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พ้ืนท่ีลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ นับเป็นแหล่ง 
ท่ีมีฐำนทรัพยำกรท่ีสมบูรณ์และหลำกหลำย  
ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรทำงธรรมชำติ อย่ำง 
ทะเลสำบ ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมอย่ำง 
ประวัติศำสตร์ท้องถ่ินท่ีน่ำสนใจ ไปจนถึง 
วิถีชีวิตของคนรอบลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ 
แสนจะมีเสน่ห์ ต้นทุนทำงธรรมชำติท่ีทรง  
‘คุณค่ำ’ เหล่ำนี้ค่อยๆ เปลี่ยนเป็น ‘มูลค่ำ’ 
ท่ีส่งเสริมให้ชำวบ้ำนในท้องถ่ินมีรำยได้  
เมื่อทุกคนให้ควำมส�ำคัญและมองทะเลสำบ 
สงขลำในมุมที่ต่ำงไปจำกเดิม

‘ลุ่มทะเลสาบสงขลา’ 
สร้างมูลค่าจากธรรมชาติ

สัตว์น�้ำในทะเลสำบและข้ำวในพ้ืนท่ีรำบลุ่ม  
คืออำหำรหลักท่ีหล่อเล้ียงผู้คนรอบลุ่มน�้ำ 
ทะเลสำบสงขลำมำเป็นเวลำยำวนำน เมื่อมี 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนและน�ำแนวคิด 
เรื่องกำรท่องเท่ียวท่ีด�ำเนินโดยชุมชนท�ำให ้
ผลผลิตธรรมดำๆ จำกภูมิปัญญำท้องถ่ิน
ทะเลน้อย ท่ีชำวบ้ำนคุ้นชนิกลำยเป็นผลิตภณัฑ์  
ท่ีมมีลูค่ำและเป็นท่ีรูจ้กัในสำยตำคนภำยนอก 
อย่ำง ‘แป้งข้ำวสังข์หยด’ ‘เคยปลำ’ และ  
‘ประมงอินทรีย์’ ท่ีผนวกกับผลงำนวิจัยท่ีน�ำ 
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลำกหลำย 
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‘ประมงอินทรีย์’ วัตถุดิบในชุมชนช่องฟืน  
อย่ำง กุ้งสำมน�ำ้ และปลำต่ำงๆ ถูกชำวประมง 
สัตว์น�้ำจับมำเพ่ือจ�ำหน่ำยกับแพปลำชุมชน  
จนกระทั่งแกนน�ำชุมชนมีแนวคิดในกำร 
แปรรูปวัตถุดิบเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม จึงเริ่มมี 
ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจำกอำหำรทะเล อย่ำง 
ปลำแห้ง และกุ้งแห้ง ทยอยออกมำจ�ำหน่ำย 
ในท้องตลำด 

‘แป้งข้าวสังข์หยด’ เริ่มต้นจำกกลุ่มวิชชำลัย
รวงข้ำว ท่ีมีสมำชิกเป็นชำวนำจ�ำนวนกว่ำ  
100 คน ที่ริเริ่มน�ำข้ำวมำแปรรูปจำกข้ำวสำร  
มำเป็นขนมข้ำวพอง และน�ำ้มันร�ำข้ำวสงัข์หยด  
ปัจจุบันชุมชนมีโรงสี มีเครื่องสีข ้ำวเป็น 
เครือ่งจกัร ส่วนแรงงำนในกำรผลิตได้มำจำก 
สมำชกิในกลุ่มวชิชำลัยรวงข้ำวประมำณ 15 คน  
เข้ำร่วมในระบบกำรจัดกำรในกำรแปรรูป 

