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บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อ�านวยการกองวิจัยการตลาด
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จริญญา เกียรติลัภนชัย ผู้อ�านวยการกองกลยุทธ์การตลาด
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เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน ผู้อ�านวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด

ชมภู มฤศโชติ ผู้อ�านวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด

สุดาพร วรพล หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด

สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล

เจ้าของ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สมรัก ค�าพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร

สุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

สันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน

ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้

ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด

นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

จรัญ อ้นมี ที่ปรึกษา ระดับ 10

น�้าฝน บุณยะวัฒน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผน
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Editor’s Talk
บทบรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

Lost and Fun 
การหลงทางและหลงหาข้อมูลท�าให้เสียเวลา แต่ได้มาซึ่งความสนุก

 ยคุน้ีเป็นยคุท่ีใครๆ สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างไร้ขดีจ�ากดั เราสามารถสบืค้นข้อมลูทีเ่ราสนใจ จากนัน้มนัจะน�าเรา

ไปสู่ประเด็นต่อเนื่องอื่นๆ อย่างไม่สิ้นสุด ส�าหรับฉัน ก็จะมีช่วงการหาข้อมูลด้วยการสืบค้น และทุกครั้งที่ฉันพลัดหลง

เข้าสู่โหมดแห่งการสืบค้น ฉันจะเพลิน สนุก และตื่นเต้นไปเรื่อยๆ จนหลายครั้งลืมไปว่า ‘ก�าลังอยากรู้เรื่องอะไร’

 ยกตัวอย่าง เร่ืองท่ีฉันสนใจในการจัดท�า TAT Review ไตรมาสนี้ แรกเริ่มฉันมุ่งความสนใจไปในเรื่อง Lifestyle 

Marketing แล้วมันก็เชื่อมโยงมาสู่เรื่อง Gen Y สืบค้นไปเรื่อยๆ ก็ไปเจอ Gig Economy ค�าศัพท์นี้อาจจะเก่าส�าหรับ

หลายคน แต่มันใหม่มากส�าหรับฉัน ‘Gig’ เป็นค�าสแลงของอเมริกัน แปลว่า งาน / งานครั้งคราว Gig Economy คือ 

ระบบเศรษฐกิจแบบงานชั่วคราว เช่น งานพาร์ตไทม์ งานฟรีแลนซ์ หรืองานอะไรก็ตามที่ไม่ใช่งานประจ�า ถ้าเป็นเช่นนี้ 

ฉันคิดว่าพี่ๆ น้องๆ ที่อยู่ในชนบทไทยก็ท�างานแบบชั่วคราวเหมือนกัน เช่น ว่างจากท�านา ก็ไปรับจ้าง ส่วนกลุ่มคน  

Gen Y ที่เป็นคนรุ่นใหม่อาศัยในเมือง จะรักความเป็นอิสระ ชอบเป็นนายตัวเอง ชอบริเริ่มสิ่งใหม่ๆ จะไม่ชอบท�างาน

ประจ�า ชอบท�างานครั้งคราว กลุ่มนี้ก็จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบงานชั่วคราว หรือ Gig Economy สรุป ฉันเสียเวลา

มากมายและสนุกเกินๆ กับเรื่อง Gig  Economy ทั้งๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจจะสืบค้นมาตั้งแต่แรก 

 กลับมาสู่เร่ืองเดิม คือ Lifestyle รูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบการใช้เวลาว่าง ส่ิงที่กลุ่ม Gen Y สนใจ กิจกรรม 

ที่ชอบคืออะไรบ้าง ต้องอ่านบทความเรื่อง ‘ไทเป Gen Y กับ Lifestyle Tourism’ และ ‘ไลฟ์สไตล์ ตัวตน และ 

การท่องเที่ยว’ 

 ส�าหรับเรื่องจากปกใน TAT Review ฉบับน้ี ฉันตัดสินใจเลือกบทสัมภาษณ์อาจารย์กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช  

ที่ศึกษาเก่ียวกับการก่อการร้าย โดยล่าสุดอาจารย์เขียนหนังสือชื่อ ‘Thou Shall Fear เจ้าจงตื่นกลัว การก่อการร้าย  

ความรนุแรง และการครอบง�า’ เราไปสมัภาษณ์อาจารย์เก่ียวกับเรือ่งการก่อการร้ายกับการท่องเทีย่ว ก่อนไปสัมภาษณ์ 

ก็ต้องหาข้อมูล สืบค้น คราวนี้ ฉันไปเจอศัพท์ค�าว่า Resilience Dividend น่าจะแปลว่า การกลับสู่สภาพเดิมหลังจาก 

มีสิง่ใดสิง่หนึง่เข้าไปกระทบสภาพปกตขิองมนั ยกตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น เหตรุะเบดิทีศ่าลพระพรหมเมือ่เดอืนสงิหาคม  

ปี 2558 ท�าให้กรุงเทพฯ เกิดภาวะไม่ปกติ หวาดกลัว ไม่ปลอดภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 1-2 เดือน กรุงเทพฯ 

ก็เข้าสู่ภาวะปกติ การกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปจัดการ เช่น การช่วยกันสอดส่องดูแล การให้ความ 

ร่วมมือในการตรวจค้นตามจุดส�าคัญ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งการใช้งบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด สรุป 

ฉันเสียเวลามากมายกับเรื่อง Resilience Dividend อีกแล้ว

 ทุกครั้งที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน ฉันจะกระตือรือร้นที่จะเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจ (แต่ก่อนหน้านี้ ฉันไม่ค่อยเปิด 

หรือถ้าต้องเปิด ก็จะท�าอย่างไม่เต็มใจ)

 ไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ใด ถ้าฉันเห็นกล้องวงจรปิด ฉันจะรู้สึกว่าบริเวณนั้นไม่ปลอดภัย
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สถานการณ์ท่องเที่ยว

Tourism Situation

เกาะติด
สถานการณ์ท่องเที่ยว

	 ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว	ททท.	 (TAT	 Intelligence	Center	 :	 TATIC)	 

จัดท�าเอกสารเผยแพร่สถานการณ์ท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ	 

รวมถึงน�าเสนอบทความเด่นในแต่ละไตรมาส	เอกสารดังกล่าวชื่อ	‘เข็มทิศ’	เนื่องจากข้อมูล 

ในเขม็ทศิเป็นข้อมลูทีน่่าสนใจและทนัสมยั	ทางกองบรรณาธกิารจงึได้ประชมุและเหน็พ้องกนัว่า	

ให้น�าข้อมูลบางส่วนของเข็มทิศมาเผยแพร่ใน	TAT	Review		

  

	 ส�าหรับ	TAT	Review	ไตรมาสนี้	ขอน�าเสนอรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยครึ่งปี

แรก	(มกราคม-มิถุนายน	2559)	และสถานการณ์ไตรมาส	3	(กรกฎาคม-กันยายน	2559)	 

โดยน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก	 โดยจ�าแนกการน�าเสนอเป็นข้อมูลของตลาด 

ในประเทศและตลาดต่างประเทศ
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เพียงความเคลื่อนไหวเพียงความเคลื่อนไหว

Tourism on the Move

แผนฯ

ว่าด้วยภาค
และเมือง

เรื่องการท่องเที่ยว*

เป้าหมายด้านการท่องเทีย่วในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

“ประเทศไทยมรีายได้จากการท่องเทีย่วไม่ต�า่กว่า 3 ล้านล้านบาท และอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั

ด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต�่ากว่าอันดับที่ 30”

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

* สรุปสาระส�าคัญจากเอกสารประกอบการประชุมประจ�าปี 2559 ของ สศช. 
‘ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)’
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เพียงความเคลื่อนไหว

Tourism on the Move

 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศภายใต้แผนฯ 12 มทีัง้สิน้ 10 ยทุธศาสตร์ ส�าหรบับทความนี ้

จะขอเสนอเฉพาะยุทธศาสตร์การพฒันาภาคและเมอืง ซ่ึงนบัว่าเป็นยทุธศาสตร์ทีน่่าสนใจ อกีทัง้

ยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างมีนัยส�าคัญ 

 สาระส�าคัญที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเมือง

	 การพัฒนาภาค

ภาคเหนือ :
 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว

บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

  (1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่ 

   1.1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ ่มชาติพันธุ ์ ในพื้นที่ 8 จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน โดยน�าความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญา พัฒนาสู่สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

   1.2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและก�าแพงเพชร โดยฟื้นฟูและ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก พฒันาเส้นทางท่องเทีย่วเช่ือมโยงระหว่างอทุยานประวตัศิาสตร์

สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง 

   1.3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

น่าน เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

  (2) พัฒนายกระดับการท่องเที่ยว

คณุภาพกลุม่เป้าหมายเฉพาะในพืน้ที ่จงัหวดั

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน ได้แก่  

การท่องเทีย่วเพ่ือการประชมุและนทิรรศการ 

การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย การ 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวพ�านัก

ระยะยาว และการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน  

โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนา 

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่สอดคล้องตรงกับ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ตลอดจน 

ส่งเสรมิช่องทางการตลาดโดยใช้อนิเทอร์เนต็ 

  (3) สนบัสนนุเชยีงใหม่ให้เป็นศนูย์กลาง

การผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้า

เพ่ือสุขภาพ บริการทางการแพทย์และ

สุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติ รวมทั้ง

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล 

ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ม ี

ศักยภาพสูงของภาค โดยให้ความส�าคัญ 

กับการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้  

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้มีความ

แตกต่างโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาด

เป้าหมายเฉพาะ



15|Tourism Review

Tourism on the Move
เพียงความเคลื่อนไหวเพียงความเคลื่อนไหว

Tourism on the Move

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
 พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 

 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอมยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 

  (1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ ท่องเที่ยว 

อารยธรรมขอมในพืน้ทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ท่องเทีย่ว 

วัฒนธรรมลุ ่มน�้าโขงและสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์

ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว 

ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรม 

การบริการท่องเทีย่วทีม่คีวามหลากหลายตอบสนองกลุม่เป้าหมาย พฒันาแหล่ง

ท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน ส่งเสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่ว เพ่ือให้สามารถท่องเทีย่ว 

ได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย 

เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชน และท้องถิ่น 

  (2) พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ 

สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล�าภู-หนองคาย-สปป.ลาว 

โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่และเชื่อมโยงกิจกรรม 

การท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและ 

กับประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
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ภาคกลาง : 
	 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล	เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ	

	 	(1)	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี	 เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	ให้เป็นฐานการกระจายรายได้

และการสร้างงาน	โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของ 

นักท่องเที่ยว	

	 	(2)	ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก	ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	จันทบุรี	และตราด	ให้เป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียวเชงินิเวศ	เชงิเกษตร	เชงิสขุภาพ	และการท่องเทีย่วโดยชมุชน	โดยฟ้ืนฟแูหล่งท่องเทีย่วพร้อมทัง้ปรบัปรงุสิง่อ�านวยความสะดวก	

กิจกรรมการท่องเที่ยว	สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล	

	 	(3)	สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อ่างทอง	สิงห์บุรี	ลพบุรี	ชัยนาท	และกาญจนบุรี	ให้เป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	และเกษตร	โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเท่ียว	

ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	มีความหลากหลาย	และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน	

	 	(4)	ฟ้ืนฟูและอนรัุกษ์การท่องเทีย่วในจงัหวดัปราจนีบรุแีละสระแก้วให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วอารยธรรมขอม	โดยฟ้ืนฟบูรูณะโบราณ-

สถานและสนิทรพัย์ทางวฒันธรรม	รวมทัง้ปรับปรุงและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	และควบคมุการใช้ทีด่นิอย่างเหมาะสม	เพือ่ให้เกดิการพฒันา

อย่างยั่งยืนต่อไป
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ภาคใต้ :
 ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้  

จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เชื่อมโยง รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

  (1) สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ที่ค�านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างคุณค่าห่วงโซ่ธุรกิจบริการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการ 

ท่องเท่ียวโดยเน้นคุณภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

ทางทะเลด้วยเรอืส�าราญในพ้ืนทีจ่งัหวดักระบีแ่ละอ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกที่มีคุณภาพอย่าง

เพยีงพอ รวมถงึมรีะบบรกัษาความปลอดภยัได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถรองรบั

นกัท่องเทีย่วกลุม่ใหม่ และท�าให้ภาคใต้เป็นเป้าหมายการเดนิทางของกลุม่นกัท่องเทีย่ว 

ที่เดินทางโดยเรือส�าราญ 

  (2) ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยว  

ระดับนานาชาติในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวบนบก

บริเวณพืน้ทีต่อนในทีม่ศีกัยภาพสงูแห่งใหม่ในจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดยสนบัสนนุ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกในบริเวณพื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม ่

ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อาทิ อ่างเก็บน�้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

ที่มีศักยภาพอื่นๆ เพ่ือให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการท่องเที่ยว และกลุ่มพ้ืนที่แหล่ง 

ท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ 

และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวทะเล

ชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  (3) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี

พัทลุง ระนอง ตรัง และสตูล โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว

ชุมชนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ท่องเที่ยวชุมชน 

เช่ือมโยงกับผู ้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่เพ่ือเป็นแหล่งสร้างอาชีพใหม่  

และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน 

  (4) พัฒนาเมืองท ่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อสร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้กับภาค  

โดยยกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา จังหวัดชุมพร 

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองมรดกโลก 

และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย โดยการปรับปรุงและพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  

การพฒันาธรุกจิและบรกิารด้านการท่องเทีย่วให้เกดิความหลากหลายและมมีาตรฐาน

ระดับสากล รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดและการบริหารจัดการให้มี 

ประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ 

ต่างประเทศ สามารถพฒันาเป็นฐานเศรษฐกจิทีส่ร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กบั

ท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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	 การพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาหลัก 

 พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส�าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี  

เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง เน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์  

ความหลากหลาย และศักยภาพของเมืองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 

 1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรม

เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มพื้นที่

สีเขียว และดูแลความปลอดภัยของประชาชน 

 2) ส่งเสริมการจัดการสิง่แวดล้อมเมอืงอย่างมบีรูณาการภายใต้การมส่ีวนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสงัคม  

และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ปรับปรุงการรวบรวมขยะ การคัดแยก การน�ากลับมาใช้

ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน ตลอดจนรณรงค์การใช้น�้าอย่างประหยัด เพื่อช่วยลด

มลพิษทางน�้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง 

 3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่ง

สาธารณะซึ่งมีต้นทุนต�่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญต่อระบบรถประจ�าทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า 

และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคน 

ทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 

 4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น โดยให้ความส�าคัญ

ต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการ 

พัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง ‘แบรนด์’ หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตเมืองให้มีขนาดที่เหมาะสม 

เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้บริหารจัดการเมืองได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาเมือง การจัดท�าผังเมือง และการบังคับใช้  

อีกทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ

เพียงความเคลื่อนไหว
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	 แนวทางการพัฒนาเมืองส�าคัญ 

กรุงเทพฯ
 ส่งเสรมิกรงุเทพฯ ให้เป็นเมอืงศูนย์กลางการตดิต่อธุรกิจระหว่าง

ประเทศ รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และ

สขุภาพระดบันานาชาต ิทีพ่ร้อมด้วยสิง่อ�านวยความสะดวก เทคโนโลยี

ในการส่ือสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสงู โดยปรบัปรงุและจดัให้ 

มีศูนย์การขนส่งในเขตเมือง จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการทางสังคมและ

ที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้น 

รวมท้ังแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ น�้าเสีย น�้าท่วม และมลภาวะทาง

อากาศ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นที่สีเขียว

และสวนสาธารณะ 

เมอืงปรมิณฑล (สมทุรปราการ นนทบรุ ีปทมุธานี 
นครปฐม และสมุทรสาคร) 
 พัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์

ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ

การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่าย

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการทาง

สังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น�าให้การขยายตัวของเมือง

เป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การเดินทาง การขนส่งโดยสะดวก และ

เพียงความเคลื่อนไหว
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ปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน�้าท่วม-น�้าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มี

พืน้ทีส่เีขยีวเพือ่เป็นปอดและสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของชมุชนเพ่ิมขึน้ 

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรเมือง  

เมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลก
 พฒันาให้เป็นศนูย์กลางการค้า การบรกิาร ธรุกจิสขุภาพ การศกึษา 

และธุรกิจด้านดิจิทัล โดยการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม 

ทั้งสายหลักสายรอง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่ง

หลายรูปแบบเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพื้นที่โดยรอบ รวมถึง 

การพัฒนาเครือข ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี

ประสทิธภิาพสงูเพ่ือรองรบั ‘สงัคมดจิทิลั’ และการพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมือง 

อย่างยั่งยืน 

เมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา
 พัฒนาให้เป็นเมอืงศนูย์กลางการค้า การลงทนุ การบรกิารสขุภาพ

และศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค  

ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและ

ระบบขนส่งอื่นๆ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
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เมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่
 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ตลอดจน 

มีระบบบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม 

 พื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส�าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา เมืองนครสวรรค์ 

เมืองขอนแก่น และเมืองทุ่งสง และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขต

เศรษฐกิจพเิศษชายแดน อาท ิเมอืงเบตง เมอืงสะเดา เมอืงพุน�้าร้อน เมอืงอรญัประเทศ เมอืงนครพนม 

เมืองหนองคาย เมอืงเชียงของ โดยสนบัสนนุให้มกีารจดัท�าโครงการน�าร่องที่ใช้แนวทางการจดัรปูทีด่นิ 

การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน

	 แผนงานและโครงการส�าคัญ

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	

 1. สาระส�าคัญ ยกระดับกิจกรรมการท่องเทีย่วของกลุม่ท่องเทีย่วอารยธรรมล้านนาให้มอีตัลกัษณ์

และความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์

และภูมิปัญญาล้านนาสู่สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 2. หน่วยงานด�าเนินการหลัก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส�านักงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) และส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

 3. กรอบระยะเวลาด�าเนินการ พ.ศ. 2560-2564

โครงการยกระดบักจิกรรมและบรกิารด้านการท่องเทีย่วชายทะเลนานาชาตภิาคกลาง 

 1. สาระส�าคัญ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก กิจกรรมการ 

ท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ 

 2. หน่วยงานด�าเนินการหลัก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 3. กรอบระยะเวลาด�าเนินการ พ.ศ. 2560-2564
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ท่องเท่ียวไทยในปี 2560

Thailand
as a preferred destination

เรียบเรียง : กองกลยุทธ์การตลาด ททท. 
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สรุปสาระส�าคัญแผนการส่งเสริมตลาดประจ�าปี 2560 
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 แผนการตลาดของ ททท. ปี 2560 จัดท�าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิแผนยทุธศาสตร์การท่องเทีย่วไทย พ.ศ. 2558-2560 และแผนวสิาหกจิ ททท. 

พ.ศ. 2560-2564 ผนวกกบัการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก เพ่ือให้ได้แผนทีเ่กดิประโยชน์

ต่อประเทศชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด

  

หัวใจของแผนการตลาดปี 2560
 มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่ม 

รายได้ทางการท่องเทีย่วควบคู่กับการสร้างความยัง่ยนืทางการท่องเทีย่ว โดยเน้นสร้างความเข้มแขง็ 

ภายในประเทศ แล้วจึงเชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

วิถีไทย ผ่านการส่งมอบประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Local Experience) ที่สามารถ 

เพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทย อันจะเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน เพ่ือให้คนในท้องถ่ินเกิดความรู้สึก

เป็นส่วนหนึง่ของการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นหวัใจของการพฒันาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

เป้าหมายรายได้ภาพรวม
 ส�าหรับในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะยังคงรักษาอันดับรายได้ทางการท่องเที่ยวให้อยู่

ในอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียต่อไปได้ โดยก�าหนดเป้าหมายรายได้รวมทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 โดยเป็นรายได้ที่เกิดจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และตลาดในประเทศ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ตลาดต่างประเทศ
 เป้าหมายการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	:	ก�าหนดเป้าหมายรายได้ภาพรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10  

โดยให้ตลาดระยะใกล้และระยะกลาง คือ ตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และตลาดระยะกลางและระยะไกล  

คือ ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เติบโตเท่ากันในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้  

ให้น�้าหนักสัดส่วนรายได้จากตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ร้อยละ 76 ขณะที่ตลาดยุโรป อเมริกา 

ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 24 
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ทิศทางหลักการส่งเสริม

ตลาดต่างประเทศ 

 มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ท่ีเป ็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมส�าหรับนัก 

ท่องเท่ียวทัว่โลก ปรับโครงสร้างตลาดนกัท่องเทีย่ว

สู่กลุ่มตลาดระดับกลาง-บน และสร้างรายได้อย่าง

ยั่งยืนจากการเติบโตของค่าใช้จ่ายมากกว่าจ�านวน

ของนักท่องเที่ยว ด้วยการต่อยอดวิถีไทย ซึ่งเป็น

จุดแข็งที่แตกต่าง ลงลึกมากขึ้นสู่ประสบการณ์วิถี

ท้องถิน่ไทย (Unique Local Experience) เชิญชวน 

ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบความเป็นของแท้

ท่ีคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม (Authenticity) มาชื่นชม

ทุกองค์ประกอบของความเป็นไทย ทัง้ในเมอืงใหญ่

และเมืองเล็กที่มีวิถีแตกต่างกัน โดยใช้ Content 

Marketing น�าเสนอเรื่องราวประสบการณ์วิถี

ท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลก ภายใต้แคมเปญ ‘Discover 

Amazing Stories in Amazing Thailand’ โดยจะ 

ด�าเนินงานภายใต้ 4 ทิศทางหลัก ประกอบด้วย

 1.	เจาะตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ ในเชิงกลุ่ม

ตลาดเพือ่ปพูืน้สร้างฐานลกูค้ากลุม่ใหม่แทนทีล่กูค้า

เดมิ โดยเฉพาะในพืน้ทีต่ลาดหลกั เช่น กลุม่นกัเรยีน

และนกัศกึษา กลุม่ Gap Year กลุม่ผูเ้ร่ิมท�างานใหม่ 

กลุ่ม Young Executive และกลุ่มมุสลิม รวมถึง 

เจาะตลาดเชิงพื้นที่ในประเทศที่เศรษฐกิจยังคง

เตบิโตได้ดีในสภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก 

อาทิ กลุ่มลาตินอเมริกา (บราซิล อาร์เจนตินา 

เม็กซิโก) ยุโรปตะวันออก (เช็ก โปแลนด์ ฮังการี 

โรมาเนีย CIS - คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ยูเครน) 

