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     TOURISM TRENDS   
       แนวโน้มท่องเที่ยว

Luxury
Travel
Trends
2018
จะหรูหราแบบไหน
ในปี 2561

กมลพันธ์ เฉลิมสกุลรัตน์
พนักงานการตลาด 5

กองตลาดเอเชียตะวันออก ททท.

แปลและเรียบเรียง
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พูดถึงคนมีสตางค์แล้ว 
หลายประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดี 
ประชาชนในชาติมีรายได้ต่อหัว  
สูงขึ้น มีเงินเก็บมากขึ้น  
ประกอบกับวิถีชีวิต (lifestyle)  
ที่เปลี่ยนไป การเดินทาง 
ท่องเที่ยวของคนมีสตางค ์
ก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ตามยุคสมัย มาดูกันว่าในปี  
2018 (2561) ที่จะมาถึงนี้  
นักเดินทางท่องเที่ยวที่มี 
สตางค์และนิยมความหรูหรา  
เขาก�าลังมองหาอะไรในการ 
เดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง

หมายเหตุ แปลสรุปจากเอกสารเผยแพร ่

ในงาน ILTM 2017 ณ เมืองคานส์ ประเทศ

ฝรั่งเศส ‘Luxury Trends for 2018’
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กลุ่ม Small Luxury Hotels of the World ร่วมกับ  
Trend Watching น�าเสนอแนวโน้มทางการท่องเท่ียว 
กลุ่มนิยมความหรูหรา (Luxury) ประจ�าปี 2018 ไว้ดังน้ี

นักท่องเท่ียวจะเป็นผู้รังสรรค ์
ความหรูหราด้วยตัวเอง  
(Hands-On Luxe)1

เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 ณ เมืองคานส์  

บริษัท Small Luxury Hotels of the  

World (SLH) ร่วมกับพันธมิตรบริษัท 

วิเคราะห์แนวโน้มของโลกชื่อ Trend  

Watching น�าเสนอรายงานแนวโน้ม 

ทางการท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา  

(Luxury) ถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ข้างหน้าเก่ียวกับประสบการณ์ในรูปแบบ 

ใหม่ของท่ีพักแบบ Luxury Boutique  

ในปี 2018 ซึ่ง SLH คือบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึน

เมื่อ 27 ปีก่อนเพ่ือดูแลกลุ่มโรงแรมขนาด 

ในปี 2018 แนวโน้มนักท่องเที่ยวต้องการ 

จะมีส่วนร่วมเพื่อรังสรรค์ประสบการณ์ 

ด้วยตนเองมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โรงแรม  

700,000 Hours ซึ่งบริหารงานโดย SLH  

Dar Ahlam ในโมร็อกโก เปิดโอกาสให้ 

แขกได้เลือกสถานที่ในแต่ละปี หรือแขก 

สามารถรับกลิ่นสัมผัสที่แท้จริง ณ Hotel  

Magna Pars Suites Milano โดยแขก 

สามารถเลือกกลิ่นหอมภายในห้องพัก 

ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงแรมน�ามาจาก 

โรงงานผู้ผลิตน�้าหอมอันเก่าแก่ หรือที ่ 

The View Lugano ในประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ ที่ไม่เพียงแต่คุณจะ 

สามารถเลือกกลิ่นหอมภายในห้องพัก 

ได้เท่านั้น แขกยังสามารถเลือกได้ถึงสี 

ของกระดาษช�าระภายในห้องน�้า ยี่ห้อของ 

เครื่องอาบน�้าและผ้าปูที่นอนเลยทีเดียว  

และแขกสามารถรังสรรค์ประสบการณ์ 

การเข้าพักที่ตัวเองชื่นชอบ

ย่อมหรือเรียกอีกชื่อว่า ‘The Champion  

of Small’ ร่วมกับบรษิทั Trend Watching  

ระบุถึงทิศทางในปี 2018 ของโรงแรม 

ระดับหรูหราท่ีมีความเฉพาะเจาะจง  

โดยจ�าแนกออกได้เป็น 5 กลุ่มจาก 

จ�านวนท่ีพักท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษ  

(Independently Minded Hotels)  

ท้ังหมดกว่า 500 แห่งท่ัวโลก โดยมี 

รายงานสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 

พันธมิตรด้านการท่องเท่ียวของท้ังสอง 

บริษัทร่วมด้วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเช่ือ  
ศาสนา และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  
(Spiritual Stories)2

