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เทศกาลเท่ียวเมืองไทย เปนกิจกรรมสงเสริมการเดินทางทองเท่ียว ซ่ึงการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหความสำคัญ 

และผลักดันใหเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง  กิจกรรมหลักท่ีนำเสนอในเทศกาลเท่ียวเมืองไทย ประกอบดวย การแสดงทางวัฒนธรรม    

การนำเสนอความหลากหลายของสินคาการทองเท่ียวและกิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีนาสนใจ รวมถึง รูปแบบของการบริการ 

ที่พัฒนาขึ้นตามพฤติกรรมของนักทองเที่ยว

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักดังกลาวแลว เทศกาล เท่ียวเมืองไทย ในปน้ี ยังไดผนวกกิจกรรมเก่ียวกับการสัมมนาเพ่ือเผยแพร 

ความรูและนวัตกรรมทางการทองเที่ยว ภายใตชื่อการสัมมนาวา “เปดมุมมอง ทองเที่ยวไทย”

การสัมมนา “เปดมุมมอง ทองเท่ียวไทย” คร้ังน้ี เปนคร้ังท่ี ททท.ดำเนินการมาครบ 50 ป เม่ือทบทวนความเปนมาในอดีต 

จนถึงปจจุบัน พบวา การทองเที่ยวไทยพัฒนาการคูขนานกับการเปลี่ยนผานทั้งระบบคิดและเศรษฐกิจโลก ผานวิกฤตตางๆ 

นานัปการ เมืองไทย เคลื่อนตัวไปตามแรงเหวี่ยงของระบบภววิสัยโลกที่ยากตอการควบคุม  จนบางขณะ สังคมไทยจึงเกิด

ภาวะแทรกซอน ที่หลากหลายรูปแบบ เชน  ความเครียด ความเหงา  จิตใจไมมั่นคง การมองหาสิ่งยึดเหนี่ยว การหวนหา 

ถึงบรรยากาศในอดีต ปรากฏการณเหลานี้ สะทอนตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ผานวิธีการใชชีวิตของคนในสังคมไทย 

คือ การใหความสนใจในเรื่องปรัชญาทางพุทธศาสนา  การให “คุณคา” กับ ความเรียบงาย  ใสใจ “รายละเอียด” และ 

“ละเมียดละไม” ตอสรรพสิ่ง 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาปจจัยแวดลอม และสถานการณปจจุบัน รวมถึงแนวโนมในอนาคต พบวาการพัฒนาดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ   การจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม  ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีคิด  ความเชื่อ คุณคา รวมทั้งเกิด 

การเคลื่อนยายทั้งทุนและแรงงาน รวมถึงการเดินทางของผูคนดวย 

ทองเท่ียวทศวรรษใหม ไรกรอบและขอบเขต (Tourism Unbound) จึงเปนประเด็นท่ีนาจะมีการอภิปราย แลกเปล่ียน เพ่ือสราง 

ความเขาใจและปรับวิธีคิด วิธีทำงาน ใหสอดคลอง เชื่อมโยงกับกระบวนทัศนใหม ระเบียบโลกแบบใหม และวิธีการ 

มองโลกแบบใหม 

»‚ 2553
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¡ÓË¹´¡ÃÍº¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò

10.30-11.00 น. เปดกรอบและขอบเขต

 นายสุรพล เศวตเศรนี ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

 กลาวรายงาน 

 

 นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมการ ททท.

 กลาวเปดการสัมมนา

11.00-12.30 น. กรอบที่ไรเสน

 นักทองเที่ยวเดี๋ยวนี้ (Googled : Nowism for Real Time Traveler)

 วิทยากร พาที สารสิน . อริยะ พนมยงค

 ผูดำเนินรายการ วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

วันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2553 อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี

หองจูปเตอร 4-7

หองจูปเตอร 4-5

13.30-15.00 น. กรอบ หรือ  กรง 

 คนหาตัวตน บนเสนทาง (Keep Walking for Soul Searching)

 วิทยากร เที่ยวเปน ก็เห็นธรรม

   พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก

  คน คน คน บนเสนทาง

   สุทธิพงษ ธรรมวุฒิ . ฐิตินาถ ณ พัทลุง

 ผูดำเนินรายการ แทนคุณ จิตตอิสระ

15.30-17.00 น. กรอบเสมือน เสมือนกรอบ 

 การตลาดวาดวยอารมณ มนตราและอุปาทาน 

 (Passion , Mantra : Mesmerization in Marketing)

 วิทยากร Mood Consumption

   ดลชัย บุณยะรัตเวช . วงศทนง ชัยณรงคสิงห

  Extreme Tourism Makeover

   พิศณุ นิลกลัด . ภัทรา สหวัฒน

 ผูดำเนินรายการ ดร.จุฑามาศ  วิศาลสิงห
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หองจูปเตอร 6-7

13.30-15.00 น. คิดนอกกรอบ ทำนอกสูตร  

 ทองเท่ียวข้ันกวาในอนาคต (Cooler , Sexier , Hotter , Better : Fill ‘ER’ up with a day)

 วิทยากร พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล

  วิชัย มาตกุล

  นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

 ผูดำเนินรายการ วิไลรัตน เอมเอี่ยม

15.30-17.00 น. กรอบเล็ก แตใหญ

 นิดหน่ึง คือ พอดี (Tourism Less for More) 

 วิทยากร คำ ผกา

  สฤณี  อาชวานันทกุล

 ผูดำเนินรายการ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
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â´Â ¹ÒÂÊØÃ¾Å àÈÇµàÈÃ¹Õ ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

การสัมมนา เปดมุมมอง ทองเที่ยวไทย เปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่อง ปนี้เปนปที่ 3  สำหรับการสัมมนาปนี้  มีผูเขารวมสัมมนาจาก 

หลากหลายอาชีพ บางทาน ก็เปนแฟนพันธุแท ติดตามการสัมมนาของ ททท.ในชวงสองปที่ผานมา และคงจะมีอีกจำนวน 

หนึ่งที่เขารวมสัมมนาครั้งนี้เปนครั้งแรก

ประเด็นที่จะรายงานมี 2 ประเด็นหลัก  

ประเด็นแรก คือ ที่มาและเนื้อหาของการสัมมนา

ป 2553 เปนปที่ ททท. ดำเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวมาครบ 50 ป ปนี้ 

ถือวา ประเทศไทยอยูในชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผานทั้งระบบคิด และเศรษฐกิจโลก 

มีการเชื่อมโยงบูรณาการความสัมพันธระหวางประเทศมากขึ้น แตกลับเกิดการแตกสลาย

ภายในชาติอยางไมเคยปรากฏมากอน  

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนาไปจนเกินจินตนาการ เกิดโลกเสมือนจริง  มีสังคม 

ออนไลน ที่ผลิตภาษาอิเล็กทรอนิคสใหมทุกวัน  คนคุยกันมากขึ้น แตใชคำนอยลง พฤติกรรม 

วิธีคิด ทัศนคติ ความเชื่อและระบบคุณคาเปลี่ยนแปลงไป 

เหตุปจจัยดังที่กลาว จึงเปนที่มาของ concept หลัก ของการสัมมนา คือ tourism unbound หรือ การทองเที่ยวไรกรอบ 

และขอบเขต โดย boundaries หรือ กรอบและขอบเขตที่นำมาขยายความตลอดการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบดวย การมอง 

ในมิติตางๆ  อาทิ 

à»�´¡ÃÍº



9

มิติดานเวลา  (time) และ มิติดานพ้ืนท่ี (space)  มี key player คือ information

technology ซึ่งมีอิทธิพลอยางมาก ตอ รูปแบบการใชชีวิต และ สรางพื้นที่ 

เวลาใหม ทั้งเวลาอินเตอรเน็ต เวลาดิจิตอล เกิดภาวะอดอยากเวลา และหลาย

คนเปนโรคจิตติดอาการรีบ  

นอกจากมิติทางดาน time และ space แลว ทานผูเขารวมสัมมนา จะไดรับ 

ฟงขอมูลในลักษณะ การเสวนาธรรม โดย พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก 

ซึ่งทานมีเมตตากับ ททท. กรุณาปลีกเวลามาพบกับเราในชวงบาย ภายใต 

การมองในมิติของกาย และ ใจ ทานจะเปดมุมมอง ในเรื่อง “เที่ยวเปน ก็ 

เห็นธรรม” 

สำหรับหัวขอการสัมมนาอื่นๆ คือ “การตลาด วาดวย อารมณ มนตรา และ 

อุปาทาน” “ทองเที่ยวขั้นกวาในอนาคต” และ “นิดหนึ่ง คือ พอดี”   

ประเด็นตอมา คือ การนำขอมูลจากการสัมมนาไปปรับใชอยางเปนรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การสัมมนา เปดมุมมอง ทองเที่ยวไทย เปนกิจกรรมเชิงวิชาการ ที่มุงเนนเรื่อง การนำเสนอมุมมองของวิทยากรแตละทาน 

ซึ่งมาจากหลากหลายสาขา ขอมูลที่นำเสนอ เปรียบเหมือนวัตถุดิบ ซึ่งยังไมสามารถนำไปใชงานไดทันที  อาจจะตองผาน

กระบวนการในการปรุง  เพื่อใหตรงกับรสนิยม และ ความชอบ ของแตละกลุม ซึ่งมาจากพื้นฐาน การงาน และมีชุดความ

เชื่อที่แตกตางกัน  

และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผมไมเชื่อวา การสงผานขอมูล หรือ ความรูสำเร็จรูป  เปนแพ็กเกจตายตัว เปรียบเสมือน การทำการ 

ตลาดแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เราไมเชื่อวา ใสน้ำรอนแลวปอนเขาปากได  คงจะตองมีการนำสถานการณปจจุบัน  และ

พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีลักษณะเปนปจเจก และมีลักษณะเฉพาะตัวสูงมาก มารวมวิเคราะหดวย

ในชวงทายนี้ ในนามของ ททท. ใครขอขอบคุณองคกรรวมจัดการสัมมนา  คือ บริษัท ทรู คอรปเปอรเรชั่น  / บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่  / สายการบินนกแอร / บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย  และ บริษัท เดย โพเอท  ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกทานที่ใหความ 

สำคัญกับภาคการทองเที่ยวและบริการ

สำหรับ ททท.ในฐานะที่เปนองคกรสงเสริมดานการทองเที่ยว รับผิดชอบดานการทองเที่ยว ซึ่งเปนเสมือนเฟองเล็กๆ ที่มี

สวนในการขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจ ขอเรียนย้ำวา ผม และทีมงาน ททท.ทุกคน จะ มุงม่ัน ต้ังใจ เพ่ือทองเท่ียวไทย ท่ีงดงาม 
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เทศกาลเที่ยวเมืองไทย เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแตป 2523  มาถึงปนี้ นับวาเดินทางมา 30 ปแลว ตลอดชวงที่ผานมาไดมี

การพัฒนารูปแบบในการจัดงานอยูเรื่อยมา สำหรับปนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรม รวมทั้ง กิจกรรมการจัดสัมมนา เปนกิจกรรม 

ที่ใหทุกทานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

จากการนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับการสัมมนาที่ผานมา ทราบวา ในปนี้ กำหนดชื่อวา ทองเที่ยวทศวรรษใหม ไรกรอบและ 

ขอบเขต หรือ Tourism Unbound  ผมเชื่อมั่นวา ทานผูเขารวมสัมมนาคงไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

โลกปจจุบันมีความกาวหนา และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งการประกอบอาชีพของ

พวกเรา การเรียนรูจากขอมูลขาวสารตางๆ จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง ทำใหเรา เปนผูที่กาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ทำใหเราปรับตัว ปรับวิธีคิดในการทำงาน 

ในสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกวันนี้ เปนนโยบายของทานผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย คือ 

การใช IT เสริมในการสื่อสาร เพื่อการทองเที่ยว เพราะฉะนั้นทุกทานจะไดรูถึงความกาวหนาในเรื่องดังกลาว จากการ 

สัมมนาในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมการทองเที่ยวนั้น เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกคน ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูประกอบการทองเที่ยว หรือ 

พ่ีนองประชาชน เปนการกระจายรายไดอยางดีย่ิง ต้ังแตเจาของกิจการ สายการบิน โรงแรม การขนสง แมแตพ่ีนองเกษตรกร

ชาวนาชาวไร ที่ปลูกขาว พืชผัก รับจางก็ไดประโยชน และโชคดีที่ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง ททท. ไดเนนใน

เรื่องของการเปนเจาบานที่ดี ทำใหเกิดความประทับใจทั้งนักทองเที่ยวชาวตางชาติและคนไทย 

เชื่อมั่นวา ในการสัมมนาครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่นาสนใจ คงจะทำใหทานผูเขารวมสัมมนาเก็บขอมูล ความคิด ความรู 

รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนความคิดเหลานั้น ไปสูความกาวหนาของการทองเที่ยวของบานเรา

â´Â  ¹ÒÂÇÔªÑÂ ÈÃÕ¢ÇÑÞ »ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

à»�´¢Íºà¢µ



กรอบที่ ไร้เส้น
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นÑกท่องเที่ÂÇ เดีëÂÇนีé
Googled : Nowism for Real Time Traveler

วิทยากร พาที สารสิน
 อริยะ พนมยงค
ผูดำเนินรายการ วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

วุฒิชัย ผูคนในปจจุบันเกี่ยวของกับเทคโนโลยี และเทคโนโลยีจะเปนตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงของสังคม วันนี้เรา 

 จะมาพูดเรื่อง สิ่งที่เทคโนโลยีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของนักทองเที่ยว และการทองเที่ยว 
 

 การสัมมนาจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก นักทองเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร และสวนที่สอง 

 ผูประกอบการจะปรับตัวอยางไร 

 เร่ิมตนท่ีคุณบ๋ี (อริยะ) อยากทราบวา ทุกวันน้ีเทคโนโลยี สรางความเปล่ียนแปลงใหกับนักทองเท่ียวอยางไรบาง

อริยะ ผมขอแนะนำตัวเองในฐานะที่เปนนักทองเที่ยวคนหนึ่ง จะเห็นไดวา มันเปนประสบการณที่แทจริงของผม 

 คือ ผมเปนนักดำน้ำ ดำน้ำมาไดเกือบ 6 ปแลว ผมเติบโตตางประเทศ พอกลับมาเมืองไทย ก็มองหา 

 งานอดิเรกทำ ลงตัวที่การดำน้ำ เพราะผมเห็นวา เพื่อนตางประเทศของผมอยากมาดำน้ำในประเทศไทย 

 ผมอยูประเทศไทย ทำไมผมไมดำน้ำ

พาที สารสิน

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

อริยะ พนมยงค
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 ผมเริ่มหาขอมูล สมัยนั้น facebook ยังไมดัง social network   

 ยังไมคอยเทาไหร ผมเปนคนกลัวความลึก แรกๆไมอยากดำน้ำ

 พอหาขอมูลถึงไดรูวา บานเรามีจุดดำน้ำคอนขางเยอะ

 ชาวตางประเทศรับทราบวา จะดำน้ำตองมาเมืองไทย 

 นี่คือที่มาของการดำน้ำ จากนั้นก็ดำน้ำไมต่ำกวาสอง

 ครั้งตอป ในเมืองไทยไปมาหมดแลว

 ผมชอบเลน  kitesurf  เปนกีฬาท่ีเร่ิมมีความนิยมมากข้ึน

 คือ มีวาวลากเราอยูบนน้ำ เปนกีฬาที่มีความอิสระ

 คอนขางสูง ในขณะเดียวกัน ถาไปอยูที่หาดหัวหิน จะเห็นแตหัวทองทั้งนั้นเลย คือ คนตางชาติมาเลน 

 kitesurf มากมายที่หัวหิน พัทยา ภูเก็ต สมุย มากันเยอะมาก ตอนผมเริ่มเลน คนไทยนับได สวนใหญ 

 คนตางชาติเลน  

 บานเรามันสะดวก มีพรอมหมดทุกอยาง เคาเดินทางมาจากยุโรป อเมริกา เพื่อจะมาเลนบานเรา เราเพียง 

 ขับรถไปชั่วโมง สองชั่วโมง หรือบินไปชั่วโมงเดียว มีหมดทุกอยาง แตคนอาจจะไมคอยรูเทาไหร

เขาประเด็น วา ผมขอสรุปงายๆ คือ รูปภาพ

เปนวิธีการสื่อที่มีพลังมากที่สุด นี่คือ จุดยืน 

ของพวก social network และนี่คือสิ่งที่จะ 

ชวยการทองเที่ยวได เราเขาไปดูรูป เวลาดู 

แลวจะมีคำถามวา เฮย... นี่ที่ไหน คำถาม 

จะเขามาทันที 

 คนเราโดยธรรมชาติแลว จะขี้เกียจ ถาใหไปหาเองก็คงอีกนาน  แตตอนนี้ ขอมูลไปถึงตัวเขาเลย พอเปดหนา 

 web เปด facebook  ก็รูทันทีเลยวา เพื่อนเคาไปที่ไหนมา ที่นี่สวยจัง  จะเกิดการสื่อสารที่งายมาก

วุฒิชัย ทำไมคนถึงอยากบอกใครก็ไมรูวา ตอนนี้ฉันอยูที่ไหน ทำไมเราตอง up status ใน facebook ทำไมเราตอง

 กลับบานไปเขียน blog

อริยะ อันนี้มันเปน social phenomenon อันหนึ่ง ตอนนี้มีผูใช facebook ประมาณหารอยลานคน ในประเทศไทย 

 อยูอันดับ สาม หรือ สี่ ของผูใช facebook ทำไมคนชอบใช ผมติดมาก ทั้ง facebook ทั้ง twitter ใชหมดทุกอยาง 

 บน iPhone  บน BlackBerry บน web คือขาดไมได ถาผมไมไดนั่งอยูบนเวที ผมก็จะ update status 



14

 ถามวา ทำไม เพราะเราเปนคนมีสังคม เหมือนเปนการยอสังคมเราไปอยูในออนไลน ทีนี้ ทำไมเราถึงอยาก 

 ใหคนรู เหมือนเราสรางเรื่องใหคนคุย เราอยากคุยตอ เพื่อนบางคน ผมไมเจอบอย เราคุยกัน เคาถายรูปไป 

 ผมก็เขาไป post คนอื่นก็เขามารวม มันเหมือนสังคมออนไลน เราไมตองเจอกันเพื่อคุยกัน 

วุฒิชัย เรียนถามคุณพาที เรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยว ใชอะไรสื่อสาร และ เทาที่ติดตามลูกคาของนกแอร ลูกคามี

 ความเปลี่ยนแปลงอะไรในรอบป หรือสองปที่ผานมาบาง

พาที ผมเปนคนที่ใช  twitter เยอะ มีใครตามมั๊ยครับในหองนี้ การใช twitter หรือ social media มันเปน

 ประสบการณของคนที่อยากจะแชร คือ ทุกคนชอบเลา เราไปไหน เราอยากเลาใหเพื่อนฟง เราไปไหนมา 

 สนุกอยางไร กำลังปวดหัวเรื่องอะไร social media ทำใหคนไดพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดออกมา ถึงแมวา 

 จะฟงยี่สิบคน หรือหมื่นคน ก็เหมือนกัน 

 ผมเดินทางเยอะมาก ตั้งแตเด็ก จนกระทั่ง 47 ปนี้ ก็รอบโลกหลายรอบแลว ประสบการณในการเดินทางเยอะ 

 เพราะเราทำงานเกี่ยวกับการเดินทาง คนที่ตามก็จะเห็นผมไปโนน ไปนี่ ผมก็จะกดบอกวา ตอนนี้เราอยูที่ไหน 

 ทำอะไรบาง ทำไดเดี๋ยวนั้น ไมตองกลับมาเลา ถาเราใชใหเปนประโยชนแลวเรามีเครือขาย   เวลาเราจะขาย 

 ไอเดียเกี่ยวกับการทองเที่ยวของประเทศไทย ทำไดงายมาก เพราะเพียงแต put pictures in แคนี้ก็เปนการ

 ดึงดูดคนอยูแลว 

 ผมวาการทองเที่ยวเปลี่ยนไปเยอะมาก ผมอยากพูดเรื่อง international กอน แลวจึงมาพูดเรื่อง internal 

 เวลาเราโฆษณาประเทศไทย สวนใหญจะเปนวัด พระ ไรนา ชายหาด เหมือนกับวา target คนคนเดียว คือ ฝร่ัง 

 สมัยนี้ segmentation เปลี่ยนไปเยอะ เชน คนอังกฤษ อเมริกัน หรือยุโรป มาเมืองไทยมีสองเรื่องใหญ 

 คือ เรื่อง culture / history และมาเที่ยวชายหาด นี่คือฝรั่ง แตสมัยนี้ เรามาดูจีน จีนไมตองการ culture 

 เทาไหร ตอนแรกมาเปนกรุปทัวร ตอนหลังมากันเอง เพราะฉะนั้น พฤติกรรมการทองเที่ยวกลางคืน เวลาไป 

 ไนทคลับ สังเกตวา ที่รัชดา จะมีทัวรจีน และชอบไปพัทยา enjoy กับพัทยามาก 

 สมัยนี้เรามีอินเดีย อินเดียไมมาเพราะ culture เลย เพราะวัดเคามากกวาเรา เคาจะมาที่นี่ เพื่อ have fun 

 ชอปปง พวกผูหญิงจะใชเงินมหาศาล ขนของกลับไปขายที่อินเดีย เคาซื้อตูเย็น และในตูเย็นจะบรรจุของ

 ทุกอยางที่จะเอาไปขายที่อินเดีย เพราะฉะนั้น ผมวาตองตอยอด พวกอินเดียจะขนของมาก  การบินไทยอาจ

 ตองเพิ่มน้ำหนัก การทองเที่ยวของเคาจะมีคนนำทัวร และคนนำทัวร

 จะมาเมืองไทยและบินไปกลับเพื่อขนของ
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 สำหรับตะวันออกกลาง เคากินเหลาไมได ดังนั้น เคามาที่นี่ เพื่อมา

 กินเหลา และเฮฮา ทุกอยางที่เคาหามที่โนน และอีกอยางคือ ชอบฝน

 เดินทางมาหนาฝน เมืองเคาไมมีฝน อยากเห็นฝน  low season ของเรา 

 เรานาจะแนะนำเรื่องฝน สัมผัสฝน 

 ออสเตรเลียที่มาดำน้ำ สวนใหญจะเปนพวกรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอม

 และออสเตรเลียก็ชอบเท่ียวพัฒนพงษ ญ่ีปุน เกาหลี ไมตองพูดถึง มาเยอะ 

 มาก เราตองสราง segmentation ใหเคลียร และ communicate ใหถูกตอง

 เรามาดูเรื่องเมืองไทย ฝรั่งเห็นมีการเผาตึกรามบานชอง เคายังอยากมาเที่ยวเมืองไทย เคาดูทีวี เคานึกวา 

 เปนหนัง พอประเทศเกิดวิกฤต คนไทยจะเที่ยวกันเอง เพราะฉะนั้นชวงที่เกิดวิกฤต นกแอรไมตกเลย

 ทุกเดือน ทั้งๆ ที่มีปญหา 

 คนไทยชอบเที่ยว เราสงเสริมใหคนไทยเที่ยว จะชวยผูประกอบการมหาศาล ราคาก็ถูกมาก เมืองตางๆ 

