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จาก Micro Trends ถึง Indie Pop
e TAT Tourism Journal ฉบับนี้ มีสกู๊ปเรื่อง  

ที่ ททท.จัดเปน็ปีที่ 4 แล้ว ลองเปิดอ่านดู  สำหรับองค์กรร่วมจัดในปีนี้ ททท.เรียนเชิญ 

3 องค์กร คือ 

การสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย

ทั้ง 3 องค์กร เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ทำงานภายใต้ความรักในเรื่องนั้นๆ ทำไปเรื่อยๆ ไม่เหนื่อย ไม่เบื่อ 

เพราะถ้าเมื่อใด เราทำในสิ่งที่เรารัก มันก็คงจะดีที่สุดแล้วในชีวิตหนึ่งที่เกิดมา 

ผู้เขียนมีความเชื่อมั่นในปรากฏการณ์ที่เป็นกระแสเล็ก เป็นทางเลือก หรือสั้นๆง่ายๆ คือ เชื่อใน Micro Trends 

เชื่อใน Sub Culture เชื่อในความหลากหลายของสังคม เชื่อในกำลังซื้อของคนที่ทุ่มเทความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

จากการตามสังเกตความเคลื่อนไหวในสังคมไทย เราก็จะเห็น กลุ่มคนที่เชื่อมั่นในพลังแห่งความช้า กลุ่มคนที่กล้า 

ปฏิเสธระบบทุนใหญ่ กลุ่มคนที่เชื่อในสังคมแห่งการแบ่งปัน และกลุ่มคนเหล่านี้เริ่มเติบโต และสำแดงพลังทาง 

การตลาด เป็นที่น่าจับตามอง การจัดกิจกรรมหรือผลักดันเรื่องใดๆ ในเกือบทุกครั้ง ล้วนเต็มไปด้วยสีสัน 

เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ และแรงบันดาลใจ แปลกใหม่ เร้าใจ ไม่ใช่ Me Too Marketing ที่ดูมักง่าย ไร้สติ

Mega Trends และ Micro Trends ต่างคนต่างเคลื่อนไหวกันไป เหมือนๆ กับ สังคมไทย ที่ Pre Modern – 

Modern – Post Modern ก็อยู่ปะปนกัน ในเมืองที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ปรู๊ดปร๊าด อึกทึก อย่างกรุงเทพฯ 

ก็มีกลุ่มที่สร้างสรรค์กิจกรรมแห่งความช้า อย่างชมรมหรี่เสียงกรุงเทพฯ หรือ Quiet Bangkok ที่พยายาม 

จะบอกว่า Quiet Enjoyment มันมีจริงๆ

ผู้เขียนเคยเสนอความเห็น (เล่นๆ) เกี่ยวกับกิจกรรมการเที่ยว เช่น Lost and Fun คือ ให้ไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป 

เที่ยวแบบ กะๆ ไม่เป๊ะ ไม่ต้องหาข้อมูลจนปรุโปร่ง และเมื่อเกิดการหลงทาง เราจะตระหนักได้ว่า ทุกๆการหลงทาง 

จะเกิดเรื่องราว และความสนุกแบบไม่เคยคาดหวังมาก่อน จุดที่ไปเที่ยวอาจจะลองไปเดินเที่ยวเล่น (Walk and Talk) 

ตามตรอก ซอก ซอย เช่น จรัญสนิทวงศ์ 1-101 หรือจะอยากให้ดูเก๋ไก๋ไฮโซ สมฐานะ ก็อาจจะเลือกเดินเล่นไปมา 

ที่สุขุมวิท 1-101 

Living Apart Together เป็นเทรนด์จิ๋วล่าสุด ที่ผู้ชาย(จริงๆ) แต่งงานกับผู้หญิง (จริงๆ) แต่ไม่อยู่ด้วยกัน เพราะ 

หวงแหนในอิสรภาพที่อาจจะสูญเสียไป  เมื่อผู้เขียนพยายามจะเชื่อมโยง Living Apart Together กับกิจกรรม 

ท่องเที่ยว ก็เลยทดลองเสนอว่า เป็นทัวร์ “ต่างคน ต่างเที่ยว เดี๋ยวเจอกัน” สมมติว่า สองคนเป็นแฟนกัน 

จะไปเที่ยวเชียงใหม่ โดยต่างคนต่างไป  ใช้วิธีการเดินทางที่ตนชอบ พอไปถึงเชียงใหม่ ก็ต่างคนต่างเที่ยว 

ต่างคนต่างพัก ต่างคนต่างกิน ถ้าเผอิญเจอกันก็ดี แต่ถ้าไม่เจอกันก็ต่างคนต่างกลับ ถึงกรุงเทพฯก็เจอกันเอง  

บทสนทนาเกี่ยวกับเที่ยวเชียงใหม่ ก็จะมี 2 เรื่อง เพราะต่างคนต่างไป บางประสบการณ์ที่พบเจอไม่เหมือนกัน 

อาจทำให้คนหนึ่งอิจฉา ถ้าสองคนไปด้วยกัน กลับมาก็จะเหลือแค่ story เดียว และชีวิตมันช่างลงตัว แห้งแล้ง 

ไม่ตื่นเต้น เสียนี่กระไร 

ชีวิตมันควรจะเหลือที่ว่างไว้แต้มสี และเหลือความลับให้กับความอยากรู้ อยากเห็นบ้าง ว่ามั๊ย !

104.5 Fat Radio 

คลื่นวิทยุสำหรับ

คนหัวสมัยใหม่ 

ไม่เน้นค่าย

believe records 

ค่ายเพลงขนาดเลก็

ที่ประกาศตัวว่า 

“ถ้าคุณเชื่อ เรากเ็ชื่อ”

สำนักพิมพ์ขนาดเลก็ 

ที่มีแนวทางการ

นำเสนอผลงานต่อสังคม

ที่ชัดเจน

บทบรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
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สรุปเนื้อหาจากการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554 
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธาน ีในหัวข้อหลัก (Theme) ของการสัมมนาว่า 
“ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป... ไม่เหมือนเดิม Tourism Onward: Now and Then” โดยมีรูปแบบฟรีสไตล์ 
ทั้งการนำเสนอ ข้อมูลเดี่ยว และการนำเสนอในลักษณะวงอภิปราย ตลอดจนการใช้สื่อทุกชนิด ไม่จำกัดรูปแบบ

  สถานการณ์ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และพฤติกรรมผู้บริโภคในตะวันออกกลางและแอฟริกา

  เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Generation Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้จ่ายสูง
  แม้ว่าจะมีอายุเพียง 8-19 ปี 

  รายได้ที่ค่อนข้างสูงของผู้บริโภคที่เป็นเกย์ เลสเบียน ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศ (ตลาด LGBT)
  ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นที่จับตามองในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีทัศนคติที่ผ่อนคลายลงต่อ 
  วัฒนธรรมชาวเกย ์

  รวบรวมคำพูดเด็ดจากการสัมมนา Cannes Lions International Festival of Creativity ปี 2011

  ภาคต่อของสรุปสาระสำคัญจากงาน ITB Berlin Convention ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตใน 
  เอเชียแปซิฟิก โรงแรมในปี 2020 ที่เหนือกว่าการเจาะกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบของระบบความรับผิดชอบต่อ 
  สังคมที่มีต่อบริษัทนำเที่ยว การใช้ Social Media and Mobile Devices กลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการ
  ท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ และ12 วิธีการนำเสนอสำหรับสื่อมวลชนและ Social media ที่จะนำไปสู่
  ความสำเร็จในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มายังแหล่งท่องเที่ยวของท่าน 

· Thainess ในฐานะสินค้า หรือ โฆษณาชิ้นหนึ่ง
· Hosts VS Guests ยินดีที่ไม่รู้จัก
· การเมืองไทย ขออภัยในความไม่สะดวก An Inconvenient Thai Politics
· 2012 พิบัติภัยกับท่องเที่ยว 2012 Tourism VS Disasters

· Tourism Situation Update

· ประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปี 2555
· การปรับแผนนโยบายการท่องเที่ยวของสหภาพยุโรป
· นวัตกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยว: โครงการ Nichkhun's 72 hours Amazing Thailand

· การประเมินผลการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาต ิ ครั้งที่ 5 (วันท ี่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

· Make Way for Genaration Z: Marketing to Today's Tweens and Teens

· F-Factor
· Let's Paint the town pink? Gay and Lesbian Consumers in the Asia-Pacific Region

· Quotes from Cannes Lions 2011 ตอนที่ 1

· สิ่งสำคัญ 9 อย่างที่จะหายไปในวิถีชีวิตของชาวอเมริกันในอีก 30 ปีข้างหน้า

· ITB Berlin Convention (9-11 March 2011) Episode II

· การเดินทางเพื่อธุรกิจ : ปัจจัยกระตุ้นผลประกอบการทางเศรษฐกิจ
  (Business Travel : A Catalyst for Economic Performance)
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	 “ความเป็นไทย”	ที่นำมาใช้ในงานโฆษณา	เริ่มมา 
จากการตั้งคำถามง่ายๆ	 ว่า	 “ความเป็นไทย”	 คืออะไร	
แผ่นดิน	ต้นไม้	และภูเขา	ยังไม่เรียกว่า	”ไทย”	

	 “ความเป็นไทย”	เกิดขึ้นเมื่อมีการเปล่งเสียงคำว่า 
“ไทย”			คำถามต่อมาคือ	ใครเป็นคนเปล่งเสียง	มนุษย์คนที่ 
เปล่งเสียงคือ	“คนไทย”

Thainess 
ในฐานะสินค้า หรือ 

โฆษณาชิ้นหนึ่ง

ธนญชัย ศรศรีวิชัย

 
	 การพยายามที่จะเข้าใจ	 “ความเป็นไทย”	 อย่าง 
ลึกซึ้งนั้น		จำเป็นต้องเข้าใจที่มา	และถ้าต้องการทำหนัง 
โฆษณาให้ดีมากๆ	ให้มีความเป็นไทยมากๆ	จำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องย้อนประวัติศาสตร์ไปลึกมากที่สุด	 เหมือนการ 
เหนี่ยวหนังสติ๊ก	 ถ้าต้องการให้ยิงได้ไกลก็ต้องเหนี่ยวให้ 
ไกลที่สุด

	 จากการย้อนประวัติศาสตร์	 พบว่าแผ่นดิน 
สุวรรณภูมิเดิมนั้นประกอบด้วย	ขอม	ละว้า	จากนั้นมีการ 
ขยายอาณาจักรจากพระเจ้าอโศกมหาราช	 เกิดเป็น 
ทวาราวดี	 และเมื่อทวาราวดีเสื่อม	 จึงเกิดอาณาจักร 
ศรีวิชัย		สุโขทัย	ตามด้วยอยุธยา	รัตนโกสินทร์	และมาถึง 
จุดนี้

เรียบเรียง กองวิจัยการตลาด  

 

การ “Research” (วิจัย) 

เรื่องความเป็นไทย
w

f r o m  t h e  c o v e r  
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	 ยิ่งไปกว่านั้นการมองในมิติทางวัฒนธรรมอย่าง 
เดียวคงไม่พอ	 ต้องมองมิติทางศาสนาด้วย	 มีพุทธ	 ฮินดู	
และพราหมณ์สลับไปมาในแต่ละศตวรรษ	

	 คนในวงการโฆษณาไม่สามารถจะเสพอะไรที่เป็น
เปลือกนอก	 	 การย้อนกลับไปศึกษาเป็นทางเดียวเท่านั้น 
ที่จะทำให้เราเข้าใจ	 เปรียบเหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงต้องมี 
รากที่หยั่งลึกมาก	

	 จากการเฝ้ามองความเป็นไทยจึงได้ค้นพบว่า 
คนไทยนั้นมีความเฉลียวฉลาด	ปราดเปรื่องมาก	มีวิธีคิด 
ที่แยบคาย	 เช่น	 ส้มตำ	 คือ	 ส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่รอบ 
เถียงนา	 สนามหลวงคือ	 ที่ปลูกข้าวที่หากพม่าจะบุกต้อง 
คิดให้หนัก		การไหว้	คือ	การตั้งการ์ด	(มวย)	และการกำจัด 
หนูด้วยนกแสกเป็นภูมิปัญญาไทยที่ไม่ต้องลงทุน		
     
	 ประวัติศาสตร์ของไทยไม่ เคยบันทึก เรื่ อง	
ภูมิปัญญาชาวบ้าน		แต่บันทึกเรื่องการเมือง	การปกครอง	
องค์ความรู้ของไทยไม่มีการจัดเก็บ	 เช่น	 กรณีจ่าทวี	
บูรณเขตต์	 ผู้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จังหวัดพิษณุโลก 
และผู้ใหญ่วิบูลย์	 เข็มเฉลิม	 ผู้นำวิถีเกษตรพึ่งตนเองใน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 การจัดการความเป็นไทย

	 ในฐานะของผู้กำกับหนังโฆษณาที่ต้องทำงานกับ
ลูกค้า	และเอเจนซี่		ในกระบวนการทำงานผมระลึกเสมอว่า 
ทำอย่างไรให้ทุกคนได้ประโยชน์	 	 และคนที่สำคัญที่สุด 
ของผม	คือ	ผู้บริโภค	

	 ทั้งนี้	 ในการทำงานผู้บริโภคไม่ได้มานั่งประชุม 
กับเรา		ทำอย่างไรจะบริหารทั้ง	4	ส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด		อย่าขายของอย่างเดียว	อย่าสร้างค่านิยมตื้นเขิน	
หรือสร้างค่านิยมที่เลวให้กับสังคม	

 การวิพากษ์ความเป็นไทย

	 ชุดเครื่องมือที่นำมาวิพากษ์สังคมไทย	 คือ 
การเดินเข้าหาความเป็นไทย	 ต้องนั่งคุยกับยามหรือ 
คนงานก่อสร้าง	นั่งดูว่าเขาคิดอะไร		

	 เมื่อได้ชุดข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไทยมาหลาย 
ชุด	แล้วจึงตั้งคำถามว่า	ชุดความรู้ใดที่ดีที่สุดในการนำมา
เป็นไม้บรรทัดวิพากษ์สังคมไทย

	 ในที่สุดจึงค้นพบว่า	 	 ควรใช้หลักพุทธเป็นตัวตั้ง 
ในการตรวจสอบทุกอย่างรวมทั้งมุมมองส่วนตัว	 จากนั้น 
จึงนำไปวิพากษ์	วิเคราะห์		แล้วจะพบว่า	ในประเทศไทยมีทั้ง	
“ความเป็นไทยที่ดี”	และ	“ความเป็นไทยที่เลว”

	 ปิดประเทศ	 เพื่อกลับมาทบทวนว่า	 ที่ผ่านมา 
ผิดพลาดเรื่องใด	 ต้อง	 “ปิด”	 และ	 “ซ่อม”	 แล้วกลับ 
มาดูว่าเรามีดีอะไร	 และต้องการให้คนรู้เรื่องอะไร	 ต้อง 
ศึกษาประวัติศาสตร์	ตลอดจนนำคนที่มีความรู้มาทำงาน	
ผลักดันให้เป็นนโยบายอย่างชัดเจน		ซึ่ง	ททท.ไม่สามารถ 
ดำเนินการเพียงลำพังได้จำเป็นต้องมีหน่วยงานอื่นๆ	 มา 
ร่วมมือด้วย

	 การโฆษณาการท่องเที่ยวของไทย		ในทัศนะของ 
คนทำโฆษณาอย่างผม	 คือ	 “การขายของ”	 ซึ่งเราต้อง 
แน่ใจว่าของเราดีจริง	 	 และที่สำคัญที่สุด	 ผมไม่ชอบขาย 
ของถูก	ผมชอบขายของแพง
 
	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเครื่องมือทาง 
วัฒนธรรมและความบันเทิง	กรณีตัวอย่างเกาหลี	สิงคโปร์ 
ถือว่าเป็น	 Vision	 ที่ดีของรัฐบาลเหล่านี้	 หลักการนี้ดี 
หากมีความร่วมมือ	 และมีการผลักดันเป็นนโยบายอย่าง 
จริงจัง

มุมมอง “ความเป็นไทย”  กับ   

“ท่องเที่ยวไทย” ของธนญชัย

w

w w
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	 จากประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ภูเก็ต	เห็นว่าภูเก็ต 
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีค่าครองชีพสูง	 มีทะเลสวย	 มีภูเขา 
เมื่อทำงานระยะหนึ่งจึงมีความผูกพัน	 และชื่นชอบภูเก็ต 
จนเป็นที่มาของการแต่งเพลง	 “เธอคือของขวัญ”	 ที่ตั้งใจ 
จะสื่อสารเรื่องการเก็บรักษาความสวยงามและคุณค่า 
ของภูเก็ตให้อยู่ตลอดไป
 
	 นอกจากนี้	 การสื่อสารกับผู้ฟังในรูปแบบของ 
มิวสิควิดีโอก็มีความตั้งใจที่จะไม่ให้ออกมาเป็นเพลงรักที่ 
คับแคบระหว่างผู้ชายและผู้หญิง	 จึงมีการนำเสนอภาพ 
ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมีนัยยะของความ 
เป็นไทยมากมาย	อาทิ	ทุ่งนาที่มีต้นข้าว	บรรยากาศชนบท	
และงานวัด	เป็นต้น

สิงโต นำโชค

เ ธ อ คื อ ข อ ง ข วั ญ

หากเธอเป็นภูเขา ฉันจะเป็นต้นไม้
โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาว

หากเธอเป็นท้องฟ้า ฉันจะเป็นเมฆสีขาว
โอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดาย

ถ้าเธอเป็นรถยนต์ ท้องถนนก็คือฉัน
หากเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาว

จะอยู่เคียงข้างเธอ ไม่ให้เธอเหน็บหนาว
แม้ในคราวทุกข์ใจจะอยู่ใกล้ ๆ เธอ

เพราะว่าเธอ คือของขวัญที่สวรรค์ให้มา
และฉันจะเก็บรักษา มันเอาไว้  ให้นาน
ไม่ให้ใครทำร้ายเธอ

ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี
Baby I love you
 

 มุมมอง “ความเป็นไทย” 
 ของสิงโต

	 “ความเป็นไทย”	ที่ชาวต่างชาติมอง	คือ	บ้านเรา 
ของถูก	 อาหารไม่แพงและอร่อย	 	 ในน้ำมีปลา	 ในนา 
มีข้าว

	 Street	Culture	/	Street	Food	น่าจะเป็นจุด 
ที่สร้างความน่าสนใจได้	เนื่องจากเป็นของจริง	เป็นวิถีชีวิต 
ของคนไทยจริงๆ

	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูเก็ตในฐานะเมือง
ท่องเที่ยว	 คือ	 จะมีผับเกิดขึ้นจำนวนมาก	 และมีจำนวน 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี

w
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	 ความเป็นไทยในทัศนะส่วนตัว	 น่าจะนำเราไปสู่ 
พ้ืนท่ีใหม่ๆ	 ของการมองความเป็นไทย	 ท้ังในกลุ่มท่ีเป็น 
คนไทย	และชาวต่างชาติ	

	 ในมุมมองของผม	แคมเปญโฆษณาการท่องเที่ยว 
ของ	ททท.ที่ผ่านมา	ตั้งแต่		Amazing	Thailand	จนถึง	
Unseen	 Thailand	น่าจะถึงทางตัน	หรือ	 การที่	 ททท.
ทำไปจนสุดทางแล้ว	ไม่เห็นอะไรใหม่	เราจะได้เห็นวัดสวย	
ภูเขา	น้ำตก	ซึ่งสำหรับผม	ผมไม่เห็นอะไรอีกแล้ว	

	 ในฐานะที่เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับความเป็นไทย	
ผมคิดว่ายังมีพื้นที่อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับคน	 ไม่ใช่สถานที่ 
อีกต่อไปนั่นคือวัฒนธรรมและชีวิต		

	 และสาเหตุที่เรายังไม่สามารถไปถึงพื้นที่ใหม่ได้	
เพราะเรามีคุณสมบัติ	2	ประการ	คือ	

 ความเก๊ก	 คนไทยขี้เก๊ก	 ยึดติดความสวยงาม 
ที่ต้องเนี๊ยบ	 ร้านอาหารที่ต้องเนี๊ยบ	 ทั้งที่เราชอบ 
อาหารข้างถนนที่ไม่ค่อยสะอาด	 เราจึงพยายามจะฉาบ 
ด้วยความสะอาดซึ่งไม่มีอยู่จริง

 ความกลัว	 เราอยู่ในประเทศที่มีการ	 “แบน” 
(Ban)	 เราเห็นว่าส่วนไหนไม่สมควร	 เราจะ	 “แบน”			
ซึ่งผมเห็นว่า	 มันไม่ได้แย่	 เพียงแค่เรากลัวว่ามันจะดูแย่		

เวลาเราเจออะไรที่น่ากลัว	 เราจะผลักทิ้ง	 แทนที่เราจะ 
อยู่กับมัน	 เข้าใจมัน	 และมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่าง
ที่คิด	 	 และมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่	 	 เราไม่เคยรู้มาก่อน	
เพียงแค่เราต้องเปิดใจกว้าง	 ต้องค่อยๆ	 ศึกษาและทำ 
ความเข้าใจ	

	 มีวัฒนธรรมชาวบ้านที่ดีมากมายที่ควรได้รับ 
การโปรโมททั้งจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพราะถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมก็จะยังคงมีขนาดเล็กมากซึ่ง
เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย	

ในฐานะที่เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ

ความเป็นไทย 

ผมคิดว่ายังมีพื้นที่อื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับคน

ไม่ใช่สถานที่อีกต่อไป

นั่นคือวัฒนธรรมและชีวิต  

 

นวพล  ธำรงรัตนฤทธิ์
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 ทัวร์สแกนกรรม	ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากกรณี 
ที่คนไทยนิยม	 “สแกนกรรม”	 	 หรือ	 “การแก้กรรม”		
ซึ่งมีความบันเทิง	แต่เราต้องไปด้วยจิตเป็นกลาง	ไปสัมผัส 
วัฒนธรรมไทยที่แท้จริงในวัด	 ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเชื่อ 
แบบหนึ่ง	 เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจมาก	ถ้า 
เราไปตีตราว่า	 “แย่”	 ก็จะถูก	 “แบน”	 ไป	 แต่ถ้า 
เราพยายามศึกษามันอย่างจริงจัง	 เราก็จะได้เรียนรู้		
เราไปเที่ยวแบบนี้ก็น่าจะสนุก	 บางทีอาจจะสนุกกว่าการ
ไปดูยอดพระปรางค์	 ดูยักษ์	 ไปดูแล้ว	 “ดี”	 หรือ	 “ไม่ดี”	
“ชอบ”	หรือ	“ไม่ชอบ”	ก็ค่อยว่ากัน

 

 ทัวร์หมอลำซิ่ง	 ประเพณีการรำไทย	 เราทำดี 
จนสุดทางแล้ว	แต่สิ่งที่ทำให้ผมสนใจมาก	คือ	หมอลำซิ่ง		
และลีลาการเต้นโดยมีเอกลักษณ์ส่วนตัว	หรือ	Thai	Steps 
ที่น่าจะแข่งกับเกาหลีได้	 	 ซึ่งน่าเสียดายหากฝรั่งจะหยิบ 
ไปทำ	

	 เราเคยมีบทเรียนเมื่อประมาณ	 7	 ปีที่แล้ว		
นักดนตรีสัญชาติสก๊อตแลนด์	 ชื่อ	 Franz	 Ferdinand	
(วงอนิดีร้อ็กจากกลาสโกว)์	เลน่กตีารโ์ดยใชแ้นวดนตรแีบบ 
หมอลำแล้วดังมาก	เนื่องจากเป็นของใหม่สำหรับเขา	โดย
เราน่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุงใหม่	แต่ปฏิกริยาของเรา 
หลังจากที่ดูคลิป	คือ	น่าเกลียดจัง	 	แล้วเราก็จะทิ้งหรือ	
“แบน”	มัน

 ทัวร์ตลกคาเฟ่	Sense	ตลกของคนไทยแรงมาก	
น่าจะมีทัวร์ตลกคาเฟ่	 ทั้งนี้	 การเล่นตลกแบบไทย	
เมืองนอกจะไม่ทำ	เพราะถือว่ารุนแรง		การถีบคนตกเวที 
เพื่อความตลกอยู่เหนือตรรกะฝรั่ง	 	 เป็นการผสมความ 
รุนแรง	 ทะลึ่ง	 ความไร้สาระ	 	 ถ้าเราจะมองว่า	 “แย่” 
ก็จะแย่	 แต่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นคนทะลึ่ง
 
 ทัวร์อาหารไทย	อาหารอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลัก	
แต่สิ่งที่น่าสนใจจะอยู่รอบ	ๆ 	อาหาร		หรือลีลาคนทำอาหาร	
และความเป็นชาวบ้าน

 

 โฆษณาไทย	 การโปรโมทที่พักสำหรับนัก 
ท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่อ	 “หลับดีโฮสเทล”	 โดยจุดขายของ 
ที่นี่	 คือ	 การใช้เสน่ห์ของคำไทยเป็นจุดส่งเสริมการ 
ขายห้องพัก	พัก		1	คืน	ฟรี	1	คืน	ทั้งนี้	นักท่องเที่ยว 
จะต้องร่วมเล่นเกม	 โดยการเปล่งเสียงประโยคหรือ 
วลีไทยที่เปล่งเสียงยาก	 หากนักท่องเที่ยวสามารถเปล่ง 
เสียงได้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดจะได้รางวัลห้องพัก 
ดังกล่าว	 วลีไทยที่ใช้ในการโปรโมท	 เช่น	 ยักษ์ใหญ่	
ไล่ยักษ์เล็ก	/	เช้าฟาดผัดฟัก	เย็นฟาดฟักผัด	/	ยายกินลำไย	
น้ำลายยายไหลย้อย	 ถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนไหน
พูดได้	ก็จะได้พักฟรี

 

 

	 ของที่ระลึก	 ศิลปินได้นำขยะในนิวยอร์กมาทำ 
เป็นของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว	 ทั้งนี้	 ขยะ 
นิวยอร์กน่าจะเป็นสิ่งมีลักษณะ	 Local	 ที่สุด	 สามารถ 
สำแดงความเป็นนิวยอร์กได้ชัดที่สุด	โดยการนำสิ่งของมา	
re-package	 ใหม่	 หรือการทำอะไรใหม่ควรต้องรักษา 
ความเป็นตัวตนเดิมไว้ด้วย

 มุมมอง “ความเป็นไทย” 
 ของนวพลw

e 
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 ความสัมพันธ์ระหว่าง	Hosts	และ	Guests	ใน 
มุมมองของหนังพาไป	 คือ	 ขณะนี้มีกระแสความนิยม 
ที่กล่าวถึงกันมาก	 ในเว็บ	 couchsurfing.com	 แนวคิด 
คือ	ในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆ	เราสามารถ 
ขอพักในบ้านของคนที่ เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ ได้ 
ทั่วโลก		 ไปขอนอนตามโซฟา	หรือ	อื่นๆ	ตามเงื่อนไขที่ 
เจ้าของบ้านระบุ		เช่น	ไปอิตาลี		เราก็ติดต่อไปว่า	เราขอ 
พักที่นี่		ทั้งนี้	เราต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน		
	 เจ้าของบ้านที่เปิดให้คนมาพักจะระบุเงื่อนไข 
เช่น	รับได้กี่คน	/	รับเพศใด	/ให้นอนโซฟาเท่านั้น	/ไม่ให้ 
ใช้ครัว	/	พาไปเที่ยวไม่ได้	/	ช่วงที่สะดวก	/	ช่วงที่ไม่สะดวก		
ทั้งนี้จะทำให้	Matching	ระหว่างผู้เที่ยว	กับ	เจ้าของบ้านได้	
ขณะนี้สมาชิกคนไทยเริ่มมากขึ้น	
	 ยินดีที่ไม่รู้จัก	ก็คือ	แต่ละคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน	
แต่ก็สามารถจะติดต่อและเอื้อเฟื้อกันได้	 ไปนอนที่บ้านได้	
โดยไม่กลัว	มีความไว้วางใจกัน		

เรียบเรียง กองวิจัยการตลาด  

 

ยินดีที่ไม่รู้จัก
Hosts 
Guests

VS

ทายาท เดชเสถียร และพิศาล แสงจันทร์ 
(บอล-ยอด หนังพาไป)

ขณะนี้มีกระแสความนิยม

ที่กล่าวถึงกันมาก

ในเว็บ couchsurfing.com

f r o m  t h e  c o v e r  
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	 ต้องยอมรับให้ได้ว่า	 ประเทศไทยมีความหลาก 
หลาย		ต้องอยู่กับความเป็นจริง		ต้องยอมรับว่าการค้า 
ประเวณี	 เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในประเทศไทย	 และกำจัด 
ไม่ได้	 	 ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร		
ถ้าคิดแบบ	 ททท.	 คือ	 เราจะขายอะไร	 	 มีกระบวนการ 
คัดเลือกสินค้าที่จะนำมาขาย	ในขณะเดียวกัน	ก็หลีกเลี่ยง 
ที่จะพูดในหลายๆ	เรื่อง	
	 เป็นไปได้หรือไม่	 ในกรณีการสื่อสารกับนักท่อง 
เที่ยว	กรณีพัทยา	สื่อสารให้รู้ว่า	พัทยามีอะไรบ้าง	มีทะเล	
มีภูเขา	มีเมืองจำลอง	มีอบายมุข/บาร์/ผับ	อยู่บริเวณไหน	
ถ้าคุณไม่ชอบ	 ก็หลีกเลี่ยงการเดินทางมาแถวนี้	 	 แต่ใน 
ความจริง	เราไม่พูดทั้งหมด		นักท่องเที่ยวที่มาพัทยา	ก็ไม่รู้	
นักท่องเที่ยวหลายประเทศ	 ร้อยละ	 90	 มาเที่ยวพัทยา	
และจะต้องได้เคยท่องเที่ยว	Walking	Street
	 ในพื้นที่ที่ประเมินว่า	เป็นปัญหา	มีปัญหา	จะต้อง 
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข	 ถ้าบ้านเมืองไทย	
ปล่อยให้พื้นที่ดังกล่าวดำรงสภาพปัญหาต่อไป	 ไม่มี 
หน่วยงานใดดำเนินการ	 เป็นไปได้หรือไม่ที่	 ททท.จะ 
ประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบว่า	 พื้นที่นี้	 เป็นพื้นที่ 
ที่มีปัญหา	ไม่รับประกันความปลอดภัยใดๆ

	 จากการที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ	ได้ 
มีโอกาสพูดคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 จากการพูดคุย 
จึงได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานัก 
ท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	
	 การรับทราบข้อมูลประเทศไทย	 (ที่ไม่เคยรู้มา 
ก่อน)	 จากเพื่อนชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักกันมาก่อน	 เช่น 
การขายบริการทางเพศของเด็กโดยแม่ของเด็กเป็นผู้ 
เสนอขาย	 การเสนอขายบริการทางเพศอย่างกว้างขวาง	
เปิดเผย	
	 การสนทนาเกี่ยวกับเมืองไทยมักเชื่อมโยงกับ 
เรื่องอบายมุข	การขายบริการทางเพศ			

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
Hosts และ Guests 
จากประสบการณ์ “หนังพาไป”

พามาคุยความจริงกับ “หนังพาไป”

ต้องยอมรับให้ได้ว่า 

ประเทศไทยมีความหลากหลาย  

ต้องอยู่กับความเป็นจริง  

ต้องยอมรับว่าการค้าประเวณี 

เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในประเทศไทย 

และกำจัดไม่ได้

ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะจัดการ

กับเรื่องนี้อย่างไร
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	 การ เคลี ยร์ ประ เด็ นขั ดแย้ งที่ ด ำรงอยู่ ใ น 
สังคมไทย	ควรเร่งรัดดำเนินการอย่างเร่งด่วน	ตั้งให้เป็น 
วาระพิเศษที่ทุกหน่วยงานมานั่งสนทนากัน	 เพื่อตกลงกัน 
ว่าจะเอาอย่างไร	 การปัดฝุ่นเข้าใต้พรม	 ไม่ใช่การแก้ 
ปัญหา	 แต่กลับเป็นการซุกปัญหาไว้	 การหาข้อสรุป 
ว่าประเทศไทยจะขายอะไร	 ไม่ขายอะไร	 โดยใช้เวที	
การพูดคุย	 จะสร้างความรู้สึกที่ดี	 คือ	 ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศ 
และผลสุดท้ายคือ	ททท.	ทำงาน	ได้ง่ายขึ้น		ชัดเจนขึ้น 

	 จุดขายของประเทศไทย	 เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
แบบ	Backpack	คือ	ผู้คน	น้ำใจ	ความยากในการใช้ชีวิต	
การเดินทาง	ถ้าเราทำให้ดีไม่ได้	จัดการไม่ได้	 เราอาจจะ 
ทำให้มันเป็นเสน่ห์	 เช่น	 Street	 Food	 มันเป็นเสน่ห์		
การมี	Tourist	Informations	จำนวนมากมาย	ลองหาดู 
ว่า	อันไหนคือ	อันที่ถูกต้อง	เป็น	Informations	ที่จัดการ 
โดยรัฐ

 
 ประเด็นแรก	 ขอให้	 ททท.ให้ความสำคัญกับ	
การท่องเที่ยวจาก	กลุ่ม	Backpacker		เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพล	
เพราะทุกคนจะมีเรื่องเล่า	 ประสบการณ์เดินทางด้วย 
รถเมลข์องนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาต	ิ	เปน็เรือ่งทีย่งัไมไ่ดร้บัการ 
จัดการ	 และ	 ประเด็นที่สอง	 คือ	 การให้ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนัก 
ท่องเที่ยวชาวไทย	 ควรเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริง	 เป็นข้อมูล 
ทั้งหมด	เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวรับและเลือกที่จะเที่ยว		

สองประเด็น

ที่ขอนำเสนอ ททท.เป็นพิเศษ

หนังพาไป

กับ Backpacker

e 
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โตมร ศุขปรีชา สมพล รุ่งพาณิชย์ และนันทขว้าง สิรสุนทร

นันทขว้าง 
 ชุดความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว	 กับ	 
เจ้าของบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ	 การเปิดมุมมอง	
ด้านการท่องเที่ยว	 เป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา	
มุมมองการท่องเที่ยว	บางคนบอกว่า	 เราเป็น	 แม่พลอย	
(สี่แผ่นดิน)	แต่บางคนบอกว่า	ตอนนี้เราเป็น	เรยา	(ดอกส้ม 
สีทอง)	 จาก	 Amazing	 ไปถึง	 กอดเมืองไทย	 คุณโตมร 
มีความเห็นอย่างไร

โตมร 
	 เมืองไทยมัน	 Amazing	 การท่องเที่ยวเป็นจุด 
ที่ทำรายได้หลักของประเทศ	ทีนี้	คำว่า		Amazing	ในภาษา 
อังกฤษ	 มันไม่ได้มีความหมายในแง่บวกอย่างเดียว	 มันมี 
ความหมายโดยนัยะอื่นด้วย
 
	 การที่เมืองไทยไม่เป็นระเบียบเป็นเรื่อง	Amazing			
แต่ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า	เรื่องที่	Amazing	ที่สุด	คือ	
เราไม่รู้ว่า	 เราเป็นอะไร	 	 เราไม่รู้ว่าคนไทยเป็นอย่างไร 
ไม่รู้ว่าความเป็นไทยมันคืออะไรกันแน่		

f r o m  t h e  c o v e r  
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นันทขว้าง 
 ช้าง	รถตุ๊กตุ๊ก	มวย	(องค์บาก)	ใช่ไทยหรือไม่

โตมร 
 ตอนนี้	 ชาวต่างชาติมักถามว่าที่ เมืองไทย 
เมื่อไหร่จะสงบสักที	 	 ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม	 	 ก่อน 
หน้านี้	 เราบอกว่าไทยนี้รักสงบ	 แต่ตอนนี้ทำไมจึงเป็น 
อย่างนี้ไปได้		เรารู้จักตัวเองมากแค่ไหน		ความพยายาม 
ขายเมืองไทย	โดยสกัดบางอย่างออกไป		โดยอาศัยวิธีคิด 
แบบวิคตอเรีย	ที่สกัดเอาความชั่วร้ายออกไปให้หมด	กรณี 
ผีตาโขน	ความลามกก็ถูกสกัดออก	สังคมไทยเป็นอย่างนั้น 
มาตลอด		คนไทยชอบสนุก	ลามก	เรารู้สึกว่า	เรารับไม่ได้ 
ที่จะให้เรื่องเหล่านั้นมันโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะไปขายฝรั่ง	
ขายชาวต่างชาติ	

	 ความเป็นไทยที่เหลืออยู่ทุกวันนี้	 จึงเป็นความ 
เป็นไทยที่จืดชืด	ไม่มีชีวิต	เหลือแต่โครงกระดูก	ถ้าขายได้	
ก็คงขายได้กับนักท่องเที่ยวบางแบบเท่านั้นพอคนบางคน
สามารถเลด็ลอดเขา้มาได	้กจ็ะมาพบกบัความเปน็ไทยทีถ่กู 
ซ่อนเอาไว้	ซุกไว้ใต้พรม	
 
	 ตอนนี้	 ททท.เป็นกำลังหลักในการดึงรายได้เข้า 
ประเทศ	เมื่อใช้เงินเป็นตัวตั้ง	เราก็น่าจะมานั่งสนทนากัน 
ให้ได้ว่า	 ตกลงเราจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปแบบไหน	
มันไม่ใช่เรื่องปลีกย่อย	 แต่ต้องไปแตะในระดับโครงสร้าง	
เช่น	 สิงคโปร์	 เรื่องการท่องเที่ยวสิงคโปร์	 ไม่ได้จัดแค่ 
แคมเปญรณรงค์เท่านั้น		แต่คิดทั้งหมด	กรณี	มารีนา	เบย์	
คนร่วมประกวดออกแบบ	เขาจะรู้ว่าอีก	25	ปี	มารีนา	เบย์	
จะหน้าตาเป็นอย่างไร	 สิงคโปร์จัดระเบียบเมืองทั้งหมด		
วิธีคิดแบบนี้	ไม่สามารถทำได้โดย	การท่องเที่ยวอย่างเดียว	
มันต้องหลายภาคส่วน	 มันสะท้อนว่า	 คนในประเทศนั้น 
คิดอะไร	หรือว่าหลงตัวเอง	หลงความเป็นชาติของตัวเอง	
โดยไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเลย	

นันทขว้าง 
 ถามคุณสมพลว่า	คนรุ่นใหม่คิดว่า	มันยังมีอะไร
อีกหรือไม่ที่น่าจะนำมาบอกกล่าวกันเรื่องการท่องเที่ยว

