


	 ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั	(สกว.)	เป็นหน่วยงำนหนึง่ในเครอืข่ำยองค์กรบรหิำรกำรวจิยัแห่งชำต	ิ(คอบช.)	ซึง่มหีน้ำที่ในกำร

บริหำรจัดกำรทุนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว	ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำย

ในกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วของประเทศในประเด็นต่ำงๆ	อำท	ิกำรรองรบักำรรวมกลุม่ประชำคมอำเซยีน	กำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพของชมุชน 

กำรค้นหำ/พัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวใหม่ๆ	 เป็นต้น	และไกลไปกว่ำนั้น	สกว.	ได้มองเห็นถึงควำมจ�ำเป็นในกำรน�ำข้อค้นพบ/ 

ผลจำกกำรวิจัยไปเชื่อมต่อกับภำคนโยบำย	พร้อมๆ	ไปกับกำรใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	ในขณะนี้มีชุดโครงกำรวิจัยหลำยชุดที่ได ้

ด�ำเนินกำรไปแล้ว	และบำงชุดมผีลกำรศกึษำ/ข้อค้นพบทีค่่อนข้ำงสมบรูณ์	หรอืสำมำรถน�ำเสนอต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและสำธำรณชนได้	 

โดยใน	TAT Tourism Journal	ฉบับไตรมำส	2/2557	จะหยิบยกผลงำนวิจัยที่มีควำมโดดเด่น	ได้แก่	กำรยกระดับควำมปลอดภัยในกำร

ท่องเที่ยวของชำวต่ำงชำติตำมมำตรฐำนสำกล	ดังนี้

องค์กร Make Road Safe ได้ศกึษาการเสยีชวีติของนกัท่องเทีย่ว

อเมริกันในต่างประเทศจากอุบัติเหตุทางถนน พบว่าการเสียชีวิต 

ดังกล่าวในประเทศไทยมากเป็นอันดับสอง จึงมีความจ�าเป็น 

อย่างมากทีจ่ะต้องเพิม่มาตรฐานความปลอดภยัด้านการท่องเทีย่ว 

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการวิจัยครอบคลุมเรื่อง (1) การพัฒนาแผนท่ีท่ีระบุ 

จุดอันตรายเพือ่การท่องเทีย่วทางถนนทีป่ลอดภยั (2) การยกระดบั 

ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐาน

สากลด้วยการศึกษาด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจ (3) การ

ศึกษาระบบท่ีเอื้อต่อความปลอดภัยเพ่ือการท่องเที่ยวทางถนน

อย่างยัง่ยนื และ (4) การศกึษาเพือ่ยกระดบัคณุภาพการช่วยเหลอื

และดูแลรักษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังประสบอุบัติเหตุ

ผลผลิตของการวิจัยได้จัดท�าแผนที่ความเสี่ยงทางถนนของ

ประเทศ ซึง่สามารถบ่งบอกจดุเสีย่งและจดัล�าดบัความเสีย่งในแต่ละ

จุดได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว มีความส�าคัญอย่างมากในการก�าหนด

แนวทางในการเพิม่ความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเทีย่ว อย่างไรกต็าม 

สิง่ทีเ่ป็นปัจจยัทีค่วบคมุได้ยากคอื ปัจจยัในด้านของตวันกัท่องเทีย่ว

เอง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อม/ศึกษาข้อมูลก่อนการ

ท่องเที่ยว และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวซึ่งอาจถูกก�าหนดโดย

มาตรฐานการเคารพกฎหมายในประเทศของนักท่องเที่ยว

ปัญหาทีค้่นพบจากการวจิยั พบว่า ยงัมปัีญหาอยู่ในหลาย ๆ  ด้าน 

โดย 1) ด้านการขนส่ง พบว่า ผู้ ให้บริการด้านการขนส่งขาดทักษะ 

ทางภาษาที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยานพาหนะ 

ยังไม่เพียงพอ ปัญหาความช�ารุดทรุดโทรมของถนนหนทาง ฯลฯ 

2) ด้านการจัดการ พบว่า ขาดระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเกิด

อบุตัเิหตขุองนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีด่พีอ มอีปุสรรคด้านการ

สื่อสารของบุคลากรในการเยียวยารักษานักท่องเที่ยว ขาดแคลน

บคุลากร เครือ่งมอื และอปุกรณ์ในการรกัษาพยาบาลนกัท่องเทีย่ว 

3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวไม่สามารถสื่อสาร 

และเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ท�าให้ไม่ทราบสิทธิและ

หน้าทีข่องตนในเรือ่งการฟ้องร้องและการเอาประกนัภยั นอกจากนี ้

กระบวนการทางกฎหมายหลังจากเกิดอุบัติเหตุยังมีความล่าช้า

และไม่ต่อเนื่อง
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Day of Unplugging 
วันถอดปลั๊กไฟ

วันหยุดธรรมดา
	 วันที่เขียนบทบรรณำธิกำรชิ้นนี้	เป็นวันอำทิตย์ที่	23	มีนำคม	2557	เป็นวันหยุด
ธรรมดำที่ไม่ธรรมดำ	เพรำะฉันตั้งใจไปงำน	Let’s	Read	Let’s	Travel	ที่	TK	Park	 
จัดขึ้น	ตั้งใจไปฟังกำรพูดคุยของสองสำว	แวววรรณ-วรรณแวว	หงษ์วิวัฒน  ์
เรื่องกำรเดินทำงด้วยรถไฟจำกลอนดอนถึงกรุงเทพฯ	สองสำวอวยพรตัวเองว่ำ	 
Wish	Us	Luck	ขอให้เรำโชคดี
	 ค�ำอวยพรนี้	ถูกใช้เป็นชื่อหนังและหนังสือ	ซึ่งฉันได้ทั้งอ่ำนหนังสือและดูหนังมำแล้ว
	 กำรนั่งฟังในวันนี้	ฉันชอบช่วงที่สองสำวเล่ำถึงทริปล่ำสุดที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวและญำติๆ	รวม	12	คน	 
กำรบรรยำยลกัษณะพฤตกิรรมของผูร่้วมเดนิทำงทีต่่ำงกันทัง้อำยุและประสบกำรณ์ชีวติ	ท�ำให้คนทีเ่กำะติดพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวอย่ำงฉัน	ต้องนั่งอมยิ้มตลอดกำรฟัง
 
วันหลุดนักขัตฤกษ์
	 ระหว่ำงเดินทำงกลับบ้ำน	ฉันนึกถึงหนังสือที่เคยอ่ำนเมื่อประมำณปีที่แล้ว	มันเป็นหนังสือรวมวันแปลกๆ	ที่อ่ำน
แล้วชอบมำก	กลับถึงบ้ำน	ค้นชั้นหนังสืออยู่นำน	ลุ้นอยู่ว่ำจะเจอมั้ย	ในที่สุดก็เจอ	ชื่อหนังสือ	คือ	วันหลุดนักขัตฤกษ์ 
80	Freaky	Days	เป็นหนังสือที่รวมวันเพี้ยนประจ�ำปี	ไว้เป็นวันพิเศษประจ�ำใจ
	 วันที่	23	-	24	มีนำคม	คือ	วันถอดปลั๊กไฟ	Day	of	Unplugging	วันนี้เขำรณรงค์ให้มนุษย์ยุคใหม่ที่ใช้เวลำจ�ำนวน
มำกหลุดลอยไปกับโลกออนไลน์	ได้กลับมำใช้ชีวิตออฟไลน์	ให้กลับมำสนใจคนรอบข้ำงและสังคมรอบตัวมำกขึ้น	 
รีบูตควำมสัมพันธ์	สร้ำงควำมมั่นใจว่ำ	เรำไม่ได้หำยไปไหน	ยังมีกันอยู่เสมอในโลกแห่งควำมจริง
	 แม้จะออกแนวโลกสวย	แต่คนมองโลกในแง่ร้ำยอย่ำงเรำ	ก็เห็นเจตนำดีที่จะสถำปนำวันนี้ให้เป็นวันถอดปลั๊กไฟ	
(ใครท�ำได้	ก็ท�ำไป	แต่ฉันคงท�ำไม่ได้)

	 กำรกำงร่มในที่ร่ม	จะท�ำให้ซวย	ดังนั้น	จึงก�ำหนดให้มี	วันกำงร่มในที่ร่ม	Open	an	
Umbrella	Indoors	Day	เพื่อดูว่ำจะซวยจริงมั้ย
	 วันอื่นๆ	ที่ชอบมำก	เช่น	วันค�ำผวน	(Spooner’s	Day)	ฉันนึกว่ำ	ค�ำผวน	คือ	เสน่ห์ของ
ภำษำไทย	แต่ในต่ำงประเทศก็มี	เช่น	Try	If	You	Can	ผวนแบบไทย	จะเป็น	Tan	If	You	Cry	
แต่ผวนแบบฝรั่งจะเป็น	Cry	If	You	Tan	
	 นี่ยังมีวันเพี้ยนๆ	อีกเยอะ	ต้องลองไปตำมอ่ำนกันเอง	ถ้ำชอบ	แล้วถ้ำวันหลุดเหล่ำนั้น	
ถูกเลือกมำโปรโมตเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว	มันคงสนุกน่ำดู	เช่น	เทศกำลจับนม	/	วันไม่นุ่ง
กำงเกงขี่จักรยำน

	 พูดถึงวันหยุดประจ�ำปี	ในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน	มำกบ้ำง	น้อยบ้ำง	ส�ำหรับของไทย	วันหยุดนักขัตฤกษ์	
คนไทยเรำรูแ้ละจ�ำได้	ส่วนหนึง่จะวำงแผนในวนัหยดุเพือ่เยีย่มญำต	ิเพือ่ท่องเทีย่ว	เพือ่ควำมสนกุสนำน	ส�ำหรบัในช่วง
อันใกล้นี้	คือ	ช่วงสงกรำนต์	มีกระแสข่ำวเผยแพร่ออกมำว่ำ	คนไทยจะแห่เที่ยวสงกรำนต์สิงคโปร์	ไปแดนซ์กระจำย
ในกิจกรรม	H2O	Music	Fest	ที่มีทั้ง	DJ	ตัวจี๊ดและศิลปินนักร้องจำกไทยจ�ำนวนหนึ่ง	
 
 ฉันก็อยากไป 

	 	 	 ยุวดี	นิรัตน์ตระกูล
	 	 	 บรรณำธิกำร

บทบรรณำธิกำร
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สถานการณ์ท่องเที่ยว
ตลาดต่างประเทศ

ปี 2556
เรื่อง : งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด

สถานการณ์ภาพรวม

หมายเหตุ : สถิติปี 2556 เป็นข้อมูลประมาณการ จากกรมการท่องเที่ยว ณ วันที่ 8 มกราคม 2557

 ภูมิภาคที่เป็นแรงผลักส�าคัญที่ท�าให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตได้ดี คือ กลุ่มตลาดเอเชียตะวันออก (+28%) ได้แก่ จีน 

ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และ กลุ่มตลาดอาเซียน (+18%) ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ สปป. ลาว เวียดนาม และกัมพูชา รองลงมาคือ  

กลุม่ตลาดยโุรป (+12%) และอเมริกา (+8%) แม้ยงัคงประสบวกิฤตเิศรษฐกจิทีย่ดืเยือ้ แต่ยงัสามารถรกัษาระดบัอตัราการเตบิโตได้  

โดยมีแรงขับเคลื่อนที่ดีจากตลาดรัสเซีย กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก CIS สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศละตินอเมริกา อาทิ 

บราซลิ อาร์เจนตนิา นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัรกัษาระดบัอตัราการเตบิโตทางด้านจ�านวนนกัท่องเทีย่วสงูกว่าอตัราการเตบิโต

ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6 (UNWTO, ฉบับเดือนธันวาคม 2556)

 เป้าหมาย ปี 2556  ผล ปี 2556  ผล ปี 2555

จ�านวน (ล้านคน)  24.14 (+8%)  26.74 (+19.6%)  22.35

รายได้ (ล้านล้านบาท)  1.11 (+13%)  1.17 (+19%)  0.98
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สถานการณ์ท่องเที่ยว
รายภูมิภาค ปี 2556

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ขยายตวัร้อยละ 39 ทกุตลาดเตบิโตดี ตลาดจีน ขยายตวั 

มากที่สุด ร้อยละ 69 รองลงมา คือ ไต้หวัน ร้อยละ 28 และ 

ฮ่องกง ร้อยละ 23 ตามล�าดับ โดยมแีรงสนบัสนนุทีท่�าให้เกดิ

การขยายตัว ดังนี้

	 l การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

	 l กระแสการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ Lost in  

Thailand 

	 l ข้อพิพาทหมู่เกาะ จีน เกาหลี และญ่ีปุ่น ที่ท�าให้ 

นักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ หันมาท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ประกอบกับ

	 l การเปิดเที่ยวบินและเพิ่มความถี่เที่ยวบินของหลาย

สายการบนิ รวมท้ังการเปิดเทีย่วบนิใหม่เข้าสูแ่หล่งท่องเทีย่ว

หลักของประเทศไทย เช่น ภูเก็ต และเชียงใหม่ 

ภูมิภาคอาเซียน 

 เติบโตร้อยละ 18 ทุกตลาดขยายตัวดี ตลาดหลัก อาทิ 

มาเลเซยี สงิคโปร์ และอนิโดนีเซีย มทีศิทางการเตบิโตทีส่ดใส  

ขยายตัวร้อยละ 17 ร้อยละ 13 และร้อยละ 32 ตามล�าดับ  

มีปัจจัยที่ท�าให้เกิดการขยายตัว ดังนี้

	 l การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน 

	 l สถานการณ์ชายแดนด้านกัมพูชา พม่า ลาว และ

เวยีดนาม สงบเรยีบร้อย ถงึแม้ว่าจะยงัมเีหตกุารณ์ความไม่สงบ 

ทางใต้อยู่บ้างเป็นระยะ 
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	 l การผ่อนปรนเวลาเข้า-ออกด่านชายแดนพม่า และ 

การยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) ระหว่างไทยและพม่า 

	 l การเพ่ิมเส้นทางคมนาคมทางบก (รถประจ�าทาง) และ  

การเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ระหว่างไทย-ลาว

	 l การเปิดเส้นทางบินใหม่ และการเพิ่มความถี่เที่ยวบิน  

อีกทั้งสายการบินต้นทุนต�่าในภูมิภาค ยังมีการท�าโปรโมช่ัน 

ลดราคาบัตรโดยสารเพื่อกระตุ้นการเดินทางอยู่เป็นระยะ

ภูมิภาคยุโรป 

 มีทิศทางการเติบโตที่สดใส นักท่องเที่ยวจ�านวนประมาณ 

6.31 ล้านคน หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับ 

ปีที่ผ่านมา แทบทุกตลาดล้วนมีการขยายตัวที่ดี ได้แก่ รัสเซีย 

(เพิม่ขึน้ร้อยละ 32) ยโุรปตะวนัออก (เพิม่ขึน้ร้อยละ 23) มีอตัรา

การเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีของภูมิภาค  

ส่วนตลาด เยอรมน ีสหราชอาณาจกัร ฝรัง่เศส หรอืแม้แต่ อติาลี 

สเปน ยังคงรักษาระดับอัตราการเติบโตดี อยู่ในช่วงร้อยละ 4-9  

ท่ามกลางการเผชญิกบัปัญหาทางเศรษฐกจิภายในภมูภิาค ยกเว้น 

ตลาดสแกนดเินเวยี ฟินแลนด์ สวเีดน และเดนมาร์ก มกีารปรบัตวั 

ลดลงร้อยละ 12 ร้อยละ 7 และร้อยละ 2 ตามล�าดับ 

ภูมิภาคอเมริกา 
 ทุกตลาดล้วนขยายตัวดี นักท่องเที่ยวจ�านวนประมาณ 1.17 

ล้านคน หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะตลาดหลัก สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 แคนาดา 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 และได้แรงเสรมิทีแ่ขง็แกร่งจากตลาดเกดิใหม่ใน

ละตินอเมริกา คือ บราซิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และ อาร์เจนตินา 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ตามล�าดับ

ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา 
 ทุกตลาดมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ยกเว้น อิหร่าน มีอัตรา 

การเตบิโตลดลงจากมาตรการการคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิ ฉุดให้ 

ภาพรวมของภูมิภาคนี้ยังเติบโตไม่สูงเท่าที่ควร ตลาดหลัก

ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ อียิปต์ เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 41 

ซาอุดีอาระเบีย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 ตามล�าดับ ส่วนภูมิภาค

แอฟรกิา ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 โดยเป็นการเตบิโตของตลาด

ขนาดเล็กอื่นๆ ขณะที่ ตลาดแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลักของ

ภูมิภาคนี้ปรับตัวลดลงร้อยละ 2 จากปัญหาทางเศรษฐกิจภายใน

ภูมิภาคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

9|Tourism Journal



10 | Tourism Journal

ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค

การได้ประโยชน์จากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองใน

ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา อาทิ อียิปต์ ซีเรีย อิสราเอล

และปาเลสไตน์ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหันมาเดินทางท่องเที่ยว 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น

การเปิดและเพิม่ความถีเ่ทีย่วบนิเข้าไทย ซึง่ม ีHub ในตะวนัออกกลาง 

และยุโรปมากขึ้น ทั้งสายการบินหลักและสายการบินต้นทุนต�่า 

ความมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทีด่ีในตลาดรสัเซยี / ยโุรปตะวนัออก 

CIS

ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตามแนว

พรมแดนไทย อาทิ การเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (อ.เชียงของ  

จ.เชยีงราย และ อ.แขวงบ่อแก้ว-ห้วยทราย สปป. ลาว) การยกเว้น 

Visa / การผ่อนปรนในการเดินทางเข้า-ออกทางด่านชายแดน

ระหว่างไทย-พม่า เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยง

ประเทศแถบอินโด-ไชน่า โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทาง

การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงต้นปี (ไตรมาส 2 ของปี 2556) 

ปัญหาทางเศรษฐกิจของยุโรป และแอฟริกา

นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง มีแนวโน้มหันเหไปท่องเที่ยว

ยโุรปมากขึน้ ด้วยปัจจยัด้านค่าเงนิยโูรอ่อนค่าเป็นแรงจงูใจส�าคญั  

โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับความนิยม ได้แก่ เยอรมนี 

ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร   

แนวโน้มหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Mass จากปัญหา

ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิ 

กระบี่ ภูเก็ต และพัทยา ของตลาดสแกนดิเนเวีย 

สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในไทยที่เริ่มขึ้นในช่วง 

ปลายเดือนตุลาคมปี 2556 - ปัจจุบัน

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

ด้านความคุ้มค่าเงินสูงในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน

l แรงขับเคลื่อนด้วยกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพ อาทิ 

กลุ่มตลาดเอเชียตะวันออก กลุ่มอาเซียน กลุ่มยุโรป 

ตะวันออก 

l แนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวมของโลกในปี 2557 

คาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น หลายประเทศมีการผ่อนคลาย

มาตรการทางการเงินของภาครัฐลง โดยเฉพาะประเทศ

กลุ่มมหาอ�านาจ เช่น การปรับลดดอกเบี้ยของญี่ปุ ่น 

การพิจารณาลดมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกา หรือ

 คาดว่าสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของตลาดต่างประเทศในปี 2557 จ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง  

โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
ตลาดต่างประเทศในปี 2557

ปัจจัยเสี่ยงภายใน ได้แก่
l สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทย

l ปัญหาภาพลักษณ์เชิงลบในด้านการเป็น

 แหล่งท่องเที่ยวราคาถูก

l ปัญหาความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน

 ของนักท่องเที่ยว 

l ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ได้แก่
l ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก

l ภัยธรรมชาติและโรคระบาดที่อาจทวีความรุนแรง

l กรณีการออก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคจีน

 ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

l การด�าเนินงานทางการตลาดเชิงรุกของประเทศ

 คู่แข่งขันจากนโยบายการเปิด AEC อาทิ 

	 อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ศรีลังกา 

 ลาว เวียดนาม พม่า

แม้แต่ประเทศในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร เยอรมนี ที่มีการผ่อนคลาย

มาตรการรดัเขม็ขดัลง / มีการจดัเก็บภาษเีพิ่มขึ้น ขณะที่ ไอร์แลนด์ เป็นชาติ

แรกใน 4 ชาติยูโรที่ได้ออกจากโครงการช่วยเหลือทางการเงินของ EU/IMF 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เป็นต้น

l การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน / การเพ่ิม Seat Capacity /  

การเพิม่เทีย่วบนิเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนือ่งในตลาดเอเชยี อาท ิจนี ฮ่องกง 

เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย พม่า ลาว มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตลาดยุโรป อาทิ 

รัสเซีย ยูเครน เดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร ตลาดตะวันออกกลาง อาทิ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี
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าเซยีน เรียบเรียง : พิจาริณี โล่ชัยยะกูล 1

1 พนักงานวางแผน 6 งานวิจัย กองวิจัยการตลาด
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โค
รง
กา

รศ
กึษ
าตลา

ดท่องเท่ียว

ก
ลุ่ม

ปร
ะเท

ศอ
าเซยีน เรียบเรียง : พิจาริณี โล่ชัยยะกูล 1

	 ในปี	พ.ศ.	2558	ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง	10	ประเทศ	จะก้าว

เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	หรอื	ASEAN	Economic	Community 

(AEC)	จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่	 

ทีม่อี�านาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกจิ	ในเวทกีารค้าโลกมากขึน้ 

ส�าหรับด้านการท่องเที่ยว	 การเปิดเสรีอาเซียนเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง

ต้องมกีารปรบัตวั	เพือ่รองรบักบัการทีต่ลาดการท่องเทีย่วขยายตวั 

เพิ่มขึ้น	 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ในฐานะองค์กร

ภาครัฐที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

ประเทศ	ก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เพื่อเปิดรับกับโอกาสต่างๆ	ที่มาพร้อมกับการเปิดเสรีอาเซียนนี้

	 เป้าหมายในการด�าเนินงานของ	 ททท.	 ในปัจจุบันได้ให้ความ

ส�าคญักบั	‘การเพิม่จ�านวนนกัท่องเทีย่วทีม่คีณุภาพ’	เนือ่งจาก	ททท.	

ตระหนักดีว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวไม่ใช่สาระเพียงอย่างเดียวของการ

แข่งขันเท่านั้น	 ‘คุณภาพ’	 ของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนส�าคัญยิ่งกว่า	

เพือ่เพิม่เมด็เงนิในการน�ารายได้เข้าสูเ่ศรษฐกจิของประเทศไทยมากขึน้	 

ทั้งนี้	 ความหมายของ	 ‘การเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ’	

คือการให้ความส�าคัญกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้จ่าย 

ในระหว่างการเดนิทาง	มมีลูค่าสงูกว่านกัท่องเทีย่วกลุม่ทัว่ไป	รวมถงึ

การตั้งสมมุติฐานที่เชื่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการพัฒนาคุณภาพ

พฤติกรรมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มทั่วไปอีกด้วย

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ใช้ในการส�ารวจในพื้นที่ ปี 2555 ของบริษัทวิจัยท้องถิ่น เศรษฐฐานะระดับ C+ ขึ้นไป หมายถึง เวียดนาม - รายได้ 410 เหรียญสหรัฐ 

ต่อเดือนขึ้นไป, กัมพูชา รายได้ 410 เหรียญสหรัฐต่อเดือนขึ้นไป, ลาว - รายได้ 410 เหรียญสหรัฐต่อเดือนขึ้นไป, พม่า - รายได้ 410 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

ขึ้นไป, มาเลเซีย - รายได้ 970 เหรียญสหรัฐต่อเดือนขึ้นไป, สิงคโปร์ - รายได้ 2,100 เหรียญสหรัฐต่อเดือนขึ้นไป, บรูไน - รายได้ 1,600 เหรียญสหรัฐ 

ต่อเดือนขึ้นไป, อินโดนีเซีย - รายได้ 410 เหรียญสหรัฐต่อเดือนขึ้นไป, และฟิลิปปินส์ - รายได้ 690 เหรียญสหรัฐต่อเดือนขึ้นไป
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ประเทศ

Brunei

Cambodia

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Vietnam

เมือง

Bandar Seri Begawan

Belait

Phnom Penh

Battambang

Siem Reap

Jakarta

Palembang

Surabaya

Vientiane

Pakse

Luang Prabang

Kuala Lumpur

Sabah

Perak

Yangon

Mandalay

Naypyidaw

Manila

Cebu

Davao

Singapore

Ho Chi Minh

Danang

Vung Tau

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวศักยภำพสูง (คน)

48,600

5,460

4,298

480

462

839,290

328,631

112,199

10,365

219

124

576,847

164,472

155,776

35,378

1,182

905

884,592

140,207

47,897

2,717,681

288,426

14,750

8,916

 จากประเดน็ต่างๆ ทีก่ล่าวมา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 

จึงได้ด�าเนินการศกึษาโครงการศึกษาตลาดท่องเทีย่วกลุม่ประเทศอาเซยีน

ในปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การศึกษา

มุ่งเน้นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน

กลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปสาระส�าคัญผลการวิจัยโครงการศึกษา

ตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ดังต่อไปนี้

นิยำมนักท่องเที่ยวศักยภำพสูง
 ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง หมายถึง 

 พลเมืองในพื้นที่ส�ารวจที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

 มีระดับเศรษฐานะพื้นฐานระดับ C+ ขึ้นไป 

 เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 มกีารใช้จ่ายเฉลีย่ระหว่างการเดนิทางสงูกว่านกัท่องเทีย่วกลุม่ทัว่ไป

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

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวศักยภำพและกำรกระจำยตัวในเมืองหลัก 

โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้มีการส�ารวจเพื่อประเมินปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในเมืองหลักของประเทศต่างๆ ดังนี้
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การแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ 
ตามลักษณะประชากรศาสตร์และคุณลักษณะเชิงจิตวิทยา

การศึกษาครัง้น้ี นอกจากจะน�าเสนอข้อมลูพืน้ฐานทางประชากรศาสตร์

แล้ว ยังวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวตามคุณลักษณะทาง

จิตวิทยา โดยใช้โมเดล 4Cs Statement (Cross Cultural Consumer  

Characterisation) เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งสามารถแบ่งนักท่องเที่ยว 

ออกเป็น 7 ประเภทคือ Resigned, Struggler, Mainstream, 

Aspirer, Explorer, Succeeder และ Reformer ทั้งนี้ 

กลุม่ทีจ่ดัอยู่ในประเภทของนกัท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพสงู 

มี 3 ประเภท ได้แก่

Reformer หรือ ‘ผู้รังสรรค์
ตนเองและโลกให้ดีกว่าเดิม’ 

คือ กลุ่มคนที่มีความเติบโต

ของความคิด สร้างมุมมองใหม่

ให้กับโลกและสังคม ต้องการ

เรียนรู้สิ่งใหม่ และการค้นหา

เพื่อเป็นประสบการณ์ ท�าให้เวลา

มีความส�าคัญมากกว่าเงิน 

นิยมวัดความส�าเร็จจากคุณค่า

ภายใน ที่ไม่ใช่แค่เปลือกนอก

อย่างมีรสนิยม

Succeeder หรือ 
‘ผู้คว้าชัย’ คือ ผู้ที่มีการ

ก�าหนดเป้าหมายการด�ารงชีวิต 

เชื่อมั่นในความสามารถของตน 

เพื่อชีวิตที่มั่นคง จึงท�างานหนัก  

โดยไม่ลืมให้รางวัลกับตนเอง

ด้วยสิ่งที่ดีที่สุด

Mainstream หรือ ‘ครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง’ คือ กลุ่มคนที่มี

ความมั่นคงในชีวิต เกิดจากครอบครัวที่อบอุ่น ใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ 

ไม่ชอบการสุ่มเสี่ยงใดๆ เน้นความปลอดภัยของครอบครัวและทรัพย์สิน 

ให้ความส�าคัญและระมัดระวังกับการใช้จ่ายและราคาสินค้า
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กลยุทธ์ส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง
และแผนการด�าเนินการภายใต้กลยุทธ ์
 ในการก�าหนดกลยทุธ์หลกัทีเ่หมาะสมกบันกัท่องเทีย่วกลุม่ศกัยภาพสงู

แต่ละประเทศ โดยใช้คณุลกัษณะเชิงจิตวิทยาจากแนวคิดทีแ่ยกโดยโมเดล 

4Cs Statement เป็นปัจจัยหลักในการแบ่งประเภทของการท่องเที่ยว 

ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนั้น การก�าหนดกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสม

กับกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีมีคณุลกัษณะพืน้ฐานแตกต่างกัน เพือ่ให้ตอบสนอง 

ความต้องการและมปีระสิทธภิาพสงูสดุซึง่ได้แก่ กลยทุธ์ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 

ศักยภาพสูงกลุ่ม Reformer กลยุทธ์ส�าหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 

กลุ่ม Succeeder และกลยุทธ์ส�าหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ ่ม 

Mainstream มีดังนี้

 กลยุทธ์ส�ำหรับนักท่องเที่ยวศักยภำพสูงกลุ่ม Reformer 

 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 

กลุ่ม Reformer จากประเทศต่างๆ นั้น มี 3 กลยุทธ์หลักด้วยกัน ได้แก่

 n กลยทุธ์เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชิงการแพทย์ (Medical Tour-

ism) ส�าหรบันักท่องเท่ียวศกัยภาพสงูจากประเทศเมยีนมาร์ ลาว กมัพูชา 

เวียดนาม และบรูไน

	 n กลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบหรูหรามีเกียรติ สะดวก

สบายส�าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (The Thai Sensation of Prestige) 