 ของประเทศไทยมีจุดขาย มากกวาภูเก็ต เชียงใหม เราพูดถึงสุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ขนอม เหมือนสมุย 

 มีโรงแรมหาดาว สิ่งที่เราตองกระตุน คือ ถาตราบใดที่คนไทยยังทองเที่ยวกันอยู เราจะชวยเศรษฐกิจ

 ของเราใหเติบโตอยางสม่ำเสมอ 

 ในเชิงความสะอาด คือ ตองใหเมืองไทยสะอาด ตองรณรงคใหสะอาด เพื่ออนาคตของเรา

 ในเชิง social media ถามีอะไรสกปรก เราจะถูกประณาม คนจะไดยิน ไดฟง 

วุฒิชัย นักทองเที่ยวแตละคน จะมีความตองการแตกตางกันไป อยากรับขอมูลจาก social network เชน เพื่อนๆ 

 เคามาเที่ยว ใสรูปภาพไป รายงานตลอด แสดงวา ขอมูลจาก social network นาจะมีความสำคัญกวาขอมูล 

 ที่มาจากการประชาสัมพันธ 

อริยะ ตอนนี้ คนดูทีวีสูงสุด ไมมีใครไมดูทีวี แตเราก็รูกันเองวา ใครเชื่อถือโฆษณาในทีวีบาง จำนวนคนที่เชื่อใน 

 โฆษณาทีวีจะต่ำมาก สิ่งที่เคาเชื่อ คือ เพื่อน พอเพื่อนบอก เวลาจะไปไหน ก็จะถามเพื่อนวา เคยไปมั๊ย 

 ควรจะไป หรือ ไมควรจะไป 
 

 แตกอน ผมเปนแฟน Lonely Planet กอนไปไหนตองอาน ตองศึกษา ถาเราจะไปประเทศที่เราไมรูจัก เราจะ

 ตองคิดวาเดี๋ยวโดนตมแนนอน ตั้งแต แอรพอรต แท็กซี่ ถาไมมีขอมูลมากอน ตองโดนแนๆ มีทุกประเทศ 
 

 ตอนนี้ ผมไมเปดหนังสือ ถาผมจะไปไหน จะหาจาก social network หรือ ไป post ไปถาม ทุกคนก็จะตอบ

 เขามา ตอนนี้ผมก็จะมีเครือขายแลว เผลอๆ ที่ๆ ผมจะไป เคาก็มีตัวตนใน facebook ดวย ซึ่งผมอยากจะ

 แนะนำทั้ง facebook ทั้ง twitter ดีมาก แตเปนดาบสองคม ถาผูประกอบการคิดจะทำ ตองทำดีๆ ไมดีลูกคา 

 จะเขามาดา 
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 คนท่ีมาเท่ียวผานคุณ ใหถาม  e-mail เลย และเพ่ิมเขาเปนเพ่ือนเลย เราก็ไปโผลในหนาของเคา เพ่ือนเคาก็จะ

 เห็นรูป และอาจจะเขามาดูเพิ่มเติม มีแตคนชม หองสะอาด อาหารไมแพง อยูหนาหาด ถาเราไปดูในสื่อ 

 โฆษณา ทุกอยางดีหมด สวยหมด ไมมีใครบอกสิ่งที่ไมดี 

พาที  ตอนนี้ถาใครไมเลน facebook ถาไมเลน ลาสมัยมาก ในเว็บ Pantip นกแอรโดนดาประจำ ดาแลวตองแก 

 เพราะฉะนั้น ถาใครยังไมอยูใน network online ผมวา ลาสมัยสุดๆ 

 ผมอยูในวงการโฆษณามากอน เราตองใช media ใหเปนประโยชนในแงของ integration ตองมารวมกัน 

 ตองสราง awareness ใหคนรูกอน หลังจากนั้น เราพยายามดึงดูดคนใหเขาไปดูในเชิงของ social network 

 ใหคนเชื่อวา มันมีจริงๆ 

 ใครๆ ก็รูวา ตอนนี้เพื่อนเปนคนบอกเรามากที่สุด ในเรื่องการทองเที่ยว ผมชอบกินราเมน และผมถามวา 

 ราเมนที่ไหนอรอยที่สุดในประเทศไทย ทุกคนก็จะตอบ ตรงโนน ตรงนี้ ไปทั่ว รานที่ไมอยูในใจคน จะหายไป

 ทุกวันนี้ เราตองใช social mediaใหเปน อยางเชน ผมใช twitter มีทั้งคนดา คนชม เครื่องบินดีเลย ตางๆ นานา

 ผมโดนประจำ แตทำใหผมรูวา อะไรเกิดขึ้นในองคกรของเราเอง เราสามารถตอบเคาได 
 

 เร่ืองปรากฏการณ facebook ผมไมอยากจะเช่ือเลยวาจะดังไดขนาดน้ี ผมติดตอ

 เพื่อนที่ไมเจอกันมา 25 ป คุยไป คุยมา ทำใหเคาอยากมาเที่ยวเมืองไทย 

 

 สิ่งที่เราสามารถทำตอไปไดอีก คือ เพื่อนของเพื่อน ของเพื่อน 

 ของเพื่อนที่ตอไปได เชน เราบอกวา ตอนนี้ ประเทศไทย safe 

 แลว  ขอมูลท่ีเราบอก ไปเร็วมาก ผาน facebook กอนทีวี twitter น่ี 

 เร็วกวา CNN อันนี้ตองขอขอบคุณ true ที่ใช wi-fi  true ที่บาน มันเร็วพอสมควรทีเดียว

 เราตองสรางเครือขายทางเทคโนโลยีของเราใหไปไดเร็วมากขึ้น เมื่อวานผมฟงเรื่อง  3G ตอนนี้ไทยไปชากวา

 เวียดนาม ไดอยางไร เวียดนามตอนนี้ขายขาวมากกวาเราอีก ตองกระตุนรัฐบาลเพื่อใหทันกับโลก เพราะมัน

 จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะมาก 

สำหรับผูประกอบการ โรงแรมเล็กๆ ราคาไมแพง ตอนนี้ถูกมาก รีบไปดู 

ไปเที่ยว ทองเที่ยวมาก จะไดเห็นมาก การทองเที่ยวเราจะดีขึ้นมา ถาเรา 

network กันไดเร็วขึ้น 
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วุฒิชัย การเปด twitter หรือ facebook เราควรจะเปดในนามของสวนตัว หรือ โรงแรม

พาที ผมเปดสวนตัว พอเปนองคกร คนจะบอกวา มาโฆษณาอีกแลว ในแง twitter ถาเปนองคกร ควรจะเปนแค 

 information-based แตเปนบุคคล มันเชื่อถือได เพราะฉะนั้น มันเปนการเลา ไมใชโฆษณา 

 นักทองเที่ยวทั้งหลาย ผมแนะนำใหเปด social network เลนดวยตัวเอง  ถายภาพ แลวคนก็เห็นเอง 

อริยะ ในโลกออนไลน มันไมมีมิติเดียว ใครที่ไมเลน facebook คนนั้นเชย แตถาใครไมเลน facebook ผาน smart 

 phone ยิ่งเชยเขาไปใหญ คนที่เลนจะทนไมไดหรอก ที่จะตองคอยกลับไปที่บาน ตอง update ตลอดเวลา

พาที เวลาเลน social media ตองระวัง ใชมากเกินไป ถาใชมากเกินไป จะไมคุยกับคนอื่นเลย ในที่สุด มันมี 

 ทั้งดีและเสีย อยา overload 

วุฒิชัย เวลาเราใชคำวา “เลน” มันไมใชการเลน แตมันเปนการ contribute อะไรบางอยางใหสังคม เชน เร่ืองการเมือง 

 เรื่องภาพยนตร ในโลกนี้ คือ โลกของขอมูลขาวสาร เปนการทำงานรวมกันของคนทั้งโลก

อริยะ ชวงสถานการณวิกฤต บานผมอยูพระรามสี่ เวลานอนไดยินเสียงปนยิง ตอนนั้น ผมไมออกจากบาน ดูทีวี 

 แตส่ือท่ีผมตามไดผลเร็วกวาทีวี คือ twitter มัน real-time เราก็ตามนักขาวท่ีเราเช่ือถือ เรารูเลยวาเกิดอะไรข้ึน 

 smartphone มัน popular ขึ้นมา เพราะวา ผมถายรูป post ทันที สมัยกอนเราซื้อกลองดีๆ เราตองใชเวลา 

 แตกอน 3 อาทิตย หนึ่งเดือน 

 มันไมมีแค facebook กับ twitter แตตอนน้ี มันมี app หรือ application ท่ีเราสามารถดาวนโหลดได เสนหของ 

 smart phone คือ มันสามารถดาวนโหลด app ได ไปที่ไหน สามารถไปดาวนโหลดได สมมติวา ผมไปปารีส 

 app เยอะแยะเลย จะเอาแผนที่ subway จะเอารานอาหาร โรงแรม สถานที่เที่ยว มีหมด แทนที่ Lonely 

 Planet ได ผมไมไดซื้อ Lonely Planet มาสักพักแลว เปลี่ยนมาใช google 

 เทคโนโลยีวันนี้ มันเปลี่ยนการทองเที่ยวมหาศาล จะตองการอะไร ขอมูลอะไร ผมรูไดทันที ขอสำคัญคือ 

 มันชวยผูประกอบการ ชวยนักทองเที่ยวไดอยางไร 

วุฒิชัย มีความคิดเห็นอยางไรวา smartphone จะมาแทน notebook 

พาที เชื่อวา smartphone จะมาแทน notebook เพราะมันหนัก ขี้เกียจถือ  apple ออก iPad มา เพื่อใหเปน 

 product ตัวกลาง ผมบอกไดเลยวา smartphone ราคามันจะลดลงมา พอลดลง มันก็จะ mass ข้ึน และ information  

 ก็จะอยูในมือ คนท่ีธรรมดาใชโนเกีย ก็จะเร่ิมเปล่ียนมาใช smartphone พอเร่ิมใชสักพัก ก็จะเร่ิมใช applications 

 ตางๆ เชน นกแอร เรามี application ที่สามารถซื้อตั๋ว ผานตัว iPhone แลว 



18

 สมัยกอน เราตองพึ่งเอเยนซี่อยางเดียว ตอนนี้ใชอินเตอรเนต ไปจายที่ 7-11 หรือ เอทีเอ็มอะไรก็ตาม ตอนนี้

 เขามาถึงมือถือแลว 

 ผูประกอบการตองเอา application ไปใสใน smartphone ซึ่งลงทุนไมแพง สองแสนกวาบาท ใหมัน 

 อยูในมือของคน เหตุผลเพราะตลาดจะไปอยางนั้น ถาเรามัวแตใชโทรศัพทอยางเดียว segmentation 

 มันจะแคบลงเรื่อยๆ 

 ผมมีรานกวยเตี๋ยวที่ดังมากๆ เพราะใช twitter แลวเคาเลาตอกันเอง 

 สำหรับการทองเท่ียวของไทย ส่ิงท่ีเราตองทำคือ ทำอยางไร

 ใหประเทศไทยเปนเพื่อนของคนทั่วโลกใหไดเร็ว  

 นอกจากการโฆษณาอยางเดียว อาจจะโฆษณา โดยใช 

 traditional media เชน ทีวี 

 แตท่ีผมตองการทำในอนาคต คือ ทำอยางไรใหประชาชนทุกคนสามารถ communicate โฆษณาประเทศไทย

 ไดหมดเลย ผาน social media 

วุฒิชัย ถาเครือขายการสื่อสาร smartphone ที่มันมาแลว มันจะมาแทนอะไรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จะมีอะไร 

 ที่หายไป และไดรับผลกระทบ 

อริยะ ตอบในมุมมองของนักทองเที่ยว ไมใชผูประกอบการ คือ ผมดูจากพฤติกรรมของเพื่อนผม จะซื้อตั๋วที่ไหน 

 ราคาถูก นอนโรงแรมไหน ผมตองเปนคนใหคำตอบ วิธีการจะเปลี่ยนไปมาก คนจะทองเที่ยวสามารถหา

 คำตอบไดทันทีโดยไมตองผานพวกผูประกอบการก็ได อันน้ีตองระวังและเขาใจ  ถาคุณไมอยูใน social 

 network คุณจะหลุด  

 คำถามที่เจอมากที่สุด คือ ปลอดภัยหรือยัง ผมบอก ปลอดภัย จบ ขาวจะบอกวาอยางไร ไมสนใจ เคาเชื่อผม 

 เพราะผมอยูที่นี่

 เสนหของ smartphone คือ มันจะ mass มากขึ้น ราคาจะลดลงเรื่อยๆ คนก็จะใชกันมากขึ้น ขอมูลจะอยูใน

 มือของคุณทันที คำถามคือ คุณจะอยูในเครื่องนี้หรือเปลา

พาที ความที่คนเชื่อ social media มาก  สมมติเราเปนผูประกอบการ เราจะตอง deliver promise หมายความวา 

 ถาหองเราสวยขนาดนี้ บริการของสายการบินเปนแบบนี้ เราตอง deliver เพราะจะตองมีคนมาลอง 

 แลวบอกวา “ไมใช” ไดงายมาก และคนเชื่อดวย 



19

 ผมเปนผูประกอบการคนหนึ่งในดานของสายการบิน ผมกลับถือเรื่องนี้เปนเรื่องใหญ เวลาคน comment 

 เพราะวา ผมเองเปน consumer-based listener อยูแลว ผมจะฟงคนเดินทางมากกวาฟงพนักงาน 

 ถาผูบริโภคมาบอก เชน มันมี delay ตอนนี้ มีคนมา complain กับนกแอร บอกวา ground staff พูดไมดีเลย 

 ที่เชียงใหม ถายรูปมาดวย ผมโทรไปบอกผูจัดการเดี๋ยวนั้นเลย แกปญหาเลย 

วุฒิชัย เราจะรูไดอยางไรวาใครกำลังชม กำลังดา

พาที twitter สวนใหญจะเปนชื่อคนจริงๆ เวลาเคาพูด คือเราตองการแกไขปญหา ถาเราไดชื่อคนนี้แลวมันจะมีการ 

 แกไขทันที 

 เลขาผมนอนนอยมาก ตั้งแตผมเลน twitter เพราะผมจะโทรบอกวา ผมใหเบอรคุณไปแลว แลวเลขาผม

 จะรับเปน 7-11 เลย ผมเองก็ใกลๆ 7-11 ตอนนี้มันกลายเปน job ไปแลว  เวลาเคาเจอปญหา ผมก็เครียด 

 ตองชวยแกปญหา 

วุฒิชัย เปนไปไดมั๊ยวาคำติ คำบน จะมีมากกวา คำชม

อริยะ ถาคน comment มาที่เราโดยตรง ไมใชผานเพื่อน สวนใหญไมใชคำชมหรอก คือนานๆ จะเจอคำชม วิกฤติ 

 เปนโอกาสได คือ now คือ ทันที และ เร็ว ตอง fast 

 การท่ีมีลูกคาเขามาบน มันไมใชปญหา ขอแรก ขอใหเคามีชองทางท่ีชัดเจนท่ีเคาจะบนมาถึงเรา และตอง 

 แกปญหาใหเคา และตองเร็ว คำดาจะกลายเปนคำชม  เคาจะปล้ืมทันที และรูสึกวา บริษัทน้ีฟงเรา จากฟงเรา 

 แกปญหาใหทันที อันน้ีคือบริษัทท่ีดี ไมมีบริษัทท่ีไมมีปญหา ประเด็นอยูท่ี เราจัดการปญหาใหไดเร็วหรือเปลา 

วุฒิชัย มันกินเวลา และ ทรัพยากรมากแคไหน ในการตามสิ่งเหลานี้

อริยะ อยามองวา มันกินทรัพยากร แตมันคือ อนาคตของพวกเราแลว 

 คำถามที่ถามวา อะไรจะหายไป ผมวา blog ที่อยูใน web 

 จะหายไป เชน pantip.com ผมจะไมเสียเวลาไปดูใน web

 แลว ผมจะดูผานมือถือแลว เคาเองจะตองเปลี่ยนรูปแบบ ที่มา

 อยูบนมือถือใหได ทุกคนตองกลับมาคิดวา เราจะใชมือถือพวกนี้

 ไดอยางไร เพราะมือถือเปนเครื่องมือที่ powerful ที่สุดแลว เพราะ 

 คุณอยูในมือลูกคา
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 ประชาชนในประเทศไทย 65 ลานคนใชมือถือ ในแงของสื่อ คุณทำสื่อโฆษณาทีวี ถามีปญญา อยางเกงก็ได

 ในเมืองไทยอยางเดียว พวกน้ี ไมใชแคเมืองไทย แตเปนตางประเทศดวย ซ่ึงก็คือ ลูกคาของพวกผูประกอบการ 

 ทองเที่ยว 

วุฒิชัย ปจจุบันคุณพอใจกับฮารดแวร ซอฟทแวร ประสิทธิภาพของเครือขายการส่ือสารในสังคมไทย ในประเทศไทย 

 อยางไร มันดีพอหรือยัง ที่จะมารองรับเรื่องการทองเที่ยว

อริยะ วันน้ี ในทวีปเอเชีย ประเทศไทย คือประเทศสุดทายท่ีไมมีเครือขาย 3G ทุกประเทศมีหมด ยกเวนประเทศไทย 
 

 ขอแรก เปนเรื่องที่ เราลาสมัย  ขอที่สอง เครือขาย 3G คืออะไร และมีประโยชนอยางไร เราคุยกันวา ตอง 

 now และ เร็ว ซึ่งตองใชมือถือที่ now และ เร็ว ได ซึ่งก็คือ ระบบ 3G  
 

 ระบบ 3G คือ เหมือนการเลนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงแตบนมือถือ เราตองการ speed ตองการ 

 upload รูป ตองการดาวนโหลดวิดีโอ  ถาระบบมันชา คุณก็ไมอยากใช ถามันเร็ว กดปุบ ไดปบ มันเร็ว 

 ผมจะติด หาขอมูลก็เร็วดี ไมตองใชคอมพิวเตอร เพราะ laptop คุณใสกระเปาหลังไมไดแนนอน เครื่องพวกนี้ 

 (มือถือ) ทำไดหมดทุกอยางที่สำคัญ เราตองการ e-mail,  facebook, twitter  ตองการดู google map ไมตอง

 ใช laptop ดวย 

 จากที่เราทำ  iPhone ผมดูจากพฤติกรรมของลูกคาเรา คือ สมัยกอน ประเทศไทยจะขึ้นชื่อวา ผูบริโภคไทย

 จะเนนเรื่องราคา คือ เราเคยเปนประเทศที่คาโทรถูกที่สุดในโลก 
 

 พอ smartphone เขามา iPhone เขามา ลูกคาจะถามวาเครื่องเทาไหร โปรโมชั่นรายเดือนเทาไหร 

 ผานมาเกือบสองป คำถามเปลี่ยนไปเยอะ ไมไดถามเรื่องคาโทร คนจะถามเรื่อง app อันนี้ดาวนโหลดยังไง 

 ตอนนี้ผมใช facebook ไมได ทำไม พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเยอะ เดิมเราใชโทร ตอนนี้เราดูมือถือ 

 เราใชขอมูล internet ผานมือถือเยอะขึ้น 
 

 เมื่อกอนเราเปนประเทศที่เนนเรื่องราคาคาโทร วันนี้กลุมลูกคาเราที่ใช  iPhone เปนกลุมที่ใชเกือบหนักที่สุด

 ในโลก นาทึ่งมากที่พฤติกรรมผูบริโภคไทยเปลี่ยนไดเร็วขนาดนี้ แตในโลกนี้ ทุกอยางเร็ว ไมมีอะไรที่คุณรอ 

 ไมได สมัยกอน brand ใหญๆ เชน Coke ใชเวลากี่ป กวาคนจะรูจักทั่วโลก และ facebook ใชเวลากี่ป 

 Coke อาจใชเวลา 20-30 ป แต facebook ใชเวลา 2 ป สื่อพวกนี้เร็วมาก
 

พาที ตัวอยางท่ีเห็นชัด คือ เกาหลี ผมเองไปดูคอนเสริต super junior เสียงกร๊ีดน่ีดัง ดังกวาคอนเสริตท่ีไปดูในอเมริกา

 ไมเคยเห็นใครกรี๊ดดังเทาเมืองไทย และ network ของ super junior ผานอินเตอรเนตเร็วมาก 
 

 เกาหลีเกงมาก ใชอินเตอรเน็ตในการสรางเครือขายของเคา ปรากฏการณของการใช social media ทำให 

 information ไปไดเร็วมาก ตองตามใหทัน 
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วุฒิชัย ในกรณีเกาหลี คิดวามันมีการจัดตั้งอะไร มันถึงมาจุดนี้ได 

พาที  เคาเปนกลยุทธ วางแผนกันสิบป ทุกอยางอยูที่การ 

 วางแผน ไมใชมองพรุงนี้อยางเดียว ผมวาง

 นกแอรหาป เราถึงโฆษณา iPhone มาตอนน้ี 

 เพราะเราทราบดีวา การเคล่ือนเขาสูการใช 

 smartphone มันตองเกิดขึ้นอยูแลว 

 แต่ตอนนี ้ย ังแพงอยู ่  แต่เราสร ้าง 

 positioning ใน  brand ตอนนี้จะ

 ออก BlackBerry และ Android 

 ตามมา ตองปูใหในอนาคตไดเลยวา 80 % ของคนในหองนี้ใช  smartphone แนนอน
 

 การทองเท่ียวตอนน้ี agency ก็ตองคิดวา มันมีการเปล่ียนแปลง ตองวางแผนอนาคต พฤติกรรมนักทองเท่ียว

 เปลี่ยนแนนอน อยางบูติคจะแขงกับหาดาวอยางไร เราจะไปอยูในสายตาเคาอยางไร มันไมยาก แตตอง

 วางแผนใหดี คูแขงเปนอยางไร พฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก 
 

อริยะ ตอนนี้ กลุมผูใช facebook ในประเทศไทย นอกจากเด็กเยอะแลว ผูใหญเยอะดวย ที่อเมริกากลุมคนที่ใช 

 facebook มาก คือ กลุมอายุ 50 ขึ้นไป เหมือนเริ่มไมมีอะไรทำ เริ่มหาเพื่อน 
 

 ในบานเรา iPhone มีประมาณ หาแสนเครื่อง ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเปน iPhone 4G กำลังเอาเขามา ปนี้ 

 นาจะไดเปนลาน  
 

 ผูใช  BlackBerry  กับ iPhone ทั่วโลกมีประมาณ 40 ลานคน เรายังเปนหลักแสน ตั้งแตปที่แลว เปนยุคของ 

 smartphone
 

พาที อีกหนอย AJ ก็มี smartphone มีแนนอน ผมบอกไดเลยวา มันคง mass แนนอน จาก iPhone ระดับ high 

 end มันลงมาถึง AJ มันลงมาถึง iMobile พวกนี้ ในที่สุดแลว จะลง smartphone หมด เพราะเคาดูแลววา 

 มันเปนปรากฏการณ  ซึ่งมันเปนปญหากับ Nokia เพราะ Nokia ก็พยายามจะเขา smartphone เหมือนกัน
 

 ผมใหสองถึงสามปนี้ รับรองได คนไดเปนลาน ใครที่เปนผูประกอบการ ขอใหไปวาง app ซะตอนนี้ เรียนรู 

