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Last Looking

ถ้าชีวิตเหลือเวลาแค่ 3 วัน อยากท�ำอะไรก่อนตาย
เท่าที่ search ดู ค�ำตอบจะวนเวียนเรื่องกิน เล่นแมว ขี่จักรยาน
กอดแม่/พ่อและคนรัก มีบา้ งทีต่ งั้ ใจออกแบบงานศพ และเขียนจดหมาย
ท�ำพินัยกรรม แต่แปลกใจที่ไม่ค่อยเจอค�ำตอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และการเดินทาง อาจจะเป็นไปได้วา่ โจทย์กำ� หนดไว้แค่ 3 วัน ค�ำตอบจึงไม่มี
เรือ่ งการท่องเทีย่ ว หรือการเดินทาง เพราะ 3 วันทีเ่ หลืออยูอ่ าจน้อยเกินไป
ส�ำหรับการออกแบบทริปสุดท้ายของชีวิต
ถ้าเปลี่ยนค�ำค้นใหม่เป็น

อยากท�ำอะไรก่อนตาย / สิ่งที่ต้องท�ำก่อนตาย
ค�ำตอบที่ขึ้นมาจ�ำนวนมาก คือ ท�ำในสิ่งที่ชีวิตประจ�ำวันไม่เคยท�ำ เช่น
กิจกรรมที่อยากท�ำแต่ยังไม่ได้ท�ำ อาจเพราะไม่มีเวลา ไม่กล้า หรือ
กิจกรรมที่ไม่คิดว่าจะท�ำได้ในชีวิตนี้ เช่น การเรียนภาษาแปลกๆ แต่ที่
น่าสนใจ คือ ก่อนตายจะ ‘ท่องเที่ยวและเดินทาง’ ค�ำตอบส่วนใหญ่คือ
ต้องการไปเยีย่ มชมสถานทีท่ เี่ ป็นสิง่ มหัศจรรย์ของโลก หรือ แหล่งท่องเทีย่ ว
ดังๆ รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น วิ่งมาราธอน หรือ การแบกเป้
เที่ยวรอบโลก

อยากท�ำอะไรก่อนที่แหล่งท่องเที่ยวจะวอดวายและ
ล้มหายไป
วกกลับมาในเรื่องตายอีกที TAT Review ไตรมาสนี้สนใจเรื่อง LastChance Tourism หรือการท่องเที่ยวในสถานที่ที่ใกล้จะวอดวายและ

ล้มหายไปจากโลกนี้ ที่สนใจเพราะมันเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว ตัวแหล่งท่องเที่ยวที่ก�ำลังจะวอดวายและ
ล้มหาย สาเหตุสว่ นหนึง่ คือ การเผชิญกับปรากฏการณ์ Climate Change
และสภาพแวดล้อมของแหล่งก�ำลังจะสิ้นสภาพไป ด้วยเหตุนี้ จึงเป็น
กระแสที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวแห่แหนไปเยี่ยมชมมากขึ้น เพราะเป็นโอกาส
สุดท้ายที่จะได้สัมผัสและชื่นชมแหล่งท่องเที่ยว คิดเร็วๆ ก็เหมือนกับว่า
การเดินทางท่องเที่ยวน่าจะเป็นตัวเร่งให้แหล่งท่องเที่ยววอดวายเร็วขึ้น

การยื้อชีวิตแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นที่น่าสนใจและจะชวนให้ตามต่อในเล่ม คือ การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วทีใ่ กล้จะตาย ปฏิบตั กิ ารในการยือ้ และยืดชีวติ แหล่งท่องเทีย่ ว
วิ ธี ก ารจั ด การกั บ ต้ น ทางของปั ญ หา และผลที่ ต ามมาในส่ ว นที่ เ ป็ น
การท่องเที่ยว อ่านจบก็จะรู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมิได้นิ่งนอนใจ
มีความพยายามในการแก้ปญ
ั หา (เท่าทีจ่ ะคิดได้) ทัง้ นี้ มิได้หมายความว่า
อ่านจบแล้วจะต้องเห็นด้วย เพราะจริงๆ แล้ว ฉันเองก็ไม่ได้เห็นด้วยทัง้ หมด

ถ้าฉันต้องท�ำ TAT Review ไตรมาสนี้ เป็นไตรมาส
สุดท้าย
ค�ำตอบ ก็คือ ทุกๆงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ (รวมทั้ง TAT Review)
ฉันท�ำอย่างเต็มที่ เต็มสติปญ
ั ญา และคิดเสมอว่า มันคืองานสุดท้ายของ
ตัวเอง ต่อไปก็จะมีคนใหม่ กลุม่ ใหม่เปลีย่ นหน้าเข้ามาท�ำ ฉันเป็นคนทีค่ ดิ
สัน้ ๆ เน้นปัจจุบนั เป็นหลัก
ดังนัน้ ฉันจึงเป็นคนไม่มอี นาคต

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

บั ณ ฑิ ต เอนกพู นสิ น สุ ข
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งานวิ ช าการและห้ อ งสมุ ด กองวิ จั ย การตลาดการท่ อ งเที่ ย ว

Tourism
Die
Tomorrow
Among popular tourism trends over the recent years is the one called
‘Last-Chance Tourism’, which refers to tourism in places that are dying out;
for example, Venice, Italy; Machu Picchu, Peru; and the Galapagos Islands.
More tourists from across the world prefer to visit these places, which are
going to be lost due to various causes; such as, climate change and destruction
by the industry sector.
In view of tourism, there is an interesting aspect that tourism generates
income that can be used to cope with problems, whereas numerous tourist
visits will worsen such tourist destinations to be lost faster.

Illustration
Namsai Supavong
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At Birth
ในอดีต การเดินทางระหว่างประเทศ มักเป็นบทสนทนาของคนมีฐานะดี
ค่อนไปทางสูง คนฐานะปานกลางและคนระดับล่างมักจะเป็นกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ยากหรือไม่บอ่ ยมากนัก แต่ดว้ ยความเฉลียวฉลาดของสมอง
มนุษย์ การเดินทางระหว่างประเทศจึงถูกพัฒนาให้รวดเร็วขึน้ และมีราคา
ที่ถูกลง จนกระทั่งใครๆ ก็สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ไม่ใช่เรื่อง
ยากเหมือนเช่นก่อน
เมือ่ มนุษย์สามารถเดินทางได้งา่ ยขึน้ อัตราส่วนการเดินทางระหว่างประเทศ
ก็พงุ่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน หากพูดถึงเทรนด์
การท่องเทีย่ วยอดนิยมในช่วง 2 ปีนคี้ งหนีไม่พน้ ‘Last-Chance Tourism’
เทรนด์การท่องเที่ยวสนองความต้องการนักท่องเที่ยวเผ่าพันธุ์ FMO
(Fear of Missing Out) ที่นิตยสาร Forbes ยกให้เป็นหนึ่งในเทรนด์
การท่องเที่ยวมาแรงประจ�ำปี 2018 (Forbes 2018)

Before we say goodbye!
หากลองนึกถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีก่ ำ� ลังจะหายไปจากโลกเนือ่ งจากสภาวะ
โลกร้อนและภาวะอากาศแปรปรวน เช่น แนวปะการังเกรทแบร์รเิ ออร์รฟี
(Great Barrier Reef) หมู่เกาะมัลดีฟส์ (Maldives) อุทยานแห่งชาติ
เกลเชอร์ (Glacier National Park) และทะเลเดดซี (Dead Sea) สถานที่
ท่องเทีย่ วเหล่านีน้ บั เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีห่ ลายๆ คนใฝ่ฝนั และอยากจะ
เก็บเงินไปเยี่ยมเยือนสักครั้งก่อนสิ้นลมหายใจ
ในปัจจุบัน สถานที่เหล่านี้ได้รับความสนใจและถูกศึกษาอย่างจริงจัง
จากนักสิ่งแวดล้อมและนักอนุรักษ์ทั่วทั้งโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบและยืดอายุชีวิตสถานที่เหล่านี้ให้ยังคงไว้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
ในอนาคต ในขณะเดียวกันนักท่องเทีย่ วเองก็ให้ความสนใจมากไม่แพ้กนั
ไม่ใช่เพือ่ จุดประสงค์ของการอนุรกั ษ์หรือรักษาไว้ แต่เพือ่ วัตถุประสงค์ของ
การท่องเทีย่ วเพือ่ สนองความต้องการและบอกให้โลกรูว้ า่ “ฉันได้มาเทีย่ ว
ทีน่ แี่ ล้ว” จนเกิดกระแสเทรนด์การท่องเทีย่ วทีช่ อื่ ว่า Last-Chance Tourism
หรือการท่องเทีย่ วไปยังสถานทีท่ กี่ ำ� ลังจะสาบสูญไปจากโลก ก่อนจะไม่มี
โอกาสได้เยี่ยมเยือน
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Die Tomorrow 1 : Venice, Italy:
The Floating Sinking City
ทุกช่วงฤดูหนาวของทุกปีหากใครติดตามข่าวต่างประเทศจะได้เห็นภาพ
ของย่านจัตุรัสเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Square) ในเมืองเวนิส ที่เปลี่ยน
สภาพเป็นทะเลสาบ สิ่งเหล่านี้ก�ำลังบอกเป็นนัยว่าเมืองเวนิสก�ำลังจะ
ค่อยๆ จมและกลายเป็นต�ำนานในที่สุด
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเวนิสมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละวัน เมืองเวนิสมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมน้อยสุด
60 คนต่อวัน และสูงที่สุดกว่า 70,000 คนต่อวัน โดยเฉลี่ยในหนึ่งปี
เวนิสต้องแบกรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวราวๆ 25-30 ล้านคน (Telegraph
2018) เมืองเล็กๆ ขนาด 8 ตารางกิโลเมตรแห่งนีก้ ำ� ลังประสบกับปัญหา
Overtourism จนก่อให้เกิดการขับไล่นกั ท่องเทีย่ วของคนท้องถิน่ กอปรกับ
เมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับปัญหาน�้ำท่วมเกินกว่า 100 ครั้งต่อปี ที่เกิดขึ้น
จากสภาวะโลกร้อนและอากาศเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่ท�ำให้เมืองเวนิสค่อยๆ จมน�้ำนั้นก็คือ ภาวะโลกร้อน (Global
Warming) ปริมาณน�้ำทะเลสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าเมืองแห่งนี้ก�ำลังจมด้วยอัตราความเร็ว
ที่เพิ่มขึ้น 5 เท่า เนื่องจากการทรุดตัวของพื้นดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูก
เติมแต่งเพื่อตอบรับปริมาณนักท่องเที่ยว

Tourism … Die Tomorrow

10

ในขณะที่เวนิสก�ำลังประสบกับปัญหาน�้ำท่วมบ่อย การทรุดตัวของเมือง
และหาวิธีการยื้อชีวิตเมืองแห่งนี้จากการจมน�้ำ ในทางกลับกันจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตามเทรนด์ Last-Chance Tourism กลับสูงขึ้น
อย่างไม่หยุดหย่อน เข้ามาซ�ำ้ เติมปัญหาให้เพิม่ มากขึน้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลกระทบต่อชีวติ ผูพ้ กั อาศัยมากมาย อาทิ อัตราค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นตัดสินใจย้ายออกจากเมือง
คุณภาพชีวติ ของผูพ้ กั อาศัยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการท่องเทีย่ ว เช่น มลพิษ
ทางเสียง ปริมาณขยะ และการท�ำธุรกิจหลอกขายสินค้าเพือ่ การท่องเทีย่ ว
และวัฒนธรรมถูกแทรกแซง

How Venice Deals?
รัฐบาลอิตาลีพัฒนาโครงการแก้ปัญหาน�้ำท่วมนับตั้งแต่ปี 2003 โดยใช้
งบประมาณทีม่ มี ลู ค่าการลงทุนกว่า 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (CBS News
2018) โครงการ MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico)
คือการสร้าง Barrier ป้องกันน�้ำท่วมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นการสร้าง
ประตูเหล็กระบบไฮดรอลิกกันน�้ำทะเลไม่ให้เข้าสู่มหานครเวนิสผ่านการ
สร้าง Barrier สูง 20-27 เมตร และกว้าง 30-60 เมตร จ�ำนวน 78 บาน
(Voice TV 2012) ประตูเหล็กแต่ละบานจะถูกพับเก็บไว้ใต้นำ�้ ในช่วงเวลา
ปกติ และจะยกตัวขึ้นมาป้องกันเมืองเวนิสเมื่อเวนิสประสบกับน�้ำทะเล
หนุนและมีคลื่นสูง โครงการนี้คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2022
(CBS News 2018)
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Die Tomorrow 2 : Machu Picchu,
The Lost (Forever) City of Incas
มาชูปิกชู หรือ Lost City of Incas โบราณสถานอารยธรรมแห่งชนเผ่า
อินคา ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากนักส�ำรวจโบราณคดีชาวอเมริกนั Hiram
Bingham ในปี 1911 มาชูปิกชูตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรู
ที่ความสูง 2,430 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล ปัจจุบันมาชูปิกชูได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกจนกลายเป็น 1 ใน Travel
Bucket List ของนักท่องเที่ยวทุกคนที่ต้องไปให้ได้ก่อนตาย
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (1.4 ล้านคน ในปี 2016)
นับตัง้ แต่ UNESCO ประกาศให้สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นหนึง่ ใน World Heritage
Site ในปี 1989 ส่งผลกระทบต่อมาชูปกิ ชู ทัง้ การตัดไม้ทำ� ลายป่า ปริมาณ
ขยะและกองขยะทับถม และการพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วทีค่ วบคุมได้ยาก
มาชูปกิ ชูมคี วามเสีย่ งทีจ่ ะสาบสูญไปตลอดกาลด้วยสาเหตุของน�ำ้ มือมนุษย์
และภัยทางธรรมชาติ การกัดกร่อนของพืน้ ดินและดินถล่มอาจเกิดขึน้ ใน
เร็วๆ นี้ หากมาชูปิกชูยังไม่สามารถบริหารการจัดการภายในพื้นที่ได้ดี
ด้วยต�ำแหน่งที่ต้ังใกล้ Tambomachay Fault (รอยแยกแผ่นดินใน
Tambomachay) ท�ำให้มาชูปกิ ชูมโี อกาสเกิดแผ่นดินไหวได้เช่นเดียวกัน

How Machu Picchu Deals?
การแก้ปญ
ั หาจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีค่ วบคุมได้ยากของรัฐบาลเปรู เริม่ ต้น
จริงจังนับตั้งแต่ปี 2005 ทั้งการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าชมที่ได้รับอนุญาตใน
แต่ละฤดูกาล ปิดให้บริการเพือ่ บ�ำรุงรักษาสถานทีช่ ว่ งเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี และจัดตัง้ กฎเกณฑ์ใบอนุญาตทีค่ รอบคลุมมากยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ดี
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมายังคงมีปริมาณสูงเกินกว่าที่ UNESCO
แนะน�ำไว้ (2,500 คนต่อวัน) ด้วยเหตุน้ี ในปี 2017 รัฐบาลเปรูจงึ ได้จดั ตัง้
ระบบแบ่งขายบัตรแบบแบ่งครึง่ วัน เพือ่ เป็นการสนับสนุนการจัดระเบียบ
ความคล่องตัวและลดปัญหาความแออัดภายในมาชูปกิ ชู โดยแบ่งประเภท
บัตรเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บัตรช่วงเช้า (06:00-12:00 น.) บัตรช่วงบ่าย
(12:00-17:30 น.) และบัตรส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่ตั้งแต่
(06:00-17:00 น.) (The Telegraph 2017)
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Die Tomorrow 3 : Churchill, Canada,
Polar Bear Viewing Killing
Destination
เชอร์ชิลล์ (Churchill) คือเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแมนิโทบา
(Manitoba) ประเทศแคนาดา เมื อ งแห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ การขนานนามว่ า
‘The Polar Bear Capital of the World’ ทีน่ นี่ บั เป็นศูนย์กลางทีอ่ ยูอ่ าศัย
และหาอาหารของหมีขั้วโลกอันดับต้นๆ ของโลก ช่วงฤดูหนาวของทุกปี
เมืองแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวโดยมี
จุดประสงค์หลัก คือ การส�ำรวจและสังเกตการด�ำรงชีวิตของหมีขั้วโลก
ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลให้หมีขั้วโลกที่มีอยู่ประมาณ 26,000 ตัว
(The International Union for the Conservation of Nature 2018)
ก�ำลังจะสูญพันธุอ์ ย่างรวดเร็วในอีกไม่นาน ภาวะอุณหภูมโิ ลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ส่งผลให้พื้นน�้ำแข็งบริเวณแถบมหาสมุทรอาร์กติกละลายตัวด้วยอัตรา
ความเร็วสูงกว่าปกติ
โดยธรรมชาติแล้วหมีขั้วโลกหาอาหารโดยใช้พื้นน�้ำแข็งที่แข็งตัวเป็น
Platform ในการล่าแมวน�ำ้ เป็นอาหารในการด�ำรงชีวติ การละลายตัวของ
พื้นน�้ำแข็งอย่างรวดเร็วส่งผลให้หมีขั้วโลกหาอาหารได้ยาก และมีระยะ
เวลาในการหาอาหารที่ลดน้อยลง
ในขณะที่หมีขั้วโลกก�ำลังประสบกับปัญหาการด�ำรงชีวิตที่ยากขึ้นทุกๆ ปี
เทรนด์การท่องเทีย่ ว Last-Chance Tourism กลับท�ำให้สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
แห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากยิ่ ง ขึ้ น แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น การเพิ่ ม ขึ้ น
ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปดูหมีขั้วโลกสักครั้งก่อนสูญพันธุ์
กลับท�ำให้สถานการณ์ยำ�่ แย่กว่าเดิม จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว 1 คนทีเ่ ดินทาง
ไปดูหมีขวั้ โลก มีอตั ราการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สโู่ ลกสูงถึง 8.61
ตันต่อทริป หรือเทียบเท่ากับประชากรสหราชอาณาจักรบางส่วนที่สร้าง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 10.9 ตัน (The Independent 2018)
นับเป็นปริมาณการผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ไม่น้อยเลยทีเดียว

How Churchill Deals?
ปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของหมีขั้วโลกเป็นอีก
หนึ่งเรื่องที่รัฐบาลแคนาดาให้ความส�ำคัญ หมีขั้วโลกนับเป็นไอคอน
สัตว์อนุรักษ์ส�ำคัญประจ�ำชาติของแคนาดา และมีความส�ำคัญกับชุมชน
ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ทั้งด้านวัฒนธรรม จิตวิญญาณ
และเศรษฐกิจ (Government of Canada 2018) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
รัฐบาลแคนาดาได้เพิม่ งบการศึกษาวิจยั และสังเกตการณ์ชวี ติ ความเป็นอยู่
ของหมีขวั้ โลก และจ�ำกัดจ�ำนวนรถส�ำหรับชมหมีขวั้ โลก (Tundra Buggy)
ทีใ่ ห้บริการส�ำหรับการชมหมีขวั้ โลกภายในเมือง (Travel Manitoba 2018)
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Last-Chance Tourism : Blue Pill
or Red Pill
Last-Chance Tourism เปรียบเสมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน ที่ด้านหนึ่ง
อาจส่งผลเสียและท�ำลายจุดหมายปลายทางให้สูญหายและสูญเสีย
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งการทิ้งรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)
การเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มากจนส่งผลต่อการด�ำรงชีวิต วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของผู้คนในท้องที่ หรือแม้แต่การท�ำลายระบบ Eco-System
ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้ ๆ แต่ในอีกด้านหนึง่ การทีจ่ ดุ หมายปลายทางนัน้
เป็นที่นิยมก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ
รวมทัง้ หน่วยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบๆ ให้สามารถน�ำรายได้เหล่านัน้ ไปใช้ใน
การปรับเปลีย่ นพัฒนาและวางแผนการจัดการเพือ่ ลดความเสียหายของ
แหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากวิกฤตการณ์โลกร้อนอันเกิดจากน�ำ้ มือมนุษย์ได้ดว้ ยเช่นเดียวกัน

