


	 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	3/2557	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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	 ในช่วงเวลำ	3-4	ปีที่ผ่ำนมำ	มีงำนอยู่	2	งำน	ที่เรำติดตำมอยู่อย่ำงต่อเนื่อง	งำนหนึ่งติดตำม

อย่ำงจริงจัง	เข้ำร่วมทุกปี	พร้อมกับประกำศตัวว่ำเป็นแฟนพันธุ์แท้	งำนนี้จัดในประเทศไทย	 

โดยศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ	หรือ	TCDC	ชื่องำน	Creativity	Unfold	ปีล่ำสุด	 

งำนนี้มีชื่อเล่นสั้นๆ	ว่ำ	CU

	 อีกงำนหนึ่ง	ติดตำมอยู่ห่ำงๆ	ไม่ประกำศกล้ำว่ำเป็นแฟน	 เพรำะแค่ 

แอบชอบ	แอบปลื้ม	ตำมประสำคนบ้ำเทรนด์	งำนนั้นคือ	Cannes	Lions	 

International	Festival	of	Creativity	เทศกำลประกวดโฆษณำและควำมคิด

สร้ำงสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ปีนี้จัดเป็นปีที่	61	ระหว่ำงวันที่	15-21	มิถุนำยน	

2557	ที่เมืองคำนส์	ประเทศฝรั่งเศส

	 ปีนี้มีโอกำสได้มำร่วมงำนคำนส์	ไลอ้อนส์	ครั้งที่	61	Theme	ของปีนี้	คือ	

Creativity	in	Action	ตลอดระยะเวลำ	7	วัน	มีกำรออกแบบกิจกรรมที่หลำกหลำย	ท�ำให้กำรใช้เวลำในแต่ละวัน 

ที่เข้ำงำน	ต้องวำงแผนอย่ำงดี	ระหว่ำงจัดวำงเวลำในแต่ละวัน	เรำต้องฮัมเพลง	ได้อย่ำง	เสียอย่ำง	ของพี่ป้อม	

อัสนี	สลับกับเพลง	อยำกเก็บเธอไว้ทั้งสองคน	ของ	ทำทำ	ยัง	ตลอดเวลำ

	 งำน	CU	ของ	TCDC	มกีลิน่อำยหลำยอย่ำงคล้ำยคำนส์	ไลอ้อนส์	(แต่ยังไงก็ยังเล็กกว่ำมำกๆ)	พลังสร้ำงสรรค์

ของทั้งสองงำน	คือ	ส่วนผสมที่ก�ำหนดขึ้นจำกพลังของคนจัดงำนและผู้เข้ำร่วมงำน	แม้ว่ำงำน	CU	จะไม่มี 

หมุดหมำยที่กำรแจกรำงวัล	แต่แค่สร้ำงแรงบันดำลใจให้คนท�ำงำน	แค่น้ีก็ท�ำให้ชีวิตเรำสดช่ืนขึ้นแล้ว	อย่ำงไร

กต็ำม	ส�ำหรบังำนคำนส์	ไลอ้อนส์คร้ังนี	้เรำจะพยำยำมสรุปควำมตำมทีเ่รำสนใจให้ฟังและอ่ำนต่อไป	ขอให้ตดิตำม

	 ส�ำหรับ	TAT	Journal	ไตรมำสนี้	กอง	บ.ก.	ตัดสินใจน�ำเรื่อง	T-Pop	ขึ้นปก	เพรำะเรำคิดว่ำกระแส	T-Pop	

น่ำจะสุกงอม	หอมหวำนพอที่จะน�ำมำพูดถึงแล้ว	ลองติดตำมอ่ำนดู	เพรำะมีหลำกหลำยแง่มุมเก่ียวกับเร่ืองน้ี	 

อำจไม่ใช่สุกงอม	หอมหวำน	แต่กลำยเป็น	ชิงสุกก่อนห่ำม	ก็ว่ำกันไป

	 ต้องขอจบดื้อๆ	แบบนี้	 เพรำะต้องเข้ำฟังหัวข้อต่อไปแล้ว	ต้องรีบ	เพรำะคนเยอะ	คิวยำว	หัวข้อที่เลือก 

และก�ำลังจะเข้ำฟัง	คือ	Independence	is	Good	for	Everybody	หัวข้อนี้	ส�ำหรับอินดี้อย่ำงเรำแท้ๆ

	 (ตอนเขียนบทบรรณำธิกำร	ยังอยู่ครึ่งทำงของงำนคำนส์	ไลอ้อนส์)

บทบรรณำธิกำร

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
บรรณาธิการหมำยเหตุ	:	ที่นี่ไม่มีบอลให้ดูทุกคู่	สู้เมืองไทยก็ไม่ได้
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สถานการณ์การท่องเที่ยว
ไตรมาสที่ 1

ปี 2557
เรื่อง : งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด
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จ�ำนวน 6.60 ล้ำนคน (-6%) สร้ำงรำยได้ 3.1 แสนล้ำนบำท 

(-4%) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทุกภูมิภำคล้วนมีกำรชะลอตัว ยกเว้น แอฟริกำ ยุโรป 

และอเมริกำ

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย

มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่วนตลำดที่มีอัตรำ

กำรเติบโตสูงสุด ได้แก่ ลาว บราซิล อียิปต์  

ส่วนตลำดที่หดตัวมำกที่สุด คือ ฮ่องกง คูเวต และบรูไน

สาเหตุหลักของการชะลอตัวจากการประกาศ 

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2557 

ที่มีผลให้รัฐบาลของแต่ละประเทศประกาศค�าแนะน�า

นักท่องเที่ยว (Travel Advisory) ในระดับที่แตกต่างกัน

ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

Africa

Middle East

Oceania

South Asia

The Americas

Europe

North East Asia

ASEAN

-25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 +0.00 +5.00 +10.00 +15.00

+10.06

+0.09

-12.34

-5.26

-13.77

-20.09

-2.33

+6.64

อัตรำกำรเติบโตของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ (รำยสัญชำติ)

ไตรมำสที่ 1 ปี 2557 (แยกตำมรำยภูมิภำค)

สถานการณ์การท่องเที่ยว

ตลาดต่างประเทศ 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
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แนวโน้มยอดการจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557

ภาพรวมยอดการจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน

ล่วงหน้ามาประเทศไทยยังคงชะลอตัว (-6%)

ภูมิภำคที่ขยำยตัว ได้แก่ ยุโรปใต้ 

ยุโรปเหนือ อเมริกำใต้ แอฟริกำ และ 

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ส�าหรับเอเชีย

และแปซิฟิก ยุโรปกลาง และ 

ตะวันออกกลาง ยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

การเดินทางเข้าท่าอากาศยานไทย 

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยว

เดินทางเข้าท่าอากาศยานภูเก็ตมากที่สุด 

รองลงมาคือ เกาะสมุย และเชียงใหม่  

ยกเว้นท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ที่มีปัญหาจากสถานการณ์ทางการเมือง
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ที่มา : Forwardkeys ณ วันที่ 23 เมษายน  2557
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ภำพรวมยอดกำรจองตั๋วโดยสำรเครื่องบิน ช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2557 (-6%)

กำรเปรียบเทียบแนวโน้มกับเป้ำหมำยจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 
ปี 2014
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คำดกำรณ์ดัชนีควำมเชื่อม่ันผู้ประกอบกำรไตรมำสที่ 2/2557 

เท่ำกับ 98 เป็นการคาดการณ์ที่ต�่าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556

ในไตรมำสที่ 2/2557 คำดว่ำจะมีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 6.15 

ล้ำนคน 

เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและประกาศ พ.ร.ก. 

ฉุกเฉิน ส่งผลให้ไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว 

ในครึ่งปีแรกสูงถึง 8.2 หมื่นล้านบาทจากที่เคยคาดการณ์ไว้ 

และหากสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น ก็อาจส่งผล

ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ

 ดชันคีวำมเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบกำรไตรมำสที ่1/2557 เท่ำกบั 96 

เป็นไตรมาสแรกนับตั้งแต่ปี 2556 ที่ผู ้ประกอบการประเมินความ 

เชื่อมั่นต�่ากว่าระดับปกติ แสดงให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของ 

ผู้ประกอบการ

ดัชนีควำมเชื่อมั่นกำรท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2553-2557
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จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย 35.22 ล้านคน-ครั้ง รายได้จากคนไทย

รวม 113,361.14 ล้านบาท

จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

รายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคกลาง 

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (OR) อยู่ที่ร้อยละ 65 โดยภาคใต้ 

และภาคตะวันออก มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงกว่าของทั้งประเทศ

หมายเหตุ : 

จ�านวน รายได้ และอัตราการเข้าพัก เป็นตัวเลขเบื้องต้น

ภาคกลาง รวมกรุงเทพฯ และภาคตะวันตก

สถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

ภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ไตรมาสที่ 1 ปี 25571

รายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทย : ม.ค.-มี.ค. 2557
ทั้งประเทศ 113,361.14 ล้านบาท 
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สถานการณท์่องเที่ยวไตรมาสที่ 1 ปี 2557

ในไตรมาสที่ 1/2557 มีนักท่องเที่ยวไทยร้อยละ 65 เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน

และนักศึกษา มีสัดส่วนมากที่สุด2 

พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 25573 พบว่า คนไทยท่องเที่ยวในประเทศลดลงร้อยละ 5 ใช้จ่ายเงิน

เพื่อท่องเที่ยวเฉลี่ยคนละ 9,856.24 บาท ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่เกื้อหนุนต่อการไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทย4 

ได้แก่ ความสะดวกด้านวีซ่า (2) การเติบโตของสายการบินต้นทุนต�่าจากไทยไปต่างประเทศ (3) การแข่งขันด้านราคา

ของแพ็คเกจทัวร์

ผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ท�าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ลดจ�านวนการเที่ยวในประเทศลง 

(ร้อยละ 41) ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ และอีกส่วนหนึ่งลดค่าใช้จ่ายการเที่ยวลง 

(ร้อยละ 17)1 เช่นเดียวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย 3/4 ซึ่งพบว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและปัญหา

การเมืองในประเทศ ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายในระยะนี้

แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาสที่ 2 ปี 2557

ในไตรมาสที่ 2/2557 นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 50 มีแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จุดหมายที่ได้รับ

ความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง2 

จากผลการส�ารวจในหัวข้อ ‘จับกระแสเที่ยวไทยในวันหยุดยาว’5 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มเดินทางเพิ่มขึ้น

ในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีวันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่อนข้างมาก อีกทั้งสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มาพักแรม มีมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 51 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16) 

อย่างไรก็ตาม สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10-16 เมษายน) มีคนไทยไปเที่ยว

ต่างประเทศประมาณ 2-2.5 แสนคน โดยคนไทยมีแนวโน้มเลือกแพ็คเกจที่มีราคาไม่สูงมากนัก ซื้อทัวร์ที่มีวันเดินทาง

น้อยลง ทั้งนี้ แพ็คเกจทัวร์ราคาถูกลงจากการแข่งขันที่ดุเดือดของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเส้นทางญี่ปุ่น 

ที่มา : 
1
ททท. ส�านักงานในประเทศ : ระบบรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ

 2
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : โครงการการรายงาน

 และพยากรณ์สถานการณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
  3

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  4

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
  5

กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : โครงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว 

ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มีกำรเดินทำง
และมีแผนในกำรเดินทำงในประเทศ
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ข้อเสนอยุทธศาสตร์
ตลาดลองสเตย์ :

การศึกษาภูมิหลัง

ทางวัฒนธรรม

และการใช้ชีวิต

ของกลุ่มเป้าหมาย

ให้มากขึ้น1

เรื่อง : พนิดา อนันตนาคม
2
 / เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด

1
บทความนี้ปรับปรุงจากการนำาเสนอผลงานในงานเสวนาเรื่อง ‘ชาติพันธุ์นิพนธ์ลองสเตย์ : คนญี่ปุ่นมาทำาอะไรที่เชียงใหม่’ ที่ร้านหนังสือ Book Re:public 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ถอดความเนื้อหาการเสวนาโดย กองวิจัยการตลาด ททท. และผู้ศึกษาได้นำามาเรียบเรียงโดยเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน
2
อ.ดร.ประจำาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 ความเป็นมาของนโยบายลองสเตย์
	 กับความคาดหวังทางเศรษฐกิจของไทย

 บรบิททีน่ำามาสูก่ารให้บรกิารท่องเทีย่วแบบลองสเตย์ (Longstay) ของไทย คอืการท่องเทีย่วแบบเดมิ ๆ  ทีเ่น้น

สนิค้าและบรกิารประเภทหาดทรายชายทะเล หรอื Sea Sand Sun เริม่ถงึจดุอิม่ตวัภายหลงัจากทีม่ส่ีวนสำาคญัใน

การช่วยพยุงเศรษฐกจิไทยจากวกิฤตต้ิมยำากุ้ง ประกอบกับการทีโ่ลกเริม่ไม่มัน่คงจากภยัก่อการร้าย และสงคราม 

ในประเทศอริกัตัง้แต่ปี 2001 เป็นต้นมา เหตกุารณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบให้จำานวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางระหว่าง

ประเทศลดลง

 ประเทศไทยต้องการเพิม่รายได้จากนกัท่องเทีย่ว โดยการยดืระยะเวลาให้นกัท่องเทีย่วพกันานขึน้และใช้จ่าย 

มากขึน้ ในขณะเดยีวกนักส่็งเสริมอตุสาหกรรมทีเ่ช่ือมโยงกับการท่องเทีย่ว เช่น ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ และธรุกจิ

การรักษาพยาบาลซึ่งได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 ฝั่งประเทศญี่ปุ่นเองก็ประสบปัญหาภาระด้านการเงิน จากการที่ต้องจ่ายสวัสดิการเป็นจำานวนมากแก่ 

ผูส้งูอาย ุโดยผูส้งูอายกุลุ่มนีเ้กิดหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ระหว่างปี 1947-1949 หรอืทีเ่รยีกว่ากลุ่ม ‘เบบีบ้มูเมอร์’ 

ซึง่เป็นประชากรทีเ่กดิในช่วงทีรั่ฐบาลญีปุ่น่ส่งเสริมให้เพิม่จำานวนประชากร หลังจากทีสู่ญเสียประชากรในสงคราม

เป็นจำานวนมาก 

 นอกจากปัญหาการเพิม่จำานวนของผูส้งูอายแุล้ว อายเุฉลีย่ของคนญีปุ่น่กม็แีนวโน้มสงูขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะ

เพศหญิง โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 ผู้หญิงญี่ปุ่นจะมีอายุเฉลี่ยสูงถึง 91 ปี

 เม่ือถึงปี 2007 ‘เบบี้บูมเมอร์’ มีอายุครบ 60 ปี และเริ่มเกษียณอายุการทำางาน ทำาให้บุคลากรที่มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหายไปจากภาคธุรกิจเป็นจำานวนมาก ในขณะที่จำานวนเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่น 

มแีนวโน้มลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในปี 2003 จำานวนเด็กเกดิใหม่ตำา่ทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ญีปุ่น่ ปรากฏการณ์

ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาว แต่จำานวนเด็กเกิดใหม่ลดลงนี้ ทำาให้ฐานประชากรที่จะต้องจ่ายเงินภาษีเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ลดลง และทำาให้เงินบำานาญลดลงในที่สุด สวนทางกับค่าครองชีพในญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
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 แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าประเทศปลายทางให้ความสนใจน้อยมาก คือการให ้

ความสนใจต่อบริบทด้านวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายหรือทางฝ่าย ‘Guest’ กล่าวคือ 

การมุ่งเน้นในด้านของการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการขายวัฒนธรรมของฝ่าย ‘Host’ ก็ดี 

หรอืการนำาเสนอความเป็นอยูท่ีส่ะดวกสบายเน้น Facilities ทางด้านวตัถเุพยีงอย่างเดยีว