สมพล 
 ผมเป็นคนต่างจังหวัด	 ไม่ได้เที่ยว	 ไม่เคลื่อนตัว 
ไปไหน	แต่พอมาเล่นดนตรี	ก็ได้เดินทางมากมาย	มีโอกาส 
ไดเ้ดนิทางทีผ่มเอน็จอยกบัการกนิอาหาร	และผูค้นในพืน้ที	่	
ในกรณีของผมคิดว่า	ดนตรี	เป็นตัวเชื่อมระหว่างผม	และ	
คนในพื้นที่ที่ผมไปเล่นดนตรี	

	 สำหรับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้มา 
เยอืน	กบั	เจา้ของบา้น	ผมคดิวา่	ในการเดนิทางไปเลน่ดนตร ี
ของผม	ผมเป็นทั้งผู้มาเยือน	และ	ผมเป็นทั้งเจ้าของบ้าน	
และผมเป็นสื่อด้วย	 มีการถ่ายรูป	 การใช้	 Social	 Net-
work	
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นันทขว้าง 
 ในช่วงที่ผ่านมา	Social	Network	มีส่วนในเรื่อง 
การถ่ายทอดเรื่องราวมากหรือไม่

โตมร 
 เรื่อง	 Social	 Network	 มันเป็นเพียงแค่สื่อ	
แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า	 คนไทยมีระดับความลึกในการใช้ 
สื่อแค่ไหน	เพราะเรานิยมไปถ่ายรูปกับป้าย	ซึ่งสอดรับกันดี
กับราชการทั้งหลายที่ชอบสร้างป้าย	เราแค่เขียนนิดหน่อย		
เราได้สร้างอิตาลีเทียม	แล้วเราก็ไปถ่ายรูปกัน	มีความสุข 
แล้วที่ได้มาถึง	มันสะท้อนวิธีคิด	เรื่องหน้าไหว้	หลังหลอก		
เราชอบเอาด้านดี	ออกมาให้คนเห็น	ถ่ายรูปดีๆ	ให้คนเห็น 
ว่าเมืองไทยมันสวยเหลือเกิน	

	 ผมไปเที่ยวตามชายทะเล	 ล่าสุดไปเกาะพยาม	
ไม่ได้สวยมาก		แต่มีเด็กอายุสิบกว่าขวบมาคุย	คุยไปคุยมา 
ก็ทำให้รู้สึกได้ว่ามีความพยายามจะขายเซ็กส์	 	 วิธีพูดจา 
ทำให้รู้ว่า	 เขาต้องการอะไรแต่เราไม่นำมาพูดกันตรงไป 
ตรงมา	เราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเราจะทำอย่างไร		ถ้าปัญหา 
ไม่ได้รับการหยิบยกมาพูดมันก็ไม่มีทางแก้ไขได้	 และเราก็ 
จะได้ถ่ายรูปกับป้ายไปเรื่อยๆ		เราจะสร้างป้ายขึ้นมา	แต่ 
หลังป้ายมีอะไรเราไม่รู้		มันหยุดอยู่แค่ฉากหน้า	มันหยุด 
อยู่ที่	 Victorian	 Thainess	 ที่เราเอามาใช้	 	 หยุดอยู่แค่ 
ความเป็น	 Provincialism	 หยุดอยู่แค่ความเป็นบ้านนอก 
ของเราที่เราภูมิใจ	ว่าสิ่งที่เรามีมันเลิศที่สุดในปฐพีนี้		ซึ่ง 
โดยพื้นฐานมันดีจริงๆ	 แต่เราไม่รู้ว่าเราควรจะหยิบอะไร 
มาใช้	 มาพัฒนาตรงไหน	 ทำให้มันเป็นตัวของเราจริงๆ 
แล้วเราก็จะมีความสุขที่จะได้รับแขก

 
 ทุกวันนี้เรารับแขกกันอย่างไม่มีความสุข	 เพราะ 
เราไม่ได้ทำร้านอาหารชนิดนี้อย่างที่คนญี่ปุ่นภูมิใจกับ 
สูตรอาหารของเขา	 ที่เก็บกันมาเป็นร้อยปี	 ไม่ได้ภูมิใจ 
กับวิถีชีวิตของเรา	แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราทำขึ้นมา	fake 
ขึ้นมา	เพื่อเอาไว้ขาย	และเราภูมิใจที่จะนับเม็ดเงินที่เข้ามา 
มากกว่า	
 
	 ตอนนี้มันเหมือนกับว่า	 คนที่เป็นนักขายจะขาย 
อะไรก็ได้	 วันนี้ขายมะม่วง	 พรุ่งนี้ขายรถยนต์	 เป้าหมาย 
คือ	ต้องขายให้ได้	ไม่ได้มีความผูกพันกับมะม่วง	เพราะเขา 
ไม่ได้ปลูกมาตั้งแต่ต้น	 ไม่ได้ชื่นชอบรถยนต์มาตั้งแต่ต้น	
แต่คือ	ขายอะไรก็ได้	ผมรู้สึกว่า	เมืองไทยเป็นอย่างนั้นเยอะ	
เราไปกินร้านอะไรก็ได้ที่คนเข้าไปกินเยอะๆ	แล้วร้านนั้นก็
จะภูมิใจที่ได้เงินเยอะๆ

นันทขว้าง 
 อารมณ์ถวิลหาอดีต	 กรณี	 เพลินวาน	 หรือ	
อิตาลีเทียม	Palio	คนเข้าไปแค่ถ่ายรูปเท่านั้น	

โตมร 
 เราแค่ไปถ่ายรูป	 ความผูกพันจะเกิดได้ต้องเป็น 
ระยะยาวมากๆ	ไม่อย่างนั้น	เราจะไปแค่ถ่ายรูป	วัฒนธรรม 
ของไทยชอบความสนุกมากกว่า		ไม่มีประวัติศาสตร์
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นันทขว้าง 
	 ดนตรีจะได้เปรียบไหม	 ถ้ายกตัวอย่างกิจกรรม
ดนตรีที่นิยมเช่น	 หัวหินแจ๊ส	 เสม็ดอินเลิฟ	 	 เรกเก้ปาย		
มันใหญ่มาก	คิดว่ามัน	work	ไหม	มาถูกทางหรือไม่

สมพล 
 ดนตรีไทยเกิดขึ้นเพราะมีภาษาไทย	 และดนตรี 
มันช่วยให้มีการเดินทาง	เกิดกิจกรรมดนตรี		มันล่อให้เกิด 
การเคลื่อนที่ของคน		โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น	ผมมองว่า	ไม่ว่า 
จะไปจัดที่ไหน	ก็คือ	การใช้สถานที่เพื่อไปรองรับวงดนตรี 
เดิมๆ		สุดท้ายเราย้ายที่เพื่อจะไปดูวงดนตรีเดิมๆ		คนก็ไป 
เสพสถานที่ใหม่ๆ	 เช่น	 ไปดูดนตรีในทะเล	 ไปดูดนตรี 
บนภูเขา	ในป่า	เช่น	Big	Mountain	ท่ีเขาใหญ่	คนประมาณ 
หกหม่ืนกว่าคน	 ในวัดก็มี	 ผมเคยไปเล่นท่ีหลวงพ่อโสธร	
ฉะเชิงเทรา

	 ข้อที่ควรต้องปรับ	 คือ	 ความเป็นกลางมันไม่มี		
ส่วนใหญ่มักมีการ	 organize	 จากค่ายเพลง	 วงดนตรี	
ต้องผูกอยู่กับ	Product	หลายอัน	มันทำให้มีเรื่องของธุรกิจ 
เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ผมอยากให้มีเวทีสักเวทีหนึ่งที่หน่วยงาน 
ของรัฐ	 ที่เห็นความสำคัญของดนตรี	 และคนฟังดนตรี	
คนเล่นดนตรี		จัดขึ้นมา	เราจะได้เห็นดนตรีที่หลากหลาย	
อย่างแท้จริง		อาจจะเป็นวงดนตรีวงเล็กๆ	ไม่ใช้วงเดิมๆ		

โตมร 
 ผมขอเสริมเรื่องดนตรี	 ผมคิดว่า	 มันเกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์	 ประวัติศาสตร์ของการจัดดนตรี	 และ 
ประวตัศิาสตรข์องคนทีไ่ปรว่มงาน	นัน้ๆ			เชน่	เราไปเขาใหญ	่
เราไม่ได้คิดถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	แต่เราคิดถึง	ดนตรี 
ที่เราไปฟังกับแฟน	 ในช่วงอากาศหนาวๆ	 	 สิ่งเหล่านั้น 
มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป	 แต่สิ่งที่เราเห็น	 ททท.ทำ	 คือ 
ททท.พยายามจะโหม	 สนับสนุนกิจกรรมบางอย่าง	 และ	
ทิ้งไป	

	 เข้าใจว่าตอนนี้	หัวหินแจ๊ส	ก็หมดอายุขัยไปแล้ว		
แต่ทำไมเทศกาลดนตรี	ของต่างประเทศมันยังอยู่ได้	เช่น	
Glastonbury	ที่ประเทศอังกฤษ

	 ประเด็นที่คุณสมพลพูดเรื่องเด็กวัยรุ่นไม่ได้รับ 
ความสนใจ	ในความเห็นผม	คิดว่า	คนที่เป็นเด็กนั้นแหละ 
	จะเปน็คนทีก่ำลงัสรา้งประวตัศิาสตรข์ึน้มา		ทำใหเ้กดิวงจร 
ชีวิตของสถานที่ท่องเที่ยว	 ผมเพิ่งกลับจากคาปรี	 ผมก็ 
ตกตะลึงว่า	ทำไมคนดังๆ	มาที่นี่กันมากมาย	เช่น	ออสการ์	
ไวด์	 หรือ	 ทอม	 ครูยส์	 ที่คาปรีมีแต่คนสูงอายุมาเที่ยว	
มาทัวร์กัน		มากันเป็นกลุ่ม	ไม่มี	backpack	ผมเข้าใจว่า	

มันได้มาถึงช่วงอายุขัยสุดท้ายของมัน	 แต่ที่มันขายได้	
เพราะมันมีประวัติศาสตร์	 และประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่
ได้เกิดจากการสร้าง	 การจัดตั้ง	 	 แต่ต้องเกิดขึ้นมาเอง	
วันหนึ่งตอนเราแก่ๆ	แล้วไปที่ปาย	หวนรำลึกว่า	เมื่อ	30	
ปีที่แล้ว	 เรามานั่งกินกาแฟที่ตรงนี้	 ไปเสพประวัติศาสตร์ 
ของสถานที่นั้นๆ		ซึ่งไม่มีในเมืองไทย
 
	 ท้ายที่สุด	ผมยืนยันว่า	เราไม่รู้จักตัวเอง	และไม่ 
พยายามจะรู้จักตัวเอง	 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ 
ผมมีโอกาสเดินทางไปก็จะพบความแตกต่าง	เช่น	คนญี่ปุ่น 
ทั้งๆ	ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้	แต่ก็พยายามจะพูดและ 
สื่อสารกับนักท่องเที่ยว	 เพียงเพราะเขามีความภูมิใจใน 
ความเป็นญี่ปุ่นของเขา	 หรือที่อเมริกา	 ประเทศที่เรา 
ชอบดูถูก	ผมกลับเห็นว่า	อเมริกาเป็นประเทศที่รู้จักตัวเอง 
มีความไว้วางใจกัน

สมพล 
 เราทำอะไรที่ปลอมเป็นพลาสติก	 fake	 จับต้อง 
ไม่ได้	เราน่าจะเริ่มจากเล็กๆ		และค่อยๆ	ทำกันไป	ทีละเล็ก 
ทีละน้อย	 เราอาจจะต้องเริ่มกลับไปทบทวนว่า	 เราได้ทำ 
อะไรที่มาจากความรักในสิ่งนั้นๆ	 หรือเปล่า	 เราอยากจะ 
แข็งแรงกับอะไร	ก็ต้องอยู่กับมันอย่างเข้าใจ	

นันทขว้าง 
 ขอสอบถามเรื่องมิติความสัมพันธ์	 Host	 และ	
Guest	ที่เคลื่อนไป	ใน	Trend	เรื่อง	การแบ่งปัน	การยืม	
การไม่เป็นเจ้าของ

โตมร 
 พื้นฐานของเรื่องนี้	คือ	ความไว้วางใจ		เรื่อง	Trend 
ของ	Share	กับ	Ownless	นิตยสาร	Time	ระบุว่า	มันเป็น	
Trend	 ที่กำลังจะเป็นไปในโลกนี้	 	 ซึ่งเป็นไปได้เพราะ	
อินเตอร์เน็ต	 เกิดการรวมกลุ่ม	 	 ในแต่ละกลุ่มจะมีความ
ไว้วางใจกันและกัน

TAT              Tourism Journal 3/2554 e 16



TAT              Tourism Journal 3/2554 e 17



  ปรากฏการณ์นี้	เกิดจาก	Napster	เรียกว่า	Nap-
sterisation		คือการแบ่งเพลงกันฟัง	เช่น	เรามีซีดีอยู่บน 
ชั้น		ทุกคนต้องอยากฟัง	เรามีเป็นพันๆ	แผ่น	แต่ไม่ได้ฟัง 
ทุกแผ่น		ซึ่งอาจจะมีคนอื่นที่อยากฟัง	แต่ไม่มี		ถ้าต้องไปซื้อ	
ก็จะมีการผลิตซีดีจำนวนมาก	 ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 
Napster	คือ	การแชร์เพลงกันฟัง	โดยที่	แบ่งปันกันฟังได้		
ต่อมาก็เกิดปัญหาลิขสิทธิ์	

	 ปรากฏการณ์	 Napster	 ก่อให้เกิดประเด็นอื่นๆ 
ตามมา	 เช่น	 เรามีเต๊นท์	 	 อุปกรณ์เดินป่า	 แต่เราไม่ได้ 
ใช้มันทุกวัน	 ในขณะที่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งต้องการใช้อยู่ 
หากมีการรวมกลุ่มกันได้	 และรู้ว่าตอนนี้	 เรามีของสิ่งนี้ 
ที่ยังไม่ใช้	 ว่างอยู่	 คุณจะยืมก็ได้	 ก็เลยเกิดการยืมกันขึ้น	
ส่วนใหญ่ก็กระจายอยู่บนเน็ต		อุปกรณ์ที่ยืม	มีตั้งแต่	สว่าน 
จนถึง	รถ	และบ้าน	

	 แนวโน้มเรื่อง	 Share	 และ	 Ownless 
กำลังกลายเป็นเรื่องที่โลกให้ความสนใจ	 เพราะนำเสนอ 
ในเรื่องการครอบครองให้น้อยลง	 	 เรามีแค่บางอย่างแต่ 
เราสามารถหยิบยืมจากคนอื่นได้	 เพราะว่า	 มันมีความ 
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน	สมมติว่า	เราไปยืมรถมาใช้	และชน 
เราก็ไปซ่อมให้เขา	 เพราะเราคิดเสมือนว่า	 มันเป็นรถ 
ของเรา	 	 ถ้าเราคิดดังนั้นได้	 ก็จะทำให้เกิดการลดการ 
บริโภคลงมา	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และมันทำให้
สังคมน่าอยู่เพราะมันมีความไว้วางใจกัน
  
		 คำถามคือ	 เมืองไทยจะเป็นไปได้หรือไม่		ผมไม่ 
แน่ใจ	เพราะเมื่อผมเปิดเข้าไปใน	Netflix	มันก็จะถามก่อน 
ว่า	ไปตรวจสอบก่อนว่า	พื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่	เราสามารถ 

ให้บริการได้หรือเปล่า	 ซึ่งทำให้ผมรู้สึกปวดใจ	 เพราะว่า 
พื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่	 คือ	 ประเทศไทย	 มันคงให้บริการ 
แบบนี้ไม่ได้	ไม่ใช่เพราะเครือข่ายมันไม่ถึง	แต่เพราะว่าเรา 
ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 	 เราอยู่ในประเทศที่ไม่มี
ความไว้วางใจกัน	มันจึงไม่สามารถเกิดเครือข่ายแบบนี้ได้	

	 ความไม่ไว้วางใจ	ไม่ใช่แค่การยืมของ	แม้กระทั่ง	
คนที่อยู่คนละรุ่น		ก็ไม่ไว้ใจกัน	คนที่เป็นผู้ใหญ่	ก็ไม่ไว้ใจ 
เด็ก	คิดว่า	เด็กต้องเป็นเด็ก		เชื่อฟังผู้ใหญ่เสมอ		เด็กก็ 
ไม่ไว้ใจผู้ใหญ่ที่ชอบทำตัวที่รู้ดีกว่าเด็กเสมอ	 สังคมที่ไม่มี 
ความเสมอภาคในเรื่องของวัย	ชนชั้น	ทำให้การไว้ใจกันใน 
แนวระนาบมันเป็นไปได้ยาก	 แต่การก้าวเข้ามาของ 
Social	Network	หรือ	Internetมาในแนวระนาบทั้งหมด	
และแนวระนาบที่ว่า	มันจะมาบ่อนเซาะ	แนวตั้งที่สังคมไทย 
เป็นมาตลอดและสังคมไทยจะเจอแนวปะทะแบบนี้

นันทขว้าง  
 สุดท้ายผมฝากว่า	 ถ้าเมืองไทยอยากมีเครือข่าย 
การแบ่งปันแบบนี้	 คงต้องมีการริเริ่มรวมกลุ่มกันก่อน 
และสิ่งที่ผมจะขอฝากเป็นข้อคิดเพื่อจะไปคิดต่อ	 คือ 
การรวมกลุ่มของสาวออฟฟิศ	 จำนวน	 15	 คน	 นัดกัน 
เดินทางไปทานอาหาร	ขนม	โดยใช้รถไฟฟ้า		กลุ่มนี้จะรู้ว่า	
สถานีไหนมีอะไรอร่อย	ก็จะลงไปกิน		

โตมร 
 ผมมีประสบการณ์คล้ายๆ	 กัน	 คือ	 ตอนที่ไป 
เบอร์ลิน	จะมีคนนำเสนอทัวร์ที่เรียกว่า			Gastronomy 
Tour	 ซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ได้ว่า	 ต้องการไป 
กินแบบไหน	เขาก็จะจัดการให้		ในคราวที่ผมไปเขาจะเริ่ม 

ด้วยการพาไปกินพิซซ่าในย่านที่เสื่อมโทรม 
ที่สุดของเมือง	 ตามด้วย	 Main	 Course 
ที่ต้องเดินไปในย่านที่หรูที่ สุดของเมือง 
และไปกินของหวานในย่านที่	 Trendy	 มากๆ		
ซึ่ ง เราจะได้ เห็นวัฒนธรรมของเมืองนั้น 
อยา่งจรงิจงั		เราจะไดเ้หน็วา่	เจา้ของรา้นพซิซา่	
เขารักงานของเขามากแค่ไหน	 	 ในร้านหรู 
เขาจัดการอย่างไร	 ส่วนร้าน	 Trendy	 นั้น 
ทำเป็นห้องสมุดด้วย	 คนสามารถนำหนังสือ 
มาแลกเปลี่ยนกันได้	ซึ่งผมก็ประทับใจมาก

e 
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อธิคม 
	 เนื้อหาที่จะมานั่งคุยกันในวันนี้	 ตามประเด็นที่	
ททท.ให้มา	 ผมคิดว่าเป็นประเด็นในเชิงนโยบาย	 ซึ่ง 
สื่อมวลชนอย่างเรา	ก็คงไม่สามารถให้คำตอบได้ครบถ้วน
ทุกด้าน	 แต่สำหรับการนั่งคุยกันในวันนี้	 คงตั้งอยู่บนข้อ 
เท็จจริงทางการเมือง	 ซึ่งเราต่างก็ได้รับผลกระทบอย่าง 
ถ้วนหน้า	 และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 แนวทางใน 
การมานั่งคุยกัน	คือ		แล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไร		

การเมืองไทย 
ขออภัยในความไม่สะดวก
An Inconvenient Thai Politics

เรียบเรียง กองวิจัยการตลาด  

 

ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ และอธิคม คุณาวุฒิ

...

ข้อเท็จจริงทางการเมือง

ซึ่งเราต่างก็ได้รับผลกระทบ

กันถ้วนหน้า

แนวทางในการมานั่งคุยกัน 

คือ  แล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไร

f r o m  t h e  c o v e r  
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พิชญ์ 
	 แนวคำถามที่	ททท.ตั้งไว้	6	ข้อ	คือ	
  
 ภาพรวมของสถานการณ์โลกเรื่องความไม่ 
สงบของโลก	 การเมือง	 การก่อการร้าย	 และ 
บรรยากาศแห่งความกลัวเป็นอย่างไร
 
 เชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยว่า	 การเมือง	การ 
ก่อการร้ายจะลุกลามและมีแนวโน้มจะรุนแรงหรือไม่		
และจะเตรียมรองรับอย่างไร

 เสนอมุมมองเรื่องการบริหารจัดการความ 
ไม่สะดวกอันเกิดจากเหตุการณ์บ้านเมืองในสถานที่ 
ท่องเที่ยว	อาจจะเทียบคียงกับพื้นที่อื่นของโลก	อาจจะ 
เป็นพื้นที่ในเมือง	หรือ	พื้นที่ชายแดน		

 เป็นไปได้หรือไม่	 ที่จะมีการพัฒนาพื้นที่ 
ท่องเที่ยวร่วมในเขตไทย	 เขมร	 โดยใช้โมเดลของ 
ต่างประเทศที่ทำแล้วได้ผล

 จะมีการท่องเที่ยวแบบอื่นๆ	 ได้หรือไม่	 เช่น	
War Tourism / Dark Tourism 

 ถ้าประเทศไทยต้องการพัฒนาประเทศโดย 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 วิทยากรสองท่านอยากจะฝาก 
ให้รัฐบาลหน้าทำอะไร		และไม่ทำอะไร

	 ทั้งหมดเป็นโจทย์ที่	 ททท.ให้มา	 แต่เราอาจจะ 
ไม่ต้องตอบทั้งหมด	 	 ผมคิดว่า	 โจทย์เหล่านี้	 สามารถ 
สะท้อนความกังวลของ	ททท.ที่มีในเรื่องนี้

อธิคม 
	 ประเด็นที่หยิบยกเรื่องความไม่สงบระดับโลก	
ขึ้นมากล่าวถึง	 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มก่อการร้าย	 กลุ่มศาสนา 
หรอืความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในแอฟรกิา	หรอื	ตะวนัออกกลาง		
ผมค่อนข้างมีความเชื่อว่า	 เมื่อเราเจอคำถามแบบนี้	 เรา 
ลองกลับไปดูสถิติด้านการท่องเที่ยวย้อนหลังกลับไป 
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	ถึงปี	พ.ศ.	2552	พบว่า	ระยะเวลา	
10	 ปี	 อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย	 โตขึ้น	
6.45	 %	 โตขึ้นทุกปี	 มีเพียงปีเดียวที่ติดลบ	 คือปี	 พ.ศ.	
2546	ที่เกิดสงครามอิรักและโรคซาร์	นั่นหมายความว่า 
ผลกระทบจากภายนอกประเทศ	 ส่งผลถึงรายได้จาก 
การท่องเที่ยวบ้านเราแน่ๆ		เป็นผลกระทบที่ประเทศเราคง 
ไม่มีส่วนเข้าไปตัดสินใจอะไรมากมาย	

1 

2 

3 

4 

5 

6 

	 คำถามถัดมา	คือ	เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลมา 
ถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยตรงจริงหรือไม่	 เรื่องนี้ 
สามารถเชื่อมโยงไปถึงประเด็นเรื่อง	War	Tourism	หรือ 
Dark	 Tourism	 มีตัวอย่างหนึ่งที่คนเขียนหนังสือพูดถึง 
บ่อยๆ	 คือ	 เรามีความฝันอยากไปดูประเทศคิวบา	 เนื่อง 
จากเรารับทราบข้อมูลว่าประเทศคิวบาถูกคว่ำบาตรจาก 
สหรัฐฯ	 และมีภาพไอดอลของประเทศคือ	 เช	 กูวารา	 ข้อมูล 
ที่น่าสนใจพบว่า	 ช่วงสิบกว่าปี	 ช่วงที่คิวบาเข้าไปมีส่วน 
หนึ่งในทางการเมืองร่วมกับรัสเซีย	ประมาณ	ปี	ค.ศ.1980 
เป็นต้นมา		รายได้จากการท่องเที่ยวของคิวบากลายเป็น 
รายได้หลักของประเทศที่ยากจนที่สุด	 นักท่องเที่ยวที่ 
หลั่งไหลเข้าไป	นอกจากจะเป็นคนที่มาจากสหรัฐอเมริกา 
ที่เป็นกลุ่มใหญ่เนื่องจากใกล้กัน	ก็ยังมีคนจากยุโรปเข้าไป 
เที่ยว	ทั้งๆ	ที่คิวบาเป็นเผด็จการ	ทั้งถูกปิดล้อม	คว่ำบาตร 
ทางเศรษฐกิจ		
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 สารคดีท่องเที่ยวที่กล่าวถึงคือ	นักท่องเที่ยวแบบ	
Backpack	 เดินทางเข้าไปเก็บภาพดีๆ	 จากคิวบา	 ภาพที่ 
สีสันฉูดฉาด	 การใช้ชีวิต	 หรือแม้กระทั่งในช่วงหลังที่มี 
การจัดกรุ๊ปทัวร์ที่เดินตามรอยเท้าของเช	กูวารา	นับจาก 
หมู่บ้านที่ปลูกชา	 ไปถึงมหาวิทยาลัยที่เช	 กูวารา	 อยู่	
และเดินทางตามเส้นทางที่	เช	ขี่มอเตอร์ไซค์

	 ประเทศอื่นๆ	เช่น	โบลิเวีย	อาร์เจนตินา		ผู้คน 
ในโลกเสรีจำนวนไม่น้อยพยายามเข้าไปเรียนรู้	 	 เข้าไปดู	
ไปเห็นภาพจริง	 จากปี	 ค.ศ.	 1980	 เป็นต้นมา	 รายได้ 
ท่องเที่ยวของคิวบาสูงมาก	มีเพียงปี	ค.ศ.	2008	เท่านั้น
ที่รายได้ท่องเที่ยวของคิวบาลดลง		

พิชญ์ 
	 ปีที่แล้วผมเขียนบทความเรื่อง	 ทำไมกอดเมือง
ไทยเท่าไหร่ก็ไม่หายเหนื่อย	 มันได้สะท้อนในสิ่งที่	 ททท.
กังวล	 แต่สำหรับโฆษณาชุดใหม่	 ของ	 ททท.	 (Hearing	
the	 Sunshine)	 ผมคิดว่า	 ททท.ตอบโจทย์ได้ดีกว่าเดิม		
ผมคิดว่าชัดเจน	เห็นว่า	การท่องเที่ยวมีนัยยะอะไรบ้าง	

	 ประเด็นเรื่องการเมือง	 ว่าจะมีผลกับการ 
ท่องเที่ยวหรือไม่	 ผมคิดว่า	 สิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ท้าทาย	
ททท.	 คือ	 การท่องเที่ยว	 คืออะไร	 	 ผมคิดว่า	 โจทย์นี้	
ททท.ต้องตอบ	 ต้องมี	 definition	 ของการท่องเที่ยว	
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่า	 ททท.มองการท่องเที่ยวอย่างไร		
แต่สิ่งที่ชัดเจนทุกปี	 คือการท่องเที่ยวคือสิ่งที่นำเงินตรา 
เข้าประเทศ		แต่อันนั้น	ผมคิดว่า	มันคือการท่องเที่ยวใน
แง่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 การท่องเที่ยวไม่ใช่มีเพียง 
อุตสาหกรรม	การท่องเที่ยวในแง่หัตถกรรม	ทำอะไรเล็กๆ	
ที่คนเขาซื้อ	 เขาขายกัน	 	 มันก็เป็นเศรษฐกิจที่มาจาก 
การท่องเที่ยว	มาจากชาวบ้าน		การท่องเที่ยวโดยนัยยะ 

ทางสังคมคืออะไร	 โดยนัยยะทางเศรษฐกิจคืออะไร		
แต่ถ้าเรามองการท่องเที่ยวระดับ	Top	มันก็จะไม่แตกต่าง 
จากการขายอย่างอื่นที่เอาเงินเข้าประเทศ	 ถ้าเผื่อ	 ททท. 
มีเป้าหมายว่า	 ความสำเร็จของ	 ททท.คือ	 นำเงินตรา 
ต่างประเทศเข้าประเทศ	 ก็เป็นเรื่องหนึ่ง	 แต่ถ้า 
ความสำเร็จของ	ททท.คือ	ทำให้คนในประเทศมันกอด 
กันได้	 มันอีกเรื่องหนึ่ง	 เป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เรา 
รับรู้ทุกข์สุขของคนมากขึ้น	 	 ททท.จะเป็นหน่วยงานที่ 
สร้างความปรองดองในประเทศก็ได้			ททท.เป็นหน่วย 
งานที่มีความเป็นการเมืองมากที่สุด	 และแก้ปัญหา 
ทางการเมืองได้	

	 การท่องเที่ยวในอดีต	 จำได้ว่า	 การท่องเที่ยว 
ของผมคือ	ตามพ่อแม่ไปเยี่ยมญาติ	การท่องเที่ยวของยาย	
ย่า	ผม	คือ	การไปตลาด	ไปเยี่ยมญาติ	 ไปวัด	ไปตลาด	
กลับมาทำอะไรกิน	กินอิ่ม	แล้วก็นอน	มันไม่ใช่การวิ่งซื้อ	
Package	

	 จุดสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวที่ เราไปมองอยู่ 
จุดหนึ่งคือ	 คนต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทย	 เกิด 
ในช่วงฉลอง	200	ปี	กรุงเทพ	จากนั้นก็มีการท่องเที่ยว 
มาเรื่อย	แล้วเราก็มามองเฉพาะเรื่องขายเซ็กส์	ไม่ขายเซ็กส์ 
อย่างเดียว

 
 อีกจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
การท่องเที่ยว		คือ	เทคโนโลยีการถ่ายภาพ		ปี	ค.ศ.	1980	
อิทธิพลของภาพสี	ทำให้หนังสือถ่ายรูปเปลี่ยนเป็นภาพวิว
หมด	คนเริ่มถ่ายรูปกันมากขึ้น		การเน้นการถ่ายดอกไม้	
การบุกเข้าไปในป่า	 	 การเปลี่ยนแปลงนี้	 ภาษาอังกฤษ 
เรียกว่า	 การท่องเที่ยวทำให้	 Spectacle	 เป็นการ 
ท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการมองมากกว่าการคุย	
การสัมผัส	เพราะว่าการมองมันง่าย	ถ่ายรูป	...	กลับบ้าน	
การท่องเที่ยวมัน	 snapshot	 ความเกี่ยวพันที่ เรา 
จะมีกับวัฒนธรรม	 อื่นๆ	 ที่นอกเหนือไปจากการถ่ายภาพ 
ให้สวย		มันมีความสำคัญ
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อธิคม 
	 ขอเข้าเรื่องการเมือง	 คือ	 ททท.คงมีหน้าที่ใน 
เรื่องการนำเงินเข้าประเทศ	 มากกว่าการสร้างความ 
ปรองดอง	 ถ้าความปรองดองมันเกิดขึ้นได้	 ก็เป็นที่ 
ปรารถนาของทุกคน		เมื่อมาดูถึงเรื่องความกังวล	ผมมอง 
ว่า	 เงื่อนไขทางการเมือง	 มันได้กวาดต้อนพวกเรามาอยู่ 
ในจุดที่เราต้องกังวล	ถ้าอยู่กันอย่างปกตินี่	คงไม่ใช่	

	 ความกังวลในที่นี้	 แล้วเหตุการณ์ความไม่เรียบ
ร้อยที่เกิดขึ้น	 ไม่เฉพาะ	 4-5	 ปีที่ผ่านมา	 มองย้อนกลับ 
ไปถึงเหตุการณ์	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้		ชายแดนไทย-
เขมร	 	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้	 มันทำให้เราต้องมาทบทวนว่า	
ภายใต้เหตุการณ์เหล่านี้	 การจัดการกับสิ่งที่เป็นอยู่	 ควร 
จะออกมาในทิศทางไหน	 ผมมองว่า	 ทันทีที่เราเกิด 
ความกังวล	 เรื่องความไม่เรียบร้อยทางการเมืองจะก่อให้ 
เกิดผลกระทบในทางการท่องเที่ยวหรือไม่	 ผมพยายาม 
สืบค้น	และผมอยากทราบว่า	มันมีนักท่องเที่ยวกลุ่มใดบ้าง
ทีอ่อ่นไหว	กบัประเดน็การเมอืงมากๆ		สมมตฐิานของผมคอื		
กลุ่มที่อ่อนไหว	น่าจะเป็นกลุ่มที่ระดับ	เอ	เอบวก		ระดับ 
ที่พักโรงแรม	4	ดาว	5	ดาว		ผมพยายามจะเชื่อมโยงสิ่งที่ 
พูดไว้ในช่วงแรก	คือ	ในประเทศที่ไม่ได้สงบเรียบร้อยมาก	
ก็ยังสามารถหารายได้จากการท่องเที่ยวได้			

	 ล่าสุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางในประเทศไทย 
ประมาณ	 15	 ล้านคน	 ผมอยากทราบว่าใน	 15 
ล้านคน	 กลุ่มที่พักโรงแรมระดับ	 4-5	 ดาว	 อ่อนไหว 
และเปลี่ยนแปลงแค่ไหน	กลุ่มถนนข้าวสารอ่อนไหวแค่ไหน		
สิ่งที่เราน่าจะมีความพยายามคล้ายๆ	 กัน	 คือ	 ถ้าเรา 
ตั้งสมมติฐานว่า	 	 กลุ่มคนที่อ่อนไหวกับประเด็นทางการ 
เมืองมากๆ	 ห่วงใยเรื่องความปลอดภัยมากๆ	 หวาดกลัว 
ข่าวสารที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ	คือกลุ่มระดับบน		ถ้าเช่นนั้น		
ผมตั้งสมมติฐานต่อว่า	 ภายใต้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหา	
มันกลับจะทำให้อีกกลุ่มหนึ่งหรือ	Backpacker		เดินทาง 
มามากขึ้น	เพราะสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ	เราเป็นประเทศ 
ที่มีความคุ้มค่าทางการท่องเที่ยวอันดับต้นของโลก	 ค่าใช้ 
จ่ายถูก	มีสิ่งของให้ดูมากมาย		อยากดูอะไร	ที่ประเทศไทย 
มีหมด	นั่นคือเหตุผลที่เราถูกจัดอันดับสองของโลก	

	 ภายใต้จุดแข็งเหล่านี้	 เป็นไปได้ไหมว่า	 ในเมื่อ 
กลุ่มคนที่มาเที่ยว	 เริ่มเปลี่ยนกลุ่ม	 คือเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ 
ต้องการเข้าไปดู	เข้าไปสัมผัส		อยากเข้าไปดูว่าชุมชนพึ่ง 
ตัวเองเป็นอย่างไร	 ถ้านักท่องเที่ยวพุ่งตรงไปหาจุดนั้น	
แน่นอนว่า	 รายได้จากการท่องเที่ยวจะพุ่งตรงลงไปถึง 
ชุมชน	 	 รายได้จำนวนหนึ่งจะถูกจัดสรรไปสู่ชาวบ้านโดย 
ตรง	ไม่ผ่านช่วงชั้นทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากนัก	

พิชญ์  
	 สิ่งที่เราต้องระมัดระวัง	 คือ	 การใช้ตัวเลขการ
ท่องเที่ยวและเปิดให้คนบางกลุ่มที่อยู่ในชุมชนธุรกิจการ 
ท่องเที่ยวกลายเป็นตัวแทน	ของ	ชุมชนท่องเที่ยว	แล้วถูกใช้ 
เป็นเครื่องมือทางการเมือง	 	 การใช้ตัวเลขการท่องที่ยว 
ต้องระวัง		ทุกครั้งที่มีการชุมนุมทางการเมือง	ก็จะออกมา 
พูดว่า	 อย่าเลย	 อย่ามาชุมนุมเลย	 เพราะจะทำให้ตัวเลข 
การท่องเที่ยวมันลดลง			อันนี้มันคนละเรื่องกัน		 	
การเมืองมีผลกับการท่องเที่ยว	อันนี้	ใช่		แต่อย่าใช้ตัวเลข	
หรือนายกสมาคมการโรงแรมไม่กี่คนเป็นคนพูด	 	 ผมว่า	
ททท.ควรจะต้องมีคำอธิบายที่มันไม่ได้มุ่งไปทางนั้น	 นี่คือ
การเอาการท่องเที่ยวไปยุ่งกับการเมือง

	 สิ่งที่การท่องเที่ยวทำได้คือ	 การพูดถึงความ 
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว	 ซึ่งเป็นเรื่องการบริหารจัดการ	
การมีศูนย์ข้อมูลที่ดีในการตอบคำถามต่างๆ	 จะต้องมี 
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สุวรรณภูมิต้องดีกว่านี้		ซึ่งต้อง 
มีไว้ให้กับคนไทยทุกคน	ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเท่านั้น		การหา	
location	ของศูนย์ข้อมูลสุวรรณภูมิหรือในสถานีรถต่างๆ	
ต้องดีขึ้น		
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 ที่เกาหลี	มีคนไปทำโพล	ไปนั่งถามที่สนามบินว่า	
คุณได้ไปเที่ยวเมืองนี้ไหม	 แล้วการต้อนรับเป็นอย่างไร	
เรื่องนี้ทำได้	 เพราะการท่องเที่ยวต้องสัมพันธ์กับจังหวัด 
ในการทำแบบสอบถาม

	 ตัวเลขของรายได้ทางการท่องเที่ยวที่ เข้ามา 
มันตอบได้ถึงเรื่องของการกระจายตัวของเงิน	 	 มันลงไป 
สู่ชาวบ้านมากน้อยเพียงใด	 และมันได้เปลี่ยนวิถีชีวิต 
ชาวบ้านอย่างไร		เช่น	เมื่อ	2-3	ปีที่แล้ว	ผมไปที่เกาะลันตา	
จังหวัดกระบี่	 เด็กรุ่นใหม่ทั้งรุ่นจับปลาไม่เป็นแล้ว	 เอาแต่ 
ฝรั่งขึ้นเรือ		ไปเที่ยว	ทีนี้การท่องเที่ยวเข้าไป	ชุมชนเปลี่ยน		
เด็กรุ่นใหม่	 ถ้าวันรุ่งขึ้นนักท่องเที่ยวไม่มา	 เจ๊งทันที		
ชาวบ้าน	 ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก	
เหมือนเขาเล่นหุ้น	 เพราะวันรุ่งขึ้น	ถ้าเขาเตรียมของขาย	
แล้วเขาเจ๊ง	นี่	เจ๊งเลย		

