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บทคว�มในจุลส�รวิช�ก�รก�รท่องเท่ียวฉบับนี้ค่อนข้�งหล�กหล�ย ต�มวิถีก�รท่องเที่ยวที่มี 
หล�ยองค์ประกอบ เฉกเช่นเดียวกับศ�สตร์ท�งก�รท่องเที่ยวที่หล่อหลอมศ�สตร์ต่�งๆ เข้�ไว้ 
ด้วยกัน ไม่ว่�จะเป็นก�รตล�ด ก�รบิน ก�รจัดก�รอย่�งยั่งยืน ม�นุษยวิทย� จิตวิทย�  
ก�รท่องเที่ยวจึงได้ยืมศัพท์เทคนิคของศ�สตร์อื่นๆ ม�ใช้ เช่น PANKs, Happiness  Index,  Low 
Carbon, Pop Culture, Soft Content

ว่�กันไปแล้ว ในปัจจุบันประเทศไทยมีก�รวิจัยด้�นก�รท่องเที่ยวอยู่พอสมควร แต่ยังห�คนไปใช้ 
ไม่ค่อยได้ม�กนัก อ�จเป็นเพร�ะว่�นักทฤษฎีพูดคุยกับนักปฏิบัติน้อยไปหรือเปล่� องค์ก�ร 
ก�รท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้จัดเวทีให้คน 2 กลุ่มนี้ได้ม�พบปะกันในเวที TedQual Network     
สำ�หรับในประเทศไทย ใครล่ะจะเป็นผู้ริเริ่ม 

ก�รเมืองไทยยังเป็นเรื่องท่ีต้องจับต�มองว่�จะมีผลม�กน้อยเพียงไรกับก�รท่องเที่ยว ได้แต่ 
หวังว่�ในปีใหม่นี้ บ้�นเมืองคงไม่มีคว�มขัดแย้ง เพร�ะก�รท่องเที่ยวเป็นอุตส�หกรรมที่อ่อนไหว
กับข่�วเชิงลบม�กที่สุด

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
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สถานการณ์การท่องเที่ยว
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ มกราคม-กันยายน ปี 2556 

เรื่อง : งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ ททท.

ภาพรวม 
 สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 มีทิศทางที่สดใส  
ทัง้จำานวนนกัทอ่งเทีย่วและรายไดเ้ตบิโตรอ้ยละ 23 เปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมจีำานวนนกัทอ่งเทีย่วประมาณ 19.67 ล้านคน 
สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 853,122 ล้านบาท (ท้ังนี้ สถิติเดือนกันยายนยังคงเป็นตัวเลขประมาณการ
จากกรมการท่องเที่ยว) 

 ตลาดที่เป็นแรงผลักสำาคัญที่ทำาให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตแบบ

ก้าวกระโดด ยังคงเป็นตลาดจีนและรัสเซีย ซ่ึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ 

ที่ เติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 

9 เดือนแรกตลาดจีนเติบโตร้อยละ 93 สูงที่สุด ส่วนหนึ่งเกิดจาก 

การหันมาจองทัวร์เข้าไทยเป็นจำานวนมากก่อนที่ราคาทัวร์จะปรับตัว

สูงขึ้นในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป อันเป็นผลจากกฎหมายท่องเที่ยว 

ฉบับใหม่ของจีน ส่วนตลาดรัสเซีย เติบโตร้อยละ 37 นอกจากนั้น 

ตลาดอาเซียนยัง เป็นกลุ่มตลาดศักยภาพอีกกลุ่มห น่ึงที่ จะต้อง 

จับตามองในด้านการเติบโต โดยเฉพาะตลาดมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว 

เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งมีขนาดตลาดมากกว่า 500,000 คนขึ้นไป 

และมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่ระดับร้อยละ 14-40 โดยเฉพาะ

ตลาดมาเลเซีย ซึ่งมีฐานตลาดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ  

แต่ยังสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 20 ส่วนตลาดอินโดนีเซีย เติบโตถึง 

ร้อยละ 40 นับเป็นตลาดขนาดกลางที่มีแนวโน้มสดใส ซึ่งเกิดจาก

แนวทางการทำาตลาดของ ททท. ที่ต้องการดึงดูดตลาดอาเซียน 

ให้เดินทางภายในภูมิภาคกันเองให้มากขึ้น ส่วนตลาดยุโรป แม้จะประสบ 

ปัญหาภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศ แต่ในภาพรวมนักท่องเที่ยว 

มาไทยก็ยังสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 13 ซึ่งเกิดจากนโยบายของ 

ททท. ที่มุ่งเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น และส่วนหนึ่งนักท่องเที่ยว 

ไดห้ลกีเลีย่งการเดนิทางไปตะวนัออกกลาง ซึง่กำาลงัมปีญัหาความขดัแยง้

ในหลายประเทศ

 สำาหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมในไตรมาสสุดท้ายคาดว่า 

จำานวนนักท ่องเที่ยวและรายได ้จะยังคงเติบโตต ่อเนื่อง เพราะ

ประเทศไทยยังคงมีปัจจัยแข็งแกร่งจากภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าเงิน 

ในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน และยังคงมีการเพิ่มเที่ยวบินจากตลาด

หลักต่างๆ มาไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากกฎหมาย 

ท่องเที่ยวฉบับใหม่ของจีนที่ออกมาดูแลทัวร์คุณภาพ และการชะลอตัว 

ของตลาดสหรัฐอเมริกาจากปัญหาการผ่านร่างกฎหมายขยายเพดาน

หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ซึ่งจะทำาให ้ทั้งสองตลาดหลักดังกล ่าว 

ชะลอการเติบโตลงไปในระยะสั้นๆ ทั้งนี้ คาดว่าตลอดทั้งปี 2556 

ประเทศไทยจะได้รับนักท่องเที่ยวเกินเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยม ี

แนวโน้มว่าจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือมีจำานวน 

นกัท่องเทีย่ว 26.26 ล้านคน สร้างรายได้ 1.18 ล้านล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 20 
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ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในช่วง 9 เดือนแรก โดยได้ 

ปัจจัยบวกจากการปิดภาคเรียนช่วงฤดูร้อนในช่วงไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้  

นับตั้งแต่ต้นปี นักท่องเที่ยวบางส่วนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจีนและ

เกาหลี เนื่องจากข้อพิพาทเรื่องดินแดนทางทะเลและข่าวสงครามเกาหลี 

ประกอบกบัค่าเงนิเยนทีย่งัคงอ่อนค่า เมือ่เทยีบกบัเงนิสกลุต่างๆ ส่งผลให้ 

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเลือกเดินทางไปประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงแทน

ตลาดฮ่องกงและไต้หวัน มีสถานะดีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยใน  

9 เดือนแรกของปี ตลาดฮ่องกงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 โดยได้รับ

ปัจจัยเสริมส่วนหนึ่งจากการที่สายการบิน City Airways เปิดบินเส้นทาง  

ฮ่องกง-กรุงเทพฯ จำานวน 7 เที่ยว/สัปดาห์ เริ่มเดือนกรกฎาคม สำาหรับ 

ตลาดไต้หวนั ขยายตวัร้อยละ 32 โดยได้รบัแรงเสรมิจากการเปิดเส้นทางบนิ 

ของสายการบิน TransAsia Airways เส้นทาง ไทเป-เชียงใหม่ จำานวน 

2 เที่ยว/สัปดาห์ เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นการสยายปีกการบินเพิ่ม  

หลังจากที่ได้เปิดเที่ยวบิน ไทเป-กรุงเทพฯ ไปแล้วในช่วงมีนาคมที่ผ่านมา

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

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 สถานการณ์ท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ช่วง 9 เดือนแรก ยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้นในระดับค่อนข้างสูง โดยมีนักท่องเที่ยว 

รายสัญชาติเดินทางเข้าไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 หรือมีจำานวนประมาณ 12.08 ล้านคน โดยในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 

ร้อยละ 36 เนื่องจากกระแสการเดินทางอย่างคึกคักในช่วงปิดภาคเรียนของนักท่องเที่ยวจากจีนและญี่ปุ่น รวมทั้งการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วง

เทศกาลฮารีรายอและเทศกาลเข้าพรรษาของนักท่องเที่ยวจากอาเซียน

ตลาดภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงเหนอื : ใน 9 เดอืน

แรกของปี 2556 ตลาดภูมิภาคนี้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 

ร้อยละ 51 หรือมีนักท่องเที่ยว 6.74 ล้านคน ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับทุกภูมิภาค การเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนมีผลอย่าง

มากต่อการดึงให้อัตราการเติบโตของภูมิภาคนี้สูงก้าวกระโดด ในขณะที่ 

ตลาดฮ่องกงและญี่ปุ่นมีการเติบโตที่ดีเช่นกัน รวมทั้งตลาดไต้หวัน มีการ

เตบิโตตอ่เนือ่งมาตัง้แตต่น้ป ีสว่นตลาดเกาหลขียายตวัเพิม่ข้ึนในระดบัปาน

กลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตลาดจีน มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 93 หรือมีนักท่อง

เที่ยวจำานวน 3.74 ล้านคนใน 9 เดือนแรกของปี โดยไตรมาสที่ 3 มีอัตรา

การเตบิโตร้อยละ 83 ผลจากการประกาศใช้กฎหมายท่องเทีย่วจนีฉบบัใหม่ 

ทีจ่ะเริม่ในเดอืนตลุาคม ทำาให้นกัท่องเทีย่วจนีจำานวนมากรีบซ้ือทวัร์มาไทย 

ก่อนที่ราคาทัวร์จะปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเดินทางในช่วง 

ปิดภาคเรียน ซึ่งนิยมเดินทางกันเป็นครอบครัว โดยมีการเปิดเที่ยวบิน

เพิ่มจำานวนมากในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เพื่อรองรับการเดินทาง 

ที่เพิ่มขึ้น อาทิ  China Southern Airlines เปิดเส้นทาง หวู่ฮั่น-กรุงเทพฯ   

14 เท่ียว/สัปดาห์ และเส้นทาง ฉางซา-กรุงเทพฯ, Hainan Airlines 

เปิดเส้นทาง ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ 4 เที่ยว/สัปดาห์, Shenzhen Airlines  

เปิดเส้นทาง เสิน่เจิน้-กรงุเทพฯ 14 เทีย่ว/สปัดาห์  นอกจากนี ้ความขดัแย้ง 

ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงมีผลกระทบต่อการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว 

ในญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวจีน โดยใน 8 เดือนแรกของปีนี้ นักท่องเที่ยวจีน

เดินทางเข้าญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 26 ลดลงในทุกๆ เดือน และเลือกเปลี่ยน

เส้นทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทน 

ตลาดเกาหลีใต้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ใน 9 เดือนแรกของ

ปี 2556 โดยมีปัจจัยเสริมจากการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน Korean 

Air เพิ่มเที่ยวบิน โซล-เชียงใหม่ จาก 4 เที่ยว เป็น 7 เที่ยว/สัปดาห์  

ในเดือนกรกฎาคม และ Asiana Airlines เพิ่มเที่ยวบิน โซล-กรุงเทพฯ  

จาก 7 เที่ยว เป็น 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม
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อาเซียน : 9 เดือนแรกของปี นักท่องเที่ยว 

รายสัญชาติ จากภูมิภาคอาเซียนเดินทางเข้าไทย ขยายตัวดี

ร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 
 โดยในไตรมาสที่ 3 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 
ตลาดหลัก เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ล้วนขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ด้วยดี ในขณะที่ตลาดรอง เช่น พม่า และอินโดนีเซีย มีอัตรา
การเติบโตที่ค่อนข้างสูง ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตลาดหลัก สิงคโปร์และมาเลเซีย มีการเติบโตที่ดีในอัตราร้อยละ 14 

และ  20 ตามลำาดบั ในช่วง 9 เดอืน โดยในปีนีต้ลาดมาเลเซยีมวีนัหยดุเทศกาล

ฮารรีายอ รวม 4 วัน จึงสามารถออกเดินทางท่องเทีย่วต่างประเทศในระยะ

ใกล้ได้  อีกทัง้สายการบนิแอร์เอเชีย เพิม่เทีย่วบนิ กัวลาลมัเปอร์-กรงุเทพฯ 

จาก 64 เป็น 70 เที่ยว/สัปดาห์ ในช่วงวันที่ 2-18 สิงหาคม และ  

สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบิน กัวลาลัมเปอร์-ภูเก็ต จาก  

19 เที่ยว เป็น 26 เที่ยว/สัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม ส่วนตลาดสิงคโปร์  

มปัีจจยัเสรมิจากสายการบนิ Jetstar Asia เพิม่เทีย่วบนิ สงิคโปร์-กรงุเทพฯ 

จาก 25 เที่ยว/สัปดาห์ เป็น 33 เที่ยว/สัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม

ตลาดขนาดกลาง เช่น อนิโดนเีซีย มแีนวโน้มทีดี่มาก ใน 9 เดอืนแรก 

ของปี ตลาดอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และในไตรมาสที่ 3 ก็เติบโต 

ในระดับเดียวกัน อันเป็นผลมาจากการเดินทางเข้ามาในช่วงฮารีรายอ 

และปัจจัยสนับสนุนจาก สายการบิน Garuda Airlines เปิดเที่ยวบิน 

จาการ์ตา-ภูเก็ต จำานวน 4 เที่ยว/สัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม และ 

การบนิไทย เพิม่เท่ียวบนิ จาการ์ตา-กรุงเทพฯ จาก 7 เทีย่ว เป็น 14 เทีย่ว/

สัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม

  

ตลาดขนาดเลก็ เช่น ฟิลปิปินส์ ใน 9 เดอืนแรกของปี ขยายตวัเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 11 ส่วนไตรมาสที่ 3 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21 

โดยได้รับปัจจัยเสริมจากสายการบิน Cebu Pacific เปิดเส้นทางบิน  

มะนิลา-ภูเก็ต จำานวน 3 เที่ยว/สัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม

ตลาดอนิโดจนี  ตลาดพม่า มแีนวโน้มทีด่ ีโดยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 38 ในช่วง 

9 เดือนแรก โดยการเปิดประเทศมากขึ้น ทำาให้มีการลงทุนจากต่างชาติ 

ส่งผลให้เศรษฐกจิในประเทศดขีึน้ ชนชัน้กลางมากขึน้ และมคีวามต้องการ

ท่องเที่ยวต่างประเทศ กอปรกับในเดือนกันยายน สายการบิน Bangkok 

Airways เปิดเที่ยวบิน มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ 4 เที่ยว/สัปดาห์ และ  

เนปิดอว์-กรงุเทพฯ 3 เทีย่ว/สปัดาห์ รวมทัง้สายการบนินกแอร์ เปิดเทีย่วบนิ 

มะละแหม่ง-แม่สอด 7 เที่ยว/สัปดาห์ สำาหรับตลาดกัมพูชาและลาว  

ในช่วง 9 เดือนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เท่ากัน ส่วนเวียดนาม เติบโต 

ร้อยละ 25 ส่วนหนึ่งเกิดจากการข้ามมาเที่ยวซื้อของห้างสรรพสินค้า 

ที่เปิดใหม่ในฝั่งไทยในจังหวัดนครราชสีมา  

ภูมิภาคยุโรป
 สถานการณ์การท่องเที่ยวของภูมิภาคยุโรปในช่วง 9 เดือนแรก 

2556 ยังคงมทีิศทางทีส่ดใส จากสถติินกัท่องเทีย่วรายสญัชาติทีเ่ดนิทาง

เข้าประเทศไทย มีจำานวนประมาณ 4.42 ล้านคน หรือมีอัตราการเติบโต 

ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แทบทุกตลาดล้วนมีการขยายตัวที่ดี 

โดยนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ยุโรปตะวันออก และเยอรมนี มีการเติบโต

แบบก้าวกระโดด ร้อยละ 37 ร้อยละ 24 และร้อยละ 11 ตามลำาดับ  

ยกเว้นตลาดฟินแลนด์ เดนมาร์ก และสวีเดน ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 8  

ร้อยละ 1 และ 0.57 ตามลำาดับ
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการขยายตัว มีดังนี้
 ประเทศไทยยงัคงเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมและมคีวามคุม้ค่าเงนิ

สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

 ปัจจัยบวกทางด้านเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ อาทิ ตลาดรัสเซีย 

ยโุรปตะวันออก/CIS ยงัคงมทีศิทางการเตบิโตทางเศรษฐกิจทีด่ ีและเป็น

แรงขับเคลื่อนสำาคัญของภูมิภาค  

 สำาหรับตลาดสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส หรือแม้แต่

ประเทศในกลุม่ยโุรปใต้ อิตาล ีและสเปน ยงัคงเผชญิกบัการแก้ไขปัญหา

หนี้สาธารณะ ภาคการผลิตชะลอตัว และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง 

แต่การเดนิทางเข้าไทยของตลาดเหล่านีย้งัมกีารเตบิโตได้ โดยเฉพาะอติาลี 

ซึง่มปัีญหาทางเศรษฐกจิเร้ือรังมานาน ก็ยงัคงสามารถรักษาฐานตลาดเดมิ

ไว้ได้ แม้จะไม่สามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้มากนักก็ตาม

 สภาพอากาศในช่วงฤดูร ้อนปีนี้ของทางฝั ่งยุโรปค่อนข้างดี 

(กรกฎาคม-กันยายน) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปออกเดินทาง 

ท่องเที่ยวกันคึกคัก อาทิ ตลาดสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะเดนมาร์ก และ

นอร์เวย์ ประเทศในแถบยโุรปใต้ สเปน ตรุก ีและเมดเิตอร์เรเนยีน มแีนวโน้ม 

เดนิทางท่องเท่ียวท้ังภายในภมูภิาคและนอกภมูภิาค โดยเฉพาะแหล่งเทีย่ว

ทางทะเลในแถบเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้  สำาหรับประเทศไทยในช่วงฤดฝูน 

(เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน)  การท่องเทีย่วกบับรษิัทนำาเทีย่วได้รบัความนยิม 

เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเป็นที่นิยมในฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ด้วย โดยเส้นทาง 

ยอดนิยมในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ ประเทศไทย, เส้นทางอิสราเอลและ

จอร์แดน, เส้นทางอินเดียและเนปาล, คิวบาและแอฟริกาใต้ 

 การได้ประโยชน์จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายใน

ประเทศอียิปต์ทวีความรุนแรงและยังไม่มีทีท่าจะยุติ ทำาให้นักท่องเที่ยว 

ชาวยุโรปหันเหการเดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นแทน โดยเฉพาะ 

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ทั้งนี้มีรายงานว่า 

บริษัทนำาเที่ยว อาทิ Thomas Cook, TUI Thomson, TUI Nordic ในพื้นที่

ตลาดรัสเซีย สหราชอาณาจักร อิตาลี โปรตุเกส และกลุ่มสแกนดิเนเวีย 

ได้ระงับการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวไปอียิปต์และขายเส้นทางอื่นแทน  

เริม่ตัง้แต่กลางเดอืนกรกฎาคมไปจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลาย ส่วนการ 

ล่องเรือสำาราญ (Cruise) บริษัทนำาเที่ยวแนะนำาให้ยกเลิกการเดินทาง 

จนถึงช่วงกลางเดือนกันยายน

 การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน และการเปิดเที่ยวบิน

ใหม่ในช่วงตารางบินฤดูร้อน (มิถุนายน-ตุลาคม) อาทิ ตลาดนอร์เวย์  

สายการบิน Norwegian Air เปิดเที่ยวบินใหม่ เส้นทางออสโล-กรุงเทพฯ 

และเส้นทางสตอกโฮล์ม-กรุงเทพฯ จำานวน 3 เทีย่ว/สปัดาห์ในตลาดสวเีดน 

ทัง้นีม้รีายงานว่าจำานวนผูโ้ดยสารของสายการบนิดังกล่าวในเดอืนมถินุายน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีที่ผ่านมา และมีการเพิ่มจำานวนท่ีนั่งในตลาด

สแกนดิเนเวียด้วย สำาหรับตลาดอิตาลี มีการเพิ่มเที่ยวบิน เส้นทางมิลาน- 

กรุงเทพฯ จาก 3 เที่ยว เป็น 4 เที่ยว/สัปดาห์ เส้นทางโรม-กรุงเทพฯ 

จากเดิม 4 เที่ยว เพิ่มเป็น 5 เที่ยว/สัปดาห์ เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 
ที่ผ่านมา

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

ภูมิภาคอเมริกา
 จากสถตินิกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเข้าประเทศไทยรายสญัชาติ 

9 เดือนแรก ภูมิภาคนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 นับเป็นการขยายตัว 

ทีค่่อนข้างด ีโดยเฉพาะตลาดหลกั สหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้ร้อยละ 8 แคนาดา 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และยังคงได้แรงเสริมที่แข็งแกร่งจากตลาดเกิดใหม่ใน

ละตินอเมริกา คือ บราซิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และอาร์เจนตินา เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 18 ด้วยปัจจัยสนับสนุนการขยายตัว ดังนี้ 

  ปัจจัยบวกทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในแถบอเมริกาเหนือและ

ละตินอเมริกา โดยเฉพาะแคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา ที่มีอัตรา 

การเตบิโตทีด่ ีเอือ้ให้มอีตัราการเดนิทางท่องเทีย่วออกนอกประเทศ ขณะที่ 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงผันผวนจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านความขัดแย้ง

ทางการเมืองระหว่างประเทศ และปัญหาหนี้สาธารณะ แต่สถานการณ์

ท่องเที่ยวมาไทยก็ยังคงเติบโตได้ค่อนข้างดี เนื่องจากกลุ่มตลาดมาไทย

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตลาดระดับบน จึงไม่อ่อนไหวต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ 

อีกทั้งยังมีเงินออมเพียงพอที่จะเดินทางท่องเที่ยวระยะไกล

  เหตุการณ์นองเลือดในประเทศอียิปต์ และความขัดแย้งทางการ

เมืองระหว่างสหรัฐฯ และซีเรีย ทำาให้ทางการสหรัฐฯ ออกประกาศเตือน

พลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าประเทศอียิปต์และพื้นที่เสี่ยงภัย

ภูมิภาคเอเชียใต้
 จากสถตินิกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเข้าประเทศไทยรายสญัชาติ 

ในช่วง 9 เดือนแรก มีจำานวนนักท่องเที่ยวเอเชียใต้มาไทยประมาณ 

1 ล้านกว่าคน ขยายตัวร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้เติบโตในระดับปานกลาง 

เป็นผลมาจากตลาดหลักของภูมิภาค คือ ตลาดอินเดีย ประสบปัญหา
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เศรษฐกิจซบเซามาตั้งแต่ปี 2555 และมีการเพิ่มมาตรการการขอวีซ่า 

เข้าไทย ส่งผลให้นกัท่องเทีย่วบางส่วนชะลอการเดินทางลง แต่สถานการณ์ 

การท่องเท่ียวตลาดเล็กๆ ในภมูภิาคยงัคงขยายตวัได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะ 

บังกลาเทศ เติบโตสูงถึงร้อยละ 12 โดยมีรายละเอียดรายตลาด ดังนี้  

  ตลาดหลักของภูมิภาคนี้ คือ อินเดีย สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วง 

9 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 5 ถึงแม้เศรษฐกิจอินเดียจะยังไม่ฟื้นตัวดี

เท่าที่ควร แต่นักท่องเที่ยวอินเดียยังคงต้องการเดินทางท่องเที่ยว โดยมี

ข้อมูลอ้างอิงจาก Associated Chamber of Commerce and Industry 

of India ว่าในช่วงที่ค่าเงินรูปียังคงอ่อนค่า ชาวอินเดียยังมีความต้องการ

เดนิทางท่องเท่ียว แต่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจากเดิม  โดยเลอืกพกัโรงแรม

ในราคาถูกลง ระยะเวลาพำานักสั้นลง และความถี่ในการเดินทางลดลง  

โดยยังคงมีความต้องการไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยเฉพาะ 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย ซ่ึงมข้ีอได้เปรยีบ

ในแง่ความคุ้มค่าเงิน

  สำาหรับตลาดเล็กๆ ในภูมิภาค ได้แก่ บังกลาเทศ ปากีสถาน และ

ศรีลังกา ในช่วง 9 เดือน ตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ร้อยละ 7 

และร้อยละ 4 ตามลำาดับ เนื่องจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง 

ในแต่ละประเทศเริ่มคลี่คลายในไตรมาสที่ 3  จึงเป็นปัจจัยให้การเดินทาง 

ในฤดูกาลท่องเที่ยวภาคฤดูร้อนในปีนี้ปรับตัวดีขึ้น

ภูมิภาคโอเชียเนีย
       จากสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยรายสัญชาติ ในช่วง  

9 เดือนแรก ตลาดภูมิภาคนี้ปรับตัวลดลงร้อยละ 3 โดยมีรายละเอียด

รายตลาด ดังนี้  

ตลาดออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดหลัก ปรับตัวลดลงร้อยละ 4 โดยใน 

ไตรมาสท่ี 3 ลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ออสเตรเลีย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย มีแนวโน้มแข็งค่ากว่า

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำาให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งหันเหเดินทางท่องเที่ยว

ไปอเมรกิา ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฝันของนกัท่องเทีย่วออสเตรเลยีแทน 

ประกอบกับในช่วงเดียวกันนั้นประเทศไทยประสบปัญหาการแข็งของค่า

เงินบาทตั้งแต่ช่วงต้นปี และแข็งค่าหนักสุดช่วงไตรมาสที่ 2 ซึ่งส่งผลให้

นักท่องเที่ยวบางส่วนชะลอการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ตั้งแต่

เดือนเมษายนเป็นต้นมา แม้ในบางเดือนตลาดจะเร่ิมปรับตัวดีขึ้นบ้าง  

แต่ก็ไม่สามารถดึงภาพรวมในช่วง 9 เดือนให้เพิ่มสูงขึ้นได้

ตลาดนิวซีแลนด์ สถานการณ์การท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ เนื่องจาก

ตลาดไม่ได้รบัผลกระทบมากนกัจากปัญหาการแข็งค่าของเงินบาทของไทย 

โดยในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 2

ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา
 สถานการณ์ท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วง 9 เดือน

แรก  นักท่องเที่ยวรายสัญชาติปรับตัวลดลงร้อยละ 2  แม้ว่าตลาดหลัก 

ทุกตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ตลาดรายย่อย เช่น อิหร่าน และตลาดอื่นๆ  

ซึง่มสัีดส่วนค่อนข้างสูง มอีตัราการเตบิโตลดลง จึงฉดุให้ภาพรวมของภูมภิาค

นีล้ดลงไปเลก็น้อย ตลาดหลกัทีเ่ตบิโตสงูมาก คอื  อยีปิต์ เพิม่ขึน้ร้อยละ 31 

และซาอดุอีาระเบยี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 26 ส่วนภมูภิาคแอฟรกิาเตบิโตร้อยละ 2 

โดยเป็นการเติบโตของตลาดขนาดเล็กอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่ 

ตลาดแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นตลาดหลักของภูมิภาคนี้ปรับตัวลดลงร้อยละ 1  

ทั้งนี้มีรายละเอียดในแต่ละตลาด ดังนี้

 ปัญหาความไม่สงบทางการเมอืงภายในภมูภิาคตะวนัออกกลางและ

แอฟรกิา ไม่ว่าจะเป็นเหตกุารณ์นองเลือดในอยีปิต์ ปัญหาความขดัแย้งของ

อิสราเอลและปาเลสไตน์ ปัญหาทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และซีเรีย  

ส่งผลให้จำานวนนกัท่องเทีย่วในช่วง 9 เดอืนแรกของภมูภิาคตะวนัออกกลาง

ค่อนข้างมีความผันผวน

 นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง มีแนวโน้มหันเหไปท่องเที่ยวยุโรป

มากขึน้ ด้วยปัจจยัด้านค่าเงนิยโูรอ่อนค่าเป็นแรงจงูใจสำาคญั โดยแหล่งท่อง-

เทีย่วทีย่งัคงได้รบัความนยิม ได้แก่ เยอรมน ีฝรัง่เศส และสหราชอาณาจกัร 

    การชะลอตัวของจำานวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ Gulf 

Cooperation Council (GCC) โดยเฉพาะตลาดหลัก สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ เนื่องจากช่วงเทศกาลถือศีลอด (Ramadan) ในปีนี้  

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม-สิงหาคม) เลื่อนมาทับกับช่วงฤด ู

ท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน และมีผลให้ช่วงวันหยุดก่อนเดือนรอมฎอน ในปีนี ้

มีระยะเวลาส้ันลง ทั้งนี้ การเดินทางท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นต้ังแต่ช่วง

กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา เนื่องจากมีช่วงวันหยุดยาวเพื่อเฉลิมฉลอง

เทศกาลฮารีรายอ โดยในเดือนกันยายนมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 

ตลาดอียิปต์ แม้จะเกิดสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองภายใน

ประเทศ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อจำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทย 

แต่อย่างใด จากการรายงานของสำานกังาน ททท. ในพ้ืนที ่พบว่า สายการบนิ  

Etihad และบริษัทนำาเที่ยวในพื้นที่ที่เจาะกลุ่มระดับบน อาทิ Corporate/  

Incentive รวมทัง้กลุม่ Medical ยงัคงได้รบักลุม่ตลาดดงักล่าวเป็นลกูค้า

หลักในช่วงนี้  โดยมีการเดินทางออกอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีจำานวนไม่มาก

ก็ตาม ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 3 นักท่องเที่ยวอียิปต์เดินทางเข้าไทย มีการ

ขยายตัวร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                           

ตลาดอิหร่าน ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาการควำ่าบาตรของ

สหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดแอฟริกาใต้ ปรับตัวลดลง เนื่องจาก

ยังคงมีสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคแอฟริกาเหนือและปัญหาการ

ก่อความไม่สงบของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงและกลุ่มโจรสลัดภายในภูมิภาค 

ทำาให้บรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวไม่คึกคักเท่าที่ควร
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ตลาดเอเชียตะวันออก : คาดว่าทุกตลาดจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง 

ในไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากยังมีปัจจัยเสริมด้านเที่ยวบินที่ปรับตัว 

เพิม่ขึน้ ยกเว้นตลาดจนีทีอ่าจจะชะลอตวัลดลง ร้อยละ 30-50 จากปัญหา

การออกกฎหมายท่องเที่ยวฉบับใหม่ของจีน

 ผลกระทบจากการออกกฎหมายท่องเที่ยวฉบับใหม่ของจีน ที่มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไปนั้น คาดว่าส่งผลทำาให้

จำานวนนกัท่องเทีย่วจนีในไตรมาสที ่4 ชะลอตวัลง จากราคาทวัร์ทีป่รบัตวั 

สูงขึ้น ส่งผลให้ยอดจองทัวร์ลดลง โดยเฉพาะในช่วงวันชาติของจีน 

(Golden Week 1-7 ตุลาคม 2556) ลดลงประมาณร้อยละ 30-50 และ

ส่งผลกระทบถึงยอดจองทัวร์ของเดือนตุลาคมลดลงประมาณร้อยละ  

50-70 รวมทั้งสายการบินต่างๆ ที่มีเส้นทางมายังประเทศไทยมียอดจอง

ในเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน ลดลงประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรกต็าม

คาดว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบในไตรมาสที่ 4 นี้เท่านั้น

 ผลกระทบเรื่องความขัดแย้งดินแดนหมู่เกาะของจีนกับญี่ปุ่น แม้จะ 

ไม่รุนแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ แต่คาดว่าจะยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง

ในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะ ตลาดญี่ปุ่น ซึ่งมีการสำารวจจาก JATA  

ว่าชาวญี่ปุ่นจะยังคงไม่เลือกเดินทางไปจีนในปีนี้ 

 การออกมาตรการผ่อนปรนเรือ่งการเข้า-ออกประเทศพม่า และการ

เปิดด่านการค้าแห่งใหม่ (ด่านทกิิ) ตัง้แต่เดือนสงิหาคม และการเปิดสะพาน 

มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ปลายปี 2556 คาดว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในอินโดจีนให้สะดวกมากขึ้น

 ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงจนกลับมาเป็นปกติ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว 

เดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามองปัญหา 

เพดานหนี้ของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลต่อค่าเงินบาทในอนาคต รวมทั้งอาจจะ

ส่งผลต่อเศรษฐกจิของญีปุ่น่และจีน ซ่ึงเป็นเจ้าหน้ีใหญ่ของประเทศสหรฐัฯ 

 จับตามองการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ในเดือนธันวาคม 2556   

ซึ่งพม่าเป็นเจ้าภาพ อาจมีผลในการดึงสัดส่วนนักท่องเที่ยวในภูมิภาค

อาเซียนที่เดินทางเข้าพม่า

 ยังต้องคอยติดตามปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อตลาดมาเลเซีย

ตลาดยุโรป : คาดว่าการเดินทางท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปจะคึกคัก

มากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัว ดังนี้ 

 แนวโน้มการท่องเที่ยวของตลาดยุโรปปีนี้ค่อนข้างสดใสเม่ือเทียบ

กบัปีทีผ่่านมา เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วต้องการหนหีนาวมาเทีย่วไทยเรว็เป็น

ประวัติการณ์ โดยได้ทยอยจองโรงแรมที่พักบริเวณหัวหิน ชะอำา ล่วงหน้า

ตัง้แต่เดอืนกนัยายน (มากกว่า 40% ของห้องพกัทัง้หมด) และจะเริม่เข้าพัก 

ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2556 - กมุภาพนัธ์ 2557 จากปกตจิะเริม่จองช่วงกลาง

เดอืนตลุาคม ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากเงนิบาทอ่อนค่าเมือ่เทยีบกบัยโูร และ

เหรียญสหรัฐฯ และนักท่องเที่ยวสแกนฯ เปลี่ยนเส้นทางมาพักในแหล่ง 

ท่องเที่ยวรอง อาทิ หัวหินและชะอำา เนื่องจากที่พักในเมืองท่องเที่ยวหลัก 

เช่น ภูเก็ตและพัทยา มีนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียจองเกือบเต็ม โดยมี

การคาดการณ์ว่าทัง้ปีจะมอีตัราเข้าพกัเฉลีย่ร้อยละ  65 สงูกว่าปีทีผ่่านมา 

ที่มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 50-55 (ที่มา : สมาคมโรงแรมไทย)

 มีสัญญาณที่ดีว่าเศรษฐกิจของยุโรปกำาลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดย

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนปรับตัวดีขึ้นอยู่ในระดับ 96.9  

(ณ เดอืนกนัยายน) จากระดบั 95.3 (ณ เดอืนสงิหาคม) ภายหลงัทีร่ฐับาล

ประเทศในยุโรปเริ่มผ่อนคลายมาตรการรัดเข็มขัดและขึ้นภาษี ส่งผลให้

เศรษฐกจิ 17 ประเทศที่ใช้เงนิสกลุยโูรอาจมกีารขยายตวัร้อยละ 1 ในปีหน้า 

ซึ่งยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 ปัจจยัหนนุด้านการดำาเนนิงานทางการตลาดของ ททท. ในการมุ่งเจาะ 

