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TAT REVIEWEDITOR’S TALK
บทบรรณาธิการ

เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน

มนุษย์เราเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ สิ่งหน่ึงบนดาวเคราะห์ท่ีมีชื่อว่า  

‘โลก’ และจะเล็กอีกเพียงใดเมื่ออยู่ในจักรวาล ขณะท่ีธรรมชาติน้ันม ี

ความยิ่งใหญ่มหาศาลสามารถสร้างโลกน้ีให้มีความสวยงามราวสวรรค์  

อย่างท่ีเราเห็นได้ด้วยดวงตาของเราเอง การบันทึกไว้ด้วยภาพ และ 

การเล่าขานบอกต่อท้ังแบบท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและเสยีงเล่าขานร�า่ลือ 

ต่างๆ บ่อยครั้งมนุษย์เราลืมว่าเราเป็นผู้อาศัยพึ่งพิง หลายครั้งที่มนุษย์ 

คิดว่าตนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ท่ีสามารถควบคุมโลกใบน้ีได้ ใช้ชวีติกันอย่าง 

ลืมคิดถึงอนาคตวันข้างหน้า มุ่งเพียงความสุข ณ ช่วงเวลาน้ีเท่าน้ัน  

แต่เราคงได้เห็นแล้วว่าตอนน้ีธรรมชาติก�าลังส่งสญัญาณบางอย่างมาถึง 

มนุษย์ผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในรปูแบบต่างๆ ซึง่ถ้ามองตามหลัก  

ของเหตุผลแล้ว ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอาจไม่ได้เกิดข้ึนตามธรรมชาติ  

แต่น่าจะเกิดจากน�า้มือมนุษย์เอง 

ส�าหรับ TAT Review ฉบับน้ีได้รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายมุมมอง 

ท่ีเก่ียวข้องกับภัยพิบัติและการท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีราก 

เริ่มมาจากภัยพิบัติจะเป็นแบบใดได้บ้าง และนักท่องเที่ยวในยุคนี้จะเริ่ม 

ตระหนักและค�านึงถึงสิง่แวดล้อมกันได้ถึงขนาดไหน หากต้องการส่งต่อ 

โลกใบน้ีให้กับลูกหลานหรอืคนในรุน่ต่อไปต้องปรบัตัวกันอย่างไร ซึง่ก่อน 

หน้าน้ีหลายคนอาจจะโนสนโนแคร์ เพราะคิดว่าไม่น่าจะต้องอยู่รับรู้ 

ความเป็นไปของโลกในยุคหน้าแล้วอยากท�าอะไรก็ท�า แต่ตอนน้ีเชื่อว่า 

หลายคนเริม่เปล่ียนความคิดแล้ว ปัญหา Climate Change ท�าให้ทุกคน 

เริ่มหันมาให้ความส�าคัญกับการดูแลโลกใบน้ีมากข้ึนเมื่อทุกคนได้รับ 

ผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกหนีได้ จากการรับรู้ได้ถึงอากาศท่ีร้อนระอุ  

อุณหภมูท่ีิสงูข้ึน ควนัพิษจากการเผาไหม้ท่ีวิง่เข้าใกล้เราทุกขณะ แล้วต่อ 

แต่นี้ไป เราควรใช้ชีวิตกันแบบไหนดี เชื่อว่าหลายบทความที่บรรจุอยู่ใน 

หนังสือเล่มนี้น่าจะช่วย

จุดประกายความคดิให้ท่านได้ไม่มากกน้็อย

เมือ่ธรรมชาติเกดิการเปลีย่นแปลงไปบางอย่าง 

เมือ่กาลเวลาเปล่ียนความรุง่เรอืงเป็นความทรดุโทรมผพุงัเข้ามาแทนที่ 

เมือ่เทคโนโลยพีฒันาเปลีย่นโฉมหน้าเครือ่งมอืใหม่ๆ ข้ึนมา 

เมือ่ความคดิคนยงัสามารถเปลีย่นแปลงได้ 

เมือ่ความต้องการของคนไม่เคยหยดุนิง่ 

เมือ่กระแสความนยิมบางอย่างท�าให้รปูแบบการใช้ชวีติเปลีย่นแปลงไป 

ถึงท่ีสดุแล้วเมือ่ ‘การเปล่ียนแปลงเป็นนิรนัดร์’ 

แล้วในทกุวนันบัจากน้ีเราต้องท�าตวักนัอย่างไรด?ี? (ค�าตอบอยู่ทีท่่านเอง)
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‘ท่องเที่ยว กับ ภัยพิบัติ’ 
เรื่องไกลๆ ที่อาจใกล้ตัว

เข้าไปทุกที

A natural phenomenon or man-made incident; such as, an earthquake, landslide,  
or terrorism, which results in catastrophes for the people, has become  
a 'disaster' that requires our preparedness to prevent. Likewise, various  
tourism attractions need to get themselves ready through gathering and  
learning information, virtual drills of various situations, problem-solving,  
rehabilitation, and dealing with future events. Tourists also have to get  
themselves prepared both physically and mentally, as well as always be  
mindful of how to take care of themselves and other people around them  
who might happen to share the same fate in any possible 'disaster'.

Illustration
Nannicha Sriwut
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หากจะถามว่าภัยพิบัติกับการท่องเที่ยว
เกี่ยวโยงกันอย่างไร 

คงพูดได้แค่ว่า สองส่ิงนี้ดูไม่ใกล้ 
แต่ก็ไม่ไกลกันซะทีเดียว

เพราะหลังๆ มาน้ี เราคงสังเกตเห็นว่าโลกประสบเหตุภัยพิบัติบ่อยข้ึน  
ทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ อย่างที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่มียอดผู้เสียชีวิต 
พุ่งสูงหลายพันคน หรือไฟป่าท่ีแคลิฟอร์เนีย เฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์  
หรือไต้ฝุ่นมังคุด ทุกเหตุการณ์ท่ีว่ามา ล้วนแต่เป็นภัยพิบัติรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
ในปีเดียวกัน และสร้างความเสียหายไม่เพียงแต่ผู้อยู่อาศัยเท่าน้ัน แต่ยัง 
รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย

น่ีคือเหตุผลท่ีผู้เขียนอยากชวนทุกคนไปทบทวนและท�าความเข้าใจ  
‘ภัยพิบัติ’ กันให้มากกว่านี้สักหน่อย

เมื่อพูดถึงภัยพิบัติ เราต้องแยกให้ออกระหว่าง ‘ปรากฏการณ์’ กับ  
‘ภัยพิบัติ’ เสียก่อน 

ปรากฏการณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือดินโคลนถล่ม 
แต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่าน้ีจะกลายเป็นภัยพิบัติก็ต่อเมื่อมัน
กระทบกับชีวิตของมนุษย์ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินหรือชีวิต
และยังส่งผลให้ชีวิตประจ�าวันของผู้คนต้องเดือดร้อน

ส่วนภัยพิบัติก็ไม่ได้จ�ากัดแค่ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติอย่าง แผ่นดินไหว 
น้�าท่วม สึนามิ พายุ ภัยแล้ง ภัยหนาว และโรคระบาดเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง 
ภัยท่ีเกิดข้ึนด้วยฝีมือมนุษย์ เช่น เหตุระเบิด เหตุก่อการร้ายท่ีท�าให้มี 
การสูญเสีย และอื่นๆ อีกมากมายอีกด้วย

เมื่อเราเข้าใจความแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติกับภัยพิบัติ 
แล้วเราก็จะออกแบบการรับมือกับภัยพิบัติได้บ้างไม่มากก็น้อย โดยหลักๆ  
ก็คือการเตรยีมตัว การรบัมอื และการฟ้ืนฟู ‘ก่อน-ระหวา่ง-หลัง’ ภัยพิบัติ 
นั่นเอง

โดยปกติ ภัยพิบัติมีทั้งแบบที่เตรียมตัวทันและแบบฉับพลัน ยกตัวอย่าง 
เช่น หากเกิดเหตุการณ์น้�าท่วม ควรมีผู้คอยรายงานอย่างต่อเน่ืองว่า 
น้�าถึงจังหวัดใกล้เคียงแล้วหรือยัง เหลือเวลาอีกกี่วันในการอพยพ นี่คือ 
กรณีท่ีมเีวลาเตรยีมตัว แต่บางครัง้ก็อาจเกิดภัยพิบัติแบบฉับพลันท่ีไมทั่น 
ต้ังตัวหรือรู้ล่วงหน้าไม่ก่ีวินาทีได้ อย่างเหตุการณ์สึนามิถล่มโรงไฟฟ้า 
นิวเคลียร ์จงัหวดัฟุกุชมิะ ประเทศญีปุ่่น เมือ่ปี 2011 ท่ีแมจ้ะสรา้งก�าแพง 
ในทะเลเพ่ือป้องกันสึนามิไว้แน่นหนาแล้ว แต่ท้ายท่ีสุด คล่ืนสึนามิ 
ในครั้งนั้นกลับรุนแรงเกินคาดและโถมเข้าชายฝั่งอย่างไม่ปรานี

ดังน้ันข้ันตอนการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ จึงต้องอาศัยการฝึกฝน 
ซักซ้อมเสมือนเหตุการณ์เกิดข้ึนจริงอยู่เป็นระยะ การเคล่ือนย้ายผู้คนก็ดี 
การศกึษาเสน้ทางอพยพก็ดี เหล่าน้ีล้วนเป็นสิง่ท่ีต้องอาศยัข้อมลูประกอบ  

เช่น กรณีสถานที่ท่องเท่ียวน้ีเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิ ก็ต้องรู้ก่อนว่า 
ถ้าสึนามิมาควรต้องไปทางไหน หรือขึ้นภูเขาสูงตรงไหนได้บ้าง รวมถึง 
ฝึกการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ เช่น การค้นหาผู้ประสบภัย การกู้ชีพ  
ในช่วง 1-2 วันแรก ซ่ึงต้องรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ นอกจากน้ียังต้องมีแผน  
เยียวยาผู้ประสบภัย และการเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร  
ฟ้ืนฟูสิง่ก่อสรา้งและซอ่มแซมปรบัปรงุให้ดีกวา่เดิม เพ่ือท่ีจะรบัมอืกับภยั 
ในครั้งต่อๆ ไปได้ 

แต่สิ่งท่ีส�าคัญก็คือเราต้องตระหนักว่า ภัยพิบัติเป็นเรื่องไม่แน่นอน 
การเตรยีมความพรอ้มจงึเป็นสิง่ส�าคัญเสมอก่อนออกเดินทางแต่ละครัง้  
แต่แค่เช็กสภาพอากาศ วางแผนทริป ลิสต์จุดเช็กอินห้ามพลาด หามุม 
ท่ีต้องไปถ่ายรปูสกัครัง้ในชวีติ หรอืปักหมดุรา้นเด็ดรา้นดังท่ีต้องไปเยอืน  
อาจไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว เพราะเราอาจต้องนึกถึงการเตรียมรับมือ 
กับภัยพิบัติท่ีมแีนวโน้มจะเกิดสงูข้ึนเรือ่ยๆ การเปล่ียนวธีิคิดในการเท่ียว 
ปรับมุมมองเรื่องภัยพิบัติเข้าไปด้วย จึงเป็นสิ่งท่ีนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ 
จะต้องนึกถึงไว้ด้วย

ท่ีผ่านมา ไม่ว่าคุณจะนิยามตัวเองเป็นนักท่องเท่ียว นักเดินทาง  
แบ็กแพ็กเกอร ์นักผจญภัย หรอืนักส�ารวจ เราก็ต่างมจีดุมุง่หมายเดียวกัน 
คือการออกไปสมัผัสความงาม ไมว่า่จะความงามท่ีตาเห็น หรอืความงาม 
ที่ใจรู้สึก บางคนชอบท่องเที่ยวแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ เน้นกิน  
เที่ยว ถ่ายรูปตามสถานที่สวยงาม อย่างเช่น หอไอเฟล หรือบางคนชอบ 
ไปในที่ที่ดูธรรมดา แต่มีเสน่ห์อย่างชุมชนพื้นบ้าน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม 
หรือประวัติศาสตร์ ขณะท่ีคนบางกลุ่มก็ชอบชมธรรมชาติ ไปดูปะการัง 
ใกล้สญูพันธ์ุในพ้ืนท่ีเปราะบางท่ีออสเตรเลีย หรอืแมแ้ต่สถานท่ีทอ่งเท่ียว 
ท่ีผ่านภัยพิบัติมาหมาดๆ เชน่ แผ่นดินไหว ก็มคีนอยากไปดูอยากไปเห็น 
เชน่กัน ข้ึนอยูกั่บวา่เราอยากจะใชเ้วลาในการเดินทางของเราในแบบไหน 

การคลุกคลีและท�างานด้านภัยพิบัติตลอดกว่า 10 ปีของผู้เขียน คิดว่า 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ยังไม่มองการท่องเท่ียวในฐานะท่ีมันเป็นการเผชิญ  
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเท่าท่ีควร โดยส่วนใหญ่เราไปเท่ียวเพ่ือให้รู้สึก 
ว่าได้ไป ไปเพ่ือให้ได้เรียนรู้ เพ่ือให้ได้เข้าใจในสิ่งท่ีมากกว่าภาพถ่าย  
และท่ีส�าคัญคือ ไปเพ่ือให้ได้ตกผลึก น�ามาต่อยอดให้เป็นสิง่ดีงามท้ังทาง 
รูปธรรมและทางนามธรรม ซึ่งเราสามารถน�าประสบการณ์ท่ีพบเจอ 
มาสรา้งสิง่ใหมท่ี่เกิดประโยชน์  หรอืเก็บเรือ่งราวต่างๆ มาขดัเกลาจติใจ 
ตัวเองให้ดีขึ้นได้ เมื่อรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง ณ ที่แห่งน้ัน เราจะมองเห็น 
ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งต่างๆ รอบตัวกับตัวเรา

แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผลพวงจากภาวะโลกร้อน ท�าให้ทุกวันน้ีหลาย 
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทย ต่างต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน  
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีทวีคูณความรุนแรงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ดังน้ัน 
น่ีอาจถึงเวลาท่ีเราต้องมาคิดเรื่องการอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
มากข้ึน การท่องเท่ียวก็เช่นเดียวกัน เราต้องส่งเสริมและสนับสนุน 
การท่องเท่ียวนอกจากจะท�าให้เราได้เห็นท้ังวิถีชีวิตหรือเห็นภูมิปัญญา 
ชาวบ้านท่ีอยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อมแล้ว เรายังต้องช่วยกันท�าให้นักท่องเท่ียว 
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว 
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TAT REVIEW7 ‘ท่องเที่ยว กับ ภัยพิบัติ’ เรื่องไกลๆ ที่อาจใกล้ตัวเข้าไปทุกที

จากการอ่านหนังสือเล่มนึงที่ประทับใจมาก คือ Architecture Without  
Architects ท่ีเขียนโดย Bernard Rudofsky เป็นหนังสือว่าด้วย 
สถาปัตยกรรมเก่าแก่และภูมิปัญญาของชาวบ้านในการสร้างท่ีอยู่อาศัย 
ให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศหรือสภาพภูมิประเทศ เช่น เมื่อร้อยกว่าปี 
ที่แล้ว ในเมืองซิน ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของปากีสถาน ในช่วงฤดูร้อน 
มีอุณหภูมิสูงถึงกว่า 50 องศาฯ จึงนิยมสร้างหลังคาบ้านให้เป็นปล่องดักลม  
ลาดเอียงในองศาท่ีเปิดรบัลมผ่านสะดวก ทะลุทะลวงลงเข้ามาในตัวบ้าน  
ได้ถึงชัน้ล่างสดุ หรอืบางพ้ืนท่ีของจนีในสมยัโบราณ มกีารสรา้งบ้านเป็น 
หลุมลึกลงไปใต้ดินและมีหลายครอบครัวอยู่ร่วมกันรอบๆ แล้วท�าไร่ 
เกษตรกรรมด้านบน ด้วยลักษณะของดินในพ้ืนท่ีและการสร้างบ้านท่ีมี 
คอรต์กลางใต้ดินน้ี ท�าให้ทุกบ้านมอีากาศอบอุ่นในชว่งฤดูหนาว และเยน็ 
สบายในช่วงฤดูร้อน ซึ่งภูมิปัญญาเหล่าน้ี (ท่ีหลายแห่งสูญหายไปแล้ว)  
มันน่าไปดู ไปเรียนรู้ แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับการปรับตัวอยู่กับ 
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้

ทีนี้ท�าอย่างไรเมื่อภัยพิบัติแวะมาทักทาย? 

หากการท่องเท่ียว คือ ‘การใช้ชีวิต’ ภัยพิบัติ ก็คงไม่ต่างอะไรกับส่ิง         
ไม่พึงปรารถนาที่มาในรูปของ ‘ความทุกข์’ 

ดังน้ัน ทุกสถานท่ีท่ีเราไปเยือน ต่อให้ไม่ใช่สถานท่ีท่องเท่ียว หรือแม้กระท่ัง  
สถานท่ีรอบตัวเราเองในชีวิตประจ�าวัน ขอแค่เราเปิดใจ และเคารพ 
ในสรรพสิ่ง โลกกว้างใบน้ีจะสอนอะไรเราเยอะมาก บางครั้งการปิดตา 
ท�าให้เราได้ยินเสียงท่ีชัดข้ึน ปิดหูก็อาจท�าให้เราเห็นภาพต่างๆ ชัดข้ึน  
หรือปิดปากแล้วหันมาพิจารณาตัวเอง โลกใบนี้ก็น่าจะดีขึ้นได้ อาจฟังดู 
โรแมนติก แต่สิ่งน้ีคงช่วยได้ไม่มากก็น้อย ท้ังในแง่สิ่งรอบตัว และ 
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต 

สารคดีที่ผู้เขียนชอบเรื่องหนึ่งคือ Powers of Ten โดย Charles and 
Ray Eames เป็นสารคดีฉายให้เราเห็นถึงภาพที่มีมุมมองค่อยๆ 
ไกลออกไปจากตัวเรา ไกลออกไปจากโลกใบนี้ และหยุดที่ ‘จักรวาล’ 
จากน้ันซมูภาพกลับเข้ามายงัโลก เคล่ือนผ่านตัวเรา และเข้าไปยงัภายใน 
ณ จุดที่เล็กที่สุดคือ ‘อะตอม’ ในร่างกายมนุษย์ 

ท้ังสองมุมมองภาพน้ีสะท้อนว่าเราเป็นเพียงเศษเสี้ยวอันน้อยนิดใน 
จักรวาล ที่ทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กันหมด

อันท่ีจรงิโลกของเราเกิดข้ึนและต้ังอยูม่าหลายล้านปีแล้ว เปล่ียนผ่านมา 
หลายยุคสมัยด้วยภัยพิบัติท่ีรุนแรงกว่าหลายเท่า ทว่าประวัติศาสตร์ 
มนุษยชาติเพิ่งเริ่มต้นเมื่อไม่กี่หมื่นปีนี้เอง ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติล้วน 
แต่มีความเป็นไปได้ และไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

ค�าถามคือ เราจะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร? 

เมื่อเราต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ขอให้เรามีสติ เตรียมพร้อมท้ังร่างกาย  
และจิตใจ รักษาชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างให้ได้หากมีก�าลัง แต่ถ้าเล่ียง
กับสิง่ไมค่าดฝันไมไ่ด้ ก็ต้องปล่อยใจให้สงบและมมีรณานุสติ ระลึกไวว้า่
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด 

ขอบคุณแสงอาทิตยท่ี์ท�าให้เห็นความงามของสรรพสิง่บนโลกมนุษยใ์บน้ี  
แม้เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ ของจักรวาล

เพราะ ‘ภัยพิบัติ’ ไม่เข้าใครออกใคร ความพร้อมของกายและใจ  
จึงเป็นสิ่งที่เราต้องพกพาระหว่างออกเดินทางด้วยทุกครั้ง 
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โตมร ศุขปรีชา

Disaster 
Tourism

ท�าไมเราถึงอยาก
ไปดูหายนะของคนอ่ืน

Disaster Tourism refers to travel to locations where an environmental disaster,  
whether natural or man-made, has taken place. As it is associated with the calamities  
of other people, tourists should not target pleasure or relaxation as their main  
purposes. The learning, culture, and plunging into the depths of a tragedy  
will connect the past to the present, which will be worth reviewing and sharing  
with later generations. Therefore, it is important to manage the disastrous sites  
as well as inform the visitors. 



TAT REVIEW9 Disaster Tourism ท�าไมเราถึงอยากไปดูหายนะของคนอื่น

ค�าวา่ Disaster Tourism แปลตรงตัวกคื็อ การเดนิทาง  
ไปในที่ต่างๆ ที่เคยประสบภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัย 
ธรรมชาตอิยา่ง แผน่ดนิไหว น�า้ทว่มใหญ ่เฮอรร์เิคนเขา้  
อุกกาบาตตก ภูเขาไฟระเบิด เกิดสึนามิ หลุมยุบขนาด 
ยักษ์ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท�าให้เกิดความเสียหายใหญ่ 
กบัสถานทีน่ัน้ๆ รวมไปถงึภยัพิบตัทิีเ่กดิจากน�า้มือมนุษย์ 
ด้วย เช่น โรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอมละลาย  
ส่งกัมมันตภาพรังสีออกไปในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 

Dark Tourism นั้นตรงตัวเลยนะครับ หมายถึง การท่องเที่ยวที่ตระเวน 
ไปในแหล่ง ‘ดาร์กๆ’ ทั้งหลาย ซึ่งก็คือสถานที่ที่สร้างอารมณ์หม่นหมอง 
ให้กับผู้ชม เช่น สถานท่ีท่ีเกิดสงคราม มีการฆ่าฟันกันขนานใหญ่  
หรอือาจถึงข้ันฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุก็ได้ เช่น การเดินทางไปเยอืนโรงเรยีนอย่าง  
Murambi Technical School ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
ใหญ่ในรวันดา ซ่ึงในปัจจุบันน้ี มีการปรับเปล่ียนสถานท่ีเกิดเหตุจริง  
ให้กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ Genocide Museum แล้ว ซึง่ก็คล้ายๆ กับท่ีอ่ืนๆ  
อีก เช่น ทุ่งสังหารในกัมพูชา หรือค่ายเอาชวิตซ์ในออสเตรีย เป็นต้น  
ซึ่งในหลายกรณี ก็คาบเก่ียวว่าจะเป็น War Tourism (ดูหัวข้อถัดไป)  
ด้วยหรือไม่

Dark Tourism ไม่ได้มแีค่เรือ่งหนักๆ ระดับฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุเท่าน้ันนะครบั  
มีการท่องเท่ียวท่ี ‘เบา’ กว่าน้ันอยู ่ และจัดเป็น Dark Tourism  
ด้วยเหมือนกัน เช่น การจัดทัวร์สุสาน อย่างเช่น สุสาน High Gate  

Dark Tourism: ท่องเที่ยวแนวหม่น

ในลอนดอน หรือสุสาน Pere Lachaise ในกรุงปารีส ซึ่งท้ังสองแห่ง 
มคีนดังๆ ต้ังแต่นักเขียน นักแสดง รฐับุรษุ ฯลฯ ฝังร่างผ่อนพักอยูม่ากมาย  
และถึงข้ันมีการจัดทัวร์เพ่ือน�าชมหลุมศพเหล่าน้ีอย่างเป็นเรื่องเป็นราว 
มีไกด์น�าชมและอธิบายความเป็นมาต่างๆ เน่ืองจากสุสานเหล่าน้ี 
เป็นสุสานใหญ่ การไปเดินหาหลุมศพเองอาจท�าได้ยาก และอาจไม่ได้ 
รับรู้เรื่องราวเกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆ ต่อเนื่อง

Dark Tourism อีกประเภทหน่ึงจัดว่าอยู่ในข่าย ‘สนุก’ ได้ด้วยซ�้า  
เช่น การทัวร์ปราสาทผีในเอดินบะระ เป็นต้น เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือสมัผัส 
กับบรรยากาศของปราสาทในยุคกลางท่ีเต็มไปด้วยเรื่องเล่าสยองขวัญ  
การฆ่าฟัน และเกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆ แต่มุ่งเน้นไปท่ีการสร้าง 
บรรยากาศให้น่ากลัวมากกว่า ซึง่ในบางครัง้ก็ไม่ได้น่ากลัวจรงิ เพราะผู้จดั 
พยายามท�าให้น่ากลัวมากเกินไปจนไม่สมจริงก็มี 

ที่จริงแล้ว ในปัจจุบันเราเริ่ม ‘แยกยาก’ มากขึ้นทุกที ว่าหายนะไหนเป็น 
หายนะท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจริงๆ หรือเป็นหายนะท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  
หรือที่เรียกว่า Man-Made Disaster 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหลายคนเริ่มต้ังค�าถามว่า ภัยพิบัติหลายอย่าง 
ท่ีเกิดข้ึน แม้ดูเผินๆ เป็นฝีมอืของธรรมชาติ อย่างเช่น พายเุฮอร์รเิคนน้ัน  
แท้จริงแล้วควรจัดเป็นภัยพิบัติท่ีเกิดจากน�้ามือมนุษย์หรือเปล่า เพราะ 
หากเราเชื่อว่า เราก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคทางธรณีวิทยา (Epoch) ยุคใหม่  
คือยุค Anthropocene หรือยุคที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา ก็อาจตีความ 
ได้ว่า ภัยพิบัติหลายอย่างท่ีเกิดข้ึนเพราะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
อาจเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน�า้มือมนุษย์ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ต้องแยกแยะระหว่าง Disaster Tourism กับการท่องเท่ียว 
แนวอื่นที่ฟังดูคล้ายๆ กัน เพราะเป็นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับ ‘หายนะ’  
ในด้านต่างๆ เช่น Dark Tourism, War Tourism และ Slum Tourism
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การท่องเท่ียวอีกประเภทหน่ึงท่ีคล้ายกับ Disaster Tourism แต่ไม่ใช ่
เสียทีเดียว ก็คือ War Tourism ซึ่งคือการเดินทางไปในสถานที่ส�าคัญๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับสงครามต่างๆ

ตัวอย่างการท่องเที่ยวไปตามสถานที่เหล่านี้ก็เช่น การเดินทางตามรอย 
สงครามประกาศเอกราชของอเมริกาในสหรัฐอเมริกาทางฝั่งตะวันออก  
ซึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเมืองต่างๆ หลายเมือง เช่น ที่ก�าเนิดเพลงชาต ิ
อเมริกัน อย่าง The Star-Spangled Banner ซึ่งผู้แต่งอย่าง ฟรานซิส  
สก็อตต์ คีย์ ได้แต่งข้ึนขณะไปเยือนป้อมชื่อ Fort McHenry ในเมือง 
บัลติมอร์ หรอืการตามรอยสงครามกลางเมอืงอเมรกัิน ซึง่หลายแห่งก็ได้ 
สร้างข้ึนเป็นพิพิธภัณฑ์ เช่น เมือง Harpers Ferry อันเป็นท่ีเกิดเหตุ  
‘กระตุ้น’ ให้สงครามปะทุขึ้น เป็นเมืองเล็กๆ ในเวสต์เวอร์จิเนีย ปัจจุบัน 
ทั้งเมืองก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปทั้งหมด เป็นต้น

นอกจากน้ียังมีสงครามโลกครั้งท่ีหน่ึงและสอง เช่น การไปเยือนเมือง 
ดันเคิร์ก ไปเยอืนเมอืงซาราเจโวท่ีมกุฎราชกุมารแห่งจกัรวรรดิออสเตรยี- 
ฮังการี ถูกลอบสังหาร อันเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมา  
การท่องเท่ียวแบบน้ีมีบางอย่างคาบเก่ียวกับ Dark Tourism ด้วย  
เช่น การไปเยือนสุสานของทหารในสงครามโลกครั้งท่ีหน่ึงท่ีฝังอยู่ใน 
ท้องทุ่งแฟลนเดอร์สในยุโรป เป็นต้น

War Tourism: ท่องไปในแดนสงคราม

นักท่องเท่ียวแบบ War Tourist น้ี มีท้ังประเภทท่ีไปเยือนสถานท่ีเกิด 
สงครามในอดีต และประเภทท่ี ‘แสวงหาความต่ืนเต้น’ (Thrill Seekers)  
ทีอ่ยากเข้าไปยังสถานทีเ่กดิสงครามจริง เช่น เข้าไปในอริักหรือเข้าไปใน 
สถานท่ีต้องห้ามส�าหรบัการท่องเท่ียว โดยมปีระวติัศาสตร์ย้อนกลับไปหา  
เหล่า ‘ศิลปินสงคราม’ (War Artist) ท่ีตระเวนไปในเขตเกิดสงคราม 
เพ่ือวาดภาพสงครามท่ีก�าลังเกิดข้ึน เช่น Frank Leslie ท่ีถือว่าเป็น  
War Artist ในสงครามกลางเมืองอเมริกัน เป็นต้น

