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 ในชว่งป ี2540 สมยัทีย่งัรบัผดิชอบง�นด�้นอนรุกัษ ์ของ ททท. ไดอ้อกจดหม�ยข�่วร�ยเดอืน 
ชื่อ ecotourism newsletter โดยทำ�หน้�ที่เป็นบรรณ�ธิก�ร เนื้อห�ส่วนใหญ่ ก็จะป้วนเปี้ยนอยู่
กบัเรือ่งกจิกรรมก�รอนรุกัษท์ีเ่ชือ่มโยงกบัเรือ่งก�รทอ่งเทีย่ว ชือ่คอลมันก์จ็ะตัง้ใหอ้ยู่ใน theme 
เรื่อง ecotourism คอลัมน์ที่นำ�เสนอ เช่น eco movement / eco seminars / eco activities / 
 eco talks เป็นต้น 
 เมื่อหวนกลับไปคิดเรื่องนี้มีเรื่องบ�งเรื่องที่ไม่เคยเลือนไปจ�กคว�มทรงจำ� อย่�งเรื่องที่
เขียนพ�ดพิงถึงแนวกำ�แพงที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์ 
หรือ เรื่องที่พ�ดพิงกรมป่�ไม้ (สมัยนั้น หน่วยง�นที่ดูแลอุทย�นแห่งช�ติ คือ กรมป่�ไม้) กรณี
ก�รส่งเจ้�หน้�ที่เข้�ร่วมก�รสัมมน�และก�รเก็บประเด็นไปทำ�ง�นต่อ
 เรื่องท่องเที่ยวจักรย�นเป็นอีกเรื่องที่ได้รับคว�มนิยม มีก�รสรุปผลก�รเข้�ประชุมเมือง
จักรย�นที่ออสเตรเลีย และ ททท. ก็ผลักดันกิจกรรมก�รท่องเที่ยวด้วยจักรย�น อย่�งต่อเนื่อง 
ทริปจักรย�นที่จัดต่อเนื่องกันทุกปี อย่�งทริปที่ popular มีช�วต่�งช�ติเข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน
เพิ่มขึ้นทุกปีคือทริปที่ขี่ข้�มประเทศ จ�กเชียงร�ยออกไปเชียงรุ้ง สิบสองปันน� จ�กนั้น ก็นั่ง
เรือกลับ นี่ยังไม่รวมทริป around Thailand ที่ขี่กันเป็นเดือน หรือทริปขี่สั้น ๆ ในเมืองเล็ก ๆ 
 ตอนนี้ ecotourism newsletter ก็เหลือเพียงแค่คว�มทรงจำ� เพร�ะได้เลิกทำ�ไปเมื่อ
ประม�ณปี 2544 สิ่งที่ดีอย่�งหนึ่งสำ�หรับคนทำ�ง�น ก็คือ เร�ได้ทำ�เรื่องที่เร�อย�กทำ� และเร�
ได้เพื่อนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กันเพิ่มขึ้น และคบห�กันจนถึงวันนี้ บทสนทน�เมื่อเจอกันตอนนี้ 
ก็มักจะรื้อฟื้นเรื่องเก่� ๆ ม�คุยกัน ตลอดจนก�ร up date เรื่องสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน 
 กลับม�สู่ เรื่องร�วในปัจจุบัน 
 ททท. เดินหน้�ต่อเนื่องเรื่องก�รอนุรักษ์ ด้วยโครงก�ร 7 greens พร้อม ๆ  กับก�รส่งเสริม
ก�รตล�ด สร�้งภ�พลกัษณป์ระเทศไทย ก�รสง่เสรมิใหค้นไทยเทีย่วเมอืงไทย และสิง่หนึง่ทีมุ่ง่เนน้ 
ในปีนี้ คือ เรื่อง วิถีไทย หรือ Thainess / Thai ways of life 
 TAT Tourism Journal ไตรม�สนี้ มีเรื่องที่เกี่ยวกับ วิถีไทย / คว�มเป็นไทย / ไทย ไทย 
หล�ยเรื่อง เช่น เป็นไทย ไม่เป็นท�ส คอลัมน์ pop culture tourism หรือบทสัมภ�ษณ์ท่�น
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ร�ยได้ก้�วกระโดดด้วยอ�ห�รไทย รวมทั้งเรื่อง
จ�กปก ไตรม�สนี้ เป็นเรื่อง retro market ในกระแส nostalgia tourism  ลองพลิกอ่�นกันดู
 ในช่วงที่ผ่�นม� มีก�รนำ�ภูมิปัญญ�ไทยม�ประยุกต์ใช้ และสร้�งปร�กฏก�รณ์เล็ก ๆ ที่น่�
สนใจ คือ กรณี เหล้�พื้นถิ่น ที่ตั้งชื่อแบรนด์ว่� หม�ใจดำ� อันนี้ ทำ�ม�ได้ประม�ณ 5-6 ปีแล้ว 
โด่งดังในวงคนกลุ่มหนึ่ง เป็นเหล้�ที่ทำ�จ�กนำ้�หว�นของดอกมะพร้�ว และโด่งดัง อื้ออึงที่จังหวัด
เชียงใหม่  ที่ชอบม�ก คือ ก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำ�ได้ modern ม�ก เป็นเหมือนขวดวอดก้� 
ไอเดียอันนี้ โดนจริง ๆ 
 หรือ อีกกรณีหนึ่งคือ ยีนส์หนุม�น เป็นยีนส์สัญช�ติไทย ใส่คว�มเป็นไทยในยีนส์ เช่น 
กระดุมรูปหนุม�น ล�ยสัก ล�ยยันต์ ตอนนี้ดังในระดับน�น�ช�ติ ประเด็นเล็ก ๆ  เรื่อง หม�ใจดำ� 
และยีนส์หนุม�น เคยกล่�วถึงในบทสัมภ�ษณ์ คุณช�ติฉก�จ ไวยกวี  real touristic น่�จะเป็น
ไตรม�ส 2 ปี 2555
 ไตรม�สนี้ ก็ประม�ณนี้ ไม่มีเรื่องผู้ว่� กทมฺ. ไม่มีเรื่อง Harlem Shake ไม่มีเรื่อง Fifty 
Shades of Grey ไม่มีเรื่องก�รเตรียมรับมือกับวิกฤติไฟฟ้� 5-12 เมษ�ยน 2556 และไม่มีเรื่อง
ตอบโจทย์ประเทศไทย 
 แค่นี้นะ จบนะ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

บทบรรณ�ธิก�ร
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ภาพรวมสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก

จากข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลก คาดว่า ปี 2555

การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 

มีจำานวนการเดินทางระหว่างประเทศถึง

สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยว
ตลาดต่างประเทศ

ปี 
และแนวโน้ม ปี

T o u r i s m  S i t u a t i o n

เรื่อง สิริน�ถ ฉัตรศุภกุล
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ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าการคาดการณ์

แนวโน้มในระยะยาว 10 ปี (ปี 2553-2563) ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 

ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง เพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 7

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) 

คาดว่าในปี 2555 จำานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยภูมิภาคที่ขยายตัวได้ดีที่สุด คือ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ทั้งนี้ PATA ได้คาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยว

เดินทางมายังประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

T o u r i s m  S i t u a t i o n



6 | Tourism Jounal

สถานการณ์
ตลาดต่างประเทศ

 สถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทย ปี 2555  มีจำานวนนักท่องเที่ยว  22.3  ล้านคน อัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.98 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(จ�กข้อมูลของกรมก�รท่องเที่ยว กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� ณ 
เดอืนมกร�คม 2556) โดยปรบัตวัดขีึน้ทกุกลุม่ตล�ดทัง้ท�งด�้นจำ�นวน 
นักท่องเที่ยวและค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รเดินท�งท่องเที่ยวประเทศไทย
เมื่อสิ้นวิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย จึงค�ดว่�ร�ยได้จ�กตล�ดต่�ง
ประเทศ ปี 2555 จะมีประม�ณ 970,000 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 
(ประม�ณก�รจ�กผลก�รสำ�รวจโครงก�รค่�ใช้จ่�ยของนักท่องเที่ยว
ต่�งประเทศเดินท�งท่องเที่ยวไทย 3 ไตรม�ส ของปี 2555) แม้ว่�จะ
เกิดเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบภ�ยในประเทศไทยบ้�ง อ�ทิ ก�รลอบว�ง
ระเบิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ก�รลอบว�งระเบิดในพื้นที่ 3 จังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต ้และเหตกุ�รณช์มุนมุจ�กปญัห�คว�มขดัแยง้ท�งด�้นก�รเมอืง
ไทย ซึง่กเ็ปน็เพยีงผลกระทบในชว่งระยะเวล�สัน้ ๆ  จงึทำ�ใหส้ิน้ป ี2555 
นกัทอ่งเทีย่วต�่งประเทศเดนิท�งเข�้ประเทศไทยไดบ้รรลเุกนิเป�้หม�ย
ที่กำ�หนดว่�จะสร้�งร�ยได้จ�กตล�ดต่�งประเทศ เพิ่มขึ้นในอัตร� 
รอ้ยละ 9  หรอืมจีำ�นวนนกัทอ่งเทีย่วต่�งประเทศ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เมือ่
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่�นม�
  ปัจจัยที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเติบโตได้ดี คือ

 1. ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภ�คเอเชีย รวม
ทั้งก�รฟื้นตัวหลังประสบภัยสึน�มิในประเทศญี่ปุ่น
 2. คว�มสงบสุขของประเทศไทยจ�กก�รไม่เกิดปัญห�คว�มขัดแย้ง 
ท�งก�รเมือง
 3. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเอเชียที่นิยมเดินท�งท่องเที่ยว
ภ�ยในภูมิภ�ค และในกลุ่มตล�ดระยะไกลทั้งยุโรปและอเมริก�ก็ยังมี
คว�มชื่นชอบเดินท�งท่องเที่ยวในภูมิภ�คเอเชียอีกด้วย 
 4. ก�รส่งเสริมตล�ดเชิงรุกในตล�ดจีน ทั้งก�รเปิดสำ�นักง�นแห่ง
ใหม่และก�รสนับสนุนให้เปิดเที่ยวบินเช่�เหม�ลำ�บินตรงจ�กเมืองรอง
ของประเทศจีนเข้�ม�ยังประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับนัก
ท่องเที่ยวจีน ขยับขึ้นม�เป็นตล�ดที่ครองอันดับ 1 ในปี 2555 
 5. ก�รไม่เกิดวิกฤตภัยธรรมช�ติในประเทศไทยเหมือนเช่นปีท่ีผ่�นม�
 6. นโยบ�ยก�รเปดิประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน ในป ี2558 (Asean 
Economics Community: AEC) ส่งผลให้ตล�ดในกลุ่มอ�เซียนมีก�ร 
เตรียมคว�มพร้อมเพื่อรองรับก�รเปิดเสรีและเกิดก�รเดินท�งแลก
เปลี่ยนระหว่�งกันม�กขึ้น
โดยกลุ่มตลาดที่ผลักดันให้ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างประเทศของ
ประเทศไทยขยายตวัในระดบัทีด่ี คอื กลุม่ตล�ดเอเชยี ขณะทีก่ลุม่ตล�ด
ยโุรปและอเมรกิ� เปน็เพยีงก�รรกัษ�ระดบัอตัร�ก�รเตบิโตเพร�ะกำ�ลงั

อัตรา
การขยายตัว 
ทางด้าน
จำานวน
นักท่องเที่ยว

กลุ่มตลาดที่มีขนาดใหญ่

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.52

อาเซียน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.78 

ยุโรป

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.12
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ประสบภ�วะวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตล�ดในกลุ่มตะวันออกกล�ง ยังดู
น�่เปน็กงัวลเพร�ะผลของก�รเกดิเหตกุ�รณค์ว�มวุน่ว�ยภ�ยในภมูภิ�ค 
ประกอบกับม�ตรก�รควำ่�บ�ตรอย่�งจริงจังของประเทศสหรัฐฯ ที่มีต่อ
ประเทศอหิร�่น สง่ผลใหภ้�พรวมกลุม่ตล�ดตะวนัออกกล�งไมข่ย�ยตวั 
ในช่วงปี 2555 โดยในแต่ละกลุ่มตล�ดมีอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งด้�น
จำ�นวนนักท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
-กลุ่มตลาดที่มีขนาดใหญ่ :  เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 6.24 ล�้น
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.52 อ�เซียน 6.25 ล้�นคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.78 
ยโุรป 5.61 ล�้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.12 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปทีีผ่่�นม�
-กลุ่มตลาดที่มีขนาดกลาง-เล็ก : เอเชียใต้ 1.28 ล้�นคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.36 อเมริก� 1.08 ล้�นคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.40 โอเชียเนีย 
1.04 ล้�นคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.13 ตะวันออกกล�ง 0.60 ล้�นคน เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 0.58 และแอฟริก� 0.16 ล้�นคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.36 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่�นม� 
  แม้จะเกิดอุปสรรคขัดขวางการเดินทางท่องเท่ียวไทยหลายประการ เช่น 
 1. ผลกระทบท�งด�้นภ�พลกัษณค์ว�มไมป่ลอดภยัในก�รเดนิท�ง 
ท่องเที่ยวประเทศไทย จ�กก�รเกิดเหตุระเบิด และมีก�รเผยแพร่ข่�ว
นักท่องเที่ยวต่�งประเทศเสียชีวิตในประเทศไทยหล�ยครั้ง
 2. ก�รชุมนุมประท้วงภ�ยในประเทศ จ�กปัญห�คว�มขัดแย้ง

ท�งก�รเมืองไทย 
 3. ก�รเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกตำ�่ในยุโรปและในสหรัฐอเมริก� รวม
ท้ังก�รเกิดเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบในภูมิภ�คตะวันออกกล�งท่ียังไม่ส้ินสุด
 4. ก�รปรับขึ้นค่�ธรรมเนียมนำ้�มัน (Fuel Surcharge) 
 5. ก�รแข่งขันสูงท�งด้�นก�รท่องเท่ียว และคู่แข่งหน้�ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน   
ซึ่งหากพิจารณาเทียบกับประเทศคู่แข่งขันภายในภูมิภาคเอเชีย  
ในชว่งป ี2555 ประเทศไทยยงัรกัษ�ระดบัอตัร�ก�รเตบิโตท�งด�้นจำ�นวน
นักท่องเที่ยวในระดับที่ดีและสูงกว่�อัตร�ก�รเติบโต ภ�พรวมของ
ภมูภิ�คเอเชยีแปซฟิกิทีค่�ดว�่จะขย�ยตวัรอ้ยละ 8 โดยประเทศคูแ่ขง่ขนั
สำ�คญั ๆ  ทีล่ว้นมกี�รปรบัตวัในระดบัด ีอ�ท ิเวยีดน�ม ทัง้ป ี2555 เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 9.5  สว่นประเทศคูแ่ขง่ขนัทีเ่หลอื กม็รี�ยง�นจำ�นวนนกัทอ่งเทีย่ว 
ต�่งประเทศขย�ยตวัในระดบัทีด่เีชน่กนั เชน่ ญีปุ่น่ ในชว่ง 11 เดอืนแรก 
ของปี 2555 เพิ่มขึ้นสูงร้อยละ 36 หลังฟื้นตัวจ�กภัยพิบัติสึน�มิ ต�ม
ม�ด้วย ฮ่องกง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เก�หลีใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1  
สำ�หรับม�เลเซีย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ขย�ยตัวเพียง 
ร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ประเทศที่เป็นตล�ดใหม่กำ�ลังได้รับคว�มสนใจในเวที
โลก คือ เมียนม�ร์ ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 กัมพูช�เพิ่มขึ้นร้อยละ 
23.6 และล�ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ที่ล้วนต่�งมีอัตร�ก�รเติบโต 
ที่สูง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555

กลุ่มตลาดที่มีขนาดกลาง-เล็ก

เอเชียใต้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.36

ตะวันออกกลาง

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58

อเมริกา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.40 

แอฟริกา 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.36 

โอเชียเนีย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.13
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    กลุ่มตลาดอาเซียน    

 สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาด
อาเซียนเดินท�งเข้�ประเทศไทยร�ยสัญช�ติ 
ปี 2555 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 6.25 ล้�น
คน ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.78 ส�เหตุ
เกิดจ�กทุกตล�ดมีอัตร�ก�รขย�ยตัวในอัตร�
เพิ่มที่ดี ยกเว้น ตล�ดม�เลเซีย ที่มีอัตร�ก�ร
เติบโตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 เป็นผลม�จ�ก
เหตุระเบิดอย่�งรุนแรงที่อำ�เภอห�ดใหญ่ โดย
ปัจจัยที่ผลักดันให้ตล�ดในภูมิภ�คนี้ขย�ยตัว
ได้สูง คือ สภ�พเศรษฐกิจที่กำ�ลังเติบโต ก�ร
เดินท�งที่สะดวกและมีระยะท�งใกล้ กระแส
นโยบ�ยก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน 
และก�รยกเลิกพิธีก�รตรวจลงตร�สำ�หรับ
ก�รเดนิท�งข�้มด�่นช�ยแดนระหว�่งไทยและ
กัมพูช� 
 คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวใน
ช่วงปี 2556 น่�จะมีก�รขย�ยตัวได้ดีต่อ
เนื่อง นอกจ�กปัจจัยสนับสนุนเดิมทั้งสภ�พ
เศรษฐกิจและก�รเดินท�งเชื่อมต่อที่สะดวก
แล้ว ในหล�ยตล�ดยังมีก�รส่งเสริมก�รเปิด
เที่ยวบินเข้�ม�ยังประเทศไทยม�กขึ้น เช่น 
ในตล�ดฟิลิปปินส์ ส�ยก�รบิน Cebu Pacific 
เปิดเส้นท�งบิน เซบู–กรุงเทพฯ จำ�นวน 2 
เที่ยว/สัปด�ห์ ในเดือนธันว�คม 2555 ตล�ด
เวียดน�ม Vietjet Airlines เปิดเส้นท�งบิน 
โฮจิมินห์–กรุงเทพฯ จำ�นวน  7 เที่ยว/สัปด�ห์ 
ในเดือนกุมภ�พันธ์ 2556 และตล�ดเมียนม�ร์ 
บรษิัทก�รบนิไทย จำ�กดั เพิม่เทีย่วบนิ ย�่งกุง้– 
กรุงเทพฯ จ�ก 3 เที่ยว เป็น 4 เที่ยว/สัปด�ห์ 
ในเดือนกุมภ�พันธ์ เป็นต้น

 สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวรายกลุ่มตลาด ปี 2555 
 
 กลุ่มตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเดินท�งเข้�ประเทศไทย
ร�ยสัญช�ติ ปี 2555 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 6.24 ล้�นคน ขย�ยตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.51 จ�ก
แรงเติบโตดีของเกือบทุกตล�ด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งตล�ดจีน มีอัตร�ก�รเติบโตเพิ่มขึ้นสูงสุด  
รอ้ยละ 62 มเีพยีงตล�ดไตห้วนั ทีม่อีตัร�ก�รขย�ยตวัตดิลบรอ้ยละ 11 ปจัจยัทีท่ำ�ใหก้ลุม่ตล�ดนี้
ขย�ยตวัไดส้งู คอื ก�รฟืน้ตวัหลงัสิน้วกิฤตอทุกภยัในประเทศไทย สภ�พเศรษฐกจิของกลุม่ตล�ด
เอเชยีทีก่ำ�ลงัเตบิโต และก�รสง่เสรมิตล�ดเชงิรกุในจนี เชน่ ก�รเปดิสำ�นกัง�นเพิม่ในประเทศจนี 
และก�รสนับสนุนก�รเพิ่มเที่ยวบินเช่�เหม�ลำ� รวมทั้งก�รฟื้นกลับม�เดินท�งท่องเที่ยว 
เป็นปกติของตล�ดญี่ปุ่นหลังประสบภัยพิบัติสึน�มิ ซึ่งนอกจ�กนี้ ผลจ�กก�รเกิดข้อพิพ�ท
ระหว�่งประเทศจนีและญีปุ่น่ ในเรือ่งเก�ะเตยีวหย ูและระหว�่งประเทศญีปุ่น่กบัเก�หล ีในเรือ่ง 
เก�ะท�เกชมิะ ทำ�ใหน้กัทอ่งเทีย่วในกลุม่เหล�่นีเ้ปลีย่นเสน้ท�งม�ทอ่งเทีย่วไทยแทนในบ�งสว่น
 คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงปี 2556 น่�จะมีก�รเติบโตได้ดีต่อเนื่องจ�กปัจจัย
ผลักดันท�งด้�นบวกที่มีอยู่ม�ก รวมทั้งก�รขย�ยตัวของธุรกิจส�ยก�รบิน เช่น ในตล�ดจีน มี
ก�รเปิดเส้นท�งบินและเพิ่มเที่ยวบินของบริษัท Air Asia ในเส้นท�งซีอ�น–กรุงเทพฯ จำ�นวน 7 
เที่ยว/สัปด�ห์ และหวูฮั่น–กรุงเทพฯ จำ�นวน 7 เที่ยว/สัปด�ห์  บริษัทก�รบินไทย เพิ่มคว�มถี่ใน
เส้นท�งปักกิ่ง–กรุงเทพฯ จ�ก 11 เที่ยวบิน เป็น 14 เที่ยว/สัปด�ห์ ในช่วงเดือนตุล�คม 2555 
ในตล�ดญี่ปุ่น  บริษัทก�รบินไทย เพิ่มเที่ยวบินในเส้นท�ง ซับโปโร–กรุงเทพฯ จ�ก 3 เที่ยวบิน 
เป็น 4 เที่ยว/สัปด�ห์ และเส้นท�งน�โกย�–กรุงเทพฯ จ�ก 3 เที่ยวบิน เป็น 4 เที่ยว/สัปด�ห์ 
เริ่มในต�ร�งบินฤดูหน�ว ปี 2555 ส่วนตล�ดเก�หลีใต้ บริษัทก�รบินไทย เพิ่มเที่ยวบินในเส้น
ท�ง โซล–กรุงเทพฯ จ�ก 14 เที่ยวบิน เป็น 18 เที่ยว/สัปด�ห์ เส้นท�งปูซ�น–กรุงเทพฯ จ�ก 
3 เที่ยวบิน เป็น 5 เที่ยว/สัปด�ห์ และในเส้นท�งโซล–ภูเก็ต จ�ก 5 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยว/
สัปด�ห์ เป็นต้น 
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    กลุ่มตลาดอเมริกา

 สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาด
อเมริกาเดินท�งเข้�ประเทศไทยร�ยสัญช�ติ 
ปี 2555 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 1.08 ล้�นคน 
ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ดีถึงร้อยละ 13.40  
แม้ว่�จะกำ�ลังเผชิญกับภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่� 
โดยเป็นผลจ�กตล�ดหลักอย่�งสหรัฐฯและ
แคน�ด�ขย�ยตัวดี รวมทั้งตล�ดขน�ดเล็ก
อย�่งอ�รเ์จนตนิ� และบร�ซลิ ปจัจยัทีส่นบัสนนุ
ให้ตล�ดขย�ยตัว คือ ก�รฟื้นตัวจ�กสภ�พ
เศรษฐกิจที่ ได้ผ่�นพ้นจุดตำ่�สุดม�แล้วและ
นโยบ�ยก�รกระตุน้เศรษฐกจิของภ�ครฐัอย�่ง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีก�รเดินท�ง 
ท่องเที่ยวกันม�กในช่วงฤดูก�ลท่องเที่ยวที่
ผ่�นม� ทั้งก�รปิดภ�คเรียน เทศก�ลขอบคุณ
พระเจ้� และวันหยุดย�วในช่วงคริสต์ม�ส 
และปีใหม่ ประกอบกับสภ�พเศรษฐกิจของ
กลุ่มละตินอเมริก�ที่มีก�รขย�ยตัว จึงเริ่มมี
ก�รเปิดเที่ยวบินตรงจ�กเอเชีย เช่น ในตล�ด
อ�ร์เจนติน� ส�ยก�รบิน Emirates Airlines 
เปิดเส้นท�ง บัวโนสไอเรส–กรุงเทพฯ จำ�นวน 
7 เที่ยว/สัปด�ห์ ในเดือนมกร�คม 2555 รวม
ทั้งก�รขย�ยตัวที่ดีของกลุ่มตล�ดเล็กอื่น ๆ 
เช่น เม็กซิโก และ ชิลี สำ�หรับเหตุก�รณ์พ�ยุ
เฮอริเคนแซนดี้ที่พัดเข้�ช�ยฝั่งตะวันออกของ
สหรฐัอเมรกิ� ในชว่งปล�ยเดอืนตลุ�คม 2555 
นั้น ในขณะนี้ยังไม่ปร�กฏผลกระทบต่อตล�ด
แต่อย่�งใด
 คาดการณส์ถานการณท์อ่งเทีย่วป ี2556 
น่�จะเติบโตต่อเนื่องจ�กปี 2555 เนื่องจ�ก
สภ�พเศรษฐกิจที่ค่อย ๆ ปรับตัวไปในทิศท�ง
ที่ดีขึ้น แต่อย่�งไรก็ต�มยังคงต้องจับต�มอง
ปัญห�วิกฤตเศรษฐกิจที่เรื้อรังทั้งในภูมิภ�ค
อเมรกิ�เองและในภมูภิ�คยโุรป ตลอดจนก�ร
เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รแข่งขันกีฬ�ฟุตบอลโลก 
ครั้งที่ 20 ในปี 2557 ที่ประเทศบร�ซิลเป็น 
เจ้�ภ�พ ทีอ่�จจะสง่ผลกระทบตอ่สถ�นก�รณ์
ท่องเที่ยวกลุ่มตล�ดอเมริก�

    กลุ่มตลาดยุโรป

 สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปเดินท�งเข้�ประเทศไทยร�ยสัญช�ติ ปี 2555 มี
จำ�นวนนักท่องเที่ยว 5.61 ล้�นคน ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.12 ผลจ�กแรงขย�ยตัวของตล�ด
รัสเซียที่ทะลุ 1.3 ล้�นคน ด้วยอัตร�ก�รเติบโตร้อยละ 25 จึงทำ�ให้สถ�นก�รณ์ท่องเที่ยวของ
ภูมิภ�คยุโรปขย�ยตัวในระดับที่น่�พอใจ สำ�หรับตล�ดอื่น ๆ  ส่วนใหญ่ส�ม�รถรักษ�ระดับอัตร�
ก�รเติบโตให้ผ่�นพ้นช่วงเวล�วิกฤตเศรษฐกิจของยุโรป แต่ในหล�ยตล�ดก็ยังส�ม�รถส่งเสริม
ตล�ดให้มีก�รรักษ�อัตร�ก�รเติบโตได้ดีทั้งในตล�ดที่มีขน�ดใหญ่ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และ
สหร�ชอ�ณ�จักร ขณะที่ตล�ดกลุ่มที่มีขน�ดกล�งถึงขน�ดเล็ก เช่น เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 
ออสเตรีย ยุโรปตะวันออก หรือแม้แต่กลุ่มตล�ดในแถบยุโรปใต้ที่กำ�ลังประสบภ�วะเศรษฐกิจ
ล้มเหลวที่เร�เรียกกันว่� PIIGS (โปรตุเกส อิต�ลี ไอร์แลนด์ กรีซ และสเปน) ยังมีก�รขย�ย
ตัวเพิ่มขึ้นได้ดี ทั้งนี้เป็นเพร�ะจุดแข็งของประเทศไทยท�งด้�นคว�มคุ้มค่�เงินในก�รเดินท�ง มี
สินค้�ท�งก�รท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร และก�รเน้นส่งเสริมตล�ดแบบเจ�ะกลุ่ม
ในกลุ่มที่มีศักยภ�พทั้งก�รออกเดินท�งท่องเที่ยวและก�รใช้จ่�ย
 คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงปี 2556 ค�ดว่�สถ�นก�รณ์วิกฤตยูโรโซนไม่น่�จะ
จบสิน้ลงในระยะเวล�อนัสัน้ จงึคงตอ้งประคบัประคองสถ�นก�รณท์อ่งเทีย่วของภมูภิ�คนีต้อ่ไป 
รวมทั้งป้องกันก�รเข้�ม�ช่วงชิงตล�ดของประเทศคู่แข่ง เช่น ม�เลเซีย ที่มีก�รพัฒน�ร�ยก�ร
ท่องเที่ยวให้มีคว�มน่�สนใจม�กขึ้นโดยเชื่อมโยงสินค้�ท่องเที่ยวท�งทะเลของประเทศไทยและ
ดงึเทีย่วบนิเช่�เหม�ลำ�บ�งสว่นใหเ้ปลีย่นเสน้ท�งบนิจ�กประเทศไทยไปยงัประเทศม�เลเซยีแทน
เหมือนดังที่ได้ดำ�เนินก�รกับตล�ดสแกนดิเนเวีย นอกจ�กนี้ ผลจ�กก�รที่เงินยูโรอ่อนค่�ลงอ�จ
ทำ�ให้นักท่องเที่ยวจ�กยุโรปหันไปเดินท�งท่องเที่ยวภ�ยในภูมิภ�คกันเองม�กขึ้น
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    กลุ่มตลาดโอเชียเนีย

 สถานการณน์กัทอ่งเทีย่วกลุม่ตลาดโอเชยีเนยีเดนิท�งเข�้ประเทศไทยร�ยสญัช�ต ิป ี2555 
มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 1.046 ล้�นคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.13 เกิดจ�กแรงขย�ยตัวที่ดีของตล�ด
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยปัจจัยท�งด้�นเศรษฐกิจที่เติบโตอย่�งแข็งแกร่ง ส่งผลให้ค่�เงิน
ดอลล�รอ์อสเตรเลยีแขง็ค่�ตอ่เนือ่ง ประช�ชนจงึเกดิคว�มมัน่ใจในก�รใชจ้�่ยเงนิอปุโภคบรโิภค
และออกเดินท�งท่องเที่ยวกันม�กทั้งในช่วงฤดูปิดภ�คเรียน และเทศก�ลวันหยุดย�วช่วงปล�ย
ปี คริสต์ม�ส ปีใหม่ พร้อมกับมีก�รเสนอข�ยร�ยก�รนำ�เที่ยวประเทศไทยในร�ค�พิเศษของ 
ส�ยก�รบินและบริษัทนำ�เที่ยวต่�ง ๆ เช่น เก�ะสมุย เก�ะภูเก็ต สำ�หรับเหตุก�รณ์หล�ย ๆ กรณี
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งข่�วเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพฯ เหตุก�รณ์ระเบิดที่ห้�งลีก�ร์เด้น 
อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� ข่�วลือก�รเกิดสึน�มิในจังหวัดภูเก็ต และเหตุก�รณ์ทำ�ร้�ยนัก
ท่องเที่ยวออสเตรเลียจนเสียชีวิต ในจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ยังไม่ปร�กฏสัญญ�ณก�รชะลอก�ร
เดินท�งของตล�ดแต่อย่�งใด 
 คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2556 น่�จะขย�ยตัวได้อย่�งต่อเนื่องด้วยศักยภ�พ
ของตล�ดที่มีคว�มแข็งแกร่งทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ และมีพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนิยมเดินท�ง 
ท่องเที่ยวในต่�งประเทศ และมีคว�มชื่นชอบประเทศไทยอยู่เป็นทุนเดิม แม้จะมีอุปสรรคที่อ�จ
ตอ้งคอยตดิต�มบ�้งจ�กผลกระทบเชงิลบท�งด�้นภ�พลกัษณด์�้นคว�มปลอดภยัของประเทศไทย 
ก�รออกกฎหม�ยภ�ษเีพือ่ลดมลพษิของรฐับ�ลออสเตรเลยี (Carbon Tax) ก�รกลบัม�สูเ่วทกี�ร
แข่งขันของเก�ะบ�หลี (อินโดนีเซีย) และก�รแข่งขันกันอย่�งสูงของประเทศอื่น ๆ ทั้งม�เลเซีย
และสิงคโปร์ ที่มีก�รเปิดเที่ยวบินตรงไปยังเมืองซิดนีย์และเมืองสำ�คัญอื่น ๆ

   กลุ่มตลาดเอเชียใต้

 สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาด
เอเชียใต้เดินท�งเข้�ประเทศไทยร�ยสัญช�ติ 
ปี 2555 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 1.289 ล้�น
คน อัตร�ก�รเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.36  
เป็นผลจ�กตล�ดอินเดีย ซึ่งเป็นตล�ดหลัก
ของกลุ่มมีก�รฟื้นตัวกลับม�เติบโตเป็นปกติ 
ตั้งแต่ไตรม�สที่ 2 เมื่อเข้�สู่ช่วงฤดูก�ล 
ท่องเที่ยว ก�รมีวันหยุดช่วงปิดภ�คฤดูร้อน 
และปิดภ�คเรียน อีกทั้งหล�ยส�ยก�รบินมี
ก�รปรับเพิ่มคว�มถี่และเปิดเส้นท�งบินใหม่ 
หลังจ�กที่สภ�พเศรษฐกิจของอินเดียมีก�ร
ปรับตัวไปในทิศท�งที่ดีขึ้น ส่วนตล�ดขน�ด
เลก็อืน่ ทัง้ บงัคล�เทศ เนป�ล และป�กสีถ�น  
สถ�นก�รณ์ท่องเที่ยวยังไม่สู้ดีนักจ�กปัญห�
คว�มไม่สงบด้�นก�รเมืองภ�ยในประเทศ  มี
เพียงตล�ด ศรีลังก� ที่มีอัตร�ก�รเดินท�ง
เพิม่ขึน้ เนือ่งจ�กระบบเศรษฐกจิและก�รเมอืง
ภ�ยในประเทศที่มีเสถียรภ�พและเข้มแข็ง
กว่�ประเทศอื่นในภูมิภ�ค รวมทั้งส�ยก�รบิน 
Thai Air Asia เปิดเส้นท�งบินใหม่ กรุงเทพฯ 
–โคลัมโบ จำ�นวน 4 เที่ยว/สัปด�ห์ ตั้งแต่
เดือนมิถุน�ยน 
 คาดการณส์ถานการณท์อ่งเทีย่วป ี2556 
น�่จะขย�ยตวัตอ่เนือ่ง จ�กปจัจยัสนบัสนนุท�ง
ด้�นเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบ�ลอินเดียได้ประก�ศ
ว่�ในปี 2556 จะมีก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ 
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 7 รวมทั้งก�รเติบโตของ
ธุรกิจส�ยก�รบินทั้งในเมืองหลักและเมือง
รอง โดยส�ยก�รบินไทยมีแผนเปิดเส้นท�ง
บินใหม่ บินตรงเข้�แหล่งท่องเที่ยวหลักของ
ประเทศไทย ในเส้นท�ง นิวเดลี–ภูเก็ต และ 
มุมไบ–ภูเก็ต ในช่วงปี 2556
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    กลุ่มตลาดแอฟริกา

 สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาด
แอฟริกาเดินท�งเข้�ประเทศไทยร�ยสัญช�ติ 
ปี 2555 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 0.16 ล้�นคน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.36  เกดิจ�กปจัจยัก�รขย�ย
ตัวท�งเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่องของประเทศ
แอฟริก�ใต้ ซึ่งเป็นตล�ดหลักของภูมิภ�ค 
และก�รได้เข้�รวมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ 
BRICS (Brazil Russia India China and South 
Africa) ส่งผลให้ประช�ชนมีคว�มเชื่อมั่นใน
ก�รอุปโภคและบริโภค ขณะที่ตล�ดอื่น ๆ ใน
กลุ่มก็ยังมีอัตร�ก�รเติบโตเพิ่มขึ้นในระดับที่ดี 
เช่น เคนย� เอธิโอเปีย และไนจีเรีย    
 คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2556 
น่�จะมีก�รขย�ยตัวได้ดีต่อเนื่องทั้งจ�กตล�ด
แอฟริก�ใต้ และตล�ดอื่น  ๆ โดยเฉพ�ะ
ตล�ดเล็กในแถบแอฟริก�เหนือที่กำ�ลังเริ่มมี
ก�รขย�ยตัวท�งด้�นธุรกิจก�รบินเชื่อมโยง
ไปยังภูมิภ�คใกล้เคียง โดยมีสิ่งที่ต้องระวัง
ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปที่อ�จจะส่งผล 
กระทบต่อเนื่องม�ในภูมิภ�คนี้เนื่องจ�กระบบ
เศรษฐกิจมีคว�มเชื่อมโยงกันสูง

    กลุ่มตลาดตะวันออกกลาง

 สถานการณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดตะวันออกกลางเดินท�งเข้�ประเทศไทยร�ยสัญช�ติ 
ของปี 2555  มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว  0.60 ล้�นคน ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.58 เหตุ
จ�กก�รเกิดปัญห�คว�มไม่สงบภ�ยในภูมิภ�คทั้งในประเทศอียิปต์ เยเมน จอร์แดน บ�ห์เรน 
อิหร่�น คูเวต ซ�อุดิอ�ระเบีย และโอม�น  โดยเฉพ�ะ ซีเรีย ที่ยังไม่มีท่�ทีว่�จะยุติในระยะเวล�
อันสั้น และยังได้เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนกุมภ�พันธ์ ประเด็นคว�มขัดแย้ง 
ระหว�่งอิหร�่นและอิสร�เอล รวมทั้งผลของม�ตรก�รควำ�่บ�ตรท�งเศรษฐกิจอย�่งจริงจังของ
ประเทศสหรัฐฯ ที่มีต่อประเทศอิหร�่น ทำ�ให้สภ�พเศรษฐกิจของประเทศอิหร�่นยำ่�แย่ มีก�ร
ค้�ข�ยในต่�งประเทศลดลง อัตร�แลกเปลี่ยนค่�เงินสกุลเรียล (Rial) ตกตำ่�ลงม�กกว่� 3 เท่�
ในช่วงปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554  รวมทั้งส�ยก�รบินม�ฮ�น แอร์ มีก�รปรับลดจำ�นวนเที่ยว
บินในเส้นท�งเตหะร�น–กรุงเทพฯ จ�ก 9 เที่ยว/สัปด�ห์ เหลือ 7 เที่ยว/สัปด�ห์ ตั้งแต่เดือน
กรกฎ�คม อย�่งไรกต็�ม ก�รสร�้งโอก�สของกลุม่ตล�ดตะวนัออกกล�งยงัพอมอียูบ่�้งจ�กก�ร
ขย�ยตล�ดที่มีขน�ดเล็กอื่น ๆ ที่กำ�ลังมีก�รเติบโตได้ดี ทั้งก�ต�ร์ โอม�น บ�ร์เรน จอร์แดน 
คูเวต ซ�อุดิอ�ระเบีย และอียิปต์  
 คาดการณส์ถานการณท์อ่งเทีย่วป ี2556 เนือ่งจ�กสถ�นก�รณค์ว�มรนุแรงภ�ยในภมูภิ�คยงั
ไมน่�่ไวว้�งใจ ประกอบกบัคว�มเขม้ขน้ในม�ตรก�รควำ�่บ�ตรของสหรฐัฯ ทีม่ตีอ่ประเทศอหิร�่น
อ�จจะทำ�ให้สถ�นก�รณ์ท่องเที่ยวของภูมิภ�คไม่สดใส แม้ว่�ในบ�งตล�ดจะมีปัจจัยเสริมท�ง
บวก เชน่ ส�ยก�รบนิไทย เปดิเสน้ท�งกรงุเทพฯ–อ�บดู�บ ีจำ�นวน 4 เทีย่ว/สปัด�ห ์ส�ยก�รบนิ 
อิมิเรตส์ เปิดเส้นท�งภูเก็ต–ดูไบ จำ�นวน 7 เที่ยว/สัปด�ห์  ส�ยก�รบินก�ร์ต้�แอร์เวย์ เปิดเส้น
ท�งภูเก็ต–โดฮ� และ เชียงใหม่–โดฮ� ในช่วงปล�ยปี 2555 ก็ต�ม

T o u r i s m  S i t u a t i o n
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แนวโนม้สถานการณท์อ่งเทีย่วตลาดตา่งประเทศ 
ปี 2556

 หากสถานการณท์อ่งเทีย่วยงัดำาเนนิเปน็ไปอยา่งปกตเิหมอืนเชน่ปี
ทีผ่า่นมา จำานวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
ในปี 2556 จะมีจำานวนนักท่องเที่ยว  24.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
และสร้างรายได้จากตลาดต่างประเทศ จำานวน 1,137,000 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เนื่องจ�กตล�ดในกลุ่มเอเชียมีก�รขย�ยตัวสูง ทั้ง
จ�กตล�ดจีน ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย หรือแม้แต่ตล�ด
ในกลุม่อ�เซยีน ซึง่เปน็ผลพวงจ�กนโยบ�ยก�รเปดิประช�คมเศรษฐกจิ
อ�เซียน ดังนั้นร�ยได้จ�กกลุ่มตล�ดเอเชียน่�จะเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญ
ต่อก�รท่องเที่ยวของประเทศไทยนับแต่นี้ไป 
 โดยอัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้จ�กตล�ดต่�งประเทศ ในปี 2556  
จะเกิดขึ้นจ�กแรงขับเคลื่อนทั้งจ�กจำ�นวนนักท่องเที่ยว และค่�ใช้จ่�ย
เฉลีย่ตอ่ทรปิทีเ่ริม่มกี�รปรบัตวัเพิม่ขึน้หลงัจ�กทีต่กอยู่ในภ�วะทรงตวั
ในชว่ง 4 -5 ปทีีผ่�่นม� อนัเปน็ผลจ�กปญัห�คว�มขดัแยง้ท�งก�รเมอืง
ไทย  ซึง่สอดคลอ้งกบัก�รสอบถ�มกบัภ�คธรุกจิโรงแรมทีล่ว้นต�่งมกี�ร
ปรับขึ้นร�ค�ขึ้นไปแล้ว ประม�ณร้อยละ 5-10 เนื่องจ�กภ�วะต้นทุน
ที่ปรับตัวสูงขึ้น และสถ�นก�รณ์ของประเทศไทยที่ได้ลดคว�มผันผวน
ลง  ซึ่งก�รประม�ณก�รในครั้งนี้จะสูงกว่�ก�รค�ดก�รณ์ของสม�คม 
ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิค (PATA) ที่ประม�ณก�รว่�
จำ�นวนนักท่องเที่ยวจะเดินท�งเข้�ประเทศไทย ในปี 2556 ขย�ยตัว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555   

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดต่างประเทศในปี 2556 คือ
 1. วกิฤตเศรษฐกจิตกตำ่�ในยโุรปและอเมรกิ� และปญัห�คว�มไม่
สงบในภูมิภ�คตะวันออกกล�ง 
 2. คว�มผนัผวนของร�ค�นำ�้มนัในตล�ดโลก และอตัร�แลกเปลีย่น
ค่�เงิน 
 3. วิกฤตภัยธรรมช�ติ
 4. สภ�วะก�รแข่งขันกันสูงท�งด้�นก�รท่องเที่ยว  
 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ปัจจัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากภายนอก การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยยังมีโอกาสช่วงชิงความได้เปรียบจากการ 
สง่เสรมิตลาดเชงิรกุในกลุม่ตลาดเอเชยี ดว้ยนโยบ�ยก�รเปดิประช�คม
เศรษฐกิจอ�เซียน เพร�ะนอกจ�กจะหม�ยรวมถึงกลุ่มประเทศใน
อ�เซียนแล้ว ยังรวมไปถึงกลุ่มประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ที่ได้มีข้อตกลง
คว�มร่วมมือร่วมกัน เช่น กลุ่ม ASEAN +3 คือรวม จีน ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ 
และ ASEAN +6 คือรวม จีน ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นวิซแีลนด ์ซึง่น�่จะทำ�ใหต้ล�ดนกัทอ่งเทีย่วในกลุม่เอเชยีเข�้ม�ทดแทน
คว�มผันผวนและคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นในกลุ่มยุโรป อเมริก� และ
ตะวันออกกล�ง ในช่วงปี 2556

เป้าหมายตลาดต่างประเทศ ปี  2556

จ�กทีป่ระชมุ TATAP’56 ไดก้ำ�หนดเป้�หม�ยตล�ดต�่งประเทศ ในป ี2556 ใหม้อีตัร�
ก�รเติบโตท�งด้�นร�ยได้จ�กตล�ดต่�งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 (ร�ยได้ประม�ณ 
1,090,000 ล้�นบ�ท) หรือมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่�งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 
(จำ�นวนนักท่องเที่ยวประม�ณ 23.8 ล้�นคน)

T o u r i s m  S i t u a t i o n
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ความท้าทายของการนำาแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติมีให้

เห็นและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ความพยายามที่จะให้ผลประโยชน์

จากการเติบโตของการท่องเที่ยวเห็นประจักษ์ว่าได้นำาพามาซึ่งคุณภาพสังคม สภาพ

ที่ดีของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การแปลงแนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืน

ได้นำาไปสู่การกำาหนดนิยามใหม่ ๆ ที่นำาเสนอจากหลากหลายกลุ่มเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่

เชื่อว่าในที่สุดจะนำาไปสู่จุดหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ หากทบทวนและรวบรวม 

Buzzwords เหล่านี้จะได้เป็น 4 แนวทาง คือ

เรื่อง ผศ. ดร.จุฑ�ม�ศ วิศ�ลสิงห์*

เส้นทางการก้าวกระโดด
สู่การจัดการอย่างยั่งยืน
และกรณีตัวอย่าง

เกาะสมุย

T o u r i s m  R e s e a r c h

* MD–Perfect Link Consulting Group
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เส้นทางการก้าวกระโดด
สู่การจัดการอย่างยั่งยืน
และกรณีตัวอย่าง

เกาะสมุย

T o u r i s m  R e s e a r c h

 แนวทางท่ีสร้างเส้นทางเพ่ือนำาไปสู่การ 
 เปล่ียนแปลง (Trend 1 Transition Network)
 แนวคิดน้ีอยู่ในกลุ่มท่ีเห็นว่� ก�รจัดก�รอย่�ง 
 ยั่งยืนต้องอ�ศัยก�รเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 และพฤตกิรรม โดยสร�้งวถิกี�รดำ�รงชวีติ 
 บนฐ�นของก�รลดก�รปล่ อยก๊ �ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์ ลดผลกระทบต่อภ�วะโลกร้อน หรือที่เร�ได้ยิน
กันเสมอต�มแนวคิด Low Carbon Lifestyle ก�รเปลี่ยนวิถีชีวิตและ
ก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็นมิตรกับสภ�พอ�ก�ศเป็นอีกคำ�ศัพท์หนึ่ง
ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน (Climate Friendly Management) ก�ร
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมนี้ได้มีกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้
เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งถ�วรที่เรียกว่� กลุ่ม Permaculture (Per-
manently Sustainable Culture) แนววิถีของกลุ่มนี้มีแนวคิดก�รดำ�รง
ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับก�รออกแบบอ�ค�ร ก�รออกแบบก�รใช้ผลิตภัณฑ์
ต�่ง ๆ  ทีส่ง่ผลกระทบนอ้ยตอ่สิง่แวดลอ้มและคณุภ�พชวีติ กลุม่แนวคดิ
เรื่อง Slow Food Slow Travel ควรจัดไว้ในกลุ่มแนวคิดนี้เช่นกัน

4

1 3

2

 แนวคิ ด กา รป รั บ ตั ว ใ ห้ อ ยู่ กั บ กา ร 
 เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและ 
 สิง่แวดลอ้ม  (Trend 3 Climate Adaptation)
 ภ�วะวิกฤตและภัยธรรมช�ติที่เกิดขึ้น 
 ทัว่โลก ทำ�ใหห้ล�กหล�ยหนว่ยง�นหนัหน�้ 
 ม�ช่วยกันคิดห�กลยุทธ์แห่งก�รปรับตัว 
(Adaptation Strategies) ทั้งในภ�พกว้�งคือคิดเชิงนโยบ�ยและใน
ก�รกำ�หนดแนวท�งเพื่อประเมินสถ�นก�รณ์ในอน�คตและเตรียมแผน
รบัมอืโดยแนน่อนทีส่ดุมปีจัจยัขบัเคลือ่นใหต้อ้งมแีผนก�รรบัมอืนีท้ัง้ใน
ระดับส�กล ผลก�รศึกษ�ต่�ง ๆ  ที่พร้อมกันให้คว�มเห็นถึงผลที่จะต�ม
ม�จ�กก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พอ�ก�ศและผลกระทบทีจ่ะเกดิในเชงิ
เศรษฐกิจ ประเทศต่�ง ๆ รวมทั้งประเทศไทยเริ่มหันม�ให้คว�มสนใจ
กับคว�มมั่นคงท�งพลังง�น (Energy Security) ก�รข�ดแคลนนำ้�มัน
จะส่งผลอย่�งไรและจะนำ�ไปสู่แผนในก�รปรับตัวต่อไปอย่�งไร โดยมุ่ง
เน้นให้เกิด Inclusive Green Economy คิดครบด้�น เช่น เริ่มมีก�รตั้ง
คำ�ถ�มเตรยีมแรงง�นทีม่คีว�มเชีย่วช�ญด�้นสิง่แวดลอ้ม (Green Jobs) 
โดยพบแล้วว่�ควรให้แรงง�นทุกระดับมีคว�มเข้�ใจก�รปรับตัวนี้อย่�ง
ชัดเจน

 การสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ (Trend 
 4 Collaborative Entrepreneurship and  
 Sustainable Clusters) ในภ�คส่วนที่มกั
 ถูกมองว่�หวังผลประโยชน์ระยะสั้นคือ 
 ภ�คเอกชน ในกลุ่มนี้ได้เห็นก�รรวมตัว 
 เพื่อร่วมกันขย�ยพลังและนำ�คว�มสำ�เร็จ
จ�กองคก์รหนึง่ไปสูอ่งคก์รหนึง่ มกี�รสร�้งม�ตรฐ�นเพือ่เปน็เครือ่งมอื
ท�งก�รตล�ดม�กขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง (Inclusive Green Market) ก�รจะ
นำ�ไปสูก่�รปฏบิตัไิด ้กลไกก�รยอมรบัจ�กผูบ้รโิภคคอืหนึง่ในเครือ่งมอืที่
สำ�คญั ก�รบบีคัน้และกดดนัเรยีกรอ้งใหก้ระบวนก�รผลติรกัสิง่แวดลอ้ม
ม�กขึ้นจะช่วยให้เกิดคว�มหม�ยในเชิงเศรษฐกิจกับกลุ่มผู้ประกอบ
ก�รม�กขึ้น โดยปัจจุบันได้เริ่มมีก�รนำ�แนวคิด รับประกันผล Energy  
Saving Guarantee Program โดยมีกลุ่มก�รทำ�ง�นที่ให้บริก�รโดยรับ
ประกนัก�รลงทนุและผลตอบแทนทีจ่ะเกดิจ�กก�รลงทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่� ESCO (Energy Service Company) เช่น กรณี
ของโรงแรมที่ต้องก�รจะลดค่�ไฟในแต่ละเดือน ESCO พร้อมเปลี่ยน
เครือ่งปรบัอ�ก�ศและขอค่�ตอบแทนเปน็เงนิสว่นแบง่จ�กจำ�นวนค่�ไฟ 
ที่โรงแรมส�ม�รถลดไปได้ ก�รประกันเช่นนี้สร้�งแรงจูงใจได้อย่�ง 
กว้�งขว�งแนวคิดต่�ง ๆ ที่ว่�นี้ ได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นฐ�นในก�รนำ�
ไปสู่ก�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน โดยขอยกตัวอย่�งต้นแบบ
โครงก�รนำ�รอ่งทีเ่ก�ะสมยุไดป้รบักลวธิ ีและนำ�วถิทีีเ่หม�ะสมจนคดิคน้
เป็น Samui Green Model

 แนวคิ ดการทำ า ง านกั บกลุ่ ม ชุ มชน
 การสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน  
 (Trend 2 Grassroots Community 
 Scale Opportunities) กลุ่มแนวคิดน้ี
 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วม 
 โดยไม่เชื่อว่�ก�รจัดก�รแบบบนลงล่�ง 
(Top-down) จะไดผ้ล แตเ่ชือ่ในก�รจดัก�รแบบระเบดิจ�กข�้งใน โดย
เฉพ�ะก�รทำ�ใหทุ้กฝ่�ยมีสว่นร่วมในก�รคิดจ�กล่�งสู่บน (Bottom up) 
Grassroots Innovations หรือที่เร�อ�จคุ้นเคยในคว�มหม�ย ปร�ชญ์
ช�วบ้�น ค้นห�คว�มเป็นวิถีเดิมและนำ�ม�ประยุกต์สืบต่อให้เห็นว่�ก�ร
ดำ�รงอยู่อย่�งเดิมนำ�ไปสู่ก�รจัดก�รอย่�งยั่งยืนอยู่แล้ว
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กรณตีวัอยา่ง การจดัการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
เส้นทางก้าวกระโดดของเกาะสมุย
 ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำ�หนดแผนดำ�เนิน
ก�รท�งก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืนในพื้นที่เก�ะสมุย 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี ต�มแนวคิด 7 Greens โดยบูรณ�ก�รทำ�ง�นกับหน่วย
ง�นต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ก�รดำ�เนินก�รที่เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้พื้นที่เก�ะสมุยได้รับก�ร
ยอมรับว่�เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีก�รบริห�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และได้รับก�รดูแลปกป้องอย่�งยั่งยืน สอดคล้องกับเป้�หม�ยองค์กร
ที่ต้องก�รให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในฐ�นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ทรงคุณค่� พร้อมทั้งปลูกจิตสำ�นึกในก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย�่งยั่งยืนต�มข้อเสนอโครงก�รนี้ได้นำ�เสนอ
แนวคิดดังกล่�วข้�งต้นโดยใช้แนวคิดก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวอย่�ง
ยั่งยืนเป็นฐ�นคิดสำ�คัญในก�รทำ�ให้เกิดก�รจัดก�รที่เป็นรูปธรรม สู่
ก�รท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) โดยเล็งเห็นคว�มสำ�คัญใน
ก�รค้นห�กลไกในก�รปฏิบัติก�รให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่�งแท้จริง ซึ่ง
ก�รดำ�เนินก�รเพื่อผลนี้มีคว�มจำ�เป็นต้องออกแบบก�รทำ�ง�นอย่�ง
มีส่วนร่วม ต�มหลักคิด “โดยชุมชน เพื่อชุมชน” แม้ก�รดำ�เนินง�น
เพื่อก้�วสู่ก�รจัดก�รสู่คว�มยั่งยืนอย่�งมีส่วนร่วมในพื้นที่ในมิติต่�ง ๆ
จะได้เกิดขึ้นและมีหล�ยภ�คส่วนร่วมกันนำ�พ�แนวคิดนี้ ให้เห็นผล 
อย่�งกว้�งขว�งม�ระยะหนึ่งแล้ว แต่กลไกในก�รจัดก�รพื้นที่สี
เขียวที่ม�จ�กคว�มปร�รถน�ของชุมชน เพื่อชุมชน ตลอดจนก�ร
รวบรวมผลก�รดำ�เนินกิจกรรมไว้อย่�งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่�ง
เป็นระบบ อันจะนำ�ไปสู่ก�รประก�ศคว�มเป็นสินค้�และบริก�รเพื่อ 
ก�รท่องเที่ยวที่รักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งแท้จริง จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร
อย�่งตอ่เนือ่งและจรงิจงั ดงันัน้โครงก�รนีจ้งึดำ�เนนิก�รบนพืน้ฐ�นคว�ม
ยัง่ยนืในก�รจดัก�ร ทีค่วรมกี�รกำ�หนดแผนอย�่งรอบคอบและละเอยีด
ถี่ถ้วน เนื่องจ�กก�รจัดก�รเช่นนี้จำ�เป็นต้องนำ�ลักษณะเฉพ�ะของ 
พื้นถิ่นม�เป็นปัจจัยหลักประกอบกับก�รคิดให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิง
ก�รตล�ดและก�รพัฒน�ได้ครบถ้วน

ก�รดำ�เนินง�นนำ�เก�ะสมุยสู่ก�รท่องเที่ยวยั่งยืนต�มแนวคิดก�ร 
ท่องเที่ยวที่รักษ�สิ่งแวดล้อมในกรอบเฉพ�ะแนวคิด “7 Greens 
Concept” นั้นจำ�เป็นต้องนำ�หลักคิดคว�มเชื่อมโยงของหล�กหล�ย
องค�พยพทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและข้�งเคียงในก�รท่องเที่ยว ทั้งนี้  
ทุกหน่วยง�นย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียในก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ทั้งสิ้น ดังนั้นแผนง�นจัดทำ�ต�มกรอบก�รทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับ
หล�กหล�ยภ�คสว่น ดงัรปูประกอบก�รนำ�พืน้ทีสู่ก่�รจดัก�รสิง่แวดลอ้ม 
สงัคมและเศรษฐกจิ ตอ้งมใิชก่�รมุง่ไปทีผู่ม้สีว่นโดยตรงทีเ่ปน็ Primary 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในภ�คอตุส�หกรรมแตอ่ย�่งเดยีว จำ�เปน็ตอ้งเชือ่มโยง
ไปถงึ Secondary คอื ผูท้ีอ่�จมสีว่นเกีย่วขอ้งรองลงม�หรอืโดยออ้ม เชน่ 
ร�้นค�้ ธน�ค�ร สือ่มวลชน และผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจ�กก�รพฒัน�ก�ร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น ก�รจัดก�รรถส�ธ�รณะ ก�รส�ธ�รณสุข  
ก�รศึกษ� ที่เรียกว่�เป็นกลุ่ม Tertiary ดังภ�พประกอบด้�นล่�งนี้

กรอบแนวคิดการดำาเนินงาน
 ดงักล�่วแลว้ข�้งตน้เพือ่ใหเ้กดิพืน้ทีส่เีขยีวอย�่งครอบคลมุและเกดิ
ก�รกระจ�ยตวัของแนวคดิอย�่งรวดเรว็และทัว่ถงึ คณะทำ�ง�นและทมีที่
ปรกึษ�ทำ�หน�้ทีส่ร�้งกลไกในก�รขบัเคลือ่นโดยเนน้ก�รมสีว่นรว่มและ
ดำ�เนนิง�นโดยชมุชน และมกี�รเกบ็ขอ้มลูอย�่งเปน็ระบบ โดยภ�คสว่น
ต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เล็งเห็นคว�มเร่งด่วนและคว�มจำ�เป็นในก�ร
ริเริ่มและดำ�เนินก�รให้สำ�เร็จและกำ�หนดเป้�หม�ยให้ดำ�เนินง�นได้ใน
กรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด โดยในระยะที่ 1 นี้ ใช้หลักคิดซึ่งประยุกต์
จ�กองค์กรรับรองม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อมน�น�ช�ติต่�ง ๆ เช่น Earth 
Check, Green Leaf Foundation คือ หลักก�ร A B C (Affiliation, 
Benchmarking, Certification) โดยทั่วไปหน่วยง�นเหล่�นี้นำ�พ�ไปสู่
เป้�หม�ยก�รรับรอง (Certification) 

Think outside the inner circle…

Tertiary (infrastructure, public trans-
port, health services, education, police 
& fire…) Dynamic impact

Primary (hotel, attractions, ame-
nities, activities, entertainment, 
tourism, transport…) Direct impact

Secondary (agriculture, retail, banking, 
manufacturing, construction, communi-
cation, recreation…) Indirect impact

T o u r i s m  R e s e a r c h
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 จ�กก�รระดมคว�มคิดเห็นจ�กผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นตรงกันว่� หน่วย
ง�นเหล่�นี้ มักมีม�ตรฐ�นและข้อกำ�หนดที่ทำ�ให้หน่วยง�นขน�ดเล็ก
ไม่ส�ม�รถก้�วไปถึงฝันได้ ดังนั้นกรอบแนวคิดของโครงก�รนี้จึงนำ� 
คว�มคิดในรูปแบบเร�เป็นสีเขียวกันอย่�งง่�ย ๆ “ก้�ววันละนิด ทำ�กัน
วันละอย่�ง”  ซึ่งจะเป็นก�รสร้�งเส้นท�ง (Pathway) ไปสู่ก�รรับรอง
ม�ตรฐ�นได้ต่อไป โดยเริ่มจ�กก�รยอมรับ รักษ� ปร�รถน�ที่จะร่วม 
คือ Advocacy and Acceptance และ ก�รเข้�สู่ก�รประเมินตัวเอง
และก�รแข่งขันกับตนเองอย่�งมีระบบ (Self-benchmark) และท้�ย
สุดมีระบบในก�รจัดก�รที่จะดำ�เนินก�รต่ออย่�งต่อเนื่องเห็นผล วัดได้ 
(Carry Forward)

บทส่งท้าย 

 เส้นท�งสู่ก�รจัดก�รอย่�งยั่งยืนไม่เป็น
เพียงท�งเลือกอีกต่อไป แต่เป็นคว�มจำ�เป็น
ที่ต้องดำ�เนินก�ร ในแต่ละองค์กรแต่ละพื้นที่
แต่ละประเทศต้องพย�ย�มคิดค้นกลวิธีที่จะ
ทำ�ใหส้มัฤทธิผ์ลต�มคว�มเหม�ะสมของสภ�พ
ของสังคมกันต่อไป

Our A B C Samui Model

A = Advocacy, Acceptance “Yes, we can.”
B = (Self) Benchmarking “Yes, we are good.”
C = Carry Forward “Yes, we will continue to do better.”
Source: Perfect Link Consulting Group, 2012

T o u r i s m  R e s e a r c h

Samui Going Green Model
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เรื่อง ช�ตรี ประกิตนนทก�ร

F r o m  t h e  C o v e r
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 ปรากฏการณ์สำาคัญอย่างหนึ่งในกระแสท่องเที่ยวไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ การเกิดขึ้นอย่างมากมายของแหล่ง

ท่องเที่ยวชนิดใหม่ที่เรียกว่า “Retro Market” (ตลาดย้อนยุค) 

 Retro Market มิใช่การฟื้นฟูตลาดเก่าที่ซบเซาให้กลับมามีชีวิตใหม่เพียงอย่างเดียว เช่น ตลาดสามชุก หรือตลาดเก่า 

ทั้งหลายที่นิยมพ่วงท้ายชื่อตลาดแบบใหม่ด้วยคำาฮิตว่า “100 ปี” แต่ในกรณีนี้ยังหมายรวมถึงการก่อสร้างพื้นที่ตลาดขึ้นมาใหม่

โดยตั้งใจออกแบบให้มีลักษณะของการจำาลองกลิ่นอายและบรรยากาศอันหวนรำาลึกย้อนไปถึงตลาดในอดีตเมื่อเกือบ 100 ปี 

ที่ผ่านมา อาทิ ตลาดนำ้า 4 ภาค พัทยา, ตลาดนำ้าอโยธยา, เพลินวาน, หรือแม้กระทั่ง Cicada Market หัวหิน เป็นต้น

 ที่น่าสนใจเป็นพิเศษจนต้องนำามาเขียนถึง ก็เพราะในทัศนะผม Retro Market มิได้เกี่ยวข้องสักเท่าไรเลยกับสำานึกว่าด้วยความ

ต้องการที่จะอนุรักษ์หรือรื้อฟื้นแบบแผนวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ปรากฏอยู่ในตลาดเก่าทั้งหลายในแบบที่คนส่วนใหญ่มักจะพูดถึงกัน 

เวลาเมื่อกล่าวถึงโครงการรื้อฟื้นตลาดเก่าให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งแต่อย่างใด 

 โครงการเหล่านี้ โดยเนื้อแท้มิได้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายและผู้ใช้สอยแบบเก่าอีกต่อไป แต่ตัวมันเองคือพื้นที่ชนิด

ใหม่ที่มิใช่ทำาหน้าที่ขายแต่สิ่งของเครื่องใช้หรือของกินตามนิยามของตลาดแบบเดิมเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เสนอขาย

ภาพลักษณ์และความแปลกใหม่ในสถานะของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนชั้นกลางในเมืองไปพร้อม ๆ กัน 

 กล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ Retro Market เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของคนชั้นกลางในเมืองโดยเฉพาะ  

อันเป็นผลพวงสืบเนื่องโดยตรงมาจากปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่เราเรียกว่า “Nostalgia Tourism” (การท่องเที่ยว

แบบโหยหาอดีต) 

F r o m  t h e  C o v e r
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Nostalgia Tourism: การทอ่งเทีย่วบนจนิตนาการ
ว่าด้วยวันชื่นคืนสุข

 Nostalgia Tourism คือปร�กฏก�รณ์ในเชิงก�รท่องเที่ยวรูปแบบ
หนึ่ง ที่ตอบสนองคว�มต้องก�ร “โหยห�อดีต” (Nostalgia) และนำ�ม�
สู่คว�มต้องก�รที่จะหวนย้อนกลับไปมีประสบก�รณ์ “วันชื่นคืนสุข” ใน
อดีตนั้นๆ อีกครั้ง 
 วันชื่นคืนสุขในที่นี้มิได้หม�ยถึงอดีตในลักษณะประสบก�รณ์ตรง
ทีน่กัทอ่งเทีย่วแตล่ะคนเคยประสบพบเจอม�เองในวยัเดก็แตเ่พยีงอย�่ง
เดยีว แตย่งัหม�ยรวมไปถงึวนัชืน่คนืสขุทีถ่กูสร้�งขึน้ม�เปน็จนิตน�ก�ร
ร่วมกันของสังคมว่� ณ ยุคสมัยหนึ่งสมัยใดในอดีต คือช่วงเวล�แห่ง
คว�มสุข เจริญรุ่งเรือง หรือสวยง�มที่สุด เป็นต้น
 ยิ่งสังคมไหน ตกอยู่ในสภ�วะที่ข�ดคว�มมั่นใจหรือมีวิกฤตต่อ
สภ�พสังคมในยุคปัจจุบันและรู้สึกหมดหวังต่อสังคมในอน�คตของ
ตนเองม�กเท่�ไร ปร�กฏก�รณ์โหยห�อดีตก็จะยิ่งทวีคว�มรุนแรงเพิ่ม
ม�กขึ้น และแน่นอนว่� จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�รเพิ่มขึ้นของสิ่ง
ที่เรียกว่� Nostalgia Tourism
 ผลก�รศึกษ�ของ University College London เมื่อ ค.ศ. 2007 
พบว่� 90% ของนักท่องเที่ยวช�วอังกฤษเลือกที่จะท่องเที่ยวในสถ�นที่ 
ที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับประสบก�รณ์หว�นชื่นในอดีตของตนเอง 
ม�กกว่�ที่จะเลือกท่องเที่ยวในสถ�นที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยไปม�ก่อน 
ปร�กฏก�รณ์ Nostalgia Tourism นี้มิใช่เกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่ง 
แต่มันกำ�ลังเป็นกระแสก�รท่องเที่ยวในระดับส�กลที่มีอัตร�ก�รเจริญ
เติบโตเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ไม่เว้นแม้กระทั่งในสังคมไทย ซึ่งเมื่อมอง
สำ�รวจย้อนกลับไปประม�ณ 10 ปีที่ผ่�นม� อ�จกล่�วได้ว่� Nostalgia 
Tourism ของไทยที่โดดเด่นที่สุด คือ ก�รเกิดขึ้นของ Retro Market 
ในรูปแบบต่�ง ๆ

Retro Market: Nostalgia Tourism แบบไทย ๆ

 อ�จกล�่วไดว้�่สถ�นทีแ่หง่แรก ๆ  ทีเ่ปน็ตวัจดุกระแสนีข้ึน้ในสงัคม
ไทย คือ ตล�ด 100 ปีส�มชุก ที่สุพรรณบุรี ซึ่งเริ่มมีก�รปรับปรุงขึ้นจน
เป็นลักษณะดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันร�ว พ.ศ. 2543 และนับตั้งแต่ตล�ด
ส�มชุกเป็นต้นม� ก�รรื้อฟื้นตล�ดเก่�ในรูปแบบเช่นที่ตล�ดส�มชุกทำ�
ก็ได้แพร่หล�ยกระจ�ยไปทั่วประเทศ ที่ชัดเจนและประสบคว�มสำ�เร็จ
ที่สุดก็คือ เชียงค�น
 และในทีส่ดุ ปร�กฏก�รณน์ีก้็ไดย้กระดบัไปสูก่�รออกแบบกอ่สร�้ง 
Retro Market ขึน้ใหมโ่ดยที่ไมจ่ำ�เปน็จะตอ้งยดึโยงอยูก่บัพืน้ทีต่ล�ดเก�่
อีกต่อไป อ�ทิ 

ตลาดนำา้สีภ่าค พทัยา เมือ่ พ.ศ. 2551 เพลนิวาน 
เมือ่ พ.ศ. 2552 ตลาดนำา้หวัหนิสามพนันาม พ.ศ. 
2554 และ Cicada หัวหิน พ.ศ. 2554