	 แล้วจะทำอย่างไรถ้าการเมืองมีปัญหา	 เหตุผลที่ 
คนมาเที่ยวไทยเยอะๆ	เพราะมันสนุก	มันมัน	มันน่าค้นหา	
มันหลงทาง	 คนไทยไม่มีความสามารถในภาษาอังกฤษ 
และฝรั่งก็ไม่ได้ต้องการไปเที่ยวในประเทศที่คนพูด 
ภาษาอังกฤษได้	 เพราะไม่ว่าจะพูดภาษาไหน	 เขาก็ถูก 
หลอกได้เหมือนกัน	 และเขาก็ได้รับการช่วยเหลือได้ 
เหมือนกัน	 ความมันของประเทศไทย	 คือ	 ภาษา 
อังกฤษแบบงูๆ	ปลาๆ	ของเรานี่แหละ		

	 จะทำการท่องเที่ยวให้ดูดี	 	 กรณีเขมร	 ก็จะยก 
สัมปทานให้บริษัทดูแลนครวัดนครธม	 ประเทศที่เราไป 
เราได้ตอนที่จับจ่ายอะไรเล็กๆ	 ระยะสั้นคือ	 เราต้องการ 
อำนาจชุดหนึ่งมาจัดการ	 เพื่อทำให้การท่องเที่ยวมันโอเค		
แต่ระยะยาว	 	 ผมคิดว่าระบบการเมืองที่มันเปิด	 มันน่า
จะทำให้การท่องเที่ยวมันยั่งยืน	 การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	
ไม่ใช่แต่มีต้นไม้	 ใบหญ้า	 รักษาธรรมชาติ	 แต่มันคือ	
การเปิดให้คนเขามีเสียง	เขารู้สึกดูแลห่วงใยกันได้		

 บางครั้งการพูดเรื่องที่น่าสนใจมันพูดได้	เช่น		ใน
ทางหนึ่งมันอาจจะเป็นกระแสเห่อตลาดเก่า	ความเป็นจริง	
ตลาดมันตายไปหมดแล้ว	 	หรืออยากจะทำให้มีตลาดเก่า
เยอะแยะ		ในอีกทางหนึ่ง	เราบอกนักท่องเที่ยวว่าการไป 
ตลาดเก่ามันดียังไง	 ผมอยากจะยกตัวอย่างฉะเชิงเทรา	
ตลาดร้อยปี	 ประเด็นใหญ่	 ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันแท้หรือไม่แท้		
ของทุกชิ้น	 ก็ไปซื้อจากเยาวราชหมดแล้ว	 	 แต่กระบวน 
การเคลื่อนไหวในการบุกเบิกรื้อฟื้นตลาดเก่าตรงนั้น	 มัน
ทำให้โรงงานที่ผลิตน้ำเสียมันลดลง	ในจังหวัดฉะเชิงเทรา	
เพราะว่า	 ตลาดที่อยู่ริมน้ำ	 จำเป็นต้องมีน้ำที่ใสสะอาด 
จำเป็นจะต้องมีเรือไปไหว้พระอีกเก้าวัด	ดังนั้น		สิ่งแวดล้อม 
ที่กำลังดีขึ้นจากตลาดเก่าที่มันปลอม	 มันช่วยชาวบ้าน		
การที่เราไป	ไม่ใช่รื้อฟื้นอดีต	แต่ไปเพื่อให้กำลังใจตลาดเก่า	
ซึ่งการมีตลาดเก่าทำให้คุณภาพน้ำมันดีขึ้นไหม	ของแบบนี้	
เราสามารถผนวกไว้ในการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวได้		
สิ่งเหล่านี้	 ทำให้ชาวบ้านที่รื้อฟื้นตลาด	 มาช่วย	 slow-
down	ปัญหาบางอย่างที่ก่อให้เกิดการเผชิญหน้าในสังคม
ได้		ตอบปัญหาทางการเมืองบางอย่างได้

อธิคม  
	 ขอเสริมเร่ืองความกังวลทางการเมือง	 ภายใต้ 
คำพูดท่ีว่า	 แต่น้ีไป	 เมืองไทยมันไม่เหมือนเดิมแล้ว	 	 คือ	
ผมเล่าประสบการณ์เล็กน้อย	คือ	ในช่วงหลังท่ีประเทศไทยได้ 
เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์	ท่ีธรรมศาสตร์รังสิต		น้องนักข่าว 
ได้ไปสัมภาษณ์นักข่าวช่ือดังของญ่ีปุ่น	 	 ระหว่างท่ีพูดคุย	
เขาถามว่า	 ประเทศไทยรู้จักงานเขียนเขาด้วยเหรอ	 	 เขา 
แปลกใจ	และถามว่า	ประเทศคุณมีช้างเดินท่ีข้างถนน	จริง 
หรือเปล่า	 	 คำถามเหล่าน้ีสะท้อนว่า	 ผู้คนท้ังโลก	 อาจจะ 
ไม่ได้รู้จักเราอย่างจริงๆ	สักเท่าไหร่		เขาเลยสงสัยแบบน้ี

	 ผมคิดว่า	การที่เรามีเงื่อนไขทางการเมืองแบบ 
นี้เกิดขึ้น		อย่างน้อยมันทำให้เราบอกกล่าวกับชาวโลก 
ว่า	 ประเทศเราก็มีชีวิตแบบนี้	 ไม่ใช่แค่ฉีกยิ้ม	 และ 
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พนมมือไหว้	เรามีความชอบ	ความไม่ชอบ		มีบางอย่าง 
ที่เรารัก	และมีบางประเด็นที่เราไม่สะดวกใจที่จะพูดกับ
คนแปลกหน้า

 การเรียนรู้เงื่อนไขของเมืองที่เราจะไปตรงนี้ 
แหละ	 คือเสน่ห์ของการท่องเที่ยว	 หมายถึงว่า	 ถ้าคุณ 
จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีปริมาณสูงสุด 
พูดได้ว่าเดินทางมาสูงสุด	 	 แต่เมื่อเข้ามาแล้ว	 คุณต้อง 
เข้าใจเงื่อนไข	 ข้อเท็จจริง	 และการอยู่ในบ้านเมืองเรา		
การเมืองก็เช่นกัน	 จากข้อมูลพบว่า	 เหตุการณ์ความไม่ 
เรียบร้อยทางการเมืองไม่ได้เป็นตัวปัญหาโดยตัว 
มันเองแต่มันเกิดขึ้นมาเมื่อมีการจัดการกับความไม่ 
เรียบร้อยทางการเมืองต่างหาก		ยกตัวอย่าง	เช่น		มติ		
ครม.	เมื่อ	23	กรกฎาคม	ปี	2553	พบว่า	ผลจากการชุมนุม 
ทางการเมืองที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการท่องเที่ยวสูงสุด 
คือ	 การปิดสนามบินสุวรรณภูมิ	 	 เมื่อปลายปี	 2551 
ขณะเดียวกันเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม	 ปี	 2553	
ที่ราชประสงค์	 กลับสามารถฟื้นความเชื่อมั่นได้อย่างรวด
เร็ว		ทั้งสองอย่างนี้	มันบอกว่า	ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การ 
เลือกข้างทางการเมือง	หรือ	ความไม่สงบทางการเมือง	
ประเด็น	 คือว่า	 แล้วความคิดขัดแย้งทางการเมือง	
มันถูกจัดการอย่างไร	และส่งผลกระทบอะไร		

	 สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการคือ	 ความปลอดภัย	
และ	การบริหารจัดการที่ดี		การเมืองไม่ใช่ตัวแปร

พิชญ์ 
 หัวข้อวันนี้ คือ	An	Inconvenient	Thai	Poli-
tics	 แต่ผมคิดว่า	 มันน่าจะเป็น	 An	 Inconvenient	
Truth	of	Thai	Politics	เพราะ	Politics	มัน	always	
inconvenient	 อยู่แล้ว	 การเมืองมันมีความไม่สะดวก	
ถ้าคุณไม่ชนะ	 คุณก็จะไม่สะดวก	 มีแต่คนชนะที่สะดวก	
แต่คนชนะบางทีก็ยังไม่สะดวก	ก็อยากจะชนะเพิ่มขึ้นก็มี		

...

มันบอกว่า

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่

การเลือกข้างการเมือง

หรือความไม่สงบทางการเมือง

ประเด็นคือว่า

แล้วความคิดขัดแย้งทางการเมือง

มันถูกจัดการอย่างไร

และส่งผลกระทบอะไร
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	 ประเด็นคือ	 เราต้องการ	 Truth	 เราต้องการ
ความจริงที่มันไม่ค่อยสะดวก	 เพื่อเราจะได้ตอบทุกฝ่าย		
ใครผิดก็ดำเนินคดี	 การดำเนินคดีต่างๆ	 ก็จะนำไปสู่ 
ความน่าเชื่อถือ	 ที่นักท่องเที่ยวเขาสนใจ	 	 ถ้าคุณเชื่อว่า 
การท่องเที่ยวมันเป็นการลงทุนของต่างชาติ	 และถ้าอยู่ 
ในช่วงรัฐบาลเผด็จการ	 ก็จะคุมทุกอย่าง	 แต่ในระยะยาว 
Democracy	 มันทำให้กฎเกณฑ์มันอยู่นิ่งได้มากขึ้น 
เพราะระยะสั้น		นักลงทุนตัวใหญ่เชื่อว่า	คุยกับคนนี้แล้ว 
จะจบ	 แต่ในระยะยาว	 เขาก็มั่นใจ	 มีมากมีน้อย 
ก็ลงทุน	 มีมากมีน้อยก็เที่ยวได้	 Rule	 of	 Law	
มันทำงาน		แปลว่า	ความจริงของทุกฝ่ายต้องถูกเปิดเผย 
ไม่ใช่การกล่าวหากันเหมือนวันนี้	 การค้นหาความจริง 
ต้องดำเนินไป	ความปรองดองเกิดไม่ได้	ถ้าไม่มีความจริง		
ต้องดำเนินคดีทุกฝ่าย	 ทำให้มันเรียบร้อย	 ททท.	
คงไม่เกี่ยว	 แต่ผมเชื่อว่า	 การท่องเที่ยวมันทำให้เกิด 
ความปรองดองได้	ให้คนเริ่มเคารพ	คุณกำลังไปจังหวัดนี้	
พักรีสอร์ทนี้	และมันปล่อยน้ำเสียทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน	
ดังนั้น	 ก็ต้องทำงานกับกรมสิ่งแวดล้อม	 	 ไม่ใช่ส่งเสริม 
การท่องเที่ยวอย่างเดียว	 การท่องเที่ยวที่ไม่ดี	 มันก็ปิดได้		
แขวนได้	 มันจะสัมพันธ์กัน	 ถ้าคนในประเทศเที่ยวกันเอง 
มากขึ้น	คนต่างชาติก็มาเที่ยวด้วย		และการท่องเที่ยวไม่ใช่ 
เรื่องเศรษฐกิจ	แต่ต้องรวมถึง	การรักเคารพ	respect	มัน 
เป็นเรื่องใหญ่ที่ในสามสี่ปีที่ผ่านมา	 คนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่า	
คนไม่เคารพเขา	 	 เขาไม่ถูกนับ	 ถ้าการท่องเที่ยวทำให้ 
คนเล็กๆ	ถูกนับ	ถูกเห็น	ผมคิดว่ามันมีนัยยะทางสังคม
ที่สำคัญและมีนัยยะทางการเมืองส่วนหนึ่ง

อธิคม 
	 การท่องเที่ยวเกี่ยวพันโดยตรงกับท้องถิ่น	 ไม่ใช่ 
เรื่องการเมืองเท่านั้น	 	 ผมคิดว่า	 ทันทีที่มันเกิดอะไรขึ้น 
ในท้องถิ่น	 ผมคิดว่าท้องถิ่นนั้นมันควรมีอำนาจในการ 
จัดการ	 การตัดสินใจด้วยตัวเอง	 และไม่ใช่อำนาจทาง 
การเมือง	 แต่เป็นอำนาจทางการคลัง	 เช่น	 การเก็บ 
ภาษี	 การบริหารภาษี	 การที่ชาวบ้านมองว่า	 อะไรที่ 
บริหารจัดการเองได้	 รายได้ที่ถึงมือ	 จะจัดแบ่งเข้าสู่ส่วน
กลางอย่างไร		เกิดภัยพิบัติ	มันต้องให้ท้องถิ่นตัดสินใจได้		
ผมคิดว่า	หัวใจสำคัญอยู่ที่ท้องถิ่น

พิชญ์ 
	 ผมชอบโฆษณา	ททท.	ที่มีฝรั่งสองคน	คนหนึ่ง 
ก็ฟังเสียง		ผมว่า	มันตอบโจทย์		ในอดีตที่	ททท.โฆษณา 
และมีตัวความสุข	 มันไม่ตอบโจทย์	 มันไม่เหมือนผู้หญิง 
ในโฆษณาตัวล่าสุด	ของ	ททท.	(Hearing	the	Sunshine) 
เขาบอกว่า	เขาค้นหา	meaning	of	happpiness	ความสุข 
คืออะไร	เรื่องใหญ่น่าจะอยู่ที่ว่า	ถ้าจะทำให้การท่องเที่ยว 
มันดี	 คุณต้องไปเข้าใจก่อนว่า	 คนท้องถิ่นเขามี 
ความสุขไหม	 มีความสุขอะไร	 และการท่องเที่ยวที่ดี	
ต้องไปแชร์ความสุขกับเขา	 ไม่ใช่ไปทำให้เขามาบริการ 
เราเพื่อหวังรายได้			ความสุขของเขาที่มีในแต่ละที่	เราจะ 
ไปช่วยเสริมให้การแบ่งปันความสุขมันเกิด	การท่องเที่ยว 
มันคือ	การแบ่งปันความสุข		sharing	of	happiness 
ไม่ใช่เอาคนไป	 consume	 ไปขูดรีด	 การท่องเที่ยว 
จะต้องไม่เป็นศัตรูกับชาวบ้าน	 และไม่เป็นเพียงพันธมิตร 
กับโรงแรม

 

ถ้าจะทำให้การท่องเที่ยวมันดี

คุณต้องไปเข้าใจก่อนว่า 

คนท้องถิ่นเขามีความสุขไหม

e 
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 ผมไมใ่ชผู่เ้ชีย่วชาญดา้นการทอ่งเทีย่ว	แตก่ส็นใจ 
พอมาทำงานกับรัฐบาล	 (อภิสิทธิ์)	 ก็ต้องสนใจเพราะเป็น 
เรื่องใหญ่	 มีคำถามหนึ่งที่ผมพยายามจะตอบ	 คือ 
มีคนถามว่า	 ทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมาเมืองไทย 
ผมยังหาคำตอบที่ดีๆ	และถูกใจผมยังไม่ได้	แต่น่าจะมีหลาย 
คำตอบ	คนที่ทำงานด้านบริการก็จะตอบว่า	ราคา		บางคน 
บอกว่าเป็นเรื่องการบริการ	 น้ำใจไมตรี	 มันพิเศษ		
บางคนก็บอกว่า	ความเป็นมิตรของคนไทย		คนไทยเป็นคน 
ที่มีความสุข	 ความสุขของเราก็กระจายไปสู่คนอื่นด้วย 
เขามาเขาก็ชอบเมืองไทย		ประทับใจ	บางคนบอกว่าเป็น 

การท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป ไม่เหมือนเดิม  

ผมคิดว่า เป็นหัวข้อที่สำคัญ 

...สำหรับผม มันจะไม่เหมือนเดิม สามประการ

ดร.ปณิธาน วัฒนายากร

เรื่องสถานที่ที่เป็นใจกลาง	 บางคนบอกว่า	 เป็นเพราะ 
วัฒนธรรม	 บางทีก็เป็นเรื่องธรรมชาติ	 หรือ 
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม	 ตกลงทุกคนให้คำตอบผม 
หมดทุกเรื่อง	ผมพยายามหาคำตอบ

	 อีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่า	 การท่องเที่ยวไทย	
นับแต่นี้ไป	 ไม่เหมือนเดิม		ผมคิดว่า	 เป็นหัวข้อที่สำคัญ 
และผมคดิวา่	คนทีต่ัง้หวัขอ้นี้	คงจะมองเหน็อะไรในอนาคต	
สำหรับผม	มันจะไม่เหมือนเดิม	สามประการ
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 ประการแรก	 คือ	 	 ตอนนี้	 บรรยากาศการ 
ท่องเที่ยวดีขึ้นเรื่อยๆ	 การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง	 (3 
กรกฎาคม	2554)	ใครว่าอย่างไรไม่ทราบ	แต่คนต่างชาติ 
รู้สึกดี	 เป็นการเข้าสู่สภาวะปกติ	 ถึงแม้ว่าจะมีความ 
ขัดแย้ง	 มีการแข่งขัน	 แต่ก็เป็นการกลับมาสู่การเลือกตั้ง 
กลับมาสู่ประชาธิปไตย	 กลับมาสู่การเมืองในระบอบ 
รัฐสภา	 แน่นอนการเมืองบนถนนยังมีอยู่	 แต่ก็กลับมา 
สู่การเมืองในระบบ	 ที่เขารู้สึกดีขึ้น	 แต่ตัวแปรตัวนี้	
อาจจะไม่มีผลโดยตรง	 สรุปคือ	 บรรยากาศตอนนี้ดีขึ้น 
ไม่เหมือนกับบรรยากาศเมื่อสองปีก่อน

	 เศรษฐกิจก็ดีขึ้น	 ดีขึ้นเหนือความคาดการณ์ของ 
ใครหลายคน	 ตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างที่ใครคาด 
ไม่ถึง	 ในช่วงตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก	 ไทยสามารถ 
กู้วิกฤตกลับมาได้	เศรษฐกิจเราฟื้นตัว	จนกลายเป็น	Talk	
of	 the	 Town	 ไม่เฉพาะเรื่องท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว 
ต่างชาติเดินทางเข้ามามาก	 อุตสาหกรรมอื่นก็ดีขึ้น	 เช่น	
อุตสาหกรรมรถยนต์	เราเป็นอันดับ	12	ของโลก	ผมเห็น
ว่าภาคเอกชนไทยเราเข้มแข็งพอสมควร		

	 การว่างงานต่ำ	 จริงๆ	 เราขาดแคลนแรงงาน	
ด้วยซ้ำไป	 บรรยากาศดีขึ้น	 ท่องเที่ยวก็ต้องดีขึ้นตาม	
เศรษฐกิจที่ต้องเฝ้าดู	 เช่น	 ดูเรื่องเงินเฟ้อ	 ราคาน้ำมัน 
ดูบรรยากาศหลังการเลือกตั้ง	 แต่โดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยน 
แปลงมาก	นับตั้งแต่นี้ไป	ก็น่าจะดีขึ้นมาก		

	 รัฐบาลมีมาตรการหลายมาตรการ		แต่ผมคิดว่า 
เรื่องบรรยากาศเป็นเรื่องสำคัญมากๆ		แน่นอน	อาจจะมีผล 
ในบางเรื่อง	 ผมเรียกว่า	 Hang	Over	 2	Effect	 	 โดย	
Hang	 Over	 2	 เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด	 ที่มีเรื่องราว 
เกี่ยวกับประเทศไทย)	 ไม่ทราบว่า	 ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ไปดูมาหรือยัง	 	 ถ่ายทำที่เมืองไทย	 มีนักข่าวมาถามผม 
หลายคนว่าคิดอย่างไร	 ผมก็เข้าไปดูเว็บไซต์เรื่องนี้	
มีทั้งบวก	มีทั้งลบ	แต่ในภาพรวมแล้ว	วิวสวยดี	แต่ก็มีพวก	
ไปถ่ายที่บาร์บ้าง	 ที่วัดดูแล้ว	 อาจจะไม่ใช่วัดไทยบ้าง	
บรรยากาศโดยรวมแล้ว	 เมืองไทยก็เป็นเมืองที่น่าตื่นเต้น 
น่าแสวงหา		น่าสนใจ	ส่วนเนื้อหา	บางคนก็รับได้	รับไม่ได้ 
เรื่องนี้จะถกเถียงกันไปอีกนาน	 สำหรับรายได้ของหนัง 
เรื่องนี้	ผู้เชี่ยวชาญในห้องนี้	อาจจะรู้ว่ามันจะมีผลอย่างไร 
ต่อการท่องเที่ยว	 ตอนที่ เขามาถ่ายทำที่ เมืองไทย	
ท่านรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมชม	คนที่ถ่ายทำก็รักชอบเมืองไทย	
และฝากบอกว่ารัฐบาลน่าจะสนับสนุนให้มีการถ่ายทำ 
ภาพยนตร์ในเมืองไทยให้มากกว่านี้	 เท่าที่ผ่านมา 
เราไม่ได้มีมาตรการจูงใจที่มากนัก	 เรามีบ้างแต่ยัง 
ไม่มากจนทำให้เขาคิดว่าเป็นความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ

	 ภาคธุรกิจทางด้านอาหาร	 ด้านอุตสาหกรรม	
ด้านเคมี	ด้านยา	ด้านรถยนต์เราจะเป็นอันดับสิบของโลก	
ส่วนภาคท่องเที่ยว	ปี	2553	นี้เราได้นักท่องเที่ยวมาแล้ว	
15	 ล้าน	 เราหวังว่า	 เราจะได้ในปีนี้	 คือ	 18	 ล้านคน	
ปีนี้ประเทศไทยน่าจะเป็นไปได้	

	 เรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว	อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม	เราตัดสินใจแล้วว่า	เราจะมาทางนี้	ซึ่งน่า 
จะเป็นผลดีกับภาคท่องเที่ยว	 	 เราจะไม่มีอุตสาหกรรม 
ที่ใหญ่	ที่มีผลกระทบมาก		สำหรับเรื่องการบริหารจัดการ	
เราก็มีเรื่องมาบตาพุด	ซึ่งเป็นตัวอย่าง	รัฐบาลได้ตัดสินใจ 
แล้วว่า	ถ้าอุตสาหกรรม	ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม		การลงทุนใหญ่ๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบก็ไม่
น่าจะทำได้		รวมทั้งการสั่งให้มีการทบทวนเรื่องการสร้าง 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 	 ทั้งหมดเหล่านี้	 คือ	 แนวโน้ม	
บรรยากาศดีขึ้น
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 ประการที่สอง	 คือ	 รัฐบาลมีนโยบายระยะสั้น	
ระยะกลาง		ในช่วงวิกฤต	รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้น 
เศรษฐกิจ		ที่เรารู้จัก	คือ	จ่ายเงินช่วยชาติ	2,000	บาท 
ทำให้คนมีเงินใช้	เราทำโครงการไทยเข้มแข็ง	ทำโครงการ 
ต้นกล้าอาชีพ	เศรษฐกิจพอเพียง		ในช่วงนักท่องเที่ยวลดลง	
เราก็ฝึกทักษะ	 บริการให้ดีขึ้น	 	 สร้างมาตรการต่างๆ		
เช่น	 มาตรการภาษี	 มาตรการเยียวยา	 	 มาตรการ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า	 แม้นว่าจะไม่มาก	 แต่ก็ช่วย 
ประคับประคอง		รองรับผลกระทบ		มันทำให้ไม่เหมือนเดิม	
คือ	มันขยับไปข้างหน้าได้	

 ประเด็นสุดท้าย	คือ	ประเทศไทยมีโครงสร้างใหม่	
โครงสร้างที่พอเพียงขึ้น	 สมดุลขึ้น	 	 และสีเขียว	 เป็น
แนวทางที่เรารับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
เราปรับสภาพให้สมดุล	ทั้งหมดจะมีผลดีต่อการท่องเที่ยว	
ส่วนเศรษฐกิจสร้างสรรค์		เราก็เห็นได้ชัดว่า	ภาคเอกชน 
เข้มแข็งมาก	และเป็นผู้นำ		หลายๆ	เรื่อง	เราได้ช่วย	

	 ที่ปาย	 ภาคเอกชนเห็นแนวโน้มและผลักดัน 
หลายเรื่องต้องฟังเสียงผู้ประกอบการ	รัฐบาลช่วยได้	คือ	
สนับสนุนนโยบาย	และทำบรรยากาศให้ดี		ทำโครงสร้าง 
ให้ดี	ให้ภาคเอกชนนำ	รัฐบาลสนับสนุน	ที่ผ่านมารัฐบาล 
อนุมัติเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	 และการท่องเที่ยวตาม 
แนวชายแดน	 ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ท้องถิ่นจะมีส่วน 
มากขึ้น	 ทั้งการบริหารจัดการ	 	 และอื่นๆ	 และเราจะ 
มีเมืองพิเศษอีกหลายเมือง	 เช่น	 เมืองอุตสาหกรรม	
เมืองลงทุน	 แม้ทางภาคใต้ก็จะมีกฏหมายใหม่มารองรับ	
มีเมืองตามแนวชายแดนที่หลากหลาย	
 
	 โดยสรุป	 เป้าหมายที่ตั้งไว้	 มันน่าจะกว้าง 
มากไปกว่า	 การให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้น	 จ่ายมากขึ้น 

และกลับมาบ่อยขึ้น	 ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องการ	 แต่เรา 
ต้องการเห็นในเรื่องของการท่องเที่ยวยั่งยืน	 ต้องให้ 
ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ	 ตั้งแต่การกระจายรายได้	
สิ่งแวดล้อม	การจัดการที่ดี	ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรา
ต้องให้ความสำคัญ

	 คนที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย	 ผมอยากให้เขา 
ประทับใจเมืองไทย	 ความประทับใจจะต้อง	 last	 a	 life 
time	 คือ	 บางทีเราไปครั้งเดียว	 เราประทับใจไปตลอด 
ชีวิต	 	 ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ	 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ต้องต่อเนื่อง	คนที่มาต้องมีความสุข		จะต้องมีความรู้สึก 
อยากจะกลับมา	 สำหรับความไม่สะดวกที่ตั้งหัวข้อไว้		
ที่จริงผมเข้าใจว่า	ผู้จัดต้องการสื่อสารว่า	ความไม่สะดวก 
ที่มาจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง	 Inconvenient	
from	Thai	Politics	ผมคิดว่าเขาเตรียมตัวเตรียมใจรับ 
ความไม่สะดวกอยู่แล้ว	 เขาทราบว่ามีความเสี่ยง	 มี 
ความไม่ปลอดภัยอยู่บ้าง	ผมคิดว่า	ทั้งหมดนี้	ทำให้เขา 
ประทับใจและอยากมา	น่าสนใจมาก	นักท่องเที่ยวที่มา 
เขารู้ว่าเมืองไทยอาจมีความไม่ปลอดภัยบ้าง	 มีความ 
ไม่สะดวกบางประการ	 แต่เหนือสิ่งอื่นใด	 ต้องหา 
คำตอบว่า	ทำไมเขาจึงอยากจะกลับมา			

	 นักท่องเที่ยวที่ผมรู้จัก	 และมีโอกาสได้ไปส่ง 
ที่สนามบิน	 เขาบอกกับผมว่า	 It’s	 good	 to	 be	 here	
สั้นๆ	ง่ายๆ	“มันดีจริงๆ	ที่ได้มาที่นี่”	ผมก็ตอบกลับไปว่า	
It’s	good	for	you	to	be	here	“ก็มันดีกับเราที่คุณมา”	
ก็ตรงกับที่อาจารย์พิชญ์พูดเรื่อง	 การแบ่งปันความสุข	
มันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ต่อไป	ในความคิดเห็นของผม	

ความไม่สะดวกที่มาจากวิกฤตการณ์

ทางการเมือง

Inconvenient from Thai Politics 

ผมคิดว่าเขาเตรียมตัวเตรียมใจ

รับความไม่สะดวกอยู่แล้ว...

e 
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2012 
Tourism VS 
Disaster

เรียบเรียง กองวิจัยการตลาด  

 

 ภัยพิบัติเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนในหลายท่ี จึงไม่น่าแปลกใจท่ีคนท่ีอยู่ใน 

ธุรกิจท่องเท่ียวจะต้องกังวล  กรณีภัยพิบัติท่ีสร้างผลกระทบกับการ 

ท่องเท่ียว ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และนักท่องเท่ียว  

อันดับแรก คือ เหตุการณ์สึนามิในปี 2547 ความเสียหายเกิดข้ึนมาก 

นักท่องเท่ียวเสียชีวิตจำนวนมาก และทำให้เกิดการเปล่ียนมุมมองเรื่อง 

การท่องเท่ียว

f r o m  t h e  c o v e r  
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2012 
Tourism VS 
Disaster

ดร.อานนท์

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

	 หากวิเคราะห์เร่ืองสึนามิในคร้ังน้ัน	 จะพบว่าเป็น 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีเราไม่มีความรู้อะไรเลย	 ไม่มีการ 
เตรียมการณ์ใดๆ	ในพ้ืนท่ี			และเม่ือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ 
สึนามิท่ีเกิดในญ่ีปุ่นเร็วๆ	 น้ี	 ท่ีตำแหน่งของการเกิดคล่ืน 
ใกล้ฝ่ังกว่ามากทำให้มีระยะเวลาในการเตือนภัยไม่ถึงสิบ 
นาที	 	 ในขณะท่ีเหตุการณ์ท่ีเกิดในประเทศไทยมีระยะเวลา 
การเตือนภัยถึงสองช่ัวโมง		ถ้าเรามีระบบเตือนภัยท่ีดี	ผมคิด 
ว่าสึนามิคร้ังน้ันอาจไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียว		แม้ว่าจะมี 
อาคารเสียหาย	 	 แต่เรามีเวลามากพอท่ีจะจัดการเร่ืองการ 
อพยพคนออกจากพ้ืนท่ี

	 จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรา 
ไม่ควรโทษธรรมชาติเพียงอย่างเดียว	 	 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
หากมีการจัดการท่ีดี	 มีการป้องกันท่ีดี	 มีการให้ความรู้ก็ 
สามารถจัดการได้	

	 กรณีน้ำตกสายรุ้งท่ีจังหวัดตรังท่ีมีน้ำทะลัก 
ออกมาอย่างรวดเร็วในบริเวณน้ำตก	 และมีนักท่องเท่ียวอยู่ 
จำนวนมาก	 ซ่ึงน้ำป่าลักษณะน้ี	 คนในพ้ืนท่ีและเจ้าหน้าท่ี 
 ก็ทราบแต่ว่าไม่มีระบบเตือนภัย

ท่ีดี		

	 เม่ือปีท่ีแล้วเราเกิด 
พายุฝนตกหนักในภาคใต้		
แ ต่ ไ ม่ เ กิดความ เ สียหาย	
เน่ืองจากเร่ิมมีการบริหาร 
จัดการท่ีดีข้ึน
 
	 ย้อนก ลับ ไป ช่วง ปี	
2540	เกิดปัญหาน้ำท่วม 
ท่ีปาย	 ซ่ึงในขณะน้ัน 
เร่ิมเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ยอดนิยม	 จากการ 
วิเคราะห์ของหลายฝ่าย 
พบว่าปริมาณน้ำท่ีปาย 
ในปีน้ันไม่ได้เ พ่ิมกว่า 

ปก ติแ ต่ มีการ ไปป ลูกส ร้า ง 
อาคารเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีขวางทางน้ำ 
ทำให้น้ำขังอยู่เป็นเวลานาน	 ท้ังน้ี	 พ้ืนท่ีดังกล่าวจะไม่มี 
การก่อสร้างอาคารของชาวบ้าน	แต่ผู้ประกอบการท่องเท่ียว 
อาจไม่ทราบหรือคิดว่าไม่เป็นไร	 เหตุการณ์คงไม่เกิดในช่วง 
1-2	ปี		ช้ีให้เห็นว่า		การไม่ใส่ใจกับพ้ืนท่ีจะส่งผลให้ภัยพิบัติ 
ขยายขนาดอย่างท่ีไม่ควรเป็น		
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	 เหตุการณ์เรือโดยสารล่มท่ีเกาะสีชังประมาณปี	
2530	 เน่ืองจากเป็นเรือท่ีสร้างอย่างไม่ถูกหลักการ	 โดย 
เฉพาะอย่างย่ิงไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้	 เพราะต้องการ 
เอาใจนักท่องเท่ียวท่ีกลัวเปียก	 จึงออกแบบให้หน้าต่างปิด 
สนิท	จึงทำให้นักท่องเท่ียวเสียชีวิตมากเม่ือเรือล่ม	เหตุการณ์ 
แบบน้ีเป็นภัยพิบัติหรือไม่	 ธรรมชาติมีส่วนเพียงระดับหน่ึง	
หากเราไม่มีความรู้	 หรือไม่ใส่ใจจะทำให้เกิดความเสียหาย 
รุนแรงโดยไม่จำเป็น
 
	 ธรรมชาติมีผลต่อผู้ประกอบการ	ผู้ให้บริการ	และ 
นักท่องเท่ียว	คนเหล่าน้ีต้องมีความรู้	ผมเช่ือว่า	ผู้ประกอบการ 
เองต้องการเอาใจนักท่องเท่ียว	

	 นอกจากน้ี	การโฆษณาเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวมัก
มองแต่ด้านบวก	 และนักท่องเท่ียวมักคาดหวังให้ทุกอย่างดี 
ไปหมด	แต่แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติน้ันมักมีความอันตราย 
ในแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งจะเห็นว่าไม่มีชาวบ้านอาศัย 
อยู่เน่ืองจากรู้ถึงความอันตราย		แต่ว่าการท่องเท่ียวมองอีก 
มุมหน่ึง	 คือ	 นักท่องเท่ียวไม่ได้อยู่ตลอดเวลา	 และถือว่ามี 
ศักยภาพในการรับมือได้	 ย่ิงไปเจอกับนักท่องเท่ียวท่ีไม่ 
พยายามเข้าใจบริบทในพ้ืนท่ี	 ไม่ยอมรับกฎระเบียบ	 ชอบ 
ฝ่าฝืน	 ประกอบกับการท่ีผู้ประกอบการเกรงใจซ่ึงทำให้เกิด
ความเส่ียง

	 การท่องเ ท่ียวของประเทศไทยราคาถูก 
เน่ืองจากต้นทุนหลายอย่างไม่ถูกผนวกไว้ในราคา	ต้นทุน 
การจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนไม่ได้แบกรับโดยนักท่องเท่ียว 
โดยตรง	 หากแต่มีผู้อ่ืนแบกรับต้นทุนน้ีไว้ด้วย	 	 ท้ังท่ี 
ความจริงแล้วต้นทุนด้านการท่องเท่ียวสูงกว่าราคาท่ีขาย	

	 เร่ืองของภัยพิบัติ	 บางพ้ืนท่ีมีความเส่ียงมาก	 ผม 
คิดว่าต้องมีมาตรการท่ีบวกค่าใช้จ่ายในการจัดการภัย 
พิบัติเข้าไว้ด้วย	 หากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปในพ้ืนท่ี 
ไม่เส่ียงกับพ้ืนท่ีเส่ียงแล้วเสียค่าใช้จ่ายเท่ากัน	 จะทำให้ 
นักท่องเท่ียวไม่ตระหนัก	 โดยถ้าเดินทางในพ้ืนท่ีเส่ียงก็ต้อง 
แพงในกรณีท่ีต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยชีวิตหรือกู้ภัย	

	 บางคร้ังการท่องเท่ียวไปเพ่ิมความเส่ียงและ 
ความเปราะบางให้กับคนในพ้ืนท่ี	 เช่น	 เม่ือมีการพัฒนา 
การท่องเท่ียว	 จะรุกไล่คนท่ีเคยอยู่ในพ้ืนท่ีน้ันให้ต้องย้ายไป
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงมากข้ึน	 	 โดยต้องยอมรับว่า
ชาวบ้านจะเป็นรองนักลงทุนอยู่เสมอ		

	 การแย่งทรัพยากร	 เช่น	 น้ำ	 โรงแรมมักตกเป็น 
เป้าน่ิงในเร่ืองของการเป็นแหล่งก่อให้เกิดน้ำเสีย	 ตลอดจน 
การใช้ทรัพยากรน้ำจำนวนมาก		ซ่ึงผู้ประกอบการท่องเท่ียว 
ควรต้องเตรียมตัวในการทำความเข้าใจกับประชาชนใน 
พ้ืนท่ี	 เน่ืองจากเร่ืองภัยพิบัติเป็นเร่ืองท่ีเป็นประเด็นได้ง่าย 
มาก	

	 เร่ืองอ่ืนๆ	 เป็นเร่ืองในต่างประเทศ	 คือ	 มีนัก 
ท่องเท่ียวท่ีชอบผจญภัยมากๆ	 ซ่ึงการท่องเท่ียวประเภทน้ี 
ต้องมีราคาแพง	และไม่สามารถทำเป็นจำนวนมาก	(Mass)	
ได้	นอกจากน้ี	การโปรโมทการท่องเท่ียวต้องเอาความจริง
มาเสนอเท่าน้ัน

การท่องเท่ียวของประเทศไทยราคาถูก 

เนื่องจากต้นทุนหลายอย่าง 

ไม่ถูกผนวกไว้ในราคา

ต้นทุนการจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน

ไม่ได้แบกรับโดยนักท่องเท่ียวโดยตรง

หากแต่มีผู้อื่นแบกรับต้นทุนน้ี ไว้ด้วย

ท้ังท่ีความจริงแล้วต้นทุนด้านการท่องเท่ียว 

สูงกว่าราคาท่ีขาย 
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วิภาวี คุณาวิชยานนท์

ปัญหาในระดับโลก 

	 การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร	ก่อให้ 
เกิดปัญหาชุมชนแออัดและรถติด		โดยผลงาน 
วิจัยระบุว่า	 เราใช้ทรัพยากรจำนวนมาก	และ
ในอนาคตเราอาจจะต้องสร้างโลกเพิ่มซึ่งเป็น
ไปไม่ได้	

	 น้ำมันกำลังจะหมด	และรถอาจจะกลาย 
เป็นเศษขยะ

	 การเผาผลาญพลังงาน	 ทำให้เกิด 
ปัญหา	Green	House	อากาศในโลกร้อนขึ้น	โดยมีสาเหตุ 
จากการตัดต้นไม้	 อุณหภูมิในโลกร้อนขึ้น	 น้ำแข็งขั้วโลก 
ละลาย	 จากการวิจัยระบุว่า	 เกาะมัลดีฟส์จะเป็นที่แรกที่ 
จมหายไป	 รัฐบาลของมัลดีฟส์จำเป็นต้องมองหาพื้นที่ใน 
การอพยพประชากร

	 	 เมืองใหญ่	 เช่น	 เซี่ยงไฮ้	 นิวยอร์ก 
อัมสเตอร์ดัม	 โตเกียว	 และกรุงเทพฯ	 มีความเสี่ยงสูง 
ที่จะจมน้ำอย่างถาวร
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	 สภาวะอากาศท่ีรุนแรงและแปรปรวน	 เช่น	 กรณีพายุ 
นากีสในพม่า

	 น้ำท่วม	 ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด	
และโรคระบาดจากน้ำเน่า	

	 การขาดแคลนอาหาร	

	 การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต	 สิ่งมีชีวิต 
ล้มตาย	หรือกรณีปะการังฟอกขาว

ปัญหาของประเทศไทย

	 กรณีพื้นที่น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณวัด 
ขุนสมุทรจีน		

	 ปัญหาแผ่นดินทรุด	

	 การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ	เช่น		การสร้างเขื่อน 
กั้นน้ำและอุโมงค์ยักษ์	

