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ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

ถ้าชีวิตเหลือเวลาแค่ 3 วัน อยากท�าอะไรก่อนตาย

เท่าท่ี search ดู ค�าตอบจะวนเวียนเรื่องกิน เล่นแมว ข่ีจักรยาน  

กอดแม่/พ่อและคนรกั มบ้ีางท่ีต้ังใจออกแบบงานศพ และเขยีนจดหมาย   

ท�าพินัยกรรม แต่แปลกใจท่ีไม่ค่อยเจอค�าตอบเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  

และการเดินทาง อาจจะเป็นไปได้ว่า โจทย์ก�าหนดไว้แค่ 3 วนั ค�าตอบจงึไม่มี 

เรือ่งการท่องเท่ียว หรอืการเดินทาง เพราะ 3 วนัท่ีเหลืออยูอ่าจน้อยเกินไป 

ส�าหรับการออกแบบทริปสุดท้ายของชีวิต

ถ้าเปลี่ยนค�าค้นใหม่เป็น 

อยากท�าอะไรก่อนตาย / สิ่งที่ต้องท�าก่อนตาย

ค�าตอบท่ีข้ึนมาจ�านวนมาก คือ ท�าในสิ่งท่ีชีวิตประจ�าวันไม่เคยท�า เช่น  

กิจกรรมท่ีอยากท�าแต่ยังไม่ได้ท�า อาจเพราะไม่มีเวลา ไม่กล้า หรือ  

กิจกรรมท่ีไม่คิดว่าจะท�าได้ในชีวิตน้ี เช่น การเรียนภาษาแปลกๆ แต่ท่ี 

น่าสนใจ คือ ก่อนตายจะ ‘ท่องเที่ยวและเดินทาง’ ค�าตอบส่วนใหญ่คือ  

ต้องการไปเยีย่มชมสถานท่ีท่ีเป็นสิง่มหัศจรรย์ของโลก หรอื แหล่งท่องเท่ียว  

ดังๆ รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น วิ่งมาราธอน หรือ การแบกเป้ 

เที่ยวรอบโลก 

อยากท�าอะไรก่อนที่แหล่งท่องเที่ยวจะวอดวายและ 

ล้มหายไป

วกกลับมาในเรื่องตายอีกที TAT Review ไตรมาสน้ีสนใจเรื่อง Last- 

Chance Tourism หรือการท่องเที่ยวในสถานท่ีท่ีใกล้จะวอดวายและ 

ล้มหายไปจากโลกน้ี ท่ีสนใจเพราะมันเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกท่ีได้รับ 

ความนิยมจากนักท่องเท่ียว ตัวแหล่งท่องเท่ียวท่ีก�าลังจะวอดวายและ 

ล้มหาย สาเหตุส่วนหน่ึง คือ การเผชญิกับปรากฏการณ์ Climate Change  

และสภาพแวดล้อมของแหล่งก�าลังจะสิ้นสภาพไป ด้วยเหตุน้ี จึงเป็น 

กระแสที่ท�าให้นักท่องเที่ยวแห่แหนไปเยี่ยมชมมากขึ้น เพราะเป็นโอกาส 

สุดท้ายที่จะได้สัมผัสและชื่นชมแหล่งท่องเที่ยว คิดเร็วๆ ก็เหมือนกับว่า  

การเดินทางท่องเที่ยวน่าจะเป็นตัวเร่งให้แหล่งท่องเที่ยววอดวายเร็วขึ้น 

การยื้อชีวิตแหล่งท่องเที่ยว

ประเด็นท่ีน่าสนใจและจะชวนให้ตามต่อในเล่ม คือ การบริหารจัดการ 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีใกล้จะตาย ปฏบัิติการในการยือ้และยดืชวีติแหล่งท่องเท่ียว  

วิธีการจัดการกับต้นทางของปัญหา และผลท่ีตามมาในส่วนที่เป็น 

การท่องเท่ียว อ่านจบก็จะรู้ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน้ันมิได้น่ิงนอนใจ  

มคีวามพยายามในการแก้ปัญหา (เท่าท่ีจะคิดได้) ท้ังน้ี มไิด้หมายความว่า 

อ่านจบแล้วจะต้องเห็นด้วย เพราะจรงิๆ แล้ว ฉันเองก็ไม่ได้เห็นด้วยท้ังหมด 

ถ้าฉันต้องท�า TAT Review ไตรมาสนี้ เป็นไตรมาส

สุดท้าย

ค�าตอบ ก็คือ ทุกๆงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ (รวมทั้ง TAT Review) 

ฉันท�าอย่างเต็มท่ี เต็มสติปัญญา และคิดเสมอว่า มนัคืองานสดุท้ายของ

ตัวเอง ต่อไปก็จะมคีนใหม่ กลุ่มใหม่เปล่ียนหน้าเข้ามาท�า ฉันเป็นคนท่ีคิด

สัน้ๆ เน้นปัจจบัุนเป็นหลัก

ดังน้ัน ฉันจงึเป็นคนไม่มอีนาคต

Last Looking
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บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

งานวิชาการและห้องสมุด กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว

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. 
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ในอดีต การเดินทางระหว่างประเทศ มกัเป็นบทสนทนาของคนมฐีานะดี 
ค่อนไปทางสูง คนฐานะปานกลางและคนระดับล่างมักจะเป็นกิจกรรม 
ทีเ่กดิขึน้ได้ยากหรอืไม่บ่อยมากนกั แต่ด้วยความเฉลยีวฉลาดของสมอง 
มนุษย์ การเดินทางระหว่างประเทศจงึถูกพัฒนาให้รวดเรว็ข้ึนและมรีาคา 
ที่ถูกลง จนกระทั่งใครๆ ก็สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ไม่ใช่เรื่อง 
ยากเหมือนเช่นก่อน

เมือ่มนุษย์สามารถเดินทางได้ง่ายข้ึน อัตราส่วนการเดินทางระหว่างประเทศ  
ก็พุ่งสงูข้ึนอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน หากพูดถึงเทรนด์ 
การท่องเท่ียวยอดนิยมในช่วง 2 ปีน้ีคงหนีไม่พ้น  ‘Last-Chance Tourism’  
เทรนด์การท่องเที่ยวสนองความต้องการนักท่องเท่ียวเผ่าพันธุ์ FMO  
(Fear of Missing Out) ที่นิตยสาร Forbes ยกให้เป็นหนึ่งในเทรนด ์
การท่องเที่ยวมาแรงประจ�าปี 2018 (Forbes 2018)

หากลองนึกถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีก�าลังจะหายไปจากโลกเน่ืองจากสภาวะ 
โลกร้อนและภาวะอากาศแปรปรวน เช่น แนวปะการงัเกรทแบร์รเิออร์รฟี  
(Great Barrier Reef) หมู่เกาะมัลดีฟส์ (Maldives) อุทยานแห่งชาติ 
เกลเชอร์ (Glacier National Park) และทะเลเดดซ ี(Dead Sea) สถานท่ี  
ท่องเท่ียวเหล่าน้ีนับเป็นแหล่งท่องเทีย่วท่ีหลายๆ คนใฝ่ฝันและอยากจะ 
เก็บเงินไปเยี่ยมเยือนสักครั้งก่อนสิ้นลมหายใจ

ในปัจจุบัน สถานท่ีเหล่าน้ีได้รับความสนใจและถูกศึกษาอย่างจริงจัง 
จากนักสิ่งแวดล้อมและนักอนุรักษ์ท่ัวท้ังโลก โดยมีจุดประสงค์เพ่ือลด 
ผลกระทบและยืดอายุชีวิตสถานท่ีเหล่าน้ีให้ยังคงไว้สู่รุ ่นลูกรุ่นหลาน 
ในอนาคต ในขณะเดียวกันนักท่องเทีย่วเองก็ให้ความสนใจมากไม่แพ้กัน 
ไม่ใช่เพ่ือจดุประสงค์ของการอนุรกัษ์หรอืรกัษาไว้ แต่เพ่ือวตัถุประสงค์ของ 
การท่องเท่ียวเพ่ือสนองความต้องการและบอกให้โลกรูว่้า “ฉันได้มาเท่ียว  
ท่ีน่ีแล้ว” จนเกิดกระแสเทรนด์การท่องเท่ียวท่ีชือ่ว่า Last-Chance Tourism  
หรอืการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่ีก�าลังจะสาบสญูไปจากโลก ก่อนจะไม่มี 
โอกาสได้เยี่ยมเยือน 

At Birth

Before we say goodbye!
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Die Tomorrow 1 : Venice, Italy: 
The Floating Sinking City

How Venice Deals?

ทกุช่วงฤดหูนาวของทกุปีหากใครตดิตามข่าวต่างประเทศจะได้เห็นภาพ 
ของย่านจัตุรัสเซนต์มาร์ก (St. Mark’s Square) ในเมืองเวนิส ที่เปลี่ยน 
สภาพเป็นทะเลสาบ สิ่งเหล่าน้ีก�าลังบอกเป็นนัยว่าเมืองเวนิสก�าลังจะ 
ค่อยๆ จมและกลายเป็นต�านานในที่สุด

จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวเวนิสมีอัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละวัน เมืองเวนิสมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมน้อยสุด  
60 คนต่อวัน และสูงท่ีสุดกว่า 70,000 คนต่อวัน โดยเฉล่ียในหน่ึงปี    
เวนิสต้องแบกรับจ�านวนนักท่องเที่ยวราวๆ 25-30 ล้านคน (Telegraph  
2018) เมอืงเล็กๆ ขนาด 8 ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีก�าลังประสบกับปัญหา  
Overtourism จนก่อให้เกิดการขับไล่นักท่องเท่ียวของคนท้องถ่ิน กอปรกับ  
เมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับปัญหาน�า้ท่วมเกินกว่า 100 ครั้งต่อปี ที่เกิดขึ้น 
จากสภาวะโลกร้อนและอากาศเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยท่ีท�าให้เมืองเวนิสค่อยๆ จมน�้าน้ันก็คือ ภาวะโลกร้อน (Global  
Warming) ปริมาณน�้าทะเลสูงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกัน 
นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าเมืองแห่งน้ีก�าลังจมด้วยอัตราความเร็ว 
ที่เพิ่มขึ้น 5 เท่า เนื่องจากการทรุดตัวของพื้นดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูก 
เติมแต่งเพื่อตอบรับปริมาณนักท่องเที่ยว 

ในขณะที่เวนิสก�าลังประสบกับปัญหาน�้าท่วมบ่อย การทรุดตัวของเมือง  
และหาวิธีการยื้อชีวิตเมืองแห่งน้ีจากการจมน�้า ในทางกลับกันจ�านวน 
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตามเทรนด์ Last-Chance Tourism กลับสูงขึ้น 
อย่างไม่หยดุหย่อน เข้ามาซ�า้เติมปัญหาให้เพ่ิมมากข้ึน จ�านวนนักท่องเท่ียว 
ท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบต่อชวีติผู้พักอาศยัมากมาย อาทิ อัตราค่าครองชพี 
ท่ีสูงข้ึนต่อเน่ืองส่งผลให้ประชาชนท้องถ่ินตัดสินใจย้ายออกจากเมือง  
คุณภาพชวีติของผู้พักอาศยัท่ีได้รบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว เช่น มลพิษ 
ทางเสยีง ปรมิาณขยะ และการท�าธุรกิจหลอกขายสนิค้าเพ่ือการท่องเท่ียว  
และวัฒนธรรมถูกแทรกแซง

รัฐบาลอิตาลีพัฒนาโครงการแก้ปัญหาน�า้ท่วมนับตั้งแต่ปี 2003 โดยใช้ 
งบประมาณท่ีมมีลูค่าการลงทุนกว่า 6.5 พันล้านเหรยีญสหรฐั (CBS News  
2018) โครงการ MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico)  
คือการสร้าง Barrier ป้องกันน�้าท่วมที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นการสร้าง 
ประตูเหล็กระบบไฮดรอลิกกันน�้าทะเลไม่ให้เข้าสู่มหานครเวนิสผ่านการ 
สร้าง Barrier สูง 20-27 เมตร และกว้าง 30-60 เมตร จ�านวน 78 บาน 
(Voice TV 2012) ประตูเหล็กแต่ละบานจะถูกพับเก็บไว้ใต้น�า้ในช่วงเวลา 
ปกติ และจะยกตัวข้ึนมาป้องกันเมืองเวนิสเมื่อเวนิสประสบกับน�้าทะเล 
หนุนและมีคล่ืนสูง โครงการน้ีคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2022  
(CBS News 2018) 
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Die Tomorrow 2 : Machu Picchu,  
The Lost (Forever) City of Incas

How Machu Picchu Deals?มาชูปิกชู หรือ Lost City of Incas โบราณสถานอารยธรรมแห่งชนเผ่า 
อินคา ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากนักส�ารวจโบราณคดีชาวอเมรกัิน Hiram  
Bingham ในปี 1911 มาชูปิกชูต้ังอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรู  
ท่ีความสูง 2,430 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล ปัจจุบันมาชูปิกชูได้รับ 
ความสนใจจากนักท่องเท่ียวท่ัวทุกมุมโลกจนกลายเป็น 1 ใน Travel  
Bucket List ของนักท่องเที่ยวทุกคนที่ต้องไปให้ได้ก่อนตาย 

ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (1.4 ล้านคน ในปี 2016)  
นับต้ังแต่ UNESCO ประกาศให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหน่ึงใน World Heritage  
Site ในปี 1989 ส่งผลกระทบต่อมาชปิูกช ูท้ังการตัดไม้ท�าลายป่า ปรมิาณ 
ขยะและกองขยะทับถม และการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีควบคุมได้ยาก  
มาชปิูกชมูคีวามเสีย่งท่ีจะสาบสญูไปตลอดกาลด้วยสาเหตุของน�า้มอืมนุษย์  
และภัยทางธรรมชาติ การกัดกร่อนของพ้ืนดินและดินถล่มอาจเกิดข้ึนใน 
เร็วๆ น้ี หากมาชูปิกชูยังไม่สามารถบริหารการจัดการภายในพ้ืนท่ีได้ดี  
ด้วยต�าแหน่งท่ีต้ังใกล้ Tambomachay Fault (รอยแยกแผ่นดินใน  
Tambomachay) ท�าให้มาชปิูกชมูโีอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้เช่นเดียวกัน 

การแก้ปัญหาจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีควบคุมได้ยากของรฐับาลเปร ูเริม่ต้น 
จริงจังนับตั้งแต่ปี 2005 ทั้งการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าชมที่ได้รับอนุญาตใน 
แต่ละฤดูกาล ปิดให้บรกิารเพ่ือบ�ารงุรกัษาสถานท่ีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของ  
ทุกปี และจดัต้ังกฎเกณฑ์ใบอนุญาตท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน แต่อย่างไรก็ดี  
จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัคงมปีรมิาณสงูเกินกว่าท่ี UNESCO  
แนะน�าไว้ (2,500 คนต่อวนั) ด้วยเหตุน้ี ในปี 2017 รฐับาลเปรจูงึได้จดัต้ัง  
ระบบแบ่งขายบัตรแบบแบ่งครึง่วนั เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจดัระเบียบ 
ความคล่องตัวและลดปัญหาความแออัดภายในมาชปิูกช ูโดยแบ่งประเภท  
บัตรเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บัตรช่วงเช้า (06:00-12:00 น.) บัตรช่วงบ่าย 
(12:00-17:30 น.) และบัตรส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการอยู่ต้ังแต่  
(06:00-17:00 น.) (The Telegraph 2017)
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Die Tomorrow 3 : Churchill, Canada,  
Polar Bear Viewing Killing  
Destination

Last-Chance Tourism : Blue Pill  
or Red Pill

UNWTO Keep fighting

The End

How Churchill Deals?

เชอร์ชิลล์ (Churchill) คือเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแมนิโทบา  
(Manitoba) ประเทศแคนาดา เมืองแห่งน้ีได้รับการขนานนามว่า 
‘The Polar Bear Capital of the World’ ท่ีน่ีนับเป็นศนูย์กลางท่ีอยูอ่าศยั 
และหาอาหารของหมีขั้วโลกอันดับต้นๆ ของโลก ช่วงฤดูหนาวของทุกปี  
เมืองแห่งน้ีจะมีนักท่องเท่ียวจ�านวนมากเดินทางมาท่องเท่ียวโดยมี 
จุดประสงค์หลัก คือ การส�ารวจและสังเกตการด�ารงชีวิตของหมีขั้วโลก 

ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลให้หมีข้ัวโลกท่ีมีอยู่ประมาณ 26,000 ตัว  
(The International Union for the Conservation of Nature 2018)  
ก�าลังจะสญูพันธ์ุอย่างรวดเรว็ในอีกไม่นาน ภาวะอุณหภูมิโลกท่ีเปล่ียนแปลง 
ส่งผลให้พ้ืนน�้าแข็งบริเวณแถบมหาสมุทรอาร์กติกละลายตัวด้วยอัตรา 
ความเร็วสูงกว่าปกติ 

โดยธรรมชาติแล้วหมีข้ัวโลกหาอาหารโดยใช้พ้ืนน�้าแข็งท่ีแข็งตัวเป็น  
Platform ในการล่าแมวน�า้เป็นอาหารในการด�ารงชวีติ การละลายตัวของ  
พ้ืนน�้าแข็งอย่างรวดเร็วส่งผลให้หมีข้ัวโลกหาอาหารได้ยาก และมีระยะ 
เวลาในการหาอาหารที่ลดน้อยลง

ในขณะที่หมีขั้วโลกก�าลังประสบกับปัญหาการด�ารงชีวิตที่ยากขึ้นทุกๆ ปี  
เทรนด์การท่องเท่ียว Last-Chance Tourism กลับท�าให้สถานท่ีท่องเท่ียว  
แห่งน้ีได้รับความนิยมมากยิ่งข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน การเพ่ิมข้ึน 
ของจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีต้องการไปดูหมีข้ัวโลกสักครั้งก่อนสูญพันธุ ์
กลับท�าให้สถานการณ์ย�า่แย่กว่าเดิม จ�านวนนกัท่องเท่ียว 1 คนท่ีเดินทาง 
ไปดูหมข้ัีวโลก มอัีตราการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูโ่ลกสงูถึง 8.61  
ตันต่อทริป หรือเทียบเท่ากับประชากรสหราชอาณาจักรบางส่วนท่ีสร้าง 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 10.9 ตัน (The Independent 2018)  
นับเป็นปริมาณการผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ไม่น้อยเลยทีเดียว 

Last-Chance Tourism เปรียบเสมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน ที่ด้านหนึ่ง 
อาจส่งผลเสียและท�าลายจุดหมายปลายทางให้สูญหายและสูญเสีย 
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ท้ังการท้ิงรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)  
การเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มากจนส่งผลต่อการด�ารงชีวิต วิถีชีวิตและ 
วัฒนธรรมของผู้คนในท้องที่ หรือแม้แต่การท�าลายระบบ Eco-System  
ของสถานท่ีท่องเท่ียวน้ันๆ แต่ในอีกด้านหน่ึง การท่ีจดุหมายปลายทางน้ัน 
เป็นท่ีนิยมก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ  
รวมท้ังหน่วยงานท่ีดูแลรบัผิดชอบๆ ให้สามารถน�ารายได้เหล่าน้ันไปใช้ใน 
การปรบัเปล่ียนพัฒนาและวางแผนการจดัการเพ่ือลดความเสยีหายของ 
แหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ันยังช่วยสร้างความตระหนักถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากวกิฤตการณ์โลกร้อนอันเกิดจากน�า้มอืมนุษย์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

UNWTO ด�าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง ‘Overtourism’ Understanding  
and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions  
ในงานวจิยัดังกล่าวได้น�าเสนอ 11 กลยทุธ์ ส�าหรบัการจดัการการเติบโต 
ของนักท่องเท่ียวในแต่ละเมอืง โดยใจความส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไข  
ปัญหาจ�านวนนักท่องเท่ียวก็คือ กลยทุธ์ท่ี 11 (การจดัการ เฝ้าสงัเกตการณ์  
และตอบสนอง) โดยเมืองหรือจุดหมายปลายทางสามารถอิงและปฏิบัติ 
ตามมาตรการต่อไปเพ่ือวางแผนการจัดการความสมดุลของจ�านวน 
นักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ได้ 

ทุกวันนี้วิกฤตการณ์โลกร้อนเป็นส่ิงที่ทุกคนทราบดี 
และรูจ้กัเปน็อยา่งด ีเราทกุคนทราบถงึวธีิการลดปัญหา 
และผลกระทบ แต่ส่ิงส�าคัญที่สุดก็คือเราเลือกที่จะท�า 
หรือไม่ท�า เลือกที่จะรับรู้หรือปล่อยผ่านและใช้ชีวิต 
แบบเดิม เพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกเรา เราไม่ 
สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ แต่พวกเรา 
สามารถเลือกที่จะท�าได้ เลือกที่จะปล่อยผ่านใช้ชีวิต 
มีความสุขไม่สนใจอะไรเช่นเดิม หรือเลือกท่ีจะรับรู้  
หาวิธีการแก้ไข และลดผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้น 
บนโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบัน

ปัญหาโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของหมีข้ัวโลกเป็นอีก 
หน่ึงเรื่องท่ีรัฐบาลแคนาดาให้ความส�าคัญ หมีข้ัวโลกนับเป็นไอคอน 
สัตว์อนุรักษ์ส�าคัญประจ�าชาติของแคนาดา และมีความส�าคัญกับชุมชน 
ท่ีอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ท้ังด้านวัฒนธรรม จิตวิญญาณ  
และเศรษฐกิจ (Government of Canada 2018) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  
รฐับาลแคนาดาได้เพ่ิมงบการศกึษาวจิยัและสงัเกตการณ์ชวีติความเป็นอยู่  
ของหมข้ัีวโลก และจ�ากดัจ�านวนรถส�าหรบัชมหมข้ัีวโลก (Tundra Buggy)  
ท่ีให้บรกิารส�าหรบัการชมหมข้ัีวโลกภายในเมอืง (Travel Manitoba 2018)

FROM THE COVER
เรื่องจากปก

Tourism … Die Tomorrow



“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)
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โอกาสสุดท้าย - ยิ่งไปย่ิงหาย



TAT REVIEW15 Last Chance Tourism: โอกาสสุดท้าย - ยิ่งไปยิ่งหาย

ค�ำว่ำ Last-Chance Tourism หรือ ‘ท่องเที่ยวโอกำสสุดท้ำย’ อำจฟงัดูแปลกๆ

Congo Basin 
หรอื ท่ีราบลุ่มแม่น�้าคองโก:

ไปดูหมีขาว:

เป็นป่าฝนเขตร้อนท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองลงมาจากแอมะซอน  

ท่ีน่ีก�าลังถูกท�าลายอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการท�าเหมือง การตัดไม้ 

ท�าลายป่าท่ีผิดกฎหมาย และสงครามกองโจรต่างๆ มีข้อมูลบอกว่า  

พ้ืนท่ีของคองโกเบซินหายไปถึงสองในสามในเวลาแค่ 50 ปี น่ันท�าให้ 

นักท่องเท่ียวพยายามไปเท่ียวเพ่ือไปดูสัตว์ป่ากันมากข้ึน อย่างเช่น  

ช้างป่า และตัวโอกาปิ รวมทั้งได้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วย

การไปดูหมีขาวเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภาพ 

หมขีาวผอมโซ หรอืหมขีาวไม่มท่ีีอยูอ่าศยั ต้องเกาะอยูบ่นก้อนน�า้แขง็เล็กๆ  

ท�าให้หลายคนคิดว่าอยากไปดูหมีขาวก่อนจะสูญพันธุ์ไป นักท่องเท่ียว 

คนหน่ึงบอกกับนักวิจัยคนหน่ึงว่า เขาอยากพาลูกสาวมาดูหมีขาว  

เพราะเขาเชื่อว่ารุ่นหลานเป็นต้นไป จะไม่มีโอกาสได้ดูหมีขาวอีกแล้ว  

ยกเว้นในสวนสัตว์ 

แต่ท่ีจริงต้องบอกคุณว่า การท่องเท่ียวแบบน้ีก�าลังเป็นเทรนด์ใหญ่เทรนด์หน่ึง น่ันคือเทรนด์การท่องเท่ียว 

ในสถานที่ที่ใกล้จะวอดวายจนไปไม่ได้แล้ว

 

ที่จริงไม่ได้มีแค่ค�าว่า Last-Chance Tourism เท่านั้นนะครับ แต่ยังมีผู้ใช้ค�าอื่นๆ อีกหลายค�า เช่น Climate  

Tourism ซึ่งหมายถึงการไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก�าลังจะท�าให้สถานท่ีแห่งน้ัน 

หายไป ดังน้ัน หลายคนจงึเรยีกจดุหมายปลายทางประภทน้ีว่า Disappearing Destinations หรอื Endangered  

Destinations คือเป็นปลายทางที่ก�าลังจะหายสาบสูญไปตลอดกาลด้วย 

 

และเพราะเป็นการท่องเท่ียวในท่ีท่ีก�าลังจะหายไป บางคนจึงเรียกการท่องเท่ียวแบบน้ีว่า Doom Tourism  

หรือ Tourism of Doom คือการไปเท่ียวในท่ีแห่งหายนะ หรือไม่ก็เป็นการไปเท่ียวในสถานท่ีที่มี Dying  

Environments หรือสภาพแวดล้อมที่ก�าลังจะตายนั่นเอง

 

แต่ไม่ว่าจะเรียกการท่องเท่ียวแบบน้ีว่าอะไร มันก็กลายเป็นเทรนด์ท่องเท่ียวใหญ่เทรนด์หน่ึงในช่วงสองสามป ี

ที่ผ่านมา และยังคงท�าท่าว่าจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ

 

ตัวอย่างของสถานที่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น มีอาทิ
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ขึ้นภูเขาคิลิมันจาโร:

เดดซี:

มาชูปิกชู เปรู:

มัลดีฟส์:

เกาะกาลาปากอส:

พีระมิด อียิปต์:

เวนิส อิตาลี:

คิลิมันจาโรมีหิมะ และ เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ก็เป็นคนท�าให้ ‘หิมะแห่ง 

ภูเขาคิลิมันจาโร’ เป็นอมตะ คิลิมันจาโรเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในแอฟริกา  

มนัจงึมหิีมะปกคลุม แม้ว่าด้านล่างจะเป็นป่าฝนเขตร้อนก็ตาม แต่กระน้ัน  

พบว่าภาวะโลกร้อนท�าให้หิมะของคิลิมันจาโรหายไปแล้วราว 85%  

และมกีารท�านายว่า ในอีก 20 ปี จะไม่เหลือหิมะสขีาวอีกแม้แต่หย่อมเดียว 

นักท่องเที่ยวจึงต้องพยายามไปดูให้ได้ 

ทะเลเก่าแก่ของอิสราเอล (และท่ีจรงิก็จอร์แดนด้วย) น้ี เป็นสถานท่ีท่ีก�าลัง  

จะหายไป ทะเลตายแห่งนี้หดตัวลงมากในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก 

แม่น�้าที่ไหลลงทะเลตายแห่งนี้ถูกน�าน�้าไปใช้ประโยชน์อย่างอืน่ เดดซีจึง 

มีน�้าไหลลงมาเติมน้อยลงเรื่อยๆ ตอนน้ีพ้ืนท่ีของเดดซีลดลงราวหน่ึง 

ในสาม ชายฝั่งก็ร่นเข้ามาเรื่อยๆ โรงแรมท่ีเคยสร้างอยู่ติดริมฝั่งเดดซี  

ตอนน้ีอยูห่่างออกไปเป็นไมล์ เพราะน�า้ลดลงถึงราว 80 ฟุต และความเค็ม  

ก็เพิ่มขึ้น ประมาณว่าอีกไม่กี่ปี เดดซีต้องแห้งเหือดหายไปแน่ๆ

โบราณสถานของชาวอินคาดึงดูดนักท่องเท่ียวปีละหลายล้านคน ซึง่เกิน 

ขีดจ�ากัดท่ียูเนสโกอนุญาตให้คนเข้าเยี่ยมชมมาชูปิกชูได้เพียงวันละ  

2,500 คนเท่าน้ัน หลายคนเชือ่ว่า มาชปิูกชอูาจพังทลายลงมาเมือ่ไรก็ได้  

เพราะต้ังอยูบ่นเขาสงูและท่ีลาดชนั แล้วถ้าภาวะโลกร้อนท�าให้ฝนตกหนัก 

ข้ึนเรือ่ยๆ ดินอาจอุ้มน�า้แล้วรกัษาตัวเองเอาไว้ไม่ได้ จงึอาจถล่มลงมาได้ 

ทุกเมื่อ 

ประเทศท่ีเป็นเกาะเล็กๆ ในมหาสมทุรอินเดียแห่งน้ี จู่ๆ  ก็มนัีกท่องเท่ียว 

เพิ่มขึ้นมหาศาล ทั้งนี้ก็เพราะนักท่องเที่ยวกลัวว่าถ้าระดับน�้าทะเลสูงขึ้น  

มัลดีฟส์จะจมอยู่ใต้ทะเล ไม่มีส่วนไหนของมัลดีฟส์สูงกว่าระดับน�้าทะเล 

เกิน 2 เมตรเลย ดังน้ันถ้าภาวะโลกร้อนท�าให้ระดับน�า้ทะเลสงูข้ึน มลัดีฟส์ 

อาจไม่เหลืออยู่แน่ๆ

ท่ีน่ีก็เป็นอีกแห่งหน่ึงท่ีหลายคนอยากไปเยอืน เพราะคิดว่าอีกไม่นานอาจ 

ล่มสลาย ไม่ใช่แค่เพราะภาวะโลกร้อนเท่าน้ัน แต่เพราะยิ่งคนไปมาก  

ก็ยิ่งน�าเอาสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อ่ืนๆ ท่ีไม่ได้มีอยู่บนหมู่เกาะกาลาปากอส 

เข้าไปแพร่หลายด้วย จงึท�าลายสิง่มชีวีติสายพนัธ์ุเฉพาะของกาลาปากอส 

ที่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เคยค้นพบ 

แม้แต่พีระมดิเอง หลายคนก็ยงัจดัว่าอยูใ่นข่ายของ Last-Chance Tourism  

เพราะพีระมดิต้องเผชญิหน้ากับมลพิษและการกัดเซาะเน่ืองจากฝนกรด 

มากขึ้น 

ท่ีน่ีก็คล้ายๆ มลัดีฟส์ คือเริม่มนี�า้ท่วมสงูข้ึนเรือ่ยๆ ทุกปี จตุัรสัเซนต์มาร์ก 

ของเวนิสจงึจมอยูใ่ต้น�า้บ่อยครัง้มากข้ึนเรือ่ยๆ และน�า้กท่็วมหนักมากขึน้ 

เรือ่ยๆ โดยเฉพาะเมือ่อิตาลีมฝีนตกหนักเป็นประวติัการณ์ ผสานรวมกับ 

ระดับน�้าทะเลท่ีสูงข้ึน ก็ท�าให้เวนิสจมอยู่ใต้น�้า แต่ดูเหมือนจะยิ่งกลาย 

เป็นตัวเร่งเร้าให้นักท่องเที่ยวไปเยือน 
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จะเห็นว่ามีหลายแห่งเหลือเกิน ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือนมากข้ึน  

ด้วยเหตุผลท่ีว่าสถานท่ีเหล่าน้ีก�าลังจะล้มหายตายจากไปแล้ว มลัดีฟส์น้ัน  

มนัีกท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนถึง 68% นับต้ังแต่ปี 2003 ถึง 2018 ส่วนกาลาปากอส  

ก็มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนราว 38% (ท่ีเพ่ิมน้อยกว่าเพราะไปยากกว่า)  

อุทยานแห่งชาติเกลเซยีร์ในมอนทานา (ซึง่หดตัวลงเรือ่ยๆ) ก็มนัีกท่องเท่ียว  

ไปเยือนเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% 

หลายคนอาจมองว่า การท่องเท่ียวเป็นเรือ่งท่ีดี เพราะช่วยกระจายรายได้  

ให้กับท้องถ่ิน จะได้เอาไปจดัการกับปัญหาต่างๆ ได้ แล้วในท่ีสดุ สถานท่ี 

เหล่านี้ก็จะได้ไม่หายไป

แต่คุณอาจต้องลองฉุกคิดสกันิดนะครบั ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสถานท่ีเหล่าน้ี  

ไม่ใช่ปัญหาท้องถ่ิน แต่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก น่ันคือการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมอิากาศ หรอืท่ีเราเรยีกว่าภาวะโลกร้อน ดังน้ันการไปเยอืนพ้ืนท่ี 

เหล่านั้นอาจก่อให้เกิดปัญหามากกว่าช่วยแก้ปัญหาก็ได้

ตัวอย่างเช่นการไปดูหมีขาวที่ข้ัวโลกเหนือ ซึ่งผู้คนนิยมแห่แหนไปดูกัน 

ท่ีเมืองเชอร์ชิล ในมานิโทบาของแคนาดา เพราะเป็นจุดท่ีดูหมีขาว 

ในธรรมชาติได้ง่ายที่สุดนั้น ถ้าเราเดินทางไปที่นี่เพื่อดูหมีขาว เราจะทิ้ง  

‘รอยเท้าคาร์บอน’ เอาไว้เป็นปริมาณมากถึง 8.61 ตันต่อคนต่อทริป

คุณอาจไม่รู้สึกอะไรกับตัวเลขน้ี แต่ต้องลองเทียบกับตัวเลข 10.9 ตัน 

ต่อคนดูนะครับ น่ีคือตัวเลขรอยเท้าคาร์บอนท่ีคนสหราชอาณาจักร 

สร้างข้ึนจากการใช้พลังงานและท�าสิ่งต่างๆ ในชีวิตท้ังหมดรวมกันเป็น 

เวลาหนึ่งปี

ใช่ครับ - หนึ่งปี!

เพราะฉะนั้น การไปดูหมีขาวจึงอาจไม่ใช่การ ‘ช่วย’ หมีขาว แต่อาจเป็น 

การซ�า้เติมหมขีาวให้ยิง่ต้องสญูสิน้ถ่ินท่ีอยู ่และใกล้จะสญูพันธ์ุมากข้ึนไป 

เรือ่ยๆ เช่นเดียวกันกับการไปดูแนวปะการงัใหญ่ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็น 

ที่ออสเตรเลียหรือที่เบลิซ

บางคนบอกว่า การท่องเท่ียวแนว Last-Chance Tourism น้ัน ช่วยสร้าง 

การตระหนักรู้เรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับผู้คนท่ัวไป  

ซ่ึงก็คงสร้างอยู่หรอกนะครับ แต่ถามว่าเมื่อสร้างการตระหนักรู้พวกน้ี 

ขึ้นมาได้แล้ว มันสามารถ ‘ชดเชย’ (Offset) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก 

การเดินทางได้หรอืเปล่า เพราะทุกการเดินทางจะปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ออกมาเสมอ

มีการส�ารวจพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีล่องเรือครุยส์หรูหราไปชมทวีป 

แอนตาร์กติกานั้น 59% เชื่อว่าการเดินทางของตัวเองไม่ได้มีผลกระทบ 

อะไรกับสิง่แวดล้อม ไม่ได้ท�าให้ภาวะโลกร้อนแย่ลง แต่กระน้ันก็มเีพียง 7%  

ที่กล้าบอกว่า ตัวเองสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจาก 

การเดินทางของตัวเองได้ 

Last Chance Tourism: โอกาสสุดท้าย - ยิ่งไปยิ่งหาย FROM THE COVER
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The Independent รายงานว่า Eke Eijgelaar ซึ่งเป็นนักวิจัยจาก  

Centre for Sustainability, Tourism and Transport ที่มหาวิทยาลัย  

Breda of Applied Science ในเนเธอร์แลนด์ บอกว่าเขาก็ไม่เชือ่เช่นกัน 

ว่าการท่องเท่ียวแนวน้ีจะช่วยยกระดับการรบัรูข้องนักท่องเท่ียวจนถึงข้ัน 

ท่ีมีผลดีต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ 

การเดินทางไปยังสถานที่ที่เปราะบางทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้จริงๆ

เขาบอกว่า ผลกระทบจากการเดินทางไกลเหล่าน้ีใหญ่มาก ยิ่งอยาก 

เดินทางด้วยความรวดเร็วและหรูหรามากข้ึนเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้าง 

รอยเท้าคาร์บอนมากขึ้นเท่านั้น เช่น นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่อยากไปดู 

เกรทแบร์ริเออร์รีฟ หรือ แอนตาร์กติกา ถ้ามีนักท่องเที่ยวเหล่านี้ 500  

ล้านคน เดินทางในทริปเดียว ก็จะเท่ากับรอยเท้าคาร์บอนตลอดปีของ 

คนอังกฤษหรือคนเนเธอร์แลนด์ 250 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม บางคนบอกว่าการท่องเท่ียวแนวน้ีจะท�าให้เกิดเงินทอง 

และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งน�ามาสู่การอนุรักษ์ได้ เช่น ประธานาธิบดีของ 

มัลดีฟส์ อย่าง Abdulla Yameen เคยบอกไว้ว่า ถ้ามีการท่องเท่ียว 

มามัลดีฟส์กันเยอะๆ ก็จะท�าให้เกิดกองทุนเพื่อน�ามาใช้ปรับเปล่ียน 

สภาวะโลกร้อน เขาเองท�าแผนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเท่ียวจาก 1.3 ล้านคน  

เป็น 7 ล้านคน ภายในเวลา 10 ปี

ส�าหรับมัลดีฟส์ ตัวเลขเหล่าน้ีอาจเป็นประโยชน์หรือมีข้อดีจริงๆ ก็ได้  

เพราะมัลดีฟส์ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแน่ๆ อยู่แล้ว ถ้ามีคน 

มาเทีย่ว น�าเงนิเข้ามา ก็อาจช่วยให้มลัดีฟส์มต้ีนทนุส�าหรบัต่อสูกั้บภาวะ 

โลกร้อนได้ โดยไม่ได้เพ่ิมผลเสียให้มัลดีฟส์จากเดิมสักเท่าไหร่ แต่ถ้า 

เป็นที่อื่น อาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น เกรทแบร์ริเออร์รีฟ ซ่ึงมีแผนการคล้ายๆ กัน คือถ้ามี 

นักท่องเท่ียวไปเยือนมากๆ ก็จะมีเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยปกป้องปะการัง 

มากข้ึน แต่ข้อเสยีก็คือ เมือ่คนไปเยอืนเกรทแบร์รเิออร์รฟีกันมาก กลับไป 

ท�าลายแนวปะการงั เช่น การใช้โลชัน่กันแดดลงน�า้ ส่งผลเสยีต่อปะการงั 

มากทีเดียว ถึงข้ันมีงานวิจัยรองรับ นักวิทยาศาสตร์บอกว่า เกรท 

แบร์ริเออร์รีฟนั้น หายไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งนับจากปี 1985 

Eke Eijgelaar บอกว่าการท่องเท่ียวแนวน้ีก�าลังอยู่ในขาข้ึน คนจะหา 

สถานท่ีใหม่ๆ ท่ีมีลักษณะ ‘แปลก’ (Exotic) มากข้ึน และส่วนใหญ ่

สถานท่ีท่ีเปราะบางทางธรรมชาติ ก็มีลักษณะแบบน้ีด้วย การเพ่ิมข้ึน 

ของนักท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนท่ี จะท�าให้พ้ืนท่ีเหล่าน้ันยิ่งประสบปัญหา  

เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเพิ่มจ�านวนมากขึ้น การจัดการก็ยากขึ้น หรือใน 

บางกรณี (เช่น คองโกเบซิน จีน หรือไมโครนีเซีย) ก็มีการจัดการ 

ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีการควบคุมดูแลเลยด้วยซ�้า
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พื้นที่อย่างแอนตาร์กติกานั้น แม้จะเปราะบางก็จริง แต่ด้วยสนธิสัญญา

แอนตาร์กติกา ที่ลงนามโดย 12 ประเทศในปี 1959 ก็มีผลให้เกิดการ

คุ้มครองทวปีแห่งน้ีเอาไว้ เช่น เรอืไม่ได้จอดให้นักท่องเท่ียวลงไป เป็นต้น

ในเรื่องน้ี องค์กรเก่ียวกับการท่องเท่ียวแอนตาร์กติกาโดยตรง คือ  

IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators)  

บอกว่าต้องร่วมมือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ หลากหลายกลุ่ม  

เพ่ือเฝ้ามองและเก็บข้อมูลระยะยาว ดูว่าอะไรคือสิ่งท่ีท�าได้ อะไรคือ 

สิ่งท่ีท�าไม่ได้ โดยต้องหาสมดุลระหว่างความนิยมของนักท่องเท่ียว 

กับการปกป้องธรรมชาติ เพราะถ้าหากว่ามนัเป็นเทรนด์ท่ีเฟ่ืองฟู ก็จะต้อง  

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้นเรื่อยๆ การไม่ท�าอะไรเลยจึงเป็นเรื่อง 

ที่สุ่มเสี่ยงมาก

ตัวอย่างการท่องเท่ียวท่ีมกีารควบคุมอย่างเคร่งครดั ก็คือเกาะกาลาปากอส  

มีการควบคุมดูแลนักท่องเท่ียว ว่าสามารถเดินตรงไหนได้บ้าง และใน 

แต่ละวันจะเข้าไปในพื้นที่ไหนได้บ้าง โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที ่

เหล่าน้ีไปเรื่อยๆ ทุกๆ วัน เพ่ือป้องกันการบ่อนเซาะพังทลายของดิน 

และเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟ้ืนตัว รวมท้ังรกัษาระดับการท่องเท่ียวใน 

กาลาปากอสให้ไม่เพ่ิมมากเกินไป ในช่วงปี 2014-2015 จงึมกีารท่องเท่ียว  

เพิ่มขึ้นเพียง 4% แม้ว่าความต้องการจริงจะสูงกว่านั้นมากก็ตามที

ในงานวิจัยเรื่อง Last-Chance Tourism: The Boom, Doom and  

Gloom of Visiting Vanishing Destinations ของนักวิจัยอย่าง  

Jackie Dawson และคณะ (ท่ีมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย เช่น  

ออตตาวา, นิวซีแลนด์, อ็อกแลนด์) บอกว่าในปัจจุบันน้ี อุตสาหกรรม 

ท่องเท่ียวมีการโปรโมตการท่องเท่ียวแนวน้ีมากข้ึน แต่ท่ีมากท่ีสุดก็คือ 

การท่องเท่ียวในแถบอาร์กติกซึง่มรีาคาแพง และสือ่ก็ประโคมข่าวทุกวนัว่า

ข้ัวโลกเหนือก�าลังจะหายไป ข้อเสนอของนักวจิยักลุ่มน้ีคือ ถ้าการท่องเท่ียว  

แนวน้ียังอยู ่ ก็ต้องเกิดควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ  

(Responsible Tourism) และต้องพิจารณาค�าถามหลายๆ อย่าง  

โดยเฉพาะค�าถามทางจริยธรรม ว่าระหว่างการท�าก�าไร ท�าเงิน กับการ 

ที่สถานที่ ผู้คน สัตว์ (อย่างหมีขาว) จะหายสาบสูญหรือเปลี่ยนแปลงไป 

โดยไม่อาจหวนกลับน้ัน อะไรคือสิง่ท่ีมนุษย์ควรจะท�ามากกว่ากัน รวมท้ัง 

ควรต้องเปรียบเทียบด้วยกว่า Last-Chance Tourism กับ Dark  

Tourism น้ัน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของ 

แรงขับเคลื่อน (Motivation) ที่จะเที่ยวในลักษณะนี้

หลายคนอาจเห็นว่า การไปดูไปเห็นก่อนท่ีสิ่งน้ันๆ จะหายไปน้ัน  

เป็นเรื่องธรรมดา มนุษย์ย่อมอยากเห็นสิ่งท่ีจะไม่มีให้ดูอีกต่อไปแล้ว  

ท�าให้สิ่งน้ันๆ มีคุณค่ามากข้ึน แต่เรื่องย้อนแย้งก็คือ การเดินทางไป 

พบเห็นสิ่งเหล่าน้ันน่ันแหละ ท่ีอาจยิ่งเร่งกระบวนการท�าลายสิ่งน้ันๆ  

ให้เร็วขึ้นไปอีก

น่าแปลก – ที่มนุษย์ชอบท�าเรื่องย้อนแย้งท�านองนี้อยู่เสมอ
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ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร  

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

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.  

