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เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน

เ ื่อว่าบทประพัน นีทกท่านน่า ะคนเคยและเขา ความหมายกันเปน 

อย่างดี ีง่บทประพัน นี ดกล่าว วว่า ววั ควาย าง เมือ่ ายลงยงัเหลือ 

กระดก เขา น ว ประ ย น ด แ ่คนเราเมื่อ ายแลวร่ายกาย ม่ม ี

อะ รเหลืออย่ นอก ากความดีความ ัว่ท่ี ะ ด วัคนนัน ป ลอด เพ่ือ ห 

คนขางหลัง ด ด ากล่าว ง ป ลอดแม ะ าย ปแลวก าม ดังนัน 

เมื่อยามมี ีว อย่เรา งควรสรางแ ่ความดี เพื่อ หคนขางหลัง ด ด า 

เรา นส่งที่ดี  

เห ลท่ีหยบยกบทประพัน นีมานันนอก ากความ ื่น อบส่วน ัวแลว  

เรายังคดว่าบทประพัน นีมัน ่างเขากับ ีมปกนีเสียเหลือเกน ่ง บับนี 

เราอยากร่วมระลก งท่าน ลี อนาร ด ดาวน ี  ท่ีหลัง าก า่นมา 500 ป 

แลว คนยังกล่าว งและระลก งส่งดี  ลงานดี  ท่ีท่านทา ว ห 

คนร่นหลัง ด ประ ย น อีกทังนา ป ่อยอดสรางสรรคส่ง หม่   

อีกมากมาย

นอก ากนันแลวบทประพัน นียงั ว่ยเ อืนส ดดีมาก เราเ ือ่เหลือเกน 

ว่าทกคน ม่ว่า ะเปน นักเรยีน นักศกษา นักว าการ นักบรหาร นักการเมอืง  

หรือ ะเปนอะ รกแลวแ ่ าเปนคนดีทาความดี ป บั หนาท่ีอย่างดี  

ประเทศนี รวม ง ลก บนีน่า ะเปนสงัคมท่ีดีและอย่กัน ดอย่างมคีวามสข

สาหรับการทางานของพวกเรา TAT Revie  แม ะเปนทีมงาน หม่  

แ ่ ดม่งหมายของพวกเรายังเหมือนเดมคือ องการ ห TAT Revie   

เปนแหล่งรวมขอมลท่ีมคี ค่าเปนประ ย นและ ว่ยสนับสนนการทางาน 

ของทกท่านท่ีอย่ นแวดวงอ สาหกรรมท่องเท่ียว เรา องการสรางสง่ดี   

เพื่อ หทกท่าน ด าและคด ง ลงานที่ดีของพวกเรา ลอด ป

เสียงของท่านมีความหมาย ่อการทางานของพวกเราเสมอ 

“
พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สําคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรยี์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
”
สมเด พระมหาสม เ า กรมพระปรมาน นรส
: ก ษ าสอนนองคา นัท
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Leonardo da Vinci was described as a Renaissance Man or a Universal  
Genius, as he was knowledgeable and excellent in various fields. Despite  
his not being high-born, never studied Latin nor mathematics, not a    
theoretical expert, da Vinci’s remarkable characteristic was his sense of  
observance, which was so keen and deep, as apparent from his portrait  
painting of ‘Mona Lisa’. This was a result of the study about hidden  
messages underneath a facial complexion. 
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แต่สิง่หนึง่ทีด่าวนิชมี ีและมีอย่างโดดเด่นเสยีด้วย กค็อืการใช้วธิสีงัเกต

เขาพยายามทาความเขา ปราก การ ่าง  ดวยการสังเก  ากนัน 
กลองบอกเล่าหรือวาดออกมาเปนภาพ ่ง องบอกว่า พลังแห่งการ 
สังเก  ของเขานัน ละเอียด ี่ วนและลก งมาก เขา ม่ ดพยายาม ะ 
อ บายออกมาเปนท ษ ทีีส่อดคลอง องกัน นักว าการร่วมสมยักับเขา 
หลายคน ม่มองว่าเขาเปนนักวทยาศาส รดวย า เพราะเขา ม่สามาร  
อ บายอะ รออกมาเปนภาษาละ น ดดีนัก แมว่าดาวน ี ะเรียนรภาษา 
ละ นดวย ัวเองก ามที 

ร อ  คาปรา ( rit of apra) นัก ิสกส นักท ษ ีเ งระบบ และนัก 
นเวศวทยาเ งลก เ าของหนังสอื เ าแห่ง สิกส  และ ยง ยท่ี อ่นเรน   
เคยบอก วว่า ดาวน ีนัน ดยเนือแทเปนนักวทยาศาส ร แ ่เปน 
นักวทยาศาส รท่ี ม่เหมือนกับ กาลเล อ นว ัน หรือนักวทยาศาส ร 
คนอ่ืน  เพราะ ว ีเขา ง  วทยาศาส รของดาวน ีนัน ่างออก ป  
เขา ม่ ดเขา งดวยการมอง าก ขางบน  ลงมาแบบมมมองนก เพื่อ ะ 
ดเหน ครงสราง หญ่  ของเรือ่งท่ีกาลังศกษาอย่ อย่างท่ีนักวทยาศาส ร 

อื่น  กัน ว ีแบบนีเรียกว่า onceptualization หรือการมอง หเหน  
ม นทัศน  หญ่ แลวค่อยเ าะลกลง ปหารายละเอียด แมแ ่ อนส น 
กมีว ีมอง ลกแบบนีเหมือนกัน 
 
แ ด่าวน ี ม่ ดเปนอย่างนัน คาปราบอกว่าความท่ีดาวน เีปนเรเนส องส  
แมน ว ี ังท ษ ีและขอสันนษฐานของเขา ะพ่งด่ง รงลก ปท่ี ราย 
ละเอียด  เสียก่อน แลว ากนัน งค่อย  เกดเปนท ษ ี นภาษาที่ ม่ ่ 
ท ษ ีท่ีนักวทยาศาส รยคนันคนเคย (ที่ รง ะบอกว่าคนยคนันเปน  
นักวทยาศาส ร  ก ม่เ งนะครับ เพราะว ีคดแบบวทยาศาส ร หม่  
เกดหลัง ากยคของดาวน ีระยะหน่ง)

นยามท่ี คร  กมอบ หกับลี อนาร ด ดาวน  ีคือคาว่า เรเนส องสแมน   
(Renaissance an) ง่มคีวามหมายแบบเดียวกับคาว่า อั รยะสากล   
หรือ niversal Genius

หลังความ ายของดาวน ี 500 ป ลกยังคงพบว่า ดาวน ีเปนอย่างนัน 
รง  เขาคือ แก่นแท  ของความเปนเรเนส องสแมน เปนคนที่รอบร 

และเปนเลศ นหลากหลายศาส รพรอม  กัน

ม อบคดอย่บ่อย  ว่าที่ดาวน ีเก่งและรรอบเ ่นนี อา เปนเพราะเขา 
มีกาเนดที่ ม่ ดสงส่งอะ รนักหนาก ด ที่ รงแลว เขาเปนลกนอกสมรส 
ของ เปย ร ดาวน ี ่งเปนเ าหนาที่ก หมายที่ ม่ ดสงส่งอะ ร กับหญง 
าวนา ื่อ คาเทรนา ่งกแน่นอน เขาเกดที่เมืองวน ี นแ บ ลอเรน

ความท่ี ม่ ดมีกาเนดสงส่งอะ รนักหนา ทา หเขา ม่ ดรับการศกษา 
เล่าเรียน นภาษาละ นและค ศาส รอย่างเปนทางการ นั่นทา หเขา 
ม่เ ี่ยว าญแม่นยา นเรื่องท ษ ี เพราะ ม่ ด ก กปรือ หเล่าเรียนมา 
ังแ ่ น 

‘ความลับ’ 
ในความเก่งกาจของ
ดาวินชีอยู่ที่ไหน?
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หลายคนอา คนเคยกับภาพวาดท่ีน่า ะ ด่งดังท่ีสด น ลกอย่างภาพ 
ของ มนาล า เสีย น ม่รสกว่าภาพนีมีความลกลับอะ ร ก ่อนอย่  
เพราะกระท่ังรอยยมท่ีดเยายวนลีลับของเ อ ก กนามา คีวาม วเคราะห  
รวม ป งวแคะแกะเกา และกระท่ังเปนฐาน หกับการสรางเรื่องแ ่ง 
านวนมาก นพด ดว่า มนาล าแทบ ม่เหลือ ความลับ  อะ รอีก 
่อ ปแลว

แ ก่ระนัน ภาพท่ีเ ือ่กันว่าดาวน เีรม่วาดครงัแรก นป 1503 และ เวลา 
วาด ่อมาอีกเกือบ 1  ป ง ะเสร สนสมบร นัน ภาพนีกยังมีความลับ 
บางอย่าง ่อนอย่ และเปนความลับท่ี ะพาเรา ปพบกับ ว ีเขา ง   
การทางานทังทางศลปะและทางวทยาศาส ร นแบบดาวน ีดวย

มนาล า เปนภาพวาดท่ีรวมเอาศลปะ วทยาศาส ร การลวง า  
( llusions) และ ทัศนศาส ร ( ptics) เขา วดวยกัน ทังหมดนี ่อน ัว 
อย่เงียบงันเบืองหลังรอยยมที่ยาก ีความนัน

ร นดานประวั ศาส รศลปบอกว่า ภาพของ มนาล านัน เรม่ น งัแ ่ 
การเลือกแ ง มท่ี วาดภาพลง ปบนนันเลย มันเปน มท่ีมา าก รง 
กลางของลา นพอพลาร แลวดาวน ีกทาสีรองพืนเปนสีขาวแบบ Lead  

hite ่ง นยคสมัย นน ม่นยม กัน สมัยนัน ะ ง อลกและสี 
มากกว่า มีคนวเคราะหว่า ท่ีดาวน ีทาแบบนี เพราะเขารว่าสีขาวของ 
Lead hite ะสะทอนแสงออกมามากกว่า และเปนการสะทอน าก 
ฐาน  ของ นัสท่ีีอย่ดาน นลกท่ีสด ทา หเกดมน ราเวลามอง คือมีความ 
มลังเมลืองบางอย่างที่เกด ากแสง

ที่สาคัญกคือ สีขาวที่เปนฐานดานหลังนัน ะ กระบายทับดวยสีสันที่อย่ 
ดานบน คือสีของภาพ ดังนัน ง ะเกดการ เล่นลอ  ระหว่างแสง  
( nterpla ) คือแสงท่ีสะทอนออกมา ากสขีาวดานหลัง กับแสงท่ีเ นเร่า 
ออกมา ากสีดานบน ทา หเกดมายาของแสง ่อดวง าของเรา ทา ห 
เกด ลลกเขา ป นการทางานของสมอง นแบบท่ีเราอา ม่เขา หรือ 
ม่ร ัว นทันที เมื่อดภาพรวม  แลว มนาล า งเปยม ปดวยความ 

ลกลับบางอย่าง

ดาวน ยีงั เทคนคการวาดอ่ืน  อีกหลายอย่าง ง่ทา หภาพ มนาล า 
ออกมาเหมอืนกับภาพสามม  ดมคีวามลก แ แ่ค่เทคนคการวาดยงั ม่ ่ 
ความลับทังหมดของ มนาล า และอา ม่ ค่วามลับท่ีสาคัญเท่า หร่ดวย
 

เพราะความลับที่แท้จริงของ
โมนาลิซา - อยู่ที่ศพ!
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่วงเวลาเดียวกับท่ีดาวน ีกาลังวาดภาพ มนาล า น อนกลางคืน  
เขา ะ ปขลกง่วนอย่กับหองดับ น รงพยาบาล าน ามาเรียน อวา  
( anta aria uova) ที่อย่ กลกับส ด อ นเมือง ลอเรน ของเขา 

 เขาไปท�าอะไรที่นั่น?

สง่ท่ีดาวน ทีา กคือการค่อย  ลอก  เอา วหนาของศพออกมา แลวเขา 
กศกษากลามเนือและเสนประสาทท่ี งอย่ขาง  เขา ม่ ดทาเพ่ือเห ล 
ดเห ลเดียว เ น่ ม่ ดทาเพราะอยากศกษากลามเนือเพ่ือนามาทางาน 

ศลปะ หรือ ม่ ดศกษาเพ่ือวั ประสงคทางวทยาศาส ร แ ่เขา ่า ัด 
บหนาศพออกมาด กเพื่อเห ลทังปวง น ลกนีรวมกัน

 
 นั่นคือเหตุผลของความรู้

รอยยมของ มนาล า คือ ลพลอย ด ากการศกษาเพ่ือหา ความร   
ท่ี อ่นอย่ วหนาของคน สง่ท่ีอย่ นนัน ม่ ดมแีค่เรือ่งราวแขง  อย่าง 
การเรยีง วัและความสมัพัน ของกลามเนือมดั า่ง  เท่านัน แ ก่ลามเนือ  
เหล่านัน สราง รอยยม  ที่เคยทา ห คนคลั่ง คล หลหลง ดอย่าง ร

ดาวน ค่ีอย  ืน่ า ืน่ กับการก่อเกดของรอยยม เขาวเคราะหทกส่วน 
ของ บหนาท่ีทา หเกดการเคล่ือน หวและควบคมกลามเนือ เขายงัสน  
เปนพเศษกับความสัมพัน ของระบบประสาทกับสมอง ที่ ีความออกมา 
เปนรอยยมดังกล่าวดวย เขาเคยเขียนเอา วว่า กระดกสันหลังคือท่ีมา 
ของระบบประสาทท่ีทา หเกดการขยับของแขนขา ่งเปนการคาดเดาท่ี 
ลายคและ ก อง

รอยยมของ มนาล า เกดขน ากการศกษากลามเนือที่ควบคมรม ปาก  
แ ่การ ่ารม ปากของศพเปนงานท่ียากมาก เน่ือง ากกลามเนือของ 
รม ปากนันเปนกลามเนือมัดเลก ว แ มยังมีมากและอย่ลกลง ป  
วหนังดวย ดาวน ี งัขอสงัเก เอา วว่า กลามเนือท่ีทา หรม ปากของ

มนษยขยบันัน มมีากมายหลายมดัยง่กว่า นสั วอ่ืน ด กลามเนือท่ีเ ือ่ม
ยงมาส่การขยับของรม ปากนัน มีทังกลามเนือที่เกดขนเพ่ือทา ห 

รม ปากเปล่ียน ปส่ าแหน่ง ่าง  และมีกลามเนือท่ีทาหนาท่ี หยด   
การขยับ ปอย่ น าแหน่งนันดวย

ก่อนหนาท่ี ะศกษา บหนาของมนษย ดาวน ีเคยศกษา บหนาของมา 
มาก่อน เขาบอกว่ากลามเนือของมา หญ่กว่าของมนษยมาก แ ก่ารศกษา 
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กลามเนือที่ทา หมาทา มกพะเยบ ดนัน ทา หเขาเขา การทางานของ 
กลามเนือบรเว มกของมนษย เพราะมันมีลักษ ะแบบเดียวกัน 

ดาวน น่ีา ะเปนศลปินคนแรกและคนเดียวท่ี า่ศพ  ดวยมอืของ วัเอง  
ดย ม่ ด ่าที่ร่างกาย แ ่ ่าบรเว บหนาเพื่อ  พลังแห่งการสังเก   

พน พ าร ากลามเนือมัด ว  ทังหลาย เขาสน บทบาทของเสน 
ประสาทที่ส่งสัญญา ปยังกลามเนือเปนพเศษ เขา ังคา ามว่า ระบบ 
ประสาทท่ีเก่ียวพันกับสมองและกระดกสันหลังนันแ ก ่างกันอย่าง ร  
เขายังศกษากลามเนือที่ดงรังแกมและทา หรม ปากขยับ รวม งว ีการ 
ท่ีกลามเนือของรม ปาก ปดงกลามเนือที่อย่ดาน นของ นังแกมดวย  
และการคนพบสาคัญของดาวน ี (ที่มี ล ่อ มนาล า) กคือ เราสามาร  
ย่นรม ปาก ดดวยการทา หกลามเนือที่บรเว รม ปากล่างหด ัว  
เราทา หรม ปากทังบนและล่างย่น ดดวยการหดกลามเนือทังดานบน 
และล่าง หรือแมแ ่กลามเนือที่รม ปากล่างอย่างเดียว แ ่เราสามาร  
ย่นรม ปากบน ดเพียงอย่างเดียว 

การคนพบนีเปนการคนพบเลก  แ ่กลับมีความสาคัญย่ง หญ่ ่อการ 
วาดภาพ มนาล า เพราะทา หเกดความสม รง นรอยยมขนมาอย่างที่ 
ม่มี ครทา ดมาก่อน

นอก ากนี เรื่องของทัศนศาส รหรือ ptics ดาวน ีกเก่งกา มาก  
เขา ม่ ดสน แค่เรื่องความงามเท่านัน แ ่ดาวน ียังสังเก เหนดวยว่า 
เมื่อรังสีของแสงส่องกระทบดวง า รังสี ม่ ดส่องเขา ปท่ี ด ด ดหน่ง 
เท่านัน แ ่ ะ กกระทบม่าน า หรือ Retina ทังหมด แลว รงกลางของ 
ม่าน าท่ีเรยีกว่า เวยี ( ovea) นัน ะมเี ลลรป คนอัดแน่นเปนพเศษ  
เ ลลนี ะมองเหนรายละเอียดเลก  ดดีมาก ส่วนรอบ  บรเว เวีย  
ะเปนเ ลลรปแท่งที่รับรแสงเงาและเ ดขาวดา ดดี ดังนัน าเรามอง 

ดวั รง  เราก ะเหนภาพนัน ัดเ นมีรายละเอียด แ ่ าเรามอง 
เ ียง  หรือมองเหนดวยหาง า เราก ะเหนภาพนันเบลอ  เหมือนมัน 
กาลังเคลื่อนห่างออก ป

ดาวน ี ความรเรือ่งนีสรางรอยยมแบบ อนเ อรแอกที  ขนมา คือ า 
เรามองดรอยยมของ มนาล า รง  เราก ะเหนภาพรอยยมนันแบบหน่ง  
แ ่ าเรา ม่ ดมอง รง  คือมองเ ียง  หรือเหนแวบ  ดวยหาง า  
เราก ะรสกว่า มนาล ายมกับเราอีกแบบหน่ง ทังนีกเพราะเวลาเรามอง 
รง  ม่าน า ะ ับรายละเอียดเลก  นอย  ดครบ วน ทา หเสนที่ 

แลด คง  ทังหลายกลายเปนเสน รงมากขน มนาล า งดเหมือน 
ม่ ดยม แ ่มีลักษ ะบง  หน่อยเสียดวย า แ ่ าเรา ม่ ดมองท่ี 

รอยยม รง  เ น่ มอง ปท่ีดวง าของเ อ (ท่ี รงดวง าของเ อกเ าเล่ห  
แสนกล ม่นอยนะครบั) หาง าของเรา ะมองเหนเหมอืนกับว่าเ อกาลัง 
ยมอย่ ทังนีกเพราะการทางานของเ ลลท่ีรับรแสงและเงาทา หเราเหน 
รปร่างของเสนท่ี คงและความอ่อน ยนน่มนวลของเงา ดมากกว่า  

เรื่องนี นักประสาทวทยา าก รงเรียนแพทย ารวารด อย่าง มารกาเร   
ล วงส น ( argaret Livingstone) บอกว่า มีการคนพบ รงกันเลย 
กับภาพวาด มนาล าดังที่ว่ามาแลว

เวลาเหนรอยยมของ มนาล า มมักนก งรอยยมที่เรียกว่า ยมสยาม   
อย่บ่อย  เพราะสยาม ด ื่อว่าเปน เมืองยม  ่งกมี วพากษว าร  
กัน ป ่าง  นานา เ ่น ยมสยามยคเก่าเปนรอยยมที่เกด ากความกลัว  
เรายม ห รั่งกเพราะ ม่กลาสื่อสารกับเขา งส่งยม ห ปก่อนล่วงหนา  
หรือบางคนกบอกว่า ยมสยามยค หม่เปนยมท่ี กสรางขนเพ่ือ เปน 
เครือ่งมอื นการทามาหากน เ น่ ยม ห รัง่เพ่ือ หเขาเขามาเท่ียวเมอืง ทย  
แ ห่ลายครงัอา เปนยมท่ี ม่ รง  เสแสรง และ ม่ม ี ฐาน  ของม ร  
ม ร อย่เบืองหลังก ด อย่างท่ีเราเหนข่าวราย  ท่ีเกดขนกับนักท่องเท่ียว 
อย่บ่อย

คา ามของ มกคือ รอยยมแบบ ยมสยาม  นัน สามาร  เรียนร  อะ ร 
ากรอยยมอายเกือบ 500 ป ของ มนาล า ดบาง หม

อย่างนอยท่ีสด รอยยมของ มนาล าก ม่ ดเปนรอยยมท่ีเกดขนดวย 
ความบังเอญ ความกลัว หรือการเสแสรง แ ่เปนรอยยมท่ี กสราง ห 
เกดขนเพราะ ความร  ท่ีแ ง งอย่ น พลังแห่งการสงัเก  ของดาวน ี  
รอยยมท่ีมี ฐาน  เปนความร งเปนรอยยมท่ีทรงพลังและสราง 
ความเปนอม ะ ห มนาล า ลอดมา

แ ่นอก ากนีแลว ดาวน ียัง ม่ ดเปนแค่ เรเนส องสแมน  เท่านัน 
นะครับ เพราะภาพอย่าง มนาล า (ที่เปนคน รรมดา ) และภาพอื่น   
ของเขา เ น่ภาพ itruvian an คือภาพท่ียกย่องมนษย รรมดา  ทา ห 
หลายคนมองว่า ดาวน ยีงัเปน น ารบัของ Renaissance umanism  
หรือ มนษยนยมแบบเรเนส องส  ดวย นั่นคือการ เหน  ง ความเปน 
มนษย  ของคน ัวเลก ัวนอยทังหลาย ดวยสาย าแบบเรเนส องส 
ท่ีแ ก ่าง ป ากการมองมนษยท่ี รอานา ดวยสาย าเหยียดหยัน 
แบบที่ ร  นยคกลาง (หรือยคมืด) มัก ะเปนกัน

หลายคนบอกว่า มนษยนยมเรเนส องส  คือคลื่นลกแรก  เลย ที่ก่อ 
หเกดแนวคดแบบ พลเมือง  ( itizenr ) ท่ีอย่ ก หมายเดียวกัน  

และก่อ หเกดแนวคดแบบรัฐ า ขนมา นภายหลัง

บางทีนี่อาจเป็นเร่ืองส�าคัญท่ี ‘ยิ้มสยาม’ น่าจะได้เรียนรู้จากรอยยิ้ม 

ของโมนาลิซา - ก็ได้

 

ขอมลประกอบการเขียน :
The Genius of Leonardo da inci ( .smithsonian ourne s.org/ 
tours/genius-leonardo-da-vinci/itinerar /)

reativit  and Genius: the places of Leonardo da inci ( .
visittuscan .com/en/ideas/creativit -and-genius-the-places- 
of-leonardo-da-vinci/)

The cience ehind ona Lisa s mile ( .theatlantic.com/
magazine/archive/201 /11/leonardo-da-vinci-mona-lisa- 
smile/5 0 3 /)
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กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว

More 
fun facts 

about 
‘Leonardo 
Da Vinci’!

More fun facts about ‘Leonardo Da Vinci’!

