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เข้ามุม
เช้า

ห้องจูปิเตอร์ 4-7
10.00-10.30	 พิธีเปิด	
10.30-11.30	 เทคโนโลยีลำาหน้า	ข้อมูลล้าหลัง	
	 	 SoLoMo	:	Social	features	–	Location	based	–	Mobile	applications	
	 	 อริยะ	พนมยงค์	ผู้จัดการ	Google	ประจำาประเทศไทย	
11.30-12.30	 กึ่งยิง	กึ่งผ่าน	..	สร้างสรรค์เกมการตลาดผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
	 	 Sport	Tourism	:	Winner	takes	All
	 	 นันทขว้าง	สิรสุนทร	

้
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13.30-14.30
ท่องเที่ยวตามสั่ง	:	ยุคสมัยที่ผู้บริโภคเลือกได้	
Tourism	:	Made	by	order	,	Designed	by	you	
ภาณุมาศ	ทองธนากุล																																							
	
15.00 – 16.00 
เมื่อ	pop	culture	ยึดครองพื้นที่ท่องเที่ยว		
Occupied	Walking	Street
วศินบุรี	สุพานิชวรภาชน์	
(หอศิลป์	Tao	Hong	Tai	d	Kunst)
	
16.00 - 17.00	 	
แนวรบด้านวัฒนธรรม	เปลี่ยนไป	
Reset	Thai	Performance	Art	
มานพ	มีจำารัส

13.30 – 14.30
รัก...ออกแบบได้	:	การตลาดกลุ่มแต่งงาน/ฮันนีมูน
There’s	something	about	marrying
นัดดาเพ็ญ	ทุมมานนท์
	
15.00 – 16.00
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	เมื่อคนไข้	.....	กลายร่าง	
Hospitel	:	Modern	Medical
ชาตรี	ประกิตนนทการ
	
16.00 – 17.00
การกลับสู่ความปกติเดิม	และ	การก้าวสู่ความปกติใหม่	:
เมื่อ	 Life	Style	Marketing	 ถูกอธิบายโดยแนวโน้มเรื่อง													
The	Old	Normal	&	The	New	Normal
วรรณสิงห์	ประเสริฐกุล	/	วุฒิชัย		กฤษณะประกรกิจ

ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ห้องจูปิเตอร์ 6-7

เข้ามุม
บ่าย
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ที่มา 
การเปิดมุมมอง “ท่องเที่ยวสมัยใหม่”

โดย  
นายสันติ ชุดินธรา                    
ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผน ททท. 
ประธานฝ่ายสัมมนา 
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การสัมมนา	 เปิดมุมมอง	ท่องเที่ยวไทย	 เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการที่	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 จัดขึ้นในช่วงงาน
เทศกาลเที่ยวเมืองไทยของทุกปี	

ในปนีี	้การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	กำาหนดแนวคดิการสมัมนา	คอื	มองทอ่งเทีย่วสมยัใหม	่หลากหลายมมุ	ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแนวคิดหลักของงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยในปีนี้	คือ	การตลาดสมัยใหม่	หรือ	modern	marketing

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีความเปลี่ยนแปลง	และก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่	(modernity)		
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 นัยยะของความเป็นสมัยใหม่ถูกอธิบายในกรอบหลัก	คือ	ความเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตก	ซึ่งจะ
ครอบคลมุมติขิองความเจรญิกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีเสรนียิมทางเศรษฐกจิ	และการปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตย	ในขณะเดียวกัน	สิ่งที่ดำารงอยู่กับสังคมไทยในลักษณะขนบเดิม	คือ	โครงสร้างวิธีคิดและจิตสำานึกแบบ
จารีตก็ยังคงธำารงอยู่อย่างมั่นคง
 
การผสมผสานระหว่างความเป็นสมัยใหม่กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย	 เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ	 และน่าค้นคว้า
หาความหมาย	ไม่ว่าจะเป็นการเกิดวัฒนธรรมลูกผสม	(Hybrid	Culture)	วัฒนธรรมมวลชน	(popular	culture)	หรือการ
เกิดกลุ่มชนชั้นกลางใหม่ที่สร้างวัฒนธรรมย่อยจำานวนมาก		
 
ความเป็นสมัยใหม่ทำาให้เกิดการลื่นไหล	 แลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมอย่างมีพลวัตและแพร่หลายไปได้อย่างรวดเร็ว	
กว้างขวาง	ผ่านการสื่อสารในโลกออนไลน์	ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว	คือ	ผลผลิตของโลกสมัยใหม่
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ปรากฏการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวของไทยอย่างมีนัยสำาคัญ	วงการ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจำาเป็นต้องเฝ้าติดตาม	เพ่ือทำาความเข้าใจกับสภาวะความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน	สร้างทัศนคติใหม่	
และพยายามหลีกเลี่ยงทัศนอคติ	ที่เกาะติดมากับตัวเรา	ขอให้ทำาความเข้าใจว่า	โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว	

การสัมมนา	เปิดมุมมอง	ท่องเที่ยวไทย	ปีนี้	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	มุ่งเน้นที่จะสร้างพื้นที่ของการสนทนา	และ
เสนอมุมมองของกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายอาชีพ	เพื่อแลกเปลี่ยน	แบ่งปัน	เท่าทันการเปลี่ยนแปลง		

การสัมมนาครั้งนี้	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ได้เชิญวิทยากรมาร่วมเสนอมุมมอง	จากหลายวงการ	อาทิ	ผู้บริหาร
ระดบัสูงในวงการธรุกจิโทรคมนาคมทีเ่หน็โอกาสและศกัยภาพในการสง่เสรมิการเดนิทางทอ่งเทีย่ว	สือ่มวลชนทีม่มีมุมอง	
น่าสนใจ	มีแรงบันดาลใจ	และมีความหวังที่จะร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวของไทย	นักเขียน	ผู้ทำางานศิลปะ	อาจารย์
มหาวิทยาลัย	และนักธุรกิจรุ่นใหม่
				
ท่ามกลางความหลากหลายของมุมมองที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดหวังที่จะสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน	แบ่งปันประสบการณ์	 และเชื่อว่าการเปิดใจรับฟัง	 เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เกิดพลัง
สร้างสรรค์	เกิดจินตนาการ	และสามารถสร้างปรากฏการณ์เล็กๆ	ท่ีงดงาม	สร้างความสุขให้กับผู้คน	สร้างการท่องเท่ียวไทย	
ที่ทันสมัย	เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่	พร้อมกับรักษาคุณค่าและจิตวิญญาณของสังคมไทยร่วมสมัยสืบไป
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สุดท้ายนี้	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการสัมมนาในครั้งนี้			

Google	ประเทศไทย	องค์กรระดับโลกที่ตัดสินใจตั้งหลักปักฐานในประเทศไทย
	
iHERE	TV		ทีวีทางเลือก	ที่สร้างสีสันอันหลากหลายให้วงการสื่อไทย		

หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้าฮงไถ่	d	Kunst		องค์กรทางศิลปะที่เชื่อมั่นในคนเล็ก	คนน้อย	ศรัทธาในพลังชุมชน	สร้างตัวตนให้
กลุ่มคนรักศิลปะมีที่อยู่ที่ยืนในสังคมนี้	
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เปิดมุมมอง “ท่องเที่ยวสมัยใหม่”

โดย  
นายพงศธร เกษสำาลี                           
รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท.
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การสัมมนา	เปิดมุมมอง	ท่องเที่ยวไทย	ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดในปีนี้	กำาหนดแนวคิดการสัมมนา	คือ	มอง
ท่องเที่ยวสมัยใหม่	หลากหลายมุม	หรือ	All	about	Modern	Thai	Tourism	เป็นการนำาเสนอมุมมองของวิทยากรจาก
หลากหลายสาขาอาชีพที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ทั้งในมิติของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สร้างความสะดวกสบาย	ความรวดเร็ว	 ความแม่นยำา	 นอกจากนี้	 ยังมีหัวข้อการสัมมนาที่สะท้อนภาพ
พฤติกรรม	ทัศนคติ	ความเชื่อ	รูปแบบการท่องเที่ยว	การใช้ชีวิตที่หลากหลายในสังคมสมัยใหม่	ทั้งในเรื่องการแต่งงาน	
การรักษาสุขภาพ	การเล่นหรือชมกีฬา	ตลอดจนการเสพงานศิลปะ
		
ในยคุสมยัที่ โลกเคลือ่นเขา้สูค่วามทนัสมยั	ไดก้อ่รปูปญัหาทา้ทายใหม่ๆ 	เกดิขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมทีเ่ปดิประเดน็
ธรรมดา	ที่ ไม่ธรรมดา	อาทิ	เรื่องเพศสภาพ	ชาติพันธุ์	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมย่อย		บทบาทของสื่อมวลชนสมัยใหม่
ที่สร้างภาพเสมือนจริงและผลิตค่านิยม	ตัวตนทางสังคมแบบใหม่	ประเด็นย่อยเหล่านี้	เราปฏิเสธไม่ได้ว่า	มันได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้งสิ้น

การรับมือกับความเป็นสมัยใหม่	อาจต้องสร้างความเข้าใจต่อคู่ความขัดแย้งต่างๆ	อาทิ	ความเป็นตะวันตก	–	ความเป็น
ตะวันออก	ที่ผูกติดอยู่กับการใช้ยุโรปเป็นบรรทัดฐานและศูนย์กลางการอธิบาย	คู่ขัดแย้งดังกล่าวจะถูกสลายไป	หรือยัง
ดำารงอยู่	เป็นเรื่องที่น่าติดตาม
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สำาหรับการสัมมนาในปีน้ี	การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ออกแบบให้มีการนำาเสนอในลักษณะ	issue	based	ซ่ึงสุดท้ายแล้ว	
ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา	อาจต้องประมวลภาพรวมท่ีได้จากการรับฟัง	และสร้างชุดความเข้าใจท่ีมีต่อการท่องเท่ียวสมัยใหม่		
ในมุมมองของตัวเอง
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มุมล้ำาสมัย : So Lo Mo
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เทคโนโลยีล้ำาหน้า ข้อมูลล้าหลัง
SoLoMo

อริยะ พนมพยงค์



All About

 

Modern

 

Thai Tourism

14

การนำาเสนอหัวข้อ	SoLoMo	ในการบรรยายครั้งนี้	ครอบคลุมประเด็นหลัก	คือ

ประชากรในโลกออนไลน์	
(The	online	population)

พฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์
(Digital	consumer	behavior)

แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยว	
(Travel	Trends	&	Traveller’s	online	behavior)

การใช้	SoLoMo	เป็นเครื่องมือด้านการท่องเที่ยว	
(SoLoMo	in	the	consumer	journey)
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ปัจจุบันประชากรทั่วโลกมีประมาณ	 7,000	 ล้านคน	 ใน
จำานวนนี้ ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ	2.3	 พันล้านคน	หรือ
ประมาณ	1	ใน	3	ของประชากรโลก

โทรศัพท์มือถือ	 smartphone	 หรือ	 tablet	 ขณะนี้เป็น
เร่ืองใหญ่และสำาคัญ	 ครึ่งหนึ่งของโทรศัพท์มือถือในโลก
เป็น	 smartphone	 ในเอเชียแปซิฟิก	 มีประมาณ	 2.9		
พันล้านเครื่อง

ในแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ผมไปท่องเที่ยวครั้งล่าสุด	
ที่หลีเป๊ะ	 สังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ว่าระหว่างที่
อาบแดด	ทีห่นา้หาด	กจ็ะมอีปุกรณ	์ตา่งๆ	อาท	ิคอมพวิเตอร	์/	
tablet	/	smartphone	อาบแดดไป	ก็เลน่อินเทอรเ์น็ตไปดว้ย	
แม้แต่เด็กเรือยังมี	iPhone			

อาบแดดไป ก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปด้วย 

แม้แต่เด็กเรือยังมี iPhone

The online population
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ภายใน	60	วินาที	มีคน	search	google	700,000	ครั้ง	มีคน	post	
comment	ใน	facebook	เกือบ	700,000	คน	

ผู้บริโภคไปไกล	การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องธรรมดามาก	สิ่งที่เราต้อง
เข้าใจ	คือ	ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว

อัตราของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในแถบ	 Southeast	 Asia	 พบตัวเลข	
ท่ีน่าสนใจ	 คือ	 ในอินโดนีเซียมีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเกือบ	 40	 ล้านคน		
เมอืงไทยมผีู้ ใชอ้นิเทอรเ์นต็ประมาณ	20	ลา้นคน	มาเลเซยี	16	ลา้นคน	
ฟลิิปปินส	์30	ลา้นคน	ประชากรกลุม่นี	้คอื	กลุม่ทีเ่ราสามารถเขา้หาได้

แต่ถ้ามองไปไกลกว่าภูมิภาคที่เราอยู่	 จะพบว่า	 ออสเตรเลีย	 อังกฤษ	
เยอรมนี	 	 ญ่ีปุ่น	 อเมริกา	 ในอเมริกามี	 244	 ล้านคนที่อยู่บนโลก
ออนไลน์	ออสเตรเลีย	20	ล้านคน	เกือบ	90%	ของประชากรประเทศ
ออสเตรเลยี	ถ้าคุณใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต	คุณสามารถคุยกับคนออสเตรเลีย
ท้ังประเทศได้

ถ้าคุณใช้สื่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถคุย

กับคนออสเตรเลียทั้งประเทศได้

The online population



All About

 

Modern

 

Thai Tourism

17

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลเป็นอย่างไร

สำาหรับประเทศไทย	:	ประชากร	67	ล้านคน	เป็นผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต	30%	
	 	 ประมาณ	20	ล้านคน	ใช้	smartphone	28%	
	 	 62%	 ของคนที่ ใช้	 smartphone	 หาข้อมูล	
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	
	 	 37%	 ของนักท่องเที่ยวเคยซื้ อบริการผ่าน	
	 	 โลกออนไลน์	