UNWTO Keep fighting
UNWTO ด�ำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง ‘Overtourism’ Understanding
and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions
ในงานวิจยั ดังกล่าวได้นำ� เสนอ 11 กลยุทธ์ ส�ำหรับการจัดการการเติบโต
ของนักท่องเทีย่ วในแต่ละเมือง โดยใจความส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไข
ปัญหาจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วก็คอื กลยุทธ์ที่ 11 (การจัดการ เฝ้าสังเกตการณ์
และตอบสนอง) โดยเมืองหรือจุดหมายปลายทางสามารถอิงและปฏิบัติ
ตามมาตรการต่อไปเพื่อวางแผนการจัดการความสมดุลของจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ได้

The End
ทุ ก วั น นี้ วิ ก ฤตการณ์ โ ลกร้ อ นเป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนทราบดี
และรูจ
้ ก
ั เป็นอย่างดี เราทุกคนทราบถึงวิธก
ี ารลดปัญหา
และผลกระทบ แต่สิ่งส� ำคัญที่สุดก็คือเราเลือกที่จะท�ำ
หรื อ ไม่ ท� ำ เลื อ กที่ จ ะรั บ รู้ ห รื อ ปล่ อ ยผ่ า นและใช้ ชี วิ ต
แบบเดิม เพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกเรา เราไม่
สามารถย้ อ นเวลากลั บ ไปแก้ ไ ขอดี ต ได้ แต่ พ วกเรา
สามารถเลื อ กที่ จ ะท� ำ ได้ เลื อ กที่ จ ะปล่ อ ยผ่ า นใช้ ชี วิ ต
มี ค วามสุ ข ไม่ ส นใจอะไรเช่ น เดิ ม หรื อ เลื อ กที่ จ ะรั บ รู้
หาวิธีการแก้ไข และลดผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้น
บนโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบัน

“After this, there is no turning back.
You take the blue pill - the story ends,
you wake up in your bed and believe
whatever you want to believe. You take
the red pill - you stay in Wonderland
and I show you how deep the rabbit-hole
goes.”
(The Matrix, 1999)

โตมร ศุ ข ปรี ช า
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ค�ำว่า Last-Chance Tourism หรือ ‘ท่องเที่ยวโอกาสสุดท้าย’ อาจฟังดูแปลกๆ

แต่ที่จริงต้องบอกคุณว่า การท่องเที่ยวแบบนี้ก�ำลังเป็นเทรนด์ใหญ่เทรนด์หนึ่ง นั่นคือเทรนด์การท่องเที่ยว
ในสถานที่ที่ใกล้จะวอดวายจนไปไม่ได้แล้ว
ที่จริงไม่ได้มีแค่ค�ำว่า Last-Chance Tourism เท่านั้นนะครับ แต่ยังมีผู้ใช้ค�ำอื่นๆ อีกหลายค�ำ เช่น Climate
Tourism ซึ่งหมายถึงการไปเที่ยวในสถานที่ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก�ำลังจะท�ำให้สถานที่แห่งนั้น
หายไป ดังนัน้ หลายคนจึงเรียกจุดหมายปลายทางประภทนีว้ า่ Disappearing Destinations หรือ Endangered
Destinations คือเป็นปลายทางที่กำ� ลังจะหายสาบสูญไปตลอดกาลด้วย
และเพราะเป็นการท่องเที่ยวในที่ที่ก�ำลังจะหายไป บางคนจึงเรียกการท่องเที่ยวแบบนี้ว่า Doom Tourism
หรือ Tourism of Doom คือการไปเที่ยวในที่แห่งหายนะ หรือไม่ก็เป็นการไปเที่ยวในสถานที่ที่มี Dying
Environments หรือสภาพแวดล้อมที่ก�ำลังจะตายนั่นเอง
แต่ไม่ว่าจะเรียกการท่องเที่ยวแบบนี้ว่าอะไร มันก็กลายเป็นเทรนด์ท่องเที่ยวใหญ่เทรนด์หนึ่งในช่วงสองสามปี
ที่ผ่านมา และยังคงท�ำท่าว่าจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ
ตัวอย่างของสถานที่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น มีอาทิ

Congo Basin
หร ือ ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น�้ ำ คองโก:
เป็นป่าฝนเขตร้อนทีใ่ หญ่เป็นอันดับสองของโลก รองลงมาจากแอมะซอน
ที่นี่ก�ำลังถูกท�ำลายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการท�ำเหมือง การตัดไม้
ท�ำลายป่าที่ผิดกฎหมาย และสงครามกองโจรต่างๆ มีข้อมูลบอกว่า
พื้นที่ของคองโกเบซินหายไปถึงสองในสามในเวลาแค่ 50 ปี นั่นท�ำให้
นักท่องเที่ยวพยายามไปเที่ยวเพื่อไปดูสัตว์ป่ากันมากขึ้น อย่างเช่น
ช้างป่า และตัวโอกาปิ รวมทั้งได้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วย

ไปดู ห มี ข าว:
การไปดูหมีขาวเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภาพ
หมีขาวผอมโซ หรือหมีขาวไม่มที อี่ ยูอ่ าศัย ต้องเกาะอยูบ่ นก้อนน�ำ้ แข็งเล็กๆ
ท�ำให้หลายคนคิดว่าอยากไปดูหมีขาวก่อนจะสูญพันธุ์ไป นักท่องเที่ยว
คนหนึ่ ง บอกกั บ นั ก วิ จั ย คนหนึ่ ง ว่ า เขาอยากพาลู ก สาวมาดู ห มี ข าว
เพราะเขาเชื่อว่ารุ่นหลานเป็นต้นไป จะไม่มีโอกาสได้ดูหมีขาวอีกแล้ว
ยกเว้นในสวนสัตว์
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ขึ้ น ภู เ ขาคิ ลิ มั น จาโร:
คิลิมันจาโรมีหิมะ และ เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ก็เป็นคนท�ำให้ ‘หิมะแห่ง
ภูเขาคิลิมันจาโร’ เป็นอมตะ คิลิมันจาโรเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกา
มันจึงมีหมิ ะปกคลุม แม้วา่ ด้านล่างจะเป็นป่าฝนเขตร้อนก็ตาม แต่กระนัน้
พบว่าภาวะโลกร้อนท�ำให้หิมะของคิลิมันจาโรหายไปแล้วราว 85%
และมีการท�ำนายว่า ในอีก 20 ปี จะไม่เหลือหิมะสีขาวอีกแม้แต่หย่อมเดียว
นักท่องเที่ยวจึงต้องพยายามไปดูให้ได้

เดดซี :
ทะเลเก่าแก่ของอิสราเอล (และทีจ่ ริงก็จอร์แดนด้วย) นี้ เป็นสถานทีท่ กี่ ำ� ลัง
จะหายไป ทะเลตายแห่งนี้หดตัวลงมากในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
แม่น�้ำที่ไหลลงทะเลตายแห่งนี้ถูกน�ำน�้ำไปใช้ประโยชน์อย่างอืน่ เดดซีจึง
มีน�้ำไหลลงมาเติมน้อยลงเรื่อยๆ ตอนนี้พื้นที่ของเดดซีลดลงราวหนึ่ง
ในสาม ชายฝั่งก็ร่นเข้ามาเรื่อยๆ โรงแรมที่เคยสร้างอยู่ติดริมฝั่งเดดซี
ตอนนีอ้ ยูห่ า่ งออกไปเป็นไมล์ เพราะน�ำ้ ลดลงถึงราว 80 ฟุต และความเค็ม
ก็เพิ่มขึ้น ประมาณว่าอีกไม่กี่ปี เดดซีต้องแห้งเหือดหายไปแน่ๆ
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มั ล ดี ฟ ส์ :
ประเทศทีเ่ ป็นเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรอินเดียแห่งนี้ จูๆ
่ ก็มนี กั ท่องเทีย่ ว
เพิ่มขึ้นมหาศาล ทั้งนี้ก็เพราะนักท่องเที่ยวกลัวว่าถ้าระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น
มัลดีฟส์จะจมอยู่ใต้ทะเล ไม่มีส่วนไหนของมัลดีฟส์สูงกว่าระดับน�้ำทะเล
เกิน 2 เมตรเลย ดังนัน้ ถ้าภาวะโลกร้อนท�ำให้ระดับน�ำ้ ทะเลสูงขึน้ มัลดีฟส์
อาจไม่เหลืออยู่แน่ๆ

เวนิ ส อิ ต าลี :
ทีน่ กี่ ค็ ล้ายๆ มัลดีฟส์ คือเริม่ มีนำ�้ ท่วมสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกปี จัตรุ สั เซนต์มาร์ก
ของเวนิสจึงจมอยูใ่ ต้นำ�้ บ่อยครัง้ มากขึน้ เรือ่ ยๆ และน�ำ้ ก็ทว่ มหนักมากขึน้
เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะเมือ่ อิตาลีมฝี นตกหนักเป็นประวัตกิ ารณ์ ผสานรวมกับ
ระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ้น ก็ท�ำให้เวนิสจมอยู่ใต้น�้ำ แต่ดูเหมือนจะยิ่งกลาย
เป็นตัวเร่งเร้าให้นักท่องเที่ยวไปเยือน

มาชู ปิ ก ชู เปรู :
โบราณสถานของชาวอินคาดึงดูดนักท่องเทีย่ วปีละหลายล้านคน ซึง่ เกิน
ขีดจ�ำกัดที่ยูเนสโกอนุญาตให้คนเข้าเยี่ยมชมมาชูปิกชูได้เพียงวันละ
2,500 คนเท่านัน้ หลายคนเชือ่ ว่า มาชูปกิ ชูอาจพังทลายลงมาเมือ่ ไรก็ได้
เพราะตัง้ อยูบ่ นเขาสูงและทีล่ าดชัน แล้วถ้าภาวะโลกร้อนท�ำให้ฝนตกหนัก
ขึน้ เรือ่ ยๆ ดินอาจอุม้ น�ำ้ แล้วรักษาตัวเองเอาไว้ไม่ได้ จึงอาจถล่มลงมาได้
ทุกเมื่อ

เกาะกาลาปากอส:
ทีน่ กี่ เ็ ป็นอีกแห่งหนึง่ ทีห่ ลายคนอยากไปเยือน เพราะคิดว่าอีกไม่นานอาจ
ล่มสลาย ไม่ใช่แค่เพราะภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่เพราะยิ่งคนไปมาก
ก็ยิ่งน�ำเอาสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นๆ ที่ไม่ได้มีอยู่บนหมู่เกาะกาลาปากอส
เข้าไปแพร่หลายด้วย จึงท�ำลายสิง่ มีชวี ติ สายพันธุเ์ ฉพาะของกาลาปากอส
ที่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เคยค้นพบ

พี ร ะมิ ด อี ยิ ป ต์ :
แม้แต่พรี ะมิดเอง หลายคนก็ยงั จัดว่าอยูใ่ นข่ายของ Last-Chance Tourism
เพราะพีระมิดต้องเผชิญหน้ากับมลพิษและการกัดเซาะเนือ่ งจากฝนกรด
มากขึ้น
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จะเห็นว่ามีหลายแห่งเหลือเกิน ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือนมากขึ้น
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ สถานทีเ่ หล่านีก้ ำ� ลังจะล้มหายตายจากไปแล้ว มัลดีฟส์นนั้
มีนกั ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ถึง 68% นับตัง้ แต่ปี 2003 ถึง 2018 ส่วนกาลาปากอส
ก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นราว 38% (ที่เพิ่มน้อยกว่าเพราะไปยากกว่า)
อุทยานแห่งชาติเกลเซียร์ในมอนทานา (ซึง่ หดตัวลงเรือ่ ยๆ) ก็มนี กั ท่องเทีย่ ว
ไปเยือนเพิ่มขึ้นมากกว่า 15%
หลายคนอาจมองว่า การท่องเทีย่ วเป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะช่วยกระจายรายได้
ให้กบั ท้องถิน่ จะได้เอาไปจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ แล้วในทีส่ ดุ สถานที่
เหล่านี้ก็จะได้ไม่หายไป
แต่คณ
ุ อาจต้องลองฉุกคิดสักนิดนะครับ ว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับสถานทีเ่ หล่านี้
ไม่ใช่ปญ
ั หาท้องถิน่ แต่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก นัน่ คือการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ หรือทีเ่ ราเรียกว่าภาวะโลกร้อน ดังนัน้ การไปเยือนพืน้ ที่
เหล่านั้นอาจก่อให้เกิดปัญหามากกว่าช่วยแก้ปัญหาก็ได้
ตัวอย่างเช่นการไปดูหมีขาวที่ขั้วโลกเหนือ ซึ่งผู้คนนิยมแห่แหนไปดูกัน
ที่เมืองเชอร์ชิล ในมานิโทบาของแคนาดา เพราะเป็นจุดที่ดูหมีขาว
ในธรรมชาติได้ง่ายที่สุดนั้น ถ้าเราเดินทางไปที่นี่เพื่อดูหมีขาว เราจะทิ้ง
‘รอยเท้าคาร์บอน’ เอาไว้เป็นปริมาณมากถึง 8.61 ตันต่อคนต่อทริป
คุณอาจไม่รู้สึกอะไรกับตัวเลขนี้ แต่ต้องลองเทียบกับตัวเลข 10.9 ตัน
ต่อคนดูนะครับ นี่คือตัวเลขรอยเท้าคาร์บอนที่คนสหราชอาณาจักร
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สร้างขึ้นจากการใช้พลังงานและท�ำสิ่งต่างๆ ในชีวิตทั้งหมดรวมกันเป็น
เวลาหนึ่งปี
ใช่ครับ - หนึ่งปี!
เพราะฉะนั้น การไปดูหมีขาวจึงอาจไม่ใช่การ ‘ช่วย’ หมีขาว แต่อาจเป็น
การซ�ำ้ เติมหมีขาวให้ยงิ่ ต้องสูญสิน้ ถิน่ ทีอ่ ยู่ และใกล้จะสูญพันธุม์ ากขึน้ ไป
เรือ่ ยๆ เช่นเดียวกันกับการไปดูแนวปะการังใหญ่ๆ ของโลก ไม่วา่ จะเป็น
ที่ออสเตรเลียหรือที่เบลิซ
บางคนบอกว่า การท่องเทีย่ วแนว Last-Chance Tourism นัน้ ช่วยสร้าง
การตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับผู้คนทั่วไป
ซึ่งก็คงสร้างอยู่หรอกนะครับ แต่ถามว่าเมื่อสร้างการตระหนักรู้พวกนี้
ขึ้นมาได้แล้ว มันสามารถ ‘ชดเชย’ (Offset) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การเดินทางได้หรือเปล่า เพราะทุกการเดินทางจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกมาเสมอ
มี ก ารส� ำ รวจพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ล ่ อ งเรื อ ครุ ย ส์ ห รู ห ราไปชมทวี ป
แอนตาร์กติกานั้น 59% เชื่อว่าการเดินทางของตัวเองไม่ได้มีผลกระทบ
อะไรกับสิง่ แวดล้อม ไม่ได้ทำ� ให้ภาวะโลกร้อนแย่ลง แต่กระนัน้ ก็มเี พียง 7%
ที่กล้าบอกว่า ตัวเองสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจาก
การเดินทางของตัวเองได้
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The Independent รายงานว่า Eke Eijgelaar ซึ่งเป็นนักวิจัยจาก
Centre for Sustainability, Tourism and Transport ที่มหาวิทยาลัย
Breda of Applied Science ในเนเธอร์แลนด์ บอกว่าเขาก็ไม่เชือ่ เช่นกัน
ว่าการท่องเทีย่ วแนวนีจ้ ะช่วยยกระดับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วจนถึงขัน้
ที่ มี ผ ลดี ต ่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศ โดยเฉพาะเมื่อเทีย บกับ
การเดินทางไปยังสถานที่ที่เปราะบางทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้จริงๆ
เขาบอกว่า ผลกระทบจากการเดินทางไกลเหล่านี้ใหญ่มาก ยิ่งอยาก
เดิ น ทางด้ ว ยความรวดเร็ ว และหรู ห รามากขึ้ น เท่ า ไหร่ ก็ ยิ่ ง สร้ า ง
รอยเท้าคาร์บอนมากขึ้นเท่านั้น เช่น นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่อยากไปดู
เกรทแบร์ริเออร์รีฟ หรือ แอนตาร์กติกา ถ้ามีนักท่องเที่ยวเหล่านี้ 500
ล้านคน เดินทางในทริปเดียว ก็จะเท่ากับรอยเท้าคาร์บอนตลอดปีของ
คนอังกฤษหรือคนเนเธอร์แลนด์ 250 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม บางคนบอกว่าการท่องเที่ยวแนวนี้จะท�ำให้เกิดเงินทอง
และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งน�ำมาสู่การอนุรักษ์ได้ เช่น ประธานาธิบดีของ
มัลดีฟส์ อย่าง Abdulla Yameen เคยบอกไว้ว่า ถ้ามีการท่องเที่ยว
มามัลดีฟส์กันเยอะๆ ก็จะท�ำให้เกิดกองทุนเพื่อน�ำมาใช้ปรับเปลี่ยน
สภาวะโลกร้อน เขาเองท�ำแผนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจาก 1.3 ล้านคน
เป็น 7 ล้านคน ภายในเวลา 10 ปี
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ส�ำหรับมัลดีฟส์ ตัวเลขเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์หรือมีข้อดีจริงๆ ก็ได้
เพราะมัลดีฟส์ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแน่ๆ อยู่แล้ว ถ้ามีคน
มาเทีย่ ว น�ำเงินเข้ามา ก็อาจช่วยให้มลั ดีฟส์มตี น้ ทุนส�ำหรับต่อสูก้ บั ภาวะ
โลกร้อนได้ โดยไม่ได้เพิ่มผลเสียให้มัลดีฟส์จากเดิมสักเท่าไหร่ แต่ถ้า
เป็นที่อื่น อาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น เกรทแบร์ริเออร์รีฟ ซึ่งมีแผนการคล้ายๆ กัน คือถ้ามี
นักท่องเที่ยวไปเยือนมากๆ ก็จะมีเงินอุดหนุนเพื่อช่วยปกป้องปะการัง
มากขึน้ แต่ขอ้ เสียก็คอื เมือ่ คนไปเยือนเกรทแบร์รเิ ออร์รฟี กันมาก กลับไป
ท�ำลายแนวปะการัง เช่น การใช้โลชัน่ กันแดดลงน�ำ้ ส่งผลเสียต่อปะการัง
มากทีเดียว ถึงขั้นมีงานวิจัยรองรับ นักวิทยาศาสตร์บอกว่า เกรท
แบร์ริเออร์รีฟนั้น หายไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งนับจากปี 1985
Eke Eijgelaar บอกว่าการท่องเที่ยวแนวนี้ก�ำลังอยู่ในขาขึ้น คนจะหา
สถานที่ใหม่ๆ ที่มีลักษณะ ‘แปลก’ (Exotic) มากขึ้น และส่วนใหญ่
สถานที่ที่เปราะบางทางธรรมชาติ ก็มีลักษณะแบบนี้ด้วย การเพิ่มขึ้น
ของนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ จะท�ำให้พื้นที่เหล่านั้นยิ่งประสบปัญหา
เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น การจัดการก็ยากขึ้น หรือใน
บางกรณี (เช่น คองโกเบซิน จีน หรือไมโครนีเซีย) ก็มีการจัดการ
ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีการควบคุมดูแลเลยด้วยซ�้ำ
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พื้นที่อย่างแอนตาร์กติกานั้น แม้จะเปราะบางก็จริง แต่ด้วยสนธิสัญญา
แอนตาร์กติกา ที่ลงนามโดย 12 ประเทศในปี 1959 ก็มีผลให้เกิดการ
คุม้ ครองทวีปแห่งนีเ้ อาไว้ เช่น เรือไม่ได้จอดให้นกั ท่องเทีย่ วลงไป เป็นต้น
ในเรื่องนี้ องค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแอนตาร์กติกาโดยตรง คือ
IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators)
บอกว่าต้องร่วมมือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ หลากหลายกลุ่ม
เพื่อเฝ้ามองและเก็บข้อมูลระยะยาว ดูว่าอะไรคือสิ่งที่ท�ำได้ อะไรคือ
สิ่งที่ท�ำไม่ได้ โดยต้องหาสมดุลระหว่างความนิยมของนักท่องเที่ยว
กับการปกป้องธรรมชาติ เพราะถ้าหากว่ามันเป็นเทรนด์ทเี่ ฟือ่ งฟู ก็จะต้อง
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้นเรื่อยๆ การไม่ทำ� อะไรเลยจึงเป็นเรื่อง
ที่สุ่มเสี่ยงมาก
ตัวอย่างการท่องเทีย่ วทีม่ กี ารควบคุมอย่างเคร่งครัด ก็คอื เกาะกาลาปากอส
มีการควบคุมดูแลนักท่องเที่ยว ว่าสามารถเดินตรงไหนได้บ้าง และใน
แต่ละวันจะเข้าไปในพื้นที่ไหนได้บ้าง โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่
เหล่านี้ไปเรื่อยๆ ทุกๆ วัน เพื่อป้องกันการบ่อนเซาะพังทลายของดิน
และเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟน้ื ตัว รวมทัง้ รักษาระดับการท่องเทีย่ วใน
กาลาปากอสให้ไม่เพิม่ มากเกินไป ในช่วงปี 2014-2015 จึงมีการท่องเทีย่ ว
เพิ่มขึ้นเพียง 4% แม้ว่าความต้องการจริงจะสูงกว่านั้นมากก็ตามที

