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เทรนด์ความจริง กับการบอกถึงความชั่วท่ีตัวได้ก่อขึ้น
 STELLA McCARTNEY คือแบรนด์เสื้อผ้า Hi-End สัญชาติอังกฤษ ที่ลุกข้ึนมาเผยแพร่ข้อมูลบัญชีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยระบุว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้า การเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศ รวมถึงปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
 การบอกถึงความชั่วที่ตัวได้ก่อขึ้น คือการยืดอกยอมรับความผิดแทนที่จะปกปิด ผลที่ตามมาคือ แบรนด์นี้กลายเป็น 
แบรนด์ที่รักษ์โลก และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบรนด์นี้ยังประกาศก้องว่า จะลดปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ปี 
 ปัจจุบัน การพูดความจริง การเสนอความจริง จึงเป็นเทรนด์ 
 “ความจริงมักจะมากับความไม่สวยงาม มนุษย์เรามีความไม่สมบูรณ์เป็นเร่ืองธรรมชาติ ส่วนเร่ืองที่ผิดธรรมชาติคือ  
การไปสู่ความสมบูรณ์แบบ งดงามทุกกระเบียด” ข้อความส่วนหนึ่งของ นวพล ธ�ารงรัตนฤทธ์ิ เขียนไว้ในบทความเรื่อง  
‘การท่องเท่ียวแบบหน้าสด’ TAT Review ไตรมาส 4 ปี 2557 
 การโชว์ภาพความสะอาดสะอ้านของเมือง ท้องทะเลสีเขียวครามตัดกับหาดทรายขาว มีทิวมะพร้าวทอดยาว คือ  
ภาพการประชาสัมพันธ์ และไวยากรณ์ของการท่องเท่ียวที่ถือปฏิบัติกันมานาน และยังคงจะถือปฏิบัติกันต่อไป ส่วนการปิดบัง 
อ�าพรางใดๆ นั้น เป็นสิ่งที่ท�าไม่ได้ในโลกที่ทุกคนมีมือถืออยู่ในมือ การยอมรับความจริง หรือการยอมรับข้อบกพร่องที่มี  
จะท�าให้ภาพลกัษณ์โดยรวมของประเทศเราดขีึน้ในสายตานกัท่องเทีย่ว และเมือ่รูว่้ามข้ีอบกพร่อง หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกแ็ก้ไขกนัไป   
แก้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็เอามาเล่าแถลง และเชื่อเถอะว่า ใครๆ ก็สนใจ 
 TAT Review ไตรมาสนี ้นอกจากจะมเีรือ่งเทรนด์ความจรงิแล้ว ยงัมเีรือ่งจากปก คอื เรือ่ง Tourist Go Home ปรากฏการณ์
การต่อต้านนักท่องเท่ียวในยุโรปหลายประเทศ ซ่ึงเรื่องนี้ก็คือชุดความจริงอีกชุดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมท่องเที่ยว ผู้ท่องเที่ยว  
และผู้ที่ถูกท่องเที่ยว ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะที่บาร์เซโลนา คือการเดินขบวนประท้วงของประชาชนท้องถิ่น การท�าลาย
จักรยานที่ให้บริการนักท่องเท่ียว การพ่นสเปรย์ขับไล่ นี่คือสิ่งที่เกิดข้ึนในยุโรป ดังนั้น จึงเกิดการตั้งค�าถามง่ายๆ ว่า 
 “วันหนึ่ง คนไทยจะลุกขึ้นมาขับไล่นักท่องเท่ียวหรือไม่“ 
 ชวนให้อ่านบทความของ ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ และ ฮิมิโตะ ณ เกียวโต นักวิชาการไทยที่สนใจความเคลื่อนไหวของ 
สังคมโลกและสังคมไทย 
 สุดท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการขอแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในปีหน้า 2561 TAT Review จะปรับปรุงเนื้อหา  
รูปเล่ม ให้สวยงาม ทันสมัย (กว่าเดิม) หากผู้อ่านท่านใดสนใจจะสนับสนุนการจัดพิมพ์ TAT Review ในรูปแบบของเล่ม
เอกสาร สามารถสนับสนุนได้ในอัตราปีละ 1,000 บาท ท่านจะได้รับ TAT Review จ�านวน 4 เล่ม และได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อน 
ค่าลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชมุ/สมัมนากบั ททท. ส�าหรบัช่องทางอืน่ๆ นัน้ ยงัสามารถเข้าชมได้ท่ี www.tatreviewmagazine.com 
ซ่ึงก็จะมีการปรับปรุงเช่นกัน
 ปีหน้า เจอกัน

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
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	 เมือ่คนเราเดินทาง	ย่อมม	ี‘กระเป๋าเดนิทาง’	เป็นเพือ่นข้างกายร่วมผจญภยัท่องเท่ียวไปกบัเจ้าของ	

กระเป๋า	‘หลุยส์	วิตตอง’	จึงถือก�าเนิดขึ้นที่เมืองปารีส	ฝรั่งเศส	ผลิตกระเป๋าที่มีความคงทน	สวยงาม	

ประณีต	มีเอกลักษณ์โดดเด่น	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ต้องการของคนมากมาย	และกลายเป็น 

แบรนด์เนมหรูระดับโลก	

	 เมื่อมีกระเป๋าเดินทางแล้ว	‘หลุยส์	วิตตอง’	จึงมาท�าหนังสือคู่มือท่องเที่ยว	Louis	Vuitton	City	

Guide	‘หลุยส์	วิตตอง	ซิตี้	ไกด์’	ที่มีรูปเล่ม	สีสันแสน	Luxury	ไม่แพ้กระเป๋าเลยทีเดียว	เริ่มตั้งแต่

แนะน�าเมือง	การเดินทาง	อัตราแลกเปลี่ยน	กิจกรรมที่คุณสามารถท�าได้ตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน	 

โดยหลกัๆ	คอื	โรงแรม	ร้านอาหาร	ย่านวฒันธรรม	แหล่งท่องเทีย่วยามค�า่คนื	แผนทีเ่ดนิเทีย่วในเมอืง	

แต่ต้องขอบอกว่าสถานที่ต่างๆ	เหล่านี้ไม่ธรรมดา	เพราะ	‘หลุยส์	วิตตอง’	ได้คัดสรรมาแล้ว	ดังนั้น

ต้องส�าคัญ	ใหม่	แปลก	และพิเศษไม่ซ�้าใคร	

	 เพือ่ให้เข้าถึงพกัิดเทีย่วอย่างแท้จรงิ	แต่ละเมอืง	แต่ละเล่มจงึมเีซเลบรับเชญิมาแชร์ประสบการณ์

ตรง	เก่ียวกับสถานที่ต่างๆ	ที่ไม่มีใครเคยรู้	จึงการันตีได้เลยว่าหนังสือน�าเที่ยวเล่มนี้เก๋ไก๋สไตล	์ 

หลุยส์	วิตตอง	จริงๆ	 เช่น	ม.ล.ภูมิใจ	ชุมพล	จากกรุงเทพฯ	 เล่าเรื่องราวให้	 ‘หลุยส์	วิตตอง	 

แบงค็อก	ซิตี้	ไกด์’	ฟังเกี่ยวกับอาหารการกินถ่ิน	‘เยาวราช’	ว่ามีร้านอาหารและบาร์สุดฮิปซ่อนตัว

อยู่ในห้องแถว	แต่พร้อมจะแปลงกายยามค�่าคืน	หรือมหานครลอนดอน	ก็มีดีไซเนอร์ชื่อดัง	Faye	

Toogood	และโตเกียวก็ได้	Takeshi	Kitano	นกัแสดง	ผูก้�ากบัมากความสามารถ	ซึง่มร้ีานซูชสิดุโปรด 

ที่มีดแล่ปลาของพ่อครัวนั้นใช้สืบต่อกันมาถึง	800	ปี	!

	 หากใครสนใจ	 ‘หลุยส์ วิตตอง ซิตี้ ไกด์’	อาจจะหาซื้อยาก	เพราะไม่ได้เห็นตามร้านหนังสือ

ท่ัวไป	มจี�าหน่ายทีช็่อปของ	หลยุส์	วติตอง	เอง	แต่หนงัสอืน�าเทีย่วสุดชคินีม้ทีี	่ห้องสมดุการท่องเทีย่ว 

แห่งประเทศไทย	เล่มที่มีให้บริการคือ	Bangkok,	Cape	Town,	Chicago,	London,	Los	Angeles,	

Mexico	City,	Miami,	Milan,	Moscow,	New	York,	Prague,	Sao	Paulo,	Seoul,	Shanghai,	 

Singapore,	Sydney	และ	Tokyo	ไม่ต้องซื้อหา	แต่ก็มาสัมผัสความ	Exclusive	ได้

City Guide
Louis Vuitton 

*	บรรณารักษ	์3	งานห้องสมุด	กองวิจัยการตลาด	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)

เรื่อง	:	พัชรวรรณ	วรพล*
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Tourism on the Move
เพียงความเคลื่อนไหว

แปลและเรียบเรียง : พรรณรศา อินทุประภา*

* พนักงานวางแผน 5 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวบรวมข้อมูล

(กฎหมาย) เมืองไทย
พร้อมเปิดใจหรือยัง?

 The Mustang Nero/
 No.7 The Zebra Song
https://th.airbnb.com/rooms/
9849435?location=thailand&guests=1

จาก Home Sharing 

สู่ 
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 กว่าจะมาเป็น Airbnb
 Airbnb ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Brian Chesky (CEO)  

Joe Gebbia (CPO) และ Nathan Blecharczyk (CTO) ผู้ก่อตั้ง Airbnb เล็งเห็นถึงช่องทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว

เพือ่สร้างเป็นรายได้ แนวคิดดังกล่าวได้รับการพฒันาไปสูธ่รุกจิขนาดใหญ่ขึน้จนกลายเป็นธรุกจิ Startup โมเดล ‘การแบ่งปันบ้าน’ 

รวมไปถงึ ‘การแบ่งปันสิง่ทีน่่าสนใจ’ แก่นกัท่องเทีย่วทัว่โลก ให้ได้รบัประสบการณ์เหมอืนได้อยูแ่ละรูส้กึผกูพนักบัพืน้ทีน่ัน้จรงิๆ

 จากวันนัน้ถึงวนันี ้Airbnb พฒันาจนกลายเป็นผูใ้ห้บรกิารเช่าทีพั่กแบบ Sharing Economy เตม็รปูแบบ มจี�านวนทีพั่กกว่า 

3 ล้านห้อง ในกว่า 65,000 เมอืง จาก 191 ประเทศทัว่โลก รวมกนัแล้วมจี�านวนห้องพกัมากกว่าโรงแรมเครอืที่ใหญ่ทีส่ดุในโลก

อย่าง Marriott ทีม่ห้ีองพกัของโรงแรมในเครือรวม 1.5 ล้านห้องทัว่โลกเสยีอกี จงึนบัเป็นอกีหนึง่ Startup ทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็

และมาแรงท่ีสดุในยคุนี ้โดยปัจจยัทีเ่อือ้อ�านวยนัน้เกดิจากกระแสการเดนิทางท่องเทีย่วด้วยตนเองเพือ่สมัผสัประสบการณ์ใหม่ ๆ  

ที่ต่างจากการพักโรงแรมทั่วไป

 Airbnb ในประเทศไทย
 Airbnb ท�าตลาดในประเทศไทยมาราว 5 ปีแล้ว โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่ส�าคัญของ Airbnb และมีอัตราการ

เตบิโตท่ีรวดเรว็ โดยในปี 2559 มจี�านวนคนไทยใช้บรกิาร Airbnb เพ่ิมขึน้มากกว่าร้อยละ 149 มนีกัท่องเทีย่วไทยเลอืกใช้บรกิาร

ที่พักผ่าน Airbnb เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศจ�านวนกว่า 304,000 คน ขณะที่คนไทยอีกกว่าร้อยละ 93 ต้องการจะแชร์บ้านของ

พวกเขาให้เป็นที่พักของ Airbnb

 จากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจีน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร 

เยอรมนี ที่เลือกใช้บริการที่พักผ่าน Airbnb ในปีที่ผ่านมา มีจ�านวนสูงถึง 774,000 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 150 

สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ Airbnb ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

 White Breeze Pool 1BD Apartment
https://th.airbnb.com/rooms/2168594?location=thailand&guests=1

	 ร�ำขำ้วและห้องพัก	nr	เชียงใหม่
https://th.airbnb.com/rooms/1268699?location=thailand&guests=1
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 เปิดตัว Trips ในไทย ขยายบริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร
 ในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา Airbnb ได้เปิดตัวการปรับเปล่ียนธุรกิจ Airbnb Experience ในรูปแบบ

ของแอปพลิเคชัน Trips ที่ขยายเรื่องของการเช่าที่พักสู่การมอบประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยการจับคู่นักท่องเที่ยว 

เข้ากับคนท้องถิ่นที่น�าเสนอกิจกรรมในพื้นที่ของตน แนวคิดนี้จะท�าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์กับคน 

ในพื้นที่อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจในพื้นที่นั้นๆ เพียงอย่างเดียว นับเป็นการ

เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของ Airbnb ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมและสร้างรายได้ผ่าน Platform นี้  

โดย Joe Gebbia หนึ่งในผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ Airbnb ได้อธิบายถึงรูปแบบของ 

Trips ในประเทศไทย ดังนี้

 Trips จะเป็นบริการโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ละแห่งจะมีกิจกรรมดั้งเดิมแบบท้องถิ่น  

ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตร ีศลิปะ อาหาร มวยไทย ดดูาว ฯลฯ ผูใ้ช้บรกิาร Airbnb สามารถซือ้บรกิาร Trips เพ่ิมเตมิได้ 

โดยจะเป็นราคาแบบเหมาจ่ายต่อคน หลักการคัดเลือก Host ที่จะเป็นผู้น�าท่องเที่ยวคือกิจกรรมนั้นจะต้องมีความ

แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นได้

 บรกิาร Trips เป็นการขยายธุรกิจทีช้ี่ให้เหน็ว่า Airbnb เป็นมากกว่า Home Sharing แต่จะเป็นบรกิารทางการ

ท่องเท่ียวที่ครบครัน มีหัวใจส�าคัญที่จะน�าเสนอทั้งหมด 3 ส่ิง คือ ที่พัก ประสบการณ์ และสถานที่ (Homes,  

Experiences and Places) โดยมอบโอกาสให้เหล่านักท่องเที่ยวที่มีความใคร่รู้ในเมืองและชุมชนท้องถิ่น ได้เห็น

เอกลักษณ์ที่แท้จริงของเมืองผ่านสายตาของคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ

 ความคาดหวังของ Airbnb กับบริการ Trips ยังคงเป็นเรื่องการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และมองว่า Trips 

จะเป็นแรงจงูใจส�าคัญทีท่�าให้คนมาใช้บรกิาร Airbnb มากขึน้ ขณะเดยีวกนัก็ขยายช่องทางของรายได้ด้วย เท่ากบัว่า 

Airbnb จะมีรายได้รวม 2 ช่องทาง ได้แก่ ส่วนแบ่งจากค่าที่พัก และจากโปรแกรม Trips 

 ในปัจจบุนั Airbnb Experience กว่า 800 รายการได้เปิดบรกิารให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผสัแล้วใน 13 เมอืงใหญ่ 

ทั่วโลก อาทิ ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก สิงคโปร์ โตเกียว โซล ซิดนีย์ กรุงเทพฯ ฯลฯ ซึ่ง Airbnb  

ตั้งเป้าจะมี Experience เพิ่มเติมรวม 50 เมืองภายในสิ้นปี 2560 นี้ โดยผู้ใช้สามารถค้นหา Experience ในเมือง

เหล่าน้ีได้เช่นเดียวกับการหาที่พักในแอปพลิเคชัน โดย Experience จะถูกจ�าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

แบบใช้เวลาท่องเทีย่วหลายวนั (เช่น การเล่นเซิร์ฟบอร์ดและตัง้แคมป์ในลอสแอนเจลสิ) และแบบใช้เวลาเป็นชัว่โมง 

(เช่น ทริปถ่ายรูปตอนกลางคืนในกรุงโซล หรือการเรียนท�าค็อกเทลในซานฟรานซิสโกและกรุงเทพฯ)
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 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Airbnb ในประเทศไทย 
 เจ้าของที่พัก Airbnb 

  l เจ้าของบ้านพัก Airbnb คนไทยมีอายุเฉลี่ย 38 ปี 

  l มีรายได้จาก Airbnb เฉลี่ยที่ 73,500 บาท (2,100 เหรียญ

สหรัฐ) ต่อแห่งต่อปี

 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้ Airbnb

  l ร้อยละ 35 นิยมเดินทางเป็นคู่ ร้อยละ 48 ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม 

และเพียงร้อยละ 17 ที่ท่องเที่ยวคนเดียว มีการเข้าพัก Airbnb เฉลี่ย 5 คืน

ในการเดินทางแต่ละครั้ง

  l เทรนด์การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วไทยในท้องถิน่ผ่าน Airbnb 

เติบโตขึ้นในจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 636) และเชียงราย (ร้อยละ 284) 

  l คนไทยชืน่ชอบการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมทัว่โลก โดยร้อยละ 54  

เดินทางไปทวีปเอเชีย และร้อยละ 24 เดินทางไปทวีปยุโรป เมืองที่โดดเด่น

ทางด้านวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมไปคือ เกียวโตและโรม 

  l เมืองยอดนิยมที่คนไทยใช้ Airbnb ได้แก่ โตเกียว โอซากา 

พัทยา กรงุเทพฯ หวัหนิ โซล เกียวโต สงิคโปร์ ลอนดอน เชยีงใหม่ ฟกุโุอะกะ  

ปารีส ซัปโปโร โรม มิลาน และลอสแอนเจลิส

 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้ Airbnb ในประเทศไทย

  l ในปี 2559 ชาวต่างชาติ 3 ใน 10 หรือราว 774,000 คน  

ใช้บรกิารทีพ่กั Airbnb ในประเทศไทย เป็นการเตบิโตกว่าร้อยละ 150 ภายใน

เวลา 1 ปี เชียงใหม่และกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตสูงมากที่สุด 

  l เมืองยอดฮิตของ Airbnb ในประเทศไทยคือ กรุงเทพฯ และ

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่รู ้จักในนามเมืองหลวงแห่งความคิดสร้างสรรค์ ส่วน

เกาะสมุยและภูเก็ตเป็นที่รู ้จักเรื่องเกาะ ทะเล หาดทรายขาวบริสุทธิ์  

ซึง่โดยภาพรวมแล้วประเทศไทยเป็นทีรู่จ้กัในฐานะเมอืงทีม่คีวามสร้างสรรค์

ซึง่เป็นส่วนผสมระหว่างความทนัสมยั มรดกทางศิลปะทีล่�า้ค่า และธรรมชาติ

ที่สวยงาม

 จ�านวนที่พัก Airbnb ในประเทศไทย

  l Airbnb ในประเทศไทยมีจ�านวนทั้งหมด 43,223 แห่ง 

  l บ้านพักในกรุงเทพฯ 10,566 แห่ง (เติบโตร้อยละ 97) 

      นักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 129 

  l บ้านพักในเชียงใหม่ 4,084 แห่ง (เติบโตร้อยละ 118) 

        นักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 163 

  l บ้านพักในภูเก็ต 9,033 แห่ง (เติบโตร้อยละ 81) 

         นักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 154 

  l บ้านพักในเกาะสมุย 4,725 แห่ง (เติบโตร้อยละ 78) 

         นักท่องเที่ยวใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 133 

ที่มา: Airbnb

 Airbnb 
 ที่พักที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ
 เห็นได้ชัดว่า Airbnb ได้รับการตอบรับที่ดีในเมืองที่

โรงแรมมีราคาห้องพักค่อนข้างสูง เรื่องนี้จึงส่งผลกระทบ

ไปถึงผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับกลาง-ระดับล่าง 

ในหลายประเทศที่ถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไป 

 ในขณะเดียวกันหลายคนก็เริ่มมีความกังวลเรื่องของ 

ความปลอดภัย ท�าให้หลายประเทศออกมาเคลื่อนไหว 

เรียกร้องให้รัฐบาลก�าหนดกฎระเบียบเพ่ือควบคุมที่พัก

ประเภทนี ้รฐับาลในหลายประเทศทีม่เีมอืงท่องเท่ียวส�าคญัๆ 

จึงเริ่มก�าหนดมาตรการควบคุมที่พัก Airbnb โดยการออก

กฎระเบียบและมาตรฐานในการลงทะเบียนที่พักให้ถูกต้อง

และรัดกุมมากยิ่งขึ้น

 ข้อมูลบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุถึงปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

