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EDITOR’S TALK
บทบรรณาธิการ

ครอบครัวที่ดี ไม่ต้องมีพ่อ แม่ ลูก ครบก็ได้ ถ้าพ่อตบแม่ทุกวัน  

ครอบครัวนั้น ไม่ต้องมีพ่อก็ได้

ลูกท่ีดี ไม่ต้องมีพ่อครบ แม่ครบก็ได้ เด็กสามารถเติบโตเป็นลูกท่ีดี

ของครอบครัว เป็นศิษย์ท่ีดีของครู และเป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพ

ของประเทศ  

แม่ท่ีดี ไม่ต้องเป็นหญิงก็ได้ และพ่อท่ีดี ไม่ต้องเป็นชายก็ได้

ปัจจุบัน เราจะพบเจอครอบครัว พ่อ พ่อ ลูก หรือ ครอบครัวแม่ แม่ ลูก 

มากมาย

การเข้าใจว่า โลกน้ีมีสองเพศ ถูกปลูกฝังมานานและตกทอดมารุ่น 

ต่อรุ่น หากแต่ในปัจจุบัน ความหลากหลายทางเพศเริ่มมีการยอมรับ 

มากข้ึน เริ่มมีการบัญญัติศัพท์ส�าหรับการเรียกขานกลุ่มน้ีว่า LGBT,  

LGBTQ, LGBTIQ หรือ SOGI (Sexual Orientation and Gender  

Identities : SOGI) 

ในแง่มุมของการท่องเท่ียวได้เริ่มให้ความส�าคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

ใน segment น้ีมากข้ึน จากการติดตามความเคล่ือนไหวในช่วงเวลา

ท่ีผ่านมาพบว่า มีการศึกษาวิจัยนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีอย่างจริงจัง  

หลายประเทศมีการส่งเสริมอย่างชัดเจน มีแคมเปญเฉพาะกลุ่ม  

เกิดธุรกิจและกิจกรรมท่ีออกแบบส�าหรับรองรับกลุ่มน้ีโดยเฉพาะ  

หลังจากท่ีฉันมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ Thailand as 

a vagaytion ของอาจารย์ชานันท์ ยอดหงษ์ อาจารย์พิเศษของ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท�าให้ทราบว่า มีพื้นท่ีท่องเที่ยวหลายแห่ง 

ท่ีมี ‘เรื่องราว’ หรือ ‘Story’ ท่ีเก่ียวกับกลุ่ม LGBTQ ท่ีควรค่าแก่การ 

สือ่สารและบอกต่อ บางครัง้มนัแฝงด้วยความเศร้าและโหดร้าย หากผู้อ่าน 

ท่านใดสนใจ สามารถอ่านบทความของอาจารย์ชานันท์ได้ภายในเล่ม  

รวมท้ังมุมมองเรื่อง LGBTQ ของคุณโตมร ศุขปรีชา นักเขียนชื่อดัง  

รวมถึงนักเขียนรุ่นใหม่ของ ททท. คือ คุณชญานิน วังซ้าย และ  

คุณบัณฑิต เอนกพูนสินสุข

TAT Review Magazine ไตรมาสน้ี ยังมีบทความอ่ืนๆ นอกจาก  

LGBTQ เลือกอ่านตามความสนใจ ฉันขอจบด้ือๆ ตรงน้ีว่า

ตกลงฉันเป็น Q

Go THAI Be Free, LGBT Welcome

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล



LGBT
WELCOME

FROM THE COVER
เรื่องจากปก



LGBT Welcome
LGBT travelers are increasingly targeted by 
tourism destinations around the world due to 
their profile as high-spending and frequent 
travelers with high market value. Rankings by 
various organizations revealed top LGBT friendly 
destinations in terms of law, public policy and 
tourism infrastructure, including Malta, Sweden, 
Canada, Copenhagen, as well as Belgium, Nor-
way, UK and France. However, old prejudices 
die hard and precaution is still a necessity for 
LGBT travelers even in a world that in embracing 
LGBT tourism more and more.

LGBT Tourism : Thailand as a vagaytion
From the 1980s, Thailand has been referred to 
as a LGBT friendly or ‘vagaytion’ destination 
due to its attraction for LGBT tourists, such as 
nightclubs, sauna and bars in the entertainment 
districts of Bangkok and major tourist cities. 
The event of Saturday the 21st in Chiang Mai, 
however, highlighted that ‘Thailand, gay para-
dise’ is more likely a myth to cover structural 
violence and injustice towards LGBT. LGBT 
tourism is still possible but should be promoted 
as a form of cultural tourism that encourages 
learning and acceptance of sexual and gender 
diversity.

Benjarat Aiemrat
Illustration

โตมร ศุขปรีชา
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คุณรู้ไหมครับว่าเป็นประเทศไหน?

เป็นไปได้ที่คุณจะทายไม่ถูกนะครับ

ถ้าเราไปดูการจัดอันดับของเว็บไซต์อย่าง Rainbow Europe (เข้าไป 

ดูได้ที่ https://rainbow-europe.org/country-ranking#) เราจะพบ

การจัดอันดับประเทศที่ไม่เลือกปฏิบัติและเปิดกว้างต่อคนที่มีความ

หลากหลายทางเพศเอาไว้ แน่นอนว่าชื่อ Rainbow Europe ก็ต้องเป็น

ประเทศในยโุรปน่ันแหละครบั ซึง่เราก็คงพอรูกั้นอยูว่่า ยโุรปเป็นทวปีท่ี 

‘เปิดกว้าง’ เรื่องนี้อย่างมาก ดังนั้นการจัดอันดับนี้จึงน่าจะพอบอกอะไร

เราได้ไม่น้อย

พูดถึง Gay Travel (หรือที่จริงสมัยนี้ต้องบอกว่า 
เป็น LGBTQI Travel หรือคุณจะเพ่ิมอักษรย่ออะไร 
เข้าไปในค�านี้ก็ตามใจนะครับ เพราะเรื่องเพศนั้น
หลากหลายซับซ้อนอย่างยิ่ง จนยากจะจ�ากัดความใดๆ 
และ ‘ตัวย่อ’ ของเพศต่างๆ ก็งอกเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ)  
หลายคนอาจนึกถึงประเทศที่ ‘เปิดกว้าง’ ในเรื่องนี ้
มากที่สุด

ถ้าพูดถึงความเปิดกว้างในเรื่องนี้ บางคนอาจจะคิดถึงประเทศในแถบ 

สแกนดิเนเวยี หรอืไม่ก็ฝรัง่เศส เพราะเราคุ้นเคยกันอยูว่่าประเทศเหล่าน้ี  

เป็นเสรีนิยมชั้นน�าของโลก แต่การจัดอันดับของ Rainbow Europe นั้น  

กลับบอกเราว่า เพราะประเทศที่ ‘น�าโด่ง’ ในทุกด้านเกี่ยวกับ LGBTQ  

ก็คือประเทศมอลตา (Malta) ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้คุ้นเลยว่าเปิดกว้าง 

ในเรือ่งน้ี ประเทศรองลงมา ได้แก่ เบลเยยีม, นอร์เวย์, สหราชอาณาจกัร,  

ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, เดนมาร์ก, สเปน, สวีเดน (ทั้งหมดนี้คือ 

10 อันดับแรก) ถัดมาจึงเป็น เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, ออสเตรีย, กรีซ,  

ไอร์แลนด์ 
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ส่วนประเทศในล�าดับท้ายๆ (เขานับประเทศในแถบเอเชียกลาง 

บางประเทศด้วยนะครับ) นับจากด้านล่างสุดขึ้นมาก็คือ อาเซอร์ไบจัน,  

อาร์มีเนีย, ตุรกี, โมนาโก (อันนี้ไม่น่าเชื่อเลย!), รัสเซีย, ซานมารีโน 

แล้วก็ มอลโดวา (ซึ่งมอลโดวานี่ เคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุข 

น้อยมากๆ ในดัชนีความสุขโลกด้วยนะครับ)

กลับมาที่มอลตากันอีกที แม้ว่าหลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับชื่อมอลตา 

แต่ท่ีจรงิแล้ว มอลตาเป็นประเทศท่ีเต็มไปด้วยหาดทราย ความโรแมนติก  

ถ้าใครเคยดูซีรีส์ชีวิตของควีนเอลิซาเบธแห่งอังกฤษอย่าง The Crown  

ก็น่าจะพอรู้ว่า ควีน (สมัยยังไม่ขึ้นครองราชย์) และเจ้าชายฟิลิปนั้น 

หลงรักมอลตามากแค่ไหน แต่เมื่อต้องมารับภาระหนักในชีวิตแล้ว 

ก็ไม่สามารถไปมีความสุขกับหาดทราย สายลม และความโรแมนติก

ของมอลตาได้อีกเลย

อย่างไรก็ตาม แค่หาดทรายและความโรแมนติกเฉยๆ ยังไม่พอนะครับ  

เพราะเอาเข้าจริง มอลตายังมีการโปรโมตเรื่องของ Gay Travel อย่าง 

แข็งขันมากด้วย โดย Malta Tourism Authority หรือ MTA ประกาศ 

มาหลายปีแล้วว่าจะโปรโมตให้ประเทศของตัวเองเป็นดินแดนแห่ง

การท่องเที่ยวอันเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเพศ 

รูปธรรมของการโปรโมตนี้มีอาทิ ในปี 2016 MTA ได้ประกาศแคมเปญ 

ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา เพ่ือโปรโมตให้มอลตาเป็น Winter Escape  

for the LGBT Traveller โดยลงโฆษณาในนิตยสารอย่าง Out และสร้าง 

โครงการรณรงค์อื่นๆ อีกหลายอย่าง เพื่อท�าให้คนเห็นว่า มอลตานั้นมี 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และหาดทรายที่สวยงามมากขนาดไหน แต่ที่ 

ส�าคัญที่สุดก็คือ เขาย้อนกลับไปอ้าง Rainbow Europe ด้วยว่า นี่ไง  

เราเป็นประเทศที่ LGBTQ-Friendly ที่สุดในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นใน 

ด้านไหน ทั้งความเสมอภาคเท่าเทียม (Equality) การมีอาชญากรรม 

ที่เกี่ยวเนื่องกับความเกลียดชัง (Hate Crime) และการใช้ประทุษวาจา  

(Hate Speech) ต่อชาว LGBT ในอัตราที่ต�่ามาก ที่ส�าคัญก็คือ มีการ 

ยอมรับ ‘อย่างเป็นทางการ’ ในกฎหมาย ว่าการเป็น LGBT หรือมีความ 

หลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องผิด ดังนั้น มอลตาจึง ‘ถึงพร้อม’ ในทุกๆ  

ด้านที่จะเป็นปลายทางของการท่องเที่ยวแบบนี้

โฆษกของ MTA บอกว่านักท่องเที่ยว LGBT นั้น มีลักษณะเด่นคือมีการ 

ใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ โดยเฉลี่ย แม้จะเป็นคนกลุ่มเล็ก  

(Niche) แต่ก็มีลักษณะเฉพาะหลายอย่างที่วงการท่องเที่ยวต้องการ 

เช่น เป็นกลุ่มคนที่มักจะมีการศึกษาสูง เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆ 

และมีรายได้สูง

ในด้านหนึ่ง วิธีคิดแบบนี้อาจจะเป็นมายาคติต่อชาว LGBT แต่ในอีก 

ด้านหนึ่ง ก็ต้องยอมรับว่าชาว LGBT นั้นมีชีวิตแบบ ‘อิสระ’ 

(Independently) มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ในโลก เนื่องจากสังคมส่วนใหญ ่

ในโลกปฏิเสธ LGBT อย่างน้อยท่ีสุดก็ปฏิเสธการเข้าสู่สถาบัน

การแต่งงานอย่างเป็นทางการ นั่นท�าให้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ (ซึ่งไม่ได้ 

หมายถึงทุกคนนะครับ) มักไม่มีพันธะหรือภาระผูกพัน ไม่ต้องสร้าง 

ครอบครัว ไม่ต้องเลี้ยงดูลูก มีงานวิจัยที่อธิบายว่าที่ LGBT มักมี

การศึกษาสูง ก็เพราะเมื่อหารายได้มาแล้ว ไม่ต้องใช้จ่ายเพื่อครอบครัว

และลูก จึงสามารถใช้เงินเพื่อเรียนในคอร์สต่างๆ ทั้งเป็นการเรียน 

เพื่อปริญญาในระดับสูงอย่างจริงจัง หรือการเรียนเป็นคอร์สสั้นๆ  

เพื่อเพิ่มทักษะต่างๆ ให้ตัวเอง ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมย้อนกลับไปที่

การท�างาน ท�าให้กลายเป็นคนที่ท�างานเก่งเพราะมีทักษะสูง ดังนั้น  

โดยเฉลี่ยแล้วรายได้จึงสูงกว่า

มีการศึกษาของ Christopher Carpenter และ Samuel Eppink  

(ดูรายละเอียดได้ที่ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ 

soej.12233) บอกว่าในระยะหลัง คนที่เป็นเกย์จะมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 

ผู้ชาย ส่วนคนที่เป็นเลสเบี้ยน ก็จะมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าผู้หญิงด้วย  

(แต่ผู้ชายก็ยังมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเลสเบี้ยนอยู่ดีนะครับ) ซึ่งก็มีค�า 

อธิบายพิสดารพันลึกหลายอย่าง แต่โดยสรุปรวบยอด ก็คล้ายๆ กับที่ผม 

เล่าให้ฟังในย่อหน้าที่แล้วนี่แหละครับ ว่าเหตุผลใหญ่คือการถูก ‘ผลัก’  

ออกจากการมีพันธะผูกพันของสถาบันครอบครัวและสถาบันการแต่งงาน  

เลยกลายเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องรายได้และทักษะในการท�างานไป
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แล้วเมื่อคนเหล่าน้ีมีรายได้มาก แถมยังไม่ต้องใช้เวลาไปในกิจกรรม

ทางครอบครัวเหมือนคนอ่ืน พวกเขาจะท�าอะไรล่ะครับ

ค�าตอบก็คือการเดินทางท่องเท่ียวไงครับ

ด้วยเหตุน้ี MTA ซึ่งเห็นความส�าคัญของนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT จึงได้ 

เริ่มท�างานโปรโมตประเทศในเรื่องน้ีมานานแล้ว เริ่มต้ังแต่จับตลาด 

ประเทศกลุ่มท่ีพูดเยอรมัน ไล่เลยไปจนถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  

และมีแผนจะขยายต่อไปยังเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สเปน สหราช- 

อาณาจักร และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียต่อไป

สมาคมการท่องเที่ยวเกย์ยุโรป (Gay European Tourism Association)  

ประมาณว่า มูลค่าตลาดของ Gay Tourism ในยุโรปน้ัน อยู่ท่ีราว 

ห้าหมื่นล้านยูโรต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาล นอกจากน้ี ยังมีการศึกษา 

จากฟิลาเดลเฟียอีกชิ้นหน่ึงท่ีบอกว่า ทุกๆ 1 เหรียญท่ีลงทุนไปกับ Gay  

Tourism จะให้มูลค่าตอบแทนกลับมา 153 เหรียญ จากการใช้จ่ายตาม 

ร้านอาหาร โรงแรม ร้านรวงต่างๆ รวมท้ังจุดสนใจทางการท่องเท่ียว

ท้ังหลาย

แม้มอลตาจะอยู่ในอันดับหน่ึงของ Rainbow Europe ในเรื่องการ 

เปิดกว้างทางสังคม แต่ท่ีจริงแล้วมอลตายังไม่ใช่ประเทศหรือเมือง 

ท่ีเป็นอันดับหน่ึงในด้าน LGBT Tourism นะครับ เพราะน่ันหมายถึง  

‘ชีวิตท่ัวๆ ไป’ ไม่ใช่เรื่องอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยเฉพาะ MTA เอง

ก็สารภาพว่า ยังสู้หลายเมืองไม่ได้ เช่น หมู่เกาะคานารีหรือเมือง

บาร์เซโลนาของสเปน ก็เลยต้องยิ่งลงทุนใหญ่ เช่น แย่งชิงการ

จัดประกวด Mr Gay World โดยเอาชนะเม็กซิโกและสิงคโปร์เพ่ือสิทธิ

ในการจัดประกวด เป็นต้น

แล้วถ้าอยากดูว่า ประเทศไหนเป็นประเทศท่ีเป็นมิตรต่อคนท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศล่ะครับ ควรจะดูจากไหน

ในเรื่องน้ี มี LGBTQ Travel Index (ดูจาก Screenshot : sparta-

cusworld.com/gaytravelindex.pdf ก็ได้นะครับ) ของ Spartacus  

World ท่ีท�ารายงานออกมาทุกปี โดยมีการให้คะแนนในหลากหลายด้าน  

ต้ังแต่การมีกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ, การอนุญาตให้คนเพศเดียวกัน 

แต่งงานกันได้, การอนุญาตให้รับลูกมาเล้ียงได้, การท�าการตลาด

ในด้าน LGBT รวมถึงด้านอ่ืนๆ เช่น การกีดกันทางศาสนา, ข้อจ�ากัด 

หรือการกีดกันคนท่ีมีเชื้อ HIV, ไล่ไปถึงอาชญากรรมและฆาตกรรม 

ผลปรากฏว่า LGBTQ Travel Index 10 อันดับแรก ได้แก่ สวีเดน, 

สหราชอาณาจักร, เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, แคนาดา,  

เดนมาร์ก, ไอซ์แลนด์ และ ฟินแลนด์

ส่วนประเทศในโลกท่ีได้ LGBTQ Travel Index ต�่าสุด คือ โซมาเลีย,  

อิหร่าน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย โดยประเทศท่ียังม ี

โทษประหารส�าหรับคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศอยู่ (แม้ไม่ได้ใช้ 

ในทางปฏิบัติ) ได้แก่ เยเมน, อัฟกานิสถาน, ซูดาน, มอริทาเนีย  

และ ไนจีเรีย



9

TAT REVIEW

FROM THE COVER
เรื่องจากปก

LGBT Welcome

ท่ีว่ามาน่ันเป็นระดับประเทศ แต่ถ้ามาดูเป็นเมืองๆ ว่าเมืองไหน

เป็นมิตรต่อ LGBTQ Tourism บ้าง The Independent เคยจัดอันดับ 

เอาไว้ (อ่านได้ท่ีน่ี www.independent.co.uk/travel/news-and- 

advice/gay-friendly-travel-destinations-the-worlds- 

top-10-9806026.html) ดังน้ี

1. โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก 

โคเปนเฮเกนเป็นบ้านของบาร์เกย์แห่งแรกในยุโรปท่ีเปิดด�าเนินการ 

อย่างเปิดเผย คือบาร์ชื่อ Centralhjornet เกิดข้ึนต้ังแต่ยุคห้าศูนย์

โน่นแน่ะครับ อยู่ในย่าน Vesterbro ท่ีน่ีถือว่าเป็นชุมชนท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด 

ในด้านน้ี จึงเต็มไปด้วยโรงแรมแนวบูติกโฮเต็ล และร้านรวงต่างๆ 

ท่ีเป็นมิตรกับ LGBTQ

2. โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์ 

ในปี 1998 นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกท่ีออก Label Gay/Lesbian  

Friendly ให้กับธุรกิจและท่ีพักต่างๆ อย่างเป็นทางการ ถือเป็นความ 

ริเริ่มแรกท่ีบัดน้ีเป็นท่ียอมรับไปท่ัวโลก ท่ีน่ีมีเครือข่ายของโฮมสเตย์

ท่ีได้ชื่อว่าเป็นมิตรกับ LGBTQ ไม่ใช่แค่ในโอ๊คแลนด์ แต่ท่ัวประเทศ 

รวมท้ังมกีารผ่านกฎหมายแต่งงานส�าหรบัคนรกัเพศเดียวกันในปี 2013 ด้วย 

นิวซีแลนด์จึงเป็น ‘แดนสวรรค์’ ส�าหรับ LGBTQ โดยแท้

3. โทรอนโต, แคนาดา 

บริเวณท่ีเป็น ‘ฮับ’ ของ LGBTQ Travel ในโทรอนโต คือ The Village  

ซึ่งอยู่ในย่าน Church-Wellesley ย่านน้ีไม่ได้เป็นย่านเท่ียวเท่าน้ัน  

แต่ยังเป็นฮับทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ คือมีท้ัง แกลเลอรี โรงหนัง 

โรงละคร รวมถึงธุรกิจต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อ LGBTQ รวมท้ังยังมี