ทิศทางท่องเที่ยว
ไทยในปี 2562 

Tourism Thailand : 
Keep calm and 

Look forward to 2019

TOURISM TRENDS
แนวโน้มท่องเที่ยว
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ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงทิศทำง 
กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ประจ�ำปี 2562 โดยเน้นย�้ำว่ำ ททท. จะปรับแผนกำรตลำด 
ให้น�้ำหนักไปยังเรื่องกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำอย่ำงจริงจัง ผลักดันกำรกระจำยรำยได ้
สู่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ให้เดินทำงได้ทุกฤดูกำล เพ่ิมเป้ำหมำยจำกรำยได้ทำง 
กำรท่องเที่ยวให้เติบโตไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 11.5 

การส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
ปี 2562 ต้องตอบโจทย ์
ยุทธศาสตร์ชาติ

ความคาดหวังของรัฐบาล
ในปี 2562

1 2

ยุทธศาสตรช์าต ิคอื กรอบพฒันาประเทศระยะยาว เพือ่ให้ประเทศบรรล ุ

วิสัยทัศน์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ โดยครอบคลุมต้ังแต่ปี 2561-2580  

ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ คือ  

การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือ เป็นแม่เหล็ก 

การท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ในปี 2562 รัฐบาลยังคงมีความไว้วางใจให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

เป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง  

โดยให้น�า้หนักไปยังเรื่องการลดความเหลื่อมล�้าอย่างจริงจัง พร้อมกับ 

ก�าหนดเป้าหมายชดัเจนให้ผลักดันการกระจายรายได้สูจ่งัหวดัท่องเท่ียว 

รอง และความมุ่งมั่นของ ททท. ที่ต้องการมีส่วนร่วมอย่างส�าคัญภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่ 

กับการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ คือ การเป็น 

จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวระดับโลก หรือเป็นแม่เหล็กของ 

การท่องเที่ยวระดับโลก

ททท. ในฐานะหน่วยงานหลักทางการตลาด จงึเผชญิกับโจทย์ท่ียากและ 

ท้าทาย เพราะต้องแสวงหาโอกาสทางการตลาด ไปพร้อมๆ กับการแสวงหา  

ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้าง 

ความเชื่อมั่นว่า การขยายและกระจายตัวของนักท่องเท่ียวจะส่งผลด ี

มากกว่าผลเสียต่อประเทศ โดยเฉพาะต่อชุมชนที่มีความเปราะบาง

การพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศมุ่งเน้นรูปแบบการท่องเท่ียว 5  
รูปแบบ คือ

ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนการท�างานใน 20 ปีข้างหน้าของ ททท. จึงต้อง 
น�าเป้าประสงค์ดังกล่าวมาเป็นส่วนส�าคัญของการท�างาน

การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์และวฒันธรรม ส่งเสรมิการท่องเท่ียว  
ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

การเสริมความงามสู่ตลาดระดับสูง 

การท่องเที่ยวทางน�้า

การท่องเท่ียวเชือ่มโยงภูมภิาค เพ่ือขยายการท่องเท่ียวของไทย  
และภูมภิาคไปพร้อมกัน ซึง่นับเป็นมลูค่ามากมายท่ีจะสามารถ 
พัฒนาชุมชนให้น่าท่องเที่ยว เน้นพัฒนาระดับท้องถิ่น 
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จุดเน้นการด�าเนินการ 
ในปี 2562

ส่งเสรมิเมืองรองและชุมชน

3

4

เมื่อน�าบริบทเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ร่วมกับนโยบายของรัฐบาล ปี 2562 

ในภาพรวม ททท. จะต่อยอดการท�างานบน 3 จดุเน้นเดิมของปี 2561 คือ

ส�าหรับการส่งเสริมเมืองรองและชุมชน คือ ความชัดเจนด้านนโยบาย 

ที่ต้องการให้การท่องเท่ียวช่วยลดความเหล่ือมล�้าในแง่ของพ้ืนท่ีและ 

กลุ่มเป้าหมาย แต่ความท้าทายอย่างที่สุด คือ วิธีการด�าเนินการในทาง 

ปฏิบัติท่ีจะให้การเปิดตัวเมืองรองและชุมชนสู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

ไม่ท้ิงความเสียหายไว้ในภายหลัง ททท. จึงให้ความส�าคัญเรื่อง  

การประเมินความพร้อมของเมืองรองและชุมชน เพ่ือให้มั่นใจว่า  

ความต้องการด้านการตลาดจะด�าเนินไปอย่างสมดุลกับความพร้อม 

ด้านอุปทาน 

การท�างานกับภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชน  

จงึเป็นจดุเริม่ต้นท่ีส�าคัญท่ีสดุ โดย การส่งเสรมิเมอืงรองและชุมชนของ  

ททท. แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

โดยแนวทางการคัดสรรสนิค้าและบรกิาร ส�าหรบัท้ังตลาดในประเทศและ 

ตลาดต่างประเทศ จะค�านึงถึง 4 เกณฑ์ประกอบกัน คือ เมืองหลักพ่วง 

เมืองรอง ชุมชนพร้อมขาย ตอบโจทย์ปัญหาของภูมิภาค และสอดคล้อง 

กับความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายในพื้นที่ 

ใช้วิถีการกินน�าไปสู่การสัมผัส Local Experience

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย content 

สร้างกระแสใส่ใจสิง่แวดล้อม และเพิม่เร่ืองชูอัตลักษณ์เมอืงรอง  

มาเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างสรรค์สนิค้า สร้างประสบการณ์  
ด้านการท่องเท่ียวเพ่ือตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศต่อไป 

1.

2.

3.

การสร้างสรรค์เส้นทางท่องเท่ียวท่ีกระจายการเดินทางจาก 

เมืองหลักเข้าสู่เมืองรองและชุมชน ภายใต้แนวคิด A B C  

ดังนี้

ประเมินศักยภาพเมืองรอง โดยพิจารณาจ�านวนผู้เยี่ยมเยือน 

เข้าพ้ืนท่ีร่วมกับอัตราการเข้าพักแรม โดยสามารถแบ่งระดับ 

จังหวัดเป็น 3 Tiers ดังนี้

ประเมนิศกัยภาพชุมชน โดยท�างานร่วมกับภาครฐั ภาคเอกชน  
และชุมชนเจ้าของแหล่ง เพ่ือคัดกรองชุมชนท่ีพร้อมในการ 
ส่งเสริมให้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

A. Additional คือ เส้นทางเมืองหลัก เชื่อม เมืองรอง
B. Brand New คือ เมืองรองศักยภาพ
C. Combined คือ เส้นทางเมืองรอง เชื่อม เมืองรอง

Tier 1    จังหวัดที่มีความพร้อม แบบเที่ยวได้ และ พักแรมได้
Tier 2    จังหวัดที่ควรส่งเสริม ให้เที่ยว และ พักแรม
Tier 3    จังหวัดที่ควรส่งเสริม ให้เที่ยวไปเช้า-เย็นกลับ
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เป้าหมายและทิศทางปี 2562 
และการด�าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย

5.1 ตลำดต่ำงประเทศ5

ปี 2562 ททท. ก�าหนดให้เป้าหมายรายได้รวม ท้ังจากนักท่องเท่ียว 

ต่างประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 11.5 โดยต้ัง 

เป้าหมายการเติบโตของตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 12 และในประเทศ 

ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ผลท่ีได้ทางเศรษฐกิจจะไม่ได้มุ่งแต ่

เรื่องการเพ่ิมรายได้ แต่จะให้ความส�าคัญกับการกระจายรายไดเ้พื่อลด 

ความเหล่ือมล�า้ ในขณะเดียวกันต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

และชุมชน การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม  

และความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเมืองรองและชุมชน

การด�าเนินงานของ ททท. ให้บรรลุตามเป้าหมาย เน้นการด�าเนินงานใน  

3 ส่วน คือ การส่งเสรมิตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ และการก�าหนด  

แคมเปญการสื่อสารการตลาด

การส่งเสริมตลาดต่างประเทศจะด�าเนินการภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ

จากการศึกษาข้อมูลนักท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วงปี 2555-2559  

พบว่า ในภาพรวมระยะเวลาพ�านกัเฉล่ียเริม่เข้าสูภ่าวะอ่ิมตัว โดยมแีนวโน้ม 

ลดลง จึงควรให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมความถ่ีในการเดินทางและเพ่ิม 

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน ในขณะท่ีภาวะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรป 

ท่ียังอ่อนไหว ก็อาจต้องพ่ึงกลุ่มตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ (อินเดีย)  

มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง เพราะมีความได้เปรียบทั้งเรื่องความสะดวก 

ในการเดินทาง และความแข็งแรงของพื้นฐานเศรษฐกิจ

ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเท่ียวไทยสู่การเป็น Preferred 
Destination

กระตุ้นการใช้จ่ายและขยายฐานตลาดกลุ่มระดับกลาง-บน

ขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ

ทิศทางท่องเที่ยวไทยในปี 2562 
Tourism Thailand : Keep calm and Look forward to 2019

TOURISM TRENDS
แนวโน้มท่องเที่ยว



TAT REVIEW25

5.2  ตลำดในประเทศ

5.3 แคมเปญกำรสื่อสำรกำรตลำด

ตลาดในประเทศในภาพรวมมลัีกษณะเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศ คือ  

จากการศึกษาข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี พบว่าระยะเวลาพ�านักเฉล่ียใน 

ภาพรวมมแีนวโน้มลดลง แต่การเดินทางเชือ่มโยงเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมรายได้  

จากการเพ่ิมความถ่ีในการเดินทาง และเพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวนั น่าจะ 

เป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงกว่า

ในขณะเดียวกัน แต่ละภูมิภาคจะให้ความส�าคัญในการใช้ Content  

มากขึ้น (More) เพิ่มคุณค่าและความน่าสนใจให้กับพื้นที่ มีการก�าหนด 

เรือ่งราวท่ีจะช่วยเสรมิจดุเด่นของภาค มุง่น�าเสนอประสบการณ์ครัง้หน่ึง 

ในชวีติ ตอกย�า้ การรบัรูอั้ตลักษณ์เมืองรอง และปลุกจติส�านึกการท่องเท่ียว  

เชิงอนุรักษ์ 

การส่งเสริมตลาดในประเทศจะด�าเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก คือ

ททท. จะยงัคงใช้ Amazing Thailand เป็นแคมเปญการสือ่สารการตลาด 

ในปี 2562 ต่อเน่ือง แต่มีการแตกแคมเปญส�าหรับตลาดต่างประเทศ 

และตลาดในประเทศ ดังนี้

เพ่ือกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศ ให้เกิด 
ความสนใจเดินทางมาเยือนประเทศไทย Key Message ท่ีจะใช้ คือ  
การเชิญชวนให้เดินทางมาสัมผัส Thai Unique Local Experience  

ผ่านแคมเปญ Amazing Thailand : Open to the New Shades  
จะท�าให้นักท่องเท่ียวด่ืมด�่ากับประสบการณ์ท่องเที่ยวท่ีไม่เหมือนท่ีใด 
ในโลก สัมผัสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่ยังคงกลิ่นอาย 
ความเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ เป็นประสบการณ์ท่ีจะเปิดประสาทสมัผัสของ 
นักท่องเท่ียวท้ังร่างกาย จติใจและจติวญิญาณ ในลักษณะ The Millions  

of Hidden Shades

การกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ Key  

Message ในการสือ่สาร คือ ท�าให้การท่องเท่ียวเมอืงไทยเท่กว่าท่ีเคย 

ด้วย แคมเปญ Amazing ไทยเท่ แคมเปญท่ีจะท�าให้คนไทยเห็นว่า 

การเท่ียวเมืองไทยสวยทุกท่ี เท่ทุกเวลา ด้วยการเท่ียวแบบลึกซึ้งและ 

เข้าถึง

ในปี 2562 คนท้องถิ่นทั่วไทยจะถูกเรียกว่า Local Hero

ส�าหรบัทิศทางการตลาดต่างประเทศของแต่ละภมูภิาค มจีดุเน้นหลักๆ  

ดังนี้

กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก

กระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ

กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการเดินทาง

สร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ฮีโร่ ผู้ปกป้องวิถีชีวิต วัฒนธรรมให้คงอยู่

ฮีโร่ ผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดและเพิ่มคุณค่า

ฮโีร่ ผู้ถ่ายทอดเรือ่งราวท้องถ่ินให้เป็นแรงบันดาลใจของผู้คน

ฮีโร่ ที่จะท�าให้คนไทยมองโลกและเข้าใจชีวิตในมุมใหม่

ฮโีร่ ท่ีเป็นคนธรรมดา แต่มศีกัด์ิศรท่ีีน่าชืน่ชม เพราะมคีวามเข้าใจ  
ถิ่น และรักถิ่นอย่างจริงใจ

ภาคกลาง : เดินทางย้อนอดีตแบบ Premium Nostalgia

ภาคตะวันออก : เจาะกลุ่ม SMEs และ Corporate เดินทาง 
ในวันธรรมดา

ภาคใต้ : ปรับมุมมองการรับรู้ท่ีไม่ได้มีดีแค่ทะเล และพลิก 
มุมมองของจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ภาคเหนือ : เจาะตลาดศักยภาพด้วยประสบการณ์สัมผัสวิถี 
เหนือแท้ๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขยายฐานกลุ่ม Silver Age  
ด้วยฮีต 12 คอง 14 หัตถกรรมและอาหารถิ่นอีสาน

East Asia : เพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวระดับบน 
 
ASEAN : ส่งเสริมให้ไทยเป็น Family & Weekend  
Destination

South Asia : ขยายฐานนักท่องเท่ียว Niche Markets  
(Wedding & Honeymoon)

Europe : เจาะนักท่องเท่ียว First Visit และ New Segment

Middle East : กระตุ้นการเดินทางช่วง Green Season

The Americas : มุ่งกลุ่มผู้หญิงวัยท�างาน แคมเปญสื่อสำรตลำดต่ำงประเทศ / Amazing 
Thailand: Open to the New Shades

แคมเปญสื่อสำรตลำดในประเทศ / 
Amazing ไทยเท่

ส�าหรบั ทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศของแต่ละภมูภิาค จะมจีดุเน้น  

ดังนี้

ทิศทางท่องเที่ยวไทยในปี 2562 
Tourism Thailand : Keep calm and Look forward to 2019

TOURISM TRENDS
แนวโน้มท่องเที่ยว
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ปีท่ีผ่านมา เราได้เห็นกระแสการปรบัเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเรว็ 
ผลจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉมธุรกิจและส่งผลให้ผู้
บริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง สิ่งเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดสินค้า
และบริการแปลกใหม่เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 
นักการตลาดท่ัวโลกจึงต ้องให ้ความส�าคัญกับกระแสท่ี
เปล่ียนแปลงไปเพ่ือติดตามแนวโน้มหรือทิศทางของผู้บริโภค
อย่างใกล้ชิด และเป็นประโยชน์ต่อการเปิดมุมมองทางธุรกิจให้
ทันต่อโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด Trendwatching บริษัทผู้น�าด้านเทรนด์ผู้บริโภคโลก เปิด
เผยบทวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและจับกลุ่มเทรนด์การ
เปล่ียนแปลงน่าสนใจท่ีนักการตลาดควรจบัตามองในปี 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
Duangkamol Kongtanajaroenchai

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

Who?
 Where?
What? 
When?
 Why?
นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ

งานวิจัย กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว ททท.
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และที่ส�าคัญคือ

เขาเป็นใคร อยู่ที่ไหน และเราจะสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างไร

ในปี 2561 กองวจิยัการตลาด การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) จดัท�า  
โครงการวจิยัด้านตลาดท่องเท่ียว 3 โครงการ โดยเลือกศกึษากลุ่มเป้าหมาย  
ท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริมตลาดของ ททท. ในต่างประเทศ 2 โครงการ 
ได้แก่ ‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มคุณภาพสูง: 
อิตาลี และสเปน’ ‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศ
กลุ่มประเทศเกิดใหม่: ภูมิภาคตะวนัออกกลาง’ และกลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียว
ชาวไทย 1 โครงการ คือ ‘โครงการศึกษาพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วชาวไทย
ที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย’ เพื่อให้ได้ข้อมูล ลักษณะพฤติกรรม รวมทัง้
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการเดินทางของกลุ่มของนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือน�าไปก�าหนดแผนส่งเสรมิการตลาดท่ีมปีระสทิธิภาพมากท่ีสดุ 

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวโลกมี 
กำรเติบโตข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2561 องค์กำร 
กำรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชำชำติ (UNWTO)  
รำยงำนว่ำในช่วง 9 เดือนแรกของปี กำรท่องเที่ยว 
ระหว่ำงประเทศมีกำรเติบโตร้อยละ 5 กำรเพ่ิมขึ้นของ 
กำรเชื่อมโยงทำงดำ้นคมนำคมและกำรสื่อสำร รวมทั้ง 
กำรขยำยตวัของประชำกรชนชัน้กลำงทีก่ระจำยอยูต่ำม 
ภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลก ส่งผลให้กำรเดินทำงท่องเที่ยว 
เป็นสิ่งที่ง่ำยขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งที ่
เดินทำงภำยในและระหวำ่งประเทศเพ่ิมขึ้นทุกปีๆ 

...อะไรเป็นสิ่งที่ท�าให้นักท่องเที่ยวกลุ ่มเป้าหมายตัดสินใจ 
ออกเดินทาง
 
...อะไรท�าให้เขาเลือกเดินทางไปประเทศหน่ึง แทนอีกประเทศ 
หนึ่ง
 
...อะไรคอืสนิค้าและบรกิารทีเ่ขาจะเลอืกซ้ือระหว่างการเดนิทาง 
ท่องเที่ยว
 
...อะไรคือสิ่งท่ีท�าให้เขาเกิดความประทับใจจนอยากเดินทาง 
กลับมาอีกครั้งและบอกต่อกับเพื่อนๆ