ตลาดใหม่ในพื้นที่รองมากขึ้น เช่น จัด Road Show เมืองมิวนิกและ 

ชตทุท์การ์ท ประเทศเยอรมน ีไอร์แลนด์ ฯลฯ ซึง่คาดว่าจะช่วยขยายตลาด

นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และมีศักยภาพมากขึ้น

11|Tourism Journal



12 | Tourism Journal

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

ตลาดภูมิภาคอเมริกา 

  : คาดว่าในภาพรวมของภูมิภาคจะมีการเติบโตปานกลาง  

  โดยได้รับแรงผลักจากแนวโน้มที่ดีของตลาดละตินอเมริกา  

 โดยในส่วนของตลาดสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นตลาดหลัก มีทิศทางตลาด 

ที่ไม่ค่อยแจ่มใสนักในช่วงไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงทางด้าน

วกิฤตเิศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีย่งัคงเปราะบางจากสถานการณ์การปิดหน่วยงาน 

ภาครัฐของสหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 1-16 เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะ

ผลกระทบจากการจ้างงานในส่วนราชการ และในส่วนของภาคการ 

ท่องเทีย่วภายในประเทศสหรฐัฯ ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนตวั จงึอาจ

ส่งผลกระทบทำาให้ตลาดสหรัฐฯ ชะลอตัวลงไปเล็กน้อย ทั้งนี้ จากข้อมูล

การจองบัตรโดยสารเครื่องบินของ ForwardKeys ซึ่งรวบรวมฐานข้อมูล

จากบรษิัทรายใหญ่ เช่น Abacus, Amadeus ฯลฯ พบว่า แนวโน้มการจอง 

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายจากสหรัฐฯ มาไทย อาจปรับตัวลดลงร้อยละ 3 

นอกจากนี้สำาหรับผลกระทบระยะยาว คาดว่าจากการพิจารณาผ่านร่าง

กฎหมายขยายเพดานหนี้ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2557 อาจส่งผล

ต่อความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของประชาชน และอาจมีการปรับลดการ

ใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวลงเพื่อออมเงินมากขึ้น ซึ่งยังคงต้องเฝ้าติดตาม

สถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิด

ตลาดเอเชยีใต้ : คาดว่าน่าจะมกีารขยายตวัเพิม่ข้ึนในระดับปานกลาง  

จากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ดังนี้

 เทศกาลดวิาล ี(เทศกาลปีใหม่ของชาวอนิเดยี) ในเดอืนตลุาคม ซึง่จะม ี

วนัหยดุยาวและชาวอนิเดยีนยิมออกเดินทางท่องเทีย่ว และจากการรายงาน

ของ ททท. สำานักงานมุมไบ ณ เดือนตุลาคม 2556 รายงานว่าสายการบิน 

หลายสายของอินเดียปรับราคาค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางใน

ประเทศ โดยเพิ่มสูงขึ้นราวร้อยละ 30-37 จึงคาดว่านักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง

น่าจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 ผลกระทบจากเศรษฐกจิของอนิเดียทียั่งไม่ฟ้ืนตวั ค่าเงินรูปียังผนัผวน  

จึงคาดว่านักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ ซึ่งสอดคล้อง 

กับผลสำารวจในเดือนกันยายนของเว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดัง www.yatra.

com ผ่านทางออนไลน์ โดยร้อยละ 63 ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคง

ยืนยันการเดินทางตามแผนเดิม จุดหมายปลายทางอันดับต้น คือ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ตามด้วยยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นผลบวก 

ต่อประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 37 จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

 ปลายเดือนกันยายน ประเทศไทยได้รับรางวัล ‘The Best Golf 

Destination’ จาก Safari India National Tourism Awards 2013 และ

รางวัล ’Best Wedding Destination’ จาก Hospitality India Awards 

2013 ซึ่งน่าจะเป็นตัวชี้วัดถึงความสำาเร็จที่ประเทศไทยสามารถดึงดูด 

นกัท่องเทีย่วได้มากขึน้ โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วกลุม่ฮนันมีนู/แต่งงาน และ

กลุ่มกอล์ฟ ซึ่งน่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องต่อไป

ตลาดโอเชียเนีย
 สถานการณ์ท่องเทีย่วตลาดโอเชยีเนยีในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2556 

คาดว่าจะอยู่ในภาวะทรงตัว เนื่องจาก

 ความมีศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งเอื้อต่อการใช้จ่าย

ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ อาจจะยังส่งผลให้นักท่องเที่ยว

ออสเตรเลียยังคงเลือกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

 การเปิดเส้นทางบินใหม่ของ สายการบิน Jetstar ในเส้นทาง  

เมลเบิร์น-ภูเก็ต 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2556  

อาจช่วยชะลอให้ตลาดไม่ปรับตัวลดลงไปมากนัก

 การส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องของ ททท. โดยล่าสุดในเดือน

สิงหาคม 2556 ได้จัดงาน Thailand Medical & Wellness Tourism Trade 

and Media FAM Trip 2013 โดยมเีอเย่นต์ท่องเทีย่วเพ่ือสขุภาพ 40 บรษิัท

จาก 10 ประเทศมาร่วมงาน รวมทั้งจากออสเตรเลีย ซึ่งจากการจัดงาน 

ในครั้งนี้คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพได้มากขึ้น

ตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา
 ตลาดตะวนัออกกลาง : คาดว่าจะเตบิโตได้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากสิ้นสุดช่วงเทศกาลถือศีลอดและนักท่องเที่ยว 

เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวแล้ว และสายการบิน Emirates จะเพิ่มเที่ยวบิน

เส้นทางดูไบ-กรุงเทพฯ จากเดิม 35 เที่ยว/สัปดาห์ เป็น 42 เที่ยว/สัปดาห์ 

นอกจากนี้การเปิดตลาดใหม่ของ ททท. ในช่วงต้นปี 2556 โดยเข้าไปทำา  

Road Show ในคูเวตและกาตาร์ อาจมีส่วนในการส่งเสริมตลาดกลุ่มใหม่

ให้เพิ่มขึ้นได้

 สำาหรบัตลาดแอฟรกิาใต้ : อาจจะปรบัตวัลดลง เนือ่งจากสายการบนิ 

ไทย จะปรับลดความถี่เที่ยวบินในช่วงตารางบินฤดูหนาว เส้นทางโจฮัน- 

เนสเบิร์ก-กรุงเทพฯ จาก 4 เที่ยวเหลือ 3 เที่ยว/สัปดาห์ เนื่องจากเป็นช่วง 

Low Season และนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มนิยมเดินทางระยะใกล้ (Short 

Haul) หรือท่องเที่ยวภายในภูมิภาคมากขึ้น
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เรื่อง : ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

 1.  เมื่อทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2556 ตลอดทั้งปี 

มีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจทั้งที่เป็นเหตุการณ์ภายนอกประเทศ และ

เหตุการณ์ในประเทศ ทั้งที่เป็นเร่ืองดีและเรื่องร้าย (ต่ออุตสาหกรรม 

ท่องเท่ียวไทยในภาพรวม) การบนัทกึเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ไว้ ทำาให้เราไม่หลงลมื 

และใช้ประโยชน์จากการบันทึกนั้นเพื่อทบทวนการทำางานที่ผ่านมา  

 2. ในปี 2555  eTAT Journal ไตรมาส 1/2013 มบีทความทีเ่กีย่วกบั 

เหตุการณ์สำาคัญในปี 2555 ซึ่งหลายเหตุการณ์ยังไม่จบ ต้องติดตามต่อ

เนื่อง ถ้าลองย้อนกลับไปดูจะพบว่า มีเรื่องให้ฉุกคิดมากมาย อาทิ

เชียงใหม่มหานคร 
 เริ่มจุดประเด็นในปี 2555 ตอนนี้ คืบหน้าไปถึงไหน และโมเดลการ

บริหารจัดการเชียงใหม่มหานครนั้น จะเป็นยาหม้อใหญ่รักษาได้ทุกโรค

หรือไม่ กรณีการเติบโตของจำานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยว 

ในจงัหวัดเชยีงใหม่จากผลของภาพยนตร์ Lost in Thailand ส่งผลต่อสภาพ

การท่องเที่ยวของเมืองอย่างไร และทิศทางของเชียงใหม่จะไปทางไหน 

ปฏิบัติการรายได้ท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท 
 ปี 2555 มีการตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาล 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้บรรลุเป้า 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 ในช่วงเวลา 

ผ่านไปเพยีงแค่ 3 ไตรมาสของปี 2555 เป้าหมายเร่ิมขยบัเป็น 2.2 ล้านล้าน

บาท อันเนื่องมาจากบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยที่เติบโตอย่างน่าพอใจ
 

มวลข่าวใดๆ ในปี 2556 ที่ต้องจดจำา

 3. มวลข่าวใดๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และน่าจะเชื่อมโยงสู่เรื่อง 

ของการท่องเที่ยวได้ พอจะประมวลเบื้องต้นได้ ดังนี้

 
เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และมวลมิตร

 ต้นปี 2556 เกาหลีเหนือออกแถลงการณ์เรื่อง ‘การเข้าสู่ภาวะ

สงคราม’ กับเกาหลีใต้ พร้อมขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากถูกยั่วยุ การ 

ออกแถลงการณ์ของเกาหลีเหนอืครัง้นี ้ก่อให้เกดิบรรยากาศแห่งความกลวั 

และหวาดหวัน่ต่อความปลอดภยัในชวีติ ลำาพังคูข่ดัแย้งระหว่างเกาหลเีหนอื 

กับเกาหลีใต้นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่เรื่องราวของคู่นี้ ขยายไปถึงชาติ

พันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกา จึงทำาให้โลกต่างเฝ้าสังเกตสถานการณ์

 ผลจากแถลงการณ์ดังกล่าวทำาให้เกิดการยกเลิกทัวร์ไทยที่จะไป 

ท่องเทีย่วเกาหลีใต้ และหากตรวจสอบสถานการณ์ท่องเท่ียวของเกาหลีใต้

ช่วงนัน้ กก็ระทบต่อบรรยากาศท่องเทีย่วอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ และมีความ

เป็นไปได้ที่จะลุกลามเป็นปัญหาในระดับภูมิภาค

 ช่วงกลางปีถึงปลายปี 2556 ผู ้นำาเกาหลีเหนือประกาศลงโทษ

ประหารชวีติชาวเกาหลเีหนอื 80 คนโทษฐานแอบดลูะคร และประหารชวีติ 

อดตีแฟนเก่า ด้วยข้อหาถ่ายภาพโป๊ และทีเ่ป็นข่าวมากทีส่ดุคอื กลางเดอืน 

ธนัวาคม 2556 ผูน้ำาเกาหลเีหนอืประกาศประหารชวีติ ลงุเขย ทีม่ตีำาแหน่งสงู 

ในรัฐบาล ด้วยข้อหาที่พยายามล้มล้างระบอบการปกครอง

 การปกครองโดยผู ้นำาเกาหลีเหนือ ก่อให้เกิดการเฝ้าติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจากการประเมินในมิติการเมืองระหว่าง

ประเทศแล้ว น่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนัก
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มวลรถยนต์ จากนโยบายรถคันแรก

 นโยบายรถคันแรกเป็นนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

หลักการเบื้องต ้น คือ สามารถลดหย ่อนภาษี ได ้ สูงสุดไม ่ เกิน 

100,000 บาท รถยนต์ที่จะซื้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี  

และราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เปล่ียนมือและโอนไม่ได้ ภายใน 5 ปี 

นโยบายนี้ ตั้งเป้าว่าจะมีคนซื้อรถไม่ตำ่ากว่า 500,000 คัน

 นโยบายรถคันแรกเริ่มส่งผลจริงจังในปี 2556 จากการสำารวจ

ความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า การมี 

รถคันแรกสอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย คือ การ 

ขบัรถเทีย่ว (Self Drive) ซึง่น่าจะส่งผลให้ความถี่ในการเดนิทางท่องเทีย่ว

ของคนไทยเพิ่มขึ้น

ระบบรางทั้งประเทศ 
กับมวลเงินลงทุน 2 ล้านล้านบาท
 การลงทนุในระบบราง หรอื รถไฟรางคู ่เป็นโครงการของกระทรวง 

คมนาคม ถือเป็นการลงทุนในลักษณะเมกะโปรเจกต์ที่เก่ียวข้องกับการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยระบุว่า โครงการรถไฟรางคู่ จะก่อให้เกิด 

การพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนและคุณภาพของประชาชน

ของประเทศให้ดีขึ้น  

 โครงการรถไฟรางคู ่จะทำาให้เกดิการเชือ่มโยงโครงข่ายการเดนิทาง 

ท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน จาก

การประมวลข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้านพบว่า หลายประเทศได้มีการ 

ดำาเนินการแล้ว 

การไหลบ่าของมวลนักท่องเที่ยวจีน
  ปรากฏการณ์ของจำานวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ที่ออกเดินทางท่องเท่ียวท่ัวโลก นอกจากจะสร้างความตื่นเต้นให้กับ

ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้ว ยังได้สร้างความตระหนกตกใจ 

ในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่ปฏิบัติตัวระหว่างการท่องเที่ยวด้วย

 จากการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการตำาหนพิฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วจนี 

ที่กระทำาระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จะพบพฤติกรรมที่สร้างปัญหา 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสลักช่ือลงในประติมากรรมโบราณในวิหาร 

แห่งหนึ่งที่อียิปต์ การขโมยเสื้อชูชีพในเครื่องบิน การส่งเสียงดัง เอะอะ  

ไม่เกรงใจผู้อื่น 

 จากพฤติกรรมนักท่องเทีย่วจนีดงักล่าว ทำาให้รฐับาลจนีออกกฎระเบยีบ 

เก่ียวกบัการปฏิบตัติวัเมือ่อยู่ต่างแดน เพือ่มุง่แก้ไขภาพลกัษณ์ด้านลบของ 

นักท่องเที่ยวจีน รัฐบาลจีนจัดทำาคู่มือปฏิบัติตนเยี่ยงอารยะ เผยแพร่ให้ 

ชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ศึกษา 

 สำาหรับประเทศไทยน้ัน ในปี 2555 นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 

มาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงถึง 2.7 ล้านคน มากเป็นอันดับ 1 และใน

ปี 2556 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ประมาณ 4 ล้านคน ในประเด็นเรื่องผลกระทบของจำานวนนักท่องเที่ยว

จีนนั้น ททท. ได้จัดทำาโพลสำารวจความคิดเห็นและนำาเสนอผลโพลใน  

eTAT Journal ในไตรมาส 4/2556 แล้ว ตามอ่านย้อนหลังได้ 

มวลนำ้ามันรั่วที่ระยอง

 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 มวลนำ้ามันกว่า 50,000 ลิตร รั่วไหลจาก

ท่อนำ้ามันดิบกลางทะเล ลงสู่ทะเลที่จังหวัดระยอง กระแสนำ้าพัดพาคราบ

นำา้มันกระจายไปท่ัว และนำา้มนัจำานวนมากลอยไปตดิอ่าวพร้าว เกาะเสมด็ 

จากหาดทรายที่เคยขาวสวยงาม กลายเป็นหาดสีดำาจากคราบนำ้ามัน  

 จากปัญหาดงักล่าว ทำาให้หลายหน่วยงานร่วมกันแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู

สภาพชายหาด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ หลังจาก

เหตุการณ์ผ่านไปประมาณ 2 เดือน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคัล จำากัด 

 (มหาชน ) หรือ ปตท. ได้นำาเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุด เราไปเที่ยวเสม็ด 

กันเถอะ หรือ Better Samed เนื้อหาที่นำาเสนอ คือ เกาะเสม็ดกลับมา 

สวยเหมือนเดิม อาหารทะเลกินได้ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทาง 

มาท่องเที่ยวได้ 

 กรณีมวลนำ้ามันรั่วในประเทศต่างๆ ได้มีการนำาเสนอบทความเรื่อง  

‘เมื่อนำ้ามันรั่ว’ เขียนโดย โตมร ศุขปรีชา ตามอ่านย้อนหลังได้ใน eTAT 

Journal ไตรมาส 4/2556
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การเมืองไทย ขออภัยในความไม่สะดวก
กับ มวลมหาประชาชน

 ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 เกิดความกังวลระดับ 3 ริกเตอร์ 

กับ การรณรงค์ทางการเมืองภายใต้การชูธงเร่ือง ‘แช่แข็งประเทศไทย’ 

โดย พล.อ.บญุเลิศ แก้วประสทิธิ ์หรอื เสธ.อ้าย ประธานองค์การพิทกัษ์สยาม 

(อพส.) จากพจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย ให้ความหมายคำาว่า  

‘แช่แข็งประเทศไทย’ คือ ‘การงดเว้นกระบวนการทางการเมืองทั้งหลาย 

ที่ดำาเนินการโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แล้ว 

แต่งต้ังคณะบุคคลข้ึนทำาหน้าที่แทนเป็นระยะเวลา 5 ปี อันจะส่งผล 

ให้ประเทศไทยได้พักฟื ้นจากความขัดแย้งและมีเสถียรภาพก่อนจะ 

เดินหน้าต่อไป’ กระแสหยุดประเทศ แช่แข็ง 5 ปี เพื่อลูกหลานไทย  

กำาหนดนัดหมายรวมมวลชน 1 ล้านคน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 

เพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยในการชุมนุมทางการเมือง 

ครั้งดังกล่าว เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่จบภายในวันเดียว

 การรณรงค์ทางการเมือง เรื่องแช่แข็งประเทศไทยในช่วงปลายปี 

2555 ไม่ส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยมากนัก 

เนื่องจากเป็นการชุมนุมที่ไม่ยืดเยื้อและไม่มีการบาดเจ็บล้มตาย หรือการ

ปะทะกัน  

 สำาหรับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 เกิดปัญหาการเมือง 

ในประเทศที่คล้ายกับการแช่แข็งประเทศไทยเมื่อปี 2555 แต่ในปี 2556 

องค์กรนำา คือคณะกรรมการประชาชนเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 

ให้เป ็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย ์เป ็นประมุข  

(กปปส.) โดยม ีนายสเุทพ เทอืกสบุรรณ เป็นแกนนำาหลกั กจิกรรมทางการ

เมอืงทีเ่คลือ่นไหว คอื การเรยีกร้องให้ประชาชนทีเ่หน็ด้วยกบัแนวคดิของ 

กปปส. ออกมารวมตัวกันให้ได้ 1 ล้านคน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556

 การรวมตัวของมวลมหาประชาชนที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้

มีจำานวนผู ้เข ้าร่วมมากที่สุดเท่าที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน

ประเทศไทย และเหตกุารณ์ชมุนมุทางการเมอืงครัง้นี ้ส่งผลต่อบรรยากาศ

การท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการแจ้งเตือน 

ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดการ

ยกเลิกการจอง และผลกระทบทางการเมืองคาดว่าจะเห็นชัดในช่วง

ไตรมาสแรกของปี 2557

 4. ในปี 2557 ททท. ตั้งเป้าหมายให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง 

ท่องเที่ยวในไทย 28 ล้านคน และให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศ 136.8  

ล้านคน/ครั้ง และตั้งเป้าว่า การท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดรายได้ 2 ล้านล้าน 

บาท กลยุทธ์การตลาดสำาหรับปี 2557 คือ การสานต่อแนวคิด ‘รายได้ 

ก้าวกระโดดด้วยวิถีไทย’ หรือ ‘Higher Revenue Through Thainess’ 

ต่อเนื่องจากปี 2556 โดยใช้แนวทางการตลาดแบบ Marketing 3.0  

เน้นส่งมอบคณุค่า (Value) หรอืความสุขในการเดนิทางท่องเทีย่วทีเ่กดิจาก 

การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม (Co-creation) ซึ่งจะสร้างความประทับใจ 

จนกระทั่งเกิดการแบ่งปันและบอกต่อ (Share)

 การผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น ต้องร่วมมือร่วมใจ 

ประสานการทำางาน กำาหนดทิศทางการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่าง 

มืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ ใช้อดีตเป็นบทเรียนเพื่อขับเคลื่อนการทำางาน 

ในอนาคต 
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	 ที่มา	: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำา ‘โครงการสำารวจความ 

คดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอ่การทอ่งเทีย่วไทย’ หรอืทีเ่รยีกวา่ ‘TAT Tourism Poll’ ซึง่เปน็

โครงการตอ่เนือ่งเขา้สูป่ทีี ่3 โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่รบัทราบความคดิเหน็ของประชาชน

ที่มีต่อประเด็นที่กำาลังอยู่ในความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

และกระแสนิยมต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ

สามารถนำามาประมวลกับสถานการณ์ด้านอื่น รวมถึงนำาไปปรับใช้กับการดำาเนินการ 

ด้านการตลาดของ ททท. ในอนาคต

	 กลุม่เปา้หมาย	: ทำาการสำารวจขอ้มลูจำานวน 2,000 ตวัอยา่ง แบง่เปน็ผูป้ระกอบการ  

600 ตัวอย่าง และประชาชน 1,400 ตัวอย่าง ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย  

6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา กาญจนบุรี และนครราชสีมา 

 ชว่งเวลาการสำารวจ	: สำารวจระหวา่งวนัที ่21 พฤศจกิายน ถงึ 28 พฤศจกิายน 2556
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ผลจากการสำารวจ
   ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความเชื่อมั่นสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 

   ซึ่งเป็นผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

   1.1	การวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม	

   จากการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก พบว่า 

ประชาชนสว่นใหญม่แีผนเดินทางทอ่งเทีย่วในช่วงเดือนธันวาคม โดยแบง่เปน็การเดนิทางในประเทศ 

98.3% และการเดินทางไปต่างประเทศ 1.7% ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจำานวน 5.7% เท่านั้นที่ไม่มีแผน 

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในชว่งเดือนธันวาคม เน่ืองจากเหตผุลหลกัคอื ไมม่งีบประมาณในการทอ่งเทีย่ว  

70% ไม่ชอบท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดยาว 38.8% และไม่มีจังหวัดหรือสถานที่ใดในประเทศไทย 

นา่สนใจใหไ้ปเทีย่ว 11.3 % โดยวตัถปุระสงคห์ลกัในการทอ่งเทีย่วในชว่งเดอืนธนัวาคมสามารถแบง่

ได้เป็น พักผ่อนและเปลี่ยนบรรยากาศ 75.8% เยี่ยมญาติ 64.3% ประชุม/สัมมนา/ทำาธุรกิจ 3.9% 

5	อันดับแรกของสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไป
ในช่วงเดือนธันวาคม

สรุปสาระสำาคัญ
ผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย

เรียบเรียง : งานวิจัย กองวิจัยการตลาด ททท.

 สำาหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปต่าง

ประเทศนัน้ สดัสว่นการเดนิทางเปน็จำานวนนอ้ย

มากเมื่อเทียบกับการเดินทางภายในประเทศ 

โดยประเทศที่ไดร้บัความนยิมจากนกัทอ่งเทีย่ว

ชาวไทยในการวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยว

ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ คือ จีน และประเทศ 

ในกลุ่มอาเซยีน อาท ิมาเลเซยี และพม่า เปน็ต้น

	 1.2	 ผลกระทบจากการชุมนุมทางการ

เมอืงตอ่การเดนิทางทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว

ในช่วงเดือนธันวาคม

 จากการสำารวจพบว่า 

l ประชาชนส่วนใหญ่ (59.5%) เห็นว่า 

การชุมนุมทางการเมืองไม่มีผลกระทบต่อ

แผนการเดนิทางทอ่งเทีย่วในชว่งเดือนธนัวาคม

เนื่องจากเหตุผลหลัก ดังนี้

 n  จุดหมายปลายทางไม่มีผลกระทบ 

จากการชุมนุม 63.1%

 n ผู้ร่วมเดินทางยังต้องการไปท่องเที่ยว

อยู่ 41.1%

 n การชุมนุมทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ

สำาหรับประเทศไทย 40.5%

1

เรื่อง ‘ความเชื่อมั่นสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง’

1.

2.

3.

4.

5.

เชียงใหม ่คิดเป็น 12.2%

ชลบุร ีคิดเป็น 8.2%

ระยอง คิดเป็น 6.4%

เลย คิดเป็น 6.1%

ภูเก็ต คิดเป็น 5.2% 
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l ประชาชนจำานวนหนึ่ง (40.5%) เห็นว่า 

การชุมนุมทางการเมืองมีผลกระทบต่อแผน 

การเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเดือนธันวาคม  

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงยืนยันที่จะเดินทาง 

ไปทอ่งเทีย่วเหมอืนเดมิ โดยจะมกีารปรับเปลีย่น 

แผนการ ดังนี้ 

 n เปลี่ยนวันและเวลาในการเดินทาง 

61.3%

 n เปลี่ยนจุดหมายปลายทาง 47.9%

 n เปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง 42.1%

l สำาหรับพื้นท่ีท่ีประชาชนได้รับผลกระทบ 

จากการชุมนุมทางการเมืองมากที่สุด คือ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ของกรุงเทพ- 

มหานครและกาญจนบุรี แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่

มากกวา่ 80% ของประชาชนกลุม่นี ้ยงัคงยนืยนั

การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้

l หากสถานการณ์ทางการเมืองยังคง

ดำา เนินอยู่ และทวีความรุนแรง ข้ึนเ ร่ือยๆ  

นักท่องเที่ยว 85.6% ยังยืนยันที่จะเดินทาง 

ตามแผนการเดิมที่กำาหนดไว้ ในขณะที่ 14.4% 

ของนักท่องเท่ียวตัดสินใจยกเลิกแผนการ 

เดินทางเดิม เนื่องจาก

 n ไม่มั่นใจในความปลอดภัย 82.4%

 n เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง 15.9%

 n ผู้ร่วมเดินทางไม่ต้องการเดินทาง /  

ไม่กล้าเดินทาง 12.9%

l ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีความคิดเห็น

ว่าการชุมนุมทางการเมือง ไม่ส่งผลกระทบ 

ตอ่แผนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากมคีวาม

เห็นว่า

 n การชุมนุมทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ

สำาหรับประเทศไทย 50.0%

 n พื้นที่การชุมนุมทางการเมืองไม่ได้

กระทบกับจุดหมายปลายทางที่จะเดินทาง 

ไปเที่ยว 48.3%

 n ผู้ร่วมเดินทางยังคงต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 44.0% 

   ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการเกีย่วกบัความเชือ่มัน่สถานการณท์อ่งเทีย่วไทย 

   ซึ่งเป็นผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

   2.1	สภาพธุรกิจในพื้นที่หลัก

   จากการสำารวจข้อมูลในกลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักทั้ง 6 พื้นที่  

พบว่า ในภาพรวมมีขนาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ 

เมื่อพิจารณารายพ้ืนที่จะมีความแตกต่างกัน โดยในพ้ืนที่ของจังหวัดนครราชสีมาและกาญจนบุรี  

นกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ปน็กลุม่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย ในขณะทีก่รงุเทพมหานคร ชลบรุ ีและเชยีงใหม ่

สว่นใหญเ่ปน็กลุม่ของนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิสำาหรบัจงัหวดัสงขลา ไดร้บันกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทย

และชาวต่างชาติในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

 เมือ่เปรยีบเทยีบกลุม่นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่ปน็กลุม่ลกูคา้หลกัของประเทศไทยในขณะนี ้

พบว่า 5 อันดับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าหลักในธุรกิจที่พัก คือ จีน 58.4% อังกฤษ  

33.8% ญี่ปุ่น 32.9% อเมริกา 27.3% และเยอรมนี 26.3% 

สำาหรบัชอ่งทางในการจองหอ้งพกันัน้ มคีวามแตกตา่งในกลุม่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ

ดังนี้

2

Walk-in ทีแ่ผนกตอ้นรบั

ผ่านทางโทรศัพท์

ผ่านทางเว็บไซต์

ผ่านทางบริษัทนำาเที่ยว

ช่องทางการจอง   เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555  เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2556

นักท่องเที่ยว
ชาวไทย

    37.0%

    35.3%

    27.3%

     0.5%

นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

    17.7%

     7.5%

    17.2%

    57.5%

นักท่องเที่ยว
ชาวไทย

 35.8%

 35.6%

 27.4%

 1.2%

นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

    21.8%

       7%

    20.8%

    21.8%
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2.2	ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในธุรกิจท่องเที่ยว

 จากผลการสำารวจในขณะทีม่กีารชุมนมุทางการเมอืง พบวา่ ผูป้ระกอบการ 57.1% ใหข้อ้มลู

ว่ายอดการจองห้องพักลดลง ในขณะที่ 31.6% ให้ข้อมูลว่ามีการจองและเข้าพักเพิ่มขึ้น

l เมือ่ถามถงึการรบัมอืในสว่นของผูป้ระกอบการทีม่ยีอดการจองทีพ่กัลดลง รวมถงึแผนการ

ในการดำาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลแผนการรับมือ 3 อันดับแรก ดังนี้

 n ไม่ได้ทำาสิ่งใด 40.2%

 n แจก Gift Voucher ห้องอาหารฟรี สำาหรับลูกค้า 27.7%

 n ทำาการลดราคาห้องพักต่อคืน 21.9%

l สำาหรบัยอดการจองทีเ่พิม่ขึน้ในระหว่างการชุมนมุทางการเมอืง คดิเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 

7.9% และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 92.1% ส่วนมากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และชลบุรี  

เป็นหลัก 

l ผลกระทบอื่นๆ ที่ได้รับจากการชุมนุมทางการเมือง นอกเหนือจากยอดการจองและการ 

เข้าพัก 3 อันดับแรก คือ

 n ทำาให้ขายสินค้าได้ยากขึ้น 45.2%

 n ทำาให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้น 32%

 n ทำาให้พนักงานเสียสุขภาพจิต 30.2%

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระบุผลกระทบที่ได้รับค่อนข้างแตกต่างจาก

ผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆ คือ ทำาให้การเดินทางลำาบากขึ้นมากถึง 71%

l ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ต่อการชุมนุมทางการเมือง คือ

 n เป็นเรื่องปกติสำาหรับประเทศไทย 52.0%

 n เป็นเรื่องที่ถูกต้อง / สมควรทำา 49.7%

 n เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง / ไม่สมควรทำา 7.2%

l ในกรณีที่การชุมนุมทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 5 อันดับการรับมือที่ผู้ประกอบ

การเตรียมพร้อม คือ

 n ยังคงเปิดบริการเหมือนปกติ และไม่มี

การเปลี่ยนแปลงสิ่งใด 39.2%

 n ยังคงเปิดบริการเหมือนปกติ แต่มี 

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขาย 32.7%

 n ยังคงเปิดบริการเหมือนปกติ แต่มี 

การปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 29.2%

 n ยังคงเปิดบริการเหมือนปกติ แต่มีการ

ปรบัเปลีย่นวธิกีารดำาเนนิงานในแตล่ะวนั 26.3%

 n ยังคงเปิดบริการตามปกติ แต่จะลด 

ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน 25.5%

l 5 อันดับการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ 

ผู้ประกอบการต้องการระหว่างการชุมนุม

ทางการเมืองและหลังการชุมนุมทางการเมือง

 n ตอ้งการใหภ้าครฐัทำาการประชาสมัพนัธ์

การท่องเที่ยว 76.2%

 n  ต้องการให้ภาครัฐยุติเหตุการณ์นี้ 

อย่างเร็วที่สุด 52.3%

 n ตอ้งการใหภ้าครฐัมมีาตรการทีเ่ขม้งวด

ในการดูแลรักษาความปลอดภัย 36.3%

 n  ต้องการให้ภาครัฐประกันรายได้  

หากธุรกิจได้รับความเสียหายจากการชุมนุม 

31.3%

 n ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการนำา 

คา่ใชจ้า่ยในการทอ่งเทีย่วมาลดหยอ่นภาษ ี30%
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	 ทว่าพืน้ท่ีในโครงการอทุยานประวตัศิาสตร์	

ทั้ง	 3	 แห ่งที่ ได ้รับการดูแลอย ่างใกล ้ชิด

โดยกรมศิลปากรและส�านักงานอุทยาน

ประวัติศาสตร์มักเป็นพื้นที่ที่มีการล้อมรั้วและ

เก็บค่าเข้าชม	 ซึ่งจะว่าไปแล้วนับเป็นพื้นที ่

ส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ดินในเขตโบราณ-

สถานอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง	3	แห่งที่ปรากฏ

เป็นรายละเอียดแนบท้ายบัญชีมรดกโลก	 

ยกตัวอย่างเช่น	 พื้นที่เฉพาะภายในเขตก�าแพง

เมืองสุโขทัยเนื้อที่ประมาณ	1,600	 ไร่	 มีกลุ่ม

โบราณสถานส�าคัญบางส่วนที่ได้รับการบูรณะ

และดูแลเป็นอย่างดีถูกล้อมรั้วไว้อยู่ท่ามกลาง

ต้นไม้ใบหญ้าท่ีตัดแต่งสวยงาม	 ในขณะที่

บ ้านเรือนถนนหนทางซ่ึงปลูกสร้างนอกรั้ว 

ดังกล่าว	ดูจากสภาพแล้วเหมือนไม่ถูกเอาใจใส่ 

นักว ่าเป ็นส่วนหน่ึงของใจกลางพื้นที่มรดก

โลก	 ส่วนวัดศรีชุมนอกเขตก�าแพงเมืองที่นัก

ท่องเที่ยวมักจ�าได้เพราะมีพระอจนะองค์ใหญ่

ประดษิฐานอยูน่ัน้	กรมศลิปากรได้ดแูลแต่เฉพาะ 

บรเิวณโบราณสถาน	ท�าให้วดัทีม่พีระสงฆ์ซึง่อยู่

ติดกันและใช้ชื่อเดียวกันมีสภาพที่แตกต่างมาก

เหลอืเกิน	เช่น	ห้องน�า้สชีมพูทีม่องเหน็ได้ชดัเจน

จากบริเวณโบราณสถาน4

	 มข้ีอคดิเหน็ทีน่่าสนใจ	คอื	จากการส�ารวจ 

ใน	พ.ศ.	2547-2548	พบว่าในอุทยานประวัติ- 

ศาสตร์สุโขทัยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ส่วนหน่ึง	คดิว่าพ้ืนที่ใจกลางอทุยานแห่งนี	้‘Over	 

Manicured’	หรือเนี้ยบจนเกินไป	แถมดูร้างไร้

ชีวิตผู้คน	 และมีจ�านวนเกินครึ่งที่ไม่สนใจอ่าน

ป้ายบอกข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถาน5 

เมื่อพิจารณาเพียง	2	ประเด็นนี้ก็สามารถล่วงรู้ 

ถึงปัญหาใหญ่ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม

มรดกโลก-มรดกใคร?
สุโขทัย

กับการเปลี่ยนกระบวนวิธีคิดด้านท่องเที่ยววัฒนธรรม

เกริ่นน�ำเสียก่อนว่ำ เมื่อพูดถึงมรดกโลกสุโขทัย ก็มีควำมจ�ำเป็นต้องอ้ำงอิงถึง ‘Historic Town of Sukhothai and Associated 

