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ
เขาบอกว่า 10 ประเทศแรกที่อันตรายต่อการท่องเที่ยวที่สุดก็คือ

ฮอนดูรัส

เอลซัลวาดอร์

นี่เป็นประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลก นับตั้งแต่ปี 2017
เป็นต้นมา มีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาถูกฆาตกรรมไปแล้ว 47 ราย
ซึ่งเป็นสถิติที่น่าตระหนกมาก โดยฮอนดูรัสไม่ได้มีกลุ่มก่อการร้ายอะไร
ปฏิบัติการที่ไหน ทว่าเป็นกลุ่ม street gangs ที่ตระเวนอยู่ทั่วไป
ตามท้องถนน โดยมีเป้าหมายเพื่อลักพาตัว ปล้นบ้าน ปล้นนักท่องเที่ยว
ท�ำให้ฮอนดูรัสเป็นประเทศที่อันตรายอันดับหนึ่ง และแม้อัตราการ
ฆาตกรรมจะลดลง คือจาก 86.5 รายต่อประชากร 100,000 ราย
ในปี 2011 มาเหลือ 59.1 รายต่อประชากร 100,000 ราย ในปี 2016
แต่ก็ยังถือว่าสูงมากอยู่ดี (ดูรายละเอียดได้ที่ www.insightcrime.org/
news/analysis/insight-crime-2016-homicide-round-up/) โดยมี
การพุ่งเป้าไปยังนักท่องเที่ยวเสียเป็นส่วนใหญ่

เป็นประเทศเล็กๆ ที่เผชิญเคราะห์กรรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ความขัดแย้งทางการเมืองภายในที่ท�ำให้คนยากจน กระทั่งเกิดลักษณะ
เดียวกับฮอนดูรสั คือมี street gang ออกปฏิบตั กิ ารทัง้ ลักพาตัว ปล้นชิง
รวมถึงการค้ายาเสพติดด้วย ประมาณว่าในปี 2015 ชาวเอลซัลวาดอร์
24.5% (หรือเกือบหนึ่งในสี่) ต้องเจอกับอาชญากรรม ดังนั้นจึงเป็น
ประเทศที่ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวอย่างสิ้นเชิง

ปากีสถาน

ชาด

ความรุนแรงในปากีสถานเกิดขึ้นจากกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่ม
แต่กลุ่มหลักๆ ก็คือ ISIS เราจะเห็นข่าวระเบิดฆ่าตัวตายบ่อยครั้ง
ซึ่งน่าเสียดายมาก เนื่องจากชาวปากีสถานเป็นกลุ่มชนที่รักสันติ
และเป็นมิตร ทว่าต้องมาเผชิญกับชะตากรรมเหล่านี้

เป็นประเทศในแอฟริกาที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งเรื่องศาสนา
กลุ่มหัวรุนแรงอย่าง Boko Harem โจมตีพื้นที่หลายแห่ง ท�ำให้เกิด
การสู้รบกับกองทหาร
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มอริทาเนีย

มาลี

เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กลุ่มก่อการร้ายปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกลุ่ม ISIS

สภาพการณ์ในมาลีก็ไม่ต่างจากประเทศที่ว่ามาแล้วทั้งหมด เพราะมี
กลุ่มหัวรุนแรงที่เชื่อมโยงกับขบวนการอัลเคดาและอื่นๆ ปฏิบัติการ
อยู่ทั่วประเทศ จึงเป็นประเทศที่ีมีแนวโน้มจะเกิดการก่อการร้ายสูงมาก

บุรุนดี

ไนจีเรีย

เป็นอีกประเทศในแอฟริกาที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรง เพราะถูก
กลุ่มทหารจากคองโกบุกเข้ามาโจมตีและคุกคาม ชาวบุรุนดีมากกว่า
สามแสนคนต้องอพยพออกนอกประเทศ ความวุ่นวายและการซุ่มโจมตี
ต่างๆ ท�ำให้บุรุนดีไม่เหมาะต่อการท่องเที่ยวอย่างสิ้นเชิง

มีค�ำเตือนจากประเทศในโลกตะวันตกมากมาย ไม่ให้คนของประเทศ
ตัวเองเดินทางเข้าไปในไนจีเรีย นั่นเพราะไนจีเรียมีการจี้ปล้นและ
การคุกคามทางเพศสูงมาก โดยไนจีเรียมีกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนา
ชื่อ Boko Haram คอยปฏิบัติการอยู่ในหลายแห่งทั่วประเทศ
ในปี 2014 ประมาณว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะกลุ่มนี้มากถึงกว่าหกพันคน
ซึ่งน่าเสียดายมาก เพราะไนจีเรียมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก
มีทั้งป่าฝน พื้นที่ชุ่มน�้ำ ทุ่งหญ้าสะวันนา และยังมีประเพณีเก่าแก่
ทั้งด้านศิลปะและดนตรีด้วย
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เลโซโธ

โคลัมเบีย

ประเทศในแอฟริกาที่มีอาชญากรรมสูงมาก ทั้งนี้ก็เพราะผู้คนยากจน
และไม่มีงานท�ำ ที่ส�ำคัญก็คือ ชาวเลโซโธยังมีอัตราการติดไวรัสเอชไอวี
สูงทีส่ ดุ ในโลกด้วย ประมาณว่า 25% ของประชากรมีเอชไอวีอยูใ่ นร่างกาย
นอกจากนี้ หากนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้ การรักษาตัว
ในเลโซโธจะยากและอันตรายมาก

ที่จริงแทบไม่ต้องพูดก็ได้นะครับ ว่าโคลัมเบียอันตรายอย่างไร แม้นี่จะ
เป็นประเทศทีส่ วยงามมาก และมีพฒ
ั นาการในด้านการท่องเทีย่ วมากกว่า
เดิมหลายขุมแล้ว และอัตราการเกิดฆาตกรรมก็ต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1974
(คือลดเหลือเพียง 24.4 รายต่อประชากร 100,000 ราย)
แต่กระนั้น สิ่งที่ท�ำให้โคลัมเบียยังอันตรายต่อการท่องเที่ยวเดินทาง
ก็คือขบวนการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะในชนบท ส่วนในเมืองใหญ่ๆ
อย่างโบโกตานั้น ถือว่าปลอดภัยพอสมควรส�ำหรับนักท่องเที่ยว

(ส่วนประเทศที่ถือว่าปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกตามข้อมูลของ backgroundchecks.org ก็คือ
ฮ่องกง ตามมาด้วย สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, สเปน (จริงหรือนี่!), สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, แคนาดา,
นอร์เวย์ และออสเตรเลีย)
จะเห็นว่า ถ้าดูตามการจัดอันดับนี้ ประเทศไทยไม่ติดอะไรกับเขาเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันตรายหรือปลอดภัย
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน่ายินดีหรือเสียใจกันแน่
อย่างไรก็ตาม ถ้าไปดูการประโคมโหมข่าวของสื่อตะวันตกบางราย (เช่น สื่อจากนิวซีแลนด์อย่าง sutff.co.nz
หรือสื่อจากเวลส์อย่าง walsesonline.co.uk รวมไปถึงสื่อการเงินอย่าง moneyversed.com เราจะพบว่า
สื่อเหล่านี้รายงานอันดับประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกส�ำหรับนักท่องเที่ยวเอาไว้ว่า ประเทศไทยนั้นอันตราย
อันดับ 19 ของโลก โดยสื่ออย่าง moneyversed.com รายงานผิดด้วยซ�้ำ เพราะกลับหัวกลับหางล�ำดับ
ความที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 19 จาก 20 พอกลับหัวกลับหางก็เลยรายงานว่าไทยเราอันตรายที่สุดในโลก
เป็นอันดับ 2 (ดู http://moneyversed.com/dangerous-countries-for-tourists/) ซึง่ ชวนให้เข้าใจผิดอย่างมาก
ค�ำถามก็คือ แล้วสื่อพวกนี้ไปได้ข้อมูลที่ว่านี้มาจากไหน
ค�ำตอบอยู่ที่รายงานของ World Economic Forum คือ The Travel & Tourism Competitiveness
Report ของปี 2017 (อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf)
โดยข้อมูลที่สื่อเหล่านี้น�ำเสนอ อยู่ใน Appendix B ซึ่งเอาเข้าจริง เป็นรายงานที่น่าสนใจมาก
Appendix B นั้น จัดท�ำเป็นดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเดินทาง (Travel & Tourism
Competitiveness Index) โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ หลายด้าน
ด้านแรกที่อยากชวนคุณมาดูก็คือ Business Environment หรือบรรยากาศในการท�ำธุรกิจ ซึ่งอันดับหนึ่ีง
ตกเป็นของฮ่องกง ตามมาด้วย สิงคโปร์, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์,
ลักเซมเบิร์ก, นิวซีแลนด์, ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ โดยที่ประเทศไทยของเราอยู่ที่อันดับ 45 ไล่หลังเกาลีใต้
มาติดๆ แต่น�ำหน้าฝรั่งเศส (ฝรั่งเศสอยู่ที่อันดับ 46)
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อีกด้านคือด้านทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงานนั้น ประเทศแรก
ที่ชนะเลิศไปก็คือ ไอซ์แลนด์ ตามมาด้วย สวิตเซอร์แลนด์, เดนมาร์ก,
นอร์เวย์ และสิงคโปร์ โดยไทยเราอยู่ที่อันดับ 40 ซึ่งเหนือกว่าเกาหลีใต้
(43) เสียอีก (แต่สู้เวียดนามไม่ได้ เพราะเวียดนามอยู่อันดับ 37)
พอมาดูความพร้อมด้านเทคโนโลยีสื่อสาร เอ...ไทยเราก็ไม่ด้อยเท่าไหร่
นะครับ 5 ประเทศแรกคือ ฮ่องกง, เดนมาร์ก, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน,
นอร์เวย์ โดยไทยเราอยู่ที่อันดับ 58 ซึ่งแม้จะสู้สิงคโปร์ (14) กับไต้หวัน
(30) ไม่ได้ แต่ก็ยังเหนือว่าเวียดนาม (80) อยู่ค่อนข้างมาก
ยิ่งถ้าไปดูเรื่องการให้ความส�ำคัญกับการท่องเที่ยวเดินทางแล้วล่ะก็
อันดับของเราดีทีเดียวครับ โดย 5 ประเทศแรกคือ มอลตา, สิงคโปร์,
ไอซ์แลนด์, มอริเชียส และสเปน (เราคงเห็นกันอยู่ว่าสิงคโปร์เน้นเรื่องนี้
มากแค่ไหน) โดยไทยเราอยู่อันดับ 34 ซึ่งแสดงว่าเราให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องการท่องเที่ยวเดินทางมากทีเดียว
แต่เรื่องที่โดดเด่นมากอีกเรื่อง ก็คือการแข่งขันด้านราคา เพราะเรา
กระโดดมาอยู่ใน 20 อันดับแรก คืออยู่ที่อันดับ 18 โดยมีอิหร่าน, อียิปต์,
มาเลเซีย, อัลจีเรีย, อินโดนีเซีย, ภูฏาน, เยเมน, คาซัคสถาน, ตูนิเซีย
และอินเดีย อยู่ใน 10 อันดับแรก พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราเป็นประเทศ
ที่ค่าใช้จ่ายไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ ซึ่งในอีกแง่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับ
เพราะอันดับแรกคืออิหร่านนั้น หลายคนคงรู้อยู่ว่าก�ำลังมีปัญหา
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เงินเฟ้ออย่างรุนแรง ท�ำให้นักท่องเที่ยวที่ก�ำเงินสกุลอื่นเข้าไปเที่ยว
สามารถใช้จ่ายได้อย่างสนุกมือในราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ
แล้วถ้ามาดูเรื่องการเปิดกว้างต้อนรับนานาชาติ หรือ International
Openness จะพบว่า 10 อันดับแรกคือ สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, ชิลี,
โคลัมเบีย, นิวซีแลนด์, เอลซัลวาดอร์, ไอร์แลนด์, ปานามา, ไอซ์แลนด์
และญีป่ นุ่ ซึง่ เห็นได้เลยนะครับว่ามีทงั้ ประเทศทีป่ ลอดภัยและไม่ปลอดภัย
ต่อการท่องเที่ยว ซึ่งต่างก็ต้องการนักท่องเที่ยวน�ำเม็ดเงินเข้าประเทศ
กันทั้งนั้น ในเรื่องนี้ไทยเราอยู่ที่อันดับ 52 ซึ่งก็นับกว่ากลางๆ
อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ถือว่าแย่มากๆ ของไทยเรามีอยู่สองเรื่อง
เรื่องแรกก็อย่างที่สื่อตะวันตกที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นบอกนั่นแหละครับ
ว่าเราไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นัก ประเทศที่ปลอดภัย 10 อันดับแรก
คือ ฟินแลนด์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ไอซ์แลนด์, โอมาน, ฮ่องกง,
สิงคโปร์, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์, รวันดา และกาตาร์
หลายคนอาจจะประหลาดใจที่การจัดอันดับนี้ดูแปลกๆ เช่น ท�ำไมญี่ปุ่น
ถึงไปอยูท่ อี่ นั ดับตัง้ 26 แต่ตอ้ งบอกว่าเขาใช้หลายปัจจัยมาประกอบนะครับ
รวมไปถึงเรื่องของภัยธรรมชาติด้วย ซึ่งในกรณีนี้ ของไทยหล่นลงไปอยู่
ทีอ่ นั ดับ 118 (จากทัง้ หมด 136 ประเทศ) ซึง่ ก็คอื อยูท่ อี่ นั ดับ 19 จากท้าย
ตาราง
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ถามว่าเขาพิจารณาจากอะไรบ้าง ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเรื่อง Safety and Security นั้น คือต้นทุนทางธุรกิจ
ที่ต้องใช้กับเรื่องอาชญากรรมและความรุนแรง, ความน่าเชื่อถือของต�ำรวจ, ต้นทุนทางธุรกิจในเรื่องของ
การก่อการร้าย, ดัชนีการก่อการร้าย และอัตราการเกิดฆาตกรรม เมื่อรวมๆ กันออกมาแล้ว เราจึงหล่นไปอยู่
อันดับท้ายๆ ของโลกในเรื่องนี้ โดยประเทศที่อยู่เหนือเราขึ้นไปอีก ก็คือ คองโก (117) และถัดมาก็ได้แก่
จาเมกา, แอฟริกาใต้, กัวเตมาลา, ชาด, บังกลาเทศ, มาลี, เลบานอน, ฟิลิปปินส์, ยูเครน, ฮอนดูรัส, เคนยา,
อียิปต์, เวเนซุเอลา, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, เอลซัลวาดอร์, เยเมน และโคลัมเบีย ซึ่งหลายประเทศอยู่ในลิสต์ของ
backgroundchecks.org ด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดดูใน Appendix B แล้ว ผมพบว่ายังมีอีกด้านหนึ่งที่ประเทศไทยมีอันดับต�่ำกว่าอันดับ
ความปลอดภัยเสียอีก นั่นก็คือเรื่องของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
ซึ่งเราร่วงไปอยู่อันดับที่ 122 หรืออยู่ที่อันดับ 15 จากท้ายตาราง โดย 10 ประเทศแรกได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์,
ออสเตรีย, นอร์เวย์, ลักเซมเบิร์ก, ฟินแลนด์, สวีเดน, เยอรมนี, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์ และสโลวีเนีย
โดยการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นมีตั้งแต่การควบคุมและบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ไปจนถึงพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม กระทั่งถึงการดูแลป่าและสปีชีส์ต่างๆ ที่ถูกคุกคาม ทั้งบนบก
และในทะเลด้วย
แม้เราจะได้คะแนนในเรื่องนี้เหนือมาเลเซีย (123), เวียดนาม (129) และอินเดีย (134) แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี
เท่าไหร่ เพราะผลที่ออกมา แสดงให้เห็นว่าเราเป็นสังคมที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนัก
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ท�ำนายไว้สอดคล้องกับรายงานของ World Travel and Tourism Council
หรือ WTTC ด้วยว่า 10 ประเทศที่จะเติบโตเร็วที่สุดในด้าน ‘รายได้’ จากนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
(Leisure-Travel) นับตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2026 (คือในอีกราวๆ 10 ปี นับจากนี้ไป) คือ อินเดีย, แองโกลา,
อูกานดา, บรูไน, ไทย, จีน, พม่า, โอมาน, โมซัมบิก และเวียดนาม
จากรายงานนี้ จะเห็นได้ชัดเลยว่า เราพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรเพื่อรายได้ แต่ในเวลา
เดียวกัน ‘หลังบ้าน’ ของเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ความยั่งยืน รวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะถามตัวเองว่า-ถ้าเราจะยังคงเติบโตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไปเรื่อยๆ เราควร
ต้องย้อนกลับมาปรับปรุงเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
อย่างไรก็ยังมีค�ำถามที่ส�ำคัญกว่านั้นขวางกั้นอยู่
ค�ำถามนั้นก็คือ-แล้วผู้มีอ�ำนาจในบ้านนี้เมืองนี้ ‘เห็น’ หรือเปล่า, ว่าเรามีปัญหาเหล่านี้อยู่
หรือมัววุ่นอยู่แต่กับการปฏิเสธเพื่อสร้างภาพ-ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาใดๆ ขึ้นได้เลย!
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การท่องเที่ยว
ออสเตรเลีย
: ยิ่งปลอดภัย
ยิ่งก้าวไกล และยั่งยืน

ชญานิน วังซ้าย
พนักงานวางแผน 6
กองวิจัยการตลาด ททท.