ส�าหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจากประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

	 n กลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นความหลากหลายของ

กิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทย (Experience the Local Chic) ส�าหรับ

นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจากประเทศสิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

 กลยทุธ์ส�ำหรบันกัท่องเทีย่วศกัยภำพสงูกลุม่ Succeeder 
 

 กลยุทธ์หลักของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ ่ม Succeeder  

เน้นการน�าเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก สินค้า และบริการระดับหรูหรา 

โดยเน้นการส่ือสารไปในทาง Exclusive หรือเป็นส่ิงที่มอบให้กับลูกค้า

คนส�าคัญเท่านั้น

	 n นกัท่องเทีย่วศกัยภาพสงูกลุม่ Succeeder จากประเทศฟิลปิปินส์

ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง กลยุทธ์จะเน้นไปทางการแสวงหาแหล่งช้อปปิ้ง

หลากหลายสไตล์ มีร้านค้า และร้านอาหารให้เลือกมากมาย ทั้งในพื้นที่

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น ตลาดน�้าอัมพวา Asiatique ตลาดนัด

จตจุกัร ไปจนถงึศนูย์การค้าทีม่ร้ีานค้าระดบัไฮเอนด์และสนิค้าแบรนด์เนม 

อย่างเกษรพลาซา สยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์



17|Tourism Journal

	 n ส่วนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม Succeeder จากประเทศลาว  

และกมัพชูาท่ีชืน่ชอบกจิกรรมทางทะเล กลยทุธ์จะเน้นไปทีก่ารโปรโมตสถานที ่

ท่องเทีย่วทางทะเล และแหล่งด�าน�า้ รวมทัง้ทีพ่กั โรงแรม และรสีอร์ตระดบัหรหูรา 

Pool Villa เน้นการสื่อสารในเชิงการให้รางวัลกับชีวิตที่คุ้มค่าและตอบสนอง 

มติทิางอารมณ์ถงึขีดสุดของผูท้ีม่สีถานะทีเ่หนอืชัน้และประสบความส�าเรจ็ในชวีติ

	 n ส่วนนกัท่องเทีย่วศักยภาพสงูกลุม่ Succeeder จากประเทศอนิโดนเีซยี 

เวียดนาม เมียนมาร์ บรูไน และมาเลเซีย นั้นค่อนข้างคล้ายคลึงกันในแง่มุม 

ของความเป็นผู้เหนือชั้น ส�าหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม Succeeder  

ชาวสิงคโปร์ ซึ่งไม่ได้มองประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับหรูหรานั้น 

กลยุทธ์หลักคือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สินค้า และบริการ 

ระดบัไฮเอนด์โดยเน้นการสือ่สารในเชิง ‘ความหรหูราทีค่ณุภาพคุม้ค่ามากกว่า

เงินที่จ่ายไป’

 กลยุทธ์ส�ำหรับนักท่องเที่ยวศักยภำพสูงกลุ่ม Mainstream 

 นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม Mainstream จะให้ความส�าคัญกับความ

สะดวกสบาย และความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ว ถึงแม้ว่านกัท่องเทีย่ว 

กลุ่มนี้จะมีเศรษฐานะดี แต่ก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกินไป การเสนอสินค้า

และบริการที่ให้ความรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคาจึงเป็นสิ่งส�าคัญ นอกจากนั้นยังรวม

ถงึการประชาสัมพนัธ์กจิกรรมการท่องเทีย่วและสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เหมาะกบั 

ครอบครัว และการจัดเตรียมสาธารณูปโภค สิ่งอ�านวยความสะดวกของการ

ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

	 n นักท่องเท่ียวศักยภาพสูงกลุ่ม Mainstream ชาวอินโดนีเซียที่นิยม

เดินทางเป็นหมู่คณะหรือหลายครอบครัว เหมาะกับการน�าเสนอภาพลักษณ์

การท่องเท่ียวท่ีสนุกสนานส�าหรับทกุคนในครอบครวั รวมทัง้ความสะดวกสบาย

ทั้งการเดินทาง สาธารณูปโภค และการช้อปปิ้งที่มีสินค้าคุณภาพดีในราคาที่

เหมาะสม รวมทัง้ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ด้านแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามเป็นกลางทาง

ศาสนา และน�าเสนอวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

	 n นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม Mainstream ชาวบรูไน ส�าหรับกลุ่ม 

ที่นิยมกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และกิจกรรมสปา รวมถึง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ควรส่งเสริมโดยกลยุทธ์ในการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ระดับไฮเอนด์

	 n ในส่วนของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม Mainstream จากประเทศ 

อื่นๆ ที่อาจมาเที่ยวกับเพื่อนๆ หรือคนรัก เช่น นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม 

Mainstream ชาวสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และ

มาเลเซีย เหมาะกบัการปรับใช้กลยทุธ์ทีเ่น้นกิจกรรมใหม่ๆ ในประเทศไทยทีม่ี 

ทัง้ความหลากหลายและโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ๆ ทีย่งัไม่เป็น

ทีรู่จ้กัของนักท่องเท่ียวประเทศดังกล่าว รวมทัง้เทศกาลหรอืประเพณีไทย เช่น 

สงกรานต์ ลอยกระทง หรอืกิจกรรมใหม่ๆ เช่น คอร์สเรียนมวยไทย คอร์สสอน

ท�าอาหารไทย เป็นต้น รวมทัง้สนิค้าและแหล่งช้อปป้ิงหลากหลายระดบั ตัง้แต่

ศูนย์การค้าถึงตลาดท้องถิ่น

T o u r i s m  R e s e a r c h
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การท่องเที่ยว
แบบหรูหรา 
(Luxury Tourism)1

1 ที่มา : สรุปประเด็นจากการสัมมนาเปิดงาน และบทความพิเศษในเอกสารเผยแพร่ภายในงานส่งเสริมการขาย 
 International Luxury Travel Market (ILTM) 2013 ณ เมืองกาน ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2556
2 พนักงานวางแผน 5 งานติดตามและประเมินผลตลาดต่างประเทศ กองติดตามและประเมินผล
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เรียบเรียง : ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล2

ข้อควรคิดจากงาน

ILTM 2013 
ณ เมืองกาน ประเทศฝรั่งเศส

การท่องเที่ยว
แบบหรูหรา 
(Luxury Tourism)1
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การท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism)  

เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพ่ิม

มากขึ้น ทั้งจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ  

ทั่วโลก และจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

ที่ให้ความส�าคัญกับลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น 

การท่องเที่ยวแบบหรูหราในปัจจุบันแพร่หลาย

ออกไปในวงกว้าง จุดหมายปลายทางของ 

นักท่องเที่ยวในกลุ ่มนี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู ่เพียง 

เมืองหลักในยุโรปเหมือนในอดีต ประเทศใน

ทวีปเอเชียและอเมริกาใต้ได้กลายมาเป็นอีกทาง

เลือกหนึ่งของจุดหมายปลายทางที่นักท่องเท่ียว

ปรารถนาจะไปเยือน

แม้ความนิยมต่อการท่องเที่ยวแบบหรูหราจะเพิ่ม 

มากขึ้น แต่ความเข้าใจต่อการท่องเที่ยวแบบ

หรูหรากลับยังคลุมเครือ แบบไหนจึงจะเป็นการ

ท่องเที่ยวแบบหรูหรา? สินค้าแบบใดคือสินค้า

ส�าหรับการท่องเที่ยวแบบหรูหรา? นักท่องเที่ยว

แบบหรูหราคอืใครและจะเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร? 

ค�าถามเหล่านี้ ล้วนเป็นค�าถามที่ใครก็ตามที่คิดจะ

เข้ามาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบหรูหราต้องการ

ทราบค�าตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาท่ี 

โลกหมนุไปอย่างรวดเรว็ การสือ่สารแบบออนไลน์ 

และการไหลบ่าของข้อมูลผ่านระบบดิจิตอล ท�าให้

แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลาดังเช่นทุกวันนี้

F r o m  t h e  C o v e r
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การท่องเที่ยวแบบหรูหรา
คืออะไร?
 การท่องเที่ยวแบบหรูหราได้ถูกให้ค�านิยามไว้อย่างหลากหลาย ค�านิยามหนึ่ง 

ที่น่าสนใจซึ่งถูกน�าเสนอในเวทีสัมมนาเปิดงานส่งเสริมการขาย International Luxury 

Travel Market (ILTM) 2013 ซึง่ Yaffa Assouline ผูก่้อตัง้ส�านกัพมิพ์ Assouline และเวบ็ไซต์ 

luxuryculture.com ได้ให้ค�านยิามไว้ว่า ‘Luxury is Time’ เนือ่งจากส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 

ทีน่ยิมการท่องเทีย่วแบบหรหูราแล้ว เวลา (Time) อาจเทยีบเท่าได้กบัทรพัย์สนิทีม่มีลูค่า

และความส�าคัญมาก แต่ขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านี้ก็ยินดีที่จะใช้เงินเพื่อซื้อเวลาและ

ความสะดวกสบาย อันจะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากต่างๆ ในการท่องเที่ยว

 นอกจากนี ้Yaffa Assouline ยงัได้ระบไุว้ด้วยว่า การได้รบัประสบการณ์แบบหรหูรา 

คือหัวใจส�าคัญของการท่องเที่ยวแบบหรูหราในอนาคต เพราะการท่องเที่ยวแบบหรูหรา

เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotion)  

แก่นักท่องเที่ยวเป็นหลัก อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบหรูหรายังตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบหรูหรามากกว่าที่จะต้องการเป็นเจ้าของ

หรือครอบครองความหรูหราเหลา่นั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวเหล่านี้มีความคิด

ว่า We want to ‘Live’ luxury instead of ‘Own’ Luxury.

 จากการน�าเสนอนิยามการท่องเที่ยวแบบหรูหราข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการให้ 

ค�านิยามการท่องเที่ยวแบบหรูหรา ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงลักษณะหรือคุณสมบัติของ 

แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง หรือการบริการอีกต่อไปแล้ว หากแต่เริ่มให้ความ

ส�าคัญกับการท�าความเข้าใจความหมายของการท่องเที่ยวแบบหรูหราในเชิงนามธรรม 

คือ ความรูส้กึ ประสบการณ์ และความพึงพอใจที่ได้รบัจากการท่องเทีย่วอกีทางหนึง่ด้วย

F r o m  t h e  C o v e r
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ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
 จากการขยายตัวของกระแสความนิยม และขอบเขต 

ค�านยิามของการท่องเทีย่วแบบหรหูรา ท�าให้นกัท่องเทีย่วทีน่ยิม 

การท่องเทีย่วแบบหรหูราในปัจจบุนัไม่ได้จ�ากดัอยูเ่พยีงนกัท่องเทีย่ว 

ผู้มีรายได้สูง หรือกลุ่มคนระดับบนในสังคม ซึ่งอาจจะพิจารณา

ได้จากอาชีพการงานหรือรายได้เฉลี่ยต่อปีอีกต่อไป 

 กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในระยะหลัง 

คอื กลุม่นกัท่องเทีย่วระดบักลางทีป่รารถนาจะสมัผสัประสบการณ์ 

การท่องเที่ยวแบบหรูหราเพ่ือเป็นรางวัลชีวิต นักท่องเที่ยว 

กลุม่นีแ้ม้จะมคีวามถี่ในการท่องเทีย่วไม่มากเนือ่งจากมักต้องใช้

เวลารวบรวมค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง แต่เมือ่พิจารณาถงึจ�านวน

ของนกัท่องเทีย่วกลุม่นีซ้ึง่มอียูม่าก กลุม่นกัท่องเทีย่วระดบักลาง

จงึเป็นกลุ่มเป้าหมายอกีกลุ่มหนึง่ทีม่ศีกัยภาพส�าหรบัการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวแบบหรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเข้าถึง 

นกัท่องเทีย่วกลุม่นีอ้าจท�าได้ง่ายกว่านกัท่องเทีย่วระดบับนทีต้่อง

อาศัยเครือข่ายความใกล้ชิด และอาศัยเวลาในการสร้างความ

สนิทสนมและความไว้วางใจ

พวกเขาชอบอะไร
 การค้นหาความสนใจของนกัท่องเทีย่วทีน่ยิมการท่องเทีย่ว

แบบหรูหราเพื่อสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

เป็นอีกความท้าทายหนึ่งซึ่งผู้ที่สนใจจะเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน

ของการท่องเที่ยวแบบหรูหราต้องการหาค�าตอบ 

 จากบทความพิเศษที่เผยแพร่ในงาน ILTM 2013 ได้มี

การน�าเสนอลกัษณะพฤตกิรรมและความสนใจของนกัท่องเทีย่ว

ทีน่ยิมการท่องเทีย่วแบบหรหูราทีน่่าสนใจอยูห่ลายประเด็น ดังนี้

F r o m  t h e  C o v e r
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 ประเด็นแรก Simone Dressler บรรณาธิการนิตยสาร 

Connoisseur Circle ได้น�าเสนอสิง่ทีเ่รยีกว่า Custom-tailored 

หรือการที่นักท่องเที่ยวสามารถก�าหนดความต้องการได้ด้วย 

ตัวเองในทุกรายละเอียด นักท่องเที่ยวแบบหรูหราต้องการ 

การท่องเท่ียวแบบพเิศษเจาะจงเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างจากรายการ

น�าเที่ยวที่เสนอขายอยู ่ทั่วๆ ไป และในจ�านวนนี้ หลายราย 

ยังมองหาตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agent) ที่สามารถจัดการ 

ท่องเทีย่ว พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าและข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ 

ในการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง ร้านอาหาร  

รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ให้กับตนเอง เพราะเพียงการอ่านรีวิว

จากเวบ็ไซต์ท่องเทีย่วชือ่ดงัอาจไม่ให้ข้อมลูในเชิงลกึทีดี่พอ อกีท้ัง 

ข้อมลูเหล่านีย้งัมจี�านวนมากและหลากหลาย ดังน้ัน ความคิดเหน็

จากตัวแทนท่องเที่ยวที่เป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถ

ช่วยจดัการรายการน�าเทีย่วแบบเฉพาะตวัให้กับลกูค้าในกลุม่นี้ได้ 

จึงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่นักท่องเที่ยว 

กลุ่มนี้มองหา และยินดีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

เพื่อแลกกับความมั่นใจว่าจะได้รับประสบ-

การณ์จากการท่องเท่ียวทีเ่หมาะสม มคีณุภาพ 

และตรงตามที่ตนต้องการจริงๆ

 ประเดน็ถดัมา คอื หวัใจของการท่องเทีย่ว 

แบบหรหูราในปัจจบุนั ซึง่ Satomi Kurabayashi 

บรรณาธิการนิตยสาร CREA Traveller ได้น�า

เสนอไว้ว่าประกอบไปด้วยค�า 3 ค�า คือ Slow 

Small และ Story กล่าวคือ

 Slow ในอดีตผู ้คนมักจะมีค่านิยม 

ว่ายิ่งเร็วยิ่งดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล่าวถึง 

เรือ่งของการเดนิทาง แต่ในปัจจบุนันกัท่องเทีย่ว 

หนัมาให้ความนยิมกบัการท่องเทีย่วแบบสบายๆ และผ่อนคลาย  

ไม่ต้องเร่งรีบ ดังจะเห็นได้จากกระแสการท่องเที่ยวทางรถไฟ 

และเรือส�าราญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการท่องเที่ยวทางรถไฟ

ไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบราคาประหยัดอีกต่อไป ในญ่ีปุ่นได้มี 

การลงทุนสร้างรถไฟแบบใหม่เน้นความหรูหรา สะดวกสบาย  

ด้วยเงนิลงทุนถงึ 3,000 ล้านเยน หรอืกว่า 900 ล้านบาท ซึง่ทกุทีน่ัง่ 

อันมีราคาสูงถึง 180,000 บาทต่อที่นั่ง ถูกจองเต็มหมดล่วงหน้า

เป็นเวลาหลายเดอืน ส่ิงเหล่านีล้้วนสะท้อนให้เหน็ความนยิมของ

นักท่องเท่ียวท่ีให้ความส�าคัญกับการใช้ช่วงเวลาแบบหรูหรา 

(Luxury Time) ในการเดินทางท่องเที่ยว

 Small สินค้าและบริการที่มีขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น   

Boutique Hotel ห้องพกัทีม่คีวามเป็นส่วนตวั ร้านอาหารขนาดเลก็ 

หรือกรุ ๊ปทัวร์ท่ีมีสมาชิกเพียงไม่ก่ีคน ช่วยสร้างบรรยากาศ 

ความใกล้ชิด เป็นส่วนตัว และก่อให้เกิดความรู้สึก ‘พิเศษ’  

แก่นักท่องเที่ยว เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าตนเองสามารถเข้าถึง 

บางสิ่งบางอย่างท่ีมีความพิเศษเฉพาะตัว แตกต่างจากสิ่งที่ 

นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้รับ อย่างไรก็ดี การสร้างมูลค่าและความรู้สึกเช่นนี ้

ให้กับการท่องเที่ยวไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะใน Boutique Hotel ร้านอาหาร  

หรือสถานบริการที่มีขนาดเล็กเท่านั้น หากแต่โรงแรมขนาดใหญ่ก็สามารถ 

สร้างบรรยากาศแบบเดียวกันนี้ให้กับลูกค้าของตนเองได้ ผ่านการเสนอ 

โปรแกรมกจิกรรมการท่องเทีย่วแบบพเิศษเฉพาะตวัให้กบันกัท่องเทีย่วทีเ่ข้าพัก  

ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมพิเศษส�าหรับลูกค้าจ�านวนจ�ากัด เพื่อให้ไป 

เที่ยวชมตลาดพื้นเมืองพร้อมกับหัวหน้าพ่อครัวจากห้องอาหาร เป็นต้น

 Story จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสาร ท�าให้การค้นหา

ข้อมลูของสนิค้าและบรกิารทางการท่องเทีย่วต่างๆ สามารถท�าได้ง่ายผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต ท�าให้นักท่องเที่ยวมองหาส่ิงที่ไม่สามารถหาได้ท่ัวไป แต่จะต้อง 

ไปสมัผสักบัสิง่นัน้ด้วยตนเองจากการเดนิทางท่องเทีย่วเท่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น 

ไวน์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีและมีจ�านวนจ�ากัด หรืองานฝีมือที่ถูกท�าขึ้นเพียง 

ชิน้เดยีวโดยศลิปินท้องถิน่ เป็นต้น สิง่เหล่านีล้้วนเป็นสิง่จงูใจให้เกดิการใช้จ่าย 

เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่มีความพิเศษส�าหรับ

ตนเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อ

ของสิ่งนั้นโดยไม่ค�านึงถึงราคา  

จึงท�าให้การสร้างเรื่องราวให้กับ

สนิค้าและบรกิารทางการท่องเทีย่ว 

เป็นเหมือนการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้กับสินค้าและบริการเหล่านั้น 

ขณะเดยีวกนัยงัเป็นเหมอืนอาวธุลบั

ส�าหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า

และบริการที่มีความพิเศษแบบ

เฉพาะตัวที่หลากหลายมากกว่า 

คนอืน่ ในการช่วงชิงความได้เปรยีบ

ทางธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยว

แบบหรูหราอีกด้วย

 ประเด็นสุดท้าย Lucy Jones บรรณาธิการนิตยสาร Luxury Travel 

Magazine ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบ

หรูหราไว้ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พยายามมองหาการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบ

เฉพาะส�าหรบัตวัพวกเขาเอง การท่องเทีย่วแบบหรหูราในปัจจบุนั ไม่ใช่สิง่ทีเ่ป็น

แบบแผนซึง่สามารถใช้ได้กบันกัท่องเทีย่วทกุคนอกีต่อไป โรงแรมทีพ่กัส�าหรบั

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว แต่อาจ

จะหมายถึงแคมป์ระดับหรู (Glamping) ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลทราย หรืออาจ

หมายถึงกระท่อมแบบเอสกิโมที่สร้างอยู่เหนือเส้นอาร์กติกฯ ก็ได้ นั่นเพราะ 

นักท่องเที่ยวแบบหรูหรายุคใหม่มองหาสิ่งที่มากไปกว่าห้องพักที่สวยงามและ

สระว่ายน�้า พวกเขาต้องการได้รับประสบการณ์และโอกาสที่จะได้สัมผัส 

กับวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถ่ินเพ่ือท�าให้การเดินทางมีความหมายมากกว่า

ที่เคยเป็นมาในอดีต หรืออาจจะเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวแบบหรูหราในปัจจุบัน

ต้องการประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะตัวซึ่งเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ 

ซื้อหาได้นั่นเอง
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เทคนิคการพิชิตใจกลุ่มเป้าหมาย
 Holly Stiel ได้น�าเสนอเทคนิคการพิชิตใจนักท่องเที่ยวแบบหรูหราไว้ในเวที

สมัมนาเปิดงาน ILTM 2013 ในหวัข้อ ‘The Philosophy of Service’ ไว้ว่า การท่องเทีย่ว 

แบบหรูหรา คือ การท่องเที่ยวที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของ ‘ตัวฉัน’ (Luxury is all 

about ‘ME’) ดังนั้น เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการในตลาดการท่องเที่ยวแบบหรูหรา

จึงจ�าเป็นต้องรู้ใจนักท่องเที่ยวแต่ละคนเป็นอย่างดีและเฉพาะเจาะจง เช่น จ�าได้ว่า 

เขาชอบรับประทานอะไร แพ้อาหารชนิดไหน ชอบห้องพักแบบใด รวมถึงในกรณีที่ 

นกัท่องเท่ียวเคยมาใช้บรกิารแล้ว ควรจะต้องแสดงให้เหน็ด้วยว่าจ�าพวกเขาได้ เพราะ

สิง่เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่จะสร้างความประทบัใจให้กับนกัท่องเทีย่วแบบหรหูราเป็นอย่าง

มาก เพราะพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องการเป็น ‘คนพิเศษ’ และได้รับบริการที่ 

‘พเิศษ’ กว่าคนอืน่ๆ และเป็นการบริการทีจ่ดัเตรียมไว้ให้เฉพาะตวัเขาคนเดยีวเท่านัน้ 

ดงันัน้ ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุดในการพชิิตใจนกัท่องเทีย่วแบบหรูหรา นอกเหนอืจากคณุภาพ

สินค้าและบริการท่ีได้มาตรฐาน ก็คือ การ ‘รู้ใจ’ ‘เข้าใจ’ ‘ให้ความส�าคัญ’ และ  

‘ตอบสนองความต้องการ’ แก่ลูกค้าแต่ละคนได้ในระดับดีเยี่ยมนั่นเอง

ท�าอย่างไรจะจูงใจให้ใช้จ่าย
 

 แน่นอนว่าส่ิงท่ีท�าให้นกัท่องเทีย่วแบบหรูหราเป็นกลุม่นกัท่องเทีย่วในฝันที่ไม่ว่า

ใคร หรือแม้แต่ประเทศไทยเองก็อยากช่วงชิงโอกาสในการท�าตลาด ก็คือ ศักยภาพ 

ในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพราะพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีรายได้สูง 

และมักนิยมซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาแพง ซึ่งถ้าหากรู้จักวิธีการกระตุ้น

ให้นกัท่องเท่ียวเหล่าน้ีใช้จ่ายเพิม่มากขึน้กว่าค่าใช้จ่ายมาตรฐานต่างๆ ย่อมเป็นโอกาส

ทีจ่ะสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วได้มากยิง่ขึน้ตามไปด้วย โดยปัจจยัทีจ่ะช่วยกระตุน้

ให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ควักกระเป๋าเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการทางการท่องเที่ยวนั้นเป็น

อีกประเด็นหนึ่งที่ Yaffa Assouline ได้น�าเสนอไว้ในเวทีสัมมนาเปิดงาน  ILTM 2013 

ว่า ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5E ดังนี้

 Experience หมายถึง การน�าเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ การเสนอ

ขายรายการน�าเที่ยวแบบหรูหรา ไม่ใช่เพียงการโฆษณาคุณภาพ ความสวยงาม และ

ความสะดวกสบายของสินค้าและบริการ หากแต่ยังต้องน�าเสนอความแปลกใหม ่

และประสบการณ์ทีน่กัท่องเทีย่วจะได้รับจากการเดนิทางท่องเทีย่วไปยงัสถานทีน่ัน้ๆ  

ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งด้วย

 Exclusive หมายถึง ความพิเศษแบบเฉพาะตัว ซึ่งเป็นค่านิยมของ 

นักท่องเท่ียวแบบหรูหรา ดังนั้น การเสนอขายสินค้าท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว 

กลุม่นี ้จงึไม่ควรเป็นข้อเสนอแบบเบด็เสรจ็สมบรูณ์ หากแต่ควรจะมกีารเสนอตวัเลอืก 

ต่างๆ ข้อเสนอพิเศษ รวมถึงการสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้ 

พวกเขาได้มีโอกาสตัดสินใจจัดการการเดินทางของตนเอง เพ่ือให้การเดินทาง 

ท่องเที่ยวในแต่ละครั้งของพวกเขามีความพิเศษไม่เหมือนใคร

 Expertise หมายถึง ผู ้ เชี่ยวชาญพิเศษ 

เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วแบบหรหูรามกัจะมเีวลาว่างจ�ากดั 

อีกทั้งด้วยสภาพแวดล้อมท�าให้พวกเขาเหล่านี้คุ้นเคย 

กับคนรอบตัวที่มักอยู ่ ในระดับมืออาชีพ ท�าให ้ 

นักท่องเที่ยวแบบหรูหราต้องการที่จะได้รับการบริการ

จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้เป็นพิเศษ ทั้งในแง่ 

ของการจัดการรายการน�าเที่ยว และการให้บริการ 

ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว ไม่ว่าจะเป็นการรอบรู้

ในข้อมลูรายละเอยีดสินค้าและบรกิาร การให้ค�าแนะน�า

ในเชิงเปรียบเทียบ การตอบสนองความต้องการที่มี

ลกัษณะเฉพาะ และการจดัการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 Exceptional หมายถงึ มาตรฐานที่ได้รบัการ

ยอมรบั แม้ว่านกัท่องเทีย่วแบบหรหูราในปัจจบุนั จะหนั

ไปให้ความส�าคัญกับประสบการณ์จากการท่องเที่ยว 

มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังคงต้องการสินค้า

และบริการทางการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และมี

คุณภาพเหมาะสมกับราคา ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องสูงกว่า 

นักท่องเที่ยวทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยว 

โดยรถไฟ จะต้องมคีวามสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภยั  

และมีเจ ้าหน ้าที่คอยบริการอ�านวยความสะดวก  

นอกเหนือไปจากการน�าเสนอเส ้นทางที่น ่าสนใจ  

แปลกใหม่ และสวยงาม เป็นต้น ดังนั้น เจ้าของสินค้า 

และบรกิารส�าหรบัการท่องเทีย่วแบบหรหูราจงึควรต้อง

รักษามาตรฐานของตนเองเอาไว้ และในขณะเดียวกัน 

ก็ต้องรักษาระดับไว้ไม่ให้ด้อยไปกว่าคู่แข่งขันด้วย
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 Excellence หมายถึง ความยอดเยีย่ม นกัท่องเทีย่วแบบหรหูรา 

ต้องการส่ิงท่ีดีท่ีสุด เย่ียมที่สุดส�าหรับตนเองเสมอ ดังนั้น สินค้าและ

บรกิารท่ีจะน�าเสนอขายต่อนกัท่องเทีย่วกลุม่นีจ้งึต้องเป็นสนิค้าอนัดบัหนึง่ 

เกรดเอ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความพิเศษและยอดเยี่ยมกว่าสินค้าและ

บริการอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าการบริโภคสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ 

นอกจากจะท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจแล้ว ยังเป็นการช่วย 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเองอีกด้วย

 จากปัจจัยทั้ง 5 ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่จะช่วย

กระตุน้ให้นกัท่องเทีย่วแบบหรูหรายินดีทีจ่ะใช้จ่ายมากข้ึนเพือ่แลกกบัสนิค้า 

และบริการทางการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของ 

พวกเขาได้ ซึง่สินค้าและบริการแต่ละชนดิอาจมลีกัษณะเฉพาะตวัแตกต่าง

กันไป เจ้าของสินค้าและบริการจ�าเป็นจะต้องเข้าใจในสินค้าและบริการ

ของตนเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเหล่านั้นให้มากขึ้น 

และในขณะเดียวกันก็ควรเข้าใจกลุ่มลูกค้าของตนเองเพื่อให้สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ในระดับที่พอดีและเหมาะสมด้วย

F r o m  t h e  C o v e r
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สรุป
 แม้การท่องเที่ยวแบบหรูหราจะยังเป็นเรื่องใหม่ และยังมีความสับสนในการ

ให้ค�านิยาม รวมถึงการท�าความเข้าใจกับลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ในกลุ่มนี้อยู่มาก หากแต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มทิศทางการท่องเที่ยวแบบหรูหรา 

ในปัจจุบันแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวแบบหรูหรา ไม่ใช่สิ่งที่จะมีค�านิยาม

