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บทบรรณาธิการ

The New Normal  ความปกติสุข ในความปกติใหม่

1. The New Normal ณ ปี 2555
	 เมื่อปี	2555	ททท.	จัดสัมมนา	‘เปิดมุมมอง	ท่องเที่ยวไทย’	ปี	5	โดย	Theme	การสัมมนาในปีน้ัน	คือ	All	About	Modern	Thai	

Tourism	หรือ	‘มองท่องเที่ยวสมัยใหม่	หลากหลายมุม’	ความเป็นสมัยใหม่ด้านการท่องเที่ยวเมื่อ	5	ปีที่แล้ว	ททท.	เปิดประเด็นหลายเรื่อง	 

ทั้งเรื่อง	SoLoMo,	Sport,	Hospitel	ในฐานะผู้รับผิดชอบและออกแบบการประชุมในครั้งนั้น	หัวข้อการสัมมนาที่ชอบเป็นพิเศษ	คือ	 

‘ท่องเที่ยวตามสั่ง	Made	by	Order,	Design	by	You’	และ	หัวข้อ	‘กึ่งยิง	กึ่งผ่าน...สร้างสรรค์เกมการตลาดผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา’	

	 มีหัวข้อการสัมมนาที่หยิบยกมาเสนอหัวข้อหนึ่ง	 เป็นหัวข้อที่ผู้เขียนเพิ่งเริ่มสนใจ	และเห็นว่าเนื้อหาน่าจะเกี่ยวข้องกับ	 ‘ความเป็น 

สมยัใหม่’	จึงตดัสนิใจบรรจไุว้ในก�าหนดการ	หวัข้อนัน้	คอื	‘การกลบัสูค่วามปกตเิดมิ	และ	การก้าวสูค่วามปกตใิหม่	:	เมือ่	Lifestyle	Marketing 

ถูกอธิบายโดยแนวโน้มเรื่อง	The	Old	Normal	&	The	New	Normal’

2. The New Normal ณ ปี 2559
	 ล่วงไป	5	ปี	เรื่อง	The	New	Normal	เริ่มมีพ้ืนที่ในสื่อกระแสหลักมากขึ้น	เร่ิมได้ยินแว่วๆ	ในทีวีบ้าง	ในนิตยสารบ้าง	ที่ส�าคัญคือ 

ในช่วงเดือนมกราคม	2559	มีโอกาสพบกับ	คุณภิญโญ	ไตรสุริยธรรมา	คุยถามไถ่เรื่องทั่วๆ	ไป	จากนั้น	คุณภิญโญพูดถึงเรื่อง	The	New	

Normal	บทสนทนาจบลงด้วยการวางแผนกันอย่างคร่าวๆ	ว่า	คุณภิญโญจะช่วย	ททท.	ตั้งเวทีพูดคุยเรื่องนี้อีกครั้ง	แต่เผอิญ	ททท.	ติดขัด

หลายเรื่อง	จึงไม่มีโอกาสได้ท�างานร่วมกับคุณภิญโญ

	 อย่างไรก็ตาม	เรื่อง	The	New	Normal	ยังวนเวียนอยู่ในความสนใจ	ประกอบกับการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็น	 

The	New	Normal	ในสื่อต่างๆ	ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเก่ียวโดยอ้อมๆ	ยกตัวอย่างส่ือต่างชาติที่น่าสนใจ	คือ	 

Trend	Watching	ระบุใน	Trend	Report	เมื่อปลายปี	2558	ว่า	ประเทศไทยท�าหนังโฆษณาเจาะตลาด	LGBT	ในแคมเปญ	Go	Thai	Be	Free	

เป็นตัวอย่างหนึ่งของ	The	New	Normal	

	 ถ้าอยากจะรู้ว่า	The	New	Normal	คืออะไร	TAT	Review	ไตรมาสนี้	มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ	The	New	Normal	สองเรื่อง	จาก	 

สองนักเขียนรับเชิญ	โตมร	ศุขปรีชา	และ	วุฒิชัย	กฤษณะประกรกิจ	สนใจเปิดอ่านได้ในคอลัมน์	From	The	Cover	

3. ความตั้งใจที่ตกไป

	 TAT	Review	ไตรมาสนี้	มีความตั้งใจตกหล่นระหว่างทาง	ด้วยเหตุผลต่างๆ	อาทิ

 l		ความตัง้ใจจะน�าเสนอเรือ่ง	Sport	Tourism	เป็นเรือ่งจากปก	เนือ่งจากปีนีม้ฟีตุบอลยโูร	และมกีฬีาโอลมิปิก	แต่เปลีย่นใจกะทนัหนั

 l	ความตั้งใจจะมีบทความเกี่ยวกับ	Inclusive	Tourism	เพราะช่วงนี้ใครๆ	ก็พูดถึง	Inclusive	แต่เปลี่ยนใจ	เพราะโดยส่วนตัว	ยังงง 

	 	 กับแนวคิดนี้อยู่

 l	ความตั้งใจเดิม	จะมีเรื่องเกี่ยวกับ	‘ประชารัฐ’	แต่มองไปทางไหน	ใครๆ	ก็พูดเรื่องนี้	ดังนั้น	จึงคิดเอาเองว่า	‘ประชารัฐ’	คงถูก 

	 	 สอดแทรกไว้ในทุกอณูของสังคมไทยไปแล้ว

 l	ความต้ังใจเดิม	จะลองเสนอเรื่อง	‘มาตรฐานการท่องเที่ยว’	แต่คิดได้ว่า	มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวอยู่แล้ว	 

	 	 จึงไม่อยากท�าซ�้าซ้อน	

	 ไตรมาสนี้	ประมาณนี้

	 ขอ	‘ความปกติสุข’	จงเกิดขึ้นท่ามกลาง	‘ความปกติใหม่’	ในสังคมไทย

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
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ท่องเที่ยวไทย
ในเทรนด์โลก

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. 

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมเสวนา 

TOURISM TREND TALK ครั้งที่ 1  

ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 มกราคม 2559   

‘ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก’

บรรยายน�า

โดย โตมร ศุขปรีชา
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ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก
Trend ไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่น  

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่อาจคาดเดาได้อยู่ตลอดเวลา  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 

 ระดับที่ 1 Idiocracy คือความนิยมที่เกิดขึ้นในคนกลุ่มเล็กๆ คนเก๋ๆ ฮิปสเตอร์  

ไม่สนใจสังคม เป็นตัวของตัวเอง มีวัฒนธรรมย่อยบางอย่างของตนเองเกิดขึ้นมา  

ต่อมาคนอื่นๆ เริ่มเห็นสิ่งที่คนเหล่านี้ท�าอยู่ว่าน่าสนใจ จึงเริ่มให้ความส�าคัญ  

เปรียบเสมือนการโยนก้อนหินลงไปในทะเล เกิดรอยกระเพื่อมเล็กน้อยแล้วก็หายไป

 ระดับที่ 2 FAD แฟชั่น คือความนิยมที่เกิดขึ้นชั่วคราว แฟชั่นบอกว่า

เราต้องใส่เสื้อสีอะไร ฤดูกาลไหนควรจะใส่เสื้ออย่างไร แต่งตัวแบบไหน เปรียบเสมือน

คลื่นที่แผ่กว้างใหญ่ขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่นานก็จะหายไป

 ระดับที่ 3 Trend เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เทรนด์ไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่น

แต่เปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่ในทะเลที่ถาโถม มีพลังมาก ก�าลังเคลื่อนเข้ามาหาเรา  

เราไม่สามารถท�าอะไรได้ มีแต่จะต้องลอยตามไป และคิดว่าจะตั้งรับหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร

6 Global Trends   

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีอยู่ 6 เทรนด์ที่น่าสนใจ ได้แก่ Urbanization,  

Aging Society, Digital Age, Generations Clash, Travelism และ Sustainability
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1. Urbanization 
 ปี 2550 คือปีแรกที่ประชากรโลกอยู่ในเมืองมากกว่าในชนบท ปรากฏการณ์นี้ 

ไม่ได้เป็นเพียงการย้ายที่อยู ่อาศัย แต่มีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษยชาติทั้งหมด 

ในวงกว้างมาก ขณะนีม้หีลายเมอืงเกดิขึน้ในหลายภมูภิาค ซึง่ปรากฏการณ์นี้ไม่เคย

เกิดในประเทศไทย 

 ในอนาคตคนจะเข้ามาในศนูย์กลางของเมอืงต่างๆ มากขึน้ กรงุเทพฯ จะกลายเป็น 

เมอืงหลายศูนย์กลาง เมือ่คนเข้าไปอยู่ในศนูย์กลาง ท�าให้เมอืงมคีวามแออดัหนาแน่น

มากขึ้น คนไม่สามารถมีพื้นที่สีเขียวส่วนตัว ท�าให้เกิดความต้องการพื้นที่สาธารณะ

เพิ่มขึ้นตามมา 

 ความเป็นเมอืงยงัเกีย่วข้องกบัการประกอบอาชพีในธุรกิจใหม่ๆ ด้วย ตวัอย่างเช่น 

หนังสือ The Flat White Economy ได้วิเคราะห์สภาพเมืองลอนดอนว่าอาจแบ่ง

ได้เป็นเมืองตะวันออกกับตะวันตก ฝั่งตะวันตกจะเป็นย่านคนรวย หรูหรา มีย่าน 

Mayfair พระราชวังบกักิงแฮม รฐัสภา ในขณะทีฝ่ั่งตะวนัออกเดมิเป็นย่านเส่ือมโทรม

และยากจนกว่า เป็นที่ตั้งของโรงฟอกหนัง โรงงาน ท่าเรือ ต่อมาภายหลังปี 2550 

มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้น คือมีคนรุ่นใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ในย่านตะวันออก

ของลอนดอนมากขึ้น มีการเปิดธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจ Chain ใหญ่โต แต่เป็น 

Startup Business ที่อาศัยเทคโนโลยีบางอย่างในการขับเคลื่อน เป็นธุรกิจที่ไม่เคย

เกิดขึน้มาก่อนในประวตัศิาสตร์ สาเหตทุีท่�าให้ลอนดอนฝ่ังตะวนัออกกลายเป็นแหล่ง 

Startup นั้นเกิดจากที่ดินบริเวณนั้นมีราคาถูก ท�าให้ผู้ท�าธุรกิจซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่  

ยังไม่ค่อยมีเงินทุนมากนัก สามารถซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งส�านักงานได้ 

 การเกิดสังคมแบบใหม่น้ียังเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตแบบใหม่ด้วย จากกรณีของ

ลอนดอนฝั่งตะวันออก พบว่าคนที่อยู่อาศัยในแถบนี้ไม่ท�างานแบบเข้า 9 โมงเช้า 

เลิก 5 โมงเย็น แบบที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากพวกเขาต้องติดต่อค้าขาย

กับคนอีกซีกโลกหนึ่ง หรือบางคนพอใจจะท�างานในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลางานปกติ

ทั่วไป นักวาดรูปหรือท�าภาพประกอบสามารถผลิตผลงานตอนไหนก็ได้ตามแต่จะมี 

ลกูค้ามาสัง่ ท�าให้เกิดความเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติ ตวัอย่างเช่น อาหารทีเ่คยเป็นมือ้ 

ถูกท�าลายไปหมด เกิดแนวคิด Breakfast All Day ขึ้นมา ต้องการกินอาหารเช้า 

ตอน 4 โมงเย็นก็สามารถหาได้ ท�าให้เกิดธุรกิจใหม่มารองรับวิถีชีวิตแบบนี้
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2. Aging Society 

คาดการณ์ว่าในปี 2573 สงัคมไทยจะมผีูส้งูวยัร้อยละ 17 ของประชากรทัง้หมด  

สิง่ทีจ่ะมาพร้อมกบัสงัคมผูส้งูอายคุอื Inclusive Design หรอืการออกแบบสิง่ต่างๆ  

ในเมืองเพื่อรองรับคนทุกแบบ โจทย์ของยุคสังคมสูงวัยจะไม่ใช่เพียงการหา

บ้านพกัให้คนชราเหล่านีอ้ยู ่แต่คือการเปลีย่นเมอืงทัง้เมอืง เปลีย่นวธิท่ีองเทีย่ว 

เปลี่ยนการเดินทางทั้งหมด 

 ตัวอย่างหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงคือที่จอดรถคนพิการ ในยุค Aging 

Society ผู้สูงอายุจะเรียกร้องให้ออกแบบรถยนต์เป็นพิเศษส�าหรับพวกเขา  

ซ่ึงสงัคมทีม่สี�านกึในแบบทีเ่หน็คนสงูอายหุรอืคนพิการเป็นมนษุย์เท่ากบัคนปกต ิ

อืน่ๆ จะพยายามออกแบบสิง่เหล่านีเ้พ่ือให้คนกลุ่มนี้ได้ใช้ชวีติทีม่คีวามเป็นมนษุย์ 

เท่าเทียมกับคนอื่นในสังคม

3. Digital Age 
 สังคมในอนาคตจะก้าวเข้าสู่ยุค Internet of Things ซึ่งมนุษย์จะไม่ต้อง 

สั่งการสิ่งต่างๆ ให้ท�างานอีกต่อไป แต่ทุกส่ิงเหล่านั้นจะส่ังการ พูดคุยกันเอง 

เช่น เมื่อของในตู้เย็นหมด ตู้เย็นจะทราบว่าต้องการสั่งอะไร ก็จะติดต่อไปที่

ร้านขายของช�า และร้านก็จะส่งของมาให้ด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะส่งมา

ด้วยโดรน หรือต่อไปมนษุย์อาจไม่ต้องอยูบ้่านก็ได้ แต่อาศยัอยู่ในรถบ้านทีแ่ล่น 

ไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องขับ และสามารถตัง้โปรแกรมได้ว่าไม่อยากอยู่ในสถานที่ 

ร้อน ให้รถพาไปอยู่ในอณุหภมูเิฉพาะตัง้แต่ 15-20 องศาเท่านัน้ หรอืหากต้องการ

ท�างานในบริเวณที่เงียบ ก็สามารถตั้งโปรแกรมว่าให้ขับไปยังที่ที่ความดัง 

ของเสียงไม่เกิน 80 เดซิเบล เป็นต้น 

4. Generations Clash 
 ปรากฏการณ์ที่มนุษย์หลายรุ่น Greatest Generation 1900 / Silent  

Generation 1920-1930 / Baby Boomers / Gen X / Gen Y / Gen Z /  

Gen Alpha ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ค�าถามส�าคัญคือคนหลายรุ่น 

จะต้องมีวิธีอยู่ร่วมกันอย่างไร เนื่องจากแต่ละรุ่นมีวิธีคิดไม่เหมือนกัน เช่น  

Baby Boomers ทีอ่ายปุระมาณ 60-70 ปี ซึง่จ�านวนมากยงัท�างานเป็น CEO อยู่  

ไม่ยอมวางมือ โดยคนรุ่นนี้มีความเห็นว่าคนอายุประมาณ 30-40 ปียังเป็นเด็ก 

โดยลืมไปว่าเขาเริ่มท�าธุรกิจเมื่ออายุ 30 ปีเหมือนกัน 

 นอกจากนี้ Baby Boomers ยังมีวิธีคิดว่า ‘มีชีวิตอยู่เพื่อท�างาน - Live to 

Work’ หรือ ‘งาน’ คือการให้ ให้คุณค่าทั้งหมดในชีวิตของตนเอง ไม่สามารถ

อยู่เฉยๆ ได้ จะต้องท�าอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลา เพราะมีชีวิตที่คุ้นเคยกับ

การท�างาน ซึ่งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประวัติศาสตร์ชีวิตของเขาที่ต้อง

พบทั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจตกต�่า เพราะฉะนั้น การท�างานจึงเป็น

เรื่องส�าคัญมากของชีวิต งานได้รวมเข้าไปอยู่ในตัวตนของเขาแล้ว 
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 ในขณะที่วิธีคิดของกลุ่ม Gen X คือ ‘ท�างานเพ่ือที่จะอยู่ต่อไป - Work 

to Live’ ส่วนวิธีคิดของ Gen Y คือ ‘ท�างานไปด้วย มีชีวิตด้วย’ คนกลุ่มนี ้

จะท�างานและไปท่องเที่ยวพร้อมๆ กัน Baby Boomers จะเห็นว่าพวก Gen Y 

เป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ไม่อดทน เรียกร้องเงินทอง คน Gen Y ก็จะเห็นว่า

คน Baby Boomers ล้าหลัง คร�่าครึ ไม่เข้าใจคน Gen Y 

 สิ่งส�าคัญในกรณี Generation Clash คือเรื่องความหลากหลายกับความ

อดทน (Diversity / Toleration) มงีานวจิยัพบว่าคนรุน่ Greatest Generation, 

Silent Generation และ Baby Boomers เป็นกลุ่มคนที่ยอมรับความแตกต่าง

หลากหลายได้น้อยกว่าคนยุค Gen X, Gen Y, Gen Z ดังนั้น สิ่งส�าคัญในการ

อยู่ร่วมกันของกลุ่มคนต่างเจเนอเรชั่นก็คือต้องมีใจเปิดกว้างกว่าที่คิดไว้ และ 

ให้มองถึงสภาวะที่ตัดสินใจล�าบาก (Dilemma)

5. Travelism
 เดิมอาจแบ่งกลุ่มคนท่องเที่ยวเป็น 2 ประเภทคือ คนที่เป็น Tourist /  

Tourism และคนที่ไม่เป็น Tourist เป็นกลุม่ทีเ่ดนิทางเอง หรอืทีเ่รยีกว่า Back-

packer 

 กลุ่ม Tourist เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพดี มีเงินจับจ่ายมาก มากันเป็น

ระบบ สามารถจัดการได้ง่าย พักโรงแรมห้าดาว ต้องใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

มีกฎหมายรองรับ ส่วน Backpacker เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพไม่ดีนัก  

แบกเป้เดินทาง อ�านาจซื้อต�่า พักโรงแรมหรือ Hostel ราคาถูก นักท่องเที่ยว

กลุ่มนี้จึงไม่ได้รับความสนใจมากนัก 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยโลกที่เปลี่ยนไปท�าให้เกิดนักท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่ง

ขึ้นมา เรียกว่ากลุ่ม ‘Travelist’ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ภายนอกจะดูคล้ายกับกลุ่ม 

Backpacker คือแบกเป้เดินทาง แต่หากมองในรายละเอียดแล้ว Travelist คือ

กลุ่มชนชั้นกลางที่อยู่ในเมือง ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และมีเงิน 