ก็ดี สิ่งเหล่านี้ อาจไม่เพียงพอที่จะจูงใจผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นให้มาพำานักในประเทศไทย

มากขึ้นหรือนานขึ้นได้3 การหันมาศึกษาหรือให้ความสนใจบริบทด้านวัฒนธรรมของ

ฝ่าย ‘Guest’ จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ทุกภาคส่วนควรหันมาให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อการ 

นำาเสนอ ‘สินค้า’ ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งในบทความนี้ จะได้ 

นำาเสนอภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนยุค ‘เบบี้บูมเมอร์’ เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะเกษียณและได้ไปพำานักระยะยาว 

ตามประเทศต่างๆ แล้วตั้งแต่ปี 2007 ต่อเนื่องจนถึงปี 2012 (จึงถือได้ว่ากลุ่มเป้าหมาย

ของตลาดลองสเตย์ได้พ้นคนรุ่นนี้ไปแล้ว) ก็ตาม แต่ประสบการณ์ของคนรุ่นนี้ก็ยัง 

มีผลอยู่มากต่อสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในรุ่นต่อมาที่อายุใกล้เคียงกัน 

	 วิถีชีวิต	ครอบครัวความเป็นอยู่	
	 และเทพเจ้า	3	อย่างของคนญี่ปุ่น
	 รุ่นเบบี้บูมเมอร์

 มีการตั้งข้อสังเกตว่า คนรุ่นก่อนเบบี้บูมเมอร์สามารถปรับตัวอยู่กับชุมชนได้ดี

กว่ารุ่นเบบี้บูมเมอร์ เนื่องจากสภาพสังคมในญี่ปุ ่นหลังสงครามนั้นเปลี่ยนแปลงไป  

โดยประชากรในรุ่นของเบบี้บูมเมอร์มีจำานวนมาก ทำาให้คนรุ่นนี้เกิดมาพร้อมกับการ

แข่งขนั  ชัน้เรยีนเป็นปลากระป๋อง  พออายเุข้าสูช่่วงวยัรุน่กเ็ป็นช่วงเดยีวกบัทีเ่ศรษฐกจิ

เจริญเติบโตมาก ทำาให้มีการเคล่ือนย้ายประชากรเข้าสู่เมืองหลวงมากขึ้น คนรุ่นนี ้

ถอืเป็นรุน่ทีส่ร้างและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของญีปุ่น่ บางคนจบการศกึษาแค่ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย แต่ก้าวหน้าในการทำางาน เพราะสังคมญี่ปุ่นเน้นประสบการณ์ ส่วนเบบี้- 

บมูเมอร์ทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยักจ็ะเข้าสูข่บวนการนกัศกึษาในช่วงต้านสงครามเวยีดนาม

 ‘เทพเจ้า 3 อย่าง’ ของเบบี้บูมเมอร์ ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า และตู้เย็น  

คนรุ่นนี้เป็นผู้นำาแฟชั่นและการบริโภค นิยมวัตถุมากกว่าคนรุ่นก่อน โดยเป็นผลจาก

การนำาวัฒนธรรมบริโภคแบบอเมริกันเข้ามาหลังจากการแพ้สงคราม

 ครอบครัวของเบบี้บูมเมอร์เริ่มจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งเป็นครอบครัว

แบบใหม่ จากอดีตที่พ่อต้องเป็นใหญ่ กลายเป็นผู้ชายจะต้องฟังภรรยาและลูกมากขึ้น  

ทีอ่ยูอ่าศยัมกัจะอยูบ่รเิวณชานเมอืง มกีารสร้างแฟลต และอพาร์ตเมนต์เป็นจำานวนมาก 

คนรุน่นีจ้งึเคยชนิกบัการอยูแ่ฟลตหรอือพาร์ตเมนต์ของบรษิัทมากกว่าการอยูบ้่านเดีย่ว

เนื้อที่กว้างขวางแบบคนรุ่นก่อนสงคราม

 นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม  

โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ชายญี่ปุ่นจะออกไปทำางาน 

ส่วนผูห้ญงิจะอยู่บ้าน เม่ือถงึเวลาเกษยีณอาย ุประเทศ

ญ่ีปุ ่นจะมีบำานาญของคู ่สมรส แม่บ้านก็จะได้เงิน

บำานาญด้วยเพราะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนสามี อย่างไร

ก็ตาม ในวันที่ผู้ชายเกษียณกลับมาอยู่บ้าน กิจวัตร

ประจำาวันของแต่ละฝ่ายก็เปลี่ยนไป เกิดปัญหาในการ 

ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะการปรับตัวของฝ่ายชาย  

ไม่เฉพาะแต่ในครอบครัว การปรับตัวให้เข้ากับชุมชน

กเ็ป็นเรือ่งลำาบาก ผูสู้งอายุจงึต้องไปแสวงหาการดำารง 

ชีวิตอย่างเป็นสุขและราบรื่นหลังวัยเกษียณ หรือ 

‘Second Life’ นั่นเอง

 รัฐบาลญี่ปุ่นมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา

หลายวิธี เช่น ชะลอการจ่ายเงินบำานาญโดยการยืด

เวลารับเงินออกไป ยืดอายุวัยเกษียณจาก 60 ปี เป็น 

65 ปี รวมไปถึงนโยบายลองสเตย์ ให้ไปท่องเที่ยว

แบบระยะยาวในต่างประเทศ อันเป็นโอกาสสำาหรับ

ประเทศปลายทางท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าดำารงชีวิตอยู่

ในประเทศ ในการเสนอขายชีวิตแบบ ‘อยู่อย่างราชา 

ราคามิตรภาพ’ 

3
ควรกล่าวด้วยว่าในกรณีประเทศไทย ปัญหาการออกวีซ่า
พำานักระยะยาว ที่ให้เวลาพำานักสั้นกว่าประเทศคู่แข่งก็เป็น
อีกปัญหาหนึ่งสำาหรับผู้สูงอายุกลุ่มลองสเตย์
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 เมื่อเบบี้บูมเมอร์มีอายุรุ่น 40 ปีตอนกลาง คนรุ่นนี้ก็เริ่มเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ 

ฟองสบู่แตก มีการปรับคนงานออก และเมื่อมีอายุรุ่น 50 ปีตอนปลาย ก็เริ่มมีการประเมิน

การทำางานเพือ่คดัคนออก และเริม่มกีารจ้างงานแบบ Part-time มากขึน้ เป็นการล่มสลาย

ของระบบ ‘จ้างงานตลอดชีวิต’ และ ‘เลื่อนขั้นตามความอาวุโส’ ของญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่ 

หลังฟื้นตัวจากสงคราม ความมั่นคงในชีวิตของคนเหล่านี้เริ่มหายไป

	 ลองสเตย์	:	ต่อยอดนโยบายส่งเสริม
	 คนญี่ปุ่นสูงวัยไปยังต่างประเทศ

 ย้อนกลบัมากล่าวถงึนโยบายลองสเตย์ ความจรงิคนญีปุ่น่มกีารอพยพออกนอกประเทศ 

มาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยโครงการที่เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ‘Silver  

Columbia 92’ หรอืโครงการลงทนุทีร่ฐัผลกัดนัให้มกีารก่อสร้าง Japan Town ในประเทศ

ต่างๆ เช่น สเปน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สำาหรับผู้เกษียณอายุ ในปี 1986 โครงการนี ้

ถูกวิจารณ์จากสังคมญี่ปุ่นว่าเหมือนตำานานเรื่องเอาคนแก่ไปทิ้งที่ภูเขา ส่วนต่างประเทศ 

ก็วิจารณ์ว่า ‘ส่งออกรถยนต์ไม่พอ ส่งออกคนแก่ด้วยหรือ’

 รฐับาลญีปุ่น่จงึได้จดัตัง้องค์กร Longstay Foundation ยทุธศาสตร์จาก ‘การย้ายถิน่’ 

เป็น ‘การไปท่องเที่ยวแบบพำานักระยะยาว’ จากที่จะไปสร้าง ‘หมู ่บ ้านคนญี่ปุ ่น’  

ในต่างประเทศ ก็เปลี่ยนเป็นการสร้าง ‘พื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม’

 Longstay Foundation ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลองสเตย์มากมาย เช่น  

จัดสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ ร่วมกับบริษัทนำาเที่ยว จัดโปรแกรมการ

ทดลองใช้ชีวิต พิมพ์หนังสือคู่มือ จัดงาน Longstay Fair และสำารวจความต้องการของ

สมาชิกในการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ
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	 ค�าจ�ากัดความ	‘ลองสเตย์’	ของญี่ปุ่น

 Longstay Foundation ได้ให้คำาจำากัดความของ ‘ลองสเตย์’ ไว้ว่า 

 n เป็นการพำานักระยะยาวขึ้น ไม่ใช่ ‘การย้ายถ่ิน’ หรือ ‘การอยู่ถาวร’ แต่เป็นการไปพำานักอาศัย 

ในต่างประเทศตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป และสุดท้ายจะกลับมาที่ญี่ปุ่น

 n ครอบครองหรอืเช่าทีพ่กัในต่างประเทศ โดยเป็นห้องเช่าในอาคารที่ใช้สำาหรบัพกัอาศยัทีม่อีปุกรณ์จำาเป็น 

สำาหรับการดำารงชีวิตประจำาวันอย่างเหมาะสม

 n มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น เป็นการใช้เวลาว่างในต่างประเทศเพ่ือการพักผ่อน  

มีการคบหาและร่วมกิจกรรมกับคนท้องถิ่น เช่น เรียนภาษา ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือเป็นอาสาสมัคร 

 n เป็นการ ‘ใช้ชีวิตประจำาวัน’ มากกว่า ‘การท่องเที่ยว’ โดยลองสเตย์เป็นการหาประสบการณ์ที่  

‘เป็นประจำาวัน’ ในต่างประเทศ

 n มีแหล่งเงินทุนที่มาจากญี่ปุ่น โดยอาจจะเป็นเงินบำานาญ หรือดอกเบี้ยธนาคาร ไม่ได้เป็นการทำางาน

เพื่อหารายได้ในต่างประเทศ แต่ใช้เงินรายได้ที่มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นในการพำานักระยะยาว

 ทั้งนี้ เราอาจให้คำาจำากัดความได้ว่า ‘ลองสเตย์’ คือ การดำารงชีวิตอยู่ด้วยการท่องเที่ยว 

	 ค�าจ�ากัดความ	‘ลองสเตย์’	ในงานศึกษาชิ้นนี้

 อย่างไรก็ตาม ระหว่างทำาการศึกษาพบว่า มีผู้สูงอายุบางคนที่ตั้งใจมาลองสเตย์ 

แต่เมื่อรู้จักเพื่อนในเมืองไทยที่ชวนให้ไปทำางาน ก็เปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบทำางาน หรือ 

ผูส้งูอายทุีอ่ยากกลับไปตายทีบ้่านเกดิ แต่ไม่รูจ้ะกลับญีปุ่่นเมือ่ไหร่ จงึได้ให้คำาจำากดัความ 

ของ ‘ลองสเตย์’ ในการศึกษาว่า 

 n เป็นผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป เกษยีณอายจุากการทำางานแล้ว รวมทัง้คูส่มรส

ด้วย (ไม่รวมคู่สมรสที่เป็นคนท้องถิ่น)

 n มีวัตถุประสงค์ในการพำานักคือ ‘การดำารงชีวิต หรือการอยู่อาศัย (Living)’  

ไม่ใช่ ‘การท่องเที่ยว (Sightseeing)’ แบบนักท่องเที่ยว (Tourist) ทั่วไป
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 n นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ในการพำานักไม่ได้เป็นการทำางาน 

หรือการหารายได้เพื่อยังชีพ แม้อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้

เป็นบางครั้ง 

 n Longstayer หมายถึง ผู้พำานักชั่วคราวและผู้พำานักถาวร 

โดยมีระยะเวลาในการพำานักตั้งแต่ 1 เดือน (30 วันขึ้นไป) โดย

หมายรวมถึงผู้มาพำานักตามฤดูกาลด้วย

 n ที่พำานักอาศัยไม่ใช่โรงแรมหรือรีสอร์ท แต่เป็นที่พำานัก 

เช่นเดยีวกบัคนท้องถิน่ เช่น บ้านเช่า คอนโดมเินียม หรืออพาร์ตเมนต์ 

โดยอาจเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้เช่าอาศัยก็ได้

 n การดำาเนินชีวติประจำาวนัไม่แตกต่างจากคนท้องถิน่มากนกั 

เช่น มีการคบหาสมาคมกบัคนท้องถิน่ สามารถสนทนาเป็นภาษาท้องถิน่ 

เกี่ยวกับชีวิตประจำาวันง่ายๆ ได้ หรือมีคู่สมรสเป็นคนในท้องถิ่น

	 เชียงใหม่ในฐานะเป็นสถานที่
	 	‘ลองสเตย์’	ของคนญี่ปุ่น

 จากการสำารวจความคิดเหน็ในงาน Longstay Fair เมือ่ปี 2012 

ประเทศไทยจัดเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับที่ 2 ในเรื่อง

การลองสเตย์ รองมาจากประเทศมาเลเซีย

 ในปี 2005 ประเทศไทยเคยครองความนิยมในอนัดับที ่4 และ 5  

ของทั่วโลก แต่เป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชียสำาหรับผู้สูงอายุของ

ประเทศญี่ปุ่น แต่หลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี 2006 ก็ตกจาก

อันดับที่ 1 ไป และเพิ่งกลับเข้าสู่ความนิยมอีกครั้งในปีที่ผ่านมา

 ข้อมูลจากสถานทูตญี่ปุ่นระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่มีชาวญี่ปุ่น

จำานวนมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากกรุงเทพฯ และชลบุรี และข้อมูล

จากกงสุลเชยีงใหม่ระบวุ่า ในจำานวน 9 จงัหวดัภาคเหนอื มชีาวญีปุ่น่

จำานวนกว่า 3,300 คน และกว่าครึง่หนึง่เป็นผูท้ีม่าลองสเตย์ (ข้อมลู 

ณ เดือนมกราคม ปี 2013)
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จัดสัมมนาและส่งตัวแทนไปร่วมงานสัมมนาที่ เกี่ยวกับ Longstay  

ในเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เช่น กอล์ฟ 

คาราโอเกะ เจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของกลุ่มในเวทีต่างๆ เช่น การ

ปรับปรุงทางเท้า ระบบขนส่งคมนาคม เช่น การตั้งราคาค่าโดยสารของ

รถสี่ล้อรับจ้าง (รถแดง) ที่แน่นอน เป็นต้น

 คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ปี  2007-2008  

จากการสมัภาษณ์ชาวญีปุ่่นทีม่าลองสเตย์ 14 กรณ ีประกอบด้วย  

2 ครอบครัว 7 คู่สามีภรรยา และที่อยู่ตามลำาพังอีก 5 ราย และ

ชาวไทยอีก 9 กรณี เช่น แม่ค้าร้านอาหารตามสั่ง พนักงานบริษัท

นำาเที่ยว นักศึกษา และไกด์ พบว่าชาวญี่ปุ ่นมาอยู่แบบคู่สามี

ภรรยามากที่สุดถึงร้อยละ 41 สถานภาพโสด ร้อยละ 38 เดินทาง 

มาคนเดียวโดยที่ครอบครัวยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 13 และ