 ทัง้นีย้งัไมน่บัรวมเทรนดใ์นก�รออกแบบโรงแรมแนวใหมท่ีเ่ริม่มอง
เหน็ก�รใชร้ปูแบบและบรรย�ก�ศของตล�ดเก�่ม�เปน็แนวคดิหลกัของ
โรงแรม เช่น พระนครนอนเล่น เป็นต้น
 ห�กพิจ�รณ�ดูแนวโน้มก�รเกิดขึ้นของ Retro Market ในสังคม
ไทย เร�จะพบข้อสังเกตสำ�คัญประก�รหนึ่งคือ เป็นกระแสที่เกิดขึ้น
เชื่อมโยงไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 อย่�งมีนัยสำ�คัญ ที่เป็น
เช่นนี้เพร�ะ Retro Market คือปร�กฏก�รณ์ท�งวัฒนธรรมที่เกี่ยวพัน
โดยตรงกบัปร�กฏก�รณ ์ Nostalgia ในสงัคมไทย หลงัวกิฤตเศรษฐกจิ
เมื่อ พ.ศ. 2540
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 วิกฤตดังกล่�ว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมไทยเป็นอย่�งม�ก 
โดยเฉพ�ะกลุ่มคนชั้นกล�งถึงคนชั้นสูงในเมือง คนกลุ่มนี้ตกอยู่ใน
สภ�วะที่ข�ดคว�มมั่นใจต่อสภ�พสังคมในยุคปัจจุบัน และเกิดคว�ม
รูส้กึหมดหวงัตอ่อน�คต คนชัน้กล�งไปจนถงึคนชัน้สงูในเมอืงต�่งพ�กนั
ผิดหวังต่อระบบทุนนิยมและกระแสโลก�ภิวัตน์ ห�กย้อนกลับไปศึกษ�
บรรย�ก�ศในยคุดงักล่�ว เร�จะพบเหน็บรรย�ก�ศในลกัษณะทีต่อ่ต้�น
ทุนนิยมโลก�ภิวัตน์อย่�งขน�นใหญ่ในสังคมไทย กระแสช�ตินิยมท�ง
เศรษฐกจิถกูปลกุขึน้ม�อย�่งเป็นรปูธรรม กระแสเศรษฐกจิพอเพยีงได้
รับก�รพูดถึงในวงกว้�ง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในสังคมแบบบ้�นนอกต่�ง
จังหวัดถูกสร้�งขึ้นเป็นภ�พ ในจินตน�ก�รของคนชั้นกล�งที่อย�กจะ 
ย้อนหวนกลับไปสัมผัสอีกครั้ง
 ภ�พของชุมชนต่�งจังหวัด บ้�นเรือน ทุ่งน� และตล�ดเก่� ได้ถูก
สร้�งขึ้นเป็นแบบจำ�ลองในจินตน�ก�รที่สวยง�มเป็นสุขของสังคมไทย 
และถกูโฆษณ�สัง่สอนผ�่นสือ่ต�่ง ๆ  แทบไมเ่วน้แตล่ะวนั จนภ�พเหล�่นี้
ไดถ้กูสถ�ปน�ขึน้เปน็ภ�พแหง่ “วนัชืน่คนืสขุ” ของสงัคมไทยในอดุมคติ
 ทุนนิยม/บริโภคนิยม คือ กิเลสบ�ปหย�บช้� โลก�ภิวัตน์ คือ 
ผู้ร้�ยที่จ้องทำ�ล�ยคว�มเป็นไทย ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น คือ ท�งออกใหม่ 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ พระเอกที่จะช่วยเยียวย�ไม่ให้สังคมไทยดำ�ดิ่ง
ลงไปยังเหวลึกของคว�มเลวร้�ย สิ่งเหล่�นี้ คือ สมก�รในคว�มคิดของ
คนชัน้กล�งและสงูในสงัคมไทยเปน็จำ�นวนม�กภ�ยหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ 
ซึ่งภ�พดังกล�่วนี้ได้ถกูประกอบสร้�งขึ้นจนเป็นม�ตรฐ�นก�รรับรู้หลัก 
ของคนชั้นกล�งไทยในสมัยต่อม�ด้วย แม้ว่�เข�เหล่�นั้นจะเป็นคนรุ่น 
ตอ่ม�ทีม่ไิดป้ระสบพบวกิฤตเศรษฐกจิเมือ่ พ.ศ. 2540 ดว้ยตนเองกต็�ม

 ห�กกล่�วเฉพ�ะในมิติของก�รท่องเที่ยว ภ�พของก�รท่องเที่ยว 
ในรปูแบบเดมิ ๆ  ถกูมองว่�เปน็สิง่ฟุง้เฟอ้ภ�ยใตก้ระแสทนุนยิม บรโิภค
นิยม และด้วยบริบทเช่นนี้เองที่ Retro Market ได้ถือกำ�เนิดขึ้น และเข้�
ม�เติมเต็มช่องว่�งในกระแสก�รท่องเที่ยวไทยยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
 Retro Market มิได้ทำ�ให้ ทุนนิยม/บริโภคนิยม อันเป็นกิเลสบ�ป
ลดน้อยห�ยไปแต่อย่�งใด เพร�ะตัวมันเองก็คือผลผลิตโดยตรงของ 
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม/บริโภคนิยม เพียงแต่ Retro Market มีเปลือก
นอกของรูปแบบที่ทำ�หน้�ที่เป็นรูปสัญลักษณ์อันสอดคล้องและตอบรับ
กับภ�พ “วันชื่นคืนสุข” ของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในสังคมแบบบ้�นนอก
ต่�งจังหวัด อันเป็นภ�พสมมติในจินตน�ก�รของคนช้ันกล�งในเมืองได้
เป็นอย่�งดีก็เท่�น้ันเอง
 Retro Market ได้เข้�ช่วยเติมเต็มและเยียวย�อ�ก�รโหยห�อดีต
ของคนชัน้กล�งในเมอืงทีป่ระสบกบัสภ�วะไมม่ัน่คงและไรค้ว�มไวว้�งใจ
ต่อปัจจุบันและอน�คตของตนเอง
 โดยไม่ต้องทำ�ก�รสำ�รวจอย่�งจริงจัง ก็จะพบได้ชัดเจนว�่ Retro 
Market ทัง้หล�ย กลุม่ทีเ่ข�้ไปใชส้อยหลกัลว้นแลว้แตเ่ปน็คนชัน้กล�งขึน้
ไปทัง้สิน้ ตล�ดเหล�่นีม้ไิดท้ำ�หน�้ทีส่นองตอบตอ่ผูค้นในละแวกตล�ดใน
คว�มหม�ยเดมิอกีตอ่ไป แตท่ำ�หน้�ทีเ่ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วในรปูแบบโหย
ห�อดีตของคนชั้นกล�งในเมือง ตล�ดส�มชุก เชียงค�น และเพลินว�น 
คือตัวอย่�งที่ชัดเจนของปร�กฏก�รณ์นี้
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 องค์ประกอบสำ�คัญของ Nostalgia Tourism ในกรณี Retro 
Market ทั้งหล�ยของสังคมไทย คือ ก�รออกแบบพื้นที่ ฉ�กร้�นค้� 
ตลอดจนองคป์ระกอบต่�งๆ ของพืน้ที่ใหเ้ตม็ไปดว้ยวตัถสุญัลกัษณแ์หง่
อดตีก�ลในระดบัทีล่น้เกนิ ไมว่�่จะเปน็ ก�รระดมจดัว�งสิง่ของยอ้นยคุ 
แผน่เสยีง ป�้ยโฆษณ�ยอ้นยคุ ขนมโบร�ณ พดัลมเก�่แก ่ขวดนำ�้อดัลม
ยคุเก�่ ฯลฯ ซึง่ก�รระดมใส่ในระดบัทีล่น้เกนิเชน่นี ้เปน็ไปเพือ่เป�้หม�ย
ในก�รทำ�เปน็ฉ�กสำ�หรบัถ�่ยภ�พโดยเฉพ�ะ ซึง่ก�รถ�่ยภ�พถอืว�่เปน็
วัฒนธรรมก�รโหยห�อดีตที่เป็นลักษณะเฉพ�ะโดดเด่นม�กของคนช้ัน
กล�งในเมืองในสังคมไทย   
 ก�รถ่�ยภ�พตนเองโดยมีฉ�กหลังเป็นตล�ดเก่� ไม่ว่�จะเป็นทั้ง
ตล�ดเก่�จริงหรือตล�ดเก่�แบบปลอม ๆ ทั้งหล�ย หรือก�รถ่�ยภ�พ
ตนเองรว่มกบัวตัถสุิง่ของทีย่อ้นกลบัไปสูอ่ดตีเมือ่ 100 ปทีีแ่ลว้ ลว้นแลว้
แตเ่ปน็ก�รตอบสนองตอ่อ�ก�รโหยห�อดตีของคนชัน้กล�งในสงัคมไทย
ได้เป็นอย่�งดี โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในปัจจุบันที่ Social Media ทั้งหล�ย
เอื้อต่อก�รแชร์ภ�พเหล่�นี้ให้เพื่อนฝูงพี่น้องได้เห็นกันอย�่งรวดเร็วใน 
ชั่วไม่กี่วิน�ที ก็ยิ่งทำ�ให้ Retro Market กล�ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับคว�ม
นิยมเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว
 ข้อน่�สังเกตอีกประก�รคือ Retro Market ในสังคมไทย  
จะมิได้ถูกออกแบบให้ย้อนยุคเก่�แก่ไปไกลจนถึงตล�ดโบร�ณยุคต้น 
กรุงรัตนโกสินทร์หรือเก่�ไปกว่�นั้น โดย Period อันเป็นที่นิยมจะหวน
ย้อนกลับไปม�กที่สุดคือ ไม่เกินสมัยรัชก�ลที่ 5 เป็นหลัก
 ทำ�ไมต้องยุคสมัยนี้ คำ�ตอบในทัศนะส่วนตัว คือ เพร�ะยุคสมัย
ดังกล่�วมีนัยในเชิงสัญลักษณ์และคว�มหม�ยบ�งอย่�งที่เชื่อมโยงไป
สู่คว�มทันสมัยในระดับส�กลด้วย เพร�ะคว�มรับรู้ของสังคมไทยที่มี
ต่อสมัยรัชก�ลที่ 5-7 คือ ภ�พสังคมในอุดมคติของคนชั้นกล�งไทยที่
มีส่วนประกอบทั้ง อดีตหว�นชื่น สงบสุข และสวยง�ม กับ ภ�พคว�ม
เจริญที่ทัดเทียมน�น�อ�รยประเทศในระดับส�กล พูดง่�ย ๆ  ก็คือ เป็น
ยุคสมัยที่เก่�แต่ไม่เชย โบร�ณแต่เก๋ ย้อนยุคแต่ไม่ล้�สมัย

 มิใช่เป็นคว�มโบร�ณเก่�แก่ที่ล้�สมัยในแบบอยุธย�หรือต้น
รัตนโกสินทร์ที่มีนัยในเชิงเก่�แล้วเก่�เลย ไร้ซึ่งคว�มเท่ เก๋ ในแบบที่
คนชั้นกล�งในเมืองต้องก�ร ดังนั้น จึงไม่ต้องแปลกใจว่� Theme ของ 
Retro Market ที่มุ่งตล�ดคนชั้นกล�งในเมือง เช่น เพลินว�น หรือ 
Cicada จึงเป็นไปในลักษณะดังกล่�ว 
 โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ตล�ด 2 แหง่นีต้ัง้อยู่ในพืน้ทีห่วัหนิ ซึง่ในปจัจบุนั 
หวัหนิมภี�พลกัษณอ์นัเปน็จดุข�ยทีเ่ชือ่มโยงกบัยคุสมยัรชัก�ลที ่7 อย�่ง
ชดัเจนม�กกว�่ยคุสมยัอืน่ ซึง่กย็ิง่เปน็เหตผุลหนนุเสรมิใหแ้นวคดิในก�ร
ออกแบบชัดเจนยิ่งขึ้น

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่า Retro Market 
เป็นผลผลิตทางสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์
สอดคลอ้งโดยตรงกบักระแส Nostalgia Tourism 
ในสังคมไทยยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 
ตัวมันเองเกิดขึ้นอย่างมีบริบทภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมชุดหนึ่ง

 ห�กข้อสังเกตถ้�บทคว�มนี้นำ�เสนอถูกต้อง Retro Market ใน
สงัคมไทยกด็จูะยงัมอีน�คตทีส่ดใสอกีน�นพอสมควร เพร�ะบรบิทสงัคม
ไทยปจัจบุนัยงัคงตกอยูภ่�ยใตว้กิฤตทีท่ำ�ใหค้นชัน้กล�งในเมอืงสว่นใหญ่
รู้สึก ไม่พอใจ/ไม่มั่นคง ต่อปัจจุบันและอน�คตสักเท่�ไร และทำ�ให้
อ�ก�รอย�กย้อนอดีตกลับไปห�วันชื่นคืนสุขในจินตน�ก�รยังคงเป็น 
กระแสที่สำ�คัญอยู่อย่�งม�ก ซึ่ง Retro Market คงจะกล�ยเป็นเครื่อง
มือเล็กๆ อย่�งหนึ่งที่ช่วยเยียวย�อ�ก�รโหยห�อดีตของคนกลุ่มนี้ได้
ไม่ม�กก็น้อย
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ภาพตัวแทนของ

ความเป็น

ไทย
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ 

 ในชั้นเรียนวิชาการเขียนสารคดีท่องเที่ยว ผมในฐานะวิทยากรและน้องนักศึกษา 

ช่วยกันยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ของประเทศไทยที่น่าสนใจ เพื่อนำามาเป็น

กรณีศึกษาในการหาประเด็น และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเขียนเป็นเรื่องราว 

 นักศึกษาคนหนึ่งยกตัวอย่างจังหวัดราชบุรีขึ้นมา โดยกล่าวถึงโครงการ Art 

Normal งานศิลปะภายในเมือง ที่จัดโดยคุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ แห่งเถ้าฮงไถ่ 

นอกเหนือจากการอภิปรายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม จุดชม

งานศิลปะภายในเมืองราชบุรี ที่เต็มไปด้วยร้านรวง และสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย

ศิลปะในชีวิตประจำาวัน พวกเราก็ยังช่วยกันอภิปรายถึงประเด็นทางสังคมด้านอื่น ๆ  

อีกหลากหลาย
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 ยกตวัอย�่งเชน่ บ�งคนแสดงคว�มคดิเหน็ในประเดน็เรือ่งพลงัของ
ภ�คประช�ชน ก�รจัดง�นกิจกรรมท�งศิลปะขน�ดใหญ่เช่นนี้ สะท้อน
ใหเ้หน็คว�มเขม้แขง็ของภ�คประช�ชน คว�มตืน่ตวัในเรือ่งสทิธเิสรภี�พ 
มีคว�มพย�ย�มจัดก�รเมือง ส่งเสริมก�รศึกษ� ศิลปวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่น เพื่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจและคุณภ�พชีวิต 
 ในขณะที่บ�งคน แสดงคว�มคิดเห็นแย้งไปอีกท�ง ว่�ก�รจัด
กิจกรรมท�งศิลปะกล�งเมืองเช่นนี้ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ด้�นก�ร 
ทอ่งเทีย่วม�กกว�่หรอืเปล�่? เร�จะรูไ้ดอ้ย�่งไร? ว�่ง�นนีส้ะทอ้นคว�ม
เป็นจังหวัดร�ชบุรีได้จริง และช�วเมืองร�ชบุรีทั่วไปเห็นด้วยกับก�รจัด
ง�นโครงก�รง�นศิลปะนี้เพียงไร? 

ความเห็นแย้งเช่นนี้  มักจะมี ให้ เห็น เป็นปกติ
ธรรมดา ในยุคสมัยที่ : 
 - รูปแบบการสื่อสาร ที่มีความจำาเป็นจะต้อง
ส่ือสารกันผ่านส่ือกลาง ด้วยการใช้ภาพตัวแทน และ 
 - ระบบเศรษฐกิจของเรา แปลงทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้กลายเป็นสินค้าหมุนเวียนซื้อขายกันได้ 

 เหมือนกับเมื่อหล�ยปีก่อน ผมจำ�ได้ว�่กระทรวงพ�ณิชย์ของไทย 
พย�ย�มรณรงค์ข�ย “คว�มเป็นไทย” ของสินค้�ไทย ทั้งตล�ดใน
ประเทศและต�่งประเทศ โดยจดัทำ�โฆษณ�เผยแพรท่�งโทรทศันช์ิน้หนึง่ 
ส่งเสริมเน้นไปที่ผลไม้ไทย เป็นภ�พช�ยช�วต่�งช�ติสูงอ�ยุกำ�ลังเดิน
ตล�ด และแวะเลือกซื้อผลไม้ไทยจ�กแม่ค้�ส�วสวยช�วไทย 
 ผลไมแ้ละแมค่�้ส�วสวย ถกูนำ�ม�ใชเ้ปน็ภ�พตวัแทนของคว�มเปน็
ไทย ที่ถูกทำ�ให้กล�ยเป็นสินค้�เพื่อข�ย ในขณะที่ลูกค้�ช�วต่�งช�ติ มี
ภ�พตัวแทนเป็นช�ยสูงอ�ยุ ที่ม�ยืนเลือกซื้อห�สินค้�นี้ได้ต�มใจชอบ 
มีก�รใช้มุมกล้องแทนส�ยต�ของลูกค้� โลมไล้ไปบนผลไม้ชนิดต่�ง ๆ 
กำ�ลงัสกุปลัง่น�่รบัประท�น ตดัสลบักบัภ�พแมค่�้ส�วสวย กำ�ลงัยิม้แยม้ 
อย่�งเชิญชวน ร�วกับว่�วัตถุสองสิ่งนี้เทียบเคียงกันอยู่ 
 ประเดน็คำ�ถ�มเดมิกว็นกลบัม�อกีครัง้ ว�่ผลไมไ้ทยและผูห้ญงิไทย
เปน็ภ�พตวัแทนของคว�มเปน็ไทยหรอืเปล�่ และคว�มเปน็ไทยถกูทำ�ให้
กล�ยเป็นสินค้�ด้วยวิธีเล่�เรื่องแบบนี้ มีคว�มเหม�ะสมเพียงไร 

 ภ�พตัวแทนเกิดขึ้นด้วยวิธีก�ร 
 - เลือกหยิบบ�งมุมมอง หรือบ�งองค์ประกอบของสิ่งนั้นออกม� 
 - แล้วนำ�ม�ขย�ย ให้คว�มสำ�คัญ จนดูโดดเด่นขึ้นม� 
 นอกจ�กสินค้�ที่เป็นวัตถุจับต้องได้อย่�งผลไม้แล้ว ธุรกิจบริก�ร
อย่�งก�รท่องเที่ยว ก็ใช้วิธีก�รสร้�งภ�พตัวแทนเช่นนี้ ในก�รรณรงค์
ส่งเสริมเช่นกัน 
 นักศึกษ�ในชั้นเรียนได้ยกอีกหล�ยกรณีตัวอย่�ง เช่น ป้�ย
หลักกิโลเมตรยักษ์ ต�มสถ�นที่ท่องเที่ยวที่สร้�งขึ้นม�เพื่อเป็นจุด 
ถ�่ยภ�พ อย�่งเชน่ทีห่น�้โรงพย�บ�ลสวนผึง้ จงัหวดัร�ชบรุ ีหรอืทีป่�ย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เชียงค�น จังหวัดเลย 
 นอกจ�กนี้ ยังมีสถ�นที่ท่องเที่ยวขน�ดใหญ่ที่สร้�งขึ้นม�อย่�ง
จงใจ อย่�งเช่น พิพิธภัณฑ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี ทัวร์ค�วบอย ของ
ฟ�ร์มโชคชัย จังหวัดนครร�ชสีม� 
 รวมไปถงึสถ�นทีท่อ่งเทีย่ว ทีอ่้�งองิอยูก่บัคว�มเปน็ทอ้งถิน่นัน้ ๆ  
อย่�งเช่น ทัวร์หมู่บ้�นกระเหรี่ยงคอย�ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตล�ดนำ้�
อัมพว� สมุทรสงคร�ม 
 สถ�นที่และกิจกรรมท่องเที่ยวเหล่�นี้ สร้�งขึ้นม�จ�กก�รใช้ภ�พ
ตวัแทน โดยเลอืกหยบิบ�งมมุหรอืบ�งองคป์ระกอบของทอ้งถิน่ ทีม่พีืน้
ฐ�นม�จ�กขอ้เทจ็จรงิบ�งประก�ร เชน่ พกิดัสถ�นทีบ่นแผนที ่ลกัษณะ
ท�งประช�กรศ�สตร์ วิถีชีวิต สินค้� อ�ชีพ ฯลฯ เรื่อยไปถึงตำ�น�น
โบร�ณ หรือตำ�น�นร่วมสมัยของท้องถิ่น 
 แล้วนำ�ขึ้นม�ขย�ยว่�คือสิ่งที่สำ�คัญที่สุดของท้องถิ่นนั้น ๆ ใส่
ร�ยละเอียด เรื่องร�ว กำ�หนดออกม�เป็นเส้นท�งและพิธีกรรมที่ต้อง 
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ทำ�ต�ม ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้�ม�ซื้อบริก�รท่องเที่ยว ได้เกิด
ประสบก�รณ์ต�มไปเรื่อย ๆ 
 เชน่ ก�รไปถ�่ยภ�พหมู ่ณ จดุหลกักโิลเมตรต�มทีก่ำ�หนดไว ้ก�ร
เข�้ชมพพิธิภณัฑใ์นหอ้งปรบัอ�ก�ศทีเ่ตม็ไปดว้ยก�รแสดงแสง ส ีเสยีง 
มลัตมิเีดยี หรอืเข�้รว่มทวัรแ์บบกล�งแจง้ เพือ่ดสูถ�นทีก่�รทำ�ง�นจรงิ 
วิถีชีวิตจริง รับฟังตำ�น�นเรื่องเล่�ของแต่ละท้องถิ่น 
 เมื่อม�ถึงสุดเส้นท�งและเสร็จสิ้นพิธีกรรมท่องเที่ยวต�มกำ�หนด 
นักท่องเที่ยวก็จะซึมซับประสบก�รณ์เข�้ไปอย�่งเต็มเปี่ยม จนกระทั่ง
ถึงจุดที่พึงพอใจ ยอมรับภ�พตัวแทนเหล่�นั้นอย่�งสนิทใจ สิ้นสงสัย 
และซื้อของที่ระลึก ของฝ�ก ที่เป็นภ�พตัวแทนของสถ�นที่ท่องเที่ยว
นั้นกลับบ้�นไป 

ภาพตัวแทนของความเป็นไทย ไล่เรียงไปจนถึง
ความเป็นท้องถิ่นของแต่ละแห่ง ถูกทำาให้กลาย
เป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการแบบนี้

 ในกรณีของกิจกรรม Art Normal จังหวัดร�ชบุรี คุณวศินบุรี
ยนืยนั ว�่เข�ไมไ่ดค้�ดหวงัผลประโยชนจ์�กก�รทอ่งเทีย่วเปน็หลกั แต่
มีจุดประสงค์เพื่อนำ�ศิลปะกลับคืนสู่ผู้คนในท้องถิ่นเป็นสำ�คัญ 
 ก�รจัดง�นโดยมีภ�คประช�ชนหล�ยฝ่�ยเข้�ม�ร่วมมือกัน จะ
ทำ�ให้ทุกคนมีคว�มตื่นตัว ไม่รอคอยก�รจัดก�รโดยภ�ครัฐเพียงฝ่�ย
เดียว อีกทั้งก�รเข้�ถึงศิลปะ จะทำ�ให้เมืองร�ชบุรีมีเสน่ห์ ช�วบ้�นมี
คว�มสุข ทุกคนตระหนักรู้ถึงคุณค่� คว�มง�มต่�ง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน 

 ถึงแม้ว่�กิจกรรมนี้จะมีคว�มน่�สนใจ จนส�ม�รถดึงดูดนัก 
ท่องเที่ยวให้เข้�ม�เยี่ยมชมง�นได้ม�ก แต่คุณวศินบุรีกล่�วว่�เข�รู้ดี
ว่�ก�รท่องเที่ยวที่มีก�รจัดก�รอย่�งไม่เหม�ะสม จะทำ�ให้วิถีชีวิตของ
ช�วบ�้นในทอ้งถิน่ไดร้บัผลกระทบ เหมอืนกบักรณขีองสถ�นทีท่อ่งเทีย่ว
หล�ย ๆ แห่ง ที่เสื่อมโทรมและทำ�ล�ยวิถีชีวิตช�วบ้�น 
 ดังนั้น ก�รจัดง�น Art Normal จึงระมัดระวังผลกระทบนี้ และ
เอ�ใจใส่ช�วบ้�นในท้องถิ่นเป็นหลัก 
 กลบัม�ในหอ้งเรยีน นกัศกึษ�มคีำ�ถ�มทีต่อ้งรว่มกนัอภปิร�ยตอ่ไป 
ว�่มคีว�มเปน็ไปไดห้รอืเปล�่ ทีเ่ร�จะสร�้งก�รทอ่งเทีย่วที่ไมไ่ดม้พีืน้ฐ�น
ตัง้อยูบ่นขอ้เทจ็จรงิใด ๆ  ของสงัคม ประเทศ หรอืของทอ้งถิน่นัน้ ๆ  เลย  
มันจะมีรูปแบบอย่�งไร และมันจะสร้�งปัญห�อะไรหรือเปล่� 
 คำ�ตอบคือเป็นไปได้แน่นอน มันคือสิ่งที่เร�เห็นกันอยู่อย่�งชินต�
ในปัจจุบัน และเป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวสุดโปรดของเร�ด้วยซำ้� โดยเร�
ไม่ทันฉุกคิด ยกตัวอย่�ง เพลินว�น ที่หัวหิน ซ�นโตรินี ชะอำ� กรีนเนอรี่ 
เข�ใหญ่ ตล�ดนำ้�อโยธย� จังหวัดอยุธย� รีสอร์ทสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ 
ที่เต็มไปด้วยฝูงแกะสีข�วโพลน มีเปิดให้บริก�รกันทั่วอำ�เภอสวนผึ้ง 
จังหวัดร�ชบุรี 
 ในต่�งประเทศก็มีจัดก�รท่องเที่ยวแบบนี้ม�กม�ย เช่น เซนโตซ่� 
ของสงิคโปร ์ทีส่ร�้งเปน็ Theme Park ขน�ดใหญ ่บรรจโุรงแรมหรหูร�เกนิ
กว่�ห้�ด�ว บ่อนค�สิโน สวนสนุก และกิจกรรมสันทน�ก�รหล�กหล�ย 
เอ�ไว้ บนเก�ะที่ ไม่ได้มีคว�มเป็นม�เกี่ยวข้องกับรูปแบบก�ร 
ท่องเที่ยวเหล่�นั้นเลย

หรืออย่างในประเทศพัฒนาแล้ว ที่ประชาชนมี
ดัชนีความสุขมาก ๆ  อย่างฟินแลนด์ ก็สร้างเกาะ
สวนสนกุขึน้มาจากคาแรกเตอรก์ารต์นูมมูนิ รวม
ไปถึงบ้านจริง ๆ ของซานตาคลอส ตัวจริง (ซึ่ง
ไม่มีอยู่จริง)
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 ประเดน็ทีน่กัศกึษ�สนใจอภปิร�ยกนัในชัน้เรยีน คอืประเทศเหล�่นี้
มคีว�มสญูเสยีอะไรจ�กก�รจดัก�รทอ่งเทีย่วในรปูแบบนีห้รอืเปล�่ ก�ร
สร�้งกจิกรรมก�รทอ่งเทีย่วที่ไมไ่ดส้ะทอ้นคว�มจรงิ ไมไ่ดส้ะทอ้นคว�ม
เป็นประเทศนั้น ๆ หรือจังหวัดนั้น ๆ เป็นก�รทำ�ล�ยหรือสร้�งสรรค์
ม�กกว่�กัน 
 ผลกระทบจ�กก�รท่องเที่ยวนั้น นอกจ�กเรื่องก�รทำ�ล�ยสิ่ง
แวดล้อมแล้ว ยังมีผลกระทบท�งสังคมให้คำ�นึงถึงอีกหล�กหล�ยด้�น  
 เพร�ะคว�มข�ดแคลนท�งเศรษฐกิจ ทำ�ให้เร�มีคว�มจำ�เป็นที่จะ
ตอ้งห�สนิค�้หรอืบรกิ�รม� เพือ่ข�ยออกไป แลว้นำ�ร�ยไดเ้ข�้ม�สูท่อ้งถิน่ 
จังหวัด หรือระดับประเทศ 
 ถ้�ห�สินค้�หรือบริก�รที่เป็นรูปธรรมไม่ได้ ก็ต้องนำ�เรื่องร�ว
น�มธรรม อย่�งเช่นคว�มเป็นไทย คว�มเป็นท้องถิ่น ม�แปลงให้เป็น
รูปธรรม เช่น หลักกิโลเมตร สถ�นที่ท่องเที่ยว ของที่ระลึก ฯลฯ แล้ว
ก็ทำ�ให้กล�ยเป็นสินค้�และบริก�ร เพื่อข�ยออกไป 

 ด้วยคว�มสมัครใจหรือคว�มจำ�ยอมก็ต�ม ประเทศไทยกล�ยเป็น
ประเทศที่ “ถูกเที่ยว” โดยนักท่องเที่ยวจ�กทั่วโลก เพื่อนำ�ร�ยได้เข้�
ประเทศของเร� เร�จึงมีผลิตภัณฑ์ก�รท่องเที่ยวม�กม�ยหล�ยหล�ก 
ทั้งที่มีและไม่มี พื้นฐ�นตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงของสังคม ท้องถิ่น และ
ประเทศ 
 เช่นเดียวกันกับโฆษณ�ส่งเสริมสินค้�ไทย รณรงค์ข�ยผลไม้ไทย 
ของกระทรวงพ�ณชิย ์ก�รทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยกส็ร�้งง�นโฆษณ�
ม�กม�ย ผ�่นสือ่ต�่ง ๆ  หล�กหล�ย เพือ่สง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่ว นำ�คว�ม
เปน็ไทยในแงม่มุต�่ง ๆ  ม�สร�้งเปน็ภ�พตวัแทน แลว้นำ�ออกไปข�ยทัว่
โลก 

 คว�มเป็นไทย คว�มเป็นท้องถิ่น ทั้งที่มีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริง 
ถูกนำ�ออกข�ยผ่�นภ�พตัวแทนม�กม�ย ในทุกวันนี้ สินค้�และ
บริก�รสำ�หรับก�รท่องเที่ยว ไม่ได้จำ�กัดตัวเองอยู่แค่ในสถ�นที่
ท่องเที่ยว แต่กลับกล�ยเป็นว่�ทุกพื้นที่ ทุกปริมณฑล วิถีชีวิต
ประจำ�วันของเร�ที่มีคว�ม Exotic ไม่แพ้ช�ยห�ด ทะเล ภูเข�  
อุทย�น ฯลฯ ก็ถูกทำ�ให้กล�ยเป็นสินค้�ได้ทั้งหมด 
 จ�กประสบก�รณส์ว่นตวัเมือ่ปทีีแ่ลว้ ซึง่ผมไดร้ว่มชมโครงก�ร Art 
Normal จังหวัดร�ชบุรี ผมและกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ขี่จักรย�น
และขับรถยนต์ส่วนตัวต�มกันไปเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อแวะดูวิถีชีวิตของ
ช�วเมืองร�ชบุรีต�มจุดต่�ง ๆ ทั่วเมือง 
 ช�วเมืองร�ชบุรีทำ�ตัวเป็นเจ้�บ้�นที่ดีเยี่ยม ยอมให้เร�เยี่ยมชม 
วิถีชีวิตที่เต็มไปด้วย “คว�มเป็นร�ชบุรี” ในแง่มุมต่�ง ๆ  เร�เริ่มต้นแวะ
ชมริมฝั่งแม่นำ้� ร้�นอ�ห�รเก่�แก่ ร้�นตัดผมสไตล์โบร�ณ ซ�กตึกร้�ง 
ที่มีวัยรุ่นไปว�ดภ�พกร�ฟฟิตี้ทิ้งไว้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย เรื่อย
ไปจนถึงร้�นก�แฟนั่งชิลล์ ๆ และโรงง�นเครื่องปั้นดินเผ�ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังประจำ�จังหวัด 
 โดยส่วนตัว ผมไม่มั่นใจว่�ชีวิตประจำ�วันของช�วร�ชบุรี จะถูก
รบกวนม�กหรอืนอ้ยแคไ่หน เมือ่มนีกัทอ่งเทีย่วกลุม่ใหญ ่ไปยนืมงุทีห่น�้
บ�้น หรอืหน�้ร�้นของพวกเข� โดยมวีทิย�กรชว่ยบรรย�ยใหค้ว�มรูต้�ม
จดุต�่ง ๆ  อย�่งละเอยีด แตก่แ็นน่อนว�่ ก�รจร�จรในเมอืงร�ชบรุวีนันัน้
ติดขัดและสับสน เพร�ะขบวนรถจักรย�นและรถยนต์ของนักท่องเที่ยว 
อย่�งพวกเร� ค่อย ๆ เคลื่อนผ่�นไปอย่�งช้� ๆ
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เพียงแค่เรามองดูสิ่งใด ก็เท่ากับเราได้เข้าไปสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นแล้ว ผมเชื่อเช่นนี้

 ในมุมของสิ่งที่ถูกมอง ช�วเมืองร�ชบุรีที่รู้สึกตัว ว่�ตนเองกำ�ลัง
ถูกนักท่องเที่ยวมองดูแบบ The Tourist Gaze จะมีคว�มเปลี่ยนแปลง 
อย่�งไร และก็ย้อนกลับม�ที่คำ�ถ�มเริ่มต้นของน้องนักศึกษ�ในชั้นเรียน
ก�รเขียนส�รคดีท่องเที่ยวว่� ภ�พตัวแทนของ “คว�มเป็นร�ชบุรี” ที่
นักท่องเที่ยวอย่�งพวกเร�ไปเยี่ยมชมนั้น สะท้อนคว�มจริงของร�ชบุรี
ม�กน้อยแค่ไหน 
 คุณวศินบุรีแสดงคว�มคิดเห็นว่� ถึงแม้ช�วบ้�นในเมืองร�ชบุรีจะ
ถูกรบกวนจ�กนักท่องเที่ยวบ้�ง ในช่วงเวล�ที่จัดกิจกรรม แต่สิ่งสำ�คัญ
ที่เกิดขึ้นกับช�วบ้�น คือคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจ 
 ส�ยต�ของนักท่องเที่ยว นักวิช�ก�ร และศิลปินกลุ่มใหญ่ จะทำ�ให้
ช�วบ�้นไดร้บัรูว้�่วถิชีวีติประจำ�วนัของตนเอง ไม่ใชเ่รือ่งโบร�ณ ครำ�่คร ึ
หรือย�กจน แต่มันกลับเต็มไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม คว�มน่�สนใจ มี
คุณค่�ควรรักษ�ไว้ 