	 รอยเลื่อนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเขื่อนแตก	เช่น	กรณี 
เขื่อนศรีนครินทร์	
 

การทำงานของกลุ่ม Design for Disaster 

(D4D)

	 เกิดจากความตระหนกในปัญหาสึนามิและการ 
ครุ่นคิดเก่ียวกับกรณีขุนสมุทรจีน	 รวมท้ังเร่ืองส่ิงแวดล้อม	
จึงต้ังกลุ่ม	 D4D	 ข้ึนมา	 โดยเป็นการรวมตัวของอาจารย์ 
และนักออกแบบท่ีมีการสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลาย	
เช่น	 การทำเส้ือยืด	 การเก็บซากช้ินส่วนของโรงภาพยนตร์ 
สยามหลังถูกเผาเพ่ือนำไปให้ศิลปิน	สถาปนิก	นักร้อง	สร้าง 
งานศิลปะแล้วมีการจัดแสดงงานศิลปะดังกล่าว	ท้ังน้ี	ในวัน 
เปิดงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตเพ่ือระดมทุน		โดยพยายาม 
สอดแทรกเร่ืองภัยพิบัติไปด้วย	

 กิจกรรมในพ้ืนท่ีต่างๆ ของ D4D

	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงน้ำท่วม	กลุ่ม	D4D	
ได้นำเอาอุปกรณ์รอบตัวมาออกแบบเพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ 
ในการช่วยชีวิต		เช่น	ขวดพลาสติก	กาละมัง

	 บริเวณวัดขุนสมุทรจีน	มีการออกแบบบ้านร่วมกับ
นักศึกษาเพ่ือรับมือน้ำท่วม		

	 วังหลัง	ท่าน้ำศิริราช	มีการต้ังโจทย์ว่าหากน้ำท่วม 
วังหลังรุนแรงจะรับมือได้อย่างไร	 โดยนักศึกษาพยายามแก้
ปัญหาโดยใช้งานออกแบบ	 เช่น	การสร้างสวนหย่อม	การ 
สร้างทางเดิน	การสร้างสะพานลอยท่ีมีห่วงยาง	หลังจากงาน 
ออกแบบมีการเปิดเวทีเสนอไอเดียดังกล่าวโดยมีการเชิญ 
พระ	แม่ค้า	และประชาชนมาร่วมรับฟัง	

การออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์

ในต่างประเทศ

	 การออกแบบเมืองให้สวยงามและน่าสนใจ		
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

	 การสร้างแรงบันดาลใจให้คนเมือง	 เช่น	 การ 
สร้างบันไดดนตรีเพื่อโน้มน้าวให้คนขึ้นบันไดแทนการใช้ 
บันไดเลื่อน

	 ไอเดีย	Free	Hug	เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่าง
คนเมือง

	 การขายอากาศบรรจุในกระป๋อง	 โดยเขียนคำ 
บรรยายติดที่กระป๋องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

	 การสร้างเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่ใช้สูบน้ำได้ด้วย
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ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

    
 การนำ เสนอจะ เน้น เรื่ อ งภั ยพิบั ติ 	
แผ่นดินไหวและสึนามิ	 	 ในความเห็นของผม	
ปัญหาเรื่องภัยพิบัติกับการท่องเที่ยวดูเหมือน 
ว่าจะเข้ากันไม่ได้	 เพราะการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวแล้วพูดเรื่องภัยพิบัติก็จะเป็นปัญหา 
ขึ้นมาทันที	 และสิ่งที่ห้ามไม่ได้	 กรณีมีหมอดู 
มาพยากรณ์ภัยพิบัติ	 เช่น	 การเกิดสึนามิ 
แผ่นดินไหว	 มหาภัยพิบัติ	 ตามชื่อของ 
การสัมมนา	คือ	2012	จะเกิดโลกแตก	ซึ่งมี
คนจำนวนมากที่เชื่อเรื่องนี้

วิธีที่ดีกว่าการแก้ข่าว	 คือ	 การให้ข้อมูล 
และความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ซึ่งบางครั้ง 

อาจไม่ดูแย่อย่างที่คิด	

	 แผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมักเกิดขึ้นบ่อย 
ครั้งในบางบริเวณ	 เช่น	 ญ่ีปุ่น	 อินโดนีเซีย	 พม่า 
รวมถึงบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามัน	 โดย 
แผ่นดินไหวจะเกิดตามตะเข็บรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก	
แผ่นเปลือกโลกมีอยู่มากมาย	บางแผ่นใหญ่	บางแผ่นเล็ก	
ทั้งนี้	แผ่นดินไหวร้อยละ	99	จะเกิดตามแนวรอยต่อ		
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	 ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณแนว
ตะเข็บชื่อ	 Eurasian	 Plate	 และมีอีก 
แผ่นหนึ่งที่กำลังมุดเข้ามาข้างใต้แผ่น
ที่เราตั้งอยู่		โดยแนวรอยต่อนี้อยู่ใกล้
กับเกาะสุมาตราและเคยเกิดแผ่นดิน 
ไหวเมื่อ	6-7	ปีที่แล้ว
 
	 แผ่นดินไหวจะเกิดไล่ตาม
แนวหัวเกาะสุมาตรา	 โดยในขณะ
ที่เกิดแผ่นดินไหวและไถลไปตาม 
แนวเปลือกโลกนั้น	พื้นมหาสมุทร 
ก็จะยกตัวขึ้นกระทันหัน	 2-3 
เมตรตลอดแนวจึงทำให้เกิดคลื่น 
ยักษ์กระจายตัวออกมาทั้งสอง 
ทาง	 ด้านหนึ่งมาทางประเทศ 
ไทย	 อีกด้านหนึ่งไปทางอินเดีย	
ศรีลังกา	มัลดีฟส์	แล้วต่อไปถึงแอฟริกา	โดยเกิดเป็นคลื่น 
ยักษ์สึนามิในประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน 
ประวัติศาสตร์	

	 ทิศทางของคลื่นจะวิ่งตั้งฉากกับ 
แนวรอยต่อ	 คลื่นฝั่งหนึ่งมาทางภูเก็ต	
พังงา	 ระนอง	 และกระบี่	 ส่วนคลื่น 
อีกฝั่งไปทางศรีลังกา	ชายฝั่งอินเดียตอนใต้	
และบางส่วนเลยต่อไปทาง	 Somalia	 ทั้งนี้	
คลื่นในทิศทางอื่นๆ	จะไม่รุนแรง	ทำให้พม่า	
บังคลาเทศ	จึงไม่เจอกับสึนามิที่รุนแรง	

	 บริเวณหาดกมลา	 กระแสน้ำที่ 
รุนแรงในบริเวณนี้ทำให้เกิดแรงดันต่อผนัง 
อาคารบ้านเรือนสูงถึงประมาณ	 1,000 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร	 ทั้งนี้	 คลื่นสึนามิ 
ในบริเวณต่างๆ	 ตามแนวชายฝั่งจะมีความ 
รุนแรงไม่เท่ากันและก่อให้เกิดความเสียหายที่ 
แตกต่างกัน

	 บริเวณที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุด	 คือ	
เขาหลัก	 จังหวัดพังงาที่มีระดับน้ำสูงสุดประมาณ	 11	
เมตรเหนือระดับน้ำทะเล	 	 นอกจากนี้	 กระแสน้ำบริเวณ 
นี้ยังรุนแรงที่สุดทำให้เกิดแรงดันน้ำต่ออาคารบ้านเรือน 
ได้ถึงประมาณ	 2,500	 กิโลกรัมต่อตารางเมตร	 และ 
มีผู้เสียชีวิตประมาณ	4,000	ราย	โดยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้ง
หมดประมาณ	8,000	รายส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
มาก	การจะทำให้คนเลิกกลัวต้องใช้เวลานาน		

	 ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มีการฟื้นตัว	 คือ	 การ 
จัดการ	 โดยมีการจัดตั้งระบบเตือนภัยที่หาดป่าตอง	 เป็น
หอสีขาวที่ต่อเข้ากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	

	 หลังจากที่ประชาชนเชื่อว่าเรามีระบบเตือนภัย 
ที่ดีก็จะอุ่นใจและเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้ง 
โดยในขณะนี้	 เรามีระบบเตือนภัยซ้อนกันอยู่	 ทั้งศูนย์ 
เตือนภัยแห่งชาติและศูนย์เตือนภัยนานาชาติ	 ทั้งนี้	 ศูนย์ 
เตือนภัยนานาชาติจะตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่ง 
เอเชียและสามารถกระจายข้อมูลไปยัง	26	ประเทศทั้งใน 
เอเชียและแอฟริกา	
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	 จากการวิจัยพบว่า	สึนามิเคยเกิดขึ้นมาเมื่อ	600	
ปีที่แล้ว	 และเกือบประมาณ	 2,800	 ปีที่แล้ว	 นับว่าเป็น 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก	 รวมทั้งมีโอกาสน้อยมากที่จะ 
เกิดเหตุการณ์เช่นนี้	 โดยสึนามิไม่น่าจะเกิดทุกปี	 แต่เรา 
ก็ไม่ประมาทเนื่องจากมีการจัดทำระบบเตือนภัยที่ดีพอ 
สมควรแล้ว	

	 จากข้อมูลในแผนที่ประเทศไทย	 พบว่าแนวรอย 
เปลือกโลกอยู่ในทะเล	 	 และในแผ่นเปลือกโลกเองก็มีรอย 
ร้าวหรือ	 รอยแตกอยู่มากมายที่เรียกว่า	 “รอยเลื่อน” 
ซึ่งส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยมากพอสมควร 
ไม่ได้เกิดขึ้นน้อยอย่างที่เป็นที่เข้าใจกัน	 โดยขนาดใหญ่ 
จะมีขนาดประมาณ	7	ริคเตอร์	ส่วนขนาดเล็กประมาณ	6.5	 

ริคเตอร์จะพบบริเวณจังหวัดน่าน	 ขนาด	 5.9 
ริคเตอร์ในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี	 และขนาด 
ประมาณ	5	ริคเตอร์	กระจายอยู่ในภาคเหนือ 
โดยทั่วไป	

	 กรณีเฮติ	 ซึ่งอาคารไม่ได้ออกแบบเพื่อ 
ต้านแผ่นดินไหว	 เมื่อเจอแผ่นดินไหวขนาด 
ใหญ่ใกล้เมืองหลวง	 ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมาก
กว่าสองแสนราย	 ทั้งนี้	 อาคารบ้านเรือน 
จะต้องทนแผ่นดินไหวให้ได้มากกว่านี้	

	สำหรับอินโดนีเซีย	 เกิดแผ่นดินไหว 
ในขนาดไม่ใหญ่มากประมาณ	 6.2	
ริคเตอร์เกือบทุกปี	 แต่ส่วนใหญ่จะเกิด 

ในทะเล	 แต่ครั้งนี้ล่าสุดเกิดในตำแหน่งที่ใกล้กับ 
เมืองมาก	 อยู่ห่างจาก	 Yogyakarta	 ไปเพียงไม่กี่ 

กิโลเมตรซึ่งมีประชากรหนาแน่นจึงทำให้มี 
ผู้เสียชีวิตมาก		

	 สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณ 
ใกล้กับเมือง	Christchurch	เมื่อต้นปีที่ผ่านมา 
เป็นแผ่นดินไหวขนาดกลางซึ่งมีขนาด	 6.3	
ริคเตอร์	 โดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมือง 
ประมาณ	 5	 กิโลเมตรทำให้อาคารทุกหลัง 
เสียหายและมีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์ 
ดังกล่าวด้วย	ทั้งที่	ก่อนหน้านี้เคยเกิดแผ่นดิน 
ไหวขนาด	 7	 ริคเตอร์แต่อยู่ห่างจากเมืองถึง	
40	กิโลเมตรซึ่งทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต

	 ส่วนประเทศไทยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 
แต่ยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง	 เนื่อง 

จากเกิดในเทือกเขาบ้าง	ในอ่างเก็บน้ำบ้าง	 ในทะเลบ้าง		
ในพื้นที่ป่าเขาบ้าง	 	 ไม่ตรงกับเมืองจึงไม่ได้รับผลกระทบ 
มากนัก	อย่างไรก็ตามแผ่นดินไหวเกิดได้ในพื้นที่ภาคเหนือ 
ตามแนวรอยต่อหรือรอยเลื่อน	 นอกจากนี้	 ประวัติ 
การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยยังชี้ให้เห็นว่าเราควร 
เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว	

	 เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ	 ประเทศญี่ปุ่น	
ปี	1995	ผมได้มีโอกาสไปดูสถานที่จริง		เหตุการณ์นี้สร้าง 
ความเสียหายให้ญี่ปุ่นอย่างมาก	 แต่เพิ่งจะถูกลบสถิติด้วย 
แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในญี่ปุ่น	ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ	
6,000	 ราย	 และมีอาคารเสียหายประมาณ	 70,000	
หลัง
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	 สาเหตุหลัก	คือ	เกิดแผ่นดินไหวใต้เมืองนี้	เนื่อง 
จากมีรอยเลื่อนเล็กๆ	 อยู่ใต้เมืองรอยหนึ่ง	 โดยรอยเลื่อน 
นี้ใช้เวลาสะสมพลังงานเป็นพันๆ	 ปีกว่าจะระเบิดเป็น 
แผ่นดินไหว	 แต่ว่าการระเบิดในช่วงปี	 1995	 เป็นช่วงที่ 
ประชาชนในเมืองไม่ทราบว่ามีรอยเลื่อนนี้อยู่	

	 หลังจากเหตุการณ์นี้	 ญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับ
รอยเลื่อนเล็กๆ	 และพบว่ามีรอยเลื่อนประเภทนี้ประมาณ	
200-300	แห่งทั่วเกาะญี่ปุ่น	
  
	 สำหรับประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนประมาณ	10 
รอยกระจายตัวอยู่ในภาคเหนือ	ภาคตะวันตก	และภาคใต้ 
ที่ยังไม่	 active	 มากนัก	 บริเวณที่เราต้องระวังเป็นพิเศษ	 
ได้แก่	ภาคเหนือและตะวันตกที่มีรอยเลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิด 
แผ่นดินไหวขนาด	7	ริคเตอร์ได้	แม้ว่าจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง 
ในรอบ	200-300	ปีซึ่งผมไม่สามารถพยากรณ์ได้		

	 การเตรียมตัวรับแผ่นดินไหวจะต้องพิจารณา 
เรื่องต่างๆ	 เช่น	 การเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหลัง 
เกิดเหตุ	 การควบคุมอาคารสิ่งก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัย 
การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง	 รวมทั้งการ 
สนับสนุนการวิจัย	เกี่ยวกับแผ่นดินไหว			

	 ในสถานการณ์จริง	 เหตุการณ์จะเกิดเร็วมาก 
คิดอะไรก็ไม่ทัน	 วิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด	 คือให้อาคารทุก 
หลังที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่สามารถทนแผ่นดินไหวได้	
แม้ว่าจะแตกร้าวก็ขอให้ตั้งอยู่	 ไม่ถล่มลงมา	 ซึ่งยังนับว่า 
เป็นปัญหาเนื่องจากเรายังไม่มีการจัดการที่ดี		

	 ในตอนนี้ประเทศไทยมีกฏหมายบังคับให้พื้นที่ 
เสี่ยงภัยต้องออกแบบอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดิน 
ไหว	หากแต่ไม่ได้บังคับอาคารทุกหลัง	ทั้งที่ความจริงแล้ว 
ควรบังคับให้อาคารทุกหลังเป็นไปตามกฎหมายนี้ซึ่งทำให้ 
ผมสรุปว่า	 เราคงยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวบริเวณใกล้เคียงกับเมือง	

กฎกระทรวงฉบับที่ 49

 ให้ออกแบบอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยให้สามารถ 
ต้านทานแผ่นดินไหว
	 จำกัดพื้นที่	10	จังหวัด
	 บังคับใช้กับอาคารสาธารณะ	 อาคารสำคัญ	
อาคารเก็บวัสดุอันตราย	และอาคารท่ีสูงเกิน	15	เมตร	
	 ขณะนี้กฎหมายได้ขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมเขต
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล		เนื่องจากกรุงเทพฯ	มีความ 
เสี่ยงแม้กระทั่งกับเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในพื้นที่ 

ห่างไกล	 โดยมีสาเหตุจากสภาพทางธรณีวิทยาของ 
กรุงเทพฯ	 ที่เป็นดินอ่อนและส่งผลกระทบต่ออาคาร 
บางประเภทมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่

	 พื้นที่ที่มีดินอ่อนจะได้รับผลกระทบและสามารถ 
ขยายความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้	 สำหรับพื้นที่ 
กรุงเทพฯและปริมณฑลมีตึกสูงจำนวนมากซึ่งอาจได้รับ 
ผลกระทบ	โดยมีการเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายครั้ง	
ตัวอย่างเช่น	 เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราก็ไม่ได้ 
สร้างผลกระทบต่อตึกสูงที่หาดใหญ่เท่าใดนัก	 แต่เกิด 
ผลกระทบต่อตึกสูงในกรุงเทพฯ	 แผ่นดินไหวในเสฉวน 
ประเทศจีนก็ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อตึกสูงในเชียงใหม่ 
และเชียงราย	แต่เกิดผลกระทบกับตึกสูงในกรุงเทพฯ	นับว่า 
เป็นข้อมูลที่ชี้ชัดว่าตึกสูงในกรุงเทพฯ	 จะได้รับผลกระทบ 
จากแผ่นดินไหวที่เกิดในระยะไกล		

	 สำหรับมาตรฐานการก่อสร้างอาคารรุ่นใหม่ยัง
คงมีปัญหาเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่เกินไป			กฎหมายฉบับ 
นี้เริ่มบังคับใช้เมื่อปี	2552	วิศวกรและสถาปนิกส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าที่ควรส่งผลให้อาคาร 
ไม่ได้มาตรฐาน	

	 ส่วนอาคารรุ่นเก่าจำนวนมากก็อาจไม่ปลอดภัย 
เช่น	ตึกแถวทั่วไปเมื่อเจอแผ่นดินไหว	จะโยก	และหักโค่น 
ในที่สุด	การแก้ปัญหาสามารถทำได้หลายวิธี		เช่น	เปลี่ยน 
กำแพงเป็นผนังเบา	 การเพิ่มกำแพงด้านหน้า	 การเพิ่ม 
ขนาดเสา		โดยที่ผ่านมาเรายังไม่ตื่นตัวและยังไม่ได้เตรียม 
พร้อมสำหรับการรับมือกับภัยพิบัติ	

แนวทางการปรับปรุงอาคารเพื่อต้านแผ่นดินไหว
	 เปลี่ยนกำแพงอิฐก่อให้เป็นผนังเบา
	 เพิ่มกำแพงอิฐก่อด้านหน้าอาคาร
	 เพิ่มขนาดเสา	คาน	แถวหน้า
	 ปรับปรุงโครงสร้างให้ทนการโยก	บิดตัว  

	 ตวัอยา่งการเตรยีมพรอ้มรบัมอืแผน่ดนิไหว	ไดแ้ก ่
การเพิ่มความเหนียวแก่เสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการ 
ห่อเสาช่วงล่างด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์	

	 โชคดีที่แผ่นดินไหวในเมืองไทยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย	
นานๆ	 จะเกิดสักครั้งจึงทำให้ความเสี่ยงไม่สูงมากนัก	 แต่ 
ในกรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วไม่เตรียมพร้อมจะทำ 
ให้เกิดปัญหามาก	 และไม่ได้เกิดปัญหาเฉพาะกับเรื่องของ
การท่องเที่ยว	แต่คงส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วน	

e 
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เรียบเรียง โศรยา หอมชื่น

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้ประกาศตัวเลขเบื้องต้นของ 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2554 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง	 5%	 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนช่วงของปฏิทิน 
จันทรคติจากกลางเดือนเมื่อปีก่อนเป็นต้นเดือนในปีนี้	เอเชียใต้มีการเติบโตของจำนวน
นักท่องเที่ยวแข็งแกร่งที่สุดจากทุกอนุภูมิภาค	 ทั้งนี้มีการเติบโต	15%	โดยอินเดียและ 
ศรีลังกาซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	ICC	Cricket	World	Cup	2011	มีการเติบโต
มากที่สุดตามด้วยมัลดีฟส์	(13%)	และเนปาล	(12%)	

ความต้องการเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงแข็งแกร่ง	 โดยมีอัตราการ 
เติบโตต่อปีของภูมิภาคนี้ประมาณ	 10%	 โดยจุดหมายปลายทางที่มีอัตราการเติบโต 
ด้วยตัวเลข	2	หลัก	เช่น	กัมพูชา	(22%)	เมียนมาร์(29%)	และเวียดนาม	(22%)

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างเชื่องช้าเพียง	 3% 
ในเดือนกุมภาพันธ์แต่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง	 1.4	 ล้านคน	 ไต้หวัน	 (17%) 



(ที่มา:	www.PATA.org/news)

 สถานการณ์ท่องเที่ยว: 

เอเชียและแปซิฟิกมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 5%ในเดือนกุมภาพันธ์

ภาพจาก www.onestopwebmasters.com 
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ยังคงมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของนักท่องเที่ยวขาเข้า	แต่ในจุดหมายปลายทางอื่นๆ	
เติบโตในระดับต่ำประมาณ	2%	(จีน,ฮ่องกง,ญี่ปุ่น)	และ	5%	(มาเก๊า)

สำหรับภูมิภาคแปซิฟิกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้น	 4%	 ในเดือน 
กุมภาพันธ์	2554	โดยออสเตรเลียมีนักท่องเที่ยวลดลง	0.2%	นิวซีแลนด์มีนักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น	0.2%	ส่วนวานูอาตูมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	71%	และฮาวายเพิ่มขึ้น	12%

พื้นฐานทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังคงแข็งแกร่ง	 และแรงผลักดันในเชิงบวกคาดว่า 
ยังมีอยู่	 แต่เหตุการณ์หลังภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้ง 
ความวุ่นวายทางการเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ	 ก็อาจมีผลกระทบต่อ 
ความต้องการเดินทางในระยะสั้น

JNTO	 ได้เปิดเผยว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 อุปสงค์ในการเดินทางทั้งขาเข้าและ 
ขาออกลดลง	50%	และ	18%	ตามลำดับซึ่งคาดหวังว่าการฟื้นตัวสู่ภาวะปกติจะเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

สำหรับภูมิภาคตะวันออกกลาง	 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังเอเชียแปซิฟิกประมาณ 
3	ล้านคนต่อปีต้องประสบปัญหาความไม่สงบทางการเมือง	ที่เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยว 
เดินทางมาเยือนเอเชียแปซิฟิกลดลง	 จุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวจาก
ตะวันออกกลาง	 ได้แก่	 ประเทศไทย	 ได้รับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ลดลง	 15%	
ในเดือนมีนาคม	อย่างไรก็ดี	PATA	เชื่อมั่นว่าการเติบโตในภาพรวมจะดำเนินต่อไปใน 
ระยะสั้น	 เนื่องจากพลวัตของตลาดและความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของญี่ปุ่น	 และ 
ตะวันออกกลางในช่วงครึ่งปีหลัง

รายการโทรทัศน์จากตุรกีกำลังมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในตะวันออกกลางและแอฟริกา 
เพิ่มขึ้น	รวมทั้งความสำคัญของโซเชียลมีเดียต่อเยาวชนในตะวันออกกลางก็เพิ่มมากขึ้น 
สื่อเล็กๆ	ที่สร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในเขตซับซาฮาราของแอฟริกา	และ 
ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนในแอฟริกาใต้ที่ยิ่งมีและไม่มีเกิดขึ้นได้อย่างไร

เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปี	2553	ได้มีการเปิดศูนย์การค้า Bab	Ezzouar		ขึ้นที่ชานกรุงแอลเจียร์	
ประชาชนนับพันรวมตัวกันเพื่อเข้าไปทดลองใช้บริการในอาคาร	4	ชั้นของศูนย์การค้า 
แบบตะวันตกแห่งนี้	 ซึ่งนอกจากจะมีร้านค้าอีกจำนวนมากแล้ว	 ยังมีภัตตาคาร	 ร้าน 
กาแฟ	 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง	 และโรงภาพยนตร์	 ทั้งนี้	 นักช็อปชาวแอลจีเรียนถือว่า 
ศูนย์การค้าลักษณะนี้เป็นสิ่งใหม่ของชาวแอลจีเรียน	 แม้ว่าราคาสินค้าจะสูงกว่าแต่ก็ 
สะดวกสบายเนื่องจากมีสินค้าทุกสิ่งรวมในสถานที่เดียว	อย่างไรก็ดี	ผู้ประกอบการชาว 
แอลจีเรียนบางคนก็เห็นว่าร้านค้าของตนแตกต่างจากร้านในศูนย์การค้า	 และสังเกต 
เห็นว่าคนจะไปเดินศูนย์การค้าแทนที่จะเข้ามัสยิด


ชาวแอลจีเรียชื่นชอบประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบตะวันตก


เจาะลึกผู้บริโภคตะวันออกกลางและแอฟริกัน:

ภาพจาก www.flickr.com/photos/menosultra 

TAT              Tourism Journal 3/2554 e 38



TAT              Tourism Journal 3/2554 e 39

ละครประโลมโลกของตุรกีหลายเรื่องกำลังได้รับความนิยมในโลกอาหรับ	 เช่น 
“Gumus”	 (“Noor”	 ในภาษาอารบิก)	 เป็นละครที่ได้รับความนิยมในหมู่สตรีอาหรับที่
ชอบเนื้อเรื่องชีวิตของตัวละครตามชื่อเรื่องที่เปลี่ยนฐานะจากยาจกเป็นเศรษฐี	 ซึ่งเป็น 
ตัวละครนักธุรกิจหญิงที่เข้มแข็งและมีสามีที่รักกันมาก	 ซึ่งจากคำกล่าวของแพทย์หญิง 
ชาวซาอุดีอาระเบียระบุว่า	 ตามปกติสามีชาวอาหรับมักจะไม่เอาใจใส่ต่อภรรยามาก 
เหมือนในละครเรื่องนี้	 ส่วนนักวิจารณ์รายการโทรทัศน์ระบุว่า	 ปัจจุบันนักเขียนบท 
ภาพยนตร์ของตุรกีได้เรียนรู้การปรับเนื้อหาของรายการต่างๆ	ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
ที่เป็นเรื่องราวของชาวมุสลิม	ทั้งนี้ตุรกีมักจะปฏิบัติตนเป็นตัวกลางระหว่างวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออกกลาง	ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจากประเทศในโลกอาหรับนิยม
เดินทางไปตุรกีมากขึ้น

ราคาบ้านในบางพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียสูงขึ้นถึง	 40%	 ช่วงครึ่งหลังปีของ	 2553 
ด้วยสาเหตุของภาวะเงินเฟ้อและกฎหมายจำนองที่กำลังจะบังคับใช้ในเร็วๆ	นี้	โดยราคา 
วิลล่าขนาดเล็กตอนเหนือของกรุงริยาดสูงขึ้นเฉลี่ย	40%	อพาร์ทเมนต์ราคาสูงขึ้นทั่ว
ทุกส่วนเช่นกัน	 แม้ว่าราคาจะยังต่ำกว่าเมื่อปี	 2551	ทั้งนี้	 Banque	Saudi	 Fransi	
(BSF)	 ก็ได้เตือนว่า	 แม้จะคาดหวังว่าการออกกฎหมายจะช่วยให้เป็นเจ้าของอสังหา- 
ริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้นแต่เรื่องนี้ต้องใช้เวลา


รายการโทรทัศน์ของตุรกีกลายเป็นแหล่งอิทธิพลของภูมิภาค


ราคาบ้านในซาอุดีอาระเบียสูงขึ้นในช่วงที่
คาดว่ากฎหมายจะเปลี่ยนแปลง


อาบูดาบีมองด้านวัฒนธรรม

อาบูดาบีหวังว่า	 จะใช้ศิลปะและสถาปัตยกรรม 
เพื่อสร้างแรงกระตุ้นความพยายามที่จะปรับโฉม 
เอกลักษณ์ของชาติ	 และสร้างสังคมสมัยใหม่ภายใน 
กรอบของอิสลาม	 อีกเป้าหมายหนึ่งของโครงการ 
เหล่านี้ก็เพื่อช่วยสร้างเส้นทางสายใหม่ในยุคหลังที่ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถวางตัวเป็นจุดสำคัญ 
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและ 
ตะวันออก	ขณะนี้มีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่	3	แห่ง	อยู่ 
ระหว่างการก่อสร้างท่ีชานเมืองของอาบูดาบี	 ได้แก่ 
Guggenheim	ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าท่ีนิวยอร์กถึง	12	เท่า 
พิพิธภัณฑ์สาขาของลูฟว์ที่มีมูลค่า	500	ล้านเหรียญ 
สหรัฐ	 และอีกแห่งหนึ่งคือ	 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
แห่งชาติ	 และยังมีแผนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ 
ประวัติศาสตร์ทางทะเล	โดยเป้าหมายสูงสุดของเมือง 
คือ	 การสร้างเรื่องราวขึ้นใหม่ที่ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของภูมิภาคที่ 
เสื่อมถอยลง	และตอกย้ำความรู้สึกของความเท่าเทียมทางวัฒนธรรมกับตะวันตก

ภาพจาก www.juancole.com 

ภาพจาก http://anevaseto.blogspot.com 
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จากการที่สื่อสารมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 มีกฎระเบียบที่เข้มงวด 
มากในตะวันออกกลาง	 โซเชียลมีเดีย	 เช่น	 Facebook	 และ	 Twitter	 จึงกลายเป็น
เครื่องมือสื่อสารที่สำคัญ	 โดยเฉพาะสำหรับผู้บริโภคกลุ่มเยาวชนมากกว่าที่เกิดขึ้นใน 
โลกตะวันตก	 ตัวอย่างเช่น	 ในช่วงที่เกิดการประท้วงทางการเมืองในอียิปต์ 
Facebook	 และ	 YouTube	 เป็นช่องทางสำหรับผู้ไม่เห็นด้วยใช้ในการเคลื่อนไหว 
และทุกประเทศในภูมิภาคมีการใช้	 Facebook	 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	 50%	 ในช่วง	 12 
เดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคม	2011	โดยในบางประเทศมีการขยายตัวถึง	100% 
สำหรับในภูมิภาคเอเชีย	 ขณะนี้มีผู้ใช้	 Facebook	 21.1%	 และอียิปต์มีผู้ใช้	 6.8%	
ของจำนวนประชากรโดยเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่าจากปีก่อน

ในซาอดุอีาระเบยี	อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิศาสนาทีก่ำลงัเจรญิเตบิโตเปน็พลงัขบั 
เคลื่อนให้การก่อสร้างโรงแรมในนครเมกกะขยายตัวโดยเฉพาะโรงแรมระดับหรูหรา 
ส่งผลให้โรงแรมระดับล่างและที่พักหลายแห่งถูกแทนที่ด้วยอาคารสูงที่เปลี่ยนแปลง 
รูปโฉมของเมืองอย่างสิ้นเชิง		ตัวแทนการตลาดโรงแรมหรูชานเมืองกล่าวว่า	จะมีคน 
เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์มากขึ้น	 อุปสงค์ที่เคยมีมากเกินอุปทานแต่ขณะนี้มีเกือบ 
เท่ากัน	โรงแรมใหญ่ๆ	เข้ามาเปิดกิจการ	เพราะรู้ว่าจะทำธุรกิจที่นี้ได้และคนจะไม่หยุด
เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์	 โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2553	 มีชาวมุสลิมประมาณ	
2.5	 ล้านคนที่จาริกแสวงบุญเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์	 และความต้องการที่จะพักแรมของ
คนแต่ละเชื้อชาติมีรูปแบบของความต้องการที่แตกต่างกัน

ชาวเคนยาก็เหมือนชาวแอฟริกันส่วนใหญ่ที่ชอบต่อรองราคา	 จึงทำให้แนวคิดการซื้อ 
เป็นหมู่คณะที่เรียกว่า	“Rupu“	ถูกนำมาใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2010	ซึ่งเป็นแนวคิด 
ทีม่าจากบรษิทัอเมรกินั	Groupon	ทีเ่ปน็การซือ้เปน็กลุม่ทีเ่สนอราคาตำ่สำหรบัผูบ้รโิภค 
ออนไลน์และเสนอการทำการตลาดราคาถูก	 คำว่า	 “Rupu”	 มาจากภาษาเคนยา 
“Marupurupu”	ที่หมายถึงโบนัส	โดยใช้ระบบการจ่ายเงินด้วยโทรศัพท์มือถือ	เว็บไซต์ 
นี้จะให้ส่วนลดระหว่าง	 50%	 และ	 90%	 ณ	 ภัตตาคารที่มีการตกลงกันไว้	 โดยได้ 
ลงนามข้อตกลงไปแล้วถึง	 150	 แห่งในเมือง	 ไนโรบี	 ,	 มอมบาซา	 และเมืองอื่นๆ 
ทั้งนี้จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศเคนยากระโดดจาก	1.1	ล้านคน	เป็น	4.5	ล้านคน 
ระหว่างปี	2005	และ	2010


โซเชียลมีเดียสร้างความฮือฮาในกลุ่มเยาวชนตะวันออกกลาง


การขยายตัวของการท่องเที่ยวผลักดันให้เกิดการพัฒนา
โรงแรมในแบบหรูหราในนครเมกกะ


การซื้อเป็นหมู่คณะเป็นที่นิยมมากในเคนยา
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การบริโภคที่เด่นชัดของชาวแอฟริกาใต้ผิวดำที่มีฐานะ
สร้างความสนเท่ห์ในแอฟริกาใต้

การบริโภคท่ีเด่นชัดของชาวแอฟริกาใต้ผิวดำท่ีมีฐานะ	 ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันอย่าง 
เกลียดชังในประเทศท่ีมีสัดส่วนของเยาวชนผิวดำท่ีไม่มีงานทำค่อนข้างสูง	 โดยอัตราคน 
ว่างงาน	อยู่ท่ี	25.2%	ในปี	2010	ประเด็นถกเถียงน้ีเกิดข้ึนหลังจากงานเล้ียงฉลองวันเกิด 
เม่ือเดือนตุลาคม	2010	ท่ีจัดอย่างหรูหราโดยนักธุรกิจท่ีถูกตัดสินความผิดข้อหา	ฉ้อโกง	
โดยงานเล้ียงดังกล่าวจัดในโรงแรม	 5	 ดาวในเมือง	 Sandton	 	 ชานกรุงโจฮันเนสเบิร์ก	
ท่ีได้รับฉายาว่าเป็น	 “จัตุรัสท่ีร่ำรวยท่ีสุดในแอฟริกา”	 ซ่ึงถือว่างานน้ีเป็นการถ่มน้ำลายใส่ 
หน้าคนยากจน	เพราะจากข้อมูลของ	ยูโรมอนิเตอร์	พบว่าการกระจายรายได้ในแอฟริกาใต้ 
มีความแตกต่างกันมากย่ิงกว่าในบราซิลและจีน

ทุกวันนี้ชาวไนจีเรียจะเริ่มมีพุง	 หลัง 
จากวันเกิดครบ	 25	 ปี	 โดยเฉลี่ย 
ซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และคนส่วนใหญ่ไม่บ่นถึงเรื่องนี้	 แต่ 
จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์	 พบว่า 
การจัดการน้ำหนักตัวเป็นประเด็นที่ 
คนให้ความสนใจมากขึ้นในไนจีเรีย	
สัดส่วนของคนที่อายุ	 15	 ปีหรือ
มากกว่านั้นที่น้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น 
จาก	23.1%	เป็น	26.5%	ในช่วงปี	
2005	ถึง	2010	ขณะที่สัดส่วนของ 
คนอ้วนเพิ่มขึ้นจาก	4%	 เป็น	5.6% 
ซึ่งมีผลเป็นการเตือนด้านสุขภาพ 
และในขณะนี้ชาวไนจีเรียประมาณ 
4.7%	 ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
นอกจากไนจีเรียแล้ว	 แอฟริกาใต้ก็มี 
อัตราส่วนคนอ้วนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน


ความอ้วนเป็นประเด็นด้านสุขภาพที่กำลังเติบโต
ในแอลจีเรียและพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพจาก http://www.flickr.com/photos/blyth/ 
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ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นโดยชาวจีนมีราคาถูกกำลังมีผลกระทบอย่างสูงต่อ 
ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจำนวนมากขึ้น	 ในเขตซับซาฮาราของแอฟริกาโดยเฉพาะ 
เขตชนบท	นอกจากแหลง่พลงังานแสงอาทติยร์าคาถกูและแสง	LED	ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	
ซึ่งสามารถทำให้ห้องสว่างขึ้นด้วยกำลังเพียง	4	วัตต์แทนที่จะเป็น	60	วัตต์	ทำให้ไฟฟ้า 
ที่ผลิตได้จากระบบดังกล่าวมีราคาถูกและคนยากจนสามารถซื้อมาใช้ได้	การแพร่หลาย 
ของโทรศัพท์มือถือในเขตชนบทของแอฟริกามีบทบาทสำคัญต่อประเด็นนี้	 เนื่องจาก 
อุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวจำเป็นต้องรีชาร์จ	 และเมื่อมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 
เล็กขึ้น	โดยมีราคาเพียง	80	เหรียญสหรัฐก็ทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสะดวกสบายและ
ประหยัดได้มากขึ้น

ในแง่ของวัฒนธรรมมวลชน	ทวีปแอฟริกาดูเหมือนเป็นประเทศเดียวมากข้ึนเร่ือยๆ	 อะไร 
ท่ีเป็นความโดดเด่นสามารถกระโดดจากระดับประเทศไปสู่ระดับภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว 
และถ้าส่ิงน้ันประสบความสำเร็จมันอาจจะส่งผลสะท้อนไปท่ัวท้ังทวีป	 ท่ีเห็นได้ชัดเจน	 คือ	
ดนตรีซ่ึงศิลปินชาวไนจีเรีย	 ,	 แอฟริกาใต้	 และเคนยาเป็นผู้ท่ีอยู่แถวหน้า	 MTU	 Africa	
Networks	ซ่ึงเปิดตัวเม่ือปี	2005	มีฐานอยู่ท่ีเมืองโจฮันเนสเบิร์กมีบทบาทสำคัญในกรณี
น้ี	ความร่วมมือระหว่างประเทศกลายเป็นส่ิงสำคัญมากข้ึนตัวอย่าง	เช่น	การรวมตัวของ
ศิลปินจากนานาประเทศในแอฟริกา	ท้ังเคนยา	ไนจีเรีย	โมซัมบิก	และสาธารณรัฐคองโก	
โดยมี	 Blogger	 คนหน่ึงระบุว่า	 “ชาวแอฟริกันทุกคนเท่าเทียมกันในสายตาของวัยรุ่น” 
จากการมีเคเบิลทีวี	ใช้โทรศัพท์มือถือ	ใช้อินเตอร์เน็ตได้ท่ัวท้ังทวีป


พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กเปลี่ยนชีวิตคนได้


ดนตรีช่วยหล่อหลอมเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมร่วมของมวลชน

(ที่มา:	www.euromonitor.com)

ภาพจาก www.africasounds.com 

ภาพจาก http://inhabitat.com 
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การปรับแผน
นโยบายการท่องเที่ยว

ของสหภาพยุโรป
แปล วชิรชัย สิริสัมพันธ์

ท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆและการแข่งขันที่สูงขึ้น สหภาพยุโรป (EU) 

ปรับยุทธศาสตร์ภาคการท่องเที่ยว เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์สถานที่ 

ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก โดยเน้นเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมพุ่งเป้าไปที่ประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ 

ประชากรมีกำลังซื้อและความต้องการท่องเที่ยวสูงขึ้น ทั้งนี้ ยุทธ

ศาสตร์ท่องเที่ยวของไทยสามารถศึกษาเรียนรู้จากยุทธศาสตร์ EU ได้

แม้ EU จะยังคงเป็นกลุ่มประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด 

ของโลกด้วยตัวเลข 370 ล้านคนในปี 2008 หรือคิดเป็นร้อยละ 40 

ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วโลก แต่ EU ก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะ 

เมื่อยุโรปต้องเผชิญกับความท้าทายและพบโอกาสใหม่ๆ ดังนี้

ภาพจาก http://www.europetouch.in.th 

 

 

ภาพจาก http://vclass.mgt.psu.ac.th 
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	 วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจ	 ไม่ได้ทำให้ยอด 
นักท่องเที่ยวตกลงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	นักท่องเที่ยว 
เปลี่ยนไปเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ขึ้น	ใช้ระยะเวลา 
ท่องเที่ยวสั้นลง	และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง	ซึ่งแนวโน้ม 
ชะลอตัวนี้	ทำให้ตัวเลขกิจกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม
ของปี	2009	ตกลงร้อยละ	5.6

	 ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ 
ได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักท่องเที่ยว	ซึ่งอาจทำให้ 
ยุโรปสูญเสียส่วนแบ่งตลาด

	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	เมื่อถึง 
ปี	2020	สหภาพยุโรปจะมีจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน 
65	ปี	คิดเป็นร้อยละ	20	ของประชากรทั้งหมด	(หรือ	
127	 ล้านคน)	 ประชากรกลุ่มนี้มีกำลังซื้อและมีเวลา 
ท่องเที่ยวมาก	 จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพมาก 
เพียงแต่ต้องมีบูรณาการความต้องการต่างๆ	ของ 
ประชากรกลุ่มนี้	เข้าไปอยูในโครงสร้างการบริหาร

	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สร้างข้อจำกัด
ให้ภาคการท่องเที่ยว	อาทิ	ในแง่	การขาดแคลนแหล่งน้ำ	
การทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ	ผลกระทบที่ 
โบราณสถานจะได้รับจากการรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก	
ฤดูหนาวสั้นลง	ทำให้ธุรกิจที่ผูกติดกับกิจกรรมใน 
ฤดูหนาวมีระยะเวลาประกอบการสั้นลงตามไปด้วย

	 การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 
บริการการท่องเที่ยว	แต่กิจกรรมรายย่อยมักไม่มีเงินทุน 
เพียงพอที่จะพัฒนาศักยภาพของตนและลูกจ้าง	
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้

	 ฤดูกาลและรูปแบบการบริโภค	ที่กระจุกช่วง 
เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม	ทำให้ภาคการท่องเที่ยว 
ไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน	และ
บุคลากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดได้	

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในภาค 

ธุรกิจการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกแผนยุทธศาสตร์การ 

ท่องเที่ยวฉบับใหม่ เรียกว่า  “Europe, the world’s 

No 1 tourist destination-a new political 

Framework for tourism in Europe”  

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

	 เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

	 1.1	เพิ่มมูลค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่	 
โดยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานกันของ 
สิ่งที่แต่ละประเทศสมาชิก	EU	มี	อาทิ	การสร้างเส้นทาง 
แสวงบุญที่ครอบคลุมประเทศต่างๆ	ใน	EU	ทั้งนี้	คณะ
กรรมาธิการยุโรปจะพิจารณาให้ตรา	“Europe	seal	of	
legitimacy”	แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะนี้ได้	และอุ่นใจใน 
ความคุ้มค่าของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

1 
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	 1.2	เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการ 
สื่อสารและสารสนเทศของภาคการท่องเที่ยว	
โดยจัดตั้งเวที	“ICT	กับการท่องเที่ยว”	เพื่อให้ทั้งสองภาค 
ทำงานประสานกันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

	 1.3	เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม	
โดยส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และ 
ทักษะที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	โครงการ	“อีราสมุสสำหรับ 
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์”	“โครงการ	e-skills	
เพื่อนวัตกรรม”

 

	 1.4	ขยายระยะเวลาเทศกาลท่องเที่ยว 
ผนวกกับจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเฉพาะ 
กลุ่ม	อาทิ	การท่องเที่ยวในหมู่เยาวชน	หมู่คนสูงอายุ	
หรือผู้พิการ	ฯลฯ	เพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานและ 
บุคลากรในภาคการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
เพื่อเพิ่มเม็ดเงิน	แม้ใน	Low-season

	 1.5	รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล	เช่น 
การสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ	
เช่น	บริการขนส่ง	ที่พัก	แพ็คเกจทัวร์;	จัดให้มีการ 
ทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน	มหาวิทยาลัย	และหน่วย 
งานวัดมาตรฐานภาครัฐและเอกชน	และสำนักงานการ 
ท่องเที่ยวแห่งชาติ

	 ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน	ด้วยสำนึกรับผิดชอบ 
และยึดถือคุณภาพเป็นหลัก

	 ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ 
ท่องเที่ยวจะต้องมาคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	เนื่องจาก 
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับคุณภาพของ 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ/วัฒนธรรม	ความเป็น 
หนึ่งเดียวกับชุมชน	และคุณภาพและความยั่งยืนของ 
ตำแหน่งงานที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างขึ้น

 

	 2.1	จัดให้มีระบบชี้วัดการจัดการท่องเที่ยวที่ 
ยั่งยืน	โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดทำฉลากเพื่อ 
สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวที่ดำเนินการบนพื้นฐานของ 
สำนึกที่ดีของความยั่งยืน	ทั้งนี้	เพื่อให้นักท่องเที่ยว 

2 

สามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ได้	และอุ่นใจในการ 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

	 2.2	รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวยุโรปเลือก
ใช้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชุมชน	
และไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

	 2.3	ประเมินความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจ 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เพื่อหลีกเลี่ยง 
การลงทุนในด้านนั้นๆ	และสำรวจทางเลือกที่จะเป็น 
โอกาสในธุรกิจท่องเที่ยวต่อไป

	 2.4	เสนอกฎระเบียบให้ธุรกิจท่องเที่ยวต้องมี 
ความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสังคม	พร้อม
จัดตั้งรางวัลสำหรับธุรกิจและจุดท่องเที่ยวที่เคารพกติกา
ดังกล่าว

	 2.5	เสนอให้มีกลยุทธ์สำหรับการท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืน

	 2.6	กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศที่ส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ที่
สำคัญ	อาทิ	จีน	รัสเซีย	อินเดีย	และบราซิล	รวมถึง 
ประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	เพื่อแลกเปลี่ยน	
Best	Practices	ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

	 สร้างแบรนด์	“ยุโรป”	ที่เป็นหนึ่งเดียว	ในฐานะ
กลุ่มประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ	
เพื่อให้ยุโรปแตกต่างจากสถานที่อื่นๆ	ในโลก

	 3.1	ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์นี้ผ่านเว็บไซต์ 
www.visiteurope.com	ภายใต้การบริหารของคณะ 
กรรมาธิการการท่องเที่ยวยุโรป	(ETC	-	Europe	
Travel	Commission)	โดยเฉพาะในตลาดโลกและตลาด 
ประเทศเศรษฐกิจใหม่	อาทิ	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	จีน	
รัสเซีย	อินเดียและบราซิล

3 
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การปรับแผนนโยบายการท่องเที่ยวของสหภาพยุโรป
แปล	วชิรชัย	สิริสัมพันธ์ 

ท่ามกลางความท้าทายใหม่	ๆ	และการแข่งขันที่สูงขึ้น	
สหภาพยุโรป	(EU)	ปรับยุทธศาสตร์ภาคการท่องเที่ยว	
เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่
งของโลก	โดยเน้นเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	
ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	พร้อมพุ่งเป้าไปที่ประเทศเศรษ
ฐกิจใหม่ที่ประชากรมีกำลังซื้อและความต้องการท่องเที่ย
วสูงขึ้น	ทั้งนี้	ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวของไทยสามารถศึกษ
าเรียนรู้จากยุทธศาสตร์	EU	ได้

แม้	EU	จะยังคงเป็นกลุ่มประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือ

นมากที่สุดของโลกด้วยตัวเลข	370	ล้านคนในปี	2008	

หรือคิดเป็นร้อยละ	40	ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วโลก	

แต่	EU	ก็มิได้นิ่งนอนใจ	โดยเฉพาะเมื่อยุโรปต้องเผชิญกั

บความท้าทายและพบโอกาสใหม่	ๆ	ดังนี้

วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจ	ไม่ได้ทำให้ยอ1. 
ดนักท่องเที่ยวตกลงเพียงอย่างเดียวเท่านั้

น	นักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปเลือกสถานที่ท่อง

เที่ยวที่ใกล้ขึ้น	ใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวสั้นลง	

และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง	ซึ่งแนวโน้มชะลอตัวนี้	

ทำให้ตัวเลขกิจกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมข

องปี	2009	ตกลงร้อยละ	5.6

ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่	ไ2. 
ด้รับความนิยมมากขึ้นจากนักท่องเที่ยว	ซึ่งอาจ

ทำให้ยุโรปสูญเสียส่วนแบ่งตลาด

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	3. 
เมื่อถึงปี	2020	สหภาพยุโรปจะมีจำนวนป

ระชากรที่มีอายุเกิน	65	ปี	คิดเป็นร้อยละ	

20	ของประชากรทั้งหมด	(หรือ	127	

ล้านคน)	ประชากรกลุ่มนี้มีกำลังซื้อและมี

เวลาท่องเที่ยวมาก	จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่

มีศักยภาพมาก	เพียงแต่ต้องมีบูรณาการค

วามต้องการต่าง	ๆ	ของประชากรกลุ่มนี้	

เข้าไปอยูในโครงสร้างการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ส4. 
ร้างข้อจำกัดให้ภาคการท่องเที่ย

ว	อาทิ	ในแง่	การขาดแคลนแหล่งน้ำ	

การทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ	ผลกร

ะทบที่โบราณสถานจะได้รับจากการรับนักท่องเ

ที่ยวจำนวนมาก	ฤดูหนาวสั้นลง	ทำให้ธุรกิจที่ผู

	 3.2	ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์	 
“แบรนด์ยุโรป”	ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติ

	 3.3	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ	EU	ในคณะ 
กรรมการการท่องเที่ยวนานาชาติ	อาทิ	
องค์การการท่องเที่ยวโลก	(WTO	-	World	Tourism	
Organisation),	องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนา	(Organization	for	Economic 
Cooperation	and	Development	–	OECD),	T20	
และ	EURO-MED	(ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป 
กับประเทศรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)

	 ใช้เครื่องมือและกรอบการลงทุนของ	EU 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	โดยในปัจจุบัน	EU	
มีโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวดังต่อไปนี้

	 European	structural	fund	(ERDF,	ESF)

	 Eurpoean	Agricultural	fund	(EAFDR)

	 European	Fisheries	fund	(EFF)

	 The	Competitive	and	Innovation 
	 Framework	Programme	(CIP)

	 เนื่องจากกำลังซื้อและความต้องการท่องเที่ยว 
ในประเทศเศรษฐกิจใหม่กำลังเติบโต	EU	ควรพิจารณา 
ปรับนโยบายการให้วีซ่าและการข้ามเขตแดน	ให้มี 
บรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น	(หมายเหตุ:	
EU	เห็นชอบที่จะยกเว้นวีซ่าเพิ่มเติมกับบางประเทศ 
และเขตการปกครองพิเศษ	ที่	EU	ให้ความสำคัญทั้ง 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	ล่าสุดคือ	บราซิล	
และไต้หวัน	ซึ่งกรณีไต้หวันนั้น	ข้อเสนอได้รับความ 
เห็นชอบจากรัฐสภายุโรปเมื่อเดือนพฤศจิกายน	2553 
และความตกลงมีผลแล้วตั้งแต่วันที่	11	มกราคม	2554	
ซึ่ง	EU	คาดการณ์ว่า	จะช่วยให้จำนวน 
นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนชาวไต้หวันที่เดินทางมายัง	
EU	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	30)

	 แม้ว่ายุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปมีหลาย 
ประเด็นที่ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวของไทยอาจพยายาม 
ทำอยู่แล้ว	แต่เชื่อว่ายังคงมีอีกหลายประเด็นที่ไทย 
ยังไม่สามารถเรียนรู้จาก	EU	ได้	เช่น	จะสามารถ 
ร่วมมือกับประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคทั้งในระดับเอเชีย 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี 
ลักษณะ	“ข้ามชาติ”	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากร 
การท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว	นอกจากนี้ไทยยังคงต้องทำการ 
ตลาดให้เข้มแข็งขึ้นทั้งใน	EU	และกลุ่มประเทศ	
เศรษฐกิจใหม่	โดยนอกจากจะต้องหาเอกลักษณ์ที่ 
แตกต่างจากยุโรปและประเทศอื่นๆ	แล้ว	ยังควรจะ 
พิจารณาเสนอภาพลักษณ์ของภูมิประเทศ/ภูมิภาค 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นเดียว 
กับยุโรป	เพื่อรักษาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวไทยและ 
ภูมิภาคนี้ไว้อย่างยั่งยืน	และไม่ให้ตกเทรนด์อีกด้วย

4 

5 

ภาพจาก www.visiteurope.com 
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 ในโลกปัจจุบันน้ี	ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่างให้ความ 

สำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม	 เน่ืองจากนวัตกรรม 

เป็นการสร้างหรือการปรับปรุงสินค้า	 กระบวนการ	 หรือ 

การให้บริการ	 โดยใช้ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับความ 

ต้องการของตลาดเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ๆ	 ยังผลให้เศรษฐกิจ 

เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ก่อให้เกิดการจ้างงาน	 และพัฒนา 

ความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีข้ึนกว่าเดิม	 จะเห็นได้จากท่ี 

ประธานาธิบดี	 โอบามา	 แห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ 

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปี	2554	โดยเน้น 

การลงทุนจำนวนมหาศาลใน	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 โครงสร้าง 

พ้ืนฐาน	นวัตกรรม	และ	การศึกษา

	 แม้ว่านวัตกรรมจะมีบทบาทสำคัญในการเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้ก็ 

ตาม	แต่ในวงการท่องเท่ียวยังไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 

มากนัก	 เพราะรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือนวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะ	นอกจากน้ี	 อุตสาห 

กรรมท่องเท่ียวยังประกอบด้วยผู้ประกอบการรายย่อย	อาทิ	

โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านขายของท่ีระลึก	 ยังไม่สามารถ 

ผนึกกำลังจัดหากองทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมได้ 

อย่างเต็มท่ี	ท้ังน้ีนวัตกรรมมาจากแหล่งความคิดสร้างสรรค์	

3	แหล่ง	ได้แก่	นักท่องเท่ียว	บุคคลในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	

และ	 บุคคลนอกอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 (วไลลักษณ์,	

2551)

	 อย่างไรก็ตาม	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้

ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรม	 จึงได้เร่ิมส่งเสริม 

นวัตกรรมภายในองค์กรโดยจัดประกวดนวัตกรรมด้าน 

การตลาดการท่องเท่ียวเป็นปีแรกในเดือนมิถุนายน	 2554	

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในหน่วยงาน	 ททท.	 และกระตุ้นให้เกิด 

การแข่งขันเชิงคุณภาพด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการ

บริหารจัดการด้านการตลาดการท่องเท่ียว	 โดยแยกตาม 

กลยุทธ์ด้านตลาดต่างประเทศ	 ได้แก่	 1.	 กลยุทธ์ปกป้อง 

ฐานตลาดนักท่องเท่ียวท่ัวไป	2.	กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็ง 

ให้แบรนด์ประเทศไทย	 3.	 กลยุทธ์เสริมศักยภาพและ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันได้	 4.	 กลยุทธ์ขยาย 

ตลาดคุณภาพสำหรับกลยุทธ์ตลาดในประเทศได้แก่ 

1.กลยุทธ์สร้างกระแสให้การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต 

นวัตกรรมด้านการตลาด
การท่องเท่ียว:

  โครงการ Nichkhun’s
72 hours Amazing Thailand

เร่ือง ดร. วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ และเมธินี ทองใหญ่
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2.กลยุทธ์ส่งเสริมการเดินทางเช่ือมโยง	 3	 .กลยุทธ์สร้าง 

การรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี	4.	กลยุทธ์รณรงค์ให้ 

เกิดการท่องเท่ียวอย่างรู้ค่า	รักษาแหล่งท่องเท่ียว	5.	กลยุทธ์ 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในมิติของการเรียนรู้

 

	 ผู้ได้รับรางวัลยอดเย่ียมในกลยุทธ์ด้านตลาดต่าง 

ประเทศมี	2	หน่วยงาน	ได้แก่	

	 1.	 สำนักงาน	 ททท.	 สตอกโฮล์ม	 –	 “กิจกรรม 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในช่วง	Green	Season	ร่วมกับ	ICA	

และFritidsresor”	

	 2.	กลุ่มสารสนเทศการตลาด	–	“พัฒนาเว็บไซต์ท่า	

www.TourismThailand.org”	

 

	 สำหรับด้านตลาดในประเทศมีผู้ได้รับรางวัล 

ยอดเย่ียม	3	หน่วยงานได้แก่	

	 1.กองวารสาร	–	“เปิดวงแหวนใหม่	ไทย-ลาวผ่าน	

อ.ส.ท.	Social	Network”	

	 2.	กองส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว	–	“ปฎิญญารักษา

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน”	

	 3.	กองตลาดภาคตะวันออก	–	“เยาวชนท่องเท่ียว 

หัวใจสีเขียวปี	2”	

	 นอกจากน้ี	ยังมีผู้ได้รับรางวัลดีเด่นอีก	17รางวัล

 

	 โครงการตัวอย่างนวัตกรรมท่ีจะกล่าวดังต่อไปน้ี	 

เป็นโครงการท่ีได้รับรางวัลดีเด่น	 ในกลยุทธ์ปกป้องฐาน 

ตลาดนักท่องเท่ียว	 ท่ัวไป	ดำเนินการโดยสำนักงาน	ททท.	

โซล	 ช่ือโครงการ	 “Nichkhun’s	 Amazing	 72	 hours	

in	 Thailand”	 เพ่ือเสนอขาย	 รายการนำเท่ียวประเภท	

Weekend	 Getaway	 ไปยังแหล่งท่องเท่ียวหลัก	 ได้แก่	

กรุงเทพฯ	 (และใกล้เคียง)	 พัทยา	 หัวหิน	 ภูเก็ต	 และ	

เชียงใหม่	ให้แก่กลุ่มนักท่องเท่ียว	ท่ีเดินทางโดยอิสระ	(FIT)	

คนวัยทำงาน	 ครอบครัว	 กลุ่มสตรีวัยทำงานท่ีมีรายได้สูง	

(Gold	 Miss)	 ซ่ึงส่วนใหญ่	 จะมีข้อจำกัดเร่ืองของเวลาใน 

การเดินทาง	ท่องเท่ียว

	 อน่ึง	 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัจจัยบวกเอ้ือ

อำนวยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภท	 Week-

end	 Getaway	 สำหรับตลาดนักท่องเท่ียวเกาหลีหลาย 

ประการ	 เน่ืองจากมีเท่ียวบินตรงจำนวนมากเปิดให้บริการ 

ทุกวัน	 จากประเทศเกาหลี	 และยังมีกิจกรรมทางการ 

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	 ท้ังโรงแรม	 ร้านอาหารท่ีมีสไตล์	

ทันสมัย	 สปาสุดหรู	 พร้อมส่ิงอำนวยความสะดวก 

ครบครันเพ่ือการดูแลสุขภาพ	 แหล่งช้อปป้ิงมากมาย	 ท่ีมี 

ราคาคุ้มกับค่าเงิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและทะเลท่ีสวยงาม 
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รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงมรดกและวัฒนธรรมอันจะ 

สามารถดึงดูด	 ให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือ 

พักผ่อนสนุกกับวันหยุด	 และได้รับประสบการณ์อันคุ้มค่าใน

เวลาท่ีจำกัด

	 สำนักงาน	ททท.	โซล	ได้ร่วมมือกับ	17	บริษัทนำ 

เท่ียวพันธมิตรในพ้ืนท่ีกรุงโซล	และปูซาน	ได้แก่	Lotte	Tour,	

Naeil	 Tour,	Mode	Tour,	Hana	Tour,	 Thai	Friends,	

Tour	 Express,	 Very	 Good	 Tour,	 N	 Tour,	 Tour	

2000,	Tour	Baksa	(Busan),	Kangsan	Travel	(Busan), 

Sinsekye	Tour	(Busan),	Uniworld	Tour	(Busan),	Blue	

Travel	(Busan),	Onnuri	Tour,	Ilsung	Travel,	Thai	Club	

และผู้ประกอบการไทย	ได้แก่	สยามนิรมิต,	King	Power	Duty	

Free	Shop,	Oasis	Spa	โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน	

ระหว่างวันท่ี	1	ตุลาคม	2552	ถึง	30	กันยายน	2553	

สามารถขายรายการนำเท่ียวได้	4,742	แพ็ก	ใช้งบประมาณ 

การส่งเสริมการขายประมาณ	 53	 บาท/1	 แพ็ก	 สร้าง 

การรับรู้และกระแสการเดินทางไปยังประเทศไทยผ่าน	

Blogger	 (เว็บไซต์ส่วนตัว)	 จำนวน	 180	 Blogs	 มีผู้เข้า

มาอ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นจำนวนกว่า	2,000	คน	

และมีจำนวนการเข้าชม	Blog	ประมาณกว่า	100,000	คร้ัง

ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีข้ึนหลังจากเหตุการณ์

ความรุนแรงทางการเมืองในเดือนเมษายน	2553	เน่ืองจาก 

เป็นการส่ือสารเร่ืองราวจากคนเกาหลีด้วยกันเอง	 ซ่ึงชาว 

เกาหลีจะรู้สึกว่าน่าเช่ือถือกว่าการออกข่าว	โดยทางการไทย

 กิ จ ก ร รม ใ นก า รด ำ เ นิน โ ค ร งก า ร 
ดังกล่าวประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
 1.การเสนอขายโปรแกรม “Nichkhun’s 72 Hours 

Amazing Thailand”	 ร่วมกับพันธมิตร	 บริษัทนำเท่ียว	

14	 ราย	 ระหว่างวันท่ี	 1	 ธันวาคม	 2552	 –	 31	

มกราคม	 2553	 โดยมีผู้เดินทางท่องเท่ียวภายใต้ 

โครงการดังกล่าวท้ังส้ิน	2,304	แพ็ก

 2. การลงโฆษณาเก่ียวกับโครงการ Nickhun’s 

72 Hours in Thailand ระหว่างวันท่ี	 15	 ธันวาคม	

2552	–	15	มกราคม	2553	ดำเนินการทางออนไลน์	

ณ	 เว็บไซต์ท่า	 www.naver.com	 (อันดับ1	 ของเกาหลี)	

ท้ังในลักษณะ	 Flash	 Banner	 และโฆษณาแบบ	 Know- 

ledge	Ads	(Viral	Marketing)	กล่าวคือเม่ือมีผู้พิมพ์ค้นหา 

เก่ียวกับ	โครงการ	72	Hours	in	Thailand	ใน	naver.com	

จะข้ึนเป็นเน้ือหาส้ันๆ	 ให้ข้อมูลแนะนำเก่ียวกับการเดินทาง 

ท่องเท่ียว	 ประเทศไทยในเวลา	 72	 ชม.และลิงค์ไปยัง 
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เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	เว็บไซต์ของสำนักงาน	ททท.	โซล	

www.visitthailand.or.kr	และบริษัทนำเท่ียวท่ีร่วมดำเนินการ 

  
 3. การจัดแคมเปญออนไลน์ให้ผู้ร่วมสนุกสร้าง“I love 

Thailand Power Blog” ระหว่างวันท่ี	 15	 มิถุนายน	
2553	 	 –	 31	 สิงหาคม2553	 ในลักษณะ	 Travel 
Journal	ท่ีมีเน้ือหาเชิงบวกเก่ียวกับประเทศไทย			ภายใน 
Blog	 ประกอบด้วย	 เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ	 อาทิ	 Pictures, 
Movie,	 Article,	 Music,	 Flash,	 Animation	
โดยมีผู้ร่วมสนุกสร้าง	Blog	ส่งประกวดจำนวน	180	Blogs 
และมีผู้เข้ามาอ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นจำนวนกว่า 
2,000	 คน	 มีจำนวนการเข้าชม	 Blog	 ประมาณกว่า	
100,000	 คร้ัง	 ท้ังน้ี	 	 คัดเลือกผู้ชนะอันดับท่ี	 1	 –	 2 
ให้เป็น	 Thailand	 Goodwill	 Power	 Blogger	
เพ่ือร่วมกับสำนักงาน	ททท.	โซล	ในการทำกิจกรรมประชา 
สัมพันธ์ประเทศไทย	อาทิ	การร่วมเดินทางไปประเทศไทยกับ 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวเกาหลีเพ่ือกลับมาเขียนเร่ืองราวท่องเท่ียวใน 
ประเทศไทยผ่านทาง	Blog	เป็นต้น		
 
 4. การเสนอขายโปรแกรม “Nichkhun’s 72 

Hours Amazing Thailand” ร่วมกับพันธมิตร 
บริษัทนำเท่ียว	10	ราย	ระหว่างวันท่ี	19	กรกฎาคม	–	
31	สิงหาคม	2553	โดยมีผู้เดินทางท่องเท่ียวภายใต้โครง
การดังกล่าวท้ังส้ิน		2,438	แพ็ก
	 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วยค่าลง 
โฆษณาสร้างการรับรู้	และสร้างกระแสเก่ียวกับ	การเดินทาง
ท่องเท่ียวประเทศไทยภายใต้โครงการ	Nickhun’s72	Hours	
in	Thailand	ทางออนไลน์	ณ	เว็บไซต์ท่า	www.naver.com		
เป็นเวลา	1	เดือน	และค่าใช้จ่ายการจัด	Online	Power	Blog	
ณ	Website	ของสำนักงาน	ททท.	โซล	โดยพันธมิตรท่ีร่วม
ดำเนินงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบ	Web-
site	การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์	การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์	 
การส่งเสริมการขายอ่ืนด้วยตนเองท้ังหมด	สำนักงาน	ททท. 
โซล	 พิจารณารับผิดชอบของแจกต่างๆ	 ได้แก่	 Thailand	
Guidebook	 ภาษาเกาหลี	 ขนาด	 400	 หน้า,	 Thailand	
Map,	 บัตร	 BTS	 one-day	 pass,	 Passport	 Cover	 &	
Name	Tag	Set,	บัตรส่วนลดท่ีประเทศไทยมอบแก่ผู้เดินทาง 
โดยรวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน	256,345	บาท
 
 แนวคิดนวัตกรรม โครงการดังกล่าวได้ 
อาศัยแนวคิดหลัก 4 ประการ ได้แก่ 
 1.การทำการตลาดแบบบอกเล่ากันปากต่อปาก 

(Word-of-Mouth Marketing)	 เป็นการส่ือสารแบบ 
ด้ังเดิมแต่นำมาใช้ทางออนไลน์	 (ศรัญญ์ทิตา,	 2554)	
โดยในขณะน้ี	ชาวเกาหลีใช้อินเตอร์เน็ตประมาณร้อยละ	90	
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ของครัวเรือน	และใช้สมาร์ทโฟนประมาณ	15	ล้านเคร่ือง	
(ประมาณร้อยละ	25	ของประชากร)	จึงเอ้ือต่อการส่ือสาร 
ในลักษณะน้ีเป็นอย่างย่ิง	 ดังน้ัน	 สำนักงาน	 ททท.	 โซล	
จึงได้ริเร่ิมโครงการ	“	I	love	Thailand	Power	Blog	Con-
test”	 เพ่ือเพ่ืมศักยภาพในการโฆษณาภาพลักษณ์ทางบวก 
ของประเทศไทย	 โดยใช้งบประมาณท่ีน้อยท่ีสุดแต่แพร่ 
กระจายข่าวสารทางบวกไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด 
และรวดเร็วท่ีสุดในลักษณะคล้ายการแพร่เช้ือไวรัส	 (Viral	
Marketing)	 โดยได้เร่ิมโครงการหลังจากเหตุกาณ์ความ 
รุนแรงทางการเมืองสงบลงไม่ถึง	 1	 เดือน	 (มิถุนายน	
2553)	และลงโฆษณาในเว็บไซต์ท่ายอดนิยมอันดับหน่ึงของ 
เกาหลีไปพร้อมกัน
 
 2. การทำการตลาดแบบ Celebrity Marketing เป็น 
การนำบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาช่วยเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี 
ให้แก่สินค้าหรือแหล่งท่องเท่ียว	 (ยลรวี,2553)	 โดยท่ี 
สำนักงาน	 ททท.	 โซล	 ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเช่ือมโยงภาพลักษณ์ท่ีดีของนิชคุณ	หรเวชกุล	นักร้องไทย 
ซ่ึงเป็นสมาชิกวงดนตรีเกาหลี	 2	 PM	 ได้รับความนิยม 
เป็นอย่างสูงในเกาหลี	 และนิชคุณได้รับเลือกจาก	 ททท.	
สำนักงานใหญ่	 ในปี	 2552	 เป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญ	
“Come	 to	Thailand,	Let’s	 take	a	break”	สำนักงาน	
ททท.	 โซล	 จึงได้ปรับช่ือโครงการแต่เดิมจาก	 72	
hours	 in	 Amazing	 Thailand	 เพ่ิมคำว่า	 Nichkhun	
ไว้หน้าช่ือโปรแกรมนำเท่ียวเป็น	Nichkhun’s	72	hours	in	
Amazing	Thailand	เพ่ือสร้างกระแสความนิยมชมชอบและ 
รักประเทศไทยอันจะนำไปสู่ความสนใจ	 และความต้องการ 
เดินทางท่องเท่ียวประเทศไทย	 ส่ือสารใจความสำคัญท่ีว่า	
“นิชคุณก็คือตัวแทนของประเทศไทย	 ถ้าช่ืนชอบนิชคุณก็ 
ต้องอยากไปเท่ียวประเทศบ้านเกิดของนิชคุณ”	ส่งสารไปยัง 
กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ชาวเกาหลีท้ังประเทศ	 การนำนิชคุณ 
มาเป็นส่ือประชาสัมพันธ์และเสนอขายประเทศไทย	 ยังเป็น
การช่วยฟ้ืนฟูและตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศ 
ไทย	 ภายหลังจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในช่วงปีท่ี
ผ่านมาอีกด้วย
 
 3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication) โดยเปล่ียนกระบวน 
การทำตลาดแบบ	 4P’s	 :	 Product,	 Price	 ,	 Place, 
Promotion	 มาเป็นแบบ	 4C’s	 	 :	 Consumer,	 Cost, 
Convenience,	Communication	ดังน้ี
	 -	Consumer	(ลูกค้า):	รายการท่องเท่ียวเน้นความ 
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
	 -	 Cost	 (ต้นทุน):	 เน้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการ 
โฆษณาประชาสัมพันธ์	โดยพันธมิตรยินดีท่ีจะจ่ายค่าโฆษณา 

ด้วยตนเอง
	 -	 Convenience	 (ความสะดวก):	 เน้นความ 
สะดวกของลูกค้า	 ซ่ึงสามารถซ้ือรายการนำเท่ียวจาก 
อินเตอร์เน็ตได้ทันที
	 -	 Communication	 (การส่ือสาร):	 ส่ือสาร 
กับลูกค้าโดยใช้ส่ือท้ัง	Online	และ	Offline
 
 4. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 

Relationship Management) เพ่ือส่ือสารกับลูกค้าใน 
2	ระดับ
	 -	สำนักงาน	ททท.	 โซล	 ส่ือสารโดยตรงกับพันธ
มิตรท่ีเป็นบริษัทนำเท่ียวในกรุงโซลและเมืองปูซาน	 จำนวน	
17	บริษัท	เพ่ือร่วมดำเนินโครงการน้ี
	 -	บริษัทนำเท่ียวท่ีเป็นพันธมิตรกับสำนักงาน	ททท.	
โซล	ส่ือสารโดยตรงกับลูกค้าเก่า/ใหม่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

	 นับว่าเป็นการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรท้ังใน 

และนอกอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 ในการร่วมกันจัดกิจกรรม 

ต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับ	“นิชคุณ”	และประเทศไทยโดยอาศัย 

ฐานข้อมูลลูกค้า	 และช่องทางการส่ือสารและเครือข่าย 

ของพันธมิตรเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม 

เป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากท่ีสุด	 (กรอบแนวความคิด 

ตามผังท่ีแนบ)

	 อน่ึง	ปัจจัยความสำเร็จของนวัตกรรมคร้ังน้ีมาจาก 

ความแข็งแกร่งของทีมงาน	ท่ีประกอบด้วยคนหลายรุ่น	อาทิ 

Gen	X,	Gen	Y	และ	Baby	Boomers	ท่ีได้ระดมความคิด 

สร้างสรรค์ในหลายกิจกรรมย่อย	 การสร้างความสัมพันธ์ 

อันดีกับพันธมิตรอย่างต่อเน่ืองนำมาซ่ึงความร่วมมือ 

ในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ	 แนวคิดเชิงบวกส่งเสริม 

ให้ทีมงานมีกำลังใจท่ีจะเปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส	 ยังผล 

ให้ในภาพรวม	สำนักงาน	ททท.	โซล	สามารถช่วยส่งเสริม 

ให้นักท่องเท่ียวเกาหลีเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในปี	

2553	เป็นจำนวน	815,970	คน	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	31.4
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ครั้งท่ี 5

 งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ	 ครั้งที่	 5	
ได้จัดขึ้น	ระหว่างวันที่	1	-	31	กรกฎาคม	พ.	ศ.	2553		
ภายใต้ชื่องานว่า	“ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม	งามล้ำเทียนพรรษา	
ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ”	 เป็นการร่วมและสร้างสรรค์งาน 
ประติมากรรมเทียนจากศิลปิน	10	ประเทศ	ประกอบด้วย	
จีน	 สเปน	 โปแลนด์	 อิตาลี	 บัลแกเรีย	 เยอรมนี	 ตุรกี	
รัสเซีย	ญี่ปุ่นและไทย		ภายใต้แนวคิด	“ท่องเที่ยวกับเทียน	
ท่องธรรมกับไทย”
	 รูปแบบการจัดงาน	 เป็นลักษณะการจัดกิจกรรม 
ตลอดทั้งเดือน	โดยเริ่มตั้งแต่	วันที่	1	-	31	กรกฎาคม	
2553	จัดงานที่	บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	จังหวัด 
อุบลราชธานี	 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม 
ได้แก่	 กิจกรรมผลงานด้านประติมากรรมเทียนนานา 
ชาติ	กิจกรรมเสริมด้านศิลปศึกษาร่วมสมัย				กิจกรรมเสริม 
ดา้นนาฏศลิป	์	และกจิกรรมเสรมิทางวชิาการ				เปน็กจิกรรม 
ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการ 
จัดงานและประสานหน่วยงาน	บุคลากรทั้งในส่วนราชการ 
และเอกชน		หน่วยงานส่วนกลาง	และส่วนท้องถิ่นได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม	

	 ในการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งนี ้
ได้มีการประเมินผลการจัดงาน	 โดยสำรวจความพึงพอใจ 
ในการจัดงาน	 จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ		
สัมภาษณ์	 ศิลปินเทียนนานาชาติ	 และผู้ร่วมการจัดงาน		
เพื่อให้ทราบผลการจัดงาน	 และนำมาปรับปรุงใช้ในการ
จัดงานครั้งต่อไป	 โดยคณะผู้ประเมินผลการจัดงานแบ่ง 
รายละเอียดการประเมินผลดังนี้

การ
ประเม

ินผล

การจัด
งาน

ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  

1 - 3 1  ก ร ก ฎ า ค ม พ. ศ. 2 5 5 3  

ณ  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ  

จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ค ณ ะ ทํ า ง า น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ง า น 

เ ที ย น น า น า ช า ติ   ค รั้ ง ที่  5 *

* ผู้ เ ขี ย น   ม ะ ลิ วั ล ย์   สิ น น้ อ ย  แ ล ะ  ค ณ ะ
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	 การวิเคราะห์ผลการศึกษาในครั้งนี้			ผู้ศึกษาได้ใช้ 
สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น	2	ส่วนดังนี้
ส่วนที่	1	:		สถิติพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	
บรรยายลักษณะต่าง	ๆ	ของข้อมูล	
และ	ส่วนที่	2	:	สถิติอ้างอิง	(Inferential	Statistics)	
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสถิติ			

 ส่วนที่	I     
 ผลการศึกษาข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทย

 ส่วนที่	II    
 ผลการศึกษาข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 ส่วนที่	III 
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง
	 กับการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ
 
 ส่วนที่	IV
 สรุปผลการประเมินงานประติมากรรมเทียน
	 นานาชาติ		

นักท่องเที่ยวชาวไทย	 เข้าร่วมงานประติมากรรมเทียน 
นานาชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	ในขณะ 
ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นเพศชายมากกว่าเพศ 
หญิง		นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเป็นกลุ่ม 
วัยทำงานช่วงอายุระหว่าง	36	-	60	ปี		สถานภาพสมรส	
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี	 ประกอบอาชีพรับ 
ราชการ/พนักงานของรัฐ	 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
นิยมเดินทางมาเป็นกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุระหว่าง	36	-	
60	ปี	เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวไทย		โดยนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพ	 พนักงานเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ		มีรายได้สูงอยู่ระหว่าง	75,000	-	149,999	
บาทต่อเดือน	 ซึ่งตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในกลุ่มต่ำกว่า	 10,000	 บาท 
ต่อเดือน		