อย่างไรก็ดี การเติบโตดังกล่าวได้มาพร้อมกับสถานการณ์แข่งขันของ 
อุตสาหกรรมท่ีสงูข้ึน โดยสิง่ท่ีบรรดาแหล่งท่องเท่ียวในทกุประเทศต้องการ  
คือ ‘นักท่องเที่ยวคุณภาพ’ ทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศของ 
ตนเอง เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีจะใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง 
ท่องเท่ียวสูง เลือกซื้อสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ เดินทางท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ ไม่สร้างผลกระทบทางลบให้กับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อ 
กันว่าการดึงดูดกลุ่มนักท่องเท่ียวดังกล่าวให้เดินทางเข้ามาได้มากข้ึน 
จะท�าให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศน้ันๆ เติบโตไปในทิศทาง 
ท่ีดี ท้ังน้ีในการด�าเนินการดังกล่าว ‘ข้อมลู’ เป็นสิง่ท่ีมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่  
อาทิ
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ตลาดยโุรปใต้ เป็นตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมศีกัยภาพสงูตลาดหน่ึงของไทย  
โดยมีอิตาลีและสเปนเป็นตลาดส�าคัญ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา จ�านวน 
นักท่องเท่ียวอิตาลีเดินทางเข้าไทยเติบโตเฉล่ียร้อยละ 6 ในขณะท่ีรายได้ 
เติบโตเฉล่ียร้อยละ 7.7 ส่วนนักท่องเท่ียวชาวสเปนเดินทางเข้าไทย 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9 รายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวทั้งชาวสเปนและอิตาลีล้วนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับตลาดอ่ืนๆ ในภูมิภาค ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะ 
ของนักท่องเท่ียวท้ัง 2 ประเทศทีม่สีดัส่วนนักท่องเท่ียวระดับล่างค่อนข้าง  
สงู อิตาลีและสเปนจงึเป็น 2 ตลาดท่ีมีศกัยภาพในการส่งเสรมินักท่องเท่ียว 
ระดับบนเพ่ือเป็นการปรับฐานตลาดของประเทศไทยไปสู่กลุ่มคุณภาพ 
ต่อไป

‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง: อิตาลี  
และสเปน’ มุ่งเน้นศึกษานักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสูง ท่ีมีเศรษฐฐานะ 
ระดับ AB หรือมีรายได้มากกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไปต่อปี  
และเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

การศึกษาพบว่า จากประชากรชาวอิตาลีท้ังหมด 60.67 ล้านคน  
มีนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสูงจ�านวน 2.02 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัย 
อยู่ในเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ มิลาน  
โรม โบโลญญา ฟลอเรนซ์ ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสงูชาวสเปน 
มีจ�านวน 1.47 ล้านคน เมืองท่ีมีการกระจุกตัวของกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ บาร์เซโลนา มาดริด เซบีย่า บิลบาโอ นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
คุณภาพสูงจากท้ัง 2 ประเทศมีแนวโน้มประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ 
ผู้บริหารภาคเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง

เช่นเดียวกับนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสงูจากประเทศอ่ืนๆ นักท่องเท่ียว 
คุณภาพสงูชาวอิตาลีและสเปนให้ความส�าคัญกับการเรยีนรูแ้ละการค้นหา 
ประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่าการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงทั่วไป

ปัจจัยส�าคัญส�าหรับการเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของ 
นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวอิตาลีคือ ‘ความน่าสนใจโดยรวมของแหล่ง 
ท่องเท่ียว’ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเป็นแก่นแท้ทางธรรมชาติ ผู้คน  
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสูงชาวสเปน 
มีแนวโน้มเลือกจุดหมายการเดินทางจากปัจจัยด้านศิลปวัฒนธรรม  
อาหาร และวิถีชีวิตท้องถิ่น นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า นักท่องเที่ยว 
ชาวสเปนให้ความสนใจต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสังคมมากกว่า 
นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวยุโรปกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆ ทุกมุมโลก 
ส่งผลให้จ�านวนประชากรชนชัน้กลางเพ่ิมสงูข้ึน คาดกันว่าภายในปี 2563  
ประชากรชนชั้นกลางทั่วโลกจะเพ่ิมข้ึนเป็น 3.2 พันล้านคน ภูมิภาค 
ตะวนัออกกลางเป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมกีารขยายตัวอย่างของชนชัน้กลางสงู  
จึงเป็นตลาดนักท่องเท่ียวศักยภาพท่ีจะมีความส�าคัญยิ่งข้ึนในอนาคต  
นักท่องเท่ียวภูมภิาคตะวนัออกกลางมแีนวโน้มท่ีจะใช้จ่ายสงู มรีะยะเวลา 
ในการเดินทางท่องเท่ียวค่อนข้างนาน และมักเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่  
โดยองค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าภายใน  
พ.ศ. 2573 ภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางออกนอก 
ภูมิภาค 81 ล้านคน

‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่:  
ภูมภิาคตะวนัออกกลาง’ มุง่ศกึษาประเทศเกิดใหม่ในภูมภิาคตะวนัออกกลาง  
ท่ีมแีนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเดินทางออกนอกประเทศสงู  
ได้แก่ อิสราเอล โอมาน และคูเวต โดยเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวระดับกลางบน  
ท่ีมรีายได้มากกว่า 40,000 เหรยีญสหรฐัข้ึนไปต่อปี และเดินทางท่องเท่ียว  
ต่างประเทศภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

การศึกษาพบว่า ประเทศอิสราเอลมีนักท่องเที่ยวกลุ่มระดับกลางบนที่ม ี
ศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.6 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด  
8.15 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยในเมืองเทลอาวีฟ เยรูซาเลม รวมทั้งเมือง 
ไฮฟา ซึ่งเป็นเมืองท่าส�าคัญทางเหนือ มีความหลากหลายของช่วงอายุ  
ต้ังแต่วยัเริม่ต้นท�างานไปจนถึงผู้เกษยีณอาย ุแต่ประมาณ 1 ใน 3 ท�างาน 
ท่ีต้องใช้ความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะทาง นักท่องเท่ียวกลุ่มระดับกลางบน  
ชาวอิสราเอลโดยมากนิยมจดัการเดินทางด้วยตนเอง โดยให้ความส�าคัญ 
กับกิจกรรมท่ีสามารถสร้างความบันเทิงสนุกสนานในรปูแบบต่างๆ รวมท้ัง  
การช้อปปิ้ง บนภาพลักษณ์ของความคุ้มค่าคุ้มราคา

นักท่องเท่ียวระดับกลางบนชาวโอมานมีจ�านวน 1.37 ล้านคนจาก 
ประชากร 4.41 ล้านคน อาศัยในกรุงมัสคัต เมืองหลวงของประเทศ 
และเขตเศรษฐกิจส�าคัญ เช่น โซฮาร์ นิซวา ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 40 ปี  
ท�างานเป็นผู้เชีย่วชาญในสาขาวชิาชพีต่างๆ แรงจงูใจส�าคัญในการเดินทาง 
ของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีคือประสบการณ์ท่ามกลางสิง่แวดล้อมท่ีแปลกใหม่  
โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมท้ังความสนุกสนาน
บันเทิงในรูปแบบต่างๆ

ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพในตลาดต่างประเทศ1

‘The Emerging Middle East’ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเกิดใหม่  
ภูมิภำคตะวันออกกลำง

‘Quality, not quantity’ 
นักท่องเที่ยวคุณภำพสูงตลำดอิตำลี สเปน
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ประเทศคูเวตมีนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 1.8 ล้านคนจากจ�านวน 
ประชากรท้ังสิ้น 4.43 ล้านคน อาศัยอยู่ในเมืองคูเวตซิต้ีและบริเวณ 
โดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีท�างานเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ในสาขาต่างๆ ลักษณะสังคมแบบชนเผ่ายังคงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต 
ของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี โดยข้อมลูข่าวสารหรอืการบอกต่อจากคนใกล้ชดิ 
จะได้รับความเชื่อถือมากกว่าข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสาธารณะ สิ่งท่ี 
นักท่องเท่ียวระดับกลางบนชาวคูเวตแสวงหาในการเดินทางท่องเท่ียว 
คือ เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีองค์ประกอบของ 
ความหรูหราผสมผสานอยู่ด้วย

ในการโน้มน้าวนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวให้หันมาสนใจประเทศไทย 
ในฐานะแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เราจ�าเป็นต้อง 

เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมทกุข้ันตอนบนเส้นทาง 
ผู้บริโภค (Customer Journey) โดยงานวิจัยข้างต้นได้น�าเสนอข้อมูล 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวกลุ่มศักยภาพจากท้ัง 5 ตลาดอย่างครบถ้วน  
รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเท่ียวตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  
(Demographic Segmentation) ลักษณะทางจติวทิยา (Psychographic  
Segmentation) และความสนใจเฉพาะ (Niche Market Segmentation)  
นอกจากน้ี ยงัมกีารน�าเสนอข้อมลูนักท่องเท่ียวในลักษณะของการวเิคราะห์  
โดยแบ่งตามเมอืงส�าคัญท่ีมจี�านวนนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเป็นจ�านวน 
มาก รวมท้ังมีการน�าเสนอผลการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจ เช่น  
กลุ่ม LGBT จากตลาดอิตาลีและสเปน และกลุ่ม Expat จากตลาด 
ตะวันออกกลาง

Who? Where? What? When? Why? นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ TOURISM RESEARCH
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ตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มศักยภาพ 

‘โครงการศกึษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมศีกัยภาพในการใช้จ่าย’  
เน้นศกึษารปูแบบพฤติกรรม ปัจจยัด้านจติวทิยา และความต้องการเชงิลึก  
(Insight) ด้านการเดินทางท่องเท่ียว รวมท้ังสินค้าและบริการทาง 
การท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว 
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดท่ีมีการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวสูง ดังน้ี  
กลุ่ม Gen Y กลุ่ม Multi-Gen กลุ่ม High-end กลุ่ม Silver Age  
กลุ่ม Millennial Mom และกลุ่มผู้หญิง 

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มศักยภาพมีขนาดตลาด 
จ�านวน 13.63 ล้านคน (หมายเหตุ: ค�านวณจากจ�านวนประชากรไทย  
อายุ 20-70 ปี ของกรมการปกครอง ปี 2560) และมีพฤติกรรมโดยทั่วไป  
ดังนี้

นอกจากน้ี การศึกษาดังกล่าวยังได้จัดกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีม ี
ศักยภาพในการใช้จ่ายตามลักษณะทางจิตวิทยาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

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

นิยมเดินทางท่องเที่ยวในเดือนเมษายน

มักจะเดินทางกับแฟนหรือคู่สมรส

นิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และพักรีสอร์ตหรือโรงแรม
ระดับ 3-4 ดาว

จองท่ีพักล่วงหน้าเมื่อเลือกจังหวัดจุดหมายปลายทางแล้ว  
โดยจองกับที่พักโดยตรง มีการจองล่วงหน้าเฉลี่ย 16.8 วัน

มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเฉล่ีย 6,890 บาทต่อคนต่อทริป  
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายกับค่าอาหารมากที่สุด

กิจกรรมยอดนิยมคือการถ่ายรปูและกิจกรรมท่องเท่ียวเชงินิเวศ  
โดยมักแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมหรือมีชื่อเสียง

หลังจากจบทริปมักแชร์ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว 
ผ่าน Facebook เป็นหลัก ท้ังน้ี มกัเลือกแหล่งข้อมลูท่องเท่ียว 
จากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ หรือข้อมูลจากประสบการณ์จริงของ 
คนที่เคยไปท่องเที่ยว

2

1. กลุ่ม Happiness Blend 

ต้องการความสนุกสนานจาก 
การท่องเท่ียว โดยนักท่องเท่ียว 
กลุ่มน้ีมีเหตุผลในการท่องเท่ียว 
เก่ียวข้องกับการค้นหามุมมอง 
และประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต  
และต้องการรู ้จักตัวตนมากข้ึน  
รวมท้ังต ้องการหลีกหนีจาก 
สภาพแวดล้อมที่จ�าเจ

3. กลุม่ Everything Everywhere 

ต้องการสัมผัสความลงตัวและ 
ความรืน่รมย์ของพืน้ท่ี นักท่องเทีย่ว  
กลุ่มน้ีมีเหตุผลในการท่องเท่ียว 
เก่ียวข้องกับการสร้างความทรงจ�า  
ท่ีดีในชวีติ และต้องการผ่อนคลาย  
หรอืคลายเครยีดจากการท่องเท่ียว

2. กลุ่ม Live & Learn

ต้องการเรยีนรูเ้ก่ียวกับพ้ืนท่ีนัน้ๆ  
อย่างแท้จริง โดยนักท่องเท่ียว 
กลุ่มน้ีมีเหตุผลในการท่องเท่ียว 
เก่ียวข้องกับการสร้างแรงบันดาลใจ  
ในการใช้ชีวิต และต้องการน�า 
ความรู ้ ท่ีได้จากการท่องเท่ียว 
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

4. กลุ่ม Journey Up Close

ต้องการประสบการณ์ท่ีแตกต่าง 
ในสถานท่ีท่ีไม่เคยสัมผัสมาก่อน  
นักท ่องเท่ียวกลุ ่มน้ีมี เหตุผล 
ในการท่องเท่ียวเก่ียวข้องกับ 
การหลีกหนีความวุ่นวายในชีวิต 
ปัจจบัุน และต้องการเรยีนรูร้ปูแบบ  
การใช้ชีวิตของคนในพื้นที่

‘High Spending Thai’ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้จ่ายสูง

Who? Where? What? When? Why? นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพTOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย





 

จากกระบวนการวจิยัและการน�าผลการวจิยัดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชงิ 

นโยบายและการปฏบัิติ ส่งผลให้การท่องเท่ียวโดยชมุชนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั 

ชายแดนใต้ มกีลไกการบรหิารจดัการและการขับเคล่ือนได้อย่างต่อเน่ือง  

อีกท้ังยังมีระบบการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม ส่งผลให้จ�านวน 

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวโดยชุมชน  

3 จังหวัดชายแดนใต้ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงมาตรฐาน 

การท่องเท่ียวโดยชุมชนประเทศไทย เพ่ือสอดรับนโยบายเร่งด่วนของ 

รัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย ‘สามเหลี่ยม  

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ กระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ฝ่ายการวจิยัมุง่เป้า สกว. จงึเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 

การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชมุชนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ระหว่าง  

6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ศนูย์อ�านวยการ 

บริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการเสรมิสร้างสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา  

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  

(องค์การมหาชน) และ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี และ 

นราธิวาส โดยมี อพท. เป็นเจ้าภาพการด�าเนินการ และได้รับเกียรติจาก 

รองนายกรฐัมนตร ีพลเอก ฉัตรชยั สารกัิลป์ยะ เป็นสกัขีพยาน ณ หอประชมุ  

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานทีเ่หมาะสมกับการท่องเท่ียวโดย 
ชมุชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้สูอ่าเซยีน โดยผู้อ�านวยการ 
แผนงานวิจัย ดร.นราวดี บัวขวัญ

การจดัการการท่องเท่ียวโดยชมุชนในพ้ืนท่ี 5 จงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส) และ  
4 รัฐ (กลันตัน เปรัค เคดาห์ และ เปอร์ลิส) ประเทศมาเลเซีย  
ภายใต้มาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชนสู ่อาเซียน โดย 
ผู้อ�านวยการแผนงานวิจัย ดร.นราวดี บัวขวัญ

การตลาดการท่องเท่ียวโดยชมุชนใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
(สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส) เชือ่มโยงอาเซยีน  
โดยผู้อ�านวยการแผนงานวจิยั ดร.ปรชัญากรณ์ ไชยคช 

การขับเคลื่อนงานวิจัย
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3 จังหวัดชายแดนใต้

พ้ืนที่น�าร่องอ�าเภอเบตง  
จังหวัดยะลา

ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั (สกว.) ฝ่ำยกำรวจิยั
มุง่เป้ำ ด�ำเนนิกำรวจิยัเพ่ือพัฒนำและส่งเสรมิกำรทอ่งเทีย่ว
ให้กับพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้อย่ำงต่อเนื่องหลัง
จำกได้รับวิกฤตด้ำนพ้ืนที่และด้ำนภำพลักษณ์ โดยเริ่ม
ด�ำเนนิกำรวจิยัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 ถงึ พ.ศ. 2561 ภำยใต้
แผนงำนวิจัย 3 แผนงำน คือ

ฝา่ยวิจัยมุ่งเป้า ADVERTORIAL

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ในฐานะหน่วยงานการพัฒนาด้านองค์ความรู้ ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว.  

จึงด�าเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดการเชื่อมโยงมาตรฐานการท่องเท่ียวโดย 

ชมุชนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต้ ภายใต้แผนการวจิยัเรือ่งการขบัเคล่ือน  

งานวจิยัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ และเลือกอ�าเภอ 

เบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่น�าร่องในการสร้างต้นแบบ เนื่องจากเป็น 

พ้ืนท่ีเป้าหมายในการพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนให้เป็นเมืองต้นแบบ 

การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development  

City) การด�าเนินการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยกระดับ 

การบริหารจัดการและผลติภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา  

เชือ่มโยงสูม่าตรฐานการท่องเท่ียวโดยชมุชนประเทศไทย พร้อมท้ังเสนอ 

แนะแนวทางการขับเคล่ือนงานวจิยัการท่องเท่ียวโดยชมุชน พืน้ท่ีอ�าเภอ 

เบตง จังหวัดยะลา สู่การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

 

ผลการศกึษาข้อมลูพบว่า พ้ืนท่ีอ�าเภอเบตงมคีวามเหมาะสมในการด�าเนนิ 

การท่องเท่ียวในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมติิทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม  

และสิง่แวดล้อม เพราะเป็นเมืองชายแดนของภาคใต้เมืองเดียวท่ีมตี�าแหน่ง  

ยืน่เข้าไปในดินแดนของประเทศมาเลเซยีมากท่ีสดุ ส่งผลให้อ�าเภอเบตง 

เป็นเมอืงท่ีมอัีตลักษณ์พิเศษด้านวฒันธรรมท่ีเกิดจากการอยูร่่วมกันอย่าง 

ผสมผสานประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยหลายเชื้อชาติและศาสนา  

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยความพร้อมดังกล่าวจึงเหมาะสมท่ีจะพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบ 

การพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยการสร้างความมั่นคง 

ด้านพลังงานและอาหาร ความสามารถในการจัดการตัวอย่างแบบครบ 

วงจรและทันสมัย แต่ยังคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ ตลอดจนสามารถรองรับ 

การท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมและการท่องเท่ียวเชงิอนุรกัษ์ โดยมกีารบรหิาร  

จดัการโดยชมุชน การท่องเท่ียวโดยชมุชนในพ้ืนท่ีอ�าเภอเบตง จงัหวดัยะลา  

ประกอบด้วย กลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนอัยเยอร์เวง กลุ่มท่องเท่ียวโดย 

ชุมชนบ่อน�้าร้อน กลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 และกลุ่ม 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ทุกชุมชนดังกล่าวสามารถ 

ด�าเนินการรองรับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติได้ จากการ 

ประเมนิมาตรฐานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสามารถสรปุผลจ�าแนก 

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการประเมินเพื่อหาแนวทางการยกระดับด้าน 

การบรหิารจดัการและด้านผลิตภัณฑ์ชมุชน จากน้ันจงึจดัท�าเป็นยทุธศาสตร์  

และแผนปฏบัิติการภายใต้วสิยัทัศน์ ‘แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนต้นแบบ 

ระดับสากล พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม’ 

ภำพแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนวิจัยกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน 3 จังหวัดชำยแดนใต้ พ้ืนท่ีน�ำร่อง

อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ

การขับเคลื่อนงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3 จังหวัดชายแดนใต้ พ้ืนที่น�าร่องอ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา





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. 