 ด้วยคว�มตระหนักรู้ถึงผลกระทบจ�กก�รท่องเที่ยว และก�รจัด
กิจกรรมอย่�งเหม�ะสม คุณวศินบุรีเชื่อว่�ง�น Art Normal จะเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นม�กกว่�ผลเสีย 
 อย่�งไรก็ต�ม ไม่ว่�จะได้หรือเสีย จังหวัดร�ชบุรีเป็นเพียงตัวอย่�ง
เล็ก ๆ ของสิ่งที่เกิดกับประเทศไทยทั้งประเทศ ตลอดหล�ยสิบปีที่ผ่�น
ม� และประเทศไทยก็เป็นเพียงตัวอย่�งเล็ก ๆ ของสิ่งที่เกิดกับธุรกิจ
ก�รท่องเที่ยวของทุกประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ป�ย เชียงค�น สุพรรณบุรี 
ร�ชบุรี ไปจนถึงสิงคโปร์และฟินแลนด์ 
 เมือ่มนีกัทอ่งเทีย่วจำ�นวนมห�ศ�ลจ�กทัว่โลก ต�่งกเ็ดนิท�งไปเยีย่ม 
ชมภ�พตวัแทนของกนัและกนั คว�มเปน็สิง่โนน้ คว�มเปน็สิง่นี ้… ทัง้มจีรงิ 
หรือไม่มีจริง … ทั้งที่สะท้อนคว�มจริงได้อย่�งเที่ยงตรงหรือบิดเบือน 
 ไม่เพียงแค่ร�ชบุรี ไม่เพียงแค่ประเทศไทย แต่เป็นโลกทั้งใบ ที่
กำ�ลังถูกเปลี่ยนแปลงไป ด้วยก�รมองดูของส�ยต�นักท่องเที่ยว นี่คือ
สิ่งที่เร�ทุกคนจะต้องซื้อข�ยแลกเปลี่ยนกัน เพร�ะก�รเติบโตของธุรกิจ 
ก�รท่องเที่ยว ผู้ถูกเที่ยวทุกคน ทุกเมือง ทุกประเทศ ต่�งก็ต้องมีต้นทุน
ที่จะต้องจ่�ยออกไป
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ทัศนะ
ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)
เรื่องและภ�พ กองวิจัยก�รตล�ด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานแถลงผลการสำารวจทัศนะของผู้ประกอบการ

ท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้ชื่อ “ท่องเที่ยว

ไทยพร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง” เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายในการ

สำารวจครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำานวน 400 ราย

จากทั่วประเทศ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 

2555 และมีสาระสำาคัญจากการสำารวจ ดังนี้
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ท่องเที่ยวไทย

พร้อม
เข้าสู่ AEC 
หรือยัง

T o u r i s m  S e m i n a r



32 | Tourism Jounal

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย
 ผู้ประกอบก�รมองว่�ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยที่มีก�รพัฒน�ดีขึ้น คือ สถ�นที่ท่องเที่ยว  รองลงม� 
คือ ก�รประช�สัมพันธ์ด้�นก�รท่องเที่ยว ส�ธ�รณูปโภค และ
ก�รพัฒน�/อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบก�รมีระดับคว�ม 
พึงพอใจม�กที่สุดในเรื่องก�รประช�สัมพันธ์ด้�นก�รท่องเที่ยว (6.42) 
 เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอ�เซียนและจีน 
ผู้ประกอบก�รมีคว�มเห็นว่� ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องคว�ม
เป็นมิตรของประช�ชน และคว�มคุ้มค่�ในก�รท่องเที่ยว 
ในขณะที่เวียดน�มเป็นอันดับหนึ่งในด้�นแหล่งท่องเที่ยวธรรมช�ติและ
กฎระเบียบที่เอื้อต่อก�รท่องเที่ยว กัมพูช�เป็นอันดับหนึ่งในด้�นแหล่ง
ท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรม สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่ง
ในด้�นแหล่งซื้อสินค้� ก�รบริก�ร ก�รคมน�คมขนส่ง โรงแรมที่พัก 
ก�รสื่อส�ร และคว�มปลอดภัยในทุกด้�น
 สำ�หรับสิ่งที่ผู้ประกอบก�รมองว่�ประเทศไทยยังข�ดก�รพัฒน�
ม�กที่สุด และต้องก�รให้รัฐบ�ลดำ�เนินก�รอย่�งเร่งด่วน คือ 
ก�รพัฒน�บริก�รและแหล่งท่องเที่ยว ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย และ
ก�รประช�สัมพันธ์ก�รท่องเที่ยวไทย

การประเมินสถานการณ์
ธุรกิจท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน

 ในไตรม�สที่ 4 ปี 2555 สิ่งที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบด้�นลบ
สำ�หรับธุรกิจม�กที่สุด คือ ภ�วะเศรษฐกิจโลก (-2.33)  รองลงม� 
คือ สถ�นก�รณ์หนี้ยุโรป (-1.57) ภ�วะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปัจจุบัน (-1.43) และอัตร�แลกเปลี่ยน (-1.26) ขณะที่ปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบด้�นบวกสำ�หรับธุรกิจ คือ ม�ตรก�รของรัฐบ�ล (+3.04) 
รองลงม� คือ อัตร�ดอกเบี้ย (+2.24) และเสถียรภ�พท�งด้�น
ก�รเมือง (-1.55)
 ต�มทัศนะของผู้ประกอบก�รต่อสถ�นภ�พท�งธุรกิจท่องเที่ยว
ไทยในไตรม�ส 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวล�เดียวกันในปีที่ผ่�นม� พบว่�
ผู้ประกอบก�รร้อยละ 41.7 คิดว่�ยอดข�ยเพิ่มขึ้น โดยได้รับจำ�นวน
นักท่องเที่ยวทั้งช�วต่�งช�ติและช�วไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อมองภ�พ
รวมสถ�นก�รณ์ก�รท่องเที่ยวทั้งปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 
ผู้ประกอบก�รร้อยละ 44.9 เห็นว่�สถ�นก�รณ์ก�รท่องเที่ยวดีขึ้น 
โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวช�วจีนมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นม�กที่สุด รองม�คือ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวอ�เซียนและเอเชีย
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ทัศนคติต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 ผู้ประกอบก�รมองว่�ก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน 
ในปี 2558 จะก่อให้เกิดผลกระทบด้�นบวกต่อธุรกิจม�กที่สุด โดย
เฉพ�ะในด้�นก�รเพิ่มขึ้นของจำ�นวนนักท่องเที่ยวและร�ยได้ด้�นก�ร
ท่องเที่ยว 
 ในขณะที่ผลกระทบด้�นลบที่จะเกิดต่อธุรกิจเป็นเรื่องก�รแข่งขัน 
ที่สูงขึ้น คู่แข่งม�กขึ้น และธุรกิจมีร�ยได้/กำ�ไรลดลง
 สำ�หรับผลกระทบต่อก�รท่องเที่ยวไทย จ�กก�รเปิดประช�คม
เศรษฐกิจอ�เซียน คือ ก่อให้เกิดผลกระทบด้�นบวกในด้�นก�รเพิ่ม
ขึ้นของจำ�นวนนักท่องเที่ยว ร�ยได้ด้�นก�รท่องเที่ยว แรงง�นใน
อุตส�หกรรม และส่งผลให้ประเทศมีก�รพัฒน�ม�กขึ้น ในส่วนของ
ผลกระทบด้�นลบ คือ เกิดก�รแข่งขันสูงขึ้น 
 ก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน ผู้ประกอบก�รส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 52.7) มองว่�เป็นโอก�สสำ�หรับก�รท่องเที่ยว โดยเฉพ�ะใน
เรื่องจำ�นวนนักท่องเที่ยว ร�ยได้ด้�นก�รท่องเที่ยว และก�รเดินท�ง
ท่องเที่ยวที่เสรีม�กขึ้นโดยไม่ต้องมี VISA อย่�งไรก็ต�ม สิ่งที่ไม่ควร
มองข้�ม คือ คู่แข่งที่ม�กขึ้น และบุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยวรวมถึง
องค์กรธุรกิจของไทยยังไม่มีคว�มพร้อมในด้�นก�รแข่งขัน
 โอก�สของก�รท่องเที่ยวไทยจ�กก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน คือ  ก�รเข้�ม�ลงทุนด้�นก�รท่องเที่ยวในประเทศไทย  
ก�รออกไปลงทุนในประเทศอ�เซียน ระบบก�รขนส่ง และก�รเข้�ม�
ทำ�ง�นของแรงง�นในอ�เซียน สำ�หรับสิ่งที่เป็นอุปสรรคของ 
ก�รท่องเที่ยวไทย คือ ภ�ษ�ในก�รสื่อส�ร

การเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 ภ�คธุรกิจไทยม�กกว่�ร้อยละ 85 มีก�รเตรียมคว�มพร้อม
ในระดับม�กถึงป�นกล�ง โดยมีก�รเตรียมคว�มพร้อมม�กที่สุด 
เรื่องก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล และก�รพัฒน�
เว็บไซต์ให้เป็นส�กล
 ผู้ประกอบก�รมองว่�รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญและเตรียมคว�ม
พร้อมรับมือกับ AEC ในระดับป�นกล�ง โดยต้องก�รให้รัฐบ�ล
เร่งดำ�เนินก�รเรื่องก�รสร้�งม�ตรฐ�นก�รบริก�รและก�รท่องเที่ยว 
รวมทั้งก�รเชื่อมโยงระหว่�งภูมิภ�คอ�เซียนด้�นก�รท่องเที่ยว 
 สิ่งที่ต้องก�รให้รัฐบ�ลดำ�เนินก�รเป็นอันดับแรกเพื่อรองรับ AEC 
คือ ก�รกระตุ้นตล�ดก�รท่องเที่ยวทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ 
รองลงม�คือ ก�รยกระดับคุณภ�พสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก 
คว�มปลอดภัยในสถ�นที่ท่องเที่ยวให้ทัดเทียมม�ตรฐ�นส�กล 
และก�รฟื้นฟูและพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดคว�มยั่งยืน
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ทัศนะของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทย
ในปี 2556

เรื่องและภ�พ กองวิจัยก�รตล�ด

 ก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์พย�กรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย จัดง�นแถลงผลก�รสำ�รวจ 
ทัศนะของผู้ประกอบก�รท่องเที่ยวเกี่ยวกับภ�วะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผล
ต่อก�รท่องเที่ยวไทยในปี 2556 ซึ่งนับว่�เป็นก�รแถลงผลก�รสำ�รวจ
คว�มคิดเห็นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 มกร�คม 2556 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 10 อ�ค�รก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยสำ�รวจจ�กผู้ประกอบ
ก�รจำ�นวน 600 ตัวอย่�ง ทั่วประเทศ
 การสำารวจพบว่า จ�กภ�วะเศรษฐกิจโลกในปี 2555 ที่ผ่�นม� ผู้
ประกอบก�รในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 48.7 เห็นว�่ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจก�รท่องเที่ยว ในขณะที่ร้อยละ 32.8 เห็นว่�
ภ�วะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อธุรกิจก�รท่องเที่ยวม�ก ทั้งนี้ โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.2 ได้รับนักท่องเที่ยวตรงต�มเป้�หม�ยท�งธุรกิจที่
ว�งไว้ และอีกร้อยละ 2.5 ได้รับนักท่องเที่ยวเกินกว่�เป้�หม�ยที่ว�งไว้
 ผูป้ระกอบก�รสว่นใหญ ่ม�กกว�่รอ้ยละ 50 ค�ดว�่ภ�วะเศรษฐกจิ
โลกและเศรษฐกิจไทย จะเหมือนเดิม ในขณะเดียวกันมีผู้ประกอบก�ร
ถึงร้อยละ 36 ที่มองว่�สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น และร้อยละ 
32.7 มองว่�สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
 สำ�หรับสถ�นก�รณ์ก�รท่องเที่ยวของไทย มีผู้ประกอบก�รถึง 
ร้อยละ 46.8 มองเห็นโอก�สและมองว่�สถ�นก�รณ์ด้�นก�รท่องเที่ยว
ของไทยในปี 2556 จะมีทิศท�งก�รเติบโตดีขึ้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
มโีอก�สก�รขย�ยตวัสงู คอื กลุม่นกัทอ่งเทีย่วเอเชยีตะวนัออกและกลุม่
อ�เซียน รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวช�วไทยเองก็มีโอก�สขย�ยตัวและ 
น่�จับต�มองเช่นเดียวกัน ในขณะที่ผู้ประกอบก�รยังคงกังวลต่อกลุ่ม
ตล�ดนักท่องเที่ยวจ�กภูมิภ�คยุโรปและอเมริก� 
 นอกจ�กน้ี ต�มทัศนะของผู้ประกอบก�ร มองว่�กลุ่มตล�ดนักท่องเท่ียว 
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ที่มีศักยภ�พ และควรได้รับก�รผลักดันม�กที่สุด คือ กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (ร้อยละ 32.7) รองลงม� คือ กลุ่มฮันนีมูน/แต่งง�น  
(ร้อยละ 21.3) 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้�นบวกต่อธุรกิจม�กที่สุด คือ ก�รเปิด
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน นโยบ�ยก�รส่งเสริมตล�ดก�รท่องเที่ยว 
ก�รขบัเคลื่อนนโยบ�ยของรัฐบ�ลด�้น IT และก�รเติบโตของสื่อสังคม
ออนไลน ์สว่นปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบด�้นลบตอ่ธรุกจิม�กทีส่ดุ คอื คว�ม
ขดัแยง้ท�งก�รเมอืงไทย ก�รปรบัขึน้ค�่จ�้ง 300 บ�ท ทัว่ประเทศ ก�ร
แข็งค่�ขึ้นของเงินบ�ท และปัญห�คว�มปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
 จ�กภ�วะเศรษฐกิจโลก ผู้ประกอบก�รมองว่� ก�รเติบโตของ 
AEC เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้�นบวกต่อธุรกิจท่องเที่ยวม�กที่สุด ใน
ขณะทีป่จัจยัทีส่ง่ผลกระทบด�้นลบม�กทีส่ดุ คอื ภ�วะหนีย้โุรป รองม�
คือ ภ�วะหน้�ผ�ท�งก�รเงิน (Fiscal Cliff) ในสหรัฐอเมริก�
 จ�กปจัจยัคว�มเสีย่งตอ่ธรุกจิในเรือ่งภยัธรรมช�ต ิสถ�นก�รณท์�ง
ด�้นก�รเมอืง ภ�วะเศรษฐกจิโลกทีย่งัคงชะลอตวั ค�่เงนิบ�ททีผ่นัผวน
และแข็งขึ้น ผู้ประกอบก�รส่วนใหญ่ได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�ร
รบัมอืกบัสถ�นก�รณค์ว�มเสีย่งต�่ง ๆ  ทีอ่�จเกดิขึน้และสง่ผลกระทบตอ่
ธุรกิจในระดับป�นกล�ง สำ�หรับสถ�นก�รณ์ในปี 2556 ผู้ประกอบก�ร 
ส่วนใหญ่มีคว�มกังวลเกี่ยวกับปัญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองและ
ปญัห�วกิฤตเศรษฐกจิโลกเท�่ ๆ  กนั สิง่ทีภ่�คเอกชนตอ้งก�รใหร้ฐับ�ล
เร่งดำ�เนินก�รม�กที่สุดในปัจจุบัน คือ ส่งเสริมก�รท่องเที่ยว แก้ไข

ปัญห�เศรษฐกิจ แก้ไขปัญห�ก�รเมือง ดูแลเรื่องคว�มปลอดภัยของ
นกัทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ระบบส�ธ�รณปูโภคและก�รพฒัน�แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบก�รในก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวในอน�คต 
ไดแ้ก ่ก�รสร�้งม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยัในทกุสถ�นทีข่องประเทศไทย 
ก�รรักษ�บรรย�ก�ศท�งก�รเมืองให้สงบ ก�รรักษ�คว�มเป็นไทย วิถี
ไทยที่เรียบง่�ยและบริสุทธิ์ ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น และพัฒน�
แหล่งท่องเที่ยว ก�รพัฒน�และเพิ่มศักยภ�พด้�นบุคล�กรด้�นก�ร 
ท่องเที่ยว และก�รดูแลรักษ�ธรรมช�ติสิ่งแวดล้อม
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 การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) 

ไดส้ง่พนกังานเดนิทางเขา้รว่มงาน Cruise 

Shipping Asia-Pacific 2012 ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2555 ณ 

Marina Bay Cruise Centre ประเทศ

สิงคโปร์ โดยได้สรุปรายงานการเข้าร่วม

งานตามรายละเอียด ดังนี้

Cruise Shipping 
Asia-Pacific 
2012
เรื่อง เด่นเดือน เหลืองเช็ง   
วิภ�ด� น้อยพ�นิช
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รูปแบบการจัดงาน  

 กิจกรรมหลักที่สำ�คัญในง�น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 1. ก�รสัมมน�เกี่ยวกับสินค้�ท่องเที่ยวด้�นเรือสำ�ร�ญภ�ยใต้ 
Theme “Optimizing Opportunities in the Asia-Pacific Cruise 
Industry” โดยมีวิทย�กรที่เป็น Key Person ในธุรกิจเรือสำ�ร�ญเป็นผู้
บรรย�ย
 2. ก�รอบรม Travel Agent Training ระดับ Beginner และ In-
termediate ให้แก่ตัวแทนข�ยของบริษัทนำ�เที่ยวในสิงคโปร์ เพื่อให้มี
คว�มรู้ในก�รนำ�เสนอสินค้�และบริก�รท่องเที่ยวด้�นเรือสำ�ร�ญแก่ 
นักท่องเที่ยว 
 3. ก�รเจรจ�ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้�นเรือสำ�ร�ญ โดยมี Exhibitor 
เข้�ร่วมง�นเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเรือสำ�ร�ญ, Port Operator, Ship 
Broker, Recruit Company รวม 43 ร�ย ในจำ�นวนนี้มีองค์กร 
ส่งเสริมก�รท่องเที่ยว (NTO) ของประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน 
อินโดนีเซีย ม�เลเซีย เข้�ร่วมด้วย

สาระสำาคัญของการเข้าร่วมสัมมนา

 1. โอกาส ข้อจำากัด และความท้าทายของการท่องเที่ยวด้านเรือ
  สำาราญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 ก�รสัมมน�ภ�ยใต้ Theme “Optimizing Opportunities in the 
Asia-Pacific Cruise Industry” มีส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับศักยภ�พของ
อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวด้�นเรือสำ�ร�ญในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก 
และก�รพัฒน�ส่งเสริมตล�ดนักท่องเที่ยวด้�นเรือสำ�ร�ญในภูมิภ�คนี้ 
วทิย�กรไดก้ล�่วถงึโอก�ส ขอ้จำ�กดั และคว�มท�้ท�ยของก�รทอ่งเทีย่ว 
ด้�นเรือสำ�ร�ญในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก สรุปได้ดังนี้
โอกาสทางการตลาดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการรองรับ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มเรือสำาราญในอนาคต
 1. ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเรือสำาราญมีแนวโน้มขยายตัวสูง
 • ขอ้มลูทัว่ไป : ป ี2012 ค�ดก�รณต์วัเลขนกัทอ่งเทีย่วกลุม่ Cruise 
จะเพิม่เปน็ 20 ล�้นคน โดยอยู่ในอเมรกิ�เหนอื 12.5 ล�้นคน ยโุรป 5 ล�้น
คน และภมูภิ�คอืน่ 2.4 ล�้นคน และ ในป ี2015  ค�ดว�่จะมนีกัทอ่งเทีย่ว 
ในกลุ่ม Cruise ร�ว 22.3 ล้�นคน โดยอยู่ในตล�ดอเมริก�เหนือ 
13.7 ล้�นคน ยุโรป 5.7 ล้�นคน และภูมิภ�คอื่น 2.9 ล้�นคน 
 • ตล�ดนกัทอ่งเทีย่วเรอืสำ�ร�ญในอเมรกิ�เหนอื เปน็ตล�ดที่ใหญ่
ทีส่ดุ มจีำ�นวนนกัทอ่งเทีย่วม�กกว�่ 10  ล�้นคน ครองสว่นแบง่ก�รตล�ด 
ถงึรอ้ยละ 91 อย�่งไรกต็�ม ตัง้แตป่ ี2000 เปน็ตน้ม� จำ�นวนนกัทอ่งเทีย่ว 
กลุ่มเรือสำ�ร�ญที่อยู่นอกภูมิภ�คอเมริก�เหนือมีอัตร�เพิ่มขึ้น ถึง 
3 เท่� โดยส่วนแบ่งก�รตล�ดเพ่ิมจ�กร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 30 ในปี 2011
 • สม�คม Cruise Line International Association วิเคร�ะห์

ภ�พ : บัณฑิต วงษ์บัณฑูรย์ 
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โอก�สท�งก�รตล�ดในภูมิภ�คเอเชียว่�ในปัจจุบัน มี Penetration 
Rate เพียง 0.01% เท่�นั้น ห�กส�ม�รถส่งเสริมตล�ดในภูมิภ�คนี้ 
ให้เพิ่ม Penetration Rate ขึ้นเป็น 1% ได้ก็จะเท่�กับจำ�นวนนักท่อง
เที่ยวกลุ่มเรือสำ�ร�ญถึง 40 ล้�นคน
 • จ�กก�รค�ดก�รณ์ในเชิงเศรษฐกิจพบว่� ก�รจับจ่�ยใช้สอย
ของชนชัน้กล�งจ�กทัว่โลกจะเพิม่สงูขึน้จ�ก  21 ล�้นล�้นเหรยีญสหรฐัฯ 
เป็น 56 ล้�นล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2030 และ 80% ของจำ�นวนก�ร
จบัจ�่ยใชส้อยของชนชัน้กล�งทีเ่พิม่ขึน้นีจ้ะม�จ�กช�วเอเชยี โดย เฉพ�ะ
ช�วจนี ซึง่ถอืเปน็ตล�ดทีม่ศีกัยภ�พทีจ่ะพฒัน�ใหเ้ปน็ตล�ดนกัทอ่งเทีย่ว
กลุม่เรอืสำ�ร�ญในอน�คต โดยค�ดว�่ชนชัน้กล�งในจนีร�ว 300 ล�้นคน
เป็นตล�ดศักยภ�พสำ�หรับกลุ่มตล�ดเรือสำ�ร�ญในจีน 
 • ก�รเกดิตล�ดใหม ่(New Asian Source Market) ซึง่มศีกัยภ�พ
ในก�รเติบโตสูง ได้แก่  
 1. จีน ในปี 2011 มี Market size ประม�ณ 500,000 คน และ
ค�ดว่�จะเพิ่มเป็น 1 ล้�นคน ในปี 2015 ซึ่งเป็นเพียงร้อยละ 0.3 ของ
ประช�กร Middle Class (300 ล้�นคน) ในจีนซึ่งเป็นตล�ดเป้�หม�ย
เท่�นั้น นอกจ�กนี้ประเทศจีนมีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ กลุ่ม Cruise  
Tourism เดนิท�งเข�้ม�ทอ่งเทีย่วหรอืใชจ้นีเปน็จดุเริม่ตน้ในก�รเดนิท�ง 
โดยเรือสำ�ร�ญปีละกว่� 460,000 คน  
 2. ญี่ปุ่น ปัจจุบันมี Market size ประม�ณ 200,000 คน โดยมี 
Cruise Liner ที่เป็นทั้ง Local Cruise Lines และ International Cruise 
Line ในตล�ด โดยมกี�รพฒัน�ท�่เรอืภ�ยในประเทศใหเ้ปน็ Homeport 
เต็มรูปแบบ 
 3. เกาหลี ปัจจุบันมี Market size ประม�ณ 60,000 คน มี Inter-
national Cruise Liner เข้�ไปให้บริก�ร และเริ่มมี Local Cruise Liner 
เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ 2012 ภ�ยใต้ชื่อ Harmony Cruise  
 4. อินเดีย  ปัจจุบันมี Market size ประม�ณ 80,000 คน  และยัง
ไม่มี Local Cruise Liner  มีเพียงตัวแทนข�ยของบริษัท International 
Cruise Liner เท่�นั้น
 ทั้งนี้ ค�ดก�รณ์ว่�ในปี 2012 จำ�นวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเรือสำ�ร�ญ
ในเอเชีย จะม�กกว่� 1.2 ล้�นคน และเพื่อรองรับก�รเติบโตของตล�ด
ใหม่ดังกล่�ว ในปัจจุบัน บริษัท Cruise Liner จึงได้เพิ่มจำ�นวนพนักง�น
ประจำ�เรือที่ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�จีน ญี่ปุ่น และเก�หลี รวมทั้งเพิ่ม
บริก�รอื่น ๆ เป็นภ�ษ�ดังกล่�วด้วย อ�ทิ เคเบิลทีวี Show & Enter-
tainment ภัตต�ค�ร อ�ห�รและเครื่องดื่ม ป้�ยชี้ท�ง เป็นต้น 
 2. จำานวนเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้น
 • บรษิัท Cruise Liner ร�ยใหญม่แีนวโนม้นำ�เรอืสำ�ร�ญขน�ดใหญ่
เข้�ม�ให้บริก�รในภูมิภ�คนี้เพิ่มขึ้น
 • ตวัอย�่ง : เรอืสำ�ร�ญ Sea Dreams เสนอข�ยเสน้ท�งใหม่ในเอเชยี 
 -เส้นท�งภูเก็ต-ย่�งกุ้ง 6/7 คืน
 -เส้นท�งบ�หลี-กรุงเทพ 7 คืน
 -เส้นท�งไป-กลับ สิงคโปร์ 7 คืน รวมถึงแวะภูเก็ต 3 / 4 คืน
 -เส้นท�งอินโดนีเซีย-ป�ปัวนิวกินี-ออสเตรเลีย 14 คืน
 -เส้นท�งกรุงเทพ-กัมพูช�-เวียดน�ม-Sanya (จีน)-ม�เก๊�-ฮ่องกง 14 คืน
ก�รทอ่งเทีย่วอนิโดนเีซยีกำ�ลงัจะพฒัน�จดุแวะพกัใหม ่คอื Probolinggo 
เพื่อนำ�เสนอประสบก�รณ์ท่องเที่ยวภูเข�ไฟ โดยนำ�เสนอให้ Cruise 
Liner ผนวกเข้�ในเส้นท�งเดินเรือจ�กสิงคโปร์-บ�หลี อีกด้วย

 3. จำานวนเรือสำาราญใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นในตลาด
 • นบัตัง้แตป่ ี2000 มเีรอืสำ�ร�ญใหมท่ีเ่ข�้เปน็สม�ชกิของ Cruise 
Lines International Association (CLIA) จำ�นวน 143 ลำ� คิดเป็น
อัตร�ก�รเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่� 
 • เฉพ�ะในปี 2012 มีเรือสำ�ร�ญใหม่ที่เข้�เป็นสม�ชิกของ CLIA 
ถึง 13 ลำ� 
 4. การพัฒนาปรับปรุง/ขยายท่าเรือและสิ่งอำานวยความสะดวก
ตา่ง ๆ  ในประเทศทีเ่ปน็  Regional Cruise Hub ของภมูภิาค  (สงิคโปร,์ จนี , 
ฮ่องกง) เพ่ือขยายการรองรับเรือสำาราญท่ีจะเข้าสู่ภูมิภาคน้ีมากข้ึน เช่น
 • สิงคโปร์ลงทุนสร้�ง Marina Bay Cruise Centre เพื่อเป็น 
Cruise Terminal ดว้ยงบประม�ณ 350 ล้�นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่เริม่เปดิ
ใช้ง�นในเดือนพฤษภ�คม 2012 โดยค�ดก�รณ์ว่�จะส�ม�รถรองรับ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มเรือสำ�ร�ญได้จำ�นวน 1.3 ล้�นคน ในปี 2013 (เพิ่ม
จ�ก 1 ล้�นคนในปี 2010) 
 • จีนลงทุนสร�้งท่�เรือใหม่ใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ Shanghai, 
Xiamen, Tianjin, Qingdao เพื่อรองรับเรือสำ�ร�ญหรูหร�ขน�ดใหญ่ 
โดยค�ดก�รณ์ว่�ท่�เรือที่เมืองเซี่ยงไฮ้จะมีเรือสำ�ร�ญเข้�ม�เทียบท่�
เพิ่มขึ้นจ�ก 62 ลำ�ในปี 2012 เป็น 150 ลำ�ในปี 2013 
 • นอกจ�กนี้ในเดือนสิงห�คม 2012 รัฐบ�ลจีนออกกฎหม�ย
อนญุ�ตให ้Foreign Cruise Operator จดัตัง้ตวัแทนธรุกจิเพือ่ดำ�เนนิก�ร 
ไดอ้ย�่งเตม็รปูแบบเปน็ครัง้แรก ซึง่ในขณะนี ้Cruise Lines ที่ใหญท่ีส่ดุ 
3 แห่ง ได้แก่ Costa, Star Cruises และ Royal Caribbean ได้เข้�ไป
ดำ�เนินก�รรุกตล�ดจีนอย่�งเต็มที่
 • รัฐบ�ลฮ่องกงอยู่ในระหว่�งก�รก่อสร้�ง Hong Kong Kai Tak 
Cruise Terminal โดยจะเริ่มดำ�เนินก�รในเดือนมิถุน�ยน 2013 

ข้อจำากัด
 1. Cruise Liner มีคว�มต้องก�รที่จะนำ�เรือสำ�ร�ญเข้�ม�ยัง
ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก แต่ยังมีข้อจำ�กัดด้�นจำ�นวนท่�เรือที่ไม่เพียง
พอต่อก�รรองรับเรือสำ�ร�ญขน�ดใหญ่ได้ ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้ระยะเวล�
ในก�รสร้�งและพัฒน�ท่�เรือ อย่�งไรก็ต�ม Mr. Calvin Tan, Asia  
Pacific Regional Director ของบริษัท Royal Caribbean  
International ได้ให้คว�มเห็นถึง Cruise Tourism ในประเทศไทยว่� 
ประเทศไทยยงัคงเปน็ Destination หลกัของเสน้ท�งเดนิเรอืในภมูภิ�ค
เอเชยี แมว้�่ในขณะนีย้งัไมม่กี�รพฒัน�ท�่เรอืสำ�หรบัรองรบัเรอืสำ�ร�ญ
โดยเฉพ�ะ แตส่ิง่ทีส่ำ�คญัยิง่กว่�คอืก�รปรบัปรงุและพฒัน�ก�รอำ�นวย
คว�มสะดวกใหก้บันกัทอ่งเทีย่วใหม้รีะบบม�กยิง่ขึน้ อ�ท ิก�รตรวจคน
เข้�เมือง ศุลก�กร ฯลฯ ขจัดปัญห�ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งบริเวณท่�เรือ 
อ�ทิ แท็กซี่ รถโดยส�ร เป็นต้น 
 2. มีค่�ใช้จ่�ยด้�นนำ้�มันสูง เนื่องจ�กเป็นพื้นที่ตล�ดระยะไกล

ภ�พ : บัณฑิต วงษ์บัณฑูรย์ 
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ความท้าทาย

 1. ก�รสร้�งก�รรับรู้เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยวในรูปแบบเรือสำ�ร�ญ
ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วในภมูภิ�คเอเชยีแปซฟิกิ ซึง่เปน็กลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีม่ี
ศกัยภ�พ รวมทัง้ก�รใหค้ว�มรูแ้ละทำ�คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัอตุส�หกรรม
ก�รท่องเที่ยวด้�นเรือสำ�ร�ญแก่ผู้เกี่ยวข้องในภ�คธุรกิจ โดยเฉพ�ะ
อย�่งยิง่ในกลุม่ Travel Agents ทีจ่ะเปน็ ผูน้ำ�เสนอข�ยแกน่กัทอ่งเทีย่ว
โดยตรง
 2. ก�รพัฒน�และนำ�เสนอ Cruise Destination แหล่งใหม่ที่
ส�ม�รถดึงดูด Cruise Liner ให้เลือกบรรจุอยู่ในเส้นท�งเดินเรือ
 3. ก�รพัฒน�ปรับปรุง/ขย�ยท่�เรือและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
ต่�ง ๆ เพื่อรองรับเรือสำ�ร�ญ จำ�เป็นต้องใช้เงินทุนสูง และต้องอ�ศัย
คว�มร่วมมือจ�กหล�ยภ�คส่วน 
 4. ก�รพัฒน� Home Based Market สร�้งคว�มต้องก�รของ
ตล�ด Cruise ภ�ยในประเทศ เพื่อให้มีคว�มต้องก�รของนักท่องเที่ยว
จ�กภ�ยในประเทศนัน้ ๆ  นอกเหนอืจ�กนกัทอ่งเทีย่วจ�กต�่งประเทศที่
เดินท�งเข้�ม�ท่องเที่ยวอยู่แล้ว
 2. แนวทางการพัฒนา Cruise Destination 
 วิทย�กรได้กล่�วถึงแนวท�งก�รพัฒน� Cruise Destination  
โดยได้ยกตัวอย่�งจ�กประเทศอินโดนีเซียโดยมี กระบวนก�รดังนี้ 
 1. ก�รคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภ�พโดดเด่น น่�สนใจ 
 2. ก�รนำ�เสนอพื้นที่ / จัดให้ Cruise Liner ม�สำ�รวจ โดยต้อง
แสดงให้เห็นว่�พื้นที่ดังกล่�วมีศักยภ�พ และจะส�ม�รถสร้�งกำ�ไรให้
กับ Cruise Liner ได้ม�กน้อยเพียงใด 
 3. ก�รพฒัน� Facility พืน้ฐ�นเพือ่ใชอ้ำ�นวยคว�มสะดวกเปน็ก�ร
ชั่วคร�ว เช่น ทุ่นลอยสำ�หรับขนส่งนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่ง
 4. ก�รพัฒน� Permanent Facility เช่น ท่�เทียบเรือนำ้�ลึก  
Cruise Terminal 
 ทั้งนี้ ในปี 2012 ประเทศอินโดนีเซียประม�ณก�รว่�จะมีเรือ
สำ�ร�ญแวะพักจำ�นวน 214 Calls และมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวร�ว  
113,000 คน ทั้งนี้ Port of Calls ที่สำ�คัญในปัจจุบันได้แก่ บ�หลี  
บุโรพุทโธ และเก�ะโคโมโด ซึ่งท�งอินโดนีเซียกำ�ลังจะพัฒน�จุดแวะ
พักใหม่ คือ ภูเข�ไฟ Probolinggo โดยผนวกเข้�ในเส้นท�งเดินเรือ
จ�กสิงคโปร์-บ�หลี 
 นอกจ�กนั้น วิทย�กรยังได้กล่�วถึงปัจจัยสำ�คัญในก�รเลือก 
Cruise Destination / Port of Call ดังนี้
 1. ตน้ทนุค�่ใชจ้�่ย โดยเฉพ�ะค�่นำ�้มนัและค�่บรกิ�รอำ�นวยคว�ม
สะดวกที่ท่�เรือ 
 2. ผลตอบแทน/กำ�ไรที่จะเกิดขึ้น ทั้งจ�กค่�แพ็คเกจที่ข�ยได้ ค่�
จับจ่�ยใช้สอยบนเรือ และค่� Shore Excursion
 3. เปน็เมอืงทีส่�ม�รถเดนิท�งเชือ่มโยงไดโ้ดยเครือ่งบนิ (ในกรณี
ที่จะข�ยแพ็คเกจ Fly & Cruise) 
 4. เปน็เมอืงทีม่โีรงแรมไดม้�ตรฐ�น ส�ม�รถรองรบันกัทอ่งเทีย่ว
จำ�นวนม�กได้
 5. ท�่เรอืไมค่วรใชร้ว่มกบัท�่เรอืขนสง่สนิค�้ และตอ้งเปน็ท�่เรอืที่
ส�ม�รถเข�้ถงึไดง้�่ยเพือ่คว�มสะดวกในก�รบรกิ�รผูโ้ดยส�ร สมัภ�ระ 
รวมทั้งก�รลำ�เลียงอ�ห�ร นำ้� อุปกรณ์ต่�ง ๆ ฯลฯ ขึ้นเรือ