งาน Pride Week รวมไปถึง Pride March และ Dyke March ด้วย

6. เบอร์ลิน, เยอรมนี 

เมืองน้ีแทบไม่ต้องพูดถึง โดยเฉพาะในย่าน Schoneberg ท่ีมีประวัติ 

ความเป็นมาเก่ียวกับ LGBTQ อันยาวนาน ผ่านยุคท่ีนาซีครองเมือง 

และเบียดขับคนเหล่านี้ออกไปจากสังคม ตอนนี้ร้านรวงและบาร์ในย่านนี้  

หลายแห่งจะไม่มีเวลาปิด คือเปิดกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ท�าให้คุณปาร์ต้ี 

ได้ไม่รู้จบ

4. ปาล์มสปริง, สหรัฐอเมริกา

ต้ังอยู่ห่างลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 100 ไมล์ ถือเป็น 

สวรรค์ของนักอาบแดดเลยทีเดียว เพราะมีแดดจัดตลอดท้ังปี จึงเป็น 

แหล่งของกิจกรรมกลางแจ้งท้ังหลาย ท่ีส�าคัญก็คือ ปาล์มสปริงมีท่ีพัก 

แบบ ‘ชายล้วน’ และ ‘หญิงล้วน’ ท่ีมีจ�านวนมากท่ีสุดในโลก แม้ถูก 

วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอีกแบบหน่ึง แต่ก็เป็นเมืองท่ีได้รับ 

ความนิยมมากส�าหรับคนท่ีมาท�ากิจกรรมกลางแจ้งท้ังหลาย โดยถือว่า 

ท่ีพักเหล่าน้ีเป็น Escape Resort

5. ซิตเจส, สเปน

เมืองน้ีเป็นเมืองชายฝั่ง อยู่ห่างจากบาร์เซโลนาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 

ราว 35 กิโลเมตร ถือเป็นบ้านของ ‘เกย์ดิสโก้’ แห่งแรกของสเปน  

เปิดในยุคแปดศูนย์ ถือเป็น Big Four ของ Queer Travellers ในยุโรป 

เลยทีเดียว
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7. มิโคนอส, กรีซ

เกาะท่ีพูดได้ว่าเป็นสวรรค์แสนสวยแห่งน้ีเป็นฮับของชาว LGBTQ 

มาหลายสิบปีแล้ว ด้วยธรรมชาติอันสวยงามของเมดิเตอร์เรเนียน  

น�้าใส ปาร์ต้ีสนุก และชีวิตกลางแจ้ง โดยศูนย์กลางของ LGBTQ  

Toursim จะอยู่ท่ีโรงแรม Elysium ซึ่งเป็นบูติกโฮเต็ลส�าหรับเกย์

8. นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา

นิวยอร์กน้ันไม่ต้องพูดถึงในเรือ่งความหลากหลาย แต่นอกเหนือไปจากน้ัน  

นิวยอร์กยังมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ด้วย กับการจลาจลครั้งส�าคัญท่ี 

สโตนวอลล์ในปี 1969 ในกรีนิชวิลเลจ ปัจจุบันน้ี เวสต์วิลเลจถือเป็น 

เมืองหลวงของการต่อสู้เพ่ือ LGBTQ ในระดับโลก รวมทั้งมีท่ีพักดีๆ

ในหลายย่านด้วย โดยเฉพาะย่าน Chelsea และ Hell’s Kitchen

อ่านมาถึงตรงน้ี หลายคนอาจคิดว่าโลกน้ีเต็มไปด้วยดินแดนท่ีเป็นมิตรต่อชาว LGBTQ แต่เอาเข้าจริงแล้ว 

ค�าเตือนอย่างหน่ึงท่ีรัฐบาลสหราชอาณาจักรเตือนประชาชนชาว LGBTQ ของตัวเองท่ีจะออกไปท่องเท่ียว

เดินทางตามท่ีต่างๆ ท่ัวโลกก็คือ ยิ่งประเทศไหนเปิดกว้างเรื่องน้ีมากเท่าไหร่ (เช่น มีการยอมรับตามกฎหมาย)  

ยิ่งต้องระวังตัวมากเท่าน้ัน เพราะเอาเข้าจริง ระดับของการยอมรับในสังคมอาจจะหลากหลายแตกต่างกันไป  

ไม่ได้แปลว่าเป็นท่ียอมรบัตามกฎหมายแล้วจะปลอดภยัร้อยเปอร์เซน็ต์ ดังน้ัน ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์แบบไหน  

ก็ต้องคอยระวังและหาข้อมูลประกอบอยู่เสมอ

โดยสรุปแล้ว LGBTQ Tourism ในระดับโลก ก�าลังเป็นท่ียอมรับและแพร่หลาย ผู้ประกอบการหันมาให้

ความสนใจกับการจัดโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านรวงต่างๆ เพื่อต้อนรับชาว LGBTQ กันมากขึ้น มองว่า

ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติธรรมดากันมากข้ึน แต่ในเวลาเดียวกัน ทัศนคติแบบเดิมๆ ก็ยัง

ไม่ได้หายไปไหน ยังคงอยู่กับเราเหมือนเงามืดท่ีเกาะติด

การสร้างความเข้าใจของภาครัฐต่อประชาชนของตัวเองแบบเดียวกับท่ีมอลตาก�าลังท�าอยู่ - จึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

อย่างยิ่งต่อ LGBTQ Tourism

10. มอนเตวิเดโอ, อุรุกวัย

ชื่อน้ีอาจท�าให้หลายคนเลิกค้ิวแปลกใจ เพราะพอพูดถึงอเมริกาใต้  

หลายคนนึกถึงประเทศท่ีเคร่งครัดศาสนา มีความอนุรักษ์นิยมจ๋า 

แต่อุรุกวัยซ่ึงเป็นประเทศเล็กท่ีสุดในอเมริกาใต้ คือประเทศท่ีก้าวหน้า 

ท่ีสุด ในปี 2013 อุรุกวัยเป็นประเทศแรกท่ีอนุญาตให้การแต่งงาน 

ระหว่างคนเพศเดียวกันถูกกฎหมาย โดยในเมืองมอนเตวิเดโอ อันเป็น 

เมืองหลวงน้ัน มีทัศนคติท่ีเป็นบวกในเรื่องน้ี รวมท้ังยังมีชุมชน LGBT  

ท่ีเหนียวแน่นด้วย

9. เรคยาวิค, ไอซ์แลนด์

นี่คือเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก ถือเป็นเมืองที่เป็นมิตรและได้ชื่อว่า

เป็นเมืองท่ีเป็น The Most Inclusive City ของโลก มีการจัดงาน  

Gay Pride March และงานอย่าง Bears on Ice รวมท้ังได้ชื่อว่าเป็น 

ประเทศท่ีมีความสุขมากท่ีสุดในดัชนีความสุขโลก ท้ังยังมีความงาม

ของทิวทัศน์และธรรมชาติ ท�าให้ไอซ์แลนด์เป็นจุดหมายปลายทางส�าคัญ

ของ LGBTQ Tourism
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Gay Guide 1980 : 
Thailand as a vagaytion

ในปี 2523 หนังสือท่องเที่ยวส�าหรับ LGBT ท่ีชื่อ Spartacus  

International Gay Guide 1980 อธิบายว่าประเทศไทยเป็น 

สรวงสวรรค์ของเกย์ กลายเป็นลายลักษณ์อักษรชิ้นแรกท่ีพูดถึงไทย 

ในฐานะ vagaytion อีกแห่ง เน่ืองด้วยสถานบันเทิงแหล่งท่องเท่ียว 

ยามค�่าคืน (Nightlife) ดกด่ืน และการแสวงหาความหฤหรรษ์ทางเพศ 

อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และเมืองท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น  

เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือพัทยา นอกเหนือจากวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ทางธรรมชาติ แปลกตาแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นอัตลักษณ ์

ท่ีถูกสร้างข้ึนช่วงสงครามเย็นเป็นทุนเดิม

แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายรองรับการสมรสคนเพศเดียวกัน แต่ไทยก็ไม่มี 

กฎหมายห้ามรักเพศเดียวกันไปแล้วต้ังแต่ปี 2499 ผู้คนก็มีความอดทน 

ต่อความหลากหลายทางเพศสูง เพราะคนรักเพศเดียวกันถูกมองว่า

เป็นคนตลก คนป่วย หรือเป็นเพราะผลกรรมในมิติศาสนา น่าเห็นใจ

และสงสารมากกว่าท่ีจะต้องก�าจัด 

และต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา ไทยก็ถูกอธิบายว่าเป็นประเทศ  

LGBT friendly มากข้ึน เพราะพื้นท่ีส�าหรับความหลากหลายทางเพศ 

โดดเด่นและเติบโตอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตท�าให้ LGBT  

สร้างเครือข่ายกันง่ายข้ึน นักวิชาการและ NGO ก็ขยันขันแข็ง และ

โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกิจและการพาณิชย์กระแสหลักเริม่น�าวฒันธรรม LGBT  

มาไว้บนดินแทนใต้ดินอย่างแต่ก่อน โดยเฉพาะหลังสิ้นสุดของนโยบาย 

รัฐบาลในการจัดระเบียบสังคม สถานเริงรมย์ส�าหรับ LGBT เพิ่มปริมาณ 

มากข้ึนแบบก้าวกระโดด มงีานแดนซ์ปาร์ต้ีชาวเกย์ระดับสากลในภูเก็ตบ้าง  

กรุงเทพฯ บ้าง ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมเกย์และกะเทยท่ีถูกท�าให้

เป็นสินค้ามากกว่าเพศวิถีเพศสภาพอื่นๆ จนท�าให้ไทยเป็นที่รู้จักในฐานะ 

เป็นเมืองหลวงชาวเกย์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

TAT REVIEWLGBT Tourism : Thailand as a vagaytion
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LGBT Tourism : Thailand as a vagaytion

The first gay bar in Thailand 

สีลมในฐานะท่ีพึ่งทางใจของชาว LGBTQ

การกลายเป็นแลนด์มาร์กของเกย์ท่ัวโลกแห่งหน่ึงของสีลม ถือได้ว่า

เป็นผลผลิตและภาพตัวแทนของการตอบรับวัฒนธรรมอเมริกัน

ภายใต้บริบทสงครามเย็น ท่ีปรับโฉมสีลมให้เป็นย่านธุรกิจท่องเท่ียว

บันเทิงส�าคัญ เช่นเดียวกับพัทยา เจริญกรุงเริ่มมีเกย์บาร์แห่งแรก 

ตามมาด้วยสีลม จากน้ันสถานบันเทิงเกย์ก็ผุดพรายข้ึนเรื่อยมา 

จากสีลมถึงพัฒนพงษ์และสุรวงศ์ ก่อนจะเข้าสู่ยุคทองในปลายทศวรรษ

ท่ี 2520 ท่ีแหล่งท่องเท่ียวของเกย์กระจายไปยังย่านพลุกพล่านอ่ืนๆ 

เช่น สุขุมวิท สะพานควาย ประดิพัทธ์ และรามค�าแหง เกิดชุมชน LGBT 

และวัฒนธรรมย่อยมากมาย

อย่างไรก็ดี สีลมใช่ว่าเป็นเพียงแหล่งพบปะสังสรรค์ของชาวเกย์

ขนาดใหญ่ หากแต่ยังเป็นสถานท่ีพ่ึงทางจิตใจของชาว LGBTQ ด้วยคือ 

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ ‘วัดแขกสีลม’ เทวสถานท่ีมีมาต้ังแต่

ปี 2453 ก่อนสีลมจะเป็นย่านธุรกิจ และชุมชนเกย์ เน่ืองจากวัฒนธรรม

ย่อยของชาวเกย์และสาวประเภทสองท่ีนิยมบูชาเทพเจ้าฮินดูเพศหญิง 

ด้วยความเชื่อว่าพระแม่เมตตาต่อเพศสภาพเพศวิถีท่ีหลากหลาย 

มากกว่าสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและค�าสอนตามศาสนาอ่ืน ท่ีมักตีตราพวกเขา

และเธอ 

และโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ‘นวราตรี’ คืนข้ึน 1-9 ค�่า เดือน 11 

ตามปฏิทินจันทรคติ ท่ีวัดมีขบวนแห่พระแม่มารีอัมมันบนถนนสีลม 

นอกเหนือพิธีกรรมท่ีเต็มไปด้วยมนตร์ขลังต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดระยะทาง

ของขบวนแห่อันยาวไกลจะเนืองแน่นไปด้วยเกย์กะเทยต้ังโต๊ะบูชา

ตกแต่งเป็นซุ้มต้อนรับขบวนแห่และขอพรอย่างวิจิตรพิสดาร หลายคน

คอสเพลย์เป็นเทพเจ้าฮินดู ระบ�าร�าฟ้อนเพ่ือแสดงความเคารพพระแม่ 

และประกวดแข่งขันความอลังการกันเอง กลายเป็นอีกเทศกาลหน่ึง

ท่ีชาว LGBTQ มาร่วมงานอย่างคับค่ังมากกว่างานเกย์ไพรด์

ท่ีเคยจัดบนถนนสีลม

อย่างไรก็ดี vagaytion แห่งน้ียังคงเน้นเฉพาะวัฒนธรรมบริโภค บริการ

บันเทิงเพ่ือตอบสนองเพศวิถี เช่น เซาน่า เกย์บาร์ คาราโอเกะ สปา 

คลับ ปาร์ต้ีอีเวนต์ ในฐานะหลุมหลบภัยโลกภายนอกท่ียังคงเป็นรัก

ต่างเพศนิยม (heterosexist) อยู่ บางสถานท่ีเท่ียวจึงต้องการความเป็น

ส่วนตัวสูงและเฉพาะเพศวิถีเพศสภาพเท่าน้ัน เช่น เซาน่าเกย์จึงห้าม

ผู้หญิงเข้า หรือเลสเบ้ียนบาร์ก็ไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้า แม้แต่เกย์บางคน

ท่ีไม่ออกสาวก็เข้าไม่ได้ 

อย่างไรก็ดี ยังไม่มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์หรือการศึกษา

เก่ียวกับเควียร์ (Queer Studies) เช่น พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน สถานท่ี

ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานเพ่ือความหลากหลายทางเพศ 

เช่น ท่ีแบร์ลินท่ีมีพิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถานคนรักเพศเดียวกัน และมีอีก

หลายแห่งท่ีเป็นจุดดึงดูด LGBT tourism ได้
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เกาะเสม็ด

สถานท่ีท่องเท่ียว gay friendly ไม่ได้กระจุกในกรุงเทพฯ เท่าน้ัน 

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ก็ถือได้ว่าเป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์ของ

ชายรักชาย นักท่องเท่ียวเกย์จ�านวนมากเดินทางมาพักผ่อนสังสรรค์

ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ท่ีอุปสงค์สูงกว่าอุปทานจนต้องจองบังกะโล

รีสอร์ตล่วงหน้าข้ามเดือน 

เน่ืองจากเหตุผลทางภูมิศาสตร์ท่ีเสม็ดมีหาดทรายขาวละเอียดท่ี

ลาดเอียงต�่าเหมาะแก่การเล่นน�้า ไม่มีโขดหินอันตราย ท�าให้เสม็ดมี 

ท่ีพักร้านรวงและบาร์มากมาย อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีมีประชากร

เกย์อาศัยหนาแน่น และเพราะบาร์ริมหาด ‘ซิลเวอร์แซนด์บาร์’ ท่ีดีเจ

เปิดเพลงศิลปินขวัญใจชาวเกย์จนกลายเป็นเกย์แลนด์มาร์ก และด้วย

นักท่องเท่ียวชาวเกย์จ�านวนมากท่ีเดินทางมาพักผ่อนก็พลอยท�าให้

บรรยากาศร้านรวงผับบาร์รีสอร์ตห้องพักในละแวกน้ัน gay friendly 

ไปด้วย

และจากประวัติศาสตร์มุขปาฐะของผู้ประกอบการบางรายกล่าวว่า 

จุดเริ่มต้นเกย์แลนด์มาร์กของเสม็ดมาจากชายรักชายต่างชาติฐานะดี

ท่ีมักมาสังสรรค์พักผ่อนกับเพ่ือนชายเป็นเวลานานๆ ท�าให้เกาะเริ่มมี

สีสันกล่ินอาย LGBTQ บ้างก็ว่ากลุ่มลูกเรือสายการบินมักนัดมาเท่ียว

ทะเลท่ีน่ีเป็นประจ�าทุกปี พร้อมกับชักชวนเพ่ือนฝูงชายรักชายมาปาร์ต้ี

LGBT Tourism : Thailand as a vagaytion



เชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นอีกเมืองท่องเท่ียวของชาว LGBTQ อันเป็นผลผลิตจาก 

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยอย่างจริงจังต้ังแต่ปี 2512  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (2520-2524)  

ท�าให้กลายเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก  

มีร้านรวง บาร์ เซาน่า ส�าหรับชายรักเพศเดียวกันไปจนถึงองค์กรพัฒนา 

เอกชนเพื่อความหลากหลายทางเพศ น�าไปสู่การจัด Gay Pride ครั้งแรก  

ในเชียงใหม่เม่ือวันเสาร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2552 อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ 

ในครัง้น้ันกลับเกิดโศกนาฏกรรมแทน เมือ่มอ็บผู้ต่อต้านความหลากหลาย  

ทางเพศ ประมาณ 200 คน พร้อมป้ายข้อความด่าทอและรถบรรทุก

ขนเครื่องขยายเสียง ปิดประตูพุทธสถานเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดนัดพบ

เริ่มต้นขบวนพาเหรด กักขังกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ

ไม่ให้เริ่มกิจกรรม และสกัดก้ันผู้ท่ีจะเข้าร่วมพาเหรดไม่ให้เข้าร่วม 

กิจกรรม

กลุ่มผู้อนุรักษ์นิยมในท้องท่ีอ้างว่าเกย์ไพรด์ท�าลายวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ด้ังเดิมอันดีงาม และภาพลักษณ์ความเป็นเมืองวัฒนธรรมของเชียงใหม่  

ต่างตะโกนสาปแช่งด่าทอ ขว้างปาข้าวของ ก้อนหิน แก้วน�า้ และเศษอาหาร  

ท�าให้ทีมจัดเกย์ไพรด์บาดเจ็บ ส่วนเจ้าหน้าท่ีต�ารวจกว่า 100 นาย 

นอกจากไม่ห้ามปรามแล้วยังโน้มน้าวให้คณะจัดพาเหรดกล่าวขอโทษ 

แล้วยุติกิจกรรม หลังจากถูกปิดล้อมในพุทธสถานเป็นเวลากว่า 

4 ชั่วโมง ผู้จัดงานถูกบังคับให้คลานออกมาขอโทษชาวเชียงใหม่

ท้ังน�้าตา และบาดแผล หลังจากน้ันกลุ่ม LGBT จัดกิจกรรมทวงถาม 

ความยุติธรรมและความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ในครั้งน้ันท่ีต้ังชื่อให้ว่า  

‘เสาร์ซาวเอ็ด’

พุทธสถานเชียงใหม่จึงเป็นอนุสรณ์สถานร�าลึกถึง ‘เสาร์ซาวเอ็ด’ เสมือน 

เหตุการณ์ Stonewall Riots ท่ีมาจากชื่อบาร์ Stonewall ในนิวยอร์ก  

ค.ศ. 1969 เพ่ือหมุดหมายจลาจลรุนแรงครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

รักต่างเพศนิยมกระท�าต่อ LGBTQ จะต่างกันตรงท่ี ‘เสาร์ซาวเอ็ด’

ถูกท�าให้มองไม่เห็นและลืมเลือนว่าครั้งหน่ึงมีจลาจลต่อต้านเกย์ไพรด ์

อย่างรุนแรง เพ่ือกลับไปเชิดชูวาทกรรมท่ีว่าประเทศไทยว่าเป็นประเทศ  

gay friendly 

“Thailand, gay paradise” จึงเป็นเพียงมายาคติท่ีท�าหน้าท่ีเสมือน 

พรมผืนใหญ่ท่ีซ่อนปัญหาความรุนแรง อยุติธรรม เลือกปฏิบัติทางเพศ  

เช่นเดียวกับหน้ากาก ‘สยามเมืองยิ้ม’ ท่ีใช้ตกแต่งประดับประเทศไว้ 
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นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. ขบวนการเคลื่อนไหวของเกย์ในสังคมไทยภาคปฏิบัติการและกระบวนทัศน์.  

กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

Atkins, Gary L. Imagining gay paradise : Bali, Bangkok, and cyber-Singapore.  

Hong Kong : Chiang Mai, Thailand : Hong Kong University Press ; Silkworm  

Books, 2012.