BIG DATA 
BIG PICTURE 
การสร้างอนาคต ด้วยพลังของข้อมูล

TOURISM TALK
คุยเรื่องท่องเที่ยว

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว ททท.
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คุยเรื่องท่องเที่ยว

BIG DATA BIG PICTURE การสร้างอนาคต ด้วยพลังของข้อมูล

ศูนย์พัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรตลำดกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
(ททท.) จัดสัมมนำ ท่องเที่ยวไทย เดินหน้าสู่อนาคต Tomorrow’s Tourism:  
The Future is Now เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท  
มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค จำกกำรสัมมนำดังกล่ำว ททท. ได้จัดท�ำสรุปสำระส�ำคัญ 
กำรบรรยำยในหัวข้อ BIG DATA BIG PICTURE การสร้างอนาคตด้วยพลังของ 
ข้อมูล โดย คุณศิเวก สัจเดว กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทไมนด์ทรี จ�ำกัด 

Big Data ท�าให้เห็น  
Big Picture

สรุปสาระส�าคัญในการบรรยาย

1

เมือ่ช่วงต้นปี 2018 เกิดเทรนด์ข้าวซอยฟีเวอร์ในสหรฐัอเมรกิา โดยผู้ก�ากับ  

Netflix ชื่อดัง Philip Rosenthal ผู้ก�ากับซีรีส์ยอดนิยม ‘Everybody  

loves Raymond’ เป็นผู้ท�าให้คนทั้งประเทศลุกข้ึนมา Search ค�าว่า 

ข้าวซอย หลังจากได้ดูรายการโทรทัศน์บน Netflix ของเขาท่ีชื่อว่า  

‘Somebody Feed Phil’ ออกอากาศวันแรกวันที่ 12 มกราคม 2018  

โดย Episode แรก พูดถึงอาหารไทย โดยเริม่จากการชมิอาหารท่ีกรงุเทพฯ  

และปิดท้ายรายการด้วยการพาไปกินข้าวซอยท่ีเชียงใหม่ จากรายการ 

ดังกล่าวท�าให้คนอเมรกัินท่ีมโีอกาสดูรายการรูส้กึว่า ‘ฉันต้องไปกินให้ได้’

Big Data เก็บข้อมลูว่าคนเห็นวดีิโอน้ีแล้วพูดว่าอะไรบ้างท่ีสหรฐัอเมรกิา  

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาคือ 

“ดู VDO เสร็จจะออกไปกินข้าวซอย”

“ดูรายการที่พูดถึงข้าวซอยแล้ว ฉันจะไปประเทศไทยให้ได้”

Phil คือ Influencer ที่ท�าให้รายการอาหารที่เชียงใหม่ที่ชื่อ ‘ข้าวซอย’  

มีคนดูจ�านวนมากและอยากมาเท่ียวเมืองไทย อยากมาเท่ียวเชียงใหม่  

อยากมาทานข้าวซอยท่ีเดียวกับ Phil กระแสข้าวซอยฟีเวอร์ ท�าให้คน 

พูดถึงข้าวซอยเป็นจ�านวนมาก เกิดการท�าคอนเทนต์มากมายบนโลก 

อินเทอร์เน็ต อาทิ 40 Bucket list food (อาหารที่คุ้มค่ากับการเดินทาง 

เพื่อไปกิน) และท�าให้เริ่มมีร้านอาหารที่ขายเฉพาะข้าวซอยเปิดตัวขึ้นใน 

สหรัฐฯ 

จะรู้ว่าอะไรท่ีก�าลังเป็นกระแสเมื่อพบว่า ‘คนเริ่มพูดผิด’ ยกตัวอย่าง  

ข้อมูลท่ีดึงมาจาก Big Data พบข้อมูลการโพสต์บนสื่อออนไลน์ท่ีผิด 

เรื่องข้าวซอยเป็นจ�านวนมาก มีคนพูดว่า “การท่องเท่ียว nightlife  

ในประเทศไทยนี่สุดยอดมาก สถานที่แนะน�า 2 แห่ง คือ สุขุมวิท และ  

ข้าวซอย (เข้าใจผิดระหว่างข้าวสาร) 

เป็นกระแส  
เพราะคนเริ่มพูดผิด 

จาก ข้าวซอย เป็น ข้าวสาร
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Big Data ช่วยในการโหนกระแส

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

ขอ้มลู Big Data ของนกัทอ่งเทีย่วนี ้
สามารถเอามาจาก Hashtag และ  
Social Media

2

4

3

เมื่อกราฟ Big Data แสดงถึงสิ่งที่คนพูดถึงมากพุ่งสูง สิ่งที่ควรจะท�า 

จากปรากฏการณ์น้ีก็คือ การดักอนาคต หรอื ‘การโหนกระแส’ ยกตัวอย่าง  

เมือ่คนเริม่พูดถึงข้าวซอย ททท. ก็ออกมาสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยพูด 

ถึงข้าวซอยให้มีความถ่ีมากข้ึน กระแสเป็นสิ่งท่ีมีคนท�าให้เราอยู่แล้ว  

มีคนมาจุดไฟให้ สิ่งที่ต้องท�าก็คือเทน�า้มันลงให้ไฟลุกแรงขึ้นเท่านั้นเอง

เริ่มจากการดึงข้อมูล (Gather Data) -> จากนั้นจึงน�าข้อมูลมาวิเคราะห์  

(Analyze Data) -> และการท�าให้ทุกคนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวออกมา 

ในเชงิบวกหรอืเชงิลบ (Visualize Data) ประเด็นส�าคัญคือ Big Data น้ี 

ถ้าท�าแล้วไม่วิเคราะห์ก็ไร้ประโยชน์ เหมือนการเก็บข้อมูลมาไว้เฉยๆ 

การดึงข้อมูลออกมาจากโซเชียลมีเดีย แล้วท�าข้อมูลออกมาเป็นกราฟ 

ที่แสดงถึง Voice of Tourists เสียงของนักท่องเที่ยว จะรู้ว่าพวกเขา 

พูดถึงเราในแง่ไหน แง่บวกหรือแง่ลบ จะส่งผลอะไรกับเราบ้าง
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ข้อมูล Big Data จาก Voice  
of Tourists (VOT) เด่นๆ  
ท่ีน่าจับตามองในปี 2018 

Big Data สุดท้ายจะแสดงภาพ 
ออกมาเป็น ทัศนคติเชิงบวก 
และทัศนคติเชิงลบ

Big Data ช่วยให้สามารถ 
คาดเดาอนาคตได้

5

6

7

พูดถึงกรุงเทพฯ คนอเมริกาและคนท่ีใช้ภาษาอังกฤษบนโซเชียลมีเดีย 

เขามองเรื่องอะไร สิ่งที่น่าแปลกคือเรื่องที่เรามองข้าม เรื่องคาเฟ่ต่างๆ  

เช่น คาเฟ่สุนัขฮัสกี้ คาเฟ่แมว หรือแม้แต่ยูนิคอน คนอเมริกาก็จะแสดง 

ความคิดเห็นออกเป็น 2 พวก คือพวกอยากมาเท่ียว กับพวกต่อต้านมองว่า  

เป็นการทารณุกรรมสตัว์ การท่ีจะมฮีสัก้ีมาอยูใ่นเมอืงร้อนอย่างกรงุเทพฯ  

เป็นเรือ่งท่ีผิด แต่คนส่วนใหญ่ก็ยงัพูดถึงในเชงิบวกอยู ่ อยากจะมาเท่ียว 

กรุงเทพฯ เพราะสถานที่ 2 อย่างนี้

กรงุเทพฯ เชยีงใหม่ พัทยา ภเูก็ต มอียูช่่วงหน่ึงท่ีคนพูดถึงพัทยาในมมุบวก 

จ�านวนมาก ปกติคนจะมองว่าเป็น Sin City แต่ครัง้น้ีไม่ใช่ กลับกัน ภเูก็ต 

กลับมีคนพูดถึงในเชิงลบจ�านวนมาก สิ่งท่ีเกิดข้ึนก็คือ พัทยาท่ีพูดถึง 

ในเชงิบวกก็คือกระแสตอบรบัท่ีจะมไีฟลต์บินตรงจากการ์ตาไปท่ีอู่ตะเภา  

และมองว่าสามารถท่ีจะเดินทางต่อไปพัทยาได้ คนมองว่าจะเป็นประโยชน์  

ต่อการเดินทาง ส่วนภูเก็ตมข่ีาวเรือ่งคนเมายาเดินแก้ผ้าท่ีสนามบินภูเก็ต  

และเรือ่งน้ีกลับเป็น Viral มคีนพูดถึงมาก จนเกิดกระแสคนพูดถึงในเชงิลบ

ดีขึ้นหรือแย่ลง ยกตัวอย่าง กระบี่ ปกติคนจะมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เบอร์ 1 ตลอด คนจะพูดถึงในเชิงบวก แต่มาภายหลังกระบี่เริ่มติดลบ  

ปรากฏว่าคนเริ่มพูดถึงกระบี่ว่านักท่องเที่ยวเริ่มล้น หรือ overtourism  

ข้อมูลตัวนี้เริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 เป็นตัว 

ชี้วัดบอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

กระแสข่าวเรือ่งงโูผล่มาจากโถส้วมในห้องน�า้ ท�าให้คนรูส้กึว่า Bangkok  

off the bucket list… ไม่อยากมากรงุเทพฯ เพราะกลัวเข้าห้องน�า้แล้วโดน  

งูฉก มีจ�านวนคนพูดถึงมากและเห็นด้วย ส่วนหน่ึงเกิดจากจิตวิทยา 

ที่เรียกว่า Social Prove – สุภาษิตไทย ‘เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง’ 

Boracay เป็นเกาะในประเทศฟิลิปปินส์ท่ีสวยติดอันดับโลก และถือว่าเป็น  

จดุหมายปลายทางท่ีเป็นคู่แข่งกับภูเก็ตของไทย ในฐานะท่ีเป็น Destination  

Competition จะเห็นว่าเมือ่คนเสร์ิชหาภูเก็ต ก็จะเสร์ิชหา Boracay ด้วย  

เปรียบเทียบกันว่าจะไปที่ไหนดี Big Data สามารถบอกได้

อ่าวมาหยาปิดจะไปเที่ยวไหนแทน ตัวอย่างเช่น ตรัง ก็จะมีคนพูดถึงว่า 

สามารถทดแทนได้

คำเฟสุ่นัขฮัสกี้กับคำเฟยู่นิคอน

ชำวต่ำงประเทศบำงส่วนมองว่ำกรุงเทพฯ 
ยังเป็นเมืองที่คนขี่ช้ำง ยังอยู่ในป่ำ

ภูเก็ต และ Boracay ฟลิิปปินส์

Big Data ช่วยเรื่องผลกระทบ

BIG DATA BIG PICTURE การสร้างอนาคต ด้วยพลังของข้อมูลTOURISM TALK
คุยเรื่องท่องเที่ยว
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Big Data แสดงให้เห็นว่า  
Segment กลุ่ม Digital 
Nomad ก�าลังสร้างอิทธิพล
ต่อการท่องเที่ยว 

ตัวอย่างน่าสนใจในกรณี 
ตลาดอินเดีย

8

9

VDO ของ Net Idol หรือ Influencer คนหน่ึง ท่ีมคีน Follow อยูป่ระมาณ 

ล้านกว่าคน VDO เปรียบเทียบกรุงเทพฯ กับกัวลาลัมเปอร์ เปรียบเทียบ  

2 เมือง โดยวัดจาก 5 ปัจจัย อาหาร กิจกรรม Nightlife ผู้คน และ  

Lifestyle ผลปรากฏว่าใน Comment VDO กลับมกีระแสโพสต์ I’m Thai  

but… I love Malaysia และในวิดีโอมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ

ตวัอยา่งทีเ่หน็ได้ชัดคอื Voice of Tourists ทีอ่าศยัการน�าข้อมลู Online  

Data หรอื Social Media Data มาวเิคราะห์เพ่ือจะเข้าใจถึง Sentiment  

(ทัศนคติของนักท่องเที่ยว) ได้ท�าการจับกระแสและมองเห็นถึงแนวโน้ม 

การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวชาวอินเดียท่ีได้พูดถึงประเทศไทย โดยเฉพาะ  

Shopping และ Street Food ในกรุงเทพฯ

นักท่องเท่ียวชาวอินเดียสามารถที่จะก่อตัวเป็น ‘The Next Wave’ –  

หากประเทศไทยสามารถเข้าใจว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียต้องการ 

คืออะไร หรอืพฤติกรรมเป็นอย่างไร เช่น การเปรยีบเทียบระหว่าง Street  

Food Thai vs. Street Food India - จะเห็นว่ามีอิทธิพลสูงมากกับ 

การท�าให้คนอินเดียอยากมาเที่ยวเมืองไทย (จากตัวอย่างท่ีเห็น คือ  

Influencer ชาวอินเดียมาเดินชิม Street Food ในกรุงเทพฯ และม ี

การพูดเปรยีบเทียบกลับไปเป็นภาษาฮนิดี และเทียบกับอาหารท่ีใกล้เคียง  

ท�าให้คนอินเดียสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น)

อีกพฤติกรรมท่ี Big Data สามารถบอกได้เก่ียวกับพฤติกรรมของ 

นักท่องเท่ียวชาวอินเดีย คือ เมือ่เดินทางออกนอกประเทศ เช่น มาเท่ียว 

ประเทศไทย ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องมอีาหารอินเดียสกัมือ้สองมือ้ เพราะความ 

เคยชนิ จะเห็นได้จากตัวอย่างท่ี Influencer ชาวอินเดียมา review อาหาร 

อินเดียตามโรงแรมที่เมืองไทย 

จ�านวนประชากรในอเมริกาท่ีท�างาน Freelance หรือเป็น Digital  

Nomad มีจ�านวนสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง คนไม่ต้องการท�างานประจ�า  

ในขณะที่ Speed Wifi ทั่วโลกเพิ่มขึ้น คนแต่งงานน้อยลง “A Decline  

in the incidence of marriage mechanically lowers home  

ownership” หรือคนไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องเป็นเจ้าของบ้าน งานประจ�า 

ก็ไม่ต้องท�า งานก็ไม่ต้องแต่ง จะซื้อบ้านท�าไม พวกเขาก็เลยออกเที่ยว 

เพราะบัตรโดยสารก็ราคาถูกลง เครื่องบินก็ดีขึ้นและไวขึ้น

“There will be 1 billion digital nomads by 2035” เกี่ยวกับประเทศ 

เราตรงท่ีว่ากลุ่ม Digital Nomad เหล่าน้ีจะมีการรวมตัวกัน Nomad  

list จะเป็นเว็บไซต์แนะน�าจัดอันดับเมืองส�าหรับกลุ่ม Nomad เหมือน  

Tripadvisor ที่ท�าขึ้นมาส�าหรับกลุ่มที่เรียกว่า Digital Nomad กลุ่มคน 

ท่ีเรียกได้ว่าชอบเร่ร่อน ผจญภัย ท�างาน จุดหมายปลายทางเชียงใหม่  

กรุงเทพฯ ไม่เคยหลุดจาก Top 3 Top 5 และเชื่อหรือไม่ 

กลุ่ม Segment Digital Nomad

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

กลุ่ม Digital Nomad 
จะเข้ามาในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น เราจะต้องคิดว่า
จะท�าอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ 

BIG DATA BIG PICTURE การสร้างอนาคต ด้วยพลังของข้อมูล TOURISM TALK
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สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA / DATA
กับการใกล้เข้ามาของอนาคต

‘สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (Association of Thai Travel 
Agents : ATTA)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2511 ปัจจุบันมีนาย
วิชิต ประกอบโกศล เป็นนายกสมาคม และ มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,580 
ราย  วัตถุประสงค์การก่อตั้งคือ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
วิสาหกิจการท่องเท่ียว และ มีบทบาทส�าคัญในการน�านักท่องเท่ียว
ต่างชาติเข้ามาเท่ียวเมอืงไทยรวมทัง้เป็นศนูย์กลางให้ผู้ประกอบการ
มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพัฒนาในธุรกิจท่องเท่ียวให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และช่วยเหลือสมาชิกในช่วงท่ีเกิดวิกฤติการ
ต่างๆ

ตลอดระยะเวลาท่ีก่อต้ังสมาคมฯ ได้ด�าเนินการกิจกรรมต่างๆท่ีส่ง
เสริมการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้
กับวงการธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศตลอดจนการพัฒนายกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับองค์กรและระดับประเทศ

ปัจจุบัน ATTA มีเคาน์เตอร์ท้ังท่ีสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 
รวมท้ังดูแลพ้ืนท่ีการจอดรถบัสส�าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทาง
เข้ามาท่องเท่ียว ATTA มกีารเก็บข้อมลูรายบุคคลของนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีผ่าน travel agent ซึง่ข้อมลู
ท่ีเก็บได้ก็จะประมาณ 80-90 % ท่ีเหลือก็จะเป็นนักท่องเท่ียวประเภท 
FIT 

โดยหลักปฏิบัติแล้ว ตลาด inbound ที่ผ่านการจองจากบริษัททัวร์ 
สมาชิก ATTA สามารถ represent ตัวเลขได้ถึง 90 % ของตลาด 
over all ที่เข้าทางสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ  ATTA มีการ
จัดท�าระบบการเก็บข้อมูลสถิติแบบ real time ทุกวัน รวมทั้งเชื่อม
โยงข้อมูลระหว่าง ATTA ส�านักงานใหญ่ที่สุริวงศ์  ดอนเมือง และ
สุวรรณภูมิ ด้วยระบบ Cloud  Computing  จากการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว ATTA จงึมสีถิติตัวเลขทุกวนั และสามารถคาดการณ์จ�านวน
นักท่องเที่ยวได้

เมือ่เกิดวกิฤต ATTA สามารถติดตามได้อย่างทันท่วงที และสามารถ
วางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างกรณีในช่วง

ATTA เดินทางเพื่อส�ารวจศักยภาพของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว เช่น อบต. ททท. กระทรวง
การท่องเทีย่วและกีฬา โดยการส�ารวจในแต่ละครัง้ จะมุง่หา product 
ทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ  รวมท้ังวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง 
demand กับ supply ศึกษาความต้องการของแต่ละตลาด  พร้อม
กับวิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วย

ในอนาคต ATTA ต้องการเพ่ิมศกัยภาพของผู้ประกอบการไทย
ให้เท่าทันกับเทรนด์ทางด้านดิจิตอล โดยเน้นเรื่องความรู้และ
ทักษะ พร้อมๆกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้
ประกอบการท่องเที่ยว

ATTA มุ่งเน้นให้ความส�าคัญด้านงานวิชาการ  โดยร่วมมือกับ 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั ในด้านการหาข้อมลูท่ีตอบ
โจทย์การท�างานของภาคเอกชน

การใช้ ข้อมูลในการท�างานในปัจจุบัน

การรับมือกับวกิฤตที่เกิดขึ้น

การออกแบบอนาคตผ่านการใช้ข้อมูล

การศึกษาข้อมูลด้าน products 
การท่องเที่ยว

เหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต ข้อมูลของ ATTA ระบุว่า มีนักท่องเที่ยวจีน
ลดลง 40% ซึง่สอดคล้องกับตัวเลขของ ททท. แต่แตกต่างจากตัวเลข
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเล็กน้อย จากการแก้ปัญหาตลาด
จีน ด้วยเรื่องยกเว้น visa on arrival ตัวเลขของ ATTA ในช่วงเดือน
ธันวาคม จึงตกลงเพียง 20%

ส�าหรับงานทางด้านนโยบาย ATTA ท�างานอย่างใกล้ชิดกับ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย อาทิ การปรับปรุง พ.ร.บ.ธุรกิจน�าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ น�าเสนอทิศทางการตลาดและร่วมโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิด้านการต่างประเทศในต่างประเทศ 
รวมถึงให้มีส่วนในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ท�างานได้       
มปีระสทิธิภาพในการแข่งขันมากข้ึน
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TOURISM SITUATION
สถานการณ์ท่องเที่ยว

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. 

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว











เป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน  
คือ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้ชุมชนสำมำรถรับ 
ผลประโยชน์จำกกำรท่องเท่ียวได้ โดยเมื่อชุมชน 
สำมำรถบริหำรจัดกำรและเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่ำงๆ  
จำกกำรท่องเที่ยวได้ ก็จะน�ำมำซึ่งรำยได้เสริมในชุมชน  
สิ่งแวดล้อมที่ดีน่ำอยู่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ได้รับกำรอนุรักษ์และเพ่ิมมูลค่ำ เป็นผลให้กำรพัฒนำ 
ทอ้งถิน่เป็นไปอยำ่งสมดลุและยัง่ยนื... ซึง่จะตอ้งมตีวัชว่ย  
ในกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม นั่นคือ ‘องค์ประกอบ 
ควำมส�ำเร็จ 8 ก.’ 

แกนน�ำ : ต้องเอำจริงเอำจัง และเห็นแก่ประโยชน ์
ส่วนรวม

กติกำ : กฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน

กลุม่ : ตอ้งมกีำรรวมกลุม่ เป็นองค์กรรว่มกนัท�ำงำน

องค์ประกอบความส�าเร็จ 8 ก.