ข้ำวสังข์หยด ถูกพัฒนำคุณภำพและแปรรูป 
หลำกหลำยมำกข้ึน ไม่ว่ำจะเป็น พิซซ่ำสงัข์หยด  
เค ้กกล ้วยหอม/ผลไม ้  ขนมป ังหวำน  
คุกก้ีสงิคโปร์ ขนมปังลูกเกด และเส้นขนมจนี  
ท่ีผ่ำนกำรรับรองว่ำไม่มีสำรเคมีปนเปื้อน 
เจือปน และปลอดภัยกับร่ำงกำย รวมถึง 
บรรจุ ภัณฑ์ ท่ีเป ็นมิตรต ่อสิ่งแวดล ้อมท่ี 
สอดคล ้องกับพฤติกรรมกำรบริ โภคท่ี 
เปล่ียนแปลงไปของผู้คนยุคใหม่ท่ีส่วนใหญ่ 
เริม่ให้ควำมส�ำคัญกับสขุภำพและสิง่แวดล้อม 
มำกข้ึน รวมท้ังมีทัศนคติต่อสนิค้ำเพ่ือสขุภำพ  
หรือสินค้ำที่มำจำกธรรมชำติในเชิงบวก

ชำวชุมชนใช้กระบวนกำรท�ำแบบด้ังเดิม  
อบวัตถุดิบด้วยตู้อบท่ีใช้ฟืน ประกอบกับ 
แผงตำกสัตว ์น�้ ำและเครื่องครัวต ่ำงๆ  
ส่วนแรงงำนระดมจำกสมำชกิในกลุ่มแพปลำ 
ประมำณ 5-6 คน ในปัจจบัุนระบบกำรจดักำร 
ในกำรแปรรปูมปีระธำนกลุ่มเป็นผู้ให้ข่ำวสำร 
เรื่องจ�ำนวนวัตถุดิบที่เข้ำมำ และแจ้งให้ทำง 
สมำชิกได้ทรำบเพ่ือรวมกลุ่มกันให้จ�ำนวน 
สอดคล้องกับกำรแปรรปูตำมจ�ำนวนวตัถุดิบ 
ที่เข้ำมำอย่ำงเหมำะสม

ท้ังน้ี กำรท�ำประมงอินทรย์ีของชมุชนแพปลำ 
บ้ำนช่องฟืนนับเป็นกระบวนกำรท่ีเป็นมติรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ได้รับรองมำตรฐำน 
อินทรีย์ น�ำไปสู่กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีหลำก 
หลำย อำทิ ปลำบุตรีหรือปลำผงเพื่อสุขภำพ  
ปลำบุตรีปรุงรส กุ้งแก้ว 3 น�้ำ และน�้ำพริก 
กุ้งแก้วติดเกำะ โดยผสมผสำนเข้ำกับกลยทุธ์ 
กำรจัดจ�ำหน่ำยส่งเสริมกำรตลำดด้วยกำร 
ก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ เป็นอำหำรทะเล 
อินทรีย์แปรรูปคุณภำพดีในรำคำท่ีเหมำะสม  
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ซึง่ผู้บรโิภคจะสำมำรถ 
เลือกซื้อสินค้ำได้มีท้ังหน้ำร้ำน และระบบ 
ออนไลน์ ท้ังกำรโฆษณำผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์  
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสังคมออนไลน์ในยุค 
กำรตลำดแบบดิจิทัล เป็นต้น
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‘เคยปลา’ ภูมปัิญญำในกำรถนอมอำหำรปลำ 
ท่ีบริโภคสดไม่ได้แล้วน�ำมำเข้ำกระบวนกำร 
ท�ำเคยด้วยมือ พัฒนำสู่กระบวนกำรผลิต 
ท่ีเป็นมำตรฐำน เปล่ียนเคยปลำธรรมดำ 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย อย่ำง แกงน�ำ้ 
เคยแห้ง ปลำช่อนย่ำง เคยปลำก้อน น�ำ้เคยปลำ  
เข้มข้น ท่ีชวนให้ล้ิมลอง เม่ือเน้นรสชำติดี 
และมรีำคำท่ีเหมำะสม ท�ำให้ผลิตภณัฑ์เคยปลำ  
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 

ท่ีส�ำคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่ำเคยปลำคุณภำพดี  
คือกำรส่งเสรมิกำรตลำดท่ีเหมำะสม โดยเลือก 
วำงต�ำแหน่งตรำสนิค้ำท่ีแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน  
กลยุทธ์กำรตลำดอย่ำงครอบคลุมในทุกด้ำน  
เช่น กลยทุธ์ด้ำนสนิค้ำและบรกิำร ท่ีสร้ำงสรรค์  
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพในรำคำท่ีเหมำะสม  
ส่วนกลยทุธ์ด้ำนรำคำ ยงัคงใช้กลยทุธ์กำรต้ัง 
รำคำไว้ในระดับกลำงเพ่ือให้เหมำะกับกลุ่ม 
ลูกค้ำเป้ำหมำย 