อยู่แบบพ่อแม่ลูก ร้อยละ 4 

 ส่วนเหตผุลหลกัทีเ่ลอืกมาพำานกัระยะยาวในเชยีงใหม่ เนือ่งจาก 

ค่าครองชีพถูกกว่ากรุงเทพฯ อากาศเย็นสบายกว่า และใกล้

ประเทศญี่ปุ่นทำาให้เดินทางสะดวก

 ในเชียงใหม่มีการรวมตัวของกลุ่มลองสเตย์หลายองค์กร 

เช่น Chiang Mai Longstay Life Club (CLL Club) ซ่ึงเป็น 

กลุ่มใหญ่ที่สุด ก่อตั้งเมื่อปี 2002 มีสมาชิกราว 150 คน (ข้อมูล

เดือนมิถุนายน ปี 2012) โดยองค์กรเหล่านี้จะทำาหน้าที่เป็น

ตัวกลางประสานงานในการดำาเนินกิจกรรมกับท้องถิ่น เช่น 

กิจกรรมอาสาสมัคร จัดงานเทศกาลประจำาปีล้านนา-ญี่ปุ ่น 

ร่วมกับสถานกงสุล ให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่สมาชิกและคู่สมรส  

	 คนญี่ปุ่นมาท�าอะไรกันที่เชียงใหม่
	 และคนเชียงใหม่เห็นอย่างไร

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุญี่ปุ่นมาลองสเตย์

นั้นมาด้วย 4 เหตุผลหลัก ได้แก่ หนีหนาว หนีความยากจน (เพราะอยู่ที่

ญีปุ่่นต้องประหยดัมาก) หนคีวามโดดเดีย่วเพ่ือหาผูห้ญงิ และหนจีากความ

กดดันในสังคมญี่ปุ่น 

 ปัจจุบัน นโยบายลองสเตย์ของไทยอาจตอบสนอง 2 โจทย์แรก  

แต่โจทย์สุดท้าย คอื การหนคีวามกดดนัในสังคมญีปุ่่นนัน้ การศกึษาภมิูหลงั 

ทางวฒันธรรมจะมีส่วนชว่ยในการวางยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์นี้ได้มาก 

และถือเป็นทางเลือกใหม่ของการทำาการตลาดดังที่ได้กล่าวแล้ว

 ส่วนการที่คนเชียงใหม่เห็นอย่างไรนั้น ในระดับบุคคล พบว่า 

คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ไม่เห็นว่ากลุ่มลองสเตย์มีปัญหา แต่เห็นเป็นภาพ 

นกัท่องเทีย่ว ภาพคนญีปุ่น่ทีม่าอยูอ่าศยัในเชยีงใหม่ เป็นภาพค่อนข้างบวก 

เมือ่เทยีบกบันกัท่องเทีย่วประเทศอืน่ๆ นอกจากนี ้ยงัไม่รงัเกยีจทีจ่ะคบหา 

เป็นการส่วนตัวหรือมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ ่นที่มี 

ภาพลักษณ์ว่าเรียบร้อยสุภาพกว่าฝรั่ง  

 อีกทั้งในบางรายการ ‘มีเพ่ือนเป็นคนญี่ปุ ่น’ ช่วยเสริมสถานะ 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ การที่มีชาวต่างชาติรวมทั้งคนญี่ปุ่น 

อยู่ในชมุชนเป็นโอกาสมากกว่าความเสยีหาย เช่น การฝึกภาษา เพิม่รายได้ 

จากการเป็นล่าม ไกด์ สอนภาษาไทย และการค้าขายในพื้นที่ที่มีคนญี่ปุ่น

อาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก 

 แต่ทว่า ในอีกด้านหนึ่ง สิ่งที่น่าสนใจจากการศึกษา ได้แก่ การที ่

คนเชยีงใหม่ไม่ต่อต้านชาวญีปุ่น่ แต่กงัวลกบัการที ่‘คนกรงุเทพฯ’ ย้ายถิน่ 

โดยชาวเชียงใหม่บางคนบอกว่า ‘คนกรุงเทพฯ’ ก็น่าจะต้องมี ‘วีซ่า’  

แม่ค้าบอกว่า ‘คนกรงุเทพฯ’ ต่อราคาของน่าเกลยีด ในขณะทีก่ารลงสนาม 

ของผูศ้กึษาพบว่า คนญีปุ่่นเองกต่็อราคา (เช่น หมป้ิูงไม้ละ 5 บาท ต่อเหลอื 

3 บาท) 
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 ดังนัน้ ในแง่เศรษฐกจิกบัลองสเตย์ งานศกึษาชิน้นี ้ไปไม่ถงึการคำานวณ

ต้นทนุในแง่เศรษฐศาสตร์ว่าประเทศไทยได้หรอืเสียอย่างไร (ได้คุม้เสียหรอืไม่) 

เนื่องจากผู้สูงอายุญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเพราะต้องการประหยัด ธุรกิจ

ที่ได้รับอานิสงส์โดยตรง คือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงพยาบาล และ

แรงงานในวงอุตสาหกรรมดังกล่าว ในขณะที่ชาวบ้านร้านค้าเล็กๆ นอกวง

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว เช่น แม่ค้าหมป้ิูงคนดงักล่าว ทีอ่าจต้องขายหมป้ิูง 

ในราคาที่ถูกกว่า อาจไม่ได้อานิสงส์ในแง่เศรษฐศาสตร์มากนัก

 อย่างไรกต็าม กลุ่มลองสเตย์อาจจะมส่ีวนในการกระตุน้การแก้ไขปัญหา

ภาครฐั เน่ืองจากการเข้ามามพ้ืีนทีต่่อรองผ่านตวัแทนของกลุ่มดงัที่ได้กล่าวแล้ว 

และเสียงของฝรั่งและญี่ปุ่นมักจะดังกว่าเสียงของคนไทย และอาจจะไปถึง 

จดุทีว่่าเราควรจะปรบัปรงุบ้านเมอืงให้น่าอยูส่ำาหรบัเรือ่งเหล่านี ้เพราะบ้านเมอืง 

ที่น่าอยู่สำาหรับต่างชาติก็น่าจะเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่สำาหรับคนไทยด้วย
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เรื่อง : นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์

	 ทุกวันนี	้เวล�พูดถึงก�รส่งออกวัฒนธรรม	ถ้�จะให้พูดถึงกรณีก�รส่งออก

วัฒนธรรมคว�มบันเทิงเก�หลีอีกก็คงเริ่มจะน่�เบื่อกันบ้�งแล้ว	 ใช้เป็นกรณีศึกษ� 

กันม�เกือบจะสิบปี	 และเอ�เข้�จริง	ณ	 ตอนนี้กระแสของเก�หลีแม้จะไม่ได้ถึงกับ 

ตกม�ตรฐ�นแต่ก็เริ่มเจือจ�งไปบ้�ง	 แต่ไม่ใช่เป็นเพร�ะพวกพี่เข�ตกตำ่�ลง	 แต่เป็น

เพร�ะพวกเข�อยู่ในช่วงที่กำ�ลังจะพิชิตโลก	 (ด้วยก�รส่งออกผู้กำ�กับเก�หลีตัวแม่

ไปทำ�หนังในฮอลลีวูดถึง	 3	 คน	 และพย�ย�มดันนักร้องไปสร้�งชื่อเสียงในอเมริก�

อย่�ง	PSY	กงันมัสไตล์)	ซึง่คงต้องใช้เวล�กนัอกีสกัพกักว่�เก�หลใีต้จะส�ม�รถปักธง 

ระดับโลกได้จริงๆ	 ซึ่งถ้�เข�ทำ�ได้สำ�เร็จเมื่อไหร่	 เดี๋ยวเร�ก็จะต�มไปศึกษ�ตอนนั้น	

(ตกลงเร�จะต�มเข�กันตลอดเลยใช่มั้ย	ฮ�)	ตอนนี้จึงปล่อยเข�ไปก่อน
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 และที่ตอนนี้ปล่อยเข�ไปก่อนได้ เพร�ะมีของใหม่กำ�ลังจะม� นั่นคือส่ิงที่เรียกว่� 

T-Pop 

 ใช่ครับ T นั้นย่อม�จ�กคำ�ว่� THAI 

 T-Pop จงึหม�ยถงึ วฒันธรรมคว�มบนัเทงิไทย ในคว�มหม�ยแบบทีช่�วโลกเข้�ใจ !

 นีก่เ็ขยีนบวิท์กนัซะยิง่ใหญ่ เขียนร�วกับพวกเร�ได้เป็นเจ้�สมทุรแห่งเอเชยีกนัไปแล้ว 

มคีำ�ย่อภ�ษ�องักฤษเหมือน K-Pop, J-Pop ด้วย ยงัครบั ใจเยน็ มนัยงัไม่ได้ยิง่ใหญ่ครบั 

มันแค่กำ�ลังจะม� แต่มันยังไม่ม� ดังนั้น จึงอย่�เพิ่งดีใจ ร้องเฮกันไปก่อน

 (แต่ไหนๆ มันก็กำ�ลังจะม� ทำ�ไมเร�ไม่ทำ�ให้มันม�กันจริงๆ ล่ะครับ)

 4.  โต้ง-บรรจง ปิสญัธนะกลู ผูก้ำ�กบัแห่ง ‘พีม่�ก... 

พระโขนง‘ บอกกบัผมม�สกัพักแล้วว่� เข�กำ�ลงัจะได้ 

กำ�กับหนังจีนที่รีเมคม�จ�กหนังของเข�เองที่ชื่อ  

‘คนกอง’ (ตอนหนึ่งในภ�พยนตร์เรื่อง ‘ห้�แพร่ง’  

ที่นำ�แสดงโดย ม�ช่� วัฒนพ�นิช และ แก๊งหนุ่มๆ 

จ�กพี่ม�ก...) โดยมีผู้อำ�นวยก�รสร้�งเป็น โจว ซิงฉือ 

 ทั้งหมดนี้ อ�จจะเป็นเพียงประสบก�รณ์ส่วนตัว 

หลวมๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่�นม� ขน�ดผม 

ไม่ได้ตดิต�มอย่�งจรงิจงั แต่ข่�วส�รเหล่�นีย้งัเดนิท�ง 

ม�ถึงผมได้ แสดงว่�กระแสลมแห่ง T-Pop นั้น  

ก็ไม่ใช่กระแสอันแผ่วเบ� แต่มันเริ่มตั้งเค้�บ้�งแล้ว 

เพร�ะอย่�งน้อย เร�ก็ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เม่ือ  

10 ปีก่อนเช่นกัน 

 คว�มจริงเร�เริ่มเห็นอะไรแบบนี้ม�เป็นเวล�

สักพักแล้ว ช่วงหนังเรื่อง ‘รักแห่งสย�ม’ โด่งดังเมื่อ

ประม�ณ 7 ปีก่อน (ปี 2550) เร�ได้เห็นกระแสคว�ม

คลั่งไคล้หนังเรื่องนี้ ในประเทศจีนและไต้หวันเป็น 

อย่�งม�ก นักแสดงหนุ่ม ม�ริโอ้ เม�เร่อ เป็นที่รู้จัก 

(และส่งผลให้หนงัเรือ่งถดัๆ ม�ของเข�อย่�ง ‘สิง่เลก็ๆ 

ที่เรียกว่�รัก’ ข�ยดิบข�ยดีไปด้วย) นอกจ�กนั้น  

วงดนตรี August ที่เป็นวงในหนังและสร้�งขึ้นม�เป็น

วงจริงๆ มีอัลบั้มจริงๆ ก็เป็นที่นิยม มีแฟนคลับจริงๆ 

จังๆ ย�มเดินท�งไปแสดงที่เมืองจีน นั่นอ�จจะเป็น

ข่�วแรกๆ ที่เร�เริ่มได้ยินเกี่ยวกับกระแสคว�มแรง

ของคว�มบันเทิงไทยในต่�งแดน 

 ต่อจ�กนั้นไม่น�น เร�ก็เริ่มได้ยินข่�วละครทีวี

ไทยไประเบิดกระจ�ยต�มประเทศจีนในช่วงปี 2553 

คูเ่คยีงไปกบัละครเก�หลแีละไต้หวนั จรงิๆ เร�เริม่กนั 

ตั้งแต่ปี 2546 กับละครเรื่อง ‘เลือดขัตติย�’ ของค่�ย  

เอ็กแซ็กท์ ที่มี ติ๊ก-เจษฎ�ภรณ์ และ อ้อม-พิยด� 

แสดงนำ�  แต่ก็ไม่มอีะไรชดัเจนเท่�ชือ่เสยีงของ ป้อง-

ณวัฒน์ ซึ่งถือเป็นซูเปอร์สต�ร์ม�กๆ ในจีน เพร�ะ

ละครทีเ่ข�เล่นถกูซือ้ไปฉ�ยในจนีอย่�งต่อเนือ่ง ตัง้แต่ 

 ขอเริ่มจ�กเล่�ประสบก�รณ์ตัวเองก่อนเล็กน้อยถึงคว�มรู้สึกกำ�ลังม�ของกระแส 

T-Pop แบบจริงๆ จังๆ

 1. มวีนัหนึง่ทีผ่มต้องเดนิท�งไปยังเทศก�ลหนังทีฮ่่องกงเพือ่พ�หนงัอสิระของตวัเอง 

ไปเดินส�ยประกวด ที่นั่น ผมก็ได้มีโอก�สเจอเพื่อนผู้กำ�กับท่�นอื่นๆ ในส�ยประกวด 

ด้วยกัน โดยคนที่นั่งใกล้ผมที่สุด คือ เพื่อนช�วไต้หวัน แรกๆ คุยกันก็ไม่มีอะไร จ�กนั้น

กค็ยุกนัว่� ปกตท่ีิประเทศตวัเองทำ�ง�นอะไรกันบ้�ง ผมตอบเข�ว่� ผมเขยีนบทหนงัให้ที่

บรษิัท จทีเีอช เข�กผ็งะไปนิดนงึ บอกว่� โห! จทีเีอช เหรอ (ส่วนผมผงะกลบัว่� คณุรูจ้กั 

ได้ไง คือปกติค่�ยหนังต่�งประเทศที่ไม่ใช่ฮอลลีวูด เร�จะไม่รู้จักหรือจำ�กันไม่ค่อยได้

หรอกครบั แค่จำ�ชือ่ผูก้ำ�กบัได้นีก็่ถือว่�เนร์ิดม�กแล้ว) เข�ถ�มต่อไปว่� แล้วคณุเคยเขยีน

เรื่องอะไรม� ผมตอบว่� Bangkok Traffic Love Story (รถไฟฟ้� ม�ห�นะเธอ) เท่�นั้น

แหละครับ พี่เข�ต�ว�วม�ก ร้องครวญคร�งออกม� จนผมงงว่� นี่เป็นมิตรไปมั้ยเนี่ย  

ไม่ต้องอวยกนัขน�ดน้ีก็ได้ เข�บอกว่�หนงัเร่ืองนีดั้งม�กที่ไต้หวนั และเข�กช็ืน่ชอบม�กๆ

 2. วนัหน่ึงผมกำ�ลังเดนิท�งไปสน�มบนิเพือ่กลบัเมอืงไทยจ�กเทศก�ลหนงัในไทเป 

น้องผูด้แูลน่ังรถม�กบัผม ด้วยคว�มทีร่ะยะท�งมนัไกล น้องเข�จงึพย�ย�มชวนคยุม�กๆ 

(แม้ว่�ภ�ษ�องักฤษจะไม่ค่อยดี) สิง่แรกทีเ่ข�บอก คือ ‘ฉนัชอบเรือ่งฮอร์โมนส์ฯ ม�กค่ะ’  

ผมรูส้กึเหวอม�ก คอืส่ิงแรกทีค่นเร�จะชักชวนช�วต่�งประเทศคุยนัน้ จำ�เป็นต้องเป็นสิง่

ทีเ่ดด็ม�กจริงๆ เช่น จะชวนคนเยอรมนัคุย ก็ต้องพดูเรือ่งกำ�แพงเบอร์ลนิ ไส้กรอก เบยีร์ 

ข�หม ูอะไรกต็�ม แต่ส่ิงทีน้่องคนนีช้วนผมคยุ คอื ซรีส์ีฮอร์โมนส์ฯ ผมกส็อบถ�มเข�ว่�

ได้ดไูด้อย่�งไร เข�กบ็อกว่� YouTube ซ่ึงก็มแีฟนคลบัทำ�ซับไตเตลิภ�ษ�จนีให้เรยีบร้อย 