ตายตัว หากแต่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้ความส�าคัญกับพฤติกรรม ความชอบ 

และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มีรายได้สูงในสังคม

เป็นหลัก เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้เกิดการใช้จ่ายให้มากที่สุด 

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้น สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการส่งเสริมตลาด 

การท่องเทีย่วแบบหรหูรา กค็อืการเข้าใจกลุ่มนกัท่องเทีย่วแบบหรหูราทีเ่ป็นเป้าหมาย  

และตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้ตามความคาดหวัง หรือเหนือกว่า 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นนั่นเอง

F r o m  t h e  C o v e r
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1. ความตั้งใจในการใช้จ่าย

	 โดยทัว่ไปการใช้จ่ายของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัคงที	่จากผลการส�ารวจ

ได้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีการวางแผนการใช้จ่ายให้น้อยลงภายใน	2	ปี 

ทีผ่่านมา	และในปี	2014	ด้วย	แต่มไิด้จะลดการซือ้	ทัง้นีเ้ป็นการลดใช้จ่าย 

โดยการช้อปปิ้งในร้านค้าที่ลดราคาหรือสินค้าที่เป็นแบรนด์ของห้าง	 

(Private	Label	Brand)	 ถึงแม้มีความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่าย	 แต่ 

ผู้บริโภคก็ยังต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป	 

ผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มต้องการใช้จ่ายเพิ่มในเรื่องของ

เทคโนโลย	ีเครือ่งแต่งกาย	และการท่องเทีย่ว		มกีารคาดการณ์ว่าผูบ้รโิภค 

จะมีการใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี	 2011	 ในเรื่องของเทคโนโลยี	

(ร้อยละ	29	 เมื่อเทียบกับ	 ร้อยละ	9)	 และการท่องเที่ยว	(ร้อยละ	32	 

เมื่อเทียบกับ	ร้อยละ14)

T o u r i s m  T r e n d

GLOBAL 

CONSUMER TRE
NDS1 

SURVEY 2013

Euromonitor International ได้ท�ำกำรส�ำรวจ 
แนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลกในปี 2013 ใน 9 ประเทศ
คือ บรำซิล จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น 
รัสเซีย สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ โดยมี
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรส�ำรวจออนไลน์ 16,000 รำย 
มีผลสรุปดังนี้

เรียบเรียง	:	พาณิกา	เหรียญสุวรรณ2
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3. การเข้าถงึเทคโนโลย ีและกจิกรรมของผู้บรโิภค

	 เทคโนโลยีได้ค่อยๆ	 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของ 

ผู้บริโภคใน	2	ปีที่ผ่านมา	จากปี	2011-2013	การใช้เทคโนโลยีมีความถี่

มากข้ึน	 จากท่ีโทรศัพท์มือถือมีวัตถุประสงค์เพียงแค่ไว้ส�าหรับสนทนา	

และส่งข้อความ	การเกดิสมาร์ทโฟนท�าให้ผูบ้ริโภครู้สกึถึงความได้เปรยีบ

มากขึน้	จ�านวนผูซ้ือ้สมาร์ทโฟนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	โดยเฉพาะผูบ้รโิภครุน่เยาว์	

นี่เป็นเหตุท่ีท�าให้	Online	Shopping	 มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดย 

ไม่ต้องสงสัย	ผู้บริโภคถูกดึงให้ซื้อสินค้าที่ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้	เช่น	

Download	Content	 และซื้อสินค้าที่ขายออนไลน์เท่านั้น	 ตลาดในโลก

ออนไลน์ช่วยน�าเสนอทางเลือกที่เปิดมากขึ้นให้กับลูกค้า	มากกว่าการไป

ซื้อสินค้าตามร้านค้าธรรมดาทั่วไป

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

2. ทัศนคติการซื้อ และลักษณะของสินค้า

 ผูบ้รโิภคหันมาซือ้สนิค้าในโลกออนไลน์	มคีวามสนใจในสนิค้าทีม่รีาคาต�า่	สนิค้า 

ที่มีคุณภาพ	และสินค้าแบรนด์เนม	บางกลุ่มก็ต้องการทั้งสองอย่าง	คือ	คุณภาพดี 

ราคาต�า่	ความเข้าใจท่ีชดัเจนถงึพฤตกิรรมการซือ้และความชอบของผูบ้รโิภคมส่ีวนช่วย

ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตในการเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายประเภทมากขึ้น

	 ผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะซื้อ	 และพร้อมที่จะจ่ายเพิ่มในสินค้าที่มีภาพลักษณ์

พิเศษ	 และสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 หรือสินค้าที่สังเคราะห์จากธรรมชาต	ิ

(Green	Product)		ซึง่ส่วนมากจะเป็นของใช้ส่วนตวั	เครือ่งส�าอาง	และของใช้ภายใน

บ้าน	 ทั้งนี้ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งออนไลน์	

และร้านค้าปลกี	การประชาสมัพนัธ์สนิค้าออนไลน์	ท�าให้ร้านเสือ้ผ้าธรรมดากลายเป็น 

ร้านที่น�าสมัยมากข้ึนในสายตาผู้บริโภค	 จากการส�ารวจพบว่าผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า

ออนไลน์ชอบท่ีจะค้นหาเพือ่ตรวจสอบราคาสนิค้า	ให้ได้ในราคาถกูแต่คณุภาพด	ีและ

ชอบลองสิ่งใหม่ๆ	 ส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจในเรื่องของแบรนด์เท่าไหร่นัก	 แสดงให้เห็นว่า

สนิค้าแบรนด์ใหม่ๆ	ท่ีเข้ามาในตลาดจะไม่ได้รบัผลกระทบจากสนิค้าแบรนด์เก่าทีม่อียู	่

4. ความชอบเรื่องการประกอบอาหาร

	 ผูบ้รโิภคยงัคงมคีวามต้องการทีจ่ะประกอบอาหารเองทีบ้่าน	และ

มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการเลือกซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร		 

ผูบ้รโิภคหลายกลุม่ให้ความส�าคญัมากกบัวตัถดุบิทีจ่ะน�ามาปรงุอาหาร	

พยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งน�า้ตาล	ไขมนั	และเกลอื	แล้วหนัไปใส่ใจคณุค่า

ทางอาหารและดีต่อสุขภาพ	อีกกลุ่มหนึ่งจะเจาะลึกเข้าไปไม่ว่าจะเป็น

อาหารที่ได้รับการแนะน�าจาก	Healthcare	หรือสินค้าคุณภาพที่มีการ

ระบุคุณค่าทางอาหารบนผลิตภัณฑ์

	 ผู้บริโภคในโลกออนไลน์ให้ความสนใจในการควบคุมน�้าหนัก	

และการค�านวณคุณค่าทางอาหารที่รับประทาน	ในปี	2012	อัตราของ 

ผู้บริโภคที่มีอายุ	14	 ปีขึ้นไปในประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีน�้าหนักเกิน

มาตรฐานเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ	50	 แม้กระทั่งตลาดเกิดใหม่	 เช่น	

อินเดีย	 และจีน	 ก็มีการคาดการณ์ว่าอัตราคนเป็นโรคอ้วนจะเพิ่ม

ขึ้นอย่างน้อย	2	 เท่าในปี	2020	 ท�าให้เป็นเหตุผลที่ดีในการควบคุม 

น�้าหนักของผู้บริโภค	 ในขณะที่ผู้บริโภคบางส่วนเลือกที่จะงดอาหาร 

บางประเภทเพ่ือเหตุผลทางวัฒนธรรม	 หรือเนื่องจากมีอาการแพ้

อาหาร

1	ที่มา	:	บทคัดย่อผลการส�ารวจ	Global	Consumer	Trends	Survey	2013	โดย	

Euromonitor	International
2	นกัศกึษาชัน้ปีที	่4	สาขาวชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรม	คณะวทิยาการจดัการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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5. รูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี

	 ความเข้าใจส่วนตัวในเรื่องของสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคสามารถ 

เป็นตัวสั่งการพฤติกรรมในการด�ารงชีวิตของผู้บริโภค	 ผู้บริโภคที่เข้าใจ

ว่าตัวเองมีสุขภาพท่ีดีอยู่แล้ว	 จะอนุญาตให้ตัวเองเหลือพื้นที่ส�าหรับ

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพเป็นครั้งคราว	 ส่วนผู้บริโภคที่เข้าใจว่าตัวเอง

มีปัญหาเรื่องสุขภาพ	จะต้องการเวลาและพลังในการท�ากิจกรรมที่หลาก

หลายเพื่อสุขภาพ	หรือในทางกลับกัน	ผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพก็จะยิ่งดูแล

ตัวเองต่อไปเรื่อยๆ	 และผู้บริโภคที่ไม่สนใจในสุขภาพเลย	 ก็จะไม่สนใจ

ต่อไปเช่นกัน		

	 การบ�าบัดรักษา	และการป้องกันเป็นกุญแจส�าคัญของผู้บริโภคโดย

ท่ัวไป	ผู้บรโิภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างต้องพบแพทย์เป็นปกต	ิมเีพยีงส่วนน้อย

ทีจ่�าเป็นต้องเข้าศนูย์สุขภาพ	(Medical	Care)	เพือ่ท�าการตรวจรกัษาอย่าง 

ต่อเนือ่ง	ผูบ้รโิภคส่วนน้อยท่ีใช้มาตรการเชงิป้องกนั	เช่น	บรโิภคอาหารเสรมิ	 

หรือเข้าร่วมกิจกรรมบ�าบัดอาการเครียด	

	 การออกก�าลังกาย	 และกายภาพบ�าบัดเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในการ

ด�ารงชีวิตของผู้บริโภคส่วนใหญ่	มากกว่าร้อยละ	60	ของผู้บริโภคที่ออก

ก�าลงักายเป็นประจ�า	โดยการเข้า	Gym	เล่นกฬีา	และส่วนใหญ่ออกก�าลงักาย 

ด้วยการเดิน	 โดยผู้บริโภคในประเทศเกิดใหม่จะออกก�าลังกายมากกว่า 

ผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้ว

	 จากรายงานผลพบว่า	 ผู ้บริโภคออนไลน์มีการใช้สินค้าจ�าพวก	

แอลกอฮอล์และยาสูบเป็นประจ�าเป็นส่วนน้อย	 อย่างไรก็ตาม	 จ�านวน 

ผู้บริโภคค่อยๆ	 เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี	2011	 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

เป็นพฤติกรรมหลักในสังคม	 ผู้บริโภคบางส่วนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

เล็กน้อยทุกวัน	 และคนส่วนมากจะดื่มเมื่อออกไปนอกบ้านมากกว่าดื่ม 

ที่บ้าน

6. อุปนิสัย และค่านิยมส่วนตัว

	 หลายการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยทั่วไปจะมีคนในครอบครัวหรือ

คนใกล้ชิดมาเป็นประเด็นในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ

	 ผูบ้รโิภคมคีวามรอบคอบในการใช้เงนิ	ส่วนหนึง่เป็นเพราะเศรษฐกจิ

โลกที่ไม่มีเสถียรภาพมาหลายปี	มีความต้องการที่จะท�างานเพื่อด�ารงชีพ	 

‘Work	to	Live’	 มากกว่ามีชีวิตเพ่ือท�างาน	 ‘Live	to	Work’	 หมายถึง 

ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเห็นว่าการท�างานหนักมากขึ้นเพื่อรายได้ส�าหรับ 

ใช้จ่ายในสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือย	มีความดึงดูดใจน้อยลง

	 ผู้บริโภคมีความต้องการมากกว่าสินค้าที่เป็นวัตถุ	 มีจุดหมายที่จะ

ประสบความส�าเรจ็ในสิง่ทีค่าดหวงั	และมชีวีติทีเ่รยีบง่ายมากขึน้	กว่าครึง่

ของผู้ตอบต้องการสร้างสิ่งที่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
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	 เรื่องยุ่งยากใจประการส�าคัญ	ในการเดินทางไปต่าง

ประเทศแต่ละครัง้	คอืเร่ืองการซ้ือของฝากส�าหรับคนทีร่อ

อยู่ทางบ้าน	

	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	เมือ่ในก�าหนดการเดินทางได้ระบ ุ

ถงึการแวะพกัช้อปป้ิงตามแฟคตอรี	่เอาท์เลต็,	แหล่งช้อปป้ิง 

ราคาประหยดั,	ไล่ไปถงึแหล่งช้อปป้ิงระดบัไฮโซ	ทีม่ชีือ่เสยีง 

ของประเทศนั้นๆ	สิ่งที่จะตามมาแน่ๆ	คือลิสต์ของซื้อฝาก	

หรือไม่ก็ของฝากซื้อแบบยาวเหยียด	ที่คาดหวังว่าจะซื้อได้

ในราคาที่ถูกกว่าในเมืองไทย	

	 ในสงัคมร่วมสมยั	เราก�าลงัอาศัยอยู่ในโลกทีป่ระกอบ

สร้างขึ้นมาด้วยสิ่งนามธรรม	ที่ถูกแปรสภาพให้กลายเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเรื่อยๆ	สินค้า

แบรนด์เนมก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากประการหนึ่ง	

	 การเดนิช้อปป้ิงศนูย์การค้าย่านกลางเมอืงเป็นประจ�า	

ท�าให้เราค่อยๆ	ปรบัจูนตวัเอง	ในการรบัรูค้วามหมาย	และ

ยอมรบัในระดบัราคาสินค้าเหล่านัน้	ตามผลของการตลาด 

ที่มีในเมืองไทย	 แต่เม่ือบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป	 

รวมถึงค่าเงินและค่าครองชีพ	 ท�าให้การรับรู ้สินค้า 

แบรนด์เนมหรูหราเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงตามไป	

From Souvenirs to Luxury Goods
เรื่อง	:	วุฒิชัย	กฤษณะประกรกิจ	

เรื่องของชนชั้น 

	 ก่อนทีค่วามหรหูราจะกลายมาเป็นเรือ่งการตลาด	และกลายเป็นสนิค้าส�าหรบั

ใครก็ตามที่ไต่เต้าทางเศรษฐกิจขึ้นไปถึงจุดที่มีเงินซื้อ	ความหรูหราเคยเป็นอภิสิทธิ์

ของชนชั้นสูงเท่านั้น	

	 ต�านานเก่าแก่ของร้านเครื่องประดับ	 ร้านเสื้อผ้า	 ร้านเครื่องหนัง	 ที่เคยผลิต

ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ	 ให้กับชนชั้นสูง	 กลายเป็นเรื่องเล่าที่ประทับอยู่บนแบรนด์	

และกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล	

	 การรับรู้สินค้าแบรนด์เนมระดับสูงที่วางโชว์อยู่ในดีไซเนอร์ช็อป	10	Corso	

Como	 ที่อัดแน่นไปด้วยต�านานของเหล่าดีไซเนอร์และความคิดสร้างสรรค์	 หรือ

ในพลาซ่า	Galleria	Vittorio	Emanuele	II	 กลางเมืองมิลาน	 ประเทศอิตาลี	 

ที่อัดแน่นไปด้วยโบราณสถาน	 สถาปัตยกรรมน่าทึ่ง	 ท�าให้แบรนด์เนมดูมีคุณค่า	 

มีราคา	เพราะถูกตอกย�้าด้วยต�านานและเรื่องเล่าของความหรูหราเหล่านั้น	

	 แต่ทัง้หมดนัน้จะเปลีย่นแปลงและแตกต่างไปทนัททีนัใด	ถ้าเดนิทางออกไปถงึ

พรมแดนระหว่างอิตาลีกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์	สินค้าแบรนด์เนมเดียวกันที่วาง

อยู่ใน	Fox	Town	แฟคตอรี่	เอาท์เล็ตใหญ่	จะมีราคาถูกลงไปกว่าครึ่ง	
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	 แฟคตอรี่	 เอาท์เล็ตท�าให้ผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้าถูกผลิต 

ครัง้ละจ�านวนมากๆ	แบบอตุสาหกรรม	มนัท�าให้ความหรหูรา 

กลายเป็นสนิค้าในโลกของเสรนียิม	ทนุนยิม	และประชาธปิไตย	

ดังนั้น	บรรดาสินค้าแบรนด์เนมใน	Fox	Town	จึงกลายสภาพ

จากสนิค้าอภิสิทธิข์องชนชัน้สงู	กลายเป็นสนิค้าธรรมดาทัว่ไป

ส�าหรับชนชั้นกลาง	เหมือนการเดินช้อปปิ้งในแหล่งวัยรุ่นของ

บ้านเรา	

	 ยิง่ถ้าเดนิทางต่อไปทีเ่มืองเวนิส	จะเหน็พวกแก๊งมจิฉาชีพ

น�าสนิค้าแบรนด์เนมปลอม	มาเดินตามตือ๊ขายให้นกัท่องเทีย่ว	

กลางจัตุรัสซานมาร์โค	 แก๊งพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนยิปซีและ 

คนผิวสี	

	 สญัลักษณ์โลโก้และชือ่แบรนด์เนมจะหลดุลอยออกจาก

ต�านานของมันอย่างสิ้นเชิง	 มาแปะอยู่บนธุรกิจผิดกฎหมาย	

โลกใต้ดิน	 และเป็นโอกาสของชนชั้นล่าง	 ที่จะตีโต้	 ทวงคืน	

หรือขบถต่อความไม่เท่าเทียม	 ความรู้สึกที่เรามีต่อสินค้า 

แบรนด์เนมจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในรูปลักษณ์นี้	

การถ่ายเทและโลกาภิวัตน์ 

	 เทคโนโลยีการส่ือสาร	 การเดินทางคมนาคม	 และการรุกคืบของบรรษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ	 

ที่ท�าให้เรารู้สึกว่าโลกเล็กลงเรื่อยๆ	 นักการตลาดสามารถสื่อสารคุณค่าของแบรนด์ใหม่ๆ	 เผยแพร่

ออกไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว	

	 แบรนด์เนมหรูหราเกิดขึ้นใหม่จ�านวนมหาศาล	สร้างการรับรู้ให้เรายอมรับนับถือในคุณค่าของ

มันได้อย่างชาญฉลาด	โดยไม่จ�าเป็นต้องมีต�านานเก่าแก่เกี่ยวพันกับชนชั้นสูง	อย่างเช่นแบรนด์เนม 

สินค้ากระเป๋าและรองเท้าจากประเทศเล็กๆ	 อย่างสิงคโปร์	 ที่เริ่มเปิดด�าเนินการมาเพียงไม่ถึงสิบปี	 

ก็กลายเป็นแบรนด์เนมที่ติดตลาด	และต้องเป็นของซื้อฝากจากการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์	

	 ความหรูหราไม่ใช่เรื่องชนชั้น	 แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางท่องเที่ยว	 การช้อปปิ้งสินค้า

แบรนด์เนมจากต่างประเทศ	อัดแน่นไปด้วยความหมายของการได้ไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ	

ดังนั้น	นอกจากสินค้าแฟชั่น	เสื้อผ้า	กระเป๋า	เครื่องประดับ	ยังรวมไปถึงของที่ใกล้ตัวและราคาถูก

กว่านั้น	อย่างโดนัท	ข้าวโพดคั่ว	ขนมอบเบเกอรี่	

	 และเมื่อสินค้าเหล่านี้มาเปิดช็อปสาขาในเมืองไทย	ก็ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาเช่นกัน	

	 ทางฝั่งอเมริกา	ก็มีแบรนด์เนมแฟชั่นท�านองเดียวกันนี้มากมาย	เมื่อลองเทียบบรรยากาศของ

ช็อปที่เปิดอย่างยิ่งใหญ่ในศูนย์การค้าใหญ่ในบ้านเรา	จะท�าให้มันดูมีมูลค่าสูงส่งอย่างไม่น่าเชื่อ	

	 แต่เมื่อออกเดินทางไปถึงมอลล์ที่	 Leesburg	 หรือ	Potomac	 ซึ่งเป็นเอาท์เล็ตใหญ่ในรัฐ

เวอร์จิเนีย	 มันจะกลายเป็นช็อปสินค้าราคาโรงงาน	 ที่ถึงแม้จะติดป้ายแบรนด์เนมและเป็นของแท้	

แต่ด้วยบรรยากาศของร้านทีเ่ตม็ไปด้วยแม่บ้านอเมรกินัและกรุป๊นกัท่องเทีย่วจากเอเชยี	ต่างยือ้แย่ง

กระเป๋าถือ	ผ้าพันคอ	เสื้อผ้า	ที่กองสุมอยู่ในกระบะลดราคาให้นักท่องเที่ยวมาขนใส่รถเข็น	แล้วน�า

ไปเข้าคิวช�าระเงิน	

	 ความหรหูราของแบรนด์เนมจะจบสิน้ลงทนัท	ีจนกระทัง่เมือ่เดนิทางกลบัมาบ้าน	และน�าไปเป็น

ของฝากส�าหรบัคนทางบ้าน	ณ	จดุนัน้	ความหรหูราจะย้อนคนืกลบัมาอกีครัง้	ความหรหูราของสนิค้า

ในยุคปัจจุบัน	จึงเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการถ่ายเทความหมายไปมา	การสื่อสาร	การเดินทาง	และ

การด�าเนินธุรกิจข้ามชาติ	
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รอยปริแตก 

	 การอาศัยอยู่ในสังคมเมืองทันสมัย	 ที่มีระบบการค้าแบบโมเดิร์น

เทรดครอบคลมุทกุกจิกรรมการบริโภค	ท�าให้เราอยู่ในโลกทีป่ระกอบสร้าง

ด้วยการตลาด	อย่างหลงลืมที่จะตั้งค�าถาม	

	 สินค้าทุกอย่างมีราคาที่ยึดโยงกันอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจ	 จนมัน 

ดเูป็นจรงิเป็นจงั	ว่าสะท้อนมลูค่าทีแ่ท้จรงิของสนิค้าน้ันๆ	เช่น	อาหารตามส่ัง 

จานละ	20	 บาท	 รองเท้ากีฬาคู่ละ	2,000	 บาท	 สมาร์ทโฟนเครื่องละ	 

20,000	บาท	

	 ทั้งที่จริงแล้ว	ราคาสินค้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการก�าหนดและยอมรับ

กันเองของผู้คนในระบบเศรษฐกิจเดียวกัน	 เช่นเดียวกับระบบสัญลักษณ์

อื่นๆ	ที่เราใช้กัน	

	 การซื้อสินค้าจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู ้ประกอบการแบบเจ้าของ 

คนเดียว	เป็นสินค้างานฝีมือหรือของสะสมโบราณ	หรือการซื้อ-ขายของ 

แบรนด์เนมปลอม	 ละเมิดลิขสิทธิ์	 ที่ต้องมีการต่อรองราคา	 และยอม 

ซือ้-ขายกนัในราคาท่ีต่างฝ่ายต่างพอใจ	ท�าให้สามารถเหน็รอยปรแิตกของ

ระบบโครงสร้างราคาสินค้าต่างๆ	

	 ในขณะที่กับสินค้าอื่นๆ	 เรากลับสามารถต่อรองกันแบบเอาเป็น

เอาตาย	แต่กับกระเป๋าหนังแบรนด์เนมใบละ	3-4	หมื่นบาท	นาฬิกาสวิส

เรือนละ	5-6	 แสนบาท	 ไม่มีใครรู้ถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของสินค้า

เหล่านี้เลย	 แต่ไม่มีใครคิดจะไปต่อราคาสินค้า	 เพราะยอมรับในคุณค่า

ของความหรหูรา	ความหรหูราได้ฝังรากอยู่ในโครงสร้างราคาของเราอย่าง

เหนียวแน่น	

	 อย่างไรกต็าม	ถงึแม้เราจะมองเหน็ร่องรอยการปรแิตกของโครงสร้าง 

ราคาสินค้าต่างๆ	 แต่เราก็ยังคงต้องอยู่เป็นส่วนหนึ่งของมัน	 ไม่สามารถ

หลุดออกไปอยู่ภายนอกได้	

	 ยกตวัอย่างเช่น	ธรุกจิหลายแห่งเริม่สร้างสนิค้าทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ	

โดยสร้างแบรนด์เนมที่ไร้สญัลกัษณ์	ชือ่	หรอืภาพโลโก้	ทีม่าประทบับนตวั

สินค้าของตนเองออกไป	

	 แต่ในสังคมร่วมสมัย	ความหรูหราได้ก้าวข้ามความหมายแบบเดิมๆ	

มันไร้ขอบเขต	ไร้พรมแดน	และไร้ชนชั้น	ดังนั้น	การที่ผู้บริโภคใส่เสื้อผ้า

ไร้แบรนด์	ก็เป็นการประทับแบรนด์ให้กับตนเองอีกแบบหนึ่งเช่นกัน	
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	 ในปี	2013	 ที่ผ่านมา	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้พิสูจน์ว่ายังคงเป็น

อุตสาหกรรมหลักที่มีส่วนส�าคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก	อย่างไร

ก็ตาม	ในแหล่งท่องเทีย่วส�าคัญได้เผชิญกับปัญหาภายในประเทศทัง้ปัญหา

ความรุนแรงที่มีผลมาจากการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	เช่น	ความ 

ขดัแย้งในประเทศอยีปิต์ท่ีส่งผลให้ยอดขายลดลงอกีครัง้ตัง้แต่ช่วงใบไม้ร่วง 

ทั้งนี้เหตุการณ์ในซีเรียก็ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับ

ความเสยีหายเกอืบท้ังหมด	รวมไปถึงเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง

ในประเทศไทยและตรุกท่ีีอาจจะยงัไม่ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อยอดขาย

อย่างชัดเจน	ส่วนตลาดท่องเที่ยวของกรีซได้กลับมาเติบโตเป็นอย่างมาก

อีกครั้งในปี	2013

		 	 	 	 	ส�าหรับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วและถือได้ว่ายังมี

การเตบิโต	ในขณะทีบ่างเศรษฐกิจในตลาดใหม่	(Emerging	Economies)	 

มีสัญญาณการเติบโตที่ชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 การเติบโตดังกล่าวไม่ได ้

เกดิขึน้ในทกุตลาดใหม่	โดยในภาพรวมแล้วเศรษฐกิจในตลาดใหม่จะเตบิโต 

ลดลงร้อยละ	5.6-4.6	 และท�าให้ช่องว่างการเติบโตของตลาดทั้งสอง 

ในปี	2013	ลดลง

	 จ�านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	

5	ในปี	2013	โดยเติบโตในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 

โดยนักท่องเท่ียวจากจีนและรัสเซียมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่ 

เดินทางออกท่องเที่ยวในต่างประเทศมากที่สุด	 ทั้งนี้	 ยุโรปและเอเชีย 

เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลา

แนวโน้ม
การท่องเที่ยวของโลกในปี 2013 และคาดการณ์ปี 2014

เรื่อง	:	IPK	International

เรียบเรียง	:	ณัฎฐิรา	อ�าพลพรรณ

ดังกล่าว	นอกจากนี้	มีการคาดการณ์ว่าในปี	2014	นักท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศจะเติบโตขึ้นร้อยละ	4-5	 จากปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจที่คาดว่า 

จะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

	 สถิติจาก	IPK	International	ปี	2013	พบว่า	การเดินทางท่องเที่ยว

ในต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	5	หรือมีจ�านวน	952	ล้านคน	และมี

จ�านวนคืนพัก	(Overnight	Stay)	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4	เช่นกัน	หรือมีจ�านวน	

7.6	 พันล้านคืน	 และนับเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่จ�านวนคืนพักเฉลี่ยของการ 

เดนิทางระหว่างประเทศน้อยกว่า	8	คนื	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการท่องเทีย่ว 

เพิม่ขึน้เลก็น้อย	โดยเพิม่ขึน้ร้อยละ	6	หรอืมมีลูค่า	989	พนัล้านยโูร	คาดการณ์ 

สถานการณ์ท่องเที่ยวในปี	2014	 จะเห็นได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยว 

ของนักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแล้วจะเติบโตมากกว่าตลาดใหม ่

ทีต่ลาดการท่องเทีย่วมกีารเตบิโตเป็นอย่างมากในปี	2013	โดยนักท่องเทีย่ว 

จาก	 ‘ตลาดใหม่’	 ในเอเชียจะเพิ่มมากขึ้นร้อยละ	8	 ในขณะที่ตลาดนัก 

ท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาเหนือจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	4	 และ	3	 

ตามล�าดบั	ทัง้นีส่ื้อสังคมออนไลน์จะเข้ามามบีทบาทเพ่ิมขึน้ในอตุสาหกรรม

ท่องเทีย่ว	โดยทกุวนิาทนีกัท่องเทีย่วยโุรปจะเข้าไปมส่ีวนร่วมในสือ่ดงักล่าว

และนักท่องเที่ยวยุโรปร้อยละ	16	 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูล

ทางการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการเดินทางตลอดจนใช้สื่อข้างต้นระหว่าง

การเดินทาง

“หมายเหตุ:	เรียบเรียงจาก	IPK’s	World	Travel	Monitor:	Forecasting	
Global	and	European	Tourism	ในงานสัมมนา	ITB	Convention	2014	
ระหว่างวันที่	5-8	มีนาคม	2557	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”
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	 ตลาดนักท่องเท่ียวขนาดใหญ่	3	ตลาด	ได้แก่	เยอรมน	ีสหรฐัอเมรกิา	

