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อย่างดี งี่ บทประพัน นี ดกล่าว วว่า วัว ควาย าง เมือ่ ายลงยังเหลือ
กระดก เขา น ว ประ ย น ด แ ่คนเราเมื่อ ายแลวร่ายกาย ม่มี
อะ รเหลืออย่ นอก ากความดีความ วั่ ที่ ะ ด วั คนนัน ป ลอด เพือ่ 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 ลที่หยบยกบทประพัน นีมานันนอก ากความ ื่น อบส่วน ัวแลว
เรายังคดว่าบทประพัน นีมัน ่างเขากับ ีมปกนีเสียเหลือเกน ่ง บับนี
เราอยากร่วมระลก งท่าน ลี อนาร ด ดาวน ี ทีห่ ลัง าก า่ นมา 500 ป
แลว คนยังกล่าว งและระลก งส่งดี ลงานดี ที่ท่านทา ว ห
คนร่นหลัง ด ประ ย น อีกทังนา ป ่อยอดสรางสรรคส่ง หม่
อีกมากมาย
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นอก ากนันแลวบทประพัน นียัง ว่ ยเ อื นส ดดีมาก เราเ อื่ เหลือเกน
ว่าทกคน ม่วา่ ะเปน นักเรียน นักศกษา นักว าการ นักบรหาร นักการเมือง
หรือ ะเปนอะ รกแลวแ ่ าเปนคนดีทาความดี ป บั หนาที่อย่างดี
ประเทศนี รวม ง ลก บนีน่า ะเปนสังคมทีด่ แี ละอย่กนั ดอย่างมีความสข
สาหรับการทางานของพวกเรา TAT Revie แม ะเปนทีมงาน หม่
แ ่ ดม่งหมายของพวกเรายังเหมือนเดมคือ องการ ห TAT Revie
เปนแหล่งรวมขอมลทีม่ คี ค่าเปนประ ย นและ ว่ ยสนับสนนการทางาน
ของทกท่านทีอ่ ย่ นแวดวงอ สาหกรรมท่องเทีย่ ว เรา องการสรางส่งดี
เพื่อ หทกท่าน ด าและคด ง ลงานที่ดีของพวกเรา ลอด ป
เสียงของท่านมีความหมาย ่อการทางานของพวกเราเสมอ

เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน

โตมร ศุ ข ปรี ช า
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500 ปี

ลี โ อนาร์ โด ดาวิ น ชี
จากรอยยิ้ ม ของ
โมนาลิ ซ า ถึ ง ยิ้ ม สยาม

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.

Illustration
anana lah lah
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นยามที่ คร กมอบ หกับลี อนาร ด ดาวน ี คือคาว่า เรเนส องสแมน
(Renaissance an) ง่ มีความหมายแบบเดียวกับคาว่า อั รยะสากล
หรือ niversal Genius
หลังความ ายของดาวน ี 500 ป ลกยังคงพบว่า ดาวน ีเปนอย่างนัน
รง เขาคือ แก่นแท ของความเปนเรเนส องสแมน เปนคนที่รอบร
และเปนเลศ นหลากหลายศาส รพรอม กัน

‘ความลับ’
ในความเก่งกาจของ
ดาวินชีอยู่ที่ไหน?
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
ความที่ 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

500 ปี ลี โ อนาร์ โ ด ดาวิ น ชี
จากรอยยิ้ ม ของโมนาลิ ซ าถึ ง ยิ้ ม สยาม
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แต่สงิ่ หนึง่ ทีด่ าวินชีมี และมีอย่างโดดเด่นเสียด้วย ก็คอื การใช้วธิ สี งั เกต
เขาพยายามทาความเขา ปราก การ ่าง ดวยการสังเก ากนัน
กลองบอกเล่าหรือวาดออกมาเปนภาพ ่ง องบอกว่า พลังแห่งการ
สังเก ของเขานัน ละเอียด ี่ วนและลก งมาก เขา ม่ ดพยายาม ะ
อ บายออกมาเปนท ษ ที สี่ อดคลอง องกัน นักว าการร่วมสมัยกับเขา
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 าของหนังสือ เ าแห่ง สิ กส และ ยง ยที่ อ่ นเรน
เคยบอก วว่า ดาวน ีนัน ดยเนือแทเปนนักวทยาศาส ร แ ่เปน
นักวทยาศาส รที่ ม่เหมือนกับ กาลเล อ นว ัน หรือนักวทยาศาส ร
คนอื่น เพราะ ว ีเขา ง วทยาศาส รของดาวน ีนัน ่างออก ป
เขา ม่ ดเขา งดวยการมอง าก ขางบน ลงมาแบบมมมองนก เพื่อ ะ
ดเหน ครงสราง หญ่ ของเรือ่ งทีก่ าลังศกษาอย่ อย่างทีน่ กั วทยาศาส ร
อื่น กัน ว ีแบบนีเรียกว่า onceptualization หรือการมอง หเหน
ม นทัศน หญ่ แลวค่อยเ าะลกลง ปหารายละเอียด แมแ ่ อนส น
กมีว ีมอง ลกแบบนีเหมือนกัน
แ ด่ าวน ี ม่ ดเปนอย่างนัน คาปราบอกว่าความทีด่ าวน เี ปนเรเนส องส
แมน ว ี ังท ษ ีและขอสันนษฐานของเขา ะพ่งด่ง รงลก ปที่ ราย
ละเอียด เสียก่อน แลว ากนัน งค่อย เกดเปนท ษ ี นภาษาที่ ม่ ่
ท ษ ีที่นักวทยาศาส รยคนันคนเคย (ที่ รง ะบอกว่าคนยคนันเปน
นักวทยาศาส ร ก ม่เ งนะครับ เพราะว ีคดแบบวทยาศาส ร หม่
เกดหลัง ากยคของดาวน ีระยะหน่ง)
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หลายคนอา คนเคยกับภาพวาดที่น่า ะ ด่งดังที่สด น ลกอย่างภาพ
ของ มนาล า เสีย น ม่ร สกว่าภาพนีมีความลกลับอะ ร ก ่อนอย่
เพราะกระทัง่ รอยยมทีด่ เยายวนลีลับของเ อ ก กนามา คี วาม วเคราะห
รวม ป งวแคะแกะเกา และกระทั่งเปนฐาน หกับการสรางเรื่องแ ่ง
านวนมาก นพด ดว่า มนาล าแทบ ม่เหลือ ความลับ อะ รอีก
่อ ปแลว
แ ก่ ระนัน ภาพทีเ่ อื่ กันว่าดาวน เี ร่มวาดครังแรก นป 1503 และ เวลา
วาด ่อมาอีกเกือบ 1 ป ง ะเสร สนสมบร นัน ภาพนีกยังมีความลับ
บางอย่าง ่อนอย่ และเปนความลับที่ ะพาเรา ปพบกับ ว ีเขา ง
การทางานทังทางศลปะและทางวทยาศาส ร นแบบดาวน ีดวย
มนาล า เปนภาพวาดที่ ร วมเอาศลปะ วทยาศาส ร การลวง า
( llusions) และ ทัศนศาส ร ( ptics) เขา วดวยกัน ทังหมดนี ่อน ัว
อย่เงียบงันเบืองหลังรอยยมที่ยาก ีความนัน
ร นดานประวั ศาส รศลปบอกว่า ภาพของ มนาล านัน เร่ม น งแ
ั ่
การเลือกแ ง มที่ วาดภาพลง ปบนนันเลย มันเปน มที่มา าก รง
กลางของลา นพอพลาร แลวดาวน ีกทาสีรองพืนเปนสีขาวแบบ Lead
hite ่ง นยคสมัย นน ม่นยม กัน สมัยนัน ะ ง อลกและสี
มากกว่า มีคนวเคราะหว่า ที่ดาวน ีทาแบบนี เพราะเขารว่าสีขาวของ
Lead hite ะสะทอนแสงออกมามากกว่า และเปนการสะทอน าก
ฐาน ของ นสี
ั ทอี่ ย่ดาน นลกทีส่ ด ทา หเกดมน ราเวลามอง คือมีความ
มลังเมลืองบางอย่างที่เกด ากแสง
ที่สาคัญกคือ สีขาวที่เปนฐานดานหลังนัน ะ กระบายทับดวยสีสันที่อย่
ดานบน คือสีของภาพ ดังนัน ง ะเกดการ เล่นลอ ระหว่างแสง
( nterpla ) คือแสงทีส่ ะทอนออกมา ากสีขาวดานหลัง กับแสงทีเ่ นเร่า
ออกมา ากสีดานบน ทา หเกดมายาของแสง ่อดวง าของเรา ทา ห
เกด ลลกเขา ป นการทางานของสมอง นแบบที่เราอา ม่เขา หรือ
ม่ร ัว นทันที เมื่อดภาพรวม แลว มนาล า งเปยม ปดวยความ
ลกลับบางอย่าง
ดาวน ยี งั เทคนคการวาดอืน่ อีกหลายอย่าง ง่ ทา หภาพ มนาล า
ออกมาเหมือนกับภาพสามม ดมีความลก แ แ่ ค่เทคนคการวาดยัง ม่ ่
ความลับทังหมดของ มนาล า และอา ม่ ค่ วามลับทีส่ าคัญเท่า หร่ดวย

เพราะความลับที่แท้จริงของ
โมนาลิซา - อยู่ที่ศพ!
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500 ปี ลี โ อนาร์ โ ด ดาวิ น ชี
จากรอยยิ้ ม ของโมนาลิ ซ าถึ ง ยิ้ ม สยาม

กลามเนือที่ทา หมาทา มกพะเยบ ดนัน ทา หเขาเขา การทางานของ
กลามเนือบรเว มกของมนษย เพราะมันมีลักษ ะแบบเดียวกัน
ดาวน นี า่ ะเปนศลปินคนแรกและคนเดียวที่ า่ ศพ ดวยมือของ วั เอง
ดย ม่ ด ่าที่ร่างกาย แ ่ ่าบรเว บหนาเพื่อ พลังแห่งการสังเก
พน พ าร ากลามเนือมัด ว ทังหลาย เขาสน บทบาทของเสน
ประสาทที่ส่งสัญญา ปยังกลามเนือเปนพเศษ เขา ังคา ามว่า ระบบ
ประสาทที่เกี่ยวพันกับสมองและกระดกสันหลังนันแ ก ่างกันอย่าง ร
เขายังศกษากลามเนือที่ดงรังแกมและทา หรม ปากขยับ รวม งว ีการ
ที่กลามเนือของรม 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 ปที่ ด ด ดหน่ง
เท่านัน แ ่ ะ กกระทบม่าน า หรือ Retina ทังหมด แลว รงกลางของ
ม่าน าทีเ่ รียกว่า เวีย ( ovea) นัน ะมีเ 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
่วงเวลาเดียวกับที่ดาวน ี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?
ส่งทีด่ าวน ที า กคือการค่อย ลอก เอา วหนาของศพออกมา แลวเขา
กศกษากลามเนือและเสนประสาทที่ งอย่ขาง เขา ม่ ดทาเพือ่ เห ล
ดเห ลเดียว เ น่ ม่ ดทาเพราะอยากศกษากลามเนือเพือ่ นามาทางาน
ศลปะ หรือ ม่ ดศกษาเพื่อวั ประสงคทางวทยาศาส ร แ ่เขา ่า ัด
บหนาศพออกมาด กเพื่อเห ลทังปวง น ลกนีรวมกัน
นั่นคือเหตุผลของความรู้
รอยยมของ มนาล า คือ ลพลอย ด ากการศกษาเพื่อหา ความร
ที่ อ่ นอย่ วหนาของคน ส่งทีอ่ ย่ นนัน ม่ ดมีแค่เรือ่ งราวแขง อย่าง
การเรียง วั และความสัมพัน ของกลามเนือมัด า่ ง เท่านัน แ ก่ ลามเนือ
เหล่านัน สราง รอยยม ที่เคยทา ห คนคลั่ง คล หลหลง ดอย่าง ร

ดาวน คี อ่ ย นื่ า นื่ กับการก่อเกดของรอยยม เขาวเคราะหทกส่วน
ของ บหนาทีท่ า หเกดการเคลือ่ น หวและควบคมกลามเนือ เขายังสน
เปนพเศษกับความสัมพัน ของระบบประสาทกับสมอง ที่ ีความออกมา
เปนรอยยมดังกล่าวดวย เขาเคยเขียนเอา วว่า กระดกสันหลังคือที่มา
ของระบบประสาทที่ทา หเกดการขยับของแขนขา ่งเปนการคาดเดาที่
ลายคและ ก อง
รอยยมของ มนาล า เกดขน ากการศกษากลามเนือที่ควบคมรม ปาก
แ ่การ ่ารม ปากของศพเปนงานที่ยากมาก เนื่อง ากกลามเนือของ
รม ปากนันเปนกลามเนือมัดเลก ว แ มยังมีมากและอย่ลกลง ป
วหนังดวย ดาวน ี งขอสั
ั
งเก เอา วว่า กลามเนือทีท่ า หรม ปากของ
มนษยขยับนัน มีมากมายหลายมัดย่งกว่า นสั วอืน่ ด กลามเนือทีเ่ อื่ ม
ยงมาส่การขยับของรม ปากนัน มีทังกลามเนือที่เกดขนเพื่อทา ห
รม ปากเปลี่ยน ปส่ าแหน่ง ่าง และมีกลามเนือที่ทาหนาที่ หยด
การขยับ ปอย่ น าแหน่งนันดวย
ก่อนหนาที่ ะศกษา บหนาของมนษย ดาวน ีเคยศกษา บหนาของมา
มาก่อน เขาบอกว่ากลามเนือของมา หญ่กว่าของมนษยมาก แ ก่ ารศกษา

ดาวน ี ความรเรือ่ งนีสรางรอยยมแบบ 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 ดมองที่
รอยยม รง เ น่ มอง ปทีด่ วง าของเ อ (ที่ รงดวง าของเ อกเ าเล่ห
แสนกล ม่นอยนะครับ) หาง าของเรา ะมองเหนเหมือนกับว่าเ อกาลัง
ยมอย่ ทังนีกเพราะการทางานของเ ลลที่รับรแสงและเงาทา หเราเหน
รปร่ า งของเสนที่ คงและความอ่ อ น ยนน่ ม นวลของเงา ดมากกว่ า
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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 หม่เปนยมที่ กสรางขนเพื่อ เปน
เครือ่ งมือ นการทามาหากน เ น่ ยม ห รัง่ เพือ่ หเขาเขามาเทีย่ วเมือง ทย
แ ห่ ลายครังอา เปนยมที่ ม่ รง เสแสรง และ ม่มี ฐาน ของม ร
ม ร อย่เบืองหลังก ด อย่างทีเ่ ราเหนข่าวราย ทีเ่ กดขนกับนักท่องเทีย่ ว
อย่บ่อย
คา ามของ มกคือ รอยยมแบบ ยมสยาม นัน สามาร เรียนร อะ ร
ากรอยยมอายเกือบ 500 ป ของ มนาล า ดบาง หม
อย่างนอยที่สด รอยยมของ มนาล าก ม่ ดเปนรอยยมที่เกดขนดวย
ความบังเอญ ความกลัว หรือการเสแสรง แ ่เปนรอยยมที่ กสราง ห
เกดขนเพราะ ความร ทีแ่ ง งอย่ น พลังแห่งการสังเก ของดาวน ี
รอยยมที่ มี ฐาน เปนความร งเปนรอยยมที่ ท รงพลั ง และสราง
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 น่ ภาพ itruvian an คือภาพทีย่ กย่องมนษย รรมดา ทา ห
หลายคนมองว่า ดาวน ยี งั เปน น ารับของ Renaissance umanism
หรือ มนษยนยมแบบเรเนส องส ดวย นั่นคือการ เหน ง ความเปน
มนษย ของคน ัวเลก ัวนอยทังหลาย ดวยสาย าแบบเรเนส องส
ที่แ ก ่าง ป ากการมองมนษยที่ รอานา ดวยสาย าเหยียดหยัน
แบบที่ ร นยคกลาง (หรือยคมืด) มัก ะเปนกัน
หลายคนบอกว่า มนษยนยมเรเนส องส คือคลื่นลกแรก เลย ที่ก่อ
หเกดแนวคดแบบ พลเมือง ( itizenr ) ที่อย่ ก หมายเดียวกัน
และก่อ หเกดแนวคดแบบรัฐ า ขนมา นภายหลัง
บางทีนี่อาจเป็นเรื่องส�าคัญที่ ‘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-placesof-leonardo-da-vinci/)
The cience ehind ona Lisa s mile (
.theatlantic.com/
magazine/archive/201 /11/leonardo-da-vinci-mona-lisasmile/5 0 3 /)
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 คือวันครบรอบ 500 ปีแห่งการเสียชีวิตของ ‘ลีโอนาร์โด ดาวินชี’ อัจฉริยะ
คนส�าคัญของโลก เจ้าของผลงาน The Salvator Mundi งานศิ ลปะที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ซึ่งจะ
ถูกน�ามาจัดแสดงในนิทรรศการใหญ่ระดับโลกอย่าง Blockbuster Exhibition หมุนเวียนไปตาม
ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิ พิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส หรือในสหรัฐฯ นับเป็นการรวบรวมผลงาน
ของ ดาวินชี เอาไว้มากที่สุด ซึ่งไม่ใช่เพี ยงแค่ผลงานทางศิ ลปะเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสมุดบันทึก
แนวคิด และสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้ถูกน�าไปต่อยอดจนกลายเป็นสุดยอดเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

ความรดานวศวกรรมศาส รที่ดาวน ีเคยศกษา ว นสมดบันทก
ดกลายเปนที่มาของอปกร เครื่องมือที่ ด รง นทกวันนี เขา ด
คดประดษฐอปกร เครื่องมือเครื่อง ที่เปนเทค น ลยีแห่งอนาค
วมากมาย ดยการนาเอาแนวคดบางอย่างที่ กบันทก วเปนภาพวาด
ประกอบกับคาอ บายอย่างละเอียดมาสรางขน รงหลัง ากทีด่ าวน ี
เสีย ีว ปแลวหลายรอยป ส่งที่สามาร งาน ด รง น งทกวันนี
ม่ว่า ะเปน ห่นยน อปกร การบน หรือแมกระทั่งอาว สงคราม
น่าเสียดายทีส่ ง่ ประดษฐของดาวน ี ม่ ดเกดขน รง นยคสมัยทีเ่ ขา
ยังมี ีว (เพราะเครื่องมือและเทค น ลยี นสมัยนันคง ม่เพียงพอ
ที่ ะทา ดสาเร ) มเ ่นนัน ลกเราน่า ะมีเทค น ลยีที่กาว 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 ยี งั เปนศลปินเอก มี ลงาน
ันยอดมากมาย ลงานทางดานศลปะของเขาที่อย่ ามประเทศ
่าง ดงดด หคนทั่ว ลก ปเยี่ยม ม น งทกวันนี พพ ภั ที่ ัด
แสดงภาพวาดของดาวน ีทั่ว ลกกลายเปนส านที่ท่องเที่ยว ื่อดัง
อย่ น chec -in list ที่นักท่องเที่ยว อง ปเยี่ยมเยือน ม่ว่า ะเปน
ที่ รั่งเศส อ าลี สหรา อา า ักร สหรัฐอเมรกา เยอรมนี ปแลนด
และรัสเ ีย

ป เส ม่ ดเลยว่าภาพวาด ลงาน นเอก มนาล า กับรอยยมอัน
ลกลับนันเปนส่งที่นักท่องเที่ยวทั่ว ลกคาดหวัง ะ ดมาเหนของ รง
ดวยสาย า วั เองสักครังหน่ง น วี ภาพวาดนี ดนามา ดั แสดง น
พพ ภั Louvre กรงปารีส ประเทศ รั่งเศส เปนที่ยอมรับกัน น
วงการศลปะว่าภาพนีเปนภาพเหมือนที่ยอดเยี่ยมที่สด ลอดกาล
เปนแรงบันดาล หเกดบทกวี รปปน และปราก น ษ า ่าง
นับครัง ม่ วน อย่าง รก าม นับเปนเวลากว่า 500 ปแลวกับปรศนา
า่ ง ที่ คนสงสัยเกีย่ วกับทีม่ าที่ ปของภาพนี ง่ ยังคง ม่มคี า 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 มีเนือหาเ อื่ ม ยงระหว่างดาวน แี ละพลอ คือ
การคนพบเหยือ่ า กรรม นพพ ภั Louvre ดยร่างเหยือ่ ก ดั
วาง นลักษ ะคลายคลงกับภาพวทรเวียนแมน นอก ากนี นเรื่อง
ยังกล่าว งภาพ มนาล า และภาพพระกระยาหารมือสดทาย (The
Last upper) ัดมาอีกเรื่องคือ เทวากับ า าน (Angels
emons) กยังคงเอกลักษ ของการดาเนนเรื่อง ดยกล่าว ง
การ ขปรศนาลกลับที่แ งอย่ นสัญลักษ ของงานศลปะ น ่าง
นกรง รม คนทีด่ ภาพยน รเรือ่ งนีกยังคดว่านีเ่ ปนภาค อ่ ของ The
a inci ode
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More fun facts about ‘Leonardo Da Vinci’!
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ปราก การ
a inci ode Trip เกดขนเมื่อคนทั่ว ลกเกาะ
กระแสการเดนทางท่องเที่ยว ามรอยหนังสือและภาพยน รอย่าง
ลนหลามเพื่อ ขขอของ เกี่ยวกับปรศนา ่าง ที่พระเอกของเรื่อง
เดนทาง ป นับ ังแ ่ทรปการเดนทางท่องเที่ยวแบบ 5 คืน ป น ง
2 สัปดาห นราคาหลักแสน มีการ ดั หานักว าการ ทรงความรทาง
ประวั ศาส รศาสนา หรือแมแ ่บาทหลวงมาทาหนาที่ นาเที่ยว

หนังสือการ นอย่าง arvel eries . . . .L. . เล่มพเศษ
ยั ง นาดาวน ี ม าปราก นฐานะ นาของกล่ ม ภราดรภาพแห่ ง
. . . .L. . ดยยอน ปว่าองคกรนี ังขนมานานแลว ังแ ่สมัย
เขายังมี ีว น อนหน่งของการ นยังทา หเหนว่าเขาสามาร
เครื่องร่อนที่เขาประดษฐขนมาบนอย่ นอากาศ ดอีกดวย