Historic Towns’ ซึ่งถูกบรรจุไว้ในรำยชื่อบัญชีมรดกโลกนับตั้งแต่ พ.ศ. 25342 โดยที่ ‘เมืองประวัติศำสตร์สุโขทัยและเมืองบริวำร’ 

น้ันหมำยถึงอุทยำนประวัติศำสตร์ 3 แห่ง คือ สุโขทัย ศรีสัชนำลัย และก�ำแพงเพชร ซึ่งภำยในประกอบไปด้วย โบรำณสถำน  

บ้ำนเรือนอยู่อำศัย โรงเรียน วัด ที่ดินท�ำกินของชำวบ้ำน ไร่นำสวน และสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ เช่น ต้นไม้ แหล่งน�้ำ ภูเขำ เป็นต้น 

โดยกรมศิลปำกรได้ก�ำหนดเขตที่ดินโบรำณสถำนอุทยำนประวัติศำสตร์ทั้ง 3 แห่งเอำไว้ ครอบคลุมพื้นที่ขนำดใหญ่ถึง 43,750 ไร่ 

ส�ำหรับอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย (ปี 2518) 28,217 ไร่ ส�ำหรับอุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย (ปี 2531) และ 2,114 ไร่  

ส�ำหรับอุทยำนประวัติศำสตร์ก�ำแพงเพชร (ปี 2511)3
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ในพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าระดับมรดกโลกได้ทันท	ี

ประเด็นแรกคือ	 มรดกโลกสุโขทัยไม่มีการ 

น�าเสนอสิ่งใดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้มากไป

กว่าโบราณสถานในอุทยาน	 และโบราณวัตถุ

ในพิพิธภัณฑ์	 ในปัจจุบันแหล่งประวัติศาสตร์

ทั่วโลกมุ ่งน�าเสนอการท่องเที่ยววัฒนธรรม 

ที่เน้นการเรียนรู้คุณค่าของพื้นที่ซึ่งได้รับการ 

สืบเนื่องให้ยังมีชีวิตอยู่ในวิถีของผู้คนท้องถิ่น 

และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าสัมผัสและ

เรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	ประเดน็ทีส่องคอื	การสือ่ 

ความหมายและคุณค่าความส�าคญัของมรดกโลก	

สโุขทยัด้วยวธิกีารทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนันัน้ล้าสมัย

และสร้างความน่าเบื่อหน่ายให้นักท่องเที่ยว

	 ในประเด็นแรกนั้นมีการถกเถียงกันอยู่ 

พอสมควรในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติ	 

ถึงวิธีการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกที่เคยท�ากันมา 

l		เรื่อง	:	ดร.	จาตุรงค์	โพคะรัตน์ศิริ1 l
l		ภาพ	:	ณัฐพจน์	พลลีมงคล		l
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1	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการผังเมือง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ติดต่อที่	jaturong@ap.tu.ac.th
2		ดูเพิ่มเติมใน	http://whc.unesco.org/en/list/574
3		ปีที่ระบุคือประกาศกรมศิลปากรในราชกิจจานุเบกษา
4		จากการส�ารวจโดยคณะวิจัยซึ่งมีผู้เขียนเป็นนักวิจัยหลัก	เมื่อ	พ.ศ.	2556	ด้วยทุนอุดหนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(อพท.)	ภายใต้ชื่อโครงการ	เศรษฐกิจสร้างสรรค์
	 และมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน
5		อ้างอิงจากบทความน�าเสนอของ	Russell	Staiff	(2013).	‘Lost	in	Translation’?	Conversing	across	cultures	at	heritage	sites.	ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญนานาชาติด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมสุโขทัย	
	 ประจ�าปี	2556	(ICOMOS	International	Cultural	Tourism	Committee	Workshop	and	Sukhothai	International	Cultural	Tourism	Expert	Symposium	2013)	สุโขทัย,	7-11	ตุลาคม	2556.
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แต่ไม่รู้ว่าเกิดประโยชน์แก่ใครบ้าง	 อุทยานประวัติศาสตร์ท�าหน้าที่ดูแลจัดการ 

มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยไม่ได้ครอบครองสิทธิความเป็นเจ้าของ	 

ซึ่งในพื้นท่ีมรดกโลกสุโขทัยมีเจ้าของพื้นที่หลากหลายรูปแบบ	 ทั้งส�านักงาน 

ของหน่วยงานรัฐ	 โรงแรมของผู้ประกอบการเอกชน	 บ้านเรือนและร้านค้า 

ของชาวบ้านทั่วไป	 และแปลงนาไร่ของเกษตรกร	 เป็นต้น	 แต่ที่น่าสนใจ 

คือมีเพียงส่วนน้อยที่คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่ามรดกโลก	 บางคน 

อาจคิดว่าตนเองเป็นส่วนเกินของพื้นที่มรดกโลกด้วยซ�้าไป	 ทางหน่วยงานรัฐ 

ก็ดูเหมือนจะมีเพียงกรมศิลปากรที่เอาใจใส่เข้มงวดด้านการจัดการสภาพ 

แวดล้อมเพื่อรักษาสมบัติชาติและมรดกโลก	 ในขณะที่หน่วยงานอื่นก็ใช้ชีวิต 

ตามปกติตราบใดที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบการจัดการพื้นที่อนุรักษ์

	 มีการถกเถียงกันมากขึ้นเรื่อยๆ	 ว่ากฎบัตรสากลที่เคยใช้กันมาตลอด 

เพือ่อนรุกัษ์มรดกวัฒนธรรมน้ันล้าสมยัและควรมกีารทบทวนเสยีใหม่	เช่น	กฎบตัร 

เวนิส6	ที่มีอายุนับได้ครึ่งศตวรรษแล้ว	ซึ่งกรมศิลปากรได้ใช้เป็นแนวทางในการ

อนุรักษ์และจัดการโบราณสถานมาโดยตลอด	 ความชัดเจนของแนวทางนี้คือ

วิถีชีวิตของผู้คนมักถูกมองว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าโบราณสถานและแหล่ง

ประวัติศาสตร์	ในความจริงแล้ว	ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีมานี้ได้มีการพัฒนา

กฎบัตรสากลอื่นๆ	 ซึ่งมีแนวทางการสืบทอดคุณค่าวิถีชีวิตและมรดกวัฒนธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ของผู้คน	 ตลอดจนค�านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย 

ในแหล่งประวัติศาสตร์	โดยไม่แบ่งแยกจากการสงวนรักษาสิ่งที่จับต้องได้อย่าง

โบราณสถาน7	 อีกทั้งยังมีการตั้งค�าถามว่า	 อะไรคือ	 ‘ความแท้’	 ของคุณค่า	

(หรือคุณค่าที่แท้จริง)	 ซึ่งควรได้รับการจัดการให้สืบเนื่องต่อไปในอนาคตของ

พื้นที่มรดกโลก	 ล�าพังแต่การบูรณะซากอิฐหินดินปูนคงไม่เพียงพออีกต่อไป 

หากปราศจากการฟื้นฟูและดูแลจิตวิญญาณของพื้นที่	(Sense	of	Place)

	 จึงน�ามาสู่ประเด็นที่สอง	นั่นคือการน�าเสนอคุณค่าของพื้นที่ควรเปลี่ยนไป

ตามยุคสมัย	 ว่าที่จริงแล้วกรมศิลปากรดูแลโบราณสถาน	 ต้นไม้ใบหญ้า	 และ 

คูคลองประวัติศาสตร์ได้ดีมากมาโดยตลอด

เท่าที่ทรัพยากรจะเอื้ออ�านวยส�าหรับประเทศ 

ที่ไม่ค่อยลงทนุสกัเท่าใดนกักบัมรดกวฒันธรรม 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์8 

ที่ทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาให้เป็นยุทธศาสตร ์

ส�าคญัเพ่ือการขบัเคลือ่นประเทศด้วยการระดม

ความรูค้วบคูก่ารจดัการต้นทนุดัง้เดมิ	แต่ในโลก 

ยุคดิจิตอลที่การสื่อสารในสังคมเปลี่ยนรูปแบบ

ไปอย่างรวดเรว็	ล�าพังการตดิแผ่นป้ายข้อความ

และรูปภาพแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดีชนิดที่ว ่าสื่อสารทางเดียวโดยไม่

สนใจว่าใครจะอ่านหรือไม่ก็นับว่ายิ่งสิ้นเปลือง

ทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์	 โดยเฉพาะ

เนื้อหาน�าเสนอที่เรียกว่าถ้าคุณครูไม่ได้สั่งให้

ไปนั่งคัดลอกมาส่งเป็นการบ้านก็คงไม่มีเด็ก 

คนไหนสนใจใคร่รู้	นี่ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหา

ไม่มีประโยชน์	 แต่	 ‘มุมมอง’	 ที่เก่ียวข้องกับ

คณุค่าของสิง่นัน้ต่างหากทีน่่าจะมกีารเลอืกสรร

มาน�าเสนอ
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6	 International	Charter	for	the	Conservation	and	Restoration	of	Monuments	and	Sites	(The	Venice	Charter	1964)	ดูรายละเอียด
	 เพิ่มเติมใน	www.icomos.org/charters/venice_e.pdf	
7	 ที่ได้รับการอ้างอิงบ่อยครั้ง	เช่น	The	Nara	Document	on	Authenticity	(1994)	ดูเพิ่มเติมใน	www.icomos.org/charters/nara-e.pdf		
	 และแนวทาง	Historic	Urban	Landscape	(HUL)	ดูเพิ่มเติมใน	whc.unesco.org/document/123570	
8	 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	(Creative	Industries)	ตามนิยามของ	UNCTAD	แบ่งได้	4	กลุ่มใหญ่คือ	Heritage,	Arts,	Media	และ	Functional	
	 Creations	ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน	http://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-
	 Programme.aspx	
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ไปมากกว่านั้นเกี่ยวกับคุณค่าของพื้นที่	 ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยว

วัฒนธรรมทีล้่มเหลว	ซึง่จะโทษนกัท่องเทีย่วทีอ่ตุส่าห์เดนิทางมาไกลครึง่ค่อน 

โลกว่าใช้เวลากบัพืน้ทีน้่อยไป	เป็นพวกฉาบฉวยไม่ใส่ใจวฒันธรรมกค็งไม่ได้	 

จงึน่าจะหนักลบัมาถามตวัเอง	(ถ้าคดิว่ามรดกโลกสโุขทยัเป็นของมนษุยชาต	ิ

ของชาติ	และของฉันด้วย)	ว่าแล้วเราได้มีทางเลือกในการน�าเสนอประสบ-

การณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้คุณค่าอันหลากหลายของพ้ืนที่อย่างไรบ้าง... 

ว่าแต่อันนี้มันหน้าที่ของใคร	นี่เป็นอีกหนึ่งค�าถามที่ผุดขึ้นในใจ

	 บนพ้ืนที่มรดกโลกสุโขทัย	 หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาเจ้าก้ี 

เจ้าการดูแลพื้นที่มักถูกมองว่าเป็น	 ‘คนอื่น’	 ในขณะที่ชาวบ้านก็ถูกมอง	 

(หรือมองตวัเอง)	ว่าเป็น	‘คนนอก’	พืน้ทีซ่ึง่มคีณุค่าทางประวตัศิาสตร์10	และ

เมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นวิถีชีวิตของอีกฝ่ายเป็นเหมือนอุปสรรคต่อการอนุรักษ์

และพฒันาพ้ืนทีโ่ดยไม่ท�าความเข้าใจซึง่กนัและกนับนจดุยนืร่วมทีมุ่ง่ส่งเสรมิ 

คุณค่าที่แท้จริงของพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย	 จึงไม่น่าแปลกใจที ่

นักท่องเที่ยวจะยิ่งไม่เข้าใจคุณค่าของพ้ืนที่แห่งนี้มากกว่าใคร	 ในฐานะ 

คนแปลกหน้าทีเ่พิง่มาเยีย่มเยอืนพืน้ที	่นกัท่องเทีย่วทกุคนย่อมแสวงหาความ

สะดวก	สะอาด	ปลอดภัย	เป็นพื้นฐาน	เอาแค่เรื่องพื้นฐานเหล่านี้ก็ไม่แน่ใจ

ว่าในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย	 ซึ่งเชื่อมโยงอุทยานประวัติศาสตร์ถึง	3	 แห่ง 

ที่อยู่ห่างกันบนระยะทางกว่า	200	 กิโลเมตร	 ได้มีความชัดเจนเรื่องที่พัก	 

การเดินทาง	 และการเยี่ยมชมกันมากน้อยแค่ไหน	 เพ่ือให้นักท่องเที่ยว 

ได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู ้วัฒนธรรมของพ้ืนที่มรดกโลกแห่งนี ้

ได้อย่างเต็มอิ่ม

	 ในช่วง	 พ.ศ.	2555-2556	 มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	 

2	เรื่องเกี่ยวข้องกับสุโขทัย	คือ	เรื่องที่หนึ่ง	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

(ททท.)	 ได้ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยเป็นตัวแทนประเทศ

เข้าชิงและได้รับรางวัลจาก	PATA	(Pacific	and	Asia	Tourism	Association	

หรือ	สมาคมการท่องเที่ยวแห่งแปซิฟิกและเอเชีย)	ถึง	2	แหล่ง	2	รางวัล 

ในปีเดียวกนั	คอื	โครงการเกษตรอนิทรย์ีสนามบนิสโุขทยั	ได้รางวลัในหมวด

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 และโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่นในอ�าเภอศรีสัชนาลัย	

ได้รางวัลในหมวดมรดกวัฒนธรรม11	 ที่น่าสนใจก็เพราะว่าเมื่อคิดถึงการ 

ท่องเที่ยววัฒนธรรมสุโขทัย	 ก่อนหน้านี้ร้อยทั้งร้อยคงคิดถึงงานเทศกาล 

	 มรดกโลกสุโขทัยมเีนือ้หาน�าเสนอส�าหรับ

นกัท่องเท่ียว	ท่ีล้วนเป็นมุมมองในขัน้รายละเอยีด	

ของประวัตศิาสตร์และโบราณคดี	เช่น	จากซาก 

อิฐหินดินปูนเท่าที่เห็น	 มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเกือบ

พันปีที่แล้ว	 อยู่ในยุคสมัยไหน	 ใครปกครอง	 

และวดัเก่าเหล่านีม้ส่ีวนประกอบอะไรของศิลปะ

ยุคสมัยไหนทางพระพุทธศาสนาบ้าง	 ซ่ึงยาก 

เกินท�าความเข้าใจได้โดยล�าพัง	 หรือหาความ

เชือ่มโยงมาสู่สภาพแวดล้อมปัจจบุนัและวถีิชีวติ

ผูค้นร่วมสมัย9	จงึเกดิค�าถามว่าแล้วมีใครเข้ามา

ใช้สถานที่เหล่านี้บ้างในปัจจุบัน	ใช้เพื่อท�าอะไร	

มีความหมายต่อจิตวิญญาณและวิถีชีวิตของ

พวกเขาอย่างไรบ้าง	 และมีการสืบทอดทักษะ

งานฝีมืออะไรต่อเนื่องมา	 และจะไปหาดูได้ที่

ชมุชนไหน	เป็นต้น	เครือ่งมอืที่ใช้น�าเสนอจึงควร

แสดงกระบวนการให้เห็นควบคู่ไปกับผลผลิต

ส�าเร็จรูป	และอาจสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ช่วย

จ�าลองการรับรู ้แบบเสมือนจริง	 ซ่ึงล้วนเป็น 

การส่งเสรมิการสืบทอดคุณค่ามรดกวฒันธรรม

อย่างยั่งยืน	 ทั้งในแง่การส่งเสริมอาชีพ	 และ

ป้องกันไม่ให้มรดกวัฒนธรรมถูกคุกคามและ

บริโภคอย่างไม่เหมาะสมตามมีตามเกิด

	 การท่องเที่ยววัฒนธรรมทั้งหมดเน้น 

การขายประสบการณ์	โดยเฉพาะประสบการณ์

แบบมีส่วนร่วม	 สัมผัสตรง	 และได้ลงมือท�า	

ล�าพังการปล่อยให้นักท่องเที่ยวดูโบราณสถาน

แบบ	‘Sightseeing’	ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป	ถ่ายรูป 

ไว้หนึ่งแชะแปะลงเฟซบุ๊คแล้วรีบไปเที่ยวที่อื่น

ต่อ	เสมอืนการ	Checklist	หรอืแค่ติก๊ว่าฉนัได้ไป

มาแล้ว	โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรติดตัว
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9	 จากบทความน�าเสนอของ	Russell	Staiff	(ดูอ้างอิง	4)	ซึ่งยกตัวอย่างข้อความน�าเสนอบนแผ่นป้ายให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบระหว่าง
	 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	และอุทยานแห่งชาติ	Uluru-Kata	Tjuta	ในประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งในกรณีหลังถ่ายทอดเนื้อหาด้วยค�าพูดของ
	 ชาวพื้นเมืองที่เล่าตามความเข้าใจถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	ถึงความทรงจ�าและความหมายของแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีต่อวิถีชีวิตและจิตวิญญาณ
10	จากการส�ารวจโดยคณะวิจัย	(ดูอ้างอิง	3)
11	ดูเพิ่มเติมใน	http://www.pata.org/press/pata-announces-the-grand-and-gold-award-winners	
	 และ	http://www.tatnews.org/tourist-attractions-sukhothai-win-pata-gold-awards/
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ลอยกระทงและเผาเทียนเล่นไฟ	 ถ่ายรูปโบราณสถานและชมงานแสดงแสง 

และเสียงในอุทยานประวัติศาสตร์	ตลอดจนเยี่ยมชมและเลือกซื้อของฝาก	เช่น	

สังคโลกสโุขทยั	แต่คงมน้ีอยคนนกัทีค่ดิถึงการค้างแรมในสวนผลไม้	นอนบ้านไร่	

ตื่นเช้าลงมือท�านาปลูกข้าว	 เลี้ยงควาย	 เก็บผัก	หัดท�ากับข้าว	และรับประทาน

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

	 เรือ่งทีส่องคือ	องค์การบริหารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่าง

ยั่งยืน	(อพท.)	ได้มีโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวมรดกโลก

สุโขทัยเช่ือมโยงระหว่างอทุยานประวตัศิาสตร์ทัง้	3	แห่ง12	ในขณะทีป่ระเทศไทย

ยังคงมีสถิติอุบัติเหตุและการตายบนท้องถนนสูงสุดเป็นอันดับ	3	 ของโลก	 

ซึ่งแม้แต่นักท่องเที่ยวมากประสบการณ์ที่เดินทางด้วยจักรยานปั่นไปรอบโลก 

ยงัเคยต้องมาจบชีวิตบนทางหลวงในประเทศไทย13	และส�าหรบัสุโขทยัซึง่ดเูหมอืน

จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้จักรยานเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กลับไม่พบ

ว่ามีระเบียบและวิธีการควบคุมคุณภาพการให้บริการจักรยานเช่ามากเท่าใดนัก	 

อีกทั้งการจัดการจราจรและเส้นทางเดินรถในท้องถ่ินก็ไม่ได้ส่งเสริมการใช้งาน

จรงิ	ไม่ว่าจะเป็นจกัรยานของชาวบ้านหรอืนกัท่องเทีย่วจงึล้วนแล้วแต่ต้องเผชญิ

วิบากกรรมบนท้องถนนเช่นเดียวกัน	 ทั้งสิบล้อวิ่งเฉียด	 ไหล่ทางไม่เรียบและ 

มีส่ิงกีดขวาง	 ทางเปลี่ยวร้างส่อให้เกิดอาชญากรรม14	 และอื่นๆ	 ที่ล้วนสร้าง 

ความไม่สะดวกสบายและเสี่ยงตายเมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์

	 เมื่อพิจารณาทั้งสองประเด็นข้อคิดเห็นจากนักท่องเที่ยว	 คือประเด็น 

ความสวยเนี้ยบที่รา้งไร้ชีวติผู้คนกับประเด็นข้อมูลน�าเสนอที่ไม่สร้างความเข้าใจ

และไม่น่าสนใจ	และสองเรือ่งของการส่งเสริมการท่องเทีย่ววฒันธรรมในสโุขทยั

จากหน่วยงาน	คือเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีเกษตร	กับเรื่องคุณภาพชีวิต

และความย่ังยืนของท้องถ่ินจากการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน	 ท�าให้ได้ข้อสรุป 

ที่น่าสนใจบางส่วนว่า	 แท้จริงแล้วมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววัฒนธรรม

เป็นเรื่องของการเลือกสรรคุณค่าที่มีอยู่หลากหลายมาน�าเสนอให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ชี้ชัดว่ามรดกวัฒนธรรมคือการเลือกเก็บ

บางสิ่งที่คนบางกลุ่มให้คุณค่าโดยเป็นเรื่องปกติที่อาจมีคนบางกลุ่มไม่เห็นด้วย 

หรือให้คุณค่ากับสิ่งอื่นที่คิดว่าเป็นตัวแทนความทรงจ�าของวัฒนธรรมนั้นได ้

ดีกว่า15	และแนวคิดด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่เชื่อมั่นในการส่งเสริมความ 

หลากหลายของคุณค่าในพื้นที่หนึ่งเพื่อสร้างมุมมองและทางเลือกประสบการณ ์

เรียนรู้ที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวมากกว่ายึดติดกับภาพจ�าที่ซ�้าซาก

	 ในกรณมีรดกโลกสุโขทยั	คณุค่าทีถ่กูเลอืก

มาน�าเสนอจนกลายเป็นภาพจ�าที่สลัดไม่หลุด 

คือโบราณสถาน	 ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงองค์- 

ประกอบเดียวของคุณค่าอีกมากมายของพื้นที	่

ผู้คนจ�านวนมากทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงตัวตนและความสนใจ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�ารงวถิชีวีติและการเดินทาง 

ท่องเที่ยวเข ้ากับคุณค่าโบราณสถานและ

ประวัติศาสตร์กับศิลปะยุคโบราณ	 ย่อมไม่

สามารถท�าให้สุโขทัยเป็นที่หมายในใจซ่ึงตน

จะสามารถผูกพันด้วยได้	 สุโขทัยจึงกลายเป็น

มรดกของคนอืน่	เช่น	ยเูนสโกและกรมศลิปากร	

ในความเข้าใจของชาวบ้านเป็นจ�านวนมาก16  

ทั้งที่ตนเองอาจเป็นเจ้าของ	 ด�ารงชีวิต	 และ

ผูกพันมีความทรงจ�าอยู่ในพื้นที่แห่งนี้	 โดยอาจ

ไม่จ�าเพาะเจาะจงว่าเกี่ยวข้องกับโบราณสถาน	

เช่น	 ชื่นชอบในความสงบ	 ไม่รีบเร่ง	 อยู่ง่าย

กินง่าย	 วิถีชนบทเกษตรกรรม	 เป็นต้น	 ซึ่งแม้

จะจับต้องได้ยากกว่า	 แต่มีความชัดเจนว่าเป็น

คุณค่าที่นักท่องเที่ยวต้องการเรียนรู้และสัมผัส

ประสบการณ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

	 การเปลี่ยนกระบวนวิธีคิดด้านมรดก

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยววัฒนธรรมให้ 

เท่าทันสถานการณ์และแนวคดิท่ีเรียนรูจ้ากกรณ ี

ศึกษาและข้อคิดเห็นที่มีการถกเถียงกันอย่าง

สม�่าเสมอในระดับนานาชาติ	 จึงมีความจ�าเป็น

ส�าหรับหน่วยงานรัฐ	 ตลอดจนผู้ประกอบการ 

และชมุชนท้องถิน่	ซึง่เป็นผูร่้วมจดัการทรพัยากร 

วัฒนธรรมเหล ่านี้ ให ้ด�ารงอยู ่สืบเนื่องไป	 

นักท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เบื่อง่าย	 จึงมัก

ออกแสวงหาสิง่ท้าทายแปลกใหม่และหลากหลาย	

ที่ได้รบัการอ�านวยความสะดวกและชีน้�าให้อย่าง

ไม่โจ่งแจ้งนัก	 หากความเป็นมรดกโลกสุโขทัย

คืออิฐหินดินปูนเท่าที่เห็น	 ไม่มีอะไรลึกลับหรือ

สร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ค้นหาและใช้เวลาอยู่

ชื่นชมสัมผัสประสบการณ์มากไปกว่าโบราณ-

สถานที่กลายเป็นแค่ฉากถ่ายรูปมากขึ้นทุกวัน 

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งมีน ้อยคนที่จะรับรู ้ ถึง 

ความพิเศษและแตกต่างของศรีสัชนาลัยและ 

ก�าแพงเพชร	ซึง่ท�าให้ทัง้คูม่กักลายเป็นแค่ทางผ่าน	 

ก็คงยากที่จะท�าความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิด	

Repeater	 หรือนักท่องเที่ยวคุณภาพที่อยาก 

กลับมาใช้ชวีติอยูน่านๆ	ทีม่รดกโลกแห่งนี้
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12	ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ	ปั่นตามฝัน	3	เส้นทางมรดกโลก	สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร	
	 ใน	http://www.dasta.or.th/th/procurement/1539-1539.html
13	ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	Global	Status	Report	on	Road	Safety	2013	ใน	http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_
	 safety_status/2013/en/index.html	และเรื่องราวของคู่รักชาวอังกฤษนักปั่นจักรยานรอบโลกที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในประเทศไทย	
	 ที่	www.twoonfourwheels.com
14	เช่น	เหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวหญิงชาวญี่ปุ่นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2550	ที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้	
	 ซึ่งได้มีการเช่าจักรยานของโรงแรมในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว	(งานลอยกระทง)	โดยผู้ประกอบการและชาวบ้านจ�านวนมากเชื่อว่ามีผลเชื่อมโยง
	 มาถึงปริมาณนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ลดจ�านวนลงมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับก่อนเกิดเหตุ
15	ดูเพิ่มเติมในบทความภาษาอังกฤษของผู้เขียน	Pokharatsiri,	J.	(2012).	Bangkok	Old	Town	in	Dissonance:	Heritage,	Tourism	and		
	 Gentrification.	NAJUA	Journal	of	Faculty	of	Architecture,	Silpakorn	University,	Vol.9	(September	2012-October	2013),	121-135.	
	 ในวารสารหน้าจั่วว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย	ฉบับที่	9	(กันยายน	2555-สิงหาคม	2556)
16	จากการส�ารวจโดยคณะวิจัย	(ดูอ้างอิง	3)
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1.  Americas : PANKs – A New Demographic 

กลุ่มทางการตลาดใหม่ที่เรียกว่า ‘PANKs’ หรือ ‘Professional Aunt, No Kids’ ผู้ซึ่งมีการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวหลายพันล้าน

เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเดินทางท่องเที่ยวกับหลานๆ 

2.  UK : Travel Happiness Index 
เว็บไซต์ Routehappy.com ได้ริเริ่มก�าหนดค่าคะแนนความสุข ‘Happiness Score’ เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเลือกเที่ยวบิน 

ท่ีสะดวกสบายและเหมาะสมได้ ทัง้นี ้บรรดาสายการบนิต่างท�างานอย่างหนกัเพ่ือขบัเคลือ่นการเดนิทางทางอากาศให้พ้นจากการ

เป็นสินค้า (Commoditised) ที่อาศัยปัจจัยด้านราคาและตารางบิน

3.  Europe : Next Generation Peer-to-Peer 
ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจที่ตกต�่า ส่งผลให้นักเดินทางชาวยุโรปหาที่พักราคาประหยัด แนวโน้มนี้เติบโตเป็นอย่างมาก ดังจะเห็น 

ได้จากการเตบิโตของเวบ็ไซต์ เช่น Airbnb, HouseTrip และ HomeAway ซึง่ให้บรกิารด้านทีพ่กั ตลอดจนการให้บรกิาร ‘การใช้รถ 

ร่วมกัน’ (Car Sharing) หลังจากที่ Avis ซื้อกิจการของ Zipcar

Global Trends Report
เรียบเรียง : ณัฏฐิรา อ�าพลพรรณ

Euromonitor International บริษัทวิจัยชั้นน�ำของโลกได้น�ำเสนอแนวโน้มกำร 
ท่องเที่ยวโลกในงำน World Travel Mart 2013 (WTM 2013) ที่กรุงลอนดอน  
สหรำชอำณำจักร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2556 ดังนี้
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4.  Middle East : Low-Cost Goes Upmarket 
แนวโน้มนี้เห็นได้ชัดเจนจากการที่สายการบินต้นทุนต�่า เช่น Jazeera เปิดให้บริการชั้นธุรกิจในราคา 

ที่ต�่ากว่าสายการบินทั่วไปและยังคงได้ผลก�าไร เช่นเดียวกับบริการของสายการบิน Flydubai

5.  Africa : The Big Five with Your Little One 

ความส�าเร็จของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่น Madagascar และ Lion King เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริม

ให้เด็กๆ ต้องการที่จะเห็นสัตว์ป่าจริงๆ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวแบบซาฟารี 

ในแอฟริกาในปัจจุบันที่เอื้อให้เด็กๆ และลูกค้ากลุ่มครอบครัวที่ประกอบไปด้วย 

คนหลายกลุ่มอายุสามารถใช้เวลาร่วมกัน ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวแบบซาฟารี 

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะขยายไปสู่การท่องเที่ยว

แบบ Volunteerism การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื ตลอดจนการท่องเทีย่วแบบเรอืส�าราญ

6. Asia : Fight for Cruise Control in China 

เป็นที่คาดการณ์ว่าตลาดการท่องเที่ยวแบบเรือส�าราญ (Cruise) ของจีนจะมี 

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกาในปี 2017 โดยคาดว่าในปี 2013  

จะมีนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางกับเรือส�าราญถึง 200,000 ราย (Royal Caribbean) 

ซึ่งรัฐบาลจีนเองก็ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ โดยประกาศให้ปี 2013 เป็นปี Marine 

Tourism Year ตลอดจนมีแผนระยะ 5 ปี เพื่อรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้น

7. India : The Travel Social Shake-up 

จากสถิติพบว่าประชากรร้อยละ 12 ของอินเดียใช้ Facebook ในขณะที่ Facebook ประกาศว่า 

มีชาวอินเดียถึง 82 ล้านรายที่ลงทะเบียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตน และท�าให้เป็นประเทศที่ใช้  

Facebook เป็นอันดับ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและบราซิล ทั้งนี้บรรดาบริษัทน�าเที่ยวออนไลน์ 

ต่างน�าสือ่สงัคมออนไลน์เข้ามาเพือ่ช่วยส่งเสรมิการขาย รวมไปถงึกระทรวงการท่องเทีย่วของอนิเดยี 

ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เช่นเดียวกับโรงแรมหรูกว่าร้อยละ 70  

ในเมืองหลักที่ใช้ช่องทางดังกล่าว

8.  Travel Technology : Mobile Concierge 

จากการที่ธุรกิจท่องเที่ยวต่างใช้ช่องทางโทรศัพท์เคล่ือนที่ในการเข้าถึงลูกค้าทั้งการบริการและ 

เพิ่มยอดขาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้ค�าตอบเก่ียวกับสินค้าและบริการที่เป็น

ปัจจุบัน (Real-time) และเป็นบริการเฉพาะตัวบุคคล (Customisation) ในทุกที่ ทุกเวลา ทั้งก่อน 

ระหว่างและหลังจากการเดินทาง ทั้งนี้ ในปี 2012 ยอดขายทางการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์

เติบโตร้อยละ 8.4 และมีมูลค่า 524 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเป็นที่คาดการณ์ 

ว่ายอดขายสินค้าท่องเที่ยวออนไลน์จะมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.5 ในอีก 5 ปีข้างหน้า

9.  Global Village : Vacancy on Demand–Chasing 
 the 24-hour Traveller 
โรงแรมก�าลังเพิม่สดัส่วนการให้บริการห้องประเภทต่างๆ ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางทัง้เพือ่การ

พักผ่อนและธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยมีช่วงระยะเวลาให้เลือกใช้หลากหลาย รวมทั้งการให้บริการแบบสั้น

มากๆ หรอืทีเ่รยีกว่า ‘Microstays’ เช่นการทีน่กัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเพือ่ธรุกจิต้องการใช้ระหว่างวนั 

(Day-use) เพือ่พกัผ่อนระหว่างตารางนดัหมายหรือรอเทีย่วบนิหรอืใช้เป็นพืน้ทีท่�างาน ทัง้นีโ้รงแรม

ก็ก�าลังจะก้าวไปสู่การเป็นออฟฟิศในอนาคตส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เช่นกัน
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Hostel 
part

เรื่อง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

วิพากษ์วัฒนธรรมแบ็คแพ็คเกอร์

คงมีหลำยคนทีเ่กลยีดและกลวั ไม่กล้ำดหูนงัแนว 

Torture Porn หรือที่เรียกว่ำแนว ‘ทัณฑ์ทรมำน’ 

แต่ก็มีอีกหลำยคน รวมถึงผมด้วย ที่ชอบดู

หนังแนวนี้มำก เพรำะรู ้สึกว่ำมันสร้ำงควำม

ตื่นเต้นเร้ำใจได้มำกกว่ำหนังผีแนวอื่น อย่ำงไร

ก็ตำม หนังแนวนี้บำงเรื่องท�ำออกมำได้อย่ำง

มีศิลปะ ประเด็นลึกซ้ึง เรำจึงควรจะดูมันอย่ำง

ละเอียดลออ มำกกว่ำจะร้องยี้แล้วโยนทิ้งไป 

หรอืมำกกว่ำจะนัง่ดอูย่ำงสะใจสนกุสนำนเท่ำนัน้

หนังเรื่อง Hostel (2005) เป็นตัวอย่ำงของหนังทัณฑ์ทรมำนที่มีประเด็นน่ำสนใจ  

ผูก้�ำกบั เอล ิรอธ ได้วพิำกษ์วจิำรณ์สงัคมบรโิภคนยิม กำรใช้ชวีติของคนหนุม่สำว  

และวัฒนธรรมกำรท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คก้ิงได้อย่ำงเจ็บแสบ หนังเรื่องน้ีสร้ำง

ออกมำ 2 ภำคแล้ว และส�ำหรบัภำค 2 กม็แีง่มมุทีน่่ำสนใจแฝงอยูไ่ม่น้อย บทควำมนี ้

มีกำรเล่ำเนื้อหำอย่ำงละเอียด เพื่อจะได้ท�ำควำมเข้ำใจประเด็นในหนังอย่ำงลึกซึ้ง
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   Souvenirs 
   ฉากเปิดเร่ือง Opening Credits สือ่ความหมายอย่างครบถ้วน ว่า Hostel 2 ก�าลงั 

   ต้องการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรมวัยรุ่น และวัฒนธรรม 

   แบ็คแพ็คเกอร์ โดยการเผาท�าลายวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 

อย่างที่เราคุ้นเคยกันดี ดังต่อไปนี้ 

 l ภาพถ่ายบตัรประชาชนและบตัรเครดติของผูห้ญงิ เป็นการสือ่ว่าหนงัเรือ่งนีจ้ะพุง่เป้าไปยงั

แบ็คแพ็คเกอร์เพศหญิง 

 l หมวกแก๊ปปักตัวอักษรว่า ROME สื่อถึงของที่ระลึก หรือ Souvenir เล็กๆ น้อยๆ  

ทีพ่วกนกัท่องเทีย่วมกัจะชอบซ้ือไว้ ของทีร่ะลกึพวกน้ีมส่ีวนส�าคัญต่อการท่องเทีย่ว ทีจ่ะใช้ปะตดิปะต่อ 

เรื่องราวประสบการณ์ท่องเที่ยวทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมันมักจะมีลักษณะพิเศษ คือต้องระบุถึง

สถานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยในการจดจ�า ในที่นี้คือโรม ประเทศอิตาลี 

 l โปสต์การ์ดรูปหอไอเฟล นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นของที่ระลึก และเป็นที่นิยมมากกว่า

เพราะราคาถูกที่สุด เป็นการสื่อถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบประหยัด หรือพวกแบ็คแพ็คกิ้งนั่นเอง 

 l สมุดบันทึกหรือเจอร์นัล ส�าหรับจดบันทึกเรื่องราวการเดินทาง เป็นกิจกรรมที่นิยมกัน 

ในกลุ่มคนหนุ่มสาว ที่มองว่าการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางแสวงหาสัจธรรมบางอย่างของชีวิต  

เทียบเท่ากับการธุดงค์ หรือ Pilgrimage ของนักบวชในศาสนา การท่องเที่ยวถูกน�าเข้าผูกโยงกับ

เรื่องความคิด จิตวิญญาณ และให้คุณค่าอย่างสูงในโลกวรรณกรรม นักท่องเที่ยวจึงมักจะนิยม 

จดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ราวกับว่าเขาก�าลังสร้างวรรณกรรมแนวแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

   Phallus 
   ช่วงต้นเรื่อง เป็นการเล่าปูพื้นย้อนกลับไปถึงเรื่องราวในภาคแรก ว่ามีเด็กหนุ่ม 

   แบ็คแพ็คเกอร์กลุ่มหนึ่งถูกฆ่าตายอย่างทรมาน โดยมีเพียงคนเดียวรอดตาย 

   กลับมาได้ เขานึกย้อนอดีตถึงสิ่งที่ได้ไปพบไปเห็นมา ประสบการณ์ที่ได้รับ 

มันช่างแตกต่างจากการเดินทางเพื่อแสวงหาสัจธรรม แต่มันคือหนังแนว Torture Porn ทั้งเรื่อง! 