เติบโตที่รวดเร็วของ Airbnb ที่รัฐบาลของแต่ละประเทศให้

ความส�าคัญ ดังนี้

  l เกิดการรบกวนในบริเวณที่พักอาศัย

  l  ปัญหาห้องพักที่ ไม่ได้มาตรฐานด้านความ

ปลอดภยั เช่น ขาดอปุกรณ์ดบัเพลงิ หรอืพนกังานรกัษาความ

ปลอดภัย ฯลฯ

  l รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากการเช่าที่พัก

ของ Airbnb ได้

 ส�าหรบัในประเทศไทย กลุ่มลูกค้า Airbnb ยงัเป็นคนละ

กลุม่กบันกัท่องเทีย่วหลกัทีเ่ข้าพกัในโรงแรม การด�าเนนิธรุกจิ

ของ Airbnb จึงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมไทยอย่าง

มีนัยส�าคัญ เนื่องจากราคาห้องพักโรงแรมในประเทศไทย

มีราคาไม่สูงมากอยู่แล้ว หากเทียบกับประเทศอื่นในแถบ

อาเซียน เช่น สิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเลือกพัก 

ในโรงแรมที่มีบริการครบวงจรมากกว่า ด้วยเหตุนี้ธุรกิจ 

Airbnb จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วกว่าในประเทศที่ราคา 

ห้องพักโรงแรมค่อนข้างสูง เช่น ญี่ปุ่น หรือประเทศในยุโรป 

 อย่างไรก็ดี Airbnb ยอมรับว่าก�าลังเร่งท�างานร่วมกับ

รฐับาลกว่า 200 เมอืงทัว่โลกเพือ่รบัมอืกบัมาตรการเรือ่งภาษี

ที่ยังคลุมเครือ ทั้งนี้ Airbnb เชื่อในกฎระเบียบที่เป็นธรรม 

และสมดุล และจะท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับรัฐบาลต่างๆ 

เพื่อหาแนวทางสนับสนุนธุรกิจ Airbnb ให้ถูกกฎหมาย
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 ทางออกเรื่องกฎหมายกับ Airbnb 
 เม่ือเดอืนธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา Airbnb ได้เผยแพร่คูม่อืเกีย่วกบัความคบืหน้า 

ของธุรกิจท่ีด�าเนินการร่วมกับภาครัฐ ที่เรียกว่า Airbnb Policy Tool Chest 2.0  

เพื่อเป็นข้อมูลรองรับส�าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ Airbnb Policy Tool Chest 

ฉบบันี้ได้รวบรวมกรณีตวัอย่างในประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการผลกัดนัธรุกจิ 

Airbnb ให้ถูกกฎหมาย ภายใต้ 3 ปัจจัยที่ส�าคัญ ได้แก่ ข้อมูลของนักท่องเที่ยว 

ที่เข้าพักต้องตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมในการเรียกเก็บภาษี และสุดท้ายคือการ

ก�าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ Airbnb

 นับตั้งแต่ Airbnb Policy Tool Chest ฉบับก่อนได้เผยแพร่ออกไปก็ส่งผลให ้

เกิดแรงกระตุ้นให้ธุรกิจ Airbnb เข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

โดยได้รบัความร่วมมอืจากพนัธมติรหน้าใหม่ และการท�างานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงาน 

ก�ากับจากภาครัฐและเมืองต่างๆ ทั่วโลก

 n เม็กซิโก ในที่สุดเม็กซิโกก็ได้ประกาศจัดเก็บภาษี Airbnb ให้ถูกต้องตาม

กฎหมายเมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 ทีผ่่านมา หลงัจากการท�างานร่วมกบัหน่วยงาน 

ภาครัฐในพื้นท่ีอย่างจริงจัง ซึ่งคาดว่าโมเดลดังกล่าวจะกลายเป็นต้นแบบที่ผู้แทน

จากเมืองต่างๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกาต่างรับทราบและสนใจจะน�าไปศึกษาและ

ใช้งานต่อไป

 n จีน Airbnb ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับเมืองขนาดใหญ่ในจีน  

โดยเพิ่มเมืองเฉิงตูเข้ามาจาก 4 เมืองที่มีอยู่เดิม ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง กว่างโจว 

และเซินเจิ้น โดยสัญญาความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ Airbnb สามารถขยาย

ธรุกจิตามเมอืงใหญ่ของจนี รวมไปถึงกระตุน้เศรษฐกิจการท่องเทีย่วภายในประเทศ 

ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

 n ญี่ปุ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายใหม่เพื่อ

ก�ากับดูแลกิจการเช่าที่พักระยะสั้นทั่วญี่ปุ่น ทั้งบ้านปล่อยเช่าและที่พักเชิงพาณิชย์ 

โดยญีปุ่่นจะได้รบัประโยชน์จากการบงัคบัใช้กฎหมายการเช่าทีพั่กในประเทศทีม่อียู่ 

เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนในปี 2020 ณ กรุงโตเกียว

 n เกาหลีใต้ ข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ระบุว่า Airbnb จะให้การ

สนับสนุนด้านท่ีพักและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ในจังหวัดคังว็อน ในการเป็นเจ้าภาพ

จัดงานโอลิมปิกฤดูหนาว 2561 (PyeongChang 2018 Olympic Winter Games)  

ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่ี Airbnb จะเป็นหนึ่ง

ในผู้ให้บริการที่พักอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับงานโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งก่อน  

ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ในปี 2559

 n ออสเตรเลีย ขณะที่รัฐแทสเมเนียออกกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยข้อก�าหนด

ในการให้บริการที่พักแบบ Home Sharing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานภาครัฐ

ในนิวเซาท์เวลส์ก็ก�าลังอยู่ระหว่างการร่างข้อก�าหนดด้านกฎหมายใหม่ เพ่ือรองรับ

กระแสธุรกิจที่พักชั่วคราวในพื้นที่ที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้งในรูปแบบ 

บ้านพัก ห้องพัก ฯลฯ เช่นเดียวกัน

 n แครบิเบยีน หลงัจากที ่Airbnb  Policy Tool 

Chest ฉบับก่อนได้เผยแพร่ออกไป Airbnb ได้ออก

บันทึกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อความเข้าใจที่

ตรงกนัระหว่าง Airbnb และทีพั่กในพ้ืนทีข่องหมูเ่กาะ

แคริบเบียน รวมทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ แองกวิลลา 

เบอร์มิวดา โบแนเรอ กือราเซา จาเมกา รวมไปถึง

ส�านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มแคริบเบียน

 n แคลฟิอร์เนียและนิวยอร์ก ในทีสุ่ดซานฟราน-

ซสิโก เมอืงที ่Airbnb ได้ถอืก�าเนดิขึน้ ก็ได้มกีฎหมาย

ข้อบังคับการให้บริการบ้านพัก ซึ่งจะกลายเป็นเมือง

น�าร่องก่อนทีส่หรฐัฯ จะน�าไปบงัคบัใช้ในรัฐอืน่ๆ ต่อไป

 n เท็กซัส Airbnb ได้ข้อสรุปเก่ียวกับการ 

จดัเกบ็ภาษแีละกฎเกณฑ์ทางภาษขีองกจิการโรงแรม

ทัว่เทก็ซสัเป็นทีเ่รยีบร้อย อย่างไรกด็ ีข้อเสนอดงักล่าว 

ยงัอยูร่ะหว่างขัน้ตอนการรออนมุตัโิดยสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาต ิเพือ่ให้มัน่ใจว่ากฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบั 

การให้เช่าที่พักระยะสั้นนั้นจะครอบคลุมชุมชนในรัฐ

ได้อย่างทั่วถึง

 n ฟลอริดา นับตั้งแต่ได้ประกาศกฎหมายใหม ่

เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้มีการเก็บภาษ ี

ท่องเที่ยวท้องถิ่น (Bed Tax) แล้วใน 38 จาก 63 เขต

ปกครองของฟลอริดาในปัจจุบัน รวมไปถึงบ้านพัก 

ตากอากาศในเขตไมแอมีและชายหาดไมแอมี  

ฟอร์ตลอเดอร์เดล แทมปา เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และ

ออร์แลนโด 

 การผลกัดนัให้เกดิกฎระเบยีบเหล่านีย้งัส่งผลให้

เกดิการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในมติอิืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว  

บทเรยีนส�าคญัเพ่ือการพัฒนาต่อไปในอนาคตส�าหรบั 

Airbnb และประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของ 

ผู้ก�าหนดนโยบาย ทั้งนี้ คู่มือ Airbnb Policy Tool 

Chest ดังกล่าวเป็นเพียงหลักการที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ

ให้แต่ละพื้นที่น�าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป

 เกณฑ์การจัดเก็บภาษีส�าหรับ Home Sharing  

ที่เริ่มมีการบังคับใช้กันแพร่หลายมากขึ้น สะท้อน 

ให้เหน็ถงึความเชือ่มโยงในการท�างานร่วมกนัระหว่าง

ประชาชนและภาครัฐในพื้นที่ ในฐานะผู้มีส่วนในการ
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ส่งเสริมตลาดการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย และการจัดเก็บภาษี 

ของธุรกิจ Home Sharing ที่ยังไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ เพราะทั้ง Airbnb และภาครัฐในบางประเทศ 

ยงัขาดบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความเช่ียวชาญ เพ่ือช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�าเฉพาะทางในด้านกฎหมายและ

การเงิน Airbnb จึงคาดหวังว่ากฎระเบียบที่พักแบบระยะสั้นจะไม่ซับซ้อน และไม่สร้างความล�าบาก

ส�าหรับภาครัฐในการด�าเนินการเช่นกัน

 เมื่อศาลและกฎหมายมีอ�านาจควบคุมไปถึงแล้ว ความรู้และความสามารถโดยตรงจาก 

ผู้เช่ียวชาญจึงนับเป็นเร่ืองส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

โมเดลธุรกิจ Airbnb ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสะดวกสบายจากเทคโนโลย ี

ในปัจจุบันก็มีส่วนช่วยให้คนทั่วไปไม่ต้องรับภาระเรื่องภาษีมากเกินไป เช่น การลงทะเบียนหรือการ

จ่ายภาษีออนไลน์ได้จากที่บ้าน
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 คู่มือ The Policy Tool Chest ฉบับก่อนได้ให้น�้าหนักกับนโยบาย

หลัก 4 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ มาตรการการจัดเก็บภาษี การปฏิบัติตน 

เป็นเพื่อนบ้านที่ดี การสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการท�าธุรกิจ 

และนโยบายความเป็นส่วนตัว และได้มีการปรับเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน 

ในคู่มือฉบับล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 มาตรการการจัดเก็บภาษ ี

 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 Airbnb ร่วมกับเขตอ�านาจรฐัมากกว่า 

275 เขต ได้ก�าหนดมาตรการจดัเก็บภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยภาษี

ทีเ่กบ็ได้จากการประกอบกิจการโรงแรม และภาษจีากนักท่องเทีย่วต่างชาติ

จากเขตอ�านาจรัฐราว 200 เขตนั้น คิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่สูงขึ้นราว 110 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ เดือน

ธันวาคม 2559) ทั้งนี้ ข้อตกลงล่าสุดของ Airbnb ได้บรรจุเมืองที่บังคับ 

ใช้กฎหมายการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 2 เมือง ได้แก่ เม็กซิโกซิตี และ

เมมฟิส 

 เครื่องมือตรวจสอบในศตวรรษที่ 21
 ท้ังวิศวกรและผูอ้อกแบบระบบงานของ Airbnb ได้ร่วมมอืกนัพัฒนา

ระบบการใช้งานจนได้ระบบลงทะเบียนออนไลน์รูปแบบใหม่ โดยจะ 

เร่ิมใช้จรงิในสหรฐัฯ และประเทศในภมูภิาคยโุรปก่อนเป็นพืน้ทีแ่รก ระบบ 

ดังกล่าวจะช่วยให้เจ ้าของที่พักของ Airbnb และพันธมิตรภาครัฐ 

ในทุกประเทศสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการในพื้นที่จะได้ท�างานอย่างสะดวกสบาย 

ไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ระบบดังกล่าวจะคอยสอดส่องบุคคลที่ไม่หวังดี

บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบการป้องกันรูปแบบใหม่เพื่อให้การใช้งาน

ออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น
 ท่ีผ่านมา Airbnb ท�างานอย่างใกล้ชิดทั้งกับพันธมิตรภาครัฐ  

หน่วยงานท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร และชุมชนท้องถ่ินในประเทศต่าง ๆ  เพ่ือหา

แนวทางกระตุน้ตลาดการท่องเทีย่วในพืน้ทีน่อกเมอืงหลกัหรอืในเมอืงรอง 

ที่โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวมากเท่าเมืองหลวง เพราะ

ที่พักของ Airbnb ไม่ได้มีอยู่แต่ในเมืองท่องเที่ยวหลักเท่านั้น Airbnb  

จงึมส่ีวนในการสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ไปยงัพืน้ทีท่ีห่ลากหลาย 

ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์แคมเปญ ‘Maison de France’ และการโปรโมต

การท่องเที่ยวตามเมืองเล็กๆ ในประเทศอิตาลี 

 นอกจากนี้ Airbnb ยังมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ของภาครัฐด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผ่านการเป็น 

ผู้สนับสนุนที่พักให้กับการจัดงานใหญ่ๆ มากมาย ท�าให้ช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่พักใหม่ เช่น ห้องพัก

ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาชมการแข่งขนักฬีาโอลมิปิก

ฤดูร้อน 2016 ณ เมืองรีโอเดจาเนโร เทียบเท่ากับการสร้าง

โรงแรมใหม่กว่า 257 แห่ง ที่พักส�าหรับเทศกาล St. John  

ที่จัดขึ้น ณ Campina Grande ในประเทศบราซิล ที่พัก

ส�าหรับนักกีฬาเบสบอลอาชีพฤดูใบไม้ผลิในฟลอริดา และ

ที่พักเพื่อรองรับการจัดงานต่างๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน

 เราเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาว่าที่พัก Home Sharing  

คือการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่สามารถส่งเสริมแนวคิด 

ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื Airbnb กม็ุง่มัน่และ

ไม่หยุดพัฒนาการท�างานเพ่ือส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองเล็กๆ  

ซึ่งในปัจจุบันที่พักในระบบ Airbnb ไม่ได้มีอยู่แต่เพียงใน 

เมืองหลวง สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของ Airbnb  

ในการส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวได้ใกล้ชดิชมุชนมากท่ีสดุ ทีผ่่านมา 

Airbnb ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการรองรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้าพืน้ทีเ่มือ่มกีารจดังาน 

ใหญ่ๆ ร่วมมอืกบัหน่วยงานด้านการท่องเทีย่วและหน่วยงาน 

ที่ ไม่แสวงหาผลก�าไร เพ่ือเผยแพร่แนวทางการพัฒนา 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กลายเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน Airbnb จึงเป็น 

ทีรู่จ้กัในฐานะภาคเอกชนทีช่่วยรกัษาประเพณตีามแบบแผน 

และมีส่วนช่วยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชุมชน

 แม้คนส่วนใหญ่จะรับรู้ว่า Airbnb ท�างานอยู่แต่กับ 

หน่วยงานในเมืองหลวง แต่กลยุทธ์และเครื่องมือทาง 

การตลาดหลายๆ อย่างกลับท�างานได้ดีกับเมืองเล็กๆ  

ที่โครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวยังไม่เจริญมาก

เท่ากับเมืองหลวง เห็นได้จากข้อตกลงที่เพ่ิงเกิดขึ้นระหว่าง 

Airbnb กับรัฐบาลแห่งรัฐอุตตรประเทศของอินเดีย โดยมี

รายละเอียดครอบคลุมเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับ 

เจ้าของธรุกจิ Airbnb ในพ้ืนที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่เจ้าของบ้าน 

ที่เป็นสุภาพสตรี เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริการ และมอบ

ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
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Tourism on the Move
เพียงความเคลื่อนไหว

 รู้กฎหมาย...เที่ยวสบายใจ
 ที่ผ่านมาชุมชนต่างๆ ทั่วโลกคือผู้เชี่ยวชาญการท�าแผนงาน

พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ของการ 

เดินทางท่องเที่ยวให้กระจายออกไปในวงกว้าง หลายเมืองทั่วโลก 

มีการน�ากฎหมายใหม่มาบังคับใช้ โดยเริ่มอนุญาตให้มีการท�าธุรกิจ 

Home Sharing กันเป็นครั้งคราว และยังให้ความส�าคัญกับการออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการที่พักแบบแบ่งปันมากยิ่งขึ้นกว่า 

ในอดตี เช่น ลอนดอน ฟิลาเดลเฟีย และแซนโฮเซ นอกจากน้ีทมีงาน 

Airbnb ในนิวออร์ลีนส์ สหรัฐฯ ได้ร่วมมือกับผู้ก�าหนดมาตรการ 

การให้บริการที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวยังเข้าถึงได้น้อย 

อย่างย่านเมืองเก่า French Quarter โดยใช้บริการที่พักของ Airbnb  

เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีต่างได้เตรียมความพร้อมในการ

รองรับการจัดงานส�าคัญๆ โดยจะใช้ที่พักรูปแบบ Home Sharing 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการความต้องการที่พักระยะสั้น

ภายในพื้นที่อีกด้วย

 ทิศทางของ Airbnb ในประเทศไทย
 ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการด�าเนินการ

ธรุกจิทีพั่ก Airbnb ทีเ่ป็นรปูธรรม แต่ต้องยอมรบัว่าเทรนด์เศรษฐกจิ

แบ่งปันได้มาถึงแล้วจริงๆ และจ�านวนผู้บริโภคของธุรกิจประเภทนี ้

ในประเทศไทยกม็แีนวโน้มสูงขึน้เรือ่ยๆ โดยทีแ่นวโน้มเหล่านีก้�าลงัจะ

เปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภคของผู้คนในอนาคต การเผชิญกับแนวคิด

ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

ในอนาคต 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นทั้งโอกาสและความ

ท้าทายที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไทยต้องเผชิญ หากยังด�าเนิน

ธุรกิจแบบเดิมก็มีแนวโน้มว่าจะต้องเผชิญความเส่ียงที่จะสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่การรับมือกับนวัตกรรมใหม่ๆ 

และปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็วจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และช่วย

ให้ประเทศสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว  

ซึ่งอาจน�าไปสู่แนวทางธุรกิจและบริการใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
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เรื่องจากปก
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เรื่องจากปก

นกัท่องเทีย่วในยโุรป

นัยส�ำคัญ
ของกระแสกำรต่อตำ้น

เรื่อง : ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
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From the Cover
เรื่องจากปก

	 ข ่ำวที่แพร่กระจำยไปทั่วยุโรป 
ในช่วงต้นเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ	 
ในเรื่องของกำรเดินขบวนประท้วง
นักท่องเที่ยวในสเปนกลำยเป็นเรื่อง
ที่ดูน่ำตกอกตกใจอยู่ในระดับหนึ่ง
	 ในมมุของรฐับำลสเปนนัน้กไ็ด้แต่ 
ภำวนำว่ำเรือ่งนีจ้ะไม่ลุกลำม	และไม่ใช่ 
เรื่องคอขำดบำดตำยอะไร	อำจจะ
เป็นเรื่องของพวกคนกลุ่มเล็กๆ	
เป็นพวกหัวรุนแรง	หรือพวกคล่ัง
กระแสท้องถิ่นนิยมทำงวัฒนธรรม 
ทีม่อียูใ่นสเปน	เพรำะว่ำพืน้ทีท่ีก่ลำย
เป็นพื้นที่หลักของกำรประท้วงนั้น 
ก็คือเมืองบำร์เซโลนำ	ซึ่งมีรำกเหง้ำ
ทำงประวัติศำสตร์ที่เป็นขบถจำก
ศูนย์กลำงของสเปนมำโดยตลอด
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From the Cover
เรื่องจากปก