สรุป
ผลการประเมินผลการจัดงาน

 การประเมินผลการจัดงานประติมากรรมเทียน 
นานาชาติ		ครั้งที่	5	ระหว่างวันที่	1	-	31	กรกฎาคม		
พ.ศ.	 2553	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้จัดทำผลการศึกษา 
ความพึงพอใจ	 และความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงาน 
ประติมากรรมเทียนนานาชาติ	 โดยการวิจัยเชิงสำรวจกับ 
กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน	จำแนกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	นักท่องเที่ยว 
ชาวไทย	จำนวน	400	คน	และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	
จำนวน	 200	 คน	 พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับศิลปิน 
นานาชาติ	 จาก	 10	ประเทศ	 และกลุ่มตัวแทนผู้จัดงาน 
หลัก/ผู้ร่วมจัดงานจาก 8	 หน่วยงานหลักโดยใช้สถิติ 
พรรณนาและสถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 
400	คนและชาวต่างประเทศ	จำนวน	200	คน	พบว่า 
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ผลการประเมินผลการจัดงาน

	 พบว่า		
 ด้านพฤติกรรมการรับทราบข่าวสารงาน
 ประติมากรรมเทียนนานาชาติ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยเคยได้รับข้อมูลข่าวสารด้านงาน 
ประติมากรรมเทียนนานาชาติมาก่อน	 ส่วนชาวต่างชาติ 
ส่วนใหญ่นั้นไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดงานมา 
ก่อน	 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากคำบอกเล่าของญาติพี่น้อง		
 
 ด้านพฤติกรรมการเข้าร่วม
 งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  
	 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีพฤติกรรม 
การเข้าร่วมงาน		 เพราะต้องการเข้าชมความงดงามของ 
งานประติมากรรมเทียนนานาชาติจากฝีมือของศิลปิน 
ตา่งชาต	ิ		ทัง้นีไ้ดเ้ดนิทางมาพรอ้มกบัครอบครวัโดยรถยนต์ 
ส่วนตัว	 และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมด้านการจัดแสดง 
ประติมากรรมเทียนนานาชาติ			
 
 ด้านการรับรู้ที่มีต่อ
 งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  
	 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเข้าใจ 
ว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักใน 
การจัดงานครั้งนี้		
	 ส่วนความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยเมื่อพูดถึง
งานประติมากรรมเทียนนานาชาตินั้น	นักท่องเที่ยวนึกถึง	
ต้นเทียน	 การแกะสลักต้นเทียน	 และความอลังการของ 

ต้นเทียนเป็นอันดับแรก	 	 และเข้าใจว่าการจัดงานครั้งนี้ 
เป็นการจัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี		
	 ในทางตรงกันข้าม	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินึกถึง 
ขี้ผึ้ง	 เป็นอันดับแรก	 เมื่อพูดถึงงานประติมากรรมเทียน 
นานาชาติ		และเข้าใจว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้น 
เพื่อนักท่องเที่ยวชาวไทย				เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณี	
และวัฒนธรรมท้องถิ่น			
 
 ด้านความคิดเห็นที่มีต่อ
 งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ  
	 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความ 
ตั้งใจที่จะเข้าร่วมงานในครั้งต่อไป		และตั้งใจที่จะชวนญาติ		
พี่น้อง/	เพื่อน	และคนรู้จักมาร่วมงานด้วย		และชื่นชอบ 
ในกิจกรรมนิทรรศการเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ	 ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
 
 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
 งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ
 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ	 มีความ 
พึงพอใจต่องานครั้งนี้เหมือนกัน	 คือในระดับดีมาก 
มี	 2	ด้าน	ได้แก่	ด้านสถานที่การจัดงาน	และด้านผลงาน 
ประติมากรรม/กิจกรรมภายในงาน	 ส่วนด้านการ 
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดี		

สรุปพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ

1

2



3

4

5
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 พบว่ามีศิลปินที่เข้าร่วมงานประติมากรรมเทียน 
นานาชาติ	จากทั้ง	10	ประเทศนั้น	เป็นเพศชาย	9	คน 
และเพศหญิง1	คน		มีอายุเฉลี่ย	45	ปี		พบว่ามีศิลปิน 
ที่เป็นศิลปินอิสระ	4	คน	ได้แก่	รัสเซีย	บัลแกเรีย	อิตาลี	
และโปแลนด์	เป็นช่างประติมากรรม		4	คน	ได้แก่	ญี่ปุ่น	จีน	
สเปนและไทย	เป็นนักเรียนทุนด้านประติมากรรม	1	คน 
จากประเทศเยอรมนี	และศิลปินอีก	1	คน	เป็นอาจารย์ 
สอนศิลปะชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย				ศิลปินส่วนใหญ่ 
มีประสบการณ์ทำงานด้านศิลปะทั้งในระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ			และพบว่าศิลปินเกือบทั้งหมดยังไม่ 
เคยเข้าร่วมการแสดงผลงานประติมากรรมเทียนนานา 
ชาติ		มีเพียงศิลปินจากเยอรมัน	เพียงประเทศเดียวที่เคย
เข้าร่วมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติเป็นครั้งที่สอง	

ของศิลปินนานาชาติ
 



ความ
คิดเห็น

พฤติกรรมการรับทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ 
ของศิลปินนานาชาติ  
 พบว่าศิลปินจาก	10	ประเทศ	 รับทราบข่าวสาร 
งานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งที่	 5	 จาก	 แหล่ง 
ข่าวสารสำคัญที่เผยแพร่	5	แหล่ง	ดังนี้
 1	 สมาคมช่างแกะสลักไม้ในประเทศญี่ปุ่น
 2	 เว็บไซต์	ของหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 	 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 3	 คำบอกเล่าจากเพื่อนที่อยู่เมืองไทย
	 	 และเพื่อนศิลปินที่เคยมาร่วมงาน
	 	 และได้รับความประทับใจ		
 4	 ศูนย์วัฒนธรรมในประเทศจีน
 5	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	
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การบริการให้ความสะดวกสบายแก่ศิลปิน			ความร่วมมือ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเป็นมิตรของผู้จัด 
ผู้ช่วย	และผู้เข้าชม	ซึ่งศิลปินโปแลนด์ระบุว่า	รูปแบบการ 
จัดงานของไทย	ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่กดดัน		เนื่องจาก 
ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม	 เพราะหากเก็บค่าเข้าชม	 ศิลปิน 
ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้เข้าชมด้วยเพื่อให้คุ้มค่ากับ
ที่ได้จ่ายไป	อีกทั้งศิลปินชาวญี่ปุ่นยังให้ความเห็นสนับสนุน 
ว่าเป็นการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติที่สวย 
งามและยิ่งใหญ่มาก

การมาร่วมงาน
ประติมากรรมเทียนนานาชาติ 
ของศิลปินนานาชาติ

พฤติกรรม


ความคิดเห็นที่มีต่องานประติมากรรมเทียนนานาชาติ
ของศิลปินนานาชาติ  

 1 การเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก 
	 ศิลปิน	9	ประเทศ	จาก	10	ประเทศ	เข้าร่วมงาน 
ปีนี้เป็นครั้งแรกยกเว้นศิลปินจากประเทศเยอรมนี	 ที่ได้ 
เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่สอง	 ซึ่งเคยร่วมงานครั้งแรกในปี	
พ.ศ.	2551
 2 เหตุผลของศิลปินในการเข้าร่วมงาน  
	 ศิลปินทุกท่านสนใจและตั้งใจเข้าร่วมงาน	 ด้วย 
เหตุผลต่อไปนี้
	 	 1)	ศลิปนิสว่นใหญส่นใจเขา้รว่มงาน	เนือ่งจาก 
เป็นความสนใจส่วนบุคคล	 	 ต้องการแลกเปลี่ยนประสบ 
การณศ์ลิปะดา้นประตมิากรรม	เทคนคิ	และศลิปะดา้นอืน่ๆ	
จากชาติต่างๆ	เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
ผลงาน
	 	 2)	ศิลปินส่วนใหญ่สนใจในการศึกษาแลก 
เปลี่ยนศิลปะ	 ขนบธรรมเนียม	 วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ	
และรักการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ	
	 	 3)	ศิลปินจาก	 2	 ประเทศให้เหตุผลการร่วม 
งานที่มาจากการคัดเลือกโดยตรง	 คือ	 ศิลปินประเทศ 
ญี่ปุ่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมช่างแกะสลักโดย 
ตรงและศิลปินประเทศจีนที่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ 
วัฒนธรรมในประเทศจีน
	 	 4)	นอกจากนี้มีศิลปินจาก	 2	 ประเทศ 
ให้เหตุผลเพิ่มเติม	 ได้แก่	 ศิลปินจากประเทศโปแลนด์ 
สนใจในวัตถุดิบโดยเฉพาะเทียนในการสร้างสรรค์งาน 
ประติมากรรม	 และศิลปินจากประเทศตุรกีสนใจที่จะ 
แสดงผลงานของตนให้ชาติต่างๆ	ได้ชม

 
 
 
 1 ด้านการบริหารจัดการ
	 โดยภาพรวมแล้วศิลปินเกือบทุกคน	 มีความพึง 
พอใจมากที่สุดกับการบริหารจัดการงานประติมากรรม 
เทียนนานาชาติ	 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโดยตรงของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 และการประสานงานของ 
หน่วยงานและบุคลากรในท้องถิ่น	 ดังนั้น	 การบริหาร 
จัดการในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ศิลปิน 
เกือบทั้งหมดยืนยันว่า		ถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบ	มีความ 
เป็นมืออาชีพ	 รวมถึงการอำนวยการ	 การประสานงาน 
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  2.5	 ประโยชน์ที่ศิลปินได้รับ
	 	 	 	 จากการเข้าร่วมงาน   
	 	 ศิลปินส่วนใหญ่รู้สึกประทับใจในการทำงาน 
ของผู้จัดงาน		ประทับใจในความเป็นมิตรของคนไทย	และ 
เห็นว่าการเข้าร่วมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ 
ทำให้ได้เพื่อนเพิ่มขึ้น	 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน 
การแกะสลักเทียน	 และศิลปะประเทศอื่นๆ	 	 ได้เรียนรู้ 
ศิลปะ		วัฒนธรรมของประเทศไทย	โดยศิลปินจากประเทศ	
ตุรกีระบุว่า	 ได้ทราบถึงศิลปะของไทยที่มีการรวมเอาแนว 
คิดด้านพระพุทธศาสนาเข้ารวมกับงานศิลปะซึ่งเป็น 
ผลงานที่น่าทึ่งมาก	 	 นอกจากนี้ศิลปินบางท่านยังได้ให้ 
ความเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า	 ได้รับ 
ความรู้ต่างๆ	 เพิ่มเติมมากขึ้น	 เช่นความรู้ด้านการ 
ออกแบบความรู้ด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์	เครื่องมือของ 
ประเทศอื่นๆ	 และก่อให้เกิดการนำศิลปะไทยมาประยุกต์	
ใช้กับงานของตนได้เป็นอย่างดี

 

  2.6	 การจัดงานประติมากรรม
	 	 	 	 เทียนนานาชาติ	ครั้งที่	5
	 	 	 	 มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการ
	 	 	 	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์	
 ศิลปินทั้ง	10	ท่านเห็นว่าเป็นงานที่มีส่วนกระตุ้น
อย่างมาก	 และได้ให้ความเห็นในการแลกเปลี่ยนประสบ 
การณ์	ด้วยประเด็นต่างๆ	คล้ายคลึงกันดังนี้
	 	 1)	การจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ 
ครั้งนี้	 ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความ 
คิด	ประสบการณ์ในการประยุกต์		ผสมผสาน		และสร้าง 
สรรค์งานศิลปะในหลายแง่มุม
	 	 2)	การจัดงานครั้งนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ	 ในงานศิลปะ 
	 	 3)	การจัดงานครั้งนี้สามารถเป็นเวทีเผยแพร่
ศิลปะของชาติตนเอง	 	 เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน 
ศิลปะของแต่ละประเทศที่กว้างขึ้น	กระตุ้นให้เกิดการสร้าง	
สรรค์งานใหม่ๆ	ได้เป็นอย่างดี
	 	 4)	การจัดงานครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ด้านวิถีชีวิต	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 วัฒนธรรมของ 
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

 2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
  จากการทำงาน  
	 ศิลปินส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการ 
ทำงาน	 มีเพียงศิลปินจาก	 4	 ประเทศ	 ที่พบปัญหาและ 
อุปสรรคบ้าง	แต่ได้รับการแก้ไขจากฝ่ายประสานงาน	เป็น 
อย่างดี		ซึ่งสรุปเป็น	6	ประเด็น
  
  2.1	 ปัญหาและอุปสรรค
		 	 1)	ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่อนข้างจำกัด		
อุปกรณ์มีไม่หลากหลายและเครื่องยนต์มีปัญหาทำให้เกิด
การทำงานที่ล่าช้า
	 	 2)	ปัญหาด้านการเปลี่ยนล่ามบ่อย					
		 	 3)	ปัญหาด้านนักศึกษาผู้ช่วยที่ขาดความรู้	 
ขาดประสบการณ์และ	ความสนใจด้านศิลปะอย่างแท้จริง

  2.2	 แนวทางการแก้ปัญหา
	 	 1)	ควรมีการเตรียมความพร้อมของวัสดุ 
อุปกรณ์เพิ่มเติม	 ให้มีความหลากหลายของอุปกรณ์	บาง 
ประเภทที่มีความจำเป็นต้องใช้ประจำเช่นอุปกรณ์ที่มี 
เครื่องยนต์	ควรมีการสำรองไว้ทดแทนหากเกิดการชำรุด
ในระหว่างการทำงาน
	 	 2)	ควรประสานงานให้มีการจัดเตรียมล่าม 
ประจำตัวศิลปินแต่ละท่านตลอดการดำเนินงาน
	 	 3)	ควรเตรียมความพร้อมเบื้องต้นด้านงาน 
ศิลปะให้กับนักศึกษาผู้ช่วย	 และคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยที่
มีความสนใจที่จะเรียนรู้งานอย่างแท้จริง
 
  2.3	 ความพึงพอใจที่มีต่อการแลกเปลี่ยน
	 	 	 	 เทคนิคความรู้ระหว่าง
	 	 	 	 ศิลปินนานาชาติด้วยกันเอง 
	 	 ศิลปินส่วนใหญ่	 มีความพึงพอใจที่ได้แลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานประติมากรรมกับชาติอื่นๆ 
ได้รับประสบการณ์ด้านศิลปะอย่างน่าประทับใจ	 ซึ่ง 
ศิลปินชาวอิตาลีได้ระบุว่ามีความประทับใจ	 และได้รับ 
ประสบการณ์อย่างที่คาดไว้
 
  2.4	 ความตั้งใจในการเข้าร่วมงาน
	 	 	 	 ครั้งต่อไป  
	 	 ศิลปินทุกท่านแสดงความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะ 
เข้าร่วมงาน	 หากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการ
ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัคร	 ระบุว่าหากมีการจัดงาน 
ประติมากรรมเทียนนานาชาติขึ้นในครั้งต่อไปจะเดินทาง
มาเข้าร่วมแน่นอน
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	 ศิลปินทั้ง	 10	 ท่านประทับใจตรงกันในเรื่องการบริหาร 
จัดการที่ดีของผู้จัดงานในด้านการต้อนรับ		การให้	บริการอำนวย 
ความสะดวกต่างๆ	 	 ทีมงานบุคลากรและล่ามที่ช่วยเหลือดูแล 
ศิลปิน	 ทั้งในส่วนการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
ไทย		หน่วยงานต่างๆ		ที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือของบุคลากร 
ในท้องถิ่น

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงาน
ประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งต่อไป

ความประทับใจโดยรวมในการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาตินั้น		
ศิลปินทั้ง	10	ประเทศ	ได้ให้ความเห็นถึงความประทับใจในการจัดงาน
ทั้งที่เป็นความเห็นที่ตรงกันและความเห็นเพิ่มเติม	ดังนี้

ประทับใจสถานที่จัดงาน  การให้เกียรติและการได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นทัศนะจากศิลปินโปแลนด์

ประทับใจความช่วยเหลือของนักเรียนผู้ช่วยศิลปิน 

เป็นทัศนะจากศิลปินสเปน บัลแกเรีย ตุรกี เยอรมนี รัสเซีย อิตาลี

ประทับใจความมีน้ำใจและใจดีของคนไทย

เป็นทัศนะจากศิลปินเยอรมนี
ประทับใจเพื่อนต่างชาติ

เป็นทัศนะจากศิลปินญี่ปุ่น

ประทับใจความสวยงามและประณีตในงานศิลปะ ของประเทศไทย เป็นทัศนะจากศิลปินจีน

ศิลปินแต่ละประเทศเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ 
สร้างสรรค์ผลงาน	
	 3)	ควรติดต่อไปยังกินเนสบุ๊คเพื่อดำเนินการบันทึก 
สถิติด้านการแกะสลักเทียนระดับโลก	 ซึ่งมีการจัดงาน 
ประติมากรรมเทียนนานาชาติแห่งเดียวของโลก
	 4)		ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น		หาก 
มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึงจะสามารถ 
เพิ่มจำนวนผู้ชมงานศิลปะ		เพราะถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่า	
ควรจะส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ

 ศิลปินแต่ละประเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ 
คล้ายคลึงกัน	 และเสนอแนะเพิ่มเติมในบางส่วนโดย 
สามารถสรุปประเด็นดังต่อไปนี้
 
	 1)	 ด้านการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาต ิ
นั้นควรจัดให้มีต่อเนื่องทุกปี	 ซึ่งศิลปินชาวจีนเห็นว่าควร 
จัดให้ขยายวงกว้างเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเพราะงานศิลปะไม่มี
วันสูญหาย	เกิดการแลกเปลี่ยน
	 2)	 ควรเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับ 

โดยรวมในการจัดงาน
ประติมากรรมเทียนนานาชาติ
ของศิลปินนานาชาติ

ความ
ประทับใจ
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จากการสัมภาษณ์ที่มีต่อการจัดงาน
ของกลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน

เพราะเนื่องจากเป็นสื่อที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนี้	 และป้าย 
ประชาสัมพันธ์	 ที่สามารถเข้าถึงโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้านรายละเอียดผลงานของ 
ศิลปิน	 ข้อมูลพื้นฐาน	 ลักษณะทางกายภาพของประเทศ 
นั้น	 และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนั้นๆ 
เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ทราบรายละเอียด
	 	 1.4		ด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน 
และบุคลากรที่มาร่วมจัดงาน	 จากความคิดเห็นภาพรวม 
อยู่ในระดับดีมาก	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการจัด
งานบริเวณพิพิธภัณฑ์	 และเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันตรวจ
ตราความเรียบร้อย
	 	 1.5	 ด้านงบประมาณ	 จากความคิดเห็นส่วน 
ใหญ่จัดทำตามงบประมาณที่ได้รับ		ทั้งนี้ส่วนใหญ่เห็นว่า 
หากในปีถัดไปได้งบประมาณในการจัดงานเพิ่มเติม	 จะ 
สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 	 1.6	 ด้านบุคลากรจากการท่องเที่ยวแห่งประ 
เทศไทยที่คอยประสานงานระหว่างหน่วยงาน	 จากความ 
คิดเห็นส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากการประสาน 
งานด้วยดี	 หากเพิ่มการประชุมเตรียมความพร้อมและ 
ความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละกิจกรรม		จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน	และ
สามารถประสานงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	 	 1.7	 	 ด้านการประสานงานภายในหน่วยงาน 
ของแต่ละองค์กรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากความคิด 
เห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากทุกหน่วยงาน
 

 
 พบวา่กลุม่ผูจ้ดังานหลกัและผูร้ว่มจดังาน	จำนวน	8 
คน		มีความพึงพอใจในผลงานประติมากรรมเทียนนานา 
ชาติ	โดยแบ่งออกเป็นรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
	 	 1.1		ด้านรูปแบบการจัดงาน	จากกลุ่มผู้จัดงาน 
หลักและผู้ร่วมจัดงาน	 ภาพโดยรวมจัดงานได้ดีกว่าปีที่ 
ผา่นมา	โดยการนำเอาปญัหาจากปทีีผ่า่นมาปรบัปรงุแกไ้ข 
ในครั้งนี้	 ต้องการให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี 
เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้	 และควรเพิ่มการประชา 
สัมพันธ์รายละเอียดผลงานที่นำมาแสดงบางงานยังไม่ 
ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด
	 	 1.2		 ด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วย 
งานที่ได้รับมอบหมาย	 ในแต่ละกิจกรรมโดยภาพรวมมี 
ความพอใจในระดับดี	 	 ได้รับการประสานงานจากหน่วย 
งานทุกฝ่ายเป็นอย่างดี	เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		เทศบาล		มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุบลราชธานี	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 กองบิน	 21 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 (อุบลราชธานี)	 การไฟฟ้า 
เป็นต้น	ส่วนอื่นพบปัญหาในบางเรื่อง		เช่น	การให้ข้อมูล 
แก่ผู้เข้าร่วมงาน	เวลาที่ศิลปินไม่อยู่	 ไม่มีผู้ให้ข้อมูล	และ 
ควรเพิ่มการอธิบายข้อมูลของผลงานแต่ละชิ้นเพื่อให้นัก 
ท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลของผลงาน
	 	 1.3			ด้านการประชาสัมพันธ์		จากความคิดเห็น 
ส่วนใหญ่	 เห็นว่าควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	 เช่น	 ผ่านสื่อวิทยุ	
โทรทัศน์	 ทางรถขยายเสียง	 แผ่นพับ	 ใบปลิว	 	 เว็บไซต์ 

 กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน	จำนวน	8	คน 
ให้ความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการจัดงาน	 โดยสามารถ 
สรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
	 	 2.1	 ด้านเศรษฐกิจ	เป็นการกระจายรายได้ให้ 
แก่จังหวัดและชุมชน	 ก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่หมุนเวียน	 ซึ่ง 
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
	 	 2.2	 ด้านการประชาสัมพันธ์	 เป็นการแสดง 
เอกลักษณ์ของไทยด้านขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 ศิลป 
วัฒนธรรมระดับประเทศและนานาชาติ
	 	 2.3	 ด้านศิลปะ	 เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ 
คุณค่าทางศิลปะให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	 และส่งเสริมให้เกิด 
งานสร้างสรรค์งานศิลปแบบผสมผสาน

	 	 2.4	 ด้านการศึกษา	เป็นการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้นักศึกษา	 ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน 
ศิลปะ	 ขนบธรรมเนียม	 วัฒนธรรม	 และประเพณีของ 
ประเทศไทยและนานาชาติ	ที่เข้าร่วมงาน
	 	 2.5	 ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
และชุมชน	 เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 จังหวัดอุบลราชธานี 
องค์กรท้องถิ่น	 ส่วนราชการ	 สถาบันการศึกษา	 และ 
หน่วยงานเอกชน
	 	 2.6	 ด้านการท่องเที่ยว	 เป็นการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยว	 ด้านศิลปะ	 ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	 วัฒน- 
ธรรม	และวิถีชีวิตของคนไทย	ในพื้นที่อีสานสู่นานาชาติ

ความ
คิดเห็น

1 ความพึงพอใจการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ

 2 ประโยชน์จากการจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ
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จากการสัมภาษณ์ที่มีต่อการจัดงาน
ของกลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน

 
  

 4  แนวทางการแก้ปัญหา
   ของกลุ่มผู้จัดงานหลัก
   และผู้ร่วมจัดงาน

         กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน	 ได้เสนอแนว 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทางการแก้ปัญหาไว้ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 4.1	 ด้านงบประมาณ	 หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบด้าน 
งบประมาณการจัดงาน	 ควรพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มงบประมาณในการ 
ดำเนินงานในแต่ละส่วนงาน	เพื่อทำให้งานมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
	 	 4.2		 ด้านสถานที่	 	 ในการจัดงานครั้งต่อไป	 ในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่ 
ควรมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงาน	 หรือชะลอการก่อสร้างในช่วงที่มีการ 
จัดงาน	ควรจัดเพิ่มห้องน้ำเพื่อความสะดวกในการให้บริการ	
	 	 4.3		 ด้านเวลาในการเตรียมงาน	 ควรจัดให้มีการประชุมคณะทำงาน	
ผู้แทนแต่ละหน่วยงาน	/	องค์กร	เพื่อเตรียมงาน	วางแผน	สรุปข้อมูลการจัดงานเบื้องต้น 
รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานโดยมีการจัดประชุมเพื่อติดตามงาน	
โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน
	 	 4.4		 ด้านการจัดการ	 ควรมีการประชุม	 ปรึกษาหารือ	 เกี่ยวกับวิธีการเก็บ 
ขยะบริเวณพื้นที่งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 	 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบและแจ้งจุด 
เก็บขยะให้ทราบอย่างชัดเจน

 
  

 กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงาน	 แสดงความคิดเห็น	
ต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดงานประติมากรรมเทียน 
นานาชาติ	ซึ่งสามารถสรุปในแต่ละด้านดังนี้
	 	 3.1		 ด้านงบประมาณ	 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 
เห็นว่าหากมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม	 อาจทำให้ภาพรวม 
ของการจัดงานประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
	 	 3.2		 ด้านสถานที่		พบว่าพื้นที่ในการจัดแสดงงาน 
ยังไม่สมบูรณ์ยังมีการก่อสร้างในบางพื้นที่ทำให้ไม่สะดวก 
ในการจัดงาน	 และจำนวนห้องน้ำมีไม่เพียงพอ	 เส้นทางการ 
เข้าถึงพื้นที่การจัดแสดงยังไม่สะดวก	 เนื่องจากอยู่ในระหว่าง 
การซ่อมแซมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
	 	 3.3		 ด้านเวลาในการเตรียมงาน	 กลุ่มผู้จัดงาน 
ให้ความเห็นว่า	 มีเวลาในการเตรียมการจัดงานค่อนข้างน้อย 
หากมีเวลามากกว่านี	้ จะทำให้การดำเนินงานคล่องตัวยิ่งขึ้น 
	 	 3.4	 ด้านการจัดการ	 กลุ่มผู้จัดงานให้ความเห็น 
ว่า		ขาดการจัดการด้านการเก็บขยะในบริเวณงานให้ครอบคลุม 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านวิสัยทัศน์	และกลิ่นในบางพื้นที่

 3  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในงาน
   ประติมากรรมเทียนนานาชาติ 
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              กล่าวได้ว่างานประติมากรรมเทียนนานาชาติ 

             ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในกลุ่มนักท่องเท่ียว 

ชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ศิลปินนานาชาติ กลุ่มผู้จัดงานหลัก และผู้ร่วมจัดงาน 

นานาชาติ

จากกลุ่มผู้จัดงานหลัก
และผู้ร่วมจัดงาน ในการจัดงานครั้งต่อไป

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัด 
งาน	มีประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อไปนี้
	 1	 ด้านการประชาสัมพันธ์	 ควรเพิ่มการประชา 
สัมพันธ์	สู่โรงเรียน	และชุมชนให้มากยิ่งขึ้น	รวมถึงการเพิ่ม 
รายละเอียดของชิ้นงานที่จัดแสดง	อีกทั้งควรเพิ่มช่องทาง 
ในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น	เช่น	ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
รายการโทรทัศน์	ที่หลากหลายสถานี		และจัดในช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมมีผู้ชมจำนวนมาก

 การจัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ
 ครั้งต่อไป ควรมี / ไม่มี (เหตุผล)

  
 กลุ่มผู้จัดงานหลักและผู้ร่วมจัดงานทุกท่านเห็นว่า	 ควรมีการจัดงาน 
ประติมากรรมเทียนนานาชาติต่อไปโดยให้เหตุผลแบ่งเป็นประเด็นดังนี้	
 
	 1	 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านศิลปะ	 วัฒนธรรม	
ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	รวมถึงวิถีชีวิต	ของชาวอุบลราชธานีที่สืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน
 
	 2	 เป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสู่ระดับนานาชาติ
 
	 3	 เป็นเวทีแสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในแต่ละ 
สถาบัน	และองค์กรท้องถิ่นต่างๆ		ให้มีส่วนร่วม
 
	 4	 เปน็การสง่เสรมิการศกึษาของเยาวชน	ทัง้ในระดบัชมุชน	ใหเ้กดิการเรยีนรู	้
และสะท้อนวิถีชีวิต	

 

	 2	 ด้านการบริหารจัดการ	 ควรมีการจัดประชุม 
เตรียมการจัดงานแต่ละหน่วยงานให้เร็วขึ้นและต่อเนื่อง 
มีการเชื่อมโยงประสานงานในแต่ละช่วงเวลาในการจัด 
กิจกรรม	 ควรมีการวางแผนผังการจัดงานให้เป็นสัดส่วน 
และชัดเจน	 	 ควรเพิ่มหรือจัดให้มีผู้บรรยาย	 นำชมงาน 
ประติมากรรมเทียนนานาชาติภายในงานพร้อมให้ 
รายละเอียดข้อมูลด้านแนวคิดผลงานที่แสดงเพื่อให้ 
นักท่องเที่ยวเข้าใจมากยิ่งขึ้น
	 3	 ด้านอื่นๆ	 ควรมีการนำภาพถ่ายผลงานศิลปะ 
ด้านประติมากรรมเทียนนานาชาติ	 ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 
เริ่มแรก	นำมาแสดงในปีถัดไป	เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงใน 
ด้านแนวความคิดและประวัติความเป็นมา	และควรจัดเก็บ 
สถิติผู้เข้าร่วมชมงานในแต่ละวัน

ข้อ
เสนอ
แนะ
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Generation Z คือใคร

 เกิดระหว่างปี 1991-2002 

 มี 2 กลุ่มอายุ คือ 8-12 ปี หรือที่เรียกว่า  

 กลุ่ม Tweens และอายุ 13-19 ปี    

 หรือกลุ่มTeenagers 

 เป็นรุ่นลูกของ Generation X     

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Latchkey Kids

 เป็นรุ่นหลานของ Baby Boomers

 เป็นคนในรุ่นต่อจาก Generation Y

Make Way for

Marketing to 
Today’s Tweens and Teens

เรียบเรียง ณัฏฐิรา อำพลพรรณ เรื่องและภาพ euromonitor.com  

 

Genaration Z: 

สัดส่วนประชากร
	 Swing	Generation	(อายุ	65+	ข้ึนไป)	 ร้อยละ		8
	 Baby	Boomers	(อายุ	46-64	ปี)		 ร้อยละ		18
	 Gen	X		(อายุ	31-45	ปี)		 ร้อยละ		21

ภาพจาก http://daiyunren.com 
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	 Gen	Y		(อายุ	20-30	ปี)		 ร้อยละ		18
	 Gen	Z	(อายุ	8-19	ปี)		 ร้อยละ		21
	 อายุน้อยกว่า	8	ปี		 ร้อยละ		14

เม่ือพิจารณาถึงสัดส่วนประชากรของชาว	Gen	Z	แล้วพบว่าชาว 
Gen	Z	ครองสัดส่วนของประชากรสูงสุดในภูมิภาคตะวันออก 
กลางและแอฟริกา	อเมริกาใต้และเอเชียแปซิฟิก	ตามลำดับ

ลักษณะของกลุ่ม Gen Z

Individualistic: ขณะที่คนในกลุ่ม	Gen	Y		
มีแนวโน้มที่จะทำงานเป็นทีม	 
Gen	Z	จะทำทุกอย่างด้วยตัวเอง	โดยจะถูกสนับสนุนให้ 
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเอง 
อย่างอิสระ	ทั้งในอินเตอร์เน็ต	บ้าน	และโรงเรียน

Tech-Savy: เนื่องจากคนใน	Gen	Z	
เกิดและเติบโตในยุคดิจิตอล	ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่ 
ท่ามกลางความรวดเร็ว	ทั้งนี้	Gen	Z	
จะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา	รวมทั้งมี 
ความสามารถในการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
จำนวนมากได้ในเวลาเดียวกัน 
นอกจากนี้	พวกเขายังต้องการผลลัพธ์การทำงานที่ 
รวดเร็วฉับไวและแม่นยำอีกด้วย

Older	than	their	years: หรือท่ีเรียกว่าปรากฏการณ์	
KGOY	(Kids	Getting	Older	Younger)	ซ่ึงหมายถึง	
การท่ีเด็ก	ๆ	มีการเติบโตทางความคิดเหมือนเด็กวัยรุ่น	
(Teenagers) 
ซ่ึงเห็นได้ว่าเด็กฉลาดมากข้ึนกว่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต 
ในขณะท่ีวัยรุ่นเองก็มีระดับไอคิวสูงข้ึน 
เม่ือเปรียบเทียบกับคนในรุ่นก่อนหน้า

Brand-aware: ชาว	Gen	Z	จะเป็นพวกวัตถุนิยมและมี
ความตระหนักในเร่ืองท่ีเก่ียวกับแบรนด์ 
สูง	ตลอดจนได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนในข้ันตอนการตัดสินใจ
ซ้ือเป็นอย่างมาก	นอกจากน้ี 
ชาว	Gen	Z	ยังไม่สามารถหักห้ามใจจากสินค้าท่ีนำเสนอ 
ความเท่	และเป็นสินค้า	“must-haves”	ช้ินล่าสุด

Open	and	Fair: ชาว	Gen	Z	มักไม่นิยมแบ่งแยก 
รวมท้ังดำรงชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของความ 
เป็นจริงมากกว่า	Generation	ก่อน	โดยพวกเขา 
เช่ือม่ันในความยุติธรรม	ท้ังน้ี	วัยรุ่นมักจะมีความใกล้ชิด	
กับพ่อแม่มากข้ึน	เช่ือในความสามารถของผู้หญิง	
มีความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม	และยอมรับถึงความ 
หลากหลายของผู้คน
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 Purchasing	Power:	กลุ่ม	Gen	Z	มีแนวโน้มท่ีจะมี 
รายได้สูงข้ึนซ่ึงเป็นผลจากการท่ีได้รับค่าขนมจากพ่อแม่ 
เพ่ิมมากข้ึน	นอกจากน้ี	พ่อแม่ยังให้ความสำคัญเก่ียวกับ 
ค่าใช้จ่ายของลูกๆ	เป็นอันดับแรก	

	 ท้ังน้ี	Gen	Z	ยังมีส่วนสำคัญสำหรับการตัดสินใจซ้ือใน 
ครอบครัว	ประกอบกับการท่ีวัยรุ่น	(Teenagers)	ยังมี 
แนวโน้มท่ีจะครอบครองบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึน

	 Peer	Pressure:	Gen	Z	จะได้รับอิทธิพลในการ 
ตัดสินใจซ้ือจากกลุ่มเพ่ือนสูงมากและจะทำทุกวิถีทางเพ่ือ
ท่ีจะได้รับครอบครองอุปกรณ์	(Gadgets)	ทันสมัยสุดฮิต	
วีดีโอเกม	และสินค้าแฟช่ันล่าสุด	

	 KGOY	Phenomenon:	เด็กในกลุ่ม	Tweens 
(อายุ	8-12	ปี)	จะต้องการสินค้าท่ีมีลักษณะเดียวกัน
กับกลุ่ม	Teenagers	(อายุ	13-19	ปี)	ไม่ว่าจะเป็น	
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	แฟช่ัน	ความงาม	แทนท่ีของเล่น

	 Media	&	the	Internet:	Gen	Z	มีความต้องการ 
ในสินค้า	Celebrity	Culture	เช่น	สินค้าลิขสิทธ์ิของคนดัง 
ซ่ึงเป็นตัวแทนของวัยรุ่น	(Teen	Idols)	ตลอดจนได้รับ 
อิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook	และ	Youtube	

	 ชาว	Gen	Z	จะเช่ือมต่อกันตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์	
เคล่ือนท่ี	อุปกรณ์เกมท่ีสามารถเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้

	 กลุ่ม	Gen	Z	เป็นกลุ่มท่ีมีความถ่ีในการเช่ือมต่อ 
กับอินเตอร์เน็ตสูงสุด	โดยกลุ่มวัยรุ่น	(Teenagers)	
ชาวอเมริกันถึงร้อยละ	63	จะออนไลน์ทุกวัน

	 Gen	Z	ในฝ่ังตะวันตกจะนิยมใช้	Facebook	ในขณะท่ี	
ในฝ่ังตะวันออกจะนิยม	Kaixinooi	และ 
mixi	ในประเทศจีนและญ่ีปุ่นตามลำดับ

	 กลุ่มวัยรุ่นในเอเชียจะนิยมเล่นเกมในโลกเสมือน	หรือ	
MMORPG	(	Massive	multiplayer	Online 
Role-Playing	Game)	ซ่ึงเป็นเกมท่ีผู้เล่นหลายคน 
เข้ามาเล่นในเวลาเดียวกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ขนาดใหญ่	โดยผู้เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นตัวละคร 
ตัวหน่ึงในโลกเสมือน

	 โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการ 
ดำรงชีวิตของเหล่าวัยรุ่น	(Teenagers)	โดยส่วนใหญ่ 
จะเป็นการใช้งานเก่ียวกับ	การส่งข้อความ	การเข้าถึง 
ส่ือสังคมออนไลน์	การฟังดนตรี	และการถ่ายรูป

แนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ 
	 ชาว	Gen	Z	เป็นกลุ่มประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดถึง 
	 ร้อยละ	21	ของจำนวนประชากรโลกท้ังหมดในปี	 
	 2009	หรือมีจำนวนถึง	1.4	พันล้านคน

	 ขนาดของกลุ่ม	Gen	Z	มีแนวโน้มเติบโตช้าเน่ืองจาก 
	 อัตราการเกิดต่ำและการลดขนาดลงของครอบครัว 
	 ในหลายประเทศ

	 จำนวน	Gen	Z	ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครองส่วนแบ่ง 
	 การตลาดถึงร้อยละ	56	ในปี	2009 
	 อย่างไรก็ดีการเติบโตของประชากรกลุ่มน้ีมีแนวโน้ม 
	 ลดลง	โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากนโยบาย 
“	 One	Child”	ของจีน	

	 Gen	Z	ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางมีอัตรา 
	 การเติบโตถึงร้อยละ	8	และทำให้มีสัดส่วน 
	 ประชากรท่ีมีอายุ	8-19	ปี	ถึงร้อยละ	27	 
	 ของประชากรท้ังหมดในปี	2009	

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย
ของ Gen Z

การสื่อสารกับ
ชาว Gen Z

	 ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก	 
	 ขนาดของกลุ่ม	Gen	Z	หดตัวลงร้อยละ	1	 
	 ในช่วงระหว่าง	ปี	2004-2009	อย่างไรก็ตาม 
	 การเป็นตลาดท่ีมีกำลังซ้ือสูงเม่ือเปรียบเทียบ 
	 กับภูมิภาคอ่ืนก็ยังนับว่าเป็นปัจจัยท่ีสร้างความน่าสนใจ 
	 สำหรับการส่งเสริมตลาดกลุ่มดังกล่าว 
	 ในภูมิภาคเหล่าน้ี

	 ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก	ขนาดของกลุ่มประชากร 
	 ท่ีมีอายุระหว่าง	8-19	ปี	ลดลงจาก 
	 ร้อยละ	17	ในปี	2004	เป็นร้อยละ	14	ในปี	2009	 
	 ซ่ึงเป็นผลจากการลดลงอย่างรวดเร็ว 
	 ของอัตราการเกิดต้ังแต่ช่วงปี	1990	เป็นต้นมา
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สินค้าที่ Gen Z ชื่นชอบ

วิดีโอเกมส์

แฟช่ัน

สินค้าด้านความงาม

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าท่ีเก่ียวกับดนตรี หนังสือ 
และนิตยสาร

เคร่ืองด่ืมและของขบเค้ียว

Outlook: Opportunities
 

	 ชาว	Gen	Z		มีแนวโน้มท่ีจะใช้ชีวิตอย่างอิสระมาก
ข้ึน	มีความสามารถในการเรียนรู้อย่าง 
รวดเร็วในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาล 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลซ่ึงจะส่งผลต่อการทำงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากข้ึน	ท้ังน้ี	ช่ัวโมงการ 
ทำงานท้ังท่ีบ้านและท่ีทำงานจะถูกปรับเปล่ียน 
ให้มีความยืดหยุ่นสูงข้ึนจนกลายเป็นมาตรฐานสำหรับ 
รูปแบบการทำงานในอนาคต

	 ในตลาดเกิดใหม่	เช่น	จีน	อินเดีย	และบราซิล 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะช่วยทำให้คนรุ่นใหม่ 
ได้ล้ิมรสวิถีชีวิตท่ีเคยเป็นเพียงความฝันของคนรุ่นก่อน

	 คนในกลุ่ม	Gen	Z	จะเปล่ียนแปลงวิถีการทำงาน 
และพักผ่อนในอนาคตซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะไม่แยกออกจากกัน	
มีความสะดวกสบายมากข้ึน	โดยเทคโนโลยี	AR	หรือ 
Augmented	Reality	หรือการผสานโลกแห่งความเป็นจริง	
(Real)	เข้ากับโลกเสมือน	(Virtual)	ผ่านอุปกรณ์ไฮเทคจะเข้ามา 
มีบทบาทเป็นอย่างมาก

Outlook: Threats
 

	 การส่งเสริมการตลาด	Generation	Z	จะได้รับ 
ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
และปัญหาอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการ 
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในอนาคต	ซ่ึงทำให้	Gen	Z	 
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากข้ึน

	 ในตลาดหลักหลายตลาดกำลังได้รับผลกระทบ 
จากค่าเล่าเรียนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงนับว่าเป็น 
ภาระท่ีเพ่ิมข้ึนของรัฐบาล	และภาระหน้ีน้ีจะเป็น 
อุปสรรคต่อความสามารถในการซ้ือของ 
Gen	Z	ในอนาคต

	 จากการท่ีชาว	Gen	Z	นิยมทำกิจกรรมทุกประเภท 
ผ่านทางออนไลน์	รวมท้ังการเคล่ือนท่ี 
อย่างอิสระตลอดเวลา	ซ่ึงอาจเป็นการส่งสัญญาณของการ
ส้ินสุดของยุคการใช้คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ	การรับส่งอีเมล์และ
การเล่นเกมผ่านอุปกรณ์ต้ังโต๊ะ

	 วัยรุ่นมีความช่ืนชอบท่ีจะจับจ่ายใช้สอยผ่านออนไลน์ใน
อนาคต	ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อร้านค้าท่ีไม่ได้มีระบบ 
ออนไลน์รองรับ

ภาพจาก www.mahalo.com 

ภาพจาก www.hollisterco.com 

ภาพจาก http://
princesshaha.ta

rad.com 
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เ รื่ อ ง   e u r o m o n i t o r . c o m        เ รี ย บ เ รี ย ง    โ ศ ร ย า   ห อ ม ชื่ น

 

ผู้บริโภคท่ีเป็นเกย์ เลสเบียน ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศ

ทำให้กลุ่มน้ีเป็นผู้บริโภคท่ีโดดเด่น

มีทัศนคติท่ีผ่อนคลายลงต่อวัฒนธรรมชาวเกย์

ทำให้เกิดตลาด LGBT รายได้ท่ีค่อนข้างสูง

และจากการท่ีหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทำให้ ผู้บริโภคกลุ่ม LGBT เปิดโอกาสท่ีจะร่ำรวยแก่บริษัทต่างๆ
และ Pink Dollar ก็จะเฟ่ีองฟูต่อไป

?