FROM THE COVER
เรื่ อ งจากปก

TAT REVIEW

ในงานวิจัยเรื่อง Last-Chance Tourism: The Boom, Doom and
Gloom of Visiting Vanishing Destinations ของนักวิจัยอย่าง
Jackie Dawson และคณะ (ที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย เช่น
ออตตาวา, นิวซีแลนด์, อ็อกแลนด์) บอกว่าในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีการโปรโมตการท่องเที่ยวแนวนี้มากขึ้น แต่ที่มากที่สุดก็คือ
การท่องเทีย่ วในแถบอาร์กติกซึง่ มีราคาแพง และสือ่ ก็ประโคมข่าวทุกวันว่า
ขัว้ โลกเหนือก�ำลังจะหายไป ข้อเสนอของนักวิจยั กลุม่ นีค้ อื ถ้าการท่องเทีย่ ว
แนวนี้ ยั ง อยู ่ ก็ ต ้ อ งเกิ ด ควบคู ่ ไ ปกั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsible Tourism) และต้องพิจารณาค�ำถามหลายๆ อย่าง
โดยเฉพาะค�ำถามทางจริยธรรม ว่าระหว่างการท�ำก�ำไร ท�ำเงิน กับการ
ที่สถานที่ ผู้คน สัตว์ (อย่างหมีขาว) จะหายสาบสูญหรือเปลี่ยนแปลงไป
โดยไม่อาจหวนกลับนัน้ อะไรคือสิง่ ทีม่ นุษย์ควรจะท�ำมากกว่ากัน รวมทัง้
ควรต้องเปรียบเทียบด้วยกว่า Last-Chance Tourism กับ Dark
Tourism นั้ น เหมื อ นหรื อ ต่ า งกั น อย่ า งไร โดยเฉพาะในเรื่ อ งของ
แรงขับเคลื่อน (Motivation) ที่จะเที่ยวในลักษณะนี้
หลายคนอาจเห็ น ว่ า การไปดู ไ ปเห็ น ก่ อ นที่ สิ่ ง นั้ น ๆ จะหายไปนั้ น
เป็นเรื่องธรรมดา มนุษย์ย่อมอยากเห็นสิ่งที่จะไม่มีให้ดูอีกต่อไปแล้ว
ท�ำให้สิ่งนั้นๆ มีคุณค่ามากขึ้น แต่เรื่องย้อนแย้งก็คือ การเดินทางไป
พบเห็นสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละ ที่อาจยิ่งเร่งกระบวนการท�ำลายสิ่งนั้นๆ
ให้เร็วขึ้นไปอีก
น่าแปลก – ที่มนุษย์ชอบท�ำเรื่องย้อนแย้งท�ำนองนี้อยู่เสมอ

ดร.ยุ ท ธศั ก ดิ์ สุ ภ สร

TOURISM TRENDS
แนวโน้ ม ท่ อ งเที่ ย ว

ผู้ ว่ า การการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย

ทิ ศ ทางท่ อ งเที่ ย ว
ไทยในปี 2562
Tourism Thailand :
Keep calm and
Look forward to 2019

In 2019, the direction of Thai tourism aims to respond to the national
strategy by emphasising three major issues: eating style, value-added
content, and environmental care, and continues promoting tourism in
secondary cities and communities.
The target of 2019 is an increase of 11.5% in total tourism income, with a target
of a 12% increase from overseas markets and a 10% increase from domestic
markets, and a continuing marketing campaign under the Amazing Thailand
theme with the campaigns ‘Amazing Thailand: Open to the New Shades’
for the overseas markets and ‘Amazing Thai The’ for the domestic markets.
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ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงทิศทาง
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ�ำปี 2562 โดยเน้นย�้ำว่า ททท. จะปรับแผนการตลาด
ให้น�้ำหนักไปยังเรื่องการลดความเหลื่อมล�้ำอย่างจริงจัง ผลักดันการกระจายรายได้
สู่ จั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วรอง ให้ เ ดิ น ทางได้ ทุ ก ฤดู ก าล เพิ่ ม เป้ า หมายจากรายได้ ท าง
การท่องเที่ยวให้เติบโตไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 11.5

1

การส่ ง เสร ิมการท่ อ งเที่ ย ว
ปี 2562 ต้ อ งตอบโจทย์
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ กรอบพัฒนาประเทศระยะยาว เพือ่ ให้ประเทศบรรลุ
วิสัยทัศน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561-2580
ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คือ
การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือ เป็นแม่เหล็ก
การท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศมุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยว 5
รูปแบบ คือ
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การเสริมความงามสู่ตลาดระดับสูง
การท่องเที่ยวทางน�้ำ
การท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงภูมภิ าค เพือ่ ขยายการท่องเทีย่ วของไทย
และภูมภิ าคไปพร้อมกัน ซึง่ นับเป็นมูลค่ามากมายทีจ่ ะสามารถ
พัฒนาชุมชนให้น่าท่องเที่ยว เน้นพัฒนาระดับท้องถิ่น
ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนการท�ำงานใน 20 ปีข้างหน้าของ ททท. จึงต้อง
น�ำเป้าประสงค์ดังกล่าวมาเป็นส่วนส�ำคัญของการท�ำงาน

2

ความคาดหวั ง ของรั ฐ บาล
ในปี 2562

ในปี 2562 รัฐบาลยังคงมีความไว้วางใจให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
โดยให้นำ�้ หนักไปยังเรื่องการลดความเหลื่อมล�้ำอย่างจริงจัง พร้อมกับ
ก�ำหนดเป้าหมายชัดเจนให้ผลักดันการกระจายรายได้สจู่ งั หวัดท่องเทีย่ ว
รอง และความมุ่งมั่นของ ททท. ที่ต้องการมีส่วนร่วมอย่างส�ำคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่
กับการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ คือ การเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็กของ
การท่องเที่ยวระดับโลก
ททท. ในฐานะหน่วยงานหลักทางการตลาด จึงเผชิญกับโจทย์ทยี่ ากและ
ท้าทาย เพราะต้องแสวงหาโอกาสทางการตลาด ไปพร้อมๆ กับการแสวงหา
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นว่า การขยายและกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจะส่งผลดี
มากกว่าผลเสียต่อประเทศ โดยเฉพาะต่อชุมชนที่มีความเปราะบาง
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จุ ด เน้ น การด� ำ เนิ น การ
ในปี 2562

เมื่อน�ำบริบทเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับนโยบายของรัฐบาล ปี 2562
ในภาพรวม ททท. จะต่อยอดการท�ำงานบน 3 จุดเน้นเดิมของปี 2561 คือ
1. ใช้วิถีการกินน�ำไปสู่การสัมผัส Local Experience
2. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย content
3. สร้างกระแสใส่ใจสิง่ แวดล้อม และเพิม่ เรือ่ งชูอตั ลักษณ์เมืองรอง
มาเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างสรรค์สนิ ค้า สร้างประสบการณ์
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศต่อไป
โดยแนวทางการคัดสรรสินค้าและบริการ ส�ำหรับทัง้ ตลาดในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศ จะค�ำนึงถึง 4 เกณฑ์ประกอบกัน คือ เมืองหลักพ่วง
เมืองรอง ชุมชนพร้อมขาย ตอบโจทย์ปัญหาของภูมิภาค และสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายในพื้นที่

4

ส่ ง เสร ิมเมื อ งรองและชุ ม ชน

ส�ำหรับการส่งเสริมเมืองรองและชุมชน คือ ความชัดเจนด้านนโยบาย
ที่ต้องการให้การท่องเที่ยวช่วยลดความเหลื่อมล�้ำในแง่ของพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย แต่ความท้าทายอย่างที่สุด คือ วิธีการด�ำเนินการในทาง
ปฏิบัติที่จะให้การเปิดตัวเมืองรองและชุมชนสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไม่ ทิ้ ง ความเสี ย หายไว้ ใ นภายหลั ง ททท. จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ ง
การประเมิ น ความพร้ อ มของเมื อ งรองและชุ ม ชน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ความต้องการด้านการตลาดจะด�ำเนินไปอย่างสมดุลกับความพร้อม
ด้านอุปทาน
การท�ำงานกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชน
จึงเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ โดย การส่งเสริมเมืองรองและชุมชนของ
ททท. แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ
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การสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางจาก
เมืองหลักเข้าสู่เมืองรองและชุมชน ภายใต้แนวคิด A B C
ดังนี้
A.
B.
C.

Additional คือ เส้นทางเมืองหลัก เชื่อม เมืองรอง
Brand New คือ เมืองรองศักยภาพ
Combined คือ เส้นทางเมืองรอง เชื่อม เมืองรอง

ประเมินศักยภาพเมืองรอง โดยพิจารณาจ�ำนวนผู้เยี่ยมเยือน
เข้าพื้นที่ร่วมกับอัตราการเข้าพักแรม โดยสามารถแบ่งระดับ
จังหวัดเป็น 3 Tiers ดังนี้
Tier 1 จังหวัดที่มีความพร้อม แบบเที่ยวได้ และ พักแรมได้
Tier 2 จังหวัดที่ควรส่งเสริม ให้เที่ยว และ พักแรม
Tier 3 จังหวัดที่ควรส่งเสริม ให้เที่ยวไปเช้า-เย็นกลับ
ประเมินศักยภาพชุมชน โดยท�ำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนเจ้าของแหล่ง เพื่อคัดกรองชุมชนที่พร้อมในการ
ส่งเสริมให้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
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เป้ า หมายและทิ ศ ทางปี 2562
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เป้ า หมาย
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5.1 ตลาดต่างประเทศ

การส่งเสริมตลาดต่างประเทศจะด�ำเนินการภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ
ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น Preferred
Destination

ปี 2562 ททท. ก�ำหนดให้เป้าหมายรายได้รวม ทั้งจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 11.5 โดยตั้ง
เป้าหมายการเติบโตของตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 12 และในประเทศ
ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ผลที่ได้ทางเศรษฐกิจจะไม่ได้มุ่งแต่
เรื่องการเพิ่มรายได้ แต่จะให้ความส�ำคัญกับการกระจายรายได้เพื่อลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในขณะเดียวกันต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเมืองรองและชุมชน
การด�ำเนินงานของ ททท. ให้บรรลุตามเป้าหมาย เน้นการด�ำเนินงานใน
3 ส่วน คือ การส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ และการก�ำหนด
แคมเปญการสื่อสารการตลาด

กระตุ้นการใช้จ่ายและขยายฐานตลาดกลุ่มระดับกลาง-บน
ขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ
จากการศึกษาข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงปี 2555-2559
พบว่า ในภาพรวมระยะเวลาพ�ำนักเฉลีย่ เริม่ เข้าสูภ่ าวะอิม่ ตัว โดยมีแนวโน้ม
ลดลง จึงควรให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มความถี่ในการเดินทางและเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน ในขณะที่ภาวะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรป
ที่ยังอ่อนไหว ก็อาจต้องพึ่งกลุ่มตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ (อินเดีย)
มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง เพราะมีความได้เปรียบทั้งเรื่องความสะดวก
ในการเดินทาง และความแข็งแรงของพื้นฐานเศรษฐกิจ
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ภาคกลาง : เดินทางย้อนอดีตแบบ Premium Nostalgia

East Asia : เพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวระดับบน

ภาคตะวันออก : เจาะกลุ่ม SMEs และ Corporate เดินทาง
ในวันธรรมดา

ASEAN : ส่งเสริมให้ไทยเป็น Family & Weekend
Destination

ภาคใต้ : ปรับมุมมองการรับรู้ที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเล และพลิก
มุมมองของจังหวัดภาคใต้ชายแดน

South Asia : ขยายฐานนักท่องเที่ยว Niche Markets
(Wedding & Honeymoon)
Europe : เจาะนักท่องเทีย่ ว First Visit และ New Segment
Middle East : กระตุ้นการเดินทางช่วง Green Season
The Americas : มุ่งกลุ่มผู้หญิงวัยท�ำงาน
5.2 ตลาดในประเทศ

การส่งเสริมตลาดในประเทศจะด�ำเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก คือ
กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก
กระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการเดินทาง
สร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
ตลาดในประเทศในภาพรวมมีลกั ษณะเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศ คือ
จากการศึกษาข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี พบว่าระยะเวลาพ�ำนักเฉลี่ยใน
ภาพรวมมีแนวโน้มลดลง แต่การเดินทางเชือ่ มโยงเพิม่ ขึน้ การเพิม่ รายได้
จากการเพิม่ ความถีใ่ นการเดินทาง และเพิม่ ค่าใช้จา่ ยต่อคนต่อวัน น่าจะ
เป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงกว่า
ในขณะเดียวกัน แต่ละภูมิภาคจะให้ความส�ำคัญในการใช้ Content
มากขึ้น (More) เพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้กับพื้นที่ มีการก�ำหนด
เรือ่ งราวทีจ่ ะช่วยเสริมจุดเด่นของภาค มุง่ น�ำเสนอประสบการณ์ครัง้ หนึง่
ในชีวติ ตอกย�ำ้ การรับรูอ้ ตั ลักษณ์เมืองรอง และปลุกจิตส�ำนึกการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์
ส�ำหรับ ทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศของแต่ละภูมภิ าค จะมีจดุ เน้น
ดังนี้
ภาคเหนือ : เจาะตลาดศักยภาพด้วยประสบการณ์สัมผัสวิถี
เหนือแท้ๆ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขยายฐานกลุ่ม Silver Age
ด้วยฮีต 12 คอง 14 หัตถกรรมและอาหารถิ่นอีสาน

5.3 แคมเปญการสื่อสารการตลาด

ททท. จะยังคงใช้ Amazing Thailand เป็นแคมเปญการสือ่ สารการตลาด
ในปี 2562 ต่อเนื่อง แต่มีการแตกแคมเปญส�ำหรับตลาดต่างประเทศ
และตลาดในประเทศ ดังนี้
แคมเปญสื่ อ สารตลาดต่ า งประเทศ / Amazing
Thailand: Open to the New Shades

เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้เกิด
ความสนใจเดินทางมาเยือนประเทศไทย Key Message ที่จะใช้ คือ
การเชิญชวนให้เดินทางมาสัมผัส Thai Unique Local Experience
ผ่านแคมเปญ Amazing Thailand : Open to the New Shades
จะท�ำให้นักท่องเที่ยวดื่มด�่ำกับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนที่ใด
ในโลก สัมผัสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่ยังคงกลิ่นอาย
ความเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ เป็นประสบการณ์ทจี่ ะเปิดประสาทสัมผัสของ
นักท่องเทีย่ วทัง้ ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ในลักษณะ The Millions
of Hidden Shades
แคมเปญสื่ อ สารตลาดในประเทศ /
Amazing ไทยเท่

การกระตุน้ ให้คนไทยหันมาสนใจเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ Key
Message ในการสือ่ สาร คือ ท�ำให้การท่องเทีย่ วเมืองไทยเท่กว่าทีเ่ คย
ด้วย แคมเปญ Amazing ไทยเท่ แคมเปญที่จะท�ำให้คนไทยเห็นว่า
การเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่ เท่ทุกเวลา ด้วยการเที่ยวแบบลึกซึ้งและ
เข้าถึง
ในปี 2562 คนท้องถิ่นทั่วไทยจะถูกเรียกว่า Local Hero
ฮีโร่ ผู้ปกป้องวิถีชีวิต วัฒนธรรมให้คงอยู่
ฮีโร่ ผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดและเพิ่มคุณค่า
ฮีโร่ ผูถ้ า่ ยทอดเรือ่ งราวท้องถิน่ ให้เป็นแรงบันดาลใจของผูค้ น
ฮีโร่ ที่จะท�ำให้คนไทยมองโลกและเข้าใจชีวิตในมุมใหม่
ฮีโร่ ทีเ่ ป็นคนธรรมดา แต่มศี กั ดิศ์ รีทนี่ า่ ชืน่ ชม เพราะมีความเข้าใจ
ถิ่น และรักถิ่นอย่างจริงใจ

แปลและเรี ย บเรี ย งโดย พรรณรศา ธี ร ะวงศ์ ส กุ ล
แปลสรุ ป จากข้ อ มู ล เผยแพร่ จ าก trendwatching.com
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ปีทผี่ า่ นมา เราได้เห็นกระแสการปรับเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ผลจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉมธุรกิจและส่งผลให้ผู้
บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดสินค้า
และบริการแปลกใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
นั ก การตลาดทั่ ว โลกจึ ง ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ กระแสที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อติดตามแนวโน้มหรือทิศทางของผู้บริโภค
อย่างใกล้ชิด และเป็นประโยชน์ต่อการเปิดมุมมองทางธุรกิจให้
ทันต่อโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว
ล่าสุด Trendwatching บริษัทผู้น�ำด้านเทรนด์ผู้บริโภคโลก เปิด
เผยบทวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคและจั บ กลุ ่ ม เทรนด์ ก าร
เปลีย่ นแปลงน่าสนใจทีน่ กั การตลาดควรจับตามองในปี 2019 ไว้
5 เทรนด์ด้วยกัน ดังนี้

1. LEGISLATIVE BRANDS
แบรนด์ไฟแรงที่อยากให้สังคมน่าอยู่
2. LAB RATS
การลองแบบสุดโต่งและการพลิกมุมมองใหม่ คือ
นิยามใหม่ของ ‘Wellness’
3. OPEN SOURCE SOLUTIONS
ความยั่งยืนเกิดจากสังคมแห่งการแบ่งปัน พรมแดนอันยิ่งใหญ่
และชัดเจน
4. SUPERHUMAN RESOURCES
ทรัพยากร (ยอด) มนุษย์ AI จะช่วยมนุษย์อย่างสมเหตุสมผล
5. FANTASY IRL
ความจริงในจินตนาการ

Illustration
Peamika Ongprakrit (rbh)

งานวิ จั ย กองวิ จั ย การตลาดการท่ อ งเที่ ย ว ททท.
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เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วโลกมี
การเติ บ โตขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปี 2561 องค์ ก าร
การท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ (UNWTO)
รายงานว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี การท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศมีการเติบโตร้อยละ 5 การเพิ่ มขึ้นของ
การเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมและการสื่อสาร รวมทั้ง
่ ระจายอยูต
้ กลางทีก
การขยายตัวของประชากรชนชัน
่ าม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยว
เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งที่
เดินทางภายในและระหว่างประเทศเพิ่ มขึ้นทุกปีๆ

...อะไรเป็ น สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม เป้ า หมายตั ด สิ น ใจ
ออกเดินทาง

อย่างไรก็ดี การเติบโตดังกล่าวได้มาพร้อมกับสถานการณ์แข่งขันของ
อุตสาหกรรมทีส่ งู ขึน้ โดยสิง่ ทีบ่ รรดาแหล่งท่องเทีย่ วในทุกประเทศต้องการ
คือ ‘นักท่องเที่ยวคุณภาพ’ ทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศของ
ตนเอง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวสูง เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เดินทางท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ไม่สร้างผลกระทบทางลบให้กับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อ
กันว่าการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวให้เดินทางเข้ามาได้มากขึ้น
จะท�ำให้อตุ สาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศนัน้ ๆ เติบโตไปในทิศทาง
ทีด่ ี ทัง้ นีใ้ นการด�ำเนินการดังกล่าว ‘ข้อมูล’ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่
อาทิ

และที่ส�ำคัญคือ

...อะไรท�ำให้เขาเลือกเดินทางไปประเทศหนึ่ง แทนอีกประเทศ
หนึ่ง
...อะไรคือสินค้าและบริการทีเ่ ขาจะเลือกซือ้ ระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว
...อะไรคือสิ่งที่ท�ำให้เขาเกิดความประทับใจจนอยากเดินทาง
กลับมาอีกครั้งและบอกต่อกับเพื่อนๆ