พร้อมกับมกีำรปรบัเปล่ียนรปูลักษณ์ของสนิค้ำ  
ให้ทันสมัย ท้ังบรรจุภัณฑ์ และฉลำกสินค้ำ  
เพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณภำพ 
ของสินค้ำ อ้ำงอิงให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ 

ตลำดท่ัวไปและคู่แข่งขัน กลยทุธ์ด้ำนกำรจดั 
จ�ำหน่ำยที่มีถึง 5 ช่องทำง ประกอบด้วย

อ้ำงอิงข้อมูลจำกงำนวิจัย: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ 
กำรตลำดเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว  
ในลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ 
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชยัรตัน์ จสุปำโล และคณะ

กำรฝำกขำยท่ีซุม้สนิค้ำตำมจดุต่ำงๆ  
บริเวณทะเลน้อย 

กำรขำยส่ง 

กำรขำยตรง 

ขำยตำมงำนเทศกำลต่ำงๆ 
เช่น เทศกำลอำหำร  

ร้ำนค้ำออนไลน์ ปัจจบัุนผู้บรโิภคนิยม 
ซือ้สนิค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ 
เช่น Facebook, Line เป็นต้น 

วัตถุที่มีคุณค่ำ ภูมิปัญญำที่สั่งสม ประกอบ 
กับควำมรู้ทำงกำรตลำด น�ำไปสู่ผลิตภัณฑ ์
ชมุชนท่ีมมีลูค่ำ อีกท้ังยงัท�ำหน้ำท่ีเป็นจิก๊ซอว์  
ตัวส�ำคัญในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  
สร้ำงรำยได้ในชมุชนท่ีท�ำให้เชือ่มัน่ว่ำ ‘ลุ่มน�ำ้ 
ทะเลสำบสงขลำ’ แห่งน้ีจะไม่มวีนั ‘สำบสญู’

1

2

3

4

5
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กำรท่องเที่ยวแบบเนิบช้ำ (Slow Tourism)  
เป็นกำรท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีน�ำไปสู  ่
กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงยัง่ยนื เน่ืองจำก  
กำรท่องเท่ียวแบบเนิบช้ำให้ควำมส�ำคัญ 
กับเรื่องรำวต่ำงๆ ในระหว่ำงกำรเดินทำง 
ท่องเท่ียว ใส่ใจกำรเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับ 
สภำพแวดล้อมและสภำพสังคมหรือชุมชน 
ของแหล่งท่องเท่ียวน้ัน น�ำไปสู่กำรกระจำย 
รำยได้ไปสูช่มุชนผ่ำนกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียว 
ได้เข้ำไปสัมผัสอย่ำงใกล้ชิด ท่ีไม่ส่งผลดี 
ต่อเพียงผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเท่ำน้ัน แต่ 
จะช่วยลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมท่ีอำจ 
เกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวให้น้อยลงจึงนับว่ำ 
เป็นรูปแบบ ‘กำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ’ ได้

เที่ยวเนิบช้า สร้างมูลค่าให้ 
‘ชัยนาท’

เมื่อน�ำแนวทำงกำรท่องเท่ียวแบบเนิบช้ำใน 
ข้ำงต้นมำผสมผสำนกับเสน่ห์ของเมืองรอง 
อย่ำงจังหวัดชัยนำท ท�ำให้กลำยเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ 