Let s 
Paint 

the town pinK 
Gay and Lesbian Consumers

in the Asia-Pacific Region

M a r k e t   T r e n d 
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	 ขณะที่จะประเมินจำนวนผู้บริโภคกลุ่ม	 LGBT 
ความเปิดกว้างของสังคมในประเทศต่างๆ	 ของภูมิภาคนี้
ก็เพิ่มขึ้นและการตระหนัก	 ยอมรับในความหลากหลายที่
คนจะแสดงออกอย่างเสรีในอนาคตก็เพิ่มสูงขึ้นโดยความ
กังวลเกี่ยวกับการปกปิดเรื่องเพศลดน้อยลง	 ความมั่งคั่ง 
และระดับการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มผู้บริโภคเกย์และ 
เลสเบี้ยน	 ที่มากขึ้น	 ทำให้กลุ่มนี้เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม	
(Niche)	ที่ดึงดูดใจสำหรับนักการตลาดที่จะเข้าถึงโดยการ 
เสนอสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพวกเขา

	 “Pink	Yuan”		มีศักยภาพและความสำคัญเมื่อดูจาก 
ประชากร	 1.34	 พันล้านคนในจีน	 หลายบริษัทเริ่มมอง 
ไปที่ตลาดอินเดียที่ซึ่งโฮโมเซ็กชวลไม่ได้เป็นความผิด 
ทางอาญาในชาติที่มีประชากร	1.2	พันล้านคน	สินค้าที่ 
เข้าไปในตลาดก่อน	 คือ	 Absolut	 	 Vodka	 ที่ได้เป็นผู้ 
สนับสนุนเกย์บาร์	 และเกย์คลับในตลาดนี้	 โดยมีการ 
ประมาณการว่ามีประชากร	8%	ของทั้งหมดที่เป็น	“โฮโม 
เซ็กชวล”	ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกือบ	200	ล้านคน	ในตลาด 
จีนและอินเดียรวมกัน

	 การใช้บล็อกและโซเชียลเน็ตเวิร์ก	 โดยผู้บริโภค 
กลุ่มเกย์จะเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ในตลาด 
โดยฐานที่เน้นการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง	 คือ	
ตลาดการเดินทางท่องเที่ยวที่รองรับชุมชน	 LGBT	 โดย 
เฉพาะด้านเรือสำราญ	และ	Gay	Friendly	Hotels	นคร
ซิดนี่ย์เป็นเมืองที่สร้างรายได้จากงานประจำปี	 Gay	 and	
Lesbian	 Mardi	 Gras	 Parade	 และมีรีสอร์ทและเมือง
อีกมากมายในภูมิภาคนี้จะเป็นจุดหมายปลายทางใหญ่ที่ 
เป็นมิตรกับเกย์

โอกาสทางการตลาด

	 ผู้บริโภคกลุ่ม	LGBT	มีลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ 
ที่เฉพาะตัวในแง่ที่มีคนทุกเผ่าพันธุ์	 อายุ	 ระดับ	 รายได้	
และนิสัยการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน	 เมื่อตลาดมีความหลาก 
หลายจึงจะดีที่สุดหากตัดสินใจว่าเราต้องการเข้าถึงกลุ่ม 
ใดในชุมชน	LGBT

	 เมื่อพิจารณาการโฆษณาในสื่อของชาวเกย์ใน 
ท้องถิ่นพบว่ามี	ไดเร็คทอรี		ใน	Yahoo	!	หรือในนิตยสาร 
อเมริกัน	 เช่น	 Out	 และ	 DNA	 ที่เป็นที่นิยมมากใน	
ภูมิภาค

	 ผู้บริโภคกลุ่ม	 LGBT	 เป็นผู้ที่รับเทคโนโลยีใหม่ๆ	
อย่างรวดเร็ว	 นักการตลาดที่ฉลาดจะตระหนักถึงความ 
ชื่นชอบในแกดเจ็ดไฮเทคต่างๆ	 และเข้าถึงคนกลุ่มนี้ผ่าน	
ข้อความสั้น,	 Location-based	 Apps	 และกลุ่มโซเชียล	
เน็ตเวิร์ค	ต่างๆ

“
ผู้บริโภคกลุ่ม LGBT มีลักษณะ

เชิงประชากรศาสตร์ที่เฉพาะตัว

ในแง่ที่มีคนทุกเผ่าพันธุ์ อายุ ระดับ

รายได้ และนิสัยการใช้จ่าย

ที่แตกต่างกัน

”

ภูมิหลัง
ภา
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ภาพจาก www.passportmagazine.com
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แนวโน้มที่สำคัญ

	 งานสังสรรค์ประจำปี	Sydney	Gay	and	Lesbian 
Mardi	 Gras	 ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกและสร้างรายได้จาก 
ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากให้แก่ออสเตรเลียโดยจัดขึ้น 
ทุกปี	 ในสุดสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมบนถนนกลาง 
เมืองซิดนีย์ที่ตกแต่งด้วยสีสันและเสียงดนตรี	 สำหรับ 

เทศกาลเกย์ที่ เป็นที่รู้จักมากที่สุดงานหนึ่ง 
ของโลก	 ผู้จัดงานระบุว่าเทศกาลนี้ดึงดูดผู้คน 
กว่า	21,000	คน	มายังรัฐนิวเซาท์เวลส์	และ 
สร้างรายได้เกือบ	 30	 ล้านเหรียญออสเตรเลีย	 
ราคาห้องพักสูงขึ้นมากในช่วงดังกล่าวโดยมี 
โรงแรมจำนวนมากที่เสนอแพ็คเกจแบบหรูหรา 
เช่น	Swissotel	Sydney	เสนอ	“Tickled	Pink 
Mardi	Gras”	ซึ่งเป็นแพ็คเกจที่พักพร้อมอาหาร 
เช้าแบบบุฟเฟ่ต์สำหรับ	2	คน	และแขกที่มาพัก 
ก็สามารถใช้สระว่ายน้ำฟิตเนส	 รวมทั้งสิ่ง 
อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับน้ำและความร้อน 
(Heat	&	Aqua	Facilities)	รวมทั้งได้รับ	Surprise 
Mardi	Gras	Gift	เมื่อมาถึงโรงแรมด้วย

 Let’s party on ? :

	 iPhone	 App	 ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่	 ได้สร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชนชาวเกย์ในออสเตรเลียโดย 
ทำให้พวกเขาสามารถพบปะชาวเกย์ด้วยกันที่อาจจะอยู่ 
ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตร	โดยผู้ที่ใช้	Grindr	Application 
สามารถมองเห็นลิสต์ของชาวเกย์คนอื่นที่อยู่ในบริเวณ 
ใกล้เคียงได้โดยแยกตามระยะทาง	 และพวกเขาสามารถ 
เริ่มต้น	Chat	ผ่าน	App	หรือเดินไปพบปะทักทายกันได้	
App	ดังกล่าวที่ใช้	GPS	ของโทรศัพท์เพื่อกำหนดตำแหน่ง 

Who’s gay in my hood? :

ของผู้ใช้งาน	 มีผู้ใช้ประมาณ	 100,000	 คน 
ในออสเตรเลีย	ทำให้ประเทศนี้อยู่ในอันดับที่	3 
ของ	 Grindr	 Community	 ที่ใหญ่ที่สุดของโลก 
รองจากสหรัฐอเมริกา	 และอังกฤษ	 จากการ 
สำรวจชาวออสเตรเลีย	1,000	คน	โดยบริษัท 
วิจัย	TNS	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	2010	พบว่า	
65%		ของชาวออสเตรเลียกระตือรือร้นที่จะใช้	
Location	–	based	Mobile	Apps

ภาพจาก www.homorazzi.com

ภาพจาก www.zimbio.com

 



TAT              Tourism Journal 3/2554 e 81

 

 New Holiday Spots for LGBT Consumers:
	 ชาวฟิลิปปินส์รักการเดินทาง	 และการเติบโต 
ของตลาดส่วนใหญ่มาจากนักเดินทางภายในประเทศ 
นอกเหนือจากทางเลือกยอดนิยม	 เช่น	 เที่ยวพักผ่อน 
ชายทะเล	 และการท่องเที่ยวผจญภัยแล้ว	 ประเทศนี้ยัง 
ถูกวางตำแหน่งเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสำหรับ 
ชุมชน	LGBT	เช่นเดียวกับอินเดียที่มีผู้บริโภคกลุ่ม	LGBT 
สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวมากขึ้น	 หลังจากยกเลิกการ 

ห้ามบุคคลรักร่วมเพศโดยก่อนหน้านี้กลุ่ม	LGBT	มักจะไป 
เที่ยวทะเลใช้บริการสปาในประเทศไทย	 และมาเลเซีย 
ในช่วงวันหยุด	 แต่เดี๋ยวนี้กลุ่มดังกล่าวหันมาเลือกอินเดีย 
เพิ่มขึ้นเพราะสังคมเปิดมากขึ้น	 ทั้งนี้	 ในเฟซบุ๊คของ 
IndjaPink	 ระบุว่านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถไฟ 
ที่เป็นมิตรกับชาวเกย์ที่มีนักบำบัดเพื่อสุขภาพประจำอยู่ 
บนรถได้

I just want to be perfect:
	 เป็นที่รู้กันดีว่าชาวเกย์มีรสนิยมที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเลือกเฟอร์นิเจอร์ 
รองเท้า	หรือแต่งตัวที่ดูเก๋ทันสมัย	ชาวเกย์มีแนวโน้มให้ความสนใจกับรูปลักษณ์ 
และความอยู่ดีกินดีของตนเองมาก	เนื่องจากส่วนใหญ่คนเหล่านี้มุ่งหวังที่จะใช้ 
ชีวิตที่มีสุขภาพดีเพื่อรักษาความเยาว์วัยและมีรูปร่างที่สมส่วน	 สินค้าเชิง 
สุขภาพ	เช่น	 Anti-aging	Cream	และวิตามินรวม	รวมทั้งผลิตภัณฑ์	Aroma 
therapy	เป็นที่นิยมของชาวเกย์	และมักสนใจสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสุขภาพ	 การสมัครเป็นสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายจึงเป็นปรากฏการณ์ 
ปกติของชาวเกย์และยิ่งคนที่มีฐานะดีก็ยิ่งใช้บริการ	 สปาแพ็คเกจในสถานที่ 
เช่น	 เกาะสมุย	 และภูเก็ตของไทย	 ไบรอนเบย์ที่ออสเตรเลีย	 ความชื่นชอบ 
ปรับปรุงในสุขภาพร่างกายทำให้ร้านเสริมสวยประเภท	Waxing	Salon	ที่รับ 
เฉพาะกลุ่มชาวเกย์ที่เติบโตขึ้นโดยเฉพาะในเมืองที่เป็นมิตรกับเกย์	 เช่น	
กรุงเทพฯ	และบาหลี

 Korean Bath House Down Under:
	 ผู้จัดรายการโทรทัศน์ช่วงเช้าทางช่องฟรีทีวีในออส 
เตรเลีย	 “Adam	Boland”	มีแผนการที่จะเปิดโรงอาบน้ำ 
แบบเกาหลีในซิดนีย์ในกลางปีนี้หลังจากได้เดินทางทั่ว 
เอเชียและตกหลุมรักโรงอาบน้ำ	(Bathhouse)	“ของจริง”	
โดยตัวเขาและหุ้นส่วน	 คือ	 Julian	 Wong	 คิดว่าซิดนีย์ 
ควรมีสถานที่เช่นนี้โดยตั้งใจว่าจะดึงดูดได้ทั้งชาวเกย์และ 
ชาวเกาหลีไปจนถึงผู้บริหารที่ต้องการคลายเครียดด้วย 
บริการ	 Day-spa	 โดยโรงอาบน้ำที่จะสร้างจะเป็นแบบ 
ดั้งเดิมที่จะแยกสำหรับชาย-หญิง	และต้องโป๊	โดยเขาต้อง
การให้มันเหมือนที่เกาหลีอย่างแท้จริง

 เป็นที่รู้กันดีว่าชาวเกย์มีรสนิยมที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเฟอร์นิเจอร์ รองเท้า หรือแต่งตัว...“ ”

ภาพจาก http://tastyinfidelicacies.blogspot.com

ภาพจาก http://grrrltraveler.com 
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	 จากการต่อสู้เพื่อให้การจัดตั้งสหภาพเกย์ถูกต้อง 
ตามกฎหมายเติบโตขึ้น	 และคนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิ 
ของชาวเกย์รวมทั้งยอมรับบุคคลรักร่วมเพศมากขึ้น 
ชุมชนชาวเกย์จะค่อยๆ	 ก้าวเข้าสู่วัฒนธรรมหลักในเอเชีย		
ขณะนี้	 “สหภาพพลเมือง”	 เพศเดียวกันได้รับการยอมรับ
ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

 

	 เมื่อปี	 2009	 ไต้หวันได้จัดเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
ของชาว	LGBT	ในเอเชียเหนือซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ	
25,000	คนใน	Taiwan	Parade	นักเคลื่อนไหวชาวจีน
ที่เป็นเลสเบี้ยนกล่าวว่า	 พวกเขารอดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง	
เนื่องจากมีกฎระเบียบที่ไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนเป็น 
ลายลักษณ์อักษร	 ความจริงแล้วตลาดกลุ่มผู้บริโภคชาว 
เกย์เป็นกลุ่มที่ไม่ควรละเลย	 เนื่องจากมันจะเติบโตต่อไป 
โดยชาวเกย์จะเปิดเผยตัวตนมากขึ้น	 ใช้ชีวิตในแบบที่ 
พวกเขาต้องการและมีทรัพย์สินที่จะใช้จ่ายมากและตามใจ
ตนเองในการซื้อสินค้าระดับสูงมากขึ้น	

OUTLOOK:

แนวโน้มที่สำคัญ

“
ความจริงแล้ว

ตลาดกลุ่มผู้บริโภคชาวเกย์

เป็นกลุ่มที่ไม่ควรละเลย

”

ROI is NOT Purpose. 
Best brands weren’t born 
to be the most profitable, 
but to make life better. 
GM can never be Apple.

ROI (Return on Investment) 
ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของแบรนด์ 
แบรนด์ที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดมาเพื่อ
สร้างผลกำไรสูงสุด 
หากแบรนด์จะช่วยทำให้ชีวิตดีข้ึน และ 
GM (General Motors) ก็ไม่สามารถ
เป็นได้เหมือนกับ  Apple

Nathaniel Perez, 
Director of  Social Marketing, 
SapientNitro @SapientNitro Seminar

 

Lady Gaga is her own 
platform. She already
has 10 million twitter 
followers.

เลดี้กาก้ามีเวทีและกลุ่มผู้ชมเป็นของตนเอง 

ขณะนี้เธอมีคนคอยติดตามความเคลื่อนไหว

ถึงกว่า 10 ล้านคนใน Twitter

Jennifer Frommer, Head of  Brand Partnerships, 
Interscope @SapientNitro Seminar 

“ 
” 

“ 

ภาพจาก http://chinashow.me 

” 

about
Brands

M a r k e t   T r e n d 
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Cannes 
Lions 2 0 1 1

เรื่อง @FabianoCoura,Head of Planning@R/GA SP     เรียบเรียง ณัฏฐิรา อำพลพรรณ

F R O M

ต อ น ที่  1

In the era of networked media 
you’re going to become a functionally 
integrated brand or a commodity.
ในยุคของสื่อที่มีการเชื่อมต่อกัน คุณกำลังจะกลายเป็นแบรนด์ที่มีการ

บูรณาการตามหน้าที่หรือกลายเป็นเพียงสินค้า

Barry Wacksman, EVP Chief  Growth Officer, 
R/GA @R/GA Seminar

In the future, half of the music 
industry’s revenues will come from brands.
ในอนาคตรายได้ครึ่งหนึ่ง ของอุตสาหกรรมดนตรีจะมาจากแบรนด์

Laura Lang, CEO, Digitas @Digitas & VEVO Seminar

We don’t view ourselves 
as a game company, 
we’re building a brand.
เราไม่ได้มองว่าเราเป็นเพียงบริษัทเกม 

แต่เรากำลังสร้างแบรนด์

Peter Vesterbacka, 
Mighty Eagle, 
Rovio Mobile 
@Hill & Knowlton Seminar

” 

” 
” “ 
” 

” 
“ 

Q u o t e s 

“ 
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Search will move
from links to likes.
การค้นหา (Search) จะปรับเปลี่ยนจาก 
links ของเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่มีการ likes 
จากกลุ่มเพื่อนมากที่สุด

Mark Holden, 

Planning Director, phd @phd Seminar ” 
“ 
“ 

We will move from
creative excellence
to content excellence.
เราจะเคลื่อนจากการเป็นเลิศในการสร้างสรรค์
สู่ความเป็นเลิศด้านเนื้อหา
Pio Schunker, 

SVP Integrated Marketing, 

Coca-Cola @Coca-Cola Seminar

The future of the internet is not 
algorithms, it’s content and 
design [...] Banners are for apes. 
Content is for humans. 
อินเตอร์เน็ตในอนาคตจะไม่ได้ให้ความสำคัญ
กับขั้นตอนหรือวิธีการ แต่จะให้ความสำคัญ
กับเนื้อหาและดีไซน์ ในขณะเดียวกันป้ายโฆษณา 
(Banner) จะเป็นสื่อสำหรับลิง (Apes) 
ส่วนมนุษย์จะต้องการเนื้อหา 

Tim Armstrong, CEO, AOL @AOL Seminar

Cannes Lions is no longer about 
advertising, as indeed our
industry is no longer simply 
about advertising.
งาน Cannes Lions ไม่ได้เป็นงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
การโฆษณาอีกต่อไปเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรม
ของเราที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะการโฆษณาเท่านั้น

Phil Thomas, CEO, Cannes Lions Festival

If you start offline and 
then move online it will be 
muchmore powerful. 
After a“casual 
conversation” 49% will 
remember your brand 
when online.
การเริ่มต้นธุรกิจด้วยออฟไลน์ 
แล้วจึงเคลื่อนไปสู่ออนไลน์จะมีพลังมากกว่า 
โดยภายหลัง “บทสนทนาที่ไม่เป็นทางการ” 
ลูกค้าถึงร้อยละ 49 จะจดจำแบรนด์ได้
เมื่อทำการออนไลน์

Martin Lindstrom, Author @goviral Seminar

Entrepreneurs are the new 
creative department (and 
viceversa)
ผู้ประกอบการจะเปลี่ยนหน้าที่เป็น
แผนกสร้างสรรค์

Troy Young, President, Say Media @UM

“ 
” 
” 

” 

“ 
” “ 

Authenticity is 
just like pornography. 
You know it 
when you see it.
ความเป็นเนื้อแท้  (Authenticity) 
ก็เหมือนกับภาพโป๊ ซึ่งคุณจะรู้ได้เอง
ภายหลังจากที่ได้มองเห็น
Arianna Huffington, Co-founder, 

The Huffington Post @AOL Seminar

“ 
” “ ” 

about
Market Trend
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” 

We built 51 games before
getting to Angry Birds [...]
My team knows how to build
a hit and also how not to build
a hit. This is important.
เราสร้างเกมมาถึง 51 เกมก่อนที่จะโด่งดังด้วยเกม 
Angry Birds ทีมงานของเราเรียนรู้ที่จะสร้างเกม
ที่เป็นที่นิยม และรู้ว่าจะไม่สร้างเกมให้เป็นที่นิยมได้
อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก

Peter Vesterbacka, Mighty Eagle, 

Rovio Mobile @Hill & Knowlton Seminar

Tablet market is growing from
17 million devices
this year to 70 million
devices next year.
ตลาด Tablet จะเติบโตขึ้นจาก 
17 ล้านเครื่องไปสู่ 70 ล้านเครื่อง
ในปีถัดไป

Kevin Lynch, CTO, Adobe @Adobe Seminar

” 
” 
” 

“ 
” 

Apple and Microsoft are 
getting it right because they 
concentrate on servicing people. 
Where the music industry is 
getting it wrong is that it still 
talks about selling records.
บริษัท Apple และ Microsoft 
กำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง เนื่องจากพวกเขา
ให้ความสำคัญกับการให้บริการผู้คน
ในขณะที่อุตสาหกรรมดนตรีกำลังทำ
ในสิ่งที่ผิดพลาดจากการที่พูดถึงแต่การ
ขายแผ่นเสียง

Pharrell Williams, Musician, 

Producer @Digitas & VEVO Seminar

We only care about two things: 
our fans and our brand. 
We talk about fans, not users
or consumers.
เราให้ความใส่ใจกับ 2 สิ่ง ได้แก่ “แฟนของเรา” และ 
“แบรนด์ของเรา” เราพูดถึง “แฟน” ไม่ใช่ “ผู้ใช้” หรือ 
“ผู้บริโภค”

Peter Vesterbacka, Mighty Eagle, 

Rovio Mobile @Hill & Knowlton Seminar

At Google, with your 
permission, we use some 
of your information to make 
things that are good for you.
ที่ Google และด้วยการอนุญาตของท่าน 
เราจะใช้ข้อมูลบางส่วนของท่าน
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเอง

Eric Schmidt, Chairman, 

Google @Google Seminar 

” 
“ 

” 
Magazine people want to make 
something that is beautiful and 
connects with an audience, but 
it has been hard to do that very 
well in the internet during the 
last two years.
ผู้จัดทำนิตยสาร ต้องการที่จะสร้างสรรค์
สิ่งสวยงามและสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้
แต่สิ่งเดียวกันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากในวงการ
อินเตอร์เน็ต ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
John Battelle, CEO, 

Federated Media @Adobe Seminar

“ 
” 
“ 

” 
” 

We want to become the 
most copied brand in 
China by next year.
เราต้องการเป็นแบรนด์ที่ถูกก๊อปปี้มากที่สุด
ในจีน ในปีต่อไป

Peter Vesterbacka, Mighty Eagle, 

Rovio Mobile @Hill & Knowlton Seminar

” “ 
“ 
“ 
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What is the first thing you 
reach for in the morning? 
Your bed partner, yourself 
or your phone?
อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในตอนเช้ามากที่สุด 
คู่นอน ตัวเอง หรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

Simon Bond, CMO, 

BBDO @BBDO Seminar 

In 2012 consumers will want 
products and services that 
enhance their lives in a unique 
and personal way.
ในปี 2012 ลูกค้าจะต้องการสินค้าและบริการที่
จะสนับสนุนให้พวกเขามีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
และเป็นส่วนตัวมากขึ้น

Susanna Kempe, CEO, 

WGSN @WGSN Seminar 

To the public, 
all advertising is spam.
สำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว
การโฆษณาคือข้อความขยะ

Bob Garfield, 

Commentator @imc2 Seminar 

43% of consumers won’t buy 
a product if can’t find the right 
information online.
ผู้บริโภคร้อยละ 43 จะไม่ซื้อสินค้าที่
ไม่สามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านระบบออนไลน์

Eric Bader, Chief  Strategy Officer, 

Initiative @Initiative Seminar

83% of consumers use fewer 
than 30 sites a month.
ผู้บริโภคร้อยละ 83 จะเข้าชมเว็บไซต์
เกือบ 30 แห่งต่อเดือน

Tim Armstrong, CEO, 

AOL @AOL Seminar

At Coca-Cola, 
we think the mobile phone 
as the 6th sense of people.
ที่บริษัท Coca-Cola 
เราคิดว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นประสาทสัมผัสที่ 6 ของผู้คน

Pio Schunker, SVP Integrated Marketing, 

Coca-Cola @Coca-Cola Seminar
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Two important values to younger 
people: significance and 
achievement.
คุณค่าสำคัญ 2 ประการสำหรับคนหนุ่มสาว คือ 
ความสำคัญและการประสบความสำเร็จ

Edward de Bono, 

Author @The Guardian Seminar

A good story is something 
you haven’t known.
Something that hits your 
gut, your heart and
therefore your emotions.
เรื่องราวดีๆ อาจเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จัก
แต่เป็นสิ่งที่เข้ามากระทบความรู้สึก (Gut) 
หัวใจและสุดท้ายคือ อารมณ์

@wgsn during Starcom MediaVest Group & TED 

Seminar

There are 6.9 billion people
in the world, 
600 million broadband internet 
connections, but 4.5 billion 
text message users. 
SMS is largest human network.
จากจำนวนประชากรโลก 6.9 พันล้านคน
มี 600 ล้านคนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต 
แต่มีผู้บริโภค 4.5 พันล้านคนที่ใช้งานการรับส่ง
ข้อความซึ่งทำให้ SMS เป็นเครือข่าย
ของมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Tom Chatfield, 

Author @Starcom MediaVest Group & TED Seminar

Twitter has become my primary 
news source,  but when I hear  
something has happened
it makes me turn on a TV set.
Twiiter ได้กลายเป็นแหล่งข่าวเบื้องต้นของฉัน
เมื่อได้ทราบว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว
จึงจะเปิดโทรทัศน์เพื่อดูข่าว

Piers Morgan, 

CNN Host @Time Warner Seminar 

Not everybody 
likes games, 
but everybody 
likes playing.
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเกม ทุกคนชอบเล่น

Kudo Tsunoda, Creative Director, 

Kinect @Microsoft Seminar
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สิ่งสำคัญ 9 อย่าง 
ที่จะหายไปในวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน 

ในอีก 30 ปีข้างหน้า 
เรื่อง รัญจวน ทองรุต 

 
ผู้เชี่ยวชาญในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พยากรณ์ไว้ว่า 

สิ่งสำคัญ 9 อย่างที่จะหายไปในวิถีชีวิตของชาวอเมริกันภายใน 30 ปีข้างหน้า มีดังนี้ 

ระบบการขนส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ เนื่องจากชาวอเมริกันหันมาใช้ 

วิธีการสื่อสารด้วยระบบดิจิตอลมากขึ้น จากการสำรวจโดย  

www.internetworldstates.com พบว่าในเดือนมิถุนายน 2010 

ชาวอเมริกันใช้ Internet สูง คิดเป็น 77.3% ของชาวอเมริกันทั้งประเทศ

อีก 30 ปีข้างหน้าสัดส่วนนี้คงจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการทางไปรษณีย์น้อยลง 

 

ระบบการใช้เช็คเพื่อการชำระเงิน มีการพยากรณ์

กันไว้ว่าในปี 2012 ชาวอเมริกันจะไม่มีการใช้เช็ค 

ในการชำระค่าใช้จ่าย แต่จะหันมาชำระเงินด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น ชำระผ่านบัตร

เครดิต การจ่ายเงินทางอินเตอร์เน็ต 

อย่างที่เราเห็นๆ และเริ่มทำกันแล้วตอนนี้   
3 เมื่อไม่มีการใช้เช็คเพื่อการชำระเงินแล้ว ตัวเช็คเองก็จะหายไปในที่สุด 

 

4 โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์ใช้สาย จะเริ่มหายไปเพราะมนุษย์โลกส่วนใหญ่ 

หันมาใช้โทรศัพท์ไร้สาย 

และอุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ 

ที่ไม่มีสายกันมากขึ้น 5 ระบบธุรกิจสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึง

หนังสือพิมพ์ คนรุ่นใหม่จะไม่อ่าน

หนังสือพิมพ์กันอีกต่อไป 

ผู้บริโภคยุคใหม่จะหันไปอ่านหนังสือ

พิมพ์ออนไลน์ หรือ e-Book แทน 

6 อุตสาหกรรมดนตรี คือ ขาดการคิดค้นดนตรีใหม่ๆ สังเกตเห็นว่าเพลงหรือดนตรีที่ ได้รับ

ความนิยมและขายได้ 40% เป็นเพลง/ผลงาน

ดนตรีเก่าๆ ที่นำมาเรียบเรียงหรือทำเสียงใหม่ 

ภาพจาก http://antimisandry.com 

M a r k e t   T r e n d 
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เครื่องรับโทรทัศน์จะหายไป ขณะเดียวกันระบบ

โทรทัศน์แบบ Free TV เริ่มจะลดความนิยมลง 

ผู้บริโภคหันมาดูทีวีจากระบบออนไลน์ หรือเคเบิ้ลทีวี 

 

สิ่งของที่เราเปน็เจ้าของ (Thing that you 

own) เช่น ระบบแผ่นเสียง ซีดี หนังสือ 

ตำราต่างๆ หรือแม้แต่รูปภาพและเอกสาร 

จะไม่มีการเก็บเป็นรูปเล่มอีกต่อไป แต่จะหันมา 

เก็บด้วยระบบออนไลน์ หรือระบบดิจิตอล 

จึงทำให้เกิดการบริการรับเก็บของรูปแบบใหม่ 

ที่เรียกว่า Cloud Service Saver 

คือเป็นการฝากเก็บข้อมูลไว้ในระบบ Saver ต่างๆ 

เช่น รูปภาพ หนังสือ ฯลฯ 

ความเป็นส่วนตัว (Privacy) เพราะระบบข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล

ถูกบันทึกไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ต่างๆ มักจะให้ผู้ค้นหากรอกข้อมูลส่วนตัวก่อน เจ้าของเว็บนั้นก็จะทราบข้อมูลส่วนตัวของ 

ผู้ค้นหาคนนั้นแล้วบันทึกไว้  หรือในการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเปิดบัญชีธนาคาร 

การทำบัตรเครดิต รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศต่างๆ หน่วยตรวจคนเข้าเมือง 

ก็จะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวไว้ครบถ้วน สิ่งเหล่านี้ทำให้ความเป็นส่วนตัวของ

ปัจเจกชนหายไป เช่น วันดีคืนดีก็มีคนส่งคำอวยพรวันคล้ายวันเกิดมาให้ทางอีเมล์ 

ทางโทรศัพท์ หรือเมื่อกลับบ้านแต่ละวันก็จะได้รับจดหมายโฆษณาสินค้า 

และบริการต่างๆ มากมาย 

7 
8 
9 

ภาพจาก http://
lintineqegs.word

press.com 

ภาพจาก www.topmediatool.com 

ภาพจาก www.editorsewblog.org e 

ท่านผู้อ่านคงจะเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ หรือ

คำพยากรณ์ของนักวิเคราะห์ชาวอเมริกันคนนี้ 

อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์ดังกล่าวคงไม่เกิด

กับสังคมชาวอเมริกันเพียงอย่างเดียว สังคม  

อื่นๆ ก็มีอนาคตไม่ต่างไปจากสังคมอเมริกัน  

สักเท่าไหร่ เพราะปัจจุบันประชาคมโลกส่วนใหญ่

ก็รับอิทธิพลมาจากอเมริกันไม่ใช่น้อย ซึ่งรวมถึง

ประเทศไทยของเรา 
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 12 วิธีการนำเสนอสำหรับสื่อมวลชนและ Social media 

ท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเชิญชวนนักท่องเท่ียว

ให้มายังแหล่งท่องเท่ียวของท่าน 

เรียบเรียง วัชรี ชูรักษา 

ITB
Berlin Convention

(9-11 March 2011)
Episode II

ภาพจาก www.natio
nalgeographic.com

 

ภาพจาก www.nationalgeographic.com 

S e m i n a r 
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เร่ือง		 Keith	Bellows,	
	 Editor-in-chief,	
	 National	Geographic	Traveler
 
	 นำเสนอประสบการณ์ท่ีเป็นของจริงแท้	 อันจะนำ 
มาสู่ความรู้สึกได้ถึงสถานท่ีน้ัน	 (Sense	of	place)	 โดยใช้	
digital	photo,	video,	music,	touch	scene,	sound	motion	
commodity,	visual	presentation	นำเสนอในเว็บไซต์
	 นำเสนอในลักษณะเป็นการค้นพบมากกว่าเป็น 
เพียงการพักผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว	(Be	a	discovery,	not	
a	vacation)	ปัจจุบันผู้คนต้องการท่ีจะเรียนรู้และเติบโตทาง
ด้านอารมณ์ความรู้สึก	สุนทรียะ	ความด้ังเดิม	รวมถึงความ
ย่ังยืนของสถานท่ีท่องเท่ียว
	 นำเสนอจุดขายท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน	 ซ่ึงท่ีอ่ืน 
ไม่มีในด้านเอกลักษณ์	 อัตลักษณ์	 ความสวยงามและ 
ความย่ังยืน
	 นำเสนอแหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงถึงการดำเนิน 
การเพ่ือสร้างความย่ังยืน	เคารพสถานท่ีและผู้คน	ไม่ทำลาย 
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม
	 นำเสนอแบรนด์ของแหล่งท่องเท่ียว	 ท่ีแสดงถึง 
ความเป็นผู้นำ	 หรือมีความโดดเด่นในด้านน้ันๆ	 ท่ีแหล่ง 
ท่องเท่ียวน้ันได้นำเสนอสู่สาธารณะ	เช่น	ประเทศนิวซีแลนด์ 
นำเสนอความเป็นประเทศท่ีบริสุทธ์ิ	100	เปอร์เซ็นต์ในเชิง 
ธรรมชาติ	 อากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาด	 (100%	Pure	
New	Zealand)
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	 มีความจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องบอกเล่าเร่ืองราว 
ของแหล่งท่องเท่ียวน้ัน	 และต้องเป็นเร่ืองราวท่ีทำให้รู้สึก 
แปลก		ประหลาดใจหรือต่ืนตาต่ืนใจกับส่ิงท่ีได้พบเห็น	ทุก 
สถานท่ีมีเร่ืองราวแต่จะถ่ายทอดอย่างไรให้เป็นคำกล่าวท่ี 
งดงาม	 น่าสนใจและให้อารมณ์ความรู้สึก	 แหล่งท่องเท่ียว 
ไม่ใช่เป็นเพียงสถานท่ี	 แต่เป็นเร่ืองราวความสัมพันธ์กัน 
ระหว่างผู้คนและสถานท่ีซ่ึงจะสร้างความน่าสนใจ
	 นำเสนอโดยใช้ผู้คนในท้องถ่ินเป็นเร่ืองราวและ 
เป็นผู้ดำเนินเร่ืองราว	 ทำให้เกิดความรู้สึกต้อนรับและนำ		
นักท่องเท่ียวเก่ียวพันไปกับการรณรงค์ท่องเท่ียวในแหล่ง 
ท่องเท่ียวน้ันๆ	
	 จะต้องเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสังคมอย่าง 
เข้มข้น	เช่น	การท่องเท่ียวเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์				การท่องเท่ียว 
แบบครอบครัว	 Social	 Media	 ในเว็บไซต์มีพลังสูงมากใน 
การสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้	360	องศา	เน่ืองจากสามารถ 
นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์	และระบบแสงเสียง	ทำให้ทำการ 
ตลาดท่องเท่ียวได้ดี	 นอกจากน้ี	 ยังสามารถใช้	 twitter	 ใน 
การทำการตลาดท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
	 นำเสนอให้มีความรู้สึกสบาย	 ให้ความแตกต่าง	
ปฏิบัติได้ง่าย	 และแสดงออกถึงความคิดท่ีฉลาด	 เน่ืองจาก
นักท่องเท่ียวต้องการสินค้าการท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่าง 
จากท่ีอ่ืน
	 นำเสนอข้อมูลท่ียืนอยู่บนข้อเท็จจริงท่ีเป็นตัวของ 
ตัวเอง	เป็นในส่ิงท่ีแหล่งท่องเท่ียวน้ันเป็นจริง
	 นำเสนอในส่ิงท่ีสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมอยู่ 
ตลอดเวลา	เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ
	 มองไปข้างหน้า	 คนรุ่นต่อไปจะต้องขับเคล่ือนโลก
น้ีให้อยู่อย่างย่ังยืน	ให้มีความรู้สึกท่ีเป็นเชิงการทำเพ่ือสังคม	
สามารถจับต้องได้และปฏิบัติได้	 เช่น	 ปัญหาโลกร้อน	 การ 
ดำเนินการเพ่ือชดเชยการทำให้โลกร้อน	 Carbon	 Offset	 
หรือรายการท่องเท่ียวท่ีอนุรักษ์โลก	 การท่องเท่ียวท่ีใส่ใจ
ต่อแหล่งท่องเท่ียว	สังคมและส่ิงแวดล้อมท้ังในระดับท้องถ่ิน 
และระดับโลก
 