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพมักมีส่วน 

เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ 

เสมอ และในปี 2018 จะเน้นหนักไปใน 

เรื่องของประสบการณ์เกี่ยวกับความเชื่อ 

ที่สามารถท�าให้แขกได้ค้นหาแม้เพียง 

ชั่วขณะหนึ่งที่จะเพ่งความสนใจไปที่จิตใจ 

อันเป็นอิสระ การเดินทางที่จะท�าให้นัก 

ท่องเท่ียวกลับมากระปรีก้ระเปร่าได้อีกครัง้ท่ี  

Sankara Hotel & Spa Yakushima  

ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการท�าสปาในยาม 

ค�่าคืนภายใต้แสงดาวอันระยิบระยับบน 

ท้องฟ้า หรือการลอยตัวอยู่บนผิวน�้าและ 

ปล่อยให้คลื่นค่อยๆ ซัดคุณเข้าฝั่ง ณ Spa  

Village Resort Tembok Bali บนเกาะ 

บาหลี ที่ที่รังสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้พบ 

ประสบการณ์อันน่าดื่มด�่าไปกับธรรมชาติ 

ได้ล�้าลึก

กล่ินอายจากนวนิยายท่ีตน 
ช่ืนชอบมาเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการเลือกสรรความหรูหรา 
ให้ตนเอง (Novel Gazing)

3
โลกแห่งดิจิทัลอาจท�าให้ชีวิตวุ่นวาย  

ความต้องการพักผ่อนในโรงแรมที่มี 

วรรณกรรมเริ่มเกิดขึ้น ส�าหรับบางคน 

การใช้เทคโนโลยีตลอดทั้งวันอาจจะมาก 

เกินไป อย่างไรก็ตาม คนก็แสวงหา 

ที่พักผ่อนที่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นและ 

กลับไปสูช่วีติเดิมๆ ท่ีเรยีบง่าย ด้วยเหตุผล 

ดังกล่าวจงึก่อเกิดโรงแรมขนาดเล็กท่ีพร้อม 

จะมอบความสุขให้แก่แขกที่มาพักด้วยการ 

หยิบยกเอาวรรณกรรมชั้นดีต่างๆ มาน�า 

เสนอ หรืออาจมีห้องสมุดหรือห้องอ่าน 

หนังสือภายในโรงแรม ตัวอย่างเช่น  

โรงแรม The Betsy South Beach  

ในไมอามี่ น�าเสนอบทกวีก่อนนอนที่เคย 

ได้รบัรางวลัพูลิตเซอร์ รวมถึงมห้ีอง  

Writers Room ที่แขกสามารถเข้าไปเพื่อ 

พูดคุยสื่อสารกับนักสร้างสรรค์ท้องถิ่นได้  

หรือจะเป็นโรงแรม Le Pavillon des  

Lettres ในกรุงปารีส ที่มีบริการห้อง  

Literary Room หรือห้องที่รวบรวม 
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24 Hours Services  
การดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง
(Night Nurses)4