คนไทยมั กจะ ไ ม่ ค่อยสบายใจในการ ใส่หมายเลขบัตร เครดิต	
กล้าๆ	 กลัวๆ	 แต่พอถึงของที่แพงที่สุด	 เช่น	 ตั๋วเครื่องบิน	 เราไม่ค่อย	
ลังเลเท่าไหร่	ของเล็กๆ	น้อยๆ	ไม่ค่อยกล้า	แต่ของแพง	เรากล้าซื้อผ่าน
โลกออนไลน์	ซื้อตั๋วเครื่องบิน	จองโรงแรม	เป็นเรื่องธรรมดามาก			

คนไทยมักจะไม่ค่อยสบายใจในการใส่หมายเลขบัตร

เครดิต กล้าๆกลัวๆ แต่พอถึงของที่แพงที่สุด เช่น 

ตั๋วเครื่องบิน เราไม่ค่อยลังเลเท่าไหร่ 

Digital Consumer Behavior
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ข้อมูลพฤติกรรมของคนเล่นอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจ
	
	 -	 ในหนึ่งอาทิตย์	ดูทีวี	11	ชั่วโมง	แต่เล่นอินเทอร์เน็ตเกือบ	17	ชั่วโมง	
เราเคยเชื่อว่า	ทีวี	คือ	สื่อหลัก	แต่ไม่ใช่แล้ว	อินเทอร์เน็ต	คือสื่อหลัก

	 -	 ผู้เล่นอินเทอร์เน็ต	มีทั้งผู้ ใหญ่	และเด็ก	รวมถึงวัยทำางาน

	 -	 พฤติกรรมที่เหมือนกันท่ัวโลก	 คือ	 ช่วงเวลาที่อินเทอร์เน็ต	 peak	
คือช่วงเวลา	1	ทุ่ม	ถึง	4-5	ทุ่ม	เป็นช่วงที่เราควรจะดูข่าว	ดูละคร	เป็น
ช่วงเวลาที่ โฆษณาทีวีแพงที่สุด	 แต่กลายเป็นว่าการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด
ในช่วงนั้น	

สิง่นีบ้อก	2	เร่ือง	คอื	โลกออฟไลน	์พวก	ทวี	ีหนงัสอืพมิพ	์แมกกาซนี	วทิย	ุ
กับโลกออนไลน์	โลกอินเทอร์เน็ต	จริงๆ	แล้วมันเชื่อมต่อกัน	

เราเห็นสิ่งที่ โฆษณาในสื่อออฟไลน์	กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเรา	
การเปรียบเทียบราคา	การหาข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังหมด	เราจะหาจากอินเทอร์เน็ต	
ผ่านมือถือ	ผ่านคอมพิวเตอร์	โลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์	เป็นสองโลกท่ีแยกกัน	
ไม่ได้แล้ว	ชีวิตเราจะออนไลน์มากขึ้น

Digital Consumer Behavior
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การมธีรุกิจ	มหีนา้รา้น	โดยปกตจิะเปดิประมาณ	8	โมง	ปดิ	2	ทุม่	แตล่กูคา้	
ทางอินเทอร์เน็ต	เขาไม่เคยเลิกใช้	เขาไม่ใช้เป็นเวลา	เขาใช้ทั้งวัน	ร้านค้า
บนเว็บไซตข์องคุณเปดิได	้24	ชัว่โมง	สามารถหาขอ้มลูไดต้ลอดเวลา	โดย
เฉพาะช่วงที่ธุรกิจส่วนใหญ่ปิด

คนเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเป็นคนมีความต้องการความด่วนแทรกอยู่	
ถ้าเราไม่รีบใช้	ก็กลับไปหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน	ที่ทำางานได้	แต่
เพราะว่า	ด่วน	 รีบ	จึงจำาเป็นต้องหาผ่านจอมือถือเล็กๆ	ต้องการข้อมูล
เดี๋ยวนี้

ผู้บริโภค	1	ใน	5	ช้อปปิ้ง	ผ่านมือถือ	/	tablet	

Internet	เป็น	gateway	เป็นทางเข้าเพื่อหาข้อมูล	
วิธีการบริโภคสื่อเปลี่ยนไป		

	

Digital Consumer Behavior
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รายได้ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ปี	 2011-2012					
จะอยู่ที่ประมาณ	2	แสนล้านเหรียญ	ที่น่าสนใจ	คือ	จำานวนเม็ดเงิน	
ที่จะผ่านโลกออนไลน์	เพิ่มจาก	17-18%	เพิ่มเป็น	27%

คนไมก่ลวัทีจ่ะจา่ยเงนิผา่นโลกออนไลน	์	เราจะลมืทนัท	ีทีม่	ีdeal	ดีๆ 	
มีโปรโมชั่นดีๆ	คนจะลืมความกลัวไปหมด
	
แบงก์และบัตรเครดิต	 จะมีประกันให้	 หากลูกค้ามีปัญหาในการซื้อ
สินค้าออนไลน์	ก็ให้โทรแจ้งไปได้		

Travel Trends
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ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาที่พัก 
ในปี 2010 ภูมิภาค Southeast Asia	
	
	 -	 คนไทยหาข้อมูลเกีย่วกบัทีพ่กั	มากทีส่ดุ	คอื	31%	รองลงมาจะเปน็	
	 	 มาเลเซีย	สิงคโปร์	อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

	 -	 ตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวเลข	 คือ	 คนท่ี	 search	 ข้อมูลที่เกี่ยวกับ	
	 	 เมอืงไทย	ในประเทศจนี	เยอรมน	ีองักฤษ	อนิเดยี	ญีปุ่น่	สงิคโปร	์และ	
	 	 อเมริกา	 จากข้อมูลพบว่า	 อเมริกา	 เป็นประเทศที่มีคน	 search		
	 	 ข้อมูลที่เกี่ยวกับเมืองไทยมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 อังกฤษ	 และ		
	 	 เยอรมนี	

ตามข้อมูลท่ีรวบรวมเร่ืองการ	 search	 ข้อมูลท่ีเก่ียวกับเมืองไทย	
เมื่อ ข้อมูลการค้นหาเกี่ยวกับเมืองไทยสูงมากๆ	 มีทั้ งข้อดีและ	
ข้อร้าย	 เช่น	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 มีโปรโมช่ันดีๆ	 เก่ียวกับ	
เมืองไทย	ยอดการค้นจะเพิ่มขึ้นทันที	 ในขณะเดียวกันช่วงที่มีเหตุการณ	์
ร้ายที่ผ่านมาก็	peak	เช่นกัน	ในกรณีนำาท่วมประเทศไทย้

Travel Trends
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ประเทศที่	 search	 ข้อมูลเกี่ยวกับภูเก็ตมากที่สุด	 คือ	 ออสเตรเลีย	
และตามมาด้วยอเมริกา	ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ ไม่ใหญ่มาก	แต่มีคน	
ที่สนใจภูเก็ตจำานวนมากกว่าอเมริกา
	
Tools	อันหนึ่งของ	 google	ที่ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เลย	คือ	 google	
insight	 for	 search	 ใช้ได้ฟรี	 ข้อมูลบางอย่างไม่ต้องเดา	 เราดึงข้อมูล
มาได้เลย	

จากข้อมูลงานวิจัยพบว่า	คนที่สนใจภูเก็ต	คือคนที่เป็นเพื่อนบ้านเรา	เช่น	
ออสเตรเลยี	สงิคโปร	์มาเลเซยี	เพราะเดินทางไม่ไกล	เดนิทางมาบอ่ยๆ	ได	้
เช่น	มาทุก	weekend	แต่ประเทศที่อยู่ ไกล	จะต้องบินนานและแพง

ข้อมูลบ่งชี้	อีกเรื่องที่น่าสนใจ	คือ	เมื่อดูข้อมูลเชียงใหม่	จะพบว่า	ททท.	
อาจจะตอ้งโปรโมทเชยีงใหม่ในตา่งประเทศใหม้ากขึน้	เพราะจากขอ้มลูมี
เฉพาะคนไทยที่เข้าไปค้นข้อมูล

Travel Trends
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จำาแนกพฤติกรรมนกัทอ่งเทีย่วเปน็	3	สว่นหลกั	คอื	การบนิ	โรงแรม	และ
การซื้อ	package	tour	

	 -	 การเห็นโฆษณาในสื่อออฟไลน์	พวกสิ่งพิมพ์	 จะกระตุ้นให้ ไปหา	
	 	 ข้อมูลในโลกออนไลน์
	
	 -	 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการหาข้อมูลเกี่ยวกับการบิน	คือ	2.7	วัน		
	 	 โรงแรม	2	วัน	package	tour	4.5	วัน	ส่วนใหญ่การหาข้อมูลจะ	
	 	 เปรียบเทียบเรื่องราคา
	
	 -	 package	tour	จะหาขอ้มูลมากขึน้	เชน่	หาขอ้มลูเกีย่วกบัความเหน็	
	 	 ของคนท่ีใชบ้รกิาร	หรอืการเชค็ขอ้มูลวา่เปน็บรษิทัทวัรท์ีม่ชีือ่เสยีง	
	 	 หรือไม่	ส่วนนี้จะใช้เวลามากกว่าเรื่องโรงแรมและสายการบิน
	
	 -	 การจองเครือ่งบนิผา่นออนไลน	์78%	โรงแรม	40%	package	tour		
	 	 50%

Traveler’s Online  Behavior 
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SoLoMo 

พฤติกรรมผู้บริโภค	มี	5	ขั้นตอน
1.	การฝัน	(Dreaming)	
2.	การหาข้อมูล	(Researching)
3.	การจอง	(Booking)	
4.	การสัมผัส	ได้ประสบการณ์	(Experiencing)
5.	การแบ่งปัน	(Sharing)

SoLoMo 

Dreaming

Researching

Booking Experiencing

Sharing
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Social	Media	/	Location	based	และ	Mobile	Application	ทำางานผ่าน	5	ขั้นตอน	

Social	Media	 เมื่อมันทำางานแล้ว	มักจะส่งผลต่อ	 dreaming	และ	sharing	มันสามารถจุดประกายความต้องการได้	
ข้อมูลในโลกออนไลน์	ต้องเร็ว	แก้เกมเร็ว	หาโอกาสเร็ว	ผู้บริโภคไปไกล	ไปเร็วกว่าผู้ประกอบการ

นอกจากนี้	ขอให้ลองเข้าไปใช้โปรแกรม	Google	Street	View	ดู	เพราะจะช่วยในเรื่องการตัดสินใจ	การวางแผนการ
เดินทาง	ดีสำาหรับนักท่องเที่ยว	เพราะเห็นรูปภาพได้ด้วย	มีทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

ผู้บริโภคกำาลงัหาผูป้ระกอบการอยู	่ตอ้งใหผู้บ้ริโภคหาใหเ้จอ	ถา้หาไมเ่จอ	เขาไปหาคนอืน่		ถา้คณุมขีองด	ีตอ้งโชว์ ใหเ้หน็	

SoLoMo 
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มุมกีฬา : Sport Tourism
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กึ่งยิง กึ่งผ่าน
การสร้างสรรค์เกมการตลาดผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Sport Tourism : Winner takes All
นันทขว้าง สิรสมุทร
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สะสมของที่ระลึกจำานวนมาก	ได้สัมภาษณ์นักกีฬา

การนำาเสนอหัวข้อ	กึ่งยิง	กึ่งผ่าน	การสร้างสรรค์เกมการตลาดผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
จะนำาเสนอเรื่อง	4	4	2	Marketing	4	4	2	เป็นชื่อเรียกแผนการเล่นฟุตบอลที่นิยมใช้กันอยู่
และการนำาเสนอในวันนี้	จะนำาแนวคิดเรื่อง	lifestyle	marketing	/	event	marketing	และ		

celeb		marketing	มากระจาย	อธิบายไว้ ใน	4	4	2	นี้

พร้อมกันนั้น	ก็จะนำาเสนอประสบการณ์ตรงที่มีโอกาสไปดูกีฬาต่างประเทศ	

ผู้คนในแวดวงกีฬา	แวดวงโฆษณา	
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4 4 2

4P
- Promotion
- Price
- Products
- Place

4C
- Consumer
- Cost
- Convenience
- Communication

2S
- Signature
- Sportsmanship
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P - Promotion

กีฬาเกือบทุกประเภทมีการทำา	marketing	มาตลอด	ถ้าเป็นวงการกีฬา		
ในไทย	ต้องเน้นเรื่อง	ฟุตบอล	 เพราะเป็นกีฬาที่มัน	mass	และเข้าถึง
ได้ง่าย	

ขณะนี้	 กีฬาที่ ได้รับความนิยมมาก	คือ	มวยไทย	ที่มาบุญครอง	มีฝรั่ง	
มาต่อย	และกระจายจากมาบุญครองไปที่สุขุมวิท	ข้าวสาร	เป็นเทรนด์	
ท่ี ได้รับความนิยม	 ฝรั่งชอบ	 มีการขายทัวร์	 ท่ีรวมเรื่อง	 การดูมวย							
การเรียนมวย	และการซ้อมมวย	จบด้วยการถ่ายรูปกับมวยไทย	

มวยไทย	ขายชาวต่างชาติได้	แต่ฟุตบอลขายไม่ได้	เพราะที่ต่างชาติก็มี
ฟุตบอลที่เป็นแบรนด์ ใหญ่อยู่แล้ว	 ถ้าเป็นคนไทยก็ขายฟุตบอล	คนไทย
บ้าบอลเยอะ	
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P - Promotion