ความรดานวศวกรรมศาส รท่ีดาวน ีเคยศกษา ว นสมดบันทก 
ดกลายเปนที่มาของอปกร เครื่องมือที่ ด รง นทกวันนี เขา ด 

คดประดษฐอปกร เครื่องมือเครื่อง ที่เปนเทค น ลยีแห่งอนาค  
วมากมาย ดยการนาเอาแนวคดบางอย่างท่ี กบันทก วเปนภาพวาด 

ประกอบกับคาอ บายอย่างละเอียดมาสรางขน รงหลัง ากท่ีดาวน  ี
เสีย ีว ปแลวหลายรอยป ส่งที่สามาร งาน ด รง น งทกวันนี 
ม่ว่า ะเปน ห่นยน  อปกร การบน หรือแมกระทั่งอาว สงคราม 

น่าเสยีดายท่ีสง่ประดษฐของดาวน ี ม่ ดเกดขน รง นยคสมยัท่ีเขา 
ยังมี ีว  (เพราะเครื่องมือและเทค น ลยี นสมัยนันคง ม่เพียงพอ 
ที่ ะทา ดสาเร ) มเ ่นนัน ลกเราน่า ะมีเทค น ลยีท่ีกาว กลกว่า 
ป บันเสียอีก อย่าง รก าม การคนพบบันทก นทศวรรษ 1 50 
ทา หส่งประดษฐหลายอย่าง ด กนามาสรางและพบว่าสามาร  
ทางาน ด รง ามที่บันทก ว เ ่น อัศวนห่นยน  ร ขับเคลื่อนดวย 
ัวเอง เครื่องร่อน และร่ม ีพ ่อมา ดนามา ัดแสดง ว าม 

พพ ภั หลายแห่ง

นอก ากความรดานวทยาศาส ร ดาวน ยีงัเปนศลปินเอก มี ลงาน 
ันยอดมากมาย ลงานทางดานศลปะของเขาท่ีอย่ ามประเทศ 
่าง  ดงดด หคนทั่ว ลก ปเยี่ยม ม น งทกวันนี พพ ภั ที่ ัด 

แสดงภาพวาดของดาวน ีท่ัว ลกกลายเปนส านท่ีท่องเท่ียว ื่อดัง 
อย่ น chec -in list ที่นักท่องเที่ยว อง ปเยี่ยมเยือน ม่ว่า ะเปน 
ที่ รั่งเศส อ าลี สหรา อา า ักร สหรัฐอเมรกา เยอรมนี ปแลนด  
และรัสเ ีย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 คือวันครบรอบ 500 ปีแห่งการเสียชีวิตของ ‘ลีโอนาร์โด ดาวินชี’ อัจฉริยะ
คนส�าคัญของโลก เจ้าของผลงาน The Salvator Mundi งานศิลปะที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ซึ่งจะ
ถูกน�ามาจัดแสดงในนิทรรศการใหญ่ระดับโลกอย่าง Blockbuster Exhibition หมุนเวียนไปตาม
ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส หรือในสหรัฐฯ นับเป็นการรวบรวมผลงาน
ของ ดาวินชี เอาไว้มากที่สุด ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ผลงานทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสมุดบันทึก
แนวคิด และส่ิงประดิษฐ์ที่ได้ถูกน�าไปต่อยอดจนกลายเป็นสุดยอดเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

ป เส ม่ ดเลยว่าภาพวาด ลงาน นเอก มนาล า  กับรอยยมอัน 
ลกลับนันเปนส่งที่นักท่องเที่ยวทั่ว ลกคาดหวัง ะ ดมาเหนของ รง 
ดวยสาย า วัเองสกัครงัหน่ง น วี  ภาพวาดนี ดนามา ดัแสดง น 
พพ ภั  Louvre กรงปารีส ประเทศ รั่งเศส เปนที่ยอมรับกัน น 
วงการศลปะว่าภาพนีเปนภาพเหมือนท่ียอดเยี่ยมท่ีสด ลอดกาล  
เปนแรงบันดาล หเกดบทกวี รปปน และปราก น ษ า ่าง   
นับครงั ม่ วน อย่าง รก าม นับเปนเวลากว่า 500 ปแลวกับปรศนา 
า่ง  ท่ี คนสงสยัเก่ียวกับท่ีมาท่ี ปของภาพนี ง่ยงัคง ม่มคีา อบ 

ที่ ัดเ นว่าแทที่ รงแลว บคคล นภาพเปน ครกันแน่

นวนยายกอง ลก The a inci ode  มี ื่อภาษา ทยว่า รหัสลับ 
ดาวน ี เขียน ดย an ro n ขาย ปแลวกว่า 250 ลานเล่มทั่ว ลก  
มี บับแปล 5  ภาษา (พ ศ กายน 25 1) ดอันดับหนังสือ est  
eller มา งป บัน มเีนือหาเ ือ่ม ยงระหว่างดาวน แีละพลอ คือ 

การคนพบเหยือ่ า กรรม นพพ ภั  Louvre ดยร่างเหยือ่ ก ดั 
วาง นลักษ ะคลายคลงกับภาพวทรเวียนแมน นอก ากนี นเรื่อง 
ยงักล่าว งภาพ มนาล า  และภาพพระกระยาหารมอืสดทาย (The  
Last upper) ัดมาอีกเรื่องคือ เทวากับ า าน  (Angels   
emons) กยังคงเอกลักษ ของการดาเนนเรื่อง ดยกล่าว ง 

การ ขปรศนาลกลับท่ีแ งอย่ นสัญลักษ ของงานศลปะ น ่าง   
นกรง รม คนท่ีดภาพยน รเรือ่งนีกยงัคดว่าน่ีเปนภาค อ่ของ The  
a inci ode
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ในวาระครบรอบการจากไปกว่า 500 ปี ของ ลีโอนาร์โด ดาวินชี ซึ่งถือว่าเป็น Renaissance Man (คนของโลก หรือแปลตรงตัวก็คือ มนุษย์ 
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา) เรียกได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คนตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันน้ี แม้ผู้ท่ีไม่มีความสนใจในงานศิลปะ 
แม้แต่น้อย ก็ยังรู้จักและคุ้นเคยกับชื่อนี้ พร้อมๆ กับที่คนท่ัวโลกต่างรู้จักและสนใจในภาพ ‘โมนาลิซา’ จนคาดว่าเป็นภาพวาดที่โด่งดังที่สุด 
ตลอดกาล แต่ไม่ใช่แค่เพียงในวงการงานศิลป์เท่านั้น ชื่อและผลงานที่ดาวินชีเคยสร้างสรรค์ไว้ ก็ถูกน�ามากล่าวถึงในแวดวงอ่ืนอย่างไม่น่า 
จะเป็นอีกด้วย เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกินความจริงเลย ถ้าจะบอกว่า ‘ลีโอนาร์โด ดาวินชี’ เป็นมากกว่า ‘ศิลปิน’ ด้วยผลงานโดดเด่นทั้งงาน 
ศิลปะ และงานประดิษฐ์อันเต็มไปด้วยจินตนาการที่ก้าวล�้า

ปราก การ  a inci ode Trip  เกดขนเมื่อคนท่ัว ลกเกาะ 
กระแสการเดนทางท่องเท่ียว ามรอยหนังสือและภาพยน รอย่าง 
ลนหลามเพ่ือ ขขอของ เก่ียวกับปรศนา ่าง  ท่ีพระเอกของเรื่อง 
เดนทาง ป นับ ังแ ่ทรปการเดนทางท่องเที่ยวแบบ 5 คืน ป น ง  
2 สปัดาห นราคาหลักแสน มกีาร ดัหานักว าการ ทรงความรทาง 
ประวั ศาส รศาสนา หรือแมแ ่บาทหลวงมาทาหนาที่ นาเที่ยว 

หลัง ากที่ภาพยน รเรื่อง The a inci ode ออก าย นวันที่ 18 
พ ษภาคม 25 8 กส่ง ล หการท่องเที่ยว นประเทศ รั่งเศสคกคัก 
มากย่งขน พบว่า านวนนักท่องเท่ียวเขาประเทศ รั่งเศสระหว่าง 
ป 25 8-2550 มี านวนเพ่มสงขน นอั รารอยละ  ่อป  
( uromonitor  201 )

นอก ากงานศลปะและภาพยน รแลว ดาวน ียังมีอท พล นการ 
สรางสรรคงาน นแวดวงดานความบันเทงอ่ืน  ดวย ่ง ่วงหน่ง 
หลาย  คนคง ะเคยเหน pic Rap attles of istor  ( R )  
ทาง อ่ง ouTu e ท่ีมีการนาบคคลท่ีมี ือ่เสยีง า่ง  นประวั ศาส ร  
มาสวมบทบาทและแรปปะทะกัน เ น่ คาน  ีปะทะ มาร น ลเ อรคง  
หรอื ส ี  อบส ปะทะ บลล เก ส ง่มคีน ามดคลปหลายลานคน 
ท่ัว ลก เพราะความเขมขนของเนือเพลงท่ีมีการเสียดสีและ ลก 
ขบขัน แ มแรปเปอรเองกลงทนสวมบทบาทของบคคลนัน  ทัง 
แ ่ง ัว แ ่งหนา ทา ม แน่นอน องมี ลี อนาร ด ดาวน ี ที่มารอง 
แรป นกับเ ่านน าที่ ก ัง ื่อเดียวกันคือ ลี อนาร ด นั่นเอง

ดาวน คืีอแรงบันดาล นการสรางสรรคเกม ือ่ดัง า่ง  ม่ว่า ะเปน  
a inci iamonds  แม ะ ม่เคยคดประดษฐ lot achine  

มาก่อน แ ่ ือ่เสยีงของเขากกลายเปนดาวเด่นของหน่ง นเกมกาส น 
ที่คนเล่นมากที่สด ลอดกาล ดยภาพที่เปนสัญลกัษ ของเกมนีคือ 
ภาพอัญม แีละภาพของ มนาล า เรยีก ดว่าแมแ ก่าส นออน ลน 
กยัง ดรับอท พล ากเขา นข ะที่เกมวางแ นอย่าง ivilisation  
ดยภารก หลักของ เล่นคือการขยายอา าเข  ศกษาเทค น ลย ี
หม่ และสรางสง่มหัศ รรย ห ลก ด ารก นาท่ีพาประเทศของ น 
หกาวหนาที่สด ะ ดบันทก ื่อ ัวเองทง ว นประวั ศาส ร และ ื่อ 

ของ ลี อนาร ด ดาวน ี นเกมดังกล่าว ก ดรับการยกย่อง ากคอ 
เกมว่ามี ลงานทีม่ีประ ย นมากทีส่ด นกล่มของ orld onders  
นเกม ทังยงัเปน วัละครหลักท่ี ะปราก วัมา ว่ยแนะนา หความร 

แก่ เล่นเพื่อที่ ะ ดเปน นะและครอง ลก บนี

หนังสือการ นอย่าง arvel eries . . . .L. .  เล่มพเศษ  
ยังนาดาวน ีมาปราก นฐานะ นาของกล่มภราดรภาพแห่ง  
. . . .L. . ดยยอน ปว่าองคกรนี ังขนมานานแลว ังแ ่สมัย 

เขายังมี ีว  น อนหน่งของการ นยังทา หเหนว่าเขาสามาร  
เครื่องร่อนที่เขาประดษฐขนมาบนอย่ นอากาศ ดอีกดวย

 

Leonardo a inci - 500 ears f Genius  นทรรศการเ ลม 
ลองความยง่ หญ่ของดาวน  ี  ย่านกา  ีกรงเอเ นส ประเทศกรี   

ระหว่างวันที่ 30 พ ศ กายน 25 1 ง 31 มีนาคม 25 2 ่ง ห 
นักท่องเที่ยวเขาเยี่ยม มเพื่อคนหา ัว นอันลกลับและดื่มด่า ปกับ 
ลงานของศลปินและนักประดษฐ ย่ง หญ่ท่านนี  อาคารอันเปน 

สัญลักษ กลางกรงเอเ นส ดกลายเปนส านที่ ัดงานนทรรศการ 
ท่ีเรียก ดว่าสมบร แบบท่ีสด ดยเปนการนาเสนอ ลงาน น 
สาคัญ  ของศลปิน ด ื่อว่าเปนอั รยะ เพราะ ม่ ่แค่เพียง ัด 
แสดงงานศลปะเท่านัน แ ง่านประดษฐท่ี กรงัสรรค นสมยัเรเน องส 
ก ก บ วี ขนมา หม่ นักท่องเท่ียว ะ ด ลดแล่นส่อดี กาลอันเ ม 
ปดวยความร น นาการ และความสนกสนาน เขาร่วมงานนี 
ะคนพบความลับของ ona Lisa  ที่ กเปิดเ ยเปนครังแรก ดย  
ascal otte และส าบันเทค น ลยี Lumiere ด ว ีที่เรียกว่า  

La er Amplification ethod ายแสงที่มีอนภาคและคลื่นความ 
เขมแสงสง หสะทอน ปยังภาพหลาย  ครัง พรอมกับการ กลอง 
่ายวัดค่าการสะทอนของแสงออกมา น ด ครงร่างของภาพวาด 

แ ่ละ ันท่ี ่อนอย่ภาย น นอก ากนียังมีการ ัดแสดงแบบ าลอง 
ของส่งประดษฐเลียนแบบ รรม า และกลายเปนพืนฐานของ 
ส่งประดษฐ นป บันนีหลาย น เ ่น เ ลคอปเ อร เรือทองแบน  
เรือดานา เครื่องแ ่งกายมนษยกบ และปนกล เปน น รหัสลับ 
มากมายท่ี ก ่อน นงานศลปะ และสัญลักษ ่าง  ง 5 น  
รวม ง ลงานสาคัญ  อีกกว่า 200 รายการท่ี ดรับความร่วมมือ 
ากพพ ภั  Leonardo da inci แห่งกรง รม มาร่วมแสดง 
นงานนีอีกดวย
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แนวโน้มท่องเที่ยว

บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

งานวิชาการและห้องสมุด กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว

On 17 February, 2008, the New York Times Magazine’s cover featured  
‘Why Do We Play?’, which was the first time that the significance of ‘Play’  
was raised to be discussed in a context other than activities for entertainment.         
In 2019, ‘Play’ will once again play a significant role and become another  
global trend that several brands will have to pay attention as an attraction  
for consumers of all genders and ages. 

 เรื่องเล็กน้อย

มหาศาล

‘เรื่องเล่น’

Illustration
utha ee hotrattanasa
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Why do we play?

ford ictionaries ด หความหมายของคาว่า เล่น  วว่า การเล่น  
หมาย ง การเขาร่วมก กรรมเพ่ือความเพลดเพลนและพัก อ่นหย่อน  
ท่ี ม่สอดคลองกับความเครยีด หาก หความหมายของการเล่น าม ford  
ictionaries การเล่นก ะเท่ากับการทาก กรรมเพ่ือประ ย นเพียงความ 

บันเทงเท่านัน แ ่ทว่าความ รงแลว การเล่นนันมีประ ย นและมีอะ ร 
ลก งท่ีแ งอย่มากกว่าที่หลายคนเคยคาดคด ทังประ ย น าก เล่น 
และประ ย น าก นาเสนอรปแบบการเล่น

สุนัข  ม่ ่แค่มนษยท่ีเล่น หลายคนคงเคยสังเก เหนสนัขเล่นกัน  
บางทาท่าทีคลายเล่นมวยปลา บางทาท่าทีเหมอืนวง่ ล่ บั หากมองเพียง 
วเ น พวกมนักคงเล่นกันสนก  เพ่ือ า่เวลา วี อันแสนน่าเบ่ือ แ อั่น 

ท่ี รงแลว หาร ม่ว่าการเล่นของสนัขมี ดประสงคอ่ืนแอบแ งอย่ สนัข 
ม่ ดเล่นเพ่ือ ดประสงคของความบันเทงเพียงเท่านัน การเล่นของมัน 

คือการแสดงออก งอานา และความเปน นาท่ีอย่ภาย บรบททางสงัคม 
และเล่นเพื่อสรางความคนเคยและความน่าเ ื่อ ือระหว่างสนัข ัวอื่น

ส�าหรับมนุษย์  การเล่น คือความปราร นาเบืองลกท่ีสอดคลองกับ 
พ กรรม การ ีว  รวมทังบรบททางสังคม การเล่น ่วย หมนษย 
มีพั นาการทังกายภาพและ ภาพ ความสาคัญท่ีมนษยคาดหวัง าก 
การเล่นคือ การ ดรับ ่วงเวลาดี  แ ่กเ ่นกัน นบางครังการเล่น 
ของมนษยกมีวั ประสงคอื่นแ งอย่เ กเ ่นเดียวกับสนัข

11 ปที่แลว น ยสาร e  or  Times agazine ( บับวันอาท ยที่ 1  กมภาพัน  2008) ดขนปกน ยสาร 
บับพเศษ ดย ือ่เรือ่ง ากปกว่า h  o e la  หาก คร ดอ่านเนือหาภาย นก ะทราบ งการบอกเล่า 

ความสาคัญของการเล่นที่ทรงอท พล ่อพั นาการของมนษย 

ยอนกลับ ป ่วงศ วรรษท่ี 15 หน่ง นหลักฐานภาพวาดสาคัญท่ีบ่ง ีว่าการเล่นเปนก กรรมท่ีอย่ค่กับมนษย 
นับ ังแ ่อดี กาล ภาพวาดสีนามันของ ปเ อร เบรอเคล ( พ่อ) ( ieter ruegel the lder) รกร ื่อดัง 
าวดั  มี ื่อเสียง นดานการเขียน รกรรมภาพวาดบอกเล่าเรื่องราว ีว ประ าวัน ภาพ hildren s  

Games  ภาพวาดท่ีบอกเล่า งประเภทก กรรมการเล่นของคนยคก่อนท่ีแสดงก กรรมการเล่นทังเดกและ หญ่  
ดยประกอบดวยรปแบบการเล่นมากกว่า 80 นด

อนัทีจ่รงิ การเลน่นัน้เกิดขึน้และมีความส�าคัญต่อมนุษยเ์ปน็อย่างมาก 
กอ่นหนา้ทีจ่ะได้รบัความสนใจอยา่งจริงจังเมือ่ 11 ปกีอ่นเสียอกี 
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‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

2019 Let’s play with me

ป 201  การเล่น ะเปนอีกหน่งเทรนดท่ี บร ภค หความสน และ องการ ดรบั ากแบรนดมากทีส่ด แบรนดท่ี หความสาคัญกับเรือ่ง 
เล่น ะ ดรับประ ย นทังดาน ลกา รและสามาร นะ บร ภค ดอย่างแน่นอน และนี่คือ 5 เห ลสาคัญที่บ่ง ีว่าเทรนดเรื่องเล่น 
เปนเรื่องสาคัญสาหรับแบรนดและ บร ภค นยคนี 

ากการศกษาของ  Group บรษทัว ยัดานการ ลาดสญั า อเมรกัน 
พบว่า ลาดสนคาของเล่น นทวีปเอเ ีย มีการเ บ กว่า 20  น ่วง  
5 ปท่ี ่านมา ลการว ัยดังกล่าว  สอดคลองกับการคาดการ ของ 

e zoo ( เ ี่ยว าญดานการวเคราะห ลาดเกมและ e ports)  
ท่ีคาดการ ว่าแนว นมการเ บ และการ า่ยสาหรบัการเล่นเกมของ 
บร ภค ะมีการเ บ เพ่มขนปละ 10  นับ ังแ ่ป 201  ป น ง  

2021 และ ะมีมลค่าการ า่ยหมนเวยีนกว่า 180 000 ลานเหรยีญสหรฐั 
ภาย นป 2021 อีกดวย

ผู้บริโภคกระหายการหยุดพักและต้องการหนี
ห่างจากโลกความเป็นจริง

การเลน่สามารถชว่ยใหแ้บรนดส์ามารถพิชติใจ 
ผู้บริโภคได้

 การใช้จ่ายเรื่องเล่นที่เติบโตสูงขึ้น

การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่รา้งความตงึเครยีด
ให้กับประชากร

การเล่นเปนรปแบบหน่งของการหยดพัก าก ลกความเปน รง เ ื่อหรือ 
ม่ว่า ประ ากร 5  ( าก ลสารว กล่ม วัอย่าง 28 ประเทศของบรษทั 
psos นาดานการว ยัและสารว ความคดเหนประ ากร) รสกเบ่ือหน่าย 
และมองว่าประเทศของพวกเขากาลังม่งหนาพั นาประเทศ ดทศทาง  
ดยมัวแ ่ หความสาคัญกับปญหาการแบ่งพรรคแบ่ง ายทางการเมือง 

สง่แวดลอม สงครามการคา อา ญากรรม เบอร การแทนท่ีของเทค น ลยี  
และอื่น  อีกมากมาย แ ่กลับ ม่รเลยว่าประ า น องการส่งบันเทง  
มากเพียง ด นข ะท่ี เล่นเกม  มองว่าประ ย นสงสดท่ี ดรบั าก 
การเล่นเกมคือการพั นาสขภาพดานอารม อีกดวย และ ดหยดพัก าก 
ลกแห่งความเปน รง ( utee 2018)

เปนที่ทราบกันดี นยคที่ บร ภคมี ัวเลือกสนคามากมาย แบรนด อง 
คอย ีบ ัวเองเพื่อเรียกหาความสน าก บร ภค และป 201  นีเอง  
แบรนดท่ีสามาร นาเสนอประสบการ ท่ีเ ม ปดวยความขีเล่นและความ 
สนกสนานส่ บร ภค ด ะเปนแบรนดท่ี ดรับความสน าก บร ภค 
มากกว่าแบรนดอื่น

3   เรื่องเล่นไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะส�าหรับเด็กอีกต่อไป

งแมว่าประ ากร นประเทศ นี 1  ะมคีวามสขกับทศทางการดาเนน 
งานของประเทศ ท่ีสนับสนน หประเทศมีเศรษฐก ท่ีเ บ สงขนอย่าง 
่อเน่ือง แ ่ นข ะเดียวกันบรบททางสังคมและความเครียดของ 

ประ ากรกมเีพ่มมากขนเ น่เดียวกัน ะเหน ดัว่าประ ากร นีมค่ีาเ ล่ีย 
การนอนที่ลดลง าก 8.8 ั่ว มง ่อวัน นป 2013 กลายเปน .5 ั่ว มง 
อ่วนั น่ีคือสญัญา บ่ง ว่ีาพวกเขา องการการพัก อ่นเพ่มขนมากแค่ หน

ยคแห่งการ ากัดความว่า เรือ่งเล่นเปนเรือ่งสาหรบัเดกเท่านัน  ด า่น 
พน ปเปนท่ีเรียบรอย เทรนดการเล่นท่ีมาควบค่กับการเปล่ียนแปลง 
เขาส่สงัคม สงอายกาลังอบั ขน การเ บ ของ านวน สงอายท่ี งาน 
สื่อ เ ียลมีเดียเพื่อทาก กรรมดานความบันเทง อาท ดหนัง งเพลง 
และเล่นเกมท่ีเพ่มขนท่ัว ลก เปนอีกหน่งแนว นมท่ีแบรนด ะ องหันกลับ 
มาคดทบทวน แน่นอนว่าป ยัหน่งท่ีส่ง ล ห สงอายหันมาเล่นเกมและ 

งาน เ ียลมีเดีย คงหนี ม่พนบทบาทสาคัญ นการลดความเหงา

4  

2 

1

5  
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เมือ่การเลน่กลายเป็นความปรารถนาของมนษุย ์ทีไ่มว่า่ 
เดก็หรอืผูใ้หญต่า่งใฝ่หามากขึน้ในยคุนี ้การตอบสนอง  
3 อย่างต่อปีนี้ คือสิ่งที่แบรนด์จะต้องท�าเพ่ือตอบโจทย์ 
แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค 

1. ความสนุกออกแบบได้
_
แบรนดท่ีสามาร นาเสนอก กรรมท่ีสามาร ส่ง อ่ความสนกและความขีเล่น  
ส่ บร ภค ดแบบป เ กบคคล หรือ ersonalised offers ะ ดรับ 
ความสน าก บร ภค และสามาร อบ ทยเทรนดนี ด ม่ยาก

2. สร้างชนเผ่า
_
สาหรับทกคนท่ี หความสาคัญดานประสบการ  ม่มีอะ ร ะดีกว่า 
การท่องเท่ียว ปยัง ดหมายปลายทางท่ี องการ ป และบอก ่อส่
สา าร ะ งสง่ท่ี ดรบั ากทรปนัน การ ดบอกเล่าความเปน วั นท่ีแท รง  
แสดงออก งความ อบเบืองลกส่วนบคคล เปนส่งท่ี บร ภคทกคน 
คาดหวงั แบรนดท่ีสามาร นาเสนอสนคาและบรการท่ีแสดง งความขีเล่น 
แบบ per-tailored ท่ีสามาร สะทอนความหลง หล ากเบืองลก 
และบอกเล่า ง ัว นของ บร ภค ด ะสามาร เอา นะ บร ภค ด 
เ ่นเดียวกัน

การเล่น ความกระหายที่จะหยุดพัก 
กับการท่องเที่ยว

แบรนดและ ประกอบการ นอ สาหกรรมการท่องเท่ียว ะ อบสนอง 
อ่เทรนดนี ดอย่าง ร  การท่องเท่ียวเองกเปนอีกหน่งอ สาหกรรมที่ ห 

ความสาคัญ นเรื่องนี ม่แพอ สาหกรรมอ่ืน  นยคแห่งการ หลทะลัก 
ของขอมลมากมาย ทังประสบการ การ hared บน ลกอนเทอรเน   
การเกดขนของเทค น ลยี หม่  และความเปนเ พาะเ าะ งที่เพ่มมาก 
ย่งขน ส่งเหล่านีท่ีเกดขนส่ง ล หความคาดหวังของ บร ภค รวมทัง 
นักท่องเท่ียวมีการปรับเปล่ียนและ องการท่ี ะสนก นรปแบบท่ีลก ง 
มากยง่กว่าเดม ลองมาด วัอย่างแนวคดการเล่นกับ บร ภคของแบรนด
นอ สาหกรรมการท่องเที่ยวกันเลยดีกว่า

SECRET TOUR HONG KONG : ทริปปลดปล่อย
ของคนอกหัก

เปิด ัว ่วง รมาสที่ 3 ของป 2018 สาหรับ rea up Tour ของบรษัท 
นาเท่ียว ecret Tour ong ong ทัวรดังกล่าว เปนแพกเก ทัวร 
พาเท่ียว เกียว 5 วนั ดยแพกเก พักรอนนี กออกแบบมาสาหรบั คน 
ท่ีเพ่ง า่นประสบการ อกหักมา ม่นาน และ องการท่ี ะกาว า่นเรือ่งนี 
ป ห ด เขาร่วมทัวร ะ ดรับกา ลขอมือ rea up  ทันทีท่ีเดนทาง 

มา ง เกียว ง่กา ลดังกล่าว สามาร เปนส่วนลดสาหรบัรานอาหาร 
และรานคาภาย นเมอืง เกียว ด rea up Tour ะนาเสนอประสบการ   
การเปล่ียนแปลง นเอง และพา ปเท่ียวบารหลายแห่ง นเมือง เกียว 
ดยมคีนทองท่ีเขามา ว่ยปลอบ  และเสรมสรางความมัน่ ห เขาร่วม 

ทรปนี ภาย นทรป เขาร่วม ะ ดพักท่ีพักส ล Air n  พรอมแ กกล่อง 
ก ีพเพ่ือ ่วยเหลือ ห เขาร่วมทัวร ่านพนเรื่องราย ากประสบการ  
อกหัก ป ดดวยดี

SPACE NATION : เล่น ลุ้น ท่องเที่ยวอวกาศฟรี

แอปพลเค ันท่ีสนับสนน ห ครก ดท่ีมี ทรศัพทสมารท นสามาร  
ก น นเองเพ่ือเปนนักบนอวกาศ แอปพลเค นันีเปิด วัขนเมือ่ รมาส 

ที่ 2 ของป 2018  ประเทศ ินแลนด แอปพลเค ัน pace ation 
avigator  กพั นาขนร่วมกับทีม ก อมนักบนอวกาศของ A A  

ภาย นแอป  มีภารก และเกมมากมายที่ กออกแบบมาเพื่อสอนทักษะ 
พืนฐานของนักบนอวกาศ งานแอป  ที่สามาร ทาภารก ดทังหมด 
มี อกาส ดรับเลือกเขารับการ กแบบนักบนอวกาศของ รง นอก ากนี 
ยงั ดรบัสท เขาคัดเลือกส่การ ดรบั อกาส ปเท่ียวอวกาศ รขีอง ครงการ  
pace ation Astronaut ที่ ัดขนทก  ปอีกดวย 

3. เล่นกับสถานะ
_
ะมีอะ รท่ีสามาร ทงความทรง าท่ี ม่มีวันลืม ว ดมาก ปกว่า 

ประสบการ สดเ ื่อนและการ ดเรียนรทักษะ หม่  ท่ีสามาร ด ัว 
บร ภค ป นอนาค  แมว่าประสบการ ะเสร สนแลว แบรนดท่ี 

สามาร ทาส่งนี ด ะ ดรับความสน าก บร ภคท่ี องการท่ี ะเล่น 
ควบค่ ปกับการพั นา นเอง 
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HILTON HOTEL : หอ้งพักสดุ Hi-tech เพ่ือคอเกมเมอร์
ตัวจริง

เมือ่ รมาสท่ี 2 ของป 2018 ท่ี า่นมา ilton otel anama ดรวมทีม  
กันสรางหองพักภาย น รงแรมที่ กออกแบบมาเพ่ือเกมเมอร ดยเ พาะ  
ภาย นหองพัก นดนี ประกอบดวยอปกร การเล่นเกมสดลา อาท  
คอมพวเ อรและแลปทอปสาหรับ ardcore เกมเมอรยี่หอ Alien are  
เครื่องเล่นเกม icrosoft o  ทรทัศนเล่นเกมความละเอียด   
ขนาด 5 นว และ ดเครื่องเสียงระบบ urround ที่มาพรอมกับระบบ 

สดด่ืมด่า ปรับเปล่ียนสภาพเขากับรปแบบของเกมแ ่ละเกมท่ีเล่น  
นอก ากนีเกาอีภาย นหองยังเปนเกาอีสาหรับเล่นเกม ดยเ พาะท่ี ก 
ออกแบบและ ดรับการพั นาขน ดย A A ดยเสนอราคาหองพัก 
อย่ที่ 3  เหรียญสหรัฐ ่อคืน หรือประมา  11 500 บาท ่อคืน