คงจะไม่เพียงพออีกต่อไปหากทางโรงแรม 

จะมบีรกิารเพียงการเลือกประเภทของหมอน  

หรือเตียงนุ่มๆ เพื่อให้แขกนอนหลับฝันดี  

ในปัจจุบันบางแห่งน�าเสนอผ้าปูที่นอน 

รุ่นใหม่ที่สามารถป้องกันคราบเหงื่อหรือ 

ขจัดแบคทีเรียบนที่นอนได้ อย่างเช่น 

บริการของโรงแรม DasPosthotel  

ในออสเตรีย นอกจากนี้ ในปี 2018  

โรงแรมต่างๆ จะต้องแข่งขันกันสูงขึ้น 

เพื่อเป็นเครื่องรับรองถึงความเหมาะสม 

ในการเป็นโรงแรมที่หลับสบายที่สุดเท่าที่ 

เคยมีมา โรงแรม 137 Pillars Suite  

Bangkok และโรงแรม 137 Pillars  

ผลงานประพันธ์และวรรณกรรมต่างๆ  

หรือจะเป็นโรงแรม Kristiania Lech  

ในประเทศออสเตรีย ทีม่ผีูใ้ห้บรกิารส่วนตวั 

คอยแนะน�ารายชื่อหนังสือที่ตรงกับรสนิยม 

ของแขกแต่ละคน หรอืท่ีโรงแรม Rockliffe  

Hall ประเทศอังกฤษ ในปี 2018 ก�าลังจะ 

เปิดบริเวณใหม่ที่เป็นสวนกว้าง ซึ่งเป็น 

สวนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความรัก 

ในพื้นที่บริเวณของนักประพันธ์ชื่อดัง  

Lewis Carroll ไปจนถึงโรงแรม Owl  

and the Pussycat Hotel ในศรีลังกา  

ที่ข้ามผ่านความแตกต่างด้วยการอาศัย  

instagram ในการสร้างสรรค์โลกของ  

Edward Lear

House ในเชียงใหม่ รังสรรค์การนอนหลับ 

ที่แสนสบายให้กับแขกที่เข้าพักด้วยการ 

จัดหานักออกแบบการบ�าบัดและบริกร 

ผู้ควบคุมการนอนหลับที่มีความเชี่ยวชาญ  

หรือในบางครั้งมันก็คุ้มค่าที่จะถูกปลุก 

หรือรบกวนช่วงเวลาค�่าคืนอันแสนสุข 

ของคุณกลางดึกด้วยแสงที่สวยงามของ 

แสงเหนือ อย่างเช่น โรงแรม Hotel  

Ranga ในไอซ์แลนด์
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หิวเม่ือไหร่ เรียกได้ไม่จ�ากัด 
เวลา (Intuitive Dining)

What3Words Where Next?

ในปี 2018 SLH.com และ The 2018 SLH  

Directory จะด�าเนินการสร้าง Feature ที่ชื่อ  

What3Words (คล้ายกับ Google Map)  

ท่ีจะช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาโรงแรมในเครอื 

ของ SLH กว่า 500 แห่งได้ โดยระบบจะแสดง 

ต�าแหน่งที่ตั้งของโรงแรมต่างๆ ในรัศมี  

9 ตารางกิโลเมตรได้อย่างแม่นย�า ซึ่งระบบ 

ดังกล่าวได้ถูกน�าไปติดตั้งในรถยนต์ของ  

Mercedes และ Land Rover แล้ว

ทีมงานด้านการพัฒนาของ SLH ก�าลังมองหา 

สิ่งใหม่หรือเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆ  

เพื่อมอบให้แก่ลูกค้าของเรา โดยในปี 2018  

โรงแรมที่ก�าลังเกิดใหม่ล่าสุดจะถูกบรรจุลงใน 

ฐานข้อมูล อาทิ Comporta ซึ่งตั้งอยู่ทาง 

ตอนใต้ของเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘The New Ibiza’ หรือ  

Cape Fahn เกาะส่วนตัวนอกชายฝั่งของ 

เกาะสมุย ประเทศไทย และ Sailrock Resort  

ก�าลังจะเปิดในสัปดาห์หน้า ซึ่งถือเป็นรีสอร์ต 

แบบหรูหราแห่งแรกที่เปิดบน Caicos ใต ้

ในทะเลแคริบเบียน

ส�าหรับโรงแรมหรูหราขนาดย่อมจะใช้ 

ความเข้าใจแขกผู้เข้าพักทุกคนอย่าง 

เฉพาะบุคคลเพื่อมอบความสุขให้แก่แขก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานอาหาร 

เป็นเวลาตายตัวได้ถูกยกเลิกไป อย่างเช่น  

โรงแรม Dar Ahlam ในประเทศโมร็อกโก  

โรงแรม Ett Hem ในกรุงสต็อกโฮล์ม  

หรือแม้แต่โรงแรม Foxhill Manor  

ในประเทศอังกฤษ ที่แขกสามารถ 

รับประทานอาหารประเภทไหน สถานที่ 

หรือเวลาใดก็ได้เท่าที่แขกต้องการ ซึ่งเป็น 

บริการอันแสนสะดวกสบายที่สร้างความ 

ประทับใจให้แก่แขกผู้เข้าพักได้เสมอ

นอกจากการกล่าวถึงแนวโน้มของโรงแรม 

ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเหล่านี้แล้ว  

SLH ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นธุรกิจ 

ที่รวบรวมเอาทั้งเทคโนโลยีและความเป็น 

ผู้น�าในการสรรหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ  

มาไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี 

กว่าให้กับแขกที่เข้าพักทุกคนของ SLH
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แหล่งที่มา

การท่องเที่ยวและเดินทาง 
ยังคงเป็นอุตสาหกรรมส�าคัญ 
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก  
และยังหมายถึงกลุ่มผู้บริโภค 
และก�าลังซื้อจ�านวนมหาศาล  
โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีมูลค่า  
1,445 พันล้านเหรียญดอลลาร์ 
สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 6.9 ของภาพรวม 
เศรษฐกิจโลก