ตะวันออกกลาง (อิหร่าน กาตาร์) พม่า รวมทั้ง

พื้นที่เมืองรองในตลาดหลัก อาทิ อินเดีย (ลัคเนา, 

จัยปูร ์ , จันดิการ ์) จีน (เช ่น ชิงเต ่า, ซูโจว,  

หนานจิง ฯลฯ)

 2.	ขยายฐานตลาดทีม่ศีกัยภาพในการใช้จ่าย 

ในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีรายได้ระดับ

กลาง-บน (รายได้ต่อคนตั้งแต่ 20,000 เหรียญ

สหรัฐต่อคนต่อปีขึ้นไป) ซึ่งเป็นกลุ ่มตลาดที่ม ี

แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดหลัก 

เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราช-

อาณาจักร ฯลฯ โดยจะน�าเสนอสินค้าและบริการ

ท่องเทีย่วคณุภาพและหรหูราเหนอืความคาดหมาย 

(Luxury) นอกจากนี้ยังมุ่งขยายฐานตลาดกลุ่ม 

นกัท่องเทีย่วความสนใจพเิศษทีม่แีนวโน้มใช้จ่ายสงู 

4 กลุม่หลกัต่อเนือ่งจากปี 2559 ได้แก่ กลุม่ฮนันมีนู 

และแต่งงาน กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่ม 

นกัท่องเทีย่วทีส่นใจวถิชีวีติและสิง่แวดล้อม (Green 

Tourism) ซึ่งนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Soft  

Adventure และการท่องเที่ยวชุมชน และกลุ่ม 

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเน้นกีฬาที่ก�าลังได้รับ

ความนิยมและมีฐานตลาดใหญ่ ได้แก่ จักรยาน 

มาราธอน มวยไทย ไตรกีฬา

 3.	กระตุน้การใช้จ่ายและรกัษาฐานตลาดเดมิ 

โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดระดับกลางขึ้นไป ได้แก่ 

กลุ่มผู ้หญิงซึ่งเป็นตลาดแรงงานส�าคัญของโลก 

ที่ก�าลังเติบโตสูง มีอ�านาจในการตัดสินใจซื้อและ

มีแนวโน้มใช้จ่ายสูง รวมทั้งกลุ่มครอบครัว และ

กลุ่มสูงวัย (Baby Boomers) ด้วยการน�าเสนอ

สนิค้าคณุภาพและจดักจิกรรมพิเศษทีส่อดคล้องกบั 

ความต้องการของแต่ละกลุ่มตลาด เช่น ช้อปปิ้ง 

ผ้าไทย สปา นวดไทย อาหารไทย สวนสนุก ฯลฯ 

รวมถึงกิจกรรมเทศกาลประเพณีที่สะท้อนถึง 

เอกลักษณ์ของวิถี ไทยและกิจกรรมท่องเที่ยว 

ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสร้างสรรค์  

(Creative Tourism) ให้ประสบการณ์และสร้าง

ความทรงจ�าที่มี คุณค่ากับนักท ่องเที่ยว เช ่น  

การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ เพื่อดึงดูดให้เกิดการ 

เดินทางซ�้าและกระตุ้นให้ใช้จ่ายมากขึ้น 

 4.	ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชือ่มโยงกบัประเทศ

ใน	AEC โดยดึงคนอาเซียนเดินทางท่องเที่ยวใน

อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV รวมทั้งประสาน

ความร่วมมอืกบัพนัธมติรในอาเซยีนดงึนกัท่องเทีย่ว

จากยโุรปและอเมรกิาเข้ามาท่องเทีย่วประเทศไทย

แบบเชื่อมโยงในเส้นทาง AEC Connectivity
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ตลาดในประเทศ
 เป้าหมายการส่งเสริมตลาดในประเทศ	: ก�าหนดเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวของ

คนไทยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยภูมิภาคภาคกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ

ประเทศจะสร้างรายได้ถึงร้อยละ 48 ของประเทศ รองลงมาคือ ภูมิภาคภาคใต้ ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�าดับ 

ทิศทางการส่งเสริมตลาดในประเทศปี	2560
 สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength From Within) ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ 

ท�าให้คนไทยมองเห็นคุณค่าความเป็นไทย จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในประเทศ 

สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) ที่จะร่วมกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

คงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และเป็นเจ้าบ้านทีด่ ีซึง่จะเป็นจดุต่างทีเ่ข้มแขง็ของการท่องเทีย่วไทย 

โดย ททท. จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเปิดมุมมองใหม่ทางการท่องเที่ยวจากการสัมผัส

และมีส่วนร่วมกับประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นของไทย ภายใต้จุดขายเชิง

คุณค่าของแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ-เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ ภาคอีสาน-อีสานแซ่บนัว  

ภาคกลาง-สุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม ภาคตะวันออก-สีสันตะวันออก และภาคใต้-ปักษ์ใต้ 

ปักหมุดหยุดเวลา) เพื่อให้เกิดการส่งต่อประสบการณ์ ความรู้ และความประทับใจจากการ

ท่องเที่ยวแก่ผู้อื่น (User-Generated Content) ในรูปแบบ Viral Marketing ภายใต้แคมเปญ

สื่อสารการตลาด ‘ท่องเที่ยววิถีไทย	เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง’ โดยจะด�าเนินงานภายใต้ 5 ทิศทางหลัก 

ประกอบด้วย
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 เพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวกระแสหลัก	 

 โดยใช้กลุม่นักท่องเทีย่วรุน่ใหม่ (Gen Y) 

จุดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

ภายใต้โครงการ ‘ประกาศศักดา ท้าเที่ยว 

ข้ามภาค’

 กระตุ ้นการเดินทางในวันธรรมดา	 

 มุง่ส่งเสรมิให้คนท�างานออกไปท่องเทีย่ว 

ในวนัธรรมดา เพือ่จดุประกายความคดิใหม่ๆ 

ในการท�างานภายใต้แนวคิด ‘เที่ยวได้งาน’

 เพิ่มค่าใช้จ่ายจากชนชั้นกลางขึ้นไป 

	 ที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Age) ด้วยแคมเปญ 

‘เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว’ และกลุ ่มผู ้หญิง  

ด้วยแคมเปญ ‘ผู้หญิงท่อง...เที่ยว’

 ส่งเสริมการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว 

 สู่พื้นที่รอง ผ่านโครงการ ‘12 เมือง

ต้องห้าม...พลาด’ และผลักดันให้ขอนแก่น

เป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว (ที่มีนัก 

ท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ มากกว่า 5 ล้านคน)  

ภายใต้แนวคิด New Biz Connect เน้นความ

เป็นเมืองส�าหรับการประชุม สัมมนา ดูงาน  

กิจกรรมพิเศษ (Event) ส�าหรับนักท่องเที่ยว

คนไทย และนกัท่องเทีย่วต่างชาตจิาก CLMV 

 กระจายโอกาสทางการท ่องเที่ยว 

 สู ่คนไทยที่มีรายได้ครัวเรือนต�่ากว่า 

30,000 บาทต่อเดือน โดยมุ่งหวังให้การ 

ท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต อีกทั้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทย 

เดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

มากขึ้น ภายใต้แนวคดิ 7 Greens เพ่ือสร้าง

ความเข้มแขง็ให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

1
4

2

3
5
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 เพื่อให้การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในภาพรวมประสบ 

ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ททท. จึงจะบูรณาการท�างานกับ Value 

Chain ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อยกระดับ

นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

และเครอืข่ายให้สามารถน�าจดุแขง็ของท้องถิน่มาสร้างความน่าสนใจ

และมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทยตามแนวทาง Inclusive Tourism 

และ Thailand 4.0

 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

จึงได ้คัดเลือกจังหวัดเชียงราย เป็นต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่ 

ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื โดยในปี 2560 จะเริม่สร้างรากฐานจากอ�าเภอ

เชียงแสน และขยายตัวสู่พ้ืนที่อื่นๆ ในจังหวัด เมื่อส้ินสุดปี 2564 

จังหวัดเชียงรายจะกลายเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวยั่งยืนจากความสมดุล

ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Green Growth) นอกจากนี้  

ยังคัดเลือก 5 พื้นที่จากทั่วประเทศมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา  

Creative Tourism ซึง่ได้แก่ เชยีงราย บรุรีมัย์ อ่างทอง ตราด และพังงา 

 ในมิติเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ศูนย์ TAT Academy ของ ททท. จะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

อตัลกัษณ์ท้องถิน่และความรูด้้านการตลาดสมยัใหม่แก่ผูป้ระกอบการ  

และมคัคเุทศก์ผูเ้ป็นสือ่กลางในการส่งเสรมิการตลาดด้วย Content 

Marketing ตามแนวทางที่ ททท. มุ ่งเน้น รวมทั้งศูนย์ TAT  

Intelligence Center จะให้ข้อมลูสถานการณ์ท่องเทีย่ว งานวจิยั และ

บทความทางการท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand/ 

tatic เพ่ือเป็นเขม็ทศิชีน้�าทศิทางการประกอบธุรกิจให้แก่ผูป้ระกอบการ 

 นอกจากนี้ ยังมุ่งรณรงค์สร้างจิตส�านึกการเป็นเจ้าบ้านที่ด ี

ให้แก่คนไทย ซึง่ถอืเป็น Value Chain ทีส่�าคญัในภาคการท่องเทีย่ว 

ที่จะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ�้า และ

ตอกย�้าจุดแข็งของคนไทยที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรี

ที่อบอุ่นและมีน�้าใจ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์วิถีไทยที่คู่แข่งขันไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบได้
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	 ในปี	2013	นิตยสาร	Time 

สร้างประเด็นร้อนที่จุดชนวน 

ให้มกีารถกเถยีงอย่างกว้างขวาง 

เมื่อได้ลงบทความหน้าปกเรื่อง	

‘The	Me	Me	Me	Generation’ 

กล่าวถึงคนรุ่นใหม่ที่เกิดตั้งแต่ปี	ค.ศ.	

1980	ถึงปี	ค.ศ.	2000	หรือที่เรียก

กันว่ากลุ ่ม	Millennial	หรือ	Gen-Y	 

ว่าเป็นคนรุน่ทีม่คีวามหลงตวัเองมากกว่า

คนรุ ่นก ่อนๆ	มีความทะเยอทะยานสูง 

ต้องการความส�าเร็จและความก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว	ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	

(เนื่องจากไม่เคยเงยหน้าจากจอโทรศัพท์เลย)	

และม	ีLoyalty	ต�า่	ไม่ว่าจะต่อบรษิทัหรอืองค์กร

ที่ท�างานด้วย	หรือยี่ห้อสินค้าที่เลือกใช้

*พนักงานวางแผน 5 งานวิจัย กองวิจัยการตลาด ททท.
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 แม้ว่าบทความดังกล่าวจะพูดถึงวัยรุ่นชาวอเมริกันเป็นหลัก แต่ในยุคไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน 

วัยรุ่นในประเทศที่การสื่อสารสมัยใหม่เข้าถึงย่อมมีลักษณะคล้ายคลึงกันบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งชาว 

Millennial ทั้งในอเมริกาและทั่วโลกต่างพากันแสดงความเห็นต่อบทความดังกล่าวว่าเต็มไปด้วย

อคติและไม่แสดงถึงสิ่งที่พวกเขาเป็นอย่างแท้จริง

 แล้วชาว Gen Y หรือกลุ ่ม Millennial เป็นใคร? นอกจากนี้ ส�าหรับผู ้ที่อยู ่ในแวดวง

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เป็นกลุ่มศักยภาพสูง และมีความส�าคัญเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ ชาว Gen Y มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไร พวกเขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ค้นหาข้อมูล 

จากที่ไหน ตดัสนิใจโดยเลอืกจากอะไร ค�าถามเหล่านีม้คีวามส�าคญัอย่างยิง่เพือ่ทีจ่ะเข้าใจนกัท่องเทีย่ว 

รุ่นใหม่ชาว Gen Y อันจะน�าไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมและความชอบ ตลอดจนเพื่อค้นหาช่องทางและกลยุทธ์ส่ือสารทางการตลาดที่จะเข้าถึง

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ส�าคัญกลุ่มนี้

 จากรายงานเบือ้งต้น ‘โครงการศกึษาพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วรุน่ใหม่’ จดัท�าโดยการท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมและปัจจัยด้านจิตวิทยาในการเดินทางของ 

นักท่องเที่ยวรุ ่นใหม่ชาวไทย อายุ 18-35 ปี โดยมีบริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ�ากัด  

เป็นผู้ด�าเนินการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากคน 

รุ่นก่อนๆ อย่างชัดเจน เช่น

Preference Diversification

 นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีความชอบและรสนิยมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย บางคนสนใจ 

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง (Big Name Destinations) เท่านั้น บางคนให้ความส�าคัญ

กับต้นทุนทางการท่องเที่ยว (Budget Concerned) บางคนให้ความส�าคัญกับอาหารเป็นอันดับแรก  

(Food Comes First) ในขณะที่บางคนให้ความส�าคัญกับความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว (Value for 

Money) การท�าความเข้าใจความแตกต่างและรสนยิมของชาว Gen Y จงึมคีวามส�าคญัในการสือ่สาร

และท�าการประชาสมัพนัธ์ให้ตรงกับความต้องการและกระตุน้ให้เกดิความต้องการเดนิทางท่องเทีย่ว
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Control but Flexible Travel

 นักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ชอบวางแผนด้วยตนเอง และไม่ชอบถูกก�าหนด 

ด้านเวลา สถานที่ หรือกิจกรรมจากบริษัทน�าเที่ยว แผนการเดินทางสามารถ

ปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่าง

การท่องเท่ียว โดยจะจัดอันดับความส�าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่เที่ยว

ประเภท ‘ต้องไป’ (Must Go) ‘ควรไป’ (Should Go) และ ‘อาจจะไป’ (Might Go)

Information Seeker

 นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่มีการสืบค้นหาข้อมูลในการท่องเที่ยว

มากกว่าคนรุ่นก่อนๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะคัดกรอง เปรียบเทียบ และวางแผน 

การเดินทางให้เป็นไปตามที่ต้องการ และถึงแม้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเติบโต

มาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัย แต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะพึ่งพิงแหล่งข้อมูล  

Online เท่านั้น โดยการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ยังให้ความส�าคัญกับ  

Traditional Media เช่น นติยสาร คู่มอืน�าเทีย่ว เอกสารโบรชัวร์ และค�าแนะน�า

จากบุคคลต่างๆ ด้วยเช่นกัน

Lack of Brand Loyalty

 นักท่องเท่ียว Gen Y ไม่มี Brand Loyalty ต่อแหล่งข้อมูลหรือ  

Service Provider มากนัก โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช ้

แหล่งข้อมลูหรอืเลอืก Service Provider มาจากความสะดวกสบายในการใช้งาน 

ความคุ้มค่าคุ้มราคา หรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับมากกว่าการยึดมั่น

ในแบรนด์

Social Media Addicted

 นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่ชอบเล่น Social Media มากกว่า 

คนรุ ่นอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเดินทางท่องเที่ยว ชาว Millennial  

จะบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ผ่านทาง Social Media ตลอดเวลา ไม่ว่า 

จะเป็นการ Check-in ตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ การโพสต์รปูแหล่งท่องเทีย่ว  

อาหาร ที่พัก และ Update สถานะตลอดการเดินทาง ซึ่งการใช้เครื่องมือ

การสื่อสารแบบ Social Media สะท้อนให้เห็นถึงการเติมเต็มด้านจิตวิทยา

ที่ครอบคลุมทั้ง Emotional Benefit และ Social Benefit ของนักท่องเที่ยว

 นอกจากนี้ จากงานวิจัยในอดีตพบว่ามีการจัดกลุ่ม (Segmentation)  

นักท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจและสามารถน�ามาวิเคราะห์จัดกลุ่มนักท่อง

เที่ยวรุ่นใหม่ ตามหัวข้อด้านพฤติกรรม จิตวิทยา กิจกรรม ความสนใจ และ 

การใช้จ่าย อาทิ

จากบทความ International Tourism: 

International Trade ของ H.P. Gray (1970)

 Wanderlust เป็นกลุม่นกัท่องเทีย่วทีต้่องการ

หลีกหนีความจ�าเจแบบเดิมๆ พวกเขาต้องการ

ค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ อาหาร กิจกรรม

ที่ไม่เคยลอง พวกเขามักจะเดินทางไปยังจุดหมาย

ทางการท่องเที่ยวหลายๆ แห่งมากกว่าอยู่ที่เดียว

 Sunlust เป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแหล่ง

ท่องเที่ยวกลางแจ้ง ซึ่งโดยมากจะเป็นประเภท 

หาดทรายชายทะเล นอกจากนี้พวกเขายังชอบ 

การท่องเที่ยวแบบผจญภัยและกิจกรรมกลางแจ้ง 

อาท ิเดนิป่า ล่องแก่ง เล่นกฬีา นกัท่องเทีย่วกลุม่นี้

มกัจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ดยีว

จากบทความ A Phenomenology of Tourist 

Experiences ของ Erik Cohen (1979)

 Recreational Tourist เดินทางท่องเที่ยว 

เพื่อหาความบันเทิงหรือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  

โดยไม่มีความรู้สึกว่าต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนในแหล่งที่เดินทางท่องเที่ยว

 Diversionary Tourist เดนิทางท่องเทีย่วเพือ่

หลีกหนีความจ�าเจหรือความน่าเบื่อหน่าย

 Experiential Tourist มีความแปลกแยกกับ

สังคมที่อาศัยอยู่และเดินทางท่องเที่ยวเพื่อค้นหา

ประสบการณ์ ‘แท้จริง’ ที่พวกเขารู้สึกว่าหาไม่ได้

ในชีวิตประจ�าวัน

 Experimental Tourist ต้องการเรียนรู้หรือ

ทดลองค้นหาส่ิงใหม่ๆ จากแหล่งท่องเทีย่วทีพ่วกเขา 

เดินทางไป

 Existential Tourist เป็นนักท่องเที่ยวที่

ต้องการกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยว

จากบทความ Research Into Values and 

Consumer Trend ของ E. Dalen (1989)

 Materialist นักท่องเที่ยวแบบวัตถุนิยม  

แบ่งเป็นวัตถุนิยมแบบใหม่ (Modern Materialist) 

มีมุมมองแบบสุขนิยม ชอบกิน ดื่ ม  เที่ ยว  

จุดประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวคือได้อวดผิว

สีแทนกับเพื่อนๆ ที่บ้าน และวัตถุนิยมแบบด้ังเดิม 

(Traditional Materialist) ที่มุ ่งเน้นการได้รับ 
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ผลตอบแทนปริมาณมากที่สุดจากเงินที่เสียไป พวกเขาจะเลือกตัดสินใจจากโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม

 Idealist เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางตามแนวคิดในอุดมคติ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและความ

ปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว มักจะชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

จากงานวิจัยของ American Express (1989)

 Adventurer มีความมั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง ชอบลองกิจกรรมใหม่ๆ

 Worrier ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก

 Dreamer ชอบการเดินทาง รวมทั้งชอบอ่านและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่องเที่ยวกับ 

คนรอบข้างด้วย

 Economizer มองว่าราคาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญสุดในการเลือกสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  

จุดประสงค์ของการท่องเที่ยวคือการพักผ่อน

 Indulger เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลอย่างพิเศษในช่วงที่เดินทางท่องเที่ยว

จาก Host and Guests : The Anthropology of Tourism โดย Valene L. Smith (1989)

 Explorer เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อค้นหาเรียนรู้อย่างจริงจัง คล้ายๆ นักมานุษยวิทยา

 Elite Tourist เป็นนักท่องเทีย่วเดนิทางด้วยตวัเองทีม่กัเลอืกบรกิารท่องเทีย่วแบบ Tailor-made ทีม่รีาคาสงู

 Offbeat Tourist มักหลีกหนีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ

 Unusual Tourist เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาประสบการณ์พิเศษนอกเหนือจากการท่องเที่ยว

ธรรมดา

 Mass Tourist ต้องการความสะดวกสบายแบบเดียวกับที่หาได้ที่บ้าน

 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างลักษณะพฤติกรรมและกลุ่มประเภทนักท่องเที่ยวรุ ่นใหม่ที่มีความ 

หลากหลายมากมาย ส�าหรับผู ้ประกอบการท่องเที่ยว การท�าความเข้าใจนักท่องเที่ยวชาว Gen Y  

ถอืเป็นโจทย์ทีม่คีวามท้าทายอย่างยิง่ แต่หากสามารถปรบัตวัและ ‘ได้ใจ’ นกัท่องเทีย่วกลุม่นีแ้ล้ว คงถอืเป็น 

ความท้าทายทีคุ้่มค่า เพราะพวกเขาจะกลายเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่คีวามส�าคญัไม่แพ้กลุม่อืน่กลุม่ใดในอนาคต
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 จากรายงานวิจัยเรื่อง Generation Y : Chinese Luxury  

Travelers Come of Age The Chinese Luxury Travelers 2016 

ของ Hurun มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ของจีน 

ที่มีฐานะร�่ารวย สรุปได้ดังนี้

Highlights
ภาพรวม - นกัท่องเทีย่วทีมี่ประสบการณ์เดนิทางและมกี�าลงัใช้จ่ายสงู

 รายงานจาก Hurun เน้นไปทีนั่กท่องเทีย่วกลุม่หรูหราทีม่อีายนุ้อย 

โดยเกิดหลังจากปี 1980 หรืออยู่ในกลุ่มของ Generation Y ที่ใช้จ่าย 

ด้านการท่องเที่ยว 420,000 หยวน (ประมาณ 2,100,000 บาท)  