 ภาพนี้คือเสาปล่องควันของโรงงานร้าง ที่ถูกดัดแปลงมาใช้เป็นสถานที่ฆ่าคน จุดที่โดดเด่น

ที่สุดของมันคือล�าเสาขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านเด่นเป็นสง่า มองเห็นได้แม้ในระยะไกล เสายักษ์นี ้

เป็นสัญลักษณ์ของลึงค์ยักษ์ ในหนังภาคแรก หนังได้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์ชาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง กลุ่มเด็กหนุ่มผิวขาวจากประเทศพัฒนาแล้ว ที่ชอบแบ็คแพ็คกิ้งไปเที่ยวประเทศห่างไกล 

ด้อยพัฒนา ราคาถูก และมีความ Exotic อย่างเช่นประเทศเล็กๆ ในยุโรป เป้าหมายหลักของ 

เด็กหนุม่พวกนี ้คอืการหาประสบการณ์

ทางเพศที่แปลกใหม่กับหญิงสาวใน 

ท้องถิ่นนั้นๆ แต่ในที่สุดพวกเขาก็ถูก

หลอกและพาไปเชือดแทน 

    เสายักษ์ที่เปรียบเหมือนลึงค์ยักษ์  

จึงเปรียบได้กับลึงค์ของคนท้องถิ่น 

ที่ใหญ่กว่า น่ากลัวกว่า ฉากที่โดดเด่น

ในหนังภาคแรก คือฉากทัณฑ์ทรมาน

บนเก้าอี้รัด แบ็คแพ็คเกอร์ชายโดน

สว่านเจาะลงไปในต้นขาแบบเห็นจะจะ 

เขาร้องสบถสุดเสียงว่า ‘ฟัคๆ ฟัคๆ’  

คือตัวเขาก�าลังโดน F_ck อยู่นั่นเอง 

Worldview 

 เริ่มต้นแนะน�าให้รู ้จักกับตัวละครหลัก 

ในภาคนี ้คอืกลุม่แบค็แพค็เกอร์สาวชาวอเมรกินั 

เธอไม่รู้เลยว่าภัยก�าลังมาถึงตัว เธอก�าลังง่วน

อยูก่บัการจดบนัทกึการเดนิทาง ใส่หฟัูงไอพอด 

อย่างสบายอารมณ์ แสดงให้เห็นถึงความ 

ไร้เดยีงสา ไม่รูอ้ะไรเลยเกีย่วกบัโลกรอบตวัเธอ 

และสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์อันคับแคบของ 

ชาวตะวันตกที่มีต่อโลกที่สาม ในฉากนี้พวก

เธอ 2 คนพยายามยั่วยวนแบ็คแพ็คเกอร์ชาย 

ชาวอติาล ีเพราะอยากหาประสบการณ์ทางเพศ 

ทีแ่ปลกใหม่ ในทีส่ดุพวกเธอกโ็ดนลวนลามและ

ขู่จะท�าร้ายจนกลัวหัวหด ต้องหนีกลับมาที่ห้อง 

และมีคนแปลกหน้าชวนให้เธอไปเที่ยวประเทศ

สโลวาเกีย ในบทสนทนาช่วงนี้ แบ็คแพ็คเกอร์ 

สาวคนหนึง่แสดงความไม่รูอ้อกมาอีก ว่าประเทศ 

สโลวาเกียนี่มีสงครามอยู่ไม่ใช่เหรอ เพื่อนเธอ 

ต้องช่วยตอบให้ว ่านั่นมันประเทศบอสเนีย  

บทสนทนานี้เหมือนกับเรื่องเล่าตลกๆ ที่ว่า 

มีคนอเมริกันบางคนยังคิดว่า Taiwan กับ  

Thailand เป็นประเทศเดียวกันนั่นแหละ 

1

2
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   Coming of Age 

   ความแหลมคมของหนงั Hostel 2 คอืนอกจากจะวพิากษ์วจิารณ์พวกแบค็แพค็เกอร์ 

   วัยรุ่น แบบที่ท�าเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมแล้วในภาคแรก ในภาคน้ียังได้ขยายการ 

   วิพากษ์วิจารณ์ไปสู่การท่องเที่ยวของคนกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นนักธุรกิจด้วย โดยน�า

คนสองกลุ่มนี้มาด�าเนินเรื่องคู่กันไป เปรียบเทียบและเปรียบต่างกันอยู่ตลอดเวลา 

 ในขณะที่คนหนุ่มสาวอเมริกันไปท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คกิ้ง เพื่อการแสวงหาประสบการณ์

แปลกใหม่ บางคนมองว่าการแบ็คแพ็คกิ้งไม่ใช่การท่องเที่ยว แต่เป็นการศึกษา และถือเป็น

พธีิกรรมส�าหรบัการข้ามผ่านช่วงวยั คนวยัผูใ้หญ่ทีเ่ป็นนกัธรุกจิ กต้็องการท่องเทีย่วด้วยเช่นเดยีวกนั  

โดยถือว่ามันเป็นพิธีกรรมเพื่อการข้ามผ่านสถานการณ์บางอย่างในชีวิต 

 หนังตัดต่อแบบแบ่งภาพออกเป็น 2 กรอบซ้าย-ขวา เล่าสอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความ

เหมือนและความต่าง 

 ภาพทีเ่หน็อยูท่างซ้ายมอืคอืภาพพวกแบค็แพค็เกอร์สาวที่ไม่รูต้วั

เลยว่าตนเองก�าลังจะ ‘ถูกเที่ยว’ 

 ภาพทางขวามอืคอืภาพนกัท่องเทีย่วกลุม่ผูใ้หญ่นกัธรุกจิทีก่�าลงั

เตรียมตัวจะ ‘ไปเที่ยว’ 

 

   Midlife Crisis 
   นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นนักธุรกิจ ใช้การ 

   ท่องเที่ยวไปยังประเทศห่างไกล และ Exotic  

   เพื่อเป็นการข้ามผ่านช่วงวัย หรือ Coming of Age 

เช่นกัน แต่เป็นช่วงวัยกลางคนที่ก�าลังประสบปัญหาชีวิต อย่างที่เรียก

ว่า Midlife Crisis หรือวิกฤติวัยกลางคน ภาพในช่วงนี้เผยให้เห็นโลกในชีวิตประจ�าวันของผู้ใหญ่  

ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยเรื่องงาน เงิน และครอบครัว บางคนก�าลังตีกอล์ฟคุยธุรกิจ บางคนยืนอยู่หน้า

ตลาดหุ้น บางคนนั่งในที่ประชุม บางคนนั่งอยู่กับภรรยาในเรือยอชท์ โปรดสังเกตว่าพวกผู้ใหญ่ 

ทกุคนจะละทิง้ส่ิงทีก่�าลังท�าอยูท่นัท ีและเหมอืนว่าพวกเขาจะมคีวามสุข ตืน่เต้นดีใจ และลงิโลดมากๆ 

เมื่อก�าลังซื้อแพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ และรู้ว่าตนเองก�าลังจะได้ ‘ไปเที่ยว’ 

 ฉากส�าคัญของเรื่องที่ เอลิ รอธ ผู้ก�ากับใช้บอกเล่า Theme หลักของหนังทั้งเรื่อง เขาเล่ามัน 

ผ่านบทสนทนาของตัวละคร 2 ตัว ระหว่างที่ก�าลังวิ่งจ๊อกก้ิงยามเช้า เตรียมฟิตร่างกายรอเข้า

พิธีกรรมฆ่าคน ตัวละครทั้งสองพูดกันถึงเรื่องเพ่ือนคนหนึ่งที่เคยมาฆ่าคนที่นี่แล้ว เม่ือกลับไป 

เขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคน กลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง น่าเกรงขาม เขาใช้ค�าพูดว่า “มีอะไรบางอย่าง 

ที่พอมองหน้าแล้วก็รู้ว่าเจ้าหมอนี่เจ๋งจริง” พวกเขาอยากจะเป็นแบบนั้นบ้าง เพื่อที่เมื่อเที่ยวเสร็จ 

กลับบ้านไปแล้ว จะได้ไม่ต้องไปกลัวเมียอีก ไม่ต้องไปกลัวหัวหน้างานอีก “ส่ิงที่เราก�าลังจะท�านี้  

จะท�าให้เราใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด” 

   Pseudo Place 

   อีกจุดหนึ่งที่ผมว่า Hostel 2 แสดงความแหลมคม คือการจัดให้ห้องเชือด 

   แต่ละห้อง มกีารตกแต่งให้มลีกัษณะเป็นห้องแบบม ีTheme Concept ทีแ่ตกต่าง 

   กันไป เหมือนกับที่พวกโรงแรมหรือรีสอร์ทหรูๆ ในปัจจุบันนิยมท�ากัน ที่เรียกว่า 

Boutique Hotel หรือ Hip Hotel โดยการออกแบบห้องพักให้แตกต่างกัน ห้องนี้เป็นยานอวกาศ 

ห้องนี้เป็นคาวบอย ห้องนี้เป็นบาหลี เป็นต้น 

 การออกแบบสถานที่พักผ่อนเช่นนี้ คือการสร้าง Pseudo Place หรือสถานที่เทียม เป็นการ

จ�าลองสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศขึน้ เพ่ือเอาใจนกัท่องเทีย่วในยคุหลังสมยัใหม่ คอืนกัท่องเทีย่ว 

Romanticized 
 กิจกรรมของบรรดาแบ็คแพ็คเกอร  ์

หนุ่มสาว เมื่อเดินทางไปถึงที่หมาย ก็ท�าสิ่งที่

คล้ายๆ กัน 

 l เช่าที่พักเป็น Hostel ราคาถูก เพื่อ

ความประหยัด 

 l สนใจโปสต์การ์ดที่ตั้งไว้ขายนักท่อง-

เที่ยว 

 l เมือ่ได้กญุแจห้องพกัแล้ว ก็เอาข้าวของ 

ออกจากกระเป๋า แล้วก็ออกมาเดินเที่ยวเตร่ 

ชมเมือง จินตนาการ และ Romanticized 

เมืองเล็กๆ ให้มีความโรแมนติก เต็มไปด้วย

บ้านเรอืนเก่าๆ สวยงาม ผูค้นน่ารักเป็นมติร ฯลฯ 

เพื่อที่ตนเองจะได้น�าไปจดใส่สมุดบันทึกให้

มันกลายเป ็นวรรณกรรมแนวแสวงหาได ้  

ทั้งที่จริงแล้ว เมืองน้ีไม่ได้โรแมนติกอย่างที่

ตนเอง Romanticized ไว้เลย มนักลบัเตม็ไปด้วย 

ภยันตรายมากมาย เด็กเล็กในเมืองรวมตัวกัน 

เป็นแก๊งอันธพาลคอยรีดไถและคุกคามแบ็ค- 

แพ็คเกอร์สาวโดนเด็กชาวท้องถ่ินถ่มน�้าลาย 

ใส่หน้าเต็มๆ 
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ที่ไม่ได้ต้องการแค่เดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ แต่ยงัต้องการสร้างเสรมิจนิตนาการของตนเอง 

โดยปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวให้แตกต่าง วิลิศมาหราขึ้นไปอีก เช่น ออกไปนอกโลก หรือการ 

ข้ามกาลเวลากันเลยทีเดียว เป็นการเติมแฟนตาซีเข้าไปให้มากขึ้นกว่าการท่องเที่ยวธรรมดา 

 ห้องเชือดที่เห็นในหนังภาคนี้ คือห้องเชือดแบบอ่างอาบน�้า และห้องเชือดแบบภัตตาคาร  

เทียบกับในภาคแรกที่มีเพียงห้องเชือดแบบที่เป็นเก้าอี้รัดเท่านั้น 

   Commoditization 

   การวิจารณ์ทุนนิยมว่าแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นสินค้าได้ หรือ Com- 

   moditization ไม่เว้นแม้กระทั่งชีวิตมนุษย์ ภาพที่เห็นนี้คือการแปะป้ายราคา 

   การประมลูชีวติของแบค็แพค็เกอร์สาว - ภาพแบค็แพ็คเกอร์สาวทีย่งัไม่ตายสนทิ 

ถูกน�ากลับมาเช็ดล้างและท�าให้เป็นสินค้าซ�้าอีกครั้ง แบบที่เรียกว่าสินค้า Refurbish - และภาพ

แค็ตตาล็อกสินค้ารถมอเตอร์ไซค์ ที่บรรดาคนคุมห้องเชือดน�าขึ้นมานั่งดูฆ่าเวลา ระหว่างรอให้

ลูกค้าลงมือฆ่าคน หนังต้องการจะสื่อว่า พวกคนคุมห้องเชือดรับท�างานสกปรกแบบนี้ เพื่อจะได้รับ 

เงินเดือนแล้วไปหาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่พวกเขาชอบนั่นเอง ชีวิตคนก็เป็นเหมือนสินค้ามอเตอร์ไซค์

เหล่านี้ 

   Dog Eat Dog 
   สัญลักษณ์ที่เห็นบ่อยที่สุดในหนัง คือหมาพันธุ์บลัดฮาวด์ ซึ่งเป็นหมาล่าเนื้อ 

   ที่นายพรานเลี้ยงเอาไว้เพื่อใช้ให้วิ่งไปคาบสัตว์ที่บาดเจ็บกลับมา สังเกตเห็นได้ 

   ชดัเจนว่าตวัละครในหนงัเร่ืองนีล้้วนเก่ียวข้องกบั ‘การล่า’ คอืเป็นนายพรานผูล่้า 

เป็นสัตว์ที่ถูกล่า เป็นนางนกต่อหรือเหยื่อล่อ และเป็นหมาล่าเนื้อ เปรียบเหมือนกับผู้คนในสังคม

ทนุนยิม นายทุนคอืนายพรานผูล่้า แรงงานก็คอืหมาล่าเนือ้ทีจ่ะต้องรบัใช้นายพราน แล้วในท้ายทีส่ดุ

ก็จะตกเป็นสัตว์ที่ถูกล่าเสียเอง ในภาพนี้จะเห็น 

 l หมาล่าเนื้อนอนอยู่แทบเท้าของนายพราน ในกล่องที่เหยียบอยู่นั่นคือหัวคนที่พยายามหนี

ออกจากโลกของการล่า หรือโลกทุนนิยมนั่นเอง 

 l นกัธรุกจิท่ีมาท่องเทีย่ว ยอมจ่ายเงินหลายหมืน่เหรยีญเพ่ือจะได้มาล่าทีน่ี ่พวกเขาต้องยอม

สกัลายหมาล่าเนือ้เพือ่เป็นสัญลักษณ์ ซึง่กค็อืการ Identified 

ตัวเองว่าเป็นหมาล่าเนื้อ 

 l ในทีส่ดุเมือ่พวกเขาลงมอืฆ่าคนไม่ได้ พวกเขากร็ูส้กึเจบ็

ปวดรวดร้าว จนต้องลงไปกองกบัพืน้ ยนื 4 ขาเหมอืนกบัหมา 

 l แล้วในที่สุด หมาก็กินเนื้อหมากันเอง นี่คือสัจธรรม 

คือโลกทุนนิยม 

  Castration 

  ตอนจบของเรื่อง ผู้เที่ยว - กลายเป็นผู้ถูกเที่ยว  

  - แล้วผูถู้กเทีย่วกย้็อนกลบัไปเป็นผูเ้ทีย่วอกีครัง้ 

  เมือ่นางเอกทีเ่ป็นแบค็แพค็เกอร์ในตอนต้นเรือ่ง 

และก�าลังจะถูกผู้ใหญ่ที่เป็นนักธุรกิจเชือด กลับกลายมา 

เปิดเผยตัวว่าร�่ารวยกว่า (เนื้อเรื่องเหมือนบ้านทรายทองเป๊ะเลย ที่พจมานเปิดเผยตัวเองว่าเป็น 

ผู้ได้รับมรดกจากท่านพ่อ) ในเมื่อเธอร�่ารวยกว่า เธอก็ซื้อชีวิตตัวเองได้ และขอย้อนกลับไปเป็น 

ฝ่ายเชือด หรือเป็นฝ่ายผู้เที่ยวบ้าง 

 บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือ ในที่สุดแล้ว  

หมาก็กินหมา ผู้เที่ยวก็ถูกเที่ยวเสียเอง ผู้เชือด

ก็กลับกลายเป็นผู้ถูกเชือด ทุกอย่างแก่งแย่ง 

แข่งขนั ท�าลาย สบูกนิ และวนเวยีนกนัอยูภ่ายใน

โลกทุนนิยม ในโลกของเรานี้ ใครรวยกว่า ก็ได้

เป็นฝ่ายเชือด ก็เท่านั้นเอง 

 โปรดสังเกตว ่าจุดที่นางเอกซึ่ ง เป ็น 

แบ็คแพ็คเกอร์สาวเลือกที่จะเชือดก็คือลึงค์

ของผู้ชาย ลองย้อนกลับขึ้นไปอ่านที่ ข้อ 2.  

นะครับ ว่าหนัง Hostel ภาคแรกนั้นพูดถึงการ

ต่อสู้กนัระหว่างลึงค์ของแบค็แพ็คเกอร์ชาย และ

ลึงค์ของคนท้องถิ่น พอมาในตอนจบของภาค 2 

นางเอกเชือดลึงค์ของนักท่องเที่ยวผู้ชาย  

 ผมคิดว่า เอลิ รอธ ต้องการจะสื่อว่า 

‘การท่องเที่ยว’ ไม่ใช่อะไรที่สูงส่ง และไม่ได้

เก๋ไก๋แบบที่พวกแบ็คแพ็คเกอร์ชอบสร้างภาพ 

กนัไว้ แต่จรงิๆ แล้วมนักค็อื ‘การต่อสูข้องลงึค์’  

โดยค�าว่า ‘ลึงค์’ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไอ้จู๋ผู้ชาย

แบบลุ่นๆ ดุ้นๆ นั่นนะครับ แต่ ‘ลึงค์’ คือ

สญัลกัษณ์ ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย 

ก็สามารถมีลึงค์ได้ในระดับสัญลักษณ์นั่นเอง 

 การที่เราไปเที่ยวที่ไหน ก็คือการที่เรา 

Penetrate ลึงค์ของเราเข้าไปในสถานที่นั้น  

ซึ่งในที่สุด เราก็อาจจะซวย โดนลึงค์ของเจ้าถิ่น

ต่อสู้ย้อนกลับมานั่นเอง และนี่คือสิ่งที่ Hostel 

วิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างเจ็บแสบ

8

9

หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรก December 24, 2008 

http://theaestheticsofloneliness.blogspot.com โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ 
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RT Hon. Tony Blair อดีตนายกรัฐมนตรี
แห่งสหราชอาณาจักร (1997-2007)  

 เรียบเรียง : โศรยา หอมชื่น

World Travel & Tourism Council
The Asia Summit : Staying Ahead of Tomorrow

 World Travel & Tourism Council (WTTC)  
ได้จัดการประชุมสุดยอดในภูมิภาคเอเชียขึ้น เป็น 
ครัง้แรกระหวา่งวนัที ่10-11 กนัยายน 2556 ณ โรงแรม 
Lotte กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีบุคคลสำาคัญ
ในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากนานาประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในเอเชียเข้าร่วมประชุมเพื่อนำาเสนอข้อมูล 
เกีย่วกับแนวโน้มของโลกในประเดน็ทีจ่ะมผีลกระทบตอ่
การเดนิทางทอ่งเท่ียว สำาหรับ Keynote Speaker ไดแ้ก ่ 
นายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราช-
อาณาจักร ในการประชุมครั้งนี้มี Theme คอื ‘Staying 
Ahead of Tomorrow’ และมีการแบ่งหัวข้อย่อย 
ในการอภิปรายและนำาเสนอข้อมูลเป็น 7 หัวข้อย่อย 
สาระสำาคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้

	 การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ	ในเอเชยีโดยเฉพาะจนี	

เกาหล	ีและอกีหลายประเทศในเอเชยีแปซฟิิก	เป็นสิง่ทีร่ฐับาลของประเทศ

ในซีกโลกตะวันตกไม่อาจเมินเฉย	 เพราะเอเชียจะกลายเป็นขุมอ�านาจ 

ที่สร้างความมั่งคั่งในโลก	และก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

	 ภาคการท่องเที่ยวของเอเชียจะมีการเติบโตถึงร้อยละ	6	 ต่อปี	 

ในช่วงทศวรรษหน้า	จากการจ้างงานใหม่ในภาคการท่องเที่ยวถึง	70	ล้าน 

อัตราทั่วโลกภายในปี	2023	 จะเป็นการจ้างงานในเอเชียถึง	2	 ใน	3	 

หรือประมาณ	47	ล้านอัตรา	ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชนชั้นกลางในเอเชีย 

มีฐานะร�่ารวยขึ้นโดยเฉพาะในจีน	ทั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่องค์การ

สหประชาชาติต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วง	150	ปี

ที่ผ่านมา
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Session 1 : Asia-Powerhouse 
of the World Economy
 การเปล่ียนแปลงของเอเชียทีเ่หน็ได้อย่างชัดเจนคอืมกีารเชือ่มโยง 

(Connectivity)	มากขึ้น	ความยากจนลดลง	มีนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้น 

คนมกีารศกึษาสูงข้ึน	เอเชยีมส่ีวนแบ่งในเศรษฐกิจโลกเพิม่ขึน้	ชนชัน้กลาง

ในเอเชยีมอี�านาจมากขึน้	อตัราการเกิดลดลง	แต่มคีนในวัยกลางคนเพิม่ขึน้ 

และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจดี

	 โอกาสทีย่ิง่ใหญ่อาจจะมาคูก่บัความเสีย่ง	เช่น	การพฒันาเทคโนโลยี 

ข้อมูลข่าวสารอาจมาพร้อมกับอาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ	

การปฏเิสธโลกาภิวัตน์และเทคโนโลย	ีโศกนาฏกรรมของผูท้ี่ใช้เทคโนโลยี

อย่างผิดพลาด

	 ธรรมาภิบาลระดับโลกจะส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศและนัยของการเดินทางท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

	 มกีารแบ่งระดบัชัน้ของความเสีย่ง	ซ่ึงความเสีย่งของยุคเก่าไม่เป็นที ่

ยอมรับอีกต่อไป	สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือความเสี่ยงที่ขัดแย้งกัน

	 ชนชั้นกลางในเอเชียจะเพิ่มขึ้นเป็น	3	 เท่าภายในปี	2020	 หรือ 

มีจ�านวนถึง	1,700	ล้านคน	ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ส�าหรับอุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว	และชาตติะวนัตกจ�าเป็นต้องรกัษาส่วนแบ่งไว้	และต้องหาหุน้ส่วน 

ธุรกิจใหม่ๆ	 ในซีกโลกตะวันออก	 เพราะถึงแม้ว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกา 

จะเป็นประเทศมหาอ�านาจของโลก	 แต่ก็มีแนวโน้มที่จีนจะกลายเป็น

ประเทศที่มีอ�านาจมากที่สุดเช่นกัน

	 รัฐบาลของแต่ละประเทศควรตระหนักถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในฐานะของพลังขับเคล่ือนส่ิงที่ดี	 ไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงที่สร้างความเติบโต

ทางเศรษฐกิจเท่านั้น	 เพราะการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถ 

ช่วยก่อให้เกดิสนัตภิาพและความเข้าใจกนัมากขึน้	โดยการเดนิทางท่องเทีย่ว 

มีความส�าคัญ	 เพราะจะท�าให้เราเห็นได้ว่าคนเรามีอะไรที่เหมือนกันหรือ

แตกต่างกัน	และการศึกษาจะเป็นสิ่งที่ท�าให้คนเราต่างกัน

	 WTTC	คาดการณ์ว่าในปีนีจ้ะมกีารเตบิโตของการเดนิทางท่องเทีย่ว

ทัว่โลกร้อยละ	3	สร้างรายได้	6.8	ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ	คดิเป็นร้อยละ	9	 

ของ	GDP	โลก	ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า	266	ล้านอัตรา

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

ที่มา	“Asia	2050:	Realizing	the	Asian	Century”

ที่มา		“Global	Economics	Paper	No:	99”
ของ	Goldman	Sachs
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	 ความเสี่ยงในปัจจุบันมีหน้าตาเป็นอย่างไร	 จะเป็นความเสี่ยงต่อ

อนาคตของสงัคมทีเ่ตม็ไปด้วยสิง่ช่ัวร้ายจะต้องมกีารยนืยนัอตัลกัษณ์ความ

เป็นตัวตนของบุคคล	 และความเสี่ยงจะมาเป็นกลุ่มก้อนไม่แยกจากกัน 

โดยเด็ดขาด

	 การจบส้ินของความเสี่ยงมีผลต่อการเดินทางอย่างไร	 เมื่อไม่มี

ความเสีย่งกจ็ะไม่มกีารผจญภัย	กระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว	เกดิการ 

ท่องเท่ียวแบบ	Dark	Tourism	ทัง้นี	้องค์ประกอบของการสิน้สดุความเสีย่ง

ได้แก่	สถานการณ	์คน	และปัจจัยแวดล้อม																																																				

	 ในมุมมองของผู้บริหารของสถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจของเกาหลี	

การเติบโตของเอเชียมีทั้งความท้าทายและความเสี่ยง	 การย้ายฐาน 

การผลิตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการกระจายรายได้แต่มีความ

เสี่ยงแฝงอยู่	 เช่น	Middle	Income	Trap	 หรือการติดกับดักรายได้ของ 

ชนชั้นกลาง	มีความไม่เท่าเทียมกันของรายได้	ความไม่สมดุลกันในระดับ

ภูมิภาค	มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคม	ในด้านการปกครองรัฐบาล 

มีความรู้รอบด้านและมีอ�านาจสูงสุด	 แต่ขณะเดียวกัน	 เศรษฐกิจของ

ประเทศกยั็งอยู่บนฐานของหนีส้นิและความสามารถในการบรหิารประเทศ

ของรัฐบาล	รวมทั้งความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง

	 โอกาสของเอเชียเกิดจาก	1.	 กลุ่มชนช้ันกลางใหม่ที่เติบโตขึ้น		 

2.	การเพิม่ความส�าคญัของภาคบรกิาร	และ		3.	การเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง

ของภาคการท่องเที่ยว

	 ในกรณีของเกาหลีใต้มีโอกาสในการเป็นขุมอ�านาจการผลิตของ

โลก	การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	(Bio-medical,	Smart	Eco-City,	

Green	Industry)	 และการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการ	(Service	 

Big	Bang)
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 การเตบิโตของจ�านวนนกัท่องเทีย่วในเอเชยีเริม่ตัง้แต่ปี	2005	เรือ่ยมา 

จนถึงปัจจุบัน	โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตสูงกว่าภูมิภาคอื่น

	 การท่องเที่ยวภายในประเทศก่อให้เกิดรายได้ถึงร้อยละ	60	 

ของประเทศอินโดนีเซีย	 และมีการเติบโตอีกมาก	 มีโรงแรมสร้างใหม่ 

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

	 นกัท่องเท่ียวในเอเชยีมกีารเดินทางระหว่างกันร้อยละ	25	และเมือ่

รวมจ�านวนประชากรในอาเซียน	จีน	เกาหลี	ญี่ปุ่น	และอินเดีย	มีจ�านวน

กว่าร้อยละ	80	 ของประชากรโลก	 โดยมีลักษณะเชิงประชากรศาสตร ์

ในแต่ละพืน้ท่ีแตกต่างกนั	เช่น	เอเชียตะวนัออกเฉยีงเหนอืมคีนสงูอายมุาก 

จัดเป็น	Old	Asia	ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชากรหนุ่มสาว

วัยท�างานมาก

 ภาคการท่องเทีย่วและการบรกิารของภมูภิาคเอเชยีเปิดกว้างมากขึน้ 

และมคีวามหลากหลาย	เช่น	ด้าน	Education	Tourism	มมีาเลเซียและไทย 

เป็นผู้น�า	 มีการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ	

	 การเดินทางระหว่างประเทศของชาวอาเซียนส่วนใหญ่ไม่จ�าเป็น

ต้องขอวีซ่า	จึงมีการเดินทางระหว่างกันมาก

	 การเปิดประเทศของสมาชิกในกลุ่ม	AEC	และการขยายสู่	AEC+6	

รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายน่านฟ้าเสรีในอาเซียน	

ล้วนกระตุ้นให้การเดินทางภายในภูมิภาคเอเชียขยายตัว

Session 2 : Asia Powering 
Global Travel & Tourism

Speed 1 : Old Asia     Speed 1 : Old Asia
               Japan                 2005   Japan       1995
               Republic of Korea                               2024   Republic of Korea                     2015
               PRC                 2032   PRC       2020
Speed 2 : Young Asia     Speed 2 : Young Asia 
               Thailand                                2039   Indonesia      2030
               Indonesia            Post 2050   Thailand                      2040
               Viet Nam                            Post 2050   India       2040
               Bangladesh            Post 2050   Viet Nam      2040  
               India             Post 2050   Bangladesh      2045
Speed 3 : Very Young Asia                    Speed 3 : Very Young Asia
               Pakistan                            Post 2050   Pakistan                  Post 2050
               Afghanistan            Post 2050   Afghanistan  Post 2050

Source : United Nations Statistics Division, 2011
Korea Economic Research Institute

•    Mature economies together with young and fast-growing economies
< Inflection Years >

Total population       Working Age Population



35|Tourism Journal

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

ลักษณะเด่นในการท่องเที่ยว
ของประเทศจีน

	 ประเด็นส�าคัญประการหนึ่งที่ต้องค�านึงถึงคือเร่ืองความยั่งยืน 

ทางวฒันธรรม	(Cultural	Sustainability)	ของประชาชนในแต่ละประเทศ

ที่ต้องรักษาไว้

	 ส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	 สายการบินต้นทุนต�่า 

มีการเติบโตค่อนข้างช้า	ต่างจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ที่มีสายการบิน

ต้นทุนต�่าจ�านวนมาก

 คนจนีในปัจจบุนัเป็น		Biggest	Spender	และต้องการสินค้าแบรนด์เนม 

สินค้าระดับพรีเมียม	ซึ่งเราจะสามารถเจาะเฉพาะ	Segment	ได้

	 Go	West	Policy	ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลจีนที่จะกระจายความ

เจริญไปทางฝั่งตะวันตกของประเทศ	 ท�าให้โอกาสในการขยายตลาด 

การท่องเที่ยวมีมากขึ้น

	 การบนิของสายการบนิต้นทนุต�า่ในจนีและภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงเหนือ	 ควรมองตลาดระดับบนในจีนด้วย	 แต่ต้องเน้นความตรงเวลา

และมีการแบ่งระดับการให้บริการ

	 นักท่องเท่ียวขาออกของจีนในปีที่ผ่านมามีถึง	80	 ล้านคน	 หาก

มีจ�านวนสายการบินต้นทุนต�่าเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวได้อีก	 

แต่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีข้อจ�ากัดบางอย่างเป็น	Bottle	Neck	

	 สายการบนิหลกั	เช่น	Cathay	Pacific	ต้องศกึษาคูแ่ข่งและสายการบนิ 

ต้นทุนต�่าว่าท�าอย่างไรให้คุ้มทุนและโตได้	 มีกลยุทธ์ในการแข่งขันและ

ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์	ส่วน	Japan	Airlines	จะไม่ลงไปแข่งกับ 

สายการบนิต้นทนุต�า่	แต่จะท�าแบรนด์	Japan	Airlines	ใหม่ให้แข่งขนัได้ดขีึน้ 

	 ประเทศเศรษฐกิจใหม่ในยุโรปยังมีการเติบโตทางการท่องเที่ยว 

ต�่ากว่าในเอเชีย	 โดยประเทศที่มีนักท่องเที่ยวขาออกมากที่สุดคือญี่ปุ่น	 

แต่ในปีหน้าจีนจะกลายเป็นอันดับ	1	ในการเดินทางท่องเที่ยวในเอเชีย

	 ชนชัน้กลางกลุม่ใหม่ในเอเชยีระหว่างปี	2013-2023	จะเพิม่จ�านวน

ขึ้น	โดยในจีนจะมี	75	ล้านครัวเรือน	อินเดีย	9	ล้านครัวเรือน	โดยจีนจะมี 

การเติบโตมากที่สุด

	 ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นคือภูมิทัศน์ของการท่องเที่ยวที่จะต้อง

เปล่ียนแปลงไป	 เกิดแนวคิดใหม่ๆ	 สินค้าใหม่ๆ	 มีการเช่ือมโยงระหว่าง 

จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันไว้ใน	1	แพ็คเกจ

	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องมีความเข้าใจที่ดีถึงบทบาทที่ส�าคัญ

ของอุตสาหกรรมนี้	 ซึ่งมีความเป็นมายาวนานและต้องมีคุณภาพในการ

บริการที่เชื่อถือได้

LCCs expand in SE Asia

LCC Capacity Share With SE Asia, 2001-2012
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เทคโนโลยีสารสนเทศ IT 
ในธุรกิจการท่องเที่ยว