สถิติล่าสุดโดยองค์การ 
การท่องเที่ยวโลกแห่ง 
สหประชาชาติ (United  
Nations World Tourism  
Organization: UNWTO)  

พบว่าในช่วง 10 เดือนแรกของ 
ปี 2017 มีนักท่องเที่ยวระหว่าง 
ประเทศจ�านวน 1,127 ล้านคน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 หรือมีจ�านวน 
นกัทอ่งเทีย่วเพ่ิมขึน้ 70 ลา้นคน  
เมือ่เปรียบเทียบกับชว่งเดยีวกนั  
ของปี 2016
 
ความส�าคัญของอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวดังกล่าว ท�าให้หลาย 
ส�านักมีการคาดการณ์แนวโน้ม 
ทางการท่องเที่ยวที่ส�าคัญที่จะ 
เกิดขึ้นในปี 2018 โดยบทความ 
นี้ได้ท�าการประมวลและคัดเลือก 
เฉพาะแนวโน้มทางการท่องเทีย่ว  
ที่น่าสนใจ และคาดว่าจะมาแน่ๆ  
ในปีหน้า

UNWTO World Tourism Barometer,

Volume 15, December 2017

เอกสารเจาะเทรนด์โลก 2018 โดย TCDC:  

IN/TO the future (INdividual and 

TOgether with the New State of Mind) 

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

Virtuoso Forecast of 2018 Most 

Popular Luxury Travel Destinations  

& Trends (www.forbes.com)

Eight Travel Predictions for 2018,  

as Revealed by Booking.com

(https://globalnews.booking.com)

Intrepid Travel Reveals Top Travel  

Trends for 2018  

(http://australia.etbtravelnews.global)

Forecast: Travel Trends for 2018 

(www.pilotguides.com)

เจาะลึก 8 เทรนด์อาหารมาแรงปี 2018  

บอกลาสารเคมี-หันหาธรรมชาติ-กินอาหาร

ให้เป็นยา (www.brandbuffet.in.th)
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Tailored-made Travel

Bleisure2

หรือประสบการณ์แบบสั่งตัดที่ผ่านการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการ และความ

คาดหวังของนักเดินทางแต่ละคน เพื่อให้ได้ทั้งความทรงจ�าและความสมจริงที่ประทับใจ 

ในแต่ละทริปอย่างไม่รู้ลืม

ที่มาจากการผสมค�าว่า Business และ  

Leisure โดยหมายถึงการเดินทางพักผ่อน 

และท�างานไปด้วย การเดินทางแบบ  

Bleisure เป็นที่นิยมในกลุ่มมิลเลนเนียล  

ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มักเดินทางไป 

ท�างานไปมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 

คนรุ่นอื่นๆ โดยครองสัดส่วนถึงร้อยละ 76  

ในขณะที่คน Gen-X และ Baby Boomers  

ที่เดินทางแบบ Bleisure มีเพียงร้อยละ 56  

และ 46 ตามล�าดับ เพื่อเป็นการเอาใจคน 

รุ่นใหม่อย่างเต็มที่ เครือโรงแรมทั้งหลาย 

หนึ่งในรูปแบบและประสบการณ์การ 

ท่องเที่ยวใหม่ที่จับคู่ความชอบของ 

นักท่องเที่ยวกับคนในพื้นที่ที่น่าสนใจ 

ตามหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา (เล่นเซิร์ฟ  

ปั่นจักรยาน) ธรรมชาติ (เดินป่า ถ่ายรูป 

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ) การท�างาน 

เพื่อสังคม ความบันเทิง อาหาร และงาน 

ศิลปะ โดยการท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบ 

จะมีเจ้าบ้าน (Host) รับหน้าที่จัดตาราง 

ตามระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และพา 

ผู้มาเยือนจากต่างถิ่นไปค้นพบประสบการณ์ 

เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้วางแผนทริป 

เสร็จครบในที่เดียว ทั้งบันทึกจุดหมาย 

ปลายทาง จองบัตรโดยสารเครื่องบิน  

และโรงแรม เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่เป็นที่แนะน�า ร้านอาหาร คาเฟ่ ที่ส�าคัญ 

คือนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

Airbnb

Google Trips

และแง่มุมใหม่ของเมืองนั้นๆ ในแบบฉบับ 

ของคนท้องถิ่นที่รู้ลึกรู้จริง

จึงอ�านวยความสะดวกส�าหรับพนักงาน 

ที่ท�างานส่วนใหญ่ผ่านเทคโนโลยี และชอบ 

เปลี่ยนแปลงสถานที่ท�างาน หรือกลุ่ม  

Digital Nomad ที่มักออกเดินทาง 

พร้อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

เครือ Mariott ออกแบบห้องและพื้นที ่

ส่วนกลางที่สามารถรองรับการท�างาน  

ในขณะที่เครือ citizenM เปิดพื้นที ่

โคเวิร์กกิ้งสเปซ ภายใต้ชื่อ SocietyM  

และเปลี่ยนห้องประชุมแบบเดิมๆ  

1
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The Wellness Vacation3
เมื่อการมีสุขภาพที่ดีกลายเป็นเครื่องหมาย 

สากลในการระบุสถานะทางสังคมของผู้คน  

ส่งผลให้ธุรกิจเพื่อสุขภาพเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกระแสการเดินทาง 

เพื่อสุขภาพ มีการประมาณการว่าในปี 2018  

มีนักท่องเที่ยว 1 ใน 5 คน วางแผนเดินทาง 

ท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพ จากจ�านวน 1 ใน 10 คน  

ในปี 2017 โดยกิจกรรมที่ดูจะได้รับความ 

สนใจเป็นพิเศษ คือ การเดินป่า (Hiking)  

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวร้อยละ 56 ระบุว่าได้ 

วางแผนส�าหรับการเดินป่าในปีหน้าที่ก�าลัง 

จะมาถึง

ส�าหรับบริการด้านสุขภาพอื่นๆ ที่อยู่ใน 

ความสนใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่

การเยี่ยมชมสปา หรือรับบริการด้าน 

ความงาม (ร้อยละ 24) กีฬาทางน�้า  

(ร้อยละ 22) การเข้าคอร์สดีท็อกซ์ (ร้อยละ  

17) โยคะ (ร้อยละ 16) วิ่ง (ร้อยละ 16)  

และการนั่งสมาธิ (ร้อยละ 15)

นักท่องเที่ยวมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) ระบุ 

ว่าการเดินทางพักผ่อนในช่วงวันหยุดถือเป็น 

ช่วงเวลาที่พวกเขาสามารถเลือกปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่ดีกว่าเพื่อ 

สุขภาพที่ดีกว่าได้ โดยพวกเขามักจะเลือก 

การเดินทางเพื่อส่งเสริมสุขภาพมากกว่า 

การเดินทางเพื่อพักผ่อนทั่วไป

ให้กลายเป็นห้องประชุมรูปแบบใหม่ที่มีดีไซน ์

ทันสมัย เน้นการตกแต่งด้วยงานศิลปะ  

พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เป็นมิตร 

กับคนรุ่นใหม่อย่างเครื่องชงกาแฟ  

และขนมขบเคี้ยว โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยว

แบบ all day snacking ที่เน้นประโยชน ์

ด้านสุขภาพ และให้ความสดชื่นระหว่างวัน

Remote Luxury4
ความหมายของ ‘ความหรูหรา’ (Luxury)  

ส�าหรับการท่องเที่ยวในปี 2018 ดูจะมีความ 

สัมพันธ์กับความห่างไกล (Remoteness)  

และการตัดขาด (Disconnectivity) จากชีวิต 

ประจ�าวัน โดยความยากล�าบากในการ 

เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ห่างไกล 

จะส่งมอบความรู้สึกว่าได้ครอบครอง 

เสี้ยวหนึ่งของโลกแก่นักท่องเที่ยวที่มองหา 

ความหรูหราข้างต้น
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Pop Culture Pilgrimage5
เมื่อเราสามารถย่อโลกทั้งใบเข้ามาอยู่ใน

สมาร์ทโฟน และสามารถค้นหาข้อมูลทุก 

ประเภทผ่านปลายนิ้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 

มักพึ่งพิงแหล่งข้อมูลหลากหลายที่อยู่ใน 

อินเทอร์เน็ตส�าหรับแรงบันดาลใจในการ 

เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 

เมื่อพิจารณาถึงความปรารถนา (Passion)  

ส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในปี 2018  

พบว่ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ กีฬา   

และสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการ 

ตัดสินใจจองรายการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

วัฒนธรรมป๊อปที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง 

ของแรงบันดาลใจในการเดินทาง

รายงานจาก booking.com ระบุว่าข้อมูลใน 

บล็อก และค�าแนะน�า (Recommendation)  