พอสมควร แต่ไม่อยากเดินทางไปกับบริษัทน�าเที่ยว Travelist จึงเป็นกลุ่มคนที่ 

ออกแบบการท่องเที่ยวเอง และวิธีท่องเที่ยวก็ไม่เหมือนกับ Tourist เพราะ 

คนเหล่านี้จะมีความเป็นปัจเจกสูง 
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21.00 cm

 การท่องเที่ยวของกลุ่ม Tourist นั้นต้อง

ตื่นแต่เช้าเพ่ือท่องเที่ยวตามจุดส�าคัญ ใช้ชีวิต 

ส่วนใหญ่อยูบ่นรถทวัร์ ใช้ชวีติกบัเพือ่นร่วมทวัร์

ที่ไปด้วยกัน และไม่ได้รู้จักกับคนในพื้นที่นั้นๆ  

ในขณะที่การท่องเที่ยวของกลุ่ม Travelist  

จะถูกโยงเข้ากับความเป็น Urbanization คือ 

มีความสบายใจที่จะไปท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอยู่ 

ในเมืองมากกว่าตามชนบท เพราะมีสิ่งที่ตน 

คุ้นเคยพอสมควร ไม่ค่อยเดินทางมาก 

 การเกิดกลุ่มนักท่องเที่ยว Travelist ท�าให้

เกิดสังคมแบบ Sharing Society ขึ้นมาด้วย 

ตัวอย่างธุรกิจการท่องเที่ยวจากเทรนด์นี้คือ 

Airbnb 

6. Sustainability 

 หลายภาคธุรกิจให้ความสนใจเทรนด์เรื่อง

ความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาให้

เหมาะสมว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นเรื่อง 

ความยั่งยืนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น การน�า 

ผ้าสีเขียวมาหุ ้มขวดน�้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 

อาจเพิ่มภาระการซักล้าง และเพิ่มสารซักฟอก 

สู่สิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนี้ มีตัวอย่างของการน�าเทรนด์เรื่อง

ความย่ังยืนไปใช้ในภาคธุรกิจ โดยน�ามาปรับ

ให้กลายเป็นความหรูหรา (Sustainability is 

the New Luxury) เช่น เจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง 

ทางภาคใต้พยายามจะไม่ใช้หลอดดูดน�้าใน

โรงแรม แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวยังคงคุ้นชินกับการใช้หลอดดูดน�้า  

ทางเจ้าของโรงแรมจึงหาผู ้ผลิตหลอดดูดน�้า

จากฟางแทน เพ่ือที่จะไม่ต้องใช้พลาสติก ลด 

Carbon Footprint ซึ่งหลังจากเปล่ียนหลอด 

ดูดน�า้เป็นหลอดฟางแล้ว ปรากฏว่านกัท่องเทีย่ว

มาเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะการดูดหลอดฟางเป็น

ความหรูหราใหม่แทนที่จะดูดหลอดพลาสติก

เพียงความเคลื่อนไหว
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Voluntourism
สร้างสรรค์ ห่วงใย 

ใส่ใจแบ่งปัน
เรื่อง : รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง

Voluntourism หรอื การท่องเท่ียวเชงิบ�าเพญ็-

ประโยชน์ หรือ การท่องเที่ยวจิตอาสา เป็น  

‘มติใิหม่ของการท่องเทีย่ว’ ซ่ึงมรีปูแบบแตกต่าง 

จากการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม ด้วยการเพิ่ม

มติขิองการเรยีนรู ้และมติขิองการแบง่ปันเขา้ไป

ในการท่องเที่ยว ซ่ึงท�าให้การเดินทางท่องเที่ยว

ลงตัวไปด้วยมิติทั้งของ ‘ผู้ให้’ และ ‘ผู้รับ’ โดย

กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเข้าร่วมเดินทางนั้น จะได้มี

โอกาสท่องเที่ยว สนุกสนาน และอิ่มเอมใจจาก

สิ่งที่ตนเองได้เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ 
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 ‘นักท่องเที่ยวจิตอาสา’ คือ กลุ่มนักเดินทางกลุ่มเล็กๆ ที่เลือกใช้เวลาว่าง 

ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วมาร่วมท�าประโยชน์ให้กบัชมุชนและอยูอ่าศยัร่วมกบั 

คนในท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาแรมเดือน ซึ่งอาจจะไม่ได้พบเห็นได้มากนักในเมืองไทย  

จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สึนามิทางภาคใต้เมื่อ 12 ปีก่อน เหตุการณ์ครั้งนั้น คนไทย 

ได้เห็นมิตรน�้าใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมายังประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาช่วยงานก่อสร้างบ้านเรือน การเยียวยาสภาพจิตใจของ 

ผูป้ระสบภยั รวมไปจนถงึงานสาธารณสุขและดแูลเดก็ จากเหตกุารณ์ดงักล่าว ภาพของ  

‘นักท่องเที่ยวจิตอาสา’ หรือ Volunteer Tourist ในสายตาคนไทยจึงชัดเจน และ 

เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่นั้น

 การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในปัจจุบันก�าลังได้รับความสนใจทั้งในกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen Y 

(อาย ุ17-34 ปี) จะเป็นกลุม่หลกัๆ ทีท่�าให้กระแสการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ 

แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ หรือหากจะเรียกว่าเป็น 

เทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มวัยรุ่นก็คงจะไม่ผิดนัก เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

ต่างหลงรักการเดินทางเพื่อการมองหาสิ่งใหม่ๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ

กระตือรือร้นที่อยากท�าประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นการออกค่ายอาสาพัฒนา

โรงเรียน กิจกรรมสอนหนังสือ การสร้างฝายกั้นน�้า จากความใกล้ชิดของคนต่างถิ่น

และคนในชุมชน ย่อมก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรยีนรูท้างความคดิ วถิชีวีติ วฒันธรรม 

ตลอดจนถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ 

จึงกลายเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์เลยก็ว่าได้

 

การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ในประเทศไทย

 เมื่อใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ...ส�านวนไทยคุ้นหูอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริม

ให้การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็ว งานวิจัย

ด้านการท่องเทีย่วหลายช้ิน ได้กล่าวถงึการเตบิโตอย่างก้าวกระโดดของการท่องเทีย่ว

เชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ไว้อย่างน่าสนใจว่า จ�านวนกจิกรรมหรอืโปรแกรมการท่องเทีย่ว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์เพียง 3 กิจกรรม ในปี พ.ศ. 2546 ได้เพิ่มสูงเป็น 259 กิจกรรม

ในปี พ.ศ. 2555 (Callanan & Thomas (2005); ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ กาญจนา สมมิตร และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ‘การวิจัยเพื่อการพัฒนา 

การท่องเทีย่วเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์ในเขตจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน’ ผลการวจิยัพบว่า  

สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในภาคเหนือตอนบน มีแนวโน้ม 

เพือ่การพฒันาและการเตบิโตทีด่ ีนกัท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์กลุ่มหลักๆ จะเป็น

นักเรียน นักศึกษาในช่วงอายุ 11-21 ปี สนใจที่จะไปสอนหนังสือให้กับเด็ก ร้อยละ 

24.5 รองลงมาคือ กิจกรรมก่อสร้าง ร้อยละ 20 และกิจกรรมกลุ่มประชาสงเคราะห์

ร้อยละ 13.75 เป็นต้น 
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 การศึกษาเรื่อง ‘การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร-

นครพนม-มกุดาหาร)’ ของ พรรณ ีสวนเพลง (2559) ได้ศกึษาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ว 

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ทางภาคอีสาน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชาวไทยส่วนมาก 

เป็นผูห้ญงิ (68%) มอีาย ุ51-60 ปี (24%) มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(57%) มอีาชพีรบัราชการ (37.5%) 

และเคยเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์มาก่อน (49%) มีทัศนคติเชิงบวก โดยสนใจกิจกรรมบ�าเพ็ญ-

ประโยชน์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน (24.48%) การอนุรักษ์เชิงเกษตรสิ่งแวดล้อม (23.38%) 

และด้านการสอนและให้ความรู้ (15.22%)

 นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตส่ิวนมากเป็นผูช้าย (53.68%) มอีายรุะหว่าง 16-25 ปี (27.37%) การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ี(65.59%) มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิัท (43.62%) เคยเข้าร่วมกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ 

(44%) มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสนใจ 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านการอนุรักษ์เชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อม (17.78%)  

ด้านการสาธารณสุขและดูแลเด็ก (16.06%) และด้านการสอนและให้ความรู้ (15.69%) 

 หากมองลกึลงไป งานวิจัยยงัพบประเดน็ทีน่่าสนใจว่าในบรรดานกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตกิลุ่มบ�าเพ็ญ-

ประโยชน์ทัง้หมดทีเ่ดินทางมายงักลุม่จงัหวดัสนกุนัน้ ล้วนแต่มคีวามชืน่ชอบกจิกรรมเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ 

ทีแ่ตกต่างและหลากหลาย ยกตวัอย่างเช่น นกัท่องเทีย่วในกลุ่มภมูภิาคเอเชยีจะชอบกจิกรรมด้านการเกษตร 

และสิง่แวดล้อม นกัท่องเทีย่วจากทวปียโุรปชอบกจิกรรมด้านงานสาธารณสขุและดแูลเดก็ ซึง่นกัท่องเทีย่ว

จากทวีปอเมริกานั้นกลับให้ความสนใจกิจกรรมการสอนหนังสือ 

แหล่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

 นอกจากนี้ ผลการวจิยัได้พบพืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพมากพอทีจ่ะพฒันาให้เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงบ�าเพญ็-

ประโยชน์ในกลุม่จงัหวดัสนกุ (สกลนคร-นครพนม-มกุดาหาร) โดยแบ่งตามประเภทของกจิกรรมได้ ดงันี้

ด้านการสอนและให้ความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีความขาดแคลนในทุกด้าน ทั้งคน เทคโนโลยี และทรัพยากร 

การบริหาร ขาดแคลนครู การจัดการเรียนการสอนโดยมีครูไม่ครบชั้นเรียน ไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และนกัเรียนมคีวามรู้ความสามารถตามกลุ่มสาระการเรยีนรูค่้อนข้างต�า่ เมือ่เทยีบกบันกัเรยีนของโรงเรยีน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ขาดส่ือการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม

หลักสูตร ขาดการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อีกทั้งขาดการสนับสนุนจากท้องถิ่น

และชุมชน ทัง้นีม้กิีจกรรมทีน่กัท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์สามารถท�าได้หลากหลายเพือ่เป็นการเข้าไป

ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น เป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ ดนตรี ศิลปะ คอมพิวเตอร์ กิจกรรม 

ปรับปรุงอาคารเรียน เช่น ห้องน�้า ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร สนามเด็กเล็กเล่น เป็นต้น
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 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวแขวงค�าม่วน สปป.ลาว ซึ่งส่วนมากเป็นกิจกรรม

การปีนเขา บางครั้งจะมีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลนครพนม อีกทั้ง

พบว่าตามสถานพยาบาล ทั้งในโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ จึงมีชาวต่างชาติ 

มาใช้บริการอย่างสม�า่เสมอ และต้องการอาสาสมคัรเข้ามาช่วยงานในการเป็นล่ามแปลภาษา แจกบตัรควิ  

หรือมีกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย เช่น ดนตรีบ�าบัด ในส่วนของสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้ามีความ

ต้องการอาสาสมคัร/นกัท่องเทีย่วเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในการดแูลเดก็ในสถานเลีย้งเดก็ก�าพร้า ซึง่พบว่า  

มีความต้องการอาสาสมัครในกิจกรรมนี้เป็นจ�านวนมาก 

ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านการอนุรักษ์เชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นการ 

ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เน่ืองจากเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างกิจกรรมอาสาสมัครและการเรียนรู้ 

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชน เกษตรกรรม สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์ม ปศุสัตว์ และ 

สัตว์เลีย้ง แหล่งเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ต่างๆ ได้สมัผสักบัวถิชีวีติ ความเป็นอยูข่องชาวชนบท ขนบธรรมเนยีม 

วฒันธรรม ประเพณี รูปแบบกิจกรรม และการประกอบอาชพีการเกษตรทีห่ลากหลาย ทัง้นี ้นกัท่องเทีย่ว 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น การปลูกและบ�ารุงป่าธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกป่า 

ทดแทน การเลี้ยงปลาบ่อเพื่อแพร่พันธุ์ปลา การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ 

ด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรในหมูบ้่านรอบศนูย์ฯ และราษฎรในจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

การเพาะปลูกและท�าการเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 จากการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสนุก พบว่ามีโฮมสเตย์

หลายแห่งที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ได้เข้าร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยชุมชน โดยต้องการอาสาสมัครเข้าไปท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อสนทนาพื้นฐานให้กับชาวบ้าน เพื่อใช้ในการต้อนรับแขกต่างประเทศ พัฒนาโฮมสเตย์ให้สามารถ

รองรับมาตรฐานอาเซียน พัฒนา Packaging ของสินค้าพ้ืนบ้าน และการสอนหนังสือหรือท�ากิจกรรม

ร่วมกับหมู่บ้านชุมชน
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นักท่องเที่ยวชาวไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่สนใจ

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่สนใจ

การพัฒนาการท่องเที่ยว

ในชุมชน (24.48%)

การอนุรักษ์เชิงเกษตร

สิ่งแวดล้อม (23.38%)

การสอนและให้ความรู้ 

(15.22%)

68%  เป็นผู้หญิง

24%  มีอายุ ระหว่าง 51-60 ปี

57%  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

37.5%  มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

49%  เคยเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด)

53.68%  เป็นผู้ชาย

27.37%  มีอายุ ระหว่าง 16-25 ปี

65.59%  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

43.62%  มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท

44%  เคยเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด)

การอนุรักษ์เชิงเกษตร

สิ่งแวดล้อม (17.78%)

การสาธารณสุขและดูแลเด็ก 

(16.06%)
การสอนและให้ความรู้ 

(15.69%)
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เตรียมตัว เตรียมหัวใจ 
ใส่เป้ออกเดินทาง...
 

หากจะลองสัมผัสประสบการณ์ Volunteer 

Tourist สักครั้งหนึ่งในชีวิต การวางแผน 

การเดินทางล่วงหน้าอย่างรัดกุมเป็นเรื่อง

ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจ 

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ได้จากเวบ็ไซต์ 

http://sanukvolunteer.com ในเว็บไซต์ 

จะอธิบายถึงแหล่งท�ากิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ การเตรียมตัวของ 

นกัท่องเทีย่ว ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ตลอดจน 

วถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนในท้องถิน่น้ันๆ ด้วย

 เตมิพลงัชวีติให้กบัตนเอง พร้อมแบ่งปัน

ความสขุให้กบัคนรอบข้าง สร้างประสบการณ์

ด้วยการเดินทางไปเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง...
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ปี
ของการศึกษาเรื่องการสื่อสาร
แบบปากต่อปาก
(Word-of-Mouth)
เรียบเรียงโดย สรรพวัต กันตามระ

:การวิเคราะห์บทวิจัยทางการท่องเที่ยว
จากบทความเรื่อง 
Twenty-Five Years of Word-of-Mouth Studies : A Critical Review of Tourism Research 
โดย ILENIA CONFENTE 
Department of Business Administration, University of Verona, Verona, Italy
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 ในปัจจุบัน Word-of-Mouth (WOM) หรือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นพลังของการ

สื่อสารที่มีอ�านาจอย่างเหลือเชื่อในการประกอบการทางธุรกิจต่างๆ โดยผู้ประกอบการในปัจจุบัน

ได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจด้านการบริการ เพราะความ

ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการกระจายข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ท�าให้ 

ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเป็นเรื่องปกติ 

 จากผลการวิจัยล่าสุดของ Nielsen ร้อยละ 92 ของผู้บริโภคไว้วางใจในสื่อที่น่าเชื่อถืออย่าง 

WOM หรือค�าแนะน�าจากเพื่อนและครอบครัว รองลงมา ร้อยละ 70 ของผู้บริโภคเชื่อค�าแนะน�า 

ในสื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ที่มีผู้บริโภคเข้าไปแบ่งปันประสบการณ์อย่าง เว็บไซต์ TripAdvisor 

หรือ Pantip 

 จะเหน็ได้ว่า WOM มบีทบาทส�าคญัมากในธรุกจิด้านการบรกิาร ซึง่ผูป้ระกอบการควรจะเข้าใจ

ความสัมพันธ์และคุณภาพการให้บริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น พฤติกรรมผู้บริโภคแบบ

ปากต่อปากเชิงบวก เป็นต้น

 โดยเฉพาะในด้านการท่องเทีย่ว ถอืเป็นตวัอย่างทีด่อีย่างหนึง่ทีผู่บ้รโิภคสามารถแบ่งปันข้อมลู

และความคิดเหน็ทัง้ในกลุม่บคุคล (Offline) และทางสือ่อนิเทอร์เนต็ต่างๆ (Online) ซึง่อทิธพิลของ

กลุ่มคนนั้นถือว่ามีความส�าคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องและประเมินได้ล่วงหน้า

 เนื่องด้วยบทวิจัยที่ผ่านมาในอดีตอาจจะยังไม่ครอบคลุมเนื้อหามากนัก หรือขาดการวิเคราะห์

ที่ละเอียดถี่ถ้วน โดยหัวข้อวิจัยส่วนมากจะไปในแนวทางของการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเชิง

ประสบการณ์ของผูบ้ริโภค เช่น การวิเคราะห์แรงจงูใจของผูบ้รโิภคต่อกรณขีอง WOM จากจดุนัน้เอง 

ท�าให้บทวิจัยเรื่องนี้จะท�าการรวบรวม วิเคราะห์ และแจกแจงงานวิจัยเก่าๆ ทั้งหมดตลอด 25 ปี 

ที่เกี่ยวกับ WOM เพื่อน�ามาจัดหมวดหมู่เป็นโมเดลทรงกรวย (Paradigm Funnel) แบ่งแยกไปตาม

จุดประสงค์ของงานวิจัยนั้นๆ เป็น 5 หมวดหมู่ ซึ่งจะท�าให้เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในอนาคตต่อไป

เริ่มปูพื้นฐานเรื่อง WOM

 ‘Word-of-Mouth’ หรือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก หมายถึง การพูด การสื่อสารระหว่าง

บุคคลต่อบุคคล ระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง, การบริการ, 

หรือแบรนด์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยไม่ใช่การพูดในเชิงธุรกิจหรือเพื่อการโฆษณา  