ข้อมูลอ้างอิง

TIPS

ว่าด้วย... LGBT / LGBTQ / LGBTIQ / LGBT + 

ค�ำเหล่ำน้ีเป็นค�ำท่ีใช้เรียกรวมๆ กลุ่มผู้ไม่ได้มีเพศสภำพเพศวิถีแบบรักต่ำงเพศ มีกำรก�ำหนดกลุ่มอักษรย่อ  

LGBT ซึ่งย่อมำจำก L (Lesbian), G (Gay), B (Bisexual), T (Transgender) ต่อมำ เพ่ิม Q (Queer หรือ  

Questioning)) 

ต้ังแต่ ค.ศ. 1988 กลุ่มนักเคล่ือนไหวสังคม ต้องกำรประกันควำมมั่นใจว่ำจะไม่ละเลยตัวตนเพศสภำพเพศวิถี 

ท่ีหลำกหลำย จึงเพ่ิมพยัญชนะต้นต่อท้ำยข้ึนอีก เป็น LGBTIQ ซ่ึงมำจำก I (Intersex) และ Q (Questioning  

หรือ Queer) และมีแนวโน้มว่ำจะเพ่ิมพยัญชนะมำกข้ึนเรื่อยๆ 

เพ่ือป้องกันไม่ให้กำรนิยำมควำมหลำกหลำยทำงเพศกว้ำงขวำงไปมำกกว่ำน้ี จึงเกิดกำรเสนอค�ำว่ำ Queer  

เพ่ือเป็นร่มนิยำมค�ำท่ีหมำยถึงเพศวิถีเพศสภำพนอกกระแสหลักของสังคม ขณะเดียวกันก็มีกำรใช้ SOGI  

(Sexual Orientation and Gender Identity) แทนในบริบทว่ำด้วยรสนิยมทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ท่ีมีควำมล่ืนไหลและหลำกหลำยกว่ำ 

อย่ำงไรก็ตำมในขบวนกำรเคล่ือนไหวทำงสังคมไปจนถึงนโยบำยภำครัฐต่ำงๆ นิยมใช้ค�ำว่ำ LGBTQ อยู่  

โดยให้ Q คือ Queer ซ่ึงก็หมำยรวมถึง LGBT ด้วย ขณะท่ีในบริบทของกำรท่องเท่ียวยังคงนิยมใช้ค�ำว่ำ  

LGBT tourism หรือ Gay tourism ท่ี Gay หมำยรวมถึงชำยรักชำยและหญิงรักหญิง

เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนั่นก็เนียนพอที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ  

เข้าใจว่าเป็นความยอมรับความหลากหลายทางเพศ แต่แท้จริงแล้วเป็น 

เพียงการยอมรับและอดทนได้ในฐานะนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค ที่สร้าง 

รายได้ น�าเงินเข้าประเทศ ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นคนรักเพศเดียวกันหรือคน 

ข้ามเพศ อย่างไรก็ดี LGBT tourism ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศนี้  

ซ�้า LGBT tourism ในฐานะ Cultural Tourism ต่างหากที่จะเป็นอีก 

กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่จะสร้างการยอมรับความหลากหลาย 

ทางเพศได้ เพราะการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไลฟ์สไตล์ ไม่ใช่แค่

การบรโิภคเชงิการตลาดเฉพาะกลุ่มหรอืเฉพาะบางสถานท่ี แหล่งท่องเท่ียว  

หากแต่เป็น gay friendly จากสิ่งแวดล้อมต่อให้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว 

เฉพาะเพศวิถีเพศสภาพก็ตาม 

Jackson, Peter A. (edited) Queer Bangkok : twenty-first-century markets, media,  

and rights. Aberdeen, Hong Kong : Chiang Mai, Thailand : Hong Kong Univ.  

Press ; Silkworm Books, 2011.

Jackson, Peter A, Cook, Nerida M. (edited) Genders & sexualities in modern  

Thailand. Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 1999.



TOURISM TRENDS
แนวโน้มท่องเที่ยว

During the past 10 years, overtourism has  
increasingly become a problem for tourist  
destinations. Despite attempts to create  
a universal index to measure overtourism,  
each destination has its own unique  
challenge. Often, the problem isn’t just the 
number of tourists but inefficient manage-
ment system. To combat the problem of  
overtourism by diverting tourists to second-
ary destination isn’t the only solution. Other  

methods to alleviate the problem include :  
managing the flow of tourists using techno- 
logy, pricing, diversify audience through  
product development, as well as creating  
understanding among tourists. The public  
sector also has a role to push tourism  
towards sustainability by facilitating the right  
environment for sustainable investments.

Overtourism 
and a Stairway 
to Sustainability
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การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีถูกคาดหวังให้มีระบบการจัดการท่ีทรงประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความยั่งยืน

ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหานักท่องเท่ียวล้นทะลักหรือ Overtourism กลับเป็นปัญหา 

ใหญ่ท่ีจุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียวของโลกหลายแห่งต้องเผชิญ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา นักท่องเท่ียว 

เดินทางไปยังกรุงปรากเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42 วอร์ซอว์ร้อยละ 40 ลิสบอนร้อยละ 37 และเบอร์ลินร้อยละ 34 

เชื่อว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีแหล่งท่องเท่ียวอีกหลายแห่งประสบปัญหาดังกล่าว และมีเพียงไม่ก่ีแห่งเท่าน้ัน

ท่ีจะแก้ปัญหาได้

ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ Overtourism จะเกิดข้ึนในเขตเมืองหรือ City Destination แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ 

ไม่เกิดปัญหาในเขตชนบท สัญญาณของปัญหามีต้ังแต่การท่ีนักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ท่องเท่ียวไม่ดี 

เท่าท่ีควร ซึ่งอาจพิจารณาได้จากคุณภาพการบริการ การรับรู้ภาพลักษณ์ของเมืองและลักษณะเฉพาะของเมือง

ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป สาธารณูปโภคไม่เพียงพอแก่ความต้องการ สิ่งแวดล้อมถูกท�าลายและประสบปัญหา

การจัดการทรัพยากร ท้ังการจัดการสิ่งปฏิกูล น�้า และพลังงาน วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลง ไปจนถึงสัญญาณ

ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือคนท้องถ่ินไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ Destination อีกต่อไป

Overtourism

ขณะท่ีบางครั้งสถานการณ์นักท่องเท่ียวล้นทะลักก็ไม่ใช่ปัญหาท่ีแท้จริง  

การจัดการท่ีไร้ประสิทธิภาพต่างหากคือปัญหา Margaux Constantin,  

Associate Principal, McKinsey Council ได้เสนอปัจจัยท่ีควร 

พิจารณาเมื่อประเมินปัญหา Overtourism ไว้ ได้แก่ สัดส่วนรายได้ 

Destination ทุกแห่งล้วนมีเอกลักษณ์และมีปัญหา
ที่เป็นความท้าทายเฉพาะตัว เกณฑ์ที่จะบอกว่า 
Destination ประสบปัญหา Overtourism 
จึงไม่ได้มีแค่เกณฑ์เดียว และวิธีแก้ปัญหาวิธีเดียว
ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ของทุก Destination ได้

ทางการท่องเที่ยวต่อ GDP และการจ้างงาน (Importance of Tourism)  

อัตราการเติบโตของจ�านวนนักท่องเท่ียว จ�านวนนักท่องเท่ียวต่อตาราง 

กิโลเมตร (Density of Tourist) จ�านวนนักท่องเท่ียวต่อประชากร

ในพ้ืนท่ี (Tourism Intensity) ความรู้สึกแปลกแยกของคนท้องถ่ิน 

รีวิวเชิงลบผ่านสังคมออนไลน์ ความแตกต่างของจ�านวนท่ีน่ังในเท่ียวบิน

ขาเข้าช่วง Hi และ Low Season (Arrival Seasonality) ความสามารถ

ในการรองรับของสาธารณูปโภค จ�านวนอนุภาคในอากาศท่ีสร้างมลพิษ

ในแหล่งท่องเท่ียว (Annual Mean PM10 Concentration) ความเสียหาย

ทางสิง่แวดล้อม และการเปล่ียนแปลงบรรทัดฐานและคุณค่าทางวฒันธรรม 



21

TAT REVIEW

TOURISM TRENDS
แนวโน้มท่องเที่ยว

Overtourism and a Stairway to Sustainability

การแก้ปัญหาด้วยการกระจายนักท่องเท่ียวสู่แหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงหรือเขตชนบทอาจไม่ใช่ท้ังหมด 

มีอีกหลากหลายวิธีท่ีเราสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ Destination ได้ โดยค�านึงถึงคนท้องถ่ิน

เป็นส�าคัญ เช่น

จัดการ Flow ของนักท่องเท่ียว

พัฒนาสินค้าทางการท่องเท่ียว

ใช้กลไกราคา

จัดการพฤติกรรมนักท่องเท่ียว

เช่น การสร้างระบบจองล่วงหน้า การจ�ากัดการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

(จ�ากัดเวลาท่องเท่ียวบนเกาะ) การใช้เทคโนโลยี Realtime เพ่ือให้

นักท่องเท่ียวเห็นความหนาแน่นของคนในแหล่งท่องเท่ียว ณ ขณะน้ัน 

ในอัมสเตอร์ดัม การจัดการเวลาเดินทางเข้า-ออกเมืองของนักท่องเท่ียว

ให้ไม่ชนกับเวลาเร่งด่วนของคนท้องถ่ิน การขยายเมืองและ Public  

Space ให้รองรับผู้คนได้มากขึ้น และการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทาง 

ไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนท่ีน่าสนใจในเวลาท่ีแตกต่างกันเพ่ือสัมผัส 

ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนเดิม เช่น แคมเปญ Detourism ของเวนิส

ท่ีให้นักท่องเท่ียวได้เห็นมมุมองอ่ืนๆ ผ่านการสมัผัสเวนิสแบบคนท้องถ่ิน

เช่น การสร้างแหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่องเท่ียวใหม่และการปรับ 

รูปแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจ 

แตกต่าง ไม่ใช่ดึงดูดนักท่องเท่ียว Mainstream เพียงกลุ่มเดียว

เช่น การใช้ Price Segmentation การต้ังราคาแบบ Premium  

เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน (การข้ึนราคาค่าข้ึนชม

หอไอเฟลร้อยละ 50) การต้ังราคาตามช่วงเวลา (ต�าแหน่งท่ีดีท่ีสุด 

เวลาท่ีดีท่ีสุดของวัน เดือน และปี จะมีราคาแพงท่ีสุด) การเก็บภาษี

เพ่ือสิ่งแวดล้อม (ราคาตามจ�านวนคืนท่ีพัก) หรือแม้กระท่ังการสร้าง 

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา เช่น การจัดตั้งกองทุน Tourism Infrastructure 

Fund เพ่ือช่วยเหลือชุมชนท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียว 

ในประเทศนิวซีแลนด์

Frans van der Avert ซีอีโอของ Amsterdam Marketing กล่าวว่า  

นักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ให้ความสนใจกับเมือง สนใจเพียงประสบการณ์

ท่ีได้รับโดยมีเมืองเป็นฉากหลังท�าให้เกิดความไม่เคารพในความเป็น 

ท้องถ่ิน เราควรท�าให้นักท่องเท่ียว (Tourist) รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มา 

เยือน (Visitor) และตระหนักถึงความเปราะบางของ Destination 

โดยให้ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องราวของเมือง ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ไม่แออัด

และได้รับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดจากเมือง รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัว

อย่างถูกต้องในแหล่งท่องเท่ียว
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เมื่อรายได้ทางการท่องเที่ยวได้มาพร้อมผลกระทบทางลบ หากปราศจาก 

การจดัการท่ีดี คนท้องถ่ิน บางกลุ่มอาจต้องการปิดเมอืง Mato Frankovic  

นายกเทศมนตรีเมือง Dubrovnik สาธารณรัฐโครเอเชีย มีข้อคิดเห็น 

ในประเด็นน้ีว่า การเปิดเมืองให้เป็น Tourist Destination น้ันคือการ 

ส่งสาส์นบอกชาวโลกว่าเราเป็น Open City ดังน้ันในฐานะ Non-profit  

Tourism Organization (NTO) และ Destination Management  

Organization (DMO) เราควรถามตัวเองก่อนการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ว่า Destination ของเราจะพัฒนาไปในทิศทางใด การท่องเท่ียว

จะส่งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบอย่างไร นักท่องเท่ียวแบบไหน

แม้ความยั่งยืนจะถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในเวทีระดับโลก แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าหนทางใดคือหนทางท่ีดีท่ีสุด 

ท่ีจะน�าไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง และเมื่อพูดถึงการท่องเท่ียวกับความยั่งยืนก็แทบจะเป็นความสัมพันธ์

ท่ีไม่น่าจะไปด้วยกันได้ Dr. Niko Paech ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์สาขาพหุนิยมและผู้เชี่ยวชาญ Post  

Growth Economy มหาวิทยาลัย Siegen ให้ความเห็นว่าการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีฟุ่มเฟือย การโดยสาร 

เครื่องบินแต่ละครั้งท�าลายระบบนิเวศ ท�าให้แมลงสูญพันธุ์ อีกท้ังการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันก็มีส่วนท�าลาย 

ธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ยังคงมีกลุ่มคนท่ีคิดว่าสามารถจัดการการท่องเท่ียวให้ไปสู่ความยั่งยืนได้  

Michael Lutzeyer เจ้าของ Grootbos Private Nature Reserve ซึ่งเป็นท่ีพักระดับ 5 ดาวใน South Africa  

เล่าถึงความต้ังใจท่ีจะให้การท่องเท่ียวคืนประโยชน์สู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างงานให้คนท้องถ่ิน  

เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและพัฒนาการเกษตรแบบพอเพียง เช่น การปลูกผักเองในบริเวณท่ีพัก  

Lutzeyer มองว่าเราไม่สามารถบอกให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเพ่ือการอนุรักษ์ได้ แต่เมื่อนักท่องเท่ียวเดินทาง 

มาถึงแล้ว เราสามารถน�าเสนอกิจกรรมท่ีจะท�าให้เขาเข้าใจธรรมชาติและระบบนิเวศในพ้ืนท่ีได้ ซึ่งจะท�าให้

มุมมองของนักท่องเท่ียวเปล่ียนไป

ท่ี Destination ต้องการ มีการเตรียมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ให้เพียงพอกับคนท้องถ่ินก่อนเผ่ือแผ่ไปสู่นักท่องเท่ียวหรือไม่ และจะ 

ท�าอย่างไรให้คนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวยั่งยืนอย่าง 

แท้จริงได้มากท่ีสุด เพราะ NTO และ DMO ในปัจจุบันไม่ได้มีหน้าท่ี 

แค่เพียงท�าการตลาด แต่ต้องจัดการ Destination และบูรณาการ 

การท�างานร่วมกับ Value Chain ด้วย ซ่ึงการวัดความส�าเร็จของการ 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวน่าจะหมายถึงการส่งมอบการบริการท่ีมีคุณภาพ 

และทรงคุณค่ามากกว่าการนับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและต้อง 

บอกให้ได้ด้วยว่าต้องเพ่ิมข้ึนเท่าไหร่จึงจะพอ

Sustainability 
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Overtourism and a Stairway to Sustainability

เมื่อหันมามองบทบาทของ NTO อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบัน 

ไม่ได้เป็นแค่กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจในบริบทเดิมอีกต่อไป ท�าให้ NTO  

มีส่วนส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันเศรษฐกิจสู่ Green Economy  

อย่างยั่งยืนและกระจายผลประโยชน์สู่ทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค 

The Organization for Economic Co-operation and Development  

(OECD) ได้แนะน�าแนวทางการลงทุนและสนับสนุนงบประมาณ

ในการลงทุนเพ่ือความยั่งยืนใน 4 แนวทาง ได้แก่ การสร้างระบบขนส่ง

ทางเลือกแบบ Low Carbon การลงทุนในสาธารณูปโภคประหยดัพลังงาน  

การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ 

ความยั่งยืน ซึ่งการสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวสามารถท�าได้หลายทาง เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการ 

ท่ีพักให้จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน�้าเพ่ือ 

แคมเปญเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan) และรับประกันความเสี่ยง 

ร่วมกัน (Public Guarantee) ในการลงทุนผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในโรงแรมเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก

แคมเปญ Eco Tax ในหมู่เกาะ Balearic ท่ีนักท่องเท่ียวจะต้องจ่าย 

ภาษี 2 ยูโรต่อคืน เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวของเกาะ

Tourism Infrastructure Fund ร่วมลงทุนเพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภค 

เพ่ือการท่องเท่ียวและช่วยเหลือชุมชนท้องถ่ินท่ีประสบปัญหาจากการ 

เติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

แคมเปญการลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  

(Impact Investing) ในการเปล่ียนอาคารส�านักงานท่ีไม่ใช้แล้ว 

ให้กลายเป็น Green Hotel โดยใช้ผ้าท่ีผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

Reef Fund Program สนับสนุนธุรกิจเพ่ือพลังงานสะอาด การสร้าง 

พาหนะลดมลพิษ และการปรับปรุงอาคารหรือท่ีพักเก่า

การท่องเท่ียว นวัตกรรม การจัดการของเสีย การจัดการระบบนิเวศ 

ให้คงความหลายหลากทางชีวภาพและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน  

ซ่ึงเมื่อ NTO มีแนวทางท่ีชัดเจนแล้ว การท�างานในข้ันตอนต่อไปร่วมกับ 

ผู้เก่ียวข้องอาจมีได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

    การจัดท�าแคมเปญการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียว 

    อย่างยั่งยืน

    การสร้างสภาพแวดล้อมทางการลงทุนเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

    และเป็นระบบ 

    การสนับสนุนให้เกิดการท�าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมุ่งสู่ 

    ความยั่งยืน

โดยมีตัวอย่างท่ี OECD ด�าเนินการร่วมกับประเทศต่างๆ ดังน้ี 

การจัดท�าแคมเปญการลงทุนและสนับสนุน 
การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

• เม็กซิโก

• สเปน 

• นิวซีแลนด ์

• อังกฤษ

• ออสเตรเลีย
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The Chamber of Commerce and Industry สนับสนุนสมาชิก

ให้ท�าธุรกิจ โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึนและต่อสู้กับความท้าทาย

ในการเป็น Green Business ท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูงแต่ผลตอบแทนต�่า

สมาคมท่ีพักและร้านอาหารจัดท�าแคมเปญให้โรงแรมเข้าร่วมระบบ 

ประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยลดต้นทุนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ได้ในเวลาเดียวกัน

เพ่ือให้การลงทุนและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท่องเท่ียวยั่งยืน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐอาจจ�าเป็นต้องออกนโยบายเพ่ือช่วย 

ลดช่องโหว่ในการด�าเนินการ เช่น มีเกณฑ์วัดความยั่งยืนประกอบการ 

พิจารณาให้การสนับสนุนการลงทุน ให้ Incentive กับธุรกิจท่ีลงทุน 

ในสาธารณูปโภคโดยใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลทุกภาคส่วน และปรับปรุงข้อมูล รวมถึงวิธี

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

• Overtourism: Status Quo, Measures, Best Practices From European Tourism  

Destinations

• Focus On Overcrowded Destinations: Measures And Lessons Learned

• Tackling “Overtourism” At Destinations: Best Practice Solutions From Setting  

Quotas To Pricing To High Tech

• ITB Ministers’ Roundtable - Tourism in the 21st Century: Tourism Policy  

Caught between Growth Strategies and Overtourism

• The Hot Seat: Sustainability And Tourism – A Conflicted Relationship?!