เขาเป็นใคร อยู่ที่ไหน และเราจะสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างไร
ในปี 2561 กองวิจยั การตลาด การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดท�ำ
โครงการวิจยั ด้านตลาดท่องเทีย่ ว 3 โครงการ โดยเลือกศึกษากลุม่ เป้าหมาย
ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมตลาดของ ททท. ในต่างประเทศ 2 โครงการ
ได้แก่ ‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มคุณภาพสูง:
อิตาลี และสเปน’ ‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
กลุม่ ประเทศเกิดใหม่: ภูมภิ าคตะวันออกกลาง’ และกลุม่ เป้าหมายนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย 1 โครงการ คือ ‘โครงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย’ เพื่อให้ได้ข้อมูล ลักษณะพฤติกรรม รวมทัง้
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเดินทางของกลุม่ ของนักท่องเทีย่ วกลุม่ เป้าหมาย
เพือ่ น�ำไปก�ำหนดแผนส่งเสริมการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
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ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ศั ก ยภาพในตลาดต่ า งประเทศ

‘Quality, not quantity’
นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงตลาดอิตาลี สเปน

‘The Emerging Middle East’
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ประเทศเกิ ด ใหม่
ภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง

ตลาดยุโรปใต้ เป็นตลาดนักท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพสูงตลาดหนึง่ ของไทย
โดยมีอิตาลีและสเปนเป็นตลาดส�ำคัญ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วอิตาลีเดินทางเข้าไทยเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 6 ในขณะทีร่ ายได้
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.7 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวสเปนเดินทางเข้าไทย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9 รายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆ ทุกมุมโลก
ส่งผลให้จำ� นวนประชากรชนชัน้ กลางเพิม่ สูงขึน้ คาดกันว่าภายในปี 2563
ประชากรชนชั้นกลางทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 พันล้านคน ภูมิภาค
ตะวันออกกลางเป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ กี ารขยายตัวอย่างของชนชัน้ กลางสูง
จึงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพที่จะมีความส�ำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต
นักท่องเทีย่ วภูมภิ าคตะวันออกกลางมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้จา่ ยสูง มีระยะเวลา
ในการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างนาน และมักเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่
โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าภายใน
พ.ศ. 2573 ภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอก
ภูมิภาค 81 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวทั้งชาวสเปนและอิตาลีล้วนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะ
ของนักท่องเทีย่ วทัง้ 2 ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนนักท่องเทีย่ วระดับล่างค่อนข้าง
สูง อิตาลีและสเปนจึงเป็น 2 ตลาดทีม่ ศี กั ยภาพในการส่งเสริมนักท่องเทีย่ ว
ระดับบนเพื่อเป็นการปรับฐานตลาดของประเทศไทยไปสู่กลุ่มคุณภาพ
ต่อไป
‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง: อิตาลี
และสเปน’ มุ่งเน้นศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูง ที่มีเศรษฐฐานะ
ระดับ AB หรือมีรายได้มากกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปต่อปี
และเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
การศึ ก ษาพบว่ า จากประชากรชาวอิ ต าลี ทั้ ง หมด 60.67 ล้ า นคน
มีนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงจ�ำนวน 2.02 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ มิลาน
โรม โบโลญญา ฟลอเรนซ์ ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วกลุม่ คุณภาพสูงชาวสเปน
มีจ�ำนวน 1.47 ล้านคน เมืองที่มีการกระจุกตัวของกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ ได้แก่ บาร์เซโลนา มาดริด เซบีย่า บิลบาโอ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพสูงจากทั้ง 2 ประเทศมีแนวโน้มประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ
ผู้บริหารภาคเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง
เช่นเดียวกับนักท่องเทีย่ วกลุม่ คุณภาพสูงจากประเทศอืน่ ๆ นักท่องเทีย่ ว
คุณภาพสูงชาวอิตาลีและสเปนให้ความส�ำคัญกับการเรียนรูแ้ ละการค้นหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่าการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงทั่วไป
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การเลื อ กจุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวอิตาลีคือ ‘ความน่าสนใจโดยรวมของแหล่ง
ท่องเที่ยว’ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเป็นแก่นแท้ทางธรรมชาติ ผู้คน
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงชาวสเปน
มีแนวโน้มเลือกจุดหมายการเดินทางจากปัจจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
อาหาร และวิถีชีวิตท้องถิ่น นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวสเปนให้ความสนใจต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสังคมมากกว่า
นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวยุโรปกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย

‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่:
ภูมภิ าคตะวันออกกลาง’ มุง่ ศึกษาประเทศเกิดใหม่ในภูมภิ าคตะวันออกกลาง
ทีม่ แี นวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเดินทางออกนอกประเทศสูง
ได้แก่ อิสราเอล โอมาน และคูเวต โดยเน้นกลุม่ นักท่องเทีย่ วระดับกลางบน
ทีม่ รี ายได้มากกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐขึน้ ไปต่อปี และเดินทางท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
การศึกษาพบว่า ประเทศอิสราเอลมีนักท่องเที่ยวกลุ่มระดับกลางบนที่มี
ศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.6 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด
8.15 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยในเมืองเทลอาวีฟ เยรูซาเลม รวมทั้งเมือง
ไฮฟา ซึ่งเป็นเมืองท่าส�ำคัญทางเหนือ มีความหลากหลายของช่วงอายุ
ตัง้ แต่วยั เริม่ ต้นท�ำงานไปจนถึงผูเ้ กษียณอายุ แต่ประมาณ 1 ใน 3 ท�ำงาน
ทีต่ อ้ งใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง นักท่องเทีย่ วกลุม่ ระดับกลางบน
ชาวอิสราเอลโดยมากนิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง โดยให้ความส�ำคัญ
กับกิจกรรมทีส่ ามารถสร้างความบันเทิงสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้
การช้อปปิ้ง บนภาพลักษณ์ของความคุ้มค่าคุ้มราคา
นักท่องเที่ยวระดับกลางบนชาวโอมานมีจ�ำ นวน 1.37 ล้านคนจาก
ประชากร 4.41 ล้านคน อาศัยในกรุงมัสคัต เมืองหลวงของประเทศ
และเขตเศรษฐกิจส�ำคัญ เช่น โซฮาร์ นิซวา ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 40 ปี
ท�ำงานเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ แรงจูงใจส�ำคัญในการเดินทาง
ของนักท่องเทีย่ วกลุม่ นีค้ อื ประสบการณ์ทา่ มกลางสิง่ แวดล้อมทีแ่ ปลกใหม่
โดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ รวมทัง้ ความสนุกสนาน
บันเทิงในรูปแบบต่างๆ
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ประเทศคูเวตมีนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 1.8 ล้านคนจากจ�ำนวน
ประชากรทั้งสิ้น 4.43 ล้านคน อาศัยอยู่ในเมืองคูเวตซิตี้และบริเวณ
โดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ท�ำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในสาขาต่างๆ ลักษณะสังคมแบบชนเผ่ายังคงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต
ของนักท่องเทีย่ วกลุม่ นี้ โดยข้อมูลข่าวสารหรือการบอกต่อจากคนใกล้ชดิ
จะได้รับความเชื่อถือมากกว่าข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสาธารณะ สิ่งที่
นักท่องเที่ยวระดับกลางบนชาวคูเวตแสวงหาในการเดินทางท่องเที่ยว
คือ เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีองค์ประกอบของ
ความหรูหราผสมผสานอยู่ด้วย
ในการโน้มน้าวนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวให้หันมาสนใจประเทศไทย
ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เราจ�ำเป็นต้อง
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เข้าใจพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายอย่างครอบคลุมทุกขัน้ ตอนบนเส้นทาง
ผู้บริโภค (Customer Journey) โดยงานวิจัยข้างต้นได้น�ำเสนอข้อมูล
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพจากทั้ง 5 ตลาดอย่างครบถ้วน
รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเที่ยวตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
(Demographic Segmentation) ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic
Segmentation) และความสนใจเฉพาะ (Niche Market Segmentation)
นอกจากนี้ ยังมีการน�ำเสนอข้อมูลนักท่องเทีย่ วในลักษณะของการวิเคราะห์
โดยแบ่งตามเมืองส�ำคัญทีม่ จี ำ� นวนนักท่องเทีย่ วกลุม่ เป้าหมายเป็นจ�ำนวน
มาก รวมทั้งมีการน�ำเสนอผลการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ เช่น
กลุ่ม LGBT จากตลาดอิตาลีและสเปน และกลุ่ม Expat จากตลาด
ตะวันออกกลาง
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TOURISM RESEARCH
ท่ อ งเที่ ย ววิ จั ย

Who? Where? What? When? Why? นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ศั ก ยภาพ
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ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกลุ่ ม ศั ก ยภาพ

‘High Spending Thai’
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ใ ช้ จ่ า ยสู ง
‘โครงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ศี กั ยภาพในการใช้จา่ ย’
เน้นศึกษารูปแบบพฤติกรรม ปัจจัยด้านจิตวิทยา และความต้องการเชิงลึก
(Insight) ด้านการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าและบริการทาง
การท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสูง ดังนี้
กลุ่ม Gen Y กลุ่ม Multi-Gen กลุ่ม High-end กลุ่ม Silver Age
กลุ่ม Millennial Mom และกลุ่มผู้หญิง
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มศักยภาพมีขนาดตลาด
จ�ำนวน 13.63 ล้านคน (หมายเหตุ: ค�ำนวณจากจ�ำนวนประชากรไทย
อายุ 20-70 ปี ของกรมการปกครอง ปี 2560) และมีพฤติกรรมโดยทั่วไป
ดังนี้
นิยมเดินทางท่องเที่ยวในเดือนเมษายน
มักจะเดินทางกับแฟนหรือคู่สมรส
นิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และพักรีสอร์ตหรือโรงแรม
ระดับ 3-4 ดาว
จองที่พักล่วงหน้าเมื่อเลือกจังหวัดจุดหมายปลายทางแล้ว
โดยจองกับที่พักโดยตรง มีการจองล่วงหน้าเฉลี่ย 16.8 วัน
มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 6,890 บาทต่อคนต่อทริป
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายกับค่าอาหารมากที่สุด
กิจกรรมยอดนิยมคือการถ่ายรูปและกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
โดยมักแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมหรือมีชื่อเสียง

นอกจากนี้ การศึกษาดังกล่าวยังได้จัดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ศักยภาพในการใช้จ่ายตามลักษณะทางจิตวิทยาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่ม Happiness Blend

2. กลุ่ม Live & Learn

ต้ อ งการความสนุ ก สนานจาก
การท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้มีเหตุผลในการท่องเที่ยว
เกี่ยวข้องกับการค้นหามุมมอง
และประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต
และต้องการรู้จักตัวตนมากขึ้น
รวมทั้ ง ต้ อ งการหลี ก หนี จ าก
สภาพแวดล้อมที่จ�ำเจ

ต้องการเรียนรูเ้ กีย่ วกับพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
อย่างแท้จริง โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้มีเหตุผลในการท่องเที่ยว
เกีย่ วข้องกับการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการใช้ชีวิต และต้องการน�ำ
ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

3. กลุม่ Everything Everywhere

4. กลุ่ม Journey Up Close

ต้องการสัมผัสความลงตัวและ
ความรืน่ รมย์ของพืน้ ที่ นักท่องเทีย่ ว
กลุ่มนี้มีเหตุผลในการท่องเที่ยว
เกีย่ วข้องกับการสร้างความทรงจ�ำ
ทีด่ ใี นชีวติ และต้องการผ่อนคลาย
หรือคลายเครียดจากการท่องเทีย่ ว

ต้องการประสบการณ์ที่แตกต่าง
ในสถานที่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม นี้ มี เ หตุ ผ ล
ในการท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การหลีกหนีความวุ่นวายในชีวิต
ปัจจุบนั และต้องการเรียนรูร้ ปู แบบ
การใช้ชีวิตของคนในพื้นที่

หลังจากจบทริปมักแชร์ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว
ผ่าน Facebook เป็นหลัก ทัง้ นี้ มักเลือกแหล่งข้อมูลท่องเทีย่ ว
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือข้อมูลจากประสบการณ์จริงของ
คนที่เคยไปท่องเที่ยว

หมายเหตุ :
รายงานวิจัยข้างต้นทุกฉบับสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://lib.tat.or.th หรือสแกนที่นี่

ฝ่า ยวิ จั ย มุ่ ง เป้า

ADVERTORIAL

ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย

การขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
3 จั ง หวั ด ชายแดนใต้
พื้ น ที่ น� ำ ร่ อ งอ� ำ เภอเบตง
จั ง หวั ด ยะลา
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย
ั (สกว.) ฝ่ายการวิจย
ั
่ ว
มุง่ เป้า ด�ำเนินการวิจย
ั เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย
ให้กับพื้ นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องหลัง
จากได้รับวิกฤตด้านพื้ นที่และด้านภาพลักษณ์ โดยเริ่ม
้ แต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2561 ภายใต้
ด�ำเนินการวิจย
ั ตัง
แผนงานวิจัย 3 แผนงาน คือ

แนวทางการพัฒนามาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอู่ าเซียน โดยผูอ้ ำ� นวยการ
แผนงานวิจัย ดร.นราวดี บัวขวัญ
การจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส) และ
4 รัฐ (กลันตัน เปรัค เคดาห์ และ เปอร์ลิส) ประเทศมาเลเซีย
ภายใต้ ม าตรฐานการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนสู ่ อ าเซี ย น โดย
ผู้อำ� นวยการแผนงานวิจัย ดร.นราวดี บัวขวัญ
การตลาดการท่องเทีย่ วโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส) เชือ่ มโยงอาเซียน
โดยผูอ้ ำ� นวยการแผนงานวิจยั ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช

จากกระบวนการวิจยั และการน�ำผลการวิจยั ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบายและการปฏิบตั ิ ส่งผลให้การท่องเทีย่ วโดยชุมชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ มีกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลือ่ นได้อย่างต่อเนือ่ ง
อีกทั้งยังมีระบบการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม ส่งผลให้จ�ำ นวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3 จังหวัดชายแดนใต้ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงมาตรฐาน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย เพื่อสอดรับนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย ‘สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ กระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ฝ่ายการวิจยั มุง่ เป้า สกว. จึงเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง
6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ศูนย์อำ� นวยการ
บริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) และ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส โดยมี อพท. เป็นเจ้าภาพการด�ำเนินการ และได้รับเกียรติจาก
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ป์ยะ เป็นสักขีพยาน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
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การขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
3 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ พื้ น ที่ น� ำ ร่ อ งอ� ำ เภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา

ในฐานะหน่วยงานการพัฒนาด้านองค์ความรู้ ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว.
จึงด�ำเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดการเชื่อมโยงมาตรฐานการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้แผนการวิจยั เรือ่ งการขับเคลือ่ น
งานวิจยั การท่องเทีย่ วโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเลือกอ�ำเภอ
เบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่น�ำร่องในการสร้างต้นแบบ เนื่องจากเป็น
พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนให้เป็นเมืองต้นแบบ
การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
City) การด�ำเนินการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยกระดับ
การบริหารจัดการและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำ� เภอเบตง จังหวัดยะลา
เชือ่ มโยงสูม่ าตรฐานการท่องเทีย่ วโดยชุมชนประเทศไทย พร้อมทัง้ เสนอ
แนะแนวทางการขับเคลือ่ นงานวิจยั การท่องเทีย่ วโดยชุมชน พืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
เบตง จังหวัดยะลา สู่การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า พืน้ ทีอ่ ำ� เภอเบตงมีความเหมาะสมในการด�ำเนิน
การท่องเทีย่ วในทุกมิติ ไม่วา่ จะเป็นมิตทิ างด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม เพราะเป็นเมืองชายแดนของภาคใต้เมืองเดียวทีม่ ตี ำ� แหน่ง
ยืน่ เข้าไปในดินแดนของประเทศมาเลเซียมากทีส่ ดุ ส่งผลให้อำ� เภอเบตง
เป็นเมืองทีม่ อี ตั ลักษณ์พเิ ศษด้านวัฒนธรรมทีเ่ กิดจากการอยูร่ ว่ มกันอย่าง
ผสมผสานประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยหลายเชื้อชาติและศาสนา
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่อง
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ด้วยความพร้อมดังกล่าวจึงเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบ
การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานและอาหาร ความสามารถในการจัดการตัวอย่างแบบครบ
วงจรและทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ตลอดจนสามารถรองรับ
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ โดยมีการบริหาร
จัดการโดยชุมชน การท่องเทีย่ วโดยชุมชนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเบตง จังหวัดยะลา
ประกอบด้วย กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนอัยเยอร์เวง กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ่อน�้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 และกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ทุกชุมชนดังกล่าวสามารถ
ด�ำเนินการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ จากการ
ประเมินมาตรฐานการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยสามารถสรุปผลจ�ำแนก
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการประเมินเพื่อหาแนวทางการยกระดับด้าน
การบริหารจัดการและด้านผลิตภัณฑ์ชมุ ชน จากนัน้ จึงจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั กิ ารภายใต้วสิ ยั ทัศน์ ‘แหล่งท่องเทีย่ วโดยชุมชนต้นแบบ
ระดับสากล พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม’

ภาพแนวทางการขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย การท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุ ม ชน 3 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ พื้ น ที่ น� ำ ร่ อ ง
อ� ำ เภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา

ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าการด้ า นการตลาดการท่ อ งเที่ ย ว ททท.

TOURISM TALK
คุ ย เรื่ อ งท่ อ งเที่ ย ว

BIG DATA
BIG PICTURE
การสร้ า งอนาคต ด้ ว ยพลั ง ของข้ อ มู ล

The TAT Academy conducted the seminar ‘Tomorrow’s Tourism: The Future
Is Now’ at the Bangkok Marriott Marquis Hotel on 21 September, 2018.
In the seminar, there was a lecture on ‘Big Data Big Picture’, -to trap
the future with the power of data-, which indicated the possibility of
using ‘big data’ to study consumers’ behaviour. Thus, we can design
the promotion of tourism, which is of interest to tourists. Also, big data
would allow us to see new markets.
The lecture gave importance to the matters of the voice of tourists,
route analysis, and a tourist group of digital nomads.