 ทั้งนี้ วิทย�กรจ�ก Princess Cruises ให้ข้อมูลว่� ร้อยละ 80 ของ
ผู้โดยส�ร จะเลือกซื้อ Excursion Tours ล่วงหน้�ผ่�นท�งเว็บไซต์ของ
ท�งบริษัท Cruise และสำ�หรับเส้นท�งเดินเรือในเอเชียนั้น ผู้โดยส�ร
มีสัดส่วนก�รซื้อ Excursion ในแต่ละ Port สูงถึงร้อยละ 50 อย่�งไร
ก็ต�ม ร�ยได้ของ Cruise Liner ส่วนใหญ่ม�จ�กค่�ตั๋ว โดยค่� Tours & 
Excursion คิดเป็นร้อยละ 3 ของร�ยได้เท่�นั้น ซึ่งท�ง Cruise Liner ก็
ต้องก�รผลักดันให้ร�ยได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย
 3. ความรว่มมอืกบัพนัธมติรในการพฒันา Fly & Cruise Package 
 • ในปี 2011 จำ�นวนเรือสำ�ร�ญที่แวะจอดที่สิงคโปร์และฮ่องกง
มีทั้งสิ้น 498 Calls  มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว 1,076,003 คน ซึ่งในจำ�นวน
นี้ประม�ณก�รว่�ร้อยละ 50 หรือ 538,000 คน เป็น Fly & Cruise 
Passenger 
 • วิทย�กรจ�ก  Costa Cruise ซึ่งเป็น Cruise Liner ที่ใหญ่ที่สุด
ในยุโรป ได้นำ�เสนอ Model คว�มร่วมมือระหว่�ง Cruise Liner และ
ส�ยก�รบิน Air France ในก�รพัฒน� Fly & Cruise Package ร่วม
กันตั้งแต่ปี 2007 โดยคว�มร่วมมือดังกล่�วรวมถึงก�รจัดต�ร�งบินที่
เหม�ะสม, Guaranteed Air-seat, Loyalty Programme, One Stop 
Service Operation ฯลฯ ทั้งนี้ในระยะเวล� 5 ปีแรก มีจำ�นวนแพ็คเกจ
ที่จำ�หน่�ยได้ 180,000 แพ็คเกจ 
 • นอกจ�กนีย้งันำ�เสนอกรณศีกึษ� Costa Cruise และส�ยก�รบนิ 
Emirates ซึ่งในปี 2010 Costa มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวเรือสำ�ร�ญ 
140,000 คนซึ่งเดินท�งโดยแพ็คเกจ Fly & Cruise ของ Emirates 
จ�กประเทศต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รรับจ�กจุดบินในยุโรปม�ยัง
ตะวันออกกล�งและเอเชีย ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 
ออสเตรีย อังกฤษ ทั้งนี้ยอดข�ยแพ็คเกจในช่วงปี 2009/2010 เพิ่ม
ขึ้นถึง 5 เท่�

T o u r i s m  S e m i n a r
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สาระสำาคัญของการเข้าร่วมการอบรม Travel 
Agent Training

 ผู้จัดง�นได้จัดก�รอบรม Travel Agent Training ในวันที่ 17-18 
กันย�ยน 2555 ระหว่�งเวล� 14.15-16.30 น. ให้กับตัวแทนข�ยของ
บริษัทนำ�เที่ยวในสิงคโปร์ เพื่อให้มีคว�มรู้ในก�รนำ�เสนอสินค้�และ
บริก�รท่องเที่ยวด้�นเรือสำ�ร�ญแก่นักท่องเที่ยว ในระดับ Beginner 
และ Intermediate โดยได้เชิญวิทย�กรที่เป็น Key Person ในธุรกิจ
เรือสำ�ร�ญเป็นผู้บรรย�ย เนื้อห�ก�รอบรมประกอบด้วยหัวข้อสำ�คัญ
ต่�ง ๆ ได้แก่ 
 - Intro to Cruise: เป็นก�รแนะนำ�ให้ผู้ประกอบก�รรู้จักก�ร
ทอ่งเทีย่วด�้นเรอืสำ�ร�ญ กล�่วคอื  ก�รทอ่งเทีย่วด�้นเรอืสำ�ร�ญเปน็ก�ร
ทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม ่ส�ม�รถเสนอข�ยใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุกลุม่  ทกุ
เพศทุกวัย (แต่กลุ่มหลัก ๆ คือกลุ่มฮันนีมูน กลุ่มครอบครัว และกลุ่ม
ผู้สูงอ�ยุ) และส�ม�รถเสนอข�ยได้ตลอดทั้งปี มีคว�มคุ้มค่�เงิน 
เนื่องจ�กนักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียค่�บัตรโดยส�รเครื่องบินหรือค่�รถ 
แต่ก็ส�ม�รถเดินท�งไปได้หล�ยประเทศในทริปเดียว  
 - Onboard Product for Asian Cruisers: วทิย�กรกล�่วถงึสนิค�้
ที่ใหบ้รกิ�รบนเรอืซึง่ครอบคลมุก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและคว�มสบ�ย
ทุกอย่�ง ไม่ว่�จะเป็น ที่พัก อ�ห�รทุกมื้อ สป� สปอร์ตคลับ บ�ร์ ก�ร
แสดงโชว์ เกม ค�สิโน บริก�รซักรีด บริก�รเลี้ยงเด็ก ร้�นเสริมสวย 
ร�้นตดัผม เปน็ตน้ พรอ้มกนันี ้ไดแ้นะนำ�ใหผู้ป้ระกอบก�รตอ้งรูจ้กัก�ร
ทำ�ฐ�นข้อมูลลูกค้� (CRM) เพื่อจะได้รู้ว่�ลูกค้�ของเร�ต้องก�รอะไร 
 - Luxury Cruise Market: กล่�วถึงตล�ดนักท่องเที่ยวกลุ่มเรือ
สำ�ร�ญซึง่เปน็นกัทอ่งเทีย่วกลุม่ Luxury สิง่ทีน่กัทอ่งเทีย่วกลุม่นีต้อ้งก�ร

คือคุณค่� (อ�จไม่สนใจเรื่องร�ค�) ต้องก�รได้รับประสบก�รณ์ที่ 
น่�ประทับใจและน่�จดจำ� ต้องก�รได้รับก�รบริก�รที่เป็นเลิศ คว�ม
สะดวกสบ�ยอย่�งที่สุด สถ�นที่ที่ต้องก�รไปต้อง Unique, Exotic 
เป็นต้น ดังนั้น ในก�รเสนอข�ยแพ็คเกจท่องเที่ยวเรือสำ�ร�ญ ผู้ข�ย
ต้องให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องของคุณค�่และประสบก�รณ์ที่แขกจะได้รับ
ม�กกว่�เรื่องของร�ค�  และต้องเน้นก�รนำ�เสนอ Cruise Destination 
ที่แปลกใหม่ เช่น ขั้วโลกเหนือ แอฟริก�ใต้ ฯลฯ รวมถึงก�รบริก�รบน
เรอืทีล่กูค�้จะไดร้บัตลอดก�รเดนิท�ง เพือ่เปน็ก�รกระตุน้และสร�้งแรง
จูงใจในก�รซื้อข�ยแพ็คเกจ

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมงาน

 ข้อมูลจ�กก�รสัมมน�แสดงให้เห็นว่�ตล�ด Cruise Tourism ใน
ภมูภิ�คเอเชยีแปซฟิกิกำ�ลงักล�ยเปน็ตล�ดเป�้หม�ยของผูเ้ลน่ร�ยสำ�คญั 
คอื Cruise Liner จ�กทัว่โลก ในสว่นของประเทศไทยนัน้ แมว้�่สิง่อำ�นวย
คว�มสะดวกและท�่เรอืยงัไมไ่ดร้บัก�รพฒัน�เพือ่รองรบั Cruise Tourism 
อย่�งเต็มรูปแบบ แต่เพื่อมิให้เสียโอก�สท�งก�รตล�ดดังกล่�วข้�งต้น 
ททท. จึงควรพิจ�รณ�แนวท�งก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวสำ�หรับกลุ่ม
ตล�ดนี้อย่�งเป็นรูปธรรมในข้อจำ�กัดที่ยังคงมีอยู่
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 เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลว่า ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านอาหาร จากการ

ติดตามผลการจัดอันดับในหลาย ๆ สำานัก ก็พบว่า อาหารไทยโดดเด่น เป็นที่รู้จัก

และนิยมชมชอบ แม้จะมีบางครั้งที่ขัดอกขัดใจอยู่บ้าง อย่างในกรณี การจัดอันดับ

ของ Future Brand ในปี 2011–2012 ด้านอาหาร ประเทศไทยติดอันดับ 6 ในขณะ

ที่สิงคโปร์ ติดอันดับ 5 ทำาให้เกิดคำาถามอื้ออึงกันในวงการว่า อาหารสิงคโปร์ คือ

อะไร ? แล้วที่สำาคัญอาหารไทยแพ้สิงคโปร์ตรงไหน นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีข้อ

สงสัยในการจัดอันดับเรื่องอาหารของ TOP 50 นั้น มีอาหารไทยติดอันดับอยู่ 4 

รายการคือ แกงมัสมั่น ติดอันดับ 1 ต้มยำากุ้ง ติดอันดับ 8 นำ้าตกหมู ติดอันดับ 19 

และ ส้มตำา ติดอันดับ 46 การจัดอันดับของ CNNgo ครั้งนี้  ทำาให้บุคคลในวงการ 

ท่องเที่ยวไทยหลายคน ตั้งคำาถามกันว่า แกงมัสมั่น มาได้อย่างไร

รายได้
ก้าวกระโดด 
ด้วย
อาหาร
ไทย
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 นอกจ�กประเด็นข้�งต้นแล้ว ขณะนี้ ก็มีข้อมูลชุดใหม่ที่น่�สนใจ
ม�ก ไม่ว่�จะเป็น เรื่องคว�มโดดเด่นของ Street Food เมืองไทย 
หรือข้อมูลเกี่ยวกับอัตร�ก�รส่งออกของวัตถุดิบเพื่อผลิตอ�ห�รไทย 
ที่สูงขึ้น ดังนั้น คอลัมน์ Tourism Talk ในฉบับนี้ ตั้งประเด็นก�รพูดคุย
เกีย่วกบัเรือ่งอ�ห�รไทย โดยขอเรยีนสมัภ�ษณ ์รศ. ดร.ศโิรจน ์ผลพนัธนิ 
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่�ง 
กว�้งขว�งว�่ เปน็หนึง่ในกลุม่ผูบ้กุเบกิเรือ่ง ครวัไทยสูค่รวัโลก เร�ลอง
ม�รับทร�บแนวคิดและมุมมองที่น่�สนใจเกี่ยวกับก�รที่จะทำ�ให้ร�ยได้
ก้�วกระโดดด้วยอ�ห�รไทยนั้น ท่�นมีคว�มเห็นต่อเรื่องนี้อย่�งไร 

ขอเรียนถามเรื่อง จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต คืออะไร

  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต มีประวัติที่ย�วน�น คือ เดิม 
เร�เป็นโรงเรียนก�รเรือน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 กับ โรงเรียนอนุบ�ล 
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 เมื่อนำ� 2 โรงเรียนม�รวมกัน จึงเป็นวิทย�ลัยครู
สวนดุสิต มุ่งผลิตครูอนุบ�ลและครูก�รเรือนม�โดยตลอด จ�กประวัติ
คว�มเป็นม�ดังกล่�ว ทำ�ให้ในปัจจุบัน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต 
จึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่ 4 ด้�น คือ ด้�นแรก คือ อ�ห�ร  ด้�น
ที่สอง คือ ก�รศึกษ�ปฐมวัย  ด�้นที่ส�ม คือ อุตส�หกรรมบริก�ร 
ท่องเที่ยว โรงแรม และด้�นสุดท้�ยคือพย�บ�ลศ�สตร์ โดยส่วน
ของพย�บ�ลนั้น จะร่วมกับโรงพย�บ�ลร�ชวิถีและโรงพย�บ�ลวชิระ  
เป�้หม�ยของพย�บ�ลทีเ่ร�ผลติ จะมุง่เนน้ในเรือ่งก�รดแูลเดก็และผูส้งู
อ�ยุ แต่หลักสูตรพย�บ�ลจะถูกบังคับด้วยสภ�ก�รพย�บ�ล ก�รแยก
หลักสูตรย่อย ๆ เป็นไปได้ย�ก 

ประเด็นเรื่อง “อาหาร” ขอขยายความจากท่าน
ว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหาร และผลิต
บุคลากร ป้อนอุตสาหกรรมบริการอย่างไร

 ก�รผลติบคุล�กรในส�ยอ�ห�ร ปหีนึง่จะผลติประม�ณ 400-600 
คน เป็นระดับปริญญ�ตรี ส่วนก�รฝึกอบรมด้�นอ�ห�ร ปีหนึ่งจะมี
จำ�นวนคนทีผ่�่นจ�กสวนดสุติ เปน็หลกัพนัคน เร�มโีรงเรยีนก�รอ�ห�ร
น�น�ช�ติที่ใช้สำ�หรับก�รอบรมโดยเฉพ�ะ เร�ดึงหน่วยง�นที่ผลิต
บัณฑิตส�ข�อ�ห�รและส่วนที่เกี่ยวข้องม�ตั้งเป็นโรงเรียนก�รเรือน 
มีศักดิ์ศรีเทียบเท่�คณะ มีหลักสูตรหลัก ๆ คือ คหกรรมศ�สตร์ 
อุตส�หกรรมอ�ห�รและบริก�ร สุข�ภิบ�ลอ�ห�ร เหล่�นี้ จะสังกัด
โรงเรียนก�รเรือนโดยเฉพ�ะ เพื่อให้ห้องปฏิบัติก�รทั้งหล�ยม�รวม
กัน เครื่องมืออุปกรณ์ใช้ร่วมกัน และเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
ที่สุดในประเทศก็ว่�ได้ เร�เข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รผลิตอ�ห�รระดับ
ช�ติม�ตั้งแต่สมัยก�รแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ ประม�ณ พ.ศ. 2541 ในครั้งนั้น เร�ร่วมกับบริษัท
ก�รบนิไทยในก�รผลติอ�ห�ร หลงัจ�กนัน้ กจ็ะมสีว่นในก�รรบัผดิชอบ 
กฬี�ระดบัช�ต ิเชน่ ซเีกมส ์ลกูเสอืโลก หรอืก�รแขง่ขนักฬี�ระดบัใหญ ่
เร�ได้มีโอก�สเข้�ไปมีส่วนร่วม เพร�ะเร�มีคว�มพร้อมทั้งบุคล�กร 
ทักษะ ที่ส�ม�รถจะดำ�เนินก�รในลักษณะที่เป็น Mass ได้ นอกจ�กนั้น 
เร�ยังได้ส่งเด็กเข้�ประกวด ที่ผ่�นม� เป็นก�รแข่งขันโอลิมปิกอ�ห�ร 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต เร�ได้ 4 เหรียญทอง สำ�หรับทีมอ�ห�ร
โอลิมปิกของไทย ที่เป็นยุวชน มีก�รแข่งขันกันเป็นปีแรก ในตัวจริง
และตัวสำ�รอง 10 คน เป็นของสวนดุสิตแล้ว 7 คน ในตัวจริง 5 คน ก็
ม�จ�กสวนดุสิต 4 คน 
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ถา้มกีารเชือ่มโยงในเรือ่งอาหาร กบัการทอ่งเทีย่ว 
ท่านมองว่า มันถูกเชื่อมโยงในมิติใดบ้าง และยังมี
ปัจจัยใดที่จะนำาอาหารเข้ามาในเรื่องการส่งเสริม
การท่องเที่ยว

 ต�มปกติ ผมมองว่� เรื่องก�รท่องเที่ยวของไทย จุดดึงดูดหลักคือ 
สถ�นทีท่อ่งเทีย่ว ก�รบรกิ�ร และอ�ห�ร ส�มสว่นนีจ้ะตอ้งม�ประกอบกนั 
ก�รบริก�ร คือทุกอย่�ง และคนไทยมีคุณลักษณะพิเศษในเรื่องก�รให้
บริก�ร สำ�หรับอ�ห�ร โดยเฉพ�ะกรุ๊ปทัวร์ และถ้�สังเกต จะพบว่� ไม่
ว่�จะไปท่องเที่ยวที่ไหน เมื่อถึงเวล�กิน เข�มักจะเน้นว่� ต้องมีอ�ห�ร
ของช�ติเข� อย่�งทัวร์ไทยไปต่�งประเทศ ก็จะต้องเน้นอ�ห�รไทย แต่
จะมอี�ห�รบ�งสว่นทีถ่กูประยกุตเ์ข�้ไปกบัอ�ห�รของช�ตนิัน้ ๆ  สำ�หรบั
ก�รประยุกต์อ�ห�รไทยนั้น เร�ต้องประยุกต์ต�มตัวตนของเร�ที่เร�
เป็น เร�ต้องเข้�ใจว่� สิ่งที่เข�ต้องก�รคืออะไร เข�กังวลในเรื่องของ
คว�มสะอ�ดของอ�ห�ร คุณภ�พของอ�ห�ร ของวัตถุดิบ เร�ต้องร่วม
กับกรุงเทพมห�นครในก�รเข้�ไปตรวจ แนะนำ�ก�รผลิตอ�ห�รให้มี
คุณภ�พ ถูกสุขอน�มัย เหล่�นี้ ผมว่� มันเป็นกลไกอย่�งหนึ่งของก�ร
ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ

ทา่นกลา่วถงึ ความรว่มมอืกบักรงุเทพมหานคร 
ในการตรวจแนะนำาเรื่องการผลิตอาหาร โดย
เฉพาะเรื่องความสะอาด ประเด็นนี้  อยาก
สอบถามความเห็นของท่านที่มีต่อ Street Food 
ของไทย เนือ่งจากผลการวจิยัของ ททท. ระบวุา่ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจ Street 
Food มาก

 ในภ�พรวม Street Food เมืองไทย มันค่อนข้�งที่จะเป็นอ�ห�ร
หลกัของนกัทอ่งเทีย่ว ซึง่ผมหม�ยรวมถงึร�้นค�้เลก็ ๆ  ทีอ่ยูร่มิถนนดว้ย 
ไม่จำ�เป็นต้องเป็นรถเข็นอย่�งเดียว สำ�หรับร้�นค้�เล็ก ๆ ที่อยู่ริมถนน 
ทำ�อย่�งไรจะให้เข�มีคุณภ�พ เช่น มัสมั่นเนื้อ หรือ มัสมั่นไก่ ถ้�เลือก
เนื้อ หรือ ไก่ ให้มีคุณภ�พนิดหนึ่ง และทำ�อย่�งที่มันควรจะทำ� ถ้�เก็บ
ไว ้ก็ไมค่วรจะน�น ถ�้น�นสจีะเปลีย่น และฝรัง่เข�จะดสูขีองอ�ห�ร ถ�้
สีเข้ม หม�ยถึง เก็บไว้น�นเกิน 2 วัน  และวิธีก�รกิน ไม่ต้องกินกับข้�ว
ก็ได้ มัสมั่นกินกับขนมปังก็ได้ นี่คือก�รประยุกต์ สำ�หรับอ�ห�รจำ�พวก
เส้น มันกินสะดวก ง่�ย เช่น ผัดไทย ขอให้เลือกสรรหน่อย ภ�ชนะที่
ใส่ ขอให้มันดูดีหน่อย ช่วงหลัง ผมเห็นใส่กระทงกระด�ษ อันนี้ผมก็ไม่
ว่�อะไร เพร�ะพวกนี้ กินอ�ห�รกล่องของจีน ก็เป็นกล่องกระด�ษ แต่
ทำ�ใหม้นัดดูหีนอ่ย อย�่งตะเกยีบขอใหส้ะอ�ด บรเิวณทีป่รงุขอใหส้ะอ�ด 
อย�่งเก�หล ีทีด่งั เพร�ะเร�มองดแูลว้ มนัสะอ�ด ตอนนีเ้ปน็จดุข�ยของ
เก�หล ีอ�ห�รเก�หลนีี ่กนิ Street Food ทัง้นัน้ ภตัต�ค�รหรอืร�้นอ�ห�ร 
ใหญ ่ๆ ในเก�หลี มีน้อย 
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จุดที่ทำาให้อาหารไทย ทำาให้รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวก้าวกระโดด คืออะไร

 ผมมองว่� จุดสำ�คัญของอ�ห�รไทยอยู่ในวัตถุดิบ คือ ก�รข�ย
วัตถุดิบของไทย อย�่ไปกังวลเรื่องก�รเรียกชื่อ ถ้�คุณใช้วัตถุดิบของ
ไทย มันกำ�ไรอยู่แล้ว จุดข�ยมันเบี่ยงเบนไปได้ ใช้ซอสของเร� ใช้นำ้�
จิ้มของเร� เร�ข�ยได้หมด ไม่จำ�เป็นต้องใช้ชื่อร้�นอ�ห�รไทยก็ได้ มัน
อ�จจะเปน็ อ�ห�รไทยสไตลฮ์อ่งกง อ�ห�รไทยสไตลเ์ก�หล ีเดีย๋วนีล้อง
ไปดูแมคโดนัลด์  พิซซ่� เคนตั๊กกี้ ก็ยังมีรสไทย ๆ  คนที่ม�กินก็เลือก
กินในสิ่งที่เข�รู้จัก เช่น รู้จักพิซซ่� ก็เลือกกินพิซซ่� อ�จจะลองพิซซ่�
หน้�ไทยดูบ้�ง ก็เหมือนกับกินอ�ห�รไทย สิ่งเหล่�นี้เป็นสิ่งที่เร�ต้อง
คิด ไม่ใช่คิดแต่จะข�ยอ�ห�รไทย ถ้�มันทำ�เหมือนกันเมื่อไหร่ มันต�ย
ทั้งนั้นแหละ แข่งกันต�ย

การมองเรือ่งอาหารไทยใหม้นัมมีติทิีเ่คลือ่นไหว 
ไมต่ายตวั เขา้ไปอธบิายกบัโลก กบัเพือ่นบา้น มนั
จะทำาให้เรามีพื้นที่ปฏิบัติการที่กว้างขึ้น

 ใชค่รบั เพร�ะเรือ่งวตัถดุบิตอ้งใชข้องไทยอยูแ่ลว้ วตัถดุบิ เร�ข�ย
เป็นตัวหลัก มันไม่ใช่ร้�นอ�ห�ร เวียดน�มที่รวย ไม่ใช่เพร�ะเวียดน�ม
ข�ยอ�ห�รไทย แต่เวียดน�มค้�ส่งวัตถุดิบไทยให้คนในอเมริก� คุณจะ
ซื้อไปทำ�อะไรก็แล้วแต่คุณ ก�รสนับสนุนให้ตั้งร้�นอ�ห�รไทยในต่�ง
ประเทศ ผมเคยตัง้ขอ้สงัเกตว�่ คดิใหมไ่หม อย�่ไปสนบัสนนุใหต้ัง้ร�้น

โดยคนไทย ทำ�ไมไม่ให้คนในประเทศนั้น ๆ  ตั้ง แล้วสอนและสนับสนุน
ให้คนของเข�กินอ�ห�รไทย สิ่งที่เร�ทำ�คือ เร�ไปฝึกให้คนต่�งช�ติกิน
อ�ห�รไทยใหเ้ปน็ ทำ�อ�ห�รไทยเปน็ ถ�้เร�สง่คนไทยออกไปเปน็แมค่รวั 
กฎหม�ยก็ไม่รู้เรื่อง ภ�ษ�ก็ไม่รู้เรื่อง คว�มสะอ�ด ก�รติดต่อ เหล่�นี้ 
คนไทยไม่รู้เรื่อง
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สวนดสุติ มโีครงการไปตัง้สถาบนัสอนทำาอาหาร
ไทยในต่างประเทศ หรือเปล่า

 เร�เคยทำ�ให ้ภ�ยใตโ้ครงก�ร ครวัไทยสูค่รวัโลก รว่มกบักระทรวง
พ�ณิชย์ เร�ทำ� 5 ประเทศ  ตอนนั้น เร�ยืนยันว่� เร�ไปสอนให้ แต่ไม่
ตัง้ร�้นอ�ห�รไทย เร�ไปสอน ไปอบรม โดยใหพ้อ่ครวัของประเทศนัน้ ๆ  
ม�เข้�รับก�รอบรม คนของเข�กิน บ�งทีคนที่ม�อบรมเป็นคนไทยด้วย
ซำ้� เพร�ะสิ่งที่ทำ�ไป มันไม่ถูก แต่ตอนหลังก็ถูกตัดงบประม�ณไป จ�ก 
5 ประเทศ ก็เหลือญี่ปุ่นที่เร�ทำ�เอง 

ลกัษณะนี ้คอื เปน็การสง่ออกองคค์วามรู ้เกีย่ว
กับอาหารไทย ภูมิปัญญาไทย และในกรณีของ
วัตถุดิบ ตอนนี้เป็นอย่างไร

 ดีครับ ตอนนี้คนไทยเริ่มเข้�ม�ทำ� เริ่มม�แย่งที่คนเวียดน�ม 
วัตถุดิบของไทยที่ส่งไปต่�งประเทศ อย่�งตัวหลัก ๆ เช่น เครื่องแกง
ทั้งหล�ย ซอสทั้งหล�ยม�จ�กประเทศไทย เครื่องจิ้มหล�ยตัว ตอนนี้
เริ่มส่งออกไปม�กขึ้น ทำ�ร�ยได้ม�กขึ้น ล่�สุด ผมเห็นปูเค็มกระป๋อง 
แมงด� ผลิตในไทย ส่งออกไปข�ย มีทุกอย่�งที่ต้องก�ร หีบห่ออย่�ง
ดี คนไทยที่อยู่ต่�งประเทศ พวกร้�นอ�ห�รไทย ต้องก�รม�กที่สุดคือ
วัตถุดิบจ�กไทย ในอเมริก� วัตถุดิบที่ใช้ทำ�อ�ห�รไทยมีมอเตอร์ไซค์
ส่งถึงบ้�น เป็นธุรกิจที่ขย�ยตัวม�ก โดยเฉพ�ะเมืองที่มีช�วต่�งช�ติ
อยู่ม�ก เช่น แคลิฟอร์เนีย เท็กซัส และเดี๋ยวนี้มีดีลิเวอรีทั้งนั้น  

ตวัชีว้ดั ตอนนีต้อ้งเปลีย่นแลว้ ไมใ่ชจ่ำานวนรา้น
อาหารไทย แต่ต้องเป็น....

 ตอ้งเปน็วตัถดุบิของไทยทีส่ง่ไปต่�งประเทศ ร้�นอ�ห�รไทย เกดิ
และต�ยใกล้เคียงกัน ทำ�อย่�งไรให้คนในประเทศนั้น ๆ  เป็นคนเปิดทำ�
ธรุกจิร�้นอ�ห�รไทยเอง พวกนี ้อย�กไดร้บัก�รฝกึ ไดร้บัก�รอบรม เร�
กอ็อกไปฝกึอบรมใหเ้ข� ไมต่อ้งแบกรบัคว�มเสีย่งเรือ่งก�รไปเปดิร�้น
อ�ห�รไทยเอง ร�้นอ�ห�รไทยในต�่งประเทศเอง กย็นิดสีนบัสนนุสถ�นที ่
ในก�รฝึกอบรม เพร�ะช่วงเช้�ถึงกล�งวัน ก็ยังไม่มีแขก ส�ม�รถใช้
เป็นสถ�นที่ฝึกอบรมได้ 
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นอกจากการทำ าอาหาร ไทยแล้ ว  ท่ านมี
ประสบการณ์อื่นจะแลกเปลี่ยนเพิ่มหรือไม่

 ก�รทำ�อ�ห�รไทยในต่�งประเทศ บ�งครั้งวัตถุดิบห�ไม่ย�ก เช่น 
ผมเคยคั้นกะทิสด ตอนนั้นไปอเมริก� มะพร้�วห�ไม่ย�ก เยอะแยะ ส่ง
ม�จ�กฮ�ว�ย ก็เอ�มะพร้�วม� ใช้ฝ�เบียร์ขูดมะพร้�ว จ�กนั้นก็คั้น ได้
กะทิสด อย่�งต้มยำ�กุ้ง ต้นตำ�รับจริง ๆ  เป็นนำ้�ใส ต้มยำ�กุ้งเวล�ทำ� เร�
จะใสไ่ปหมดเลย ข�่ ตะไคร ้ใบมะกรดู ฝรัง่นี ่อะไรทีอ่ยู่ในถว้ย กนิหมด 
ดังนั้น วิธีกิน คือ ต้องตักแต่นำ้�ต้มยำ� เหมือนซุป ไม่ต้องลอยให้สวย 
เพร�ะลอยใหส้วย มนักนิไมไ่ด ้ตอ้งสอนวธิตีกั ตอ้งตกัใสถ่ว้ยแบง่ กรณี
กุ้ง ก็ชอบเอ�เปลือกกับห�งลงไปด้วย ฝรั่งไม่เข้�ใจ เพร�ะมันกินห�ง
ไมไ่ด ้ตอ้งเอ�ออกใหห้มด ก�รสอนทำ�อ�ห�รไทย ตอ้งสอนอย่�งทีเ่ปน็ 
Original ต้องสอนพื้นฐ�นที่ถูกต้องออกไปก่อน สอนว่� มันทำ�อย่�งไร 
ส่วนก�รที่ผู้เรียนจะไปประยุกต์ มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง วิธีกินอ�ห�รไทย
สำ�คัญที่สุด  เช่น จะกินแกงเขียวหว�นไก่ เครื่องเคียงควรจะเป็นอะไร 
จะกนิกบัเนือ้เคม็ก็ได ้ปล�สลดิทอดก็ได ้หรอืปล�เลก็ปล�นอ้ยทอดก็ได ้
คือ จะต้องตัดด้วยรสเค็ม อ�ห�รไทยมีเครื่องเคียงด้วย ที่ผ่�นม� เร�
ลืมวิธีกิน เร�กินอ�ห�รมักง่�ยม�น�น

ความละเมียดละไมมันได้หายไป เนื่องจากความ
เป็นเมือง ความเร่งรีบ

 มีไมก่ีป่ระเทศเท�่นัน้ ที่ใชค้ำ�ว�่ Cuisine แตไ่ทยเปน็ประเทศหนึง่
ที่ใช้คำ�ว่� Cuisine ได้อย่�งสมบูรณ์แบบ เพร�ะในสำ�รับหนึ่ง มีครบ 

ขอเรียนถามความเห็นท่านเกี่ยวกับเรื่อง ข้าว 
ซึ่งประเทศไทยมีหลากหลาย เป็นไปได้หรือไม่
ที่เราจะมีสร้างสรรค์ เมนูอาหาร โดยระบุเรื่อง
ความหลากหลายของข้าว เช่น ลูกค้าสามารถ
สัง่อาหารไดอ้ยา่งหลากหลาย เชน่ ขา้วหอมมะล ิ
ข้าวสังข์หยด ข้าวกล้อง

 ผมเคยเหน็ที ่S&P มเีมนใูหเ้ลอืกระหว�่ง ข�้วหอมมะล ิ ข�้วกลอ้ง 
หรือข้�วแดง แต่ผมขอเรียนอย่�งนี้ว่� อ�ห�รไทยบ�งประเภท ถ้�เอ�
ข�้วลงไปคลกุ มนัตอ้งใชข้้�วเก�่ อย�่งข�้วผดั จะตอ้งใชข้�้วเก�่ ใชข้�้ว
หอมไม่ได้ เพร�ะมันแฉะ ใช้ไม่ได้ ก�รเสิร์ฟข้�ว ตอนนี้ชอบตักข้�วใส่
ถว้ยกอ่น แลว้เค�ะลงบนจ�นทำ�ใหข้้�วมรีปูร่�งกลม ๆ  อนันี ้ผมว่�ไมน่่�
จะถูก เพร�ะกลิ่นของข้�วสวยจะม�จ�กก�รซุย และตักว�งลงบนจ�น 
ข้�วใหม่หอม ๆ ของไทย เหมือนกินข้�วญี่ปุ่น เพร�ะมันจะมีย�ง
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ประเด็นเรื่อง Cooking School ท่านเห็นเรื่องนี้
อย่างไร

 ของสวนดสุติ สว่นใหญ ่ผูม้�เรยีนจะม�จ�กสถ�นทตูบ�้ง กระทรวง
ก�รต�่งประเทศบ�้ง ค�่เรยีนของเร�จะแพง เพร�ะค�่ตอบแทนอ�จ�รย์
แพง วัตถุดิบจะคัดสรรแต่สิ่งดี สำ�หรับโรงเรียนสอนทำ�อ�ห�รที่เปิด
ทั่วไป ผมคิดว่� ต้องสนับสนุนให้ผู้สนใจทำ�เลย แต่ช่วยให้รับผิดชอบใน
สิ่งที่ทำ�ด้วย กระทรวงศึกษ�ธิก�รต้องเปิดโอก�สให้ทำ� สนับสนุน แล้ว
คว�มรบัผดิชอบจะเกดิขึน้ เร�มกัจะเอ�กฎกตกิ�ไปจบั พอมนัไมม่อีสิระ 
ก็เลยต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ให้เข�ทำ�ไปต�มปกติ แต่ช่วยดูแลหน่อย อย่�
ไปบล็อกวิธีก�รทำ� ทำ�อย่�งไรจะไปสนับสนุน ให้มีคว�มรับผิดชอบ ใน
กรณีของนักท่องเที่ยว ถ้�ระหว่�งที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วอย�กเรียนก�รทำ�
อ�ห�รไทย ก็ส�ม�รถจะเรียนได้เลย ไม่ต้องเดินท�งม�ที่สวนดุสิต ผม
กำ�ลังจะบอกว่� ให้สนับสนุนให้มีม�ก ๆ กระจ�ยไปในพื้นที่ต่�ง ๆ เช่น 
พกัทีถ่นนข�้วส�ร ก็ไมต่อ้งเดนิท�งม�เรยีนทีส่วนดสุติ เสยีค�่เดนิท�ง ก็
ใหเ้รยีนทีถ่นนข�้วส�รเลย เข�ตอ้งก�รรูว้�่ มนัทำ�อย�่งไร เพือ่เข�จะได้
เอ�กลับไปทำ�ได้บ้�ง บ�งทีเข�ยังไม่ต้องก�รใบประก�ศนียบัตรด้วยซำ้� 
ทนีีพ้อทำ�เปน็ กต็อ้งซือ้วตัถดุบิ เร�กข็�ยได ้มนัไปได ้แมก้ระทัง่ระหว่�ง
เรียน เร�ให้ผ้�กันเปื้อนสวย ๆ ผ้�ค�ดผมสวย ๆ เข�ก็จะเก็บเป็นของที่
ระลึก 