 มงีานวจิยัหลายตวัได้ระบวุ่า WOM ถอืเป็นแรงจงูใจทีส่�าคญัอย่างหนึง่ต่อผูบ้รโิภคในการเลอืก

ซื้อสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคก�าลังจะซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งแรก ยิ่งไป

กว่านั้น ข้อมูลหรือประสบการณ์จากผู้บริโภคคือสิ่งที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล

ที่มาจากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งอิทธิพลของ WOM นั้นได้เพิ่มจ�านวนความน่าเชื่อถือขึ้นอย่าง 

ต่อเน่ืองในกลไกของโลกออนไลน์ โดยผู้บริโภคมักเลือกที่จะเชื่อความคิดเห็นของผู้บริโภคอื่นๆ 

ที่โพสต์ลงตามหน้าเว็บไซต์ก่อนการตัดสินใจ จากข้อมูลเหล่านี้ท�าให้ WOM จะเข้ามาแทนที่และ 

เติมเต็มรูปแบบต่างๆ ในการน�าเสนอข้อมูลแบบเดิมๆ ได้อย่างมาก จากการพัฒนาอันก้าวหน้า 

ของโลกออนไลน์นี้ ท�าให้ส่งผลดีต่อผู้บริโภคในด้านของการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์จ�าพวก Facebook, Twitter, Myspace, YouTube หรือตามบล็อกต่างๆ ที่จะมี

บล็อกเกอร์ไปท�าการรีวิวในสิ่งต่างๆ เป็นต้น
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e-WOM การสื่อสาร
แบบปากต่อปาก
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในด้านของการท่องเที่ยว WOM ส่งผล 

อย่างมากต่อวงจรธรุกจิทัง้ในทางบวกและทางลบ 

โดยถ้าแหล่งท่องเที่ยวนั้นมี WOM ที่ดี นอกจาก

จะส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์แล้ว ยังจะช่วยสร้าง

การรับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ แก่ผู้ที่ไม่

คุน้เคยหรอืไม่รูจ้กัสถานทีน่ัน้มาก่อนได้เป็นอย่างดี

 หนึง่ในความท้าทายส�าหรบัธรุกจิการท่องเทีย่ว  

น้ันก็คือการเตบิโตอย่างรวดเร็วของระบบเครือข่าย

และสือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่นัน่จะท�าให้นกัท่องเทีย่ว

สามารถตดิต่อ แบ่งปันมมุมอง และประสบการณ์

แก่นกัท่องเทีย่วคนอืน่ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยสิง่นี้ 

ถือเป็นการเรียกว่า การส่ือสารแบบปากต่อปาก

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-WOM) 
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หลักการของโมเดลทรงกรวย (The Paradigm Funnel)

 ประโยชน์ของการท�าโมเดลทรงกรวยในงานวิจัยนี้คือ นักวิจัยสามารถตรวจสอบ จัดเรียง 

หมวดหมู่ แยกแยะประเภท รวมถึงวิเคราะห์องค์ประกอบของการเปล่ียนแปลงภายในเนื้อหาของ

งานประพันธ์นั้นๆ ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ 

 โดยในบทวิจัยฉบับนี้จะใช้การแบ่งแยกทั้งหมด 4 ระดับ ไล่จากหลักการที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน

ไปจนถึงหลักการที่ยากจะสังเกตเห็น ดังตารางที่ 1 

 เพือ่ให้เป็นการครอบคลมุงานวจิยัได้มากทีส่ดุ ผูว้จิยัได้เพ่ิมขัน้ที ่5 ในโมเดลส�าหรบังานวจิยัตวันี้ 

ไว้ด้วย โดยจะเป็นส่วนของงานวิจัยแบบการอธิบายโดยภาพรวม (Overview Articles) เป็นงานวิจัย

ที่มีหัวข้อพิเศษซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงกับทั้ง 4 ขั้นของโมเดลตัวนี้ 

วิธีการท�าการวิจัย (Methodology)

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ย้อนดูเรื่อง WOM ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ

ที่ท�าการตีพิมพ์มาตั้งแต่อดีตไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งจะน�ามาจัดหมวดหมู่ลงในโมเดล 

ทรงกรวยทั้ง 4 ขั้นที่กล่าวมาข้างต้น โดยฐานข้อมูลที่ผู้วิจัยท�าการสืบค้นนั้นจะน�ามาจากฐานข้อมูล

หลักๆ และมีชื่อเสียงทั้ง 4 แหล่ง อันได้แก่ EBSCOhost, ISI Web of Knowledge, Scopus, Google 

Scholar โดยใช้การสืบค้นจากค�าหลักๆ อาทิ Word-of-Mouth, Electronic/Online/Internet/ 

e-Word of Mouth และ Review รวมถึงเน้นฐานค�าของ Tourism, Hospitality, Hotel, Resort, 

Travel หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์และสืบหาข้อมูลแล้วนั้น มี 46 บทความที่ถูกน�ามาใช้ 
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เป็นการศึกษาที่มีข้อมูลมาจากประสบการณ์ การสังเกตการณ์ 

หรือการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จากกรณีศึกษา

เป็นการวิเคราะห์บทวิจัยที่มีหลักการแบบแผนและทัศนคติ 

มุมมองของหลักการต่างๆ เน้นไปในด้านงานวิจัยที่มีการใช้ 

การเปรียบเทียบแนวทางต่างๆ

เป็นบทวิจัยที่ประกอบด้วยทฤษฎี หลักวิชาการ พร้อมทั้ง 

จุดประสงค์เพื่อการสร้างการพัฒนาของหลักการต่างๆ

เป็นประเด็นให้ความส�าคัญเรื่องการด�ารงอยู ่ ทฤษฎีของ

ธรรมชาติและความรู้ รวมไปถึงบทความที่เกี่ยวกับระเบียบ

แบบแผน

ขั้นที่  1

ขั้นที่  2

ขั้นที่  3

ขั้นที่  4

Empirical Observation 

การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์

Analytical Methods

การวิเคราะห์แบบแผน

Specific Theories

การใช้ทฤษฎีเฉพาะทาง

Core Assumption

การสร้างแก่นสมมุติฐาน

ตารางที่ 1
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ผลการวิจัย (Findings)

ขั้นที่ 1: Empirical Observation การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์

 พบทั้งหมด 30 บทความ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.2 โดยตัวอย่างบทความ

ที่จัดอยู่ในขั้นนี้ ได้แก่ 

 • ปี 2007 Murphy และปี 2008 Leach, Liu และ Winsor ได้ท�าการ

ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ WOM ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของเพื่อน

และญาติ รวมถึงเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ในเว็บไซต์บทความ 

ท่องเที่ยวต่างๆ 

 • ปี 2010 Arsal ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ WOM ต่อการตัดสินใจ

ในการท่องเที่ยว เช่น อิทธิพลของผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนต่อการตัดสินใจ  

 • ปี 2011 Kim, Mattila และ Baloglu ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล

ต่อแรงจูงใจของผู้บริโภคต่อการสืบหา WOM ในแง่ของความสะดวกสบาย, 

คุณภาพ, การลดความเสี่ยง และการรับรองจากสังคม

 • ปี 2013 Browning, So และ Sparks ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพล

ของบทวิจารณ์ของโรงแรมในส่ือออนไลน์ ด้านคุณลักษณะของผู้บริโภคต่อ

คุณภาพของการบริการ

 

ขั้นที่ 2: Analytical Methods การวิเคราะห์แบบแผน

 พบทั้งหมด 3 บทความ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยตัวอย่างบทความ 

ที่จัดอยู่ในขั้นนี้ ได้แก่ 

 • ปี 2009 Ye, Ahang และ Law ได้ท�าการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือ

ในการตรวจตราการจัดหมวดหมูบ่ทวจิารณ์ต่างๆ ทัง้ 3 แบบบนบล็อกท่องเทีย่ว

ส�าหรับ 7 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา

 • ปี 2012 Jalilvand, Samiei, Dini และ Manzari ได้ท�าการศึกษา 

เกี่ยวกับ e-WOM ในแง่ของการท�าโมเดล เรื่องการเลือกจุดหมายปลายทาง

ของนักท่องเที่ยวบนสังคมออนไลน์ รวมไปถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อ

สถานที่นั้นๆ
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การอธิบาย
โดยภาพรวม

การสร้างแก่น
สมมุติฐาน

การวิเคราะห์แบบแผน

การใช้ทฤษฎีเฉพาะทาง

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ พบ 30 บทความ

พบ 3 บทความ

พบ 9 บทความ

พบ 3 บทความ

พบ 1 บทความ
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ขั้นที่ 3: Specific Theories 
การใช้ทฤษฎีเฉพาะทาง

 พบทั้งหมด 9 บทความ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6  

โดยตัวอย่างบทความที่จัดอยู่ในขั้นนี้ ได้แก่ 

 • ปี 2006 Cheng, Lam และ Hsu ได้ใช้ทฤษฎี

พฤตกิรรมตามแบบแผน  (Theory of Planned Behaviour) 

ในการทดสอบตัวแปรต้นเหตุของ WOM ในด้านลบ

 • ปี 2010 Kim และ Hardin ได้ใช้ทฤษฎีจิตวิทยา

สภาพแวดล้อม (Environmental Psychology) ในการ

ท�าความเข้าใจเรือ่งส่ือสังคมออนไลน์และโอกาสในการสร้าง

บริการต่อธุรกิจการบริการ

 • ปี 2012 Jalilvand และ Samiei ได้ท�าการส�ารวจผล 

กระทบของ e-WOM ในการเลอืกจดุหมายในการท่องเทีย่ว 

โดยใช้ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแบบแผน  (Theory of Planned 

Behaviour)

ขั้นที่ 4: Core Assumption 
การสร้างแก่นสมมุติฐาน

 พบทั้งหมด 3 บทความ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.5  

โดยตัวอย่างบทความที่จัดอยู่ในขั้นนี้ ได้แก่ 

 • ปี 2008 Litvin, Goldsmith และ Pan ได้ท�าการ

อธบิายเกีย่วกบั eWOM ในแง่ของโอกาสทีจ่ะเป็นเครือ่งมอื 

ตัวบ่งชี้วัดความคุ้มค่าของต้นทุน ในแง่ของการตลาดใน

ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 

 • ปี 2013 Tham, Croy และ Mair ได้ท�าการพัฒนา

ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของ e-WOM โดย 

น�าเสนอโครงร่างความน่าเชื่อถือเฉพาะที่ส่งอิทธิพลต่อ 

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
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ขั้นที่ 5: Overview Articles 
การอธิบายโดยภาพรวม

 พบท้ังหมด 1 บทความ หรือคดิเป็นร้อยละ 2.2 โดยตวัอย่าง

บทความที่จัดอยู่ในขั้นนี้ ได้แก่

 • ปี 2013 Leung, Law, Hoof และ Buhalis ได้ท�าการศกึษา

เกี่ยวกับอิทธิพลของ WOM ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของ

เพื่อนและญาติเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ในเว็บไซต์

บทความท่องเที่ยวต่างๆ 

 สรปุแล้วบทวจิยัฉบบัน้ีได้ท�าการศึกษาเก่ียวกับ WOM ในด้าน 

ของธรุกจิการท่องเท่ียวและธุรกิจด้านบรกิารต่างๆ โดยได้อธิบาย

คร่าวๆ ในเน้ือหาเกี่ยวกับหัวข้อที่ถูกศึกษาไปแล้ว เพื่อที่จะเป็น

ประโยชน์แก่งานวิจัยต่อๆ ไปในอนาคต รวมถึงโมเดลที่ผู้วิจัย 

น�าเสนอน้ัน สามารถให้นักวิจัยท่านอื่นได้ใช้ในการตรวจสอบ 

งานวิจัยของตนว่า มีความละเอียดถึงข้ันไหนถ้าวัดตามโมเดล 

ทรงกรวยในบทความนี้ โดยจุดประสงค์หลักๆ ก็คือ เพื่อน�าเสนอ

หลักฐานและข้อมูลของบทความที่เกี่ยวข้องกับความส�าคัญของ 

WOM ในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อที่จะให้เจ้าของ

กิจการหรือผู้บริหารควรเริ่มเข้ามาให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่าง

จรงิจงั จะมามวัยดึตดิการให้ข้อมลูแบบเก่าๆ ไม่ได้ ควรปรบัให้ทนั 

กบัยคุสมัยและเทคโนโลย ีเมือ่โลกหมนุ เรากพ็ยายามหมนุตามโลก 

เพือ่จะได้ทันคูแ่ข่งและสถานการณ์บ้านเมอืง เราจงึจะยงัสามารถ

ต่อสูอ้ยู่ในธรุกจิได้อย่างเข้มแขง็และประสบความส�าเรจ็ตลอดไป

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

หมายเหตุ

บทความนี้มาจาก International Journal of Tourism Research, November-December 2015
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 ทกุวนันี ้ใครๆ กพ็ดูกนัถงึ ‘ความปกตใิหม่’  

หรือ The New Normal ว่ามันคือเทรนด์  

คือการโอบรับความแตกต่างหลากหลาย  

โลกจะก้าวไปสู่สภาวะที่ไม่มีใคร ‘ผิดปกติ’ 

กนัอกีต่อไป เพราะทกุความปกตหิรือไม่ปกติ 

(ในความหมายใดๆ ก็ตาม) สามารถถูกมอง

ด้วย ‘สายตาใหม่’ ว่าคือ ‘ความปกติใหม่’ 

ที่มีกรอบและฐานคิดในแบบของตัวเองได้ 

แล้ว ดังนั้น การเอาข้อทึกทักล่วงหน้าใดๆ 

ไปตัดสิน-จึงไม่ใช่เรื่องที่พึงท�า

 แต่ค�าถามที่อยากชวนคุณย้อนกลับไป

ตรึกตรองถึงมันเสียก่อนก็คือ,

 แล้วค�าว่า ‘ปกติ’ ในแบบเดิมน้ัน-มัน

เกิดขึ้นมาได้อย่างไรกันเล่า

 ท�าไมเราถึงมี ‘ความปกติ’ และ ‘ความ

ไม่ปกติ’ โดยเฉพาะท่ีเกิดขึ้นในตัว ‘มนุษย์’ 

คนใดคนหนึง่ กลุม่ใดกลุม่หน่ึง หรอืแม้กระทัง่ 

ชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง

 อะไรคือ ‘ความปกติ’ นั้น

 และ-มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน?

 ก่อนตอบค�าถามข้างต้น อยากชวนคุณไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเสียก่อน

 เขามีชื่ออ่านยากว่า อดอลเฟ กาเตเล (Adolphe Quetelet) ชายคนนี้เกิดที่

เมืองเกนต์ ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองในเบลเยียม แต่ในยุคที่เขาเกิด (คือปี 1796) เกนต์

อยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศส

 กาเตเลเป็นคนทีม่ฝัีนใหญ่ เขาเรยีนเก่ง โดยเฉพาะในด้านคณติศาสตร์ อายแุค่ 

19 ปี กาเตเลกเ็ป็นครสูอนคณติศาสตร์แล้ว และพออาย ุ23 ปี เขาก็ได้รบัปรญิญาเอก 

ด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งเกนต์ 

 แน่นอน คนเก่งอย่างเขาต้องการสร้างชือ่เสยีงให้ตวัเอง เขาอยากโด่งดงัแบบเดียว 

กับ เซอร์ไอแซก นิวตัน เขาอยากค้นพบอะไรสักอย่างหนึ่งที่สลักส�าคัญ

 ต้นศตวรรษที ่19 เป็นช่วงเวลาทีโ่ลกวทิยาศาสตร์เงยหน้าขึน้มองท้องฟ้า ทกุคน 

สนใจสิ่งที่เรียกว่า ‘เทหวัตถุ’ คือดวงดาวต่างๆ แต่ละประเทศต้องแข่งกันมีหอดูดาว

ใหญ่ๆ เอาไว้ส่องมองฟ้า แต่ในตอนนั้นเบลเยียมที่กาเตเลอาศัยอยู่ไม่มี

 ในปี 1823 กาเตเลโน้มน้าวให้รัฐบาลดัตช์ที่ปกครองเบลเยียมอยู่ในขณะนั้น

สร้างหอดูดาวขึ้นมาได้ในกรุงบรัสเซลส์ แน่นอน, กาเตเลได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 

ผู้อ�านวยการของหอดูดาวนั้น ขณะที่หอดูดาวก�าลังก่อสร้าง กาเตเลต้องเดินทางไป

ตามประเทศต่างๆ ในยุโรป เพื่อเรียนรู้วิธีดูดาวแบบใหม่ๆ จะได้น�ามาประยุกต์ใช้

กับหอดูดาวของตัวเอง

 แต่แล้ว...เมื่อหอดูดาวยังสร้างไม่เสร็จ และกาเตเลตระเวนอยู่ในยุโรปนั่นเอง 

ก็เกิดการปฏิวัติขึ้นในเบลเยียมในปี 1830

 หอดูดาวของกาเตเลถูกฝ่ายขบถยึดครองไปเป็นฐานทัพ!

 แน่นอน, กาเตเลเซ็งมาก เขาไม่รู้ว่าการปฏิวัติจะกินเวลานานแค่ไหน แล้ว

รัฐบาลใหม่จะสนับสนุนการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือเปล่า แต่กระนั้น 

การเมอืงและพฤตกิรรมของมนษุย์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป กท็�าให้กาเตเลเกดิความอยากรู ้

อยากเห็นใหม่ 

 ก่อนหน้านี้ เขาไม่เคยสนใจเลยว่า พวกมนุษย์ทั้งหลายจะมีพฤติกรรมอย่างไร 

เขาเห็นว่ามันไม่เก่ียวข้องอะไรกับภารกิจทางวิทยาศาสตร์ของเขา พฤติกรรมทาง

สงัคมของมนษุย์กเ็ป็นเรือ่งของมนษุย์ จะไปเกีย่วกบัดวงดาวทีเ่ขาสนใจได้อย่างไรกนั  

แต่การ ‘พลิกผัน’ และ ‘เปลี่ยนผ่าน’ ของแผ่นดินเบลเยียมเพื่อกลายเป็นสังคม 

สมัยใหม่นั้น ท�าให้เขาเกิดความสนใจขึ้นมา

 เขาเห็นว่าสังคมสมัยใหม่ (จริงๆ ก็คือสังคมในยุคนั้น) มีความ ‘คาดเดาไม่ได้’  

อยู่หลายอย่าง เพราะมันไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่มีกฎเกณฑ์อะไร 

จะมาจับได้ คล้ายๆ กับโลกของดวงดาวและดาราศาสตร์ยุคก่อนหน้าไอแซก นิวตัน 

ก่อนจะมีกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมาอธิบาย

1

2
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 ด้วยเหตุนี้ กาเตเลจึงเห็นช่องทาง!