จังหวัดชัยนำทเป็นเมืองท่ีมีประวัติศำสตร์ 
อันยำวนำนและน่ำสนใจ และมทีรพัยำกรทำง 
วฒันธรรมอ่ืนๆ ท่ีสำมำรถน�ำมำประยกุต์กับ 
กำรท่องเท่ียวเพ่ือสร้ำงมลูค่ำเพ่ิม รวมถึงวถีิชวีติ 
ท่ีสอดคล้องกับกำรเกษตร ภูมปัิญญำ วฒันธรรม  
ประเพณี และผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินหลำกหลำย  
เช่น อำหำร ศลิปหัตถกรรม กำรเป็นเมอืงท่ี 
สงบแฝงไปด้วยวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ำย วิถีชีวิต 
วฒันธรรมและประเพณีท่ียงัไม่ถูกกลืนหำยไป 
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นอกจำกกำรท่องเท่ียวแบบเนิบช้ำแล้ว อีกหน่ึง  
สิง่ท่ีไม่พูดถึงไม่ได้เม่ือมำถึงชยันำทคือ ผลไม้ 
ประจ�ำถ่ิน อย่ำง ‘ส้มโอขำวแตงกวำ’ ใครท่ีได้ 
ล้ิมลองต่ำงติดใจจุดเด่นของส้มโอพันธุ์น้ี 
ท่ีมีผิวสัมผัสของเน้ือแน่น รสชำติหวำนฉ�่ำ  
อมเปรีย้วนิดๆ ยิง่ไปกว่ำน้ัน ยงัมสีิง่ท่ีส�ำคัญ 
ไม่แพ้รสชำติ คือเมื่อน�ำมำแปรรูปตำม 
ภูมิปัญญำท้องถ่ินแล้ว ส้มโอขำวแตงกวำ  
ยังให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติชั้นเลิศได้อีก 
ด้วย

ภูมิปัญญำของชำวบ้ำนถูกดึงออกมำผสม 
ผสำนกับกำรศึกษำท่ีละเอียดถ่ีถ้วน ค้ันเอำ 
คุณสมบัติพิเศษต่ำงๆ ของส้มโอขำวแตงกวำ 
ออกมำเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงยงัไม่เคยมีมำก่อน  
ไม่ว่ำจะเป็น

หลังจำกคิดค้นแล้วยังได้จัดเวทีถ่ำยทอด 
ให้แก่ชำวชัยนำท เพ่ือส่งต่อให้ทำงกลุ่ม 
วิสำหกิจชุมชนผู ้ปลูกส้มโอขำวแตงกวำ 
อ�ำเภอมโนรมย์ จงัหวดัชยันำท สำนต่ออย่ำง 
เป็นรูปธรรม พร้อมท้ังร่วมกับกลุ่มจักสำน 
ของชุมชนต�ำบลศิลำดำน อ�ำเภอมโนรมย์  
จงัหวดัชยันำท พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกภูมปัิญญำ  
ท้องถ่ิน ‘ส้มโอขำวแตงกวำ’ เป็นเครือ่งประดับ 
สตรีชุด ‘จักสำนจำกสวน’ โดยได ้รับ 
แรงบันดำลใจจำกอุปกรณ์และวิถีชำวสวน 
ส้มโออีกด้วย

ผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำท้องถ่ินจำก ‘ส้มโอ 
ขำวแตงกวำ’ ท่ีกล่ำวมำน้ี กลำยเป็นผลิตภณัฑ์  
ท่ีสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้แก่ชุมชนอย่ำง 
ยั่งยืนบนจุดยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมี 
คุณภำพ วำงจ�ำหน่ำยตำมสถำนท่ีท่องเท่ียว 
และโรงแรมในจังหวัดชัยนำท หรือส่งออก 
สู่ตลำดภำยในและภำยนอกประเทศได้อย่ำง 
ภำคภูมิ 

น่ีเป็นเพียงเสน่ห์ของหน่ึงในผลิตผลทำงกำร 
เกษตร แต่เมื่อผสำนเข้ำกับเสน่ห์ควำมสงบ 
และเอกลักษณ์ของชัยนำทถูกน�ำเสนอแบบ 
เนิบช้ำ กลำยเป็นกำรท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ 
และได้รับควำมนิยมจำกท้ังชำวไทยและ 
ต่ำงประเทศ แม้จะจัดอยู่ในกลุ่มเมืองรอง 
ก็ตำม

อ้ำงอิงข้อมูลจำกงำนวิจัย: กำรพัฒนำศักยภำพ
กำรท่องเที่ยวแบบเนิบช้ำในจังหวัดชัยนำท
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม และคณะ