From the Cover
เรื่องจากปก

 แต่ค�าอธิบายว่าเรื่องของการต่อต้านนักท่องเที่ยวในสเปน

นั้นเป็นเรื่องเล็กๆ ท่ีไม่สลักส�าคัญอะไร และด�าเนินการโดย

บรรดาพวกเสียประโยชน์มาจากอดีตนัน้ไม่ค่อยน่าเช่ือถือเท่าไหร่  

เพราะมีปรากฏการณ์ดังกล่าวในอีกหลายเมือง และน�าไปสู่การ 

ตัง้ค�าถามกบัความส�าเรจ็ในการพฒันาแนวคิดเร่ือง ‘การท่องเทีย่ว 

ทีย่ัง่ยนื’ (Sustainable Tourism) ทีดู่ว่าจะยงัประสบความส�าเรจ็

ในหลายที่ในยุโรป

 ก่อนหน้าการประท้วงและเหตวุุน่วายในสเปน ในเดือนก่อน

หน้านัน้กมี็การเดนิขบวนประท้วงนกัท่องเทีย่วเวนสิ ซึง่เป็นเมอืง

ที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอิตาลี

 สเปนกลายเป็นศูนย์กลางของจุดสนใจในเร่ืองขบวนการ 

ต่อต้านนักท่องเท่ียว ท่ามกลางกระแสของความเฟื่องฟูของ 

การท่องเทีย่วในสเปนในฐานะเป็นเมอืงทีเ่ป็นจดุหมายปลายทาง

ของการท่องเที่ยวของโลก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน

 เงือ่นไขสองประการทีท่�าให้จ�านวนนักท่องเทีย่วในสเปนและ

เมดเิตอร์เรเนียนในภาพรวมมจี�านวนเพิม่ขึน้ มาจากทัง้เรือ่งของ

ความกงัวลในเรือ่งความปลอดภยัในแหล่งท่องเทีย่วอืน่ๆ ใกล้เคยีง 

จากการแพร่กระจายของการก่อการร้ายในช่วงที่ผ่านมา เช่น 

แอฟริกาตอนเหนือ และตุรกี

 และเงื่อนไขในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะทาง

เรื่องของแหล่งรายได้ใหม่ของเศรษฐกิจ ท่ามกลางความตกต�่า

ทางเศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศ

 ส่ิงท่ีกลายเป็นข่าวในพื้นที่อย่างบาร์เซโลนา และในเมือง 

อื่นๆ ก็คือ การเดินขบวนประท้วงของประชาชนท้องถ่ิน การ

รื้อท�าลายจักรยานของเทศบาลเมืองที่จัดไว้ให้นักท่องเที่ยว 

เช่าขี่ หรือการท�าลายรถบัสของนักท่องเที่ยว การพ่นสเปรย์ไล่

นักท่องเที่ยวกลับบ้าน 

 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ UNWTO (World 

Tourism Organization) มีความเชื่อว่าปัญหาการต่อต้านขับไล ่

นักท่องเท่ียวน้ีเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแก้ปัญหา 

ในเชงิการบรหิารจดัการ เพือ่ท�าให้การท่องเทีย่วน้ันเป็นประโยชน์ 

ต่อการอนุรักษ์และชุมชนในท้องถิ่นได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การ 

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึงการที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน 

ในการจดัการจ�านวนนกัท่องเทีย่วในแต่ละที่ไม่ให้มากเกินไป เช่น 

ส่งเสรมิให้นักท่องเท่ียวออกไปนอกพืน้ทีห่ลกั หรือท�าให้กิจกรรม

การท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น มีการส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวแบบเน้นฤดูกาลท่องเที่ยว และส่ิงที่ส�าคัญมากๆ ก็คือ 

การให้ความส�าคัญกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นต่อการ

ท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการท่องเที่ยวยังจะต้องมีอยู่และ

จัดการได้ มากกว่าจะยุติการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสียเลย

 เรื่องปัญหาของการบริหารจัดการการท่องเที่ยว แม้ว่าจะ

เป็นเรือ่งใหญ่ แต่ถ้าลองพจิารณาอย่างละเอยีดขึน้จะพบว่าไฮไลต์

ของเรื่องนั้นไม่ใช่อยู่แค่ทัศนะของการไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ในแง่ของวฒันธรรมของคนในท้องถิน่ เพราะยโุรปนัน้กเ็ป็นพืน้ที่

แห่งการไหลเวียนของผู้คนมาตั้งแต่อดีต แต่อยู่ที่ผลกระทบของ

การที่การท่องเที่ยวนั้นเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางโอกาส 

ในชีวิตประจ�าวันของคนในท้องถิ่น

 ตวัอย่างส�าคญัทีเ่ป็นปัญหาคลาสสกิกค็อืเรือ่งของการทีก่าร

ท่องเที่ยวไม่ได้ส่งผลแต่แง่บวกให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ แต่ยังรวม 

ไปถึงเรื่องของการท�าให้ค่าครองชีพในพื้นที่นั้นสูงขึ้นจนคน 

ในพื้นที่เองเริ่มรู้สึกได้ว่าเขาแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ไหว

 รปูธรรมทีส่ดุกค็งจะเป็นเรือ่งของการเกดิการแพร่กระจาย

ของกิจการประเภท Airbnb หรือพูดง่ายๆ ก็คือการให้เช่าที่พัก

แบบปากต่อปาก โดยไม่ต้องผ่านระบบการเช่าทีพั่กแบบโรงแรม

หรือที่พักที่ต้องลงทะเบียนและควบคุมโดยรัฐบาล ซึ่งส�าหรับ

นักท่องเที่ยวแล้วมันได้สร้างความสะดวกสบายในการจองและ

เลือกสรรได้มากมาย

 แต่ส�าหรับภาพรวมของเมืองนั้น มีหลายกรณีที่ประเด็นนี้ 

ถูกโยงเข้ากับการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญของจ�านวนบ้านเช่า 

และที่พักอาศัยของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะคนที่มีฐานะยากจน

ที่ท�าให้เขาเข้าไม่ถึงแหล่งที่พักอาศัยในเมือง เพราะที่พักอาศัย 

ในเมืองได้กลายเป็นสินค้าส�าหรับการลงทุนของภาคธุรกิจ 

มากกว่าเร่ืองของสทิธใินการพักอาศัยในเมอืงของประชากรท้องถ่ิน

 กิจกรรมหนึ่งในท้องถ่ินอย่างบาร์เซโลนานั้นก็คือเรื่องของ

การกวดขนัการให้เช่าห้องพักแบบ Airbnb ซึง่เป็นการลดปรมิาณ

ห้องพักอาศัยของคนในท้องถิ่นลง (ไม่ใช่ข้ออ้างแค่ไม่เคารพ

กฎหมาย หรอืไม่ปลอดภยัต่อนกัท่องเทีย่วเองแบบบ้านเรา) ดังทีมี่ 

รายงานข่าวว่า จากปริมาณห้องเช่า 16,000 แห่งในบาร์เซโลนา  

เกอืบครึง่หนึง่ (7,000 ห้อง) เป็นห้องเช่าที่ไม่ได้อยู่ในระบบทีร่ฐั 

อนุญาต
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 ส�าหรับในกรณีของเวนิส ทางเทศบาลเมืองได้พยายาม 

ออกระเบียบใหม่ที่จะไม่อนุญาตให้มีที่พักเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ใจกลาง 

ของเมือง เพื่อลดจ�านวนนักท่องเที่ยวลง และพยายามติดตั้งจุดนับ

จ�านวนประชากรในหลายพื้นที่ส�าคัญ เพื่อตรวจตราจ�านวนของผู้คน

ในพื้นที่นั้นไม่ให้มากเกินไป 

 ส่วนในโรม ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก 

ทางการก็พยายามกวดขันกับพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมจากการ 

ท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น การห้ามคนมานั่งกินอาหารหรือขี่จักรยาน 

ในบริเวณน�้าพุที่เป็นจุดส�าคัญของการท่องเที่ยว หรือห้ามการดื่ม 

บนท้องถนนในยามค�า่คนื การพยายามจ�ากดักจิกรรมทีอ่าจส่งผลต่อ

ความรู้สึกของผู้คนในท้องถิ่นนี้ก็เกิดขึ้นในมิลาน ที่ห้ามการมีรถขาย

อาหาร และการใช้ไม้ถ่ายรูปตัวเองในบริเวณพื้นที่ Darsena ในช่วง

ฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจ�านวนมาก

 ในเมืองอย่าง Dubrovnik ของประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมือง

ที่ข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกนั้น ทางเทศบาลเมืองเริ่มเห็นว่า

ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาในเมืองมีมากมาย จากการที่พวกเขา

โดยสารมาจากเรือครยุส์ (เรอืข้ามฟากขนาดใหญ่) และไม่ขบัไปไหน

มาก เพราะต้องรอเดินทางกลับ ดังนั้น เทศบาลจึงติดตั้งระบบการ

ตรวจนับผู้คนในพื้นที่ไม่ให้มีจ�านวนมากจนเกินไปในช่วงเวลาหนึ่งๆ  

หรือเมืองอย่าง Hvar ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นเกาะสวาท 

หาดสวรรค์ ก็มีความพยายามที่จะยกเลิกกิจกรรมการปล่อยให้มี

การกินเหล้ามึนเมาและมีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่ค่อยจะเหมาะสม 

ซึ่งส่วนมากเกิดจากนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ด้วยการเปลี่ยนระบบ

ค่าปรับให้สูงลิ่ว

 รายงานการวิเคราะห์ในบางส�านักชี้ให้เห็นมิติอื่นๆ ที่ส�าคัญ 

ในเรื่องของกระแสการไล่นักท่องเที่ยวและต่อต้านการท่องเที่ยว  

โดยมุ่งไปที่เรื่องของการที่คนในท้องถ่ินนั้นนอกจากจะไม่สามารถ

รองรับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ก็ยังมีเรื่องที่คนในท้องถิ่นและธุรกิจใน

ท้องถิ่นนั้นแบกภาระทั้งจากค่าเช่าที่พัก และที่ดินที่ทะยานตัวสูงขึ้น

จนพวกเขาไม่มปัีญญาจะสูท้นุจากทีอ่ืน่ทีม่าลงทนุ หรอืทนุขนาดใหญ่  

ซ่ึงถ้าลองมองดูในรายละเอยีดในหลายกรณนีัน้ บรรดาทนุทัง้สองแบบ 

ที่แสวงหาก�าไรได้นั้น มักจะมีกรณีอื้อฉาวประเภทการคบคิดกับ

อ�านาจรัฐในการก่อสร้างทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิขัน้ตอน หรอืรวมไปถงึ 

ลักษณะของการท่องเที่ยวที่มีลักษณะกดขี่ขูดรีดค่าแรงและบีบให้มี

การท�างานที่ยาวนานกว่าการจ้างงานโดยทั่วไป
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 จากการส�ารวจในพื้นที่อย่างบาร์เซโลนาของเทศบาลเมือง พบว่าปัญหา

จากการท่องเที่ยวเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญเร่งด่วนอันดับสอง รองจากการ

ไม่มีงานท�าในสายตาของคนในพื้นที่

 หรือในหลายกรณีนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า แม้ว่าปัญหาการเพ่ิมขึ้น

ของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจะมีมานานแล้ว แต่ประเด็นปัญหาส�าคัญ 

ไม่ได้อยู่ที่ตัวการท่องเที่ยวเอง หรือเศรษฐกิจเท่านั้น แต่อยู่ที่ปัญหาเรื่อง

การเมือง เพราะประชาชนเริ่มรู้สึกว่าท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าเขาอยู่นี้ ระบบ

การเมอืงทัง้ในระดับชาตแิละในระดบัท้องถิน่ไม่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาอะไร 

ได้เลย พวกเขาจึงไม่มีศรัทธาในการแก้ปัญหาในระบบ แต่ใช้วิธีการประท้วง 

หรือการข่มขู่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง เพ่ือส่งสัญญาณถึงความส้ินศรัทธา 

ในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปัญหาเรื่องสวัสดิการของ 

คนในท้องถ่ินต่อส่วนแบ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 

ในภาพรวม
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เอกสารอ้างอิงเบื้องต้น:

- Coldwell, Will. “First Venice and 

Barcelona: Now Anti-tourism marches 

spread across Europe.” The G
uardian.

com. 10 August 2017: https://www.

theguardian.com/travel/2017/aug/10/

anti-tourism-marches-spread-across-

europe-venice-barcelona

- McLaughlin, Karl. “Anti-Tourism attacks 

in Spain: Who is behind them and what 

do they want?” Independent. 10 August
 

2017: http://www.independent.co.uk/

voices/spain-attacks-anti-tou
rism-brit-

ish-tourists-visit-barcelona-
majorca-

valencia-san-sebastian-a788
6371.html

- Plummer, Robert. “Are tourist still 

welcome after protests?”. BBC News. 

17 August 2017: http://www.bbc.com/

news/business-40960443

 ตัวอย่างที่ได้น�าเสนอมานี้คงเป็นบทเรียนส�าคัญต่อกระแสเร่ืองการต้อนรับ

การท่องเทีย่วของไทยในระดับท้องถิน่ ที่ในหลายพ้ืนทีก่ม็ลีกัษณะทีอ่ดึอดัและรูส้กึ

ไม่ค่อยมีทางเลือกกับกระแสและคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละพ้ืนที่ 

บทเรยีนของกรณีในยโุรปชี้ให้เหน็ว่าเรือ่งของการแก้ปัญหานกัท่องเทีย่วนัน้ไม่ได้

อยู่ที่การรณรงค์และขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวหรือกับคนในท้องถิ่นเท่านั้น

 แต่อยู่ที่การเชื่อมโยงปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวเข้ากับมิติเรื่องของปากท้อง 

และสวัสดิการของคนในท้องถิ่นที่ไม่ใช่เรื่องรายได้ ต้องดูเรื่องรายจ่ายและความ

มั่นคงจากเศรษฐกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น และความเป็นธรรมในเรื่องสวัสดิการ 

ของผู้คน รวมทั้งการสร้างความรู้สึกว่าระบบการเมืองนั้นเป็นระบบการเมือง 

ที่ผู้คนรากหญ้ามีส่วนร่วมในการก�าหนดความเป็นธรรมให้กับพวกเขาเองด้วย

 การท่องเทีย่วจึงไม่ใช่ยาสารพดัโรค หรอืเครือ่งจกัรตวัสดุท้ายในการประคอง

เศรษฐกิจ หรือเป็นข้ออ้างของรัฐบาลในการกระตุ้นรายได้ แต่หากจัดการไม่ได้ 

เครื่องจักรตัวสุดท้ายที่ยังเดินอยู่นี้อาจพังทลาย หรือส่งผลเสียต่อความคาดหวัง

ของผู้คนที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเองก็อาจเป็นได้
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* นามปากกาของคุณลักขณา ปันวิชัย นักเขียนและพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ Voice TV

เรื่อง : ฮิมิโตะ ณ เกียวโต*
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	 สเปน	ฝรั่งเศส	กรีซ	อิตาลี	น่าจะเป็นประเทศในยุโรปที่คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุด	 

โดยเฉพาะสเปนที่เราเห็นในภาพยนตร์หลายๆ	เรื่องมันช่างเป็นประเทศที่สวย	มีชีวิตชีวา	อาหาร

อร่อย	มีประวัติศาสตร์	ศิลปะ	สถาปัตยกรรม	มิวเซียม	เมืองซานเซบัสเตียนนั้นได้ชื่อว่าเป็น 

เมอืงหลวงแห่งโลก	Gastronomic	ไปแล้ว	เรยีกได้ว่าครบเครือ่งส�าหรบัจะเป็นประเทศในฝันของ 

นกัท่องเทีย่ว	และบาร์เซโลนาเป็นเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วไปเยอืนมากเป็นล�าดบัที	่21	ยอดนกัท่องเทีย่ว 

ในปี	2016	พุ่งไปถึง	34	ล้านคน

	 ในขณะที่เราฝันถึงสเปน	และเฝ้าเก็บเงินหยอดกระปุกเพ่ือจะไปเยือนเมืองในฝันนี้สักครั้ง	

พอไปถึงปุ๊บ	สิ่งที่เราเจอกลับเป็นป้ายกราฟฟิตี้ในเมืองที่เขียนว่า

	 “นักท่องเที่ยว	ไสหัวออกไป”

	 “นักท่องเที่ยวคือผู้ก่อการร้าย”

							เจอแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไร?	หรือเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย	เพราะส�าหรับนักท่องเที่ยว	

ทกุอย่างคอืความตืน่ตาตืน่ใจ	แปลกใหม่ท้าทาย	แทนทีจ่ะกลวั	นกัท่องเทีย่วอาจจะตามไปถ่ายรูป 

ข้อความ	‘นกัท่องเทีย่วไสหวัไป’	หรอืขบวนประท้วงของคนท้องถ่ิน	(ทีว่่ากนัว่าเป็นแค่พวกฝ่ายซ้าย 

หยิบมือเดียว)	ที่ออกมาไล่นักท่องเที่ยว	ประท้วงนโยบายรัฐบาลท้องถ่ินที่เอาใจนักท่องเที่ยว 

มากเกินไป	(แหม...เงินทั้งนั้นนี่นา)	ก็เป็นไปได้
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ปรากฏการณ์ Tourism - Phobia 
น่าสนใจในแง่มุมไหนบ้าง?
มองจากมุมคนไทย - วันหนึ่งเราอาจเผชิญกับ
ปรากฏการณ์นี้เหมือนที่สเปนหรือไม่?

	 ใครก็รู้ว่าประวัตศิาสตร์ท่องเทีย่ว		-	ไม่นบัการเดนิทางเพือ่แสวงบญุในโลกโบราณ	-	 

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมของคนในโลกสมัยใหม่	 เมื่อเราก้าวเข้าสู่การเป็น

ทนุนยิม	การเกิดขึน้ของ	‘ชนช้ันผูม้เีวลาว่าง’	บวกวฒันธรรมของอาณานคิมทีม่องว่าการ

เดนิทางไปศกึษาท�าความเข้าใจวฒันธรรม	‘อืน่’	คอืสญัลกัษณ์ของความ	Sophisticated	

ความลึกซึ้ง	ซับซ้อน	ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงมีมิติทางอ�านาจที่กลับขั้วกัน	2	ขั้ว

	 หนึง่,	เมือ่ชนช้ันผูม้เีวลาว่างจากประเทศทีเ่ป็นอดตี	‘เจ้าอาณานคิม’	เดนิทางไปเทีย่ว 

ยังประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคม	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศโลกที่สาม	ยากจน	และ 

มีเศรษฐกิจที่พึ่งพิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	ในขั้วอ�านาจนี้	ประเทศที่	 ‘เจ้าบ้าน’	 

จะมภีาวะเกรงใจ	ช่ืนชม	ยนิดี	ทีม่นีกัท่องเทีย่ว	ฝรัง่	ผวิขาว	มาเยอืน	และพร้อมจะบรกิาร	 

รับใช้	 เอาใจ	 รู้สึกภูมิใจที่	 ‘นักท่องเที่ยว’	จากประเทศที่เจริญแล้วมาช่ืนชม	ยินดี	 

เหน็คุณค่า	ความงามของวิถีวัฒนธรรมของเรา	โปสเตอร์	ภาพถ่าย	ภาพนิง่	โฆษณา	วดิโีอ	

ภาพเคลื่อนไหว	ที่โปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศเหล่านี้จะมีไวยากรณ์ที่ถอดรหัสได้

ชัดเจนถึงภาวะ	Submissive	ที่ซ่อนอยู่ในความเป็นหญิง	เช่นภาพผู้หญิงในอาชีพของ

พนักงานต้อนรับพร้อมรอยยิ้มเชิญชวน	หรือภาพผู้หญิงสวยในอาชีพต่างๆ	อันเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมบริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร	โรงแรม	นวด	สปา	ฯลฯ

	 สอง,	เมือ่ชนช้ันผูม้เีวลาว่างและมเีงนิจากประเทศทีเ่ป็นอดตีอาณานคิมของประเทศ

ตะวันตก	แปรสภาพเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปสัมผัส	 ‘ยุโรป’	อันเป็นตัวแทนของ

อารยธรรม	วัฒนธรรม	‘ในฝัน’	เพราะคนเหล่านี้เสพความเป็นยุโรปผ่านวรรณกรรม	

ภาพยนตร	์ละคร

	 สินค้าจากยุโรป	เฟอร์นิเจอร์	รถยนต์	เสื้อผ้า	อาหาร	การศึกษา	จาก	‘ฝรั่ง’	นั้น 

ในอดีตมีแต่ชนชั้นน�าเท่านั้นที่เข้าถึงและครอบครองได้	เมื่อชนชั้นกลางเริ่มมีเงินมีทอง	 

การได้ครอบครอง	เข้าถึง	ความเป็นตะวันตกที่คร้ังหนึ่งเป็นอภิสิทธ์ิของชนชั้นน�า 

จึงเป็นหมุดหมายของความส�าเร็จ	 เป็นความโก้เก๋ของชนชั้นกลาง	การได้ใส่เสื้อโค้ต	 

รองเท้าบูต	เดินในหิมะ	จึงเป็นภาพฝันของชนช้ันกลางในประเทศโลกที่สาม	เมื่อไปถึง	

เราต้องได้ถ่ายรูปที่มีองค์ประกอบของความเป็นตะวันตกในฝันให้ครบถ้วน
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	 แต่แล้วทุนนิยมก็เดินทางมาถึงจุดที่มีสายการบินโลว์คอสต	์มี	Airbnb	ที่ท�าให้	‘ชนชั้นผู้มีเวลาว่าง’	ในปริมาณมหาศาล

สามารถไขว่คว้าความฝันว่าด้วยการเข้าถึง	สัมผัสความเป็น	‘ตะวันตก’	และท�าให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นน�า 

ได้ง่ายยิ่งขึ้น

	 กรณีของจีนย่ิงพิเศษมากข้ึนไปอีก	เพราะ	‘ชนชั้นผู้มีเวลาว่าง‘	จากมหาอ�านาจใหม่ทางเศรษฐกิจรายใหม่อย่างจีน	 

ล้วนแล้วแต่เป็นชนชั้นกลางเกิดใหม่ที่ยังไม่เคยเป็น	‘นักท่องเที่ยว‘	มาก่อน	และยังเชื่อว่าจีนคือศูนย์กลางของโลก	วัฒนธรรม	

และมารยาทแบบจีนคือความเป็น	 ‘สากล‘	พวกเขาประกาศศักดาไปเที่ยวทุกหนแห่งในโลกนี้แบบไม่แคร์	 ไม่ได้คิดเรื่อง 

การให้เกียรติคนท้องถิ่น	เพราะถือว่ามาเที่ยวทั้งที	ต้องปล่อยผีกันให้สุดๆ	ไปเลย	และพกเอาความเป็นนักท่องเที่ยวไว้ในร่าง 

แบบเต็มสตรีม	และเห็นว่าห้วงเวลาของวันหยุดคือการหลุดจากโลกแห่งความเป็นจริง	จะท�าอะไรบ้าบอแค่ไหนก็ได้

	 ในขณะที่ประเทศมหาอ�านาจในยุคอาณานิคม	ปัจจุบันกลับยากจน	เศรษฐกิจตกต�่า	สถิติคนว่างงานสูงลิ่ว	และจ�าต้อง 

พึ่งเงินจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากขึ้น	เช่น	สเปน	ที่เกิดปัญหาประท้วงขับไล่นักท่องเที่ยว

	 คนท่ีบาร์เซโลนาบอกว่า	นกัท่องเทีย่วเข้ามาท�าลายเมอืง	ร้านของช�าข้างบ้านทีเ่คยอดุหนนุกนักลบัมนีกัท่องเทีย่วมาเข้าควิ 

ซื้อของยาวเป็นกิโล	ร้านอาหารเก่าแก่ข้างบ้านที่กินกันเป็นประจ�าก็แน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจนคนท้องถ่ินเข้าไม่ได้	ผู้คนที่

เคยเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่นี่หลายทศวรรษ	วันดีคืนดีเจอโนติสให้ย้ายออก	เพราะเจ้าของขายให้กับนายทุนที่เปลี่ยนตึกเก่าเป็น

โรงแรม	ธุรกิจ	Airbnb	ท�าให้มีนายทุนมากว้านซื้อบ้าน	ห้อง	อพาร์ตเมนต์	เพื่อท�าเป็นห้องเช่าส�าหรับนักท่องเที่ยว	ท�าให้ราคา

ที่พักอาศัยแพงจนคนท้องถิ่นไม่มีปัญญาเช่า
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แล้วอย่างนี้จะไม่ใหเ้กลียดนักท่องเที่ยวได้อย่างไร?