ต่อครวัเรอืนต่อปี และใช้จ่ายด้านการช้อปป้ิง 220,000 หยวน (ประมาณ  

1,100,000 บาท) สนิค้าทีเ่ลอืกซ้ือส่วนใหญ่ในการเดินทางต่างประเทศ

คอืเสือ้ผ้า กระเป๋า และเคร่ืองประดับ และจะเลอืกทีพ่กัทีม่รีาคาเฉลีย่

ต่อคืนประมาณ 3,100 หยวน หรือ 16,000 บาท 

 นกัท่องเทีย่วกลุม่นีเ้ดินทางไปต่างประเทศเฉลีย่ 13 ประเทศ และ

เดินทางอย่างน้อย 3.3 ครั้งต่อปี พ�านักเฉลี่ย 25 วัน

จดุหมายปลายทางยอดนยิมคอืยโุรปและญีปุ่่น

 ภมูภิาคยโุรป โดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศส เป็นจุดหมายปลายทาง

ที่ได้รบัความนยิมในหมูน่กัท่องเทีย่วกลุม่หรูหรารุ่นใหม่ และน่าจะยงัคง 

ความนิยมไปอีก 3 ปีนับจากนี้ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมาย

ปลายทางท่ีได้รบัการจดจ�ามากทีส่ดุในหมูน่กัท่องเทีย่วจนีกลุม่หรหูรา 

รุ่นใหม่ ในปี 2015 และเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้

เดนิทางไปมากทีส่ดุในช่วงปีใหม่จนีของปี 2016 ปัจจัยสนบัสนนุทีท่�าให้ 

ประเทศญ่ีปุ่นได้รบัความนยิมคอืทีต่ัง้ที่ใกล้กับประเทศจนี ห้างสรรพ- 

สินค้า ร้านอาหาร มีความทันสมัย และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ 

ช่วงเวลาการเดนิทาง - ปรับเปลีย่นได้ 

และให้ความส�าคญักบัครอบครัวเป็นหลกั

 ร้อยละ 55 ของนกัท่องเทีย่วจีนกลุม่หรูหรารุ่นใหม่ ให้ความส�าคญั

กับช่วงเวลาที่ตนสามารถเดินทางได้เป็นหลัก ในขณะที่ร้อยละ 36  

เลือกเดินทางช่วงวันชาติจีน หรือ Golden Week รวมทั้งเป็นที่น่า

สงัเกตว่านักท่องเท่ียวกลุม่นีจ้ะเดินทางพร้อมกับเด็กเลก็หรอืเป็นกลุม่ 

ที่ยังไม่มีลูก 

 การเดนิทางต่างประเทศพร้อมกับครอบครวัจะเป็นทีน่ยิมในช่วง

วันตรุษจีน โดยมีจ�านวนมากถึงร้อยละ 56 โดยร้อยละ 90 เดินทาง

เป็นกลุ่มจ�านวนมากกว่า 4 คนขึ้นไป มีวันพ�านักเฉลี่ย 8.5 วัน

จดุประสงค์ในการเดนิทาง - เพือ่ค้นหาความแตกต่าง 

 นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มหรูหรารุ่นใหม่เลือกที่จะเดินทางเพื่อค้นหา

ความแตกต่าง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นจากเดิม 

ในปี 2015 ถึงแม้จุดประสงค์หลักในการเดินทางจะยังคงเป็นการ 

เดนิทางเพือ่พกัผ่อน แต่นกัท่องเทีย่วกลุม่นีจ้ะเพิม่การค้นหาประสบการณ์ 

ที่แปลกใหม่และไม่สามารถหาหรือท�าได้ในประเทศของตน เช่น  

การเดินทางด้วยรถยนต์ในทวีปต่างๆ 

ปัจจยัการเลอืกทีพ่กั 

 นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มหรูหรารุ่นใหม่มีปัจจัยหลักในการเลือกคือ

สภาพของห้องพัก ตามด้วยความเป็นมิตรของพนักงาน (ร้อยละ 37)  

สถานที่ตั้งของโรงแรม (ร้อยละ 26) มีเทคโนโลยีรองรับ (ร้อยละ 22) 

การออกแบบโรงแรม (ร้อยละ 22) 

 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่เป็นพิเศษ  

เช่น การมีบัตเลอร์ส่วนตัว การให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เช่น  

การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (ร้อยละ 73) โทรทัศน์อัจฉริยะ  

(ร้อยละ 55) ทั้งนี้ยังเลือกใช้บริการโรงแรมที่มีแบรนด์หรือโรงแรม 

ที่มีการดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์

Loyalty Program: Air China และ Lufthansa 

เป็นสายการบินยอดนยิม

 ในด้านของโปรแกรมสะสมไมล์ Air China มียอดผู้สมัครเพิ่ม

สูงขึ้นถึงร้อยละ 51 ตามด้วยสายการบิน China Southern และ 

สายการบิน China Eastern ในขณะที่การเดินทางต่างประเทศ 

สายการบิน Lufthansa เป็นสายการบินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เนือ่งจากมเีทีย่วบนิไปยงัภมูภิาคยโุรปมาก รวมทัง้มจีดุเชือ่มต่อทีส่ะดวก 

แหล่งข้อมลู : WeChat และแอปพลเิคชัน่ทางการท่องเทีย่ว

เป็นแหล่งข้อมลูหลกั

 นกัท่องเทีย่วจนีกลุ่มหรหูรารุน่ใหม่ นยิมหาข้อมลูผ่านช่องทางของ

การรบัรูข้้อมลูผ่านแอปพลเิคชัน่ WeChat มากถงึร้อยละ 48 ตามด้วย 

การแชร์ข้อมลูในแอปพลิเคชัน่ WeChat ของคนรูจ้กั (ร้อยละ 47) และ

เว็บไซต์ต่างๆ (ร้อยละ 42) ในขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ก็เป็นที่นิยม  

อาทิ Ctrip, Qunar, และ Tuniu 

จดุหมายปลายทางยอดนยิม

ประเทศญี่ปุ่น - ส�าหรับนักช้อป และผู้ชื่นชอบอาหาร

สหรัฐอเมริกา - จุดหมายปลายทางทางธุรกิจและการท่องเที่ยว

ฝรั่งเศส - จุดหมายหลักในยุโรป และสวรรค์ของนักช้อป

ออสเตรเลีย - จุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงวันชาติของจีน 

(Golden Week)

สหราชอาณาจักร - สถานที่ยอดนิยมส�าหรับเยี่ยมเยือนเพื่อนและ 

คนรู้จัก

Generation Y: 
Chinese Luxury 
Travelers
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กลยุทธ์ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวกลุ่มสนใจเฉพาะ

Experience
Customize Your

เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด ททท.
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 ตามทิศทางการด�าเนินงานของ ททท. ซึ่งมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไทย  

จากแหล่งท่องเที่ยว ‘Value for Money’ ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่รองรับนักท่องเที่ยว 

ระดับบน รวมทัง้เพิม่รายได้จากการท่องเทีย่วให้มากขึน้ ททท. มุง่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วกลุ่มตลาดเฉพาะ 

(Niche Market) ตามการแบ่ง Segmentation ความสนใจพิเศษท่ีหลากหลาย งานวจิยัทางการตลาดหลายชิน้ 

บ่งชี้ว่า นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

จากประโยชน์ (Benefit) ทั้งทางสังคม (Social) และด้านอารมณ์ (Emotional) รวมถึงคุณค่า 

(Value) ที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการนั้นๆ โดยผู้ประกอบการที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรง

ความต้องการของผูบ้ริโภคจะมคีวามได้เปรยีบเหนอืคูแ่ข่งคนอืน่ๆ และสามารถรกัษาลกูค้าคณุภาพสงู 

ไว้ได้ในระยะยาว

 จากแนวโน้มดังกล่าว ททท. ได้จัดท�า ‘โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวความสนใจเฉพาะ :  

กลุ่มสุขภาพความงาม กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มการแต่งงานและฮันนีมูน และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และชุมชน’ เพื่อศึกษาคุณค่าที่เป็นจุดแข็ง (Value Proposition) ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจ

เฉพาะศักยภาพสูง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรักษาพยาบาล  (Medical) กลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and  

Wellness) กลุม่กอล์ฟ (Golf) กลุม่การแต่งงานและฮนันมีนู (Wedding and Honeymoon) และกลุม่

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน (Community-based Tourism) มองหาในสินค้าและบริการทาง 

การท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลการตลาดเชิงลึกที่จะน�ามาก�าหนดกลยุทธ์ส่งเสริม

การตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความชอบของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
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 ผลการวิจัยภาคสนามทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและ

เชิงจติวทิยา คือ Key Driver Analysis และ VALS Framework (Values and Lifestyle Framework) 

รวมทั้งการท�างานร่วมกันกับทีมกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด เพ่ือค้นหาคุณค่าของสินค้าและบริการ 

แนวทางการสี่อสาร และกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดภายใต้แนวคิด ‘วิถีไทย (Thainess)’ 

ส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะทั้ง 5 กลุ่ม พบว่า

Key Driver Analysis
 เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล Correlation Analysis เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและความส�าคัญของแต่ละปัจจัยที่มีต่อนักท่องเที่ยว โดยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

เท่ากับผลการท�างานของผู้ประกอบการ (Customer Satisfaction เท่ากับ Performance) หากความพึงพอใจสูงแสดงว่า 

ผู้ประกอบการสามารถท�าเรื่องดังกล่าวได้ดี และตามหลักการของ Key Driver Analysis แล้ว ปัจจัยเหล่านี้จะต้อง 

มีความส�าคัญต่อนักท่องเที่ยวจึงจะถือว่าเป็น Key Satisfaction Driver

VALS Framework 
 เป็นการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาของ SRI Consulting Business Intelligence โดยจัดกลุ่มผู้บริโภคจากการตอบสนอง

ของผู้บริโภคที่มีต่อการกระตุ้นด้วยความสมบูรณ์แบบ (Ideals), ความส�าเร็จ (Achievement) และการแสดงตัวตน  

(Self-Expression) ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วย VALS Framework จะแบ่งผู้บริโภคออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าแนวความคิด (Thinkers)

2. กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าเน้นสะท้อนความส�าเร็จ (Achievers)

3. กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าที่เน้นการมีประสบการณ์ร่วม (Experiencers)

4. กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าแบบเดิมที่ตนเชื่อถือ (Believers)

5. กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าตามกระแสสังคม (Strivers)

6. กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าที่เน้นใช้งานจริงเท่านั้น (Makers)

7. กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าแบบเดิม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง (Survivors)

8. กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าด้านนวัตกรรม (Innovators)

 VALS Framework ช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น น�าไปสู่การสร้างคุณค่า  

(Value Proposition) และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจเฉพาะ
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กลุ่มรักษาพยาบาล (Medical Tourism)

 จากการวเิคราะห์ Key Driver Analysis พบว่านกัท่องเทีย่วกลุม่นี้ให้ความส�าคญักบั

การได้รบัการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ความมชีือ่เสยีง ความเชีย่วชาญในการวนิจิฉยัโรค 

ของโรงพยาบาลหรือผู้ให้บริการ และความเป็นมืออาชีพของตัวแทนวางแผนท่องเที่ยว 

(Travel Agent) ในช่วงพ�านักและหลังเดินทาง การให้ความใส่ใจในรายบุคคล  

การติดตามผล ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษา และคุณภาพการรักษา/

บริการด้านสุขภาพโดยรวมของแพทย์หรือพยาบาล ล้วนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล

 นักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลจัดอยู่ในกลุ่ม Thinkers และ Experiencers โดย 

Thinkers เป็นนกัท่องเทีย่วทีม่รีายได้สงู ให้ความส�าคญักบัข้อมลูและจะศกึษาสนิค้าและ

บริการอย่างรอบคอบก่อนตดัสนิใจเลอืกซือ้ ต้องการสนิค้าที่ใช้ประโยชน์ได้จรงิ ในขณะที ่

Experiencers มักจะมีความคาดหวังสูงในสินค้าและบริการ ต้องการบริการที่อบอุ่น 

เป็นกันเอง และเข้าใจความต้องการของลกูค้า สนใจเทคโนโลยทีีท่นัสมยั น�าไปสูค่ณุค่า

ของการบริการ (Value Proposition) ของกลุ่มรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน ดังนี้

 กลุ ่ม Thinkers ‘A beyond-expectation and solicitous medical  

experience from our best specialist to you-our most valued person’ หรือ  

‘สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับด้านการดูแลเอาใจใส่สุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุด 

เพราะคุณคือคนพิเศษของเรา’

 กลุ ่ม Experiencers ‘Combine advanced medical technology with  

warmhearted personal care - no one understand you like we do’ หรือ  

‘ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมกับการเอาใจใส่ที่อบอุ่น เพราะไม่มีใคร

เข้าใจคุณมากกว่าเรา’

กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการน�าเสนอการท่องเที่ยว

กลุ่มรักษาพยาบาลของไทย

 ‘Trusted standard in healing with the touch of Thainess’ หรือ ‘มาตรฐาน

การรักษาระดับโลกที่เชื่อถือได้พร้อมสัมผัสการดูแลแบบไทย’

 แนวคดินี้ได้พฒันามาจากการรวมกนัระหว่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการรกัษา 

ความเชี่ยวชาญของแพทย์ พยาบาล ด้วยมาตรฐาน JCI Accreditation Standards  

for Hospitals ซึ่งมาพร้อมกับการดูแลปรนนิบัติแบบไทยอันโดดเด่นและมีชื่อเสียง
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แนวความคิดเบื้องต้นเพื่อการส่งเสริม

การตลาด	(Initial	Creative	Idea)

 แนวคิดที่ 1 Thailand Medical Cyber Hub 

(ศูนย์รวมข้อมูลเต็มรูปแบบ)

 เพื่อสร้างความสะดวกสบายส�าหรับการ

วางแผนการรักษาและพักฟ ื ้นส� าหรับผู ้ป ่วย 

ชาวต่างชาต ิจงึน�าเสนอให้จดัท�าเวบ็ไซต์ทีส่ามารถ

วางแผนก่อนการเดินทางส�าหรับผู้ที่จะมารักษาใน

ประเทศไทย ผู้รับบริการสามารถเลือกจากอาการ

หรือโรคที่ต้องการรักษา ทางเว็บไซต์จะท�าการ

ค้นหาและแนะน�าโรงพยาบาลทีเ่หมาะสม รวมไปถงึ 

ที่พักโรงแรมใกล้เคียงส�าหรับพักฟ้ืน โดยเว็บไซต์นี้ 

ยังมีบริการถาม-ตอบ ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่

ต้องการความรู้เพิ่มเติม

 แนวคิดที่ 2 Thailand Healthy Location 

Finder (แอปพลิเคชั่นสแกนต�าแหน่งเพื่อสุขภาพ)

 เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดไปถึงกลุ ่ม

ธุรกิจอื่นๆ จึงน�าเสนอให้จัดท�าแอปพลิเคชั่น โดย

แอปพลิเคชั่นนี้สามารถสแกนพื้นที่โดยรอบว่า 

มสีถานบรกิารต่างๆ เช่น กลุม่สปา ร้านอาหาร หรอื

สถานทีท่่องเทีย่วในละแวกใกล้เคียง เป็นต้น เพือ่ให้ 

นักท่องเที่ยวเลือกกลุ ่มบริการตามความสนใจ  

อีกทั้งเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น เบอร์ติดต่อ และ

การนัดหมาย

กลุ่มสุขภาพความงาม 
(Spa & Wellness)

 จากการวเิคราะห์ Key Driver Analysis พบว่า

นักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพความงามมองว่าคุณภาพ

และการบริการโดยรวมของตัวแทน โดยเฉพาะ 

การให้ข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอที่ได้รับจากตัวแทน 

เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือก

ก่อนการเดินทาง ในขณะที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ที่ใช้ร่วมในการรักษา ความหลากหลายของสินค้า

และบริการ ตลอดจนมาตรฐานการบริการของ 

นักบ�าบัด มีความส�าคัญในระหว่างการพ�านักและ

ภายหลังการเดินทาง

 นักท่องเที่ยวกลุ ่มนี้มีลักษณะที่ผสมผสาน

ระหว่าง Strivers และ Innovators โดย Innovators 

มลัีกษณะเป็นกลุ่มที่ให้ความส�าคญัเรือ่งภาพลักษณ์ 

ชืน่ชอบสิง่ใหม่ๆ และสนิค้าทีม่เีอกลกัษณ์ มรีายได้สงู 

ส่วน Strivers ห่วงเรือ่งภาพลกัษณ์และการยอมรบั

ของสังคม จึงมักตัดสินใจเลือกสินค้าตามกระแส 

ลักษณะทั้งสองจึงน�าไปสู่คุณค่าของกลุ่มสุขภาพ

ความงาม (Value Proposition) คือ ‘Balance  

your mind. Indulge your body. Satisfy yourself 

exclusively at a holistic spa where wellness 

is Thainess’ หรือ ‘ปรนเปรอความสุขทั้งกายใจ

ให้สมดุลผ่านประสบการณ์การบริการด้านสุขภาพ

ความงามแบบไทยที่เลอค่าเฉพาะคุณ’

กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด

และการน�าเสนอการท่องเที่ยว

กลุ่มสุขภาพความงามของไทย

 จากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจสปา กลุ ่ม

สุขภาพความงามนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น  

2 ระดับ คือ

 ระดับที่ 1 : น�าเสนอต่อลูกค้าที่ต้องการใช้

บริการกลุ่มสุขภาพความงามอย่างครบวงจร 

 ‘Powering your inner strength with the 

ultimate of Thai Therapy’ หรือ ‘พลังแห่ง 

การดแูลชวีติจากภายใน ด้วยศาสตร์ขัน้สงูแห่งไทย’ 

 แนวคิดนี้ ได ้มาจากการดูแลสุขภาพแบบ 

องค์รวมอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มต้นจากภายใน 

ที่แข็งแรง ท�าให้ภายนอกมีชีวิตชีวา ด้วยศาสตร์

สุขภาพความงามแห่งไทยที่ช่วยประสิทธิ์ประสาท 

การรับรู้อันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านการบริการและ

สมุนไพรของไทย ทั้งเป็นการดูแลทั้งร่างกาย 

(Body), จิตใจ (Mind) และจิตวิญญาณ (Spirit)

 ระดับที่ 2 : น�าเสนอต่อลูกค้าที่ต้องการใช้

บรกิารกลุ่มสุขภาพความงามเพียงเพ่ือการผ่อนคลาย 

เบื้องต้น

 ‘The Thai sensorial experience for your 

relaxing time’ หรือ ‘ศาสตร์แห่งความรู ้สึก 

แห่งไทยเพื่อเวลาที่ผ่อนคลายของคุณ’
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 แนวคิดน้ีได้น�าเสนอสมุนไพรไทย เอกลักษณ์การนวดของไทย การดูแลและการบริการแบบไทยทั้งหมด  

เพื่อเป็นการดูแลร่างกาย (Body) และจิตใจ (Mind) ให้ได้รับความผ่อนคลายสูงสุด

แนวความคิดเบื้องต้นเพื่อการส่งเสริมการตลาด	(Initial	Creative	Idea)

 แนวคิดที่ 1 Thailand Spa & Wellness Hub (เว็บไซต์กลางรวบรวมข้อมูลสปาเพื่อสุขภาพของไทย) เป็นการ

สร้างเว็บไซต์กลางเพื่อรวบรวม แนะน�าสถานบริการสปา และกิจกรรมเพ่ือสุขภาพทั้งหมดในประเทศไทย พร้อม 

น�าเสนอแพ็กเกจต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเว็บไซต์นี้จะบอกข้อมูลทั้งหมด รวมไปถึง 

การจองบริการล่วงหน้าอีกด้วย

 แนวคิดที่ 2 Spa Trusted Mark (ตราสัญลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสปา 

ของประเทศไทย จงึน�าเสนอให้สร้างตราสญัลกัษณ์ทีน่่าเชือ่ถอื (Trusted Mark) เพือ่ให้เป็นทีรู่จ้กัส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 

ท้ังยงัเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับกลุม่ธุรกิจ ดงันัน้ จงึควรมแีผนโปรโมตตราสญัลกัษณ์ดงักล่าว และธรุกจิที่ได้รบั 

ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

 แนวคิดที่ 3 Thai Spa & Herb Academy (โรงเรียนการเรียนรู้สปา และสมุนไพรไทย) เนื่องจากสปาในไทย 

มีการใช้สมุนไพรเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการผ่อนคลาย และสมุนไพรไทยนั้นมีหลากหลายชนิด คอร์สการเรียนรู้นี้ 

จึงเป็นส่วนหน่ึงเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสปา หรือนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านสมุนไพรไทย ได้ม ี

ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มกอล์ฟ (Golf)

 ในช่วงก่อนการเดนิทาง ปัจจยัและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื การดแูลรกัษาสนามกอล์ฟ 

ท่ีนักท่องเที่ยวได้รับรู้ อาทิ คุณภาพสนามหญ้า การออกแบบของสนามกอล์ฟ และคุณภาพบริการโดยรวมของ

ตัวแทนวางแผนการเดินทาง ปัจจัยที่ส�าคัญต่อความพึงพอใจในช่วงระหว่างพ�านักและหลังการเดินทาง คือ คุณภาพ

การดแูลรักษาสนามกอล์ฟ เพราะเป็นสิง่ทีน่กักอล์ฟเหล่านีค้าดหวงัจากการมาเล่นกอล์ฟทีเ่มอืงไทย นอกจากคณุภาพ 

กรีน (Green) แล้ว การออกแบบสนามกอล์ฟ และความสะอาดโดยรวมของสนามกอล์ฟล้วนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

 จากการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาโดยใช้ VALS Framework พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟที่มาท่องเที่ยว

ประเทศไทยมกีารผสมผสานระหว่างกลุม่ Experiencers และ Innovators โดยกลุม่ Experiencers มกัจะชอบสนิค้า

ที่เน้นด้านอารมณ์ ชอบการได้ทดลองและมีส่วนร่วม ขณะที่ Innovators เป็นผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง มีความเป็น

ตวัของตวัเองสงู นกัท่องเทีย่วกลุม่นีม้กัจะมรีายได้สงู และสามารถท�าตามใจปรารถนา น�าไปสูค่ณุค่าของการบรกิาร 

(Value Proposition) คือ ‘A golfing experience of your choice’ หรือ ‘ประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟในแบบที่

คุณเลือกได้เอง’

กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการน�าเสนอการท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟของไทย

 ทางเลือกที่ 1 : ‘Golf It Your Way’ หรือ ‘กอล์ฟของคุณ ทางของคุณ’

 แนวคิดนี้ต้องการสร้างความท้าทายให้กับนักกอล์ฟ โดยน�าเสนอให้มาพบเจอกับสนามที่มีความแปลกใหม่ 

เนื่องจากมีการปรับปรุงดูแลสนามและเปลี่ยนรูปแบบเสมอๆ รวมไปถึงการที่สามารถเล่นกอล์ฟได้ตลอดทั้งปี

 ทางเลือกที่ 2 : ‘Your Dependable Companion for the Everlasting Golf Experience’ หรือ ‘เพื่อน 

ที่รู้ใจเพื่อเอกสิทธิ์แห่งประสบการณ์ของการเล่นกอล์ฟ’

 แนวคิดนี้เราเปรียบตัวเองเหมือนเพื่อนที่รู ้ใจ ที่จัดเตรียมสนามกอล์ฟด้วยมาตรฐานสูงสุด รวมไปถึง 

การมอบความสะดวกสบายที่เพียบพร้อม ที่มาพร้อมกับการบริการที่ประทับใจของพนักงานสนามและแคดดี้
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แนวความคิดเบื้องต้นเพื่อการส่งเสริม

การตลาด (Initial Creative Idea)

 แนวคิ ดที่  1  :  T he  Ma s t e r  C l a s s 

(ประสบการณ์เล่นกอล์ฟกับมืออาชีพ)

	 เพื่อให้นักท่องเท่ียวกลุ ่มกอล์ฟได้สัมผัส

ประสบการณ์การตีกอล์ฟกับนักกอล์ฟมืออาชีพ

ของไทย	โดยน�าเสนอโอกาสทีจ่ะได้ตกีอล์ฟร่วมกับ

นักกอล์ฟมืออาชีพของประเทศไทย	เช่น	คุณธงชัย	

ใจดี	 เป็นต้น	โดยเป็นการมอบทั้งความสนุกและ

ความรู้จากนักกอล์ฟมืออาชีพไปในเวลาเดียวกัน	

โดยอาจจะเป็นการแข่งขัน	หรือชิงโชคเพื่อให้ได้

สิทธิดังกล่าว

 แนวคิดที่ 2 : Healthy Journey (เส้นทาง 

แห่งสุขภาพ)

	 เพื่อให้นักท่องเท่ียวกลุ ่มกอล์ฟได้มาเล่น

กีฬากอล์ฟและยังได้ผ่อนคลายอย่างเต็มรูปแบบ	 

จงึน�าเสนอให้ทางสนามกอล์ฟร่วมกบัสมาคมสปาฯ 

ในการจดัท�ากจิกรรมทีเ่ป็นการร่วมมอืกนั	ยกตวัอย่าง	

เช่น	การรบันักกอล์ฟจากทีพ่กัมาเพือ่เล่นกอล์ฟทีส่นาม	

หลังจากนั้นจึงต่อด้วยบริการสปาเพื่อผ่อนคลาย

ความเหนือ่ยล้าจากการเล่นกอล์ฟ	ทัง้นีถ้อืเป็นการ

ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ	เป็นต้น

กลุ่มการแต่งงานและฮันนีมูน 
(Wedding & Honeymoon)

	 ช่วงก่อนการเดินทาง	ความเต็มใจในการให้บริการ	(Service	Mind)	และความ

สามารถในการเตรียมความพร้อมส�าหรับงานแต่งงานของตัวแทนมีความส�าคัญต่อ 

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายอย่างยิ่ง	ในขณะที่ช่วงระหว่างพ�านักและ

หลังการเดินทางพบว่า	ความเป็นมืออาชีพของตัวแทนในการจัดการงานแต่งงานมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งเช่นกัน

	 จากการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาโดยใช้	VALS	Framework	พบว่า	นักท่องเที่ยวกลุ่ม 

การแต่งงานเป็นกลุ่ม	Thinkers	ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวส�าหรับการ 

ใช้ชีวิตคู่	มีการวางแผนทางการเงิน	และสร้างฐานะในอนาคตให้กับครอบครัว	มักมี 

รายได้สูง	เป็นนักท่องเที่ยวที่นอกจากต้องการประสบการณ์อันมีค่าแล้ว	จะต้องศึกษา

รายละเอียดสินค้าและบริการอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ	และต้องมั่นใจว่า 

ใช้ประโยชน์ได้จรงิ	ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วกลุม่ฮนันมีนูเป็นกลุม่	Strivers	ซึง่แม้จะมรีายได้ 

ไม่สูงนัก	แต่เป็นกลุ่มที่มีความพยายามเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่จะมอบความสุขและ

ความทรงจ�าที่มีคุณค่าให้กับตัวเองและคนที่ตนรัก

	 จากการวิเคราะห์ทั้งสองด้าน	น�าไปสู่คุณค่าของการบริการ	(Value	Proposition)	

ของกลุ่มการแต่งงานและฮันนีมูนที่แตกต่างกัน	คือ	‘Once-in-a-lifetime	experience	

of	your	dream	wedding	exclusively	created	for	you	and	your	love’	หรือ	‘สัมผัส

ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยงานวิวาห์ในฝันที่ถูกรังสรรค์ด้วยความประณีตวิจิตร	

และบรรจง	เฉพาะคู่ของคุณ’	ส�าหรับกลุ่มแต่งงาน	และ	‘Fullfil	happiness	and	an	

unforgettable	honeymoon	memory	-	with	a	profound	touch	of	Thainess’	หรือ	

‘เติมเต็มความสุขและความทรงจ�าที่มิอาจลืมเลือนผ่านกล่ินอายความอบอุ่นแบบไทย’	

ส�าหรับกลุ่มฮันนีมูน
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กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการน�าเสนอ

การท่องเที่ยวกลุ่มแต่งงานของไทย

	 ‘Love	is	in	Details’	หรือ	‘สัมผัสความรักในทุกช่วงขณะ’

	 เพราะงานแต่งงานทกุงานเป็นงานทีม่คุีณค่าส�าหรบัทกุๆ	คน 

ทั้งบ่าวสาวและครอบครัว	เพราะฉะนั้น	ทุกวินาที	ทุกช่วงขณะ 

จงึมคีณุค่าเป็นอย่างมาก	เราจึงสร้างทกุวินาทีให้ดีทีส่ดุ	เพ่ือความ

ประทับใจในทุกขั้นตอนของคู่รัก	ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน	ระหว่าง

งาน	และหลังพิธีแต่งงาน	แสดงให้เห็นถึงความประณีตในทุก

กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มแต่งงาน 

ได้รับประสบการณ์ที่พิเศษสุดเหมือนฝัน

แนวความคิดเบื้องต้นเพื่อการส่งเสริมการตลาด

(Initial Creative Idea)

 แนวคิดที่ 1 : The Story of Love (ซีรีส์เรื่องราวความรัก

และการแต่งงานในไทย)

	 น�าเสนอให้ท�าเป็น	Online	VDO	Clip	เผยแพร่ตามโซเชียล 

มีเดียต่างๆ	โดยเป็นการค้นหาคู่รัก	ทั้งตัวแทนประเทศไทยและ

ต่างประเทศ	ที่ได้แต่งงานในไทยมาท�าเป็นเรื่องราวตอนส้ันๆ	 

เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ	ในการใช้ชีวิตคู่	การแต่งงาน 

หรือกระทั่งการเข้าพิธีแต่งงานแบบไทยอีกด้วย

 แนวคิดที่ 2 : Full Wedding Experience (การแต่งงาน

แบบครบทุกประสบการณ์)

	 เพื่อเป็นผู ้ช่วยในการวางแผนส�าหรับคู ่รักที่มาแต่งงาน 

ทีป่ระเทศไทยอย่างเตม็รูปแบบ	ตัง้แต่ก่อนมาแต่งงานทีเ่ป็นการ

ถ่ายรปู	Pre-Wedding	การเข้าคอร์สสปาฯ	ดูแลผวิพรรณ	จนถงึ

พิธแีต่งงานท่ีด�าเนินงานอย่างมอือาชีพ	และยงัต่อด้วยความสนกุ

หลังพิธีแต่งงาน	เช่น	ปาร์ตี้หลังพิธีแต่งงานส�าหรับคู่บ่าวสาว 

กับเพื่อนๆ	เป็นต้น

 แนวคิดท่ี 3 : Wedding Ambassador (ทูตตัวแทนของ 

คู่แต่งงาน)

	 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคู่รักต่างประเทศ	โดยผ่านคู่รัก

ตวัอย่างเช่น	แอฟ-ทกัษอร	และ	สงกรานต์	เตชะณรงค์	เพ่ือเป็น

ทูตตัวแทนของคู่แต่งงาน	และช่วยประชาสัมพันธ์การแต่งงาน 

ในไทยผ่านสื่อต่างๆ

กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการน�าเสนอ

การท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูนของไทย

 ทางเลือกที่ 1 : ‘Embrace the Memory of Love’ หรือ 

‘โอบกอดทุกความทรงจ�าแห่งรัก’

	 แนวคิดน้ีเน้นเรื่องประสบการณ์ของคู่รักที่จะเกิดขึ้นใน

ประเทศไทย	 โดยประเทศไทยจะมีทั้งธรรมชาติที่สวยงาม	 

และความเป็นกันเองของคนไทย	ที่จะช่วยให้คู่รักมาเก็บเกี่ยว 

ทุกความทรงจ�าในช่วงการมาฮันนีมูนอย่างไม่รู้ลืม

 ทางเลือกที่ 2 : ‘Feel the epicurean love, where the 

eternal happiness journey begins’ หรือ ‘รู้สึกถึงความรัก  

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งความสุขอันเป็นนิรันดร์’

	 จากจดุแขง็เรือ่งความสวยงามจากธรรมชาตขิองประเทศไทย	

เราจะผลักดันจุดนี้ให้กลายเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับ

ความรกั	ความประทบัใจของคูร่กัที่ได้เริม่ต้นขึน้ในการมาฮนันมีนู 

ครั้งนี้

แนวความคิดเบื้องต้นเพื่อการส่งเสริมการตลาด 

(Initial Creative Idea)

 แนวคิดที่  1 : Ten Things Never Miss When 

Honeymoon In Thailand (10 อย่างห้ามพลาดในการ 

มาฮันนีมูนในประเทศไทย)

	 เพื่อเป็นการแนะน�าสถานที่และกิจกรรมต่างๆ	ส�าหรับคู่รัก 

ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาฮันนีมูนในประเทศไทย	ทั้งการเที่ยวทะเล	 

และเกาะต่างๆ	การรับประทานอาหารไทย	สปาแบบไทย	 

ที่พวกเขาไม่สามารถหาได้จากประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย

เท่านั้น	โดยท�าเป็น	Online	Content	ที่เชื่อมโยงกับความสนใจ

ของกลุ่มเป้าหมาย

 แนวคดิที ่2 : Sharing Honeymoon Experience (ประสบ-

การณ์ฮันนีมูนอันประทับใจ)

	 เพื่อให้คู ่รักคู่อื่นๆ	ที่ยังไม่ได้มาเที่ยวประเทศไทยได้รับ 

แรงบนัดาลใจในการมาฮนันมีนูทีป่ระเทศไทย	หรอืเป็นการกระตุน้ 

ให้เกิดความต้องการมาฮันนีมูนในประเทศไทย	จึงน�าเสนอให้

ท�ากิจกรรมโดยให้คู่รักที่เคยมาแล้ว	บอกเล่าประสบการณ์ผ่าน	

VDO	Clip	ว่าประทับใจอะไรในการฮันนีมูนครั้งนั้น	เพื่อเป็นการ

ช่วยกระจายประสบการณ์เหล่านั้นออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน 
(Community-Based Tourism) 

	 จากการวิเคราะห์	Key	Driver	Analysis	พบว่า	ในช่วงก่อน

การเดินทาง	ภาพลักษณ์ความเป็นกันเองหรือความเป็นมิตร

ของเจ้าของที่พักเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการสถานที่พักเชิงนิเวศ

ควรให้ความส�าคญั	นกัท่องเทีย่วกลุม่นี้ไม่นยิมหาข้อมลูผ่านทาง

ตัวแทนทางการท่องเที่ยว	จึงมีโอกาสได้ติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์

กับเจ้าของที่พักมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ	ในช่วงระหว่าง

พ�านกัพบว่า	‘ความเป็นไทย’	คอืสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วกลุม่นีค้าดหวงั

เนื่องจากเป็นปัจจัยส�าคัญที่ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าประเทศ
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 นักท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชนเป็นกลุ่ม Believers  

ซึ่งมีลักษณะเปิดรับและชื่นชอบประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรม และ 

การได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนในชุมชน คุณค่าของการบริการ (Value 

Proposition) คือ ‘Discover and bond with an eco-community that 

knows no boundaries’ หรือ ‘เปิดใจ ผูกมิตร สู่วิถีชีวิตชุมชน’

กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดและการน�าเสนอการท่องเที่ยว

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน

 ‘Immersive authentic Thai experience‘ หรือ ‘เป็นส่วนหนึ่งของ

แก่นแท้แห่งความเป็นไทย’ 

 แนวคดินีน้�าเสนอผ่านความคดิทีว่่า ทกุวฒันธรรมนัน้ได้ก่อร่างสร้างวถิี

การด�าเนินชีวิต และด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีกุศโลบาย

หรือแนวคิดส�าหรับการใช้ชีวิต การให้ความเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิต สิ่งนี ้

อาจจะเป็นสิ่งที่ท�าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์อันแตกต่าง และ 

ไม่เหมือนจากที่ไหนอย่างแท้จริง

แนวความคิดเบื้องต้นเพื่อการส่งเสริมการตลาด	

(Initial	Creative	Idea)

 แนวคิดที่ 1 : Thai Culture Learning School (หลักสูตรเรียนรู้

วัฒนธรรมไทย)

 เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ท�าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน 

ได้สมัผสัประสบการณ์ที่ได้เป็นส่วนหนึง่กบัชมุชน และเรยีนรูว้ฒันธรรมไทย

อย่างถ่องแท้ โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกประเพณีที่สนใจ 

แล้วไปอยู่กับชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ ก่อนวันงานประเพณี เพ่ือที่จะสามารถ

เรียนรู้การเตรียมงานประเพณเีชงิลกึ รวมไปถงึการได้เรยีนรูก้บัผูค้นในชมุชน 

อกีด้วย สดุท้ายอาจจะมปีระกาศนยีบตัรเพือ่เกบ็ความประทบัใจให้ ยกตวัอย่าง 

เช่น งานลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ งานแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

 แนวคิดที่ 2 : Journey Diary (บันทกึการท่องเทีย่ววถิีไทยสดุประทบัใจ)

 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถ่ายทอด (Influencer)  

ความรูส้กึสดุประทบัใจในการท่องเทีย่วในประเทศไทย และเกดิการบอกตอ่ 

ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจัดกิจกรรมชิงรางวัลทุกเดือน โดยให้ 

นักท่องเที่ยวได้ถ่ายทอดความทรงจ�าที่ ได้มาเที่ยวในประเทศไทยผ่าน  

Microsite ผูท้ี่ได้กระแสตอบรบัดทีีส่ดุในแต่ละเดอืนจะได้รบัรางวลัท่องเทีย่ว

ในประเทศไทยครั้งต่อไป โดยสามารถน�าเนื้อหาเหล่านั้นมากระจายต่อ 

ในโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คนที่ก�าลังสนใจ ตัดสินใจในการมาเที่ยวประเทศไทย
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เจ้าจงตื่นกลัว
การก่อการร้าย คือ การสร้างความกลัว
 การก่อการร้ายก่อให้เกิดความกลวั โดยความกลวัจ�าแนก

เป็น 2 ประเภทคือ

 Sudden Fear หมายถึง การก่อการร้ายที่รัฐจัดการได้ 

ยังรับมือกับเหตุการณ์ได้ และส่งผลกระทบให้เกิดความกลัว

ในระยะส้ัน อีกประเภทคือ Constant Fear หมายถึง พื้นที่ 

ที่เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดความหวาดกลัว

ตลอดเวลา กรณีประเทศไทย เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เป็นพื้นที่ที่ชาวไทยและชาวต่างชาติจะกลัวและไม่กล้าเดินทาง 

เข้าไปท่องเท่ียว ซ่ึงในทางวิชาการ เรียกพื้นที่ลักษณะนี้ว่า 

‘ส่วนท่ีไม่ถูกนับเป็นส่วน’ ความหมายคือ ในทางกฎหมาย  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย  

แต่เราจะไม่รูส้กึเป็นส่วนหนึง่กบัเขาในเชงิการปฏบิตั ิท�าให้เรา

ไม่กล้าเข้าใกล้ อย่างเบตง เป็นหนึง่ในอ�าเภอทีส่งบและต้อนรบั

นักท่องเที่ยวมาก แต่คนก็ไม่คิดไป เพราะอยู่ในพื้นที่ของ  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้

 พื้น ท่ีท่ีเป ็น Constant Fear ในต่างประเทศ เช ่น 

ตะวันออกกลาง คนก็กลวั ท�าให้จอร์แดน เยเมน ทัง้ 2 ประเทศ 

เป็นประเทศที่มีความสวยงาม และในอดีตเคยมีการท่องเที่ยว

รุง่เรอืง เช่น เปตรา หรือปราสาทสชีมพทูีอ่ยู่ในประเทศจอร์แดน 

หรือซีเรีย ถือว่าเป็นประเทศศูนย์กลางประวัติศาสตร์โลก  

และอหิร่าน กเ็ป็นประเทศทีม่อีารยธรรมเก่าแก่มาก ภาพลกัษณ์ 

ของประเทศเหล่านี้ ถูกผูกติดกับการเป็น Constant Fear 

ปัจจบุนั ไม่มกีารท่องเทีย่ว ไม่มีใครกล้าเดินทางเข้าไปท่องเทีย่ว
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สัมภาษณ ์
กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
:: ช่วงบ่ายๆ ของวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เรานัดหมายกับ อาจารย์กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช  

นักวิชาการอิสระด้านการก่อการร้าย หรือ Critical Terrorism สถานที่นัดหมายคือ ร้านอัมพุช ตั้งอยู่ใน 

ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การพูดคุยในครั้งนี้ มุ่งเน้นในประเด็นเรื่อง 

การก่อการร้าย ภัยที่กระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยว
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ภาพความกลัวมิได้เกิดเฉพาะการก่อการร้ายอย่างเดียว 
และการก่อการร้ายเป็นภัยที่ป้องกันไม่ได้  
 เมื่อพูดถึงความกลัว จะพบว่าไม่ได้เกิดเฉพาะเรื่องการก่อการร้ายอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงวิกฤติ

ด้านพิบัติภัยธรรมชาติ และโรคระบาด ซึ่งเป็นวิกฤติที่ป้องกันไม่ได้ เช่น ในประเทศญี่ปุ่น มักจะเกิดแผ่นดินไหว 

และภูเขาไฟระเบิด และเรารับรู้ได้ถึงวิธีการรับมือกับวิกฤติที่น่าเชื่อถือได้มากๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่น เหตุนี้  

จงึท�าให้นักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางไปเทีย่วญ่ีปุน่ไม่ลดลง แต่กลับเพ่ิมขึน้ทกุปี 

 ภัยก่อการร้าย แทบจะใกล้เคียงหรือเหมือนกับภัยธรรมชาติที่ป้องกันไม่ได้ หลายคนเข้าใจว่า  

ภัยก่อการร้ายป้องกันได้ด้วยการมีหน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ลองยกตัวอย่างมหาอ�านาจบางประเทศ

ท่ีมีหน่วยข่าวกรอง รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคงที่มีแสนยานุภาพมาก เช่น CIA (Central  

Intelligence Agency), NSC (National Security Council), NSA (National Security Agency),  

DHS (Department of Homeland Security) ของสหรฐัอเมรกิา องค์กรเหล่านีม้เีทคโนโลยทีีล่�า้หน้า และมกีาร 

หาข่าวที่ดีมากๆ ดีกว่าไทยประมาณร้อยเท่า 

 นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมี KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) ของรัสเซีย  

สกอตแลนด์ยาร์ดของอังกฤษ และต่อให้มีหน่วยข่าวกรองที่ดีแค่ไหน เหตุการณ์ก็ยังเกิด หน่วยข่าวกรอง 

จะตามอย่างมากได้คือคนที่สงสัยอยู่แล้ว แต่การก่อการร้าย มันคือยุทธศาสตร์ที่ผู้ก่อเหตุรู้ว่าก�าลังสู้กับ

อ�านาจที่มีมากกว่า และรู้อยู่ว่าการก่อสงครามแบบตรงไปตรงมาจะไม่มีทางชนะ ถ้าคุณตามรอยเรื่องอาวุธ 

ท่ีผู้ก่อการร้ายใช้ ซึ่งตามรอยได้ แต่ผู้ก่อการร้ายสามารถใช้อาวุธที่คุณตามรอยไม่ได้ เช่น ซื้อมีดท�าครัว  

หรือซื้อรถมาคันหนึ่งแล้วชนคนตายเล่นๆ ก็ก่อเหตุได้แล้ว

การป้องกันที่มากไป น�ามาซึ่งความหวาดกลัวที่ล้นเกิน
 เวลาเราเห็นกล้องวงจรปิด หรือ CCTV เราจะเห็นการป้องกันภัย และเราจะเห็นภัยไปพร้อมๆ กัน 

หมายความว่า ถ้าไม่มีภัย เราจะมาติดไอ้นี่เพ่ืออะไร และเมื่อมีการติดกล้องจ�านวนมาก เราจะเห็นภัย 

มันใหญ่โตล้นเกินเมื่อเทียบกับตัวภัยจริงๆ ที่มี เราจะกลัวมันจนล้นเกิน และก็จะเกิดการรับมืออย่างล้นเกิน

ไปพร้อมๆ กัน

 ในกรณีของการท่องเที่ยว คุณก็จะไม่กล้าไปเที่ยวเบตง ทั้งๆ ที่มันสงบ ปลอดภัย เพียงเพราะเราเห็น