การท่องเท่ียวโดยชมุชน ‘คน’ เป็นส่วนส�าคัญ ต้องมจีดุยนืและมคีวามเข้าใจ  

ในการท่องเท่ียวโดยชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ‘ผู้น�า’ ท่ีจะเป็นแม่ทัพ 

และแกนหลักในการน�าพาชมุชนไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีต้องการ และท่ีส�าคญั 

ต้องท�าการท่องเท่ียวโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชมุชนเป็นท่ีต้ัง  

แกนน�าสามารถน�าองค์ความรูไ้ปสร้างผู้น�ารุน่ต่อไป เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ 

การบรหิารจดัการการท่องเท่ียวโดยชมุชน อย่างเช่น ชุมชนตะเคยีนเต้ีย  

จงัหวดัชลบรุ ีท่ีมผู้ีน�าเข้มแข็งและเข้าใจแนวคิดเรือ่งการท่องเท่ียวโดย 

ชมุชนเป็นอย่างดี มีการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละส่งไม้ต่อให้ผู้น�ารุน่ 2  

รุ่น 3 และเยาวชน ได้มีส่วนในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นหลักประกัน 

อย่างหน่ึงว่า จะยงัมผู้ีสานต่อเจตนารมณ์ของชมุชนด้วยการสร้างผู้น�า 

จากรุ่นสู่รุ่น 

เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนต้องมี 
ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสังคม ประเพณี  
วฒันธรรม ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยค�านงึถึงการอนุรกัษ์และดูแล 
รกัษาทรพัยากรเหล่าน้ันไม่ให้ถูกท�าลายหรอืลดคุณค่าลงจากกิจกรรม 
ท่องเที่ยว ดังที่ ชุมชนกกสะทอน จังหวัดเลย ที่ความงามของซากุระ 
เมอืงไทย หรอื ดอกนางพญาเสอืโคร่ง ท�าให้กระแสการท่องเท่ียวเติบโต 
เป็นอย่างมากในพืน้ท่ี ซึง่ท�าให้จ�านวนนักท่องเท่ียวก็เพ่ิมข้ึนมากเช่นกัน  
ทางชมุชนจงึมกีารสร้างความเข้าใจให้คนในชมุชนตระหนักถึงการดูแล 
ทรพัยากรและสภาพแวดล้อมของภูลมโล โดยมกีฎร่วมกันว่า ต้องไม่มี 
การก่อไฟ ห้ามนักท่องเท่ียวกางเต็นท์ และการจ�ากดัปรมิาณนักท่องเท่ียว 
ต่อวนั เพ่ือความปลอดภัยและรกัษาสภาพแวดล้อมของชมุชนไว้ให้ยัง่ยนื

หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว การท�าสิง่หน่ึงสิง่ใดให้บรรลุผลสมัฤทธ์ิน้ัน  
ต้องมกีารรวมกลุ่มเพ่ือสร้างกระบวนการการมส่ีวนร่วมและก้าวไปข้างหน้า 
ได้อย่างมัน่คง โดยเฉพาะการท่องเท่ียวโดยชมุชน ท่ีต้องมกีารบรหิาร 
จัดการเป็นกลุม่ เพือ่ให้เกดิโครงสรา้งการบริหารจัดการและบทบาท 
หน้าท่ีท่ีชัดเจน เช่น ท่ีชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน มีการแบ่งหน้าท่ี 
การบรหิารจดัการออกเป็นกลุ่ม เพ่ือกระจายหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  
โดยประธานท�าหน้าท่ีบริหารและเป็นตัวแทนกลุ่มในการขับเคล่ือน 
การท�างานของชมุชน รองประธานฝ่ายกิจกรรมท�าหน้าท่ีประสานงานและ 
แบ่งงานไปท่ีส่วนต่างๆ กลุ่มอาหารท�าหน้าท่ีจดัอาหารให้นักท่องเท่ียว  
กลุ่มทอผ้า ท�าหน้าท่ีจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้นักท่องเท่ียวได้มส่ีวนร่วม  
เป็นต้น 

ปัจจัยความส�าเร็จของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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โดย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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โดย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กัลยำณมิตร : ภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำ

กำรบริหำรจัดกำร : หัวใจหลักของกำรท�ำงำน

กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์

กองทุน : กองกลำงหรือกลุ่มออมทรัพย์

การท่องเท่ียวโดยชุมชนท�าคนเดียวไม่ได้ คนในชุมชนท่ีเป็นเจ้าของ 

ทรัพยากรต้องตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว และมีเป้าหมาย 

ร่วมกันท่ีจะท�าการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการ 

ต้นทุนเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนอกจากคนในชุมชนท่ีมีส่วนได ้

ส่วนเสยีจากการท่องเท่ียวโดยชมุชนแล้ว ชมุชนยงัต้องค�านงึถึงหน่วยงาน 

ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นชุมชนใกล้เคียง ภาครัฐ เอกชน ท่ีอาจมีส่วนได ้

ส่วนเสียจากการท่องเท่ียวโดยชุมชนเช่นกัน เพ่ือมาร่วมกันเสริมก�าลัง  

สร้างจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนด้วยกัน อย่างเช่น ชุมชนบ้านสันลมจอย  

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนเผ่าลีซูและอาข่าท่ีมาอาศัยในเมือง  

การท�างานด้านการท่องเท่ียวกับคนในเมอืงท่ีมวีถีิชวีติ วฒันธรรมแตกต่าง  

กันออกไปน้ัน ได้อาศยัการรวมกลุ่มกันของชมุชนอย่างมส่ีวนร่วม ท้ังร่วมคิด  

ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสร้างเมด็เงนิมหาศาลให้กับประเทศ การเสรมิสร้าง  

ความร่วมมอืในทุกภาคส่วนเพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงึเป็น 

กลไกส�าคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียวสูค่วามยัง่ยนื ซึง่ทุกคนล้วนมส่ีวน 

ช่วยผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น โดย

ภาครัฐ 

ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุน เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสและเสริมสร้าง 

ศักยภาพให้ชุมชนสามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว 

ส่งเสริมบริการท่องเท่ียวท่ีบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถ่ิน และสรรหา 

ตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมให้กับกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 

นักท่องเที่ยว 

อุดหนุนบริการการท่องเท่ียวท่ีบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถ่ิน และท�า 

ความเข้าใจเพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

สื่อมวลชน

ให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้สาธารณชนมีความเข้าใจทางเลือก 

ของการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 

สถาบันการศึกษา 

ให้ความรูแ้ละแสวงหาองค์ความรูท่ี้เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียว  

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

การบรหิารจดัการการท่องเท่ียวโดยชมุชน มุง่เน้นเรือ่งการจดัการตนเอง 

ได้ของชุมชนท้องถ่ิน โดยเริ่มจากการตรวจสอบความต้องการและ 

ความพร้อมของชุมชนในการเปิดรับการพัฒนาการท่องเท่ียว มุ่งเน้น 

ให้ความรู้และอบรมเก่ียวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน ให้ความส�าคัญ 

กับทุนมนุษย์ จัดต้ังกลุ่มการท�างานและวางโครงสร้างการท�างานเพื่อ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อท่ีให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและกิจกรรม 

การท่องเท่ียวในชมุชน ก่อให้เกิดการรบัรู ้รูจ้กั และจงูใจ ไม่เน้นการสร้าง 

ยอดขาย แต่เน้นภาพลักษณ์ของชมุชน ซึง่สามารถท�าได้ท้ังในสือ่สิง่พิมพ์  

เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ 

ทั้ง 8 ก. ที่กล่าวไปข้างต้นนั้น รวมอยู่ใน ‘เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนของประเทศไทย’ ท้ัง 5 ด้าน 100 ข้อ ท่ีชุมชนหรือผู้มี 

ส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน สามารถเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ 

ของการพัฒนาให้แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี 

มาตรฐาน น�ามาสู่ความสุขที่ยั่งยืนในที่สุด 
เมื่อเกิดรายได้จากการท่องเท่ียวแล้ว ชุมชนควรมีการจัดสรรรายได้ 

เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม และสาธารณประโยชน์ ผ่านกองทุน 

พัฒนาชุมชนกลางเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม  

วฒันธรรม วถีิชวีติ และกิจกรรมต่างๆ ของชมุชน ท่ีบ้านไร่กองขิง จงัหวดั 

เชยีงใหม่ ซึง่ได้พลิกวกิฤตในช่วงฟองสบู่แตกให้เป็นโอกาส โดยการรวม 

กลุ่มแม่บ้าน น�าเงนิมาลงขันเพ่ือเป็นกองทุนในการผลิตสบู่ แชมพูสมนุไพร  

ออกจ�าหน่าย เมือ่รายได้มากข้ึนก็แบ่งให้คนในชมุชนกู้ยมืเพือ่การศกึษา  

การรกัษาโรค ไปจนถึงการปลดหน้ีนอกระบบ ก่อนจะเติบโตมาเป็นชมุชน 

ต้นแบบท่ีมกีารจดัสรรรายได้จากการท่องเท่ียวโดยชมุชนเป็นกองทุนต่างๆ  

ที่เข้มแข็ง จนมีคณะเข้ามาศึกษาดูงานไม่ขาดสาย 

เพราะท�าท่องเท่ียว...เก่งคนเดียวไม่ได้

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง  
หากแต่คือการบูรณาการหน่วยงานมาร่วมด้วยช่วยกัน  
เพ่ือกระจายงานไปสู่เปา้หมายเดียวกนั นัน่คอืท�าอยา่งไร  
ให้ชุมชนท่ีมีศักยภาพในการท�าการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
‘ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและมีความสุข’

กิจกรรม : ต้องมีอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรเรียนรู ้
อย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน
เมือ่มทีรพัยากรการท่องเท่ียว และมบุีคลากรทางการท่องเท่ียวท่ีพร้อมแล้ว  

ควรส่งเสรมิให้เกิดการปฏบัิติจรงิผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง  

การสร้างกิจกรรมจากการน�าเสนอสิง่ท่ีม ีชมุชนร่วมสร้างกิจกรรมท่องเท่ียว  

ลักษณะต่างๆ อันมีความโดดเด่น สนุก และแฝงไปด้วยสาระ มีความ 

ปลอดภัย จะท�าให้เกิดความประทับใจกับผู้มาเยือน โดยเฉพาะการมา 

เยือนเป็นครั้งแรก จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก และเกิดการบอกต่อ
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ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน 
อาจารย์ประจ�าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค�าว่า ‘บรกิาร’ เป็นค�าท่ีถูกใช้บ่อยๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจบัุน และเชือ่มัน่ 
ว่ายงัต้องใช้ต่อไปอีกนาน เพราะการบรกิารท่ีดีจากพนักงาน เป็นสิง่ท่ีส�าคญั  
ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ท่ีดีและการบริการท่ีดีจากพนักงานยังเป็นตัวชูโรงและ 
สร้างสสีนัให้กับหลายๆ ธุรกิจอีกด้วย ยิง่ในยคุท่ีมวีวิฒันาการทางเทคโนโลยี  
ที่ทุกอย่างดูสะดวกและรวดเร็วไปหมด หากธุรกิจใดมีการบริการที่ดีจาก 
พนักงานบวกเข้าไป จะยิ่งส่งเสริมให้ธุรกิจน้ันพุ่งทะยานอย่างฉุดไม่อยู่ 
แน่นอน เพราะแม้บริษัทฯ จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ดีที่สุด แต่นั่น 

ADVERTORIAL

ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าปัญหาต่างๆ จะไม่เกิดข้ึนระหว่างการซื้อ-ขาย  
ดังน้ันจะอย่างไรก็ตาม ลูกค้าจึงยังต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย ์
อยูดี่ ซึง่ค�าว่า ‘บรกิาร’ น่ีแหละท่ีแปลว่า ‘ช่วยเหลือ’ และเราควรจะปักหมดุ 
ให้แน่นว่างานบริการที่ดีต้องเริ่มจากค�าว่า ‘ช่วยเหลือ’ …ธุรกิจที่บินพุ่ง 
ได้เรว็และไกลท่ีสดุ จงึต้องมพีนักงานท่ีให้บรกิารอย่างมนี�า้ใจและมรีะบบ  
รวมถึงมีเทคนิคการให้บริการที่สอดคล้องกับธุรกิจนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
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แล้วท�าไมเราต้องเรียนหลักสูตรเก่ียวกับบริการ เพราะการเรียนเป็นท่อ 
ส่งความรู้ ความมั่นใจ และทัศนคติท่ีถูกต้องต่อค�าว่าบริการ ดังน้ัน  
‘เราเรยีนเพือ่เป็นผู้ออกแบบธุรกิจ’ เพราะเราจะรูว่้าเราจะสร้างบรกิารให้ 
เข้ากับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร ไม่ว่าธุรกิจน้ันจะเป็นธุรกิจขายกล้วยแขก  
ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว ท�าโรงแรม เปิดบริษัทห้างร้านหรือเป็นโรงงานผู้ผลิต  
การเรียนจะท�าให้เรามีอ�านาจแห่งค�าว่า ‘รู้’ รู้ว่าจะท�าอย่างไรให้รวยข้ึน  
เก่งขึ้น ดีขึ้นอย่างยั่งยืน แน่นอนเราสามารถสร้างการบริการที่ดีเบื้องต้น 
ได้โดยไม่ต้องเรียนเพราะใช้ประสบการณ์ที่ดูมาฟังมาเห็นมาบ้าง แต่ผู้ที ่
จะประสบความส�าเร็จได้ต้องมีฐานความรู้ท่ีแข็งแรงด้วยเป็นหลักส�าคัญ  
เราจึงจะมีความกล้าหาญและมั่นใจในการสร้างการบริการท่ีแตกต่าง 
แต่สอดคล้องกับธุรกิจของเราได้

มหิดลอินเตอร์ศาลายา มีมากกว่าค�าว่า ‘พร้อม’ ท่ีจะให้และผลักดัน 
ความรู ้ความมัน่ใจ และทัศนคติท่ีสร้างให้ผู้เรยีน รวย เก่ง และดีในธุรกิจ 
บริการ เหตุผลที่เรามั่นใจในความพร้อมที่จะส่งมอบหลักสูตรการบริการ 
นั้นเพราะสองเหตุผลหลักคือ

ทีมงานพร้อม ศูนย์ฝึกฯ พร้อม… รอท�าไม… มาสร้างตนเองให้รวย เก่ง 
และดีอย่างยั่งยืน เพ่ือตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศไทย…  
รู้เร็ว ท�าเร็ว รวยเร็ว ดีเร็ว…

เรามีทีมคณาจารย์ท่ีเป็นวีรบุรุษในสายงานบริการท่ีจะสร้าง 
ความส�าเร็จให้แก่ผู้เรียนทุกคนให้บรรลุและทะลุเป้าหมาย 
ของแต่ละคนอย่างสวยงาม

เรามีศูนย์ฝึกซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีนักศึกษา 
การโรงแรมจะได้รับการฝึกฝนดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่าง 
เป็นระบบโดยทีมงานมอือาชพี น่ันคือ ศนูย์ปฏบัิติการโรงแรม 
ศาลายา พาวิลเลียน ของมหิดลอินเตอร์ 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ. พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธ
มณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรฯ 02-441-0568-9





ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์

นายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เอกภาพ
ความหลากหลาย
กับการขยายฐาน

การท่องเท่ียว
มวยสุวรรณภูมิ

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. 

SPORT TOURISM
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Illustration
Waragorn Keeranan



TAT REVIEW 58SPORT TOURISM
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เอกภาพความหลากหลายกับการขยายฐานการท่องเที่ยวมวยสุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิดินแดนทองของพ้ืนที่แห่งนี้ ถูกอ้างอิง 
การค้นพบครั้งแรก ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 
เผยแพรพ่ระพุทธศาสนา ราว ค.ศ. 200 โดยสันนษิฐาน 
ว่าดินแดนที่กล่าวถึงนี้คือดินแดนแถบอินโดจีน พม่า 
และ มลายู ชนเผ่าต่างๆ เหล่านี้มีความผูกพันทาง 
เชื้อสาย ขนบวัฒนธรรมประเพณี ความคิด ความเชื่อ  
เส้นทางศาสนาที่ใกล้เคียงกัน

ค�าว่า มวย ใช้เรียกชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในแถบอินโดจีน  
เช่น ประเทศไทย เรียกว่า มวยไทย ประเทศพม่า เรียก แลตเวย์ ประเทศ 
กัมพูชา เรียก ประดัลเสรี หรือคุนขะแมร์ ประเทศลาว เรียก มวยลาว  
โดยมวยแต่ละประเทศใช้แข่งขันกันภายในประเทศ และยังแข่งขันกัน 
ระหว่างประเทศ ในแถบน้ีท่ีเป็นกีฬาของภูมิภาค ถ้าหากไปแข่งทีป่ระเทศใด 
ก็ใช้กติกาของประเทศน้ันในการแข่งขัน บางครัง้ก็มปัีญหากันในการเรยีก 
ชือ่มวยท่ีใช้แข่งขันกันในเชงิกีฬา แต่ในด้านวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีมคีวามก้าวไกลไปมาก โดยสามารถรวมตัวกันเพ่ือส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
และวัฒนธรรมมวยสุวรรณภูมิ โดยมี 4 ประเทศมาร่วมประชุมกันท่ี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง จงัหวดัราชบุร ีเมือ่วนัท่ี 23 พฤษภาคม  
2561 โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือจดัท�าแผนการสร้างเครอืข่ายการท่องเทีย่ว 
เชิงกีฬา โดยใช้มวยสุวรรณภูมิในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและการก่อต้ัง 
สมาคมมวยสวุรรณภูมแิละแผนการบรหิารจดัการ โดยแผนต่างๆ มดัีงน้ี

การประชุมกันมีมติให้แยกเรื่องกีฬาออกจากเรื่องวัฒนธรรมเพ่ือลด 
ความขัดแย้งในเรื่องชื่อมวย ได้เน้นการส่งเสริมมวยสุวรรณภูมิทางด้าน 
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดยร่วมกันสร้างสรรค์ศักยภาพและโอกาส 
ของมวยสวุรรณภูมด้ิวยการสร้างเอกภาพบนความหลากหลาย ใช้หน่ึงมวย  
หน่ึงประสบการณ์ ขยายฐานมวยสวุรรณภูมเิพ่ือการท่องเท่ียวของภูมภิาค  
ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสทองของการท่องเท่ียวมติิใหม่ทีใ่ช้วฒันธรรม 
ร่วมของภูมภิาคเสรมิสร้างจดุแข็งและใช้โอกาสการมปีระสบการณ์ร่วมกัน 
ดังนี้

แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจมวยสุวรรณภูมิ

แผนการจัดการตั้งสมาพันธ์มวยสุวรรณภูมิ

แผนบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในทรัพยากร

แผนการจัดกิจกรรมและการตลาด

แผนการบูรณาการมวยสุวรรณภูมิกับการท่องเที่ยว

ใช้มวยสุวรรณภูมิเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมของ 
การท่องเที่ยวของคาบสมุทรอินโดจีน

เชือ่มโยงกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นด้านศลิปวฒันธรรม 
และแหล่งท่องเท่ียว โดยมีการผนวกมวยสุวรรณภูมิเข้าไปเป็น 
ส่วนหน่ึงของแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว

ท�าแผนบูรณาการท่องเท่ียวเชือ่มโยงบูรณาการท่องเท่ียวสวุรรณภมูิ 
ใช้มวยเป็นเครือข่ายของมวยให้มีความหลากหลายขยายฐาน 
ประสบการณ์ให้มีตลาดกว้างขวางมากขึ้น

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความสะดวกและการบริหารต่างๆ  
ของอนุภูมิภาคร่วมกัน เพ่ือความเป็นหน่ึงในเอกภาพของมวย 
สุวรรณภูมิ

ท�า Big Data ส�าหรบัข้อมลูด้านการท่องเท่ียวมวยสวุรรณภูมร่ิวมกัน

ต้ังสมาพันธ์มวยสุวรรณภูมิ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้มวยไทย  
มวยพม่า มวยกัมพูชา และมวยลาว โดยไทยเป็นศูนย์กลางหรือ  
Hub มวยสุวรรณภูมิ

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4 ประเทศรวมตัว 
ก่อตั้งสมาคมมวยสุวรรณภูมิ

หนึ่งมวย หนึ่งประสบการณ์

ดินแดนสุวรรณภูมิ ได้แก่ ประเทศไทย พม่า กัมพูชา  
และลาว มีศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัวรวมกัน 
คอืมวยสุวรรณภูม ิบทความนีจ้ะช้ีใหเ้หน็ความสัมพันธ์ 
ของประวัตชินชาตแิถบสุวรรณภมูผิา่นมวยสุวรรณภมูิ  
การสรา้งศักยภาพและโอกาสของการใชม้วยสุวรรณภมูิ  
เป็นฐานการท่องเที่ยวภูมิภาค รองรับการเชื่อมโยง 
ของชาติประชาคมอาเซียนที่ก�าลังก้าวไกลร่วมมือ 
ร่วมใจและใช้มวยสร้างความยั่งยืน 
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การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เอกภาพความหลากหลายกับการขยายฐานการท่องเที่ยวมวยสุวรรณภูมิ