สุดท้ายขอความเห็นท่านเรื่อง ขนมไทย

 ขนมไทยมีปัญห�เรื่องคว�มหว�น เดิมคนไทยกินขนมเพื่อจะตัด
คว�มเผด็ เพร�ะอ�ห�รไทยเผด็ ขนมทีม่รีสช�ตหิว�น ตอ้งลดคว�มหว�น 
อย่�ไปทำ�ให้มันกินโดด ๆ เช่น คุณเติมข้�วเหนียวได้ไหม หรือ ข้�วต้ม
มัด หรือกินกับไอศกรีม 

ช็อกโกแลต เขาก็หวานนะ

 เข�มวีธิกีนิของเข�ม�แตเ่ดมิ ถ�้เร�บอกวธิกีนิใหเ้ข� เข�จะกนิได้
แตว่ธิทีำ�ขนมไทย มนัคอ่นข้�งย�ก บ�งทเีร�ไมป่ระยกุตว์ธิกีนิ คนไทยมี
วฒันธรรมในก�รกนิ ม�กกว�่วฒันธรรมในก�รทำ� แตเ่ร�ไมเ่คยเรยีนรู้
วฒันธรรมในก�รกนิ แตเ่ร�ไปมุง่เนน้เรือ่งวฒันธรรมในก�รทำ� ผมสอน
เด็กว่� คุณต้องเรียนวิธีกินก่อนที่คุณจะไปเรียนวิธีทำ� 
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  ไม่รู้ เหมือนกันครับว่าอะไรดลใจ แต่จู่  ๆ ผมก็อยาก

ขี่จักรยานทางไกล

 ไม่เลย ผมไม่ใช่นักกีฬา ไม่ได้เป็นคนแข็งแรง ไม่ได้ขี่จักรยาน

หรือออกกำาลังกายทุกวัน ร่างกายก็น่าจะมีสัดส่วนของไขมัน

มากกว่ากล้ามเนื้อตามประสาคนเมือง

 แล้วทำาไมผมถึงอยากขี่จักรยานทางไกลขึ้นมา เรื่องนี้ผม

ก็ตอบยาก ผมรู้สึกแค่ว่าเมื่อซื้อจักรยานมาใช้งานในฐานะที่มัน

เป็น ‘ยานพาหนะ’ แล้ว การขี่อยู่แค่ในกรุงเทพฯ  ขี่จักรยานจาก

บ้านไปทำางาน หรือขี่เล่นในวันเสาร์อาทิตย์นั้นไม่พออีกต่อไป

 ผมอยากไปเที่ยว และอยากลองเที่ยวด้วยจักรยานดูบ้าง

 ทันใดนั้น เหมือนพระเจ้ารู้ใจ พระองค์ส่งลูกปลา เพื่อน 

ผู้หญิงรุ่นน้องคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตพร้อมกับคำาถามว่า “พี่ ๆ  

ขี่จักรยานไปลำาปางกันไหม”

 ผมรอ้ง อะ๊! อยูใ่นใจ เฮย้! นีค่อืความปรารถนายามปลายป ี

ของผมเลยนี่นา

 ความปรารถนาอนัพอ้งตอ้งตรงกนัของเราเกดิขึน้ในชว่ง

ปลายปทีีแ่ลว้ และดว้ยความทีเ่ราคาดหมายวา่ ฤดหูนาวทีก่ำาลงั

จะมาถึง น่าจะทำาให้การเดินทางของเราไม่ลำาบากลำาบนจนเกิน

ไป เราจึงเริ่มวางแผน

เที่ยวบนอาน
เรื่อง โตมร ศุขปรีช�
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 ลูกปล�บอกผมว่�เร�ต้องฝึกฝนก�รเดินท�งกันนะ อย่�งน้อย ๆ  ก็
ต้องฝึกร่�งก�ย ฝึกกล้�มเนื้อเพื่อให้เหม�ะกับก�รเดินท�ง ผมก็ได้แต่
เออ ๆ  คะ ๆ  ไปต�มประส� เพร�ะในใจคิดว่�อย�กออกเดินท�งไปแบบ
คนกล�้มเนือ้เละเหลวไรก้�รฝกึฝน ทีส่ำ�คญักค็อืไมไ่ดพ้กพ�หวัใจซ�มไูร
อะไรใด ๆ  ไปทั้งสิ้นทั้งปวง ผมเพียงแต่ไปก็เพร�ะอย�กไป ผมแค่อย�ก
ทำ�ให้ก�รขี่จักรย�นไปลำ�ป�งนั้นเหมือนก�รเดินไปหน้�ป�กซอย ไม่มี
อะไรพิเศษพิสด�ร ไม่ต้องเตรียมตัวร�วกับมันเป็นง�นใหญ่ ไม่ต้องทำ�
อะไรทั้งนั้น
 แค่ขึ้นไปอยู่บนหลังอ�นจักรย�นคันเดิม แล้วก็ขี่ออกไป!
 คุณอ�จสงสัยว่�ผมทำ�อย่�งนั้นได้จริงหรือ คำ�ตอบก็คือไม่จริง
ทั้งหมดหรอกครับ เพร�ะอย่�งน้อยที่สุดผมก็ต้องเตรียมตัวหล�ย
ประก�รด้วยกัน อันดับแรกก็คือ ผมต้องไปซื้อแร็คติดจักรย�นม�ก่อน
เพือ่ใหแ้รค็เปน็ตวัใสก่ระเป๋� ต�มม�ดว้ยก�รซือ้กระเป๋� ซึง่สองอย่�งนี้
ก็มีมูลค่�ครึ่งหมื่นเข้�ไปแล้ว นอกจ�กนี้ยังต้องเตรียมย�งในเอ�ไปเผื่อ
ย�งแตกอยูก่ล�งป�่กล�งเข� แลว้กต็อ้งเตรยีมเสือ้ผ�้ ครมีกนัแดด และ
อะไรอื่นอีกส�รพัด
 ปกติแล้ว คนมักนึกภ�พคนขี่จักรย�นท�งไกลเหล่�นี้ว่�จะต้อง
ลำ�บ�กลำ�บนทุรนทุร�ย คำ่�ไหนนอนนั่น แล้วส่วนใหญ่ก็อ�จไปนอนวัด 
นอนศ�ล�ริมท�ง หรือผจญภัยอะไรกันส�รพัดอย่�ง 
 แต่ผมบอกกับลูกปล�ว่�ไม่ ไม่มีวันเป็นอันข�ดที่ผมจะนอนในที่
ลำ�บ�กลำ�บนใด ๆ  อกีอย�่งหนึง่ ผมไมอ่ย�กพกผ�้เชด็ตวัผนืใหญ่ใหห้นกั 
ไม่อย�กต้องพกสบู่แชมพูอะไรไปให้เยอะแยะ เพร�ะฉะนั้นเร�จะต้อง
พักโรงแรมหรือรีสอร์ทระหว่�งท�ง และโรงแรมหรือรีสอร์ทเหล่�นั้น 

ก็จะต้องดีนิดสะอ�ดหน่อย ไม่ถึงขั้นเป็นโรงแรมห้�ด�วก็ได้ แต่ไม่เอ�
โรงแรมจิ้งหรีดม่�นรูดใด ๆ ทั้งสิ้น เพร�ะอย�กสบ�ยต�มประส�คน
เมืองเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ
 เม่ือคว�มต้องก�รเป็นแบบน้ีเสียแล้ว ส่ิงท่ีต้องทำ�ก็คือก�รคิดเส้นท�ง 
ลว่งหน�้ เพือ่จะไดจ้องโรงแรมต�มร�ยท�งเอ�ไว ้แตก่อ็กีนัน่แหละครบั 
ต�มประส�คนขี้เกียจว�งแผนอย่�งผม ผมจึงทำ�แค่คิดว่�แต่ละวัน 
จะขีจ่กัรย�นกีก่โิลเมตร แลว้ไปนอนทีจ่งัหวดัไหนบ�้งเท�่นัน้ สว่นภ�ระ 
หน้�ท่ีในก�รเฟ้นห�โรงแรม ตกเป็นของเพ่ือนอีกคนหน่ึงซ่ึงเก่งก�จม�ก เธอ
คัดสรรโรงแรมต�มร�ยท�งไว้ให้ ล้วนแล้วแต่เป็นโรงแรมท่ีร�ค�ไม่แพง 
แต่คุณภ�พเยี่ยม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่อยู่ติดแม่นำ้�ทั้งนั้นเลย วิว
ทิวทัศน์จึงสวยง�มอย่�งยิ่ง
 คุณอ�จสงสัยว่� แล้วทำ�ไมโรงแรมที่เร�พักถึงจะต้องติดแม่นำ้� 
ด้วย คำ�ตอบอยู่ที่เส้นท�งหรือ Route ที่เร�เลือกนั่นเองครับ เวล�
ที่เร�ขี่จักรย�น สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำ�หรับนักปั่นม�กที่สุดก็คือท�ง 
ขึ้นเข�ลงเข� เพร�ะมันจะกินแรงเร�ม�กม�ยมห�ศ�ลทีเดียว 
 และดว้ยคว�มทีเ่ร� ‘ดุม่ดน้’ ขีจ่กัรย�นกนัไปโดยไมม่ีใครไดส้ำ�รวจ
เสน้ท�งอะไรกอ่นเลย เร�จงึไมม่โีอก�สรูว้�่เสน้ท�งทีเ่ร�ไปนัน้มนัจะขึน้
เข�ลงห้วยขน�ดไหน 
 ที่จริงแล้ว เร�ลองไปสอบถ�มพวกมือเก๋�ขี่จักรย�นขึ้นเชียงใหม่ 
ในสองส�มวนั (เรว็ขน�ดนัน้!) ม�หล�ยคน แตค่นเหล�่นัน้กเ็ก�๋ม�กเสยี
จนเลือกปั่นไปต�มเส้นท�งส�ยเอเชีย ซึ่งบอกตรง ๆ ผมคิดว่�จะทำ�ให้
ก�รปั่นจักรย�นเป็นแค่ก�รจำ�ลองก�รเดินท�งด้วยรถยนต์เท่�นั้น แต่
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ไม่ได้ทำ�ให้เร� ‘เห็น’ ประเทศแห่งนี้ม�กไปกว่�ที่เคยเห็น
 ดว้ยคว�มโลภ ผมอย�กใหก้�รเดนิท�งดว้ยจกัรย�นของเร�นัน้เปน็
ไปด้วยหล�ยองค์ประกอบ ได้แก่ เร็ว สบ�ย และได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่�ง
ที่อย�กเห็น
 เรือ่งสบ�ยนัน้ ขอ้หนึง่กค็อืก�รเลอืกพกัในโรงแรมต�มทีบ่อกไปแลว้ 
แต่ข้อที่ว่�ด้วยคว�มเร็วและได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่�งนั้นต่�งห�กที่ขัดแย้ง 
กับข้ออื่น ๆ เพร�ะถ้�เร�อย�กสบ�ย เร�คงปั่นเร็วไม่ได้ และถ้�เร�
อย�กเห็นทุกสิ่งทุกอย่�ง เร�ก็ยิ่งต้องค่อย ๆ ไป
 แล้วเร�จะทำ�อย่�งไรดี?

 ดว้ยเหตนุี ้ผมจงึเลอืกเสน้ท�งทีก่ำ�ลงัพอด ีๆ  ไม่ใชถ่นนใหญร่ะดบั
ถนนส�ยเอเชีย แต่ก็ไม่ใช่ถนนส�ยรองจนเกินไปซึ่งจะทำ�ให้เส้นท�ง 
คดเคีย้วกนิระยะท�ง และถนนทีเ่ลอืกกค็วรจะเปน็ถนนทีเ่ลยีบแมน่ำ้�ดว้ย 
อย�่งหนึง่กเ็พร�ะลมแมน่ำ้�จะไดพ้ดัโชยใหเ้ร�เยน็ก�ยเยน็ใจ และเมือ่มี
แม่นำ้� ก็ต้องมีอ�ห�ร โดยเฉพ�ะอ�ห�รจ�กแม่นำ้�อย่�งกุ้งเผ� ทอดมัน 
หรืออ�ห�รประเภทปล�ทั้งหล�ย 
 แต่ที่สำ�คัญที่สุดก็คือ แม่นำ้�นั้นจะ ‘รับประกัน’ กับเร�ว่� เส้นท�ง

ที่เร�เลือกเดินท�งไปนั้น จะเป็นเส้นท�งที่ ‘ตำ่�’ ที่สุดของหุบเข�หรือ
ลุ่มนำ้� เพร�ะนำ้�ย่อมไหลเซ�ะลงไปในที่ตำ่�อยู่เสมอ พื้นที่ริมแม่นำ้�จึง
มักไม่มีลักษณะเป็นเนิน แต่จะเป็นที่ร�บ เร�จึงน่�จะปั่นได้สบ�ย
 ปร�กฏว�่ ก�รเลอืกเสน้ท�งเลยีบแมน่ำ�้ลำ�คลองนัน้ใหผ้ลดเีกนิค�ด 
มันรื่นรมย์กว่�ที่เคยคิด จ�กกรุงเทพฯ เลียบคลองเปรมฯ ไปจนถึง
อยุธย�เลียบแม่นำ้�เจ้�พระย�ไปจนถึงสิงห์บุรี และที่เป็นสุดยอดของ
เส้นท�งก็คือจ�กสิงห์บุรีไปจนถึงชัยน�ท เพร�ะก่อนจะเข้�ถึงเขื่อน
เจ้�พระย�นั้น ถนนไม่ได้เลียบคลองฟ�กเดียว ทว่�มีคลองขน�นไปกับ
ถนนทัง้สองฝัง่ บรรย�ก�ศจงึโลง่กว�้งและมคีว�มสขุเหมอืนทีอ่ลัแบรต์ 
ก�มูส์ เคยบอกไว้ว่�เงื่อนไขหนึ่งของคว�มสุขก็คือก�รได้อยู่ในที่โล่ง

 เร�เล�ะเลียบแม่นำ้�เจ้�พระย�ไปแทบตลอดท�ง จ�กสิงห์บุรีนั่ง
เรือข้�มฟ�กไปยังอุทัยธ�นี จ�กนั้นเข้�นครสวรรค์ แล้วยกจักรย�นขึ้น
รถทวัรใ์นวนัทีร่อ้นร�้ยไปกำ�แพงเพชร กอ่นชมอทุย�นประวตัศิ�สตรท์ี่
อลังก�รเก่�แก่และงดง�มที่สุดแห่งหนึ่งของไทย แล้วขี่เลียบแม่นำ้�เข้�
สู่ต�ก จ�กนั้นก็ถึงคิวของก�รไต่เข�ไปยังเถินและลำ�ป�งต�มกำ�หนด
 ร่�งก�ยที่ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรนักหน�ของผมนั้นเป็นปกติสุข
ม�จนถงึเถนิ แต่ในวนัสดุท�้ยกอ่นจะเข�้ลำ�ป�ง มนัมอี�ก�รตะครวิกนิ
ข�อยูบ่�้ง ทำ�ใหเ้ร�ตอ้งพกักนัทีอ่ำ�เภอเก�ะค�อยูห่ล�ยชัว่โมง กอ่นจะ
ปั่นเข้�ลำ�ป�งแล้วไปจบทริปกันที่ก�ดกองต้�
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 ผมค้นพบว่� แม้ร้�นอ�ห�รอร่อย ๆ 

มีชื่อหล�ยแห่งจะไปเปิดกันอยู่ต�มถนน

ส�ยใหญก่นัม�ก แตบ่นถนนส�ยรองกก็ลบั

มีร้�นเล็ก ๆ ที่ ‘ค�ดไม่ถึง’ อยู่หล�ยแห่ง

ทีเดียว อ�ทิเช่น ร้�นเค้กร้�นหน่ึงในป๊ัมนำ�้มัน
ในอำ�เภอโกรกพระของนครสวรรคน์ัน้ คน
ทำ�เคก้เรยีนจบม�จ�กฝรัง่เศสทเีดยีว และ

เครื่องดื่มกับอ�ห�รในร้�นนั้นก็รสช�ติดี
ไมแ่พร้�้นดงั ๆ  ในกรงุเทพฯ ดว้ย นอกจ�ก

นี ้ก�รคอ่ย ๆ  แวะชมิต�มร�ยท�งไปแตล่ะ
วนั ยงัทำ�ใหเ้ร�คน้พบว�่ทอดมนัปล�กร�ย
ที่อร่อยที่สุดในลุ่มนำ้�เจ้�พระย� (สำ�หรับ

เร�) อยู่ที่ร้�นหนึ่งในอุทัยธ�นี 

 

 

 แลว้องคก์รทีว่�่นีค้วรทำ�อะไรบ�้งในก�รสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วดว้ย
จักรย�น?
 สิ่งที่ควรทำ�เป็นอันดับแรก ก็คือไปขี่จักรย�นท่องเที่ยวเสียก่อน 
เพร�ะสว่นใหญแ่ลว้ คนทีม่หีน�้ที่ใหค้ำ�แนะนำ�นกัทอ่งเทีย่วดว้ยจกัรย�น
มักจะมีอยู่สองแบบ แบบแรกก็คือเป็นนักปั่นประเภทฮ�ร์ดคอร์ ซึ่งไม่
คอ่ยสนใจจดุแวะพกั ร�้นก�แฟ และคว�มรืน่รมยร์ะหว�่งท�งสกัเท�่ไร
คว�มรืน่รมยข์องพวกเข�คอืก�รไดไ้ปใหเ้รว็และไปใหถ้งึภ�ยในเวล�อนั
สั้น จึงมักไม่เหม�ะกับนักปั่นไก่อ่อนทั้งหล�ย ส่วนแบบที่สองมักเป็นคำ�
แนะนำ�ที่ม�จ�กนักสำ�รวจเส้นท�งโดยใช้รถยนต์ ซึ่งต้องบอกกันตรง ๆ 
ว่�ล้มเหลวเสียเป็นส่วนใหญ่ คำ�แนะนำ�ของคนประเภทนี้มักจะบอกให้
ทำ�ในสิ่งที่จักรย�นไม่ควรทำ�หรือทำ�ไม่ได้ เช่น แหม! แวะออกนอกเส้น
ท�งไปห�้กโิลฯ เอง หรอืข�้มสะพ�นลอยอนัใหญย่กัษน์ัน้ไปกจ็ะถงึแลว้ 
หรืออ้อมไปอีกสิบห้�กิโลฯ อะไรทำ�นองนี้
 เพร�ะฉะนั้น ถ้�อย�กให้ก�รท่องเที่ยวด้วยจักรย�น ‘เกิด’ ขึ้นได้
จริงในเมืองไทย (ซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะครับว่�จะมีใครอย�กให้เกิดหรือ
เปล่�) อันดับแรกสุด คนที่จะทำ�หน้�ที่ ‘ส่งเสริม’ ก�รท่องเที่ยวด้วย
จักรย�น ก็จะต้องลุกขึ้นม�ขี่จักรย�นท�งไกลกันเสียก่อน เพื่อทำ�คว�ม
เข้�ใจในอุปสรรค ข้อจำ�กัด และข้อได้เปรียบของก�รใช้จักรย�น
 เสน้ท�งหนึง่ทีจ่ะเหน็ไดว้�่เฟือ่งฟมู�กกค็อืเสน้ท�งปัน่จกัรย�นจ�ก
กรุงเทพฯ ไปอยุธย�โดยใช้ถนนเลียบคลองเปรมฯ เส้นท�งนั้นเป็นที่ 
‘นยิม’ ของนกัปัน่กนัม�ก โดยเฉพ�ะคนทีอ่ย�กปัน่ใหเ้กนิรอ้ยกโิลเมตร
ในหนึง่วนั เมือ่มนีกัปัน่ม�ก กเ็กดิมรี�้นรวงเลก็ ๆ  ของช�วบ�้นเตม็ไปหมด
ตลอดท�ง เป็นร้�นอ�ห�ร ร้�นข�ยนำ้� ที่นั่งพัก ฯลฯ

ผมคิดว่�ก�รขี่จักรย�นเป็น Road Trip ชั้นเยี่ยมที่ทำ�ให้เร�ได้ ‘เห็น’ 
และ ‘รู้สึก’ อย่�งละเอียดละออหล�ยมิติ 
 และเพิง่ถงึบ�งออ้ว�่ทำ�ไมคนจำ�นวนม�กในโลกถงึไดเ้ลอืกเดนิท�ง
ท่องเที่ยวด้วยจักรย�นกัน
 อย�่งทีบ่อกคณุว�่ กอ่นเดนิท�งเร�ลองไปปรกึษ�เพือ่น ๆ  นกัปัน่รุน่
เก�๋อยูห่ล�ยคน แตเ่ร�พบว�่คำ�ปรกึษ�จ�กนกัปัน่ทีเ่กง่เกนิไปนัน้ไมค่อ่ย
เป็นประโยชน์กับนักปั่นไก่อ่อนเท่�ไรนัก ด้วยว่�นักปั่นเก่ง ๆ เข�ไม่ยั่น
กับรถสิบล้อ แดดร้อน และที่พักห่วย ๆ พวกเข�จึงส�ม�รถปั่นไปได้วัน
ละนบัสบิชัว่โมง ฝ่�แดด ฝุน่ ถนนอนัมทีรุลกัษณะชัว่ช้�เพร�ะถกูสบิลอ้ 
และก�รคอรัปชั่นบดขยี้ ก่อนจะไปนอนพักที่ไหนก็ได้ บ�งคนแบก 
เตนท์ไปด้วย จึงส�ม�รถนอนก�งเตนท์ได้ทุกหนทุกแห่ง
 แตน่กัปัน่ไกอ่อ่นอย�่งผมนัน้ มคีว�มตอ้งก�รม�กกว�่นัน้ เร�อย�ก
ได้หล�ยอย่�งทีเดียวที่พอถ�มนักปั่นเก่ง ๆ แล้วเข�มักทำ�หน้�งงว่�มัน
จำ�เป็นด้วยหรือ
 สิ่งที่ผมอย�กได้นอกเหนือจ�กโรงแรมด ีๆ แล้วยังมีอ�ทิ อ�ห�ร
อรอ่ยเดด็ต�มร�ยท�ง ซึง่ตอ้งเปน็ร�้นทีจ่กัรย�นเข�้ถงึไดไ้มย่�กดว้ยนะ
ครับ เร�มักได้รับคำ�แนะนำ�จ�ก ‘คนขับรถยนต์’ ด้วยวิสัยแบบ ‘นักขับ
รถยนต’์ ทีม่กัแนะนำ�เร�ดว้ย ‘สเกลแบบรถยนต’์ ว�่ตรงนัน้ตรงนีอ้รอ่ย 
หรือให้แวะไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้สิ เข�จะได้พ�ไปกิน สำ�หรับรถยนต์นั้น 
ก�รออกนอกเสน้ท�งสกั 10-20 กโิลเมตร เปน็เรือ่งกระจบิกระจอกม�ก 
แต่สำ�หรับจักรย�น มันคือเรื่องใหญ่โตมโหฬ�ร เพร�ะ 20 กิโลเมตร
เท�่กบั 1 ชัว่โมงเปน็อย�่งนอ้ย แลว้ยงัตอ้งกลบัออกม�อกี เพร�ะฉะนัน้
ห�กมรี�้นอ�ห�รอรอ่ยต�มร�ยท�ง โดยเฉพ�ะท�งส�ยเลก็ กจ็ะชว่ยให้
ชีวิตก�รปั่นนั้นรื่นรมย์ได้ม�กทีเดียว
 น่�เสียด�ย ที่ก�รท่องเที่ยวด้วยจักรย�นยังไม่มีก�รส่งเสริมอย่�ง
จริงจัง เร�จะเห็นก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมก�รท่องเที่ยว
ประเภททีป่ลอ่ยค�รบ์อนออกม�มห�ศ�ลอย�่งก�ร ‘บนิไป-บนิกลบั ขบั
รถเที่ยว’ ซึ่งก็คงรู้อยู่ว่�ก�รบินและก�รขับรถนั้นผล�ญนำ้�มันมห�ศ�ล
แค่ไหน แต่ถ้�มีองค์กรสักแห่งหนึ่งที่คอยทำ�หน้�ที่สำ�รวจเส้นท�งที่ 
‘แมตช์’ และ ‘เหม�ะ’ กับจักรย�นจริง ๆ  ก็น่�จะทำ�ให้ก�รเดินท�งของ
เร�ยิ่งเยี่ยมยอดเข้�ไปได้ม�กกว่�นี้
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 ผมไมรู่ห้รอกว�่ตวัเลขท�งเศรษฐกจิมนัสะพดัม�กนอ้ยแคไ่หน แต่
ทีรู่แ้น ่ๆ  กค็อืเงนิทีน่กัปัน่ใชเ้พือ่ซือ้นำ้�หรอืขนมเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  นัน้ไปถงึมอื
ของ ‘คนเลก็คนนอ้ย’ และเท�่ทีส่งัเกตด ูพบว�่คนเริม่หนัม�ปัน่จกัรย�น
กันม�กขึ้น และคนที่ปั่นจักรย�นนั้น ไม่มีใครหรอกครับที่อย�กปั่นอยู่
ในกรุงเทพฯ เพียงอย่�งเดียว ไม่มีใครหรอกครับที่อย�กปั่นลัดเล�ะไป
ต�มรถตดิ ทกุคนอย�กม ี‘เสน้ท�งจกัรย�น’ ทีร่ืน่รมยส์วยง�มใหป้ัน่กนั
ไกล ๆ ทั้งนั้น เพร�ะฉะนั้น ถ้�เร�มีเส้นท�งปั่นที่รื่นรมย์เป็นระยะท�ง
ย�ว ๆ  ให้เหมือนหรือดีกว่�ถนนส�ยเลียบคลองเปรมฯ ก็จะทำ�ให้คนลุก
ขึน้ม�ปัน่จกัรย�นกนัม�กขึน้ อนัจะทำ�ใหส้ขุภ�พโดยรวมดขีึน้ พรอ้มกบั
ได้ ‘กระจ�ยร�ยได้’ ให้กับคนอื่น ๆ ม�กขึ้นด้วย

 ในอเมริก� มีองค์กรอย่�ง Adventure Cycling Association 
(เข้�ไปดูในเว็บไซต์ได้ที่ adventurecycling.org) ซึ่งเป็นองค์กรไม่
แสวงห�กำ�ไรที่คอยทำ�หน้�ที่ ‘แนะนำ�’ เส้นท�งในก�รปั่นจักรย�นให้
กับนักท่องเที่ยวด้วยจักรย�น องค์กรนี้ไม่ได้ลุกขึ้นม� ‘ลงทุน’ สร้�ง
ท�งจักรย�นใหญ่ยักษ์ใหม่เอี่ยมประเภทที่ตัดภูเข�เข้�ไปเป็นลูก ๆ ซึ่ง
จะเปิดโอก�สให้มีก�ร ‘ผล�ญงบประม�ณ’ หรอกนะครับ แต่เข�ใช้
แค่ ‘สติปัญญ�’ ในก�ร ‘เชื่อมร้อย’ เส้นท�งที่มีอยู่แล้วเข้�ด้วยกัน ถัก
ทอออกม�เป็น Route ต่�ง ๆ ที่น่�ขี่ม�ก อ�ทิ ก�รปั่นไปต�มเส้นท�ง
ส�ย Underground Railroad ซึ่งก็คือเส้นท�งก�รหลบหนีของท�สใน
ยคุสงคร�มกล�งเมอืงอเมรกินั เสน้ท�งนีส้วยม�กเพร�ะปัน่ผ�่นไปต�ม
แม่นำ้�อย่�งโปโตแม็ก แม่นำ้�แชน�นโดว์ หุบเข�ต่�ง ๆ  แถมยังได้เรียนรู้
ประวัติศ�สตร์ด้วย
 ที่สำ�คัญก็คือ องค์กรนี้จะจัดเตรียมเส้นท�งและแผนที่ไว้อย่�ง
ละเอียด พร้อมคำ�แนะนำ�ในแต่ละเส้นท�ง ว่�ต้องทำ�อย่�งไร ตรงไหน
สวย ตรงไหนสงู ตรงไหนตอ้งเตรยีมใจเตรยีมแรง ตรงไหนมจีดุแวะพกั 
แต่ไม่ค่อยมี ‘ร้�นอร่อย’ เท่�ไหร่หรอกครับ (ค�ดว่�เพร�ะวัฒนธรรม
ก�รกินของเข�ไม่เหมือนเร�)
 ที่เจ๋งที่สุดก็คือ องค์กรนี้ยังทำ�หน้�ที่ ‘ฟ�ดฟัน’ ในท�งกฎหม�ย

ให้กับนักปั่นด้วย เช่น มีเมืองบ�งเมืองในอเมริก�ที่ห้�มจักรย�นเข้�
เมืองเด็ดข�ด (อ้�ว! มีจริง ๆ นะครับ) ตัวอย่�งเช่นเมือง ‘เหยี่ยว
ดำ�’ หรือ Black Hawk ในรัฐโคโลร�โด ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่อยู่
ระหว่�งเส้นท�งที่นักปั่นจะต้องปั่นผ่�น องค์กรนี้ก็ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ
เช่น Bike Colorado ในก�รลุกขึ้นฟ้องร้องต่อสู้ท�งกฎหม�ยแทนนัก
ปั่น จนในที่สุด ศ�ลสูงของโคโลร�โดก็สั่งให้เมืองนี้ต้องเปิดท�งให้
จักรย�น เป็นต้น
 เส้นท�งปั่นจักรย�นที่องค์กรนี้แนะนำ�เป็นเส้นท�งเดิมที่มีอยู่แล้ว 
แต่แนะนำ�ว่�เส้นท�งต่�ง ๆ นั้นจะเชื่อมร้อยกันอย่�งไร เส้นท�งที่ว่�มี
ทั้งถนนที่รถวิ่ง เส้นท�ง Bike Trail ต่�ง ๆ  รวมไปถึงเส้นท�งลัดเล�ะใน
ป่� เส้นท�งบนภูเข� ฯลฯ  เพร�ะฉะน้ันนักป่ันแต่ละคนจึงส�ม�รถเลือก

ระยะท�ง คว�มสูง สภ�พภูมิประเทศ วัฒนธรรม ก�รศึกษ�เรียนรู้
ระหว�่งท�ง ฯลฯ ทีเ่หม�ะสมกบัคว�มตอ้งก�รของตวัเองได ้ใครอย�ก
ปั่นหนึ่งวัน ห้�วัน หรือปั่นเป็นเดือน ๆ  ก็ส�ม�รถทำ�ได้โดยไม่ต้องปั่นวน
กลับม�ที่เดิม พร้อมทั้งมีร�ยละเอียดต่�ง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์
 ผมคดิว�่เรือ่งแบบนีเ้กดิขึน้ในเมอืงไทยไดไ้มย่�ก เพร�ะมนัไมต่อ้ง 
‘ผล�ญงบประม�ณ’ เยอะแยะมห�ศ�ลเหมือนกับก�รตัดท�งจักรย�น
เข้�ไปในภูเข�อย่�งที่ไต้หวันทำ� ไต้หวันทำ�นั้นไม่น่�แปลกหรอกนะ
ครับ เพร�ะตอนนี้ ไต้หวันได้ชื่อว่�เป็น ‘ดีทรอยต์แห่งจักรย�น’ ของ
โลกไปแล้ว ค่�ที่เป็นประเทศที่ผลิตจักรย�นส่งออกไปทั่วโลกม�กที่สุด
ประเทศหนึ่ง เข�จึงส่งเสริมเส้นท�งจักรย�นกันอย่�งเป็นลำ่�เป็นสัน มี
ก�รตดัเสน้ท�งจกัรย�นผ�่ภเูข�เข�้ไปเลยเพือ่ใหป้ัน่ท�งเรยีบไดไ้มต่อ้ง
ออกแรงขึ้นเข�ม�กนัก
 ของเร�ไม่จำ�เป็นต้องทำ�เช่นนั้นหรอกครับ เพร�ะนอกจ�กจะ
ผล�ญงบประม�ณโดยใช่เหตุแล้ว ยังอ�จทำ�ล�ยธรรมช�ติด้วย แต่
คำ�ถ�มทีเ่กดิขึน้กค็อื ทีย่งัไมม่กี�รสง่เสรมิเรือ่งนี ้เปน็เพร�ะมนัไมม่กี�ร 
‘ผล�ญงบประม�ณ’ ที่ม�กเพียงพอหรือเปล่�หนอ
 เพร�ะถ้�เป็นเช่นน้ัน ก็คงน่�สังเวชไม่น้อย
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เรื่องจ�กปก

 เดือนที่ผ่านมาผมมี โอกาสเดินทาง

ไป เ ทศกาลภาพยนตร์ย่ านยุ โ รป เป็ น

ครั้งแรกที่มี โอกาสได้เข้าร่วมอีเวนท์ทาง

วัฒนธรรมแบบชนิดเจาะลึกมาก ๆ เพราะ

หนังยาวเรื่อง 36 ได้ไปเข้าประกวด สมัย

ก่อนเวลาได้ไปเทศกาลพวกนี้ก็จะไปพร้อม

กับหนังสั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรมาก เพราะ

เหมือนไปเที่ยว ไม่ต้องเจอผู้คนในวงการ

ภาพยนตร์อิสระหรือโปรแกรมเมอร์คน

จัดงาน อะไรมากมาย พอถึงรอบฉาย

ก็ เ ต รี ย ม ไ ปตอบคำ า ถ ามหลั ง หนั ง จบ 

นั่นคือสมัยก่อน ตายังใสแบบเด็ก ๆ  แต่วันนี้ 

ไปอีกที ต้องเจอกับผู้จัดงาน ต้องเจอกับ

คนที่เข้ามาจะพาหนังไปจัดจำาหน่าย ต้อง

เจอคณะกรรมการ ต้องเจอกับเหตุผลที่

ทำาให้เราได้รางวัลและไม่ได้รางวัล และอื่น ๆ 

อีกมากมายที่ทำาให้สายตาที่เรามองเทศกาล

หนังไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เป็นไทย 
ไม่เป็นทาส
 เรื่อง นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์