 จุดเสีย และจุดได เราจะไดวางแผนใหถูก สวนนักศึกษาทั้งหลายที่บอกวา ตอนนี้มันแพง นองไมตองหวง AJ  

 iMobile ออกแนนอน ออกเมื่อไหร นองไดใชแนนอน ตอนนี้ไปขอยืมเพื่อน

 ใชกอน หัดใหเปน
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อริยะ  การดาวนโหลดตอนนี้ มี app store เราไปดาวนโหลด app มาอยูบนมือถือเรา 
 

พาที เวลาทุกอยางมันขามไป ไมใชเรื่อง applications แตมันคือ เทคโนโลยีในมือถือที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป 

 ตัวฮารดแวร มันเหลือเฟอแลว เปลี่ยนไปไมเยอะแลว สิ่งที่เราวางแผนคือ ซอฟทแวร และ concept 

 ที่จะเขาไปทะลุทะลวง ทำใหเคาอยากใช 
 

 Application ของนกแอร เพื่อนผมที่อเมริกามีหมดแลว ไปถึงนั้น เคาบอกมีแลว ทั่วโลกสามารถมีได 

 ไมมีรั้วกั้นเลย ในเรื่อง information ถาโรงแรมคุณอยูในมือถือเคา เคาเปดเขาไปดู แลว book ไดเลย 

 คุณสามารถขายหองของคุณระหวางเคาอยูที่นั่น อยูกับครอบครัวเคาดวย 
 

 ในเชิงของการทองเที่ยว ตองวางแผนกันใหดี สิ่งที่เราตองคิดวาทำอยางไรจะอยูแถวหนา และมันก็

 เปนเรื่องของพวกเรา ทั้งประเทศ ชวยกันขายทองเที่ยวได
 

วุฒิชัย สิ่งที่จะมาแทน social network 
 

อริยะ คงไมไดมาแทน social network มันคือตัวตนของเรา สิ่งที่จะเปลี่ยนไป คือ trend ใหมๆ อันนี้มาแนนอน 

 คือ ทุกวันนี้เราบอกวาเรากำลังทำอะไรอยู เราอยูที่ไหน  สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต คือ location  คือ 

 มือถือเดี๋ยวนี้ มี GPS หมด มันจะรูวาตอนนี้คุณอยูที่ไหน  ขอมูลที่จะผลักไปใหลูกคา ผมจะสามารถบอกได 

 เลยวา จุดที่คุณอยูมีอะไรนาสนใจ รานราเมนอรอยอยูที่ไหน 
 

 การทองเที่ยว ตอนนี้มี app ที่ขึ้นมาทันทีวา หนึ่งกิโล สองกิโลมีอะไรบาง มีวัด มีรานอาหาร กดลงไป ก็สามารถ 

 ดึงรายละเอียดมาไดทันที โรงแรมมีโปรโมชั่นอะไร 
 

 ถามันเปนเพียงแคโฆษณา ผมไมสนใจคุณ แตถามีคน comment แนะนำที่พักของคุณ ก็จะนาเชื่อถือมาก
 

 ทำไม facebook ถึงดัง และ hi5 กำลังจะตาย hi5 พลาดไปเรื่อง ไมไปอยูในมือถือ แต facebook 

 ไปอยูในมือถือ ไปอยูในมือของลูกคา 
 

พาที ของเพื่อนผม เปนการนำเสนอแบบ 360 องศา เปนภาพสด นอกจากเราจะรูสถานที่ เรายังรูทุกอยาง คนจะ 

 เห็นภาพ จะมีผลมากกวาคนพูด 
 

 Location ทั้งหลาย ถาเราวางแผนไดถูก เราจะไปอยูในนั้นไดเร็ว สำหรับนักทองเที่ยว เราไปถึงภูเก็ต เราก็จะ

 มีขอมูลที่เราตองการ นี่คือ อนาคตของการสื่อสารการทองเที่ยว นี่แคเปนจุดเริ่มตน 
 

 นกแอรทำแลว ยอดการขายขึ้นอยางชัดเจน 
 

วุฒิชัย คำถามทิ้งทายสำหรับคุณบี๋ 3G ปนี้ ไดใชหรือเปลา  และอยากจะบอกอะไรกับผูประกอบการ
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อริยะ เรื่อง 3G ผมตอบไมได 
 

 มีเรื่องที่ผมอยากจะฝาก คือ แคมเปญของหนวยงานดานการทองเที่ยวที่ออสเตรเลีย เมื่อประมาณ 2 ปที่แลว 

 ชื่อวา The best job in the world งานนี้เจงที่สุดในโลก เปนเรื่องที่อยากใหทุกทานไดดู เปน แคมเปญ 

 ทางการตลาดออนไลน ที่เจงที่สุดเทาที่ผมเคยเห็น เพราะใชตังคไมเยอะ แตผลที่กลับมามหาศาล
 

 The best job in the world คือการงานที่ใหไปอยูที่ Great Barrier Reef พื้นที่ทะเลที่สวยที่สุด จุดดำน้ำ 

 สวยงามมาก หนวยงานการทองเที่ยวของออสเตรเลียก็อยากโปรโมทขึ้นมา และคิดวา จะโปรโมทอยางไร ให

 ชาวโลกรูจักและอยากมาเที่ยวบานเคา เคาเลยใหโจทยไปกับเอเยนซี The best job in the world การทำงาน

 คือ อยูบนเกาะนี้ 6 เดือน เงินเดือน 4 ลานบาท 
 

 หนาที่การงาน คือ ดำน้ำ ตีกอลฟ เลนเรือใบ ถายรูป post เขาใน social network  มีบานใหญมหาศาล มีรถ 

 มีเรือ  
 

 เคาหาคนที่ชนะ ใครก็ไดสมัครเขามา ถายวิดีโอของคุณเอง สั้นๆ 60 วิ โดยอธิบายวา ทำไมคุณควรจะเปนคน 

 ที่ไดงานนี้  คนที่เขารวมแคมเปญนี้ มีเกือบ 40,000 คน  ทุกประเทศ จากนั้นจะมีการ vote ผาน facebook 

 ผาน social network ทั้งหมด
 

 สมมติวาผมสมัคร มีการ vote พยายามชวยใหคะแนน เพื่อนๆ ที่เปนเครือขายอีกจำนวนมาก  1 คน มีเพื่อน 

 100-200 คน นี่คือแคมเปญที่ใหญที่สุด 

แคมเปญนี้ดังจนออกสื่อทีวี ทุกคนเห็น และทุกคน

 เขาไปดู เคาออกสื่อทั้งหมด เชน

 CNN โดยไมตองเสียอะไรเลย

 นี่เปนหนึ่งในแคมเปญที่ผมขอ

ยกมือให เจงท่ีสุดเทาท่ีเคยเห็นมา 

 หนาท่ีของการตลาดตองมี creative

 ดวย 

  

 สุดทายผมขอแนะนำ ถาใครใช iPhone ลองไปดาวนโหลด facebook หรือ twitter ไปดาวนโหลดที่เรียกวา 

 four square และอีกอันหนึ่งคือ layar อันสุดทาย เรียกวา Thailand guide คุณสามารถหาปมน้ำมัน 

 ตูเอทีเอ็ม รานอาหาร สิ่งที่นาดูในการทองเที่ยว มีหมดทุกอยาง คุณกดไป มันก็จะขึ้นเลยวา คุณอยูตรงนี้ 

 บริเวณที่คุณอยูมันมีอะไรบาง ผูประกอบการอาจจะไดไอเดีย



กรอบเสมือน เสมือนกรอบ
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จุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไร

ดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปน

 การตลาดที่มีการเปลี่ยน trend และคานิยมไปมาก

 ในการนำเสนอชวงแรก จะขอนำเสนอเรื่อง การจัดการ brand ซึ่งในสมัยนี้มันยากเย็นแสนเข็ญมาก 

 ผมอยูในวงการนี้มา 30 ป trend เปลี่ยนไปตลอดเวลา ถาเราไมตาม เราก็จะอยูในยุคเกาๆ ไมสามารถทำการ 

 ตลาดใหประสบความสำเร็จได

 สิ่งที่ผมจะขอนำเสนอเกี่ยวกับการจัดการ brand จะครอบคลุมเรื่อง 

จุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไรจุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไรจุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไรจุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไรจุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไรจุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไรจุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไรจุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไรจุฑามาศ ขอใหคุณดลชัย เลาใหฟงเรื่อง การตลาด ที่วาดวยอารมณ มนตรา วาเปนอยางไร

ดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปนดลชัย ยุคสมัยนี้เราใชสมองซีกขวา ซึ่งเกี่ยวของกับอารมณและจินตนาการ มากกวาซีกซาย การตลาดในยุคนี้ เปน
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 - บุคลิกกำลังสอง หรือ brand personality ++ บางทีเรามีอยูแลว แตเราตองทำใหเขมขน ทำใหมากขึ้น

  ไปอีก

 - innovation  ซึ่งเปลี่ยนไปเร็วมาก เทคโนโลยีตามกันทัน แตอารมณความรูสึกแยงกันไมได ถาคุณจะพึ่ง

  เทคโนโลยีตลอดเวลา คุณจะไมสามารถแสดงเอกลักษณของคุณได

 - social network ผูบริโภคยุคใหม สามารถจะคนหา information ดวยตัวเอง จะไมพึ่ง mass advertising 

  แบบเดิมๆ อีกตอไปแลว

 - cooperate branding เปนสิ่งที่สำคัญมากในยุคนี้

 - การมีพันธมิตรรวมกัน หรือ  Alliances เปนแนวโนมที่ดำเนินการอยูในปจจุบัน 

 - internal branding ยุคนี้ ตองใหความสำคัญกับการจัดการภายในมากๆ

 - การสรางประสบการณที่เขมขนที่สุด enhanced customer experience เมื่อกอนเราพูดถึง benefi t 

  ของสินคา ยุคนี้ ประสบการณสำคัญที่สุด ยกตัวอยาง Starbuck เราเขาไป รูป รส กลิ่น เสียง สำคัญที่สุด 

  ยิ่งเขมขน ยิ่งเปนเอกลักษณเทาไหร ยิ่งเปน trend

 - การดำเนินงานในลักษณะ B to B ( Business to Business) เปนเรื่องที่มีความสำคัญและจำเปนในยุค

  ปจจุบัน 

 - การทำตัวเปนคนดีของสังคม หรือ social responsibility ยุคนี้กาวราว เกเรไมได ตองคืนกลับให 

  สังคมดวย

 

 

 ประเด็นเรื่องการทองเที่ยว ผมขอยกกรณีเปรียบเทียบ  4 ประเทศ อียิปต ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และ ไทย ใน 

 รูปที่เสนอ คุณไมสามารถบอกไดวา ฝรั่งเศสมันดีเพราะอะไร แตคุณจะรูสึกรวมๆ รูสึก โรแมนติก มันเทห 

 อยางอียิปต มันมีมนตขลังอะไรบางอยาง มันเปนองครวม มนตสะกดโดยรวม  พูดไมได แตรูสึกได 
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 Cast ตอไป คือ งานของผมเอง เชน 

 สยามพารากอน จะไมเหมือนเซ็นทรัล 

 และ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน 

 สร้างมนต์มายาขึ้นมาอันหนึ่ง ที่เป็น 

 ความรูสึกมลังมเลือง เปนสยามประเทศ 

 ดังนั้น ภาพที่ผมดีไซนให คือ ผูหญิง 

 เปรี้ยวๆ มีชฎาไทยเล็กๆ อยูในสี 

 shocking pink กับ มวง และถือเพชร 

 เม็ดหนึ่ง พารากอน แปลวา เพชร

  ในขณะเดียวกัน ผมก็ทำ  Siam  Discovery 

 ผมวา ถาเปรียบเปนเพศ จะเปน เพศชาย เปน ผูชายที่ชอบคนควา สืบคน

 ผมก็มีโอกาสทำ เอสพละนาด ที่มีรัชดาลัย มีโรงหนัง ถาเปนคน ก็จะเปนคนที่ชอบ อารต ขณะที่ สยาม 

 เซ็นเตอร จะเปนวัยรุน เด็กแนว ชอบเขียนสีบนผนัง และ ซน

4 หางสรรพสินคาที่ผมทำ ผมวางมนตใหแตละอยาง 

ไมเหมือนกัน การจะไดมนตมีความยาก ตองหาขอมูล 

เรื่อง คูแขง differentiate ของ brand เราจะแตกตาง

จากคูแขงอยางไร DNA ของเราเปนอยางไร ไมใชอยาก 

สรางมนตอะไรก็สรางได เราตองดูจุดยืนของเรา และ

เราตองรูวาผูบริโภคชอบอะไร

ผมมีโอกาสทำโรงหนังดวย เชน ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ 

ในหางพารากอน ตองเปนโรงหนังที่หรู ไมเหมือนกับ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ ที่เปนเหมือนตลาดทั่วไป I Max ใหคนสัมผัสได

สามมิติ หรือ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ ก็จะเปนอารตๆ 

 ผมขอยกตัวอยางไปถึงโรงแรม 4 ประเภท six senses / four seasons บันยัน ทรี และ ไฮแอท แตละ 

 โรงแรมไมเหมือนกัน
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 ทำไม passion /  mantra และ mesmerization 

 มันสำคัญ passion คืออารมณ เลนกับความ 

 ชอบของคน Mantra คือ story ที่ย้ำแลวย้ำอีก 

 mesmerization คือ การสะกดจิตใหอยูในภวังค 

 ไมมีเหตุผล แตตองสะกดใหได เราจะเกิดความ 

 รับรูท่ีจับตองไมได แตรูสึกได จากประสบการณ 

 ตอเนื่อง ตองสะสม 

 Trend ทุกวันนี้ จะเนน emotional การทำการตลาดอยาไปพูดเรื่องเหตุผลมาก เชน ถาหาเหตุผล ก็จะ 

 Do I need it? แตในแงอารมณคือ I want it! พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค มีองคประกอบสำคัญ คือ fi t my 

 identity / emotional security / habit และ infl uences 

 ตัวอยางที่ผมไดดำเนินการดานที่พัก คือ ผมทำ ณ ดล (NDOL) ในแนวคิดหลัก คือ Alternative Hideaway 

 close to Bangkok เปน  Sanctuary of Treasures ดังน้ัน ผมจึงต้ังสโลแกนโดยรวมคือ NDOL StreamsideThai Villas

Branding Trend ทุกวันนี้ ตองเนนเรื่อง Emotion และ 

Self Expressive ยกตัวอยาง 

- American Express เนนเรื่อง “Do More” 

- Toy r us “Pleasant”

- Mcdonald’s  “Delighted”

- Hard Rock  “Exciting”

 Trend ตองใหความสำคัญเรื่อง Hyper Sensory / Mythifying และ Living the Brand 

จุฑามาศ ในสวนของกลุมวัยรุน คุณวงศทนง คิดวาอยางไร 

วงศทนง คำวา passion ผมวาตองเริ่มจากคำนี้ คำวา passion คือ ความปรารถนาอยางแรงกลา เพียงแคอยาก 

 ไมพอ ประมาณวา ชีวิตนี้ ถาไมไดทำ ยอมตายดีกวา สังเกตวา คนประสบความสำเร็จจะเปนอยางนี้

 ทุกคน อยางเชน สตีฟ จอบส จะชอบคอมพิวเตอรทั้งชีวิตจิตใจ 
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 สำหรับผม ผมเคยถามวา ชีวิตผมจะทำอะไร  ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยแบบงงๆ  ผมพยายามจะบอกเด็กวา 

 ตองคนหาตัวเองใหเจอ จะไดไมเสียเวลาไปทำสิ่งที่ไมใชเรา  เด็กๆสวนใหญคนหาตัวเองไมเจอ ผมพบวา 

 เด็กที่คนหาตัวเองไมเจอ มักจะเปนพวก ขี้เหงา เศรางาย

 จากประสบการณของผม ผมถูกถามวา มีเคล็ดลับ หลักการในการทำหนังสืออยางไร ผมตอบอยางมีหลักการ

 วาทำหนังสือดีๆ ที่ขายได และ ทำหนังสือขายไดที่ดีๆ 

จุฑามาศ ถามคุณกอย (ภัทรา) ความปรารถนาอยางแรงกลาในการทำเพลินวาน เปนอยางไร

ภัทรา ครึ่งหนึ่งมาจากความชอบสวนตัว  อีกครึ่งหนึ่งมาจากประสบการณ ขอเลา back ground ของกอย คือ กอย

 มาจากการทำอุตสาหกรรมไม และกอยดูตลาดสงออก ก็ไดเดินทางมาก ทุกครั้งที่ไปเที่ยวก็คิดวา เมืองไทย

 นาจะมีอยางนี้บาง พอมีจังหวะ ก็เอาความชอบสวนตัวและประสบการณที่เก็บเกี่ยวมา มาทำ เพลินวาน

 Inspiration ของ เพลินวาน มาจากพิพิธภัณฑราเมน ที่ญี่ปุน คือ ไปถึงแลว เคามีเรื่องเลา มีการเก็บ 

 รายละเอียด

 เพลินวาน คงเปนแค อุปาทานอยางเดียว คือ มีความรูสึกที่อยากจะทำ คิดวาอยากจะทำ ก็ทำ แรงบันดาลใจ 

 มันเปน energy อันหนึ่งที่จะผลักดันใหคนทำอะไรตองทำใหถึงที่สุด บางครั้งเด็กไทยหลายคน  หรือหลายๆ 

 brand ถามี inspiration มันจะผลักใหไปถึงที่สุด

จุฑามาศ แลว palio มีคนถามวา เขาใหญทำไมตองอิตาลี

พิศณุ กอน palio ก็ตอง primo posto เพราะเกิดกอน อยางไร 

 ก็ตาม ผมขอเลาเรื่องอาชีพของผมเล็กนอย คือ ผมมี 

 หลายอาชีพ เปนผูประกาศขาว เปนนักขาว เปนนักเขียน 

 ในกรณี primo posto และ palio เหมือนเปนอาชีพ   

 ที่ไมไดตั้งใจ 

 เมื่อหาปที่แลว ผมชอบหัวหิน เพราะผมคิดวา ที่หัวหิน 

 มีคนดี อาหารทะเลดี สนามกอลฟดี ไมมีโปๆ เหมือน 

 พัทยา วันหนึ่งตั้งใจจะซื้อคอนโดที่หัวหิน เพื่อนบอกวา ไมตองซื้อ ถาจะพักผอน พักคาง ก็ใหมาพักคางที่

 บานเพื่อน แตผมอยากมีบานสักหลัง

 เพื่อนอีกคน พาไปดูเขาใหญตอนหนาฝน สวยมาก ผมชอบมาก มันสงบ นิ่ง ผีเสื้อสวยๆ มากมาย นอนกลางคืน 

 มีเสียงแมลงท่ีฟงแลวเพลิดเพลิน อยูเขาใหญมาสองป เราก็อยากใหคนท่ีไมเคยอยูเขาใหญ ไดมาเจอเขาใหญ 

 อยางแทจริงบาง 
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 อีกเรื่อง คือ บานผมและเพื่อนอีกสองคน อยูใกลๆกันที่เขาใหญ  แตละเดือนมีคาใชจาย คาแมบาน คาน้ำ 

 คาไฟ เดือนละหนึ่งหมื่นบาทตอหลัง เพื่อนก็เลยชวนกันมาทำรานกาแฟ เคก ไอติม แบงกำไรกันคนละหมื่น 

 แลวเอาเงินมาจายคาน้ำคาไฟ คิดแคนั้น ไมคิดอยางอื่น primo posto เกิดจากความตองการเงินมาจายคา

 น้ำ คาไฟ และคาแมบาน 

 วันเปด เปนวันเลือกตั้ง เปดแลวขายไมได หลังจากเวลาผานไปสามเดือน คนเยอะจัง มาถายรูป คนมี 

 ความหวังวา สวย สวย เราตองทำใหดี ใหสวย ผมเพิ่งเห็นวา คนถายรูปตองกระโดด กระโดดกันหมด 

 สมัยผมไมเคยทำ

วงศทนง ผมวา สถานท่ีมันสรางอารมณ อยากปลดปลอย

  แนวอิตาเลียน

ภัทรา ที่เพลินวานก็ถายรูปเยอะ ที่หองน้ำก็ถายรูป

 หองน้ำ เพลินวาน

จุฑามาศ ตองทำจุดใหถายรูป

พิศณุ หุนสวนของผมชอบและมีความฝนเรื่องอิตาเลียนมาก 

 ผมก็เกาะความฝนเขาไป เราเก็บเงินคาเขา 55 บาท แตแลกกาแฟ และ ไอติม ได เรามีคาบำรุงรักษามาก 

 ทั้งคาดูแลสวน คารักษาความสะอาดหองน้ำ

 สองปผานไป เห็นตัวเลขนักทองเที่ยว ก็เลยคิดการณใหญ 

 ก็ทำ palio และเรามั่นใจ ทุกวันนี้ ประชุมกัน ก็ดีใจที่เห็น

 ทุกคนมามีความสุข และเลี้ยงตัวเองได คนของ palio 

 ก็เปนคนทองถิ่น และเราเอามาฝก 

จุฑามาศ นักทองเที่ยวใชอารมณความรูสึกมากขนาดไหนใน

 การทองเที่ยวที่ประเทศไทย 

ดลชัย สำหรับนักทองเท่ียว แตละประเทศมีอารมณความรูสึกไมเหมือนกัน นักทองเท่ียวบางประเทศ นึกถึงศิลปวัฒนธรรม

  บางประเทศนึกถึง พัฒนพงษ สนามกอลฟ เราอยากใหเขานึกถึงสิ่งที่เราควรจะเปน มันอยูที่เราพยายาม

 จะมอบประสบการณ เนนจุดที่ควรเนน ไมเนนในสิ่งที่ไมควรจะเนน สิ่งที่จะเนน เราควรจะมอบประสบการณ 

 แบบที่ดีที่สุด ใหประทับใจ ใหรูสึก ใหนึกถึง ถาประสบการณสะสมดี เคาจะจำไวใน memory 

วงศทนง ผมวาเรื่อง ราคาถูก สำหรับเมืองไทย มัน positive ผมไปเที่ยวไหนหลายประเทศ ผมไมเคยเห็นประเทศ 

 ไหนที่ถูกเทาประเทศไทย ที่หลวงพระบาง ใชเงินมากกวาเมืองไทย คำวา ถูก เปน selling point ได 

 ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ตองพวงไป ขาดไมได คือ ถูก แลวตอง ดี ดวย ไมเชนนั้น จะเหมือนภาพลักษณสินคา
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 จากเมืองจีน คือ ถูก แต หวย เสียเร็ว ซึ่งจีนพยายามจะลางภาพนี้

 คนจำนวนหนึ่งที่พอจะเที่ยวไดคือมีรายไดเหลือนิดๆ คนเหลานี้ ผมคิดวา เขาอยากจะไดความรูสึก “ครั้งหนึ่ง 

 ในชีวิต” ครั้งหนึ่งในชีวิต อยากไดไป palio ถายรูปมา post ไวใน facebook ครั้งหนึ่งในชีวิต อยากไปญี่ปุน 

 ไปไอเฟล ไปน็อตติ้งฮิลล ประสบการณ “ครั้งหนึ่งในชีวิต” ถาทำได จะเปนจุดขายที่เขมแข็งมากเลย 