TAT REVIEW

TOURISM TALK
คุ ย เรื่ อ งท่ อ งเที่ ย ว

BIG DATA BIG PICTURE การสร้ า งอนาคต ด้ ว ยพลั ง ของข้ อ มู ล

40

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) จัดสัมมนา ท่องเที่ยวไทย เดินหน้าสู่ อนาคต Tomorrow’s Tourism:
The Future is Now เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท
มาร์ คี ส์ ควี น ส์ ป าร์ ค จากการสั ม มนาดั ง กล่ า ว ททท. ได้ จั ด ท� ำ สรุ ป สาระส� ำ คั ญ
การบรรยายในหัวข้อ BIG DATA BIG PICTURE การสร้างอนาคตด้วยพลังของ
ข้อมูล โดย คุณศิเวก สัจเดว กรรมการผู้จัดการบริษัทไมนด์ทรี จ�ำกัด

สรุ ปสาระส� ำ คั ญ ในการบรรยาย
1

Big Data ท�ำให้เห็น
Big Picture

เมือ่ ช่วงต้นปี 2018 เกิดเทรนด์ขา้ วซอยฟีเวอร์ในสหรัฐอเมริกา โดยผูก้ ำ� กับ
Netflix ชื่อดัง Philip Rosenthal ผู้ก�ำกับซีรีส์ยอดนิยม ‘Everybody
loves Raymond’ เป็นผู้ท�ำให้คนทั้งประเทศลุกขึ้นมา Search ค�ำว่า
ข้าวซอย หลังจากได้ดูรายการโทรทัศน์บน Netflix ของเขาที่ชื่อว่า
‘Somebody Feed Phil’ ออกอากาศวันแรกวันที่ 12 มกราคม 2018
โดย Episode แรก พูดถึงอาหารไทย โดยเริม่ จากการชิมอาหารทีก่ รุงเทพฯ
และปิดท้ายรายการด้วยการพาไปกินข้าวซอยที่เชียงใหม่ จากรายการ
ดังกล่าวท�ำให้คนอเมริกนั ทีม่ โี อกาสดูรายการรูส้ กึ ว่า ‘ฉันต้องไปกินให้ได้’

เป็นกระแส
เพราะคนเริ่มพู ดผิด
จาก ข้าวซอย เป็น ข้าวสาร

Big Data เก็บข้อมูลว่าคนเห็นวิดโี อนีแ้ ล้วพูดว่าอะไรบ้างทีส่ หรัฐอเมริกา
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาคือ
“ดู VDO เสร็จจะออกไปกินข้าวซอย”
“ดูรายการที่พูดถึงข้าวซอยแล้ว ฉันจะไปประเทศไทยให้ได้”
Phil คือ Influencer ที่ท�ำให้รายการอาหารที่เชียงใหม่ที่ชื่อ ‘ข้าวซอย’
มีคนดูจ�ำนวนมากและอยากมาเที่ยวเมืองไทย อยากมาเที่ยวเชียงใหม่
อยากมาทานข้าวซอยที่เดียวกับ Phil กระแสข้าวซอยฟีเวอร์ ท�ำให้คน
พูดถึงข้าวซอยเป็นจ�ำนวนมาก เกิดการท�ำคอนเทนต์มากมายบนโลก
อินเทอร์เน็ต อาทิ 40 Bucket list food (อาหารที่คุ้มค่ากับการเดินทาง
เพื่อไปกิน) และท�ำให้เริ่มมีร้านอาหารที่ขายเฉพาะข้าวซอยเปิดตัวขึ้นใน
สหรัฐฯ

จะรู้ว่าอะไรที่ก�ำลังเป็นกระแสเมื่อพบว่า ‘คนเริ่มพูดผิด’ ยกตัวอย่าง
ข้อมูลที่ดึงมาจาก Big Data พบข้อมูลการโพสต์บนสื่อออนไลน์ที่ผิด
เรื่องข้าวซอยเป็นจ�ำนวนมาก มีคนพูดว่า “การท่องเที่ยว nightlife
ในประเทศไทยนี่สุดยอดมาก สถานที่แนะน�ำ 2 แห่ง คือ สุขุมวิท และ
ข้าวซอย (เข้าใจผิดระหว่างข้าวสาร)
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Big Data ช่วยในการโหนกระแส

เมื่อกราฟ Big Data แสดงถึงสิ่งที่คนพูดถึงมากพุ่งสูง สิ่งที่ควรจะท�ำ
จากปรากฏการณ์นกี้ ค็ อื การดักอนาคต หรือ ‘การโหนกระแส’ ยกตัวอย่าง
เมือ่ คนเริม่ พูดถึงข้าวซอย ททท. ก็ออกมาสนับสนุนการท่องเทีย่ วโดยพูด
ถึงข้าวซอยให้มีความถี่มากขึ้น กระแสเป็นสิ่งที่มีคนท�ำให้เราอยู่แล้ว
มีคนมาจุดไฟให้ สิ่งที่ต้องท�ำก็คือเทน�้ำมันลงให้ไฟลุกแรงขึ้นเท่านั้นเอง

4

So this is what we do…
ขั้นตอนการท�ำ Big Data

TOURISM TALK
คุ ย เรื่ อ งท่ อ งเที่ ย ว
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TAT REVIEW

ข้อมูล Big Data ของนักท่องเทีย
่ วนี้
สามารถเอามาจาก Hashtag และ
Social Media

การดึงข้อมูลออกมาจากโซเชียลมีเดีย แล้วท�ำข้อมูลออกมาเป็นกราฟ
ที่แสดงถึง Voice of Tourists เสียงของนักท่องเที่ยว จะรู้ว่าพวกเขา
พูดถึงเราในแง่ไหน แง่บวกหรือแง่ลบ จะส่งผลอะไรกับเราบ้าง

เริ่มจากการดึงข้อมูล (Gather Data) -> จากนั้นจึงน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
(Analyze Data) -> และการท�ำให้ทุกคนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวออกมา
ในเชิงบวกหรือเชิงลบ (Visualize Data) ประเด็นส�ำคัญคือ Big Data นี้
ถ้าท�ำแล้วไม่วิเคราะห์ก็ไร้ประโยชน์ เหมือนการเก็บข้อมูลมาไว้เฉยๆ

TAT REVIEW
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ข้อมูล Big Data จาก Voice
of Tourists (VOT) เด่นๆ
ที่น่าจับตามองในปี 2018

คาเฟ่สุนัขฮัสกี้กับคาเฟ่ยูนิคอน

พูดถึงกรุงเทพฯ คนอเมริกาและคนที่ใช้ภาษาอังกฤษบนโซเชียลมีเดีย
เขามองเรื่องอะไร สิ่งที่น่าแปลกคือเรื่องที่เรามองข้าม เรื่องคาเฟ่ต่างๆ
เช่น คาเฟ่สุนัขฮัสกี้ คาเฟ่แมว หรือแม้แต่ยูนิคอน คนอเมริกาก็จะแสดง
ความคิดเห็นออกเป็น 2 พวก คือพวกอยากมาเทีย่ ว กับพวกต่อต้านมองว่า
เป็นการทารุณกรรมสัตว์ การทีจ่ ะมีฮสั กีม้ าอยูใ่ นเมืองร้อนอย่างกรุงเทพฯ
เป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ แต่คนส่วนใหญ่กย็ งั พูดถึงในเชิงบวกอยู่ อยากจะมาเที่ยว
กรุงเทพฯ เพราะสถานที่ 2 อย่างนี้
ชาวต่างประเทศบางส่วนมองว่ากรุงเทพฯ
ยังเป็นเมืองที่คนขี่ช้าง ยังอยู่ในป่า

กระแสข่าวเรือ่ งงูโผล่มาจากโถส้วมในห้องน�ำ้ ท�ำให้คนรูส้ กึ ว่า Bangkok
off the bucket list… ไม่อยากมากรุงเทพฯ เพราะกลัวเข้าห้องน�ำ้ แล้วโดน
งูฉก มีจ�ำนวนคนพูดถึงมากและเห็นด้วย ส่วนหนึ่งเกิดจากจิตวิทยา
ที่เรียกว่า Social Prove – สุภาษิตไทย ‘เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง’
Big Data ช่วยเรื่องผลกระทบ

อ่าวมาหยาปิดจะไปเที่ยวไหนแทน ตัวอย่างเช่น ตรัง ก็จะมีคนพูดถึงว่า
สามารถทดแทนได้
ภูเก็ต และ Boracay ฟิลิปปินส์

Boracay เป็นเกาะในประเทศฟิลปิ ปินส์ทสี่ วยติดอันดับโลก และถือว่าเป็น
จุดหมายปลายทางทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งกับภูเก็ตของไทย ในฐานะทีเ่ ป็น Destination
Competition จะเห็นว่าเมือ่ คนเสิรช์ หาภูเก็ต ก็จะเสิรช์ หา Boracay ด้วย
เปรียบเทียบกันว่าจะไปที่ไหนดี Big Data สามารถบอกได้

6

Big Data สุดท้ายจะแสดงภาพ
ออกมาเป็น ทัศนคติเชิงบวก
และทัศนคติเชิงลบ

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต มีอยูช่ ว่ งหนึง่ ทีค่ นพูดถึงพัทยาในมุมบวก
จ�ำนวนมาก ปกติคนจะมองว่าเป็น Sin City แต่ครัง้ นีไ้ ม่ใช่ กลับกัน ภูเก็ต
กลับมีคนพูดถึงในเชิงลบจ�ำนวนมาก สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พัทยาที่พูดถึง
ในเชิงบวกก็คอื กระแสตอบรับทีจ่ ะมีไฟลต์บนิ ตรงจากการ์ตาไปทีอ่ ตู่ ะเภา
และมองว่าสามารถทีจ่ ะเดินทางต่อไปพัทยาได้ คนมองว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการเดินทาง ส่วนภูเก็ตมีขา่ วเรือ่ งคนเมายาเดินแก้ผา้ ทีส่ นามบินภูเก็ต
และเรือ่ งนีก้ ลับเป็น Viral มีคนพูดถึงมาก จนเกิดกระแสคนพูดถึงในเชิงลบ

7

Big Data ช่วยให้สามารถ
คาดเดาอนาคตได้

ดีขึ้นหรือแย่ลง ยกตัวอย่าง กระบี่ ปกติคนจะมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เบอร์ 1 ตลอด คนจะพูดถึงในเชิงบวก แต่มาภายหลังกระบี่เริ่มติดลบ
ปรากฏว่าคนเริ่มพูดถึงกระบี่ว่านักท่องเที่ยวเริ่มล้น หรือ overtourism
ข้อมูลตัวนี้เริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 เป็นตัว
ชี้วัดบอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
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Big Data แสดงให้เห็นว่า
Segment กลุ่ม Digital
Nomad ก�ำลังสร้ างอิทธิพล
ต่อการท่องเที่ยว

กลุ่ม Digital Nomad
จะเข้ามาในประเทศไทย
เพิ่ มขึ้น เราจะต้องคิดว่า
จะท�ำอย่างไรกับคนกลุ่มนี้

VDO ของ Net Idol หรือ Influencer คนหนึง่ ทีม่ คี น Follow อยูป่ ระมาณ
ล้านกว่าคน VDO เปรียบเทียบกรุงเทพฯ กับกัวลาลัมเปอร์ เปรียบเทียบ
2 เมือง โดยวัดจาก 5 ปัจจัย อาหาร กิจกรรม Nightlife ผู้คน และ
Lifestyle ผลปรากฏว่าใน Comment VDO กลับมีกระแสโพสต์ I’m Thai
but… I love Malaysia และในวิดีโอมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ

อาหาร กัวลาลัมเปอร์ ชนะ กรุงเทพฯ
Things to do และ Nightlife กรุงเทพฯ ชนะ กัวลาลัมเปอร์
People และ Lifestyle กัวลาลัมเปอร์ ชนะ กรุงเทพฯ

กลุ่ม Segment Digital Nomad

จ�ำนวนประชากรในอเมริกาที่ท�ำงาน Freelance หรือเป็น Digital
Nomad มีจ�ำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนไม่ต้องการท�ำงานประจ�ำ
ในขณะที่ Speed Wifi ทั่วโลกเพิ่มขึ้น คนแต่งงานน้อยลง “A Decline
in the incidence of marriage mechanically lowers home
ownership” หรือคนไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของบ้าน งานประจ�ำ
ก็ไม่ต้องท�ำ งานก็ไม่ต้องแต่ง จะซื้อบ้านท�ำไม พวกเขาก็เลยออกเที่ยว
เพราะบัตรโดยสารก็ราคาถูกลง เครื่องบินก็ดีขึ้นและไวขึ้น
“There will be 1 billion digital nomads by 2035” เกี่ยวกับประเทศ
เราตรงที่ว่ากลุ่ม Digital Nomad เหล่านี้จะมีการรวมตัวกัน Nomad
list จะเป็นเว็บไซต์แนะน�ำจัดอันดับเมืองส�ำหรับกลุ่ม Nomad เหมือน
Tripadvisor ที่ท�ำขึ้นมาส�ำหรับกลุ่มที่เรียกว่า Digital Nomad กลุ่มคน
ที่เรียกได้ว่าชอบเร่ร่อน ผจญภัย ท�ำงาน จุดหมายปลายทางเชียงใหม่
กรุงเทพฯ ไม่เคยหลุดจาก Top 3 Top 5 และเชื่อหรือไม่

QR Code คลิปการบรรยายของคุณศิเวก สัจเดว
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
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ตัวอย่างน่าสนใจในกรณี
ตลาดอินเดีย

ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชัดคือ Voice of Tourists ทีอ่ าศัยการน�ำข้อมูล Online
Data หรือ Social Media Data มาวิเคราะห์เพือ่ จะเข้าใจถึง Sentiment
(ทัศนคติของนักท่องเที่ยว) ได้ท�ำการจับกระแสและมองเห็นถึงแนวโน้ม
การเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วชาวอินเดียทีไ่ ด้พดู ถึงประเทศไทย โดยเฉพาะ
Shopping และ Street Food ในกรุงเทพฯ
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียสามารถที่จะก่อตัวเป็น ‘The Next Wave’ –
หากประเทศไทยสามารถเข้าใจว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียต้องการ
คืออะไร หรือพฤติกรรมเป็นอย่างไร เช่น การเปรียบเทียบระหว่าง Street
Food Thai vs. Street Food India - จะเห็นว่ามีอิทธิพลสูงมากกับ
การท�ำให้คนอินเดียอยากมาเที่ยวเมืองไทย (จากตัวอย่างที่เห็น คือ
Influencer ชาวอินเดียมาเดินชิม Street Food ในกรุงเทพฯ และมี
การพูดเปรียบเทียบกลับไปเป็นภาษาฮินดี และเทียบกับอาหารทีใ่ กล้เคียง
ท�ำให้คนอินเดียสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น)
อีกพฤติกรรมที่ Big Data สามารถบอกได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่ วชาวอินเดีย คือ เมือ่ เดินทางออกนอกประเทศ เช่น มาเทีย่ ว
ประเทศไทย ก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องมีอาหารอินเดียสักมือ้ สองมือ้ เพราะความ
เคยชิน จะเห็นได้จากตัวอย่างที่ Influencer ชาวอินเดียมา review อาหาร
อินเดียตามโรงแรมที่เมืองไทย

สมาคมไทยธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
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ATTA / DATA
กั บ การใกล้ เ ข้ า มาของอนาคต

‘สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel
Agents : ATTA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2511 ปัจจุบันมีนาย
วิชิต ประกอบโกศล เป็นนายกสมาคม และ มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,580
ราย วัตถุประสงค์การก่อตั้งคือ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
วิสาหกิจการท่องเที่ยว และ มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ามาเทีย่ วเมืองไทยรวมทัง้ เป็นศูนย์กลางให้ผปู้ ระกอบการ
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาในธุรกิจท่องเที่ยวให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และช่วยเหลือสมาชิกในช่วงที่เกิดวิกฤติการ
ต่างๆ
ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งสมาคมฯ ได้ด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆที่ส่ง
เสริมการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้
กับวงการธุรกิจท่องเทีย่ วของประเทศตลอดจนการพัฒนายกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับองค์กรและระดับประเทศ

การใช้ ข้อมูลในการท�ำงานในปัจจุบัน
ปัจจุบัน ATTA มีเคาน์เตอร์ทั้งที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
รวมทัง้ ดูแลพืน้ ทีก่ ารจอดรถบัสส�ำหรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทาง
เข้ามาท่องเทีย่ ว ATTA มีการเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักท่องเทีย่ วที่
เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยทีผ่ า่ น travel agent ซึง่ ข้อมูล
ทีเ่ ก็บได้กจ็ ะประมาณ 80-90 % ทีเ่ หลือก็จะเป็นนักท่องเทีย่ วประเภท
FIT
โดยหลักปฏิบัติแล้ว ตลาด inbound ที่ผ่านการจองจากบริษัททัวร์
สมาชิก ATTA สามารถ represent ตัวเลขได้ถึง 90 % ของตลาด
over all ที่เข้าทางสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ATTA มีการ
จัดท�ำระบบการเก็บข้อมูลสถิติแบบ real time ทุกวัน รวมทั้งเชื่อม
โยงข้อมูลระหว่าง ATTA ส�ำนักงานใหญ่ที่สุริวงศ์ ดอนเมือง และ
สุวรรณภูมิ ด้วยระบบ Cloud Computing จากการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว ATTA จึงมีสถิตติ วั เลขทุกวัน และสามารถคาดการณ์จำ� นวน
นักท่องเที่ยวได้

การรั บมือกับว ิกฤตที่เกิดขึ้น
เมือ่ เกิดวิกฤต ATTA สามารถติดตามได้อย่างทันท่วงที และสามารถ
วางแผนรั บ มื อ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ยกตั ว อย่ า งกรณี ใ นช่ ว ง

เหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต ข้อมูลของ ATTA ระบุว่า มีนักท่องเที่ยวจีน
ลดลง 40% ซึง่ สอดคล้องกับตัวเลขของ ททท. แต่แตกต่างจากตัวเลข
ของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเล็กน้อย จากการแก้ปญ
ั หาตลาด
จีน ด้วยเรื่องยกเว้น visa on arrival ตัวเลขของ ATTA ในช่วงเดือน
ธันวาคม จึงตกลงเพียง 20%

การศึกษาข้อมูลด้าน products
การท่องเที่ยว
ATTA เดินทางเพื่อส�ำรวจศักยภาพของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว เช่น อบต. ททท. กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา โดยการส�ำรวจในแต่ละครัง้ จะมุง่ หา product
ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
demand กับ supply ศึกษาความต้องการของแต่ละตลาด พร้อม
กับวิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วย

การออกแบบอนาคตผ่านการใช้ข้อมูล
ในอนาคต ATTA ต้องการเพิม่ ศักยภาพของผูป้ ระกอบการไทย
ให้เท่าทันกับเทรนด์ทางด้านดิจิตอล โดยเน้นเรื่องความรู้และ
ทักษะ พร้อมๆกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้
ประกอบการท่องเที่ยว
ATTA มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญด้านงานวิชาการ โดยร่วมมือกับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ในด้านการหาข้อมูลทีต่ อบ
โจทย์การท�ำงานของภาคเอกชน
ส�ำหรับงานทางด้านนโยบาย ATTA ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย อาทิ การปรับปรุง พ.ร.บ.ธุรกิจน�ำเที่ยวและ
มั ค คุ เ ทศก์ น� ำ เสนอทิ ศ ทางการตลาดและร่ ว มโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านการต่างประเทศในต่างประเทศ
รวมถึงให้มีส่วนในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ทำ� งานได้
มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึน้

www.atta.or.th

33/42-43 WALLSTREET TOWER OFFICE CONDOMINIUM 10th Fl., SURAWONG ROAD,
SURIYAWONG SUB-DIST., BANGRAK DIST., BANGKOK 10500 THAILAND

ศู น ย์ วิ จั ย ด้ า นตลาดการท่ อ งเที่ ย ว

TOURISM SITUATION
สถานการณ์ ท่ อ งเที่ ย ว

Summary on the tourism situations in 2018: The target was that there
would be 38.1 million foreign visitors, generating income of 20.1 trillion
Baht, and 167.6 million Thai tourists/trips with income of 1.07 trillion
Baht. The China market had 10.6 million tourists travelling to Thailand,
an increase of 7% and the highest number of tourist arrivals.
For the tourism trend in 2019, it is projected that there will be 40.6
million foreign visitors, generating income of 2.2 trillion Baht, and 177.8
million Thai tourists/trips with income of 1.18 trillion Baht.

องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (องค์ ก ารมหาชน)
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ปั จจั ย ความส� ำ เร็ จ ของ
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
โดย องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (องค์ ก ารมหาชน)

เป้ า หมายของการพั ฒนาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
คื อ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ ชุ ม ชนสามารถรั บ
ผลประโยชน์ จ ากการท่ อ งเที่ ย วได้ โดยเมื่ อ ชุ ม ชน
สามารถบริหารจัดการและเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่างๆ
จากการท่องเที่ยวได้ ก็จะน�ำมาซึ่งรายได้เสริมในชุมชน
สิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และเพิ่ มมูลค่า เป็ นผลให้การพั ฒนา
่ จะต้องมีตวั ช่วย
่ ยืน... ซึง
ท้องถิน
่ เป็นไปอย่างสมดุลและยัง
ในการพั ฒนาอย่ า งเหมาะสม นั่ น คื อ ‘องค์ ป ระกอบ
ความส�ำเร็จ 8 ก.’

กลุม
่ : ต้องมีการรวมกลุม
่ เป็นองค์กรร่วมกันท�ำงาน

หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว การท�ำสิง่ หนึง่ สิง่ ใดให้บรรลุผลสัมฤทธิน์ นั้
ต้องมีการรวมกลุม่ เพือ่ สร้างกระบวนการการมีสว่ นร่วมและก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างมัน่ คง โดยเฉพาะการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ทีต่ อ้ งมีการบริหาร
จัดการเป็นกลุม่ เพือ่ ให้เกิดโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน เช่น ที่ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน มีการแบ่งหน้าที่
การบริหารจัดการออกเป็นกลุม่ เพือ่ กระจายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
โดยประธานท�ำหน้าที่บริหารและเป็นตัวแทนกลุ่มในการขับเคลื่อน
การท�ำงานของชุมชน รองประธานฝ่ายกิจกรรมท�ำหน้าทีป่ ระสานงานและ
แบ่งงานไปทีส่ ว่ นต่างๆ กลุม่ อาหารท�ำหน้าทีจ่ ดั อาหารให้นกั ท่องเทีย่ ว
กลุม่ ทอผ้า ท�ำหน้าทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั ท่องเทีย่ วได้มสี ว่ นร่วม
เป็นต้น

องค์ ป ระกอบความส� ำ เร็ จ 8 ก.

