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ว่าด้วย เรื่องจากปก ดราม่าเกินไปหรือเปล่า

ที่ผ่านมา เรื่องขึ้นปก TAT Review หลายปก ถูกพูดถึงประมาณว่า 

“ดราม่า เกินไปหรือเปล่า” อย่างเช่น

ท่องเที่ยวเอย เจ้าจงตื่นกลัว 

ฉันเลือกเรื่องนี้ขึ้นปก ก็เพราะ ‘อิน’ กับเรื่องพ็อกเก็ตบุ๊ก Thou  

Shall Fear ที่ว่าด้วย การก่อการร้าย ความรุนแรง แล้วฉันก็เอามา 

ผูกโยงกับการเกิดระเบิดหลายจุดในพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของไทย   

และอยากให้มีการแจ้งนักท่องเที่ยวว่า ถ้าประสบเหตุการณ์ก่อการร้าย 

ในรูปแบบต่างๆ ควรจะท�าตัวยังไง 

Tourists Go Home

ตอนรู้ว่าหลายเมืองท่องเที่ยวชั้นน�าของโลก มีปรากฏการณ์ขับไล่ 

นักท่องเที่ยว ก็แอบคิดถึงเชียงใหม่ที่เผชิญภัยคุกคามจากนักท่องเที่ยว   

แล้วเอาไปฝันว่า คนเชียงใหม่ขับไล่นักท่องเที่ยว พอลืมตาตื่น จึงซาโตริ  

ว่าเอาเรื่องนี้แหละขึ้นปก

Tourism : Super size ME 

อันนี้มาจากประสบการณ์ตรง เรื่องที่ฉันไปบรรยาย หัวข้อ Phuket  

XXL ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เนื้อหาที่พูดก็วนเวียนอยู่กับความกังวลเรื่อง  

น�้าใช้ น�า้เสีย ขยะ รถติด พูดจบแล้วฉันไม่จบ คิดวนเวียนแต่เรื่องนี ้

จนน�ามาเป็นเรื่องจากปก 

ฉันมักจะดราม่าไปในทางร้าย ไม่เคยคิดอะไรดีๆ จัดอยู่ในกลุ่ม ‘ทุกข 

นิยม’ คือ พวกมีความสุขที่ได้ทุกข์ 

ทีนี้ กลับมาที่โลกแห่งความจริงแท้ ประเทศไทยสงบ น่าเที่ยว คนไทย 

มีจิตใจให้บริการ ต้อนรับขับสู้ มีอาหารอร่อย มีธรรมชาติที่สวยงาม  

มีบรรยากาศท้องถิ่นที่เดิมแท้ มีรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงเป็นอันดับ 

สามของโลก นี่คือความจริง จริงๆ ยืนยันได้จากแหล่งข้อมูลระดับโลก 

ที่เชื่อถือได้

เรื่องจากปกคราวนี้ ฉันลังเลหลายเรื่อง หลายประเด็น แต่หลังจากคุยกัน 

ในกองบรรณาธิการ จึงจบที่ Amazing Thailand : Go Local ชุมชน 

เติบใหญ่ เมอืงไทยเติบโต เป็นเรือ่งท่ีเสนอข้อมลูเก่ียวกับความต้ังใจของ  

ททท. ที่มุ่งมั่นจะโปรโมตท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ททท.  

ส่งแคมเปญหลักเรื่อง ท่องเที่ยววิถีไทย จากนั้นน�าเสนอประเด็นเรื่อง  

Local Experience / Local Food การท่องเท่ียวเมอืงรอง การท่องเท่ียว  

วันธรรมดา ถ้าคิดให้ดี กระแสความเป็นไทย และการเที่ยวชุมชนที่เกิดขึ้น 

ทุกวนัน้ี ไม่ได้เกิดข้ึนอย่างง่ายๆ เพียงชัว่ข้ามวนั แต่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ 

มีการวางแผนท�างานอย่างต่อเนื่อง  

สุดท้ายนี้ อยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่ง มีคนมาพูดกับฉันอย่าง 

จริงจังทั้งน�้าเสียง สีหน้า แววตาว่า “ชีวิตนี้ ต้องเที่ยวเมืองไทยให้ครบทุก 

จังหวัดก่อนตาย” พูดจบ ก็เดินจากไป 

EDITOR’S TALK
บทบรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล



Global tourism has taken a turn for the local!  
An in-depth survey conducted by the  
Thailand Research Fund (TRF) for the  
Tourism Authority of Thailand (TAT) revealed  
that 93 percent of travelers are interested  
in local tourism and off-the-beaten-track  
destinations. TAT, according to government  
policy, has therefore initiated the ‘Amazing  
Thailand Go Local’ campaign with the aim  
of developing local tourism as a tool to  
boost the local economy and lessen  
inequality. The campaign has 7 points for  
implementation: Enjoy Local, SET in the  
Local, Local Link, Eat Local, Our Local,  
Local Heroes and Local Strength

Local food is currently a widespread  
tourism trend that is generated organically  
through consumer interest, as seen in  
the increasing availability of local restaurant  
and menus. This phenomenon is supported  
by various factors that reflect the direction  
of global trends: the demand for story- 
telling or content in a product or service,  
the use of social media in connecting  
suppliers to consumers, and the traveler’s  
desire to know where and how their  
products came from.
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เมื่อเดือนมิถุนายนของปีท่ีผ่านมา ‘สตาร์บัคส์’ ธุรกิจร้านอาหารและ 

เครื่องด่ืมชื่อดัง ได้เปิดร้านกาแฟข้ึนมาอีกสาขาหน่ึงในเมืองเกียวโต  

ประเทศญ่ีปุ่น สตาร์บัคส์เป็นร้านกาแฟแบบ Chain ท่ีมีจ�านวนสาขา 

มากท่ีสุดในโลก ในปี 2560 มีร้านสตาร์บัคส์เปิดใหม่ในประเทศต่างๆ  

รวมท้ังสิ้น 2,254 สาขา แต่ร้านสตาร์บัคส์ท่ีเกียวโตแห่งน้ีเปิดตัว 

ท่ามกลางเสียงฮือฮา ภาพของร้านถูกน�าไปลงหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

ท้ังในญ่ีปุ่นและท่ัวโลก น่ันคงเป็นเพราะร้านสตาร์บัคส์สาขานิเน็นซะกะ  

ยะซะกะ ต้ังอยู่ในห้องแถวไม้แบบญ่ีปุ่นอายุ 100 ปีบนถนนย่านเก่าของ 

เมืองเกียวโต ภาพตราโลโก้ร้านกาแฟระดับโลกบนเสื่อแบบญี่ปุ่นภายใต้ 

อาคารท่ีมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างชัดเจน เป็นสัญญาณ 

ท่ีบ่งชี้ว่ายุคสมัยได้เปล่ียนไปแล้ว

ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร้ที่มาที่ไป เป็นไปได้หรือไม่ 

ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่เคยก�าหนดทิศทางความเป็นไป 

ของโลกทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ก�าลังเสื่อมความ 

นิยมลงเรื่อยๆ เกิดเป็นกระแส ‘ท้องถิ่นภิวัตน์’ (Localization) ขึ้นมา 

แทนที่ ร้านสตาร์บัคส์สาขานิเน็นซะกะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า  

ในปัจจุบันแม้แต่แบรนด์ธุรกิจข้ามชาติขนาดยักษ์ที่มีต้นก�าเนิดในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา (ผู้ชี้ทิศทางโลกาภิวัตน์อย่างเป็นทางการ) ยังเลือกที่จะ 

ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความแตกต่างและดึง 

ความสนใจของลูกค้า

ในแง่มุมของการท่องเท่ียว รายงาน TrendWatching 2018 Trend  

Report กล่าวถึงกระแส ‘รักท้องถ่ิน’ (Local Love) ว่าผู้บริโภคใน 

ปัจจุบันเสาะแสวงหาสินค้าและบริการท่ีมีความเฉพาะถ่ิน น่ันคือผลิตข้ึน 

และจ�าหน่ายเฉพาะในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ นักท่องเที่ยวที่น�าเทรนด์จะไม ่

เลือกพักโรงแรมท่ีมีลักษณะออกจากพิมพ์เดียวกันท่ัวโลก แต่จะมองหา 

ท่ีพักท่ีสะท้อนเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพ้ืนท่ี หรือเลือกซื้อ 

ของฝากท่ีเป็นงานหัตถกรรมข้ึนชื่อมากกว่าสินค้าจากโรงงาน

เมื่อความนิยมชุมชนและท้องถ่ินเป็นกระแสการท่องเท่ียวของโลก  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดท�าโครงการศึกษา 

พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ  

ท่ีเดินทางเพ่ือค้นหาประสบการณ์แบบท้องถ่ิน (Local Experience)  

ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลการตลาดเชิงลึกท่ีสามารถน�าไปใช้ก�าหนดกลยุทธ์ 

ส่งเสริมตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าว ส�าหรับการศึกษาแนวโน้มและ 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียวต่างประเทศกลุ่ม Local Experience มีกลุ่ม 

เป้าหมายเป็นนักท่องเท่ียวจาก 7 พ้ืนท่ีตลาด ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี  

สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น  

ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ Face-to-face Interview กับกลุ่มตัวอย่าง  

1,408 ราย ภายในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 10 แห่งท่ัวประเทศไทย

หากแยกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง การศึกษาชิ้นน้ีพบว่า 

นักท่องเท่ียวภูมิภาคยุโรปและอเมริกา มีแนวโน้มท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว 

เพื่อความบันเทิงและการผ่อนคลายในบรรยากาศแบบท้องถิ่น (Esthetic 

and Entertainment) ส่วนนักท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่นมักเดินทาง 

ท่องเท่ียวในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ (Education) ในขณะท่ีนักท่องเท่ียว 

กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนิยมเดินทางท่องเท่ียวแบบชุมชนเพ่ือหลีกหนี 

1. Go Local…
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ความจ�าเจของชีวิตประจ�าวัน และค้นหาสิ่งที่แปลกใหม่ (Escape)

กิจกรรมแบบ Local Experience ท่ีนักท่องเท่ียวต่างประเทศสนใจ 

เข้าร่วมระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ได้แก่ การปั่น 

จักรยาน การล่องเรือภายในชุมชน ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

สิ่งใหม่ๆ เช่น เรียนท�าอาหารไทย เรียนมวยไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 

ในการท�ากิจกรรมประมาณ 2,600 บาทต่อกิจกรรม

ส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย ททท. ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.) จัดท�าโครงการศึกษาทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยท�าการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

ทางการตลาดของ ททท. 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen-Y)  

วัยเกษียณมั่งค่ัง (Silver Age) กลุ่มครอบครัววัยหนุ่มสาว (Millennial  

Family) กลุ่มเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ (Multi-Gen) กลุ่มนักท่องเที่ยว 

สตรี และนักท่องเท่ียวระดับบน จ�านวนหน่วยตัวอย่างท้ังสิ้น 5,728 ราย

เน่ืองจากการท่องเท่ียวภายในชุมชนมีความหลากหลาย การศึกษาจึง 

ได้ก�าหนดประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบท้องถ่ินเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

ระดับท่ี 1 : การเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนท้องถ่ินโดยไม่มีการเข้าไปท�า 

กิจกรรมอ่ืนใด ระดับ 2 : การท่องเท่ียวและเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 

ท้องถ่ินแต่ไม่ได้ต้ังใจเข้าไปศึกษาในเชิงลึก ระดับ 3 : การเข้าร่วม 

กิจกรรมโดยต้ังใจศึกษาวิถีชีวิตท้องถ่ินอย่างแท้จริง

ผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยทุกกลุ่มแสดงความสนใจ 

ต่อการเดินทางท่องเท่ียวในชุมชน โดยผู้ท่ีกล่าวว่าสนใจการท่องเท่ียว 

แบบชุมชนมีอัตราสูงถึงร้อยละ 93 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64)  

จะเลือกการท่องเท่ียวชุมชนในระดับท่ี 1 ในขณะท่ีผู้ท่ีเข้าไปท�ากิจกรรม 

ในพ้ืนท่ีชุมชนในระดับท่ี 2 มีประมาณร้อยละ 28 และนักท่องเท่ียวท่ี 

ต้องการเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอย่างจริงจังมีสัดส่วนประมาณร้อยละ  

12 ระหว่างแต่ละกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเท่ียวสตรีและกลุ่มระดับบน 

มีการเดินทางเพ่ือเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์หรือชุมชน 

มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ (ร้อยละ 68.2) ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มคนรุ่นใหม่  

หรือ Gen-Y เป็นกลุ่มท่ีมีการร่วมท�ากิจกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนมากท่ีสุด  

(ร้อยละ 31.3)

นักท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ 94 กล่าวว่า มีความสนใจท่ีจะเดินทาง 

เข้าไปท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเมืองรอง โดยมองว่าเป็นสถานท่ีแปลกใหม่  

น่าค้นหา มีความสงบ และไม่แออัด นอกจากน้ี ร้อยละ 72 ยังกล่าวว่า 

หากมีโอกาสจะเข้าร่วมงานกิจกรรมหรือเทศกาลในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือ 

ชิมอาหารประจ�าท้องถ่ิน และเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีใหม่ๆ

ท้ังหมดน้ีจึงสามารถสรุปได้ว่า ในแง่ของอุปสงค์ หรือในด้านของ 

นักท่องเท่ียวน้ัน การท่องเท่ียวท่ีเน้นวิถีชีวิตท้องถ่ินและชุมชนก�าลัง 

เป็นท่ีนิยม ท้ังในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทาง 

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงน�าไปสู่ค�าถามต่อไปว่า ชุมชนท้องถ่ินไทย 

มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวหรือยัง

การท่องเที่ยวที่เน้นวิถีชีวิต 
ท้องถิ่นและชุมชน ก�าลังเป็นที่นิยม 

ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว

ในประเทศไทย ซึ่งน�าไปสู่ค�าถามต่อไปว่า
ชุมชนท้องถิ่นไทยมีความพร้อม 

ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มดังกล่าวหรือยัง
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ในหลายปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจในเรื่องของ  

การส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ ไม่สามารถสร้างรายได้หลัก 

ให้กับประเทศอย่างท่ีผ่านมาได้ มีเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่ยังสามารถ 

สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และยังเติบโตอย่างต่อเน่ืองได้ น่ันคือ  

อุตสาหรรมการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเท่ียวของไทยในปี 2560 ท่ีผ่านมา  

ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง สร้างรายได้เข้าประเทศ 

ถึงร้อยละ 20 รัฐบาลจึงได้ก�าหนดนโยบายให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ 

ในเรื่องปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเท่ียวให้สามารถเป็นเครื่องมือในการลด 

การเหล่ือมล�า้ การท�าให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพท่ีท�าให้แหล่งท่องเท่ียว  

มีความยั่งยืน สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ โดยเน้นการเดินทาง 

ท่องเท่ียวในเมืองรองมากยิ่งข้ึน และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ 

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ

อีกท้ังนโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก�าหนด 

ให้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือเสริมสร้างและยกระดับฐานรากให้มีความ 

เข้มแข็งมากยิ่งข้ึนจากการกระจายรายได้สู่ชุมชน และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

3 ประการคือ

ดังน้ัน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้น�าแนวนโยบาย 

ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมแหล่ง 

ท่องเท่ียวท้องถ่ินไทยภายใต้คอนเซปต์ ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต  

Amazing Thailand Go Local โดยมีแนวคิดให้มีการส่งเสริมและพัฒนา 

แหล่งท่องเท่ียวเมืองรอง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีส�าคัญในการขานรับ 

นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสร้างความเจริญและยกระดับความเป็นอยู่ 

ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างงานให้กับชุมชนผ่าน 

การใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ผสมผสานกับภูมิ 

ปัญญาท่ีได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผนวกกับการต่อยอดเรื่องราว 

ผ่านทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า  

มจีดุเด่น เป็นท่ีนิยมของคนท้ังในและต่างประเทศ โดยภาครฐัจะท�าหน้าท่ี  

ให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังน้ี

1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเข้าสู่เมืองรอง

2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนท่ีแทรกอยู่ในเมืองหลัก

3. เชื่อมโยงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมอ�านวยความสะดวกให้กับ 

   นักท่องเท่ียว

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นเครื่องมือในการลดการ             

   เหล่ือมล�้า การท�าให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพที่ท�าให้แหล่ง             

   ท่องเที่ยวเข้าถึง สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และมีความยั่งยืน

2. ส่งเสริมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้ังในด้านผลิตภัณฑ์และ             

   การท่องเท่ียว

3. กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์             

   แหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศ

4. เพ่ิมการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถ่ิน และเป็นการสร้างงาน             

   สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเท่ียวเมืองรองท่ัวประเทศ

 โดยมีเป้าหมายและการด�าเนินงานตามกลุ่มต่างๆ ดังน้ี

2. …Grow Local
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1. Enjoy Local 

เท่ียวชุมชนได้ลุ้นได้แต้ม เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรใช้ประโยชน์จาก 

ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Google Local Guide เพ่ือ 

อ�านวยความสะดวกในการจัดการวางแผนการท่องเท่ียว (Trip Planner)  

ทั่วประเทศได้ด้วยตัวเอง โดยสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้จ่ายและท่องเที่ยว 

ในชุมชนและเมืองรอง เช่น e-Coupon ใช้เป็นส่วนลดส�าหรับซื้อสินค้า 

และบริการตลอดเส้นทางท่องเท่ียวไปยังชุมชนและเมืองรอง อาทิ ร้าน 

ประชารัฐสุขใจ สถานีบริการน�้ามัน ร้านอาหาร ร้านค้าชุมชน มีการสะสม 

แต้ม (Trippointz) ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นส่วนลดในการซ้ือสินค้า 

และบริการ หรือแลกรางวัลเดินทางท่องเท่ียวต่อและชิงโชคปลายปี  

รวมถึงการสะสมไมล์กับสายการบินในประเทศ โดยความร่วมมือครั้งน้ี 

จะมีการบริหารจัดการ Big Data แบบ Real Time ให้มีข้อมูลย้อนกลับ 

เพ่ือปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับกลไก 

ของการตลาดสมัยใหม่เพ่ือความยั่งยืนในอนาคต

2. SET in the Local
 
กระตุ้นกลุ่มตลาด MICE จดัประชมุ สมัมนา และกิจกรรม CSR ในชมุชน  

และเมืองรอง โดยเน้นการเดินทางในวันธรรมดา ซึ่ง ททท. ได้ส�ารวจ 

สอบถามหาความต้องการของชุมชน โดยด�าเนินการกับชุมชนท่องเท่ียว 

ท่ีต้องปรับเพ่ิมเติมในเชิงการตลาด และประสานกับหน่วยงานท่ีต้องการ  

ท�ากิจกรรมในพ้ืนท่ีชมุชน เช่น ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย การนิคม  

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เน้นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มองค์กรและเยาวชน

3. Local Link
 

เน้นความร่วมมือกับบริษัทน�าเท่ียวหรือตัวแทนจ�าหน่ายได้รับสิทธิพิเศษ  

เช่น สนับสนุนค่าอาหาร เมื่อเสนอขายรายการน�าเท่ียวเมืองรอง หรือมี 

รายการน�าเท่ียวเมอืงหลักและเมอืงรองในรายการเดียวกัน อีกท้ังรวบรวม  

และคัดกรองชุมชนท่ัวประเทศท่ีมีศักยภาพพร้อมขาย นอกจากน้ีจะใช้ 

ข้อมูลเชิงสถิติวิเคราะห์การเพิ่มสัดส่วนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยัง 

จังหวัดท่องเท่ียวรอง จากเดิม จังหวัดท่องเที่ยวหลัก ร้อยละ 70 (186  

ล้านคน/ครั้ง) จังหวัดท่องเท่ียวรอง 30 (79 ล้านคน/ครั้ง) ปรับสัดส่วน 

เป็น 65 : 35 รวมไปถึงการจัดท�าเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองหลากหลาย  

รูปแบบ ก�าหนดบุคลิกของเส้นทางให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เส้นทาง  

Green ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เส้นทางจักรยาน เส้นทางท่องเท่ียว 

เลาะชายแดน และการออกแบบเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล ์

ของนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทางงานฝีมือ เกษตรกรรม ผจญภัย ธรรมชาติ  

วิถีชีวิต อาหาร และท่ีมีเรื่องราว เพ่ือให้มีการเดินทางท้ังแบบผ่านบริษัท  

น�าเท่ียว และออกแบบการเดินทางด้วยตัวเอง (ABC) ได้แก่

ท่องเท่ียวเชื่อมโยง

เมืองหลัก 

และเมืองรอง

ท่องเท่ียว  

55 เมืองรอง

ท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

ระหว่างเมืองรอง 

และเมืองรอง

A B C
Additional Brand New Combination
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Tourism… Go Local
ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต

5. Our Local

สร้างสรรค์และสนับสนุนการจดักิจกรรม Community Events บนพ้ืนฐาน  

ของวฒันธรรมและอัตลักษณ์ท้องถ่ิน กระจายทุกพ้ืนท่ีทุกสปัดาห์เพ่ือดึงดูด  

นักท่องเท่ียวให้เดินทางเข้าท้องถ่ิน โดยเฉพาะในชุมชนและเมืองรอง  

สนับสนุนการจดักิจกรรม โดยกระจายจากเมอืงหลักสูเ่มอืงรองในทุกพ้ืนท่ี  

ทุกสัปดาห์ รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเท่ียวในเทศกาลงานประเพณี  

ประจ�าท้องถ่ินอีกด้วย

7. Local Strength 

ร่วมมือเชิงบูรณาการกับภาครัฐและเอกชน สร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ ่ 