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

Leonardo a inci - 500 ears f Genius นทรรศการเ ลม
ลองความย่ง 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
ที่เรีย ก ดว่า สมบร แบบที่ส ด ดยเปนการนาเสนอ ลงาน น
สาคัญ ของศลปิน ด ื่อว่าเปนอั รยะ เพราะ ม่ ่แค่เพียง ัด
แสดงงานศลปะเท่านัน แ ง่ านประดษฐที่ กรังสรรค นสมัยเรเน องส
ก ก บ วี ขนมา หม่ นักท่องเทีย่ ว 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 ันที่ ่อนอย่ภาย น นอก ากนียังมีการ ัดแสดงแบบ าลอง
ของส่ ง ประดษฐเลี ย นแบบ รรม า และกลายเปนพื นฐานของ
ส่งประดษฐ นป บันนีหลาย น เ ่น เ ลคอปเ อร เรือทองแบน
เรือดานา เครื่องแ ่งกายมนษยกบ และปนกล เปน น รหัสลับ
มากมายที่ ก ่อน นงานศลปะ และสัญลักษ ่าง ง 5 น
รวม ง ลงานสาคัญ อีกกว่า 200 รายการที่ ดรับความร่วมมือ
ากพพ ภั Leonardo da inci แห่งกรง รม มาร่วมแสดง
นงานนีอีกดวย

นอก ากงานศลปะและภาพยน รแลว ดาวน ียังมีอท พล นการ
สรางสรรคงาน นแวดวงดานความบันเทงอื่น ดวย ่ง ่วงหน่ง
หลาย คนคง ะเคยเหน pic Rap attles of istor ( R )
ทาง อ่ ง ouTu e ทีม่ กี ารนาบคคลทีม่ ี อื่ เสียง า่ ง นประวั ศาส ร
มาสวมบทบาทและแรปปะทะกัน เ น่ คาน ี ปะทะ มาร น ลเ อรคง
หรือ ส ี อบส ปะทะ บลล เก ส ง่ มีคน ามดคลปหลายลานคน
ทั่ว ลก เพราะความเขมขนของเนือเพลงที่มีการเสียดสีและ 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 คี อื แรงบันดาล นการสรางสรรคเกม อื่ ดัง า่ ง ม่วา่ ะเปน
a inci iamonds แม ะ ม่เคยคดประดษฐ lot achine
มาก่อน แ ่ อื่ เสียงของเขากกลายเปนดาวเด่นของหน่ง นเกมกาส น
ที่คนเล่นมากที่สด ลอดกาล ดยภาพที่เปนสัญลักษ ของเกมนีคือ
ภาพอัญม แี ละภาพของ มนาล า เรียก ดว่าแมแ ก่ าส นออน ลน
กยัง ดรับอท พล ากเขา นข ะที่เกมวางแ นอย่าง ivilisation
ดยภารก หลักของ เล่นคือการขยายอา าเข ศกษาเทค น ลยี
หม่ และสรางส่งมหัศ รรย ห ลก ด ารก นาทีพ่ าประเทศของ น
หกาวหนาที่สด ะ ดบันทก ื่อ ัวเองทง ว นประวั ศาส ร และ ื่อ
ของ ลี อนาร ด ดาวน ี นเกมดังกล่าว ก ดรับการยกย่อง ากคอ
เกมว่ามี ลงานทีม่ ีประ ย นมากทีส่ ด นกล่มของ orld onders
นเกม ทังยังเปน วั ละครหลักที่ ะปราก วั มา ว่ ยแนะนา หความร
แก่ เล่นเพื่อที่ ะ ดเปน นะและครอง ลก บนี

ในวาระครบรอบการจากไปกว่า 500 ปี ของ ลีโอนาร์โด ดาวินชี ซึ่งถือว่าเป็น Renaissance Man (คนของโลก หรือแปลตรงตัวก็คือ มนุษย์
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา) เรียกได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คนตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ แม้ผู้ที่ไม่มีความสนใจในงานศิลปะ
แม้แต่น้อย ก็ยังรู้จักและคุ้นเคยกับชื่อนี้ พร้อมๆ กับที่คนทั่วโลกต่างรู้จักและสนใจในภาพ ‘โมนาลิซา’ จนคาดว่าเป็นภาพวาดที่โด่งดังที่สุด
ตลอดกาล แต่ไม่ใช่แค่เพียงในวงการงานศิลป์เท่านั้น ชื่อและผลงานที่ดาวินชีเคยสร้างสรรค์ไว้ ก็ถูกน�ามากล่าวถึงในแวดวงอื่นอย่างไม่น่า
จะเป็นอีกด้วย เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกินความจริงเลย ถ้าจะบอกว่า ‘ลีโอนาร์โด ดาวินชี’ เป็นมากกว่า ‘ศิลปิน’ ด้วยผลงานโดดเด่นทั้งงาน
ศิลปะ และงานประดิษฐ์อันเต็มไปด้วยจินตนาการที่ก้าวล�้า

บั ณ ฑิ ต เอนกพู นสิ น สุ ข

TOURISM TRENDS
แนวโน้ ม ท่ อ งเที่ ย ว

งานวิ ช าการและห้ อ งสมุ ด กองวิ จั ย การตลาดการท่ อ งเที่ ย ว

‘เรื่ อ งเล่ น ’
เรื่ อ งเล็ ก น้ อ ย

มหาศาล
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.

Illustration
utha ee hotrattanasa
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11 ปที่แลว น ยสาร e or Times agazine ( บับวันอาท ยที่ 1 กมภาพัน 2008) ดขนปกน ยสาร
บับพเศษ ดย อื่ เรือ่ ง ากปกว่า h o e la หาก คร ดอ่านเนือหาภาย นก ะทราบ งการบอกเล่า
ความสาคัญของการเล่นที่ทรงอท พล ่อพั นาการของมนษย

่ ริง การเล่นนัน
้ และมีความส�าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก
้ เกิดขึน
อันทีจ
่ ะได้รบ
่ 11 ปีกอ
ก่อนหน้าทีจ
ั ความสนใจอย่างจริงจังเมือ
่ นเสียอีก
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2019 Let’s play with me
ป 201 การเล่น ะเปนอีกหน่งเทรนดที่ บร ภค หความสน และ องการ ดรับ ากแบรนดมากทีส่ ด แบรนดที่ หความสาคัญกับเรือ่ ง
เล่น ะ ดรับประ ย นทังดาน ลกา รและสามาร นะ บร ภค ดอย่างแน่นอน และนี่คือ 5 เห ลสาคัญที่บ่ง ีว่าเทรนดเรื่องเล่น
เปนเรื่องสาคัญสาหรับแบรนดและ บร ภค นยคนี

1

การใช้จ่ายเรื่องเล่นที่เติบโตสูงขึ้น

4

ผู้บริโภคกระหายการหยุดพั กและต้องการหนี
ห่างจากโลกความเป็นจริง

ยอนกลับ ป ่วงศ วรรษที่ 15 หน่ง นหลักฐานภาพวาดสาคัญที่บ่ง ีว่าการเล่นเปนก กรรมที่อย่ค่กับมนษย
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 ภาพวาดทีบ่ อกเล่า งประเภทก กรรมการเล่นของคนยคก่อนทีแ่ สดงก กรรมการเล่นทังเดกและ หญ่
ดยประกอบดวยรปแบบการเล่นมากกว่า 80 นด

Why do we play?

ากการศกษาของ
Group บรษัทว ยั ดานการ ลาดสัญ า อเมรกัน
พบว่า ลาดสนคาของเล่น นทวีปเอเ ีย มีการเ บ กว่า 20 น ่วง
5 ปที่ ่านมา ลการว ัยดังกล่าว สอดคลองกับการคาดการ ของ
e zoo ( เ ี่ ย ว าญดานการวเคราะห ลาดเกมและ e ports)
ทีค่ าดการ ว่าแนว นมการเ บ และการ า่ ยสาหรับการเล่นเกมของ
บร ภค ะมีการเ บ เพ่มขนปละ 10 นับ ังแ ่ป 201 ป น ง
2021 และ ะมีมลค่าการ า่ ยหมนเวียนกว่า 180 000 ลานเหรียญสหรัฐ
ภาย นป 2021 อีกดวย

2

การเล่นสามารถช่วยให้แบรนด์สามารถพิ ชต
ิ ใจ
ผู้บริโภคได้

ford ictionaries ด หความหมายของคาว่า เล่น วว่า การเล่น
หมาย ง การเขาร่วมก กรรมเพือ่ ความเพลดเพลนและพัก อ่ นหย่อน
ที่ ม่สอดคลองกับความเครียด หาก หความหมายของการเล่น าม ford
ictionaries การเล่นก ะเท่ากับการทาก กรรมเพือ่ ประ ย นเพียงความ
บันเทงเท่านัน แ ่ทว่าความ รงแลว การเล่นนันมีประ ย นและมีอะ ร
ลก งที่แ งอย่มากกว่าที่หลายคนเคยคาดคด ทังประ ย น าก เล่น
และประ ย น าก นาเสนอรปแบบการเล่น

เปนที่ทราบกันดี นยคที่ บร ภคมี ัวเลือกสนคามากมาย แบรนด อง
คอย ีบ ัวเองเพื่อเรียกหาความสน าก บร ภค และป 201 นีเอง
แบรนดทีส่ ามาร นาเสนอประสบการ ทีเ่ ม ปดวยความขีเล่นและความ
สนกสนานส่ บร ภค ด ะเปนแบรนดที่ ดรับความสน าก บร ภค
มากกว่าแบรนดอื่น

สุนัข ม่ ่แค่มนษยที่เล่น หลายคนคงเคยสังเก เหนสนัขเล่นกัน
บางทาท่าทีคลายเล่นมวยปลา บางทาท่าทีเหมือนว่ง ล่ บั หากมองเพียง
วเ น พวกมันกคงเล่นกันสนก เพือ่ า่ เวลา วี อันแสนน่าเบือ่ แ อ่ นั
ที่ รงแลว หาร ม่ว่าการเล่นของสนัขมี ดประสงคอื่นแอบแ งอย่ สนัข
ม่ ดเล่นเพื่อ ดประสงคของความบันเทงเพียงเท่านัน การเล่นของมัน
คือการแสดงออก งอานา และความเปน นาทีอ่ ย่ภาย บรบททางสังคม
และเล่นเพื่อสรางความคนเคยและความน่าเ ื่อ ือระหว่างสนัข ัวอื่น

3 เรื่องเล่นไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะส�าหรับเด็กอีกต่อไป

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

การเล่นเปนรปแบบหน่งของการหยดพัก าก ลกความเปน รง เ ื่อหรือ
ม่วา่ ประ ากร 5 ( าก ลสารว กล่ม วั อย่าง 28 ประเทศของบรษัท
psos นาดานการว ยั และสารว ความคดเหนประ ากร) รสกเบือ่ หน่าย
และมองว่าประเทศของพวกเขากาลังม่งหนาพั นาประเทศ ดทศทาง
ดยมัวแ ่ หความสาคัญกับปญหาการแบ่งพรรคแบ่ง ายทางการเมือง
ส่งแวดลอม สงครามการคา อา ญากรรม เบอร การแทนทีข่ องเทค น ลยี
และอื่น อีกมากมาย แ ่กลับ ม่รเลยว่าประ า น องการส่งบันเทง
มากเพียง ด นข ะที่ เล่นเกม
มองว่าประ ย นสงสดที่ ดรับ าก
การเล่นเกมคือการพั นาสขภาพดานอารม อีกดวย และ ดหยดพัก าก
ลกแห่งความเปน รง ( utee 2018)

ยคแห่งการ ากัดความว่า เรือ่ งเล่นเปนเรือ่ งสาหรับเดกเท่านัน ด า่ น
พน ปเปนที่เรียบรอย เทรนดการเล่นที่มาควบค่กับการเปลี่ยนแปลง
เขาส่สงั คม สงอายกาลังอบั ขน การเ บ ของ านวน สงอายที่ งาน
สื่อ เ ียลมีเดียเพื่อทาก กรรมดานความบันเทง อาท ดหนัง งเพลง
และเล่นเกมทีเ่ พ่มขนทัว่ ลก เปนอีกหน่งแนว นมทีแ่ บรนด ะ องหันกลับ
มาคดทบทวน แน่นอนว่าป ยั หน่งทีส่ ง่ ล ห สงอายหันมาเล่นเกมและ
งาน เ ียลมีเดีย คงหนี ม่พนบทบาทสาคัญ นการลดความเหงา

5

่ ร้างความตึงเครียด
การเติบโตทางเศรษฐกิจทีส
ให้กับประชากร

งแมว่าประ ากร นประเทศ นี 1 ะมีความสขกับทศทางการดาเนน
งานของประเทศ ที่สนับสนน หประเทศมีเศรษฐก ที่เ บ สงขนอย่าง
่ อ เนื่ อ ง แ ่ นข ะเดี ย วกั น บรบททางสั ง คมและความเครี ย ดของ
ประ ากรกมีเพ่มมากขนเ น่ เดียวกัน ะเหน ดั ว่าประ ากร นี มีคา่ เ ลีย่
การนอนที่ลดลง าก 8.8 ั่ว มง ่อวัน นป 2013 กลายเปน .5 ั่ว มง
อ่ วัน นีค่ อื สัญญา บ่ง ว่ี าพวกเขา องการการพัก อ่ นเพ่มขนมากแค่ หน

TAT REVIEW

TOURISM TRENDS
แนวโน้ ม ท่ อ งเที่ ย ว

่ การเล่นกลายเป็นความปรารถนาของมนุษย์ ทีไ่ ม่วา่
เมือ
้ ในยุคนี้ การตอบสนอง
เด็กหรือผูใ้ หญ่ตา่ งใฝ่หามากขึน
3 อย่างต่อปีนี้ คือสิ่งที่แบรนด์จะต้องท�าเพื่ อตอบโจทย์
แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค

‘เรื่ อ งเล่ น ’ เรื่ อ งเล็ ก น้ อ ยมหาศาล
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3. เล่นกับสถานะ
_
ะมี อ ะ รที่ ส ามาร ทงความทรง าที่ ม่ มี วั น ลื ม ว ดมาก ปกว่ า
ประสบการ สดเ ื่อนและการ ดเรียนรทักษะ หม่ ที่สามาร ด ัว
บร ภค ป นอนาค แมว่าประสบการ ะเสร สนแลว แบรนดที่
สามาร ทาส่งนี ด ะ ดรับความสน าก บร ภคที่ องการที่ ะเล่น
ควบค่ ปกับการพั นา นเอง

TOURISM TRENDS
แนวโน้ ม ท่ อ งเที่ ย ว

TAT REVIEW

แบรนดและ ประกอบการ นอ สาหกรรมการท่องเที่ยว ะ อบสนอง
อ่ เทรนดนี ดอย่าง ร การท่องเทีย่ วเองกเปนอีกหน่งอ สาหกรรมที่ ห
ความสาคัญ นเรื่องนี ม่แพอ สาหกรรมอื่น นยคแห่งการ หลทะลัก
ของขอมลมากมาย ทังประสบการ การ hared บน ลกอนเทอรเน
การเกดขนของเทค น ลยี หม่ และความเปนเ พาะเ าะ งที่เพ่มมาก
ย่งขน ส่งเหล่านีที่เกดขนส่ง ล หความคาดหวังของ บร ภค รวมทัง
นักท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนและ องการที่ ะสนก นรปแบบที่ลก ง
มากย่งกว่าเดม ลองมาด วั อย่างแนวคดการเล่นกับ บร ภคของแบรนด
นอ สาหกรรมการท่องเที่ยวกันเลยดีกว่า

ของคนอกหัก

2. สร้างชนเผ่า
_
สาหรับทกคนที่ หความสาคัญดานประสบการ ม่มีอะ ร ะดีกว่า
การท่ อ งเที่ ย ว ปยั ง ดหมายปลายทางที่ องการ ป และบอก ่ อ ส่
สา าร ะ งส่งที่ ดรับ ากทรปนัน การ ดบอกเล่าความเปน วั นทีแ่ ท รง
แสดงออก งความ อบเบืองลกส่วนบคคล เปนส่งที่ บร ภคทกคน
คาดหวัง แบรนดทีส่ ามาร นาเสนอสนคาและบรการทีแ่ สดง งความขีเล่น
แบบ per-tailored ที่สามาร สะทอนความหลง หล ากเบืองลก
และบอกเล่า ง ัว นของ บร ภค ด ะสามาร เอา นะ บร ภค ด
เ ่นเดียวกัน

‘เรื่ อ งเล่ น ’ เรื่ อ งเล็ ก น้ อ ยมหาศาล

การเล่ น ความกระหายที่ จ ะหยุ ด พั ก
กั บ การท่ อ งเที่ ย ว

SECRET TOUR HONG KONG : ทริปปลดปล่อย

1. ความสนุกออกแบบได้
_
แบรนดทีส่ ามาร นาเสนอก กรรมทีส่ ามาร ส่ง อ่ ความสนกและความขีเล่น
ส่ บร ภค ดแบบป เ กบคคล หรือ ersonalised offers ะ ดรับ
ความสน าก บร ภค และสามาร อบ ทยเทรนดนี ด ม่ยาก
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เปิด ัว ่วง รมาสที่ 3 ของป 2018 สาหรับ rea up Tour ของบรษัท
นาเที่ยว ecret Tour ong ong ทัวรดังกล่าว เปนแพกเก ทัวร
พาเทีย่ ว เกียว 5 วัน ดยแพกเก พักรอนนี กออกแบบมาสาหรับ คน
ทีเ่ พ่ง า่ นประสบการ อกหักมา ม่นาน และ องการที่ ะกาว า่ นเรือ่ งนี
ป ห ด เขาร่วมทัวร ะ ดรับกา ลขอมือ rea up ทันทีที่เดนทาง
มา ง เกียว ง่ กา ลดังกล่าว สามาร เปนส่วนลดสาหรับรานอาหาร
และรานคาภาย นเมือง เกียว ด rea up Tour ะนาเสนอประสบการ
การเปลี่ยนแปลง นเอง และพา ปเที่ยวบารหลายแห่ง นเมือง เกียว
ดยมีคนทองทีเ่ ขามา ว่ ยปลอบ และเสรมสรางความมัน่ ห เขาร่วม
ทรปนี ภาย นทรป เขาร่วม ะ ดพักทีพ่ กั ส ล Air n พรอมแ กกล่อง
ก ีพเพื่อ ่วยเหลือ ห เขาร่วมทัวร ่านพนเรื่องราย ากประสบการ
อกหัก ป ดดวยดี

HILTON HOTEL : ห้องพักสุด Hi-tech เพื่อคอเกมเมอร์
ตัวจริง

เมือ่ รมาสที่ 2 ของป 2018 ที่ า่ นมา ilton otel anama ดรวมทีม
กันสรางหองพักภาย น รงแรมที่ กออกแบบมาเพือ่ เกมเมอร 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
สดดื่มด่า ปรับเปลี่ยนสภาพเขากับรปแบบของเกมแ ่ละเกมที่เล่น
นอก ากนีเกาอีภาย นหองยังเปนเกาอีสาหรับเล่นเกม ดยเ พาะที่ ก
ออกแบบและ ดรับการพั นาขน ดย A A ดยเสนอราคาหองพัก
อย่ที่ 3 เหรียญสหรัฐ ่อคืน หรือประมา 11 500 บาท ่อคืน

CHANGI AIRPORT : ผีเสื้อน�าโชคกับสนามเล่น 5 ชั้น

สนามบนนานา า างงี ดเปิด ัวแคมเปญ Luc is ver here
เมือ่ เดือนกรก าคม 2018 ที่ า่ นมา เพือ่ ปร ม แคมเปญ อปปิงประ าป
e hangi illionaire (ส่มหา คดีเพือ่ รับเงนรางวัลมลค่ามหาศาล
สาหรับ ที่ อสนคาภาย
ื
นสนามบน) ดยภาย แคมเปญ เดนทางทีม่ า
สนามบน ะ ดพบกับห่นยน เี สือบังคับรี ม านวนมากบนทัว่ สนามบน
างงี กออกแบบมา หมีลักษ ะเหมือน ีเสือพัน iaethria Anna
ที่มีลักษ ะของปกมีลายหมายเลข 88 สอดคลองกับแคมเปญและ
ความเ อ่ื ของคนเอเ ยี ทีเ่ อื่ ว่าหมายเลข 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

GO VILNIUS : วิลนีอุสกับแคมเปญโปรโมต
การท่องเที่ยวสุดเสียว
SPACE NATION : เล่น ลุ้น ท่องเที่ยวอวกาศฟรี

แอปพลเค ันที่สนับสนน ห ครก ดที่มี ทรศัพทสมารท นสามาร
ก น นเองเพือ่ เปนนักบนอวกาศ แอปพลเค นั นีเปิด วั ขนเมือ่ 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
ยัง ดรับสท เขาคัดเลือกส่การ ดรับ อกาส ปเทีย่ วอวกาศ รีของ ครงการ
pace ation Astronaut ที่ ัดขนทก ปอีกดวย

เมื่อเดือนสงหาคม 2018 Go ilnius (องคกร ัดการการท่องเที่ยวเมือง
วลนีอส เมืองหลวงประเทศลทัวเนีย) ดเปิด ัวแคมเปญการท่องเที่ยว
มัล มีเดีย วั หม่เพือ่ ทาการ ลาดประเทศ ดย อื่ แคมเปญสดทะล่งว่า
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 หามันพบ ะรทันทีวา่ มหัศ รรยมากแค่ หน แคมเปญนี ทา
การ ลาด ษ าทังทางสือ่ ffline และ ษ าบน ลกด ทัล นอก ากนี
Go ilnius ยัง ดทาเวบ เ พาะ หคนที่มาเที่ยวหรือสน มาเที่ยว
สามาร สราง leasure ap แ นทีห่ รรษาส่วน วั ที่ ห ดปกหมด
ส านที่ที่น่าสน ภาย นเมือง ดดวยเ ่นกัน

ดังนั้น
ความปรารถนาทีจ่ ะเล่นของมนุษย์นนั้ มีอยูท่ กุ เพศทุกวัย ทุกยุคทุกสมัย
ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การแก่งแย่งชิงดีและความโอ้อวด
การอุบตั ขิ นึ้ ใหม่ของแบรนด์ตา่ งๆ มากมายทีเ่ ดินหน้าแย่งชิง Market
share ในตลาดต่างๆ จนยากที่จะหากลุ่มตลาดใหม่ๆ มันเป็นเรื่อง
ยากที่แบรนด์จะสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภค แต่การ
เล่นนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดี ความเคร่งเครียดจากชีวิตประจ�าวัน ความเบื่อหน่าย
ในชีวิตอันแสนเร่งด่วน และความต้องการที่จะหนีห่างและหยุดพัก
จากโลกแห่งความโหดร้าย จะเป็นองค์ประกอบส�าคัญทีท่ า� ให้ผบู้ ริโภค
โหยหาการเล่นมากกว่าเท่าที่เคยมีมา