ในปัจจบัุนมนัีกท่องเท่ียวประเภทน้ีเพ่ิมข้ึน ซึง่ท�าให้เกิดปัญหากับประเทศ 
ท่ีก�าลังเผชิญกับสงครามอยู่ เพราะต้องหันมาระวังดูแลความปลอดภัย 
ให้นักท่องเท่ียวเหล่าน้ีด้วย แต่ก็แน่นอนว่าไม่สามารถดูแลความปลอดภัย  
ใดๆ ให้ได้ บ่อยครัง้นักท่องเท่ียวประเภทน้ีจงึต้องเผชญิกับเหตุร้ายจนอาจ  
เกิดการสูญเสียได้ ตัวอย่างเช่น ในอิหร่าน มี ‘ทัวร์’ ท่ีจัดโดยปฏิวัติ  
พาคนเข้าไปเท่ียวชมพ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับอิรัก  
แต่ก็มเีหตุสญูเสยี ท�าให้นักท่องเท่ียวเสยีชวีติไป 75 คน ในการเดินทาง  
7 ครัง้ เป็นต้น
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อีกการท่องเท่ียวหน่ึงท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ศตวรรษท่ี 19 แล้ว ก็คือการท่องเท่ียว  
ไปใน ‘ย่านยากจน’ ของเมือง ซึ่งก็คือ สลัม หรือ Ghetto 

ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดของการท่องเที่ยวแบบนี้ น่าจะเป็นในแอฟริกาใต้  
ซึ่งเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยกสีผิวอย่างรุนแรง ท�าให้คนผิวด�าต้องอยู่ 
ในชุมชนแออัด ไม่มีชีวิตท่ีดี แต่กระน้ัน ชุมชนท่ีพวกเขาอยู่ (เรียกว่า  
Township) ก็มวีฒันธรรมเฉพาะ เช่น มกีารทาสสีนัสดใสเจดิจ้า น่ันท�าให้ 
การไปเยือนสถานที่แบบนี้ดึงดูดใจคนขึ้นมา

นอกจากน้ียังมี Slum Tourism ในบอมเบย์ ที่บูมข้ึนมาเน่ืองจาก 
ภาพยนตร์ อย่าง Salaam Bombay หรอืหนังสอือย่าง Shantaram ท่ีท�าให้ 
นักท่องเท่ียวตะวนัตกอยากเข้าไปสมัผัสอินเดียลึกๆ ลงไปถึงระดับชมุชน 

แต่ก็ใช่ว่า Slum Tourism จะต้องเกิดข้ึนในประเทศยากจนเท่าน้ันนะครบั  
เพราะในสหรฐัอเมรกิาเอง ก็มลัีกษณะของ Slum หรอื Ghettos Tourism  
นี้เกิดขึ้นในหลายเมือง ตัวอย่างเช่น ในนิวยอร์กยุคหนึ่ง เราคนไทยอาจ 
เคยได้ยินว่าย่านบางย่านน้ันอันตราย เช่น ย่านฮาร์เล็ม (Harlem)  
แต่ความอันตรายที่ว่า ท�าให้คนอยากไปเที่ยว ไปดู ไปเยือน ซึ่งพอมีคน 
เข้าไปมากๆ ย่านเหล่านั้นก็เปลี่ยนไป อย่างฮาร์เล็ม เมื่อย่านนี้ ‘เปิด’  
มากขึน้ ตอนหลังก็เกิดกระแสของเพลงอย่าง Harlem Shake ท่ียิง่ท�าให้ 
คนรูส้กึว่าฮาร์เล็มไม่น่ากลัว หรอืเป็นท่ีท่ีน่าไปเยอืนมากข้ึนไปอีก เพราะมี 
วัฒนธรรมเฉพาะ อย่างเช่นมี Gansta Rap หรือเพลงแร็ปแบบมาเฟีย  
เป็นต้น

ย่านอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาก็มีอีกมากนะครับ เช่น บางย่านของดีทรอยต์  
ซึง่รวมไปถึง 8 Mile Road อันเป็นสถานท่ีท่ีอยูใ่นภาพยนตร์เรือ่ง 8 Mile  
ที่น�าแสดงโดย Eminem และถือเป็นย่านที่เสื่อมโทรม ทว่าก็เป็นแหล่ง 
ก�าเนิดดนตรีประเภทหนึ่ง เป็นต้น 

แล้ว Disaster Tourism หรือทัวร์แห่งภัยพิบัติจริงๆ แล้วเป็นอย่างไร?

โดยมาก นิยามของ Disaster Tourism ก็คือการเดินทางไปในพื้่นที่ที่ 
เกิดภัยพิบัติทางสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากน�า้มอืของธรรมชาติหรอืมนุษย์  
ดังน้ัน Disaster Tourism จงึไม่เหมอืนกับ Dark, War หรอื Slum Tourism 
แม้ว่าจะมีอะไรหลายอย่างคาบเกี่ยวกันอยู่ก็ตาม

เรื่องหน่ึงท่ีคาบเก่ียวกันแน่ๆ ก็คือค�าถามทางศีลธรรม เพราะค�าว่า  
‘นักท่องเท่ียว’ หรือ Tourist มีนัยของการพักผ่อนหย่อนใจ เป็น  
Recreational Activity อย่างหน่ึง ค�าถามก็คือ เราจะ ‘หย่อนใจ’  
ด้วยการดูความทุกข์ของผู้อ่ืนได้หรือ น่ีไม่ใช่การไป ‘แอบดู’ ท่ีจะท�าให้ 
เข้าข่ายโรคจิตแบบ voyeurism หรือเปล่า ที่ส�าคัญ การท่องเที่ยวแนวนี้ 
ยังเป็นการหาก�าไรจากความสูญเสียของคนอื่นด้วย ซึ่งไม่น่าท�า

แต่ก็มเีสยีงคัดค้านบอกว่า การท่องเท่ียวแบบน้ี ไม่ได้ให้แค่ความหย่อนใจ 
เท่าน้ัน และความหย่อนใจก็ไม่ได้มีความหมายเดียว ในการพักผ่อน 
หย่อนใจน้ันอาจท�าให้นักท่องเท่ียวได้รับความรู้ เกร็ดประวัติศาสตร์  
หรือแม้กระทั่งสร้างความเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นให้กับพ้ืนท่ีน้ันๆ ด้วย  
ตัวอย่างเช่น Slum Tourism ทั้งในอินเดีย แอฟริกาใต้ หรือกระทั่งใน 
นิวยอร์กเอง ก็มีผลให้เกิดมาตรการต่างๆ กับพื้่นที่ เกิดการใช้จ่ายท�าให้ 
เงินทองหมุนเวียน สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องที่จึงดขีึ้น เป็นต้น

ตัวอย่างของ Disaster Tourism ที่น่าจะเก่าแก่ที่สุด ก็คือการไปเยือน 
เมืองปอมเปอี เมืองท่ีต้องพบเผชิญกับการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส 
ต้ังแต่ ค.ศ. 79 การไปเยอืนปอมเปอีน้ันสะเทือนใจมาก เพราะได้พบเห็น 
ร่างของผู้เสยีชวีติ ณ สถานท่ีจรงิ ท�าให้เกิดความสลดใจมาก แต่ท่ีหลายคน  
เห็นว่าน่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือการได้รับความรู้เรื่องธรณีวิทยา ภูเขาไฟ  

Slum Tourism: หายนะทางเศรษฐกิจ 
และสังคม

Disaster Tourism: ทัวร์แห่งภัยพิบัติ
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การปะทุของภูเขาไฟ รวมถึงหายนะท่ีอาจเกิดข้ึนได้หากภูเขาไฟมีค่า 
ความรุนแรง (VEI หรือ Volcano Explosivity Index) ที่แตกต่างกันไป  
รวมถึงเรียนรู ้ถึง ‘มหาภูเขาไฟ’ (Supervolcano) ท่ีอยู ่ในแถบถ่ิน 
ใกล้เคียงกันในอิตาลี เป็นต้น

อีกการท่องเที่ยวหนึ่งที่ก�าลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือการไปเยือน 
พื้นที่ในแถบเชอร์โนบิล ซึ่งเคยเกิดหายนะขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 1986  
เมื่อเตาปฏิกรณ์หมายเลขสี่ของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเกิด 
ระเบิด ท�าให้กัมมนัตภาพรงัสแีผ่ออกเป็นวงกว้าง ส่งผลเสยีหายไปท่ัวยโุรป  
โดยในปัจจบัุน บรษิทัชือ่ SlolEast Travel ในยเูครน เป็นผู้จดัทัวร์ไปเช้า 
เยน็กลับเข้าไปในเขตเชอร์โนบิล ซึง่จะมกีารไปเยีย่มชมป่า Red Forrest 
อันเป็นป่าสนท่ีถูกกัมมนัตภาพรงัสที�าลาย รวมไปถึงหมูบ้่านใกล้ๆ ท่ีต้อง 
อพยพหนีออกไปท้ังหมดเพราะปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี แม้การทัวร์น้ี 
จะไม่ได้เป็นการ ‘แอบดู’ ใคร เพราะไม่มีใครอยู ่ในพ้ืนท่ีน้ันแล้ว  
แต่นักวทิยาศาสตร์หลายกลุ่มบอกว่า ปรมิาณรงัสใีนพ้ืนท่ียงัอันตรายอยู่  
แม้ผู้จัดจะบอกตรงข้ามก็ตามที

ตัวอย่างของ Disaster Tourism ที่น่าจะสวยงามที่สุด ก็คือการไปเยือน
ภูเขาไฟ Eyjafjallajokull ในไอซ์แลนด์ ภูเขาไฟน้ีเคยปะทุในวันท่ี            
20 มีนาคม 2010 จนต้องอพยพคนในพ้ืนท่ีออกมามากกว่า 500 คน   
แต่ที่ส่งผลร้ายแรงกว่านั้นก็คือ เมื่อปะทะครั้งที่สองในวันที่ 14 เมษายน 

บริเจ็ตต์ ซิโอน (Brigitte Sion) นักวิชาการผู้เขียนหนังสือ My Jewish  
Learning เคยอธิบายไว้ว่า การที่คนเราสนใจ ‘หายนะ’ ของคนอื่นนั้น 
มีเหตุผลหลายอย่าง

แรกสุด เราอาจมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้รอดชีวิต เหยื่อ ผู้เสียชีวิต  
หรือผู้รู้เห็นในเหตุการณ์น้ันๆ ก็ได้ เป็นได้ต้ังแต่คนท่ีมีความสัมพันธ์ 
โดยตรง หรอือาจแค่อ่านงานวรรณกรรมแล้วซาบซึง้กับตัวละครท่ีประสบ 
เหตุจากเหตุการณ์นั้นๆ ก็เลยอยากเดินทางไปยังสถานที่จริงก็ได้ทั้งนั้น

ซิโอนให้ความเห็นว่า Disaster Tourism ที่จะได้ประโยชน์ท่ี่สุด น่าจะ 
เป็นความสนใจในทางความรู้หรือวัฒนธรรมมากกว่า น่ันคือเดินทาง 
ไปเพ่ือท�าความเข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึน หรือโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ันมี 
ผลพวงทางประวติัศาสตร์ต่อเน่ืองมายงัเหตุการณ์ในปัจจบัุนอย่างไรบ้าง 

ส่วนนักท่องเท่ียวแนวน้ีท่ีน่าจะได้ประโยชน์น้อยท่ีสุด ก็คือคนท่ีไม่ได้ม ี
ความผูกพันเชือ่มโยงอะไรด้วยเลย แต่ไปดูตามท่ีโปรแกรมทัวร์จดัให้ เช่น  
คนที่ไปเที่ยวกัมพูชาเพื่อดูปราสาทหิน แต่บังเอิญว่าโปรแกรมทัวร์มีไปดู 
ทุ่งสังหารด้วย ก็เลยไปดูโดยไม่ได้คิดอะไร เป็นต้น

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ Disaster Tourism ก็คือแต่ละเหตุภัยพิบัตินั้น  
ม ี‘คน’ เข้าไปเก่ียวข้องด้วยแน่ๆ และทุกเหตุการณ์ล้วนคือความสญูเสยี 
ของคน เช่น การใส่กางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะเข้าชมค่ายเอาชวิตซ์  
ซึ่งเป็นเหมือนการไม่เคารพผู้เสียชีวิต เป็นต้น

ปีเดียวกัน ปรากฏว่าเถ้าภูเขาไฟลอยไกลไปท่ัวยโุรป ท�าให้ต้องปิดสนามบิน 
ผู้คนเดินทางไม่ได้อยู ่นานนับสัปดาห์ ดึงดูดความสนใจคนท่ัวโลก     
ท�าให้มีบริษัทหลายแห่งจัดทัวร์ไปชมภูเขาไฟแห่งน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งก็มี     
ทั้งภูเขาไฟและพืดน�้าแข็งขนาดยักษ์สวยงามดึงดูด

Disaster Tourism อีกท่ีหน่ึงท่ีไปง่าย และเป็นเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ 
ถึงขนาดท่ีปรากฏอยูใ่นงานวรรณกรรมหลายเรือ่ง อาทิเช่น After the Quake  
ของ ฮารูกิ มูราคามิ ก็คือแผ่นดินไหวใหญ่ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

แผ่นดินไหวครัง้น้ีเกิดข้ึนในวนัท่ี 17 มกราคม 1995 ตอนเช้ามดื เรยีกว่า 
แผ่นดินไหวใหญ่ Great Hanshin Awaji ท�าให้มีผู้เสียชีวิตทันทีมากกว่า 
หกพันคน และบ้านเรือนเสียหายเป็นหมื่นๆ หลัง แผ่นดินไหวครั้งน้ัน 
มีขนาด 6.9 และอาจถึง 7 ขึ้นอยู่กับว่าใช้มาตราวัดแบบไหน 

น่ันท�าให้เกิด Kobe Earthquake Memorial Museum ข้ึนมา พิพิธภัณฑ์ 
แห่งน้ีมุ่งให้ความรู้เก่ียวกับแผ่นดินไหวครั้งน้ัน ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร  
สร้างความเสียหายอย่างไรบ้าง รวมท้ังให้ความรู้เก่ียวกับแผ่นดินไหว 
โดยทั่วไป เช่น ความแรงของแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันด้วยค่าเพียง 1  
ไม่ได้แปลว่าจะแรงกว่ากันเพียงเล็กน้อย ด้วยการน�าเสนอเป็นภาพ 
สามมิติออกมาให้เห็นชัดเจน เป็นต้น 

ท�าไมเราถึงสนใจหายนะของคนอื่น

สถานท่ีเกิดภัยพิบัติเหล่าน้ีมีมิติทางวัฒนธรรมท่ีละเอียดอ่อน เช่น          
เราอาจถ่ายภาพท่ี Ground Zero ในนิวยอร์กได้ แต่การพูดเสียงดังท่ี 
ESMA อันเป็นค่ายกักกันทรมานนักโทษในอาร์เจนตินา ถือว่าเป็นเรื่อง
ไม่สมควร รวมถึงการสอดส่องเข้าไปดูตามบ้านช่องของชาวนิวออร์ลีนส์
ที่เคยประสบเหตุจากพายุแคทรินาพัดถล่มด้วย

โดยสรุป ซิโอนบอกว่าท้ังหมดน้ีข้ึนอยู่กับท้ังการจัดการพ้ืนท่ีและการให้ 
ความรู้กับนักท่องเท่ียวด้วยว่าอะไรท�าได้ อะไรท�าไม่ได้แค่ไหน โดยตัว 
นักท่องเที่ยวเองก็ต้องเข้าใจตัวเองเสียก่อน ว่าจะเดินทางไปยังสถานที่ 
น้ันๆ เพ่ืออะไร โดยเป้าหมายท่ีควรต้องสละท้ิงให้ได้เสยีก่อนในเบ้ืองต้น  
ก็คือการคิดว่าก�าลังเดินทางไป ‘พักผ่อนหย่อนใจ’ ในความหมายเดิม  
แต่ Disaster Tourism ควรเกิดข้ึนเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้แลกเปล่ียน 
เรียนรู้ในด้านต่างๆ

เพราะนี่คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียของผู้คน

และหลายการสูญเสีย ก็หมายถึงชีวิตและเลือดเน้ือของคนเหล่าน้ัน
โดยตรงด้วย 
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Approaches for the Tourism Sector 
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จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนท่ีก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นความท้าทายอย่างหน่ึง 
ที่องค์การการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนต้องเผชิญ เน่ืองจากเป็นปัญหาตั้งแต ่
ระดับชาติ ระดับรัฐ ระดับธุรกิจ และลงไปถึงระดับประชาชน ดังนั้น การจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จึงเป็นส่ิงส�าคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข และรณรงค์ให้ เกิดการปรับตัวของการท่องเที่ยวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การก�าหนดมาตรการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการร่วมด�าเนิน 
การตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของ 
ภาคการท่องเที่ยว จ�าแนกได้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

การปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ หมายถึง การปรบัระบบ 

ธรรมชาติหรอืระบบมนุษย์เพ่ือตอบสนองต่อสภาพภูมอิากาศท่ีเปล่ียนไป 

หรอืคาดว่าจะเปล่ียนไปและเพ่ือตอบสนองต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศท่ีอาจท�าอันตรายต่อภาคท่องเท่ียว (UNDP,  

2004) หรอือาจหมายถึงการปรบัตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปอันเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมี 

ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง โดยมีการคาดการณ์ล่วงหน้า 

ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนรองรับในสิ่งที่อาจเกิดขึ้น  

(GIZ, 2553)

อาจารย์พันธ์วลี รวมรีย์ และ อาจารย์สุวิมล คนไว
อาจารย์ประจ�าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation)

1 ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดข้ึนจากปัจจัยหลายอย่าง  

การท่องเท่ียวอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท�าและผู้ถูกกระท�าต่อผลกระทบ 

ดังกล่าว เน่ืองจากสองสิง่น้ีมคีวามสมัพันธ์กันอย่างใกล้ชดิ อย่างไรก็ตาม  

สภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นปัญหาระดับโลก จ�าเป็นต้อง 

อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคมท่ัวโลกในการร่วมมือกันแก้ไข 

ปัญหา เพ่ือเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อสภาพการณ์ รวมท้ังช่วยกันลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าท่ีจะท�าได้ ตัวอย่างของการปรับตัว 

เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านการท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรูถึ้ง 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการขยะ เช่น การแยก 

ขยะ การเปล่ียนขยะเป็นวัสดุรีไซเคิล การสร้างสินค้าและกิจกรรม 

การท่องเท่ียวให้หลากหลายมากข้ึน เช่น กิจกรรมในร่มหรือกิจกรรม 

ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศเพ่ือน�าเสนอให้กับนักท่องเท่ียวได ้

อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศ 
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เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ หรือการแทรกแซงของมนุษย์เพ่ือลดสาเหตุของ 

ผลกระทบหรอืเพ่ิมการเก็บกักก๊าซเรอืนกระจก (IPCC, 2001) โดยอาศยั 

เทคโนโลยี มาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการหาพลังงาน 

ทดแทน ซึง่สามารถท�าได้ดังน้ี

1) การก�าจัด (Elimination) คือ การหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด 

ก๊าซเรอืนกระจกโดยไม่ท�าให้สนิค้าการท่องเท่ียวหรอืการบรกิารมคุีณภาพ 

ลดลง เช่น การจัดกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวเดินหรือข่ีจักรยานไปยัง 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูไ่ม่ไกลนักแทนการข้ึนรถ

2) การลด (Reduction) คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเน้น 

การใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธิภาพเท่าท่ีจ�าเป็น เช่น การก�าหนดระยะเวลา 

ในการดับไฟฟ้า การน�าระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคล่ือนไหวมาใช้กับ 

ระเบียงทางเดินและก๊อกน�้าของที่พักแรมบางแห่ง การเปล่ียนมาใช้ 

หลอดประหยัดไฟ การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับ 25  

องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า หรือการต้ังเวลาในการเปิด-ปิดเครื่องปรับ 

อากาศ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่าน้ีสามารถปฏิบัติได้ทันที และมีผลให้ลด 

ค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน

3) การทดแทน (Substitution) คือ การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลด 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การใช้พลังงานลม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

รวมท้ังการน�าสิ่งเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ  

(ภราเดช พยฆัวเิชยีร และ รชพร จนัทร์สว่าง, 2555) วธีิการน้ีมศีกัยภาพ 

ในการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

การลดหรือบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Mitigation)

2

ส�าหรับผู้ท่ีมีบทบาทในการท่องเท่ียว จะมีศักยภาพในการปรับตัว 

แตกต่างกัน ดังนี้ 

1) นักท่องเท่ียวมีศักยภาพในการปรับตัวได้สูง เมื่อสภาพภูมิอากาศ 

มีการเปล่ียนแปลง เพราะนักท่องเท่ียวมีอิสระและสามารถตัดสินใจ 

เลือกเดินทางท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่างๆ และสามารถหลีกเล่ียง 

การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีมคีวามเสีย่งต่อสภาพภูมอิากาศท่ีเปล่ียนแปลง  

รวมท้ังสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ง่าย ท้ังน้ีข้ึนอยู ่กับ 

องค์ประกอบด้านงบประมาณ ความรู ้และเวลาของนักท่องเท่ียว 

2) ผู้ประกอบการท่องเท่ียว หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจน�าเท่ียว ธุรกิจ 

คมนาคมขนส่ง เช่น สายการบิน รถไฟ และตัวแทนจ�าหน่าย องค์กร 

4) การชดเชย (Offsetting) คือ การชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิด 

ข้ึนจากการเดินทางด้วยเครือ่งบิน โดยการร่วมลงทุนในโครงการปลูกป่า  

โครงการฟ้ืนฟูป่าชายเลนหรอืโครงการพลังงานสะอาดในท้องถ่ิน เป็นต้น  

ซึง่วธีิการน้ีไม่ถือเป็นการลดค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี ยงัต้องการความร่วมมอื  

จากโครงการและบุคลากรต่างๆ ท่ีหลากหลายเพื่อให้เกิดการชดเชย 

อย่างแท้จริง 

นอกจากน้ี แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.  

2558–2593 (ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม, 2558) ได้กล่าวถึงแผนการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศในภาคการท่องเท่ียวว่าควรมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความ 

สมบูรณ์และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว 

รวมถึงการลดความเสี่ยงของภาคการท่องเท่ียวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศ 

ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศภาคการท่องเท่ียวต้องน�ามาตรการด้านการปรับตัว 

และการบรรเทาต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาใช้ร่วมกันใน 

การวางแผนเพ่ือการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นการเปล่ียนแปลง 

ท่ีใช้ระยะเวลานานและมีผลต่อเน่ือง ดังน้ันทางภาครัฐ ภาคเอกชน  

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ควรจะได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 

เหล่าน้ีมีศักยภาพในการปรับตัวได้น้อยกว่านักท่องเท่ียว หากเกิด 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผู้ประกอบธุรกิจเหล่าน้ีอาจท�า 

ได้เพียงยกเลิกการให้บริการ เล่ือนเวลาการให้บริการ หรือปรับเปล่ียน 

เส้นทาง

3) ธุรกิจบรกิารท่องเท่ียวและประชาชนท่ีอาศยัในแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง  

ผู้ประกอบการธุรกิจบรกิารท่องเท่ียวท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว รวมถึง 

ผู้ท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว หากเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีบริเวณน้ี กลุ่มคนเหล่าน้ีม ี

ศกัยภาพในการปรบัตัวล�าบาก เพราะบุคคลในกลุ่มน้ีจะเป็นผู้ท่ีมกีารลงทุน 

หรอือาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีน้ันๆ 

อาจารย์พันธ์วลี รวมรีย์ อาจารย์สุวิมล คนไว
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แนวโน้มท่องเที่ยว

บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

 End of Excess
ส้ินสุด ... ส่วนเกิน 

(ความจ�าเป็น)

Single-use plastic straws has recently become a hot environmental issue.  
Is it true that humans have become aware of the impact on their Earth?  
The selfish ‘Grab-go-throw’ mindset that has left a great impact on the 
globe and led it to a dead end and deterioration has become a major  
changing spot that has inspired changes of the brand and consumers’  
positive behaviour, which has eventually become an End of Excess trend.

The End of Excess is a trend that consumers attach importance to the  
reduction of what is beyond necessary and causes impact on the globe;  
for example, using cloth bags instead of plastic bags and stopping  
single-use plastic straws.  

งานวิชาการและห้องสมุด กวจ.
แปลและเรียบเรียงจาก Trendwatching.com

Illustration
Yanin Jomwong
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END OF EXCESS

หลอดพลาสติกใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วโยนท้ิง กลายเป็นประเด็นส�าคัญ 
ด้านสิง่แวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปี 2018 ท่ีผ่านมา มนุษย์เรยีนรูถึ้งผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึนต่อโลก? รูปแบบ Mindset ความเห็นแก่ตัวท่ีเรียกว่า  
‘Grab-go-throw’ ท่ีสร้างผลกระทบและน�าพาโลกไปสูท่างตัน ได้กลายเป็น 
จดุเปล่ียนส�าคัญท่ีสร้างแนวโน้มทางพฤติกรรมทางบวกท่ีเปล่ียนไปของ 
แบรนด์และผู้บริโภค จนกลายเป็นเทรนด์ End of Excess

End of Excess คือรูปแบบเทรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับการลด 
ส่วนเกินท่ีสร้างผลกระทบต่อโลก ยกตัวอย่าง การปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 
จากการใช้ถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้า และการเลิกใช้หลอดพลาสติกท่ีใช้ 
แล้วทิ้งนั่นเอง 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็เป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีม ี
การปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มเทรนด์น้ี นักท่องเท่ียวนับล้านก�าลังปรับ 
เปล่ียนทัศนคติและค�านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางและ 
การท่องเท่ียว ในขณะท่ีเทรนด์น้ีก�าลังเติบโตอย่างต่อเน่ือง แบรนด์ต่างๆ  
ภายในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ต่างพากันย้อนกลับมาคิดทบทวนใหม่ 
เก่ียวกับสินค้าประเภท Single-use โดยมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองต่อ 
เทรนด์และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแบรนด์และนักท่องเที่ยว
หันกลับมาคิดทบทวนใหม่อีกครั้ง
เกี่ยวกับการให้ความหมายผลระยะยาว
ของการเดินทางและการท่องเที่ยว?
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ท�าไมต้องให้ความสนใจ ณ จุดนี ้

ขยะท่องเท่ียว

ส�าคัญมากขึ้น

ยงัไงต่อ

PLASTIC-FREE LIFESTYLE

คิดยาวๆ

*Crowdsourcing พบความสะดวกสบาย

ความรับผิดชอบของแบรนด์แนวหน้า

พูดง่ายๆ การท่องเที่ยว = การสร้างมลพิษ คุณทราบหรือไม่ว่า ในทุกๆ  
ฤดูร้อน นักท่องเที่ยวสร้างขยะสู่ท้องทะเลเมดิเตอเรเนียนเพิ่มขึ้น 40%  
สิง่น้ีแสดงให้เห็นถึงการเชือ่มโยงโดยตรงระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
และมลพิษจากพลาสติก แน่นอนว่าแบรนด์ภายใต้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ผ่านการสร้างผลกระทบด้านบวก 

ค�าว่า ‘Single-use’ ถูกสถาปนาเป็นค�าศัพท์ในพจนานุกรมคอลลินส์  
(Collins Dictionary) ในปี 2018 ท่ีผ่านมา ผู้บรโิภคท่ัวโลกก�าลังตระหนัก 
ถึงปัญหาและมองหาแบรนด์ท่ีจะเข้ามาช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ 
ความเคยชนิแย่ๆ ของพวกเขา จากผลส�ารวจของ *ABTA (2018) ผู้บรโิภค 
ร้อยละ 45 ให้ความส�าคัญกับหนังสือรับรองและหลักฐานท่ีแสดงถึง 
การเป็นแบรนด์ท่ีใส่ใจเรื่องความยั่งยืน (Company’s sustainability  
credential) และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยผลส�ารวจ 
ยังพบว่าจ�านวนผู้บริโภคท่ีให้ความส�าคัญกับสิ่งน้ีมีอัตราเพ่ิมข้ึน 4 เท่า 
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมานี้

*ABTA (Association of British Travel Agents) คือสมาคมธุรกิจ 
การท่องเที่ยวแห่งสหราชอาณาจักร

หนทางชัดเจนท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกับเทรนด์น้ีก็คือการเลิก 
ผลิตสนิค้าประเภท Single-use และสร้างแรงจงูใจให้ผู้บรโิภค แต่ส�าหรบั 
แบรนด์ท่ีมคีวามเด่นชดัจะก้าวเกินกว่าอีกหน่ึงข้ันและท�าให้สิง่น้ีกลายเป็น 
การสร้างประสบการณ์ท่ีควรค่าต่อการแบ่งปัน หากนึกไม่ออก ตัวอย่างของ 
Mermaid trip ของ Kate Nelson ท่ีจะกล่าวต่อไปอาจช่วยสร้าง 
แรงบันดาลใจได้ 

เราทราบว่า Instagram เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหา Overtourism 
บ่อยครัง้ท่ีการแย่งกันถ่ายภาพเพ่ือให้ได้ภาพ Perfect shot เป็นส่วนหน่ึง 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการกระจกุตัวของนักท่องเท่ียว (ยกตัวอย่าง ภาพสเก็ตช์  
ของโมนาลิซา) หรือแม้แต่การแย่งกันเดินทางไปท่องเท่ียวจุดหมาย 
ปลายทางยอดนิยม แบรนด์และหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวสามารถ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีสามารถควบคุมและยุติผลกระทบท่ีเกิดจากสิ่งท่ี 
เกินความจ�าเป็นเหล่าน้ีได้หรือไม่? ภายใต้ความพยายามท่ีจะหยุดยั้ง 
การกัดเซาะ การเสือ่มสภาพ และการสร้างมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�า 
เกินความจ�าเป็นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการทิ้งขยะ 

สรุาบายา (เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของอินโดนีเซยี) คืออีกหน่ึงตัวอย่างเมอืง 
ท่ีสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก ้
ปัญหาจ�านวนขยะพลาสติกท่ีถูกใช้เกินความจ�าเป็น ด้วยการให้ประชาชน 
สามารถซื้อบัตรรถโดยสารได้ด้วยขวดพลาสติกบนรถโดยสารสาธารณะ  
แบรนด์ของคุณสามารถท�าให้การท�าดีเป็นประสบการณ์ของการมส่ีวนร่วม 
ท่ีไร้รอยต่อได้หรอืไม่?