 ฟุตบอลโลก ทำไมจึงดึงดูดคนไดมากขนาดนี้ ที่สำคัญเพราะมันจัดสี่ปครั้ง คือ ถาจัดทุกป  ความอยากจะไป 

 มันลดนอยลงทันที มันเหมือน หลอกใหอยาก แลวจากไป เปนกลยุทธที่เอาไปใชได

จุฑามาศ นักทองเที่ยว ยังมองหา brand มั๊ย

ภัทรา เพลินวาน พยายามสรางไมใหเปนสิ่งของ เพลินวานเปนเด็กผูหญิงที่จะคอยๆ โตไปทุกป แลวเปน 

 เด็กที่นิสัยเปนอยางไร คือ ระบบที่เรากำหนดไว เพลินวาน พยายามจะทำใหเปนสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่พยายามใส

 ไปในเพลินวาน จะพยายามเชื่อมตอกับผูบริโภค บางคนอาจตั้งใจมา บางคนอาจเปนทางผาน ตรงนั้น 

 มันไมสำคัญ คุณตา คุณยาย มาขอบคุณ ทำใหเรารูสึกดีมากๆ

พิศณุ สำหรับ palio และ primo posto ผมขอใหหองน้ำสะอาด เหมือนญี่ปุน ที่ถามวา brand ของ palio มีมั๊ย 

 ผมวา มีเหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่เปน brand ผมเนนเรื่องความสะอาดอยางยิ่ง สินคาเหมือนจับตลาดกลาง 

 ไมซื้อไมเปนไร เพียงแคเห็นหองน้ำสะอาด ไดถายรูป เหมือนไดไป คนที่มามีความสุข เราก็มีความสุข 

จุฑามาศ ขอใหแตละทานฝากแนวคิดดานการตลาดสำหรับการทองเที่ยว 

ดลชัย ผมวา การตลาดแบบนี้ เปนการตลาดที่ทาทาย การใชอารมณมันจะวัดอยางไร เราตองใชจินตนาการใหเปน 

 บางคนบอกวา ไมไดเรียนศิลป แตผมคิดวาทุกคนมี บางทีเราเรียกวา ลางสังหรณ  เชน สังหรณวา trend 

 นี้นาจะมา ใหเราไหวตัวทันตอสิ่งแวดลอม หูตากวางๆ ศึกษามากๆ ฝกกลาที่จะเลนกับจินตนาการ ทำตัว 

 เปนเด็ก จะทำใหเห็นมุมตางๆ บางทีพึ่งตำราไมได

วงศทนง ผมเสนอ สองอยาง คือ ไอเดีย และ ขายเปน 

 ขอแวะเรื่องหองน้ำ โดยเฉพาะหองน้ำชาย โถปสสาวะผูชาย การปองกันไมใหกระจัดกระจาย นักออกแบบ 

 ไดคิดคนวิธี โดยการติดสติ๊กเกอรรูปแมลงวันในโถปสสาวะ  เพื่อใหผูใชเล็ง  

 หรือ หองน้ำทองคำที่วัดแหงหนึ่งในจังหวัดหนึ่ง คนอยากไปดูหองน้ำที่นี่ ทำใหคนมาทำบุญมากขึ้น เรื่อง

 ทองเที่ยวมีเรื่องใหทำอีกมากมาย ตัวอยางที่ออสเตรเลีย เคยทำเคมเปญเรื่อง the best job in the world 

 เปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวที่ประสบความสำเร็จมากๆ ความคิดสรางสรรคทำใหเราโดดเดนมาก 

 ทำอยางรูจริง
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 ขายเปน เชน ญี่ปุน ขายเปน ขายเกง หอสวย ซื้อฝากใคร ใครก็ชอบ ขนมไทย เราหอไมเกง display ใชไมได 

 ไมนาซื้อ คุณจะขายได ถา package และ display ดีๆ

    

ภัทรา อยากฝากเรื่อง แรงบันดาลใจ ผูประกอบการ ถาจะสรางอะไร ขอใหใส details ใหมากๆ ดวยความสำคัญ

 ของแรงบันดาลใจ ทำใหเราคิดทุกเม็ด สามารถตอยอดได การทองเที่ยวมันไมใชความสุขอยางเดียว บางครั้ง 

 เราอาจจะไปเก็บแรงบันดาลใจ และสงตอได 

พิศณุ ใหอานมาก ฟงมาก สนทนากับคนเกง คนรู ใหมาก เมืองไทยจุดแข็งมาก เชน ราคา น้ำใจ ผมวา 

 ความเปนคนไทย นักทองเที่ยวตางชาติมั่นใจอยูแลว 

จุฑามาศ  ขอสรุป คือ ไอเดีย แรงบันดาลใจ จินตนาการ นาจะเปนมนตที่รายไปแลวไดผล  

ติดสติ๊กเกอรรูปแมลงวันในโถปสสาวะ

หองน้ำวัดรองขุน จ.เชียงราย

สวมทองคำ วัดหนองบัวทุง อ.คง จ.นครราชสีมา

การบรรจุภัณฑของที่ระลึกจากญี่ปุน



กรอบ หรือ กรง
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แทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับ

พระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึน

แทนคุณ คนที่ไปวัดพระอาจารย ถาดูจากวัยจะเปนวัยไหนเสียสวนใหญ และมีกิจกรรมใดที่เปนกิจกรรมการทองเที่ยว

 เชิงปญญา

พระมิตซูโอะ มีตั้งแตอนุบาล แตกิจกรรมก็ขึ้นกับวัย ถาเปน เด็กๆ แคเดินปา ดูแมลง ก็ตื่นเตนอยูแลว เด็กๆ ออกจากบาน 

 มานอนที่วัด ก็รูสึกผจญภัยมาก ที่วัดมีถ้ำและสถานที่ตางๆ และมีการจัดวิทยากรใหความรู 

แทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับแทนคุณ ในสถานการณปจจุบัน ใครๆ ก็เครียด ไมมีความสุข พระอาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับ

พระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึนพระมิตซูโอะ ทุกวันน้ี คนมีจิตใจเศราหมอง โกรธ เครียดมาก ธรรมดาพบกับใคร เร่ืองเหลาน้ีตองมากอน แสดงวามีมากข้ึน

ค้นหÒตÑÇตน บนเส้นทÒง
Keep Walking for Soul Searching

วิทยากร พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก
 สุทธิพงษ ธรรมวุฒิ
 ฐิตินาถ ณ พัทลุง
ผูดำเนินรายการ แทนคุณ จิตตอิสระ

ฐิตินาถ ณ พัทลุง

แทนคุณ จิตตอิสระ

พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก

สุทธิพงษ ธรรมวุฒิ
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 สำหรับผูใหญ ก็จะสอนปฏิบัติธรรม ในปหนึ่งก็มี

 คนมาปฏิบัติธรรม ประมาณหมื่นคน สำหรับ 

 กรณีอืน่ ก็จะมใีนลกัษณะท่ีพักโรงแรมเก่ียวกับการ

 รักษาสุขภาพ โรงแรมนั้นก็จะมีการผนวกเรื่องการ

 พาแขกของโรงแรมมาวัด มาฟงเทศก ชั่วโมงครึ่ง 

 ลักษณะการเดินทางมาที่วัดอยางนี้ ก็มีมากขึ้น

แทนคุณ ถือวาเปน package tour อยางหนึ่ง มีการเรียนรู

 เรื่องธรรมะภายในใจดวย 

พระมิตซูโอะ ที่วัดก็จะมีการถือศีล ปฏิบัติธรรม 3 วัน 5 วัน 7 วัน หนวยงานตางๆก็มา ตั้งแตอนุบาล ถึง ขาราชการชั้นผูใหญ 

 ตำรวจ ทหาร หนวยงานทั่วไปก็มา

แทนคุณ  การปฏิบัติธรรม จะไดความสุขที่ปราณีต มากกวาการทองเที่ยวเชิงการเยี่ยมชมภูมิทัศนตางๆ อยางไร

พระมิตซูโอะ พระอาจารยวา ไมใชความสุขอยางเดียว บางทีก็ถึงกับเปลี่ยนชีวิต โดยเฉพาะทุกป มีคณะที่เดินทางมา

 จากญี่ปุน มีใครที่ซึมเศรา อกหัก เสียใจชีวิต ชีวิตไมปกติ ก็ชักชวนกันมาที่วัด พักสองคืน ทำกิจกรรมรวมกัน 

 ฟงเทศน สนทนาธรรม แลวก็กลับไป จากนั้นก็สะทอนกลับมาวาไดผลดี 

 บางคน เด็กญี่ปุน เรียนประมาณมัธยมตน ไมยอมเรียนมาหลายเดือน พอก็พามาเที่ยวเมืองไทย พอเห็น 

 เด็กๆ ไทย ทำงาน มีกิจกรรม กลับไปชีวิตเคาก็เปลี่ยน  สามารถไปโรงเรียนได

แทนคุณ พี่เช็ค (สุทธิพงษ) ปกติไปเที่ยวที่ไหนบอย เปนภูเขา ทะเล แมน้ำ อยางไรครับ

สุทธิพงษ ถาไปเที่ยวตามความหมายของไปเที่ยวจริงๆก็หลายรูปแบบ เพราะวา แลวแตเงื่อนไข โอกาส เชน พาลูก 

 ไปเที่ยววันหยุดก็จะเปนแบบหนึ่ง ไปเที่ยวกับภรรยาก็เปนแบบหนึ่ง แตโดยปกติ ก็จะไมคอยเดินทางไป 

 ตางประเทศ ที่ไปเที่ยวจริงจัง คือ ชวงลูกปดเทอม จะขับรถและไปนอนตามอุทยานแหงชาติ ไปกางเตนท 

 ไดเดินปา ไดกระโดดน้ำ แตบางครั้ง ก็นอนโรงแรม อยาง ภูเก็ต อัมพวา ก็เหมือนคนทั่วไป

แทนคุณ การทำงานของพี่เช็ค ก็จะตองมีการเดินทาง ไปดูวิถีชีวิต ดูภูมิปญญา 

 ไดเรียนรูอะไรจากการเดินทาง

สุทธิพงษ รวมเอาการเดินทางในการทำงาน ถือวา ทำงานไปดวย เที่ยวไปดวย 

 ผมคิดวา ในมิติที่สำคัญ ณ ปจจุบันนี้ สิ่งที่เราตองคิดคูกันไปกับการ

 ทำทุกสิ่งทุกอยาง คือ เราชอบพูดเรื่องความยั่งยืน ถาทุกอยาง 

 มันไปดวยความหยาบ ไปเที่ยวก็หยาบๆ สิ่งที่มันจะทำใหเกิดกับ
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 ตัวเอง ผลท่ีจะใหเกิดกับตัวเอง อยางท่ีคาดหวังวา เปนการเท่ียวแบบปราณีต รวมถึงทัศนคติท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

  วิถีชีวิต วิถีชุมชน มันก็จะไมยั่งยืน 

 ผมคิดวา บนการเที่ยว นอกจากความสุขแบบหยาบๆแลว มันสามารถที่จะพาตัวเองใหเกิดมิติของความ

 ยั่งยืน ซึ่ง ตองถามตอวา ยั่งยืน มาจากอะไรบาง มันจะสอดคลองกับ ยุคสมัย และหวงเวลา 

แทนคุณ การคนหาวาตัวเองชอบอะไร จะตองใชเวลานานเทาไรในการคนหา 

สุทธิพงษ ผมวา ณ วันนี้ มันไมตองเริ่มตนใหม มันมีกระบวนการสรุปบทเรียน มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัย มันมี

 องคความรูเยอะแยะไปหมด คนคนหน่ึงจะเติบโตและเรียนรูเร่ืองการทองเท่ียวท่ีมันนาจะถูกตอง ผมวา มันมี

 แนวทางใหเลือกอยูมากแลว แตสิ่งหนึ่ง ถาทำได ถาใหมีการสงเสริมตนแบบ ใหมีการเก็บรับ ผมวาจะเปน

 อานิสงสสำหรับการทองเที่ยวของทุกคน

 ชวงปใหม ผมอยูบนภูกระดึง เปนการเดินขึ้นภูกระดึง ครั้งที่สอง ครั้งแรกตอนเปนนักศึกษา ครั้งที่สอง

 ตอนผมอายุจะหาสิบแลว คืนวันนั้น บนภูกระดึงเต็มไปดวยทะเลเตนท มีเสียงคนกินเหลาเมา แหกปาก 

 ตะโกน รองเพลง พูดหยาบคาย ผมรูสึกไดตั้งแตตอนเดินขึ้นแลว เห็นไดจากทั้งการแตงตัว การไมรูจักสถานที่

 ที่จะไป บางคนจะเดินขึ้นภูกระดึง ก็เมาไปตั้งแตตนแลว หรือใสรองเทาแตะที่ใสเดินสยาม ใสชุดที่มันไมควร

 จะเดินขึ้นภูกระดึง ขณะเดียวกันก็บนดาความไมสะดวก ผมเห็นคนแกที่เดินขึ้นที่พยายามตอสูกับตัวเอง 

 ตอสูกับความหมายของการเดินขึ้นภูกระดึง  มันเกิดการเปรียบเทียบ

 ในการเดินทางไปเที่ยวของคน ถาไปดวยกิเลสแบบหนึ่ง มันจะไมนารัก แตถาสามารถจะทำใหเคาเขาใจ 

 เชน กอนเดินขึ้น มาฟงบรรยายกอนครึ่งชั่วโมง ตองเรียนรูกติกา ถามีมิติแบบนี้จะทำใหการทองเที่ยวมัน

 งดงามขึ้น

แทนคุณ พี่ออย (ฐิตินาถ) ขอใหสะทอนเรื่อง 

 คนปจจุบัน ตองการเข็มทิศเรื่องใด

 บาง มากที่สุด

ฐิตินาถ กราบนมัสการพระอาจารย ถามวา 

 ผูที่มานั่งฟง ใครเปนผูประกอบการ

 ทองเที่ยวบางคะ และใครเปนผูใฝรู

 ที ่จะทองเที ่ยวอยางมีปญญาบาง 

 คนที่มานั่งเหมาะกับประเด็นนี้ 

 ไมวาจะเที่ยวหรือทำงาน ถาเราใสคุณคา ใสความหมายใหกับมัน เมื่อไหรที่เราตั้งหลักถูก เราก็จะได 

 ความหมาย 
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 เราตองรูวา ตอนที่เราทำงานอยู เราไมไดทำงานเพื่อเลี้ยงกายอยางเดียว ถาเราเห็นวาเราทำงานเพื่อเลี้ยง

 ปากทองอยางเดียว ทุกอยางจะหมดความหมาย หมดคุณคาไปเลย ถาเราเห็นสิ่งที่มันเปนความจริงวา 

 มนุษยไมไดตองการแคเลี้ยงปากทอง แตจริงๆ คือ เราตองการเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา จะรูตัวหรือไมรูตัว

 ตอนไปเที่ยว ตองถามวา ไปเที่ยวเพราะอะไร เที่ยวเพราะตอนอยูที่บาน มันมีอะไรเยอะ คนเยอะ เรื่องเยอะ 

 ของในบานก็เยอะ ดังนั้น ผูประกอบการทำรีสอรท สิ่งแรกที่ตองมี คือ ตองนอย คนอยูบานมันเยอะ หลายๆ 

 ครั้ง คนไปเที่ยวเพราะตองการใหตัวเองมีพื้นที่โลงบาง  หัวจะไดไดยินเสียงตัวเองบาง 

 เหมือนกัน ไมใชของที่กองอยูในบาน แตของที่กองอยูในใจ 

 คนไปเที่ยว เบื้องตน พื้นฐาน คือ อยากจะหลุดไปจากขยะที่เราเอามาสุมอยูในใจ เวลาเราอยูบาน จะได 

 ลืมมันไปสักพัก มนุษยที่ไปเที่ยว คือ ความตองการในการเยียวยาตัวเอง จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม

 คนโดยสวนใหญจะถูกกระทบ แตเวลาที่เราไปเที่ยว เห็นทะเลกวางๆ พื้นที่กวางๆ  หัวใจมันเปดโลง 

แทนคุณ วันนี้ ถาจะทองเที่ยว เราควรจะทำอยางไร ที่จะกลอมเกลาจิตใจเราใหดีขึ้นได

ฐิตินาถ สิ่งที่ตองเตรียม คือ หัวใจของเราที่พรอมจะเรียนรู บางคนหัวใจปดแตเริ่มตนแลว อยูตรงไหนก็ไมมีความสุข 

 ความสุขเราวิ่งไปไมถึงเสมอ เราตองฝกใหเปดสมอง เปดใจใหรับรู

แทนคุณ เรียนถามพระอาจารย เรื่องการเที่ยวเกาวัด เที่ยวทางน้ำ มงคลมันเกิดตรงไหน เกิดอยางไร

พระมิตซูโอะ ก็ดีกวาไมไดไป คนศรัทธามาก ไดกำลังใจ

 บางคนไปวัด ปลอยวางอารมณเกาๆ คนไป

 ท่ีวัดก็จะสนทนาธรรม ก็จะทำใหเกิดปญญา

  แกปญหาได คนไทยไปวัดไหวพระ ก็จะชวย 

 เปลี่ยนอารมณ ถาจะดีที่สุดคือ ปญญา 

 อาจจะเกิดจากการสนทนา ถาม-ตอบ 

 ที่ญี่ปุน ตองมีการจัดทัศนศึกษา ตั้งแต 

 อนุบาล และโตไปถึง ม.สาม จะไปตางจังหวัด

 ไกลๆ มีใครทำประโยชนตอสังคมดวย

 อุดมการณ มีกิจกรรมรวมกัน ศึกษาชีวิต สรางอุดมคติที่มีประโยชน

แทนคุณ สถานที่ทองเที่ยวของญี่ปุน ที่สรางแรงบันดาลใจ และเปนที่นิยม คือที่ไหน
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พระมิตซูโอะ หอโตเกียว ใครๆ ก็อยากไป ภูเขาไฟฟูจิ คนก็อยากไป ทุกๆ วันจะพากันไป 

 เที่ยวชนบทมากขึ้น ดูชีวิตชนบท หรือ บุคคลดังๆ ที่นาสนใจ 

 เปนการกระตุนปญญา 

 ท่ีญ่ีปุน พยายามอนุรักษมากๆ โรงเรียนมัธยมตนพยายามแตงชุด 

 โบราณ ทุกอยางมีการสาธิต ถาเปนของกิน ก็ชิมได ทำได 

 ทำกิจกรรมรวมกัน ถาเราไมรีบรอน อยูนานก็ไมเบื่อ

แทนคุณ ความรวมมือของคนชุมชนก็มีความสำคัญ คนเที่ยวก็ตองมีสวน

 รวมดวย พี่เช็ค มีการนำเสนอรายการผานสื่อ พี่เช็คเห็นอยางไร 

 รวมทั้งเรื่องปริมาณคนดวย เชน กรณีปูเย็น นาจะมีคนเขาไปเยี่ยมทานเปนจำนวนมาก

สุทธิพงษ ผมคิดวา ถาเราพูดตามความเปนจริง เรื่องการทองเที่ยว มันแยกไมออกจากเรื่องเศรษฐกิจ ปจจุบัน บนความ

 พยายามของการสงเสริมการทองเที่ยวใหประสบความสำเร็จดานเศรษฐกิจ ก็จำเปนตองหาจุดขายใหมๆ 

 เพื่อกระตุน เราความสนใจใหมีการตอบสนอง

 ถามวา จะตั้งใจ หรือไมตั้งใจ บนสื่อที่ผมทำ หรือ โฆษณา หรือการหาจุดขาย เชน ไหวพระเกาวัด หรือ 

 การนำรูปลักษณตางๆ เชน การเอาพระพุทธรูปไปตั้งไวในสปา ผมคิดวา ถามองอยางเปนธรรม คือ ผมวาถา

 มีการเริ่มนวัตกรรม แลวนำมาพัฒนาใหเปนจุดขาย เปนเอกลักษณ ผมคิดวา ไมผิด เปนเรื่องที่ควรทำ 

 แตบรรทัดฐานคนไมเหมือนกัน บางคนเห็นวา ควรเอาไวบนหิ้ง ถาจะใหยั่งยืน ตองบูรณาการไปตามยุค 

 ตามเหตุปจจัย ตามสมัย

       

    

 

 เรื่องภาษา ศาสนา สถาปตยกรรม หรือ การทำการตลาดทางศาสนา บนความหลากหลายของผูบริโภค 

 การทองเที่ยวมันก็มีมิติดานจิตวิญญาณ ไปแลวไดเรียนรู แตขณะเดียวกัน คนที่เปนผูบริโภค จะมีตนทุน 

 เงื่อนไขชีวิตที่แตกตางกัน ถามองอยางเขาใจ เราอาจจะเห็นความนารักของคนทองเที่ยวแบบชะโงกก็ได 

 ทำไมตองรีบไป ถายรูป เก็บสถิติ ผมคิดวา เมื่อไหรที่คิดจะทำ และแตกตางไปจากที่เราคาดหวัง แลวมันมี

 การวิพากษวิจารณ ตอวาตอขาน และไมทำใหเกิดการเรียนรู ผมวา มันนาเสียดาย เชน ทัวรเกาวัดอาจจะ

 หยาบหนอย แตทำอยางไรใหมันละเอียดกวานั้น

โรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม
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 ปจจุบัน การทองเที่ยวเปนสินคาที่ดีมาก ที่ทำใหเกิดการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น เรื่อง 

 ที่ผมไปทำเรื่องปูเย็น หรือ หมอเขียว มีคนติดตอมาอยางมากมาย มันสามารถบูรณาการ เกื้อกูล แบงปน 

 เขาไปในชุมชน 

             

         

 เมื่อไหรก็ตามที่การทองเที่ยวไมไดเปนอยาง มือใครยาว สาวไดสาวเอา คนที่มีความแข็งแรงในทุกอยาง 

 มีเงินมาก มีสื่อมาก ไปผูกขาด ทำใหการทองเที่ยวที่ดี มันตองแบงปนไปยังทุกพื้นที่ ทุกมิติ

 บนโลกที่เปนอยูทุกวันนี้ คนหิวอะไรใหมๆ เครื่องมือสื่อสาร มันมีอำนาจ กระตุนเราใหคนเดินทางออกไป

 บริโภคได ผมคิดวา เรื่องที่มันหยาบ ไมมีในเชิงลึกมันคงจะมีบาง ผมคิดวา ถาเราตั้งรับหรือทำให

 เทาทัน  มีกระบวนการที่เทาทัน จะทำใหสิ่งที่เราเปนกังวลกันทั้งหลาย ความตองการ กับ ความเสียหาย 

 ที่เกิดขึ้น มันจะคอยๆบูรณาการ คอยๆเรียนรู สุดทายมันจะนำมาสูความสวยงาม และความยั่งยืนได 

แทนคุณ ตอไปอาจจะมี ปราณีตทัวร และอาจจะมีการสราง cultural branding เอาวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง ถามพี่ออยวา 

 บริบทของธรรมะกับการทองเที่ยว มันไปดวยกันไดมั๊ยครับ 

ฐิตินาถ เวลาคนไปวัด ก็จะไดพักรางกาย พักจิตใจ มีการเยียวยาตัวเอง แตขอกลับไปเรื่อง creative economy 

 อยากถามวา มันจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร มันเหมือนสามเหลี่ยม คือ ภาครัฐ ผูประกอบการ และผูบริโภค 