 เขาอยากเป็นนิวตนัมานานแล้ว และคราวนีแ้หละ เป็นไปได้อย่างยิง่

ที่เขาจะพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการสังคม ตลอดมาเขาใช้เวลาในการ

ค้นหารูปแบบของดวงดาว ตอนนี้เขาจะใช้หลักการเดียวกันเพื่อเป้าหมาย

ใหม่

 เขาจะแสวงหารูปแบบหรือแพตเทิร์นของมนุษย์!

 โชคดีไม่น้อย ที่กาเตเลอยู่ในยุคต้นศตวรรษที่ 19 อันเป็นยุคที่เกิด 

‘คลื่น’ ของสิ่งที่เรียกว่า Big Data ขึ้นมาเป็นครั้งแรก นั่นคือเริ่มมีการ 

เก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เอาไว้มากมาย (ซ่ึงต้องตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้ 

เสยีหน่อยนะครับ ว่าในสังคมไทย ต่อให้เป็นศตวรรษที ่21 แล้ว การเก็บข้อมลู

พื้นฐานยังถือว่าน้อยมากทีเดียว) โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับประชากร

และการทหาร อย่างเช่นข้อมูลเรื่องการเกิดการตายในแต่ละเดือน  

จ�านวนของอาชญากรรมทีเ่กิดในแต่ละปี หรือโรคต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในแต่ละ

เมือง เป็นต้น

 กาเตเลได้ ‘ข้อมูล’ เหล่านี้มาอยู่ในมือมากมาย แต่ค�าถามก็คือ- 

แล้วเขาจะท�าอะไรกับมันดี?

 ด้วยฐานท่ีเป็นนักดาราศาสตร์ กาเตเลรู้ว่า งานส�าคัญอย่างหนึง่ของ 

นักดาราศาสตร์สมัยศตวรรษที่ 18 ก็คือการวัดความเร็วของเทหวัตถ ุ

ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ ดาวหาง หรือดาวฤกษ์ โดยวิธีวัดก็ใช้ 

หลักการง่ายมาก นั่นคือการจับเวลาตอนที่เทหวัตถุเหล่านี้ผ่านหน้ากล้อง 

โทรทรรศน์ โดยเอาเส้นสองด้านเป็นหมุดหมาย เริ่มจับเวลาเมื่อเทหวัตถุ

ผ่านเส้นแรก แล้วหยุดจับเวลาเมื่อเทหวัตถุผ่านเส้นที่สองตรงปลายทาง

 เทคนิคน้ีฟังดูง่าย แต่ก็มีปัญหาอย่างหนึ่งของมัน เมื่อวัดกันอย่าง

ละเอียดยิบแล้ว ไม่มีนักดาราศาสตร์คนไหนวัดค่าออกมาได้ ‘เท่ากันเป๊ะ’ 

เลยแม้แต่คนเดียว

 ค�าถามก็คือ-แล้วใครถูกใครผิดกันล่ะทีนี้ 

 นักดาราศาสตร์จึงหาวิธีใหม่เพื่อ ‘รวม’ เอาค่าการวัดทั้งหลาย 

ทั้งปวงเข้าด้วยกัน ในท้ายที่สุดก็เกิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ ที่มีชื่อเรียกดั้งเดิม

ว่า Method of Averages หรือวธีิหาค่าเฉลีย่ โดยน�าเอาค่าการวดัทัง้หลาย 

มารวมกันให้กลายเป็นค่าเฉลี่ยเดียว ซ่ึงในทางดาราศาสตร์นั้น พบว่า 

ค่าเฉล่ียพวกน้ีจะให้ค่าที่ถูกต้องแท้จริง ‘มากกว่า’ ค่าที่เกิดจากการวัด

เพียงครั้งเดียว

 เมือ่เป็นเรือ่งของมนษุย์ กาเตเลเลยคดิว่าน่าจะใช้วธิกีารเดยีวกนัได้

 เขาเริ่มต้นกับค่าของ ‘รอบอก’ ของทหารสกอตแลนด์ โดยน�าเอา

ค่าทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจ�านวนของทหาร ผลที่ออกมาคือราว 

39.75 นิ้ว กลายเป็นค่าเฉลี่ยรอบอกของทหารสกอตแลนด์ ซึ่งถือว่าเป็น

ครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่มีการค�านวณ ‘ค่าเฉล่ีย’ ของ

ร่างกายมนุษย์ในทางวิทยาศาสตร์

From the Cover
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 แต่ค�าถามของกาเตเลก็คือ-แล้วค่านี้มัน ‘บอก’ อะไรกับเรา

 ย้อนกลับไปที่ดาราศาสตร์อีกรอบนะครับ อย่างที่บอกเอาไว้ว่า  

นักดาราศาสตร์เห็นว่า ‘ค่าเฉลี่ย’ คือค่าที่ ‘ถูกต้องแท้จริง’ (อย่างน้อยก็)  

มากกว่า-ค่าทีค่นคนหนึง่วดัได้ เพราะค่าทีค่นแต่ละคนวดัได้นัน้ จะมคีวาม

ผดิพลาด (Error) บางอย่างอยูด้่วยเสมอ ซึง่เราจะค้นไม่พบหรอกถ้าไม่ได้

น�าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกมากมายแล้วหา ‘ค่าเฉลี่ย’ ออกมา

 กาเตเลจงึน�าหลักคดิแบบนัน้มาใช้กับ ‘รอบอก’ ของทหารสกอตแลนด์  

เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยที่ได้นั้น คือ ‘ขนาดที่แท้จริง’ ของทหารสกอตแลนด์ 

แต่ถ้าใครมรีอบอกเลก็หรอืใหญ่กว่านี ้ถอืได้ว่าเป็น ‘ความผดิพลาด’ ของ

รูปร่างของทหารคนนั้นเอง

 ทนีีเ้มือ่วดัขนาดร่างกายส่วนอืน่ๆ แล้ว ทีสุ่ดกาเตเลก็ได้ค่าของมนษุย์

มาครบถ้วนตามที่เขาต้องการ แล้วเขาก็วาดออกมาเป็น ‘มนุษย์ค่าเฉลี่ย’ 

หรอื Average Man ซึง่กาเตเลถอืว่านัน่คอื ‘แบบและเบ้า’ ทีม่นษุย์พงึเป็น 

คอืเป็นโมเดลของมนษุย์ แต่การทีม่นษุย์แต่ละคนไม่ได้เหมอืน ‘แบบ’ เป็น

เพราะมนุษย์มีความผิดพลาดตามธรรมชาติ

 หลักคิดนี้ท�าให้ Average Man เหมือนกับเป็น ‘มหาบุรุษ’ เพราะ 

กาเตเลบอกว่าคนย่ิงใหญ่ทั้งหลายในประวัติศาสตร์ (ที่จริงๆ ก็หาตัวตน

ไม่ได้แล้ว) น่าจะมลีกัษณะของร่างกายเหมอืนหรอืใกล้เคยีงกบั Average 

Man มากกว่าคนอื่นๆ

 ถดัจากนัน้ กาเตเลกค็�านวณอะไรต่อมอิะไรออกมาอกีมากมาย เช่น 

น�้าหนักเฉลี่ย สีผิวเฉลี่ย รูปร่างเฉลี่ย อายุเฉลี่ย การแต่งงาน การตาย  

การเกิด ความยากจน การศึกษา และกระทั่งการฆ่าตัวตายในแต่ละปี 

(ซึ่งมีผลไปสอดคล้องกับการโคจรของดวงดาวด้วย) แล้วในที่สุด เขาก็

คิดออกมาเป็น Quetelet Index หรือดัชนีกาเตเล ซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้กัน

อยู่นะครับ ในชื่อ Body Mass Index หรือ BMI นั่นเอง

 กาเตเลบอกว่า สิ่งที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติและเงื่อนไขแบบ 

Average Man คือความบิดเบี้ยวและเป็นโรค พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ  

‘ผิดปกติ’ นั่นเอง ซึ่งก็ผิดปกติได้ทั้งที่เล็กน้อยไปจนถึงใหญ่โต แต่ถ้าใคร

อยู่ในรปูในรอย ลงตวักบัความเป็น Average Man กจ็ะมคีวามด ีความงาม  

อยู่ในตัว

 ทกุวนันี ้Average Man หรอื ‘ค่าเฉลีย่’ อาจไม่ได้ถกูมองว่าเป็นเรือ่ง

ของความสมบูรณ์แบบแล้ว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า อิทธิพลของวิธีคิดแบบ 

กาเตเลยังคงอยู ่ เรายังแบ่งคนเป็นลักษณ์ต่างๆ แบ่งคนเป็นกลุ ่มๆ  

ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะบางอย่างของกลุ่มนั้นๆ ซึ่งก็เป็นไปตาม

แนวคิดของกาเตเล

 นักคิดจ�านวนมากได้รับอิทธิพลของกาเตเลมา ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล 

บอกว่า Average Man เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ส่วนคาร์ล 

มาร์กซ์ ก็ใช้หลกัการนีพ้ฒันาทฤษฎเีกีย่วกบัคอมมวินสิม์ กระทัง่นกัฟิสกิส์

อย่างเจมส์ แมกซ์เวลล์ กน็�าหลักการของกาเตเลไปคดิค้นทฤษฎกีลศาสตร์

ของก๊าซ หรือแพทย์อย่างจอห์น สโนว์ ก็ใช้แนวคิดของกาเตเลไปสู้กับ

อหิวาตกโรคในกรุงลอนดอน ท�าให้เกิดการสาธารณสุขขึ้นมา เป็นต้น
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 การ ‘คิดค้น’ สิ่งที่เรียกว่า Average Man ของกาเตเล จึงก่อให้เกิดผลต่อเนื่อง

ในการสร้าง ‘ความปกติ’ ในด้านต่างๆ ของมนุษย์ขึ้นมา

 และนั่นก็คือเรื่องราวของ Normalness,

 ที่นับวันก็จะหายไป...

 ทุกวันนี้ ค�าว่า Average หรือการอยู่ใน ‘ค่าเฉลี่ย’ อาจไม่ใช่ค�าที่หลายคนชอบ 

สักเท่าไหร่ เพราะมันมีความหมายสอดคล้องกับความธรรมดาสามัญ ไม่ได้สมบูรณ์

แบบเหมือนกับที่กาเตเลเคยคิดอีกแล้ว

 แต่ถึงอย่างนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรที่อยู่ใน ‘ค่าเฉลี่ย’ จะเป็นเรื่องที่คน 

ไม่ชอบใจเสมอไป ตวัอย่างเช่นค่า BMI ที่ใช้เป็นเครือ่งวดัร่างกายดกู็ได้ มนษุย์จ�านวนมาก 

อยากมรูีปร่างทีอ่ยู่ใกล้กับ ‘ค่าเฉลีย่’ มากกว่าทีจ่ะอ้วนไปหรอืผอมไปทัง้นัน้ แต่ในเวลา

เดียวกัน หากเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องของรสนิยม ไลฟ์สไตล์ การบริโภค หรือกระทั่ง 

การท่องเที่ยวเดินทาง ก็มีคนอีกจ�านวนไม่น้อยที่อยาก ‘แหกคอก’ มีวัตรปฏิบัติที ่

ไม่เหมือนกับ ‘ค่าเฉลี่ย’ (หรือ ‘ความปกติ’) ที่สังคมส่วนใหญ่วางเอาไว้

 ดังนั้น โลกจึงไม่ได้ ‘เหวี่ยง’ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ว่า

อทิธิพลของกาเตเลจะหนกัแน่นแขง็แรง แล้วจู่ๆ  กส็ญูหายไปทัง้หมด แต่การ ‘สถาปนา’ 

สิ่งที่กาเตเลเรียกว่า ‘ความปกติ’ ให้ ‘เหนือ’ กว่า ‘ความปกติ’ ของคนอื่นๆ ด้วยการ

บอกว่า Average Man มีความจริง ความงาม และความดี เหนือกว่าสิ่งอื่นๆ นั้น, บัดนี้

ได้ถูก ‘รื้อ’ ให้ลงมาเทียบเคียงเสมอภาคกับ ‘ความ (ผิด) ปกติ’ อื่นๆ แล้ว

 พดูอกีอย่างหนึง่ก็คือ Normalness ของกาเตเล ทีเ่คยยนืหยดัเด่นสง่านัน้ แม้ไม่ได้ 

พังทลายลงทั้งหมด แต่ก็ลดขนาดลง ในขณะท่ี่ ‘ความ (ผิด) ปกติ’ อื่นที่ ‘ใหม่’ กว่า 

ค่อยๆ สูงขึ้นมาจนทัดเทียมกัน

 โลกยุคใหม่จึงไม่ได้เป็นโลกที่เราสามารถให้ความหมายกับอะไรบางอย่างเหนือ

อะไรอกีบางอย่างได้อกีแล้ว มนัไม่ใช่โลกทีส่งบราบคาบ ทกุคนก้มหวัอยู่ใต้วาทกรรมหลกั 

ชุดเดียวกัน แต่มนัคอืโลกของการขนัแข่งรษิยาซึง่กนั เป็นความรษิยาทีอ่ยู่ในกรอบของ

ความเสมอภาคกัน

 Alain de Botton เคยบอกว่า ความอิจฉา (หรือ Envy) เป็นสิ่งที่ดี เพราะ 

มนัแสดงให้เหน็ว่าสงัคมนัน้ๆ มคีวามเสมอภาคกนัพอสมควร ท�าให้คนสามารถทีจ่ะ ‘อจิฉา’  

กันได้ แต่ไพร่ติดที่ดินในยุโรปยุคฟิวดัล คงไม่มีความสามารถใดๆ ที่จะไป ‘อิจฉา’ 

ขุนนางได้

 และคนที่มีความสามารถที่จะอิจฉากัน ก็คือคนที่เป็น Average Man ทั่วไป  

ทีส่ามารถสร้างและให้ความหมายต่อ ‘ความปกตใิหม่’ ของตวัเองได้ทกุเมือ่นัน่แหละครบั

 Normalness ของกาเตเล ไม่ได้ล้มหายไปไหน มันเพียงแต่ยืนอยู่อย่างนั้น 

ในท่ามกลาง New Normalness อีกมากมายเต็มไปหมด-ก็เท่านั้นเอง...

หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับกาเตเลมาจากบทความชื่อ How the Idea of a ‘Normal’ 

Person Got Invented โดย Todd Rose ในนิตยสาร Atlantic, 18 กุมภาพันธ์ 2016
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เรื่อง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
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	 สภาพสังคม	การเมือง	และเศรษฐกิจ	เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรุนแรงจนเลยจุดที่จะหวนคืน	น�าไปสู่สภาพความเป็น
ปกตแิบบใหม่	หรอื	The	New	Normal		ทีส่่งผลต่อวถิชีวีติ	
การท�างาน	การบริโภค	และรปูแบบธุรกจิใหม่	ลองจนิตนาการ
ถึงผู้คนจ�านวนมหาศาล	ที่ก�าลังถูกฟูมฟักและห้อมล้อม 
ไปด้วยความปกติใหม่พร้อมๆ	กัน	ท�าให้ความคิด	จิตใจ	และ
การใช้ชีวิตเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมด	
	 การท่องเที่ยวของคนทั้งโลกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผล 
กระทบเช่นกัน	พวกเราจะออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยวิธีคิด 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	หรือถ้าเป็นในฐานะของนักธุรกิจ	 
เราจะรับมือกับคลื่นนักท่องเที่ยวแบบใหม่นี้อย่างไร	
	 ความปกตใิหม่เหล่านัน้ประกอบด้วยหลากมติ	ิจดุเริม่ต้น
มาจากสภาพเศรษฐกิจทัง้โลกทีก่�าลังซบเซา	ถึงแม้จะมีความ
เติบโต	แต่ก็จะเป็นไปอย่างช้าๆ	และยื้อเวลาไปยาวนาน	ไม่มี
โอกาสบูมให้เห็นได้ง่ายๆ	ในช่วงเวลาอันใกล้
	 ลองมาไล่กันดูปรากฏการณ์ใหญ่ๆ	 ในสังคมปัจจุบัน	 
ทีถ่ือเป็นความปกติใหม่ว่ามันจะส่งผลกระทบและสร้างความ
เปลี่ยนแปลงกับการท่องเที่ยวได้อย่างไร



40 | Tourism Review

From the Cover
เรื่องจากปก

เศรษฐกิจซึมเซายาวนาน 
 ความปกตใิหม่ในแง่ของเศรษฐกิจ คือการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างของเศรษฐกจิโลก นบัหลงัจากวกิฤติ

ซับไพรม์ ที่ท�าให้เกิดความซึมเซาต่อเนื่องไปยาวนาน สภาพการณ์แบบนี้ได้ขยายตัวออกไปทั่วโลก กลายเป็น

ความปกติใหม่ที่คนทั้งโลกคุ้นชิน ไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศไทย มันไล่มาตั้งแต่สหรัฐอเมริกา กระจายไปทั่ว

ยุโรป แล้วในทีส่ดุก็กลบัมาสูเ่อเชียคอืประเทศจนี ความรูส้กึฝืดเคอืงกลายเป็นความรูส้กึปกตทิัว่ไปทีเ่ราคุน้เคย

และยอมรับ 

 ในยุคสมัยก่อนหน้านี้ วัฏจักรเศรษฐกิจค่อนข้างมีรูปแบบและระยะเวลาคงที่ เมื่อกราฟการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจดิ่งลง มันก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้เร็วเหมือนตัว V แต่ในยุคใหม่นี้ นักวิเคราะห์เริ่มเห็นสัญญาณ

แบบใหม่ ว่าปัญหาจะยังคงด�าเนินต่อไปในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และก้นของกราฟตัว V นั้นถูกลากให้ยาวไป

เรื่อยๆ เหมือนไม่มีที่สิ้นสุด 

 คริสทีน ลาการ์ด จาก IMF เรียกสภาวะแบบนี้ว่า New Mediocre ในขณะที่ แลร์รี่ ซัมเมอร์ส อดีต

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกสภาวะแบบนี้ว่า Secular Stagnation และ บิลล์ กรอสส์ แห่ง PIMCO (Pacific 

Investment Management Company, LLC) เรียกมันว่า New Normal 

 ถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของทั้งระบบสังคม การกระจายทรัพยากรในสภาวะความ