P o p  C u l t u r e  T o u r i s m



| 55Tourism Jounal

เรื่องจ�กปก



56 | Tourism Jounal

 โดยพื้นฐ�นแล้ว ง�นเทศก�ลภ�พยนตร์นั้น เป็นง�นที่มีไว้สำ�หรับ
ฉ�ยหนงัจ�กน�น�ช�ต ิ(หม�ยถงึที่ไม่ใชห่นงัอเมรกินัฮอลลวีดู ซึง่จะเข้�
โรงฉ�ยทัว่ไปต�มปกตอิยูแ่ลว้) ง�นเทศก�ลเหล�่นีจ้ะฉ�ยหนงัทีม่�จ�ก
ประเทศแปลก ๆ เช่น อ�ร์เจนติน� บร�ซิล จีน เก�หลีใต้ อินโดนีเซีย 
หรอื ไทย (ในส�ยต�คนต�่งช�ตสิมยักอ่น เร�กเ็ปน็ประเทศทีแ่ปลกนะ
ครับ) ทำ�ให้ประช�ชนในประเทศนั้น ๆ มีคว�มรู้หูต�กว้�งขว�ง ได้เห็น
คว�มคิดและวัฒนธรรมผ่�นสื่อภ�พยนตร์ นอกจ�กเรื่องก�รเปิดหู
เปิดต�ประช�ชนแล้ว บ�งครั้งเทศก�ลหนังก็พ่วงกุศโลบ�ยบ�งอย่�ง
เข้�ไปด้วยเช่นกัน เช่น จัดง�นเทศก�ลภ�พยนตร์ในช่วงที่หน�วที่สุด 
เช่น เทศก�ลภ�พยนตร์เบอร์ลิน ที่จัดในช่วงเดือนกุมภ�พันธ์ที่ผ่�นม� 
ก็จัดเพื่อให้คนเดินท�งม�ยังเบอร์ลิน เพร�ะฤดูนี้ไม่มีคนอยู่ในเมืองนี้
กันหรอกครับ คนเบอร์ลินเองบินออกไปเที่ยวประเทศอื่นที่อุ่นกว่�นี้กัน
หมดแลว้ ไอพ้วกเร�ช�วอุน่ ๆ  นัน้ตอ้งไปผจญกบัคว�มหน�วในเบอรล์นิ
แทน คร�วนี้คนเบอร์ลินก็ยังข�ยข้�ว ข�ยปล� ข�ยไส้กรอกได้เหมือน
เดิม เพร�ะนักท่องเที่ยว (ต�มโรงภ�พยนตร์) ม�ชุมนุมกัน หรือเมือง

บ�งเมืองก็เกิดขึ้นได้เพร�ะมีเทศก�ลหนัง อย่�งเช่น เทศก�ลหนัง 
รอทเทอร์ด�ม ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ผมเพิ่งเอ�หนังไปประกวดม�นี้ 
โดยปกติก็จะเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักม�กนัก แต่ด้วยคว�มที่
จัดเทศก�ลหนังม�ประม�ณ 40 ปี (ขอยำ้�ว่� 40 ปีครับ ไม่ใช่จัด 10 ปี 
เลกินะครบั) เมอืงเลก็ ๆ  แหง่นีก้ม็ตีวัมตีนขึน้ม�ในแผนทีโ่ลกและแผนที่
ท�งวัฒนธรรม ยำ้�ภ�พให้ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่โดยปกตินั้นมีคว�ม
แจ๋วด้�นกร�ฟิกดีไซน์อยู่แล้ว กล�ยเป็นเป็นเมืองที่มีมูลค่�ท�งศิลปะ
ม�กขึน้ และยิง่จำ�นวนปทีีจ่ดัม�กขึน้เท่�ไหร ่คว�มเปน็ปกึแผน่กม็�กขึน้
เท�่นัน้ (ตวัอย�่งเชน่ เทศก�ลหนงัเมอืงค�นส ์ของฝรัง่เศส เทศก�ลหนงั
เวนิส ของ อิต�ลี กระทั่ง เทศก�ลหนังปูซ�น ของเก�หลีใต้เองก็ต�ม) 
 พอจะเห็นม�กขึ้นแล้วนะครับว่� เทศก�ลภ�พยนตร์ ที่พื้นฐ�น
เป็นเพียงแค่ง�นเพิ่มคว�มรู้และสร้�งคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม  
มันค่อย ๆ เพิ่มหน้�ที่ม�กขึ้นไปเรื่อย ๆ ทีนี้หลังจ�กจัดง�นกันไปแล้ว 
ผลปร�กฏว่� หนังหล�ย ๆ เรื่องที่ผ่�นง�นเทศก�ลหนังเหล่�นี้ หรือ ได้
รับร�งวัลต่�ง ๆ ไปจ�กเทศก�ลนั้น ๆ ส่งผลให้ก�รจำ�หน่�ยหนังในต่�ง
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ประเทศนั้นสัมฤทธิ์ผลม�กขึ้น นอกจ�กนั้นแล้ว บ�งครั้งยังหม�ยถึงชื่อ
เสียง และพ่วงคว�มหม�ยของโอก�สในก�รทำ�หนังเรื่องถัด ๆ ไปแล้ว 
(กด็งัแลว้นี)่ ดงันัน้ ก�รทีน่กัทำ�หนงัอสิระทัว่โลกจะพ�หนงัตวัเองเข�้ไป
ยังเทศก�ลหนังต่�ง ๆ นั้น ย่อมมีคว�มหม�ยม�กกว่� ก�รเอ�หนังตัว
เองไปเผยแพร่สู่สังคมโลก 
 แนน่อนครบั คว�มสำ�เรจ็และโอก�สดี ๆ  ในอน�คต ยอ่มเปน็คว�ม
ต้องก�รพื้นฐ�นของมนุษย์ (ไม่ว่�จะอ�ชีพไหน ๆ) ก�รทำ�หนังและส่ง
หนังไปเทศก�ลนั้น (และลุ้นสุดขีดเพื่อให้หนังตัวเองได้เข้�ฉ�ยหรือได้
เข้�ประกวดต�มเทศก�ล) เป็นเรื่องปกติม�ก ถึงลุคคนทำ�จะอ�ร์ตกัน
แค่ไหน ถ้�หนังได้ประกวดก็ดีใจหน้�บ�นกันหมด 
 มีคนสมหวัง ก็ย่อมมีคนผิดหวัง และมีคนหวังม�กแต่ไม่ได้ต�ม 
ที่หวัง ประกอบกับคติธรรมเรื่อง คว�มพย�ย�มอยู่ที่ไหน คว�มสำ�เร็จ 
อยู่ที่นั่น ก�รทำ�หนัง ’เพื่อ’ ให้ได้เข้�เทศก�ลหนังจึงเกิดขึ้น
 ว่�กันว่�หนังที่มักได้รับเลือกให้ไปฉ�ยนั้น มักจะเกิดจ�กหลักสมัย
แรก ๆ  ทีอ่�้งถงึคว�มหล�กหล�ยท�งวฒันธรรม แนน่อนว�่หนงัเรือ่งที ่‘ดู

เหมอืน’ หนงัฮอลลวีดูนัน้จะตอ้งตกรอบไปแบบไมต่อ้งเสยีเวล�คดัเลอืก 
เกณฑ์ต่อม�คือ หนังเรื่องไหนที่ดูไม่เหมือนหนังฮอลลีวูด แต่ดูเหมือน
เป็น ‘ตะวันตก’ (เช่น หนังเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองและเทคโนโลยี) ก็อ�จ
จะมีแววตกรอบได้ง่�ย ๆ ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่�คว�มหล�กหล�ยนั้น อ�จ
จะเรียกอีกคำ�ได้ว่� คว�ม exotic
  ว�่ง�่ย ๆ  คอื โดยพืน้ฐ�นแลว้ ฝรัง่อย�กดอูะไรทีเ่ข�ไมม่ ีหรอื อะไร
ทีห่�่งไกลตวัเข�ม�ก ๆ  เข�อยู่ในเมอืงตกึสงู เทคโนโลยกีนั โดยปกตแิลว้ 
เข�เหน็คว�มรกั อ�รมณค์ว�มรูส้กึต�่ง ๆ  แบบพวกนี้ไปหมดแลว้ ทำ�ไม
เข�ถึงจะอย�กดูอีก (แต่ก็เพร�ะพี่ฝรั่งไม่ใช่รึ เร�ก็เลยพย�ย�มอัพตัว
เอง อพัประเทศตวัเองใหก้ล�ยเปน็ฝรัง่กนัหมด) ดงันัน้สิง่ที ่(ค�ดเด�กนั
ว�่) จะโดนใจเทศก�ล คอื ก�รทำ�หนงัทีว่�่ดว้ย exotic ของประเทศตวัเอง 
มันไม่ได้หม�ยคว�มถึงแค่ ภูเข� ลำ�เน�ไพร คนป่� ช�วบ้�น ช้�ง 3 ข� 
หรือ จ� พนม แต่ยังหม�ยรวมถึง ก�รเมือง ก�รเรียกร้องต่อสู้  
คว�มกดดนัท�งสงัคม คว�มเศร้�ของระบบต่�ง ๆ  ทีฝ่รัง่เข้�ใจว�่มนัยงั
เปน็คว�มล�้หลงัของประเทศโลกทีส่�ม และ (เชือ่กนัว�่) ถ�้จะทำ�เกีย่วกบั 
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ประเด็นท้องถิ่นเหล่�นี้ ก็อย่�ทำ�เชิงลึกม�กเกินไปจนคนในประเทศตัว

เองดูเข้�ใจกันเอง ต้องทำ�ให้ตัวหนัง ’ง่�ย’ พอที่จะทำ�ให้ฝรั่งนั้นเข้�ใจ

และมีอ�รมณ์ร่วม (ทั้งคว�มตื่นต�ตื่นใจและคว�มสงส�รเห็นใจ ไล่ไป

ถึงรู้สึกอย�กช่วยเหลือและปลดปล่อยประเทศเหล่�นี้ให้เจริญขึ้น) ว่�

ง่�ย ๆ หนังรัก หนังชีวิตคนเมือง หนังที่ตัวละครยิงมุกท้องถิ่นร่วมสมัย

ใส่กัน ย่อมตกรอบแรก (ห�กม�ตรฐ�นนี้มีจริง)

 คว�มจริงสิ่งเหล่�นี้ไม่อ�จสรุปได้ว่�มีจริงหรือไม่มีจริง (แต่ดูจ�ก

หนังต่�ง ๆ ที่ปร�กฏในเทศก�ลนั้น ก็ดูเป็นไปได้) สิ่งนี้อ�จเป็นสิ่งที่คน

ทำ�หนังเองรู้คนเดียวในใจว�่เร�ทำ�หนังไปเพื่ออะไร เพื่อบันเทิงใจฝรั่ง 

เพื่อโอก�สในวันข้�งหน้�ของตัวเอง หรือเพื่อเล่�ในสิ่งที่เร�เป็นอย่�ง

จริงใจ
 ในขณะทีผ่มไดเ้ดนิท�งไปยงัเทศก�ลหนงัต�่ง ๆ  นัน่กห็ม�ยคว�มว�่ 

ผมได้มีโอก�สไปเยือนและท่องเที่ยวที่เมืองต่�ง ๆ มีโอก�สได้ไปเที่ยว

สถ�นที่ต่�ง ๆ ที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวม�ก ๆ ซึ่งก็รู้สึกดีจัง เพร�ะ

สะดวกสบ�ย เข�้ออกสะดวก ไมม่เีกบ็ร�ค�ช�วทอ้งถิน่หรอืช�วต�่งช
�ต ิ

จะในช�ติหรือต่�งช�ติร�ค�ก็เท่�กันหมด เฟรนด์ลีจริง ๆ เฟรนด์ลี

จนบ�งทีรู้สึกว่�เหมือนเข�ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง บ�งสถ�นที่เปิดรับ

นกัทอ่งเทีย่วอย�่งเตม็ทีจ่นไมเ่หลอือะไรไวใ้หส้งสยัและคน้ห� เหมอืนผู้

หญิงเจอกันครั้งแรกแล้วโชว์นมให้เร�ดูเลย เร�อ�จจะช็อคไป 5 วิน�ที

และอยู่คุยกับเธออีกสัก 10 วิน�ที แต่แน่นอนว่�เร�จะจ�กไปจ�กเธอ 

และอ�จจะไม่ได้กลับม�อีก เพร�ะมันไม่มีอะไรให้ค้นห�อีกต่อไป

  คิดถึงก�รท่องเที่ยวในบ้�นเร� สถ�นที่บ�งที่โดนช�วต่�งช�ติยึด

ครองไปทุกต�ร�งนิ้วเรียบร้อย แน่นอนว่�มันอยู่ในแผนก�รส่งเสริม

ก�รท่องเที่ยว อะไรที่ใครไม่เคยเห็น เร�เปิดเรียบ เราพยายามเป็น

ไทยอย่างที่โลกต้องการ จนบางครั้งเราก็ลืมไปเหมือนกันว่าตอนแรก 

เราเป็นคนยังไง เหมือนกับที่วันนี้ไม่มีใครจำ�ได้แล้ว อ.ป�ย จริง ๆ  แล้ว

เป็นอย่�งไร เพร�ะ อ.ป�ย เป็นมิตรกับทุกคนทั่วโลกไปเรียบร้อย

  การเป็นไทยจริงๆแล้ว เราอาจจะต้องยอมรับตัวเองว่าเราเป็น

คนอย่างไร เรามีลักษณะแบบไหน เรามีทั้งส่วนที่สะอาด และส่วนที่

สกปรกเปือ้นฝุน่ (และสว่นทีเ่ราเขา้ใจไปเองวา่มนัสกปรกเปือ้นฝุน่ แต่
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จริง ๆ มันไม่ได้สกปรก มันแค่เป็นนิสัยซกมกของเรานิดหน่อยเท่านั้น

เอง) จ�กนั้นเร�ก็พรีเซนต์ไปในแบบที่เร�เป็น ดีที่สุดเท่�ที่เร�โอเค 

คว�มจรงินีเ่หมอืนก�รจบีหญงิ จบีช�ยเลยนะครบั เปน็แบบไหนกแ็สดง

ไปแบบนัน้ เพร�ะเดีย๋วเปน็แฟนกนักต็อ้งแสดงด้�นมดืใสก่นัอยูด่ ีไมช่้�

ก็เร็ว อะไรที่ไม่ได้ ก็บอกไปเลยว่�ไม่ได้ บ�งอย่�งอะไรที่ดูได้ย�กก็ไม่

ต้องไปทำ�ให้ง่�ยขึ้นก็ได้ อะไรที่ไม่ง่�ยไป ได้ม�ย�ก ๆ นิด ๆ มันมักจะ

มีคุณค่�และน่�ค้นห�กว่�เสมอ ที่สำ�คัญคือมันส�ม�รถแสดงคว�มเป็น

ตวัเองไดอ้ย�่งครบถว้น ถ�มจรงิเถอะว�่มีใครอย�กใหอ้นิเดยีสะอ�ดขึน้

มั๊ยครับ หรือ นโยบ�ยจำ�กัดคนเข้�ประเทศเนป�ล ทำ�ให้นักท่องเที่ยว

อย�กไปเที่ยวที่นั่นน้อยลงมั๊ย

  ในโลกนีอ้�จจะไมม่สีิง่ทีเ่รยีกคว�มดหีรอืคว�มไมด่จีรงิ ๆ  หรอกครบั

มันมีแค่คว�มแตกต่�ง คว�มไม่เหมือนกัน บ�งครั้งเวล�ผมเจอฝรั่งเอง 

ผมก็ค่อนข้�งมีปัญห�เวล�พวกเข�ไปเที่ยวต�มที่ต่�ง ๆ แล้วบอกว่�

ทำ�ไมเมืองมันไม่เป็นแบบนั้น เป็นแบบนี้ ทำ�ไมผู้คนไม่เป็นผู้คนในบ้�น

เมือง (อันเจริญ) ของพวกเข� ในใจผมก็จะคิดว่� ก็นี่ไง พอเมืองที่

พวกยูไปเที่ยวมันเป็นตัวของตัวเอง เป็นออริจินอล ดิบ ๆ แบบของแท้

ดัง้เดมิ พวกยกูบ็น่อกี พวกยจูะใหโ้ลกทัง้โลกเปน็เหมอืนพวกยหูมดเลย

ใช่มั๊ย พวกยูจะเอ�ไง

 ผมคดิว�่เวล�เร�อย�กใหใ้ครรกัเร� เร�กอ็ย�กใหเ้ข�รกัทีเ่ร�เปน็

เร� ให้เข�ได้ amazing ในคว�มเป็นเร�จริง ๆ ทำ�ตัวเป็นหญิงค่อย ๆ

เปลือยบน เป็นช�ยค่อย ๆ เปลือยล่�ง ระทึกใจกว่� ถ้�ชอบก็ม� ไม่

ชอบไม่เป็นไร
  ถ้�เป็นไทยน่ะสบ�ยครับ แต่ถ้�เลือกเป็นท�สก็จะต้องเหนื่อยกัน

นิดนึงล่ะ



60 | Tourism Jounal

 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic  

Community ภายใต้แนวคิด One Vision, One Identity, One 

Community ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว

และฐานการผลิตร่วมกัน โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า 

บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุน อย่างมีเสรี

มากขึ้น

 บทความนี้เป็นการนำาเสนอข้อมูลในประเด็นหลัก ได้แก่ 

ภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community: AEC) การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรม

ท่อง เที่ยวไทยเพื่อรองรับ โอกาสบนความท้าทาย และ

ยุทธศาสตร์ของ ททท. กับการก้าวสู่ AEC

ความเป็นมาของ AEC
 
    จ�กที่ผู้นำ�อ�เซียนได้ลงน�มปฏิญญ�ว่�ด้วยคว�มร่วมมือในอ�เซียน
ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) เมื่อวันที่ 7 ตุล�คม 2546  เพื่อประก�ศจัด
ตั้งประช�คมอ�เซียน (ASEAN Community: AC) ภ�ยในปี 2563  โดย
สนับสนุนก�รรวมตัวและคว�มร่วมมืออย่�งรอบด้�น ทั้งด้�นก�รเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม  ซึ่งประช�คมอ�เซียนประกอบด้วย 3 
ประช�คมหลกั ไดแ้ก ่1. ประช�คมก�รเมอืง (ASEAN Political  Security 
Community: APSC) 2. ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน  (ASEAN Eco-
nomic Community: AEC) 3. ประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)   
 ตอ่ม�ในป ี2550 อ�เซยีนไดป้ระก�ศปฏญิญ�เซบวู�่ดว้ยก�รเรง่รดั
ก�รจัดตั้งประช�คมอ�เซียน เพื่อจัดตั้งประช�คมอ�เซียนให้เร็วขึ้นจ�ก
กำ�หนดก�รที่ตั้งไว้แต่เดิมจ�กปี 2563 เป็นปี 2558

โอกาส

ทางการตลาดท่องเที่ยวไทย
บนความท้าทาย
กับการก้าวสู่ AEC (ตอนที่ 1)
เรื่อง จุรีรัตน์ คงตระกูล

T o u r i s m  @  A E C

 เปน็ตล�ดและฐ�นก�ร 
 ผลิตเดียวกัน โดยจะ
มีก�รเคลื่อนย้�ยสินค้� บริก�ร ก�ร
ลงทุน แรงง�นมีฝีมือ และเงินทุน
อย่�งมีเสรีม�กขึ้น

 เ ป็ น ภู มิ ภ � คที่ มี ก � ร พัฒน� 
 เศรษฐกิจที่เท่�เทียมกัน  โดยให้
มีก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ของวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) 
เพื่อลดช่องว่�งจ�กก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ ให้
ทุกประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
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 เป็นภูมิภ�คที่มีขีดคว�ม 
 ส�ม�รถในก�รแขง่ขนัสงู 
โ ดยมี อ งค์ ป ร ะกอบหลั ก  ไ ด้ แ ก่   
นโยบ�ยก�รแข่งขัน ก�รคุ้มครอง 
ผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น (ก�รเงิน 
ก�รขนส่ง เทคโนโลยีส�รสนเทศ และ
พลังง�น) ม�ตรก�รด้�นภ�ษี และ
พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

อาเซียนได้กำาหนดยุทธศาสตร์
การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ใน 4 ด้าน คือ 

 เป็นภูมิภ�คที่มีก�รบูรณ�ก�ร 
 เข้�กับเศรษฐกิจโลก โดยเน้น
ก�รดำ�เนินม�ตรก�รจัดทำ�เขตก�รค้�เสรี 
(Free Trade Area–FTA) และหุน้สว่นเศรษฐกจิ 
(Closer Economic Partnership–CEP) 
กับประเทศนอกภูมิภ�ค ปัจจุบันอ�เซียนมีก�ร
จัดทำ�เขตก�รค้�เสรี กับ 4 ประเทศ ได้แก่ 
จีน เก�หลี อินเดีย อ�เซียน-ออสเตรเลีย/
นิวซีแลนด์ และก�รจัดทำ�หุ้นส่วนเศรษฐกิจ 1 
ประเทศ คือ ญี่ปุ่น

 ยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญและส่งผลต่ออุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว
โดยตรงและทันที ได้แก่ ยุทธศ�สตร์ก�รเป็นตล�ดและฐ�นก�รผลิต
เดียวกัน  ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�เสรี ก�ร
เคลื่อนย้�ยบริก�รเสรี ก�รเคลื่อนย้�ยก�รลงทุนเสรี  ก�รเคลื่อนย้�ย
เงินทุนเสรี และก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นฝีมืออย่�งเสรี
 ทั้งนี้ อ�เซียนได้กำ�หนดก�รเปิดเสรีใน 12 ส�ข�อุตส�หกรรม
สำ�คัญ ได้แก่ เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ย�ง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ย�นยนต์ ก�รขนส่งท�งอ�ก�ศ 
สุขภ�พ  e-ASEAN ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ โดยกำ�หนดส�ข�บริก�ร
เร่งรัดใน 4 กลุ่มส�ข�บริก�ร ได้แก่ e-ASEAN สุขภ�พ ก�รบิน และ 
ก�รท่องเที่ยว
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สถานะปัจจุบันของการเปิดเสรีสาขาท่องเที่ยวภายใต้กรอบ ASEAN

ที่ม� : กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

กึ่งหนึ่งของคณะกรรมก�รบริห�ร
ของนิติบุคคลต้องมีสัญช�ติไทยในธุรกิจ

ต่�งช�ติร่วมถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%

Hotel

โรงแรมขน�ด 6 ด�วขึ้นไปเท่�นั้น

ต่�งช�ติร่วมถือหุ้นกับนิติบุคคลไทยได้ไม่เกิน 70%

ต้องเป็นบริษัทจำ�กัดเท่�นั้น

ผู้ขออนุญ�ตดำ�เนินก�รและผู้บริห�ร
ต้องมีสัญช�ติไทยและต้องมีถิ่นพำ�นักในไทย

Travel Agency & Tour Operator

ข้อผูกพันชุดที่  8  
ของไทย (ปี 2555)

รปูแบบการใหบ้รกิารเสร ีหรอื Modes of Supply  
ใน 4 ลักษณะ 

 เนื่องจ�กธุรกิจส�ข�ก�รบริก�ร เป็นองค์ประกอบหลักของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศสม�ชิก โดยมี
สัดส่วนร้อยละ 40-60  ของ GDP ในกลุ่มประเทศอ�เซียน อ�เซียนจึง
ได้กำ�หนดกรอบคว�มตกลงอ�เซียนด้�นบริก�ร (ASEAN Framework 
Agreement on Services-AFAS) ให้สอดคล้องกับก�รเปิดเสรีด้�นก�ร
ค้�และบริก�ร(General Agreement on Trade in Services-GATS) 
ขององค์ก�รก�รค้�โลก โดยมีรูปแบบก�รให้บริก�รเสรีใน 4 ลักษณะ 
คือ

Mode 1 : ก�รให้บริก�รข้�มพรมแดนประเทศ (Cross Border Supply)
หม�ยถงึก�รค�้บรกิ�รทีผู่ใ้หบ้รกิ�รอยูค่นละประเทศกบัผูร้บับรกิ�ร คอื
มีฐ�นผลิตและบริก�รอยู่ในประเทศของตนเอง แต่ส�ม�รถให้บริก�ร
ข้�มประเทศได้ เช่น บริก�รส�ยก�รบิน โทรคมน�คม อินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น

Mode 2: ก�รบริโภคข้�มพรมแดน (Consumption Abroad) หม�ยถึง
ก�รที่ผู้รับบริก�รเดินท�งไปใช้บริก�รในประเทศของผู้ให้บริก�ร เช่น 
ก�รเดินท�งไปท่องเที่ยวต่�งประเทศ ก�รเดินท�งไปศึกษ�ในต่�ง
ประเทศ เป็นต้น

Mode 3: ก�รตั้งสำ�นักง�น (Commercial Presence) หม�ยถึง ก�ร
ที่ผู้ให้บริก�รเดินท�งไปเปิดสำ�นักง�นตัวแทน หรือตั้งส�ข�เพื่อให้
บริก�รในประเทศของผู้รับบริก�รโดยมีก�รเคลื่อนย้�ยเงินทุนเพื่อไป
สร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นและองค์ประกอบที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รแข่งขัน
เพื่อให้บริก�รในประเทศเป�้หม�ย เช่น ก�รเปิดร�้นอ�ห�ร โรงแรม                         
ในต่�งประเทศ

Mode 4: ก�รเคลื่อนย้�ยบุคล�กร (Movement of Natural Persons)
หม�ยถึงก�รที่ผู้ให้บริก�รเดินท�งไปให้บริก�รในประเทศผู้รับบริก�ร 
เป็นก�รส่งออกนักวิช�ชีพแขนงต่�ง ๆ ไปยังต่�งประเทศ เช่น แพทย์ 
วิศวกร พ่อครัว ไปทำ�ง�นในต่�งประเทศ

T o u r i s m  @  A E C
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ที่ม� : กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

สถานะปัจจุบันของการเปิดเสรีสาขาท่องเที่ยวภายใต้กรอบ ASEAN 
ข้อผูกพันชุดที่ 8  ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ

ประเทศ                                       ข้อผูกพัน

อินโดนีเซีย - กำ�หนดเขตพื้นที่โรงแรมที่ต่�งช�ติส�ม�รถถือหุ้นได้ทั้งหมดหรือบ�งพื้นที่ 70%

 - กำ�หนดจำ�นวนผู้ประกอบก�รต่�งช�ติที่เปิดกิจก�รร้�นอ�ห�รไม่เกิน 55 ร�ย และต้องขอ License 

 - อนุญ�ตเฉพ�ะ Inbound Operator ในจ�ร์ก�ต�และบ�หลี

ฟิลิปปินส์ - ธุรกิจโรงแรม คนฟิลิปปินส์ต้องถือหุ้นข้�งม�ก

 - ร้�นอ�ห�รต่�งช�ติถือหุ้นได้ 100% ห�กมีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว 2.5 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป 

  อนุญ�ตให้ต่�งช�ติเข้�ม�ทำ�ง�นได้ห�กไม่มีคนฟิลิปปินส์ทำ�

 - Travel Agency อนุญ�ตให้ต่�งช�ติถือหุ้นไม่เกิน 60%

บรูไน - JV กับคนบรูไนหรือนิติบุคคลที่ควบคุมโดยคนบรูไนหรือทั้งสองอย่�ง โดยต่�งช�ติถือหุ้นไม่เกิน 70%

สิงคโปร์ - เปิดเสรีโดยไม่ระบุข้อจำ�กัด

กัมพูช� - เปิดให้โรงแรมตั้งแต่ 3 ด�วขึ้นไป

 - Travel Agencies ให้ต่�งช�ติถือหุ้นไม่เกิน 51 %

 - อนุญ�ตเฉพ�ะต่�งช�ติที่ม�กับบริษัทในเครือระดับผู้จัดก�รและระดับบริห�ร

ล�ว - เปิดให้โรงแรมตั้งแต่ 3 ด�วขึ้นไป ต้องเป็นก�รร่วมทุนหรือถือหุ้นได้ 100%

 - Travel Agency ให้ต่�งช�ติถือหุ้นไม่เกิน 70%

 - Tourism Consulting Services ให้ต่�งช�ติถือหุ้นได้ 100% หรือร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่น้อยกว่� 35%

เมียนม�ร์ - ให้ต่�งช�ติถือหุ้นได้ถึง 100%

 - ต้องได้รับอนุญ�ตภ�ยใต้ BOT System ภ�ยใต้กฎหม�ยก�รลงทุนของเมียนม�ร์

ม�เลเซีย - ธุรกิจโรงแรม ต่�งช�ติส�ม�รถถือหุ้นได้ไม่เกิน  70% สำ�หรับโรงแรม  4-5 ด�ว

 - Travel Agency & Tour Operator ต้องเป็น JV กับคนม�เลเซีย หรือนิติบุคคลที่ควบคุมโดยคนม�เลเซีย 

  หรือทั้งสองอย่�ง และสัดส่วนถือหุ้นต่�งช�ติไม่เกิน 70%

 นอกจ�กนี ้เพือ่รองรบัยทุธศ�สตรก์�รเปน็ตล�ดและฐ�นผลติเดยีว 
และเพื่อสร้�งคุณภ�พก�รให้บริก�รด้�นก�รท่องเที่ยวในภูมิภ�ค 
อ�เซียนได้จัดทำ� ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition Arrange-
ment–MRA) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่อำ�นวยคว�มสะดวกก�รเคลือ่นย�้ย 
ก�รจ�้งง�นผูเ้ชีย่วช�ญและเพิม่คว�มเท�่เทยีมกนัของบคุล�กรด�้นก�ร
ทอ่งเทีย่วในภมูภิ�ค โดยกำ�หนดม�ตรฐ�นสมรรถนะขัน้ตำ�่ในส�ข�ก�ร
โรงแรมและส�ข�ธุรกิจนำ�เที่ยว ซึ่งบุคล�กรในวิช�ชีพท่องเที่ยวอ�จ
มีสิทธิประกอบวิช�ชีพท่องเที่ยวในประเทศผู้รับ ห�กมีวุฒิบัตรที่ออก
โดยคณะกรรมก�รรับรองคุณวุฒิวิช�ชีพก�รท่องเที่ยว (TPCB) ขณะนี้ 
กระทรวงก�รทอ่งเทีย่วฯ อยูร่ะหว�่งก�รดำ�เนนิก�รพจิ�รณ�สมรรถนะ
ดังกล่�ว

 ปัจจุบัน อ�เซียนอยู่ระหว่�งก�รเจรจ�จัดทำ�ข้อผูกพันชุดที่ 8  
สำ�หรับข้อผูกพันในส�ข�ก�รท่องเที่ยวของประเทศไทยมีส�ระสำ�คัญ
คือ การเปิดเสรีเพิ่มขึ้นโดยอนุญาตให้นักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติ
อาเซียน สามารถเข้ามามีสัดส่วนการถือหุ้นกิจการโรงแรม ในประเทศ
ไดร้อ้ยละ 70  แตจ่ำากดัการลงทนุใหท้ำาไดเ้ฉพาะในโรงแรมขนาด 6 ดาว 
ขึ้นไป 
 กรมเจรจ�ก�รค�้ระหว�่งประเทศ กระทรวงพ�ณชิย ์เปน็หนว่ยง�น
หลักดำ�เนินก�รจัดทำ�ต�ร�งข้อผูกพันชุดที่ 8 ซึ่งมีกำ�หนดนำ�เข้�สู่ก�ร
พจิ�รณ�ของคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภ�ภ�ยในป ี2555 นี ้ ในสว่นขอ้ผกูพนั
ชุดที่ 8 ของประเทศอื่น ๆ ก็จะมีคว�มแตกต่�งกันในร�ยละเอียด แต่
ทุกประเทศต้องยอมรับในก�รเพิ่มระดับก�รเปิดเสรีท�งก�รท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น ยกเว้นสิงคโปร์ซึ่งเปิดเสรีโดยไม่ระบุข้อจำ�กัด

T o u r i s m  @  A E C
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โอกาส VS ความท้าทาย

 เมื่อบรรย�ก�ศของสภ�พแวดล้อมได้เปลี่ยนไป ก�รปรับตัวเพื่อ
เตรียมคว�มพร้อมของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทยจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
เพื่อรองรับโอก�สที่เปิดกว้�ง ที่ม�พร้อมกับคว�มท้�ท�ย ซึ่งกล�ยเป็น 
Package คู่ ที่จะต้องใส่ใจไปพร้อมกัน
 ข้อมูลจ�กคณะทำ�ง�น ASEAN Tourism Marketing Strategy 
ระบุว่�
 - ในปี 2011 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวจ�กทั่วโลกเดินท�งท่องเที่ยว
ในภูมิภ�คอ�เซียนทั้งหมด 81.22 ล้�นคน (+9.26%) 
 - เปน็ก�รเดนิท�งทอ่งเทีย่วภ�ยในภมูภิ�ค 37.77 ล�้นคน คดิเปน็
สัดส่วนร้อยละ 46.5
 - โดยประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวจ�กอ�เซียนเดินท�งเข้�ม� 5.7 
ล้�นคน และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้�ม� ร้อยละ 60 จะอยู่ในระดับ
ฐ�นะของชนชั้นกล�งขึ้นไป
 ผลของก�รรวมตวัเปน็ประช�คมอ�เซยีนจะทำ�ใหเ้กดิชนชัน้กล�งที่
มีศักยภ�พ เป็นตล�ดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยค�ดว่�กลุ่มชนชั้นกล�ง
ขึน้ไปจะมจีำ�นวนไมต่ำ�่กว�่ 300 ล�้นคนในป ี2558 ซึง่เปน็ครึง่หนึง่ของ
ฐ�นประช�กรเกอืบ 600 ล�้นคนในอ�เซยีน ก�รขย�ยตวัของชนชัน้กล�ง 
ที่ปรับเปลี่ยนทั้งฐ�นะท�งเศรษฐกิจและพฤติกรรมก�รบริโภค เป็น
แบบคนเมือง จะเอื้อต่อก�รขย�ยฐ�นตล�ดนักท่องเที่ยวของไทย
ในอ�เซียนให้ใหญ่ขึ้น นอกจ�กนั้น ห�กข้อตกลงด้�นก�รค้�บริก�ร
ระหว่�ง ASEAN+3 (อ�เซียน + จีน ญี่ปุ่น เก�หลีใต้) และ ASEAN +6 
(เพิม่อกี 3 ประเทศ คอื อนิเดยี ออสเตรเลยี นวิซแีลนด)์ บรรลผุล กจ็ะ
มผีลใหข้น�ดตล�ดขย�ยใหญก่ว�้งไกลเพิม่ขึน้อกีหล�ยเท�่ แมป้จัจบุนั 
สดัสว่นของตล�ดอ�เซยีนในไทยจะมเีพยีงรอ้ยละ 15 โดยตล�ดหลกั 10 
อนัดบัแรกของไทยจะเปน็ตล�ดระยะไกลม�กกว�่กลุม่ตล�ดในอ�เซยีน 
แตแ่นวโนม้และโอก�สก�รเตบิโตของตล�ดภ�ยในภมูภิ�คทีท่วบีทบ�ท