	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจ�าเป็นต้องปรับตัวและน�า	 IT	 มาช่วย 

ในการท�างาน

	 คนจีนวัยเกษียณรุ่นใหม่ๆ	 จะเดินทางออกท่องเที่ยวอีกมากและ

นิยมใช้สื่อออนไลน์ในการหาข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	 รวมถึงการวางแผน

และจองตั๋วต่างๆ	ด้วย	ท�าให้คนมีประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางเพิ่มขึ้น

	 Shopping	Tourism	เป็นแนวโน้มที่ส�าคัญ	เป็นกิจกรรมที่นักท่อง-

เท่ียวนิยมท�าเม่ือไปเที่ยว	 ซึ่งต่างกับการซื้อ	(Buying)	 ตามปกติที่อาจ 

ซื้อของออนไลน์ในสิ่งที่ต้องการเท่านั้น

	 ประเทศจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่ต้องการการเติบโตทั้งในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณจ�าเป็นต้องมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วน

	 ความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม	(Cultural	Sensitivity)	 เป็นได้ทั้ง 

ภัยคุกคาม	(Threat)	 และโอกาส	(Opportunity)	 ส�าหรับอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวที่ต้องค�านึงถึง	 โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา

อย่างกว้างขวาง

	 การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้	(Learning	Process)	 ของ

คนเรา	โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรม

	 ญ่ีปุ่นต้องเตรียมตัวและมีการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต

	 จีนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมประชากรของตนก่อนจะให้

ออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ	 จึงมีการออกกฎหมายส�าหรับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวขึ้น	มีผลบังคับใช้	1	ตุลาคม	2556

	 นักท่องเที่ยวจีนมีการผสมผสานทั้งการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและ

การเดินทางเพื่อธุรกิจไว้ด้วยกันมากขึ้น

	 ภาษาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวจีน	 ประเทศที่เป็น 

จุดหมายปลายทางจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมในการรองรับ

Session 3 : Korea, Huge 
Potential Innovative Ideas
	 ในช่วง	12	 ปีที่ผ่านมา	 การท่องเที่ยวของเกาหลีขยายตัวสูงมาก	

และยังมีการเติบโตต่อไป	 จากปัจจัยเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมและ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 โดยตลาดหลักของเกาหลีคือนักท่องเที่ยว

จากญี่ปุ่นและจีน

	 เกาหลต้ีองการให้มกีารเดนิทางซ�า้ของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางแบบ	 

Group	Tour	 มากขึ้น	 ส�าหรับสินค้าการท่องเที่ยวของเกาหลีจะเป็น 

ด้านช้อปปิ้งและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	 เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสินค้า

หลายประเภท
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	 เกาหลีใต้จ�าเป็นต้องพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวพร้อมๆ	 กับ

สินค้าด้านความบันเทิงและเทคโนโลยี	 และขณะนี้การท่องเที่ยวเชิง 

การแพทย์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น	 โดยเติบโตขึ้นร้อยละ	37	 ในช่วง	3	 ปี 

ทีผ่่านมา	ซึง่เกนิกว่าทีค่าดหมายไว้	และเป็นผลดต่ีอเศรษฐกจิของประเทศ	

เพราะนักท่องเที่ยวมาใช้เงินมากและสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง	 จึงต้องส่งเสริม

ตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น	โดยลูกค้าหลักคือ	จีน	อเมริกา	ญี่ปุ่น	และรัสเซีย

	 การเปิดตลาด	Medical	Tourism	 เป็นการสร้างความมั่นคง 

ให้กับการท่องเที่ยวด้วยมีการเปิดตลาดใหม่ในซาอุดีอาระเบีย	 ซึ่งถือเป็น 

การเพิ่มความหลากหลายของตลาด

	 โรงพยาบาลในเกาหลีที่รองรับ	Medical	Tourism	มีการตั้งบริษัท

ตัวแทนน�าเที่ยวของตนเอง	 เพราะปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นเรื่อง 

เกีย่วกบัชวีติและมคีวามเสีย่งต่อประเดน็ทางกฎหมาย	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	 

มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

	 ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน 

ของเกาหลีใต้ได้รับรางวัล	Best	Service	มาแล้ว	8	ปีติดต่อกันจากสมาคม

สนามบนิระหว่างประเทศ	มเีทีย่วบนิไปยงัเมอืงต่างๆ	กว่า	200	เมอืงทัว่โลก	

และจะพยายามเป็น	Hub	ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงเหนอื	สนามบนิ 

อินช็อนมีระบบที่ดีที่สุดในเรื่องของการบิน	 มี	Self-Check-in	 และมี

การตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ	 และยังเป็น	Cultural	Airport	 

ที่มีการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ	ภายในสนามบิน	และจะมีโรงแรมและ

คอมเพลก็ซ์อยู่ในพ้ืนทีข่อง	Airport	City	ด้วย	ตามแผนการพฒันาขัน้ต่อไป

	 ในปัจจุบันเกาหลีเริ่มมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเองเข้ามา

มากขึ้น	 เช่น	 จากญ่ีปุ่นสัดส่วนของกรุ๊ปทัวร์มีเพียงร้อยละ	25	 จากจีน 

ก็เริ่มเปล่ียนจากกรุ๊ปทัวร์เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเองเพิ่มขึ้น	 รวมทั้ง 

นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาซ�า้ก็มกัจะจัดการเดินทางเอง	แต่การเปลีย่นแปลง

ของตลาดมักเกิดขึ้นอยู่เสมอ

 

	 Korean	Wave	 ต้องเดินหน้าต่อไปในการเป็นแม่เหล็กดึงดูด 

นักท่องเที่ยวสู่เกาหลี	 โดยจะกลายเป็น	 ธุรกิจบันเทิง	+	 ธุรกิจท่องเที่ยว	

ทั้งนี้	Korean	Wave	เกิดขึ้นเมื่อ	15	ปีก่อน	โดยเริ่มจากภาพยนตร์เรื่อง	

My	Sassy	Girl	จากนั้นก็มีซีรีส์เกาหลีโด่งดังในเอเชียตามมาอย่างต่อเนื่อง	

และในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากจีนและญี่ปุ่นเป็นจ�านวนมากที่เดินทาง

เข้าไปชมคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลี

	 การท่องเที่ยวเกาหลีเริ่มมีการส่งเสริมในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ	20	ปี

ก่อน	โดยเน้นตลาดนกัท่องเทีย่วชายก่อน	และส่วนใหญ่เป็นคนสงูอาย	ุต่อมา 

จึงเริ่มเปลี่ยนเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหญิงและกลุ่ม	Young	Generation	

และอิทธิพลของ	Korean	Wave

	 UCC	(User	Content	Creator)	และ	YouTube	มีผลต่อการขาย	

Content	ของอุตสาหกรรมบันเทิงในเกาหลี	และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวได้	 เช่น	กังนัมสไตล์	 กลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว	ลูกค้า

ของเกาหลีมาจากญี่ปุ่นถึงร้อยละ	60	
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	 กรุงโซลจะมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นตึก	Lotte	World	Tower		

สูง	556	 เมตร	 มี	123	 ชั้น	 ตั้งอยู่ริมแม่น�้าฮัน	 โดยโครงการคาดว่า 

จะแล้วเสรจ็ในปี	พ.ศ.	2558	ภายในอาคารจะมร้ีานค้า	(ช้ัน	1-6)	ส�านกังาน	 

(ชั้น	7-60)	ที่พักอาศัย	(ชั้น	61-85)	โรงแรมระดับหรู	(ชั้น	86-119)	และ

พื้นที่สาธารณะที่ให้เข้าชมได้	(ชั้น	120-123)	ซึ่งจะมีหอสังเกตการณ์

	 ประเด็นท่ีวิทยากรหลายท่านเป็นห่วงคือความอ่อนไหวด้าน

วัฒนธรรม	(Cultural	Sensitivity)	 เช่น	 ในฮ่องกง	 เร่ิมมีปัญหากับ 

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก

	 ประเด็นเรื่องวีซ่าส�าหรับ	Business		Tourist	ค่อนข้างเป็นอุปสรรค

ในการเดนิทาง	เพราะนกัธรุกิจมกัจะรูต้วัล่วงหน้าก่อนการเดนิทางไม่นาน	

จึงควรมีการออกวีซ่ารูปแบบเฉพาะให้คนกลุ่มนี้	 หรือมีการออกวีซ่าเป็น 

กลุ่มประเทศก็จะช่วยให้สะดวกมากขึ้น

	 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	(Public-Private	

Partnership)	เป็นแนวทางส�าคัญในการแก้ไขปัญหาเร่ืองอปุสรรคจากการ

ขอรับการตรวจลงตรา	(Visa	Barrier)	ควรต้องน�าเทคโนโลยีมาช่วยและ

ต้องเชิญหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ	(National	

Security	Organization)	มาร่วมในการแก้ปัญหาจึงจะขจัดปัญหาได้จริง		

ต้องเปลี่ยน	Mindset	 ของข้าราชการในประเทศนั้นๆ	 จึงจะแก้ปัญหาได้	

ตัวอย่างเช่น	ตอนที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล

โลก	ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องวีซ่าก็สามารถท�าได้

	 ขณะนีป้ระเทศสมาชกิอาเซยีน	(ASEAN)	ก�าลงัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

เรื่อง	Single	Visa	และพิจารณาว่าจะน�าไปปฏิบัติได้อย่างไร

	 อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเอเชียคือเรามี	

Hardware	 ที่ดี	 พัฒนาได้เร็ว	 แต่การพัฒนาบุคลากรยังขาดแคลน	 เช่น	

นักบิน	ผู้ให้บริการในสาขาต่างๆ	(Hospitality	Service	Provider)	

	 การเดนิทางท่องเท่ียว	(Travel)	และการค้า	(Trade)	เป็นสิง่ทีเ่สรมิ

กันได้	ซึ่งจะต้องหาวัตถุประสงค์ร่วมให้ได้

Session 4 : Removing 
the Barriers

Session 5 : Tourism 
for Tomorrow
	 สิ่งส�าคัญที่	WTTC	 ค�านึงถึงเป็นหลักส�าคัญส�าหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือความสมดุลระหว่าง	3P	คือ	People	(คน)	

Planet	(โลก,	 สิ่งแวดล้อม)	 และ	Profit	(ผลประโยชน์)	 แบรนด์ของ

สินค้าและบริการที่ดีต้องค�านึงถึงการช่วยเหลือท้องถิ่นด้วย	 ตัวอย่างเช่น	 

ในอินเดีย	 โรงแรมช่วยฝึกอบรมคนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานโดยให้นักเรียน

เข้าไปฝึกงานในโรงแรม	 ทั้งนี้	 เนื่องจากบางประเทศที่ก�าลังพัฒนาไม่มี

โรงเรียนอาชีวะให้นักเรียนได้ฝึกงานก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม

	 ลักษณะพฤติกรรมของคนแต่ละรุ่นเป็นสิ่งที่ควรค�านึงถึงส�าหรับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 -	Gen	Y	 เป็นพวกที่ท�างานไม่เป็นเวลา	(Non-conventional	

Working	Hour)	ซึ่งเหมาะกับการท�างานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 -	Baby	Boomer	เป็นกลุ่มที่มีความคิดเรื่อง	Work-life	Balance	

ต่างกับคนในรุ่นปัจจุบัน

	 แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ย้ายงานบ่อย	แต่ยังอยู่

ในอตุสาหกรรมเดมิ	ทัง้นีแ้รงงานเริม่ลดลงในญีปุ่น่	ส่วนจนีจะเกดิขึน้ใน	5	ปี 

ข้างหน้า	 ตามมาด้วยสิงคโปร์	 เพราะคนที่ท�างานในอุตสาหกรรมนี้จะถูก

ดึงตัวไปต่างประเทศ

	 การเดนิทางในอนาคตต้องเลอืกการขนส่งทีป่ระหยดัพลงังาน	เลอืก

ที่พักที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีประสิทธิภาพคุ้มราคา	 นักท่องเที่ยว 

จะไม่หยุดการเดินทาง	แม้จะมีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นบ้าง	ภาคธุรกิจ

จึงต้องเตรียมหาแรงงานมารองรับ

	 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมการเดินทาง 

และการท่องเที่ยวจะต้องมีการควบคุมมากขึ้น	 และจะมีเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	 ที่ราคาถูกลง	 ซึ่งคนทั่วไปสามารถน�ามาใช้เพื่อลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้	มีการก�าหนด	Framework	ในการวัด	รวมทั้งจะมี

การให้รางวัลนวัตกรรมใหม่ๆ	 ในการน�าเครื่องมือมาใช้ในการวัดปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา
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	 การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้อันดับ	1	ในการส่งออกด้านบริการ

ของสหรัฐอเมริกา	โดยเมื่อปี	2012	มีมูลค่า	125	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	

ส่วนในระดับโลกมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง	1.3	 ล้านล้านล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

	 กลุ่มประเทศสมาชิก	ASEAN	 มีความร่วมมือกันและมีแนวโน้ม 

ทีจ่ะเกดิลกัษณะการเป็นคูแ่ข่งทีร่่วมมอืกนัในการดงึนกัท่องเทีย่วเข้ามาใน

ภมูภิาค	เป็นลกัษณะของ	Co-opetition	เช่นเดยีวกบัทีป่ระเทศบราซลิและ

อาร์เจนตินาโปรโมตน�้าตกอีกวาซูร่วมกัน

	 ASEAN	 และ	Mekong	Sub-region	 เป็นตัวอย่างความร่วมมือ 

ที่ประสบความส�าเร็จด้านการท่องเที่ยว	 เป็นการน�าสินค้าท่องเที่ยวมาอยู่

ภายใต้	Theme	เดียวกัน	เหมือนการส่งเสริมเส้นทางสายไหม	(Silk	Road	

Project)	จากตะวันออกไปตะวันตก

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

Session 6 : Growing Capacity 
Sustainably through 
Infrastructure Development
	 การพัฒนาทางการศึกษา	เทคโนโลยี	และการฝึกอบรม	เป็นสิ่งที่ 

จะต้องด�าเนินการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ในอนาคต

	 การเติบโตของความสามารถในการรองรับ	(ด้านการท่องเที่ยว)	 

ทีย่ัง่ยนืเกดิข้ึนได้จากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานซ่ึงมโีรงแรมจ�านวนมาก 

ที่อยู ่ระหว่างการก่อสร้างในช่วงนี้โดยเฉพาะในจีนและประเทศอื่นๆ 

ในเอเชยี	นอกจากนีย้งัมกีารสร้างสนามบนิเพิม่ข้ึนในหลายเมอืงของจนีเพือ่

รองรบัการเตบิโตของการท่องเทีย่วภายในประเทศเช่นเดยีวกบัในบราซลิ

	 ปัจจุบันมีเรือส�าราญ	(Cruise	Ship)	เข้ามาในเอเชียมากขึ้น	และ 

จะมีคนในเอเชียประมาณร้อยละ	13	ที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือส�าราญ

	 โรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร์ทีฟ่กููชิมะมผีลกระทบกับเมอืงใกล้เคยีง	

จึงต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ	 รวมทั้งด้านความปลอดภัย

ของอาหารและน�้าจากการแผ่กัมมันตภาพรังสีด้วย	 ซ่ึงประเทศญี่ปุ ่น 

ให้ความเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 

ของกรุงโตเกียวในปี	2020
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	 ADS	(Approved	Destination	Status)	ของจีนเป็นเหมือนความ

ร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง	 คือให้นักท่องเที่ยวจีน 

เดินทางไปประเทศไหนก็จะให้นักท่องเที่ยวประเทศนั้นเดินทางเข้าไป 

ท่องเทีย่วในจนีด้วย	เป็นการเพิม่การเดินทางท่องเทีย่วทัง้	2	ทาง	(Inbound	

&	Outbound)	

Session 7 : Trending Now 
(and Tomorrow)

	 จีนมีการออก	Tourism	Law	 ไม่เฉพาะส�าหรับการท่องเที่ยว 

ในประเทศ	 แต่รวมถึงการท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศเหมือนเป็นเรื่อง

สิทธิส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว	(Right	of	Individual	Tourist)	เพื่อลด

ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

	 Expedia.com	 มีเครือข่ายของเว็บในประเทศอื่นๆ	 เช่น	C	Trip,	

Make	My	Trip	 ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจมีพนักงานเพียง	15	 คน	 โดยน�า

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มอ�านาจให้แก่ผู้บริโภคในการจองเที่ยวบิน	 ที่พัก	

รถเช่า	ฯลฯ	ด้วยตนเอง	ให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ตนเองต้องการ

	 สายการบินต้นทุนต�่าเร่ิมต้นในสหรัฐอเมริกา	 คือ	Southwest	

Airlines	ต่อมาในยุโรปมี	Ryanair	ในเอเชียมี	AirAsia	ซึ่งเติบโตเร็วมาก	

Expedia	จึงมาร่วมทุนกับแอร์เอเชีย

	 ผู้บริโภคยินดีจ่ายในราคาสูงเพื่อแลกกับบริการที่ดีตรงตามความ

ต้องการ	นอกจากนี้วิทยากรยังให้ความเห็นว่า	Experiential-based	ser-

vice	น่าจะอยู่ได้อีกนาน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 
จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

	 1.	การท่องเที่ยวในอนาคตจะถูกนิยามด้วยคุณค่า	

	 2.	 นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเป็นกลุ ่มใหญ่ที่สุดในเอเชียแทนที่ 

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น

	 3.	 การมีบริการ	Wi-Fi	 บนเครื่องบินท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถ

เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้มากมาย	แต่เราจะน�าเสนอสิ่งที่ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างไร	และจะช่วยให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นอย่างไร

	 4.	 ปัญหาคือมีฐานข้อมูล	(Data)	 ที่จะใช้	Application	 ต่างๆ	 

ไม่เพียงพอ

	 การจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน์จะเตบิโตดี	แต่จะมเีวลาการจอง

ล่วงหน้าที่สั้นลง	และผู้ประกอบการที่พักแรมจะเตรียมห้องได้ยากมากขึ้น

	 NFC	(Near	Field	Communication)	 เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะ

น�ามาใช้เวลาเช็กอิน	 แต่ถึงแม้จะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่	 ใช้อินเตอร์เน็ต

หรือระบบออนไลน์	 แต่ก็ต้องไม่ละทิ้งการใช้แคมเปญการท่องเที่ยวแบบ 

ออฟไลน์	เราควรต้องผสมผสานเครื่องมือทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน

	 การใช้สื่อต่างๆ	 ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ต้องพิจารณาด้านข้อมูล

เชิงประชากรศาสตร์ด้วย	เช่น	ในจีนมีคนช่วงอายุ	45-65	ปี	จ�านวนมาก 

และเป็นผู ้มีรายได้สูง	 มีงานท�าที่มั่นคง	 จุดหมายด้านการท่องเที่ยว 

ต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

	 การเชื่อมโยง	(Connectivity)	 มีความส�าคัญ	 เราต้องรู้เท่าทัน 

ความคิดผู้บริโภค	โดยเฉพาะกลุ่ม	New	Generation

	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่จะอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว	 เช่น	

Google	Glass	ที่ใช้เทคโนโลยช่ีวยให้เรารูจ้กัสถานทีท่ีเ่ราไปได้โดยไม่ต้อง

มีมัคคุเทศก์		เทคโนโลยีที่ช่วยในการแปลภาษาจะช่วยให้คนสื่อสารกันได้

ง่ายขึ้น	แม้จะเดินทางไปในต่างประเทศที่เราไม่สามารถใช้ภาษานั้นได้

	 ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้บริโภค

มีมากน้อยเพียงใด	 จะต้องมองถึงผลประโยชน์ร่วมของผู้ประกอบการ 

และผู้บริโภคที่จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันล่วงหน้า

1980 (277 mn)

2010 (940 mn)

ที่มา	‘UNWTO’

2030 (1.8 bn)
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1

คุยเรื่อง
เมืองเชียงใหม่
เรื่อง : ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

ที่ สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
เร�มีนัดกับนักวิช�ก�รจ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 2 ท่�น คือ ศ.ดร. อรรถจักร สัตย�นุรักษ์ 
อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�ประวัติศ�สตร์ คณะมนุษยศ�สตร์ และ รศ.สมช�ย ปรีช�ศิลปกุล 
อ�จ�รย์จ�กคณะนิติศ�สตร์ ทั้งสองท่�นสละเวล�ในวันหยุดม�นั่งสนทน�เรื่องเกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดที่เป็นทั้งบ้�น ทั้งที่ทำ�ง�น เป็นจังหวัดที่มีหล�ยหน่วยง�นในประเทศไทย
มุ่งกำ�หนดภ�พลักษณ์ให้เป็น Creative City เป็น Mice City และหล�ยสำ�นักในต่�งประเทศได้จัดอันดับ
ให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่�ท่องเที่ยวอันดับโลก

 ปรากฏการณ์ท่ีเกดิขึน้กบัเชยีงใหม ่มเีรือ่งนา่คดิ 

น่าคุยมากมาย การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่

รู้จักในระดับโลก เป็นเรื่องน่าภูมิใจ เป็นหมุดหมาย

สำาหรับการสื่อสารการตลาด เป็นความท้าทายของ

ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายที่จะต้องรักษาตำาแหน่งนี้ ไว้ 

การตั้งคำาถามกับปัญหาเดิมที่ดำารงอยู่คู่เชียงใหม่ 

กับการเกิดข้ึนของปัญหาใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับการ

ทอ่งเท่ียวท่ีเปล่ียนไป เหลา่นีล้ว้นเปน็สิง่ทา้ทายความรู ้

ความสามารถของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น 

ภาครฐัหรอืภาคเอกชน ทัง้นี ้อาจตอ้งรวมคนทอ้งถ่ิน 

เข้าไว้ในโมเดลการเติบโตด้วย เนื่องจากโดย 

ส่วนใหญ่แล้ว คนท้องถิ่นในฐานะเจ้าบ้าน หรือ Host 

มักไม่เคยถูกนับจากคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมอง 

ที่มีต่อสภาพการท่องเที่ยวเชียงใหม่กับอาจารย์ทั้ง

สองทา่น มปีระเดน็ท่ีพอจะสรุปเปน็สาระสำาคัญ ดังนี้

การกระจุกตัว
ของนักท่องเที่ยว
ในเขตเมือง

 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด

เชียงใหม่ส่วนใหญ่กระจุกตัวกันอยู่ในเมือง ทำาให้

เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาความแออัดของผู้คน

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของเมือง การเกิดขึ้น 

ของธุรกิจที่พักสำาหรับนักท่องเที่ยวโดยในช่วงหลัง 

พบว่า มีการประกอบธุรกิจที่พักขนาดเล็กเกิดขึ้น

อย่างมาก เกิดย่านการท่องเที่ยวใหม่ เช่น บริเวณ 

ถนนนิมมานเหมินท์ที่เลื่องชื่อ เป็นที่รู้จักของกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวที่มีรสนิยมเฉพาะกลุ่ม การที่เมือง 

เชยีงใหมเ่ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วจงึจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง 

มีรูปแบบการบริหารจัดการเมืองที่ดูแลทั้งคนเมือง

และนักท่องเที่ยว  
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2 ต้องกระจายคน
ออกให้ได้

 หากมีกระบวนคิดในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยว

กระจายออกไปในเขตอำาเภอรอบนอกได้ จะสามารถลดทอนปัญหาต่างๆ  

ได้มาก ปัจจุบัน สิ่งที่ทรงอิทธิพลมาก คือการสื่อสารระหว่างกัน 

ในสังคมออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การท่องเทีย่ว เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ทีพ่กั หรอืกจิกรรมท่องเทีย่ว 

ต่างๆ พืน้ทีห่นึง่ในเชยีงใหม่ เช่น แม่ทา เป็นพืน้ทีท่ีส่วยมาก เป็นหมูบ้่าน

ที่ปลูกผักปลอดสารพิษส่งเชียงใหม่ ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ หาก ททท. 

นำาไปประชาสมัพันธ์จะทำาให้เกดิการท่องเทีย่วทีเ่กีย่วกบัเกษตรอนิทรย์ี

อาจจะทำาเป็นเส้นทางท่องเทีย่ว หรอืรายการนำาเทีย่ว เช่น ทวัร์ล้างพษิ 

ที่สำาคัญคือเส้นทางท่องเที่ยวลักษณะนี้มีคนสนใจ หรือมีอุปสงค์

 นอกจากต้องกระจายคนออกไปยังเขตอำาเภอรอบนอกแล้ว  

ในแนวคิดเรื่องเมืองบริวารหรือเมืองรอง เช่น ลำาพูน ลำาปาง ก็เป็นสิ่ง 

ที่ต้องนำามาขบคิดและออกแบบการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยการให้

ความสำาคัญในลักษณะกลุ่มจังหวัด 

 การจัดกลุ่มท่องเที่ยวอาจดำาเนินการได้ใน 3 ระดับ คือ การจัด 

กลุ่มจังหวัดตามกลุ่มลุ่มนำ้าหรือจังหวัดที่มีอะไรคล้ายๆ กัน ส่วนระดับ 

ที่สอง คือ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลต่างๆ และ 

ระดับที่สาม คือเชื่อมข้ามจังหวัด เป็นการบูรณาการทุกอย่างทั้งเรื่อง 

เศรษฐกจิสิง่แวดล้อมพร้อมๆ กบัการพิจารณาเรือ่งจำานวนนกัท่องเทีย่ว 

ควบคู่ไปด้วย
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 นอกเหนือจากทีน่กัทอ่งเทีย่วรูจ้กัอยูแ่ลว้ เช่น ดอยสเุทพ ตลาดวโรรส สิง่ใหม่

ที่เกิดขึ้นและเริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ ททท. ควรโปรโมต

สิ่งเล็กสิ่งน้อยที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น บ้านแม่กำาปอง ร้านกาแฟเล็กๆ  

ท่ีมีดีไซน์ และตั้งอยู่ในเขตอำาเภอรอบนอก เด็กๆ ใน มช. ไปกินกาแฟร้านนี้ 

โดยต้องขับรถออกไปถึง 40 กิโลเมตร

 ททท. น่าจะรวบรวมสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ รูปแบบคล้ายๆ OTOP แล้วทำาโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันนี้จะได้ผล 

อย่างมาก หรือทำาเปน็แผนทีแ่สดง โปรโมตใหค้นรูจ้กั อาจจดัเปน็เทศกาลทอ่งเทีย่ว  

นำาเสนอการทำาธุรกิจของคนเล็กๆ ทั้งที่เป็นที่พัก ของที่ระลึก ของกิน เป็นต้น  

 การจดัเทศกาลทอ่งเทีย่วทีเ่นน้สิง่เลก็ๆ อาจทำารวมกบัการจดัสมัมนา จากนัน้ 

จึงผลิตเป็นส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อนักท่องเที่ยวจะรู้จักและจะก่อให้เกิดการ 

กระจายตัวและกระจายรายได้

3
Little Chiang Mai

ของเล็กๆ คนเล็กๆ 
เชียงใหม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆ 



45|Tourism Journal

T o u r i s m  T a l k

 ปัญหาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนอาจต้องแยกแยะให้ชัดเจนในแต่ละเรื่อง 

เช่น เรื่องการไม่เคารพกฎหมาย กฎจราจร กรณีนี้สามารถแก้ได้ด้วยกฎระเบียบ

ที่มีอยู่แล้ว หากผิดกฎจราจร ก็จับ ปรับ หรือในกรณีการเช่ารถเครื่องในเชียงใหม่ 

หากนักท่องเที่ยวไม่มีใบขับขี่สากลก็ไม่สามารถเช่ารถได้ หากผู้ประกอบการให้ 

นักท่องเท่ียวเช่า ตำารวจก็ดำาเนินการตามกฎหมาย ท้ังกับนักท่องเท่ียวและผู้ประกอบ-

การ

 ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวในเชียงใหม่เริ่มเข้ามากินข้าวใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวไทยก็เข้ามากิน มากันเป็นรถทัวร์เลย  

จอดกันเต็ม แต่กรณีนักท่องเที่ยวจีน จากการสังเกต พบว่า เขาเดินกันมา 

เดนิเขา้มากนิขา้วทีโ่รงอาหาร หากมากนัมากๆ กจ็ะทำาใหเ้ดก็และอาจารยไ์มม่ทีีน่ัง่ 

นอกจากการกินข้าวในโรงอาหารแล้ว นักท่องเที่ยวจีนยังมีการทัวร์ตามจุดต่างๆ  

ในมหาวทิยาลยั เทา่ทีส่งัเกต นกัทอ่งเทีย่วจนีจะถอืแผนที ่และเดนิไปตามจดุตา่งๆ 

ในมหาวิทยาลัย เช่น อ่างแก้ว เรื่องนี้น่าสนใจ เพราะจะต้องมีการสืบค้นข้อมูล 

มาอย่างดี จึงสามารถทำาทัวร์เองได้

 ในอดีตที่ผ่านมา คนเชียงใหม่เผชิญปัญหาที่เกิดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ที่เป็นชาติตะวันตกมาแล้ว เช่น การแต่งกายโป๊ การนุ่งกางเกงขาสั้น หรือ  

คนเชยีงใหมเ่คย  Suffer กบันกัทอ่งเทีย่วญีปุ่น่และเกาหล ีทีน่า่สนใจคอื ท้ังนกัทอ่งเทีย่ว 

ตะวนัตกหรอืญีปุ่น่ เกาหล ีจะจำากดัอยูเ่ปน็พืน้ที ่ไมเ่หมอืนกบักรณนีกัทอ่งเทีย่วจนี 

ทีก่ระจายลงไปในพืน้ทีต่า่งๆ ถา้วเิคราะหจ์ากอดตี กจ็ะพบวา่คนเชยีงใหมจ่ะปรบัตวั 

กับปัญหา และเริ่มชิน คุ้นเคย กับสิ่งที่เกิดขึ้น

 สำาหรับกรณีที่มีบางจังหวัดประกาศที่จะไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนั้น 

น่าจะทำาไม่ได้ แต่ส่ิงที่ทำาได้แน่ๆ คือ การบริหารจัดการกับมวลนักท่องเที่ยวจีน  

เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ เช่น เรื่องพื้นฐานที่สุดคือ การจราจร 

เราต้องเข้มงวด ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมา เราปล่อยปละละเลยมานาน 

การบริหารจัดการให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยว 

ทัง้ในเรือ่งชว่งเวลาทีอ่าจจะมาซอ้นทบักบักจิกรรมคนเมอืงซึง่อาจจะตอ้งออกแบบ

ช่วงเวลาให้เหมาะสม

 พฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ฮงซวยอยู่ในปัจจบุนันีก้เ็พราะเรานัน่แหละทีเ่ฮงซวย 

ระบบการบรหิารจดัการพ้ืนฐานของเราเฮงซวยดว้ยกรณคีลืน่มวลมหานกัทอ่งเทีย่ว

จนีทีม่าเชยีงใหม ่นา่จะเปน็โอกาสทีด่ทีีท่ำาใหเ้ชยีงใหมห่นัมามองปญัหาการบรหิาร

จัดการของตัวเอง

4
กรณีการเพิ่มขึ้น
ของนักท่องเที่ยวจีน
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 เปน็แนวคิดเรือ่งจังหวดัจัดการตนเอง หลกัการเบือ้งตน้ คอื จงัหวดัมอีำานาจ

ในการกำาหนดแนวนโยบาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ การจัดการงบประมาณการคลัง  

การจัดการบริหารงานบุคคล ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการนำาเสนอ 

ในรูปแบบพระราชบัญญัติ เชียงใหม่มหานคร

 ถ้าคิดว่าจะใช้เชียงใหม่มหานครเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านการ 

ท่องเทีย่ว และการบรหิารจดัการเมอืง เร่ืองเชยีงใหมม่หานครอาจตอ้งใชเ้วลาอกี

ระยะหนึ่ง ซึ่งขณะนี้เราจำาเป็นต้องมาดูเร่ืองเฉพาะหน้า หรือดูกลไกที่มีอยู่ก่อน  

เชน่ คณะกรรมการนโยบายทอ่งเทีย่วจงัหวดั ทีม่ผีูว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ประธาน 

และมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรรมการ น่าจะใช้ช่องทางนี้  

โดยในเบื้องต้นสมมุติเป็นเร่ืองกรณีนักท่องเที่ยวจีน มีผู้ประกอบการส่วนใด 

ไดร้บัผลกระทบบา้ง ใหร้วบรวมความเหน็และเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาหาทางออก

และหากมกีารตัง้วงคุยกันแลว้ ตอ้งมกีารตดิตามตอ่เนือ่ง เชน่ การตัง้คณะทำางาน 

เป็น Working Group ติดตามเรื่องนั้นๆ เป็นช่วงๆ อาจจะทุกไตรมาส เป็นต้น

5เชียงใหม่มหานคร
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 เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยมีกลุ่มชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มคนที่มีฐานะดีขึ้น มีลักษณะ 

การใชช้วีติชดุหนึง่ สำาหรบัการทอ่งเทีย่วของคนไทยตอนนี ้จะพบวา่มกีารเปลีย่นวธิกีารเทีย่ว เปลีย่นวธิคีดิ 

ที่มีต่อการท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก Mass เป็น Niche ถ้าเป็นเช่นนี้ ททท. จำาเป็นต้องเปลี่ยนแลนด์มาร์ค

ทางการท่องเที่ยวจากเดิม เน้น ดอยสุเทพ เน้น งานลอยโคม อาจจะต้องเปลี่ยนมาแลนด์มาร์คจุดอื่น 

จุดเล็กๆ เหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นทำา เน้นร้านเล็กๆ  

 สว่นเรือ่งการออกแบบเชียงใหม่ใหเ้ปน็เมอืงท่ีมคีอนเซป็ตต์า่งๆ เชน่ เมอืงประชมุ เมอืงสรา้งสรรค ์นัน้ 

ทุกวันนี้เป็นไปตามหน่วยงานที่เข้าไปประกาศ

 การสนทนากับอาจารยท์ัง้สองทา่นจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เปน็การพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็  

หลายเรื่องเป็นเร่ืองใกล้ตัว ทำาได้ทันที ไม่ต้องรอนวัตกรรมใหม่ๆ บางเรื่องบางประเด็นที่อาจารย์ 

ท้ังสองท่านพูดและยกตัวอย่าง ทำาให้ต้องกลับมาขบคิด ทบทวนความเชื่อ ทั้งในส่วนที่เป็นทัศนคติ 

และทัศนอคติที่อยู่ในตัวเอง

 ขอบคณุอาจารยท์ัง้สองทา่นอยา่งสงู และหวงัวา่จะมโีอกาสไดอ้า่นบทความเตม็ๆ ของอาจารยใ์นมมุ

ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่

 ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 6.57 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

16.05 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 4.37 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.86 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.19 ล้านคน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.51 พักค้างคืนเฉลี่ย 3.24 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,976.06 บาทต่อคนต่อวัน รายได้จากการ 

ท่องเที่ยว 53,863.72 ล้านบาท

 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

นักท่องเท่ียวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น พักค้างคืนในจังหวัดนานขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการ 

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

6
การเปลี่ยนผ่านด้านการท่องเที่ยว
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เที่ยวตลาดเห็บ
เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา

แอนนา ซุย แฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นน�าของโลก 

เคยกล่าวไว้ว่า

 I love going to flea markets  

especially when I am traveling, because 

I love seeing the stuff of other cultures,  

handicrafts and things with historical 

content.