‘ความปลอดภัย’ คือจุดขายของออสเตรเลีย และท�ำให้
ออสเตรเลีย ‘ได้เปรียบ’ คู่แข่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
ใกล้เคียงกัน

ในการเลือกจุดหมายในการเดินทางท่องเทีย่ ว ปัจจัยพืน้ ฐานอย่างหนึง่
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วแทบทุกคนมองหาคือ ความปลอดภัย แต่ในโลกปัจจุบนั
ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่หายากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
ภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือการก่อการร้าย การเดินทางในโลกปัจจุบนั
ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เหตุการณ์วิกฤติสามารถส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อย่างรุนแรง ตัวอย่างกรณีประเทศตุรกีซึ่งประสบเหตุการณ์ก่อการร้าย
ซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 2 ครั้งในปี 2016 ส่งผล
ให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศตุรกีในปีดังกล่าวลดลงถึง
หนึ่งในสาม

การท่ อ งเที่ ย วออสเตรเลี ย
: ยิ่ ง ปลอดภั ย ยิ่ ง ก้ า วไกล และยั่ ง ยื น

ออสเตรเลีย เป็นประเทศหนึง่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัย ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ ว
จัดท�ำโดย Tourism Australia พบว่า ในปี 2016 ออสเตรเลียมีภาพลักษณ์
เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวอันดับ 1 ในแง่ความปลอดภัย โดยรัฐบาล
ออสเตรเลียมีความพยายามในการผลักดันให้ออสเตรเลียเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผ่านมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
Steven Ciobo รัฐมนตรีว่าการการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน
ของประเทศออสเตรเลีย ได้กล่าวว่า ออสเตรเลียจะพยายามอย่าง
สุดความสามารถเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติรสู้ กึ ‘ปลอดภัยอย่างทีส่ ดุ
(Absolutely safe)’ เมื่อเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
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ในปี 2011 รัฐบาลออสเตรเลียได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระยะยาว ‘Tourism 2020’
เป็นกรอบนโยบายระดับชาติเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวออสเตรเลีย และเพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวของออสเตรเลียเติบโตได้ตามศักยภาพ
สูงสุด ทัง้ นี้ การก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วระยะยาวในครัง้ นีเ้ ป็นความพยายามของรัฐบาลในการฟืน้ ฟู
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศที่ลดลงในช่วงก่อนหน้า โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ
ส�ำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade) และการท่องเที่ยวออสเตรเลีย (Tourism
Australia)
นโยบายและทิศทางด�ำเนินงานในแผน Tourism 2020 อิงมาจากผลการวิจัยซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักวิจัย
ด้านการท่องเที่ยวออสเตรเลีย หรือ Tourism Research Australia (หน่วยงานหนึ่งภายใต้ Austrade)
ร่วมกับ Tourism Australia ประกอบกับผลการประชุมระดับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ และการหารือ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของออสเตรเลีย โดยก�ำหนด
ยุทธศาสตร์หลัก 6 ข้อ ได้แก่

1. เพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทวีปเอเชีย (Grow demand
from Asia)
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Build competitive
digital capability)
3. กระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านการปรับปรุง
กฎระเบียบภาครัฐ (Encourage investment and implement
the regulatory reform agenda)

4. พัฒนาระบบการคมนาคมและการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการ
เติบโต (Ensure tourism transport environment supports
growth)
5. เพิ่มทักษะแรงงานและการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ (Increase
supply of labour, skills and Indigenous participation)
6. เสริมสร้างคุณภาพ ผลิตภาพ และความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว (Build industry resilience, productivity and
quality)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้อ 6 ‘เสริมสร้างคุณภาพ ผลิตภาพ และความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว’
ได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติการสร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ตลอดจนคณะท�ำงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนการสื่อสารในกรณีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวระดับชาติ หรือ National Tourism Incident
Communication Plan (NTICP) เป็นโครงร่างแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเหตุการณ์
วิกฤติต่างๆ ส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งระบบการประสานงานและสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในภาวะวิกฤติที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การประท้วง
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การก่อการร้าย ฯลฯ และแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยมีกระทรวง
การท่องเที่ยว พลังงาน และทรัพยากร เป็นฝ่ายเลขานุการที่รับผิดชอบการด�ำเนินการของแผนดังกล่าว

การท่ อ งเที่ ย วออสเตรเลี ย
: ยิ่ ง ปลอดภั ย ยิ่ ง ก้ า วไกล และยั่ ง ยื น
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นอกจากฝ่ายเลขานุการแล้ว NTICP ยังด�ำเนินงานผ่านคณะท�ำงานในภาวะวิกฤติ 2 ระดับ ได้แก่
คณะท�ำงานติดตามและประสานงาน (Monitoring
and Communicator’s Group - MACG)

ประกอบด้วยผู้แทนจากกองการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
พลังงาน และทรัพยากร ผู้แทนการท่องเที่ยวออสเตรเลีย ผู้แทน
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว
และผู้แทนภาคเอกชนอื่นๆ มีหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์
ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งสื่อสารและ
ประสานงานให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

คณะท�ำงานระดับสูงเพื่ อบริหารงานส่วนกลาง
(Central Incident Management Group CIMG

ประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงการท่องเที่ยว พลังงาน และทรัพยากร
ผูบ้ ริหารสูงสุดของการท่องเทีย่ วออสเตรเลีย ผูบ้ ริหารองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว และผู้แทน
ภาคเอกชนอื่นๆ CIMG เป็นผู้มีอ�ำนาจบริหารในการตัดสินใจใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์และรักษาความปลอดภัย
ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนให้แนวทางในการตอบโต้สื่อสารในกรณี
เกิดเหตุการณ์วิกฤติ โดยจะปฏิบัติการเฉพาะในกรณีเกิดเหตุการณ์
ระดับรุนแรงมากหรือรุนแรงปานกลาง

คณะท�ำงานทั้ง 2 ระดับจะรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Ministers’ Meeting - TMM)
ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับรุนแรงมากและรุนแรงปานกลาง

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ท่องเทีย่ ว NTICP จะมี 3 ขัน้ ตอน
ในการปฏิบัติตามแผนผัง
National Activation Flow
Chart ดังนี้

NOTIFICATION

INFORMATION
GATHERING

INCIDENT ASSESSMENT
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ฝ่ายเลขานุการ NTICP ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ

ฝ่ายเลขานุการ NTICP รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน 60 นาที
หลังได้รับแจ้งเหตุการณ์

ฝ่ายเลขานุการ NTICP ประเมินสถานการณ์วา่ ควรด�ำเนินการในระดับไหน
โดยแบ่งเป็น 4 ระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ ได้แก่

การท่ อ งเที่ ย วออสเตรเลี ย
: ยิ่ ง ปลอดภั ย ยิ่ ง ก้ า วไกล และยั่ ง ยื น
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RED : High risk

ความเสี่ยงสูง

CIMG และ MACG เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยรายงานต่อ TMM

AMBER : Medium risk

ความเสี่ยงปานกลาง

CIMG และ MACG เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยรายงานต่อ TMM

GREEN : Guarded risk

ความเสี่ยงในระดับเฝ้าระวัง

MACG เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยรายงานต่อ CIMG

ความเสี่ยงต�่ำ

แบ่งเป็นกรณีที่อยู่ในขอบเขตอ�ำนาจของผู้พิทักษ์ความปลอดภัย
ท้องถิ่น โดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้ง MACG และกรณีที่ MACG
จะต้องเข้ามาด�ำเนินการ

BLUE : Low risk

ทัง้ นี้ NTICP เป็นแนวทางการปฏิบตั ใิ นกรณีเกิดเหตุวกิ ฤติหรือความไม่ปลอดภัยระดับประเทศ ส�ำหรับหน่วยงาน
ท่องเที่ยวระดับภูมิภาค นอกจากการด�ำเนินการร่วมกับ NTICP แล้ว ยังมีเครื่องมือที่จัดท�ำโดยกระทรวง
การท่องเที่ยว พลังงาน และทรัพยากร เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเฝ้าระวัง โต้ตอบ และฟื้นฟูจากเหตุการณ์
วิกฤติ หรือ Tourism Industry Resilience Kit โดยบทบาทส�ำคัญของหน่วยงานท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
ในการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ได้แก่ การจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
การสร้างแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การสร้างมาตรการเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ
Tourism Industry Resilience Kit ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ 3 ขั้นตอน คือ

PREPARE

การเตรียมการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยและเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

RESPOND

แนวทางปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤติในพื้นที่ ทั้งในระยะสั้น
(24 ชั่วโมง) ระยะกลาง (2-14 วัน) และระยะยาว (15 วันขึ้นไป)

RECOVER

แนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

การท่ อ งเที่ ย วออสเตรเลี ย
: ยิ่ ง ปลอดภั ย ยิ่ ง ก้ า วไกล และยั่ ง ยื น
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FROM THE COVER
เรื่ อ งจากปก

จากการศึกษาของ Tourism Australia ทีไ่ ด้กล่าวถึงข้างต้น ความปลอดภัย
และความมั่นคงของแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวมากกว่าครึ่ง
(ร้อยละ 54) ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรก เหนือกว่าความสวยงามทาง
ธรรมชาติ หรือแม้แต่ความคุม้ ค่าเงิน ความปลอดภัยจึงเป็น ‘จุดขาย’
ของประเทศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว
ในประเทศได้ เช่นเดียวกับแหล่งด�ำน�ำ้ หรือชายหาดทีส่ วยงาม นอกจากนี้
ความปลอดภัยยังเป็นสิ่งที่ท�ำให้ประเทศออสเตรเลีย ‘ได้เปรียบ’ คู่แข่ง
ที่อาจมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในระดับที่เหนือกว่าหรือใกล้เคียงกัน
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กรณีของประเทศออสเตรเลีย จึงแสดงให้เห็นว่า ความปลอดภัย
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ควรละเลย
เพราะความปลอดภัยสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา
- Tourism 2020 strategy - Tourism Australia. http://www.tourism.australia.com/
content/dam/assets/document/1/6/w/u/3/2002107.pdf
- The National Tourism Incident Communication Plan – Austrade. http://www.
austrade.gov.au/ArticleDocuments/5499/National-Tourism-Incident-CommunicationPlan-2013.pdf

TAT REVIEW

- Don’t Risk It - A guide to assist Regional Tourism Organisations to prepare,
respond and recover from a crisis. https://icrtourism.com.au/wp-content/
uploads/2013/11/2_Dont-Risk-It-for-RTOs.pdf
- Safety and security is Australian tourism’s main strength in an uncertain world.
News Corp Australia Network. JULY 27, 2016. https://www.news.com.au/news/
safety-and-security-is-australian-tourisms-main-strength-in-an-uncertain-world/
news-story/fc47c5496c69bfb6cc8f5b32a769ff4f

การท่ อ งเที่ ย วออสเตรเลี ย
: ยิ่ ง ปลอดภั ย ยิ่ ง ก้ า วไกล และยั่ ง ยื น

TOURISM TRENDS
แนวโน้มท่องเที่ยว

FACE Forward
‘หน้า’ นั้น ส�ำคัญฉะนี้

บัณฑิต เอนกพู นสินสุข
งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท.

In 2002, ‘Minority Report’, one of Hollywood’s
mind-blowing sci-fi films, was released.
At the time, many people won’t believe
cutting-edge technologies such as facial
recognition would become a reality,

Illustration

Karin Lertchaiprasert

yet we can see it now in our everyday lives.
What lies in the future? Let’s see how this
technology was developed and utilized
by mankind.

22

TOURISM TRENDS
แนวโน้ ม ท่ อ งเที่ ย ว

ปี 2002 มีภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อ Minority Report เป็นภาพยนตร์ที่แสดง
ความล�้ำสมัยของเทคโนโลยีในโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยีการจดจ�ำใบหน้า
(Facial Recognition) เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) รถขับเคลื่อน
ด้วยตัวเอง (Self-Driving Car) โดยในอีก 10 ปีต่อมา เทคโนโลยีต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ล้วนเกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบัน

จุดก�ำเนิด Facial Recognition
1960s - ‘Bledsoe’

1970s - ‘21 Specific Subjective Markers’

จุดก�ำเนิดของเทคโนโลยี Facial Recognition แท้จริงแล้วเกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 60 (1960s) โดยระบบ Facial Recognition
ระบบแรกนั้นถูกคิดค้นขึ้นโดย Woodrow Wilson Bledsoe ในตอนนั้น
เทคโนโลยี Facial Recognition ท�ำงานในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ
(Semi-automated System) โดยระบบดังกล่าวสามารถจ�ำแนกภาพ
ใบหน้าด้วยมือผ่านการใช้งาน RAND Tablet (อุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานสามารถ
วาดและก�ำหนดต�ำแหน่งได้ด้วยปากกาที่ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
ผู้ควบคุมสามารถใช้ในการบันทึกและจ�ำแนกอัตลักษณ์ต่างๆ บนใบหน้า
อาทิ ตา หู จมูก ปาก และไรผม (FBI 2018; Norman 2018)

ในปีช่วงทศวรรษที่ 70 (1970s) Goldstein, Harmon, และ Lesk
ได้พัฒนาความแม่นย�ำของระบบ Manual Facial Recognition ระบบ
เดิมให้มีความแม่นย�ำมากขึ้น ผ่านการใช้งานการระบุอัตลักษณ์เจาะจง
21 จุด (21 Specific Subjective Markers) อาทิ สีผม ความหนา
ของริมฝีปาก โดยในครั้งนี้ระบบสามารถจ�ำแนกใบหน้าได้โดยอัตโนมัติ
แต่อย่างไรก็ตาม ระบบยังต้องใช้การค�ำนวณวัดและระบุต�ำแหน่งแบบ
Manual จากผู้ใช้เช่นเดิม (FBI 2018)

FACE Forward ‘หน้ า ’ นั้ น ส� ำ คั ญ ฉะนี้
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1998 - ‘Linear Algebra Technique’

2001 - ‘Snooper Bowl’

ต่อมาในปี 1988 Kirby และ Sirovich ได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis) ร่วมด้วย
โดยใช้เทคนิคพีชคณิตเชิงเส้นทั่วไป (Standard Linear Algebra
Technique) เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องเดิมที่ต้องค�ำนวณวัดค่าและระบุ
ต�ำแหน่งแบบ Manual (FBI 2018)

เทคโนโลยีชนิดนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างมากในครั้งแรก
จากการตอบสนองและประโคมข่าวของสือ่ มากมายในเรือ่ งสิทธิสว่ นบุคคล
(Privacy) และความปลอดภัยทางสังคม (Public Safety) หลังจากที่
รัฐบาลสหรัฐฯ มีการแอบทดลองใช้งานเทคโนโลยี Facial Recognition
กับแฟนผู้เข้าชมฟุตบอลในการแข่งขันชิงแชมป์ Super Bowl 2001
(Super Bowl XXXV) โดยการเก็บภาพใบหน้าของผูเ้ ข้าชมและเปรียบเทียบ
กับภาพในฐานข้อมูลผู้กระท�ำความผิด (FBI 2018; ABC News 2001)

Facial
Recognition
คืออะไร

เทคโนโลยีการจดจ�ำและเรียนรู้ใบหน้า (Facial Recognition) คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric
Software) ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ละคน ผ่านการวิเคราะห์
รูปแบบเค้าโครงใบหน้าของบุคคลที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากแล้วเทคโนโลยีชิ้นนี้จะถูกใช้งานโดยมี
วัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัย แต่ในบางครัง้ เทคโนโลยีชนิดนีก้ ถ็ กู น�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ หรือแม้แต่
การสร้างความสนุกและสีสันในชีวิต
แน่นอนว่าหลายคนคงคิดในใจว่าเทคโนโลยี Facial Recognition นัน้ มีมาตัง้ นานแล้ว ใครๆ ก็รจู้ กั และเคยใช้งาน
ซึ่งเป็นเรื่องจริง แต่กาลเวลาเปลี่ยนไปและเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจนท�ำให้เทคโนโลยีชนิดนี้ได้
วิวัฒนาการตัวเองจนกลายเป็นเทคโนโลยีแนวหน้าที่แบรนด์ดังๆ หลายแห่งหยิบยกขึ้นมาพัฒนาและใช้เป็น
อาวุธไม้ตายบนสินค้าของบริษัท ยกตัวอย่าง Feature แอนิโมจิ (Animoji) และ Face ID ของแบรนด์ Apple

เทรนด์ Face
Forward
กับการท่องเที่ยว

หลายคนคงพอนึกออกและได้เห็นถึงเทคโนโลยีจดจ�ำและเรียนรูใ้ บหน้าใหม่ๆ จากหลายแบรนด์ในปีนมี้ าบ้าง
แน่นอนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์นี้เช่นเดียวกัน ตามมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง
ที่ตอบโจทย์แนวโน้มเทรนด์ Face Forward ได้บ้าง

TAT REVIEW
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DESTINATION U : TUI
โปรแกรมสแกนใบหน้าเพื่ อหาที่เที่ยวที่โดนใจ

เมื่อปลายปี 2017 TUI บริษัทยักษ์ใหญ่เครือข่ายท่องเที่ยวชั้นน�ำของโลก
จากเกาะอังกฤษได้ออกมาแนะน�ำเทคโนโลยีการบริการชิน้ ใหม่ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับการท่องเทีย่ วพักผ่อนทีส่ อดคล้องกับอารมณ์ความรูส้ กึ ของนักท่องเทีย่ ว
ในช่วงเวลานั้นๆ ผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า ‘Destination U’ ซึ่งเจ้าอุปกรณ์
เทคโนโลยีชิ้นนี้จะใช้งานระบบอัลกอริทึมในการประมวลความรู้สึกที่
แสดงออกมาผ่านทางสีหน้าของผู้ใช้งานและจะแนะน�ำรายชื่อสถานที่
ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบที่สุดส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้งานแต่ละคน
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เทคโนโลยีชิ้นนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบ
การใช้งานอย่างละเอียดเท่านั้น แต่แน่นอนว่าอีกไม่นาน TUI จะน�ำตัว
เครื่องนี้มาใช้สู่สาธารณชนอย่างแน่นอน

DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT
อุโมงค์ตู้ปลาเสมือนจริงในสนามบินกับเทคโนโลยี
รักษาความปลอดภัยด้วยระบบจดจ�ำใบหน้า

ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 สนามบินนานาชาติดูไบวางแผนที่จะติดตั้ง
ช่องตรวจหนังสือเดินทางเป็นอุโมงค์ตู้ปลาด้วยเทคโนโลยี VR (Virtual
Reality) โดยผู้โดยสารที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเดินชม
ความสวยงามของอุโมงค์ตู้ปลานี้ได้ อุโมงค์ดังกล่าวประกอบไปด้วย
กล้องรักษาความปลอดภัยกว่า 80 ตัวเพื่อใช้ส�ำหรับการจดจ�ำใบหน้า
นักท่องเที่ยว โดยสนามบินนานาชาติดูไบเชื่อมั่นในระบบการรักษา
ความปลอดภัยแบบใหม่นี้ว่าจะมีประสิทธิภาพและแม่นย�ำกว่าการใช้
ระบบ E-Gates แบบเดิมๆ

FACE Forward ‘หน้ า ’ นั้ น ส� ำ คั ญ ฉะนี้
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CHINA SOUNTHERN AIRLINES
จีนเริ่มใช้เทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้าในสนามบิน

เมือ่ ปลายปีทผี่ า่ นมา สายการบินไชน่า เซาท์เทิรน์ แอร์ไลน์ สายการบินจีน
เจ้าแรกที่น�ำเทคโนโลยีการจดจ�ำใบหน้าหรือ Face Recognition มาใช้
กับระบบการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งระบบ Check-in และการตรวจสอบ
Boarding Pass ณ สนามบินนานาชาติเจียงยิน มณฑลเจียงซู แทนการ
ใช้ระบบเดิม โดยผู้โดยสารจะต้องผ่านขั้นตอนการจับภาพและตรวจสอบ
ใบหน้าผ่านเครื่องที่ได้รับการติดตั้งด้วยเทคโนโลยี Facial Recognition
บริเวณประตูทางเข้าเครื่องบินซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น ทั้งนี้
สายการบินดังกล่าวยังวางแผนขยายการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวไปยัง
สนามบินอื่นๆ ในอนาคต เช่น กรุงปักกิ่ง เป็นต้น

THE HIPSTER BAR
ระบบ AI (Artificial Intelligence)
ตรวจจับใบหน้าที่น�ำมาใช้ส�ำหรับการเข้าบาร์

เมื่อปลายปี 2017 The Hipster Bar ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในสหราชอาณาจักร The Hipster Bar เป็นบาร์ที่ใช้งานระบบ Facial
Recognition ในการวิเคราะห์ เสื้อผ้า หน้า ผม ของผู้บริโภคว่า
มีความเป็นฮิปสเตอร์มากน้อยแค่ไหน โดยจะท�ำการเปรียบเทียบ
อัตลักษณ์การแต่งตัวกับภาพในแคตตาล็อกกว่า 20,000 ภาพ
และผู้ที่ผ่านการสแกนแล้วมีค่าแสดงความเป็นฮิปสเตอร์สูงกว่า 90%
จึงสามารถเข้าบาร์ได้