อุปทาน และสินค้าพร้อมขาย พัฒนาเรื่อง Creative Tourism ในแหล่ง 

ท่องเท่ียว สนับสนุนผู้ประกอบการรุน่ใหม่ในธุรกิจบรกิารและการท่องเท่ียว  

(Travel Tech & Start-up Business in Services) เพื่อส่งเสริมการขาย 

เข้าเมืองรอง

ดังน้ัน ททท. จึงมีภารกิจท่ีส�าคัญในการวางแนวทางการกระจายรายได้ 

สู่ฐานรากตามแนวคิดท้ังหมด จึงมีความส�าคัญยิ่งในการด�าเนินการ 

ร่วมมือกับพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ ที่มีส่วน 

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

นโยบายรัฐบาล และภาระหน้าท่ี ททท. ท่ีน�ารายได้เข้าสู่ประเทศเพื่อยก 

ระดับมาตรฐานและสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

6. Local Heroes - Towards GSTC  
(Global Sustainable Tourism Council)  
และ B2D (Business to Digital)
 
กิจกรรม Mobile Clinic เพื่อการพัฒนาคน สร้างเสริมความเข้มแข็ง 

ของชมุชนจากองค์ความรูต่้างๆ เพ่ือให้ชมุชนเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง  

ท้ังทางภูมิทัศน์และการแข่งขันในอนาคต (Digital Age) พร้อมท้ัง 

สนับสนุนวทิยากร นักวชิาการ ศลิปิน ผู้มชีือ่เสยีง ผลงานการสร้างสรรค์  

ออกแบบ และแนะน�าแหล่งทุน

4. Eat Local
 
ประชาสัมพันธ์อาหารถ่ิน (Locallicious) อาหารอร่อย อาหารห้ามพลาด  

ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากท้องถ่ิน ผ่านกิจกรรม Eat Local Week  

ในทุกภาค พร้อมร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมให้มีการขายรายการน�าเท่ียว 

ประเภท Local Food Tours การเยี่ยมชมแหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบ 

ด้านอาหาร หรือทุกการใช้จ่ายสามารถสะสมคะแนนและรับสิทธิพิเศษ  

เช่น ชิงรางวัลรับประทานอาหารในร้านท่ีได้ดาวมิชลิน





Local 
Food 
Movement

ศิวะภาค เจียรวนาลี

FROM THE COVER
เรื่องจากปก

3 เหตุผลท่ีอาหารท้องถิ่นชนะใจ
คนรุ่นใหม่

ถ้าคุณดูสื่อที่พูดถึงการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะรูปแบบใด 
ก็ตาม น่าจะเห็นค�าว่า ท้องถิ่น พ้ืนถิ่น หรือค�าที่ม ี
ความหมายใกล้กันอย่างน้อยหนึ่งค�าแน่นอน

การท่องเทีย่วกเ็ป็นเชน่เดียวกบัการเดินทาง มนัไมเ่คย 
หยุดนิ่ง เปลี่ยนไปตามความสนใจของผู้คน ความ 
เปลี่ยนแปลงหน่ึงที่น่าสนใจและส่งผลกระทบต่อผู้คน 
อย่างกว้างขวาง นั่นคือนักท่องเที่ยวหันมาสนใจ 
อาหารท้องถิ่น คนท้องถิ่น สถานที่ที่คนท้องถิ่นชื่นชม  
ทุกอย่างที่แปะค�าว่า ท้องถิ่น กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ การโปรโมตการท่องเที่ยวมักพูดถึง 
สิ่งท่ีเป็นท้องถิ่นของพ้ืนที่นั้นอยู่แล้ว สิ่งที่ต่างคือ  

กระแสครั้งนี้เกิดจากนักท่องเที่ยวมากกว่าจะเกิดขึ้น 
เพราะการโปรโมต พูดแบบศัพท์ออนไลน์คือกระแสนี้  
Organic มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

อาหารหรอืเมนูท้องถิน่เป็นเครือ่งยนืยนัปรากฏการณ์นี้ 
ได้ชัดเจนกว่าด้านอื่น ร้านอาหารที่ชูเรื่องเมนูท้องถิ่น 
มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น เฉพาะเจาะจงมากขึ้น  
เราสามารถกินอาหารอีสานด้วยสูตรเฉพาะที่กินกัน 
ในจังหวัดนครพนมง่ายขึ้น 

ปรากฏการณน์ีม้ท่ีีมาท่ีไป มนัเกดิขึน้ดว้ยปจัจยัหลาย
ดา้น ซึ่งสะท้อนโลกที่ก�าลังหมุนไปทุกวันนี้ด้วย
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Local Food Movement
3 เหตุผลที่อาหารท้องถ่ินชนะใจคนรุ ่นใหม่

คนรุ่นใหม่เห็นความส�าคัญในเรื่องราว

ก่อนหน้าท่ีจะมาเปิดร้าน เผ็ด-เผ็ด ต้อม-ณัฐพงศ์ แซ่หู เคยเป็นวิศวกร  

เขาหันมาท�าร้านอาหารโดยเริ่มจากการท�าเอง แบ่งปันให้เพ่ือน และน�า 

มาสู่การเปิดเป็นร้าน

เจ้าของร้านรุ่นใหม่หลายคนมีเส้นทางชีวิตคล้ายกัน ถ้าไม่ท�าเอง  

พวกเขาก็จ้างพ่อครัวแม่ครัวท่ีรู้สูตรอาหารท้องถ่ินมาให้นักชิมล้ิมลอง 

สังคมโหยหาเรื่องราวหรือ Content ไม่ว่าคุณจะท�าธุรกิจอะไรก็ตาม  

นอกจากหลักการตลาดท่ีดี ต้องเล่าเรื่องเป็น น�าข้อดีของตัวเองมา 

เผยแพร่ให้ถูกใจคน ธุรกิจอาหารเป็นอีกหน่ึงสาขาท่ีน�าเรื่องราวมาใช้  

อาหารท่ีมปีระวติัยาวนานจงึเป็นทรพัยากรชัน้ดีในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามา

ความจริงเหตุการณ์น้ีจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนไม่เห็นความส�าคัญ การท่ีมี 

คนรุ่นใหม่เข้ามาท�างาน พวกเขาย่อมพยายามหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ  

สร้างจุดแข็งท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง การน�าสิ่งของท่ีมีมานานมาประยุกต์ใช้  

จึงเป็นวิธีที่หลายคนนิยม ไม่ใช่แค่ธุรกิจอาหารเท่าน้ัน งานฝีมือหรือ 

ท่ีเรียกติดปากว่างานคราฟต์ ศิลปินและผู้ประกอบการต่างก็น�าความรู้ 

ท่ีตกทอดจากบรรพบุรุษในพ้ืนท่ีมาต่อยอดเช่นเดียวกัน

 สังคมโหยหาเรื่องราวหรือ Content 
ไม่ว่าคุณจะท�าธุรกิจอะไรก็ตาม 

นอกจากหลักการตลาดที่ดี 
ต้องเล่าเรื่องเป็น น�าข้อดีของตัวเอง

มาเผยแพร่ให้ถูกใจคน

“

“
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Social Media ท�าให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ความเป็นท้องถิ่นตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

ร้านอาหารบ้านปิ่นโต หรือท่ีหลายคนเรียกติดปากว่า ปิ่นโต by จักร  

ความจริงไม่ได้เปิดเป็นร้านอาหารเต็มตัวซะทีเดียว แต่เกิดจากบริการ 

ท�าอาหารส่งในรูปแบบปิ่นโตส�าหรับผู้ท่ีสนใจ โดยเจ้าของแบรนด์ 

ท�าอาหารในบ้านของตัวเอง ก่อนจะค่อยๆ ขยับขยายและเปิดบ้าน 

ให้คนนอกเข้ามากินอาหารไทยสูตรเฉพาะของครอบครัวด้วย

การบอกทางไปบ้านปิ่นโตยากมาก เพราะร้านต้ังอยู่ในหมู่บ้านย่าน 

พัฒนาการ ต้องขับรถเล้ียวหลายต่อ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะคนส่วนมาก 

รูจ้กับ้านป่ินโตผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่าง instagram เจ้าของแบรนด์ 

ก็รู้วิธีใช้ช่องทางน้ี มีการอัพเดตเมนูอาหารและเผยให้เห็นวัตถุดิบท่ีใช ้

แต่ละวันผ่านภาพสวยๆ สไตล์ IG 

เราอาจจะจ�าโลกก่อนหน้าที่เฟซบุ๊กผลิบานเติบโตเชื่อมโยงผู้คนกัน 

ไม่ออกแล้ว สมัยก่อน การจะหาคนท่ีสนใจเหมือนกันเป็นเรื่องต้องใช ้

ความพยายาม ต้องมตัีวกลางคอยเชือ่มคนเข้าหากันไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 

เมื่อมีเฟซบุ๊ก เราไม่เพียงเจอคนง่ายข้ึน แต่ยังเจอร้านอาหารง่ายข้ึนด้วย  

มันยังเป็นช่องทางให้แต่ละร้านได้เล่าเรื่องของตัวเอง ท้ังประวัติความ 

เป็นมา และเรื่องราวในเมนูอาหารท้องถ่ิน โซเชียลมีเดียจึงเป็นอีกหน่ึง 

เครือ่งมอืส�าคัญท่ีท�าให้นักชมิรูว่้าจะตามหาเมนูอาหารท้องถ่ินได้จากท่ีไหน

การกินคลีนหรือเอาใจใส่เรื่องอาหาร มักไม่ได้จบอยู่แค่เมนูอาหาร  

แต่คนกินยุคน้ียังสนใจท่ีมาของวัตถุดิบว่าปลูกท่ีไหน เดินทางจาก 

แหล่งผลิตสู่จานอาหารได้อย่างไร

ถ้าคุณเคยกินกาแฟจากร้านท่ีเชี่ยวชาญด้าน Specialty Coffee (กาแฟ 

ท่ีใส่ใจในการผลิตมากเป็นพิเศษ ต้ังแต่การปลูกไปจนถึงการชง) จะรู้ว่า 

การพูดคุยระหว่างบาริสต้าและลูกค้า ส�าคัญกับร้านแบบน้ีมาก เพราะ 

บาริสต้าจะมีโอกาสได้เล่าว่าเมล็ดกาแฟที่น�ามาชงให้มีลักษณะพิเศษอะไร  

ปลูกท่ีไหน ผ่านข้ันตอนแบบไหนมาบ้าง เรื่องราวเหล่าน้ีมีส่วนท�าให้ 

กาแฟอร่อยและพิเศษมากข้ึนท้ังน้ัน

ถ้าร้านอาหารไหนท่ีเน้นการท�าเมนูท้องถ่ิน จะต้องใส่ใจเรื่องกระบวนการ 

กว่าจะได้มาซ่ึงวัตถุดิบโดยอัตโนมัติ เพราะเมนูอาหารท้องถ่ินมักใช้ 

ส่วนผสมท่ีมมีากในพ้ืนท่ีน้ัน เช่น ผักพ้ืนบ้าน เน้ือสตัว์ท่ีมขีายมากในชมุชน  

เครื่องเทศท่ีนิยมใช้เฉพาะในย่านน้ัน ฯลฯ แถมอาหารท้องถ่ินส่วนมาก 

จะดีกับร่างกาย จุดแข็งของเมนูอาหารท้องถ่ินจึงตอบโจทย์คนท่ีใส่ใจ 

สุขภาพอย่างง่ายดาย และเป็นเสน่ห์ที่ท�าให้อาหารน่าสนใจมากขึ้นเช่นกัน
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The ‘work and travel’ experience among  
young travelers

‘Work and travel’ is a phenomenon that 
began first in the US and the commonwealth  
and later in East Asian countries such as  
Japan, Taiwan, South Korea. Motivations for  
young people to join work and travel  
programs differ across regions. For  
Westerners the main factor is the desire  
to experience a different,  

preferably sunny, environment. For young  
Asian travelers, the main purpose is to learn  
English and gain experience of western  
culture which they hope will improve their  
socio-economic status back home. A unique  
concern among Thai youths is the concern  
for financial returns through work and travel.

Nannicha Sriwut 
Illustration

วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์ 
และ สุวดี ตาลาวนิช
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ทีม่าของปรากฎการณ์ ‘ท�างานไป เทีย่วไป’

ในช่วงเวลาเกือบหน่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา มปีรากฏการณ์หน่ึงซึง่เป็นกระแส 

นิยมของกลุ่มคนรุน่ใหม่ ท้ังในกลุ่มนิสติ-นักศกึษามหาวทิยาลัย ตลอดจน 

คนวัยท�างานระยะเริ่มต้นท่ีอยากมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน 

และมีโอกาสท�างานและท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วงเวลาอย่างน้อย 

หน่ึงปีหรือนานกว่าน้ัน 

ประสบการณ์น้ีมีหลายชื่อ และมักถูกเรียกขานตามชื่อของโปรแกรมท่ีจัด  

เช่น Work and Travel หรือ Work and Holiday นักเดินทางกลุ่มน้ี 

มักจะถูกเรียกว่า Working and Holiday Makers (WHMs) หรือนัก 

เดินทางท่ีไปท�างานและไปท่องเท่ียวพร้อมๆ กัน ในบทความน้ี ผู้เขียน 

จะขอใช้ค�าเพ่ือเรียกการเดินทางและนักเดินทางกลุ่มน้ีว่าการเดินทาง 

และนักท่องเท่ียวแบบ ‘ท�างานไป เท่ียวไป’

ประสบการณ์ ‘ท�างานไป เท่ียวไป’ น้ีไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นรูปแบบหน่ึง 

ของการเดินทางท่องเท่ียวแบบแบ็กแพ็ก (backpacking) การเดินทาง 

แบบน้ีถือก�าเนิดข้ึนตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกซ่ึงมีมาแล้วกว่า 50 ปี  

โดยเริ่มจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวอังกฤษที่เดินทางไปประเทศสหรัฐ- 

อเมริกา ผ่านโครงการอาสาสมัครท�างาน ท่ีเน้นการใช้แรงงานไร้ทักษะ  

และใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ันในช่วงเวลาหน่ึง การเดินทางประเภทน้ีเริ่มเกิดให้เห็น 

เป็นรปูธรรมในช่วงหลังปี 1970 (พ.ศ. 2513) เมือ่ประเทศสหราชอาณาจกัร  

อนุญาตคนหนุ่มสาวจากประเทศในเครอืจกัรภพ (commonwealth) ได้แก่  

แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ให้เข้าไปท�างานชั่วคราวและอาศัย 

อยูใ่นประเทศได้ ซึง่ต่อมาได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏบัิติและเป็นท่ีนิยมของ  

วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวนิวซีแลนด์ต่อเนื่องไปอีกหลายศตวรรษ ประสบการณ์ 

‘ท�างานไป เท่ียวไป’ น้ี มีวิวัฒนาการข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเป็นกระแสการ 

เดินทางของหนุ่มสาวชาวตะวนัตก ท่ีอยากมโีอกาสไปอาศยัอยูป่ระเทศใหม่  

ท่ีมีสภาพแวดล้อมซึ่งเหมาะกับความต้องการทางการท่องเท่ียวและ 

สันทนาการท่ีหาไม่ได้จากประเทศของตน และมีโอกาสหางานประเภท 

แรงงานไร้ทักษะท�าเพ่ือยงัชพี ตัวอย่างเช่น วยัรุน่จากอังกฤษมกันิยมเลือก 

ประเทศแถบร้อน เช่น ออสเตรเลีย ที่มีภาพลักษณ์ของทะเลและชายหาด 

เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวประเภทน้ี เป็นต้น
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1 ประเทศออสเตรเลียออกวีซ่าสองประเภท 
ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-30 ป ี
จาก 36 ประเทศเพ่ือให้สามารถเดินทาง 
แบบ ‘ท�างานไป-เท่ียวไป’ ในระยะเวลา  
1 ปี 

วีซ่าประเภทแรกมีชื่อว่า Working Holiday  
Visa ออกให้กับกลุ่มประเทศ 18 ประเทศ  
โดยรวม 4 ประเทศในเอเชียได้แก่ ไต้หวัน  
เกาหลีใต้ ฮ่องกง (เขตปกครองพิเศษของ 
จีน) และ ญี่ปุ่น ซึ่งวีซ่าประเภทน้ีสามารถ 
ออกได้สองครั้งตามเงื่อนไข ส่วนวีซ่า 
ประเภทท่ีสองชื่อว่า Work and Holiday  
Visa ออกให้กับกลุ่มประเทศ 18 ประเทศ  
โดยมี 3 ประเทศจากอาเซียนรวมอยู่ใน 
กลุ่มน้ีซึ่งได้แก่ ไทย มาเลเซีย และ 
อินโดนีเซีย ซึ่งออกเพียงครั้งเดียว

กระแสการเดินทาง ‘ท�างานไป เท่ียวไป’ ยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะญ่ีปุ่น  

เกาหลีใต้ และไต้หวัน แต่ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากกลุ่มวัยรุ่นชาวตะวันตก นอกเหนือจากความอยาก 

เดินทางออกนอกประเทศเพ่ือพ้นจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ เพ่ือรู้จักผู้คนและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ แล้ว  

กลุ่มวัยหนุ่มสาวจากเอเชียท่ีเลือกไปใช้ชีวิตแบบ ‘ท�างานไป เท่ียวไป’ ยังมีจุดประสงค์ส�าคัญคือเพ่ือฝึกภาษา 

อังกฤษ เพ่ือหัดพ่ึงพาตัวเอง และเพ่ือยกระดับความศิวิไลซ์จากประสบการณ์ในประเทศตะวันตกท่ีตนคิดว่า 

มีความเจริญเทียบชั้นหรือเจริญกว่าประเทศของตน ท้ังยังหวังว่าภาพลักษณ์ใหม่น้ีจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางสังคม 

และเศรษฐกิจเม่ือกลับคืนสู่ประเทศ

ส�าหรับประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา ชาวไทยรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการเดินทางลักษณะนี้  

ในจ�านวนเพ่ิมมากข้ึน จากรายงานของรัฐบาลออสเตรเลีย ในปี 2015 ท่ีชื่อ Working Holiday Maker Visa  

Programme แสดงให้เห็นว่าจ�านวนวีซ่า Work and Holiday ท่ีออกให้กับหนุ่มสาวชาวไทยอายุไม่เกิน 31 ป ี

ภายใต้ชื่อ Work and Holiday Visa (WAH) เพ่ิมจ�านวนจาก 200 ในปี 2005  (พ.ศ. 2548) เป็น 500 ใน 

ปัจจุบัน เน่ืองจากความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนและผลตอบรับท่ีดีของโครงการ วีซ่าประเภท WAH เป็นวีซ่าท่ีออกเพียง 

ครั้งเดียวให้กับกลุ่มประเทศ 18 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศพันธมิตรในโครงการน้ีเมื่อปี 2005  

(พ.ศ. 2548) 

สิ่งท่ีน่าสนใจคือ อะไรเป็นสาเหตุให้คนไทยรุ่นใหม่หันมาเดินทางและเข้าร่วมโปรแกรม ‘ท�างานไป เท่ียวไป’  

กันมากข้ึน อะไรคือแรงจูงใจของพวกเขา และแรงจูงใจน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นใหม่จากประเทศตะวันตก  

และจากประเทศแถบเอเชีย อย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ น้ันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ประเทศและประเภทของวีซ่า ปี 2010–11
(พ.ศ. 2553-54)

ปี 2011–12
(พ.ศ. 2554-55)

ปี 2012–13
(พ.ศ. 2555-56)

ปี 2013–14
(พ.ศ. 2556-57)

ปี 2014–15
(พ.ศ. 2557-58)

วีซ่าประเภท Working Holiday 

Taiwan (ไต้หวัน) 13,809

30,527

4,545

7,746

499

98

100

22,393

30,527

7,512

9,162

346

99

100

35,761

35,220

11,454

9,957

464

176

100

29,366

26,893

11,667

10,579

471

437

100

26,648

25,589

9,720

11,481

466

288

100

South Korea (เกาหลีใต้)

South Korea (เกาหลีใต้)

South Korea (เกาหลีใต้)

วีซ่าประเภท WAH Visa

Thailand (ไทย)

Indonesia (อินโดนีเซีย) 

Malaysia (มาเลเซีย) 

ท่ีมาจากรายงานชื่อ Working Holiday Maker Visa Programme ปี 2015
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ความเหมือนและความต่าง

เพ่ือตอบค�าถามดังกล่าว ผู้เขียนจึงท�าการศึกษาเบ้ืองต้น โดยเก็บข้อมูล  

จากเว็บไซต์ บล็อก และเว็บบอร์ดของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี เพ่ือศึกษา 

แรงบันดาลใจของนักเดินทางชาวไทยประเภท ‘ท�างานไป เท่ียวไป’  

ท่ีเลือกเดินทางไปประเทศออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางจาก 

โครงการ WAH และเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้กับงานท่ีศึกษานักเดินทาง 

ประเภทเดียวกันในอดีตจากกลุ่มประเทศตะวันตก ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้  

และไต้หวัน ซึ่งพบว่าปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจส�าคัญส�าหรับนักเดินทาง 

ท้ังชาวไทยและวัยรุ่นชาวตะวันตก โดยเฉพาะในประเด็นท่ีคนกลุ่มหลัง 

เห็นว่าเป็นแรงจูงใจส�าคัญคือ ความอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใน 

วัฒนธรรมต่างแดน อยากหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ และความ 

อยากย้ายถ่ินฐานไปอยู่ในประเทศจุดหมายปลายทางอย่างถาวร 

หากเทียบแรงบันดาลใจกับนักท่องเที่ยวจากเอเชีย แล้ว สิ่งท่ีถือว่าเป็น 

แรงจูงใจส�าคัญส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวจากสาม 

ประเทศท่ีแตกต่างจากวัยรุ่นชาวตะวันตกคือ ความอยากเพ่ิมพูนทักษะ 

ภาษาอังกฤษ อยากใช้ชีวิตในสังคมตะวันตกท่ีมองว่าเป็นความศิวิไลซ์  

และอยากรู้สึกภาคภูมิใจจากการพ่ึงพาตนเองในต่างแดน 

นอกจากลักษณะร่วมกับนักเดินทางประเภทเดียวกันดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  