ดังนั้น
ความปรารถนาทีจ่ะเล่นของมนษุย์นัน้มอียูท่กุเพศทกุวยั ทกุยคุทกุสมยั  
ในยุคท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน การแก่งแย่งชิงดีและความโอ้อวด  
การอุบัติข้ึนใหม่ของแบรนด์ต่างๆ มากมายทีเ่ดนิหน้าแย่งชงิ Market  
share ในตลาดต่างๆ จนยากที่จะหากลุ่มตลาดใหม่ๆ มันเป็นเรื่อง 
ยากที่แบรนด์จะสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภค แต่การ 
เล่นนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ 
เป็นอย่างดี ความเคร่งเครียดจากชีวิตประจ�าวัน ความเบื่อหน่าย 
ในชีวิตอันแสนเร่งด่วน และความต้องการที่จะหนีห่างและหยุดพัก 
จากโลกแห่งความโหดร้าย จะเป็นองค์ประกอบส�าคญัทีท่�าให้ผู้บรโิภค 
โหยหาการเล่นมากกว่าเท่าที่เคยมีมา

GO VILNIUS : วิลนีอุสกับแคมเปญโปรโมต
การท่องเที่ยวสุดเสียว

เมื่อเดือนสงหาคม 2018 Go ilnius (องคกร ัดการการท่องเที่ยวเมือง 
วลนีอส เมืองหลวงประเทศลทัวเนีย) ดเปิด ัวแคมเปญการท่องเที่ยว 
มลั มเีดีย วั หม่เพ่ือทาการ ลาดประเทศ ดย ือ่แคมเปญสดทะล่งว่า  

ilnius  G- pot of urope  หรือ วลนีอส ดสดยอดแห่งย รป   
พรอมคา ปรย (Tagline) ที่ว่า o od  no s here it is ut hen  
ou find it  it s amazing  หรือ ม่มี ครรหรอกว่ามันอย่ รง หน  

แ ่ าค หามนัพบ  ะรทันทีว่ามหัศ รรยมากแค่ หน  แคมเปญนี ทา 
การ ลาด ษ าทังทางสือ่ ffline และ ษ าบน ลกด ทัล นอก ากนี  
Go ilnius ยัง ดทาเวบ เ พาะ หคนท่ีมาเท่ียวหรือสน มาเท่ียว  
สามาร สราง leasure ap  แ นท่ีหรรษาส่วน วัท่ี ห ดปกหมด 
ส านที่ที่น่าสน ภาย นเมือง ดดวยเ ่นกัน

CHANGI AIRPORT : ผีเสื้อน�าโชคกับสนามเล่น 5 ชั้น

สนามบนนานา า างงี ดเปิด ัวแคมเปญ Luc  is ver here   
เมือ่เดือนกรก าคม 2018 ท่ี า่นมา เพ่ือ ปร ม แคมเปญ อปปิงประ าป  

e hangi illionaire  (ส่มหา คดีเพ่ือรบัเงนรางวลัมลค่ามหาศาล 
สาหรบั ท่ี อืสนคาภาย นสนามบน) ดยภาย แคมเปญ เดนทางท่ีมา 
สนามบน ะ ดพบกับห่นยน เีสอืบังคับรี ม านวนมากบนท่ัวสนามบน 
างงี กออกแบบมา หมีลักษ ะเหมือน ีเสือพัน  iaethria Anna  

ท่ีมีลักษ ะของปกมีลายหมายเลข 88 สอดคลองกับแคมเปญและ 
ความเ ือ่ของคนเอเ ยีท่ีเ ือ่ว่าหมายเลข 8 นันสือ่ ง คลาภ นอก ากนัน 
สนามบน างงียัง ดสราง handelier  สนามเล่น 5 ันที่เปิด หทกคน 
สามาร เขา ปเล่น ด ดยภาย นสนามเล่นแห่งนี ะมีก กรรม ่าง   
หทา อาท าข่ายปนปายและเสาสาหรับส ลด ัว สนามเล่นแห่งนี 

สามาร รองรับ เล่นพรอมกัน ดสงสด 50 คน และเปิด หบรการทังวัน
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ADVERTORIAL

เปิดใจนักท่องเท่ียวชาวไทย 
อะไร ‘จูงใจ’

ให้อยากไปเยือนเมืองรอง

เมอืงรอง  หรอืแหล่งท่องเท่ียวรอง ( econd-tier estination) ดรบั 

การนยามแ ก า่งกัน ป นประเทศ ทย เมอืงรอง  หมาย ง เมอืงทีย่งั 

มี านวนนักท่องเท่ียว ม่พลกพล่าน (นอยกว่า  ลานคน ่อป) รวมทัง 

นาเสนอประสบการ ทอง ่น มี อกาส ่อยอดศักยภาพ ด นอนาค  

และเ ือ่ม ยงกับเมอืง หญ่ า่ง  ดย นป พ.ศ. 25 1 มเีมอืงรองทังหมด 

55 ังหวัด

น ว่งปท่ี า่นมา หน่วยงานภาครฐั ดร่วมสนับสนน ห าว ทยท่องเท่ียว 

เมืองรอง หมากขน ่านน ยบายการลดหย่อนภาษีท่องเท่ียวเมืองรอง  

และแคมเปญ Amazing Thailand Go Local เที่ยวทอง ่น ทย ม น 

เ บ หญ่ เมอืง ทยเ บ  อย่าง รก าม นักท่องเท่ียว าว ทย ะ องการ 

ปเยอืนเมอืงรองหรอื ม่ อา ขนอย่กับแรง ง อันหลากหลายท่ีนอกเหนือ  

ป ากการลดหย่อนภาษแีละก กรรม า่ง  ของเมอืงรอง ดังนัน สง่ ดท่ี 

ง  ห าว ทยอยาก ปเท่ียวเมืองรอง งเปนขอมลท่ีน่าสน และ 

คา อบนันควรมา าก นักท่องเท่ียว าว ทย  ง่เปนกล่มเปาหมาย ดย รง

งานว ัย ่อ ปนี เขียน ด ัดทาขน นเ งปรมา เพื่อศกษาว่าส่ง ดเปน 

แรง ง ของนักท่องเท่ียว าว ทย นการ ปเยือน 55 ังหวัดท่องเท่ียว 

รอง ดยเกบขอมล ากกล่ม วัอย่างนักท่องเท่ียว าว ทยท่ีเสยีภาษรีาย ด 

บคคล รรมดา นป พ.ศ. 25 1 านวน 00 คน ่าน ่องทางออน ลน  

ง่พบว่าป ยัสาคัญท่ีส่ง ล อ่แรง ง หอยาก ปเยอืนเมอืงรอง มดัีงนี

นักท่องเท่ียว าว ทยมีความเหนว่าน ยบายดานภาษีสามาร กระ าย 

ราย ด ปยงั ม น และ ว่ยลดค่า า่ยดานการเดนทาง

นักท่องเท่ียว าว ทยอยากมีประสบการ การรับประทานอาหารแบบ 

ดังเดม และลองลม มรสอาหาร ่น นแหล่ง นกาเนด เ ่น เนือ คขน  

ท่ี อ. พนยางคา .นครพนม 

ราคามส่ีวนสาคัญ นการกระ น หอยากเดนทาง ปยงัเมอืงรอง ดยเ พาะ 

หากค่า า่ย นการเดนทางมคีวามสมเห สม ลและมคีวามคมค่า 

การออกเดนทาง ปยังเมืองท่องเท่ียวรอง ือเปนการหลีกหนี ( scape)  

ากการทางานหรอืภาระหนาที่ น วี ประ าวนั

ดร. สุวดี ตาลาวนิช 
(Tourism and Hospitality Management Division, 
Mahidol University International College) 

ดร. พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ
(School of Humanities and Tourism Management, Bangkok University)

นโยบายการลดหย่อนภาษี
(Tax Deduction Policy)

อาหารท้องถิ่น (Local Food)

ราคา (Price)

การพักผ่อนหย่อนใจ (Relaxation)

1

2

3

4

นักท่องเท่ียว าว ทยอยากเดนทาง ปยังเมืองรองเพ่ือเยี่ยม มแหล่ง 

ท่องเท่ียวทาง รรม า  แหล่งท่องเท่ียวทางประวั ศาส ร และมรดก 

ทางวั น รรม

นักท่องเท่ียว าว ทยรสกภม นทรพัยากรการท่องเท่ียวและประวั ศาส ร  

ของ า ทย ทังยังรสกหวงแหนและรสก งความเปนเ าของแหล่ง 

ท่องเท่ียวดังกล่าว 

ขอมลเก่ียวกับป ัยทัง  ประการขาง น สามาร นามาปรับ เปน   

ขอเสนอแนะ นการส่งเสรมการท่องเท่ียวภาย นประเทศดัง อ่ ปนี 

1. ประกอบการ รก ท่องเท่ียว นเมอืงรองและหน่วยงานภาครฐัสามาร  

นาป ยัดังกล่าวมาเปนแนวทาง นการประเมน ว่าแหล่งท่องเท่ียว นพืนที่ 

ของ นเองมศีกัยภาพเพียง ด เพ่ือพั นาแหล่งท่องเท่ียวนัน  หสอดคลอง 

กับศกัยภาพและงบประมา ท่ีมอีย่ 

2. หน่วยงานภาครัฐสามาร นาป ัยทัง  ประการมา นการปรับ 

ภาพลักษ ของเมอืงรอง ห อบ ทยนักท่องเท่ียว าว ทย ดยนาเสนอ 

ล ภั และบรการทางการท่องเท่ียว หสอดคลองกับภาพลักษ ของ 

เมอืงรองและความ องการของนักท่องเท่ียว าว ทย

3. น ยบายการลดหย่อนภาษี ือเปนป ัยหน่งท่ีสามาร ดงดด ห 

นักท่องเท่ียว าว ทยออกเดนทาง ปยัง ังหวัดท่องเท่ียวรอง อา กล่าว 

ดว่าน ยบายดังกล่าวมคีวามเหมาะสม นการกระ นการท่องเท่ียวภาย น 

เมอืงรองและภาย นประเทศ 

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ (Attraction)

ความภูมิใจ (Pride)

5

6
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In the first quarter (January-March) of 2019, it is estimated that Thailand  
will receive a total of 10.9 million international tourist arrivals, generating  
revenue of approximately 600 billion Baht thanks to the increase of flights  
and extended period for the visa-on-arrival fee waiver. As for domestic tourism,  
it is estimated that there will be 34.9 million tourists/trips, generating an income of  
285 billion Baht. 

For the second quarter (April-June)’s trend, it is anticipated that Thailand  
will attract 9.4 million international tourist arrivals, generating income of  
487 billion Baht whereas in the domestic market, 42.9 million tourists/trips  
and an income of 277 billion Baht are expected. 
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แปลและเรียบเรียงโดย นางสาวพัทธิดา  หมื่นสาย

Airlines
: Trading up and down

In 2030, when the tourism industry will become highly competitive, entrepreneurs  
will all endeavor to find a way to win customer loyalty, including airline  
entrepreneurs who must adjust and improve themselves, and change to a new  
form of responding to their customers’ demands. This can be done through  
giving new experiences to customers, creating innovations, stressing values  
and identities, which will soon become new trends of marketing strategy.

แปลสรุปจากเอกสารจากเว็บไซต์ euromonitor.com
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Airlines : Trading up and down

บทความ Airlines : Trading up and down

นป บันท่ี ลก องเ ญกับการแข่งขันทางการคาท่ีดเดือด ความเสีย่ง 
ากความ ม่แน่นอนทางการเมือง ่าง  ความอ่อนแอและ ด อยทาง 

ดานเศรษฐก ท่ีมีมากขนเรื่อย  นหลายทวีปท่ัว ลก ส่ง ลกระทบ ่อ 
ระดับความเ ือ่มัน่และ อ่พ กรรมการบร ภค นอ สาหกรรมท่องเท่ียว  
กเ ่นกัน ากแนว นมที่ว่านักท่องเที่ยว นป บันมีพ กรรมที่ ับ อน 
อ่อน หว ่อป ัย นหลายประการดังกล่าว ม่ว่า ะเปนความ องการ 
สนคาท่ีเปนของแท มีค ภาพสง และเนนความพเศษเ พาะบคคล 
นราคาที่ดงดด ม่ ่สนคาที่เนนราคา กแ ่เพียงอย่างเดียว 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั่วทั้งโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

ดยเ พาะ นภมภาคเอเ ีย-แป ิก กล่มนักท่องเท่ียววัยหน่มสาว าก 
การวเคราะหของ uromonitor พบว่ามีขอ ดเปรียบ นหลายประการ 
ม่ว่า ะเปน ค่าทีพั่ก ค่า ดยสารเครือ่งบนท่ี กกว่า และการเขา งขอมล 

ท่ีดีกว่า ากทางสือ่สงัคมออน ลนท่ีมอีย่ รวม ป งความ องการท่องเท่ียว 
เพ่ือ ห ดประสบการ ท่ีพเศษ ดวยเห ลท่ีกล่าวมาทา หกล่ม ประกอบการ 
นดานอ สาหกรรมท่องเท่ียว องปรับ ัว หสนคาและบรการมีความ 

หลากหลายเพื่อเอา กล่ม บร ภคกล่มนีมากย่งขน 

การต่อสู้แข่งขันเพ่ือให้ได้ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 

ดยเ พาะ นกล่มอ สาหกรรมการบน สายการบนประ าแบบมีกาหนด  
( cheduled Airlines) อย่าง สายการบนหลัก ( a or Airlines)  
สายการบนทอง น่ (Regional Airlines)  และสายการบน นทน า่ (Lo   
ost Airlines) มกีารแข่งขันอย่างรนแรง ทังภาย นประเทศและระหว่าง 

ประเทศ หลาย  สายการบนมีการปรับ ัว ดยการลดราย ด ากค่าบั ร 
ดยสาร แ ่มีการเพ่มราย ดส่วนอ่ืน  แทน เนนการ อบสนอง หทัน 

ท่วงทีกับความคาดหวัง หม่  ของกล่มลกคา นแ ่ละ egment  
ประกอบกับการเพ่มกล่มลกคาระดับกลาง นแ ่ละกล่มลกคามีมากขน 
มีการ ่ายเพื่อการท่องเที่ยวที่มากขน ส่ง ล หสายการบน ่าง  อง 
ปรบั วัยกระดับการบรการและราคา ห ง มากยง่ขน ดย ะพบ นกล่ม 
ประกอบการสายการบน นแ บภมภาคอเมรกาเหนือ ภมภาคย รป 
ะวัน ก และภมภาคเอเ ีย-แป ิก
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ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีกลุ่มประเทศที่มี 
รายได้สูง 

ดยเ พาะพืนที่หรือประเทศพั นาแลวอย่าง ่องกง และสงค ปร ที่มี 
ราย ดภาคครัวเรือนสงขน ส่ง ล ่อความ องการรปแบบการเดนทาง 
ท่ีหรหราและมคีวามเปนพรเีมยีมมากขน ง่คาดการ ว่าภาย นป 2030  
บร ภค นภมภาคนี ะมกีาร า่ย นการเดนทางท่ีมากขน หรอืแมแ ่ น  
นี อนเดีย อน ดนีเ ยี และญีป่น ดยเ พาะการเ บ ของ น นักลาง 
น นี ะเพ่มสงขน ส่ง ล หเกดความ องการสนคาและบรการมมีากขน  

ยง่ ปกว่านันยงัมี ล อ่อ สาหกรรมการท่องเท่ียว อั ราค่า า่ย นการ 
เดนทางที่เพ่มขน กระ น หมีการลงทนดาน ครงสรางพืนฐานที่เพ่มขน 
ามมา และดวยการเ บ ทางเศรษฐก ท่ีเพม่ขน ยง่ส่งเสรม ห น นักลาง  

มีความ องการเดนทางท่องเที่ยวมากย่งขน ดยเ พาะ นเข  Tian in  
และ ing ia นอก ากนีกล่มประ ากรวัยหน่มสาว เร่มมีรปแบบการ  
ีว ท่ีหรหรา มีการเลือก สนคาและการบรการ นกล่ม igh- nd  

การบร ภค การท่องเท่ียว การเดนทาง การสรรหาความเพลดเพลน า่ง   
มีการเ บ เพ่มขนอย่างเหน ด ัด นหลาย  ประเทศ เ ่น ประเทศ 
อน ดนีเ ีย

บร ภคกล่ม หม่  มคีวาม องการท่ี อบสนองเ พาะ วัมากขน าหาก 
พ าร า าม Generation กล่ม Generation  ( ที่เกดระหว่างป ค.ศ.  

1 -2010) และกล่ม illennials ( ที่เกดระหว่างป ค.ศ. 1 -1 5)  
นภมภาคเอเ ียแป ิกและ ะวันออกกลาง เปน egment พลังหลัก 

สาคัญ นการ ลักดัน ลาดอย่างมาก กล่ม Gen  ( ท่ีเกดระหว่างป  
ค.ศ. 1 -1 8) เปนกล่มท่ีมีการ ป ัย นการบร ภคท่ีสง รวม ง 
การมีราย ดที่เพ่มมากขน กล่ม a  oomers ( ที่เกดระหว่างป ค.ศ. 
1 -1 3) เปนกล่มท่ีมกีาลัง อืท่ีสงมากหากเทียบกับกล่ม า่ง  ท่ีกล่าว 
มาทังหมด กล่ม a  oomers อืเปนกล่ม น  นระดับ Top hart  

ดวยป ัย ่าง  ที่กล่าวมา ส่ง ล หสายการบน า่ง  มกีารปรับเปลีย่น 
กลยท การ ลาด ากว เีดม  ม่ว่า ะเปนการกาหนดราคา การแบ่งกล่ม 
ลกคา หรือแมแ ่การกาหนดค่าบรการประเภทอ่ืน  เปล่ียนแปลง ป  
ดย ะเนนการกาหนดราคา ดยเนนพ กรรมการบร ภคของลกคา  

การแบ่งแยกย่อยของกล่มลกคาที่เปน usiness กับ Leisure ่งพบว่า 
มีอานา การ ับ ่ายท่ี ม่ ่างกัน มีการทาว ัยลกคาเหล่านี ดยระบบ 
ออน ลน ปรับปรงและกาหนดราคา หสะทอนพ กรรมของกล่มลกคา  
รวม งม่งเนนการสรางประสบการ หสอดคลองกับความ องการ 
ของแ ่ละกล่มลกคา ทังนี สามาร แบ่งกลยท สาคัญ ามประเภท 
สายการบน ด ดังนี

กลยุทธ์การให้บรกิารของกลุ่มสายการ
บินประเภท Ultra Luxury Carriers

       Duopolies หรือ Synergies

ประกอบการสายการบนหน่งเดียวท่ีมีการ หบรการทังแบบ remium  
และ udget Airline เพ่ือ อบสนอง นกล่มลกคา Lu ur  และ Lo -cost  
เ ่น สายการบน Lufthansa  Air rance และ L  เปน น นข ะที่ 
บางสายการบนกเนนการสรางแบรนด หมี ดแขง นดานเดียว เ น่ irgin  
Atlandtic  atar Air a s  Allegiant และ pirit

        Ancillary Revenues คือดาวเด่น

ราย ด ากค่า รรมเนียมการ หบรการท่ี ม่เก่ียวของกับราย ด ากการ 
าหน่ายบั ร ดยสาร เ น่ ค่า รรมเนียม ากนาหนักกระเปา ท่ีนัง่ค่าบรการ  
n- oard ervice มบีทบาทสาคัญ นการสรางราย ด หกับสายการบน 

เท่า  กับการรับ อง รงแรม ร เ ่า และค่าประกัน ีว นการเดนทาง 
ท่องเที่ยว ดยราย ดดังกล่าวนีมีแนว นมสงขน ังแ ่ป 2010 เนื่อง าก 
การทาการ ลาด ดย รง ดย ม่ ่านนายหนาคนกลาง ( isinter  

ediation) เปน ne top hops ่งสามาร ดเ ย าก นทนการ 
ขายบั ร ดยสาร นราคาประหยัด ดเปนอย่างดี

          Premium Economy นับวันยิ่งเติบโต

หลาย  สายการบนมกีารแบ่ง remium conom  lass ระหว่างท่ีน่ัง  
กล่ม usiness lass และ conom  lass สายการบน ะอานวย 
ความสะดวกลกคากล่มนี ดยการเพ่มพืนท่ี หน่ัง ดสบายมากย่งขน 
และมีราคาค่า ดยสารที่ดงดด ม่แพงเทียบเท่ากับ ัน usiness ่งมี 
หลายสายการบนที่ หบรการกับลกคา นลักษ ะนีอย่ ม่นอย เ น่ innair   
American Airlines  elta  Lufthansa  tihad Air a s  antas   
American Airlines  atha  และ ingapore Airlines การกาหนด 
กลยท นี นอก าก ะสามาร เพม่ส่วนแบ่งลกคาแลว ยงัสามาร แข่งขัน 
กับกล่ม udget Airlines ดอีกดวย

2         การน�าผู้ผลิตยานยนต์มาร่วมลงทุน 

นป 201  สายการบน mirates ดมีแนวคดสรางสรรคร่วมกับ 
ประกอบการร ยน สัญ า เยอรมัน ercedes- enz กแ ่งหอง 
ดยสาร ัน irst lass ของเครื่องบนร่น oeing -300 R  

เพือ่สรางประสบการ นการเดนทางสดหร ห ดยสาร และเปนการเพ่ม 
มลค่าและราคา อบสนอง ดยสารกล่มนี ดอีกทางหน่งดวย เ น่เดียวกับ  
สายการบน A Air น หวันท่ีนาแนวคดคลายกันกับสายการบน  
mirates ดยร่วมมือกับ ออกแบบยน รกรรมของ  อัพเกรด ัน 
รก  ดยออกแบบเ อรนเ อรที่นั่ง ดยสาร หมี งก ั่นมากขน มี ่อง 

ว่าง นการวางขา หสะดวกสบายมากย่งขนเมื่อ องเดนทาง นระยะ กล  
นอก ากนียังมีการอัพเกรดระบบ การสรางความบันเทง ( n- light  
ntertainment) การเพ่มขนาด อ่งเกบสมัภาระ ดยหวงัว่า ะเปนการสราง 

ประสบการ นการเดนทางแก่ ดยสารสายการบนอีกทางหน่งเ ่นกัน  

4
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      สุขภาพท่ีดีคือที่สุด

คืออีกแนวคดท่ี ประกอบการสายการบนอย่าง ingapore Airlines  
ม่งท่ี ะสรางประสบการ การเดนทาง หกับ ดยสารเมื่อ องเดนทาง 
นระยะ กล ดยร่วมมือกับ an on Ranch แบรนดเพ่ือสขภาพ  

ออกแบบปรบัปรงการบรการ ห ดยสารนอนหลับและขยบัขยายร่างกาย 
ดดีขน รวม งการเสร อาหารท่ีอดม ปดวยค ค่าทาง ภ นาการแก่ 

ลกคา ลอดการเดนทาง ดวยกลยท นี นอก าก ะเปนการสรางความ 
ดงดด และสรางการรบัร หกับกล่ม ดยสารแลว ยงัเปน อ่งทาง นการ 
เพ่มลกคากล่ม หม่ท่ีมองหาสนคาท่ีดี ่อสขภาพระดับพรีเมียมอย่าง  
an on Ranch บนสายการบน ันนาอย่าง ingapore Airlines 

       การเดินทางสีเขียวคือหัวใจในการสร้างกลยุทธ์

กระแสการเดนทางท่องเท่ียวท่ี ม่ทาลาย รรม า และสรางความยั่งยืน 
่อส่งแวดลอม กาลัง ดรับความนยมเปนอย่างมาก นการนามาสราง 

กลยท นกล่มสายการบน นทนประหยัด และสายการบนท่ีเนนกล่ม 
ลกคา igh- nd มหีลาย  สายการบนท่ีออกมาประกาศว่า ะ ล ภั   
และวัสดรี เคล เ ่น สายการบน mirates ดนา าห่มที่ทา ากเสน ย 
พลาส กรี เคล  สายการบน Air Asia ดนาเอาของท่ี แลว เ ่น  
เสือ ีพ หรือ ดเครื่องแบบท่ีเก่าแลวมาแปรรปแลวนากลับมา หม่  
ภาย คอนเ ป  ollection ogg  o ore เ ่น กระเปา ง า  
กระเปา ส่เหรยีญ าดอาหาร เปน น นสายการบน นทนประหยดัขนาด 
หญ่อย่าง R anair ่งทาการบน นแ บย รป ดประกาศว่าภาย นป  

2030 ที่ ะเลกการ พลาส กที่ ม่สามาร นากลับมา หม่ ด และเร่ม 
ร รงค นการ แกวกาแ  งกระดาษ รวม ง ห ดยสารหันมา  
กระ กนาของ นเองดวย 

นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ
ระดับพรีเมียม

มสีายการบนหลาย  สายการบนท่ี นวั กรรมดานเทค น ลยมีาปรบัปรง  
การ หบรการอย่างสายการบน atha  acific ดนาเอา loc chain  
เทค น ลยีมา นการทา ปรแกรมสะสม มลภาย แคมเปญท่ี ื่อว่า  
nloc  ore iles ่งคลาย  กับ ingapore Airlines กนาเอา  
loc chain เทค น ลยีมา นการสะสม มลเ ่นกัน Air Asia มีการ 

นาเอา ปรแกรมสะสม มล นรปสกลเงนด ทัลที่เรียกว่า ig oin และ 
มีอีกหลาย  สายการบน เ ่น Lufthansa  Air anada  Air rance   
L  และ Air e  ealand ดร่วมมือกับกล่ม tart-up อย่าง  
inding Tree นา loc chain เทค น ลยีและการประมวล ล าก  
ig ata มาปรับ นการลด นทน ปรับปรงยอดขาย และหาวั ดบ 
ากกล่ม upplier
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นข ะท่ีอ สาหกรรมท่องเท่ียวมกีารเปล่ียนแปลงอย่าง อ่เน่ือง มี เขา 
มาทาการ ลาดและเปล่ียนแปลง มหนาอ สาหกรรม ่าง  นหลาก 
หลายรปแบบ รวมทัง รก การบนท่ีมกีล่ม ประกอบการ หม่  เขามาทา 
การบนที่เรียกว่า เที่ยวบน นทน ่าสด ( ltra Lo  ost peration:  
L ) อย่าง Allegiant  rontier  pirit และ un ountr  สายการบน 

เหล่านี ม่เนนการทา ลาดกับกล่มลกคา igh- nd แ ่เปนกล่มลกคา 
ทั่ว ปที่ องการ ือบั ร ดยสารเครื่องบน นราคา ก สายการบนเหล่านี 
ส่วน หญ่ ะ ม่มี u  เปนของ นเอง และมีเสนทางการบนท่ียืดหย่น 
มาก  ดยมาก ะองกับ อกาสแนว นมของเสนทางการบนท่ีมี ดยสาร 
หนาแน่น และ ะเปล่ียนเสนทางการบนทันทีท่ีเสนทางการบนนัน  ม่ทา 
กา ร มี านวนเท่ียวบนท่ีมีความ ี่ ่า และมัก ะ ม่ รงเวลา เน่ือง าก 

สนามบนรอง  เพราะมีค่า รรมเนียมการ อด นราคาท่ี ่ากว่า 
สนามบนหลัก ราคาค่าบั ร ดยสารเปล่ียนแปลง ป าม ดกาล เสนทาง 

กลยุทธ์การให้บรกิารของกลุ่มสายการบินประเภท 
Ultra Low Cost Airline

ดยสรปแลว ประกอบการสายการบนม่งท่ี ะนาเสนอค ค่า ปยงัลกคา 
่าน  แกนหลัก  ดังนี

1. นวัตกรรม (Innovative)