ดร. สุ ว ดี ตาลาวนิ ช

ADVERTORIAL

(Tourism and Hospitality Management Division,
Mahidol University International College)

ดร. พิ พั ฒ พงศ์ ฟัก แฟ

(School of Humanities and Tourism Management, Bangkok University)

เปิ ดใจนักท่องเที่ยวชาวไทย
อะไร ‘จูงใจ’
ให้อยากไปเยือนเมืองรอง
เมืองรอง หรือแหล่งท่องเทีย่ วรอง ( econd-tier estination) ดรับ
การนยามแ ก า่ งกัน ป นประเทศ ทย เมืองรอง หมาย ง เมืองทีย่ งั
มี านวนนักท่องเที่ยว ม่พลกพล่าน (นอยกว่า ลานคน ่อป) รวมทัง
นาเสนอประสบการ ทอง ่น มี อกาส ่อยอดศักยภาพ ด นอนาค
และเ อื่ ม ยงกับเมือง หญ่ า่ ง ดย นป พ.ศ. 25 1 มีเมืองรองทังหมด
55 ังหวัด
น ว่ งปที่ า่ นมา หน่วยงานภาครัฐ ดร่วมสนับสนน ห าว ทยท่องเทีย่ ว
เมืองรอง หมากขน ่านน ยบายการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง
และแคมเปญ Amazing Thailand Go Local เที่ยวทอง ่น ทย ม น
เ บ หญ่ เมือง ทยเ บ อย่าง รก าม นักท่องเทีย่ ว าว ทย ะ องการ
ปเยือนเมืองรองหรือ ม่ อา ขนอย่กบั แรง ง อันหลากหลายทีน่ อกเหนือ
ป ากการลดหย่อนภาษีและก กรรม า่ ง ของเมืองรอง ดังนัน ส่ง ดที่
ง ห าว ทยอยาก ปเที่ยวเมืองรอง งเปนขอมลที่น่าสน และ
คา อบนันควรมา าก นักท่องเทีย่ ว าว ทย ง่ เปนกล่มเปาหมาย ดย รง
งานว ัย ่อ ปนี เขียน ด ัดทาขน นเ งปรมา เพื่อศกษาว่าส่ง ดเปน
แรง ง ของนักท่องเที่ยว าว ทย นการ ปเยือน 55 ังหวัดท่องเที่ยว
รอง ดยเกบขอมล ากกล่ม วั อย่างนักท่องเทีย่ ว าว ทยทีเ่ สียภาษีราย ด
บคคล รรมดา นป พ.ศ. 25 1 านวน 00 คน ่าน ่องทางออน ลน
ง่ พบว่าป ยั สาคัญทีส่ ง่ ล อ่ แรง ง หอยาก ปเยือนเมืองรอง มีดงั นี

1

นโยบายการลดหย่อนภาษี
(Tax Deduction Policy)

นักท่องเที่ยว าว ทยมีความเหนว่าน ยบายดานภาษีสามาร กระ าย
ราย ด ปยัง ม น และ ว่ ยลดค่า า่ ยดานการเดนทาง
2

อาหารท้องถิ่น (Local Food)

นักท่องเที่ยว าว ทยอยากมีประสบการ การรับประทานอาหารแบบ
ดังเดม และลองลม มรสอาหาร ่น นแหล่ง นกาเนด เ ่น เนือ คขน
ที่ อ. พนยางคา .นครพนม
3

5

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ (Attraction)

นักท่องเที่ยว าว ทยอยากเดนทาง ปยังเมืองรองเพื่อเยี่ยม มแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง รรม า แหล่งท่องเที่ยวทางประวั ศาส ร และมรดก
ทางวั น รรม
6

ความภูมิใจ (Pride)

นักท่องเทีย่ ว าว ทยรสกภม นทรัพยากรการท่องเทีย่ วและประวั ศาส ร
ของ า ทย ทังยังรสกหวงแหนและรสก งความเปนเ าของแหล่ง
ท่องเทีย่ วดังกล่าว

ราคา (Price)

การพั กผ่อนหย่อนใจ (Relaxation)

การออกเดนทาง ปยังเมืองท่องเที่ยวรอง ือเปนการหลีกหนี ( scape)
ากการทางานหรือภาระหนาที่ น วี ประ าวัน

1. ประกอบการ รก ท่องเทีย่ ว นเมืองรองและหน่วยงานภาครัฐสามาร
นาป ยั ดังกล่าวมาเปนแนวทาง นการประเมน ว่าแหล่งท่องเทีย่ ว นพืนที่
ของ นเองมีศกั ยภาพเพียง ด เพือ่ พั นาแหล่งท่องเทีย่ วนัน หสอดคลอง
กับศักยภาพและงบประมา ทีม่ อี ย่
2. หน่วยงานภาครัฐสามาร นาป ัยทัง ประการมา นการปรับ
ภาพลักษ ของเมืองรอง ห อบ ทยนักท่องเทีย่ ว าว ทย ดยนาเสนอ
ล ภั และบรการทางการท่องเที่ยว หสอดคลองกับภาพลักษ ของ
เมืองรองและความ องการของนักท่องเทีย่ ว าว ทย
3. น ยบายการลดหย่อนภาษี ือเปนป ัยหน่งที่สามาร ดงดด ห
นักท่องเที่ยว าว ทยออกเดนทาง ปยัง ังหวัดท่องเที่ยวรอง อา กล่าว
ดว่าน ยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม นการกระ นการท่องเทีย่ วภาย น
เมืองรองและภาย นประเทศ

ราคามีสว่ นสาคัญ นการกระ น หอยากเดนทาง ปยังเมืองรอง ดยเ พาะ
หากค่า า่ ย นการเดนทางมีความสมเห สม ลและมีความคมค่า
4

ขอมลเกี่ยวกับป ัยทัง ประการขาง น สามาร นามาปรับ เปน
ขอเสนอแนะ นการส่งเสรมการท่องเทีย่ วภาย นประเทศดัง อ่ ปนี

แหล่งอางอง
TAT. (2018). TAT launches Go Local project to spread benefits of tourism across
local communities nationwide. Retrieved from https://www.tatnews.org/tatlaunches-go-local-project-spread-benefits-tourism-across-local-communitiesnationwide. Accessed on 2 June 2018.
TAT. (2018). The compass. Bangkok: TAT.

TAT. (2018). ททท เปิดแคมเปญ Amazing Thailand Go Local เร่งกระแสท่องเที่ยว 55
เมืองรอง หลังรัฐบาลประกาศลดหย่อนภาษี. Retrieved from https://thai.tourismthailand.
org/ข่าวอัพเดท/รายละเอียดข่าว/ททท-เปิดแคมเปญ-Amazing-Thailand-Go-Localเร่งกระแสท่องเที่ยว-55-เมืองรอง-หลังรัฐบาลประกาศลดหย่อนภาษี--2833
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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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แปลและเรี ย บเรี ย งโดย นางสาวพั ท ธิ ด า หมื่ น สาย
แปลสรุ ป จากเอกสารจากเว็ บ ไซต์ euromonitor.com

Airlines : Trading up and down

TOURISM SITUATION
สรุ ป สถานการณ์ ท่ อ งเที่ ย ว

TAT REVIEW

TOURISM SITUATION
สรุ ป สถานการณ์ ท่ อ งเที่ ย ว

Airlines

: Trading up and down

บทความ Airlines : Trading up and down
นป บันที่ ลก องเ ญกับการแข่งขันทางการคาทีด่ เดือด ความเสีย่ ง
ากความ ม่แน่นอนทางการเมือง ่าง ความอ่อนแอและ ด อยทาง
ดานเศรษฐก ที่มีมากขนเรื่อย นหลายทวีปทั่ว ลก ส่ง ลกระทบ ่อ
ระดับความเ อื่ มัน่ และ อ่ พ กรรมการบร ภค นอ สาหกรรมท่องเทีย่ ว
กเ ่นกัน ากแนว นมที่ว่านักท่องเที่ยว นป บันมีพ กรรมที่ ับ อน
อ่อน หว ่อป ัย นหลายประการดังกล่าว ม่ว่า ะเปนความ องการ
สนคาที่เปนของแท มีค ภาพสง และเนนความพเศษเ พาะบคคล
นราคาที่ดงดด ม่ ่สนคาที่เนนราคา กแ ่เพียงอย่างเดียว

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.

Illustration
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การเปลี่ ย นแปลงรู ปแบบการเดิ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ทั้ ง โลกมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ดยเ พาะ นภมภาคเอเ ีย-แป ิก กล่มนักท่องเที่ยววัยหน่มสาว าก
การวเคราะหของ uromonitor พบว่ามีขอ ดเปรียบ นหลายประการ
ม่วา่ ะเปน ค่าทีพ่ กั ค่า ดยสารเครือ่ งบนที่ กกว่า และการเขา งขอมล
ทีด่ กี ว่า ากทางสือ่ สังคมออน ลนทีม่ อี ย่ รวม ป งความ องการท่องเทีย่ ว
เพือ่ ห ดประสบการ ทีพ่ เศษ ดวยเห ลทีก่ ล่าวมาทา หกล่ม ประกอบการ
นดานอ สาหกรรมท่องเที่ยว องปรับ ัว หสนคาและบรการมีความ
หลากหลายเพื่อเอา กล่ม บร ภคกล่มนีมากย่งขน

การต่ อ สู้ แ ข่ ง ขั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ฐ านลู ก ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ดยเ พาะ นกล่มอ สาหกรรมการบน สายการบนประ าแบบมีกาหนด
( cheduled Airlines) อย่าง สายการบนหลัก ( a or Airlines)
สายการบนทอง น่ (Regional Airlines) และสายการบน นทน า่ (Lo
ost Airlines) มีการแข่งขันอย่างรนแรง ทังภาย นประเทศและระหว่าง
ประเทศ หลาย สายการบนมีการปรับ ัว ดยการลดราย ด ากค่าบั ร
ดยสาร แ ่มีการเพ่มราย ดส่วนอื่น แทน เนนการ อบสนอง หทัน
ท่วงทีกับความคาดหวั ง หม่ ของกล่ ม ลกคา นแ ่ ละ egment
ประกอบกับการเพ่มกล่มลกคาระดับกลาง นแ ่ละกล่มลกคามีมากขน
มีการ ่ายเพื่อการท่องเที่ยวที่มากขน ส่ง ล หสายการบน ่าง อง
ปรับ วั ยกระดับการบรการและราคา ห ง มากย่งขน ดย ะพบ นกล่ม
ประกอบการสายการบน นแ บภมภาคอเมรกาเหนือ ภมภาคย รป
ะวัน ก และภมภาคเอเ ีย-แป ิก
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กลยุ ท ธ์ ก ารให้ บ ร ิการของกลุ่ ม สายการ
บิ น ประเภท Ultra Luxury Carriers

1

Duopolies หรือ Synergies

ประกอบการสายการบนหน่งเดียวที่มีการ หบรการทังแบบ remium
และ udget Airline เพือ่ 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

3

Ancillary Revenues คือดาวเด่น

ราย ด ากค่า รรมเนียมการ หบรการที่ ม่เกี่ยวของกับราย ด ากการ
าหน่ายบั ร ดยสาร เ น่ ค่า รรมเนียม ากนาหนักกระเปา ทีน่ งั่ ค่าบรการ
n- oard ervice มีบทบาทสาคัญ 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

ภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก มี ก ลุ่ ม ประเทศที่ มี
รายได้ สู ง
ดยเ พาะพืนที่หรือประเทศพั นาแลวอย่าง ่องกง และสงค ปร ที่มี
ราย ดภาคครัวเรือนสงขน ส่ง ล ่อความ องการรปแบบการเดนทาง
ทีห่ รหราและมีความเปนพรีเมียมมากขน ง่ คาดการ ว่าภาย นป 2030
บร ภค นภมภาคนี ะมีการ า่ ย นการเดนทางทีม่ ากขน หรือแมแ ่ น
นี อนเดีย อน ดนีเ ยี และญีป่ น ดยเ พาะการเ บ ของ น นกลาง
ั
น นี ะเพ่มสงขน ส่ง ล หเกดความ องการสนคาและบรการมีมากขน
ย่ง ปกว่านันยังมี ล อ่ อ สาหกรรมการท่องเทีย่ ว อั ราค่า า่ ย นการ
เดนทางที่เพ่มขน กระ น หมีการลงทนดาน ครงสรางพืนฐานที่เพ่มขน
ามมา และดวยการเ บ ทางเศรษฐก ทีเ่ พ่มขน ย่งส่งเสรม ห น นกลาง
ั
มีความ องการเดนทางท่องเที่ยวมากย่งขน ดยเ พาะ นเข Tian in
และ ing ia นอก ากนีกล่มประ ากรวัยหน่มสาว เร่มมีรปแบบการ
ีว ที่หรหรา มีการเลือก สนคาและการบรการ นกล่ม igh- nd
การบร ภค การท่องเทีย่ ว การเดนทาง การสรรหาความเพลดเพลน า่ ง
มีการเ บ เพ่มขนอย่างเหน ด ัด นหลาย ประเทศ เ ่น ประเทศ
อน ดนีเ ีย
บร ภคกล่ม หม่ มีความ องการที่ อบสนองเ พาะ วั มากขน 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 ( ที่เกดระหว่างป
ค.ศ. 1 -1 8) เปนกล่มที่มีการ ป ัย นการบร ภคที่สง รวม ง
การมีราย ดที่เพ่มมากขน กล่ม a oomers ( ที่เกดระหว่างป ค.ศ.
1 -1 3) เปนกล่มทีม่ กี าลัง อที
ื ส่ งมากหากเทียบกับกล่ม า่ ง ทีก่ ล่าว
มาทังหมด กล่ม a oomers อื เปนกล่ม น นระดับ Top hart
ดวยป ัย ่าง ที่กล่าวมา ส่ง ล หสายการบน า่ ง มีการปรับเปลีย่ น
กลยท การ ลาด ากว เี ดม ม่วา่ ะเปนการกาหนดราคา การแบ่งกล่ม
ลกคา หรือแมแ ่การกาหนดค่าบรการประเภทอื่น เปลี่ยนแปลง ป
ดย ะเนนการกาหนดราคา ดยเนนพ กรรมการบร ภคของลกคา
การแบ่งแยกย่อยของกล่มลกคาที่เปน usiness กับ Leisure ่งพบว่า
มีอานา การ ับ ่ายที่ ม่ ่างกัน มีการทาว ัยลกคาเหล่านี ดยระบบ
ออน ลน ปรับปรงและกาหนดราคา หสะทอนพ กรรมของกล่มลกคา
รวม งม่งเนนการสรางประสบการ หสอดคลองกับความ องการ
ของแ ่ละกล่มลกคา ทังนี สามาร แบ่งกลยท สาคัญ ามประเภท
สายการบน ด ดังนี

2

Premium Economy นับวันยิ่งเติบโต

หลาย สายการบนมีการแบ่ง remium conom lass ระหว่างทีน่ งั่
กล่ม usiness lass และ conom lass สายการบน ะอานวย
ความสะดวกลกคากล่มนี ดยการเพ่มพืนที่ หนั่ง 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 เพ่มส่วนแบ่งลกคาแลว ยังสามาร แข่งขัน
กับกล่ม udget Airlines ดอีกดวย

4

การน�าผู้ผลิตยานยนต์มาร่วมลงทุน

นป 201 สายการบน mirates ดมีแนวคดสรางสรรคร่วมกับ
ประกอบการร ยน สัญ า เยอรมัน ercedes- enz กแ ่งหอง
ดยสาร ัน irst lass ของเครื่องบนร่น oeing
-300 R
เพือ่ สรางประสบการ นการเดนทางสดหร ห ดยสาร และเปนการเพ่ม
มลค่าและราคา อบสนอง ดยสารกล่มนี ดอีกทางหน่งดวย เ น่ เดียวกับ
สายการบน A Air น หวันที่นาแนวคดคลายกันกับสายการบน
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 อ่ งเกบสัมภาระ ดยหวังว่า ะเปนการสราง
ประสบการ นการเดนทางแก่ ดยสารสายการบนอีกทางหน่งเ ่นกัน
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กลยุ ท ธ์ ก ารให้ บ ร ิการของกลุ่ ม สายการบิ น ประเภท
Ultra Low Cost Airline

5

นข ะทีอ่ สาหกรรมท่องเทีย่ วมีการเปลีย่ นแปลงอย่าง อ่ เนือ่ ง มี เขา
มาทาการ ลาดและเปลี่ยนแปลง มหนาอ สาหกรรม ่าง นหลาก
หลายรปแบบ รวมทัง รก การบนทีม่ กี ล่ม 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 และมีเสนทางการบนที่ยืดหย่น
มาก ดยมาก ะองกับ อกาสแนว นมของเสนทางการบนทีม่ ี ดยสาร
หนาแน่น และ ะเปลีย่ นเสนทางการบนทันทีทเี่ สนทางการบนนัน ม่ทา
กา ร มี านวนเที่ยวบนที่มีความ ่ี ่า และมัก ะ ม่ รงเวลา เนื่อง าก
สนามบนรอง เพราะมี ค ่ า รรมเนี ย มการ อด นราคาที่ ่ า กว่ า
สนามบนหลัก ราคาค่าบั ร ดยสารเปลีย่ นแปลง ป าม ดกาล เสนทาง

สุขภาพที่ดีคือที่สุด

คืออีกแนวคดที่ ประกอบการสายการบนอย่าง ingapore Airlines
ม่งที่ ะสรางประสบการ การเดนทาง หกับ ดยสารเมื่อ องเดนทาง
นระยะ กล ดยร่วมมือกับ an on Ranch แบรนดเพื่อสขภาพ
ออกแบบปรับปรงการบรการ ห ดยสารนอนหลับและขยับขยายร่างกาย
ดดีขน รวม งการเสร อาหารที่อดม ปดวยค ค่าทาง ภ นาการแก่
ลกคา ลอดการเดนทาง ดวยกลยท นี นอก าก ะเปนการสรางความ
ดงดด และสรางการรับร หกับกล่ม ดยสารแลว ยังเปน อ่ งทาง นการ
เพ่มลกคากล่ม หม่ท่ีมองหาสนคาที่ดี ่อสขภาพระดับพรีเมียมอย่าง
an on Ranch บนสายการบน ันนาอย่าง ingapore Airlines

ดยสรปแลว ประกอบการสายการบนม่งที่ ะนาเสนอค ค่า ปยังลกคา
่าน แกนหลัก ดังนี
7

นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ
ระดับพรีเมียม

6

การเดินทางสีเขียวคือหัวใจในการสร้างกลยุทธ์

กระแสการเดนทางท่องเที่ยวที่ ม่ทาลาย รรม า และสรางความยั่งยืน
่อส่งแวดลอม กาลัง ดรับความนยมเปนอย่างมาก นการนามาสราง
กลยท นกล่มสายการบน นทนประหยัด และสายการบนที่เนนกล่ม
ลกคา igh- nd มีหลาย สายการบนทีอ่ อกมาประกาศว่า ะ ล ภั
และวัสดรี เคล เ ่น สายการบน mirates ดนา าห่มที่ทา ากเสน ย
พลาส กรี เคล สายการบน Air Asia ดนาเอาของที่ แลว เ ่น
เสือ ีพ หรือ ดเครื่องแบบที่เก่าแลวมาแปรรปแลวนากลับมา หม่
ภาย คอนเ ป ollection ogg o ore เ ่น กระเปา ง า
กระเปา ส่เหรียญ าดอาหาร เปน น นสายการบน นทนประหยัดขนาด
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

การบน และปรมา ความ องการของ ดยสารมากหรือนอย ม่งเนน
ฐานลกคาที่ องการ ะบน ปยั ง ดหมายปลายทางดวยราคาที่ ก
ดยสายการบน ะ ม่มีการทา ปรแกรมกระ น ด เพื่อ หลกคา ือ า
ยก ัวอย่างเ ่น สายการบน นทน ่าสด นแคนาดาอย่าง anada
etlines ทีเ่ ปิด วั นป 2018 ทาการบนระหว่างสนามบน amilton และ
aterloo ่ง เวลาบนหน่ง ั่ว มง แ ่ราคาค่าบั ร ดยสารลดลง
มากกว่าก่งของราคาค่า ัวของสายการบนปก ทั่ว ป est et Airline
เปนอีกสายการบนหน่งที่ลงมาเล่น น รก นี ดยแ ก ลนออกเปน
สายการบน นทน า่ สดที่ อื่ oop เขามาทาการบน นเสนทางระหว่าง
A otsford amilton dmonton innipeg และ alifa น ่วง
กลางป 2018 ดยสายการบน นทน า่ สดนี เลือก ะบน นเสนทางเมือง
รองเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับสายการบนหลักของ นเอง เปน น

มีสายการบนหลาย สายการบนที่ นวั กรรมดานเทค น ลยีมาปรับปรง
การ หบรการอย่างสายการบน atha acific ดนาเอา loc chain
เทค น ลยีมา นการทา ปรแกรมสะสม มลภาย แคมเปญที่ ื่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

1. นวัตกรรม (Innovative)

3. ความยั่งยืน (Sustainable)

เทค น ลยี หม่ ดเขามาทดแทนเครือ่ งมือเดม ทีม่ อี ย่ ทา ห บร ภค
สามาร เขา งประสบการ การเดนทางและ ล ภั ดดี ย่ ง ขน
และกลายเปนรปแบบการนาเสนอ หกับลกคาของสายการบน ่าง
มากขน

แม บร ภคมีแนว นมที่ ะมีราย ดเพ่มขนและมีความ องการสนคาที่
เปนพรีเมียมมากขน แ ่ ะ อง ม่สง่ ลกระทบ อ่ เรือ่ งความยัง่ ยืนของ ลก
การรับรที่เพ่มขนเรื่อย ของ บร ภค นเรื่องนี กลายเปนประ ย น ่อ
สายการบน ่าง ที่ ะนาเสนอ ล ภั ที่เปนม รกับส่งแวดลอม
เพื่อรองรับความยั่งยืนท่ามกลางการเ บ ของประ ากรที่มากขน

2. ความเป็นส่วนตัว (Personalised)

4. ความดั้งเดิม (Authentic)

เปนป ยั สาคัญทีท่ า หลกคา นื่ อบมากขน การปรับปรง ามความ องการ
ของลกคา นแ ่ละกล่ม ดยอาศัยฐานขอมล าก ig ata ทา หลกคา
ดรับสนคาและบรการที่ดีที่สด นเวลาที่ดีที่สด