	 สรุปต้องเป็นการนำเสนอท่ีเป็นการท่องเท่ียว
ท่ีเนิบช้า	 ลึกซ้ึง	 เป็นจริง	 เป็นทางเลือกและมีความย่ังยืน	
(Slow,	 deep,	 real,	 alternative	 and	 sustainable)	
การนำเสนอส่ิงเหล่าน้ี	 จะทำให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึก 
และอารมณ์ร่วมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ	และ 
เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเดินทางมาเย่ียมเยือนแหล่งท่องเท่ียว
น้ันๆ				
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ภาพจาก www.nationalgeographic.com 
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	 การใช้อินเตอร์เน็ตในเอเชียแปซิฟิกพบว่า	 ร้อยละ	
43	 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเอเชีย	 มีระยะเวลาเฉล่ียในการ 
ใช้อินเตอร์เน็ต	 แบ่งเป็นนักท่องเท่ียวชาวเอเชียแปซิฟิกใช้	
16.1	ช่ัวโมง	และนักท่องเท่ียวท่ัวโลกใช้	23.8	ช่ัวโมง	และ 
จะมีการเข้าอินเตอร์เน็ตของประชากรโลกภายในปี	 2015	
ร้อยละ	39	และการเข้าชมเว็บไซต์การจำหน่ายสินค้า			ร้อยละ 
54.5	 การพัฒนาอย่างมากในโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจะเป็นแรง 
ขับเคล่ือนสำคัญในการใช้มือถือในการท่องเท่ียว
	 ในเอเชียแปซิฟิก	 โดยจะมีผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
จำนวน	3.1	พันล้านคนในปี	2015	และภายในปีเดียวกัน	
ร้อยละ	54	ของอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีจำหน่ายในเอเชีย 
แปซิฟิกจะเป็น	Smart-phones	 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมาจากปี	2009 
ร้อยละ	5	ภายในปี	2013	จะมีผู้ใช้	3G	ในเอเชียแปซิฟิกร้อยละ	
56	ของผู้ใช้ท่ัวโลก	และมีผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อินเตอร์ 
เน็ตมากกว่า	450	ล้านคน	และร้อยละ	70	ของผู้ใช้โทรศัพท์ 
เคล่ือนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมออนไลน์	หรือ	1	ใน	3	ได้ 
รับอิทธิพลจากคนอ่ืนๆ	ในเครือข่ายออนไลน์ในการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าการท่องเท่ียว	ภายในปี	2012	จะ	มีผู้ใช้โทรศัพท์ 
เคล่ือนท่ีในเอเชียแปซิฟิกจำนวน	123	ล้านคน	
	 ดังน้ัน	การใช้	Social	media	ในการท่องเท่ียวจึง 
เป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความสำคัญ	 พบว่าร้อยละ	 70	 ของนัก 
ท่องเท่ียวออนไลน์เป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมใน	online	social	net-
work	อย่างจริงจัง	ผู้ใช้	social	network	ในเอเชียมีจำนวน	
456	ล้านคน	หรือ	1	ใน	3	ของประชากรโลก	ร้อยละ	30 
ของนักท่องเท่ียวออนไลน์พูดถึงการเดินทางท่องเท่ียวของ 
เขาใน	online	social	network	และตัวเลขน้ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ	
42	ในกลุ่มผู้ใช้	Smartphone

	 คนรุ่นปัจจุบันท่ีเราเรียกว่าคนรุ่น	 Generation	 Y 
จะเป็นรุ่นท่ีใช้ออนไลน์ในชีวิตประจำวัน			โดยจะอยู่ใน	Social 
Network	 และแบ่งปันประสบการณ์ผ่าน	 Social	 Media 
ดังน้ัน	Mobile	Marketing	จึงมีความสำคัญมากข้ึน	เน่ือง 
จากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้เช่ือมกับระบบอินเตอร์เน็ตทำให้ 
สามารถใช้	Mobile	Website	ได้สะดวก	ซ่ึงผู้ประกอบการ 
ท่องเท่ียวสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์ 
เคล่ือนท่ี	Mobile	Website	Strategy	ซ่ึงประกอบด้วย	Mobile	
booking	capability	การจองและเช็คอินสินค้าการท่องเท่ียว	
Smart	phone	Website	การใช้ระบบสัมผัส	และ	Mobile	op-
timization	&	Marketing	การใช้ระบบการส่งข้อมูลข่าวสาร	
จากการศึกษาพบว่า				ร้อยละ	10	ของผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี
จะใช้เพ่ือการท่องเท่ียว	 โดยใช้ในการค้นหาแผนท่ีผ่านระบบ	
Geolocation	Awareness	และร้อยละ	40	จองสินค้าและ 
บริการทางการท่องเท่ียวผ่านระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	 อาทิ	
โรงแรม	รถเช่า	และรายการนำเท่ียว	เป็นต้น	และการใช้ระบบ	
QR	code	บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซ่ึงจะต้องมี	QR	Reader	
Application	 สามารถท่ีจะดูรายละเอียดของสินค้าการ 
ท่องเท่ียวได้ผ่านระบบดังกล่าว	 รวมถึงการใช้ระบบ	 Aug-
mented	 Reality	 ผ่านกล้องบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	 ซ่ึงเป็น 
ระบบท่ีสามารถเห็นภาพจริงในอาคาร	 สถานท่ีท่ีนัก 
ท่องเท่ียวต้องการไปว่าต้ังอยู่ท่ีใดในอาคารจะมีบทบาท 
มากย่ิงข้ึน	 การทำการตลาดผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือ 
Mobile	 Marketing	 ผู้ประกอบการท่องเท่ียวจำเป็นต้อง 
ทำงานร่วมกับ	Tripadvisor		ซ่ึงเป็นเสียงของผู้บริโภคและ 
นักท่องเท่ียวให้ความเช่ือถือเป็นอย่างมากรวมถึงการ 
ทำการตลาดออนไลน์กับ	Google

การใช้อินเตอร์เน็ต

ในเอเชียแปซิฟิก

การใช้ Social Media and

Mobile Devices

ภาพจาก http://realtimemarketer.com 

ภาพจาก www.futuretravelexperience.com 

ภาพจาก www.hotelm
arketingstrategies.c

om 
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เร่ือง		 Tanya	Churchmuch
	 CEO	girlports.com,	Gay&Lesbian	Market
	 Director	for	Tourisme	Montreal,
	 Board	Chair	IGLTA

 ในปี	 1994	 การท่องเท่ียวเมืองมอนทรีออลตัด
สินใจท่ีจะเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเท่ียวเกย์และเลสเบียน	 	 ปี	
1997	 เร่ิมรวบรวมแหล่งท่องเท่ียวลงในแผนท่ีของเมืองท้ัง
หมด	ปี	1999	เป็นเจ้าภาพจัดเย่ียมชมสินค้าการท่องเท่ียว 
ให้กับส่ือมวลชนสมาคมเกย์และเลสเบียนนานาชาติ	 หรือ 
International	Gay	&	Lesbian	Travel	Association	(IGLTA)	
ปี	2002	เพ่ิมระบบ	Lesbian,	gay,	bisexual	and	trans-
gender	(LGBT)	Microsite	ใน	Tourism	Montreal	website	
ปี	2003/	2006	เตรียมจัด	World	Outgames	ปี	2009	
จ้าง	Gay	blogger	สำหรับ	Tourism	Montreal	website 
ปี	2010-2011	จัดประกวดเกย์และเลสเบียน	“The	Year 
Contest”			การท่องเท่ียวมอนทรีออลได้จัดสรรงบประมาณ 
ทำตลาดเชิงรุกและประเมินความสำเร็จของการทำ 
ตลาดจากการจัดกิจกรรมเทศกาล	 หรือการจัดประชุม	 
LGBT	 อย่างเป็นรูปธรรม	 ซ่ึงพบว่าได้รับประโยชน์จาก 
การส่งเสริมตลาดน้ีเป็นอย่างดีเน่ืองจากตลาดน้ีพำนักเป็น 
ระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวสูง

เร่ือง	 Norbert	Kettner
	 CEO,	Vienna	Tourist	Board

 

 ในปี	 1997	 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก	 IGLTA	 ปี	
1998	เร่ิมทำตลาดท่องเท่ียวเกย์และเลสเบียน	จัดทำเว็บไซต์	
www.wien.info/gay	(10	ภาษา)	จัดทำ	Social	Media	-	
www.facebook.com/gaycitywien	 หรือ www.facebook.
com/gayfriendlyvienna		จัดทำการตลาดออนไลน์ใน	11	
ประเทศ	 ปี	 2004	 ได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทาง 
ทางการท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบของเกย์และเลสเบียน	ปี	2007	
ได้รับการจัดลำดับเป็นท่ี	 2	 ของจุดหมายปลายทางทาง 
การท่องเท่ียวนานาชาติของเกย์และเลสเบียนในประเทศ 
เยอรมนี	 นับเป็นผู้ริเร่ิมส่งเสริมการท่องเท่ียวเกย์และ 
เลสเบียนในยุโรปตะวันออก	 จัดรณรงค์ในระดับชาติและ 
นานาชาติให้เมืองเวียนนาเป็นสถานท่ีแต่งงานของชาวเกย์ 
และเลสเบียน

กลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียวความสนใจพิเศษ:

กรณีศึกษาท่ีประสบความสำเร็จ

สำหรับส่งเสริมการท่องเท่ียวเกย์และเลสเบียน

ดำเนินรายการ	Thomas	Bomkes	Founder	&	Senior	Consultant,	TomOnTour.com 

การดำเนินการตลาดนักท่องเท่ียวเกย์

และเลสเบียนของการท่องเท่ียวเมือง

มอนทรีออล ประเทศแคนาดา

การดำเนินการตลาดนักท่องเท่ียวเกย์

และเลสเบียนของการท่องเท่ียวเมือง

เวียนนา ประเทศออสเตรีย

ภาพจาก http://doreyme.blogs.com 

ภาพจาก http://b2b.wien.info 
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About IGLTA

เร่ือง		 John	Tanzella
	 CEO,	IGLTA

 IGLTA	ก่อต้ังในปี	1983	มีสมาชิกใน	88	ประเทศ 
มีฐานข้อมูลลูกค้าและจัดกิจกรรมในระดับโลก	 Corporate 
Partners	 หรือคู่ค้าพันธมิตร	 ประกอบด้วย	 RailEurope, 
Accor	 hotels,	 Delta	 Air	 Lines,	 British	 Airways, 
Travel	 Guard	 Insurance,	 Sol	 Melia	 Hotels, 
Expedia	สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก	IGLTA	ประกอบด้วย 
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือเทศกาลของ	 IGLTA	 ในราคา 
ท่ีลดแล้ว	 ความสามารถท่ีจะเจาะตลาดผู้เช่ียวชาญการ 
ท่องเท่ียว	IGLTA	ซ่ึงมีจำนวนเป็น	1,000	ราย	ใช้โลโก้	IGLTA	
ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้ของผู้บริโภค	ใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์สำหรับ	
B2B	 และ	 B2C	 รายช่ือสมาชิกออนไลน์	 จัดรายการนำ 
เท่ียวหลังกิจกรรมหรือเทศกาล	 หรือจัดนำเท่ียวพิเศษเผย 
แพร่ในเว็บไซต์	โฆษณาในราคาท่ีลดแล้วกับส่ือมวลชนคู่ค้าท่ี
เป็นพันธมิตร	การเข้าถึง	 IGLTA	ท่ัวโลกสามารถทำได้โดย 
ง่ายและรวดเร็ว	 เน่ืองจาก	 IGLTA	 มีผู้แทนท่ีเป็นนักแปล 
ภาษาและเป็นส่ือมวลชน	 ทำหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ให้แก่สมาชิก	 ปัจจุบัน	 ผู้แทนของ	 IGLTA	 มีท่ีต้ังอยู่ท่ี 
ประเทศออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 อาร์เจนตินา	 บราซิล	
อังกฤษ	กรีซ	โปแลนด์	แคนาดา	ฝร่ังเศส	เยอรมนี	สเปน	
สวีเดน	สวิตเซอร์แลนด์	สหรัฐอเมริกา	แม็กซิโก	อิสราเอล	
เลบานอน	ตุรกี	ญ่ีปุ่น	และแอฟริกาใต้			

LGBT Research

เร่ือง		 Tom	Roth
	 CEO,	Community	Marketing

 การจัดทำวิจัยการตลาดของ	 LGBT	 โดยบริษัท	
Community	 Marketing	 Inc	 (CMI)	 	 	 ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี	 San	
Francisco	 ต้ังข้ึนในปี	 1992	 ให้บริการลูกค้าในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 ยุโรป	 ออสเตรเลีย	 และญ่ีปุ่น			
ในการจัดทำวิจัยลูกค้า	 ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์	 การ 
วางแผนการตลาด	 การส่ือสารและบริการฝึกอบรม	 ให้กับ 
บริษัทท่ีมีแบรนด์ช้ันนำท่ัวโลก	 อาทิ	 US	 Government, 
Switzerland	 Tourism,	 Japan	 National	 Tourism 
Organisation,	 Hyatt,	 Kimpton	 Hotels	 เป็นต้น	
โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกค้า	 LGBT	 จำนวน	 60,000	
คนท่ัวโลก	ปัจจุบันโรงแรมในเครือ	Accor	และ	Scandina-
vian	Airline	ทำตลาด	LGBT	ในการทำการตลาดผู้ประกอบ 
การท่องเท่ียวจำเป็นต้องสร้างสรรค์สินค้าการท่องเท่ียว 
สำหรับตลาดน้ี	ซ่ึงต้องการผู้ประกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญ 
และเข้าใจตลาด	และการให้การยอมรับถึงความมีตัวตนและ
สิทธิเสรีภาพท่ีเท่าเทียมของ	LGBT				ก็เป็นเร่ืองท่ีสำคัญมาก 
ในการท่ีจะดึงตลาดน้ีมาท่องเท่ียวในประเทศของท่าน

ภาพจาก www.iglta.or
g 

ภาพจาก www.shopout.org 
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เรื่อง		 Carroll	Rheem
	 Director,	Research,	PhoCusWright	Inc

	 เป็นการสำรวจเชิงปริมาณทางออนไลน์	ระหว่าง 
วันที่	23	เมษายน	-	5	พฤษภาคม	2010	ผู้ตอบเป็นผู้ 
ที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา	มีค่าใช้จ่าย 
ในการพักค้างคืน	และเดินทางอย่างน้อย	75	ไมล์จากบ้าน 
หรือเดินทางด้วยเครื่องบินหรือรถไฟ	 รวมถึงมีบทบาท 
สำคัญในการวางแผนการเดินทางพักผ่อน	 มีผู้ตอบแบบ 
สอบถามที่มีคุณสมบัติจำนวน	 2,411	 คน	 ผลจากการ 
วิจัยพบว่า	
	 -	ประชากรประเทศฝรั่งเศส	จำนวน	50	ล้านคน	
มีผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวน	35	ล้านคน	หรือร้อยละ	65	
ของประชากร	และเป็นนักท่องเที่ยว	จำนวน	18	ล้านคน	
หรือร้อยละ	35	
	 -	ประชากรประเทศเยอรมนี	จำนวน	69	ล้านคน	
มีผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวน	49	ล้านคน	หรือร้อยละ	71	
ของประชากร	และเป็นนักท่องเที่ยว	จำนวน	29	ล้านคน	
หรือร้อยละ	43
	 -	ประชากรประเทศอังกฤษ	จำนวน	49	ล้านคน	
มีผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวน	37	ล้านคน	หรือร้อยละ	76	
ของประชากร	และเป็นนักท่องเที่ยว	จำนวน	24	ล้านคน	
หรือร้อยละ	50
	 -	เมื่อเปรียบเทียบอายุของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่ง- 
เศส	 เยอรมัน	 อังกฤษ	 และสหรัฐอเมริกา	 พบว่านัก 
ท่องเที่ยวชาวอังกฤษทุกช่วงอายุ	 จำนวนมากกว่าร้อยละ 
65	มีการเดินทางค้างคืน	และมีปริมาณมากกว่าประเทศ 
เยอรมนีฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา	โดยกลุ่มอายุ	18	-	24 
ปี	 ทุกประเทศยกเว้นประเทศฝรั่งเศส	 เป็นกลุ่ม 
ที่มีการเดินทางสูงสุด	 ดังนี้	 ชาวอังกฤษร้อยละ	 77	 
ชาวเยอรมันร้อยละ74	 และชาวอเมริการ้อยละ	 72		

ในขณะที่ประเทศผรั่งเศส	กลุ่มอายุ	55	-	64	ปี	เป็นกลุ่ม 
ที่มีการเดินทางสูงสุดร้อยละ	67
	 -	 เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของออนไลน์ที่มีต่อ 
การวางแผนการท่องเที่ยว	 พบว่า	 มีอิทธิพลในระดับมาก	
โดยร้อยละ	 23	 ของชาวเยอรมันค้นหาเว็บไซต์ผู้ 
ประกอบการท่องเที่ยว	 เช่น	 Expedia	 และร้อยละ	
25	 ของชาวอังกฤษค้นหาเว็บไซต์	 เช่น	 TripAdvisor	
ในขณะที่ใช้ข้อมูลจาก	 Online	 social	 network	 จาก
คนที่นักท่องเที่ยวรู้จักมีสัดส่วนน้อยสุด	 คิดเป็นร้อยละ	
6	 ของชาวอังกฤษ	 และร้อยละ	 11	 ของชาวเยอรมัน	
และร้อยละ	8	ของชาวฝรั่งเศส	
	 กิจกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปัจจุบัน 
(ภายใน12	 เดือนที่ผ่านมา)	 และอนาคต	 (12	 เดือน 
ข้างหน้า)	พบว่า
	 -	ชาวฝรั่งเศส	เยอรมนี	และอังกฤษส่วนใหญ่ใช้
อินเตอร์เน็ต	
	 -	ชาวฝรั่งเศสปัจจุบันใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ	29 
ในอนาคตใช้ร้อยละ	39	และในอนาคตจะใช้ในการค้นหา 
สินค้าการท่องเที่ยวร้อยละ	 24	 	 ซึ้อหรือจองสินค้าการ 
ท่องเที่ยว	ร้อยละ	22	และเช็คอินเที่ยวบิน	โรงแรม	รถไฟ	
หรือรถเช่า	ร้อยละ	20
	 -	 ชาวอังกฤษปัจจุบันใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ	 36 
ในอนาคตใช้ร้อยละ	 45	 และในอนาคตจะใช้ในการ 
ค้นหาสินค้าการท่องเที่ยวร้อยละ	22		ซึ้อหรือจองสินค้า 
การท่องเที่ยว	ร้อยละ	18	และเช็คอินเที่ยวบิน	โรงแรม	
รถไฟ	หรือรถเช่า	ร้อยละ	18
	 -	ชาวเยอรมนีปัจจุบันใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ	23 
ในอนาคตใช้ร้อยละ	31	และในอนาคตจะใช้ในการค้นหา 
สินค้าการท่องเที่ยวร้อยละ	 17	 	 ซึ้อหรือจองสินค้าการ 
ท่องเที่ยว	ร้อยละ	16	และเช็คอินเที่ยวบิน	โรงแรม	รถไฟ	
หรือรถเช่า	ร้อยละ	16			

	 กิจกรรมโทรศัพท์มือถือในอนาคตของทุกตลาด 
แบ่งตามกลุ่มอายุ	พบว่า	กลุ่มอายุ	18	-	24	ปี	มีอัตรา 
การใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ	 58	 รองลงมาเป็นกลุ่ม 
อายุ	25	-	34		ปี	กลุ่มอายุ	35	-	44	ปี	กลุ่มอายุ	
45	-	55	ปี	กลุ่มอายุ	55	-	64	และกลุ่มอายุ	65	ปี 
ขึ้นไป	 ตามลำดับ	 โดยมีกิจกรรมตามลำดับดังนี้	 ค้นหา 

กิจกรรมในท้องถิ่น	ซี้อหรือจองกิจกรรมในท้องถิ่น 
ค้นหาสินค้าการท่องเที่ยว	 ซี้อหรือจองสินค้าการ 
ท่องเที่ยว	เช็คอินเที่ยวบิน	โรงแรม	รถไฟ	หรือรถเช่า	
จึ ง เ ป็ น โ อกาสของผู้ ป ร ะกอบการที่ จ ะ เ ข้ า 
ถึงและส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทาง 
โทรศัพท์เคลื่อนที่

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี: 

มุมมองของนักท่องเท่ียว

ภาพจาก www.technovelgy.com 

ภาพจาก http://sweetcarolinephoto.com 
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เรื่อง	 Dirk	Foste
	 Member	of	the	Board,	
	 บริษัทนำเที่ยว	RUF	jugendreisen

	 จากการวิจัยความต้องการและแนวโน้มที่มีผล 
กระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
เยาวชนชาวเยอรมนี	 ที่มีอายุระหว่าง	 13	 -	 17	 ปี	
จำนวน	7,500	คน	 เยาวชนในรุ่นนี้เป็นรุ่น	Facebook	
คือมีความเป็นตัวของตัวเองสูง	ไม่ยึดติดแฟชั่น	ฉลาดและ 
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการตลาดเพื่อให้ลูกค้าซื้อ 
สินค้า	 เป็นพวกที่จดจ่ออยู่กับออนไลน์	 ทำให้มีความเป็น
ไปได้หรือช่องทางที่จำกัดในการที่จะเข้าถึงนักท่องเที่ยว
กลุ่มเยาวชน	 และมองหาแต่เรื่องที่ทำให้สนุกสนานหรือ 
เกิดความพึงพอใจ	พฤติกรรมของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง	
12	 -	 15	ปี	 เริ่มมีการพัฒนาทัศนคติและการให้คุณค่า	
และเริ่มดื่มแอลกอฮอล์	จากข้อมูลพบว่าร้อยละ	30	ของ 
นักท่องเที่ยวเยาวชนเป็นกลุ่มที่บริโภคข้อมูลหรือโฆษณา 
เป็นประจำวัน	 ผ่านสื่อตามลำดับ	 ดังนี้	 สื่อ 
อินเตอร์เน็ต	 ร้อยละ	 93	 สื่อโทรทัศน์	 ร้อยละ	
57	 สื่อวิทยุ	 ร้อยละ	 42	 สื่อหนังสือพิมพ์ร้อยละ	
21	 และสื่อแมกกาซีน	 ร้อยละ	 6	 ปัจจัยที่มีความ 
สำคัญต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนในการเลือก 
พักผ่อนในช่วงฤดูร้อน	 ตามลำดับความสำคัญ 
ดังนี้	 ชีวิตบนชายหาดและแสงแดด	 อาหารและ 
เครื่องดื่มที่รวมไว้ในรายการนำเที่ยว	 ท่องเที่ยว 
กับเพื่อน	 พบเพื่อนใหม่	 ราคา	 การบริการที่รวมไว้ 
ในรายการนำเที่ยว	 งานเลี้ยงและการเต้นรำ	 แหล่ง 
ท่องเที่ยว	 คำแนะนำ	 การลดราคา	 รายการ 
นำเที่ยวช่วงกลางวัน	 ระดับราคาที่แหล่งท่องเที่ยว 
และกีฬา	
	 ด้านที่พัก	 นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
เยาวชนมีความต้องการตามลำดับ	
ดังนี้	 โรงแรมระดับ	 4	 ดาว	 ร้อยละ	
33.9	 Youth	 Club	 Hotel	 ร้อยละ	
18.3	 บังกะโล	 หรือรถบ้าน	 ร้อยละ	
16.7	โรงแรมระดับ	3	ดาว	ร้อยละ	
10.3	 อพาร์ทเมนท์	 ร้อยละ	 9.8	
และแค้มปิ้ง	ร้อยละ	8.2	

	 กิจกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนตาม 
ลำดับความสำคัญ	 ดังนี้	 งานเลี้ยงและเต้นรำตลอดคืน	
พบผู้คนใหม่ๆ	ไปกับคู่รัก	ร้อยละ	68.7	ไลฟ์สไตล์	ชีวิต 
บนชายหาด	ซื้อสินค้าที่ระลึก	ดนตรี	ความงาม	กิจกรรม 
ตามกระแสนิยม	 ร้อยละ	 31.6	 วัฒนธรรม	 ภาษา	
อาหารพื้นเมือง	 พบผู้คนท้องถิ่น	 ร้อยละ	 21.7	 และ 
กิจกรรมกลางแจ้ง	 กีฬายอดนิยม	 แอโรบิก	 ฟิตเนส	
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ	ร้อยละ	20.1	
	 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน	 จะ 
รวบรวมข้อมูลทางเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว	 มองหา 
ชายหาด	อาหารดีๆ	งานเลี้ยงและเพื่อนใหม่	ไม่สนใจจริงๆ	
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว	 มีความต้องการสูง	 ชอบสถาน 
ที่ท่องเที่ยวที่เคยรู้จักแล้วมากกว่า	 ไม่ชอบเที่ยวตามลำพัง 
หรือเที่ยวกับพ่อแม่	 ชอบเที่ยวกับเพื่อนเท่านั้น	 ต้องการ 
คำพูดหรือเนื้อหาที่พิเศษเหมาะสมกับความสนใจในช่วง 
อายุของเขาเหล่านั้น	 ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง 
ทางการท่องเที่ยว		10	ประเทศยอดนิยม	ของนักท่องเที่ยว 
กลุ่มเยาวชน	 ตามลำดับ	 ดังนี้	 สเปน	 แคริบเบียน	
สหรัฐอเมริกา	 อิตาลี	 กรีซ	 โครเอเชีย	 ออสเตรเลีย	
เกาะคานารี	ฝรั่งเศส	และเยอรมนี

นักท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชน: 

อนาคตของการท่องเท่ียว

ภาพจาก www.nytimes.com 

ภาพจาก http://wastesometime.info 
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เรื่อง	 Prof.	Dr.	Hansruedi	Muller
	 Research	Institute	for	Leisure	and	tourism,	 
	 University	of	Bern	(Switzerland)

ความยั่งยืนได้รับการดำเนินการ

จริงจังอย่างไร 

 ด้านผู้บริโภค	ความหวังสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
LOHAS:	 Lifestyle	 of	 Health	 and	 Sustainability 
มุ่งเน้นไปที่การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง	ความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน	 รวมถึงความ 
เพลิดเพลินและความหรูหรา	 ด้านนักท่องเที่ยว	 มีความรู้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนมากขึ้น	 ด้านผู้ให้ 
บริการ	 มีความกระตือรือร้นในการดำเนินการ	 CSR 
บริษัทนำเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี 
แบ่งเป็น	 กลุ่มบุกเบิกในการดำเนินการ	 CSR	 มีจำนวน 
ร้อยละ	 5-10	 กลุ่มที่เลือกสรรสินค้าการท่องเที่ยวที่เป็น	
CSR	มีจำนวนร้อยละ	30	-	40	กลุ่มที่มีการตอบสนอง 
อย่างเข้มแข็ง	 มีจำนวนร้อยละ	 30	 -	 40	 และกลุ่มที่ 
ไม่สนใจในเรื่อง	CSR	และ	sustainability	มีจำนวนร้อยละ	
20	-	30	

คำจำกัดความของ CSR 

		 -	 CSR	 เป็นความเต็มใจขององค์กรที่จะผนวก 
ความห่วงใยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในการตัดสินใจ 
และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและ 
กิจกรรมที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เป็นการบูรณาการ
ทั้งองค์กรในการนำไปปฏิบัติและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำ 
ไปพิจารณาด้วย	(ISO	26000:2010	(3.3.1)	
	 -	 แนวคิดที่บริษัทผนวกความห่วงใยในสังคม 
และสิ่งแวดล้อมไว้ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนพื้นฐานของการอาสาสมัคร	(EU	
Commission	2001)
	 -	 บริษัทได้ดำเนินการช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ 
ยั่งยืนโดยการดำเนินการที่อยู่นอกเหนือกฎหมายและ 
ผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในธุรกิจ
หลัก	(TourCert	2008)
	 -	 TourCert	 เป็นมาตรฐานการรับรองการ 
ดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว	 ซึ่งมีเกณฑ์	 CSR	 รวมอยู่ด้วย	
นับเป็น	 Accreditation	 ของประเทศเยอรมนี	 ซึ่งเป็น 
ประเทศผู้นำในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน	TourCert	มีแนว 
ทางการปฏิบัติ	 ประกอบด้วย	 ต้องเป็นการท่องเที่ยวใน 
รูปแบบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เลือกที่พักอย่าง 
ระมัดระวัง	 เปรียบเทียบจุดหมายปลายทางทางการ 
ท่องเที่ยว	 เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น	 จ่ายในราคาที่ 
เหมาะสม	ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงาน	ดำเนนิ 
ธุรกิจบนแนวทางการเป็นหุ้นส่วน	 ทำให้มั่นใจว่าดำเนิน 
ธุรกิจอย่างโปร่งใส

Corporate Social Responsibility (CSR):  

ผลกระทบของระบบความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่มีต่อบริษัทนำเที่ยว

ภาพจาก http://hautenature.com 

ภาพจาก www.tnmv.net 

ภาพจาก www.fairunterwegs.org 
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การจะได้ ใบรับรอง CSR 

มีข้อกำหนด ดังนี้

	 มีรายงานด้านความยั่ งยืนที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการรายงาน	CSR	และนำเสนอสู่สาธารณะ
 
	 มีองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ	 ระบุ 
ภารกิจ	CSR	มีผู้จัดการ	CSR	หรือ	ทีมงาน	CSR	และมี
การปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี
 
	 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 โดยมี	 10	ตัว 
ชี้วัด

ระบบการตรวจประเมิน CSR/CR/ 

Sustainability อื่นๆ มีดังต่อไปนี้

 
 EMAS/	ISO	14001
 
	 Guidance	on	social	responsibility:	
	 ISO	26000:	2010
 
	 Green	Globe	1993
 
	 Travelife	(with	450	Tour	operators)
 
	 Fair	Trade	in	Tourism/	
	 Fair	Trade	Travel	(South	Africa)

	 ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากใบรับรอง	 CSR
ประกอบด้วย	ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว	
สิ่งแวดล้อม	พนักงานของบริษัทนำเที่ยว	ทำให้ 
นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักมากขึ้น	มีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว	 และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย

		 บริษัท	 Kouni	 Germany	 ได้ดำเนินการ 
ตามมาตรฐาน	 TourCert	 มาตั้งแต่ปี	 2003	 ซึ่งเป็น 
กระบวนการที่เป็นองค์รวมและประเมินผลได้	 บริษัทได้ 
บูรณาการผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียกับการดำเนินธุรกิจ 
ท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ	 TourCert	 ไม่ว่า 
จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร	 โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในท้องถิ่นมีความยินดีและให้ความ 
ร่วมมือในการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง	 และบริษัทได้ใช้ 
เรื่องของความยั่งยืน	CSR	เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย	
ในขณะเดียวกันการดำเนินการที่มุ่งสู่ความยั่งยืนก็ต้อง 
นำมาซึ่งรายได้ให้แก่บริษัทด้วย	 บริษัทจำเป็นต้องลงทุน 
ในด้านต่างๆ	ต้องผลิตสินค้าการท่องเที่ยวที่อยู่บนแนวคิด 
ความยั่งยืน	 ต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกค้า 
สร้างมูลค่าที่ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ให้แก่ลูกค้า 
รวมถึงต้องสร้างความแตกต่างของสินค้าการท่องเที่ยว 
ให้ได้ในตลาดท่องเที่ยวหลักหรือ	Mass	Tourism	โดยจะ 
เน้นความดั้งเดิม	ความเป็นท้องถิ่น	และคุณภาพ	รวมถึง 
ห่วงโซ่อุปทาน	 อาทิ	 คู่ค้าพันธมิตร	 บางประเทศ 
ก็เข้าใจเป็นอย่างดี	บริษัทกำหนดให้	CSR	เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการทำข้อตกลงทางธุรกิจกับโรงแรมและเลือก 
โรงแรมที่ดำเนินการ	 CSR	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนและสร้างการรับรู้ถึงการดำเนินการของบริษัทที่มุ่ง
สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในระดับโลกที่ให้ความ 
สำคัญและมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนแล้วมีดังนี้	 บริษัท	STA	Travel	 ซึ่งมีสาขาใน	60	
ประเทศทั่วโลก	 บริษัท	 Tui	 Germany	 และ	 Thomas	
Cook	AG	ดำเนินโครงการ	Futourist	ซึ่งรณรงค์ให้นัก 
ท่องเที่ยวสนับสนุนความยั่งยืน	 ปกป้องสภาพภูมิอากาศ	
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้น้อยที่สุด	
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เรื่อง		 Rohit	Talwar
	 CEO	Fast	Future	Research

 งานวิจัยนี้ระบุแรงขับสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มโรงแรมแบรนด์ทั่วโลกในทศวรรษหน้า	 เพื่อนำไป 
ประยุกต์ใช้ในเรื่องของกลยุทธ์โรงแรม	 การสร้างแบรนด์	
ต้นแบบธุรกิจการเจาะกลุ่มลูกค้าและนวัตกรรม	
	 -	 ในอนาคต	 Smart	 Phones	 สามารถที่จะ 
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง		ระบบ	Augmented	Reality/	Interactive	Data	
Eyeglasses	 สามารถที่จะเห็นเหตุการณ์จริง/	 มีความ 
เป็นตัวตนเฉพาะบุคคลมากขึ้น
	 -	พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะหลากหลายจนไม่ 
สามารถที่จะเอาใจได้ทุกเรื่อง	เป็นชีวิตที่ยุ่งเหยิง												และถูก 
กดดันด้วยการเงิน	ต้องการความง่าย	มีฐานะดีขึ้นและยาก 
ที่จะทำให้พึงพอใจ	
	 -	 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวจะถูกแยกเป็นส่วนๆ	
หลากหลายมากยิ่งขึ้น	 และยากที่จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้
ชัดเจน
	 -	 ลูกค้าจะใช้	Social	Media		และบริการทางการ 
ท่องเที่ยวที่ฉลาดมากขึ้น	 เพื่อที่จะค้นพบสินค้าการ 
ท่องเที่ยว	ที่ต้องการสำหรับกลุ่มซึ่งจัดตั้งขึ้นมาชั่วคราว
	 -	 ชนชั้นกลางชาวเอเชียจะมีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด 
ในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก	และในปี	2013	คนเอเชีย 
จะมีสัดส่วน	 1/3	 ของผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน	 และ 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว	ในปี	2020
	 -	 จะมี การลงทุนอย่ างหนั ก ในตลาดการ 
ท่องเที่ยวใหม่ๆ	 เพื่อที่จะครอบคลุมการเลือกของ 

นักท่องเที่ยวและการแข่งขันที่มากขึ้น	นำไปสู่ราคาที่ถูกลง 
และสร้างกำไรผ่านโรงแรมทุกประเภท	Spectrums
	 -	 ในปี	 2020	 เครือโรงแรมจะครอบคลุม 
โรงแรมทุกประเภทตั้งแต่โรงแรมราคาประหยัดไปจนถึง 
โรงแรมหรูหราและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกท้องถิ่น
	 -	 ภายในปี	 2020	 จะมีสินค้าการท่องเที่ยว 
ประเภทใหม่ที่เป็นแบรนด์ร่วม	หรือออกแบบร่วมกัน	เพื่อ 
เป็น		อสังหาริมทรัพย์ประเภท		“Signature”	ปรากฎขึ้น 
ในกลุ่มเครือโรงแรม	 ซึ่งจะให้บริการความแตกต่าง	 และ 
เปิดทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้	 ในขณะเดียวกัน 
เราจะได้เห็นการเกิดขึ้นของกลุ่มโรงแรมที่ไม่มีแบรนด์	
เสนอทางเลือก	White	label	ซึ่งจะตอบสนองกับตลาดที่
มีความเป็นสมัยใหม่	มีมาตรฐานที่สูงมากด้านบริการและ
มีบริการด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า	ขณะเดียวกันก็เป็นการ 
พัฒนาแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา
	 -	 โรงแรมจะใช้ข้อเสนอด้านราคาที่ลดลงในการ 
ไปจับส่วนแบ่งตลาดช่วงทั้งก่อนและหลังการใช้จ่ายใน
การเดินทาง	 เช่น	 การซื้อกระเป๋า	 เสื้อผ้า	 การเดินทาง	
การทำประกัน
	 -	 โรงแรมจะให้บริการธุรกิจอื่นๆ	 เพิ่มขึ้น	 เช่น	
การแปล	 การเข้าถึงคำแนะนำด้านกฎหมาย	 เลขานุการ							
การจัดตั้งกลุ่ม	การจัดการประชุมเล็กๆ
	 -	 แขกของโรงแรมจะคาดหวังว่าการพักใน 
โรงแรมจะต้องตอบสนองความเป็นตัวตนของแขก	 โดย 
การเลือกสรรทั้งหมดตั้งแต่การจองหรือก่อนการเดินทาง	
และก็เต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการที่เป็นส่วนตัว
	 -	 การจำแนกโรงแรมอาจจะต้องมองไปข้างหน้า	
ที่จะมุ่งไปที่บริการมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวก
	 -	 ส่งมอบทางเลือกของบริการที่มีความเป็นส่วน 
ตัวผ่านสิ่งที่จับต้องได้	 และใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ 
หลากหลาย	
	 -	 วิวัฒนาการในอนาคตของโรงแรมจะเป็น 
เสมือนห้องทดลองที่มีชีวิต	 ที่ต้องทดลองอยู่ตลอดเวลา 
และ						มนีวตักรรมใหม่ๆ 	ในทกุครัง้ของการใหบ้รกิาร	โรงแรม 
จะเป็นเสมือนแหล่งเก็บข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดจากลูกค้า 
เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและการให้บริการที่ตอบสนอง 
กับความต้องการของลูกค้า	

โรงแรมในปี 2020 ที่เหนือกว่าการเจาะกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์เพื่อการเติบโตในยุคความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล

และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภาพจาก www.smh.com.au 
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