 แนนอนวา ภาครัฐ บางคร้ังเราเห็นสถานท่ีทองเท่ียวเราก็ทอใจวา เม่ือไหรรัฐบาลจะออกกฏไมใหผูประกอบการ 

 ที่ไมมีความรู มาทำลายสถานที่ทองเที่ยวแบบรูเทาไมถึงการณ 

 ในยุคน้ี ผูบริโภคสามารถกำหนดทิศทางการคา การทองเท่ียวได เรากำหนดไดวาจะบริโภคอะไร จะเสพยอะไร

  หมอเขียว

ปูเย็น                                                    
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แทนคุณ เรียนถามพระอาจารย พี่เช็ค และ คุณออย  เรื่อง ที่ องคการทองเที่ยวโลก ระบุวา การทองเที่ยวเปน

 เครื่องมือในการนำสันติภาพมาสูโลก peace through tourism และ การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการลด

 ความยากจน ทานมีความคิดเห็นอยางไร

  

 

พระมิตซูโอะ พยายามจะเขาไปศึกษาใหชุมชน สัตว อยูรวมกัน ชาวบานก็อยากจะทำ home stay ก็จะชวยกัน 

 ชวยการอนุรักษ ชาวบานก็จะไดรายได พยายามจะใหการทองเที่ยวทำใหชาวบานอยูดีกินดี ใหชาวบาน 

 พาเที่ยว จะไดไมตัดไมทำลายปา 

 การทองเที่ยวชวยชุมชนใหมีอาชีพ รักษาปา รักษาสัตว มีสวนรวมในการแกปญหาของสังคม มีหองสมุด

 ธรรมะ 

สุทธิพงษ  ผมขอพูดถึงอัมพวา คือ อัมพวามีจุดเดนเรื่องหิ่งหอย ซึ่งหิ่งหอยมาพรอมกับความสมบูรณของระบบนิเวศ

 ริมฝงน้ำ แตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ ความฮิต อยูใกลไปสะดวก และความหิวของนักทองเที่ยว 

 สิ่งที่กำลังจะเกิด คือ ระบบนิเวศริมแมน้ำแมกลอง มันพังหมด โดยเฉพาะแหลมลมทวน เรือที่รับ

 นักทองเที่ยวดูหิ่งหอย เคาแขงขันทำรอบ รีสอรทก็อยูไกลๆ ทุกรีสอรทมีการทำทัวรดูหิ่งหอย เปนจุดขาย 

 เพราะฉะนั้น ก็พยายามใสสปดเต็มที่ แนวกันชนที่มีหิ่งหอย เดิมหนาสิบเมตร ตอนนี้เหลือครึ่งเมตร  ตอไป

 หิ่งหอยก็จะเหลือแตตำนาน ตอนนี้ หิ่งหอยมีมาก คือ อยูในนากุงเกาๆ ที่ไมมีคนไปเที่ยว 

 สิ่งเหลานี้ คือ ชุมชนมีลุกขึ้นมา และผูประกอบการมีความโลภเปนตัวตั้ง สุดทายก็พังหมด คนไปเที่ยวมาก 

 โดยเฉพาะเสาร-อาทิตย ผมเคยไป เดินไมได คนเยอะมาก ไมรูจะแทรกตัวไปทางไหน ทางหนึ่ง ก็นาดีใจ 

 อีกทางหนึ่ง คือ คนที่ไมมีผลประโยชนดวย โดยเฉพาะชาวบาน  เสียงเรืออยางเดียวก็นอนไมหลับแลว ความ 

 ที่เราไมเคารพ ไมเห็นใจเพื่อนมนุษย ผมวามันไมงาม ผมวา ถาจะใหมันงาม อยางแมกลอง ตองสนใจใน

 ประเด็นเหลานี้อยางมาก

 ที่แมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม  เชื่อมั๊ยครับวา เปนจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่ไมมีรานขายปุยเคมี 

 หมายความวา ระบบนิเวศความสะอาดของสามน้ำ สามนาของแมกลอง มันเจงมาก รองน้ำในสวนสม 

 เลี้ยงปลาตัวโตมาก 
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 ผมเคยทำรายการช่ือ คิดขามเมฆ ไปทำรวมกับชาวบาน คือ รวมกับวิทยาลัยการตอเรือท่ีอยุธยา และลาดกระบัง 

 ทำเรือที่ไมมีคลื่น คิดตนแบบเสร็จ รายการเจงกอน เคาปลดเวลาออก คนแมกลองชวยเอาไปตอยอดดวย

 ผมยากเห็นการทองเที่ยวที่ถอยทีถอยอาศัย เห็นนักทองเที่ยว 

 เอาเงินมาก็ไปสนองความตองการ 

 ควรคัดเลือกนักทองเที่ยว และขอให

 คิดถึงคนที่ไดรับผลกระทบ และไมได 

 ร ับอานิสงสจากการทองเที ่ยวดวย 

 ทำอยางไรจึงให การทองเที่ยว ชุมชน 

 สิ่งแวดลอม อยูได แคนี้ก็สุดยอดแลว

 ประเด็นเรื่องที่ถามคือ การทองเที่ยวมัน

 มีพลังอำนาจทำใหเกิดสันติภาพ สันติสุข 

 ผมเชื่อวา ทำได  ผมวา เรายอนกลับไป

 มองที่ตนเหตุของความขัดแยงทั้งหลายที่ทำใหไมเกิดสันติภาพ มันมาจากอะไรครับ มันมาจากการแยงชิง

 ทรัพยากร มาจากความไมเปนธรรมจากการบริหารทรัพยากร เรื่องเหลานี้แทบทั้งนั้น 

 ถาสมมติวา มันทำใหคนที่มีอำนาจนอย พลังนอย แตมีตนทุนทางธรรมชาติ มีแหลงทองเที่ยว มีวิถีชีวิต 

 วิถีวัฒนธรรม ถาทำใหดี จะทำใหเคามีอำนาจพอท่ีจะเอามาแปรเปนเศรษฐกิจได ถาทำไดอยางน้ี มันสามารถ 

 ที่จะแบงปน เกื้อกูล เจือจาน อาจจะไมไดเห็นคนมาตั้งหมูบานอยูแถวราชดำริ ที่พูดอยางนี้ คือ หลังจาก 

 ที่เคากระชับวงลอมกันไปแลว กลับกันไปแลว กรุงเทพฯ ก็ฉลองกัน เยียวยากัน อยางเอิกเกริก ทั้ง 

 แจกเงิน ทั้งจัดใหมีขายของ ก็นาชื่นใจมาก แตในขณะที่คนจำนวนหนึ่งที่กลับไป ไมถูกทำใหรูสึกวา 

 เคาไดรับการไยดีอยางไรเลย 

 ผมกับทีมงานลงไปในหมูบานที่เคาเพิ่งเดินทางกลับไป เพื่อที่จะทำรายการ คน คน คน ในสัปดาหหลังจากนั้น 

 ที่นิมนตพระอาจารยไพศาล วิสาโล ออกมาเทศก เรื่อง การกาวขามความไมเทาเทียม ความเกลียดชัง 

 ฟงความทุกข ความเดือดรอนของผูอื่นอยางมีใจเปดกวาง สิ่งที่พบ ก็คือ ประเด็นหลัก มันมีความคับแคน 

 ในเรื่องของการที่ไมสามารถมีอำนาจในการใชทรัพยากรของตัวเองเลย ไมวาจะดานไหน 

 สิ่งที่ผมกำลังทำอยูอันหนึ่ง แลวผมเพิ่งพาคนกลุมหนึ่งจากจังหวัดยโสธร มาคุยกับ นักเรียนในโรงเรียนที่ลูก

 ผมเรียน คือ โรงเรียนทอสี ผมเอาชาวนา กับผูปกครองของเด็กมาเจอกัน เพื่อที่จะใหเกิดความเชื่อมโยง

 ระหวาง คนที่กินขาว กับ คนที่ปลูกขาว ผมตั้งชื่อโครงการวา เครือขายคนกินขาว มิติที่คนขับรถสงลูกไป

 โรงเรียน หมดเวลากับการทำมาหากิน ก็มีใจสงสารเห็นใจ อยากชวยชาวนา แตไมรูจะทำอยางไร พอมีตัว

 กลางที่ทำใหเคาเชื่อมกันได 
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 บรรยากาศวันนั้น มันงดงามมาก ชาวนาที่มาก็รับรูวา คนกรุงเทพฯ ที่ไมเคยรูเรื่องเคาเลย ก็ยินดีที่จะชวย 

 ถามันมีชองทาง แลวเคาก็ชื่นใจ ปญหาเคาไมโดดเดี่ยว มันมีทางออก เคาปลูกขาวดีๆ อยูกรุงเทพฯ กินขาวดีๆ 

 เคาก็ขายขาวได แตท่ีสำคัญกวาน้ัน คือ วันหน่ึง เคาจะรวมตัวกัน แลวไปหาชาวนา น่ีอาจจะไมใชการทองเท่ียว

 โดยตรง แตคือการเดินทางไปหาและเกื้อกูลกัน สามารถจะเชื่อมโยงคนที่มีความเหลื่อมล้ำกัน ถาการ

 ทองเท่ียวสามารถทำใหมิติท่ีมีความเหล่ือมล้ำตรงน้ี สามารถพาผูบริโภคท่ีมีพ้ืนท่ีตองการ ผมวา การทองเท่ียว

 สามารถสรางใหเกิดสันติขึ้นได

 

          

 ประเทศไทย เปนหนึ่งในไมกี่ประเทศทั่วโลกที่มีตนทุนที่

 สำคัญมากท่ีสุดของมนุษยชาติซ่ึงไมคอยมีใครเอาเขามา 

 แกปญหานั่นคือ ธรรมะ หรือ พุทธศาสนา ปญหาที่เกิดขึ้นสารพัด ไมใชธรรมะ รัฐบาลใชกำลังทหาร

 การโฆษณาชวนเชื่อ เครื่องมือที่ไมไดถูกนำมาใช คือ ธรรมะ การทองเที่ยวนำธรรมะมาเปนจุดขาย ผมวา 

 ทำได และถาเปนธรรมะแท ดึงคนจำนวนมากเขามา และเรียนรู ผมคิดวา บางที ธรรมะอาจเปลี่ยนมาศึกษา

 ในแวดวงทองเที่ยว 

ฐิตินาถ ใครคิดวาเราจะทำอยางไรกับบานที่เราอยู เราจะนำธรรมะเขามาอยูในการทองเที่ยว เราจะสรางมาอยางไร 



คิดนอกกรอบ ทำนอกสูตร
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วิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคน

  แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดนี้

วิชัย ปจจุบันนี้ เขาใจวา คนตองการทำอะไรใหมากกวาคนอื่น เสพยขอมูลมากกวาคนอื่น ใครมีขอมูลมากกวา 

 ก็ชนะ ไปทำอะไรที่ขอมูลบอกมาแลวทำไดมากกวาคนอื่น 

 ในแงของการทองเที่ยว นอกจากจะไดรับความสุขจากการไดไปทองเที่ยวแลว ยังมีความสุขกับการที่ไดมี

 โอกาสไป post ใน facebook 

วิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคนวิไลรัตน แนวคิดเร่ือง “ข้ันกวา” เปนแนวคิดทางการตลาดท่ีผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจ ในชวงแรก ขอใหแตละคน

นÑกท่องเที่ÂÇ¢ÑéนกÇ่ÒในอนÒคต
Cooler, Sexier, Hotter, Better:
Fill “ER” up with a day

วิทยากร วิชัย มาตกุล
 นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
 พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล
ผูดำเนินรายการ วิไลรัตน เอมเอี่ยม

วิชัย มาตกุล

พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล

นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

วิไลรัตน เอมเอี่ยม



45

พนิดา คำทางการตลาดเหลานี้  โดยสวนตัว จะใชเพื่อเปรียบเทียบกับตัวเองมากกวา เชน ทริปนี้เดินทางแบบนี้ 

 ทริปหนามันจะ cooler กวานี้หรือเปลา ที่พักที่เคยพักมันจะดีกวาเดิมมั๊ย มันเปนการเปรียบเทียบวา 

 ถามันจะดีกวา มันจะดีกวาอะไร

นวพล ผมวาการทองเที่ยวมันเปนเรื่องของรสนิยม ถาเปรียบเทียบกับฟงเพลง มันก็จะมีหลากหลาย เชน คุณจะ 

 ฟงปอป หรือ แจส มันอาจจะไมตองเปรียบเทียบกับคนอื่น เชน ฉันฟงเพลงแนวนี้แลวดีกวา หรือ ฉันไปเที่ยว

 ประเทศนี้แลวเจงกวา 

วิไลรัตน แลวการทองเที่ยวขั้นกวา มันจะถูกจริตกับใคร ขั้นกวาในทางมากๆ เชน cooler / better / sexier อีกทางหนึ่ง 

 คือกวาแบบนอยๆ  เชน smaller / slower พูดงายๆ คือ มีตามกระแส กับ สวนกระแส มีมาก กับ นอย 

 แตละคนคิดอยางไร

วิชัย อยางคนในออฟฟศ ถามีคนไปเท่ียวท่ีหน่ึงมาแลว แลวมีคนไปเท่ียวตาม มันก็จะเกิดพฤติกรรมการทองเท่ียว

 ท่ีตามๆ  กัน  เชน  ตองไปกินกวยเต๋ียวรานน้ี ไมกินไมได  ไปเชียงใหมตองไปซ้ือไสอ่ัวรานน้ี แลวถายรูปเพ่ือยืนยัน 

 คนกลุมน้ีเปนกลุมท่ีผมวามีประโยชน อยางนอย เราก็ไมตองไปเขา  google  แลวหาขอมูลวา ถาจะไปเชียงใหม 

 แลวไปทำอะไรดี

พนิดา การทองเที่ยวมีหลายรูปแบบ ทั้ง ดีกวา เร็วกวาและชากวา และมีคนชอบที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงมีการนำ

 เสนอการทองเที่ยวที่มาตอบสนองความตองการ 

 อยางตัวเอง อาจจะชอบแบบ slower คือ อยากมีชีวิตที่ชาลง  อยากไปเที่ยวที่ไดสุนทรียะตางๆ ที่มากขึ้น 

 และจริงๆ มันเปน trend คนเราทำงานทุกวัน ก็เรงรีบ เมื่อถึงเวลาไดเที่ยว ก็อยากจะทำอะไรที่ชาๆ 

 ไปที่ที่เปนธรรมชาติ เลือกโรงแรมที่ปลูกตนไมเยอะๆ แลวเราก็จะดูเทห จริงๆ แลว มันเปน trend 

วิไลรัตน พอพูดคำวา trend มันก็กลายเปนวา เรื่อง slower หรือ greener  ตอนแรกอาจจะยังมีนอยๆ แตตอมามัน 

 ก็จะมากขึ้น กลุมใหญขึ้น กลายเปน การทองที่ยวกระแสหลัก

พนิดา การทองเที่ยวเหมือนแฟชั่น

วิไลรัตน การทองเที่ยวตาม trend กับ การทองเที่ยวที่ออกแบบดวยตัวเอง มันดี หรือ ไมดี ในแงไหน

นวพล ขอเสริมวา การที่ trend เรื่อง hotter หรือ slower มันก็ดี ในแงที่วา มันจะเปนทางเลือกใหคนไดมากขึ้น 

 คนท่ัวไปอาจจะไดรูวา เออ.. มันมีการทองเท่ียวแบบน้ีดวย มี greener มี slower  แตตัวคนทองเท่ียวก็ตองมี

 สติดวย เชน ถาตอนนี้ slower ดัง แตตัวเองเปนคนที่ชีวิตเร็วมาก แลวจะไป slower ทำไม  เรื่องนี้ มันอยูที่ 

 แตละคนดวย
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วิชัย ผมเคยไปเที่ยวปาย แลว happy ที่จะตื่นบายโมง ไปเชาการตูนมานอนอานที่หอง ไปกินกาแฟ  ตอนค่ำก็เดิน 

 ลงมากินขาว แลวเชาการตูนไปนอนอานตอ ผมวามันแลวแตคน

                               

                                           

 

 บางคนอาจจะตองไปเที่ยวใหครบ แบบ A B C D 

 เมื่อครบแลว happy ก็เที่ยวไป หรืออยาง lonely planet เวลาอาน ก็จะตองไปเที่ยวตามที่หนังสือบอก อันนี้

 เปนความเขาใจของผม

พนิดา มีทริปหนึ่งไปเวียดนาม ไมไดจัดทริปเอง เพราะคนไปกันเยอะ มีคนจัดทริปให มันไมสนุก มันเหมือนเราไปตาม 

 Lonely Planet ที่มันไมใชจริตของเรา ไปแลวตองไปที่นี่ ที่นี่ ซึ่งเราไมไดสนใจ แตละคนจะตองมี Guide 

 book ของตัวเอง

วิชัย Guide Book บางเลม เขียนไวเมื่อหาปที่แลว ณ ตอนนี้ มันอาจจะไมมีสิ่งที่เขียนไวก็ได

วิไลรัตน แตละคนเที่ยวตาม trend หรือเปลา

นวพล สวนใหญ ผมจะไปเที่ยวตามเทศกาล บางทีเราก็จะไปดูคนที่เคาอยูตรงนั้น การเดินทางทุกๆ ครั้ง ระหวาง

 ทางมันมีอะไรอยูแลว ไมวาจะเปนที่ที่เราอยากไป หรือไมอยากไป

 สมมติวา ไปปาย ผมอาจจะไปปางอุง อยางที่เขียนแนะนำไว แตไปถึงปางอุงแลว ผมอาจจะไปดูในสิ่งที่ไมได 

 เขียนแนะนำไวก็ได เราอาจจะไปตาม trend ก็ได แตระหวางทาง มันมี details อื่นๆ อีกเยอะ เรื่องนี้ ผมวา 

 เราสามารถ design เอง และทำไดทุกทริป ไมวาจะตาม trend หรือ ไมตาม trend

วิชัย ผมเคยซ้ือทริปไปภูเก็ตหาวัน และเท่ียวทุกอยางท่ีอยูในภูเก็ตผมรูสึก

 เหมือนไปเกณฑทหาร ออกจากบาน ตั้งแตเจ็ดโมงเชา กลับมาก็

 หาโมงเย็น แตยังเขาหองไมได เพราะตองไปตลาดดวย กลับมา

 สามทุม อีกวันก็ ตื่นแตเชา ไปเที่ยวตามไกด ไปตามเกาะตางๆ 

 ไกดจะชี้ นี่คือ เกาะนก นี่คือ เกาะกวาง และแตละแหงใชเวลา 

 เร็วมาก 

ที่พัก อ.ปาย
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นวพล บางทีเราตองหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความชอบของเรา 

วิไลรัตน ถาเราไปเที่ยวกับไกด เราจะสบายใจวา เราไมหลงทางแนนอน ถาเราเที่ยวเอง ก็อาจจะหลงทาง และการ

 หลงทางบางครั้งมันก็จะมีสีสัน

พนิดา ตัวเองเปนจอมหลงทาง เวลาไปตางประเทศ ก็จะใชแผนที่ และหลงตลอด เวลาหลง เราก็จะสนุก ไมเครียดวา 

 แลวเราจะกลับไปอยางไรด ี เวลาเราหลงทาง เราจะไปเจออะไรที่ตื่นเตนและสนุก ไปเจอคน ไปเจอ

 เรื่องตางๆ ที่ไมเคยมีใครเขียน 

วิชัย ชอบหลงทาง ไปเที่ยวญี่ปุน หลงทาง เพื่อนๆถามวา เราหลงทางหรือเปลา เราจะไมหลงไดยังไง เพราะเรายัง

 ไมรูเลยวาจะไปไหน ถาเราไมซีเรียส เราไมหลงทางหรอก เพียงแคเสียเวลาเฉยๆ เวลาไปเท่ียว เรานาจะเหลือ

 พื้นที่สำหรับการไมรู และความบังเอิญมาเจอกันบาง 

วิไลรัตน ปจจัยเรื่องอายุ ทำใหเราตองเที่ยวกับทัวรหรือเปลา

พนิดา เดี๋ยวนี้ทัวรก็มีการออกแบบใหเขากับ life style ของคนมากขึ้น ตอนนี้ก็มีการใหบริการเฉพาะบางเรื่องเทานั้น

 เชน เรื่องตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร แตไมตองดูเรื่องสถานที่ทองเที่ยว 

วิไลรัตน การทองเที่ยวที่สนใจเรื่องรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ มันดียังไง

พนิดา มันเปนเรื่องเฉพาะตัวดวย เพราะชอบสังเกตเรื่องโนน เรื่องนี้ เวลาเดิน เราก็จะเดินไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นในสิ่งที่

 คนไมเห็น เพราะเคาไมไดสังเกต และเมื่อเราเจอมันก็สนุก อยากรูตอ ก็จะตองหาขอมูลเพิ่ม ซึ่งอาจจะตอง

 ไปคุยกับคนที่โนน มันก็จะสนุกขึ้น 

วิไลรัตน กลับมาที่เมืองไทย อยากใหการทองเที่ยวเมืองไทยเปนยังไง เชน กาญจนบุรี อาจใหเปน city of fi lm มั๊ย หรือ 

 สุพรรณบุรี เปน city of folk อยากใหมีลักษณะเฉพาะ คิดวามันจำเปนมั๊ย   

วิชัย ถามี มันจะสนุกมาก ยกเวนคำขวัญจังหวัด ซึ่งยาวมาก สั้นๆ ลงหนอยก็จะดี บานเรามัน fever มันเปน 

 ฤดูกาล เชน ตอนนี้ เรามาทำอะไรสักอยางนะ อีกสามเดือนผานไป ก็บอกวา เราไปทำอยางอื่น 

 กันเถอะ โดยที่อันนี้ยังทำไมเสร็จ บานเราเหมือนกับทำอะไรแลว ทำไมสุด ควรจะทำใหมันเสร็จไป

 สักอยาง กอนที่จะไปทำอีกอยาง 

นวพล การทำใหเปน  city …. มันก็แบบหนึ่ง แตสำหรับผม สมมติวา อุดรธานี แลว ผมไมรูอะไรเลย ผมจะรูสึก

 อยากไป ยิ่งจังหวัดที่เราไมรูอะไรเลย เราก็จะอยากไป เพราะ เออ....ไปสักหนอยก็ดี ไมมีอะไรก็ไมเปนไร 

 แตผมอยากรูวามันมีอะไร 

 Lonely Planet จะบอกวามีน่ี มีน่ี แตไมมีรูป ทำใหเราอยากไปเพราะอยากเห็น ผมไมชอบหนังสือท่ีมีรูปเยอะๆ

 มันเหมือนถูก spoil  



48

พนิดา เปนคนที่ไมอาน Lonely Planet เลย การหาขอมูลเวลาไปเที่ยว คือ อานจาก blog  

วิไลรัตน เปนไปไดมั๊ยวา คนจะไปอาน Guide book นอยลง แตจะไปอาน blog มากขึ้น 

วิชัย ผมเคยทำโรงแรม GM (General Manager) ของผม ซีเรียส มาก คือ ตองให ชื่อโรงแรมขึ้นมาเปนชื่อแรก 

 ซึ่งผมวา เดี๋ยวนี้ คนเราไมตองการหาคำศัพทตลาดจาเลย แตหาขอมูล fact

พนิดา  เราจะเชื่อเพื่อนบอก มากกวาหนังสือพิมพเขียน 

วิไลรัตน  ในมุมการตลาด คือ การจาง blogger เขียน และคนตาม คิดวามันจะมีผลเสียมั๊ย

วิชัย ผมวา พูดยาก อยูที่ blogger ทำเนียนแคไหน คนอานไมไดเชื่อทุกอยาง เคาจะไมชมเสียทีเดียว ก็จะ 