• Investment and Financing For Sustainable Tourism: Country Practices And  

Policy Messages

The Icelandic Centre for Corporate Social Responsibility 

และ the Icelandic Tourism Cluster สนับสนุน SMEs ในอุตสาหกรรม 

ท่องเท่ียวให้เป็นต้นแบบในการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืนและเคารพธรรมชาติ

การสนับสนุนการท�าธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 
และมุ่งสู่ความยั่งยืน

• ฝรั่งเศส 

• เยอรมนี 

• ไอซ์แลนด์

The Australian Trade and Investment Commission (Austrade)  

ให้ค�าแนะน�า อ�านวยความสะดวก รวมถึงจัดท�าข้ันตอน/กฎระเบียบ 

ท่ีคล่องตัวให้กับนักลงทุน

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth  

สนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนตามความต้องการของแต่ละ  

Destination หรือแต่ละภูมิภาค

การสร้างสภาพแวดล้อมทางการลงทุน 
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ

• ออสเตรเลีย

• สวีเดน

หัวข้อสัมมนาอ้างอิง





TOURISM TRENDS
แนวโน้มท่องเที่ยว





TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

บทบาทการขับเคลื่อนงานวิจัย
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามเงื่อนไขของ UNESCO 
พื้นที่อุทยานธรณีโลก
จังหวัดสตูล 



ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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บทบาทการขับเคล่ือนงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามเงื่อนไขของ UNESCO พื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 

โดยเป็นผลมาจากความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในเชิงธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีกว่า 2,597 ตารางกิโลเมตร 

ใน 4 อ�าเภอ คือ อ�าเภอทุ่งหว้า อ�าเภอละงู อ�าเภอมะนัง และอ�าเภอเมืองสตูล นับเป็นก้าวส�าคัญ

ในการยกระดับจากอุทยานธรณีในระดับประเทศไปสู่อุทยานธรณีโลก 

เดิมพ้ืนท่ีแห่งน้ีคือ ‘อุทยานธรณีสตูล’ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559  

ให้สมัครสมาชิกเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ท่ีผ่านมามีการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือและการ

มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงภาควิชาการ 

ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ  

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งหว้า นักวิชาการมหาวิทยาลัยในท้องถ่ิน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมท้ังหน่วยงานส�าคัญของจังหวัดสตูล เพ่ือน�าเสนอพ้ืนท่ีอุทยานธรณีสตูลเข้าสู่ 

การประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกดังกล่าวข้างต้น โดยการด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีการ 

ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิชาการและงานวิจัยเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการศึกษาค้นคว้าผ่านการส�ารวจ การประเมิน  

การทดสอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมี 

ความเชี่ยวชาญท้ังในพ้ืนท่ีและจากส่วนกลางภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมจากสถาบันการศึกษาและองค์กร 

ด้านการวิจัยในระดับประเทศและต่างประเทศ 

หลังจากยูเนสโกประกาศให้เป็นธรณีโลกสตูลแล้ว นายณรงค์ฤทธ์ิ ทุ่งปรือ ผู้อ�านวยการอุทยานธรณีสตูล ได้พบ 

หารือกับศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

เพ่ือหาแนวทางสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัย รองรับการประเมินของยูเนสโก ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดย สกว.  

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลมาอย่างต่อเน่ือง มีฝ่ายวิจัยต่างๆ อาทิ ฝ่ายการวิจัยเพ่ือ 
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1.

2.

3.

4.

อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) 
ได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย  
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บทบาทการขับเคล่ือนงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามเงื่อนไขของ UNESCO พื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 
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การอนุรักษ์และการพัฒนาพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูลอย่างเป็น

รูปธรรม 
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ตามเงื่อนไขของ UNESCO พื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ สกว. และอุทยานธรณีโลกสตูล

3 

การด าเนินงานของอุทยานธรณีโลกสตูลขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้อง
มีการพิจารณาประเด็นส าคัญใน 6 กิจกรรม คือ การเข้าร่วมเครือข่ายอุทยานธรณี การบริหารจัดการและ
งบประมาณ กลยุทธ์ในการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  กิจกรรมด้านการตลาด 
และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นการระดมทั้งผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย นักวิจัยและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนของสกว.น ามาซึ่งกลยุทธ์ในการร่วมเป็นองค์กรหลักในการผลักดันและขับเคลื่อนอุทยาน
ธรณีโลกสตูลตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกสู่การบริหารจัดการที่ยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายส าคัญคือ “คุณภาพ
ชีวิตที่ดี” และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล โดยร่วมพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ การปลูกฝังแนวคิดด้านการอนุรักษ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นการสนับสนุนทุนวิจัยจึงจะต้องมีการ
จัดท าฐานข้อมูล (Best line data) และ พัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือให้ครอบคลุมภาพรวมของพ้ืนที่
และสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการครบถ้วนในทุกมิติ โดยในปีแรก สกว.ได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุน
งานวิจัยในพ้ืนที่  ในรูปแบบ สตูลโมเดล และมี งานวิจัยเ ร่ง ด่วนตามความต้องการของพ้ืนที่  อาทิ   
ขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยว carrying capacity แผนพัฒนาการท่องเที่ยว Satun-
Geopark เมืองแฝดธรณีโลกสตูล – ลังกาวี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ และ Logistic 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือสกว.และอุทยานธรณีโลกสตูล 
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มนุษย์ การปลูกฝังแนวคิดด้านการอนุรักษ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นการสนับสนุนทุนวิจัยจึงจะต้องมีการ
จัดท าฐานข้อมูล (Best line data) และ พัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือให้ครอบคลุมภาพรวมของพ้ืนที่
และสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการครบถ้วนในทุกมิติ โดยในปีแรก สกว.ได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุน
งานวิจัยในพ้ืนที่  ในรูปแบบ สตูลโมเดล และมี งานวิจัยเร่งด่วนตามความต้องการของพ้ืนที่  อาทิ   
ขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยว carrying capacity แผนพัฒนาการท่องเที่ยว Satun-
Geopark เมืองแฝดธรณีโลกสตูล – ลังกาวี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ และ Logistic 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือสกว.และอุทยานธรณีโลกสตูล 

ตามท่ีองค์การยูเนสโกได้มีเงื่อนไขหรือเกณฑ์ในการประเมิน 5 ด้าน 

อันได้แก่ ด้านธรณีวิทยาและภูมิประเทศ ซึ่งมีค่าน�้าหนักในการประเมิน 

สูงสุด ประกอบด้วยการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา มรดกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรม รวมท้ังขอบเขตอุทยานธรณี ด้านโครงสร้างการบริหาร 

จัดการ ด้านการสื่อสารและการให้ความรู้ ด้านการท่องเท่ียวธรณีวิทยา  

และสดุท้ายคือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมภิาคอย่างยัง่ยนื ซึง่ครอบคลุม

ในทุกมิติ ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ  

สังคม รวมท้ังการเพ่ิมคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกสตูล  

โดยองค์การยูเนสโกจะด�าเนินการประเมินทุก 4 ปี และหากมีความ 

บกพร่องในการบริหารจัดการ จะถูกถอนออกจากการเป็นสมาชิกและ 

เว้นช่วงเป็นเวลา 2 ปีในการยื่นสมัครใหม่ ดังน้ันเพ่ือให้การด�าเนินงาน 

ของอุทยานธรณีโลกสตูลขับเคล่ือนไปสู่ความยั่งยืนภายใต้เงื่อนไข 

ดังกล่าวข้างต้น จงึจ�าเป็นต้องมกีารพิจารณาประเด็นส�าคัญใน 6 กิจกรรม  

คือ การเข้าร่วมเครือข่ายอุทยานธรณี การบริหารจัดการและงบประมาณ  

กลยุทธ์ในการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ กิจกรรม 

ด้านการตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

หัวใจส�าคัญในการขับเคล่ือนงานวิจัย
ในอุทยานธรณีโลกสตูล

ดังน้ันการระดมท้ังผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย นักวิจัย

และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชนของ สกว. น�ามาซึ่ง 

กลยุทธ์ในการร่วมเป็นองค์กรหลักในการผลักดันและขับเคล่ือนอุทยาน 

ธรณีโลกสตูลตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกสู่การบริหารจัดการท่ียั่งยืน  

ภายใต้เป้าหมายส�าคัญคือ ‘คุณภาพชีวิตท่ีดี’ และการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกสตูล โดยร่วมพัฒนาคุณภาพทรัพยากร 

มนุษย์ การปลูกฝังแนวคิดด้านการอนุรักษ์ให้กับชุมชนท้องถ่ิน ดังน้ัน 

การสนับสนุนทุนวิจัยจึงจะต้องมีการจัดท�าฐานข้อมูล (Best line data)  

และพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือให้ครอบคลุมภาพรวมของพ้ืนท่ี 

และสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการครบถ้วนในทุกมิติ โดยในปีแรก  

สกว. ได้ก�าหนดแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยในพ้ืนท่ี ในรูปแบบ 

สตูลโมเดล และมีงานวิจัยเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่ อาทิ 

ขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยว carrying capacity 

แผนพัฒนาการท่องเท่ียว Satun-Geopark เมืองแฝดธรณีโลกสตูล - 

ลังกาวี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

และ Logistic เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน เป็นต้น
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บทบาทการขับเคล่ือนงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามเงื่อนไขของ UNESCO พื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 

คณะผู้บริหาร สกว. เปิดเวทีประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูล

และความคิดเห็นด้านการวิจัยและวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล
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คณะผู้บริหาร สกว. เปิดเวทีประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นด้านการวิจัยและวิชาการ 
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เพื่อการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 
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คณะผู้บริหาร สกว. เปิดเวทีประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นด้านการวิจัยและวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 
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คณะผู้บริหาร สกว. เปิดเวทีประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นด้านการวิจัยและวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 
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คณะผู้บริหาร สกว. เปิดเวทีประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นด้านการวิจัยและวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 
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คณะผู้บริหาร สกว. เปิดเวทีประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นด้านการวิจัยและวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 
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LGBTQ 
inside out
สรุปประเด็นจากการส�ารวจความเห็น 
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูง LGBTQ

ชญานิน วังซ้าย

พนักงานวางแผน 5 
กองวิจัยการตลาด ททท.

TAT REVIEWLGBTQ inside out

เวลากรอกแบบฟอร์มเพ่ือติดต่อท�าธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์ม 

ยื่นขอวีซ่า แบบฟอร์ม ตม. เวลาเดินทางเข้าออกต่างประเทศ การสมัคร 

เข้าเรยีนหรอืเข้าท�างาน หรอืการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้บรกิารแทบทุกอย่าง  

ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว นอกจากชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดแล้ว  

สิ่งท่ีแบบฟอร์มทุกใบมักจะขอให้เราระบุคือ เพศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 

จะบังคับให้เลือกระหว่างสองอย่างคือ หญิง กับ ชาย เท่าน้ัน

แนวคิดว่าเพศต่างๆ ในโลกสามารถแบ่งออกได้เป็นสองเพศ หรือ  

Gender Binarism เป็นแนวคิดท่ีตกทอดมานับแต่อดีตกาล เป็นสิ่งท่ี 

เราทุกคนได้รับการปลูกฝังกันมาต้ังแต่ยังเป็นเด็กน้อย หากแต่ใน 

ปัจจุบัน ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในประเภท 

ของหญิงหรือชาย เริ่มได้รับการยอมรับมากข้ึน ชาว LGBTQ กลายเป็น 

กลุ่มผู้บริโภคท่ีธุรกิจต่างๆ ให้ความส�าคัญ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีก�าลัง 

ซื้อสูง ผลการส�ารวจชาว LGBTQ ในประเทศอเมริกาพบว่า ร้อยละ 75  

อาศัยอยู่ในครอบครัวแบบ DINK (Double Income No Kids) ซ่ึงมีการ 

ใช้จ่ายต่อครวัเรอืนสงูกว่าค่าใช้จ่ายต่อครวัเรอืนโดยเฉล่ีย บรษิทั Out Now 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจส�าหรับกลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะ ได้ประเมิน 

มูลค่าของตลาดนักท่องเท่ียว LGBTQ ท่ัวโลกในปี 2559 ว่าอยู่ท่ี  

211 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง

เคยต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวกันบ้างมั้ยคะ

อย่างไรก็ตาม ชาว LGBTQ ถือว่าเป็นผู้บริโภคท่ีบรรดาธุรกิจต่างๆ  

เข้าใจน้อยท่ีสุด โดยแคมเปญการตลาดท่ีพยายามสื่อสารถึงคนกลุ่มน้ี 

มักล้มเหลวเพราะก้าวไม่พ้นอคติหรือภาพเหมารวมแบบเดิมๆ ดังน้ัน  

ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย LGBTQ สิ่งแรกท่ีธุรกิจต้องท�าคือ 

สอบถามความเห็นของผู้บริโภคว่าเขาเป็นใคร มีความคิดเห็นหรือ 

ทัศนคติต่อเรื่องต่างๆ อย่างไร พฤติกรรมท้ังในการใช้จ่าย

และการใช้ชีวิตประจ�าวันของพวกเขาเป็นอย่างไร ฯลฯ

ในการส�ารวจความเห็นของนักท่องเท่ียวกลุ่มเกย์ผ่านการสนทนากลุ่ม  

(Focus group discussion) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการศึกษาตลาด 

นักท่องเท่ียวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสงู: อิตาลี และสเปน และโครงการ  

ศึกษาตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่: ภูมิภาค 

ตะวันออกกลาง กองวิจัยการตลาด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

(ททท.) โดยคัดเลือกตลาดเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริม

นักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBTQ สูง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดอิตาลี สเปน 

และอิสราเอล พบว่า



In a qualitative study by the Tourism  
Authority of Thailand (TAT) into the behavior  
and travel motivation of high-value LGBT  
travelers in 3 potential markets (Italy, Spain,  
Israel), LGBT travelers are revealed to have  
similar as well as have distinct traits to  
other high-value groups. They travel very  
frequently for the purpose of escape  
and relaxation, as well as to discover and  
connect to the world. Being a ‘gay-friendly’  
destination isn’t the sole motivation to  
travel, but the quality of attraction and  
promotions are also important factors  
as well. 

Wonwisa Sangrit
Illustration
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ปัจจัยหลักในการออกเดินทางท่องเท่ียวส�าหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มเกย์คือเพ่ือพักผ่อนและหลบหนี

จากความวุ่นวายในชีวิตประจ�าวัน (Relax & Escape) ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีคล้ายกับนักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนๆ  

ท่ีเคยท�าการศึกษา โดยกิจกรรมท่ีได้รับความสนใจ ได้แก่ กีฬากลางแจ้งหรือกิจกรรม Soft Adventure 

เช่น เดินป่า กีฬาทางน�้า รวมท้ังการท่องเท่ียว Nightlife

ปัจจัยส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ การได้ค้นพบและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ การได้ 

ลองอาหารท้องถ่ิน รวมท้ังการพบปะกับผู้คนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเลือกเดินทาง (Discover & Connect)  

ซึ่งเชื่อมโยงกับความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเอง (Self-development)

นอกจากน้ี การเดินทางท่องเท่ียวยังถูกมองว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความผูกพันระหว่างคู่รัก

ผ่านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ดีๆ ร่วมกัน

ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ ความจริงแท้ ไม่ปลอมแปลง ไม่ปรุงแต่ง

(Real & Authentic) ของแหล่งท่องเท่ียวเป็นสิ่งส�าคัญ โดยนักท่องเท่ียวต้องการเห็นความเป็นอยู่

และค้นพบแหล่งท่องเท่ียวผ่านสายตาของคนท้องถ่ิน และต้องการไปในท่ีท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวไปเข้าไม่ถึง

นักท่องเท่ียวกลุ่มเกย์เดินทางบ่อยครั้งกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนๆ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ชาวอิตาลีและสเปน 

เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 3-10 ครั้งต่อปี ในขณะท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ชาวอิสราเอลเดินทางท่องเท่ียว

ต่างประเทศ 8-20 ครั้งต่อปี

ในแถบเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยและเวียดนามเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมในท้ัง 3 ตลาด  

(อิตาลี สเปน และอิสราเอล) นอกจากน้ี ประเทศญ่ีปุ่นและจีนก็ได้รับความนิยม โดยมีภาพลักษณ์เป็น 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม

แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มเกย์มักจะเป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาท่ีมีชื่อเสียงในการ 

เป็น Gay destination ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก) บราซิล อังกฤษ เนเธอร์แลนด์

TAT REVIEWLGBTQ inside out 
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LGBTQ inside out

ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อชาวเกย์ หรือ Gay-friendly destination โดย 

นักท่องเท่ียวชาวอิสราเอลเป็นกลุ่มท่ีมองภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านบวกท่ีสุด จุดเด่นของประเทศไทย 

คือ ทะเลและชายหาดท่ีสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวชาวอิตาลี 

และสเปนมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวราคาถูก แออัด สกปรก แม้ว่าความเป็นมิตรของคนไทย 

จะเป็นจุดเด่น แต่ยังไม่ใช่ปัจจัยเพียงพอให้เลือกเดินทางมาประเทศไทย

การเป็น Gay-friendly destination เป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเกย์  

แต่ไม่ใช่ปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุด โดยปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ความโดดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียว หรือราคา 

ก็มีความส�าคัญเช่นกัน

การสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น Gay-friendly destination ไม่จ�าเป็นต้องจัดงานอีเวนต์ส�าหรับกลุ่ม  

LGBTQ แบบ Pride Parade หรือการแปะฉลาก LGBT เช่น ธงสีรุ้ง แต่ควรเป็นการสร้างบรรยากาศ 

ท่ีนักท่องเท่ียวชาวเกย์รู้สึกว่าได้รับการยอมรับและได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกับคนอ่ืน ดังท่ีนักท่องเท่ียว 

ชาวอิสราเอลคนหน่ึงกล่าวว่า  “I won’t go to places where I’m not accepted as a gay person.”

1. โตมร ศุขปรีชา. โลกน้ีมีสองเพศ. 8 ตุลาคม 2559. https://themomentum.co/ 
momentum-opinion-genderless-binary-sexual/
2. Blanca Villagrana. Understanding the Multi-Billion Dollar LGBT Market. 20 
April 2015. https://hmc.comm.fsu.edu/blog/understanding-the-multi-billion- 
dollar-lgbt-market/
3. World Travel Mart. Global LGBT Market Expands — Now Valued at USD$211  
Billion Annually. 8 November 2016. https://news.wtm.com/global-lgbt-market- 
expands-now-valued-at-usd211-billion-annually/

1. ตอกย�้า Message ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียอมรับ

ความหลากหลายทางเพศ และยินดีต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกเพศ 

ท้ัง หญิง ชาย และ LGBTQ

2. นอกจากความเป็นมิตรแล้ว ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งควรให้

ความส�าคัญเช่นเดียวกัน

3. ปรับภาพลักษณ์จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวคุณภาพ ผ่านการเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

คุณภาพสูง โดยเน้นวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประสบการณ์วัฒนธรรมผ่าน 

อาหาร (Gastronomic experience) รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีภูมิทัศน์

ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เสนอขายแพ็กเกจท่องเท่ียวแบบ Exclusive

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่ม LGBTQ

4. สื่อสารแบบเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่ม LGBTQ เช่น จัดท�าเว็บไซต์

ท่องเท่ียวส�าหรับกลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะ

สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือการมองให้ไกลกว่าการ ‘แปะฉลาก’ นักท่องเท่ียว 

ตามเพศ เชื้อชาติ หรือ อายุ หากแค่มองให้ลึกถึงพฤติกรรม รสนิยม  

ไลฟ์สไตล์ ของนักท่องเท่ียวในโลกปัจจุบันท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย  

แต่สุดท้ายแล้วก็มีหลายสิ่งท่ีคล้ายกัน

ที่มา

4. การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โครงการศึกษาตลาดนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง: อิตาลี และสเปน และโครงการศึกษาตลาดนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่: ภูมิภาคตะวันออกกลาง จัดท�าโดยบริษัท อินทัช รีเสิร์ช  
แอนด์ คอนซัลแทนซี่ เพ่ือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)
- กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล วันท่ี 23 เมษายน 2561
- กรุงมาดริด ประเทศสเปน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561
- นครมิลาน ประเทศอิตาลี วันท่ี 14 พฤษภาคม 2561
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และการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ 
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นักศึกษาปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

TAT REVIEWแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยว
กลุ่มรักร่วมเพศที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย

อีกท้ังประชาชนชาวไทยเองก็ยอมรับในเรื่องของความแตกต่าง

และหลากหลายทางเพศค่อนข้างมาก ดังน้ันประเทศไทยจึงได้รับ

ความไว้วางใจให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับต้นๆ ส�าหรับนักท่องเท่ียว 

กลุ่มรกัร่วมเพศ (Leksakun, 2010) สามารถท่ีจะกล่าวได้ว่า นักท่องเท่ียว 

กลุ่มรักร่วมเพศได้รับการยอมรับในประเทศไทยเป็นอย่างดี และยังมี 

ความส�าคัญต่อสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งอีกด้วย (Leksakun, 2010)  

นอกจากน้ันประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่ีมีความหลากหลายอย่างมาก

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นในมุมมอง 
ของการมอบและการเปิดประสบการณ์ที่ทั้งหลากหลาย 
และน่าตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยว

ในประเภทของการท่องเท่ียวต่างๆ จึงท�าให้มีการโปรโมตแคมเปญ 

การท่องเท่ียว เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศ ซึ่งมีแนวทาง

การท่องเที่ยวที่เน้นความหรูหรา (Fuller, 2013) โดยมีแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า  

‘Go Thai. Be Free.’ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยเป็นแคมเปญ  

ท่ีเน้นถึงการเปิดทัศนคติของคนไทยและประเทศไทยเพ่ือต้อนรับ  

นักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศ เพ่ือเป็นการบอกว่าประเทศไทยน้ันต้อนรับ  

ไม่กีดกัน และไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเมื่อมาเท่ียวท่ีเมืองไทยอีกต่อไป 