ผู้เขียนได้ศึกษาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
โดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย มวยไทย มวยพม่า  
มวยเขมร และมวยลาว ซึง่ค่ายมวยในต่างประเทศท่ีผู้เขียนได้ท�าการศกึษา 
มีจ�านวนท้ังหมด 9 แห่ง โดยแบ่งเป็น ประเทศพม่าจ�านวน 4 ค่าย ประเทศ 
ลาว 2 ค่าย และประเทศกัมพูชา 4 ค่าย พบว่า ศกัยภาพในการพัฒนาการ 
ท่องเท่ียวของแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกัน แต่มโีอกาสในการขยาย 
ฐานการท่องเท่ียวโดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยสุวรรณภูมิเชื่อมประสาน 
ให้เกิดเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จากการศึกษาดังกล่าวแสดง 
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมการต่อสู้ ศักยภาพ และโอกาสของแต่ละประเทศ 
ในแถบสุวรรณภูมิ 

ประเทศสหภาพพม่า มมีวยแลตเวย์ (Lethwei) เป็นศลิปะการป้องกันตัว 
ของชาวพม่าท่ีสบืทอดมาเป็นเวลาช้านาน มปีระวติัศาสตร์ท่ียาวนานมากกว่า  
1,000 ปี ซึ่งพบภาพวาดรูปมวยบนฝาผนังภายในเจดีย์พุกาม (Bagan  
Pagoda) ท่ีเมอืงมณัฑะเลย์ มวยพม่าคือศาสตร์แห่งอาวธุท้ังเก้า สามารถ 
ใช้ศีรษะเป็นอาวุธในการโขกคู่ต่อสู่ ไม่ใส่นวม มวยพม่าด้ังเดิมเป็น 
การผสมผสานศิลปะการต่อสู ้ท้ังหมดของศาสตร์การต่อสู ่ของพม่า  
ชาวต่างชาติท่ีมาเรียนมวยพม่าต่างบอกว่าเป็นการต่อสู่ท่ีอันตรายมาก  
มันน่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยจิตวิญญาณ 

ในส่วนของสนามแข่งขันมวย มสีนามแข่งขันมวยท่ีได้มาตรฐาน เดินทาง 
เข้าถึงได้อย่างสะดวก ท�าให้นักลงทุนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนท�าธรุกิจ  

มุ่งเน้นการผลักดันการบูรณาการของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนใน 
ทุกมติิอย่างสมบูรณ์ โดยมุง่พัฒนาการตลาดมาตรฐานคุณภาพ ทรพัยากร 
มนุษย์ เชือ่มต่อการลงทุน และการอนุรกัษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค ในแผนท่ี 5 การบูรณาการ 
การบรหิารจดัการการท่องเท่ียว และการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาอาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพท่ีมีขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันอย่างยัง่ยนื โดยมีกลไกและองค์กรเครอืข่ายตลอดจนแนวทาง  
วิธีการบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือน�าไปสร้างแผนการบริหารจัดการ 
การเชือ่มโยงเข้าถึงของมวยสวุรรณภูมเิพ่ือส่งเสรมิการท่องเท่ียวอาเซยีน 
ต่อไป

ค่ายมวยในพม่า ลาว เขมร

สหภาพพม่า มวยแลตเวย์

มีโอกาสในการใช้มวยออกก�าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ และมีการเข้า 
มาชมมวยมากยิง่ข้ึน ท�าให้ธุรกิจต่างๆ ขยายตัวได้อย่างรวดเรว็ การบรหิาร  
จัดการสนามแข่งขันมวยยังขาดมาตรฐานหลายอย่าง จ�าเป็นต้องได้รับ 
การพัฒนา ขนาดของอุปสงค์ยังไม่มากนัก ส่วนใหญ่มวยพม่ามีการจัด 
การแข่งขันท่ีเมืองย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์เป็นประจ�า อย่างไรก็ตาม  
ได้มีการเพิ่มอุปสงค์ในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นและชาวรัสเซีย ซึ่งมี 
ความนิยมมวยพม่าจ�านวนมาก โดยส่วนใหญ่น้ันค่ายมวยจะต้ังอยู่ใน 
เมืองย่างกุ้ง และสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกสิ่งหนึ่ง คือกติกาการแข่งขัน  
หากไม่มีการน็อกคู่ต่อสู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะมีผลเสมอกันทั้งสองฝ่าย 
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บทสรุป

เอกภาพบนความหลากหลายนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากรัฐบาลของแต่ละประเทศบนคาบสมุทรแห่งน้ี ได้หันมาใช ้
มวยสุวรรณภูมิเป็นยุทธศาสตร์วัฒนธรรมด้านความร่วมมือ ร่วมใจ ขยายประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว 
หนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์ขยายฐานการท่องเท่ียวให้ก้าวหน้า ก้าวไกล ร่วมมือร่วมใจได้อย่างยั่งยืน 
บนคาบสมุทรอินโดจีนต่อไป 

บทความฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษางานวิจัย: แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเท่ียว 
เชิงกีฬาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วัฒนธรรมท้องถ่ินมวยสุวรรณภูมิ (มวยไทย มวยพม่า  
มวยเขมร และมวยลาว) สู่การเป็นหน่ึงจุดหมายหลายประสบการณ์ขยายฐานการท่องเท่ียว 
ในภูมิภาค โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ 

ประเทศกัมพูชา มีมวยประดัลเสรี (Pradalseri) หรือ มวยคุนขะแมร์ ที่มี 
ความเชื่อมโยงกับศิลาจารึกเก่าแก่ท่ีนครวัดและนครธม และมีปราสาท 
ต่างๆ ท่ีมชีือ่เสยีงจ�านวนมาก แต่ความเชือ่มโยงน้ีประเทศกัมพูชายงัไม่ได้  
มีการน�าออกมาเผยแพร่มากนัก ซึ่งจุดเด่นของมวยคุนขะแมร์คือการใช้ 
ศอกท่ีออกอาวธุอย่างรนุแรง นอกจากน้ีสนิค้าเก่ียวกับมวยภายในประเทศ 
ส่วนใหญ่จะน�าเข้ามาจากประเทศไทย ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
เข้ามาในประเทศกัมพูชาเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี แต่การแข่งขันทางธุรกิจมวย 
ยังไม่สูงมากนัก เน่ืองจากต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลประเทศ 
กัมพูชา 

ในส่วนประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจบัุนไม่มสีนาม 
แข่งขันมวยท่ีมีมาตรฐาน มีเพียงสนามสัญจรไปตามเมืองและงานบุญ 
ประจ�าปีเท่านั้น อีกทั้งแม้ว่ารัฐบาลสนับสนุน แต่ไม่ให้งบประมาณ ท�าให้ 
ด�าเนินการต่อไม่ได้ ศักยภาพและโอกาสของมวยลาว มีศักยภาพในด้าน 
การพัฒนาการท่องเท่ียวสวุรรณภูมเิชือ่มโยงกับอาเซยีน แต่ต้องเชือ่มโยง 
ในลักษณะเชงิธรรมชาติและอัธยาศยัไมตรขีองคนลาว ประกอบกับโอกาส 
ท่ีคนจนีมาร่วมท�าธุรกิจในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวมากข้ึน  
ท�าให้คนจนีนิยมใช้มวยส�าหรบัการออกก�าลงักาย จงึเป็นโอกาสท่ีดีส�าหรบั 
การท�าธุรกิจร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 

ประเทศกัมพูชา มวยประดัลเสร ี 
(Pradalseri) หรอืมวยคุนขะแมร์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มวยลาว

เอกภาพความหลากหลายกับการขยายฐานการท่องเที่ยวมวยสุวรรณภูมิSPORT TOURISM
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา







ภาสกร อินทุมาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โขนเขมร โขนไทย 
ชาตินิยมดราม่า 

กับการมาของยักษ์ป่วน

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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การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพ่ือการสงวนรักษามรดก 
วัฒนธรรมภูมิปัญญา (Intangible Cultural Heritage: ICH) ของ 
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
(UNESCO) ครัง้ท่ี 13 ระหว่างวนัท่ี 26 พฤศจกิายน-1 ธันวาคม ท่ีผ่านมา 
ได้มกีารประกาศรบัรอง ‘ละคอนโขลวดัสวายอันเด็ท’ (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) 

การท่ีท้ังโขนของไทยและละคอนโขลวัดสวายอันเด็ทของกัมพูชาได้รับ 
การรบัรองในกลุ่มท่ีแตกต่างกัน ก็เพราะท้ังสองประเทศยืน่ขอการรบัรอง 
ในกลุ่มท่ีต่างกัน ไม่ได้หมายความว่าของใครดีกว่าของใคร แต่ก่อนหน้าท่ี 
จะมีการประกาศรับรองในครั้งน้ี ก็มี ‘ดราม่า’ ระหว่างชาวไทยกับชาว 
กัมพูชามากมายเมื่อมีข่าวว่ากัมพูชาจะข้ึนทะเบียนโขนเป็น ‘มรดกโลก’  
ชาวไทยก็เดือดร้อนโวยวายว่าโขนเป็นของไทย ประชาชนท้ังสองประเทศ 
ต่างกล่าวอ้างความเป็น ‘เจ้าของ’ กันอย่างเอาเป็นเอาตายภายใต้ความ 
เป็น ‘ชาตินิยม’ ของท้ังสองฝ่ายท่ีเห็นว่าโขนเป็น ‘สมบัติของชาติ’  
ที่ต่างฝ่ายต่างต้องแย่งชิงมาเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว

ไม่เพียงแต่ชาตินิยมดราม่าระหว่างประเทศเท่าน้ัน ประเทศไทยก็มชีาตินิยม  
ดราม่าอันว่าด้วยโขนเกิดข้ึนภายในประเทศด้วยเช่นกัน เมื่อภาพยนตร ์
ประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียวชดุ ‘ยกัษ์ป่วนชวนเท่ียวไทย’ ได้ปรากฏตัวข้ึน  
ภาพยนตร์ดังกล่าวใช้ตัวละครยกัษ์จากโขนเรือ่ง รามเกียรต์ิ น�าโดยทศกัณฐ์  
และพลพรรคมาเป็นตัวละครในภาพยนตร์ ยักษ์เหล่านี้ออกไปท่องเที่ยว 
ทั่วไทย ทั้งโบกรถบ้าง ขับรถเองบ้าง นั่งรถตุ๊กๆ บ้าง เล่นบานาน่าโบ๊ท  

โหนสลิง แคะขนมครก ร�าสนุกกับสาว ฯลฯ จนเกิดเป็นกระแสวพิากษ์วจิารณ์  
จากทัง้คนไทยท่ัวไปและศลิปินโขนว่าการน�าตัวละครจากโขน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งทศกัณฐ์มาเป็นตัวละครในภาพยนตร์ท่ีมีพฤติกรรมแผลงๆ  
เป็นการไม่เหมาะสม เพราะโขนเป็น ‘ของสูง’ และเป็น ‘สมบัติของชาติ’  
ซึง่ในกัมพูชาก็มกีารใช้โขนหรอืละคอนโขลมาประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียว 
เช่นกัน ใน Facebook ของการท่องเท่ียวกัมพูชา (Tourism of Cambodia)  
มีวิดีโอคลปิละคอนโขลทีใ่ช้ส�าหรับการประชาสัมพนัธ์อยูด้่วย แต่ละคอน 
โขลท่ีปรากฏในวดีิโอคลิปน้ีน�าเสนอความงามในแบบประเพณี เป็นความ 
งามที่คลาสสิก สะท้อนความเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่

ไม่ว่าจะเป็นดราม่าระหว่างประเทศ ดราม่ายักษ์ป่วนชวนเที่ยวไทย หรือ 
วิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ละคอนโขลของกัมพูชา ต่างล้วนมีสิ่งที่เรียกว่า  
‘ชาตินิยม’ ก�ากับอยูท้ั่งสิน้ ชาตินิยมท่ีว่าก็คือการบอกว่าโขนอันเป็นสมบัติ 
ของชาติตนมคีวามยิง่ใหญ่มาอย่างยาวนาน และความเป็นชาตินิยมเช่นน้ี 
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเขียนประวัติศาสตร์ (historical writing) ซึ่งการ 
เขียนประวติัศาสตร์ก็คือกระบวนการสถาปนาความจรงิ เครก็ เจ เรย์โนลด์ส  
กล่าวถึงข้อเขียนของ Hayden White ท่ีว่าด้วยเรือ่งการเขียนประวติัศาสตร์  
ไว้ว่าประวติัศาสตร์เป็นรปูแบบทางวรรณกรรม เป็นสิง่ประดิษฐ์ทางภาษา 
มากกว่าเป็น ‘ข้อพิสจูน์’ หรอื ‘เครือ่งยนืยนั’ ในการเขียนประวติัศาสตร์น้ัน 
ม ี‘การวางโครงเรือ่ง’ (emplotment) ท่ีเหมาะกับหลักฐาน และโครงเรือ่ง  
ในค�าบรรยายทางประวติัศาสตร์ มใิช่มอียูใ่นอดีตแล้วรอคอยเพ่ือท่ีจะถูก 
ค้นพบ แต่ทว่าถูกสร้างข้ึนหรือประดิษฐ์ข้ึน และประวัติศาสตร์ท่ีประสบ 
ความส�าเร็จในการน�าเสนอว่าสิ่งใดเกิดข้ึนในอดีตน้ัน ก็เป็นเพราะว่า 
ประวัติศาสตร์นั้นเล่าเรื่องได้พอเหมาะกับชุดเหตุการณ์หนึ่งๆ 



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�ากัด, หน้า 103-122. 

ประวัติศาสตร์ว่าด้วยโขนก็เป็นประวัติศาสตร์ การใส่โครงเรื่องให้กับ 
ประวัติศาสตร์ส่งผลต่อการรับรู้ ‘ความจริง’ เพราะเราต่างถูกหล่อหลอม 
ทางสงัคม (socialization) ให้มองประวติัศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นความจรงิ 
ในอดีต อย่างไรก็ดี การมองความจรงิในอดีตของงานเขียนประวติัศาสตร์ 
เป็นการมองจากจดุยนืของนักประวติัศาสตร์ในปัจจบัุน กล่าวอีกนัยหน่ึง 
ก็คือเป็นการใช้จุดยืนทางสังคมในปัจจุบันสร้างโครงเรื่องให้กับอดีต  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้จดุยนืในเรือ่ง ‘รฐัชาติ’ (nation-state) ท่ีก่อตัว 
มาได้เพียงร้อยกว่าปีไปอธิบายอดีตอันไกลโพ้น กัมพูชาก็สร้างประวติัศาสตร์  
ว่าด้วยโขนของตน ไทยก็สร้างประวติัศาสตร์ว่าด้วยโขนของไทย เพือ่ท่ีจะ 
อธิบายว่าโขนของตนเกิดขึ้นก่อน และอีกฝ่ายรับเอาไป ทั้งหมดก็เพื่อจะ 
อธิบายว่าตนยิ่งใหญ่กว่าอีกฝ่ายหนึ่ง

ในการประชมุวชิาการประจ�าปีของศนูย์มานุษยวทิยาสรินิธร เรือ่ง ‘อาเซยีน:  
ประชาคมในมติิวฒันธรรม ความขัดแย้ง และความหวงั’ เมือ่เดือนมนีาคม  
2555 นักวชิาการหลายท่านกล่าวว่าในการสร้างประชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะ  
อย่างยิง่ในมติิสงัคมและวฒันธรรมน้ัน เราอาจจ�าเป็นต้องเขียนประวติัศาสตร์  
ข้ึนใหม่ เพราะประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติในอุษาคเนย์น้ันเต็มไปด้วย 
ประวติัศาสตร์บาดแผลและความเกลียดชงั เราอาจจ�าเป็นต้อง ‘แต่งเรือ่ง’  
ข้ึนใหม่ท่ีจะสามารถสร้างกรอบการรับรู้ (perception) ชุดใหม่ว่าด้วย 
ตัวเราและผู้อ่ืน เมื่อน้ันความเป็นประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในอาเซียนจึงอาจจะเกิดขึ้น 

ประวตัศิาสตรว์า่ดว้ยโขนแหง่อษุาคเนยก์ค็งตอ้งถกูเขยีน  
ขึ้นใหม่เช่นกัน
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จุดมุ่งหมายหน่ึงของนักเดินทางท่ีส�าคัญไม่แพ้กับสถานท่ีท่องเท่ียว คือ 
การได้ล้ิมลองอาหารใหม่ๆ ในแต่ละท้องถ่ินท่ีไปเยือน ซึ่งประเทศไทย 
ข้ึนชื่อว่าเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีอาหารอันเป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย  
ท้ังวัตถุดิบท่ีอุดมสมบูรณ์ รสชาติโดดเด่นท่ีเชื้อเชิญให้นักท่องเท่ียวมา 
ล้ิมลอง ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถ่ินสตรทีฟู้ดรสจดัจ้าน ไปจนถึงร้านอาหาร 
พิถีพิถันระดับชาววัง 

ในฐานะผู้น�าเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาค ประกอบกับวิสัยทัศน์ของ 
องค์กรท่ีมุง่น�าเสนอความเป็นไทยสูเ่วทีโลก ไทยเบฟเล็งเห็นถึงความส�าคัญ  
ของการยกระดับอาหารไทยอันเล่ืองชือ่ให้เป็นท่ีรูจ้กัมากข้ึน และเพ่ือดึงดูด  
นักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกให้มาเยือนประเทศไทย จึงให้การสนับสนุน 
มิชลินไกด์เป็นปีที่ 2 ในฐานะพันธมิตรระดับนานาชาติ ที่ไม่เพียงแต่ช่วย 
สนับสนุนอาหารและการท่องเท่ียวไทย แต่ยังน�าเสนอประสบการณ์ใน 
การด่ืมด�่ารสชาติความเป็นไทยอันมีเอกลักษณ์ โดยการสร้างสรรค์ 
ประสบการณ์รับประทานอาหารท่ีลงตัวและไม่จ�าเจ ด้วยการจับคู่กับ 
เครือ่งด่ืมคุณภาพสญัชาติไทย อย่างเช่น แม่โขง และเบียร์ช้าง ด้วยกล่ินอาย  
และวัตถุดิบความเป็นไทย จะช่วยท�าให้รสชาติของมื้ออาหารกลมกล่อม 
มากยิ่งขึ้น 

‘Michelin Guide Thailand 2019 Star Revelation & Gala Dinner’  
ท่ีจดัข้ึนในวนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2561 ท่ีโรงแรม Park Hyatt งานเปิดตัว 
คู่มอืแนะน�าร้านอาหารและท่ีพัก มชิลิน ไกด์ ฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย  
และเป็นฉบับแรกท่ีคลอบคลุมพื้นท่ีนอกเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
ภูเก็ต พังงา และเขตปรมิณฑลของกรงุเทพฯ (นนทบุร ีปทุมธานี นครปฐม  
สมทุรสาคร และ สมทุรปราการ)

คุณฐาปน สริวิฒันภกัดี กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ  
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณปภชัญา สริวิฒันภักดี ร่วมด้วย ผู้บรหิาร 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์  
คุณพลภัทร สุวรรณศร คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ม.ล.รดีเทพ เทวกุล  
ร่วมงานประกาศผลรางวลัมชิลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2562  
และงานกาลาดินเนอร์ โดยมี มร.เกว็นเดล พูเลเนค ผู้อ�านวยการ 
นานาชาติมิชลินไกด์ และ คุณกาแอล แวน ยู รองประธานมิชลิน  
เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย เข้าร่วมงานดังกล่าว  
เพ่ือตอกย�า้ภาพของการเป็นพันธมติรระดับนานาชาติ

ไทยเบฟในฐานะผู้น�าเคร่ืองดื่มครบวงจร 
ระดับภูมิภาค ให้การสนับสนุนมิชลิน ไกด์  
เป็นปทีี ่2 เพ่ือยกระดับอาหารและการทอ่งเทีย่ว  
ไทยสู่เวทีโลก ตามแนวคิด ‘Thainess to  
the World’

ไทยเบฟ สร้างประสบการณ์การรับประทาน 
อาหารที่มีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการจับคู ่
อาหารไทยกับเครื่องด่ืมสัญชาติไทย

ในปีนี้ ทางมิชลินได้ส่งเสริมและสนับสนุน 
การท่องเที่ยวท้องถิ่นตามหัวเมืองหลัก  
โดยการชูวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ได้แก่  
ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และ 
พังงา ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
มากมาย ทัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือชใูหก้รงุเทพฯ  
ภเูกต็ และพังงา เปน็แหล่งแห่ง ‘Gastronomy  
tourism’ หรือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
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บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

งานวิชาการและห้องสมุด กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว

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
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บ่อยครั้งท่ีเหล่านักการตลาด นักพัฒนาสินค้า มักเรียกร้องความสนใจ 
ของผู้บรโิภคผ่านการเพ่ิมค�าว่า Smart ลงไปในสนิค้า 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 เหลือบมองทางซ้ายเจอเพ่ือนร่วมงานสวมนาฬิกา  
Smartwatch มองไปทางขวาเจอเจ้านายขับรถ Smartcar แต่ทว่า  
Smart… แต่ละอันน้ันมรีะบบการท�างานอะไรบางอย่างท่ีเหมอืนกันบ้าง?