แยมส้มโอขำวแตงกวำ รสชำติอร่อย  
หวำนพอดี มีกล่ินธรรมชำติของ 
ส้มโอ ไร้สำรปรุงแต่ง เพื่อสุขภำพ 
ที่ดีของผู้บริโภค

ยำดมสมุนไพรส้มโอขำวแตงกวำ  
ด้วยสรรพคุณของเปลือกส้มโอ 
และสมุนไพร ให้ควำมรูส้กึผ่อนคลำย  
สดชื่น กระปรี้กระเปร่ำ 

สเปรย ์ กันยุงเปลือกส ้มโอขำว 
แตงกวำ ด้วยสรรพคุณของน�้ำมัน 
สกัดจำกเปลือกส้มโอ ไม่ระคำยเคือง  
ต่อผิว และมีกลิ่นหอมของส้มโอ
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เมือ่พูดถึง ‘รถม้ำ’ ไม่มใีครไม่นึกถึง จ.ล�ำปำง  
รถม้ำนับเป็นวิธีกำรชมเมืองเก่ำล�ำปำง 
ได้อย่ำงยอดเยี่ยม โดยเฉพำะช่วงแดดร่ม 
ลมตก เส้นทำงวิง่ของรถม้ำเรำสำมำรถเลือก 
ได้ว่ำจะเป็นรอบเล็ก รอบใหญ่ หรอืเป็นชัว่โมง  
อยำกไปเส้นไหนก็เลือกได้ตำมชอบ ซึมซับ 
บรรยำกำศย้อนยุค ดูตึกรำมบ้ำนช่องยุคเก่ำ  
สมัผัสบรรยำกำศควำมเป็นล�ำปำงให้เต็มอ่ิม
              

‘ล�าปาง’ บนเส้นทาง ‘ท�าเงิน’

อีกหน่ึงเอกลักษณ์ท่ีห้ำมพลำดเมือ่ได้มำเยอืน  
คือของฝำกมำกประโยชน์อย่ำง ‘เซรำมิก’  
ท่ีต้ังตนเป็นอุตสำหกรรมหลักของจังหวัด 
ล�ำปำงมำอย่ำงยำวนำน ล�ำปำงมีโรงงำน 
เซรำมิกร่วม 300 โรง หลำยปีก่อนหน้ำน้ี 
เคยมีมำกกว่ำน้ันมำก คือมีถึง 600 โรง  
แต่ต้องล้มเลิกกันไปเพรำะกำรเปล่ียนแปลง 
เทคโนโลยีและรำคำพลังงำน แต่ล�ำปำงก็ยัง 
มีรำยได้เพ่ิมจำกกำรท่องเท่ียวท่ีมีหัตถกรรม 
ด้ำนเซรำมิกอยู่เป็นเสน่ห์ท่ีท�ำให้ชุมชนเล้ียง 
ตัวเองได้
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จำกกำรวิจัยพบว่ำ เมืองท่องเที่ยวชั้นน�ำของ 
ประเทศไทยไม่ว่ำจะเป็นภูเก็ตและเชียงใหม่  
ต่ำงก็ตกอยู ่ในสภำพกำรติดกับดักเมือง 
ท่องเท่ียวรำยได้ปำนกลำง แม้ว่ำในบำงพ้ืนท่ี 
จะมีโรงแรมระดับหรูหรำเทียบเท่ำโรงแรม 
ชั้นน�ำในโลก แต่ในด้ำนขีดควำมสำมำรถ 
พ้ืนฐำนของเมืองในกำรรองรับนักท่องเท่ียว 
ยังมีไม่เพียงพอ รวมท้ังเทคโนโลยีดิจิทัล 
และเทคโนโลยีอื่นๆ ก็ยังไม่ทันสมัย