ภัยมันใหญ่โตล้นเกิน เราพร้อมจะตัดขาดตัวเองจากพื้นที่นั้น 

มันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้อง ‘เตือน’
 ในกรณีทีส่มมตุว่ิามแีผ่นดินไหวนอกชายฝ่ังอนิโดนเีซยี และมโีอกาส 5% ทีจ่ะเกดิสนึามใินไทย ผมถามว่า 

ต้องเตือนมัย้ว่าจะเกิดสนึาม ิค�าตอบคือ ‘ต้องเตอืน’ มนัเป็น A Must คอื ไม่ว่าจะเกดิ หรอื ไม่เกดิ กต้็องเตอืน 

ค�าเตอืน เช่น ให้หลกีเลีย่งพืน้ทีช่ายฝ่ัง ให้หลบขึน้ทีส่งู ถ้ามนัไม่เกดิกย็ิง่ด ีแต่ถ้ามนัเกดิขึน้จรงิ ความตืน่กลวั

ของประชาชนจะลดลงไปเยอะมาก 

 ในกรณีการระเบิดและเผา 7 จังหวัดภาคใต้ตอนกลางและตอนบน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  

รฐัไทยระบวุ่า ‘ระแคะระคายว่าจะมกีารก่อเหต’ุ ปัญหาคอื ท�าไมไม่เตอืน การทีห่น่วยข่าวกรองระแคะระคาย  

ผมถือว่า เก่งมากแล้ว แต่ปัญหาคือ รัฐไทย Deal กับข่าวที่ได้มาอย่างไร 



53|Tourism Review

From the Cover
เรื่องจากปก

ขี้ ญีปุ่่น กับ Crisis Management 
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่กับวิกฤติมาโดยตลอด รัฐบาลญี่ปุ่น

ต้องยอมรับก่อนว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

ในการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดังนั้น รัฐบาลจึงท�า 

ความเข้าใจกับประชาชนว่า คุณเป็นประชากรญี่ปุ่น คุณจะต้อง

เจอความเส่ียงเหล่านี้นะ 1...2...3...4...5... คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้  

คุณกลัวมันได้ เราต้องยอมรับความจริง

 ในปี 2554 ประเทศญีปุ่น่เกดิอบุตัเิหตดุ้านพลงังานทีโ่รงไฟฟ้า 

ฟุกุชิมะไดอิชิ (Fukushima Daiichi) ญี่ปุ ่นท�าการ์ตูนเพื่อ 

น�าเสนอให้รู้ว่า เหตุการณ์ฟุกุชิมะเป็นอย่างไร และแตกต่างจาก

เหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าเชียร์โนบีลในปี 1986 อย่างไร ที่ส�าคัญคือ 

ญี่ปุ่นควบคุมอย่างไร

 

ญี่ปุ่นน�าเสนอการ์ตูนผ่าน ‘ขี้’ 
 กรณีเชียร์โนบีล เปรียบเสมือนคนขี้แตก ซ่ึงมันจะเลอะ

เปรอะเปื้อนและเหม็นไปทั่ว แต่กรณีของฟุกุชิมะ เป็นเหมือน 

ขี้นิดๆ กะปริบกะปรอย เมื่อขี้แล้ว บางทีเราเก็บทัน บางทีเก็บ

ไม่ทนั แต่ก็ไม่สกปรกมาก และอาจมกีารส่งกลิน่เหมน็บ้าง ญีปุ่น่

พยายามจะเน้นว่ารับมืออย่างไร ควบคุมอย่างไร

 

ไทย เกิดอะไร และท�าอย่างไร
ต้องแยกแยะระหว่าง 
‘อาชญากรรมธรรมดา กับ การก่อการร้าย’
 ส่ิงที่แยกการก่อการร้ายออกจากอาชญากรรมธรรมดา 

คือ เจตนาของสารที่จะสื่อ ถ้าสารที่จะสื่อต้องการให้ไปถึงระดับ

ปัจเจก จะเรียกว่า อาชญากรรม และจะมีการเลือกเหยื่อหรือ 

Selected Victims แต่ถ้าเป็นการก่อการร้าย สารที่ต้องการสื่อ

จะไปถึงรัฐ และไม่มีการเลือกเหยื่อ จะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในรัฐ 

 การก่อการร้ายในยุคแรก จะเกิดในพืน้ทีวั่ด มสัยิด ค่ายทหาร 

โรงเรยีน ส่วนใหญ่จะด�าเนนิการกบัศัตรโูดยตรง จะมเีหย่ือหรอืไม่

ก็ได้ โดยจุดมุ่งหมายคือต้องการให้รัฐรับฟัง แต่การก่อการร้าย 

แบบใหม่ เป็นการก่อเหตุที่ต้องการให้เกิดเหยื่อจ�านวนมาก 

เหตุการณ์ก่อการร้ายแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดคือ 9/11 ถือว่าเป็น 

การก่อการร้ายในอุดมคติ

 การก่อการร้ายเกดิขึน้เพราะต้องการให้รฐัรบัฟังสารของเขา 

เหตกุารณ์ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เกิดมาแล้ว12-13 ปี แต่ไม่มี

ใครสนใจเขา ไม่มคีนรบัฟัง ไม่มีใครสนใจ ปัจจบุนัพืน้ที ่3 จงัหวดั 

ชายแดนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันดับ 3-4 ของโลก ประเทศไทยเกิดเหตุ

ความรุนแรงถี่กว่าญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวไม่รู้กี่เท่า

 

7 จังหวัดภาคใต้ตอนกลางและตอนบน
BRN กับ Coordinated Bomb
 กรณีเหตุระเบิดและเผาที่ภาคใต้ 7 จังหวัดเมื่อวันที่ 10 

สิงหาคม 2559 ถือว่าเป็น Sudden Fear เพราะก่อให้เกิด 

ความหวาดกลัวชั่วคราว และเป็นการก่อการร้ายที่ด�าเนินการ

โดยขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายู ปัตตานี หรือกลุ่ม 

BRN (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani) และเป็น 

การก่อการร้ายที่ก�้ากึ่งระหว่างแบบใหม่และแบบเก่า โดยสรุปคือ

เป็นการกระท�านอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จงใจให้เกิด

เหยื่อและจ�ากัดจ�านวนเหยื่อ มีการวางแผนที่แยบยลมาก เป็น 

Coordinated Bomb เว้นระยะทุกครึ่งชั่วโมง

ไทย - ภัยก่อการร้าย จริง ไม่ กลัว
 ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ

ก่อการร้ายอนัดบัต้นๆ ของโลก ไทยต้องเลกิซกุปัญหาเข้าใต้พรม 

ไทยต้องเลิกใช้โวหาร เช่น ให้ลืมอดีต และเราจะก้าวไปข้างหน้า 

ด้วยกัน การประกาศซ�้าๆ ของรัฐว่าพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ไม่ใช่การก่อการร้าย แต่ทุกประเทศเขาก็รู้ว่ามันเป็นการ

ก่อการร้าย

 กรณีระเบิดที่ศาลพระพรหมเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 

เหตุการณ์ผ่านไปเพียงครึ่งชั่วโมง รัฐก็ออกมาแถลงว่าเป็นฝีมือ

ของคู่ตรงข้ามทางการเมือง ต่อมาก็เปล่ียนเป็นการค้ามนุษย์  

การค้ายา การค้าอาวุธข้ามชาติ และสุดท้ายคือเป็นการกระท�า

ของกลุ่มอุยกูร์
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 เราไม่ยอมรบัความจริงว่า เราอยูกั่บภยัก่อการร้าย มนัใกล้ตวัมาก เราไม่แยแส ประเทศไทยเป็นประเทศ

ทีม่อุีปกรณ์ในการป้องกนัการก่อการร้ายดอีนัดบัต้นๆ ของอาเซียน เป็นรองแค่สงิคโปร์และมาเลเซีย แต่สงัคมไทย

คิดว่าภัยมันยังไกลตัว ไม่มีการเตรียมรับมือ

 ประเทศต่างๆ ในโลก จะฝึกรับมือกับการก่อการร้าย เช่น ถ้าเกิดเหตุก่อการร้าย เจ้าหน้าที่รักษา 

ความปลอดภัยต้องเข้ามาเคลียร์คนออกจากพื้นที่ ห้ามไม่ให้มุง ทุกคนต้องกระจายออกจากพ้ืนที่ฉุกเฉิน 

อย่างเป็นระบบ แต่คนไทย ถ้าไม่หนอีย่างแตกตืน่ ก็จะเข้าไปมงุ การเผชญิเหตกุ่อการร้ายต้องฝึกฝน รปภ. ต้อง 

Deal กับสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติได้อย่างมืออาชีพ ต้องกันคนออกจากพ้ืนที่และติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มาดูแล

อย่างทันที

เจ้าจงตื่นกลัว และยอมรับมันซะ
 ชาวต่างชาติไม่ได้โง่ พอมีปัญหาระเบิดภายในครึ่งวัน คุณประกาศว่า ‘โอเค ปลอดภัยแล้วจ้า’ ถ้าสื่อสาร 

ไปอย่างน้ัน ชาวต่างชาติจะไม่เช่ือ แต่สิ่งที่เราต้องท�าคือ เราต้องให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นจริงๆ ว่า 

เรารับมือได้ และเรารับมืออย่างไร

 

 เราลองมาตั้งค�าถามในฝั่งนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องการรู้ไม่กี่เรื่อง เช่น

	 “	ไปได้มั้ย”

	 “	ไปได้ใน	Area	ไหนบ้าง”

	 “	คุณจัดการใน	Area	ที่มีปัญหาอย่างไร”

 

 ผมเสนอให้ ททท. จัดท�าคู่มือรับมือกับการก่อการร้าย หรือ คู่มือการรับมือกับวิกฤติ ถ้าคนไทยไม่แยแส 

ก็ท�าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยตรง ท�าเป็นแผ่นพับ ท�าเป็นคลิปวิดีโอ เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย 

ที่ชายหาด นักท่องเที่ยวควรท�าอย่างไร หรือเกิดการประท้วงของกลุ่มการเมืองในเมือง จะท�าตัวอย่างไร

 ททท. ควรพูดในสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากฟัง ไม่ต้องพูดในสิ่งที่สังคมไทยอยากฟัง ข้อมูลที่ส�าคัญ

อาจมาจากสถานทูตต่างๆ ซึ่งพยายามจะสื่อสารกับคนของประเทศเขา สถานทูตจะระบุระดับความรุนแรง  

และความกังวลในเร่ืองต่างๆ คัดกรองข้อมูลเหล่านี้ออกมาสร้างเป็นประเด็นการพูดคุยกับนักท่องเที่ยว  

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือของเราเป็นเรื่องๆ และยอมรับไปเลยว่า ส่ิงที่สถานทูตแจ้งนั้นเป็นความจริง 

ยอมรับความจริง และเราก�าลังรับมือกับมันอย่างไร

 ถ้าคิดจะท�าเป็นคลิป อาจจะท�าให้น่ารัก ใช้การ์ตูน หรือแอนิเมชั่นเหมือนญี่ปุ่น หรือซีเรียสจริงจังแบบ

เยอรมันก็ได้ 

 การสนทนาจบลงในเรือ่งที ่ททท. ควรพจิารณาการรบัมอืกบัวกิฤตทิีอ่าจจะเกดิขึน้  เราในฐานะคนชวนคยุ 

ก็ได้ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น รู้ว่าเรื่องการก่อการร้ายเป็นภัย 

ใกล้ตัว พึงรู้ว่าจ�าเป็นต้องเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจอย่างเต็มใจ เมื่อเข้ารถไฟฟ้าใต้ดิน และก่อนจะร�่าลา

กับอาจารย์กฤดิกร ก็แอบส�ารวจรอบร้านอัมพุชว่า ติดตั้งกล้อง CCTV หรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่า ตอนนี้ 

เรามาถึงจุดที่มีความหวาดกลัวล้นเกินแล้ว
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ไลฟ์สไตล์ ตัวตน 
และการท่องเทีย่ว
	 ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง	 ‘ท ่องเที่ยววิถี ไทย’ 

ศ.ดร.	มิง่สรรพ์	ขาวสอาด	จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้น�าเสนอ

ผลการวิจัยเกี่ยวกับเทรนด์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในระดับ

โลก	และรปูแบบใหม่ๆ	ของการท่องเท่ียวไทย	ส่วนหนึง่ได้กล่าวถงึ

เรือ่ง	Lifestyle	and	Experiential	Tourism	ซึง่เป็นเทรนด์ทีก่�าลงั

เกิดขึ้นในกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่	พวกเขามีความต้องการสินค้า

และบริการด้านการท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว

เรื่อง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
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 ไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ถกูแปลงให้กลายเป็นสนิค้าและบรกิาร

ที่น่าสนใจ แน่นอนว่าตั้งแต่ไหนแต่ไร การท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของ

ไลฟ์สไตล์ด้วยเช่นกนั เราใช้เวลาว่างจากการท�างานปลกีตวัเองออกจาก

กิจวัตรประจ�าวันอันซ�้าซาก เพื่อออกไปท�ากิจกรรมสันทนาการและการ

ท่องเที่ยว ค้นประสบการณ์แตกต่าง แปลกใหม่ ผจญภัยโลดโผน และ

พิเศษเหนือกว่าวันธรรมดาๆ ในชีวิต 

 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อยุคสมัยเปล่ียนแปลงไป กิจวัตรประจ�าวัน 

ตามปกติเหล่านี้ของทุกมุมโลก ทุกเมือง และทุกท้องถ่ิน กลับกลาย

เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจส�าหรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นขึ้นมา ร้านอาหาร  

ร้านกาแฟ ร้านหนงัสอื สวนสาธารณะ ห้องสมดุประชาชน ร้านค้าแผงลอย 

ตลาดนัด งานเทศกาลประจ�าปี หรือแม้กระทั่งร้านขายรองเท้ากีฬา 

 รายละเอียดยิบย่อยเล็กๆ น้อยๆ ที่คนในท้องถิ่นใช้ชีวิตประจ�าวัน 

อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ไปตามปกติ กลับกลายเป็นจุดหมายปลายทาง 

ที่ส�าคัญส�าหรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น ที่ใฝ่ฝันว่าสักวันจะต้องออก 

เดนิทางค้นหา ไลฟ์สไตล์ธรรมดาสามญักลายเป็นสนิค้าและบรกิารด้าน

การท่องเที่ยวขึ้นมาได้ในยุคของเรา 

 การไปท่องเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ ตื่นเช้ามาพร้อมกับอาหารเช้าแบบ

อเมริกันในโรงแรม แล้วก็ค่อยออกไปตระเวนชมสถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยมตลอดทั้งวัน แล้วก็ปิดท้ายทริปด้วยการไปช้อปปิ้งของฝาก

พะรงุพะรงั ไม่ใช่เทรนด์การท่องเทีย่วส�าหรบัคนหนุม่สาวรุน่ใหม่อกีต่อไป 

 คนรุ่นใหม่ต้องการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างตัวตนผ่านเรื่องเล่าเก่ียวกับ

ไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ 

พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 
 เริ่มต้นจากเทรนด์พฤติกรรมทั่วๆ ไปของคนหนุ่มสาวรุ ่นใหม่  

การออกเดนิทางของพวกเขานัน้เพือ่อะไร และเขาท�าอะไรในทรปิของตวัเอง 

 พิจารณาข้อมูลจากบทความในเว็บไซต์ Forbes.com เรื่อง Are 

Millennial Travel Trends Shifting in 2016? โดย Lea Lane อ้างถึง 

ผลการวิจัยของ Topdeck Travel ท�าการส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้

บรกิารซึง่เป็นนกัท่องเทีย่ววยั 18-30 ปี จ�านวน  31,000 คน จาก 134 ประเทศ 

โดยในกลุ่มนี้ร้อยละ 88 ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ  

1-3 ครั้งในช่วงเวลา 1 ปี 

 ข่าวดีคือ ถ้าให้ตัดสินใจเลือกเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ประเทศ

ที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่กลุ่มนี้อยากไปเที่ยวมากที่สุด ร้อยละ 83 เลือก

ประเทศไทย รองลงมาประเทศที่ได้คะแนนใกล้ๆ กัน ทิ้งกันไม่ห่างนัก 

คือ เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศจีน 

 จุดที่น่าสนใจมาก คือคนกลุ่มนี้วางแผนเส้นทางการเดินทาง 

ท่องเทีย่วด้วยตวัเอง โดยหาข้อมลูจากวงเพ่ือนใกล้ตวั จากการฟังเรือ่งราว 

การเดินทางที่ได้ยินจากค�าบอกเล่าของเพื่อน ติดตามบล็อกงานเขียน

ของเพื่อน หรือติดตามจากภาพถ่ายในโซเชียลมีเดียของเพื่อน มากกว่า

จะศึกษาตามค�าแนะน�าในนิตยสาร หรือค�าโฆษณาของบริษัททัวร์ 

Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว
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 สิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการจากการท่องเที่ยว ร้อยละ 86 ระบุว่าต้องการลงลึกไปใน

วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่จริงๆ ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยร้อยละ 69 ต้องการ 

ชิมอาหารท้องถิ่นในร้านอาหารตามปกติของท้องถิ่น ไม่เข้าร้านเชนฟาสต์ฟู้ดระดับโลก 

และไม่ต้องการบริการอาหารเช้าจากโรงแรม 

 ความเปลี่ยนแปลงส�าคัญในการท่องเที่ยวของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ คือความต้องการ 

ช้อปป้ิงของฝากลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 28 พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่เพือ่พบประสบการณ์

ของจรงิ มากกว่าการเสพสนิค้าและบรกิารจากภาพตวัแทน อย่างเช่นของทีร่ะลกึ ถ่ายภาพ

กบัจดุแลนด์มาร์ค หรอืใช้เวลาทัง้หมดไปกับสถานทีท่่องเทีย่วแบบจดัฉากอย่างเป็นทางการ 

 แอปพลิเคชั่นที่ใช้งานตลอดการเดินทาง ร้อยละ 94 ใช้เฟซบุ๊ก ร้อยละ 71 ใช ้

อินสตาแกรม รองลงไปคอื Trip Advisor เพือ่หาค�าแนะน�า และเป็นผูล้งมอืเขยีนค�าแนะน�า

ด้วยตัวเอง เพื่อส่งต่อไปยังคนอื่นๆ รวมไปถึง WhatsApp เพื่อติดต่อสื่อสารกับทางบ้าน 

พลังของไลฟ์สไตล์ 
 แอนโธนี กิดเดนส์ อธิบายถึงสภาพสังคมและตัวตนของผู้คนในโลกทุนนิยมเสรี  

ว่าหลังจากที่โลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ระบบโครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว เราไม่ยึดถือเรื่องวรรณะ ชนช้ัน ไม่มีการจัดระเบียบแบ่งแยกความแตกต่าง 

ทางฐานะกันด้วยระบบศักดินา ทุนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าสามารถเข้าถึงได้ และสร้าง

โอกาสให้กบัตวัเองได้โดยเท่าเทยีมกับคนอืน่ โครงสร้างสงัคมแบบใหม่นีจ้งึมกีารจดัระเบยีบ

และแบ่งแยกความแตกต่างกันด้วยไลฟ์สไตล์ 

 ตัวตนของผู้คนไม่ได้ถูกก�าหนดจากวรรณะหรือชนชั้นต้ังแต่ก�าเนิด แต่มันถือก�าเนิด

ขึ้นมาภายหลังจากนั้น ด้วยการตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของปัจเจกชนแต่ละคนๆ ซึ่งก็คือ 

การเลือกซือ้ จับจ่ายใช้สอย สนิค้าและบริการ รูปแบบการใช้ชวีติ รวมไปถงึการท�างานและ

สร้างระดับรายได้ของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรวมเรียกง่ายๆ ว่าไลฟ์สไตล์ ซึ่งดูเหมือนว่า

จะมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น และทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกของตัวเอง  

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เสรีภาพของเรามีอยู่จ�ากัด ทางเลือกมีอยู่เท่าที่มีให้เลือก 

ทางเลือกของเราแต่ละคนขึ้นอยู่กับระดับฐานะและรายได้ 

 ในทุกวันนี้ ไลฟ์สไตล์ถูกท�าให้เป็นสินค้าและบริการที่หลากหลาย แพร่หลาย 

ให้เลือกซื้อและจับจ่ายมาครอบครอง มีลักษณะเป็นกรอบส�าเร็จรูป แบ่งตามชนชั้นและ

ระดบัรายได้ ผูค้นจะตดัสนิใจเลอืกซือ้มาเพือ่ตกแต่งและเสริมสร้างตวัตนของตวัเองขึน้มา  

เพื่อให้ตนเองสอดคล้องอยู่ในสังคมที่ต้องการเข้าไปร่วมสังกัด 

 หนัง เพลง หนังสือ แฟช่ัน แก็ดเจ็ต บ้าน รถยนต์ อาหาร กฬีา งานประจ�า งานอดเิรก 

รวมไปถงึการท่องเทีย่ว ทรปิท่องเทีย่วทีเ่ราวางแผน สายการบนิ โรงแรม ภาพถ่าย เรือ่งเล่า 

การเดินทาง ฯลฯ ทุกอย่างเหล่าน้ีล้วนเป็นไลฟ์สไตล์ที่ปัจเจกแต่ละคน ตัดสินใจเลือก 

เพื่อก่อสร้างตัวตนขึ้นมา 

เรื่องเล่าของตัวตน 

 สภาพโลกาภวิตัน์ท�าให้ผูค้นเดินทางคมนาคมได้สะดวกรวดเรว็ การท่องเทีย่วกลายเป็น 

เรื่องง่ายๆ ใครๆ ก็ท�าได้ ไปเที่ยวได้เหมือนกันหมด มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ 

ด้านสันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสาร และการเปิดรับ

ข่าวสารจ�านวนมากมายมหาศาลจากทั่วโลก ท�าให้รูปแบบการท่องเที่ยวเดิมๆ ดูซ�้าซาก 

จ�าเจ ไม่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง 

 คนรุน่ใหม่มมีมุมองเกีย่วกบัการท่องเทีย่วที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดขึ้น 

ของโซเชียลมีเดีย ท�าให้เรื่องเล่าเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวมีความแตกต่างหลากหลายเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว นักท่องเที่ยวจึงต้องการเส้นทาง