*Crowdsourcing คือ การท�างานที่เกิดข้ึนมาจากกลุ่มคนจ�านวนมาก 
เพื่อเปิดรับและรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์ต่างๆ 

แบรนด์ใหญ่ต่างไม่น้อยหน้าพากันแสดงความรับผิดชอบและใส่ใจกับ 
แนวโน้มนี้ ไม่ว่าจะเป็น Marriot ที่วางแผนยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก 
ทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2019 นี้ จากที่เคยใช้ทั้งหมดกว่า 6,500  
สาขาทั่วโลก หรือแม้แต่ Thomas Cook ยักษ์ใหญ่ Travel Agent ก็ได้ 
ให้ค�าม่ันสัญญาไว้คล้ายๆ กัน ในส่วนของสายการบินน้ัน สายการบิน  
Fiji Airways, Thai Airways และ Alaska Airlines ก็ได้ท�าพันธสัญญา 
ด้านความยัง่ยนื (Sustainability commitment) ไว้เช่นเดียวกัน แน่นอน 
ว่าสิง่เหล่าน้ีจะสร้างแรงกดดันอย่างรนุแรงต่อการตอบสนองของแบรนด์ 
ต่างๆ ทั่วโลกอย่างแน่นอน
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Ijen ร้านอาหาร Zero-waste แห่งแรกของอินโดนีเซีย เปิดให้บริการ 
เมื่อเดือนกันยายน 2018 ท่ีผ่านมา ณ Potato Head Beach Club  
บนเกาะบาหลี ร้านอาหารร้านน้ีน�าเสนออาหารทะเลท้องถ่ินท่ีจับด้วย 
มือเปล่า ปราศจากการใช้อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน 
ร้านมีเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกท�าขึ้นด้วยโฟมเหลือทิ้งและไม้รีไซเคิล พื้นท�าจาก 
ซีเมนต์ แผ่นกระเบ้ืองแตก และเศษแก้ว เทียนท่ีใช้ภายในร้านท�าจาก 
ขวดไวน์เผาด้วยน�้ามันครัว ในขณะท่ีขยะอินทรีย์ (Organic Waste)  
ถูกน�าไปรีไซเคิลเป็นอาหารส�าหรับเลี้ยงสุกรหรือน�าไปท�าปุ๋ย 

เดือนธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา สายการบิน Hi Fly ได้เริ่มเปิดให้บริการ 
เท่ียวบินไร้พลาสติกเท่ียวแรก สายการบินได้เปล่ียนจากการใช้อุปกรณ์ 
รับประทานอาหารและภาชนะบรรจุแบบพลาสติกเป็นอุปกรณ์ท่ีท�าจาก 
ไม้ไผ่และวัสดุรีไซเคิลย่อยสลายง่าย สายการบินดังกล่าว เริ่มให้บริการ 
เท่ียวบินไร้พลาสติกเท่ียวแรกจากส�านกังานใหญ่ในนครลิสบอน เดินทาง 
ไปยังประเทศบราซิล โดยเครื่องบินรุ่น Airbus A340 ซึ่งสายการบิน 
ดังกล่าว วางเป้าท่ีจะยกเลิกการใช้พลาสติกในทุกเท่ียวบินของสายการบิน  
ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2019 

เราทราบถึงความส�าคัญของเทรนด์น้ีกันแล้ว ลองมาดูตัวอย่างแบรนด์ 
เล็ก-ใหญ่ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกับวธีิการตอบสนองต่อเทรนด์น้ีกัน 

IJEN
ร้านอาหาร Zero-waste
เปิดบริการบนเกาะบาหลี

HI FLY
สายการบินน�าเสนอเที่ยวบินไร้พลาสติก
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Kate Nelson Instagram influencer เจ้าของ IG @plasticfreemermaid  
ได้เป็นเจ้าภาพจัดทริป Mermaid Retreats ทริปผสมผสานระหว่าง 
การเพ่ิมคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและการสร้างสรรค์การมีสุขภาพท่ีดี   
ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้ทริปนี้ประกอบไปด้วย ว่ายน�้าร่วมกับฉลามวาฬ  
เล่นโยคะ รับประทานอาหารวีแกน และท�าเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการใช้ชีวิต 
ในรปูแบบไลฟ์สไตล์ไร้พลาสติก ทรปิดังกล่าวจะถูกจดัข้ึนในโซนโอเชยีเนีย  
โดยมีเป้าหมายเชิญชวนให้ผู้หญิงใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
และบอกต่อถึงการเคล่ือนไหวและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลิกใช ้
พลาสติก ทรปิ Mermaid Retreats จดัข้ึนครัง้แรกท่ีประเทศออสเตรเลีย 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 ท่ีผ่านมา การเคล่ือนไหวของเธอได้รับ 
การสนับสนุนจากภาครัฐ จนส่งผลให้เธอได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย  
ส�าหรับใครท่ีสนใจเข้าร่วมทริปกับเธอสามารถเข้าไปสมัครได้ท่ี http:// 
iquitplastics.com/retreats-overview โดยทรปิครัง้ท่ี 2 จะจดัเป็นทรปิ  
7 วนั จดุหมายปลายทางคือฟิจ ิและก�าหนดจดัข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2019  
โดยราคาอยู่ที่ 2,300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 52,500 บาท  
ผู้สนใจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังจุดนัดพบตาม 
ก�าหนดการเอง

เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดบริการให้ประชาชนสามารถ 
ซื้อบัตรโดยสารรถประจ�าทางได้ด้วยขวดพลาสติก ขวดพลาสติก 5 ขวด  
หรือแก้วพลาสติก 10 ใบ สามารถใช้แลกเป็นบัตรโดยสาร Bus pass  
2 ชั่วโมงได้ โดยข้อมูลนับต้ังแต่เดือนตุลาคม 2018 แสดงออกมาว่า 
รถโดยสารประจ�าทาง 1 คนั สามารถช่วยลดปริมาณขวดพลาสตกิได้ราว  
550 ปอนด์ หรอื 250 กิโลกรมัต่อวนั สรุาบายาวางเป้าท่ีจะช่วยลดปรมิาณ 
พลาสติกในประเทศ ซึง่ปัจจบัุนอินโดนีเซยีเป็นประเทศอันดับ 2 ของโลก 
ท่ีท้ิงขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากท่ีสุด สุราบายาวางแผนท่ีจะท�าให้เมือง 
แห่งนี้กลายเป็นเมืองปลอดพลาสติกให้ได้ภายในปี 2020 

KATE NELSON
ทริปส่งเสริมไลฟส์ไตล์ไร้พลาสติก

เมืองสุราบายา 
ขวดแลกบตัรโดยสารรถกบัเมอืงตอ่ตา้นการใช้พลาสตกิ
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เมื่อเดือนธันวาคม 2018 สภาเทศบาลเมืองเวนิสได้ประกาศแผน 
การเรียกเก็บเงินค่าเข้าเมืองส�าหรับนักทัศนาจรท่ีเดินทางเข้ามาเท่ียว 
ภายในเมือง ภายใต้แผนดังกล่าว นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยี่ยมชม 
เมืองโดยเรือ Cruise จะต้องเสียค่าเข้าเมืองสูงสุด 10 ยูโร (ประมาณ  
360 บาท) นายกเทศมนตรีเวนิสวางแผนไว้ว่ารายได้จากภาษีเทียบท่า  
(Landing tax) จะถูกน�าไปใช้ในการบ�ารงุรกัษาและท�าความสะอาดเมอืง  
ส�าหรบัประชาชนท้องถ่ินและนักเรยีนจะได้รบัการยกเว้นจากค่าธรรมเนียม 
ดังกล่าว

สรุป

ทุกวันน้ีมนุษย์ให้ความส�าคัญกับตัวเองมากจนลืมคิดถึงผลกระทบของ 
การกระท�าท่ีเกินความจ�าเป็น ปัจจยัส�าคัญคงหนีไม่พ้นความสะดวกสบาย 
และความเห็นแก่ตัว บ่อยครั้งท่ีนักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะท�าในสิ่งต่างๆ  
เพือ่ตอบสนองความต้องการของตนโดยขาดการค�านึงถึงผลกระทบท่ีจะ 
เกิดขึ้น ทั้งการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมทิ้งๆ ขว้างๆ ใช้หลอด 
ดูดน�้าท่ีท�าจากพลาสติก ใช้ช้อนส้อมพลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง  
หรือแม้แต่การเปิดเครื่องปรับอากาศท้ิงไว้ในห้องพักเพ่ือท�าให้อุณหภูม ิ
ห้องเย็นอยู่ตลอดเวลา 

สภาเทศบาลเมืองเวนิส
เวนิสเก็บเงินค่าเข้าเมืองนักทัศนาจร 

เดือนเมษายน 2018 Airbnb เปิดตัวส�านักงานการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน  
(Office of Healthy Tourism) ท�าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
แบบ Authentic และส่งเสริมความยั่งยืนในประเทศและเมืองต่างๆ  
ท่ัวโลก โดยหน่วยงานดังกล่าว จะท�างานร่วมกับชมุชนผ่านความร่วมมอื  
แผนงาน และกิจกรรมท่ีส่งเสรมิให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปแหล่งท่องเทีย่ว  
ท่ีไม่ค่อยมีคนรู้จัก และส่งเสริมประเพณีการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างการส่งเสริมของหน่วยงานดังกล่าว ได้แก่ การส่งเสริม  
Yoshino Cedar House ในประเทศญี่ปุ่น ที่ส�านักงานดังกล่าว เข้าไป 
ช่วยท�าให้ชุมชนผู้สูงอายุกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ผ่านการช่วยส่งเสริม 
และเชิญชวนให้นักท ่องเท่ียวเดินทางมาสัมผัสชุมชนในรูปแบบ 
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืในรปูแบบท่ีเหมาะสม ซึง่ก่อให้เกิดการกระจาย 
รายได้และการสร้างงานภายในชุมชน 

AIRBNB
Airbnb เปิดส�านักงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แม้ว่าเราจะเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในแง่บวกของผู้บริโภคบ้างแล้ว 
ในปัจจบัุน แต่อย่างไรก็ดี บุคคลเหล่าน้ีก็ยงัเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยหรอืไม่ก็ 
พวกดีแต่ปากแต่ไม่ถือปฏบัิติอย่างแท้จรงิ สิง่หน่ึงท่ีจะท�าให้เทรนด์น้ีเติบโต 
และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นั้น คงหนีไม่พ้นการส่งเสริมจาก 
ภาครัฐและการสร้างค่านิยมให้เกิดข้ึนภายในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
และท�าให้กลายเป็นเรื่องปกติภายในสังคม สิ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึนได้ไม่ยาก  
หากทุกคนคิดและเริม่ต้นท่ีจะท�าจากตัวเอง ซึง่หากเป็นเช่นน้ันค่านิยมและ 
การถือปฏบัิติก็จะส่งต่อและขยายต่อเป็นวงกว้างได้ไม่ยากอย่างแน่นอน 
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 สรุปสาระส�าคัญ
จากการสัมมนาภายในงาน

 ITB Berlin 2019

Tourists expect to gain special experiences that are worthy and are value for  
the money they have paid. New technology has to be used by tourism  
entrepreneurs to provide access and present their products and services  
in response to tourists’ behaviour and preferences. Their collaborative work  
with various local communities has made planning for the management  
and resolution of overtourism problems possible. The number of international  
tourist arrivals to Thailand continues to increase despite some surrounding  
factors that may influence their decision-making; such as, economic situations  
and various forms of threats. 
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MEGA TOPIC: 
IN-DESTINATION SERVICES

เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความซับซ้อนมากข้ึนตามพฤติกรรม 
และไลฟ์สไตล์ของผู้บรโิภค ตลาดการท่องเท่ียวจงึเป็นไปในลักษณะท่ีลูกค้า  
คาดหวังกับสินค้าและบริการท่ีมีเอกลักษณ์ ไม่ซ�้าแบบใคร โดยเฉพาะ 
ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีจะได้รบั และจากท่ีทุกวนัน้ี ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ 
สมาร์ทโฟน ท�าให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นตัวแปรส�าคัญในการปรับเปลี่ยน 
ความต้องการของผู้บรโิภค เพราะฉะน้ันผู้ประกอบการหรอืแบรนด์ต่างๆ 
จึงต้องมีกลยุทธ์เชิงรุกน�านวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนา 
ศักยภาพทางการตลาด โดยมี 2 ปัจจัยส�าคัญที่จ�าเป็นต่ออุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวและบรกิาร คือ Personalisation และ Artificial Intelligence  
(AI) ด้วยการใช้ Machine learning และ chatbot ซึง่ร้อยละ 40 ของท้ัง  
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการใช้ chatbot เพื่อเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝ่าย 
ได้เข้าถึงข้อมลูและความต้องการเชงิลึก มกีารท�า Matching Customer  
เพ่ือสามารถน�าเสนอขายสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์หรือใกล้เคียงกับ 
ความต้องการในรปูแบบของ Tailor-Made ซึง่วธีิน้ีสามารถสร้างปรมิาณ 
เม็ดเงินหมุนเวียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

และจากท่ีผู้ประกอบการร่วมงานกับชุมชนหลายๆ แห่งน้ัน สามารถแก ้
ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง (Overcrowding) ได้ เนื่องจากการท�างาน 
ร่วมกับชมุชนหลายพ้ืนท่ี เท่ากับสร้างความหลากหลายให้กับแหล่งท่องเท่ียว  
และส่งผลให้การท่องเท่ียวมกีารกระจายตัว แต่การส่งเสรมิให้นักท่องเท่ียว  
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ นอกจากแหล่งท่องเท่ียวหลักน้ัน พ้ืนท่ี 
ดังกล่าวจะต้องมรีะบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมรองรบั รวมถึงท่ีพัก เพราะหาก  
ไปแล้ว พวกเขาจะพักท่ีไหน? คงไม่มโีรงแรมใดท่ีอยากเปิดในชมุชนเล็กๆ  
นักท่องเที่ยวมีจ�านวนน้อยนิด เพราะฉะนั้น Airbnb จึงสามารถส่งเสริม 
การท่องเท่ียวชมุชนได้ และหากราคาถูกด้วยแล้ว ก็ย่อมท�าให้การตัดสนิใจ  
เดินทางไปเท่ียวในชมุชนน้ันง่ายยิง่ข้ึน แต่สิง่ส�าคัญท่ีสดุคือ การพยายาม 
ผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่แนะน�าใหม่ๆ ให้ได้ 

ปัจจยัหลักท่ีมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก คือการเปล่ียนแปลงเชงิลบและ 
ความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน โดยความเสี่ยงเหล่าน้ีประกอบไปด้วย สัญญาณ 
อันตรายจากการท�าสงครามการค้า (Trade War) ความเสีย่งจากผลลัพธ์ 
ของ Brexit และสถานการณ์ความเปราะบางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ใน Eurozone โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิตาลี ท่ีสภาวะทางเศรษฐกิจอยู่ 
ในช่วงตกต�า่ (Recession) ภายใต้ความเสี่ยงเหล่านี้ ผู้ก�าหนดนโยบาย  
(Policymakers) ต้องมีกลยุทธ์ในการลดความผันผวนและสร้าง 
ความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้บริโภค 

การคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สภาวะทางเศรษฐกิจโลก
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ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงแกว่งตัวลง (Downswing) แต่ยังไม่อยู่ 
ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ส�าหรับกลุ่ม Emerging  
and Developing Asia (ประกอบด้วย บังคลาเทศ, ภูฏาน, บรไูน, กัมพูชา,  
จีน, ฟิจิ, อินเดีย, อินโดนีเซีย, คิริบาติ, ลาว, มาเลเซีย, มัลดีฟส์,  
หมูเ่กาะมาร์แชลส์, ไมโครนีเซยี, มองโกเลีย, เมยีนมาร์, เนปาล, ปาเลา,  
ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, ซามัว, หมู่เกาะโซโลมอน, ศรีลังกา, ไทย,  
ติมอร์ เลสเต, ตองกา, ตูวาลู, วานูอาตู และ เวียดนาม) โดยในช่วง 
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2019 สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มนี้อยู่ใน 
ช่วงเศรษฐกิจถดถอย แต่อย่างไรก็ดี ผลส�ารวจน้ีให้ความส�าคัญโดย 
สะท้อนภาพหลักบนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน อินเดีย ขณะที่จีนอยู่ใน 
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนัก แต่อินเดียอยู่ในสภาวะเติบโตอย่าง 
โดดเด่น (Strong boom) 

ประเทศไทยซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ASEAN-5 (ประกอบด้วย อินโดนีเซีย  
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย) ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยภายใต้กลุ่ม  
Emerging and Developing Asia ถึงแม้ภาพรวมกลุ่มใหญ่จะอยู่ใน 
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่เมื่อดูในกลุ่ม ASEAN-5 กลับมีสภาวะทาง 
เศรษฐกิจท่ีดี โดยมีการปรับตัวทางเศรษฐกิจขนาดเล็กดีข้ึนเล็กน้อย  
(Slight upswing) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2019 แต่ความคาดหวัง 
ทางเศรษฐกิจ (Economic Expectation) ของกลุ่ม ASEAN-5 กลับหันเห  
ไปในทิศทางลบ

IPK’S WORD TRAVEL MONITOR: LATEST WORLD TRAVEL TRENDS  AND FORECAST 2019

10 ประเทศจุดหมายปลายทางที่ประสบความส�าเร็จ
สูงสุดประจ�าปี 2018 (Top ten destinations 2018)

สรุปผลปี 2018

ในปี 2018 นับเป็นปีท่ีดีของเศรษฐกิจโลก โดย GDP ท่ัวโลกเติบโตเพ่ิมข้ึน  
แต่มีการชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี การท่องเท่ียวนับเป็นกุญแจ 
ส�าคัญในการขับเคล่ือนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เพราะการท่องเท่ียว  
ระหว่างประเทศน้ันมีจ�านวนสูงท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา การเดินทางขาออก  
(Outbound trip) ทั่วโลกมีจ�านวน 1.4 พันล้านทริป ในปี 2018 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.5

10 อนัดับประเทศที่ใช้จ่ายระหว่างการเดนิทางระหว่างประเทศมากที่สุด 
ประจ�าปี 2018 (Top Global Outbound Spenders) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
ดังนี้ 

1. ตุรกี                     +8.5 ล้านคน
2. สหรฐัฯ                  +5.3 ล้านคน
3. อียปิต์                   +3.4 ล้านคน
4. ฝรัง่เศส                 +3.2 ล้านคน
5. กรซี                     +2.9 ล้านคน
6.         อิตาลี                    +2.9 ล้านคน
7.         ไทย                      +2.8 ล้านคน
8.         ญีปุ่่น                    +2.6 ล้านคน
9.         เวยีดนาม                +2.6 ล้านคน
10.       เยอรมนี                  +2.5 ล้านคน

กลุ่ม Golden Markets 
มกีารใช้จ่ายมากกว่า 2,000 ยโูรต่อทรปิ
1. คูเวต 2. ซาอุดิอาระเบีย 3. ออสเตรเลีย 4. บราซลิ 5. จนี

กลุ่ม Silver Markets 

มกีารใช้จ่าย 1,500-2,000 ยโูรต่อทรปิ
6. สหรฐัอเมรกิา 7. อินเดีย 8. กาตาร์ 9. ญีปุ่่น 10. สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

วัตถปุระสงค์หลกัในการเดนิทางไปต่างประเทศ คือ ไปเยี่ยมเยือนเพื่อน 
และญาติ ร้อยละ 14 เพื่อธุรกิจ ร้อยละ 14 และเพื่อพักผ่อน ร้อยละ 72  
นอกจากน้ียังมีการเดินทางไปต่างประเทศในอุตสาหกรรม MICE  
เพื่อการประชุม สัมมนา ถึงร้อยละ 46 

อัตราการเติบโตของการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศแต่ละประเภท 
ในระหว่างปี 2007-2018 (Outbound Growth by Type of Holiday 
2007-2018)

City Trips 222%
Cruise 78%

Sun & Beach 76%
Touring 27%

Countryside Mountains 23%

The Boomers
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อัตราการเติบโตระหว่างปี 

2007-2018

Not Paid เพิ่ม 5%

Para Hotellerie เพิ่ม 72%

Hotels เพิ่ม 59%

*หมายเหตุ: Para Hotellerie คือท่ีพัก 
ประเภทเช่ารายวนั รายเดือน อาทิ Holiday  
home ห้องเช่า และ Airbnb เป็นต้น 

มุมมองนักท่องเที่ยวต่อ Overtourism

ผลส�ารวจของ IPK พบว่านักท่องเท่ียวร้อยละ 28 รู้สึกว่าจุดหมาย 
ปลายทางท่ีพวกเขาเดินทางไป ก�าลังประสบกับปัญหาจ�านวนนักท่องเท่ียว 
มากเกินศกัยภาพการรองรบั (Overtourism) ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบ 
ต่อประสบการณ์การพักผ่อนของพวกเขา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 30%  
ในขณะท่ีร้อยละ 72 ไม่รู้สึกถึงปัญหาน้ี โดยนักท่องเท่ียวชาวเอเชีย 
มคีวามอ่อนไหวต่อผลกระทบของ Overtourism มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ  
19 สงูกว่าค่าเฉล่ียของชนชาติอ่ืนๆ ในขณะท่ีชาวยโุรปและละตินอเมรกิา 
อ่อนไหวน้อยที่สุด (อเมริกาเหนือ ร้อยละ 13 ละตินอเมริกา ร้อยละ 11  
ยุโรป ร้อยละ 9) 

การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

46%

82%

2018

2007

แนวโน้มรูปแบบการเดินทางขาออก 2007-2018

Air

+74% +72% +70% +26% +4% -7%

Ship Car Train BusRental
car

The Boomers

ที่พักที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการปี 2018

ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วโลก

อัตราส่วนการใช้งานเว็บไซต์การท่องเที่ยว 
(แบ่งตามประเภทเว็บไซต์)

เมืองและจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวรู ้สึกถึงผลกระทบจาก  
Overtourism เมื่อเดินทางไปเยือนในปี 2018 คือ ซีอาน ปักกิ่ง เม็กซิโก  
มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กรุงเทพฯ อิสตันบูล ฟลอเรนซ์ และโรม

ทุกๆ ปีมีจ�านวนนักท่องเท่ียวรู้สึกว่าทริปท่องเท่ียวของพวกเขาได้รับ 
ผลกระทบด้านลบจากปัญหา Overtourism เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีชาวบ้าน  
และผู้พักอาศยัในชมุชนก็มองว่าปัญหา Overtourism สร้างความสญูเสยี 
และลดคุณค่าบรรยากาศความเป็นอยู่อันแท้จริง เพราะฉะน้ัน หลายๆ  
สถานท่ีจงึมีมาตรการแก้ปัญหาด้วยการเก็บเงนิ เช่น นักทัศนาจรท่ีเดินทาง 
มายังเวนิสต้องจ่ายค่าเข้าเมือง 3 ยูโร โดยระเบียบดังกล่าวเริ่มต้ังแต ่
เดือนพฤษภาคม 2019 เป็นต้นไป หรือที่ ชิเชนอิตซา (Chichen Itza)  
คิดราคาค่าเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพราะหากไม่มีแผนการบริหารจัดการ 
จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีดีแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวเหล่าน้ันจะต้องสูญสิ้นไป 
ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน 

ร้อยละ 20 ของนักท่องเท่ียวเดินทางระหว่างประเทศใช้โซเชียลมีเดีย 
เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล แต่กลบัมีเพียงร้อยละ 34 เท่านั้นที่เชื่อถือข้อมูล 
ในสื่อโซเชียลมีเดีย ขณะท่ีร้อยละ 65 เชื่อถือข้อมูลในสื่อรูปแบบเก่าๆ  
มากกว่า เช่น บริษัททัวร์ เพื่อนหรือคนรู้จัก และหนังสือคู่มือท่องเที่ยว  
ท่ียงัคงมคีวามส�าคญัต่อการตัดสนิใจของนักท่องเท่ียว ด้วยเหตุน้ี ข้อมลู 
ออนไลน์เมื่อผนวกกับข้อมูลเชิงลึกด้านอ่ืนๆ คือองค์ประกอบส�าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ดังนั้น ‘Online plus offline’ 
กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการเสพข้อมูลและการจอง (The new  
information & booking standard) 

Not Paid 
15%

Para Hotellerie 
25%

Hotel
60%
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การก่อการร้ายในปี 2019 – “Real terror risk is 
very low - but terror fear will remain high”

ผลกระทบของความหวาดกลัวเหตุการณ์ก่อการร้าย
กับการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในปี 2019

การคาดการณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทาง
ต่างประเทศจากแต่ละทวีป

สรุปแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ในปี 2019

นักท่องเท่ียวแต่ละทวีปกับความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ 
ก่อการร้าย

% อัตราส่วนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่อ่อนไหว

นักท่องเที่ยวชาวอเมริกา นักท่องเที่ยวชาวยุโรป

NOT Terror Sensitive

นักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ (ทั่วโลก)

62%ความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ก่อการร้าย
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของฉัน

ฉันจะเดินทางไปเฉพาะจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย

38% ของนักท่องเท่ียวมองว่าความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายส่งผลต่อการเลือก 
จดุหมายปลายทางท่ีจะเดินทาง อาจส่งผลให้จดุหมายปลายทางท่ีมีภาพลักษณ์ความปลอดภยั 
ที่ดีจะได้รับประโยชน์

Yes Terror Sensitive

คาดการณ์ปี 2019

เศรษฐกิจโลกปี 2019 เริ่มเข้าสู่ภาวะซบเซา แต่ยังคงมีการเติบโตอยู่  
ส่วนหน่ึงเพราะได้รับผลกระทบจากสาเหตุการเมืองท่ีเกิดข้ึนในหลายๆ  
ประเทศ ส่วนการก่อการร้ายเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส�าคัญต่อการตัดสินใจ 
เดินทางท่องเท่ียว โดยนักท่องเท่ียวชาวเอเชียอ่อนไหวต่อเหตุการณ ์
ก่อการร้ายมากท่ีสดุ คือ ร้อยละ 57 แต่ก็มนัีกท่องเท่ียวท่ีเดินทางระหว่าง 
ประเทศถึงร้อยละ 62 ท่ีคิดว่าความเสีย่งต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายไม่ส่งผล 
ต่อพฤติกรรมการเดินทางของพวกเขา นอกจากน้ีอาชญากรรมและเรือ่ง 
สขุอนามยัก็จะเป็นอีก 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกจดุหมายปลายทาง 

ในปี 2019 น้ี การเดินทางระหว่างประเทศจะเติบโตข้ึน โดยนักท่องเท่ียว 
ยังนิยมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศเช่นเดิม ถึงแม้จะมีสัญญาณ 
เตือนเศรษฐกิจท่ีซบเซา ความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์การก่อการร้าย  
ยังคงส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเท่ียว ในขณะท่ี 
บางประเทศได้รับผลกระทบจากปัญหา Overtourism ซึ่งจ�าเป็นต้องม ี
ระบบการจดัการนักท่องเท่ียวท่ีดีกว่าเดิม และการควบคุมผู้ประกอบการ 
ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เข้มงวดยิง่ข้ึน

Yes Terror 
Sensitive

62%
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MARATHONISM

From the trend of running for health to a more challenging, global-scale  
competition like the World Marathon Majors, one of the largest marathon  
races taking place in 6 cities in Europe, Asia, and the United States including  
Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, and New York City, two dream racing  
venues for all marathoners around the world are exemplified here. How and  
in what pattern can the world-wide popular marathon running contribute  
to the organising of a marathon event in Thailand? And what should be done  
to make our country a sustainable sports tourism destination? 