ปกติใหม่จะย่ิงท�าให้เกิดปัญหาของความเหล่ือมล�้า และในที่่สุดก็จะส่งผลต่อเนื่องไปยังโครงสร้างส่วนบน  

อันได้แก่ การเมือง วัฒนธรรม สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ในทุกมิติ

เศรษฐกิจซึมแบบยาวนานท�าให้เกิดนักท่องเที่ยวแบบใหม่ 
 การท่องเที่ยวแบบหรูหรา ลักชัวรี เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นักท่องเที่ยวไม่ได้อวดกันว่าใครไปเที่ยวได้

อย่างหรูหราพเิศษเหนอืกว่าคนอืน่ แต่แข่งขนักนัทีว่่าใครสามารถประหยดัเงนิในกระเป๋าได้มากกว่า โดยซือ้ตัว๋

เครื่องบินและจองห้องพักได้ในราคาถูกกว่า 

 ผูใ้ห้บรกิารก็หนัมาแข่งกันทีก่ารลดราคา โปรโมชัน่ ทัง้ค่าทีพ่กั ค่าตัว๋เครือ่งบนิ เพราะรูว่้าลกูค้าส่วนใหญ่

ต้องการต่อรองราคา โดยคิดเทียบกับความคุ้มค่าระหว่างราคาและระดับมาตรฐานการบริการที่เคยมีอยู่เดิม  

นักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์หรูหราแบบเดิม แต่ในระดับราคาที่ต�่าลง มีการเปรียบเทียบแข่งกันของ

แต่ละเจ้าได้ชัดเจน 

 โรงแรมระดับหรูจะถูกจองเข้าพัก เมื่อนักท่องเที่ยวสามารถซื้อคูปองจากเว็บดีล หรือซื้อแพ็คเกจเหมา

รวมบริการจากงานแฟร์ลดราคา นั่นแปลว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์  

พวกเขาเลอืกช้อปในงานแฟร์ลดราคาทีจ่ดัขึน้ประจ�าปี ท�าให้สามารถเปรยีบเทยีบราคาค่าบรกิารของหลายแห่ง 

ได้พร้อมกัน 

 หรือไม่เช่นนั้น ก็จะเลือกซื้อบริการจากทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต ค้นเสิร์ชเอนจิน

แหล่งรวมราคา เปรียบเทียบพร้อมกันตรงหน้า แล้วตัดสินใจได้ทันที 

 

ภาวะโลกร้อน 

 ในฤดูหนาวที่เพิ่งผ่านมา สกีรีสอร์ทในหลายประเทศทั่วทั้งทวีปยุโรปได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

ท่ีเปลี่ยนแปลง ฤดูหนาวอุ่นขึ้นกว่าปกติ ปริมาณหิมะลดลง และไม่มีพ้ืนที่เล่นสกีหิมะมากพอที่จะให้บริการ  

จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการและค่าใช้จ่ายไปจากเดิม  

 ข้อมูลจากบลูมเบิร์ก บิสซิเนส ระบุว่าปลายปี 2015 ที่ผ่านมา ถือเป็นฝันร้ายของการท่องเที่ยวในยุโรป 

ซึง่เคยเป็นแดนสวรรค์ส�าหรบันกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก ทีต้่องการมาเจอหมิะและกจิกรรมกลางแจ้งแบบหนาวๆ 

พวกเขาส่วนใหญ่จองทัวร์ ที่พัก และการเดินทางไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย 4-9 เดือน 
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 ภาวะโลกร้อนท�าให้ช่วงปี 2014-2015 นบัเป็นปีทีย่โุรปมอีากาศร้อนทีสุ่ด จงึแทบจะไม่พบหมิะปกคลุม

ในพืน้ที ่2 กิโลเมตรเหนอืระดับน�า้ทะเลบนเทอืกเขาแอลป์ และในพืน้ทีท่ีอ่ยูท่างใต้ลงมา แทบจะไม่พบหมิะ 

ในพ้ืนที่ที่ต�่ากว่า 3 กิโลเมตรเหนือระดับน�้าทะเล นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเราจะพบสภาพการณ์แบบนี้ 

บ่อยขึน้ในระยะเวลาต่อจากนี้ไป จนถือได้ว่าเป็นความปกตใิหม่ และนีจ่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิในพ้ืนที่

แถบนั้นในระยะยาว 

 ชาวบ้านในพื้นที่ถูกขอร้องให้งดเล่นสกี เพื่อเก็บพื้นที่หิมะหนาชันไว้ให้กับนักท่องเที่ยว เพราะว่า 

ในแต่ละปี เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นได้รับผลประโยชน์เข้ามาจากนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 

 วธีิการปรบัตวัและแก้ไขปัญหาท�าไปอย่างเฉพาะหน้า สกรีสีอร์ทบนเทอืกเขาแอลป์ ประเทศเยอรมนี 

เผชิญกับอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส จึงต้องใช้เครื่องท�าหิมะสร้างลานสกีเทียมให้กับนักท่องเที่ยว 

 ในสวติเซอร์แลนด์ ต้องให้นกัท่องเทีย่วนัง่กระเช้าขึน้ไปถงึระดบัทีส่งูกว่าเดมิ เพ่ือจะได้เจอพ้ืนทีห่มิะ

หนาพอจะเล่นสกี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พยายามขับรถขึ้นเหนือไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้เจอกับหิมะให้ได้ และ

ท�าให้เกิดการจราจรติดขัด รวมไปถึงปัญหาความแออัดในสถานที่ท่องเที่ยว 

 ส่วนในประเทศฝรั่งเศส สกีรีสอร์ทต้องปรับปรุงพื้นที่สวนสัตว์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเอาใจเด็กๆ ที่ผิดหวัง

เพราะมาเล่นสกีหิมะที่นี่ไม่ได้ ทั้งๆ ที่การเที่ยวสวนสัตว์จัดเป็นกิจกรรมในฤดูร้อน 

 สภาพของสถานทีท่่องเทีย่วในเขตทีต่�า่ลงมาของทวปียโุรป อย่างประเทศอติาล ีก็ได้รบัผลกระทบจาก

ภาวะโลกร้อนมากขึ้นทุกปี ปริมาณน�้าทะเลที่สูงขึ้น ที่ผ่านมา เวนิสถูกน�้าท่วมเป็นประจ�าอยู่แล้ว เพราะ

เป็นเมืองที่ก�าลังจมลงต�่ากว่าระดับน�้าทะเลอย่างช้าๆ แต่ในรอบไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ความถ่ีและระดับความ

ร้ายแรงของน�้าท่วมนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 

 ภาพและข่าวสารเนื่องจากปริมาณน�้าทะเลที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว คือภาพ 

เหตุน�้าท่วมใหญ่ที่เมืองเวนิส เมื่อปี 2014 ถือเป็นสภาพเลวร้ายที่สุดในรอบร้อยกว่าปี วิธีแก้ไขปัญหา

คือมีความพยายามที่จะสร้างโครงการป้องกันน�้าท่วมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยท�าเป็นประตูน�้าและก�าแพง

คอนกรีตขนาดยักษ์ 

 ขณะทีท่างการพยายามช้ีแจงข้อมลูทีถ่กูต้องกบันกัท่องเทีย่วว่าสภาพน�้าท่วมแบบนีถ้อืเป็นสภาพปกติ 

เรียกมันว่า Aqua Alta เกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และชาวเมืองเวนิสคุ้นเคยกับมันอย่างดี  

จึงด�าเนินชีวิตประจ�าวันกันไปตามปกติ มีการจัดท�าเว็บไซต์ให้ข้อมูลพยากรณ์ระดับน�้าล่วงหน้า 4 วัน  

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา 

 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรงธรรมชาติ ในความเป็นจริง น�้าไม่ได้ท่วม

ยาวนานทั้งวันทั้งคืน แต่ระดับน�้าจะสูงขึ้นนานประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรืออาจจะนานที่สุดถึง 6 ชั่วโมง 

ต่อวัน แล้วก็จะลดระดับลง 

 บรรดาร้านรวงต่างๆ ในเวนิสได้ปรับตัวรับสภาพความปกติใหม่นี้กันมานานแล้ว โดยสามารถ 

เปิดร้านกันได้ตามปกติ ท�าทางเดินยกระดับให้พ้นน�้า มีก�าแพงกั้นน�้าที่หน้าร้าน และมักจะเปิดร้านให้ดึก

กว่าเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสในการช้อปปิ้งให้กับนักท่องเที่ยว 

การก่อการร้ายและเหตุไม่สงบ
 หลังจากเหตุการณ์  9/11 ท�าให้รูปแบบการเมืองระหว่างประเทศ สงคราม ความรุนแรง และความ

สมัพนัธ์ระหว่างประเทศเปลีย่นแปลงไปจากเดมิอย่างสิน้เชงิ ลัทธกิารก่อการร้ายส่งผลต่อการบนิพาณชิย์ 

การเดินทาง การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตคนทั้งโลก 

 มาจนถึงปัจจุบัน สงครามกลางเมืองในหลายประเทศในตะวันออกกลาง ท�าให้เกิดผู้อพยพจ�านวน

มหาศาลมุ่งหน้าไปสู่ทวีปยุโรป ที่เศรษฐกิจก�าลังซบเซายาวนานไม่ต่างจากแถบอื่นๆ ของโลก และนั่นก็จะ

ส่งผลต่อสภาพสังคมอย่างรุนแรง รวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
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 ข้อมูลจากนิตยสาร Fortune อ้างถึงการวิจัยตลาด

ของ World Travel and Tourism Council (WTTC) ระบุ

สถิติท่ีน่าสนใจ เกี่ยวกับระยะเวลาที่ภัยอันตรายประเภท

ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ดังนี้ 

	 การก่อการร้าย	ส่งผลนานไม่เกิน	13	เดือน		

	 โรคระบาด	21	เดือน		

	 ภัยธรรมชาติ	24	เดือน		

	 เหตุจลาจลทางการเมือง	27	เดือน 

 ดูเหมือนว่าภัยจากการก่อการร้ายนั้นส่งผลกระทบ

ระยะสั้นที่สุด เมื่อเทียบกับอันตรายอื่นๆ แต่ก็ใช้เวลานาน

เป็นปีอยู่ดี 

 WTTC ศึกษาสถานการณ์ในทวปียโุรปในรอบหลายปี 

ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เหตุวางระเบิดรถไฟในกรุงมาดริด 

ประเทศสเปน ปี 2004 นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนที่นั่น 

ในอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น การวางระเบิดในลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ ปี 2005 ก็ส่งผลระยะสั้นๆ เช่นเดียวกัน 

คาดว่ารูปแบบเดียวกันนี้จะเกิดกับเหตุการณ์ร้ายในปารีส 

ฝรั่งเศส เมื่อปีที่แล้ว 

 ฝรั่งเศสมีรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยว 

ร้อยละ 9 ของ GDP มีแรงงานในภาคบริการท่องเที่ยว  

ร้อยละ 10 ของแรงงานทั้งหมด มีนักท่องเที่ยวมากถึง 

84 ล้านคนต่อปี สรุปว่าประเทศที่มีความแข็งแกร่งของ

ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว จะได้รับผลกระทบจากเหตุ

ก่อการร้ายเพียงระยะสั้นๆ 

 เทยีบกบัประเทศเลก็ๆ หรอือยู่ในศูนย์กลางของความ

ขัดแย้ง เกดิเหตกุารณ์ก่อการร้ายบ่อย เพราะผูก่้อการร้าย 

ต้องการตอกย�้าท�าลายภาพลักษณ์ รวมถึงเหตุการณ ์

ไม่สงบภายในประเทศทีเ่กิดจากความขดัแย้งทางการเมอืง

เรื้อรัง ลักษณะแบบนี้จะได้รับผลกระทบยาวนานกว่า 

 นักท่องเที่ยวจากโลกตะวันตก จะได้รับค�าเตือนจาก

รัฐบาลของตนเองเก่ียวกับการท่องเที่ยวไปในประเทศที ่

ไม่ปลอดภัย อย่างเช่น ชาวอังกฤษได้รับค�าเตือนจาก

รัฐบาล เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไปประเทศ

อยีปิต์ เนื่อ่งจากเหตจุลาจลทางการเมอืงช่วงอาหรบัสปรงิ 

ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เดินทางไปอียิปต์ลดลง

เรื่อยๆ มาตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี 2014 
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สังคมผู้สูงอายุและเจเนอเรชั่นวาย 

 อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง และอายุขัยของประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น ท�าให้โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงไป  

นั่นก็คือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 ข้อมูลจาก EIC Analysis สหประชาชาติ คาดการณ์สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 10 ในปี 2000  

เป็นร้อยละ 20 ในปี 2050 โดยกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ซึง่มบีรกิารสาธารณสขุและคณุภาพชวีติดกีว่า จะยิง่มสีดัส่วนประชากร

ผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 30 ในปี 2050 

 ผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วจากประเทศตะวันตก มีแนวโน้มในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ ว่าจะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศ 

ที่ค่าครองชีพถูกกว่าและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ตัวอย่างจากประเทศอังกฤษ พบว่ามีแนวโน้มที่ผู้เกษียณอายุที่รับบ�านาญจะ

ย้ายไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้น คาดว่าจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดภายในปี 2050 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10  

ในปัจจุบัน นอกจากนี้ คนสูงอายุชาวสแกนดิเนเวียย้ายไปอยู่ในสเปนด้วยเหตุผลเรื่องอากาศและเรื่องสุขภาพ ส่วนคนสูงอายุ 

ชาวอเมริกันก็ย้ายไปอยู่ในเม็กซิโกเพื่อค่าครองชีพที่ถูกกว่า 

 ข้อเขียนนี้อ้างถึงผลวิจัย  Retirement Index 2009 โดย International Living พบว่าประเทศยอดฮิตที่เป็นจุดหมาย

ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ 3 อันดับแรก ได้แก่ เอกวาดอร์ เม็กซิโก ปานามา ในขณะที่ มาเลเซีย และไทย เป็นประเทศ 

ในเอเชียที่ติดการจัดอันดับ 30 ประเทศ

 นอกจากการย้ายถ่ินทีอ่ยู ่การท่องเทีย่วก็เป็นอกีรปูแบบหนึง่ของบรกิารทีค่นกลุ่มนีส้นใจ ประเทศไทยต้องแข่งขนักบัประเทศ

ใกล้เคยีง เพือ่ดึงดูดนกัท่องเทีย่วกลุม่น้ีเข้ามา โดยการเพ่ิมขดีความสามารถให้มากขึน้ ค�านงึถงึค่าเช่าอสังหารมิทรพัย์ ค่าครองชพี  

และคุณภาพชีวิต ที่จะต้องทัดเทียมได้กับประเทศอื่นๆ รวมไปถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อส่งเสริม Medical Tourism 

ให้คนสูงอายุชาวต่างชาติได้ใช้เป็นทางเลือกในการรักษาพยาบาล 

 นักท่องเทีย่วกลุม่ผูส้งูอายเุหล่านี ้ต้องการกิจกรรมการท่องเทีย่วที่ใช้แรงก�าลงัไม่มากนกั อย่างเช่นพพิธิภณัฑ์ โบราณสถาน 

หอศิลปะ และสถานที่เทียมที่จัดสร้างขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรภายในจุดเดียว เทียบกับนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหน่ึง 

ซึ่งเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว คือวัยรุ่นหนุ่มสาว เจเนอเรชั่นวาย ที่ต้องการบริการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

 ข้อมูลจากองค์การการท่องเที่ยวโลก หรือ UNWTO ระบุว่านักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวนั้นมีจ�านวนมากถึงร้อยละ 20 

ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก คิดเป็นมูลค่าตลาดร้อยละ 18 และดูเหมือนว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 แรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวของเจเนอเรชั่นวาย คือ ประสบการณ์แปลกใหม่ พวกเขาเปิดรับโลกกว้าง และต้องการ

แสวงหาความสุข จึงต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวแบบทั่วไป เรื่อยไปจนถึงการเดินทางเพื่อไปเรียน ไปท�างาน ในลักษณะของ

ทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์ถูกเปิดเผยมากขึ้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิดขึ้นมา เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ผจญภัยแบบเอ็กซ์ตรีม พวกเขาแบ่งแยก ‘นักท่องเที่ยว’ ออกจาก ‘นักเดินทาง’ อย่างเด็ดขาด และพยายามหลีกเลี่ยงการ 

ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยคนรุ่นก่อน 

 เทคโนโลยีการสื่อสารและการตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง เป็นส่ิงที่ส่งเสริมกันและกัน เจเนอเรชั่นวายจึงค้นหาข้อมูล 

การท่องเท่ียว จองทีพ่กั การเดินทาง วางแผนการท่องเทีย่วด้วยตวัเอง ไม่ได้สนใจบรษิัทน�าเทีย่วแบบครบวงจร อกีทัง้ยงัต้องการ

ต่อรองราคาให้ต�่าที่สุด เปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่จะได้รับ ต้องแปลกใหม่และแตกต่างจากคนอื่นมากที่สุด 

 ความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ท�าให้เกิดตลาด กลุ่มลูกค้า ช่องทาง และรูปแบบของสินค้าและบริการใหม่ที่นักธุรกิจ 

จะต้องพยายามปรับตัว และไม่มองข้ามความปกติใหม่เหล่านี้ โดยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ด�าเนินมานานแล้ว 

 ความปกติใหม่เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของวิถีชีวิต น�าไปสู่การตัดสินใจและเลือกแบบใหม่ๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่อุปสรรคหรือ 

ข้อเสียไปทั้งหมด แต่ถ้าถือเป็นโอกาสและข้อดีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จะท�าให้ธุรกิจที่ปรับตัวได้ทัน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนโฉมหน้า

ไปจากเดิม
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ท่องเที่ยวกันต่อไป ไม่สนใจวิกฤติ
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23rd World Travel Trend Forum 
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	ท่องเที่ยวกันต่อไป ไม่สนใจวิกฤติ
 Global Tourism Shakes Off Crises
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจทัว่โลก ปัญหาความขดัแย้งทีร่นุแรง 

การโจมตีของผู้ก่อการร้าย รวมทั้งวิกฤติผู้อพยพในยุโรป 

ส่งผลกระทบทีแ่ตกต่างกันไปต่ออตุสาหกรรมท่องเทีย่วทัว่โลก 

ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในภาพรวมยังคงเป็นที่

น่าพอใจ และปี 2558 ยังคงเป็นปีที่ดีส�าหรับการท่องเที่ยว 

ทัว่โลก ด้วยอตัราการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

ร้อยละ 4.5 ใน 8 เดือนแรกของปี และคาดว่าจะยังคงแขง็แกร่ง  

อีกทั้งจะมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ในปี 2559

	เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าลง
 Slower World Economic Growth
 Dr.Gernot Nerb นักเศรษฐศาสตร์ผู ้มีช่ือเสียงชาว