กติกา : กฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน

แกนน�ำ : ต้องเอาจริงเอาจัง และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมี
ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสังคม ประเพณี
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึงถึงการอนุรกั ษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรเหล่านัน้ ไม่ให้ถกู ท�ำลายหรือลดคุณค่าลงจากกิจกรรม
ท่องเที่ยว ดังที่ ชุมชนกกสะทอน จังหวัดเลย ที่ความงามของซากุระ
เมืองไทย หรือ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ท�ำให้กระแสการท่องเทีย่ วเติบโต
เป็นอย่างมากในพืน้ ที่ ซึง่ ท�ำให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วก็เพิม่ ขึน้ มากเช่นกัน
ทางชุมชนจึงมีการสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงการดูแล
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของภูลมโล โดยมีกฎร่วมกันว่า ต้องไม่มี
การก่อไฟ ห้ามนักท่องเทีย่ วกางเต็นท์ และการจ�ำกัดปริมาณนักท่องเทีย่ ว
ต่อวัน เพือ่ ความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนไว้ให้ยงั่ ยืน

การท่องเทีย่ วโดยชุมชน ‘คน’ เป็นส่วนส�ำคัญ ต้องมีจดุ ยืนและมีความเข้าใจ
ในการท่องเทีย่ วโดยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ‘ผูน้ ำ� ’ ทีจ่ ะเป็นแม่ทพั
และแกนหลักในการน�ำพาชุมชนไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายทีต่ อ้ งการ และทีส่ ำ� คัญ
ต้องท�ำการท่องเทีย่ วโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมของชุมชนเป็นทีต่ งั้
แกนน�ำสามารถน�ำองค์ความรูไ้ ปสร้างผูน้ ำ� รุน่ ต่อไป เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน อย่างเช่น ชุมชนตะเคียนเตีย้
จังหวัดชลบุรี ทีม่ ผี นู้ ำ� เข้มแข็งและเข้าใจแนวคิดเรือ่ งการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชนเป็นอย่างดี มีการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละส่งไม้ตอ่ ให้ผนู้ ำ� รุน่ 2
รุ่น 3 และเยาวชน ได้มีส่วนในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นหลักประกัน
อย่างหนึง่ ว่า จะยังมีผสู้ านต่อเจตนารมณ์ของชุมชนด้วยการสร้างผูน้ ำ�
จากรุ่นสู่รุ่น
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ปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ของการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
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กิจกรรม : ต้องมีอย่างต่อเนื่อง และมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

การสื่อสาร ประชาสัมพั นธ์

เมือ่ มีทรัพยากรการท่องเทีย่ ว และมีบคุ ลากรทางการท่องเทีย่ วทีพ่ ร้อมแล้ว
ควรส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั จิ ริงผ่านกิจกรรมการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนือ่ ง
การสร้างกิจกรรมจากการน�ำเสนอสิง่ ทีม่ ี ชุมชนร่วมสร้างกิจกรรมท่องเทีย่ ว
ลักษณะต่างๆ อันมีความโดดเด่น สนุก และแฝงไปด้วยสาระ มีความ
ปลอดภัย จะท�ำให้เกิดความประทับใจกับผู้มาเยือน โดยเฉพาะการมา
เยือนเป็นครั้งแรก จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก และเกิดการบอกต่อ

การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วในชุมชน ก่อให้เกิดการรับรู้ รูจ้ กั และจูงใจ ไม่เน้นการสร้าง
ยอดขาย แต่เน้นภาพลักษณ์ของชุมชน ซึง่ สามารถท�ำได้ทงั้ ในสือ่ สิง่ พิมพ์
เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ

กองทุน : กองกลางหรือกลุ่มออมทรัพย์

เมื่อเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว ชุมชนควรมีการจัดสรรรายได้
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม และสาธารณประโยชน์ ผ่านกองทุน
พัฒนาชุมชนกลางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทีบ่ า้ นไร่กองขิง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึง่ ได้พลิกวิกฤตในช่วงฟองสบูแ่ ตกให้เป็นโอกาส โดยการรวม
กลุม่ แม่บา้ น น�ำเงินมาลงขันเพือ่ เป็นกองทุนในการผลิตสบู่ แชมพูสมุนไพร
ออกจ�ำหน่าย เมือ่ รายได้มากขึน้ ก็แบ่งให้คนในชุมชนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา
การรักษาโรค ไปจนถึงการปลดหนีน้ อกระบบ ก่อนจะเติบโตมาเป็นชุมชน
ต้นแบบทีม่ กี ารจัดสรรรายได้จากการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเป็นกองทุนต่างๆ
ที่เข้มแข็ง จนมีคณะเข้ามาศึกษาดูงานไม่ขาดสาย
กัลยาณมิตร : ภาคีเครือข่ายการพั ฒนา

การท่องเที่ยวโดยชุมชนท�ำคนเดียวไม่ได้ คนในชุมชนที่เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรต้องตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และมีเป้าหมาย
ร่วมกันที่จะท�ำการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ต้นทุนเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนอกจากคนในชุมชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการท่องเทีย่ วโดยชุมชนแล้ว ชุมชนยังต้องค�ำนึงถึงหน่วยงาน
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นชุมชนใกล้เคียง ภาครัฐ เอกชน ที่อาจมีส่วนได้
ส่วนเสียจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเช่นกัน เพื่อมาร่วมกันเสริมก�ำลัง
สร้างจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนด้วยกัน อย่างเช่น ชุมชนบ้านสันลมจอย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนเผ่ า ลี ซู แ ละอาข่ า ที่ ม าอาศั ย ในเมื อ ง
การท�ำงานด้านการท่องเทีย่ วกับคนในเมืองทีม่ วี ถิ ชี วี ติ วัฒนธรรมแตกต่าง
กันออกไปนัน้ ได้อาศัยการรวมกลุม่ กันของชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม ทัง้ ร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์

ทั้ง 8 ก. ที่กล่าวไปข้างต้นนั้น รวมอยู่ใน ‘เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของประเทศไทย’ ทั้ง 5 ด้าน 100 ข้อ ที่ชุมชนหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถเรียนรู้เพื่อประโยชน์
ของการพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่มี
มาตรฐาน น�ำมาสู่ความสุขที่ยั่งยืนในที่สุด

เพราะท� ำ ท่ อ งเที่ ย ว...เก่ ง คนเดี ย วไม่ ไ ด้
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กบั ประเทศ การเสริมสร้าง
ความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพือ่ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจึงเป็น
กลไกส�ำคัญในการพัฒนาการท่องเทีย่ วสูค่ วามยัง่ ยืน ซึง่ ทุกคนล้วนมีสว่ น
ช่วยผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น โดย
ภาครัฐ
ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุน เพื่อเชื่อมโยงโอกาสและเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ชุมชนสามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว
ส่งเสริมบริการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น และสรรหา
ตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมให้กับกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน
นักท่องเที่ยว
อุดหนุนบริการการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น และท�ำ
ความเข้าใจเพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สื่อมวลชน
ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้สาธารณชนมีความเข้าใจทางเลือก
ของการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

การบริหารจัดการ : หัวใจหลักของการท�ำงาน

สถาบันการศึกษา
ให้ความรูแ้ ละแสวงหาองค์ความรูท้ เี่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

การบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน มุง่ เน้นเรือ่ งการจัดการตนเอง
ได้ของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มจากการตรวจสอบความต้องการและ
ความพร้อมของชุมชนในการเปิดรับการพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
ให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ความส�ำคัญ
กับทุนมนุษย์ จัดตั้งกลุ่มการท�ำงานและวางโครงสร้างการท�ำงานเพื่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง
หากแต่คือการบูรณาการหน่วยงานมาร่วมด้วยช่วยกัน
่ คือท�ำอย่างไร
เพื่ อกระจายงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นัน
ให้ชุมชนที่มีศักยภาพในการท�ำการท่องเที่ยวโดยชุมชน
‘ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและมีความสุข’

ดร.เนตรา เทวบั ญ ชาชั ย

ADVERTORIAL

ผู้ จั ด การทั่ ว ไป ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงแรมศาลายาพาวิ ล เลี ย น
อาจารย์ ป ระจ� ำ สาขาการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

การบริ ก ารที่ ดี
ในยุ ค 4.0

ค�ำว่า ‘บริการ’ เป็นค�ำทีถ่ กู ใช้บอ่ ยๆ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และเชือ่ มัน่
ว่ายังต้องใช้ตอ่ ไปอีกนาน เพราะการบริการทีด่ จี ากพนักงาน เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและการบริการที่ดีจากพนักงานยังเป็นตัวชูโรงและ
สร้างสีสนั ให้กบั หลายๆ ธุรกิจอีกด้วย ยิง่ ในยุคทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการทางเทคโนโลยี
ที่ทุกอย่างดูสะดวกและรวดเร็วไปหมด หากธุรกิจใดมีการบริการที่ดีจาก
พนักงานบวกเข้าไป จะยิ่งส่งเสริมให้ธุรกิจนั้นพุ่งทะยานอย่างฉุดไม่อยู่
แน่นอน เพราะแม้บริษัทฯ จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ดีที่สุด แต่นั่น

ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าปัญหาต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อ-ขาย
ดังนั้นจะอย่างไรก็ตาม ลูกค้าจึงยังต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์
อยูด่ ี ซึง่ ค�ำว่า ‘บริการ’ นีแ่ หละทีแ่ ปลว่า ‘ช่วยเหลือ’ และเราควรจะปักหมุด
ให้แน่นว่างานบริการที่ดีต้องเริ่มจากค�ำว่า ‘ช่วยเหลือ’ …ธุรกิจที่บินพุ่ง
ได้เร็วและไกลทีส่ ดุ จึงต้องมีพนักงานทีใ่ ห้บริการอย่างมีนำ�้ ใจและมีระบบ
รวมถึงมีเทคนิคการให้บริการที่สอดคล้องกับธุรกิจนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
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แล้วท�ำไมเราต้องเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับบริการ เพราะการเรียนเป็นท่อ
ส่งความรู้ ความมั่นใจ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อค�ำว่าบริการ ดังนั้น
‘เราเรียนเพือ่ เป็นผูอ้ อกแบบธุรกิจ’ เพราะเราจะรูว้ า่ เราจะสร้างบริการให้
เข้ากับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร ไม่วา่ ธุรกิจนัน้ จะเป็นธุรกิจขายกล้วยแขก
ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว ท�ำโรงแรม เปิดบริษัทห้างร้านหรือเป็นโรงงานผู้ผลิต
การเรียนจะท�ำให้เรามีอ�ำนาจแห่งค�ำว่า ‘รู้’ รู้ว่าจะท�ำอย่างไรให้รวยขึ้น
เก่งขึ้น ดีขึ้นอย่างยั่งยืน แน่นอนเราสามารถสร้างการบริการที่ดีเบื้องต้น
ได้โดยไม่ต้องเรียนเพราะใช้ประสบการณ์ที่ดูมาฟังมาเห็นมาบ้าง แต่ผู้ที่
จะประสบความส�ำเร็จได้ต้องมีฐานความรู้ที่แข็งแรงด้วยเป็นหลักส�ำคัญ
เราจึงจะมีความกล้าหาญและมั่นใจในการสร้างการบริการที่แตกต่าง
แต่สอดคล้องกับธุรกิจของเราได้

เรามีทีมคณาจารย์ที่เป็นวีรบุรุษในสายงานบริการที่จะสร้าง
ความส�ำเร็จให้แก่ผู้เรียนทุกคนให้บรรลุและทะลุเป้าหมาย
ของแต่ละคนอย่างสวยงาม

มหิดลอินเตอร์ศาลายา มีมากกว่าค�ำว่า ‘พร้อม’ ที่จะให้และผลักดัน
ความรู้ ความมัน่ ใจ และทัศนคติทสี่ ร้างให้ผเู้ รียน รวย เก่ง และดีในธุรกิจ
บริการ เหตุผลที่เรามั่นใจในความพร้อมที่จะส่งมอบหลักสูตรการบริการ
นั้นเพราะสองเหตุผลหลักคือ

ทีมงานพร้อม ศูนย์ฝึกฯ พร้อม... รอท�ำไม... มาสร้างตนเองให้รวย เก่ง
และดีอย่างยั่งยืน เพื่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศไทย...
รู้เร็ว ท�ำเร็ว รวยเร็ว ดีเร็ว...

เรามี ศู น ย์ ฝ ึ ก ซึ่ ง เป็ น แห่ ง เดี ย วในประเทศไทยที่ นั ก ศึ ก ษา
การโรงแรมจะได้รับการฝึกฝนดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่าง
เป็นระบบโดยทีมงานมืออาชีพ นัน่ คือ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรงแรม
ศาลายา พาวิลเลียน ของมหิดลอินเตอร์

ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงแรมศาลายา พาวิ ล เลี ย น วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ. พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธ
มณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรฯ 02-441-0568-9

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชั ย ยมดิ ษ ฐ์
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นายกสมาคมมวยไทยศึ ก ษานานาชาติ
วิ ท ยาลั ย มวยไทยศึ ก ษาและการแพทย์ แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง

เอกภาพ
ความหลากหลาย
กั บ การขยายฐาน
การท่ อ งเที่ ย ว
มวยสุ วรรณภู มิ
Muai Suvarnabhumi refers to Muai Thai, Muai Khmer, Muai Lao, and
Muai Myanmar. Muai or boxing has different qualities in each country.
Presently, there is an effort to form an association of Muai Suvarnabhumi
to promote tourism and culture. It originated from a joint meeting on
23 May 2018, at the Muban Chombueng Rajabhat University, Ratchaburi,
with the objective to draw up a plan to create a sports tourism network
through Muai Suvarnabhumi.

Illustration
Waragorn Keeranan
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สุ ว รรณภู มิ ดิ น แดนทองของพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ถู ก อ้ า งอิ ง
การค้ น พบครั้ ง แรก ในสมั ย พระเจ้ า อโศกมหาราช
เผยแพร่พระพุ ทธศาสนา ราว ค.ศ. 200 โดยสันนิษฐาน
ว่าดินแดนที่กล่าวถึงนี้คือดินแดนแถบอินโดจีน พม่า
และ มลายู ชนเผ่าต่างๆ เหล่านี้มีความผูกพั นทาง
เชื้อสาย ขนบวัฒนธรรมประเพณี ความคิด ความเชื่อ
เส้นทางศาสนาที่ใกล้เคียงกัน

ดินแดนสุวรรณภูมิ ได้แก่ ประเทศไทย พม่า กัมพู ชา
และลาว มีศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัวรวมกัน
คือมวยสุวรรณภูมิ บทความนีจ
้ ะชีใ้ ห้เห็นความสัมพั นธ์
ของประวัตช
ิ นชาติแถบสุวรรณภูมผ
ิ า่ นมวยสุวรรณภูมิ
การสร้างศักยภาพและโอกาสของการใช้มวยสุวรรณภูมิ
เป็นฐานการท่องเที่ยวภูมิภาค รองรับการเชื่อมโยง
ของชาติ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ ก� ำ ลั ง ก้ า วไกลร่ ว มมื อ
ร่วมใจและใช้มวยสร้างความยั่งยืน

4 ประเทศรวมตั ว
ก่ อ ตั้ ง สมาคมมวยสุ ว รรณภู มิ

หนึ่ ง มวย หนึ่ ง ประสบการณ์

ค�ำว่า มวย ใช้เรียกชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในแถบอินโดจีน
เช่น ประเทศไทย เรียกว่า มวยไทย ประเทศพม่า เรียก แลตเวย์ ประเทศ
กัมพูชา เรียก ประดัลเสรี หรือคุนขะแมร์ ประเทศลาว เรียก มวยลาว
โดยมวยแต่ละประเทศใช้แข่งขันกันภายในประเทศ และยังแข่งขันกัน
ระหว่างประเทศ ในแถบนีท้ เี่ ป็นกีฬาของภูมภิ าค ถ้าหากไปแข่งทีป่ ระเทศใด
ก็ใช้กติกาของประเทศนัน้ ในการแข่งขัน บางครัง้ ก็มปี ญ
ั หากันในการเรียก
ชือ่ มวยทีใ่ ช้แข่งขันกันในเชิงกีฬา แต่ในด้านวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว
ทีม่ คี วามก้าวไกลไปมาก โดยสามารถรวมตัวกันเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และวัฒนธรรมมวยสุวรรณภูมิ โดยมี 4 ประเทศมาร่วมประชุมกันที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดท�ำแผนการสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ ว
เชิงกีฬา โดยใช้มวยสุวรรณภูมิในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและการก่อตั้ง
สมาคมมวยสุวรรณภูมแิ ละแผนการบริหารจัดการ โดยแผนต่างๆ มีดงั นี้

การประชุมกันมีมติให้แยกเรื่องกีฬาออกจากเรื่องวัฒนธรรมเพื่อลด
ความขัดแย้งในเรื่องชื่อมวย ได้เน้นการส่งเสริมมวยสุวรรณภูมิทางด้าน
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดยร่วมกันสร้างสรรค์ศักยภาพและโอกาส
ของมวยสุวรรณภูมดิ ว้ ยการสร้างเอกภาพบนความหลากหลาย ใช้หนึง่ มวย
หนึง่ ประสบการณ์ ขยายฐานมวยสุวรรณภูมเิ พือ่ การท่องเทีย่ วของภูมภิ าค
ผูเ้ ขียนเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสทองของการท่องเทีย่ วมิตใิ หม่ทใี่ ช้วฒ
ั นธรรม
ร่วมของภูมภิ าคเสริมสร้างจุดแข็งและใช้โอกาสการมีประสบการณ์รว่ มกัน
ดังนี้

1.

แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจมวยสุวรรณภูมิ

2.

แผนการจัดการตั้งสมาพันธ์มวยสุวรรณภูมิ

3.

แผนบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในทรัพยากร

4.

แผนการจัดกิจกรรมและการตลาด

5.

แผนการบูรณาการมวยสุวรรณภูมิกับการท่องเที่ยว

1.

ใช้ ม วยสุ ว รรณภู มิ เ ชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วั ฒ นธรรมของ
การท่องเที่ยวของคาบสมุทรอินโดจีน

2.

เชือ่ มโยงกิจกรรมของแหล่งท่องเทีย่ วทีโ่ ดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการผนวกมวยสุวรรณภูมิเข้าไปเป็น
ส่วนหนึง่ ของแหล่งท่องเทีย่ วและกิจกรรมการท่องเทีย่ ว

3.

ท�ำแผนบูรณาการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงบูรณาการท่องเทีย่ วสุวรรณภูมิ
ใช้มวยเป็นเครือข่ายของมวยให้มีความหลากหลายขยายฐาน
ประสบการณ์ให้มีตลาดกว้างขวางมากขึ้น

4.

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความสะดวกและการบริหารต่างๆ
ของอนุภูมิภาคร่วมกัน เพื่อความเป็นหนึ่งในเอกภาพของมวย
สุวรรณภูมิ

5.

ท�ำ Big Data ส�ำหรับข้อมูลด้านการท่องเทีย่ วมวยสุวรรณภูมริ ว่ มกัน

6.