เรียบเรียงโดย ดารารัตน์ ภูธร

SPORT TOURISM 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
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การว ิ่งสู่การสร้างวัฒนธรรมของ 
โตเกียวมาราธอน

กระแสการดูแลสุขสภาพก�าลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน สังเกตได้จากผู้คน 
ท่ีหันมาออกก�าลังกายมีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการวิ่งท่ีมีต้นทุน 
ไม่สูงมากและใช้อุปกรณ์น้อย เพียงแค่มีความตั้งใจกับรองเท้ากีฬาสักคู่ 
ก็สามารถวิง่ได้แล้ว การวิง่จงึเป็นการออกก�าลังกายทีส่ะดวกท�าให้ได้รบั 
ความนิยมและขยายตัวอย่างรวดเรว็ การวิง่อาจเริม่ต้นจากความต้องการ  
ออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความท้าทาย 
ให้แก่นักวิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรายการต่างๆ จนน�าไปสู่การวิ่ง 
ในระดับสูงขึ้น หรือก็คือ ‘การวิ่งมาราธอน’ ซึ่งมีท้ังรายการในประเทศ 
และระหว่างประเทศ และมีการบันทึกเวลาอย่างเป็นทางการ

ท้ังน้ี นิตยสาร Runner’s World ได้กล่าวถึงสิ่งท่ีท�าให้ผู้คนตกหลุมรัก 
การวิ่งมาราธอน เช่น การได้ใช้เวลาอยู่กับตนเอง การได้รู้ว่าตนเอง 
สามารถพัฒนาต่อไปได้อีก การได้ท�าความดีโดยการร่วมบริจาคเพ่ือ 
การกุศล ถือเป็นการใส่ใจสุขภาพตนเองและเสียสละเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ในเวลาเดียวกัน รวมถึงความรู้สึกภาคภูมิใจหลังจากท่ีได้เข้าเส้นชัย  
ด้วยเหตุน้ีนักวิ่งทุกคนมักจะมีรายการวิ่งในฝันท่ีอยากจะพิชิตให้ได้

การท่ีประเทศญี่ปุ่นได้เป็น 1 ใน 6 สนามเพียงแห่งเดียวของทวีปเอเชีย 
ในการแข่งขันเวิลด์เมเจอร์สมีความเป็นไปได้ว่ามาจากประวัติศาสตร ์
การวิ่งมาราธอนท่ีมีความเป็นมาอย่างยาวนาน การให้ความส�าคัญกับ 
การวิ่งมาราธอนและการเฟ้นหานักวิ่งต้ังแต่ระดับเยาวชนจนกลายเป็น 
วัฒนธรรมท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติ นักวิ่งญี่ปุ่นรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 
เริ่มมีความเร็วเทียบชั้นกับกลุ่มนักวิ่งระดับ Elite จากทวีปแอฟริกา  
ซึ่งนิตยสารเก่ียวกับกิจกรรมกลางแจ ้ง Outside ได ้กล ่าวถึง 
องค์ประกอบความเก่งกาจของนักวิ่งญี่ปุ่นในมุมมองท่ีเก่ียวกับภูมิหลัง 
ของประเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับการวิ่งมาราธอนมาเน่ินนาน

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างความพิเศษและน่าสนใจ 
ท่ีท�าให้สนามแข่งเวิลด์มาราธอนเมเจอร์สเป็นท่ีใฝ่ฝันของเหล่านักวิ่ง 
ทั่วโลก 2 รายการ คือ โตเกียวมาราธอน และ ลอนดอนมาราธอน 

รายการวิ่งท่ีเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของนักวิ่งทุกคนและเป็นท่ีกล่าวถึง 
อย่างมากในแวดวงการวิง่ คือ เวลิด์มาราธอนเมเจอร์ส (World Marathon  
Majors) เป็นหน่ึงในการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลกท่ีใหญ่ท่ีสุด  
ประกอบด้วยสนามแข่งจาก 6 เมืองส�าคัญ ได้แก่ โตเกียว บอสตัน  
ลอนดอน เบอร์ลิน ชิคาโก และนิวยอร์กซิต้ี การแข่งขันจะเป็นการวิ่ง 
เก็บคะแนนทั้ง 6 สนามเพ่ือหาผู้ท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดตลอดท้ังปี  
การให้คะแนนจะเรียงตามล�าดับผู้เข้าเส้นชัยในแต่ละสนาม โดยแต่ละ 
สนามจะมคีวามโดดเด่นแตกต่างกัน หากวิง่ครบทุกสนามก็จะได้เป็นหน่ึง 
ใน Six Star Finisher ที่จะขึ้นอยู่ในท�าเนียบ Hall of Frame นอกจาก 
จะได้รบัเหรยีญท่ีระลึกอันเป็นสญัลักษณ์การวิง่มาราธอนครบท้ัง 6 สนาม 
แล้ว ยังจะได้รับ Six Star Certificate เพื่อรับรองความสามารถอย่าง 
เป็นทางการอีกด้วย 

รายการที่ 1 Tokyo Marathon

เป็นเวิลด์เมเจอร์สนามแรกของปี รายการน้ีจะจัดข้ึนในวันอาทิตย์ท่ี 4  
ของเดือนกุมภาพันธ์–วันอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนมีนาคมของทุกปี นักวิ่ง 
จะได้สมัผัสประสบการณ์สดุประทับใจในการวิง่ผ่านย่านชนิจกุู สถานีรถไฟ 
โตเกียว และวัดอาซากุสะ 

รายการที่ 4 Berlin Marathon

สนามท่ีถูกใช้เพ่ือท�าลายสถิติโลกมากท่ีสดุ เน่ืองจากสนามแข่งเป็นทางเรยีบ  
สม�า่เสมอพ้ืนท่ีท่ีอยูส่งูจากระดับน�า้ทะเลไม่มาก และมอุีณหภูมเิหมาะสม 
ต่อการวิ่ง นักวิ่งจะได้วิ่งผ่านประตู Brandenburger ท่ีเคยเป็น 
ประวัติศาสตร์การแบ่งแยกเยอรมันตะวันตกกับตะวันออก ได้วิ่งผ่าน 
พระราชวงั Schloss Charlottenburg และศาลากลางเมอืง Nuremberg  
รายการนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายนของทุกปี 

รายการที่ 5 Chicago Marathon

เป็นรายการวิ่งประเภท Road Race ที่มีคุณภาพดีรายการหนึ่งของโลก  
ท้ังเส้นทางการวิ่ง สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจัดเตรียมไว้บริการ 
ให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลก และไม่จ�ากัดคุณสมบัติผู้เข้าร่วม แต่จะขึ้นอยู่กับ 
การลงทะเบียนก่อน-หลัง รายการนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือน 
ตุลาคมของทุกปี

รายการที่ 6 New York City Marathon

เป็นสนามสดุท้ายของซรีส์ีเวลิด์เมเจอร์ส รายการน้ีจดัข้ึนในวนัอาทิตย์แรก 
ของเดือนพฤศจกิายนของทุกปี โดยมเีส้นชยัท่ีสวนสาธารณะ Central Park 

รายการที่ 2 Boston Marathon

สนามท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในบรรดาเวลิด์เมเจอร์สท้ังหมด แต่ก็เป็นรายการเดียว 
จาก 6 รายการท่ีไม่นับเวลาท่ีได้เป็นสถิติโลก เน่ืองจากเส้นทางวิง่ทีไ่ม่ได้ 
มาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ รายการน้ีจะจัดข้ึนในวันอาทิตย ์
ท่ีสองของเดือนเมษายนของทุกปี ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองสถิติ 
การวิ่งที่อยู่ในเกณฑ์ตามช่วงอายุจึงจะสามารถเข้าร่วมได้ 

รายการที่ 3 London Marathon

รายการน้ีจะจดัข้ึนในวนัอาทิตย์ท่ีสามของเดือนเมษายนของทุกปี โดยจะเปิด  
รบัสมคัรเพียง 5 วนั มจีดุหมายปลายทางท่ีพระราชวงับักกิงแฮม 
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ลอนดอนมาราธอนกับการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

ความส�าคัญอย่างหน่ึงของการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน คือการระดม 
ทุนเพ่ือการกุศล ซึ่งลอนดอนมาราธอนเป็นรายการท่ีสร้างรายได้ให้กับ 
การกุศลมากท่ีสุดในโลกแทบทุกปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2019 ลอนดอน 
มาราธอนได้สร้างรายได้จากการบริจาคเพ่ือการกุศลมากกว่าหน่ึงพัน 
ล้านปอนด์จงึเกิดแคมเปญ ‘Thanks a Billion’ เพ่ือแสดงความขอบคุณ 
นักวิ่งทุกคนที่เข้าร่วม ยิ่งไปกว่านั้น ลอนดอนมาราธอนมีความต้องการ 
อย่างมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น�าระดับโลกในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
อย่างยั่งยืน มีความคิดริเริ่มท่ีจะน�านวัตกรรมใหม่มาทดลองใช้ในปี  
2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก�าหนด 
มาตรฐานของกิจกรรมท่ีมีผู้เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานจากแหล่ง 
พลังงานหมุนเวียน ได้แก่

เสน่ห์ท่ีเห็นได้ชัดของลอนดอนมาราธอนจึงเป็นการให้ความส�าคัญ 
กับการจัดกิจกรรมท่ีมุ ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรักษา 
สิ่งแวดล้อม ลดภาวะการท�าลาย และสร้างคุณค่าจากความภาคภูมิใจ 
ของการได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวิ่งรายการนี้

ความนิยมของการวิ่งมาราธอนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย 
เริ่มเล็งเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของการแข่งขันวิ่งมาราธอนจึงได้ 
น�ามาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวและนักกีฬาให้เดินทางมาท่องเที่ยว  
เป็นการสร้างชือ่เสยีงให้แก่ประเทศไทยได้เป็นท่ีรูจ้กัอีกรปูแบบหน่ึง เช่น 
บุรรีมัย์มาราธอน เริม่จดัการแข่งขันครัง้แรกในปี 2560 ได้รบัการออกแบบ 
การแข่งขันให้เป็นมาราธอนท่ีมีมาตรฐานสูงสุดโดยความร่วมมือของ 
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สหพันธ์กรีฑา 
เอเชีย สหพันธ์กรีฑานานาชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการ 
แข่งขันวิง่มาราธอนท่ีมเีป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยได้เป็นหน่ึงในสนาม 
แข่งวิ่งมาราธอนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และเป็นจุดหมายของนักวิ่ง 
มาราธอนจากท่ัวโลกได้มาสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษครั้งหน่ึงในชีวิต  
นอกจากน้ี จากนโยบายของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีต้องการ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาท่ีสามารถดึงดูด 
นักท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศให้มาเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก  
อย่างเช่น กีฬาวิ่งมาราธอนหรือไตรกีฬา จึงมอบหมายให้การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ  
Amazing Thailand Marathon Bangkok โดยจะด�าเนินการร่วมกับ 
ไทยแลนด์ไตรลีก (Thailand Tri-league) เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก 
ในปี 2561 และจะจดัต่อเน่ืองทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพนัธ์ วตัถุประสงค์ 
หลักของการแข่งขันคือเพ่ือต้องการยกระดับให้ไทยเป็นจุดหมาย 
ปลายทางด้านการท่องเท่ียวและการกีฬา หรือ Sport Tourism  
Destination อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม จากความนิยมน้ีท�าให้องค์กรต่างๆ หันมาจัดงานวิ่ง 
เพ่ือหารายได้จนไม่ได้ค�านึงถึงมาตรฐานว่ามีความปลอดภัยต่อนักวิ่ง 
มากน้อยเพียงใด เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ กิจกรรมวิ่งบางงาน 
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ด้วยเหตุน้ีจงึควร 
มีการตรวจสอบและควบคุมการจัดกิจกรรมวิ่งไม่ให้เกิดความเสียหาย  
ต่อสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมหรือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บท้ังต่อบุคคล 
ท่ีเข้าร่วมและผู้ท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีท่ีมกีารจดัให้เป็นเส้นทางวิง่ โดยจะต้อง 
สร้างมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพท้ังเรื่องการจัดการงานและการอ�านวย 
ความสะดวก ไม่ควรมุง่เน้นแค่การหารายได้เพียงอย่างเดียวแต่ควรท่ีจะ 
ต้องให้ประโยชน์กับส่วนรวม โดยต้องไม่สร้างความเดือดร้อนหรอืผลกระทบ 
ให้แก่ใคร และค�านึงถึงความประทับใจท่ีทุกฝ่ายจะได้รบั ซึง่หากการจดังาน  
มเีป้าหมาย มกีารวางแผนและการจดัการท่ีดี น่าจะช่วยสร้างความทรงจ�า  
ท่ีดีให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จนเกิดการบอกต่อและท�าให้เกิดแฟนคลับของงาน 
ได้อย่างแน่นอน

สืบเน่ืองจากการท่ีญ่ีปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งท่ี 2 สุขภาพและกีฬา 
ได้กลายเป็นหัวข้อหน่ึงในแผนยุทธศาสตร์หลังจากน้ันเป็นต้นมา 
ท้ังการวิ่งมาราธอนและการวิ่งระยะไกล ท�าให้ญี่ปุ่นมีงานวิ่งมาราธอน 
เก่าแก่ท่ีสืบทอดกันมาอย่างช้านาน รวมถึงงานวิ่งประเพณีท่ีเรียกว่า  
เอคิเดง (Ekiden) หรือวิ่งผลัดส่งผ้า ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี  
กิจกรรมวิง่เอคิเดงถูกบันทึกไว้ครัง้แรกเมือ่ปี 1917 จดัข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลอง  
การครบรอบ 50 ปีการต้ังโตเกียวเป็นเมืองหลวง ต่อมาเอคิเดงได้รับ 
การสานต่อจนกลายเป็นงานวิ่งระดับประเทศ เพราะมีส่วนผสมของ 
การสร้างวัฒนธรรมและความสามัคคี หนึ่งในเอคิเดงที่มีชื่อเสียง ได้แก่  
โตเกียว – ฮาโคเนะเอคิเดง (Tokyo – Hakone Ekiden) โดยแต่ละ 
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคคันโต 20 แห่งจะส่งนักวิ่งจ�านวน 10 คนมาแข่ง 
วิ่งผลัด ระยะทาง 217.9 กิโลเมตร ภายใน 2 วัน และการได้เป็นเจ้าภาพ 
งานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 (Tokyo Olympic 2020) ท�าให้ญี่ปุ่น 
เตรียมพร้อมอย่างจริงจังเพ่ือให้ได้นักกีฬาวิ่งมาราธอนท่ีดีท่ีสุดของ 
ประเทศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน อีกท้ังวัฒนธรรมการวิ่งของญี่ปุ่นยัง 
สะท้อนผ่านการแข่งขันโตเกียวมาราธอนท่ีผ่านมาอีกด้วย แสดงให้เห็นว่า 
ญ่ีปุ่นต้ังใจและให้ความส�าคญักับการวิง่มาราธอนเป็นอย่างมาก ให้คุณค่า 
และมุ่งพัฒนาไปสู่ระดับสากล นับเป็นการสร้างแบรนด์ด้านการวิ่งของ 
ประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

SPORT TOURISM
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ขวดน�้าพลาสติกบางส่วนท่ีใช้ภายในงานจะถูกส่งไปรีไซเคิล 
เพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่

ลดจุดแจกน�้าด่ืมจาก 26 จุดเหลือ 19 จุด และลดจ�านวนขวด 
พลาสติกได้มากกว่า 215,000 ขวดเม่ือเทียบกับปี 2018

นกัวิ่ง 700 คนทดลองใช้เขม็ขัดส�าหรับใส่ขวดน�้าออกแบบพเิศษ 
ท่ีท�าจากวัสดุรีไซเคิลถึงร้อยละ 90

ทดลองใช้แคปซูลบรรจุน�้าด่ืมท่ีท�าจากสาหร่ายมากกว่า 30,000  
แคปซูล

ใช้แก้วน�้าย่อยสลายแทนขวดน�้าพลาสติกมากข้ึนหลังจากท่ีเคย 
ทดลองใช้ไปแล้วในปี 2018

ก�าหนดจุดท้ิงขวดน�้าให้นักวิ่งทราบเพ่ือท่ีจะได้เก็บกวาดขวดน�้า 
ท่ีจุดท้ิงและตามเส้นทางเพ่ือท�าไปรีไซเคิล

นักวิ่ง 500 คนทดลองใช้เสื้อคลุมท่ีออกเป็นแบบพิเศษเพ่ือช่วย 
ลดการผลิตกระเป๋าพลาสติกพกพา 
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การประเมินส่วนร่ัวไหลทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความสมดุล

ด้านการกระจายรายได้

ปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้จากการท่องเท่ียวส่วนหน่ึงจ�าเป็นต้องสูญเสียไป 

จากการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น เน้ือสัตว์ สุรา เบียร์  

เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงค่าธรรมเนียมสถาบันการเงิน เป็นต้น เพ่ือใช้ใน 

การด�าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ในทางเศรษฐศาสตร์ 

เรียกส่วนท่ีสูญเสียจากการน�าเข้าน้ีว่า ‘ส่วนรั่วไหลทางการท่องเท่ียว  

(Tourism Leakage)’ วัดได้เป็นร้อยละของการน�าเข้าวัตถุดิบจาก 

ต่างประเทศต่อการใช้วัตถุดิบท้ังหมด เท่าท่ีผ่านมายังไม่มีการประเมิน 

ส่วนรั่วไหลทางการท่องเท่ียวของประเทศไทยเกิดข้ึน ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ  

(สกว. เดิม) ได้จัดสรรทุนให้กับ รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ และคณะ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�าการศึกษาวิจัย ‘การประเมินส่วนรั่วไหล 

ทางการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างความสมดุลด้านการกระจายรายได้’ โดยมี 

ระเบียบวธีิวจิยัและข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ ดังน้ี

การประเมินส่วนรัว่ไหลทางการท่องเท่ียวจะใช้แหล่งข้อมลูจากตารางปัจจยั 

การผลิตและผลผลิต และจากการสอบถามสดัส่วนการใช้วตัถุดิบทีน่�าเข้า 

จากต่างประเทศของผู้ประกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว  

คือ ธุรกิจการบรกิารท่ีพัก ธุรกิจการบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืม และธุรกิจ 

สนิค้าและบรกิารท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว จ�านวน 1,284 รายใน 8 เขต 

พัฒนาการท่องเท่ียว (37 จังหวัด) ผลการประเมินส่วนรั่วไหลทาง 

การท่องเท่ียวในภาพรวมของภาคการท่องเท่ียวไทย พบว่าธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

กับการท่องเท่ียวมีส่วนรั่วไหลทางการท่องเท่ียวร้อยละ 28.37 กล่าวคือ  

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เมื่อเกิดรายได้จากการท่องเท่ียว 100 บาท จะเกิดการสูญเสียรายได้ 

จากการน�าเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศจ�านวน 28.37 บาท โดยมกีารน�าเข้า  

เน้ือสัตว์ การใช้บริการสถาบันการเงิน การใช้บริการการค้าส่ง การใช้ 

บรกิารอ่ืนๆ และการใช้บรกิารการค้าปลีก เป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้เกิดส่วน 

รั่วไหลข้ึน ส่วนรั่วไหลทางการท่องเท่ียวจ�านวนน้ีคิดเป็นรายได้รั่วไหล 

ทางการท่องเท่ียวในปี 2559 จะมีมูลค่าเท่ากับ 714,672.2 ล้านบาท  

ท�าให้รายได้จากการท่องเท่ียวในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของรายได้ 

ประชาชาติในปี 2559 ลดลงจากร้อยละ 17.2 ของรายได้ประชาชาติ 

ในปี 2559 ในกรณีท่ีไม่ได้หักรายได้รัว่ไหลทางการท่องเท่ียว ส�าหรบัธุรกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ การบริการที่พัก การบริการอาหารและ 

เครื่องด่ืม สินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวน้ัน จะมีส่วน 

รั่วไหลการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป (ภาพที่ 1) เช่นเดียวกับส่วนรั่วไหล 

ทางการท่องเท่ียวของแต่ละเขตพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่าง 

กันตามลักษณะของแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละเขต (ภาพท่ี 2) นอกจากน้ี  

ความแตกต่างกันของสัดส่วนการน�าเข้าผลผลิต โครงสร้างการผลิต  

และกลุ่มนักท่องเท่ียวหลักก็มีอิทธิพลให้เกิดความแตกต่างกันของ 

ส่วนรั่วไหลทางการท่องเที่ยวขึ้น 
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เพ่ือสร้างความสมดุลด้านการกระจายรายได้

ส่วนรั่วไหลทางการท่องเที่ยวจ�าแนกตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

ส่วนรั่วไหลและรายได้รั่วไหลทางการท่องเที่ยวของไทย

ส่วนรั่วไหลทางการท่องเท่ียวของไทยท่ีพบมีขนาดท่ีไม่สูงมากนักเมื่อน�า 

ไปเปรียบเทียบกับส่วนรั่วไหลทางการท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีอยู่ใน 

ระดับสงูถึงร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 50 (UNCTAD, 2007) แต่อย่างไรก็ตาม  

มลูค่าของรายได้รัว่ไหลทางการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนก็มมีลูค่าไม่น้อย คิดเป็น  

ร้อยละ 4.5 ของรายได้ประชาชาติในปี 2559 ด้วยเหตุน้ี จงึมคีวามจ�าเป็น 

ต้องก�าหนดแนวทางเพ่ือลดส่วนรั่วไหลทางการท่องเท่ียวให้ต�่าลง โดย 

พิจารณาร่วมกับปฏสิมัพันธ์ของการใช้วตัถุดิบในประเทศ ซึง่พบว่ามคีวาม 

เป็นไปได้ในการลดส่วนรั่วไหลทางการท่องเท่ียว เน่ืองจากวัตถุดิบท่ีม ี

ส่วนรั่วไหลทางการท่องเท่ียวมากจะเป็นวัตถุดิบท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวสงู ดังน้ัน การส่งเสรมิความเชือ่มโยงระหว่าง 

วตัถุดิบท่ีมผีลต่อส่วนรัว่ไหลทางการท่องเท่ียวมากกับธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ  

การท่องเท่ียวให้เข้มแข็งมากข้ึนผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply  

Chain) ให้มีกระแสของการใช้วัตถุดิบจากในประเทศเป็นส�าคัญ เช่น  

การสนับสนุนให้มกิีจกรรมท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม การใช้อาหารไทยเป็น 

หลักในการชกัจงูนักท่องเท่ียว และการสร้างอัตลักษณ์ของสนิค้าและบรกิาร 

ในแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ก็จะท�าให้ส่วนรัว่ไหลทางการท่องเท่ียวลดลงได้  

เป็นการน�าเอารายได้ส่วนท่ีสญูเสยีไปนอกเศรษฐกิจไทยกลับเข้ามาอยูใ่นมอื 

คนไทยมากขึ้นท�าให้เกิดการกระจายรายได้ที่มีความสมดุลยิ่งขึ้น 

เขต 1 : อารยธรรมล้านนา  | ร้อยละ 31.04  
เน้ือสตัว์ การบรกิารสถาบันการเงนิ และการค้าปลีก  

เน้ือสตัว์ ผลไม้ และเบียร์

ผลไม้ เบียร์ และการบรกิารสถาบันการเงนิ

ผลไม้ เบียร์ และการบรกิารสถาบันการเงนิ

เน้ือสตัว์ การบรกิารสถาบันการเงนิ และบรกิารธุรกิจ

เน้ือสตัว์ การบรกิารสถาบันการเงนิ และบรกิารธุรกิจ

เน้ือสตัว์ การบรกิารสถาบันการเงนิ และการค้าส่ง

เน้ือสตัว์ เบียร์ และการบรกิารสถาบันการเงนิ

เขต 2 : วถีิชมุชนลุ่มน�า้โขง | ร้อยละ 20.77

เขต 8 : มรดกโลกด้านวฒันธรรม | ร้อยละ 13.96

เขต 5 : อารยธรรมอีสานใต้ | ร้อยละ 16.19

เขต 6 : ลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยาตอนกลาง | ร้อยละ 24.65

เขต 3 : ฝ่ังทะเลตะวนัออก | ร้อยละ 24.65

เขต 2 : ฝ่ังทะเลตะวนัตก | ร้อยละ 16.19

เขต 4 : อันดามนั | ร้อยละ 26.82
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สกสว. ร่วมสร้างคุณค่า
การท่องเท่ียวไทย

เกร ิ่นน�า... สกสว. ร่วมสร้างคุณค่า 
การท่องเท่ียวไทย

การท่องเท่ียวนับเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของไทย           

และมแีนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง แม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัประมาณ

การจ�านวนนักท่องเท่ียวในปี 2562 และ 2563 ว่าจะปรับเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ี 40.4    

และ 42.0 ล้านคนตามล�าดับ จากความเชือ่มัน่ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อ

มาตรฐาน ความปลอดภัยของไทยท่ีปรบัดีข้ึน การเดินหน้าพัฒนาการท่องเท่ียว

จึงเป็นความท้าทายที่ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน หรือแม้แต่หน่วย

ย่อยอย่างชุมชนต้องร่วมมือกันเพ่ือรักษาโอกาสทางเศรษฐกิจน้ีและร่วมสร้าง

คุณค่าการท่องเที่ยวไทยไว้ให้ได้

นอกจากหน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกับการท่องเท่ียวของรฐัแล้ว ส�านกังานคณะกรรมการ    

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดิมคือ ส�านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีให้การส่งเสริม       

และร่วมขับเคล่ือนด้านการท่องเท่ียวของประเทศ ในรปูแบบของการสนับสนุน 

ทุนวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ได้ด�าเนินการจัดท�าชุดโครงการ TRP 

ข้ึนซึง่เป็นโครงการท่ีมอีงค์ประกอบหลายองค์ท่ีจะบรหิารจดัการ ท้ังในภาคการ

ท่องเที่ยว และ SME โดย สกสว. มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์โดยรวม โดย TRP    

ของ สกสว. ประกอบด้วย 5 ชุด ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านจังหวัด                

ด้านเศรษฐกิจฐานราก ด้านเยาวชน และด้านการท่องเที่ยว

ส�าหรับฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ได้จัดท�าชุดโครงการวิจัย TRP ด้านการท่องเที่ยว

ในชือ่ การร่วมสร้างคุณค่าการท่องเท่ียวไทย : Co-Creating Value for Thailand  

Tourism เพื่อบูรณาการการวิจัยเพื่อสนองตอบนโยบายแห่งรัฐ ตามนโยบาย 

และวิสัยทัศน์ ปี 2017-2021 ที่ว่า “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 