เยอรมันจาก Institute for Economic Research เมืองมิวนิก  

กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2558 ชะลอตัวเล็กน้อย แต่จะ

ทะยานขึ้นอีกในปี 2559 โดยอัตรา GDP ของโลกเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.3 ในปี 2558 หลังจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในปี  

2557 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2559 

สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปส่วนใหญ่เศรษฐกิจม ี

แนวโน้มไปในทางบวก เศรษฐกิจของจีนยังคงชะลอตัวอยู่ใน

อตัราท่ีมกีารควบคุม ในขณะทีรั่สเซียและบราซิลแสดงให้เหน็

ถึงสัญญาณของความมีเสถียรภาพภายหลังภาวะเศรษฐกิจ

ตกต�่าในปี 2558

	การท่องเทีย่วต่างประเทศยงัเตบิโต
ต่อไป
 World Outbound Travel Stays on 
the Growth Path
 Mr. Rolf Freitag ประธานบริษัท IPK International  

ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 ความรุนแรงและความ 

ไม่สงบทางการเมอืงยงัคงส่งผลกระทบต่อบางประเทศทัว่โลก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคการท่องเที่ยว ในบางประเทศ 

ผูก่้อการร้ายมุง่โจมตีไปยงักลุม่นกัท่องเทีย่ว แต่กส่็งผลกระทบ 

ต่ออปุสงค์ทางการท่องเทีย่วต่อประเทศอืน่ๆ เช่นกนั นอกจากนัน้ 

การไหลทะลักของผู้อพยพเข้าสู่ประเทศต่างๆ ในยุโรปอย่าง

รวดเร็วก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและการควบคุม 

คนเข้าเมือง ท�าให้การเดินทางท่องเที่ยวข้ามพรมแดน 

ชะลอตัวลง 

 “ปัจจยัทัง้หมดนีม้ผีลกระทบต่อแหล่งท่องเทีย่วทัง้หลาย

แตกต่างกันออกไป ในขณะที่นักท่องเที่ยวก็เลือกจุดหมาย

ปลายทางที่ปลอดภัยกว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลกระทบ

ด้านลบในภาพรวมต่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ ผู้คนยังคง

เดินทางไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง” Mr. Freitag กล่าวย�้า 
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การท่องเที่ยวต่างประเทศ 2555 2556 2557 2558 (มกราคม-สิงหาคม)

จำานวนครั้งของการเดินทาง 
(Outbound Trips)

+ 4% + 4% + 5% + 4.5%

ระยะเวลาพำานักเฉลี่ย 
(Outbound Nights)

+ 2% + 4% + 3% + 3%

ค่าใช้จ่ายต่อคืน 
(Outbound Spending per Night)

+ 9% + 1% + 2% + 4%

แนวโน้มการท่องเที่ยวโลก

ที่มา : World Travel Monitor 2015 IPK International

 ข้อมูลเบื้องต้นของ World Travel Monitor จาก IPK Inter-

national ระบวุ่าการเดนิทางออกนอกประเทศทัว่โลกมอีตัราเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 4.5 ใน 8 เดือนแรกของปี 2558 และคาดว่าตัวเลขนี้จะยัง

คงอยู่ตลอดทั้งปี 2558 ซึ่งจะท�าให้มีจ�านวนการเดินทางออกนอก

ประเทศมากถึง 1,024 ล้านครั้ง ส่งผลให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศทัว่โลกมากกว่า 1.2 พนัล้านคน (นกัท่องเทีย่วระหว่าง

ประเทศเดินทางไปเยือนโดยเฉลี่ย 1.2 ประเทศต่อการเดินทาง  

1 ครั้ง) มีการใช้จ่ายต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยเฉลี่ย ซึ่งมากกว่า

ปี 2557 ถึง 2 เท่า

 ตัวเลขของการพักค้างคืน จากเดือนมกราคมจนถึงเดือน

สงิหาคมเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 คดิเป็นจ�านวนรวมทัง้หมดทัว่โลก 7.5 พนัล้าน

คืน มีระยะเวลาพ�านักเฉลี่ยอยู่ที่ 7.3 คืน และการท่องเที่ยวระยะสั้น 

1-3 คนื ยงัคงมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตต่อไป ความจรงิแล้วการเดนิทาง 

ไปต่างประเทศมสีดัส่วนของการท่องเทีย่วระยะส้ันร้อยละ 33 ในขณะที่ 

การท่องเทีย่วแบบ 4-7 คนื อยูท่ีร้่อยละ 37 และอกีร้อยละ 30 เป็นการ 

ท่องเที่ยวในระยะเวลา 8 คืนหรือมากกว่า ส่วนโรงแรมระดับหรูหรา

ยังคงมส่ีวนแบ่งทางการตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ ในขณะทีโ่รงแรมประเภท 

อื่นๆ สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดของโลกไป

 จากตารางด้านล่างจะเห็นว่าจ�านวนครั้งของการเดินทาง และ

จ�านวนวนัพกัค้างคืนของการท่องเทีย่วต่างประเทศในปี 2558 มอีตัรา

ทีเ่พิม่มากข้ึนในจ�านวนที่ใกล้เคยีงกนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบั 3 ปีทีผ่่านมา  

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อคืนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีหลัง
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อันดับ Top 6 Outbound
Markets by Trips

Top 6 Outbound Markets 
by Spending

1 เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

2 สหรัฐอเมริกา จีน

3 สหราชอาณาจักร เยอรมนี

4 จีน สหราชอาณาจักร

5 ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น

6 แคนาดา แคนาดา

ที่มา : World Travel Monitor 2015 IPK International

	เอเชยีและอเมรกิาเหนอืช่วยกันขบัเคลือ่น 
การท่องเที่ยวโลก
 การเติบโตของการท่องเที่ยวต่างประเทศโดยรวมในปี 2558  

ยังคงเกิดขึ้นจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือซึ่งเพ่ิมขึ้น 

ในอตัราร้อยละ 5 เท่ากนั ในขณะทีภ่มูภิาคอเมรกิาใต้กม็ผีลงานดขีึน้

อย่างคาดไม่ถึง  คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การเดินทางออกนอกประเทศ

ทางแถบยุโรปเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.5 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ 

ที่ดีขึ้น ภูมิภาคตะวันออกกลางเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งในอัตรา 

ร้อยละ 9 แต่แอฟริกาลดลงร้อยละ 6

 ประเทศเยอรมนียังคงเป็น ‘World Travel Champion’ จาก

การครองอนัดับหนึง่ของตลาดการท่องเทีย่วต่างประเทศ ตามมาด้วย 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน หากไม่นับการเดินทาง 

ไปเยอืนฮ่องกงและมาเก๊าทัง้หมด ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีม่กีารจบัจ่าย

ใช้สอยมากที่สุดนั้น สหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยจีน 

และเยอรมนีตามล�าดับ
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	การท่องเที่ยวต่างประเทศไปเร็วกว่าที่
คาดไว้
	 	 องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations World Tourism Organization-UNWTO) ระบุว ่า  

ในช่วง 8 เดอืนแรกของปี 2558 มจี�านวนนกัท่องเทีย่วระหว่างประเทศ 

810 ล้านคน โดยเติบโตร้อยละ 4 

	 	ภมูภิาคยุโรป เป็นภมูภิาคทีม่นีกัท่องเทีย่วไปเยอืนมากทีส่ดุ

ในโลก โดยเติบโตร้อยละ 5 

 	 ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อเมริกาและตะวันออกกลาง 

เติบโตร้อยละ 4 

	 	ภูมิภาคแอฟริกา มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 5

 องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติช้ีว่า ภาพรวม

อุปสงค์เป็นไปในทางที่ดี ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนของค่าเงิน  

หลายประเทศได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ 

อีกหลายประเทศมีค่าเงินสูง แต่อ�านาจซื้อก็ยังเพิ่มขึ้น

 ตัวเลขนักท่องเท่ียวในเดือนมกราคม-สิงหาคม ในปี 2558  

เป็นไปในทิศทางเดยีวกบัทีอ่งค์การการท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาติ 

คาดไว้ โดยในเดือนมกราคม 2558 องค์การการท่องเที่ยวโลก

แห่งสหประชาชาติคาดการณ์ว่า การท่องเที่ยวโลกและยุโรป 

จะเติบโตร้อยละ 3-4 ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกา

เติบโตร้อยละ 4-5 และภูมิภาคตะวันออกกลาง เติบโตร้อยละ  

2-5 เดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2558 ส่วนใหญ่ไปข้างหน้า 

และอยู่ในเกณฑ์ จากการวางแผนทั้งปีของ UNWTO 

	การท่องเที่ยวในเมืองและการล่องเรือ
ส�าราญขับเคลื่อนให้ตลาดโตขึ้น
 World Travel Monitor กล่าวว่า แนวโน้มหลักทีท่�าให้การท่องเทีย่ว 

ต่างประเทศเติบโตแข็งแกร่งคือ การท่องเที่ยวในเมือง (City Trips) 

ล่องเรือส�าราญ (Cruise Holidays) และการเดินทางระยะยาว 

(Long-Hual Travel) โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 34 ระหว่างปี 

2550 และ 2557  

 การล่องเรือส�าราญเป็นที่นิยมมากขึ้น และมีอัตราเติบโตถึง 

248% ในรอบ 7 ปี ขณะทีก่ารท่องเทีย่วในเมอืงพุง่ขึน้ถงึร้อยละ 82 และ

มีส่วนแบ่งของวันหยุดทั้งหมดร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยว  

Sun & Beach ในวันหยุดมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ระหว่างปี 2550 

และ 2557

	เอเชยีและอเมรกิาเหนอืช่วยกนัขบัเคลือ่น 
การท่องเที่ยวโลก
 ภาพรวมการท่องเที่ยวโลกในปี 2559 ยังคงเป็นไปในทางที่ดี  

ในเดือนตุลาคมปี 2558 กลุ่ม World Travel Monitor และ IPK  

International ท�าแบบสอบถามเรื่องการตลาดที่ส�าคัญในการ

วางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2559 ผลที่ตามมาคือ World 

Travel Confidence Index ได้คาดเดาว่าแนวโน้มการตลาดในอนาคต

เชื่อถือได้มากในช่วงปีที่ผ่านมา ร้อยละ 42 ของผู้ให้ข้อมูลต้ังใจ 

เดินทางเหมือนในปี 2558 ร้อยละ 30 วางแผนที่จะเดินทางมากขึ้น 

และมเีพยีงร้อยละ 20 วางแผนทีจ่ะเดนิทางลดลง ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 55 กล่าวว่าวิกฤติไม่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนท่องเที่ยว 

ขณะที่ร้อยละ 45 ให้ข้อมูลว่าวิกฤติส่งผลกระทบ

 IPK International ได้คาดการณ์ภาพรวมนกัท่องเทีย่วต่างชาติ 

จะมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ในปี 2559 และคาดว่าการเติบโตที่

แข็งแกร่งจะมาจากแถบเอเชีย เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 รองลงมา 

คอื อเมรกิาเหนอื เตบิโตเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.1 ส่วนภมูภิาคยโุรป เติบโต

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 แถบลาตินอเมริกาเติบโตเพียงร้อยละ 1.9
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จับเทรนด์เป็นจุดขาย 
พลิกโอกาสท่องเที่ยวไทย

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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3 มุมมองที่น่าสนใจในการจับจุดขายจากเทรนด์ 

หาโอกาสในการท�าธุรกิจเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่คนบนโลกนี้ต้องการมาท่องเที่ยว 

(Thailand as a Prefer Destination)

คุณประพาฬรัตน์ 
ตงศิริ

Executive Creative 
Planning Director

เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป
ประเทศไทย

คุณณภัทร์ 
จรัสสุวิชากณิช
Head of Business 
Strategy Google Thailand

คุณธเนศ 
จิระเสวกดิลก

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ 
DIVANA MASSAGE & SPA 

และ Dii Wellness Med Spa
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เดอะ ลโีอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย

 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต้องการ ‘ประสบการณ์’ ที่พวกเขามีส่วนร่วม นอกจากนั้น

ยงัอยากจะเล่าต่อ แชร์และโชว์ เพราะฉะนัน้จดุส�าคญัคอืการกลบัมาดธูรุกจิท่องเทีย่ว

ของเราว่าได้น�าเสนอส่ิงที่เอื้อให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมหรือไม่ และเขาต้องการแชร์ส่ิงที ่

น�าเสนอนั้นไหม เพราะทุกวันนี้การแชร์จะครองโลก 

 การท�างานการตลาดต้องท�าความรู้จักและความเข้าใจกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ทีต้่องการจะขาย กลุ่มเป้าหมายทางการท่องเทีย่วทีน่่าสนใจกลุม่หนึง่คอื ‘กลุม่ผูห้ญงิ’ 

ซึ่งมีสัดส่วนท่ัวโลกมากกว่าผู้ชาย อีกทั้งกลุ่มประเทศที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

เช่น ประเทศจีน ก็มีประชากรเป็นเพศหญิงจ�านวนมาก และยังมีรายได้ดี มีงานท�า 

ต้องการที่จะออกไปสู่โลกภายนอก ถ้าดึงดูดนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนส่วนหนึ่งให้มา

เทีย่ว หากจิกรรมท่ีเขามีประสบการณ์ร่วม จะสร้างมลูค่าการท่องเทีย่วให้ประเทศไทย

เป็นอย่างมาก

เทคโนโลยี คือ จุดเปลี่ยน
 

 จดุเปลีย่นทีส่�าคญัของธุรกิจการท่องเทีย่วยคุใหม่อกีประการหนึง่คอื ‘เทคโนโลย’ี 

หากไม่น�าเทคโนโลยีมาใช้ หรือใช้ประโยชน์จากโลกที่เป็น Hyper Connectivity  

กถ็อืว่าเสยีโอกาสอย่างมาก ตวัอย่างการน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ 

 • การท่องเที่ยวเปอร์โตริโก ค�านวณว่าวันใดจะมีคนออกมาเล่นหิมะในนคร

บอสตันบ้าง แล้วออกแคมเปญด้วยการท้ากระโดดหิมะแล้วโพสต์ในโลกออนไลน์ 

จากนั้นจึงมอบรางวัลให้ไปกระโดดในลักษณะเดียวกัน แต่เป็นการกระโดดลงใน

ทะเลท่ีเปอร์โตรโิก ผลของแคมเปญนีท้�าให้เกิดกระแสในโลกออนไลน์ และมกีารแชร์

แคมเปญการท่องเที่ยวเปอร์โตริโกออกไปอย่างมาก

คุณประพาฬรัตน์ ตงศิริ
Executive Creative 
Planning Director
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 • การท่องเที่ยวเปอร์โตริโกจับกระแสคลิป 

ที่ก�าลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลฯ ซึ่งเล่าถึงชาย 

คนหนึง่ทีจ่บัสลากได้รางวลัไปท่องเท่ียวท่ีเปอร์โตริโก 

แต่เป็นทริปที่ต้องเดินทางคนเดียว เขารู้สึกแย่มาก 

จึงโพสต์ข้อความว่าเป็นทริปทีแ่ย่มาก และถ่ายภาพ 

ตนเองนัง่เบือ่อยูต่ามสถานทีต่่างๆ เมือ่การท่องเทีย่ว 

เปอร์โตริโกพบคลิปนี้ จึงได้จัดทริปท่องเที่ยว

เปอร์โตรโิกให้ โดยให้พาภรรยาและลกูไปด้วย ส่งผล 

ให้มีการแชร์แคมเปญนี้ออกไปในวงกว้าง

 • เทคโนโลยส่ีงผลให้เกิดการเชือ่มโยง ท�าให้

เกิดการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์หรือบรกิารใหม่ให้กบั

ธุรกิจท่องเทีย่วได้ ตวัอย่างเช่นคู่รกัทีอ่ยูห่่างไกลกนั 

มักจะติดต่อกันผ่าน Skype ทางสายการบิน 

จึงร่วมกับ Skype ท�าแคมเปญ Long Distance 

Relationship แนะน�าการหาแพ็คเกจการบินที่ดี 

ที่สุดให้ทั้งสองคนได้ไปพบกันแบบ Real-time  

ด้วยการสื่อสารผ่าน Skype

 • ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งของการท�าธุรกิจ 

ท่องเที่ยวในยุคใหม่คือ ‘ต้องทันเหตุการณ์’ ในช่วง

การแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิล ทาง Art 

Museum Event ได้คิดแคมเปญว่าจะท�าอย่างไร

ให้นกัท่องเทีย่วมาเยอืนพพิธิภณัฑ์ Masp Museum 

จงึได้คดิแคมเปญโฆษณาว่าผูท้ีม่าจากประเทศทีแ่พ้การ

แข่งขนัแต่ละนดัจะได้รบับตัรส�าหรบัเข้าชมพพิิธภณัฑ์ฟรี 

ซึ่งวิธีการนี้ถือว่าทันเหตุการณ์ ซึ่งประเทศไทยสามารถ

น�ามาเป็นกรณีศึกษาหากมีการจัดกิจกรรมระดับโลก

ในอนาคต 

 • ที่หมู ่บ ้านอินากะดาเตะ จังหวัดอาโอโมริ 

ประเทศญี่ปุ่น มีการแชร์ภาพนาข้าวที่ท�าเป็นรูปภาพ

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ ่นกันในโซเชียลมีเดีย  

ซึ่งจังหวัดนี้ท�าการเกษตรปลูกข้าว แต่ประสบปัญหา 

คนซื้อข้าวน้อยลง หันไปซื้อสินค้าบริโภคอื่น เพื่อ

สนบัสนนุการท่องเทีย่วและการค้าข้าวของจงัหวดัให้ดขีึน้ 

จึงได้น�าความคิดสร้างสรรค์มาผนวกเข้ากับเทคโนโลยี 

คือเมื่อนักท่องเที่ยวถ่ายภาพนาข้าวแล้ว จะกลายเป็น 

QR Code ที่สามารถเข้าไปสั่งซื้อข้าวได้ทันที
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คุณณภัทร์ จรัสสุวิชากณิช
Head of Business 

Strategy Google Thailand

5 ขั้นตอนของการท่องเที่ยว
 

การเดินทางท่องเที่ยวอาจแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1. ความฝัน ก่อนเริ่มท่องเที่ยวจะมีความฝันเพื่อการท่องเที่ยว 