ตั้งสมาพันธ์มวยสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มวยไทย
มวยพม่า มวยกัมพูชา และมวยลาว โดยไทยเป็นศูนย์กลางหรือ
Hub มวยสุวรรณภูมิ
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มุ่งเน้นการผลักดันการบูรณาการของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนใน
ทุกมิตอิ ย่างสมบูรณ์ โดยมุง่ พัฒนาการตลาดมาตรฐานคุณภาพ ทรัพยากร
มนุษย์ เชือ่ มต่อการลงทุน และการอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค ในแผนที่ 5 การบูรณาการ
การบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาอาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน โดยมีกลไกและองค์กรเครือข่ายตลอดจนแนวทาง
วิธีการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อน�ำไปสร้างแผนการบริหารจัดการ
การเชือ่ มโยงเข้าถึงของมวยสุวรรณภูมเิ พือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอาเซียน
ต่อไป

ค่ า ยมวยในพม่ า ลาว เขมร
ผู้เขียนได้ศึกษาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
โดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย มวยไทย มวยพม่า
มวยเขมร และมวยลาว ซึง่ ค่ายมวยในต่างประเทศทีผ่ เู้ ขียนได้ทำ� การศึกษา
มีจำ� นวนทัง้ หมด 9 แห่ง โดยแบ่งเป็น ประเทศพม่าจ�ำนวน 4 ค่าย ประเทศ
ลาว 2 ค่าย และประเทศกัมพูชา 4 ค่าย พบว่า ศักยภาพในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน แต่มโี อกาสในการขยาย
ฐานการท่องเที่ยวโดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยสุวรรณภูมิเชื่อมประสาน
ให้เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จากการศึกษาดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมการต่อสู้ ศักยภาพ และโอกาสของแต่ละประเทศ
ในแถบสุวรรณภูมิ

สหภาพพม่ า มวยแลตเวย์
ประเทศสหภาพพม่า มีมวยแลตเวย์ (Lethwei) เป็นศิลปะการป้องกันตัว
ของชาวพม่าทีส่ บื ทอดมาเป็นเวลาช้านาน มีประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานมากกว่า
1,000 ปี ซึ่งพบภาพวาดรูปมวยบนฝาผนังภายในเจดีย์พุกาม (Bagan
Pagoda) ทีเ่ มืองมัณฑะเลย์ มวยพม่าคือศาสตร์แห่งอาวุธทัง้ เก้า สามารถ
ใช้ศีรษะเป็นอาวุธในการโขกคู่ต่อสู่ ไม่ใส่นวม มวยพม่าดั้งเดิมเป็น
การผสมผสานศิ ล ปะการต่ อ สู ้ ทั้ ง หมดของศาสตร์ ก ารต่ อ สู ่ ข องพม่ า
ชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยพม่าต่างบอกว่าเป็นการต่อสู่ที่อันตรายมาก
มันน่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยจิตวิญญาณ
ในส่วนของสนามแข่งขันมวย มีสนามแข่งขันมวยทีไ่ ด้มาตรฐาน เดินทาง
เข้าถึงได้อย่างสะดวก ท�ำให้นกั ลงทุนชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาลงทุนท�ำธุรกิจ

มีโอกาสในการใช้มวยออกก�ำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ และมีการเข้า
มาชมมวยมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้ธรุ กิจต่างๆ ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว การบริหาร
จัดการสนามแข่งขันมวยยังขาดมาตรฐานหลายอย่าง จ�ำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา ขนาดของอุปสงค์ยังไม่มากนัก ส่วนใหญ่มวยพม่ามีการจัด
การแข่งขันที่เมืองย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์เป็นประจ�ำ อย่างไรก็ตาม
ได้มีการเพิ่มอุปสงค์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวรัสเซีย ซึ่งมี
ความนิยมมวยพม่าจ�ำนวนมาก โดยส่วนใหญ่นั้นค่ายมวยจะตั้งอยู่ใน
เมืองย่างกุ้ง และสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกสิ่งหนึ่ง คือกติกาการแข่งขัน
หากไม่มีการน็อกคู่ต่อสู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะมีผลเสมอกันทั้งสองฝ่าย
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ประเทศกั ม พู ช า มวยประดั ล เสร ี
(Pradalseri) หร ือมวยคุ น ขะแมร์

สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
มวยลาว

ประเทศกัมพูชา มีมวยประดัลเสรี (Pradalseri) หรือ มวยคุนขะแมร์ ที่มี
ความเชื่อมโยงกับศิลาจารึกเก่าแก่ที่นครวัดและนครธม และมีปราสาท
ต่างๆ ทีม่ ชี อื่ เสียงจ�ำนวนมาก แต่ความเชือ่ มโยงนีป้ ระเทศกัมพูชายังไม่ได้
มีการน�ำออกมาเผยแพร่มากนัก ซึ่งจุดเด่นของมวยคุนขะแมร์คือการใช้
ศอกทีอ่ อกอาวุธอย่างรุนแรง นอกจากนีส้ นิ ค้าเกีย่ วกับมวยภายในประเทศ
ส่วนใหญ่จะน�ำเข้ามาจากประเทศไทย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาในประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี แต่การแข่งขันทางธุรกิจมวย
ยังไม่สูงมากนัก เนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลประเทศ
กัมพูชา

ในส่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบนั ไม่มสี นาม
แข่งขันมวยที่มีมาตรฐาน มีเพียงสนามสัญจรไปตามเมืองและงานบุญ
ประจ�ำปีเท่านั้น อีกทั้งแม้ว่ารัฐบาลสนับสนุน แต่ไม่ให้งบประมาณ ท�ำให้
ด�ำเนินการต่อไม่ได้ ศักยภาพและโอกาสของมวยลาว มีศักยภาพในด้าน
การพัฒนาการท่องเทีย่ วสุวรรณภูมเิ ชือ่ มโยงกับอาเซียน แต่ตอ้ งเชือ่ มโยง
ในลักษณะเชิงธรรมชาติและอัธยาศัยไมตรีของคนลาว ประกอบกับโอกาส
ทีค่ นจีนมาร่วมท�ำธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากขึน้
ท�ำให้คนจีนนิยมใช้มวยส�ำหรับการออกก�ำลังกาย จึงเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับ
การท�ำธุรกิจร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

บทสรุป
เอกภาพบนความหลากหลายนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ถ้ า หากรั ฐ บาลของแต่ ล ะประเทศบนคาบสมุ ท รแห่ ง นี้ ได้ หั น มาใช้
มวยสุวรรณภูมิเป็นยุทธศาสตร์วัฒนธรรมด้านความร่วมมือ ร่วมใจ ขยายประสบการณ์เพื่ อพั ฒนาการท่องเที่ยว
หนึ่ ง จุ ด หมายหลายประสบการณ์ ข ยายฐานการท่ อ งเที่ ย วให้ ก้ า วหน้ า ก้ า วไกล ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
บนคาบสมุทรอินโดจีนต่อไป
บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษางานวิจัย: แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นมวยสุวรรณภูมิ (มวยไทย มวยพม่า
มวยเขมร และมวยลาว) สู่การเป็นหนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์ขยายฐานการท่องเที่ยว
ในภูมิภาค โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์

ภาสกร อิ น ทุ ม าร
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คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์

โขนเขมร โขนไทย
ชาติ นิ ย มดราม่ า
กั บ การมาของยั ก ษ์ ป่ ว น

Before Thai Khon masked dance and Khmer Lkhon Khol Wat Svay Andet
were registered on the World Heritage list, a drama was made out of the
issue on ‘ownership’ under the ‘patriotism’ of the two countries.
Now, both Khon performances of Thailand and Cambodia have been
registered in different groups as a Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity and List of Intangible Cultural Heritage
in Need of Urgent Safeguarding, respectively.
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การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรมภูมิปัญญา (Intangible Cultural Heritage: ICH) ของ
องค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) ครัง้ ที่ 13 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา
ได้มกี ารประกาศรับรอง ‘ละคอนโขลวัดสวายอันเด็ท’ (Lkhon Khol Wat
Sway Andet) ของกัมพูชา ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาที่ต้องมีการส่งเสริม
รักษาให้มีการสืบทอดอย่างเร่งด่วน (List of Intangible Cultural
Heritage in Need of Urgent Safeguarding) ส่วนโขนจากประเทศไทย
ได้รับการรับรองในฐานะตัวแทนของมรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติ
(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of
Humanity)
การที่ทั้งโขนของไทยและละคอนโขลวัดสวายอันเด็ทของกัมพูชาได้รับ
การรับรองในกลุม่ ทีแ่ ตกต่างกัน ก็เพราะทัง้ สองประเทศยืน่ ขอการรับรอง
ในกลุม่ ทีต่ า่ งกัน ไม่ได้หมายความว่าของใครดีกว่าของใคร แต่กอ่ นหน้าที่
จะมีการประกาศรับรองในครั้งนี้ ก็มี ‘ดราม่า’ ระหว่างชาวไทยกับชาว
กัมพูชามากมายเมื่อมีข่าวว่ากัมพูชาจะขึ้นทะเบียนโขนเป็น ‘มรดกโลก’
ชาวไทยก็เดือดร้อนโวยวายว่าโขนเป็นของไทย ประชาชนทัง้ สองประเทศ
ต่างกล่าวอ้างความเป็น ‘เจ้าของ’ กันอย่างเอาเป็นเอาตายภายใต้ความ
เป็น ‘ชาตินิยม’ ของทั้งสองฝ่ายที่เห็นว่าโขนเป็น ‘สมบัติของชาติ’
ที่ต่างฝ่ายต่างต้องแย่งชิงมาเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว
ไม่เพียงแต่ชาตินยิ มดราม่าระหว่างประเทศเท่านัน้ ประเทศไทยก็มชี าตินยิ ม
ดราม่าอันว่าด้วยโขนเกิดขึ้นภายในประเทศด้วยเช่นกัน เมื่อภาพยนตร์
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วชุด ‘ยักษ์ปว่ นชวนเทีย่ วไทย’ ได้ปรากฏตัวขึน้
ภาพยนตร์ดงั กล่าวใช้ตวั ละครยักษ์จากโขนเรือ่ ง รามเกียรติ์ น�ำโดยทศกัณฐ์
และพลพรรคมาเป็นตัวละครในภาพยนตร์ ยักษ์เหล่านี้ออกไปท่องเที่ยว
ทั่วไทย ทั้งโบกรถบ้าง ขับรถเองบ้าง นั่งรถตุ๊กๆ บ้าง เล่นบานาน่าโบ๊ท
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โหนสลิง แคะขนมครก ร�ำสนุกกับสาว ฯลฯ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์
จากทัง้ คนไทยทัว่ ไปและศิลปินโขนว่าการน�ำตัวละครจากโขน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทศกัณฐ์มาเป็นตัวละครในภาพยนตร์ที่มีพฤติกรรมแผลงๆ
เป็นการไม่เหมาะสม เพราะโขนเป็น ‘ของสูง’ และเป็น ‘สมบัติของชาติ’
ซึง่ ในกัมพูชาก็มกี ารใช้โขนหรือละคอนโขลมาประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
เช่นกัน ใน Facebook ของการท่องเทีย่ วกัมพูชา (Tourism of Cambodia)
มีวิดีโอคลิปละคอนโขลทีใ่ ช้ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์อยูด่ ้วย แต่ละคอน
โขลทีป่ รากฏในวิดโี อคลิปนีน้ ำ� เสนอความงามในแบบประเพณี เป็นความ
งามที่คลาสสิก สะท้อนความเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่
ไม่ว่าจะเป็นดราม่าระหว่างประเทศ ดราม่ายักษ์ป่วนชวนเที่ยวไทย หรือ
วิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ละคอนโขลของกัมพูชา ต่างล้วนมีสิ่งที่เรียกว่า
‘ชาตินยิ ม’ ก�ำกับอยูท่ งั้ สิน้ ชาตินยิ มทีว่ า่ ก็คอื การบอกว่าโขนอันเป็นสมบัติ
ของชาติตนมีความยิง่ ใหญ่มาอย่างยาวนาน และความเป็นชาตินยิ มเช่นนี้
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเขียนประวัติศาสตร์ (historical writing) ซึ่งการ
เขียนประวัตศิ าสตร์กค็ อื กระบวนการสถาปนาความจริง เคร็ก เจ เรย์โนลด์ส
กล่าวถึงข้อเขียนของ Hayden White ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งการเขียนประวัตศิ าสตร์
ไว้วา่ ประวัตศิ าสตร์เป็นรูปแบบทางวรรณกรรม เป็นสิง่ ประดิษฐ์ทางภาษา
มากกว่าเป็น ‘ข้อพิสจู น์’ หรือ ‘เครือ่ งยืนยัน’ ในการเขียนประวัตศิ าสตร์นนั้
มี ‘การวางโครงเรือ่ ง’ (emplotment) ทีเ่ หมาะกับหลักฐาน และโครงเรือ่ ง
ในค�ำบรรยายทางประวัตศิ าสตร์ มิใช่มอี ยูใ่ นอดีตแล้วรอคอยเพือ่ ทีจ่ ะถูก
ค้นพบ แต่ทว่าถูกสร้างขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้น และประวัติศาสตร์ที่ประสบ
ความส�ำเร็จในการน�ำเสนอว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีตนั้น ก็เป็นเพราะว่า
ประวัติศาสตร์นั้นเล่าเรื่องได้พอเหมาะกับชุดเหตุการณ์หนึ่งๆ
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ประวัติศาสตร์ว่าด้วยโขนก็เป็นประวัติศาสตร์ การใส่โครงเรื่องให้กับ
ประวัติศาสตร์ส่งผลต่อการรับรู้ ‘ความจริง’ เพราะเราต่างถูกหล่อหลอม
ทางสังคม (socialization) ให้มองประวัตศิ าสตร์ในฐานะทีเ่ ป็นความจริง
ในอดีต อย่างไรก็ดี การมองความจริงในอดีตของงานเขียนประวัตศิ าสตร์
เป็นการมองจากจุดยืนของนักประวัตศิ าสตร์ในปัจจุบนั กล่าวอีกนัยหนึง่
ก็คือเป็นการใช้จุดยืนทางสังคมในปัจจุบันสร้างโครงเรื่องให้กับอดีต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้จดุ ยืนในเรือ่ ง ‘รัฐชาติ’ (nation-state) ทีก่ อ่ ตัว
มาได้เพียงร้อยกว่าปีไปอธิบายอดีตอันไกลโพ้น กัมพูชาก็สร้างประวัตศิ าสตร์
ว่าด้วยโขนของตน ไทยก็สร้างประวัตศิ าสตร์วา่ ด้วยโขนของไทย เพือ่ ทีจ่ ะ
อธิบายว่าโขนของตนเกิดขึ้นก่อน และอีกฝ่ายรับเอาไป ทั้งหมดก็เพื่อจะ
อธิบายว่าตนยิ่งใหญ่กว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
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ในการประชุมวิชาการประจ�ำปีของศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร เรือ่ ง ‘อาเซียน:
ประชาคมในมิตวิ ฒ
ั นธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง’ เมือ่ เดือนมีนาคม
2555 นักวิชาการหลายท่านกล่าวว่าในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในมิตสิ งั คมและวัฒนธรรมนัน้ เราอาจจ�ำเป็นต้องเขียนประวัตศิ าสตร์
ขึ้นใหม่ เพราะประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติในอุษาคเนย์นั้นเต็มไปด้วย
ประวัตศิ าสตร์บาดแผลและความเกลียดชัง เราอาจจ�ำเป็นต้อง ‘แต่งเรือ่ ง’
ขึ้นใหม่ที่จะสามารถสร้างกรอบการรับรู้ (perception) ชุดใหม่ว่าด้วย
ตัวเราและผู้อื่น เมื่อนั้นความเป็นประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรม
ในอาเซียนจึงอาจจะเกิดขึ้น
ประวัตศ
ิ าสตร์วา่ ด้วยโขนแห่งอุษาคเนย์กค
็ งต้องถูกเขียน
ขึ้นใหม่เช่นกัน

เคร็ก เจ เรย์โนลด์ส. (2533). “โครงเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย: ทฤษฎีและการปฏิบัติ”
ใน สุนทรี อาสะไวย์, วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์ และ กาญจนี ละอองศรี (บรรณาธิการ).
ไทยคดีศึกษา: รวมบทความทางวิชาการเพื่อแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ พันเอกหญิง คุณนิออน
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. กรุงเทพ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จ�ำกัด, หน้า 103-122.

ThaiBev

ADVERTORIAL

ThaiBev
and
Michelin Guide
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กั บ การยกระดั บ อาหาร
และเคร อื่ งดื่ ม ไทยสู่ เ วที โ ลก
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จุดมุ่งหมายหนึ่งของนักเดินทางที่ส�ำคัญไม่แพ้กับสถานที่ท่องเที่ยว คือ
การได้ลิ้มลองอาหารใหม่ๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ไปเยือน ซึ่งประเทศไทย
ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีอาหารอันเป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย
ทั้งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ รสชาติโดดเด่นที่เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวมา
ลิม้ ลอง ไม่วา่ จะเป็นอาหารท้องถิน่ สตรีทฟูด้ รสจัดจ้าน ไปจนถึงร้านอาหาร
พิถีพิถันระดับชาววัง
ในฐานะผู้น�ำเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาค ประกอบกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กรทีม่ งุ่ น�ำเสนอความเป็นไทยสูเ่ วทีโลก ไทยเบฟเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการยกระดับอาหารไทยอันเลือ่ งชือ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ และเพือ่ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้มาเยือนประเทศไทย จึงให้การสนับสนุน
มิชลินไกด์เป็นปีที่ 2 ในฐานะพันธมิตรระดับนานาชาติ ที่ไม่เพียงแต่ช่วย
สนับสนุนอาหารและการท่องเที่ยวไทย แต่ยังน�ำเสนอประสบการณ์ใน
การดื่มด�่ำรสชาติความเป็นไทยอันมีเอกลักษณ์ โดยการสร้างสรรค์
ประสบการณ์รับประทานอาหารที่ลงตัวและไม่จ�ำเจ ด้วยการจับคู่กับ
เครือ่ งดืม่ คุณภาพสัญชาติไทย อย่างเช่น แม่โขง และเบียร์ชา้ ง ด้วยกลิน่ อาย
และวัตถุดิบความเป็นไทย จะช่วยท�ำให้รสชาติของมื้ออาหารกลมกล่อม
มากยิ่งขึ้น
‘Michelin Guide Thailand 2019 Star Revelation & Gala Dinner’
ทีจ่ ดั ขึน้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทีโ่ รงแรม Park Hyatt งานเปิดตัว
คูม่ อื แนะน�ำร้านอาหารและทีพ่ กั มิชลิน ไกด์ ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย
และเป็นฉบับแรกที่คลอบคลุมพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
ภูเก็ต พังงา และเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ)
ไทยเบฟในฐานะผู้ น� ำ เครื่ อ งดื่ ม ครบวงจร
ระดั บ ภู มิ ภ าค ให้ ก ารสนั บ สนุ น มิ ช ลิ น ไกด์
่ ว
เป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับอาหารและการท่องเทีย
ไทยสู่ เวทีโลก ตามแนวคิด ‘Thainess to
the World’
ไทยเบฟ สร้างประสบการณ์การรับประทาน
อาหารที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการจั บ คู่
อาหารไทยกับเครื่องดื่มสัญชาติไทย
ในปี นี้ ทางมิ ช ลิ น ได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น ตามหั ว เมื อ งหลั ก
โดยการชูวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ได้แก่
ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ
นักท่องเที่ย วชาวไทยและชาวต่ า งชาติ และ
พั ง งา ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
้ วี ต
้ นีม
มากมาย ทัง
ั ถุประสงค์เพื่อชูให้กรุงเทพฯ
ภูเก็ต และพังงา เป็นแหล่งแห่ง ‘Gastronomy
tourism’ หรือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

คุณฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณปภัชญา สิรวิ ฒ
ั นภักดี ร่วมด้วย ผูบ้ ริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
คุณพลภัทร สุวรรณศร คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ม.ล.รดีเทพ เทวกุล
ร่วมงานประกาศผลรางวัลมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
และงานกาลาดินเนอร์ โดยมี มร.เกว็นเดล พูเลเนค ผู้อ�ำนวยการ
นานาชาติมิชลินไกด์ และ คุณกาแอล แวน ยู รองประธานมิชลิน
เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย เข้าร่วมงานดังกล่าว
เพือ่ ตอกย�ำ้ ภาพของการเป็นพันธมิตรระดับนานาชาติ

บั ณ ฑิ ต เอนกพู นสิ น สุ ข
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งานวิ ช าการและห้ อ งสมุ ด กองวิ จั ย การตลาดการท่ อ งเที่ ย ว

Smart City
Smart Citizen
Smart Tourism
A Smart City is the development of a city to have the potential for
supporting lifestyles and providing facilitation for local residents as well as
temporary residents including tourists to live a smart life benefiting from
technology.
The survey of the Smart City of the world 2018, was made in 165 cities of
80 countries. It was found that New York City was ranked first, followed by
London in the second place and Paris in the third place, while Bangkok was
ranked 90th.