 3. ผมได้ข่�วว่� มีวงดนตรชี�วญีปุ่น่ชือ่วงหนมุ�น (Hanuman) ชอบคฟัเวอร์เพลงไทย 

อย่�งจรงิจงั ไม่ว่�จะเป็นเพลงของ Bodyslam, Big Ass และอืน่ๆ อีกม�กม�ย จนพวกเข� 

ได้รับเชิญม�เล่นในง�น Fat Festival ที่เมืองไทย 
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‘พรุ่งนี้ก็รักเธอ’ ไปจนถึง ‘สงคร�มน�งฟ้�’ จนพักหลังๆ เริ่มมีก�รติดต่อขอให้ ป้อง-ณวัฒน์ เดินท�งไปร่วมง�นละคร 

ในประเทศจีนกันอย่�งเป็นกิจจะ ลำ�ดับต่อม�ในช่วงปีเดียวกัน ก็เห็นจะเป็นหนังรักแนวหญิงรักหญิง

อย่�ง ‘Yes or No อย�กรักก็รักเลย’ ที่นำ�แสดงโดย ออม-สุช�ร์ และ ติ๊น�-ศุภน�ฎ ที่แม้ว่� 

ในเมอืงไทย ตวัหนังจะทำ�ได้ดีพอประม�ณ แต่ตดัภ�พไปทีป่ระเทศจนีนัน้ ทัง้คูม่ฐี�นแฟนคลบั 

อย่�งแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบัน และแม้ว่�หนังภ�ค 2 จะไม่ได้ฉ�ยในจีน แต่ก็ยังมีแฟนคลับ 

ช�วจนียอมบนิม�ดใูนประเทศไทย (เวรีฮ่�ร์ดคอร์จรงิๆ ฮะ) ถ้�จะไม่นบักนัทีเ่มอืงจนีอย่�งเดยีว 

เอ�เข้�จริงฐ�นแฟนคลับหนังไทยอีกแห่งที่เหนียวแน่นก็เห็นจะเป็นประเทศอินโดนีเซีย (แฟนหนัง

อนิโดนเีซยีชอบทวติเตอร์ม�คุยกับ โต้ง-บรรจง และ ย้ง-ทรงยศ สขุม�กอนนัต์ (ผูก้ำ�กบัซรีส์ีฮอร์โมนส์ฯ)  

อยู่บ่อยๆ และทุกครั้งท่ีนักแสดงจ�กภ�พยนตร์ไทยเดินท�งไปที่นั่น ก็จะมีแฟนหนังม�ต�มกรี๊ดกันอย่�ง

จริงจัง) เรื่องภ�คดนตรีอ�จจะไม่โดดเด่นนัก แม้ว่�เร�จะเคยเห็นนักร้องไทยหล�ยคนไปพิชิตตล�ดไต้หวันและ

ญี่ปุ่นอย่�ง China Dolls หรือ ป�ล์มมี่ แต่นั่นก็เป็นเรื่องเมื่อน�น(ม�ก)ม�แล้ว ได้ยินว่�ปัจจุบัน มีกลุ่มคนญี่ปุ่น 

ที่ชื่นชอบเพลงไทยเป็นพิเศษแต่ก็ยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่โตอะไรม�กนัก 

 แม้ว่�ดูจะมีแนวโน้มที่ดี แต่ก็ยังสังเกตได้ว่� เร�ก็ยังคงได้รับรู้ข�่วส�รก�รที่กองทัพบันเทิงไทยไปบุกต่�งแดน

ต่�งๆ เป็นก้อนกระจัดกระจ�ยไร้ระเบียบแบบนี้ ไม่ส�ม�รถมองเห็นเป็นก้อนชัดเจน เป็นคลื่น เป็นลม เป็นกระแส 

แบบเห็นๆ (ถึงบอก มันแค่ ‘กำ�ลังจะ’ ม�) เร�ไม่รู้สึกว่�พวกเร�ไปบุกอย่�งต่อเนื่อง ไม่รู้สึกว่�พวกเร�ไปบุก 

ไปเป็นกองทัพ เหมอืนประเทศเร�แค่ส่งกองกำ�ลงัเป็นคนๆ ไปเท่�นัน้ หรอืกองกำ�ลงับ�งส่วนกต้็องดัน้ด้นไปบกุเอง

โดยที่ยังไม่มีคนคอยช่วยเหลืออย่�งจริงจัง (หรือต้องไปถึงฝั่งก่อน ถึงจะม�ช่วยเหลืออย่�งจริงจัง) 

 กระแส T-Pop ทีเ่กดิข้ึนน้ัน เกิดข้ึนม�ได้จ�กก�รค้�ของบรษิัทแต่ละบรษิัท ไม่ได้เกดิขึน้จ�กก�รช่วยเหลอืของ

ภ�ครฐัเป็นหลกั ว่�ง่�ยๆ คอื สิง่ทีเ่กิดขึน้ม�ทกุวนันี้ไม่ได้เกดิจ�กก�รว�งแผนม�ก่อนใดๆ ทัง้สิน้ มนับงัเอญิฟลคุ 

โชคดบูีมข้ึนม�เท่�น้ันเอง เร�ไม่ได้มแีผนก่อนหน้�นัน้ และเร�ก็ไม่ได้มแีผนหลงัจ�กนี ้ในขณะทีเ่ก�หลีใต้เข�มอง

คว�มบันเทิงเป็นสินค้�ส่งออกอย่�งจริงจัง และมีก�รว�งแผนเพื่อจะพิชิตภูมิภ�คและเอ�ชนะโลกอย่�งซีเรียส 

(ขออภยัทีต้่องยกเก�หลีใต้ม�เป็นกรณีศึกษ�อกีแล้ว ทัง้ๆ ทีก็่บอกตอนแรกว่�ไม่อย�กจะพดูถงึอกี) จนถงึตอนนี้  

ก็ยังไม่มีวี่แววว่�จะมีแผนก�รใดๆ เพื่อส�นต่อกระแสที่กำ�ลัง (และยังคง) ม�อยู่ในขณะนี้ 

 เอ�เป็นว่�ลองคิดเล่นๆ สนุกๆ ว่� ถ้�สมมุติเร�จะทำ�ให้กระแส T-Pop ที่อุตส่�ห์เกิดขึ้นม�แล้วอย่�ง

ไม่ได้ตั้งใจ กล�ยเป็นกระแสที่ต่อเนื่องต่อไปในอน�คตอย่�งตั้งใจ เร�ว่� เร�จะทำ�อะไรกันได้บ้�ง 

 เร�ต้องเริ่มจ�กคว�มคิดพื้นฐ�นก่อนว่� คว�มบันเทิงนั้นส�ม�รถเป็นเรื่องซีเรียสได้ ซึ่งก็แปลได้

อีกทีว่� คว�มบันเทิงนั้นไม่ใช่แค่คว�มบันเทิงผ่อนคล�ยคว�มเครียดจ�กชีวิตประจำ�วัน คว�มบันเทิง 

คือวัฒนธรรมแบบหน่ึง และมันก็ส�ม�รถส่งออกไปนอกประเทศได้ และส�ม�รถสร้�งร�ยได้กลับ

เข้�ม�ได้ท้ังในระยะส้ัน (คนต่�งช�ติซื้อไปเผยแพร่) และในระยะย�ว (คนดู คนเสพช�วต่�งช�ต ิ

ซึมซับวัฒนธรรมคว�มบันเทิงเข้�ไปจนเกิดผลต่�งๆ ต�มม�ทีหลัง เช่นที่คนจีนมีแรงบันด�ลใจในก�ร

ม�เมืองไทยเพื่อม�ห�ป้อง-ณวัฒน์) ถ้�ห�กเร�ยังคิดว่� คว�มบันเทิงเป็นแค่คว�มบันเทิง มันก็จะเป็น

แค่คว�มบันเทิง ถ้�ห�กเร�คิดว่�มันส�ม�รถทำ�เงินได้ เร�ก็จะว�งแผนส่งออกกันอย่�งจริงจัง และมัน

ก็จะทำ�เงินได้ (เช่น วัฒนธรรมเก�หลี) สิ่งเหล่�นี้ เป็นสิ่งที่บริษัทผู้ผลิตคว�มบันเทิงทั้งหล�ยนั้นรู้ดีอยู่ 

และต่�งคนกต่็�งทำ�กนัไป แต่บ�งครัง้มนัจะไปได้ดีกว่�นัน้ ถ้�เร�ส�ม�รถสร้�งให้มนัเกดิเป็นคลืน่

หนักหน่วงได้ ช�วโลกจะจดจำ� T-Pop ได้ม�กขึ้นท่�มกล�งคว�มบันเทิงอื่นๆ ที่มีอีกม�กม�ย

จ�กหล�ยประเทศ 
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 ถ้�สังเกตดีๆ มีช่วงหนึ่งที่ซีรีส์ญี่ปุ่นเข้�ม�ในบ้�นเร� 

(และเข้�ม�ก่อนซีรีส์เก�หลี) แต่มันอยู่ได้เพียงช่ัวระยะ

เวล�หนึง่ เป็นเพร�ะญีปุ่น่สร้�งคลืน่ให้เกิดไม่ทนัก่อนทีค่ลืน่

เก�หลจีะถ�โถมเข้�ม�ไม่หยดุ มนัคงคล้�ยๆ กับก�รอพัเดท

สเตตสัเฟซบุค๊ หรอืเพจเฟซบุค๊ เร�มกัจะจดจำ�คนทีอ่พัเดท

สิง่ใหม่ๆ ม�ให้ได้ดกูนัอย่�งต่อเนือ่ง และม�อย่�งเป็นระบบ 

ซึง่ถ้�เร�ทำ�ต่อเน่ืองและเป็นระบบได้จรงิๆ มนัก็จะเกิดสิง่ที่

เรียกว่� แบรนด์ ทำ�ให้เร�ถูกจดจำ�ได้ง่�ยขึ้น แต่ถ้�ม�เป็น 

กะปริบกะปรอย ม�กันทีละคนสองคน มันก็จะจมห�ยไป

อย่�งน่�เสียด�ย 

 ก�รท่ีจะเล่นเกมระดับโลกให้สำ�เร็จได้นั้น ก็ต่อเมื่อ

ภ�ครัฐให้ก�รสนับสนุนอย่�งจริงจัง ก็เหมือนที่เร�นั่ง  

โปรโมตช้�ง พระ วัด ต้มยำ�กุ้งกันอยู่ตลอดเวล� จนคน 

ทัง้โลกจำ�ได้แล้วว่� บ้�นเร�มอีะไรเด่น แต่นีค่อื สิง่เด่น สิง่ใหม่ 

ที่ยังไม่ได้รับก�รโปรโมตอย่�งจริงจัง และมันก็มีศักยภ�พ

ม�กเหลือเกิน หล�ยครั้งหล�ยคร�วที่คนทำ�ละครไทย  

คนทำ�หนังไทย นักดนตรีไทย ได้รับเชิญให้ไปแสดงง�นที่

ต่�งประเทศแต่ไม่มค่ี�เดินท�ง ก�รออกค่�ตัว๋เดินท�งเลก็ๆ 

น้อยๆ น่ีกถ็อืเป็นจุดเริม่ต้นเลก็ๆ ง่�ยๆ ทีดี่ในก�รสนบัสนนุ

แล้ว คนต่�งช�ติก็จะได้เห็นง�นใหม่ๆ จ�กประเทศเร� 

ม�กขึ้น เร�คงไม่จำ�เป็นต้องบินไปศึกษ�ดูง�นต่�งประเทศ

อะไรกันบ่อยขน�ดนั้น เร�บินไปดูกันถี่ม�กพอแล้ว ตอนนี้

ถึงเวล�ที่ให้คนมีคว�มส�ม�รถบินไปให้ต่�งประเทศดูง�น

เร�ม�กกว่� 

 สมมุติเล่นๆ ต่อไปว่� เร�จุดกระแส T-Pop ติดกัน

ขึ้นม�จริงๆ ละก็... เร�ควรจะมีแผนรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ต�มม�สักเล็กน้อย คล้�ยๆ เร�ได้ยินว่� จะมีคนม�ซ้ือ 

บัตรคอนเสิร์ตแบบล้นหล�ม เร�ก็ควรเตรียมแผนง�น

รองรับคนที่ม�แห่ออกันด้�นหน้�ง�น 

 ด้�นละครทีวีหรอืภ�พยนตร์ เอ�เข้�จริงแบบเบสกิสดุ 

คอื ก�รเปิดให้บรรด�ผูค้ลัง่ไคล้เยีย่มชมโลเกชัน่  ถ่�ยทำ�หนงั 

ซึง่เดีย๋วนีก้เ็ป็นของฮติเสยีเหลอืเกนิ ทีเ่ก�หลีใต้มกี�รปักป้�ย 

อย่�งจริงจัง ถือเป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวอย่�งเป็นท�งก�ร 

สำ�หรับคนที่ไม่เคยม�เมืองไทย ก็จะได้อย�กม�เมืองไทย 

มสีิง่ล่อใจ หรอืใครทีเ่คยม�ไปแล้ว กอ็�จจะอย�กกลบัม�อกีเพร�ะมสีถ�นที ่

ท่องเที่ยวใหม่ๆ และอ�จจะคิดไปถึงก�รรองรับก�รเผยแพร่ช้ินง�นให้คน 

ต่�งประเทศเข้�ถึงได้ง่�ยขึ้น เช่นอ�จจะเป็นเว็บไซต์หรือแอพฯ บริก�ร 

ละครไทยแบบครบทุกตอน และมีหนังไทยครบทุกเรื่องในระบบ HD และมี 

ซบัไตเตลิภ�ษ�องักฤษ หรอืภ�ษ�จนีเรยีบร้อย เพือ่ให้กระแสไหลเวยีนต่อเนือ่ง 

และต้อนรับแฟนใหม่ๆ ที่อ�จจะเพ่ิงรู้จัก จะได้ไม่ต้องไปกดห�เอ�เองใน 

YouTube เหนื่อย 

 ส่วนด้�นภ�คดนตรี แบบง่�ยๆ คือ ก�รจัดเทศก�ลดนตรี ซึ่งในวงก�ร

ดนตรรีอบๆ ประเทศเร�ตอนนี ้สิงคโปร์เอ�ไปกินหมดแล้ว เพร�ะเข�มีเทศก�ล

ดนตรีที่เลือกศิลปินระดับโลกม�ขึ้นเวทีได้ พ�นทำ�ให้ช�วไทยหล�ยท่�น 

และช�วประเทศรอบๆ ใกล้ๆ แห่บินกันไปดูคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์กันทุกปี  

และหรอืหล�ยๆ ครัง้บ�งศลิปินกม็�เปิดคอนเสร์ิตเดีย่วแบบ Live in Singapore 

และไม่ยอมม�เมืองไทย ทำ�ให้ทุกคนต้องบินแห่กันไปดูที่สิงคโปร์จนคนไทย

หล�ยคนรักสิงคโปร์ไปแล้ว และด้วยคว�มที่บินไปไม่ไกลม�ก ก็คิดเสียว่� 

ไปเทีย่วต่�งจงัหวดั ง่�ย สะดวก ปลอดภยั สองส�มวนักลบั ซ่ึงถ้�เร�จดับ้�ง 

เร�กส็�ม�รถจดัไปพร้อมๆ กบัก�รที่ให้มศีลิปินไทยเคยีงคูไ่ปด้วย หรอืถ้�ลอง 

ไปท�งแนวส่งออก ก�รจัดส่งคอนเสิร์ตรวมศิลปินไทยในต่�งแดนก็ล้วน

กระตุ ้นให้กระแสนั้นยังคงอยู ่ต่อไป เหมือนที่คอนเสิร์ตเก�หลีเข้�ม� 

บ้�นเร�บ่อยเหลือเกิน ม�กันจนเห็นหน้�บ่อยกว่�นักร้องไทยบ�งคนเสียอีก  

แถมพักหลังยังม�เป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณ�สินค้�ไทยอีกม�กม�ย คือ บุกกัน