การทำา	promotion	เช่น	การไปกินข้าวกับนักกีฬา	และที่น่าสนใจอีก		
คำาหนึ่งคือ	freeconomic	เป็นไม้เด็ดที่	sport	marketing	ใช้กัน	เช่น		
การแจกชาจากอังกฤษอย่างดี	 แต่ได้คิดรวมราคาชาไว้ ในราคาห้อง
แล้ว

กลยุทธ์	 freeconomic	 ใช้กันในทุกวงการ	 รวมทั้งในวงการกีฬา		
ก็ลองคิดดูว่า	 ถ้าแจกของฟรี	 แล้วไปบวกเพิ่มกับตัวสินค้า	 เป็นการ
ย้ายต้นทุนไปอยู่ ใน	 product	 หลักที่จะขาย	 ขายบ้านแถมทีวี	 /		
ซื้อทีวีที่ห้างโลตัส	แถมกล่อง	GMM	Z	

กลยุทธ์
freeconomic

ใช้กันในทุกวงการ 
รวมทั้ง

ในวงการกีฬา
ก็ลองคิดดูว่า
ถ้าแจกของฟรี 
แล้วไปบวกเพิ่ม
กับตัวสินค้า 
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P - Product

Product	 ของ	sport	มีมากมาย	ยกตัวอย่างเช่น	ของที่ระลึกประเภท	
หมวก	ผ้าพันคอ	หรือ	แม้กระทั่งหญ้าที่สนามฟุตบอล	ผมไปเก็บหญ้าที่
สนามฟุตบอลของทีมแมนยู	ต่อมาก็ทำาขาย	เป็นของที่ระลึก	

Product	ดา้นกฬีา	นอกจากของทีร่ะลกึแลว้	ยงัมลีายเซ็นนกักีฬา	ในเมอืงไทย	
ก็มีแนวโน้มที่ดี	เช่น	แฟนบอลของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด	เมืองทองยูไนเต็ด	
ฉลามชล	จำานวนมาก	
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P - Product

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนักฟุตบอล	หรือ	ตัวนักกีฬา	ผมคิดว่า	เรามีช่องทาง	
การทำาธุรกิจ	 เช่น	 ทำาที่พัก	 	 ผมจะไปติดต่อกับนักกีฬาเป็นการ	
ส่วนตัว	 โดยเชิญนักกีฬามาทำาธุรกิจร่วมกัน	 โดยเชิญคุณมานอน	
เดือนละครั้งแล้วขอถ่ายรูปแปะโรงแรม	 แขกท่ีเข้าพักก็จะรู้สึกดี	
และเป็นไปได้ว่าจะขอนอนห้องท่ีนักกีฬานอน	 หรืออาจจะทำาเสริม	
เรื่องการทานข้าวกับนักกีฬาเป็นพิเศษ

ทุกอย่างในกีฬา	 ขายได้	 ผมไม่ ได้ซื้อแค่เสื้อ	 หญ้า	 ผ้าปูที่นอน		
แต่ผมซื้ออารมณ์ความรู้สึก	สิ่งที่แรงมาก	คือ	passion

ทุกอย่างในกีฬา
ขายได้                     

ผมไม่ได้ซื้อแค่
เสื้อ หญ้า ผ้าปูที่นอน

แต่ผมซื้ออารมณ์
ความรู้สึก

สิ่งที่แรงมาก               
คือ passion 
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ทุกอย่างในกีฬาขายได้                     
ผมไม่ได้ซื้อแค่
เสื้อ หญ้า ผ้าปูที่นอน 
แต่ผมซื้ออารมณ์
ความรู้สึก  สิ่งที่แรงมาก               
คือ passion 
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P - Price

Price	 ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 จะเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่าย
ประเภทค่าท่ีพัก	 ค่าต๋ัวชม	 ผมเสนอว่า	 หากนำาเสนอผู้บริโภคว่า		
ถ้าคุณพักโรงแรมน้ี	ในราคาเท่านี้	คุณจะได้รับตั๋วเข้าชมกีฬาแถมฟรี
	
Price	 ในวงการตลาดยุคใหม่	 	 มีศัพท์ ใหม่ที่น่าสนใจ	 คือ	 คำาว่า	
personal	 life	ตอนนี้การทำาธุรกิจต้องให้ความสำาคัญกับการบริการ	
และตอ้งเขา้ใจผูบ้ริโภค	ตอ้งปรบัตวั	ลกูคา้เปน็ใหญ	่เชน่	Tune	Hotel	
มาเลเซยี	หรือ	การปรบัตวัของโรงแรมทีเ่สนอการบรกิารเกีย่วกบัการ	
check-in	และ	check-out	ตามความสะดวกของผู้เข้าพัก	

ผู้เข้าพัก	จะ	check-in	ก่ีโมง	วนมาหน่ึงรอบวันก็	check-out	เวลาน้ัน	
ลักษณะการบริการเช่นนี้	เริ่มเป็นที่นิยม

	

Price มีศัพท์ใหม่     
คือ คำาว่า personal life       

ตอนนี้การทำาธุรกิจ  
ต้องให้ความสำาคัญกับ

การบริการ             
และเข้าใจผู้บริโภค 
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P - Place

สถานท่ีกับประเภทกีฬา	 อาจต้อง	match	 กัน	 เช่น	พัทยา	น่าจะเป็น		
รถแข่ง	หัวหิน	ก็	เทนนิส	เมืองเมืองหน่ึง	มักจะประกบกับกีฬาประเภทหน่ึง	
เพราะว่า	อารมณ์ของกีฬาต้องไปได้กับ	location	ของเมือง	เช่น	ทำาไม	
jazz	ต้อง	หัวหิน	ทำาไม	ไม่พัทยา	ไป	jazz	ที่พัทยา	เหมือน	คนก้าวร้าว	
แต่งงานกับคนเรียบร้อย	

พัทยา	ก็เด่นเรื่อง	มวยไทย	สปา	กีฬาแรงๆ	ดนตรีร็อค	

หัวหิน	จะเป็นการ	set	กีฬาเทนนิส	และเป็นเทนนิสแบบพรีเมียม	เพราะ
การตีไม่มีจริงจัง	

ตอนท่ี	ชาราโปวา	มาตเีทนนสิทีห่วัหนิ		คนซือ้ตัว๋เขา้ชม	เพยีงแคต่อ้งการ
ไปอยู่เป็น	หนึ่งในสามพันคนที่อยู่ ในสนามเท่านั้น

	

ตอนที่ ชาราโปวา มาตีเทนนิส ที่หัวหิน            

คนซื้อตั๋วเข้าชม เพียงแค่ต้องการไปอยู่เป็น 

หนึ่งในสามพันคนที่อยู่ ในสนามเท่านั้น
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ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการ				
ต้องดูช่องทางที่จะสื่อสารด้วย	
ไม่ต้องลงทุนซื้อโฆษณาแพงๆ	
คุณใช้	social	media											
ให้ได้ประโยชน์	เช่น	facebook		
ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย
	
Location	ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาก็ขายได้	
เช่น	เมื่อวัยเด็ก	พี่ตุ๊ก	(ปิยะพงษ์	ผิวอ่อน)	
ชอบวิ่งเล่นที่ ไหน	ก็นำามาขายได้		
โรงหนังที่พี่ตุ๊กดู	ร้านอาหารที่พี่ตุ๊กกิน	
ขายได้หมด

คนเรามีอารมณ์	nostalgia	
อารมณ์	retro	ย้อนกลับไป
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กลุ่มผู้บริโภค	
เราต้อง	segment	ให้ชัด				
แล้วดูว่า	lifestyle	
เขาเป็นอย่างไร
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C - Consumer

ผู้บริโภคมีหลายกลุ่ม	เช่น	backpack	หรูหรา	และ	adventure	ต้องดูว่า
จะขายใคร	กลุ่มไหน	จากการสอบถามบริษัทนำาเที่ยวที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับ	
กีฬา	 พบว่า	 กลุ่ม	 backpack	 จะมากที่สุด	 เพราะคนไทยไปดูบอล	
ต่างประเทศ	ไม่ค่อยมีตังค์	

คนไทยไปดูบอลต่างประเทศเยอะ	 แต่เมื่อถามต่อว่า	 จะทำาทัวร์คนไทย
ไปดูบอลลีกต่างจังหวัด	เช่น	บุรีรัมย์	เชียงใหม่	ขอนแก่น	ได้คำาตอบว่า	
น่าจะมีจำานวนน้อย	 แต่มีพื้นที่ทำาการตลาด	 แต่ต้องเอาเรื่อง	 celeb		
มาบวก	พวกนักกีฬา	ที่อาจจะเลิกเล่นไปแล้ว	เอาคนดังมาช่วยให้	sport	
marketing	มันโตได้	

กลุม่ผูบ้ริโภค	เราตอ้ง	segment	ให้ชดั	แลว้ดวูา่	lifestyle	เขาเปน็อยา่งไร	
อาจจะต้องแยกประเภทความสนใจในกีฬา	เช่น	มวยไทย	ในสายตาชาว
ต่างชาติ	น่าสนใจมาก		ถ้ามาเรียนมวยไทย	แล้วได้ถ่ายรูป	ก็จะเอารูป
ไปอวด	นกัทอ่งเทีย่วชอบอวด	ผมกช็อบอวด	เพราะได้ไปเจอนกักฬีาดงัๆ	

กลุ่มผู้บริโภค
เราต้อง segment ให้ชัด

แล้วดูว่า lifestyle
เขาเป็นอย่างไร 
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กีฬา ขายได้มากกว่าหนัง ไม่แพ้อาหาร                
และมีอนาคตมากกว่าเพลง

ตอนนี้ เพลง หนัง อาหาร สู้กีฬาไม่ได้
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กีฬา	 ขายได้มากกว่าหนัง	 ไม่แพ้อาหาร	 และมีอนาคตมากกว่าเพลง								
ตอนนี้	เพลง	หนัง	อาหาร	สู้กีฬาไม่ได้

กีฬามันเป็น	 big	 event	ตอนนี้	 (มิย.2555)	มีบอล	ยูโร	 เดือนหน้ามี
โอลิมปิก	ปีหน้ามีฟุตบอลโลก	ตอนนี้ผมเริ่มเก็บตังค์แล้ว	 เพราะจะไปดู
บอลที่	ริโอเดอจาเนโร	บราซิล	

บริษัททัวร์ยอมรับกับผมว่า	สิ่งที่เขาขาย	 ไม่ได้ขายกีฬาอย่างเดียว	 แต่
ขาย	lifestyle	ด้วย	

Lifestyle	ที่มาห่อสินค้ากีฬา	เช่น	อาหารการกิน	การเยี่ยมบ้านนักกีฬา	
เป็นต้น		

การไปเยี่ยมบ้านนักกีฬา	อย่ามองข้าม	 เช่น	การไปบ้านตูน	บอดี้แสลม	
(ตูน	เป็นนักร้อง	และเป็นนักกีฬาปิงปองด้วย)	ไม่ใช่เรื่องง่าย	
	

บริษัททัวร์ยอมรับ           
กับผมว่า

สิ่งที่เขาขาย
ไม่ได้ขายกีฬา
อย่างเดียว

แต่ขาย
lifestyle

ด้วย 
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C - Cost

ต้นทุน	 เช่น	ค่าที่พัก	ค่าตั๋ว	 ค่าเดินทาง	 ในต่างประเทศมีบริษัททัวร์ชื่อ	
Thomas	Cook	 เป็นบริษัทใหญ่	 มีเรือยอร์ช	 มีโรงแรม	มีร้านอาหาร		
ทำาทัวร์กับสโมสรแมนยู	ลิเวอร์พูล	เชลซี	อาร์เซนอล	

Thomas	Cook	มาเอเชีย	และบอกว่า	จะพาไปดูแมนยู	ลิเวอร์พูล	เชลซี	
แต่ต้องซื้อทั้ง	 package	 โรงแรมจะพัก	 ตั้งอยู่ที่ข้างๆสนามของแมนยู	
Thomas	Cook	มันขายความพิเศษ	แต่มันเก่งมาก	ตอนนี้ ใหญ่มาก	และ
เป็นเบอร์	1	ของโลก	และขายในราคาแพงมาก

ขายทัวร์	+	ที่พัก	+	โรงแรม	จะขายอย่างไร		
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C - Communication

การส่ือสาร	สำาคญัมาก	ทา่นผูป้ระกอบการไม่จำาเปน็ตอ้งลงโฆษณามาก	ขอให้ ใช	้social	media	เชน่	twitter	/	facebook	

การซื้อโฆษณากับสื่อวิทยุ	 เช่น	คลื่นวิทยุกีฬา	ถ้าเราซื้อโฆษณาถูกๆ	ก็จะได้ออกอากาศเวลา	ดึกมากๆ	หรือช่วงบ่าย		
ซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องทำางาน	ไม่สามารถฟังได้		
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C – Convenience 

การเข้าถึงง่าย	สะดวกสบาย	การทำา	sport		marketing		
ต้องให้สะดวก	 ทั้งการซื้อสินค้าที่ระลึก	 และการหา	
ข่าวสาร	 คนไทยยังขาดหลักการทำาส่วนรวม	 บางคร้ัง	
เราต้องการได้เสื้อของสโมสรแห่งหนึ่ง	 เราต้องเดินทาง	
ไปถึงจังหวัดนั้นๆ	 หากผู้บริ โภคได้รับการบริการที่	
ทั่ วถึ ง 	 และสะดวกสบาย	 จะทำ า ให้ การส่ ง เส ริม	
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาไปได้ไกลกว่านี้	
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นักกีฬา	ความมีน้ำาใจนักกีฬา	เป็นเรื่องสำาคัญ	
ที่ต้องปลูกฝังให้เกิด	ทั้งในตัวนักกีฬา	คนเชียร์
เจ้าของบ้าน
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S – Signature 