ข้างต้น นักเดินทางชาวไทยประเภท ‘เดินทางไป เที่ยวไป’ ยังมีแรงจูงใจ 

ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ท่ีสะท้อนให้เห็นจากนักเดินทางรุน่ใหม่จ�านวนหน่ึง  

น่ันคือความสนใจเรื่องผลตอบแทนระหว่างพ�านักอยู่ในต่างประเทศ  

ผลตอบแทนทางการเงินเป็นแรงจูงใจส�าคัญก่อนการเดินทาง และเป็น 

ความหนักใจที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความกังวลเรื่องภาษา ซึ่งวัยรุ่นชาวไทย 

มักน�ามาพิจารณาก่อนจะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

ความกังวลว่าจะไม่มีงานท�าเมื่อเดินทางไปถึงประเทศจุดหมายปลายทาง  

มีมากพอๆ กับความกังวลว่าจะไม่ได้ค่าแรงในอัตราท่ีเหมาะสมจากงาน 

ท่ีท�า เน่ืองจากนักเดินทางกลุ่มน้ีส่วนหน่ึงมองว่าน่ีคือโอกาสในการเก็บ 

หอมรอมริบ และต้องการเก็บออมรายได้ส่วนหน่ึงให้เพียงพอก่อนกลับ 

ประเทศ แรงจูงใจน้ีท�าให้นักเดินทางชาวไทยรุ่นใหม่แตกต่างจาก 

นักเดินทางวัยรุ่นจากชาติตะวันตก และจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน  

เน่ืองจากกลุ่มคนดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการท�างานเพื่อยังชีพ (เช่น  

จ่ายค่าท่ีพัก ค่าอาหาร และค่าสันทนาการ) ระหว่างท่ีตนพ�านักอยู่ และ 

เลือกน�าเงินท่ีได้ ใช้จ่ายไปกับการท่องเท่ียวเพ่ือเก็บเก่ียวประสบการณ์  

โดยไม่ได้ให้ความส�าคัญการเก็บออมเพ่ืออนาคตมากเท่ากับนักเดินทาง 

ชาวไทย 

เหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้วัยรุ่นชาวไทยจ�านวนมากให้ความส�าคัญกับการหา 

รายได้และการเก็บออม มาจากปัจจัยสภาพเศรษฐกิจของสองประเทศ  

ความแตกต่างเรื่องค่าครองชีพของประเทศท่ีออกวีซ่า (เช่น ประเทศ 

ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์) ท่ีสูงกว่าประเทศไทย ท�าให้ผลตอบแทน 

ท่ีได้รับจากการท�างานสูงกว่าค่าแรงท่ีได้รับจากประเทศของตน แม้จะ 

เป็นเพียงค่าแรงขั้นต�่าจากการท�างานไร้ทักษะก็ตาม ซึ่งเพียงพอต่อการ 

เก็บออม ส่งผลให้นักเดินทางสามารถเก็บเงนิจากการท�างาน หากพวกเขา  

สามารถบริหารจัดการการเงินได้ดี จะสามารถมีเงินเก็บในจ�านวนท่ีน่า 

พอใจ เพ่ือน�าไปใช้ตอบสนองความต้องการอ่ืนๆ เมื่อกลับคืนสู่ประเทศ 

ของตน 

นอกเหนือจากแรงจูงใจเรื่องการเก็บเงินแล้ว ประเด็นท่ีน่าสนใจของ 

นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนหน่ึง ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนมายาคติชนชั้นกลาง 

ของสังคมได้เป็นอย่างดี คือความรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจ จากการท�างาน 

ไร้ทักษะ ที่อาจไม่มีประสบการณ์ หรือเลือกจะไม่มีประสบการณ์ ขณะท่ี 

ยังอาศัยอยู่ในประเทศของตน ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยว 

ชาวตะวันตกอย่างมีนัย

วัยรุ่นชาวตะวันตกส่วนมากไม่ได้มองว่าการท�างานไร้ทักษะเป็นสิ่งพิเศษ  

แต่ส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มน้ี ท่ีส่วนหน่ึงแทบไม่มีโอกาสได้ 

สัมผัสงานประเภทนี้ตอนอยู่ในประเทศ กลับมองว่าการท�างานใช้แรงงาน 

เป็นสิ่งพิเศษ ท่ีช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต ท�าให้รู้สึกเติบโตจากการ 

พ่ึงพาตัวเอง จากความอดทนต่อความล�าบาก และเกิดความภูมิใจกับ 

ตัวตน (เห็นได้จากตัวอย่างความเห็น ดังน้ี  “ก่อนมาหุงข้าวยงัไม่เป็นเลย  

2

4

3
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แนวโน้มท่องเที่ยว

ประสบการณ์ ‘ท�างานไป เที่ยวไป’  
และกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่

ตอนน้ีต้มไข่ได้แล้ว” หรอื “ท�างานเสร์ิฟวนัแรกอยากกลับบ้าน โดนเจ้านาย  

บ่น ด่า เหน่ือย ปวดขา ...แต่ถ้าคุณผ่านมันมาได้ คุณจะภูมิใจกับมัน  

มีเรื่องเล่ายันลูกยันหลาน”) 

ความรู้สึกภาคภูมิใจจากการท�างานใช้แรงงาน และความสามารถในการ 

ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดจากการท�างาน เป็นแรงจูงใจท่ีมีความ 

สอดคล้องกับแรงจูงใจของนักเดินทางชาวเอเชีย ในด้านความภูมิใจใน 

การจัดการตนเอง จากการหาเล้ียงตนเองได้ และจากการใช้ชีวิตตาม 

ล�าพังโดยปราศจากการแทรกแซงหรือช่วยเหลือของครอบครัว ซึ่งถ้ามอง  

อย่างผิวเผิน สามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์น้ีช่วยหล่อหลอมนักเดินทาง  

รุ่นใหม่ ท�าให้พวกเขาเกิดความมั่นใจ และรู้สึกว่าตนเติบโตและแข็งแกร่ง 

ขึ้น

แต่หากมองลึกลงไปถึงค่านิยมของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้ 

วัฒนธรรมท่ีหล่อหลอมกระบวนการเติบโตของชนชั้นกลาง และการ 

ก�าหนดค�านิยามค�าว่า ‘การเติบโต’ แล้ว ลักษณะแรงจูงใจและวิถีการ 

ใช้ชีวิตของนักเดินทางไทยในต่างแดนประเภท ‘ท�างานไป เท่ียวไป’  

กลับสะท้อนให้เห็นค�าจ�ากัดความการเติบโตของชนชั้นกลางในแบบไทยๆ  

ท่ียังมีลักษณะผิวเผิน และเป็นการให้คุณค่ากับมายาคติเชิงบวกจาก 

ประสบการณ์ท่ีอยูภ่ายใต้แพก็เกจ การท�างานเมอืงนอก ซึง่ให้ความส�าคัญ 

กับบริบทความเป็นต่างประเทศ และความเป็นสังคมศิวิไลซ์มากกว่าจะ 

พยายามเข้าใจถึงกระบวนการเติบโตจากภายในท่ีได้จากการใช้ชีวิตแบบ 

พึ่งพาตนเอง จากการตีความค�าว่า ยากล�าบาก อย่างเหมาะสม และจาก  

การพยายามค้นหาและค้นพบตัวตน

ในมุมมองด้านการท่องเท่ียว การศึกษาครั้งน้ีเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงท่ี 

แสดงให้เห็นว่า การเดินทางประเภทเดียวกันของคนวัยใกล้เคียงกัน  

และเป็นการเดินทางที่มีจุดประสงค์ชัดเจนจากประเทศท่ีออกวีซ่า  

กลับดึงดูดกลุ่มคนท่ีมีแรงจูงใจแตกต่างกันในรายละเอียด อันเป็นผล 

มาจากบริบททางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันของนักเดินทาง

ความเข้าใจในบริบทที่แตกต่างกันน้ีจะช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 

การจัดโครงการ ท้ังจากประเทศผู้ออกวีซ่า และจากประเทศไทยสามารถ  

เข้าใจถึงแรงจูงใจและความต้องการเฉพาะของนักเดินทางกลุ่มน้ี ซึ่งส่ง 

ผลต่อการให้ค�าแนะน�า การชี้แนะแนวทาง รวมถึงปรับกรอบความคิด 

หรอืทัศนคติท่ียงัเป็นข้อจ�ากัดของวยัรุน่ไทยในระหว่างท่ีใช้ชวีติอยูต่่างแดน  

อีกท้ังหน่วยงานดังกล่าวยงัสามารถเตรยีมความพร้อมและชีใ้ห้นักเดินทาง  

เห็นถึงคุณค่าและเป้าหมายส�าคัญของการเดินทาง รวมท้ังแนะน�าให้เห็น  

ถึงความสมดุลของการสร้างประสบการณ์ชีวิตและการเก็บออม เพ่ือให้ 

ประสบการณ์ครัง้น้ีก่อประโยชน์รอบด้านท้ังแก่นักเดินทางเอง แก่ประเทศ  

ผู้ให้วีซ่า และแก่ประเทศของตนในท้ายท่ีสุด
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3 อ้างอิงจากงานวิจัยเฉพาะประเทศท่ีมี 
การศึกษาเรื่องน้ีมาก่อนได้แก่ ญี่ปุ่น  
เกาหลีใต้ และไต้หวัน

4 เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีไม่ได้เปรียบ 
เทียบกับนักเดินทางในประเทศใกล้เคียง 
ท่ีมีลักษณะเศรษฐกิจคล้ายกัน เช่น จาก 
ประเทศมาเลเซียหรือเวียดนาม จึงท�าให ้
การรายงานผลเป็นบริบทเฉพาะของ 
นักเดินทางชาวไทยเปรียบเทียบกับประเทศ 
ในเอเชียสามประเทศท่ีได้มีการศึกษา 
แรงจูงใจของนักเดินทางประเภทน้ีมาแล้ว

Singapore: Springer. เน่ืองจากเป็นการ 
ศึกษาเบ้ืองต้น งานน้ีมีข้อจ�ากัดในด้าน 
ปริมาณและความหลากหลายของข้อมูล 
ท่ีน�ามาวิเคราะห์ เน่ืองจากผู้เขียนใช้ข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์จากทางบล็อก ฟอรมั เวบ็ไซต์  
เว็บบอร์ดเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษา 
เท่าน้ัน
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พนักงานวางแผน 4 
กองวิจัยการตลาด ททท.

Getting to know the emerging market: Poland

According to the TAT’s strategic objective to increase quality  
tourists from emerging markets such as Eastern Europe,  
the Market Research Division conducted an in-depth study on the 
Poland market to discover the size and whereabouts of potential  
quality tourists, travel behaviors such as planning and spending,  
preferred destinations and perception of Thailand, and more.  
To increase efficiency for marketers to use these information,  
the research also divide the total market size into 5 high-potential  
tourist segments: solo explorer, working adults, family travel,  
senior tourists and single-living ladies.

Tourism for all – promoting universal accessibility

The Thailand Research Fund (TRF), along with partners from both  
the public and private sector, has initiated a program to welcome  
eyesight-disabled tourists from the UK. Using findings from relevant  
research projects, and through cooperation with government
organizations and tourism businesses, tourism packages for  
eyesight-disabled travelers were launched under the theme of  
UNWTO campaign ‘Tourism for all – promoting universal accessibility’
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Market summary

A Deeper Understanding  
of Polish Tourist

Who are they?

ท้ังน้ี นักท่องเท่ียวโปแลนด์ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยเป็นครัง้แรก  

และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางซ�้า (Repeater) จะมีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน  

ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวประเภท FIT ถึงร้อยละ 75.48 และเกือบ 

ท้ังหมด (ร้อยละ 94.65) เดินทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยเพ่ือการพักผ่อน 

ข้อมูลจากการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่  

จากสาธารณรัฐโปแลนด์ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเท่ียวชาวโปแลนด์ 

ระดับกลางบนข้ึนไป มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศใน 

ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีรายได้ส่วนตัวไม่น้อยกว่า  

2,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ 25,000 เหรียญสหรัฐต่อปี  

พบว่าจากจ�านวนประชากรชาวโปแลนด์ท้ังหมด 38 ล้านคน เป็นนัก 

ท่องเท่ียวกลุ่มระดับกลางบนข้ึนไปจ�านวน 4.46 ล้านคน โดยมีสัดส่วน 

เพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-35 ปี  

เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ พนักงานออฟฟิศ นักการตลาด  

วิศวกร ทนายความ แพทย์ ท่ีปรึกษาฯ และผู้บริหารมืออาชีพ รวมถึง 

เจ้าของกิจการ อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง (Warsaw)  ซึ่งเป็นศูนย์กลาง  

การเมืองการปกครอง รวมถึงเมืองใหญ่ท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ  

การค้า และแหล่งอุตสาหกรรมส�าคัญ ได้แก่ เมือง Katowice ซ่ึงเป็น 

เมืองเศรษฐกิจส�าคัญทางตอนใต้ของประเทศ และ Poznan ศูนย์กลาง 

การค้า อุตสาหกรรม 

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด พบว่าตลาดนักท่องเท่ียว 

โปแลนด์มีอัตราการเติบโตเฉล่ียถึงร้อยละ 18.12 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา  

(ระหว่างปี 2555-2559)

ข้อมูลล่าสุดจากการส�ารวจข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์พฤติกรรมของ 

นักท่องเท่ียวเชิงลึก ปี 2560 พบว่านักท่องเท่ียวชาวโปแลนด์จะใช้ระยะ 

เวลาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ย 10.51 วัน เดินทางท่องเที่ยว  

เฉลี่ย 2.08 จังหวัด โดยพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  

(ร้อยละ 66.01) กระบ่ี (ร้อยละ 33.46) และสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 20.73) 

ขณะท่ีกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ รับประทาน 

อาหารไทย (ร้อยละ 99.51) กิจกรรมชายหาด (ร้อยละ 74.93) และชม 

สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ วัด พิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ 69.17) 

นักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวนิยมการช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�า  

เช่น Zara, Apart และ H&M และรับประทานอาหารมื้อพิเศษใน 

ภัตตาคารท้องถ่ินหรือร้านอาหารท่ีมีชื่อเสียง เช่น Sphinx โดยคนดัง 

ท่ีมีอิทธิพลชี้น�านักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ได้แก่ Robert Lewandowski  

(นักฟุตบอลชื่อดัง) Doda (นักร้องและนักแสดง) และ Zbigniew  

Wodecki (นักร้อง)

Their travel value proposition

การเดินทางท่องเท่ียวส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวโปแลนด์กลุ่มกลางบน 

ข้ึนไป คือการผ่อนคลายและหลีกหนี (Relax and get away) จาก 

ความเครียดในชีวิตประจ�าวัน เป็นโอกาสท่ีจะได้รับความรู้ท่ีไม่มีขีดจ�ากัด  

และได้มุมมองใหม่จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ตลอดจนการพบปะผู้คน  

วัฒนธรรม และภาษาใหม่ รวมท้ังยังเป็นวิถีท่ีน�าไปสู่ความซาบซึ้งในชีวิต 

(Appreciate life) ได้เปิดความคิด มุมมองชีวิต ความเป็นไปได้ และ 

การแก้ปัญหาด้วยแนวทางใหม่ 

ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์เดินทางเข้ามา 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยจ�านวน 81,989 คน เพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 21.17 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  
60,644.52 บาทต่อทริป สร้างรายได้ทางการท่อง- 
เที่ยว 5,412 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวร้อยละ 55.16  
อยู่ในกลุ่มตลาดระดับกลาง-บน มีรายได้ส่วนตัว 
ตั้งแต่ 20,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีขึ้นไป
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How they plan a trip

Their preferred destinations

ช่องทางท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายนิยมใช้ส�าหรับการค้นหาข้อมูล 

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ เว็บไซต์ โดยเฉพาะการค้นหาจาก Google  

ท่ีกลายมาเป็นสิ่งแรกที่นึกถึง (Top-of-mind) เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูล 

เก่ียวกับการท่องเท่ียว โดยเว็บไซต์ชื่อดังท่ีนักท่องเท่ียวชาวโปแลนด์ 

กลุ่มกลางบนข้ึนไปให้ความสนใจ ได้แก่ Fly4free, Esky และ Skyscanner  

ส�าหรับค้นหาข้อมูลเที่ยวบิน เว็บไซต์ Booking.com, TripAdvisor และ  

thehotelsnetwork.com ส�าหรับข้อมูลท่ีพัก รองลงมาเป็น หนังสือ 

แนะน�าการท่องเท่ียว และข้อมูลจากบริษัทน�าเท่ียว

ความคุ้มค่าเงินเป็นปัจจัยท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มระดับกลางบนข้ึนไป 

ชาวโปแลนด์ให้ความส�าคัญมากท่ีสุดส�าหรับการเดินทางท่องเท่ียว 

ในต่างประเทศ ปัจจัยที่ให้ความส�าคัญรองลงมา ได้แก่ อากาศดีเหมาะ 

แก่การพักผ่อน ความปลอดภัย ค�าแนะน�าจากเพ่ือนหรือคนในครอบครัว  

และวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถ่ิน ตามล�าดับ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะจัดการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง โดยเกือบ 

ครึ่ง (ร้อยละ 42) จัดการด้วยตนเองท้ังหมด ในขณะท่ีนักท่องเที่ยว 

ร้อยละ 28 จะเลือกใช้บริการจากบริษัททัวร์บางส่วน เช่น จองบัตร 

โดยสารเครื่องบิน และจองห้องพัก โดยเฉล่ียนักท่องเท่ียวกลุ่ม 

เป้าหมายจะใช้เวลาวางแผนการเดินทาง และเริ่มกระบวนการจอง  

2-3 เดือนก่อนการเดินทางจริง

ระยะทางมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าใช้จ่าย โดยส�าหรับการเดินทาง 

ท่องเท่ียวแบบ Long-haul นักท่องเท่ียวโปแลนด์กลุ่มเป้าหมายจะใช้ 

จ่ายเฉล่ีย 2,459.84 เหรียญสหรัฐต่อทริป ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร 

เครื่องบิน ในขณะท่ีการเดินทางแบบ Short-haul จะมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย  

1,147.85 เหรียญสหรัฐต่อทริป โดยมากกว่าครึ่งหน่ึงเป็นค่าใช้จ่ายด้าน 

ท่ีพัก รองลงมาเป็นค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าช้อปปิ้ง ส่วนท่ีเหลือ 

จึงจะใช้จ่ายส�าหรับกิจกรรมบันเทิง โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการเดินทาง 

ในพ้ืนท่ีไม่มากนัก 

หมายเหตุ: ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มจุดหมายปลายทางระยะไกล  

(Long-haul)

นักท่องเท่ียวกลุ่มระดับกลางบนข้ึนไปชาวโปแลนด์ มักจะนึกถึงประเทศ 

ไทยในเชิงบวก โดยสิ่งแรกท่ีนึกถึง (Top-of-mind) ได้แก่ อาหารไทย  

ความแปลกใหม่ ทะเลใส ชายหาดสวยงาม สภาพอากาศเขตร้อน และ 

ธรรมชาติท่ียังอุดมสมบูรณ์ แต่ก็มีผู้ท่ีนึกถึงด้านลบอยู่บ้าง โดยเฉพาะ 

ประเด็นเรื่องเซ็กซ์ทัวร์ 

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยอมรับว่าไม่รู้จริง หรือรู้จักเมืองไทย  

เพียงผิวเผิน มีเพียงร้อยละ 5.43 เท่าน้ันท่ีระบุว่ารู้จักประเทศไทยใน 

ระดับดีถึงดีมาก 

ท้ังน้ี นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศ 

ไทย มีเพียงร้อยละ 1.43 เท่าน้ันท่ีเคยเดินทางมาแล้ว และมีแนวโน้ม 

ท่ีจะเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกถึงร้อยละ 75.74 โดยกลุ่มท่ีเคย 

เดินทางมาแล้ว มีมุมมองต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในแง่มุมท่ีดี 

กว่ากลุ่มท่ียังไม่เคยเดินทางมาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะต่อประเด็น 

ด้านความปลอดภัย แหล่งท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ ความคุ้มค่าคุ้มราคา  

แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการแต่งงาน กิจกรรมด�าน�้า และกิจกรรมวิถีชีวิต 

ชุมชน

นักท่องเท่ียวชาวโปแลนด์ส่วนใหญ่มักเลือกจุดหมายปลายทางทางการ 

ท่องเท่ียวในยโุรป เช่น เยอรมนี กรซี สเปน อิตาลี และโครเอเชยี ในขณะ 

ที่จุดหมายท่องเที่ยวระยะไกลยังได้รับความนิยมไม่มากนัก โดยจุดหมาย 

ปลายทางทางการท่องเที่ยวระยะไกลท่ีได้รับความนิยมในสัดส่วนท่ี 

ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ออสเตรเลีย ไทย และจีน

How they spend

Their perception of Thailand
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But all potential tourists are not  
the same…

1. Solo Explorer

3. Family Travel with Kid(s) 4. Senior Tourist

2. Working Adult & Friends

ผลการศึกษาตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม ่

จากสาธารณรัฐโปแลนด์มีการแบ่งกลุ่มทางการตลาดนักท่องเท่ียว 

ชาวโปแลนด์ท่ีมีศักยภาพออกเป็น 5 กลุ่มดังน้ี

นักท่องเท่ียวเด่ียวโดด เป็นกลุ่มท่ีมั่นใจในตัวเอง ท่องเท่ียวเพ่ือ 

ประสบการณ์ใหม่ ชอบอิสระ มองหาการผจญภัย หลีกเล่ียงแหล่ง 

ท่องเท่ียวท่ัวไป แต่ยังให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย มีอายุระหว่าง  

26-35 ปี เป็นพนักงานในบริษัทเอกชน หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขา 

ต่างๆ รักการเรียนรู้ ต้องการการยอมรับจากสังคมหรือครอบครัว  

มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมยอมรับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต มีสัดส่วน 