ชั้นน�าของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่าง 

ยั่งยืน” อีกท้ังยังเป็นความต้องการของภาคธุรกิจเพ่ือการพัฒนา/ขับเคล่ือน 

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการของประเทศไทย ด้วยการสร้าง 

แผนพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นน�า รวมท้ัง 

การพัฒนาแรงงานรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

ยกระดับการบรหิารจดัการการท่องเท่ียวชมุชนและผลิตภัณฑ์ชมุชน เพ่ือยกระดับ 

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชน/ผู้ประกอบการ 

ตลอดจนสนองตอบต่อนโยบายของรฐั เพ่ือให้ชมุชน ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีอยู ่

ในภาคการท่องเที่ยว มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งในการบูรณาการเชื่อมโยงกัน  

อาจมีการทับซ้อนกันด้านของการลงพื้นที่ เช่น ชัยนาท พัทลุง เชียงใหม่ ภูเก็ต  

หรือจังหวัดอ่ืนๆ ท่ี TRP แต่ละชุดได้เคล่ือนงานไป ชุดโครงการ TRP  

ด้านการท่องเที่ยวนี้ ประกอบไปด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนยุทธศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาเมืองยั่งยืนเพ่ือรองรับท่องเท่ียวไทย 4.0 การพัฒนากระบวน       

การผลิตและการตลาดเพ่ือยกระดับผลิตภณัฑ์ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวใน

กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (SME) ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

เช่น พัทลุง ชยันาท ท่ีเป็นเมืองรอง ได้แก่ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด                

เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา         

3) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในจังหวัดชัยนาท 4) แผนงาน  

การศกึษาตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจเฉพาะ : กลุ่ม Long Stay ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และสุดท้ายคือ     

แผนงานการผลักดันงานวจิยัสูก่ารใช้ประโยชน์เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในระดับ

ชมุชนและสงัคม ท่ีมภีารกิจส�าคัญหน่ึงท่ีจะด�าเนินการสรปุโครงการออกมาเพ่ือ

ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ อย่างชัดเจน ท้ังในเชิงมิตินโยบาย      

มิติสาธารณะ มิติพาณิชย์ มติิชมุชนและพ้ืนท่ี และมิติวชิาการ โดยท�างานเชือ่ม

โยงกับภาคส่วนต่างๆ ท่ีเป็นผู ้ใช ้ประโยชน์ท้ังจากภาครัฐและเอกชน             

เช ่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย                    

สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย รวมทัง้ สมาคม/ผู้ประกอบการด้าน

การท่องเท่ียว ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจท่องเท่ียว สมาคมไทยท่องเท่ียว           

เชิงอนุรักษ์และผจญภัย สมาคมไทยท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ เป็นต้น           

และน�าไปสู่การผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และบริหารจัดการงานวิจัย

ระหว่างทางและปลายทางของแผนงานวจิยัการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเท่ียวไทย 

ซึง่ในเอกสารฉบับน้ี ขอบอกว่า เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีบอกเล่าเรือ่งราวของผลงาน 

วิจัย TRP ที่น่าสนใจ มีคุณค่า และเพิ่มมูลค่าให้แก่เมืองไทยของเรา ตลอดจน 

เป็นแรงผลักส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการสร้างมูลค่าทางการท่องเท่ียวจากคุณค่า 

ของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมเีอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างลงตัว โดยเรือ่งแรกจะกล่าวถึง 

‘ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาสร้างมูลค่าจากธรรมชาติ’ เรื่องท่ีสองเป็นอีกแนว 

การท่องเท่ียวหน่ึงที่นักท่องเท่ียวจะได้ด่ืมด�่าในแหล่งท่องเท่ียวท่ีไปเยือนกับ 

เรือ่งราวของ ‘เท่ียวเนบิช้า สร้างมลูค่าให้ชัยนาท’ และเมือ่หากมองตามแผนท่ี  

เหนือจังหวัดชัยนาทขึ้นไปอีก 3-4 จังหวัด เราจะพบกับเมืองที่ทุกคนรู้จักกันดี  

เมื่อพูดถึงรถม้า นั่นก็คือล�าปาง กับเรื่องราวของ ‘ล�าปาง บนเส้นทางท�าเงิน’ 

และปิดท้ายกับเรื่องราวความน่าสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ Long Stay  

ท่ีพ�านักในบ้านเราค่อนข้างนาน ในเรื่อง ‘ต่างชาติเท่ียวยาว ท่องเท่ียวไทย 

ยั่งยืน’... 
โดย 
แผนงานการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบในระดับชุมชนและสังคม
ส�านักประสานงานชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่า
การท่องเที่ยวไทย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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TOURISM SITUATION
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว

In the first half (January-June) of 2019, it is estimated that Thailand will receive  
a total of 19.91 million international tourist arrivals, generating revenue of  
approximately 1.04 trillion Baht. Major factors driving the growth mainly because  
of lowered visa barriers running until 31 October 2019. Meanwhile, it is  
estimated that the number of tourists/trips will reach 77.58 and generate  
the revenue of 562 billion Baht domestically. 

Base on the trend analysis for the third quarter (July-September), the outlook  
of inbound tourism is predicted to welcome 9.6 million tourists, generating  
an income of 530 billion Baht whereas the anticipation towards the domestic  
market this year has been expected to reach 41.71 million tourists/trips  
and will total around 281 billion Baht. 
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Finding Local
 Experience 
ค�าค้นนั้นส�าคัญไฉน

Online information can be used as setters for various market trends;  
such as, consumers’ demands, products that are gaining high popularity, etc.  
Technology enables us to make use of the data in various forms, starting  
by raising a question or problem. This article includes a case study on  
a keyword search for Local Experience to evaluate the possibility of a  
campaign to promote tourism for unique Thai local experiences, as well as 
encourage more tourist traffic to local communities and secondary provinces.
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Background

โจทย์การศึกษา

ข้อมูลจากโลกออนไลน์สามารถชี้แนวโน้มทางการตลาดได้หลายอย่าง  
ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผู้บริโภค สินค้าท่ีก�าลังมาแรง เริ่มเป็น 
ท่ีนิยม การเข้ามาของเทคโนโลยที�าให้เราสามารถน�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ 
ในหลายๆ รูปแบบอย่างท่ีไม่เคยคาดคิดว่าจะท�าได้ เช่น การน�าข้อมูล 
กิจกรรมออนไลน์ของนักท่องเท่ียว เช่น การโพสต์ การแชร์ การคอมเมนต์  
รีวิว หรือการสืบค้น มาวิเคราะห์เพ่ือให้รู้ว่าทัศนคติของนักท่องเท่ียว 
เป็นอย่างไร หรอืท่ีเรยีกว่า Voice of Tourists ซึง่ข้อมลูดังกล่าวสามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาดและพัฒนาสินค้าท่ีตรง 
ต่อกลุ่มลูกค้า ส่วนภาครัฐก็สามารถออกนโยบายท่ีสอดคล้องกับกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายของประเทศ

โดยปกติแล้วการดึงข้อมูลออนไลน์น้ันสามารถท�าได้หลายวิธีและมีท่ีมา 
ของข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media   
ซึง่จะแตกต่างกันไปส�าหรบัลูกค้าในแต่ละตลาด แหล่งข้อมลูอ่ืนท่ีน่าสนใจ 
แต่มักถูกมองข้ามคือ ข้อมลูการค้นหาจาก Search engine เช่น Google  
ข้อมลูการค้นหาน้ันถือว่าเป็นข้อมลูท่ีส�าคัญมากเพราะสามารถท�าให้เห็น 

เพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อมลูเหล่าน้ี เราจะยกตัวอย่างกรณีศกึษาของ 
การใช้คีย์เวิร์ดค�าว่า Local experience ในการท�าแคมเปญ เพ่ือท่ีจะ 
ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยในเชิงลึก  
ผ่านประสบการณ์การท่องเท่ียวท้องถ่ินอันเป็นเอกลักษณ์ รวมท้ังส่งเสรมิ 
ให้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวในชุมชนและพื้นที่เมืองรองมากยิ่งขึ้น

โดยเราต้องการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการใช้ค�าว่า ‘Local  
experience’ เพ่ือท�าแคมเปญการตลาดออนไลน์ในกลุ่มนักท่องเท่ียว 
ต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ในวิถีท้องถ่ิน 
โดยใช้ข้อมลูออนไลน์จากแหล่งสาธารณะ เช่น Google ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ  
ย้อนหลัง 1 ปี (ข้อมูลสิงหาคม ปี 2560 ถึงกรกฎาคม ปี 2561) เนื่องจาก 
เป็นระยะเวลาท่ีเริ่มต้นประชาสัมพันธ์แคมเปญไประยะหน่ึงแล้ว ข้อมูล 

ถึงแนวโน้มหรือทิศทางของแต่ละตลาด รวมไปถึง Demand ที่สามารถ 
วัดได้จาก Search volume ของแต่ละ Keyword โดยจ�านวนครั้งที่มี 
การเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดเพ่ิมข้ึน แสดงถึงความต้องการหรือความสนใจ 
ที่เพิ่มขึ้นของค�านั้นๆ

ท่ีจรงิแล้วเบ้ืองหลังของ Search engine จะมกีารจดัอันดับเวบ็ไซต์ส�าหรบั  
แต่ละคีย์เวิร์ด โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีการท�าคอนเทนต์ และ SEO  
เพื่อแย่งชิงล�าดับที่สูงกว่าคู่แข่งในการแสดงผลการค้นหา และเนื่องจาก 
คนส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับเว็บไซต์ล�าดับต้นๆ เท่าน้ัน ล�าดับ 
การแสดงท่ีสูงยิ่งท�าให้มีคนเข้ามาในเว็บไซต์มากข้ึนและเพ่ิมโอกาสใน 
การท�าธุรกิจของเจ้าของเวบ็ไซต์ ดังน้ันแต่ละคีย์เวร์ิดจะมคีะแนนท่ีแสดง 
ถึงความยากง่ายในการแข่งขันเพื่อจะให้เว็บไซต์ของผู้ประกอบการ
ข้ึนไปสูล่�าดับท่ีสงูในการแสดงผลการค้นหาคีย์เวร์ิดดังกล่าว ซึง่ข้อมลู เช่น 
ราคาของคีย์เวร์ิด, SEO difficulty (ความยากง่ายของคีย์เวร์ิดในการไต่อันดับ
บนหน้าแสดงผล) คีย์เวิร์ดท่ีมคีวามเก่ียวข้อง (Related keywords) หรอื
จ�านวนของคู่แข่งท่ีก�าลงัแย่งส่วนแบ่งตลาดของคีย์เวร์ิด มีความส�าคญัอย่างยิง่
ในเชงิของ Search engine marketing 

ท่ีดึงมาน้ันเป็นข้อมลูรายเดือนซึง่มคี�าว่า local experience เป็นคีย์เวร์ิด 
หลัก รวมท้ังคีย์เวิร์ดท่ีเก่ียวข้องกับคีย์เวิร์ดหลัก รวมไปถึงข้อมูลอ่ืนๆ  
เช่น จ�านวนครั้งท่ีมีคนค้นหาต่อเดือน (Search volume) ราคาของ 
คีย์เวร์ิดแต่ละค�า คีย์เวร์ิดท่ีเก่ียวข้อง จ�านวนของคู่แข่งและความยากง่าย 
ในการท่ีจะท�าคอนเทนต์เพ่ือไต่อันดับ Search Ranking บนหน้าแสดงผล

DIGITAL TOURISM
ท่องเที่ยวดิจิทัล





TAT REVIEW 48Finding Local Experience ค�าค้นนั้นส�าคัญไฉน

ผลการวเิคราะห์ Keyword analytics

ผลจากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า ค�าว่า Local experience  
มีจ�านวนครั้งในการค้นหา 300 ครั้งต่อเดือนโดยเฉล่ีย และมีมูลค่า 
คีย์เวิร์ดอยู่ท่ีประมาณ 2 บาทต่อการคลิกหรือการค้นหาแต่ละครั้ง  
มีจ�านวนคู่แข่งท้ังหมด 2 ราย คะแนนการแข่งขัน (SEO difficulty)  
อยู่ที่ 47 จาก 100 คะแนนเต็ม

โดยสรปุแล้ว ค�าว่า Local Experience ถือว่าเป็นคีย์เวร์ิดท่ี Demand ต�า่ 
หรอืคนเสร์ิชหายงัน้อย โดยในการค้นหาประสบการณ์ท่องเท่ียวในระดับ 
ท้องถ่ิน คนส่วนใหญ่น้ันจะเสิร์ชหาค�าว่า Airbnb และ Tripadvisor  
มากกว่า การวเิคราะห์เชงิลึกแสดงให้เห็นชดัเจนว่า Local experience น้ัน  
เหมาะส�าหรบักรุป๊ขนาดเล็ก หรอืนักท่องเท่ียวประเภท FIT เพราะการเท่ียว  
แบบ Local experience เป็นการท่องเท่ียวแบบเจาะลึก ต้องใช้เวลา 
ซมึซบัถึงวฒันธรรมและความเป็น Local ของสถานท่ีน้ันๆ โดยมกิีจกรรม 
เป็นตัวจูงใจ นอกจากนี้การท่องเที่ยวแบบ Local experience มักจะถูก 
โปรโมตว่าเป็นการท่องเที่ยวผ่านสายตาคนท้องถิ่น เพราะถือว่า ‘Local  
knows best’

ค�าว่า Local experience ท�าให้ประเทศไทย (Thailand) ถูกวางขาย 
พร้อมๆ กับ Vietnam และ Cambodia (ASEAN) แต่ในขณะที่ค�าว่า  
Local experience ของ ททท. เน้นการส่งเสรมิการท่องเท่ียวแบบชมุชน 
โดยเน้นพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวระดับท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์ เว็บไซต์ของ 
ต่างประเทศจะมุ่งเน้น Local experience ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลัก  
เช่น Bangkok street food หรือ Chiang Mai walking tour ตาม 
เส้นทางของคน Local

กรณีศึกษาของค�าว่า ‘Local experience’ จากที่ปรากฏในโลกออนไลน์ 
พบว่า Related keyword ของ Local experience คือ Authentic  
tourism ซึ่งมีกรณีศึกษาคือประเทศอินเดียซึ่งสามารถเชื่อมโยงค�าว่า  
Authentic tourism เข้ากับกิจกรรม เช่น Yoga, Ayurveda (ตรงน้ี  
อินเดียโชคดี เพราะได้ท้ัง Local ได้ท้ัง Authentic เน่ืองจากอินเดีย 
เป็นแหล่งก�าเนิดของ Yoga/Ayurveda) หรือกิจกรรม Walking tour  
หรือ Street food tour ของอินเดียซึ่งถูกรวมว่าเป็นส่วนหน่ึงของ  
Authentic tourism ด้วยเช่นกัน

จากข้อมลูเหล่าน้ี เราสามารถเข้าใจถึงนิยามของค�าว่า ‘Local experience’  
ในมมุมองของชาวต่างชาติในแต่ละตลาดได้มากยิง่ข้ึน ท�าให้เราสามารถ 
วางต�าแหน่งทางการตลาด (Product positioning) ของ Local  
experience ของประเทศไทยได้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น 

ส�าหรบันักท่องเท่ียวชาวอังกฤษ การท่องเท่ียวประเทศไทยในแทบ 
ทุกรูปแบบ เช่น ไปวัด ขี่ช้าง คือการท่องเที่ยวแบบ Local แล้ว  
โดยไม่จ�าเป็นต้อง เป็นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชน นอกจากน้ี  
ค�าว ่า Local experience ยังเ ก่ียวข ้องกับการค ้นหา  
ประสบการณ์ที่หายาก เช่น ไปล่าแสงเหนือที่ Iceland เป็นต้น

ส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย เท่ียวแบบ Local คือการ 
ไปท�ากิจกรรมท้องถ่ิน (Activities) แต่ ‘Local Experience’  
หมายถึง ประสบการณ์ท�างานในพ้ืนท่ีโดยไม่เก่ียวกับการท่องเท่ียว  
แต่อย่างใด

ส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวอินเดีย ค�าว่า Authentic tourism  
เป็นคีย์เวิร์ดท่ีถูกใช้มากกว่า โดยหมายถึงการท่องเท่ียวท่ีให้ 
นักท่องเท่ียวเข้าถึงความเป็น Local จรงิๆ แม้กระท่ังการขายต๋ัว 
งานแต่งงานให้กับนักท่องเท่ียวเพ่ือจะให้เข้าร่วมงานแต่งงาน 
แบบอินเดียแท้ๆ ท่ีเรียกว่า Local สุดๆ เพราะครบท้ัง  
Gastronomy, Culture, Music, History และ Tradition

เอกชนหลายรายท่ีมองเห็นท่ีโอกาสทางการตลาดได้น�าค�าว่า Experience  
ไปใช้เป็นส่วนนึงของ Product หรือ Loyalty Campaign เช่น Airbnb  
และ Global Hotel Alliance หรือ GHA

Example #1 Airbnb 
Airbnb เป็น Sharing economy platform ซึง่ไม่ได้เป็นเจ้าของสนิทรพัย์ 
แต่มีมูลค่าท่ีสูงกว่าเครือโรงแรมหลายๆ แห่ง เน่ืองจากเป็น Startup  
ที่มีบุคลากรระดับแนวหน้าของโลกและมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ท�าให้ 
ทีม Airbnb เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์และน�าไปวิเคราะห์ได้ก่อนคู่แข่ง 
ด้วยเหตุผลนี้เอง Airbnb จึงน�าค�าว่า ‘Experiences’ มาใช้กับกิจกรรม 
ท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ภายใต้สโลแกนว่า Airbnb ‘Experiences’  
Help You Vacation Like a Local โดยเปิดโอกาสให้ Host ของ  
Airbnb หารายได้เสริมจากการเป็น Local Guide ให้กับนักท่องเที่ยว 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น พาไปดูการแข่งมวย ร�าไทย สอนท�าอาหาร 
Street food tour หรือแม้แต่การพาไปสักยันต์

Example #2 Global Hotel Alliance 
ใช้ค�าว่า ‘Find Local Experience’ เป็นชื่อ Loyalty program ส�าหรับ 
การแลก Points เพื่อประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงิน (ท�าให้ Local  
experience มคีวาม Exclusive สดุๆ) และเน่ืองจากเป็น Global chain  
ท�าให้มีอิทธิพลกับการนิยามค�าว่า Local experience ของลูกค้าทั้งโลก
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าค�าว่า Local experience ยังขาด 
ความเชือ่มโยงกับการท่องเท่ียว เราจงึควรมุ่งเน้นสร้างคอนเทนต์ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการท่องเท่ียวและโยงเข้าค�าว่า Local experience ให้มากข้ึน เน่ืองจาก 
คู่แข่งมีน้อยจึงอาจจะท�าโฆษณา (Paid Search) เพ่ือจะดันคอนเทนต ์
ให้อยู่ล�าดับต้นๆ ของหน้าเมื่อมีคนเสิร์ชหาค�าว่า Local experience  
ด้วยเหตุน้ีเองยังถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีประเทศไทยจะสามารถสร้าง 
การรับรู้ในฐานะ Local experience destination ผ่านการระดมสร้าง  
คอนเทนต์ท่ีเก่ียวข้องและเชือ่มโยงเข้ากับการท่องเท่ียวของประเทศไทย

การท่ีแบรนด์ดังๆ ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Airbnb หรือเครือโรงแรม  
ใช้ค�าว่า Local experience โดยสามารถสร้าง Impact ได้มากกว่า 
คู ่แข่งรายย่อยด้วยเหตุผลท่ีว่าแบรนด์ใหญ่ๆ แบรนด์ดังๆ น้ันมี  
Web traffic หรือจ�านวนคนเข้าชมเว็บไซต์ที่สูงอยู่แล้ว ท�าให้คนเข้าหา 
ได้ง่ายและสามารถเล่นคอนเทนต์ และสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้แบบมี 
ประสทิธิภาพ ท�าให้คนส่วนใหญ่น้ันจะเชือ่มโยงค�าว่า Local experience  
กับแบรนด์ เช่น Airbnb หรือ Tripadvisor มากกว่าแหล่งท่องเท่ียว 
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง

เรียบเรียงจากผลการศึกษาจากโครงการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์และ 
วิเคราะห์ตลาดการท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจเฉพาะ: กลุ่มการท่องเท่ียวชุมชน (Local 
Tourism) จัดท�าโดย บริษัท ไมนด์ทรี จ�ากัด เพ่ือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
ในปี 2561 

ในทางกลับกัน หากประเทศไทยต้องการโปรโมต Local experience  
ต้องดึงท้ังภาครฐัและเอกชนมาคุยกันแล้วตกลงถึงความหมายและทิศทาง 
ของค�าว่า ‘Local experience’ ของประเทศไทย รวมท้ังต้องส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการในภาคเอกชนร่วมผลิตเน้ือหา หรือคอนเทนต์ในเชิง  
Local experience ให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ Search engine เช่น Google  
เชือ่มโยงค�าว่า ‘Local experience’ เข้ากับการท่องเท่ียวเชงิประสบการณ์  
ในระดับชมุชน รวมท้ังการเดินทางไปในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวรองของประเทศไทย

อีกวธีินึงคือ หน่วยงานภาครฐั เช่น ททท. สามารถเข้าไปด�าเนนิการร่วมกับ  
แบรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือร่วมกันสร้างเน้ือหาภายใต้ธีม  
‘Local experience Thailand’ ซึ่งจะท�าให้กลุ่ม Visitors ที่เข้ามาตาม 
เว็บไซต์เหล่านี้เข้าถึง Local experience และแหล่งท่องเทีย่วเมอืงรอง 
และชุมชนของประเทศไทยได้มากยิ่งข้ึน นอกจากการท�างานกับกลุ่ม 
ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงแล้ว การสร้างเครือข่ายพันธมิตรท่ีเป็น  
Micro-influencer ตามช่องทางท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย  
เช่น Youtube หรือ Instagram ก็เป็นอีกหน่ึงวิธีการท่ีน่าสนใจเพราะ 
Influencer เหล่าน้ีสามารถสร้างเน้ือหาท่ีมีผู้ติดตามเป็นจ�านวนมาก 
นอกจากน้ีคนท่ัวไปยังเชื่อมั่นในเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนโดยคนธรรมดาท่ัวไป 
หรอื User-generated content มากกว่าภาพการโฆษณาประชาสมัพันธ์ 
อย่างตรงไปตรงมา
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The ‘Hothouse’ 
จากผู้อาศัยกลายเป็น

ผู้ท�าลาย

‘Footprints’ left behind from the popularity of travel have caused an  
unexpectedly high degree of negative effects on society and the environment  
as evidenced by global news of disasters and a number of marine animals  
which lost their lives because of garbage made for human convenience.  
If you do not want to see your home tumble before your very eyes, it is  
now time to return to the beginning and think of how to travel with  
the least impact on the environment. We are now so late far, but hope it  
will not be too late.

LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่อง

เรื่องโลกร้อน

พรรณรศา ธีระวงศ์สกุล
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‘ขยะทะเล’ วกิฤตการณ์ใหม่ของโลก
และประเทศไทย

“
จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

”
ขณะท่ีทุกท่านก�าลังอ่านบทความน้ี ขยะพลาสติกสกปรกกองพะเนินก�าลังไหล
ไปตามแม่น�้าล�าคลอง ออกสู่ทะเลและพร้อมจะล่องลอยไปยังท่ีต่างๆ  
ตามการหมุนวนของกระแสน�้าในมหาสมุทร 

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของกระแสนิยมด้านการเดินทางน้ันเป็นเรือ่ง 
ท่ีน่ายินดี รายได้จากการท่องเท่ียวส่งผลบวกกับเศรษฐกิจแต่ก็ส่งผล 
ทางลบให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน การมุ่งเน้นให้เกิด 
การเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือดึงรายได้มหาศาลเข้าประเทศน่าจะเป็น 
นโยบายของเมืองท่องเท่ียวส�าคัญของหลายประเทศท่ัวโลก แต่สิ่งน้ี 
กลับส่งผลบางอย่างกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากขาดการบริหาร 
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ถ้าเอาขยะพลาสติกในมหาสมุทรทัง้หมดมาต่อกันคิดเป็นความยาวรอบโลก
ถึง 425 รอบเลยทีเดียว รายงาน The New Plastics Economy  
ท่ีตีพิมพ์โดย World Economic Forum คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2025 
ปลาในมหาสมุทรทุกๆ 3 ตันจะมีขยะพลาสติก 1 ตัน และหากไม่มีการ 
แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2050 โลกจะมีจ�านวน 
ขยะพลาสติกมากกว่าปลาในมหาสมุทร ฟังดูเป็นสถิติท่ีน่าตกใจเพราะ 
เท่าท่ีเห็นขยะพลาสติกอาจะไม่ได้มีจ�านวนมากขนาดน้ันน่ันเป็นเพราะ 
ขยะท่ีถูกท้ิงลงมหาสมุทรที่มองเห็นได้มีเพียงจ�านวนเล็กน้อย รายงาน   
ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ปี 2016 ระบุว่า 
ขยะทะเลท่ีพัดมาเกยหาดและสามารถมองเห็นได้คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.5  
ของขยะท้ังหมดเท่าน้ัน โดยส่วนท่ีเหลือจมอยู ่ใต้ท้องมหาสมุทร           
และมมีากกว่าเราจะจนิตนาการถึง ซึง่ผลกระทบของขยะพลาสติกในทะเล

ความเคล่ือนไหวล่าสุดโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศบรกิาร (IPBES) ภายใต้การด�าเนนิ 
งานขององค์การสหประชาชาติ (UN) เปิดเผยผ่านทางรายงานประเมิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพเขียนถึงสถานการณ์การสูญพันธุ์ของ         
สิง่มชีวีติท่ัวโลกว่าก�าลังรนุแรงมากข้ึนเรือ่ยๆ แตะระดับวกิฤติ และยงัให้ 
ข้อมลูท่ีส�าคัญไว้อีก 2 ประการ น่ันคือในอีกไม่ก่ีทศวรรษต่อจากน้ี จะมี    
พชื และสัตว์ถึง 1 ล้านสายพันธุ์ทั่วโลกอาจต้องสูญพันธุ์ ขณะที่แม่น�้าที่
มมีลพิษขยะพลาสติกมากท่ีสดุ 8 ใน 10 สายอยูใ่นภูมภิาคเอเชยี ซึง่เทียบเท่า  
กับปริมาณขยะพลาสติกร้อยละ 95 ท่ีไปสร้างปัญหาในมหาสมุทร 
โดยตรง และทั้งหมดเกิดจากการกระท�าของมนุษย์ 

เพ่ือให้เห็นภาพมากข้ึน นักวทิยาศาสตร์เลยเปรยีบเทียบระดับความรนุแรง 
ของการสูญพันธุ์ในครั้งนี้ว่าสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในช่วง 10 ล้านปีที่ผ่านมา 
ถึงหลายแสนเท่าตัว และพบว่าทุกวันนี้เราไม่สามารถยับยั้งการสูญพันธุ์ 
ของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตบนโลกท่ีมีมากกว่า 200 สายพันธุ์ต่อวัน  
น่ันอาจจะส่งผลกระทบต่อสมดุลในระบบนิเวศและมีแนวโน้มเข้าใกล ้
จุดที่สายเกินแก้เลยก็ว่าได้

คือไมโครพลาสติกท่ีเกิดจากการย่อยสลายของพลาสติกเป็นชิน้เล็กชิน้น้อย
จนถึงขนาดเล็กมาก สะสมอยูใ่นท้องทะเลและเดินทางเข้าสูห่่วงโซ่อาหาร
จนมาถึงมนุษย์อย่างเราในที่สุด

ในระยะหลังปัญหาขยะทะเลไทยปรากฏเป็นข่าวในสื่อระดับประเทศ 
และระดับโลกบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ 
การท่องเที่ยวหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน

LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

ที่มา:
https://www.independent.co.uk/environment/husky-photograph-greenland-cli-
mate-change-melting-ice-photo-a8963466.html

Photographer : Steffen Olsen/AFP
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ธันวาคม 2558