อุปกรณ์ Smart ท้ังหลาย ทุกรูปแบบน้ันมีระบบการท�างานท่ีเหมือน 
และคล้ายกัน พวกมนัท�าหน้าท่ีเป็น Receiver (ตัวรบัข้อมลู) และแปลง 
ค่าข้อมูลธรรมดาๆ ให้กลายเป็นข้อมูลท่ีมีคุณค่ามากข้ึน เปล่ียนข้อมูล 
ท่ัวไปให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก หลังจากน้ันจะน�าเสนอข้อมูลเชิงลึก 
เหล่าน้ันไปพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าให้กับผู้บรโิภค ให้สามารถเข้าถึงได้ 

Get Smart…

Smart Tourism Destination ก็เช่นกัน เพือ่สนองจติวญิญาณความเป็น  
Tech-savvy ของผู้บรโิภค บวกกับแนวโน้มการเดินทางระหว่างประเทศ 
ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศ เมือง หรือ 
แม้แต่ชุมชนและหมู่บ้านต่างพากันเสาะแสวงหากลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ  
มาอ�านวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเท่ียวผ่านการใช้งานข้อมูล 
และเทคโนโลยี ท้ังการท�าแอปพลิเคชันอ�านวยความสะดวกระหว่าง 
การเดินทาง จองท่ีพัก หาร้านอาหาร อ่านรีวิวร้านอาหาร หรือแม้แต่ 
การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ท่ีท�างานแทนมนุษย์ท่ีเข้ามาร่วมให้บรกิารภายใน 
สถานทีต่่างๆ แต่ในบางครัง้การพัฒนาให้จดุหมายปลายทางไปสู ่Smart 
Tourism Destination น้ัน อาจมีจุดเริ่มต้นท่ีเน้นการให้ความส�าคัญ 
กับรายได้และการอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามา 
มากจนเกินไป และมองข้ามความส�าคัญกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายใน 
ท้องที่ 
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การพัฒนาเมอืงหรอืพ้ืนท่ีให้เป็น Smart City มศีกัยภาพในการสนับสนุน 
ประชากรท่ีพักอาศัยเท่ากับการสนับสนุนให้จุดหมายปลายทางเป็น  
Smart Tourism Destination เพราะนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาภายใน 
จดุหมายปลายทาง จ�าเป็นต้องใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรพัยากร และระบบ 
สาธารณูปโภคร่วมกันกับประชากรภายในพ้ืนท่ี หากเมืองมีเทคโนโลย ี
สนับสนุนการใช้ชีวิตที่ดี มีแอปพลิเคชันที่รองรับการ feed ข้อมูลที่เป็น 
ประโยชน์ให้กับคนภายในพ้ืนท่ี ก็เท่ากับว่านักท่องเท่ียวจะได้รบัประโยชน์ 
จากสิ่งน้ันด้วย การปรับเปล่ียนทัศนคติมุมมองการให้ค�านิยามของ 
นักท่องเท่ียว จากคนแปลกหน้าท่ีเดินทางเข้ามาภายในประเทศ ให้กลายเป็น  
Temporary resident จงึเป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีจะท�าให้การพัฒนาเมอืงน้ัน 
สามารถเดินหน้าพัฒนาได้อย่างรวดเรว็ ช่วยป้องกันปัญหาและลดความ 
ขัดแย้งระหว่างผู้พักอาศัยกับนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น 

ECONOMY

BANGKOK

THE ENVIRONMENT

TECHNOLOGY

HUMAN CAPITAL

GOVERNANCE

MOBILITY AND 
TRANSPORTATION

SOCIAL COHESION

URBAN PLANNING

INTERNATIONAL
OUTREACH

IESE Business School University of Navarra ได้ออกมาเปิดเผย 
ผลส�ารวจการจดัอันดับ Smart City ประจ�าปี 2018 หรอื IESE Cities  
in Motion Index 2018 จากการส�ารวจเมอืง 165 เมอืง จาก 80 ประเทศ 
ท่ัวโลก โดยใช้เกณฑ์การจดัอันดับผ่าน 9 มติิชีว้ดัความเป็น Smart City  
ประกอบด้วย มติิท่ี 1 ทุนมนุษย์ (Human Capital) มติิท่ี 2 ความสมานฉันท์  
(Social Cohesion) มติิท่ี 3 เศรษฐกิจ (Economy) มติิท่ี 4 การจดัการ 
และการปกครอง (Governance) มติิที ่ 5 สิง่แวดล้อม (Environment)  
มิติท่ี 6 การเดินทางและคมนาคม (Mobility and Transportation)  
มิติที่ 7 การวางผังเมือง (Urban Planning) มิตทิี่ 8 ความเชื่อมโยง 
ระหว่างประเทศ (International Outreach) และมิติท่ี 9 เทคโนโลยี  
(Technology) 

จากผลส�ารวจของ IESE (2018) พบว่า Smart City อันดับท่ี 1 คือ  
มหานครนิวยอร์ก สหรฐัอเมรกิา ตามมาด้วยกรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
(อันดับ 2) และกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส (อันดับ 3) ส�าหรบัประเทศ 
กลุ่ม ASEAN น้ันมีเพียงสิงคโปร์เท่าน้ันท่ีติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10  
(อยูใ่นอันดับท่ี 6)

กรงุเทพมหานคร เมอืงหลวงของประเทศไทยอยูใ่นอันดับ 90 เมือ่เจาะลกึ  
ลงไปใน 9 มิติเกณฑ์การจัดอันดับ (Figure 1) จะเห็นถึงจุดแข็งและ 
จดุด้อยของเมอืง จดุแข็งของกรงุเทพฯ คือ มติิของความเชือ่มโยงระหว่าง 
ประเทศ (International Outreach) กรงุเทพฯ ได้ถูกจดัอยูใ่นอันดับท่ี 7  
แสดงให้เห็นถึงความเป็นจดุหมายปลายทางท่ีมคีวามเป็นสากล มแีบรนด์ 
ท่ีโดดเด่น เป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี ส่วนหน่ึง 
คงหนีไม่พ้นผลพลอยได้จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ และความร่วมมือจากภาคเอกชนท่ีสร้างการรับรู้และต้อนรับ 
นักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมมุโลกทุกกลุ่ม ในทางกลับกัน จดุด้อยท่ีคอยฉุด 
ความเป็น Smart City ของกรุงเทพฯ ก็คือมิติด้านการจัดการและ 
การปกครอง (136/165) และมติิด้านสิง่แวดล้อม (135/165) ท่ีมกีารจดัการ 
ท่ีด้อยกว่าหลายเมอืงท่ัวโลก 

ค�านิยามของ Smart City สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือ ค�านิยาม 
เชิงการขับเคล่ือนทางข้อมูลและค�านิยามท่ีให้ความส�าคัญกับประชากร 
ที่พักอาศัย

ส�าหรับค�านิยามเชิงการขับเคลื่อนทางข้อมูล IBM ได้อธิบายความหมาย 
ของ Smart City ไว้ว่า ‘Smart City คือเมืองที่สามารถใช้ประโยชน์จาก 
การเชือ่มต่อทางข้อมลูได้เหมาะสม สามารถเข้าใจปัจจยัเชงิลึกได้ดี สามารถ  
ควบคุม operations ต่างๆ และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีจ�านวนจ�ากัด 
ได้อย่างมีประสิทธิผล’ (IBM 2009)

ในขณะเดียวกัน ส�าหรับมุมมองค�านิยามของ Smart City ในด้านการให้ 
ความส�าคัญกับประชากร Manchester Digital Development  
Agency (MDDA n.d.) ได้นิยามไว้ว่า ‘Smart City เท่ากับ Smart  
Citizens – คือเมอืงท่ีสนับสนุนให้ประชากรได้รบัข้อมลูท่ีพวกเขาต้องการ 
ส�าหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกท�าอะไรสักอย่าง ท้ังด้านไลฟ์สไตล์  
การท�างาน หรือแม้แต่ทางเลือกส�าหรับการเดินทาง

หากน�าค�านิยามทั้ง 2 แบบมารวมกัน Smart City ก็คือเมืองที่สนับสนุน 
การใช้ชวีติและสามารถอ�านวยความสะดวกผู้พักอาศยั รวมถึงคนท่ีเดินทาง  
เข้ามาภายในพื้นที่ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดโดยใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีและข้อมูลที่ได้รับ

Figure 1: การจัดอันดับความเป็น Smart City ของกรุงเทพมหานคร  
โดยแบ่งตามแต่ละมิติ

Smart City 
→ Smart Tourism Destination

Where are we now? 

Smart City คืออะไร?

ที่มา: IESE Business School - IESE Cities in Motion Index 2018
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ในขณะท่ีประเทศไทยก�าลังเร่งเดินหน้าแผนพัฒนาเมอืงอัจฉรยิะ 7 จงัหวดั  
(กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา)  
ให้เป็น Smart City ตามนโยบายพัฒนาประเทศสู ่Thailand 4.0 (Office  
of the Permanent Secretary Ministry of Education 2018) และ 
ยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่ ลองมาดูตัวอย่าง Smart City  
Project น่าจบัตามองของประเทศอ่ืนๆ ดูซว่ิาจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน

บาร์เซโลนาเริ่มให้ความส�าคัญในการพัฒนาเมืองเป็น Smart City  
อย่างจริงจังในช่วงปี 2013 โดยวางเป้าหมายจะท�าให้บาร์เซโลนา 
กลายเป็นเมือง Smart City ท่ีแท้จริงแห่งแรกของประเทศสเปน  
สภาเทศบาลนครบาร์เซโลนา (Barcelona City Council) ได้ให้ค�านิยาม  
Smart City ไว้ว่า ‘Smart City คือเมืองพึ่งพาตนเองได้ผ่านศักยภาพ 
ภายในชุมชนท่ีเชื่อมโยงกันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน 
เมือง’ (The United Nations Economic Commission 2017) 

Smart City น่าสนใจ 

บาร์เซโลนา

บาร์เซโลนาวางเป้าการพัฒนาเมืองโดยสร้างเทคโนโลยีท่ีสนับสนุน 
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพความเป็นอยูข่องประชาชน โดยให้ความส�าคัญ  
5 องค์ประกอบหลัก อันได้แก่ เทคโนโลยี การสร้างและพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ ชมุชนและผู้คน และสิง่แวดล้อม (Ajuntament  
de Barcelona 2018) ปัจจุบันบาร์เซโลนามีโครงการสนับสนุน Smart  
City หลายอย่างที่น่าสนใจ อาทิ 

Smart City | Smart Citizen | Smart TourismDIGITAL TOURISM
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ติดต้ังระบบเซน็เซอร์อัจฉรยิะฝังอยูภ่ายใต้พ้ืนถนนบรเิวณ Parking Spot 
โดยจะแสดงพ้ืนท่ีว่างท่ีสามารถจอดรถได้ให้กับผู้ขับรถผ่านแอปพลิเคชนั  
apparkB ผู้ใช้งานสามารถช�าระค่าท่ีจอดผ่านแอปพลิเคชันได้โดยตรง  
การบรกิารน้ีช่วยลดปัญหาการจราจรและลดการปล่อยมลพิษจากรถยนต์  
เน่ืองจากผู้ขับข่ีสามารถทราบและควบคุมรถไปท่ีจุดจอดรถได้ทันที  
ไม่จ�าเป็นต้องวนหรือชะลอเพื่อหาที่จอดรถ 

ถังขยะภายในเมืองบาร์เซโลนาเป็นถังขยะอัจฉริยะท่ีดูดขยะท่ีคนน�าไป 
ท้ิงลงไป Storage Tank ใต้ดิน นับเป็นการลดมลพิษด้านกล่ินขยะภายใน 
เมือง นอกจากนั้น ทุก Storage Tank ยังติดตั้งระบบวัดปริมาณขยะที่ 
แสดงผลออนไลน์ ท�าให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเก็บขยะสามารถ 
วางแผนการเก็บขยะได้แม่นย�าและทราบถึงความถี่ในการเก็บขยะแต่ละ 
จุดภายในเมือง 

บาร์เซโลนามีระบบ Bike Sharing (Bicing) ท่ีให้บริการจักรยานฟรี  
(30 นาทีแรก) อยูท่ั่วท้ังเมอืงเพ่ือสนับสนุนการเดินทางให้ประชาชนภายใน 
เมอืงและลดปัญหาการจราจร ส�าหรบัระบบขนส่งสาธารณะบาร์เซโลนามี  
Digital Bus Stop ท่ีอัพเดตบอกเวลาท่ีรถบัสแบบ Real-time  
ม ีCharge Dock ส�าหรบัโทรศพัท์มอืถือ บรกิารฟร ีWi-fi และข้อมลูแนะน�า 
แอปพลิเคชันส�าหรับนักเดินทาง

ไฟสาธารณะในเมอืงบาร์เซโลนาถูกเปล่ียนเป็นหลอดไฟ LED ท่ัวท้ังเมอืง  
ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟของรัฐจากเดิมกว่าร้อยละ 30  
นอกจากน้ัน บาร์เซโลนายังมีระบบไฟจราจรอัจฉริยะท่ีมีตัวเซ็นเซอร์จับ 
ความเคล่ือนไหว อุณหภูมิ และสภาพอากาศ สามารถปรบัเปล่ียนความสว่าง  
เองได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และปรบัความสว่างอัตโนมติั  
เมื่อมีประชาชนเดินผ่านยามค�่าคืน ช่วยลดและป้องกันปัญหาการเกิด 
อาชญากรรมในช่วงกลางคืน ระบบไฟจราจรอัจฉริยะของบาร์เซโลนา 
สามารถเปล่ียนเป็นไฟเขียวทันทีเมื่อตรวจพบรถพยาบาลและรถฉุกเฉิน 
วิง่เข้าใกล้ ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับหน่วยกู้ชพีภายในเมอืงเพ่ิมอัตรา  
การรอดชีวิตให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายภายในเมือง

ที่จอดรถอัจฉรยิะ (Smart Parking) ถังขยะอัจฉรยิะ (Smart Bin)

การคมนาคมชาญฉลาด (Smart Transit)ไฟถนนอัจฉรยิะ (Smart Street Light)
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ปัจจุบันสิงคโปร์ได้มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศ Smart  
Nation แห่งแรกของโลก ซึ่งเริ่มด�าเนินการอย่างจริงจังต้ังแต่ปี 2014  
โดยให้ความส�าคัญกับการก�ากับระบบ ICT เครือข่ายและข้อมูลเพ่ือ 
สนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งข้ึน สร้างโอกาสและส่งเสริม 
ความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

สิงคโปร์ใช้งานระบบ ITS สนับสนุนความคล่องตัวของการจราจรภายใน 
เมืองและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน จุดเด่นของระบบ ITS ท่ีใช ้
งานในประเทศสงิคโปร์คือการมุง่เน้นการจดัการจราจรเต็มรปูแบบ ระบบ  
ITS สามารถท�างานร่วมกับนวัตกรรมด้านการขนส่งได้เป็นอย่างดี อาทิ  
ระบบขนส่งสาธารณะฟรช่ีวงเวลาก่อนชัว่โมงเร่งด่วนในตอนเช้า นโยบาย 
การจ�ากัดจ�านวนรถในสิงคโปร์ (Vehicle quota system) ระบบขนส่ง 
สาธารณะ และระบบการเก็บเงินโซนรถหนาแน่น (Congestion charge  
zone) ผู้ขับข่ียานพาหนะและรถสาธารณะในสิงคโปร์สามารถทราบและ 
ดูภาพการจราจร 5 นาทีก่อนเวลาปัจจุบันได้ผ่านแอปพลิเคชัน ผ่านการ 
เก็บข้อมลูจากกล้องวงจรปิดบนท้องถนน นอกจากน้ันระบบ ITS ยงัแสดง 
ข้อมลูการซ่อมบ�ารงุถนน แนะน�าเส้นทาง สถานท่ีซ่อมบ�ารุงรถ และแสดง 
ต�าแหน่งสถานที่จอดรถ

นอกจากการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายในเมืองแล้ว  
รัฐบาลสิงคโปร์ยังสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน ์
จากชุดข้อมูลท่ีรัฐบาลมี ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ Data.gov.sg ซึ่งเป็น 
เว็บไซต์ให้บริการชุดข้อมูลแบบ One-stop portal ที่รวบรวมสถิติและ 
ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐกว่า 70 หน่วยงานมาไว้ที่เดียว มีระบบเว็บไซต ์
และแอปพลิเคชัน SingPass (ระบบบัญชีกลางบริการภาครัฐสิงคโปร์)  
ท่ีรวบรวมการให้บรกิารของหน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานแบบ One-stop  
e-service

สงิคโปร์เมอืงปลอดภัยอันดับ 2 ของโลก (The Economist Intelligence  
Unit 2018) ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยท่ีได้รับการสนับสนุนจาก 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิงคโปร์มีสายด่วน Police Force 999 และม ี
บรกิารส่ง SMS 71999 ฉุกเฉิน ท่ีให้บรกิารในกรณีผู้ประสบเหตุตกอยูใ่น 
สถานการณ์ไม่สามารถส่งเสียงได้หรือเป็นผู้พิการไม่สามารถพูดหรือ 
ฟังได้เทียบเท่าคนปกติ ต�ารวจสิงคโปร์ (Singapore Police Force)  
ทุกคนจะมโีทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีมาพร้อมกับแอปพลิเคชนัเฉพาะส�าหรบั 
เจ้าหน้าท่ี อาทิ แอปพลิเคชันส่งข้อความท่ีมีความปลอดภัยระดับสูง  
แอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของ Singapore Police Force  
และแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานท่ีและรายละเอียดของกล้องวงจรปิด  
CCTV แบบ Real-time เป็นต้น นอกจากน้ันต�ารวจสงิคโปร์ยงัให้บรกิาร 
เว็บไซต์ Electronic Police Centre (ePC) เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล 
ข่าวสาร แจ้งเหตุร้าย อุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหาย ส่งเอกสารออนไลน์  
และส่งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการจับผู้ร้าย ในขณะเดียวกัน  
รัฐบาลสิงคโปร์ก็ให้ความส�าคัญกับเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยจัดท�า 
แอปพลิเคชัน myResponders ท่ีใช้แจ้งต�าแหน่งและเรียกรถพยาบาล 
ฉุกเฉินกรณีพบผู้ป่วยประสบภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยแอปพลิเคชัน 
ดังกล่าวจะส่ง Notification และต�าแหน่งไปให้รถพยาบาลฉุกเฉินและ 
ผู้ท่ีอยู่บริเวณใกล้ผู้ประสบเหตุ โดยให้ค�าแนะน�าวิธีการปฐมพยาบาล 
เบื้องต้นระหว่างที่รถพยาบาลเดินทางไปรับผู้ป่วย 

สิงคโปร์

ระบบการเดินทางชาญฉลาด 
Intelligent Transport System (ITS)

ข้อมูลเพื่อประชาชน (Data for Citizen)

ความปลอดภัย (Safety and Security)

บทสรุป

การพัฒนาเมืองสู่ความเป็น Smart City ผ่านการใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส่ิงที่ทุกประเทศให ้
ความส�าคัญและเดินหน้าปฏิบัติ ถึงแม้ประเทศไทย 
จะล้าหลังกว่าหลายประเทศ (ได้รับการอนุมัติมาตรการ 
ส่งเสริมลงทุนเมืองอัจฉริยะเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  
2018) แต่รัฐบาลก็ให้ความส�าคัญเช่นเดียวกัน เห็นได ้
จากการด�าเนินงานโครงการน�าร่องจังหวัดภูเก็ตที่แล้ว 
เสร็จไปบ้างแล้วในบางส่วน อาทิ การด�าเนินการติดตั้ง  
Free Wi-fi 1,000 จุดรอบพ้ืนที่ และการเริ่มใช้งาน 
ภเูกต็สมารท์บสั หากโครงการ Smart City ของจงัหวดั 
ภูเกต็ประสบความส�าเร็จเปน็ไปตามแผนทีค่าดการณ์ไว้  
(ปี 2020) ประชาชนภายในพ้ืนที่ก็จะได้รับประโยชน์  
จงัหวดัภเูกต็กจ็ะมศัีกยภาพสามารถ Function ตวัเอง 
ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ 
เดินทางเข้ามาภายในพ้ืนที่ แน่นอนว่าเมื่อโครงการแรก 
ประสบความส�าเร็จ การพัฒนาต่อยอดสู่จังหวัดทั้ง 77  
คงไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด
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