เทค น ลยี หม่  ดเขามาทดแทนเครือ่งมอืเดม  ท่ีมอีย่ ทา ห บร ภค 
สามาร เขา งประสบการ การเดนทางและ ล ภั ดดีย่งขน 
และกลายเปนรปแบบการนาเสนอ หกับลกคาของสายการบน ่าง  
มากขน

2. ความเป็นส่วนตัว (Personalised) 

เปนป ยัสาคญัทีท่า หลกคา ืน่ อบมากขน การปรบัปรง ามความ องการ  
ของลกคา นแ ่ละกล่ม ดยอาศัยฐานขอมล าก ig ata ทา หลกคา 
ดรับสนคาและบรการที่ดีที่สด นเวลาที่ดีที่สด 

3. ความยั่งยืน (Sustainable) 

แม บร ภคมีแนว นมท่ี ะมีราย ดเพ่มขนและมีความ องการสนคาท่ี 
เปนพรเีมยีมมากขน แ ่ ะ อง ม่ส่ง ลกระทบ อ่เรือ่งความยัง่ยนืของ ลก  
การรับรที่เพ่มขนเรื่อย  ของ บร ภค นเรื่องนี กลายเปนประ ย น ่อ 
สายการบน ่าง  ท่ี ะนาเสนอ ล ภั ท่ีเปนม รกับส่งแวดลอม 
เพื่อรองรับความยั่งยืนท่ามกลางการเ บ ของประ ากรที่มากขน 

4. ความดั้งเดิม (Authentic) 

น ลกการแข่งขันของการเดนทางและการท่องเท่ียวนัน หลาย                   
สายการบน ะ องปรับ ัว หเขากับรสนยมของ บร ภคและประสบกับ 
ความทาทายท่ี ะ องรักษาความภักดี ่อค ค่าของแบรนดหลักของ 
สายการบน ข ะทีนั่กเดนทางเองก องการคนหาประสบการ ท่ี ม่เหมอืน 
คร และ ส่ กับแก่นแทของแบรนดมากขน งเปนสง่ท่ีสาคัญมากสาหรบั 

สายการบน นการนาเสนอค ค่าของ ล ภั และบรการท่ีคมค่า าก 
นวั กรรม หม่  แ ่ยังคง องรักษาความเปนอั ลักษ ของ นเอง ว  
เ น่ ความสามาร นาเสนอประสบการ การเดนทางบนมา รฐานดังเดม  
มีความเรียบง่าย ปร่ง ส และมีค ภาพมากขน 

การบน และปรมา ความ องการของ ดยสารมากหรือนอย ม่งเนน 
ฐานลกคาท่ี องการ ะบน ปยัง ดหมายปลายทางดวยราคาท่ี ก 
ดยสายการบน ะ ม่มีการทา ปรแกรมกระ น ด  เพ่ือ หลกคา ือ า  

ยก ัวอย่างเ ่น สายการบน นทน ่าสด นแคนาดาอย่าง anada  
etlines ท่ีเปิด วั นป 2018 ทาการบนระหว่างสนามบน amilton และ  
aterloo ่ง เวลาบนหน่ง ั่ว มง แ ่ราคาค่าบั ร ดยสารลดลง 

มากกว่าก่งของราคาค่า ัวของสายการบนปก ทั่ว ป est et Airline  
เปนอีกสายการบนหน่งท่ีลงมาเล่น น รก นี ดยแ ก ลนออกเปน 
สายการบน นทน า่สดท่ี ือ่ oop เขามาทาการบน นเสนทางระหว่าง 
A otsford  amilton  dmonton  innipeg และ alifa  น ่วง 
กลางป 2018 ดยสายการบน นทน า่สดนี เลือก ะบน นเสนทางเมอืง 
รองเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับสายการบนหลักของ นเอง เปน น 
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ชญานิน วังซ้าย

Startup Nation 
: The Emerging
Israel Traveler

In 2017, Israel recorded 7.1 million outbound travelers, an increase of  
13 percent. An astounding number considering that the country had only  
8.8 million people! This month’s tourism research focuses on the emerging  
middle-class Israeli travelers, eager to explore the world. Who are they?  
Where are they? How and why they travel? The answers are based on  
findings from TAT’s commissioned research on outbound Middle Eastern  
travelers in 2018. 
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นอก าก านวนนักเดนทางที่เพ่มมากขนแลว นักท่องเที่ยว าวอสราเอล นป บันยังมีลักษ ะและพ กรรมที่แ ก ่าง ากเมื่อก่อนอย่างเหน ด ัด 
ากกาลงั ือและประสบการ ที่เพ่มขนทา หนักท่องเที่ยว าวอสราเอล นวันนีมีความมั่น นการออกเดนทางท่องเที่ยว ่างประเทศมากกว่าแ ่ก่อน  
ดหมายปลายทางมรีะยะ กลและหลากหลายขน มขีอมลรอบดานมากขน นักท่องเทีย่ว น นักลาง าวอสราเอล ม่  ่ ac pac er ท่ี ะท่องเท่ียวแบบ 

ราคา กอีก ่อ ป

เรามาทาความร ักนักท่องเที่ยว าวอสราเอล หมากกว่านีกันดีกว่า 

อสราเอล รัฐที่มีอายเพียง 0 ป ก่อ ังขนบนดนแดนที่มีประวั ศาส ร 
แห่งความขัดแยงอันยาวนาน แมว่าการ ่อสระหว่างเ ือ า และศาสนา 
ยังคงดาเนนมา น งป บัน แ ่ทกวันนีอสราเอล ดพั นา นเองขน 
เปนประเทศที่มีเศรษฐก อันดับ น  ของ ลก ่านการ ล และส่งออก 
นวั กรรม นัสง รก ดานเทค น ลยขีองอสราเอลเ อง น ดรบัสมญา 

ว่าเปน ดนแดนแห่งส ารทอัพ

นป 25 1 อสราเอลมี G  nominal per capita เปนอันดับท่ี 20  
ของ ลก เศรษฐก มีแนว นมเ บ  รอยละ 3.  การบร ภคส่วนบคคล 
ขยาย ัวอย่าง ่อเน่ือง สภาพเศรษฐก อันสด สส่ง ล ่อการเดนทาง 
นอกประเทศของ าวอสราเอลอย่างเหน ด ัด ดย นป 25 0 าว 
อสราเอลเดนทางออกนอกประเทศ .1 ลานคน/ครัง เพ่ม ากป 255   
งรอยละ 13 (ท่ีมา: ar eting Anal sis 201   srael ดัทา ดย ททท.  

สานักงาน รม) หากพ าร า ากขอเท รงท่ีว่าประ ากรอสราเอล 
ทังประเทศมี านวนเพียง 8.8 ลานคน เราอา สรป ดว่า าวอสราเอล 
เปน ที่ ื่น อบการเดนทางอย่างแท รง

นักท่องเท่ียวกล่มระดับกลางบน าวอสราเอล (ค ลักษ ะคือมอีาย 
มากกว่า 18 ป ราย ด 0 000 เหรียญสหรัฐ ่อปขน ป และเดนทาง 
อย่างนอย 1 ครงัภาย นระยะเวลา 5 ปท่ี า่นมา) มี านวน 1.  ลานคน  
(เปนการประมา การ านวนขน าก ลการศกษา ลาดนักท่องเท่ียว 
า่งประเทศกล่มประเทศเกด หม่: ภมภาค ะวนัออกกลาง ดัทา ดย  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทย ป 25 1)

รอยละ  เปนเพศหญง

หากแบ่ง าม ่วงอาย นักท่องเท่ียวกล่มกลางบน าวอสราเอล 
ส่วน หญ่มีอายระหว่าง 30- 0 ป (รอยละ 3 ) รองลงมาเปนกล่ม 
ที่มีอายระหว่าง 1-50 ป (รอยละ 22)

Who are they? รอยละ 0 ระบว่า นทางาน นว า ีพสาขา ่าง  ( rofessional)  
นข ะที่รอยละ 1  ทางานดานบรหาร (Administrative) มากกว่า  

1 น 5 มีราย ดมากกว่า 0 000 เหรียญสหรัฐ ่อป

หากแบ่ง ามกล่มค ลักษ ะทาง วทยาการดารง ีว ามกรอบ 
แนวคด A  (Attitude  pinion and nterests) ของการศกษา 
พบว่านักท่องเที่ยวระดับกลางบน าวอสราเอลรอยละ 0 มีลักษ ะ 
เปน Achiever ดยมีความกระ ือรือรนท่ี ะประสบความสาเร   
ดาเนน ีว ดวยการวางแ น มีความมั่น น ัวเองสง องการ 
การยอมรบั ากสงัคม รวมทังปราร นาความ ดดเด่นและส านภาพ 
ท่ีเหนือกว่าคนอ่ืน นอก ากนีรอยละ 38 ยงัมลัีกษ ะแบบ ainstream  
คือยดมั่นกับ ารี ประเพ ีและค่านยมของสังคม บร ภคกล่มนี 
มัก ะแสวงหาสนคาและบรการที่เรียบง่าย ดมา รฐาน หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง รวมทังส่งที่ดหวือหวาแหวกแนว

“They want something new, something interesting. 
Interesting means something they haven’t experienced before, 

and it’s important that it’s abroad”

ประกอบการ รก ท่องเที่ยวอสราเอล

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

Startup Nation : The Emerging Israel Traveler

นักท่องเที่ยวระดับกลางบน าวอสราเอลส่วน หญ่อาศัย นกรง Tel  
Aviv และพืนท่ีเข  entral ท่ีมีเมือง Rishon Le ion etah  
Ti va และ Ramla เปนเมืองสาคัญ รวมทังพืนท่ีทาง อนเหนือ 
ของประเทศที่มีเมือง azareth เปนเมืองสาคัญ

Top hangouts : aoman 1
appa Tel Aviv
egev hef

นักท่องเท่ียวระดับกลางบน าวอสราเอลรอยละ 55 เดนทาง 
่างประเทศปละครังหรือมากกว่า

ส่วน หญ่เดนทาง น ่วง ดรอน ระหว่างเดือนม นายน งกันยายน  
ดยมีการเดนทางสงสด นเดือนสงหาคม

รอยละ 8 เดนทางเปนกล่มกับเพือ่น ครอบครวั หรอืญา  นข ะท่ี 
รอยละ 2 เดนทางกับค่สมรสหรือค่รัก

ระยะเวลา นการเดนทางขนอย่กับ ดหมาย เวลาท่องเท่ียว ดย 
เ ลี่ย  คืนสาหรับ ดหมายระยะ กล และ 15 คืนสาหรับ ดหมาย 
ระยะ กล

นักท่องเท่ียวกล่มกลางบน าวอสราเอลมากกว่าคร่ง (รอยละ 52)  
เลือกท่ีพักเปน รงแรมระดับ -5 ดาว โดยจะใช้จ่ายส�าหรบัค่าทีพ่กั 
เป็นสดัส่วนถึงร้อยละ 42 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดส�าหรบัการเดนิทาง 
ระยะไกล และรอยละ 3  สาหรับการเดนทางระยะ กล

นักท่องเท่ียว าวอสราเอลมีลักษ ะเปน plorer ท่ี อบคนหา 
ประสบการ และส านท่ีท่องเท่ียว หม่  ท่ี ม่ยังเคย ป พวกเขา 
แสวงหาก กรรมท่ี ืน่เ น สนกสนาน มากกว่าการนอนพัก อ่นเ ย   
ดยก กรรมท่ี าวอสราเอล ืน่ อบเปนก กรรมประเภท ญภัยและ 

กี ากลางแ ง (Adventure  utdoor) เ น่ การ หนสลง ( ipline)  
พายเรือคายัค ักรยานภเขา ขับร  AT

นอก ากก กรรมบันเทงและนันทนาการอย่างการท่องเทีย่วเ งนเวศ  
และการสัม ัสวั น รรมทอง ่นท่ี ดกล่าว ปแลว การ อปปิงและ 
ท่องเท่ียว ightlife ยังเปนก กรรมท่ี ดรับความนยมอย่างมาก 
ากนักท่องเที่ยว าวอสราเอล 

าวอสราเอลส่วน หญ่มีว ี ีว การทางานท่ีเร่งรีบและเคร่งเครียด  
ดยค่าดั นี or -life alance inde  ของ าวอสราเอลอย่ น 

อันดับทาย  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ นกล่ม  อ่ืน   
ดยความเคร่งเครียดนันเองท่ีส่ง ล ห าวอสราเอล องออก 

เดนทางท่องเที่ยวเพื่อพัก ่อนและหลบหนีก วั รประ าวัน

การท่องเท่ียวมีความสาคัญอย่างย่งสาหรับ าวอสราเอล ดย 
นักท่องเท่ียวกล่มกลางบน ะ ดัสรรงบประมา สาหรบัการเดนทาง 
ท่องเที่ยว ดยเ ลี่ย งรอยละ 1  ของราย ดครัวเรือน

นักท่องเท่ียวกล่มกลางบน าวอสราเอลเกือบทังหมดเดนทาง 
ท่องเท่ียวเพ่ือการพัก ่อนเปนหลัก แ ่ทังนี รอยละ 58 ระบว่า 
เดนทางท่องเที่ยว ดยมีวั ประสงคเพื่อทาก กรรมประเภท ่าง   
ประกอบดวยก กรรมบันเทง/นันทนาการ เ ่น สวนสนก การแสดง  
(รอยละ 1 ) การท่องเที่ยวเ งนเวศ (รอยละ 1 ) การสัม ัสว ี ีว  
ทอง ่น (รอยละ 12) ันนีมนและ ลองครบรอบแ ่งงาน (รอยละ )

ป ัยสาคัญ นการเลือก ดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวกล่ม 
กลางบน าวอสราเอล ดแก่

Where are they?

How they travel?

Why they travel?

ร้อยละ 65 - ความน่าสน ของแหล่งหรือส านที่ท่องเที่ยว

ร้อยละ 58 - คาแนะนาหรือประสบการ นการเดนทางครัง      
ก่อน

ร้อยละ 51 - เอกลักษ ของแหล่งท่องเที่ยวทาง รรม า
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ช่องทางการจองที่ได้รับความนิยมสูงสุด

การพั นาทางเทค น ลยส่ีง ล หการคนหาขอมลและการ องการเดนทาง
ดวย ัวเองเปนส่งท่ีง่ายและรวดเรวขน ากการสัมภาษ นักท่องเท่ียว 
กล่มเปาหมายและ ประกอบการพบว่า นักท่องเท่ียว าวอสราเอลส่วน หญ่  
นยม ัดการเดนทางดวย นเอง 

่องทางการคนหาขอมลท่ีนักท่องเท่ียวกล่มเปาหมายนยม มาก 
ที่สดคือ nline Travel Agent หรือ TA (รอยละ 3) รองลงมา 
เปนการรบัรขอมล า่นคาบอกเล่า หรอื ord-of-mouth (รอยละ 5)  
และสื่อสังคมออน ลน (รอยละ 38) (หมายเห : การคานว สัดส่วน
ท่ีคนหาขอมล า่น อ่งทาง TA รวบรวม ากการระบ ือ่บรษทัท่ีอย่  
นราย ือ่ TA ม่ว่า ะเปนการคนหา า่นเวบ  หรอืแอปพลเค นั)

น านวนสื่อสังคมออน ลนท่ีกล่มเปาหมาย คนหาขอมลทางการ 
ท่องเท่ียว ace oo  เปน ่องทางท่ี ดรับความนยมมากท่ีสด  
(รอยละ 8) รองลงมาเปน nstagram และ outu e

นักท่องเท่ียวกล่มกลางบน าวอสราเอลส่วน หญ่ (รอยละ 3)  
เลือก อง ัวเครื่องบนและท่ีพัก ่าน TA ่งเปน ่องทางเดียว 
กับการคนหาขอมลแ ่ นสัดส่วนที่ลดลง ดยมีนักท่องเที่ยว านวน 
ม่นอยท่ีคนหาขอมล า่น TA แ เ่ลือก อง ดย รงกับสายการบน  
รงแรม หรือ ่านบรษัททัวร (สัดส่วนรอยละ  1 และ 31 าม 

ลาดับ)

นักท่องเท่ียว าวอสราเอลส่วน หญ่ เวลา น องการเดนทาง ม่นาน 
มากนัก เพียง ม่ก่ีเดือนหรอื 1-2 สปัดาหก่อนการเดนทาง ทังนีระยะ 
เวลา นการ องมคีวามแ ก า่งกันระหว่างการเดนทางแ ล่ะประเภท 
ดย ะ เวลานานขนสาหรับการ องทรประยะ กล การเดนทางกับ 

ครอบครัว หรือการเดนทางท่ีมีวั ประสงคเพ่ือเขาร่วมงานหรือ 
เทศกาลอย่าง ดอย่างหน่งเปนพเศษ

นักท่องเที่ยวระดับกลางบน าวอสราเอลประมา รอยละ 30 ยังคง 
เลือก อง ัวเครื่องบน ท่ีพัก รวมทังการ ัดการภาคพืนดน (เ ่น  
ัวร  ทรป กด) ่านบรษัทนาเท่ียว ทังนี ากการสัมภาษ  
ประกอบการและการสารว ความเหนนักท่องเท่ียวกล่มเปาหมาย 

พบว่า คาบอกเล่าและการแนะนา ากคนร ัก ( ord-of-mouth  
 recommendation) รวมทังการ ดรับบรการเ พาะบคคล  

( ersonalized service) เปนเห ลสาคัญที่ทา หเลือก บรการ 
ากบรษัทนาเที่ยว

นักท่องเท่ียวระดับกลางบน าวอสราเอล ม่ หความสาคัญกับแบรนด 
ของสายการบนและ รงแรมท่ีเลือกมากนัก ดย นการเลือกสายการบน  
ป ัยท่ีสาคัญที่สดสาหรับนักท่องเท่ียวกล่มนีคือการมีเท่ียวบน รง  
(รอยละ 53) และราคา (รอยละ 50) ดยภาพลักษ ของสายการบน 
เปนป ัยที่นักท่องเที่ยว หความสาคัญ นอันดับรองลงมา

นการเลือก รงแรม ส่งที่กล่มเปาหมายคานง งมากที่สดคือความ 
สะดวกของทาเลท่ี ัง (รอยละ ) และคาแนะนา/การบอกเล่า  
(รอยละ 1 ) ดยประมา รอยละ 0 ม่สามาร ระบแบรนดของท่ีพัก 
นการเดนทางครังที่ ่านมา ด

นอก ากนี นักท่องเที่ยวกล่มเปาหมายรอยละ 1 ม่ ดเปนสมา ก 
สายการบนท่ี น บรการ นข ะท่ีรอยละ 2 ม่ ดเปนสมา ก 
รงแรม นเครือ ด  งกล่าว ดว่านักท่องเท่ียวกล่มเปาหมาย 
าวอสราเอล ม่มีความภักดี ่อแบรนด แ ่ ะเ ื่อ ือคาบอกเล่า 

หรือคาแนะนา ากคนร ักมากกว่า 

WOM is more important
than brand

From search to selection

Startup Nation : The Emerging Israel TravelerTOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

นักท่องเท่ียวกล่มระดับกลางบน าวอสราเอลรอยละ 8 มีแ น 
การท่องเท่ียว ่างประเทศภาย นระยะเวลา 3 ปขางหนา ดย น 
การเดนทางครัง ่อ ป รอยละ 2 ระบว่า ะเลือกเดนทางระยะ กล  
นข ะที่รอยละ 38 เลือกเดนทาง ปยัง ดหมายระยะ กล

แหล่งท่องเท่ียวท่ี าวอสราเอลกล่มกลางบน ะเลือกเดนทาง นครงั 
่อ ป ดแก่

ระยะใกล ้ : กรีซ เพื่อแหล่งท่องเท่ียว ายทะเล อิตาลี และ สเปน  

เพื่อก กรรมบันเทงและนันทนาการ
ระยะไกล : สหรัฐอเมริกา เพื่อก กรรมบันเทงและการ อปปิง ไทย  

เพือ่แหล่งท่องเท่ียว ายทะเล และ ญ่ีปุ่น เพ่ือท่องเท่ียวเ งวั น รรม 
และว ี ีว

Next destination is…

Millennial  มีสัดส่วนประมา คร่งหน่งของนักท่องเที่ยวกล่มกลางบน 
าวอสราเอลทังหมด รอยละ 3 เปนเพศหญง ส่วน หญ่มีอายระหว่าง  

2 -35 ป รอยละ  มรีาย ดระดับปานกลาง หรอืประมา  3 300-3 00  
เหรยีญสหรฐั อ่เดือน ดหมายท่ีนักท่องเท่ียวกล่มนีนยมเดนทาง ดแก่  
ย รป (อ าลี กรี  สเปน) สหรัฐอเมรกา และ ทย

Family with kid(s)  หรือกล่มครอบครัวท่ีเดนทางพรอมกับบ ร  
มสีดัส่วนประมา รอยละ 32 ของนักท่องเท่ียวกล่มกลางบน าวอสราเอล 
ทังหมด ส่วน หญ่มีอายระหว่าง 3 - 5 ป นยมเดนทาง ปยังประเทศ 
นภมภาคย รปและอเมรกาท่ีมแีหล่งท่องเท่ียวประเภทนันทนาการ หรอื 

ส านที่ท่องเที่ยวสาหรับเดก เ ่น isne land ( รั่งเศส สหรัฐอเมรกา)  
uropa ar  (เยอรมนี)

LGBTQ  สงัคมอสราเอลค่อนขางเปิดกวาง อ่ความหลากหลายทางเพศ  
ดยกรง Tel Aviv เปนที่ ังของ ม น LG T  ที่ หญ่ที่สด นภมภาค 
ะวันออกกลาง นักท่องเที่ยวกล่ม LG T  าวอสราเอลมีการเดนทาง 

ท่องเท่ียว ่างประเทศบ่อยครัง และมีการ ่ายสงกว่านักท่องเท่ียว 
กล่มอ่ืน  เน่ือง ากส่วน หญ่ประกอบอา ีพท่ีมีราย ดสง อาศัยอย่ น 
ครอบครัวแบบ  ( ou le ncome o ids) แมว่ากล่มครอบครัว 
เพศเดียวกันที่มีบ รมีแนว นม ะเ บ ขนเ ่นกัน

Honeymooner  ากการสัมภาษ ประกอบการ รก ท่องเที่ยวพบว่า  
นักท่องเท่ียวกล่ม นันีมน เปนกล่มศกัยภาพท่ีมกีาร า่ยสง ดยเ พาะ 
นกล่ม าวอสราเอลเ อืสายอาหรบั ส่วนมาก ะ เวลาวางแ นล่วงหนา 

ค่อนขางนาน แหล่งท่องเท่ียวยอดนยมสาหรบัการเดนทาง นันีมน ดแก่  
อ าลี และสหรัฐอเมรกา 

The exploring traveler

แมว่านักท่องเท่ียว าวอสราเอลท่ีเดนทางมาประเทศ ทยส่วน หญ่ยงัคง 
ยดมั่นกับแหล่งท่องเที่ยวเดม  เ ่น กรงเทพ  เ ียง หม่ ภเก  สมย  
หรอืท่ีเรยีกว่า ummus trail  แ ด่วยลักษ ะท่ี อบแสวงหาประสบการ   
และส านท่ีท่องเท่ียว หม่  ทา หนักท่องเท่ียว าวอสราเอลเปนกล่ม 
ท่ีมีศักยภาพ นการส่งเสรมการเดนทาง ปยังพืนท่ีเมืองรอง ดยเ พาะ 
พืนท่ีท่ีมีก กรรมท่ีกล่มเปาหมาย ื่น อบ อาท ก กรรม ญภัย กี า 
กลางแ ง หรือการท่องเที่ยวเ งนเวศ เ ่น การปน า เดนปา รวมทัง 
งานเทศกาลทอง ่นท่ีสามาร ส่งมอบประสบการ วั น รรมอันมี 
เอกลักษ ของประเทศ ทย 

Segments to watch for

ครงการศกษา ลาดนักท่องเที่ยว ่างประเทศกล่มประเทศเกด หม่: ภมภาค ะวันออกกลาง  
(ป 25 1) ัดทา ดยบรษัท อนทั  รีเสร  แอนด คอน ัลแทน ี่ เพ่ือกองว ัยการ ลาด  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศ ทย (ททท.) มีวั ประสงคเพ่ือศกษานักท่องเท่ียว ่างประเทศ 
นพืนท่ี ลาดเกด หม่ ( merging mar ets) ท่ีมีการเ บ ทางเศรษฐก และการขยาย ัว 

ของประ ากร น นักลางสง งเปนพืนท่ีท่ีประเทศ ทยมี อกาส นการส่งเสรมการเดนทางของ 
นักท่องเที่ยวกล่ม หม่  นอนาค  ดยกาหนดศกษากล่มประเทศ นภมภาค ะวันออกกลาง  
ดแก่ อสราเอล อมาน และคเว  

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

Startup Nation : The Emerging Israel Traveler



Illustration
eami a ngpra rit (r h) 

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ เราก�าลังอยู่ในยุคแห่งความเท่าเทียมทางเพศ 
อย่างเข้มขน้ทีส่ดุยคุหนึง่ แมว้า่เราคงมอิาจคาดเดาไดถ้งึข้ันวา่ ความเทา่เทยีม 
ทางเพศอยา่งแทจ้รงินัน้จะเกดิขึน้ไดเ้มือ่ไหร ่แตส่ิง่หนึง่ทีเ่ราเหน็อยา่งชัดเจน 
แน่นอน คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพฤติกรรมผู้บริโภคเพศหญิง 
ทัว่โลก พวกเธอกลายมาเป็นตลาดหลกัของหลายธรุกจิและหลายอตุสาหกรรม  
ด้วยก�าลังซื้อและอ�านาจการตัดสินใจแบบที่ไม่ต้องพ่ึงพาใครอีกต่อไป  
พวกเธอกลายเป็นกระบอกเสยีงของกนัและกัน ขยายกลายเป็น community  
ขนาดยอ่มในหลากหลาย segment พวกเธอกลายเป็นกลุม่เป้าหมายอนัทรง 
พลังที่ เหล่านักการตลาดในยุคปัจจุบันต่างต้องท�ากลยุทธ์เพ่ือให้ได้ 
ครอบครองพวกเธอในฐานะลูกค้าคนส�าคัญ

กองบรรณาธิการ

 The Emerging 
of

 Lady Travelers
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
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9 ข้อ Inside ที่ใครอยากเรียนต้องรู้

1.  เปิดสอนอุตสาหกรรมการบริการแบบครบวงจร 
 ทั้งการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว และเรือส�าราญ
2. ปริญญาตรีที่แรกในประเทศไทย กับหลักสูตร
 การจัดการบริการธุรกิจเรือส�าราญ
3. ผลิตนักบริการสู่เรือส�าราญระดับชั้นน�า 
 รายได้ดี ท่องเที่ยวฟรีได้รอบโลก
4. ห้องปฏิบัติการครบครันและทันสมัย
5. เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการอุตสาหกรรมการบริการ
6. ศึกษาดูงานในต่างประเทศตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
7. ฝึกปฏิบัติงานจริงกับบริษัทการบินไทย
 และสายการบินชั้นน�าระดับประเทศ
8. เป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพด้านธุรกิจการบิน TPQI 
9. ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

อาชีพ...