ร้อยละ 15.20 หรือจ�านวน 0.67 ล้านคน

นักท่องเท่ียวเด่ียวโดด เป็นกลุ่มท่ีมั่นใจในตัวเอง ท่องเท่ียวเพ่ือ 
ประสบการณ์ใหม่ ชอบอิสระ มองหาการผจญภัย หลีกเล่ียงแหล่ง 
ท่องเท่ียวท่ัวไป แต่ยังให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย มีอายุระหว่าง  
26-35 ปี เป็นพนักงานในบริษัทเอกชน หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขา 
ต่างๆ รักการเรียนรู้ ต้องการการยอมรับจากสังคมหรือครอบครัว  
มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมยอมรับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต มีสัดส่วน 
ร้อยละ 15.20 หรือจ�านวน 0.67 ล้านคน

นักท่องเที่ยวสูงวัย นิยมท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ชอบท่องเที่ยวก่อน 
หมดฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อข้อเสนอที่ดีกว่า ในขณะที่อากาศยังคงอบอุ่น  
นิยมใช้บริษัทน�าเที่ยว ชื่นชอบการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ชิมอาหาร 
หรือร่วมกิจกรรมท้องถิ่น แต่มีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อายุมากกว่า 50 ปี มีทั้งผู้เกษียณอายุ ผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ พนักงานในภาคเอกชน ไปจนถึงผู้บริหาร และ 
เจ้าของกิจการ แต่ยังรักการเรียนรู้ และใจกว้าง มีสัดส่วนร้อยละ 26.52  
หรือจ�านวน 1.18 ล้านคน

นักท่องเที่ยววัยท�างานท่องเที่ยวกับเพื่อน เป็นกลุ่มที่ต้องการความ 

สนุกสนานจากประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม สถานที่ อาหารการกินใหม่ๆ  

ร่วมกับกลุ่มเพื่อน เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน เน้นการเยี่ยมชม 

วิถีชีวิต และรับประทานอาหารที่แนะน�าโดยคนท้องถิ่น จากการศึกษา 

พบว่ามีอายุหลากหลายตั้งแต่วัยเริ่มต้นท�างานไปจนใกล้เกษียณอายุ  

โดยมีอายุระหว่าง 18-50 ปี ท�างานเป็นพนักงานในบริษัทเอกชน รักการ 

เรียนรู้ ชื่นชอบการเข้าสังคม และต้องการการยอมรับจากคนใกล้ชิด  

กลุ่มนี้มีสัดส่วนร้อยละ 27.10 หรือจ�านวน 1.21 ล้านคน 

Getting to know
 the emerging market: Poland
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About Poland:

5. Single-living Lady

นักท่องเที่ยวหญิงโสด อายุระหว่าง 26-45 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาดี  

ท�างานเป็นพนักงานในภาคเอกชน หรือประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ รักการเรียนรู้ มีเหตุผล ต้องการการยอมรับนับถือ  

นิยมการใช้ชีวิตอย่างทันสมัยมีสไตล์ มีสัดส่วนร้อยละ 13.76 หรือจ�านวน  

0.61 ล้านคน

สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) ตั้งอยู่ตอนกลาง 

ของทวีปยุโรป ทางตะวันออกของประเทศเยอรมนี ห่างจาก 

ประเทศไทย 8,079 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 312,685  

ตารางกิโลเมตร โปแลนด์มีประชากรอาศัยอยู่ 38 ล้านคน  

โดยมีกรุงวอร์ซอ (Warsaw) เป็นเมืองหลวง

โปแลนด์เป็นประเทศที่ประสบความส�าเร็จทางเศรษฐกิจ 

อย่างสูง มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นล�าดับที่ 24 ของโลก  

และมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปกลาง เป็นจุดดึงดูดนักลงทุน 

จากทั่วโลกเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและกระจายสินค้าไปยัง 

ประเทศในสหภาพยุโรป จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

(GDP) 477,066 ล้านเหรียญสหรัฐ และผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศต่อหัวประชากร (GDP per capita) เท่ากับ 12,555  

เหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ร้อยละ 3.9 (ข้อมูลปี 2558) 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ที่ส�าคัญ ได้แก่ ภาค 

บริการซึ่งประกอบด้วยภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าส่ง ค้าปลีก  

การโรงแรมและการท่องเท่ียว การขนส่ง การเงนิและประกันภัย  

และการบริการสุขภาพ เป็นต้น มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 63.3  

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รองลงมาเป็นภาคอุตสาห- 

กรรมซึง่เป็นภาคการผลิต มสีดัส่วนร้อยละ 34.1 อุตสาหกรรม 

ที่โดดเด่น ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า ยานยนต์ และเกษตร- 

กรรม มีแหล่งถ่านหินใหญ่เป็นล�าดับที่ 5 ของโลก อีกทั้งยัง 

เริ่มพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานลมและ 

พลังงานชีวมวลอีกด้วย ขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนเพียง 

ร้อยละ 2.6 เท่าน้ัน ท้ังน้ี โปแลนด์มอัีตราการว่างงานค่อนข้าง 

สูงอยู่ที่ร้อยละ 9.0 ของประชากรในวัยก�าลังแรงงาน

โครงการศกึษาตลาดนักท่องเท่ียว 

ต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่:  

เช็ก โปแลนด์ และฮังการี (การ 

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)

ข้อมูลสถิติจากกองเศรษฐกิจ 

การท่องเท่ียวและกีฬา (ณ วันท่ี  

11 มกราคม 2561) กระทรวง 

การท่องเท่ียวและกีฬา

โครงการส�ารวจข้อมูลเพ่ือการ 

วิเคราะห์พฤติกรรมของนัก 

ท่องเท่ียวเชิงลึก ปี 2560  

(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)

ข้อมูลสถิติจากกรมการท่องเท่ียว  

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

แหล่งท่ีมา

1

3

2

4
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ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

ประเทศไทยจุดหมายใหม่ 
ของการท่องเท่ียวกลุ่มพิเศษ

สกว. จับมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการ

ทางสายตาจากประเทศอังกฤษ

ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ ส�านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบหมายนโยบายให้ ผศ.สุภาวดี  

โพธิยะราช ผู้อ�านวยการฝ่าย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ด�าเนินการบริหาร 

จัดการทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ฉัตรฉวี คงดี  

หัวหน้าทีมวิจัยการผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยท่องเท่ียวของ 

ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. ร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเพ่ือ 

ขับเคล่ือนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ครอบคลุมทุกๆ มิติ พร้อมด้วย 

กลไกส�าคัญคือ คณะนักวิจัยเจ้าของผลงานท้ัง 3 แผนงาน ได้แก่  

แผนงานการพัฒนาศักยภาพล้านนาตะวันออกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการ 

ท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ในพื้นท่ีลุ่มแม่น�้าโขง ทุนวิจัย สกว. ปี 2558  

โดย ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะ  

แผนงานการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวภายใต้อัตลักษณ์และวิถีของ 

ท้องถ่ินลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ทุนวิจัย สกว.  

ปี 2559 โดย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และคณะ รวมทั้งแผนงานการจัดการการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 รัฐประเทศมาเลเซีย  

ภายใต้มาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชมุชนสูอ่าเซยีน ปี 2558 โดย ดร.นราวดี  

บัวขวญั มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะ ท้ังน้ีมเีครอืข่ายความร่วมมอื  

กับกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สภา- 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเสริมสร้างการท�างานเป็นอย่างดียิ่ง 
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ภาคเอกชนขานรับงานวิจัย ผลักดันสู่การ 
ท่องเท่ียวในกลุ่มพิเศษ

คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ กรรมการผู้จัดการ Nutty’s Adventures ภายใต้ 

เครือข่ายสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Thailand Responsible  

Tourism Association) ได้จัดท�ารายการน�าเที่ยวเสนอขายเส้นทาง 

ท่องเท่ียวในจังหวัดพะเยา สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ท่ีเป็นผลมาจาก 

การวิจัยของ สกว. และได้น�าเส้นทางดังกล่าวไปเสนอขายในงาน  

World Travel Market (WTM) 2016 ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราช 

อาณาจักร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลของการเข้าร่วมงานดังกล่าว 

ได้มีการจัดกิจกรรม FAM trip (Familiarization Trip) โดยเชิญ 

ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเท่ียวท่ีเป็นคู่เจรจาธุรกิจในงาน ซึ่งรวมถึงบริษัท  

Seable Holidays มาส�ารวจเส้นทางท่องเท่ียวทั้งในภาคเหนือและ 

ภาคใต้ในเดือนเมษายน 2560

บริษัท Seable Holidays ได้น�าเส้นทางที่ได้จากการส�ารวจไปเสนอขาย 

ให้กับมลูนิธิผู้พิการทางสายตาในประเทศอังกฤษ เพ่ือเดินทางมาท่องเท่ียว 

ในประเทศไทย ซึ่งนักท่องเท่ียวผู้พิการทางสายตาเป็นนักท่องเท่ียว 

กลุ่มแรกท่ีเป็นผลจากการสนับสนุนของ สกว. ต้ังแต่การวิจัยเพ่ือค้นหา 

ศักยภาพสินค้า และประสานงานอ�านวยความสะดวกเพ่ือน�าเอารายการ 

น�าเท่ียวไปเสนอขายในงานส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับโลก 

การเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวของกลุ่มผู้พิการทางสายตา และเจ้าหน้าท่ี 

ประสานงานจากประเทศอังกฤษ รวม 16 ท่าน ได้เดินทางท่องเท่ียวใน 

ประเทศไทยระหว่างวันท่ี 11-21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเดินทางไปยัง  

8 จงัหวดัท่ัวประเทศ ได้แก่ กรงุเทพมหานคร พระนครศรอียธุยา เชยีงใหม่ 

พะเยา ภูเก็ต พังงา พัทลุง และตรัง นับเป็นครั้งแรกท่ีนักเดินทางกลุ่มน้ี  

เดินทางท่องเท่ียวออกนอกพ้ืนท่ีทวีปยุโรป นับเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีเป็น 

อย่างยิ่งท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเชื่อมั่นประเทศไทยในการท่ีจะเดินทางมา 

ท่องเท่ียวอย่างจริงจัง 

บริษัท Seable Holidays มองหาเส้นทางท่องเท่ียวนอกทวีปยุโรป 

ส�าหรับผู้พิการทางสายตาหลังจากท่องเท่ียวในยุโรปและอังกฤษมานาน 

หลายปี จากท่ีได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณ Damiano La Rocca ผู้ก่อต้ัง 

บริษัท Seable Holidays เขาบอกกับเราว่า “ได้เริ่มท�างานร่วมกับ  

Nutty’s Adventures ต้ังแต่สองปีก่อน หลังจากท่ีบริษัท Nutty’s  

Adventures น�าเส้นทางท่องเท่ียวไปเสนอขายในงาน WTM ณ กรุง 

ลอนดอน สหราชอาณาจักร เราได้มาทดสอบเส้นทางท่องเท่ียวน้ี 

ในประเทศไทยก่อนที่จะพาลูกค้าของเรามา ซึ่งเป็นท่ีน่าพอใจ ปกติแล้ว 

เราจะไม่พาลูกค้าของเราไปยังเมืองท่ีมีคนมาก หรืออยู่ในแพ็กเกจทัวร์  

แต่เราจะพาพวกเขาไปสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถ่ินและแหล่งท่องเท่ียว 

พื้นเมือง” โดยเขามองว่า ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมากในการต้อนรับ 

กลุ่มตลาดท่องเที่ยวเฉพาะ ท่ีไม่ใช่แค่ในอังกฤษ แต่รวมไปถึงยุโรป 

และประเทศต่างๆ ท่ัวโลก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความ 

หลากหลายของรูปแบบการท่องเท่ียว โดย Seable Holidays มีแผน 

ท่ีจะพากลุ่มนักท่องเท่ียวผู้พิการทางสายตาจากประเทศต่างๆ เช่น  

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี มายังประเทศไทยอีกในอนาคต

ประเทศไทยมีศักยภาพ
อย่างมาก ในการต้อนรับ

กลุ่มตลาดท่องเที่ยวเฉพาะ 
ที่ไม่ใช่แค่ในอังกฤษ

แต่รวมไปถึงยุโรปและประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก เนื่องจากประเทศไทย

เป็นประเทศที่มีความหลากหลาย 
ของรูปแบบการท่องเที่ยว

Tourism for All - promoting universal accessibility
ประเทศไทยจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวกลุ ่มพิเศษ
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Tourism for All – promoting 
universal accessibility

ถือเป็นการตอกย�้าภาพท่ีชัดเจนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ให้เข้าถึงได้ส�าหรับนักท่องเท่ียวทุกคนของ UNWTO ภายใต้หัวข้อ  

‘Tourism for All – promoting universal accessibility’ กิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นได้สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยว  

ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย  

โดยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานพร้อมรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่ม 

ต่างๆ

การเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว นอกจากได้สร้างความเชื่อมั่น 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเท่ียวแล้ว  

สิ่งส�าคัญท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีได้รับ คือการได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้ัง 

ภาคเหนือและภาคใต้ท่ีจริงแท้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงการ 

ละเล่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การได้รับประทานอาหารพ้ืนถ่ินที่ปรุง 

จากวัตถุดิบในพ้ืนที่ ได้ทดลองสวมเครื่องแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ 

ชุมชน โดยมีคนในชุมชนมาช่วยกันจัดการ สร้างความประทับใจให้ 

กับนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ซ่ึงกิจกรรมท่องเท่ียวเหล่าน้ีเกิดข้ึนผ่าน 

กระบวนการวิจัยและการท�างานร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ 

ธุรกิจน�าเที่ยว และชุมชน โดยค้นหาเรื่องราวที่มีอยู่จริงในชุมชนที่สะท้อน 

ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาน�าเสนอแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งก่อให้เกิด 

ความยั่งยืนได้จริง ด้วยการน�าเอาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ 

วิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นสินค้าการท่องเท่ียว ตอบรับ 

นโยบายการส่งเสรมิการท่องเท่ียวของรฐับาลโดยเฉพาะของการท่องเท่ียว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) ‘Go Local Grow Local’ สอดคล้องกับการ 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 

ความยั่งยืนจากการท่องเท่ียว จากการกระจายนักท่องเท่ียวและรายได้ 

จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ที่ส�าคัญเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาขึ้น  

ท้ังในภาคเหนือและภาคใต้ ล้วนต้ังอยูใ่นเมอืงรองท้ังสิน้ ท้ังจงัหวดัพะเยา  

และจังหวัดพัทลุง โดยเชื่อมโยงกับเมืองท่องเท่ียวหลักของแต่ละภาค 

ได้อย่างลงตัว 

Tourism for All - promoting universal accessibility
ประเทศไทยจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวกลุ ่มพิเศษ
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Do you know that one quarter of the  
current global population is of the Muslim  
faith? What’s more, 60 percent of that  
population or around 1.08 billion people  
are under the age of 30. Muslim Millennials  
are increasingly traveling abroad, with  
friends, family or solo travel. Aside from  
common traits with other Millennials,  
such as love of technology and the need  
to share their opinions and experiences  
online, Muslim Millennials have specific  
needs that are often neglected by tourism  
suppliers. However, they are projected to be  
an industry-changing market in the future.
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Shape of 
Muslim 
Millennial

บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

พนักงานวางแผน 4 
กองวิจัยการตลาด ททท.

TOURISM SITUATION
สถานการณ์ท่องเที่ยว

SHAPE OF MUSLIM MILLENNIAL

ในเวลาน้ีหากพูดถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มไหนท่ีมาแรงและน่าจบัตามองเป็นอันดับต้นๆ ถ้าแบ่ง Demographic  

Segment ตามศาสนา แน่นอนว่าหลายคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมนี่แหละ  

ท่ีก�าลังมาแรงและน่าจับตามองมากท่ีสุด เหตุผลง่ายๆ คงหนีไม่พ้นอัตราการเติบโตของประชากรชาวมุสลิม 

ท่ัวโลกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการเติบโตมากกว่าสองเท่าของอัตราการเพ่ิมของประชากรโลก นอกจากน้ัน  

ผลส�ารวจจาก MasterCard ท่ีได้ท�าร่วมกับ CrescentRating ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอัตราการเพ่ิมข้ึนของ 

จ�านวนนักท่องเท่ียวชาวมุสลิมท่ีเดินทางระหว่างประเทศว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สวนทางทิศทาง 

เศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจน จาก 25 ล้านคนในปี 2000 เป็น 98 ล้านคนในปี 2010 และเพ่ิมเป็น 121 ล้านคน 

ในปี 2016 

MasterCard ยังได้คาดการณ์อนาคตอันใกล้ไว้อีกด้วยว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมท่ีเดินทางท่องเท่ียว 

ระหว่างประเทศจะเพ่ิมข้ึนเป็น 158 ล้านคนภายในอีก 2 ปีข้างหน้า และในขณะเดียวกัน ประชากรมุสลิมท่ัวโลก 

จะมีปริมาณกว่าร้อยละ 26 ของประชากรโลกภายในปี 2030 อีกด้วย

สถานการณ์ท่องเที่ยว
มุสลิมโลก
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ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่างทราบกันดีว่าตลาดการ 

ท่องเท่ียวมุสลิมน้ันจะแพร่กระจายไปรอบโลกอย่างรวดเร็วในอีก 2-3 ปี 

ข้างหน้า ปัจจัยส�าคัญท่ีผลักดันการเติบโตก็คงหนีไม่พ้นการเพ่ิมข้ึนของ 

จ�านวนประชาการกลุ่ม Muslim Millennial ท่ีจะมีจ�านวนมากท่ีสุด 

เมื่อเทียบกับประชากร Millennial ของศาสนาอ่ืน 

คุณทราบหรือไม่ว่าประชากรชาวมุสลิมท่ัวโลกรวมกันน้ันมีมากถึง 1.8  

พันล้านคน (ร้อยละ 24.1 ของประชากรโลก) และร้อยละ 60 ของ  

1.8 พันล้านคน (1.08 พันล้าน) ของจ�านวนดังกล่าว ก็คือประชากร 

ชาวมุสลิมซึ่งมีอายุต�่ากว่า 30 ปี กลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมนับเป็นกลุ่ม 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุเฉล่ียน้อยท่ีสุด โดยมีอายุเฉล่ียเพียง 23 ปีเท่าน้ันเอง

แน่นอนว่านักการตลาดหลายคนท่ีตระหนักถึงความส�าคัญของแนวโน้ม 

การเปล่ียนแปลงน้ีก็คงจะไม่อยู่เฉยๆ อย่างแน่นอน พวกเขาเหล่าน้ัน 

ก็คงจะเริ่มคิดค้นหากลยุทธ์ไม้เด็ดออกมามัดใจผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นแน่แท้  

ยกตัวอย่างเสื้อผ้าแบรนด์ดัง Dolce & Gabbana, DKNY และ Tommy  

Hilfiger ท่ีได้เริ่มสร้างสรรค์เสื้อผ้าสไตล์ ‘Modest Fashion’ เพื่อออก 

มาตีตลาดจับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นหญิงชาวมุสลิม

Muslim Millennial

ถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของผู้บริโภคกลุ่ม Millennial ไม่ว่าจะ 

มาจากศาสนาไหน คงมีค�านิยามสั้นๆ เพียง 5 ค�ามาอธิบาย ซึ่งก็คือ  

Specific Need (มีความต้องการเฉพาะเจาะจง), Character (มีความ 

เป็นเอกลักษณ์), Motive (มีความจูงใจ), Expectation (มีความคาดหวัง)  

และ Tech-savy (มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี) ส�าหรับข้อแตกต่าง 

ท่ีชัดเจนอีกอย่างหน่ึงของผู้บริโภคกลุ่ม Millennial ท่ีแตกต่างจาก 

ผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ก็คงจะเป็นลักษณะนิสัยการชอบแชร์ประสบการณ์และ  

ชอบแสดงออกทางความคิดท่ีเปิดกว้างท้ังบนโลกออนไลน์และออฟไลน์

หากมองย้อนกลับไปถึงโครงสร้างโดยรวมของตลาดการท่องเท่ียว 

ฮาลาลจากหลายๆ ส�านักท่ีท�า Research ก็จะพบว่านักท่องเที่ยวชาว 

มุสลิมส่วนมาก นิยมเดินทางกันเป็นครอบครัว ซึ่งในขณะเดียวกัน  

MasterCard ก็ได้ออกมาระบุเพิ่มเติมว่านักท่องเท่ียวชาวมุสลิมท่ีเกิด 

ระหว่างปี 1980-2000 (ร้อยละ 60 ของประชากรมสุลิมท่ัวโลก) มแีนวโน้ม  

เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งกับเพื่อน เดินทางคนเดียว  

และครอบครัว ซึ่งมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2016 กว่าร้อยละ 36 แน่นอน 

ว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม Muslim Millennial จะต้องท�าให้รูปโฉมตลาด 

การท่องเท่ียวน้ันสั่นคลอนอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้น้ี

Muslim Millennial กับการท่องเที่ยว
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นักเดินทางกลุ่ม Muslim Millennial ส่วนมากจะนิยมเดินทางเพ่ือ 

จุดประสงค์หลักในการพักผ่อน สัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

และเพ่ือเยี่ยมญาติพ่ีน้อง นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีนิยมเดินทางท่องเท่ียว 

เฉล่ีย 2-5 ครั้งต่อปี พวกเขาให้ความส�าคัญเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีคุ้มค่าและ 

สมเหตุสมผล ผลส�ารวจของ MasterCard และ HalalTrip ได้ระบุ 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อทริปของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Muslim Millennial  

โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว  

(ค่าใช้จ่ายส�าหรับบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส�าหรับที่พัก ค่าใช้จ่าย  

ส�าหรับค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายซื้อของช้อปปิ้ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)  

ผลปรากฏว่าในแต่ละทริป นักท่องเท่ียว Muslim Millennial หน่ึงคน 

จะใช้จ่ายเฉล่ียประมาณ 101-500 เหรียญสหรัฐต่อหมวดค่าใช้จ่าย  

(ประมาณ 3,232-16,000 บาท ต่อหมวดค่าใช้จ่าย) ส่วนความต้องการ 

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกระหว่างการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 