อนาคต

การพัฒนาของเทคโนโลยี Facial Recognition ที่มีขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบ ส�ำหรับผลทางด้านบวก
เทคโนโลยีตัวนี้จะท�ำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องรอต่อแถวตรวจคนเข้าเมืองเป็นระยะเวลานาน ซึ่งในอนาคต
เทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นตัวกรองชั้นเลิศในการป้องกันการก่อการร้ายทั้งภายในท่าอากาศยาน ตามท้องถนน อาคารสถานที่ต่างๆ
ไม่แน่ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยี Facial Recognition รวมกับการประมวลผลชิป AI (Artificial Intelligence) ที่ฉลาดมากขึ้น
จะท�ำให้กล้องทุกตัวมีการอัพเดตตัวเอง เรียนรู้รูปพรรณสัณฐานเพื่อตรวจจับใบหน้าผู้ก่อการร้ายจากฐานข้อมูลทั่วโลก หรือแม้แต่
ตรวจจับอารมณ์และวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ที่บุคคลคนนี้จะก่ออาชญากรรมก็เป็นได้ ในทางกลับกัน เทคโนโลยีตัวนี้อาจกลายเป็น
เทคโนโลยีที่หันกลับมาท�ำร้ายผู้ใช้งานเองก็เป็นได้ จากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่า จากคนไม่ได้ท�ำกลายเป็นคนท�ำ และหากลอง
ยกตัวอย่างใกล้ตัวเป็นเคสสมมุติ ก็คงหนีไม่พ้นบริษัท Apple บริษัท Apple สร้างชิปประมวลผล Face ID ที่ประมวลผลแบบ
Real-time ตั้งแต่หน้าคนใช้ยังเด็กยันหน้าแก่ โดยชิปดังกล่าวสามารถเรียนรู้และเก็บข้อมูล Face ID ของผู้ใช้งาน ซึ่งหากผนวก
เข้ากับข้อมูลชีวิตประจ�ำวันที่ถูกจดบันทึก ทั้งกินข้าวเวลาไหน ออกจากบ้านเมื่อไหร่ ไปรับลูกเมื่อไหร่ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นถูกบันทึก
ไว้บน Cloud Server ของบริษัท หากวันใดวันหนึ่งมีแฮ็กเกอร์มือดีเข้ามาขโมยข้อมูลและน�ำไปใช้งานในทางที่ผิด ข้อมูลเหล่านั้น
จะสามารถน�ำไปใช้งานเพื่อก่ออาชญากรรมได้อย่างดีแน่นอน
TAT REVIEW

FACE Forward ‘หน้ า ’ นั้ น ส� ำ คั ญ ฉะนี้

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

การตลาด 4.0 ส�ำหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน
กลุ่ม So-Lo-Mo
ในประเทศไทย
ของ CTRIP

ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
หัวหน้าศูนย์ China
Intelligence Center,
CAMT Digital School
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Ctrip เป็นบริษัทจัดการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA)
ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของจีน และเป็นที่ 2 ของโลก รองจากบริษัท Priceline
มีสมาชิกกว่า 250 ล้านคน เว็บไซต์ให้บริการ 13 ภาษา พนักงานมากกว่า
30,000 คนทั่วประเทศจีน เฉพาะส�ำนักงานใหญ่ท่ีเซี่ยงไฮ้ มีพนักงานประมาณ
15,000 คน ในจ�ำนวนนี้ราว 6,000 คน เป็น Software Engineer จะเห็นได้ว่า
OTA จีนเน้นการลงทุนและพั ฒนาด้านดิจิทัลมาก

ผู้ถือหุ้นรายส�ำคัญของ Ctrip คือ Baidu (ไป๋ตู้) หนึ่งใน big three
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจีน ซึ่ง Baidu เองก็มีธุรกิจ Mobile Application
OTA ของตนเองภายใต้ชื่อ Qunar ซึ่งเป็น OTA ที่มีผู้ใช้มากเป็น
อันดับสองรองจาก Ctrip โดย Baidu วางกลยุทธ์ให้ Ctrip เป็นผู้ให้
บริการตลาดนักท่องเที่ยว FIT ตลาดกลาง-กลางสูง ขณะที่ Qunar
ให้บริการตลาดกลุ่มกลาง-กลางล่าง Ctrip เน้นให้บริการนักท่องเที่ยว
อิสระแบบ So-Lo-Mo ครบวงจร ตั้งแต่จองที่พัก ตั๋วเดินทาง ท�ำวีซ่า
รถรับ-ส่งสนามบิน การเดินทางในเมืองท่องเที่ยวปลายทาง แพ็กเกจ
ท่องเทีย่ วทัง้ แบบครึง่ วัน เต็มวัน ตลอดจนแนะน�ำร้านอาหาร ร้านจ�ำหน่าย
ซึ่งในปี ค.ศ. 2016 1 ใน 3 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกต่างประเทศ
122 ล้านคนครั้ง 1 ใน 3 ท�ำธุรกรรมกับ Ctrip

การตลาด 4.0 ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น
กลุ ่ ม So-Lo-Mo ในประเทศไทย ของ CTRIP

หลักคิดส�ำคัญที่น�ำมาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการของ Ctrip คือ
“พัฒนางานบริการเพื่อท�ำให้นักท่องเที่ยวด้วยตนเองสูญเสียเวลาอันมีค่า
ไปกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนให้น้อย
ที่สุด” ดังนั้นบน Mobile App. ของ Ctrip จึงให้บริการทั้งการจอง
โรงแรม ซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบิน การเดินทางภายในจุดหมายท่องเทีย่ วปลายทาง
(เช่น มีบริการจองรถจากสนามบินถึงโรงแรมที่พัก โดยสามารถติดต่อ
ผ่านแอปพลิเคชันของ Ctrip ตั้งแต่ต้นทาง บริการรับท�ำวีซ่า Hotel
check in/check out online การเปิดให้จองซื้อของฝากผ่าน app.
แล้วน�ำมาส่งที่โรงแรมหรือสนามบิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลา
ไปเลือกหาซื้อของฝาก รวมถึงการให้บริการ VAT refund online

TAT REVIEW
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กลยุทธ์การหารายได้ของ Ctrip นอกเหนือจากการสะสมจ�ำนวนสมาชิกเพื่อสร้างอ�ำนาจต่อรองกับ supplier
เพื่อให้ได้ราคาที่ต�่ำกว่าคู่แข่งขัน และการท�ำประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจน
การขายแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบครึ่งวันหรือหนึ่งวัน ร่วมกับ Local Operators แล้ว Ctrip ยังใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ของตนเพื่อต่อยอดงานบริการต่างๆ ภายใต้กรอบแนวคิด ‘การตลาด 4.0’ โดยน�ำ
เอาข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลทางการเงินที่ใช้จ่ายผ่าน Ctrip ของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น
1. ระบบการให้สินเชื่อ และคะแนนสะสมส�ำหรับสมาชิกโดยจัดตั้ง
ฝ่ายธุรกิจเครดิตการเงินออนไลน์ ที่ท�ำหน้าที่น�ำเอาข้อมูลส่วนบุคคล
ของสมาชิกทีใ่ ช้บริการผ่าน Ctrip มาวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
และการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว ออกเป็นคะแนนสะสมให้กับ
สมาชิกแต่ละราย ระดับคะแนนที่ต่างกันน�ำไปสู่การให้บริการเสริม
พิเศษทีแ่ ตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็นสินเชือ่ ส่วนบุคคลเพือ่ การท่องเทีย่ ว
หรือให้บริการพิเศษต่างๆ เช่น บริการ check in/check out ล่วงหน้า
ท�ำให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าที่สุด
และในอนาคตข้อมูลการเงินส่วนบุคคลเหล่านี้ก็ยังสามารถต่อยอด
น�ำไปใช้เพื่อการให้สินเชื่อทางการเงินอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวได้อีกด้วย

2.

กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตามแนว ‘การสร้างเนื้อหา
จากผู้ใช้’ หรือ UGC (User-Generated Content) ที่อาศัย
การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวและแผนการท่องเที่ยว
ยอดนิยมที่สมาชิกแบ่งปันและให้ข้อคิดเห็นบนแอปพลิเคชัน
ของ Ctrip น�ำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนการท่องเที่ยวใหม่
กลายเป็นแผนการท่องเที่ยวที่ผลิตขึ้นโดยนักท่องเที่ยวน�ำกลับมา
เสนอขายแก่สมาชิก หรือเรียกว่าแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
แบบ C2B ดังแสดงในรูปที่ 1

OTA
(Website, Mobile App.)

แหล่งรายได้

บริการจองโรมแรม
ที่พัก และตั๋วโดยสาร
ระหว่างประเทศ

แพ็กเกจท่องเที่ยว
กรุ๊ปทัวร์ และอิสระ

ประชาสัมพันธ์
ร้านค้า ร้านอาหาร
และสถานบริการ
ต่างๆ

รายได้หลัก
มาจากการเป็นเอเย่นต์จ�ำหน่าย
ตั๋วเดินทาง และโรงแรมที่พัก
(>80%)

รายได้รอง
การขายแพ็กเกจท่องเที่ยว
และการประชาสัมพันธ์

แนวทาง
อดีต
ผ่าน Local agent ช่วยท�ำหน้าที่จัดสรร วางแผนการจัดการ
suppliers ในห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยว

TAT REVIEW

ร่วมมือกับ Local agent
ในการติดต่อประสานโรงแรม
จัดทริปท่องเที่ยว กิจกรรมบันเทิง
ร้านของฝาก สปา ฯลฯ

การตลาด 4.0 ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น
กลุ ่ ม So-Lo-Mo ในประเทศไทย ของ CTRIP
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OTA
(Website, Mobile App.)

แหล่งรายได้

บริการจองโรมแรม
ที่พัก และตั๋วโดยสาร
ระหว่างประเทศ

แพ็กเกจท่องเที่ยว
กรุ๊ปทัวร์ และอิสระ

ประชาสัมพันธ์
ร้านค้า ร้านอาหาร
และสถานบริการ
ต่างๆ

แพ็กเกจและบริการ
อื่นๆ ในประเทศ
ปลายทางท่องเที่ยว

ปัจจุบัน
ติดต่อตรงกับ suppliers ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยว ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ

เว็บไซต์
- ทัวร์หาที่เรียน หรือเรียนระยะสั้น
- ทัวร์อาหารรสเลิศในไทย พัก 5 ดาว
- ทัวร์นิยายเมืองเล็กในไทย
- ทัวร์ให้พ่อแม่เที่ยวครั้งแรกในไทย

Mobile App
- บริการรับ-ส่งสนามบิน
- บริการรถน�ำเที่ยว
- บริการไกด์น�ำเที่ยว
- บริการแนะน�ำร้านอาหาร/สปา/
สถานบันเทิง/แหล่งช้อปปิ้ง

รายได้หลัก

รายได้รอง

แนวทาง

มาจากการเป็นเอเย่นต์จ�ำหน่าย
ตัว๋ เดินทาง และโรงแรมทีพ่ กั (>50%)

การขายแพ็กเกจท่องเที่ยว
แพ็กเกจอื่นๆ บริการแก่
นักท่องเที่ยว ณ ปลายทาง
ท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์

เข้ามาเปิดบริษัท ณ ปลายทาง
ท่องเที่ยว เพื่อสามารถด�ำเนินการ
และติดต่อโดยตรงกับ suppliers
ด้านต่างๆ รวมถึงการเข้าท�ำกิจกรรม
บางอย่างในห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง

รูปที่ 1 ของแอปพลิเคชัน ‘Ctrip’ ตามแนวทางพัฒนาธุรกิจแบบ UGC

การตลาด 4.0 ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น
กลุ ่ ม So-Lo-Mo ในประเทศไทย ของ CTRIP
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ผลิตภัณฑ์แบบ UGC ของ Ctrip ท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกในสิ่งที่ตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้น
เพราะเป็นการประมวลผลรวบรวมจากประสบการณ์ความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น
ใน Ctrip จะมีแพ็กเกจทัวร์หาที่เรียน ทัวร์อาหารรสเลิศ ทัวร์นิยายเมืองเล็กในไทย (นิยายเมืองเล็กเป็นหนึ่ง
ในบทเพลงของ ‘เติ้งลี่จวิน’ ซึ่งเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชื่อว่าเมืองเล็กที่กล่าวถึงในบทเพลงคือ
จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลบน Big data ของ Ctrip เอง
ปัจจุบันฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Ctrip ยังถูกน�ำไปใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ทิศทางการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนให้กับหน่วยงานวิจัยการท่องเที่ยวจีน (หน่วยงานภาครัฐ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระที่ปัจจุบันมีสัดส่วนต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกต่างประเทศสูงกว่านักท่องเที่ยว
แบบกลุ่มทัวร์
หมายเหตุ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปสงค์ของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน (ปีที่ 2:
ผลกระทบจากการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย)’ สนับสนุนทุนวิจัยโดยส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อ่านเพิ่มเติมที่ https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp
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กลุ ่ ม So-Lo-Mo ในประเทศไทย ของ CTRIP
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บทเรียนที่ได้
จากการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก
และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ปี 2018 ถือเป็นปีที่ส�ำคัญมากส�ำหรับมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทย เมื่อสามสิบปีท่ีผ่านมา ทับหลัง
นารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งเดิมเคยตั้งอยู่ที่ปราสาทหิน
พนมรุ้ง ได้ถูกน�ำส่งกลับคืนจากสถาบันศิลปะเมือง
ชิคาโก (Art Institute in Chicago) จากการ
เรียกร้องของวงดนตรีคาราบาวร่วมกับประชาชนไทย
แต่งเพลงที่มีค�ำร้องตอนหนึ่งต่อสหรัฐอเมริกาว่า
“เอาไมเคิลแจ็คสันคืนไป เอาพระนารายณ์คืนมา”
การกลับมาของทับหลังแกะสลักนี้ ได้จารึกเป็น
ปรากฏการณ์ส�ำคัญที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย
ในช่วงดังกล่าว มรดกทางวัฒนธรรมครั้งนั้น

บทเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลก
และการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยง

เขียนโดย
Dr. Roberto Gozzoli
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว และการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แปลโดย
นางสาวนฤมล สุภาพ
นักศึกษาปริญญาตรี
สาขาการจัดการบริการนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถูกสันนิษฐานถึงการเชื่อมโยงของสองมุมมอง
ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยในปีเดียวกันนั้นเอง
แหล่งมรดกอันทรงคุณค่าของไทยสามแห่งได้ถูก
เตรียมความพร้อมเพื่ อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage)
อันได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
ของก�ำแพงเพชรและศรีสัชนาลัย นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา โดยต่อมาได้ข้ึนทะเบียนในปี ค.ศ.
1991 และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ขึ้นทะเบียน
ในปี ค.ศ. 1992
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World Heritage sites in Thailand and their
promotion
As the Thai cultural heritage sites of Sukhothai,
Ayutthaya and Ban Chiang were registered
within the UNESCO World Heritage List since
early 1990s, review of the heritage policies of
the time are seen in a more recent perspective
is given here. Such analysis highlights that local
stakeholders’ participation as well as a more
comprehensive planning within a tourism
perspective are the major issues blocking
their full appreciation as cultural tourism sites.
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ความส�ำคัญของเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ประจักษ์ในหนังสือประวัติศาสตร์ไทย อาทิ

สุโขทัยลงนามการเริ่มต้นอารยธรรมไทยที่รู้จักในปัจจุบัน
โดยพ่อขุนรามค�ำแหงและศิลาจารึกที่แสดงให้เห็นถึงการประสูติของ
พระมหากษัตริย์ไทยและยังได้ประดิษฐ์อักษรไทยที่ใช้ในการเขียน

พระนครศรีอยุธยาสามารถเรียกได้ว่า เป็นผู้สืบทอดของสุโขทัย
เนื่องจากมีศิลปะดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในอดีตที่สืบต่อมาจนถึงภายหลัง
กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่ท�ำการสู้รบกับพม่า ซึ่งการต่อสู้ ระหว่าง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกษัตริย์ของพม่ายังท�ำให้ระลึกถึง
ภาพเหตุการณ์ส�ำคัญๆ ของประวัติศาสตร์ไทย และในช่วงสืบต่อ
อ�ำนาจของสมเด็จพระนารายณ์และข้าราชบริพาร เจ้าพระยาวิชเยนทร์
(Phaulkon) ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญในการติดต่อ
การค้ากับยุโรปซึ่งเป็นมหาอ�ำนาจในยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ประเทศฝรั่งเศส

ในช่วงการบูรณปฏิสังขรณ์ที่กล่าวในประวัติศาสตร์นั้น ได้มีการก�ำหนดให้แหล่งมรดกอันล�้ำค่าของไทยเหล่านั้น
ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ภายใต้รายชือ่ แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก และเมือ่ อุทยานประวัตศิ าสตร์
สุโขทัยได้เตรียมขึน้ ทะเบียนมรดกโลกในช่วงต้น ค.ศ. 1980 จึงท�ำให้เมืองและวัดส�ำคัญๆ ได้รบั การบูรณปฏิสงั ขรณ์
เพือ่ เป็นหนึง่ ในองค์ประกอบหลักการพิจารณา โดยกรมศิลปากรได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านมรดกจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ช่วยเหลือด้านทักษะและระดมเงินทุน
เพือ่ น�ำมาใช้ในการบูรณะสถานทีต่ า่ งๆ ภายในเมืองเพือ่ ฟืน้ ฟูบา้ นเมืองหรือในด้านอืน่ ๆ ทีอ่ าจเป็นเสมือนการตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ของครอบครัวที่อาศัยอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ย้ายไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ดีกว่าที่อยู่
ในบริเวณนอกรอบ นโยบายการตั้งถิ่นฐานใหม่ถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากแหล่งมรดกโลกต้องแยกออกจาก
สิง่ อาจรบกวนหรือก่อให้เกิดความเสียหายทุกประเภททีส่ ามารถก่อมลภาวะ รวมถึงผูท้ อี่ าศัยอยูบ่ ริเวณโดยรอบ
นั้นด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีบางส่วนที่มีการต่อต้านอุทยานประวัติศาสตร์ในยุคนั้นด้วยเช่นกัน
จากมุมมองของนักท่องเที่ยว แม้สุโขทัยจะมีความส�ำคัญในด้านประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวก็ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การที่จุดหมายปลายทางขาดแหล่งท่องเที่ยวอื่นบริเวณใกล้เคียงนั้น มีผลต่อ
จ�ำนวนผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่จะไปภาคเหนือ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ และไม่พักค้างคืนมากกว่าหนึ่งคืน นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
จะตั้งอยู่ที่เมืองสุโขทัยเก่า ส่วนใจกลางเมืองจะอยู่ห่างออกไปอีกกว่าสิบกิโลเมตร ดังนั้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ของอุทยานจึงยังมีข้อจ�ำกัดอยู่ในด้านการคมนาคมและการจัดการเรื่องจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
เมือ่ เข้าสูย่ คุ อยุธยา การบูรณะจึงเป็นเป้าหมายทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ซึง่ แนวคิดนีม้ รี ากฐานเดียวกันกับการตัง้ ถิน่ ฐาน
ใหม่ ส�ำหรับสุโขทัยที่มีการวางแผนในช่วงแรก แต่ถูกระงับไปเนื่องจากไม่ได้มีการแยกสัดส่วนระหว่างอุทยาน
ประวัติศาสตร์และเมืองใหม่ อาคารเก่าๆ จึงถูกสร้างแทรกด้วยอาคารสมัยใหม่ จากมุมมองของนักท่องเที่ยว
การที่อยุธยามีจ�ำนวนผู้ที่มาเยือนมากกว่าสุโขทัย เนื่องจากมีระยะทางที่ไม่ไกลนักจากกรุงเทพฯ จึงท�ำให้มี
นักทัศนาจร (ผู้มาเยือนแบบรายวัน) มากกว่านักท่องเที่ยว (ผู้มาเยือนที่ค้างคืน) และการเข้าเยี่ยมชมอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ในระยะเวลาสั้นนี้สามารถรับบริการได้ทั้งรถทัวร์และทางเรือล่องรายวัน
สถานที่แห่งที่สามที่จะกล่าวถึงต่อไปคือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นที่รู้จักจาก
การค้นพบสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีแดง รวมถึง
วัตถุต่างและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการฝังศพ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงถูกค้นพบช่วงปลาย ค.ศ. 1960
ถึงต้น ค.ศ. 1970 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่รวมถึงการเพาะปลูกข้าว

บทเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลก
และการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยง
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และหล่อส�ำริดด้วย จึงได้ถกู แก้ไขให้ถกู ต้องและน�ำมาประกอบกับช่วงเวลา
ทีใ่ กล้เคียงมากทีส่ ดุ จุดสังเกตทีเ่ ห็นได้ชดั ทีแ่ หล่งมรดกโลกบ้านเชียง คือ
พิพธิ ภัณฑ์ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนการออกแบบจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
(University of Pennsylvania) โดยการออกแบบได้รวมเอาแบบเดิมทีค่ น้ พบ
ที่บ้านเชียงในช่วงปี ค.ศ. 1974-1975 และสนามเพลาะที่มีร่องรอยทาง
โบราณคดี ถอดแบบจากโครงกระดูกและเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีค่ น้ พบมานาน
กว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา
บ้านเชียงยังคงตกเป็นเหยื่อของความส�ำเร็จทางโบราณคดี ความสนใจ
เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผากลับถูกชาวบ้านลักลอบขุด เพื่อจ�ำหน่ายให้กับ
ผูร้ บั ซือ้ โบราณวัตถุหรือทหารอเมริกนั ทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคในช่วงสงครามเวียดนาม

แล้วสิ่งใดบ้าง
ที่สามารถน�ำมาเป็น
บทเรียนได้?