Travel Motivations of Homosexual Travelers  
in Thailand
The research by the Tourism and Hospitality  
Industry Division, Mahidol University 
International College, to study the travel  
motivation and attraction of gay travelers 
in Thailand through a mix of quantitative  
and qualitative approach revealed that the  
subject are mainly interested in natural  
attractions in the north of Thailand (Chiang  
Mai, Chiang Rai) as well as the beaches of  
Pattaya and Phuket. Another key interest is  
local festivals. Targeted infrastructure is also  
a crucial decision-making factor for homo-
sexual tourists. 
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กลุ่มรักร่วมเพศที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงส�าหรับ

นักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศ แต่ว่ามีการศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงแรงจูงใจ 

ของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีท่ีมาเท่ียวเมืองไทยเป็นจ�านวนท่ีน้อยมาก 

โดยผลงานชิ้นน้ีจะเป็นหน่ึงในชิ้นงานภายใต้หัวข้อท่ีน้อยนักจะได้รับ

การค้นคว้าศึกษาและน�ามาวิจัย การศึกษาน้ีได้มุ่งค้นคว้าไปท่ีแรงดึงดูด  

ศึกษาถึงแรงจูงใจ ศึกษาเอเจนซี่ทัวร์ และศึกษาผู้ประกอบการ

ในประเทศไทย 

งานวิจัยน้ีใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (ศึกษาในเชิงคุณภาพและเชิง 

ปริมาณ) เพื่อเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ ในสถานที่ท่องเที่ยว 

พิเศษ ท่ีเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม

ผู้รักร่วมเพศ (ชาย-ชาย) ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ เช่น ย่านสีลม 

และพัฒนพงษ์

การศึกษาน้ัน เปิดเผยถึงปัจจัยความสนใจของนักท่องเท่ียวกลุ่ม 

รักร่วมเพศในการท่ีจะเดินทางมายังประเทศไทย ดังน้ี

• ธรรมชาติ

• เทศกาล

นักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศ หลงใหลในธรรมชาติของประเทศไทย 

โดยสถานท่ีท่ีชื่นชอบท่ีสุด คือ เชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งมี

ความสวยงามของเทือกเขาต่างๆ ส่วนพัทยาและภูเก็ต ข้ึนชื่อว่า

มีชายหาดท่ีสวยงาม

งานเทศกาลเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท�าให้นักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศ ต้องการ 

มาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย เพราะต้องการมาร่วมงานเทศกาลท่ีโด่งดัง 

และยิ่งใหญ่ เช่น เทศกาลสงกรานต์
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กลุ่มรักร่วมเพศที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย

ผลการศึกษาน้ีเป็นประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เอเจนซี่ และ ททท. ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเท่ียว

กลุ่มรักร่วมเพศ เพ่ือท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาและสามารถปรับแผนและกลยุทธ์ ในการท่ีจะดึงดูด

นักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศ เข้ามาท่องเท่ียวเมืองไทยมากข้ึน ดังน้ี

1. การท่องเท่ียวแนวธรรมชาติ 3. สยามเมืองยิ้ม

• ความเป็นมิตรของผู้คน

2. เทศกาล 4. ส่ิงอ�านวยความสะดวกเฉพาะกลุ่ม

• ส่ิงอ�านวยความสะดวกเฉพาะกลุ่ม

ควรโปรโมต/ควรมีการสนับสนุน ผลักดัน หรือจัดแพ็กเกจท่องเท่ียว

แนวธรรมชาติ เช่น ภูเขา (เชียงใหม่, เชียงราย) หรือชายหาดท่ีสวยงาม  

(พัทยา, ภเูก็ต) เฉพาะกลุ่มเพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มรกัร่วมเพศ

ประชาสมัพันธ์เรือ่งทัศนคติของคนไทย ท่ีมต่ีอนักท่องเท่ียวกลุ่มรกัร่วมเพศ  

ว่าคนไทยไม่รังเกียจ ไม่กีดกันเพศท่ีสาม/ผู้มีความหลากหลายทางเพศ  

จุดน้ีเป็นจุดแข็งอีกจุดหน่ึงท่ีส�าคัญของประเทศไทย

นักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศ มองประเทศไทยเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม 

ชาวไทยใจดีมีจิตบริการและยินดีต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกประเภท

นอกจากนั้น การศึกษานี้สามารถที่จะยืนยันได้ถึงทัศนคติที่ดีของคนไทยที่มีต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ  

และสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีสร้างมาโดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมายน้ี เช่น โรงแรม, บาร์, ไนต์คลับ, ร้านกาแฟ,  

ร้านอาหาร, ร้านนวด เป็นต้น มผีลต่อการตัดสนิใจของนักท่องเท่ียวในการเลือกท่ีจะเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศจ�านวนมากเข้ามาท่องเท่ียว 

เมืองไทยเพ่ือร่วมงานเทศกาล เช่น เทศกาลมหาสงกรานต์ เพราะฉะน้ัน  

หากสามารถจัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ (Mega Events) เช่น งานมาดิ- 

กราส์ เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศ อาจส่งผลดีอย่างมาก

สร้างสรรค์สิง่อ�านวยความสะดวกเฉพาะกลุ่มให้มากข้ึนเพ่ือให้นักท่องเท่ียว 

กลุ่มรักร่วมเพศ มีทางเลือกท่ีมากข้ึน เช่น โรงแรม, บาร์, ไนต์คลับ,  

ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ร้านนวด เป็นต้น ควรมีความร่วมมือระหว่าง 

ภาคส่วนต่างๆ ในการจัดโปรโมชั่นหรือรายการสนับสนุนการขายร่วมกัน  

ซ่ึงรวมไปถึงระหว่างผู้ประกอบการ รวมถึงภาครัฐ เพ่ือให้มีความหลาก 

หลายมากข้ึน สือ่ถึงความครบวงจร เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มรกัร่วมเพศ

นักท่องเท่ียวกลุ่มรักร่วมเพศ มีความสนใจในสิ่งอ�านวยความสะดวก 

เฉพาะกลุ่ม ท่ีมีอยู่อย่างมากมายในเมืองไทย เช่น โรงแรม, บาร์,  

ไนต์คลับ, ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ร้านนวด เป็นต้น
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LGBT : Life Gets Better Together
Gender and sexual diversity such as lesbian,  
bisexual, gay or transsexual (LGBT) is  
becoming increasingly accepted by  
mainstream society. LGBT are seen as a  
high-potential market with above-average  
level of disposable income and consumer  
spending. In terms of tourism, they tend to  
travel more frequently than the average  
traveler. The key to tap into the LGBT  
market is to understand the diversity of  
preferences and respond accordingly. It is  
also important to welcome LBGTs genuinely  
and not be superficially ‘LGBT Friendly’. 

Thailand Tourism Situation Jan–Jun 2018
In the first half of 2018, the number of 
international tourists shows high increase  
in all regions, except for the Middle East,  
both in terms of arrivals (+12%) and revenue  
(+16%). This is due to the holiday season in  
many countries, increased number of flights  
and the return of Chinese tourists. For Thai  
travelers, the number of travel and revenue  
increased +4% and +7% respectively due to  
the improved economic situation and  
consumer confidence.
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บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

พนักงานวางแผน 4
กองวิจัยการตลาด ททท.

อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศเยอรมนีมีดัชนีคะแนน Gay Travel  

Index สูงขึ้นในปี 2018 ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็เป็นนัยส�าคัญที่ท�าให้เห็น

ถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางความคิด การเปิดกว้างและยอมรบั

ในเสรีภาพทางเพศในทิศทางบวกท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน นอกเหนือจาก

การเปล่ียนแปลงในประเทศเยอรมนีแล้ว อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร

การผ่านร่างกฎหมายรับรองสิทธิการแต่งงาน
ของคนเพศเดียวกันในประเทศเยอรมนีที่เกิดขึ้นในปี 2017

LGBT คือกลุ่มประชากรท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ค�าว่า LGBT มาจากการประกอบตัวย่อของค�า 4 ค�า 

เข้าด้วยกัน ซึ่งก็คือ Lesbian, Gay, Bisexual และ Transgender ปัจจุบันธุรกิจหรือแม้แต่แบรนด์จาก 

หลายประเทศท่ัวโลกหันมาให้ความสนใจผู้บริโภคกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึน ด้วยจ�านวนประชากรกลุ่ม LGBT ท่ีคิดเป็น 

อัตราส่วนโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 5-10% ในแต่ละประเทศ (ข้อมูลจาก LGBT Capital) ซ่ึงหากคิดเป็นปริมาณ 

ท่ัวโลกแล้วก็อยู่ท่ีประมาณเกือบ 500 ล้านคน นับเป็นอัตราส่วนท่ีไม่น้อยเลย นอกจากน้ันแล้วอัตราส่วน

ของประชากรกลุ่มน้ียังจะมีแนวโน้มที่เติบโตข้ึน สอดคล้องกับผลส�ารวจของ Pew Research เรื่องอัตราการ 

เปล่ียนแปลงด้านการยอมรับท่ีประชาชนมีต่อประชากรกลุ่ม LGBT ระหว่างปี 2007 และปี 2013 ท่ีผลแสดง 

ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกที่มีขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอ�านาจ  

อย่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา 

หากมองเจาะลึกไปท่ีผลส�ารวจล่าสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ประจ�าปี 2017 พบว่าประชากรสหรัฐฯ 

กว่า 70% เห็นด้วยในการให้เสรีภาพและการยอมรับทางสังคมต่อประชากรกลุ่ม LGBT 

LGBT คือใคร

กลุ่ม LGBT ในสหราชอาณาจักรท่ีแตะหลักล้านอย่างเป็นทางการ

เมื่อปลายปี 2016 (เพ่ิมข้ึน 11.4% จากปี 2015) หรือแม้แต่

ในประเทศไทยท่ีเริ่มต้นจัดงาน Thailand LGBT Expo เป็นครั้งแรก

เมื่อเดือนมกราคม 2018 ก็เป็นอีกสิ่งท่ีสามารถยืนยันได้ถึงการยอมรับ

ทางสังคมและการให้ความส�าคัญผู้บริโภคกลุ่ม LGBT ท่ีมีมากข้ึน

จากสมัยก่อนได้อย่างชัดเจน 

TAT REVIEWLGBT: Life Gets Better Together
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ก�าลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคกลุ่ม LGBT ท่ัวโลกมีมูลค่าประมาณ 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือแค่ใน 

สหรัฐอเมริกาเพียงล�าพัง ก�าลังการซ้ือของผู้บริโภคกลุ่ม LGBT (คิดเป็น 7% ของประชากรสหรัฐท่ีบรรลุ 

นิติภาวะ) มีมูลค่าสูงถึง 917 พันล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอ�านาจการใช้จ่าย สอดคล้องกับ

ผลส�ารวจของ Bloomberg ท่ีพบว่าประชากรกลุ่ม LGBT ในสหรัฐอเมริกามีรายได้ Household Income ต่อป ี

สูงกว่าค่า Average ของประชากรสหรัฐอเมริกาเกือบเท่าตัว โดยอยู่ท่ี 85,400 เหรียญสหรัฐต่อปี ในขณะท่ี

ค่าเฉล่ียของประชากรสหรฐัอเมรกิาน้ันอยูท่ี่ 46,323 เหรยีญสหรฐัต่อปีเท่าน้ัน ซึง่ไม่น่าแปลกท่ีผู้บรโิภคกลุ่ม LGBT  

ส่วนมากมีรายได้ที่สามารถจับจ่ายได้ (Disposable Income) สูงกว่าและมีก�าลังการใช้จ่ายสินค้าที่มากกว่า 

ผู้บริโภคกลุ่มท่ัวไป นอกจากน้ี รายงานของ International Gay & Lesbian Travel Association: IGLTA  

ยังได้ระบุว่าผู้บริโภคกลุ่ม LGBT มีการใช้จ่ายเงินในหมวดสินค้าประเภทแฟชั่น ความบันเทิง และ

การท่องเท่ียวท่ีสูงกว่าผู้บริโภคท่ัวไป ซ่ึงสามารถมองเป็นภาพรวมได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี 

ศักยภาพเป็นอย่างมากส�าหรับการส่งเสริมตลาด

หากเรามองประชากรกลุ่ม LGBT ท่ัวโลกเป็นประชากรในประเทศประเทศหน่ึง ประเทศน้ีจะถือเป็นแหล่ง 

เศรษฐกิจท่ีใหญ่โตเป็นอันดับท่ี 4 ของโลก โดยจะเป็นประเทศท่ีมี GDP สูงถึง 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

(ข้อมูลจาก International Monetary Fund World Economic Outlook 2018) ด้วยก�าลังการซื้อท่ีมีมาก  

ด้วยอัตราการเติบโตท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต และด้วยลักษณะ Life Style ท่ีมีการใช้จ่ายสูงและ Willing  

ท่ีจะใช้เงินจ�านวนมากกับการเดินทางท่องเท่ียว ผู้บริโภคกลุ่มน้ีนับเป็นผู้บริโภคท่ีน่าจับตามองเป็นอย่างมาก  

ส�าหรับการท่องเท่ียวน้ัน UNWTO รายงานว่าโดยเฉล่ียแล้วนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT เพศชายจะเดินทาง

ท่องเท่ียวเฉล่ียปีละ 4 ครั้ง และนักท่องเท่ียว LGBT เพศหญิงจะเดินทางท่องเท่ียวเฉล่ีย 3 ครั้งต่อปี แน่นอน 

ว่านักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเดินทางท่องเท่ียวมากกว่านักท่องเท่ียวท่ัวไปแน่นอน ซ่ึงหากท�าการตลาดได้ตรงเป้า

และถูกจุด นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะสร้างเม็ดเงินจ�านวนมหาศาลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้อย่างแน่นอน 

 LGBT กับอ�านาจ
การใช้เงิน

 LGBT กับโอกาส
ต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว
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กุญแจส�าคัญ 2 ดอก
ท่ีจะช่วยปลดล็อกตลาดการท่องเท่ียว LGBT

เข้าใจนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT

Be LGBT friendly, 
not ‘LGBT Friendly’

2

1

นักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT เปรียบเสมือนธงสีรุ้ง ซ่ึงมีความซับซ้อน

และแตกต่างกันออกไป หากต้องการท่ีจะเข้าใจนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี 

เราไม่สามารถมองพวกเขาว่าเป็นคนคนเดียวกัน มีรสนิยมและความ 

ต้องการท่ีเหมือนกัน อันท่ีจริงแล้ว การท�าการตลาดส�าหรับผู้บริโภค 

กลุ่มน้ีไม่ได้แตกต่างจากการท�าการตลาดท่ัวไปท่ีมี Marketing  

Approach ในการวางกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน อาทิ การท�าการ 

ตลาดจับกลุ่ม ครอบครัว นักธุรกิจ กลุ่มวัยรุ่น หรือว่ากลุ่ม Backpacker  

แต่จงจ�าไว้เสมอว่าการพยายามท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมาก

จนเกินไป การปฏิบัติท่ีแบ่งแยกท่ีดูมากเกินความจ�าเป็น อาจท�าให้

นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีรู้สึกแปลกแยก รู้สึกเหมือนถูกเลือกปฏิบัติ  

รู้สึกเหมือนตัวประหลาดก็เป็นได้

การท่ีจุดหมายปลายทางหรือสถานประกอบการน้ันกล่าวว่าตนเป็น

จุดหมายปลายทางท่ีเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT น้ัน แตกต่าง 

จากการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีเป็นมิตรกับนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT  

แบบ Authentic จุดหมายปลายทางและสถานประกอบการท่ีมีความเป็น 

มติรต่อนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT ท่ีแท้จรงิ จะให้การต้อนรบันักท่องเท่ียว  

กลุ่ม LGBT จากใจจริง ซึ่งออกมาจากเบ้ืองลึกของแบรนด์ การยอมรับ 

จากเบ้ืองลึก และการท�าการบ้านศึกษา ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกล่าว

และติดธงสีรุ้งป่าวประกาศ มันเป็นสิ่งท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT  

สามารถสัมผัสและรับรู้ได้เอง เป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากท่ีจุดหมายและสถาน 

ประกอบการต้องให้ความเคารพและปฏิบัติต่อนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT  

อย่างให้เกียรติ 

ตัวอย่างสถานท่ีท่ีตอบโจทย์กุญแจดอกน้ีก็คือ เมืองฮัมบูร์ก ประเทศ 

เยอรมนี ฮัมบูร์กเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงและเปิดกว้างส�าหรับนักท่องเท่ียว  

LGBT เมืองแห่งน้ีมิได้มีเพียงแค่การให้การต้อนรับและเปิดกว้างกับ

นักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT เพียงเท่าน้ัน แต่ยังเป็นเมืองท่ีให้ความส�าคัญ 

และกระตือรอืร้นท่ีจะมส่ีวนร่วมกับกลุ่มนักท่องเท่ียว LGBT อย่างแท้จรงิ 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือกลุ่ม LGBT อย่างต่อเน่ือง ยกตัวอย่างเช่น 

Winter Pride Christmas Market (ตลาดเทศกาลคริสต์มาส  

LGBT แห่งเดียวในทวีปยุโรป) และ Hamburg Gay Pride ประจ�าปี 

สิ่งน้ีคือการสื่อสารทางใจท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและต้องการ

ท่ีจะสื่อสารให้นักท่องเท่ียว LGBT ได้รับรู้ถึงการต้ังใจท่ีจะท�าให้

จุดหมายปลายทางเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียว LGBT อย่างแท้จริง 

มิใช่แค่เปลือกนอก
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สถานการณ์ตลาดการท่องเท่ียว LGBT ในประเทศไทย

สรุป

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมองเห็นศักยภาพของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี และได้มุ่งหน้าจับกลุ่มนักท่องเท่ียว LGBT  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเท่ียว LGBT ในยุโรป ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพสูง มีจ�านวนมาก 

เป็นอันดับหน่ึงของโลก มีก�าลังการใช้จ่ายสูง หลงใหลความหรูหรา และชื่นชอบการเดินทางและการท่องเท่ียว  

ด้วยพลวัตทางสังคมและการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจัยเสริมการพัฒนาตลาดศักยภาพกลุ่มน้ีใน 

ประเทศไทย ส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆ สถานท่ีท่องเท่ียว หรือแม้กระท่ังหน่วยงานของภาครัฐ

ไม่น่ิงเฉย และเริ่มท�าการตลาดกลุ่มน้ีอย่างจริงจัง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เองก็เล็งเห็น

ความส�าคัญของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี และในงาน ITB Berlin 2018 ท่ีผ่านมา ก็เป็นปีแรกท่ี ททท. ได้ร่วม

จัดบูทสัมมนาใน LGBT Travel Pavilion ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์การเปิดรับนักท่องเท่ียว

กลุ่มน้ีอย่างจริงจังสู่สายตาชาวโลก ภายใต้แนวคิด Open to the New Shades

หากมองจากการจัดอันดับของ Gay Travel Index ประจ�าปี 2018 

ท่ีจัดอันดับความเป็นมิตรต่อกลุ่มนักท่องเท่ียว LGBT แล้ว จะเห็นได้ว่า 

ประเทศไทยน้ันอยูใ่นอันดับท่ี 67 จาก 197 ประเทศท่ัวโลก ซึง่ไม่ได้โดดเด่น 

อันดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในโซนยุโรป แต่อย่างไรก็ดี 

หากเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน ประเทศไทยน้ันได้ถูก 

จัดอันดับอยู่ท่ี 2 ร่วมกับประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีคะแนนตามหลังเพียง 

แค่ประเทศกัมพูชาเพียงเท่าน้ัน 

ด้วยปัจจัยเอ้ืออ�านวยการท่องเท่ียว LGBT หลายๆ ด้าน ท้ังความ

มีชื่อเสียงในด้านการยอมรับเสรีภาพทางเพศ กฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิ 

ความเท่าเทียม การเติบโตของสถานประกอบการท่ีเอ้ือต่อนักท่องเท่ียว  

LGBT และการสนับสนุนจากภาครัฐ สิ่งเหล่าน้ีจะสามารถผลักดันให้ 

ประเทศไทยไปสู่ Top Destination ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBT  

ได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ในตอนน้ีอาจยังอยู่ในระดับเริ่มต้นเพียงเท่าน้ัน 

แต่เชื่อเถอะว่าหากประเทศไทยเราให้ความส�าคัญพัฒนาการท่องเท่ียว 

เพ่ือกลุ่ม LGBT มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ

และภาคเอกชนอย่างจริงจัง อีกไม่ก่ีปีข้างหน้าประเทศไทยจะต้องอยู่ใน 

อันดับต้นๆ ของโลกได้อย่างแน่นอน 

LGBT: Life Gets Better Together







LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
วิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน



องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Community-based Tourism : Discover 
Thainess, Chic & Sustainable
Community-based tourism (CBT) is a form of  
tourism that is managed by the community  
and benefits the local people. CBT brings  
not only immediate benefit, but also 
sustainable economic, social, cultural and  
environmental benefits in the future. This is  
because CBT is not a mass tourism trend  
but a form of tourism that brings travelers  

into the community to experience unique  
local attractions and activities. The result  
would be long-term benefits for travelers as  
well as hosts. Good experiences will ensure  
sustainable growth of the destination  
through favorable word-of-mouth reputation.
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีไทย เก๋ ไก๋อย่างยั่งยืน

เนื่องจากมีบทบาทมากขึ้นในสังคมโลกและยิ่งมากขึ้นในชุมชนท้องถิ่น  

เมื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายอาณาเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เข้าใกล้วิถีชีวิตของชุมชนมากขึ้น ในขณะที่แนวโน้มการท่องเที่ยวของ 

ประเทศไทยมีการเติบโตในทิศทางบวก นักท่องเท่ียวส่วนหน่ึงให้ความสนใจ 

กับการเดินทางไปสัมผัสความจริงแท้ดั้งเดิมของพื้นที่ต่างๆ ในไทยเพิ่ม 

มากขึ้น การท่องเที่ยวไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ หากมีการกระจาย 

ตัวสู่ชุมชน ส่งผลให้ท้องถิ่นหลายแห่งตั้งรับการมาถึงของนักท่องเที่ยว  

น�าการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ขณะเดียวกันภาครัฐก็ให้ความส�าคัญกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ิม

มากข้ึน จากการประกาศให้ท่องเท่ียววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาติ มีการ 

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนไปในทิศทางท่ียั่งยืน

การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งความหวัง ท่ีสร้าง

รายได้ให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นๆ และมีความส�าคัญโดยตรง 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของ 

ประชาชนในประเทศดีข้ึน การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

แม้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 

มีการลงทุนและสร้างรายได้เข้าประเทศ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพ 

แวดล้อม วิถีชีวิต ของสถานท่ีน้ันๆ หากไม่มีการจัดการท่ีดีพอ

ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 

จึงได้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน เกิดเป็น

การท่องเท่ียวทางเลือกท่ีหลากหลาย หน่ึงในน้ันคือ ‘การท่องเท่ียว

โดยชุมชน’

การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็นการท่องเท่ียวทางเลือกท่ีบริหารจัดการโดยชุมชน  

เพ่ือให้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวตกอยู่กับคนในชุมชน โดยหลักการของการท่องเท่ียวโดยชุมชนน้ัน มีด้วยกัน  

10 ข้อ คือ

การท่องเท่ียว
โดยชุมชน : 
เครื่องมือพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีไทย เก๋ ไก๋อย่างยั่งยืน

Co-creation 
ร่วมด้วยช่วยพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุข ตลอดจนรักษาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม  

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน โดยด�าเนินการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งเป็น

การท่องเท่ียวทางเลือกท่ีจะน�าไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ผ่านเครื่องมือการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ซึ่งจะเป็นตัวช่วยส�าคัญในการไปสู่เป้าหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชน

การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนต้องท�าอย่างมีส่วนร่วม หรือ Co-creation ทฤษฎีน้ีคิดค้นและเขียนข้ึน 

โดย ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ�านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง 

ยั่งยืน (พ.ศ. 2553-2561) ถือเป็นกุญแจเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้การประสานเชื่อมโยง 

เครือข่ายจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาควิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมา ‘ร่วมคิด 

ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์’ โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ

1.  ชุมชนเป็นเจ้าของ

2.  ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและตัดสินใจ

3.  ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง

4.  ยกระดับคุณภาพชีวิต

5.  มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

6.  ชุมชนยังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

7.  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม

8.  เข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

9.  เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่คนท้องถ่ิน

10. มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน

การท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงถือเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน โดยชุมชน 

และเพ่ือชุมชนโดยแท้ ท้ังยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเท่ียวในการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิถีชีวิต  

เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถ่ิน ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนในท่ีสุด

เครื่องมือ
สู่ความส�าเร็จของ
การท่องเท่ียว
โดยชุมชน

1. เน้นการน�าเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

กับนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณนักท่องเท่ียว โดยมุ่ง 

การสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการการท่องเท่ียว

อย่างต่อเน่ือง

2. มีการบริหารจัดการท่ีสมดุลระหว่างความต้องการของนักท่องเท่ียว 

กับผลประโยชน์ของเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว ยึดหลักความสมดุลของ 

เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล�้า 

ทางรายได้ และป้องกันกลุ่มทุนนอกพ้ืนท่ีเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ 

และท้ิงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมให้กับแหล่งท่องเท่ียว

3. มีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามา

ในช่วงนอกเทศกาลท่องเท่ียวโดยต้องเป็นกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ

และซ�้าเสริมกัน

4. เน้นการบูรณาการการท�างานระหว่างชุมชนท่องเท่ียวและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน มุ่งเป้าหมายการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

5. มีการรับฟังความเห็นระหว่างกัน ท้ังชุมชน ประชาชน และผู้มีส่วน 

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาทางออก

เพ่ือเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่าย
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีไทย เก๋ ไก๋อย่างยั่งยืน

เกณฑ์การพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของประเทศไทย

กล่องเครื่องมือ 9+1  
Building Blocks  
พัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม

เป็นเครื่องมือให้ชุมชนท่ีต้องการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เป็นเครื่องมือในการวางแผน ด�าเนินการ  

และประเมินผล อ้างอิงมาจากแนวทางการพัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนระดับสากลของ Global  

Sustainable Tourism Council (GSTC) โดยมีองค์ประกอบท่ีชุมชนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

ท้ังหมด 5 ด้าน ดังน้ี

ข้ันตอนการท�าการท่องเท่ียวโดยชุมชน ไม่ใช่เพียงทฤษฎีท่ีจับต้องไม่ได้ แต่เป็นองค์ความรู้ท่ีรวบรวมจาก

การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนา การท่องเท่ียวโดยชุมชนจาก 14 ชุมชนต้นแบบของ อพท. โดยทุก 

ประสบการณ์บอกกับเราว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นไปเพ่ือความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวคิดในการวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน 

กระบวนการพัฒนา พร้อมไปกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอย่างท่ัวถึง โดยชุมชนท่ีจะ 

ท�าการท่องเท่ียว ต้องค�านึงถึง 9 เครื่องมือ คือ การหาเพ่ือนร่วมทาง สร้างกิจกรรม น�าเสนอสิ่งท่ีมี ท�าให้ดี 

ท�าให้เด่นท�าให้ดัง สานและผูกสัมพันธ์ หากันให้เจอ เขาและเธอคือใครที่ใจตรงกัน ฉันให้เธอไป ฉันจึงได้เธอมา 

และสานเสวนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นจุดคานงัดต่อการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี 

ได้อย่างยั่งยืน

1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

2. ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี

3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

5. ด้านคุณภาพการบริการการท่องเท่ียวโดยชุมชน

โดยเกณฑ์การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทยท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อยท่ีใช้วัดระดับ 

ประสิทธิภาพของแต่ละเป้าประสงค์จากการประเมินตนเอง ต่อยอดเพ่ิมมูลค่าสิ่งท่ีดี พัฒนาสิ่งท่ีขาด  

เชิญคนนอกมาร่วมให้ข้อเสนอแนะ และถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาต่อ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน... เท่ียวน้ีเพื่อใคร?
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ท่องเที่ยวเก่ียวเน่ืองเรื่องโลกร้อน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีไทย เก๋ ไก๋อย่างยั่งยืน

คือผลประโยชน์ท่ีประจักษ์ชัดสุดและเกิดข้ึนต้ังแต่เริ่มต้น จากการร่วม 

มือกันของคนในชุมชน การส�ารวจชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์  

ท่ีเป็นมรดกทางสังคมของแต่ละชุมชนซึ่งไม่เพียงเป็นเสน่ห์ของการท�า  

การท่องเท่ียวโดยชุมชน แต่ยังเป็นการค้นพบคุณค่าท่ีก่อให้เกิดความ 

ภาคภูมิใจ ความมีส่วนร่วม และความเป็นหน่ึงเดียวกันของชุมชน  

ซึ่งชุมชนบ่อสวก จ.น่าน เป็นชุมชนต้นแบบของ อพท. ท่ีหยิบอัตลักษณ ์

ของชุมชนมาน�าเสนอแก่นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี เพราะได้รับมรดก 

ล�้าค่าจากบรรพบุรุษ น่ันคือ เตาเผาโบราณอายุราว 750 ปี ท่ีคนบ่อสวก 

เห็นคุณค่าสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เตาเผาประวัติศาสตร์ มีเยาวชนมา 

น่ังปั้นหม้อดินเผา รวมท้ังคนรุ่นใหม่ท่ีเข้ามาเรียนรู้การทอผ้าด้วยมือ 

โดยการสอนและถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า ล้วนเป็นผลของการสืบทอด

ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน

การท่องเท่ียวโดยชมุชน ไม่ได้ท�าเพือ่ปัจจบัุนเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นความหวงัไปถึงความยัง่ยนืในอนาคต ท้ังมติิเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และสิง่แวดล้อม  

เพราะการท่องเท่ียวโดยชุมชนไม่ใช่การท่องเท่ียวกระแสหลัก แต่เป็นการเดินทางไปในชุมชนหรือท�ากิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า มีเอกลักษณ์ 

มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง น�ามาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของเจ้าของบ้าน และความประทับใจของผู้มาเยือนจนต้องเดินทางกลับมาเยือนซ�้า พร้อมท้ัง

บอกต่อให้ผู้อ่ืนได้มาสัมผัสประสบการณ์เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นโอกาสให้การท่องเท่ียวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คือการคืนสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ผ่านเงื่อนไขของการท่องเท่ียวท่ีใช้ความ 

สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งน�าเสนอในรูปแบบของการท่องเที่ยว  

ขณะเดียวกันยังสามารถป้องกันการเข้ามาของนายทุน ท่ีอาจสร้างเงิน  

สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวให้กับชุมชน แต่สิ่งท่ีถูกท�าลายคือ

สิ่งแวดล้อมจากการเข้ามาโดยไม่ค�านึงถึงชุมชน ดังน้ัน การท�าการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงเป็นท้ังการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเปล่ียนแปลง 

ไป และปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้ถูกรุกรานจากคนภายนอก 

ดังเช่นการได้ผืนป่าคืน ของชุมชนปลาบ่า จ.เลย ท่ีร่วมแรงร่วมใจ

คืนผืนป่ากว่า 2,000 ไร่ ให้กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง นับเป็น

จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูระบบนิเวศขนาดใหญ่ท่ีให้ประโยชน์ยั่งยืนไปสู่

รุ่นหลัง ซ่ึงต้องอาศัยความเสียสละและการพูดคุย เพ่ือให้ชุมชนเห็นพ้อง 

ต้องกันว่า การคืนท่ีดินท�ากินให้เป็นพ้ืนท่ีป่าจะเกิดประโยชน์มหาศาล  

เพราะเมือ่ระบบนิเวศสมดุล ชาวบ้านจะสามารถประกอบอาชพี ท�ามาหากิน 

ได้ง่ายข้ึน

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ด้านสังคมวัฒนธรรม ผลประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม

การท่องเท่ียวโดยชุมชนไม่มุ่งหมายให้การท่องเท่ียวเป็นเศรษฐกิจหลัก 

ของชุมชน เพราะอาจจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และชุมชน

จะไม่สามารถอยู่ได้หากภาวะท่องเท่ียวในชุมชนซบเซาลง แต่ประโยชน์

ทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวโดยชุมชน คืออาชีพเสริมท่ีเกิดจากการ 

จัดสรรทรัพยากรในพ้ืนท่ีให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด น�ามาซึ่งความ 

เป็นอยู่ท่ีดี พร้อมท้ังน�าบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความเข้มแข็ง 

กลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วย ดังเช่นท่ี ชุมชนบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี เป็น 

ตัวอย่างของชุมชนท่ีได้ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 

โดยชุมชน เน่ืองจากผู้น�าชุมชนและคนในชุมชนตระหนักถึงความ 

เปล่ียนแปลงของชุมชน จึงร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้คนในชุมชน

ร่วมกันเปิดชุมชนเป็น ตลาดจีนโบราณชุมชนบ้านชากแง้ว เพ่ือเปล่ียน  

ความเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม  

น�าของดี ของอร่อย มาร่วมกันขายให้นักท่องเท่ียว ก่อให้เกิดรายได้ 

เสริม พร้อมท้ังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนในชุมชนไว้ไม่ให้สูญหาย  

แต่เหนือกว่าสิ่งอ่ืนใด คือการกลับมารวมตัวพร้อมหน้าพร้อมตาของ

ลูกหลานซ่ึงจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป 



Chatri Sityodtong, founder of the world-
famous sports media property ONE  
Championship, talks about the power of  
honest, concise story-telling and content  
in capturing millennial targets whom are  
connected through various social media  

SPORT TOURISM
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ชาตรี ศิษย์ยอดธง
One Championship 
@ Millennial 
in Multiple Platforms

and mobile device. In the interview,  
Sityodtong gave the example of boxing  
champions from Myanmar and the  
Philippines as a ‘real’ and ‘human’ story  
that strongly engaged large scale millennial  
audiences. 



บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

พนักงานวางแผน 4
กองวิจัยการตลาด ททท.
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ชาตรี ศิษย์ยอดธง One Championship 
@ Millennial in Multiple Platforms

ชาตรี ศิษย์ยอดธง เป็นนักธุรกิจ 

หมื่นล้าน เจ้าของ MMA One  

Championship รายการกีฬา 

ท่ีถ่ายทอดสดใน 70 ประเทศ

รูปภาพ : www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256125376

ผมมีประสบการณ์อะไรบางอย่างอยากจะเล่าให้ฟัง มันเป็นช่วงท่ีผมท�างานอยู่ท่ีเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า  

เมื่อ 6 เดือนก่อน One Championship ได้ฮีโร่คนใหม่ซ่ึงเป็นชาวพม่า เขามีชื่อว่า ‘ออง ลา เอ็น ซาง’  

เป็นนักสู้ท่ีเก่งศิลปะการป้องกันตัวมากท่ีสุดในประเทศพม่า 

ในตอนน้ันเราอยากท่ีจะท�าไฟต์หยุดโลกในประเทศพม่าเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาและเพ่ือเฉลิมฉลอง

การแข่งขันให้กับประเทศพม่า มันเป็นคู่การแข่งขันระหว่างนักสู้ชาวพม่าและนักสู้ชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นแชมป์ 

ระดับโลกท่ีไม่เคยแพ้ใครและยังเคยเป็นแชมป์รุ่น Middleweight ของ One Championship เราไม่คิดว่า 

ฮีโร่ชาวพม่าจะชนะนักสู้จากรัสเซียได้ เพราะนักสู้รัสเซียคนน้ีมีหุ่นท่ีน่ากลัวคล้ายๆ กับ Ivan Drago  

(ตัวละครในหนังเรื่อง Rocky IV) ซ่ึงมีส่วนสูงถึง 6 ฟุต 5 น้ิว ตัวใหญ่เหมือนยักษ์ 

ในยกแรกของวันท่ีแข่งขัน นักมวยพม่าชกนักมวยรัสเซียล้มลงไปกอง และท้ายท่ีสุด สู้ครบ 5 ยก นักสู้ชาวพม่า 

เป็นผู้ชนะพร้อมกับให้สัมภาษณ์บนเวทีว่า “ชาวพม่า ประเทศพม่า ถึงผมจะไม่แข็งแรง ไม่ได้เร็ว ไม่ได้มี 

พรสวรรค์พิเศษ แต่เพราะพวกคุณมาเชียร์ผมในวันนี้ ท�าให้ผมมีความกล้าหาญ มีความแข็งแกร่ง 

และท�าให้ผมชนะ พวกเราเป็นแชมป์โลก” หลังจากน้ันท้ังสนามแข่งก็ดังอึกทึกครึกโครม โซเชียลมีเดียพูดถึง 

กันเต็มไปหมด เชื่อหรือไม่ว่าชาวพม่า 1 ใน 9 คนก�าลังน่ังดู Live สดการแข่งขันในขณะน้ัน วิดีโอของเรา

ถูกแชร์ไปมากมาย พวกเราต่างประหลาดใจว่าเราเพ่ิงมาเปิดท�าการตลาดในประเทศพม่าเพียงปีเดียว แต่ว่า 

ประเทศท้ังประเทศต่างพูดถึงชัยชนะของ ออง ลา ซ่ึงประเทศพม่าน้ันเป็นประเทศปิด และครั้งน้ีเองก็เป็น

ครั้งแรกเลยก็ว่าได้ท่ีกีฬาระดับ World Championship ได้จัดข้ึน 

“ผมเริ่มท�า One Championship เมื่อ 6 ปีก่อน และในขณะนี้มียอดผู้ชม 
รายการร้อยละ 80 เป็นลูกค้ากลุ่ม Millennial” 
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ชาตรี ศิษย์ยอดธง One Championship 
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รูปภาพ : www.sanook.com/sport/607011

มันเริ่มจากแนวคิดง่ายๆ ก็คือ “ทุกๆ ภูมิภาคของโลกน้ัน ต่างมีการ 

แข่งขันกีฬาท่ีมีมูลค่านับพันล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกามี National  

Football League (NFL) National Basketball Association (NBA)  

Major League Baseball (MLB) ในยุโรปมี English Premier League  

(EPL) Formula 1 (F1) Champions League แต่เมื่อพูดถึงเอเชีย 

เราน้ันกลับไม่มีอะไรเลยท่ีเป็นของเรา” ผมเลยคิดว่ามันต้องมีอะไร 

ท่ีสามารถรวบรวมคนเอเชียท้ัง 4.4 พันล้านเข้าด้วยกัน 

เอเชียเป็นต้นก�าเนิดของศิลปะการป้องกันตัวมากว่า 5,000 ปี มีความ 

สัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและเป็นส่วนหน่ึงของประวัติศาสตร์ ศิลปะ 

การป้องกันตัวเป็นเหมือนส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวันในสังคมเอเชีย  

เด็กๆ ในเอเชียส่วนมากก็เคยเรียนศิลปะการป้องกันตัวไม่รูปแบบใด 

ก็รูปแบบหน่ึงกันมาแทบจะทุกคน 

“ทุกๆ ภูมิภาคของโลกนั้น ต่างมีการแข่งขันกีฬาที่มีมูลค่า
นับพันล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกามี National Football League (NFL)  

National Basketball Association (NBA) Major League Baseball 
(MLB) ในยุโรปมี English Premier League (EPL) Formula 1 (F1)

Champions League แต่เมื่อพูดถึงเอเชียเรานั้น
กลับไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเรา”

ฮีโร่ยอดนิยมในเอเชีย เช่น เฉินหลง (Jackie Chan) บรูซ ลี (Bruce  

Lee) หล่ี เหลียนเจี๋ย (Jet Li) เจิน จื่อตัน (Donnie Yen) ต่างก็เป็นฮีโร่ 

ท่ีมีความสามารถด้านศิลปะการป้องกันตัว 

ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะการป้องกันตัวของเอเชียน้ัน 

มีมาก ผมคิดว่าผมจะเป็นคนแรกท่ีสร้างลีกการแข่งขันกีฬาของ

ชาวเอเชียท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินนับพันล้านให้ได้

สามปีท่ีแล้ว One Championship มียอดคนดูบนโซเชียลมีเดียรวมกัน 

ท้ังหมดเพียง 300,000 วิว เดือนท่ีผ่านมา มียอดจ�านวนคนดูเพ่ิมเป็น

กว่า 1.5 พันล้านวิว และเราวางเป้าหมายไว้ว่าในปีหน้ายอดดูท้ังหมด

จะต้องไปถึงจ�านวน 7-8 พันล้านวิว และจะไม่ประหลาดใจด้วยหากจะ 

มียอดคนดูเพ่ิมเป็น 100 พันล้านคนในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า

One Championship เม่ือ 6 ปีท่ีแล้ว
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ชาตรี ศิษย์ยอดธง One Championship 
@ Millennial in Multiple Platforms

มีบทเรียนบางอย่างท่ีพวกเราควรจะรู้ไว้เก่ียวกับการท�าการตลาดจับกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม Millennial 

การตลาดกับกลุ่ม Millennial

1. ส่ิงแรกเลยก็คือให้นึกอยู่เสมอว่าพวกเรา 
เป็นนักเล่าเรื่อง ‘We are storytellers’ 

2. หากต้องการจะจับกลุ่ม Millennial 
เราต้องท�า Content ให้ส้ัน 

3. อีกอย่างก็คือต้องท�าให้แน่ใจว่า
มันได้กล่าวถึง ‘คุณค่า’ ท่ีเช่ือมโยงกับ 
Millennial 