	 เงินจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ได้กลับมาหาคนท้องถิ่นอย่างที่ควรจะเป็น	มิหน�าซ�้า

ยังซ�า้เติมชีวิตของพวกเขาให้ยากล�าบากขึ้นอีก

	 นักกิจกรรมฝ่ายซ้ายในสเปนออกมาประท้วงและบอกว่านักท่องเที่ยวคือผู้ก่อการร้าย

ด้วยคอนเซปต์ที่ว่า	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือทุนนิยม	และทุนนิยมคือปิศาจ	ทุนนิยม

ท�าลายท้องถ่ิน	และให้ผลก�าไรแต่กับพวกกระฎุมพี	และขูดรีดเอาทรัพยากรชนชั้นล่าง 

ไปปรนเปรอนายทุน	พวกเขาต้องการท�าลายห่วงโซ่ปิศาจทุนนิยมนี้

	 ดังนั้น	จึงประกาศ	“นักท่องเที่ยวออกไป!”

วันหนึ่งคนไทยจะลุกขึ้นมาไล่นักท่องเที่ยวหรือไม่?
	 ค�าตอบคือไม่	-	เหตุผลคือ	เพราะเมืองไทยไม่มี	‘ฝ่ายซ้าย’	และเราไม่เคยเห็นว่า	 

การท่องเที่ยวคือส่วนหนึ่งของปิศาจทุนนิยม	

	 ต่อให้การท่องเที่ยวนั้นจะถูกจัดการอย่างไม่ยั่งยืน	

	 ต่อให้มีคนถูกไล่ที่เพื่อท�าโรงแรม	รีสอร์ท	

	 ต่อให้เมืองท่องเที่ยวหลายแห่งแปรคนพ้ืนเมืองให้เป็นเพียงลูกจ้าง	และคนรับใช้ของ

นักท่องเที่ยว	

	 เราก็ยังเห็นแต่ข้อดีว่า	การท่องเที่ยวน้ันเป็นคุณต่อเศรษฐกิจ	ก่อให้เกิดการจ้างงาน	

และเรายังภูมิใจอีกว่า	-	โอ๊ย!	นักท่องเที่ยวเขาอุตส่าห์มาเที่ยวบ้านเรา	มาชื่นชมอาหาร	

วฒันธรรม	ประวตัศิาสตร์	ประเพณขีองเรา	-	เรายิง่ต้องป่าวประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศเรา 

ดีแค่ไหน

	 และต่อให้ไม่ใช่เมืองไทยที่ไม่มีฝ่ายซ้าย	และไม่มีอุดมการณ์แบบซ้ายๆ	ท�างานอยู่เลย	 

ต่อให้ประเทศที่มีพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย	มีคนหนุ่มสาวที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ฝ่ายซ้าย	

สุดท้ายก็ไม่มีใครต้านทานอ�านาจของทุนนิยมได้

	 ประเทศญี่ปุ่นที่เคยเย่อหย่ิงใส่นักท่องเที่ยวจนเกือบจะเป็นการเหยียดหยาม	หลัง

ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจก็ต้องหันมาค้าขายกับซอฟต์เพาเวอร์	และนั่นรวมถึงการขายการ 

ท่องเที่ยวด้วย

	 สเปนที่ออกมาไล่นักท่องเที่ยวนั้น	ทางรัฐบาลก็ออกมาปรามว่าอย่าออกมาฆ่าห่าน 

ที่ออกไข่เป็นทองค�าเลย

	 ฝ่ายทีเ่ดนิทางสายกลางกบ็อกว่า	เรายงัต้อนรบันกัท่องเท่ียวอยู	่แต่ขอให้รฐัแทรกแซง

อุตสาหกรรม	ปกป้องคนท้องถิ่นบ้าง	อย่างน้อยจัดการกับพวกปั่นราคาอสังหาริมทรัพย์ 

จนคนท้องถิ่นไม่มีที่อยู่ที่ยืน	หรือจะจัดให้มีภาษีท่องเที่ยว	ให้นักท่องเท่ียวจ่ายเงินค่าอยู่ต่อ

คนืให้รัฐบาลท้องถิ่นเอาเงนินัน้กลับมาให้ชมุชนท้องถิน่บ้าง	กจ็ะลดแรงเสยีดทานได้ไม่น้อย

	 ส่วนเมืองไทยนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขคงไม่ใช่เรื่องเรา	‘เย็นชา’	ใส่นักท่องเที่ยว	แต่ที่เรา

ต้องแก้คือ	อย่าพัฒนาการท่องเที่ยวจนคนท้องถ่ินไร้ศักดิ์ศรี	มีความ	Submissive	ในเชิง

สัญลักษณ์	ย้อนกลับไปสู่ยุคอาณานิคมเท่านั้นเอง
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* ค�ำกล่ำวของ มหำตมำ คำนธี 
** พนักงำนวำงแผน 4 งำนวิชำกำร 

กองวิจัยกำรตลำด กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
  แปล เรียบเรียง และสรุปควำมจำก http://trendwatching.com/ 

quarterly/2017-03/truthful-consumerism/

TRUTH
NEVER DAMAGES 

A CAUSE 
THAT IS JUST* 

เรียบเรียง : บัณฑิต เอนกพูนสินสุข**
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	 ในอดีตเม่ือนานมาแล้ว	มนษุย์เราถกูสอนและเช่ือต่อๆ	
กันมาว่า	โลกนั้นเป็นรูปทรงแบน	และหากใครไม่เช่ือ	หรือ 
มแีนวคดิทีแ่ตกต่าง	กจ็ะถกูมองว่าเป็นพวกนอกรตี	เป็นพวก
ขวางโลก	จนในบางครัง้กอ็าจถกูท�าโทษ	เพราะมแีนวคดิที่ 
ขัดกับความเชื่อทางศาสนา	พวกเรายังเคยเช่ือกันอีกว่า 
หากออกเดนิทางจนถงึสดุขอบทะเล	ผูเ้ดนิทางก็จะตกและ 
หลุดออกนอกโลก	ด้วยความเช่ือนีเ้อง	นกัเดินทางในสมยัก่อน 
จงึไม่กล้าออกเดนิทางไกลไปทางเรือ	เพราะเกรงว่าหากไปถงึ 
จดุสิน้สดุหรอืขอบโลกแล้ว	พวกเขาจะตกและหลุดออกไป 
จากโลกจริงๆ	จนกระทั่งมีชายผู ้กล้าคนหนึ่งที่ชื่อว่า	 
คริสโตเฟอร์	โคลัมบัส	เชื่อว่าโลกน้ันเป็นทรงกลม	และ
ต้องการท่ีจะพิสูจน์ว่าดินแดนของโลกนั้นยังมีทวีปอื่นๆ	 
อยู่อกี	นอกเหนอืจากทวปียโุรป	เขาได้ออกเดนิทางและค้นพบ
ทวปีอเมรกิา	กบัความจริงท่ีว่าโลกน้ันเป็นทรงกลม	ความจริง 
ที่เราเคยเชื่อว่าโลกเป็นทรงแบนก็ค่อยๆ	ถูกท�าลายลง 
และแทนท่ีไปในทีสุ่ด	และนัน่เองเป็นสัญญาณเริม่ต้นทีบ่อก
ว่ามนุษย์เรานั้นได้ก้าวเข้าสู่ยุคการติดต่อแบบไร้พรมแดน	
(Globalization)	เรยีบร้อยแล้ว

 สิ่งที่เรำเชื่อวำ่จริงมำตลอด อำจเป็นเรื่องโกหก สิ่งที่เรำเคยถูกสอนว่ำไม่จริง อำจเปลี่ยนแปลงเป็นควำมจริง 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีและกำรเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งที่สร้ำงควำมเปล่ียนแปลงบนโลกแห่งควำมจริง เรำก�ำลังอยู ่

ในยุคทีโ่ลกถูกขบัเคลือ่นด้วย ‘ควำมจรงิทีถ่กูปรงุแต่ง’ (Post-truth) ยคุทีม่มุมองค�ำว่ำ ‘ควำมจรงิ’ นัน้เป็นมำกกว่ำ

ค�ำว่ำถูกหรือผิด ยุคที่กำรรับรู้ควำมจริงของเรำถูกใครบำงคนน�ำพำ หรือคนบำงกลุ่มก�ำหนด ยุคที่ข้อมูลข่ำวสำร 

ของเรำก�ำลังถูกจ�ำกัด หรือมีใครบำงคนเลือกที่จะให้เรำรับรู้ในสิ่งที่เขำต้องกำร

 มนุษย์มีแนวโน้มควำมต้องกำรที่จะหลุดออกจำกกำรถูกป้อนข้อมูล และกำรจ�ำกัดข้อมูลที่ได้รับเพิ่มมำกขึ้น 

เรำต้องกำรทีจ่ะรับรู้ถึงควำมจรงิในเบือ้งลกึ ควำมจรงิทีโ่ปร่งใส และรบัรูไ้ด้ถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิแบบมองทะลปุรโุปร่ง 

ไม่ใช่กำรรับรู้เพียงผลลัพธ์ปลำยทำงเท่ำนั้น
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 จำกผลส�ำรวจของ Havas บรษิัทช้ันน�ำผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรตลำดและโฆษณำ พบว่ำจำกกลุ่มตวัอย่ำงผูบ้รโิภค 10,000 คน 

ท่ัวโลก 78% มีควำมเห็นตรงกันว่ำ ‘เป็นสิ่งส�ำคัญมำกที่บริษัทและผู้ประกอบกำรจะต้องมีควำมโปร่งใส’ นอกจำกนี้  

70% ของกลุ่มตัวอย่ำงยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรรับทรำบข้อมูลของบริษัทที่พวกเขำซื้อสินค้ำ นอกเหนือจำกควำมสนใจในตัว

สินคำ้เพียงอย่ำงเดียว

◉ STELLA McCARTNEY
การบอกถงึความชัว่ทีต่นได้ก่อขึน้	เปรยีบเสมอืนการออกมายดือกยอมรับความผดิแทนทีจ่ะปกปิด
 

 แนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องกำรจะรับรู้ควำมจริงที่โปร่งใส (Truth of Transparency) และเรื่องอื่นๆ ที่ลึกมำกขึ้น  

ส่งผลให้บรษัิทหลำยแห่งต่ำงพำกันให้ควำมส�ำคัญและเริม่ทีจ่ะปรบัตวัให้เข้ำกบัเรือ่งนีแ้ล้ว ยกตวัอย่ำงธรุกจิเสือ้ผ้ำ High-end  

สัญชำตอิงักฤษทีน่่ำจบัตำมอง อย่ำงแบรนด์ STELLA McCARTNEY ของลกูสำวนกัร้องน�ำวง The Beatles (Paul McCartney) 

 STELLA McCARTNEY เป็นบริษัทแห่งแรกของโลกที่ริเริ่มกำรจัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลบัญชีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของบริษัท ซึ่งภำยในรำยงำนนี้จะชี้แจงถึงปัญหำที่บริษัทได้ท�ำ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 6 ประกำร ประกอบด้วย 

 l แก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 

 l การปล่อยแก๊ส (Gas Emission) 

 l มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution) 

 l มลภาวะทางน�้า (Water Pollution) 

 l กระบวนการก�าจัดของเสีย (Waste Disposal) 

 l การเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศ (Changes in Ecosystem) 

 หำกมองในครั้งแรก กำรที่บริษัทออกมำแสดงควำมโปร่งใสในสิ่งที่ก่อขึ้นก็ดูเหมือนจะเป็นกำรประจำนตนเองอยู่บ้ำง 

เพรำะกำรผลิตเสื้อผ้ำนั้นสร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ในทำงกลับกัน กำรออกมำแสดงถึงข้อมูลผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อม กำรบอกถึงควำมช่ัวทีต่นได้ก่อขึน้ ก็เปรยีบเหมอืนกำรออกมำยดือกยอมรบัควำมผดิแทนทีจ่ะปกปิด จงึกลำยเป็น 

กำรสร้ำงภำพในแง่บวกที่ดีเยี่ยมให้กับบริษัทแทน

 นอกจำกนี้แล้วบริษัทยังอำศัยควำมเข้ำใจในเทรนด์ควำมต้องกำรนี้พลิกแพลงท�ำควำมผิดของพวกเขำให้กลำยเป็นกำร

พยำยำมท�ำควำมดเีสยีอกี ด้วยกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ให้เป็นแบรนด์เสือ้ผ้ำ High-end ทีร่กัษ์โลก และประกำศทีจ่ะลดปรมิำณ

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทกุๆ ปี ท�ำให้เปลีย่นจำกผูร้้ำยกลำยเป็นพระเอกพทิกัษ์โลกขึน้มำทนัท ีเป็นกำรปรบัตวัตำมแนวโน้ม 

กำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่นำ่สนใจจริงๆ ส�ำหรับใครที่สนใจ มีเงินเหลือ และต้องกำรจะเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แฟชั่น

รักษ์โลก สำมำรถแวะไปเยี่ยมชมรำ้นของเธอได้ในประเทศไทย ที่ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำ Erawan Bangkok

 ส�ำหรับธุรกิจและผู้ประกอบกำรดำ้นกำรท่องเที่ยวแล้ว ควำมโปร่งใสเป็นเรื่องที่ต้องให้ควำมส�ำคัญเช่นเดียวกัน เห็นได ้

จำกกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรและโรงแรม ในสมัยก่อนหลำยๆ คนอำจมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่ำอำหำรและเครื่องดื่มของ 

ร้ำนอำหำรหรนูัน้จะต้องสะอำดและเป็นของดจีรงิ เครือ่งนอน ผ้ำห่ม ผ้ำขนหนขูองโรงแรมระดบั 5 ดำวนัน้จะต้องสะอำดกว่ำ

โรงแรมดำวน้อยๆ แน่นอน โรงแรมที่ประกำศว่ำช่วยเหลือและอุดหนุนชุมชนก็กระจำยรำยได้ไปถึงชุมชนจริงๆ 

 แต่ในยุคนี้เรำไม่สำมำรถเชื่ออะไรได้ ด้วยกำรแข่งขันที่เข้มข้นมำกขึ้น เศรษฐกิจโลกที่ไม่สดใสเหมือนเช่นก่อน มนุษย ์

มีควำมเป็นทุนนิยมมำกขึ้น บริษัทต่ำงพำกันลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ภำยในองค์กร โดยส่วนมำกเลือกที่จะปกปิดควำมลับ

กับผู้บริโภค โดยมีแนวคิดอยู่ในหัวว่ำ ‘ถ้ำเรำไม่พูด คนอื่นไม่พูด ก็ไม่มีทำงที่ใครจะรู้’ อำหำรร้ำนหรูเกรดพรีเมียมสมัยนี้ 

หำกลิ้นไม่ดีจริง ไม่ได้เป็นนักชิม เรำจะมั่นใจและรู้หรือไม่ว่ำสะอำด ใช้เนื้อน�ำเข้ำเกรดอย่ำงที่โฆษณำจริง และใช้ผักปลอด

สำรพิษจริงหรือเปล่ำ เครื่องนอนต่ำงๆ กำรท�ำควำมสะอำดของโรงแรมหรูระดับ 5 ดำวนั้นดีมำกน้อยเพียงใด เรำก็ไม่ทรำบ 
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 แต่เมื่อผู ้บริโภคมีควำมต้องกำรที่จะทรำบเบื้องลึกของบริษัทและผู ้ประกอบกำรเพิ่มมำกขึ้น สิ่งที่ผู ้ประกอบกำร 

ด้ำนกำรท่องเที่ยวควรจะท�ำก็คือกำรน�ำเทรนด์นี้มำใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 องค์กำรกำรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชำชำติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ได้อธิบำย

ค�ำว่ำ ‘Transparency’ ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวว่ำคือ ควำมยุติธรรม ควำมซื่อตรง และกำรพูดควำมจริงต่อผู้บริโภค  

ดังน้ันผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวจะอำศัยเทรนด์ควำมนิยมนี้เป็นตัวช่วยได้โดยกำรน�ำเสนอสินค้ำและกำรบริกำรที่เป็น

ควำมจริง ไมใช่กำรโฆษณำที่หลอกลวงหรือเกินควำมเป็นจริง ในส่วนของกำรแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็นนั้น สำมำรถท�ำได ้

หลำยวิธี ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คือกำรท�ำตนเองให้โปร่งใส แสดงให้ผู้บริโภครู้ว่ำพวกคุณเป็นองค์กรแบบไหน สินค้ำนั้นๆ เป็นอย่ำง 

ที่บอกมำจริง ไม่ได้ถูกปรุงแต่งขึ้น ส�ำหรับตัวอยำ่งของธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ประยุกต์เทรนด์นี้มำใช้ร่วมด้วย ได้แก่

n https://www.stellamccartney.com/th?_fp1=ppc_brand&_fp2=261084743&_fp3=18318456983&gclid=
EAIaIQobChMI65ix6Pey1gIVz4ZoCh05Xww3EAAYASAAEgJbifD_BwE&tp=62356
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◉ Virgin Holidays
สตรมีโฆษณาถ่ายทอดสดจากสถานท่ีท่องเท่ียว	18	แห่งทัว่โลก