โดยจะมีสิ่งที่จุดประกายให้ต้องการออกเดินทาง 

 2. การก�าหนดแผนส�าหรับการท่องเที่ยว 

 3. การจองเพื่อการท่องเที่ยว 

 4. การสัมผัสประสบการณ์ในการท่องเที่ยวนั้นๆ

 5. แชร์ประสบการณ์ ทั้งพูดแบบปากต่อปาก หรือการแชร์ผ่าน 

Digital Platform

 นับจากอดีตถึงปัจจุบัน 5 ขั้นตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปมาก แต ่

รายละเอยีดทีเ่ปลีย่นไปคอืการทีโ่ลกดจิทิลัท�าให้มกีารเชือ่มต่อมากขึน้  

โดยจะเห็นว่าเริ่มมี Travel Purchase Journey เคลื่อนเข้ามา 

ในโลกออนไลน์มากขึน้ ปัจจบุนัพบว่ามพีฤตกิรรมการค้นหาข้อมลูจาก

ออนไลน์ แล้วซื้อของผ่านช่องทางออฟไลน์ร้อยละ 17 ในขณะที่มีการ

ซือ้บตัรโดยสารเคร่ืองบนิผ่านช่องทางออนไลน์สงูขึน้ถงึเกอืบร้อยละ 80

3 เทรนด์ส�าคัญในปี 2559 

เทรนด์ที่ 1 โลกของอินเทอร์เน็ต
 ในปี 2559 จะเป็นปีที่น ่าตื่นเต้น เพราะ

ประมาณการว่าคนไทยร้อยละ 75 จะเข้าสู่โลก

ออนไลน์ ในปี 2558 ที่ผ่านมา คนไทยอยู่บนโลก

อินเทอร์เน็ต 40 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 60  

ในปีนี้ค ่ายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ค ่ายหนึ่ง 

จะแจกโทรศัพท์มือถืออีกประมาณ 12 ล้านเครื่อง 

ซึ่งสามารถใช้ 3G ได้ หมายความว่าประชากร 

ในประเทศไทยเกือบ 52 ล้านคน จาก 68 ล้านคน 

จะเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้

 ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนมากของ

ประเทศไทยจะท�าผ่านโทรศัพท์มือถือ โอกาส

ทางธุรกิจต่างๆ จะมาจากข่าวของโทรศัพท์มือถือ  

โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ประมาณร้อยละ 55  

ของยอดค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการทางการ 

ท่องเที่ยวในประเทศไทยจะท�าผ่านโทรศัพท์มือถือ  

โดยพบว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ดังนั้น 

จะเห็นได้ว่าในมุมความสนใจและความหลงใหล 

ของนักท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างสดใส
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เทรนด์ที่ 2 Content is King 

 การใช้เวลาบนโลกออนไลน์มีแนวโน้มมากขึ้น เพราะ 

คนเสพเนือ้หามากขึน้ เนือ่งจากเน้ือหามคีวามสนุก ยกตวัอย่างเช่น 

YouTube ซึง่ถอืเป็น Search Engine ทีค่นเข้าไปหาข้อมลูมากเป็น

อนัดบั 2 ของประเทศไทย ลกัษณะการค้นหาใน YouTube จะเป็น

เรือ่งของ ‘How-to’ เพราะคนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบอ่านหนงัสอื 

แต่ชอบสิ่งที่เป็นภาพเคลื่อนไหว สี แสง เสียง 

 ในมุมของนักท่องเที่ยว การสร้างความฝันส�าหรับการ 

ท่องเที่ยวก็มีจุดเริ่มต้นมาจาก Google และ YouTube โดย 

YouTube ได้กลายเป็นหน้าต่างส�าหรับการส�ารวจหาสถานที่และ

กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งทุกเดือนจะมีการค้นหาเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 80 ล้านครั้ง จึงน่าสนใจ

ว่าในมมุของ ททท. หรอืธุรกจิท่องเทีย่วจะสามารถสร้างหน้าต่าง

อย่างไรในการน�าเสนอประเทศไทยหรือแบรนด์ของเราสู่ผู ้ใช้

อินเทอร์เน็ตในระดับสากล

เทรนด์ที่ 3 Hyper-informed Thais 
 ปัจจบุนัการค้นหาข้อมูลของคนไทยมีรายละเอยีดเพิม่มากข้ึน  

ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือพิจารณาอะไรก็ตาม ทิศทางที่

เปลีย่นไปในปี 2555-2559 คือคนไทยและคนต่างประเทศทีค้่นหา

ข้อมูลจะกลายเป็น Certificated Internet User มากขึ้น

 ยกตัวอย่างเช่นในปี 2555 เมื่อต้องการจะไปเที่ยวยุโรป 

ความสนใจอาจจะค่อนข้างพื้นฐานอยู่ เป็นการเรียกว่าทัวร์ยุโรป 

กว้างๆ ยังไม่ได้เจาะเป็นประเทศ ยังเน้นการไปกับบริษัท 

น�าเทีย่วอยู ่เป็น Collective Traveling แต่ในปี 2559 จะเร่ิมเหน็ว่า 

มีรายละเอียดปลีกย่อยมาก คนจะไม่ค้นหาเพียงทวีปยุโรป  

แต่จะค้นหาบัตรเพื่อไปขึ้น Eiffel Tower ในมุมของคนไทยเอง 

กเ็ช่นกนั มีการค้นหาข้อมลูต่างๆ ละเอยีดขึน้ เช่น นอกจากจะค้น

ข้อมลูจงัหวดัน่านแล้ว ยงัค้นรายละเอยีดการไปอ�าเภอบ่อเกลอืด้วย 

การปรับตัวของธุรกิจ 

 เมื่อ Digital Journey ได้เข้ามาเปล่ียนพฤติกรรมในการซื้อ

สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผนวกกับ 3 เทรนด์ข้างต้น  

ผูป้ระกอบการจงึต้องมกีารปรบัตวั โดยต้องคดิถงึลกูค้า ในสมยัก่อน 

คนอาจจะไม่มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวมากนัก แต่ในปัจจุบัน 

เราสามารถทีจ่ะ ‘สวมหมวกได้หลายใบในการท่องเทีย่ว’ โดยคนหนึง่คน 

อาจจะมีเหตุผลในการเดินทางที่ต่างกัน มีวิธีการเลือกไปสถานที่

ต่างๆ ที่แตกต่างกัน สามารถไปทั้งทริปที่จุดประกาย หรือทริปที่มี

วัตถุประสงค์เฉพาะ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราท�างานหนักๆ หรือช่วง

เทศกาลสงกรานต์ เราเตรียมตัวไปเที่ยวสถานที่ไกลๆ เพื่อพักผ่อน 

บางคนจะไปซื้อชุดเจ้าสาวที่ฮ่องกง เป็นต้น

 รูปแบบการท่องเที่ยวจะมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจ

เปรยีบเทยีบได้กบักระเป๋าเดนิทาง โดยอาจมทีัง้ประเภท Backpacker 

หากขยับขึ้นมาจะเป็น Flashpacker คือนักท่องเที่ยวที่ต้องการพัก

ใน Hostel ที่มีคุณภาพดีขึ้นมา จากนั้นจึงเป็นประเภท First Jobber 

/ Family Traveller / The Executive และ Luxury Traveller ตาม

ล�าดับ
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 เทรนด์ Urbanization หรือความเป็น 

คนเมือง วิถีคนเมือง เป็นจุดเริ่มต้นของการท�า

ธรุกจิของดวีานา เมือ่คนมวีถิชีวีติทีวุ่น่วาย สบัสน 

ทั้งในการท�างานหรือเรื่องส่วนตัว เป็นที่มาของ

ความเครียด ซึ่งท�าให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะ

โรคของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรค 

ออฟฟิศซินโดรม หรือแม้กระทั่งโรคภูมิแพ้  

ซึ่งปัจจุบันอัตราการเติบโตของโรคเหล่านี้สูงขึ้น

มาก เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็น 

สิ่งจ�าเป็นและส�าคัญส�าหรับคนเมืองทุกคน 

ในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก 

คุณธเนศ จิระเสวกดิลก
ผู้ร่วมก่อต้ังและกรรมการผู้จดัการ

DIVANA MASSAGE & SPA
และ Dii Wellness Med Spa
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เทรนด์ของสุขภาพที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
แบ่งได้เป็น 3 ยุค

ยุคแรก ปี 2543
จาก Massage สู่ Spa 

 ก่อนหน้าปี 2543 ทกุคนคงรู้จักค�าว่า Massage หรือการนวด

เป็นอย่างด ียังไม่มีใครรูจ้กัค�าว่า Spa ตอนนัน้มธุีรกิจการนวดไทย  

นวดแผนโบราณเกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยว

ต่างๆ ในประเทศไทย จนกระทั่งปี 2543 เป็นต้นมา สปาเพิ่งเริ่ม 

เข้ามามบีทบาทในประเทศไทย เป็นการน�าเรือ่งของประสาทสัมผสั 

ทั้งห้า ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เข้ามาผสมผสานกับ

เทคนิคการนวด ซึง่นอกจากคลายความปวดเมือ่ยแล้ว ยงัสามารถ

ผ่อนคลาย หลีกหนีจากสภาวะที่จ�าเจ ความเครียด มาอยู่ในสปา

เพื่อมีความสุข และเติมพลังกลับไป ธุรกิจสปาซึ่งมีความเป็นไทย

เข้าไปผสมผสาน เป็นที่ตอบรับของกลุ่มชาวต่างชาติ หรือกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ธุรกิจไทยสปาจึงแพร่หลายมากขึ้น 

ในเมืองต่างๆ ทั่วโลก

ยุคที่สอง ปี 2553
จาก Spa สู่ Wellness

 ในปี 2553 เป็นช่วงที่ไทยสปาเกิดขึ้นมาจนถึงจุดอิ่มตัว 

แต่ละแห่งไม่ค่อยมีความแตกต่างหรือจุดขาย จึงเป็นที่มาของ 

เทรนด์เรื่อง Wellness ความหมายของคนที่ไม่ได้มาเพียง

ต้องการทีจ่ะผ่อนคลาย หรอืปลดปล่อยความเครยีด แล้วในทีส่ดุ 

จะต้องกลับไปเผชิญกับความเครียดนั้นอีกครั้ง แต่ความเป็น 

Wellness คือการน�าความรู้ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์

แผนไทย แพทย์แผนโบราณ แพทย์ทางเลอืก หรอืองค์ประกอบ 

อื่นๆ มาช่วยแก้ไขปัญหา หรือดูแลสุขภาพได้ถึงสาเหตุของโรค 

เทรนด์ของ Wellness จึงตอบโจทย์กับคนที่ดูแลสุขภาพเป็น

อย่างดี ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบ
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ยุคที่สาม ปี 2559 เป็นต้นไป 
จาก Spa สู่ Longevity

 เทรนด์ต่อมาในยุคปัจจุบันและก�าลังจะเกิดต่อไป 

อีก 5 ปี คือเมื่อคนสามารถแก้ไข ดูแลสุขภาพได้  

มสีขุภาวะทีด่แีล้ว ความต้องการที่ไม่สิน้สดุหรอืรปูแบบ 

ต่อไปของการดูแลสุขภาพคือ Longevity หรือการ 

มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขและสุนทรียะ

การปรับธุรกิจให้สอดคล้อง
กับเทรนด์ 
 ดีวานาได้วิเคราะห์ตั้งแต่ช่วงปี 2543 ว่าเทรนด์

ของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเป็นอย่างไรบ้าง 

และหากท�าธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ จะต้องมีกลยุทธ์

อย่างไรที่จะสร้างจุดแตกต่างหรือจุดขาย ซ่ึงสามารถ

สรุปจุดแข็งของบริษัทได้ 3 ข้อ ดังนี้ 

 1. ความเป็นไทย ไม่เพียงวัตถุดิบหรือสมุนไพร

ไทย แต่หมายถึงรูปแบบการบริการ การตกแต่ง  

รอยยิ้ม หรือแม้กระทั่งความเป็นไทยที่เข้าไปอยู่ใน 

ทุกจุดของการบริการ 

 2. นวัตกรรม เป็นส่ิงส�าคัญและจ�าเป็นมาก

ที่จะช่วยให้สามารถอยู ่รอดได้ในกระแสของความ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ดีวานาจึงมีศูนย์วิจัย

ข้อมูลเพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และ

สุขภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพในการท�า

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 3. Tailor Made หรือการออกแบบเฉพาะบุคคล

หรือเฉพาะกลุ่ม ซึ่งตอบโจทย์การให้บริการกลุ่มลูกค้า

เป็นอย่างด ีจะท�าให้ลกูค้ามาหาเราไม่ใช่เพียงครัง้เดยีว 

แต่ครั้งต่อไปเขาจะน�าเพื่อนและครอบครัวมาด้วย
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วิ่งเทรล 
เป็นเทรนด์ใหม่
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จาก Sub Culture สู่ Pop Culture 
ที่มีธรรมชาติเป็นสนามเปิด

เรื่อง : มนตรี บุญสัตย์
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YOLO : ชีวิตใช้ซะ
 พอจะจับกระแสปรากฏการณ์ทางสังคมของพฤติกรรม

หนุม่สาวฝ่ังตะวนัตกในรอบ 4-5 ปีมานีว่้า พวกเขาต้องออกไป 

ท�าอะไรที่ฟังดูสนุกสุดขั้ว ชีวิตนี้ขอท�าสักครั้ง! เช่น ออกไป 

ล่าแสงเหนือ, กระโดดจากเครื่องบินดิ่งพสุธาท�า Sky Drive, 

ปีนหน้าผา ฯลฯ แนวคิดที่ก�ากับกิจกรรมตระกูลนี้มีชื่อเรียกว่า  

‘YOLO’ (โย-โล) ย่อมาจาก You Only Live Once หรือ  

เกิดมาชีวิตเดียวต้องท�าอะไรให้คุ้ม-ให้ถึงที่สุด

 เห็นได้ชัดว่า Motto ของส�านักนี้ ถูกแปรมาใช้ในสื่อ

โฆษณาหลายแบรนด์ดงัทีจ่ะมอีทิธพิลดลใจ ซือ้ใจ ต่อกลุ่มลูกค้า 

ดังเช่นประโยคโฆษณาคุ้นๆ ‘เต็มที่กับชีวิต’ ‘ชีวิตใช้ซะ’ 

 ปรากฏการณ์ทางสงัคมข้อนี ้ส่งผลไปในเรือ่งใกล้ตวั เช่น  

การเล่นกีฬา กีฬาที่เกิดขึ้นใหม่และได้รับความนิยมอย่าง

รวดเร็วในยุคนี้ ล้วนมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิม กีฬาต้องมี 

ความ Tough ความท้าทายขึ้น ต้อง Extra เป็นเครื่องมือ 

ที่สามารถน�ามาสะท้อนความเป็น ‘คนสุดขั้ว’ ของผู้เล่นได้ 

สงัเกตดูว่าเพยีงไม่กีปี่ กฬีาทีห่นกัหน่วง มคีวามเฉพาะทาง เช่น 

การวิ่งมาราธอน ไตรกีฬา เทรลรันนิ่ง หรือจักรยานทางไกล  

เป็นกีฬาที่ฮิตได้
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Take Me To Somewhere
 ลองวิเคราะห์ต่อไปว่า เหตุใดกีฬาที่มีความเอ็กซ์ตรีม ความยากเย็น มีเซนส์ของการผจญภัย ความ

ท้าทาย พวกน้ีถึงทวีความนิยม น่ันเพราะแนวคดิแบบ ‘ชวีติใช้ซะ’ หรอื YOLO เข้ามาสร้างความหมายใหม่ๆ 

ให้กับการเล่นกีฬา

 กีฬาที่คนรุ่นใหม่เลือกเล่น ประกอบไปด้วย 4 มิติต่อไปนี้

 1) Social Sport ทีพ่วกเขาได้ท�า ได้เล่น ได้รวมตวักบักลุม่เพือ่นทีม่คีวามชอบด้วยกนั แม้จะเป็น 

กลุ่มย่อยหรอื Sub-Culture แต่นบัวนักย็ิง่เตบิโตขึน้ โดยเฉพาะปัจจบุนัทีม่ ีSocial Network มาเป็นส่ือกลาง 

ในการเชื่อมโยง พูดคุย แบ่งปัน ยั่วยุ บลัฟ ให้แรงบันดาลใจ มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวว่า

 “เดี๋ยวนี้ชมรมวิ่งไม่ได้รวมตัวกันใต้ต้นไม้ นั่งม้าหินอ่อนที่สวนสาธารณะอีกแล้ว 

 แต่ชมรมวิ่งของคนรุ่นใหม่อยู่บนอากาศ พวกเขาตั้งกรุ๊ปบนเฟซบุ๊ค 

 สร้างห้องแชตบน LINE เอาไว้ชักชวนหรือเรียกความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันภายในกลุ่ม”

 2) Identity Style กีฬาเหล่านั้นต้องให้อัตลักษณ์เฉพาะเจาะจงแก่ผู้เล่นได้ โดยเฉพาะการมี

เครื่องแบบ ยูนิฟอร์ม มีข้าวของเครื่องใช้ที่น่าซื้อหามาใช้ จ�าแนกแยกย่อยกีฬานั้นออกมาได้ คงไม่ม ี

ยคุไหนอกีแล้วทีร่องเท้าว่ิงจะซอยเซกเมนต์ชดัเจนว่า คูน่ีว้ิง่ทางเรยีบระยะไกล คูน่ีว้ิง่ทางขรขุระ เป็นขรขุระ

ประเภทปีนเขา และคูน่ีเ้ป็นรุ่นกันน�า้ หรือต่อให้เป็นกางเกงรดักล้ามเนือ้เข้ารปูเพ่ือใส่เล่นกฬีา มนักย็งัถกู

แบ่งเป็นกางเกงส�าหรบัเทรลรันน่ิง กางเกงส�าหรบัเล่นไตรกฬีา มฟีีเจอร์คณุสมบตัเินือ้หาทีแ่ตกต่างกนั เช่น  

อย่างหลังใส่แล้วเมื่อถูกน�้าจะแห้งเร็วกว่า อย่างแรกมีฟีเจอร์ป้องกันความอับชื้นแบคทีเรีย! อัตลักษณ ์

เป็นเร่ืองทีถู่กจริตกับคนรุน่ใหม่ โดยเฉพาะเสืิอ้ผ้า เพราะเป็นสิง่ทีบ่อกว่าใส่แล้ว ‘ฉนัเป็นใคร ฉนัท�าอะไร’