และสหราชอาณาจักร	เริ่มมีการเติบโตแบบทรงตัวในปี	2013	ด้วยอัตรา

ร้อยละ	2,	1	และ	3	ตามล�าดับ	

		 ในปี	2013	 พบว่านักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางออกเพิ่มข้ึนร้อยละ	3	

หรือมีจ�านวน	432	ล้านคน/ครั้ง	และมีจ�านวนคืนพักทั้งหมด	3.5	พันล้าน

คนื	และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อทริปเพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ	2	หรอืมมีลูค่า	368	

พนัล้านยูโรส�าหรบัประเภทของการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วจากยโุรปชืน่ชอบ

ได้แก่	การพกัผ่อนรมิชายหาดเพิม่ขึน้ร้อยละ	4	การท่องเทีย่วตามรายการ

น�าเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 ในขณะที่มีการท่องเที่ยวในเมืองและแหล่ง 

ท่องเที่ยวหน้าหนาว	(Snow	Holidays)	 ตลาดนักท่องเที่ยวเดินทางออก 

ทีม่กีารเตบิโตมากในปี	2013	ได้แก่	รสัเซยี	(+13%)	ตรุกี	(+10%)	ฝรัง่เศส	

(+4%)	 สหราชอาณาจักร	(+3%)	 และเยอรมนี	(+2%)	 ในขณะที่ตลาด 

นกัท่องเทีย่วจากประเทศทีป่ระสบปัญหาเศรษฐกิจมแีนวโน้มลดลง	ได้แก่	

สเปน	(-5%)	และอติาลี	(-3%)	ส�าหรับตลาดเยอรมน	ีนกัท่องเทีย่วเยอรมนั

เดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศถึง	335	พันล้านคน/

ครั้ง	 หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	2	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	 และ 

มีจ�านวนคืนพัก	1.7	พันล้านคืนพัก	(+2%)	ทั้งนี้สัดส่วนการเดินทางของ

นักท่องเที่ยวเยอรมันเพิ่มขึ้นร้อยละ	3	หรือครองสัดส่วนร้อยละ	46	ของ

ตลาดการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก		เมื่อพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการ 

เดนิทางพบว่า	การเดนิทางเพ่ือธรุกจิเพ่ิมขึน้ร้อยละ	4	ในขณะทีก่ารเดนิทาง 

โดยเหตุผลส่วนตัวลดลงร้อยละ	1	 ทั้งนี้มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวของ 

นกัท่องเทีย่วเยอรมนัเตบิโตเพิม่ขึน้ร้อยละ	6	หรอืมมีลูค่า	153	พันล้านยโูร

	 ส�าหรับประเภทการเดินทางพบว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวเยอรมัน 

ที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	4	 หรือมีจ�านวน	

54.8	 ล้านคน/ครั้ง	 ในขณะที่การเดินทางภายในประเทศเติบโตเพียง 

ร้อยละ	3	หรือ	98.6	ล้านคน/ครั้ง	ซึ่งท�าให้เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเยอรมัน

มีแนวโน้มท่องเที่ยวในต่างประเทศมากกว่า	โดยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ได้แก่	ออสเตรีย	ที่ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	17	ตามมาด้วยสเปนและ

อิตาลี	ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	16	และ	12	ตามล�าดับ

	 นอกจากนี้ยังมีตุรกี	(8%)	เนเธอร์แลนด์	(6%)	ฝรั่งเศส	(6%)	โดยมี

เพียงอติาลเีพียงประเทศเดยีวทีม่อีตัราการเตบิโตของจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

เยอรมันลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ	1	 ส่วนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมภายใน

ประเทศยังคงเป็นบาวาเรียเป็นปีที่สองติดต่อกัน

กำรเดินทำง
ออกท่องเที่ยวในต่างประเทศ

ของนักท่องเที่ยวจากยุโรปและเยอรมนีปี 2013
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 เรียบเรียง : โศรยา หอมชื่น

เรียบเรียง : วรัญญา น้อยน�้าค�า1

ในระหว ่างการจัดงานส ่ง เสริมการขายด ้านการท ่องเที่ยว  
World Travel Market หรือ WTM 2013 ระหว่างวนัที ่4-7 พฤศจกิายน 
2556 ณ ศูนย์การประชุม Excel กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  
ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย โดยสรุปสาระส�าคัญ
ได้ดังนี้

หัวข้อการสัมมนา : Is Social Media the Reason Behind the 
Rapid Growth of Cruising?
 Social Media เป็นเครื่องมือทางการสื่อสารและเป็นเครื่องมือทางการตลาด 

ที่ใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อหาลูกค้าใหม่ การสัมมนาในหัวข้อนี้ เป็นการ

น�าบริษัทที่ประกอบธุรกิจเรือส�าราญ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก 

ในการน�า Social Media มาเป็นเครื่องมือในการท�าธุรกิจ มาเล่าประสบการณ์/แบ่งปัน

ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการประสบความส�าเร็จทางธุรกิจ

1. Adele Foster, Event and Training 
Manager, Cruise Line International  
Association (CLIA), UK
 • ในปี 2012 มจี�านวนนกัท่องเทีย่วกลุม่เรอืส�าราญ 

ของอังกฤษจ�านวน 1.7 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยว 

กลุ่มเรือส�าราญทั่วโลกมีจ�านวนทั้งสิ้น 20 ล้านคน

 • ในปี 2002 มีการขายแพ็คเกจท่องเที่ยว 

เรือส�าราญเพียงร้อยละ 4 แต่ในปี 2012 มีการขาย

แพ็คเกจเรือส�าราญ คิดเป็นร้อยละ 12

 • Social Media มีบทบาทส�าคัญในการเติบโต

ของธุรกิจเรือส�าราญ  CLIA UK ใช้ Twitter และ Face-

book เป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าและบริษัท

น�าเที่ยว นอกจากนี้ยังติดต่อสื่อสาร เล่าเร่ืองผ่านทาง 

รูปภาพ วิดีโอ และ Blog ในการเล่าเรื่องราว รวมถึงใช้  

Social Media ในการฝึกอบรมให้ความรูก้บับรษิัทน�าเทีย่ว 

สาระน่ารู้
จากการสัมมนา

ในงาน WTM 2013

1พนักงานวางแผน 5 งานบริหารองค์กร กองแผนนโยบาย
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2.  Ginger Taggart, Executive Marketing, Sales and Business 
Strategy, Disney Cruise Line
 • Social Media เป็นช่องทางในการติดต่อกับกลุ่มลูกค้า

 • การท�า Tailor Interactions ซึ่งจะช่วยรื้อฟื้นประสบการณ์ท่องเที่ยว 

ในอดีต และท�าให้ลูกค้ากลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบ อาทิ 

 - การจัดกิจกรรมทางเฟซบุ๊ค โดยให้ลูกค้าส่งภาพถ่ายตนเองมาทาง 

เฟซบุ๊ค ในท่าซเูปอร์ฮโีร่ จากน้ันทางบริษัทจะน�าภาพต้นฉบบัไปแต่งกบัฉากหลงั 

ในธีมซูเปอร์ฮีโร่ และแชร์ทางเฟซบุ๊ค

 - การท�า Micro-site ที่ชื่อว่า Discover Disney Time เพื่อท�า Virtual 

Postcard สถานที่ท่องเที่ยวในฝัน และแชร์ทางเฟซบุ๊ค 

 • บริษัทใช้เทคนิค Customized Itinerary กับลูกค้า โดยให้ลูกค้า 

ส่งรายละเอียดในการเดินทางผ่านทางเฟซบุ๊ค เช่น มีใครร่วมเดินทางบ้าง  

และชืน่ชอบกจิกรรมอะไร จากนัน้บริษัทจะจดัโปรแกรมให้กับลกูค้าแต่ละราย 

ซึ่งลูกค้าสามารถโพสต์และแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊คของตนเองได้

 • บริษัทใช้ Mobile Application ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะมีฟังก์ชัน

นบัเวลาถอยหลังสู่การเดนิทาง ฟังก์ชันส�าหรบัช่วยในการวางแผนการเดนิทาง 

ฟังก์ชันส�าหรับเด็ก (เกม) นอกจากนี้ยังขายกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือ

แพค็เกจ อาท ิการกนิข้าวเช้าร่วมกับตวัการ์ตนูดิสนย์ี และทีส่�าคญัจะม ีSpecial 

Video Message เฉพาะบุคคลส่งไปยังลูกค้าก่อนออกเดินทาง

3. Valentina Lorio, Web Marketing Executive, MSC Cruise 
 • บริษัทใช้เทคนิค Brand Event ผ่านช่องทาง Social Media ได้แก่ 

Facebook Twitter และ Instagram แต่กิจกรรมหลักจะท�าผ่านเฟซบุ๊ค อาทิ 

การโพสต์ข้อความต่างๆ รายวัน  การจัดเกม/การแข่งขัน ส่วนกิจกรรมหลัก

ทาง Twitter คือ Live Tweet

 • บริษัทใช้ Blogger เป็นเครื่องมือในการท�าการตลาด โดยได้เชิญ  

Blogger จ�านวน 3 รายเข้าร่วมเดินทาง จากนั้น Blogger แต่ละคนจะแชร์

รปูภาพ วดิโีอ และอพัเดทข้อมลูต่างๆ ระหว่างทีเ่ดินทาง และแชร์ข้อมลูต่อเนือ่ง 

เรื่อยๆ เมื่อจบการเดินทางแล้ว

   

4. Erin Johnson, Head of Marketing, Carnival Cruise Lines
 • บริษัทเผยแพร่แคมเปญตัวใหม่ที่ชื่อ Switch on Fun เนื้อหาหลักของ

โฆษณากระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวทาง

เรือส�าราญ โดยท�าการสื่อสารผ่านการโฆษณาทางทีวีในช่องหลัก

 • บรษิัทได้ซือ้ค�าโฆษณาผ่านคีย์เวิร์ดกับทาง Google ในช่วงเวลาเดยีวกบั 

ที่มีการโฆษณาทางทีวี

 • ทดลองท�า E-CRM หรือการท�า CRM กับลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต

 • บริษัทท�าการตรวจสอบ Social Media ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า 

ได้ตอบค�าถามทุกค�าถามที่ลูกค้าสอบถามมา

5. Dean Harvey, Digital Development Director, 
Designate
     Dean Harvey อธิบายให้เห็นพลังและอิทธิพลของ Social 

Media ดังนี้

 • Socialnomics หรือ Word of Mouth on Digital Steroids 

หรือพลังของการบอกเล่าแบบปากต่อปากบนโลกออนไลน์

 • Social Media ไม่ใช่แฟชั่น แต่เป็น Fundamental Shift  

ของวิธีการสื่อสาร 

 • ไม่ควรตั้งค�าถามว่า “จะใช้ Social Media หรือไม่”  

แต่ควรถามว่า “จะใช้มันอย่างไร”

 • ร้อยละ 93 ของนักการตลาดใช้ Social Media ในการ 

ท�าธุรกิจ

 • ร้อยละ 90 ของผู้ใช้ออนไลน์เชื่อในค�าแนะน�าออนไลน์  

หากผู ้แนะน�าเป็นบุคคลรู ้จักมักคุ ้น มีเพียงร้อยละ 14 ที่เชื่อ 

ในการโฆษณาทางโทรทัศน์

 • ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องค้นหาสินค้าอีกต่อไป แต่สินค้า 

จะมาหาเราเองผ่าน Social Media

 • มีคนที่หาคู่ครองผ่านทาง Social Media และบางคู่เลิกรา

เพราะ Social Media (Facebook) เช่นกัน

 • Social Media เป็นกจิกรรมอนัดบั 1 ของกจิกรรมทางเวบ็ไซต์ 

อย่างไรกต็าม จนีไม่อนญุาตให้คนในประเทศใช้ Facebook, Twitter 

YouTube และ Google
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 • ร้อยละ 53 ของผูใ้ช้ Twitter ใช้ Twitter เป็นช่องทางในการแนะน�า

สินค้า

 • YouTube เป็น Search Engine ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2  

ของโลก ทุกๆ นาทีมีการอัพโหลดวิดีโอขึ้นบน YouTube พร้อมๆ กัน  

นับความยาวของวิดีโอได้ 72 ชั่วโมง

นอกจากนี้ Dean Harvey ยังได้ให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ดังนี้
 • ไม่ควรมองข้ามความคิดเห็น ข้อสงสัยของลูกค้า จะต้องสื่อสาร

ตอบโต้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 

 • เพือ่ทีจ่ะได้ดงึดดูความสนใจลกูค้าออนไลน์ แบรนด์ทีดี่จะต้องท�าตวั

เหมอืนส�านกัพมิพ์ ทุกข้อความทีส่ือ่สารออกไปจะต้องมกีารกลัน่กรองก่อน

 • ให้ความส�าคญักบั Content Marketing โดยแบรนด์ทีดี่จะต้องสร้าง 

เนือ้หา (Content) ทีเ่ป็นประโยชน์กบัลกูค้า ซึง่แบรนด์ทีม่เีนือ้หาทีม่ปีระโยชน์ 

จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์และลูกค้าได้

 หวัข้อการสมัมนา : Hosting Major Sports Events
 • การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) มีบทบาทส�าคัญ 

ในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว  โดยการท่องเทีย่วเชิงกีฬาสามารถสร้างรายได้ถงึ 

6 แสนล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของ GDP ภาคท่องเทีย่ว 

 • ประโยชน์ทางอ้อมของ Sport Tourism อย่างหนึง่คือ  นกัท่องเทีย่ว 

เชิงกีฬาจะกลับไปแนะน�าคนอื่นๆ ให้มาเที่ยวในประเทศที่ตนเองไปมา

 • Sport Tourism เป็นทางลัด (Fast Track) ในการประชาสัมพันธ์

ประเทศสู่สายตาชาวโลก และเป็นช่องทางในการเปล่ียนการรับรู ้ 

ภาพลักษณ์ อาทิ เยอรมนีเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก ปี 2006 ท�าให ้

ภาพลกัษณ์ของชาวเยอรมนัไม่ได้มแีต่การตรงต่อเวลา (Punctual) เชือ่ถอื

ได้ (Reliable) แต่มภีาพลกัษณ์ของความมนี�า้ใจ (Hospitable) อารมณ์ขนั 

(Humorous) และการเต็มใจให้บริการ (Service Oriented)

 • การเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาจะช่วยส่งเสริมให้คนเดินทางมาท่องเที่ยว 

มากขึ้น อาทิ สเปนสามารถเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวเกือบ 2 เท่า ภายใน 

10 ปี หลังจากที่เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 Visit Britain 

คาดการณ์ว่า การเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิก 2012 ท�าให้นักท่องเที่ยว

เดินทางมาสหราชอาณาจักรมากถึง 4.4 ล้านคน ตั้งแต่ปี 2011-2015  

และสร้างรายได้ประมาณ 2.3 ล้านปอนด์ให้กับท้องถิ่น 

 • การเป็นเจ้าภาพจดักฬีาจะช่วยกระตุน้การพัฒนาทางเศรษฐกจิและ

สงัคม นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็น Sport Tourist จะมกีารใช้จ่ายสงูกว่านกัท่องเทีย่ว 

ธรรมดาถึง 4 เท่า

 • รฐับาลบราซลิได้ประมาณการประโยชน์ที่ได้รบัจากการเป็นเจ้าภาพ 

จัดกีฬาโอลิมปิกของบราซิลในปี 2016 จะสร้างรายได้กว่า 24 พันล้าน  

ในช่วงปี 2010-2027 นอกจากนี้ยังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้

มาลงทุนในบราซิลมากขึ้น นอกจากนี้ยังพยากรณ์ว่าเศรษฐกิจของบราซิล 

จะมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่5 ของโลก (จากเดมิอนัดบัที ่10) ภายในปี 2016
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 • ปัจจุบันทีมกีฬาที่มีชื่อเสียงเริ่มลงทุนใน

ต่างประเทศเพื่อหารายได้สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู ้จัก 

อาทิ ทีม Real Madrid ลงทุนสร้าง Theme Park ใน

ตะวันออกกลาง

หัวข้อสัมมนา : Where the Next  for 
Japan?
การสมัมนาแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกจะอธบิายข้อเทจ็จรงิ 

ทางสถิติและเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น และส่วนที่ 2 

เกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวของญี่ปุ ่นและแผนการ

ด�าเนินงาน

ส่วนที่ 1 : Facts of Japan
 • ประชากร: ประเทศญี่ปุ่นมีจ�านวนประชากร

มากเป็นอันดับ 10 ของโลก โดยในปี 2010 มีประชากร

จ�านวน 120 ล้านคน แต่คาดการณ์ว่าภายในปี 2050 

จ�านวนประชากรจะลดลงเหลือเพียง 90 ล้านคน และยัง

ประมาณการว่าภายในปี 2060 ร้อยละ 40 ของประชากร

ญี่ปุ่นจะเป็นประชากรในช่วงวัยเกษียณ (Retirement 

Age)

 • เศรษฐกิจ : GDP ของญี่ปุ่นสูงเป็นอันดับที่ 5  

ของโลก โดยมอีตัราการเตบิโตของ  GDP ประมาณ ร้อยละ  2 

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 4.4 อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0 

   • หนี้สาธารณะ : หนี้สาธารณะของญี่ปุ่นคิดเป็น ร้อยละ 230 ของ GDP  

และเพือ่เป็นการลดหนีส้าธารณะ รัฐบาลญ่ีปุน่จึงเตรยีมตวัปรบัขึน้ภาษกีารขาย 

(Sale Tax) เป็นร้อยละ 8 จากเดิมที่เก็บเพียงร้อยละ 5 โดยภาษีอัตราใหม่นี้

มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2014 และคาดว่าจะปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 10 

ภายในปี 2015

 • The New Japanese Consumer : จากเดิมลูกค้าที่เต็มใจจ่ายเงิน 

เพือ่ความสะดวกสบายและการได้สนิค้าทีม่คีณุภาพ  เปลีย่นมาเป็นสนิค้าทีพ่อซ้ือหาได้ 

และแสวงหาการลดราคา (Affordable Product and Discount Hunting)   

ใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น ให้ความส�าคัญกับสุขภาพและเรื่องสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2 : Japan Outbound Travel Market Update by 
JATA
 • ภายในปี 2013 คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางออกนอก

ประเทศ (Outbound) ประมาณ 17.5 ล้านคน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2012 

และคาดว่าภายใน 3 ปีข้างหน้าจะมีการเดินทางออกนอกประเทศมากขึ้นถึง 

20 ล้านคน 

 • สถิตินักท่องเท่ียวญี่ปุ่น Outbound ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2013  

เมือ่เทียบกบัปี 2012 มกีารหดตวั  โดยใน 6 เดือนแรก นกัท่องเทีย่ว Outbound 

มจี�านวนลดลง ร้อยละ 7.9 หรอืมกีารเดินทางออกนอกประเทศเพียง 8,256,000 

คน ซึ่งสาเหตุหลักของการหดตัวเกิดจากการเดินทางออกนอกประเทศ 

ลดลงในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน เกาหลี และฮ่องกง คิดเป็น  

ร้อยละ 25 เนือ่งจากปัญหาความขดัแย้งด้านเขตแดน ส่วนการเดนิทาง 

ไปประเทศอื่นๆ นั้นมีการขยายตัว

 • ในปี 2012 นกัท่องเทีย่ว Outbound ทีเ่ป็นเพศหญงิ ส่วนใหญ่ 

มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ส่วนนักท่องเที่ยว Outbound เพศชายนั้น 

มีอายุระหว่าง 30-39 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อท�า

ธุรกิจ ไม่ใช่เพื่อท่องเที่ยว

 • จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว Outbound คือ เกาหลี  

จีน ยุโรป ฮาวาย ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา เกาะกวม

สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย และแคนาดา

 • คาดว่าในปี 2014 จะมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยว

ยุโรปเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3-4 เมื่อเทียบกับปี 2013 นอกจากนี้ 

ยงัได้กล่าวว่า การเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว Outbound จะเพ่ิมมากขึน้  

เนื่องจากแรงสนับสนุนของปัจจัยบวก ดังนี้ 

1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น 

2) การท�าการตลาดเชิงรุกของสายการบินต่างๆ 

3) การด�าเนนิงานของ Team Europe ทีเ่ป็นการส่งเสรมิการเดนิทาง

ท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคยุโรป

 • ในเดือนพฤศจิกายน 2012 JATA ได้ตั้ง Team Europe   

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป

หัวข้อการสัมมนา : The Growing Pain of 
Brazil
การสัมมนาในหัวข้อนี้ เน้นการให้ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของ 

นักท่องเที่ยวชาวบราซิล เนื่องจากชาวบราซิลได้เปรียบชาติอื่นๆ  

ในเรือ่งของการเดนิทางมายโุรปโดยไม่ต้องใช้วซ่ีา นอกจากนีย้งัมีการ

เชื่อมโยงทางด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างบราซิลและประเทศ

ต่างๆ ในทวีปยุโรป 

 • Demographic Background : 

 ประชากร : 198.7 ล้านคน          

 อัตราการเติบโต : ร้อยละ 1.1

 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว  

 ประชากรกว่า 70 ล้านคนมีการใช้อินเทอร์เน็ต

 • บราซิลเป็นประเทศที่ถือว่าเป็น The World’s Most Active 

Social Media Community 

 •  Telenovelas เข้าถงึประชากรกว่า ร้อยละ 35-40 โดยเฉพาะ

จากอิตาลี กรีซ โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ จีน และอินเดีย

 • นักท่องเที่ยวชาวบราซิลส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปสหรัฐ- 

อเมริกา โดยมีจุดประสงค์ในการเดินทางคือเพ่ือช้อปปิ้ง อย่างไร

กต็าม ยโุรปกเ็ป็นจดุหมายปลายทางทีส่�าคญัในการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ของนักท่องเที่ยวชาวบราซิล ทั้งนี้ วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 

ชาวบราซิลประมาณ 11 วัน
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6. Booking Factor

 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการจองการเดนิทางท่องเทีย่ว 3 อนัดบัแรก  คอื Price , 

Mobile Booking Access และ Buying a Well-known Brand

7. Information Sources Pre-Trip

 แหล่งข้อมลูท่องเทีย่วก่อนการเดนิทาง 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ครอบครวั

และเพื่อน, เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยว และเว็บไซต์ส�าหรับการเขียน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Review Websites)

8. What do they want from a website?

 สิง่ทีน่กัท่องเทีย่วกลุม่วยัรุน่ต้องการในการหาข้อมลูจากเวบ็ไซต์ คอื 

Information About Destination, Website with Information from 

Different Suppliers และ Travel Review

9. How do they get there?

 จากการเปรียบเทียบผลส�ารวจระหว่างปี 2007 และปี 2012 พบว่า  

การเดนิทางท่องเทีย่วโดยเครือ่งบนิมสีดัส่วนเพ่ิมสงูขึน้ ขณะทีก่ารเดนิทาง

โดยรถไฟและรถโดยสารมีสัดส่วนลดลง

สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวบราซิลไม่ชอบในยุโรป คือ
 • โรงแรมทีม่กัจะโฆษณาบนเวบ็ไซต์เกนิจรงิ แต่พอไปพักแล้วไม่เหมอืนกบัทีค่าดหวงัไว้ 

 • สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนไปเยอะและต้องต่อคิวเป็นเวลานาน

 • อุปสรรคทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 • ขั้นตอนการขอวีซ่าที่ยุ่งยาก (วีซ่านักเรียน)

  • ไม่รับเครดิตการ์ดของบราซิล

สิ่งที่นักท่องเที่ยวบราซิลชื่นชอบในการเที่ยวยุโรป คือ
 • มีการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวได้ดี

 • มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาหลายแห่ง มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Activity)

 • อาหาร, ช้อปปิ้ง, ทีมกีฬา

 • มีความเป็นเสรี

หัวข้อการสัมมนา : Investing in Youth-the Future of Tourism 
 WYSE Travel Confederation ซึง่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไรของเนเธอร์แลนด์ได้น�าเสนอ

ผลงานวจัิยช้ินล่าสดุขององค์กรทีช่ือ่ว่า ‘New Horizon’s III’ ซึง่เป็นผลงานวจิยัเพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมในการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น โดยการส�ารวจดังกล่าวนี้ จะท�าการส�ารวจทุกๆ  

5 ปี และในปี 2012 นี้เป็นการส�ารวจครั้งที่ 3 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวนกว่า 34,000 คน จาก 137 ประเทศ

 

ผลการส�ารวจ มีดังนี้ 
1. สัดส่วนและรายได้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น

 นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นคิดเป็นร้อยละ 20 ของนักท่องเที่ยวทั้งโลกในปี 2012 ค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว 

ทั้งโลกรวม 6.92 แสนล้านปอนด์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นสูงถึง 1.38  

แสนล้านปอนด์ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

2. Why do they travelling? 

 เหตผุลทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว 3 อนัดบัแรก คอื เพือ่ท่องเทีย่ว (ร้อยละ 46) 

เพื่อเรียนภาษา (ร้อยละ 23) และเพื่อหาประสบการณ์ในการท�างาน  

(ร้อยละ 15) 

3. Influences on trip timing

 3 อันดบัแรก คอื เดนิทางเมือ่มเีวลาพอทีจ่ะท่องเทีย่ว, มข้ีอเสนอพิเศษ 

ส�าหรับการเดินทาง อาทิ บัตรโดยสารราคาพิเศษ และมีเพื่อนอาศัยอยู่

ในพื้นที่ที่ท่องเที่ยว 

4. How often do they travel? 

 ความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปในลักษณะ 

Short Duration in the Last 5 Years แต่สัดส่วนของการท่องเที่ยว 

ในลกัษณะดงักล่าวนีม้สีดัส่วนลดลงเมือ่เทยีบกับการส�ารวจในครัง้ทีผ่่านมา 

ทั้งนี้ สัดส่วนของความถี่ในการท่องเที่ยวในลักษณะ Long Duration Trip 

in the Last 12 Months เพิ่มขึ้น

5. Travelling Style

 จากผลส�ารวจทั้ง 3 คร้ังที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของ 

รปูแบบการเดนิทางแบบ Traveller ลดลง (แต่ยงัคงเป็นรปูแบบทีม่สีดัส่วน

มากที่สุด) แต่เดินทางในรูปแบบ Tourist มากขึ้น
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10. Where do they stay?