ผ่านช่องทางยทููบสามารถจดุประกายความคิด 

เรื่องการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 39 ในขณะที่ 

สถานที่ถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์  

หรือมิวสิกวิดีโอ สร้างแรงบันดาลใจในการ 

เลือกสถานที่ท่องเที่ยวร้อยละ 36 ในขณะที ่

นักท่องเที่ยวร้อยละ 22 ได้รับอิทธิพลจาก 

อีเวนต์กีฬาขนาดใหญ่

สถานที่ถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ที่กลายเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในปี 2018 ได้แก่  

ประเทศโครเอเชีย สเปน และ ไอซ์แลนด์  

จาก Game of Thrones (ร้อยละ 29)  

ลอนดอนจาก Sherlock and the Crown  

(ร้อยละ 21 และ 13 ตามล�าดับ) นิวยอร์ก  

และแมนฮัตตัน จาก Billions (ร้อยละ 13)  

และลอสแอนเจลิส จาก Entourage 

(ร้อยละ 10)

ที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะอยู่ใน 

พื้นที่ห่างไกล จนแทบจะเรียกได้ว่าไม่อยู่ 

ในแผนที่ สร้างความท้าทายในการเดินทาง  

ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ การไม่มีสัญญาณ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้บริการ ตัวอย่างที่พัก 

ข้างต้นได้แก่ โรงแรม Annandale ประเทศ 

นิวซีแลนด์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเสียจน 

นักท่องเที่ยวจะต้องเลือกจ้างเชฟส่วนตัว 

ส�าหรับการปรุงอาหารทุกมื้อตลอดระยะเวลา 

ที่เข้าพัก หรือสั่งอาหารล่วงหน้าทุกมื้อแล้ว 

แช่แข็งในตู้เย็น ก่อนอุ่นในเตาเมื่อถึงมื้อ 

อาหารตามโปรแกรม ‘We create, You  

serve’ และโรงแรม Hoanib Skeleton  

Coast ประเทศนามิเบีย ที่นักท่องเที่ยว 

จะต้องเดินทางไปยังโรงแรมที่ตั้งอยู่ใน 

ทะเลทรายอันห่างไกลได้เพียงวิธีเดียว 

จากเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�า
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Halal Tourism6
มกีารประมาณการว่าในปี 2020 นักท่องเท่ียว  
มสุลิมจะสร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
โลกถึง 2 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
(รายงานของ MasterCard และ Crescent  
Rating) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนชั้นกลาง 
ที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก และต้องการ 
เดินทางท่องเท่ียวเพ่ือแสดงสถานะทางสงัคม  
โดยมค่ีาใช้จ่ายเฉล่ียต่อทรปิถึง 2,000 เหรยีญ 
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 70,000 บาท

จากรายงานของ Global Muslim Index  
พบว่าประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�า 
ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว 
มุสลิมได้เปลี่ยนแปลงบางส่วนบนถนน 
บูกิตบินดังของเมืองกัวลาลัมเปอร์ให้เป็น 
ย่าน Ain Arabia ส�าหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม  
โดยสองข้างทางในย่านดังกล่าวจะเรียงราย 
ด้วยร้านอาหารอาหรับและตะวันออกกลาง  
ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น โรงแรมส�าหรับชาวมุสลิม  
ร้านตัดผมที่มีช่างชาวบังกลาเทศผู้เชี่ยวชาญ 
ให้บริการตกแต่งหนวดเคราโดยเฉพาะ  
ห้างสรรพสินค้าที่ครอบครัวจะสามารถ 
ช้อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน และร้านปลอด 
แอลกอฮอล์ที่มีบริการสูบชิชาและดื่มชา

หนุ่มสาวมุสลิมรุ่นใหม่เริ่มให้ความสนใจ 
เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น  
พร้อมตอบรับและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ  
โดยยังสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
ได้อย่างครบถ้วน Fazal Bahardeen 
ผู้ก่อตั้ง Crescent Rating ระบุว่า 
นักท่องเที่ยวมุสลิมต้องการท�าในสิ่งที่ 

นักท่องเที่ยวทุกคนท�า ไม่ว่าจะเป็นการ 
ช้อปป้ิง เดินชายหาด หรอืสมัผัสประสบการณ์  
ท้องถิ่น พวกเขาต้องการสนุกเหมือนกับ 
นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ และต้องการความ 
มัน่ใจว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางการท่องเท่ียว  
ข้างต้นส�าหรับพวกเขาจะไม่ขัดกับหลักปฏิบัต ิ
ขั้นพื้นฐานทางศาสนา