ใหม่และโจทย์ใหม่ส�าหรับการออกเดินทาง 

ครั้งต่อไป 

 จากเดิมที่รูปแบบของสินค้าและบริการ

ด้านการท่องเที่ยวมีอยู่อย่างจ�ากัด มุ่งเน้นการ

ท่องเที่ยวธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่

แต่ละท้องถิ่นมีอยู่ อย่างเช่นท้องทะเล ป่าเขา 

รวมไปถึงการท่องเที่ยวแบบศิลปะ วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ ที่อาศัยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และ

ประวตัศิาสตร์อย่างเป็นทางการของท้องถิน่นัน้ๆ 

เผยแพร่ผ่านทางโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ 

 เรื่องเล่าการท่องเที่ยวจึงวนเวียนอยู่กับ 

สิง่เหล่านี ้ผ่านทางสือ่ดัง้เดมิอย่างทวีแีละนติยสาร 

การท่องเที่ยวแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์

ส�าเร็จรูปที่ทุกคนท�าได้เหมือนๆ กันหมด 

 ในโลกยุคดิจิทัล โซเชียลมีเดียมีความ 

สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง มันท�าให้

เรือ่งเล่าการท่องเทีย่วมคีวามหลากหลายมากขึน้ 

กว่าเดิม การที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างข้อมูล 

ข่าวสารได้ด้วยตวัเอง ท�าให้เรือ่งเล่าการท่องเทีย่ว 

หลัง่ไหลเข้าสูก่ารรบัรูข้องกนัและกนั สนิค้าและ 

บริการด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมา  

ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่เปลี่ยน 

แปลงไป 

 ไลฟ ์สไตล ์ทั่ วๆ ไปในชีวิตประจ�าวัน  

เรื่องใกล ้ตัวอย ่างร ้านหนังสือ ร ้านกาแฟ  

สวนสาธารณะ หรือของใช้กระจุกกระจิกเล็กๆ 

น้อยๆ ถกูน�ามาขบัเน้นให้น่าสนใจได้ จนสามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา ถือเป็นสินค้าและ

บริการแบบใหม่ที่น่าสนใจ เพราะคนรุ่นใหม่

ต้องการเรื่องเล่าที่มีความเฉพาะตัวของตัวเอง 

 พวกเขาจึงต้องการเดินทางไปบนเส้นทาง

ที่ออกแบบตามความสนใจของตัวเอง เพ่ือผลิต

วรรณกรรมการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ  

น�าเสนอตัวตนของตัวเองออกไปบนหน้าวอลล์ 
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ดาราเทวี ถือโอกาสไปช้อปปิ้งซื้อของใช้ส่วนตัวที่เมญ่าหรือ

เซน็ทรลัเฟสตวิลั” - อ้างจากบทความเรือ่ง การพฒันาเมอืงในยคุ

การท่องเที่ยวแบบ Lifestyle โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรุงเทพ-

ธุรกิจ วันที่ 23 เมษายน 2558 

 สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวทั่วโลก  

ยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปญี่ปุ ่นได้ครั้งแล้ว 

ครัง้เล่า ไม่ใช่เพ่ือไปยงัแลนด์มาร์คด้านการท่องเทีย่วอย่างโตเกยีว 

สกายทรี แต่เพื่อเดินทางไปตามหาร้านกาแฟเล็กๆ ที่เสิร์ฟกาแฟ

แบบพิเศษ หรือ Specialty Coffee ที่ซุกซ่อนอยู่ตามย่านการค้า 

กินซ่า ชิบุยะ ชินจูกุ ฯลฯ 

 นติยสาร GM เคยน�าเสนอสารคดท่ีองเทีย่ว เพือ่ตระเวนชิม

รสชาติของข้าวกล่องรถไฟ หรือ Ekiben ซึ่งคืออาหารส�าเร็จรูป

บรรจกุล่องพร้อมรบัประทาน ทีข่ายอยูต่ามสถานรีถไฟทัว่ประเทศ

ญีปุ่่น ทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงวฒันธรรมอาหารในแต่ละท้องถ่ิน วตัถดุบิ 

ที่แตกต่าง รสชาติ คุณภาพ และระดับราคา เพื่อให้นักท่องเที่ยว

ชาวไทยได้ลองเดินทางตามเส้นทางใหม่ๆ นี้ 

 นอกจากอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าเล็กๆ ก็กลายเป็น

เสน่ห์ของท้องถิน่ในสายตาของนกัท่องเทีย่ว ร้านแบบ Specialty 

Store ทีร่วบรวมสนิค้าเฉพาะกลุม่ เช่น เครือ่งดนตร ีเครือ่งส�าอาง 

แผ่นเสียง หนังสือ งานหัตถกรรม รองเท้าวิ่ง ฯลฯ ก็กลายเป็น 

จุดดึงดูดคนที่สนใจไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่ม หรือเรียกว่าเป็น  

Subculture 

 ยกตัวอย่างเช่น ร้านหนังสือเล็กๆ ในประเทศสิงคโปร์และ

ไต้หวัน พอร์ตแลนด์ในสหรัฐอเมริกา หรือไดคังยามะในประเทศ

ญี่ปุ่น ที่ถือว่าเป็นย่านฮิปสเตอร์ระดับโลก กลายเป็นจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวน�ากลับมาเขียนถึงในบล็อก

และเว็บบอร์ดสาธารณะ 

 เทศกาลประจ�าปีทีส่ามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วกลุม่คนรุน่ใหม่  

อาจจะไม่ใช่เทศกาลตามประเพณีของท้องถิ่นอีกต่อไป แต่ 

กลายเป็นอเีวนต์กฬีาหรอืดนตรทีีเ่พิง่จดัขึน้มาไม่นาน เช่นเทศกาล 

ดนตรีร็อคในประเทศญ่ีปุ่น คอนเสิร์ตฮอลล์ที่มีศิลปินระดับโลก

ไปแสดง ละครเวทีที่บรอดเวย์ สหรัฐอเมริกา งานวิ่งเทรลรันนิ่ง

ในฮ่องกง รวมถึงงานวิ่งมาราธอนใหญ่ระดับโลก อย่างบอสตัน

มาราธอน ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปร่วมงานได้อย่างมาก 

ไลฟ์สไตล์ในท้องถิ่น 
 ค�าถามว่า ไลฟ์สไตล์แบบไหนที่สามารถน�ามาท�าเป็น

สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ค�าตอบคือ ไลฟ์สไตล์

ง่ายๆ ใกล้ๆ ตัว ที่เป็นประสบการณ์ปกติธรรมดาในชีวิต

ประจ�าวันของคนในท้องถ่ิน จะกลายเป็นประสบการณ์

พิเศษสุดแปลกใหม่ส�าหรับนักท่องเที่ยวได้เกือบทั้งหมด 

 ยกตวัอย่างตาม ศ.ดร. มิง่สรรพ์ ขาวสอาด ได้กล่าวถึง 

จังหวัดเชียงใหม่ ว ่ารูปแบบของการท่องเที่ยวก�าลัง

เปลี่ยนแปลงไป จากการเดินทางไปถึงแลนด์มาร์คส�าคัญ

ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อย่างดอยสุเทพ ที่เป็น

จดุท่องเทีย่วหลกัของจงัหวดั ไปเป็นเรือ่งไลฟ์สไตล์ธรรมดาๆ 

ในวิถีชีวิตประจ�าวันของคนเชียงใหม่ 

 “เดี๋ยวนี้ผู้มาเยือนเชียงใหม่แทบจะเคยขึ้นดอยทุกคน 

แล้ว เมื่อมาเชียงใหม่ก็จะไม่ขึ้นดอยอีก แต่จะมาดื่มกาแฟ 

กันที่ถนนนิมมานเหมินท์ ไปรับประทาน Brunch ที ่
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 อาหารและเครื่องดื่มของท้องถ่ินเป็นไลฟ์สไตล์

ที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากที่สุด เหมือนกับที่ชาวต่างชาต ิ

เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อชิมอาหาร

จากร้านค้าแผงลอยข้างถนน แล้วก็ถ่ายท�าเป็นคลิป

วิดีโอหรือเขียนบล็อกบรรยายประสบการณ์เผยแพร่

กระจายออกไปทั่วโลก 

 เราจะพบว่าวรรณกรรมการท่องเที่ยวในยุคนี้  

มุง่เน้นไปทีเ่รือ่งประสบการณ์อนัจรงิแท้เกีย่วกบัท้องถิน่ 

หนังสือน�าเที่ยวที่ติดเบสต์เซลเลอร์ส่วนใหญ่น�าเสนอ 

แง่มุมที่น่าสนใจ จากเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ใกล้ตัว 

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 

วิถีชีวิตตามปกติธรรมดาของคนในท้องถิ่น 

 นอกจากนี ้บลอ็กและยทูบูเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

ที่ได้รบัความนยิม มยีอดววิสงูๆ ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งราว

ข้างถนน เกี่ยวกับคนท้องถิ่นทั่วไปในวงกว้าง หยิบจับ 

มนัขึน้มาให้กลายเป็นเรือ่งส�าคญั หรอืไม่กเ็ป็นเรือ่งราว 

ของ Subculture ที่มีเอกลักษณ์แตกต่าง เฉพาะ

เจาะจงลงไปเลย 

 ในยุคสมัยที่การเดินทางท ่องเที่ยวทั่ วโลก 

กลายเป็นเรือ่งง่ายและใครๆ กส็ามารถเอือ้มถงึได้อย่าง 

เท่าเทียมกัน คนรุุ ่นใหม่ต้องการท่องเที่ยวในแบบที่

แตกต่างจากคนอื่น 

 แน่นอนว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าการท่องเที่ยวเป็น

ส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นี้ 

ต้องการไลฟ์สไตล์ทีซ้่อนทบัไลฟ์สไตล์ขึน้ไปอกีช้ันหนึง่ 

พวกเขาเลือกสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่

เกีย่วกบัไลฟ์สไตล์ เพ่ือแสดงออกถงึไลฟ์สไตล์ทีเ่ฉพาะ

เจาะจงของตัวเอง ว่ามีความแตกต่างและพิเศษเหนือ

คนอื่น เป็นการสร้างตัวตนของตัวเองให้มีเอกลักษณ์ 

 “ยิ่งเมืองมีบรรยากาศหรือจุดเด่นเท่าใด การ 

ท่องเทีย่วแบบไลฟ์สไตล์กจ็ะช่วยยดืเวลาพกัหรอืดึงดูด

ให้นักท่องเที่ยวค้างคืนหรือมาซ�้าบ่อยขึ้น เมืองที่มี

บรรยากาศทีม่เีอกลกัษณ์และมสีิง่อ�านวยความสะดวกสงู

จึงได้เปรียบ” ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เขียนไว้ใน

บทความที่อ้างถึงข้างต้น 

 นกัธรุกจิด้านการท่องเทีย่ว จงึจ�าเป็นต้องมองหา 

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นจากเรื่องราวไลฟ์สไตล์ในวิถี

ชวีติประจ�าวนั ง่ายๆ ใกล้ๆ ตวั น�าขึน้มาเน้นเป็นจดุเด่น

และเป็นบรรยากาศ ท�าให้ท้องถิ่นของตัวเองมีความ 

น่าอยู่อาศัย แล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

แบบไลฟ์สไตล์ไปได้ในเวลาเดียวกันด้วย
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Luxury 
Travel - Future 

Traveler 
Tribes 2030

*เลขานุการ 5 กลุ่มงานด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิก ททท.
เรียบเรียงจาก Shaping the Future of Luxury Travel, Future Traveler Tribes 2030

	 ในปัจจุบัน	กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในสินค้าและบริการชนิดหรูหราได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ท�าให ้

ผู้ ให้บริการต่างๆ	เกิดความท้าทายในการขยายฐานลูกค้า	แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการ

เป็นปัจจยัหลกั	โดยการขยายฐานลกูค้ากลุม่หรหูรานี	้เป็นผลมาจากการเตบิโตของชนชัน้กลาง	ทีม่คีวามต้องการ 

ในการใช้สินค้าหรูหรามากขึ้น	ท�าให้ผู้ ให้บริการพยายามสร้างสรรค์สินค้ารูปแบบต่างๆ	มาเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของคนกลุ่มดังกล่าว	โดยสินค้าที่ได้รับการสร้างสรรค์นั้น	จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะ 

ของลูกค้า	และมีประสบการณ์สุดพิเศษกว่าสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี ้

ความแตกต่างระหว่างความหรูหรารูปแบบเก่า	และความหรูหรารูปแบบใหม่
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เรียบเรียง : พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์*
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 Amadeus’s Report “Future Traveler Tribes 2030:  

Understanding Tomorrow’s Traveler” ได้อธิบายถึงการเข้าถึง 

นกัท่องเทีย่วกลุม่ต่างๆ โดยต้องมุง่เน้นไปทีล่กัษณะนิสยัของนักท่องเทีย่ว  

มากกว่าให้ความส�าคัญในปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ  

และชั้นโดยสารเครื่องบิน รวมทั้งลักษณะทางการซ้ือ (Purchasing  

Pattern) ของนกัท่องเทีย่ว กจ็ะเปลีย่นไปตามประเภทของการเดินทาง 

ในแต่ละครั้ง 

 จากรายงานดังกล่าว นักท่องเที่ยวที่จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดของ 

นักท่องเที่ยวกลุ่มหรูหรา (Luxury Traveler) ได้แก่

 

กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตามหารางวัลแก่ชีวิต : 
Reward Hunters
 กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตามหารางวัลแก่ชีวิต คือกลุ่มนักท่องเที่ยว 

ที่ต้องการให้รางวัลกับตัวเองจากการท�างาน โดยปรนเปรอชีวิตด้วย

สนิค้าหรหูรา (Luxury Products) รวมถึงการบรกิารเพือ่ความผ่อนคลาย

และสุขภาพที่ดีขึ้น

 

กลุม่นกัท่องเทีย่วทีต้่องการเสาะหาความเรียบง่าย : 
Simplicity Searchers
 กลุ ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเสาะหาความเรียบง่าย คือกลุ ่ม 

นักท่องเที่ยวที่หลีกหนีความยุ่งยากในการจัดการการเดินทางท่องเที่ยว 

โดยใช้บริการการอ�านวยความสะดวกจากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อลด

ความยุ่งยากในการจัดการการเดินทางของตนระหว่างการพักผ่อน เช่น 

การใช้บริการบริษัทน�าเที่ยว และซื้อแพ็กเกจทัวร์ต่างๆ เป็นต้น

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีข้อผูกมัด : 
Obligation Meeters
 กลุม่นกัท่องเทีย่วทีมี่ข้อผกูมดั คือกลุม่นกัท่องเทีย่วทีม่คีวามจ�าเป็น

ต้องเดินทางเพื่อด�าเนินกิจกรรมที่จ�าเป็น เช่น นักท่องเที่ยวทางธุรกิจ 

(Business Travelers) เป็นต้น ทัง้นี ้นกัท่องเทีย่วในกลุม่นีอ้าจมกีจิกรรม

ทีม่คีวามจ�าเป็นท�าให้ต้องเดินทางไปยงัสถานที่ใดสถานทีห่นึง่เพือ่ด�าเนนิ

กิจกรรม เช่น กิจกรรมทางศาสนา เทศกาลต่างๆ เข้าร่วมงานแต่งงาน 

เป็นต้น ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเดินทางโดยมีเป้าประสงค์หลัก 

(Primary Purpose) ที่ชัดเจน แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเสริมกิจกรรม

อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากกจิกรรมหลกั เช่น เยีย่มชมสถานทีส่�าคญัในแหล่ง

ท่องเที่ยว เดินทางเชื่อมโยงไปยังสถานที่ใกล้เคียงหลังจากกิจกรรม 

จากเป้าประสงค์หลักส�าเร็จลุล่วงไปแล้ว เป็นต้น 
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 ‘ความหรูหราคือความชื่นชอบของแต่ละบุคคล’ เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

การใช้จ่ายเงินจ�านวนมากเพื่อให้ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจึงถือเป็นเรื่องที่ผู้ให้

บรกิารให้ความส�าคญั ส�าหรบันกัท่องเทีย่วหรหูราบางคน อาจต้องการเพยีงอาหารประเภททีต่น

ชื่นชอบ ผลิตด้วยวัตถุดิบชั้นดี และเสิร์ฟในห้องพักเพื่อความเป็นส่วนตัว ในขณะที่นักท่องเที่ยว 

หรูหราอีกคน อาจต้องการล่องเรือสุดหรู พร้อมทั้งรับประทานอาหารจากเชฟมิชลินสตาร์ 

ในห้องอาหารร่วมกับคนอื่น 

 การดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผู้ให้บริการ 

ซึ่งจะต้องให้บริการที่แตกต่าง และเหนือความคาดหมาย รวมทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้อง 

ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่สุดแสนพิเศษเช่นนี้มาก่อน

The Hierarchy of Luxury Travel Needs

Product  
Quality Standards

Service Level

Indulgent
Experience

Authentic
Experience

Exclusive 
(Unique or Niche)

VIP Privacy 
& Security

Trusted Travel Guardian
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 ในการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มหรูหรา การท�าความ

เข้าใจความหมายของค�าว่า ‘หรูหรา’ โดยนักท่องเที่ยวทั่วไป 

ไม่อาจท�าให้ผู ้ให้บริการตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด  

แต่ต้องหาความหมายของค�าว่า ‘หรูหรา’ ที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม

หรูหราแต่ละคนบัญญัติไว้ด้วยตัวเอง ซ่ึงหากใช้ทฤษฎีความ

ต้องการของ Maslow ความหรูหราจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มยอด

ของพีระมิด หรือ Self-actualization โดยความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ความหรูหรา (Perception of Luxury) ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม

หรูหราแต่ละคน จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมต่างๆ  

ที่ได้รับระหว่างการเดินทางแต่ละครั้ง ท�าให้ผู้ให้บริการต้อง

ท�าความเข้าใจและปรับตัวตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความ

ต้องการให้ถกูจดุ หรอือาจกล่าวได้ว่า ‘ความหรูหรารปูแบบใหม่ 

คือ ความเข้าใจแบบเรียลไทม์’ (New Luxury is Real-time) 

 จากผลการศกึษาของ Amadeus พบสิง่ทีน่่าสนใจเก่ียวกบั

การท่องเที่ยวแบบหรูหรา ดังนี้

 l การท่องเทีย่วแบบหรหูรามกีารเตบิโตเร็วกว่าการท่องเทีย่ว 

แบบทั่วไป

 l  ในพื้นที่อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ส่งออก 

นกัท่องเทีย่วหรหูรามากถงึร้อยละ 64 ในขณะทีม่ปีระชากรเพยีง 

ร้อยละ 18 ของประชากรโลก

 l อัตราการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวแบบหรูหรา 

ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกจะโตกว่าภูมภิาคยโุรปในปี 2011-2025 

แต่จะชะลอการเติบโตในช่วงปี 2015-2025

Luxury Travel Trends and 
Regional Hotspots
 จากผลการศึกษาของ Amadeus พบว่า อัตราการเติบโต

เฉลี่ยสะสมระหว่างปี 2011-2015 ของการท่องเที่ยวแบบ

หรูหรามีมากถึงร้อยละ 4.5 ซ่ึงสูงกว่าอัตราการเฉลี่ยสะสม

ของการท่องเที่ยวโดยรวมที่ร้อยละ 4.2 โดยการวิเคราะห์ของ 

Amadeus เน้นการวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยวหรูหราจากการ

เลือกชั้นการบริการของสายการบินต่างๆ ซึ่งผลปรากฏว่า  

ยอดการจองเที่ยวบินในชั้นธุรกิจมีความแตกต่างในแต่ละ

ภูมิภาค เช่น ยอดการจองที่ลดลงในภูมิภาคยุโรป อันเป็นผล

มาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ในขณะทีภู่มภิาคอเมริกาและ

เอเชีย มียอดการจองในชั้นธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยม ี

ข้อสังเกตที่การจองชั้นธุรกิจในประเทศจีนที่ลดลง ซึ่งเป็น 

ผลมาจากมาตรการกวาดล้างการคอร์รัปชันของรฐับาลจีน ท�าให้

กลุม่นักท่องเท่ียวหรหูราลดทท่ีาในการใช้จ่ายเงินในจ�านวนมาก 

เพือ่เลีย่งการสอบสวนจากรัฐบาล ในขณะทีย่อดการจองเทีย่วบนิ 

ชั้นหนึ่งในภูมิภาคอเมริกาโตขึ้นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึง

ลักษณะการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มหรูหราที่ไม่ได้รับ 

ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 

Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว

The Future of Luxury Travel 
 การท่องเที่ยวหรูหราแบบระยะยาว (Luxury Long-haul Travel) 

จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น และจะแซงหน้าการท่องเที่ยวหรูหราแบบ 

ข้ามพรมแดนในปี 2025 รวมทั้งการเติบโตของชนชั้นกลางซึ่งส่งผล

ให้คาดว่าอัตราเติบโตเฉล่ียสะสมระหว่างปี 2015-2021 ของโรงแรม

หรูหรา (Luxury Hotel) จะสูงถึงร้อยละ 4 

 โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ BRIC จะมีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยสะสมในปี 2015-2025 สูงกว่าปกติ ได้แก่ ประเทศจีน  

ร้อยละ 12.2 รัสเซีย ร้อยละ 9 บราซิล ร้อยละ 4.2 และอินเดีย ร้อยละ  

12.8 ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวหรูหราในอินเดียนิยมเดินทางแบบระยะ

กลาง-ยาว โดยไม่นยิมเดนิทางในภมูภิาค ซึง่แตกต่างจากนกัท่องเทีย่ว

ในภูมิภาคอื่นๆ 

Serving theNew Era of Luxury Travelers
 เมือ่อตัราการขยายตวัของชนชัน้กลางสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ 

ความต้องการในการใช้สินค้าและบริการแบบหรูหราสูงตามไปด้วย  

อกีทัง้ยงักระทบต่อรปูแบบการให้บรกิารแบบหรหูราแบบเดมิ เนือ่งจาก

คนจ�านวนมากขึ้น สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเหล่านั้นมาก 

ตามไปด้วย ค�านิยามของค�าว่า ‘หรูหรา’ จึงถูกมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้

อย่างแท้จริงมากกว่าวัตถุนิยม 

 ประสบการณ์ตรง vs สินค้า

 ความเปลีย่นแปลงทางด้านการใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่วกลุม่หรหูรา