 สถานพกัแรมของนกัท่องเทีย่วกลุม่วยัรุน่ 3 อนัดับแรก ได้แก่ Hostel, 

Hotel และ Apartment

11.  Information Sources on the Road

 แหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวค้นหาระหว่างการเดินทาง 3 อันดับแรก 

ได้แก่ Family and Friend, Tourist Information Office, Printed 

Guidebook

12. Number of Information Source Used

 ผลการเปรียบเทียบจ�านวนแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเดินทาง พบว่า  

ในปี 2002 มีการใช้แหล่งข้อมูลเพียง 3 แหล่ง และเพิ่มขึ้นมาเป็น 4 แหล่ง 

และ 9 แหล่ง ในปี 2007 และปี 2012 ตามล�าดับ

13. Daily communication Used on the Road

 Social Media เป็นช่องทางทีน่กัท่องเทีย่วกลุม่วยัรุ่นนยิมใช้มากทีส่ดุ 

รองลงมาคือ Instant Messaging, SKYPE, SMS/Text Message

14. Total Spending

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยผล

ส�ารวจพบว่า ในปี 2002 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 1,500 ยโูร/คน  

และเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ยูโร/คน ในปี 2007 และในปี 2012 นั้น  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นเป็น 2,800 ยูโร/คน

15. Barrier to Travel

 ปัญหาอาชญากรรมเป็นประเด็นที่กระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว

มากทีส่ดุในนกัท่องเทีย่วกลุม่วัยรุน่ และเป็นประเด็นทีนั่กท่องเทีย่วให้ความ

ส�าคัญมากที่สุดในการส�ารวจทั้ง 3 ครั้ง

จากผลการส�ารวจดงักล่าว สามารถสรปุพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่น ดังนี้
 • นกัท่องเทีย่วกลุม่วัยรุน่มกีารเดินทางมากข้ึน และเดินทางระยะไกล 

มากขึ้น

 • ใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ กระหายใคร่รู้ในข้อมูลข่าวสาร

 • ต้องการไปในท่ีไกลๆ แต่ยงัคงตดิต่อสือ่สารกับครอบครวัอยูเ่สมอ

 • นักท่องเที่ยวแบบ Backpacker ลดลง แต่จะกลายเป็น 

นักท่องเที่ยวแบบ Flashpacker เพิ่มขึ้น

 • ประเด็นเรื่องการก่อการร้าย ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  

ปัญหาภยัธรรมชาตแิละโรคระบาด ไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อนกัท่องเทีย่ว 

กลุ่มวัยรุ่น

 • นักท ่องเที่ยวกลุ ่มวัยรุ ่นเปรียบเหมือนนักส�ารวจที่ชอบ 

ค้นหา/ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ

 • นักท่องเที่ยวกลุ ่มวัยรุ ่นเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย 

โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี

 • นักท่องเท่ียวกลุม่วยัรุน่เหน็ว่าการท่องเทีย่วเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ

ประจ�าวนั
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หวัข้อการสมัมนา : Connected Holiday Maker-
the Evolving Role of Digital in the End to End Travel 
Cycle
 • ในปัจจุบันบริษัทน�าเที่ยวเริ่มท�าการตลาดออนไลน์มากขึ้น อาทิ  

การผลิตแอพพลิเคชั่นของตนเอง บางแอพพลิเคชั่นสามารถท�าการ 

ซื้อ-ขายได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

 • การสัมมนาได้ยกตวัอย่างบริษัทน�าเที่ยวทีม่ีความก้าวล�้าทางด้าน 

เทคโนโลย ีดงันี้

1. TUI : First Next Generation Store  

 TUI ได้เปิดเผยรูปโฉมใหม่ของบริษัทน�าเที่ยว โดยน�าเทคโนโลย ี

เข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิ มีจอภาพขนาดใหญ่บริเวณทางเข้าซึ่งแสดงภาพ

แหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ มี Interactive Map และ Interactive 

Table ส�าหรับให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลเดินทางท่องเที่ยวทางเว็บไซต์

บริษัท มีแล็ปท็อปให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง (Self-service Lap-

top) รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าปรึกษา/ตอบค�าถาม บริการสัญญาณ 

Wi-Fi ภายในร้าน ส�าหรับลูกค้าที่ต้องการใช้อุปกรณ์สื่อสารของตน 

ในการค้นหาข้อมลู  ภายในร้านประดบัด้วยจอขนาดใหญ่แสดงภาพสถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ ลกูค้าสามารถเลอืกทีจ่ะค้นหาข้อมลูได้หลากหลายที ่อาทิ  

ใช้อุปกรณ์สื่อสารของตนค้นหาข้อมูลบริเวณสระน�้า เคาน์เตอร์ให้บริการ 

หรอืจะค้นหาข้อมลูภายในบธู ซึง่ข้อมลูทีค้่นหาจะแสดงบนจอภาพขนาดใหญ่ 

บนฝาผนัง

2. Virgin Holidays: Paperless Holiday Laboratory Concept Stores

 บริษัท Virgin Holidays เปิดเผยรูปโฉมใหม่ในลักษณะ Holiday  

Laboratory ซึ่งจะเป็นร้านที่ไม่มีแผ่นพับโฆษณาในรูปแบบกระดาษ  

ภายในร้านจะเน้นการน�าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านจอขนาดใหญ่ 

ลูกค้าสามารถเลือกการเดนิทางผ่านจอขนาดใหญ่และ iPad นอกจากนีย้งัได้ 

ตกแต่งร้านที่สร้างความรู้สึกที่หลากหลายแก่ลูกค้า อาทิ ระบบไฟในร้าน

จะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันเพื่อสื่อถึงระยะเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืน  

แต่ละร้านจะมีกลิ่นน�้าหอมปรับอากาศที่กระตุ้นให้นึกถึงการพักผ่อน   

เมือ่ลกูค้าซือ้แพค็เกจท่องเทีย่วแล้ว จะมบีรกิารให้ลกูค้าถ่ายรปูกบัฉากหลงั 

สเีขยีว แล้วตดัต่อด้วยคอมพิวเตอร์เข้ากบัภาพของแหล่งท่องเทีย่วทีล่กูค้า 

ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยว และลูกค้าสามารถแชร์รูปภาพดังกล่าวใน 

Social Media ได้ 

 • นกัท่องเทีย่วผกูพันกบัการใช้เทคโนโลยตีลอดวงจรของการเดนิทาง  

ดังนี้

- ก่อนการเดินทาง : ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล,วางแผน

การท่องเที่ยว, จองการท่องเที่ยว

- ที่สนามบิน : ท�าการ Check-in, ซื้อสินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ 

- บนเครื่องบิน : วางแผนการท่องเที่ยว, กิจกรรมเพื่อความบันเทิง อาทิ 

ดูหนัง ฟังเพลง

- จดุหมายปลายทาง : ขณะเดนิทางท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วจะค้นหาข้อมลู

และแชร์ข้อมูลต่างๆ บน Social Media และขณะที่อยู่ในโรงแรม มีการ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแชร์ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร

- หลงัการเดนิทาง : แชร์ข้อมลูที่ได้จากการเดนิทาง วางแผนการเดนิทาง 

ครั้งต่อไป
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หวัข้อการสมัมนา : Big Data : Using Travel Intent 
to Engage Active Consumers
 • กระบวนการเดนิทาง  (Travel  Process) ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน  

ได้แก่

1. Inspiration : บคุคลตอบสนองต่อสิง่เร้าท�าให้เกิดความต้องการเดนิทาง 

ซึง่ขัน้ตอนน้ีการส่ือสารแบบด้ังเดิม อาท ิแผ่นพบั การโฆษณา มผีลในการ

สร้างความต้องการเดินทาง 

2. Research : เมื่อเกิดความต้องการเดินทางแล้ว บุคคลจะค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งจากหนังสือท่องเที่ยว หรือเว็บไซต์

3. Planning : หลังจากสืบค้นข้อมูลจ�านวนมากแล้ว บุคคลจะน�าข้อมูล 

เหล่านั้นมาก�าหนดเป็นแผนการเดินทางของตนเอง ทั้งน้ีมีการใช้  

Website, Software, Application เป็นเคร่ืองมอืช่วยวางแผนการเดนิทาง

4. Validating : เป็นข้ันตอนของการสอบถามข้อมลูจากเพือ่น เวบ็ไซต์ทีม่ี 

การรีวิวจากนักท่องเที่ยว หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว Social 

Media มีบทบาทส�าคัญในขั้นตอนนี้

5. Booking : เป็นขั้นตอนที่บุคคลจ่ายเงินเพื่อเดินทางท่องเที่ยว 

6. Travel : เป็นขัน้ตอนเดนิทางท่องเทีย่ว อปุกรณ์สือ่สารจะมบีทบาทส�าคญั 

7. Sharing : เป็นขั้นตอนบอกเล่า ส่งต่อข้อมูล ประสบการณ์ท่องเที่ยว 

ของตนเองให้แก่บุคคลอื่น                                                                            

 • บริษัทได้น�าเสนอโปรแกรมในลักษณะ Business Intelligence  

ซึง่โปรแกรมนีเ้หมาะส�าหรบัธรุกิจโรงแรม แหล่งท่องเทีย่ว  และโปรแกรมนี ้

จะช่วย Track ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้

หัวข้อบรรยาย : “We Don’t Talk Anymore”...
How to Connect with Your Customers
 • Jason Bryant ผูก่้อตัง้และ CEO บริษัท Nor 1 มาอภปิรายเกีย่วกบั

วธิกีารทีโ่รงแรมได้รับประโยชน์เพิม่ขึน้จากการทีล่กูค้ายนิยอมจ่ายเงนิเพ่ิม 

เพือ่ได้รบัการบรกิารทีด่ขีึน้ โดยมุง่เน้นไปทีก่ารเพิม่ยอดขาย (Upselling) ของ 

บรษิัทน�าเทีย่ว (Nor 1 เป็นบริษัททีม่คีวามเช่ียวชาญในการเพิม่ยอดขายนี)้ 

 • Upselling เป็นเงินที่ได้รับเพิ่มนอกเหนือจากสิ่งที่นักท่องเที่ยว

ยนิยอมจ่ายจากการจองห้องพกัโดยทัว่ไป  ทัง้นี้ได้ยกตวัอย่าง McDonald’s 

เพื่อแสดงให้เห็นประโยชน์ของการเพิ่มยอดขาย โดย McDonald’s  

เพิม่ยอดขายจากการเสนอให้ลกูค้าจ่ายเงินเพิม่ขึน้เพือ่ซ้ืออาหารและน�า้ดืม่

ทีม่ขีนาดใหญ่ข้ึน McDonald’s สามารถเพิม่ยอดขายได้จากการ Upselling 

สูงถึงปีละ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 • การเพิ่มยอดขายเป็นกุญแจส�าคัญในการเพิ่มรายได้และสร้าง

ความภักดต่ีอสินค้า ท้ังน้ีการเพิม่ยอดขายทีดี่จะต้องให้ความส�าคญักบัช่วง

เวลาและสินค้าในการเสนอเพิ่มยอดขาย

 • ลกูค้ามคีวามสนใจท่ีจะตอบสนองต่อการเพิม่ยอดขายแตกต่างกนั 

จากผลการส�ารวจของบริษัทพบว่าเพศชายต้องการการอัพเกรดมากกว่า

เพศหญิงถึงร้อยละ 20 และหากการจองนั้นเป็นการจองห้องพัก 1 ห้อง 

แชร์กัน 2 คน เพศชายต้องการอัพเกรดห้องพักมากถึงร้อยละ 40 

 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ลูกค้าจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อ Early Check-in ประมาณ 

28 USD และจ่ายเพื่อ Late Check-out ประมาณ 36 USD ทั้งนี้ สิ่งที่ 

นักท่องเที่ยวนิยมจ่ายเงินเพิ่มมากที่สุด คือ การจ่ายเงินเพื่ออัพเกรดเป็น

ห้อง King Suite โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 58 USD ต่อคน/คืน

 • บรษิัทน�าเสนอเครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า eStandby Upgrade ซึง่เครือ่งมอืนี้ 

จะช่วยเพ่ิมยอดขายให้กับโรงแรม ขณะเดียวกันลูกค้าก็ได้รับการบริการ 

ทีด่ขีึน้ กระบวนการเพิม่ยอดขายจะเกดิขึน้หลงัจากทีล่กูค้าตกลงจองห้องพกั 

กับทางโรงแรมแล้ว จากนั้นระบบจะถามว่าลูกค้าต้องการอัพเกรดสินค้า 

อะไร การอัพเกรดมีหลายลักษณะ อาทิ การอัพเกรดห้องพักให้มี 

ขนาดใหญ่ขึ้น การจองห้องพักในชั้นที่สูงขึ้น การจองห้องที่มองเห็นทะเล

หรือพระอาทิตย์ตกดิน หรือการเสนอขายบริการในโรงแรมเพิ่ม อาทิ 

ร้านอาหาร สปา อย่างไรก็ตาม การอัพเกรดสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไข  

‘Not Guarantee Until Check-in’ 

 • นอกจากนี ้บรษิัทยงัมเีครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า eReach ซึง่เป็นเครือ่งมือ 

ที่ช่วยเพิ่มยอดขายผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยจะน�าเสนอข้อเสนอต่างๆ

ระหว่างทีล่กูค้าท่องเทีย่ว อาท ิข้อเสนอเกีย่วกบัร้านอาหาร โรงแรม ทีพ่กั 

สถานที่ท่องเที่ยว สปา เป็นต้น  
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เรียบเรียง : นงลักษณ์ อยู่เย็นดี1
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เมื่อ Luxury
ไม่ได้แปลว่า หรูหรา ราคาแพง เสมอไป

ตามที่ได้เข้าร่วมงาน ILTM 2013 (International Luxury Travel Market 2013) ณ เมืองกาน ประเทศฝรั่งเศสนั้น 
สามารถสรุปประเด็นจากการเข้าฟังสัมมนา การสังเกตสินค้าที่น�ามาเสนอขายและสินค้าของคู่แข่งขัน รวมทั้งการ
รวบรวมประเด็นในการพูดคุยกับผู้ประกอบการ สามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้คือ

 กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

ประเภทนี้ หลักๆ มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนที่มีรายได้สูง 

กลุ่ม Millionaires ซึ่งจากข้อมูลกลุ่มนี้ทั่วโลกมีไม่มาก กับอีกกลุ่มหนึ่ง 

คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลาง เป็นกลุ่มชนชั้นกลางที่ปรารถนา สนใจ

สินค้า Luxury ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีฐานขนาดตลาดใหญ่กว่ากลุ่มแรก  

และมีแนวโน้มเติบโต 

แนวโน้มและองค์ประกอบของ Luxury ประเด็นที่น่าสนใจของ Session 

สัมมนา คือ วิทยากรได้กล่าวถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต (New 

Luxury Trend) ว่าคือ การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experiential is 

the Future Luxury) ทั้งนี้ Luxury ไม่ได้แปลว่า หรูหรา ราคาแพงเสมอไป 

แต่เป็นสิง่ทีล่กูค้าเตม็ใจทีจ่ะจ่าย (Willing to Pay) แม้จะมรีาคาสงู เพราะ

สินค้านั้นมีองค์ประกอบดังนี้คือ

 1หัวหน้างานกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด
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 Exclusive : มีความพิเศษเฉพาะตัว สินค้านั้นสามารถตอบสนอง

ความต้องการที่เฉพาะตัว (ลักษณะ Tailor Made)  

 Exceptional : เป็นสิ่งพิเศษ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะลืมได้ (Unfor-

gettable)

 Expertize : เป็นสินค้าที่ได้รบัการจดัสรร หรอืบรกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสินค้า หรือการให้บริการ 

 Experience : ให้ประสบการณ์ที่น่าจดจ�า

 Excellence : เป็นสนิค้าและบรกิารทีย่อดเยีย่ม ดเีลศิ คดัสรรมาแล้ว 

อย่างดี

 ดังนั้น ด้วยองค์ประกอบดังกล่าว จึงท�าให้สินค้าและบริการ Luxury 

มีราคาสูง (Expensive) แต่เป็นราคาที่ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่าย ด้วยสินค้านั้น

เป็นสิ่งที่มีค่า (Value) มีความพิเศษ โดดเด่น เฉพาะตัว และคุ้มค่าที่จะ

จ่าย หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ สนิค้าประเภทนีข้บัเคลือ่นด้วยตวัคณุค่า (Value) 

และมีนัยยะของ Emotional

สามค�าส�าคัญที่จะนิยามความหมายของ The New 
Luxury in Travel ของบรรณาธิการ CREA Traveller 
 Satomi Kurabayashi บรรณาธิการ CREA Traveller กล่าวว่า เป็น

อนัตรายอย่างยิง่ ทีจ่ะให้ค�าจ�ากดัความ Luxury ในแบบเดมิๆ ทีเ่คยเป็นมา 

เนือ่งจากความหมายของค�านีม้พีฒันาการ และมกีารเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ

โดยสะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยวในลักษณะ Luxury ที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามแนวโน้มและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน และ

ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงผ่อนคลายมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถให้นิยาม

ความหมายของ The New Luxury in Travel ผ่านสามค�าส�าคัญ ได้ดังนี้

Slow : แต่ก่อนเรามีความเชื่อว่ายิ่งเร็ว ยิ่งดี ดังนั้น จึงเกิดการเดินทาง

ด้วยเครือ่งบนิ Concorde ทีเ่รว็ทีส่ดุ อย่างไรกต็าม แนวโน้มความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวจะถูกดึงดูดด้วยการเดินทางใน Mode ที่ Slow ที่ท�าให้

รู้สึกผ่อนคลาย (Relax) มากขึ้น ดังนั้น การเดินทางทางรถไฟ หรือการ

เดินทางโดย Cruise จึงได้รับความนิยมมากขึ้น 

Small : เล็กๆ แต่เป็นกันเอง เป็น Keyword ส�าคัญใหม่อันหนึ่งของ 

ค�าว่า Luxury ซึ่งให้ความหมายทางความรู้สึก เพราะพื้นที่เล็กๆ สามารถ

สร้างความรู้สึกและบรรยากาศของความเป็นกันเองได้ ความรู้สึกที่เป็น 

Exclusive ได้มากกว่าโรงแรมใหญ่โต รวมทั้งสร้างโอกาสในการสื่อสาร

ระหว่างนักท่องเที่ยว และคนที่บริการนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ท�าให้คน

รู้สึกพิเศษ ดังนั้น จะเห็นว่าสินค้าที่เป็น Luxury ส่วนใหญ่จึงเป็นแนวของ 

Boutique Resort 

Story : เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้สินค้านั้นมีคุณค่า แตกต่างจาก

สินค้าอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน บางครั้งผู้คนยอมจ่ายเงิน โดยไม่ได้ค�านึง

ถึงราคาที่แท้จริง ก็เพราะ Story ที่อยู่เบื้องหลังสินค้านั้น  
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ประเภทสินค้า Luxury : สินค้าที่น�ามาเสนอขายในงาน  
แบ่งตามประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
 1. ที่พัก (Accommodation) ซึ่งกว่าร้อยละ 80 ที่น�ามาเสนอขายในงานคือ

สินค้าประเภทนี้ ทั้งนี้ผลการส�ารวจจาก Buyer ที่เข้ามาติดต่อบูธประเทศไทย พบว่า 

สินค้า Luxury อันดับต้นๆ ของประเทศไทย คือ Boutique Resort รองลงมาคือ 

Spa และ Golf ฯลฯ

 2. พาหนะในการเดินทาง (Transportation ) เช่น  Air Travel /Cruise / High 

End Train Travel / ตัวอย่างเช่น Red Travel คือการเดินทางโดยใช้รถ Ferrari 

 3. การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience) อาทิ Spa / Golf /Wild Life 

and Outdoor Adventure ฯลฯ

 4. Travel Agent and Tour operators ทั้งนี้ ค�าที่พบบ่อยที่สุดในส่วนของ 

สินค้าที่มาน�าเสนอขายในงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง คุณค่า และคุณลักษณะ 

ของสินค้า Luxury เรียงตามล�าดับค�าที่พบบ่อยที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดได้ดังนี้ 

Unique / Extraordinary /Chic / Exotic / Exceptional /Authentic Experience  

/ Experiential Luxury / Luxury Adventure / Responsible Luxury ซึง่แสดงให้เหน็ถงึ 

คุณลักษณะของสินค้าดังกล่าวว่ามีความพิเศษ โดดเด่น มีเอกลักษณ์ นอกจากนี้  

ยังพบค�าท่ีน่าสนใจและน่าจะเป็นแนวโน้มสินค้าท่องเที่ยวของ Luxury ในอนาคต  

คือ สินค้าเชิงประสบการณ์ สินค้าแนวรับผิดชอบต่อสังคม

สินค้าคู่แข่ง : คู่แข่งในเอเชียที่มีการจัดเป็นบูธเฉพาะประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น 

ซึ่งเน้นขายวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต โดยใช้ชื่อว่า ‘Discover the Spirit of  

Japan’ เป็นต้น ทัง้นีป้ระเทศญีปุ่น่สนใจการท�าตลาดด้าน Luxury ของประเทศไทยมาก  

โดยเดินมาสอบถามที่บูธว่าประเทศไทยมีวิธีการเจาะตลาด Luxury อย่างไร

  ส�าหรบัประเทศอืน่ๆ จะเป็นโรงแรม เช่น สงิคโปร์ แต่จะไม่มบีธูประเทศสงิคโปร์

เฉพาะ เน่ืองจากผูป้ระกอบการโรงแรมซ้ือพืน้ทีเ่อง ขณะทีอ่นิเดยีมหีลายบธูกระจาย

กันไป ทั้งบูธโรงแรม และบูธบริษัทททัวร์ หรือเป็นบูธเฉพาะที่เป็นเฉพาะรัฐ อาทิ  

รัฐทางตอนใต้ของประเทศ คือ Karnataka ซึ่งเน้นขายพื้นที่ธรรมชาติ Wild Life / 

การล่องแก่ง Heritage Site ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 1. ประเทศไทยมีสินค้ามากมายที่จะรองรับ 

นักท่องเที่ยวในกลุ ่ม Luxury โดยเฉพาะสินค้า

ประเภท Boutique Resort / Spa และ Golf ซึ่ง

สอดคล้องกับมุมมองของกลุ่ม Buyer ที่กล่าวว่า 

สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า Luxury อันดับต้นๆ 

ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย

อาจต้องเริ่มพัฒนา หรือจัดหาสินค้าในเชิงท่อง

เที่ยวประสบการณ์และการท่องเที่ยวในลักษณะ 

รบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่รองรบักระแสการท่องเทีย่ว

ดังกล่าวในอนาคตมากขึ้น 

 2. กลุ่มนักท่องเที่ยว Luxury ที่เป็นเป้าหมาย

ของไทย ควรพิจารณาเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็น 

กลุ่มคนชนชั้นกลางมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มคน 

ทีม่ฐีานขนาดตลาดใหญ่กว่า และมแีนวโน้มขยายตวั 

 3. ควรมีการพัฒนา หรือน�าเสนอสินค้าใหม่ๆ 

เพื่อตอบสนองตลาด โดยจากการพูดคุยกับ Buyer 

มีการสอบถามถึงสินค้าใหม่ๆ ในประเทศไทย 

 4. ประเทศไทยไม่ได้มภีาพของการเป็น Luxury 

Destination ส่งผลให้การขยายฐานตลาดเหล่านี้ 

จึงค่อนข้างล�าบาก ดังนั้น ในกลุ่มตลาดระดับบน 

จึงต้องพยายามน�าเสนอภาพ และสินค้าที่สามารถ

รองรับกลุ ่มตลาดระดับบน โดยพิจารณาเป็น  

Destination ที่พร้อมขาย ซึ่งไม่ต้องท�าทั้งประเทศ 

เลือกมาบางพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ในลักษณะของ  

Destination Marketing เป็นต้น 
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การประชุม

Friends of Thailand
29 ตุลาคม 2556

ณ ร้านอาหาร Blue Elephant กรุงปารีส

	 “ผมชอบคุณภาพในการให้บริการของคนไทย	

ชอบความมีน�้าใจ	ชอบรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทย	

ชอบความหลากหลายในทุกด้านของประเทศไทย	

ตั้งแต่เรื่องอาหาร	วัฒนธรรม	ความเป็น

เมืองตากอากาศ	ประเทศไทยสามารถตอบสนอง 

แก่ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม”	 

คุณเอริค	แห่งสายการบินกาตาร์แอร์เวย์	 

กล่าวปิดท้าย

เมื่อพูดถึงประเทศไทย 

คุณคิดถึงอะไร
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 “คิดถึงเกาะเจมส์	บอนด์	และนวดไทย” 

คือค�าตอบแรกของคุณซิลวี	อดีต	

Miss	France	เมื่อ	11	ปีที่แล้ว	ผู้ผัน

ตัวเองมาเป็นผู้อ�านวยการกองประกวด

มิสฟรานซ์แห่งประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน

	 “ความร�่ารวยทางวัฒนธรรม	

ความคุ้มค่าเงิน”	คุณแคทริโอนา	

แห่งบริษัทน�าเที่ยว	Kuoni	ให้ความเห็น

	 “ผมชอบรอยยิ้มและการต้อนรับของคนไทย	

ชอบที่ทุกอย่างในประเทศนี้มีความเป็นไปได้เสมอ”	

คุณคริสตอฟ	แฟชั่นดีไซเนอร์ผู้มีชื่อเสียงตอบยิ้มๆ	

	 “ผมชอบรอยยิ้มและความอบอุ่นของคนไทย”	

คุณเดวิด	ค�าสิงห์	ซีอีโอของบริษัทน�าเที่ยว	CFA	Voyages	

ร่วมให้ความเห็น

	 “ผมชอบกรุงเทพฯ	ชอบพลังงานของเมืองนี้	

เป็นเมืองที่ท�าให้คิดถึงนิวยอร์ก	ส่วนเชียงใหม่	ผมคิดถึง

เมืองแห่งวัฒนธรรม	และก็ชอบเกาะต่างๆ	รวมทั้งชายหาด

ของประเทศไทย”	คุณ	Serge	Barret	แห่งนิตยสาร

ส�าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว	Voyage	d’Affaire	กล่าว
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 ความเห็นดังกล่าวข้างต้นมาจากบุคคล 6 ท่านจากวงการอาชีพที่หลากหลาย แต่พวกเขา 

มีจุดร่วมกันอย่างหนึ่ง คือรักประเทศไทย และได้รับเลือกให้เป็น ‘เพื่อนของประเทศไทย’

 โครงการ ‘เพื่อนของประเทศไทย’ หรือ Friends of Thaïland เป็นโครงการที่การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคล บริษัท สถาบัน หรือองค์กร

ต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยผ่านการ 

คัดเลือกน�าเสนอของส�านักงาน ททท. ในต่างประเทศที่มีทั้งหมด 25 แห่งทั่วโลก โดยมีการมอบ

รางวัลทุก 2 ปี

 เมือ่ถกูถามว่าคนฝรัง่เศสโดยท่ัวไปชืน่ชอบ 

อะไรในเมืองไทยบ้าง ค�าตอบในภาพรวมคือ 

 l คนฝรั่งเศสชอบความหลากหลายและ

ความจรงิใจแบบไทยๆ รวมทัง้วฒันธรรมดัง้เดมิ

ซึ่งเต็มไปด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 

 l  นอกจากนี้ยังประทับใจที่เมืองไทย 

มีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็น คนไทยให้การต้อนรับ

นักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น เป็นหนึ่งในประเทศที่

สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม

ของตนไว้ได้ และไม่เปลีย่นแปลงไปตามกระแส

การหลั่งไหลของนักท่องเที่ยว 

 l มีที่พักที่หลากหลาย ตั้งแต่โรงแรม

ระดับห้าดาวไปถึงเกสต์เฮาส์ ที่มีความคุ้มค่า

เงิน โดยเฉพาะไม่มีเมืองหลวงแห่งใดที่เสนอ

ที่พักระดับโรงแรมห้าดาวที่มีราคาต�่ากว่า 200 

ยูโร แต่สามารถพบได้ที่เมืองไทย ซ่ึงถือเป็น 

ข้อเด่นมาก

 ส่วน Trend การท่องเทีย่วของคนฝรัง่เศส

คุณแคทริโอนา แห่งบริษัทน�าเที่ยว Kuoni  

ยนืยนัว่าในปัจจบุนัการเดนิทางไปเทีย่วเมอืงไทย 

ของคนฝรั่งเศสอยู ่ในแนวโน้มที่ดี ยอดขาย 

ยังคงทยอยเพิ่มขึ้นทั้งในปีนี้และปีหน้า ขณะที ่

ยอดขายของประเทศอื่นๆ ตกลง โดยแม้

ประเทศไทยจะตัง้อยูไ่กลจากฝรัง่เศสมาก แต่คน 

สามารถเดนิทางไปถงึได้ด้วยราคาที่ไม่แพงมาก 

และคุณซิลวีอดีตมิสฟรานซ์ได้เสริมว่าการที่

ประเทศไทยเริ่มมีวิลล่าหรูหราให้เช่ามากขึ้น 

ในระดับที่ใกล้เคียงกับเกาะมอริเชียส สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ตลาดบนได้ดีที่ต ้องการที่พักที่ มีความเป็น 

ส่วนตัวและมีบริการที่ดีเลิศ

 ส�าหรับประเทศคู่แข่งของไทย มีหลาย

ประเทศที่ถูกกล่าวถึง เช่น อินเดีย ศรีลังกา 

มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศเพ่ือนบ้าน

ของไทยอย่างเมียนมาร์ที่เพ่ิงเปิดประเทศได้ 

ไม่นาน ซึง่คล้ายเมอืงไทยเมือ่ 30 ปีทีแ่ล้ว ทีดึ่งดูด

นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความดิบของธรรมชาติ   

หรือกัมพูชาและลาว ที่มีความร�่ารวยทาง

วัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทย แต่ประเทศเหล่านี้ 

ไม่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรง เพราะยังต้องอาศัย

ประเทศไทยเป็นฮบัในการเดนิทางไปถงึ ขณะที่ 

ประเทศเมียนมาร์นั้นยังมีข้อจ�ากัดด้านที่พัก

ท�าให้ไม่สามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได้จ�านวนมาก 

T o u r i s m  T a l k

 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญแห่งมิตรภาพของบุคคลกลุ่มนี้ นางอารีรัตน์ ชื่นประภานุสรณ์  

ผู้อ�านวยการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส�านักงานปารีส จึงเชิญ ‘เพ่ือนของประเทศไทย’  

ในประเทศฝรั่งเศส มา ‘รวมรุ่น’ พบปะสังสรรค์พูดคุย ณ ร้านอาหารไทย Blue Elephant  

ในเที่ยงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา พร้อมถือโอกาสแนะน�าตัวเองแก่ ‘เพื่อนๆ’ ในฐานะ 

ผู้มารับต�าแหน่งใหม่ และขอความรู้ ข้อแนะน�า และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยด้วย

 ‘เพื่อนของประเทศไทย’ สาขาฝรั่งเศส นับจากปี พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 20 ท่าน   

แต่บางท่านได้ย้ายถิ่นฐานเป็นการถาวรไปอยู่อาศัยที่เมืองไทย หลายท่านติดภารกิจนานาประการ  

ในวัน ‘เลี้ยงรุ่น’ ดังกล่าว จึงมีเพียง12 ท่านที่สละเวลามาร่วมงานได้
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รายชื่อสมาชิก Friends of Thailand วันที่ 29 ตุลาคม 2556
ณ ร้านอาหาร Blue Elephant กรุงปารีส