 เมือ่เดอืนกนัยำยน 2559 บรษิัทน�ำเทีย่วยกัษ์ใหญ่เครอื Virgin Group ภำยใต้ 

กำรบริหำรของ Sir Richard Branson ได้ออกอำกำศหนึ่งในโฆษณำที่สดและ

ถ่ำยท�ำยำกที่สุด โดยตัดต่อและถ่ำยทอดสดจำกสถำนที่ท่องเที่ยวเด่น 18 แห่ง

รอบโลก ผ่ำนจอโทรทัศน์ภำยในเวลำ 60 วนิำท ีแคมเปญน้ีประกอบด้วยทมีงำน  

โปรดักชันกว่ำ 90 ทีม ภำยในโฆษณำผู้ชมจะสำมำรถเห็นนักท่องเที่ยวจริง 

ที่ก�ำลังท่องเที่ยวอยู่ในแต่ละสถำนที่แบบถ่ำยทอดสด อำทิ ขี่ม้ำบนเกำะเมำวี 

(เกำะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในหมู่เกำะฮำวำย) ด�ำน�้ำที่ทะเลแคริบเบียน นั่งรถ

ตุ๊กตุ๊กที่ประเทศไทย เป็นต้น 

 ส�ำหรับจุดมุ่งหมำยของแคมเปญน้ีก็คือกำรโปรโมตเส้นทำงท่องเที่ยว 

Long-haul ของบริษัท โดยแสดงถึงควำมเป็นจริงที่นักท่องเที่ยวก�ำลังประสบ 

ในสถำนที่ท่องเที่ยวเหล่ำนั้น ในขณะที่ผู ้ชมก�ำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู ่ที่บ้ำน 

แคมเปญโฆษณำนี้มียอดผู้ชมกวำ่ 16.9 ล้ำนคน และได้รับรำงวัล ‘Campaign 

of the Year’ ในหมวด ‘Best Marketing Activity’ ของ Marketing Week 

ในปี 2560 

◉ Flytographer 
แอปพลิเคชันท่ีจะช่วยให้มีช่างภาพส่วนตัว
ระดับมืออาชีพทุกครั้งที่ไปท่องเที่ยว

 หำกพูดถึงกำร Selfie ในยุคสมัยนี้แล้ว บอกได้ 

ค�ำเดียวว่ำ Out สุดๆ ถึงเวลำแล้วส�ำหรับนักเดินทำงที่

ชืน่ชอบและต้องกำรมภีำพสวยๆ เกบ็ไว้เป็น Collection 

 ควำมทรงจ�ำที่จะต้องมีช่ำงภำพระดับมืออำชีพ 

ทีรู่จ้รงิในแต่ละพ้ืนทีท่ีเ่ดนิทำงไปท่องเทีย่ว รูว่้ำถ่ำยภำพ 

ตรงไหน มุมไหน แล้วภำพจะออกมำสวยและโดดเด่น

เหมอืนหลดุมำจำกปกนติยสำร Flytographer สำมำรถ

ช่วยคุณได้ 

 Flytographer เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือน

จุดศูนย์กลำงกำรเชื่อมต่อระหว่ำงช่ำงภำพมืออำชีพ 

ทัว่โลกและนกัเดนิทำง ผูใ้ช้งำนสำมำรถเลือกใช้บรกิำร

แอปฯ นี้ได้มำกถึง 160 เมืองทั่วโลก 

 วิธีกำรใช้งำนก็แสนง่ำย เริ่มต้นจำกกำรเปิด

แอปฯ ขึน้มำ เลอืกสถำนทีแ่ละช่ำงถ่ำยภำพทีต้่องกำร  

หลังจำกนั้นทำงทีมงำนของ Flytographer จะให ้

ค�ำแนะน�ำและวำงแผนกำรถ่ำยภำพให้ เมือ่วนันดัหมำย

มำถงึ นกัท่องเทีย่วกจ็ะได้พบกบัช่ำงภำพ เมือ่ถ่ำยภำพ

สวยๆ ในสถำนที่ท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยตำมแผนที่

ได้วำงไว้แล้ว หลังจำกนั้น 5 วัน นักท่องเที่ยวจะได้รับ

ภำพถำ่ยทั้งหมดทำง Email

 ประโยชน์ของแอปฯ นีค้อื นอกจำกจะได้ภำพสวย

เก๋มีสไตล์แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะมีช่ำงภำพที่ท�ำหน้ำที่

เป็น Concierge ผู้รู้จริงในพื้นที่อีกด้วย

n https://www.virginholidays.co.uk/

n http://www.flytographer.com/
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◉ ICELANDAIR
คู่หูพาเที่ยวส�าหรับนักเดินทางที่หยุดพักระหว่างทาง	(Stopover)	
ในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

 ICELANDAIR สำยกำรบนิทีเ่ดินทำงข้ำมมหำสมทุรแอตแลนตกิ (Transatlantic Airline) ได้เฉลมิฉลอง 

ควำมส�ำเร็จในกำรให้บริกำร Stopover Services ส�ำหรับผู้โดยสำรที่เดินทำงแบบหยุดพักระหว่ำงทำง 

(Stopover) ในปีที่ผ่ำนมำ 

 แคมเปญพิเศษนี้มีจุดมุ่งหมำยส�ำคัญคือกำรโปรโมตบริกำรเที่ยวบินแบบ Stopover ของสำยกำรบิน 

และสร้ำงประสบกำรณ์กำรรับรู้ถึงวัฒนธรรมของชำว Iceland ที่แท้จริงผ่ำนกำรให้บริกำรจำกเจ้ำถิ่น  

โดยได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ของสำยกำรบิน ประกอบด้วยพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน นักบิน หรือแม้

กระทั่งประธำนกรรมกำรบริหำร ท�ำหน้ำที่เป็นทีม ‘Stopover Buddies’ ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้ำบ้ำนประจ�ำ

ท้องถิ่นผู้ดูแลและให้บริกำรประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวแบบส่วนตัว และ Exclusive ฟรี เป็นเวลำ 1 วันเต็ม 

ผ่ำนกำรจองบนหน้ำเวบ็ของสำยกำรบนิ เพือ่ช่วยท�ำให้ช่วงเวลำ Stopover ของผูโ้ดยสำรได้รบัประโยชน์จำก

กำรท่องเที่ยวในแบบฉบับของ ‘Real Iceland’ อยำ่งถึงแก่น

 • Mr. Birkir Hólm Guðnason - CEO ของ ICELANDAIR จะพำแขกไปเยือนสถำนที่เล่นสกีที่สวยงำม

และเต็มไปด้วยธรรมชำติ ในแบบฉบับที่ชำว Iceland เทำ่นั้นที่จะเคยไป 

 • Margret พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินที่ท�ำงำนกับสำยกำรบินมำกว่ำ 30 ปี ผู้เชี่ยวชำญด้ำน 

บ่อน�้ำพุร้อน จะน�ำแขกไปชมสภำพภูมิทัศน์ที่ไม่เคยพบเห็นมำก่อน 

 • Inga ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเดินทำงก็จะพำแขกไปพบกับชำวประมง เพื่อเรียนท�ำอำหำรเมนูปลำ 

พื้นเมืองสไตล์ Iceland 

 จำกทั้งสำมตัวอย่ำงที่ไดก้ล่ำวมำ จะเหน็ไดถ้ึงกำรเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มผูบ้รโิภคที่มคีวำมต้องกำร 

จะรับรู้ในสิ่งที่ลึกและเป็นจริงมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว รวมทั้ง

อุตสำหกรรมอื่นๆ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ำกับเทรนด์ดังกล่ำว หำกถำมว่ำถ้ำไม่สนใจแล้วบริษัท 

จะอยู่รอดไหม? ค�ำตอบที่ได้นั้นก็อำจจะมีทั้งบวกและลบ แต่ที่แน่นอนก็คือผู้ประกอบกำรที่สำมำรถปรับตัว 

ให้เข้ำกับเทรนด์นี้จะได้ประโยชน์จำกกำรอำศัยคล่ืนแนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงแน่นอน 

ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่สนใจและเห็นว่ำเทรนด์นี้ส�ำคัญ สิ่งที่จะต้องท�ำเป็นอันดับต้นๆ ก็คือกำรตั้งค�ำถำม

กับตนเองก่อนว่ำ “พร้อมหรือไม่ที่จะทลำยก�ำแพงเดิมๆ ที่ปิดบังควำมโปร่งใสภำยในองค์กร เปิดรับ 

แนวคิดใหม่ๆ และต้องกำรจะท�ำให้เกิดควำมโปร่งใสขึ้นในมุมมองใด”

n http://www.icelandair.co.uk/stopover-buddy/
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เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา

  ศัพท์ทางชีววิทยาค�าหนึ่ง (จริงๆ คือสองค�า) คือ  

Carrying Capacity คือศัพท์ที่ใช้อธิบายความสามารถ 

ในการ ‘รองรับ’ สัตว์หรือพืช (หรือสิ่งมีชีวิต) ชนิดต่างๆ 

ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ ซึ่งหมายรวมไปถึงเรื่องของอาหาร 

ที่อยู่อาศัย น�้า และสิ่งจ�าเป็นอื่นๆ

 การท่องเที่ยวก็เป็นอะไรคล้ายๆ แบบนั้นเหมือนกัน

นะครับ เพียงแต่ว่า ความสามารถในการ ‘รองรับ’ นั้น 

ไม่ได้มาเปล่าๆ แต่ถ้าหากว่าเรามีความสามารถในการ

รองรับมากพอ ก็จะท�าให้คณุภาพของความสามารถในการ 

‘รับรอง’ นักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมือง  

ดีขึ้นตามไปด้วย

 แต่ถ้าหาก Carrying Capacity หรือความสามารถ

ในการ ‘รองรับ’ ไม่เพียงพอล่ะครบั ปัญหาทีจ่ะเกดิกบัการ 

‘รับรอง’ จะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่อยากจะคิดเลยจริงๆ!

1.
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 ในทางการท่องเที่ยว มีการประยุกต์ใช้ศัพท์ทางชีววิทยา

ข้างต้น จนเกิดเป็นศพัท์ใหม่ (ทีจ่รงิๆ คอืสามค�ามาประกอบกนั) 

เรยีกว่า Tourism Carrying Capacity ซึง่เอาเข้าจรงิต้องบอกว่า 

นี่ไม่ใช่ ‘ศัพท์ใหม่’ อะไรนะครับ แต่เป็นแนวคิดเก่ียวกับการ

จดัการการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้มานานแล้ว จนอาจเรยีกได้ว่า ‘เก่า’ 

 แต่ถึงจะเก่า มันก็ยังเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะคือ

แนวทางในการจัดการกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้การรองรับกับ

รับรองนั้นได้ส่วนกัน

 องค์กรอย่าง World Tourism Organization ให้นิยาม 

Tourism Carrying Capacity เอาไว้ว่า หมายถึงปริมาณคน 

(คือนกัท่องเทีย่ว) สงูสดุ ทีจ่ะเข้าไปเยีย่มชมเป้าหมายปลายทาง 

หน่ึงๆ ได้ในเวลาเดยีวกนั โดยไม่ก่อให้เกดิการท�าลายส่ิงแวดล้อม 

ทัง้ทางกายภาพ ทางเศรษฐกจิ และทางสงัคมวฒันธรรม รวมทัง้ 

ไม่สร้างปัญหาจนท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พึงพอใจ 

ถึงระดับที่รับไม่ได้

 นอกจากนี ้ยงัมอีกีนยิามหนึง่ทีบ่อกว่า Tourism Carrying 

Capacity หมายถึง ‘ระดับ’ ที่พื้นที่หนึ่งๆ จะสามารถรองรับ

กิจกรรมของมนุษย์ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการท�าลาย จนท�าให ้

ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้อยู ่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เกิดผลกระทบ 

ที่รับไม่ได้

 พูดง่ายๆ ก็คือ Tourism Carrying Capacity ก็คล้ายๆ 

Biological Carrying Capacity นั่นแหละครับ มันคือระดับ 

‘ความทนได้’ ของพืน้ที่หนึี่งๆ ทีม่ีต่อปริมาณผู้เข้าไปเยี่ยมเยือน 

(หรือจริงๆ ก็คือการเข้าไปรบกวนสมดุลในมิติต่างๆ) 

 ทีนี้ถ้าเป็นพื้นที่ทางชีววิทยา สิ่งที่เราท�าได้ก็คือการ ‘กัน’ 

มนุษย์ออกไปจากพื้นที่ที่เปราะบาง หรือพื้นที่ที่สามารถรองรับ

การท�าลายได้น้อย แต่ถ้าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวล่ะ เราจะท�า

อย่างไรดี

2.
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 ถ้าเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ขีนาดเลก็ เช่น พืน้ทีธ่รรมชาตหิรอืพืน้ทีโ่บราณสถานบางแห่ง การจดัการการท่องเทีย่ว 

ด้วยการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวผ่านการจัดการ (Visitor Management) เป็นเรื่องที่ท�าได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเราขยาย 

‘เป้าหมายปลายทาง’ (Destination) ของการท่องเที่ยวให้ใหญ่ขึ้นถึงระดับ ‘เมือง’ ล่ะ เราจะท�าได้อย่างไร

 ล�าพังถ้าเป็นพืน้ทีเ่ลก็ๆ Tourism Carrying Capacity กถ็กูวจิารณ์มานานแล้วว่าเป็นวธิกีารที่ใช้จรงิไม่ค่อยจะได้ 

เพราะมันคอืหลกัการทีว่างอยูบ่นฐานการค�านวณทีค่ดิว่า โลกนัน้มคีวามคงที ่(Stable) และท�านายได้ (Predictable) 

แต่เอาเข้าจริง โลกไม่ได้เป็นแบบนั้น ดังนั้น การค�านวณตัวเลขที่เรียกว่า Maximum Visitors หรือผู้มาเยือนจ�านวน

มากที่สุดเท่าที่จะพอยอมรับได้ จึงเป็นเรื่องยาก แถมยังอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาด้วย 

 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีนกหายาก และอยากสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวดูนก แล้วเราตั้ง 

ข้อก�าหนดขึน้มาว่า มคีนเข้ามาในพืน้ทีน่ี้ได้แค่ปีละ 100 คน แต่ปัญหากค็อื กลุม่คนแต่ละกลุม่ทีเ่ข้ามาในพ้ืนที ่ย่อมมี 

ผลกระทบ (Impact) ต่อพื้นที่แตกต่างกันไป ผลกระทบยังเปล่ียนแปลงไปโดยมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น 

ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ 

 ทีส่�าคัญก็คือ ยูเนสโกก็เคยบอกว่า สถานท่ีทีม่กีารจ�ากดัผูเ้ข้าเย่ียมชมจะก่อให้เกดิปัญหาทีห่ลายคนคดิไม่ถงึ นัน่คอื 

มันท�าให้นักท่องเที่ยวจ�านวนหนึ่งคิดว่าสถานที่นั้นๆ มีการปกป้องดูแลที่ดีกว่าที่เป็นจริง ผลลัพธ์ก็คือเกิดการดูแล 

ท่ีแย่กว่าความเป็นจรงิขึน้มา  แล้วถ้าขยายจากแหล่งท่องเทีย่วขนาดเลก็ มาเป็น ‘เมอืง’ ทัง้เมอืงล่ะ จะเกดิผลกระทบ 

อะไรขึ้นบ้าง?

3.
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 ถ้าเราดเูทรนด์การท่องเทีย่วทีเ่กิดขึน้ในปัจจบุนัและทีจ่ะเกดิขึน้

ต่อไปในอนาคต เราจะพบว่าวธีิท่องเทีย่วแบบใหม่นัน้ควบคมุได้ยาก

ขึน้ด้วย เพราะนกัท่องเทีย่วยคุใหม่นยิมเทีย่วแบบ ‘เทีย่วเอง’ เพราะ

สามารถจองห้องพักผ่าน App ต่างๆ ได้ทันทีทันควัน ท�าให้กลุ่ม 

นักท่องเที่ยวมีลักษณะเล็กลง กระจายตัวมากขึ้น และเข้าถึงพื้นที่

ต่างๆ ได้มากขึ้น

 นักท่องเที่ยวยังแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้

เร็วและมากข้ึนกว่าสมัยก่อนด้วย บ่อยครั้ง องค์กรที่ดูแลด้านการ 

ท่องเท่ียวอาจตามนักท่องเทีย่วไม่ทนัด้วยซ�า้ไป เพราะการบอกเล่าแบบ 

‘ปากต่อปาก’ นัน้ทรงพลงัมากกว่าการประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงาน

ใหญ่ๆ มาก ท�าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ที่อาจมี

ความสามารถในการรองรับต�่า ปัญหาจึงอาจเกิดขึ้นได้

 ประมาณกันว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล ซึ่งถือว่าเป็น 

กลุม่คนทีม่คีวามรูเ้รือ่งเทคโนโลยมีาก โดยนิยมการแชร์เร่ืองราวชวีติ 

ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างต่อเนื่อง จะใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง

มากขึ้น 1.6 เท่า คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 3.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภายในปี 2563 ซึง่เป็นแนวโน้มการเดินทางท่องเทีย่วแบบนีน้ีเ่อง ทีจ่ะ 

ส่งผลต่อการดูแลควบคุม Tourism Carrying Capacity ในอนาคต

 แล้วควรจะท�าอย่างไร?

 ทีจ่รงิ วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่งนีท้ีด่ทีีส่ดุ กค็อืต้องย้อนกลบัมาดู 

‘พืน้ฐาน’ ของแหล่งท่องเทีย่วเอง ว่ามคีวามสามารถในการรองรบั

ได้มากแค่ไหน โดยอาจต้องพิจารณากันเป็นเรื่องๆ ไป เช่น

 ดูว่าเมืองนั้นๆ มีความสามารถในการรองรับทางกายภาพ 

(Physical Carrying Capacity) ได้มากแค่ไหน การรองรับ 

ทางกายภาพก็คือจ�านวนของนักท่องเที่ยวที่ เมื่อเข ้ามาแล้ว 

จะมีที่พัก ที่อยู่ ที่กิน มีความสามารถในการรองรับขยะที่เกิดจาก 

นักท่องเที่ยว ฯลฯ

 นอกจากนี้ ยังอาจต้องดูความสามารถในการรองรับทาง

เศรษฐกิจ (Economic Carrying Capacity) ด้วย การรองรับ 

ทางเศรษฐกิจคือการรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อชมุชนหรอืเมอืงนัน้ๆ เมือ่เปลีย่นตวัเองจนกลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว

 สิ่งส�าคัญถัดมาก็คือ ความสามารถในการรองรับทางสังคม 

(Social Carrying Capacity) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสองอย่าง

แรก นัน่คอืเมือ่นกัท่องเทีย่วเข้ามาในพืน้ทีห่รอืเมอืงมากขึน้เรือ่ยๆ 

ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทางสังคมวัฒนธรรมตามมา 

 ที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการรองรับทาง

ชีวภาพ (Biological Carrying Capacity) ซึ่งหมายถึงการรองรับ

ในด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นข้อกังวลหลักของหลายแหล่งท่องเที่ยว

ในเมืองไทย เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่เขตร้อนที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง และเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย

 ความสามารถในการรองรับในมิติต่างๆ เหล่านี้ ต้องน�ามา

คลี่แผ่แล้วดูกันอย่างละเอียด เพราะทุกอย่างสอดประสานกัน

อย่างแน่นแฟ้น ถ้านกัท่องเทีย่วมจี�านวนมากเกนิกว่าความสามารถ 

ที่เมืองจะรองรับได้ ก็อาจเกิดปัญหาที่พักไม่เพียงพอ ปัญหาขยะ 

ล้นเมือง รวมไปถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม และปัญหาสังคมอื่นๆ 

ติดตามมาได้

 อย่างไรก็ตาม ค�าถามที่เกิดขึ้นก็คือ แล้วเราจะหา ‘ขอบเขต’ 

ของ ‘ความสามารถในการรองรับ’ ที่ว่านี้ได้อย่างไร 

 เพราะเอาเข้าจริงแล้ว - มันหาไม่ได้!