คว�มสำ�คญัเพิม่ขึน้ เปน็สิง่ทีป่ระเทศไทยตอ้ง
พึงตระหนักและหันม�ให้คว�มสนใจในกลุ่ม
ตล�ดนีม้�กขึน้เพร�ะปจัจบุนั สงิคโปรซ์ึง่มฐี�น
ตล�ดหลกัทีส่ำ�คญัคอืกลุม่ประเทศในอ�เซยีน 
ย่อมจะเดินหน้�เพื่อรักษ�ฐ�นตล�ด สร้�ง
โอก�สที่จะเป็นผู้นำ�ท�งก�รตล�ดที่กำ�ลัง
เติบโต เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่พึ่งพิง
ตล�ดหลักภ�ยในภูมิภ�ค ต่�งก็หันม�พัฒน�
คุณภ�พบริก�รเพื่อรองรับฐ�นตล�ดใน
อ�เซียนเพิ่มขึ้น 
 ก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อก�รแข่งขัน 
รักษ�ส่วนแบ่งตล�ดจ�กตล�ดภ�ยในภูมิภ�ค 
ที่กำ�ลังเติบโต จึงเป็นสิ่งท้�ท�ยสำ�หรับ
ประเทศไทยไปพร้อมกัน ก�รส่งเสริมก�ร
ท่องเที่ยวในประเทศไทยจะยังคงอ�ศัยก�ร
ขย�ยตวัของนกัทอ่งเทีย่วจ�กนอกภมูภิ�คเปน็
หลัก ให้คว�มสนใจต่อกลุ่มตล�ดอ�เซียนใน
ลักษณะกลุ่มลูกค้�เสริม หรือจะหันม�ใส่ใจ
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กลุ่มตล�ดดังกล่�วเพิ่มเป็นกลุ่มลูกค้�หลัก โดยปรับบริก�รต่�ง ๆ ทั้ง
ในด้�นวัฒนธรรม ศ�สน� ภ�ษ� และอ�ห�ร เพื่อรองรับก�รขย�ยตัว
ของกลุ่มตล�ดใหม่ ๆ เช่น อินโดนีเซีย เวียดน�ม ฟิลิปปินส์ 
 ก�รขย�ยตัวของเส้นท�งบินภ�ยในภูมิภ�คก็เป็นปัจจัยด้�นโอก�ส
ต่อก�รขย�ยตัวของตล�ดท่องเท่ียวหลังจ�กอ�เซียนได้จัดทำ�คว�มร่วมมือ 
ด�้นก�รขนสง่ท�งอ�ก�ศโดยตัง้เป�้หม�ยทีจ่ะบรรลกุ�รเปน็ตล�ดก�ร
บินร่วมภ�ยในปี 2015 ทำ�ให้เกิดก�รขย�ยเส้นท�งบิน ทั้งในส่วนของ
ส�ยก�รบินแห่งช�ติ ซึ่งเฉพ�ะส�ยก�รบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ และ
ม�เลเซียแอร์ไลน์ ที่เป็นส�ยก�รบินหลักของภูมิภ�ค  ขณะนี้มีเส้นท�ง
บินเชื่อมต่อภ�ยในอ�เซียนถึง 54 จุดบิน ขณะเดียวกัน ส�ยก�รบินต้น
ทุนตำ่�ในเอเชียก็ขย�ยตัวจ�ก 17 Destinations ในปี 2544 เป็น 63 
Destinations ในปี 2550  และมีแนวโน้มขย�ยจุดบินเพิ่มขึ้นโดยตลอด
 จ�กตัวเลข 8 เดือนแรกของปี 2555 ปร�กฏว่�ส�ยก�รบินต้นทุน
ตำ�่ขยบัครองสว่นแบง่ทีน่ัง่ในภมูภิ�คอ�เซยีนเพิม่ขึน้อย�่งม�ก จ�กรอ้ย
ละ 23.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 51 (ในปี 2555)
 การขยายตัวของ Low Cost Airline กล�ยเป็นจุดเปล่ียนให้กลุ่ม
ชนช้ันกล�งถึงชนช้ันล่�ง มีโอก�สเดินท�งทัดเทียมกลุ่มระดับบน รวมท้ัง
ผู้คนในเมืองรองก็ส�ม�รถเปล่ียนสถ�นะม�เป็นตล�ดนักท่องเท่ียวได้เช่น
กัน ระดับร�ค�ท่ีตำ�่ของส�ยก�รบินกระตุ้นให้เกิดคว�มถ่ีในก�รเดินท�ง 
สร้�งโอก�สให้แหล่งท่องเที่ยวในบ�งพื้นที่ที่ส�ยก�รบิน Low Cost เข้�
ถึง เปลี่ยนสถ�นะม�เป็น Weekend Destination ภ�ยในภูมิภ�ค
 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมโยงภ�ยในภูมิภ�ค
ทั้ง 3 ส่วนหลัก ทั้ง North South Corridor / East West Corridor / 
Southern Economic Corridor รวมทัง้โครงก�รรถไฟคว�มเรว็สงู เมือ่
เสรจ็สมบรูณจ์ะทำ�ใหก้�รเดนิท�งเชือ่มโยงท�งบก (Overland) ภ�ยใน
ภูมิภ�คเป็นไปได้โดยสะดวก สนับสนุนก�รเดินท�งท่องเที่ยวภ�ยใน

ภมูภิ�คทัง้ท�งอ�ก�ศและท�งบกใหม้คีว�มหล�กหล�ย ส�ม�รถเดนิท�ง 
ในลักษณะ Multi-destination ได้อย่�งสะดวกในคร�วเดียว ส่งเสริม
ก�รท่องเที่ยวภ�ยใต้ ASEAN Brand ให้ส�ม�รถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง
ภ�ยในและภ�ยนอกภูมิภ�คได้ม�กขึ้น
 นอกจ�กนัน้ คว�มก�้วหน�้พฒัน�กลไกคว�มรว่มมอืในระดบัต�่ง ๆ  
เพื่อยกเลิกอุปสรรคก�รเดินท�งระหว่�งกันเป็นระยะ ทั้งอุปสรรคใน
ด�้นภ�ษ ีอปุสรรคจ�กขัน้ตอนและพธิกี�รผ�่นแดน รวมทัง้ก�รปรบัปรงุ
ระบบและระเบยีบต่�ง ๆ  ใหเ้กดิก�รเดนิท�งลืน่ไหล เชือ่มโยงลกึเข้�ไป
ในแต่ละพื้นที่ของกลุ่มสม�ชิก (เช่น ระเบียบก�รนำ�รถยนต์ส่วนบุคคล
เข�้พืน้ที)่ คว�มรว่มมอืเหล�่นีจ้ะเปน็ก�รสร�้งโอก�สใหเ้กดิก�รเดนิท�ง 
เชื่อมโยงของประช�ชนในประช�คมอ�เซียน นำ�ไปสู่โอก�สของก�ร 
ทอ่งเทีย่วรปูแบบต�่ง ๆ  ทัง้ก�รทอ่งเทีย่วเพือ่พกัผอ่น ก�รทอ่งเทีย่วเพือ่
สุขภ�พ จนกระทั่งก�รท่องเที่ยวเพื่อจับจ่�ยซื้อสินค้� ฯลฯ และที่สำ�คัญ
ก�รพัฒน�กลไกคว�มร่วมมือเพื่อให้เกิด ASEAN Common Visa และ 
ASEAN Single Visa จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำ�คัญต่อก�รส่งเสริมก�ร
ท่องเที่ยวภ�ยใต้ ASEAN Brand 
 แต่ประเด็นท้�ท�ยก็คือ แม้ก�รจัดทำ� ASEAN Single Visa จะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่สำ�คัญให้เกิดก�รเติบโตของอุตส�หกรรมท่องเที่ยว 
ภ�ยในภูมิภ�ค แต่จ�กคว�มแตกต่�งของระดับก�รพัฒน�ในกลุ่ม
ประเทศสม�ชิก รวมทั้งผลกระทบด้�นอื่น ๆ  ที่จะต�มม� ทำ�ให้อ�เซียน
ตอ้งใชเ้วล�พจิ�รณ�ศกึษ�วธิกี�รดำ�เนนิก�รและกำ�หนดแนวท�งพรอ้ม
กรอบระยะเวล�ที่เหม�ะสม ก�รจัดทำ� ASEAN Single Visa จึงไม่
ส�ม�รถบรรลุผลได้ในขณะนี้ ขณะที่กลุ่ม CLMV คือ กัมพูช� ล�ว  
เมียนม�ร์ และเวียดน�ม กำ�ลังจะใช้ระบบ Single Visa ในก�รเดินท�ง
ท่องเที่ยวระหว่�งกัน จึงเป็นคว�มท้�ท�ยสำ�หรับประเทศไทย สำ�หรับ
ก�รเคลื่อนไหวดังกล่�วของคู่แข่ง
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 ณ วันนี้คง ไม่มี ใครปฏิ เสธได้ว่ า  การที่ประ เทศไทยกำ าลังจะ เข้ าสู่ประชาคม

อา เซี ยน ในปี  2015 ถือ เป็นความก้ าวหน้ าครั้ งสำ าคัญที่ จ ะ เปลี่ ยน แปลงสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมไทยให้พัฒนาก้าวไกล หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึง

พยายามช่วยกัน เผยแพร่ ข้อมูล เกี่ ยวกับปร ะ เ ทศต่ าง  ๆ ในปร ะชาคมอา เซี ยน  

เพื่อให้คนไทยรู้จักและพร้อมจะเข้าร่วมกับเพื่อน ๆ  เหล่านั้นเพื่อให้พวกเราก้าวหน้าไปด้วยกัน

 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ ต่ า ง  ๆ  เ กื อ บ ทั้ ง ห ม ด จำ า กั ด อ ยู่ เ พี ย ง

พื้ น แผ่นดิน  แ ทบ ไม่ มี การพูดถึ งท้องท ะ เลของอา เซี ยน  ทั้ งที่ ท ะ เ ล แห่ งนี้ ถือว่ า

เป็นอันดับหนึ่งในโลกในหลายด้าน และผู้คนหลายร้อยล้านคนในภูมิภาคนี้  ล้วนใช้

ประโยชน์จากท้องทะเลที่ยิ่ง ใหญ่ร่วมกัน ครั้งนี้ผมจึงอยากพาพวกเราไปรู้จักกับ 

ทะเลอาเซียน

เรื่อง ธรณ์ ธำ�รงน�ว�สวัสดิ์
Talaython@hotmail.com 

อาเซียนมีทะเล
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
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สภาพทั่วไป

 สม�ชกิในประช�คมอ�เซยีนมทีัง้หมด 10 ช�ต ิในจำ�นวนนี ้มเีพยีง
ประเทศล�วที่ไมม่ทีะเล ทีเ่หลอือกี 9 ช�ตลิว้นมชี�ยฝัง่ตดิทะเล คดิเปน็
ระยะท�งรวมกันประม�ณ 110,000 กิโลเมตร ย�วกว่�เส้นรอบวงโลก
เกือบ 3 เท่� (เส้นรอบวงโลกประม�ณ 40,000 กิโลเมตร) หรือเท่�กับ 
5.5 เท�่ของคว�มย�วช�ยฝัง่ประเทศสหรฐัอเมรกิ� (20,000 กโิลเมตร) 
 ในจำ�นวนนี ้ประเทศอนิโดนเีซยีมชี�ยฝัง่ย�วไกลม�กทีส่ดุ (55,000 
กิโลเมตร ถือเป็นอันดับ 2 ของโลก) รองลงม�คือประเทศฟิลิปปินส์ 
(36,000 กิโลเมตร อันดับ 4) ประเทศม�เลเซีย (4,675 กิโลเมตร 
อนัดบั 29) ประเทศเวยีดน�ม (3,400 กโิลเมตร อนัดบั 33) ประเทศไทย 
(3,200 กิโลเมตร อันดับ 34) และประเทศเมียนม�ร์ (1,900 กิโลเมตร 
อันดับ 54)
 ต�มช�ยฝั่งที่ย�วไกลขน�ดนี้ เป็นที่ตั้งของเก�ะแก่งจำ�นวน
มห�ศ�ล บ�งประเทศในเขตอ�เซียน เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ถือเป็นประเทศที่เป็นเก�ะ (Island Country) เมื่อนับจำ�นวน
เก�ะของทั้งภูมิภ�ครวมกัน คิดเป็นตัวเลขม�กกว่� 30,000 เก�ะ 
ม�กกว่�จำ�นวนเก�ะในมห�สมุทรแอตแลนติกและมห�สมุทรอินเดีย 
 ประเทศอินโดนีเซียมีเก�ะม�กที่สุด (18,000 เก�ะ อันดับ 1 ของ
โลก) รองลงม�คือประเทศฟิลิปปินส์ (8,900 เก�ะ อันดับ 2 ของโลก) 
ต�มดว้ยเมยีนม�รท์ีม่เีก�ะม�กกว�่ 1,000 เก�ะ (ยงัไมม่กี�รนบัจำ�นวน
แนน่อน) ถดัม�คอืไทยและม�เลเซยี มเีก�ะใกลเ้คยีงกนั ประม�ณเกอืบ 
1,000 เก�ะต่อประเทศ ต�มด้วยเวียดน�มและประเทศอื่น ๆ ที่เหลือ 
 ทะเลของประช�คมอ�เซียนต้ังอยู่ในเขตร้อน ต�มหลักท�งธรรมช�ติ
และส่ิงแวดล้อมแล้ว ทะเลเขตร้อนเป็นบริเวณท่ีมีคว�มหล�กหล�ย 
ของสิ่งมีชีวิตสูงกว่�ทะเลเขตอบอุ่นและทะเลเขตหน�วเป็นอย่�งม�ก 
นอกจ�กนี ้ทะเลอ�เซยีนยงัอยู่ในบรเิวณทีเ่รยีกว่� “เขตอนิโด-แปซฟิกิ” 
หรือเขตเชื่อมต่อระหว่�งมห�สมุทรอินเดียกับมห�สมุทรแปซิฟิก จ�ก
ก�รศึกษ�ของนักวิทย�ศ�สตร์ พบว่�ทะเลเขตนี้มีคว�มหล�กหล�ย
สูงที่สุดในโลก สูงกว่�ทะเลเขตร้อนในภูมิภ�คอื่นใด ทำ�ให้ทะเลของ
อ�เซียนไม่เพียงใหญ่โตมโหฬ�ร ที่นี่ยังเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์เป็น
อันดับหนึ่ง

 ตลอดเวล�ย�วน�น นักวิทย�ศ�สตร์ท�งทะเลพย�ย�มทำ�ก�ร
ศึกษ�ทะเลของภูมิภ�คอ�เซียน อย่�งไรก็ต�ม เร�สำ�รวจค้นพบเพียง
นอ้ยนดิ เมือ่เทยีบกบัทรพัย�กรมห�ศ�ลของทะเลแหง่นี ้ขอ้มลูจ�กก�ร
สำ�รวจยืนยันคว�มสำ�คัญของทะเลอ�เซียนหล�ยประก�ร เช่น ทะเล
อ�เซียนเป็นบริเวณที่มีคว�มหล�กหล�ยของสิ่งมีชีวิตในแนวปะก�รัง
สงูสดุ (เขต Coral Triangle) สิง่มชีวีติในบรเิวณนีม้จีำ�นวนชนดิม�กกว�่
สิ่งมีชีวิตในแนวปะก�รังเขตอื่นใดของโลกรวมกัน ก�รสำ�รวจทุกครั้ง
ร�ยง�นก�รค้นพบสิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดใหม่ ๆ เสมอ นักวิทย�ศ�สตร์
เชือ่ว�่ ยงัมสีิง่มชีวีติอกีเปน็จำ�นวนม�กทีเ่ร�ยงัไมเ่จอ อ�ศยัอยู่ในทะเล
แห่งนี้ 
 ทะเลอ�เซียนคือทะเลแห่งคว�มลึกลับ นี่คือข้อคว�มที่เป็นจริง 
นอกจ�กเก�ะต่�ง ๆ ไม่ตำ่�กว่� 3,000 เก�ะที่ไม่เคยมีมนุษย์อ�ศัยอยู่ 
(นับเฉพ�ะอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประเทศอื่นไม่มีข้อมูล) ยังรวมถึง
ทะเลที่ลึกสุดขั้ว เช่น ร่องลึกฟิลิปปินส์ (Philippines Trench) คว�ม
ลึกสูงสุดถึง 10,540 เมตร จัดเป็นจุดลึกที่สุดในทะเลอ�เซียน และเป็น
จุดที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก คว�มลึกดังกล่�วม�กพอที่จะหย่อน 
ภูเข�เอเวอเรสต์ลงไปในร่องทั้งหมด (Everest สูง 8,848 เมตร หย่อน
ลงไปแล้วยังเหลืออีกตั้งเกือบ 2 กิโลเมตร) 
 ในพ้ืนท่ีกว้�งใหญ่และลึกสุดข้ัวเหล่�น้ี นอกจ�กมีส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ท่ี
รอก�รสำ�รวจ ยังเป็นแหล่งอ�ศัยของสัตว์ดึกดำ�บรรพ์ เช่น ปล�ซีล�ค�นธ์ 
ปล�ทีเ่ชือ่ว�่สญูพนัธุไ์ปเมือ่ 50 ล�้นปกีอ่น แตม่กี�รคน้พบอกีครัง้ทีท่วปี 
แอฟริก� และเมื่อไม่น�นม�นี้ นักวิทย�ศ�สตร์ค้นพบปล�ซีล�ค�นธ์ที่
ประเทศอินโดนีเซีย ! 
 กล่�วโดยสรุป น่�แปลกใจเป็นอย่�งยิ่งว่� ทำ�ไมทะเลที่กว้�งใหญ่
เช่นนี้ อุดมสมบูรณ์เช่นนี้ ลึกลับเช่นนี้ กลับไม่เป็นที่รู้จักเท่�ที่ควร 
และยิ่งน่�แปลกใจเมื่อคิดว่� เร�ใช้ประโยชน์จ�กทะเลแห่งนี้ม�กม�ย
มห�ศ�ลเพียงไร
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การใช้ประโยชน์

  จ�กประช�กรอ�เซยีนกว�่  
  570 ล้�นคน ม�กกว่� 
  ครึง่หนึง่อ�ศยัอยู่ในบริเวณ
  ช�ยฝ่ังทะเล เมืองหลวง 
  ของเกือบทุกประเทศ 
  เช่น บันด�ร์เสรีเบก�วัน  
  (บรไูน) สงิคโปร ์จ�ก�รต์�  
  มะนิล� กัวล�ลัมเปอร์  
  และกรุงเทพฯ ล้วนอยู่ 
  ติดหรือใกล้ทะเล สำ�หรับ 
  ประเทศที่เมืองหลวงไม่ 
  ติดทะเล จะมีเมืองท่�
ขน�ดใหญ่อยู่ในบริเวณช�ยฝั่ง เช่น โฮจิมินห์ (เวียดน�ม) ย่�งกุ้ง  
(เมียนม�ร์) กล่�วได้ว่� 7 เมืองที่มีประช�กรสูงสุดของอ�เซียน ทุก
เมืองล้วนอยู่ใกล้ทะเล ข้อมูลนี้ชี้ชัดถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กช�ยฝั่งและ
ท้องทะเลในด้�นเศรษฐกิจและก�รพัฒน�ชุมชนเมือง
 เมือ่พจิ�รณ�ในด�้นอตุส�หกรรม นคิมอตุส�หกรรมเกอืบทัง้หมด
ของภูมิภ�คอยู่ติดช�ยฝั่ง ยังหม�ยถึงแหล่งพลังง�นฟอสซิลจำ�นวน
มห�ศ�ล เชน่ แหลง่ก�๊ซธรรมช�ตใินอ�่วไทย ในเมยีนม�ร ์ในม�เลเซยี 
ในเวยีดน�ม หรอืแหลง่นำ�้มนัดบิในบรไูนและในอนิโดนเีซยี หลมุเจ�ะที่
สำ�คัญทั้งหมดอยู่ในทะเล มิใช่บนแผ่นดิน
 ประช�คมอ�เซียนมุ่งเน้นก�รส่งออกสินค้�เพื่อนำ�ร�ยได้เข้�
ประเทศ ก�รส่งออกดังกล่�วเกือบทั้งหมดเป็นก�รขนส่งท�งทะเล  
หล�ยท่�นอ�จไม่ทร�บว่� ช่องแคบมะละก�คือบริเวณที่มีก�รเดินเรือ
สินค้�หน�แน่นที่สุดในโลก ยังหม�ยถึงสิงคโปร์ที่เป็นเมืองท่�ท�งทะเล
ใหญท่ีส่ดุในโลก เมือ่รวมกบัเมอืงท�่ท�งทะเลแหง่อืน่ ๆ  เชน่ แหลมฉบงั
ของไทย ไฮฟองของเวียดน�ม ฯลฯ ร่วมกับเมืองท่�และท่�เรือนำ้�ลึก
แหง่ใหมท่ีจ่ะพฒัน�ขึน้ม� เชน่ ท�่เรอืนำ�้ลกึทว�ย จะยิง่ทำ�ใหป้ระช�คม
อ�เซยีนมคีว�มสำ�คญัม�กยิง่ขึน้ในด�้นก�รคมน�คมขนสง่ท�งทะเล จน
กล�ยเป็น ฮับ (Hub) ท�งทะเลของโลกได้อย่�งไม่ย�ก

 เม่ือดูจ�กคว�มจริงข้อน้ี ก�รพัฒน�เมือง ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม ก�ร
พลังง�น และก�รขนส่งของภูมิภ�คอ�เซียน ไม่มีท�งแยกออกจ�กทะเลได้ 
  คร�วนี้เร�ลองพิจ�รณ�ด้�นก�รท่องเที่ยว พื้นที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ
ทีส่ดุของอ�เซยีน เกอืบทัง้หมดเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วท�งทะเล เชน่ ภเูกต็ 
บ�หลี (อินโดนีเซีย) สิป�ดัน (ม�เลเซีย) ฮ�ลองเบย์ (เวียดน�ม) ฯลฯ 
นบัวนัแหลง่ทอ่งเทีย่วเหล�่นีจ้ะยิง่ทวคีว�มสำ�คญั จนกล�ยเปน็จดุหม�ย
ปล�ยท�งของคนทั่วโลก ยังหม�ยถึงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม ่ๆ จ�ก
ห�ดทร�ยนับแสนแห่ง จ�กอ่�วนับหมื่นแห่ง จ�กแนวปะก�รังหล�ย
หมื่นต�ร�งกิโลเมตร ฯลฯ ที่จะทำ�ให้ประช�คมอ�เซียนกล�ยเป็นเขตที่
มีอุตส�หกรรมท่องเที่ยวท�งทะเลใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 อีกสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้ คือก�รใช้ประโยชน์ด้�นก�รประมงและ
ก�รเพ�ะเลี้ยงช�ยฝั่ง ประช�คมอ�เซียนเป็นครัวอ�ห�รทะเลของโลก
ม�เนิ่นน�น โดยมีประเทศไทยเป็นหัวหอกในก�รส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์
นำ้�ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกม�หล�ยสิบปี เมื่อรวมกับผลผลิตจ�ก
ประเทศอื่น ๆ ที่พัฒน�ก�รประมงและก�รเพ�ะเลี้ยงขึ้นม�ภ�ยหลัง 
เช่น เวียดน�ม อินโดนีเซีย จะทำ�ให้คนทั้งโลกต้องพึ่งพ�อ�ห�รทะเล
จ�กประช�คมอ�เซียน ตั้งแต่ปล�ทูน่�กระป๋องไปจนถึงกุ้งเทมปุระ 
 คนไทยใช้ประโยชน์จ�กทะเลไทยม�เนิ่นน�น แต่สิ่งหนึ่งที่เร�อ�จ
ไม่ทร�บ คือเพื่อน ๆ ของเร� ผู้คนในประช�คมอ�เซียน ใช้ประโยชน์
จ�กทะเลไมย่ิง่หยอ่นกว�่พวกเร� เพร�ะฉะนัน้ เมือ่นำ�ทกุอย�่งม�รวมกนั 
เร�จะเหน็ว�่ ทะเลมคีว�มสำ�คญัตอ่ประช�คมอ�เซยีนในทกุด�้น จนอ�จ
กล่�วได้ว่� ประช�คมอ�เซียนจะไม่มีท�งเจริญรุ่งเรืองพัฒน�ได้ ห�ก
ปร�ศจ�กก�รใช้ประโยชน์จ�กทะเล
 ปัญหาสำาคัญมีอยู่ประการเดียว เราใช้ทะเลของเราอย่างยั่งยืน
หรือเปล่า ? เราใช้ทะเลของเราอย่างรอบคอบแล้วหรือยัง ?
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ผลกระทบ

 คว�มเจรญินำ�ขอ้ดมี�หล�ยด�้น ทัง้สภ�พคว�มเปน็อยู ่สขุอน�มยั 
ก�รศึกษ� ฯลฯ อย่�งไรก็ต�ม ก�รพัฒน�ที่ไม่รอบคอบ ทำ�ร้�ย
ธรรมช�ติ ทำ�ให้ทรัพย�กรร่อยหรอ ทำ�ให้ท้องทะเลเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ในภ�วะโลกร้อน ในย�มที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วทุก
หัวระแหง ที่ใดซึ่งธรรมช�ติเสื่อมโทรม ย่อมปร�ศจ�กเกร�ะคุ้มกัน ที่
แห่งนั้นย่อมได้รับผลกระทบมห�ศ�ล
 ก�รใช้ประโยชน์จ�กท้องทะเลในยุคแรกของประเทศในอ�เซียน 
เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็วและรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์ หล�ยต่อหล�ยอย่�งที่
เปลี่ยนแปลงไปในท�งที่ไม่น่�เกิด เช่น ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่�
ช�ยเลนม�กกว่�ครึ่งเพร�ะก�รทำ�น�กุ้งแบบไม่รับผิดชอบ เกิดปัญห�
มลพิษในอ่�วหล�ยแห่งของอินโดนีเซีย แนวปะก�รังในฟิลิปปินส์ถูก
ระเบิดปล� ก�รปล่อยนำ้�เสียจ�กแหล่งเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในเวียดน�ม 
ฯลฯ ผลกระทบเหล่�นั้นยังเป็นเสมือนรอยแผลของทะเลอ�เซียน
 ก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน จะทำ�ให้พวกเร�ได้เรียนรู้ร่วมกัน มี
โอก�สแลกเปลี่ยนแนวท�งและประสบก�รณ์ ในกรณีศึกษ�ที่เลวร้�ย 
ในแนวท�งที่ช่วยหลีกเลี่ยงปัญห�ดังกล่�วได้ ในก�รศึกษ�วิจัยท�ง
วิช�ก�รเพื่อให้รู้ซึ้งถึงคุณค่�ของท้องทะเล ก�รใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทีเ่ปน็หว่งสิง่แวดลอ้ม ก�รพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่วท�งทะเลทีย่ัง่ยนืและกอ่
ใหเ้กดิก�รกระจ�ยร�ยไดอ้ย่�งเท่�เทยีม สิง่เหล่�นีล้ว้นเปน็ทีพ่อทร�บ 
ในพวกเร�ช�วอ�เซียน แต่เมื่อเร�รวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันเรียน
รู้ ช่วยกันทำ� ผลที่เกิดขึ้นย่อมยิ่งใหญ่ เป็นพลังสำ�คัญที่จะผลักดันให้
อ�เซียนก้�วเข้�สู่ยุคใหม่ ยุคของก�รใช้ท้องทะเล สมบัติอันดับหนึ่ง
ของอ�เซียน อย่�งช�ญฉล�ดและยั่งยืน
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สรุป

 ผมเคยนำ�เรื่องทะเลอ�เซียนไปพูดหล�ยต่อหล�ยครั้งในวงเสวน�
หล�ยตอ่หล�ยแหง่ ทกุครัง้มผีูใ้หค้ว�มสนใจเปน็จำ�นวนม�ก มผีูอ้ย�กรู ้
เรื่องร�วอื่น ๆ อีกม�กม�ยเพื่อนำ�ไปต่อยอด น่�เสียด�ยที่ผมไม่มีเวล�
พอรวบรวมคว�มรู้เหล่�นั้นอย่�งจริงจัง 
 จนม�ถึงวันนี้ เมื่อนั่งลงห�ข้อมูลม�เขียนเรื่องทะเลอ�เซียน ผม
ได้เรียนรู้หล�ยเรื่องไปพร้อมกับคุณผู้อ่�น ยิ่งเขียนไป ผมยิ่งตกใจ  
ไม่น่�เชื่อว่�ทะเลอ�เซียนยิ่งใหญ่ป�นนี้ และยิ่งน่�ตกใจว่� เหตุใดเร�
จงึละเลยเรือ่งนีม้�เปน็เวล�น�น แทบไมม่ีใครกล�่วถงึ แทบไมม่ีใครให้
คว�มสำ�คัญ กับทะเลยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้…เชียวหรือ
 ผมดีใจเปน็อย�่งยิง่ทีม่โีอก�สเขยีนบทคว�มนี ้และตัง้ใจแนน่อนว�่ 
นอกจ�กนำ�คว�มรูท้ี่ไดจ้�กก�รคน้คว�้เหล�่นี ้ไปใชใ้นก�รเรยีนก�รสอน
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ของวิช�ที่ผมรับผิดชอบในมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ เพื่อให้นิสิตได้
เข้�ใจและเตรียมพร้อมในก�รเข้�เป็นส่วนหนึ่งของประช�คมอ�เซียน 
ผมยังยินดีห�กมีโอก�สในก�รเผยแพร่คว�มรู้เรื่องนี้ในแนวท�งอื่น ๆ 
 เพร�ะเมื่อผมเขียนม�จนถึงย่อหน้�สุดท้�ย ผมมั่นใจ อ�เซียน 
มีทะเลยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเร�จะอยู่รอดหรือไม่ จะรุ่งโรจน์ดังที ่
ทุกคนฝันหรือเปล่� ขึ้นอยู่กับว่� เร�เข้�ใจทะเลแห่งนี้ลึกซึ้งแค่ไหน
 เร�มีสมบัติที่คนทั้งโลกต้องอิจฉ� จึงเป็นหน้�ที่ของเร�ที่ต้อง
อนุรักษ์มรดกอันดับหนึ่งแห่งโลกสีคร�มไว้ เพื่อเป็นแหล่งทำ�ม�ห�กิน
ของลูกหล�นของพวกเร�ต่อไป…ชั่วก�ล

หม�ยเหตุ – ตัวเลขต่�ง ๆ ที่ใช้ในบทคว�มนี้ อ้�งอิงจ�กเว็บไซต์ Wikipedia  



72 | Tourism Jounal



| 73Tourism Jounal

ก�รสำ�รวจทัศนคตินักท่องเที่ยว
เพื่อก�รว�งแผนเชิงรุกในก�รเจ�ะกลุ่ม

ลูกค้�ใหม่ (4 ตล�ดในเอเชีย: 
จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไต้หวัน)

ก�รสำ�รวจก�รรับรู้
ของนักท่องเที่ยวเพื่อ
ก�รว�งแผนเชิงรุก
ในก�รเจ�ะกลุ่ม

ลูกค้�ใหม่ 
(สำ�หรับตล�ดยุโรป)

ก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์
และโอก�สก�รส่งเสริม
ตล�ดก�รท่องเที่ยว

กลุ่มนิเวศและผจญภัย 
(ECO & Adventure 

Tourism)

ก�รสำ�รวจทัศนคติและ
คว�มพึงพอใจในก�รเดินท�งท่องเที่ยว

ของคนไทยในพื้นที่ที่มีศักยภ�พ
ในก�รส่งออก (เชียงใหม่ 

พิษณุโลก ขอนแก่น นครร�ชสีม� 
นครสวรรค์ ก�ญจนบุรี ชลบุรี ลพบุรี 

สงขล� และสุร�ษฎร์ธ�นี)

ก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์
และแนวโน้มด้�นก�รตล�ด
สำ�หรับก�รท่องเที่ยวกลุ่ม 
Honeymoon & Wedding

ก�รสำ�รวจ
พฤติกรรม

และคว�มพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว

ช�วต่�งช�ติ
ที่ทำ�กิจกรรม 
Shopping 

& Entertainment

ก�รสำ�รวจพฤติกรรม
และคว�มพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว
ช�วต่�งประเทศ
กลุ่มกอล์ฟ (Golf)

ก�รสำ�รวจพฤติกรรม
และคว�มพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวช�วต่�งประเทศ
กลุ่มสุขภ�พคว�มง�ม 
(Spa and Wellness)

ก�รศึกษ�
สถ�นก�รณ์
และแนวโน้ม
ด้�นก�รตล�ด

สำ�หรับก�รท่องเที่ยว
กลุ่มดำ�นำ้�

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณ�ติดต่อ library@tat.or.th หรือ http://tourismlibrary.tat.or.th
รายชื่อรายงานวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2552 2553 2554

ก�รสำ�รวจทัศนคติและคว�มพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวต่�งช�ติกลุ่มตล�ดเกิดใหม่ 
6 ตล�ด และกลุ่มตล�ดหลัก 10 ตล�ด 

(รัสเซีย สเปน ฟินแลนด์ สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ 
อินโดนีเซีย และเวียดน�ม/จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง 
ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย สหร�ชอ�ณ�จักร  

ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหรัฐอเมริก�)

ก�รสำ�รวจทัศนคติ
และพฤติกรรม 

ด้�นก�รท่องเที่ยวของ
ช�วไทยในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล

ก�รสำ�รวจ
มุมมองของช�วไทย
ต่อก�รท่องเที่ยว

เพื่อก�รจัดแบ่งกลุ่ม
ฐ�นลูกค้�

ก�รสำ�รวจทัศนคติ
และคว�มพึงพอใจนักท่องเที่ยว

ต่�งช�ติกลุ่มตล�ดหลัก 
และกลุ่มตล�ดเกิดใหม่ ระยะที่ 2 
(ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ เก�หลีใต้ 
เดนม�ร์ก อิต�ลี เนเธอร์แลนด์ 
นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 

แคน�ด� ออสเตรเลีย 
และอิสร�เอล)