น ลกการแข่ ง ขั น ของการเดนทางและการท่ อ งเที่ ย วนั น หลาย
สายการบน ะ องปรับ ัว หเขากับรสนยมของ บร ภคและประสบกับ
ความทาทายที่ ะ องรักษาความภักดี ่อค ค่าของแบรนดหลักของ
สายการบน ข ะทีน่ กั เดนทางเองก องการคนหาประสบการ ที่ ม่เหมือน
คร และ ส่ กับแก่นแทของแบรนดมากขน งเปนส่งทีส่ าคัญมากสาหรับ
สายการบน นการนาเสนอค ค่าของ ล ภั และบรการที่คมค่า าก
นวั กรรม หม่ แ ่ยังคง องรักษาความเปนอั ลักษ ของ นเอง ว
เ น่ ความสามาร นาเสนอประสบการ การเดนทางบนมา รฐานดังเดม
มีความเรียบง่าย ปร่ง ส และมีค ภาพมากขน

ชญานิ น วั ง ซ้ า ย

TOURISM RESEARCH
ท่ อ งเที่ ย ววิ จั ย

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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“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

เรามาทาความร ักนักท่องเที่ยว าวอสราเอล หมากกว่านีกันดีกว่า

รอยละ

เปนเพศหญง

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

นักท่องเที่ยวระดับกลางบน าวอสราเอลส่วน หญ่อาศัย นกรง Tel
Aviv และพืนที่เข entral ที่มีเมือง Rishon Le ion etah
Ti va และ Ramla เปนเมืองสาคัญ รวมทังพืนที่ทาง อนเหนือ
ของประเทศที่มีเมือง azareth เปนเมืองสาคัญ
aoman 1
appa Tel Aviv
egev hef

าวอสราเอลส่วน หญ่มีว ี ีว การทางานที่เร่งรีบและเคร่งเครียด
ดยค่าดั นี or -life alance inde ของ าวอสราเอลอย่ น
อันดับทาย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ นกล่ม
อื่น
ดยความเคร่ ง เครี ย ดนั นเองที่ ส ่ ง ล ห าวอสราเอล องออก
เดนทางท่องเที่ยวเพื่อพัก ่อนและหลบหนีก วั รประ าวัน

นอก าก านวนนักเดนทางที่เพ่มมากขนแลว นักท่องเที่ยว าวอสราเอล นป บันยังมีลักษ ะและพ กรรมที่แ ก ่าง ากเมื่อก่อนอย่างเหน ด ัด
ากกาลัง ือและประสบการ ที่เพ่มขนทา หนักท่องเที่ยว าวอสราเอล นวันนีมีความมั่น นการออกเดนทางท่องเที่ยว ่างประเทศมากกว่าแ ่ก่อน
ดหมายปลายทางมีระยะ กลและหลากหลายขน มีขอมลรอบดานมากขน นักท่องเทีย่ ว น นกลาง
ั
าวอสราเอล ม่ ่ ac pac er ที่ ะท่องเทีย่ วแบบ
ราคา กอีก ่อ ป

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 ือรือรนที่ ะประสบความสาเร
ดาเนน ีว ดวยการวางแ น มีความมั่น น ัวเองสง องการ
การยอมรับ ากสังคม รวมทังปราร นาความ ดดเด่นและส านภาพ
ทีเ่ หนือกว่าคนอืน่ นอก ากนีรอยละ 38 ยังมีลกั ษ ะแบบ ainstream
คือยดมั่นกับ ารี ประเพ ีและค่านยมของสังคม บร ภคกล่มนี
มัก ะแสวงหาสนคาและบรการที่เรียบง่าย ดมา รฐาน หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง รวมทังส่งที่ดหวือหวาแหวกแนว
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Where are they?

Why they travel?

นป 25 1 อสราเอลมี G nominal per capita เปนอันดับที่ 20
ของ ลก เศรษฐก มีแนว นมเ บ รอยละ 3. การบร ภคส่วนบคคล
ขยาย ัวอย่าง ่อเนื่อง สภาพเศรษฐก อันสด สส่ง ล ่อการเดนทาง
นอกประเทศของ าวอสราเอลอย่างเหน ด ัด ดย นป 25 0 าว
อสราเอลเดนทางออกนอกประเทศ .1 ลานคน/ครัง เพ่ม ากป 255
งรอยละ 13 (ทีม่ า: ar eting Anal sis 201 srael ดั ทา ดย ททท.
สานักงาน รม) หากพ าร า ากขอเท รงที่ว่าประ ากรอสราเอล
ทังประเทศมี านวนเพียง 8.8 ลานคน เราอา สรป ดว่า าวอสราเอล
เปน ที่ ื่น อบการเดนทางอย่างแท รง

นักท่องเทีย่ วกล่มระดับกลางบน าวอสราเอล (ค ลักษ ะคือมีอาย
มากกว่า 18 ป ราย ด 0 000 เหรียญสหรัฐ ่อปขน ป และเดนทาง
อย่างนอย 1 ครังภาย นระยะเวลา 5 ปที่ า่ นมา) มี านวน 1. ลานคน
(เปนการประมา การ านวนขน าก ลการศกษา ลาดนักท่องเทีย่ ว
า่ งประเทศกล่มประเทศเกด หม่: ภมภาค ะวันออกกลาง ดั ทา ดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทย ป 25 1)
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Top hangouts :

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 นสง
ั
รก ดานเทค น ลยีของอสราเอลเ อง น ดรับสมญา
ว่าเปน ดนแดนแห่งส ารทอัพ

Who are they?
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การท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสาคั ญ อย่ า งย่ ง สาหรั บ าวอสราเอล ดย
นักท่องเทีย่ วกล่มกลางบน ะ ดั สรรงบประมา สาหรับการเดนทาง
ท่องเที่ยว ดยเ ลี่ย งรอยละ 1 ของราย ดครัวเรือน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกล่ ม กลางบน าวอสราเอลเกื อ บทั งหมดเดนทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการพัก ่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 ดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกล่ม
กลางบน าวอสราเอล ดแก่
ร้อยละ 65 - ความน่าสน ของแหล่งหรือส านที่ท่องเที่ยว
ร้อยละ 58 - คาแนะนาหรือประสบการ นการเดนทางครัง
ก่อน
ร้อยละ 51 - เอกลักษ ของแหล่งท่องเที่ยวทาง รรม า

How they travel?
นั ก ท่ อ งเที่ ย วระดั บ กลางบน าวอสราเอลรอยละ 55 เดนทาง
่างประเทศปละครังหรือมากกว่า
ส่วน หญ่เดนทาง น ่วง ดรอน ระหว่างเดือนม นายน งกันยายน
ดยมีการเดนทางสงสด นเดือนสงหาคม
รอยละ 8 เดนทางเปนกล่มกับเพือ่ น ครอบครัว หรือญา นข ะที่
รอยละ 2 เดนทางกับค่สมรสหรือค่รัก
ระยะเวลา นการเดนทางขนอย่กับ ดหมาย เวลาท่องเที่ยว ดย
เ ลี่ย คืนสาหรับ ดหมายระยะ กล และ 15 คืนสาหรับ ดหมาย
ระยะ กล
นักท่องเที่ยวกล่มกลางบน าวอสราเอลมากกว่าคร่ง (รอยละ 52)
เลือกทีพ่ กั เปน รงแรมระดับ -5 ดาว โดยจะใช้จา่ ยส�าหรับค่าทีพ่ กั
เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 42 ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดส�าหรับการเดินทาง
ระยะไกล และรอยละ 3 สาหรับการเดนทางระยะ กล
นักท่องเที่ยว าวอสราเอลมีลักษ ะเปน plorer ที่ อบคนหา
ประสบการ และส านที่ท่องเที่ยว หม่ ที่ ม่ยังเคย ป พวกเขา
แสวงหาก กรรมที่ นื่ เ น สนกสนาน มากกว่าการนอนพัก อ่ นเ ย
ดยก กรรมที่ าวอสราเอล นื่ อบเปนก กรรมประเภท ญภัยและ
กี ากลางแ ง (Adventure utdoor) เ น่ การ หนสลง ( ipline)
พายเรือคายัค ักรยานภเขา ขับร AT
นอก ากก กรรมบันเทงและนันทนาการอย่างการท่องเทีย่ วเ งนเวศ
และการสัม ัสวั น รรมทอง ่นที่ ดกล่าว ปแลว การ อปปิงและ
ท่องเที่ยว ightlife ยังเปนก กรรมที่ ดรับความนยมอย่างมาก
ากนักท่องเที่ยว าวอสราเอล
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From search to selection
การพั นาทางเทค น ลยีสง่ ล หการคนหาขอมลและการ องการเดนทาง
ดวย ัวเองเปนส่งที่ง่ายและรวดเรวขน ากการสัมภาษ นักท่องเที่ยว
กล่มเปาหมายและ ประกอบการพบว่า นักท่องเทีย่ ว าวอสราเอลส่วน หญ่
นยม ัดการเดนทางดวย นเอง
่องทางการคนหาขอมลที่นักท่องเที่ยวกล่มเปาหมายนยม มาก
ที่สดคือ nline Travel Agent หรือ TA (รอยละ 3) รองลงมา
เปนการรับรขอมล า่ นคาบอกเล่า หรือ ord-of-mouth (รอยละ 5)
และสื่อสังคมออน ลน (รอยละ 38) (หมายเห : การคานว สัดส่วน
ทีค่ นหาขอมล า่ น อ่ งทาง TA รวบรวม ากการระบ อื่ บรษัททีอ่ ย่
นราย อื่ TA ม่วา่ ะเปนการคนหา า่ นเวบ หรือแอปพลเค นั )
น านวนสื่อสังคมออน ลนที่กล่มเปาหมาย คนหาขอมลทางการ
ท่องเที่ยว ace oo เปน ่องทางที่ ดรับความนยมมากที่สด
(รอยละ 8) รองลงมาเปน nstagram และ outu e
นักท่องเที่ยวกล่มกลางบน าวอสราเอลส่วน หญ่ (รอยละ 3)
เลือก อง ัวเครื่องบนและที่พัก ่าน TA ่งเปน ่องทางเดียว
กับการคนหาขอมลแ ่ นสัดส่วนที่ลดลง ดยมีนักท่องเที่ยว านวน
ม่นอยทีค่ นหาขอมล า่ น TA แ เ่ ลือก อง ดย รงกับสายการบน
รงแรม หรือ ่านบรษัททัวร (สัดส่วนรอยละ
1 และ 31 าม
ลาดับ)

WOM is more important
than brand
นักท่องเทีย่ วระดับกลางบน าวอสราเอล ม่ หความสาคัญกับแบรนด
ของสายการบนและ รงแรมทีเ่ ลือกมากนัก ดย นการเลือกสายการบน
ป ัยที่สาคัญที่สดสาหรับนักท่องเที่ยวกล่มนีคือการมีเที่ยวบน รง
(รอยละ 53) และราคา (รอยละ 50) ดยภาพลักษ ของสายการบน
เปนป ัยที่นักท่องเที่ยว หความสาคัญ นอันดับรองลงมา
นการเลือก รงแรม ส่งที่กล่มเปาหมายคานง งมากที่สดคือความ
สะดวกของทาเลที่ ัง (รอยละ ) และคาแนะนา/การบอกเล่า
(รอยละ 1 ) ดยประมา รอยละ 0 ม่สามาร ระบแบรนดของทีพ่ กั
นการเดนทางครังที่ ่านมา ด
นอก ากนี นักท่องเที่ยวกล่มเปาหมายรอยละ 1 ม่ ดเปนสมา ก
สายการบนที่ น บรการ นข ะที่รอยละ 2 ม่ ดเปนสมา ก
รงแรม นเครือ ด งกล่าว ดว่านักท่องเที่ยวกล่มเปาหมาย
าวอสราเอล ม่มีความภักดี ่อแบรนด แ ่ ะเ ื่อ ือคาบอกเล่า
หรือคาแนะนา ากคนร ักมากกว่า
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นักท่องเทีย่ ว าวอสราเอลส่วน หญ่ เวลา น องการเดนทาง ม่นาน
มากนัก เพียง ม่กเี่ ดือนหรือ 1-2 สัปดาหก่อนการเดนทาง ทังนีระยะ
เวลา นการ องมีความแ ก า่ งกันระหว่างการเดนทางแ ล่ ะประเภท
ดย ะ เวลานานขนสาหรับการ องทรประยะ กล การเดนทางกับ
ครอบครัว หรือการเดนทางที่มีวั ประสงคเพื่อเขาร่วมงานหรือ
เทศกาลอย่าง ดอย่างหน่งเปนพเศษ
นักท่องเที่ยวระดับกลางบน าวอสราเอลประมา รอยละ 30 ยังคง
เลือก อง ัวเครื่องบน ที่พัก รวมทังการ ัดการภาคพืนดน (เ ่น
ัวร
ทรป กด) ่านบรษัทนาเที่ยว ทังนี ากการสัมภาษ
ประกอบการและการสารว ความเหนนักท่องเที่ยวกล่มเปาหมาย
พบว่า คาบอกเล่าและการแนะนา ากคนร ัก ( ord-of-mouth
recommendation) รวมทั งการ ดรั บ บรการเ พาะบคคล
( ersonalized service) เปนเห ลสาคัญที่ทา หเลือก บรการ
ากบรษัทนาเที่ยว
ช่ อ งทางการจองที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด
Top 5 OTA

%

Top 5 Tour Operator

%

aa0
Issta
Gulliver
Ar ia
ul o

5 .05
.
3 .03
35.80
30. 8

Issta
Eshet Tours
phir Tours
iesenhaus
ona Tours

5 .1
5.8
28.3
1 .0
10.
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Next destination is…
นักท่องเที่ยวกล่มระดับกลางบน าวอสราเอลรอยละ 8 มีแ น
การท่องเที่ยว ่างประเทศภาย นระยะเวลา 3 ปขางหนา ดย น
การเดนทางครัง ่อ ป รอยละ 2 ระบว่า ะเลือกเดนทางระยะ กล
นข ะที่รอยละ 38 เลือกเดนทาง ปยัง ดหมายระยะ กล
แหล่งท่องเทีย่ วที่ าวอสราเอลกล่มกลางบน ะเลือกเดนทาง นครัง
่อ ป ดแก่
ระยะใกล้ : กรีซ เพื่อแหล่งท่องเที่ยว ายทะเล อิตาลี และ สเปน
เพื่อก กรรมบันเทงและนันทนาการ
ระยะไกล : สหรัฐอเมริกา เพื่อก กรรมบันเทงและการ อปปิง ไทย
เพือ่ แหล่งท่องเทีย่ ว ายทะเล และ ญีป่ นุ่ เพือ่ ท่องเทีย่ วเ งวั น รรม
และว ี ีว

TOURISM RESEARCH
ท่ อ งเที่ ย ววิ จั ย
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The exploring traveler
แมว่านักท่องเทีย่ ว าวอสราเอลทีเ่ ดนทางมาประเทศ ทยส่วน หญ่ยงั คง
ยดมั่นกับแหล่งท่องเที่ยวเดม เ ่น กรงเทพ เ ียง หม่ ภเก สมย
หรือทีเ่ รียกว่า ummus trail แ ด่ วยลักษ ะที่ อบแสวงหาประสบการ
และส านที่ท่องเที่ยว หม่ ทา หนักท่องเที่ยว าวอสราเอลเปนกล่ม
ที่มีศักยภาพ นการส่งเสรมการเดนทาง ปยังพืนที่เมืองรอง ดยเ พาะ
พืนที่ที่มีก กรรมที่กล่มเปาหมาย ื่น อบ อาท ก กรรม ญภัย กี า
กลางแ ง หรือการท่องเที่ยวเ งนเวศ เ ่น การปน า เดนปา รวมทัง
งานเทศกาลทอง ่ น ที่ ส ามาร ส่ ง มอบประสบการ วั น รรมอั น มี
เอกลักษ ของประเทศ ทย

Segments to watch for
Millennial มีสัดส่วนประมา คร่งหน่งของนักท่องเที่ยวกล่มกลางบน
าวอสราเอลทังหมด รอยละ 3 เปนเพศหญง ส่วน หญ่มีอายระหว่าง
2 -35 ป รอยละ มีราย ดระดับปานกลาง หรือประมา 3 300-3 00
เหรียญสหรัฐ อ่ เดือน ดหมายทีน่ กั ท่องเทีย่ วกล่มนีนยมเดนทาง ดแก่
ย รป (อ าลี กรี สเปน) สหรัฐอเมรกา และ ทย
Family with kid(s) หรือกล่มครอบครัวที่เดนทางพรอมกับบ ร
มีสดั ส่วนประมา รอยละ 32 ของนักท่องเทีย่ วกล่มกลางบน าวอสราเอล
ทังหมด ส่วน หญ่มีอายระหว่าง 3 - 5 ป นยมเดนทาง ปยังประเทศ
นภมภาคย รปและอเมรกาทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วประเภทนันทนาการ หรือ
ส านที่ท่องเที่ยวสาหรับเดก เ ่น isne land ( รั่งเศส สหรัฐอเมรกา)
uropa ar (เยอรมนี)
LGBTQ สังคมอสราเอลค่อนขางเปิดกวาง อ่ ความหลากหลายทางเพศ
ดยกรง Tel Aviv เปนที่ ังของ ม น LG T ที่ หญ่ที่สด นภมภาค
ะวันออกกลาง นักท่องเที่ยวกล่ม LG T าวอสราเอลมีการเดนทาง
ท่องเที่ยว ่างประเทศบ่อยครัง และมีการ ่ายสงกว่านักท่องเที่ยว
กล่มอื่น เนื่อง ากส่วน หญ่ประกอบอา ีพที่มีราย ดสง อาศัยอย่ น
ครอบครัวแบบ
( ou le ncome o ids) แมว่ากล่มครอบครัว
เพศเดียวกันที่มีบ รมีแนว นม ะเ บ ขนเ ่นกัน
Honeymooner ากการสัมภาษ ประกอบการ รก ท่องเที่ยวพบว่า
นักท่องเทีย่ วกล่ม นั นีมน เปนกล่มศักยภาพทีม่ กี าร า่ ยสง ดยเ พาะ
นกล่ม าวอสราเอลเ อสายอาหรั
ื
บ ส่วนมาก ะ เวลาวางแ นล่วงหนา
ค่อนขางนาน แหล่งท่องเทีย่ วยอดนยมสาหรับการเดนทาง นั นีมน ดแก่
อ าลี และสหรัฐอเมรกา
ครงการศกษา ลาดนักท่องเที่ยว ่างประเทศกล่มประเทศเกด หม่: ภมภาค ะวันออกกลาง
(ป 25 1) ัดทา ดยบรษัท อนทั รีเสร แอนด คอน ัลแทน ี่ เพื่อกองว ัยการ ลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทย (ททท.) มีวั ประสงคเพื่อศกษานักท่องเที่ยว ่างประเทศ
นพืนที่ ลาดเกด หม่ ( merging mar ets) ที่มีการเ บ ทางเศรษฐก และการขยาย ัว
ของประ ากร น นกลางสง
ั
งเปนพืนทีท่ ปี่ ระเทศ ทยมี อกาส นการส่งเสรมการเดนทางของ
นักท่องเที่ยวกล่ม หม่ นอนาค ดยกาหนดศกษากล่มประเทศ นภมภาค ะวันออกกลาง
ดแก่ อสราเอล อมาน และคเว

กองบรรณาธิ ก าร

TOURISM RESEARCH
ท่ อ งเที่ ย ววิ จั ย

The Emerging
of
Lady Travelers
ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ปั จ จุ บั น นี้ เราก� า ลั ง อยู่ ใ นยุ ค แห่ ง ความเท่ า เที ย มทางเพศ
่ ด
่ แม้วา่ เราคงมิอาจคาดเดาได้ถง
้ ว่า ความเท่าเทียม
อย่างเข้มข้นทีส
ุ ยุคหนึง
ึ ขัน
้ ได้เมือ
่ ไหร่ แต่สง
่ ทีเ่ ราเห็นอย่างชัดเจน
้ จะเกิดขึน
ทางเพศอย่างแท้จริงนัน
ิ่ หนึง
แน่นอน คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพฤติกรรมผู้บริโภคเพศหญิง
ทัว่ โลก พวกเธอกลายมาเป็นตลาดหลักของหลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรม
ด้ ว ยก� า ลั ง ซื้ อ และอ� า นาจการตั ด สิ น ใจแบบที่ ไ ม่ ต้ อ งพึ่ งพาใครอี ก ต่ อ ไป
พวกเธอกลายเป็นกระบอกเสียงของกันและกัน ขยายกลายเป็น community
ขนาดย่อมในหลากหลาย segment พวกเธอกลายเป็นกลุม
่ เป้าหมายอันทรง
พลั ง ที่ เ หล่ า นั ก การตลาดในยุ ค ปั จ จุ บั น ต่ า งต้ อ งท� า กลยุ ท ธ์ เ พื่ อให้ ไ ด้
ครอบครองพวกเธอในฐานะลูกค้าคนส�าคัญ

Illustration
eami a ngpra rit (r h)

• ธุรกิจการบิน (ไทย /นานาชาติ)
เตรียม Boarding Pass ไว้ ให้พร้อมแล้วเดินลากกระเป๋าเก๋ๆ
ไปกับ SPU Airlines ด้วยที่นั่งจากห้องโดยสารจริง เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งการบริการภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน
จนถึ ง การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ การบิ น ด้ ว ยมาตรฐานที่ ดี ที่ สุ ด
พร้อมรัดเข็มขัดเตรียมเครื่อง Take off ไปศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศแบบครอบคลุมทุกด้าน พร้อมติวเข้มภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม เตรียมตัวกางปีกบินอย่างสง่าผ่าเผย ปลอดภัย
ไปกั บ หลั ก สู ต รเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย บนเครื่ อ งบิ น
พร้อม Landing อย่างภาคภูมิใจ ด้วยความรู้และประสบการณ์ตรง
เต็มกระเป๋า

www.spu.ac.th/fac/tourism
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• การจัดการการท่องเที่ยว
ออกส�ารวจเส้นทางทัว่ โลกไปพร้อมกับการบริการสุดประทับใจ
ด้วยหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว เรียนสนุกแถมเข้าใจง่าย
เน้นการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงกับมืออาชีพและองค์กรชั้นแนวหน้า
พร้อมเรียนรู้กระบวนการออกแบบงาน Event เสริมทักษะภาษา
อังกฤษให้แน่นเปรี๊ยะไปพร้อมๆ กับภาษาที่สาม ทั้งภาษาจีน ภาษา
ญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเกาหลี เตรียมพร้อมสู่การเป็น
มั ค คุ เ ทศก์ Event Organizer ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ น� า เที่ ย ว
ชั้นแนวหน้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ครบวงจรอุตสาหกรรมการบริการ โรงแรม ท่องเทีย่ ว
การบิน เรือส�าราญ พร้อมห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ นั สมัย
สร้างคุณให้เป็น ‘ตัวจริง’ ในอุตสาหกรรมการบริการ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9 ข้อ Inside ที่ใครอยากเรียนต้องรู้

อาชีพ...