 ฉันรักการไปตลาดเห็บ โดยเฉพาะ 

เวลาเดินทาง เพราะฉันรักที่จะได้เห็นข้าวของ

จากต่างวัฒนธรรม งานฝีมือ และสิ่งของต่างๆ 

ที่มีประวัติศาสตร์อยู่ในตัว

1  วันนั้น เมื่อรถโค้ชคันใหญ่จอดนิ่งสนิท 

นกัท่องเทีย่วต่างกรกูนัลงไปยงัตลาดเหบ็อนัเป็น 

ที่หมายอย่างไม่รอช้า ทุกคนมีสีหน้าตื่นเต้น  

มือถือกระเป๋าสตางค์และกล้องถ่ายรูป พร้อม 

ลงไปผจญภัยในตลาดเห็บ

 ไม่หรอก, ไม่ใช่เฉพาะนกัเดินทางแบกเป้

เท่านัน้ทีน่ยิมไปตลาดเหบ็ แต่ในหลายโปรแกรม

ทัวร์ทั่วโลกในปัจจุบันนี้-นอกเหนือจากการไป

ดินเนอร์หรูและล่องเรือชมแม่น�้าตามปกติของ

โปรแกรมทวัร์ทัว่ไปแล้ว, ยงัได้บรรจกุารไปเยอืน

ตลาดเห็บเอาไว้ด้วยเสร็จสรรพ 

 ตลาดเห็บมีอะไรดีกระนั้นหรือ ?
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 หลายคนแปลค�าว่า Flea Market เอาไว้

น่ารักว่า ‘ตลาดเห็บ’ (บางคนก็เรียกว่า ‘ตลาด

หมัด’ ซึ่งหมายถึงตัวหมัด ไม่ใช่การชกต่อย)  

ค�านี้เป็นการแปลตรงอย่างจงใจ และท�าให ้

เห็นภาพ ผมไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเห็นภาพอะไร 

แต่ส�าหรับตัวเองแล้วนึกถึงภาพตลาดขายของ

เก่า โดยเฉพาะร้านขายพรมตะวันออกเก่าๆ  

ที่ม้วนอยู่จนฝุ่นจับ และในนั้นก็มีตัวเห็บตัวหมัด

และเรอืดไรแอบแฝงอยู ่ท�าให้ผูซ้ื้อทีม่าเลอืกของ 

ต้องเลือกอย่างระมัดระวัง

 ทีจ่รงิแล้วท่ีมาของค�าว่า Flea Market นัน้  

ยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัอยู่ว่าค�านีม้าจากไหน ทฤษฎี

หนึ่งบอกว่ามาจากตลาดเก่าในนิวยอร์กยุค

ศตวรรษที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าอีสท์ริเวอร์ 

โดยตลาดนี้มีชื่อว่า Fly Market และต่อมาเรียก

เพี้ยนกันไปเป็น Flea Market แต่เป็นตลาดที่

ขายของในลักษณะเดียวกัน

 อีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่า ค�าว่า Flea Market 

นัน้ เป็นค�าทีร่บัมาจากภาษาฝรัง่เศสว่า marché 
aux puces ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าเป็น market 

where one acquires fleas ซึ่งหมายถึงตลาด

เก่าแห่งหนึง่ในปารสีที่ใครเข้าไปแล้วจะต้องเจอ

กับตัวดูดเลือดที่เรียกว่า Siphonaptera ซึ่งฝัง

ตวัอยู่ในผ้าของเครือ่งเรอืนเก่าๆ ทีน่�าออกมาวาง

ขาย ท�าให้ตลาดนี้กลายเป็น Flea Market ไป

 อย่างไรก็ตาม ค�าว่า Flea Market ใน

ปัจจุบันนั้นหมายความถึงตลาดที่มักจะขาย 

ของเก่า อาจมีของใหม่แซมปนอยู่บ้าง ทว่า

โดยมากมักเป็นการน�าของเก่ามาปัดฝุ่นเช็ดถู 

ท�าความสะอาดและซ่อมแซม ก่อนจะน�ามาขาย

ใหม่ ดงันัน้ สนิค้าทีม่วีางขายในตลาดเหบ็ จงึมกั

จะเป็นสนิค้าใช้แล้วทีม่ทีัง้คณุภาพดแีละคณุภาพ

ไม่ดีคละกันไป แต่ที่แน่ๆ ไม่ว่าจะคุณภาพดี 

หรือไม่ก็ตาม ข้าวของในตลาดเห็บจะต้องมี

ราคาถูกกว่าของที่วางขายทั่วไป

 และที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ - ต้องเป็นของที่

ต่อรองราคาได้ !

 ผมไปถึงพอร์โทเบลโลตั้งแต่เช้าตรู่ของ

วันเสาร์นั้น เพราะรู้ดีว่า หากปล่อยเวลาให้

สายล่วงเลยไปอีกหน่อย ฝูงนักท่องเที่ยวจะ

แห่แหนกันเข้ามาเดินบนถนนพอร์โทเบลโล 

จนแทบไม่เหลือที่ว่าง

 การเดินบนถนนพอร์โทเบลโลในเช้าวัน

เสาร์นั้นมีความหมายยิ่งนัก เพราะพอร์โท-

เบลโลจะแปลงร่างจากถนนสายเลก็ ๆ  แห่งหนึง่  

กลายไปเป็นตลาดเห็บที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก

 ทีจ่ริงแล้ว พอร์โทเบลโลเป็นถนนสายส้ัน ๆ  

ไม่ยาวนัก ถนนสายนี้มีชื่อของมันมานานแล้ว 

ในฐานะ ‘ตลาด’ ขายของเก่า แต่ยิง่บมูขึน้ไปอกี  

เมื่อย่านนี้กลายเป็นที่อยู ่ของ ฮิวจ์ แกรนต์  

ในหนังเร่ืองน็อตติ้งฮิลล์ และท�าให้ราคาของ

ที่ดินแถวนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

 เดิมทีเดียว ถนนพอร์โทเบลโลนั้นมีชื่อว่า 

Green’s Lane แต่มีการสร้างฟาร์มชื่อพอร์โท- 

เบลโลขึ้นในบริเวณนี้ ท�าให้แถบนี้ ได้ชื่อว่า 

พอร์โทเบลโล แต่ตัวถนนพอร์โทเบลโลนั้น 

มาสร้างขึน้จรงิ ๆ  ในราวยคุวกิตอเรยีน ประมาณ 

ปี 1850 เป็นถนนเล็กๆ ที่สร้างเช่ือมระหว่าง 

พอร์โทเบลโลฟาร์มกับถนนด้านเหนือ โดย

บริเวณพอร์โทเบลโลฟาร์มนั้น ในปัจจุบันได้

กลายมาเป็นแถบน็อตติ้งฮิลล์ในปัจจุบัน 

 ในยุคนั้น แถบนี้ถือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่

ของเมอืง ร้านรวงทีเ่กดิขึน้มาจงึต้องดงึดดูลกูค้า

ทีม่กี�าลงัซือ้ ท�าให้ต้องว่าจ้างคนในชนชัน้แรงงาน

เข้ามาท�างานมากมาย เป็นทั้งคนรับใช้ในบ้าน 

คนงานก่อสร้าง คนส่งเอกสาร และอื่นๆ ต่อมา

เมื่อมีการสร้างสถานีรถไฟทางด้านเหนือของ

พอร์โทเบลโล คือสถานีแลดโบรคโกรฟสเตช่ัน 

ขึ้นมา ย่านนี้ก็ยิ่งคึกคัก

 หลายคนอาจคดิว่าพอร์โทเบลโลเป็นเพียง

ตลาดอย่างเดียว แต่ที่จริงแล้ว พอร์โทเบลโล 

ยังเป็นย่านที่อยู ่อาศัยด้วย รวมไปถึงมีร้าน

อาหารและผบัอกีมากมาย แต่แน่นอน ไม่มอีะไร

สร้างชื่อให้กับพอร์โทเบลโลมากเท่ากับการเป็น

ตลาดเห็บ อันเป็นตลาดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

มากมายมหาศาลในแต่ละปี

 ว่าแต่ว่า - อะไรคือตลาดเห็บกันแน่ ?

3



51|Tourism Journal

L o w  C a r b o n  T o u r i s m

 พอร ์โทเบลโลนั้นมีเสน ่ห ์หลายระดับ 

นอกจากข ้าวของมากมายละลานตาแล ้ว 

ยังมี เสน ่ห ์ตรงสถาป ัตยกรรมของอาคาร 

บ้านเรอืนด้วย โดยเป็นสถาปัตยกรรมในยุคกลาง 

และปลายวิกตอเรียน แถมยังมีการทาสีสัน

สวยงามสะดุดตา ท�าให้พอร์โทเบลโลกลายเป็น

จดุสนใจและเป็นทีแ่วะถ่ายรปูของผูค้น นอกเหนอื 

จากการเดินตระเวนเพื่อหาซื้อของถูกใจ

 ข้าวของในพอร์โทเบลโลมีหลายอย่าง  

แต่ที่พบเห็นมากที่สุดก็คือพวกเครื่องเงิน ไม่ว่า 

จะเป็นถาดเงิน กาน�้าชา เครื่องใช้บนโต๊ะ

อาหารทั้งหลาย รวมไปถึงเครื่องกระเบื้อง 

เครื่องปั ้นดินเผา เซรามิก ซ่ึงมีตั้งแต่ของ

สะสมอย่างย่ีห้อเวดจ์วู้ดไปจนถึงรอยัลอัลเบิร์ต 

นอกจากน้ียังมีของเก่าแก่อื่นๆ อีกมากมาย  

ไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์โบราณที่เก็บแกะมาจาก

แท่นพิมพ์ยุคเก่าให้ผู้ซื้อได้เลือกสรรตัวอักษร

สวยๆ ไปประทับตราเป็นช่ือตวัเอง แผนทีเ่ก่าแก่ 

โบราณ หนังสือเก่า ปฏทินิเก่า หรือภาพจากซอง

บุหรี่เก่าท่ีมีการน�ามาใส่กรอบ จัดระเบียบใหม่ 

ท�าให้ของทีเ่คยถกูทิง้ขว้างกลายเป็นของมคุีณค่า 

และขายกันในราคาที่พูดไม่ได้ว่าถูก

 นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ตู้โต๊ะ 

ทั้งแบบอังกฤษและแบบตะวันออก ไม่นับรวม

กระเป๋า รองเท้า เชงิเทยีน ปะวะหล�า่ก�าไล และ

ของตกแต่งบ้านอีกมากมายวางรายเรียงชวน

ให้เข้าไปต่อราคาอีกด้วย แต่ที่เป็นจุดเด่นที่สุด

ของพอร์โทเบลโล น่าจะเป็นของเก่าโบราณ 

แอนทีคทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้าน 

น�้าหอม แจกัน ฯลฯ 

 การเลือกซื้อข้าวของเหล่านี้ต้องบอกว่า 

ตาดีได้ ตาร้ายเสีย เพราะขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา

และโอกาสในการเหน็ของนัน้ๆ บางครัง้คณุอาจ

เหน็ของบางอย่าง ต้องใจ แต่ยงัไม่คดิจะซือ้ทนัที 

ทว่าหากเดินเลยแล้วย้อนกลับมาใหม่ก็ไม่ได ้

แปลว่าของนั้นๆ จะอยู่รอ คุณอาจไม่ได้พบเห็น

มนัอกีตลอดกาลก็ได้ ดงันัน้ หลายคนจงึไม่รอช้า  

ต้องรบีควกักระเป๋าซือ้ทนัท ีเพือ่ทีจ่ะพบว่า เลยไป 

อกีหนึง่ช่วงถนน มขีองแบบเดยีวกนัขายในราคา

ที่ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งก็มี

 ครั้นเดินขึ้นเหนือมาได้ครึ่งถนน จากที่

เป็นตลาดเห็บขายข้าวของต่างๆ พอร์โทเบลโล 

ก็แปลงร่างกลายเป็นตลาดของกินไปเสียด้ือๆ 

โดยอาหารทีม่ขีายนัน้มแีทบทกุอย่างสารพดัชนดิ 

ตั้งแต่ผักสดๆ จากฟาร์มปลอดสารพิษ ไปจนถึง

อาหารหลากสัญชาติ ตั้งแต่ฟิชแอนด์ชิพอันเป็น

อาหารองักฤษทีคุ่น้เคยกนัด ีจนกระทัง่ถงึอาหาร

จากปากีสถาน อาหารอินเดีย ไส้กรอกเยอรมัน 

 เบอร์เกอร์ อาหารป้ิงย่าง บาร์บคีวิ รวมถงึเบเกอรี ่

มากมายที่ขายกันในราคาถูก อาทิเช่น เลือก

หยิบขนมปังและเพสตรี้ชิ้นไหนก็ได้สองชิ้น 

ในราคาหนึ่งปอนด์ นอกจากนี้ พอร์โทเบลโล 

ยังเปิดโอกาสให้เกิดร้านกาแฟ แผงลอยขาย 

อาหารเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงหากเป็นฤดูหนาว 

กม็คีนน�าต้นครสิต์มาสทีเ่ป็นต้นสนจรงิๆ มาวาง

ขายรายเรียงให้ได้แบกกลับบ้านอีกด้วย

 จึงไม่ต ้องสงสัยเลยว่าเพราะอะไร -  

พอร์โทเบลโลจึงกลายเป็นตลาดเห็บที่มีชื่อใน

ระดับโลก !
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 นอกจากตลาดเห็บแล้ว โลกนี้ยังมีตลาด

ในรูปแบบคล้ายๆ กันอีกหลายแห่ง อย่างที่ 

คนไทยอาจจะคุ้นเคยในยุคเศรษฐกิจพังทลาย

ก็คือการ ‘เปิดท้ายขายของ’ ซึ่งดูเหมือนจะซา

ความนิยมในเมืองไทยลงไปแล้ว แต่ในหลาย

เมืองของโลกตะวันตก การ ‘เปิดท้ายขายของ’ 

ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงยิ่งอยู่

 โดยเฉพาะที่เมืองเอดินเบอระ เมืองหลวง 

ของสกอตแลนด์ !

 การเปิดท้ายขายของนั้น ฝรั่งเรียกว่า Car 

Boot Sales หรือ Boot Fairs ซึ่งต้องบอกว่าเป็น

รูปแบบตลาดของอังกฤษ โดยที่คนแต่ละคน 

ต่างก็พากันหอบหิ้วสินค้าตัวเองมาขาย โดย 

เอาของใส่รถแล้วน�ามาจัดบนโต๊ะ วางบนพื้น 

หรือไม่ก็เปิดท้ายขายกันตรงๆ ไปเลยก็มี 

 แน่นอน, ของส่วนใหญ่ก็คือของที่เจ้าของ

เดิมไม่เอาแล้ว หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็น ‘ขยะ’ 

นั่นเอง !

 แต่กระน้ัน จะบอกว่าของทั้งหมดเป็น 

ของเก่าหรือของทิ้งแล้วก็ไม่เชิง เพราะเมื่อ 

Car Boot Sales ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 

ก็เริ่มมีคนน�าเอาของใหม่เข ้ามาแทรกปน 

เน่ืองจากการเปิดท้ายขายของไม่ได้ระบุเอาไว้

ว่าจะต้องขายแต่ของแอนทีคเท่านั้น สามารถ

ขายอะไรก็ได้ บางคนที่มีฝีมือทางท�าอาหาร 

ก็อาจท�าแยมมาขาย บางคนมีสินค้าในสต๊อก

เหลอื ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอืเดก็ ของเล่น หรอือะไร

ก็ตาม ก็สามารถน�ามาขายในตลาดแบบนี้ได้ 

โดยต้องปฏบิตัติามกฎของตลาด เช่น จ่ายค่าบูธ๊ 

ตามที่ก�าหนด หรือของที่ขายต้องเป็นไปตามที่

ก�าหนดเอาไว้ เป็นต้น

 Car Boot Sales ทีเ่อดนิเบอระนัน้ไม่เหมอืน 

งานอื่นๆ โดยทั่วไปซึ่งโดยมากมักจะจัดกัน 

กลางแจ้ง ท�าให้เมือ่ถึงฤดหูนาว บางทีก็่ต้องงดจดั  

หรือไม่ตลาดเปิดท้ายขายของบางแห่งก็จะมี

เฉพาะฤดูร้อนเท่านั้น แต่ Car Boot Sales ของ

เอดินเบอระจัดขึ้นที่ตึก Omni Center บนที่ 

จอดรถช้ัน 4 จงึพดูได้ว่าเป็นงานเปิดท้ายขายของ  

‘ในร่ม’ ที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งผู้ซื้อและ 

ผู้ขายเป็นอย่างยิ่ง

 เมื่อไปที่นั่นในเช้าวันอาทิตย์หนึ่งของ 

ฤดูหนาว ผมเห็นหลายคนลากกระเป๋าเดินทาง

ใบใหญ่ยกัษ์มาด้วย เปล่าเลย, พวกเขาไม่ได้เพิง่

เดินทางมาถึง แต่เอากระเป๋าใบโตมาเพื่อ ‘ขน’ 

ข้าวของกลับไปต่างหากเล่า !

 ถ ้าใครคิดว ่าของในตลาดเห็บอย ่าง

พอร์โทเบลโลราคาถูกแล้ว จะต้องทึ่งและ

ถึงขั้น ‘สติแตก’ กับของใน Car Boot Sales  

ของที่นี่ เนื่องจากที่นี่เป็นของที่ต ่างคนต่าง

น�ามาเอง จึงถือเป็น ‘ต้นทาง’ ของสินค้า 

ท�าให้ราคานั้นถูกมาก อาทิ มีการน�ากระบะ 

ใส่ภาชนะต่างๆ เช่น แก้วไวน์ เชงิเทยีน กาน�า้ชา  

ฯลฯ คละเคล้ากนัมากมายเตม็ไปหมด แล้วกติ็ด 

ป้ายเอาไว้ว่า ‘ชิน้ละ 50 p’ ซึง่แปลว่าแต่ละอย่าง

นั้นมีราคาเพียงครึ่งปอนด์ หรือราว 25 บาท 

เท่านัน้เอง แล้วไม่ใช่ของที่ใช้แล้วจนหมดสภาพ 

ทว่าหลายอย่างยังเป็นของดี อาจมีต�าหนิหรือ 

มกีารใช้งานอยูบ้่าง แต่กข็ึน้อยูก่บัการเลอืกสรร

ของผู้ซื้อเอง

 ของที่ดีกว ่านั้นอาจมีราคาสูงขึ้น เช่น

เสื้อขนสัตว ์กันหนาวตัวใหญ่ อาจมีราคา 

ราว 5 ปอนด์ จานของเวดจ์วู้ดที่เป็นของสะสม 

อาจมีราคาเพียงใบละ 1-5 ปอนด์ แต่ถ้าเป็นที่ 

พอร ์โทเบลโล ราคาจะสูงกว ่านี้ ได ้ถึงราว  

10-20 เท่า 

 นั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลายคนขนกระเป๋า 

ใบโตมาที่นี่

 พวกเขาไม่เพียงแต่เลือกของไปใช้ได้

เท่านัน้ แต่ยงัสามารถเลอืกของไปขายได้อกีด้วย

ไม่แน่ ของราคา 1 ปอนด์บางชิ้นจากที่นี่อาจได้

ไปวางอวดโฉมที่ตลาดเห็บพอร์โทเบลโล หลัง 

ขัดสีฉวีวรรณแล้วในราคา 40 ปอนด์ ก็เป็นได้ !
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6  การขายของอีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะ

คล้ายๆ กับ Car Boot Sales ของอังกฤษ ก็คือ 

การขายของแบบที่เรียกว่า Garage Sale หรือ 

Yard Sale ซึ่งเป็นรูปแบบการขายของคน

อเมริกัน

 Garage Sale หรือ Yard Sale นั้น  

พูดง่ายๆ ก็คือการเอาของในบ้านที่ไม่ใช้แล้ว 

มาวางขาย อาจเปิดโรงรถที่บ้านให้คนเข้าไปชม 

เพื่อซ้ือของ หรือเอาผ้ามาปูที่สนามหน้าบ้าน

แล้ววางของต่างๆ เอาไว้ก็ได้ โดยการขายของ

ในลักษณะนี้มักไม่พบในที่อื่นใดในโลก ยกเว้น

ในสหรัฐอเมริกา

 ถ้า ‘ตลาดเห็บ’ เป็นการขายของที่มี

ลักษณะเป็นตลาดใหญ่เหมือนกับตลาดทั่วไป

แต่ตลาดขายของเก่า Car Boot Sales ก็จะเป็น

ตลาดขายของเก่าที่มีขนาดย่อมลงมาหน่อย 

แต่ทั้งสองอย่างมีการจัดกันเป็นกิจจะลักษณะ  

มีก�าหนดการแน่นอนว่าจะเปิดขายกันวันไหน 

เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันอื่นๆ ตามที่

ก�าหนด ทว่า Garage Sale หรือ Yard Sale 

นั้น เป็นการขายของที่ไม่เป็นทางการ จึงไม่มี

ก�าหนดการทีแ่น่นอน เจ้าของบ้านอาจจะออกมา 

นั่งขายของเอง หรือแค่ติดป้ายราคาพร้อมวาง

กระป๋องใส่เงนิเอาไว้ แล้วลกูค้ากห็ยบิของไปเอง 

ก่อนหย่อนเงินลงไปในกระป๋องก็ยังได้ ดังนั้น 

Garage Sale หรือ Yard Sale จึงเป็นรูปแบบ

ของ ‘ตลาด’ ที่เล็กและไม่เป็นทางการอย่างยิ่ง 

โดยมากมักขึ้นอยู่กับเวลาว่างของเจ้าของ

 ว่าแต่ว่า, คณุเหน็ ‘ความเหมอืน’ อะไรบาง

อย่างระหว่าง Flea Market, Car Boot Sales 

และ Garage Sale บ้างไหม ?
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 ตลาดเหบ็ ตลาดเปิดท้ายขายของ และตลาดหน้าบ้าน - จึงถอืก�าเนดิ

ขึน้มาได้ ไม่ใช่เพราะมีใครคนใดคนหน่ึง ‘ตัง้ใจ’ จะไปซ้ืออะไร ตลาดเหล่านี ้

มีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ซ้ือต้อง ‘อยากไป’ ที่แห่งนั้น โดย 

ไม่ได้มีแรงจูงใจเฉพาะว่าจะไปหาซื้ออะไรเป็นพิเศษ (เช่นจะไปซื้อเก้าอี ้

ที่มีลักษณะแบบนี้ๆ) ทว่ามักต้องใช้เวลาในการค่อยๆ พลิกดูของ ค่อยๆ 

เดินทอดน่อง ค่อยๆ ละเลียดปล่อยตัวให้หลุดเข้าไปในกาลเวลาเก่าแก่ 

ของข้าวของเหล่านั้น ค่อยๆ พินิจ ค่อยๆ พิศดู ถูกใจอะไรจึงค่อยต่อรอง 

วางท่าเหมือนไม่ต้องการของนั้น แล้วจึงจ่ายเงินเมื่อได้ราคาที่พึงพอใจ

 พดูอกีอย่างหนึง่กค็อื ตลาดเหล่านีค้อืตลาดทีม่กีาร ‘รีไซเคลิ’ ข้าวของ 

ในปรมิาณมหึมา ท�าให้ของทีถู่กทิง้ขว้างกลายเป็นของทีม่คุีณค่าและราคา

ขึน้มาได้ แถมยงัท�าให้สถานทีบ่างแห่งที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ (เช่น ลานจอดรถ 

ของตึก อย่าง Car Boot Sales ที่เอดินเบอระ หรือถนนสายสั้นๆ เล็กๆ 

อย่างพอร์โทเบลโล) กลายมาเป็น Tourist Attraction ถงึขัน้ทีม่กีารน�าไป

เขียนแนะน�าในนิตยสารและเว็บไซต์ยอดนิยมหลายแห่งทั่วโลก

 เหนือไปกว่าตลาดที่มีลักษณะรีไซเคิลขึ้นไปอีกขั้น ก็คือตลาดที่มีชื่อ

เรียกว่า Freecycle ซึ่งเป็นชื่อขององค์กรแห่งหนึ่งที่มีอยู่ทั้งในแอริโซนา

ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ (แม้ภายหลังจะแยกทางกันก็ตาม) ด้วย

แนวคิดที่ว่า ยังมีของท่ีถูกทิ้งขว้างอีกมากมายที่ไม่หลุดรอดมาถึงมือ 

ผูค้้าขายของเหล่าน้ี แต่ตกไปอยู่ในกองภเูขาขยะทีเ่รยีกว่า Landfill ดงันัน้ 

กลุม่ Freecycle จึงสร้างเครอืข่ายของกลุม่คนที่ไป ‘คุย้ขยะ’ มาจากกองขยะ  

แล้วน�าของเหล่าน้ันมาขัดสีฉวีวรรณ ก่อนจะน�ามา ‘แจกจ่าย’ ให้ผู้ที่

ต้องการในฐานะที่เป็น ‘ของขวัญ’ 

 ในเวลาเดยีวกนั กลุม่ Freecycle กร็บับรจิาคของทีค่นไม่ต้องการแล้ว 

ทัง้ทีย่งัใช้งานได้อยู ่เพือ่น�ามามอบให้กบัคนทีต้่องการด้วย ซึง่จะมลีกัษณะ

คล้ายๆ กบัร้าน Oxfam เพยีงแต่กลุม่ Freecycle นัน้ไม่ได้ขายของเหล่านัน้  

พวกเขามอบให้กับผู้ที่ต้องการไปฟรีๆ

 แน่นอน, เราพูดไม่ได้เต็มปากว่านี่คือตลาด แต่ค�าขวัญของกลุ่ม 

Freecycle ซึ่งคือ Changing the World One Gift at a Time หรือ 

‘เปลี่ยนโลกด้วยของขวัญทีละอย่าง’ น่าจะพอบอกอะไรเราได้บ้าง

 ตลาดแบบนี้เป็นตลาดที่มีลักษณะของ Gift Economy หรือ 

‘เศรษฐกจิของขวญั’ นัน่กค็อืแทนทีจ่ะมารวมตวักนัเพ่ือ ‘ขายของ’ ในตลาด 

กม็กีารรวมตวักนั (ทัง้ในเชงิกายภาพและทางออนไลน์) เพ่ือ ‘แลกเปลีย่น’ 

ข้าวของกัน ซึ่งจะต่างจากระบบ Barter System ตรงที่ไม่ได้ค�านึงถึง 

‘มูลค่า’ ของของเหล่านั้นว่าจะต้องสมน�้าสมเนื้อกัน ทว่าใช้บรรทัดฐาน

ของสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของท้องถ่ินนั้นๆ ในการ

แลกข้าวของกันมากกว่า 

 ในบางที่อาจไม่ถึงขั้นเป็น Gift Economy แต่ผู้จัดงานจะเดินสาย 

ในท้องถ่ินขอให้แต่ละบ้านบริจาคข้าวของต่างๆ แล้วน�ามาขายในตลาด 

ที่จัดขึ้นเฉพาะกาลในราคาถูก โดยมากมักเป็นโบสถ์หรือกลุ่มลูกเสือ 

เนตรนารีในท้องถิ่น จากนั้นเงินที่ได้ก็จะน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการ 

หาทุน ตลาดแบบนี้มักเรียกว่า Jumble Sale หรือ Rummage Sale  

ซึ่งได้รับความนิยมมากทีเดียวทั้งในสหรัฐอเมริกาและในอังกฤษ 

	 ใช่แล้วครับ	สิ่งที่เหมือนกันก็คือ	ตลาดทั้งสามแบบนี้ล้วนแต่ขาย	‘ของเก่า’	ทั้งนั้น
	 เปล่าครับ,	 อาจไม่ใช่ของเก่าประเภทแอนทีคท่ีต้องทะนุถนอมหรือมีความเลอค่าในตัวเสมอไป	 บางอย่าง 
ก็เป็นของเก่ากะโหลกกะลาในความเห็นของเจ้าของเดิม	 แต่กลับเป็นสมบัติล�้าค่าของอีกคนหนึ่งก็ได้	 โดยเฉพาะ	
‘นักท่องเที่ยว’	 จากต่างแดนที่เดินทางมาแสนไกล	 แล้วพบว่ากาน�้าชาเงินที่มีรอยบุบเล็กน้อยแต่มีจารึกว่าท�าใน
ยุควิกตอเรียนนั้น	-	เป็นสิ่งที่แปลกตาและน่าเก็บส�าหรับเขา



55|Tourism Journal

L o w  C a r b o n  T o u r i s m

8
 ผมเดินอยู่ในพอร์โทเบลโลได้ไม่นานนัก 

นกัท่องเทีย่วกเ็ริม่ทยอยกันเข้ามา ผูค้นเนืองแน่น 

นับร้อยพันหมื่นจนแทบไม่มีที่ให้เดิน 

 มันคือความส�าเร็จของการท่องเที่ยวแบบ

หนึ่ง มีข้าวของต่างๆ ถูกเปลี่ยนมือครั้งแล้ว 

คร้ังเล่า จากของท่ีถูกทิ้งขว้าง กลายมาเป็น

สินค้าที่มีค่า ชะตากรรมยังไม่พาพวกมันไปเป็น

ขยะ ซึ่งก็ดีแล้ว เพราะชะตากรรมของขยะ โดย

เนื้อแท้ก็คือชะตากรรมของพวกเราทุกคนที่ทิ้ง

มันไปนั่นเอง

 ด้วยเหตุนี้ ตลาดเห็บจึงน่าเที่ยว,

 เพราะมนัคอืตลาดแห่งการรีไซเคลิโดยแท้ !



บ้านไว้ก่อน 
น้องสอนไว้

เรื่อง : นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์
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 โดยปกติชีวิตมนุษย์ เอ�เข้�จริงเป็นคนรักสบ�ยกันทั้งนั้นแหละครับ เร�ไม่อย�กจะได้อะไรที่ยุ่งย�กๆ เป็น 

ท�งก�รๆ เคร่งๆ เครียดๆ กฎๆ คุมๆ สังเกตได้ว่�อะไรก็ต�มที่สื่อส�รออกม�เป็นแนวจริงจังซีเรียส คนมักจะ 

ไม่ค่อยฟัง ไม่ค่อยทำ�ต�ม หรือไม่ค่อยเชื่อในตัวมัน เพร�ะมันมีลักษณะของก�รบังคับ สั่งสอน และเผอิญว่� 

เอ�เข้�จริงธรรมช�ติของคนเร�นั้นไม่อย�กจะให้ใครม�ส่ังสอน หรือไม่อย�กทำ�ให้ตัวเองรู้สึกว่�ตกอยู่เบื้องล่�ง

ใคร ถ้�ใครสักคนจะทำ�ต�มกฎอะไรสักอย่�ง พวกเข�มักจะเลือกทำ�ต�มกฎที่เป็นพวกเข� รู้สึกว่�เข้�กันได้กับ 

พวกเข� กฎที่มีเหตุมีผลเข้�ใจได้ ข้อบังคับที่มีลักษณะไม่ได้บังคับ (แต่ถ้�ทำ�ต�มหน่อยก็ดีนะ) ว่�ง่�ยๆ มันคือ  

คำ�สั่งที่เป็นมิตรกับผู้ถูกสั่งนั่นเอง

 ไม่น่�แปลกใจที่คลิปต่�งๆ ภ�พต่�งๆ ในเฟซบุ๊คที่มักถูกแชร์นั้นมันมักจะเป็นคำ�คมง่�ยๆ ต�ร�งช�ร์ตที่เข้�ใจ 

ไม่ย�ก Infographic ทีส่รุปใจคว�มสำ�คัญให้อ่�นเข้�ใจใน 5 น�ท ีหรอืจะเป็นคลิปขำ�ๆ ที่ไม่ได้มแีก่นส�รอะไรม�กม�ย 

บ�งครั้งหล�ยต่อหล�ยคลิป จริงๆ แล้วเป็นคลิปโฆษณ�เชิญชวนอะไรสักอย่�ง แต่ด้วยคว�มที่มันทำ�ออกม�แล้ว 

ตลกม�กๆ คนก็เลยกดแชร์โดยอตัโนมตั ิและทำ�ให้เพ่ือนๆ ของคนแชร์อกีม�กม�ยเหน็คลปิตวันัน้และหวัเร�ะบนัเทงิ

ไปกับมันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่�ตัวเองได้โดนโฆษณ�แอบสิงเข้�ไปในใจของเข�เรียบร้อยแล้ว 

 ดังนัน้ ไม่ว่�เร�จะกำ�ลงัสือ่ส�รอะไรก็ต�ม คว�มตลกต๊องๆ อ�จจะช่วยท่�นได้ไม่ม�กกน้็อย คว�มตลกมนัช่วย

ให้ผู้รับส�รผ่อนคล�ยและเปิดใจจะรับส�รอย่�งง่�ยด�ย คว�มตลกทำ�ให้เกิดก�รอย�กบอกต่อ (คล้�ยกับหนังตลก 

ท่ีคนมักจะบอกต่อให้ไปดูม�กกว่�หนงัดร�ม่� ยิง่เรือ่งหนงัจบแนวพระเอกต�ย น�งเอกแขนข�ดนีค่อื อ�จจะไม่อย�ก

ให้เพือ่นม�ดู) คว�มตลกทำ�ให้ผูร้บัส�รรูส้กึว่�ไม่ได้กำ�ลงัจะถกูหลอกใช้ให้ไปทำ�อะไร คนเร�เป็นเพือ่นกบัคว�มตลก 

มีมิตรสห�ยกับคว�มปัญญ�อ่อน

 เร�จึงอย�กแนะนำ�กรณีตัวอย่�ง เผื่อว่�ใครมีไอเดียจะสร้�งแคมเปญแนว ‘สย�มเมืองฮ�’ อะไรแบบนั้น  

น่�จะเป็นแนวท�งที่ใหม่ไม่น้อย 

หลักการพื้นฐานอันหนึ่งในการท�าส่ือน้ัน คือ การย่อยทุกอย่างให้ง่ายและ
เคลียร์ จบได้ในประโยคเดียว มีใจความสั้นๆ ซื่อๆ จะส่งผลให้ผู้รับสารนั้น
สามารถจดจ�าสื่อและสารที่เราส่งไปได้อย่างง่ายดาย แถมยังเป็นการโชว์ทักษะ
ของผู้ส่งสาร เพราะยิ่งพื้นที่ส�าหรับบรรจุสารน้อยลงเท่าไหร่ ผู้สร้างงาน 
ย่อมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อให้ได้สารครบถ้วนในพื้นที่จ�ากัด 
แถมความท้าทายอีกนิดคือ ต้องท�าอย่างไรให้มันออกมาดูสวยงาม ฟังแล้ว
เข้าหู เห็นแล้วจ�าได้ ชอบแล้วเอาไปแชร์ กดไลค์แล้วเอาไปใช้ต่อในชีวิตประจ�าวัน
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Iron Man 3 (Thai Sweded by FEDFE) 
 คำ�ว่� Sweded ในแวดวงก�รทำ�คลิปน้ันหม�ยถึงก�รทำ�คลิปล้อเลียนหนังดังๆ ด้วยวิธีก�ร 