คอื	การสรา้งแบรนด์ ให้เปน็ทีจ่ดจำา	ดว้ยการสรา้ง	คาแรคเตอร์	เชน่	พดูถงึทมี
บรุรีมัย	์ตอ้งคดิถงึ	สนีำาเงิน		คดิถึง	เนวนิ	ชดิชอบ	ฉายา	คอื	ปราสาทสนีำาเงนิ	

อ่ืนๆ	ท่ีเป็นท่ีจดจำา	เช่น	ทีมแมนยู	เล่นเกมบุกตลอดเวลา	/	ทีมฮอลแลนด์	ไม่เคยต้ังรับ	
เลยในชีวิต	/	อิตาลี	ต้ังรับตลอดไม่เคยบุก	คนดูก็จะเบ่ือ	/	เยอรมัน	บ้าพลัง	เหมือนรถถัง	

การสรา้ง	signature	ใหค้นจดจำา	ถา้ผมทำาโรงแรม	ผมจะบอกวา่	ใครพกัโรงแรมนี	้
ทุกวันศุกร์ลดครึ่งราคา	ทุกคนจะจำาแม่น	มีลายเซ็น

Shop	ของ	adidas	ที่เซ็นทรัล	ลาดพร้าว	ประกาศว่า	 เป็น	shop	 เดียวที่
เป็น	shop	ฟุตบอล	เท่านั้น	ผมไม่เชื่อ	และไปยืนดู	เป็นความจริง	เพราะ	ไม่มี
เทนนิส	ไม่มีวิ่ง	มีแต่ฟุตบอล	เต็มไปหมด	เสื้อบอล	ลูกฟุตบอล	

โรงพยาบาลกรุงเทพ	เป็นโรงพยาบาลท่ีรักษานักกีฬาบาดเจ็บ	ได้ดีท่ีสุด	และ	FIFA	
ประทบัตรา	รบัประกนั	ตอนนี	้โรงพยาบาลกรงุเทพ	มภีาพลกัษณท์ีด่มีาก	คอื	เปน็	
โรงพยาบาลท่ีมนีวตักรรมในการรกัษานกักฬีาทีบ่าดเจบ็	หรอืคนบาดเจบ็จาก
การเล่นกีฬา

Shop ของ adidas ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

ประกาศว่า เป็น shop เดียวที่เป็น shop 

ฟุตบอล เท่านั้น 

้ ้
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S – Sportsmanship 

นักกีฬา	ความมีนำาใจนักกีฬา	เป็นเรื่องสำาคัญ	และจากการติดตามสถานการณ์ ในปัจจุบันพบว่า	ขณะนี้	บริษัทธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องล้วนวิ่งเข้าหาเรื่องกีฬา	เช่น	บริษัท	เอไอเอ	ซื้อโฆษณาบนหน้าอกทีมไทยลีก	และบริษัทช้าง	ทำาลีกกีฬา	1	ลีก	
โดยเฉพาะ			

้
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มุมผู้บริโภค : Made by order
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ท่องเที่ยวตามสั่ง ยุคสมัยที่ผู้บริโภคเลือกได้               
Tourism : Made by order , Design by you

ภาณุมาศ ทองธนากุล
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รูปแบบการสัมมนาที่เสนอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเลือก	2	รูปแบบ	คือ
การสัมมนาแบบซีเรียส	เน้นเนื้อหาวิชาการ	หรือ
การสัมมนาแบบสบายๆ	ได้มุมมองใหม่
ผู้เข้าร่วมสัมมนา	เลือกรูปแบบการสัมมนาแบบสบายๆ	ได้มุมมองใหม่

การเกริ่นนำา เพื่อเข้าสู่หัวข้อ ท่องเที่ยวตามสั่ง 
ยกตัวอย่าง	แนวโน้ม	ท่องเที่ยวตามสั่ง	กรณีศึกษา	Tune	Hotel	

การจองห้องพักต้องจองผ่านเว็บไซต์	โดยผู้จองสามารถเลือกได้ว่า	หากจองเฉพาะห้องพัก
จะราคาถูกมาก	ซึ่งมีให้เลือก	2	แบบ	คือ	comfort	package	ราคา	180	บาท	และ	cozy	package	ราคา	370	บาท

ถ้าผู้จองเลือกการจ่ายข้ันตำาคือ	370	บาท	เราจะได้แอร์	12	ช่ัวโมง	มีทีวี	ผ้าเช็ดตัว	Wifi							
ถ้าอยากได้แอร์เพ่ิมเป็น	24	ช่ัวโมง	ต้องจ่ายเพ่ิมอีก	230	บาท		อยากได้ผ้าเช็ดตัวเพ่ิม								
จ่ายอีก	120	บาท		อยาก	check-in	ก่อน	ก็จ่ายเพิ่ม	อยาก	check-out	หลัง	ก็จ่ายเพิ่ม

ผู้บริโภคเลือกได้ ..... ผู้เข้าร่วมสัมมนา เลือกได้ 

่
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คนพร้อมจะจ่าย	 เพื่อสร้างความพึงพอใจผู้บริโภคจะรู้สึกพอใจ	
ถ้ามีทางให้เลือกมากกว่า	1	ทาง	

เพื่อให้เกิดมุมมองต่อเรื่องการท่องเที่ยว	 คือ	 เราจะต้อง	
ทำาความเข้าใจกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน	มีลักษณะดังต่อไปนี้

รู้มาก
เรื่องเยอะ
ชอบอวด 
เอาแต่ใจ
ขี้ฟ้อง

ขี้เหนียว

ถ้าจะทำาธุรกิจท่องเที่ยวให้สำาเร็จ จะต้องขายความพึงพอใจ 
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ผู้บริโภคไมรู้่มาก	แตร่อบรู้	เพราะอนิเทอรเ์นต็	และทีส่ำาคญัในยคุสมยันี้	คอื	การพฒันาของ
โทรศพัทม์อืถอื	โดยเฉพาะ	smartphone	แต่สำาหรบัยคุสมยันี	้เมือ่ผูบ้ริโภคเขา้ถงึ	internet	ได	้
ก็สามารถจะได้รับข้อมูลมากมาย	

ยกตัวอย่าง	 ในแผงหนังสือท่องเที่ยว	ขณะนี้มีหลากหลาย	 เช่น	 guidebook	 เป็นต้น	และ
ขณะนี้	ที่นิยมมากคือ	เที่ยวแบบไม่ง้อทัวร์	เช่น	เที่ยวไม่ง้อทัวร์ไปมาเก๊า	เที่ยวไม่ง้อทัวร์ไป
ปักกิ่ง	 เยอะมาก	สิ่งเหล่านี้	 กำาลังประกาศว่า	ผู้บริโภคไม่ง้อทัวร์แล้ว	แสดงว่า	ที่ผ่านมา	
เราต้องง้อทัวร์	

การเทีย่วแบบงอ้ทวัร	์ผู้บริโภคจะถูกกำาหนดทกุอย่าง	เปน็ไปตามเกมของบริษทัทวัร์	แตต่อนนี	้
ไม่ต้องแล้ว	เราสามารถออกแบบตามความต้องการของเรา	และถึงที่สุดแล้ว	เราไม่ต้องง้อ
หนังสือ	ไม่ง้อทัวร์ก็ได้	เพราะข้อมูลในเว็บมีหลากหลาย	ดูจากบล็อก	หรือ	การแชร์ข้อมูล	
ข้อมูลเกี่ยวกับ	การเข้าเมือง	การจองห้องพัก	มีในอินเทอร์เน็ต	อย่างละเอียด

เราจะทำาอย่างไร	ถา้ผูบ้ริโภครอบรู	้	สิง่ทีจ่ะพชิติผูบ้ริโภคทีร่อบรู	้คอื	“ได้โปรดทำาใหฉ้นัเปน็	
ผู้เชี่ยวชาญ”	เช่น	กลุ่มผู้บริโภคที่รอบรู้เรื่องไวน์	บริษัททัวร์	ก็อาจจะออกแบบ	trip	ชิมไวน์	
เพราะจะทำาให้เขารู้สึกรอบรู้มากขึ้น	

รู้มาก VS รอบรู้ 
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ผู้บริโภคกลุ่มพิถีพิถัน	 มักจะเป็นกลุ่มที่มีกำาลังซื้อ	 กลุ่มนี้ ไม่ต้องกังวลเร่ือง		
ราคาสงูแตต่อ้งมอบสิง่ทีด่	ีใหค้ณุคา่ทางจติใจ	การหาตลาด	หรอื	การหาลกูคา้
กลุ่มที่มีความพิถีพิถันสูง	 เราต้องหาอาหารที่ดี	 หาที่พักที่ดี	 หาเรื่องราวดีๆ		
มีความหรูหราหายาก	กลุ่มนี้จะมีความพึงพอใจมาก		

คนชอบอวดโดยเฉพาะพวกที่เพิ่งกลับจากเที่ยวต่างประเทศ	ชอบอวดว่าได้ ไป
เที่ยวต่างประเทศ	และมีความสุขที่ ได้แบ่งปันสิ่งที่ ได้ ไปพบเจอมา
	
ปจัจบัุน	อนิเทอร์เนต็	กอ่ใหเ้กดิการแบง่ปนั	กลุม่ทีช่อบการแบง่ปนั	เลา่เรือ่ง	เรา
จะจัดการให้เกิดความพึงพอใจกับกลุ่มนี้	 คือ	 ให้ ในสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง	และ
แถมนิดหน่อย	กลุ่มนี้จะช่วยกระจายข้อมูลได้อีกมากมาย	ทั้งในกลุ่มเพื่อน	กลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน	และกลุ่มนี้จะจริงใจ	ชอบแชร์ข้อมูล

เรื่องเยอะ VS พิถีพิถัน 

ชอบอวด VS รักการแบ่งปัน 
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ผู้บริโภคกลุ่มนี้	 จะรู้สึกว่า	ตัวเองเป็นคนพิเศษ	ถ้าต้องเลือก	 ก็อยากจะ
ท่องเที่ยวตามแบบฉบับของเขา	ทั้งนี้	ถ้าลองมาพิจารณาว่า	ทำาไมคนจึง
ท่องเที่ยว	ก็จะได้คำาตอบว่า	 เที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	หลบตัวเอง
ออกจากโลกเดิมๆ	ปลีกไปอยู่ ในอีกโลกหนึ่งที่เรามีความสุข	 อยากได้มุม
มองใหม่จากการเดินทาง	

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ	คือ	การเดินทางเพราะอยากได้	เรื่องเล่าดีๆ	ที่เกิดจาก
การท่องเที่ยว	 เพราะเขาจะรู้สึกคุ้มค่า	และเรื่องเล่านั้น	จะอยู่กับเขาไป
นานเท่านาน	

พฤติกรรมบนแผงหนังสือทุกวันนี้	 จึงเต็มไปด้วยเร่ืองเล่าของคน	
ที่ ไปเที่ยว	บางคนจัดกลุ่มรวมตัวไปโบกรถเหนือจรดใต้	โดยไม่ใช้เงิน

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเทรนด์ ใหม่	คือ	การเป็นอาสาสมัคร	กลุ่มนี้จะได	้
เร่ืองเลา่โดยเฉพาะกลุม่คนรุน่ใหม	่จะรูส้กึวา่	หากได้ไปชว่ยนำาทว่ม	พบิตัภิยั	
จะเจ๋งมาก					

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เทรนด์ ใหม่ คือ               

การเป็นอาสาสมัคร กลุ่มนี้จะได้เรื่องเล่า โดย

เฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะรู้สึกว่าหากได้ ไปช่วย

น้า ท่วม พิบัติภัย จะเจ๋งมาก     

เอาแต่ใจ VS เป็นตัวของตัวเอง  

้
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Facebook	เปน็พืน้ทีป่ระกาศความไม่ชอบธรรมของโลก	ถา้เราทำาธรุกจิแบบไมรั่ดกมุ	มชีอ่งโหว	่กจ็ะพบกบัความเสยีหายได	้
insight	 ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้	 คือ	 เขาจะพอใจมาก	ถ้าเขาสามารถทำาให้โลกนี้	 มันดีข้ึน	มันยุติธรรมข้ึน	 โลกได้รับการ
ปกป้องด้วยธุรกิจที่ดี	

การสื่อสารกับกลุ่มนี้	คือ	ความสามารถในการเกื้อหนุนโลก		สร้างความเป็นธรรม

การออกแบบธรุกจิของคนทีฉ่ลาดการใชเ้งิน	คอื	การมเีหตผุลของการใชเ้งนิไมม่าก	เชน่	การนำาไดร์เปา่ผมไปเอง	กป็ระหยดั
เงินได้	และกระเป๋าก็ไม่ได้หนักขึ้นมาก	ผ้าเช็ดตัว	เอาไปเองก็ประหยัด

พฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่า	ฉลาดในการใช้เงิน							

ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
รอบรู้ พิถีพิถัน รักการแบ่งปัน 

เป็นตัวของตัวเอง รู้จักรักษาสิทธิ์ ฉลาดในการใช้เงิน 

ขี้ฟ้อง VS รู้จักรักษาสิทธิ์  

ขี้เหนียว VS ฉลาดในการใช้เงิน
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มุมคู่รัก : There’s something about marrying
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รัก.....ออกแบบได้                   
There’s something about marrying

นัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์
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Wedding  Trends / Wedding Expo

จากการสอบถาม	wedding	 planner	ที่เกาะสมุย	พบว่า		
แนวโน้มการแต่งงานที่เกิดขึ้นและเป็นที่นิยมในคู่แต่งงาน	
ชาวต่างชาติ	 คือ	 การแต่งงานแบบตะวันตก	 (Western	
Style)	การแต่งงานที่ ไม่เนน้พธิทีางศาสนา	และการแตง่งาน
แบบไทย