•  แอร์โฮสเตส/สจ๊วต
•  พนักงานบริการส่วนภาคพื้น
•  พนักงานออกบัตรโดยสารและส�ารองที่นั่ง
•  พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
•  ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยว
•  ผู้จัดการโรงแรม
•  ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
•  พนักงานต้อนรับ
•  พนักงานส�ารองห้องพัก
•  มัคคุเทศก์
•  นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
•  ฯลฯ

 • การจัดการบริการธุรกิจเรือส�าราญ

 ล่องเรือส�าราญทริปพิเศษไปกับหลักสูตรการจัดการบริการ 
ธุรกิจเรือส�าราญ ขับเคลื่อนด้วยกัปตันและลูกเรือมืออาชีพ  
ส่งต่อความรู้ ให้กับผู้โดยสาร ด้วยความรู้พื้นฐานคนประจ�าเรือ  
7 หลักสูตร (STCW) ทั้งการด�ารงชีพในทะเล การป้องกันและดับไฟ  
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ความปลอดภยัและความรบัผดิชอบต่อ 
สังคม สวมเสื้อชูชีพเพื่อความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ ในส่วน  
Front Office, Food & Beverage, Housekeeping และภาษา 
อังกฤษ ส�าหรับคนเรือควบคู่กับภาษาที่สาม พร้อมเตรียมตัวออก 
ทะเล เปิดโลกกว้างเดินทางรอบโลก และสร้างรายได้อย่างมั่นคง

 • การจัดการโรงแรม

 ส�ารองห้องแห่งการเรียนรู้พร้อมเช็กอินหลักสูตรการจัดการ 
โรงแรมระดับ 5 ดาว เรียนรู ้ทั้งการเป็นผู ้ รับและผู ้ ให ้บริการ  
ฝึกปฏิบัติงานจริงแบบครอบจักรวาล ต้ังแต่ Front Office, Food  
& Beverage ไปจนถึง Housekeeping อัพเกรดความรู้ด้วยการ 
ศึกษาโปรแกรม Opera แบบเจาะลึกในห้องปฏิบัติการ Hotel  
Information System Lab ปูพื้นเทคนิคการให้บริการส่วนหน้า  
การบริหารจัดการห้องอาหาร และการจัดอีเวนต์ในโรงแรมรูปแบบ 
ต่างๆ จัดเต็มความคิดสร้างสรรค์ด้วยการฝึกคิดรายการอาหาร 
การผสมเคร่ืองดืม่ และการจัดดอกไม้ เพ่ือน�าความรู้และประสบการณ์ 
ไปใช้ ได้จริง

 • ธุรกิจการบิน (ไทย /นานาชาติ)

 เตรียม Boarding Pass ไว้ ให้พร้อมแล้วเดินลากกระเป๋าเก๋ๆ  
ไปกับ SPU Airlines ด้วยที่นั่งจากห้องโดยสารจริง เรียนรู้และ 
ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งการบริการภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน  
จนถึงการบริหารจัดการธุรกิจการบินด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุด  
พร้อมรัดเข็มขัดเตรียมเครื่อง Take off ไปศึกษาดูงานทั้งในและ 
ต่างประเทศแบบครอบคลุมทุกด้าน พร้อมติวเข้มภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่สาม เตรียมตัวกางปีกบินอย่างสง่าผ่าเผย ปลอดภัย 
ไปกับหลักสูตรเบื้องต้นเก่ียวกับความปลอดภัยบนเครื่องบิน  
พร้อม Landing อย่างภาคภูมิใจ ด้วยความรู้และประสบการณ์ตรง 
เต็มกระเป๋า

 • การจัดการการท่องเที่ยว

 ออกส�ารวจเส้นทางทัว่โลกไปพร้อมกับการบริการสุดประทบัใจ  
ด้วยหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว เรียนสนุกแถมเข้าใจง่าย  
เน้นการลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริงกับมืออาชีพและองค์กรชั้นแนวหน้า  
พร้อมเรียนรู้กระบวนการออกแบบงาน Event เสริมทักษะภาษา 
อังกฤษให้แน่นเปรี๊ยะไปพร้อมๆ กับภาษาที่สาม ทั้งภาษาจีน ภาษา 
ญ่ีปุ่น ภาษาฝร่ังเศส และภาษาเกาหลี เตรียมพร้อมสู่การเป็น 
มัคคุเทศก์ Event Organizer ผู ้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยว 
ชั้นแนวหน้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ครบวงจรอตุสาหกรรมการบรกิาร โรงแรม ท่องเท่ียว 
การบนิ เรอืส�าราญ พร้อมห้องปฏบัิตกิารทีทั่นสมยั 

สร้างคณุให้เป็น ‘ตวัจรงิ’ ในอตุสาหกรรมการบรกิาร



LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่อง

เรื่องโลกร้อน

พรรณรศา ธีระวงศ์สกุล

The 
   isappointing 

Night

Light is a necessity. The more light there is, the safer the country will be.  
However, not so many people have realized the impact of “light pollution”.  
Artificial light has turned the sky into a source of light pollution, and  
we have ever since missed the opportunity to experience the wonderful  
night sky as it used to be in the past. This article identifies the values  
of a ‘dark’ sky that is clear, unpolluted, and with a hundred billion trillion  
stars twinkling before our eyes and tourism out of trend that is becoming  
more challenging.
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คนทั่ว ลก านวน 1 น 3 ม่เคยเหนทาง างเ ือกเลย ่งรวม งรอยละ  
80 ของประ ากรทีอ่าศยั น วัเมอืงของสหรฐั  และรอยละ 0 ของย รป  
เพราะแสง นเมืองกาลังสรางหมอกของมลพษทางแสง ขอมล าก  
Light ollution cience and Technolog  nstitute ระบว่าพืนที่ ลก 
กว่ารอยละ 80 กปกคลม ปดวยมลพษทางแสง และเกือบทังหมดของ 
ประ ากรย รปและสหรัฐ  องเ ญกับมลพษทางแสงท่ีทา หทอง า 
มดืมน ลอดเวลา มกีารประเมนว่าการ บน นนท่ีส่องแสง ดย ม่ก่อ 
ประ ย นทา หสหรัฐ  สญเสียค่า ่ายสง ง 2.2 พันลานดอลลาร ่อป  
ดวยเห นี การวางระเบียบการ แสงสว่าง งมีความสาคัญอย่างมาก 
เพ่ือการควบคมการ แสงสว่าง นเมอืง ดัพืนทีก่าร แสงสว่าง นเวลา 
ที่ าเปนและปรมา ท่ีพอเหมาะ เมือ่แสงสว่าง ก อย่างมปีระสท ภาพ 
แลว นั่นหมาย งการ พลังงานอย่างคมค่า ่ง ะ ่วยประเทศประหยัด 
งบประมา และทรัพยากร ด นระยะยาว

นอก าก ลเสียดานสนเปลืองพลังงานแลว มลภาวะทางแสงยังทา ห 
ระบบนเวศเสียสมดลอย่างย่งยวด ่งเปนความเสียหายท่ีประเมนค่า 
ม่ ด ลกระทบท่ี ัดเ นท่ีสดคือ ลกระทบ ่อสั วมี ีว ระดับล่างของ 

ห่วง ่อาหาร ม่ว่า ะเปนความเสี่ยง ่อการสญพัน  การหลงทศทาง 
ของนกอพยพและสั วกลางคืนมากมายหลาย นด นแ ่ละป ะมีนก 
อพยพ นสหรฐั  มากกว่า 5 ลาน วัที่ อง ายเพราะมลพษแสง ากการ 
บน นกระ กหรือบนวนหลงทาง นเหน่ือย าย เกดความคลาดเคล่ือน 
นการ สมเกสรพัน พื  แทรกแ งกล กการ ับค่ สมพัน ของห่งหอย  

ลกเ า่ทะเลท่ี กออก าก ข่แลวพยายามมองหาทะเล ากแสงสะทอนบน 
แนวคล่ืนกระทบ ง แ เ่มือ่เมอืง กลเคียงมแีสงสว่างมากเกน ป งทา ห 
ลกเ า่สบัสนเดนขน ป ายบนบกนับลาน วั ส่ง ลกระทบ อ่ อกาสรอด 
และประ ากรลกเ ่าทะเลที่ลดลง นักวทยาศาส ร านวน ม่นอย งมอง 
ว่ามลพษแสง ดสรางความเสยีหายแก่ ลก ม่ า่งกับมลพษทางเคมหีรอื 
ปญหา ลกรอน ดยที่เรา ม่ร ัว 

แ ่ หนแ ่ ร เมือ่พด งทรพัยากรทาง รรม า  เรามกั ะนก งทรพัยากร 
ดน ปา ม นา แร่ า  อากาศ หรือส่งที่เกดขนเอง าม รรม า ่งลวน 
เปนประ ย นกับมนษย แ ่นอยคนนัก ะนก งทอง าที่ มืดมด  

นอดี ท่ี ลกยงั ม่พ่งพาแสงสว่างยามค่าคืน ดวง นัทรและดวงดาวระยบ 
ระยับเคยมีอย่เ มทอง า นกระท่ังแสง า ด ือกาเนดขนมาเพ่ือ 
เอา นะความมืดมดยามค่าคืน เพียงเวลา ม่ งศ วรรษ แสงท่ีมนษย 
ประดษฐขนมา ดเปล่ียนทอง า หกลายเปนแหล่งสะสมมลภาวะทางแสง  
นับ ังแ ่นันมา เรากพลาด อกาสท่ี ะ ดสัม ัสกับความมหัศ รรยของ 
ทอง ายามค่าคืนอย่าง นอดี  นน กรามบาน ่อง ปาย ษ า 
ทกมมเมอืง กปกคลม ปดวยแสงสงัเคราะห ง่คนส่วน หญ่ลวนมองว่า 
แสงสว่างเปนส่ง าเปน เพราะย่งมี ส่องแสงเท่า ร บานเมืองกย่ง 
ปลอดภัย ความเ รญกาวหนาของเทค น ลยเีขามาเปน วัวดัระดับค ภาพ  
วี และความสะดวกสบายของ คน และแน่นอนว่าความ องการแสง   

ที่ นแ ่ละวันกย่งเพ่มสงขนเรื่อย  

ลกกาลังเ ญกับสภาวะอากาศท่ีรนแรงมากขน ลกระทบ ากอ หภม 
ของ ลกทีเ่ปล่ียนแปลง ป ท่ี า่นมาเรา ดเหนความพยายามของหน่วยงาน 
ทังภาครฐัและเอก น นการแก ขปญหามลพษ า่ง  แ  ่มลพษทางแสง   
กลับเปนส่งที่ กพด ง นวงแคบทังที่ ลกระทบมหาศาล

จ�าได้ไหมว่าคร้ังสุดท้ายที่ได้ดูดาวเต็มฟ้า 
คือเมื่อไหร่? 

ปราก การ  nder the ome สารคดี นประเทศ นีท่ีมี มนับรอยลาน 
ท่ี วน หคน ีน ื่น ัวและกลับมาคด งปญหามลภาวะ นประเทศกัน 
อีกครัง เนือหาส่วนหน่งของสารคดีเปิดเ ย งเรื่องราวของเดก ีน น 
เมอืง หญ่ท่ี ม่ค่อย ดเหนแมแ ท่อง าสี า เม  และดวงดาว เน่ือง าก 
หมอกควัน ากมลพษคือส่งที่บดบังทอง าอย่ ลอดเวลา และหากยอน 
กลับ ป นป 1  ครังที่แคล อรเนียเกดเห การ แ ่นดน หวรนแรง 
ขนาด .  แมกน ด ข ะท่ี ดับทังแอลเอ กอย่ นความมืดสนท  
าวเมือง านวน ม่นอยกด ทรศัพท งสายด่วน 11 เพื่อแ งเห การ  

เกดแสงสว่างประหลาดเรืองแสงขนาด หญ่พาด ัวอย่บนทอง า  
ทาง างเ อืกปราก ขน คืนนันพวกเขาเหนเปนครงัแรก น วี ดยท่ี ม่ร 
ว่ามันคืออะ ร  
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ความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในความมืด

ม่ว่า ะดดาวเปนหรือ ม่ หากเปนค่าคืน นส านท่ีท่ี ม่มีแสง มา 
รบกวนมากนัก ทกครังที่แหงนหนามองทอง า ดาวระยบระยับนับลาน 
ะทา หรสก งความมหัศ รรยของ ลก บนีอย่างอ บาย ม่ ก ดวยเห นี 

กระแสการเดนทาง ามล่าดดวงดาวเรม่เ บ และขยายวงกวางขนเรือ่ย   
นับ งัแ  ่ nternational ar   Association หรอื A ออก ปรแกรม 
หการรับรองพืนท่ีท่ีสามาร รักษามา รฐานทอง าท่ีมืดมด นเขา ง 

ความงามของ รรม า  เพ่ือ ลักดัน หเกดเปนแหล่งท่องเท่ียวเ ง 
ดาราศาส ร เพ่มมลค่าการท่องเที่ยวเ งอนรักษ นอนาค  นป 201   
ท่ี ่านมา มีนักท่องเท่ียวราว  ลานคนเดนทาง นสหรัฐ  เพ่ือ ปด 
ปราก การ สรยปราคาเ มดวง ( olar clipse) สะทอน หเหนว่า 
สา าร นสน สรยปราคากันมากขน ่งคาดการ ว่าสรยปราคาแบบ 
เ มดวง ะเกดขนอีกครัง นป 201  ครอบคลมทังทวีปอเมรกา

ขอมล าก Lonel  lanet ี หเหนว่า ทกวันนีแหล่งท่องเที่ยวทั่ว ลก 
อบรับกระแสการเดนทาง ปดดาว ่านการออกแบบสนคาทาง 

การท่องเท่ียวเ งดาราศาส ร ว่ยดงดดนักท่องเท่ียว ากท่ัว ลก นอก าก 
นักท่องเท่ียว ะ ดเหนความสวยงามของส านท่ี หม่  แลว ยงั ดพัก อ่น 
ภาย แสงดาวอย่างเ มอ่ม ังแ ่ทัวรเสนทางดาว ป น งปาร  ี

แสงดาวบนยอดภเขา  

ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ

มสี านท่ีท่ีเหมาะกับการดดาวอย่หลายแห่งดวยกัน ม่ว่า ะเปน atural  
ridges เข อนรักษ ามืดแห่งแรกของ ลก นรัฐ tah เมือง lafstaff  
นรัฐ Arizona ที่ ังแคมป osmic น e  e ico ลอด นงาน 

เลียง ลองค่าคืนแห่งดวงดาวบรเว แกรนดแคนยอนท่ี ัดเปนประ า 
นเดือนม นายนของทกป

ญี่ปุ่น

อทยานแห่ง า  riomote- shiga i น ังหวัด อกนาว่า ประเทศญี่ปน 
ดรับการรับรอง หเปนเข อนรักษ ามืดสากล นป 2018 ครอบคลม 

บรเว กว่า 0  ารางก ลเม ร รวม ป งเกาะ ae ama ที่อย่ห่าง 
ออก ปทางทะเล อน  ่งนับเปนบรเว ที่เหมาะสมกับการดดาวมาก 
ที่สด นประเทศ

ตอนเหนือของสหราชอาณาจักร

บรเว ท่ีทอง ามืดท่ีสด นย รปอย่ นพืนท่ีทาง อนเหนือของประเทศ 
อังก ษ อย่าง อทยานแห่ง า  orthum erland ่ง ดการรับรองเปน 
เข อนรักษ ามืดแห่งแรก นอังก ษ รวม งเข  ielder ater   
orest ar  ดยมี อาสา ่งเปนคน นพืนท่ี สามาร หคาแนะนา 

เก่ียวกับพืนท่ีท่ี ะเหนดาว นสหรา อา า ักร ดอย่างทะลปร ปร่งเปน 
นาทีมทรปการออกดดาว 
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เมื่อ 10 ปที่แลว เมือง oulder ออกก เทศบาลเรื่องการร รงค 
่อ านมลภาวะ ดยกาหนดการ แสงสว่างทั่วเมือง คม าม 

ทอง นน นเมือง ะส่องลง ปท่ี ปาท ดย รง และมี คมหม 
หลอด เพือ่ปองกัน ม่ หแสง สว่างขน ปบนทอง า นอก ากนี  
ยัง ม่มี คม าม นนบางสาย นแหล่งที่พักอาศัยอีกดวย

ม นแห่ง ค ลรา ด ดนาแปลนแม่แบบการ ัดแสง นเมืองท่ี 
องการ ากัดมลภาวะแสงมาส่ภาคป บั  ่ง ะ ่วย หเมืองมี 
ามืดสนท นสามาร มองเหนดาว ดมากขน 

ทอง ายามค่าคืนที่สวยงามของ าว estcliffe และ ilver liff  
ทาง ะวัน กของ ค ลรา ด ม่ ดสญหาย ป ากที่ 2 เมืองเลก  นี 
ม่ค่อยเคยเหนดวงดาวบนทอง าเลย ป บันดวงดาวกลับมา 

อีกครัง เพราะสภาพแวดลอมทาง รรม า ดกลับมาสด สเหมือน 
เดมดวยความร่วมมือของคน น ม นท่ีเหน รงกันว่าแสงสว่าง 
และ รรม า บนทอง า เปรียบเสมือนความสขของ าวเมืองและ 
นักท่องเที่ยว 

แมว่ามรดกทาง รรม า ท่ี ดดเด่นของทะเลสาบเทคา พ เมอืงทวเ ล  
นว ีแลนด คือนก ีนเทียนดาที่ ม่เคยพบที่อื่น น ลก แ ่ทะเลสาบ 
แห่งนีกลับเปนส านท่ีท่ีมี ื่อเสียงท่ีสด นเรื่องแสงดาวบนทอง า  
ง่ อื ดว่าเปนแม่เหลกดงดด หนักท่องเท่ียวค ภาพมาเยีย่มเยอืน 

เปน านวนมาก 

หลายเมือง หญ่อย่าง e  or  เร่มออกมา รการลดมลภาวะ 
แสง ่ง ือเปนเรื่องน่าประหลาด ว่ากระบวนทัศนของเมือง 
ะเปล่ียนแปลง นรปแบบนี ากเดมท่ีสังคมยอมรับว่าเมือง อง 

สว่าง สวดวยแสง อย่างขาด ม่ ด เปล่ียนเปนว่าการมองเหนดาว 
นเมืองเปนส่งที่ควร ะเปนและเปน ป ด

แค่ปิดไฟ!

เ ื่อกันว่า นยคดกดาบรรพ มนษยเราสามาร มองเหนทาง างเ ือก 
ดวย าเปล่า นทกค่าคืน กล่าว ดว่าทอง าเปน รรม า ท่ีเราเขา ง 
ดง่ายที่สด กลางวันเหนเม  กลางคืนเหนดาว นค่าคืนที่ ามืดมดเปน 

พเศษนัน ก ะกลายเปนมลค่าเ งการท่องเที่ยว ด
 

เมืองเลก  หลายเมืองเลงเหน ดขายนีและร รงคลดมลภาวะแสง 
นเมอืงมา กัระยะแลว เมอืงท่ี ม่มสี านท่ีท่องเทีย่ว ม่มวีวสวยอลังการ  
ม่มภีเขา ทะเล สวนดอก ม หรอืสั วแปลก  ปแข่งขันกับค่แข่ง น ลาด 

การท่องเท่ียว แ ่เมืองนันมีทอง าสวยและอากาศสด ส เพียงแค่การ 
ออกแบบแสงสว่าง นเมือง ากัดการ แสงแ พ่อสมควร กาหนดทศทาง 

สว่าง ามทอง นน ม่ หสะทอนขนบน า ัดวางแสง น าแหน่ง 
ที่ ากัด เมือ่ ามดืสนทพอ หดาวปราก วั เมอืงนันกสามาร กาวขนมา 
เปน ดหมายการท่องเที่ยว ด ดยอา เพ่มมลค่าทางการท่องเที่ยวดวย 
การมขีอมลแ นท่ีดดาว ปรแกรมทัวรดดาว น งการ ดัเทศกาลดดาว

คืนฟ้ามืดให้ดาวที่อินทนนท์

หลายพืนท่ี นประเทศ ทยอย่างอทยานแห่ง า  เมอืง หรอืหม่บานเลก   
มีศักยภาพพอท่ี ะ ลักดัน หเปนพืนท่ีนาร่องดานการบรหาร ัดการ 
การ สว่างยามค่าคืนเพ่ือ หเมอืงปลอดมลพษแสง เพียงการเปล่ียน 
คม ดวยงบประมา เพียงเลกนอย สรางมลค่าเพ่มทางการท่องเท่ียว 

ดวยการ ดัการท่ีเรยีบง่าย แ ่ ว่ยลดการ พลังงาน ด นระยะยาว

องคการศกษาวทยาศาส รและวั น รรมแห่งสหประ า า  หรอื ยเนส ก  
( ) ดประกาศ หป 2558 เปนปสากลแห่งแสงและเทค น ลย ี
แสง ดยเนนความสาคัญของแสงและเทค น ลยีที่เกี่ยวของ ่งมี ล ่อ 
การพั นาอย่างยั่งยืนของมนษย า  นับ ังแ ่นันมา ส าบันว ัย 
ดาราศาส รแห่ง า  (องคการมหา น) หรือ สดร. ง ดรเร่ม ครงการ 

ลดมลภาวะทางแสง นอทยานแห่ง า ดอยอนทนนทเปนแห่งแรก 
นประเทศ ทย ทาหนาที่ร รงคลดการ แสงสะทอนส่วนเกน และปรับ 

เปล่ียนอปกร า หเกดมลภาวะนอยท่ีสด ภาย ื่อ ar    
ampaign  ที่ดาเนนการ นระดับนานา า  และหาก ครงการดังกล่าว 

บรรล ลสาเร  ดอยอนทนนทก ะกลายเปนพืนท่ีแรกของประเทศ ทย 
ที่ประสบความสาเร เรื่องการ ัดการมลภาวะทางแสงบนทอง า

The Disappointing NightLOW CARBON TOURISM
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ปูทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การร รงคลดมลภาวะทางแสง สามาร นา ปส่การเปล่ียนดอยอนทนนท  
หเปนแหล่งท่องเท่ียวท่ีห่าง กล ากแสงรบกวน ่วย หมองเหน 

ทาง างเ ือก ดดวย าเปล่า นับเปน ดขายทางการท่องเท่ียวท่ีมา 
พรอมกับการ ดระบบนเวศที่สมบร กลับคืนมา

สดร. ดบันทกภาพทาง างเ ือกบนดอยอนทนนท ดเม่ือ นป 25 1 
น ว่งเ ามดื ง่มดีาวพ หัสบดี ดาวอังคาร และดาวเสารปราก อย่ดวย 
นเวลาดังกล่าว แสดง หเหนว่าสภาพทอง าบรเว อทยานแห่ง า  

ดอยอนทนนทมืดสนทอย่ นระดับค่อนขางสง และหากดอยอนทนนท 
ดการรับรอง หเปนเข อนรักษ ามืดสากล ( ar   ertification)  
ากสมาคมอนรกัษ ามดืสากล ( nternational ar -  Association  

หรือ A องคกรระหว่างประเทศที่สรางมา รฐานทอง ามืดมด นเขา 
งความงดงามของ รรม า ) ก ะ ่วยกระ นการท่องเที่ยวเ งอนรักษ 

และเปน นแบบระบบการ ดัการ ม นเพ่ือเปน วัอย่าง หกับพืนท่ีอ่ืน   
นประเทศ ทย ่อ ป นอนาค

ดวยความร่วมมอื ากคน นพนืท่ีควบค่ ปกับการ ห เวลา  เปนขอพส น 
ว่าทอง าท่ีมืดลง ะ หอะ รกลับมากับ ม นบาง นเกดเปนความรสก 
ท่ีดี มเดลสาคัญ นการรักษาส่งแวดลอม นพืนท่ี าม ครงการอทยาน 
ามดืเพ่ือการอนรกัษสง่แวดลอมและการดดาว  าบลแม่อคอ อาเภอ 

ขนยวม แหล่งท่องเที่ยวดดาวที่มี ื่อเสียงของ ังหวัดแม่ ่องสอน พบว่า 
มีนักท่องเที่ยวเดนทางมาพักคางคืนกับ มสเ ยกันเพ่มขน าวบาน ง 
องการรักษา ามืดแบบนี หคง ว เน่ือง ากเปนแหล่งราย ดของคน 
น ม น กล่าว ดว่าการร รงคลดมลพษทางแสงนี ม่ ดมี ลดีเ พาะ 

ดานการประหยดัพลังงานหรอืรกัษาสภาพแวดลอมแ เ่พียงเท่านัน แ ย่งั 
่วยสรางงานและราย ด หกับ ม นอีกดวย
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5 (Million) Stars Hotel

กระแสการเดนทางท่องเท่ียวเพ่ือการดดาวท่ี ดรับความนยมมากขน 
ส่ง ล หเกดสนคาและบรการทางการท่องเท่ียวรปแบบ หม่ที่ออกแบบ 
มาเพื่อ อบสนองความ องการของนักท่องเที่ยวกล่มนี ดยเ พาะ

น ่วงปท่ี ่านมา กระแสท่ีพักแบบ u le otel คล่ืนลก หม่ท่ีกาว 
ขนมาเปนท่ีพักรปแบบ หม่ท่ี อบ ทยนักท่องเท่ียวท่ี องการพัก ่อน 
นอนดดาวบนทอง าแบบ ม่มหีลังคามาบดบัง ภมทัศน ดยรอบสดลกห 
ลก า หองพัก กออกแบบมาอย่าง ดดเด่นท่ามกลาง รรม า  และ 
ที่สาคัญคือเปนม รกับส่งแวดลอม  u le otel ทยอยเปิด ัวขน 
อย่างแพร่หลาย นพืนท่ีที่มีความงดงามทาง รรม า ท่ัว ลก นับ ังแ ่ 
กลางทะเลทรายประเทศ อรแดนแบบหรหรา น นบท ป น งกลางปา 
ที่ปกคลม ปดวยหมะ นประเทศ อ แลนด ดยเอกลักษ เ พาะคือการ 
ออกแบบท่ีพกั หเปนรปร่างทรง ดม ปร่ง สมแีค่เ ยีงนอนส ลมนมอล
 
แม ะ ด กล ดกับ รรม า มากแค่ หน แ ่สภาพแวดลอมภายนอก 
กเปนส่งท่ีคาดเดา ม่ ด อ หภมท่ีสดขัว แมลงและสั วเลือยคลาน  
ลวนเปนสภาพแวดลอมท่ี ม่เอือ อ่การนอนหลับพัก อ่น แ ่ นป บันนี 
u le otel ดเพ่มศกัยภาพและความพรอม นการรองรบันักท่องเท่ียว 

ทัง นดานความสะดวกสบาย และความหรหรา ่งนับเปนหน่ง นป ัย 
ท่ี เขาพัก หความสาคัญ ดยนักท่องเท่ียวสามาร เลือกหองพักแบบ uite  
พรอมสง่อานวยความสะดวกอย่างครบครนั ม่ว่า ะเปนเ ยีงนอนขนาด  
ing ize อ่างอาบนา และ ีทเ อรทาความรอน ทังนี ส่งที่ทา หที่พัก  
u le otel ดดเด่นกว่าท่ีพักแบบดังเดม คือการ ดพัก ่อนแบบ 