T o u r i s m  T a l k

N. Name Company Position

1. Mr.Jean Pierre Chanial Le Figaro Editor of Tourism Column

2. Mrs.Hélène Pouvesle Jet Tours Managing Director Roundtrips Business

3. Mrs.Catriona Dempster Kuoni France Manager of Roundtrips Products

4. Mr.Philippe Guersan Freelance Journalist TAT Paris Web Master and Freelance Journalist

5. Mr.Serge Barret Voyage d’Affaires Magazine Editor

6. Mr.Dominique Pourrias Jounalist, Tour Hebdo Magazine Editor

7. Mr.Pierre Khamsing CFA Voyages President 

8. Mr.Jaime Serrano-Guerra PATA President

9. Mr.Stephane Bouillaud Presenter of French Television French TV Presenter

10. Mrs.Sylvie Tellier-le Maux Miss France Miss France 2002 & Managing Director of Miss France

11. Mrs.Maud Lucchitta Go Voyages Key Account Manager of ODIGEO France

12. Mr.Eric Didier Qatar Airways Country Manager for France-Benelux

13. Mr.Christophe Guillarmé Brand Christophe Guillarme Créature de la Mode

14. Mr.Thierry Marsaux PR for Fashion Designer Fashion Designer

49|Tourism Journal



50 | Tourism Journal

T o u r i s m  T a l k

50 | Tourism Journal



51|Tourism Journal

และยังไม่มีไฟลท์บินตรงจากฝรั่งเศส นอกจากนี้การที่ประเทศไทยมีสินค้าทางการท่องเที่ยว 

ที่หลากหลายก็ถือเป็นจุดแข็งที่เด่นมาก โดยไทยต้องค�านึงถึงและพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม

ครอบครัว กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เพื่อป้องกันไม่ให้

ประเทศคู่แข่งเพื่อนบ้านมีโอกาสแซงหน้าได้

 ปัจจุบนัสดัส่วนนักท่องเทีย่ว First Visit ไปเมอืงไทยคดิเป็นร้อยละ 38 เมือ่เทยีบกบันกัท่องเทีย่ว 

Revisit ที่มีร้อยละ 62 โดยคนที่ยังไม่เคยไปเมืองไทย แม้จะรู้จักเมืองไทยดีผ่านทางเพื่อนฝูงหรือ

คนในครอบครัว  แต่ก็ยงัไม่ตดัสนิใจไปเมอืงไทยด้วยตวัเองสกัท ีดงันัน้ จะท�าอย่างไรในการกระตุน้

ให้คนทีไ่ม่เคยคดิไปเทีย่วเมอืงไทยได้เปลีย่นความตัง้ใจ ในประเดน็นีค้ณุฌอง ปิแอร์ บรรณาธกิาร

คอลัมน์ท่องเที่ยวแห่งนิตยสาร Le Figaro ผู้ครองต�าแหน่ง ‘เพ่ือนของประเทศไทย’ เป็นคนแรก

ของประเทศฝรั่งเศสเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ได้ให้ค�าแนะน�าที่น่าสนใจว่า

 “ต้องแสดงให้คนกลุ่มที่ยังไม่ยอมตัดสินใจไปเมืองไทยได้รู ้จักภาพพจน์ที่ดี ที่แท้จริง  

และสอดคล้องกับความเป็นจรงิในสงัคมไทย เพ่ือลบภาพที่ไม่ดอีอกจากความเชือ่ ภาพที่ไม่ดกีเ็ช่น 

การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางเพศ หรือความไม่มั่นคงทางด้านการเมือง เราควร

แสดงให้เห็นด้านดีของเมอืงไทย เช่น ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยขีองไทย ความเป็นเมอืงพทุธ 

ที่สงบร่มเย็น และยังเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและชายหาดที่สวยงาม”

      การน�าเสนอตัวเลขนักท่องเที่ยวร้อยละ 62 กลับไปเที่ยวเมืองไทยซ�้า เรียกเสียงฮือฮาจาก 

ผูร่้วมสนทนาบนโต๊ะอาหารได้มาก โดยส่วนใหญ่เหน็ว่า หากประเทศไทยมเีปอร์เซน็ต์นกัท่องเทีย่ว

กลับไปเที่ยวซ�้าสูงถึงร้อยละ 62 นั่นแสดงว่าประเทศไทยมีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  

มีกิจกรรมให้เลือกท�ามากมาย มีงานประเพณีต่างๆ รวมทั้งมีที่พักชั้นน�าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและ 

คุ้มราคา โดยกลุ่มทีก่ลับไปเทีย่วซ�้าคอืประจกัษ์พยานส�าคญัทีแ่สดงว่าประเทศไทยและวฒันธรรมไทย 

สามารถสร้างประสบการณ์ความตืน่ตาตืน่ใจในรปูแบบใหม่ๆ ได้อกี โดยไม่ซ�า้กบัประสบการณ์เดมิ 

ทีเ่คยได้รบัก่อนหน้านี ้ดงันัน้ การจงูใจและกระตุน้ให้คนกลุม่นีเ้ดนิทางซ�า้อกี จงึควรเน้นน�า้หนกั

ในการน�าเสนอความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยวของไทย

 “การกระตุ้นให้คนเดินทางซ�้าอีก ควรต้องท�าการตลาดแบบเจาะกลุ ่มให้มากขึ้น เช่น  

กลุ่มครอบครัว กลุ่มรักธรรมชาติ กลุ่มชอบทะเล กลุ่มตลาดบน แล้วสร้างตัวเลือกที่หลากหลาย

เสนอกลุ่มเหล่านี้ ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อมูลที่ชัดเจน” 

คุณฟิลลิป ‘เพื่อนของประเทศไทย’ ปี พ.ศ. 2543 ให้ข้อแนะน�า

 เพื่อนคนอื่นๆ ยังร่วมให้ความเห็นด้วยว่าประเทศไทยควรท�าการขยายและพัฒนาการ 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไปเรื่อยๆ เพราะไทยมีชื่อเสียงด้านนี้ เช่น ด้านสปาซึ่งมีภาพลักษณ์ท่ีดี

เทยีบเคียงกับการอบผวิท�าสปาแบบฝรัง่เศสทีเ่รยีกว่า Thalassothérapie ในลกัษณะต้นทนุเดยีวกนั 

นอกจากนี้ไทยก็มีจุดแข็งเรื่องความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารที่มีคุณภาพด้วย รวมทั้งต้องอาศัย 

เครือข่ายสงัคมในการเผยแพร่ข้อมลูเรือ่งเมอืงไทย โดยใช้บลอ็กเกอร์หรอืผูเ้คยเดนิทางไปเทีย่วไทย 

ให้ท�าหน้าที่เสมือนทูตด้านการท่องเที่ยวในการกระจายข้อมูลการท่องเที่ยวออกไปในวงกว้าง

 ปัจจบุนันกัท่องเทีย่วฝรัง่เศสเป็นกลุม่นกัท่องเทีย่วทีส่�าคญักลุม่หนึง่ส�าหรบัตลาดประเทศไทย  

และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ. 2555 มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสมาเยือนไทยจ�านวน  

538,327 คน (สถติเิดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2555) โดย นางอารรีตัน์  ชืน่ประภานสุรณ์  ผูอ้�านวยการ 

ททท. ส�านักงานปารีส จะน�าข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ไปพัฒนาใช้เป็นแผนการตลาดในเชิงรุก

ส�าหรับตลาดในความรับผิดชอบต่อไป
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แม้จะยังไม่มีการสรุปจ�านวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างเป็น
ทางการส�าหรับในช่วงปีที่ผ่านมา  แต่ส�าหรับผู้คนที่มีวิถีชีวิตอันเป็น
ปกติโดยทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมือง
ก็คงตระหนักถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี บรรดาอาตี๋อาหมวยอาเฮีย
อาเจ๊ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในแทบทุกหัวมุมถนน เป็นสิ่งที่ยืนยัน
ปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจน

ว่ากันว่าเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้จ�านวนของทัวริสต์ชาวจีนเปลี่ยนแปลง
อย่างมโหฬารน้ันเป็นผลมาจากภาพยนตร์ดงัในประเทศจนีเรือ่งหนึง่
ซึ่งอาศัยเชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่ายท�า อันท�าให้เชียงใหม่เป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวาง ประจวบกบัสถานะทางเศรษฐกจิของคนจนีทีล่�า่ซ�า 
มากข้ึน โดยเปรียบเทียบกับคนในประเทศต่างๆ จึงท�าให้เกิด
ปรากฏการณ์แผ่กระจายไปยังประเทศต่างๆ หลายประเทศ  
‘นักท่องเที่ยวจีนผู้ต้องการเห็นโลกกว้าง’

T o u r i s m  T a l k
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ความโกลาหล
ของทัวริสต์จีน
บนความไร้ระเบียบของเชียงใหม่
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เรื่อง : สมชาย ปรีชาศิลปะกุล
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บทความนี ้เป็นภาคต่อของ Tourism Talk ในไตรมาสที ่1/2557 เนือ้หายงัเกีย่วเนือ่งเรือ่งเชยีงใหม่ กอง บ.ก. เหน็ว่าน่าสนใจและมปีระเดน็น่าคดิ  

ชวนให้ติดตาม จึงน�ามาเผยแพร่เพื่อขยายผลต่อไป
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 ในด้านหนึ่ง ก็ท�าให้เกิดการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้อง

สัมพนัธ์กบัทัวรสิต์จนี จะเหน็ว่าในหลายแห่งได้มกีารจ้างลกูจ้างทีส่ามารถ

ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร บางแห่งมีการท�าป้ายบอกเมนู

อาหาร หรือป้ายบอกรายละเอียดต่างๆ เป็นภาษาจีนให้เห็นเพิ่มมากขึ้น

 แม้กระทัง่อ่างแก้วซึง่อยู่ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ก็ได้มกีารท�าแผนที่ 

ที่มีภาษาจีนก�ากับตั้งแสดงไว้ในบริเวณดังกล่าว 

 แม้จะคาดหวังต่อเงินในกระเป๋าของบรรดาอาเฮียอาซ้อทั้งหลาย  

แต่อีกด้านหน่ึงทัวรสิต์ก็ได้ท�าให้เกิดความรูส้กึทีเ่ออืมกับนกัท่องเทีย่วจาก

ประเทศจีนเกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว มีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ที่

สะท้อนให้เห็นความไม่พึงพอใจต่อทัวริสต์ชาวจีนเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

เพื่อนร่วมงานผมเล่าให้ฟังถึงการหยุดรถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนเพ่ือ 

ถ่ายรปู โดยไม่สนใจว่ารถท่ีขับตามหลงัมาจะต้องเบรกตวัโก่งอย่างไร ผูค้นที่ 

ท�างานในโรงแรมซึง่มีนักท่องเทีย่วชาวจีนเข้าพกัต่างบ่นถึงความไม่เกรงใจ

หรือการไม่เคารพกฎเกณฑ์ของโรงแรม เช่น การสูบบุหรี่ในห้องพัก  

การส่งเสียงเอะอะมะเทิ่งในสถานที่สาธารณะ การถ่มน�้าลายแบบไม่กลัว

ว่าจะกระเด็นไปโดนหัวใคร เป็นต้น ซ่ึงดูราวกับว่าเรือ่งเล่าในด้านลบก�าลงั

ทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว

 ส่งผลให้วัฒนธรรมในแบบที่ไม่สูจ้ะมวีฒันธรรมของนกัท่องเทีย่วจนี 

จากสายตา ‘คนอื่น‘ มีผลต่อทัศนคติของคนเชียงใหม่จ�านวนไม่น้อย 

ทีรู่ส้กึต่อต้านคนกลุ่มน้ี ในสถานทีบ่างแห่งทวัรสิต์จนีท�าให้เจ้าของโรงแรม

หรอืสถานประกอบการตัดสินใจปฏิเสธลกูค้ากลุม่นี ้เนือ่งจากมนีกัท่องเท่ียว 

หรือลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ท่ีปฏิเสธการเข้าใช้บริการในสถานที่เดียวกันที่มี 

ทัวริสต์จีนอยู่

 รวมทัง้มกีารตัง้ค�าถามต่อไปถงึจ�านวนมหาศาลของนกัท่องเทีย่วจนี 

ที่หากยังด�าเนินต่อไปในลักษณะเช่นนี้แล้ว อาจส่งผลกระทบที่กว้างขวาง

ต่อผูค้นหลากหลายกลุม่ในระดบัทีร่นุแรงเพ่ิมมากขึน้ เพราะการท่องเทีย่ว

ในลักษณะของอุตสาหกรรมย่อมน�ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรจ�านวนมาก  

ไม่ว่าจะเป็นน�้า ไฟ ขยะ ซึ่งล้วนแต่มีต้นทุนในการจัดการของแต่ละสังคม  

ไม่ว่าจะในด้านของการจัดหา การลงทุน หรือการกระจายทรัพยากร 

ออกไปให้กับประชาชนในสังคมนั้น ทัวริสต์ก็จะเป็นคนอีกกลุ่มที่เข้ามา 

มีส่วนในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว หากไม่มีการเตรียมการหรือวางแผน

ไว้ล่วงหน้าก็อาจส่งผลกระทบในอนาคตอันใกล้ได้

 ทัวริสต์จีนก�าลังกลายเป็นเป้าแห่งการโจมตีว่าก�าลังเป็นผู้ซ่ึงท�าลาย

ความสงบสุขและวัฒนธรรมของเมืองในล้านนาแห่งนี้ 

 บางคนตั้งค�าถามว่าจะหาทางจ�ากัดนักท่องเที่ยวจีนให้ลดน้อยลงได้

อย่างไร ซึ่งส�าหรับโลกปัจจุบัน หากต้องการจ�ากัดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ให้น้อยลงได้ก็คงมีวิธีการน้อยมาก หนึ่งในนั้นก็คือท�าให้ประเทศไทย 

เป็นแบบเกาหลีเหนือ หรือไม่ก็อัฟกานิสถานนั่นแหละ

 อย่างไรก็ตาม ค�าถามที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือทัวริสต์จีน 

เป็นสาเหตุส�าคัญประการเดียวของความยุ่งยากที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่ใน

เชียงใหม่จริงหรือ

 เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจ�านวนมาก 

ในแต่ละปี เฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเทศกาลส�าคญัๆ หรอืเวลาทีมี่การหยดุยาว 

นับตั้งแต่ต้นปีมาจนกระทั่งถึงปลายปี โดยในห้วงเวลาดังกล่าวจะพบว่า 

สถานการณ์ของเชียงใหม่ต้องตกอยู่ในความวุ่นวายไม่น้อยไปกว่ากัน 

เส้นทางการเดินทางที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวจะมีรถราเป็นจ�านวนมาก  

การขับรถที่ไม่ค�านึงถึงความปลอดภัย การจอดรถที่เละเทะโดยไม่สนใจ 
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ต่อกฎจราจรสกัแอะ การทิง้ขยะเอาไว้เกลือ่นกลาดทัว่แหล่งท่องเทีย่ว 

หรอือีกจ�านวนมากทีจ่ะสามารถมาเล่าให้ฟังได้สามวนัสามคนืไม่จบ

 ใครซึ่งมีโอกาสอยู่เชียงใหม่ในช่วงเทศกาลจะพบว่าการต้อง

อยู่ในท้องถนนท่ีมีรถจาก ‘ต่างจังหวัด’ โดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ  

ซึง่ไม่ค่อยจะคุน้เคยเส้นทางเป็นการขบัรถทีย่ากล�าบาก เด๋ียวกห็ยดุ 

เดี๋ยวก็ชะลอ กลับรถในที่ห้ามกลับบ้าง ล้วนชวนให้หงุดหงิดใจ 

ไม่น้อย

 ซึง่สาเหตสุ่วนใหญ่ของปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ใช่มาจากน�า้มอื

ของทัวริสต์จีน หากเป็นพี่ๆ น้องๆ คนไทยเรานี่แหละครับ

 แต่ดเูหมือนว่าปัญหาของพีน้่องชาวไทยจะไม่ค่อยถูกตระหนกั

ว่าเป็นเรือ่งท่ีได้รบัการจดัการมากเท่าใด ในด้านหนึง่อาจเป็นเพราะ

ว่าความไร้ระเบยีบของทัวรสิต์ไทยนัน้เป็นสิง่ทีอ่ยู่ในระดับมาตรฐาน

ของสงัคมไทยตามปกต ิไม่ว่าจะการไม่เคารพกฎจราจร การทิง้ขยะ

ทุกที่ที่ได้ไป ฯลฯ 

 ดังนั้น หากมองในแง่มุมที่กว้างขึ้น ปัญหาของบรรดาทัวริสต์ 

จึงไม่ได้จ�ากัดไว้เพียงทัวริสต์จีนเท่านั้น ทัวริสต์ไทยก็ล้วนเป็น 

ส่วนหน่ึงของปัญหาด้วยเช่นกัน เพียงแต่ระดับความไร้ระเบียบ

ของพี่น้องไทยนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นเคย หรือเราเองก็ท�ากันอยู่เหมือนกัน  

ดังการละเมิดกฎจราจรที่เห็นกันอยู่ทั่วไป 

 พูดให้ตรงมากยิ่งขึ้นก็คือความโกลาหลของทัวริสต์จีนเกิดขึ้น

ได้ก็เพราะมีความไร้ระเบียบของเชียงใหม่เป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดขึ้น

 ความไร้ระเบียบในที่นี้ปรากฏอยู่อย่างรอบด้าน ระบบขนส่ง

มวลชนแบบรถแดงอนัเลวร้ายอย่างยิง่ ท�าให้ทัง้ผูค้นในเชียงใหม่และ

ทวัรสิต์ต่างต้องหาทางออกด้วยการใช้ระบบขนส่งเอกชน อนัหมายถงึ 

การใช้รถยนต์ส่วนตัว รถมอเตอร์ไซค์ และรวมไปถึงการไม่บังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแม้กระทั่งหน้าโรงพยาบาลขนาดใหญ ่

หลายแห่งกพ็บการขบัรถฝ่าไฟแดงจนเป็นเร่ืองธรรมดาของทกุคนไป 

การจอดรถซ้อนคันแถวตลาดหลายแห่งก็เห็นกันอย่างต�าตา

 แล้วจะให้ทัวริสต์จีนเคารพกฎจราจรกันอย่างเข้มงวดอย่างไร 

ก็ในเมื่อพี่น้องหมู่เฮาฝ่าฝืนกฎจราจรกันอย่างเอิกเกริก เขาก็คง 

ไม่สามารถแยกแยะได้ภายในชัว่ข้ามวนัหรอกว่ากฎประเภทนีฝ่้าฝืนได้ 

ส่วนอันน้ันห้ามฝ่าฝืน เวลามาเทีย่วก็แค่สามวนัห้าวนั ขอปลดปล่อย 

ความอัดอั้นตันใจออกมาเท่าที่จะรู้ได้ว่าคงไม่ถูกจับติดคุกแน่ๆ 

เท่านั้น

 ที่อธิบายมานั้นไม่ได้หมายความว่าเพราะฉะน้ันจึงปล่อยให้

เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นและด�าเนินต่อไปโดยไม่ต้องไปท�าอะไรทั้งสิ้น

 ตรงกนัข้าม มปีระเด็นทีต้่องคิดและไตร่ตรองให้มากข้ึนส�าหรบั

คนในท้องถิ่นที่ต้องเผชิญหน้ากับอภิอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

การสร้างอ�านาจของท้องถิ่นขึ้นเพื่อก�ากับและท�าให้การท่องเที่ยว

ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของท้องถิ่น เพื่อท�าให้วิถีชีวิตของผู้คน

ในท้องถิ่นสามารถด�าเนินต่อไปได้พร้อมกับธุรกิจการท่องเที่ยว 

ซึ่งจะต้องด�าเนินไปแบบไม่ท�าร้ายผู้คน
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 ในระยะสั้นหรือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่ละส่วนคงต้องร่วมมือกัน 

ในการสร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรมเพ่ือให้ทัวริสต์จีนได้ตระหนักว่าอะไร 

เป็นสิง่ทีต่นเองสามารถท�าได้ หรอือะไรเป็นสิง่ที่ไม่อาจกระท�าได้ เมือ่เหน็การ

ฝ่าฝืนในลักษณะต่างๆ ก็ต้องร่วมกันตักเตือนโดยไม่ปล่อยให้ผ่านตาไปเฉยๆ 

แล้วมานัง่บ่นกนัลบัหลงัอย่างเดยีว รวมทัง้อาจต้องสญูเสยีรายได้เฉพาะหน้าลง 

หากทัวริสต์จีนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ของสถานบริการต่างๆ  

แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐก็อาจต้องเข้มงวดกับทัวริสต์จีนมากขึ้นในการขับขี ่

รถมอเตอร์ไซค์ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้คือความพยายามที่จะท�าให้บรรดาอาเฮีย 

ได้เรียนรู้ที่จะท่องเที่ยวโดยต้องค�านึงถึงวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ

 แม้จะสร้างกฎระเบียบรองรับ แต่หลายด้านก็จ�าเป็นต้องแก้ไขในเชิง

โครงสร้างติดตามมา การห้ามรถยนต์ส่วนตัวขึ้นดอยสุเทพโดยต้องนั่งรถแดง

ขึ้นไปในช่วงเทศกาล นับเป็นตัวอย่างที่ท�าให้คนจ�านวนมากต้องฝากชีวิตไว้กับ

รถแดง ซึง่จ�านวนไม่น้อยอยู่ในสภาพทีช่วนหวาดเสยีวไม่น้อยกว่านัง่รถไฟเหาะ

ในสวนสนกุ เชือ่แน่ว่าหลายคนทีเ่หน็สภาพของรถแดงแล้ว ถ้าท�าใจไม่ได้กอ็าจ

ต้องยอมยกเว้นการขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพจากโปรแกรมตนเอง

 ดังนั้น ส�าหรับระยะยาว การผลักดันให้เกิดอ�านาจที่เข้มแข็งของท้องถิ่น 

ในการจัดการด้านต่างๆ เป็นความจ�าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง เนื่องจากใน

หลายประเด็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างที่อาศัยการผลักดันและ

ทรัพยากรในระดับที่กว้างขวาง เช่น การสร้างระบบขนส่งมวลชนในท้องถ่ิน 

ที่มีประสิทธิภาพต่อการรองรับการเดินทางทั้งของผู ้คนและนักท่องเที่ยว  

อันเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยงบประมาณ อ�านาจหน้าที่ และแรงผลักดันทางการ

เมืองในท้องถิ่นอย่างส�าคัญ

 การขยายอ�านาจของท้องถิน่ให้เพิม่มากขึน้ในการจดัการกบัอตุสาหกรรม

การท่องเที่ยวจะท�าให้บรรดาทัวริสต์ไม่ว่าจะไร้วัฒนธรรมเพียงใด และไม่ว่า 

จะเป็นคนสัญชาติใดก็จะไม่สามารถสร้างความโกลาหลให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ  

อีกต่อไป
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เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา

 หลายคนอาจสงสัยว่า ความหรูหรากับความ ‘ยั่งยืน’ 

(ในความหมายของ Sustainability ที่ก�าลังเป็นค�า ‘ฮิต’ ของ 

นักธุรกิจมากมายทั่วโลก) มันไปด้วยกันได้จริงๆ หรือ ?

 ผมคิดว่าค�าตอบคือทั้งได้และไม่ได้

 เหตุผลของค�าตอบนั้นมีมากมายหลายระดับ อย่างแรกสุด

เลยก็คือ เจ้าของกิจการ เช่น รีสอร์ตหรือโรงแรมหรูนั้น มีความ 

‘ตั้งใจจริง’ ในการท�าให้กิจการของตน ‘ยั่งยืน’ แค่ไหน 

 ต่อให้ตั้งใจจริง ก็ต้องถามต่อไปอีกว่า แล้ววิธีการที่ใช้เพื่อ

ท�าให้ ‘ยั่งยืน’ นั้น อยู่ในระดับไหน เช่น ท�าแค่เรื่องบางเรื่อง  

หรือมุ่งหมายจะจัดการระบบทั้งหมดของกิจการตัวเองให้ยั่งยืน

หรอืเป็นกจิการสีเขยีวครบวงจรทัง้หมดเลยจรงิๆ เพราะต้องบอก

กันก่อนนะครบัว่าปัจจบุนันี ้ค�าว่า ‘ยัง่ยนื’ นัน้ถูกน�ามาใช้ในหลาย

ระดบั บางกจิการท�านดิท�าหน่อยก็นกึ (อาจด้วยน�า้ใสใจจรงิก็ได้!) 

ว่าท�าแค่นี้ก็เรียกว่า ‘ยั่งยืน’ ได้แล้ว 

 ถัดมา ต่อให้ตั้งใจจริง ต่อให้อยากท�าให้เป็นกิจการที่ยั่งยืน

ครบวงจรจริงๆ ก็ต้องถามกันต่อว่า แล้ววิธีการที่ท�าทั้งหมดนั้น 

1
มันเหมาะสมกับบริบทแวดล้อมหรือเปล่า ทั้งในเรื่องของพื้นที่ 

วิธีการ สังคมรอบข้าง และอื่นๆ อีกมาก ทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้

และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 

 เพราะฉะนั้น การจะตอบว่ากิจการหนึ่งๆ โดยเฉพาะ

กจิการโรงแรมหรอืรสีอร์ตหรหูราทีอ่ยากจะยัง่ยนืนัน้เป็นกจิการ

ที่ยั่งยืนได้จริงไหม ความหรูหราไปด้วยกันกับความยั่งยืนได้ 

จรงิไหม จงึเป็นเรือ่งทีย่ากมาก ต้องพจิารณาปัจจยัต่างๆ หลาย

อย่าง และต้องดูในระยะยาว (มาก!) ด้วย

 อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจเกิดสงสัยขึ้นมาว่า ก็แล้ว

ท�าไมกิจการหรูๆ ทั้งหลายถึงจะต้องอยากยั่งยืนด้วยเล่า หรูก็

อยู่ส่วนหรูไปไม่ได้หรือ

 หรือว่าความหรูหราเองก็ต้องการนิยามใหม่ด้วยเช่นกัน !
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 ไม่ใช่แค่มัลดีฟส์ แม้กระทั่งในไทยของเราเอง รีสอร์ตหรูบางแห่ง 

ก็เลือกที่จะ ‘โกกรีน’ กันอย่างเต็มตัว เจ้าของรีสอร์ตหรูคนหนึ่งที่มีแนวคิด

แบบนี้บอกผมว่า เขาไม่อยากใช้หลอดเลย เพราะหลอดท�าจากพลาสติก  

แต่ลกูค้ากย็งัตดิการใช้หลอดอยู ่เขาจงึลงทนุจ้างบรษิัทผลติหลอดให้ท�าหลอด

กระดาษรีไซเคิลขึ้นมาใช้แทนหลอดพลาสติก เรียกว่าต้อง ‘คิด’ ลึกลงไป 

ในรายละเอียดกันเลยทีเดียว

 บางรีสอร์ตในไทยนั้น ถึงขั้นน�ารายได้บางส่วนไปซื้อคาร์บอนเครดิต

เพื่อชดเชยให้กับการเดินทางของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถร่วมบริจาคได้ด้วย  

บางรีสอร์ตในหัวหินที่ผมเคยไปพัก พนักงานของรีสอร์ตรวมกลุ่มกันคิด 

ท�าเรื่องที่ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมให้รีสอร์ต เช่น ออมเงินกันซื้อเครื่องย่อยไม้ 

เพือ่น�าไม้ทีเ่หลอืจากการตดัแต่งต้นไม้มาย่อยให้มขีนาดเลก็ จากนัน้กน็�าไปหมกั 

เป็นปุย๋หมกัอนิทรย์ีเพือ่น�าไปใช้กบัต้นไม้ในรสีอร์ต เรยีกว่าเป็นการหมนุเวยีน

ทรัพยากรที่น่าสนใจทีเดียว

 รีสอร์ตทั้งหมดที่ว่ามานั้น - ต้องบอกว่าเป็นรีสอร์ตระดับห้าดาวทั้งสิ้น !

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

2
 เชื่อหรือไม่ว่า นักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้มี ‘ส�านึก’ เรื่องของ 

สิง่แวดล้อมมากขึน้ หลายคนไม่อยากใช้วันหยดุพกัผ่อนหรือวันพักร้อน 

โดยปล่อยรอยเท้าคาร์บอนออกมาย�่ายีท�าลายโลกให้มากไปกว่านี้  

มันเหมือนนอนสบายอยู ่บนชายหาดโดยที่ ‘ความสบาย’ นั้นได้ 

‘ท�าลาย’ โลกไปด้วยในเวลาเดียวกัน หลายคนจึงไม่อยาก ‘สบาย’ 

โดยไร้ความรับผิดชอบอีกต่อไป

 อาจด้วยสาเหตน้ีุ อตุสาหกรรมท่องเทีย่วจงึมแีนวโน้มสนใจเรือ่ง

สิง่แวดล้อมกนัมากขึน้ ผมเคยไปพกัรสีอร์ตหรูแห่งหน่ึงบนเกาะมลัดฟีส์  

ปรากฏว่ารีสอร์ตแห่งนี้ถึงกับตั้งโรงงาน (เล็กๆ) เพื่อผลิตน�้าจืดจาก 

น�้าทะเลมาใช้บริโภคเอง ส่วนน�้าเสียที่ปล่อยออกมาจากห้องพักของ

ลกูค้าก็ไม่ได้ทิง้ลงทะเล แต่มกีารหมนุเวียนน�ากลบัมาใช้ใหม่ในรปูแบบ 

ต่างๆ เช่น บางส่วนน�าไปเป็นน�้ารดต้นไม้ บางส่วนน�ากลับมาบ�าบัด

เพือ่ใช้อปุโภค บางส่วนกบ็�าบดัเพือ่งานอืน่ๆ นอกจากนี ้รสีอร์ตแห่งนัน้ 

ยังเลือกใช้ไม้เก่าท้ังหมด เช่น ซื้อเสาโทรเลขเก่ามาออกแบบใหม ่

ให้เป็นส่วนต่างๆ ของบ้านพกั หรอืใช้ไม้ในท้องถ่ินทีห่าได้ แม้ไม่แขง็แรง 

เหมือนไม้เนื้อแข็ง แต่เมื่อน�าการออกแบบเข้ามาช่วย ก็ท�าให้ไม้ใน 

ท้องถ่ินประกอบสร้างเข้ากับเสาโทรเลขเก่าและแหจับปลาได้อย่าง

สวยงาม และเพิ่มเรื่องราวน่าสนใจของที่พักได้ด้วย
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 ทกุวนันี ้อตุสาหกรรมท่องเทีย่วรู้กันดีนะครับว่า

จ�าเป็นต้อง ‘โกกรีน’ กันอย่างจริงจัง แต่ลึกๆ แล้ว 

กย็งัเชือ่กนัอยู่ว่า การ ‘โกกรนี’ นัน้ ถ้าท�ากนัแบบสดุขัว้ 

มากเกินไป ก็จะล�้าเส้นความหรูหราสะดวกสบาย 

ท�าให้ความหรกูบัความย่ังยืนเหมอืนอยูกั่นคนละข้าง 

คอยเล่นชักคะเย่อกันอยู่ ถ้ากรีนมากไปก็จะลด

ความสบายลงมา ถ้าสบายมากไปก็จะไม่เป็นผลดีต่อ 

สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นเจ้าของรีสอร์ตจ�านวนมาก

จึงก�าลังต้อง ‘หาสมดุล’ ในเรื่องนี้ให้ได้ 

 แต่ค�าถามกค็อื - ความคดิความเช่ือแบบนีเ้ป็น

เรื่องจริงหรือเป็นเพียง ‘มายาคติ’ ?