มิถุนายน 2560

ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

กุมภาพันธ์ 2561

พฤษภาคม 2562

ขยะเต็มหาดหลังฟูลมูนปาร์ตี้เป็นข่าวดัง
ไปทั่วโลก เกาะพงัน สุราษฎร์ธานี

เต่าตนุเพศเมยีก�าลังต้ังท้อง กินขยะทะเลตาย  
หาดระยอง จันทบุรี

ซากโลมาเกยต้ืน กินพลาสติกตาย ชายฝั่ง 
แหลมงอบ ตราด

ขยะกว่า 100 ตัน พัดเกยหาดปากน�า้ ปราณบุรี

ขยะเกลื่อนหาด จอมเทียน ชลบุรี

ขยะทะเลไทยสงูเป็นอันดับ 6 จาก 192 ประเทศ 
ท่ัวโลก เกิดจากกิจกรรมบนบก 80%  กิจกรรม 
ทางทะเล 20% เป็นฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น

แพขยะ 2 ตัน ใกล้แหล่งด�าน�า้ยาวกว่า 1 กิโลเมตร 
เกาะทะลุ ประจวบคีรีขันธ์

กองขยะและน�้าเสียถูกปล่อยลงทะเลเป็น 
จ�านวนมาก เกาะล้าน / พัทยา ชลบุรี 

ถึงกระนั้นหลายคนก็ยังใช้ชีวิตกันแบบปกติ รับข่าวสารเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ท่ีก�าลังคุกคามโลกแบบผ่านหูผ่านตาจนกลายเป็นคุ้นหู หนาวจดั ร้อนจดั 
ดินถล่ม เฮอร์ริเคน น�้าท่วม น�า้แข็งละลาย แต่ก็ยังไม่รู้สึกอะไร ช่วงปีที่ 
ผ่านมา ภาพข่าวสัตว์ทะเลภาพแล้วภาพเล่าที่ต้องแลกชีวิตไปกับ ‘ขยะ’  
ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือความสะดวกสบายของตนเอง แต่การแก้ปัญหา 
สภาพแวดล้อมดูจะยังเป็นเรื่องไกลตัวของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ 
คนรุ่นเก่าท่ียังรู้สึกไม่ต่ืนตกใจ จนเม่ือวันหน่ึงท่ีเราได้รู้จักกับสาวน้อย  
‘เกรตา ธันเบิร์ก’ ประเด็นสิง่แวดล้อมก็ได้รบัความสนใจจากสาธารณชน 
อีกครั้ง เธอได้ก้าวเข้ามาเป็นไอคอนของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ดึงสติทุกคนให้ตระหนักถึงมหันตภัยร้ายแรงที่ผู้ใหญ่ก�าลังส่งมาให้คน 
เจเนอเรชันลูกหลานอย่างตัวเธอเอง

จรงิอยูว่่าความต่ืนตระหนกคงไม่ช่วยให้อะไรดีข้ึน แต่ถ้าหากเราก�าลงัเห็น  
‘บ้าน’ อันเป็นท่ีรักก�าลังไฟไหม้และพังลงมาต่อหน้าต่อตา ความต่ืน 
ตระหนกที่เกิดขึ้นมาคงมีน้อยเลยทีเดียว ธรรมชาติและสรรพสัตว์ล้วนมี 
ความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงอย่างลึกซึ้งท่ีเกิดข้ึนกับระบบนิเวศ 
ท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกอย่างแนบแน่น เหลือเวลาอีก 
ไม่มากแล้ว เราต้องกลับมาคิดอย่างหนักว่าหากทุกคนยังเพิกเฉยต่อ 
วิกฤตการณ์ดังกล่าวในท่ีสุดเราอาจสูญเสียบ้านของสรรพชีวิตหลังน้ี 
ไปตลอดกาล น่ีคือส่วนหน่ึงในสุนทรพจน์ของหญิงสาวชาวสวีเดนท่ีม ี
อายุเพียง 16 ปี ซึ่งได้กลายมาเป็นไฮไลต์หน่ึงในการประชุมแก้ปัญหา 
โลกร้อน COP24 ครัง้ล่าสดุ เธอกลายเป็นนักเคล่ือนไหวด้านสิง่แวดล้อม 
อายนุ้อยทีส่ดุท่ีได้รบัรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพในปี 2019 เป็นตัวอย่าง 
คนรุน่ใหม่ท่ีกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นและท�ามากกว่าพูดเพ่ือรกัษา 
สิ่งที่เรายังพอจะรักษาอยู่ได้ 

Global Warming of 1.5’C
เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์วิกฤติด้านสภาพอากาศรุนแรงในระดับท่ีไม่เคย 
เกิดข้ึนมาก่อนหลายครั้ง ท�าให้เกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติท่ีทวี      
ความรนุแรงส่งผลกระทบในทุกอุตสาหกรรมโดยรวมไปจนถึงอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวท่ีพ่ึงพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ไม่น่าแปลกใจ        
ท่ีหน่วยงานระดับโลกอย่าง UNWTO ได้ออกมาประกาศความร่วมมือ 
กับนานาประเทศเพ่ือแสดงความมุ ่งมั่นร ่วมกันก�าหนดเป้าหมาย           
การควบคุมอุณหภูมขิองโลกไม่ให้สงูเกิน 1.5 องศาเซลเซยีสนับจากน้ีไป 
เพ่ือคงสภาพของระบบนิเวศและปกป้องสิ่งมีชีวิตของโลกท่ีเป็นอยู่ไว้ได้
ตามกรอบอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ         
ท่ีก�าหนดไว้ว่าประเทศต่างๆ ต้องร่วมมือกันควบคุมอุณหภูมิของโลก    
ไม่ให้ร้อนข้ึนเกิน 2 องศาเซลเซยีส เพราะหากโลกร้อนข้ึนอีก 2 องศาเซลเซยีส 
ซ่ึงถือว่าเป็นระดับท่ีรุนแรงมาก และจะถึงจุดท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลง
อะไรได้อีกแล้ว (IPCC Summary for Policymakers)

เรายังมคีวามหวงัอยูห่รือเปลา่? 
ค�าตอบคอื ม!ี
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หลายการประชุมในระดับนานาชาติมุ่งเป้าประเด็นส�าคัญไปกับเรื่อง 
สิง่แวดล้อมและความยัง่ยนื รายงาน The Global Risk Report 2019  
แสดงให้รู้ว่ามนุษยชาติก�าลังเผชิญกับสภาพอากาศสุดข้ัว โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ประเทศท่ีอยูใ่นเขตร้อน และจะเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติท่ีรนุแรง 
ตามมามากมาย ระดับน�้าทะเลจะสูงข้ึนจากการละลายของภูเขาน�้าแข็ง  
เกิดการระบาดของโรคท้ังเก่าและใหม่ สัตว์และพืชจะเริ่มสูญพันธุ์  
ขาดแคลนอาหาร ถึงแม้จะสายไปมากแต่ก็ยงัไม่สายเกินแก้ ซึง่โลกมเีวลา 
ถึงปี 2030 เท่าน้ันก่อนท่ีสถานการณ์จะรนุแรงเกินเยยีวยา

หากได้ติดตามเรือ่งราวการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมแล้วจะพบว่าการดูแลฟ้ืนฟู 
สภาพแวดล้อมทางทะเลกลายเป็นหน่ึงในความท้าทายอันดับต้นๆ  
ท่ีประเทศท่ัวโลกให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแถบเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีประสบปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอย่างต่อเน่ือง      
เช่น อินโดนีเซยี สงิคโปร์ เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ และน่ีเป็นครัง้แรกท่ีรฐัสภา 
สหราชอาณาจักรได้เห็นชอบการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม    
และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศโลก ตามการเสนอของหัวหน้า 
พรรคแรงงานและผู้น�าฝ่ายค้านในสภาท่ีเรยีกร้องให้เร่งด�าเนินมาตรการ 
คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนในรุ ่นหลัง ขณะท่ีประเทศไทย               
ต้ังเป้าหมายว่าจะน�าพลาสติกท่ีผลิตในประเทศท้ังหมดกลับมาใช้ซ�า้ให้ได้ 
ภายในปี 2030 

เมือ่มาถึงจดุหัวเล้ียวหัวต่อของวกิฤตการณ์ระดับโลก ความจรงิท่ีไม่อยากรู้ 
แต่ต้องรู้น่ันคือกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท�าให้เกิดคาร์บอนมหาศาล 
เกินคาดเดา การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ 
อันสวยงาม ซึ่งหากวันหน่ึงถูกท�าลายไป ก็จะเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม   
ท่ีจะได้รับผลกระทบมากเป็นอันดับต้นๆ TAT Review ฉบับน้ีจึงได้
รวบรวมแนวคิดการเริ่มต้นเป็น ‘นักท่องเท่ียวท่ีดี’ ท่ีคนส่วนใหญ่มักจะ
นึกถึงการอนุรักษ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจฟังดูแล้วไม่น่ามีอะไรซับซ้อน 
แต่แท้จริงหากถึงเวลาต้องลงมือท�าแล้ว การเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมี         
ความรบัผิดชอบ น้ันมีวิธีท่ีหลากหลายซึ่งเราสามารถท�าได้ง่ายกว่าท่ีคิด 
แม้เพียงการเปล่ียนแปลงไลฟ์สไตล์เพียงเล็กน้อยน้ันก็จะเป็นหนทางสู่  
การเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่ เมื่อเราปฏิบัติกับธรรมชาติด้วยความเคารพ 
ธรรมชาติก็จะตอบกลับมาด้วยความเคารพเช่นกัน เพราะเราคงจะไม่อยากเห็น 
‘บ้าน’ ของเราถูกไฟไหม้โดยไม่ท�าอะไรเลยกันอย่างแน่นอน 

ที่มา:
greenpowersharing.com/sea-of-plastic
www.nature.com/articles/d41586-019-01448-4
www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
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แม้ความพยายามในการลดการท้ิงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์จะยังคง 
ด�าเนินอยูอ่ย่างต่อเน่ือง แต่สถิติอาหารเหลือจากมือ้บุฟเฟ่ต์ในสหรฐัฯ  
ยงัคงสงูถึง 63 ล้านตันต่อปี! และด้วยข้อจ�ากัดด้านความปลอดภัย 
จงึมีอาหารเหลือท้ิงเพียงร้อยละ 10-15 เท่าน้ันท่ีถูกน�าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อ กว่าร้อยละ 40 ของอาหารเสยีจ�านวนดังกล่าว มาจากการบรโิภค 
ของผู้เข้าพักในโรงแรมและร้านอาหาร (New York Times)  
ด้วยนโยบายการจัดเตรียมอาหารให้เพียงพอกับลูกค้าท�าให้เกิด 
การปรุงอาหารมากเกินความจ�าเป็นจนต้องทิ้งในที่สุด 

หันมาใช้ตั๋วโดยสารแบบ e-ticket เปิดแสดงผ่านสมาร์ทโฟน

น�าของใช้ส่วนตัวขนาดพกพาไปด้วย อาทิ แชมพู สบู่ ครีมนวดผม  
และโลชั่น สิ่งเหล่าน้ีส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งยวด 
เพราะไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หลายโรงแรม 
ในปัจจุบันจึงหันมาใช้สบู่และยาสระผมท่ีใส่บรรจุภัณฑ์แทนการใช้ 
ขวดพลาสติกที่ใช้งานเพียงครั้งเดียว 

สนับสนุนแหล่งท่องเท่ียวท่ีต่อสูกั้บภาวะโลกร้อนเพ่ืออนุรกัษ์ระบบ 
นิเวศ ไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกส สโลวเีนีย ทะเลสาบทาโฮ แคลิฟอร์เนีย  
สหรฐัอเมรกิา ชมุชน Sani Isla เอกวาดอร์ พ้ืนท่ีเหล่าน้ีได้รบัรางวลั 
แห่งการแสดงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2018  
โดยให้ความส�าคัญเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมกับการ 
คิดค้นนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนืเพ่ือปกป้องสิง่แวดล้อม 
และสิ่งมีชีวิต 

เปิดไฟเมือ่จ�าเป็นต้องใช้งานเท่าน้ัน เพราะการควบคุมการใช้ไฟฟ้า 
เท่ากับการลดปริมาณการปล่อยสารจากการผลิตไฟฟ้า ช่วยลด 
มลพิษทางอากาศซึ่งส่งผลโดยตรงกับภาวะโลกร้อนนั่นเอง 

ใช้รถให้น้อยท่ีสุด การเดินถือเป็นการออกก�าลังกาย หากจ�าเป็น 
ให้เดินทางแบบ Car pool นอกจากจะลดการปล่อยมลภาวะ 
สู่สิ่งแวดล้อมแล้วยังลดการจราจรหนาแน่นบนท้องถนน 

นอกจากพลังงานท่ีหมดไปกับการเดินทางโดยสาร 
เครื่องบิน โรงแรมท่ีพักก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ 
พลังงานไม่น้อยเลยทีเดียว ท้ังการประกอบอาหาร  
และไฟฟ้า ดังน้ันเลือกพักกับโรงแรมหรือรีสอร์ต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่มากมายทั่วโลก 

โลกโซเชียลมีเดียได้เปล่ียนวิถีการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปแล้ว 
ตลอดกาล สถานท่ีท่องเท่ียวหลายแหล่งคลาคล�่าไปด้วยนักท่องเท่ียว 
ท่ีเดินทางไปตามภาพถ่ายในโซเชียลมีเดีย เป็นบ่อเกิดของปัญหา 
นักท่องเท่ียวล้น การเดินทางท่องเท่ียวจะมอบประสบการณ์บางอย่าง 
ให้เราอย่างไม่น่าเชื่อเพียงการเข้าไปเยี่ยมชม รักษาความสวยงามทาง 
ธรรมชาติเอาไว้โดยเก็บแต่เพียงภาพความทรงจ�า

การน�าเฉพาะสัมภาระท่ีจ�าเป็นเท่าน้ันไปด้วย นอกจะสร้าง 
ความคล่องตัวให้ผู้เดินทางแล้ว แต่ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอน 
สู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย เลือกเสื้อผ้าท่ีใส่ได้หลายโอกาส เปล่ียน 
การถือเอกสารไปเป็นการดาวน์โหลดหนังสืออ่านผ่านแท็บเล็ต  
ในขณะเดียวกันเครื่องบินโดยสารมีน�้าหนักเบาเท่าไหร่ ปริมาณ 
เชื้อเพลิงที่ใช้เผาไหม้ก็จะลดลงตามไปด้วย 

An A to Z Guide to 
Not Killing the Planet 
When You Travel

 - avoiding the buffet  - employing e-tickets

 - bringing your own amenities

 - choosing a green destination

 - flicking off the lights

 - getting by without a car

 - hitting up hotels

 - Instagramming
 - dropping pound

The ‘Hothouse’ จากผู้อาศัยกลายเป็นผู้ท�าลายLOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน
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ท�ากิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด น�าสิ่งที่ติดตัว 
ไปกลับออกมาให้หมด ใช้กระเป๋าท่ีน�ากลับมาใช้ได้ใหม่ แม้เป็นสิง่เล็กน้อย  
แต่มันส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

แยกขยะเสมอ ท�าความเข้าใจกับวิธีการจัดการกับขยะในพ้ืนท่ีเพ่ือให้ 
การน�ากลับมาใช้ใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เดินทางอย่างมีจิตส�านึกรับผิดชอบ ไม่ออกนอกเส้นทางและรักษา 
กฎระเบียบของสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือป้องกันอันตรายต่อตนเองและรกัษา 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่เนิ่นนาน 

ในปี 2017 หมูเ่กาะปาเลาได้สร้างประวติัศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการท่องเท่ียว  
ผ่านแคมเปญการรณรงค์อนุรกัษ์ประเทศหมูเ่กาะปาเลาโดยให้นักท่องเท่ียว  
ทุกคนลงนามให้ค�าสญัญาต่อหน้าเจ้าหน้าที ่ตม. ว่าจะดูแลและหวงแหน 
ธรรมชาติเช่นเดียวกับไอซ์แลนด์ และนิวซีแลนด์

หันมาใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้ขวดน�า้พลาสติก
ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้  
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก่อให้เกิดคาร์บอนมากพอๆ กับอุตสาหกรรมอ่ืน  
โดยเฉพาะการโดยสารเครื่องบินท่ีปล่อยคาร์บอนปริมาณมหาศาล  
ถึงเวลาแล้วท่ีควรหันกลับมาคิดถึงต้นทุนทางธรรมชาติท่ีต้องเสียไป 
กับการปล่อยคาร์บอน 

สะท้อนพลังเสยีงของลูกค้าสายการบิน แสดงให้รูว่้าลูกค้าประจ�าอย่างเรา 
ยนิดีจะเปล่ียนแปลงบางอย่างหากมนัจะช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมได้มากข้ึน

สร้างการรบัรูด้้านสิง่แวดล้อมให้กับนักท่องเท่ียวรุน่หลัง เพราะเขาเหล่าน้ัน 
ยังต้องอยู่ไปอีกนาน

เดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา รัฐฮาวายในสหรัฐฯ เริ่มบังคับใช้นโยบาย 
ต่อต้านการขายครีมกันแดด หลังจากพบว่าสารเคมีบางตัวในครีมกันแดด
ท่ีส่งผลต่อการแพร่พันธ์ุของปะการงั จนท�าให้ปะการงัฟอกขาว และตายในท่ีสดุ

สนับสนุนหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวท่ีช่วยส่งเสริมดูแลสิ่งแวดล้อม 
และธรรมชาติ เพราะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน

ในเมือ่ผ้าขนหนูท่ีบ้านไม่ได้เปล่ียนทุกวนั ก็ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องให้โรงแรม  
เปล่ียนให้ทุกวนัเช่นกัน Circle of Blue องค์กรท่ีช่วยดูแลน�า้และส่ิงแวดล้อม  
ได้ประเมนิการใช้ของโรงแรมท่ีพักว่าน�า้ท่ีใช้ไปกับการซกัผ้าคิดเป็นร้อยละ  
16 ของค่าใช้น�า้ทั้งหมดของโรงแรมเลยทีเดียว

หาข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวก่อนจะเดินทางเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อม 
ก ่อนออกเดินทาง มีหลากหลายวิ ธี ท่ี นักท ่องเ ท่ียวช ่วยรักษา                        
แหล่งท่องเท่ียวได้ ไม้ว่าจะเป็นการใช้น�า้อย่างประหยดัในแหล่งท่องเท่ียว
ขาดแคลนน�้า หรือการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสัตว์ป่า 

เลือกเดินทางโดยพาหนะที่ประหยัดพลังงาน

มองให้เห็นเป็นภาพใหญ่ หัวใจส�าคัญของการท่องเท่ียวอย่างม ี
ความรบัผิดชอบ หมายรวมถึงการเข้าไปเยีย่มชมโดยค�านึงถึงการปกป้อง
รกัษาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือคนในพ้ืนท่ีและคนรุน่หลังเป็นส�าคัญ

ทุกปีจะมพีลาสติกราว 300 ล้านตันถูกผลิตข้ึนมา ครึง่หน่ึงเป็นการน�ามา 
ใช้เพียงแค่ครั้งเดียว และราว 8 ล้านตันท่ีเอาไปท้ิงเป็นขยะพลาสติก 
ลงทะเล จะดีขนาดไหนหากเหล่าบรรดานักท่องเท่ียวต่างช่วยกันน�า 
พลาสติกที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง 

จดบันทึกสิ่งท่ีได้จากการเดินทางในครั้งน้ี ช่วยให้การจดจ�าสิ่งท่ีได้ไป 
พบเห็นน้ันชดัเจนยิง่ข้ึนเมือ่วนัเวลาผ่านไป นอกจากน้ีการจดบันทกึยงัช่วย  
ท�าให้เรากลับมาทบทวนสิ่งที่ใช้ไปเพื่อลดความสิ้นเปลืองในทริปหน้า 

การใส่ใจสิง่แวดล้อมแสดงออกได้ผ่านการสนับสนุนท้องถ่ิน ร้านอาหาร  
ของพ้ืนบ้าน หรอืท่ีพักโดยคนในพ้ืนท่ี หากต้องการซือ้สนิค้าท่ีระลึก เลือกของ  
ท�ามอืท่ีน�ามาใช้ได้จรงิ (บางครัง้ของฝากไม่เคยผ่านการใช้งานถูกเก็บไว้ 
นานจนฝุ่นจับ) และที่ส�าคัญอย่าซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

 - leaving no trace

 - making sure you follow local 
   recycling rules

 - navigating responsibly
- welcoming the right kind of water   
  bottles

- welcoming the right kind of water bottles
 - offsetting your impact

 - offsetting your impact

 - raising responsible travelers

 - slapping on safe sunscreen

 - touring smartly

- using that same towel again (and again)

- x-factoring

- yielding with a fuel-efficient car

- zooming out

 - quitting single-use plastics

 - journaling

 - keeping it local

The ‘Hothouse’ จากผู้อาศัยกลายเป็นผู้ท�าลาย LOW CARBON TOURISM
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

แปลสรุปจากเอกสาร
เผยแพร่จากเว็บไซต์ Condé Nast Traveler



ADVERTORIALองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ องค์กรรัฐท่ีมีชื่อยาว “องค์การบรหิารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)” จะมีอายุการก่อตั้งครบ 16 ปีเต็ม TAT Review ฉบับนี้ จึงถือโอกาส
น�าบทสัมภาษณ์พิเศษ คุณทวพีงษ์ วชิัยดิษฐ ผู้อ�านวยการ อพท. ที่เพิ่งเข้ามารับต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ 
องค์กรแห่งนี้อย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีท่ีผ่านมา เรามารู้จักองค์กร และแนวความคิด วสิัยทัศน์ 
ของผู้อ�านวยการ อพท.ท่านใหม่กันเลยดีกว่า

แนวทางและแผนการด�าเนินงานในช่วง 4 ปี 
ของการเข้ารับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ อพท.

เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในปี 2562

แผนการด�าเนินงาน 4 ปี ของ อพท. ยงัคงด�าเนินงานตามกรอบแผนการ
ด�าเนินงานของ อพท. ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562-2565 และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติในด้านการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
แต่ท้ังน้ีอาจต้องมกีารปรบัเพ่ิมอีกเล็กน้อย เพ่ือเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แผนด�าเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่พระราชกฤษฎีกา
จดัต้ังองค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื 
(องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เผยแพร่เมือ่วนัท่ี 6 เมษายน 2562 เริม่มผีลใช้บังคับในวนัท่ี 7 เมษายน 2562 
ผลให้ อพท. ย้ายสงักัดจากส�านักนายกรฐัมนตรเีข้าเป็นหน่วยงานหน่ึง         
ในการก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
พ.ร.ฏ. ฉบับนี้ จะมีผลให้ขอบเขตการท�างานของ อพท. กว้างขึ้น ไม่ได้
จ�ากัดแค่ในพื้นที่พิเศษเท่านั้น แต่จะครอบคลุมเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
(คลัสเตอร์) อีกด้วย

อพท. จะพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวควบคู่กับการพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีพิเศษ และพ้ืนท่ีท่ีได้รบัมอบหมาย
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนา
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การพัฒนา
สถานประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จัดท�าการประเมินระดับอยู่ดีมีสุขของคนในพ้ืนท่ีพิเศษให้มีความสุขเพ่ิม
ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20  

ขยายผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 40 ชุมชน 
ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชมุชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

พัฒนานวตักรรม เช่น ระบบฐานข้อมลูการท่องเท่ียวในรปูแบบแอพพลิเคชัน่ 
บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น เกมส์ 3 มติิเก่ียวกับข้อมลูสถานท่ีท่องเท่ียว

พัฒนาการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนการเป็นเมอืงสร้างสรรค์ 
Creative City ในทุกพ้ืนท่ีของ อพท.  น�าร่อง 3 แห่ง คือ อุทยานประวติัศาสตร์
สโุขทยั เมืองเก่าน่าน และเมืองโบราณอู่ทอง

พัฒนาระบบประเมนิแหล่งท่องเท่ียวตามหลักเกณฑ์ของ GSTC Destination 
Assessment Program ในแหล่งท่องเท่ียว 6 แห่งในพ้ืนท่ีพิเศษของ อพท.

แผนด�าเนินงานระยะ 4 ปี ของ อพท. มีพันธกิจส�าคัญ 4 เรื่อง  คือ

พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบเพ่ือสร้างการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน ตามเกณฑ์
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก Global Sustainable Tourism 
Criteria: GSTC จ�านวน 6 แห่งในพ้ืนท่ีพิเศษ ได้แก่ ชมุชนนาเกลือ 
ชุมชนเกาะหมาก ชมุชนเมอืงเก่า ชุมชนเชียงคาน ชุมชนในเวยีง 
และชุมชนอู่ทอง

พัฒนาการบรหิารจดัการการท่องเท่ียวโดยชมุชน โดยการพัฒนา
และส่งเสริมต้นแบบการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนท่ีได้
มาตรฐาน CBT Thailand จ�านวน 40 ชุมชน

ส่งเสรมิการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ เสรมิสร้างเศรษฐกิจชมุชน ภายใต้
แนวคิด “เมืองสร้างสรรค์” Creative City 

บูรณาการร่วมกับทุกภาคีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน
ทางการท่องเท่ียว Carrying Capacity เพ่ือกระจายรายได้      
ลดความเหลื่อมล�า้  เช่น ขยายพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคน
ทั้งมวล (Tourism for All) ไปยังจังหวัดทางภาคตะวันออก และ
การน�านวัตกรรมมาใช้ เช่น ท�าระบบฐานข้อมูลท่องเท่ียวในรูป
แบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ อย่างเกมส์ 3 มิติ
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ขอค�าอธิบายเร ื่อง GSTC หรอืเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก

อพท. มีกิจกรรมหลักๆ อะไรบ้างที่ด�าเนินการไปแล้ว
หรอืท่ีจะก�าลังด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ    
การด�าเนินงานตามเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก GSTC

GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือ เกณฑ์การ
ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืโลก คือเกณฑ์ท่ีจะใช้เป็นมาตรฐานการวดัความยัง่ยนื 
แบ่งเป็น 2 ชุด  คือ 1.เกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส�าหรับแหล่ง
ท่องเท่ียว (Destination) หรอื GSTC-D 2.เกณฑ์ด้านการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนส�าหรับภาคธุรกิจ หรือ GSTC-I มี 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ เกณฑ์ส�าหรับ
โรงแรม (Hotel) และเกณฑ์ส�าหรับบริษัทน�าเท่ียว (Tour Operator)    
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�าไปใช้เป็นแนวทางข้ันพ้ืนฐานการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียวให้เกิดความอย่างยัง่ยนืและเพ่ือสร้างการยอมรบัใน
หลักการของการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืในระดับสากล  มกีารบรหิารจดัการ
การท่องเที่ยวที่สามารถครอบคลุมได้ 4 มิติ คือ 1) มิติด้านการบริหาร
จดัการอย่างยัง่ยนื 2) มติิด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบเชงิลบ
ทางสังคม - เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น 3) มิติด้านการเพิ่มผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเท่ียว และ 
4) มติิด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิง่แวดล้อม

อพท. ถือเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่จับมือกับ GSTC น�าเกณฑ์
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืโลกมาใช้พัฒนาชมุชนและหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง
กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ให้ได้เรยีนรูแ้ละน�าไปปรบัใช้ในพ้ืนท่ีของตน 
มีการประเมินผล และวางแผนการพัฒนาในขั้นต่อไป

ช่วงปีท่ีผ่านมา อพท. จัดท�าโครงการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ  
Green Hotel ในพ้ืนท่ีพิเศษเมอืงพัทยาและพ้ืนท่ีเชือ่มโยง  มโีรงแรมท่ีพัก
สนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวนหลายแห่ง และในปี 2562 น้ี อพท. จะขยาย
พ้ืนท่ีเพ่ิมในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเลตะวันออก 4 จังหวัด คือ 
ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีและตราด เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ GSTC ในเรือ่ง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง อพท. ให้
ความส�าคัญกับเรื่องน้ี เพราะก�าลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลก การเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับชมุชนโดยการท�า CSR เพ่ือให้เกิดความร่วมมอืกันในการส่งเสรมิ
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืท้ัง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

นอกจากน้ี อพท. ยงัได้น�าเกณฑ์ GSTC ไปปรบัใช้เพือ่การพัฒนาเส้นทาง
ท่องเท่ียวต่างๆ เช่น เส้นทางท่องเท่ียวเชือ่มโยงสีเ่หล่ียมวฒันธรรมล้านช้าง 
เส้นทางท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมเชือ่มโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านวถีิชวีติไทล้ือ 

ผู้อ�านวยการ อพท. กล่าวทิ้งท้ายว่า ในหลักการท�างานของ อพท. จะยึด
หลักการด�าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์
การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืโลก เพ่ือสร้างมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวอย่าง
ยัง่ยนืให้กับแหล่งท่องเท่ียว สถานประกอบการและชมุชนของประเทศไทย 
ภายใต้แนวความคิด 

“เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เพ่ือสร้างชุมชนแห่งความสุข”





“Notre Dame 
des Paris: 

ยอดแหลมที่เพ่ิงพังลงของ
วิโอเลต์-เลอ-ดุก กับ เหตุผลที่

ไม่จ�าเป็นต้องสร้างกลับให้เหมือนเดิม”

What should be done between restoring Notre-Dame de Paris to its original  
condition and creating a new cathedral according to the current  
circumstances? Following the massive fire at the Notre-Dame de Paris,  
there have been extremely varied comments towards the restoration of  
the cathedral. When did such diverse architectural opinions first occur and  
what effects would they cause to the restoration of the Gothic architecture  
of the Notre-Dame de Paris? 