กลุ่มน้ีน้ัน ก็จะคล้ายคลึงกับนักท่องเท่ียวชาวมุสลิม Generation อ่ืนๆ  

เช่น ความต้องการในอาหารฮาลาลและความต้องการในสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกทางศาสนกิจ 

ส�าหรับเทรนด์แนวโน้มการตัดสินใจเลือกและเดินทางท่องเท่ียวของ 

ผู้บริโภคกลุ่มน้ีน้ันสามารถแบ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินใจได้เป็น 3 กลุ่ม 

หลักๆ ประกอบด้วย Authentic (ความเป็นของแท้), Affordable  

(ราคาเหมาะสม) และ Accessible (สามารถเข้าถึงได้) ซึ่งหากจุดหมาย 

ปลายทางไหนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้มากกว่า  

ก็จะมีแนวโน้มสูงท่ีพวกเขาจะเลือกเดินทางไปในจุดหมายปลายทางน้ัน 

มากกว่าจุดหมายปลายทางอ่ืน

ผลส�ารวจรายงานดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมท่ัวโลก (Global Muslim  

Travel Index) ประจ�าปี 2017 ท่ีจัดท�าข้ึนโดย MasterCard และ  

CresentRating ได้รายงานว่า ประเทศไทยมีอันดับคะแนนความนิยม 

ของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก ซึ่งหากตัดประเทศ 

กลุ่ม OIC - Organisation of Islamic Cooperation (ประเทศสมาชิก 

องค์การความร่วมมืออิสลาม) ออก ประเทศไทยก็จะอยู่ในอันดับท่ี 2  

ของประเทศท้ังหมดท่ีไม่ใช่ประเทศในกลุ่ม OIC ตามหลังเพียงแค่ประเทศ  

สิงคโปร์เท่าน้ัน ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของนักท่องเท่ียวชาว 

มุสลิมท่ีสูง มีการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวมุสลิมจากกลุ่มชาติ  

Majority (ตะวันออกกลางและเอเชีย) จาก 2.63 ล้านคนในปี 2006  

เพ่ิมเป็น 6.03 ล้านคนในปี 2016

ถึงแม้ศาสนาอิสลามจะไม่ใช่ศาสนาหลักของประเทศไทย แต่ประเทศไทย 

ก็ถือว่าเป็นประเทศท่ีเป็นมิตรกับทุกศาสนา เห็นได้จากปัญหาความ

สถานการณ์ตลาด 
ท่องเที่ยวมุสลิมในไทย
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ขัดแย้งทางศาสนาที่มีน้อย ด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงนับเป็นจุดหมาย  

ปลายทางท่ีเป็นมิตรกับนักท่องเท่ียวชาวมุสลิม และเป็นประเทศอันดับ 

ต้นๆ ท่ีชาวมุสลิมนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว

อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางเข้าประเทศ 

ไทย ณ ตอนน้ี ส่วนหน่ึงได้อานิสงส์มาจากการออกค�าสั่งบริหารของ 

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เม่ือ 27 มกราคม 2017 ท่ีได้ระงับการรับ 

ผู้ล้ีภัยเข้าประเทศ และระงับการออกวีซ่าให้กับ 7 ประเทศกลุ่มมุสลิม  

(อิรัก อิหร่าน ลิเบีย โซมาเลีย ซีเรีย ซูดาน และเยเมน) เดินทางเข้า 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวมุสลิมกระจายตัว 

ไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็นับเป็นอีกหน่ึง 

ภูมิภาคท่ีได้รับอานิสงส์ในส่วนน้ีไม่มากก็น้อย

ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ประเทศไทย 

นับเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีได้เริ่มต้นให้ความส�าคัญกับนักท่องเที่ยวชาว 

มุสลิมเร็วกว่าหลายๆ ประเทศ เห็นได้จากการเพิ่มข้ึนของสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกส�าหรับชาวมุสลิมมากมาย อาทิ ร้านอาหารฮาลาล ท่ีพัก 

ฮาลาล และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางศาสนกิจท้ังภายในท่าอากาศยาน  

และบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว หากเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์  

ประเทศยอดนิยมอันดับหน่ึงของนักท่องเท่ียวมุสลิมที่ไม่ใช่กลุ่ม OIC  

ตามผลส�ารวจรายงานดัชนีการท่องเท่ียวมุสลิมท่ัวโลกประจ�าปี 2017  

(Global Muslim Travel Index 2017) จะเห็นได้ถึงจุดแข็งในหลายๆ  

ด้านของประเทศไทยที่มีคะแนนที่สูงกว่า ได้แก่ คะแนนการเป็นจุดหมาย  

ท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัว สิ่งอ�านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน  

สถานท่ีพักและโรงแรม การให้ความส�าคัญกับนักท่องเท่ียวชาวมุสลิม  

การเดินทางทางอากาศที่เชื่อมโยง และการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ในวินาทีน้ีคงไม่มีคนไทยคนไหนท่ีไม่รู้จักโรงแรมอัล มีรอซ (Al Meroz)  

โรงแรม 4 ดาวแห่งแรกในประเทศไทยท่ีมีลักษณะการให้บริการรูปแบบ 

ฮาลาลเต็มรูปแบบ โรงแรมอัล มีรอซ ได้รับการออกแบบในรูปแบบ 

คอนเทมโพรารีอิสลามิกดีไซน์ท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานฮาลาล 

ระดับโลก โรงแรมอัล มีรอซมีจุดเด่นก็คือการเป็นโรงแรมฮาลาลท่ีเป็น 

มากกว่าการให้บริการอาหารฮาลาลเหมือนโรงแรมทั่วไป แต่ภายใน 

โรงแรมน้ันจะปราศจากแอลกอฮอล์ มีห้องละหมาดท่ีสะดวกสบาย  

มีสระว่ายน�้า มีฟิตเนสท่ีแยกบริการชายหญิง และมีห้องพักและห้อง 

อาหารท่ีถูกต้องตามหลักฮาลาลอย่างแท้จริง
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ในอนาคตผู้บริโภคชาวมุสลิมน้ันจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีขนาดใหญ่และสร้างรายได้มหาศาล ถึงแม้ว่าในตอนน้ี 

ผู้ประกอบการหลายๆ คนอาจมองข้ามผู้บริโภคกลุ่มน้ีและยังให้ความส�าคัญไม่มากนัก แต่ผู้บริโภคกลุ่มน้ี 

จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีจะท�าให้กระแสการท�าธุรกิจน้ันต้องเปล่ียนแปลง สามารถยืนยันได้จากผลการวิจัย 

ของ Pew Research Center ที่ได้ศึกษาและคาดการณ์อัตราการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ (เชิงศาสนา)  

ระหว่างปี 2015-2060 ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประชากรชาวมุสลิมท่ีมีการเติบโตกว่าร้อยละ 70  

ท่ีเติบโตสูงกว่าประชากรศาสนาอ่ืน และในปี 2070 ประชากรมุสลิมก็จะกลายเป็นกลุ่มประชากรทางศาสนา 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงสะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ท่ีผู้ประกอบการทุกๆ อุตสาหกรรมน้ันต้องให้ 

ความส�าคัญเป็นพิเศษ

PEW RESEARCH CENTER Source: Pew Research Center demographic projections. See Methodology for details.
‘The Changing Global Religious Landscape’

อนาคต

คาดการณ์อัตราการ 
เปลี่ยนแปลงของ 
ประชากรโลก
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Village x 
Renewal x Tourism
Small is still beautiful

For renowned writer and Japanologist, 
Alex Kerr, the neglected rural ‘shutter towns’  
have the potential to develop a new style 
of tourism. Using the case of Iya valley and 
other small villages in Japan, Kerr illustrates 
how local resources can be used to create  

LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

a more sustainable form of tourism as  
opposed to the current big bus tourism 
model. This article is adapted from his talk 
on ‘Rural revival using what’s on hand’ at  
TEDx Chiang Mai 2018 on 10 February 2018. 



ชญานิน วังซ้าย

พนักงานวางแผน 5 
กองวิจัยการตลาด ททท.
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เมื่อเอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่เรานึกถึงคืออะไร

ภาพขบวนรถไฟที่อัดแน่นไปด้วยมวลมนุษย์ ตึกสูง 
ขนาบชิดกันจนมองแทบไม่เห็นท้องฟา้ ฝูงชนที่พากัน 
เดินข้ามทางแยกชิบุยะอย่างล้นหลามราวกับมด 
แตกรัง มหานครที่ไม่มีวันหลับใหลอย่างโอซากาและ 
โตเกียว เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก…

จึงเป็นท่ีน่าแปลกใจว่า ภายในประเทศเดียวกันน้ัน มีหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 

ชนบทมากมายท่ีตกอยู่ในสภาพซบเซาเหงาหงอย หรือที่เรียกกันว่า  

‘เมืองท่ีมีแต่หน้าต่างปิด’ (Shutter Towns) คนวัยท�างานต่างพากัน 

อพยพไปตามโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่  

หมู่บ้านชนบทกลายเป็นสถานท่ีท่ีมีแต่ผู้สูงอายุ บ้านไม้เก่าถูกปิด 

และท้ิงร้าง บางหมู่บ้านมีจ�านวนประชากรหุ่นไล่กามากกว่าคนเสียอีก

สิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามท�าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านชนบทเหล่านี้  

คือการสร้าง สร้าง และสร้าง ไม่ว่าจะเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์ หอคอย  

อนุสรณ์สถาน หรอืพพิิธภณัฑ์ขนาดมหึมา ฯลฯ เพือ่หวงัดึงให้นักท่องเท่ียว  

เดินทางเข้ามา แต่ความพยายามเหล่าน้ันส่วนใหญ่จะล้มเหลวและ 

หมู่บ้านท้ังหลายก็ยังคงร้างต่อไป

อเล็กซ์ เคอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญ่ีปุ่นชาว 

อเมริกัน ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านอิยะ หมู่บ้านเล็กๆ ภายในจังหวัด 

โทขุชิมะบนเกาะชิโกขุ ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ในเวลาน้ันประเทศญี่ปุ่น 

ก�าลังเร่งเครื่องพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีมหานครขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง  

หมู่บ้านอันล้ีลับและแสนห่างไกลท่ีเคยเป็นท่ีหลบภัยของเหล่านักรบ 

เฮเคะผู้แพ้สงครามในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ถูกมองว่าเป็นสถานท่ีท่ี  

‘ไม่มีอะไรเลย’ แต่อเล็กซ์กลับมองว่าน่ันแหละคือเสน่ห์ของพื้นท่ีชนบท 

เหล่าน้ี เขาได้ซื้อบ้านไม้เก่าอายุ 200 ปี ท่ีถูกท้ิงร้างมาเป็นเวลานาน 

กว่าสิบปี และเริ่มบูรณะอย่างจริงจังด้วยความช่วยเหลือจากคนใน 

หมู่บ้าน

หลังจากบูรณะเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย อเล็กซ์เริ่มเปิดบ้านให้นักท่องเท่ียว  

(ซ่ึงในช่วงแรกๆ คือเพ่ือนของเขาเอง) เข้ามาพักเพ่ือซึมซับประสบการณ์  

วิถีชีวิตชนบทญี่ปุ่นท่ีหาได้ยาก ‘บ้านฉิโอริ’ ซ่ึงเป็นชื่อท่ีอเล็กซ์ต้ังให ้

บ้านหลังน้ี เป็นบ้านไม้หลังคามุงหญ้าที่มีโครงสร้างแบบบ้านญ่ีปุ่น 

ด้ังเดิมก่อนยคุเสือ่ตาตาม ิจดุเด่นของบ้านคือเตาผิงแบบฝังลงในพืน้บ้าน  

(Floor hearth) ท่ีชาวญี่ปุ่นเรียกว่า อิโรริ อเล็กซ์มองว่าสิ่งเหล่าน้ีคือ 

มรดกวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าควรรักษาและสืบทอดให้คนรุ่นหลัง อย่างไร 

ก็ตาม การบูรณะของเขาไม่ได้ท�าไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ 

สถาปัตยกรรมด้ังเดิมเพียงอย่างเดียว แต่ค�านึงถึงประโยชน์ในการ 

ใช้สอยของคนในปัจจุบันด้วย โดยอเล็กซ์ได้พยายามบูรณะอาคารเก่า 

ให้มีความน่าอยู่และสะดวกสบายด้วยการน�าสิ่งของด้ังเดิมมาใช้ใหม่ 

ในทางสร้างสรรค์ หรือ มิตาเตะ (Creative re-purposing) ตามหลัก 

ปรัชญาญี่ปุ่น เช่น การปรับเตาผิงอิโรริให้กลายเป็นพื้นท่ีน่ังเล่น หรือ  

อิโรริโซฟา ซ่ึงได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวอย่างท่วมท้น

อเล็กซ์กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า ขณะนี้เขาได้บูรณะและเปิดบริการบ้านพัก 

ญี่ปุ่นแบบด้ังเดิมในหมู่บ้านอิยะจ�านวน 9 หลัง ต้อนรับนักท่องเท่ียวปีละ  

3,000 คน ท้ังชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ โดยมีอัตราคนเข้าพักเต็ม 

ตลอดช่วงฤดูร้อน นอกจากน้ีเขายังมีโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคาร 

บ้านเรือนเก่าๆ อีกหลายหมู่บ้านในประเทศญี่ปุ่น อาทิ หมู่บ้านโอจิคะ 

ในจังหวัดนางาซากิ โดยการท่องเที่ยวได้กระตุ้นให้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

ชนบทเหล่าน้ีกลับมามีชีวิตชีวา เริ่มมีคนหนุ่มสาวย้ายกลับมาท่ีหมู่บ้าน 

Village x Renewal x Tourism
Small is still beautiful
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เพ่ือท�าธุรกิจการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน การท่องเท่ียวยังมีส่วนช่วยให้ 

เศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ เช่น การเกษตรแบบไร้สารพิษ การท�าอาหารประจ�า 

ท้องถ่ิน เช่น เต้าหู้แบบแขวนเชือก กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง หมู่บ้านเล็กๆ  

สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินจากรัฐบาล

นอกจากการบูรณะฟื้นฟูและเปิดบ้านพักท่ีเป็นบ้านญี่ปุ่นแบบด้ังเดิม  

อเล็กซ์ยังมีส่วนร่วมในโครงการเพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ในพ้ืนท่ีชนบทรูปแบบอ่ืนๆ เช่น จัดกิจกรรม Dining Out Iya ท่ีหมู่บ้าน 

อิยะ และ Dining Out Sado ที่หมู่บ้านซะโด จังหวัดนีงาตะ เชิญนัก 

ท่องเท่ียวมารับประทานอาหารท่ีสร้างสรรค์จากวัตถุดิบท้องถ่ินโดยเชฟ 

มิชลิน 3 ดาว ฮาจิเมะ โยเนดะ โดยงาน Dining Out จะจัดตามสถานท่ี 

กลางแจ้งซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

น้ันๆ ใช้บุคลากรภายในท้องถ่ิน ตลอดจนน�าเสนอวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

ผ่านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ อเล็กซ์กล่าวว่า กิจกรรม Dining Out  

ประสบความส�าเร็จอย่างมากในการชุบชีวิตให้กับเศรษฐกิจในหมู่บ้าน 

ชนบท โดยในปีต่อๆ มายังคงมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไปหมู่บ้าน 

ท่ีจัดงานอย่างต่อเน่ือง

ท่ีส�าคัญคือ การท่องเท่ียวในหมู่บ้านอิยะและหมู่บ้านอ่ืนๆ เป็นตัวอย่าง 

ของการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ที่ริเริ่มบนพ้ืนฐานของมรดกวัฒนธรรม 

ด้ังเดิมในท้องถ่ิน แทนท่ีจะมองว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งไร้ค่าท่ีต้องหลีกทาง 

ให้กับการพัฒนาขนาดใหญ่ การท่องเที่ยวพ้ืนท่ีชนบทในรูปแบบท่ีชาว 

ญี่ปุ่น (และชาวไทย) คุ้นเคยคือการเท่ียวแบบบัสคันใหญ่ (Big Bus  

Tourism) ท่ีมาควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่  

ลักษณะเด่นของ Big Bus Tourism คือจอดแวะแต่ละจุดเพียงครู่เดียว 

แล้วรีบไปต่อ การเท่ียวแบบบัสคันใหญ่ถึงจะมีนักท่องเท่ียวจ�านวนมาก  

แต่ส่วนใหญ่เป็น Day Tripper ท่ีไม่แวะค้างคืนและไม่ใช้จ่ายในการ 

ท่องเที่ยว ในขณะที่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างประสบการณ์  

ท่ีมีคุณค่าให้กับนักท่องเท่ียว อย่างเช่นท่ีหมู่บ้านอิยะ ถึงแม้ว่าจะมี 

ขนาดเล็กกว่า แต่กลับมีมูลค่าทางการท่องเที่ยวมากกว่า โดยอเล็กซ์ 

กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีพักในหมู่บ้านอิยะน้ันสูงกว่า 

ค่าใช้จ่ายจากนักท่องเท่ียวแบบบัสคันใหญ่ถึง 20 เท่า

สิ่งเล็กๆ ยังคงมีความงดงามอยู่เสมอ หากเรามองเห็นคุณค่าของ 

ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้วรอบตัว ความงดงามเรียบง่ายในความ  

‘ไม่มีอะไรเลย’ เราอาจพบว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมา เรามีสิ่งท่ีล�้าค่าท่ีสุด 

แล้วอยู่ในมือ หรือดังท่ีอเล็กซ์กล่าวตามสุภาษิตญี่ปุ่นไว้ว่า 

‘The bright jewel is in the palm of your hand’ 

‘The bright jewel is in the palm of your hand’

เรียบเรียงจากการบรรยาย ‘Rural revival using what’s on hand’ โดย อเล็กซ์ เคอร์ 

ในงาน TEDx Chiang Mai 2018

ข้อมูลเพ่ิมเติม: www.alex-kerr.com, www.chiiori.org

Village x Renewal x Tourism
Small is still beautiful
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คุยเรื่องท่องเที่ยว

สัมภาษณ์
พิเศษ
‘พันเอก ดร. 
นาฬิกอติภัค 
แสงสนิท’
ผู้อ�านวยการ องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ 
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

Interview with DASTA Director-General
Nalikatibhag Sangsnit, Ph.D.

The Designated Areas for Sustainable  
Tourism Administration or DASTA  
is a public organization which aims  
to promote creative and low-carbon  
tourism that is initiated by and involves  
participation from communities known  
as community-based tourism (CBT).  
Moreover, the community must be  
the primary recipient of benefits from  
tourism under the concept of CBtT  
or ‘Communities Benefitting through  
Tourism’. DASTA has also initiated  
the ‘CBT Development and Evaluation  
Guideline’ adapted from the UNWTO  
Global Sustainable Tourism Criteria,  
and is spreading it’s CBT program to  
other countries such as Laos and the  
Philippines.



องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)



52

TAT REVIEW

TOURISM TALK
คุยเรื่องท่องเที่ยว

สัมภาษณ์พิเศษ ‘พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท’
ผู ้อ�านวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  

(องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีรูปแบบการท�างาน 3 ส. คือ ประสาน  

ส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอย่าง 

สมดุลใน 3 มิติ ท้ัง สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วย 

กระบวนการมีส่วนร่วม หรือ โค-ครีเอชั่น (Co-Creation) ต้ังแต่ระดับ 

ชาวบ้าน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ภายใต้ 

ค�าจ�ากัดความ 5 ร่วม คือ ‘ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏบัิติ ร่วมรบัผิดชอบ  

และร่วมรับผลประโยชน์’ เน้นย�้าการท�างานบนพ้ืนฐานความต้องการ 

ของประชาชนและชุมชนท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ี และผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน 

ต้องตกอยู่กับประชาชนเจ้าของพ้ืนที่เช่นกัน

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ�านวยการ อพท. กล่าวถึง 

เป้าหมายสูงสุดท่ีจะนับเป็นความส�าเร็จของ อพท. คือชุมชนสามารถ 

น�ากลไกการจัดการการท่องเท่ียวท่ี อพท. พัฒนาข้ึนมา ไปใช้ขับเคล่ือน 

จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและชุมชนให้เกิดความ 

อยู่ดีมีสุข และลดความเหล่ือมล�้าทางสังคมและเศรษฐกิจ  

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ อพท. พัฒนาขึ้นมานั้น เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ ‘Creative Tourism’ และการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ‘Low Carbon Tourism’ ผ่านกระบวนการจัดการของคน 

ในชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่ง อพท. ให้ค�านิยามการท�างานใน 

รูปแบบน้ีว่า ‘การท่องเท่ียวโดยชุมชน’ แต่รูปแบบหรือเครื่องมือท่ี อพท.  

ใช้ด�าเนินการน้ัน จะไม่ใช่แค่การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community -  

Based Tourism : CBT) แต่จะเป็น Communities Benefitting   

through Tourism (CBtT) หรือ การท่องเที่ยวท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ เพราะเครื่องมือ CBtT น้ี แม้ว่าชุมชนใดที่ไม่มี 

ศักยภาพท่ีจะใช้พ้ืนที่ของตัวเองท�าเรื่องท่องเท่ียว แต่จะสามารถเข้าไป 

รู้จัก อพท. จากการท�างานด้านการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนยั่งยืน

มุมมองใหม่ลดความเหลื่อมล�้า

มีส่วนร่วมกับการท่องเท่ียวกระแสหลัก (Mainstreaming) หรือผล 

ประโยชน์ของชุมชนผ่านการท่องเท่ียวได้ 

 

“อพท. ให้น�้าหนักความส�าคัญไปท่ีเรื่องสังคมวัฒนธรรม มีการต้ังส�านัก 

ท่องเท่ียวโดยชุมชน หรือ สทช. รวมท้ังได้ประสานความร่วมมือกับ 

หลากหลายหน่วยงาน เพื่อประสานงานและสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วม  

และถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน   

รวมถึงให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพราะ อพท. ต้องการให้เกิด 

การท่องเท่ียวแบบ Low Carbon และเพ่ือให้การด�าเนินงานของ อพท.  

เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ตัวชี้วัดที่จับต้องได้คือความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่  

อพท. เข้าไปช่วยบริหารการพัฒนา จึงเป็นท่ีมาของการด�าเนินงานตาม 

แนวคิด CBtT ของผู้อ�านวยการ อพท. ซึ่งเน้นย�้าเสมอว่าการพัฒนา 

จะยั่งยืนได้ สุดท้ายชุมชนต้องเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาน้ัน  

เน่ืองจากจะท�าให้ชุมชนรู้สึกรักและหวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณี   

ธรรมชาติ และวิถีชีวิต ท่ีทุกสิ่งล้วนกินได้ เพราะการคงอยู่ของสิ่งเหล่าน้ี 

จะน�ามาซึง่การสร้างรายได้เสรมิเล้ียงชพี” พนัเอก ดร. นาฬิกอติภัค กล่าว
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Communities Benefitting through Tourism (CBtT) หรือการ 

ท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาการ 

ท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นนวัตกรรมของ อพท. ท่ีเกิดจากการพบข้อ 

บกพร่องในการท�างานท่ีผ่านมา กล่าวคือ ปัญหาของการพัฒนาการ 

ท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีไม่ประสบความส�าเร็จ มีสาเหตุจากหลายกรณี 

เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นท่ียอมรับของตลาด การด�าเนินงานไม่ได้รับความ 

ไว้วางใจ การขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน สถานท่ีชุมชน 

บางแห่งมีความล�าบากในการเดินทางเข้าถึง พื้นที่ขาดการประชาสัมพันธ์  

ท้ังหมดดังกล่าวเป็นสาเหตุท�าให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ประสบ 

ความส�าเร็จ เพราะชุมชนไม่มีความรู้ทางการจัดการระบบท่องเท่ียว  

และขาดเครือข่ายการท่องเท่ียว (networking)   

หลักของ CBtT คือชุมชนไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปด�าเนินการท่องเท่ียวเอง  

แต่อาศัยกระแสของการท่องเท่ียว หรือการด�าเนินธุรกิจท่องเท่ียว  

ให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ โดยผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องมีการหารือ 

กับชุมชนถึงการด�าเนินงานและการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน 

ข้อดีของ CBtT คือ แม้ว่าชุมชนที่ไม่ได้อยู่รอบแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก  

ก็ยังสามารถรับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวได้ เช่น ชุมชนชาวไทย 

ภูเขามีรายได้จากการขายดอกไม้ประดับให้กับโรงแรม ร้านอาหาร เพื่อไป 

ประดับตกแต่ง เพราะชุมชนชาวไทยภูเขาไม่มีทรัพยากรการท่องเท่ียว 

ท่ีสามารถเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวหรือดึงดูดนักท่องเท่ียว  

เพราะบนภูเขามีความเป็นธรรมชาติเนื่องจากอยู่บนที่สูง สภาพภูมิอากาศ 

มีความเหมาะสมส�าหรับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ก็สามารถปลูก 

และส่งกล้วยไม้ไปยังโรงแรม ถือเป็นรายได้ท่ีได้รับจากการท่องเที่ยว 

เช่นกัน หรือชาวบ้านท่ีปลูกผัก เล้ียงไก่ไข่ แล้วน�าไปส่งยังร้านอาหาร  

โรงแรม รีสอร์ท เพ่ือท�าอาหารให้แก่นักท่องเท่ียวรับประทาน ก็เท่ากับ 

ชาวบ้านหรือชุมชนน้ันๆ มีรายได้เพ่ิมจากการมาเยือนของนักท่องเท่ียว 

เช่นกัน

CBtT นวัตกรรมการจัดการของ อพท.

เราจะเห็นได้ว่า CBtT ของ อพท. น้ัน มีความลึกซึ้งและมุ่งเน้นผลลัพธ ์

มากกว่า CBT หรือการท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community - Based  

Tourism) ซึ่งสถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้นิยามว่า หมายถึง การ 

ท่องเท่ียวท่ีค�านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม  

ก�าหนดทิศทางโดยชมุชน จดัการโดยชมุชนเพ่ือชมุชน และชมุชนมบีทบาท 

เป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

อย่างไรก็ตาม การจะท�าท่องเท่ียวให้ได้ผลดี สิ่งส�าคัญอีกปัจจัยหน่ึงคือ  

การพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเท่ียว ตลอดจนการ 

ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวและการจัดการให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

ระดับสากล 

อพท. จึงได้จับมือกับสภาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโลก ท�าการประยุกต์ 

ใช้เกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable  

Tourism Criteria (GSTC) มาเป็น ‘แนวทางการประเมินและพัฒนา 

ศักยภาพชุมชน’ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ  

สังคม–วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริการ และความปลอดภัย  

เกณฑ์ดังกล่าวจัดท�าข้ึนมาเพ่ือให้รู้ถึงขีดความสามารถของชุมชนก่อน 

น�าจัดท�าแผนการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน อันจะช่วยเพิ่ม 

ความสุขและลดความเหล่ือมล�้าในสังคม กิจกรรมท่ี อพท. สนับสนุนคือ  

การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon  

Tourism) และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด�าเนินการภายใต้กรอบ  

CBtT และแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT  

Thailand)
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ที่ผ่านมา อพท. ใช้ เกณฑ์ GSTC ประเมินและพัฒนาชุมชนในพื้นที่พิเศษ  

ท้ัง 6 แห่ง และนับจากปี 2560 เป็นต้นไป อพท. ได้รับความไว้วางใจ 

จากรัฐบาล มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่าง 

ยั่งยืน (CBT Thailand) ฉบับแรกของประเทศไทย ท�าให้ อพท. สามารถ  

น�าเครื่องมือ CBT Thailand ไปใช้ท�างานด้านการพัฒนาชุมชนเพ่ือการ 

ท่องเท่ียวครอบคลุมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่องเท่ียว (คลัสเตอร์) ท้ัง 9 เขต  

โดยปี 2560 อพท. ได้ลงพ้ืนท่ีประเมินศักยภาพ 700 ชุมชน ใน 38  

จังหวัด คัดเลือกได้ 168 ชุมชน แบ่งเป็น 3 ระดับตามศักยภาพ คือ  

ระดับ A เป็นท่ีท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง โดย อพท. จะเข้าไป 

ช่วยพัฒนาต่อยอดด้านการตลาด ส่วนชุมชนระดับ B และ C อพท.  

จะวางแผนพร้อมประสานภาคีเครือข่าย ด�าเนินการพัฒนาตามความ 

เหมาะสมอย่างเป็นข้ันตอน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

เครื่องมือการท�างานของ อพท. ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดย 

ไม่เพียงแต่การยอมรับภายในประเทศ CBT Thailand ยังได้รับการ 

ยอมรบัจากประเทศกลุ่มอาเซยีน โดย อพท. ได้ขยายผลปรบัปรงุเพ่ิมเติม  

เป็นแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนล้านช้าง หรือ 

CBT Lan Xang เพ่ือให้ครอบคลุมการพัฒนาชุมชนและเอกชนใน 

อาณาจักรล้านช้าง ตามความต้องการของ สปป.ลาว พร้อมกับได้น�า 

แผนยุทธศาสตร์น้ีน�าเสนอในเวทีการประชุมระดับอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

ท้ัง GMS Tourism Working Group และ Mekong Tourism Forum  

2017 ณ แขวงหลวงพระบาง โดยท่ีประชมุซึง่ประกอบด้วยประเทศสมาชกิ 

ในลุ่มแม่น�า้โขง เห็นตรงกันว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวตอบโจทย์ความหมาย 

และการพัฒนา ASEAN One Destination ซึง่หากไม่รวมประเทศไทยแล้ว  

สปป.ลาว นับเป็นประเทศแรกท่ีน�ายทุธศาสตร์น้ีไปใช้โดยม ีอพท. คอยเป็น  

พี่เลี้ยง   

“แผนยุทธศาสตร์ CBT Lan Xang น�าร่องใช้ในโครงการสี่เหล่ียม 

วัฒนธรรมล้านช้าง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 เมืองใน สปป.ลาว ได้แก่ แขวง 

ไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์  

และ 4 จงัหวดัของไทย ได้แก่ เลย หนองบัวล�าภู อุดรธานี และหนองคาย”

การน�าองค์ความรูด้้านการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื ไปอบรมให้แก่ภาคเอกชน  

และชุมชนใน สปป.ลาว ตามแนวทางการพัฒนาของ CBT Lan Xang   

ใช้เกณฑ์ระดับโลกพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว

อาเซียนให้การยอมรับ

ชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) โดยเฉพาะเกณฑ์ประเมินและพัฒนา  

ศักยภาพชุมชน ได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงานว่าเป็นเครื่องมือ 

ท่ีสามารถน�าไปใช้ปฏบัิติได้จรงิ เป็นเกณฑ์ท่ีหากได้ด�าเนินการตามข้ันตอน  

จะประสบผลส�าเร็จเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เห็นได้จาก 14 ชุมชน  

ต้นแบบของ อพท. ที่ปัจจุบันนี้ได้รวมกลุ่มกันเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอื่นๆ  

ท่ัวประเทศ ภายใต้ชมรมเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษ  

(ชคพ.) นับเป็นอีกหน่ึงเครือข่ายการท�างาน (networking) ท่ี อพท.  

สร้างข้ึนจนประสบผลส�าเร็จ

ท�าให้ อพท. ได้รับค�าชื่นชมจากรัฐบาล สปป.ลาว ว่า CBT Lan Xang 

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสามารถน�าไปด�าเนินงานได้จริง เห็นผลเป็นรูปธรรม  

และจัดเป็นความร่วมมือท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวข้ามพรมแดน (Cross  

Border Tourism) ท่ีมีความชัดเจน และกรมพัฒนาการท่องเท่ียว สปป. 

ลาว ยงัเตรยีมจดัท�าหลักสตูร CBT Lan Xang แบบ 2 ภาษา ไทยและลาว  

เพ่ือบรรจุในการเรียนการสอนในประเทศ สปป.ลาว รวมถึงการจัดท�า 

ชุมชนต้นแบบ แขวงละ 1 ชุมชน จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือ  

ดีๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้าให้แก่นานา 

ประเทศ ถือเป็น Spirit of GMS อย่างแท้จริง

นอกจากนั้น อพท. ยังได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ จัดท�า  

‘เครื่องมือประเมินการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม’  

หรือ ASEAN’s Sustainable and Inclusive Tourism Development  

Assessment Tool (ASITAT) มอบให้ท่ีประชุมหน่วยงานระดับชาติ 

ด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน หรือ National Tourism Organizations  

Meeting (NTOs) เพ่ือท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้น�าไปใช้ต่อไป

นับเป็นอีกหน่ึงความส�าเร็จของ อพท. ท่ีได้การยอมรับจากนานาประเทศ  

แม้จะเป็นหน่วยงานเล็กๆ ในส�านักนายกรัฐมนตรี แต่สามารถน�าองค์ 

ความรู้ออกไปเผยแพร่แบ่งปันและเป็นท่ียอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิก 

อาเซียน
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สัมภาษณ์พิเศษ ‘พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท’
ผู ้อ�านวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผลจากการใช้กลไกทางการท่องเท่ียวมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและ 

ความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีรายได้เสริม มีสังคมท่ีดีข้ึนและมีความสุข  

เป็นท่ีมาของการลดความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับ 

ประชาชนได้อย่างยั่งยืน อพท. จึงได้รับมอบหมายจาก พลเอก ฉัตรชัย  

สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งก�ากับดูแล อพท. ให้น�ากลไกการ 

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ CBT Thailand ไปพัฒนา 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึง 

ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบ้ืองต้น อพท. ได้จัดทีมลงพื้นท่ีส�ารวจ 

และอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนา โดยจะร่วมกับภาคีภาครัฐ เอกชน  

และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ด�าเนินงานร่วมกัน

น�ากลไกท่องเที่ยวสร้างสุขชายแดนใต้

ความส�าเร็จของการใช้เครื่องมือ CBT Thailand พัฒนาชุมชนท่องเท่ียว 

ยัง่ยนือย่างได้ผล ตอกย�า้ว่า อพท. เป็นองค์กรด้านการจดัการองค์ความรู้ 

ด้านการท่องเท่ียวโดยชมุชนอย่างยัง่ยนื มคีวามพร้อมท้ังข้อมลู เครือ่งมอื 

การท�างาน และความช�านาญของบุคลากร อพท. จึงได้จัดต้ัง ‘ศูนย์แห่ง 

ความเป็นเลิศด้านการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน’ ส�าหรับให้บริการฝึกอบรม 

แก่ผู้สนใจ ท้ังส่วนราชการ เอกชน และชุมชนทั่วประเทศ

“
ผลจากการใช้กลไกทางการท่องเที่ยว 

มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีรายได้เสริม  
มีสังคมที่ดีขึ้นและมีความสุข เป็นที่มาของ

การลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน

”
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ผู ้อ�านวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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Modern tourists often do not travel just to  
see and take pictures but to participate in  
a certain event. One of the currently popular  
trend among travelers is the running event  
or marathons. An interesting variation is the  
‘Ecomarathon’ or ‘Eco Slow Marathon’ which  
began in the city of Chiba, Japan. Unlike  
other marathons, this one pays no attention  

to strict time limit but encourage runners  
to enjoy the natural scenery en route and  
to participate in conservation activities along  
the way. One aspect not to be forgotten  
is the environmental-consciousness of  
organizers and participants so that the  
ecosystem is not damaged in the process.

โตมร ศุขปรีชา
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เทรนด์ในการท่องเท่ียวเดินทางอย่างหน่ึงของยุคน้ีก็คือการเดินทาง 

ไปร่วมอีเวนต์บางอย่าง 

พูดอีกอย่างหน่ึงก็คือ ไม่ได้เดินทางไป ‘เท่ียว’ โดยท�าแค่ถ่ายรูป 

แล้วก็กลับเท่าน้ัน แต่มีเป้าหมายเพ่ือไป ‘ร่วมงาน’ บางอย่างด้วย

งานหน่ึงท่ีหลายคนชื่นชอบและอยากมีส่วนร่วม ก็คือ ‘งานวิ่ง’ หรือ 

มาราธอนท้ังหลาย ท่ีโด่งดังก็มีต้ังแต่ บอสตันมาราธอน, โตเกียว 

มาราธอน, นิวยอร์กมาราธอน ซึ่งแต่ละงานก็ต้องมีการ ‘ควอลิฟายด์’  

เสียก่อน คือคุณสมบัติในการวิ่งต้อง ‘ถึง’ จึงจะสามารถเข้าร่วมงาน 

วิ่งเหล่าน้ีได้ เช่น ต้องวิ่งระยะฟูลมาราธอน (หรือ 42.195 กม.) ได้จบ 

ภายในเวลาสามชั่วโมงหรือสามชั่วโมงครึ่ง โดยต้องเคยไปแข่งในสนาม 

อ่ืนๆ มาก่อน แล้วมีผลการแข่งขันมายืนยัน เป็นต้น
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ดังน้ัน เวลาพูดถึงงานวิ่งมาราธอน หลายคนเลยนึกถึงแต่การแข่งขัน 

บ้าดีเดือด ต้องตระเตรียมร่างกายให้พร้อมสรรพ ต้องซ้อมกันเป็นเดือน 

เป็นปี ก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันเหล่าน้ีได้ เรียกว่าต้องอุตสาหะบากบ่ัน 

ไม่น้อย เพราะไม่อย่างน้ันก็ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ หรอืแม้จะควอลิฟายด์  

แล้ว แต่ถ้าไม่ได้เตรียมตัวให้ดี แข่งไม่จบ ก็เท่ากับเสียเงินเปล่าๆ ทั้งค่า 

สมัคร ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก

แต่คุณรู้ไหมว่า ในโลกน้ียังมีการแข่งขันมาราธอนอีกแบบหน่ึง ท่ีไม่ได้ 

กระเห้ียนกระหือรือแข่งกันท่ีความเร็ว

อ้าว! ถ้าไม่ได้แข่งกันที่ความเร็วแล้วจะไปแข่งกันท่ีอะไรล่ะน่ี

ตามปกติ งานมาราธอนทั้งหลายก็จะมีก�าหนดเวลาให้ เรียกว่า ‘คัตออฟ’  

(Cut-Off Time) เช่น บางงานอาจจะบอกว่า ให้เวลาวิง่ 6 ชัว่โมงเท่าน้ัน  

หลังจากน้ันถือว่าถูกตัดออกไปแล้ว คือจะวิ่งต่อก็ได้นะครับ แต่ว่าจะเริ่ม  

มีการเปิดถนนให้รถวิ่งแล้ว 

แต่กระน้ัน ก็มีงานประเภทหน่ึงท่ีเรียกว่า Ecomarathon (หรือในบางที่ 

ก็เรียกว่า Eco Slow Marathon) ท่ีให้เวลาคัตออฟนานกว่าน้ัน 

งานแรกท่ีเกิดข้ึนในโลก น่าจะเป็นงานท่ีคุณฮาจิเมะ นิชิ (Hajime Nishi)  

ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่สามารถวิ่งมาราธอนได้ครบท้ัง 7 ทวีป  

จนเสร็จสิ้นภายในเวลา 7 เดือน ซึ่งเกิดข้ึนในปี 1997 

คุณฮาจิเมะบอกว่า อย่ากระน้ันเลย เราลองมาจัดงานวิ่งมาราธอนแบบ 

ไม่เอาเป็นเอาตายกันดีกว่า แต่เป็นงานวิ่งมาราธอนแบบ ‘รักษ์โลก’  

คือค่อยๆ วิ่งกันไป แล้วไม่ได้วิ่งเฉยๆ แต่ให้ช่วยกันวิ่งเก็บขยะตาม 

ท้องถนนไปด้วย รายได้ส่วนหน่ึงก็น�าไปใช้จ่ายในเรือ่งการรกัษาสิง่แวดล้อม  

ท่ีส�าคัญก็คือ ผู้เข้าร่วมวิ่งก็ต้องท�าตัว ‘กรีน’ ในแบบต่างๆ เช่น ห้าม 

ขับรถส่วนตัวมาร่วมงาน ใครขับรถส่วนตัวมาร่วมงานต้องถูกปรับแพ้ 

หรืออีกเรื่องหน่ึงที่เป็นปัญหามากในงานวิ่งมาราธอนท้ังหลาย ก็คือการ 

ด่ืมน�้า ท่ีจะมีการเตรียมจุดให้น�้าตามท่ีต่างๆ เอาไว้ ซึ่งวิธีให้น�้าท่ีเรา 

พบเห็นกันทั่วไป ก็คือการใช้แก้วพลาสติกใส่น�้ารายเรียงอยู่บนโต๊ะ เวลา 

นักวิ่งวิ่งผ่านก็ค่อยหยิบแก้วเหล่าน้ันมาด่ืมหรือรดศีรษะอะไรก็ว่ากันไป  

แต่เราก็คงรู้ดีเหมือนๆ กันนะครับ ว่าตอนน้ีปัญหาเรื่องขยะพลาสติก 

ก�าลังเป็นปัญหาร้ายแรงขนาดไหน โดยเฉพาะพลาสติกในทะเลท่ีเกิด 

การย่อยสลายจนกลายเป็นอณูเล็กๆ ท�าให้สัตว์น�้ากินพลาสติกเหล่าน้ี

เข้าไป ในขณะที่พลาสติกชิ้นใหญ่หน่อยก็ไปสร้างปัญหาอื่นๆ ให้สัตว์ทะเล 

อีก เช่น หลอดพลาสติกเข้าไปอยู่ในจมูกของเต่าทะเล เป็นต้น ดังน้ัน  

การใช้แก้วพลาสติกในการวิ่งมาราธอน จึงไม่ใช่การกระท�าท่ี ‘รักษ์โลก’  

สักเท่าไหร่ 

งานวิ่งมาราธอนท่ีคุณฮาจิเมะจัดข้ึน จึงเป็นงานวิ่งมาราธอนท่ีไม่มี 

แก้วน�้าให้ น่ันแปลว่านักวิ่งต้องพกแก้วน�้ากันมาเอง ซึ่งในปัจจุบันก็มี 

แก้วหลากหลายรูปแบบ ท�าจากวัสดุต่างๆ กันไป แต่โดยรวมแล้วเป็น 

วัสดุท่ีไม่ท�าร้ายธรรมชาติ อาจเป็นแก้วท่ีพับเก็บได้ด้วย

งาน Eco Slow Marathon ทีว่่าน้ี จดัข้ึนในจงัหวดัชบิะ ของประเทศญีปุ่่น  

ปกติแล้วจะจัดกันในเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงที่ดอกซากุระก�าลังบาน 

งดงามพอดี ท�าให้สามารถวิ่งไปชื่นชมความงามของธรรมชาติไปด้วยได้ 

นอกจากน้ี ยังวิ่งผ่านทุ่งทิวลิปของชิบะอีกด้วย พร้อมกับมี ‘ฉากหลัง’  

เป็นกังหันลมแบบเดียวกับเนเธอร์แลนด์ให้ได้ถ่ายรูปกันด้วย
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แต่กระน้ัน สิ่งส�าคัญท่ีสุดของการวิ่งแบบ Eco Slow Marathon ก็คือเวลาน่ันเองครับ 

อย่างท่ีบอกว่า ถ้าเป็นมาราธอนอ่ืนๆ เวลาคัตออฟอาจจะน้อย เช่น อยู่ท่ีห้าหรือหกชั่วโมง แต่ส�าหรับการวิ่ง  