และยังพบว่ำ เมืองรองบำงแห่งที่มีศักยภำพ 
ในกำรรองรับนักท่องเท่ียวได้ เช่น ล�ำปำง  
แม่สำย และพัทลงุ แต่ก็ยังไม่ได้มีกำรพฒันำ 
พ้ืนท่ีเมอืงให้ส่งเสรมิกำรท่องเท่ียวได้ นโยบำย 
และมำตรกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วท่ีมอียูใ่น 
ปัจจบัุนมกัเน้นกำรจดักิจกรรมท่ีเป็นครัง้ครำว  
ซึ่งยังไม่สำมำรถก้ำวไปถึงข้ันกำรออกแบบ 
และปรบัเปล่ียนสภำพทำงกำยภำพของเมอืง 
ให้สำมำรถรองรบักำรท่องเท่ียวรปูแบบใหม่ๆ  
ได้ 

อ้ำงอิงข้อมลูจำกงำนวจิยั: แผนยทุธศำสตร์เพ่ือพัฒนำ 
เมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 
โดย ศำสตรำจำรย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขำวสอำด และคณะ 

กำรวิจัยยังพบว่ำ ในควำมเป็นจริงแล้ว  
ล�ำปำงยังสำมำรถท่ีจะพัฒนำศักยภำพ 
ไปสู่ฐำนะเมืองเซรำมิกได้ หำกสำมำรถ 
สร้ำงยุทธศำสตร์ส�ำคัญ ได้แก่ 

ยทุธศำสตร์กำรบูรณำกำรกำรบรหิำร  
จัดกำร

ยทุธศำสตร์กำรส่งเสรมิกำรพัฒนำ 
เมืองอย่ำงมีเอกลักษณ์

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอัตลักษณ์ 
ล�ำปำงเซรำมิกซิตี้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพ้ืนท่ีใหม ่
เพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว

ยทุธศำสตร์กำรเพ่ิมศกัยภำพกำรใช้  
พื้นทีย่่ำนกำรอนุรักษ์เมืองเก่ำ

หำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ผู้ประกอบกำรใน 
ท้องถ่ิน รวมถึงชำวบ้ำนประสำนควำมร่วมมอื 
กันอย่ำงเข้มข้นเพ่ือพัฒนำจังหวัดล�ำปำง 
ให้ไปสู ่ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวได้ คำดว่ำ 
กำรท่องเท่ียวในจังหวัดล�ำปำงจะมีโอกำส 
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมอีกเท่ำตัวและได้รับนิยำมว่ำ  
‘เมอืงเซรำมกิ’ ในสำยตำของชำวโลกได้ไม่ยำก
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กระแสกำรท่องเท่ียวแบบพ�ำนักระยะยำว  
(Long Stay) เป็นกำรท่องเท่ียวท่ีมรีะยะเวลำ 
นำนมำกกว่ำ 1 เดือนขึ้นไป เป็นอีกรูปแบบ 
กำรท่องเท่ียวท่ีชำวต่ำงชำติให้ควำมสนใจ 
เท่ียวในประเทศไทย และเป็นอีกหน่ึงรปูแบบ 
กำรท่องเท่ียวท่ีคำดว่ำจะเกิดประโยชน์ต่อ 
กำรท่องเท่ียวในไทย น�ำมำสู ่รำยได้และ 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในมิติต่ำงๆ 

ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำดนักท่องเท่ียวกลุ่ม 
พ�ำนักระยะยำว (Long Stay) ในปัจจุบัน 
ได้รับกำรสนุบสนุน จำกกระแสกำรปรับ 
รปูแบบกำรด�ำเนินงำนและกำรประกอบธุรกิจ 

ต่างชาติเที่ยวยาว ท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

ในรูปแบบใหม่ โดยไม่ต้องท�ำงำนอยู่ประจ�ำ 
ส�ำนักงำน จึงผลักดันไปสู ่กลุ่มท�ำงำนใน 
ด้ำนอิสระ (Freelance) ในอัตรำท่ีมำกข้ึน  
ซึ่งส่วนมำกจะเป็นกลุ่ม Generation Y ที่เข้ำ 
มำมีบทบำทต่อด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
โดยกลุ ่มน้ีจะมองหำควำมหลำกหลำย  
ประสบกำรณ์ท่ีแปลกใหม่นอกเหนือจำก 
กำรท�ำงำน รวมไปถึงต้องกำรพักผ่อนและ 
ท่องเที่ยวในเวลำเดียวกัน 