ตลาดนกัทอ่งเทีย่วกลุม่แตง่งานทีเ่กาะสมุย	และเปน็กลุม่ใหญ่
มาจาก	ออสเตรเลีย	และ	สหราชอาณาจักร	และที่น่าสนใจ	
คอื	ประเทศทีม่กีารจดังาน	Wedding	Expo	ซึง่เปน็งานใหญ่
ของโลก	จัดที่ลอนดอน	ออสเตรเลีย	และ	แอฟริกาใต้	
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รูปแบบการแต่งงานในฝัน Dream Wedding

รูปแบบการแต่งงานในฝันของคู่แต่งงาน	มีหลายรูปแบบ	อาทิ	
Intimate	เป็นรูปแบบการแต่งงานแบบง่ายๆ	น่ารัก	เป็นการสังสรรค์ในหมู่เพ่ือนสนิท

Contemporary	เน้นรูปแบบการแต่งงานที่หรูหรา	มีการจัดดอกไม้ที่ทันสมัย

Simple	 เน้นความเรียบง่าย	 รูปแบบนี้จะได้รับความนิยมมาก	สำาหรับการ
แต่งงานเฉพาะบ่าว	สาวเท่านั้น	อาจไม่เชิญแขก

White	รูปแบบนี้	คือ	การกำาหนด	 theme		 เช่น	 	การแต่งงานที่ออกแบบให	้
ทุกอย่างเป็นสีขาว
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รูปแบบการแต่งงานในฝัน Dream Wedding

Beach Tropical	การแต่งงานที่เน้นบรรยากาศชายทะเล	เป็นที่นิยมมากที่สุด
ในหมู่ชาวต่างชาติ

Fun	 เน้นความสนุก	 ขำา	 อาจใช้อุปกรณ์สนุกๆ	 มาประดับงานแต่งงาน	 เช่น	
school	bus

Romantic	เป็นการแต่งงานเน้นความโรแมนติก	มักนิยมใช้สีชมพู

Family Oriented	เป็นการแต่งงานที่เน้นเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น	
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การออกแบบพิธีกรรม และ สิ่งอำานวยความสะดวก

พิธีกรรม
เป็นปัจจัยสำาคัญ	และต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามความต้องการของคู่แต่งงาน
จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีกรรม	พบว่า	มีปัจจัยที่ต้องให้ความสำาคัญ	คือ	

การเลือกสถานที่	ส่วนใหญ่พบว่า	คู่แต่งงานชาวต่างชาตินิยมพื้นที่	outdoor	

พิธีกรรม	ชาวต่างชาตินิยมการจัดพิธีกรรมแบบตะวันออก	นิยมนั่งช้าง	นั่งเสลี่ยง	

โคลงกลอน	เป็นสิ่งสำาคัญ	ซึ่งคู่บ่าวสาวจะเป็นผู้เตรียม	

ดนตรี	ส่วนใหญ่เน้นดนตรีคลาสสิค	ดนตรีที่เป็นที่นิยม	เช่น	pachelbel	หรือ	four	season

การต้อนรับ/อำานวยความสะดวก
สิ่งที่ต้องให้ความสำาคัญ	และต้องผ่านการออกแบบ	เช่น	reception	site	/	อาหารและ
เครื่องดื่ม/ดอกไม้ ในงาน	และดอกไม้ของเจ้าสาว	/	เค้กแต่งงาน	/	ช่างภาพ	ช่างแต่งหน้า	
ทำาผม	
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Samui as a Romantic Destination

เกาะสมุย	เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เป็น	romantic	destination	
มาก	 หากต้องการให้เกาะสมุยพัฒนาและก้าวไปสู่ความเป็น	 Romantic		
Destination	สิ่งที่จะต้องดำาเนินการ	คือ

การนำาเสาไฟฟ้าลงดิน	(underground	electric	wiring)

การผลักดันท่าจอดเรือนำาลึก	หรือ	marina	 ถ้าดำาเนินการได้	 จะดึงดูดกลุ่ม	
นักท่องเท่ียวระดับกลางถึงบน	 ให้เดินทางเข้ามาที่เกาะสมุย	 จิตใต้สำานึกของ	
นกัทอ่งเทีย่วกลุม่แตง่งานมักจะมีคำาวา่	luxury	ซอ่นอยู	่ซ่ึง	marina	เปน็ดชันชีีว้ดั
ความหรูหรา	luxury

้
้
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Samui as a Romantic Destination

การจัดการผังเมืองท่ีสวยงาม	หรือ	
city	planning	
เกาะสมุยต้องมีรูปแบบการบริหาร
จัดการเมืองแบบพิเศษ
สามารถออกแบบป้ายท่ีสวยงาม
ถ้าลิงเป็นสัญลักษณ์ของสมุย
จะเป็นไปได้หรือไม่ท่ีทุกป้ายจะมีรูปลิง
หรือจะเป็นรูปต้นมะพร้าวก็ได้	
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มุมศิลปะ : Occupied Walking Street           
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เมื่อ pop culture ยึดครองพื้นที่ท่องเที่ยว
Occupied Walking Street

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
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ART NORMAL

คือ	การแสดงศิลปะท่ีเมืองราชบุรี	เกิดข้ึนหลังจากท่ีผมเรียนจบกลับมา
จากเยอรมนี	ส่ิงท่ีได้กลับมาจากการเรียน	คือ	ศิลปะ	จึงอยากให้
อำาเภอเมืองราชบุรี	เป็นพ้ืนท่ีทางศิลปะ

หอศิลป์ร่วมสมัย เถ้าฮงไถ่ d Kunst
เม่ือ	5	ปีท่ีผ่านมา	ผมซ้ือบ้านเก่าหลังหน่ึง	เป็นบ้านสมัยรัชการท่ี	5	และ
ต่อมาได้พัฒนาให้เป็น	หอศิลป์ร่วมสมัย	เพ่ือแสดงงานศิลปะ	
โดยอาชีพส่วนตัวทำางานท่ีเถ้าฮงไถ่	ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตโอ่งมังกรแห่งแรกๆ
เร่ิมจากอากง	ต่อมาถึงรุ่นพ่อ	ก็เร่ิมเอาสีสันต่างๆ	มาใช้	
ปัจจุบันเป็นรุ่นของผม	ก็ใส่เร่ืองดีไซน์	เสริมเข้ามา	
ท่ีผ่านมาก็มีการแสดงงานตามท่ีต่างๆ	โดยเฉพาะท่ีกรุงเทพฯ	
จุดน้ี	ทำาให้ฉุกคิดว่า	ทำาไมจึงไม่สามารถเปิดพ้ืนท่ีศิลปะในบ้านตัวเองได้	
เรายังไม่มีโอกาสทำาในบ้านหรือชุมชนของตัวเอง

เม่ือซ้ือบ้านเก่าไว้	จึงจัดทำาเป็นหอศิลป์	เพ่ือให้งานศิลป์เข้ามาอยู่
ใจกลางชุมชน	คำาว่า	ศิลปะ	อยู่ในใจของทุกคน			
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แกลเลอรี d Kunst

คำาว่า	d	Kunst	เป็นภาษาเยอรมัน	แปลว่า	ศิลปะ

แกลเลอรี	d	Kunst	ได้ช่ือว่า	สวยท่ีสุดในราชบุรี	เพราะว่า	มีท่ีเดียว
	
ชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้แกลเลอรี	ไม่กล้าเข้า	เพราะมันเกิดช่องว่างในความเข้าใจคำาว่า	ศิลปะ	ดังน้ัน	จึงต้องใส่ความพยายาม
ในการทำาความเข้าใจว่า	ศิลปะอยู่ในทุกท่ี	ท้ังร้านทำาผมร้านก๋วยเต๋ียว	เรือโดยสารข้ามฟาก	รถโดยสารประจำาทาง	
ถ้าพ้ืนท่ีเหล่าน้ี	ถูกทำาให้เป็นพ้ืนท่ีแสดงงาน	และชาวบ้านซ่ึงคุ้นเคยกับสถานท่ีก็สามารถจะเข้าใจได้	
และศิลปะสามารถจะเข้ามาอยู่ในชีวิตปกติของเขาได้

งานปกติศิลป์	คือ	งานท่ีนำาพ้ืนท่ี	75	พ้ืนท่ี	เป็นพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านคุ้นเคยอยู่แล้ว	แสดงงานของศิลปิน	124	ท่าน	
และ	8	ท่าน	กับอีก	2	กลุ่ม	เป็นคนท่ีไม่เคยแสดงงานศิลปะมาก่อน	
ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายข้าวหมูแดง	คนขับรถตุ๊กตุ๊ก	คนขับรถเมล์	และกลุ่มน้องๆ	ท่ีสนใจงานศิลปะอยู่แล้ว	
แต่ไม่มีพ้ืนท่ีแสดงงาน	คือกลุ่ม	graffiti	และกลุ่มจักรยาน		
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ทุกบ้านคือแกลเลอรี ทุกที่คือหอศิลป์

75	พ้ืนท่ี	ถูกนำาเสนอผ่านแผนท่ีท่องเท่ียว	ท่ีจัดทำาไว้	นักท่องเท่ียวสามารถเดินตามเส้นทาง		คุณจะพบเจอช้ินงานศิลปะต่างๆ
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ทุกบ้านคือแกลเลอรี ทุกที่คือหอศิลป์

เร่ืองส้ันของประภัสสร	เสวิกุล	ถูกเขียนลงในพ้ืนท่ีเข่ือนยาว	80	เมตร	สูง	6	เมตร
เร่ืองส้ันไม่จำาเป็นต้องอ่านจากหนังสือ	หรือ	iPad

พ้ืนท่ีเข่ือนจึงถูกทำาให้เป็นพ้ืนท่ีสำาหรับแสดง	งานศิลปะ	ในรูปแบบของเร่ืองส้ัน	
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ทุกบ้านคือแกลเลอรี ทุกที่คือหอศิลป์

ผนังตึก	ถูกใช้เป็นพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะโดยกลุ่มวัยรุ่น
ในรูป	graffiti	เด็กๆวัยรุ่นหาพ้ืนท่ีแสดงออก	ในรูปงานศิลปะ
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ทุกบ้านคือแกลเลอรี ทุกที่คือหอศิลป์

ตอม่อสะพาน	เป็นจุดท่ีเราเอางานของศิลปินมาแขวน
ชาวบ้านท่ีว่ิงรถผ่าน	ก็สามารถจะเห็นช้ินงานได้	
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เรือโดยสารข้ามฟาก	บนหลังคาเรือ
เราเอางานศิลปะของ	
คุณทวีศักด์ิ		ศรีทองดี	กับงานของ
อาจารย์โต	(มล.	จิราธร	จิรประวัติ)	
มาจัดแสดง	
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ทุกบ้านคือแกลเลอรี ทุกที่คือหอศิลป์
ร้ายขายข้าวขาหมู	
ป้าหม่อง	ช่างทำาผม	แสดงรูปของป้า	
น้าส้ม	คนขับรถโดยสารประจำาทาง	ถ่ายรูป	และเอารูปถ่ายน้ันติดไว้ในรถของน้าส้มเอง		
ลุงแดง	คนขับรถตุ๊ก	ตุ๊ก	
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อุปสรรค ปัญหาในการทำางานกับชุมชน

วัตถุประสงค์ในการทำางานศิลปะของผม	คือ	ชุมชน	อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง	
เกิดสำานึกในความรัก	โดยอาศัยศิลปะเป็นส่ือ	เร่ืองปริมาณนักท่องเท่ียวเป็นเหตุผลรอง	เป็นของแถม	ของเสริม
	
สำาหรับเหตุผลท่ีแจ้งกับทางราชการ	เทศบาล	ในการขอใช้พ้ืนท่ี	ก็ต้องแจ้งเร่ืองปริมาณนักท่องเท่ียวมากข้ึน	

นักท่องเท่ียวมาข่ีจักรยานชมเมือง	นักท่องเท่ียวจะสนุกและประทับใจ	
รวมท้ังชาวบ้านจะเกิดปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเท่ียว	เกิดความภูมิใจ	คนยอมรับ	ชุมชนสร้างความประทับใจได้	

ความพยายามในอดีตเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว	คือ	ความพยายามสร้างเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่	
แต่ผมรู้สึกว่า	ทำาไมไม่ขายส่ิงท่ีเรามี	ทำาไมต้องสร้างส่ิงใหม่เพ่ือให้คนเข้ามาหาเรา	
เข้ามายอมรับในกรอบท่ีเรามี	
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ความพยายามในอดีตเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ 
ความพยายามสร้างเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ 
แต่ผมรู้สึกว่า ทำาไมไม่ขายสิ่งที่เรามี ทำาไมต้องสร้าง
สิ่งใหม่เพื่อให้คนเข้ามาหาเรา เข้ามายอมรับในกรอบที่เรามี 



All About

 

Modern

 

Thai Tourism

76

วัตถุประสงค์ในการทำางานศิลปะของผม 
คือ ชุมชน อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง 
เกิดสำานึกในความรัก โดยอาศัยศิลปะเป็นสื่อ 
เรื่อง ปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นเหตุผลรอง 
เป็นของแถม ของเสริม 
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ราชบุรี	เป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่น่าจะถูกเปล่ียนแปลงด้วยกระแสทุนนิยม	แต่ส่ิงท่ีจะเป็นตัวเปล่ียนแปลงราชบุรี	ก็คือ	หน่วยงานราชการ	
ซ่ึงมีรูปแบบ	มีวิสัยทัศน์ท่ีอาจจะต้ังใจดี	แต่ต้องทบทวน	และหาทางเลือก	เช่น	ท่ีผ่านมา	สร้างตลาดใหม่ท่ีสวยงาม	แข็งแรง			
หรือ	การทุบเข่ือน	ทำาท่ีจอดรถ	ผมคิดว่า	น่าจะคิดทางเลือกอ่ืนๆ	ด้วย	
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มุมคนป่วย : Hospitel           
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมื่อคนไข้..กลายร่าง
Hospitel : Modern Medical