ม�เยอะจนเร�รู้สึกว่� นักร้องเก�หลีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเร�ไปแล้ว เพร�ะ

ซมึซบักนัไปขน�ดนีแ้ล้ว เรยีกได้ว่�เก�หลกีนิไทยย�วแน่นอน (ดงันัน้ เร�ควร 

จะใช้แนวคิดนี้ต�มเข�บ้�ง) 

 แต่เหนอือืน่ใดทัง้หมด ไม่ว่�แผนง�นก�รโปรโมตหรอืสนบัสนนุของเร� 

จะดแีค่ไหนก็ต�ม ถ้�เนือ้ง�นเร�ยังไม่เวร์ิก มนัก็จะดนัไปไม่ได้ เร�ต้องเริม่พฒัน� 

คว�มบันเทิงไทยให้แข็งแกร่ง มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง หยุดคว�มคิด

ประเภท ‘ก็ทำ�แบบเก�หลีๆ ไปเลย’ ได้แล้ว เพร�ะไทยเร�จะเก�หลีแค่ไหน 

สุดท้�ยก็จะได้เป็นแค่ ของก๊อบเก�หลี เพร�ะเก�หลีที่แท้จริง ไทยจะก๊อบ 

ยงัไงก็ไม่เหมอืน แล้วเร�จะก๊อบทำ�ไม สูท้ำ�ใหม่ขึน้ม�เองน่�จะดีกว่� แจ๋วกว่� 

และออริจินอลกว่� เพร�ะสิ่งที่เร�จะทำ�คือ T-Pop ไม่ใช่ K-Pop

 ซึง่ก็ได้แต่หวงัว่�กระแส T-Pop ทีว่่�กำ�ลังจะม�นัน้ จะม�ให้ได้เหน็จรงิๆ 

สักที ไม่ใช่ว่�กำ�ลังจะม� แต่สุดท้�ยก็ทำ�ได้แค่ ‘กำ�ลังจะม�’



26 | Tourism Journal

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

เรียบเรียง : จิรา บัวทอง
1

(The Visitor Economy)

เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว

โดย Pacific Asia Travel 
Association (PATA)
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Nancy Cockerell. (2013). Issues & Trends, Volume 18, 1st Quarter. Pacific Asia Travel Association (PATA)

คาดการณ์นักท่องเที่ยว

ระหว่างป ี2014 – 2018

สมาคมส่งเสรมิการท่องเทีย่วภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ( PATA) คาดการณ์ 

แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศต่างๆ ในแถบ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนี้

 • นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ เพ่ิมขึ้นจาก 521 ล้านคน 

เป็น 670 ล้านคน ในปี 2018 หรือมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย

ร้อยละ 6.5 

 • นกัท่องเทีย่วรสัเซยีเดนิทางเข้าภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกซึง่มจี�านวน 

ต�่ากว่า 6 ล้านคนในปี 2013 แต่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเกิน 10 ล้านคน 

เมื่อจบปี 2016 ประเทศที่นิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ประเทศไทย จีน และกัมพูชา 

 • นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวเกาหลียังมีอัตราการเดินทางเข้ามา 

ในภมูภิาคอย่างโดดเด่น โดยคาดว่า ปลายปี 2016 จะมนีกัท่องเทีย่วจาก

เกาหลีเดินทางเข้ามาเกิน 20 ล้านคน แซงหน้านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นไปได้

เศรษฐกิจการท่องเที่ยว หรือ The Visitor Economy2

 ความส�าคัญของการท่องเที่ยวที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ผลที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ 

อันได้แก่ การขยายตัวของ GDP เกิดการสร้างงาน เพิ่มมูลค่าการส่งออกและมูลค่าภาษี 

รวมทั้งการกระตุ้นการลงทุน การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ และการใช้จ่ายเงิน

ของภาครัฐ 

 ในปัจจุบัน ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น 

เป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีแรงขับเคลื่อนในด้านนี้มากที่สุด เศรษฐกิจ

การท่องเที่ยว (Visitor Economy) จึงถือเป็นเสาหลักในการพัฒนาด้านสังคมในภูมิภาค  

หากจดัการได้อย่างถูกต้องและมคีวามรบัผดิชอบ การท่องเทีย่วจะเป็นตวัจกัรส�าคญัในการ

ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง

ประเทศและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม
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มาตรวัดที่มีความหมายส�าหรับคนรุ่นต่อไป 
(Meaningful Metrics for the Next Generation)

 • ความส�าคัญของเศรษฐกิจต่อการเดินทางท่องเที่ยวได้รับความสนใจและมีการตระหนักถึงความส�าคัญเป็น

ครั้งแรกในการประชุม G20 Summit ในเดือนมิถุนายน 2012 ที่ ลอส คาบอส ประเทศเม็กซิโก 

 • ผู้น�าโลกในเวที G20 Summit ได้ตกลงร่วมกันที่จะช่วยประเทศที่ก�าลังพัฒนาให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืนและเข้มแขง็ โดยใช้มาตรการทีเ่หมาะสม รวมไปถงึการกระตุน้ให้เกดิการเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  

(inclusive Green Growth) โดยได้ตระหนักถึงบทบาทของการเดินทางและท่องเที่ยว ที่เป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิด 

การสร้างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

 • จากการวิจัยประจ�าปีของ The World Travel & Tourism Council (WTTC) ร่วมกับ Oxford Economics 

พบว่า ในปี 2012 Visitor Economy ในเขตเศรษฐกิจเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation) คิดเป็น 

ร้อยละ 8.4 ของ GDP ในภูมิภาค และสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกว่า 123 ต�าแหน่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของ

การจ้างงานท้ังทางตรงและทางอ้อมในอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นส่ิงส�าคัญต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของผู้ท�างาน 

ครอบครัวและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

 

ท�าความเข้าใจกับ Visitor Economy

 • John King ประธาน OAM, Australian Tourism Export Council (ATEC) และเป็นสมาชิกของคณะท�างาน 

Visitor Economy ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ปี 2013 ได้อธิบายว่า Visitor Economy นั้น มีความหมายและผลกระทบ 

ท่ีค่อนข้างกว้าง โดยการท่องเที่ยวจะเป็นแก่นหลักของ Visitor Economy ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกิจกรรมต่างๆ  

ที่มากกว่าโรงแรม บริษัทน�าเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยสรุป คือ มีความหมายครอบคลุมกว้างกว่า  

‘การท่องเที่ยวและกิจกรรม’ เพราะมีขอบเขตของธุรกิจต่างๆ ที่มีขอบเขตกว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจที่จัดหาสินค้าและบริการ 

 • ส่วน Taleb Rifai เลขาธิการใหญ่ องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กล่าวถึง  

Visitor Economy ว่าเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ในหลายๆ แง่มุมของชีวิตเรา ทั้งเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม  

การสร้างงาน การลดความยากจน และการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ประโยชน์เหล่านีต้้องถอืเป็นความส�าคญัในระดบัสงูสดุ 

Tourism Industry Versus Tourism/Visitor Economy 
ตามหลักการของ World Travel & Tourism Council (WTTC)

1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) 

 Tourism Industry หมายถึง ภาคส่วนทัง้หมดที่ให้บรกิารเกีย่วข้องโดยตรงกบันกัท่องเทีย่ว ซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจโดยตรง เช่น สายการบิน ผู้ประกอบการคมนาคมขนส่ง โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว สถานที่จัด 

การประชุมและผู้จัดงาน (Organizer) ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และบริษัทน�าเที่ยว รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ของ

ร้านอาหารและอุตสาหกรรมพักผ่อนสันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดยตรง 

 ส่วนในความหมายของบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account) นั้น การท่องเที่ยว

จะมีการกระทบโดยตรงไปยัง GDP และการจ้างงาน โดยผลกระทบที่เกิดโดยตรง (Direct Contribution/Impact)  

มีดังนี้ 
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 • รายได้ทางการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Visitor  

Exports หรือ International Tourism Receipts) คือ ค่าใช้จ่ายของ

นักท่องเที่ยวในประเทศท่ีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว 

ทั้งจากการเดินทางเพื่อธุรกิจและเพื่อพักผ่อน โดยรวมการใช้จ่าย 

ด้านคมนาคมด้วย 

 • รายได้ทางการท่องเทีย่วจากนกัท่องเทีย่วในประเทศ  (Domestic  

Tourism Expenditure) เป็นการใช้จ่ายในประเทศของนักท่องเที่ยว 

ซ่ึงอาศยัอยู่ในประเทศน้ันๆ ทัง้จากการเดินทางเพือ่ธุรกิจและเพือ่พกัผ่อน 

 • ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ในการสนับสนุนบริการต่างๆ ด้านการ 

ท่องเที่ยว 

 • การบริโภคภายในประเทศด้านการท่องเที่ยว ซ่ึงรวมรายได้

ท้ังหมดทีเ่กดิขึน้ในประเทศโดยอตุสาหกรรมหรอืภาคส่วนทีจั่ดการโดยตรง

กับนักท่องเที่ยว

2. เศรษฐกิจการท่องเที่ยว (Visitor/Tourism Economy) 

 ส�าหรับ Visitor Economy น้ัน จะรวมผลกระทบโดยตรงที่มีต่อ 

การท่องเที่ยวทั้งหมดที่กล่าวไปด้านบน และรวมผลกระทบที่กว้างขึ้น  

โดยผนวกผลกระทบทางอ้อมเข้าไปด้วย 

 ผลกระทบทางอ้อม หรือ Indirect/Induced Impacts ได้รวม GDP 

และการจ้างงานที่มีการสนับสนุน โดย 

 • การลงทนุในสินทรพัย์ถาวร/การลงทนุที่ให้ผลระยะยาว (Capital 

 Investment) เป็นการลงทนุทีส่�าคญัของกจิกรรมต่างๆ ทัง้ในปัจจบุนัและ

อนาคต ซึง่อาจจะรวมถงึการลงทนุในอตุสาหกรรมอืน่ๆ ที่ให้ผลประโยชน์ 

ทางการท่องเทีย่ว เช่น ทีพั่กใหม่ๆ อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการขนถ่ายผูโ้ดยสาร 

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวกับร้านอาหารและกิจกรรมพักผ่อน

สันทนาการที่ใช้ส�าหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

 • ค่าใช้จ่ายของภาครัฐในองค์รวม (Government Collective   

Expenditure) โดยจะเป็นผูใ้ช้จ่ายแทนชมุชน เช่น การส่งเสรมิการตลาด

การท่องเที่ยว การบิน การบริหารจัดการ บริการรักษาความปลอดภัย 

บรกิารดแูลความปลอดภยัของรสีอร์ท บรกิารท�าความสะอาดของรสีอร์ท 

และอื่นๆ 

 • ผลกระทบห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Effects)  เช่น การซ้ือสนิค้า 

และบรกิารในประเทศ โดยผ่าน Supply Chain ทัง้ระบบ หรอืการซือ้สนิค้า 

และบริการโดยภาคส่วนต่างๆ ที่ติดต่อโดยตรงกับนักท่องเท่ียว การซ้ือ 

อาหารและบริการท�าความสะอาดของโรงแรม การซื้อเชื้อเพลิงและ

บริการอาหารของสายการบิน และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษัทน�าเที่ยว 

 เพ่ือให้เหน็ภาพความส�าคญัของเศรษฐกจิการท่องเทีย่วอย่างชดัเจน 

WTTC ได้ยกตัวอย่าง Visitor Economy ที่มีผลต่อการกระจายตัวไปยัง  

GDP ในประเทศ APEC ดังนี้ 

The Visitor Economy’s Total Contribution to APEC GDP and Employment, 2012

Direct

Indirect/Induced

Direct

Indirect

Induced

Total

Jobs (000s)

45,042

52,572

24,127

122,741

% Share

36.7

42.8

20.5

100

GDP (US$bn)

1,107

1,638

705

3,450

% Share

32.1

47.5

20.4

100

32%

68%

Visitor Economy’s Contribution to GDP in APEC Countries
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 จะเห็นได้ว่า ผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจการท่องเที่ยว หรือ Visitor Economy ต่อ GDP คิดเป็น 

เพียงร้อยละ 32 ในขณะที่ผลกระทบทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 68 ทั้งนี้ ในส่วนของผลกระทบทางอ้อม สามารถ 

แบ่งออกได้เป็น Indirect Impacts (ร้อยละ 48) ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็น Supply Chain ร้อยละ 30 การลงทุน

ร้อยละ 10 และการใช้จ่ายของภาครัฐร้อยละ 7.5 และ Induced Impacts (ร้อยละ 20 ) ซึ่งหมายถึงการน�ารายได ้

ที่ได้จากการท�างานในภาคท่องเที่ยวไปใช้จ่ายต่อไป

ขอบเขตของ Visitor Economy

 ผลกระทบจากการเดินทางท่องเทีย่ว จะเห็นได้ว่าแทรกซึมเข้าไปในภาคเศรษฐกจิของเรา 

อย่างชัดเจน ตามธรรมชาติแล้ว อุตสาหกรรมนี้จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง

ชุมชน นักท่องเที่ยว รัฐบาล ผู้จัดหาสินค้า/บริการในพื้นที่ และธุรกิจต่างๆ โดยผ่านห่วงโซ่

อุปทาน ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เกิดการลงทุนไปด้วย จากการประมาณการพบว่า จะมี

คนที่อยู่ในประเทศ APEC มีงานท�าถึง 123 ล้านคนจากงานที่เกี่ยวเนี่องกับการเดินทางและ

การท่องเท่ียว โดย 45 ล้านคนเป็นคนทีท่�างานในแวดวงท่องเทีย่วโดยตรง คนทัง้หมดเหล่านี ้

จะใช้จ่ายเงนิส่วนหน่ึงท่ีเป็นรายได้ของตนเองในการซือ้สนิค้าและบรกิารต่างๆ จากทกุภาคส่วน 

ของระบบเศรษฐกิจ 

 การวิจัยของ WTTC คาดว่า เศรษฐกิจการท่องเทีย่วคิดเป็นร้อยละ 9 ของ GDP โลก 

ซึง่มากกว่า GDP ในหมวดอตุสาหกรรมยานยนต์ (ร้อยละ 8.5) และน้อยกว่าภาคธนาคาร 

(ร้อยละ 11) เพียงเล็กน้อย

การเดินทางเพื่อธุรกิจ
และการเดินทางเพื่อพักผ่อน 
(Business and Leisure Travel)

 การตลาดการท่องเที่ยวประกอบด้วย 2 กลุ ่มตลาดหลัก (Segment) คือ  

กลุ่มธุรกิจและพักผ่อน ซึ่งครอบคลุมไปถึงวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง ทั้งนี้ 

การเดินทางท่องเท่ียวพกัผ่อน ซ่ึงรวมไปถึงการท่องเทีย่วในวนัหยดุ การเยีย่มเพือ่น 

และญาติ และการเดินทางโดยมีจุดประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ เช่น เพื่อการศึกษา  

การเรยีน และสุขภาพ จะเป็นกลุม่ตลาดหลกัทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุเมือ่ค�านงึถงึจ�านวน

การเดินทางและขนาดค่าใช้จ่าย 

  ในปี 2012 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในกลุ่มประเทศ 

APEC ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและจากการเดินทางในประเทศ  

เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 2 หรือ 1,746 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ คดิเป็น 

ร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายในภูมภิาค ในขณะทีก่ารเดินทางเพือ่ธุรกจิ 

ซึ่งก่อให้เกิดการใช้จ่ายร้อยละ 25 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1 หรือ 593 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของป ี

2011 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัดส่วนทางการตลาดที่น้อยกว่า  