จำกสถำนกำรณ์กำรท่องเท่ียวดังกล่ำว ท�ำให้ 
ธุรกิจในภำคอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 
มีกำรขยำยตัวไปในทิศทำงท่ี ดี เช ่นกัน  
โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวแบบพ�ำนักระยะยำว 
ที่น่ำสนใจ ได้แก่
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นักท่องเที่ยวสูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น เป็น 
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีส�ำคัญและมศีกัยภำพกลุ่มหน่ึง  
ในกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรพ�ำนักระยะยำว 
ของประเทศไทย ซึง่รฐับำลญ่ีปุ่นเองก็มนีโยบำย  
ในกำรสนับสนุน ส่งเสรมิให้ประชำกรชำวญีปุ่่น  
พ�ำนักระยะยำวในต่ำงประเทศ เน่ืองจำก 
ค่ำครองชีพในประเทศท่ีค่อนข้ำงสูงและชีวิต 
หลังเกษียณท่ีมี เวลำเ พ่ิมมำกข้ึนท�ำให ้ 
ผู้สูงอำยุหลำยคนเลือกและตัดสินใจท่ีจะไป 
พ�ำนักระยะยำวหรือใช้เวลำช่วงหลังเกษียณ 
ในต่ำงประเทศท่ีมีค ่ำครองชีพท่ีต�่ำกว ่ำ 
และประเทศไทยเป็นประเทศเป้ำหมำยของ 
นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเพรำะมีแหล่งท่องเท่ียว  
สภำพแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
ในด้ำนต่ำงๆ ที่เหมำะสมต่อกำรพักผ่อน
 
นอกจำกชำวญี่ปุ่นแล้ว อีกหน่ึงชำติท่ีสนใจ 
กำรท่องเท่ียวแบบพ�ำนักระยะยำวในไทยอยู ่
เสมอ คือ นักท่องเที่ยวกลุ่ม สแกนดิเนเวีย  

เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภำพ ซึ่งนิยม 
เลือกเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวในประเทศไทย 
เป็นจ�ำนวนที่เพิ่มมำกขึ้น 

ชำวสแกนดิเนเวยีจะมรีปูแบบกำรด�ำเนินชวีติ 
ท่ีเรียบง่ำย ชอบควำมสงบ รวมไปถึงเป็น 
กลุ่มประเทศท่ีมีแนวคิดด้ำนกำรอนุรักษ์ 
สิง่แวดล้อม ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลรกัษำ 
ธรรมชำติให้คงอยูอ่ย่ำงสมบูรณ์ โดยในกำรใช้ 
ชวีติประจ�ำวนัโดยไม่เบียดเบียนหรอืหลีกเล่ียง  
กำรกระท�ำท่ีท�ำลำยสภำวะแวดล้อมและ 
ธรรมชำติ หรือส่งผลกระทบต่อธรรมชำติ 
ให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมกำรด�ำเนิน 

ชวีติท่ีดี เป็นกลุ่มท่ีเรยีกได้ว่ำเป็นนักท่องเท่ียว  
ท่ีมีคุณภำพท่ีภำคกำรท่องเท่ียวต้องกำร 
อย่ำงแท้จริง เพรำะจะช่วยให้กำรท่องเท่ียว 
ด�ำเนินไปได้อย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงลดสภำวะ 
ควำมเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว เพรำะ 
นักท่องเท่ียวมีจิตส�ำนึกที่ดีในกำรเดินทำง 
ท่องเท่ียว ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรอนุรกัษ์  
สถำนที่ท่องเที่ยวให้คงไว้ซึ่งควำมสมบูรณ์