 เขียนทำนอง “ก็งั้นๆ แหละนะ”  บางครั้งเราไมไดอานขอมูลเดียวดวยซ้ำ 

วิไลรัตน เด๋ียวน้ี คนอานหลอกไมได ถามวิชัย ในมุมของคนใหบริการ เราใหบริการท่ีมันมากเกิน ความจำเปนของมนุษย

 คนหนึ่งมั๊ย แลวเราตองใหขนาดนั้นมั๊ย  เหมือนลูกคาคือพระเจา 

วิชัย คำวา ลูกคาคือพระเจา มันมาคูกับโรงแรมหาดาว เราจะถูกฝกมาใหรับใชพระเจา เกิดพระเจาอยากเปน

 มนุษยขึ้นมา มันยากกวานะ ไมรูวา พระเจาจะไปหาอาหารที่ชาวบานกิน

 มีแขกบางคนท่ีเดินมาแลวบอกวา “ฉันอยากไปท่ีท่ี very very local และ non-touristics” ผมวามันเปนเร่ือง

 ยากมาก

 Trend ทองเที่ยวเดี๋ยวนี้ ไมไดมาแลวเดิน เกษร หรือ เซ็นทรัล เวิลด จะกลายเปนวา มาเที่ยวเมืองไทย แลว

  ฉันจะเปนคนไทยใหมากที่สุด มันจะยากสำหรับพนักงานโรงแรม บางทีแขกคนนั้นก็ลืมไปวา  กอนที่เคาจะมา 

 มีคนมาถามเหมือนเคาแลว สี่ ถึง หา คน 

 พวกผมจะมี profi le ไวเลย คือ 3 อันดับ ที่แขกชอบ และ 3 อันดับที่ local จะมีไมเกินกวานั้น เพราะถาเกิน

 กวานั้น ถาแขกไปกินแลวมีปญหา โรงแรมตองรับผิดชอบ

วิไลรัตน จริงๆ โรงแรมตองเปน information  มั๊ย 

วิชัย มาก เพราะเคาเอาชีวิตมาทิ้งไวกับพวกเรา บางคนเคาจะมาเที่ยวแบบ high demand ตั๋วเครื่องบินขากลับ

 ยังไมซื้อเลย ยูซื้อใหหนอย ฉันจะไปวันนั้น กลับวันนั้น จองรถใหดวย จองที่พักที่สมุยใหดวยนะ หนึ่งหมื่น 

 ถึง สองหมื่น แลวจากไป มาอีกที เราก็หาใหเคาหาที่ แลว เคาก็ชี้ ชี้ สวนใหญจะเปนอยางนั้น พวกนี้ 

 แหละที่ชอบ local แตทำตัว inter มากๆ เลย 
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วิไลรัตน นักทองเที่ยว เปนอยางนี้มั๊ย ตองไปหาขอมูลจากโรงแรม

พนิดา มีบาง อยางตอนที่ไปญี่ปุน บางทีก็หาขอมูล ก็อานไมออก ก็ตอง

 ใหพนักงานโรงแรมชวย

นวพล สวนใหญจะถามเพื่อน และสวนใหญจะไป ตามเทศกาลหนัง

 เหมือนไปท้ิงเราท่ีโฮสเทลแลวท้ิง เหมือนน่ังรถจากสุวรรณภูมิมาเอง

 ไมดูแล สวนการหาขอมูล จะหาจากเพื่อนรอบๆ คนนั้นไปที่นี่ 

 คนโนนไปที่โนน ก็จะไดที่ที่เหนือความคาดหมาย 

                     

วิไลรัตน สุดทายแลวก็มาถามที่โรงแรมอยูดีวา ที่นี่ดีมั๊ย ที่นั่นดีมั๊ย ถาลูกคาตองการมากๆ แตขัดกับลักษณะของ

 โรงแรม 

วิชัย มีบอย จะมีแขกที่บอกวา ฉันจะไปเที่ยวแบบ A นะ แตไมมากกวา B ตองการตรงกลาง แลวใหเราหาใหได 

 ยกตัวอยาง แขกบางทานเขาใจวาเมืองไทย never sleep ตองการอะไร ตอนไหน ก็ได ฉันตองการนวดอยาง

 เดียวไมแถมอยางอื่น ตอนตีสอง แลวจะเอาใหได 

 ตอนอยูภูเก็ต แขกเรียกชางนวดมานวดตอนกลางคืน พอตอนเชา ขาวของหายเรียบเลย ถาเราบอกวา 

 นโยบายโรงแรมเราทำไมได แตเราบอกแขกไมได 

วิไลรัตน ถาเราเปนแขก เราจะเรียกรองอยางนั้นมั๊ย

วิชัย  แคทำหองใหทุกวัน ผมก็พอใจแลวครับ 

วิไลรัตน แตละคนคิดวา การทองเที่ยวมันใหอะไรกับชีวิตเรา

พนิดา การทองเท่ียวเปนเหมือนปจจัยท่ีหา มันทำใหเราชารจแบต ไดเติมเต็ม ไดแรงบันดาลใจ โดยที่เราไมได 

 คาดหวัง เราตองมีไกดบุกของตัวเอง เราตองเที่ยวหลายแบบ จนรูวา อันนี้เราชอบ เหมือนลองใสเสื้อผา 

 จะรูวา อันนี้ใสแลวสวย
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 จริงๆ เที่ยวสักป ก็จะรูแลววา เราชอบแบบไหน ไปนอนๆ ไปชาๆ  สวนหนึ่งคือ ตองลองไปเรื่อยๆ ลองเที่ยว

 เยอะๆ แลวจะรูวา อยางนี้ชอบ ชอบที่เดิมซ้ำๆ ไปแลว ไปอีก

นวพล การเดินทางของผม เกี่ยวกับงาน ซึ่งผมเปนคนเขียนบทหนัง (เรื่อง รถไฟฟามาหานะเธอ) พี่ๆ จะบอกวา 

 อยาเพิ่งรีบทำหนัง ถายังไมเคยเดินทาง ยังไมมีประสบการณ เพราะมันจำเปนมากๆ อยางผม การเดินทาง

 ไม่ซีเรียสมากว่า ต้องไปที่นี่ ที่นั่น บางทีไม่เจอก็ไม่เป็นไร ไปแล้วฝนตกก็ไม่เป็นไร ไม่ได้

 คำนึงถึงปลายทางมากเทาไหร แตวาระหวางทางที่เราไดเจอคน เจอคนตางเชื้อชาติ บางทีตางกัน

 โดยสิ้นเชิง  เล็กๆ นอยๆ คือประสบการณที่ไดระหวางการเดินทาง ไดเรียนรูอารมรณ

วิชัย เวลาเที่ยว ครั้งแรกจะเปนการเรียนรูอะไรใหมๆ แตครั้งตอไปเราจะเริ่มคิดวา ที่นั่นมันมีอะไรบาง ผมเปนคน

 เที่ยวแบบไมรูอะไร ไปตายเอาดาบหนา ไมรูวาจะนอนที่ไหน ตอนไปพมา ไมรูอะไรเลย สนุกครับ 

 ในการเที่ยวแตละรอบ เราจะโตขึ้น

วิไลรัตน การออกแบบการเที่ยวของเราเปนอยางไร ในกรุงเทพฯ จะไป ทริปสั้นๆ ทำไมเราไมเที่ยววันธรรมดา

พนิดา เหมือนมีเวลา สอง สามชั่วโมง คือไปหาที่รีแลกซ  คนจะมีสถานที่โปรดในดวงใจ เชน รานอาหาร 

 ไปแลวเหมือนไดพัก ไดไปเที่ยว

วิชัย ผมเคยไดหยุดสองวัน ผมไปนอนโรงแรมที่รามคำแหง ไปนอนเฉยๆ ไปเดินหนาราม แบบไมตองรีบกลับบาน 

 ไปเดินเดอะมอลล ไปนอนโรงแรม มีคนทำเตียง ผมสนุก แคเรายายที่เล็กนอย มันก็สนุก เพลินดี

นวพล ผมเปนฟรีแลนซ เที่ยวตามใจ 

วิไลรัตน ปจจัยสำคัญที่ทำใหเราสนุกในการทองเที่ยวแตละครั้ง

วิชัย ไปแบบไมรูอะไร ก็สนุกแลว ไปกินไอติมไดก็ดี ไมไดก็ไมเปนไร การเที่ยวแบบไมหวังอะไรมาก ก็สนุก 

 เราปลอยวาง อะไรจะเกิดก็เกิด

พนิดา คือ เปนตัวเอง กับ บรรยากาศ รอบๆ ตัว ไปกับเพื่อน กับแฟน ก็สนุก แครูวาจะไปเที่ยวก็สนุก ก็เริ่มสนุก 

 แตถึงเวลา ไมไดไปก็ไมเปนไร เพราะไดสนุกไปแลว 

นวพล ไปแบบไมรูอะไร เกิดอุบัติเหตุเยอะๆ ก็ดี แตตองรอดมาได 

วิไลรัตน แลว cooler / hotter / better สุดทายแลว เราตองเปนตัวของตัวเอง ไมตองไปเปรียบเทียบ 

วิชัย แคเราทำไดดีกวาที่เราคิด แคนี้ก็ดีแลว at the end แลว เราไมตองไปอวดวา “เราไปกินขาวที่นั่น ที่นี่”

 แคเราไปเที่ยว เคาก็อิจฉาแลว ไมตองเลาตอ  ไมตองเลาทุกเรื่องก็ได
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พนิดา cooler เปน cooler ของตัวเองมากกวา เจอสิ่งที่นอกเหนือจากที่คิด ก็เจงแลว 

นวพล ในแตละครั้ง มันแตกตางกัน ไมคอยไดเปรียบ 

วิไลรัตน การทองเที่ยวแบบเปนตัวของตัวเอง โดยที่ไมไดเปรียบวา มันจะมาก หรือ มันจะนอย มันก็มีความสุข 

 กวาใคร

วิชัย บางคนชอบสะสมตุกตา บางคนชอบแขงรถ มันไรสาระ มันมีความสุขของเราเอง แตจะมีความสุขมาก 

 ถามีคนมาเขาใจเหมือนๆ กับเรา 

วิไลรัตน เวลาไปเที่ยวเราใชเวลากับการถายรูปมากกวาอยูที่นั่น

นวพล สำหรับผม จะเผื่อเวลาถาย มีสิ่งหนึ่งที่ผมไมเอาไป คือ กลองวิดีโอ เพราะถาเราเอากลองไป มัวแตถาย 

 ผมเห็นดวยวา คนถายรูปเยอะ

วิไลรัตน สุดทายแลว เราเที่ยวเพื่อตัวเอง หรือ เราเที่ยวเพื่อใหคนอื่นรูวาเราไปเที่ยว เครื่องมือ facebook , twitter 

 เปนการโฆษณาสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ มั๊ย

พนิดา บางทีอยากแชรใหเพื่อนรู แชรความรูสึกกับใคร 

วิชัย บางครั้งผมใช twitter เพื่อ up status เทานั้น 

วิไลรัตน  communities  แบบนี้ ชวยในเรื่องการทองเที่ยวหรือเปลา

พนิดา อยางที่บอก เราจะเชื่อเพื่อนที่เลา 

วิไลรัตน ทริปที่แยที่สุด

วิชัย เกาะกางเกงพอไปวาติกัน ไปเปนกรุปทัวร ทริปนั้นไปวาติกัน ไปวิหาร เดินอยู 25 นาที ผมกำลังจะไปถายรูป 

 แตคนในกรุปบอก ไป ไป เถอะ ไปกินขาว หิว ทั้งทริปเปนอยางนั้น แวะที่ละหนึ่งชั่วโมง อยางนั้นไปเที่ยวเมือง

 จำลอง พัทยาก็ได อาหารก็กินอาหารจีน ไมกินพาสตา 

            

                                     

                                                       

วาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี
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พนิดา ไมมีทริปที่แย  อาจจะเวียดนาม ไมใชเรื่องที่ชอบ หาที่ชอบไมเจอ ไมสนุก

นวพล ไมมี ถาไปทัวร ผมจะไมไป หรือ ถาไปทัวร อาจจะไปศึกษาคณะทัวร 

วิไลรัตน attitude  ของเราสำคัญมั๊ย ที่จะบอกวา มันแย หรือ มันไมแย คนที่จะเที่ยวใหสนุก จะตองมีทัศนคติอยางไร

 ในการเที่ยว 

พนิดา ตองไมคาดหวังมาก ถาคาดหวังมาก แลวไมเปนไปตามหวัง ทุกอยางก็จะไมสนุก

นวพล อยางหนึ่งคือ ตองไมหลอกตัวเอง ถาอยากไปก็ไป ไมอยากไปก็ไมตองไป  สุดทาย คนที่จะมีความสุขหรือไม 

 ก็เราเอง 

วิชัย เหมือนเพื่อนผม สบายนิดหนึ่ง เจออะไรก็ดีไปหมด

วิไลรัตน ใหแตละคนทิ้งทาย ในประเด็นที่วา อยากใหการทองเที่ยวไทย มันเปนอยางไร

วิชัย นาจะมีใครสักคนที่ทำอะไรกลาๆ เสียบาง เรากลัวที่จะเสียมันมากเกินไป บางครั้ง เรามีกลุมคน ที่จะเที่ยว 

 อยางที่คุณไมกลาทำ ผมยกตัวอยาง ที่หนาโฆษณาไปเที่ยวญี่ปุน จะเหมือนกันหมด แตมีอยูเจาหนึ่ง บอกวา 

 เราจะตะลุยโรงถายการตูน นาไปมาก เรานาจะทำอยางนั้นบาง มันตองเสียบาง เรากลาทำ แลวจะมีคนมา

 เที่ยวกับเรา  

นวพล เรามัวแตขยายภาพแตสถานที่ทองเที่ยวหลักๆ ผมวา ทุกที่เที่ยวไดหมด เชน โรงถายทานมุย รานขาย

 กวยเต๋ียวลูกช้ินปลารานแรกของกรุงเทพฯ มันสามารถเขียนใหเปน land mark ไดหมดเลย เพียงแตวาเราจะ

 ทำหรือเปลา  เพิ่มสิ่งอื่นๆ 

พนิดา ใหคากับสิ่งที่เรามีมากขึ้น คนจะชอบ story ของไทยก็มีมาก 



กรอบเล็ก แต่ ใหญ่
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นิดหนÖ่ง คือ ¾Í´Õ
Tourism : “Less for More”

วิทยากร คำ ผกา
 สฤณี  อาชวานันทกุล
ผูดำเนินรายการ ภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา

ภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา

คำ ผกา

สฤณี  อาชวานันทกุล

ภิญโญ less for more มันเปนการทองเที่ยวแบบไหน เปนการทองเที่ยวแบบอำมาตยหรือเปลา จะใหคนนอยๆ 

 แลวจายเยอะๆ หรือ ทำนอยๆ ไดผลเยอะๆ คุณแขก (คำ ผกา) คิดวาอยางไร

คำ ผกา ขอยอนกลับไปถึง less for more หรือ นิดหนึ่ง คือ พอดี  

 concept เรื่อง นอย แต มาก เกิดมาพรอมกับกระแสเรื่อง small is beautiful  จิ๋ว แต แจว เปนกระแสที่มีขึ้นมา 

 ตอตานระบอบทุนนิยมสามานยทั้งหลาย  แทนที่จะบอกวา เรามานับจำนวนตัวเลขความเติบโตของเศรษฐกิจ

 เราหันมาใสใจเร่ืองจิตวิญญาณกันบางม๊ัย  เราหันมาสนใจการทำอะไรนอยๆ แตมีความหมายมากๆ  พรอมกับ

 การ boom ของพุทธนิกายเซนในโลกตะวันตก ซึ่งเปนกระแสที่มาคานอำนาจทุนนิยม
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 อยาลืมวา เรื่องการทองเที่ยวเปนการ 

 หากินกับทุนนิยมลวนๆ แตเราพยายาม 

 ใสเครื ่องแบบทางความรู ส ึกพอดี 

 รูสึกนอยๆ เพื่อที่จะทำใหเรารูสึกดีขึ้น

 หรือเราพยายามจะใชศีลธรรมบางอยาง

 ท่ีทำใหเราสามารถทำมาคาขายไดดวย 

 ความรูสึกที่วา เราโลภนอย แตเอา

 เขาจริงๆ ในสังคมไทย เราเหมือนมี

 กระจกที่บิดเบือน เหมือนเราสองกระจก ตอนนี้คนไทยเห็นภาพสะทอนความเปนตัวเองไมคอยตรงเทาไหร 

 เพราะฉะนั้น การทำเรื่องการทองเที่ยวของเราที่ผานมา คือ เราไมรูจักตัวเอง อาจารยเจตนา นาควัชระ

 เคยบอกวา กรุงเทพฯ มีอายุนอยกวาเขียงหมูในเยอรมันซะอีก 

 ถาเราหันมาเผชิญหนากับความจริงมากขึ้น วาเราเปนใคร มีขอดีอะไร มีขอเดนอะไร ไมตองไปภูมิใจอะไร

 มากเกี่ยวกับความเปนไทย ศิลปวัฒนธรรม คือ อยาไปยึดติดกับอดีต ยอมรับความเปนจริงวา  เมืองไทย 

 มันก็อยางนี้นะ ถาเราอยากใหคนมาเที่ยวบานเรา เราอยาไป fake มาก อยาสราง events ที่มันไมมีอยูจริง 

 ถึงท่ีสุดแลว ประเทศท่ีนาอยูสำหรับพลเมืองในประเทศน้ันๆ มันยอมเปนประเทศท่ีนาทองเท่ียว ไมเก่ียวกับวา 

 คุณจะทำนอยหรือทำมาก และถึงที่สุดแลว การที่คุณไมตองทำอะไรเลย โดยคิดวาประเทศนี้มันนาอยู

 สำหรับคนไทย มันนาเที่ยวสำหรับคนไทย ผลพลอยได คือ มันจะทำใหคนอยากมาเที่ยวบานเราเองโดย

 อัตโนมัติ ดูตัวเรา อยางที่เราเปน อันนี้สำคัญ ไมตองพูดเรื่องทำนอย หรือ ทำมาก

ภิญโญ คุณยุย (สฤณี) วาอยางไร less for less หรือ more for more

สฤณี ที่คุณแขกชี้ประเด็นวา ตอนนี้เมืองไทย เรามีกระจกที่บิดเบือน เหมือนเราไปซื้อเสื้อผา ที่มีกระจกไมเหมือน

 ที่บาน จริงๆ มันมีนัยยะในเชิงตัวเลข คือ กระจกแบบที่บิดเบือนใหดูสวย มันคงราคาแพงกวาปกติ 

 ฉะนั้นการที่เราพยายามที่จะสรางภาพพจน ภาพลักษณอะไรบางอยางใหคนขางนอกเห็น มันไมใชวา 

 ไมมีตนทุน บางครั้งตนทุนมันไปตกอยูกับชุมชน สังคมสวนรวม เชน กรณีเขาใหญ ทุกทานก็คงเห็น 

 ตอนนี้เรามี concert คนที่ไดรับประโยชน คือ คนที่ไปรองรำทำเพลง มีความสุข เคามองเห็นภาพสวยงาม 

 จริงๆ ภาพที่เคาเห็น มันมีตนทุนหรือไม เปนคำถามที่ตองหา

 คำตอบ 

            

                                        

บรรยากาศ concert เขาใหญ
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 ถึงเวลาที่เราตองดูราคาของกระจก กระจกที่บิดเบือน ไมสะทอนความจริง  และลองมาคิดวา ถาเราตองใช

 เงินเพื่อซื้อกระจกแบบนี้ ที่จะสะทอนภาพลักษณเบ้ียวๆ มันคุมกับเงินที่เราเสียไปมั๊ย เงินที่เราเสียเพื่อบำรุง

 รักษากระจกบานนี้  หรือ ความเสียหาย ความเสี่ยงตางๆ ที่ตองบริหารจัดการ 

 เห็นดวยกับคุณแขก คือ ประเทศที่คนในประเทศมีความสุข เปนประเทศที่ยังไงคนก็อยากมาเที่ยว  แตตอนนี้

 เรายังไมมั่นใจวา เรายังอยากอยูกับมันมั๊ย แตเราตองทำมาหากินกับการทองเที่ยว มันหลีกเลี่ยงกับการสราง

 ภาพลักษณอะไรบางอยางไมพนวา เราจะสรางภาพลักษณแคไหน เปนภาพที่ fake  คือ หาตังคมาซื้อกระจก

 บานใหญๆ ทำใหดูดีไปเลย แลวคอยมาจัดการกับตนทุนทีหลัง หรือจะซื้อกระจกที่สะทอนความเปนจริง 

 ดังนั้น เราตองทำความจริงใหมันดีขึ้นกอน เปนสิ่งที่ตองเลือก

ภิญโญ ตกลงที่วา fake อะไรมัน fake แลวราคาที่เราตองจาย กับการดำรงรักษาความ fake ไวในสังคมบานเรา

คำ ผกา ตนทุนที่โปรโมทการทองเที่ยวใหประเทศไทยเปนที่รูจัก ในฐานะที่เปน destination ที่สำคัญของโลก แทบจะ

 ไมมีความจำเปนตองทำแลว เมืองไทยมีชื่อเสียงมาก ในแงของประเทศที่นาทองเที่ยว ททท.ทำไดประสบ 

 ความสำเร็จมาก แตสิ่งที่มันแยลงคือ คุณภาพโดยรวมของคนไทยมันแยลง 

 นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทย ใชเวลาสั้นลงเรื่อยๆ ในขณะที่เรามีถนนที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน 

 เพ่ือนบานของเรากำลังเปดประตูตอนรับนักทองเท่ียว เชนเดียวกับเรา เราตองยอนกลับไปดูวา การท่ีเราประสบ

 ผลสำเร็จในการโปรโมทการทองเที่ยว เกิดขึ้นในทามกลางที่ลาวก็ไมพรอม เวียดนามไมพรอม พมาไมตอง 

 พูดถึง 

                            

                         

 

 

 ทีนี้ ลาวพรอม เวียดนามพรอม ความไดเปรียบในเชิงเสถียรภาพทางการเมืองของเราก็ลดลงไปแลว ในขณะที่

 ประเทศเพื่อนบาน ตอนนี้กลับมีเสถียรภาพดีกวาเรา เปนที่แนนอนวา นักทองเที่ยวจะเห็นเมืองไทยเปนทาง

 ผาน เปนประตูที่นำไปสูประเทศอื่นๆ เชน จีนตอนใต ลาว 

ปายสี่แยกอินโดจีน จ.พิษณุโลก แผนที่เสนทาง R 3 A 
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 สำคัญกวานั้น ถานักทองเที่ยวอยากจะใชเวลาในเชียงใหมใหนาน ถามวา จะใหเคาทำอะไร ปนจักรยาน 

 ในตัวเมืองเชียงใหม คุณตายแนๆ ถนนรอบคูเมืองสวยมาก แตถาฝรั่งปนจักรยาน มันจะสวยมาก 

 เปนภาพที่สวยมาก แตพอเคามาอยูตรงนั้น มันอยูไมไดจริง ในเมื่อมันเปนเมืองที่ไมมีความสุขที่จะเดิน ไมมี