แนบ ดกับ รรม า มากท่ีสด ดยท่ี เขาพักยงั ดรบัความสะดวกสบาย 
ม่ ่างกับ รงแรม

นอก ากนี แอปพลเค ัน ่าง  กนับเปนส่งที่มีประ ย นอย่างย่ง นการ 
วางแ นและหาขอมลเก่ียวกับการเดนทาง ปดดาว แอปพลเค นัมากมาย 
ด กพั นาขนเพ่ือ สาหรบั รว สอบมลพษทางแสงท่ัว ลก อาท Light  
ollution ap- ar   ar   eter   Live เปน น  
่ง ะ ่วย ห มีขอมลวเคราะหป ัยที่ส่ง ล ่อการดดาว และการ 
่ายภาพ

แหล่งที่มา : 
.lonel planet.com/travel-tips-and-articles/travel-trends-for-201 -dar -s ies/ 0 25c8c-8a11-5 10-a052-1 d2 5 aa
.n times.com/2008/08/31/ usiness/31essa .html
.theguardian.com/science/201 / un/10/mil - a -no-longer-visi le-to-one-third-of-humanit -light-pollution
.dar s iesa areness.org/
.narit.or.th/inde .php/lightpolution-3
.mariefranceasia.com/travel/no -or-never/destinations/8- u le-hotels-in-the- orld-312222.html item 1

30 บทความ วนมองเมืองที่ค ีว  it  ight เมืองที่มอง ม่เหน ดย สร รั  กาญ นะว ย

แน่นอนว่า นปนีการเดนทางท่องเท่ียว ามแหล่งท่องเท่ียว นอกกระแส
ะยงัเปนเทรนดทีนั่กท่องเท่ียวท่ัว ลก หความสน อ่เน่ือง ากปท่ีแลว 

การขยาย วัของเมอืง นบรบทของ ลกยค หม่ท่ีมี านวนประ ากร ลก
สงเปน ัวแปรสาคัญท่ีส่ง ล ่อรปแบบการ ีว ของ คน นสังคม
ความว่นวาย นเมืองทา หเวลา นการศกษาเรียนรส่ง ่าง  รอบ ัว
ลดนอย ามลง ป คน งยง่หวนหาการกลับส่ รรม า  และ หความ
สน และ ามหาพืนท่ีบน ลก บนีท่ีมี ามืดมด รับร งความสาคัญ
และค ค่าท่ี ดเขา ง าปลอด ปร่ง รมลพษ และ ดมองเหนดวงดาว
นับลานท่ีลอยอย่ รงหนา การออกเดนทางท่องเท่ียว ะมคีวามทาทาย
มากขน นักท่องเท่ียว ะเดนทาง ปยงัส านท่ีห่าง กลเพ่ือสมั สัความ
สวยงามของ รรม า อย่าง กล ด แ ก่ยงัมองหาความสะดวกสบาย
ที่ครบครัน

LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

The Disappointing Night



 

‘กกสะทอน’ ชุมชนใน
หุบเขาสีชมพูสู่การท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

‘ภูลมโล’ แหล่งชม ‘ดอกนางพญาเสือโคร่ง’ หรือสมญานาม ‘ซากุระ 

เมืองไทย’ ที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ เป็นหมุดหมายส�าคัญท่ีเชื้อเชิญ  

นักท่องเท่ียวให้เข้ามาเยี่ยมเยือน เก็บภาพความงดงาม กอดเก่ียว  

ความสขุและความประทับใจกลับไป กระแสการท่องเท่ียวจากสือ่ออนไลน์  

ท�าให้พ้ืนท่ีต้องต้ังรบัจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีหล่ังไหลมาไม่ขาดสาย หน่ึงใน  

น้ันคือ ‘ชุมชนกกสะทอน’ ซึ่งถือเป็นหน้าด่านส�าคัญก่อนจะข้ึนไปชม 

ความงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง ท่ีอวดโฉมให้ชมเพียง 1 เดือน  

ในรอบปีเท่านั้น 

...ชมุชนบรหิารจดัการการท่องเท่ียวอย่างไรให้เกิดปัญหาน้อยท่ีสดุ แม้จะ 

ผกผันกับจ�านวนผู้คนที่มากมายมหาศาลก็ตาม...

การพัฒนาพ้ืนท่ีภูลมโลในห้วงความคิดแรกน้ัน ไม่ใช่เพ่ือการท่องเท่ียว  

แต่เป็นไปเพื่อให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยหวัหน้าอุทยานแห่งชาติ 

ภูหินร่องกล้าในขณะนั้น ได้ชักชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการปลูกต้นนางพญาเสอืโคร่ง จนปัจจบัุนภูลมโลมต้ีนนางพญาเสอืโคร่ง 

จ�านวนกว่า 300,000 ต้น บนพื้นที่ 1,200 ไร่ ที่พร้อมผลิดอกบานสะพรั่ง 

ให้ยอดภูลมโลเป็นสีชมพูในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี 

จากแนวโน้มของปริมาณนักท่องเท่ียวภูลมโลท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

ประกอบกบัเป้าหมายการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน อพท. จึงได้ 

เข้ามามบีทบาทส�าคัญในการพัฒนาศกัยภาพชมุชนและเตรยีมความพร้อม 

ชมรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กกสะทอน รากฐานของการบรหิาร 
จัดการการท่องเที่ยว 
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 อพท. มอบหมายให้ส�านักท่องเท่ียวโดยชุมชน  

และ ส�านักงานพื้นที่พิเศษเลย (ชื่อในขณะนั้น) เข้ามาท�าหน้าที่ โดยผ่าน 

กระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 ขั้นตอนคือ

ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชน รวมท้ังมีบทบาทในการ 

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้ภาคีเครือข่ายการท่องเท่ียว  

และชุมชนในต�าบลกกสะทอน อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้เข้ามาม ี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์การ 

พัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย เป้าหมายเพ่ือให้ชุมชน 

กกสะทอน สามารถเป็นชมุชนต้นแบบการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชมุชน 

อย่างยัง่ยนื ทีช่มุชนมส่ีวนร่วมในการคิดวางแผน ร่วมปฏบัิติ ร่วมรบัผิดชอบ  

และร่วมเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

จัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน

เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของชมรมส่งเสริม

การท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน

ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของชมรมส่งเสรมิการท่องเท่ียว 

โดยชุมชนกกสะทอน

1.

2.

3.

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนกกสะทอนมีกลไกในการวาง 

กติกาบนพ้ืนฐานความสมัครใจ และความต้องการร่วมของคนในชุมชน 

เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างองค์กรต่างๆ ท้ัง  

อุทยานแห่งชาติ หรือโรงพยาบาล การบังคับใช้ข้อตกลงจะเป็นไปอย่าง 

เท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่ากฎกติกา 

เมื่อนักท่องเท่ียวจากทุกสารทิศ พร้อมใจกันมาชมโลกสีชมพูบนภูลมโล  

ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อก�าหนดของชุมชน อาทิ ไม่โน้มก่ิงของ 

ดอกนางพญาเสือโคร่งมาถ่ายรูป ไม่ท้ิงขยะเกล่ือนกลาด ก่อกองไฟ  

ไม่ค้างแรมบนภู ฯลฯ นอกจากน้ันชุมชนยังได้เตรียมพร้อมรับมือกับ 

กระแสการท่องเท่ียว ด้วยการรวมกลุ่มวางแผนการบรหิารจดัการท่องเท่ียว 

ให้เกิดประโยชน์กับชมุชน เช่น การบรหิารจดัการคิวรถ การพัฒนาสมาชกิ 

ชมรมให้มีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลท้องถ่ินท่ีถูกต้องแก่ 

นักท่องเที่ยว

แม้ฤดูท่องเท่ียวของชุมชนกกสะทอนจะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่  

1 เดือนต่อปี แต่ความส�าเรจ็ด้านการท่องเท่ียวน้ันเติบโตอย่างก้าวกระโดด  

โดยช่วงต้นปี 2562 มีจ�านวนนักท่องเท่ียวเดินทางข้ึนไปเท่ียวชม 

ดอกนางพญาเสือโคร่งบนภูลมโลมากกว่าหน่ึงหมื่นคน สร้างรายได ้

เฉพาะกลุ่มรถบรกิารน�าเท่ียวกว่าสองล้านบาท ท่ีกล่าวมาน้ี ยงัไม่นับรวม 

รายได้จากกลุ่มของที่ระลึก กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มอาหาร โดยประมาณการ 

ไว้ว่าจะมเีมด็เงนิหมนุเวยีนเข้าสูช่มุชน เฉพาะช่วงฤดูชมดอกซากุระเมอืง 

ไทยไม่น้อยกว่าสามล้านบาท

การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชนในหลายๆ ส่วน ด้วยความสามัคคี 

และการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็ง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก 

สมาชกิทุกกลุ่มในชมรมฯ มกีารจดัสรรผลประโยชน์อย่างยติุธรรมเท่าเทียม  

ขณะเดียวกันชุมชนได้ให้ความส�าคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะและการปลูกต้นไม้เพ่ิม ท�าให้กกสะทอน 

เป็นตัวอย่างชุมชนต้นแบบการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท่ีเห็น 

ผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของ 

ประเทศไทย

กลไกการบรหิารจัดการการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนของชุมชนกกสะทอน

จากการท่องเที่ยว 
สู่การจัดการอย่างยั่งยืน

เมื่อมีการจัดต้ังเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน ก็สามารถ 

บรหิารจดัการความยัง่ยนืได้อย่างมปีระสทิธิภาพ กล่าวคือ ชมุชนมกีารวาง  

ยทุธศาสตร์หลักการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชมุชนระยะยาว มกีารประเมนิ 

ตนเองและพัฒนาชมุชนอย่างต่อเน่ือง มกีารประชมุและแสดงข้อคิดเห็น 

อย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฤดูกาลท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม  

แบ่งเทศกาลการท่องเท่ียวออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน  

ฤดูฝน และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวตามฤดูกาล อาทิ ชมความงาม 

ดอกนางพญาเสือโคร่งบนภูลมโล ชมรอยเท้าไดโนเสาร์ 130 ล้านปี  

ชมความงามน�้าตกหมันแดง 9 ชั้น ร่วมงานปีใหม่ม้งบ้านตูบค้อ ซึ่งเป็น 

ม้งหมู่บ้านเดียวในภาคอีสาน 

นอกจากน้ียังส่งผลกับการเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ 

ทางสงัคม เศรษฐกิจ แก่ชมุชนท้องถ่ิน คือ ก่อให้เกิดการจ้างงาน ชาวบ้าน 

มรีายได้จากกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว เปิดโอกาสให้สมาชกิชมุชน 

มีส่วนร่วมบริหารและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีการสนับสนุน 

ชุมชนในกิจการสาธารณะ โดยน�าเงินรายได้ร้อยละ 10 ของชมรมฯ  

มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ นอกจากนีย้งัได้ท�าบนัทกึข้อตกลงร่วมกบั 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้าน 

การรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินของนักท่องเที่ยว ทั้งยังเพิ่มผลประโยชน์และ 

ลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเท่ียว มีการน�า 

ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกิจกรรม 

การท่องเท่ียวของชุมชน ออกประกาศข้อปฏิบัติส�าหรับนักท่องเท่ียว  

มีการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ม้งบ้านตูบค้อ และรายการอาหารพ้ืนบ้าน 

ชุมชนกกสะทอน ในด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบ 

ทางสิง่แวดล้อม ชมุชนมกีารก�าหนดการใช้พ้ืนท่ีร่วมกับอุทยานภูหินร่องกล้า  

รวมท้ังจัดท�าแผนท่ีท่องเท่ียว และยังก�าหนดขีดความสามารถในการ 

รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

ท้ังหมดน้ีเกิดจากกระบวนการ Co-Creation โดยใช้การประสานเชือ่มโยง 

เครือข่ายจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาควิชาการ หน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาชนมา ‘ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ  

ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์’ ถือเป็นกุญแจเพ่ือการจัดการ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่แท้จริง 

ของชุมชนมีธรรมาภิบาลสูง อีกกลไกท่ีส�าคัญไม่แพ้กัน น่ันคือ กองทุน 

สาธารณประโยชน์ของชุมชน หัวใจส�าคัญของกองทุน นอกจากเรื่อง 

ความโปร่งใสแล้ว ยังด�าเนินงานด้วยความเชื่อมั่นเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

ของทุกคนในชมุชน ความพยายามท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ยงัเป็นปัจจยั 

ผลักดันให้กลไกของกองทุนขับเคล่ือนไปได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งรนุแรง 

นอกจากกลไกท่ีได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องของการจัดการ 

องค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาชิก 

ในชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอก ท้ังความรู้ในด้าน 

การบริหารความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ความรู้ด้านการจัดการขยะ  

ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

‘กกสะทอน’ ชุมชนในหุบเขาสีชมพูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน



พัชรวรรณ วรพล

เรื่องบันเทิง... 
เรื่องเที่ยว...
เรื่องเดียวกัน

Beautiful locations in films and music videos are good marketing media  
that encourages viewers who are immersed in the atmosphere to get inspired  
and decide to travel. It can be said that filming locations have a lot of  
influence on a traveler’s decision-making, no matter for doing an activity,  
participating in a festival, going on vacation, or just tracing the film or  
music video they like. This kind of tourism has turned so unexpectedly  
successful that a country’s economy can resume its normal situation.

POP CULTURE TOURISM
การท่องเทีย่วปอ๊ปคัลเจอร์
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เรื่องบันเทิง...เรื่องเที่ยว...เรื่องเดียวกัน

การท่องเท่ียว  เปนอ สาหกรรมท่ีมคีวาม บั อน มหีลายแง่มม และมกั ะอาศัยอ สาหกรรมอ่ืน  มา ว่ยส่งเสรมบางเลกนอย ม่ว่า ะเปนเทค น ลยี  

การ อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม การคาปลีก หรือแมแ ่ความบันเทง

วั น รรมสมัยนยม ( op ulture) ภาพยน ร และเพลงที่แพร่หลาย  

มีพลังท่ี ะเปล่ียนคนด หเปนนักท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ออกเดนทาง 

ท่องเที่ยว ามรอยหนังที่ ด มและอน ปกับส านที่นัน

ยอนกลับ ป นป 2521 เม่ือวงดส ก าวอเมรกัน illage eople   

เขียนและแสดงมวสกวดี อเพลง A พรอมท่าเ นที่ แขนบอก ง 

ลักษ ะ ัวอักษร    A ทา หคนเขา ดยปรยายว่าเพลงนีแ ่งขน 

เพื่อเ ลม ลอง หกับ A นฐานะเปนส านที่ล่องเรือและ ดนัดพบ 

่งเปนที่นยม นทายที่สด เพลงนีส่ง ห A กอบ กยราย ด ากยอด 

องที่พักอันลนหลาม

หรอืยก วัอย่างเพลง espacito เปอร ร ก ง่เปนบานของ าวอเมรกัน  

3.  ลานคน นแ บทะเลแครบเบียน องพบกับความลมละลาย ปเมื่อ 

เดือนพ ษภาคมป 25 0 เพ่ือ ดัการกับหนีท่ีมมีลค่า ง 0 พันลานเหรยีญ 

สหรัฐ และ นป 255  เกาะแห่งนีกเกดการระบาดของ วรัส i a ทา ห 

ความดงดดทางการท่องเที่ยวกลายเปนเรื่องที่ทาทาย

แ ่ทันทีที่มวสกวดี อเพลง espacito น บับดังเดมของ Luis onsi  

และ add  an ee รวมทัง บับท่ีเรียบเรียงเสียงประสาน หม่ของ 

ปอปส าร ื่อดัง ustin ie er ด ่ขน าร แลวทัง ลกกร ักเพลงนี  

เศรษฐก ของประเทศกเร่ม น ัว

เพลง นีมีเนือรองท่อนหน่งบอกว่า amos a hacerlo en una  

pla a en uerto Rico  ง่แปลว่า ลองทามนับน ายหาด นเปอร ร ก   

และมวสกวดี อกแสดง หเหน ง นนท่ีแปลก า ทวทัศนท่ีเปน รรม า  

สวยงาม ีว ยามรา รีของแครบเบียน

otels.com เ ือ่ว่าเพลง espacito คือสาเห ท่ีส่งหม่มวลนักท่องเทีย่ว 

ปยงัเกาะ เพือ่ ะดว่าพวกเขา ทามนับน ายหาด นเปอร ร ก  อย่าง ร

ากการวเคราะหของเวบ การ อง ่าง  พบว่า คน ดคนหาคาว่า  

เกาะแครบเบียน  เพ่มขนมากกว่ารอยละ 5 และส มสร ld an uan  

La actoria ่งเปนส านที่สาคัญ นการ ่ายทามวสกวดี อก ดรับการ 

แนะนาและ ส่ น ปรแกรมทัวร คง ม่ ดท่ี ะกล่าวว่ามวสกวดี อดังกล่าว 

เปนกลเมดทางการ ลาดที่เปอร ร ก ม่เคยคาดคดมาก่อน

แต่นั่นไม่ใช่ครั้งแรก และแน่นอนว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย 

POP CULTURE TOURISM
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

เรื่องบันเทิง...เรื่องเที่ยว...เรื่องเดียวกัน

นมมมองของคอหนัง ากของเรือ่งกสรางแรงบันดาล นการท่องเท่ียว 

ด ม่นอย นอก ากอรร รส ากเนือเรือ่งแลว อีกสง่หน่งท่ีทา หภาพยน ร 

ก ด า ด ม่รลืม น่ันกคือ ากท่ี นการ า่ยทา เมือ่ ดท่ีศลปินมแี นคลับ 

ด ามมากพอ มวสกวดี อ หรือภาพยน รแพร่หลายออก ปมากพอ 

และ คนหลงรักมันมากพอ เมื่อนันพวกเขาเหล่าแ นคลับ ะเร่มทา 

รายการส านที่ที่ องการ ปเหนและสัม ัส ดย รง 

 แปลและเรียบเรียง าก estination are riding the aves of music  
video tourism
https://travel ireasia.com/2018/02/destinations-riding- aves- 
music-video-tourism

เพลงมอีท พลอย่างมาก อ่การ ดัสน ของนักเดนทาง ม่ว่า ะ ปเพ่ือ 

ทาก กรรม ร่วมงานเทศกาล หรอืพัก อ่น นวนัหยด การ ดเหนมหานคร  

ทวทัศน และเมอืง า่ง  นมวสกวดี ออา เปนแรงกระ นของนักเดนทาง  

ด ม่แ ก ่าง ากการ ับ องมอง ากท่ีสวยงาม ากเรื่อง Game of  

Thrones หรืออาปากคางหลัง ากดภาพยน ร รภาคเรื่อง The Lord  

of the Rings หรือ arr  otter

ด้วยเหตุนี้ผู้ก�ากับวิดีโอเหล่านี้จึงต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถ 

ค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุด ซึ่งมีความงดงามอันโดดเด่น เพื่อจะน�ามาใช ้

ในการขายวิดีโอให้กับแฟนๆ ได้มากที่สุดต่อไป 

การศกษาว ัยแสดง หเหนว่ามวสกวดี อท่ี ่ายทา นเมืองท่ีสวยงาม 

อย่าง แคล อรเนีย ันเนสเบรก ลอง อสแลนด และเมืองอื่น  นัน 

ประสบความสาเร มากเมื่อเปิด ัวออกส่ ลาด ดังนัน งเปนเรื่องง่ายที่ 

ะส่งเสรมการท่องเที่ยว นเมืองเหล่านี  tourismem ass .com กล่าว 

ของประเทศ ทยกเ น่กัน อย่างหนังเรือ่ง angover ภาค 2 ท่ี รงแรม 

เลอบัวเปนส านท่ี ่ายทาหลัก หรือ ะเปนอ่าวมาหยา ังหวัดกระบ่ี 

ากหนังเรื่อง The each กทา หนักท่องเที่ยวพ่งเปามา มความงาม  

นข ะเดียวกัน The each กเปน ดเปลี่ยนของอ่าวมาหยา งขนาด 

องปิดเกาะ เมื่อนักท่องเที่ยว ่าง า หลั่ง หลเขามา นเกนความพอด ี

นเกด ลกระทบ อ่ รรม า  นป บันเรม่มกีาร ากัด านวนนักท่องเท่ียว 

ท่ีเขาอ่าวมาหยา ด ม่เกนวนัละ 2 000 คน แ เ่สยีง อบรบั ากนานา า

ลวนออกมา นทาง ืน่ ม นการเลือกคมครอง รรม า ของประเทศ ทย 

ส่วนมวสกวดี อของลก ายเ าพ่อแรปเปอร นองเ านาย ท่ีทา หเหล่า 

บรรดาวัยร่นแ นคลับเ ป มวว unseen ของท่าปอม คลองสองนา  

ังหวัดกระบี่

ว่า ปแลวการ ่ายทาภาพยน ร ่าง า กนาเมดเงนเขาประเทศเราเปน 

านวนมหาศาล พบว่า นป 25 1 ท่ี า่นมา มี านวนภาพยน ร า่งประเทศ  

1  เรื่องท่ีเขามา ่ายทา นประเทศ ทย สรางราย ดเขาประเทศสง ง  

3.1 พันลานบาท ข ะที่ นป 25 2 ที่ ่านมา มี านวนภาพยน รเขามา 

่ายทา นประเทศ ทย านวน 58 เรื่อง สรางราย ดเขาประเทศแลวราว  

3 0 ลานบาท (กองก การภาพยน รและวีดทัศน ่างประเทศ กรมการ 

ท่องเที่ยว) 

เคยสงสัย หมว่าภาพยน รท่ีเก่าแก่ท่ีสดของ ลกเกดขน ังแ ่เมื่อ หร่   

นับเปนเวลากว่า 12  ปแลวท่ี ลกร กักับคาว่าภาพยน ร ดยภาพยน ร 

เรือ่งแรกของ ลกมี ือ่ว่า Arrival of a Train at la iotat  ดวยความยาว 

เพียง 50 วนาที สรางขน ดยพี่นอง ระกลลมแอร าว รั่งเศส ออก าย 

ครังแรกท่ีกรงปารีส นป พ.ศ. 2 38 นับเปน ดเร่ม นแห่งการรเร่ม 

ที่สาคัญ ่ออ สาหกรรมภาพยน รมา วบ นป บัน

“

“



 

ส�านักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

ADVERTORIAL

การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 
: การอนุรักษ์ พัฒนา และการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

‘พื้นท่ีทางวัฒนธรรมหรือเมืองเก่า’ คือ พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษและม ี

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมเฉพาะ 

ท่ีเป็นตัวแทนของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคม ความด้ังเดิมทาง 

ประวติัศาสตร์หรอืสถาปัตยกรรม มคุีณค่าในทางศลิปะหรอืประวติัศาสตร์  

การปรากฏของหลักฐานทางกายภาพท่ีบ่งบอกถึงลักษณะอันเด่น าก 

ค ค่าของการท่องเท่ียวทางวั น รรมหรือเมืองเก่านา ปส่ม ของการ 

ว ัยดานการท่องเที่ยว สานักงานกองทนสนับสนนการว ัย สกว. ด ัด 

สรรทนเพ่ือการพั นาและนาเสนองานว ัยเพ่ือการพั นาและการ  

ประ ย น เรื่อง การบรหาร ัดการการท่องเที่ยว นเข อนรักษมรดกทาง 

วั น รรม (ส าป ยกรรม) นพืนท่ีกล่ม ังหวัดลานนา ดย ศ.ดร. 