35

นอกจากนีก้ ารสันนิษฐานทางโบราณคดีตา่ งๆ จึงผลักดันให้กรมศิลปากร
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งนี้เป็นมรดกโลก แต่อย่างไรก็ตาม
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังไม่สามารถดึงดูดผู้มาเยือนได้จ�ำนวนมากนัก
เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สนามเพลาะ และปราสาท
วัดในบริเวณชุมชนอาจไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง หรือ 3 ชั่วโมงเป็นอย่างสูง
สถานที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีที่แยกตัวออกมา รวมถึงขาดแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักในจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นข้อจ�ำกัดที่ส่งผลต่อจ�ำนวน
ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก
สถานที่ทั้งสามแห่งได้ขึ้นทะเบียนกว่าสามทศวรรษมาแล้ว ซึ่งแต่ละแห่ง
ก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นแตกต่างมากมาย

ประการแรก

ประการที่สอง

ประการที่สาม

การขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็น
มรดกโลกขององค์การยูเนสโก
(UNESCO World Heritage)
ถูกมองว่าเป็นแผนการท่องเที่ยว
ระยะสั้นเพื่อดึงดูดจ�ำนวนผู้มา
เยือน และสร้างรายได้สูงขึ้น
ในระหว่างการขึน้ ทะเบียนอาจช่วย
ให้มีผู้มาเยือนมากขึ้น หรือท�ำให้
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใกล้เคียง
มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าของแหล่ง
มรดกโลกแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
ทางบวกหรือลบ องค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
กรณีนอกเหนือจากประเทศไทย
ปราสาทหินนครวัด ‘เป็นเพียง’
แหล่งมรดกเดียวเท่านั้น รวมถึง
ใบหน้าของพระอวโลกิเตศวร
Bayon ทีเ่ ป็นอนุสรณ์ประวัตศิ าสตร์
ของสถานทีแ่ ห่งนัน้ การขยายพืน้ ที่
ของแหล่งมรดกก็เป็นการสร้าง
แรงดึงดูดให้กับผู้คนมาเยือน
สถานที่นี้ แต่อย่างไรก็ตาม
ปราสาทวัดต่างๆ ต้องต่อสู้กับ
แหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร
ที่น่าดึงดูดกว่า รวมถึงการ
เจริญเติบโตของเมืองในด้าน
อุตสาหกรรม เป็นต้น

ความสนใจในการวางแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างจริงจังเป็น
สิ่งที่จ�ำเป็นมาก ทั้งสุโขทัยและ
อยุธยามีแผนแม่บทการท่องเทีย่ ว
แต่การด�ำเนินงานยังไม่สมบูรณ์
อีกหลายด้าน และแหล่งมรดก
บ้านเชียงเองในขณะนี้ก็ยัง
ไม่มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
นอกจากนี้แผนแม่บทดังกล่าว
ตามแนวทางของแต่ละช่วงเวลา
แต่กลับไม่มีการมีส่วนร่วม
ตลอดจนความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเท่าที่ควร
ซึ่งอาจเกิดจากคนในชุมชนและ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีพื้นฐานความรู้
เกี่ยวกับแหล่งมรดกต่างกัน

แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ หากพิจารณาแล้ว ผูท้ เี่ คยอาศัยอยูใ่ นแหล่งมรดกโลกมาก่อนคือผูท้ สี่ ามารถท�ำหน้าทีอ่ นุรกั ษ์และป้องกันได้ดกี ว่า การสร้างเส้นทางท่องเทีย่ ว
ภายในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกันก็สามารถช่วยได้อีกช่องทางหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เส้นทางที่เรียกว่า
เส้นทางปราสาทขอม (Khmer Trail) ที่เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของไทยและกัมพูชา อันได้แก่ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และปราสาทหิน
พิมาย กับปราสาทหินฝั่งกัมพูชา เป็นต้น
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บทเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลก
และการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยง
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From Past to Present: Thailand - Japan
Tourism Exchange
In 2018, the Tourism Authority of Thailand
(TAT) opened the latest TAT overseas office
in Fukuoka, Japan. Throughout the past,
Japan has always been an important tourist
market for Thailand with potential to
increase growth.

The process of tourism promotion begins
with understanding the target customers,
therefore it is important to study the historical
background of tourism relation in order to
create a common future of tourism
exchange.
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กองบรรณาธิการ

จากอดีต
ถึงปัจจุบัน
: ความสัมพันธ์
ญี่ปุ่น-ไทย ไปมาหาสู่
่ วแห่งประเทศไทย เปิดส�ำนักงาน
ในปี 2561 การท่องเทีย
สาขาในต่างประเทศสาขาล่าสุดที่ เมืองฟุ กโุ อกะ ประเทศ
่ น
่ า่ นมา ตลาดนักท่องเทีย
่ วญีป
่ น
ญีป
ุ่ โดยในช่วงเวลาทีผ
ุ่
เป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าจะเป็นตลาดที่มีอนาคต
ส�ำหรับประเทศไทย เห็นควรที่จะมุ่งส่งเสริมการตลาด

จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น : ความสั ม พั น ธ์
ญี่ ปุ ่ น -ไทย ไปมาหาสู ่

การส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism Promotion)
คือ การท�ำความรู้จัก การท�ำความเข้าใจในประเทศ
และกลุ่มคนที่เราสนใจ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
ในการน�ำเสนอสินค้าและบริการที่เรามี สู่กลุ่มลูกค้า
เหล่านั้น ดังนั้น มิติที่เราควรจะให้ความส�ำคัญ
นอกจากสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว เราควรจะศึกษา
ความเป็นมาในอดีต เพื่ อออกแบบภาพอนาคต
ด้านการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน
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Nannicha Sriwut
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1. JAPAN NOW
ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
1,523,300 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 66,590 ล้านบาท
โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,353 บาทต่อคนต่อวัน พักเฉลี่ย 8.0 วัน
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ทั้งจ�ำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ยกเว้นวันพักเฉลี่ยที่ต�่ำลงเล็กน้อย
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ร้อยละ 80 เป็นกลุ่ม
เที่ยวซ�้ำ (Revisit) และกลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ตรงกันข้ามกับ
กลุ่มท่องเที่ยวครั้งแรก (First Visit) ที่มีเพียงร้อยละ 20 และมีอัตรา
เติบโตที่ลดลงทุกปี

2. JAPAN in the past
2.1 นิยามอดีต (The Past)

สยามกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า 600 ปี จากบันทึก
ประวัติศาสตร์ยืนยันว่า ประมาณ ค.ศ. 1425-1570 สยามกับญี่ปุ่น
มีการค้าขายกันตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยญี่ปุ่นส่งออกดาบซามูไร
เครื่องเคลือบดินเผา และผ้าคุณภาพดี
ในศตวรรษที่ 17 การค้าระหว่างญี่ปุ่นกับอยุธยายังคงด�ำเนินต่อไป
โดยอยุธยาในยุคนั้น นอกจากการค้ากับญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการค้าขาย
กับชนชาติอื่น เช่น จีน ดัชต์ โปรตุเกส ฝรั่งเศส และอังกฤษ
ชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นบุคคลส�ำคัญและมีชอื่ เสียงทีจ่ ำ� เป็นต้องกล่าวอ้างชือ่ ท่าน
คือ ยามาดะ นางะมาซะ ต่อมาได้รบั การแต่งตัง้ เป็น ‘ออกญาเสนาภิมขุ ’
และท่านยังเป็นหัวหน้าคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งขณะนั้น
มีคนญีป่ นุ่ อาศัยอยูป่ ระมาณ 1,000-1,500 คน และปัจจุบนั หมูบ่ า้ นญีป่ นุ่
ได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของอยุธยา

จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น : ความสั ม พั น ธ์
ญี่ ปุ ่ น -ไทย ไปมาหาสู ่
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ประเด็นที่น่าสนใจในศตวรรษที่ 17 คือ สินค้าหลักที่ญี่ปุ่นส่งมาขาย
เป็นสินค้าประเภทอาหาร อาทิ ซอสถัว่ เหลือง ปลาตากแห้ง และสาหร่าย
ในขณะทีส่ ยามส่งข้าวไปขายในโอกินาวา เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต
เหล้าอะวาโมริ
จากการซื้อขายสินค้าในยุคนั้น พอจะอนุมานได้ว่า เริ่มมีการ mingle
กันในเรื่องอาหารแล้ว

43

พ.ศ. 2423 ผู้น�ำไทยใช้ญี่ปุ่นเป็นต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุง
ประเทศ ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ระบุไว้ในแผนพัฒนา
การเมืองฉบับแรกของไทย
พ.ศ. 2430 กระทรวงการต่างประเทศสยาม ลงนามในปฏิญญาว่าด้วย
พระราชไมตรีและการพาณิชย์ระหว่างประเทศสยามกับประเทศญี่ปุ่น
มีการตั้งสถานเอกอัครราชทูตทั้งที่โตเกียวและกรุงเทพฯ

2.2 ขีดเส้นความสัมพั นธ์ จากโรงเรียน สู่ โรงไหม

พ.ศ. 2453 ญีป่ นุ่ ส่งคณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านผ้าไหม มาให้ความรูใ้ นการปรับปรุงคุณภาพไหมไทย จัดตัง้ กองช่างไหม
และส่งเสริมผลักดันให้โคราชเป็นศูนย์กลางในการเลี้ยงไหม
พ.ศ. 2445 รัชกาลที่ 6 สมัยยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมาร เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2447 รัฐบาลญี่ปุ่นส่ง มิส ยาซุอิ เท็ทสึ (Yasui Tetsu) มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนราชินี พร้อมครูญี่ปุ่น
อีก 2 ท่าน โดยสอนภาษาอังกฤษ ค�ำนวณ วิทยาศาสตร์ วาดเขียน เย็บปัก และประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง
พ.ศ. 2453-2456 เริ่มมีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น มีการตั้งสมาคมชาวญี่ปุ่นในไทย มีการเปิด
โรงเรียนประถมศึกษาส�ำหรับเด็กญี่ปุ่นในไทย นอกจากนั้น ยังมีการตั้งสมาคมญี่ปุ่น-สยาม แห่งเมืองโกเบ
และสมาคมญี่ปุ่น-สยาม แห่งเมืองโอซากา
พ.ศ. 2474 รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระบรมราชินีร�ำไพพรรณี เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2502 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 รัฐบาลไทยสนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ
ในช่วงนั้นมีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ จนมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมล�ำพูน
เมื่อ พ.ศ. 2528

2.3 ถักทอสายใยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ในประเด็นด้านการท่องเทีย่ วระหว่างไทย ญีป่ นุ่ มีหลายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ บนความสัมพันธ์อนั ดี
ในฐานะมิตรประเทศทีเ่ กือ้ กูล หนุนเสริม ซึง่ กันและกัน ในโอกาสนี้ จะขอยกประเด็นทีน่ บั ว่ามีความส�ำคัญมาก ดังนี้
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2.3.1 ศึกษาวิจัย
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ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางรากฐานการพัฒนา
การท่องเที่ยว (Tourism Planning) ตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นศึกษาการวางแผนในพื้นที่
เมืองหลักทางการท่องเที่ยวของไทย
ปี 2521 Japan International Cooperation Agency : JICA ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดท�ำการศึกษา
ความเหมาะสม เมืองพัทยา (Feasibility Study PATTAYA Tourism Development)
ปี 2522 Pacific Consultants International Tokyo ร่วมกับ บริษัท Design 103 กรุงเทพ จัดท�ำการศึกษา
แผนหลักและศึกษาความเหมาะสมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ต (Master Plan & Feasibility
Study Tourism Development of PHUKET)
ปี 2531-2532 JICA ด�ำเนินการจัดท�ำแผนหลักพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ตและภาคใต้ (Greater PHUKET
& Southern Thailand)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในยุคเริ่มต้น มุ่งให้ความส�ำคัญกับการวางแผนกายภาพ (Physical Planning)
การก�ำหนดพื้นที่ท่องเที่ยว (Zoning) การใช้ที่ดิน (Land Use) การจัดการของเสีย (Waste) การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตลอดจนการเสนอแนะด้านองค์กรและกฎหมายลักษณะพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

2.3.2 สร้างกลไก
งบประมาณ

ตั้งแต่ปี 2521 รัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นการสร้างสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกพื้นฐานขนาดเล็ก ปีละประมาณ 20 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 150 ล้านบาท แต่เนื่องจาก
พื้นที่ท่องเที่ยวมีจ�ำนวนมากและการพัฒนาหรือบ�ำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวต้องใช้เงินมากเช่นกัน ททท.
จึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล
แห่งประเทศญี่ปุ่น (Overseas Economic Cooperation Fund : OECF)
รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความส�ำคัญเกี่ยวกับการรองรับนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดังนั้นในปี 2531 รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
โพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น (Overseas Economic Cooperation Fund : OECF) งบ OECF ที่ได้รับ
การสนับสนุนในช่วงปี 2531-2546 ประมาณ 3,600 ล้านบาท ด�ำเนินการในเรื่องการพัฒนาและก่อสร้าง
โครงข่ายการคมนาคมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ ระบบประปา ไฟฟ้า
ลานจอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งการอนุรักษ์และบูรณะแหล่งท่องเที่ยว

2.3.3 เปิดส�ำนักงาน
การท่องเที่ยว

ททท. เล็งเห็นศักยภาพและความส�ำคัญของตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น จึงเปิดส�ำนักงานการท่องเที่ยว 3 แห่ง
แห่งแรก เปิดเมื่อปี 2514 ที่โตเกียว นับเป็นส�ำนักงาน ททท. ต่างประเทศแห่งที่ 3 ต่อจาก นิวยอร์ก
และลอสแอนเจลิส (ปัจจุบัน ททท. มีส�ำนักงานในต่างประเทศ จ�ำนวน 27 แห่ง)

จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น : ความสั ม พั น ธ์
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แห่งที่ 2 เปิดเมื่อปี 2529 ที่โอซากา
แห่งที่ 3 เปิดเมื่อปี 2535 ที่ ฟุกุโอกะ และปิดส�ำนักงาน ททท. ฟุกุโอกะ ในปี 2559
ในขณะที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan National Tourism Organization :
JNTO เปิดส�ำนักงานที่กรุงเทพฯ ประมาณปี 2519
2.4 ญี่ปุ่น-ไทย ไปมาหาสู่

จากการเปิดส�ำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงท�ำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กัน
จากสถิติในปี 2559 พบว่า มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางท่องเที่ยวในไทย จ�ำนวน 1.42 ล้านคน (สูงเป็น
อันดับที่ 4 รองจาก จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้) ในขณะที่มีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น จ�ำนวน 0.97
ล้านคน (สูงเป็นอันดับ 6 รองจาก จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง อเมริกา)
ย้อนดูอดีตพบว่า ในช่วงปี 2513 มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 13,000 คน
และเพิ่มขึ้นเป็น 110,000 คน ในปี 2528
ปี 2541-2544 นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 1 เฉลี่ยปีละประมาณ
1.3 ล้านคน
ส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ไปญี่ปุ่น ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวในญี่ปุ่น 200,673 คน
และเพิ่มขึ้นเป็น 908,702 คน ในปี 2559 เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555-2559 นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 44.28
2.5 อยู่นานๆ ได้ไหม (การท่องเที่ยวพ� ำนักระยะยาว)

ในปี 2544 รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวพ�ำนักระยะยาว (Long Stay) โดยสนับสนุนให้
ชาวต่างชาติมาพ�ำนักในไทยตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 50 ปี
ในปี 2529 รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายส่งผู้สูงอายุไปพ�ำนักระยะยาวในต่างประเทศ
กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุจากญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในเป้าหมาย และจากการส่งเสริมกลุ่มพ�ำนักระยะยาวดังกล่าว
ได้ท�ำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องมากมาย อาทิ ธุรกิจที่พักอาศัยทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่
ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งชมรมผู้พ�ำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และชมรม/
สมาคมอื่นๆ เช่น ชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ, สมาคมคนญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับการพ�ำนักระยะยาวในปัจจุบันนี้ เราไม่สามารถจ�ำกัดเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น
แต่ยังสามารถตีความครอบคลุมไปในกลุ่มอื่นที่พ�ำนักระยะยาว อาทิ กลุ่ม Expat หรือ Digital nomad
เป็นต้น
TAT REVIEW
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2.6 ใส่ใจท้องถิ่น OVOP และ OTOP

โครงการ One Village One Product : OVOP เป็นโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดโออิตะ
เกิดขึ้นในช่วงปี 2522-2546 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ส่วนหนึ่ง
จะจ�ำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย
ในส่วนของประเทศไทย น�ำแนวคิดเรื่อง OVOP มาปรับใช้ในประเทศ ภายใต้โครงการ One Tambon
One Product : OTOP เริ่มขึ้นในปี 2523 สมัยนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร

3. เก็บเกี่ยว เรียนรู้ สู่อนาคตร่วมกัน
Over Tourism ปรากฏการณ์ท่ีต้องยอมจ่าย
ไม่ใช่แต่ได้ถ่ายเดียว (Over Tourism : At any
cost)