ผู้คนอยากท่ีจะรับรู้เรื่องราวท่ีเป็นความจริงและน่าเชื่อถือ เหตุผลก็คือ

โซเชียลมีเดียในปัจจุบันเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมาก ย้อนไปเมื่อสมัยก่อน ตอนท่ี 

ยังไม่มีโซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยี แบรนด์สามารถโฆษณาอะไรก็ได้

ท่ีไม่เป็นความจริง เพราะไม่มีการโต้ตอบกับผู้บริโภคหรือการมีส่วนร่วม 

แสดงความคิดเห็นท่ีมองเห็นได้เหมือนเช่นในปัจจุบัน 

ในอดีต เราไม่สามารถรับรู้ได้ถึง Feedback จากผู้บริโภค ไม่มีใครรู้ว่า 

มันแย่หรือดีกับการตลาดท่ีเราท�า แต่ในปัจจุบันเราสามารถดูได้จาก 

จ�านวน Like ในแต่ละ Post แต่ละ VDO ว่ามีคนแชร์ก่ีคน คลิปท่ีว่า

มัน Viral หรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีมันหลอกลวงไม่ได้ ดังน้ันเราจึงเลือก 

ท่ีจะเล่าเรื่องราวท่ีจริง ซึ่งเป็น ‘Real Story และเป็น Human Story’ 

ตัวอย่างเรื่องราวของเราก็คือแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์ของ One 

Championship ท่ีในปัจจุบัน เขาเป็นเหมือนไอคอนของประเทศเขา 

One Championship น�าเสนอเน้ือหาเป็นรูปแบบ 2 Minutes  

Short-Form Content เพราะ Millennials ส่วนมากจะเสพสื่อผ่าน 

โทรศัพท์มือถือ เวลาท่ีเดินทางไปไหนมาไหน บนรถไฟ บนรถโดยสาร 

ประจ�าทาง เราให้ความส�าคัญกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ

และอุปกรณ์พกพา โดยท�า 2 นาทีให้น่าต่ืนเต้นและเป็นความจริง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5 วินาทีแรก ถ้ามันไม่ดึงดูดความสนใจ 

ผู้ชมก็จะ Skip ผ่าน 

หากเทียบกับ Generation อ่ืนๆ Millennial จะให้ความส�าคัญกับมูลค่า 

ของสิ่งของน้อยกว่า พวกเขาให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ การเติมเต็ม 

ประสบการณ์ชีวิต ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับสิ่งน้ีเพ่ือ 

น�าไปสร้าง Content ดังน้ันถ้าคุณไม่สามารถสร้าง Content ท่ีดีได้ 

ก็เท่ากับว่าคุณไม่รู้วิธีการท�าการตลาด (ส�าหรับ Millennial) ปัจจุบัน  

แบรนด์ทุกแบรนด์ต่างแข่งกันสร้าง Content และแบรนด์ใดก็ตาม 

ท่ีสามารถสร้าง Content ท่ีดีท่ีสุดและก้องกังวานบนโทรศัพท์มือถือ

และอุปกรณ์พกพาได้ก็จะเป็นผู้ชนะ ท้ังในมุมของความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริโภคกับแบรนด์ การสร้างการจดจ�าให้แบรนด์ การปฏิสัมพันธ์

กับผู้บริโภค และในมุมอ่ืนๆ 

เลยก็ว่าได้ เขาเกิดในครอบครัวที่ยากจน มีพี่น้องรวมกัน 9 คน พี่น้อง  

5 คน ตายต้ังแต่เด็ก เพราะป่วยและไม่มีเงินท่ีจะไปหาหมอ เขาเป็น

คนแรกในครอบครวัท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้ เขาเรยีนศลิปะการป้องกัน 

ตัวมาต้ังแต่ยังเด็ก และมีความฝันท่ีจะหนีจากความยากจนด้วยพลัง 

จากศิลปะการป้องกันตัวท่ีได้เรียนมา เขาเป็นคนแรกในครอบครัวท่ีได้ 

เรยีนมหาวทิยาลัย เขาชนะต�านานนักสูช้าวญ่ีปุ่นท่ีมปีระสบการณ์เหนือกว่า

เขามาก เขาชนะ Knockout ท้ังประเทศฟิลิปปินส์ก็ออกข่าวกัน 

ท่ัวโซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟ เราท�าลายสถิติจ�านวนคนดูของ NBA EPL 

และ F1 ในประเทศฟิลิปปินส์ เราพูดถึงการเล่าเรื่องราวท่ีเป็นเรื่องจริง  

เราบอกเรื่องราวชีวิตของเขาต้ังแต่ก่อนการแข่งขันจะจัดข้ึน เชิญชวนให ้

มาเชียร์เขา มาดูเขา เพราะว่าเขาน้ันได้ผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย 

ในระดับความเป็นมนุษย์ เราไม่ได้พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวเป็นจุด 

ส�าคัญ เราก�าลังพูดถึงความเป็นมนุษย์ท่ีทุกคนน้ันสามารถเข้าถึงได้หมด
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ชาตรี ศิษย์ยอดธง One Championship 
@ Millennial in Multiple Platforms

และ 3 สิ่งเหล่านี้ก็คือกลยุทธ์ของ One Championship นอกจากสามสิ่งที่ว่า เรายังให้ความส�าคัญเรื่อง  

Multiple Platforms เราวางกลยุทธ์สร้าง Content ให้กับแต่ละช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Free to Air, Paid TV,  

Social, Mobile, Digital หรือทุกๆ Platform ที่เราสามารถท�าได้ รวมถึง Platform ของ Third Party ก็ตาม  

ท�าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึง One Championship ได้ 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาต้องการ

 

ในขณะที่เราก�าลังจัด Live Events ในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก และนี่คือสิ่งที่เราท�าเพื่อดึงดูดกลุ่ม Millennial

อีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญคือการให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น AR VR ซึ่งแน่นอนในอนาคต เราคง 

สามารถนั่งอยู่ที่บ้าน กดปุ่มแล้วก็ไปอยู่ในสนามแข่งได้เลย และหากคุณไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ใน  

Format นั้นๆ ก็เท่ากับว่าธุรกิจของคุณล้มเหลว

มันเป็นยุคที่ท้าทาย ที่จะชนะใจลูกค้ากลุ่ม Millennial รักษาฐานลูกค้ากลุ่ม Millennial สร้าง Content 

และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

* ถอดควำมจำกกำรบรรยำยใน งาน 
Millennial 20/20 Asia Summit 2017  
ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  
2560 โดย ชาตรี ศิษย์ยอดธง หัวข้อ  
Engaging and embracing an  
audience at scale (1 billion in fact!)

ONE Championship เป็นสมาคมเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู ้
แบบ (Mix Martial Art) ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเปิดตัว 

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2011  
และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นสมาคมศิลปะการต่อสู ้

แบบผสมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย 



DIGITAL TOURISM
ท่องเที่ยวดิจิทัล

Digital Tourists : 
Faster I Cheaper I 
Cooler I Deeper 

Tourism destinations and businesses around  
the world are using technology to create or  
enhance tourism attractions and activities.  
In China, Virtual Reality (VR) and Augmented  
Reality (AR) are used to create tourist  
spectacles such as hologram light and 
sound, PokemonGo-style games or to invite  
customers into retail shops. Digital echnology  

can also be used to improve tourism  
safety and efficiency, such as the use of  
facial recognition to enter venues instead  
of tickets; to enhance customer experience  
in hotels, restaurants, or historical sites;  
or to promote tourism, such as the  
#TrueYorkCity campaign in New York. 



จิตต์สุภา ฉิน

Nannicha Sriwut 
Illustration
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DIGITAL TOURISM
ท่องเที่ยวดิจิทัล

Digital Tourists  : Faster I
 Cheaper I Cooler I Deeper 

ถึงแม้จะมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอันสวยงามมากมาย แต่จีนเป็น 

ประเทศล�าดับต้นๆ ของโลกท่ีมุ่งมั่นน�าเทคโนโลยีเสมือนท้ังหลาย ไม่ว่า 

จะเป็น VR (Virtual Reality) AR (Augmented Reality) หรอื โฮโลแกรม 

มาใช้สร้างสีสันและอรรถรสให้กับการท่องเท่ียว ภายในช่วงเวลาสองปี 

นับต้ังแต่ปี 2016 เป็นต้นมา จีนได้ลงทุนไปกับการน�าเทคโนโลย ี

เหล่าน้ีมาใช้กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไปแล้วมากถึง 17 ล้านหยวน

 

เมืองไห่หนิงของจีนเพิ่งจะจัดงานแสดงแสงสีโดยใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรม 

แบบชดุใหญ่ไฟกะพรบิ ฉายภาพนานาสตัว์ท้ังบกและน�า้ขนาดยกัษ์โลดแล่น

แหวกว่ายอยู่กลางอากาศ แฟชั่นโชว์โฮโลแกรมไปจนถึงพระจันทร์ 

โฮโลกราฟิก ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวกว่าเจ็ดแสนคนที่วนเวียน 

มาแวะชมตลอดท้ังสัปดาห์ สมัยก่อนนักท่องเท่ียวจะมองหาแต่แพ็กเกจ 

Great Barrier Reef แนวปะการังยาวท่ีสุดในโลกท่ีใครๆ ก็ใฝ่ฝัน

อยากจะได้ไปชมความงามด้วยตาของตัวเอง แต่หน่ึงในความกลัวของ

นักท่องเที่ยวที่มัวแต่ดื่มด�่ากับปะการังใต้ท้องทะเลเบื้องล่าง คือเมื่อเงย 

หน้ากลับขึ้นมาแล้วเหลือแต่ตัวเองลอยเคว้งคว้างอยู่คนเดียว เรือที่มาส่ง 

พร้อมเพ่ือนนักท่องเท่ียวด้วยกันก็หายลับไปแล้วจากสายตา ซึง่เป็นกรณีท่ี 

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แทรกซึมเข้าไปกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับทุกอุตสาหกรรม
ในโลกแบบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเลือกใช้ลักษณะภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติอันสวยงาม
ที่มีอยู่แล้วเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยตัวของมันเอง ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยว
อีกหลายแห่งน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่หรือปรับปรุง
ของเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

จีนกับความอู้ฟู่ของแสงสีเสียงเสมือน

ออสเตรเลียจะไม่ท้ิงคุณกลางทะเล

ทัวร์ราคาประหยัด แต่ตอนน้ีความต้องการเปล่ียนไป ใครๆ ก็อยากได้ 

การผจญภัยท่ีน่าต่ืนเต้นข้ึน ซ่ึงการน�าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้น้ัน 

ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก

 

เทคโนโลยีเสมือนท่ีก�าลังฮิตในประเทศจีน ไม่ได้มาในรูปแบบของ

การแสดงแสงสีโฮโลแกรมเท่านั้น แต่ถูกน�ามาใช้กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว 

ใช้จ่ายกับธุรกิจในพ้ืนท่ีด้วย ตัวอย่างท่ีน่าสนใจ เช่น อาลีบาบากรุป๊โฮลด้ิง  

ใช้เทคโนโลยีเออาร์หรือการซ้อนภาพเสมือนเข้ากับโลกความเป็นจริง  

สร้างเกมคล้ายโปโกมอนโกให้นักท่องเท่ียวไล่จบัแมวเสมอืนจรงิ จนไปถึง

แหล่งช้อปปิ้งด้วยตัวเองไม่ต้องใช้คนออกมายืนป่าวประกาศเรียก 

ลูกค้าเข้ามาในร้านอีกต่อไป ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีเสมือนสามารถ 

ดึงลูกค้าให้เดินมาถึงร้านได้ราวกับต้องมนตร์สะกด

 

หลังจากน้ีอีกไม่นาน เราน่าจะได้เห็นประเทศจีนในฐานะของการเป็น 

ผู้น�าด้านเทคโนโลยีเสมือนมากกว่าท่ีเป็นอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อช่วงต้นปีท่ีผ่านมาในงาน CES บริษัทออคคิวลัส ผู้ผลิตอุปกรณ์

สวมใส่เสมือนจริงท่ีอยู่ใต้การดูแลของเฟซบุ๊ก เพ่ิงจะประกาศ

ความร่วมมือกับเสี่ยวมี่ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อีกหน่ึงแห่งจาก

ประเทศจีน ร่วมมือกันสร้างอุปกรณ์วีอาร์เพ่ือใช้ในตลาดจีนโดยเฉพาะ 

ดังน้ันจะไม่น่าแปลกใจเลยท่ีอีกไม่นานการไปสัมผัสประสบการณ์

เสมือนจริงจะกลายเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวต้องท�าควบคู่

กับการไปชมพระราชวังต้องห้าม หรือถ่ายภาพมุมสูงลงมาจาก

ก�าแพงเมืองจีน

เกิดข้ึนจรงิหลายครัง้และน่าเศร้าท่ีผู้เคราะห์ร้ายบางคนไม่เคยถูกพบอีกเลย

 

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมปะการังให้ 

แน่นหนายิ่งขึ้น หน่วยงาน Tourist Onboard Management System  

หรือ TOMS ได้พัฒนาระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสแกนเส้นเลือด



67

TAT REVIEW

DIGITAL TOURISM
ท่องเที่ยวดิจิทัล

Digital Tourists  : Faster I 
Cheaper I Cooler I Deeper 

ความน่าเบ่ือของการเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวท่ีรู้ว่าจะมีนักท่องเท่ียว 

ด้วยกันอีกจ�านวนมหาศาลยืนอออยู่หน้าทางเข้า คือการต้องต่อคิวนาน 

แสนนาน ต่อคิวซ้ือบัตรยังไม่พอ ยังต้องต่อคิวเพ่ือเข้าไปข้างในอีก  

ท�าให้บริการใช้เงินเพ่ือ ‘ลัดคิว’ กลายเป็นหน่ึงในฟีเจอร์ยอดฮิตท่ี

นักท่องเท่ียวยอมควกักระเป๋าซือ้ แต่หลังจากน้ีไป ปัญหาเรือ่งน้ีจะทุเลาลง 

ด้วยการใช้เทคโนโลยีรู้จ�าใบหน้า หรือ Facial Recognition เข้ามาช่วย 

ระบายคนให้ไหลเข้าไปภายในสถานท่ีได้เร็วข้ึน

 

Live Nation และ Ticketmaster จับมือร่วมกันลงทุนในบริษัทชื่อ Blink  

ท่ีจะพัฒนาระบบเพ่ือใช้ระบุตัวตนของคนท่ีเดินผ่านประตูทางเข้า แทน 

การต้องยื่นต๋ัวให้พนักงานตรวจ ระบบน้ีจะใช้เทคโนโลยีรู้จ�าใบหน้าใน 

การตรวจสอบว่าคนที่เดินผ่านประตูเข้ามาเป็นคนที่มีสิทธิ์จะเข้าไปข้างใน 

หรือไม่ ซอฟต์แวร์จะจับใบหน้าคนเหล่าน้ันโดยไม่จ�าเป็นต้องมองไปท่ี 

กล้องแต่อย่างใด จากน้ันก็จะน�าข้อมูลไปจับคู่กับฐานข้อมูลของคนท่ีซื้อ 

บัตรเข้าสถานท่ี ท้ังหมดน้ีท�าได้รวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่ครึ่งวินาที 

เท่าน้ัน

 

ลองจินตนาการถึงการไป Colosseum, Disneyland, Burning Man,  

Glastonbury แบบท่ีไม่ต้องเข้าคิวยาวๆ ดูสิคะ จะท�าให้ทริป

การเดินทางของเราราบรื่นข้ึนได้แค่ไหน 

เข้าคิวว่องไวด้วยใบหน้า

ในฝ่ามือของบริษัทฟูจิตสึ และน�ามาทดสอบใช้งานเพื่อระบุตัวตนของ 

นักท่องเที่ยวที่โดยสารบนเรือ

 

วิธีการท�างานของอุปกรณ์ชนิดนี้เริ่มจากการถ่ายภาพอินฟาเรดของ 

โครงสร้างเส้นเลือดต่างๆ ในฝ่ามอืเพ่ือใช้ระบุตัวตนของเจ้าของฝ่ามอืน้ันๆ 

โดยจะท�าอย่างรวดเร็วและปลอดภัย นักท่องเที่ยวต้องสแกนฝ่ามือ 

ทุกครั้งที่ขึ้นและลงเรือ เมื่อชมปะการังเสร็จ เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบ 

ข้อมูลการสแกนฝ่ามือทั้งหมดเพื่อดูว่านักท่องเที่ยวขึ้นเรือครบทุกคน

แล้วหรือไม่

 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เทคโนโลยีการสแกนฝ่ามือถูกน�ามาใช้ในการระบุตัวตน  

แต่นับเป็นครั้งแรกที่ถูกน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเพื่อเป็น 

การป้องกันให้แน่นหนาขึ้นอีกชั้น TOMS จะใช้เทคโนโลยีสแกนฝ่ามือ 

ควบคู่กับเทคโนโลยีการรู้จ�าใบหน้าและการติดตามด้วยบลูทูธเพื่อให ้

มั่นใจว่าไม่มีนักท่องเที่ยวที่ต้องประสบชะตากรรมถูกทิ้งไว้ให้เคว้งคว้าง 

กลางทะเลอีกต่อไป

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ท�าให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะปลอดภัย ย่อมเป็นที่ที่เรา 

อยากไปเป็นล�าดับแรกๆ จริงไหม
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การน�าภาพเสมือนมาซ้อนเข้ากับโลกความเป็นจริงเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วย 

ทลายทุกขีดจ�ากัด ท�าให้สิ่งท่ีไม่มีอยู่จริงเกิดมีข้ึนจริงได้โดยไม่ต้องใช้ 

อุปกรณ์เสริมอ่ืนใดนอกจากสมาร์ทโฟนท่ีทุกคนเป็นเจ้าของอยู่แล้ว

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ลอนดอน เคนซิงตันฟอรัม เข้าใจหัวอกของ

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเพ่ือดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ว่าใครๆ ก็ล้วน 

ใฝ่ฝันอยากพบเจอตัวจริงของนักกีฬาท่ีตัวเองชื่นชอบ แต่การจะได้ยืน 

อยู่ในระยะประชิดกับเซเลบฯ ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีใครๆ ก็ท�าได้ เว้นแต่จะใช้ 

เทคโนโลยี AR เข้ามาช่วย

 

แขกท่ีเข้าพักในโรงแรมในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก

ลอนดอน สามารถหยิบสมาร์ทดีไวซ์ของตัวเองข้ึนมาเปิดกล้องหลัง

และส่องไปยังจุดต่างๆ ของโรงแรม ท้ังบริเวณโต๊ะต้อนรับแขกภายใน 

ห้องพัก หรือตามทางเดินเพ่ือจะได้ยลโฉมนักกีฬาคนโปรดของตัวเองใน 

อิริยาบถต่างๆ เช่น หากส่องสมาร์ทโฟนไปที่เตียงก็จะเห็น นิค แดมป์ซีย์  

นักกีฬาวินด์เซิร์ฟ ก�าลังก้มหยิบผ้าปูท่ีนอนข้ึนมาโต้คล่ืนลม หรือจะท้า 

ประลองฝีมือกับ วิลล์ เบย์ลีย์ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราลิมปิกท่ีโต๊ะ 

รับแขกของโรงแรมก็ได้

 

การใช้ AR เพ่ือช่วยให้แขกท่ีเข้าพักได้ใกล้ชิดกับเซเลบริต้ีท่ีพวกเขา

ชื่นชอบราวกับก�าลังเดินปะปนกันอยู่ภายในโรงแรม เป็นอีกหน่ึง

กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจว่าสามารถน�าเทคโนโลยน้ีีมาปรบัใช้ได้แบบแตกต่าง

ไม่เหมอืนใคร

อีกหน่ึงการใช้งานเออาร์ท่ีน่าจะน�ามาใช้ในประเทศไทยตอนท่ีกระแส 

ละครเรื่อง บุพเพสันนิวำส ดังยิ่งกว่าพลุแตกจนคนแห่แหนไปเท่ียว 

อยุธยากันอย่างคับค่ัง ก็คือการใช้ภาพเสมือนซ้อนสิ่งก่อสร้างท่ีส�าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์ท่ีผุกร่อนหรือสูญสลายไปแล้ว ให้กลับมาเหมือนใหม่ 

ได้อีกครั้งราวกับต้ังอยู่ตรงหน้าจริงๆ

 

โอลิมเปียในประเทศกรีซถือเป็นโบราณสถานแห่งแรกของโลกท่ีถูกสร้าง 

ข้ึนมาใหม่ให้ยลได้ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยี AR เช่นเดียว 