เทดศักด เ ะก ข ร าลงกร มหาวทยาลัยและค ะ 

กระบวนการการจัดท�าเขตอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)

กระบวนการภายหลังการจัดท�า

เขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตกรรม)

การบริหารจัดการการท่องเท่ียวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  

(สถาปัตยกรรม) ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดล้านนา วั ประสงคเพ่ือพั นา 

และ ัดทา นแบบการบรหาร ัดการการท่องเท่ียว นเข อนรักษมรดก 

ทางวั น รรม (ส าป ยกรรม) นพืนท่ีกล่ม งัหวดัลานนา ( งัหวดัลาพน  

แพร่ และน่าน) ากการศกษาพบว่า นแบบการบรหาร ดัการการท่องเท่ียว 

นเข อนรกัษมรดกทางวั น รรม (ส าป ยกรรม) ประกอบดวย 2 ส่วน  

ดแก่ (1) กระบวนการ ดัทาเข อนรกัษมรดกทางวั น รรม (ส าป ยกรรม)  

และ (2) กระบวนการภายหลังการ ัดทาเข อนรักษมรดกทางวั น รรม  

(ส าป ยกรรม) 

1 2

ชุมชนดั้งเดิม/
เมืองเก่า

เขตอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม

(สถาปัตยกรรม)

แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม
ภายในชุมชน
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สาหรบัแนวทางการบรหาร ดัการการท่องเท่ียวภาย นเข อนรกัษมรดก 

ทางวั น รรม (ส าป ยกรรม) าแนกออกเปน 3 ประเดน ดแก่  

1) ลักษ ะของเข อนรักษมรดกทางวั น รรม (ส าป ยกรรม)  

2) ลักษ ะ ครงสรางองคกรและกระบวนการบรหาร ัดการ นอนาค  

และ 3) แนวทางการพั นาศกัยภาพทางการท่องเท่ียวภาย นเข อนรกัษ 

มรดกทางวั น รรม ่งสามาร าแนกแนวทางการพั นาศักยภาพ 

ดเปน (1) แนวทางอนรักษมรดกทางวั น รรม (2) แนวทางการพั นา 

การ ประ ย น (3) แนวทางการพั นา ครงสรางพืนฐานและส่งอานวย 

ความสะดวก ( ) แนวทางการพั นาก กรรมการท่องเที่ยว (5) แนวทาง 

ากกระบวนการว ัย ล ล  และ ลลัพ ท่ีเกดขน สะทอน หเหน ง 

อกาสของการพั นาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืทีส่ามาร ปรบั กับพืนที่ 

นลักษ ะ ่าง  ่านความเขา ่อค ค่า นความเดมแท สม สาน 

แนวคดการท่องเท่ียวเ งสรางสรรค ( reative Tourism) และการ ดัการ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( ustaina le Tourism anagement)  

สานักงานกองทนสนับสนนการว ยั หความสาคัญ อ่การพั นางานว ยั 

ดานการท่องเท่ียวและบรการท่ีนา ปส่การสรางค ค่าและการ ประ ย น 

อย่างแท รง สน สอบ ามขอมลเพ่มเ ม http://eli rar .trf.or.th 

แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาเรื่องราวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนากระบวนการและองค์กร

แนวทางการบรหิารจัดการการท่องเที่ยวในเขต
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ล้านนา

การพั นาเรื่องราว ( ) แนวทางการพั นาบคลากร และ ( ) แนวทาง 

การพั นากระบวนการและองคกร 

ดย เขตอนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม) ของจงัหวดัล�าพนู  

มีลักษ ะเปน ม นเมืองลอมรอบวัด เขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  

(สถาปัตยกรรม) ของจงัหวดัแพร่ ท่ีมคีวามน่าสน และมเีอกลักษ ทาง 

ส าป ยกรรมบานเก่า เขตอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม (สถาปัตยกรรม)  

ของจังหวัดน่าน อย่บรเว กลางเมืองน่านบรเว ข่วงเมือง 

โครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการบริหารจัดการ

บริหารจัดการ พัฒนา

เขตอนุรักษ์มรดกทาง 
วัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยว



ปั้นมัคคุเทศก์น้อย 
สร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ให้กับชุมชนบางพลี

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ เทศบาลต�าบลบางพลี

 ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศบาลต�าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ดร.มณฑิชา  
เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง วิทยาลยัการท่องเทีย่วและการบรกิาร มหาวิทยาลยัศรปีทมุ กับ เทศบาล 
ต�าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดท�าโครงการส่งเสริม 
และพัฒนากิจกรรมเพือ่การท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมแบบสมดลุ กิจกรรม ‘มคัคุเทศก์น้อย (Junior Guide)’  
รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และมีความสามารถ 
ในการพูดในที่สาธารณะ สามารถบรรยาย ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว 
ประเพณี วัฒนธรรม สินค้า ของทีร่ะลึก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และกระตุน้ 
ให้เยาวชนส�านึกรักบ้านเกิด มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง  
อกีทัง้ยังเป็นการพัฒนาบคุลากรทีม่คีวามประสงค์จะเป็นมคัคเุทศก์ในอนาคต ให้มคีวามรูค้วามสามารถ 
มคุีณภาพ คุณสมบติั  มจีรรยาบรรณทีด่ ีและสามารถปฏบิติังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

จดุประสงค์ของการจดัท�ากิจกรรม ‘มัคคเุทศก์น้อย (Junior Guide)’ รุน่ที ่6

 1. สนบัสนนุ และส่งเสริมกจิกรรมบรกิารทางวชิาการทางด้านการท่องเทีย่ว เพ่ือการพฒันาเยาวชน 
ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยว และตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการท่องเที่ยว 
เชงิวัฒนธรรมแบบย่ังยนื
 2. ส่งเสริม  และสร้างจติส�านกึให้เยาวชน รักและหวงแหนในอาชพี  วิถชีวิีตชมุชน ประเพณี ประวัติศาสตร์ 
ชมุชน และวฒันธรรมชมุชนของตนเอง

ดร.มณฑชิา เครอืสวุรรณ์
คณบดวิีทยาลยัการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

มหาวทิยาลยัศรปีทมุ

 กิจกรรม ‘มคัคุเทศก์น้อย (Junior Guide)’  ในครัง้นีเ้ป็นรุ่นที ่6 ทีว่ทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ มหาวทิยาลัยศรีปทมุ ท�าให้กับ 
พื้นที่ชุมชนต�าบลบางพลีมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2556 เป็นการตอกย�า้ถึงเจตนารมณ์ของการสร้างการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนที่วิทยาลัย 
การท่องเทีย่วและการบริการ มต่ีอพืน้ทีช่มุชนบางพลเีป็นอย่างด ี โดยชมุชนต�าบลบางพลนีัน้มศัีกยภาพทางด้านการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
เป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง มตีลาดโบราณบางพลอีายุเก่าแก่กว่า 100 ปี วดับางพลใีหญ่ใน ทีม่หีลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิส์ทิธ์ิเป็นทีเ่คารพ 
สักการะบูชาของคนในพ้ืนที่ มีเทศกาลโยนบัว อันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศ ดังนั้นจึงเป็นความส�าคัญที่ต้องปลูกจิตส�านึกของ 
เยาวชนในพืน้ทีใ่ห้ตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของมรดกทางด้านวฒันธรรมของชมุชนให้คงอยู่คูช่มุชน เพ่ือเป็นการสร้างการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 
อย่างย่ังยนื โดยกิจกรรม ‘มคัคุเทศก์น้อย (Junior Guide)’ ได้จดัขึน้ในวันที ่21-22 กุมภาพนัธ์ 2562 มคีณาจารย์จากสาขาวิชาการจดัการ 
การท่องเทีย่ว วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบรกิาร มหาวิทยาลยัศรปีทมุ เป็นผู้ให้ความรูแ้ละแนะน�าแนวทางการปฏิบตักิารเป็นยุวมคัคุเทศก์ 
ในรปูแบบการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่เยาวชนทีจ่ะเข้ามาร่วมนัน้เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมในสงักัดของเทศบาลต�าบลบางพล ีหลงัจากเยาวชน 
เหล่านี้ได้รบัการอบรมจากกจิกรรมยวุมคัคุเทศก์ จะสามารถเป็นยุวมคัคุเทศก์รุน่เยาว์ทีค่อยบรรยายให้กับนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว 
ในตลาดโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิดให้กับ 
เดก็ๆ อกีด้วย นบัว่าตรงกบัวตัถุประสงค์ของความร่วมมอืระหว่างวิทยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ และเทศบาลต�าบลบางพลี 



เหงื่อหยดใหม่
ของ 

Sport tourism

Trends are never stable and always keep on changing. What seems to be great 
and receives a lot of attention today may become uninteresting the next day. 
Ever-changing sports tourism is not an exception. Sports tourism might be 
well-known and dreamed off in foreign countries but in the future, Thailand 
might be listed among the top-ten sports tourism destinations. Here are 
some new interesting ideas for sports tourism in Thailand.
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ค�าว่า ‘ เข็มที่ตกลงพ้ืนในนิวยอร์ก ได้ยินมาถึง 
ที่กรุงเทพฯ’ ในปี 2000 นั้น อาจจะเชยมากในวันนี้  
เพราะส�านวนเปรียบเปรยที่น่าจะเป็นมากกว่าก็คือ 
‘ราชสีห์ในวันจันทร์ อาจเป็นหนูในวันอังคาร’

ความหมายของมันกคือ เทรนดทกอย่างนัน เปลี่ยนทกวัน  อะ รที่เคย 

แน่นอน หญ่ นวันนี พอ งพร่งนี มันอา ม่ ดแลว และพอมัน 

ม่ ดมีอายที่นานแบบแ ่ก่อนนี่เอง ส ร อเดีย หรือคนทางานเกี่ยวกับ 

การ ลาด ษ า ง ม่สามาร น่งเ ย ดว่า เรื่องที่กาลังด  อย่นัน 

ut หรือยัง

แวดวงของท่องเท่ียวเ งกี า หรอืกี าเ งท่องเทีย่ว ท่ีเราเรยีกว่า port  

Tourism กเปลี่ยน ปมาก ดวย ocial edia เรื่องที่เคย ปขนเวทีพด 

ามที่ า่ง  ของการท่องเท่ียว มาวนันีอา ม่ ด เพราะ ลกเปล่ียนทกวนั

และแทนท่ี ะเขียน port Tourism นการ ป า่งประเทศ ( ง่ มเพ่งพา 

ลกคา ป port Tourism มา  ทรป ทังที่อังก ษและบอล ลกรัสเ ีย)  

มนัอา ทาทายกว่า สนกกว่า า ะลองเสนอ อเดีย กับ ลเค ัน่ นบานเรา  

ง่ ม่ง่ายนัก เพราะคน ทย ม่ ดอนกับ ลเค ัน่กี า แบบท่ีคน า่งประเทศ  

อา ะ  สน กว่า (ยก ัวอย่างง่าย  อนนีคน ทยอนการอยาก ป 

มารา อน า่งประเทศมากกว่ามารา อน น ทย แมว่า านวนการ ดังาน 

ะมากขนก าม)

บทความนี ือว่าแ ร อเดียกันนะครับ 

เคย ดยนเรื่องราวของ ค อาสา  ่ หมครับ ที่ ายคนหน่ง อบ ป

สอน บอล หเดก  รม นนบาง สะพานสาทรบาง ทางด่วนบาง และ

ทกวันก ะปน ักรยาน ากย่านเ รญกรง ป ามที่ ่าง  รวมทังแ ววัด

ประเดนคือมีนักกี าหลายคน นบานเรา เทนนส บอล แบดมน ัน 

ว่ง ล  เ บ มาหรือหลงรักย่านเ รญกรง ่งเปน ld to n และปนี 

เ รญกรงคือย่านทองแห่งการท่องเท่ียว เพราะเปน e  destination 

ท่ีคน ทย คน ่าง า ะมาอีกนาน ทา มเรา ม่ หเ เลบ  ทางดานกี า 

มานาเท่ียวดวยกมมก ส านท่ีเท่ียวท่ี กพัน  ดย ลอดสองขางทาง 

กมี sport location ลานคนเ ะ ะกรอ สนาม สะพานเ ะบอลเดก  

รานกาแ ของนักกี า

 

ทาเปน al a le cit  trip เท่ียวด่ืมกนมองสัม ัสและนอนพักรมนา 

รบัเทรนดเ าพระยา ส านี หม่ ขาม ปขามมา เอเ ยีทีค- อคอนสยาม ม่ร บ

การว่งมารา อนที่เขา หญ่ ม่ ่ส่ง หม่  แ ่เท่าท่ี ่านมา ม่มีกมมก 

ท่ีลง ป าม tor  เรื่องราวความหลัง ่าง  ท่ีมีอย่มาก นเขา หญ่  

ม ม่คดว่าดวย ากหลังของเขา หญ่ เรา ะ องสนกอย่แค่ Trail Running 

นเขา หญ่เปนส านที่อย่อาศัยของคนดัง นักกี า เ เลบ  ที่ อบออก 

กาลังกายหลายคน ะทาว่งแบบ ามรอยบานคนดัง รานอาหารเ เลบ   

รานกาแ นักกี า กยังน่าสน  ว่ง ปด ารม ว่ง ปบน ดที่สดอากาศ 

ที่ดีที่สด แ ่ก กรรมแบบนี องมีคนดังมานา หามรา การมา ัด มัน ะ 

ดเ ย  และ ut แมว่า ะ องเ อรเวยเยอะหน่อย 

Chareonkrung Destination

Old Town Bike

Khaoyai Marathon

1

2

3

มขับร ปบานเพื่อนที่บางกะเ าบ่อย เหนว่าทกวันนี ยังมี รั่ง ่าง า  

ังกวน แกง กรป มาปน ักรยานเท่ียวรม นนเพ่ือเท่ียว ดนัน ดนี  

แลวมมหน่งท่ีนักกี าบานเรายอมรบักคือ เวลามวีนัว่าง  หลายคนกมกั 

มี ล ส ล ปปน ักรยานเที่ยว าม ม นเก่า หรือ ld To n มว่า 

เราน่า ะเอา ล ส ลของคนดังเ เลบ  ดานกี า มาปนนาเท่ียว ม น 

เก่า  าม ังหวัด ่าง  ดย หเขาเลือกกันเอง อา มีทัง  ภาค และ ห 

เ เลบ  บอก ด ่าง  แบบที่เขา อบ 

ปน รงนัน กน รงนี นอน รง นน  กลวนเกดราย ดทังสน

ประเทศท่ี นักกี าหลังเกษยี ดคมท่ีสดกคืออังก ษ และเปนแมนเ สเ อร 

ย นเ ดที่ การ ลาดแบบนี ังแ ่ยค 80s หรือ 0 ปมาแลว 

FROM THE COVER
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เหงื่อหยดใหม่ของ Sport Tourism

มเปนคนเ ือ่ว่า นักกี าสาย port   ealth  รวมทังทกคน มสี านท่ี  

ากหลังที่อย่ นความทรง า ม่ว่า ะเปน รงแรม รานอาหาร ทะเลหรือ 

ปาเขา รวมทังย่านเก่า เหมอืนท่ีครงัหน่ง เ นหลงบอกว่า เวลามาเมอืง ทย  

เขา ะ อง ปเยาวรา  

ทา มเรา ม่ ดัก กรรม กน อย่ เปน  กับเ เลบ  กี าดัง  แบบ 3 วนั 2 คืน 

คนอย่าง ปิยะพงษ วอ่อน  ปรเม เอรียา หรือ บัวขาว แมแ ่ เมส ีเ   

หรอื เขาทราย แกแลค ี ่ า ดัก กรรมเท่ียวด่ืมกนนอน แบบเขา และเ อ  

มอยากรเหมอืนกันว่า รกัเก่า นวนัก่อน  แบบพวกเขา มนัอย่ท่ี หนบาง

 ท่วงทานองของความหลัง  คร  กอยาก ง :)

มกี กรรมเบา  อย่างหน่งท่ีเปนแ ัน่ นบานเรา ากแวดวงกี า น่ันคือ 

แ ัน่ทรง ม อย่างท่ีทราบว่า ทรง ม แ ัน่ บคลกของนักกี านันขาย ด  

เปน รก ด ม่งัน ดนัล ด หรือ เดวด เบคแ ม รวมทังนักบอลทั่ว ลก  

คง ม่มี ่าง ัด มส่วน ัว

ท่ีรานอารหลายสาขา มี า่ง ดั มท่ีเคย ดั ม หนักบอลดัง  น ทยลีก  

าเรา ดัก กรรมดานกี า อย่าลืม ส่ activit  นีเขา ป เพ่ือ ว่ยเปิด อ่ง 

หอา พีแ ัน่ นอกเหนือ ป ากอา พีครสอนมวย คร ยคะ หรอื Guide 

หนังสือพมพ The Guardian ลงบทความยาวเหยียดเรื่อง g m-goer  

เก่ียวกับคนหน่มสาว นอังก ษแห่กันออก ปสมัครเล่น ิ เนสกันมาก 

ท่ีสด นรอบ 3 ปท่ี า่นมา และทาท่าว่า เทรนดนี ะ ม่ อ่นคันเร่งลงง่าย   

แ ่มีบทสารว ว่า สาหรับคนเอเ ียกล่ม หม่ มีหลายคน อบ ป ิ เนส 

แบบท่ี ม่หนวกห  และ อบแบบเงยีบ  (มมนีอา รงกับเทรนด ilent  

Airport) นญี่ปนกับ ีน งมีการคดเรื่องยมที่ ม่พลกพล่าน

มว่าสาหรับบานเรา ส่งที่ port Tourism ทา ดคือ นามา adapt กับ 

ความเปน spa คือเปน fitness ที่เนน health  เพราะบานเราเด่นที่สปา  

และเมืองนอกยังเคยมีเรียนมวย ทย นสปา เราน่า ะทาอะ ร ดมาก  

ดวยการเอาสปามาปรับ หเงียบ สงบขน แ ่มีเหงื่อออกเหมือนเดม

อนนี  และ Trend unter เวบที่ อบนาเสนอ port  Lifest le  

มกัรายงานเรือ่งท่ี ยคะ อบออก ปเอา ดอรหรอืกลางแ ง เพราะว่าอดอ 

มานาน น ิ เนส เพราะเงื่อน ขท่ีคนทางาน องมาเล่น ยคะหลังเลก 

งาน ่วงเยนค่า ่งก ม่มีเวลาเดนทาง ป หน

แ ่ นย รปและ ีนกาลังมี Alternative oga ่งแปลว่า ัก วนกัน ป 

ท่องเที่ยว น ่าง ังหวัด นบท ปาเขา ทะเล เพ่ือเล่น ยคะแบบ หม่  

อา เปนบนภเขา เกาะกลางทองทะเล หรือ ส านที่ท่ามกลางความดบ 

ของ รรม า  น ีน เขาเล่นบนสะพานสงระหว่างภเขา นย รปเล่น 

บนดาด า กสง

             

ประเทศ ทย ม่เคยเสยีเปรยีบเรือ่งนี เรามี ากหลังดีกว่า นการเล่น ยคะ  

เพื่อสราง perience หม่  ที่มาพรอม tor  ของเราเอง

อีกอย่างหน่งคือ คอรส rivate ession Training เรียนมวย ทย  

แบบส่วน วักับ านานนักมวย ะบัวขาว สามาร  หรอืเขาทราย คนเหล่านี  

มีมมอาหาร ลาก ปหา Thai ood กับ ld To n ดสบาย 

Alternative Yoga & Thai Fight Hair Cut by Thai League

Melody of Memories

Fitness Spa
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uttida ntanu (r h)

กองบรรณาธิการ

In June 2018, the Tourism Authority of Thailand (TAT) in partnership  
with Out There Magazine held the first LGBT+ Travel Symposium in  
Thailand at the So Sofitel Bangkok. The event featured speakers and  
panelists who are among the world’s leading LGBT+ experts in marketing,  
sales, media and consumer research. This article summarizes key points  
taken from the illuminating and inspiring forum.
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อย่าง รก าม นักท่องเท่ียวกล่ม LG T  ม่อา กเหมารวมว่ามลัีกษ ะ 
หรือพ กรรมแบบเดียวกันหมด เปนที่ทราบกันดีกว่า ลาด LG T  นี 
มีกล่มแยกย่อยภาย น หรือ ส่วนแบ่งภาย นส่วนแบ่ง  อย่มากมาย  
แน่นอนว่านอก ากเพศสภาพแลว พ กรรมของ บร ภคยัง กกาหนด 
ดวยอีกหลายป ยั ม่ว่า ะเปน อาย อา พี ลักษ ะการ วี  (Lifest le)  
ความ อบ ล  หบรการทางการท่องเท่ียวที่ องการ ะดงดด 
นักท่องเท่ียวกล่ม LG T  งควรแยกแยะกล่มเปาหมายอย่าง ัดเ น 
ดยนาป ัยอื่น  มาประกอบดวย

ากพ กรรมท่ีหลากหลายของนักท่องเท่ียวกล่ม LG T  ทา หการ 
นาเสนอการท่องเท่ียว นลักษ ะท่ีเ พาะเ าะ ง ่อกล่มเปาหมายเปน 
เรื่องที่สาคัญอย่างย่ง eter ordan ก่อ ังบรษัทว ัย บร ภค Gen   
Traveller ดกล่าว งการนาเสนอการท่องเท่ียวรปแบบ หม่ น 3 ม  ดแก่

สาหรับ ประกอบการ รก ท่องเท่ียวท่ีเขา งความ องการของ 
บร ภคกล่ม LG T  การสรางสรรคสนคาและบรการท่ี รงกับความ 
องการ ลาดท่ียงั ม่มี รเรม่มาก่อน เ น่ ทรปส่วน วัท่ี ดัขน ามความ 
องการของลกคา (Tailor-made Tour) หรือการท่องเที่ยวที่สรางสรรค 

ประสบการ สาหรับลกคา ดยเ พาะ ( espo e periences) 

New format การน�าเสนอการทอ่งเทีย่วในรูปแบบใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับนิตยสาร  
Out There จัด The LGBT+ Travel Symposium  
งานสัมมนาด้านการท่องเที่ยวส�าหรับกลุ่มบุคคลท่ีมี 
ความหลากหลายทางเพศคร้ังแรกในประเทศไทย 
เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม So Sofitel  
Bangkok กรุงเทพมหานคร โดยในการสัมมนาครั้งนี้  

น ่วงเวลา ม่ ง 10 ปท่ี ่านมา านวนนักท่องเท่ียวกล่ม LG T   
ดเหมอืน ะเพ่มขนอย่างเหน ด ดั นป 255  องคการท่องเท่ียว ลกแห่ง 
สหประ า า  ( T ) ประมา การว่ามี านวนนักท่องเท่ียว LG T   
ท่ัว ลก 80.3 ลานคน และแมว่านักท่องเท่ียวกล่มนี ะมีสัดส่วนเพียง 
รอยละ  ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทังหมด แ ่มลค่าของ ลาด 
กลับสง ง 1  เปอรเ น  เ พาะ นสหรัฐอเมรกา มลค่าทางเศรษฐก  
ของนักท่องเที่ยวกล่ม LG T  ดรับการประเมนว่าสง ง 100 พันลาน 
เหรียญสหรัฐ ่อป นอก ากนี ลาดนักท่องเที่ยว LG T  ยังมีแนว นม 
เ บ ขนเรื่อย  ประมา รอยละ 8 ่อป

การเดนทาง ่างประเทศท่ีเพ่มขนอย่างเหน ด ัดของนักท่องเท่ียวกล่ม  
LG T  มีสาเห มา ากแนว นมความกาวหนาทางสังคม การเมือง  
และเทค น ลยี ดังนี

Increasing visibility and 
diversity of the LGBT+ market
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นหลายประเทศท่ัว ลก ความหลากหลายทางเพศเปนท่ียอมรับ 
มากขน คนร่น หม่ ดยเ พาะ  Generation  และ  มีแนว นม 
ท่ี ะยอมรบัความหลากหลายทางเพศสภาพมากกว่าคนร่นก่อน   
นระดับน ยบาย หลายประเทศ ดออกก หมายเพ่ือคมครองสท  

ของบคคลทกเพศสภาพ หมคีวามเท่าเทียมกัน ดยท่ีเหน ด ดัเ น 
คือการออกก หมายท่ีอนญา หบคคลเพศเดียวกันสามาร ด 
ทะเบียนสมรสระหว่างกัน ด นหลายประเทศ

นอก ากนี การเดนทางออก ากประเทศเกด หม่ท่ีเพ่มขน  
( merging ut ound ar et) ดยเ พาะ ากภมภาคเอเ ีย 
และอเมรกา  ส่ง ล ห านวนของนักท่องเท่ียว LG T  เพ่มขน 
เ ่นเดียวกัน

ความกาวหนาของเทค น ลยกีารสือ่สาร ดยเ พาะสือ่สงัคมออน ลน  
เ น่ ace oo  nstagram ส่ง ล ห าว LG T  สามาร รวม วั 
กันเปน ม นท่ีสามาร สื่อสารแลกเปล่ียนขอมลระหว่างกัน ด 
อย่างรวดเรวและ รขอบเข  การรวมกันเปนกล่มกอนและภาพของ 
บคคลหลากหลายทางเพศท่ีแพร่หลายมากขน ามสือ่กระแสหลัก  
ทา ห าว LG T  นป บันมัน่ ท่ี ะแสดงเพศสภาพของ นเอง  
ภาพท่ี ดัเ นขน ( isi ilit ) ทา ห บร ภคกล่ม LG T  กลายเปน 
กล่ม ลาดท่ีมีความสาคัญมากขน นทกภาคส่วน รวมทังภาค 
อ สาหกรรมท่องเที่ยวดวยเ ่นกัน

มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวส�าหรับกลุ่ม 
บคุคลหลากหลายทางเพศ หรอื LGBT+ (จาก Lesbian,  
Gay, Bisexual, Transexual และอื่นๆ) มาร่วมแลก 
เปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์อัน 
มีประโยชน์ในส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยว LGBT+  
มากมาย เราจึงขอน�าบทสรุปมาแบ่งปันดังต่อไปนี้ 
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นางศรีสดา วนภญ ญศักด รอง ว่าการดาน ลาดย รป แอ รกา  
ะวันออกกลาง และอเมรกา กล่าวว่า ททท. ะพยายาม ลักดัน ห 

ประเทศ ทยเปนแหล่งท่องเท่ียวยอดนยมระดับ ลกของนักท่องเท่ียวกล่ม  
LG T  ดยดาเนนการร่วมกับ แทนทางการท่องเท่ียวและสื่อมวล น 
ลาด LG T  ท่ัว ลก รวมทัง บัมอืกับดี เนอรและครเีอที ท่ีมี ือ่เสยีง 
าว ทยเพื่อนาเสนอประเทศ ทย ่อกล่มเปาหมาย

teve ohnson ดัการ ลาด ททท. สานักงานนวยอรก กล่าว งลักษ ะ 
ของนักท่องเที่ยวกล่ม LG T  าวสหรัฐอเมรกา ดังนี

เขาร่วมสัมมนากล่าว งการสรางสรรคงานอีเวน สาหรับนักท่องเท่ียว 
กล่ม LG T  ดยเ พาะ เ ่น ride event เพื่อดงดดกล่มเปาหมาย 
หเดนทางเขามา นแหล่งท่องเท่ียว ทังนี สง่สาคัญที่ ะทา หการ ดังาน 

อีเวน ประสบความสาเร คือ การคานง งลักษ ะเ พาะของกล่มลกคา 
และ ดเด่นของแ ่ละพืนที่ ( ride and personalization)

แมว่ากล่ม LG T  ะ กมองเปนส่วนแบ่ง ลาดท่ีมีเอกลักษ ัดเ น  
แ ่ภาย นส่วนแบ่ง ลาด LG T  นียังมีส่วนแบ่งย่อยอีกมากมาย าม 
พ กรรม ความ อบ วั ประสงค นการเดนทาง ดย นการสัมมนา 
ครงันีมี ประกอบการ านวนมากท่ีแสดง งศกัยภาพ นการส่งเสรม ลาด 
เ พาะกล่ม อาท งานแ ่งงานและ ันนีมนระหว่างคนเพศเดียวกัน 

New events การสรา้งสรรคก์จิกรรมใหม่ๆNew segment การหาส่วนแบง่ตลาดใหม่

Go Thai, Be Free: Thailand 
as a top LGBT+ destination
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ดย teve กล่าวว่าประเทศ ทยมีศักยภาพ นการดงดดนักท่องเท่ียว 
กล่ม LG T  หเดนทางเขามาท่องเที่ยวมากขน รวมทังยังสามาร เพ่ม 
มลค่าทางการท่องเท่ียว าก ลาดดังกล่าว เน่ือง ากประเทศ ทยมสีนคา 
ทางการท่องเท่ียวที่ ดดเด่นและหลากหลาย มี ครงสรางพืนฐานทางการ 
ท่องเท่ียวท่ีดี รวมทังมีภาพลักษ ดานความเปนม ร ่อ าว LG T  
ทังนี ททท. องการนานักท่องเที่ยวค ภาพกล่ม หม่  เ ่น LG T   

illennial หรือ or ing oman ที่ท่องเที่ยวอย่างมี สานกและมี 
ความเคารพ อ่ส านท่ี หเดนทางเขามาประเทศ ทยเพ่มมากขน ดย ททท.  
ะดาเนนการประ าสมัพัน แหล่งท่องเท่ียว หม่  ของประเทศ ทย า่น 

สังคมออน ลนและสื่อที่เ าะ งกล่มเปาหมาย

นการสัมมนาครังนี เขาร่วมงาน านวนมาก หความเหน รงกันว่า 
ประเทศ ทยเปนหน่ง นส านท่ีท่องเท่ียวที่ าว LG T  รสกว่าปลอดภัย 
และเปนม ร ดย ะ ดรบัการป บั ท่ีเท่าเทียมกับคนอ่ืน ลอดเวลาท่ีอย่ 
น ทย หลายคนกล่าวว่าเมื่อเดนทางมาประเทศ ทยแลวรสกเปนอสระ  

เปน ัวของ ัวเอง ดังคากล่าวที่ว่า Go Thai  e ree  

าก านวนประ ากรสหรัฐ 32  ลานคน ประมา รอยละ   
เปนประ ากรกล่ม LG T

บร ภคกล่ม LG T  มีแนว นมท่ี ะมีราย ดและมีความ 
สามาร นการ ับ ่ายสง

รอยละ 82 ของนักท่องเท่ียว LG T  แสวงหาแหล่งท่องเท่ียว  
วั น รรม และ คน หม่  ดยมีแ นการเดนทาง ปยัง 
ส านที่ท่องเที่ยวแห่ง หม่อย่างนอย 1 แห่ง

นักท่องเที่ยว LG T  มีความ องการ ( eeds) แบบเ พาะ 
เ าะ ง ่งการทาความเขา ลักษ ะของ บร ภคกล่มนี 
เปนส่งที่สาคัญมากสาหรับ หบรการทางการท่องเที่ยว