ได้ถูกเปลี่ยนไปจากอดีต โดยในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมใช้เงิน

เพ่ือซื้อประสบการณ์จากการเดินทางมากกว่าเลือกซื้อสินค้าหรูหรา 

โดยผลการศึกษาของ Future Foundations พบว่า การใช้จ่ายในการ

ซื้อประสบการณ์สูงขึ้นในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้ม 

ที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 10 ปีข้างหน้าอีกด้วย 

Who are Tomorrow’s Luxury Travelers?  
 นักท่องเที่ยวกลุ่มหรูหราได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ตามลักษณะ

นิสัยและความสนใจ ดังนี้

 Always Luxury (ร้อยละ 4)

 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้แต่สินค้าและบริการประเภทหรูหรา

เท่านั้น โดยเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจ เนื่องจากการใช้สินค้า

และบริการแบบหรูหราเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้

จะไม่มีการเปล่ียนกลุ่ม และความสนใจจะไม่มีการเปล่ียนแปลงตาม

ปัจจัยภายนอกต่างๆ 

 Special Occasion (ร้อยละ 20)

 นกัท่องเทีย่วกลุม่นีน้ยิมความตืน่เต้นเร้าใจในการเดนิทาง ซึง่อาจ

เป็นประสบการณ์ท่ีแตกต่าง เช่น การแลกไมล์เพ่ือได้ใช้บริการทีเ่หนอืกว่า 

การรับประทานอาหารแบบสุดพิเศษ ซึ่งต้องการ WOW Factors เพื่อ

เพิ่มสีสันในการเดินทาง 
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 B-luxury (ร้อยละ 31) 

 นกัท่องเทีย่วกลุม่น้ีมเีป้าหมายหลกัในการเดินทางคอืท�าธรุกจิ แต่อาจขยายเวลาการเดนิทางเพ่ือใช้ในการหาประสบการณ์

แบบหรูหรา โดยคนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สามารถใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่หรูหราได้

 Cash-rich, Time-poor (ร้อยละ 24)

 นักท่องเทีย่วกลุม่นีค้อืกลุม่นกัท่องเทีย่วทีม่ข้ีอจ�ากดัด้านเวลา จงึไม่สามารถวางแผนการเดนิทางล่วงหน้าได้ในระยะยาว 

ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางท่องเทีย่วสงูกว่าปกต ิซึง่อาจจองตัว๋เครือ่งบนิในแบบทีส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ โดยหากนกัท่องเทีย่ว 

ในกลุ่มนี้จะเดินทางเพื่อพักผ่อนจริงๆ มักจะเลือกผู้ให้บริการในการวางแผนการเดินทางแบบส่วนตัว และเลือกกิจกรรมท่ี 

ค่อนข้างเป็นส่วนตัว เนื่องจากมีเวลาในการพักผ่อนน้อย 

 Strictly Opulent (ร้อยละ 18)

 นักท่องเทีย่วกลุม่นีน้ยิมเดินทางแบบสดุพเิศษ รวมทัง้แชร์เรือ่งราวการเดนิทางต่างๆ ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เพ่ือให้ได้รบั

การยอมรบัจากคนรอบข้าง ทัง้นี ้นยิมหาข้อมลูจากคนรอบข้างทีอ่ยู่ในกลุม่นกัท่องเทีย่วหรหูรา และจ้างบรษิัททีจ่ดัโปรแกรม

ส�าหรับกลุ่มหรูหราโดยเฉพาะ

 Independent & Affluent (ร้อยละ 3)

 นกัท่องเทีย่วกลุม่น้ีจะเลอืกใช้สนิค้าและบรกิารหรหูราต่อเมือ่รูส้กึว่าต้องการพกัผ่อนหรอืผ่อนคลายอย่างแท้จรงิ ซึง่อาจจะ

เป็นรปูแบบการเดินทางเพยีงล�าพงัหรอืกับคนพเิศษกลุ่มเล็กเท่านัน้ โดยส่วนใหญ่แล้วนกัท่องเทีย่วกลุ่มนีจ้ะเลือกแหล่งท่องเทีย่ว 

ที่สามารถเดินทางคนเดียวได้ หรือเลือกท�ากิจกรรมที่จะมีโอกาสได้พบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆ เป็นต้น 

Industry Collaboration: What is Required?
 การท่องเที่ยวแบบหรูหราในยุคใหม่ ต้องให้ความส�าคัญในทุกๆ จุดที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่าน และผู้ให้บริการ 

อาจจะต้องรบัรู้ในทกุความเคลือ่นไหวของลกูค้าเพือ่การให้บรกิารทีส่ดุแสนพเิศษ การเข้าถงึข้อมลูแบบ Real-time จะส่งผลให้

ความต่อเน่ืองในการให้บรกิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นระบบ ตัง้แต่นกัท่องเทีย่วเดนิทางออกจากประตบู้าน ขึน้รถ 

เชค็อนิทีส่นามบนิ ทีโ่รงแรม ไปจนถึงการท�ากิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเดนิทาง และช่วยลดข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ได้มากขึน้ 

รวมทั้งสามารถจัดเตรียมสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการได้ทันเวลา รวมถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดเพื่อสร้างความประทับใจได้อีกด้วย
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Upcycling
Oceansth

e

มหาสมุทร 4.0

ECOALF...การรีไซเคิลน่าจะเป็นค�าตอบของความยั่งยืน!

	 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากขึ้นเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาขยะมลพิษที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ

อุตสาหกรรม	และสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 ทว่าสนิค้าจากการรีไซเคลิในท้องตลาดนัน้ยงัมน้ีอย	และไม่ได้คณุภาพตามมาตรฐาน	เสือ้ผ้าส่วนใหญ่ผลติจากการใช้สิง่ทีน่�ากลบัมา

รีไซเคิลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

	 ในปี	2552	ECOALF	บรษิัทเสือ้ผ้าแฟช่ันสญัชาตสิเปนจงึได้ก่อตัง้ขึน้จากความสนใจแนวคดิเรือ่งการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื	โดยค�านงึถงึ

ส่ิงแวดล้อม	มีจดุมุง่หมายจะสร้างแบรนด์เสือ้ผ้าทีดู่ทนัสมยั	และสามารถใช้ทรพัยากรได้อย่างคุม้ค่า	โดยเริม่จากการมองหาคูค้่าทางธรุกจิ	

เช่น	โรงงานทอผ้า	จากนั้นจึงคิดค้นเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องแต่งกายที่ผลิตจากสินค้ารีไซเคิลที่มีคุณภาพ	สวยงาม	จนดูไม่ออกว่า

ผลิตมาจากของที่น�ากลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด	ท�าให้ปัจจุบัน	ECOALF	มีพันธมิตรกว่า	11	ประเทศ	อาทิ	ไต้หวัน	เกาหลี	โปรตุเกส	เม็กซิโก	

ญี่ปุ่น	ฯลฯ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางทะเล…
	 ECOALF	ท�างานชิ้นใหญ่ท้าทายกว่าเดิม	ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า	‘Upcycling	the	Oceans’	โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก	HAP	

Foundation	มีจุดประสงค์ในการก�าจัดขยะในท้องทะเลอันกว้างใหญ่แบบที่ไม่เคยมีใครท�ามาก่อน	ด้วยการเก็บขยะที่ถูกทิ้งทับถมกัน 

จากการท�าประมงในทะเล	และน�าเศษขยะที่ได้มาพัฒนาให้กลายเป็นเส้นด้ายเพื่อน�าไปทอผ้า	

เรียบเรียง :	สุดาพร	วรพล*

*งานวิชาการ	กองวิจัยการตลาด	ททท.



67|Tourism Review

Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

	 ECOALF	ได้ด�าเนินการก�าจัดขยะในหลายพื้นที่	เริ่มจากบริเวณ

ชายฝั่ง	Levante	ในประเทศสเปน	เป็นพื้นที่น�าร่อง	เพื่อแสดงให้เห็น

ว่าเราไม่เพียงแต่สามารถก�าจัดขยะมูลฝอยในทะเล	แต่ยังสามารถ 

น�าขยะที่ไม่มีประโยชน์กลับมาผลิตเป็นของใช้ที่มีคุณภาพได้อีกด้วย

จากก้นทะเลสู่เส้นด้าย…
	 โครงการ	Upcycling	the	Oceans	ได้รับความร่วมมืออย่างดี

จากชาวประมงที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง	Levante	ผู้คุ้นเคยกับทะเล 

ในแถบนั้น	ปัจจุบันมีสมาชิก	165	ราย	จาก	11	ท่าเรือหลัก	ร่วมกัน

ก�าจัดขยะในทะเลตามโครงการ	ขยะพวกขวดน�้าดื่มใส	แก้ว	กระป๋อง	

จ�านวน	4-5	กิโลกรัม	จะถูกน�าขึ้นมาจากก้นทะเลแล้วพักไว้ในกล่อง

บรรจุพิเศษบนเรือทุกล�าและบริเวณที่จอดเรือทุกวัน	ขยะที่มีปริมาณ

รวมกันมากกว่าสัปดาห์ละ	120	ลิตรต่อท่าเรือ	จะถูกน�ามาท�าความ

สะอาดและแยกประเภท	เพื่อส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลตามความ

เหมาะสม	

	 หลังจากน้ันจะถูกน�าไปย่อยด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่คิดค้นขึ้นมา

เพื่อการก�าจัดสิ่งปนเปื้อน	และการรักษาคุณภาพของวัตถุดิบตาม

มาตรฐานของ	ECOALF	จนได้วตัถุดิบบริสทุธ์ิเมด็กลมๆ	เลก็ๆ	ส�าหรบั

น�าไปผลิตเส้นด้ายดิบ	โดยเส้นด้ายแต่ละชนิดที่ได้มาจะถูกน�าไปผ่าน

กระบวนการผลิตผ้าทอที่มีเนื้อผ้าแตกต่างกันออกไป

	 ...ทกุปี	ขยะจ�านวนกว่า	6.4	ล้านตันถกูทิง้ลงสูม่หาสมทุร	ร้อยละ	90 

ของขยะที่ลอยบนผิวทะเลคือผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก	และ 

ร้อยละ	92.5	ของนกทะเลที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากการกินขยะพลาสติก

ที่อยู่ในทะเล

	 ขยะกว่า	39	ตันถูกเก็บขึ้นมาจากทะเล	นับตั้งแต่โครงการ	 

Upcycling	the	Oceans	ถือก�าเนิดข้ึนในเดือนกันยายน	ปี	2558	 

ในระยะเวลา	5	ปีที่ผ่านมา	ECOALF	Foundation	ประกอบด้วย

พันธมิตรจาก	5	บริษัทผู้น�าเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาและ

สนับสนุนกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน	อาทิ	การจัดการขยะ	การ

พัฒนาเทคโนโลยี	การแปรรูปขยะพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

สิ่งทอ	รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาวิธีที่ได้รับจากการร่วมท�างานกับ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านน�ากลับมาใช้ใหม่จากหลากหลายประเทศ

ขยะแบบไหน...รีไซเคิลได้?
ขวดพลาสติก
 การรีไซเคิลขวดพลาสตกิช่วยลดการสญูเสยีพลงังานได้ร้อยละ	20 

ประหยดัพลงังานร้อยละ	50	และช่วยลดมลพษิทางอากาศได้ถงึร้อยละ	60

	 เมื่อน�าขวดพลาสติกที่ ถูกเก็บจากทะเลเข้าสู ่กระบวนการ

สังเคราะห์และแปรสภาพจนได้เป็นเส้นด้ายคุณภาพสูงแล้ว	จะน�า

ไปผลิตเป็นวัสดุได้หลากหลายชนิด	อาทิ	ผ้าทอ	สายรัด	ป้ายฉลาก	

เชือก	เป็นต้น	จนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใช้ได้ 

ในชีวิตประจ�าวัน	อย่างเช่นกระเป๋าเป้	 เคสโน้ตบุ ๊ค	ก�าไลข้อมือ	 

เสื้อแจ๊คเก็ตกันลม	ฯลฯ

อวนประมง
	 อวนประมงคือหนึ่งในกับดักที่ร ้ายกาจที่สุดของสัตว์ 

ในทะเล	อวนเหล่านี้ผลิตขึ้นมาจากไนลอนคุณภาพดีที่สุด

ชนิดหนึ่งของโลก	แต่เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ย่อยสลายช้า	และ

สามารถลอยอยู่ในทะเลได้นานเป็นปีๆ	โดยทั่วไปชาวประมง 

จะเปลีย่นอวนทกุๆ		2-3	ปี	อวนใช้แล้วจ�านวนมากทีถ่กูกระแสน�า้

และลมพัดมารวมตวักนัลอยอยู่ในทะเลจะกลายเป็นกบัดกัของ

ปลา	เต่า	ปู	กุ้ง	กั้ง	นก	และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ใน 

ทะเล	นอกจากนี้ยังท�าลายปะการังและระบบนิเวศทั้งระบบ	 

ซึง่การก�าจดัอวนประมงใช้แล้วจะใช้เวลานานและมค่ีาใช้จ่ายสงู

	 ECOALF	จะรวบรวมอวนทีถ่กูทิง้ไว้จากหลายๆ	แห่ง	และ

คัดเลือกอวนที่ยังมีคุณภาพดีตามที่ต้องการเพ่ือน�ามาแปรรูป

เป็นผืนผ้าใหม่

ยางรถยนต์ 
	 ภูเขายางรถยนต์เก่าเหล่านี้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี 

หากตดิไฟเพยีงเลก็น้อย	กลุม่ไฟและควนัด�าทีเ่กดิจากการเผาไหม้	

ของยางจะก่อให้เกิดอันตรายมหาศาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

เช่น	โรคภาวะสมองอกัเสบจากเชือ้ไวรสั	โรคไข้เลือดออก	ฯลฯ	

โดยเฉพาะประเทศที่มีอากาศร้อน	ซึ่งเชื้อโรคจะกระจายตัว 

ได้อย่างรวดเร็ว	

	 แม้ยางรถยนต์จะเป็นวัสดุที่น�ามารีไซเคิลได้ยากและใช้

เวลานาน	เนื่องจากมีส่วนประกอบของโลหะและสารยับยั้ง

การสลายตัวที่อยู่ในเส้นยาง	แต่	ECOALF	ใช้เวลา	2	ปี	พัฒนา

เทคนิคการรีไซเคิลยางรถยนต์เพ่ือแปรสภาพยางเก่าเหล่านั้น

ให้มีชีวิตใหม่	ผ่านเทคนิคการบีบอัดโดยไม่ใช้กาว	เพื่อให้ได้

ผงยางบรสิทุธิ์ในการผลติพ้ืนยางส�าหรบัรองเท้าแตะ	และวสัดุ

ส่วนขอบของรองเท้าผ้าใบ
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ผงกาแฟใช้แล้ว
	 กาแฟจะไม่เป็นเพยีงเครือ่งด่ืมอกีต่อไป 

กาแฟท่ี ใช ้แล ้วสามารถน�ามาพัฒนาใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ	ท�าให้ได้เส้นใยผ้าที่มี 

ความนุ่ม	สวมใส่สบาย	ระบายอากาศได้อย่างด ี

แห้งเร็ว	และลดการเกิดกลิ่นอับ	 เพราะ

เส้นใยไม่อุ้มน�้า	รวมทั้งยังป้องกันรังสียูวีจาก

แสงแดดอีกด้วย

	 ผงกาแฟใช้แล้วจากหลากหลายร้าน

อาหารชื่อดังเริ่มเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล	

โดยการท�าให้แห้งสนิทและสกัดน�้ามันออก	 

เพื่อให ้ได ้ผงกาแฟนาโนขนาดละเอียด	 

ผงกาแฟนาโนนี้จะถูกน�าไปใช้เป็นสีผสมสาร

เติมแต่งส�าหรับเส้นใยพอลิเมอร์ที่ผ่านการ

รีไซเคลิ	เพือ่ผลิตเป็นเส้นด้ายทีจ่ะพฒันาเป็น

ผ้าทอต่อไป

ECOALF จะมาเยือนเมืองไทย…
	 ดร.	ศิริกุล	เลากัยกุล	ที่ปรึกษาคณะ-

กรรมการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	

(ททท.)	 มีโอกาสเดินทางไปประเทศสเปน	

และได้รับรู ้ถึงโครงการ	Upcycling	the	

Oceans	 ท่ีน่าสนใจของ	ECOALF	จึงคิด

เชือ่มโยงผลงานดงักล่าวเข้ากับการท่องเทีย่ว	 

โดยเชิญ	ECOALF	จากสเปนมาร่วมงานกับ	 

2	องค์กรใหญ่ของประเทศไทย	คือ	บริษัท	 

พีทีที	 โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	

และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	

	 วิธีการท�างานคือทั้ง	3	องค์กรจะลงนามในข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ	 

เพื่อร่วมกันด�าเนินโครงการ	Upcycling	the	Oceans	เป็นเวลา	3	ปี	โดยทาง	ECOALF	

จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ของกระบวนการแปลงสภาพวัสดุของเสียหรือไม่ใช้ประโยชน์

แล้ว	ให้เป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม	หรือมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมสูงมากขึ้น	โดยผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นผลงานการออกแบบของคนในท้องถิ่น

PTTGC ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTTGC	เกิดจากการควบ

บริษัท	ระหว่างบริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์

และการกลั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี	2554	เป็นบริษัทที่ด�าเนิน

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร	(Integrated	Petrochemical	and	Refining)	ที่มี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย	และเป็นบรษิัทชัน้น�าในระดบัภมูภิาคอาเซยีนทัง้ขนาดและ

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

	 อย่างไรก็ตาม	PTTGC	มิได้ต้องการ	‘เป็นผู้น�าในธุรกิจเคมีภัณฑ์	 เพื่อสร้างสรรค์

คุณภาพชีวิต’	ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรเท่านั้น	พันธกิจส�าคัญประการหนึ่งที่บริษัทฯ	 

ถือปฏิบัติคือ	‘ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการด�าเนิน

ธุรกิจสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน’	เพราะบริษัทฯ	เชื่อว่าความย่ังยืนทางธุรกิจมิได้เกิดจากความ

ส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว	แต่รวมถึงการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมด้วย	

	 PTTGC	จงึได้ก�าหนดให้ชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกักลุม่หนึง่ 

ของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	จะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวังมิให้เกิด 

ผลกระทบต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	รับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	พร้อมทั้ง 

เปิดเผยข้อมลูทีค่รบถ้วน	ถกูต้อง	ทนัเหตกุารณ์ต่อชมุชนและสงัคม	โดยได้ก�าหนดช่องทาง 

การมส่ีวนร่วมกบัชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ในเวลา	1	ปี	ไว้ว่าจะต้องมกีารเยีย่มเยยีน

ชุมชนจ�านวน	2,000	ครั้ง	และท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจ�านวน	252	ครั้ง

https://trioenblog.wordpress.com/tag/sandalias/

http://ecoalf.com/eu_en/news

http://ecoalf.com/eu_en/news
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Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

	 บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม	ในเรื่อง

ของการควบคุมคุณภาพอากาศ	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การจัดการอนุรักษ์

พลังงาน	การจัดการน�้าที่ยั่งยืน	การจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ	และ

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ททท. จากความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 นอกจากงานส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

สู่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกแล้ว	ททท.	ยังตระหนักในความ 

รับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม	ตามหลกั	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	

จึงได้ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวควบคู่ไปด้วยอย่างสม�่าเสมอมาเป็นเวลานาน	

อาทิ

 m รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)	ททท.	 