แต่ก็ไม่ควรละเลยกลุ่มการเดินทางเพื่อธุรกิจ เนื่องจาก 

มีกลุ่มศักยภาพหลายกลุ่มย่อยอยู่ภายใน เช่น การจัดประชุม 

สัมมนา นิทรรศการ และสนับสนุนการเดินทางเพื่อเป็น

รางวัลขององค์กรต่างๆ 
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 ค่าใช้จ่ายทั้งการเดินทางเพื่อพักผ่อนและธุรกิจคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ประมาณร้อยละ 70 ในกลุ่มประเทศ APEC ภายในทศวรรษหน้า  

(ในระดับโลกจะมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 50) โดยอัตราการเติบโต  

ที่เพิ่มขึ้นสูงจะพบในประเทศดาวรุ่งในภูมิภาค เนื่องจากมีเศรษฐกิจที่

เตบิโตขึน้ ประชากรมฐีานะดขีึน้ และเศรษฐกจิของประเทศเริม่ผสมผสาน 

ไปในทศิทางเดยีวกนักบัเศรษฐกจิโลกมากขึน้ ดงันัน้ การประชมุ งานแสดง 

สินค้า และการเดินทางเพื่อธุรกิจต่างๆ จะเป็นสัดส่วนที่ส�าคัญต่ออัตรา

การเติบโตนี้

การเดินทางในประเทศ
และการเดินทางระหว่างประเทศ 
(Domestic and International Travel)

 แม้จะมข้ีอมลูสนบัสนนุในระดบัโลกและภมูภิาคไม่มากนกั แต่ส่วนใหญ่ 

จะระบุได้ว่า การเดินทางในประเทศมีขนาดมากกว่าการเดินทางระหว่าง

ประเทศถึง 10 เท่า ทั้งในแง่ของจ�านวนการเดินทางเข้าและค่าใช้จ่าย 

ในการท่องเที่ยว ยกตัวอย่าง เช่น การเดินทางออกนอกประเทศของ 

นกัท่องเทีย่วจนีมจี�านวน 83 ล้านคน/ครัง้ ในปี 2012 ในขณะทีก่ารเดนิทาง 

ในประเทศมจี�านวน 3 พันล้านคน/ครัง้ คดิเป็น 1 ใน 36 เท่านัน้ เช่นเดยีวกบั 

อนิเดยี ซึง่มจี�านวนนกัท่องเทีย่วเดนิทางออก 14 ล้านคน/ครัง้ มนีกัท่องเทีย่ว 

อินเดียเดินทางในประเทศ 850.9 ล้านคน/ครั้ง หรือคิดเป็น 1 ใน 60 

 ส�าหรับการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Foreign Visitor 

Spending) ในการท่องเที่ยวในภูมิภาค APEC นั้น มีการใช้จ่ายประมาณ 

490,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2012 คดิเป็นมลูค่าต่อ GDP ร้อยละ 20 

ในขณะทีก่ารเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศ (Domestic Tourism) สร้างมลูค่า 

ให้กบั GDP ประมาณร้อยละ 80 ทัง้นี ้คาดว่า ทัง้การเดนิทางระหว่างประเทศ 

และการเดินทางในประเทศ จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ในทศวรรษหน้า
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เรื่อง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

The 
Korean
Wave

	 ในช่วงนี้	 PSY	 เพิ่งกลับมาสู ่กระแสอีกครั้ง	 

หลังจากความส�าเร็จอย่างถล่มทลายเมื่อ	2	ปีก่อน

กับเพลงและเอ็มวี	Gangnam	Style	ซึ่งหลายคน 

ก็คิดว ่ า 	 นั่นคือจุดพีคที่สุด ไปแล ้วของคลื่น

วัฒนธรรมเกาหลีใต้	หรือ	The	Korean	Wave	

ที่ ไหลบ่าท่วมท้นสังคมร่วมสมัยของเรา	

	 มาคราวนี้	 เขากลับมากับเพลง	Hangover	 

ที่ร่วมฟีเจอริ่งกับ	Snoop	Dogg	จ�านวนคลิกวิว

ไต่ระดับข้ึนสูงอย่างรวดเร็ว	และเขายังคงสามารถ

เกาะติดอยู่บนหน้าฟีดของโซเชียลมีเดีย	และพ้ืนท่ี

ข่าวสารเป็นประจ�าทุกวัน
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 ถงึแม้ว่าตอนนีท้ัง้โลกจะไม่ได้บ้าคลัง่เกาหลเีหมอืนกบัช่วงก่อนๆ 

ทีเ่ราเคยหายใจเข้า-ออกพร้อมกัน เป็น K-wave ไม่ว่าจะเป็นเพลงจาก

แรป็เปอร์ตลกๆ ภาพเรยีวขาอ่อนของนักร้องสาวๆ ภาพยนตร์เขย่าขวญั 

ชั้นเยี่ยม และวรรณกรรมเยาวชนดีๆ แต่มันก็ยังไม่ได้เลือนหายไป 

เสียทั้งหมด นี่คือเรื่องเกินความคาดหมายและเป็นสิ่งที่น่าทึ่งของคลื่น

ลูกนี้ 

 ในยุคสมัยท่ีเรามีเรื่องทอล์กออฟเดอะทาวน์กันเพียงแค่ไม่เกิน

ข้ามวัน เรื่องราวสารพัดสารพันไหลบ่าเข้ามาสู่ความสนใจ จนติดตาม

และจดจ�ากันไม่หวาดไม่ไหว ไม่มีเร่ืองอะไรที่เป็นศูนย์กลางหนึ่งเดียว

อกีต่อไปแล้ว K-wave ยงัคงสอดแทรกตวัเองอยู่ในชวีติประจ�าวนัของ

เราได้ 

 K-wave หมายถึง ปรากฏการณ์ป๊อปคัลเจอร์จากเกาหลีใต้  

แพร่กระจายออกไปได้รับความนิยมทั่วทั้งโลก เริ่มต้นตั้งแต่ช่วง

ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ค�าว่า K-wave เริ่มใช้โดย

สื่อมวลชนชาวจีน อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวของ

พวกเขา ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็มาเกิดขึ้นกับสังคมไทยเราไม่ต่างกันเลย 

 ประเทศอุตสาหกรรมใหม ่

 ตอนท่ีผมเดนิทางไปประเทศเกาหลีใต้เป็นคร้ังแรก คอืเมือ่เกอืบ

สองทศวรรษก่อน ตามค�าเชญิของบรษิทัซัมซุงในประเทศไทย เพือ่เยีย่มชม 

โรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือ ในตอนนั้น คนทั้งโลกยังรู้จักแต่โนเกีย  

โมโตโรลา และซีเมนส์ เท่านั้นเอง ซัมซุงยังเป็นแบรนด์หน้าใหม่มากๆ 

ในเมืองไทย เราคุ้นเคยเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น

มากกว่า แม้กระท่ัง LG อีกแบรนด์ดังจากเกาหลี ในตอนนั้นเรายัง

เรียกว่า Goldstar กันอยู่เลย 

 เกาหลีใต้เพิ่งจะร�่ารวยมั่งคั่งขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณนั้น  

จากความส�าเรจ็ในการปฏิวัตอิตุสาหกรรม พวกเขากลายเป็นเสอือกีตวั

แห่งเอเชยี ด�าเนินรอยตามเพ่ือนบ้านอย่าง ญีปุ่น่ ไต้หวนั และสงิคโปร์ 

ผลจากการสร้างประเทศของคนรุ่นพ่อแม่ในหลังยุคสงคราม ท�าให้

เกาหลีใต้ในทศวรรษ 1980-1990 กลายเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ 

หรอื NICS เป็นประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดับที ่11 ของโลก 
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ประชากรมีรายได้ต่อหัว 10,560 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อป ี

เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศร�่ารวย 

 โรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือของซัมซุง ทันสมัย สะอาด

เรยีบร้อย และยิง่ใหญ่ตระการตาอย่างไม่น่าเชือ่ เวลาทีพ่ดูถงึ 

โรงงานอตุสาหกรรม และคนงานในสายการผลติ เราจงึมกัจะ 

จินตนาการไปถึงภาพความแออัด อากาศอบอ้าว กล้ามเนื้อ

เป็นมัดๆ หยาดเหงื่อ ความเหน็ดเหนื่อย เบื่อหน่าย และ

ยากจน แต่เมือ่เดนิทางมาถงึโรงงานอตุสาหกรรมในประเทศ

พัฒนาแล้ว สภาพภายนอกดูสวยงามร่มรื่นจนน่าแปลกใจ 

 เพราะตอนนี้ตรงกับช่วงพักเที่ยงพอดี ผมจึงได้เห็น 

คนงานแต่งชุดเครื่องแบบสะอาดเอี่ยมสีชมพูเหมือนกันหมด 

พวกเขาเดินเข้าไปในโรงอาหารอย่างเป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่ 

คนหนึ่งพูดอธิบายด้วยภาษาอังกฤษส�าเนียงเกาหลีว ่า 

พนักงานทุกคน ทุกระดับ จะต้องมารับประทานอาหารใน 

โรงอาหารนีเ้หมอืนกันหมด เพ่ือความสมคัรสมานพร้อมเพรยีง 

จึงไม่เว้นแม้แต่พวกเราที่เป็นแขกผู้มาเยือน 

 ก่อนจะรบัประทานอาหาร ผมเดนิเข้าไปล้างมอืในห้องน�า้ 

แล้วกเ็หลอืบไปเหน็ป้ายขนาดใหญ่ตดิไว้ทีป่ระตทูางเข้าห้องน�า้ 

เป็นรูปถ่ายและชื่อของนักการคนหนึ่ง ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบ

รกัษาความสะอาดของห้องน�า้แห่งนี ้พร้อมทัง้ตวัอกัษรใหญ่ๆ 

ตดิไว้ว่า ‘My Place’ จดุอืน่ ๆ  ของโรงอาหาร กม็ป้ีายท�านองนี้ 

ติดอยู่ทั่วไปหมด เช่น มีป้ายขนาดใหญ่ที่ติดไว้ตรงประตู 

ทางเข้าโรงอาหาร เป็นรปูถ่ายและรายชือ่ของเจ้าหน้าทีโ่รงอาหาร 

ประมาณ 10 กว่าคน ไล่ตัง้แต่โภชนากร แม่ครวั ภารโรง ฯลฯ 

 สภาพในสายการผลิตก็ไม่ต่างไปจากในโรงอาหาร  

ทุกอย่างถูกจัดไว้เป็นระเบียบ สะอาดตา มีเคร่ืองจักรและ 

คนงานยืนเรียงเป็นแนวแทน บนเครื่องจักรแต่ละเครื่อง  

มีรูปถ่ายและชื่อของพนักงานประจ�าเครื่องติดไว้อีกแล้วว่า  

 ‘My Machine’ ทุกการเคลื่อนไหวของ 

มนุษย์ในสายการผลิตนั้น สอดคล้อง

และพร้อมเพรียงแทบไม่ต่างไปจาก

เครื่องจักรสีชมพู ทุกคนกลายเป็น 

ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

 ไม่น่าแปลกใจเลย ทีป่ระเทศอตุสาหกรรม 

ที่พัฒนาแล้วเหล่านี้จะมีความมั่งคั่งร�่ารวย 

เพราะพวกเขาเข้าถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ผลิตสินค้าทีละจ�านวนมากๆ และเหมือนกัน

ทั้งหมด 
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 อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 

 จ�าได้ว่าตอนที่ไปประเทศเกาหลีใต้ครัง้นัน้ ระหว่างทีก่�าลงัเดนิช้อปป้ิงสนิค้าในตลาดนดัทงแดมุน 

ผมถามไกด์น�าเที่ยวว่า ภาพยนตร์เกาหลีเรื่องใดก�าลังได้รับความนิยมสูงสุด 

 ไกด์หยิบแผ่นวีซีดี Shiri ขึ้นมาแนะน�า มันเป็นหนังแอคชั่นทริลเลอร์ เก่ียวกับสายลับสาว 

ชาวเกาหลีเหนือลอบเข้ามาก่อการร้ายในเกาหลีใต้ และจบลงด้วยความเศร้าโศกซาบซ้ึงใจ อีกไม่

กี่เดือนหลังจากที่กลับมาเมืองไทย หนังเรื่อง Shiri ก็เข้าฉายในโรงบ้านเรา ในชื่อว่า ‘เด็ดหัวใจ

ยอดจารชน’

 Shiri เป็นหนังจากเกาหลีใต้เรื่องที่ 2 ที่เข้าฉายในเมืองไทย หลังจากเรื่องแรกคือ Yonggary 

เป็นหนังสัตว์ประหลาดถล่มเมือง คล้ายๆ กับก็อตซิลลา มันไม่ค่อยท�าเงินและลาโรงไปเงียบๆ 

จนกระทั่ง Shiri เข้าฉาย ก็ท�าให้คนไทยเริ่มรู้ว่า ป๊อปคัลเจอร์จากเกาหลีใต้มีความน่าสนใจ 

ไม่น้อย พระเอกหล่อ นางเอกสวย เพลงประกอบไพเราะ ฉากแอคชั่นตูมตาม ไม่แพ้หนัง 

ฮอลลีวูดหรือฮ่องกง 

 ในช่วงเวลานั้น ว่ากันว่ากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ทุ่มเงินกว่า  

50 พนัล้านวอน สนบัสนนุการถ่ายท�าภาพยนตร์สารคด ีซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ เกมออนไลน์ 

สิ่งตีพมิพ์ ดนตรี และข้อมูลที่บอกเล่าถึงความน่าหลงใหล ความมหัศจรรยป์ระเทศ ออกไป

เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก

   แล้วหลังจาก Shiri เป็นต้นมา K-wave ลูกยักษ์ก็ท่วมท้นเข้ามาในเมืองไทย 

    ช่องทางที่จะเข้าถึงชีวิตประจ�าวันของผู้คนได้ดีที่สุดในยุคนั้น คือ โทรทัศน์ ไม่ต้อง 

แปลกใจที่ซีรีส์จากเกาหลีเริ่มฮิตระเบิดในบ้านเรา แต่มันไม่ได้เริ่มจากเรื่อง แดจังกึม  

ทางช่อง 3 หรอกนะ มนัเริม่ต้นก่อนหน้านัน้อกี ทางช่องไอทวี ีกบัซรีส์ีเรือ่ง รกันีช้ัว่นรินัดร์ 

และ เพลงรกัในสายลมหนาว ในช่วงเวลาทีห่นงัชดุจากฮ่องกงเริม่เสือ่มความนยิม และละครทวีีไทย

ก็ยังคงวนเวียนน่าเบื่อ ซีรีส์เกาหลีกลายเป็นทางออกของผู้ชมโทรทัศน์ และมันท�าให้คนหนุ่มสาว 

เกาะหน้าจออยู่กับบ้านได้อีกครั้ง 

 หนังเกาหลีหลายเรื่องกลายเป็นหนังที่ท�าสถิติรายได้ และท�าสถิติยืนโรงฉายยาวนานอย่าง

เป็นปรากฏการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Il Mare, My Sassy Girl หรือ The Classic ฯลฯ และเพิ่ง 

จะมาเมือ่ไม่กีปี่นีเ้องทีเ่พลงป๊อปจากเกาหล ีหรอืทีเ่ราเรยีกกนัคุน้เคยว่า K-pop กลายเป็นพายหุมนุ

กวาดเอาวัยรุ่นไทย เต้นคัฟเวอร์ตาม แต่งหน้าท�าผม และใส่เสื้อผ้าแฟชั่นเหมือนกันไปหมด 
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 สาวๆ ในเอม็ว ีK-wave ยนืเรยีงแถวกนัเป็นสบิคน แต่งตวัเหมอืนกนั หน้าตาคล้ายกนัจนแทบจะ

แยกแยะไม่ออกว่าใครเป็นใคร แล้วพวกเธอกเ็ต้นไปตามจงัหวะท่วงท�านองเดยีวกนั พร้อมเพรยีงกนั 