อีกหน่ึงประเทศท่ียังให ้ควำมสนใจกับ 
กำรท่องเท่ียวแบบพ�ำนักระยะยำวในไทย 
อย่ำงต่อเน่ือง คือ ‘เดนมาร์ก’ โดยจดุประสงค์  
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวของชำวเดนมำร์ก 
จะมีควำมต้องกำรแสวงหำประสบกำรณ ์
จำกกำรเดินทำงท่องเท่ียว จึงหลีกเล่ียง 
กำรเดินทำงท่องเท่ียวแบบกระแสหลัก  
(Mass Tourism) ดังน้ัน นักท่องเท่ียวชำว 
เดนมำร์ก จึงเลือกเดินทำงท่องเท่ียวด้วย 
ตนเอง (F.I.T) เพรำะต้องกำรควำมยืดหยุ่น 
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวเพ่ือให้สำมำรถเลือก 
เรียนรู้ และใช้เวลำอยู่ในสถำนท่ีท่ีตนเองให ้
ควำมสนใจได้มำกข้ึน เพ่ือให้ได้รบัประสบกำรณ์
จำกกำรเดินทำงได้อย่ำงเต็มที่ 

ด้ำนนักท่องเท่ียว ‘ชาวอเมรกิา’ ถือได้ว่ำเป็น 
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีส�ำคัญ เน่ืองจำกเป็น 
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงจำกทวปีอเมรกิำ 
มำเยือนประเทศไทยมำกท่ีสุด และมักจะ 
เดินทำงกลับมำเยือนอีกครั้ง ชำวอเมริกัน 
มกัแสวงหำประสบกำรณ์ท่ีแปลกใหม่ โดยสิง่ท่ี 
สำมำรถดึงดูดควำมสนใจชำวอเมริกำคือ  
เอกลักษณ์ควำมเป็นไทย วฒันธรรม ประเพณีไทย 
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อ้ำงอิงข้อมลูจำกงำนวจิยั; กำรศกึษำตลำดนักท่องเท่ียว  
กลุ่มควำมสนใจเฉพำะ: นักท่องเท่ียวต่ำงประเทศ 
กลุ่มพ�ำนักระยะยำว (Long Stay) 
โดย คุณศิเวก สัจเดว และคณะ

สถำปัตยกรรมไทยท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีสวยงำม 
ควำมหลำกหลำยของแหล่งจ�ำหน่ำยสินค้ำ 
สถำนท่ีท่องเท่ียวยำมค�ำ่คืน รวมถึงสถำนบันเทิง
ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรนักท่องเท่ียว
ชำวต่ำงชำติได้ครบทุกรูปแบบ

จำกภำพรวมของนักท่องเท่ียวแบบพ�ำนัก 
ระยะยำวส่วนใหญ่ในไทย สะท้อนได้เป็น 
อย่ำงดีว่ำ อุปทำนทำงกำรท่องเท่ียวของ 
ประเทศไทย ถือว่ำเป็นสิ่งที่ได้เปรียบจำก 
กำรท่ีมีจุดแข็งคือ ไม่ต้องผลิตสินค้ำทำง 
กำรท่องเท่ียวมำก เน่ืองจำกมีทรัพยำกร 
ธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งภำพรวม 
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งหมด ทั้งธุรกิจ 
โรงแรมท่ีพัก ธุรกิจน�ำเท่ียว กำรขนส่ง ผับบำร์  
สวนสนุก ไปจนถึงธุรกิจเล็กๆ สนิค้ำพ้ืนเมอืง  
ร้ำนขำยสินค้ำที่ระลึก และอีกมำกมำย 

หำกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้อง มองเห็นจุดแข็งน้ี 
ร่วมกันพร้อมกับส่งเสริมให้ประเทศไทย 
เป็นท่ีพ�ำนักระยะยำวของนักท่องเท่ียวท่ีมี 
ก�ำลังกำรใช้จ่ำยสงู จะสำมำรถช่วยน�ำเงนิตรำ 
ต่ำงประเทศเข้ำเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง 
ของเศรษฐกิจไทย น�ำไปสู ่กำรสร้ำงงำน  
สร้ำงรำยได้ในภำคอุตสำหกรรม และภำค 
กำรบรกิำรท่ีเก่ียวข้องท่ีจะน�ำไปสูก่ำรขยำยตัว 
ทำงกำรท ่องเท่ียวในพ้ืนท่ีทำงเลือกอ่ืน 
นอกเหนือจำกพ้ืนท่ีท่องเท่ียวหลักได้แบบ 
ไม่น้อยหน้ำประเทศใดในโลก 