ญี่ปุ่น ไทย และที่ท่องเที่ยวใดๆ ในโลก ต้องรับมือกับปรากฏการณ์
Over Tourism สาเหตุอาจไม่ใช่ China factor อย่างเดียว แต่ยัง
รวมไปถึงไลฟ์สไตล์แบบใหม่ของคนบนโลกนีท้ ใี่ ห้คณ
ุ ค่ากับการเดินทาง
และการเรียนรู้โลกผ่านการเดินทางท่องเที่ยว
จากการเฝ้าติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น
มีประเด็นที่น่าสนใจ และน่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วย คือการ
ตั้งเป้าหมายให้ปี 2563 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
40 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านคนในปี 2775 จากนั้น เราตามดู
สิ่งที่ญี่ปุ่นผลักดัน อาทิ การเป็นเจ้าภาพ Rugby World Cup 2019/
Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games / Kansai World
Masters Games 2021
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในฐานะ ‘เจ้าบ้านที่ดี’ ของญี่ปุ่น
เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าจับตามอง การลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว และสิ่งที่ส�ำคัญและ
ต้องจัดการไปพร้อมๆ กันคือ คนญี่ปุ่น ในฐานะเจ้าของบ้าน จะได้รับ
ผลกระทบทางลบใดบ้างจากจ�ำนวนและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ถ้าศึกษาอดีต ก็จะพบว่า ญี่ปุ่น เคยมีนโยบายส่งคนสูงวัยไปพ�ำนัก
ระยะยาวในต่างประเทศ
ส�ำหรับปรากฏการณ์ Over Tourism ในไทยนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
ในเมืองหลัก และแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม ดังนัน้ เราจึงเสนอแคมเปญ
12 เมืองต้องห้ามพลาด ซึ่งหมายถึง การเที่ยวเมืองรอง เพื่อลด
แรงกดดันในพื้นที่
จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น : ความสั ม พั น ธ์
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การเผชิญหน้ากับบรรยากาศแห่งความกลัว
(Climate of Fear)

เราปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกในอนาคต เราต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคาม
ทั้งภัยการเมือง ภัยก่อการร้าย พิบัติภัย และภัยจากโรคระบาด
และโรคอุบัติใหม่ อนาคตเราต้องอยู่กับภัยคุกคามดังกล่าว
และภัยคุกคามชุดนี้ มันสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัว
และเป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินทางท่องเที่ยว

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา และลดอุปสรรคในภัยคุกคาม
ดังกล่าว เป็นความหวังที่น่าจะเป็นจริงได้ไม่ยาก

รัฐบาลไทยเน้นย�้ำในการขับเคลื่อนประเทศใน 20 ปีข้างหน้า ด้วยแนวคิด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งแนวคิดนี้
สามารถปรับใช้กับทุกประเทศ เพราะนัยของมันคือ การให้ความส�ำคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการด�ำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ญีป่ นุ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์เกีย่ วกับ Soft Power โดยยืนยันในจุดยืนเรือ่ ง
ความงามบนความสมถะ เรียบง่ายและไม่สมบูรณ์แบบ ญี่ปุ่นส่งออก
‘ความเป็นญี่ปุ่น’ ผ่าน Sony Walkman, Hello Kitty, Doraemon,
TOYOTA, บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป, มวยปล�้ำ, ซูชิ, X-Japan, J-pop
จนถึง AKB 48

คนแก่สูงวัย เกษียณอายุจากญี่ปุ่นเข้ามาพ�ำนักในประเทศไทย
มากขึ้นในรูปแบบ Long Stay

ส�ำหรับไทย เราส่งออก ‘ความเป็นไทย’ ในฐานะที่เป็น Soft Power
ผ่าน มวยไทย ต้มย�ำกุง้ สตรีทฟูด้ ภาพยนตร์ไทยเรือ่ ง พีม่ ากพระโขนง
ละคร บุพเพสันนิวาส (เพลง ออเจ้าเอย และ เพียงสบตา ทีม่ กี าร cover
เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยศิลปิน Yuru) การเชื่อมโยงทางสังคมระหว่าง
บุคคลสองประเทศมีมากขึ้น และจะมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ
การใช้อาวุธที่เรียกว่า Soft Power

นักเรียนไทยเรียนภาษาญี่ปุ่น สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

คนหนุ่มสาว, คนรุ่นใหม่, Expat, Freeter, Digital nomad
จากญี่ปุ่น จะเป็นกลุ่ม Long Stay ใหม่ในเมืองไทยในอนาคต

คนไทยเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนเป็นบ้านที่สอง
ไทย-ญี่ปุ่น รู้สึกต่อกันเหมือนเป็นญาติมิตร

ความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นนี้ เป็นสะพานเชื่อม น�ำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันในหลายมิติ การเผชิญกับสังคมคนแก่
การจัดการมลภาวะ ภัยพิบัติ และการเรียนรู้ที่จะด�ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
การเดินไปสู่อนาคตภายใต้เงื่อนไขความสัมพันธ์ทางสังคมที่เหนียวแน่นมากขึ้นเช่นนี้ จึงประกันได้ว่า ทั้งสอง
ประเทศและสองสังคมจะแผ้วถางทางเดินไปสู่สังคมที่งดงามได้

เอกสารอ้างอิง ประกอบการยกร่างบทบรรยาย
1. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี
2. 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
3. ความท้าทายในอนาคต หลัง 6 ศตวรรษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
4. 5 ทศวรรษท่องเที่ยวไทย บนการเปลี่ยนผ่านแนวคิดและเศรษฐกิจโลก
5. Feasibility Study PATTAYA Tourism Development
6. Master Plan & Feasibility Study Tourism Development of PHUKET

TAT REVIEW

7. Greater PHUKET
8. สถิตินักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวไทย ปี 2000-2016
9. สถิตินักท่องเที่ยวไทยเที่ยวญี่ปุ่น 2012-2016
10. หนังสือ Japanization ของ อรรถจักร สัตยานุรักษ์
11. หนังสือ ปัญญาญี่ปุ่น ของ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
12. Cool Japan เล่ม 1 และ 2 โดย ส�ำนักพิมพ์ Little Thoughts

จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น : ความสั ม พั น ธ์
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LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

เกณฑ์การพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของไทย เทียบเท่าเกณฑ์
ระดับสากล
Bring up Thailand community based tourism development criteria to equalize
international standard
On pathway of developing Thailand designated
areas to meet the criteria of global standard,
DASTA expands and cooperates with
international partners such as Global
Sustainable Tourism Council Criteria (GSTC).
We implemented GSTC’s criteria and

adapted it to make it suitable with Thailand’s
communities. Making it as a human resource
development and networking tool which
can be use for sustainability and effective
tourism management.

องค์การบริหารการพั ฒนา
พื้ นที่พิเศษเพื่ อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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ด้วยความมุ่งหวังสู่การพั ฒนาชุมชนในพื้ นที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืนอย่างมี
มาตรฐานในระดับสากล อพท. ได้ขยายความร่วมมือกับภาคีระดับนานาชาติ
อย่างสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism
Council Criteria) หรือ GSTC โดยการน�ำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
GSTC มาเป็นกรอบในการสร้างองค์ความรู้ ต่อยอด ประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
ของชุมชนในเมืองไทย เกิดเป็น ‘เกณฑ์การพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย’ เพื่ อใช้เป็นเครื่องมือในการพั ฒนาบุคลากรและเครือข่ายให้สามารถ
น�ำไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืน
อย่างแท้จริง

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ถือเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการวางแผน ด�ำเนินการ และประเมินผลการพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน
5. ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดยเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยประเมินว่าชุมชนมีจุดแข็ง จุดอ่อนในประเด็นใด เพื่อให้ชุมชน
และหน่วยงานพี่เลี้ยงสามารถเติมเต็มและเสริมสร้างศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การน�ำเกณฑ์ฯ ไปใช้ก็เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนต้นแบบ ผ่านการขับเคลื่อน
ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษต่างๆ โดยเป้าประสงค์ของการพัฒนาในระยะยาว
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การที่แหล่งท่องเที่ยวมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
กระจายสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
อพท. ได้น�ำเกณฑ์ดังกล่าวทดลองใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 14 ชุมชนต้นแบบในพื้นที่พิเศษ โดยมีกระบวนการ
ให้ชุมชนประเมินตนเอง น�ำผลการประเมินพัฒนาเป็นแผนการเสริมสร้างศักยภาพแต่ละชุมชน และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาโดยคณะท�ำงาน ทั้งมีการถอดบทเรียนมาตลอดระยะเวลา 5 ปี และได้น�ำเสนอเกณฑ์
ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ฉบับนี้เป็นแนวทางการพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council:
GSTC) ได้พิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. กับหลักเกณฑ์
GSTC และทีป่ ระชุม GSTC Accreditation Panel ได้มมี ติยอมรับ ‘เกณฑ์การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนของ
ประเทศไทย’ เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส�ำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของ GSTC ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของไทย
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เครื่องมือ ‘เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของประเทศไทย’ หนทางสู่ชุมชน
อยู่ดีมีสุข
หลายชุมชนต้นแบบและชุมชนขยายผล ทีน่ ำ� เกณฑ์การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนของประเทศไทย ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและเป้าหมาย
ของการท่องเที่ยวในชุมชน การประเมินชุมชนด้วยเกณฑ์เปรียบเสมือน
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ร่างกายที่อาจมีส่วนสึกหรอรอการฟื้นฟู
‘เครื่องมือ’ นี้ ก็คงไม่ต่างจากวัคซีนที่ฉีดไว้เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ตัวอย่างเช่น ชุมชนในหุบเขาสีชมพู ‘กกสะทอน’ จ.เลย ที่มีภูลมโล
หมุดหมายสุดฮิตส�ำหรับผู้ที่อยากชมความงามของ ซากุระเมืองไทย
ในบรรยากาศลมหนาวช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ สีชมพูกลายเป็น
ฉากโรแมนติก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาสู่ชุมชน
ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน จึงมีการประเมิน
และสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมของภูลมโล มีการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎร่วมกันว่า ต้องไม่มีการก่อกองไฟ
ห้ามนักท่องเที่ยวกางเต็นท์ และจ�ำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวต่อวัน
เพื่อความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนไว้ให้ยั่งยืน
อีกทั้งยังบริหารจัดการเรื่องกองทุนส่วนกลางอย่างละเอียดและโปร่งใส
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มีเส้นทางรายรับ รายจ่าย และการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มต่างๆ
อย่างชัดเจน ซึ่งนี่ท�ำให้ชุมชนกกสะทอน สามารถบริหารจัดการ
กับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวและบริหารจัดการเงินได้อย่างดี
หรือที่ ‘บ้านไร่กองขิง’ จ.เชียงใหม่ ถึงแม้จะไม่มีทรัพยากรทาง
การท่องเที่ยวที่ดึงดูดตา แต่ที่นี่มีสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ นั่นคือ
ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน การบริหารจัดการกลุม่ ทีม่ คี วามเข้มแข็ง
ความสามัคคี ทุกคนในชุมชนมีสว่ นร่วม เหล่านีท้ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วบอกกัน
ปากต่อปาก ถึงความเอาใจใส่ และหัวใจที่รักในการท�ำการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จนท�ำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลทางการท่องเที่ยวมากมาย
จะเห็นได้วา่ ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเทีย่ วในชุมชน เป็นผูต้ ดั สินใจ
และเป็นผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยว เครื่องมือที่เกิดจากการลองผิด
ลองถูก แล้วน�ำมาถอดบทเรียน เป็นเครื่องยืนยันว่าสามารถน�ำไปใช้
ได้จริง องค์ความรู้นี้จะเป็นการต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในชุมชนท้องถิ่น เมื่อฐานเข้มแข็งก็สามารถต่อยอดไปสู่จังหวัด ภูมิภาค
สังคม และประเทศได้ต่อไป

เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของไทย
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สกลเฮ็ด
Made Craft

Illustration

Wonwisa Sangrit (rbh)

พั ชรวรรณ วรพล
บรรณารักษ์ 3
งานห้องสมุด ททท.

Sakonhed Festival: Sakon Made, Sakon Craft
The ‘Sakonhed’ or Sakon Made festival
began with the collaboration of young
Sakon Nakhon natives with various talents
and skills, such as weaving, dyeing, smallscale
farming and design, all of whom wish to

return to their native I-san homeland.
The central concept of the festival is to
showcase the region’s gentle, environmental
and self-sufficient way-of-life through
local food, arts and craft.
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ททท. จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ สกลเฮ็ด
Made Craft ที่ห้องสมุด โดยเชิญแกนน�ำผู้ริเริ่มและผลักดันงาน ‘สกลเฮ็ด’
คือ คุณปราชญ์ นิยมค้า และคุณยิปซี จันทร์เพ็ งเพ็ ญ มาร่วมพู ดคุย
สาระเกี่ยวกับกิจกรรม สกลเฮ็ด ที่ถ่ายทอดจากแขกทั้งสองท่านมีดังนี้

หนุ่มสาวชาวสกลฯ อยากกลับบ้าน
หนุ่มสาวชาวสกลนครที่อยากกลับมาใช้ชีวิตและท�ำมาหากินยังบ้านเกิด
ได้ชักชวนเหล่าเพื่อนฝูงที่มีความคิด มุมมองเหมือนกัน สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สินค้าท�ำมือหรืองานคราฟต์ด้วยความคิดที่ว่า งานคราฟต์คือ
วิถีชีวิตที่ท�ำด้วยความประณีต ตั้งใจและใส่ใจ โดยดึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย
จับต้องได้ และสามารถน�ำมาประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองได้ นีค่ อื จุดเริม่ ต้น
ของกลุ่ม ‘สกลเฮ็ด’ และที่มาของเทศกาล ‘สกลเฮ็ด’ ซึ่งเลือกจัดขึ้น
เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กันปีละครั้งในเดือนธันวาคม ช่วงฤดูหนาว
อากาศดี และตรงกับระยะเวลาที่มีวันหยุดยาวของจังหวัดสกลนคร
โดยเนรมิตลานโล่งในบริเวณ บขส. ให้กลายเป็นงานแฟร์เล็กๆ ตกแต่ง
ด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ เศษไม้ ที่หาได้โดยทั่วไป น�ำผืนผ้าและ
อุปกรณ์ทำ� มาหากินพืน้ บ้านมาจัดวาง ทีส่ ำ� คัญคือท�ำจากใจ ไร้งบประมาณ
และสปอนเซอร์

แต่คนพื้นบ้านกลับไม่รู้จักหนุ่มสาว
‘สกลเฮ็ด’ มีสมาชิกที่แต่ละคนมีแบรนด์สินค้าท้องถิ่นเป็นของตนเอง
ท�ำสินค้าท�ำมือขายทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่พวกเขากลับกังขาว่า
ท�ำไมคนในพื้นที่สกลนครเองกลับไม่รู้จัก จะท�ำอย่างไรให้คนพื้นถิ่นหันมา
สนใจในวิถีชีวิตและงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ท�ำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ
นี่คือเป้าหมายหลัก

สกลเฮ็ ด Made Craft
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‘สกลเฮ็ด Made Craft’
ท้าชน NAP เชียงใหม่
เทศกาล ‘สกลเฮ็ด’ เน้นสินค้าคราฟต์ทำ� มือเป็นหลักและต้องเป็นคนสกลฯ
หรือคนนอกพืน้ ทีแ่ ต่มาพ�ำนักอาศัยในสกลฯ มาออกร้านเท่านัน้ โดยสินค้า
ต้องใช้วัตถุดิบในชุมชนของตน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร เช่น งานผ้าย้อมครามของแม่ฑีตา
หรือของ Mann Craft ผ้าย้อมมูลควาย โคมไฟที่ท�ำจากหญ้ากก
จากร้านก็ฝ้าย สมุดท�ำมือที่ปกท�ำจากกาบกล้วยของร้านฮูปแต้ม
หรือ ผ้าครามบ้านๆ แต่ปักเป็นลวดลายน่ารักอย่างลายดอกไม้ ทุ่งนา
ของร้านภูคราม แต่ก็ไม่ใช่เพียงงานหัตถกรรมท�ำมือเท่านั้น หากรวมถึง
งานเกษตรด้วย เพราะฉะนั้นงานนี้จึงมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากท้องถิ่น
อย่าง ข้าวฮาง หมากเม่า ที่น�ำมาท�ำเป็นอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
เช่น ร้านนาค�ำหอม ที่ท�ำชาจากยอดข้าว หรืออาหาร และเบเกอรี่ของ
ร้านภิรมย์บุรี อย่าง เค้กแกงหน่อไม้ และเค้กต้มย�ำกุ้ง กาแฟดริปยิปซี
ที่ใช้เมล็ดกาแฟและนมจากภูพาน และ Beer Craft เป็นต้น
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ถึงงานนี้จะดูเหมาะกับคนวัยหนุ่มสาว แต่ก็ไม่ได้ลืมวัยอื่นๆ โดยให้
ความส�ำคัญกับคนรุ่นเก่าที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ส่งผ่านภูมิความรู้
และทักษะจากรุ่นสู่รุ่น มาสาธิต เล่าเรื่องราวการท�ำฝ้าย การย้อมคราม
เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผลงาน แถมยังมีเวิร์กช็อป
ย้อมคราม ท�ำสมุด รวมถึงสนามเด็กเล่นไว้ส�ำหรับเด็กๆ อีกด้วย
เรียกได้ว่าเหมาะส�ำหรับคนทุกเพศทุกวัย
แม้งาน ‘สกลเฮ็ด’ ในปีที่ผ่านมานั้นจะจัดขึ้นพร้อมๆ กับงาน NAP
(Nimmanhaemin Art & Design Promenade) งานคราฟต์สุดฮิป
ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มสกลเฮ็ดคิดว่า งานคราฟต์นั้น
ไม่ได้มีแค่ในเชียงใหม่เท่านั้น ซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้อง เพราะเทศกาล
‘สกลเฮ็ด’ ครั้งแรกในสกลนครนั้น ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
แม้จะมีโปสเตอร์เพียงใบเดียวปิดอยู่ที่หน้างาน แต่แรงจากโซเชียลมีเดีย
การ Like การ Share และค�ำบอกเล่าก็ส่งให้คนสนใจงานนี้เป็นจ�ำนวน
ไม่น้อย แม้ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ของ ททท. ที่สวนลุมพินี
เมือ่ ต้นปีนนั้ กลุม่ สกลเฮ็ดก็สามารถขายสินค้าท�ำมือจนเกลีย้ งแผงได้ไม่ยาก
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‘สกลเฮ็ด’ 2018
ที่เก่า เวลาเดิม แต่เพิ่มเสี่ยว
ปลายปีนี้ เทศกาล ‘สกลเฮ็ด’ จะจัดขึ้นในวันที่ 21-24 ธันวาคม
บนพื้นที่เดิม ช่วงเดียวกับงาน สกลรันเด้อ และงานแห่ดาว โดยได้รับ
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรัฐฯ หน่วยงานราชการและเอกชน แต่ยัง
คงตัวตนของความเป็นสกลเฮ็ดไว้คือ หัตถกรรม เกษตร อาหาร และ
สิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้จะเน้นในส่วนของ Creative Zone พื้นที่สร้าง
แรงบันดาลใจส�ำหรับกลุ่มชาวสกลฯ รุ่นใหม่และนักศึกษาใกล้จบ
ที่ต้องการน�ำเสนอผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์และผลิต เป็นการเปิด
โอกาสให้เห็นช่องทางการสร้างอาชีพและรายได้ซึ่งสามารถหาได้แม้อยู่
ในบ้านเกิด พื้นที่ ‘เสี่ยว’ ที่จะมีมากขึ้น รองรับเหล่าบรรดาชาวคราฟต์
ที่แต่ละคนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จากแรกเริ่มคือการแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบ คราวนี้ก็สามารถน�ำสินค้ามาขายได้ด้วย เป็นการเชื่อมโยง
แหล่งหัตถกรรมชุมชน ปีนี้จึงจะมีร้านคราฟต์มากขึ้น โซนนิทรรศการ
ที่จ�ำลองแปลงคราม แปลงฝ้าย มาให้คนได้ลงมือท�ำและเรียนรู้ในทุก
กระบวนการ เวิรก์ ช็อปต่างๆ เช่น วาดภาพ มัดย้อม การสาธิตการท�ำคราม
มีการบรรเลงเพลงจากเครือ่ งดนตรีทอ้ งถิน่ โดยผูเ้ ข้าชมงานจะได้รับทั้ง
รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
สกลนคร เป็นจังหวัดที่มีราก มีอารยธรรม มีวัฒนธรรม มีวัตถุดิบ
ธรรมชาติ มีคนที่มีภูมิปัญญาและทักษะ มีศักยภาพส่งให้สกลนครเป็น
Creative City จากสิ่งที่เห็นว่าเป็นงานหัตถกรรมธรรมดา แต่เมื่อใช้
ความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับงาน ต่อยอดเป็นสินค้า
ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการจุดประกายให้คนสกลฯ หันมาท�ำมาหากิน
และกลับมาด�ำเนินวิถชี วี ติ อันเรียบง่ายยังบ้านเกิด โดยมีเทศกาล ‘สกลเฮ็ด’
เป็นแรงผลักดัน

QR Code คลิปการเสวนา
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
หัวข้อ ‘สกลเฮ็ด Made Craft’
http://opn.to/a/LAmlq
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42.195 Km
เส้นชัยในมาราธอน
เส้นชัยในทางเศรษฐกิจ
42.195 Km - Marathons’ finishing line.
Road to economic goal.
As a runner, when you meet other amateur
runners, the first thing to look at is their
running shoes. What brand is it? After that,
the second thing to look at is their running
gadgets.

the ice before moving to other topics
such as “Which running event will you
join in the coming month” “Have you
ever been to this running event” or
“Will I pass lotto to join Tokyo Marathon?”