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

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

• การจัดการบริการธุรกิจเรือส�าราญ
ล่องเรือส�าราญทริปพิเศษไปกับหลักสูตรการจัดการบริการ
ธุ ร กิ จ เรื อ ส� า ราญ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยกั ป ตั น และลู ก เรื อ มื อ อาชี พ
ส่งต่อความรู้ ให้กับผู้โดยสาร ด้วยความรู้พื้นฐานคนประจ�าเรือ
7 หลักสูตร (STCW) ทั้งการด�ารงชีพในทะเล การป้องกันและดับไฟ
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อ
สังคม สวมเสื้อชูชีพเพื่อความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ ในส่วน
Front Office, Food & Beverage, Housekeeping และภาษา
อังกฤษ ส�าหรับคนเรือควบคู่กับภาษาที่สาม พร้อมเตรียมตัวออก
ทะเล เปิดโลกกว้างเดินทางรอบโลก และสร้างรายได้อย่างมั่นคง

• การจัดการโรงแรม
ส�ารองห้องแห่งการเรียนรู้พร้อมเช็กอินหลักสูตรการจัดการ
โรงแรมระดั บ 5 ดาว เรี ย นรู ้ ทั้ ง การเป็ น ผู ้ รั บ และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ฝึกปฏิบัติงานจริงแบบครอบจักรวาล ตั้งแต่ Front Office, Food
& Beverage ไปจนถึง Housekeeping อัพเกรดความรู้ด้วยการ
ศึ ก ษาโปรแกรม Opera แบบเจาะลึ ก ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร Hotel
Information System Lab ปูพื้นเทคนิคการให้บริการส่วนหน้า
การบริหารจัดการห้องอาหาร และการจัดอีเวนต์ ในโรงแรมรูปแบบ
ต่างๆ จัดเต็มความคิดสร้างสรรค์ด้วยการฝึกคิดรายการอาหาร
การผสมเครือ่ งดืม่ และการจัดดอกไม้ เพือ่ น�าความรูแ้ ละประสบการณ์
ไปใช้ ได้จริง

พรรณรศา ธี ร ะวงศ์ ส กุ ล

LOW CARBON TOURISM
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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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แ ่ หนแ ่ ร เมือ่ พด งทรัพยากรทาง รรม า เรามัก ะนก งทรัพยากร
ดน ปา ม นา แร่ า อากาศ หรือส่งที่เกดขนเอง าม รรม า ่งลวน
เปนประ ย นกับมนษย แ ่นอยคนนัก ะนก งทอง าที่ มืดมด

จ� า ได้ ไ หมว่ า ครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ ดู ด าวเต็ ม ฟ้ า
คื อ เมื่ อ ไหร่ ?

นอดี ที่ ลกยัง ม่พง่ พาแสงสว่างยามค่าคืน ดวง นั ทรและดวงดาวระยบ
ระยับเคยมีอย่เ มทอง า นกระทั่งแสง า ด ือกาเนดขนมาเพื่อ
เอา นะความมืดมดยามค่าคืน เพียงเวลา ม่ งศ วรรษ แสงที่มนษย
ประดษฐขนมา ดเปลีย่ นทอง า หกลายเปนแหล่งสะสมมลภาวะทางแสง
นับ ังแ ่นันมา เรากพลาด อกาสที่ ะ ดสัม ัสกับความมหัศ รรยของ
ทอง ายามค่าคืนอย่าง นอดี นน กรามบาน ่อง ปาย ษ า
ทกมมเมือง กปกคลม ปดวยแสงสังเคราะห ง่ คนส่วน หญ่ลวนมองว่า
แสงสว่างเปนส่ง าเปน เพราะย่งมี ส่องแสงเท่า ร บานเมืองกย่ง
ปลอดภัย ความเ รญกาวหนาของเทค น ลยีเขามาเปน วั วัดระดับค ภาพ
วี และความสะดวกสบายของ คน และแน่นอนว่าความ องการแสง
ที่ นแ ่ละวันกย่งเพ่มสงขนเรื่อย

ปราก การ nder the ome สารคดี นประเทศ นี ทีม่ ี มนับรอยลาน
ที่ วน หคน ีน ื่น ัวและกลับมาคด งปญหามลภาวะ นประเทศกัน
อีกครัง เนือหาส่วนหน่งของสารคดีเปิดเ ย งเรื่องราวของเดก ีน น
เมือง หญ่ที่ ม่คอ่ ย ดเหนแมแ ท่ อง าสี า เม และดวงดาว เนือ่ ง าก
หมอกควัน ากมลพษคือส่งที่บดบังทอง าอย่ ลอดเวลา และหากยอน
กลับ ป นป 1 ครังที่แคล อรเนียเกดเห การ แ ่นดน หวรนแรง
ขนาด . แมกน ด ข ะที่ ดับทังแอลเอ กอย่ นความมืดสนท
าวเมือง านวน ม่นอยกด ทรศัพท งสายด่วน 11 เพื่อแ งเห การ
เกดแสงสว่ า งประหลาดเรื อ งแสงขนาด หญ่ พ าด ั ว อย่ บ นทอง า
ทาง างเ อื กปราก ขน คืนนันพวกเขาเหนเปนครังแรก น วี ดยที่ ม่ร
ว่ามันคืออะ ร
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ความสวยงามที่ ซ่ อ นอยู่ ใ นความมื ด
ม่ว่า ะดดาวเปนหรือ ม่ หากเปนค่าคืน นส านที่ที่ ม่มีแสง มา
รบกวนมากนัก ทกครังที่แหงนหนามองทอง า ดาวระยบระยับนับลาน
ะทา หรสก งความมหัศ รรยของ ลก บนีอย่างอ บาย ม่ ก ดวยเห นี
กระแสการเดนทาง ามล่าดดวงดาวเร่มเ บ และขยายวงกวางขนเรือ่ ย
นับ งแ
ั ่ nternational ar
Association หรือ A ออก ปรแกรม
หการรับรองพืนที่ท่ีสามาร รักษามา รฐานทอง าที่มืดมด นเขา ง
ความงามของ รรม า เพื่อ ลักดัน หเกดเปนแหล่งท่องเที่ยวเ ง
ดาราศาส ร เพ่มมลค่าการท่องเที่ยวเ งอนรักษ นอนาค นป 201
ที่ ่านมา มีนักท่องเที่ยวราว ลานคนเดนทาง นสหรัฐ เพื่อ ปด
ปราก การ สรยปราคาเ มดวง ( olar clipse) สะทอน หเหนว่า
สา าร นสน สรยปราคากันมากขน ่งคาดการ ว่าสรยปราคาแบบ
เ มดวง ะเกดขนอีกครัง นป 201 ครอบคลมทังทวีปอเมรกา

ลกกาลังเ ญกับสภาวะอากาศทีร่ นแรงมากขน ลกระทบ ากอ หภม
ของ ลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง ป ที่ า่ นมาเรา ดเหนความพยายามของหน่วยงาน
ทังภาครัฐและเอก น นการแก ขปญหามลพษ า่ ง แ ่ มลพษทางแสง
กลับเปนส่งที่ กพด ง นวงแคบทังที่ ลกระทบมหาศาล

ขอมล าก Lonel lanet ี หเหนว่า ทกวันนีแหล่งท่องเที่ยวทั่ว ลก
อบรั บ กระแสการเดนทาง ปดดาว ่ า นการออกแบบสนค าทาง
การท่องเทีย่ วเ งดาราศาส ร ว่ ยดงดดนักท่องเทีย่ ว ากทัว่ ลก นอก าก
นักท่องเทีย่ ว ะ ดเหนความสวยงามของส านที่ หม่ แลว ยัง ดพัก อ่ น
ภาย แสงดาวอย่างเ มอ่ม ังแ ่ทัวรเสนทางดาว ป น งปาร ี
แสงดาวบนยอดภเขา

ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ

มีส านทีท่ เ่ี หมาะกับการดดาวอย่หลายแห่งดวยกัน ม่วา่ ะเปน atural
ridges เข อนรักษ ามืดแห่งแรกของ ลก นรัฐ tah เมือง lafstaff
นรัฐ Arizona ที่ ังแคมป osmic น e e ico ลอด นงาน
เลียง ลองค่าคืนแห่งดวงดาวบรเว แกรนดแคนยอนที่ ั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
คนทั่ว ลก านวน 1 น 3 ม่เคยเหนทาง างเ ือกเลย ่งรวม งรอยละ
80 ของประ ากรทีอ่ าศัย น วั เมืองของสหรัฐ 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 ญกับมลพษทางแสงที่ทา หทอง า
มืดมน ลอดเวลา มีการประเมนว่าการ บน นนทีส่ อ่ งแสง ดย ม่กอ่
ประ ย นทา หสหรัฐ สญเสียค่า ่ายสง ง 2.2 พันลานดอลลาร ่อป
ดวยเห นี การวางระเบียบการ แสงสว่าง งมีความสาคัญอย่างมาก
เพือ่ การควบคมการ แสงสว่าง นเมือง ดั พืนทีก่ าร แสงสว่าง นเวลา
ที่ าเปนและปรมา ทีพ่ อเหมาะ เมือ่ แสงสว่าง ก อย่างมีประสท ภาพ
แลว นั่นหมาย งการ พลังงานอย่างคมค่า ่ง ะ ่วยประเทศประหยัด
งบประมา และทรัพยากร ด นระยะยาว

นอก าก ลเสียดานสนเปลืองพลังงานแลว มลภาวะทางแสงยังทา ห
ระบบนเวศเสียสมดลอย่างย่งยวด ่งเปนความเสียหายที่ประเมนค่า
ม่ ด ลกระทบที่ ัดเ นที่สดคือ ลกระทบ ่อสั วมี ีว ระดับล่างของ
ห่วง ่อาหาร ม่ว่า ะเปนความเสี่ยง ่อการสญพัน การหลงทศทาง
ของนกอพยพและสั วกลางคืนมากมายหลาย นด นแ ่ละป ะมีนก
อพยพ นสหรัฐ มากกว่า 5 ลาน วั ที่ อง ายเพราะมลพษแสง ากการ
บน นกระ กหรือบนวนหลงทาง นเหนื่อย าย เกดความคลาดเคลื่อน
นการ สมเกสรพัน พื แทรกแ งกล กการ ับค่ สมพัน ของห่งหอย
ลกเ า่ ทะเลที่ กออก าก ข่แลวพยายามมองหาทะเล ากแสงสะทอนบน
แนวคลืน่ กระทบ ง แ เ่ มือ่ เมือง กลเคียงมีแสงสว่างมากเกน ป งทา ห
ลกเ า่ สับสนเดนขน ป ายบนบกนับลาน วั ส่ง ลกระทบ อ่ อกาสรอด
และประ ากรลกเ ่าทะเลที่ลดลง นักวทยาศาส ร านวน ม่นอย งมอง
ว่ามลพษแสง ดสรางความเสียหายแก่ ลก ม่ า่ งกับมลพษทางเคมีหรือ
ปญหา ลกรอน ดยที่เรา ม่ร ัว

ตอนเหนือของสหราชอาณาจักร

บรเว ที่ทอง ามืดที่สด นย รปอย่ นพืนที่ทาง อนเหนือของประเทศ
อังก ษ อย่าง อทยานแห่ง า orthum erland ่ง ดการรับรองเปน
เข อนรักษ ามืดแห่งแรก นอังก ษ รวม งเข ielder ater
orest ar ดยมี อาสา ่งเปนคน นพืนที่ สามาร หคาแนะนา
เกี่ยวกับพืนที่ที่ ะเหนดาว นสหรา อา า ักร ดอย่างทะลปร ปร่งเปน
นาทีมทรปการออกดดาว
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แค่ ปิ ด ไฟ!
เ ื่อกันว่า นยคดกดาบรรพ มนษยเราสามาร มองเหนทาง างเ ือก
ดวย าเปล่า นทกค่าคืน กล่าว ดว่าทอง าเปน รรม า ที่เราเขา ง
ดง่ายที่สด กลางวันเหนเม กลางคืนเหนดาว นค่าคืนที่ ามืดมดเปน
พเศษนัน ก ะกลายเปนมลค่าเ งการท่องเที่ยว ด
เมืองเลก หลายเมืองเลงเหน ดขายนีและร รงคลดมลภาวะแสง
นเมืองมา กั ระยะแลว เมืองที่ ม่มสี านทีท่ อ่ งเทีย่ ว ม่มวี วสวยอลังการ
ม่มภี เขา ทะเล สวนดอก ม หรือสั วแปลก ปแข่งขันกับค่แข่ง น ลาด
การท่องเที่ยว แ ่เมืองนันมีทอง าสวยและอากาศสด ส เพียงแค่การ
ออกแบบแสงสว่าง นเมือง ากัดการ แสงแ พ่ อสมควร กาหนดทศทาง
สว่าง ามทอง นน ม่ หสะทอนขนบน า ัดวางแสง น าแหน่ง
ที่ ากัด เมือ่ ามืดสนทพอ หดาวปราก วั เมืองนันกสามาร กาวขนมา
เปน ดหมายการท่องเที่ยว ด ดยอา เพ่มมลค่าทางการท่องเที่ยวดวย
การมีขอมลแ นทีด่ ดาว ปรแกรมทัวรดดาว น งการ ดั เทศกาลดดาว

เมื่อ 10 ปที่แลว เมือง oulder ออกก เทศบาลเรื่องการร รงค
่อ านมลภาวะ ดยกาหนดการ แสงสว่างทั่วเมือง คม าม
ทอง นน นเมือง ะส่องลง ปที่ ปาท ดย รง และมี คมหม
หลอด เพือ่ ปองกัน ม่ หแสง สว่างขน ปบนทอง า นอก ากนี
ยัง ม่มี คม าม นนบางสาย นแหล่งที่พักอาศัยอีกดวย

ม นแห่ง ค ลรา ด ดนาแปลนแม่แบบการ ัดแสง นเมืองที่
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 นที่เหน รงกันว่าแสงสว่าง
และ รรม า บนทอง า เปรียบเสมือนความสขของ าวเมืองและ
นักท่องเที่ยว
แมว่ามรดกทาง รรม า ที่ ดดเด่นของทะเลสาบเทคา พ เมืองทวเ ล
นว ีแลนด คือนก ีนเทียนดาที่ ม่เคยพบที่อื่น น ลก แ ่ทะเลสาบ
แห่งนีกลับเปนส านที่ท่ีมี ่ือเสียงที่สด นเรื่องแสงดาวบนทอง า
ง่ อื ดว่าเปนแม่เหลกดงดด หนักท่องเทีย่ วค ภาพมาเยีย่ มเยือน
เปน านวนมาก

หลายเมือง หญ่อย่าง e or เร่มออกมา รการลดมลภาวะ
แสง ่ง ือเปนเรื่องน่าประหลาด ว่ากระบวนทัศนของเมือง
ะเปลี่ยนแปลง นรปแบบนี ากเดมที่สังคมยอมรับว่าเมือง อง
สว่าง สวดวยแสง อย่างขาด ม่ ด เปลีย่ นเปนว่าการมองเหนดาว
นเมืองเปนส่งที่ควร ะเปนและเปน ป ด

คื น ฟ้ า มื ด ให้ ด าวที่ อิ น ทนนท์
หลายพืนที่ นประเทศ ทยอย่างอทยานแห่ง า เมือง หรือหม่บานเลก
มีศักยภาพพอที่ ะ ลักดัน หเปนพืนที่นาร่องดานการบรหาร ัดการ
การ สว่างยามค่าคืนเพือ่ หเมืองปลอดมลพษแสง เพียงการเปลีย่ น
คม ดวยงบประมา เพียงเลกนอย สรางมลค่าเพ่มทางการท่องเทีย่ ว
ดวยการ ดั การทีเ่ รียบง่าย แ ่ ว่ ยลดการ พลังงาน ด นระยะยาว
องคการศกษาวทยาศาส รและวั น รรมแห่งสหประ า า หรือ ยเนส ก
(
) ดประกาศ หป 2558 เปนปสากลแห่งแสงและเทค น ลยี
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 ดอยอนทนนทเปนแห่ง แรก
นประเทศ ทย ทาหนาที่ร รงคลดการ แสงสะทอนส่วนเกน และปรับ
เปลี่ยนอปกร
า หเกดมลภาวะนอยที่สด ภาย ่ือ ar
ampaign ที่ดาเนนการ นระดับนานา า และหาก ครงการดังกล่าว
บรรล ลสาเร ดอยอนทนนทก ะกลายเปนพืนที่แรกของประเทศ ทย
ที่ประสบความสาเร เรื่องการ ัดการมลภาวะทางแสงบนทอง า
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5 (Million) Stars Hotel
กระแสการเดนทางท่องเที่ยวเพื่อการดดาวที่ ดรับความนยมมากขน
ส่ง ล หเกดสนคาและบรการทางการท่องเที่ยวรปแบบ หม่ที่ออกแบบ
มาเพื่อ อบสนองความ องการของนักท่องเที่ยวกล่มนี ดยเ พาะ
น ่วงปที่ ่านมา กระแสที่พักแบบ u le otel คลื่นลก หม่ที่กาว
ขนมาเปนที่พักรปแบบ หม่ท่ี อบ ทยนักท่องเที่ยวที่ องการพัก ่อน
นอนดดาวบนทอง าแบบ ม่มหี ลังคามาบดบัง ภมทัศน ดยรอบสดลกห
ลก า หองพัก กออกแบบมาอย่าง ดดเด่นท่ามกลาง รรม า และ
ที่สาคัญคือเปนม รกับส่งแวดลอม u le otel ทยอยเปิด ัวขน
อย่างแพร่หลาย นพืนที่ท่ีมีความงดงามทาง รรม า ทั่ว ลก นับ ังแ ่
กลางทะเลทรายประเทศ อรแดนแบบหรหรา น นบท ป น งกลางปา
ที่ปกคลม ปดวยหมะ นประเทศ อ แลนด ดยเอกลักษ เ พาะคือการ
ออกแบบทีพ่ กั หเปนรปร่างทรง ดม ปร่ง สมีแค่เ ยี งนอนส ลมนมอล
แม ะ ด กล ดกับ รรม า มากแค่ หน แ ่สภาพแวดลอมภายนอก
กเปนส่งที่คาดเดา ม่ ด อ หภมที่สดขัว แมลงและสั วเลือยคลาน
ลวนเปนสภาพแวดลอมที่ ม่เอือ อ่ การนอนหลับพัก อ่ น แ ่ นป บันนี
u le otel ดเพ่มศักยภาพและความพรอม นการรองรับนักท่องเทีย่ ว
ทัง นดานความสะดวกสบาย และความหรหรา ่งนับเปนหน่ง นป ัย
ที่ เขาพัก หความสาคัญ ดยนักท่องเทีย่ วสามาร เลือกหองพักแบบ uite
พรอมส่งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน ม่วา่ ะเปนเ ยี งนอนขนาด
ing ize อ่างอาบนา และ ีทเ อรทาความรอน ทังนี ส่งที่ทา หที่พัก
u le otel ดดเด่นกว่าที่พักแบบดังเดม คือการ ดพัก ่อนแบบ
แนบ ดกับ รรม า มากทีส่ ด ดยที่ เขาพักยัง ดรับความสะดวกสบาย
ม่ ่างกับ รงแรม
นอก ากนี แอปพลเค ัน ่าง กนับเปนส่งที่มีประ ย นอย่างย่ง นการ
วางแ นและหาขอมลเกีย่ วกับการเดนทาง ปดดาว แอปพลเค นั มากมาย
ด กพั นาขนเพือ่ สาหรับ รว สอบมลพษทางแสงทัว่ ลก อาท Light
ollution ap- ar
ar
eter
Live เปน น
่ง ะ ่วย ห มีขอมลวเคราะหป ัยที่ส่ง ล ่อการดดาว และการ
่ายภาพ

ปู ท างสู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
การร รงคลดมลภาวะทางแสง สามาร นา ปส่การเปลีย่ นดอยอนทนนท
หเปนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ่ า ง กล ากแสงรบกวน ่ ว ย หมองเหน
ทาง างเ ือก ดดวย าเปล่า นับเปน ดขายทางการท่องเที่ยวที่มา
พรอมกับการ ดระบบนเวศที่สมบร กลับคืนมา
สดร. ดบันทกภาพทาง างเ ือกบนดอยอนทนนท ดเมื่อ นป 25 1
น ว่ งเ ามืด ง่ มีดาวพ หัสบดี ดาวอังคาร และดาวเสารปราก อย่ดวย
นเวลาดังกล่าว แสดง หเหนว่าสภาพทอง าบรเว อทยานแห่ง า
ดอยอนทนนทมืดสนทอย่ นระดับค่อนขางสง และหากดอยอนทนนท
ดการรับรอง หเปนเข อนรักษ ามืดสากล ( ar
ertification)
ากสมาคมอนรักษ ามืดสากล ( nternational ar - Association
หรือ A องคกรระหว่างประเทศที่สรางมา รฐานทอง ามืดมด นเขา
งความงดงามของ รรม า ) ก ะ ่วยกระ นการท่องเที่ยวเ งอนรักษ
และเปน นแบบระบบการ ดั การ ม นเพือ่ เปน วั อย่าง หกับพืนทีอ่ นื่
นประเทศ ทย ่อ ป นอนาค

ดวยความร่วมมือ ากคน นพืนทีค่ วบค่ ปกับการ ห เวลา เปนขอพส น
ว่าทอง าที่มืดลง ะ หอะ รกลับมากับ ม นบาง นเกดเปนความรสก
ที่ดี มเดลสาคัญ นการรักษาส่งแวดลอม นพืนที่ าม ครงการอทยาน
ามืดเพือ่ การอนรักษส่งแวดลอมและการดดาว าบลแม่อคอ อาเภอ
ขนยวม แหล่งท่องเที่ยวดดาวที่มี ื่อเสียงของ ังหวัดแม่ ่องสอน พบว่า
มีนักท่องเที่ยวเดนทางมาพักคางคืนกับ มสเ ยกันเพ่มขน าวบาน ง
องการรักษา ามืดแบบนี หคง ว เนื่อง ากเปนแหล่งราย ดของคน
น ม น กล่าว ดว่าการร รงคลดมลพษทางแสงนี ม่ ดมี ลดีเ พาะ
ดานการประหยัดพลังงานหรือรักษาสภาพแวดลอมแ เ่ พียงเท่านัน แ ย่ งั
่วยสรางงานและราย ด หกับ ม นอีกดวย