 3) Meaningful ความส�าเร็จของการเล่นกฬีาในคนรุน่ใหม่ ไม่ใช่แค่เล่นแล้วสขุภาพด ีรปูร่างเลศิ  

แต่มันจะต้องเป็นเรือ่งทีถู่กยกระดับ สร้างความหมาย มผีลต่อจติใจ กระทัง่ว่าเป็นแกนกลางของการด�าเนนิ

ชีวิตก็ว่าได้ กีฬาที่พวกเขาเล่น เมื่อมองหรือตั้งความหวังต่อความส�าเร็จที่แสนท้าทาย ในวันที่พวกเขา 

ท�าได้แล้ว จะจัดอยู่ในกลุ่มประสบการณ์พิเศษประเภท ‘ครั้งหนึ่งในชีวิต’ เช่น เล่น 3 กีฬาระยะไกลเป็น

ไอออนแมน (ไตรกีฬาระยะไกลประกอบด้วย ว่ายน�้า 3.5 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 180 กิโลเมตร และวิ่ง

อีก 42.195 กิโลเมตร) หรือวิ่งในระยะทาง 100 กิโลเมตร ใน 24 ชั่วโมง

 4) Take Me To Somewhere ทุกๆ กีฬาที่คนรุ่นใหม่สนใจจะต้องมีมิติของการพาพวกเขา 

ออกเดินทาง มฉีากหลงั มโีลเกช่ันที่ไม่ซ�า้เดมิ เพ่ือเตมิเรือ่งราวใหม่ๆ บนกระดานโซเชยีลฯ กฬีาบางชนดิ 

มธีรรมชาตกิว้างใหญ่เป็นสนาม เกิดเป็น Nature Stadium พาผูเ้ล่นวิง่เข้าป่า บากบัน่เดนิย�า่บนยอดเขาสงู  

เป็นไปได้ไหมว่า เพราะไลฟ์สไตล์ส่วนหนึ่งของคนหนุ่มสาวเวลานี้มีความวิตกกังวลสูง ถูกจ�ากัดพ้ืนที ่

ทั้งการด�าเนินชีวิตและยังอยู่ในเกมที่แข่งขันสูง บางครั้งดูตีบตันในความรู้สึกไปบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นรูทีน 

ที่น่าเบื่อ ท�าให้เกิดแรงขับภายในที่อยากไปในที่โล่งกว้าง ไปในธรรมชาติ People Need To Escape
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Trail Running as a Global Sport
 การวิ่งมีทั้งสาย Road Running วิ่งถนน ที่ได้รับความนิยม คือ วิ่งมินิมาราธอน 

10 กิโลเมตร วิง่ฮาล์ฟมาราธอน 21 กโิลเมตร วิง่มาราธอน 42.195 กโิลเมตร ส่วนอกีด้าน 

เป็นการว่ิงสาย Trail Running วิ่งผจญภัยในพ้ืนที่ธรรมชาติ วิ่งขึ้นภูเขา วิ่งในพ้ืนที่ป่า  

วิ่งไปเจอวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา พานักกีฬาไป Explore พบเห็นสิ่งใหม่ๆ

	 อะไรน่าตื่นเต้นและท้าทายกว่า	ระหว่างการวิ่งไปบนท้องถนนที่มีไฟจราจร	กับ	 

วิ่งเข้าป่า 

 Trail Running เป็นกีฬาที่มีมิติครบทั้ง 4 ด้านอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เป็นการวิ่ง

ที่ดึงเอาสัญชาตญาณนักส�ารวจของมนุษย์ออกมา สร้างปริศนาความคิดต่อนักวิ่งว่า หาก

ทุ่มใจฝึกซ้อม เราสามารถวิ่งระยะทางไกลในป่าได้ 50 กิโลเมตร หรือวิ่ง 100 กิโลเมตร 

วิ่ง 100 ไมล์ได้หรือไม่ โดยเฉพาะการได้วิ่งในพื้นที่ที่ไม่เคยไป ไม่เคยรู้จัก มีความท้าทาย

เรื่องเวลา

Asia Pacific Region Trail Running Summit

 Asia Pacific Region Trail Running Summit จัดขึ้นที่ฮ่องกง งานนี้จัดขึ้น 2 วัน 

ก่อนวันแข่ง Vibram Hong Kong 100 Ultra Trail โดยการประชุมจัดในวันที่ 21 มกราคม 

2016 เป็นการประชุมหารือการวิ่งเทรลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีบุคลากรที่ทรงอิทธิพล

ของวงการมาร่วมงานอย่างคับคั่ง เช่น 

 l ผูจ้ดัการแข่งหรือทีเ่รียกว่า Race Director ของสนามวิง่ HK100 เจ้าหน้าทีผู่บ้รหิาร

ของกลุม่ Ultra Trail World Tour-UTWT องค์กรทีด่แูลก�ากบัการแข่งขนัรายการเทรลต่างๆ 

เป็นซีรีส์ทั่วโลก

 l คนขององค์กร ITRA-International Trail Running Association องค์กรทีต่รวจสอบ 

พิจารณาคุณภาพสนาม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนามที่เป็นสมาชิกในทุกภูมิภาคต่างๆ 

ของโลก 

 อธิบายง่ายๆ ว่า 2 องค์กรนี้ท�างานคล้ายๆ กับ FIFA ในวงการฟุตบอล

 ‘เทรลรันนิ่งเป็น Sport Tourism ที่น่าส่งเสริม’ มาจากการบรรยายของ เจโรม ี

เบอร์นาร์ด (Jerome Bernard) ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด ของ Vibram (ไว-บราม) 

ผลิตภัณฑ์พื้นรองเท้ากีฬายักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติอิตาลี (พื้นรองเท้าประเภท Trail  

Runing ในท้องตลาดมากกว่า 60% ใช้บริการแบรนด์นี้)
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 เจโรมีบอกเล่าว่าในช่วง 4-5 ปีมานี้ หลายแบรนด์ 

กีฬายักษ ์ใหญ่ไม ่ได ้สนใจมุ ่งมั่นผลิตอุปกรณ์กีฬา 

แบบในโลกยุคเก่าที่ Sport Product to Athlete หรือ

สร้างรองเท้ากีฬาดีๆ ให้นักกีฬาใส่เพื่อความเป็นเลิศ  

แต่แนวโน้มของแบรนด์ยักษ์ คือ Sport Product to  

Lifestyle ผลิตของดีๆ ให้กับทุกคนได้ใส่ ได้เล่นกีฬา  

มีวิถีชีวิตอยู่กับกีฬานั้นๆ ท�าให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

 แบรนด์ใหญ่บางแบรนด์ยังไม่สามารถตอบโจทย์ 

กีฬาชนิดใหม่ๆ ได้ทัน ยังสนใจแต่ตลาด Mass จนไม่ม ี

สินค้าในกลุ ่ม Niche เช ่น แม้จะมีนักวิ่งที่วิ่ง 100 

กโิลเมตรไม่มาก แต่นบัวนัก็มนัีกว่ิงทีส่นใจการว่ิงระยะไกล 

มากขึ้น การวิ่งไม่ได้ถูกแช่แข็งอยู่แค่นั้น นักกีฬากระหาย

ท�าสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายขึ้นเสมอ ไวบรามสนใจการท�าให้

เทรลรันนิ่งเติบโต เพราะว่าจะท�าให้ตลาดใหม่ๆ ร้อนแรง 

ขึ้นในอนาคต
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 บนสไลด์หนึ่งที่เขาบอกว่า Trail Running คือ Open to Everybody One Pair of Shoes+Nature 

เจโรมโีชว์ตวัเลขให้เหน็ว่า อตัราการเตบิโตของนกัวิง่ทัว่โลกทกุวนันีส้งูขึน้ ผลมาจากโซเชยีลมเีดยี และความ

ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี เมื่ออัตรานักวิ่งสูงขึ้น การกระจายตัว การปรับเปลี่ยนไปวิ่งเทรล

ก็มีสูงตามไปด้วย

 ในปี 2006 สหรัฐอเมรกิามนีกัวิง่เทรลอยู ่4.5 ล้านคน ผ่านมาถงึปี 2014 เตบิโตมาเป็น 7.58 ล้านคน

 คิดง่ายๆ ว่าในสหรัฐอเมริกา ปี 2015 มีนักวิ่ง (ผู้สนใจออกก�าลังกายด้วยการวิ่ง) จ�านวน 60.84  

ล้านคน ราว 1 ใน 10 คน สนใจวิ่งเทรล

 ผู้บริหารของไวบรามย�้าอีกว่า ทั้งปีกีฬาประเภทนี้มีการจัดแข่งขันทั่วโลกทั้งรายการเล็กรายการใหญ่

มากถึง 13,000 ครั้ง !

 ในประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียวมีรายการวิ่งผจญภัยในป่าเขามากถึง 2,500 ครั้ง ในจ�านวนนี้

มี 150 ครั้งเป็นการวิ่งระยะที่เกิน 100 กิโลเมตร!

 ตัวเลขชุดนี้สร้างความตกตะลึงในที่ประชุม เจโรมีกระเซ้าเย้าแหย่ว่าเพราะเขาต้องเซ็นอนุมัติการให ้

สปอนเซอร์กับเรซต่างๆ และยังตกใจกับความมากมายมหาศาลของกีฬาประเภทนี้ที่เติบโตในกลุ่มคน 

เฉพาะกลุ่ม

 สาระส�าคัญที่ถูกบอกเล่าแบ่งปันอยู่ในงาน Asia Pacific Region Trail Running Summit คือ Great 

Value ที่ช่วยให้เทรลรันนิ่งเป็นกีฬาที่นับวันยิ่งร้อนแรง วิทยากรท่านหนึ่งกล่าวว่า

 “เราค้นพบเร่ืองใหม่ๆ ในกีฬาชนิดใหม่ ทีส่่งผลให้นกักฬีามี Passion ความหลงใหลในการออกก�าลังกาย 

บนที่ทางทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว ท�าให้ตัวบุคคลมีเป้าหมาย เรื่องความท้าทาย ตอบสปิริตที่มีอยู่ในใจ  

เกิดการเคารพต่อธรรมชาติ และสร้างความสามัคคี”

‘Nature Stadium’
 จะดแีค่ไหนหากเราได้พบกับความสวยงามของธรรมชาตด้ิวยขาทัง้สองขาของเราเอง ด้วยการวิง่เทรล

ลู่วิ่งมีความแปลกใหม่เร้าใจ ลัดเลาะไปในภูเขา ป่าไม้ ล�าธาร มีความลาดชัน มีวิวของจุดพีค เห็นวิถีชีวิต

ของชมุชนในทีห่่างไกล  เรยีกง่ายๆ ว่า ‘ทางทีม่ีไว้ผจญภยั’ เมือ่บวกกบัการวิง่ทีเ่ป็นทกัษะการเคลือ่นทีข่อง

มนุษย์มาช้านาน มนษุย์เราวิง่ในป่า วิง่ในธรรมชาตมิาตัง้แต่ยคุบรรพกาล ดงันัน้ เมือ่เรือ่งเหล่านีม้าเชือ่มโยง

กัน จึงเกิดเป็นกีฬาที่ใช้เรียกแขกได้ทั้งคนรักการเล่นกีฬาและคนรักธรรมชาติ

 เอกลักษณ์ของ Trail คือ ‘Nature Stadium’ ไม่ใช่กีฬาที่เลือกใช้สถานที่จ�าเจ เป็นอาคาร เป็นสนาม 

แบบถาวร ดังเช่น ฟุตบอล เทนนิส หรือบาสเกตบอล แต่ทุกๆ สนามของ Trail Running ทุกคนต้องออก

จากบ้าน ต้องใช้บริการของชุมชน 

 ตัวอย่างที่คลาสสิกจากการแข่งขันรายการ UTMB-Ultra Trail Du Mont Blanc ที่มีจุดสตาร์ทที่เมือง 

Chamonix (ชาโมนิกซ์) เมืองตากอากาศของฝรั่งเศส มีพรมแดนเชื่อมต่อกับทั้งอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์  

เมอืงนีเ้ป็นประตไูปสูเ่ทอืกเขามงบลอ็ง ในปี 2003 มกีารจดัการแข่งขนัการวิง่ระยะไกลเป็นพิเศษ 100 ไมล์

บนเส้นทางของเทืิอกเขามงบล็อง ครอบคลุมเมืองที่สวยงาม บางเมืองที่เคยเป็นเมืองทางผ่านมายัง 

ชาโมนิกซ์ ได้ถูกแนะน�าให้ชาวโลกรู้จักจากเรซนี้ ปัจจุบันสนามนี้ทวีความยิ่งใหญ่ เรียกว่าฝรั่งเศสมีรายการ 

ตูร์เดอฟร็องส์ ปั่นจักรยานรอบประเทศ ตรงหัวเมืองชายแดน 3 ประเทศก็มีงานวิ่งเทรลที่มีมนต์เสน่ห ์

ตราตรึงอย่าง UTMB
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การวิ่งเทรลใช ้ เส ้นทางในธรรมชาติ เช ่น เส ้นทางจากเมืองสู ่

ธรรมชาติ ทางวิ่งในอุทยานฯ เส้นทางเดินป่า ท�าให้กะเกณฑ์ระยะทาง

ที่แน่นอนไม่ได้ ส่วนใหญ่มีระยะทางไกล จุดหมายของเส้นทางไม่ได้

อยู่แค่ 42.195 กิโลเมตร แต่อาจทอดยาวข้ามภูเขาหลายลูก ท�าให้

กีฬาชนิดน้ีอยู่ ในระยะทางที่ไกลเป็นพิเศษ จึงเรียกว่า ‘Ultra Trail 

Running - การว่ิงผจญภัยระยะไกลในธรรมชาติ’ Ultra หมายถึง 

ความไกล ระยะทางที่ไกลขึ้นเป็นพิเศษ หากยึดเอาระยะทางในการวิ่ง

มาราธอนเป็นตัวตั้ง ในมาราธอนนักวิ่งจะวิ่งกันที่ 42.195 กิโลเมตร 

หรือ 26.2 ไมล์ ส่วนระยะอัลตร้าเป็นระยะที่เกินกว่าระยะมาราธอน 

เราเรียกกันว่า Ultra Marathon นั่นคือ หากเป็นการวิ่งที่เกินระยะ  

42.195 กิโลเมตรขึ้นไปเรียกว่า ‘Ultra’ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งที่ 50, 

80 หรือว่า 100 กิโลเมตร 100 ไมล์ หรือมากกว่านั้น

Trivia
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 Trail Running ทีบ่มูขึน้ในฝรัง่เศส สะท้อนให้เหน็ว่าชาวฝรัง่เศสมคีณุภาพชวีติ 

ที่ดีผ่านการเล่นกีฬาที่อยู่ในพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามและทรงพลังอย่างเทือกเขา

แอลป์ ทางการอนุญาตให้ผู้รักกีฬาเอาต์ดอร์-เอ็กซ์ตรีม เข้าไปวิ่งหรือเดินเทรคกิ้ง  

ผู้ใช้บริการก็มีจิตส�านึกของนักกีฬา นักผจญภัยที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้งการที่ให้มนุษย์ได้เข้าไปเชื่อมโยงตัวเองอยู่ในธรรมชาติผ่านการแข่งขันกีฬา 

การเดินทางไกลในป่า บนภูเขา ยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างค�ามั่นสัญญา สร้าง

จิตส�านึกความรักและหวงแหนในธรรมชาติ ความเคารพย�าเกรงถึงธรรมชาต ิ

ที่ยิ่งใหญ่

Trail Running ไทย : ทางวิ่ง ทางกันไฟ ทางเดียวกัน

 ส�าหรับเมอืงไทยเร่ิมมกีารจดัแข่ง Trail Running ทีล้่อไปกบัเรือ่งการเดนิทาง 

การสร้างจุดขายใหม่ๆ ให้กับจังหวัดราชบุรี อ�าเภอสวนผึ้ง ในงานตะนาวศรีเทรล 

(Tanaosri Trail) เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2558 ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา 

ที่มียอดเขาแหลมสูงระดับ 1,100 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศร ี

มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีความท้าทายหากเดินหรือวิ่งขึ้นด้วยสองเท้า งานนี้ผ่านไป

ด้วยความประทับใจตราตรึงกับการวิ่งชมธรรมชาติที่น้อยคนจะได้เห็น และการวิ่ง 

ยังสานประโยชน์คืนกลับธรรมชาติด้วยแนวคิด ‘ทางวิ่ง ทางกันไฟ ทางเดียวกัน’ 

น�าก�าลังแรงเท้าของนักว่ิงร่วม 2,000 ชีวิต เข้าไปยังพื้นที่ป่า ย�่าเท้าเพื่อท�าให้ 

ทางกันไฟชัดเจน รายได้จากการจัดงานมอบไว้เป็นทุนสนับสนุนการท�างานของ 

เจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ ทีป่ฏบิตังิานอย่างเข้มแขง็ สูก้บัไฟป่าทีเ่ป็นภยัร้ายของป่าไม้ไทย 

โดยเฉพาะผืนป่าตะวันตกที่เป็นป่าต้นน�้า หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนภาคกลางนับล้านชีวิต

 จากมุมเทรนดี้ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์สังคมร่วมสมัย ไลฟ์สไตล์การเล่นกีฬา

เอ็กซ์ตรีมเพื่อบ�ารุงบ่มเพาะตัวตนของคนรุ่นใหม่ มาถึงแวดวงกีฬา Trail Running 

ที่ก�าลังร้อนแรง เลยไปถึงโมเดลการจัดแข่งขันกีฬาระดับโลกที่มีธรรมชาติเป็น

สนามเปิด Nature Stadium เห็นได้ชัดว่าทิศทางของกีฬาใหม่ๆ ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ

ป๊อปคัลเจอร์ใหม่ๆ ล้วนเป็นเรื่องของ More Challenge More Nature พวกเรา 

ก�าลงัโหยหาประสบการณ์ความแปลกใหม่ ความท้าทาย ความพเิศษ สดุโต่ง ความ

ใกล้ชิดแนบแน่นกับเพื่อนฝูง กับป่าเขา น�้า ฟ้า ทดแทนความแหว่งเว้าที่ได้จาก

เทคโนโลยี เรื่องพวกนี้กล่าวอย่างถึงที่สุด มันไม่เคยมีที่ไหนเลยจะให้ได้มากเท่ากับ

ที่ ‘ธรรมชาติ’ ให้
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