 ความสุขที่จะใชเวลาชาๆ มันไมใชเมืองที่คุณจะเดินดูบาน ตึกแถว ลายปูนปน คุณก็ไมรูจะอยูไปทำไม ไมรู

 จะใชเวลากับเมืองนี้ยังไง แคไปดูจุดสำคัญ คุณแทบไมมีความทรงจำกับเมืองนั้นเลย 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเกียวโต เคาทำงานหนักเรื่องการทองเที่ยว แตเคาไมไดละเลยคุณภาพชีวิตของพลเมือง 

 ไมจำเปนตองไปสรางประเพณีพิธีกรรม ซึ่งมันไมเคยมีอยูมากอน คุณแคทำแมน้ำใหสะอาด ทำทางเดินริม

 แมน้ำใหคนเดิน ดูตนไม นั่งรถเมล ไปเที่ยววัดที่สวยงาม  มันตองมีอะไรใหเคาใชเวลาในการทำกิจกรรม

 เวลาเรามาพูดถึงปญหาตางๆ มันเกินไปกวาอำนาจหนาที่ของ ททท. เปนปญหาของเมืองไทยทั้งเมือง ในเมื่อ

 คุณไมสามารถทำใหเมืองไทยนาอยูสำหรับเจาของประเทศได แลวคุณจะไปโปรโมทการทองเท่ียวเร่ืองอะไร  

 เวนเสียแตวา คุณก็จะตองยิ่งไปประดิษฐ ไปสรางพิธีกรรมใหมๆ สรางจุดสนใจใหมๆ ที่ไมมีอยูจริง เชน 

 การจุดโคมหมื่นใบ แสนใบ

 ในกรณีของอัมพวา เหมือนเราไปดูพิพิธภัณฑ

 ที่เคลื่อนไหวได ไมไดบอกวา ดี หรือ ไมดี 

 แตถาทำออกมาแลว คนไปเที่ยวมีความสุข 

 มันเปนเรื่องที่ดี ทั้งนี้ เราตองไมมุงดูแตอัมพวา

 ก็ตองดูเพิ่มเติมอีกวา ถนนที่ไปสูอัมพวามัน

 สะดวกมั๊ย มันมีวิธีที่จะเขาถึงอัมพวากี่วิธี 

 มีการใชน้ำ ใชไฟ เทาไหร การกำจัดขยะใน

 ชุมชนนั้นเปนอยางไร 

ภิญโญ ในสายตาคุณยุย อะไรที่มัน fake โดยเฉพาะในเรื่องการทองเที่ยว 

สฤณี ขอเสริมเรื่องกระจก คือ เราใหความสำคัญ กับกระจกที่เราซื้อมา แลวทำใหเราสวย เราใหความสำคัญมาก

 เกินไปจนเราไมสนใจตัวเอง พอเราไมสนใจตัวเอง ก็จะแยลงไปเรื่อยๆ

  สุขภาพไมดี เพราะเราสุขภาพไมดี เราก็ไป

 ซื ้อกระจกที่แพงกว่าเดิม เพื ่อให้ดูว่า

 เราสวย

จุดโคม เชียงใหม
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 กรณีอัมพวา หลายคนคิดวามีปญหา เพราะหิ่งหอยลดนอยลงเรื่อยๆ ตนลำพูก็หายไป เมื่อประมาณป 2548 

 ก็ไดรับการโปรโมทใหเปนสถานที่ทองเที่ยว  จากเรือหางยาว 3 ลำ ตอนนี้มี 370 ลำ ชาวบานก็พยายามจัด

 การกันเอง ตั้งเปนศูนยอนุรักษ แลวบอกวา ใครที่จะเขามาในคลองนี้ จะใชเรือพาย พานักทองเที่ยวไปดู เปน

 ความพยายามที่จะลดผลกระทบ ปญหาคือวา คุมไมได เพราะคลองมันสาธารณะ บางทีมีเรือที่อื่นเขามา 

 มันก็คุมไมได 

 ปญหานี้ มันไมใชปญหาของ ททท. มันตองมีการจัดการแบบบูรณาการ ถาเปรียบธุรกิจทองเที่ยว 

 สินทรัพยคืออะไร สินทรัพย คือ สถานที่ทองเที่ยว ในทางธุรกิจสินทรัพยนี้เปนสินทรัพยที่มีวันหมด เราตอง

 ดูแลอยางยั่งยืน ก็เขามาสูประเด็นเรื่อง less for more เราจะปลอยใหเรือจำนวนมากวิ่งไปมา หิ่งหอย

 ก็จะไมเหลือ ถาหิ่งหอยไมมี อัมพวาจะขายอะไร

คำ ผกา ก็จุดโคม

สฤณี   ก็จะกลายเปนวา สถานท่ีทองเท่ียวทุกแหง จุดโคม ทุกจังหวัดมีตลาดรอยป ทุกจังหวัดจุดโคม เหมือนกันหมด  

 จริงๆ แลว การจัดการสินทรัพยสำคัญกวาการตลาด ในมุมมองของความย่ังยืน การทองเท่ียวมันมีจุดท่ีเรียกวา

  point of no return พอเลยจุดนั้น มันกลับมาไดอีก เพราะฉะนั้น วันนี้ ตองมาคิดวา จะจัดการอยางไร 

 ระบบนิเวศหายไปแลว หายไปเลย 

ภิญโญ เมื่อพูดเรื่องหิ่งหอย ก็จะขอแลกเปลี่ยนเล็กนอย คือ บานผมอยู อ.ขลุง จ.จันทบุรี ในสมัยกอน บานผม

 ก็มีอาชีพเผาถาน และเอาถานไปขายใหคนทำพลอย วันนี้อาชีพทำพลอยหายไปแลว คนก็เลิกเผาถาน

 แตหันมาสงเสริมเร่ืองการทองเท่ียว ก็มีคนเดินทางไปดูห่ิงหอย ผมวาทุกอยางมันเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกัน จะมอง

 แยกสวนกันไมได หลายเรื่องมันเกี่ยวกับชีวิตผูคน ประชาชนอยูแถวนั้น มีปาชายเลน แลวถูกตัดไป

 ก็เยอะ เวลาเราบอกจะอนุรักษอยางเดียว มันสะเทือนชีวิตคนเยอะมาก 

 กลับมาที่ญี่ปุน คุณแขกมีตัวอยางมั๊ย ในหมูบานเล็กๆ ในชนบท 

คำ ผกา แขกไดรับเชิญจากองคการทองเที่ยวของเมืองเกียวโต ตองอธิบายเรื่อง การกระจายอำนาจกอน คือ ที่ญี่ปุน

 มีแค 4 กระทรวงหลักที่ดูสวนกลางทั้งหมด เรื่องการทองเที่ยว มันจะอยูในมือของเทศบาล  เปนเทศบาล 

 ระดับเมือง  ระดับตำบล ระดับหมูบานเล็กๆ  ดังนั้น มันจะเปนการจัดการกันเอง คนที่แขกประสานงานดวย 

 จะเปนเจาหนาที่การทองเที่ยวระดับตำบล ซึ่งเคาอยากใหไปดูหมูบานอนุรักษอายุสามรอยป หลังคามุงดวย 

 หญาหนาๆ หลังคาจะหนาประมาณ 2 เมตร เพื่อที่จะกันหิมะ  และมันเหลืออยูไมมากที่ในญี่ปุน เหลือ 

 ประมาณ 30 หลังคาเรือน

 วิธีการตอนรับขับสูของเจาหนาที่การทองเที่ยวที่นั่น คือ เจาหนาที่จะเขียนใหเราหมดเลย ลงเครื่องบินที่ไหน 

 พักท่ีไหน  ไปหาเจาหนาท่ีเทศบาลคนน้ัน จะสงเราไปหาเจาหนาท่ีตำบลตรงน้ัน โดยมีจุดใหเราข้ึนรถ ลงเรือเอง 

 โดยไมมีการเอารถลีมูซีนมารับ ชวยตัวเองไปเรื่อยๆ จนถึงหมูบานนี้ และ หมูบานนี้ ไมมีคนหนุมสาวอยูเลย  
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 เคาก็ยอมรับวา นี่เปนปญหาทางประชากรของเคา หนุมสาวไมมีใครอยากอยูบานแบบนี้หรอก เพราะมัน 

 อยูไมสบาย เรียนหนังสือสูงๆ แลวเขาไปทำงานในเมืองกันหมด จะทำอยางไรใหคนแกอยูได และมีรายได 

 เพราะฉะนั้น เคาก็เปดหมูบานนี้ ใหเปน homestay แลวดูวา อาหารหลักที่กินกันในบานคืออะไร ก็คือ 

 ปลาอาหยุ คนญี่ปุนกินแตปลาทะเล ปลาน้ำจืดที่เคากิน มีอยางเดียว คือ ปลาอาหยุ ลักษณะของปลาอาหยุ 

 คือ ปลาจะมีชีวิตอยูไดเฉพาะในน้ำที่สะอาดเทานั้น ฉะนั้นถาคุณอยากขายปลาอาหยุใหนักทองเที่ยว คุณก็

 จะตองมาชวยดูแลแมน้ำสายนั้น 

                                

                                                                          

 ปญหาอีกอยางหนึ่ง คือ ในละแวกนั้น มีกวางมากเกินไป เพราะปาชักจะเยอะ ดวยแรงอนุรักษ ปญหา 

 กวางเยอะ คือ กวางมากินพืชผลทางการเกษตรท่ีปลูกไว  การแกปญหาคือ สงเสริมการลากวาง แลวมา

 ทำอาหารแบบโอทอป  เชน แฮมกวาง ลูกชิ้นกวาง มีผลิตภัณฑเกี่ยวกับโคนมทั้งหมด มีโยเกิรต มีไอติม 

 มีศาลาวางขายแบบเชยๆ คนนึกถึงญี่ปุน นึกวาเปนวาบิ ซาบิ ตองสวย ตองนอยแตมาก แตไมใช 

 ญี่ปุนบานนอก ก็บานนอกมากๆ มันก็กลายเปนหมูบานที่เริ่มมีศิลปนอพยพมาอยู ศิลปนที่ทำเซรามิก

 ก็มาซื้อบานเกาที่เจาของไมสามารถดูแลได เพราะคาบำรุงรักษามันสูง 

 การจะเขาถึงหมูบานนี้ ตองดั้นดน ตองมีขอมูลอินไซด จะมีการรับประทานอาหารกลางวัน โดยศิลปน 

 กับภรรยา ปรุงอาหารโดยใชพืชผัก ที่หาไดในหมูบาน เชน ถาเราไปในชวงที่มีมะเขือเทศ เราก็จะไดกินแต

 มะเขือเทศ ไปฤดูผักกูด ก็จะไดกินผักกูด จะไดกินเนื้อกวาง เนื้อกระตาย ปลาอาหยุ

 ที่ประทับใจมากๆ คือ คุณยายฆาไกสดๆ ที่บาน แลวทำสุกี้ยากี้ไกบานใหเรากิน แลวบาน ก็ไมตองเยอะ 

 ไมตองเปนโรงแรมหรูหรา บานมีสองหองนอน มีหองอาบน้ำรวม เราตองอาบน้ำรวมกันหมด เปนหองน้ำเล็กๆ 

 ก็สลับกันไปอาบ เคาทำทุกอยางเทาท่ีทรัพยากรในหมูบานจะเอ้ือ สำหรับเจาหนาท่ีการทองเท่ียวก็ดูอยูหางๆ

 สำหรับอาหาร ก็เปนบทบาทของคนแกในหมูบาน ปลูกผัก นำมาทำอาหารเล้ียงแขกท่ีมาพักอยูในหมูบานน้ัน

 และผลัดกันมาเปนเด็กเสิรฟ 

 นักทองเที่ยวทำอะไรเมื่อไปพัก ตอนเชาก็เดินดูทุงนา เดินดูแปลงมะเขือ ซึ่งไมไดเยอะและไมไดสวย

 แปลงหลังบาน แตนาตื่นเตน เพราะน้ำดี อากาศดี มะเขืออรอย ไขสดอรอย หอมมาก จนสงไขไกขายทั่ว

 เกียวโต ไขจากมิยามะ คือไขที่ดีที่สุด แลวรานเคกที่แพงๆ ในเกียวโต ถาใชไขจากที่นี่ จะขึ้นปายใหญ 

ปลาอาหยุนำมาประกอบอาหาร
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 “เคกรานนี้ทำดวยไขจากมิยามะ” เนื่องจากเปนไขที่ผานการผสมพันธุของไกตัวผู ตัวเมียจริงๆ ไมใชไขลม 

 เพราะฉะนั้น มันจะเปนไขที่รสชาดดี 

 เราจะเห็นกระบวนการทั้งหมด เห็นภาพรวม ดังนั้น การทองเที่ยวมันไมใช แคทำ homestay แคเอา 

 นักทองเที่ยวมาพัก แตไมมีกิจกรรมรวมกับคนในหมูบาน ปญหาของบานที่มุงดวยหญา คือ ไฟไหม ดังนั้น 

 เทศบาลก็จะมาทำเรื่องระบบดับไฟ ซึ่งเปนน้ำพุหลายจุดในหมูบาน พอกดปุมปุบก็จะมีสายน้ำพุง รดไปทั่ว 

 หมูบาน นี่ก็เปนจุดขายอีก ทำโปสการดสวย  คนก็ตื่นเตน เปนน้ำพุ เปนทุงนา ขางหลังเปนภูเขา 

 ตอมาก็เริ่มมีศิลปนมาทำพิพิธภัณฑผา มีคนที่นาสนใจ เริ่มเขามาทำกิจกรรมในนี้ รถเมลที่เขาไปในหมูบาน

 นี้ ก็มีเพียงแควันละสองเที่ยว ที่นี่ตองวางแผน match เวลารถเมล รถไฟ 

 หมูบานนี้ไมมีคนสวย คนเก ใหไปดู มีคนแกอายุเกาสิบป และไมมีฟอน อะไรใหดู มืดก็นอน เสิรฟเหลาที่ทำ

 ในหมูบาน ก็ดีมาก ความผิดพลาดของรัฐบาลไทย คือ คุณหามชาวบานผลิตเหลา เหลาบวย เหลาทอ เหลา

 จากผลิตภัณฑในหมูบาน 

                        

                                                                 

 ท่ีหมูบาน ก็ใหต้ังคณะกรรมการมาดูแลกันเอง เจาหนาท่ีการทองเท่ียวก็ดูอยูหางๆ และมีหนาท่ีให information 

 ทำโบรชัวร แผนพับ เว็บไซต 

ภิญโญ คุณยุย ในฐานะที่ชอบเที่ยว ปกอนไปภูฏาน มีประสบการณอะไรบาง

สฤณี จริงๆ ไปภูฏานมาสองครั้ง แลวจะไปใหม ที่ไปเพราะเพื่อนชวน และรูสึกวา วัฒนธรรมใกลทิเบต ไปแลวชอบ 

 ก็เลยไปอีก 

 คนภูฏาน ภูมิใจในความเปนตัวของตัวเอง เรื่องที่ประทับใจมาก คือ วันหนึ่งตองไปวัด ตองเดินตัดหมูบาน

 ไปกลางทุง วัดอยูบนเนิน เปนวัดศักดิ์สิทธิ์ของพระที่คอนขางจะดังเรื่องเจาชู ถาผูหญิงอยากไดลูก  ไปขอ

 แลวจะได ทางไปตองตัดหมูบานไปสองหมูบาน มีเลาไก เลาหมู ขี้วัว ตลอดทาง ถาเปนที่เมืองไทย 

เหลาพื้นบานไทย และ เหลาสาเกญี่ปุน
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 เราจะเลี่ยง ตองเดินไปในทางที่สวยงาม ไมมีขยะ แตคนภูฏาน บานเคาเปนอยางนั้น เคาภูมิใจที่จะโชว

 วัฒนธรรมเคา วาเคาอยูกันแบบนี้ 

 ในเมืองของภูฏานมันกลมกลืน ไมเชิง fake มันมีกฏระเบียบอยู บานเรือนก็บังคับใหสรางสไตลเดิมไมให

 เปลี่ยนเปนตึกแถว ตอนนี้ก็ยังบังคับใหแตงชุดประจำชาติ วัยรุนก็จะรำคาญ ตอนเย็นๆ ค่ำๆ เขาบารปุบ

 ก็จะถอด

 ความที่เคาไมคอยเปลี่ยน ถาจะเปลี่ยนก็ไมเกี่ยวกับเรา เคาตัดสินใจเองวา เคาจะเปนอะไร ไมเปนอะไร แตถา 

 เคาเขาใจวา ชุดประจำชาติมันชวยเรียกแขก เคาก็ใส  ความ fake หรือ ไม fake มันอยูที่ตัวเรา  

 สมมติว าเราไมมีตลาดรอยปแลวจริงๆ 

 ในประเทศนี้ เราก็ไมตองมีมันเลย การรื้อฟน

 อดีต ที่ทำใหคนปจจุบันไดมองเห็น มันเปน

 ประโยชนในเชิงการศึกษา อยางนอย เด็กรุน

 ใหม ก ็จะเก ิดความภ ูม ิใจในว ัฒนธรรม 

 แตไมเกินเลย ไมแปลงทั้งประเทศใหมีตลาด

 รอยป 

 ในเมืองไทย มีเรื่องขำๆ เยอะ ลาสุดไปตลาดสามชุก เขาใจวาเปนตลาดรอยปรุนแรกๆ ก็ไปเดินดู ปรากฏวา

 ตอนนี้มีรถเข็นมากพอสมควร แมกระทั่งไอติม เหมือนไอติม Wall’s เคาก็จะติดปายวา ไอติมรอยป ตลกดี

                                               

                                                              

 ตนทุนของการที่เราไมรักตัวเอง แลวยิ่งเราปลอมเทาไหร เราตองเขาใจวา ไมใชวาเสียเงินไปกับการปลอม  

 ถาเราปลอมได คนอื่นก็ปลอมได 

 ทีนี้กลับมาเรื่องสินทรัพย อยางที่คุณแขกพูดวา เมื่อกอนเราคอนขางไดเปรียบ เนื่องจากประเทศลาว 

 เวียดนาม โครงสรางพื้นฐานเคายังไมพัฒนา จึงรองรับนักทองเที่ยวไมไดมาก  ตอนนี้เคาพัฒนาขึ้นมาแลว 

 สวนเรื่องธรรมชาติ เคาก็ดีกวาเรา เพราะวาเคาพัฒนาทางเศรษฐกิจมาชากวาเรา 

รถขายไอติม Wall’s และ ไอติมโบราณ

                             



62

 ถามวา แลวเราจะมีเอกลักษณอะไร  อะไรที่ดึงดูดการทองเที่ยว การทองเที่ยวมันไมใชวา เรามีเทสโก โลตัส 

 แมคโดนัลด สิ่งเหลานั้น เคาก็มีในเมืองเคา ฉะนั้นก็กลับไปสูคำถามเดิมวา แลวเราไมรักตัวเอง แลวจะใหใคร

 มารักเราในระยะยาว 

ภิญโญ เมืองไทยชอบพูดเรื่องภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นกันเยอะ แตเวลานี้ เราเริ่มคุยเรื่องยากๆ เชน 

 การพัฒนาทองเที่ยวอยางยั่งยืน จะสรางหมูบานดีๆ ใหอยูกันอยางสงบสุข แลวก็ทำรายไดเรื่องการทองเที่ยว

 ดวย เราหาตัวอยางไมคอยเจอ ตกลงมันมีมั๊ย  แลวภูมิปญญาไทยที่เราโมๆ กัน มันมีมั๊ย  ทุกคนเปนปราชญ

 ชาวบานหมด 

คำ ผกา เปนคำถามที่ยากจริงๆ เราตองกลับไปหากระจกที่สองจริง เราตองเขาใจกอนวา ประเทศไทยเปนประเทศ

 ที่เด็กมากๆ ประเทศไทยเพิ่งจะเขียนแผนที่ของเราเมื่อป พ.ศ. 2435 เทานั้นเอง รัชกาลที่หา เพิ่งจะรวม

 ศูนยอำนาจได รวมลานนา อีสาน ใต เปนสยาม ก็รอยกวาป ตอนนั้นก็ยังไมเปนประเทศไทย  เปนมณฑล 

 ยังไมไดเปนรัฐประชาชาติสมัยใหมอยางที่เรารูจักกันทุกวันนี้ ถามวา เราสรางประเทศไทยมาเมื่อไหร ถาเอา 

 ใหเขมงวดที่สุด สำหรับแขก คือ ประมาณ ป พ.ศ. 2475  มาจนถึงทุกวันนี้ อายุเราไมถึงรอยปเลย

 ถาเราอายุยังไมถึงรอยป ถามวา วัฒนธรรมไทย คืออะไร คนที่อยูในสังคมมันผสมผสานกันมาหลายรอยป

 ก็จริง คือไมไดบอกวาเมืองไทยอายุไมถึงรอยป ดินแดนตรงนี้มันมีอายุของมันหลายรอยป แตวามันผาน

 มาหลายราชอาณาจักร ผานการปกครองมาหลายแบบ ผานการเขาและการออกของคนหลายเชื้อชาติ 

 หลายวัฒนธรรม แลวก็ตกตะกอนมาถึงพวกเราที่เหลืออยูในประเทศไทย แลวก็ถูก unite มา ตั้งแตป 2475 

 ไมถึงรอยป พูดวาวัฒนธรรมไทย  มันไมสามารถจะดึงเรากลับไปเจ็ดรอยปสุโขทัย

 ประวัติศาสตรสุโขทัยถูกเขียนขึ้นมาหลัง ป พ.ศ. 2475 โดยหลวงวิจิตรวาทการ ประวัติศาสตรอยุธยา

 ประวัติศาสตรหลายๆ อยาง เพิ่งเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะลดทอนความคับของใจของเรา ที่อยากรูวา เราเปนใคร

 มาจากไหน ฉะน้ัน มันเปนส่ิงท่ีใหมมาก การท่ีเราเขาใจวา ประเทศไทยเราเกา เจ็ดรอยป แปดรอยป เราลืมท่ีจะ

 เช่ือมโยงตัวเองกับประเทศเพื่อนบาน ลืมที่จะเชื่อมโยงใหเห็นทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยซ้ำไป ฉะนั้น

 แมแตจะมองปญหาการเมืองไทยตอนน้ีมองแตประเทศไทย ถาเอาประเทศไทยไปเปรียบกับอินโดนีเซีย ประเทศไทย

 ไปเปรียบกับฟลิปปนส จะมองการตกเปนอาณานิคม อาจจะทำใหคนไทยเขาใจตัวเอง มากกวาการไป

 ลุมหลงอยูกับการชื่นชมหรือบูชาวัฒนธรรมไทย 

 ถาไปดูสวน ดูโรงแรมในเชียงใหมตอนนี้ ก็ไมตางกับบาหลี เพราะเราไปลอกเคามา โรงแรม Four Seasons 

 ที่เชียงใหม ก็ไปลอกแบบจากบาหลีมา แตเราก็เขาใจวา อันนั้น มีกลิ่นอายของความเปนไทย  มองภาพของ

 การเปนเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย 

 แลวเราจะทำอยางไรกับเรื่องปราชญชาวบาน กับ ภูมิปญญาไทย เรามีอยูจริงอยางที่เห็นกันทุกวันนี้ แตมัน