แน่นอนว่า นปนีการเดนทางท่องเทีย่ ว ามแหล่งท่องเทีย่ ว นอกกระแส
ะยังเปนเทรนดทีน่ กั ท่องเทีย่ วทัว่ ลก หความสน อ่ เนือ่ ง ากปทีแ่ ลว
การขยาย วั ของเมือง นบรบทของ ลกยค หม่ทมี่ ี านวนประ ากร ลก
สงเปน ัวแปรสาคัญที่ส่ง ล ่อรปแบบการ ีว ของ คน นสังคม
ความว่นวาย นเมืองทา หเวลา นการศกษาเรียนรส่ง ่าง รอบ ัว
ลดนอย ามลง ป คน งย่งหวนหาการกลับส่ รรม า และ หความ
สน และ ามหาพืนที่บน ลก บนีที่มี ามืดมด รับร งความสาคัญ
และค ค่าที่ ดเขา ง าปลอด ปร่ง รมลพษ และ ดมองเหนดวงดาว
นับลานทีล่ อยอย่ รงหนา การออกเดนทางท่องเทีย่ ว ะมีความทาทาย
มากขน นักท่องเทีย่ ว ะเดนทาง ปยังส านทีห่ า่ ง กลเพือ่ สัม สั ความ
สวยงามของ รรม า อย่าง กล ด แ ก่ ยังมองหาความสะดวกสบาย
ที่ครบครัน
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องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (องค์ ก ารมหาชน)

ADVERTORIAL

‘กกสะทอน’ ชุมชนใน
หุบเขาสี ชมพู สู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน
‘ภูลมโล’ แหล่งชม ‘ดอกนางพญาเสือโคร่ง’ หรือสมญานาม ‘ซากุระ
เมื อ งไทย’ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศ เป็ น หมุ ด หมายส� ำ คั ญ ที่ เ ชื้ อ เชิ ญ
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือน เก็บภาพความงดงาม กอดเกี่ยว
ความสุขและความประทับใจกลับไป กระแสการท่องเทีย่ วจากสือ่ ออนไลน์
ท�ำให้พนื้ ทีต่ อ้ งตัง้ รับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีห่ ลัง่ ไหลมาไม่ขาดสาย หนึง่ ใน
นั้นคือ ‘ชุมชนกกสะทอน’ ซึ่งถือเป็นหน้าด่านส�ำคัญก่อนจะขึ้นไปชม
ความงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่อวดโฉมให้ชมเพียง 1 เดือน
ในรอบปีเท่านั้น

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งมีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว
และชุมชนในต�ำบลกกสะทอน อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย เป้าหมายเพื่อให้ชุมชน
กกสะทอน สามารถเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
อย่างยัง่ ยืน ทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วมในการคิดวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

...ชุมชนบริหารจัดการการท่องเทีย่ วอย่างไรให้เกิดปัญหาน้อยทีส่ ดุ แม้จะ
ผกผันกับจ�ำนวนผู้คนที่มากมายมหาศาลก็ตาม...

ชมรมส่ ง เสร ิมการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
กกสะทอน รากฐานของการบร ิหาร
จั ด การการท่ อ งเที่ ย ว

การพัฒนาพื้นที่ภูลมโลในห้วงความคิดแรกนั้น ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว
แต่เป็นไปเพื่อให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้าในขณะนั้น ได้ชักชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง จนปัจจุบนั ภูลมโลมีตน้ นางพญาเสือโคร่ง
จ�ำนวนกว่า 300,000 ต้น บนพื้นที่ 1,200 ไร่ ที่พร้อมผลิดอกบานสะพรั่ง
ให้ยอดภูลมโลเป็นสีชมพูในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี
จากแนวโน้มของปริมาณนักท่องเที่ยวภูลมโลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับเป้าหมายการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน อพท. จึงได้
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเตรียมความพร้อม
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เมื่อมีการจัดตั้งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก็สามารถ
บริหารจัดการความยัง่ ยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ชุมชนมีการวาง
ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนระยะยาว มีการประเมิน
ตนเองและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง มีการประชุมและแสดงข้อคิดเห็น
อย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
แบ่งเทศกาลการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน
ฤดูฝน และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล อาทิ ชมความงาม
ดอกนางพญาเสือโคร่งบนภูลมโล ชมรอยเท้าไดโนเสาร์ 130 ล้านปี
ชมความงามน�ำ้ ตกหมันแดง 9 ชั้น ร่วมงานปีใหม่ม้งบ้านตูบค้อ ซึ่งเป็น
ม้งหมู่บ้านเดียวในภาคอีสาน
นอกจากนี้ยังส่งผลกับการเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบ
ทางสังคม เศรษฐกิจ แก่ชมุ ชนท้องถิน่ คือ ก่อให้เกิดการจ้างงาน ชาวบ้าน
มีรายได้จากกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ ว เปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชน
มีส่วนร่วมบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการสนับสนุน
ชุมชนในกิจการสาธารณะ โดยน�ำเงินรายได้ร้อยละ 10 ของชมรมฯ
มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ นอกจากนีย้ งั ได้ทำ� บันทึกข้อตกลงร่วมกับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้าน
การรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินของนักท่องเที่ยว ทั้งยังเพิ่มผลประโยชน์และ
ลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว มีการน�ำ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกิจกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชน ออกประกาศข้อปฏิบัติส�ำหรับนักท่องเที่ยว
มีการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ม้งบ้านตูบค้อ และรายการอาหารพื้นบ้าน
ชุมชนกกสะทอน ในด้านการเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบ
ทางสิง่ แวดล้อม ชุมชนมีการก�ำหนดการใช้พนื้ ทีร่ ว่ มกับอุทยานภูหนิ ร่องกล้า
รวมทั้งจัดท�ำแผนที่ท่องเที่ยว และยังก�ำหนดขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ทัง้ หมดนีเ้ กิดจากกระบวนการ Co-Creation โดยใช้การประสานเชือ่ มโยง
เครือข่ายจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชาการ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนมา ‘ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์’ ถือเป็นกุญแจเพื่อการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 อพท. มอบหมายให้ส�ำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน
และ ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (ชื่อในขณะนั้น) เข้ามาท�ำหน้าที่ โดยผ่าน
กระบวนการรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 ขั้นตอนคือ

กลไกการบร ิหารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุ ม ชนของชุ ม ชนกกสะทอน

1. จัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอนมีกลไกในการวาง
กติกาบนพื้นฐานความสมัครใจ และความต้องการร่วมของคนในชุมชน
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้ง
อุทยานแห่งชาติ หรือโรงพยาบาล การบังคับใช้ข้อตกลงจะเป็นไปอย่าง
เท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่ากฎกติกา

2. เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน
3. ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนกกสะทอน

TAT REVIEW

ของชุมชนมีธรรมาภิบาลสูง อีกกลไกที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ กองทุน
สาธารณประโยชน์ของชุมชน หัวใจส�ำคัญของกองทุน นอกจากเรื่อง
ความโปร่งใสแล้ว ยังด�ำเนินงานด้วยความเชื่อมั่นเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ของทุกคนในชุมชน ความพยายามทีจ่ ะช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ยังเป็นปัจจัย
ผลักดันให้กลไกของกองทุนขับเคลือ่ นไปได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งรุนแรง
นอกจากกลไกที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง มี เ รื่ อ งของการจั ด การ
องค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาชิก
ในชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอก ทั้งความรู้ในด้าน
การบริหารความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ความรู้ด้านการจัดการขยะ
ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

จากการท่ อ งเที่ ย ว
สู่ ก ารจั ด การอย่ า งยั่ ง ยื น
เมื่อนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ พร้อมใจกันมาชมโลกสีชมพูบนภูลมโล
ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของชุมชน อาทิ ไม่โน้มกิ่งของ
ดอกนางพญาเสือโคร่งมาถ่ายรูป ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ก่อกองไฟ
ไม่ค้างแรมบนภู ฯลฯ นอกจากนั้นชุมชนยังได้เตรียมพร้อมรับมือกับ
กระแสการท่องเทีย่ ว ด้วยการรวมกลุม่ วางแผนการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว
ให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชน เช่น การบริหารจัดการคิวรถ การพัฒนาสมาชิก
ชมรมให้มีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลท้องถิ่นที่ถูกต้องแก่
นักท่องเที่ยว
แม้ฤดูท่องเที่ยวของชุมชนกกสะทอนจะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่
1 เดือนต่อปี แต่ความส�ำเร็จด้านการท่องเทีย่ วนัน้ เติบโตอย่างก้าวกระโดด
โดยช่ ว งต้ น ปี 2562 มี จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางขึ้ น ไปเที่ ย วชม
ดอกนางพญาเสือโคร่งบนภูลมโลมากกว่าหนึ่งหมื่นคน สร้างรายได้
เฉพาะกลุม่ รถบริการน�ำเทีย่ วกว่าสองล้านบาท ทีก่ ล่าวมานี้ ยังไม่นบั รวม
รายได้จากกลุ่มของที่ระลึก กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มอาหาร โดยประมาณการ
ไว้วา่ จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสูช่ มุ ชน เฉพาะช่วงฤดูชมดอกซากุระเมือง
ไทยไม่น้อยกว่าสามล้านบาท
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชนในหลายๆ ส่วน ด้วยความสามัคคี
และการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกทุกกลุม่ ในชมรมฯ มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างยุตธิ รรมเท่าเทียม
ขณะเดี ย วกั น ชุ ม ชนได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ และใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะและการปลูกต้นไม้เพิ่ม ท�ำให้กกสะทอน
เป็นตัวอย่างชุมชนต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่เห็น
ผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย

พั ช รวรรณ วรพล

POP CULTURE TOURISM
การท่องเทีย
่ วป๊อปคัลเจอร์

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.

TAT REVIEW

POP CULTURE TOURISM
การท่ อ งเที่ ย วป๊อ ปคั ล เจอร์

เรื่ อ งบั น เทิ ง ...เรื่ อ งเที่ ย ว...เรื่ อ งเดี ย วกั น
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POP CULTURE TOURISM
การท่ อ งเที่ ย วป๊อ ปคั ล เจอร์

TAT REVIEW

การท่องเทีย่ ว เปนอ สาหกรรมทีม่ คี วาม บั อน มีหลายแง่มม และมัก ะอาศัยอ สาหกรรมอืน่ มา ว่ ยส่งเสรมบางเลกนอย ม่วา่ ะเปนเทค น ลยี
การ อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม การคาปลีก หรือแมแ ่ความบันเทง

ยอนกลับ ป นป 2521 เมื่อวงดส 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
หรือยก วั อย่างเพลง espacito เปอร ร ก ง่ เปนบานของ าวอเมรกัน
3. ลานคน นแ บทะเลแครบเบียน องพบกับความลมละลาย ปเมื่อ
เดือนพ ษภาคมป 25 0 เพือ่ ดั การกับหนีทีม่ มี ลค่า ง 0 พันลานเหรียญ
สหรัฐ และ นป 255 เกาะแห่งนีกเกดการระบาดของ วรัส i a ทา ห
ความดงดดทางการท่องเที่ยวกลายเปนเรื่องที่ทาทาย
แ ่ทันทีที่มวสกวดี อเพลง espacito น บับดังเดมของ Luis onsi
และ add an ee รวมทัง บับที่เรียบเรียงเสียงประสาน 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 ง่ แปลว่า ลองทามันบน ายหาด นเปอร ร ก
และมวสกวดี อกแสดง หเหน ง นนทีแ่ ปลก า ทวทัศนทีเ่ ปน รรม า
สวยงาม ีว ยามรา รีของแครบเบียน
otels.com เ อื่ ว่าเพลง espacito คือสาเห ทีส่ ง่ หม่มวลนักท่องเทีย่ ว
ปยังเกาะ เพือ่ ะดว่าพวกเขา ทามันบน 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 ดที่ ะกล่าวว่ามวสกวดี อดังกล่าว
เปนกลเมดทางการ ลาดที่เปอร ร ก ม่เคยคาดคดมาก่อน
แต่นั่นไม่ใช่ครั้งแรก และแน่นอนว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

เพลงมีอท พลอย่างมาก อ่ การ ดั สน ของนักเดนทาง ม่วา่ ะ ปเพือ่
ทาก กรรม ร่วมงานเทศกาล หรือพัก อ่ น นวันหยด การ ดเหนมหานคร
ทวทัศน และเมือง า่ ง นมวสกวดี ออา เปนแรงกระ นของนักเดนทาง
ด ม่แ ก ่าง ากการ ับ องมอง ากที่สวยงาม ากเรื่อง Game of
Thrones หรืออาปากคางหลัง ากดภาพยน ร รภาคเรื่อง The Lord
of the Rings หรือ arr otter

ลวนออกมา นทาง นื่ ม นการเลือกคมครอง รรม า ของประเทศ ทย
ส่วนมวสกวดี อของลก ายเ าพ่อแรปเปอร นองเ านาย ที่ทา หเหล่า
บรรดาวัยร่นแ นคลับเ ป มวว unseen ของท่าปอม คลองสองนา
ังหวัดกระบี่

ด้วยเหตุนี้ผู้ก�ากับวิดีโอเหล่านี้จึงต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถ
ค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุด ซึ่งมีความงดงามอันโดดเด่น เพื่อจะน�ามาใช้
ในการขายวิดีโอให้กับแฟนๆ ได้มากที่สุดต่อไป

ว่า ปแลวการ ่ายทาภาพยน ร ่าง า กนาเมดเงนเขาประเทศเราเปน
านวนมหาศาล พบว่า นป 25 1 ที่ า่ นมา มี านวนภาพยน ร า่ งประเทศ
1 เรื่องที่เขามา ่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)

การศกษาว ัยแสดง หเหนว่ามวสกวดี อที่ ่ายทา นเมืองที่สวยงาม
อย่าง แคล อรเนีย ันเนสเบรก ลอง อสแลนด และเมืองอื่น นัน
ประสบความสาเร มากเมื่อเปิด ัวออกส่ ลาด ดังนัน งเปนเรื่องง่ายที่
ะส่งเสรมการท่องเที่ยว นเมืองเหล่านี tourismem ass .com กล่าว

เคยสงสัย หมว่าภาพยน รที่เก่าแก่ที่สดของ ลกเกดขน ังแ ่เมื่อ หร่
นับเปนเวลากว่า 12 ปแลวที่ ลกร กั กับคาว่าภาพยน ร ดยภาพยน ร
เรือ่ งแรกของ ลกมี อื่ ว่า Arrival of a Train at la iotat ดวยความยาว
เพียง 50 วนาที สรางขน ดยพี่นอง ระกลลมแอร าว รั่งเศส ออก าย
ครังแรกที่กรงปารีส นป พ.ศ. 2 38 นับเปน ดเร่ม นแห่งการรเร่ม
ที่สาคัญ ่ออ สาหกรรมภาพยน รมา วบ นป บัน

“

“

วั น รรมสมัยนยม ( op ulture) ภาพยน ร และเพลงที่แพร่หลาย
มีพลังที่ ะเปลี่ยนคนด หเปนนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ออกเดนทาง
ท่องเที่ยว ามรอยหนังที่ ด มและอน ปกับส านที่นัน

ของประเทศ ทยกเ น่ กัน อย่างหนังเรือ่ ง angover ภาค 2 ที่ รงแรม
เลอบัวเปนส านที่ ่ายทาหลัก หรือ ะเปนอ่าวมาหยา ังหวัดกระบี่
ากหนังเรื่อง The each กทา หนักท่องเที่ยวพ่งเปามา มความงาม
นข ะเดียวกัน The each กเปน ดเปลี่ยนของอ่าวมาหยา งขนาด
องปิดเกาะ เมื่อนักท่องเที่ยว ่าง า หลั่ง หลเขามา นเกนความพอดี
นเกด ลกระทบ อ่ รรม า นป บันเร่มมีการ ากัด านวนนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ขาอ่าวมาหยา ด ม่เกนวันละ 2 000 คน แ เ่ สียง อบรับ ากนานา า

นมมมองของคอหนัง ากของเรือ่ งกสรางแรงบันดาล นการท่องเทีย่ ว
ด ม่นอย นอก ากอรร รส ากเนือเรือ่ งแลว อีกส่งหน่งทีท่ า หภาพยน ร
ก ด า ด ม่รลืม นัน่ กคือ ากที่ นการ า่ ยทา เมือ่ ดทีศ่ ลปินมีแ 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- avesmusic-video-tourism

ส� า นั ก ประสานงานโครงการวิ จั ย อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
และบริ ก ารส� า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย สกว.
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การวิ จั ย ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว : การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และการบริ ห ารจั ด การ
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
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การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
: การอนุรักษ์ พั ฒนา และการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

‘พื้นที่ทางวัฒนธรรมหรือเมืองเก่า’ คือ พื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมี
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมเฉพาะ
ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของรู ป แบบวิ วั ฒ นาการทางสั ง คม ความดั้ ง เดิ ม ทาง
ประวัตศิ าสตร์หรือสถาปัตยกรรม มีคณ
ุ ค่าในทางศิลปะหรือประวัตศิ าสตร์
การปรากฏของหลักฐานทางกายภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะอันเด่น าก
ค ค่าของการท่องเที่ยวทางวั น รรมหรือเมืองเก่านา ปส่ม ของการ
ว ัยดานการท่องเที่ยว สานักงานกองทนสนับสนนการว ัย สกว. ด ัด
สรรทนเพื่อการพั นาและนาเสนองานว ัยเพื่อการพั นาและการ
ประ ย น เรื่อง การบรหาร ัดการการท่องเที่ยว นเข อนรักษมรดกทาง
วั น รรม (ส าป ยกรรม) นพืนที่กล่ม ังหวัดลานนา ดย ศ.ดร.
เทดศักด เ ะก ข ร าลงกร มหาวทยาลัยและค ะ

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
(สถาปัตยกรรม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา วั ประสงคเพื่อพั นา
และ ัดทา นแบบการบรหาร ัดการการท่องเที่ยว นเข อนรักษมรดก
ทางวั น รรม (ส าป ยกรรม) นพืนทีก่ ล่ม งั หวัดลานนา ( งั หวัดลาพน
แพร่ และน่าน) ากการศกษาพบว่า นแบบการบรหาร ดั การการท่องเทีย่ ว
นเข อนรักษมรดกทางวั น รรม (ส าป ยกรรม) ประกอบดวย 2 ส่วน
ดแก่ (1) กระบวนการ ดั ทาเข อนรักษมรดกทางวั น รรม (ส าป ยกรรม)
และ (2) กระบวนการภายหลังการ ัดทาเข อนรักษมรดกทางวั น รรม
(ส าป ยกรรม)

เขตอนุ รั ก ษ์ ม รดก
ทางวั ฒ นธรรม
(สถาปั ต ยกรรม)

ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม /
เมื อ งเก่ า

1

กระบวนการการจัดท�าเขตอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)

แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางวั ฒ นธรรม
ภายในชุ ม ชน

2

กระบวนการภายหลังการจัดท�า
เขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตกรรม)

สาหรับแนวทางการบรหาร ดั การการท่องเทีย่ วภาย นเข อนรักษมรดก
ทางวั น รรม (ส าป ยกรรม) าแนกออกเปน 3 ประเดน ดแก่
1) ลั ก ษ ะของเข อนรั ก ษมรดกทางวั น รรม (ส าป ยกรรม)
2) ลักษ ะ ครงสรางองคกรและกระบวนการบรหาร ัดการ นอนาค
และ 3) แนวทางการพั นาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วภาย นเข อนรักษ
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 ที่เกดขน สะทอน หเหน ง
อกาสของการพั นาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนทีส่ ามาร ปรับ กับพืนที่
นลักษ ะ ่าง ่านความเขา ่อค ค่า นความเดมแท สม สาน
แนวคดการท่องเทีย่ วเ งสรางสรรค ( reative Tourism) และการ ดั การ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( ustaina le Tourism anagement)
สานักงานกองทนสนับสนนการว ยั หความสาคัญ อ่ การพั นางานว ยั
ดานการท่องเทีย่ วและบรการทีน่ า ปส่การสรางค ค่าและการ ประ ย น
อย่างแท รง สน สอบ ามขอมลเพ่มเ ม http://eli rar .trf.or.th

การพั นาเรื่องราว ( ) แนวทางการพั นาบคลากร และ ( ) แนวทาง
การพั นากระบวนการและองคกร
ดย เขตอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ของจังหวัดล�าพูน
มีลักษ ะเปน ม นเมืองลอมรอบวัด เขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
(สถาปัตยกรรม) ของจังหวัดแพร่ ทีม่ คี วามน่าสน และมีเอกลักษ ทาง
ส าป ยกรรมบานเก่า เขตอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)
ของจังหวัดน่าน อย่บรเว กลางเมืองน่านบรเว ข่วงเมือง

แนวทางการบร ิหารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วในเขต
อนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรม (สถาปั ต ยกรรม) ล้ า นนา

โครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการบริหารจัดการ

เขตอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม)

บริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยว

พัฒนา

แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาเรื่องราวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนากระบวนการและองค์กร

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ เทศบาลต�าบลบางพลี

ปั้นมัคคุเทศก์น้อย
สร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ให้กับชุมชนบางพลี

ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศบาลต�าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ดร.มณฑิชา
เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการท่องเทีย่ วและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ เทศบาล
ต�าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดท�าโครงการส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมแบบสมดุล กิจกรรม ‘มัคคุเทศก์นอ้ ย (Junior Guide)’
รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และมีความสามารถ
ในการพูดในที่สาธารณะ สามารถบรรยาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว
ประเพณี วัฒนธรรม สินค้า ของทีร่ ะลึก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างรายได้ ให้กบั ตนเอง และกระตุน้
ให้เยาวชนส�านึกรักบ้านเกิด มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง
อีกทัง้ ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
มีคณ
ุ ภาพ คุณสมบัติ มีจรรยาบรรณทีด่ ี และสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ‘มัคคุเทศก์นอ้ ย (Junior Guide)’ ในครัง้ นีเ้ ป็นรุน่ ที่ 6 ทีว่ ทิ ยาลัยการท่องเทีย่ วและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท�าให้กบั
พื้นที่ชุมชนต�าบลบางพลีมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2556 เป็นการตอกย�า้ ถึงเจตนารมณ์ของการสร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่วิทยาลัย
การท่องเทีย่ วและการบริการ มีตอ่ พืน้ ทีช่ มุ ชนบางพลีเป็นอย่างดี โดยชุมชนต�าบลบางพลีนนั้ มีศกั ยภาพทางด้านการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง มีตลาดโบราณบางพลีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี วัดบางพลีใหญ่ใน ทีม่ หี ลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นทีเ่ คารพ
สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีเทศกาลโยนบัว อันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศ ดังนั้นจึงเป็นความส�าคัญที่ต้องปลูกจิตส�านึกของ
เยาวชนในพืน้ ทีใ่ ห้ตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าของมรดกทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยูค่ ชู่ มุ ชน เพือ่ เป็นการสร้างการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
อย่างยัง่ ยืน โดยกิจกรรม ‘มัคคุเทศก์นอ้ ย (Junior Guide)’ ได้จดั ขึน้ ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 มีคณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ
การท่องเทีย่ ว วิทยาลัยการท่องเทีย่ วและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ ให้ความรูแ้ ละแนะน�าแนวทางการปฏิบตั กิ ารเป็นยุวมัคคุเทศก์
ในรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ซึง่ เยาวชนทีจ่ ะเข้ามาร่วมนัน้ เป็นนักเรียนชัน้ ประถมในสังกัดของเทศบาลต�าบลบางพลี หลังจากเยาวชน
เหล่านี้ได้รบั การอบรมจากกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ จะสามารถเป็นยุวมัคคุเทศก์รนุ่ เยาว์ทคี่ อยบรรยายให้กบั นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว
ในตลาดโบราณบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิดให้กับ
เด็กๆ อีกด้วย นับว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการท่องเทีย่ วและการบริการ และเทศบาลต�าบลบางพลี

จุดประสงค์ของการจัดท�ากิจกรรม ‘มัคคุเทศก์นอ้ ย (Junior Guide)’ รุน่ ที่ 6
1. สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมบริการทางวิชาการทางด้านการท่องเทีย่ ว เพือ่ การพัฒนาเยาวชน
ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยว และตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแบบยัง่ ยืน
2. ส่งเสริม และสร้างจิตส�านึกให้เยาวชน รักและหวงแหนในอาชีพ วิถชี วี ติ ชุมชน ประเพณี ประวัตศิ าสตร์
ชุมชน และวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์
คณบดีวทิ ยาลัยการท่องเทีย่ วและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นั น ทขว้ า ง สิ ร สุ น ทร

SPORT TOURISM
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า

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.