กับก�าแพงเบอร์ลินท่ีนักท่องเท่ียวสามารถส่องโทรศัพท์ไป และมองเห็น 

ก�าแพงสามมิติเต็มรูปแบบชัดเจนเต็มตาราวกับไม่เคยทลายหายไปไหน

ศักยภาพไร้ขีดจ�ากัดของ 
Augmented Reality 

AR ในโรงแรม

AR ในสถานท่ีทางประวัติศาสตร์
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การไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวกระแสหลักไม่รู้จัก ถือเป็นความ 

ส�าเร็จข้ันสูงสุดของนักเดินทาง ยิ่งได้ซอกซอนเข้าไปตามตรอกซอกซอย 

ท่ีมีเพชรในตมแอบซ่อนอยู่ ก็ยิ่งเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจ การไปถ่ายรูป 

ท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมินโดยมีภาพของเหมาเจ๋อตุงเป็นแบ็กกราวนด์อยู ่

ไกลๆ ข้างหลังน้ันเป็นภาพท่ีหาดูได้ท่ัวไปบนอินสตาแกรม แต่หากได้ไป 

ถ่ายภาพกับจิตรกรรมฝาผนังในยุคเหมาฯ ท่ีแอบซ่อนอยู่ในหูท่ง หรือกิน 

หม้อไฟในร้านเล็กๆ ที่เหมือนตั้งอยู่กลางเขาวงกตหลังสถานีรถไฟปักกิ่ง 

น่าจะเป็นกิจกรรมท่ีแตกต่างและชวนให้อ่ิมเอมไปอีกแสนนาน

 

แต่จะท�าอย่างไรถึงจะเข้าถึงสถานท่ีเหล่าน้ีได้

 

นิวยอร์กซิต้ีเปิดตัวแคมเปญชื่อ ‘True York City’ ให้คนแบ่งปันสถานท่ี 

แอบซ่อนท่ีไม่ควรพลาดไว้ภายใต้แฮชแท็ก #TrueYorkCity กระตุ้นให้ 

นักท่องเท่ียวออกส�ารวจเมือง นอกเหนือจากสถานท่ีท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้ว  

เมื่อชมวิวมุมสูงบนยอดตึกเอ็มไพร์ สเตท เสร็จ ก็อาจจะไปดินเนอร์ต่อ 

ท่ีร้านอาหารเกาหลีในโคเรียนทาวน์ซึ่งนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะไม่รู้จัก  

แต่เป็นสถานท่ีท่ีนิวยอร์กเกอร์ตัวจริงคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยคนท้องถ่ิน 

สามารถร่วมแชร์จุดเล็กๆ ของเมืองท่ีอยากให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสผ่าน 

ทางแฮชแท็กดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะท�าให้ประสบการณ์ท่ีได้สัมผัสเมือง 

น้ันๆ ขยายออกรอบด้านมากข้ึน แต่ยังเป็นการกระจายความเจริญให้ 

เกิดกับทุกพ้ืนท่ีของเมืองด้วย

AR ในร้านอาหาร

เท่ียวตามคนท้องถิ่นด้วยแฮชแท็ก

หน่ึงในกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวพร้อมทุ่มเงินจ่ายไม่อ้ัน เพ่ือแลกมาด้วย 

ประสบการณ์ท่ีตราตรึงใจมิรู้ลืม ก็คือการรับประทานอาหารร้านแบร์- 

เบอร์เกอร์ (Bareburger) เป็นร้านอาหารร้านแรกท่ีน�าเทคโนโลยี AR  

มาใช้เพ่ือให้ลูกค้าสามารถส่องสมาร์ทโฟนเพ่ือดูเบอร์เกอร์เสมือนจริง 

ท่ีตัวเองต้องการจะสั่งราวเบอร์เกอร์จานน้ันมาเสิร์ฟตรงหน้าจริงๆ  

โดยภาพท่ีน�ามาซ้อนน้ันเป็นภาพท่ีถ่ายมาจากเบอร์เกอร์ของจริง ไม่ใช่ 

ภาพกราฟิกท่ีสร้างข้ึนเอง ดังน้ันเบอร์เกอร์เสมือนท่ีเสิร์ฟอยู่ตรงหน้า 

จึงดูสมจริงราวกับจะเอ้ือมมือไปหยิบข้ึนมากัดได้

 

ลองนึกถึงนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปในประเทศท่ีไม่คุ้นเคย เมนูอาหาร 

ท่ีเต็มพรืดไปด้วยตัวอักษรแบบไม่มีภาพประกอบ การจะอธิบายว่าเมนู 

อาหารแต่ละจานหน้าตาเป็นอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ไม่ใช่ 

ภารกิจท่ีง่ายเลย และต่อให้พนักงานในร้านสามารถอธิบายได้ แต่ลูกค้า 

ก็อาจจะนึกภาพตามไม่ออกอยูดี่ ด้วยเทคโนโลย ีAR แบบน้ีลูกค้าต่างชาติ

จะสามารถเข้าใจได้ว่าอาหารไทยอย่าง สะตอผัดกุ้ง แกงส้มปลากด 

หน่อไม้ดอง แกงฮังเล หรือหลนปู หน้าตาเป็นอย่างไร น่าสั่งแค่ไหน  

และจะท�าให้ลูกค้ากล้าสั่งเมนูอาหารใหม่ๆ มากข้ึน โดยไม่ต้องยึดติด 

อยู่กับตัวเลือกท่ีปลอดภัยอย่าง ผัดไทย หรือต้มย�า เท่าน้ันอีกต่อไป
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ยกระดบัอาหาร
และเครือ่งดืม่ไทยสู่สากล
กบัมชิลิน ไกด์

จุดมุ่งหมายหน่ึงของนักเดินทางท่ีส�าคัญไม่แพ้กับสถานท่ีท่องเท่ียว  

คือการได้ล้ิมลองอาหารใหม่ๆ ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน 

หรือจุดหมายท่ีไป ซึ่งประเทศไทยข้ึนชื่อว่าเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีอาหาร

อันเป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย เชือ้เชญิให้นักเดินทางจากท่ัวโลก

อยากมาสมัผัสล้ิมลอง ท้ังวตัถุดิบท่ีอุดมสมบูรณ์ เมนูและรสชาติของ 

อาหารที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณี  

และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

รูปภาพ : unsplash.com
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ไทยเบฟในฐานะผู้ผลิตเครื่องด่ืมครบวงจรระดับภูมิภาค  

รูส้กึยนิดีเป็นอย่างยิง่ท่ีได้เคียงข้างมชิลิน ไกด์ เป็นปีท่ี 2  

ในฐานะพันธมิตรระดับพรเีมยีม ท่ีมุง่มัน่ในการยกระดับ 

อาหารไทยอันเล่ืองชือ่ให้เป็นท่ีรูจ้กัมากข้ึน และผลักดัน 

อาหารไทยสู่สายตานักท่องเท่ียวและนักชิมท่ัวโลก 

โดยการจับคู่อาหารและเครื่องด่ืมสัญชาติไทย เพ่ือ 

สร้างสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารท่ีลงตัว 

และเป็นเอกลักษณ์ เติมเต็มความสุขในทุกเทศกาล  

เพราะในฐานะผู้น�าผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมครบวงจร  

เราพร้อมส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณทุกช่วงเวลา

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงขนาดใหญ่ท่ีมีความทันสมัยและความ 

หลากหลายของเชื้อชาติ ส่งผลให้อาหารที่นี่มีความหลากหลายไม่ต่างกัน  

ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารท้องถ่ินริมทางรสจัดจ้าน ไปจนถึงร้านอาหาร 

บรรยากาศสุดพิเศษ ความพิถีพิถันระดับชาววัง ซึ่งไม่ว่าเมนูอาหาร

จะเป็นแบบไหน สิ่งท่ีจะช่วยให้นักชิมเพลิดเพลินได้มากยิ่งข้ึน คือการ 

ด่ืมด�่ากับอาหารรสเลิศไปพร้อมกับเครื่องด่ืมท่ีผสมผสานเข้ากันได้ 

อย่างลงตัว เช่น การด่ืมแม่โขงค็อกเทลกับผัดไทย หรือเครื่องด่ืมเย็นๆ  

ตราช้างคู่กับก๋วยเต๋ียว ท่ีนอกจากจะช่วยท�าให้รสชาติอาหารกลมกล่อมข้ึน  

ยังช่วยให้ม้ืออาหารไม่จ�าเจอีกด้วย

รูปภาพ : unsplash.com



Food is often the tangible aspect of the  
ideas, values and way of life of the people  
in that society. Let’s look at the case of  
Japan to see how this can be developed  
into quality food tourism. Kodawari means  
commitment and insistence. A small,  
traditional Japanese restaurant often have  
a ‘Kodawari ippen’ or ‘specialty’ that uses  
a particular cooking method that passed  
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through generations. Qualia means the  
ability to perceive finer senses of smell and  
taste. This can be developed into thematic  
tourism that lets tourists taste as well as  
experience how a particular food, such as  
coffee or wine, is made. Together, this result  
in a high-value gastronomic experience that  
is sustainable for the locals.
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นักชมิจากท่ัวโลกเลือกจดุหมายการท่องเท่ียวด้านอาหาร ท่ีให้ประสบการณ์  

สัมผัสกับความเป็นท้องถ่ินและมีความเฉพาะตัวจริงๆ มากกว่าการใช้ 

บรกิารร้านอาหารท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และมีรสชาติ 

หรือการน�าเสนอบนจานแบบท่ีสร้างข้ึนมาโดยเฉพาะเพ่ือการท่องเท่ียว 

ไม่แปลกใจท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ�านวนมากจะรูส้กึประทับใจสตรทีฟู้ด 

หรือร้านอาหารแผงลอยของเมืองไทย พวกเขาเลือกไทยเป็นจุดหมาย 

เพ่ือมาสัมผัสประสบการณ์แบบท้องถ่ิน การกินอยู่แบบสบายๆ ง่ายๆ  

ข้างถนน ไม่มีกฎระเบียบบังคับมากมาย ซึ่งน่ันอาจจะเป็นบุคลิกนิสัย 

หลักของบ้านเรา 

หลายปีก่อนเพ่ือนชาวไทยท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น พาตระเวน 

ท่องเท่ียวตามจุดต่างๆ ในโตเกียว แล้วก็พาไปกินเทมปุระในร้าน 

ทสึนาฮาชิ ร้านอาหารเก่าแก่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าชินจูกุ 

เชฟสูงอายุบรรจงทอดอาหารแต่ละชิ้นอย่างพิถีพิถันอยู่เบ้ืองหลัง 

เคาน์เตอร์ พนักงานเสิร์ฟเป็นหญิงสูงอายุพอกัน ยกถาดท่ีเต็มไปด้วย 

ของทอดสารพัดเดินออกมาจากหลังเคาน์เตอร์ น่ังคุกเข่าลง แล้วค่อยๆ  

ใช้ตะเกียบยาวคีบอาหารทอดใส่จานของพวกเราทีละชิ้นๆ กุ้ง ปลาไหล  

ปลาหมึก ปลาเน้ืออ่อน หอยตลับ และผักสดทอดกรอบอีกสารพัดอย่าง 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปเที่ยวญี่ปุ่น โดยรู้สึกว่าการใช้บริการทัวร์น�าเที่ยว 

น้ันเป็นสิ่งไม่จ�าเป็น เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีท้ังประเทศเป็นสถานท่ี 

ท่องเท่ียวได้ การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ สะดวกสบายด้วยระบบ 

ขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา ชัดเจน บนถนนหนทางรอบตัวสะอาด 

สะอ้าน ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ร้านค้าและร้านอาหารของคนใน 

ท้องถ่ิน ก็มีคุณภาพสูงและมีสินค้าหรือบริการท่ีสื่อถึงท้องถ่ินจริงๆ 

จากหนังสือ The Little Book of Ikigai ของ เคน โมกิ อธิบายถึง 

คุณภาพชีวิตของคนญ่ีปุ่น และคุณภาพของสินค้าและบริการด้าน 

การท่องเท่ียวในญ่ีปุ่น ว่าเกิดจากแนวความคิดท่ีเรียกว่า ‘โคดาวาริ’ 

อาหารไม่ใช่แค่อาหาร แต่มันคือรูปธรรมของความคิดของผู้คนในสังคม 
ว่าพวกเขามีนิสัย บุคลิก และเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไร สะท้อนออกมา
ในวัฒนธรรมการกินอยู่และรายละเอียดในวิถีชีวิตประจ�าวัน 

Kodawari

โคดาวาริ หมายถึง ‘ค�ามั่นสัญญา’ commitment และ ‘ค�ายืนยัน’  

insistence ส�าหรับคนญ่ีปุ่น มันหมายถึงมาตรฐานส่วนตัว ซึ่งปัจเจก 

ทุ่มเทอุทิศตนให้ โดยยึดถือวิถีทางในชีวิตท่ีมั่นคงแน่วแน่ 

ร้านอาหารเล็กๆ ในญ่ีปุ่นจึงมีเสน่ห์ดึงดูด มันน�าเสนอโคดาวาริของ 

เจ้าของร้าน ในร้านเหล่าน้ีมักจะมีเมนูแบบ โคดาวาริ โนอิปปิน หรือ

จานเด่นประจ�าร้าน ซึ่งเจ้าของมีความภาคภูมิใจอย่างมาก มันมักจะใช้ 

วัตถุดิบเฉพาะเจาะจง หรือเน้นย�้าภูมิภาคอันเป็นแหล่งท่ีมา หรือต้อง

ใช้เวลานานในการปรุง 

สิ่งต่างๆ ท่ีถูกมองข้ามไปในชีวิตประจ�าวันโดยคนญี่ปุ่นเอง มักจะสร้าง 

ความประทับใจและต่ืนตะลึงให้กับคนชาติอ่ืน มันคือเรื่องปกติธรรมดา 

ของคนญ่ีปุ่น ท่ีกลายเป็นสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวชั้นเลิศ 

ราเมงท่ีถูกปรุงอย่างพิถีพิถัน ต้องเค่ียวส่วนผสมนานเป็นวันๆ  

ใช้วัตถุดิบในหมู่บ้านหรือในบริเวณท้องถ่ิน รวมถึงผลไม้ท่ีปลูกอย่าง 

ทะนุถนอม รสชาติหวานหอม บรรจุในกล่องสวยหรูราวกับเป็นอัญมณี  

สิ่งเหล่าน้ีเกิดจากโคดาวาริ มันคือเหตุผลว่าท�าไมญ่ีปุ่นจึงส่งมอบสินค้า 

และบริการคุณภาพสูงกว่าประเทศอ่ืน

POP CULTURE TOURISM
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียวหลงคิดไปว่าร้านอาหารเหล่าน้ัน คือร้านท่ี 

คนในท้องถ่ินกินอยูกั่นจรงิๆ ซึง่ส่วนใหญ่ในความเป็นจรงิแล้วไม่ใช่เช่นน้ัน  

สตรีทฟู้ดในแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ถูกสร้างข้ึนเป็นสถานท่ี 

เทียมเพ่ือบริการนักท่องเท่ียวมากกว่าจะเป็นร้านรวงในชีวิตจริง  

ถ้าเช่นน้ันแล้ว การท่องเที่ยวด้านอาหารแบบไหนจึงจะสะท้อนความคิด 

ของผู้คนในสังคมได้จริงๆ เราควรไปดูตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่น 
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เมื่อมีสินค้าและบริการชั้นเลิศ เจ้าของร้านอาหารเองก็เรียกร้องจาก 

ลูกค้าว่าจะต้องสามารถรับรู้และชื่นชมคุณภาพท่ีเหนือกว่าน้ันได้ 

พนักงานเสร์ิฟเป็นหญงิสงูอายใุนร้านเทมปุระ ทสนึาฮาช ิชีไ้ปขวดเครือ่งปรงุ

นานาชนิดบนโต๊ะเรา มผีงเกลือ 3 ส ีสชีมพูมส่ีวนผสมของดอกซากุระ  

สีเขียวมีส่วนผสมของวาซาบิ และสีน�้าตาลมีส่วนผสมของคอมบุหรือ 

สาหร่ายญ่ีปุ่น เธอพยายามใช้ภาษาใบ้อธิบาย ชี้ๆ ว่าให้น�าน่ีผสมน่ัน 

ผสมโน่น เพ่ือหวังว่าพวกเราจะสามารถเข้าถึงรสชาติข้ันสูงสุดของ 

เทมปุระของเธอ 

คนญ่ีปุ่นโดยส่วนใหญ่มีความประณีตในชีวิต บ่มเพาะมาจากวัฒนธรรม 

ต่างๆ รอบตัว รวมถึงการใช้ภาษาท่ีละเอียดอ่อนในการอธิบายสิ่งต่างๆ  

ที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงท�าให้มีผัสสะที่ไวต่อความแตกต่าง 

หลายระดับ 

Qualia

นักวิทยาศาสตร์ด้านนิวโรไซน์ เรียกความสามารถในการรับสัมผัส 

ท่ีละเอียดแบบน้ีว่า ควอเลีย มันคือคุณสมบัติของปรากฏการณ์ 

ท่ีผัสสะของเราเข้าไปมีประสบการณ์ เช่น ความแดงของสีแดง 

กล่ินของดอกกุหลาบ และความเย็นของน�้า 

การอธิบายสัมผัสรสชาติของอาหารท่ีมากกว่าค�าพูดสั้นๆ ว่า ‘อร่อย’  

และมากกว่าการจัดจานให้สวยงามน่าถ่ายภาพลงอินสตาแกรม เป็นสิ่ง 

ท่ีนักท่องเท่ียวต้องการสัมผัส เหมือนตอนท่ีเราได้กัดกุ้งเทมปุระกรอบๆ  

และชุ่มฉ�่าไปด้วยน�้าซอส หัวไชเท้าขูด และเกลือสีสันแปลกๆ เหล่าน้ัน  

เราจะเริ่มเข้าใจการเสพอาหารไม่ใช่แค่เพ่ืออร่อย อ่ิม หรือการท่องเท่ียว 

ท่ีไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายภาพใส่โซเชียลมีเดีย 

แต่มันคือการเข้าถึงวัฒนธรรมความประณีต โคดาวาริ และควอเลีย  

แบบคนญี่ปุ่น 
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นักท่องเท่ียวแบบ Cafe Hopping ก็มีควอเลียในการล้ิมรสกาแฟท่ีเหนือ 

กว่าคนอื่น เขาสามารถอธิบายกลิ่นและรสของกาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆ  

ท่ัวโลก ค่ัวบดและน�ามาชงด้วยเทคนิควิธีแตกต่างหลากหลาย ค�าศัพท์ 

ท่ีใช้อธิบายกล่ินและรสก็เป็นท่ีเข้าใจกันในกลุ่มแวดวง และสื่อถึงสัมผัส 

ต่างๆ ซึ่งพวกเขารับรู้ได้ละเอียดกว่าคนอ่ืน เช่น Fruity มีรสเปรี้ยว

และสดชื่นเหมือนกับผลไม้ Spicy รสชาติเข้มข้นร้อนแรงเหมือน

เครื่องเทศ Earthy กล่ินดินชุ่มชื้นอบอวล 

ฟังดูคล้ายกับนักชิมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างไวน์หรือวิสก้ี ท่ีสามารถ 

อธิบายรสชาติของไวน์และเหล้าอย่างละเอียดเช่นกัน กลายเป็นรูปแบบ 

แนวความคิดเรื่องโคดาวาริ ไม่จ�าเป็นจะต้องมีแค่กับคนญ่ีปุ่น 

คนประเทศไหนก็สามารถพิถีพิถันกับอาหารท่ีตนเองปรุงได้ รวมถึง

แนวความคิดเรื่องควอเลีย ก็ใช้อธิบายสัมผัสต่อปรากฏการณ์ต่างๆ  

ทั้งหมด ไม่จ�ากัดแค่เรื่องอาหารหรือเครื่องดื่ม เมื่อสองสิ่งนี้มาบรรจบกัน 

ก็จะกลายเป็นการท่องเท่ียวด้านอาหารท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนไป และมี 

ความยั่งยืนต่อผู้คนในท้องถ่ินด้วย 

บริการการท่องเที่ยวแบบ Thematic Tourism ท่ีพานักท่องเท่ียว 

ตระเวนชิมกาแฟ ไวน์ วิสก้ี ไปถึงแหล่งผลิต เพาะปลูก โรงงาน ฯลฯ  

แหล่งก�าเนิดของแบรนด์ ต้นก�าเนิดและประวัติศาสตร์ของผู้ก่อต้ัง  

พร้อมกับเรื่องเล่าเก่ียวกับรายละเอียดในการผลิตสินค้าเหล่าน้ัน 

ท่ีมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษ 

คุณภาพของจุดหมายการท่องเท่ียวด้านอาหาร จึงข้ึนอยู่กับความทุ่มเท 

เอาใจใส่ของตัวพ่อครัว และระดับรสนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

มาชิม  