ชาตรี ประกิตนนทการ
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Hospitel / Hospital+Hotel 

ในอดตีรปูแบบของโรงพยาบาลในประเทศไทยม	ี2	ลกัษณะ	คอืโรงพยาบาล	
ของรัฐกับโรงพยาบาลของเอกชน	 ทั้งสองกลุ่มนี้มีลูกค้าเป้าหมายที่	
แตกต่างกันอย่างชัดเจน	

ในปัจจุบันเกิดลักษณะรูปแบบโรงพยาบาลที่เรียกว่า	Hospitel	 ในการ
สมัมนาวนันี	้จะชี้ ใหเ้หน็วา่	ลกัษณะโรงพยาบาลทัง้	3	ประเภทนี	้เกดิขึน้มา	
ได้อย่างไร	มีกลุ่มเป้าหมายอย่างไร	และส่งผลต่อกันในลักษณะไหน

การเกิดขึ้นของโรงพยาบาลที่หน้าตาเหมือนโรงแรม	 เกิดขึ้นด้วยเหตุผล	
2	ประการ	คือ
1.	 การเปลี่ยนบทบาทและภาพลักษณ์ของหมอและโรงพยาบาล
	 ในสังคมไทย
2.	กระแสการเติบโตของ	Medical	Tourism

ในอดีตรูปแบบของ
โรงพยาบาล
ในประเทศไทย

มี 2 ลักษณะ คือ
โรงพยาบาลของรัฐกับ
โรงพยาบาลของเอกชน
ทั้งสองกลุ่มนี้มีลูกค้า
เป้าหมายที่แตกต่างกัน

อย่างชัดเจน 
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การเปลี่ยนบทบาทและภาพลักษณ์ของหมอ/โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลในประเทศไทยเกิดครัง้แรกในสมัยรชักาลที	่5	ประมาณป	ีพ.ศ.	2431	ในแงป่ระวตัศิาสตร์	พบวา่	โรงพยาบาล
มีหน้าที่ ในการควบคุมพลเมืองของรัฐ	กล่าวคือ	ควบคุมพลเมืองไม่ให้เป็นโรค	ไม่ให้ตายกันมากๆ	ให้พลเมืองมีสุขภาพที่ดี	

ดังนัน้	กลุม่เปา้หมายของโรงพยาบาลสมัยนัน้	ก็เปน็ชนชัน้ลา่งในสงัคม	และหมอ	จงึสวมบทบาทในการเปน็เครือ่งมอืของรฐั	
ทำาหน้าที่ที่เกี่ยวกับสาธารณสุข

ส่งผลต่อการออกแบบโรงพยาบาลของรัฐ	และเมื่อเราก้าวเข้าสู่ โรงพยาบาลของรัฐ	เราจะเป็นเหมือนคนที่ ไร้อำานาจโดย
สิ้นเชิง	คนที่สวมชุดขาว	มีหูฟัง	คือ	คนมีอำานาจ	สั่งการเราได้	เช่น	ถอดเสื้อ	อ้าปาก	ยืน	นั่ง	นอน	เดิน	กำาหนดว่า	เรา
สามารถจะกินอะไร	และ	ไม่กินอะไรได้

การออกแบบโรงพยาบาลรัฐ	เป็นลักษณะนี้	
เพราะโรงพยาบาลรัฐจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนไข้	กับ	โรงพยาบาล	ในแบบ
รัชกาลที่	5		
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ขั้นตอนการรับบริการโรงพยาบาลของรัฐ 

1.	 เข้าคิว	ทำาบัตร
2.	สอบถามอาการเบื้องต้น/คัดแยก
3.	เดินไปยังชั้น/ตึก/อาคาร	ที่ระบุใน	2
4.	ยื่นเอกสาร	/	รอเรียก
5.	เมื่อเจ้าหน้าที่เรียก	ก็ไปแสดงตัว	เพื่อติดสติ๊กเกอร์
6.	นั่งรอเรียกในพื้นที่ที่ระบุ
7.	 พบแพทย์	และ	ตรวจ
8.	เมื่อตรวจเสร็จ	เดินไปหย่อนแฟ้มลงกล่อง
9.	เดินทางรอขานชื่อเพื่อรับใบสั่งยา/ใบนัดแพทย์
10.	เดินไปจ่ายเงินและเลขรหัสรับยา
11.	รับยา	และกลับบ้านได้	

ใช้เวลาไม่ต่ำากว่า 4-5 ชั่วโมง
ระบบเช่นนี้ ทำาให้ หมอและโรงพยาบาล
กลายเป็นผู้มีอำานาจ 
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ก่อกำาเนิดโรงพยาบาลเอกชน

หลังปี	พ.ศ.	2500	เกิดกลุ่มชนชั้นกลางในสังคม	และมีปริมาณมาก	เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการเฉพาะตัวมากขึ้น	
ชนชั้นกลางเริ่มเดินทางไปโรงพยาบาลมากกว่าการเรียกหมอมาที่บ้านเหมือนในอดีต	

ประเทศไทยเกิดลูกค้าที่เป็นชนชั้นกลาง	 โรงพยาบาลเริ่มเปลี่ยนเป็นสถานที่สำาหรับให้บริการทางสุขภาพ	หมอมีสถานะ
เป็นผู้ ให้บริการทางสุขภาพ	ปรากฏการณ์นี้	ทำาให้เกิดโรงพยาบาลเอกชนขึ้น	หลังปี	พ.ศ.	2500	

ภาพลักษณ์ของหมอจึงถูกเปลี่ยนเป็นผู้ ให้บริการ	โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ ให้บริการในลักษณะเหมือนสถานที่ ให้บริการ
ในแบบอื่นๆ

ปรากฏการณ์เช่นนี้	ส่งผลต่องานออกแบบ	โรงพยาบาลถูกเปลี่ยนให้บริการลูกค้ากลุ่มใหม่		
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การหวนคืนของการแพทย์ทางเลือก/การแพทย์จารีต  

ในช่วงรัชกาลที่	5	เกิดการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช	
ทำาให้การแพทย์ โบราณ	การแพทย์จารีต	ถูกลดทอนความสำาคัญลง	
ผู้คนเริ่มให้ความสำาคัญกับการแพทย์สมัยใหม่

ต่อมาในปี	พ.ศ.	2530	เกิดการหวนคืน	
ให้ความสำาคัญกับการแพทย์แบบจารีต	
การแพทย์ โบราณ	หรือ	การแพทย์ทางเลือก
ทิศทางความนิยมการแพทย์แผนโบราณได้เข้ามาบั่นทอนอำานาจ
วิธีการรักษาของโรงพยาบาลในระบบการแพทย์สมัยใหม่ลง
ประชาชนเริ่มมองเห็นว่า	มีอีกหลายวิธีที่สามารถจะ
หลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้	

ทิศทางความนิยม
การแพทย์แผนโบราณ
ได้เข้ามาบั่นทอนอำานาจ

วิธีการรักษาของ
โรงพยาบาล

ในระบบ
การแพทย์สมัยใหม่ลง



All About

 

Modern

 

Thai Tourism

85

การลอกเลียนรูปแบบโรงแรม   

การลอกเลยีนรูปแบบของโรงแรม	ไม่ไดเ้กดิเฉพาะการลอกเลยีนรปูแบบอาคารเทา่นัน้	แตส่ิง่ทีม่าพรอ้ม	หรอือยูเ่บือ้งหลงั	
รปูแบบโรงแรม	คอื	มีการจำาลอง	ใชช้ดุความสมัพนัธร์ะหวา่ง	พนกังานโรงแรม	และผูเ้ขา้พกัโรงแรมมาปรบัใชก้บับคุลากร
ทางการแพทย์กับคนไข้	

ถ้าลอกเลียนเฉพาะเปลือกของอาคารโรงแรม	แต่การบริการยังเหมือนเดิม	คือ	หน้าบึ้ง	เต็มไปด้วย	10	-11	ขั้นตอน	ก็จะ	
ไม่มีใครเข้า		โรงพยาบาลเอกชน	เริม่ดงึชดุความสมัพนัธท์ัง้โดยตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ	เรือ่งการบรกิารสมยัใหม	่ทีเ่อาตวัลกูคา้	
หรือ	คนไข้	เป็นเซ็นเตอร์มากขึ้น	

ตั้งแต่ปี	2531	นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน	ให้สัมภาษณ์ว่า

“...ข้อเท็จจริงประการหนึ่ง คือ การบริการโรงพยาบาลเอกชน ไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนทุกชั้นฐานะ เช่น ในรายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี

พวกนี้จะถูกสกัดกั้นไปโดยปริยาย ให้ต้องไปรอรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐ...”
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กระแส Medical Tourism/คนไข้..กลายร่าง

ในประเทศไทยถือว่า	Medical	Tourism	เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่	
คาดการณ์ว่า	ในปี	2012	จะมีกลุ่มคนมาใช้บริการ	5.6	ล้านคน	
เม็ดเงิน	900	ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้ามาสู่	Southeast	Asia
โดยประเทศไทย	กินพื้นที่	 38%และที่ ได้รับการกล่าวถึง	 คือ	สิงคโปร์	
อินเดีย	

กระแสนี้ทำาให้สังคมไทยตื่นตัวมาก	เรามองเห็นโอกาส	และมีการขยาย
ตัว	15-20%	ทุกปี	เกิดกลุ่มลูกค้าที่ก้าวกระโดดจากกลุ่มชนชั้นกลาง		
เป็นกลุ่ม	elite	คือ	เหนือระดับขึ้นไปอีก	พวกนี้ส่วนใหญ่คือ	ชาวต่างชาติ
และคนไทยที่เป็นชนชั้นนำา	

การนำามาสู่ โรงพยาบาลที่ก้าวสู่การนำารูปแบบของโรงแรมมาใช้	 อย่าง
เต็มตัว	 ภาษาที่ ใช้ ในการออกแบบ	มีความชัดเจนว่า	 เราคือ	 โรงแรม
ที่ ให้บริการสาธารณสุข	ตัวอย่างที่เด่นชัด	คือ	 เคาน์เตอร์ โรงพยาบาล	
เปลี่ยนไปอย่างมาก	ซึ่งหน้าตาจะคล้าย	lobby	โรงแรม	/	ห้องพักคนไข้
ที่สวยงาม	ไวยากรณ์ ในการออกแบบ	ใช้ความเป็นโรงแรมเต็มที่	
เพื่อรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่		

ไวยากรณ์
ในการออกแบบ

ใช้ความเป็นโรงแรม
เต็มที่

เพื่อรับกลุ่มลูกค้า
กลุ่มใหม่  
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คนโรงพยาบาล ...กลายพันธุ์

โรงพยาบาลออกมาหาลกูค้าโดยการจดั	event	ตามหา้งสรรพสนิคา้	โรงพยาบาลเปดิบธูในสนามบนิ	เปน็ธรุกจิโรงพยาบาล	
Image	ของหมอ	และพยาบาลเปลี่ยนไป	ทั้งเครื่องแบบ	และบุคลิก	

ห้องพักเปลี่ยนรูปแบบ	การออกแบบบรรยากาศ	และชื่อเรียก	เช่น	ห้อง	suite	ห้องดีลักซ์	
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ปิยมหาราชการุณย์ / Public Hospitel

ปจัจบุนั	เรามีโรงพยาบาลรฐัทีอ่ยากจะปรบัตวัเปน็	Hospitel	และทีเ่พิง่เปดิตวัไป	คอื	ปยิมหาราชการุณย	์ของโรงพยาบาล
ศิริราช	และนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำาคัญที่ทำาให้ระบบสาธารณสุขไทย	เปลี่ยนไป

ปยิมหาราชการุณย	์ไมต่า่งจากโรงแรม	มหีอ้ง	royal	suite	พืน้ที	่255	ตารางเมตร	โปรง่โลง่	หรหูรา	ตกแตง่สวยงาม	สดชืน่	
ผ่อนคลาย	อุปกรณ์อำานวยความสะดวกครบครัน	มีห้องรับประทานอาหาร	ห้องรับแขก	ราคาคืนละ	47,000	บาทต่อคืน	
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ผลกระทบ ปัญหา  / Public Hospitel

ทางออก ...........  