TAT REVIEW
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ค� า ว่ า ‘เข็ ม ที่ ต กลงพื้ นในนิ ว ยอร์ ก ได้ ยิ น มาถึ ง
ที่กรุงเทพฯ’ ในปี 2000 นั้น อาจจะเชยมากในวันนี้
เพราะส� า นวนเปรี ย บเปรยที่ น่ า จะเป็ น มากกว่ า ก็ คื อ
‘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
แวดวงของท่องเทีย่ วเ งกี า หรือกี าเ งท่องเทีย่ ว ทีเ่ ราเรียกว่า port
Tourism กเปลี่ยน ปมาก ดวย ocial edia เรื่องที่เคย ปขนเวทีพด
ามที่ า่ ง ของการท่องเทีย่ ว มาวันนีอา ม่ ด เพราะ ลกเปลีย่ นทกวัน
และแทนที่ ะเขียน port Tourism นการ ป า่ งประเทศ ( ง่ มเพ่งพา
ลกคา ป port Tourism มา ทรป ทังที่อังก ษและบอล ลกรัสเ ีย)
มันอา ทาทายกว่า สนกกว่า า ะลองเสนอ อเดีย กับ ลเค นั่ นบานเรา
ง่ ม่งา่ ยนัก เพราะคน ทย ม่ ดอนกับ ลเค นั่ กี า แบบทีค่ น า่ งประเทศ
อา ะ สน กว่า (ยก ัวอย่างง่าย อนนีคน ทยอนการอยาก ป
มารา อน า่ งประเทศมากกว่ามารา อน น ทย แมว่า านวนการ ดั งาน
ะมากขนก าม)
บทความนี ือว่าแ ร อเดียกันนะครับ

1

Chareonkrung Destination

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 รญกรงคือย่านทองแห่งการท่องเที่ยว เพราะเปน e destination
ที่คน ทย คน ่าง า ะมาอีกนาน ทา มเรา ม่ หเ เลบ ทางดานกี า
มานาเที่ยวดวยกมมก ส านที่เที่ยวที่ กพัน ดย ลอดสองขางทาง
กมี sport location ลานคนเ ะ ะกรอ สนาม สะพานเ ะบอลเดก
รานกาแ ของนักกี า
ทาเปน al a le cit trip เที่ยวดื่มกนมองสัม ัสและนอนพักรมนา
รับเทรนดเ าพระยา ส านี หม่ ขาม ปขามมา เอเ ยี ทีค- อคอนสยาม ม่ร บ
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Alternative Yoga & Thai Fight

FROM THE COVER
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า
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Hair Cut by Thai League

อนนี
และ Trend unter เวบที่ อบนาเสนอ port Lifest le
มักรายงานเรือ่ งที่ ยคะ อบออก ปเอา ดอรหรือกลางแ ง เพราะว่าอดอ
มานาน น ิ เนส เพราะเงื่อน ขที่คนทางาน องมาเล่น ยคะหลังเลก
งาน ่วงเยนค่า ่งก ม่มีเวลาเดนทาง ป หน

มีก กรรมเบา อย่างหน่งทีเ่ ปนแ นั่ นบานเรา ากแวดวงกี า นัน่ คือ
แ นั่ ทรง ม อย่างทีท่ ราบว่า ทรง ม แ นั่ บคลกของนักกี านันขาย ด
เปน รก ด ม่งัน ดนัล ด หรือ เดวด เบคแ ม รวมทังนักบอลทั่ว ลก
คง ม่มี ่าง ัด มส่วน ัว

แ ่ นย รปและ ีนกาลังมี Alternative oga ่งแปลว่า ัก วนกัน ป
ท่องเที่ยว น ่าง ังหวัด นบท ปาเขา ทะเล เพื่อเล่น ยคะแบบ หม่
อา เปนบนภเขา เกาะกลางทองทะเล หรือ ส านที่ท่ามกลางความดบ
ของ รรม า
น ีน เขาเล่นบนสะพานสงระหว่างภเขา นย รปเล่น
บนดาด า กสง

ทีร่ านอารหลายสาขา มี า่ ง ดั มทีเ่ คย ดั ม หนักบอลดัง น ทยลีก
าเรา ดั ก กรรมดานกี า อย่าลืม ส่ activit นีเขา ป เพือ่ ว่ ยเปิด อ่ ง
หอา พี แ นั่ นอกเหนือ ป ากอา พี ครสอนมวย คร ยคะ หรือ Guide

ประเทศ ทย ม่เคยเสียเปรียบเรือ่ งนี เรามี ากหลังดีกว่า นการเล่น ยคะ
เพื่อสราง perience หม่ ที่มาพรอม tor ของเราเอง

2

Old Town Bike

มขับร ปบานเพื่อนที่บางกะเ าบ่อย เหนว่าทกวันนี ยังมี รั่ง ่าง า
ังกวน แกง กรป มาปน ักรยานเที่ยวรม นนเพื่อเที่ยว ดนัน ดนี
แลวมมหน่งทีน่ กั กี าบานเรายอมรับกคือ เวลามีวนั ว่าง หลายคนกมัก
มี ล ส ล ปปน ักรยานเที่ยว าม ม นเก่า หรือ ld To n มว่า
เราน่า ะเอา ล ส ลของคนดังเ เลบ ดานกี า มาปนนาเทีย่ ว 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
ประเทศที่ นักกี าหลังเกษีย ดคมทีส่ ดกคืออังก ษ และเปนแมนเ สเ อร
ย นเ ดที่ การ ลาดแบบนี ังแ ่ยค 80s หรือ 0 ปมาแลว
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Khaoyai Marathon

การว่งมารา อนที่เขา หญ่ ม่ ่ส่ง หม่ แ ่เท่าที่ ่านมา ม่มีกมมก
ที่ลง ป าม tor เรื่องราวความหลัง ่าง ที่มีอย่มาก 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

อีกอย่างหน่งคือ คอรส rivate ession Training เรียนมวย ทย
แบบส่วน วั กับ านานนักมวย ะบัวขาว สามาร หรือเขาทราย คนเหล่านี
มีมมอาหาร ลาก ปหา Thai ood กับ ld To n ดสบาย
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Fitness Spa

หนังสือพมพ The Guardian ลงบทความยาวเหยียดเรื่อง g m-goer
เกี่ยวกับคนหน่มสาว นอังก ษแห่กันออก ปสมัครเล่น ิ เนสกันมาก
ทีส่ ด นรอบ 3 ปที่ า่ นมา และทาท่าว่า เทรนดนี ะ ม่ อ่ นคันเร่งลงง่าย
แ ่มีบทสารว ว่า สาหรับคนเอเ ียกล่ม หม่ มีหลายคน อบ ป ิ เนส
แบบที่ ม่หนวกห และ อบแบบเงียบ (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
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Melody of Memories

มเปนคนเ อื่ ว่า นักกี าสาย port
ealth รวมทังทกคน มีส านที่
ากหลังที่อย่ นความทรง า ม่ว่า ะเปน รงแรม รานอาหาร ทะเลหรือ
ปาเขา รวมทังย่านเก่า เหมือนทีค่ รังหน่ง เ นหลงบอกว่า เวลามาเมือง ทย
เขา ะ อง ปเยาวรา
ทา มเรา ม่ ดั ก กรรม กน อย่ เปน กับเ เลบ กี าดัง แบบ 3 วัน 2 คืน
คนอย่าง ปิยะพงษ วอ่อน ปรเม เอรียา หรือ บัวขาว แมแ ่ เมส ีเ
หรือ เขาทราย แกแลค ี่ า ดั ก กรรมเทีย่ วดืม่ กนนอน แบบเขา และเ อ
มอยากรเหมือนกันว่า รักเก่า นวันก่อน แบบพวกเขา มันอย่ที่ หนบาง
ท่วงทานองของความหลัง

คร กอยาก ง :)

กองบรรณาธิ ก าร

TOURISM TALK
คุ ย เรื่ อ งท่ อ งเที่ ย ว

Catching
the Rainbow
สรุ ป ประเด็ น ที่ น่ า สนใจ
จากงานสั ม มนา
The LGBT+Travel
Symposium Thailand

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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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับนิตยสาร
Out There จัด The LGBT+ Travel Symposium
งานสั ม มนาด้ า นการท่ อ งเที่ ย วส� า หรั บ กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี
ความหลากหลายทางเพศครั้ ง แรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม So Sofitel
Bangkok กรุงเทพมหานคร โดยในการสัมมนาครั้งนี้
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มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวส� าหรับกลุ่ม
บุคคลหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT+ (จาก Lesbian,
Gay, Bisexual, Transexual และอื่นๆ) มาร่วมแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์อัน
มี ป ระโยชน์ ใ นส่ ง เสริ ม ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย ว LGBT+
มากมาย เราจึงขอน�าบทสรุปมาแบ่งปันดังต่อไปนี้

Increasing visibility and
diversity of the LGBT+ market
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น ่วงเวลา ม่ ง 10 ปที่ ่านมา านวนนักท่องเที่ยวกล่ม LG T
ดเหมือน ะเพ่มขนอย่างเหน ด ดั นป 255 องคการท่องเทีย่ ว ลกแห่ง
สหประ า า (
T ) ประมา การว่ามี านวนนักท่องเทีย่ ว LG T
ทั่ว ลก 80.3 ลานคน และแมว่านักท่องเที่ยวกล่มนี 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 ่างประเทศที่เพ่มขนอย่างเหน ด ัดของนักท่องเที่ยวกล่ม
LG T มีสาเห มา ากแนว นมความกาวหนาทางสังคม การเมือง
และเทค น ลยี ดังนี
นหลายประเทศทั่ว ลก ความหลากหลายทางเพศเปนที่ยอมรับ
มากขน คนร่น หม่ ดยเ พาะ Generation และ มีแนว นม
ที่ ะยอมรับความหลากหลายทางเพศสภาพมากกว่าคนร่นก่อน
นระดับน ยบาย หลายประเทศ ดออกก หมายเพือ่ คมครองสท
ของบคคลทกเพศสภาพ หมีความเท่าเทียมกัน ดยทีเ่ หน ด ดั เ น
คือการออกก หมายที่อนญา หบคคลเพศเดียวกันสามาร ด
ทะเบียนสมรสระหว่างกัน ด นหลายประเทศ

ากพ กรรมที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวกล่ม LG T ทา หการ
นาเสนอการท่องเที่ยว นลักษ ะที่เ พาะเ าะ ง ่อกล่มเปาหมายเปน
เรื่องที่สาคัญอย่างย่ง eter ordan ก่อ ังบรษัทว ัย บร ภค Gen
Traveller ดกล่าว งการนาเสนอการท่องเทีย่ วรปแบบ หม่ น 3 ม ดแก่
่ วในรูปแบบใหม่
New format การน�าเสนอการท่องเทีย

สาหรั บ ประกอบการ รก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ขา งความ องการของ
บร ภคกล่ม LG T การสรางสรรคสนคาและบรการที่ รงกับความ
องการ ลาดทีย่ งั ม่มี รเร่มมาก่อน เ น่ ทรปส่วน วั ที่ ดั ขน ามความ
องการของลกคา (Tailor-made Tour) หรือการท่องเที่ยวที่สรางสรรค
ประสบการ สาหรับลกคา ดยเ พาะ ( espo e periences)

TAT REVIEW

New events การสร้างสรรค์กจ
ิ กรรมใหม่ๆ

แมว่ากล่ม LG T ะ กมองเปนส่วนแบ่ง ลาดที่มีเอกลักษ ัดเ น
แ ่ภาย นส่วนแบ่ง ลาด LG T นียังมีส่วนแบ่งย่อยอีกมากมาย าม
พ กรรม ความ อบ วั ประสงค นการเดนทาง ดย นการสัมมนา
ครังนีมี ประกอบการ านวนมากทีแ่ สดง งศักยภาพ นการส่งเสรม ลาด
เ พาะกล่ม อาท งานแ ่งงานและ ันนีมนระหว่างคนเพศเดียวกัน

เขาร่วมสัมมนากล่าว งการสรางสรรคงานอีเวน สาหรับนักท่องเที่ยว
กล่ม LG T ดยเ พาะ เ ่น ride event เพื่อดงดดกล่มเปาหมาย
หเดนทางเขามา นแหล่งท่องเทีย่ ว ทังนี ส่งสาคัญที่ ะทา หการ ดั งาน
อีเวน ประสบความสาเร คือ การคานง งลักษ ะเ พาะของกล่มลกคา
และ ดเด่นของแ ่ละพืนที่ ( ride and personalization)

Go Thai, Be Free: Thailand
as a top LGBT+ destination
ดย teve กล่าวว่าประเทศ ทยมีศักยภาพ นการดงดดนักท่องเที่ยว
กล่ม LG T หเดนทางเขามาท่องเที่ยวมากขน รวมทังยังสามาร เพ่ม
มลค่าทางการท่องเทีย่ ว าก ลาดดังกล่าว เนือ่ ง ากประเทศ ทยมีสนคา
ทางการท่องเทีย่ วที่ ดดเด่นและหลากหลาย มี ครงสรางพืนฐานทางการ
ท่องเที่ยวที่ดี รวมทังมีภาพลักษ ดานความเปนม ร ่อ าว LG T
ทังนี ททท. องการนานักท่องเที่ยวค ภาพกล่ม หม่ เ ่น LG T
illennial หรือ or ing oman ที่ท่องเที่ยวอย่างมี สานกและมี
ความเคารพ อ่ ส านที่ หเดนทางเขามาประเทศ ทยเพ่มมากขน ดย ททท.
ะดาเนนการประ าสัมพัน แหล่งท่องเทีย่ ว หม่ ของประเทศ ทย า่ น
สังคมออน ลนและสื่อที่เ าะ งกล่มเปาหมาย

นอก ากนี การเดนทางออก ากประเทศเกด หม่ ที่ เ พ่ ม ขน
( merging ut ound ar et) ดยเ พาะ ากภมภาคเอเ ีย
และอเมรกา ส่ง ล ห านวนของนักท่องเทีย่ ว LG T เพ่มขน
เ ่นเดียวกัน
อย่าง รก าม นักท่องเทีย่ วกล่ม LG T ม่อา กเหมารวมว่ามีลกั ษ ะ
หรือพ กรรมแบบเดียวกันหมด เปนที่ทราบกันดีกว่า ลาด LG T นี
มีกล่มแยกย่อยภาย น หรือ ส่วนแบ่งภาย นส่วนแบ่ง อย่มากมาย
แน่นอนว่านอก ากเพศสภาพแลว พ กรรมของ บร ภคยัง กกาหนด
ดวยอีกหลายป ยั ม่วา่ ะเปน อาย อา พี ลักษ ะการ วี (Lifest le)
ความ อบ ล
หบรการทางการท่ อ งเที่ ย วที่ องการ ะดงดด
นักท่องเที่ยวกล่ม LG T งควรแยกแยะกล่มเปาหมายอย่าง ัดเ น
ดยนาป ัยอื่น มาประกอบดวย
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New segment การหาส่วนแบ่งตลาดใหม่
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ความกาวหนาของเทค น ลยีการสือ่ สาร ดยเ พาะสือ่ สังคมออน ลน
เ น่ ace oo nstagram ส่ง ล ห าว LG T สามาร รวม วั
กันเปน ม นที่สามาร สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมลระหว่างกัน ด
อย่างรวดเรวและ รขอบเข การรวมกันเปนกล่มกอนและภาพของ
บคคลหลากหลายทางเพศทีแ่ พร่หลายมากขน ามสือ่ กระแสหลัก
ทา ห าว LG T นป บันมัน่ ที่ ะแสดงเพศสภาพของ นเอง
ภาพที่ ดั เ นขน ( isi ilit ) ทา ห บร ภคกล่ม LG T กลายเปน
กล่ม ลาดที่มีความสาคัญมากขน นทกภาคส่วน รวมทังภาค
อ สาหกรรมท่องเที่ยวดวยเ ่นกัน
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นางศรีสดา วนภญ ญศักด รอง ว่าการดาน ลาดย รป แอ รกา
ะวันออกกลาง และอเมรกา กล่าวว่า ททท. ะพยายาม ลักดัน ห
ประเทศ ทยเปนแหล่งท่องเทีย่ วยอดนยมระดับ ลกของนักท่องเทีย่ วกล่ม
LG T ดยดาเนนการร่วมกับ แทนทางการท่องเที่ยวและสื่อมวล น
ลาด LG T ทัว่ ลก รวมทัง บั มือกับดี เนอรและครีเอที ทีม่ ี อื่ เสียง
าว ทยเพื่อนาเสนอประเทศ ทย ่อกล่มเปาหมาย
teve ohnson ดั การ ลาด ททท. สานักงานนวยอรก กล่าว งลักษ ะ
ของนักท่องเที่ยวกล่ม LG T าวสหรัฐอเมรกา ดังนี
าก านวนประ ากรสหรัฐ 32 ลานคน ประมา รอยละ
เปนประ ากรกล่ม LG T
บร ภคกล่ม LG T มีแนว นมที่ ะมีราย ดและมีความ
สามาร นการ ับ ่ายสง
รอยละ 82 ของนักท่องเทีย่ ว LG T แสวงหาแหล่งท่องเทีย่ ว
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

นการสัมมนาครังนี เขาร่วมงาน านวนมาก หความเหน รงกันว่า
ประเทศ ทยเปนหน่ง นส านทีท่ อ่ งเทีย่ วที่ าว LG T รสกว่าปลอดภัย
และเปนม ร ดย ะ ดรับการป บั ทีเ่ ท่าเทียมกับคนอืน่ ลอดเวลาทีอ่ ย่
น ทย หลายคนกล่าวว่าเมื่อเดนทางมาประเทศ ทยแลวรสกเปนอสระ
เปน ัวของ ัวเอง ดังคากล่าวที่ว่า Go Thai e ree

Message to the LGBT+
travel segment
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
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LGBT+ in the travel landscape

การท่องเทีย่ ว LG T ม่สามาร แยกขาด ากอ สาหกรรมท่องเทีย่ ว น
ภาพรวม ario ard นายกสมาคมส่งเสรมการท่องเทีย่ วภมภาคเอเ ยี
และแป ิก ( ATA) กล่าว งส านการ การท่องเที่ยว นป บัน ่ง
มีทงป
ั
ยั ทีเ่ อืออานวย อ่ การเ บ ของกล่ม LG T และความทาทาย
ของอ สาหกรรม ดยรวม
แนว นมสาคัญของการท่องเที่ยว Tourism for all รก ท่องเที่ยว น
ป บันมีความเขา มากขน งความ าเปนที่ ะป บั ่อลกคาทกคน
อย่างเท่าเทียม ดย ม่แบ่งแยกระหว่างเ อื า เพศ หรือวัย ความเขา
ดังกล่าวทา หนักท่องเที่ยว LG T มั่น มากขน นการเดนทาง ปยัง
ส านทีแ่ ปลก หม่ ส่ง ล ห ลาดนักท่องเทีย่ ว LG T มีแนว นมเ บ
ควบค่กับการท่องเที่ยวที่เปิดกวางและเปน รรมย่งขน
ความทาทายทีส่ าคัญของอ สาหกรรมการท่องเทีย่ ว นป บันคือ ปญหา
นักท่องเทีย่ วทีล่ นขีด ากัด นการรองรับ หรือ vertourism ง่ ม่ ป่ ญหา
เกี่ยวกับ านวนนักท่องเที่ยว แ ่เปนปญหาเ ง ครงสราง ่งเกด าก
การบรหาร ัดการที่ ม่ ก องหรือเพียงพอ การแกปญหา vertourism
งควรคานง งหนทางพั นาการท่องเที่ยว นรปแบบ หม่ที่มากกว่า
การเพ่ม านวน เ ่น การกระ ายการเดนทาง ปยังแหล่งท่องเที่ยวรอง
การเพ่มมลค่า ากการท่องเที่ยว หกับแหล่งท่องเที่ยว และการทา ห
ลประ ย น ากการท่องเที่ยว กอย่ นมือคนทอง ่น
ดังนัน เปาหมายสาคัญของอ สาหกรรมท่องเที่ยว นยคป บันคือ
การสรางการท่องเที่ยวอย่างมี สานก หรือ Responsi le Tourism
ม่ว่า ะเปนการท่องเที่ยวสาหรับกล่ม ดก าม
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Finding your ‘Vincent’,
finding your customer