ภาพที่ปรากฏนั้นช่างสมบูรณ์จนน่าแปลกใจ 

 ท�าให้ผมนกึย้อนไปถงึภาพทีเ่หน็ในโรงงานผลติโทรศพัท์มอืถอืของซมัซงุ เมือ่เกอืบยีส่บิปีก่อน  

ทีท่กุการเคลือ่นไหวของมนษุย์และเครือ่งจกัรสอดคล้องกลมกลืนกลายเป็นหนึง่เดยีว นีค่อืรปูโฉมใหม่ 

ของอุตสาหกรรม มันคืออุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทุกอย่างถูกปั๊มออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัด จ�านวนมากๆ เพื่อการเข้าถึงผลก�าไรสูงสุด 

 ในยุคหลังสหัสวรรษเป็นต้นมา กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาได้เปล่ียนแปลงไป  

จากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่การแสวงหามูลค่าเพ่ิมจากความคิด

สร้างสรรค์ ถอืเป็นโรงงานอตุสาหกรรมแบบไร้ปล่องควนั ขายสนิค้าทีเ่ป็นมนัสมอง ไอเดยี ความคดิ 
มีจุดศูนย์กลางอยู ่ที่มนุษย์และกิจกรรมที่มนุษย์ 

เป็นตวัขบัดนั ซึง่ประเทศเกาหลีใต้กส็ามารถปรบัตวั 

ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่นี้ได้อย่างดีเยี่ยม 

 พลังของผู้คน
 ในประเทศ 

 เทยีบกบัเมือ่สบิกว่าปีก่อนแล้ว ความรบัรูเ้กีย่วกบั 

เกาหลขีองเราไม่ได้เป็นแบบทกุวนันี ้คงไม่ใช่การพดู

เกนิจรงิ ถ้าจะบอกว่า ณ วนิาทนีี ้เกาหลคีอืโทรศพัท์

ทีอ่ยูบ่นฝ่ามอื คอืโทรทศัน์ทีอ่ยู่ในบ้าน คอมพวิเตอร์

ที่อยู ่ ในออฟฟิศ เป็นซีรีส ์ที่ดูทุกเสาร์-อาทิตย์  

เป็นเพลงทีเ่ราหดัร้องและเต้นตาม เป็นหนงัเรือ่งโปรด 

ตลอดกาล 

 เมื่อช่องทางการเข้าถึงผู้ชมได้เปลี่ยนแปลง

ไปตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทุกวันนี้

เราอยู่กับมัลติสกรีน มากกว่าจะอยู่กับจอทีวีทั้งวัน

เหมอืนเมือ่ก่อน K-wave กเ็ปลีย่นช่องทางแทรกซมึ 

จากจอหนัง จอทีวี ในตอนนี้มันผ่านเข้ามาทางจอ

คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนของเรา  

มันกลายเป็นคลิปอะไรสักอย่างที่เราเพิ่งกดแชร์ไป

ในโซเชียลมีเดีย เมื่อสักครู่นี้เอง 

 ท�าไมความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นได้อย่าง

รวดเร็วเช่นนี้? ผมได้ค�าตอบนี้มาจากนิตยสาร 

GM เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คิมรันโด นักเขียน 

เบสต์เซลเลอร์ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่โด่งดัง 

ที่สุดในเกาหลีใต้ เขาอธิบายปรากฏการณ์นี้ว ่า  

มันเกิดจากพลังของคนภายในชาติ 

 “ก่อนอืน่เลยนะ คุณต้องท�าความเข้าใจอย่างหนึง่

ว่าการทีว่ฒันธรรมใดจะแขง็แกร่งขึน้มาได้นัน้ คนใน

ประเทศนั้นๆ ต้อง Push มันขึ้นมาด้วยตัวเองก่อน  

ถ้าคุณได้ไปเกาหลีในช่วงนี้ คุณจะไม่แปลกใจเลย  

ที่ทุกวันนี้คนเกาหลีเวลานัดเจอกัน หรือว่าจะใช้ 

เรามีทางเลือกไม่มาก ถ้าคนเรา
ไม่ขยัน ประเทศก็ไปไม่รอด 
เราจึงไม่เคยหมดความพยายาม
ที่จะสร้างคนให้เป็นทรัพยากร
ที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ชาวโลก
ยอมรับ คนนี่เองจะท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจในหลายมิติ
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เวลาว่างร่วมกัน พวกเขาจะพากันไปร้องเพลง เต้นร�า ดูคอนเสิร์ต ใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรม 

K-pop เมื่อวัฒนธรรมภายในประเทศตรงนี้แข็งแกร่งมาก กลายเป็นชีวิตประจ�าวัน วันหนึ่ง

มันจะกลายเป็นสินค้าส่งออก โดยมีพรีเซ็นเตอร์ก็คือทุกคนในชาติ มันก็เลยมีพลัง” คิมรันโด  

ตอบค�าถามของ GM (ข้อมลูจากนติยสาร GM ฉบบัพฤศจกิายน 2012 เรือ่งโดย มนตร ีบญุสตัย์) 

 ดูอย่างกรณีของหนัง Shiri ออกฉายในช่วงปี 2000 ซึ่งเป็นช่วงต้นๆ ของปรากฏการณ์ 

K-wave ข้อมลูจากวกิิพเีดียระบวุ่า มนัเปิดศกัราชยคุใหม่ให้แก่ภาพยนตร์เกาหลอีย่างแท้จรงิ 

มีผู้เข้าชมภาพยนตร์เรือ่งนี้ในโรงประมาณ 6 ล้านคน ซ่ึงเป็นจ�านวนมากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์

ภาพยนตร์ของเกาหลี ท�าลายสถิติภาพยนตร์เรื่อง Titanic ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของ

ฮอลลีวูดและของโลก (โดยมีผู้ชม 4.5 ล้านคนในเกาหลีใต้) 

 เม่ือประสบความส�าเร็จอย่างถล่มทลายในตลาดของบ้านตวัเองแล้ว หลงัจากนัน้จงึค่อย 

ขยายออกไปสู่ตลาดนอกประเทศได้ ข้อมลูระบวุ่า มนัเป็นภาพยนตร์เกาหลเีรือ่งแรกทีเ่ปิดตวั

ในอนัดบั 1 เมือ่เข้าฉายในฮ่องกงและญีปุ่น่ มผีูช้มถึง 1 ล้านคนภายในช่วงระยะเวลาทีส่ัน้ทีส่ดุ 

(ภายใน 10 วันนับจากวันเปิดฉาย) เป็นภาพยนตร์ของเกาหลีที่ถูกซื้อไปฉายในต่างประเทศ

มากที่สุด และเป็นที่ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนต่างประเทศอย่างมาก 

 “เพราะประเทศเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะไปแข่งขันกับใครเขาได้ พื้นที่ประเทศแห้งแล้ง  

พื้นที่ราบเพื่อการเกษตรมีน้อย เรามีแต่ภูเขาสูง มีฤดูหนาวที่ยาวนาน ฤดูร้อนที่ส้ันมาก จะเพาะปลูก

อะไรก็ไม่ทัน เพราะฉะนั้น เรามีทางเลือกไม่มาก ถ้าคนเราไม่ขยัน ประเทศก็ไปไม่รอด เราจึงไม่เคย

หมดความพยายามที่จะสร้างคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ชาวโลกยอมรับ คนนี่เอง 

จะท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในหลายมิติ” คิมรันโดกล่าว 

 พลังบริโภคในประเทศที่สูงมากพอ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมสินค้านั้นๆ ภายในประเทศขึ้นมา  

เหมือนกับในประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรมรถยนต์แข็งแกร่งมากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เรามีค่าย

รถยนต์ยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกมาก่อตั้งโรงงาน มีบริษัทลูกตามเข้ามา และมีกิจการผลิตชิ้นส่วน Supply 

Chain ต่อเน่ืองมากมาย กเ็พราะเรามคีวามต้องการซือ้รถยนต์ภายในประเทศ มกีารตดัถนนใหม่มากมาย 

สร้างสะพานข้ามแยก สร้างทางด่วน มีเมืองที่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ผู้คนต้องการรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้

เดินทางสัญจร เนื่องจากเรายังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีพอ 

 อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของเรา ถ้าจะให้เติบโตยิ่งใหญ่ และแพร่กระจายออกไปได้เหมือนกับ

ของประเทศเกาหลีใต้ ก็คงต้องเริ่มต้นจากตลาดภายในประเทศ การยอมรับของคนไทยที่มีต่อสินค้า

วัฒนธรรมของตัวเอง หนัง เพลง วรรณกรรม ละคร ฯลฯ 
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Spatial

	 ในการจัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว	World	Travel	

Mart	หรือ	WTM	2013	ระหว่างวันที่	4-7	พฤศจิกายน	2556	 

ณ	ศูนย์การประชุม	Excel	กรุงลอนดอน	สหราชอาณาจักร	มีการ 

จัดสัมมนาในกลุ่มความสนใจต่างๆ	โดยมีสาระส�าคัญในหัวข้อต่างๆ	

ดังนี้

 ด้านเทคโนโลยี	(Technology)

Gaming	and	Gamification	in	Tourism	:	
Opening	a	New	Tourism	Experience

 จากข้อมูลของ International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT) พบว่า 

 l ปัจจุบัน มีเกมส�าหรับอุปกรณ์สารสนเทศเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก และเกมเหล่านี้ได้ถูก 

น�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืทางธรุกจิและการตลาดของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วด้วยในลกัษณะของเกมทีเ่ป็น  

Location-based ในขณะที่เกมเหล่านี้ผู้เล่นจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับการได้ท่องเที่ยว เนื่องจาก 

ได้หลีกหนีจากโลกความเป็นจริงไปสู่โลกของเกมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 l Augmented Reality (AR) Games เป็นการผสมผสานระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวจริงและ 

สถานที่ท่องเที่ยวเสมือนจริง นับว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยว  

เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจุดหมายการท่องเที่ยวก็สามารถเล่นเกมที่เป็น Location-based 

ที่ให้ทั้งความสนุกสนานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย โดยองค์ประกอบของ 

Location-based games มีดังนี้

Social

Contextual
Game	Play	Experience

Cultural

Proximity

Psychological

Temporal

1 
พนักงานการตลาด 7 ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้

2 
พนักงานวางแผน 4 งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด
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 l ประโยชน์ของ AR Games คือ ท�าให้เกิดความท้าทายและความรู้สึกประสบความส�าเร็จเมื่อ 

เล่นชนะ ได้รบัความสนกุสนานและได้อยู่ในโลกของจนิตนาการ (Fun & Fantasy) เป็นกจิกรรมในครอบครวั 

และช่วยให้รู้จักเมืองที่ไปท่องเที่ยวมากขึ้น ท�าให้เกิดความสงสัยใคร่รู้และความประหลาดใจ (Curiosity 

and Surprise) เป็นวิธีการเล่าเร่ืองของสถานที่ที่ไปเยือนให้น่าสนใจ และเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ (inter- 

active)

 l ความเสี่ยงหรือข้อจ�ากัดของการใช้ AR Games ได้แก่ คนที่เดินผ่านไปมา สถานที่ท่องเที่ยว

แออัด มีเสียงรบกวนจากการจราจร การเล่าเรื่องของสถานที่ต่างๆ ต้องท�าให้เหมาะกับรูปแบบของเกม 

สภาพอากาศ ข้อจ�ากัดทางเทคนิค

 l การออกแบบเกมมีวัตถุประสงค์หลักคือการให้ความรู ้แก่ผู ้เล่น ไม่ใช่วัตถุประสงค์ด้าน 

การตลาดแต่กส็ามารถน�าไปบรูณาการกันได้ อย่างไรก็ดี อาจมอีปุสรรคทีค่่าใช้จ่ายส�าหรบัการใช้สญัญาณ 

อินเทอร์เน็ต/Wi-Fi ที่ค่อนข้างสูง

 l ตวัอย่างของเกมทีม่กีารน�าเสนอในการสมัมนาคร้ังน้ี เช่น Visit Norway สร้างเกม Holmenkollen  

Ski Jump เพื่อโปรโมตประเทศนอร์เวย์ในแง่มุมแหล่งท่องเที่ยวที่สนุกสนานและสร้างจ�านวนผู้เข้าชม

เว็บไซต์ visitnorways.com มากขึ้น ทั้งนี้ สามารถเล่นเกมนี้ได้ทั้งทางเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ และทาง 

Facebook นอกจากนี้ยังมีเกม Mayor of Oslo on YouTube และเกม Haunted Planet 

 l การใช้ Gamification ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็น 

รายละเอียดของลกูค้ามากขึน้ เนือ่งจากการใช้เกมเป็นสือ่ช่วยท�าให้เกดิการมส่ีวนร่วมเพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 65 

 l การออกแบบเกมเพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเทีย่ว จะต้องค�านงึถงึแก่นเรือ่ง (Theme) 

การเล่าเรื่องและภาพรวมของเกมนั้นๆ เพื่อจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ 

ผลที่เกิดจากการเล่นเกมคือ ความบันเทิง การเรียนรู้การได้หลีกหนีจากโลกความเป็นจริง ความตื่นเต้น 

ความทรงจ�า และความท้าทายทีเ่พิม่ขึน้ สามารถจงูใจให้ผูเ้ล่นมส่ีวนร่วมกบัแหล่งท่องเทีย่ว เปิดโลกทศัน์ 

สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ไม่ท�าให้ดูเหมือนเป็นธุรกิจที่จงใจส่งเสริมด้านการตลาดมากเกินไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกม

1.		ท้าทาย

2.		ตื่นเต้น	เร้าใจ

3.		เล่นได้ทุกเพศทุกวัย

4.		สนุกไปกับการค้นหาสถานที่ต่างๆ	ให้เจอ

5.		ผู้เล่นได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
	 ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ	ที่ค้นเจอ

6.		มีการปฏิสัมพันธ์	พูดคุย	ผูกสัมพันธ์กัน
	 ภายในครอบครัว	

ข้อจ�ากัดในการเล่นเกม

1.	 เสียงรบกวน	เช่น	เสียงรถยนต์	เสียงแตร

2.	ความแออัดในแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ

3.	สภาพอากาศแปรปรวน

4.	แบตเตอรี่หมด

5.	ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่น

WTM	Travel	Innovation	Summit

 l ววัิฒนาการของดจิติอลเทคโนโลยีในการเดินทางเพือ่ธุรกจิ (Digilution of Business Travel) เกดิขึน้อยูเ่สมอ เช่น การเกดิขึน้ใหม่ 

ของอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่ การใช้ Door-to-Door Multimodal Search หรือระบบการค้นหาที่รวดเร็ว ย่นระยะทางจากต้นทาง 

ถึงปลายทาง ในขณะที่ผู้ใช้มีการเคลื่อนที่ (Mobile) ตลอดเวลา ซึ่งระบบนี้สามารถช่วยในการวางแผนการเดินทางได้อย่างครบวงจร  

โดยไม่จ�ากัดชนิดของยานพาหนะ ระดับราคา ระยะเวลาเดินทาง สามารถจองผ่าน VDO Call และ Screen Sharing ได้ 

 l มช่ีองทางต่างๆ เกดิขึน้มากมายเพือ่ให้สามารถเก็บข้อมลูพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางได้มากขึน้ รวมถงึพฤตกิรรมการใช้จ่ายระหว่าง

การเดินทาง เช่น Virtual Assistant ที่จะเป็นผู้ช่วยเสมือนในการดูแลการเดินทางให้สะดวกราบรื่นตลอดเวลา มีข้อมูลที่จ�าเป็นในการ 

เดินทางให้เมื่อผู้เดินทางต้องการ สามารถหาราคาค่าโดยสารของพาหนะต่างๆ ได้แบบ Real Time 
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 l ในโลกปัจจุบัน ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีความส�าคัญมากขึ้น คือ ชาวเอเชีย โดยเฉพาะ 