Allo  us to feel safe and respected

Allo  us to learn a out/discover Thailand s local 
LG T  communit

uggest e have a variet  of e periences hich can  
e accessi le  ut e traordinar  to our lives

Allo  us to see and e perience the diversit  of Thailand 

Message to the LGBT+ 
travel segment



TAT REVIEW TAT REVIEW70 71

แมว่าการแบ่งกล่ม บร ภคทางการ ลาด นป บันยงัคงยดกับลักษ ะ 
ทางประ ากรศาส ร เ ่น เพศ อาย สัญ า  เปนส่วน หญ่ แ ่สาหรับ 
บรษัทว ัย บร ภค ันนา เ ่น Gen  Traveller บร ภค นยคป บัน 
มแีนว นมท่ี ะมลัีกษ ะและพ กรรมบางอย่างท่ีคลายคลงกัน แม ะมี 
ความแ ก ่างทางเพศหรืออาย บร ภคสาคัญกล่มหน่งคือ Gen   
่งย่อมา าก

ลักษ ะสาคัญของนักท่องเท่ียว Gen  คือการ เครื่องมือสื่อสาร 
ท่ีเ ื่อม ่อ ่านระบบอนเทอรเน นการคนหาขอมล การ อง รวมทัง 
การรับรและ ่ายทอดประสบการ นการเดนทางท่องเที่ยว าว Gen   
มีแนว นมท่ี ะรวม ัวเปนเครือข่ายหรือ ม นออน ลนเพ่ือแลกเปล่ียน 
ขอมลระหว่างกัน ส่งที่พวกเขาคนหาคือประสบการ ที่มีความเ พาะ ัว  
ดยเ พาะประสบการ สรางสรรค ่งพวกเขา หค ค่ามากกว่าส่งของ

นักท่องเที่ยว Gen  เปน ัวอย่างของกล่มการ ลาดที่ขามพนขีด ากัด 
ดานประ ากรศาส ร แ ่แบ่ง ามลักษ ะ พ กรรม และความสน  
ร่วมกัน ่งเปนแนว นมการ ลาดที่สาคัญทัง นป บันและอนาค  

Clicking
Connected
Creative
Community

การท่องเท่ียว LG T  ม่สามาร แยกขาด ากอ สาหกรรมท่องเท่ียว น 
ภาพรวม ario ard  นายกสมาคมส่งเสรมการท่องเท่ียวภมภาคเอเ ยี 
และแป ิก ( ATA) กล่าว งส านการ การท่องเท่ียว นป บัน ่ง 
มีทังป ยัท่ีเอืออานวย อ่การเ บ ของกล่ม LG T  และความทาทาย 
ของอ สาหกรรม ดยรวม

แนว นมสาคัญของการท่องเท่ียว Tourism for all รก ท่องเท่ียว น 
ป บันมีความเขา มากขน งความ าเปนท่ี ะป บั ่อลกคาทกคน 
อย่างเท่าเทียม ดย ม่แบ่งแยกระหว่างเ อื า  เพศ หรอืวยั ความเขา  
ดังกล่าวทา หนักท่องเท่ียว LG T  มั่น มากขน นการเดนทาง ปยัง 
ส านท่ีแปลก หม่ ส่ง ล ห ลาดนักท่องเท่ียว LG T  มแีนว นมเ บ  
ควบค่กับการท่องเที่ยวที่เปิดกวางและเปน รรมย่งขน

ความทาทายท่ีสาคัญของอ สาหกรรมการท่องเท่ียว นป บันคือ ปญหา 
นักท่องเท่ียวท่ีลนขีด ากัด นการรองรบั หรอื vertourism ง่ ม่ ป่ญหา  
เก่ียวกับ านวนนักท่องเท่ียว แ ่เปนปญหาเ ง ครงสราง ่งเกด าก 
การบรหาร ัดการที่ ม่ ก องหรือเพียงพอ การแกปญหา vertourism  
งควรคานง งหนทางพั นาการท่องเท่ียว นรปแบบ หม่ท่ีมากกว่า 

การเพ่ม านวน เ ่น การกระ ายการเดนทาง ปยังแหล่งท่องเที่ยวรอง  
การเพ่มมลค่า ากการท่องเท่ียว หกับแหล่งท่องเท่ียว และการทา ห 
ลประ ย น ากการท่องเที่ยว กอย่ นมือคนทอง ่น

ดังนัน เปาหมายสาคัญของอ สาหกรรมท่องเท่ียว นยคป บันคือ 
การสรางการท่องเท่ียวอย่างมี สานก หรือ Responsi le Tourism  
ม่ว่า ะเปนการท่องเที่ยวสาหรับกล่ม ดก าม

LGBT+ in the travel landscape Beyond demographics: 
The Gen C Traveller
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esse es ardins ก่อ งับรษทั f AT  เล่า งกระบวนการคนหา 
ค ค่าท่ีลกคากล่มเปาหมาย องการ ดยกล่าว งการ ามหา incent   
่านการ ังคา าม ง ain และ Gain ของลกคา ส่งท่ีเขาขาด ป  

หรือยัง ม่ ดรับคืออะ ร ค ค่าท่ีเขา ะ ดรับ าก หบรการคืออะ ร  
สามาร หา ดท่ี หน ดย หบรการท่ีสามาร อบ ทยดังกล่าว ดอย่าง 
ัดเ นเท่า หร่ ก ะ ดเปรียบ นการเขา ง บร ภคเท่านัน

นการสัมมนาครังนี มีบคคลและ รก ท่องเท่ียวท่ีประสบความสาเร  
นการ อนรับนักท่องเที่ยวกล่ม LG T  ากทั่ว ลกมาเล่า งเรื่องราว 

และประสบการ อันน่าสน  

Tel Aviv ride onth - mri almann นักเคล่ือน หวเพ่ือสท  
ของกล่มบคคล LG T  าวอสราเอล และหน่ง น ดังาน Tel Aviv  
ride onth เล่า งการ ดังานอีเวน ท่ีประสบความสาเร นการ 

ดงดดนักท่องเท่ียว LG T  ส่ง ล หกรง Tel Aviv มภีาพลักษ  
เปน Ga -friendl  destination นสาย านักท่องเท่ียวท่ัว ลก

LG T  edding - hiho euchi อานวยการสมาคมท่องเท่ียว 
เกยและเลสเบียนนา า  ( GLTA - nternational Ga  and  
Les ian Travel Association) และ otel Granvia oto เล่า ง 
การ ัดงานแ ่งงานสาหรับคนเพศเดียวกันท่ีประสบความสาเร  
นการพานักท่องเท่ียว LG T  หเดนทางมาท่องเท่ียวประเทศญ่ีปน 

ท่ีมคีวามอนรกัษนยมสง

elmond - lio Lopez อานวยการ าย ลาด elmond เครอื 
รงแรมระดับ Lu ur  เล่า งศักยภาพและแนว นม ลาด 

การท่องเท่ียวแบบหรหรา นกล่มนักท่องเท่ียว LG T  ดย 
นักท่องเท่ียว Lu ur  กล่ม LG T  มักมีรสนยมและมา รฐาน 
ดานบรการสง การ ก นและ หความรแก่ หบรการ งเปนส่งท่ี 
สาคัญเปนอย่างยง่ นการ อนรบันักท่องเท่ียวกล่มนี

นอก ากนี esse ดเล่า งการ ประ ย น าก icro-influencer  
หรอื ท่ีส่งอท พล วัเลก  ท่ีสามาร สราง ลกระทบ นวงกวาง ดยเปน 
ว ีการท่ีแ ก ่างแคมเปญประ าสัมพัน ขนาด หญ่ท่ีเนน ส่งสาร  
หรือ nfluencer หลักเพียงคนเดียว นทาง รงขาม icro-influencer  
่งเปนลกคาหรือคน รรมดา สามาร สรางเนือหาที่น่าสน และมีความ 

เ าะ ง ่อกล่มเปาหมายมากกว่า การดงศักยภาพ นการสื่อสาร าก  
icro-influencer า่น ครงการ า่ง  เ น่ การ พส ภาพท่ีนักท่องเท่ียว 

ส่งเขามา ่านการ ด ashtag งเปนว ีการเขา ง บร ภคแบบ หม ่
ที่ประสบความสาเร อย่างลนหลาม 

ากการร่วมรบั งมมมองท่ีวทยากร เ ีย่ว าญดานการท่องเท่ียวสาหรบั 
กล่มบคคลหลากหลายทางเพศนามาแบ่งปน ทา หเหนว่ายังมี ่องทาง 
อีกมากมายท่ี ะสรางประ ย น หกับการท่องเท่ียว เพราะเรากาลัง ะเขา 
ส่ ลกยค รพรมแดนทางเพศอย่างแท รง นอนาค อัน กลนี ประเทศ ทย 
งควรเ รียมความพรอมเขาส่การเปิดรับความแ ก ่างและ รความ 

เหลื่อมลาอย่างแท รง 

สังเก การ อย่างละเอียดเพื่อทาความเขา บร ภค
ออกแบบแคมเปญสือ่สารหรอืก กรรม ากขอสงัเก
เหล่านัน
ทดสอบแคมเปญหรือก กรรมกับ บร ภคอีกครัง

Observe 
Design 

Test+Validate

ขัน้ตอนในออกแบบการสือ่สารทีเ่ขา้ถึงผูบ้รโิภค

Finding your ‘Vincent’, 
finding your customer

Success stories5 6
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มองเทรนด์ธุรกิจ
ท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ปี 2019

DIGITAL TOURISM
ท่องเที่ยวดิจิทัล

The global tourism industry is being challenged by the changed consumer  
behavior as a result of such marketing strategies like personalized marketing,  
online marketing, and non-stop technology. How should stakeholders in the  
tourism industry adjust themselves to see through and keep up with the  
ever-changing trends of the digital world and how to gain advantage over  
their competitors? This article will pinpoint what will be tourism trends  
and new technology in 2019.

ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
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ประเทศไทยฝากความหวังไว้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโครงการต่างๆ ในเขตพัฒนา 
พิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เกิดขึ้นจริงๆ ทั้ง 
สนามบินและรถไฟความเร็วสูง ซึ่งทั้งสองบริการนี้ 
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกมากมาย แต่ในขณะ 
เดียวกันรูปแบบการท่องเที่ยวในปี 2019 ก็จะมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน 

ป บัน อ สาหกรรมท่องเท่ียวท่ัว ลก องเ ญกับความทาทาย ม่นอย  
ทัง ากพ กรรมและความ องการของ บร ภคท่ีเปล่ียน ป รวมทัง 
เทค น ลยท่ีีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว ประกอบการท่องเท่ียว ง าเปน 
องปรบั วั หพรอม และทนั อ่การเปล่ียนแปลง นดาน า่ง  ล่ หทัน 

เทรนดการท่องเที่ยว ที่สาคัญ องสรางความ ดเปรียบเหนือค่แข่ง  

เมือ่เปนเ น่นี เราลองมาดกันว่าแนว นมการท่องเท่ียว นป 201  ะเปน 
อย่าง ร และ ะมีเทค น ลยีอะ ร หม่  บาง

ป บันการ ลาดท่ีม่งเปิด ลาดหาลกคา หม่  เพียงอย่างเดียว ดหมด ป 
แลว บร ภคหันมา หความสาคัญ การทา ลาดแบบ ersonalization  
่งนักท่องเท่ียวเกือบรอยละ 0 หความสาคัญกับการท่องเท่ียวท่ีเปน 

ส่วน วั ดรบัประสบการ ท่ี ม่เหมอืน คร  

เวบ  ar eting ops.com เปิดเ ย วัเลขส การทาการ ลาดแบบ  
ersonalization ว่าสามาร ทากา ร ดเพ่มขน งรอยละ 15 เพราะ 

นักท่องเท่ียวรอยละ 81 องการ ห ประกอบการ าลกคา ด ดังนันเรา 
คง องกลับมา าม วัเองว่าพรอมขนาด หน นสภาวะท่ีมกีาร อืขาย า่น  
oT ( nternet of Things) และมคีวามกาวหนาดาน Artificial ntelligence  

การตลาดที่ตอบโจทย์ความเป็นส่วนตัว 
(Personalization)

มากขน แนว นมการพั นาของ ปรแกรมสบืหาขอมล กม่ง ปส่การมกีาร 
งานท่ียดืหย่น อบสนองนักท่องเท่ียวท่ีกล่มเลกลง แ ท่าราย ดมากขน 

ป บัน บางบรษทั ดเรม่นาเสนอบรการท่ี อบรบัเทรนดดังกล่าวกันแลว  
เ น่ สายการบนหลาย  แห่ง น ยบายเขา งลกคา และ หลกคาเขา ง 
ดง่ายและสะดวกรวดเรวขน เพ่ือสรางความประทับ  และสรางความ งรกั 

ภักดี นแบรนด ดวยการส่ง  แ งสท ประ ย นแก่ลกคาองคกรเปน 
กล่มแรก รวมทังมอบอปกร สือ่สารท่ี ระหว่างเดนทาง เปน วั ว่ย ห 
พนักงาน อนรับ ด ่อสื่อสาร อานวยความสะดวกลกคา ดทันท่วงที  
และสามาร อบสนองความ องการ ดยสาร ด รง  

นอก ากนี รงแรมยงัมบีรการ Ta let ว นหองพกั เพือ่ ว่ย นการ หบรการ 
เพ่มเ ม นอก ากนียงั ะเปิด วัเวบ หลกคาเขา งบรการและขอเสนอ 
พเศษของบรษัท ดอย่างสะดวกง่ายดาย แ ่ งกระนันกมีขอควรระวัง  
ดยเ พาะ นเรื่องของการละเมดความเปนส่วน ัวของลกคา

มี ัวเลขหน่งที่น่าสนเก่ียวกับการบรการ องออน ลน hocus right  
บรษทัว ยัดานการ ลาดท่องเท่ียว ประเมนว่า ยอดการท่องเทีย่วท่ีมกีาร 
องออน ลน ะเพ่มขนสง ง 21 000 ลานเหรียญสหรัฐ นป 2020 าก  
000 ลานเหรียญสหรัฐ นป 2015 นข ะท่ีหลายประเทศท่ัว ลก  

ดยเ พาะประเทศกาลังพั นา นภมภาคเอเ ยี หความสน กับการทา 
ลาดท่องเที่ยวออน ลนมากขน เ ่น เวียดนาม  ที่เปิดเวบ บรการ 
ห องท่ีพักและรานอาหาร ทังยังมีสท พเศษสาหรับคนทอง ่นท่ี  

เวบ เวียดนาม นการ องหองพัก นราคาท่ี กกว่าเวบ ่าง า  
รอยละ 5-10 เปน น

นอก ากนี oo ing.com หบรการท่องเที่ยวย่ง ดเ ยแพร่ ลศกษา 
พ กรรม บร ภค ดยระบว่า บร ภคกว่ารอยละ 5  บรการดานการ 
ท่องเที่ยว ่านออน ลน เ ่น การ องหองพัก การ ด ามข่าวสารขอมล 
า่ง  เพราะนอก ากความสะดวกรวดเรว นการ บรการแลว ยงัสามาร  

เลือกบรการ ดหลากหลาย รงความ องการและความ อบของแ ่ละ 
บคคล ดมากที่สด

ผู้บรโิภคเข้าถึงบรกิารผ่านออนไลน์มากขึ้น

เทค น ลยท่ีีอยาก ะพด งเปนอันดับ น  และเหมาะสมอย่างยง่สาหรบั 
อ สาหกรรมการท่องเที่ยว คือ เทค น ลยีการ ด า บหนา ่ง ะมีการ 
รวบรวมขอมลและระบบคลกภาพของนักเดนทาง ว และ ะเปนกญแ  
สาคัญ นการ หบรการลกคาเปนแบบส่วน ัว พรอมการมอบสท พเศษ 
่าง  ด รง   

เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยว 
มีอะไรน่าสนใจบ้าง?

ประเดนท่ีน่าสน ของการนาเทค น ลยนีีมา หบรการกคือ ความปลอดภยั  
ดยเ พาะการบรการลกคา  หรือ ที่มี ื่อเสียง เพื่อ ห ดรับบรการที่ 
รง ามความ องการ มีความเปนส่วน ัว และมีความปลอดภัยสงสด 

เทค น ลยห่ีนยน  เปนอีกเทค น ลยท่ีีมคีวามน่าสน  และอ สาหกรรม 
การท่องเท่ียวกาลัง ะนาเทค น ลยห่ีนยน เขามา อย่างเปน รงเปน งั 
มากขน ากพ กรรม บร ภคท่ีเปล่ียนแปลง ป องการความเปนส่วน วั 
และทาอะ รดวย นเอง นข ะท่องเท่ียวมากขน เปน วักระ น ห รงแรม  
ัวแทนท่องเท่ียวและ รก ท่ีเก่ียวของอ่ืน  นาห่นยน อั รยะมา  

อย่างกวางขวาง

รก รงแรมเหมาะสมท่ีสด นการนาเทค น ลยห่ีนยน เขามา หบรการ  
เ ่น บรการ อนรับลกคา บรการเ กอนและเ กเอา  ส่งกระเปา ปท่ี 
หองพัก พาแขกเยีย่ม ม รงแรม รวมทังการทาหนาท่ีอานวยความสะดวก  
หบรการดานขอมล และบรการดานอื่น

ห่นยน มีขอ ดเปรียบ คือ ความมั่นคงทางอารม  ความแม่นยาและ 
ความสามาร นการทางาน ลอด 2  ั่ว มง ดย ม่มีวันหยด แ ่กยังมี 
หลายกร ีที่พวกเขาอา ลมเหลว นการปรับ ัวเขากับส านการ ท่ี ม่ 
คาดคด การขาดความเหนอกเหน หรืออารม   

รง  แลวการนาเทค น ลยดี ทัลเขา ป นอ สาหกรรมการท่องเท่ียว 
เปนว ีการที่ง่ายที่สด เพราะแอปพลเค ันมือ ือ ม่เพียง ะอานวยความ 
สะดวก นขัน อนการ อง แ เ่มือ่รวมกับ oT หรอื nternet of Things 
ทา ห บร ภคทา ดมากกว่าการ อง บรการ และยังสามาร ควบคม 
อปกร ่าง  ภาย นหองพัก ่วยเพ่มความสะดวกย่งขนอีกดวย 

นอก ากนียังสามาร ทาก กรรมส่งเสรมการขาย ่านออน ลน ่งเปน 
ส่วนหน่งของกลยท การ ลาดของการท่องเท่ียว และเมื่อรวมเขากับ 
เทค น ลยีท่ี งาน ่านแอปพลเค ันมือ ือ ก ะทา หขอความส่งเสรม 
การขายเขา งและ รงความ องการของลกคาแ ่ละคน ดมากที่สด

DIGITAL TOURISM
ท่องเที่ยวดิจิทัล

มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัลปี 2019

ลก นยคด ทัล มีการพด ง อนเทอรเน ของสรรพส่ง หรือ oT วั  
อั รยะท่ีสามาร อบ ด ่งเปนเทค น ลยีท่ีน่า ื่นเ นอย่างย่ง น 
ยคป บัน เพราะเปน วั ว่ย หอปกร สมารท นสือ่สาร า่นอนเทอรเน  
ดอย่างสะดวกสบาย และยังมอบ อกาสพรอมกับ ลประ ย นมากมาย 

สาหรับก กรรมที่เกี่ยวของกับการท่องเที่ยว

oT มกีาร งานทีห่ลากหลาย อาท การทาอปกร น รงแรม หเ ือ่ม อ่ 
กับแสง ความรอนและเครื่องปรับอากาศ ทา หสามาร ควบคมทังหมด 
ามความ องการของ พัก มี ัวเลือกการประหยัดพลังงานอย่าง 
าญ ลาด และการอานวยความสะดวก นกระบวนการเ กอน ดวยการส่ง 

กญแ อเลกทรอนกส ปยังสมารท นของ เขาพัก ด

อย่าง รก าม oT ม่เพียงทา หนักท่องเท่ียวสามาร ควบคมและเขา ง 
ขอมลที่ าเปน ่าน ทรศัพทเท่านัน แ ่ยังมอบประสบการ ที่ยอดเยี่ยม 
หแก่ลกคาอีกดวย

ะเหน ดว่า เทค น ลยีของแพล อรมการสนทนา อย่างเ ่น hat ot  
ะเขามาเปล่ียนว กีารของมนษย นการ อบกับ ลกด ทัล ปส่รปแบบ 
หม่ ดแก่ เทค น ลยีเสมือน รง หรือ R ( irtual Realit ) เปนการ 

รวมสภาพแวดลอม รงกับภาพเสมอืนเขาดวยกัน มอง า่นกลอง AR  
(Augmented Realit ) หรือการแสดงภาพ 3 ม ด นพืนที่ รง ( i ed  
Realit ) สง่เหล่านี ะเขามาเปล่ียนแปลงว กีารรบัร อ่ ลกด ทัลของคน  
ทา หเกดว ีการสื่อสารและ อบรปแบบ หม่ระหว่าง งานกับ 
เทค น ลยี

เทค น ลยนีี ว่ย หนักเดนทางสามาร เขา งสภาพแวดลอมท่ีเสมอืน รง  
เหมือน ดเดนทาง ป นส านที่ที่นักท่องเที่ยวกาลัง ะ ปเยี่ยม ม ม่ว่า 
ะเปน รงแรมหรือส านท่ีท่องเท่ียวยอดนยม ขอ ดเปรียบหลักของ 

เทค น ลยท่ีีว่านีคือ เปนการเดนทางท่องเทีย่วท่ีค่อนขาง ก มเีพยีง Ta let  
หรือสมารท นที่มีแอปพลเค ันการเ ื่อม ่ออนเทอรเน  นักท่องเที่ยว 
กสามาร คนหาขอมลเพ่มเ มเกี่ยวกับทาเล อาคาร หรือส านที่สาคัญ 
ดแบบเรียล ทม สามาร ดรับขอมลที่ ก องข ะเดนทาง และยังเปน 

ขอมล ห ประกอบการนามา นการดงดดนักท่องเท่ียว หสามาร เลือก 
การท่องเท่ียว ด รง ามความคาดหวงั ดรบัประสบการ ทีดี่มากยง่ขน 

เทค น ลยี loc chain เขาส่ ลกด ทัลเมื่อหลายปก่อน และยังคงเปน 
เทค น ลยท่ีีมคีวามคลมเครอืสาหรบัหลาย  คน อย่าง รก าม ท่ีสามาร  
มองเหน อกาส ด ระหนัก งศักยภาพอันย่ง หญ่ของเทค น ลยีนี 
นเกือบทกขอบเข วี ของ คน ดยเ พาะอย่างยง่ น ลกของนักเดนทาง

แมว่า นป บันเทค น ลยีนี ะ กพด ง นรปของสกลเงนด ทัล ดย  
loc chain มคีวามสาคัญอย่างยง่ นเรือ่งของการทา รกรรมท่ีปลอดภัย  

เพราะแก่นแทของ loc chain อย่ที่การ ัดเกบขอมล และการ ่าย อน 
่านกล่มขอมลพเศษท่ีปลอดภัย รว สอบยอนกลับ ด และมีความ 
ปร่ง ส

อย่าง รก าม ะเหน ดว่าการท่องเท่ียว นป 201  ะเกดการเปล่ียนแปลง 
ท่ีส่ง ลกระทบทัง ประกอบการและ บร ภคอย่างแน่นอน ง่เทค น ลย ี
ะเขามามีบทบาทสาคัญท่ี ะ ่วยพลก มอ สาหกรรมการท่องเท่ียว 
หสามาร อบ ทย บร ภค ดอย่างมปีระสท ภาพมากขน 

IoT เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกสรรพสิ่ง

สื่อสารผ่านเทคโนโลยีเสียง

เทคโนโลยีเสมือนจรงิเด่นในยุคดิจิทัล

Blockchain เทคโนโลยีการเดินทาง
สุดลํ้าในอนาคต

การสื่อสาร ่านเทค น ลยีเสียงเปนความแปลก หม่ นยคด ทัล ส่ง ล 
กระทบ ่อภาคการท่องเท่ียวและการบรการ ดย รง เพราะเสียงของ 
มนษยเปนว ีการสื่อสารท่ีดีและมีประสท ภาพท่ีสด ่งป บัน คน 
องการความสะดวกสบายมากขนทกวนั ม่ว่า ะเก่ียวของกับการรบัขอมล  

การ อง หรือการ บรการ นหองพัก

เห ลหลัก  ที่ทา ห ประกอบการ รงแรม อปกร ที่เปิด งานดวย 
เสียงมากขน เพราะลกคา ะเปล่ียน ป การ อบดวยเสียงทกครัง 
ท่ีสามาร ทา ด องการ คาสั่งเสียงเพื่อปรับการ ังค่าหองพักของ 
รงแรม หเหมาะกับความ องการของ นเอง 

เทค น ลยีเสียงเปนส่วนสาคัญของเทค น ลยีอ่ืน  เพราะสามาร  
เ ือ่ม ยงบรการกับ hat ot และปญญาประดษฐ (Artificial ntelligence:  
A ) ่งนับเปนด ทัลเทรนด ันนาของอ สาหกรรมท่องเที่ยว นป 201   
เลยกว่า ด

A  ม่ ดหมาย ง ห่นยน เพียงอย่างเดียว แ ม่วีั ประสงคหลัก นการ 
งานท่ี ดัเ นท่ีสดคือ การสนับสนนลกคา ดย hat ot มคีวามสามาร  

นการเรียงลาดับขอมลอย่าง ก อง ่อเนื่อง และ อบสนอง ่อปญหา 
หรือขอความคนหาอย่างรวดเรว ส่วน A  สามาร สรปความคดเหนและ 
พ กรรมของลกคา พรอมทังนา ป นการปรับปรงประสท ภาพ 
การดาเนน รก ของบรษัท และ ัดการสนคาคงคลัง ดอย่าง าญ ลาด  
่ง A  สามาร เรียนร ากการป สัมพัน  และย่งมีการป สัมพัน มาก 

เท่า หร่กย่ง ลาดขนเท่านัน

แนว นมความแรงของเทค น ลยนีี เปน วัเสรมทศทางการ ลาดยค หม่ 
ท่ีพรอมสรางประสบการ หแก่ลกคา ดครบทกม  ม่ว่า ะ น ลก 
ความเปน รงหรือบน ลกด ทัล งเปนการสรางประสบการ ที่เรียกว่า  
mmersive perience หรือการเปิดประสบการ หม่  น ลกด ทัล

อย่าง รก าม องคกร รก มคีวาม องการ ประ ย น ากเครือ่งมอืทาง 
รก และเทค น ลยทีีขั่บเคล่ือนดวย A  เพ่มขนเรือ่ย  และมกีารพั นา 

เครือ่งมอืท่ี งานง่าย งเปน อกาสของนักพั นาแอปพลเค นั นการนา  
A  ปเสรม นแอปพลเค นัของ นเอง ด ทังนี บรษทั Gartner คาดการ   
วว่า ภาย นป 2020 ะมี ครงการพั นาแอปพลเค นั หม่  ราวรอยละ  
0 ่งหน่ง นนันกคือแอปพลเค ันที่ หบรการดานการท่องเที่ยว
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