ได้เริ่มจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งแรกเมื่อปี	2539	 เพ่ือ 

ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการท่องเที่ยว

ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน	โดยด�าเนินการต่อเนื่องด้านการ

ประชาสัมพันธ์	/	การตลาด	ทุก	2	ปี	และจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่	27	กันยายน	ซึ่งตรง

กับวันท่องเที่ยวโลก	(World	Tourism	Day)	ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีแนวทางปฏิบัติ

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และการมีส่วนร่วมของสังคม	ชุมชน	และร่วมสนับสนุน 

วันท่องเที่ยวโลก	ซึ่งองค์การท่องเที่ยวโลกได้แสดงความชื่นชมและยกย่องให้รางวัล

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยเป็นตวัอย่างหนึง่ของความมุง่มัน่ตัง้ใจให้เกดิการส่งเสรมิและ

พัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และโลก

	 ขณะนี้	ททท.	ก�าลังเชิญชวนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ภาครัฐ	

เอกชน	ชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อม	ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวไทย	ครั้งที่	11	จนถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2559	และก�าหนดจัดพิธีมอบรางวัล 

ในวันที่	27	กันยายน	2560	

 m โครงการ 7 Greens	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2552	ททท.	ได้จัดงานแถลงข่าว 

เปิดตัวโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	และได้ลงนาม

บนัทึกข้อตกลงร่วมกบั	21	หน่วยงาน	ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	รวมถงึสถาบนัการศกึษา	

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการน�าไปสู่ความร่วมมือด�าเนินโครงการปฏิญญารักษา

สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ตามแนวคิด	7	Greens	ทั้งยังเป็นการสะท้อน

ภาพลกัษณ์การทอ่งเทีย่วของประเทศไทยให้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รบัทราบ	

ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง	ททท.	ได้ประสานความร่วมมือเพื่อด�าเนิน

กิจกรรมกับหน่วยงานดังกล่าวไปพร้อมๆ	กับการจัดกิจกรรมโดย	ททท.	ส่วนกลางเอง	

และกิจกรรมที่ร่วมกับ	ททท.	ส�านักงานภูมิภาคทั่วประเทศ	

	 ด้วยความตระหนักในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ตามหลกั	Corporate 

Social	Responsibility	(CSR)	ททท.	จะด�าเนินโครงการสนับสนุน	Upcycling	the	

Oceans	ในปี	2560-2562	ร่วมกับบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	

และ	ECOALF	โดยจะปรับรูปแบบการท�ากิจกรรมให้ชาวประมง	ชุมชนเจ้าของพื้นที่	 

และนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมต่อไป

สัตว์ทะเลกว่า 267 สายพันธุ์
ได้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอย
ประเภทพลาสติกที่ถูกทิ้งลงทะเล

อวนทะเลกว่า 650,000 ตัน 
ถูกทิ้งอยู่ก้นทะเล
การรีไซเคิลอวนประมง
ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถช่วยลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
กว่าร้อยละ 27 และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 28

ยางรถยนต์หมดอายุรวมกันแล้ว
มีปริมาณมากกว่า 3 ล้านเส้น
ทั่วสหรัฐอเมริกา
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Gen Y

Pop Culture Tourism
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

	 “เดี๋ยวนี้มันมีนักท่องเที่ยวจีนเจนใหม่แล้วนะเว่ย”	เพื่อนชาวไทยกล่าวไว้	

	 “คืออะไรวะ“	ผมถามต่อ

	 “เวลาคนจนีมาเทีย่วเด๋ียวนีน้ะ	เร่ิมมากนัเองแล้ว	ไม่มาทวัร์	มาจ้างโลคอลไกด์กนัทีน่ี,่	ส่วนใหญ่ 

เป็นเด็กๆ	วัยรุ่นๆ	เมืองๆ	แต่ความแจ๋วคือพวกนี้แม่งจ่ายหนักมากเลย”

 

	 อนัทีจ่ริงผมก็ไม่รู้ว่าจริงเทจ็แค่ไหน	แต่มนักม็คีวามเป็นไปได้	เพราะโลกนีจ้ะมเีจนใหม่เกดิขึน้

เสมอ	มันท�าให้เราคิดได้นิดนึงว่า	บางครั้งเราก็ลืมไปว่านักท่องเที่ยวมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียว

	 เรื่องการท่องเที่ยวป่าเขาล�าเนาไพร	ศิลปวัฒนธรรมโบราณ	เราได้พิชิตใจคนหมู่มากไปได้

เรยีบร้อยแล้ว	คนไร้ข้อกงัขาเร่ืองการมาเมอืงไทยเพือ่เสพธรรมชาตแิละประเพณี	ดงันัน้หลายสบิปี 

ที่ผ่านมา	 เราเลยเปลี่ยนเวย์มาแห่โปรโมตการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เน้นไปที่วัฒนธรรมบ้านๆ	 

ท้องถ่ินๆ	ส้มต�า	แมลงทอด	นวดฝ่าเท้า	สักห้าแถว	มอ’ไซค์รับจ้าง	จ่าเฉย	และอีกมากมาย	 

อ่ะ	โอเค	ซัคเซส	และพิชิตไปอีกหนึ่งพื้นที่	

	 ค�าถามต่อไปคงจะเกิดขึ้นในใจของนักพัฒนาผู้ไม่หยุดยั้งนั่นคือ	พื้นที่ที่อยากพิชิตจุดต่อไป 

คืออะไร	และพื้นที่นั้นยังมีอีกหรือไม่	เราขายของดีของเราหมดแล้วหรือยัง	

	 ยัง

ไทเป
Lifestyle Tourismกับ

เรื่อง :	นวพล	ธ�ารงรัตนฤทธิ์
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Pop Culture Tourism
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

	 เราโปรโมตของที่เรามีมาแต่ด้ังเดิมจนเราลืมไปว่าจริงๆ

วัฒนธรรมปัจจุบันนั้นก็ไม่เคยหยุดโต	วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

มีความเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา	และมนุษย์ร่วมสมัยและ 

ล�้าสมัย	(กว่าพวกเราและพวกคุณ)	 ก็ค่อยๆ	 ถือก�าเนิดขึ้นไป

พร้อมๆ	กนั	พวกเขาเหล่าน้ันคือมนุษย์	Gen	Y	และ	เด็กๆ	Gen	Z 

ทัง้หลาย	

	 คุณอาจจะบอกว่า	แล้วยังไง	พวก	Gen	Y	และ	Gen	Z 

เขาไม่เท่ียวป่าเขา	หรือกินแมลงทอด	หรืออย่างไร	ค�าตอบคือ 

ถ้าเขามาเป็นครัง้แรก	ใครๆ	มนัก็คงต้องเป็นอย่างนัน้แหละ	แต่ที่

จะบอกคือว่า	นอกจากเรื่องพวกนั้นแล้ว	พวกเขายังมีความสนใจ

ต่อสิ่งอื่นๆ	มากกว่านั้น	ซึ่งเป็นสิ่งที่ในประเทศเราก็มีอยู่เช่นกัน	 

แต่มันดันไม่เคยถูกพูดถึงอย่างจริงจัง

Eslite @ ไทเป 

	 ที่ไทเป	นอกจากบรรดาตกึ	Taipei	101	ซึง่เป็นจดุแลนด์มาร์ค 

สายโมเดิร์นส�าคัญที่นักท่องเที่ยวต้องไปแล้ว	อีกสิ่งหนึ่งที่คน

หนุ ่มสาวพูดถึงและนึกถึงเมื่อก�าลังจะเดินทางไปไทเป	 ก็คือ	 

ร้านหนังสือ	Eslite	

	 ร้านหนังสือ	Eslite	เป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่	3-4	ชั้น	 

ที่นั่นมีหนังสือมากมายจากทั่วโลก	มีโต๊ะให้คนนั่งอ ่านฟร	ี 

และที่ส�าคัญคือเป็นร้านหนังสือที่เปิด	24	ชั่วโมง	พี่ๆ	อาจจะงงว่า	

เฮ้ย!	ข้ามประเทศไปตั้งไกล	ไปท�าอะไรที่ร้านหนังสือวะ	ค�าตอบ

ง่ายๆ	ก็คือว่า	ไปเดินเล่น	

	 เฮ้ย!	เราเดินเล่นร้านหนังสือได้ด้วยเหรอ	หลายคนอาจจะ

ไม่เข้าใจ

	 ส�าหรับคนรุ่นใหม่แล้ว	ความน่าสนใจของหนังสือนั้นมันก็

คล้ายๆ	กับสัตว์นานาพันธุ์ที่มีให้ดูในสวนสัตว์	การเห็นหนังสือ

มากมายและเปิดดูเล่นๆ	สักทีสองที	(ไม่ต้องซื้อก็ได้)	ก็ถือเป็น 

การผ่อนคลายแบบหนึ่ง	แต่ส�าหรับสายรักหนังสือจริงๆ	ที่	Eslite	

มีหนังสือจากนานาประเทศ	โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ ่นที่มี 

เข้ามาอยู่มากมายหลายจ�านวน	ไม่จ�าเป็นต้องบินไปถึงโตเกียว

เพือ่ซือ้หา	นอกจากน้ียังมบีรรดาหนงัสอืหวัเลก็ๆ	จากองักฤษหรอื

อเมริกาให้เลือกซื้ออย่างสะดวกสบาย

	 และนอกจาก	Eslite	แล้ว	ร้านหนังสือที่ขายหนังสือหายาก

ก็เร่ิมจะสามารถกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเหล่าบรรดา 

คนรุ่นใหม่ได้ไม่ยาก	ตัวอย่างเช่นร้านหนังสือเล็กๆ	เปิดใหม่ที่ชื่อ	

Pong	Ding	ร้านนี้จะมีหนังสือและนิตยสารหายากมาก	(บางเล่ม 

หาในออนไลน์ไม่ได้	แต่ทีน่ีม่ขีาย)	แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟนหนงัสอื

ฮาร์ดคอร์	ชั้น	2	ของร้านนี้ก็ยังมีแกลเลอรีเล็กๆ	ให้ได้เยี่ยมชม	

รวมถึงในร้านหนังสือเองก็มีกาแฟชนิดแปลกๆ	ขายด้วย	ว่าง่ายๆ

คือดักไว้ทุกไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นยุคใหม่ที่ท่องเที่ยวทางความคิด

กันมากขึ้น

Café Hop
	 และเมื่อพูดถึงกาแฟแล้ว	กิจกรรมหนึ่งที่เหมือนจะกลายเป็น

กิจกรรมฮิตของบรรดานักท่องเที่ยวรุ่นนี้	คือ	Café	Hop	มันคือ 
การไปเทีย่วเมอืงเมอืงหนึง่เพือ่จะตระเวนชมิกาแฟร้านต่างๆ	ทีม่อียู่

มากมาย	เพราะแต่ละร้านกม็รีสชาตกิาแฟที่ไม่เหมอืนกนั	ผมเคยไป

ร้านกาแฟแห่งหนึง่ในย่านบรกุลนิทีน่วิยอร์ก	และได้พบกบัสาวญีปุ่น่

คนหนึง่	ในขณะทีเ่ธอก�าลงัจะสัง่กาแฟ	เธอกเ็ปิดหนงัสอืภาษาญีปุ่น่

เล่มหนึ่งประกอบการสั่งไปด้วย	และหลังจากที่เธอสั่งมากินแล้ว	 

เธอกย็งัเปิดหนงัสือเล่มเดมิอ่านประกอบการกนิไปด้วย	เท่าทีส่งัเกต

และแอบมองนั้น	หนังสือเล่มนั้นน่าจะเป็นคู่มือร้านกาแฟต่างๆ 

ในนิวยอร์ก	ผมเลยเข้าใจว่า	อ๋อ!	เธอน่าจะก�าลังตระเวนชิมกาแฟ

ร้านต่างๆ	อยู	่โดยทีแ่ต่ละร้านคงมดีเีทลเฉพาะตวัตามทีห่นงัสอืเล่ม

นั้นเขียนบอกไว้	เธอกินมันเพียงเล็กน้อย	จิบน�้า	และเดินออกไป 

(ไม่รู้ว่าเพราะมันไม่อร่อย	หรือเธอยังต้องเตรียมท้องเพื่อเดินทาง

ไปอีกหลายร้าน)	

	 การเห็นกิจกรรมนี้ของสาวญี่ปุ่นท�าให้ผมคิดว่า	การครีเอท

แนวทางการท่องเทีย่วนัน้มนัแทบจะสามารถเป็นอะไรได้อยูไ่ม่น้อย 

เพยีงแต่เราจะจบัคอนเซป็ต์ของมนัและโปรโมตมนัขึน้มาได้หรอืเปล่า	 

นี่คือยุคแห่งวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม	เราสามารถน�าวัฒนธรรมเล็กๆ

มาขยายและสือ่สารออกไปได้	เพราะยคุนีน้ัน้ผูค้นสามารถเชือ่มโยง 

กันได้หมด	เช่น	กลุ่มคนรักกาแฟสายฮาร์ดคอร์	แม้ว่าจะไม่ใช่ 

กลุม่ใหญ่มาก	แต่มนักอ็าจจะใหญ่พอทีจ่ะสร้างพ้ืนทีเ่ป็นของตัวเอง 

เพราะการสื่อสารท�าให้พวกเขารวมกลุ่มกันได้	ไม่เหมือนสมัยก่อน

ที่ต้องรอให้วัฒนธรรมนั้นเข้าสู่กระแสหลักก่อน	ถึงจะได้รับการ

ยอมรับ	แล้วถึงจะมองเห็นว่ามีสมาชิกกลุ่มอยู่ที่ไหนบ้าง	(ยุคนี้คือ	

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ยอมรับ	เราก็สามารถยอมรับกันเองได้

และสามารถท�าให้มันเวิร์กจนอยู่รอดได้ด้วย)	
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สินค้ามือสอง และของถูก
คือเทรนด์ของ Gen Y 
	 ตวัอย่างเช่น	สมมุติว่าพดูถึงการช้อปป้ิง 

ในระบบกระแสหลักนั้นก็คงจะเป็นการไป

ช้อปในแหล่งช้อปทัว่ไป	หรอืย่านวัยรุน่	แต่เมือ่ 

มองให้ลึกไปอีกกลุ ่มแล้ว	 วัยรุ ่นมากมาย 

มักจะเดินทางไปตามหาร้านขายของมือสอง 

หรือเสื้อผ้ามือสองต่างๆ	ตัวอย่างเช่นการ

ไปโตเกียวนั้น	คุณมีสิทธิ์เจอเสื้อผ้าวัยรุ ่น 

แบรนด์เนมดังๆ	 ในสภาพดีงาม	80-90	 

เปอร ์ เ ซ็ นต ์ 	 แต ่ ราคาถูกกว ่ าปกติถึ ง	

50	 เปอร์เซ็นต์	นั่นก็เป็นความเย้ายวนใจ 

ในการเดินทางไปโตเกียว	 หลายคนใช ้

เวลา	2-3	วันไปกับการตามหาแผ่นเสียง

เก ่าๆ	 ซีดี เก ่าๆ	 น่ี ยังไม ่นับรวมถึงร ้าน

ขายของมือสองแฟรนไชส์ช่ือ	Book	Off	

ที่คุณจะสามารถเจอแผ่นซีดีดีๆ	 ในราคา	 

30	บาท	รวมถึงหนังสือโฟโต้บุ ๊ค	หนังสือ

ศิลปะในราคา	200-300	บาท	(จากปกติ	

1,000	บาท)	คุณสามารถอาศัยอยู่ในร้านนั้น 

ได้เป ็นวันๆ	 เพราะสภาพภายในร้านนั้น

สว่างไสวและมีแอร์เย็นๆ	ของต่างๆ	ได้รับ 

การจัดการอย่างเป็นระเบียบ	หาของง่าย	

กลายเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวในดวงใจ

ของบรรดาวัยรุ ่นชาวไทยทุกคน	นี่เองคือ 

มุมใหม่ของการช้อปปิ ้ง,	 การช้อปปิ ้งนั้น 

ก็ไม่จ�าเป็นต้องช้อปปิ้งของใหม่ๆ	เสมอไป

Book Fair / Music Fest 
เทศกาล เทศกาล เทศกาล  
	 อีกสิ่งหนึ่งที่ดูเป็นของใหม่ส�าหรับการ

ท่องเที่ยวสายศิลปะ	นอกจากการท่องเที่ยว

ตามแกลเลอรีซึ่งก็มักถูกโปรโมตเป็นปกติ 

อยู ่แล้วตามหนังสือไกด์บุ ๊คต่างๆ	ปัจจุบัน

แต่ละประเทศยงัมุ่งสร้างเทศกาลต่างๆ	ข้ึนมา 

ซึ่ งถ ้ าท� ามันดีพอ	 มัน ก็สามารถดึง ดูด 

นักท่องเท่ียวมาประเทศได้อย่างง่ายดาย	

ตัวอย่างเช่น	คอนเสิร์ต	Laneway	Festival	 

ที่สิงคโปร์	หรือคอนเสิร์ต	Summer	Sonic	

ที่ญี่ปุ ่น	ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆ	คอนเสิร์ต 

วยัรุน่ทีเ่ขาใหญ่ในบ้านเรา	ต่างกันทีค่อนเสร์ิต

ที่สิงคโปร์และญี่ปุ ่นจะรวมวงจากทั่วโลก	 

ซึ่งตารางโชว ์ของ	2	 ที่นั้นท�าให ้บางคน 

ที่ไม่เคยไป	2	ประเทศนี้	ต้องยอมจ่ายเงิน 

เดินทางไปครั้งแรกเพ่ือที่จะได้ดูคอนเสิร์ต 

ของวงดนตรีอเมริกันหรือยุโรปที่ชอบ	จะได ้

ไม่ต้องเสียเงินบินไปไกลถึงทวีปนั้น	บินไปดู 

ที่สิงคโปร ์หรือญ่ีปุ ่นประหยัดค ่าใช ้จ ่าย 

กว่ากันเยอะมาก	และคอนเสิร์ตวงดงัๆ	เหล่านี ้

มันท�าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจได้ไม่ยาก	

เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดเพียงชั่วคราวหรืออาจจะ

เกิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น	วงนี้อุตส่าห์บินมา

ที่ญี่ปุ่น	ถ้าเราไม่บินไปดู	 เราอาจจะไม่ได้ดู 

อีกเลย	หรืออาจจะต้องเสียเงินเยอะกว่าเดิม

เพื่อดูที่ยุโรป	(และก็เป็นข้อดีที่เราจะได้ไป

เที่ยวญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ด้วย	คุ้มจัง)	ดังนั้น 

พวกเขาจึงกดซื้อตั๋วเครื่องบินได้อย่างไม่ต้อง

ลงัเล	แต่แน่นอน	การเชญิวงดงัๆ	มาอย่างเดยีว 

อาจจะไม่พอ	ตัวนักจัดคอนเสิร์ตเองก็ต้อง

ท�าให้คอนเสิร์ตเหล่านี้มีมาตรฐานจนได้รับ

การยอมรับด้วย	เช่น	นัยว่า	ถ้าเราบินไปดู 

ที่ญี่ปุ ่น	 เราจะได้ดูโชว์ที่เต็มชุดเต็มระบบ

มากกว่าการที่พวกเขามาแสดงที่เมืองไทย 

ก็เป็นไปได้

	 	นอกจากงานคอนเสิร์ตแล้ว	พวกงาน	

Book	Fair	หรืองาน	Art	Fair	ต่างๆ	ก็มีพลัง

ไม่น้อยเช่นกนั	การทีง่านศลิปะระดบัโลกทีจ่ดั

ทุกๆ	2	ปีอย่าง	Venice	Biennale	นั้นก็ท�าให้

ใครหลายคนพยายามเก็บเงินเพื่อบินไปที่นั่น	

เพราะที่นั่นคือการรวมฮิตงานใหม่ๆ	ของ

ศิลปินทั่วโลกซึ่งจะจัดแสดงทั่วทั้งเกาะ	คือ

มันเยอะมากจนอาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน 

ในการเดนิดใูห้ครบ	หรอืเอาจรงิๆ	งานเทศกาล 

ภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์	 ก็ช่วยให ้

ตวัเมอืงคานส์เองไม่เงยีบเหงา	เพราะโดยปกติ

ตัวเมืองก็ไม่มีอะไรมากนัก	แต่ทุกครั้งที่มี 

งานเทศกาลภาพยนตร์หรือเทศกาลโฆษณา	

มันก็ท�าให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้	เทศกาล 

งานต่างๆ	ก็ท�าให้เมืองเมืองนั้นมีตัวตนอยู่ใน

แผนทีโ่ลกได้เช่นกนั	ข้อดสุีดๆ	ของการพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัยเหล่านี้ที่ชัดมากๆ	 

คือว่า	แหล่งท่องเทีย่วหรอืการท่องเทีย่วแบบนี ้

ไม่มีวันหมดอายุ	มันจะมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา	อปัเดตใหม่ทกุปี	ทกุๆ	ร้านหนงัสือ 

ย่อมมหีนงัสือใหม่เข้ามาตลอดเวลาเช่นเดยีวกับ 

บรรดาร้านขายของมอืสองต่างๆ	งานเทศกาล

ต่างๆ	ย่อมมีโชว์มาแสดงที่ ไม่เหมือนกัน	

กระทัง่ร้านกาแฟร้านเดมิกอ็าจจะมีเมนใูหม่ๆ 

เกดิขึน้	ดงันัน้	ในแต่ละปี	นกัท่องเทีย่วกจ็ะได้

รับประสบการณ์แบบที่ไม่เหมือนกับปีก่อนๆ 

และแต่ละคนนัน้ก็จะมปีระสบการณ์ของตัวเอง	

ซึ่งความที่ไม่เหมือนกันในแต่ละปีนั้น	ท�าให้

นกัท่องเทีย่วสามารถวนกลบัมาเท่ียวทีเ่ดิมได้

อย่างไม่รูจ้บ	ตวัอย่างง่ายๆ	เช่น	ประเทศญีปุ่น่ 

ที่หลายคนบอกว่าสามารถกลับไปได้เรื่อยๆ 

ไม่รูจ้กัเบือ่	เพราะไปแต่ละครัง้ก็ได้ของแต่ละ

อย่างกลับมาไม่เหมอืนกัน	หรอืพบว่ามร้ีานเค้ก 

เกิดใหม่มากมายให้ได้ลองไปท้าพิสูจน์อีก	 

ส่ิงเหล่านี้แตกต่างจากประเทศบางประเทศ

ที่เที่ยวได้ครั้งเดียวจบ	เพราะมันมีแต่สถานที่

ท่องเที่ยวที่ไม่อัปเดตใดๆ	ตัวอย่างเช่น	โรม	

ประเทศอิตาลี	ที่ของเด็ดสุดของเมืองก็คือ

บรรดาสิ่งก่อสร้างจากยุคโบราณกาล	ซ่ึงถ้า

ใครเคยไปแล้ว	ก็คงไม่ได้กลับไปอีก

 

ศักยภาพประเทศไทย
กบัการพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว
แนวร่วมสมัย
	 ประเทศไทยมีศักยภาพอีกมากที่จะ

พัฒนาสถานทีท่่องเทีย่วแนวร่วมสมยั	อนัทีจ่รงิ 

ในแง่ร ้านของมือสองหรือเสื้อผ้ามือสอง	 

เราแทบจะมีศักยภาพสูงสุด	ยิ่งกว่ามหานคร

นวิยอร์ก	เพราะมเีสือ้ผ้ามอืสองทีห่ลากหลาย 

แต่ขายในราคา	40-100	บาท	(ในขณะที่

นิวยอร์กขายประมาณ	800	บาทขึ้นไป)	 

ถ้าฝรั่งหรือคนจีนมาเจอเข้านี่คงคิดว่านี่คือ 

ขุมทองมากๆ	แต่สิ่งเหล่านี้มันก็ยังไม่ได้รับ 

การโปรโมตอย่างจรงิๆ	จงัๆ	เอาแค่ตวัตลาดนดั 

สวนจตุจักรก็มีเซคชันเล็กๆ	น้อยๆ	มากมาย

ให้เราได้โปรโมตมันขึ้นมา	 เพื่อเจาะกลุ ่ม 

นักท่องเที่ยวเฉพาะทางได้อีกเพียบ

	 ผมเชื่อว่าการโปรโมตเรื่องเดิม	 เรา

ท�าได้ดีแล้ว	แต่ผมหวังว่าเราจะยังไม่เหนื่อย

เกินไปที่จะยกตลาดใหม่ๆ	ขึ้นมา	เพราะเรา

มีส่ิงเหล่านั้นเยอะเหลือเกินจนน่าเสียดาย 

หากมันจะจมอยู่ในแค่เว็บบล็อกหรือเฟซบุ๊ก

ของใครสักคน





สถานที่ติดต่อ 

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว 

TAT Intelligence Center 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2771-2786 

อีเมล : tatic@tat.or.th  

www.tourismthailand.org/TATIC

สถานที่ติดต่อ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว 

TAT Academy 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โทร. 0 2250 5500 ต่อ 4475-8 

อีเมล : tatacademy@tat.or.th