Eco Slow Marathon น้ี เวลาคัตออฟส�าหรับการวิ่งฟูลมาราธอน จะอยู่ท่ี 9 ชั่วโมง ซ่ึงแปลว่ามีเวลาเหลือเฟือ 

ให้คุณค่อยๆ วิ่งสลับกับเดินเพ่ือเก็บขยะ (ท่ีไม่ค่อยจะมีให้เก็บนักหรอก) ไปเรื่อยๆ โดยมีข้อบังคับส�าคัญก็คือ  

ต้องไม่วิ่งให้เวลา ‘น้อยกว่า’ 5 ชั่วโมงด้วยนะครับ คือถ้าวิ่งเร็วมาก ไปถึงเส้นชัยก่อนเวลา 5 ชั่วโมง เขาก็ยัง 

ไม่เปิดให้คุณเข้าหรอก เพราะแนวคิดของการวิ่งแบบน้ีก็คือ ‘วิ่งช้าๆ’ ชื่นชมธรรมชาติและค่อยๆ ช่วยกันรักษา 

สภาพแวดล้อมกันไปเรื่อยๆ

แต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองวิ่งเร็ว อยากใช้เวลาน้อยกว่าท่ีเขาว่ามา ก็สามารถเลือกลงฟูลมาราธอนแบบคัตออฟท่ี  

7 ชั่วโมงได้ คือจะเริ่มวิ่งสายหน่อยเท่าน้ันเอง นอกจากน้ียังมีการวิ่งระยะอ่ืนๆ อีก เช่น ฮาล์ฟมาราธอน  

(21.1 กม.) จะมีเวลาคัตออฟท่ี 6 หรือ 4 ชั่วโมงให้เลือก เช่นเดียวกับการวิ่งมินิมาราธอน (11.4 กม.) ก็ม ี

เวลาคัตออฟท่ี 6 หรือ 4 ชั่วโมง ให้เลือกเช่นกัน (ซ่ึงถือว่าเป็นเวลาท่ีเหลือเฟือจนไม่รู้จะเหลือเฟือยังไง)

แต่ถ้าใครอยากไปชิลล์สุดๆ ล่ะก็ เขาก็มีระยะ 4.1 กม. ให้เลือก โดยมีเวลาคัตออฟอยู่ท่ี 3 ชั่วโมงให้ด้วย  

ซึ่งปกติคนเราเดินช้าอย่างไร หนึ่งชั่วโมงก็มักจะเดินได้ราวๆ 5 กิโลเมตรอยู่แล้ว ดังนั้น 4 กิโลเมตรใน 3 ชั่วโมง  

น่ีต้องถือว่าสบายมาก

งาน Eco Slow Marathon ของชิบะ น่าจะเป็นงานแนวน้ีท่ีคนไทยรู้จักมากท่ีสุด เพราะว่าไปง่ายท่ีสุด แถมยัง 

เป็นประเทศที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุดด้วย ทั้งยังปลอดภัย สวยงาม เลิกแล้วก็มีงานปาร์ตี้ต่อให้ได้สนุกสนานกัน 

คือมีอีเวนต์ต่างๆ ตลอดงานน่ันแหละครับ 
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อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เทรนด์ Ecomarathon ก�าลังแพร่หลายไปในหลาย  

แห่งท่ัวโลก ถ้าใครเคยไปวิ่งท่ีชิบะมาแล้ว และอยากลองไปวิ่งท่ีอ่ืนอีก  

ก็มีท่ีน่าสนใจหลายแห่งนะครับ ตัวอย่างเช่น การวิ่ง Ecomarathon  

ท่ีโรมาเนีย ซึ่งเรียกว่า Ecomarathon Moieciu De Sus ซึ่งจะจัดข้ึน 

ในเดือนพฤษภาคม 

งานน้ีจัดข้ึนโดย Centrul de Ecologie Montana ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ท่ีดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยตรง ท่ีน่าสนใจก็คือ งานน้ี 

ด�าเนินรอยตามวธีิการของ Ecomarathon ท่ีชบิะเลย เช่น ให้เวลาคัตออฟ 

ยืดออกไปเป็น 9 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ท่ีน่าสนใจก็คือ เขาจะแบ่งการวิ่ง 

ออกเป็นรอบๆ (Loops) ท�าให้เกิดเป็นรูปใบโคลเวอร์ คือเป็นใบท่ีม ี

สามแฉกยื่นออกจากกัน แต่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดท่ีเดียวกัน

Ecomarathon ของโรมาเนียน้ี จะไม่ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็นฟูล  

ฮาล์ฟ หรือมินิมาราธอนนะครับ แต่จะแบ่งการวิ่งออกเป็นสามอย่าง 

ด้วยกัน คือเป็นฟูลมาราธอน ระยะ 42 กิโลเมตร ซึ่งเวลาคัตออฟอยู่ที่  

9 ชั่วโมง แล้วก็มีการแข่งแบบ Cross ซึ่งมีระยะทางราว 14 กิโลเมตร  

ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 15 นาที กับการวิ่งส�าหรับเด็กๆ

การวิ่ง Ecomarathon ของโรมาเนีย ไม่ได้เป็นการวิ่งบนถนนนะครับ  

การวิ่งบนถนนลาดยางคิดเป็นแค่ราว 10% ของท้ังหมดเท่าน้ันเอง  

อีก 90% เป็นการวิ่งเข้าไปในป่าเขาล�าเนาไพร กับถนนท่ีเป็น Country  

Road หรือทางลูกรัง ท่ีทอดเข้าไปในพ้ืนท่ีที่เป็นธรรมชาติมากๆ ดังน้ัน 

จึงมีข้อบังคับหลายอย่างท่ีต้องปฏิบัติตาม เช่น ห้ามใช้อุปกรณ์บางอย่าง  

อย่างเช่นไม้เท้าเดินเขาหรือไม้เท้าสกี (ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหาย 

กับพ้ืนท่ีได้) การท้ิงขยะต้องท�าอย่างไรบ้าง และเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี 

ทุรกันดารหน่อยๆ ก็เลยต้องมีการบังคับเรื่องการเตรียมน�้าด่ืม และควร 

ต้องพกมอืถือติดตัวไปด้วย เพราะจดุพักให้น�า้และอาหารจะอยูห่่างจากกัน 

ค่อนข้างมาก 

การเป็น Ecomarathon จะอยู่ตรงข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการรักษา 

สิ่งแวดล้อมน่ีแหละครับ โดยมีการสร้างหลักการในการดูแลสิ่งแวดล้อม  

(รวมถึงวัฒนธรรม) ออกมาชัดเจน ว่าจะต้องท�าอย่างไรบ้าง เรียกว่า  

Environment and Cultural Protection

ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้ทางลัดเด็ดขาด ซ่ึงไม่ได้เป็นไปเพราะกลัวจะได้ 

เปรียบเสียเปรียบกันนะครับ แต่เป็นเพราะถ้าใช้ทางลัด ก็เป็นไปได้ว่า 

จะไปท�าให้พ้ืนท่ีท่ีเป็นผืนดินท่ีอ่อนไหวเปราะบางเกิดการเสียหายได้  

ท่ีส�าคัญก็คือ ถ้าพบว่ามีการท้ิงขยะบนทางวิ่ง จะต้องถูกปรับแพ้ทันที  

นอกจากน้ีก็ต้องลดการใช้แก้วพลาสติก ด้วยการน�าขวดหรือแก้วน�้า 

มาเองจากบ้าน รวมท้ังลดการปล่อยคาร์บอนด้วยวิธีต่างๆ เท่าท่ีจะ 

เป็นไปได้ เช่น ใช้ขนส่งสาธารณะเพ่ือเดินทางมายังสถานท่ีแข่งขัน  

เป็นต้น นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงการเคารพบ้านช่องห้องหับของชาวบ้าน  

ไม่วิ่งเข้าไปดูอันจะเป็นการท�าลายความเป็นส่วนตัว หรือการต้อง 

ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมแข่งขันคนอ่ืนๆ ท่ีก�าลังมีปัญหา และต้องเคารพ 

ผู้เข้าแข่งขันคนอ่ืนๆ ผู้จัด อาสาสมัคร หรือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ด้วย
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นอกจากญี่ปุ่นและโรมาเนียแล้ว การแข่งขัน Ecomarathon ที่น่าสนใจ 

และมีชื่อเสียงอีกแห่งหน่ึง ก็คือการแข่งขันท่ีซิซิลีในอิตาลี

การแข่งขันน้ีเรียกว่า Ecomaratona Madonie หรือการแข่งขัน  

Ecomarathon ในแถบภูเขา Madonie บนเกาะซิซิลี ซ่ึงไม่ได้แข่งวิ่ง 

ธรรมดาๆ แต่เป็นการวิ่งผ่านเข้าไปใน ‘อุทยานธรณีวิทยา’ หรือ  

Geopark บนเกาะซิซิลี อันเป็นแถบถ่ินภูเขาไฟ ท�าให้มีภูมิทัศน์ท่ีน่า 

ต่ืนตาต่ืนใจอย่างยิ่ง

เส้นทางวิ่งจะอยู่ในแถบเมืองปาเลอร์โม (Palermo) โดยเริ่มจากในเมือง  

จากถิ่นประวัติศาสตร์ แล้ววิ่งออกนอกเมืองผ่านความงามของธรรมชาติ  

บนเส้นทางท่ีเรียกว่า Pheidippides ข้ึนลงไปใน Geopark ท่ีสวยงาม 

อลังการอย่างยิ่ง โดยจะได้พบยอดเขาและสถานท่ีส�าคัญๆ หลายแห่ง 

เรียงราย รวมไปถึงต้นไม้ส�าคัญท่ีมีชื่อเสียงของซิซิลีด้วย อย่างต้นบีช 

ท่ีมีเฉพาะในซิซิลีเท่าน้ัน โดยจะได้พบกับประวัติศาสตร์ยาวนาน 200  

ล้านปีของ Geopark ได้เห็นภูมิทัศน์ล�้าค่าในแบบที่ยากจะเห็นถ้าไม่ได้วิ่ง 

เห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแสนงาม เห็นวิวเกาะซิซิลีและเกาะอ่ืนๆ ท่ีอยู ่

ใกล้เคียง

การวิ่งในซิซิลีน้ีมีอยู่สามแบบด้วยกัน คือแบบฟูลมาราธอน แบบ 23  

กิโลเมตร และแบบ 14 กิโลเมตร (ท่ีจะเดินเอาก็ได้) โดยมีเวลาคัตออฟ 

และข้อบังคับอื่นๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ ในลักษณะเดียวกับ Ecomarathon 

อื่นๆ 

การวิ่งมาราธอนท่ีไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับสถิติและผลแพ้ชนะ แต่ค่อยๆ 

วิง่ ค่อยๆ สมัผัสซมึซบัธรรมชาติแบบน้ี น่าจะเป็นอีเวนต์ท่ีได้รบัความนิยม 

มากข้ึนเรื่อยๆ แต่น่าเสียดายท่ีเรายังไม่ค่อยเห็นงานแบบน้ีในเมืองไทย 

เท่าไหร่นัก 

อย่างไรก็ตาม การจัดงานแบบน้ีในไทยไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะระบบนิเวศ 

ในเขตร้อนน้ันเปราะบางกว่าในเขตอบอุ่น ดังน้ันหากจะจัดงานท�านองน้ี 

เพ่ือส่งเสริมส�านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็ต้องมีส�านึกเรื่องน้ีจริงจังต้ังแต่ 

ผู้จัดงานกันเลยทีเดียว เพราะไม่อย่างน้ัน แทนท่ีจะเป็นการส่งเสริมการ 

อนุรักษ์ท่ีท�าให้วิ่งสนุกและรักษ์โลก ก็อาจกลายเป็นการวิ่งสนุกท่ีท�าร้าย 

ระบบนิเวศไปได้เหมือนกัน
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ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

One of the most difficult part about traveling  
is dealing with foreign languages. Although  
increasing internationalism and technologies 
such as Google Translate helps facilitate  
communication, there remains much to be  
desired. However, many tech initiatives  
such as the ‘WT2 Real-time earphone  

translator’ or Google’s ‘Pixel buds’ are  
attempting simultaneous, real-time translation  
that is available for all. In the end, can these  
technologies foster deeper intercultural  
exchanges, and leave us less a tourist but  
a ‘citizen of the world’?
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เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว: วุ้นแปลภาษา

ท่ามกลางบรรดาความยากล�าบากของการท่องเท่ียวทั้งหลาย ความยากล�าบากท่ีมาเป็นอันดับต้นๆ ก็คือความ 

ท้าทายในการสื่อสารพูดคุยกับคนในพ้ืนท่ี, จริงอยู่ ในปัจจุบันมีคนพูดภาษาอังกฤษได้มากข้ึนแล้ว และก็จริงอยู่ 

ที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็มีการสนับสนุนให้ติดป้ายภาษาอังกฤษ ให้เรา, เหล่านักท่องเที่ยว, พอจะอ่านออก  

และพอจะเข้าใจได้ว่าเขาต้องการสื่อสารอะไร แต่หลายครั้ง เราก็ยังพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีเหมือน 

ย้อนกลับไปยี่สิบปีก่อนอยู่ดี

ตอนท่ีผมเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก (ญี่ปุ่น) เมื่อสิบกว่าปีก่อน ในตอนน้ันผมกังวลกับเรื่องภาษามาก  

ผมรู้มาก่อนบ้างว่าคนญี่ปุ่น (ในตอนนั้น) แทบไม่พูดภาษาอังกฤษ ป้ายต่างๆ ก็ยังคงเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เสียเยอะ  

รวมไปถึงตัวเลขราคาอาหารในร้านแบบด้ังเดิมด้วยท่ีจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่จะเป็นตัวเลขคันจิ ด้วยความ 

กังวลว่าตัวเองจะเท่ียวไม่สนุก เพราะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง ผมจึงต้องซื้อคอร์สเรียนเป็นไฟล์เสียง .mp3 อัดใส่ 

เครื่องเล่น แล้วฟังเพ่ือเตรียมตัวก่อนไป - ผมถึงกับท่องประโยคง่ายๆ อย่าง สุมิมาเซ็น โกเมนนาไซ เอกิวะโด 

โกะเดสก๊ะ เผ่ือไว้ - ผมเป็นคนข้ีกังวลในเรื่องแบบน้ี

แต่ตอนนี้เหรอครับ - การไปญี่ปุ่นนี่แทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเรื่องภาษาอีกแล้ว - แต่ก็ยังมีอยู่บ้าง, มีอยู่บ้าง 

ที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ช่องว่างทางการสื่อสาร, มีอยู่บ้างที่พนักงานเสิร์ฟไม่เข้าใจว่าเราต้องการสั่งอะไรในร้าน  

กันแน่ และมีอยู่บ้างท่ีพอเกิดเหตุขัดข้องข้ึน เราก็คุยกันไม่รู้เรื่อง

ทุกวันน้ีหลายคนคงใช้แอพพลิเคชันอย่าง Google Translate กันอย่างเป็นอัตโนมัติอยู่แล้ว และหลายคน 

ก็คงทราบอีกว่าแอพพลิเคชัน Google Translate เริ่มมีความสามารถในการ ‘แปลภาพ’ เช่น เราสามารถ 

เอามือถือจ่อไปท่ีป้ายภาษาอ่ืน (เช่น ภาษาสเปน) เพ่ือให้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เลยในเวลาท่ีต้องการใช้ - 

ความสามารถเช่นน้ีนับว่าเพ่ิมความสะดวกให้นักท่องเท่ียวมากแล้ว แต่มันก็ยังไม่ไปถึงจุดที่ ‘ท�าให้เราเข้าใจ 

กันและกันโดยไม่มีช่องว่างทางภาษา’
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เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว: วุ้นแปลภาษา

ในอนาคต เทคโนโลยีจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางการสื่อสารตรงน้ี 

ได้อย่างไร เป็นไปได้ไหมท่ีเราจะพูดคุยกันรู้เรื่องเหมือนใช้ชุดค�าศัพท์ 

เดียวกัน? เป็นไปได้ไหมท่ีผมจะไปท่ีใดในโลกได้โดยไม่ต้องศึกษาภาษา 

ของท่ีแห่งน้ันก่อน? 

หลายคนบอกว่า - เป็นไปได้สิ - เป็นไปได้ท่ีเราจะประดิษฐ์ ‘วุ้นแปล 

ภาษา’ เหมือนของวิเศษในการ์ตูนเรื่องโดราเอมอน

โครงการใน Kickstarter โครงการหนึ่ง ชื่อ WT2 Real-Time Earphone  

Translator ประกอบด้วยหูฟังสองชุด ส�าหรับคู่สนทนา เมื่อคุณต้องการ 

สื่อสารกับคนต่างชาติ คุณก็เพียงแจกหูฟังข้างหน่ึงให้กับเขา มันจะท�า 

หน้าท่ีแปลภาษาในประโยคของคุณสู่หูของเขา และแปลภาษาของเขา 

เข้าสู่หูของคุณตามเวลาจริง 

ผู้สร้างโครงการน้ีบอกว่า “การใช้แอพฯ เพ่ือแปลภาษามันก็ดี แต่มัน 

ไม่ได้ท�างานตามเวลาจริง” “การสื่อสารท่ีแท้จริงน้ันต้องเกิดข้ึนโดยเป็น 

ธรรมชาติ และเป็นการสื่อสารต่อหน้า หากไม่มีการจับจ้องสายตาซ่ึงกัน 

และกัน และไม่มีภาษากายเสียแล้ว การสื่อสารก็จะเกิดข้ึนอย่างอิหลัก- 

อิเหล่ือ หรือเป็นไปไม่ได้เลย” ในตอนน้ีโครงการหูฟัง WT2 สนับสนุน 

การแปลหกคู่ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และ 

สแปนิช โดยใช้เวลาแปล (ในแต่ละประโยค) ช้ากว่าเวลาพูดจริง 1-3  

วินาที น่ันหมายความว่า หากคุณพูดจบประโยคตอนน้ี กว่าท่ีคู่สนทนา 

จะได้ยิน ก็อาจจะใช้เวลาอีก 1-3 วินาที คล้ายกับการโทรศัพท์ทางไกล 

สมัยก่อน - หากสนใจ อาจลองเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ได้ท่ี  

www.wt2.co

นอกจากโครงการ WT2 แล้ว ก็ยังมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือ  

‘แปลภาษาตามเวลาจริง’ เช่นเดียวกัน ที่น่าสนใจและอาจสร้างผลกระทบ 

ในวงกว้างคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘Pixel Buds’ ของกูเกิลในเดือน 

ตุลาคมท่ีผ่านมา

Pixel Buds เป็นหูฟังบลูทูธที่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ  

Pixel 2 มันสามารถแปลภาษาตามเวลาจริงได้ใน 40 คู่ภาษา (รวม 

ภาษาไทย!) Adam Champy ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของกูเกิลบอกว่า  

“[Pixel Buds] ท�าให้คุณเหมือนกับมีล่ามส่วนตัวในทุกที่ที่คุณไป สมมติ  

ว่าคุณอยู่ในย่านลิตเติลอิตาลี และอยากสั่งพิซซ่าให้ดูโปร คุณก็เพียง 

กดปุ่มด้านขวาของหูฟังแล้วพูดว่า ‘Help me speak Italian’ เท่าน้ันเอง”

ต้องยอมรับว่าการทะยานข้ึนของการเรียนรู้จักรกลและปัญญาประดิษฐ์  

ช่วยขยายขอบเขตความสามารถของเทคโนโลยี ให้เดินไปในจุดท่ีเรา 

อาจคิดว่าเป็นเพียงความฝันมาก่อน - ระบบ ‘แปลภาษาตามเวลาจริง’  

เคยมีให้เห็นในนิยายวิทยาศาสตร์หรือการ์ตูนโดราเอมอนเท่าน้ัน แต่ใน 

ตอนน้ี มันก็ก้าวออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ถึงแม้จะยังมีข้อ 

บกพร่อง (เช่น การแปลผิดพลาด หรือไม่เข้าใจทุกค�าที่พูด หรือท�างานช้า  

นิดหน่อย) อยู่บ้าง แต่เหล่านี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่จะถูกแก้ไขและปรับปรุง  

ได้อย่างง่ายดายในอนาคต

เทคโนโลยีการแปลตามเวลาจริงจะด�าเนินไปถึงจุดไหน? Spenser  

Mestel คอลัมนิสต์จาก The Atlantic ต้ังค�าถามไว้อย่างน่าสนใจว่า  

“เทคโนโลยีการแปลตามเวลาจริง จะท�าให้คนสองคนตกหลุมรักกัน 

ได้ไหม?” ลองจินตนาการถึงบทสนทนาในบาร์ในญ่ีปุ่น คุณเจอหนุ่ม  

(หรือสาว) ถูกใจคนหน่ึง อยากคุยกับเขา เขาก็มีทีท่าสนใจคุณเช่นกัน  

แต่เดิม การพูดคุยกันคงอิหลักอิเหล่ือหากท้ังคุณและเขาไม่รู้ภาษาของ 

กันและกันท้ังคู่ มันอาจจบลงด้วยความขัดเขิน ด้วยการสนทนาเพียง 

เปลือกผิว แต่ด้วยเทคโนโลยีการแปลภาษาตามเวลาจริง คุณอาจสื่อสาร 

กันถึงความคิด ความฝัน ความปรารถนาเบ้ืองลึก จนท�าให้คุณตกหลุมรกั  

กันได้ - เมื่อเป็นเช่นน้ัน ภาษาอะไรก็ไม่มีความหมาย

เป็นไปได้ไหมว่า ระบบแปลภาษาตามเวลาจริงจะท�าให้การแลกเปล่ียน 

วัฒนธรรมเข้มข้นข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่? 

และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการท�าให้เราหลุดพ้นจากสภาพนักท่องเที่ยว  

ไปเป็นเพียง ‘ประชากรของโลกใบน้ี’ 



POP CULTURE TOURISM
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

Bangkok Art Biennale

The 2018 Bangkok Art Biennale is Thailand’s Leading famous 
street artists international contemporary art festival. The event 
will feature 75 artists from all over the world under the concept 
‘beyond bliss’. The objective is to make Bangkok a world-class 
contemporary art destination through cooperation from 
the public and private sector. The event is scheduled to 
take place from 19 October 2018 to 3 February 2019.