 ในระยะหลัง แม ้ เราจะยังไม ่ เห็นชัดใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย แต่ต้องบอกกันไว้

นะครับ ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลก

น้ันหันมาให้ความส�าคัญกับความยั่งยืนกันอย่าง

มาก เพราะลูกค้าที่จองห้องพักคาดหมายว่าเจ้าของ

กิจการจะต้องมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และ

พยายามท�ากิจการของตนให้ ‘ย่ังยืน’ ที่สุดเท่าที ่

จะเป็นไปได้ แค่บอกลูกค้าให้ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือ

ผ้าปูที่นอนซ�้าน้ันไม่พอเสียแล้ว แต่ต้องมีอย่างอื่น

มาด้วย

 แล้ว ‘อย่างอื่น’ คืออะไรเล่า ?

 เรือ่งนีต้้องบอกคณุว่า - หลายกิจการมคีวามคิด 

สร้างสรรค์ที่น่าสนใจมากทีเดียว เพื่อน�าความหรู 

มาเข้าคู่กับความยั่งยืน

3
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 เทรนด์หนึ่งคือการที่โรงแรมที่พักจะต้องสร้างความ

เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นักท่องเที่ยวที่มีส�านึก

ทางนิเวศนั้นเลิกชื่นชอบโรงแรมประเภทหรูหราแต่ตัดไม้

ไถทีม่าสร้างอาคารใหญ่โตกนัแล้ว นกัท่องเทีย่วประเภทนี้ 

ไม่ได้คาดว่าท่ีพักของตนจะต้องหรูหราใหญ่โต แต่คาดหมาย 

ว ่าที่พักของตนจะต้องท�าลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ ที่ส�าคัญมากๆ เพราะเป็นการเปลี่ยน 

‘กระบวนทัศน์’ ครั้งใหญ่ก็คือ พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่า

โรงแรมที่พักจะต้องสะดวกสบายอีกต่อไป แต่จะต้อง 

ท�าหน้าที่เหมือนเป็น ‘สะพาน’ เพ่ือเชื่อมตัวเขาเข้ากับ

สิ่งแวดล้อมและสังคมที่โรงแรมตั้งอยู่ เพ่ือให้เขาได้รับ

ประสบการณ์จากพ้ืนทีร่ายรอบมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้

 ตัวอย่างที่น ่าทึ่งมากคือที่พักที่ชื่อว่า Sleeping 

Around เป็นกิจการในเมืองแอนต์เวิร์ปในเบลเยียม 

‘โรงแรม’ นี้ไม่มีสถานที่ถาวร แต่เป็นตู้คอนเทนเนอร ์

ที่เคลื่อนย้ายได้ ตู้นั้นเป็นตู้เก่าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ วัสดุ

ที่ตกแต่งภายในตู้ก็เป็นวัสดุที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน แต่ที่ 

เจ๋งมากก็คือ แขกจะไม่มีทางรู้เลยว่า ตู้คอนเทนเนอร์นั้น 

จะไปตั้งอยู่ที่ไหน ยกเว้นแต่จะจองที่พักเอาไว้แล้ว เพราะ

ตู ้คอนเทนเนอร์นี้จะย้ายที่ ไปตามจุดต่างๆ รอบเมือง

แอนต์เวิร์ปเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ที่พักของตัวเองเป็นเหมือน 

‘สะพาน’ เชื่อมไปสู ่ประสบการณ์กับพื้นที่และสังคม

รายล้อม โดยลูกค้าจะได้รับแผนที่บอกทางทางจีพีเอส  

แล้วต้องเดินทางไปยัง ‘โรงแรม’ นี้เอง
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 อีกโรงแรมหนึ่งที่น่าทึ่งมาก คือโรงแรมชื่อ B3 Hotel 

Virrey ในกรุงโบโกตา โรงแรมนี้สร้าง ‘ผนังมีชีวิต’ ที่มี

ความสูงเท่าตึกแปดชั้นอยู่ด้านนอก ผนังนี้มีต้นไม้มากกว่า 

25,000 ต้น โดยพชืพรรณส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุพืน้เมอืง แต่ที่

เจ๋งที่สุดก็คือ มีการ ‘วางแผน’ มาแล้วอย่างดีเพื่อให้ต้นไม้

เหล่าน้ีสามารถขยายพนัธ์ุได้ คือมกีารผสมเกสรระหว่างกัน

ได้เองโดยมแีมลงในท้องถ่ินมาเป็นผูช่้วยเหลอื ผนังน้ีจึงเป็น

ที่ศึกษาเรียนรู้พร้อมกับท�าหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน 

ไปด้วยในตัว

 อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะน่าจะท�าลาย ‘มายาคติ’ เรื่องความสบายกับ

การโกกรีนลงได้บ้าง เป็นตัวอย่างจากโรงแรมแห่งหนึ่งในแฮมป์เชอร์ของอังกฤษ  

ชือ่ Cottage Lodge ซึง่เพ่ิงเปิดตวัห้องชือ่ Standing Hat Room เป็นห้องทีม่โีทรทศัน์

ตั้งวางเอาไว้ให้แขก แต่ถ้าแขกอยากเปิดโทรทัศน์ดูขึ้นมาเมื่อไหร่ละก็ จะต้องลุก

ขึ้นมาปั่นจักรยานเพื่อ ‘ปั่นไฟ’ ให้ไฟฟ้าที่ได้จากจักรยานไปเปิดโทรทัศน์เอาเอง  

หยดุป่ันเมือ่ไหร่ก็ไม่ได้ดโูทรทศัน์เมือ่นัน้ ซึง่ฟังดเูหมอืน ‘ล�า้เส้น’ ความสะดวกสบาย 

แต่ปรากฏว่าผู้เข้าพักต่างติดใจ

 แนวโน้มที่เล่ามาทั้งหมดน่าจะยืนยันให้เห็นว่าการท่องเที่ยวก�าลังเดินหน้าไป

ทางไหนได้ชัดเจนพอสมควร

 โรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่พยายามน�า ‘ความรู้’ เชิงนิเวศ

มาน�าเสนอให้กับผู้เข้าพัก คือโรงแรมชื่อ National Hotel  

ใกล้กบัสนามบนิของกรงุปักกิง่ โรงแรมแห่งนี้ได้บรษิัทสถาปนกิ

ของสหรัฐอเมริกาชื่อ Emergent มาออกแบบ แม้เป็นโรงแรม

ใหญ่ตามแนวคดิดัง้เดมิ แต่มกีารสร้างป่าฝนเขตร้อนไว้ภายใน

อาคาร มีขนาดใหญ่ถึงแสนกว่าตารางฟุต โดยมีหน้าต่างแบบ

สกายไลท์ให้แสงธรรมชาต ิและใช้ท่อให้ความร้อนที่ใช้พลงังาน

แสงอาทิตย์ จึงทั้งให้ความรู้และน่าตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกัน
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 บางคนอาจบอกว่าการท่องเที่ยวนั้นท�าลายสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีอีก

หลายคนบอกว่า แม้การท่องเที่ยวจะ ‘สูบ’ ทรัพยากรในท้องถิ่นไปป้อน

ปรนให้กับนักท่องเท่ียว แต่ในเวลาเดียวกัน การท่องเที่ยวก็สามารถมี 

‘สองหน้า’ ได้ โดยอกีใบหน้าหนึง่นัน้เป็นใบหน้าทีช่่วยสร้างความตระหนกัรู ้

ใหม่ และความรูสึ้กชืน่ชมในท้องถ่ินให้กับนกัท่องเทีย่ว ซ่ึงจะก่อให้เกดิการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว ไม่เฉพาะเมือ่อยู่ในแหล่งท่องเทีย่ว 

เท่านัน้ เพราะเมือ่ได้ ‘ตระหนกัรู’้ เสยีแล้ว เมือ่กลบัไปถงึบ้านกอ็าจน�าเอา

ความรู้นั้นไปเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมรอบข้างได้ด้วย

 แน่นอนว่าความหรหูรานัน้ดึงดูดนกัท่องเทีย่ว โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่ว 

ชั้นสูงที่พร ้อมจ่าย แต่ถ ้าความหรูหราจะมาพร้อมกับความยั่งยืน  

มันก็ต้อง ‘ตัดสัมพันธ์’ กับการบริโภคอย่างล้นเกิน น่ันคือหรูได้ แต่

เป็นความหรูท่ีผ่านกระบวนการคิด เป็นความหรูเพื่อลดการใช้งานโลก  

เป็นความหรูแบบใหม่ ที่หรูหราได้ผ่าน ‘ประสบการณ์’ ที่ไม่เหมือนใคร

 เว็บไซต์อย่าง constructingsustainability.com ให้ความเห็นไว้ว่า 

ถ้าการท่องเทีย่วจะรวมความหรหูราเข้ากับความย่ังยืน น่าจะต้องลองส�ารวจ 

ตัวเองในหัวข้อเหล่านี้ดู

 - อุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกทั้งหลำย : แน่นอน, ถ้าจะให้ยั่งยืน 

ทกุอย่างก็ต้องประหยดัพลงังาน น�า้ และมกีารจดัการขยะและของเสยีทีด่ี  

เรื่องท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน (และหรูหรา) ก็คือ 

การต้องเอาชนะ ‘ความเสียเปล่า’ ทีเ่กิดจากแรงยัว่ยวนให้อยากเสพสิง่ของ

ต่างๆ อย่างล้นเกิน ซึ่งเป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นเมื่อคนเราโอนสัญชาติไปเป็น 

‘นกัท่องเทีย่ว’ ยามหยดุพกัร้อนช่ัวคราว และมแีนวโน้มจะปลดปล่อยตวัเอง 

และจับจ่ายอย่างไม่คณามือ

 - กำรตลำด : โรงแรมทีพ่กัและบรษิัททวัร์บางแห่งจะใช้ค�าว่า ‘ยัง่ยนื’ 

เพียงเพื่อรับประกันว่าตนยั่งยืน เช่น พยายามท�าให้ได้มาตรฐานบางอย่าง 

ของส�านักรับประกันความย่ังยืน ที่ ในปัจจุบันมีกันอยู ่หลายส�านัก  

ได้มาตรฐานบ้างไม่ได้มาตรฐานบ้าง ยัง่ยนืจรงิบ้างยัง่ยนืปลอมบ้าง แต่การ 

จะยั่งยืนอย่างแท้จริงต้องเกิดจากภายใน ไม่ใช่ป้ายรับประกันภายนอก

 - มีกำร ‘เสริมส่ง’ ประสบกำรณ์ให้กับลูกค้ำหรือเปล่ำ : ถ้าจะมี 

ความยั่งยืนจริงๆ ก็จะต้องเสริม ‘ความหมาย’ และ ‘เรื่องเล่า’ ใหม่ๆ 

ให้ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวด้วย นั่นคือต้อง ‘ให้ความรู้’ กับ 

นักท่องเที่ยวในมิติต่างๆ ด้วยวิธีที่ไม่ยัดเยียด ช่วยให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส  

เชื่อมโยงและรับรู้ถึงบริบทแวดล้อม พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความยั่งยืน

หมายถึงการท�าให้นักท่องเที่ยวได้ ‘ร่วมสร้างสรรค์’ พื้นที่รอบข้าง ไม่ใช่

มาเที่ยวเพื่อท�าลาย

 - กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรใช้ทรัพยำกรของท้องถิ่น : เรื่องนี้ 

ส�าคัญมาก เราจะเห็นอาการ ‘แย่งน�้า’ เกิดขึ้นกับหลายที่ เช่น ระหว่าง

กลุ่มของโรงแรมกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งต่างก็ต้องการใช้น�้าด้วยเหตุผล

ที่แตกต่างกัน นอกจากน�้าแล้วยังมีทรัพยากรและปัจจัยอื่นๆ อีกมาก 

ที่ผู ้ประกอบการต้องค�านึงถึง เช่น การใช้งานสาธารณูปโภคร่วมกับ 

ท้องถิ่น การตั้งกิจการนั้นๆ แล้วท�าให้ชาวบ้านมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นไหม  

มีปัญหาความปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่า หรือไปท�าลายถิ่นที่อยู ่หรือ 

ปิดกัน้การเข้าถงึทรพัยากรของคนอืน่หรอืเปล่า ปัจจยัเหล่านีค้อืการบ่งชีว่้า 

กจิการนัน้ๆ ‘หรแูต่เปลือก’ หรอืมคีวามหรหูราแบบใหม่ทีย่ัง่ยนืไปด้วยในตวั 

 - ช่วยส่งเสริมศักยภำพของชุมชนรอบข้ำงไหม : เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง

ใหม่ หลายรีสอร์ตในเมืองไทยก็มีการว่าจ้างคนในท้องถ่ินเข้ามาร่วมงาน  

มีการจัดโปรแกรมต่างๆ ร่วมกับคนในท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นมีความ 

แข็งแรงเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นย่ังยืนมากขึ้นด้วย 

อาทิเช่น หากลดความยากจนลงได้ อาชญากรรมในละแวกนั้นก็จะลดลง  

นักท่องเที่ยวก็จะปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น เรื่องนี้รวมไปถึงการเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและท้องถ่ินด้วย ว่าอยากให้สังคมรอบข้าง

เดินหน้าไปอย่างไร
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 ในปัจจุบันนี้ ความต้องการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้นแพร่หลายไป

ทุกหนแห่ง ไม่เว้นแม้แต่การท่องเที่ยวระดับบนอันหรูหรา

 มายาคติ เดิมที่บอกว ่ านักท ่องเที่ ยวต ้องการความหรูหรา 

สะดวกสบาย พวกเขาไม่ได้ต้องการมาเรียนรู้อะไร ต้องการเพียงพักผ่อน 

ใช้ทรพัยากรอย่างสิน้เปลือง ตามใจตวัเอง และมคีวามสขุกับการเผาเงนิทิง้ 

ในช่วงเวลาสั้นๆ จึงต้อง ‘ได้รับ’ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั้น - ก�าลัง 

ถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ จากนักท่องเที่ยวที่มีส�านึกทางนิเวศ

 นักท่องเที่ยวเหล่านี้บอกเราว่า - ยิ่งหรู ยิ่งแลดูเก๋ไก๋เป็นผู้น�าเทรนด์ 

ก็ต้องน�าเทรนด์ในด้านส�านึกสิ่งแวดล้อมด้วย และนักท่องเที่ยวแบบนี้ 

ก�าลังเพิ่มจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาจึงต้องการ ‘ความหรูหราใหม่’  

ที่ไม่ได้มีนิยามเหมือนความหรูหราแบบเดิมๆ อีกต่อไป พวกเขายินด ี

จ่ายแพงขึน้ไปอกีระดบั ถ้าหากว่าความหรูหราที่ได้มาน้ันจะไม่ต้องแลกด้วย 

การผลาญพร่าทรัพยากรอย่างน่าละอาย

 นกัท่องเทีย่วเหล่านี ้- ไม่ว่าจะรูต้วัหรือไม่, พวกเขาก�าลงัสร้างนยิาม

ใหม่ให้กบัความหรหูรา และก�าลงัก�าหนดชีว่้า ผูป้ระกอบการจะต้องคดิหา

วธิที�าให้ความหรหูรานัน้ ไปด้วยกันให้ได้กับความย่ังยืนในบริบทของแต่ละที่ 

 น่ีเป็นแนวโน้มใหม่ในระดับโลกที่น่าตั้งค�าถามต่อว่า - แล้วใน 

เมืองไทยเล่า เราได้ตระหนักถึงแนวโน้มเหล่านี้บ้างหรือยัง
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	 	 ความหมายของความหรูรวยมีความน่าสนใจอยู่อย่าง
หนึ่งคือ	 มันเป็นค�าที่มีความหมายไหลลื่นกลับไปมาระหว่าง 
เชงิบวกและเชงิลบ	ในสมยัก่อนความหรรูวยมากบัความหมาย
ทีด่	ีเน่ืองจากความหรูรวยก่อให้เกดิวทิยาการใหม่ๆ	หรอือาจ
จะเรยีกได้ว่าวทิยาการใหม่ๆ	คอืความหรูรวยกเ็ป็นได้	สมมตุว่ิา 
วันหน่ึงเราสามารถคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาใหม่ได้	 จู่ๆ	 เมือง
เมืองหน่ึงมีก๊อกน�้าทั้งๆ	 ที่เมืองอ่ืนยังต้องเดินไปตักน�้าในบ่อ	 
หรือสร้างงานบางอย่างอันวิจิตรยิ่งใหญ่ขึ้นมาที่มีคอนเซ็ปต์
ที่คนทั่วไปไม่สามารถท�าได้	 เราก็อาจเรียกส่ิงนั้นว่ามันคือ 
ความหรูหราร�่ารวยได้	 (ว่าง่ายๆ	 คือเหมือนเราไปเที่ยว 
ต่างประเทศแล้วพบว่า	 เมืองนั้นมีอะไรที่อยู ่เหนือกว่าเรา	 
มีรถไฟฟ้าที่ เร็วกว่าเรา	 มีระบบไฟจราจรที่ไฮเทคกว่าเรา	 
มีตึกระฟ้าที่สูงกว่าเรา	 มีอาคารรัฐสภาที่งานออกแบบ
วิจิตรอลังการกว่าเรา	 เราก็ล้วนรู้สึกว่าพวกเขาหรูกว่าเรา 
และรวยกว่าเรา)	ซึ่งมันดูเป็นความหมายที่ดีทีเดียว

 แต่ในอกีท�งหนึง่ คว�มหรรูวย กอ็�จกนิคว�มหม�ย

ไปถงึก�รทุม่เทสร้�งบ�งสิง่ที่ไม่เกีย่วข้องกบัชวีติประจำ�วนั 

อ�จจะเป็นไปเพื่อคว�มพึงพอใจส่วนตัว ตอบสนองท�ง

อ�รมณ์ ทำ�ไปเพียงเพร�ะว่�มันสวยดี หรือมีอยู่เพื่อให้

ตัวเองรู้สึกเหนือกว่�อีกคนหนึ่ง อันเป็นคว�มต้องก�ร 

ในส่วนลึกๆ ของคว�มเป็นคน (ฉันต้องก�รเป็นที่ยอมรับ  

และต้องก�รแตกต่�งจ�กผูอ้ืน่) คว�มหรรูวยในทีน่ีจ้งึอ�จ

จะหม�ยถึงก�รใช้กระเป๋�ใบละหนึ่งแสนบ�ทจ�กแบรนด ์

ผู้ผลิตจ�กฝรั่งเศส ทั้งๆ ที่ดีไซน์ก็สุดแสนจะธรรมด�  

คว�มต้องก�รแบบ On Demand 24 ชัว่โมง อย�กได้อะไร

ต้องได้ อยู่ๆ อย�กกินกุ้งมังกรในช่วงเวล�ตีห้�วันอ�ทิตย์ 

ก็ส�ม�รถสั่งได้ ก�รได้มีโอก�สเดินท�งไปยังเมืองหลวง

โลกต่�งๆ ได้อย่�งไม่ต้องว�งแผนอะไรม�กนกั ก�รไล่ต�ม 

สะสมของแบบครบทกุคอลเลกชัน่เผือ่ว่�เพือ่นไฮโซด้วยกนั 

ม�เยีย่มบ้�นแล้วจะได้เหน็ว่�เร�มคีรบชดุ และคว�มต้องก�ร 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคว�มสมบูรณ์แบบ สวยง�มไร้ที่ติ 

สะดวกสบ�ยไฮเทคเหลือล้น และก�รได้ดั่งใจทุกเวล� 

 คว�มหรูรวยในคว�มหม�ยเชิงบวกนั้น แม้บ�งสิ่ง 

บ�งอย่�งอ�จจะไม่ได้จำ�เป็นต่อชวีติประจำ�วนั แต่มนักม็กั

จะได้รบัก�รยกย่องนบัถอืและไม่ตะขดิตะขวงใจต่อบคุคล

ทัว่ไป (ที่ไม่ได้มชีวีติรวยหร)ู ส่วนคว�มหรรูวยในคว�มหม�ย 

ลบนั้น แม้ว่�จะดูมีต้นกำ�เนิดและพัฒน�ต่อม�จ�กคว�ม

หรูรวยในแง่บวก อ�จจะถูกเพ่งเล็งม�กกว่�ปกติ เพร�ะ

เอ�เข้�จริงมันคือคว�มหม�ยหรูรวยในแง่ก�รรับรู้คว�ม

รู้สึก และแบรนด์ ม�กกว่�จะเป็นเรื่องของตัววัตถุจริงๆ 

ม�กกว่� และมนักเ็ป็นหนึง่อ�วธุสำ�คญัสำ�หรบัสิง่ทีเ่รยีกว่� 

ก�รตล�ด 
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 จริงๆ แล้ว วัตถุหรูรวย บ�งอย่�งมันก็อ�จจะอยู่ดีๆ ของมัน มีคว�มแจ๋วและขลังอลังก�รของมัน สมมุติว่� 

เร�มเีสือ้ผ้�ทีถ่กัจ�กไหมทองคำ�จ�กตะวันออกกล�งทัง้ชดุ ถ้�มองในแง่ง�นศลิปะหรอืง�นฝีมอื มนักค็อืคว�มหรหูร�

ในแง่บวก แบบว่�ถักกันเข้�ไปได้ไงวะ ฮ�ร์ดคอร์กันซะขน�ดนัน้ แต่แน่นอนว่�ก�รทีจ่ะถกัสิง่นีข้ึน้ม�ได้ คงจะต้องมี

ต้นทุนท่ีมห�ศ�ลม�ก อ�จจะมกี�รตัง้ร�ค�เล่นๆ ว่� 10 ล้�นบ�ท ซึง่กอ็�จจะเป็นก�รตัง้ทิง้ๆ ตัง้เพ่ือไม่ให้มคีนซือ้ได้ 

แต่วันหนึ่ง (วันที่เป็นยุคที่มีเศรษฐีพันล้�นม�กขึ้นเรื่อยๆ บนโลก) อ�จจะมีเศรษฐีไทยคนหนึ่งทะล่ึงยอมจ่�ยเงิน 

10 ล้�นบ�ทเพื่อซื้อสิ่งนี้ (และแน่นอนว่�เข�ก็ไม่ได้ผิดอะไร เพร�ะเข�ก็ห�เงินม�ได้ และเข�ก็พึงใจที่จะซื้อมัน

ด้วยคว�มถูกต้องท�งเศรษฐศ�สตร์) แต่แน่นอนว่�คอมเมนต์ที่จะต�มม�จ�กคนรอบๆ ตัวของพี่เศรษฐีคนนี้ก็คือ 

	 โห	พี่คนนั้นแม่งรวยสัดอ่ะ

	 โห	พี่แม่งรสนิยมสุดติ่งอ่ะ 

 นี่เองอ�จจะเป็นต้นท�งที่ วัตถุหรูหร� กล�ยม�เป็น รสนิยมหรูหร� บุคคลคนหนึ่งที่มีวัตถุแนว Limited  

Edition ไม่กี่ชิ้นบนโลกซึ่งมีร�ค�แพงสุดขีด พี่คนนั้นย่อมไม่ใช่คนรวยและคนรสนิยมเฉยๆ แต่จะกล�ยเป็นบุคคล 

ไม่ธรรมด� ไม่ใช่คนปกต ิอยูส่งูกว่�คนอืน่ (อนันี้ไม่นบัรวมเรือ่งระดบัจติใจ) และกส็งูพอทีเ่ดนิไปที่ไหนกจ็ะมคีนมอง  

มีคนจดจำ�ได้ แม้จะโดยเตม็ใจหรอืไม่เตม็ใจ ในขณะเดยีวกนัเข�คนนัน้กจ็ะมรีศัมบี�งอย่�งกดีขว�งไม่ให้คนทัว่ๆ ไป 

เข้�ม�ในเขต และต้อนรับเฉพ�ะคนบ�งกลุ่มเท่�นั้น (โดยที่เข�จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ต�ม) 

 แน่นอนครบัว่� โดยพืน้ฐ�นมนษุย์เร�ย่อมอย�กจะแตกต่�งจ�กคนอืน่ หรอืเหนอืกว่�คนอืน่ สิง่เหล่�นีจ้งึถกูนำ� 

ไปเป็นเครื่องมือของก�รโฆษณ�ข�ยสินค้�อย่�งสมบูรณ์แบบและได้ผลแน่นอน คำ�โฆษณ�ประเภท ‘รถยนต์ 

ของคนมรีะดบั’, ‘โทรศัพท์สำ�หรบัคนไม่ธรรมด�’, ‘คว�มหรหูร�ทีเ่หนอืกว่�’ ล้วนถกูทำ�ออกม�เพ่ือตอบสนองคว�ม 

ต้องก�รลึกๆ เหล่�นี้ทั้งนั้น ถ้�ให้เจ�ะลงไปสู่คว�มฮ�ร์ดคอร์อีกนิด วงก�รแฟชั่นจะดุเดือดกว่�สิบเท่� เพร�ะคว�ม

หรูหร�มันไม่ใช่แค่เอ�ไว้ใช้ข�ยเสื้อ ก�งเกง กระเป๋� ผ้�พันคอ แด่คุณลูกค้�เท่�นั้น แต่มันคือแบรนด์อิมเมจ

ท่ีตัวเจ้�ของสินค้�ต้องรักษ�เอ�ไว้ด้วย คือลุคของยี่ห้อต้องหรูหร�ตลอดเวล� (เพร�ะส่ิงเดียวที่กระเป๋�หรูหร� 

จะข�ยได้ มันคือคว�มหรูหร� ไม่ใช่กระเป๋�) ดังนั้น มันจึงมีเหตุก�รณ์ประเภท แบรนด์ยี่ห้อชื่อดังส่ังให้ร้�น 

ห้�มข�ยกระเป๋�แก่ผู้จัดก�รด�ร�ช�วไทยที่เอ�กระเป๋�ของแบรนด์ไปหิ้วเล่น และแบรนด์คิดว่�ทำ�ให้กระเป๋�ของ

แบรนด์นั้นดู ‘โลว์’ หรือเคยได้ยินเหมือนกันว่� ร้�นหล�ยร้�นที่ป�รีสนั้น มีก�รดูลุคลูกค้�ก่อน ถ้�คนไหนลุคไม่ได้

จะอยู่แค่ด่�นหน้�ของร้�นซึ่งจะมีสินค้�แบบไม่ใช่เกรดเอจริงๆ แต่ถ้�ลูกค้�ม�แบบไฮโซเต็มๆ แต่งตัวดี ผ่�นเกณฑ์ 

ก็จะส�ม�รถเข้�ไปสู่ด่�นลึกๆ และได้กระเป๋�อีกเกรดหนึ่ง 

 ถ้�ห�กต้องเปรียบ กับก�รท่องเที่ยวมันก็อ�จจะเป็นโรงแรมห้�ด�ว  

ท่ี ใ น ห ้ อ งพั กต ้ อ งมี     สระว่�ยนำ�้ทีเ่ผือ่ๆ เอ�ไว้มอี�รมณ์อย�กว่�ย ทวีีใหญ่ 