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบสาธารณสุขของไทย	คือ

1.	 อัตราส่วนบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศ	บุคลากรจะถูกถ่ายไป

2.	ผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ

3.	Medical	Tourism	จะทำาลายกำาแพงค่าตอบแทนและค่าบริการทางการแพทย์ของสังคมไทย

ปัจจุบัน	บุคคลากรทางการแพทย์ของไทยยังเป็นปัญหา	และในขณะเดียวกัน	ก็มีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้นๆ

ทบทวนบทบาทของโรงพยาบาลรัฐที่ดำาเนินการในลักษณะ	hospitel

ส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลเอกชนที่ ให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ	สนับสนุน	Medical	Tourism
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มุมศิลปะการแสดง : Reset Thai Performance
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แนวรบด้านวัฒนธรรม .. เปลี่ยนไป 
Reset Thai Performance Art

มานพ มีจำารัส
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ร่วมสมัย ......... Contemporary

ในสายวิชาชีพด้านการแสดง	ไม่จำาเป็นต้องกลับไปดั้งเดิม	ถึงกับใส่เสื้อคอกระเช้า		นุ่งผ้าถุง	การใส่เสื้อผ้าโบราณ

ทำาไมเราจึงต้องเป็นร่วมสมัย	หรือ	โมเดิร์น		ร่วมสมัย	มันมีราก	มีที่มา	ที่ ไป	มีขนบ	เวลาที่คิดงาน	ที่ดี	ไม่ได้ทำาเพื่อโชว์	
แต่ทำาเพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจน		อาจจะมีความเร็วและความช้า	ซึ่งต้องมีที่มา	ที่ ไป	

ท่ีผ่านมา	 เราไม่เคยมีการบอกกล่าวเรื่อง	 ที่มา	ที่ ไป	หรือ	 วิธีการ	 เช่น	ทำาอย่างนี้	 ทำาเพื่ออะไร	ทำาไปทำาไม	คนไทย		
ไม่พูดเรื่องนี้กันเลย	แต่กลับบอกว่า	เธอทำาตามฉันไป	ไม่ต้องถาม	เดี๋ยวได้เอง

ในขณะเดยีวกนั	สงัคมไทยมีวฒันธรรมอ่ืนเขา้มาเรว็มาก	และสิง่ทีเ่ขา้มาใหม	่เขาบอกกระบวนการ	บอกวธิกีารหมด	คนไทย	
ไม่สามารถบอกอะไรได้ชัดเจนเลย

ดงันัน้	เมือ่ความรว่มสมัยเขา้มา	เขา้มาเพ่ือสบืสาน	และเขา้มาเพือ่เสรมิลมหายใจ	ของโบราณหรอืของขนบโบราณ	บางคน	
เข้าใจว่า	ร่วมสมัยต้องเป็นฝรั่งเลย		อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกทาง	ที่ผมไม่นิยม	

บางคนบอกว่า	 ร่วมสมัย	คือ	การเขย่งเท้าให้เป็นบัลเลต์	 แต่มือเป็นรำาไทย	มันไม่งาม	 ไม่งามพราะขาดสุนทรียศาสตร์	
ขาดความงามของร่างกาย	



All About

 

Modern

 

Thai Tourism

93

Lady GAGA .. AGOGO

โคโยตี้	อะโกโก้	เลดี้กากา	เป็นงานที่ดี		แต่ทั้งหมดอยู่ที่มุมมองของเรา	การที่เราจะไปถึงงานร่วมสมัย	หรือ	งานโบราณ	
เราตอ้งเปิดใจกวา้ง	ผมมีปญัหากบัเดก็ๆ	กบัคร	ูทา่นสอนใหผ้มนุง่โจง	(โจงกระเบน)	และตอ้งเปน็ไปตามขัน้ตอน	แตล่ะคน	
มี	ego	เยอะมาก	ร่วมสมัยก็เยอะ	แบบขนบโบราณก็เยอะ	ผู้ ใหญ่บอกว่า	ต้องนุ่งอย่างนี้	แต่เด็กบอกว่า	ฉันจะนุ่งแบบนี้	
มันจึงไม่ได้เรื่องสักที

ความดี	ไม่จำาเป็นจะต้องเป็นอะไรที่	ช้าๆ	ผมไม่เชื่อว่า	ทำาไมจึงต้องช้า		แต่ครูผมท่านหนึ่ง	อธิบายว่า	มันต้องช้า	เพราะ
มันแสดงความเป็นตัวตนของคนไทย	ซึ่งคนไทยมีโคตรเหง้าที่ดี	

งานโมเดริน์	งานรว่มสมยั	ไม่ใชอ่ยากทำาอะไรกท็ำา	แตต่อ้งรูล้กึ	ถงึราก	สรปุวา่	งานการทีผ่มทำา	ทำาจากความเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแท้	ในที่มา	และนำามาใช้วิธีใหม่	ต้องบอกว่า	เราเริ่มเข้าใจเรื่องความเป็นร่วมสมัย	คือ	การอยู่อย่างปกติ	
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เลือก .. รสนิยม   

ผมจะไม่แยกงานโบราณ	 งานร่วมสมัย	 ถ้าเราแยกเป็นหมวดหมู่	
จะทำาให้เราติดอยู่กับหมวดหมู่นั้น	 เราก็จะออกไปไหนไม่ ได้	 เช่น	
ผ้าขาวม้า	จะนำาไปใช้ไปในหลายวัตถุประสงค์	ใช้ตั้งแต่เกิดจนตาย

ต้องรู้ จักเลือก	 ต้องมีรสนิยม	 เรียนรู้ที่
จะเลือก	 รู้จักความงาม	 เข้าใจความงาม	
มีสุนทรียะ	มีความเหมาะสม	 งามร่วมสมัย	
เป็นงานท่ีสอนให้รู้จัก	ความเหมาะสม	เราไม่รู้จัก	
ที่จะหยิบบางอย่างขึ้นมาปรับ	 และเพิ่มเติม										
ในส่วนที่ขาดหายไป

ในเมอืงไทยไมม่งีานรว่มสมยั	แตม่งีานขา้งถนนเตม็ไปหมด	เมอืง
ไทยไม่มีโรงละครดีๆ	เด็กๆไม่มีที่สำาหรับการฝึก	ให้เก่ง	ชำานาญ	
ชำาชอง	สมัยนี้	ไม่มีการทำา	่
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การเปิดแนวรบด้านวัฒนธรรม

ในเมืองไทย	ต้องบอกว่า	เร่ืองวัฒนธรรมมันเคล่ือนท่ียากมาก	เพราะผมทำามานานหลายปี	
ตอนน้ี	ผมหยุดท่ีเจ็ดเสมียนแล้ว	 ท้ังๆ	 ท่ีเป็นคนเร่ิมทำา	 ได้ข่าวว่า	 มีการทำาแสง	 สี	 เสียง		
แล้วบอกว่า	ย้อนอดีต	119	ปี	ผมว่ามันไม่ควรจัดงานแสง	สี	เสียง	และไปนำาศิลปินท่ีไม่ใช่
คนเจ็ดเสมียน	มาเล่น	และทำาอย่างน้ี	2	คร้ังแล้ว	ปีท่ีแล้ว	(2554)	จัดไป	งบเกือบ	3	ล้าน	
ผมพูดกับผู้ใหญ่ว่า	คุณมาใช้งบเท่าน้ัน	คุณไม่ได้มาทำางานจริง	คุณไม่พร้อมท่ีจะทำา	ไม่ได้
ทำาด้วยใจ
						
ผมทำาท่ีเจ็ดเสมียนมา	4–5	ปี	พอเป็นท่ีรู้จัก	เป็นท่ีนิยม	มีช่ือเสียง	เขียนงบง่าย	เซ็นอนุมัติ
งบได้ง่ายข้ึน	ตอนน้ีผมจะรอให้เจ็ดเสมียนมันจบไปก่อน
						
ตลอด	5	ปีท่ีผมทำาท่ีเจ็ดเสมียน	ผมรู้สึกล้มเหลว	ตอนน้ี	กำาลังดูท่ีนครชัยศรี	เป็นตลาดชุมชน	
ผมยังอยากทำางานศิลปะ	ไม่ต้องมีงบมาก	แต่มีพ้ืนท่ีสวยๆ	มีทุ่งนา	มีท้องนำา	มีตลาด	มีชุมชน	
มีต้นข้าวต้ังท้อง	มีพ้ืนดิน	มีเนินดิน	มีเวทีเล็กๆ	มีคนเล่น	มีคนดู	น้ีก็คือ	โรงละคร	
						
ตอนน้ีศิลปะมันล้มเหลวหมด	ท่ีผมออกจากเจ็ดเสมียน	เพราะมันมีท่าเรือเข้ามา	มี	7-11	เข้ามา	
มีสถานีรถไฟใหม่	ซ่ึงผมไม่ได้เลือก	ท่ีผมเลือกเจ็ดเสมียน	เพราะมันมีแม่นำาแม่กลองสวยๆ	
มีคุ้งนำา	มีลานท่ีเขาทำาท้ิงไว้	
						
วันหน่ึงพอพ้ืนท่ีเสีย	งานศิลปะก็อยู่ไม่ได้			

้

้
้
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มุมปกติสุข : The New Normal           
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การคืนสู่ความปกติเดิม และ การก้าวสู่ความปกติใหม่ 
The Old Normal & The New Normal 

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ / วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
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ความเป็นปกติใหม่    

ความเป็นปกติใหม่	หรือ	new	normal	คือ	ศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ที่มีมานานแล้ว	
แต่เพิ่งจะเริ่มมีการกล่าวถึงบ่อยๆ	ในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	คือช่วงที่สหรัฐอเมริกา	
มีปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่	สถานีโทรทัศน์	abc	news	เริ่มทำาสกู๊ปเพื่อจะอธิบาย
ปรากฏการณ์	 การปรับตัวของอเมริกันชน	ที่ต้องอยู่กันอย่างรัดเข็มขัดอย่างไร	
ปัญหาหนี้สิน	จะสร้างความเปลี่ยนแปลงใน	lifestyle	ของเขาอย่างไร	จึงมีการใช้
คำาว่า	new	normal	กันอย่างมาก	และได้รับความสนใจจากทั่วโลก
	
ล่าสุด	นิตยสาร	 “คิด”	 ของ	TCDC	ก็เขียนถึงแนวคิดนี้	 ในปัจจุบัน	คำาว่า	 new	
normal	 จะใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ใน	3	 เร่ืองหลัก	คือ	 เศรษฐกิจ		
สิ่งแวดล้อม	และเทคโนโลยี	

การเปลีย่นแปลงในสามเรือ่งหลกัๆ	นี	้มันมีลกัษณะทีแ่ตกตา่งจากการเปลีย่นแปลง
อย่างอื่นๆ	เช่น	แฟชั่น	ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นเป็น	cycle		สิ่งที่เชยจะ
กลบัมาเปน็สิง่ที่ ใหม่ไดเ้สมอ	หรอื	อย่างศิลปกรรม	สถาปตัยกรรม	จะมลีกัษณะเปน็	
cycle		แมแ้ตเ่ศรษฐกจิ	หลายคนกม็องวา่เปน็	cycle	แตเ่รือ่ง	new	normal	มนัจะ
แตกต่างไปคือ	เมือ่มันเปลีย่นแปลงไป	มันไม่หวนกลบั	แตก่ลายเปน็บรรทดัฐานใหม่

เรื่อง
new normal

มันจะแตกต่างไป
คือ

เมื่อมัน
เปลี่ยนแปลงไป
มันไม่หวนกลับ      
แต่กลายเป็น   

บรรทัดฐานใหม่
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การปะทะระหว่าง เก่า ใหม่

ในรายการพืน้ท่ีชวีติ	ไดพ้บเจอการเปลีย่นแปลงของความเปน็ปกต	ิและความขดัแยง้ระหวา่งคา่นยิมสมยัเกา่และสมยัใหม	่
ที่มีอยู่ ในทุกประเทศ	การเปลี่ยนแปลงอาจเปลี่ยนไปทั้งสังคมพร้อมๆ	กัน		โดยอาจจะเป็นผู้นำาสั่งให้เปลี่ยน	หรือ	อาจจะ
เกิดจากของเก่า	“หมดอายุ”	

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทัง้สงัคม	ยกตวัอยา่งทีเ่วยีดนาม	มีไกดค์นหนึง่ชือ่	ลงุสงบ	เคยเปน็ทหารเวยีดนาม	ในชว่งหน่ึง
รฐับาลเวยีดนามมีการแบน	facebook	เดก็รุน่ใหม่ก็โวยวาย	แตล่งุสงบ	บอกวา่	พรรควา่อะไรกต็อ้งดอียูแ่ลว้	เชือ่ผูน้ำาแลว้ด	ี

การที่มี	direction	ในสังคม		ว่าอะไรดี	หรือไม่ดี	ต้องเชื่อผู้นำา	กลายเป็นเรื่องที่	ไม่ปกติ	เช่น	ทำาไมต้องทำาตาม	ฉันต้องมี
ความเป็นปัจเจก	ต้องอิสระ	โดยไม่รู้ตัว	คนรุ่นใหม่ให้ความสำาคัญกับความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก	ในขณะที่	คนรุ่นเก่า	
เชื่อในการพึ่งพาซึ่งกันและกัน	

อีกประเทศหนึ่งคือ	ฟิลิปปินส์	เป็นคาทอลิก	คนแก่ที่นั่นบอกว่า	ห้ามเป็นเกย์	แต่งงานแล้ว	ห้ามหย่า	พระเจ้าไม่ประสงค์	
แต่คนสมัยใหม่เริ่มตั้งคำาถามว่า	ทำาไมต้องเชื่อด้วย	ถ้าตั้งท้องแล้วไม่พร้อม	ทำาแท้งไม่ได้หรือ	มันผิดตรงไหน

ที่ตุรกี	ผู้นำาทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง	เดิมที่เคยเชื่อมั่นในศาสนา	ถือว่า	ศาสนาเป็นส่วนหนึ่ง	ก็ลดลง	เดิมใช	้
ภาษาเติร์ก	 ก็เปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษ	 ผู้หญิงได้รับโอกาสในการเลือกตั้ง	 ประเทศมุ่งสู่ความเป็นตะวันตกเต็มตัว		
การเปลี่ยนลักษณะนี้	ส่งผลต่อประชาชนอย่างมาก	
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เทคโนโลยี	สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต	
จนเกิดคำาถามว่า	“จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกหรือไม่”
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เทคโนโลยี ตัวขับเคลื่อนสำาคัญ

ความเปลี่ยนแปลงในสังคมรอบๆตัว	ถูกกำาหนดโดยเทคโนโลยี	การปฏิวัติเรื่องข้อมูลข่าวสาร	เรื่องดิจิตอล	ในช่วง	10	ปี
ที่ผ่านมา	มันเปิดโลกทัศน์ของคนแต่ละรุ่น	เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนรูปแบบทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม
	
เทคโนโลยีท่ีเราพูดกันอยู่	 มันไม่ใช่แต่	 notebook	หรือ	 iPhone	หรือ	 3G	แต่มันหมายรวมไปถึงเครื่องมือ	 เครื่องใช้	
เครื่องจักร	ที่มนุษย์ ใช้สอยกันอยู่

เทคโนโลยี	สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต	จนเกิดคำาถามว่า	“จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกหรือไม่”
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หากต้องเลือกระหว่าง .......    