แบบบ้�นๆ สุดขีดเท่�ที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติได้ เช่น อย�กทำ�คลิป Sweded ของหนังเรื่อง Titanic  

ก็อ�จจะสร้�งไทท�นิคด้วยกล่องกระด�ษตู้เย็นม�ปะๆ ติดๆ กล�ยเป็นเรือยักษ์ (ให้นึกถึงก�รแสดง

หน้�ชั้นเรียนสมัยมัธยมเข้�ไว้ แบบพวกประเภทเตรียมร�ยง�นอ�จ�รย์ไม่ทัน ก็เลยคว้�อะไรได้ก็คว้�

ม�เล่นหน้�ห้อง สมมุติว่�ไม้กว�ดเป็นด�บวิเศษ อะไรทำ�นองนั้น) แล้วถ่�ยด้วยกล้องห่วยๆ ถ่�ยง่�ยๆ 

สนุกๆ ในหมู่เพื่อน แต่คว�มจริงศิลปะของก�รทำ� Sweded นั้นก็ย�ก เพร�ะแม้ว่�คอนเซ็ปต์จะคือ 

ก�รทำ�อะไรให้บ้�นๆ ดูร�ค�ถูก แต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องดูมีไอเดียและคว�มคิดสร้�งสรรค์  ไม่ใช่

ว่�จะเอ�อะไรก็ได้ม�ทำ� เฉกเช่นคลิป Sweded ล้อเลียนตัวอย่�งหนังเรื่อง Iron Man 3 ที่ทำ�โดย

กลุ่มวัยรุ่นช�วไทยที่ชื่อ FEDFE นี้ คว�มทะเยอทะย�นในก�รจะไปเป็น Iron Man นั้นคงสูงม�ก  

แต่งบก็น้อยม�กเช่นกัน เลยออกม�เป็นคลิป Sweded สุดลำ้� เช่นปกติ Iron Man จะต้องมีไอพ่น 

ที่ฝ่�มือถึงจะบินได้  แก๊ง FEDFE ก็ทำ�ได้เช่นกันด้วยก�รเอ�ไฟเย็นไปหนีบไว้ที่ง่�มนิ้ว โอเค บินได้แล้ว 

แถมออกม�เหมือนด้วย จบครับ, หรือจะเป็นบรรด�ชุดเกร�ะสุดหรูของ Iron Man ก็ทำ�ได้โดย 

ก�รแก้ผ้� ใส่ก�งเกงในตัวเดียว แล้วเอ�สีม�ท�ตัว จบ (แต่ว่�ท�กันแบบเวรี่เนี้ยบจนแทบเหมือนเป๊ะ

เลย) ด้วยคว�มที่ทำ�ออกม�ดูปัญญ�อ่อนแต่ว่�เนียนม�กแบบนี้ ทำ�ให้คลิปกล�ยเป็นคลิปแนะนำ�ของ

เว็บต่�งช�ติดังๆ คร�วนี้คนทั่วโลกม�ดูกันใหญ่เลย ส่งผลให้คลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปของคนไทยที่น่�จะ 

World Wide ที่สุดในรอบปีนี้เช่นกัน

Harlem Shake
 ต่อจ�กกระแสของกังนัมสไตล์ของปี 2012 ช�วโลกก็มีก�รละเล่นเต้นรำ� Harlem Shake  

เอ�ไว้แก้เบื่อในโลก Social Media ที่คว�มสนใจต่อสิ่งสิ่งหนึ่งของคนเร�หมดได้ภ�ยใน 24 ชั่วโมง 

คว�มจริงก�รถือกำ�เนิดของ Harlem Shake นั้นมันช่�งแรนดอมและดูไร้ที่ม�ที่ไป แต่ยังไงมันก็มี

ประวัติศ�สตร์ของมันอยู่ คลิปนี้ถือกำ�เนิดโดยไอ้หนุ่ม 5 คนในอเมริก�ที่เอ�เพลงที่ชื่อ Harlem Shake 

ม�แดนซ์และถ่�ยวิดีโอไว้ โดยกฎมีอยู่ว่� ตอนอินโทรเริ่มเพลง จะต้องมีคนนึงเต้นเด้�ลม ส่วนคนอื่น

ในคลิปจะต้องทำ�ท่�ไม่สนใจ ทุกอย่�งสงบนิ่ง แต่พอเพลงเข้�ท่อนฮุค ภ�พวิดีโอก็จะตัดไปสู่คว�ม

โกล�หลของทุกคนในคลิปที่จะเต้นหรือเหวี่ยงอะไรยังไงก็ได้ให้เละเทะที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ คืออะไร

แบบน้ีเร�ก็ไปห�เหตผุลถึงคว�มดีคว�มง�มของคลปิแบบนี้ไม่ได้หรอกฮะ มนักค็งตลกดทีีต่อนแรกนิง่ๆ  

แต่ตัดภ�พม�อีกทีแล้วเละเทะมั่วกระจ�ย ง่�ยๆ สั้นๆ และก็ฮ�ๆ ดี แค่นี้ฮิตได้เลย แต่สิ่งที่ทำ�ให้มัน

ฮิตม�กขึ้น คือก�รที่คลิปนี้โดนทำ�เลียนแบบได้โดยง่�ย คร�วนี้คนอื่นก็เอ�ไปทำ�ต�มบ้�ง และดีไซน ์

ช่วงสงบกับช่วงเละออกม�เป็นของตัวเอง คร�วนี้กล�ยเป็นวัฒนธรรมสุดมันส์ในชั่วข้�มคืนไป 

โดยอัตโนมัติ เหล่�ช�วเซเล็บไทยก็เอ�ไปเล่นอยู่หล�ยคนทีเดียว
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แอน Politics
 อันนี้มีคว�มคล้�ย Harlem Shake แต่ไทยกว่�ม�กๆ มันเป็นคลิปง่�ยๆ ว่�ด้วยเพื่อนช�ย 

คนหนึ่งถ่�ยคลิปน้องผู้หญิงชื่อแอนที่กำ�ลังอ่�นหนังสือสอบวิช� Politics อยู่ คนอัดคลิปก็อ้อนวอน

แอนว่�เร�ไปร้องเกะกันเถอะ แอนก็คัดค้�นอย่�งแรงบอกว่�ตัวเองต้องสอบวิช� Politics นั่งเครียด

ม�กๆ ปฏิเสธลูกเดียว ทันใดนั้น ตัดภ�พไปที่แอนเขย่�ร่�งกรี๊ดกร๊�ดในห้องค�ร�โอเกะ พร้อม

ระเบิดลีล�แห่งดวงวิญญ�ณของ ใบเตย อ�ร์สย�ม ร�วกับว่�ก�รปฏิเสธที่จะม�เกะเมื่อกี๊ไม่เคยมี 

อยูจ่รงิ ก�รสอบวชิ� Politics เป็นเพยีงแค่เรือ่งหลอกลวง (ขอใช้คำ�ว่�ระเบดิลลี� เพร�ะขอให้นกึถงึ

เวล�ภูเข�ไฟระเบิดน่ะครับ น้องมันแดนซ์รุนแรงกระจ�ยเยี่ยงนั้นเลย) ยิ่งแอนร้องเป๊ะ เต้นเป๊ะม�ก

เท่�ไหร่ เวล�คลิปตัดกลับม�ที่ภ�พแอนด่�ต�กล้องว่� ‘ถ้�มึงเห็นกูไปร้องเกะนะ กูให้มึงถีบหน้� 

กูเลย’ ก็ยิ่งตลกม�กขึ้นเท่�นั้น แค่นี้แหละครับคลิปฮิตเลย ก�รฮิตด้วยเหตุผลแบบนี้นี่มันกำ�กับ 

ย�กเหมือนกันนะ เซ็ตอัพไม่ได้เลย

รักต้องเปิด (แน่นอก)
 ฟังเพลงนี้ครั้งแรก รู้เลยว่�ไปเอ�กังนัมสไตล์ม�ใส่เนื้อไทย แต่ ณ วิน�ทีนั้นใครจะสนล่ะครับ  

เพลงม�ก็แดนซ์กันลืมต�ยกันหมดทั้งซอยแล้ว เอ�เข้�จริงแล้วเพลงลูกทุ่งที่ฮิตๆ ในชั่วข้�มคืน 

ทั้งหล�ย เร�ก็พอจะมีสูตรเด�มันได้อยู่ประม�ณนึง มันจะต้องเป็นเพลงลูกทุ่งตลกๆ อ�จจะต้องมี 

คำ�ที่ตอนนั้นกำ�ลังฮิตผสมอยู่ (เช่น ถ้�สมมุติตอนนี้คำ�ว่�นิรโทษกรรมกำ�ลังฮิต ก็ควรตั้งชื่อเพลง 

ลูกทุ่งที่กำ�ลังปั้นๆ อยู่ว่� หัวใจไม่นิรโทษฯ อะไรแบบนี้รับรองฮิตแน่นอน) เพลงเร็วย่อมฮิตง่�ยกว่�

เพลงช้� ยิง่พวกเพลงจงัหวะสนกุๆ แดนซ์ ตึบ้ๆ เบสหนกัๆ นีย่ิง่ฮติไปไว แต่ทีจ่ะเดด็สดุคอื เนือ้ห�ของ

เพลงที่ควรจะเป็นเพลงที่มีเนื้อห�สร้�งสรรค์แบบ 3 มิติ (เช่น แน่นอก ต้องยกออก เดี๋ยวกระฉอก, 

เพลงถ้�รักกับป๋�จะพ�ไปยันฮี หรืออีกเพลงหนึ่งที่เคยสร้�งคว�มสะเทือนให้แก่วงก�รคือเพลง  

อีกดอก ของ อ�ภ�พร นครสวรค์ อันนี้ถือว่�มีหล�ยมิติม�กๆ จริงๆ คือ ก็เพลงเข�ร้องเกี่ยวกับว่� 

เข�ชอบดอกไม้นี่ จะไปแบนเพลงเข�ทำ�ไมก็ไม่แน่ใจ คงเห็นกันคนละมิติ) ซึ่งไม่น่�แปลกที่เพลง  

รักต้องเปิด (แน่นอก) จะดังรุนแรง เพร�ะมีคุณสมบัตินั้นแบบครบม�กๆ และยังผนึกกำ�ลังด้วย 

คว�มเป็น ใบเตย อ�ร์สย�ม ที่พร้อมจะม�ระเบิดอก ด้วยท่�เต้นช้อนนมที่ทุกคนส�ม�รถเต้น 

เลียนแบบได้ไม่ย�ก ปัจจัยครบถ้วนขน�ดนี้มีหรือเพลงนี้จะไม่พลุแตก (เพียงแต่ว่�อ�ก�รพลุแตกนี้ 

ก็อยู่ได้ไม่น�นนักหลังจ�กก�รม�ถึงของเพลง ขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของ หญิงลี ที่น่�รักๆ และ 

เต้นเลียนแบบง่�ยกว่�นั้นอีก คนทำ�เพลงแน่นอกคงแค้นใจ เพร�ะคิดว่�ท้�ยปีนี่ต้องแน่นอก 

ทั้งแผ่นดินแน่นอน ปร�กฏว่�ลงตำ�แหน่งนั้นอย่�งรวดเร็วเหลือเกิน)
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เบบีม้ายด์
 เบบี้ม�ยด์เปรียบเสมือนกับโอปอล์ 

แห่งยคุน้ี ด้วยรปูลกัษณ์ทีเ่ป็นหญงิส�วก๋�ก่ัน

ไม่ได้สวยม�ก แต่เป่ียมไปด้วยคว�มกล้�ห�ญ

และอ�รมณ์ขนั แต่ทีเ่บบีม้�ยด์ทำ�ได้ม�กกว่�

โอปอล์มีอยู่อย่�งหนึ่งคือ ก�รที่เธอส�ม�รถ

เลียนเสียงพ�กย์ไทยในหนังเก�หลีได้แบบ

ที่คุณต้องลืมใบหน้�ของเธอได้เลย เพร�ะ

ถ้�ฟังเสียงอย่�งเดียว เร�จะคิดว่�เธอเป็น

น�งเอกเก�หลีม�กๆ มันเหมือนได้ขน�ดนั้น 

ด้วยคณุสมบตันิี ้เธอจึงได้ทำ�คลปิเล่นๆ ขึน้ม�

กับเพื่อนที่ชื่อว่� คุณทนคว�มเย็นได้แค่ไหน 

เบบี้ 69 ซึ่งจริงๆ แล้วคลิปไม่ได้มีอะไรม�ก 

มันคือก�รแสดงละครเก�หลีเล่นๆ กับเพื่อน

ในห้อง ด้วยแอ็คติ้งสุดตัวของเธอและเสียง

พ�กย์ไทยแบบเก�หลีใต้ของเธอ ย่ิงทำ�ให้

คลิปนั้นตลกโดนใจบรรด�ส�วกซีรีส์เก�หลี

ท้ังหล�ย เพร�ะนอกจ�กเสยีงแล้ว เบบีม้�ยด์

ยังส�ม�รถจบัคำ�ฮติๆ ทีซี่รีส์เก�หลชีอบใช้ม�

ได้ครบถ้วน เช่นคำ�ว่� พี่ช�ย ฉันหน�ว อะไร

แบบนี้ (ยิ่งเสียงพ�กย์เหมือนเข้�ไปอีก ยิ่งไป

กันใหญ่เลย) มันเลยกล�ยเป็นคลิปที่ฮิตม�ก

ที่วัดได้จ�กยอดวิว 4 ล้�นวิว พร้อมกับส่งให้

เบบีม้�ยด์แจ้งเกิดในวงก�รบนัเทงิทนัท ีจริงๆ 

แล้วสิ่งที่เบบี้ม�ยด์ทำ�ม�นั้นมันก็ไม่ได้เป็น

สูตรใหม่อะไรม�กม�ย เพร�ะคนไทยชอบ

อยู่แล้วกบัง�นประเภทเง�เสยีงคนดัง มนัเป็น

วัฒนธรรมป๊อปๆ แบบบ้�นๆ สนุกๆ ที่เข้�ใจ

ได้ไม่ย�กนัก และก�รยอมรับว่�พวกเร�คือ

ช�วไทยแต่บ้�ซีรีส์เก�หลก็ีไม่ใช่เรือ่งผดิอะไร 

พอตวัคลิปกล้�เล่นกับตรงนี ้มนัก็ย่อมชนะใจ

คนหมู่ม�กเป็นธรรมด�
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พี่มาก พระโขนง
 ก�รที่หนังเรื่องหนึ่งทำ�เงินได้ถึง 1,000 ล้�นบ�ท มันจะต้องมีคว�มหม�ย

อะไรสักอย่�ง

 นอกจ�กเรื่องที่พี่ม�กฯ ได้หยิบจับตำ�น�นที่คนไทยเร�คุ้นเคยม�เล่�และ

เม�ท์ในมุมใหม่ (อันเป็นสิ่งที่คนไทยชอบกันอยู่แล้วนะ เม�ท์ๆ ล้อๆ เนี่ย) สิ่งที่ 

พี่ม�กฯ สร้�งขึ้นม�คือบรรย�ก�ศแห่งมหรสพในโรงภ�พยนตร์ที่คนไทยไม่ได้

สัมผัสม�น�นพอสมควร แล้วไอ้บรรย�ก�ศแห่งมหรสพที่ว่�นี้คืออะไร มันก็คือ

อ�รมณ์เหมือนดูหนังกล�งแปลงนั่นแหละครับ คือทุกคนดูหนังแบบบันเทิงเต็มที่ 

ดูแบบสบ�ยๆ เอ�เข้�จริงแล้ว ดูไปคุยไปกินป๊อปคอร์นเล่น Line ไปด้วยก็ยังได้  

ซึ่งหนังที่จะม�เป็นหนังแนวมหรสพเนี่ย มันก็ต้องถูกดีไซน์ม�อย่�งเรียบร้อยแล้ว

ว่�คนจะส�ม�รถดูหนังเรื่องนี้สนุกได้ด้วยวิธีก�รดูไปคุยไปกินไปได้อย่�งแท้จริง  

ไม่ว่�จะโดยตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ พ่ีม�กฯ กม็สีิง่เหล่�นัน้อยูเ่กอืบทัง้หมด จดุเด่นของ

พี่ม�กฯ อย่�งหนึ่งคือ ก�รที่ผู้กำ�กับดีไซน์ตัวละครในเรื่องให้หลุดจ�กคว�มจริง

ของท้องเรื่อง (ว่�ง่�ยๆ คือ ในยุคสมัยของพี่ม�ก ก�รพูดถึงสไปเดอร์แมนนี่เป็น 

สิ่งที่เซอร์เรียลม�กๆ) ซึ่งพอตัวละครในหนังหลุดจ�กคว�มเป็นตัวละครนั้น  

และทำ�ท่�กล�ยม�เป็นเพ่ือนกบัคนด ู(โดยก�รพูดแซวนัน่แซวนีต่ลอดเวล�ร�วกบั

พี่เข�ไม่ได้อยู่ในหนังจริงๆ และนั่งอยู่ข้�งๆ เร�) มันก็ทำ�ให้คนดูรู้สึกว่� กูกำ�ลัง 

ดหูนงัอยูก่บัเพือ่นๆ ทีห่อ ญ�ติๆ  ทีบ้่�น เพร�ะเวล�เร�ดหูนงักบัครอบครวัในแบบ 

ไม่ซีเรียส เร�ก็จะคุยกันตลอดเวล� จะด่�ตัวละครบ�งตัวว่�ทำ�ไมมันโง่แบบนี้  

จะแซวของประกอบฉ�กบ�งอนัว่�นัน่มนัไหสมยัอยธุย�เหรอวะ ทำ�ไมเหมอืนถ้วย 

ที่ร้�นในเซ็นทรัลเวิลด์วะ ซึ่งนี่คือคว�มบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่ง เร�ไม่ได้สนใจ

สิ่งที่อยู่ตรงหน้�ม�กกว่�สิ่งที่อยู่ข้�งหูเร� คือว่�ง่�ยๆ คือ หนังเป็นเพียงเครื่องชง 

ให้เกดิบทสนทน�กบัคนทีอ่ยูร่อบตวัเร� ให้เกดิกจิกรรมร่วมกนัม�กกว่�ทีจ่ะต้ังใจ

ดูเนื้อหนังจริงๆ 

 ถ้�คุณพล�ดก�รชมพี่ม�กฯ ไปสัก 10 น�ที คุณอ�จจะไม่รู้สึกพล�ดอะไร 

ไปม�กนัก จะส�ม�รถกลับม�ต่อติดได้ เพร�ะตัวเนื้อเรื่องของหนังถูกออกแบบ 

ม�ให้ส�ม�รถทำ�อย่�งนั้นได้เช่นกัน นี่คือก�รทำ�หนังในอีกโหมดหนึ่ง มันซีเรียส

น้อยกว่�ปกติ ปรับตัวเองให้เหมือนเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่ง ง่�ยๆ บ้�นๆ สนุกๆ 

แต่ยังคงมีชั้นเชิงที่แหลมคม จึงไม่น่�แปลกใจว่�ทำ�ไมเด็กมัธยมหล�ยโรงเรียน

จึงยกพวกกันไปดูพี่ม�กฯ เพร�ะพวกเข�รู้แน่ๆ ว่�ก�รไปดูพี่ม�กฯ จะชอบม�ก

ชอบน้อย สุดท้�ยแม่งตลกแน่นอน และก�รไปดูพร้อมกับเพื่อนๆ หล�ยคน 

ย่อมสนุกกว่� เพร�ะมันจะส�ม�รถตะโกนแซวกันเองได้ และเวล�ฮ�ทีนึงจะฮ�

กันเป็นคณะ ช่วยเพ่ิมอรรถรสแห่งก�รดูหนังได้ม�กโข นี่แหละคือบรรย�ก�ศ

แบบมหรสพที่หนังเรื่องนี้ทำ�ได้

 แค่ภ�ยในปีเดียว ก็ดูเหมือนจะมีตัวอย่�งให้เร�ได้เรียนรู้ม�กม�ยก่อนที่

เร�จะก้�วสู่ปีใหม่ เอ�เป็นว่�ถ้�ฝึกซ้อมก�รเป็นคนสบ�ยๆ ฮ�ๆ ง่�ยๆ บ้�นๆ ได้

ตั้งแต่ตอนนี้ ทั้งปีที่กำ�ลังจะได้เจอ น่�จะเป็นปีที่มีง�นสร้�งสรรค์แคมเปญแบบ

ใหม่ๆ สนุกๆ ออกม�กันอีกเพียบเลยครับ
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เตรียมพร้อม

ท่องเที่ยวไทย 
ก้าวไกลสู่ AEC

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนา 
‘เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลสู่ AEC’ ขึ้น เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2556 ณ โรงแรม  
โนโวเทล แพลตตินั่ม กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วม
สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการเตรียม
ความพร้อมบคุลากรในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทยให้มศีกัยภาพแข่งขนัได้ในระดบัสากล
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 การสมัมนาในครัง้นี้ได้เชญิวทิยากรผูท้รงคณุวฒุจิากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

รองประธานสภาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั 

เพื่อบรรยายในหัวข้อต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อการสัมมนามี 7 หัวข้อ ได้แก่ 

1) สถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต 

2) การปรับตัวเพื่อรองรับ AEC : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ AEC 

4) ความส�าเร็จในการท�าธุรกิจท่องเที่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5) แนวคิดและเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ในการท่องเที่ยว

6) การประยุกต์แนวคิด Lean Thinking ในการจัดการการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับ AEC 

พร้อมกรณีศึกษา และ

7) ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ใน AEC  

 ผู้จัดงานมีความมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถ 

น�าความรูต่้างๆ รวมถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ไปคดิต่อยอดการพัฒนาและเพิม่ทกัษะ

การก้าวเข้าสู่ AEC ต่อไป 

 ทั้งนี้ สาระส�าคัญที่ได้รับจากการสัมมนาสรุปได้ดังนี้
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  สถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต
โดย คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อ�ำนวยกำรกองวิจัยกำรตลำด 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 สถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต (Tourism Situation 

and Trends) ในเรื่องของ Global Tourism พบว่าคนเดินทางท่องเที่ยว

มากขึน้ทกุปี จากสถติขิององค์การการท่องเทีย่วโลก ทีแ่สดงผลของแต่ละ 

ภูมิภาคนั้น ยุโรปเป็นภูมิภาคที่คนนิยมไปเที่ยวมากที่สุดคือครึ่งหนึ่ง 

ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็น Newcomer 

ในการท่องเท่ียว และเป็นจดุหมายใหม่ทีค่นสนใจ เช่น การท่องเทีย่วแหล่ง

อารยธรรม จีน อินเดีย เป็นต้น

  การปรับตัวเพื่อรองรับ AEC : 
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
โดย คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อ�ำนวยกำรกองวิจัยกำรตลำด 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 ศักยภาพตลาดการท่องเที่ยว กลุ่มประเทศอาเซียน : เกิดการ

พัฒนาการท่องเที่ยวไทย สถานภาพของตลาดการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป 

จากการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของตลาดใหม่ อาทิ ตลาดจีน อินเดีย 

และรัสเซีย การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง รวมทั้งสถานะของตลาดอิ่มตัวในตลาดหลัก และ  

การพัฒนาด้านการคมนาคม

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :  

AEC) : เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า  

      Global Tourism Risks เกิดสถานการณ์ต่างๆ บนโลกใบนี้ ได้แก่ 

Eurozone  Crisis, Egypt Civil War, Arab Spring, Syrian Civil War, 

North Korea vs South Korea ถึงแม้ว่าจะมีการเกิดวิกฤติ Eurozone 

แต่ปริมาณนักท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ไม่ได้ลดลง แม้ว่าจะเกิด 

ความเสี่ยงและเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น

 Competitors in the Region ปัจจุบันการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 

แต่ละประเทศมกีารแข่งขนักนัสงู จากสถิตริายได้จากนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ

ที่มาเที่ยวประเทศไทยในปี 2012 เพิ่มขึ้นจากปี 2011 จ�านวน 1 ล้าน 

ล้านบาท แม้ว่าเมืองไทยจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น โดยนักท่องเที่ยว

ที่มาเที่ยวไทยมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น รัสเซีย และ 

เกาหลี ซึ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนี้ แม้ว่าตัวเลขจ�านวนจะเพิ่มขึ้น  

แต่ยังมีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจ�านวนเท่าเดิม ปัญหาพฤติกรรม 

นกัท่องเทีย่วชาวจีน เกดิข้ึนท่ัวโลก ซึง่เมือ่นกัท่องเทีย่วชาวจนีนยิมไปสถานที ่

ท่องเที่ยวใดเป็นจ�านวนมาก นักท่องเที่ยวชาวยุโรปก็จะหลีกหนี มีการท�า

โพลส�ารวจ และได้แนวทางเพ่ือแก้ปัญหา เช่น การท�าคู่มอื DOs & DON’Ts 

ของ ททท. เพื่อเป็นคู่มือให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

 Future Tourism การท่องเที่ยวในอนาคต จะเป็นรูปแบบของ 

Well- Being ซึ่งประกอบไปด้วย 5’S ได้แก่ Sport (เน้นที่ความแข็งแรง

ของร่างกายและจิตใจ) Snow (เน้นในเรื่องเกี่ยวกับภูมิอากาศ) Silk Road  

(แนวโน้มในการนยิมท่องเทีย่วแถบเอเชีย) Safari (รปูแบบ Green Tourism  

หรือ Eco Tourism) และ Space (การท่องอวกาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับ 

ความสนใจจากกลุ่มมหาเศรษฐี รูปแบบเป็นการท่องเที่ยวแนวล�้าสมัย  

ดูทันสมัย) 

การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี มีขีดความ

สามารถในการแข่งขันสูง เน้นการด�าเนินนโยบายการแข่งขัน การพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนา ICT  

และพลังงาน รวมทั้งมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ

บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ เน้นการจัดท�าข้อตกลง 

ความร่วมมือต่างๆ เช่น เขตการค้าเสรี (Free Trade Area-FTA)  

การต่อต้านการค้ามนุษย์ (Counter Trafficking in Persons-CTP) 

 โอกาสของไทย มีฐานนักท่องเที่ยวขยายใหญ่ขึ้น เมื่อมองในกลุ่ม 

ASEAN แล้ว มีฐานตลาดที่ใหญ่มาก ในเชิงการตลาดนั้น เราต้องการให้

นักท่องเที่ยวในกลุ่มอีก 9 ประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในไทย โดยต้องการ

นักท่องเที่ยวคุณภาพและมีศักยภาพสูง ซึ่ง ททท. ได้ท�าการหาข้อมูลของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อรองรับความต้องการ

ด้าน  Product & Service ทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วทีเ่ราม ีผูบ้รรยายมองว่า  

อยากให้นักท่องเที่ยวเห็นเมืองไทยในมุมที่ต่างออกไปจาก Friendliness, 

Culture และ Smile โดยข้อมลูอ้างองิว่านกัท่องเทีย่วอาเซยีนทีเ่ข้ามาไทย

มากที่สุดคือ มาเลเซีย รองลงมาคือ ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย 

กัมพูชา ฟิลิปปินส์ พม่า และบรูไน 

 การท�าการตลาดโดยค้นหานกัท่องเทีย่วคณุภาพนัน้ มกีารวเิคราะห์ 

Lifestyle จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้บริโภคแนว Succeeder และ  

Reformer แต่ปัญหาที่พบคือนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพนี้ นิยมไปเที่ยว

ยุโรป แสดงว่าสินค้าทางการท่องเที่ยวของไทย ไม่ตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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 แนวทางการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวไทยทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ

 แนวทางเชงิรกุ ได้แก่ ศึกษาสนิค้าใหม่ทีม่ศัีกยภาพ ศึกษาพฤตกิรรม

นักท่องเที่ยวอาเซียน มอง AEC ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ ทั้งในด้านการลงทุน 

การเป็นพันธมิตรแรงงานฝีมือ และเจาะตลาดคู่ค้าอาเซียน

 แนวทางเชิงรับ ได้แก่ ศึกษาประเทศคู่แข่งในกลุ่ม AEC ที่แสวงหา

ลู่ทางธุรกิจในไทย ลดต้นทุนการด�าเนินงานเพื่อแข่งขันด้านราคา เสริม 

จุดแข็ง และปิดจุดอ่อนขององค์กรในการบริหารจัดการ 

 การพัฒนาสินค้าและบริการ ควรสร้าง Value Creation สร้าง 

Brand เสริมสร้างบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และพัฒนาสินค้า 

โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม

 สิง่ทีค่วรพฒันาบคุลากร เช่น มาตรฐานบคุลากรในด้านนัน้ๆ ความรู้

เฉพาะด้าน ทศันคตกิารท�างาน ทกัษะ  เทคโนโลย ีมนษุยสมัพนัธ์ เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ภาครัฐ หน่วยงาน

ทางการศึกษา และภาคเอกชน 

 วีธีการคัดเลือกบุคลากร มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเน้นทักษะเป็น

ประเดน็หลกั โดยมรีปูแบบต่างๆ ได้แก่ การสมัภาษณ์ การทดสอบความรู้

เฉพาะด้าน การแสดงบทบาทสมมตุ ิ/ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แบบสงัเกต 

พฤตกิรรม แบบวดัทางจติวทิยา / แบบวดัความถนดัพ้ืนฐาน แบบสอบถาม 

จดหมายรับรอง ใบสมัคร และปริญญา / ประกาศนียบัตร 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
  การท่องเที่ยวเพื่อรองรับ AEC
โดย ดร. ธนวัต ลิมป์พำณิชย์กุล คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ

 ประโยชน์จากการอบรม และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ 

ขยายงานหรือสร้างงานใหม่ และลดการต่อต้านสิ่งใหม่ๆ ในองค์กร  

(จดุแข็งท่ีเรามีอยู่เมือ่เวลาเปลีย่นอาจไม่ใช่จดุแขง็อกีต่อไป) เพือ่ลดค่าใช้จ่าย 

จากการสูญเสียท่ีเกดิข้ึนในการปฏบิตังิาน (Financial / Non-Financial) 

เพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ และเพื่อเตรียมบุคลากรในการปฏิบัติ

งานต�าแหน่งอื่นๆ ในอนาคต

 ในกระบวนการตัดสินใจจะมีหลักการคือ Decision Making Core 

Value = Benefits - Cost แสดงว่า ทุกครั้งเราจะมีการประเมินคุณค่า 

ที่เราได้รับจาก 2 สิ่ง เราจะเลือกในสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า บุคลากร 

ลดต้นทุนให้ผู้บริโภคได้เช่นเดียวกัน เป็นการเพิ่ม Value สูงสุด

 ปัญหาหลักของบุคลากรทางการท่องเที่ยวของไทย ประกอบด้วย  

3 ปัจจยั คอื เทคโนโลย ีภาษา ทศันคตแิละจิตบรกิาร บคุลากรทีค่วรพฒันา 

นัน้จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละอตุสาหกรรม ซ่ึงบคุลากรทางการท่องเทีย่ว 

ประกอบไปด้วย บุคลากรที่อยู่เบื้องหลัง และ ส่วนบุคลากรที่เป็นหัวใจ

ของธุรกิจ 

 กระบวนการฝึกอบรมและการพฒันานัน้ ในแต่ละองค์กรมกีารอบรม

ทีแ่ตกต่างกนัไป เราต้องรูว่้าเราจะฝึกด้านอะไร มวีตัถปุระสงค์อะไรในการ 

ฝึกด้านนั้น ต้องการฝึกให้พนักงานได้ใช้ถึงระดับไหน เช่น การฝึกอบรม

เพื่อใช้ในการสื่อสารและใช้ในการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน  

หากระบวนการที่เหมาะสม มีปัจจัยภายนอกคือ AEC ให้เกิดการรวมกลุ่ม 

และเคลื่อนย้ายแรงงาน มีข้อดีคือ จะมีการเพิ่มจ�านวนของแรงงานที่มี

ทักษะพร้อมท�างาน ตัวอย่างวิธีการฝึกอบรมและการพัฒนา เช่น Case 

Studies, Demonstration, Role Playing, Business Game, Simulation/ 

In-Basket Training เป็นต้น 

 การประเมนิผล เป็นกระบวนการวนิจิฉยั เพือ่ให้ทราบว่า การศกึษา 

และฝึกอบรมที่ได้ด�าเนินการไปนั้นเกิดผลอย่างไร โดยการเก็บข้อมูล  

แล้วน�าไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือที่จะน�าไปปรับปรุง 

แก้ไขต่อไป วิธีการหนึ่งที่ใช้คือ PDCA ย่อมาจาก การวางแผน (Plan)  

การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการน�าไปบูรณาการ (Act) 

ซึ่งกระบวนการทั้ง 4 ข้อนี้จะมีลักษณะหมุนเป็นวงล้อสลับกันไป
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  ความส�าเร็จในการท�าธุรกิจท่องเที่ยว 
  กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ รองประธำนสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย

 สถานการณ์ปัจจบุนั ตอนนีป้ระเทศไทยเราเป็น Hub ของสายการบนิ 

ต่างๆ ในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งสายการบินจะมาลงที่ไทยมากกว่าสิงคโปร์ 

การขายแพ็คเกจการท่องเท่ียวจะเป็นลักษณะขายพ่วงอินโดไชน่า หรือ 

การไปแถบอินโดจีนก็ต้องเข้ามาที่ไทยก่อน ซึ่งเรายังสามารถขายการ 

ท่องเทีย่วของไทยได้ นอกจากนี ้สายการบนิแอร์เอเชียทีท่กุคนบนิได้ ท�าให้

การเข้าถึง (Accessibility) และการเดินทางเชื่อมโยง (Connectivity) 

เป็นไปได้โดยสะดวก เราจึงต้องเตรียมพร้อม 

 ในอดีตเราจะมองแต่นักท่องเที่ยวฝรั่งอย่างเดียว แต่ด้วยจ�านวน

ประชากรในอาเซียน 580 ล้านคน ปัจจุบันสังเกตได้ว่า โรงแรมที่พัก 

ในกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย รวมทั้งออสเตรเลีย  

ส่วนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่นิยมมาจัดงานแต่งงาน ก็ฉลองกัน 7 วัน 

7 คืนอย่างเต็มที่ในประเทศไทย

 สิง่ทีเ่กดิข้ึนกบัชมุชนท้องถ่ิน เช่น การตัง้โรงแรมของบรษิัทต่างชาต ิ

เขาจะมาจ้างแรงงานไทย บริษัททัวร์ก็มีบริษัทใหญ่ๆ มาซ้ือบริษัทใน

อาเซียน แล้วเปิด ASEAN Community ซึ่งบริษัทใหญ่ได้เปรียบ มีอ�านาจ

ต่อรอง (Bargaining Power) แต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆ ต้องมีการสร้าง

ความโดดเด่น

 ในเรือ่งถนนเชือ่ม AEC นัน้ เราก็สามารถขายทวัร์ไทยพ่วงไปลาวได้  

และมีถนนไปจนถึงด่านลาวบาวที่เวียดนาม ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว 