4.
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Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

 เหตผุลทีห่าไม่ได้ ก็เพราะมนัมแีรงดงึกนัอยูส่องทาง ทางหนึง่กค็อืความพยายาม

จะท�าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมือง (หรือแหล่งท่องเที่ยว) มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้  

แต่อีกทางหนึ่งก็คือความพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้ สองแรงดึงนี้ไม่เคยสมดุลกัน 

ดังนั้น ตัวเลขที่เกิดจากการค�านวณจึงไม่เคยน�ามาใช้งานได้จริง

 ปัญหาของการที่เมืองไม่มีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว แต่เรายัง

ต้อนรับนักท่องเที่ยว และต้องการให้เกิดการรับรองนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดเพื่อเม็ดเงิน

ที่เข้ามา ก็คือในที่สุด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะย้อนกลับมากัดกินและท�าลายตัวเอง 

เพราะมันคือวิถีที่ไม่ยั่งยืน

 ปัญหานั้นซับซ้อนกว่าแค่แง่มุมเรื่องการท่องเที่ยว เช่น ความไม่เพียงพอของ 

ห้องพกั ฯลฯ แต่ต่อให้เร่งการเตบิโตในแง่นีม้ากขึน้ กย็งัต้องกลบัไปดบูรบิทที่ใหญ่กว่า 

นั่นคือบริบทด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ที่จะรองรับ 

 แอนนา พอลล็อค (Anna Pollock) นักเขียนจาก The Guardian ของอังกฤษ 

บอกว่าโลกของเราน้ันจ�ากัด (เป็น Finite Planet) แต่การโฆษณาประชาสัมพันธ ์

ที่ไม่จ�ากัด บวกกับวิธีเดินทางแบบใหม่ๆ ท�าให้มีการช�าแรกแทรกซอนเข้าไปถึง 

ภาคส่วนต่างๆ ที่ละเอียดอ่อนเปราะบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งในอีกแง่หนึ่ง 

ก็ต้องขอบคุณความขาดแคลนของทรพัยากรด้วย เช่น น�า้ อาหาร หรอืไฟฟ้าไม่เพยีงพอ 

ในบางพื้นที่ ท�าให้เป็นการจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยวลงโดยธรรมชาติ แต่การปล่อยให้

เกิดการจ�ากัดโดยธรรมชาติแค่นั้นไม่เพียงพอ

 เธอบอกด้วยว่า มีหลายเหตุผลที่โมเดลการท่องเที่ยวแบบเก่านี้ ถือเป็นเรื่อง 

ล้าสมัยและไม่ตอบรับต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันวางตัวอยู่บนการบริโภคและการ 

กระจายสินค้าและบริการที่มีลักษณะ ‘เหมือนกันไปหมด’ (Homogenisation)  

ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความพยายามจะสร้างมาตรฐานแบบเดียวกัน นั่นท�าให้คนไม่ตื่นเต้น 

ต่อแหล่งท่องเทีย่วทีม่รีปูแบบเดมิๆ และต้องพยายาม ‘ไปให้ไกล’ มากยิง่ขึน้ เพือ่เข้าถงึ 

สิ่งที่จะสร้างความมหัศจรรย์ให้กับตัวเอง ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นก็มักมีความเปราะบางทาง

สิ่งแวดล้อม

 พื้นที่ที่ว่า เมื่อได้รับความนิยมมากขึ้น ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แต่อย่าง

ที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าองค์กรที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวมักจะไม่ ‘เท่าทัน’ พื้นที่

ใหม่ๆ เหล่านี้ ที่ถูกบุกเบิกโดยวิถีท่องเที่ยวแบบใหม่ ดังนั้น ปลายทางใหม่ๆ (เรียกว่า 

Youthful Destinations) จึงมโีอกาสทีจ่ะถกูท�าลายได้มาก เพราะมกีารควบคมุดแูลน้อย 

หรือไม่มีเลย

5.
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 พืน้ทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามสามารถในการรองรบัน้อยเหล่านี ้บ่อยครัง้กลายเป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วที ่‘ตายเรว็’ 

(Perishable) คือพอมีคนไปเสพได้ระยะหนึ่ง ความงามหรือทรัพยากรในการท่องเที่ยวก็หมดไป 

 ในส่วนของผูท่ี้อยู่ในพืน้ทีเ่อง ในระยะแรกอาจยินดต้ีอนรบันกัท่องเทีย่วใหม่ๆ เหล่าน้ี แต่ในทีสุ่ดกจ็ะพบว่า  

นักท่องเที่ยวเหล่านี้ท�าให้ราคาที่ดิน อาหาร น�้า บ้าน และสาธารณูปโภคต่างๆ สูงขึ้น ผลกระทบในแง่ลบ 

จึงเกิดขึ้นกับคนที่เป็น ‘เจ้าบ้าน’ ซึ่งมักต้องท�าหน้าที่ ‘รับรอง’ นักท่องเที่ยว 

 เหตแุละผลต่างๆ เหล่านี ้ล้วนกระทบชิง่และส่งผลกลบัไปกลบัมา ความสามารถในการรองรบัและความ

สามารถ (หรือความยินดี) ในการรับรองจึงส่งผลต่อกันและกันเหมือนเล่นชักเย่อ

 วิธีทีท่�าได้ก็คือต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมการท่องเทีย่วใหม่ ซึง่แอนนา พอลล็อค บอกว่า คอื Conscious 

Travel หรือการท่องเที่ยวโดยมีส�านึก แรกสุดก็คือ เจ้าบ้านเองต้อง ‘ตื่น’ ขึ้นมามองโลกด้วยสายตาที่ต่าง 

ออกไป นัน่คอืพืน้ทีท่ีต่วัเองอยู ่ไม่ใช่ทรัพยากรทีจ่ะน�ามาใช้อย่างไรก็ได้ แต่เป็นทีท่ีต้่องปกป้องคุม้ครอง และ

ดูแลด้วยตัวเอง จึงจะสร้างความสามารถในการรองรับที่เหมาะสมขึ้นมาได้

 อีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องไม่มองนักท่องเที่ยวเป็นแค่ ‘หน่วยการบริโภค’ แต่ต้องเห็นเป็น ‘แขก’ จริงๆ  

ที่เดินทางมาเพื่อเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเอง

 ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง เพราะการท่องเที่ยวมีส่วนส�าคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

ได้มหาศาล,

 ถ้าเพียงแต่จะมีการก�ากับดูแลอย่างเข้าใจเป็นฐานเสียก่อน
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ปี ท่ อ ง เ ที ่ย ว วิ ถี ไ ท ย
เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

2018

Amazing Thailand 
Tourism Year

 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อม
บนพ้ืนฐานความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยค�านึงถึง 
ความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับกระแสความต้องการของ
ประชากรโลกและเจตนารมณ์ของ UNWTO มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วน
ของนกัท่องเทีย่วคุณภาพและรกัษาฐานตลาดเดิม เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เรื่อง : กองวิจัยการตลาด ททท.

ท�าไมถึงต้องมี Amazing Thailand Tourism Year 2018

*  เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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เป้าหมาย
• แหล่งท่องเท่ียวหลักและรองได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น 

• รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10
• เมืองท่องเที่ยวรองมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 12

• อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 12   
• ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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• ตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ • ตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิ 
จีน อินเดีย อาเซียน เอเชียตะวันออก และยุโรป

7 กิจกรรมหลักของ 
Amazing Thailand Tourism Year 2018

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

• การแข่งขันการบิน Air Race 1 (พฤศจิกายน 2560)
• การแข่งขันเจ็ตสกีโลก (ธันวาคม 2560)

• New Year Marathon
• การจัดกิจกรรมว่ิง Thailand Marathon (Ironman) (กุมภาพันธ์ 2561)

• การแข่งขัน Moto GP (กรกฎาคม 2561)
• Golden Triangle International Triathlon

• มวยไทย
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การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(Gastronomy Tourism)
• การจัดงาน UNWTO World 
Forum on Gastronomy Tourism 

ครั้งที่ 4 (พฤษภาคม 2561)
• การจัดงาน Thai FEX - World of  

Food Asia (มิถุนายน 2561) 
• Street Food

การท่องเที่ยวทางน�้า (Maritime Tourism) 
• Thailand Yacht Show 

• Cruise Destination / Home Port

การท่องเที่ยวเพื่อ
การแต่งงานและฮันนีมูน 

(Wedding & 
Honeymoon Tourism)
• Wedding & Honeymooner 

• Package ส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน 
• Package ส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว

อินเดีย

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ 
(Medical and Wellness Tourism) 

• Thai Wisdom 
• Thai Spa / Wellness

• ขยาย Visa นักท่องเที่ยวจีน และ CLMV

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community Based 

Tourism)
• การจัดแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยว

โดยชุมชน (ตลอดปี 2561)
• The Way of Life

• Thai Creative Experience
• การจัดงานเทศกาลประจ�าปีและประเพณี

ท้องถิ่น (ตลอดปี 2561)

การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
(Leisure Destination)

• ปีการท่องเท่ียวไทย-จีน 
• New Year Countdown

• MICE & Bleisure 
• Family

• สุดยอดเส้นทางการท่องเท่ียวของประเทศ 
• Thai Festivals

• 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
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• กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
• การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
• กระทรวงคมนาคม    
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงการต่างประเทศ
• กระทรวงวัฒนธรรม
• กองบังคับการต�ารวจท่องเท่ียว         
• สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
• ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
• องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

กิจกรรมสนับสนุน
• การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
• การท่องเที่ยวกลางคืน (Night Tourism)
¤• การท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์ (MICE Tourism)
• การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair)
¤• การจัดกิจกรรมการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจที่ต่างประเทศ 
 (B2B Marketing Activity Aboard)
¤• การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
 (Logistics)
¤• การเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Human Resource Development)
¤• การจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 (Country Relationships)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ความหมายของตราสัญลักษณ์

โดยรวมคล้ายกับเครื่องหมายอนันต์ (Infiffiinity ∞) 
สื่อถึงปี ‘ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน’ 
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงความพิเศษ 

ลายประจ�ายาม (สถานที่ท่องเที่ยว)
สื่อถึงศิลปะและวัฒนธรรมอันล�้าค่า 
สะท้อนถึงจิตใจที่อ่อนโยนของคนไทย

ช้าง (การท่องเที่ยวทางบก)
สื่อถึงสัญลักษณ์ประจ�าชาติไทย 
การมีอัธยาศัยไมตรี  
เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  
ต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยจิตใจ
อันอบอุ่น เป็นมิตรจากเจ้าบ้าน

เรือ ‘สุพรรณหงส์’ (การท่องเที่ยวทางน�้า)
สื่อถึงตัวแทนแห่งความรุ่งเรือง  
ล�้าค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย  
สะท้อนความงามอย่างไทยอันน่าประทับใจ  
เป็นวิถีชีวิตของไทยดั้งเดิมอย่างแท้จริง

ที่ได้เดินทางมาท่องเท่ียว 
และได้สัมผัสความเป็นไทย 
ที่จะสร้างความสุข  
และความทรงจ�า 
อันน่าประทับใจให้มากกว่า
ที่เคยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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ความไม่มีโรค 
เป็นลาภอันประเสริฐ
สรุปสาระส�าคัญจากรายงาน

Outbound 
Medical 
Tourism

: Potential Traveler Understanding in UAE, Oman, Kuwait
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	 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	(ททท.)	มุ่งผลกัดันอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของไทยเข้าสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง	โดยในแผนยุทธศาสตร์	
ททท.	ปี	พ.ศ.	2560-2564	ก�าหนดวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์เพิม่รายได้ 
จากการท่องเที่ยว	มุ่งเน้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวในตลาดหลัก	 
ท้ังกลุ่มนักท่องเท่ียวเพือ่การพกัผ่อนระดับกลาง-บน	(Quality	Leisure)	 
และนักท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษหรือความสนใจเฉพาะ	(Niche	
Segment)	ที่มีศักยภาพ	น�าเสนอบริการแบบเจาะจงความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	เพือ่ขยายฐานตลาดจากกลุ่มนักท่องเท่ียวเพือ่การ
พกัผ่อนท่ัวไป	(Mass	Tourist)	อาท	ิการท่องเทีย่วเชิงกฬีา	การแต่งงาน
และฮันนีมูน	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	โดยมีการท่องเที่ยวกลุ่มรักษา
พยาบาล	หรือ	Medical	Tourism	เป็นกลุ่มความสนใจเฉพาะที่ส�าคัญ
ตลาดหนึ่ง
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	 นักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลาง	 เป็นตลาดนักท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กลุ่มรักษาพยาบาลของไทย	เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายสูง	มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างนาน 

และมักเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่	จากโครงการส�ารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึก	ปี	2558	พบว่านักท่องเที่ยว

ภูมิภาคตะวันออกกลางที่เดินทางมาประเทศไทยใช้บริการทางการแพทย์ร้อยละ	13.18	 โดยนักท่องเที่ยว 

ท่ีระบุว่าวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางคือการรักษาพยาบาลมีสัดส่วนถึงร้อยละ	6.52	นอกจากนี้	กิจกรรม 

ด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล	เช่น	การตรวจสุขภาพ	หรือศัลยกรรม	เป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าการใช้จ่าย 

เฉลี่ยสูงสุด	หรือ	47,638.53	บาทต่อคนต่อทริป

	 ภมูภิาคตะวนัออกกลางมกีลุม่ประเทศสมาชกิความร่วมมอือ่าวอาหรบั	หรอื	Gulf	Cooperation	Council	(GCC)	

ประกอบด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	บาห์เรน	คูเวต	โอมาน	กาตาร์	และซาอุดีอาระเบีย	เป็นตลาดส�าคัญทั้ง 

ในด้านจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้	ซึ่งประเทศที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวส�าคัญที่สุดของไทย	ได้แก่	สหรัฐอาหรับ 

เอมเิรตส์	คูเวต	และโอมาน	ในปี	2558	นกัท่องเทีย่วจาก	3	ประเทศดงักล่าวเดนิทางเข้าไทยและมกีารใช้จ่ายเป็นสดัส่วน 

ร้อยละ	76	ของนักท่องเที่ยว	GCC	ทั้งหมด	(ที่มา:	งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ	กองกลยุทธ์การตลาด	ททท.)

	 อย่างไรก็ดี	ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายให้เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์และการรักษา

พยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น	จ�าเป็นต้องมีการท�าความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเชิงลึก 

(Customer	Insight)	ตลอดจนศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล 

ของไทย	ทั้งปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรค	อาทิ	สถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง	การด�าเนินการของประเทศคู่แข่ง	บทบาทของบริษัทน�าเที่ยว	ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลตลาด	GCC	ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 รายงาน Outbound Medical Tourism :	Potential	Traveler	Understanding	in	UAE,	Oman,	Kuwait	จดัท�าโดย 

Euromonitor	International	ส�าหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	เป็นการรวบรวมข้อมูลการตลาด 

การท่องเที่ยวเชิงลึกกลุ่มการแพทย์และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคตะวันออกกลาง	โดยมุ่งเน้น	3	ประเทศ 

กลุ่มประเทศสมาชิกความร่วมมืออ่าวอาหรับ	ได้แก่	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต	น�าเสนอข้อมูล

สถิติและข้อมูลเอกสารจาก	Euromonitor	Passport	ประกอบกับการสอบถามความเห็นผู้ที่สนใจหรือเคยเดินทาง 

ท่องเท่ียวเพื่อการรักษาพยาบาลจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	คูเวต	(Consumer	Survey)	จ�านวน	 

300	ราย	แบ่งเป็น	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	160	ราย	โอมาน	80	ราย	คูเวต	80	ราย	นอกจากนี้	Euromonitor	 

ได้ด�าเนินการสอบถามความเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการรักษาพยาบาลในประเทศไทยกับ

บริษัทตัวแทนน�าเที่ยวในทั้ง	3	ประเทศ	ประเทศละ	5	บริษัท	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน
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ภาพรวมตลาดนกัท่องเทีย่วกลุ่มรกัษาพยาบาล	
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต

	 การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

	 ของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	์โอมาน	

	 และคูเวต	(Outbound	Tourism	Destinations)
	 การเดินทางต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการเดินทางภายใน

ภูมภิาคตะวันออกกลางและแอฟรกิาเหนอื	หรอื	MENA	โดยเฉพาะ 

ประเทศซาอุดีอาระเบีย	ทั้งเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	

เพื่อธุรกิจ	และการพักผ่อน	ประเทศในภูมิภาคยุโรปเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยมส�าหรับการช้อปปิ ้ง	 โดยเฉพาะประเทศ 

สหราชอาณาจักร	ในขณะที่ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย	เช่น	ไทย	

มาเลเซีย	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวประเทศ	GCC	นิยมเดินทาง

เพื่อการพักผ่อน
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	 ปัจจัยผลักดันการเดินทางต่างประเทศ

	 เพื่อการรักษาพยาบาล	(Growth	Drivers	

	 for	Outbound	Medical	Tourism)
	 วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เคร่งเครียด	ขาดการออกก�าลังกาย

และโภชนาการที่ถูกต้อง	ส่งผลให้ชาวอาหรับในกลุ่มประเทศ	

GCC	ประสบปัญหาทางสุขภาพมากขึ้น	โดยเฉพาะโรคอ้วน	 

โรคเบาหวาน	โรคเครยีด	นอกจากนี	้การขาดแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะทาง	การบริการทางการแพทย์สาธารณะที่ไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการ	และค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเอกชนใน

ประเทศที่ค่อนข้างสูง	ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ชาวสหรัฐ

อาหรบัเอมเิรตส์	โอมาน	และคูเวต	เลอืกเดินทางไปต่างประเทศ

เพือ่ใช้บรกิารทางการแพทย์และการรกัษาพยาบาล	ทัง้นี	้ประเทศ 

ที่น�าเสนอการบริการทางการแพทย์ร่วมกับการท่องเที่ยวเพื่อ

พกัผ่อนเป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วกลุม่รกัษาพยาบาลในภมูภิาค

	 ประเทศคูแ่ข่ง	(Competing	Medical	Tourism	 

	 Destinations)
	 จดุหมายปลายทางเพือ่การแพทย์และการรักษาพยาบาลที่

ชาวสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	โอมาน	คูเวต	นิยม	โดยมภีาพลกัษณ์ 

ว่ามีบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย	มีความเช่ียวชาญ	และ 

มีความเป็นมืออาชีพสูง	ได้แก่

 l สหราชอาณาจักร	เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการ

รักษาพยาบาลอันดับ	1	ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวต

 l เยอรมน	ีคาดว่าชาว	GCC	จะเดินทางเข้าไปใช้บริการ

ทางการแพทย์ในเยอรมนีเพิ่มขึ้น	ในปี	2016	มีนักท่องเที่ยว

จากประเทศ	GCC	เดนิทางไปยงัประเทศเยอรมนเีพือ่การรกัษา 

พยาบาลเพิ่มข้ึนร้อยละ	17	โดยมีซาอุดีอาระเบียและคูเวต 

เป็นตลาดส�าคัญ

 l สหรัฐอเมริกา	 เป็นอีกจุดหมายทางการแพทย์และ 

การรักษาพยาบาลท่ีชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 โอมาน	และ

คูเวต	เลือกเดินทาง	โดยเฉพาะแถบภูมิภาคตะวันออก	บริเวณ

มหานครนิวยอร์กและบอสตัน

 l อินเดีย	มีโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงและเป็น 

ที่ยอมรับ	โดยมีภาพลักษณ์ว่ามีมาตรฐานการบริการที่ดีและ

ราคาไม่แพง

	 อปุสรรคส�าคญัในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชิงการแพทย์ 

และการรกัษาพยาบาลของไทยคอืมาตรการส่งเสรมิการรักษา

พยาบาลภายในประเทศของรัฐบาลประเทศสหรัฐอาหรับ- 

เอมเิรตส์	โอมาน	และคูเวต	โดยมโีครงการส�าคัญ	ได้แก่		Dubai	Healthcare 

City	ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	ซึ่งประกอบด้วยศูนย์บริการ

ทางการแพทย์และการรกัษาพยาบาล	160	แห่ง	พร้อมแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ 

สาขาต่างๆ	จากต่างประเทศ	หรือโครงการ	Sultan	Qaboos	Medical 

City	ซึ่งรัฐบาลโอมานเป็นผู้ลงทุนในจ�านวนเงิน	1.5	พันล้านเหรียญ

สหรัฐ	ในขณะที่รัฐบาลคูเวตมีแผนเพ่ิมการให้บริการทางการแพทย์

และการรักษาพยาบาลผ่านโครงการขนาดใหญ่จ�านวน	6	โครงการ 

มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น	5.5	พันล้านเหรียญสหรัฐ

	 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารและแหล่งข้อมูล	

	 (Media	Channel	and	Sources	of	Information)

	 ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต	 

ข้อมูลแบบปากต่อปาก	(Word	of	Mouth)	เป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญ

ที่สุด	 โดยส่วนใหญ่รับข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวผ่านคนใกล้ชิด	

เช่น	ครอบครัว	เพ่ือน	(ร้อยละ	86)	แหล่งข้อมูลที่ส�าคัญรองลงมาคือ 

ส่ือ	Online	(ร้อยละ	22)	โดยเฉพาะ	Social	Media	เช่น	Facebook	

Google+	หรือ	Twitter	(สัดส่วนร้อยละ	82	ของผู้ใช้สื่อ	Online	 

ทั้งหมด)	ส�าหรับชาว	UAE	 ส่ือ	Online	อื่นๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	หรือ	 

E-Newspaper	ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความส�าคัญเช่นกัน

n Sources of  Information

86%

Recommendations

Base (Total-Travelled or accompanied someone on a medical trip): 50

Online Newspapers Brochures/
Leaflets

Magazines Health 
TV Shows

22% 16% 8% 2% 2%

n Online Sources Consulted

82%

Social Media

Base (Total-Travelled or accompanied someone on a medical trip and use online 
channels for research): Low Base