แมว่าการแบ่งกล่ม บร ภคทางการ ลาด นป บันยังคงยดกับลักษ 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
มีแนว นมที่ ะมีลกั ษ ะและพ กรรมบางอย่างทีค่ ลายคลงกัน แม ะมี
ความแ ก ่างทางเพศหรืออาย บร ภคสาคัญกล่มหน่งคือ Gen
่งย่อมา าก

esse es ardins ก่อ งบรษั
ั
ท f AT เล่า งกระบวนการคนหา
ค ค่าทีล่ กคากล่มเปาหมาย องการ ดยกล่าว งการ ามหา incent
่านการ ังคา าม ง ain และ Gain ของลกคา ส่งที่เขาขาด ป
หรือยัง ม่ ดรับคืออะ ร ค ค่าที่เขา ะ ดรับ าก หบรการคืออะ ร
สามาร หา ดที่ หน ดย หบรการทีส่ ามาร อบ ทยดังกล่าว ดอย่าง
ัดเ นเท่า หร่ ก ะ ดเปรียบ นการเขา ง บร ภคเท่านัน

Clicking
Connected
Creative
Community

่ สารทีเ่ ข้าถึงผูบ
้ ตอนในออกแบบการสือ
ขัน
้ ริโภค

ลักษ ะสาคัญของนักท่องเที่ยว Gen คือการ เครื่องมือสื่อสาร
ที่เ ื่อม ่อ ่านระบบอนเทอรเน นการคนหาขอมล การ อง รวมทัง
การรับรและ ่ายทอดประสบการ นการเดนทางท่องเที่ยว าว Gen
มีแนว นมที่ ะรวม ัวเปนเครือข่ายหรือ ม นออน ลนเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมลระหว่างกัน ส่งที่พวกเขาคนหาคือประสบการ ที่มีความเ พาะ ัว
ดยเ พาะประสบการ สรางสรรค ่งพวกเขา หค ค่ามากกว่าส่งของ

นอก ากนี esse ดเล่า งการ ประ ย น าก icro-influencer
หรือ ทีส่ ง่ อท พล วั เลก ทีส่ ามาร สราง ลกระทบ นวงกวาง ดยเปน
ว ี ก ารที่ แ ก ่ า งแคมเปญประ าสั ม พั น ขนาด หญ่ ที่ เ นน ส่ ง สาร
หรือ nfluencer หลักเพียงคนเดียว นทาง รงขาม icro-influencer
่งเปนลกคาหรือคน รรมดา สามาร สรางเนือหาที่น่าสน และมีความ
เ าะ ง ่อกล่มเปาหมายมากกว่า การดงศักยภาพ นการสื่อสาร าก
icro-influencer า่ น ครงการ า่ ง เ น่ การ พส ภาพทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ส่งเขามา ่านการ ด ashtag งเปนว ีการเขา ง บร ภคแบบ หม่
ที่ประสบความสาเร อย่างลนหลาม

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

Observe
Design

สังเก การ อย่างละเอียดเพื่อทาความเขา บร ภค
ออกแบบแคมเปญสือ่ สารหรือก กรรม ากขอสังเก
เหล่านัน
Test+Validate ทดสอบแคมเปญหรือก กรรมกับ บร ภคอีกครัง
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Success stories

นการสัมมนาครังนี มีบคคลและ รก ท่องเที่ยวที่ประสบความสาเร
นการ อนรับนักท่องเที่ยวกล่ม LG T ากทั่ว ลกมาเล่า งเรื่องราว
และประสบการ อันน่าสน
Tel Aviv ride onth - mri almann นักเคลือ่ น หวเพือ่ สท
ของกล่มบคคล LG T าวอสราเอล และหน่ง น ดั งาน Tel Aviv
ride onth เล่า งการ ดั งานอีเวน ทีป่ ระสบความสาเร นการ
ดงดดนักท่องเทีย่ ว LG T ส่ง ล หกรง Tel Aviv มีภาพลักษ
เปน Ga -friendl destination นสาย านักท่องเทีย่ วทัว่ ลก
LG T edding - hiho euchi อานวยการสมาคมท่องเทีย่ ว
เกยและเลสเบียนนา า ( GLTA - nternational Ga and
Les ian Travel Association) และ otel Granvia oto เล่า ง
การ ัดงานแ ่งงานสาหรับคนเพศเดียวกันที่ประสบความสาเร
นการพานักท่องเทีย่ ว LG T หเดนทางมาท่องเทีย่ วประเทศญีป่ น
ทีม่ คี วามอนรักษนยมสง
elmond - lio Lopez อานวยการ าย ลาด elmond เครือ
รงแรมระดั บ Lu ur เล่ า งศั ก ยภาพและแนว นม ลาด
การท่ อ งเที่ ย วแบบหรหรา นกล่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว LG T ดย
นักท่องเที่ยว Lu ur กล่ม LG T มักมีรสนยมและมา รฐาน
ดานบรการสง การ ก นและ หความรแก่ หบรการ งเปนส่งที่
สาคัญเปนอย่างย่ง นการ อนรับนักท่องเทีย่ วกล่มนี
ากการร่วมรับ งมมมองทีว่ ทยากร เ ยี่ ว าญดานการท่องเทีย่ วสาหรับ
กล่มบคคลหลากหลายทางเพศนามาแบ่งปน ทา หเหนว่ายังมี ่องทาง
อีกมากมายที่ ะสรางประ ย น หกับการท่องเทีย่ ว เพราะเรากาลัง ะเขา
ส่ ลกยค รพรมแดนทางเพศอย่างแท รง นอนาค อัน กลนี ประเทศ ทย
งควรเ รียมความพรอมเขาส่การเปิดรับความแ ก ่างและ รความ
เหลื่อมลาอย่างแท รง

คุณวิชิต ประกอบโกศล
นายกสมาคมฯ

คุณสแตนเลย์ ซิทัท ติง
อุปนายก

คุณสุรวัช อัครวรมาศ
อุปนายก

อุปนายก

ดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล
เลขาธิการ

คุณชินรัตน์ ชินบุรี
กรรมการกลาง

คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ
อุปนายก

คุณจำเริญ วิศวชัยพันธ์
กรรมการกลาง

คุณวิชัย สหัสสพล
กรรมการกลาง

คุณบังอร จานสันเทีียะ
กรรมการกลาง

คุณอายจอง คัง
อุปนายก

คุณผดุงชัย พิสุทธาดามงคล คุณทองอยู่ สุภวิทยากรณ์
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์

นายทะเบียน

คุณวีระ บำรุงศรี
กรรมการกลาง

คุณไพรัตน์ ห่านศรีสุข
อุปนายก

คุณยุทธนา เหล็กเพ็ชร
กรรมการกลาง

คุณปรีชา จำปี
กรรมการกลาง

คุณอัมพล แซ่ตัน
กรรมการกลาง

คุณอดิสร ยังกีรติวร
กรรมการกลาง

www.atta.or.th

ดร. ธี ร ะพล ถนอมศั ก ดิ์ ยุ ท ธ

DIGITAL TOURISM
ท่ อ งเที่ ย วดิ จิ ทั ล

มองเทรนด์ธุรกิจ
ท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
ปี 2019
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.
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ประเทศไทยฝากความหวังไว้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโครงการต่างๆ ในเขตพั ฒนา
พิ เศษภาคตะวั น ออกหรื อ EEC เกิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ ทั้ ง
สนามบิ น และรถไฟความเร็ ว สู ง ซึ่ ง ทั้ ง สองบริ ก ารนี้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกมากมาย แต่ในขณะ
เดี ย วกั น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วในปี 2019 ก็ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน

การตลาดที่ ต อบโจทย์ ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว
(Personalization)
ป บันการ ลาดทีม่ ง่ เปิด ลาดหาลกคา หม่ เพียงอย่างเดียว ดหมด ป
แลว บร ภคหันมา หความสาคัญ การทา ลาดแบบ ersonalization
่งนักท่องเที่ยวเกือบรอยละ 0 หความสาคัญกับการท่องเที่ยวที่เปน
ส่วน วั ดรับประสบการ ที่ ม่เหมือน คร
เวบ
ar eting ops.com เปิดเ ย วั เลขส การทาการ ลาดแบบ
ersonalization ว่าสามาร ทากา ร ดเพ่มขน งรอยละ 15 เพราะ
นักท่องเทีย่ วรอยละ 81 องการ ห ประกอบการ าลกคา ด ดังนันเรา
คง องกลับมา าม วั เองว่าพรอมขนาด หน นสภาวะทีม่ กี าร อขาย
ื
า่ น
oT ( nternet of Things) และมีความกาวหนาดาน Artificial ntelligence

ผู้บร ิโภคเข้าถึงบร ิการผ่านออนไลน์มากขึ้น
มี ัวเลขหน่งที่น่าสนเกี่ยวกับการบรการ องออน ลน hocus right
บรษัทว ยั ดานการ ลาดท่องเทีย่ ว ประเมนว่า ยอดการท่องเทีย่ วทีม่ กี าร
องออน ลน ะเพ่มขนสง ง 21 000 ลานเหรียญสหรัฐ นป 2020 าก
000 ลานเหรียญสหรัฐ นป 2015 นข ะที่หลายประเทศทั่ว ลก
ดยเ พาะประเทศกาลังพั นา นภมภาคเอเ ยี หความสน กับการทา
ลาดท่องเที่ยวออน ลนมากขน เ ่น เวียดนาม ที่เปิดเวบ บรการ
ห องที่พักและรานอาหาร ทังยังมีสท พเศษสาหรับคนทอง ่นที่
เวบ เวียดนาม นการ องหองพัก นราคาที่ 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
า่ ง เพราะนอก ากความสะดวกรวดเรว นการ บรการแลว ยังสามาร
เลือกบรการ ดหลากหลาย รงความ องการและความ อบของแ ่ละ
บคคล ดมากที่สด

เทคโนโลยี ที่ ต อบโจทย์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
มี อ ะไรน่ า สนใจบ้ า ง?
เทค น ลยีทอี่ ยาก ะพด งเปนอันดับ น และเหมาะสมอย่างย่งสาหรับ
อ สาหกรรมการท่องเที่ยว คือ เทค น ลยีการ ด า บหนา ่ง ะมีการ
รวบรวมขอมลและระบบคลกภาพของนักเดนทาง ว และ ะเปนกญแ
สาคัญ นการ หบรการลกคาเปนแบบส่วน ัว พรอมการมอบสท พเศษ
่าง ด รง

มองเทรนด์ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วยุ ค ดิ จิ ทั ล ปี 2019
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ป บัน อ สาหกรรมท่องเทีย่ วทัว่ ลก องเ ญกับความทาทาย ม่นอย
ทัง ากพ กรรมและความ องการของ บร ภคที่เปลี่ยน ป รวมทัง
เทค น ลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเรว ประกอบการท่องเทีย่ ว ง าเปน
องปรับ วั หพรอม และทัน อ่ การเปลีย่ นแปลง นดาน า่ ง ล่ หทัน
เทรนดการท่องเที่ยว ที่สาคัญ องสรางความ ดเปรียบเหนือค่แข่ง
เมือ่ เปนเ น่ นี เราลองมาดกันว่าแนว นมการท่องเทีย่ ว นป 201 ะเปน
อย่าง ร และ ะมีเทค น ลยีอะ ร หม่ บาง

มากขน แนว นมการพั นาของ ปรแกรมสืบหาขอมล กม่ง ปส่การมีการ
งานทีย่ ดื หย่น อบสนองนักท่องเทีย่ วทีก่ ล่มเลกลง แ ท่ าราย ดมากขน
ป บัน บางบรษัท ดเร่มนาเสนอบรการที่ อบรับเทรนดดังกล่าวกันแลว
เ น่ สายการบนหลาย แห่ง น ยบายเขา งลกคา และ หลกคาเขา ง
ดง่ายและสะดวกรวดเรวขน เพือ่ สรางความประทับ และสรางความ งรัก
ภักดี นแบรนด ดวยการส่ง
แ งสท ประ ย นแก่ลกคาองคกรเปน
กล่มแรก รวมทังมอบอปกร สือ่ สารที่ ระหว่างเดนทาง เปน วั ว่ ย ห
พนักงาน อนรับ ด ่อสื่อสาร อานวยความสะดวกลกคา ดทันท่วงที
และสามาร อบสนองความ องการ ดยสาร ด รง
นอก ากนี รงแรมยังมีบรการ Ta let ว นหองพัก เพือ่ ว่ ย นการ หบรการ
เพ่มเ ม นอก ากนียัง ะเปิด วั เวบ หลกคาเขา งบรการและขอเสนอ
พเศษของบรษัท ดอย่างสะดวกง่ายดาย แ ่ งกระนันกมีขอควรระวัง
ดยเ พาะ นเรื่องของการละเมดความเปนส่วน ัวของลกคา
ประเดนทีน่ า่ สน ของการนาเทค น ลยีนมา
ี หบรการกคือ ความปลอดภัย
ดยเ พาะการบรการลกคา หรือ ที่มี ื่อเสียง เพื่อ ห ดรับบรการที่
รง ามความ องการ มีความเปนส่วน ัว และมีความปลอดภัยสงสด
เทค น ลยีหน่ ยน เปนอีกเทค น ลยีทมี่ คี วามน่าสน และอ สาหกรรม
การท่องเทีย่ วกาลัง ะนาเทค น ลยีหน่ ยน เขามา อย่างเปน รงเปน งั
มากขน ากพ กรรม บร ภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง ป องการความเปนส่วน วั
และทาอะ รดวย นเอง นข ะท่องเทีย่ วมากขน เปน วั กระ น ห รงแรม
ัวแทนท่องเที่ยวและ รก ที่เกี่ยวของอื่น นาห่นยน อั รยะมา
อย่างกวางขวาง
รก รงแรมเหมาะสมทีส่ ด นการนาเทค น ลยีหน่ ยน เขามา หบรการ
เ ่น บรการ อนรับลกคา บรการเ กอนและเ กเอา ส่งกระเปา ปที่
หองพัก พาแขกเยีย่ ม ม รงแรม รวมทังการทาหนาทีอ่ านวยความสะดวก
หบรการดานขอมล และบรการดานอื่น
ห่นยน มีขอ ดเปรียบ คือ ความมั่นคงทางอารม ความแม่นยาและ
ความสามาร นการทางาน ลอด 2 ั่ว มง ดย ม่มีวันหยด แ ่กยังมี
หลายกร ีที่พวกเขาอา ลมเหลว นการปรับ ัวเขากับส านการ ที่ ม่
คาดคด การขาดความเหนอกเหน หรืออารม
รง แลวการนาเทค น ลยีด ทัลเขา ป นอ สาหกรรมการท่องเทีย่ ว
เปนว ีการที่ง่ายที่สด เพราะแอปพลเค ันมือ ือ ม่เพียง ะอานวยความ
สะดวก นขัน อนการ อง แ เ่ มือ่ รวมกับ oT หรือ 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 ลาดของการท่องเที่ยว และเมื่อรวมเขากับ
เทค น ลยีที่ งาน ่านแอปพลเค ันมือ ือ ก ะทา หขอความส่งเสรม
การขายเขา งและ รงความ องการของลกคาแ ่ละคน ดมากที่สด
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IoT เทคโนโลยี ที่ ต อบโจทย์ ทุ ก สรรพสิ่ ง

เทคโนโลยี เ สมื อ นจร ิงเด่ น ในยุ ค ดิ จิ ทั ล

ลก นยคด ทัล มีการพด ง อนเทอรเน ของสรรพส่ง หรือ oT วั
อั รยะที่สามาร
อบ ด ่งเปนเทค น ลยีที่น่า ื่นเ นอย่างย่ง น
ยคป บัน เพราะเปน วั ว่ ย หอปกร สมารท นสือ่ สาร า่ นอนเทอรเน
ดอย่างสะดวกสบาย และยังมอบ อกาสพรอมกับ ลประ ย นมากมาย
สาหรับก กรรมที่เกี่ยวของกับการท่องเที่ยว

ะเหน ดว่า เทค น ลยีของแพล อรมการสนทนา อย่างเ ่น hat ot
ะเขามาเปลีย่ นว กี ารของมนษย นการ อบกับ ลกด ทัล ปส่รปแบบ
หม่ ดแก่ เทค น ลยีเสมือน รง หรือ R ( irtual Realit ) เปนการ
รวมสภาพแวดลอม รงกับภาพเสมือนเขาดวยกัน มอง า่ นกลอง AR
(Augmented Realit ) หรือการแสดงภาพ 3 ม ด นพืนที่ รง ( i ed
Realit ) ส่งเหล่านี ะเขามาเปลีย่ นแปลงว กี ารรับร อ่ ลกด ทัลของคน
ทา หเกดว ีการสื่อสารและ อบรปแบบ หม่ระหว่าง งานกับ
เทค น ลยี

oT มีการ งานทีห่ ลากหลาย อาท การทาอปกร น รงแรม หเ อื่ ม 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 หนักท่องเทีย่ วสามาร ควบคมและเขา ง
ขอมลที่ าเปน ่าน ทรศัพทเท่านัน แ ่ยังมอบประสบการ ที่ยอดเยี่ยม
หแก่ลกคาอีกดวย

สื่ อ สารผ่ า นเทคโนโลยี เ สี ย ง
การสื่อสาร ่านเทค น ลยีเสียงเปนความแปลก หม่ นยคด ทัล ส่ง ล
กระทบ ่อภาคการท่องเที่ยวและการบรการ ดย รง เพราะเสียงของ
มนษยเปนว ีการสื่อสารที่ดีและมีประสท ภาพที่สด ่งป บัน คน
องการความสะดวกสบายมากขนทกวัน ม่วา่ ะเกีย่ วของกับการรับขอมล
การ อง หรือการ บรการ นหองพัก
เห ลหลัก ที่ทา ห ประกอบการ รงแรม อปกร ที่เปิด งานดวย
เสียงมากขน เพราะลกคา ะเปลี่ยน ป การ อบดวยเสียงทกครัง
ที่สามาร ทา ด องการ คาสั่งเสียงเพื่อปรับการ ังค่าหองพักของ
รงแรม หเหมาะกับความ องการของ นเอง
เทค น ลยีเสียงเปนส่วนสาคัญของเทค น ลยีอื่น เพราะสามาร
เ อื่ ม ยงบรการกับ hat ot และปญญาประดษฐ (Artificial ntelligence:
A ) ่งนับเปนด ทัลเทรนด ันนาของอ สาหกรรมท่องเที่ยว นป 201
เลยกว่า ด
A ม่ ดหมาย ง ห่นยน เพียงอย่างเดียว แ ม่ วี ั ประสงคหลัก นการ
งานที่ ดั เ นทีส่ ดคือ การสนับสนนลกคา ดย hat ot มีความสามาร
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 ลยีนี เปน วั เสรมทศทางการ ลาดยค หม่
ที่พรอมสรางประสบการ หแก่ลกคา ดครบทกม ม่ว่า ะ น ลก
ความเปน รงหรือบน ลกด ทัล งเปนการสรางประสบการ ที่เรียกว่า
mmersive perience หรือการเปิดประสบการ หม่ น ลกด ทัล
อย่าง รก าม องคกร รก มีความ องการ ประ ย น ากเครือ่ งมือทาง
รก และเทค น ลยีทขี่ บั เคลือ่ นดวย A เพ่มขนเรือ่ ย และมีการพั นา
เครือ่ งมือที่ งานง่าย งเปน อกาสของนักพั นาแอปพลเค นั นการนา
A ปเสรม นแอปพลเค นั ของ นเอง ด ทังนี บรษัท Gartner คาดการ
วว่า ภาย นป 2020 ะมี ครงการพั นาแอปพลเค นั หม่ ราวรอยละ
0 ่งหน่ง นนันกคือแอปพลเค ันที่ หบรการดานการท่องเที่ยว

เทค น ลยีนี ว่ ย หนักเดนทางสามาร เขา งสภาพแวดลอมทีเ่ สมือน รง
เหมือน ดเดนทาง ป นส านที่ที่นักท่องเที่ยวกาลัง ะ ปเยี่ยม ม ม่ว่า
ะเปน รงแรมหรือส านที่ท่องเที่ยวยอดนยม ขอ ดเปรียบหลักของ
เทค น ลยีทวี่ า่ นีคือ เปนการเดนทางท่องเทีย่ วทีค่ อ่ นขาง ก มีเพียง 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 นการดงดดนักท่องเทีย่ ว หสามาร เลือก
การท่องเทีย่ ว ด รง ามความคาดหวัง ดรับประสบการ ทีด่ มี ากย่งขน

Blockchain เทคโนโลยี ก ารเดิ น ทาง
สุ ด ลํ้ า ในอนาคต
เทค น ลยี loc chain เขาส่ ลกด ทัลเมื่อหลายปก่อน และยังคงเปน
เทค น ลยีทมี่ คี วามคลมเครือสาหรับหลาย คน อย่าง รก าม ทีส่ ามาร
มองเหน อกาส ด ระหนั ก งศั ก ยภาพอั น ย่ ง หญ่ ข องเทค น ลยี นี
นเกือบทกขอบเข วี ของ คน ดยเ พาะอย่างย่ง น ลกของนักเดนทาง
แมว่า นป บันเทค น ลยีนี ะ กพด ง นรปของสกลเงนด ทัล ดย
loc chain มีความสาคัญอย่างย่ง นเรือ่ งของการทา รกรรมทีป่ ลอดภัย
เพราะแก่นแทของ loc chain อย่ที่การ ัดเกบขอมล และการ ่าย อน
่านกล่มขอมลพเศษที่ปลอดภัย รว สอบยอนกลับ ด และมีความ
ปร่ง ส
อย่าง รก าม ะเหน ดว่าการท่องเทีย่ ว นป 201 ะเกดการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ง่ ลกระทบทัง ประกอบการและ บร ภคอย่างแน่นอน ง่ เทค น ลยี
ะเขามามีบทบาทสาคัญที่ ะ ่วยพลก มอ สาหกรรมการท่องเที่ยว
หสามาร อบ ทย บร ภค ดอย่างมีประสท ภาพมากขน
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