Don’t misunderstood us and instantly judge
us as a group of materialistic people.

There is an old belief that running is
cheap, but in fact today’s runners are
heavy spenders. Spending can cross
into the realm of fashion, IT and more.

In fact, timing watches and running shoes
are always our main topics in breaking

มนตรี บุญสัตย์
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นักวิ่งมือสมัครเล่นสักคนเดินผ่านมา หากเป็นนักวิ่ง
ด้วยกัน ด้วยสัญชาตญาณแล้ว พวกเขาจะเพ่ งมอง
่ องเท้าวิง
่ าฬิกาจับเวลาบนข้อมือ
ทีร
่ ก่อน ถัดมาเป็นทีน
รุ่นไหน แบรนด์อะไร
อย่าเพิ่ งด่วนเข้าใจผิด! พวกเราไม่ได้รีบร้อนตัดสิน
กันที่ภายนอกหรือว่าวัตถุปรุงแต่ง

‘เศรษฐกิจ
และการจับจ่าย’

แต่ 2 เรื่องที่ว่ามานี้ นักวิ่งใช้เป็นบทเปิดการสนทนา
ทักทายที่ได้ผลเสมอ เพราะพวกเรามักบอกเล่าอย่าง
คล่องปากถึงไอเท็มที่มี ก่อนจะยิงค�ำถามในกันและกัน
ข้อถัดมาว่า “เดือนหน้าไปวิ่งที่งานไหน” “เคยไปงานนี้
ไหม” “ปีน้ีเราสมัครโตเกียวมาราธอนไว้ ไม่รู้จะล็อตโต้
ผ่านไหม?”

เป็นอีกมิติหนึ่งที่ล้อไปกับการวิ่ง ฟังดูช่างย้อนแย้งว่านี่เป็นการออกก�ำลังกายที่ใครเคยหล่นค�ำพูดว่า
“ถูกที่สุด ลงทุนน้อยที่สุด แค่มีรองเท้าคู่เดียวก็ว่ิงได้ จะวิ่งที่ไหน เวลาไหนก็ได้” หากเป็นไปในเงื่อนไขข้อนี้แล้ว
การวิ่งที่อยู่ในศีลของการไม่ซื้อ ไม่เดินทาง ไม่จ่าย แทบไม่มีอยู่ในสารบบของนักวิ่งสมัยปัจจุบันนี้เลย
เพราะว่ากันอย่างถึงที่สุด ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ราคาของอุปกรณ์เสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้าวิ่งบวกกันแล้วเป็น
ตัวเลข 5 หลัก เป็นต้นว่า รองเท้าวิ่งคู่ละ 5,000 บาท นาฬิกาจีพีเอสรุ่นเริ่มต้น 8,000 บาทขึ้นไป เสื้อกีฬา
ระบายเหงื่อได้ดีไม่เคยต�่ำกว่าตัวละ 500 บาท กางเกงกระชับกล้ามเนื้อตามสมัยนิยมราคาโดดไปที่ตัวละ
2,000 บาท ผ้าบัฟซับเหงื่ออย่างน้อยๆ ต้องมีชิ้นละ 500 บาท การวิ่งย่อมไม่ใช่กีฬาราคาถูกอย่างที่เราเคยเข้าใจ
เพราะเมื่อถูกแต้มแต่งด้วยเฉดสีของแฟชั่นและเทคโนโลยี รวมถึงค่านิยมมากมายก่ายกองบนโซเชียลมีเดีย
ภายใต้รอยยิ้มที่สดใสสุขภาพดี ในนั้นมีรายจ่ายหลายรายการ นี่คือ เส้นทางวิ่งที่ตัดผ่านกระเป๋าสตางค์ของ
นักกีฬามือใหม่ เป็นภาพเล็กระดับบุคคล แต่ยังมีการวิ่งที่เป็นภาพใหญ่ เส้นทางวิ่งที่ตัดผ่านระบบเศรษฐกิจ
ของเมืองและประเทศ “ไม่คิดว่าการวิ่งจะแพงขนาดนี้” ผู้เขียนขอลงความเห็นไว้อย่างนี้ครับ

1
Abbott World Marathon Majors องค์กรธุรกิจด้านกีฬาข้ามชาติทเี่ ข้ามา
มีส่วนร่วมบริหารงานมาราธอนบิ๊กเนม 6 รายการของโลก ที่เรียงร้อย
จัดขึ้นใน 1 ปี มีเส้นชัยกระจายอยู่ใน 3 ทวีป 6 เมือง ได้แก่ บอสตัน
ชิคาโก นิวยอร์ก เบอร์ลิน ลอนดอน และโตเกียว หากนักวิ่งสามารถ
พิชิตครบทั้ง 6 เส้นชัยจะได้รับการโปรโมตที่แอบบอตเรียกว่า ‘Six Star
Finishers’ ได้รับเหรียญพิเศษที่รวม 5 เมือง 6 สนามไว้ มีชื่อเรียก
ติดปากว่า ‘เหรียญพอนเดอริง’ โปรแกรมนี้เป็นทั้งความใฝ่ฝัน
ความพยายาม เป็นจุดหมายปลายทางของนักวิ่งทางเรียบหลายล้านคน
ทั่วโลก และแน่นอนว่านี่คือโกลบอลมาร์เก็ตติ้งที่ทรงพลังในโลกของ
นักวิ่งมาราธอน
ทว่าในแต่ละปีมีนักวิ่งได้ลงวิ่งในโปรแกรมสนามใหญ่นี้รวมกันไม่เกิน
250,000 คน นั่นเพราะถูกจ�ำกัดด้วยกติกาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่
เช่น บอสตันเน้นเรื่องความเร็ว โตเกียวมาราธอนต้องลุ้นผลจับฉลาก

42.195 Km เส้ น ชั ย ในมาราธอน
เส้ น ชั ย ในทางเศรษฐกิ จ

ความยากในการวิ่งสะสมความส�ำเร็จให้ต่อเนื่องตามที่องค์กรนี้ตั้งธงไว้
ส่งผลให้แบรนด์แอบบอตเป็นขาใหญ่ของวงการยิ่งใหญ่แบบไร้คู่ต่อกร
ถึงขนาดว่าสามารถท�ำเงินได้ปีละ 150 ล้านเหรียญฯ หรือ 4.9 พันล้าน
บาทไทย จากการบริหารแบรนด์รับค่าโฆษณา ขายสินค้าพรีเมี่ยมที่ระลึก
มีก�ำไรงาม ถึงขนาดว่าบริษัทอสังหาฯ เบอร์หนึ่งของจีนอย่าง
Wanda Group ขอร่วมทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแอบบอตเวิลด์มาราธอนเมเจอร์ ท�ำสัญญา 10 ปีเต็ม ระหว่างในปี 2017-2027
ด้วยมูลค่าสัญญาราคาหลายร้อยล้านเหรียญฯ นั่นท�ำให้มองได้ว่า
งานมาราธอนเป็นเหมืองแร่แห่งใหม่ในสายตานักลงทุน เพราะมหกรรม
Mass Participation หรือกิจกรรมมวลชนนี้ ประกาศวันรับสมัครเมื่อไหร่
ก็สามารถช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ทันที น�ำไปสู่การจับจ่าย
อาทิ การเดินทาง การจองโรงแรม marathon as a journey การเข้า
มามีส่วนร่วมเพื่อซื้อหาไลฟ์สไตล์สุขภาพดีและการพบปะสังสรรค์กัน
ของกลุ่มนักวิ่ง ที่นับว่าเป็นกลุ่มคนที่มีก�ำลังซื้อมหาศาล

TAT REVIEW

SPORT TOURISM
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า

61

ยกตัวอย่างของนักวิ่งคนหนึ่งต้องการเป็น Six Star Finishers พวกเขาต้องทุ่มเทฝึกซ้อมแรมปี แน่นอนว่า
คงไม่ได้มีรองเท้าวิ่งแค่ 1 คู่ หรือเสื้อผ้ากีฬาไม่กี่ชุด นักวิ่งคนนั้นต้องสมัคร ต้องออกแข่ง เดินทางอย่างน้อย
6 ครั้ง ดั้นด้นไปยังจุดสตาร์ทที่กระจายอยู่ใน 4 ประเทศใหญ่ มีมูลค่าจ�ำนวนไม่น้อยทีเดียว หากต้องไปอเมริกา
3 ครั้ง บินไปยุโรป 2 ครั้งและพาตัวเองไปอยู่ที่ชินจุกุในโตเกียวให้ได้อีก 1 ครั้ง นี่คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่อย่างน้อยมีนักวิ่ง 250,000 คนต่อปี เกี่ยวข้องด้วย มีการบุ๊กกิ้งสายการบิน โรงแรมที่พัก พอจะเห็นได้ว่า
เป็นตัวเลขที่แสนหอมหวานและสร้างความครึกครื้นเงินสะพัดให้เมืองนั้นๆ ในช่วงเวลาไม่กี่วัน

2
ตัดภาพไปที่นิวยอร์ก คอลัมนิสต์สายธุรกิจของนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes)
ลงข้อมูลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดนิวยอร์กซิตี้
มาราธอน รายการใหญ่กลางนครแมนฮัตตันในเดือนพฤศจิกายนปี 2014
เคิร์ธ บาเดนเฮาเซน รายงานว่าธุรกิจในเมืองบิ๊กแอปเปิ้ลมีรายรับ
จากรายการนี้มากถึง 415 ล้านเหรียญฯ หรือกว่า 13,500 ล้านบาท
เพราะมีนกั วิง่ จากทัว่ โลกเดินทางมาร่วมงานกว่า 51,000 คนเศษ
(ยังไม่รวมผู้ติดตาม) ว่ากันว่าทุกๆ 1 กิโลเมตรในมหกรรมมาราธอนที่นี่
ถูกตีมูลค่าได้ถึง 9.8 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 321 ล้านบาท!
ด้านชิคาโกมาราธอนในปี 2015 สร้าง Economic impact ได้สูง
277 ล้านเหรียญฯ มาราธอนอีเวนต์จึงเป็นที่เฝ้ารอของบรรดาห้างร้าน
และธุรกิจท่องเที่ยว การเดินทางขนส่ง งานที่จัดขึ้นเพียง 1 วันในรอบปี
ทว่าเกิดผลลัพธ์ที่ดีไปทุกภาคส่วนของชิคาโก
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ด้านโอลิเวียร์ เด็ง แห่งเว็บข่าว The Daily Free Press ให้ข้อมูล
ในเชิงลึกว่าส�ำหรับบอสตัน เมืองที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยว
แต่เด่นทางด้านการศึกษา ปีทั้งปีไม่ได้มีงานหรือเทศกาลท่องเที่ยว
ทีห่ วือหวานัก เศรษฐกิจในเมืองนีถ้ กู ขับเคลือ่ นด้วยนักศึกษาเสียส่วนใหญ่
เพราะมีสถาบันเอ็มไอที มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บอสตันคอลเลจ
แต่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ที่เป็นฤดูกาล
ของบอสตันมาราธอน งานวิ่งที่เก่าแก่ที่สุดของโลก งานนี้ได้เข้ามาสร้าง
สีสันและท�ำให้เมืองมีชีวิตชีวา มีการจับจ่ายสูงถึง 188 ล้านเหรียญฯ
ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่มีการจัดงาน ในปีล่าสุดที่มีการจัดงานมาราธอน
ครั้งที่ 122 เมืองมีรายรับสูงขึ้นแตะตัวเลข 201 ล้านเหรียญฯ หรือ
6.5 พันล้านบาท
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ที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือ แม้สภาพอากาศในช่วงที่จัดงานจะมีฝนตกหนักและอุณหภูมิติดลบ เป็นบอสตัน
ที่ทัศนวิสัยแย่ที่สุดในรอบหลายปี หากเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวย่อมมีการยกเลิกห้องพัก แต่เมื่อ
เป็นการวิ่งมาราธอนที่ประธานจัดการแข่งขันอย่าง BAA-Boston Athletic Association ไม่ประกาศยกเลิก
การแข่งขัน ทุกอย่างยังคงด�ำเนินต่อไป เส้นชัยในสนามวิ่งก่อให้เกิดการสร้างเส้นชัยในอุตสาหกรรมการบริการ
ต่างๆ ของเมืองนี้ นักวิ่ง นักท่องเที่ยวยังคงถ่ายภาพโพสต์โซเชียลฯ กันหรา ติดแฮชแท็ก #BostonStrong
ตอกย�้ำจิตวิญญาณของมาราธอน

3
ต่อเรื่องเส้นชัยมาราธอนในทางเศรษฐกิจ ไม่อ้างอิงถึง โตเกียวมาราธอน
ไม่ได้ ผู้เขียนเชื่อว่านี่เป็นสนามวิ่งต่างแดนสนามต้นๆ ทีน่ กั วิง่ ไทย
อยากไปวิง่ มากทีส่ ดุ เพราะใกล้ไทยเพียง 6 ชม. มีความคุน้ เคยทางวัฒนธรรม
ได้รับการบอกเล่ากันปากต่อปากและเห็นผ่านสื่อโซเชียลฯ ถึงบรรยากาศ
การวิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันของคนหลากหลายเชื้อชาติ ตามคอนเซปต์งาน
‘The Day We Unite’ – วันที่พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน วิ่งไปบนถนน
สายเดียวกัน ทุกปีมีใบสมัครมาที่นี่กว่า 337,000 ใบ แต่มีนักวิ่งได้วิ่ง
จริงผ่านการสุ่มเลือกจ�ำนวน 35,000 คน ในฐานะของประเทศและเมือง
ที่เคยผ่านการจัดมหกรรมโอลิมปิกมาแล้ว และเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพ
ในปี 2020 ส�ำหรับงานโตเกียวมาราธอนที่ผ่านมาเมื่อต้นปี 2018
นับเป็นการซ้อมใหญ่ที่ทรงประสิทธิภาพ เศรษฐกิจคึกคักมีเม็ดเงิน
หมุนเวียนมหาศาลจากบรรดาของที่ระลึก เสื้อยืดแบรนด์ Asics
ที่ออกแบบด้วยโลโก้งานมาราธอนกว่า 40 แบบ ทยอยขายหมดสต็อก
ตั้งแต่งานแสดงสินค้าเปิดได้ไม่กี่ชั่วโมง ราคาคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ตัวละ
1,100 บาท ถูกขายออกไปนับหมื่นๆ รายการในเวลา 4 วัน มีข้อมูล
จากผู้จัดงานว่ามีผู้สนใจชมงาน Tokyo Expo กว่า 1 แสนคนต่อวัน
ที่จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight บนเกาะโอไดบะ เดินทาง
สะดวกสบายห่างจากสถานีชิมบาชิ (Shimbashi JR) ไปราว 20 นาที

42.195 Km เส้ น ชั ย ในมาราธอน
เส้ น ชั ย ในทางเศรษฐกิ จ

ย้อนกลับไปดูสถิติตัวเลขที่โตเกียวมาราธอนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบั ตัวเลขในปี 2017 สูงถึง 13.35 พันล้านเยน หรือราว 120 ล้านเหรียญฯ
(3.9 พันล้านบาท) นอกจากกระตุ้นในเชิงธุรกิจได้แล้ว มูลนิธิโตเกียว
มาราธอนฟาวน์เดชั่นยังสามารถระดมจากกิจกรรมงานวิ่งนี้ได้สูงถึง
313 ล้านเยน หรือ 2.8 ล้านเหรียญฯ เพื่อส่งมอบให้องค์กรท�ำ
สาธารณประโยชน์ต่อไป
ประสบการณ์ตรงที่ผู้เขียนอยู่ในงานวิ่งโตเกียวมาราธอนปีที่ผ่านมา
พบว่า ญี่ปุ่นยังคงเก่งเสมอในการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม การเดิน
อยู่ในงานเอ็กซ์โปมีบูทแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องวิ่งมากกว่า 300 ร้าน
ฮอลล์แสดงสินค้าขนาด 3 สนามฟุตบอลดูแคบลงไปถนัดตา จากจ�ำนวน
ผู้สนใจ คิวการจ่ายเงินก็ยาวเหยียดแต่ฉับไวเป็นระเบียบ มาถึงวันจริง
แม้การวิ่งมาราธอนต้องแลกกับการปิดถนนใหญ่ 7 ชั่วโมงในย่านการค้า
ส�ำคัญๆ ของเมืองอย่าง ชินกุจุ กินซ่า หรือย่านท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง อย่าง
อาซากุสะ แต่ด้วยการวางแผน การประชาสัมพันธ์อย่างดี ด้วยการมี
ตัวเลือกการคมนาคมของเมืองอย่างรถไฟใต้ดิน โครงข่ายทีเ่ ชือ่ มถึงกัน
โดยทีเ่ มืองทัง้ เมืองทีม่ นี กั วิง่ 35,000 คนเคลือ่ นตัวด้วยสองเท้าอยูบ่ นถนน
และคนอีกกว่า 1 ล้านคนออกมาเชียร์ริมทางตลอด 42.195 กิโลเมตร
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ไม่มีภาพที่ ณ จุดหนึ่งจุดใดของเมืองการจราจรเป็นอัมพาต มิหน�ำซ�้ำงานด้านการท่องเที่ยวยังท�ำหน้าที่
โปรโมตการแข่งขัน แจกแผ่นพับขนาดเล็กให้ข้อมูล ‘การเดินทางเชียร์นักวิ่งของคุณตามกิโลเมตรต่างๆ
ที่เข้าถึงได้ด้วยรถไฟใต้ดิน’ บรรดาร้านรวงที่อยู่สองข้างทาง มีโปรโมชั่นรายการอาหารเพื่อต้อนรับทัพ
นักท่องเที่ยวกองเชียร์ ตั้งแต่เก้าโมงเช้าไปจนถึงบ่ายสองของวันนั้น เมืองทั้่งเมืองแปรสภาพเป็นมาราธอน
สเตเดียมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เป็นการบอกชาวโลกอีกนัยหนึ่งว่า โตเกียวก�ำลังเตรียมความพร้อมไปสู่
มหกรรมกีฬาโอลิมปิก Tokyo 2020 สู่ศตวรรษแห่งใหม่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยยุทธศาสตร์
การบริหารงานด้านกีฬาครั้งที่ท้าทายที่สุดของประเทศ