 ก็ลุมๆ ดอนๆ ขาดๆ เกินๆ มันไมไดสวยงาม มันไมไดสมบูรณแบบ แตถามวามันชั่วรายมั๊ย  มันไมชั่วราย

  เหมือนเราผมแตกปลาย เราก็ตองยอมรับวา เราผมแตกปลาย ทำอยางไรใหผมเรามีสุขภาพดีขึ้น ฟนเราผุ
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 ดวยเงื่อนไขของฟนผุ ทำอยางไรเราจะมีชีวิตอยูกับฟนผุนี้ โดยที่กินอาหารไดอรอยตามสมควร 

 ถาจะพัฒนาการทองเที่ยว หรือหยิบยกวัฒนธรรมไทย เราตองเขาใจความลุมๆ ดอนๆ ความไมสมบูรณ 

 ความไมสวยงาม ความออนแอของวัฒนธรรมไทยดวย เชน การรับรูเรื่องเวลาของคนไทยยังไมเปนแบบสมัย

 ใหมโดยสิ้นเชิง เราจะบอกวา เชาๆ สายๆ บายๆ  เราจะไมมีการนัดเวลาเจอกันแบบ เจ็ดโมง สี่สิบหานาที 

 เรายังไมมีการรับรูเรื่องเวลาแบบนี้เลย ครึ่งหนึ่งของตัวเรา เรายังรับรูเวลาแบบมองตะวันอยูเลย 

 เทคโนโลยีมือถือ ก็ยิ่งทำใหเรากลับไปสูโลกกอนสมัยใหม คือ โลกที่ไมมีการวางแผน แคการรับรูเรื่องเวลา 

 ก็มากพอที่จะทำใหบอกวาอะไรคือเอกลักษณไทย แขกก็อยากจะนับวา นี่เปนเอกลักษณไทยอยางหนึ่ง 

 ถามวา จุดแข็งของมันคืออะไร จุดออนของมันคืออะไร การปะทะกันของความลุมๆ ดอนๆ ที่มีอยูใน

 วัฒนธรรมไทย ถาเราพยายามเขาใจมัน อยางที่มันเปน ก็พยายามอยูกับมัน แลวถาอยากใหมันดีขึ้น ก็ตอง

 ทำบนฐานความเขาใจความไมสมบูรณแบบของคนไทย เราตองเขาใจวา เราไมไดมีมรดกอะไรที่จะไปเปน

 มรดกโลก 

 วันหนึ่งแขกไปกินเผือกหิมะที่เยาวราช ไมเคยกิน เปนเผือกทอด และมีเกล็ดน้ำตาล มีกลิ่นผิวสมนิดๆ

 กินเขาไป แลวมันตกใจ ทุกอยางมันหอม รวนซุยอยูในปาก มันมหัศจรรย แขกอยากใหยูเนสโกมาลงทะเบียนเปน

 มรดกโลก 

 ถาเราเห็นความดีที่ไมผูกติดอยูกับความเปนไทย ถาเราบอกวา นี่อาหารจีน เราก็จะไมรูสึกอะไรกับมัน เรา

 เห็นการผสมผสานในวัฒนธรรมหลายๆ อยาง เห็นความออนแอ เห็นความวิปริตในวัฒนธรรมของเรา เชน 

 หมอลำ ในภาคอีสานที่คนสนุกที่สุด คือวา กะเทยไปเอาขี้เหลา ผูชายทุกคนในภาคอีสานเคยเอากะเทย 

 ถือเหลาขาวไปคนละขวด คือ ถามีหมอลำ กะเทยจะบอกวา กูมีผัวแนคืนนี้ อยางนี้ มันไมเคยถูกบรรจุไว

 เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ความเปนไทยๆ แบบนี้มันจะถูกลบออก แลวคุณจะคัดสรรความเปนไทย

 แบบท่ีคุณชอบ แบบท่ี สสส.ชอบ แบบท่ีคนอยากปฏิรูปประเทศไทยชอบ คุณจะทอดท้ิงความเปนไทยไว

 ขางหลังอยางมหาศาล 

ภิญโญ คุณยุยเปนนักเรียนนอก  กลับมาแลวเคยเจอมั๊ยภูมิปญญาไทย 

สฤณี ความเปนไทยที่มีเสนห คือ ความไมสมประกอบ  ตึกที่รวมสไตล 5 ชาติไวในตึกเดียว จริงๆ คือเสนห

 อยางหนึ่งของเมืองไทย มีหนังสือเลมหนึ่งที่ชอบมากคือ Very Thai คนเขียนสองคนเปนฝรั่ง เคาบันทึก

 ความเปนไทยดวยภาพประกอบที่สวยมาก เปดมาแคดูรูปก็จะรูวา นี่เมืองไทย 

 ถาถามเรือ่งวัฒนธรรม มันจะมคีวามคิดสองกระแส เคาบอกวา วัฒนธรรมตองเปนอะไรท่ีบริสทุธ์ิ ตอง original 

 อยูตรงนี้มานานแลว  อีกกระแสบอกวา มันไมมีหรอกวัฒนธรรมที่บริสุทธิ์ เพราะวา ถาถามเรื่องโลกาภิวัฒน 

 มันไมไดมีในยุคอินเตอรเน็ต มันมีมาตั้งนานแลว เพราะผูคนก็ติดตอซื้อขายกัน หลายอยางที่เราคิดวาไทย  

 ก็ไมไทย ขนมหลายอยางก็เปนโปรตุเกส 
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 การที่เราหยิบประเด็นวัฒนธรรมมาเปนจุดขายทางการ

 ทองเท่ียว เราควรตองตระหนักตรงน้ี เราเช่ือวาการทองเท่ียว

 ยุคนี้ ตองมีการบริหารสินทรัพยดีๆ ตองพัฒนาที่ฐานราก 

 คือ คนที่อยูกับสถานที่ทองเที่ยว ไดประโยชน และวิธีเดียว 

 ที่การันตีวาเคาจะไดประโยชน ตองไมตามใจนักทองเที่ยว  

 และหากจะปล อยให  เค าไปพยายามทำของเค า เอง 

 ไปดิ้นรนทำ homestay เคาก็ทำได แตถาเราจะชวย คือ 

 เราจะตองไปสราง narrative หรือ story ไปทำใหเคาเขาใจวา วัฒนธรรมทองถิ่นของที่นี่เปนอยางไร 

 เพราะเรื่อง narrative เปนสิ่งที่สรางมูลคาไดมากจริงๆ ในโลก 

 ขอยกตัวอยางสองประเด็นคือ หนึ่ง อินเตอรเน็ตมันทำใหการคนพบแหลงทองเที่ยวเร็วมาก ตอนนี้แทบจะ

 ไมมีท่ีไหนแลวท่ีสวยมาก แลวเราไมรูวามันมี เพ่ือนท่ีเปนฮองกงมาเท่ียว ไปเท่ียวท่ีไหนก็ไมรู เราไมเคยไดยิน

 มากอน แลวเคาบอกวา หามาจาก tripadvisor.com อยูแถวๆ นาน เพราะฉะน้ัน มันไปเร็วมาก ย่ิงถูกคนพบเร็ว 

 ยิ่งมีกระแสนักทองเที่ยวไหลเขาไป ถาเราไมตั้งรับดีๆ ไมบริหารจัดการ ไมคุมครองการทองเที่ยวในทองถิ่น 

 โอกาสที่จะเสียหายอยางอัมพวาก็มี 

 สำหรับการสราง narrative อยากจะยกตัวอยางโพรวองซ ท่ีฝร่ังเศส มีเมืองช่ือ แซงต เรอมีย  มีโรงพยาบาลบาท่ี

 วินเซนต แวน โกะ เคยไปอยู ตอนที่เปนโรคประสาท และใกลตาย   โรงพยาบาลมีตนอัลมอนด และสิ่งที่มี

 คุณคาสำหรับเราคือ มีปายเขียนวา ตนอัลมอนด มีการปลูกซ้ำที่เดิมมาแลว ยี่สิบครั้ง ปลูกตนอัลมอนดทุกๆ 

 5 ป มาแลว 20 กวาครั้ง  นี่คือสิ่งที่มีคุณคาสำหรับนักทองเที่ยว 
 

 อีกแหงที่ญี่ปุน ที่ศาลเจาอีเสะ แถวนาโกยา ศาลเจาอีเสะ พยายามจะ

 จดมรดกโลกท่ียูเนสโก แตยูเนสโกไมให เพราะไมไดเกาจริง ศาลเจาอายุ

 1,200 ป ยูเนสโกบอกวา ไมมีทาง ศาลเจาไมมีทางอยูได 1,200 ป 

 ก็แนนอนมันอยูไมได

 ที่อีเสะ มีพิธีกรรม คือ สรางศาลเจาใหมทุกๆ 20 ป ดวยการไปตัดไมจากปาดั้งเดิมที่ศาลเจาแหงแรกสราง 

 เปนประเพณีที่สืบทอดมาโดยตลอด นี่คือคุณคาของแหลงทองเที่ยว 
 

 ถาเราไมรูเรื่องนี้เลย เวลาเราไปเที่ยวศาลเจาอีเสะ แลวเราไมรู เราก็จะบอกวา ไมมันใหม มัน fake ขึ้นมา

 แนนอน ถาเรารูวิธีการอนุรักษของเคา มันก็จะมีคุณคาขึ้นมาทันที 

ศาลเจาอีเสะ นาโกยา
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 คิดวาเมืองไทยมีอะไรอยางนี้เยอะมาก ทุกครั้งที่ไปเที่ยวตางจังหวัด ก็จะไปดูวัด เวลาไปเจอทานเจาอาวาส 

 ทานก็จะเลาเรื่องผี เรื่องอะไร เราฟงรูเรื่องบาง ไมรูเรื่องบาง ตื่นเตนดี สิ่งเหลานี้คือความเปนไทย 

 ซึ่งถาเรานำมันมา โดยไมตองใชเงินอะไรเลย ใชแคความคิดสรางสรรคในการนำมาสะทอนเปนเรื่องราว 
 

ภิญโญ ฟงดูแลว เหมือนกับวา เราพอจะมีอะไรบาง ตามสมควร อยากถามคุณแขกใหมันงายบาง ตกลงเราก็เหมือน

 กับวาจะมีอะไรบาง เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย เอาใหใหญกวาการทองเที่ยว แลวเดี๋ยวคอยยอนกลับมาเรื่อง

 การทองเที่ยว 
 

คำ ผกา การรวมทุกอยางเขาสูจุดศูนยกลาง เชน วัด ก็ควรใหสิทธิ์แกเจาอาวาส อยากทำแบบไหนก็ทำ กรมศิลปากร

 ก็พยายามที่จะอนุรักษ ตองรักษาแบบดั้งเดิม ซึ่งแบบดั้งเดิมของกรมศิลปากร คือ ตองมีพิมพเขียว 

 แขกรูสึกวา อันนี้แหละที่ทำใหเมืองไทยนาเบื่อ อยากเอามังกรมังกือก็ปลอยใหแตละทองถิ่นทำ นี่คือ

 ประวัติศาสตรรวมสมัยของเราแลวก็ตองเลาใหไดวาเกิดอะไรข้ึน มังกรเขาไปอยูในวัดลานนาได ต้ังแตเม่ือไหร

 และทำไมเจาอาวาสถึงอยากทำสิ่งนี้ เคากำลังสื่อสารอะไรกับคนในชุมชนเคา อยาเอาจั่วไปใสในทุกวัด

 อยาเอาความเปนไทยที่ตัวเองเชื่อซึ่งมาจากหนวยราชการไปครอบความคิดของชาวบาน
 

 การกระจายอำนาจลงสูทองถิ่น จะมีนักเลงโต จะมีมาเฟยใน อ.บ.ต. ก็แลวแต ก็คือ การทำใหทองถิ่น

 เปนตัวของตัวเอง รับผิดชอบนโยบายของตัวเอง รับผิดชอบภาษีของตัวเอง ถาเอามังกือไปติดที่วัด 

 แลวไมมีคนไปเที่ยววัด ก็เปนความผิดของคนทำ และคนทำตองรับผิดชอบ แตอยาไปคิดแทนเคา ปญหา

 ของเมืองไทยตอนนี้ คือ คุณคิดแทนเคา สิ่งที่รัฐบาลไทยควรทำ กลับไมทำ ควรจะทำถนนดีๆ ทำสนามบินดีๆ 

 ทำรถไฟใหดีกวานี้ไดมั๊ย อยาไปยุงวาเคาจะกินเหลามั๊ย เคาจะชอฟากี่ชั้น อยาไปยุงกับเคา อันนี้คือสิ่งที่เกิด

 ขึ้นกับเมืองไทย คือ อะไรที่ควรทำ ไมทำ 
 

 ถาเราทำใหทองถิ่นเขมแข็ง ไมไดหมายความวา ทองถิ่นเขมแข็งแลวมันจะดีเลย มันอาจจะมีเจาพอไปอีกสัก

   สามเจเนอเรชั่น หมายความวา ทามกลางการเตาะแตะ ตั้งไข ใหเคาไดยืนอยูบนขาของตัวเอง แลวเลือก 

 อำเภอไหนเลือกที่จะไมเปนสถานที่ทองเที่ยว ก็ตองปลอยใหเคาทำ
 

ภิญโญ เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยครับ คุณยุย
 

สฤณี ขอเสริมอีกนิด คือ เวลาเรามอง เรามองแยกสวนมาก บางครั้งเราอาจจะไมไดอยากที่จะทำอะไรในสิ่งที่

 ไมควรทำ แตหนวยงานที่รับผิดชอบมีหนาที่ เชน หนวยงานที่มีหนาที่ทำ marketing ก็ทำไป แตไมได

 ดูภาพใหญ ไมไดดูวา จะประสานงานกันอยางไร กรณีเขาใหญ นาสนใจ กรณีเขาใหญมีหนวยงานกระทรวง 

 ทบวง กรม ที่เกี่ยวของประมาณ สาม สี่ แหง อันนี้เปนปกติมากเลยของสังคมไทย 
 

 พอเราพูดถึงการทองเที่ยว ซึ่งโดยธรรมชาติของมัน มันเปนกิจกรรมที่ตองใชการประสานงานเยอะมาก 

 ตองบูรณาการจริงๆ และตองโยงกับวาระการพัฒนา และการพัฒนาระดับชาติดวย มันก็เลยเละไปกันใหญ

 เพราะมันไมมีการคิดแบบบูรณาการ
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 เราตองทำสองระดับ คือ การกระจายอำนาจสูทองถิ่น ก็ควรทำ เพราะทองถิ่นควรมีสิทธิตัดสินใจวา  เคาควร

 จะเปนอะไร ในขณะเดียวกัน ทิศทางการพัฒนา หรือนโยบายระดับบน เราตองชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่อง

 ของขีดจำกัด โดยเฉพาะขีดจำกัดดานระบบนิเวศ ถาขางบน เราไมควบคุม อยางชุมชนอัมพวาบาน

 ลมทวน เคาอยากจะอนุรักษห่ิงหอย แตก็ไมมีอำนาจท่ีจะทำอะไร เพราะจะมีเรือจากท่ีอ่ืนว่ิงเขามาตลอดเวลา 

 ดังนั้น มันตองทำงานประสานกัน ขางบนก็ตองแข็ง ในขณะที่ตองฟงเสียงจากฐานรากเพื่อใหมันยั่งยืน 
 

 ที่ประเทศไทยเผชิญในเรื่องการทองเที่ยว ก็ไมตางมากนักกับหลายประเทศที่เจอปญหา มันถึงมีคำกลาวที่วา 

 การทองเที่ยวยุคใหมมันตองยั่งยืน ความยั่งยืนมันมีสามองคประกอบ องคประกอบแรก สิ่งแวดลอม 

 ตองรักษาใหได องคประกอบที่สอง วัฒนธรรมทองถิ่น อยางนอยตองฟงเสียงวาเคาอยากอนุรักษขนาดไหน 

 องคประกอบสุดทาย การพัฒนาจากฐานราก คือ เศรษฐกิจทองถิ่นตองดีขึ้น เพราะไมอยางนั้น ปญหา

 ความเหลื่อมล้ำมันจะแยลงเรื่อยๆ เราก็อยูในกระแสเดียวกันกับหลายๆ ประเทศกำลังเจอ
 

ภิญโญ ถามคุณแขกวา ประเทศไทยควรจะขายอะไร ไมควรจะขายอะไร หรือ เราควรจะอยูกันอยางไรตอไป
 

คำ ผกา หลักการเดิมของแขกคือวาเราไมควรต้ังใจจะขายอะไร ททท.มีหนาท่ีท่ีจะอำนวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว

  ใหขอมูลเทาที่เรามี แตไมจำเปนตองกระตุน หรือ สรางอะไรโดยฉับพลันทันดวน คือ ไมใชวามีการเผาเมือง 

 ยิงกัน ผีที่ตายยังไมไปเกิด แลวอยูดีๆ เราจะมาขัดถนนใหสะอาดภายในวันเดียว ลาง เสนียดจัญไรออกจาก

 เมือง แลวก็จะขายทันที รูสึกวา ใสตะกราลางน้ำไปนิด 

                               

                                                 

 ถามวา แลวเราจะขายอะไร เราก็คงตองอยูกันไปอยางนี้อีกสักพัก เคาอยากมาก็ใหมา แลวใหเคาเห็นในสิ่ง

 ที่เราเปนอยู เราอาจจะพิการ เราอาจจะปวย เราอาจจะไมมีเสรีภาพในการเขียน การคิด ก็ใหนักทองเที่ยว

 เห็นอยางที่มันเปน แลวถาไมแฮปป ก็กลับไป แลวอาจจะไมกลับมาอีก หรือเคาอาจจะคิดวามัน amazing 

 มันก็นาดู ประเทศที่ผานสมรภูมิรบกลางเมืองเกิดข้ึน ก็อาจจะมีนักวิจัย นักรัฐศาสตร คนทำไทยศึกษา เคา

 อาจจะตองเดินทางมาเมืองไทย อาจจะนับวาเปนการทองเที่ยวอีกแบบหนึ่ง 

Big Cleaning Day ราชประสงค 
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 เราทุกคนในนี้ ไมไดมีหนาที่ไปกำหนดทิศทางของเมืองไทย ไมใชงานของเรา แลวเราก็ไมมีสิทธิ์ดวย สิ่งที่

 ประเทศไทยตองการตอนนี้ คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตย และคืนอำนาจที่จะตัดสินอนาคตของเมือง

 ไทย มันจะเปนหมู เปนหมา มันก็อยูในมือของคนเจ็ดสิบกวาลานคน

สฤณี คือที่ผานมา เราไมสามารถแยกการเมืองออกจากการพัฒนาประเทศได โดยเฉพาะการทองเที่ยว มันอิงอยู

 กับชีวิตของคนจำนวนมาก ไมวาจะสรางโรงแรมหาดาว หรือ สนามกอลฟ มันก็จะตองกระทบ ฉะนั้น แปลวา 

 ทุกคนเห็นวา การทองเที่ยวตองยั่งยืนกวานี้ ตองจัดการสินทรัพยที่เรามี รักษาเอกลักษณ มันตองมีการ

 มีสวนรวม 

 วิธีการมีสวนรวม เราจะทำยังไง เชน ที่ชุมชนบานลมทวน จริงๆ ทีแรกเคาไมตั้งใจจะทำการทองเที่ยว แตวา 

 เคาไมไหวแลวกับเสียงเรือหางยาว ก็เลยพยายามจะใชสถานการณนี้เปนโอกาส ถาเคาตัดสินใจจะทำ

 เรือพาย เรามีกลไกอะไรที่จะรับประกันวา ใหเคาทำได ถาตอบตรงนี้ได ก็จะตอบโจทยประชาธิปไตย 

 การเมือง เศรษฐกิจ ตอนนี้เราก็พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำกันมาก

 น ักว ิชาการพ ูดก ันมาหลายป แล วว า 

 การทองเท่ียว เปนองคประกอบท่ีสำคัญมากๆ

 ของการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะใน 

 ประเทศที ่ม ีการท องเท ี ่ยวเป นจ ุดขาย 

  เพราะความที่มันอิงอยูกับหลายภาคสวน

 เหลือเกิน และคนจำนวนมาก ถาเรา 

 พยายามบริหารจัดการ มันก็อาจจะเป็น 

 คำตอบ 

ภิญโญ ตกลงการทองเที่ยวของไทย จะ less for more หรือ more for less 

คำ ผกา คือไมตองสนใจ วา มาก หรือ นอย สนใจวาตัวเองเปนอะไร แลวยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเปน อยาไปคิดถึง

 นักทองเที่ยวมาก ใหคิดถึงคนที่อยูในประเทศ หรือ คนที่อยูในทองถิ่นใหมากกวา ถาบานเราสวย บานเรา 

 สะอาด บานเรานาอยู ใครก็อยากมาเที่ยว อยากใชเวลานานๆ ในบานของเรา

 less for more มันเปนเพียงแคคำขวัญ คำคม ที่พูดกันไปแลวเทห ที่คนเหอญี่ปุน เหอ minimal มันไมได

 เปนตัวตนของเราจริงๆ มันก็ไมมีความหมาย แลวปรัชญา หรือ สุนทรียศาสตรของคนไทย ไมไดอยูกับส่ิงท่ีนอย 

 มันอยูกับสิ่งที่เยอะ อยูกับสีสัน ฉูดฉาด วัฒนธรรมการทองเที่ยวคือวัฒนธรรมของการใชเวลาวางของคน

 สมัยใหม ถาสังคมเรายังไมกาวไปสูความเปนสมัยใหม ทั้งเรื่องวัตถุ วิธีคิด ทางปรัชญาในการใชชีวิต เรื่อง 

 การทองเที่ยว จึงเปนเรื่องที่เราไประบายสีรมบอสราง เพื่อที่จะขายชาวตางชาติ ซึ่งคนที่โนนไมใชแลว 

บานลมทวน และ เรือพายชมหิ่งหอย
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สฤณี อาจจะมองตางมุม พอดีคุณแขกอาจจะพูดถึง less for more ในเชิงความรูสึก เปรียบเทียบเชิงวัฒนธรรม

 กับ minimal  ทีนี้ minimalist  มันก็มี fake เหมือนกัน คือ อะไรที่ดูเรียบงาย สั้นๆ นอยๆ ไมใชหมายความวาถูก 

 จริงๆ แลว ตอนนี้มันมีกระแส minimalist ที่ใชเงินเยอะมาก ในการสรางใหมันเปนอยางนั้น 

 เห็นดวยในเรื่องที่ตองรักตัวเอง และดูแลตัวเองใหดี ทีนี้พอดูแลตัวเองใหดี มันก็จะรูเองวาในแงจำนวน

 นักทองเที่ยว มันควรจะ less หรือ มันควรจะ more ในบางพื้นที่มันตอง less แลว เพราะมันถึงจุดที่เราไม

 สามารถจะเยียวยาไดแลว บางทองที่ที่ยังมีศักยภาพสูงมาก ก็ more ได ไมใชเรื่องของ more หรือ less 

 แตเปนการดูแตละพื้นที่ แทนที่จะไปตั้งเปาวาปนี้จะมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นกี่เปอรเซนต  ไปดูการกระจาย

 ตัวของนักทองเที่ยวดีกวา วามันเหมาะสมกับศักยภาพของทองถิ่นขนาดไหน แลวที่ไหนที่เราควรจะลด 

 ที่ไหนที่ควรจะเพิ่ม โดยที่ input ในการตัดสินใจก็ควรจะมาจากคนทองถิ่น
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