Illustration
Nannicha Sriwut

TAT REVIEW

DIGITAL TOURISM
ท่ อ งเที่ ย วดิ จิ ทั ล

Smart City | Smart Citizen | Smart Tourism

72

Get Smart…
บ่อยครั้งที่เหล่านักการตลาด นักพัฒนาสินค้า มักเรียกร้องความสนใจ
ของผูบ้ ริโภคผ่านการเพิม่ ค�ำว่า Smart ลงไปในสินค้า Generation ใหม่ๆ
เช่น จากโทรศัพท์ (Telephone) เป็น สมาร์ทโฟน (Smartphone)
จากนาฬิกา (Watch) เป็น Smartwatch จากรถยนต์ (Car) เป็น
Smartcar จากทีวี (TV) เป็นสมาร์ททีวี (Smart TV) เป็นต้น เราจึง
ตระหนักได้ว่าปัจจุบันคอนเซปต์ของ Smart บวก Product นั้น อยู่รอบ
ตัวเราแทบทุกสิ่ง เหลือบมองทางซ้ายเจอเพื่อนร่วมงานสวมนาฬิกา
Smartwatch มองไปทางขวาเจอเจ้านายขับรถ Smartcar แต่ทว่า
Smart… แต่ละอันนัน้ มีระบบการท�ำงานอะไรบางอย่างทีเ่ หมือนกันบ้าง?
อุปกรณ์ Smart ทั้งหลาย ทุกรูปแบบนั้นมีระบบการท�ำงานที่เหมือน
และคล้ายกัน พวกมันท�ำหน้าทีเ่ ป็น Receiver (ตัวรับข้อมูล) และแปลง
ค่าข้อมูลธรรมดาๆ ให้กลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามากขึ้น เปลี่ยนข้อมูล
ทั่วไปให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก หลังจากนั้นจะน�ำเสนอข้อมูลเชิงลึก
เหล่านัน้ ไปพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริโภค ให้สามารถเข้าถึงได้

Smart Tourism Destination ก็เช่นกัน เพือ่ สนองจิตวิญญาณความเป็น
Tech-savvy ของผูบ้ ริโภค บวกกับแนวโน้มการเดินทางระหว่างประเทศ
ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศ เมือง หรือ
แม้แต่ชุมชนและหมู่บ้านต่างพากันเสาะแสวงหากลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ
มาอ�ำนวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการใช้งานข้อมูล
และเทคโนโลยี ทั้งการท�ำแอปพลิเคชันอ�ำนวยความสะดวกระหว่าง
การเดินทาง จองที่พัก หาร้านอาหาร อ่านรีวิวร้านอาหาร หรือแม้แต่
การพัฒนาสร้างหุน่ ยนต์ทที่ ำ� งานแทนมนุษย์ทเี่ ข้ามาร่วมให้บริการภายใน
สถานทีต่ า่ งๆ แต่ในบางครัง้ การพัฒนาให้จดุ หมายปลายทางไปสู่ Smart
Tourism Destination นั้น อาจมีจุดเริ่มต้นที่เน้นการให้ความส�ำคัญ
กับรายได้และการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
มากจนเกินไป และมองข้ามความส�ำคัญกับประชาชนที่อาศัยอยู่ภายใน
ท้องที่
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Smart City
→ Smart Tourism Destination
การพัฒนาเมืองหรือพืน้ ทีใ่ ห้เป็น Smart City มีศกั ยภาพในการสนับสนุน
ประชากรที่พักอาศัยเท่ากับการสนับสนุนให้จุดหมายปลายทางเป็น
Smart Tourism Destination เพราะนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาภายใน
จุดหมายปลายทาง จ�ำเป็นต้องใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน ทรัพยากร และระบบ
สาธารณูปโภคร่วมกันกับประชากรภายในพื้นที่ หากเมืองมีเทคโนโลยี
สนับสนุนการใช้ชีวิตที่ดี มีแอปพลิเคชันที่รองรับการ feed ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้กบั คนภายในพืน้ ที่ ก็เท่ากับว่านักท่องเทีย่ วจะได้รบั ประโยชน์
จากสิ่งนั้นด้วย การปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองการให้ค�ำนิยามของ
นักท่องเทีย่ ว จากคนแปลกหน้าทีเ่ ดินทางเข้ามาภายในประเทศ ให้กลายเป็น
Temporary resident จึงเป็นอีกหนึง่ กลยุทธ์ทจี่ ะท�ำให้การพัฒนาเมืองนัน้
สามารถเดินหน้าพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยป้องกันปัญหาและลดความ
ขัดแย้งระหว่างผู้พักอาศัยกับนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

Smart City คื อ อะไร?
ค�ำนิยามของ Smart City สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือ ค�ำนิยาม
เชิงการขับเคลื่อนทางข้อมูลและค�ำนิยามที่ให้ความส�ำคัญกับประชากร
ที่พักอาศัย
ส�ำหรับค�ำนิยามเชิงการขับเคลื่อนทางข้อมูล IBM ได้อธิบายความหมาย
ของ Smart City ไว้ว่า ‘Smart City คือเมืองที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
การเชือ่ มต่อทางข้อมูลได้เหมาะสม สามารถเข้าใจปัจจัยเชิงลึกได้ดี สามารถ
ควบคุม operations ต่างๆ และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีจำ� นวนจ�ำกัด
ได้อย่างมีประสิทธิผล’ (IBM 2009)
ในขณะเดียวกัน ส�ำหรับมุมมองค�ำนิยามของ Smart City ในด้านการให้
ความส� ำ คั ญ กั บ ประชากร Manchester Digital Development
Agency (MDDA n.d.) ได้นิยามไว้ว่า ‘Smart City เท่ากับ Smart
Citizens – คือเมืองทีส่ นับสนุนให้ประชากรได้รบั ข้อมูลทีพ่ วกเขาต้องการ
ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กท� ำ อะไรสั ก อย่ า ง ทั้ ง ด้ า นไลฟ์ ส ไตล์
การท�ำงาน หรือแม้แต่ทางเลือกส�ำหรับการเดินทาง
หากน�ำค�ำนิยามทั้ง 2 แบบมารวมกัน Smart City ก็คือเมืองที่สนับสนุน
การใช้ชวี ติ และสามารถอ�ำนวยความสะดวกผูพ้ กั อาศัย รวมถึงคนทีเ่ ดินทาง
เข้ามาภายในพื้นที่ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดโดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและข้อมูลที่ได้รับ
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Where are we now?
IESE Business School University of Navarra ได้ออกมาเปิดเผย
ผลส�ำรวจการจัดอันดับ Smart City ประจ�ำปี 2018 หรือ IESE Cities
in Motion Index 2018 จากการส�ำรวจเมือง 165 เมือง จาก 80 ประเทศ
ทัว่ โลก โดยใช้เกณฑ์การจัดอันดับผ่าน 9 มิตชิ วี้ ดั ความเป็น Smart City
ประกอบด้วย มิตทิ ี่ 1 ทุนมนุษย์ (Human Capital) มิตทิ ี่ 2 ความสมานฉันท์
(Social Cohesion) มิตทิ ี่ 3 เศรษฐกิจ (Economy) มิตทิ ี่ 4 การจัดการ
และการปกครอง (Governance) มิตทิ ี่ 5 สิง่ แวดล้อม (Environment)
มิติที่ 6 การเดินทางและคมนาคม (Mobility and Transportation)
มิติที่ 7 การวางผังเมือง (Urban Planning) มิตทิ ี่ 8 ความเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ (International Outreach) และมิติที่ 9 เทคโนโลยี
(Technology)
จากผลส�ำรวจของ IESE (2018) พบว่า Smart City อันดับที่ 1 คือ
มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตามมาด้วยกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
(อันดับ 2) และกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส (อันดับ 3) ส�ำหรับประเทศ
กลุ่ม ASEAN นั้นมีเพียงสิงคโปร์เท่านั้นที่ติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10
(อยูใ่ นอันดับที่ 6)
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยอยูใ่ นอันดับ 90 เมือ่ เจาะลึก
ลงไปใน 9 มิติเกณฑ์การจัดอันดับ (Figure 1) จะเห็นถึงจุดแข็งและ
จุดด้อยของเมือง จุดแข็งของกรุงเทพฯ คือ มิตขิ องความเชือ่ มโยงระหว่าง
ประเทศ (International Outreach) กรุงเทพฯ ได้ถกู จัดอยูใ่ นอันดับที่ 7
แสดงให้เห็นถึงความเป็นจุดหมายปลายทางทีม่ คี วามเป็นสากล มีแบรนด์
ที่โดดเด่น เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี ส่วนหนึ่ง
คงหนีไม่พ้นผลพลอยได้จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และความร่วมมือจากภาคเอกชนที่สร้างการรับรู้และต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วจากทัว่ ทุกมุมโลกทุกกลุม่ ในทางกลับกัน จุดด้อยทีค่ อยฉุด
ความเป็น Smart City ของกรุงเทพฯ ก็คือมิติด้านการจัดการและ
การปกครอง (136/165) และมิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม (135/165) ทีม่ กี ารจัดการ
ทีด่ อ้ ยกว่าหลายเมืองทัว่ โลก
Figure 1: การจัดอันดับความเป็น Smart City ของกรุงเทพมหานคร
โดยแบ่งตามแต่ละมิติ
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Smart City น่ า สนใจ
ในขณะทีป่ ระเทศไทยก�ำลังเร่งเดินหน้าแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด
(กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา)
ให้เป็น Smart City ตามนโยบายพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 (Office
of the Permanent Secretary Ministry of Education 2018) และ
ยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่ ลองมาดูตัวอย่าง Smart City
Project น่าจับตามองของประเทศอืน่ ๆ ดูซวิ า่ จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน

บาร์ เ ซโลนา
บาร์เซโลนาเริ่มให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเมืองเป็น Smart City
อย่างจริงจังในช่วงปี 2013 โดยวางเป้าหมายจะท�ำให้บาร์เซโลนา
กลายเป็ น เมื อ ง Smart City ที่แ ท้จ ริง แห่ง แรกของประเทศสเปน
สภาเทศบาลนครบาร์เซโลนา (Barcelona City Council) ได้ให้คำ� นิยาม
Smart City ไว้ว่า ‘Smart City คือเมืองพึ่งพาตนเองได้ผ่านศักยภาพ
ภายในชุมชนที่เชื่อมโยงกันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน
เมือง’ (The United Nations Economic Commission 2017)

บาร์เซโลนาวางเป้าการพัฒนาเมืองโดยสร้างเทคโนโลยีที่สนับสนุน
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพความเป็นอยูข่ องประชาชน โดยให้ความส�ำคัญ
5 องค์ประกอบหลัก อันได้แก่ เทคโนโลยี การสร้างและพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน เศรษฐกิจ ชุมชนและผูค้ น และสิง่ แวดล้อม (Ajuntament
de Barcelona 2018) ปัจจุบันบาร์เซโลนามีโครงการสนับสนุน Smart
City หลายอย่างที่น่าสนใจ อาทิ
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ที่จอดรถอัจฉร ิยะ (Smart Parking)

ถังขยะอัจฉร ิยะ (Smart Bin)

ติดตัง้ ระบบเซ็นเซอร์อจั ฉริยะฝังอยูภ่ ายใต้พนื้ ถนนบริเวณ Parking Spot
โดยจะแสดงพืน้ ทีว่ า่ งทีส่ ามารถจอดรถได้ให้กบั ผูข้ บั รถผ่านแอปพลิเคชัน
apparkB ผู้ใช้งานสามารถช�ำระค่าที่จอดผ่านแอปพลิเคชันได้โดยตรง
การบริการนีช้ ว่ ยลดปัญหาการจราจรและลดการปล่อยมลพิษจากรถยนต์
เนื่ อ งจากผู ้ ขับ ขี่ส ามารถทราบและควบคุมรถไปที่จุด จอดรถได้ทันที
ไม่จ�ำเป็นต้องวนหรือชะลอเพื่อหาที่จอดรถ

ถังขยะภายในเมืองบาร์เซโลนาเป็นถังขยะอัจฉริยะที่ดูดขยะที่คนน�ำไป
ทิง้ ลงไป Storage Tank ใต้ดนิ นับเป็นการลดมลพิษด้านกลิน่ ขยะภายใน
เมือง นอกจากนั้น ทุก Storage Tank ยังติดตั้งระบบวัดปริมาณขยะที่
แสดงผลออนไลน์ ท�ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บขยะสามารถ
วางแผนการเก็บขยะได้แม่นย�ำและทราบถึงความถี่ในการเก็บขยะแต่ละ
จุดภายในเมือง

ไฟถนนอัจฉร ิยะ (Smart Street Light)

การคมนาคมชาญฉลาด (Smart Transit)

ไฟสาธารณะในเมืองบาร์เซโลนาถูกเปลีย่ นเป็นหลอดไฟ LED ทัว่ ทัง้ เมือง
ซึ่ ง สามารถประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยค่ า ไฟของรั ฐ จากเดิ ม กว่ า ร้ อ ยละ 30
นอกจากนั้น บาร์เซโลนายังมีระบบไฟจราจรอัจฉริยะที่มีตัวเซ็นเซอร์จับ
ความเคลือ่ นไหว อุณหภูมิ และสภาพอากาศ สามารถปรับเปลีย่ นความสว่าง
เองได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และปรับความสว่างอัตโนมัติ
เมื่อมีประชาชนเดินผ่านยามค�่ำคืน ช่วยลดและป้องกันปัญหาการเกิด
อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ระบบไฟจราจรอัจฉริยะของบาร์เซโลนา
สามารถเปลี่ยนเป็นไฟเขียวทันทีเมื่อตรวจพบรถพยาบาลและรถฉุกเฉิน
วิง่ เข้าใกล้ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั หน่วยกูช้ พี ภายในเมืองเพิม่ อัตรา
การรอดชีวิตให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายภายในเมือง

บาร์เซโลนามีระบบ Bike Sharing (Bicing) ที่ให้บริการจักรยานฟรี
(30 นาทีแรก) อยูท่ วั่ ทัง้ เมืองเพือ่ สนับสนุนการเดินทางให้ประชาชนภายใน
เมืองและลดปัญหาการจราจร ส�ำหรับระบบขนส่งสาธารณะบาร์เซโลนามี
Digital Bus Stop ที่ อั พ เดตบอกเวลาที่ ร ถบั ส แบบ Real-time
มี Charge Dock ส�ำหรับโทรศัพท์มอื ถือ บริการฟรี Wi-fi และข้อมูลแนะน�ำ
แอปพลิเคชันส�ำหรับนักเดินทาง
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สิ ง คโปร์
ปัจจุบันสิงคโปร์ได้มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศ Smart
Nation แห่งแรกของโลก ซึ่งเริ่มด�ำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2014
โดยให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับระบบ ICT เครือข่ายและข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สร้างโอกาสและส่งเสริม
ความเข้มแข็งสู่ชุมชน

ระบบการเดินทางชาญฉลาด
Intelligent Transport System (ITS)

ข้อมูลเพื่อประชาชน (Data for Citizen)

สิงคโปร์ใช้งานระบบ ITS สนับสนุนความคล่องตัวของการจราจรภายใน
เมืองและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน จุดเด่นของระบบ ITS ที่ใช้
งานในประเทศสิงคโปร์คอื การมุง่ เน้นการจัดการจราจรเต็มรูปแบบ ระบบ
ITS สามารถท�ำงานร่วมกับนวัตกรรมด้านการขนส่งได้เป็นอย่างดี อาทิ
ระบบขนส่งสาธารณะฟรีชว่ งเวลาก่อนชัว่ โมงเร่งด่วนในตอนเช้า นโยบาย
การจ�ำกัดจ�ำนวนรถในสิงคโปร์ (Vehicle quota system) ระบบขนส่ง
สาธารณะ และระบบการเก็บเงินโซนรถหนาแน่น (Congestion charge
zone) ผู้ขับขี่ยานพาหนะและรถสาธารณะในสิงคโปร์สามารถทราบและ
ดูภาพการจราจร 5 นาทีก่อนเวลาปัจจุบันได้ผ่านแอปพลิเคชัน ผ่านการ
เก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดบนท้องถนน นอกจากนัน้ ระบบ ITS ยังแสดง
ข้อมูลการซ่อมบ�ำรุงถนน แนะน�ำเส้นทาง สถานทีซ่ อ่ มบ�ำรุงรถ และแสดง
ต�ำแหน่งสถานที่จอดรถ

นอกจากการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายในเมืองแล้ว
รัฐบาลสิงคโปร์ยังสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากชุดข้อมูลที่รัฐบาลมี ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ Data.gov.sg ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ให้บริการชุดข้อมูลแบบ One-stop portal ที่รวบรวมสถิติและ
ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐกว่า 70 หน่วยงานมาไว้ที่เดียว มีระบบเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน SingPass (ระบบบัญชีกลางบริการภาครัฐสิงคโปร์)
ทีร่ วบรวมการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานแบบ One-stop
e-service

ความปลอดภัย (Safety and Security)

การพั ฒนาเมืองสู่ความเป็น Smart City ผ่านการใช้
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเป็ น สิ่ งที่ ทุ ก ประเทศให้
ความส� ำ คั ญ และเดิ น หน้ า ปฏิ บั ติ ถึ ง แม้ ป ระเทศไทย
จะล้าหลังกว่าหลายประเทศ (ได้รับการอนุมัติมาตรการ
ส่ งเสริ ม ลงทุ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะเมื่อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม
2018) แต่รัฐบาลก็ให้ความส�ำคัญเช่นเดียวกัน เห็นได้
จากการด�ำเนินงานโครงการน�ำร่องจังหวัดภูเก็ตที่แล้ว
เสร็จไปบ้างแล้วในบางส่วน อาทิ การด�ำเนินการติดตั้ง
Free Wi-fi 1,000 จุดรอบพื้ นที่ และการเริ่มใช้งาน
ภูเก็ตสมาร์ทบัส หากโครงการ Smart City ของจังหวัด
่ าดการณ์ไว้
ภูเก็ตประสบความส�ำเร็จเป็นไปตามแผนทีค
(ปี 2020) ประชาชนภายในพื้ นที่ก็จะได้รับประโยชน์
จังหวัดภูเก็ตก็จะมีศักยภาพสามารถ Function ตัวเอง
ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลดี ต่ อ ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
เดินทางเข้ามาภายในพื้ นที่ แน่นอนว่าเมื่อโครงการแรก
ประสบความส�ำเร็จ การพั ฒนาต่อยอดสู่จังหวัดทั้ง 77
คงไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด

สิงคโปร์เมืองปลอดภัยอันดับ 2 ของโลก (The Economist Intelligence
Unit 2018) ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิงคโปร์มีสายด่วน Police Force 999 และมี
บริการส่ง SMS 71999 ฉุกเฉิน ทีใ่ ห้บริการในกรณีผปู้ ระสบเหตุตกอยูใ่ น
สถานการณ์ไม่สามารถส่งเสียงได้หรือเป็นผู้พิการไม่สามารถพูดหรือ
ฟังได้เทียบเท่าคนปกติ ต�ำรวจสิงคโปร์ (Singapore Police Force)
ทุกคนจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทีม่ าพร้อมกับแอปพลิเคชันเฉพาะส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ อาทิ แอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีความปลอดภัยระดับสูง
แอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของ Singapore Police Force
และแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานที่และรายละเอียดของกล้องวงจรปิด
CCTV แบบ Real-time เป็นต้น นอกจากนัน้ ต�ำรวจสิงคโปร์ยงั ให้บริการ
เว็บไซต์ Electronic Police Centre (ePC) เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร แจ้งเหตุร้าย อุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหาย ส่งเอกสารออนไลน์
และส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจับผู้ร้าย ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลสิงคโปร์ก็ให้ความส�ำคัญกับเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยจัดท�ำ
แอปพลิเคชัน myResponders ที่ใช้แจ้งต�ำแหน่งและเรียกรถพยาบาล
ฉุกเฉินกรณีพบผู้ป่วยประสบภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยแอปพลิเคชัน
ดังกล่าวจะส่ง Notification และต�ำแหน่งไปให้รถพยาบาลฉุกเฉินและ
ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้ผู้ประสบเหตุ โดยให้ค�ำแนะน�ำวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นระหว่างที่รถพยาบาลเดินทางไปรับผู้ป่วย

บทสรุป