พินัย สิริเกียรติกุล

POP CULTURE TOURISM
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์
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Will we rebuild the spire at all? Will we recreate the spire that fell?
 Or will we come up with an entirely new spire?

 “เราจะสร้างยอดแหลม (spire) ขึ้นมาอีกไหม? เราจะบูรณะยอดที่หักโค่นลง
ขึ้นมาใหม่ในแบบเดิม หรือเราจะท�ายอดนั้นแบบใหม่ไปเลย”

Edouard Philippe, 17 เมษายน 2562

คุณวสุ โปษยะนันทน์ ผู ้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน  
กรมศิลปากร โพสต์ในหน้าเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ถึงกรณี 
การบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารนอเทรอดามท่ีถูกเพลิงไหม้จนท�าให้ 
ยอดแหลมของโบสถ์ (spire) หักโค่นลงมาว่า การซ่อมกลับไปสูร่ปูแบบเดิม 
ก่อนพังลง ดูจะเป็นวิธีการอนุรักษ์ท่ีเสี่ยงต่อการกระทบคุณค่าของ 
โบราณสถานและการถูกถอนออกจากการเป็นมรดกโลกน้อยที่สุด 

จุดยืนในการบูรณปฏิสังขรณ์ท่ีต้องการสร้างกลับมาให้เหมือนเดิมน้ัน  
แน่นอนว่าเป็นจดุยนื ‘เชงิอนุรกัษ์’ ท่ีพิจารณาโบราณสถานในฐานะมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่ ‘ประวัติศาสตร์’ ได้มอบไว้ให้แก่คนรุ่นเรา ฉะนั้นจึงเป็น 
ความรับผิดชอบท่ีจะต้องรักษามรดกเหล่าน้ีให้ดีท่ีสุดก่อนท่ีจะส่งต่อให ้
คนรุ่นถัดไป แม้ว่าภายใต้แนวความคิดเชิงอนุรักษ์น้ีจะเปิดโอกาสให้ใช้ 
วสัดุและเทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาทดแทนของเดิมท่ีพังทลายไป และเพือ่ 
สนองความต้องการใหม่ๆ เช่น การติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย  
การอ�านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้พิการ การเสริมความมั่นคง 
แข็งแรงทางโครงสร้าง ฯลฯ ก็ตาม แต่ท้ังหมดน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การบูรณะกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนพังทลาย

อย่างไรก็ตามข้อเสนอ ‘เชิงอนุรักษ์’ เช่นนี้ดูจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ก�าลัง 
เกิดข้ึนในฝรั่งเศสขณะน้ีอย่างมากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวเรียก  
ขวัญก�าลังใจให้แก่ชาวฝรั่งเศสของประธานาธิบดีแอมมานุแอล มาครง  
(Emmanuel Macron) ต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้นอเทรอดามว่า จะสร้าง 
โบสถ์นอเทรอดามให้กลับมา ‘สวยยิ่งกว่าเดิม’ ภายในเวลา 5 ปี            
หรือการออกมาประกาศของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เอดัวร์ ฟีลิป 
(Édouard Philippe) ว่าจะจดัประกวดแบบสร้างยอดแหลมนอเทรอดาม
ท่ีเพ่ิงหักโค่นลงกลับข้ึนมาใหม่ในลักษณะท่ี ‘สอดคล้องกับเทคนิคและความ
ท้าทาย แห่งยุคสมัยของเรา’

ฉะน้ันจึงชัดเจนว่ารัฐบาลฝรั่งเศสมองเรื่องการบูรณะฟื้นฟูอาคารส�าคัญ 
ทางประวติัศาสตร์ครัง้น้ีในลักษณะท่ีไม่จ�าเป็นต้องยดึติดกับแบบด้ังเดิม  
แต่ปล่อยให้เป็นอิสระทางความคิดของสถาปนิกและวิศวกรท่ัวโลกว่าจะ 
ฟื้นฟูยอดแหลมกลับขึ้นมาใหม่ให้เหมาะกับกาลเทศะในปัจจุบันอย่างไร

ด้วยเหตุน้ีเราคงจะได้เห็นการออกแบบยอดแหลมข้ึนใหม่ด้วยวสัดุท่ีไม่ใช่ 
ซุงไม้โอ๊กขนาดใหญ่ (มีผู้ค�านวณแล้วว่าหากสร้างในแบบเดิมจ�าเป็น 
จะต้องใช้ไม้โอ๊กในปริมาณกว่า 1,300 ท่อน อันจะท�าให้ต้องตัดป่ากว่า  
50 เอเคอร์ ซึง่ในปัจจบัุนฝรัง่เศสไม่สามารถหาไม้ซงุท่ีมขีนาดยาวพอท่ีจะ 
สร้างกลับคืนในแบบเดิมได้ ยังไม่ต้องเอ่ยว่าการใช้ไม้ที่ไม่สามารถปลูก 
ทดแทนได้ในเวลาอันสัน้ในปรมิาณมากมายมหาศาลขนาดน้ีจะถูกต่อต้าน 

จากกลุ่มอนุรกัษ์ธรรมชาติมากเพียงใด) แต่อาจใช้ไม้ขนาดเล็กหรอืกระท่ัง 
ไม่ใช้เลยก็ได้ โดยหันไปหาวสัดุอ่ืนท่ีเป็นค�าตอบแห่งยคุสมยัแทน ดังท่ีเริม่ 
มีสถาปนิกทยอยเสนอความเป็นไปได้ในการบูรณะอาสนวิหารหลังน้ี 
ออกมาตามหน้าสือ่ต่างๆ ท่ีไม่ได้ยดึติดกับรปูแบบด้ังเดิมก่อนเหตุการณ์ 
เพลิงไหม้แต่อย่างใด

ผมคิดว่าการบูรณะแบบท่ีไม่ยดึติดกับรปูแบบด้ังเดิมน้ันน่าสนใจดี (ไม่ใช่ 
เพราะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางน้ีนะครับ) แต่เพราะมันเป็น 
แนวทางท่ีสะท้อนวิธีคิดหรือจุดยืนทางสถาปัตยกรรมท่ีย้อนกลับไปได้ 
ถึงศตวรรษท่ี 19 และท่ีส�าคัญคือเป็นเรื่องท่ียังไม่ค่อยมีการพูดถึงกัน 
ในประเทศไทยนัก 

เหนือสิ่งอ่ืนใดแล้ว การจัดการประกวดแบบในครั้งน้ีนับเป็นการเน้นย�้า 
ความคิดท่ีว่า ‘สถาปัตยกรรมควรเป็นผลผลิตของยคุสมยั’ ให้กลับมาเป็น  
กระแสอีกครั้งหน่ึง ซึ่ งจะว ่าไปแล ้วก็ไม ่ต ่างอะไรจากในครั้ง ท่ี 
ฌ็อง-บาติสต์ ลาซูส (Jean-Baptiste Lassus) และวิโอเลต์-เลอ-ดุก  
(Viollet-le-Duc) ได้สร้างสรรค์ยอดแหลมโบสถ์นอเทรอดามข้ึนมาใหม่ 
ในศตวรรษท่ี 19 ในแบบรือ้ฟ้ืนจติวญิญาณโกธิก (Gothic spirit) หลังจาก 
ท่ียอดเดิมท่ีเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก (Gothic Architecture)  
ถูกท�าลายลงในเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส 1786 (fig. 1, 2)

แบบที่ ลาซูส และ วิโอเลต์-เลอ-ดุก ชนะในการประกวดแบบการบูรณะ 
นอทเทรอะดามในปี 1843 นั้น พวกเขาเสนอให้รื้อฟื้นการท�ายอดแหลม 
กลับข้ึนมาใหม่ ซ่ึงไม่ใช่แต่เพียงยอดแหลมเหนือบริเวณ Crossing  
แต่ยังรวมถึงยอดแหลมเหนือหอคอยคู่ (steeples) บริเวณทางเข้า 
ด้านหน้าด้วย อย่างไรก็ตามยอดแหลมเหนือหอคอยคู่ดังกล่าวน้ีไม่ได้ถูก 
สร้างข้ึนตามแบบท่ีชนะการประกวด มเีพียงยอดแหลมเหนือ crossing¹  
เท่าน้ันท่ีได้รบัการสร้างขึน้ (ตามแบบท่ีมกีารปรบัปรงุอีกครัง้ในปี 1857  
โดย วิโอเลต์-เลอ-ดุก ภายหลังการเสียชีวิตของลาซูส) ในลักษณะของ 
การรือ้ฟ้ืนจติวญิญาณโกธิกแห่งศตวรรษท่ี 13 ให้กลับมามชีวีติชวีาอีกครัง้ 
ในกลางศตวรรษที่ 19² จนกระทั่งเพิ่งหักโค่นลงในเหตุการณ์เพลิงไหม ้
ครัง้ท่ีผ่านมา 

การรือ้ฟ้ืนจติวญิญาณแห่งโกธิกข้ึนมาใหม่ของ วโิอเลต์-เลอ-ดุกในครัง้น้ี 
น่ีเอง ท่ีผมคิดว่าได้สร้างรากฐานทางทฤษฎีสถาปัตยกรรมท่ีส�าคัญ  
(ในเวลาต่อมาเรยีกว่า ทฤษฎเีหตุผลนิยมทางโครงสร้าง หรอื Structural  
Rationalism) อย่างน้อย 2 ประการ ซึ่งได้สร้างความชอบธรรมให้กับ 
แนวทางการบูรณะโบราณสถานท่ีไม่จ�าเป็นต้องยึดโยงกับ ‘รูปแบบ’  
ดั้งเดิม³ 
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ประการแรก เกี่ยวกับวัสดุ ยุโรปในศตวรรษที่ 19 นั้น สถาปนิกมีวิธีคิด 
ต่อวสัดุท่ีใช้ในการรงัสรรค์งานสถาปัตยกรรมแตกต่างกันไป  เช่น ส�าหรบั 
นักทฤษฎีในส�านักท่ีพูดภาษาเยอรมันอย่าง ก็อตต์ฟรีด เซมเปอร์  
(Gottfried Semper) มองว่าเป้าหมายสูงสุดทางสถาปัตยกรรมคือการ 
สร้างสัญลักษณ์ แต่การที่สถาปัตยกรรมจะมีศักยภาพในการสื่อสารทาง 
สัญลักษณ์น้ัน มีข้ันตอนส�าคัญข้ันตอนหน่ึงคือการยืมรูปแบบท่ีเกิดข้ึน 
ด้วยวสัดุประเภทหน่ึงมาท�าให้เกิดขึน้ในวสัดุอีกประเภทหน่ึง เช่น วหิารกรกี 
ท่ีสร้างข้ึนด้วยหินอ่อน แต่อยู่ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ของอาคารไม้  
แต่ส�าหรับสถาปนิกอีกสกุลหนึ่งอย่างวิโอเลต์-เลอ-ดุก วัสดุถือเป็นหัวใจ 
ทางสถาปัตยกรรมอย่างถึงแก่น กล่าวกันว่าวสัดุแต่ละประเภทน้ันมสี�าเนียง  
ของตนเอง และไม่ควรอนุญาตให้วสัดุหน่ึงไปเลียนแบบ ‘ภาษา’ ของวสัดุ 
ชนิดอ่ืน แต่สถาปนิกมหีน้าท่ีค้นหารปูแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสม 
ท่ีสุดจากธรรมชาติที่ ‘แท้จริง’ ของวัสดุน้ัน (ซึ่งแน่นอนว่า คุณสมบัติ 
แห่งความ ‘แท้จรงิ’ ของวสัดุน้ันก็ข้ึนอยูกั่บอัตวสิยัของสถาปนิกแต่ละคน)  
เมือ่เป็นเช่นน้ีแล้วคุณสมบัติของ ‘วสัดุ’ และ ‘รปูแบบ’ ทางสถาปัตยกรรม 
จงึต้องมคีวามสอดคล้องกัน โดย วโิอเลต์-เลอ-ดุกมคีวามเชือ่ว่าคุณสมบัติ  
ของวัสดุจะเป็นตัวบ่งบอกรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และตัวงาน 
สถาปัตยกรรมนั้นก็จะขับเน้นวัสดุให้เป็นที่ประจักษ์  

ประการท่ีสอง คือการให้ความส�าคัญกับระบบโครงสร้าง (structural  
system) ส�าหรับวิโอเลต์-เลอ-ดุก สถาปัตยกรรมก่อรูปมาจาก  
‘โครงสร้าง’ ซึง่ถูกก�าหนดมาแล้วก่อนงานก่อสร้างจะเริม่ข้ึน ‘โครงสร้าง’  
ในความหมายน้ีไม่ใช่รูปธรรม แต่คือตัว ‘ระบบ’ ซ่ึงไม่อาจถูกลดทอน  
หากด�ารงอยู่อย่างถาวรเกินอายุขัยของอาคารเสียอีก แม้สิ่งก่อสร้างจะมี 
วันเสื่อมทรุด แต่ระบบโครงสร้างเป็นนิรันดร์และมิอาจท�าลายได ้
ด้วยเหตุน้ีเป้าหมายทางสถาปัตยกรรมท่ีส�าคัญท่ีสดุในความเห็นของเขา 
คือการสร้างรูปแบบภายนอกให้สอดคล้องสัมพันธ์กับระบบโครงสร้าง 
ดังกล่าว สถาปนิกจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ ‘ระบบโครงสร้าง’ สามารถสร้าง 
สถาปัตยกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมาจากตัวระบบโครงสร้างน้ัน และท่ีส�าคัญ 
การพัฒนาในที่นี้ยังหมายถึงว่าต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอด้วย ดังจะเห็น 
ได้ว่าข้อเสนอในการสร้างยอดแหลม ‘steeples’ เหนือหอคอยคู่ของ 
นอเทรอดามนั้นเป็นไปตามหลักการนี้อย่างเคร่งครัดทีเดียว (fig.3, 4) 
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หลักการท่ีกล่าวมาน้ีคือสิง่ท่ีนักเหตุผลนิยมฝรัง่เศส (French Rationalist)  
ท่ีมวีโิอเลต์-เลอ-ดุกเป็นหน่ึงในเจ้าส�านกั มองว่าคือจติวญิญาณท่ีแท้จรงิ 
ของสถาปัตยกรรมโกธิก ฉะน้ันในคราวท่ีได้รบัโอกาสให้ออกแบบยอดแหลม 
นอเทรอดามกลับข้ึนมาใหม่ เขาจึงออกแบบภายใต้แนวคิดพ้ืนฟู 
จิตวิญญาณโกธิก แต่วิโอเลต์-เลอ-ดุกก็ไม่ลืมที่จะแสดงให้เห็นว่ามันคือ 
การฟ้ืนฟูท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 19 ท่ีไม่ใช่การผลิตซ�า้รปูแบบสถาปัตยกรรม 
โกธิกด้ังเดิมอย่างตรงไปตรงมา ดังจะเห็นได้ว่ารูปแบบยอดแหลมของ 
เขาน้ันไม่ได้เป็นการลอกเลียนรูปแบบด้ังเดิมท่ีมีมาก่อนแต่อย่างใด  
แต่เป็นงานท่ีรังสรรค์ข้ึนใหม่ท่ีเข้ากันได้ดีท้ังในเชิงรูปแบบและปรัชญา 
กับนอเทรอดามเมื่อแรกสร้าง 

ส�าหรับวิโอเลต์-เลอ-ดุกน้ัน ยอดแหลมของนอเทรอดามท่ีถูกท�าลาย 
ลงไปในคราวปฏิวัติฝรั่งเศสคือยอดแหลมแห่งศตวรรษท่ี 13 ฉะน้ัน 
การสร้างยอดแหลมกลับคืนมาให้สมบูรณ์ข้ึนในศตวรรษท่ี 19 ก็ต้องเป็น 
เรือ่งของยคุสมัยแห่งศตวรรษท่ี 19 ท่ีจะต้องตีความว่ารปูแบบท่ี ‘สมบูรณ์’  
น้ันควรเป็นเช่นไร โดยยงัคงไว้ซึง่ระบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมโกธิก 
ที่เขามองว่ายังด�ารงอยู่มิได้สูญหายไปไหน (fig.5) 

ในบริบททางความคิดเช่นน้ี การออกมาประกาศว่าจะจัดการประกวด 
แบบสร้างยอดแหลมนอเทรอดามกลับข้ึนมาใหม่ของนายกรัฐมนตรี
ฝรั่งเศสเอดัวร์ ฟีลิป ว่า “สอดคล้องกับเทคนิคและความท้าทายแห่งยุค
สมยัของเรา” จงึเป็นท้ังข้อเสนอท่ีไม่หวาดกลัวต่อการเปล่ียนแปลง และ
เป็นการแสดงความเคารพต่อแนวคิดเหตุผลโครงสร้างนิยมท่ีฝรั่งเศส
เป็นต้นสกุลอย่างถึงที่สุด

ในศตวรรษท่ี 21 หากเราจะบูรณะอาคารอาสนวิหารนอเทรอดามแห่ง 
ปารีสกลับขึ้นมาใหม่ เราจะท�าอย่างไรดี ระหว่างการบูรณะสร้างกลับคืน 
ให้เหมือนเดิม กับการสร้างสรรค์ ข้ึนใหม่บนเงื่อนไขของปัจจุบัน
แน่นอนนอเทรอดามแห่งปารสีท่ีผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 856 ปีน้ันเป็น 
มรดกของโลกอันทรงคุณค่าท่ีควรดูแลรักษาเพ่ือส่งต่อให้คนรุ่นถัดไป  
แต่เรารักษาเพยีง ‘รูปแบบ’ เพือ่สง่ต่อไปเท่านัน้หรือ หากการบรูณะด้วย 
เครื่องมือและภูมิปัญญาท้ังหมดท่ีเรามีในปัจจุบันน้ีเป็นไปเพียงเพ่ือ 
การแต่งหน้าทาปากเพ่ือท�ากลับให้ดูเหมือนเก่า ราวกับว่าเหตุการณ ์
เพลิงไหม้ในคืนวนัท่ี 15 เมษายนท่ีผ่านมาไม่เคยเกิดข้ึน จติวญิญาณโกธิก 
อันเป็นมรดกทางความคิดท่ีเกิดข้ึนในฝรั่งเศสเอง ก็คงจะถูกแช่แข็ง 
แทนท่ีจะได้รับการพัฒนาตามเงื่อนไขของยุคสมัยอย่างท่ีเคยเกิดข้ึนมา 
แล้วอย่างสร้างสรรค์
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ภาพพิมพ์แสดงนอเทรอดามแห่งปารสีในศตวรรษ ท่ี 17 โดย Israel Silvestre จะยงัคงเห็นยอดแหลม (spire)  
เดิมประดับเหนือบรเิวณ Crossing ก่อนท่ีในศตวรรษถัดมาจะถูกท�าลายลงในเหตุการณ์ปฏวิติัฝรัง่เศสปี 1786
Credit: Wellcome Collection 

นอเทรอดามในสภาพที่ไม่มียอดแหลม ถ่ายในปี 1847 สังเกตการตัง้นัง่ร้านขึน้เพือ่เตรียมการบรูณะซ่อมแซม 
โดย ลาซูสและวิโอเลต์-เลอ-ดุก
Credit: Alian Erlande-Brandenburg, Notre-Dame de Paris (Paris: Abradale Press, 1997), 219.

แบบแสดงรูปด้านทิศตะวันตกของนอเทรอดามแห่งปารีส ท่ีชนะการประกวดแบบซ่อมแซมนอเทรอดาม 
ในปี 1847 สังเกตแบบสันนิษฐานยอดแหลมเหนือหอคอยคู่ (steeples) ท่ีไม่ถูกสร้างข้ึน ซึ่งลาซูสและ 
วโิอเลต์-เลอ-ดุก ใช้การพิจารณาระบบโครงสร้างของหอคอยเป็นพ้ืนฐานในการจนิตนาการรปูแบบท่ี ‘สมบูรณ์’  
ขึ้นมาใหม่

Credit: Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes. 

รูปด้านทิศตะวันตกของนอเทรอดาม ถ่ายโดย Achille Quinet ราวปี 1860 สังเกตยอดแหลม spire  
ในแบบรื้อฟื้นจิตวิญญาณโกธิก ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบของ วิโอเลต์-เลอ-ดุก
Credit: Wellcome Collection

เปรียบเทียบ แบบรายละเอียดยอดแหลม spire ที่ปรับปรุงขึ้นโดย วิโอเลต์-เลอ-ดุก ในปี 1857 (ซ้าย) และ 
ภาพถ่ายสถานท่ีจรงิ  (ขวา) ประติมากรรมทองแดงรปู apostles และ evangelists ท่ีติดต้ังลดหล่ันกันบรเิวณ 
ฐานยอดแหลมนี้ สร้างสรรค์ขึ้นโดยประติมากร Adolphe-Victor Greoffroy-Dechaume 
Credit: Alian Erlande-Brandenburg, Notre-Dame de Paris (Paris: Abradale Press, 1997), 223-223.
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การท่องเที่ยวคราฟต์เบียร์ไทย: 
ปรากฏการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่
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คราฟต์เบียร์ ได้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณปี 2546 และได้รับ 

การตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี มีการเจริญเติบโตของคราฟต์เบียร ์

เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดผู้ผลิตรายย่อย (craft brewer) คนไทย 

จ�านวนหน่ึงซึ่งอาจจะมากกว่าร้อยราย ได้ผลิตคราฟต์เบียร์รสชาติต่างๆ  

ออกมาสู่ตลาดอย่างมากมาย ถึงแม้ว่าจะมีข้อบังคับกฎหมายเป็นกรอบ 

ท่ีท�าให้การผลิตถูกจ�ากัด แต่ผู้ผลิตหลายรายเลือกท่ีจะไปผลิตท่ีโรงงาน 

ในประเทศเพ่ือนบ้าน แล้วส่งเบียร์กลับมาอย่างถูกกฎหมาย ปัจจุบันน้ี 

มีคราฟต์เบียร์ไทย 20 บริษัท ที่ผลิตเบียร์มากกว่า 40 แบรนด์ ซึ่งจ�าหน่าย 

ท่ัวไปในร้านอาหาร ผับ หรือบาร์ การผลิตเบียร์และน�ามาจ�าหน่าย        

อย่างถูกกฎหมาย ไม่ใช่ช่องทางการขับเคล่ือนคราฟต์เบียร์ในประเทศไทย 

เพียงอย่างเดียว การท่องเที่ยวเชิงบริโภค (culinary tourism) ก็เป็นอีก 

ปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจคราฟต์เบียร์ไทย

นักวชิาการด้านการท่องเท่ียวได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชงิบรโิภค  

ว่าคือประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้จากการชมหรือชิมอาหารหรือเครื่องด่ืม 

ที่แปลกใหม่ โดยทั่วไปลักษณะของคราฟต์เบียร์คือเบียร์ที่ผลิตจากผู้ผลิต 

รายเล็ก และมีรสชาติ เนื้อสัมผัส และกลิ่นที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ 

ท่ีใส่ลงไป เช่น เบียร์กล่ินเครือ่งแกง เบียร์กล้วยตาก หรอืเบียร์กล่ินมะพร้าว  

เป็นต้น การด่ืมคราฟต์เบียร์ไม่ว่าจะท่ีร้านอาหาร ผับ หรอืว่าซือ้มาด่ืมท่ีบ้าน  

ก็ถือว่าเป็นการท่องเท่ียวเชงิบรโิภคอย่างหน่ึง ส�าหรบัการด่ืมท่ีคราฟต์เบียร์ 

บาร์ท่ีมี brewer อยู่ด้วย อาจจะมีองค์ประกอบในการท่องเท่ียวมากข้ึน  

คือได้รับการแนะน�าถึงวัตถุดิบท่ีใช้ กระบวนการในการผลิต และเบียร์ 

ชนิดต่างๆ

โดยทั่วไปการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเบียร์ (beer tourism) มีความหมาย 

ท่ีครอบคลุมถึงการไปเท่ียวท่ีโรงงานหมกัเบียร์ (brewery visit) การชมิเบียร์  

(beer tasting) การเข้าร่วมเบียร์เฟสติวัล (beer festival) หรือกิจกรรม 

ต่างๆ ท่ีมเีบียร์เป็นเป้าหมายหลักในการไป (beer event) แรงขับเคล่ือนหลัก

ในการท่องเท่ียวคราฟต์เบียร์ (craft beer tourism) ในประเทศไทย 

มาจากการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดคราฟต์เบียร์ไทย หรอืการสอน 

การหมักคราฟต์เบียร์ หน่ึงตัวอย่างของการท่องเท่ียวคราฟต์เบียร์            

คือ ร้านคราฟต์เบียร์ท่ีเกาะเกรด็ ร้านน้ีไม่ใช่ร้านบาร์เบียร์ธรรมดา แต่มีความพิเศษ 

คือมีเบียร์เป็นของตัวเอง นักท่องเท่ียวสามารถชิมเบียร์และพูดคุย            

กับ brewer ถึงวธีิท�า รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเบียร์ และมากไปกว่าน้ัน 

ร้านนี้ยังเปิดสอนการท�าคราฟต์เบียร์อีกด้วย 

ถึงแม้ว่าการท่องเท่ียวคราฟต์เบียร์ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการพัฒนา  

การท่องเท่ียวเฉพาะทาง (special interest tourism) ประเภทน้ี มศีกัยภาพ 

ทางการตลาด โดยสามารถเห็นได้จากการเพ่ิมข้ึนของงานคราฟต์เบียร์ 

ท่ีเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของประเทศ ในปี 2561 มีงานคราฟต์เบียร์            

ท้ังขนาดเล็กและใหญ่รวมกันมากกว่า 20 งาน ซึง่สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว

ได้จ�านวนมาก ถ้ามกีารสนับสนุนท่ีจะศกึษาถึงองค์ประกอบท่ีสามารถกระตุ้น

การท่องเท่ียวประเภทน้ีจะสามารถท�าให้เข้าใจนักท่องเท่ียว และน�าไปสู่  

การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 



จิรณรงค์ วงษ์สุนทร
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Cafe 
Hopping
Culture

Today, a café has become a more private place where one can work, chat,  
and frequent as a new type of hangout attraction, each with different  
and outstanding selling points, be they the trendy decorations, tastes of  
the coffee, processing of the coffee beans, or appearances of the drinks.  
However, what has made café hopping a popular trend is nothing but  
the social media. Customers’ check-ins, shares, and posts all help to  
stimulate and motivate tourism while also giving an overview of what styles  
of café are currently attracting the public’s attention. Eventually, this  
mainstream will also change in the future.
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ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตอนน้ีหมุดหมายหน่ึงของการท่องเที่ยวคือร้านกาแฟ  
หรือเรียกว่าคาเฟ่น่าจะครอบคลุมกว่าครับ

ถ้าหากเราเปิดดูไกด์บุ๊ก นอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญๆ ร้านอาหารอร่อย  
เดี๋ยวนี้ยังต้องมีรายชื่อของคาเฟ่น่าไปแยกออกมาอีกหัวข้อหนึ่งเต็มๆ 

ต่างจากในสมัยก่อนที่รูปแบบของร้านกาแฟ แทบจะเป็นที่สาธารณะที่มี 
การเชือ่มโยงกันระหว่างคนในชมุชน ในขณะท่ีคาเฟ่ทุกวนัน้ีเปล่ียนแปลง 
หน้าตาและจุดประสงค์ไปจนไม่มีภาพสภากาแฟแบบเดิมเหลือแล้ว 

คาเฟ่กลายเป็นท่ีท่ีสามารถมีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน คนไปน่ังท�างาน  
และพูดคุยกันเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้ใช้เวลานาน และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  
รูปแบบใหม่ในยุคนี้