ชาวเวียดนามมาท่องเท่ียวไทยโดยทางรถยนต์ ตอนนี้การเดินทาง 

ในอาเซียนจึงมีความสะดวกสบายขึ้น 

 ทัวร์ศูนย์เหรียญของนักท่องเที่ยวชาวจีน คือ ทัวร์ที่ราคาถูกมาก 

เพราะมัคคุเทศก์ต้องจ่ายส่วนต่างจากค่าหัวนักท่องเที่ยว และน�าไปลงใน

ร้านที่ได้ค่าหัวควิ เพือ่น�ามาชดเชยในสิง่ทีเ่ป็นค่าใช้จ่าย ซ่ึงในเดือนตลุาคม 

2556 รฐับาลจนีได้ออกกฎหมายใหม่ ห้ามขายทวัร์ต�า่กว่าราคาทนุ เพราะ

ฉะนั้นในเดือนตุลาคม นักท่องเที่ยวจีนจึงอาจมีจ�านวนลดลง 30-40%  

ซึ่งก็จะมีการปรับตัวไปสู่การได้ทัวร์คุณภาพ มีรายได้เข้าประเทศมากขึ้น 

 กระแสจากภาพยนตร์ Lost in Thailand นักท่องเที่ยวชาวจีน 

บางกลุ่มเดินทางโดยรถยนต์มาเชียงใหม่เพื่อไปถ่ายรูปตรงประตูท่าแพ  

ทีภ่าพยนตร์เรือ่งนี้ได้รบัความนิยมเพราะสนุกสนาน ตลก และเป็นเรือ่งราว 

ที่จับต้องได้ สร้างความรู้สึกว่าการมาเที่ยวเมืองไทยเป็นเรื่องสนุกสนาน

 การเชือ่มต่อเส้นทางของถนนในอาเซียน และก�าลงัสร้างอกีมากมาย

นัน้ ท�าให้เกดิ Connectivity การท�าธรุกจิเกีย่วกับการท่องเทีย่วจงึควรหา

พันธมิตร อาจจะหาได้จากการเข้าร่วมงาน Trade Show สร้างพันธมิตร

แบบหลวมๆ ไว้ สร้างเครือข่ายหรือมีการหา Associate กับประเทศอื่น 

หรือท�าในรูปแบบของ Marketing Group เมื่อมีการจัด Road Show  

ก็ไปร่วมกับ ททท. การไปงานเหล่านี้ต้องไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าไปครั้งเดียว

อาจจะยังไม่ได้ และควรสร้างมาตรฐาน (Standard) ในทุกๆ อย่างด้วย

  แนวคิดและเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์
  ในการท่องเที่ยว 
  (Tourism Logistics : Concepts 
  and Technique)
โดย ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ศูนย์วิจัยและซัพพลำยเชน 

คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 โลจสิตกิส์ (Logistics) มปีระวตัทิีม่าจากการทหาร คอื การส่งก�าลงั

บ�ารงุ เช่น สมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง สมยัพระนเรศวรฯ สมัย Alexander 

the Great เป็นต้น ซึ่งโลจิสติกส์ได้น�ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจมากขึ้น  

ทั้งในด้านสายการขนส่ง การจัดซื้อ วิศวกรรม มีการพัฒนาสู่การจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management - SCM) หรือนอกจากนี้ 

ยังเชื่อมโยงได้หลากหลายสาขา เช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

วิศวกรรม กฎหมาย ผังเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการท�างานต่างๆ ที่

เกีย่วข้องกบัการวางแผน การด�าเนนิการ และการควบคมุการท�างานของ

องค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล และธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ให้เกิดการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ การรวบรวม การกระจาย สินค้า วัตถุดิบ 

ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

โดยค�านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ

 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการห่วงโซ ่

อุปทาน ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การด�าเนินการ และการควบคุม 

เพื่อให้เกิดการไหลไปข้างหน้าและย้อนกลับ รวมทั้งการจัดเก็บสินค้า 

บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดก�าเนิดของสินค้าไปยังจุดที่มีการ 

บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผลสูงสุด
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 โลจิสตกิส์การท่องเทีย่ว ประกอบด้วย มมุมอง 2 ด้าน คือ โลจสิตกิส์ 

ของนกัท่องเท่ียว (Logistics of Tourists) และโลจสิตกิส์ของการให้บรกิาร

การท่องเที่ยว (Logistics of Tourism Services)

 Flows (การไหลเวียนในการท่องเทีย่ว) ประกอบด้วย Physical Flow 

เช่น การส่งมอบสินค้าที่มีผลต่อลูกค้าโดยตรง ตัวอย่างเช่น อาหารที่มา 

ทนัเวลา Information Flow เช่น การจองโรงแรม หรอืทวัร์ และ Financial 

Flow เช่น การช�าระเงินตอนที่จองทัวร์ จากผลการวิจัย ส�ารวจจาก 

นกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วไทย พบว่า สิง่ทีเ่มอืงไทยยงัมปัีญหาคอืการจดัการ

ทีต่ดิขดั ไม่ต่อเนือ่ง ในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ต้องจดัการให้มกีาร

ไหลเวียน (Flow) สะดวกขึ้น 

 โลจิสติกส์การท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว มีเป้าหมาย 

คือ การท�าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ มีหน้าที่ คือ การออกแบบเส้นทาง 

การท่องเที่ยวและอ�านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเที่ยวตามเส้นทาง  

ซึ่งท�าตามสัญญา (ตรงที่ ตรงเวลา ตรงสเปค ตรงตามราคาที่ตั้งไว้)

ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว (Tourism Supply Chain)
 l การให้นิยามอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Defining the Tourism  

Industry) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบไปด้วย : 

 # Hospitality Industry เช่น Clubs, Food Service

 # Tourism Industry เช่น Train, Ferries, Airline และ 

 # Travel Industry เช่น Commuters

 l  ลักษณะเฉพาะตัวของการท่องเที่ยว (Specify Special  

Characteristics of Tourism) เช่น อุปสงค์ที่มีเป็นช่วงฤดูกาลและ

เปลี่ยนแปลงง่าย (Demand, Seasonality, Volatility)

 l การก�าหนดทิศทางการไหลเวียนและกระบวนการ (Outlining 

Flow and Process) ประกอบไปด้วย

 Before the Trip : เริ่มจากก่อนการท่องเที่ยว มี Trip Arrangement 

จองผ่านเว็บไซต์ อ่านรีวิว

 During the Trip : ประกอบด้วยการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน Passenger Transport (Air/Land)

 After Trip : การ Feedback ความพึงพอใจของลูกค้า 

 ประเด็นที่ต้องพิจารณาในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว 

 1. การออกแบบ (Design) เช่น Customer Value, Competitive 

Advantage, Inventory  

 2. ความเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั (Relationship) โดยเกดิความสมัพนัธ์

ระหว่าง 4 ปัจจัย คือ Service Provider, Tourists, Tour Agency และ 

Input Provider

 3. การวัดผล (Performance Measurement) เช่น External 

(Customer Satisfaction), Financial

 กิจกรรมโลจิสติกส์ ได้แก่ การจัดการการขนส่ง ทั้งขาเข้า-ขาออก, 

การบรหิารก�าลังการขนส่ง, การบรหิารคลังสินค้า, การเคลือ่นย้ายวตัถดุบิ, 

การเติมเต็มค�าสั่งซื้อ การออกแบบเครือข่าย

 ต�าแหน่งของโลจิสติกส์ในองค์กร เกี่ยวกับระดับวางแผน / ระดับ

กลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการ และระดับเทคนิค 

 Value Stream Mapping (VSM) หมายถงึ การวาดแผนทีข่องลกูค้า  

และดูว่าสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาผ่านกระบวนการอะไรบ้าง แต่ละช่วงจะวัด

ว่าใช้ระยะเวลาเท่าไร

 Global Supply Chain Management เราต้องน�าของดีๆ มาจาก 

ทั่วโลก เช่น ทีมฟุตบอล Real Madrid ที่ซื้อตัวนักฟุตบอลเก่งๆ มา หรือ  

ทีม FC Barcelona มีการส่งบอลกันได้เก่ง ซึ่งก็คล้ายๆ กับการท�า 

โลจิสติกส์ 

 ปัจจยัทีส่�าคญัทีส่ดุในการพฒันากลยทุธ์โลจสิตกิส์คอืความต้องการ

ของลูกค้า
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  การประยุกต์แนวคิด Lean Thinking 
  ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ  
  AEC พร้อมกรณีศึกษา
โดย ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ศูนย์วิจัยและซัพพลำยเชน 

คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 แนวทางการออกแบบระบบโลจิสติกส์ เริ่มจากค้นหาคุณค่า 

ที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นก็ระบุเป้าหมายที่ต้องการส่งให้ลูกค้า  

แล้วจึงออกแบบระบบโลจิสติกส์

 องค์ประกอบของสินค้า ประกอบด้วย องค์ประกอบปกติ  

องค์ประกอบท่ีคาดหวัง องค์ประกอบพิเศษ และองค์ประกอบที่มี

ศักยภาพ

 การค้นหาคุณค่าของลูกค้าคือ คุณค่าของลูกค้า = ประโยชน์ 

ที่รับรู้ได้ - ต้นทุนที่รับรู้ได้

 มติคิณุค่าของลูกค้า (Customer Value) ประกอบด้วย คณุภาพ 

การบรกิาร ต้นทุน / ราคา  และระยะเวลาจดัส่ง (ทัง้นี ้ทัง้ 4 ประเดน็

ต้องสมดุลกัน)

 โลจิสติกส์ต้องจับคู่กับการตลาดให้ได้ โลจิสติกส์จึงประกอบ

ด้วยองค์ประกอบ 2 ประเภทหลกั คอื คณุสมบตัเิจาะตลาด (Market 

Qualifiers) และ คุณสมบัติชนะใจ (Order Winners) 

 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน : สิ่งส�าคัญในการจับคู่ห่วงโซ่

อุปทานกับอุปสงค์ของผู้บริโภค ที่ควรตระหนัก คือ 

 l That ‘One Size Doesn’t Fit All’ สนิค้าชนดิเดียวไม่สามารถ

ตอบสนองลูกค้าได้ทั้งหมด

 l ทฤษฎี Lean = Do Less For More = Waste Elimination 

ท�าน้อยได้มาก ลดของเสียในระบบ

 l ทฤษฎ ีAgile = Flexibility and Responsiveness ตอบสนอง

ลูกค้าได้ทันที ได้ความพึงพอใจลูกค้า

 l การรวมทฤษฎี Lean + Agile = LeAgile มีวิธีการที่สามารถ

พลิกแพลงได้ ปรับเปลี่ยนได้ รวมทั้งตอบสนองต่อลูกค้าได้ดีอีกด้วย

 Seven Wastes ของเสีย หรือ สิ่งที่ท�าแล้วเสียเวลา ไม่จ�าเป็น 

(TIMWOOD) ประกอบด้วย 7 สิ่ง ดังต่อไปนี ้Transport, Inventory, 

Motion/Movement, Waiting, Over Processing, Over Production 

และ Defects

 มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาของห้าง Marks and Spencer 

เกีย่วกบัการสัง่สนิค้า จะแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา

หลังจากที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในช่วงปี 1990

 The LeAgile Approach เป็นชื่อวิธีที่นิยมใช้ เรียกในแถบ

ยุโรป From Mass Production to Mass Customisation ทางฝั่ง

สหรัฐอเมริกานิยมใช้เรียกวิธีนี้ด้วยค�าว่า Mass Production

 ตัวอย่างของ Mass Customisation เช่น ช็อกโกแลตยี่ห้อ 

M&M ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกสีช็อกโกแลตที่ต้องการได้ใน 

เวบ็ไซต์ หรอืคอมพิวเตอร์ยีห้่อ DELL สามารถเลอืกแบบทีต้่องการ 

ของลกูค้าได้ เป็นต้น สามารถน�ามาปรบัใช้เกีย่วกบัธรุกจิท่องเทีย่ว 

โดยที่ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารวางแผนท่องเทีย่วไว้ทกุอย่าง สามารถ 

ปรับเปลี่ยนแบบให้ลูกค้าเลือกเองได้

 ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน เกิดขึ้นในรูปแบบของวัฏจักร 

ในห่วงโซ่อุปทาน เช่น วัฏจักรการจัดซื้อ น�าไปสู่วัฏจักรการผลิต 

น�าไปสูว่ฏัจกัรการเตมิเตม็สนิค้า น�าไปสูว่ฏัจกัรค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า 

เป็นต้น เป้าหมายสงูสดุของการจดัการห่วงโซ่อปุทาน คอื การสร้าง

ก�าไรสูงสุดของทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

การจัดการการท่องเที่ยวแบบ Lean 
 1. ก�าหนดคุณค่าของการท่องเที่ยว (Identify Value)   

 2. จัดท�าแนวทางสร้างคุณค่าของการท่องเที่ยวนั้นๆ  

(Map the Value Stream)

 3. สร้างการไหลเวียนของกระบวนการ (Create Flow)

 4. ก�าหนดวิธีการสร้างกระแสเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  

(Establish Pull)

 5. หาวิธีการที่สมบูรณ์แบบที่สุด (Seek Perfection)

 

 กล่าวโดยสรปุ คอื โลจสิตกิส์การท่องเทีย่ว เป็นการเคลือ่นย้าย 

สินค้าและบริการเก่ียวกับการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวต่างๆ 

โดยใช้กลยุทธ์ Lean Agile และ LeAgile
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  Logistics and Connectivity 
  ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ใน AEC
โดย รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  

(Understanding Regional Economic Integration) ประเทศไทย 

มีหลายกรอบความร่วมมือ เช่น GMS-Greater Mekong Subregion 

หรือการท�าโลจิสติกส์แถบแนวชายแดนพม่า เป็นต้น

 ภาพลักษณ์ในอาเซียนต้องประกอบไปด้วย หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ง

เอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม แต่เรายังมีข้อจ�ากัด เช่นในเรื่องของความ

มั่นคง เกี่ยวกับวีซ่า ซึ่งไม่สามารถท�าได้แบบวีซ่าเชงเกนของแถบยุโรป

 ประชาคมอาเซยีน ประกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ ความมัน่คง สงัคม

วัฒนธรรม และการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ทิศทางท่ีเรามีเป็นวิสัยทัศน์ ไม่ได้เป็นวิธีการที่เราจะด�าเนินการ  

ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บท และการเชื่อมโยง

 1. การเชื่อมโยงทางกายภาพ เช่น ถนน สนามบิน ท่าเรือ

 2. การเชื่อมโยงกฎระเบียบ เช่น ข้อจ�ากัด การขับรถข้ามแดน

ระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ 

 3. การเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาชนอาเซียนต้องเป็น

ประชาชนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ประเด็นที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

เป็นการเชื่อมโยงกับหัวเมืองหลักๆ ปัจจุบันมีสายการบินต้นทุนต�่า  

จุดผ่านแดนยังคงเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของโลจิสติกส์ ในด้านของ

เครือข่ายผู้ให้บริการ เรายังขาดการเชื่อมโยงภายในเชิงธุรกิจ 

 ในการเปิดตลาดน้ัน ท�าให้เกิดการแข่งขนัมากขึน้ ต้องมกีารคยุกนั

ในเรื่องมาตรฐาน การหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล เช่น กระทรวง

พาณชิย์ ผูป้ระกอบการต้องมกีารปรบัตวัทัง้เชิงรกุและเชิงรบั ถ้ามองว่า

ประเทศไทยเป็น Gateway แล้ว เราต้องมองด้านตลาดแรงงาน และ

ต้องมีการคุยกันและยอมรับกันด้านวิชาชีพ แต่ต้องยอมรับว่า บุคลากร

การท่องเท่ียวของไทยด้อยเรื่องภาษา การจัดท�าข้อตกลงการยอมรับ

ร่วม (Mutual Recognition Agreement - MRA) จึงใช้ควบคุมคนที่ใช้

วิชาชีพทางการท่องเที่ยว

 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการวางระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน ขึ้นอยู่กับ

ห่วงโซ่ที่เป็นข้อต่อที่อ่อนแอที่สุด ความสามารถของเราคือ ต้องก�าจัด

สิ่งนั้นออกไปให้ได้ ในปัจจุบัน AEC ได้เข้ามาแล้ว แต่เราก�าลังค่อยๆ 

ขยับให้ถึงในปี ค.ศ. 2015 ซึ่ง AEC จะมีผลกระทบต่อแต่ละประเทศ

ที่แตกต่างกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ถ้ามีข้อได้เปรียบ 

ก็สามารถออกไปสู่ประเทศอื่นได้ แต่ถ้าไม่ได้ นักท่องเที่ยวก็จะใช้การ 

น�าเที่ยวของคนท้องถิ่น
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“ฉันไม่ประสงค์จะได้อะไรจากเขมร นอกจากเกียรติยศชื่อเสียง

ที่จะมีสืบไปในภายภาคหน้า ว่าได้กอบกู้ชาติเขมรไว้  

ไม่ให้พระบวรพุทธศาสนาในเขมรต้องเป็นอันเสื่อมสลายไป”

      พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
      รับสั่งกับนักองค์ด้วงเมื่อ พ.ศ. 2383

เรื่อง : สุรชาติ บ�ารุงสุข

กรณีปราสาทพระวิหาร :

คิดบวก ไม่คิดลบ และ ไม่รบ

 สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับกัมพูชาก�าลังเข้าสู ่สภาวะของ

ความเปราะบางเป็นอย่างยิ่ง อันเป็นผล

จากการย่ืนค�าร้องของรัฐบาลกัมพูชา 

ในการให้ศาลโลกตีความเพื่อช้ีแนวเส้น

รอบตัวปราสาทพระวิหาร (Vicinity)  

ผลของการตีความดังกล่าวอาจน�าไปสู่

การปลุกกระแสชาตินิยมเก่าในไทย ซึ่ง 

ผกูโยงกบัแนวคดิเรือ่งของการเสยีดนิแดน 

เพราะการชี้เช่นนี้อาจส่งผลต่อสิ่งที่ฝ่าย

ไทยเรียกว่า ‘พื้นที่ทับซ้อน’ ได้โดยตรง

 ในอกีด้านหนึง่ของปัญหา หากต้อง

พิจารณาด้วยสติและความมีเหตุผลแล้ว 

ปัญหา ‘การเมืองเรื่องโบราณสถาน’  

ของกรณีปราสาทพระวิหารเช่นนี้ ดูจะมี

ประเด็นให้ต้องคิดถึงในอนาคตอยู่หลาย

เรื่อง
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 หากเราลองพิจารณาปัญหาข้อพิพาท

ปราสาทพระวหิารตัง้แต่ในปี พ.ศ. 2505 จนถงึ 

แนวโน้มสถานการณ์ที่อาจจะเริ่มขึ้นในอนาคต 

รวมกับกรณีของการสิ้นสุดยุคสมัยของโลก

ความมั่นคงในอดีต อันได้แก่การยุติของ

สงครามเยน็แล้ว จะเหน็ได้ชดัเจนของข้อสงัเกต

ประการส�าคญัว่า ในยุคสงครามเยน็ ปัญหาภยั

คกุคามจากคอมมวินสิต์เป็นประเด็นส�าคัญทีส่ดุ

ในการมองปัญหาของรัฐ แต่ในปัจจุบัน ความ

สัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านเป็นโจทย์ใหญ่

 ดังนั้น แม้ว่าในปี พ.ศ. 2505 ไทยจะต้อง 

พ่ายแพ้ในการน�าเอาความขัดแย้งในกรณี 

ปราสาทพระวิหารเข้าสู่กระบวนการตดัสนิของ

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และกลายเป็น 

‘ประเด็นร้อน’ ในความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

มาโดยตลอดก็ตาม

 แต่ในระยะต่อมา ความรู้สึกชาตินิยมกับ

การต้องสูญเสีย (แพ้คดี) ปราสาทพระวิหาร 

ให้แก่กัมพูชาก็เริ่มค่อยๆ ถูกกลบลงด้วย

พัฒนาการของสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ 

ในภูมิภาค ท่ีท�าให ้รัฐและสังคมไทยต้อง

กังวลอยู ่กับเรื่องของคอมมิวนิสต์และการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกัมพูชามากกว่า

เรื่องของความรู ้สึกที่ต ้องสูญเสียปราสาท

พระวิหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการยึด

อ�านาจของกลุ่มขวาและคณะทหารในกัมพูชา

ที่ท�าให้เจ้าสีหนุต้องกลายเป็นรัฐบาลพลัดถ่ิน

ในประเทศจีน รัฐบาลทหารในกัมพูชาได้รับ

การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับ 

ต่อยุทธศาสตร์ของการท�าสงครามอินโดจีน  

ผลเช่นนีอ้ย่างน้อยกอ็าจท�าให้ผูน้�าไทยสบายใจ

ขึ้นสักนิดว่า กัมพูชามีรัฐบาลนิยมตะวันตก 

เช่นเดยีวกบัรฐับาลไทย ซึง่จะเป็นส่วนส�าคัญต่อ

การสร้าง ‘รฐักนัชน’ เพือ่ขดัขวางต่อการขยาย

อิทธิพลของเวียดนามเข้ามาสู่พื้นที่ราบลุ่มของ

แม่น�า้โขง และเข้าประชดิต่อแนวชายแดนของไทยได้ ซึง่ทศันะเช่นนีด้จูะปรากฏชดัต้ังแต่

ในประวัติศาสตร์ของการป้องกันกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคต้น (หรือก่อนยุคอาณานิคม)

 หากย้อนเวลาได้ เรือ่งราวดงักล่าวในช่วงระยะเวลานัน้ดจูะท�าให้ต้องร�าลกึถงึอดตี

ของสงครามระหว่างสยามกับญวนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 3) ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2376 และมาส้ินสุดในช่วงกลางปี พ.ศ. 2389  

[ผู้สนใจอาจหาอ่านได้จากหนังสือประวัติศาสตร์เรื่องอานามสยามยุทธ ซึ่งเจ้าพระยา 

บดินทรเดชา (สิงห์) ได้แต่งขึ้นไว้ในสมัยรัชกาลที่ 3 ตีพิมพ์ครั้งแรก ร.ศ. 122 และ 

ตีพิมพ์ซ�้าอีกครั้งในปี พ.ศ. 2514]

 ว่าที่จริงแล้ว สงครามระหว่างสยามกับญวนเหนือพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขงของเขมรก็คือ 

กระบวนการจดัการปัญหาความขดัแย้งทางภมูภิาครฐัศาสตร์ของรฐัในอดตี ที่ใช้สงคราม

เป็นเครือ่งมอื ซึง่ในบรบิททางประวตัศิาสตร์กค็อื ทัง้สยามและญวนต่างกพ็ยายามขยาย

อิทธิพลเข้าครอบครองความมั่งคั่งของที่ราบลุ่มของแม่น�้าโขง อันเป็นทั้งจุดยุทธศาสตร์

และความอุดมสมบูรณ์ในทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรขแมร์

 ภมูศิาสตร์ของพืน้ทีด่งักล่าวเข้ามาเกีย่วข้องกบัปัญหาความมัน่คงของสยามอกีครัง้ 

เมือ่สยามจ�าเป็นต้องท�าความตกลงกบัผูแ้ทนของรฐัมหาอ�านาจอาณานคิมในการก�าหนด

เขตอธปิไตยของรฐัสมยัใหม่ (อนัเป็นผลจากการพัฒนาความเป็นรฐัประชาชาตทิีเ่กดิขึน้ 

ในการเมืองโลกยุคใหม่) ตลอดรวมถึงการต้องท�าความยินยอมที่จะยกพ้ืนที่บางส่วน

ในแนวล�าน�้าโขงให้กับเจ้าอาณานิคมตะวันตก เพื่อแลกกับการลดแรงกดดันของความ

ต้องการผนวกสยามเข้าเป็นอาณานิคมของมหาอ�านาจตะวันตกในขณะนั้น

 ผลจากการขยายอ�านาจของเจ้าอาณานิคมในอินโดจีนเช่นนี้จึงไม่เพียงแต่น�าไปสู่

การสิ้นสุดของการแข่งขันชิงอ�านาจระหว่างรัตนโกสินทร์กับหงสาวดี เช่นเดียวกับยุติ

ปัญหาระหว่างสยามกับญวนเท่านั้น หากแต่ยังหมายถึงอาณาเขตของสยามรัฐอยู่ติด

ตลอดแนวพรมแดนกับรัฐอาณานิคมของตะวันตกจากเหนือจรดใต้ จากตะวันออกจรด

ตะวนัตก ในสภาพเช่นนีปั้ญหาการเมอืงระหว่างประเทศส�าคญัประการหนึง่ของรฐัสยาม

ในยุคนั้นจึงได้แก่ การแบ่งเขตอธิปไตยของรัฐด้วยการปักปันเขตแดน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่

ของสยามรัฐในยุคอาณานิคม

 ปัญหาไม่ใช่เพียงการท�าเขตแดนกับเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลาว เขมร หรือพม่า  

หากแต่เป็นการแบ่งเขตอธิปไตยระหว่างสยามกับรัฐมหาอ�านาจที่บ่งบอกว่า อาณาเขต

ของสยามส้ินสุดลงที่ใดในทางภูมิรัฐศาสตร์ และเขตอ�านาจของเจ้าอาณานิคมมาถึง 
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จุดใดเช่นเดียวกัน ซึ่งความตกลงเช่นนี้ปรากฏอยู่ในรูปของสนธิสัญญา 

ที่สยามกระท�ากับประเทศตะวันตกที่เป็นผู้ปกครองเพื่อนบ้าน ภายใต้

บริบทของยุคอาณานิคม

 จนกระทั่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงพร้อมกับความอ่อนแอ

ของเจ้าอาณานิคม จึงได้น�าไปสู่จุดส�าคัญของการเมืองในภูมิภาคก็คือ  

การทีบ่รรดาประเทศต่างๆ ทีเ่คยตกเป็นเมอืงขึน้ เร่ิมท�าสงครามเรยีกร้อง 

เอกราชจนได้รับชัยชนะ และได้รับเอกราชในเวลาต่อมา รัฐเอกราชใหม่

เหล่านี้หรือเป็นสิ่งที่ภาษารัฐศาสตร์เรียกว่า ‘ประเทศใหม่’ (The New 

Nations) และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับมรดกทางการเมืองจากเจ้า

อาณานิคมมาด้วย

 ประเทศใหม่เหล่านี้ด�ารงอยู่ในการเป็น ‘ผู้สืบสิทธิ์’ จากประเทศ 

อาณานิคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับมรดกดินแดนที่เจ้าอาณา- 

นิคมได ้ท�าความตกลงไว ้กับสยามแต่เดิม และในขณะเดียวกัน

สยามก็ได้ยอมรับสถานะของเส้นเขตแดนเช่นนี้มาตลอดระยะเวลา 

อันยาวนานในประวัติศาสตร์ เพราะความต้องการที่จะมีเส้นเขตแดน 

ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และที่ส�าคัญก็คือเป็นที่ยอมรับในเวที

ระหว่างประเทศ

 แม้จะมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเช่นใดก็ตาม ก็ใช่ว่าสยามจะสามารถ

ท�าการเปล่ียนแปลงเส้นเขตแดนทางภูมิศาสตร์ของตนได้ตามอ�าเภอใจ  

เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ ก็จะต้องได้รับการ 

ยอมรับจากประเทศท่ีมแีนวชายแดนตดิกนัในรปูของการท�าสนธสิญัญาใหม่  

ซึ่งก็คงไม่มีประเทศผู้สืบสิทธิ์ใดกระท�าเช่นนั้นเพื่อให้ตนต้องเสียดินแดน

ไป และเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

 ผลพวงจากระบบอาณานคิมเช่นน้ี ท�าให้เกิดความขดัแย้งขึน้ในหลาย

พืน้ทีข่องโลกในยุคหลังสงครามโลกคร้ังที ่2 มรดกของปัญหาเส้นเขตแดน

ที่ถูกก�าหนดจากเจ้าอาณานิคมก็ยังคงตกทอดจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 

เส้นเขตแดนจีน-อินเดีย หรือเส้นเขตแดนเอธิโอเปีย-โซมาเลีย เป็นต้น 

และใช่ว่าจะมีแต่กรณีของไทยเท่านั้น

 ในกรณีเช่นนี้เส้นเขตแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็น

ผลจากเส้นแบ่งเขตระหว่างสยามกับพื้นที่ในปกครองของเจ้าอาณานิคม 

ก็เป็นปัญหาเช่นในกรณีอื่นๆ ของโลก เพราะเส้นเขตแดนหลายส่วน 

ถูกก�าหนดข้ึนอย่างไม่เป็นธรรม หรือในบางกรณีสิ่งที่ใช้เป็นปัจจัยของ

การก�าหนดทางภูมิศาสตร์ในอดีต ได้กลายเป็นความไม่ชัดเจนของสมัย

ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของสันปันน�้า หรือร่องน�้า เป็นต้น

 แต่ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดที่ไม่เป็นธรรม หรอืการก�าหนดที่ไม่ชดัเจน 

ก็มิได้หมายความอย่างง่ายๆ ว่า ไทยสามารถเปลี่ยนเส้นเขตแดนของ

ตนเองจากความตกลงที่ท�ากับมหาอ�านาจในยุคอาณานิคมได้ และเมื่อมี

ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และยอมที่จะน�าเอาความเห็นที่แตกต่างกันเข้าสู่การ

ตดัสนิของศาลยุตธิรรมระหว่างประเทศหรอืศาลโลกแล้ว ก็ปรากฏว่าไทย

ต้องพ่ายแพ้ในกรณีปราสาทพระวิหารในปี พ.ศ. 2505

 ดงันัน้ ในสถานการณ์ปัจจุบนัทีกั่มพชูาได้รับการยอมรบัจากองค์การ 

ยูเนสโกในการให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก พร้อมๆ กับการขอให้ 

ศาลโลกตีความค�าตัดสินเดิมในปี พ.ศ. 2505 ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เช่นที่ 

กล่าวแล้วในข้างต้นก็หวนกลับมาให้ต้องขบคิดกันอีก เพราะในท้ายที่สุด 

แล้ว ปัญหาย่อมหลีกหนีไม่พ้นจากการเป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศ 

ในเรื่องของเส้นเขตแดนโดยตรง

 ในโลกของการเมืองระหว่างประเทศสมัยใหม่ หนึ่งในแนวทางที่ 

ถูกใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดน ไม่ใช่สงคราม  

หากแต่มักจะออกในรูปของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่เป็นข้อพิพาทร่วมกัน 

หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ‘เจดีเอ’ (Joint Development Area - JDA) 

เช่นพื้นที่ JDA ทางภาคใต้ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เป็นต้น

 ฉะนัน้เพือ่ไม่ให้ปัญหาปราสาทพระวหิารกลายเป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิ 

สงครามชายแดนไทย-กัมพูชาแล้ว การท�าปราสาทพระวิหารให้เป็น 

พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-กัมพูชา ก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่ง เช่น อาจจะเรียก 

เฉพาะลงไปว่า ‘พ้ืนที่พัฒนาร่วมทางวัฒนธรรม’ (Joint Cultural  

Development Area) หรือ ‘JCDA’ หรืออาจจะท�าเป็น ‘พื้นที่ท่องเที่ยว

ร่วม’ (Joint Tourism Areas) หรอื ‘JTA’ เพือ่ใช้ประโยชน์ทัง้ทางเศรษฐกจิ

และการพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศทั้งสอง

 ตัวอย่าง ไทยกับกัมพูชาอาจจะเปิดการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น การ

เปิดเส้นทาง ‘การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม’ โดยมีฐานของปราสาทหิน 

เป็นจุดขาย และเชื่อมต่อระหว่างการท่องเที่ยวจากนครวัด-นครธม  

เชื่อมเข้ามาสู่บรรดาปราสาทหินที่อยู่ในภาคอีสานของไทย ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทพิมาย ตลอดรวมถึง

ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต�่า เป็นต้น อีกทั้งยังอาจจะขยายเส้นทาง 

การท่องเที่ยวเข้าไปสู่ในลาวภาคใต้ คือ ปราสาทวัดภู (หรือบางท่านอาจ

จะเรียกว่า วัดโพธิ์)

 หากสามารถเปิดการท่องเที่ยวร่วมกันในรูปของ ‘การท่องเที่ยว

ปราสาทหิน’ ได้เช่นนี้แล้ว บางทีปัญหาอาจจะไม่ใช่เรื่องของการถกเถียง

ปัญหาอธิปไตยของปราสาท แต่น่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องในสามประเทศ

จัด ‘ขายทัวร์ปราสาทหิน’ ร่วมกันได้อย่างไร และที่ส�าคัญก็คือ อย่าลืมว่า 

ปราสาทหนิส่วนใหญ่นัน้อยู่ในภาคอสีานของไทย... ปราสาทหนิทีส่มบรูณ์

ที่สุดก็อยู่ในไทย คือ ปราสาทพิมาย... ปราสาทที่สวยท่ีสุดไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทพิมายหรือปราสาทพนมรุ้งก็อยู่ในไทย... ปราสาทที่อาจจะถือว่า

อ่อนช้อยและงดงามเช่นปราสาทเมืองต�่าก็อยู่ในไทย

 ถ้าเราเดนิผ่านกระแสชาตนิยิมและปัญหาความขดัแย้งได้จรงิ ปัญหา

ทีเ่หลือในอนาคตกค็อื เราจะสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่เชือ่มต่อ 

การท่องเที่ยวเหล่านี้ได้อย่างไร ดังนั้น ข้อเสนอไม่ว่าจะเป็น ‘JCDA’ 

หรือ ‘JTA’ ก็เพ่ือหวังว่า ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาจะก้าวจาก ‘วิกฤติ

สู่โอกาส’ และในขณะเดียวกันก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดสถานการณ์

จาก ‘โอกาสสู่วิกฤติ’ ที่จะน�าไปสู่ความบาดหมางในระหว่างพ่ีน้องและ

ผองญาติของคนในไทยและกัมพูชากับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของ

ปราสาทพระวิหาร !
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ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รายชื่อ

รายงานวิจัย

ข้อมูลเพิ่มเติม library@tat.or.th หรือ http://tourismlibrary.tat.or.th

2553

2554

2555
การส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว

ของคนไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออก (เชียงใหม่ พิษณุโลก 
ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชลบุรี ลพบุรี สงขลา 

และสุราษฎร์ธานี)

การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดส�าหรับการท่องเที่ยวกลุ่มด�าน�้า

การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดส�าหรับการท่องเที่ยว 
กลุ่ม Honeymoon & Wedding

การส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มตลาดหลัก 
และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ระยะที่ 2 (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เดนมาร์ก 
อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย 

และอิสราเอล)

การส�ารวจมุมมองของชาวไทยต่อการท่องเที่ยว
เพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า

การศึกษาสถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาด
การท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศและผจญภัย (Eco & Adventure Tourism)

การส�ารวจการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุก
ในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ (ส�าหรับตลาดยุโรป)

การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยว

ต่างประเทศที่เดินทางซ�้า

การศึกษา ศักยภาพและขนาดของ
ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ 

กลุ่มการแต่งงานและฮันนีมูน 
และกลุ่มการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ (Golf, Honeymoon 
& Wedding)