เท่�จอโรงหนัง เตียง ใหญ่นอนสบ�ย อ่�งอ�บนำ้�ก๊อกทอง วิวที่มอง 

ออกไปแล ้ ว เห็น             หมู่เก�ะทั้งเก�ะ บริก�รรับส่ังอ�ห�ร 24 ชั่วโมง 

มรีถคอยให้บรกิ�ร                ไม่ว่�จะออกเดนิท�งไปเทีย่วนอกโรงแรมที่ไหนก็ต�ม 

อ ะ ไ ร ก็ ต � มที่ หรหูร� น่�เชือ่ถอื ลำ�้ยคุ และให้นยิ�มแนวสวรรค์ของ

ก � รพั ก ผ ่ อ น ที่แท้จริงแก่นักท่องเที่ยว จัดใส่เต็มไปให้หมด หรือ 

เ อ � เ ข ้ � จ ริ ง ส�ยก�รบินโลว์คอสต์ทั้งหล�ย ก็ดูมีคว�มเกี่ยวข้อง

กั บ หั ว ข ้ อ น้ี อยู ่บ ้�ง มันคือก�รทำ�ให้คนทั่วๆ ไปส�ม�รถไป 

ต ่ � ง ป ร ะ เ ท ศ ได้ง่�ยขึ้น ซึ่งแต่ก่อนนั้นก�รขึ้นเครื่องบินหรือ 

ก�รไปต่�งประเทศนัน้ จะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เฉพ�ะ

กับคนรวยหรูเท่�นั้น ดังนั้น เมื่อวันหนึ่ง 

คว�มหรูรวยนั้นมีร�ค�ถูกลงที่พอจะซื้อ

มันม�ได้บ้�ง คนจึงอย�กออกเดินท�งไป 
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ต่�งประเทศม�กขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด กล�ยเป็นคว�มฝันหนึ่งแทนก�รซื้อโทรทัศน์ขน�ดใหญ่

เป็นของขวัญวนัเกดิให้ตวัเอง ทำ�ให้ตวัเองรู้สกึมชีวีติทีด่ขีึน้ได้อย่�งง่�ยด�ย (โดยก�รอพัรปู

ขึ้นอินสต�แกรมให้เพื่อนๆ ดู)

 ถงึแม้คว�มหรรูวยจะมลีคุทีฮ่�ร์ดคอร์ ไม่ได้เป็นมติรกับทกุคน แต่กน็ัน่แหละ มนัทำ�ให้

คนที่มีคว�มหรูรวย แตกต่�งจ�กคนอื่นได้จริงๆ 

 แน่นอน, เมือ่ถงึวนัทีก่�รโปรโมตด้วยลลี�หรูๆ  ทองๆ ไฮเทคๆ ได้ม�จนถงึสดุท�งแล้ว 

มนุษย์นักข�ยก็ย่อมต้องห�ท�งออกที่แตกต่�งกันออกไป ซึ่งก็เริ่มด้วยก�รวนไปห�จุดอ่อน

หรือปมในใจของมนุษย์โซนนี้

 ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะกล่�วว่� คนกลุ่มหรูๆ หร�ๆ นี้เป็นคนที่รวยและมีรสนิยม

สูงส่ง ยังไงแล้วมันจะต้องมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พูดว่� 

	 เหอะ	คนพวกนี้แม่งใช้เงินกันเป็นป่าววะ	มีเงินซะเปล่า

	 เหอะ	คนพวกนี้แม่งผลาญทรัพยากรโลกชิบหายเลย

	 เหอะ	คนพวกนี้แม่งเอะอะอะไรก็ทองๆ	ไว้ก่อน	ฝรั่งเศส	อิตาลีไว้ก่อน	เชยชิบ	

 แน่นอนว่� คนท่ีรักคว�มหรูหร�สมบูรณ์แบบเหล่�นี้ ไม่ยอมที่จะโดนตำ�หนิหรือ 

ถูกมองว่�ไม่ดี และโชคร้�ยที่คำ�ติคำ�เม�ท์พวกน้ีน่ีเอ�ชนะกันไม่ได้ด้วยเงินที่พวกเข�มี  

(ไม่ส�ม�รถไปจ่�ยเงินให้คนพวกนี้หยุดตำ�หนิได้) นักก�รตล�ดและนักสร้�งเทรนด์โลก 

จงึจบัจดุและนำ�ไปปรบัให้เป็นกลไกใหม่สำ�หรบัก�รข�ยของพวกเข� นัน่คอืกพ็�พวกพ่ีๆ เข�

กลับไปสู่อะไรที่มันบ้�นๆ เป็นมิตรกับธรรมช�ติ และมีรสนิยมสิ 

 อ�จจะเริ่มต้นง่�ยๆ กับรถยนต์ในระบบไฮบริด ไม่ก่อให้เกิดควันอันทำ�ร้�ยธรรมช�ติ 

หรอืก�รสร้�งบ้�นท่ีมแีผงโซล�ร์เซลล์ หรือมกัีงหนัพลงัง�นลมภ�ยในบ้�น ล�มไปถงึแนวคดิ

เรือ่งก�รปลูกพชืสวนครวัรัว้กินได้เป็นของตวัเอง เหล่�นีล้้วนเป็นผลติผลของคอนเซป็ต์ใหม่

เหล่�นี้ ที่จะช่วยลดคว�มผิดในใจเรื่องบ้�นตัวเองที่เปิดแอร์ 7 เครื่องตลอดทั้งวันไปได้บ้�ง 

 เมื่อลองมองไปยังวงที่กว้�งขึ้นนอกตัวบ้�น วัตถุทองๆ เหล็กๆ แกะสลักเยอะๆ ก็ดูจะ

เป็นของเฉิม่เชย เพร�ะถกูง�นทีเ่ช่ือมโยงกับศลิปะชุมชนทีถู่กทำ�ให้เรยีกว่�เป็นสิง่ที ่‘บ้�นๆ’ 

(และที่ถูกทำ�ให้เชื่อว่� Sophisticated ม�กกว่�) เข้�ม�แทนที่ ง�นดีไซน์หรูๆ ที่มีคว�มเป็น

บ�หลี จ�เมก� เม็กซิโก อ�หรับ และประเทศโลกที่ส�มอื่นๆ เริ่มกล�ยม�เป็นเทรนด์ใหม่ 

ล�มไปถงึก�รท่องเทีย่วต่�งๆ ทีก่�รไปหวัเมอืงใหญ่ของโลกน้ันล้วนเป็นเรือ่งธรรมด� (อ�จจะ 

เป็นเพร�ะตั๋วเครื่องบินถูกลงด้วย ทำ�ให้ใครๆ ก็ไปได้) พวกเข�จึงต้องแบ็คแพ็คและบินไป 

ประเทศแปลกๆ ที่ไม่มีใครเคยไป เช่น อยู่ดีๆ บินไปเที่ยวคอสต�ริก� หรือหมู่เก�ะไม่มี

ชื่อต่�งๆ แต่แน่นอนครับว่�ที่นั่นก็ควรจะต้องมีรีสอร์ตสไตล์บ้�นๆ Homestay รองรับไว้ให้
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พวกเข�ด้วย คือ ลำ�บ�กๆ บ้�นๆ แบบของจริง

เลยไม่ได้ ต้องเป็นลำ�บ�กแบบไม่ลำ�บ�กม�ก  

จะโอเค หรือถ้�มองไปยังแก๊งวัยรุ่นที่ต้องก�ร

พิชิตจุดนี้ให้ได้ ง�นคอนเสิร์ตธรรมด�อ�จจะไม่

ดึงดูดอีกต่อไป มันจะต้องเป็นง�นคอนเสิร์ตใน

ป่�เข� มีโคลนไว้ให้พวกเข�เดินย�กๆ นิดหน่อย 

แต่รับรองว่�ถ่�ยรูปออกม�แล้วสวย และทำ�ให้

เพื่อนๆ เข้�ใจว่� เข�และเธอคนนี้แม้ว่�จะดูเป็น

คนหรูๆ  แต่จรงิๆ พวกเข�แม่งโคตรลยุเลยนะเว้ย 

ดูดิ ถ่�ยรูปเท้�ยำ่�โคลนด้วย แถมไปที่คอนเสิร์ต

วงอินดี้ห�ดูย�กอีกต่�งห�ก ช่�งเป็นคนมีรสนิยม

ที่ดีจริงๆ 

 นี่อ�จจะเป็นนิย�มใหม่ไปอีกขั้นของคว�ม

หรูรวย ที่ห�กว่�ใครกำ�ลังจะว�งแผนทำ�อะไรกับ

พี่ๆ กลุ่มนี้ อ�จจะต้องรู้ให้ทันท่วงทีเสียหน่อย 

อย่�ทำ�อะไรกระโตกกระต�ก ต้องเนียนๆ กัน

เล็กน้อยถึงจะพิชิตใจได้ และถ้�จะให้แฟร์กัน 

เ ล็กน ้อย ช�วหรูรวยก็อ�จจะต ้องเท ่�ทัน 

นักก�รตล�ดทั้งหล�ยด้วยเช่นกัน เพร�ะพวก 

พีเ่ข�กำ�ลงัจะม�พร้อมกบัก�รตล�ดแนวใหม่ทีค่ณุ

ก็ต้องเท่�ทัน (ห�กไม่อย�กหมดตัว โดยที่ตัวเอง

ก็ดันไม่ได้มีคว�มสุขไปกับมัน) 

 ต�มหลักก�รโดยทั่วไป ใครอย�กทำ�อะไร 

ก็ทำ�นั่นแหละครับ ห�กรวยและอย�กใช้เงิน 

อย�กซื้ออะไร อย�กสร้�ง นั่นก็เป็นสิ่งที่ท่�น 

พงึจะทำ�ได้ เป็นคว�มสขุทีต่อบแทนให้ท่�นได้จ�ก

ก�รทำ�ง�นหนกั แต่ขออย่�งเดยีวคอื ขอให้สิง่นัน้ 

ทำ�ให้ท่�นมีคว�มสุขจริงๆ ไม่ใช่เป็นคว�มสุข 

ที่ท่�นถูกเข�บอกให้มีและต้องมี 
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ทัวร์ปราสาทหิน :
ชวนเที่ยว ไม่ชวนทะเลาะ !

“สงคราม
คือความเสื่อมโทรม
ทางศีลธรรม”

T o u r i s m  A E C

ประธานาธิบดีแฟรงกลิน โรสเวลต์
ค�าปราศรัยที่นครชิคาโก
5 ตุลาคม พ.ศ. 2480

เรื่อง : สุรชาติ บำารุงสุข1

1อาจารย์ประจำาภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 นบัต้ังแต่การปลุกระดมทางการเมอืงเพือ่ต่อต้านรัฐบาลคร้ังใหญ่ในปี 2551 เป็นต้นมา เรามองปราสาท

พระวิหารด้วยทัศนะแบบเดียวก็คือ พระวิหารเป็นจุดพิพาท และจุดพิพาทเช่นนี้เป็นปัญหาทั้งในบริบทของ

การเมืองไทย ขณะเดียวกันก็เป็นปัญหาของความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาอีกด้วย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว  

เราแทบจะมองไม่เห็นแง่มุมอย่างอื่นของปราสาทพระวิหารเอาเลย ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ปราสาท

พระวิหารเป็นหนึ่งในมรดกทางอารยธรรมท่ีเก่าแก่ของโลก และอาจจะต้องถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ 

ความเป็น ‘ต้นธารอารยธรรม’ ของผู้คนในแถบบ้านเรา และในอีกด้านหนึ่ง สำาหรับผู้คนรุ่นหลังแล้ว แหล่ง

อารยธรรมเช่นปราสาทพระวิหารเป็น ‘จุดดึงดูด’ การท่องเที่ยวที่สำาคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้

 ดงันัน้ หากย้อนอดตีกลับไปสู่สมัยของรฐับาลพลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั จะพบว่าการประชมุคณะรฐัมนตรี 

สญัจรทีจ่งัหวดัขอนแก่น ในวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2532 นัน้ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากพืน้ท่ีภาคตะวนัออก-

เฉียงเหนือได้จัดทำาข้อเสนอ 5 ประการต่อรัฐบาลของพลเอกชาติชาย และหนึ่งในข้อเสนอดังกล่าวก็คือ ขอให้

รฐับาลไทยประสานรฐับาลกมัพชูา เพือ่อนญุาตให้นกัท่องเทีย่วเข้าชมปราสาทพระวหิาร ซึง่หากได้รับอนญุาต

จากรัฐบาลกัมพูชาแล้ว ก็จะเป็นจุดสำาคัญของการส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 

คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเห็นด้วยอย่างเต็มที่
 แม้รัฐบาลกัมพูชาจะตอบรับต่อคำาขอของรัฐบาลไทย โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้รายงาน 

ให้รัฐบาลรับทราบในเดือนมิถุนายน 2532 ว่า ‘รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยเห็นด้วย และพร้อมท่ีจะเปิด

ปราสาทหนิเขาพระวหิารให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว’ และท้ังสองฝ่ายจะ ‘ร่วมพจิารณาจดัวางกฎระเบียบการนำาชม

ปราสาทหินเขาพระวิหาร’ นอกจากนี้ ในรายงานดังกล่าวยังระบุถึงปัญหาที่สำาคัญด้วยว่า ‘ฝ่ายทหารไทยและ 

ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยจะได้ร่วมกันกวาดล้างทุ่นระเบิด และวัตถุระเบิดที่ยังคงตกค้าง’ อยู่ในพื้นที่  

(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ใน บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ, แฉเอกสาร ‘ลบัทีส่ดุ’ ปราสาทพระวหิาร พ.ศ. 2505-2551. 

สำานักพิมพ์มติชน, 2551) แต่ความหวังที่จะทำาให้ปราสาทพระวิหารเป็นจุดท่องเที่ยวนั้น มีอุปสรรคที่สำาคัญมาจากปัญหาความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพราะยังมีทุ่นระเบิดตกค้างอยู่มากในพื้นที่ และขณะเดียวกัน ฝ่ายกัมพูชาเอง 

ก็มีความขัดแย้งภายในของกลุ่มการเมืองทั้ง 4 ฝ่าย เรื่องของการผลักดันให้เกิดมิติการท่องเที่ยวปราสาท 

พระวิหารจึงค่อยๆ เงียบหายไป เพราะยังไม่อาจดำาเนินการได้จริง
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 จนกระทั่งอีก 7 ปีต่อมา คณะรัฐมนตรีไทยในปี 2539 จึงมีมติให้

พัฒนาปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 221 จากอำาเภอกันทรลักษ์

ไปยังเขาพระวิหาร ฉะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ความพยายามของฝ่ายไทย 

ทีจ่ะสร้างการท่องเทีย่วทีป่ราสาทพระวหิารทีเ่ร่ิมขึน้ในปี 2532 นัน้ ปรากฏ

เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังในปี 2539 ที่มีเส้นการเดินทางเชื่อมต่อจาก 

เมอืงหลักคอือำาเภอกนัทรลกัษ์ไปสูจ่ดุหมายปลายทางทีป่ราสาทพระวหิาร 

ซึ่งอยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และในช่วงสงครามเป็นพื้นที่ที่มี 

ความอันตรายจากการสู้รบที่เกิดข้ึน ขณะเดียวกันทางหลวงหมายเลข 

221 นั้นขึ้นไปบรรจบกับเส้นทางหลวงที่สำาคัญสายหนึ่งของภาคอีสานคือ 

เส้นทางหมายเลข 24

 จากปี 2539 ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาเส้นทางสู่ปราสาท 

พระวิหารน้ัน พัฒนาการที่สำาคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยรัฐบาลของ 

พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 

เพื่อพัฒนาเขาพระวิหารขึ้นซึ่งคณะกรรมการนี้จะทำาหน้าที่ ‘ศึกษา

และกำาหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เขาพระวิหารบนพื้นฐานของ 

ผลประโยชน์ร่วมกนัของไทยและกัมพชูา เพือ่เสนอต่อคณะรัฐมนตร’ี และ 

ขณะเดียวกันก็ทำาหน้าที่ในการ ‘ตรวจสอบควบคุม และกำาหนดดูแลการ 

ดำาเนนิกิจกรรมความร่วมมอืต่างๆ ในโครงการร่วมมอืเพือ่พฒันาเขาพระวหิาร 

โดยมิให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการด�าเนินการเกี่ยวกับเส้นเขตแดน’ 

(ตัวเน้นเป็นของผู้เขียนที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวไม่มีผล 

กระทบต่อการกำาหนดแนวเส้นเขตแดนของรัฐ)
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 ดังนั้น คงต้องยอมรับว่า การสร้างการท่องเที่ยวที่เขาพระวิหาร 

นัน้ ดำาเนนิการไปด้วยความคบืหน้ามากขึน้ในสมยัรฐับาล พนัตำารวจโท 

ทักษิณ โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับกระทรวง

เพื่อเตรียมการพัฒนาพื้นที่ช่องตาเฒ่าและเขาพระวิหาร และได้มีการ 

จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการวางแผน 

การพัฒนาร่วมเขาพระวิหาร และ 2) คณะอนุกรรมการเพ่ือบูรณ-

ปฏิสังขรณ์ปราสาทพระวิหาร

 ผลของการประชุมในเดือนมีนาคม 2547 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง 

ร่วมกนัว่า โครงการบรูณปฏสิงัขรณ์ปราสาทพระวหิารจะเริม่ดำาเนินการ 

หลังจากที่ปราสาทพระวิหารได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก

แล้ว และถือว่าการพัฒนาปราสาทพระวิหารไม่กระทบต่อการปักปัน

เขตแดนไทย-กัมพูชา อีกทั้งในการประชุมนี้ทั้งไทยและกัมพูชา

ตกลงร่วมกันว่าจะร่วมมือกับองค์การยูเนสโกในการพัฒนาปราสาทนี้  

แต่บรรยากาศการเมืองไทยก็เปลี่ยนไปด้วยการรัฐประหาร 19 

กันยายน 2549

 ต่อมาในสมยัรฐับาล พลเอก สุรยทุธ์ จลุานนท์ ได้มมีตทิีจ่ะทกัท้วง

การทีก่มัพูชาขอขึน้ทะเบยีนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก และการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนมิถุนายน 2550 ได้เลื่อน 

การพิจารณาเรือ่งนีอ้อกไปตามคำาขอของฝ่ายไทย แต่กข็อให้ทัง้สองฝ่าย 

ร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้การบรูณปฏสิงัขรณ์ปราสาทและจดัทำา 

แผนบริหารจัดการเพ่ือการปกป้องคุ้มครองปราสาทพระวิหารเป็นไป

ได้อย่างรวดเรว็สำาหรบัการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกในปี 2551

 อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในระดับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ 

ในปี 2550 ยังดำาเนินไปได้ด้วยดี จนถึงขั้นมีการเตรียมสร้างหลักสูตร

ฝึกอบรมสำาหรับนักศึกษาในเรื่องของการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถาน 

แต่เมื่อล่วงเข้าสู่ปี 2551 ในสมัยรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช 

บรรยากาศของความสมัพนัธ์เริม่เปลีย่นแปลงไป แต่ในทีส่ดุกส็ามารถ

ตกลงกันได้ด้วยการออกแถลงการณ์ร่วมกัน และกัมพูชาเองก็รับรอง

ว่า การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกจะไม่กระทบต่อ

การปักปันเส้นเขตแดนระหว่างกัน

 แต่ในอีกด้านหนึ่งของปัญหาก็คือ ความขัดแย้งในการเมืองไทย 

ที่มีการประท้วงรัฐบาลขนาดใหญ่ จนมีการนำาเอาประเด็นของ

แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวไปฟ้องขอความคุ้มครองจากศาลปกครอง 

และส่งผลให้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในขณะนั้นต้องลาออก  

อีกทั้งประเด็นในการโจมตีรัฐบาลสมัครก็ถูกปลุกระดมส่วนหนึ่งด้วย

เรื่องปราสาทพระวิหาร จนกลายเป็น ‘วิกฤติการณ์พระวิหาร รอบ 2’ 

หลังจากวกิฤตริอบแรกเกดิขึน้และจบลงด้วยคำาตดัสินของศาลยตุธิรรม

ระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ในปี 2505

 ผลพวงของปัญหาจากที่กล่าวในข้างต้นทำาให้โอกาสของการ 

ท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารต้องยุติลงโดยปริยาย และขณะเดียวกัน 

กเ็หน็ได้ชดัเจนว่า หลงัจากกลางปี 2551 เป็นต้นมา สถานการณ์ความ

สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาถูกกระทบอย่างมากจากการต่อต้านเรื่องการ 

ขึน้ทะเบยีนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก และสถานการณ์ดงักล่าว 
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ตกตำ่าลงอย่างที่สุดเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลในสมัยของนายกรัฐมนตรี  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะผู้นำารัฐบาลไทย ทั้งนายกฯ และรัฐมนตรี 

ต่างประเทศของไทยมีทศันะต่อต้านผูน้ำากมัพชูาอย่างรุนแรง พร้อมๆ กบั 

การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มีทัศนะ 

แบบชาตินิยมสุดโต่ง ท่ีต้องการเอาปราสาทพระวิหารคืน! จนลืมไปว่า 

ศาลโลกได้ตัดสินอธิปไตยเหนือตัวปราสาทดังกล่าวไปแล้วในปี 2505

 จุดตำ่าสุดของสถานการณ์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิก็คือ การสู้รบที่

จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ในช่วงต้นปี 2554 และถือได้ว่าความ

สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาตกตำ่าลงอย่างถึงที่สุดในทางการเมืองและการทูต 

แต่เมือ่มกีารจดัตัง้รฐับาลใหม่ของนายกรัฐมนตร ีนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชนิวตัร  

หลังจากการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554 แล้ว สภาวะของความ

สมัพนัธ์ระหว่างประเทศทัง้สองก็ขยับตวัในทางทีดี่ข้ึนเป็นลำาดับ จนปัจจบุนั

ต้องยอมรับว่า ความสัมพันธ์ในสมัยของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ได้ถูกรื้อฟื้น

ให้กลับสู่ภาวะปกติ และในภาวะเช่นน้ีทุกฝ่ายก็หวังอย่างมากว่า การ 

ท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารจะเกิดขึ้นได้จริง แม้ว่าอาจจะต้องรอให้การ

พัฒนาเป็นมรดกโลกเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็ตาม

 แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีความกังวลกันว่า การย่ืนให้ศาลโลกตีความ

พื้นที่ขอบเขตรอบตัวปราสาทพระวิหารในช่วงปี 2554 นั้น ศาลจะออก 

คำาวินิจฉัยในวันท่ี 11 พฤศจิกายนนี้ และการตีความของศาลจะมี 

ผลกระทบต่อปัญหาความขัดแย้งในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด อีกทั้ง 

จะก่อให้เกิดความรุนแรงตามแนวชายแดนอย่างไรหรือไม่

 แต่ถ้าเรามองข้ามไปในอนาคต ประเด็นสำาคัญประการหนึ่งยังคง

เป็นเรื่องของการท่องเที่ยว เราจะคิดถึงเรื่องการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมต่อ

กับปราสาทพระวิหารในอนาคตหลังการเป็นมรดกโลกอย่างไร

 หากเราเริ่มกันจากปราสาทหิน คงต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรจะ

อลังการเทียบเคียงได้กับนครวัดเลย และยังมีนครธม ทั้งความอลังการ

และความยิ่งใหญ่ ดังที่กล่าวกันว่า ‘See Angor Wat and Die’ หรือพูด

ง่ายๆ ว่า ‘อย่าเพิ่งตายจนกว่าจะเห็นนครวัด’ ดังนั้น วันนี้รัฐบาลกัมพูชา 

จงึพยายามท่ีจะสร้างการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมขนาดใหญ่ด้วยการเชือ่ม

นครวัด นครธม และปราสาทพระวิหารเข้าด้วยกัน และหากมองไปใน

ลาวภาคใต้กเ็หน็ปราสาทวดัภ ูอนัเป็นปราสาทเก่าแก่ทีเ่ป็นดงัต้นธารของ

ปราสาทหิน หันมาดูในประเทศไทย ก็จะพบว่ามีปราสาทหินจำานวนมาก 

ที่ยังเหลืออยู่ในภาคอีสานของไทย บางปราสาทอาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียง

เป็นที่รู ้จักเท่าใดนัก แต่หลายปราสาทเป็นที่รู ้จักกันอย่างกว้างขวาง  

แม้จะไม่อลังการและยิ่งใหญ่แบบนครวดั แต่กม็ีความงดงามอยู่ในตัวเอง

พอสมควร เช่น ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทนางรำา 

ในจงัหวัดนครราชสีมา ปราสาทหนิพนมรุง้ ปราสาทหนิเมอืงตำา่ในจงัหวดั

บุรีรัมย์ ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทหินบางพลวง 

ปราสาทเมืองที ปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทภูมิโปน

ในจงัหวัดสุรนิทร์ ผามออแีดง ปราสาทตาเลง็ ปราสาทวดัสระกำาแพงน้อย 

ปราสาทวัดสระกำาแพงใหญ่ ปราสาทตำาหนักไทรในจังหวัดศรีสะเกษ 

ปราสาทบ้านเพ็ญ ปราสาททองหลวงในจังหวัดอุบลราชธานี
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 ว่าทีจ่รงิยงัมีปราสาทหนิในไทยอกีเป็นจำานวนหลายแห่งที่ไม่ได้ถกูเอ่ยชือ่ 

ในการนี้ แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่า ปราสาทหินนั้นมิได้มีอยู่แค่เฉพาะในกัมพูชา 

เท่าน้ัน หากแต่มีอยู่ทั้งในลาวและในไทยอีกด้วย ดังนั้น หากเปิดแผนที่  

(ไม่ว่าจะเป็นแผนทีท่างหลวง หรือแผนทีข่องการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย) 

ก็จะเห็นความเป็นแหล่งอารยธรรมที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน แต่หาก

เราลองลบเส้นเขตแดนออก หรอืทดลองทำาให้เส้นเขตแดนหายไป ปราสาทหนิ 

เหล่านี้ ก็คือตัวแทนของ ‘อู่อารยธรรม’ ขนาดใหญ่ของผู้คนในพ้ืนที่แถบนี้ 

เพราะในวนันัน้ไม่มสีภาพของความเป็นประเทศ (หรือความเป็นรฐัประชาชาติ

เช่นในโลกปัจจุบัน) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่มีการแบ่งพื้นที่ด้วยเส้นเขตแดน

เช่นในปัจจุบัน

 หากพจิารณาดเูส้นทางหลวงหมายเลข 24 จากอำาเภอสีคิว้ (นครราชสีมา) 

ตดัขนานกบัเส้นเขตแดนของประเทศไปจนถึงอำาเภอเดชอดุม (อบุลราชธาน)ี 

และจากถนนสายน้ีจะสามารถแยกไปเมืองเสียมเรียบ เพ่ือไปยังปราสาท 

นครวัด และถนนสายนีย้งัเช่ือมไปยงัปราสาทพระวหิารอกีด้วย ฉะนัน้ หากจะ 

ลองคิดในบริบทของการท่องเที่ยวแล้ว ก็น่าสนใจอย่างมากที่จะเชื่อมแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เป็นปราสาทหินในทั้งสามประเทศเข้าด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่ง 

กค็อืสร้างเส้นทางการตดิต่อในลกัษณะ ‘ถนนสายวฒันธรรม’ หรอือาจเรยีก

ว่าเป็น ‘ถนนสายปราสาทหิน’ เช่นที่อาเซียนกำาลังมีระบบโลจิสติกส์ที่เป็น 

‘การเชื่อมต่อในภูมิภาค’ (Regional Connectivity) ซึ่งหากการเชื่อมต่อ 

เช่นน้ีเป็นไปได้แล้ว เราก็อาจจะม ี‘การเช่ือมต่อกันทางวฒันธรรม’ (Cultural 

Connectivity) ในรูปแบบของเส้นทางการท่องเทีย่วเพือ่เยีย่มชมปราสาทหนิ

ในกัมพูชา ลาว และไทย จนอาจถือเป็นจุดขายใหญ่ของการท่องเที่ยวของ

ประชาคมอาเซียนในอนาคตอีกด้วย

 ถ้าเราคิดในมิติการท่องเที่ยวเช่นนี้ พื้นที่ความขัดแย้งรอบตัวปราสาท

พระวิหารก็สามารถเปลี่ยนเป็นพื้นที่พัฒนาร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายสำาคัญ 

เพื่อให้เป็น ‘พื้นที่พัฒนาร่วมทางวัฒนธรรม’ (Joint Cultural Development 

Area หรอื JCDA) เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้พืน้ท่ีทางวฒันธรรมร่วมกนั 

และหากทำาได้จรงิกจ็ะทำาให้พืน้ทีข่องปราสาทพระวหิารโดยรอบมคีวามสมบรูณ์ 

ซึ่งจะทำาให้เห็นความเชื่อมต่อของส่วนต่างๆ เช่น ในกรณีของผามออีแดง  

สระตราว เป็นต้น และในกรอบที่ใหญ่กว่าพื้นที่เฉพาะส่วนของปราสาท

พระวิหาร หากเราสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งได้โดยไม่ยึดติดอยู่กับ 

ลัทธิชาตินิยมคับแคบที่อาจจะดำารงอยู่ในทั้งสองด้านของเส้นเขตแดนแล้ว 

การสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปของปราสาทหินอาจจะสามารถ 

นำามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเสาสังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

 ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจึงมิได้มีอะไรมากไปกว่า ขอให้ทุกฝ่ายก้าวข้าม 

ความขัดแย้งที่ถูกกำาหนดสร้างจากวาทกรรมของลัทธิชาตินิยมเก่า ที่ละเลย

ต่ออนาคตและผลประโยชน์ในระยะยาวของผู ้คนในแถบนี้ และละเลย

ต่อความเป็นจริงที่ว่า สุดท้ายแล้วพวกเราล้วนเป็นญาติที่ก่อกำาเนิดจาก  

‘อู่อารยธรรม’ เดียวกัน ซึ่งส่วนหนึ่งก็คืออารยธรรมขแมร์โบราณนั่นเอง !

T o u r i s m  A E C
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