4
จากตัวอย่างที่ผู้เขียนยกมา น่าจะพอท�ำให้เห็นทั้งภาพเล็กและภาพใหญ่
ทางเศรษฐกิจที่เชื่อมร้อยกันผ่านการวิ่ง
ตัดภาพมามองแผนที่ประเทศไทยเรื่องการจัดงานมาราธอนที่มีผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจน่าจะมีนยั ส�ำคัญ มีกรณีศกึ ษาล่าสุดจากสนามขนอมมาราธอน
ชายหาดขนอมวางตัวเรียบอ่าวไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชายหาด
ที่ทรายขาว น�้ำทะเลใสไม่เหนอะหนะ บรรยากาศสงบเงียบไม่อึกทึก
ด้วยเสียงเพลงหรือปาร์ตี้ จุดท่องเที่ยวมีโลมาสีชมพู มีวิถีชีวิตชุมชน
ชาวบ้านและธรรมชาติที่ผ่อนคลาย แต่ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องลงเครื่องบิน
จากสนามบินนครศรีธรรมราช เดินทางด้วยรถยนต์ อีก 1 ชัว่ โมง 15 นาที
จึงจะถึงบริเวณหาดขนอม แน่นอนว่า ขนอมไม่ใช่ตัวเลือกแรกแน่ๆ
หากอยากท่องเที่ยวทะเลใต้  
ในปี พ.ศ. 2559 ชุมชนเล็กๆ ที่นี่ริเริ่มจัดงานวิ่งขนอมมาราธอนขึ้นมา
ชูความน่าสนใจเรื่องการวิ่งมาราธอนริมหาดทราย เวลานั้นเมืองคนดี

นครศรีธรรมราชมีงานมาราธอนที่นักวิ่งทราบกันดีอย่าง ‘ลานสะกา
มาราธอน’ เป็นการวิ่งในวิวทิวทัศน์ของต้นไม้ป่าเขา ขนอมชูเรื่องทะเล
ในปีแรกมีนักวิ่งบ้านใกล้เรือนเคียงจากจังหวัดใกล้ๆ สงขลา พัทลุง
สุราษฎร์ธานี และภูเก็ตมาร่วมวิ่ง ทั้งงานมีนักวิ่งราว 1,000 คน
งานจัดต่อเนื่องมาทุกปีได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ จนมาถึงปี
พ.ศ. 2561 จ�ำนวนนักวิ่งทุกระยะโตขึ้น 5 เท่าในเวลา 3 ปี มีนักวิ่ง
นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศสนใจไปร่วมวิ่งขนอมมาราธอนประเภท
ต่างๆ รวมกันกว่า 5,000 คน โรงแรมรีสอร์ตที่พักตลอดเส้นทาง
พ่อค้าแม่ขายรายเล็กรายน้อยในชุมชนมีรายได้ขายดีในชั่วข้ามคืน
เศรษฐกิจชุมชนครึกครื้นจากกองทัพนักวิ่งที่เข้าไปใช้ชีวิตช่วงสุดสัปดาห์
ที่นั่น การผสมผสานการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาหรือว่า Sport Tourism
น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีเมื่อกระบวนการนี้ถูกคลุกเคล้าไปกับการจัด
งานวิ่งมาราธอนอย่างมีคุณภาพที่ชุมชนนั้นๆ มีส่วนร่วม การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแบบไร้ปล่องควันแบบไร้ท่อไอเสีย ด้วยสองขาและหยาดเหงื่อ
ของนักวิ่งนักกีฬานั่นเอง

ค�ำอ้างอิงต่อความเป็นไปได้เรื่อง ‘เส้นชัยในมาราธอน เส้นชัยในทางเศรษฐกิจ’ ตอนท้ายนี้ ขอยกงานวิจัยของ
เกรกอรี่ พาแพนนิกอส (Gregory Papanikos) ที่ตีพิมพ์งานวิจัยในปี 2015 ว่าด้วยเรื่อง ‘The Economic
Effects of a Marathon as a Sport Tourism Event’ โดยอาศัยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จากงาน
Athens Marathon ระหว่างปี 2014-2015 เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ อยูใ่ นช่วงทีป่ ระเทศกรีซประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
รุมเร้า ถูกลดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในตลาดค่าเงินยูโร เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอน มหกรรมการจัด
มาราธอนในกรุงเอเธนส์ ได้เข้ามากอบกู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกรีซไว้ในช่วงเดือนที่มีงาน รายงานชิ้นนี้
พบว่าชือ่ เสียงของมาราธอนตลอดจนการบริหารจัดการทีด่ เี ยีย่ มในทุกภาคส่วน ย่อมมีสว่ นช่วยการันตีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับเมืองที่เป็นเจ้าภาพ เมืองที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่เฉพาะแค่หน่วยงาน
หนึง่ หน่วยงานใด เมือ่ เป็นเช่นนีม้ าราธอนทีจ่ ดั ก็จะตอบแทนทุกคนทัง้ เรือ่ งเศรษฐกิจและขวัญก�ำลังใจไปพร้อมๆ กัน
การวิ่งเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและราคาแพงในทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่เล่ามานั่นเอง   
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กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด ททท.

Tourism Authority of Thailand (TAT) places

to gather sources of useful information and

importance on developing tourism marketing

analysis in one place. By doing this, TAT will

database to meet market needs. By utilizing

be able to utilize all useful information to

the advantage from digital technologies,

create suitable marketing tactics and

we are currently working on. The TAT

strategies.

Big Data Road Map with the objective
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ความส�ำคัญต่อการพั ฒนาฐานข้อมูล
ทั้งด้านตลาดการท่องเที่ยว รวมถึงด้านความต้องการของตลาดหรือนักท่องเที่ยว
ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้มีการเตรียมพร้อมในการด�ำเนินงาน
ด้าน Big Data และจัดเตรียมการท�ำโครงสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้แล้ว
โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานด้าน Big Data ดังต่อไปนี้

แนวทางการด�ำเนินงานด้าน Big Data (TAT Big Data Road Map)
วัตถุประสงค์ของการท�ำ Big Data ของ ททท. คือการน�ำข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรือหลายแหล่ง
มาประมวลผลเพื่อให้ ททท. มีข้อมูลสนับสนุนส�ำหรับใช้ในการก�ำหนด
กลยุทธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
ดังนัน้ ก่อนการด�ำเนินการ ททท. จึงก�ำหนดเป้าหมายของการท�ำ Big Data
ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถระบุแหล่งข้อมูล ก�ำหนดแนวทางการเก็บข้อมูล
คัดเลือกวิธีการประมวลผล และรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์

2011

โจทย์ที่ส�ำคัญของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
• การรักษาฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมให้เดินทาง
กลับมาเที่ยวซ�้ำ (Revisit)
• การหาฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ (New Visitor)
• การกระจายการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปยังเมืองรอง
• การหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

2013
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2014

ARGENTINA -27.07%
BRAZIL -23.08%
CANADA +9.06%
USA +5.82%
BANGLADESH +11.95%
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SPAIN
2018P:
34,943
2017R:
34,071
%CHANGE:
+2.56

ARGENTINA
BRAZIL
CANADA

2012

ข้ อ มู ล ภาพประกอบ :
WWW.MOTS.GO.TH

BANGLADESH

ซึ่ง ททท. สามารถน�ำข้อมูล Big Data ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่มาช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านการตลาดได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยพันธกิจของ ททท. ที่มุ่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นหลัก ททท.
จึงไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม เว็บไซต์
ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือร้านค้า และแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง
ดังนั้น ททท. จึงวางแผนการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนี้

Tourism Smart Data
: Big Data กั บ การท่ อ งเที่ ย ว
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1. ช่วงเตรียมความพร้อม

น�ำโจทย์ที่ได้ไปแปลงเป็นรายการข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการท�ำตลาดด้านการท่องเที่ยว และคัดเลือกแหล่งข้อมูล
ที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งส�ำคัญของขั้นตอนนี้คือการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ภาพที่จะเกิดขึ้นจากการท�ำ Big Data ที่สามารถน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2. ช่วงการพั ฒนา

แผนพัฒนาระยะสั้น : ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อน�ำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลที่จะขอแบ่งปัน
จากบริษัทเอกชนควรเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น จ�ำนวนการจองห้องพักหรือการเข้าพักใน
แต่ละพื้นที่ สรุปจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละเดือนที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเครื่องบินไปยังจังหวัด
ต่างๆ ในกรณีนี้ ททท. ไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เอง เนื่องจากข้อจ�ำกัดเรื่อง
ความลับทางธุรกิจและสิทธิส่วนบุคคล ส่งผลให้บริษัทเอกชนส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ข้อมูลระดับที่ลงลึกถึง
รายละเอียด
แผนพัฒนาระยะยาว : การพัฒนากลไกลและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่
ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้หลายวิธี อาทิ
1. ร่วมมือกับบริษัทให้บริการด้านโทรคมนาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงการกระจายตัวในพื้นที่ท่องเที่ยว
2. ร่วมมือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ในการน�ำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมา
วิเคราะห์โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลค�ำวิจารณ์ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องน�ำไปประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์
ความพึงพอใจในสถานที่ที่ถูกอ้างอิงถึง ซึ่ง ททท. สามารถน�ำผลการวิเคราะห์นี้มาจัดเก็บเพื่อประมวลผล
และน�ำแสดงในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปสนับสนุนการวางแผนการตลาดต่อไป
3. การพัฒนาระบบส�ำหรับรวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคม (Social Listening) และประมวลผลข้อมูล
ช่วงการประยุกต์ใช้ : นอกจากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ททท. มีหน้าที่ต้องน�ำข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Big Data ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และพันธกิจขององค์กรได้ อีกทั้งเพื่อแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันด้วย

มิติของข้อมูลที่คาดว่าจะถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว
ข้อมูล 3 ประเภทที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
1. Marketing แสดงข้อมูลทางด้านการตลาด และการด�ำเนินงานของ
ททท. ทัง้ หมดจากภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ ให้สามารถเตรียมความพร้อม
รับมือในธุรกิจท่องเที่ยว

TAT REVIEW

2. Tourism แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวและยอดค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยว
เพื่อประเมินผลวิธีการสื่อสารทางการตลาดให้สะท้อนกลับไปเป็นผล
เชิงรายได้
3. Voice of Customer รวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว

Tourism Smart Data
: Big Data กั บ การท่ อ งเที่ ย ว
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LOBORTIS NISL UT ALIQUIP EX EA COMMODO
CONSEQUAT. DUIS AUTEM VEL EUM IRIURE DOLOR IN
HENDRERIT IN VULPUTATE VELIT ESSE MOLESTIE
CONSEQUAT, VEL ILLUM DOLORE EU FEUGIAT NULLA
FACILISIS AT VERO EROS ET ACCUMSAN ET IUSTO ODIO
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TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM ERAT
VOLUTPAT. UT WISI ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS
NOSTRUD EXERCI TATION ULLAMCORPER SUSCIPIT
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VOLUTPAT. UT WISI ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS
NOSTRUD EXERCI TATION ULLAMCORPER SUSCIPIT
LOBORTIS NISL UT ALIQUIP EX EA COMMODO
CONSEQUAT. DUIS AUTEM VEL EUM IRIURE DOLOR IN
HENDRERIT IN VULPUTATE VELIT ESSE MOLESTIE
CONSEQUAT, VEL ILLUM DOLORE EU FEUGIAT NULLA
FACILISIS AT VERO EROS ET ACCUMSAN ET IUSTO
ODIO DIGNISSIM QUI BLANDIT PRAESENT LUPTATUM
ZZRIL DELENIT AUGUE DUIS DOLORE TE FEUGAIT
NULLA FACILISI.
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER
ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD
TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM ERAT
VOLUTPAT. UT WISI ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS
TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM ERAT
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Big Data นั้นมีวิธีการท�ำงาน และเครื่องมือต่างๆ ให้เลือกใช้เป็นจ�ำนวนมาก แต่ละหน่วยงานสามารถ
ขอจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบมาใช้งาน ซึ่งเครื่องมือแต่ละผู้ผลิตจะสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและการใช้งานพื้นฐานคล้ายๆ กัน แต่สิ่งที่ส�ำคัญและท�ำให้แต่ละองค์กรสามารถท�ำโครงการ
ด้าน Big Data ให้ประสบความส�ำเร็จได้หรือไม่ มากน้อยแตกต่างกัน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย
แต่ปัจจัยที่มีความส�ำคัญ ประกอบด้วย

1. เป้าหมาย (Goal) หรือสิ่งที่ต้องการจากการท�ำ
โครงการ Big Data

ก่อนที่จะท�ำโครงการใดๆ ก็ควรมีการตั้งเป้าหมาย ทราบปัญหาที่อยาก
แก้ไข หรือสิ่งที่ต้องการในการท�ำงานให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร เพื่ออะไร
การตัง้ เป้าหมายนีจ้ ะมีผลต่อการออกแบบวิธกี ารท�ำงาน และส่วนประกอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถด�ำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได้
หากเป้าหมายมีความชัดเจน การด�ำเนินโครงการก็จะมีโอกาสส�ำเร็จ
มากยิ่งขึ้น ตรงกันข้าม หากโครงการใดมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนก็เป็น
การยากที่จะด�ำเนินโครงการให้ประสบผลส�ำเร็จได้ หรืออาจต้องใช้เวลา
ในการพัฒนามากกว่าที่ควรจะเป็น

2. ข้อมูล (Data)

องค์กรที่มีข้อมูลสนับสนุนจ�ำนวนมาก ข้อมูลที่มีคุณภาพ ข้อมูลมีความ
ทันสมัย ใกล้เคียงความเป็นจริงเป็นปัจจุบัน (Realtime) ย่อมได้เปรียบ
ในการท�ำงาน สามารถน�ำข้อมูลนั้นๆ ไปศึกษา วิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์
เป็นสารสนเทศ จนสร้างมูลค่าของธุรกิจจากการน�ำข้อมูลจ�ำนวนมาก
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์ประมวลผล และสามารถ
น�ำไปใช้ในการก�ำหนดทิศทาง นโยบาย หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3. บุคลากร (People)

ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆ ดังนี้
1. ผู้บริหาร (Administrator) จะต้องเข้าใจ Big Data และสามารถ
ก�ำหนดทิศทางการใช้งาน Big Data ในองค์กรได้อย่างชาญฉลาด
สามารถน�ำหรือก�ำหนดทิศทางองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
Big Data ได้อย่างเต็มที่
2. นักวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) จะเป็นผู้ที่น�ำ
ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และแปลผลให้เกิดประโยชน์
โดยผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ใช้งาน (User) ผู้ใช้งานจะต้องสามารถน�ำผลที่ได้จากการด�ำเนินงาน
Big Data ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท�ำงานขององค์กรได้
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ThaiBev

Bangkok Art Biennale - Beyond Bliss
Art biennales are contemporary art and
cultural festivals that occur every two years.
In the ASEAN region, many countries have
been host to world-class art events. In 2018,

Bangkok, a city that is rich in art history
and multi-cultural traditions, will be holding
the Bangkok Art Biennale 2018 in 20 different
locations around the city under the concept
of ‘Beyond Bliss’.
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ดึงดูดคนสนใจงานศิลปะเข้าชมงาน 5-7 ล้านคน

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ หรือ Art Biennale เป็นงานที่จัด
สองปีครั้ง จัดขึ้นอย่างยาวนานในหลายเมืองทั่วโลก รวมทั้งประเทศ
เพื่อนบ้านของไทย ล้วนเคยจัดงาน Biennale มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยในปี 2561 นี้จัดขึ้นที่
กรุงเทพมหานคร เมืองทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นเมืองที่มีความหลากหลายในด้านศาสนา
ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิตชุมชน เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม เป็นเมือง
ที่ได้รับการขนานนามว่า เวนิสตะวันออก

แนวคิด
: Beyond Bliss สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต

วัตถุประสงค์

4 เดือน (19 ตุลาคม 2561-3 กุมภาพั นธ์ 2562)
75 ศิลปินชั้นน�ำของโลกร่วมแสดงผลงาน
20 พื้ นที่ศิลปะรอบกรุงเทพมหานคร

แก่นของแนวคิดคือ การค้นหาความหมายของความสุขที่แตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ของแต่ละคน บนพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดความสุขทางกาย ทางใจ
หรือแม้กระทั่งการแสวงหาวิธีก�ำจัดทุกข์ การสร้างแรงบันดาลใจจาก
สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งการแสดงความคิด ความเห็น สะท้อนสังคม
การเมือง และปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านชิ้นงาน เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบ
ต่อความสุขของมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

Bangkok Art Biennale สุ ข สะพรั่ ง พลั ง อาร์ ต

ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย
โดยบรรดาศิลปินและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต้องก�ำหนดให้
กรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ต้องเดินทางเข้ามาเที่ยวชม
และในเวลาเดียวกัน ถือเป็นโอกาสให้ศิลปินไทยรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือ
และความคิดสร้างสรรค์
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Firoz Mahmud

Huang Yong Ping

พื้นที่จัดงาน
พื้นที่ส�ำคัญริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัด โรงแรม อาคารที่มีความงามของสถาปัตยกรรม
พื้นที่ใจกลางเมือง ได้แก่ ศูนย์การค้า สวนสาธารณะ พื้นที่เชื่อมต่อทางการคมนาคม

ศิลปิน
Sara Favriau

Ho Tzu Nyen

ตัวอย่างศิลปินระดับโลกที่ได้รับการคัดเลือกน�ำเสนอผลงาน
ยาโยอิ คุซามะ (Yayoi Kusama) ศิลปินหญิงรุ่นใหญ่ วัย 90 ปี เจ้าของผลงานลายจุดอันโด่งดัง
อี บุล (Lee Bul) ศิลปินหญิงชาวเกาหลีใต้ ผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรมและศิลปะจัดวาง ซึ่งมีงาน
ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ คือ การใช้เทคนิคพิเศษมากมายซ่อนอยู่ในหนึ่งผลงาน
ฟิรอซ มาฮมุด (Firoz Mahmud) ศิลปินร่วมสมัยชาวบังกลาเทศผู้ท�ำงานศิลปะจัดวาง, จิตรกรรม,
ถ่ายภาพ และยังท�ำงานในแขนงอื่นไปด้วย
หวง หย่ง ผิง (Huang Yong Ping) อดีตแกนน�ำศิลปินหัวก้าวหน้า ที่พลิกประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัย
ของจีน และเอเชีย ก่อนจะอพยพไปตั้งรกราก และสร้างสรรค์ผลงานในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ซาร่า ฟาวัวร์ (Sara Favriau) ศิลปินสาวเท่ จากกรุงปารีส ถนัดเรือ่ งงานไม้ มีฝมี อื การแกะไม้เป็นรูปทรงต่างๆ
เฮริ โดโน (Heri Dono) จากอินโดนีเซีย ท�ำผลงานแนวมิกซ์มีเดีย ใช้หนังตะลุง ลายเส้นการ์ตูน ไปจนถึง
ศิลปะการแสดงมาสร้างสรรค์ผลงาน
โฮ ซู เหงียน (Ho Tzu Nyen) จากสิงคโปร์ ใช้สื่อมีเดียอาร์ตในการน�ำเสนอผลงาน เช่น การน�ำต�ำนานท้องถิ่น
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาถ่ายทอดด้วยการตีความใหม่
ใครที่อยากเข้าร่วมชมผลงานศิลปะจากบรรดาศิลปินนานาชาติ ติดตามข่าวสารและตารางกิจกรรมของ
เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale) เพิ่มเติม
ได้ทาง www.facebook.com/Bkkartbiennale หรือทาง www.bkkartbiennale.com
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ชาตรี ประกิตนนทการ

Chao Phraya
for All?
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พื้ นที่ริมฝั่งแม่น้�ำเจ้าพระยา
ในส่วนใจกลางพื้ นที่เมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์
และถัดลงไปจนถึงบริเวณบางรักและคลองสาน
ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญที่ส่อแสดง
ให้เห็นแนวโน้มของการพั ฒนาพื้ นที่อย่างขนานใหญ่
ในอนาคต ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าของแม่น�้ำเจ้าพระยา
ไปอย่างสิ้นเชิง

ผูเ้ ขียนอยากเริม่ ต้นด้วยการน�ำเสนอโครงการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างสังเขป
ส�ำหรับผู้ที่อาจไม่คุ้นเคยกับพื้นที่นี้มากนัก โดยกระแสความเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญมีอยู่ 2 กระแส กระแสแรกคือ การปรากฏขึ้นของช้อปปิ้งมอลล์
หรือคอมมิวนิตี้มอลล์สมัยใหม่มากมายจากการลงทุนของ ‘ภาคเอกชน’
ตลอดพื้นที่สองฟากฝั่งแม่น�้ำ ที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง เช่น Yodpiman
River Walk ที่ปากคลองตลาด, ASIATIQUE The Riverfront ในย่าน
เจริญกรุง, Tha Maharaj บริเวณท่าเรือท่ามหาราช, The Jam Factory
และ LHONG 1919 บริเวณแถบคลองสาน รวมไปถึง ICONSIAM
อภิมหาโครงการที่ก�ำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการปลายปีนี้

Chao Phraya for All?

กระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
คือ การขยายตัวของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้จาก ‘ภาครัฐ’ ที่เริ่ม
เข้ามาวางแผนการใช้ที่ดินสองฟากฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบ
เช่น Yannawa Riverfront โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านยานนาวาให้เป็น
พื้นที่สาธารณะริมน�้ำที่ส�ำคัญของกรุงเทพมหานคร, โครงการหอชมเมือง
กรุงเทพฯ, โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน, โครงการ
พัฒนาพื้นที่ท่าช้างและท่าเตียน รวมไปถึงการย้ายที่ท�ำการของ TCDC
มาที่ตึกไปรษณีย์กลางบางรัก เป็นต้น ไม่นับรวมโครงการพัฒนาลงทุน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐในนาม ‘โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา’
ที่มีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับผิดชอบ
ในการออกแบบวางแผนโครงการภายใต้สโลแกนที่สวยหรูว่าจะท�ำพื้นที่นี้
ให้กลายเป็น Chao Phraya for All ที่มีสาระส�ำคัญคือการก่อสร้าง
ทางเดินเลียบแม่น�้ำเจ้าพระยาทางตอนเหนือของเกาะรัตนโกสินทร์
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For the past 10 years the Bangkok
riverside area, containing historic districts
from Bang Rak to Klong San, has been
undergoing significant transformation that
is likely to permanently change the face
of the Chao Phraya River. This article
briefly outline these changes which can
be divided into 2 currents: the creation
of commercial retail space by the private
sector and riverfront development for
public use by various government
organizations.
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โครงการทั้งหมดข้างต้นในด้านหนึ่งได้ก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในมิติด้านการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลให้แก่พื้นที่ และประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ
ให้แก่คนเมือง เนือ่ งด้วยโครงการเกือบทัง้ หมดตัง้ อยูบ่ นฐานคิดทีต่ อ้ งการจะเพิม่ พืน้ ทีท่ างเดินริมน�ำ้ ทางจักรยาน
รวมถึงพื้นที่สีเขียวและลานกิจกรรมส�ำหรับคนทั่วไปให้มีโอกาสเข้ามาใช้สอยในพื้นที่ริมน�้ำได้อย่างทั่วถึง
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ภาพอนาคตที่ถูกจินตนาการเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่และสวยงามดังกล่าว ยังมีความเป็นจริง
อีกด้านหนึ่งที่หลายคนยังไม่ตระหนักถึงเท่าที่ควร และผู้เขียนอยากจะชี้ชวนให้เราลองหันมาพิจารณา
ความเป็นจริงด้านนี้อย่างจริงจังมากขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
หากเราพิจารณาอย่างจริงจังจะพบว่าโครงการทั้งหมดล้วนถูกออกแบบและวางแผนเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
เพียง 2 กลุ่มคือ ‘นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ’ และ ‘คนชั้นกลางระดับบน’ เท่านั้น ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้
มอลล์ การปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อปรับมาเป็นโรงแรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟชิคๆ คูลๆ ทางเดินและ
ทางจักรยานริมน�้ำ สวนหรือลานกิจกรรมส�ำหรับออกก�ำลังกาย ส�ำหรับการออกร้าน ส�ำหรับนิทรรศการศิลปะ
และการแสดงดนตรี ฯลฯ ทั้งหมดนี้คือไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนเฉพาะเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ยิ่งหากมองในภาพ
กว้างไปถึงกระแสความพยายามที่จะเปลี่ยนพื้นที่ ‘ย่านเมืองเก่า’ ในบริเวณดังกล่าว (โดยเฉพาะย่านบางรัก
และพื้นที่ต่อเนื่อง) ให้กลายเป็น ‘ย่านความคิดสร้างสรรค์’ หรือ Creative District ยิ่งท�ำให้เราเห็นภาพ
ชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะกลุ่มอย่างยิ่ง ปรากฏการณ์ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของความพยายามเปลี่ยน
พื้นที่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาในเขตเมืองเก่า เพื่อนักท่องเที่ยวและคนชั้นกลางระดับบนมากกว่าที่จะสามารถ
อ้างความเป็นพื้นที่สาธารณะส�ำหรับทุกคนได้อย่างแท้จริง
ในทางวิชาการ ปรากฏการณ์นี้อาจเทียบเคียงกับปรากฏการณ์ในโลกสากลที่เรียกว่า gentrification อันเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นจากกระแสของกลุ่มคนชั้นกลางระดับบนที่โยกย้ายตัวเองเข้ามาอาศัยหรือเช่าพื้นที่ใน
ย่านเมืองเก่าและปรับเปลีย่ นพืน้ ทีท่ งั้ หมดไปเพือ่ ตอบสนองวิถชี วี ติ ในแบบของตน ผลสืบเนือ่ งของปรากฏการณ์นี้
คือการถีบตัวสูงขึ้นของราคาที่พักอาศัยในย่านเมืองเก่าที่สุดท้ายแล้วท�ำให้เกิดการผลักคนที่มีรายได้น้อยและ
คนชั้นล่างให้ต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหากน�ำโมเดลดังกล่าวมาพิจารณาพื้นที่เมืองเก่าริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยาก็จะพบว่าเป็นปรากฏการณ์ในท�ำนองเดียวกัน แต่สิ่งที่น่าสนใจในกรณีของไทยคือ ปรากฏการณ์
gentrification นี้ถูกเร่งปฏิกิริยาให้เกิดรวดเร็วมากขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของภาครัฐลงบนพื้นที่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ถือครองอยู่ (ในทางวิชาการอาจเรียกสิ่งนี้
ว่า state-sponsored gentrification) โครงการภาครัฐเหล่านั้นหากเสร็จสมบูรณ์จะก่อให้เกิดการไล่รื้อ
บ้านเรือนในชุมชนริมแม่น�้ำหลายแห่งที่เคยเป็นที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อย (และถูกประเมินว่าไร้คุณค่า
ทางวัฒนธรรม) ให้ออกไปจากพื้นที่อย่างขนานใหญ่ เพื่อเปิดทางให้กับทางเดินเลียบแม่น�้ำและทางจักรยาน
ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนี้จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่สืบเนื่องไปสู่กระแสการย้ายเข้ามาของคนชั้นกลาง
ระดับบนในอัตราเร่งที่มากและรวดเร็วขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ และในที่สุดพื้นที่เหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่
ที่สนองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนชั้นกลางระดับบนและนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แม่น�้ำเจ้าพระยา
จะไม่ได้เป็นพื้นที่ของคนเมืองกรุงเทพฯ ทุกกลุ่มและทุกวิถีชีวิตอีกต่อไป
แม้กระทั่งการท�ำพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะขนาดเล็ก (Pocket Park) ซึ่งกลายมาเป็นทางออก
ส�ำเร็จรูปของโครงการพัฒนาย่านเมืองเก่าของสังคมไทยและก�ำลังถูกน�ำมาใช้ในการออกแบบพื้นที่ริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยาในหลายส่วน ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรื้อวิธีคิดและทบทวนกันทั้งระบบ เพราะในบริบททางวัฒนธรรม
และสภาพภูมิอากาศของไทย ไม่เคยเอื้อให้เกิดการใช้ประโยชน์สวนสาธารณะแบบนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เลย ที่ส�ำคัญกลุ่มผู้ใช้สอยพื้นที่สวนแบบนี้ก็มีแค่คนชั้นกลางระดับบนและนักท่องเที่ยวอีกเช่นเคย แน่นอนผู้เขียน
เห็นด้วยว่าในพื้นที่เมืองควรมีสวนสาธารณะในลักษณะดังกล่าวอยู่บ้าง แต่ในกรณีสังคมไทยปัจจุบันซึ่ง
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ทุกโครงการของการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่ามักจะต้องออกแบบ
ให้มีการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวแบบนีท้ กุ โครงการ จนกลายเป็นเสมือนยาสามัญ
ประจ�ำบ้านที่จะต้องมีเสมอไปนั้น ในทัศนะผู้เขียนเห็นว่าเป็นการออกแบบ
ที่ผิดพลาดและคับแคบจนเกินไป
ทั้งหมดนี้หากกล่าวอย่างรวบรัดก็คือ ทางเดินริมน�้ำ, ทางจักรยาน,
สวนสาธารณะ, ร้านอาหารชิคๆ, ร้านกาแฟคูลๆ, ภาพกราฟฟิตี้ตาม
ผนังตึกเก่าที่เป็นกระแสนิยมท�ำกันมากในย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ
ในปัจจุบัน รวมไปถึงโครงการเกือบทั้งหมดภายใต้นิยามของค�ำว่า
Creative District นั้นในด้านหนึ่งคือการท�ำลายความหลากหลายของ
ผู้คนและวิถีชีวิตในย่านเมืองเก่าริมแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็นการเปลี่ยน
เมืองเก่าไปสู่ ‘วัฒนธรรมเชิงเดี่ยว’ ที่ขาดเสน่ห์ที่แท้จริง แน่นอน
ในตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพดังกล่าวในแง่บวก พื้นที่ได้รับการพัฒนา
มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น เกิดความคึกคักในพื้นที่อย่างที่ไม่เคย
เป็นมาก่อน แต่ในระยะยาว ผู้เขียนเชื่อว่าการพัฒนาไปสู่วัฒนธรรม
เชิงเดี่ยวที่เอื้อเฉพาะนักท่องเที่ยวและคนชั้นกลางระดับบนเช่นนี้
จะไร้ซึ่งความยั่งยืน และจะส่งผลท�ำให้พื้นที่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
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ในย่านเมืองเก่าซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และผู้คนมาโดยตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา กลายเป็นพื้นที่ไร้เอกลักษณ์
และความหลากหลายไปอย่างน่าเสียดาย
หากไม่พัฒนาไปตามแนวทางข้างต้นจะกระทบต่อมิติทางเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวแค่ไหน จะท�ำให้พื้นที่นี้ทรุดโทรมเหมือนที่เป็นมา
หรือไม่ ค�ำถามเหล่านี้อาจจะอยู่ในใจของหลายคน ผู้เขียนอยากเสนอว่า
การไม่พัฒนาไปตามแนวทางข้างต้น มิได้หมายความว่าเราจะต้องปล่อย
พื้นที่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาไปเฉยๆ โดยไม่ท�ำอะไรเลยก็หาไม่ ผู้เขียน
ตระหนักดีถึงปัญหามากมายที่ด�ำรงอยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
การรุกล�้ำแม่น�้ำเจ้าพระยา ปัญหาความเสื่อมโทรมทางกายภาพ ตลอดจน
ปัญหาการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะริมแม่น�้ำที่ยากล�ำบากจนเกินไป ฯลฯ
แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถด�ำเนินไปภายใต้การเปลี่ยน
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของคนชั้นกลางระดับบนและนักท่องเที่ยวเช่นกัน การฝืน
ท�ำในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียง ‘การหนีเสือปะจระเข้’ เป็นเพียงการหนี
ปัญหาหนึ่งไปเจออีกปัญหาหนึ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่า
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ทางออกที่แท้จริงของปัญหาทั้งหมด คือการตระหนักถึงความหลากหลายที่ลึกซึ้งแท้จริงทั้งในด้านวัฒนธรรม
วิถีชีวิต ชนชั้นทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการพักผ่อนที่หลากหลาย การใช้พื้นที่ริมน�้ำที่แตกต่าง (มิใช่แค่ทาง
เดินเท้าและเลนจักรยาน) ของคนหลายกลุ่ม การประเมินสิ่งที่เรียกว่า ‘วัฒนธรรม’ ในมิติที่ลึกซึ้งและซับซ้อน
โดยมิใช่แค่การมองวัฒนธรรมแค่รากเหง้าเดิมในอดีต แต่ต้องเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยของคนร่วมสมัย
ในทุกกลุ่ม อย่ามองเห็นเพียงคุณค่าของการท�ำบาตรแบบโบราณของชุมชน ‘บ้านบาตร’, ขนมฝรั่งกุฎีจีน,
ตึกแถวตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 5, วัฒนธรรมจีนของเยาวราช ฯลฯ เท่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ควรสืบสาน แต่การรักษา
และต่อยอดทางวัฒนธรรมที่แท้จริงต้องเกิดจากการขยายเพดานนิยามของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมไปสู่ เรือนไม้
ร่วมสมัย, ชุมชนแออัด, วัฒนธรรมของคนใช้แรงงาน, เพิงไม้ไผ่หรือสังกะสีที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตเมืองเก่าในยุคปัจจุบัน ฯลฯ หากเราสามารถที่จะขยายเพดานความคิดออกไปได้ สิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยน
จากสิ่งที่ต้องท�ำลาย ก�ำจัดทิ้ง หรือปิดซ่อน มาสู่การพัฒนาต่อยอดที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ไปพร้อมๆ กับการธ�ำรงรักษาความหลากหลายของผู้คนในเมืองอย่างแท้จริง ตัวอย่าง
ที่น่าสนใจกรณีหนึ่งที่สอดรับกับข้อเสนอนี้เป็นอย่างดีก็คือ ในปัจจุบันได้เกิดกระแสที่เรียกว่า slum tourism
หรือ ‘การท่องเทีย่ วชุมชนแออัด’ ในหลายพืน้ ทีท่ วั่ โลก อินเดียเป็นพืน้ ทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดกระแสการท่องเทีย่ วในลักษณะ
ดังกล่าว หรือแม้แต่ในกรณีของสังคมไทยเอง ชุมชนแออัดที่คลองเตยก็เริ่มกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว
โดยในปัจจุบันได้มีการจัด half-day trip ในราคาประมาณ 3,000 บาทต่อหัวเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมชุมชนคลองเตย
ซึ่งถือว่าเป็นทัวร์ที่ประสบความส�ำเร็จทีเดียว
ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เป็นเพียงกรณีเล็กๆ ที่รอการพัฒนาต่อยอดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ลักษณะท�ำนองนี้
ยังซุกซ่อนอยู่อีกมากมายตามตรอกซอกซอยในพื้นที่ชุมชนสองฟากฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาที่รอคอยการเห็นคุณค่า
ที่แท้จริงอยู่ หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ก�ำลังด�ำเนินการวางแผนพัฒนาพื้นที่สองฟากฝั่ง
แม่น�้ำเจ้าพระยาอยู่ ณ ปัจจุบัน จะลองเปิดใจและพยายามขยายเพดานความคิด ตลอดจนนิยามของสิ่งที่เรียกว่า
‘วัฒนธรรม’ ของตนเองให้ไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ ไม่ปิดกั้นตัวเองอยู่แค่วัฒนธรรมของคนชั้นกลางระดับบนและ
การท่องเที่ยวแบบเดิมๆ เพียงอย่างเดียว ผู้เขียนเชื่อแน่ว่าจะท�ำให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
เปิดกว้างไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าและสมประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้อย่างแน่นอน และเหนือสิ่งอื่นใดจะท�ำให้แม่น�้ำ
เจ้าพระยากลายเป็น Chao Phraya for All ได้อย่างแท้จริง
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ศูนย์ล�ำปาง มสด.
จัดงาน ‘จากขุนเขา…สู่ครัวของแผ่นดิน’
มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์
17 จังหวัดภาคเหนือ
ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล�ำปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงงานสวนดุสิตวิชาการ
‘จากขุนเขา…สู่ครัวของแผ่นดิน : มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ’ ว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นการ
จัดการความรู้อัตลักษณ์อาหารชนเผ่า เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว
และตระหนักรู้ในคุณค่าทางวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่หลากหลาย
และน�ำองค์ความรู้ไปต่อยอดในอนาคต เช่น ถ่ายทอดองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ และสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์
รวมทั้งเป็นการสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวและรายได้ให้กับชุมชน
ระดับพื้นที่และระดับภาคต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล
สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง เป็นประธานเปิดงาน
โดยมีชนเผ่าจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และประชาชนคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล�ำปาง จ.ล�ำปาง ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน
มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. กิจกรรมนิทรรศการความรู้และแสดงสินค้าอัตลักษณ์อาหารชนเผ่า
17 จังหวัด
2. กิจกรรมนิทรรศการความรู้และแสดงสินค้าอัตลักษณ์ท่องเที่ยว
ชุมชนต้นแบบ 10 ชุมชน
3. กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต
4. กิจกรรมนิทรรศการศิลปะและภาพถ่าย ‘เสน่ห์แห่งขุนเขา ธรรมชาติ
ความงาม วิถีแห่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์’
5. กิจกรรมการเสวนาวิชาการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางสังคม
วัฒนธรรม เพื่อสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว
6. กิจกรมการแข่งขันการท�ำงานอาหารจากวัตถุดิบชนเผ่า ในหัวข้อ
‘Journey of Northern Food from Local to Table’ จากวัตถุดิบ
พื้นถิ่น...สู่ความฟินบนโต๊ะอาหาร
7. กิจกรรม SDU TOGETHER ‘MEET&GREET’ พร้อมทั้งการแสดง
มินิคอนเสิร์ต และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิลปินชื่อดัง
โตโน่-ภาคิน ค�ำวิลัยศักดิ์ ในฐานะศิษย์เก่าสาขาธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.ขวัญนภา กล่าวต่อว่า การน�ำอาหารจาก ‘ขุนเขา...สูค่ รัวของแผ่นดิน’ คือ การน�ำเสนอความโดดเด่นของอาหารชนเผ่าสูส่ าธารณะ เป็นเป้าหมายหลัก
ในการด�ำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมด้านอาหารของทุกชาติพันธุ์ที่ล้วนแต่มีเสน่ห์และ
มีความหลากหลาย ผ่านวัตถุดิบที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อปรุงประกอบให้เป็น
อาหารที่มีรสชาติพิเศษตามแบบฉบับและอัตลักษณ์ของผู้คนแต่ละชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ สู่การต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านอาหาร
ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ รวมไปถึงการผูกโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยมิติมนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ เรื่องราวอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้ยั่งยืน มั่นคง สู่รากฐานส�ำคัญของการพัฒนาเชิงคุณค่าจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศบนรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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