ชีวิตแบบไหนสุขกว่ากัน	.......................

เทคโนโลยีเปล่ียน	ชีวิตเปล่ียน	ค่านิยมเปล่ียน	การพูดคุยกับผู้คนเปล่ียน	

การเปล่ียนแปลงท่ีน่าสนใจคือ	 ...	 อยู่ดีๆ	 ก็ปฏิเสธของเก่า	 เพราะของเก่าไม่เท่		
แบบน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีหละหลวม	เพราะส่ิงท่ีมาใหม่ยังไม่ม่ันคงมากพอ	

กรณีตัวอย่าง	

หมู่บ้านพลัมท่ีฝร่ังเศส	 มีชาวตะวันตกจำานวนหน่ึงท่ีละท้ิงศาสนาของตัวเอง		
มาเป็นชาวพุทธ	มาฝึกสมาธิ	ในกรณีน้ี	ก็อาจจะเกิดจากการท่ีชาวตะวันตกกลุ่มน้ีเร่ิม
สำารวจส่ิงท่ีตนมี	และได้ข้อสรุปว่า	ไม่เหมาะ	จึงหันมาศึกษาปรัชญาพุทธ	พร้อมกับ
สร้างความปกติใหม่ให้ตนเอง	แต่น่ันไม่ได้หมายความว่า	ส่ิงท่ีมีอยู่ในสังคมตะวันตก	
แบบเดิม	มันไม่ดี	
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แบบไหน... ที่ใช่    

โมเมนต์ที่มันอยู่ในช่วงรอยต่อ	ระหว่าง	เก่า	กับ	ใหม่	มันเป็นทุกข์	

คำาท่ีนา่สนใจในการอธบิาย	new	normal	คอื	คำาวา่	“ปกตสิขุ”	คอื	ถา้เราอยู่ในปกตหินึง่	กม็	ี
ความสขุแบบหนึง่	แตถ่า้คณุยา้ย	มาสูค่วามปกติใหม่	คณุกจ็ะมคีวามสขุแบบใหม่	แตว่า่อยู่
ในโมเมนตท์ีม่นัอยูก่ำากึง่	ระหวา่ง	ความเกา่	กบั	ความใหม	่มนัจะมกีารปะทะกนั	เลีย่งไม่ได	้

ถา้เศรษฐกจิอเมริกาทรดุอยา่งฮวบฮาบ	และเดมิคนอเมรกินัเคยคดิวา่เปน็ศนูยก์ลางของโลก	
แต่ในปัจจบุนัอเมรกิามปีญัหาหนีส้นิเตม็ประเทศ	และประเทศจีนกำาลงัจะกลายปน็มหาอำานาจ	
แห่งใหม่ของโลก	คนมันช็อก	และต้องมาหาความปกติแบบใหม่

ในกรณีของเศรษฐกจิไทย	การเมอืงไทย	เทคโนโลยีในปจัจบุนั	แมก้ระทัง่เรือ่งการถา่ยทอดสด	
กีฬา	ก็มีความเปลี่ยนแปลง	lifestyle	และ	workstyle	ของเรากำาลังอยู่ในช่วงรอยต่อ	

แต่มันจะมีความคิดมาตั้งคำาถามว่า	 ต่อไปนี้ โลกจะเปลี่ยนแปลงจริงหรือ	 ไม่จริงหรอก		
คนเหล่านี้	 ตั้งคำาถามง่ายๆ	 ว่าโลกร้อนจริงหรือ	 ราคาทองมีขึ้นก็มีลง	 และยังมองว่า		
โลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก	ยังอยู่ในวงจรเดิม	

คำาที่น่าสนใจ
ในการอธิบาย
new normal
คือ คำาว่า
“ปกติสุข” 

้
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ผสานเป็นหนึ่งเดียว
การผสาน	new	และ	old	ที่น่าสนใจ	คือ	ญี่ปุ่น	เพราะมีความภูมิใจในความเก่าของตนเองมาก	และตระหนักรู้ว่า	สิ่งเก่า
ที่ตนมีนั้น	มันเท่	มีการนำาเอา	old	มา	update	ให้เป็น	new	

การมีศาลเจ้าขนาดใหญ่กลางเมือง	เข้าไปในศาลเจ้า	ก็จะเป็นพื้นที่กว้าง	ให้คนใช้ประโยชน์	นักศึกษามาเดินเล่น	ตีระฆัง	
ในกรณีนี้	น่าจะสรุปเบื้องต้นว่า	สังคมที่พร้อม	และมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง	ก็มีโอกาสที่จะปรับ	old	กับ	new	ได้มากกว่า	
สังคมที่ยังตื่นเต้นกับ	เรื่องเศรษฐกิจ	

ในไทยนัน้	ต้ังข้อสงัเกตวา่	ยงัไม่มีการหยบิยืน่รปูแบบความเปน็ไทยแบบเท	่ธรุกจิบรกิาร	เชน่	ทอ่งเทีย่ว	หรอื	แฟชัน่	คำาวา่	
เท่	เป็นคำาสั้นๆ	แต่	สำาคัญมาก	กลุ่มที่เป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากขายของให้คือวัยรุ่น	ทั้งๆ	ที่วัยรุ่นคือ	กลุ่มคนที่ ไม่ผลิต
อะไรเลย	แต่บริโภคเยอะที่สุด	กลุ่มนี้	ไม่รับรู้ว่า	ความเป็นไทย	ตรงไหนที่เท่
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เพื่อไม่ ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง	 เก่า	 กับ	 ใหม่	
เราต้อง	update	สิ่งที่เคยมีมา	ให้เข้ากับเด็กปัจจุบัน	

คำาวา่	รว่มสมยั	เปน็คำาด	ีความรว่มสมัยทำาใหเ้ราพดู
เร่ืองเดียวกนั	เราดหูนงัเรือ่งเดยีวกัน	ความพยายาม
ในการร่วมสมยั	จะทำาใหเ้รากา้วจาก	old	normal	มาสู	่	
new	normal	ร่วมกัน	อย่างราบรื่น	
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ปรับตัว กับ ปัญหา     

ปัญหา	old	และ	new	ในไทย	

คน	2	รุ่น	คือ	เด็ก	ผู้ ใหญ่	มักจะมีความคิดเห็นที่ ไม่ดีต่อกันเสมอ
คนยุคเก่ามีความชัดเจนว่า	อะไรขาว	ดำา	ถูก	ผิด	บุญ	บาป	แต่ยุค
สมัยนี้เป็นยุคของความเบลอ	ไม่ชัดเจน	ค่านิยมไม่มีถูก	ไม่มีผิด
มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	ไม่มีความดีจริง	ไม่มีความเลวจริง
เป็นยุคที่มีความเห็นที่หลากหลาย	เสริมด้วยกับการมีเทคโนโลยี	
บวกธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการมีตัวตน	

เด็กๆ	ปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เดิม	อย่างไม่ได้สำารวจให้ถี่ถ้วน	
ผู้ ใหญ่ไม่เข้าหาเด็ก	ทำาให้เกิดความขัดแย้ง
ทำาให้สิ่งที่เป็นความขัดแย้งระหว่างวัย	ยังไม่คลี่คลาย	

แต่ยุคสมัยน้ีเป็นยุคของความเบลอ ไม่ชัดเจน 

ค่านิยมไม่มีถูก ไม่มีผิด มีการเปลี่ยนแปลง

ที่รวดเร็ว ไม่มีความดีจริง ไม่มีความเลวจริง
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Hipsters  ขบถ เก๋ๆ

Hipster	คือ	เก๋ๆ	แปลกๆ	ขบถ	แตกต่าง	จิตวิญญาณแบบนี้มีมายาวนาน	
และเป็นจิตวิญญาณที่สำาคัญของวิวัฒนาการ	พอสิ่งหนึ่งเป็นฐานราก	
ก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งมาแอนตี้มัน	ตั้งคำาถาม	พอพลังสองอันมาปะทะกัน
ก็จะเกิดสิ่งใหม่มา	และเมื่อสิ่งใหม่ตั้งรากฐาน	ก็จะถูกตั้งคำาถามอีก
วิวัฒนาการโลกมันเดินไปข้างหน้าตลอดเวลา	

วัฒนธรรมร่วมสมัย	คือ	การคลี่คลายระหว่างของเก่า	กับ	ของใหม่	
ที่ต่อสู้กันมา	รุ่นสู่รุ่น	ถ้าสมมติว่า	ตอนนี้	เราอยู่ในยุค	modern	
ก็จะมีอีกกลุ่มมาแอนตี้มัน	เรียกวิธีคิดแบบนี้ว่า	post	modern	
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ความคิดที่หลากหลาย	ไม่มีถูก	ผิด	
สุดท้ายจะค่อยๆ	ตกตะกอน
แล้วเกิดเป็นฐานรากอันใหม่

สิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาในแต่ละยุคสมัย	
มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นเสมอ

เมื่อสิ่งที่เป็นรากฐานเก่าถูกตั้งคำาถาม	
และนำาไปสู่สิ่งใหม่	สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น
มักจะมีคุณภาพดีกว่าสิ่งเก่าเสมอ

การตั้งคำาถามกับของเก่า
ครั้งแล้วครั้งเล่า

มันค่อยขัดเกลาสิ่งที่ผิด
สิ่งที่ ไม่ดี	สิ่งที่ ไม่เหมาะ

ให้ออกไปเรื่อยๆ	
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มนุษยชาติ มีลักษณะที่จะดีงามขึ้นเรื่อยๆ
ในช่วงที่ขัดแย้งกัน เราไม่มีความสุขกับมัน
เมื่อมันถูกสถาปนาเป็นความคุ้นเคยใหม่
ความปกติใหม่ ชีวิตเราน่าจะลงตัวขึ้น

มีความสุขมากขึ้น 
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วิวาทะ.. โลกร้อน

เรื่อง	โลกร้อน	กลายเป็น	new	normal	ไปแล้ว	ทุกอย่างต้อง	green	
ทุกอย่างต้องใส่ใจโลก	marketing	แทบทุกอย่าง	ตั้งแต่	การท่องเที่ยว	
จนถึง	เสื้อผ้า	บริการ	ต้องมีคำาว่า	green	ใส่ไป

คนยุคเก่า	อยู่กับธรรมชาติ	รักษาธรรมชาติ	เพราะเชื่อว่ามีจิตวิญญาณ	
มีพระเจ้าอยู่ในต้นไม้	ไม่อยากให้คนตัดต้นไม้	ก็ทำาพิธีบวชป่า	
เอาผ้าเหลืองไปห่มต้นไม้	คนไม่ตัดป่า

new	normal	อาจเป็นการนำาสิ่งเดิมมาอธิบายใหม่	
ฟังก์ชั่นยังเหมือนเดิม	แต่รูปแบบเปลี่ยนแปลงไป	
เช่นเดียวกับแฟชั่น	ก็พยายามอธิบายว่า	
ความสวยแบบนี้	แสดงถึงตัวตนแบบไหน

Concept	เรื่อง	new	normal	ของฝรั่งอาจเข้มข้นกว่าเรา	
ในขณะที่เราพูดถึง	old	normal	กับ	new	normal	
เราค่อนข้างจะคลี่คลาย	และไม่แตกตื่น	ไม่ตกใจเท่าเมืองนอก
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ค่านิยมเรื่อง โลกร้อน
ที่เป็นความปกติใหม่

เมื่อเทียบกับความปกติเก่า
ที่เชื่อเรื่องผี นำาไปสู่จุดเดียวกัน 
คือ เรื่องการรักษาธรรมชาติ

คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
แต่วิธีการต่างกัน   
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Social Media กับ อุตสาหกรรมความเหงา

เรื่อง	 social	 media	 มีผลต่อธุรกิจท่องเที่ยว	 เราเริ่มเป็นผู้ส่งสาร		
มีข่าวสารจำานวนมาก	 อาจจะทำาให้เรามีความเข้าใจกันมากขึ้นเร่ือยๆ		
เราเปิดใจรับฟัง	ทุกกลุ่ม	ทุกค่าย	เราอยู่ร่วมสังคมเดียวกันได้

ในโลกออนไลน์	 ไม่มี ใครฟัง	 มีแต่คนพูด	 การแสดงตัวตนมากขึ้น		
การแยกแยะระหว่างอารมณ์กับเนื้อหา	 พื้นที่ออนไลน์มีการนำาเสนอ	
ความคิดเห็น	การแบ่งปัน	 ในขณะเดียวกัน	คนที่ดูเหมือนจะ	connect		
มากขึ้น	 แต่ดูเปลี่ยวเหงา	 เราต้องการเพื่อนตลอดทั้งวัน	 เราต้องการ	
ให้คนเห็นว่าเราทำาอะไรตลอดทั้งวัน	ซึ่งมนุษย์ยุคอื่นไม่เคยเป็น	
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คณะทำางานฝ่ายสัมมนา

นายสุรพล	เศวตเศรนี	
	 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 	 ที่ปรึกษา

นายพงศธร	เกษสำาล	ี 	
	 รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน	 	 ที่ปรึกษา

นายสันติ	ชุดินธรา	 	
	 ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผน	 	 	 ประธานคณะทำางาน

พนักงานกองวิจัยการตลาด	ททท.	 	 	 คณะทำางาน
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