Street Culture: Live on the Road

From its beginning as a renegade art form synonymous with  
urban decay, street art has become increasingly popular due  
to its distinctive style. Street art has now become the focus of 
international art gatherings such as Meeting of Style (MOS) or  
Bukruk Urban Arts Festival. One of Thailand’s most famous street  
artist, Alex Face, spent an afternoon at the Tourism Authority of  
Thailand to talk about the problems and potential of street art,  
street culture and tourism. How street art will develop to foster  
tourism in Thailand remains to be seen in the future…



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน)
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บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018
สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต (Beyond Bliss) 

WWW.bkkartbiennale.com

หรือติดตามได้ท่ี facebook : BKKArtBiennale

งานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 หรือ BAB 2018 คือเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย ในงานน้ีจะมีศิลปินจาก 

นานาประเทศประมาณ 75 ท่าน เข้าร่วมแสดงผลงานภายใต้แนวคิด ‘สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต’ หรือ Beyond Bliss เจตนารมณ์ของการจัดงานน้ีคือ  

อยากให้กรุงเทพฯ เป็นสถานท่ีส�าคัญระดับโลกทางด้านศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ โดยความร่วมมือจากท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะจัดระหว่างวันท่ี 

19 ตุลาคม 2561 จนถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานครจะเป็นจุดหมายปลายทางของโลกศิลปะนานาชาติเพื่อ 

แบ่งปันประสบการณ์ท่ีน่าจดจ�า งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติน้ี 

จะจัดตามสถานท่ีส�าคัญริมแม่น�้าเจ้าพระยา เช่น 

กลุ่มวัดเก่า อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  

(วัดพระนอน) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแห่งรุ่งอรุณ)  

และ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดรั้วเหล็ก) และ

สถานทีส่�าหรบัการพบปะทางวฒันธรรม เช่น อาคารอีสต์เอเชยีติก  

โรงแรมโอเรยีลทอล โอ.พี. เพลส หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร  

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย วัน แบงค็อก เซ็นทรัลเวิลด์  

เซ็นทรัลเอ็มบาสซี สยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ สมาคมฝรั่งเศส 

กรุงเทพ (Alliance Francaise) สวนลุมพินี บ้านปาร์คนายเลิศ และ  

เจริญกรุงครีเอทีฟดิสทริค

ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอ�านวยการและผู้อ�านวยการศิลป์ 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ กล่าวว่า “ความสุขและความส�าราญ  

เป็นประสบการณ์ชั่วคราวและไม่ยั่งยืน ศิลปินจะตีความและจับประเด็น 

ความแตกต่างและความเข้มข้นแตกต่างกันไป การแสวงหาความสุข  

หรือการลดทุกข์น้ัน ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละคน ศิลปินจะสะท้อน 

มุมมองท่ีแตกต่างเก่ียวกับความหวัง การหลีกหนี และการบ�าบัดจิตใจ 

เราเชิญชวนให้ศิลปินสะท้อนความเป็นไปในปัจจุบัน สถานะของความ 

กลัว การขาดความสุขท่ีอาจมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางสังคม  

การเมือง โรคร้าย มลพิษ และการอพยพ”

การคัดเลือกรายชื่อศิลปินเข้าร่วมงาน

ได้รับเกียรติจากคณะท่ีปรึกษานานาชาติ อันประกอบด้วย 

- อเล็กซานดร้า มอนโร ภัณฑารักษ์อาวุโส Samsung, Asian Art,  

  และท่ีปรึกษาอาวุโส Global Arts 

- เดวิด สจ๊วต เอลเลียต ภัณฑารักษ์และนักเขียนชาวอังกฤษ 

- ฟูมิโอะ นานโจ ผู้อ�านวยการ Mori Art Museum 

- ไนเจล เฮิร์สท์ ซีอีโอ Saatchi Gallery ลอนดอน 

- ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช ศิลปินร่วมสมัยชาวไทย

- ซุนจุง คิม ผู้อ�านวยการ Sonje Art Center และศาสตราจารย์ท่ี   

  Korea National University of Arts 

  และทีมภัณฑารักษ์ ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์, ศ. แพ็ทริค ฟลอเรส,

  ดร. อาเดล ตัน และลักขณา คุณาวิชยานนท์

งานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 

จะน�ากรุงเทพฯ ให้เป็นหน่ึงในเมืองศิลปะ

และวัฒนธรรมระดับโลก พร้อมท้ังจะยกระดับ

ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน

ประเทศไทยให้ท่ัวโลกได้ประจักษ์

“เราอยู่ในยุคของความวุ่นวาย การเปลี่ยนแปลง 
ที่บางครั้งเต็มไปด้วยความรุนแรง การแสวงหา 

ความสุขของศิลปินขึ้นอยู่กับการตีความส่วนบุคคล  
เชน่เดยีวกบัการหาความหมายของผูเ้ขา้รว่มชมงาน  

ทุกคนต่างก็เสาะหาความสุขในแบบของตนเอง  
เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสให้ศิลปินทุกท่าน 
มาร่วมท�างานภายใต้แนวคิดนี้ด้วยกัน เราหวังว่า 

กรุงเทพฯ จะเป็นจุดหมายส�าหรับการแบ่งปันศิลปะที ่
น่าจดจ�าร่วมกันของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ” 

ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอ�านวยการและผู้อ�านวยการศิลป์ 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ กล่าว
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บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018
สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต (Beyond Bliss) 
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พัชรวรรณ วรพล

บรรณารักษ์ 3 
กองวิจัยการตลาด ททท.

POP CULTURE TOURISM
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

ถึงแม้รูปภาพเสือด�า จะใช้ชีวิตอยู่บนก�าแพงได้ไม่นาน เหมือนกับชีวิต 

จริงของมันท่ีดับสิ้นลงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากลางอุทยานแห่งชาติ  

แต่ผลงานกราฟฟิต้ีชิ้นน้ีของ ‘Headache Stencil’ กลับเป็นท่ีวิพากษ ์

วจิารณ์กันในวงกว้าง และสร้างความกังขาแก่ผู้สร้างผลงานและประชาชน 

ท่ัวไปว่า เหตุใดภาพจึงถูกลบ ตามความเป็นจริงแล้ว ในแง่ของงาน 

กราฟฟิต้ี การลบภาพเก่าแล้วพ่นภาพใหม่ทับลงไป หรือท่ีเรียกกันว่า  

‘บอมบ์’ น้ัน จะเป็นเรื่องปกติท่ีศิลปินเหล่าน้ีรู้ๆ กันอยู่ แต่ส�าหรับงานน้ี  

มนัมนัียแฝงอยู ่การสร้างสรรค์ภาพหรอืข้อความบนก�าแพงแสดงถึงความ  

ไม่เงียบ มันเป็นการเรียกร้อง ฟ้องร้อง ขอร้อง ต่อสังคมให้ตระหนัก 

ถึงปัญหา สิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ท่ีเราไม่สามารถแสดงออกทาง 

กายภาพได้ แต่แสดงออกทางความคิดผ่านภาพได้ และภาพน้ันไม่ได้ 

อยู่แค่กับเรา แต่จะปรากฏแก่สายตาสาธารณชน ทีน้ีก็แล้วแต่ว่า  

ใครบ้างท่ีเห็น เห็นแล้วจะคิดต่ออย่างไร อยากจะเอาภาพเสือด�าไปไว้กับ  

ภาพนาฬิกา (แพง) หรืออยากจะร่วมบรรเลงไปด้วยอย่าง Alex Face  

กับรูปน้องสามตาในคราบเสือด�าผสมพิน็อกคิโอ จมูกยื่นยาวเมื่อโกหก  

แถมมีเงินปลิวว่อน จนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพ้ืนท่ีเหล่าน้ีเป็นการปลดปล่อย  

และแสดงออกของมือพ่น ที่ล้วนสะท้อนให้สังคมฉุกคิด พูด กระพือ และ 

กระท�า ซึ่งก็เหมือนท่ีมาของงานกราฟฟิต้ีท่ีเริ่มมีต้ังแต่ ค.ศ. 1960  

ท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่คนผิวสแีละกลุ่มคนท่ียากจน ออกมาเรยีกร้อง 

ความเป็นธรรมและแสดงออกถึงความคิดต่อต้านสังคมผ่านกราฟฟิต้ี 

ด้วยการพ่นสีสเปรย์เป็นสัญลักษณ์หรือค�าด่าทอ ในรูปแบบดิบ หยาบ  

แสดงความเป็นขบถ ตามถนนหนทาง อาคาร รถไฟ จนคนมองกราฟฟิตี้ 

เป็นการก่อกวน ป่าเถ่ือน ไร้อารยธรรม และความเสื่อมทรามของสังคม
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เมื่อยุคสมัยผ่านไป กราฟฟิตี้ได้แพร่หลายผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ อีกทั้ง 

สงัคมวฒันธรรมต่างชนชาติได้แผ่ขยายแทรกซมึเข้าหากันและกัน รปูแบบ  

ความคิด การแสดงออกก็ปรับเปล่ียนไป มีการออกแบบกราฟฟิต้ีโดย 

พ่นชื่อหรือนามแฝง มีการใช้ทักษะ เทคนิคท่ีซับซ้อนบวกกับจินตนาการ 

ท่ีไร้ขีดจ�ากัด จนเกิดเป็นงานศิลปะสตรีทอาร์ต (Street Art) ท่ีต่างคน 

ต่างแสดงฝีมือและไอเดียมาโชว์กัน เช่น Banksy ศิลปินชาวอังกฤษ 

ผู้ลึกลับ ชอบสร้างผลงานแนวเสียดสีสังคม, Boa Mistura ชาวสเปน  

ท่ีชักชวนเด็กๆ ในชุมชนแออัดของบราซิลมาร่วมกันท�ากราฟฟิต้ีสามมิติ  

และ Os Gemeos ศิลปินกราฟฟิต้ีสุดแนวชาวบราซิล ที่ฝากผลงาน 

ฟุตบอลโลกบนเครื่องบิน อวดสายตาผู้คนมากมายผ่านท้องฟ้า

ไม่เฉพาะในโลกตะวันตกเท่าน้ันท่ีกราฟฟิต้ี สตรีทอาร์ตเฟื่องฟู ทางฝั่ง 

เอเชียก็รับกระแสงานศิลปะข้างถนน หรือจะเรียกให้ดีๆ คือ ‘ศิลปะ 

บาทวิถี’ กันมาไม่น้อย ประเทศไทยเองก็มีศิลปินและผู้ท่ีคล่ังไคล้อยู ่

เป็นจ�านวนมาก จากแรกๆ ท่ีคนมองในแง่ลบ ว่าเป็นทัศนอุจาด กวนเมอืง  

เพราะชอบพ่นแสดงความเป็นบุพการี ค�าและสัญลักษณ์ท่ีหยาบคาย  

แต่ต่อมาผู้ท่ีชื่นชอบอย่างจริงจังได้พัฒนาฝีมือและความคิด สร้างเป็น 

รูปภาพ ลวดลาย สีสันที่ซับซ้อน แสดงถึงเอกลักษณ์ตัวตนของศิลปิน 

แต่ละคน ท�าให้กราฟฟิต้ีเริ่มเป็นท่ีรู้จักกันในวงกว้าง จนเทศกาลศิลปะ 

ชื่อดังนานาชาติต่างพากันแวะเวียนมาจัดท่ีไทย เช่น Meeting Of  

Styles (MOS) ท่ีมีศิลปินกราฟฟิต้ีและสตรีทอาร์ตนานาชาติ มาแลก 

เปลี่ยนความคิดเห็น ผลงาน และวัฒนธรรม, K-BATTLE International  

Hiphop Festival 2017 และท่ีเพ่ิงมีไปไม่นานมาน้ี คือ บางกอกแหวก 

แนว (Bangkok Edge Festival) งานท่ีเต็มไปด้วยสาระและบันเทิง  

มุ่งสร้างเสริมให้คนได้เรียนรู้แนวคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ณ จักรพงษ์ 

วิลล่า มิวเซียมสยาม และโรงเรียนราชินี หรือจะเป็นโปรเจกต์ดัง ‘บุกรุก’  

(Urban Arts Festival) เทศกาลศิลปะข้างถนน ซึ่งมาจัดท่ีเมืองไทย 

เป็นครั้งท่ี 2 แล้ว เมื่อต้นปี 2559 โดยเป็นการแสดงผลงานจากศิลปิน 

สตรีทอาร์ตท่ัวโลกท่ีบินข้ามน�้าข้ามทะเลมาร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะ 

ลงบนก�าแพง ผนังตึก และสถานท่ีต่างๆ ในย่านเจริญกรุง ตลาดน้อย  

ทรงวาด ซึ่งย่านน้ีถือเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีทางศิลปะ (Art Space)  

ต้ังอยู่จ�านวนไม่น้อย และคนในพ้ืนท่ีพยายามผลักดันให้เป็น Creative  

District หรือพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นการค้นพบว่าประเทศ 

ไทยเองก็มีศิลปินกราฟฟิต้ีท่ีมีฝีมือไม่น้อยหน้าต่างชาติเลย โดยเฉพาะ 

เจ้าของผลงาน น้องมาร์ดี ซ่ึง ณ ตอนน้ี แฟนๆ สตรีทอาร์ตเมืองไทย 

คงไม่มีใครไม่รู้จัก Alex Face หรือ คุณพัชรพล แตงรื่น ท่ีฝากผลงาน 

เด็กสามตาหน้าบ้ึงตามผนังตึกท่ัวประเทศไทย และเดินทางไปแสดง 

ผลงานมาแล้วหลายประเทศในเอเชียและยุโรป จนมีชื่อเสียงโด่งดัง 

ถึงขนาดเอาไปท�าสินค้า อย่างกระเป๋า หรือรองเท้าแนวสตรีทๆ 

Credit: Alex Face
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Alex Face เคยมาร่วมเสวนาพูดคุยกับชาว ททท. เรื่อง ‘Street Culture  

กับการท่องเท่ียวไทย’ โดยได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสตรีทอาร์ตว่า  

“งานศิลปะแนวน้ีไม่ต้องเช่าแกลเลอรี ไม่ต้องลงทุน แต่คนชมได้เป็น 

จ�านวนมาก เพราะเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยการเลือกสถานท่ีน้ันก็จะ 

เลือกตามท่ีตนเองชอบ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีผู้จัดเตรียมไว้ให้ รูปแบบในการ 

ท�างานก็จะขึ้นอยู่กับสถานท่ี สภาพแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต  

เอกลักษณ์ ความเชื่อ แล้วน�ามาตีความออกมาเป็นไอเดียในการผลิต 

ผลงาน ท�าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายข้ึน แต่ก็ยังมีปัญหา 

อยู่บ้าง เพราะบางพื้นที่ผู้คนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน คือมีทั้งคนชอบ  

และคนไม่ชอบ จนต้องหาทางแก้ปัญหาเพ่ือขจัดความขัดแย้งให้หมดไป  

และคนบางกลุ่มยังมองว่างานแนวน้ีเป็นการท�าลาย ก่อกวน ไม่สวยงาม  

ไม่สร้างสรรค์ เคยมีนักจิตวิทยาให้ความคิดเห็นว่า การพ่นก�าแพงท�าให้ 

เมืองดูสกปรก เป็นการกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม แต่ท้ังน้ีมันข้ึนอยู่กับ 

จุดประสงค์ เป้าหมาย การแสดงออกท่ีต่างกันของศิลปินแต่ละคน และ 

การจัดการของแต่ละสถานท่ี ชุมชน แต่ไม่ว่าจะเป็นท่ีใดก็มักถูกวิพากษ ์

วิจารณ์และได้รับค�าชมไปพร้อมๆ กันเสมอ” นอกจากน้ี Alex ยังกล่าว 

ถึงอนาคตของสตรีทอาร์ตเมืองไทยว่า จะพัฒนาหรือต่อยอดไปได้มาก 

แค่ไหนน้ัน ข้ึนอยู่กับเน้ือหา มุมมอง การน�าเสนอ ว่าเป็นประโยชน์หรอื 

โดนใจคนมากน้อยแค่ไหน มากกว่าจะเป็นรปูแบบในการพ่น ซึ่งตอนน้ี 

สตรีทอาร์ตก�าลังอินเทรนด์ แต่งานแบบนี้ก็ไม่ยั่งยืน หากมีการท่องเที่ยว 

แบบท�าทัวร์สตรีทอาร์ตน้ัน ก็มีความเป็นไปได้ แต่อาจจะไม่ท�ากันแบบ 

จริงจัง เน่ืองจากแต่ละท่ีน้ันอยู่ห่างกัน ไม่สะดวกในการเดินทาง 

ถึงประเทศไทยจะไม่มีทัวร์แบบต่างประเทศ อย่างท่ีประเทศบราซิล  

มี Rio Street Art Tour หรือท่ีเด็ดไปกว่าน้ัน คือ Favela Tour คือทัวร์  

ชมุชนแออัด ท่ีเปิดเผยความเป็นอยูข่องชาวสลัมอย่างแท้จรงิ Alternative  

Street Art Tours ท่ีเบอร์ลิน หรือจะเพ่ือนบ้านใกล้ๆ เราอย่าง ปีนัง  

ประเทศมาเลเซีย ที่มีสตรีทอาร์ตแนว Interactive Painting คอืภาพวาด 

ท่ีมปีฏสิมัพนัธ์กับสิง่แวดล้อมในบรเิวณน้ันๆ เข้ามามส่ีวนร่วมอยู่ในงาน  

ซึ่งเป็นต้นแบบให้ไทยท�าศิลปะแนวน้ีขึ้นมาในหลายๆ เมือง ก็ท�าแผนท่ี 

ให้นักท่องเท่ียวได้เดินชมสตรีทอาร์ตกันครบทุกจุด แต่จากเทศกาล  

บุกรุก น้ัน ก็ท�าให้เห็นว่ากระแสสตรีทอาร์ต จุดติดเรียบร้อยแล้วใน 

ประเทศไทย มีนักท่องเท่ียวชาวไทยจ�านวนไม่น้อยชวนกันไปเดินล่าหา 

งานกราฟฟิต้ี ท่ีเจริญกรุง ทรงวาด ตลาดน้อย สุรวงศ์ เดโช จนท�าให้ 

ย่านบางรัก และเยาวราช กลายเป็นจุดเช็กอินและเซลฟี่ของเหล่าสาวก 

สตรีทอาร์ต นักท่องเท่ียวท้ังไทยเทศไปปั่นจักรยาน หรือใช้การเดินทาง 

ท่ีหลากหลายอย่างรถไฟฟ้าเพ่ือไปชมกราฟฟิต้ีท่ีจุดอ่ืนๆ เช่นท่ี สถานี 

ลาดพร้าว สถานีสามย่าน หรืออย่างโครงการ Invisible Thailand  

กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาจดุอับ จดุก่ออาชญากรรม ปรบัทัศนียภาพ 

ในกรุงเทพฯ โดยใช้กราฟฟิต้ีสร้างสีสันบนก�าแพงริมคลองแสนแสบ

คงพูดได้ว่า สตรีทอาร์ต ตอนน้ีไม่ใช่ดังแค่กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ๆ  

อย่าง ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น เท่าน้ัน หลายๆ ท่ีก็มีสตรีทอาร์ตให ้

ไม่ตกเทรนด์อย่าง Korat Street Art, Nakhonsawan Street Art  

Project แม้แต่ท่ี ยะลา ท่ีได้สตรีทอาร์ตไปพลิกฟื้นให้เมืองมีสีสัน  

มีการเคล่ือนไหว ดังน้ันแทบทุกจังหวัดท่ีหน่วยงานรัฐฯ และเอกชน 

ต่างต่ืนตัว อ�านวยความสะดวกและงบประมาณเพื่อติดต่อศิลปินให้มา 

แสดงผลงาน หรือพวกโรงแรม รีสอร์ท ก็ว่าจ้างให้มาท�าผลงานเพ่ือเป็น 

การตกแต่งสถานท่ี เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าไม่มีกราฟฟิต้ี โรงแรมของ 

ท่านจะต้องพลาดลูกค้า นักท่องเท่ียวผู้รักงานศิลป์และชาวฮิปสเตอร ์

ไปอย่างแน่นอน รวมถึงยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้เพ่ิมข้ึนแก่ 

พ่อค้าแม่ค้าตามกฎอุปสงค์อุปทานอีกด้วย

สตรทีอาร์ต จงึเป็นงานศลิปะท่ีน�าเสนอมมุมองและความคิดเห็นบางอย่าง 

ท่ีมีต่อสังคมยุคปัจจุบัน เป็นสื่อกลางส่งต่อข้อความไปยังผู้ท่ีได้พบเห็น 

ได้น�าไปขบคิดต่อ เป็นงานศลิปะข้างถนนท่ีสร้างสสีนัท�าให้เมอืงมชีวีติชวีา  

เป็นการสร้างแลนด์มาร์กดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังไทยและเทศให้เดินทาง 

ไปเยี่ยมชม ถ่ายภาพแล้วแชร์กันสน่ันโลกออนไลน์ เป็นตัวสร้างอีเวนต์  

นอกจากน้ี ยังเป็นการจรรโลงและสร้างสรรค์สังคม แต่ต้องท�าให้ถูกที่ 

ถูกเวลา ซ่ึงเราคงต้องคอยดูกันต่อไปในอนาคตว่า สตรีทอาร์ตจะอยู ่

คงทนตลอดไปบนก�าแพง หรือเสื่อมถอยโดนบอมบ์ให้หายไปจาก 

ประเทศไทย ศลิปินจะยกระดับฝีมอืให้เป็นงานศลิป์แนวไหนและกระแสใด  

ที่คนไทยเลือกที่จะตาม หรืออาจเลือกที่จะพัฒนาและสร้างกระแสของเรา 

ข้ึนมาเอง... 