Country official
tourism website

Travel retail
websites

Blogs/Online
Forums

45%
18%

9%
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	 ในการเดินทางเพือ่วตัถุประสงค์ทางการแพทย์และการรกัษาพยาบาล	ชาวสหรฐั-

อาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต	จะเชื่อถือข้อมูลและค�าแนะน�าจากแพทย์มากที่สุด	

อย่างไรก็ดี	ในการตดัสนิใจเลอืกจดุหมายปลายทาง	คูส่มรสและครอบครวัจะมอีทิธพิล

ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

	 การจองการเดินทาง	(Booking	Channels)
	 ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	และคูเวต	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	58)	นิยมจอง 

การเดินทางผ่านตัวแทนน�าเที่ยว	โดยให้บริษัทน�าเที่ยวเป็นผู้จัดการรายละเอียดในการ

เดินทางทัง้หมด	(ตัว๋เครือ่งบนิ	ทีพั่ก	ก�าหนดการ	ฯลฯ)	ปัจจยัหลักทีท่�าให้บรษิัทน�าเทีย่ว 

ยังคงเป็นช่องทางการจองที่ส�าคัญที่สุดคือนักท่องเที่ยวชาวอาหรับส่วนใหญ่ยังขาด 

ความเช่ือมั่นในการซ้ือขายผ่านช่องทาง	Online	นอกจากนี้	พวกเขายังนิยมที่จะ 

สอบถามข้อมูลโดยตรงกับตัวแทนน�าเที่ยวมากกว่าค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง

	 ส�าหรับกลุ่มชาวต่างชาต	ิหรือ	Expat	ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	

และคูเวต	ช่องทาง	Online	เป็นช่องทางการจองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด	เนื่องจาก 

น�าเสนอราคาที่คุ้มค่ากว่า	นอกจากนี้	กลุ่ม	Expat	ยังใช้เวลาในการตัดสินใจจอง 

การเดินทางนานกว่าชาวอาหรับ	เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลด้านราคา

	 ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล			

	 (Thailand	as	a	Medical	Tourism	Destination)
	 ส�าหรบัชาวสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	โอมาน	และคเูวต	ประเทศไทยเป็นทีร่บัรูอ้ย่างดี 

ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม	หาก

เปรียบเทยีบกัน	การรับรู้ประเทศไทยในฐานะจดุหมายปลายทางเพ่ือการแพทย์และการ

รักษาพยาบาลยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก	โดยร้อยละ	31	ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น

ที่รับรู้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์และการรักษาพยาบาล	บริการ

ทางการแพทย์ทีป่ระเทศไทยเป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุ	ได้แก่	ศลัยกรรมความงาม	ศลัยศาสตร์

กระดูกหรือข้อต่อ	(Orthopaedic	Surgery)	และโปรแกรมสุขภาพประเภท	Wellness

Preferred travel agent

Choose preferred tour packages from 
travel agents

Book from the airline/
accommodation website

Book through travel retail sites e.g. 
Expedia, booking.com

Good deals from travel fairs

n Preferred Booking Channel

Base (Total-Travelled or accompanied someone on a medical trip): 50

58%

38%

30%

16%

10%
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	 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล
 Target Doctors	ด�าเนินการส่งเสริมร่วมกับแพทย์และโรงพยาบาลพันธมิตรในพื้นที่ตลาด	เพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการ 

ทางการแพทย์ของไทยให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 Target Health Insurance Companies ร่วมกับบริษัทประกันสุขภาพในภูมิภาคเพื่อให้โรงพยาบาลในประเทศไทยได้รับ 

การผนวกรวมอยู่ในแพ็กเกจการรักษาและบ�าบัดฟื้นฟู

 Partnership With Travel Businesses	ร่วมมอืกับบรษิัทท่องเทีย่วและสายการบนิเพ่ือน�าเสนอสนิค้าและบรกิารทางการแพทย์

และการรักษาพยาบาลของไทย

 Provide Culturally-tailored Services	น�าเสนอบริการแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง	โดยค�านึงถึงลักษณะเฉพาะ

ทางศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้า	เช่น	การเพิ่มบริการอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล

	 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล
	 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	โอมาน	คูเวต	 

คือเมืองใหญ่ของแต่ละประเทศ	โดยมีพื้นที่หลักดังนี้

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - Dubai,  Abu Dhabi, Sharjah, Ajman

 โอมาน - Muscat, Al Batinah North, Al Batinah South

 คูเวต - Kuwait City, As Salimiyah, Al Ahmadi, Hawalli

	 นอกจากนี	้กลุม่ชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูภ่ายในพืน้ทีป่ระเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	โอมาน	และคเูวต	หรอื	Expat	เป็นกลุม่ทีมี่ 

ศักยภาพในการส่งเสริมการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลในไทย	โดยข้อมูลจาก	Euromonitor	International	พบว่าร้อยละ	80	

ของผู้ที่อาศัยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปัจจุบันเป็นชาวต่างชาติ	ส�าหรับประเทศคูเวต	ในปี	2016	มีชาวต่างชาติที่ท�างาน 

และอาศยัอยู่ภายในประเทศมากกว่า	2		ล้านคน	จาก	120	ประเทศทัว่โลก	ในขณะทีป่ระเทศโอมานมชีาวต่างชาตอิาศยัอยูป่ระมาณ	 

1.7	ล้านคน

Cities to target in each market:
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	 งานส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล	

	 (Medical	Travel	Exhibitions)	ส�าคัญในภูมิภาค
	 การเข้าร่วมงานส่งเสรมิการขายและจดัแสดงสนิค้าการท่องเทีย่วกลุม่รกัษาพยาบาล	(Medical	

Travel	Exhibitions)	เป็นมาตรการส�าคญัเพือ่สร้างการรบัรูส้นิค้าและบรกิารทางการแพทย์และ

การรักษาพยาบาลของไทยต่อกลุ่มเป้าหมายภายในภูมิภาค

			International	Medical	Travel	Exhibition	and	Conference	(IMTEC)	ณ	นครดูไบ	

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 งานส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้า	(Trade	and	 

Consumer	Event)	มีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน	2,675	ราย	มีการจับคู่การขาย

กับ	Hosted	Buyer	มากกว่า	90	ราย

	 	World	Medical	Tourism	Summit	ณ	กรุงอาบูดาบี	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	

เป็นงานส่งเสริมการขาย	(Trade	Event)	มีผู้เข้าร่วมมากกว่า	800	ราย	ประกอบด้วย 

ผู้ให้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลชั้นน�า	และ	Hosted	VIP	Buyer	

มากกว่า	100	ราย

			International	Medical	Tourism	Exhibition	and	Conference	(IMTEC)	 

ณ	ประเทศโอมาน	งาน	Trade	and	Consumer	Event	มผีูเ้ข้าร่วมการแสดงสนิค้า

มากกว่า	100	ราย	และคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน	20,000	ราย

	 	 	Kuwait	Health	Exhibition	and	Conference	ณ	ประเทศคูเวต	 

งาน	Trade	Event	มผีูเ้ข้าร่วมแสดงสนิค้ามากกว่า	300	ราย	จาก	25	ประเทศ	

ผู้เข้าเยี่ยมชมงานมากกว่า	5,000	ราย

				Riyadh	Travel	Fair	ณ	ประเทศซาอุดีอาระเบีย	งาน	Trade	and	

Consumer	Event	คาดว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมงานปีละ	20,000	ราย
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การน�าเสนอ
ทศิทางการส่งเสรมิ

การท่องเทีย่ว 
ของ ททท. ปี 2561

       ดร. ยุทธศักด์ิ สุภสร ผู ้ว่าการ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
ได้แถลงทิศทางการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์
โดยมีคณะกรรมการ ททท. ผูบ้ริหาร ททท. 
และผูป้ระกอบธรุกจิการท่องเทีย่วเข้าร่วมงาน 
กนัอย่างคบัคัง่ โดยตัง้เป้าหมายจากรายได้
ทางการท่องเทีย่วให้เตบิโตไม่ต�า่กว่าร้อยละ 8 
และน�าประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
คณุภาพอย่างแท้จรงิ

โดย : ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
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 ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า “ปี 2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายการท�างานของทุกคนในอุตสาหกรรม 

การท่องเทีย่วไทย เพราะเป็นภาวะทีเ่ศร้าโศกทีสุ่ดในฐานะข้าของแผ่นดนิ แต่เราไม่สามารถท้อถอย และต้องเดนิหน้า 

ปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลคาดหวังอย่างเต็มที่ นั่นคือการใช้การท่องเที่ยวเกื้อกูล เกื้อหนุน กระตุ้นเศรษฐกิจ

ของประเทศอย่างต่อเนื่อง”

 อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนส�าคัญที่แสดงจุดยืนอันกล้าหาญของประเทศไทย คือความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการ

แก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างเด็ดขาด เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่แท้จริง 

แม้ในระยะแรกของการปราบปรามจะต้องแลกกับจ�านวนนักท่องเที่ยวจากตลาดจีนที่หดตัวอย่างรวดเร็วก็ตาม

 การท่องเทีย่วของประเทศไทยในปี 2560 จงึเริม่ต้นด้วยสถานการณ์ทีเ่ปราะบางอย่างยิง่ ทกุก้าวย่างจงึต้อง 

ด�าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพราะต้องพยายามรักษาให้กระแสการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ในภาพรวมไม่ชะงักงัน โดยต้องปรับแผนการท�างานให้เหมาะควรกบับรรยากาศ ควบคูไ่ปกบัการสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้องให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรัก

สามัคคีของคนไทยที่ปรากฏชัดเจน ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรมที่งดงามเหมาะสม มีส่วนอย่างส�าคัญ

ท่ีท�าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือตามค�าแนะน�า และ 

มีส่วนช่วยส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้องและความรู้สึกที่ดีต่อสาธารณะ ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทาง

เข้าประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ลดลงเพียงเล็กน้อย

 มุ่งเน้น Local Experience สร้างความโดดเด่นของประเทศไทย
 ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโลก
 แม้จะมีการปรับรูปแบบและห้วงเวลาของบางกิจกรรมไปบ้าง แต่ ททท. ยังคงเดินหน้าสร้างความชัดเจน 

ในการใช้ Thai Local Experience เป็นจดุขายหลกัอย่างเป็นรปูธรรม ผ่านการสือ่สารกบักลุม่ลกูค้าและการจบัมอื

กับพันธมิตรต่างสาขา เพื่อหามุมมองใหม่ๆ ในการท�างานร่วมกับชุมชนกลุ่มต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ Thailand 

4.0 เป็นกรอบในการเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการที่ให้ผลประโยชน์ตกไปถึงชุมชนตามที่รัฐบาลต้องการ ประกอบกับ

การขับเคลื่อนแผนงานหลักๆ ที่เป็นฟันเฟืองส�าคัญ ทั้งงานประจ�าและการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดประชุม

ของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council - WTTC) และงาน Destination 

Wedding Planner ซึ่งเป็นงานที่ช่วยตอกย�้าให้นานาชาติตระหนักถึงความโดดเด่นของประเทศไทยในฐานะ

จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของโลก และศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม 

Wedding & Honeymoon

 ส่วนของตลาดคนไทย ยงัคงมุง่ขยายกลุม่ตลาดทีม่กี�าลงัซือ้ โดยท�าการตลาดแบบเจาะจงกบักลุม่เป้าหมาย 

หลัก คือกลุ ่มสตรี และกลุ ่มผู ้สูงวัย ขณะเดียวกันก็เปิดตัวโครงการน้องใหม่อย่าง ‘ท้าเที่ยวข้ามภาค’  

ที่มุ่งเพิ่มกระแสการเดินทางของกลุ่ม Gen Y และหวังให้ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยจุดกระแสคุณค่าของประสบการณ์ 

จากการเดินทางข้ามภาคผ่านทาง Social Media  

 ส�าหรับกระแสการเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวรองภายใต้โครงการ ‘12 เมืองต้องห้าม...พลาด’ มีการ 

ขยายตวัของนกัท่องเทีย่วคนไทยเข้าพืน้ที่ในอตัราสงูถงึร้อยละ 6 ในปี 2559 โดยในปีนีภ้มูภิาคยโุรปและอเมรกิา

ได้ช่วยขยายผลผ่านโครงการ ‘The Link’ ที่มีการจับคู่ระหว่างเมืองในพื้นที่รับผิดชอบของ ททท. ส�านักงาน 

ต่างประเทศ กับบางจังหวัดของ ททท. ส�านักงานในประเทศ ที่รับผิดชอบ ‘12 เมืองต้องห้าม...พลาด’ เพื่อสร้าง

การรับรู้และผลักดันไปสู่การส่งเสริมการขายที่เป็นรูปธรรม
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 รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตไม่ต�า่กว่าร้อยละ 8 
 ตามเป้าหมายรัฐบาล
 นอกจากน้ีการที่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวใน

เดือนพฤษภาคม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ก็น่าจะเป็นผลลัพธ์จากการท�างาน

อย่างหนกัของทกุภาคส่วน ตัง้แต่ระดบันโยบายจนถงึภาคเอกชน ทีมุ่ง่มัน่ 

ให้รัฐบาลจีนและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงเจตนาที่ดีของรัฐบาลไทย

ต่อการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่ไม่ได้ต้องการเพียงนักท่องเที่ยว

คุณภาพ แต่ยังต้องการให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจต่อการเดินทาง 

มาเยือนประเทศไทย จึงคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นปี 2560 นี้ รายได้จาก 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งจากตลาดในประเทศและตลาด 

ต่างประเทศจะเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนด

 แม้การเตบิโตของรายได้จากการท่องเทีย่วจะยงัคงพึง่พงิการเตบิโต

ของจ�านวนมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อครั้ง แต่พบว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศ

กลุ่มตลาดกลาง-บน และนักท่องเที่ยวกลุ่ม First Visit ต่างมีสัดส่วน 

เพ่ิมข้ึนอย่างมนัียส�าคัญ แสดงให้เหน็ถึงความพยายามทีจ่ะปรบัโครงสร้าง

ตลาด และขยายฐานตลาดอย่างต่อเนือ่งเริม่ส่งผล อย่างไรกด็ ีเราไม่อาจ 

มองข้ามเรื่องการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังที่ยังอยู่ในระดับต�่า  

ซึ่งเป็นผลมาจากจ�านวนวันพักเฉลี่ยทั้งของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

และนักท่องเท่ียวคนไทยทีล่ดลง แม้ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวนัจะเพิม่ขึน้กต็าม 

 เรื่องการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นความท้าทายอย่างย่ิง โดยเฉพาะเมื่อ

สินค้าทางการท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม ในขณะที่การพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม 

สินค้า หรือการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ยังมีไม่มากนัก 

ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยที่เสื่อมโทรมมีจ�านวนเพิ่มขึ้น  

มคีวามแออดัในช่วงฤดูท่องเทีย่ว และมกีารใช้ทรัพยากรเกนิความสามารถ

ในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว  

 ในเรื่องการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไทย พบว่าการกระจายตัว

ในเชิงช่วงเวลาเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับ ขณะที่การเดินทาง

เข้าจังหวัดรองมีจ�านวนมากข้ึน รวมทั้งมีการเดินทางเชื่อมโยงมากขึ้น  

แต่จ�านวนวันเดินทางเท่าเดิม

 ความไม่เท่าเทียมกันของการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สิง่อ�านวย

ความสะดวกระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง ตลอดจนระบบขนส่ง

สาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ก็เป็นอุปสรรค

ส�าคญัต่อการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเช่ือมโยงเมอืงรองอย่างมปีระสิทธภิาพ 

และอาจเป็นตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้คนไทยมีแนวโน้มที่จะเลือกแหล่ง 

ท่องเท่ียวต่างประเทศมากกว่า เพราะดูคุ ้มกว่าทั้งด้านความสะดวก

สบายในการเดินทาง การใช้เวลา และราคา ในขณะเดียวกันการแข่งขัน 

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทวีความรุนแรงข้ึน เพราะความสดใหม่ 

ของทรพัยากรทางธรรมชาตขิองประเทศคู่แข่ง และการท�าตลาดทีล่�า้หน้า 

ของประเทศชั้นน�าด้านการท่องเที่ยว เพราะมีความ

สามารถในการใช้ประโยชน์จากโลก Digital ทั้งในด้าน

การสื่อสาร ตลอดจนการประมวลและวิเคราะห์ Big 

Data อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงต้องหันมา 

ทบทวนสถานะด้านสินค้าท่องเที่ยวของประเทศอย่าง

จริงจัง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง

การท�าตลาดกบัการพฒันา ทีก่�าลงัส่งผลกระทบทางลบต่อ

คุณภาพของส่ิงแวดล้อมและสังคม เพ่ือให้การท่องเที่ยว

ยังเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศตามที่

รัฐบาลก�าหนดให้มีการเติบโตของรายได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8 

โดยพยายามให้หลุดจากภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว

ราคาถกู และกลายเป็น Value for Money Destination  

เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน

ให้ได้
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 ขับเคลื่อนตลาดการท่องเที่ยวทุกภูมิภาค
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ส�าหรบัตลาดต่างประเทศ ททท. มุง่มัน่เรือ่งการสร้างภาพลกัษณ์ 

แหล่งท่องเทีย่วคณุภาพ ควบคู่กับการผลกัดันเร่ืองการปรบัโครงสร้าง 

ตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการขยายฐานตลาด  

เจาะกลุ่มแบบแยกย่อย ยิงตรง ชัดเจนในแต่ละพื้นที่ ไม่ท�าตลาด

แบบหว่านแห 

 ในปี 2561 จะให้ความส�าคัญกับกลุ่มครอบครัว และกลุ่ม 

Wedding & Honeymoon เป็นพิเศษ เนื่องจากมีการเดินทาง 

เป็นกลุ ่ม โดยจะมีสินค้าบริการใหม่ๆ ที่รองรับกลุ ่มครอบครัว

มากขึ้น และเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการเป็นเจ้าภาพจัดงาน  

DestinationWedding Planner เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  

 ส�าหรับตลาด Luxury จะมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทุกตลาด

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก และบางตลาดในภูมิภาคอาเซียน  

โดยเฉพาะอินโดนีเซีย โดยมีแผนจะจัด Luxury Road Show และ 

Co-Branding กับ Premium Brand ในตลาดญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง 

และใช้ Celebrity Marketing ยกระดับภาพลักษณ์ในพื้นท่ีตลาด

ไต้หวันและตลาดญี่ปุ่น ส่วนภูมิภาคอเมริกา จะขยายฐานตลาด 

Up Market ผ่านการใช้ Lifestyle Marketing ให้ข้อมูลแหล่ง 

ท่องเท่ียวไทยไปแทรกอยู่ใน Touch Point ทีส่�าคญัในชีวติประจ�าวนั

ของชาวแคนาดาและสหรัฐฯ

 นอกจากน้ีจะด�าเนินการบุกขยายตลาดในพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้น  

ทั้งในรูปของการเจาะเมืองรองในตลาดหลัก และการบุกตลาดใหม่

ที่มีศักยภาพ ทั้งน้ี การขยายตลาด First Visit นอกจากเป็นการ

รักษาฐานตลาดแล้ว ยังเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูงกว่า

ตลาด Revisit โดยในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกาจะด�าเนิน

การใน Central Europe, CIS, Middle East, แคนาดา และละติน

อเมริกา โดยในปี 2561 ททท. จะมีส�านักงานสาขาเพิ่มขึ้นที่โทรอนโต 

และเซาเปาลู ซึ่ง ททท. มีแผนจะเปิดตัวประเทศไทยโดยเข้าร่วม 

Sao Paulo Fashion Week ที่เปิดโอกาสให้มีการน�าเสนอผลงาน 

ดีไซเนอร์ไทยในระดับเวทีโลก ด้านภูมิภาคเอเชียตะวันออก จะมุ่ง

ไปยงัเมือง Tier 2+ ในทุกพืน้ทีท่ีเ่ป็นทีต่ัง้ของส�านกังาน ททท. ในจนี 

และในภูมิภาคอาเซียน โดยภูมิภาคเอเชียใต้จะมุ่งไปที่หลายพื้นที ่

ในอินเดีย เช่นเดียวกับที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่มีแผนจะ 