ค�าถามคือเมื่อเราเดินทางไปสักท่ีหน่ึง เหตุผลไหนบ้างท่ีเราจะเดินทาง 
ไปเสาะหาคาเฟ่ ที่เสมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้

ถ้าเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนแรงดึงดูดใจมีได้หลายทาง  
อย่างแรกสุดน่าจะเป็นความสวยงามของคาเฟ่ เราตดัสินได้จากการรีวิว  
หรือรูปถ่ายท่ีมีคนเคยไปมาก่อน รูปลักษณ์ของคาเฟ่มักจะมีผลต่อ 
การตัดสนิใจเดินทางไปมากท่ีสดุ จดุขายก็จะแตกต่างกันออกไป ร้านสวย  
ตกแต่งดีก็มกัจะมคีนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ยิง่ร้านไหนโดยเฉพาะ 
ในต่างจงัหวดัท่ีมวีวิทิวทัศน์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อย่างท้องทุ่งนาเขียว  
ริมแม่น�้าใหญ่ หรือมีวิวเป็นแค่เส้นขอบฟ้าในทะเล ยิ่งได้เปรียบมากเป็น 
เท่าตัว ถึงไกลแค่ไหนก็มีคนยอมเดินทางไป

แต่ถ้าหากคาเฟ่ไหนไม่ได้มีท�าเลที่ดี การตกแต่งร้านท่ีร่วมสมัยก็มีผล 
ต่อการตัดสนิใจจะไปค่อนข้างมาก รปูแบบการตกแต่งร้านแบบสมยันิยม 
มตัีวอย่างให้เห็นกันอยูม่ากมาย ในยคุหน่ึงนิยมการตกแต่งแบบเน้นวสัดุ 
จากธรรมชาติ โชว์เน้ือแท้และร่องรอยความเก่าของวสัดุ เช่น อิฐ ปูนเปลือย  
หรือโชว์โครงสร้างเหล็ก การตกแต่งแบบนี้ในยุคแรกๆ ได้รับความนิยม  
จนหลายคาเฟ่น�าเอาการตกแต่งแบบน้ีไปใช้จนออกมาดูเหมือนกันไป 
หมด ผมไม่ได้มองความเหมือนน้ีว่าเป็นข้อเสียอะไร เพราะบรรยากาศ 
ก็มีส่วนในการสร้างประสบการณ์ให้กับคนท่ีไปใช้บริการคาเฟ่ แต่สไตล ์
การตกแต่งก็เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่นานสไตล์การตกแต่ง 
ก็เปล่ียนไป จากดิบๆ เท่ๆ ก็เปล่ียนแปลงเป็นความเรียบง่ายข้ึน  
ปูนเปลือยเปล่ียนแปลงเป็นผนังผิวเรียบขาวสะอาด เคาน์เตอร์เคลียร์ 
โล่ง รับแสงจากธรรมชาติมากขึ้น ร้านดูสบายตา จนถึงในปัจจุบันการใช้ 
โครงสร้างเดิมของตึกเก่าหรือบ้านโบราณน�ามารีโนเวตใหม่ก�าลังเป็นท่ี 
นิยม ไม่ใช่แค่ในเขตเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ความนิยม 
สไตล์นี้ยังเป็นผลดีไปถึงจังหวัดอื่นๆ ทั้งหัวเมืองใหญ่และจังหวัดเล็กๆ  
ที่ยังมีอาคารเก่าแก่และเรื่องราวของตึกเหล่านั้นได้อยู่
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อีกเหตุผลหน่ึงท่ีน่าสนใจคือการดึงเอาความเป็นท้องถ่ินเข้ามาผสมผสาน
กับคาเฟ่ เรื่องน้ีอาจจะไม่ใช่เรื่องส�าคัญท่ีสุดของทุกคนครับ แต่ส�าหรับ
ผมการดึงเอาเอกลักษณ์หรือของท้องถ่ินมาผูกเรื่องราวให้กับคาเฟ่ได้  
ยิ่งเป็นเสน่ห์ขึ้นอีกเยอะ เช่น คาเฟ่หนึ่งที่อุบลราชธานีใช้หวดข้าวเหนียว 
อันจิ๋วมาดริปกาแฟแทนกรวยดริปเซรามิก เป็นกิมมิกความน่ารักสร้าง 
เรือ่งราวให้กับร้านได้ หรอืลวดลายผ้าทอ ลายจกัสาน ท่ีใช้กับกราฟิกในร้าน  
ไม่ใช่แค่ร้านขนาดเล็ก แต่จะเห็นว่าแบรนด์กาแฟใหญ่ๆ เม่ือเข้าไปสูท้่องถ่ิน  
ท่ีมเีอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ก็ยงัท�าร้านให้กลมกลืนไปกับชมุชนเช่นกัน

แต่การตกแต่งร้านก็ไม่ได้เป็นแค่ส่วนเดียวของร้าน จริงอยู่ท่ีคนมักจะ 
ตัดสนิใจเดินทางไปยงัคาเฟ่ต่างๆ จากการดูรปูถ่าย แต่ก็ยงัมคีนไม่น้อย 
ท่ีนิยมการเดินทางไปยงัคาเฟ่ต่างๆ เพ่ือด่ืมด�า่กับกาแฟรสดีท่ีตัวเองชอบ

กาแฟในทุกวนัน้ีถูกชงแบบพิถีพิถัน จนถูกยกให้เป็นงานคราฟต์หรอืงานฝีมอื
ไปแล้ว อาจจะพูดได้มากกว่าแค่การชงกาแฟ แต่ยังรวมไปถึงการปลูก  
การเก็บ ผ่านกระบวนการต่างๆ จนถึงการค่ัวกาแฟ ท�าให้กาแฟกลายเป็น  
สิ่งท่ีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการท�า และต้องอาศัยประสบการณ์   
และใช้สุนทรียะในการดื่มไม่ต่างไปจากไวน์

อีกเหตุผลหน่ึงในการเลือกร้านกาแฟท่ีจะไปด่ืมคือการตามหากาแฟดีๆ  
กาแฟดีคงมนิียามมากมายแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน ส่วนตัวผมชอบ 
กาแฟท่ีมรีสชาติซบัซ้อนกว่ารสชาติขมไหม้ การไปน่ังด่ืมกาแฟแต่ละแก้ว 
อยากจะใช้เวลาในการสังเกตุว่าได้กล่ินและรสอะไรบ้างในกาแฟแก้วน้ัน  
กาแฟทุกแก้วมีความต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อย และไม่เหมือนกัน 
เลยสักครั้งท่ีชง บาริสต้าหรือคนชงจะต้องคอยหาจุดท่ีชงแล้วใกล้เคียง 
ความสมบูรณ์แบบที่สุดของเมล็ดนั้นเท่าที่จะท�าได้ 

เพราะเป็นงานฝีมอื เลยไม่แปลกใจท่ีบารสิต้าจะฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ  
เข้าใจเมล็ดกาแฟท่ีจะชงเป็นอย่างดี กาแฟอร่อยๆ ก็ดึงดูดคนได้ดีไม่แพ้ 
ร้านสวยหรือวิวทิวทัศน์เลย 

หลายครั้งเราจะเห็นว่าคนก็มักจะด้ันด้นเดินทางไปเสาะหาร้านกาแฟ 
ท่ีเขาว่ากันว่าอร่อย ไม่ว่าจะในกรงุเทพฯ หรอืต่างจงัหวดั แม้แต่การเดินทาง  
ไปต่างประเทศก็ตาม บารสิต้าท่ีได้รบัการยอมรบัโดยเฉพาะการผ่านเวที 
การแข่งขันบารสิต้าระดับประเทศหรอืระดับโลกมกัจะเป็นจดุสนใจ ถึงกับ 
ถูกบรรจุอยู่ในไกด์บุ๊กของต่างชาติก็มี

แต่โดยส่วนตัวผมมักจะมองหาร้านที่คั่วกาแฟเอง และชงเอง ซึ่งเดี๋ยวนี้ 
ร้านกาแฟก็คั่วกาแฟเองเป็นแบบ micro roaster หรือโรงคั่วขนาดเล็ก  
ค่ัวในจ�านวนน้อย ท่ีผมมองหาร้านท่ีค่ัวกาแฟเองเพราะน่ีคือการสร้าง 
ความแตกต่างให้กับตัวเองอีกแบบหนึ่ง 

เมล็ดกาแฟดิบท้ังกาแฟไทยหรือกาแฟจากต่างประเทศ อาจจะได้มา 
เหมือนกัน แต่การค่ัวเมล็ดเทียบได้กับการปรุงอาหารท่ีแต่ละคนก็จะ 
ตีความออกมาไม่เหมือนกัน อยู่ที่ความเข้าใจในเมล็ดของแต่ละคนด้วย  
ความแตกต่างจงึเกิดข้ึนตรงน้ี ท�าให้เวลาเดินทางไปเท่ียวยงัต่างจงัหวดั  
คนส่วนหน่ึงมกัจะหาร้านกาแฟท่ีค่ัวกาแฟเอง เพ่ือมองหาความแตกต่าง 
ของกาแฟ ได้ลองรสชาติใหม่ๆ แต่ก็ยังอยู่ในมาตรฐานของนิยามกาแฟ 
ที่ดีของแต่ละคนอยู่ด้วย

ร้านกาแฟท่ีไม่ได้ค่ัวเองก็ใช่ว่าจะไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับ 
ตัวเองได้เลย ยังมีสิ่งที่เรียกว่า signature drink เป็นเมนูพิเศษที่ต้อง 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ข้ึนมาเพ่ือคาเฟ่ของตัวเองโดยเฉพาะ และไป 
ได้ไกลกว่ากาแฟ signature drink เป็นเครื่องด่ืมอะไรก็ได้ตามแต่ 
ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละร้าน

เหมอืนกับเรือ่งการตกแต่งร้านท่ีกล่าวมาในตอนต้น การน�าเอาความเป็น 
ท้องถ่ินมารวมเข้ากับเมนูพิเศษของร้านได้ ยิง่ทีใ่ห้น่าสนใจข้ึน โดยเฉพาะ 
ท่ีไหนมทีรพัยากร หรอืวตัถุดิบท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรูจ้กัอยูแ่ล้ว ยิง่มข้ีอได้เปรยีบ  
มากกว่าท่ีอ่ืน อย่างผลไม้ประจ�าถิ่น น�้าตาลธรรมชาติสามารถน�ามา      
คิดต่อยอดได้หมด แถมไม่สามารถหาได้ที่ไหนอีกด้วย

อร่อยและสร้างสรรค์คงไม่พอ Signature drink ต้องมีหน้าตาและวิธี 
การท�าที่สวยงามและดึงดูดพอที่จะให้เห็นแค่หน้าตาก็อยากลองไปชิม 

อาจจะสงสัยว่าท�าไมถึงได้เน้นเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาของท้ังร้าน           
และเครื่องด่ืม เพราะเด๋ียวน้ีต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนใน         
การสร้างแรงกระตุ้น และผลักดันการท่องเที่ยวอย่างมาก ถ้านับแค่การ
สร้างเทรนด์การไปคาเฟ่หลายๆ ท่ี หรอืมคี�าเรียกเทรนด์น้ีว่า Cafe Hopping 
คือการไปตามคาเฟ่ต่างๆ หลายๆ ที่ในหนึ่งวัน จุดประสงค์ต่างกันออก
ไปบางคนไปเพ่ือถ่ายรูป บ้างก็ไปน่ังด่ืมกาแฟ การเช็กอินโลเคชั่น        
และโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย กลายเป็นวัฒนธรรมเล็กๆ ค่อยๆ โตข้ึน
เรื่อยๆ ทุกวันอย่างมีนัยยะ สังเกตได้จาก #cafehoppingbkk ที่มีคนใช้
ถึง 2 แสนกว่าคน และใช้ #cafehopping หลักล้านคนใน Instagram  
มีรีวิวนับร้อยท่ีผ่านตาในแต่ละวันจาก foodies และเหล่าบล็อกเกอร์      
กิจกรรมเล็กๆ น้ียังส่งผลถึงรูปแบบของคาเฟ่ท่ีจะเปิดใหม่ด้วย ช่วยให้
เห็นภาพรวมของกระแสท่ีก�าลังได้รบัความนิยมในขณะน้ันว่าคนก�าลังสนใจ
คาเฟ่แบบไหน 

คงไม่ตัดสนิว่าสิง่น้ีจะเป็นข้อดีหรอืข้อเสยี เพราะทุกอย่างคงมท้ัีงประโยชน์
และโทษ สุดท้ายแล้วแก่นสารที่แท้จริงคือการบริการที่ดี และความคงที่
ของรสชาติ และความพอใจของท้ังเจ้าของและลูกค้า และกระแสเหล่าน้ี
ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน

POP CULTURE TOURISM
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์











¡Hola!
Spanish Travelers

Spain is a rising star of the medium European market, which has high  
potential for Thailand, with an uninterrupted growing tendency in terms  
of both the number of tourist arrivals and revenue. It is another market  
that can answer to the enhancement of tourism income by reiterating  
the promotion of travel and spending among high-value travellers.  
This article provides information on a study of the foreign high-quality  
travellers market from the Kingdom of Spain for in-depth learning  
and understanding of the demands and behaviour of Spanish tourists,  
which will become an opportunity for the further expansion of the  
tourist base from Spain. 
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ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain) เป็นประเทศในเขต 
ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ต้ังอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรีย ห่างจาก 
ประเทศไทย 10,195 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 505,944 ตาราง 
กิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ 5 ของภูมิภาคยุโรป  
ประมาณ 46.44 ล้านคน โดยมีกรุงมาดริด (Madrid) เป็นเมืองหลวง 

สเปนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป  
มีความได้เปรียบด้านท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นศูนย์กลางเชื่อมระหว่าง 
ยุโรปตะวันตก ละตินอเมริกา และแอฟริกาตอนเหนือ ประกอบกับ 
ค่าครองชีพและค่าจ้างแรงงานท่ีต�่ากว่าประเทศชั้นน�าอื่นๆ ในยุโรป  
อีกท้ังรฐับาลยงัมนีโยบายส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ ท�าให้สเปน 
เป็นประเทศท่ีมกีารลงทุนจากต่างประเทศสงูมาก (แม้ว่าสเปนจะประสบ 
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต�า่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ก็ตาม) ข้อมูล 
ปี 2559 สเปนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มูลค่า 1,232,088  
ล้านเหรียญสหรัฐ สูงเป็นล�าดับที่ 13 ของโลก และมีอัตราการเติบโตถึง 
ร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (GDP per capita)  
เท่ากับ 26,529 เหรียญสหรัฐ (สูงกว่าประเทศไทยประมาณ 4.5 เท่า) 

ชาวสเปนให้ความส�าคัญกับสมดุลการท�างานกับการใช้ชีวิต (Work-life  
Balance) ค่อนข้างสูง มีสัดส่วนน้อยมากที่ท�างานมากกว่า 50 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาประมาณ 15.9 ชั่วโมงต่อวันไปกับกิจกรรม 
เพื่อการดูแลสุขภาพและการพักผ่อน

พฤติกรรมการบรโิภคสือ่ดิจทัิลของชาวสเปน มสีดัส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต 
ร้อยละ 82 ของประชากรท้ังหมด ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่ามีการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตทุกวัน ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีได้รับ 
ความนิยมมากที่สุด ได้แก่ YouTube และ Facebook รองลงมาเป็น  
Whatsapp และ Twitter โดย Facebook Fanpage ท่ีเก่ียวกับ 
การท่องเท่ียวและการเดินทางท่ีมีชาวสเปนติดตามมากท่ีสุด ได้แก่ El  
Viajero Fisgon ViajerosPiratas.es และ Skyscanner 

ส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวชาวสเปนนั้น จากรายงานปี 2558  
ของ UNWTO ระบุว่า ชาวสเปนมีการเดินทางไปต่างประเทศรวม 22.38  
ล้านคน-ครั้ง จุดหมายท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรป  
โดยประเทศไทยได้รับความนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นล�าดับท่ี 20  
การเดินทางต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเดินทางในประเทศ 
ถึง 4.79 เท่า ท้ังน้ีวตัถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเท่ียวท้ังในประเทศ  
และต่างประเทศของชาวสเปน ได้แก่ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมญาติ 
หรือเพื่อน และเพื่อประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับสเปน

รู้จักชาวสเปน

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวสเปนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ  
ไทยจ�านวน 178,954 คน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 6.35 ระยะเวลา 
พ�านักเฉลี่ยนาน 15.75 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 64,526.65 บาทต่อทริป  
สร้างรายได้ทางการท่องเท่ียว 11,547.32 ล้านบาท เพิม่ข้ึนถึงร้อยละ 11.27

โดยสัดส่วนของนักท่องเท่ียวสเปนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 
เป็นครัง้แรกและนักท่องเท่ียวเดินทางซ�า้ (Repeater) มสีดัส่วนใกล้เคียง 
กัน (ร้อยละ 54.18 และร้อยละ 45.82 ตามล�าดับ) ส่วนใหญ่เดินทางมา 
ท่องเท่ียวประเทศไทยเพ่ือการพักผ่อน (ร้อยละ 93.72) และเป็นนักท่องเท่ียว  
ประเภท FIT ที่นิยมออกแบบการเดินทางเองมากถึงร้อยละ 85.16

ท้ังน้ี พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียว 
ชาวสเปน ในปี 2561 เดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 2.56 จังหวัด โดยพื้นที่ที่ 
นักท่องเท่ียวชาวสเปนนิยมเดินทางไปเยือน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
(ร้อยละ 70.36) เชียงใหม่ (ร้อยละ 53.48) กระบี่ (ร้อยละ 32.25) และ 
สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 26.08) และกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีไม่พลาดเมื่อมา 
ท่องเท่ียวประเทศไทย ได้แก่ รับประทานอาหารไทย (ร้อยละ 98.48)  
ชมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ วดั พิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ 85.73) และกิจกรรม 
ชายหาด (ร้อยละ 71.84) 
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จากการศึกษาตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสูงในราชอาณาจักรสเปน  
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเท่ียวชาวสเปนท่ีมีประสบการณ์เดินทาง 
ท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาอย่างน้อย 1 ครัง้ และมรีายได้  
ส่วนตัวไม่น้อยกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐต่อปี พบว่าจากจ�านวนผู้ที่เคย 
เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาจ�านวน 3.58 ล้านคน  
เป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสูงจ�านวน 1.47 ล้านคน โดยมีสัดส่วน 
เพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-65 ปี  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น วิศวกร ทนาย แพทย์ หรือท�างาน 
เป็นผู้บริหารในภาคเอกชน อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางทาง 
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมือง Barcelona และเมืองหลวง Madrid รวมถึง  
Seville, Valencia และเมือง Bilbao

โดยชาวสเปนกลุ่มดังกล่าวท่ีจัดเป็นนักท่องเท่ียวคุณภาพ ปกติมีการใช ้
ชีวิตท่ีหรูหรา กล่าวคือนิยมรับประทานอาหารมื้อพิเศษในภัตตาคารท่ีม ี
ชื่อเสียง เช่น DiverXO และ El Celler de Can Roca ส�าหรับคนดัง 
ท่ีมอิีทธิพลต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ได้แก่ Rafael Nadal นักเทนนิสชือ่ดัง  
Lionel Messi นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินา และ Fernando Alonso  
นักแข่งรถชาวสเปน 

‘ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว’ เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดต่อการเลือก 
จุดหมายท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวคุณภาพสูงชาวสเปน  
รองลงมาได้แก่ เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เอกลักษณ์ 
ของวฒันธรรมท้องถ่ิน ค�าแนะน�า/ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และความน่าสนใจ  
ของศิลปวัฒนธรรม  

โดย Online Travel Agents (OTAs) เป็นช่องทางท่ีมีความส�าคัญ 
สูงมากต่อการเลือกจุดหมายการเดินทางและจองทริปท่องเท่ียว 
ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจองทั้งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมมากที่สุด  
ผ่านทาง Booking.com TripAdvisor ขณะท่ีการจองทรปิผ่านบรษิทัทัวร์ 
มีสัดส่วนไม่มากนัก โดยบริษัททัวร์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Travelplan  
และ El Corte Ingles

นักท่องเท่ียวชาวสเปนจะเลือกสายการบินโดยพิจารณาจากการมเีท่ียวบิน  
ตรงในสัดส่วนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านราคา ซึ่งสายการบิน 
ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Iberia Vueling และ Ryanair 

ท่ีพักซึ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวชาวสเปนมากท่ีสุด ได้แก่ โรงแรม  
4 ดาว รองลงมาเป็นโรงแรม 5 ดาว และโรงแรมทั่วไป โรงแรมที่ได้รับ 
ความนิยม ได้แก่ Hilton และ Melia Hotels International

การชิมอาหารท้องถ่ิน เป็นกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวชาวสเปนสนใจและ 
ได้รับความนิยมมากท่ีสุด รองลงมาเป็นกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตท้องถ่ิน ช้อปปิ้ง ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แสงสี/ชีวิต 
ยามค�่าคืน กิจกรรมชายทะเล และกิจกรรมบันเทิง/นันทนาการ 

นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวสเปน Customer Journey

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย



TAT REVIEW 76TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

¡Hola! Spanish Travelers

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวสเปน สิ่งแรก 
ที่นึกถึง (Top-of-mind) ในเชิงบวก ได้แก่ ทะเล/ชายหาด ธรรมชาติ/ป่า  
ประเทศในเอเชีย และวัฒนธรรม/ศาสนา ในขณะท่ีประเด็นภาพลักษณ์ 
เชิงลบ ได้แก่ ปัญหาสังคม/ความยากจน/ความปลอดภัย และประเด็น 
เรื่องการค้าประเวณี เป็นต้น

ในทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวสเปนส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศไทยเหมาะ 
ส�าหรับการพักผ่อนในฐานะแหล่งท่องเท่ียวชายทะเล แหล่งท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติ และสถานท่ีส�าหรบัการฮนันีมนู/ฉลองครบรอบการแต่งงาน  
โดยมีอยู่ไม่น้อยที่เห็นว่าประเทศไทยมีบริการสปาเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่นชม 
ในอัธยาศัยไมตรีของคนไทย และเห็นว่าวิถีชีวิตของคนไทยน่าสนใจ  
ขณะท่ีการเป็นแหล่งท่องเท่ียวส�าหรับกีฬากอล์ฟ สถานท่ีเพ่ือการตรวจ 
รักษาสุขภาพ และแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการกีฬาของประเทศไทย ไม่ได ้
เป็นภาพที่มีการรับรู้เลย 

มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวสเปน 
ต่อประเทศไทย

ช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทางท่องเท่ียว (High Season) ได้แก่ ช่วงเดือน 
มีนาคมถึงเมษายน (Easter Holidays) และระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา

โดยประเทศจุดหมายท่องเที่ยวระยะไกล (Long-haul) ท่ีสร ้าง 
ความประทับใจจากการเดินทางท่ีผ่านมาให้แก่นักท่องเท่ียวชาวสเปน 
มากท่ีสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฟิจิ และไทย โดยสหรัฐอเมริกาได้รับ 
ความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวสเปนท่ีเดินทางไปต่างประเทศตลอด 
ท้ังปี ท้ังน้ี ประเทศไทยได้รับความนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวในช่วง  
Summer/Autumn มากกว่าในช่วง Winter/Spring ในขณะท่ีประเทศ 
จุดหมายท่องเท่ียวระยะใกล้ (Short-haul) ส่วนใหญ่มักเลือกจุดหมาย 
ปลายทางในยุโรป ได้แก่ อิตาลี สหราชอาณาจักร เยอรมนี เป็นต้น 

กรณีจัดการเดินทางด้วยตัวเอง ส�าหรับการเดินทางท่องเท่ียวระยะไกล  
(Long-haul) นักท่องเที่ยวชาวสเปนจะใช้จ่ายเฉลี่ย 5,425 เหรียญสหรัฐ 
ต่อทรปิ ไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครือ่งบิน ในขณะท่ีการเดินทางท่องเท่ียว 
ระยะใกล้ (Short-haul) จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,979 เหรียญสหรัฐต่อทริป  
โดยท้ังการเดินทางระยะไกลและใกล้ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าท่ีพัก  
รองลงมาเป็นค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าช้อปปิ้ง และกิจกรรมบันเทิง  
โดยค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางในพื้นที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด 

Young Executives

Womenomics

Middle-to-High Management

High-Spending Seniors

ช่วงเวลาและจุดหมายปลายทางยอดนิยม

การใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยว

High-potential tourist segment

แหล่งข้อมูล:
1. โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง: อิตาลี และสเปน 
   (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
2. โครงการส�ารวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึก ปี 2561 
   (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
3. ข้อมูลสถิติจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562) 
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คนรุ่นใหม่ท่ีมีรายได้สูง มีสัดส่วนร้อยละ 26.15 หรือจ�านวน 0.38  
ล้านคน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-35 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ในวิชาชีพสาขาต่างๆ เป็นผู้ท่ีมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต พร้อมกับ 
ความปรารถนาในการเรียนรู้และพลังในการต่อสู้เพ่ือชีวิตในอนาคต  
มีความมั่นใจในตัวเองสูง ต้องการได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเป็น 
กลุ่มท่ีให้ความสนใจกับการท�ากจิกรรมระหว่างการท่องเท่ียวหลากหลาย  
โดยการชิมอาหาร สัมผัสวิถีชีวิตท้องถ่ิน และช้อปปิ้ง เป็นสิ่งท่ีได้รับ 
ความนิยมมากที่สุด 

ผู้บริหารระดับกลางถึงสูง เพศหญิง มีสัดส่วนร้อยละ 18.55 หรือ 
จ�านวน 0.27 ล้านคน ส่วนใหญ่อาย ุ41-45 ปี ท�างานประเภทท่ีต้องอาศยั 
ประสบการณ์หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะทางหรอืเป็นผู้บรหิารภาคเอกชน  
เป็นกลุ่มท่ีมทัีศนคติในการใช้ชวีติท่ียดืหยุน่ ยอมรบัการเปล่ียนแปลงได้ดี  
ต้องการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ชื่นชอบการชิมอาหาร ศิลปวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิต 
ท้องถิ่น และการช้อปปิ้ง มุ่งแสวงหาความแปลกใหม่ที่แตกต่างกันไปใน 
แต่ละประเทศซึง่เป็นจดุหมายท่องเท่ียว โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความงดงาม  
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่ท่องเที่ยว 

ผู้บรหิารระดับกลางถึงสงู เพศชาย มสีดัส่วนร้อยละ 30.01 หรอืจ�านวน  
0.44 ล้านคน ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี ท�างานท่ีต้องอาศัยความรู ้
ความเชี่ยวชาญพิเศษหรือเป็นผู้บริหารในภาคเอกชน รักการเรียนรู้  
มีพลังในการใช้ชีวิตเพื่ออนาคตสูง มีความมั่นใจในตัวเองสูง พร้อมกับ 
การมีความคิดสร้างสรรค์ทันสมัยก้าวทันโลก นิยมการชิมอาหารท้องถิ่น  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และการช้อปปิ้ง 

คนสูงวัยท่ีมีการใช้จ่ายเพ่ือการเดินทางท่องเท่ียวสูง มีสัดส่วนร้อยละ  
25.29 หรอืจ�านวน 0.37 ล้านคน ส่วนใหญ่อาย ุ56-65 ปี เป็นวยัใกล้เกษยีณ 
แต่ก็ยงัท�างานเป็นผู้เชีย่วชาญในสายวชิาชพีต่างๆ หรอืผู้บรหิารภาคเอกชน  
รกัการเรยีนรู ้มกีารด�ารงชวีติท่ียดืหยุน่พร้อมรบัการเปล่ียนแปลงของโลก 
และสังคมรอบตัว และให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และศิลปวัฒนธรรมในระดับท่ีสูงมาก เป็นกลุ่มท่ีชื่นชอบเอกลักษณ์ของ 
ศลิปวฒันธรรม รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเป็นพิเศษ 

จากพฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพสงูชาวสเปน 
ข้างต้น ประเทศไทยสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงด้านการรับรู ้  
ปรับปรุงภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมให้โดดเด่นข้ึนมา เพ่ือตอบโจทย ์
ความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีได้เพ่ิมมากข้ึน ผ่านการส่งเสริม 
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน รวมถึงการสัมผัสวิถีชีวิตท่ีเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมไทย  
สร้างโอกาสในการขยายตลาดสเปนได้ในอนาคต
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