Muslim History Tours เป็นบริการพา 
นักท่องเที่ยวจิบชาฮาลาลบนเรือครูซ 
ล่องแม่น�้าเทมส์ ทัวร์ปีนเขาคิลิมันจาโร  
และรายการน�าเที่ยวส�าหรับทั้งครอบครัว 
ที่มาชูปิกชู
 
บริษัท Serendipity Tailormade ให้บริการ 
น�านักท่องเที่ยวมุสลิมไปสัมผัสประสบการณ์ 
ท้องถิ่น ทั้งพบปะผู้คนและร่วมกิจกรรมใน 
ท้องถิ่น โดยตลอดทั้งทริปจะมีการแบ่งเวลา 
ส�าหรับกิจกรรมทางศาสนาอย่างเหมาะสม

Zulal Destination Spa รีสอร์ตเพื่อการ 
พักผ่อนระดับ 6 ดาวในโดฮา ท่ีมกีารประกาศ  
ว่าเป็นรีสอร์ตแห่งแรกที่รวบรวมบริการเพื่อ 
การพักผ่อนแบบดั้งเดิมของศาสนาอิสลาม 
แบบครบวงจร ทั้งเรื่องโภชนาการ ความงาม  
การนวด การสร้างสมดุล และฝึกพลังงาน 
ภายในร่างกาย ทั้งนี้โปรแกรมต่างๆ ได้ถูก 
ออกแบบเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ในการ 
พักผ่อนที่ดีที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในเดือนเมษายน ปี 2018



Hotel Scene
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7
เมื่อโรงแรมหลายแห่งเริ่มปรับใช้ไอเดีย 
เปลี่ยนห้องพักให้กลายเป็นหน้าร้านค้า 
ส�าหรับผู้เข้าพัก โดยให้แต่ละห้องเป็นพื้นที ่
แสดงสินค้าตั้งแต่ของใช้ อย่าง สบู่ แชมพู  
แก้วกาแฟ ผ้าปูที่นอน ของใช้ในห้องน�้า  
จนถึงเฟอร์นิเจอร์ ตัวอย่างเช่น แบรนด์  
Parachute ที่เปิดโรงแรมของตัวเอง 
เหนือโชว์รูมในเมืองแอลเอ เพื่อให้ผู้เข้าพัก 
ได้สัมผัสกับคุณภาพสินค้าและทดลองใช้งาน 
จริงในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ 

นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมยังให้ความส�าคัญ 
กับร้านจัดจ�าหน่ายสินค้าในโรงแรมเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ที่มองหาสินค้าท้องถิ่นที่ไม่ซ�้ากับร้านขายของ 
ที่ระลึกทั่วไป โดยการร่วมมือกับศิลปินหรือ 
ผู้ผลิตในท้องถิ่น เช่น แบรนด์กางเกงยีนส ์
ท้องถิ่นในแนชวิลล์อย่าง Imogene + Willie  
ให้บริการออกแบบกางเกงยีนส์เฉพาะตัว 
แก่แขกผู้เข้าพักในโรงแรมทอมป์สัน  
(Thompson Nashville Hotel)

Artist in Residence หรือ ศิลปินพ�านัก  
เริ่มถูกน�ามาใช้เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการ 
พักผ่อนแก่เหล่านักท่องเที่ยว โดยเริ่มจาก 
ของใช้ในโรงแรมที่ท�าให้ผู้เข้าพักรู้สึก 
เชื่อมโยงกับศิลปินเพื่อสร้างประสบการณ์ 
ในการเข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งยัง 
เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่โรงแรมแต่ละ 
แห่ง เช่น โรงแรม เดอะ ควิน (The Quin)  
โรงแรมระดับ 5 ดาวในนิวยอร์กที่เชิญศิลปิน 
กราฟฟิตี้หมุนเวียนกันเข้ามาพักและสร้าง- 
สรรค์ผลงานในโรงแรม

ส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล ปัจจัย 
ส�าคัญส�าหรับการเลือกโรงแรม จะเป็นปัจจัย 
เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม 
และการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
แก่ท้องถิ่น เช่น เครือโรงแรม Good ใน 
อัมสเตอร์ดัมและลอนดอน มีการออกแบบ 
โปรแกรมฝึกหัดและสร้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน 
ในพื้นที่ เลือกใช้วัตถุดิบส�าหรับการประกอบ 
อาหารและสนับสนุนงานฝีมือในท้องถิ่น  
รวมทั้งยังแบ่งรายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่

ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่น่า 
ประทับใจมักมาจากโอกาสในการพบปะ 
ผู้คนในท้องถิ่น การหลงทางภายในชุมชน  
การค้นพบสิ่งใหม่ๆ โดยบังเอิญ ไม่ว่าจะ 
เป็นการชิมไวน์ การเรียนรู้งานฝีมือ หรือ 
ภาษา นักท่องเที่ยวมักมองหาวัฒนธรรม 
ที่จริงแท้ในพื้นที่ที่พวกเขาเดินทางไปเยือน  
ทั้งนี้สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการที่สุดระหว่าง 

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน  
คือความสัมพันธ์ที่จริงใจระหว่างเพื่อน 
มนุษย์ด้วยกัน นอกจากนี้ พวกเขายัง 
มองหาที่พักที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ ์
ของท้องถิ่น เช่น กระท่อมน�้าแข็ง (Igloo)  
ในนอร์เวย์ และการนอนชมหมู่ดาวใน 
ผืนทะเลทราย
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ประสบการณ์การรับประทานอาหารท้องถิ่น 
แท้ๆ เป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมองหา 
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยไม่จ�าเป็น 
ต้องเป็นอาหารแบบหรูหรา (Fine Dining)  
หรือเป็นร้านอาหารที่ได้รับการการันตีโดย 
จ�านวนดาวจากมิชลิน ทั้งนี้สิ่งที่นักท่องเที่ยว 
ค�านึงถึงกลับกลายเป็นว่าเงินที่จ่ายไปควรจะ 
ต้องไปถึงมือผู้ผลิตอาหารที่แท้จริงในชุมชน  
โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ ได้แก่  
การเยี่ยมชมตลาดในชุมชน รับประทาน 
อาหารท้องถิ่นแท้ๆ เช่น ดื่มกาแฟจากไร่ 
กาแฟในเปรู การรับประทานซาชิมิในประเทศ 
ญี่ปุ่น และเคบับที่ขายข้างทางในประเทศ 
อิหร่าน

ส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่เป็น 
ผู้น�าเทรนด์การใช้ชีวิต (Lifestyle) แนวรัก 
สุขภาพ รวมทั้งยังเป็นผู้ก�าหนดเทรนด์ของ 
กิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์จนรูปแบบ 
การใช้ชีวิตดังกล่าวกลายเป็นกระแสนิยมใหม่  

โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา พบว่าอุตสาหกรรม 
อาหารเพื่อสุขภาพเติบโตและมีมูลค่าสูงถึง  
1 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้  
เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพยังคงจะได้รับ 
ความนิยมต่อเนื่องไปถึงปี 2018 ด้วย 

สิ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปและนักท่องเที่ยวให้ความ 
ส�าคัญเก่ียวกับอาหาร ได้แก่ วตัถุดิบท่ีสดใหม่  
มาจากธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง เป็นสินค้าใน 
ท้องถิ่นที่ส่งจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง  
ผลิตในปรมิาณไม่มาก อยูไ่ม่ไกลจากพ้ืนท่ีนัก  
และมีเรื่องราว (Story) ที่น่าสนใจ รวมทั้ง 
จะพิจารณาเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารจาก 
คุณภาพมากกว่าราคา และตัดสินใจซื้อสินค้า 
ที่มีกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้  
ผู้บริโภคยังให้ความส�าคัญกับการกินอาหาร 
เป็นยา หรือการดูแลสุขภาพจากอาหารที่มี 
ประโยชน์กับร่างกายอีกด้วย

กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา ต้ังเป้าหมาย  
รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2018 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 โดยมีรายได้ 3.1 ล้านล้านบาท  
เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.1  
ล้านล้านบาท และรายได้จากการเดินทาง 
ท่องเที่ยวในประเทศ 1 ล้านล้านบาท  
(เพิ่มจากปี 2560 ที่ตั้งเป้ารายได้จากการ 
ท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.76 ล้านล้านบาท) ผ่านการ 
น�าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่สัมผัสวิถีชีวิต 

Tips

ท้องถิ่น (Thai Local Experience) ผ่านวิถ ี
การกิน โดยใช้ ‘วิถีการกิน’ เป็นเส้นสาย 
เล่าเรื่องและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว 
ไปสัมผัสและเรียนรู้ถึงแหล่งวัตถุดิบ  
แหล่งกิน แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และ 
ใกล้เคียง โดยปูพื้นจากสภาพภูมิศาสตร์  
รากฐานทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และวิถีชีวิต

* หัวหน้างานวิจัย กองวิจัยการตลาด ททท.
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