ขยายฐานไปยังเมืองรองใหม่ๆ จ�านวนมาก

 ส�าหรับตลาดยุโรปยังคงตอกย�้าการน�าเสนอขายสินค้าและ

บริการในพ้ืนที่รองผ่านโครงการ ‘Amazing G-Link’ ซึ่งเป็นการ

ต่อยอดโครงการ ‘The Link’ โดยชูเรื่อง Gastronomy ของแต่ละ

จังหวัด ในขณะเดียวกันก็มีแผนจะจัดท�า Content ของประเทศไทย

เผยแพร่ใน In Flight Magazine ของสายการบินพันธมิตรต่างๆ  

ไม่น้อยกว่า 5 สายการบินตลอดทั้งปี โดยให้เนื้อหาสอดคล้องกับ

ความสนใจและคาแรคเตอร์ของแต่ละสายการบิน

 ตลาดในประเทศ จะให้ความส�าคัญกับการท�าตลาดแบบ 

เจาะกลุ ่มศักยภาพเช่นกัน ผ่านโครงการหลักที่ด�าเนินการอยู ่  

เพื่อมุ่งขยายผลต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายเดิม คือกลุ่ม Gen Y และ 

กลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะมีการเจาะเพิ่มอีก 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Multi Gen  

Family กบักลุม่ Millennial Family ทีม่แีนวโน้มเตบิโตทีด่แีละใช้จ่ายสงู  

ในขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งกลุ่มที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับโอกาส 

ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเช่นกัน

 โดยในปี 2561 ส�าหรับกลุ่ม Gen Y จะเป็นการตอกย�้า Key 

Message ‘การท่องเที่ยวคือการค้นพบตัวเอง’ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ด้วยการน�าเสนอกิจกรรมตามหาแรงบันดาลใจ ในขณะที่โครงการ 

‘เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย’ จะน�าความต้องการของลูกค้าวัยเก๋า 

มาน�าเสนอเป็นสทิธพิิเศษเพ่ือเพ่ิมความสนใจในการเดนิทาง ส�าหรบั

โครงการ ‘12 เมืองต้องห้าม...พลาด’ จะให้ความส�าคัญเพิ่ม 

ในเรื่องของการเจาะกลุ ่มเป้าหมายให้ตรงกับ Positioning  

ของแต่ละเมอืง เพือ่คดักรองเฉพาะนกัท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบเอกลกัษณ์

ของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง เน้นการส่งมอบประสบการณ ์

อันทรงคุณค่ามากกว่าการมุ่งเน้นจ�านวน

 โครงการ ‘วันธรรมดาน่าเที่ยว’ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่า

ของการท่องเที่ยวในวันธรรมดา ควบคู่กับการส่งเสริมการขาย 

ไปยังกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มคนท�างาน  

โดยการร่วมมอืกบัพนัธมติรนอกอตุสาหกรรมท่องเทีย่วทีม่เีครอืข่าย 

ครอบคลุม Customer Journey ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เข้าถึง 

ในทุก Touchpoint นอกเหนือจากการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ทีช่ดัเจน และตอกย�า้ ต่อยอดการด�าเนนิการโครงการหลักต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง
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 ปัจจยัแวดล้อมเชิงบวกสร้างโอกาสในการแข่งขนัเชงิรกุส�าหรบัการด�าเนนิงาน
ในปีหน้า  
 1. ต่อยอดแนวคิด Thailand 4.0 ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลเรื่องการเพิ่ม

คุณค่าของ Thai Local Experience โดยใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ค�านึงถึงการใช้ต้นทุน

ทางสิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ชมุชนได้รบัประโยชน์จากการท่องเทีย่วอย่างแท้จรงิ 

ซึ่งจะน�าไปสู่เป้าหมายการเป็น Inclusive Tourism ในอนาคต

 2. การเป็นประเทศเกษตรกรรม และชื่อเสียงของอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก  

กับการเปิดตัวของ Michelin Guidebook และการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastronomy ของ UNWTO 

ในปีหน้า กับกระแสเรื่องอาหารที่ยังไม่เคยตก

 3. การใช้ Content Marketing เพ่ิมคุณค่าและความน่าสนใจของประสบการณ์การเดินทาง 

มาเมืองไทย 

 4. กระแสความต้องการประสบการณ์ Authenticity ยังเติบโตต่อเนื่อง

 5. การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึง และเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แบบแยกย่อย 

 6. ความใจกว้างของคนไทยในการยอมรับคนทุกกลุ่ม ภายใต้กระแสความสนใจเรียนรู้ความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม

 เมื่อน�าปัจจัยบวกเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญอยู่ ท�าให้ได้ทิศทาง

ด้านการสื่อสาร และจุดเน้นหลักทางการตลาดในปี 2561 ดังนี้

 

 ด้านการสื่อสาร 
 ตลาดต่างประเทศ : ยังคงใช้แคมเปญ Amazing Thailand และแนวคิดหลัก Discover Amaz-

ing Stories โดยแนวทางในการสื่อสารคือ Open to the New Shades สินค้าที่น�าเสนอจะขยายจาก  

Thai Local Experience เป็น Million Shades of Thailand ซึง่จะท�าให้สามารถน�าเสนอประสบการณ์

ด้านการท่องเที่ยวได้ในหลายมิติ เพราะทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่างใฝ่หาประสบการณ์การ

เดินทางแบบ Think Like a Local / Act Like a Local และ Live Like a Local นั่นหมายถึงความ

กระหายที่จะสัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรม ผู้คน อาหาร และสถานที่ ซึ่งท�าให้นักท่องเที่ยว

ยคุใหม่พร้อมเปิดรบัประสบการณ์จากความหลากหลายทีม่คีณุค่า โดยประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศ

ที่มีความหลากหลายทุกรูปแบบ เพราะคนไทยเป็นคนเปิดรับความแตกต่าง

 ตลาดในประเทศ : ยังคงชูเรื่อง Local Experience โดยในปี 2560 ได้สร้างการรับรู้และ 

ความเข้าใจว่า ‘ท่องเทีย่ววถีิไทย เก๋ไก๋สไตล์ลกึซึง้’ คอืการเทีย่วลงลกึ แต่ในปี 2561 จะมุง่การกระตุน้ 

ให้เกิดการเดินทางจริง โดยจะมีการสื่อสารสินค้า Local Experience ภายใต้ Key Concept  

‘หนึง่ประสบการณ์ลกึซ้ึง มากคณุค่ากว่าทีค่ดิ’ ทีม่คีวามหมายว่าจะเป็นการเดนิทางทีส่่งมอบความสขุ  

ความประทับใจลึกซึ้งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ของแต่ละบุคคล ที่สามารถส่งผลไปจนถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่

ร่วมกันที่เกินความคาดหมาย

Tourism Report
รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยว

Tourism Report
รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยว
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 ส�าหรับจุดเน้นหลักด้านการตลาด เมื่อประมวลบริบทที่เกี่ยวข้องแล้ว มี 3 แนวทางที่ ททท. ต้องการ

ผลักดันในปี 2561 ดังนี้

 แนวทางที่ 1 สร้างกระแสการใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพื่อชะลอความเส่ือมโทรมของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว : ททท. ต้องการชวนให้พันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยถนอม

ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างกระแสรักสิ่งแวดล้อมก็คือการท�าตลาดอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible 

Tourism ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสังคม จะท�าให้ Thai Local Experience ยงัด�ารงอยูอ่ย่าง 

มคีณุค่าและมเีอกลกัษณ์ โดย ททท. จะน�าเสนอกิจกรรมการท่องเทีย่วทีท่�าให้นกัท่องเทีย่วได้มส่ีวนในการดแูล 

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเกิดจิตส�านึกในการรักษา รวมทั้งฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการใส่ใจที่จะไม่ให ้

การเดินทางท่องเที่ยวส่งผลทางลบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

 แนวทางท่ี 2 สร้างสรรค์ Content เพิม่คณุค่าให้สนิค้าท่องเทีย่วไทย: เพือ่แก้ไขจดุอ่อนด้านการ 

น�าเสนอสนิค้าทางการท่องเทีย่ว ทัง้การเพิม่คณุค่าจากการเล่าเรือ่งเกีย่วกบัสนิค้าทัง้เก่าและใหม่ ทีส่ามารถ

จูงใจให้คนต้องการเดินทาง และการสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์สินค้าที่มีรูปแบบเก๋ไก๋ เพื่อเพิ่มมูลค่า  

รวมถึงการด�าเนินโครงการ ‘เที่ยวไทยเท่’ ที่ประสบความส�าเร็จในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

 แนวทางที่ 3 ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยการน�าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว
สมัผสั Thai Local Experience ผ่านวถิกีารกนิ : แนวทางนีเ้ป็นการท�างานเชงิรกุที ่ททท. ต้องการ

ใช้อาหารไทยเป็นสินค้าหลัก โดยใช้เป็นตัวแทนของการเพ่ิมทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมคุณค่าให้กับ 

Thai Local Experience ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 

 

 อย่างไรก็ดี ความส�าคัญของอาหารไทยไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงการเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม 

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หรือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลกเพราะรสชาติที่เป็นเลิศ 

แต่ความมหัศจรรย์ของอาหารไทยคือ อาหารเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่สภาพภูมิศาสตร์  

ไปจนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยคือหนึ่งในภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษเรา อาหารไทยจึงมีความหมายมากกว่าปัจจัย 4 แต่เป็นตัวแทนที่สามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของประเทศ และแบบแผนของสังคม 

 และนับจากนี้ไป ททท. พร้อมแล้ว พร้อมที่จะท�าให้ทุกคนทั่วโลกประจักษ์ว่าคุณค่าของอาหารไทย 

ไม่ได้ให้เพียง ‘ความอิ่มปาก อิ่มท้อง’ แต่สามารถสร้าง ‘ความอิ่มใจ และอิ่มเอม’ เพราะ ‘อาหารไทย คือ 

หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติ’
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Eyesight Poorer 
Gaining Weight 
Lack of Energy

R U S S I A

เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด
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 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การเดินทางเพื่อส่งเสริมสุขภาพองค์รวม มีสัดส่วนร้อยละ 6.5 ของจ�านวนการเดินทางทั้งหมด  

ในขณะที่สร้างรายได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 15.6 ของรายได้ทางการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ

ทางการท่องเที่ยวมาเป็นสินค้าและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ดังนี้

Generic
Wellness-specific

	 Global	Wellness	Institute	(GWI)	ประเมนิว่า	ในปี	2015	มลูค่าทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม	(Wellness)	ทั่วโลก	มีมูลค่า
ประมาณ	3.7	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	ขณะที่	‘การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
องค์รวม’	(Wellness	Tourism)	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมด้านการ 
ส่งเสรมิสุขภาพองค์รวม	(Wellness)	มมีลูค่าตลาด	563.2	พนัล้านดอลลาร์สหรฐั	
	 การท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพองค์รวม	หมายถึง	การท่องเที่ยวที่มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิหรอืรกัษาสขุภาพองค์รวม	โดยอาจเป็นได้ท้ังวตัถปุระสงค์
หลกั	และวตัถปุระสงค์รองของการเดนิทาง	โดยระหว่างปี	2013-2015	การท่องเทีย่ว
เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพองค์รวม	มอีตัราเตบิโตเฉล่ียร้อยละ	6.8	ในขณะทีก่ารท่องเทีย่ว
ทัว่ไป	มกีารเตบิโตเฉล่ียร้อยละ	3.4

Hotels / Motels
Resorts

Campgrounds

Restaurants
Bars

Snack Shops

Souvenirs / Gifts
Clothing / Art

Museums
Tours / Theater

Lodging

Food & Beverage

Shopping

Activities & Excursions

Destination Spas
Health Resorts

Ashrams / Retreats

Spa Cuisine
Health Cuisine

Organic Cuisine

Fitness Wear / Spa Products
Healthy Foods / Vitamins

Spas / Bathing / Fitness
Meditation / Life Coaching

Eyesight Poorer 
Gaining Weight 
Lack of Energy

ที่มา: Global Wellness Economy Monitor (January 2017)
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 รายงาน Consumer Life Health and Wellness ของ GfK เปิดเผย

ข้อมลูทศันคต ิความชืน่ชอบสนิค้าและบรกิารด้านสขุภาพความงามระหว่างปี 

2014-2016 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการพักผ่อนจากประเทศรัสเซีย 

จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ผ่านแบบสอบถามแบบออนไลน์ 

(Opt-in Online Panels) เพื่อท�าความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ประเทศดังกล่าว และได้รับข้อมูลเชิงลึก 

เกี่ยวกับความสนใจ (Interests) ความกังวล (Concerns) วิธีการรักษา 

(Remedies) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามของ 

ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงค้นหาช่องว่าง (Painpoint) ทีส่นิค้าและบรกิาร

ด้านสุขภาพความงามของประเทศไทยจะสามารถเติมเต็มความต้องการของ

นักท่องเที่ยวเป้าหมายได้ 

	 รูปแบบการด�าเนินชีวิต
	 ของชาวรัสเซีย	(Lifestyle)

 ความสนใจ (Interest) : ชาวรัสเซียให้ความสนใจการท่องเที่ยว  

(ร้อยละ 64) รองลงมาจากการชมภาพยนตร์ (ร้อยละ 69) โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

กลุ่มผู้หญิงสูงอายุ (ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป) ขณะที่ชาวรัสเซียมีความสนใจ

เรื่องรูปลักษณ์/แฟชั่น/ความงาม ร้อยละ 48 จากสัดส่วนทั้งหมด โดยกลุ่มที่ 

ใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มวัยท�างานตอนต้น (ช่วงอายุ 20-29 ปี)

 คณุค่า (Value) : ชาวรัสเซียให้คุณค่าในเร่ืองสขุภาพ/การออกก�าลังกาย 

(Health and Fitness) สูงที่สุดถึงร้อยละ 65 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิง

และอยู่ในกลุ่มวัยท�างานตอนปลาย (ช่วงอายุ 40-59 ปี)

 ทัศนคติต่ออาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) : ชาวรัสเซีย

ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 ให้ความส�าคัญกับอาหารออร์แกนิค (Organic Food) 

หรอือาหารท่ีผลิตจากส่วนผสมออร์แกนคิ รองลงมาเป็นอาหารทีป่ลอดส่วนผสม 

จากผลิตภัณฑ์ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ร้อยละ 69 โดยเฉพาะผู้หญิงสูงอายุ 

(อายุ 50-59 ปี) นอกจากนี้ยังมีความวิตกกังวลต่ออาหารและเครื่องดื่ม 

ที่อาจมีสารปนเปื้อนมากที่สุดด้วย

 ความเข้าใจและกจิกรรมทีเ่กดิข้ึนจริง (Perceptions and Activities) :  

ช่องว่างที่กว้างที่สุดระหว่างปัจจัยส�าหรับชาวรัสเซียให้ความส�าคัญและ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น Painpoint ด้านสุขภาพของ 

ชาวรัสเซีย ได้แก่ การรักษาความสมดุลระหว่างการท�างานและการพักผ่อน 

การออกก�าลังกาย/เล่นกีฬา การลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน  

การตรวจสุขภาพเป็นประจ�า การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ

ร่างกาย และการผ่อนคลายด้วยโยคะ การฝึกสมาธิ การใช้น�า้มันหอมระเหย  

(Aromatherapy) ตามล�าดับ

 

	 ทัศนคติต่อสินค้า
	 ด้านสุขภาพและความงาม

 ทศันคตต่ิอการด�าเนนิชวีติ (Lifestyle) : ผลติภณัฑ์

ด้านสุขภาพและความงามทีส่ามารถปรบัเปล่ียนให้ตรงต่อ 

ความต้องการของตนเอง (Customized to My Needs) 

และมรีปูลักษณ์ทีส่วยงาม (Appearance) เป็นปัจจยัส�าคญั 

ส�าหรับผู้บริโภคชาวรัสเซีย โดยกลุ่มที่มีอายุระหว่าง  

50-59 ปี ให้ความส�าคญัมากทีส่ดุ นอกจากนี ้ชาวรสัเซยี

ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 การแบ่งกลุ ่มผู ้บริโภคตามคุณค่า (Values) : 

ผู้บริโภคชาวรัสเซียเป็นกลุ่ม Nurturers ซึ่งเป็นกลุ่ม 

ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะให้ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อครอบครวั 

มิตรภาพและความสัมพันธ์ มีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 

21) โดยพบค่อนข้างมากในกลุ่มวัยท�างานตอนกลาง 

(อายุ 20-39 ปี) และมีสัดส่วนใกล้เคียงกลุ่ม Achievers 

(ร้อยละ 18) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความส�าคัญอย่างมากกับ

สถานะทางสังคม เงินตราและความส�าเร็จ

 ทัศนคติต่อการรักษาสุขภาพ (Treatment) : 

ชาวรัสเซียส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 71 เลือกซื้อยาหรือ 

รับการรักษาโดยไม่มี ใบรับรองจากแพทย์ส�าหรับ 

การรักษาอาการเจ็บป่วย โดยกลุ่มผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 

50-59 ปี) มสีดัส่วนสงูทีส่ดุร้อยละ 82 ขณะทีก่ลุม่ผูห้ญงิ 

รสัเซยีหนัมารกัษาด้วยวติามนิและอาหารเสรมิ รวมไปถงึ 

การรกัษาแพทย์ทางเลอืก (Non-Traditional Remedies) 

เช่น การใช้สมุนไพร น�้ามันหอมระเหย (Essential Oils) 

และธรรมชาติบ�าบัดมากขึ้น ทั้งนี้ ชาวรัสเซียมีแนวโน้ม 

ทีจ่ะเลือกรกัษาด้วยวธิแีพทย์ทางเลือก (Non-Traditional 

Remedies) เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ โดยวัยเกษียณอายุ 

(ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มอื่น

 ชาวรัสเซียส่วนใหญ่กังวลว่าสายตาจะเสื่อมลง 

(EyesightGetting Poorer) มากที่สุด (ร้อยละ 44) 

รองลงมาได้แก่ การเพิ่มขึ้นของน�้าหนักตัว (Gaining 

Weight) และการหมดพลังชีวิต (Lack of Energy)  

ตามล�าดับ
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Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

	 นอกจากนี้พบว่าชาวรัสเซียวัยช่วงอายุ	50-59	ปี	จะกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการเคลื่อนไหว

ร่างกายได้	ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการขับรถมากที่สุด	นอกจากนี้ยังกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิต	และการ 

สูญเสียความทรงจ�า

	 ทศันคตต่ิอรูปลกัษณ์	(Appearance	and	Grooming)	:	กลุม่ผูช้ายมคีวามมัน่ใจในการเลอืกผลติภณัฑ์

ด้านสุขภาพและความงามส�าหรับดูแลตนเองมากกว่ากลุ่มผู้หญิง	อย่างไรก็ดี	กลุ่มผู้หญิงจะดูแลผิวพรรณ 

ของตนเองเป็นประจ�าทุกวัน	รวมทั้งรักษาสุขภาพส่วนบุคคล	ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าและเล็บมือด้วยตนเอง

	 ทัศนคติต่อการเดินทางท่องเที่ยว

	 ทัศนคติต่อรูปแบบของการท่องเท่ียว	(Type	of	Vacation	Preferred)	:	นักท่องเที่ยวรัสเซียสนใจ 

ท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจ	(Relax	and	Take	It	Easy)	ใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวเพื่อท�ากิจกรรมและ

เยี่ยมชมสิ่งต่างๆ	(Active	Vacation	Where	I	do	or	See	A	Lot	of	Things)

	 โดยปัจจัยส�าคัญที่จ�าเป็นต่อนักท่องเที่ยวรัสเซีย	ได้แก่	ความสะอาดของที่พักและอาหารในระดับ 

สูงมาก	(ร้อยละ	81)	และต้องการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใหม่	หรือได้ท�ากิจกรรมที่แตกต่าง	(ร้อยละ	79)

 ทั้งนี้	นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียส่วนใหญ่	ร้อยละ	58	นิยมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากกว่าท่องเที่ยว 

ต่างประเทศ	(ร้อยละ	17)	ที่เหลือเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   

 Spa and Wellness in Thailand

	 นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ท�ากิจกรรม	Spa	and	Wellness	ในปี	2559	มีสัดส่วน	52.87%*	หรือมี

จ�านวน	17.23*	ล้านคน	จากจ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศทัง้หมด	32.59*	ล้านคน	และมมีลูค่าทัง้หมด	

37,605.98*	ล้านบาท	

	 ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ท�ากิจกรรม	Spa	and	Wellness	มีสัดส่วน	56.49%*	หรือมีจ�านวน	

0.62*	ล้านคน	จากจ�านวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งหมด	1.09*	ล้านคน	

และมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ	1,827.74*	ล้านบาท

หมายเหต	ุ:	*	ตวัเลขประมาณการจากโครงการส�ารวจข้อมลูเพือ่การวเิคราะห์พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วเชงิลกึปี	2559	ของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	(ททท.)	
และข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวรายสัญชาต	ิ(Country	of	Nationality)	ป	ี2559	เบื้องต้นของกรมการท่องเที่ยว	ณ	วันที่	10	มกราคม	2560