ทีอ่าศยัอยู่ในเมอืงใหญ่ ซึง่มปีระชากรหนาแน่น ขณะเดยีวกนั เราต้องตระหนกัว่า ทรพัยากร

ในโลกมีน้อยลงทุกขณะ

 l นวัตกรรมของ Thomas Cook ซึ่งเป็นบริษัทน�าเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

คือการยึดหลัก 4Cs ได้แก่ Change, Customers, Collaboration และ Culture โดยการ

เปลี่ยนแปลง (Change) ที่ต้องท�า คือ การยกให้ลูกค้าเป็นหัวใจส�าคัญของธุรกิจ จ�าเป็น 

ต้องฟังความต้องการและความคดิเหน็ของลูกค้า มกีารสร้างแบรนด์ให้ส่ือถงึความ High Tech 

& High Touch คือ มีทั้งความทันสมัยและความใส่ใจต่อลูกค้า ในส่วนของ Collaboration 

จะต้องสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของทีมงาน และต้องสร้างความเช่ือม่ันในแบรนด์

ว่าเป็นแบรนด์ที่ ‘เชื่อถือได้ มีความเป็นตัวเอง และมีนวัตกรรมใหม่ๆ’ 

 l อนาคตของ Online Travel Agent (OTA) ในทัศนะของ Expedia ซึ่งมีเครือข่าย

ให้บริการใน 170 ประเทศทั่วโลก เห็นว่าปัจจุบันมีช่องทางออนไลน์ที่ส�าคัญ เช่น Google, 

Facebook, Trivago, TripAdvisor, Skyscanner มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้

แอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้มากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของการท่องเที่ยวในอนาคต 

เพราะสิง่ทีจ่ะเปลีย่นอนาคตของการท่องเทีย่วทีแ่ท้จรงิ คอื ผูบ้รโิภค (Consumer) เนือ่งจาก

ผู้บริโภคจะมีความต้องการหรือข้อก�าหนดเง่ือนไขต่างๆ ที่จะให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว  

หาหนทางหรอืวธิกีารทีจ่ะรองรบัความต้องการเหล่านัน้ เช่น ลกูค้าหลายคนมคีวามต้องการ

ต่างกัน แต่เดนิทางในกลุ่มเดยีวกัน บรษิัททวัร์จะต้องจดัโปรแกรมการเดนิทางเดยีวให้สามารถ 

เชื่อมโยงสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองลูกค้าทุกคนได้ และต้องสามารถให้ข้อมูลแก่

ลกูค้าก่อนการตดัสนิใจ ลกูค้าเองกจ็ะมกีารหาข้อมลูจากหลายแหล่ง ดงันัน้ รายการน�าเทีย่ว 

จะมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 l การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจแบ่งได้เป็นยุค Pre Dot-com, ยุค Dot-com, 

ยุค Mobile Experience และยุค Nowism ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน โดยได้มีการคิดนวัตกรรม

ใหม่ๆ ขึน้ตลอดเวลา จากทีผู่ใ้ช้นวตักรรมต้องก้มหน้าท�างานด้วยเครือ่งคอมพิวเตอร์ ปัจจบุนั

มีการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้เหมือนแว่นตาหรือนาฬิกาที่สามารถใช้ส่งข้อมูล

ต่างๆ และใช้เป็นโทรศัพท์ได้ โดยเรียกนวัตกรรมเหล่านี้ว่าเป็น Multi-Device Wearable  

Experience ตัวอย่างของนวัตกรรมที่จะวางตลาดในปี 2014 นี้ คือ Google Glass

ปัจจุบันคนจะใช้สมาร์ทโฟนควบคู่ไปกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้วย

อุปกรณ์

สมาร์ทโฟน

พีซี

แท็บเล็ต

ค้นหาข้อมูล

65%

60%

4%

อินเทอร์เน็ต

63%

58%

5%

ช้อปปิ้งออนไลน์

65%

61%

4%

วางแผนการเดินทาง

47%

45%

3%

จัดการการเงิน

59%

56%

3%

โซเชียลเน็ตเวิร์ก

66%

58%

8%

ดูวิดีโอ

56%

48%

8%

ที่มา	:	google/IPSOS	2012
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 เป็นการน�าเสนอข้อมูลการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ หรอื Social Media  

ท่ีท�าให้ได้รบัทราบข้อมลูของผูใ้ช้โดยทางอ้อม ซึง่พบว่ามกีารใช้ Instagram เพ่ือโพสต์รปู 

มากถึง 3 หมื่นล้านรูปใน 1 ปี โดยรูปของสายการบินเป็นส่วนที่เห็นบ่อยที่สุด 

ในบรรดาแบรนด์ของสินค้าและบริการต่างๆ นอกจากนี้ ในการจัดประชุมสัมมนา

ต่างๆ ผู้จัดสามารถเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือและข้อมูล 

ที่ได้จากพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูล Insight 

ของพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีมีค่ามาก เนือ่งจากฐานข้อมลูทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์นี้  

ทรงพลังอย่างมากในการมองเห็น จดจ�าและค้นหา (Social Data Superpowers) 

 l จากข้อมูลการใช้ Social Media พบว่าผู้ที่แชร์รูปเป็นเพศหญิง (56%) 

มากกว่าเพศชาย (44%) และผู้ใช้ Instagram มีความใส่ใจต่อแบรนด์ของสินค้า

มากกว่าคนท่ัวไปถงึ 40 เท่า ส�าหรับ Foursquare พบว่า ผูห้ญงิมกัจะเป็นผูต้ดัสนิใจ 

ในการเดินทางและแชร์รูปมากกว่าผู้ชาย ซึ่งหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยหรือเมืองต่างๆ ควรใช้วิธีการเก็บข้อมูลเช่นน้ีให้เกิดประโยชน์ทาง 

การตลาดต่อไปได้

 l วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให้มีการลงโฆษณาด้านการ 

ท่องเที่ยวมากขึ้นในสื่อออนไลน์ แต่ขณะเดียวกัน สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นช่องทางส�าคัญ

ที่เข้าถึงคนได้มากถึง 1,150 ล้านคน ดังนั้น การโฆษณาแคมเปญต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ ควรใช้ช่องทางที่หลากหลาย และมีการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า 

ของตน เพราะในปัจจุบัน มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นหลายประเภท  

และผู้บริโภคแต่ละคนนิยมใช้อุปกรณ์หลายประเภทในเวลาเดียวกันจนเป็นปกติ

Social	Media’s	Dirty	Little	Secret

Social	Media

 l ปัจจุบันผู้ใช้ Facebook สามารถแชร์ข้อมูล 

กบัเพ่ือนในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้ทกุขัน้ตอน ต้ังแต่ 

การวาดฝัน วางแผน ลงมือจอง แบ่งปันประสบการณ์  

และสะท้อนกลบัข้อคดิเหน็ต่างๆ (Dream-Plan-Book-

Experience-Reflect) และปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่มากกว่า 874 ล้านคนในแต่ละวัน เฉลี่ย

ใช้งานวันละ 30 นาที

 l แนวโน้มการใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านอปุกรณ์เคลือ่นที่ 

มีเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าภายในปี 2016 ร้อยละ 45 

ของประชากรโลกจะหันมาใช ้สมาร ์ทโฟน ดังนั้น  

นักการตลาดจึงน่าจะเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยผ่านรูปแบบ

หรือ Platform ใหม่ๆ ได้มากขึ้น เช่น ใช้ Facebook 

ในการท�าแผนที่มุมมองผู้บริโภคเพื่อให้สามารถก�าหนด

กลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น และเป็นการน�าผู้บริโภคมาอยู่ใน

หัวใจของการวางแผนการเดินทาง โดยบริษัทขนาดเล็ก

อาจเริ่มใช้ Facebook เป็นเครื่องมือส่ือสารกับลูกค้า 

เพื่อให้ทราบกลุ่มลูกค้าเป็นอันดับแรก

 l Facebook ได้มีการเปิดอบรมให้ความรู้แก ่

ผูใ้ช้งานทีต้่องการเรยีนรูอ้ย่างลกึซึง้เพ่ือให้เกดิประโยชน์

สูงสุดทั้งในการพัฒนาความจงรักภักดีในตัวสินค้า/

บริการ และท�าให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมของลูกค้า 

(Engagement of Customer)

 l แนวโน้มเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยม 

ได้แก่ TripAdvisor, Facebook, Twitter, Blogger ฯลฯ

 l เครื่องมือที่ ใช้กันบ่อย คือ โทรศัพท์มือถือ  

สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต

 l ร้อยละ 80 ของผู้ใช้แท็บเล็ตจะใช้งานแท็บเล็ต

พร้อมๆ กับดูทีวีไปด้วย

 l ร้อยละ 70 ของผู้ใช้มาร์ทโฟนจะเปิดดูเนื้อหา

ต่างๆ หรือ Content ในมือถือ

 l กรณีศึกษาของ Riviera ธุรกิจโรงแรมและ

ร้านอาหารในกรีซ ผูกเครื่องมือ Social Technology         

ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของ

โรงแรม ดังนี้ 

Facebook	and	Targeting	:	
Finding	the	People	that	
Matter	to	You

What	Social	Media	
Success	Looks	Like	in	
Tourism?
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 1. สร้างพื้นที่ส่วนตัวในหน้าเว็บไซต์ของ

โรงแรมให้ลูกค้าเข้ามาใช้งาน เช่น ห้องสนทนา 

(Group Chat), การสร้างกลุม่ส่วนตวั (Private 

Group) ในหน้าเพจเฟซบุ๊คของโรงแรม และ

สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า (Two-Way 

Communication)

 2. ใช้เป็นเครื่องมือในการโปรโมตที่พัก 

ร้านค้า และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ผ่าน

เนื้อหาหรือ Content ที่สร้างไว้ในเว็บไซต์ของ 

โรงแรม เช่น Newsfeed, VDO, Insight Profile, 

ฯลฯ 

 3. ใช้แนวคิด Enterprise 2.0 : Hotel, 

Restaurant, Destination และ Community 

และต้องมีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
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ข้อดีของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media)
 l ลูกค้าสามารถมีพื้นที่ของตนในการแสดงความ 

คิดเห็น แชร์ประสบการณ์ที่ได้ แนะน�าและวิพากษ์วิจารณ์

การให้บรกิารได้ ขณะทีธ่รุกจิสามารถรบัรู ้รบัฟังค�าตชิมของ 

ลูกค้า และน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานของธุรกิจต่อไป

 l ไม่มีข้อจ�ากัดเวลา/สถานที่ ในการเข้าถึงลูกค้า 

 l สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตร

	 l สามารถใช้ดงึดดูความสนใจและสร้างความแตกต่าง 

ของแบรนด์

ข้อจ�ากัดในการใช้เครื่องมือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media)
 l ต้องมีคู ่ค้า(B2B) ที่ดี บางธุรกิจใช้แล้วประสบ 

ความส�าเร็จ บางธุรกิจอาจไม่ประสบความส�าเร็จ

 l ต้องมรีะบบบรหิารจดัการหน้าเวบ็ไซต์ทีดี่ทัง้ข้อมลู

ในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ และเปิดเผยไม่ได้

 l ต้องมีการจัดการองค์ความรู้ที่ดี (Knowledge 

Management) เช่น การเกบ็ข้อมลูลกูค้า สถิต ิการตดิตาม

และประเมินผล

โอกาสในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) กับการท่องเที่ยว 
 l เหมาะกับการใช้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น

ที่รู้จัก โดยเฉพาะในพี้นที่ตลาดใหม่ๆ ที่เรายังไม่มีความ

ช�านาญในการเจาะตลาด (Emerging Area) เข้าถึงกลุ่ม

นักท่องเที่ยวได้ง่าย

 l ท�าให้ทราบข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

เป้าหมาย และน�าไปวางแผนการส่งเสริมการขายได้ตรงจดุ

 l เพิม่ช่องทางในการสือ่สาร การส่งเสรมิการโฆษณา/ 

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ แบรนด์ สินค้าแหล่งท่องเที่ยว 

ฯลฯ

 l สร้างความภักดี สร้างคุณค่า ลูกค้าได้แบ่งปัน

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางมาท่องเที่ยว

Mobile Video and Travel
 l ต้องใช้เงนิลงทนุค่อนข้างสงู แต่คุ้มค่า ไม่สิน้เปลอืง

เวลา ความตัง้ใจ พลังงาน และได้สร้างแรงบนัดาลใจใหม่ๆ 

     l Mobile Penetration พฤตกิรรมผูใ้ช้ ไม่ใช่มีไว้เพือ่

ใช้โทรฯ ออก-รับสาย ส่งข้อความอย่างเดียว แต่ใช้ดูวิดีโอ

ด้วย ประมาณ 10-15 วิดีโอ/สัปดาห์ ผ่านเว็บบนมือถือ  

ยูทูบ คนท่ีชอบท่องเท่ียวก็จะดูคลิปวิดีโอท่องเที่ยวเป็น 

ส่วนใหญ่

Aviation

Revenue	Raiser	or	Damaging	Duty

 l การสมัมนาหวัข้อนี ้เป็นการจดัเวทแีสดงความคดิเหน็ต่อ

ประเดน็การเกบ็ภาษกีารเดนิทางทางอากาศของสหราชอาณาจกัร

และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยมี 

ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ Prof. Frank Ficherton จาก University of 

Applied Sciences, Dr. Jonathan Gillham จาก PWC, Aoife 

O’Leary จากกระทรวงคมนาคมและสิง่แวดล้อม,Victoria Bacon 

จาก ABTA (Association of British Travel Agents) มีความเห็น

ที่ขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่จัดเก็บภาษีการเดินทาง 

ทางอากาศ (Air Passenger Duty-APD) และหน่วยงานทีส่่งเสรมิ

การท่องเทีย่ว เนือ่งจากการเกบ็ภาษดีงักล่าว มผีลกระทบมากต่อ

การเดินทาง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ยิ่งประเทศ

จุดหมายปลายทางระยะไกล ผู้เดินทางยิ่งต้องจ่ายมากขึ้น และ

ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ไกลจาก 

ยุโรป และเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพารายได้หลักจากการท่องเที่ยว 

จึงอาจได้รับนักท่องเที่ยวจากยุโรปน้อยลง หรือในอดีตที่ยังไม่มี

การเก็บ APD นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากนิวซีแลนด์มาอังกฤษ 

อาจเดินทางท่องเที่ยวทุก 2 ปี แต่เมื่อมีการเก็บภาษี APD อาจ

เปล่ียนเป็นเที่ยวทุก 4 ปี เพราะราคาตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นมาก 

และอาจเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่ต้องจ่าย

ภาษีส่วนนี้
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 l ประเทศอื่นๆ ในยุโรปล้วนมีการเก็บภาษีการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายทั้งของผู้โดยสารและ 

สายการบิน ทั้งนี้ คาดว่าการเก็บภาษีเหล่านี้ต้องมีผลกระทบ 

ต่อการเดินทางเพื่อธุรกิจแน่นอน

 l การศกึษาของบรษิัท PricewaterhouseCoopers ในเรือ่ง

การเกบ็ภาษกีารเดนิทางทางอากาศ พบว่ารายได้จากการท่องเทีย่ว

ส�าคัญต่อสหราชอาณาจักร แต่เทียบไม่ได้กับผลิตภาพ (Produc-

tivity) ของประเทศ การเก็บ APD สูงถึงร้อยละ 13 ของสหราช

อาณาจักรน่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเอง 

เพราะขณะนี้ดุลการค้าของประเทศส่วนใหญ่มีการน�าเข้ามากกว่า

ส่งออก ประเด็นคือ คนสหราชอาณาจักรท่องเที่ยวและใช้จ่าย 

ในต่างประเทศ 262 ล้านคน/ครัง้ ซึง่สนามบนิฮทีโธรว์จะเป็น Hub  

ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เศรษฐกิจเติบโต คนเดินทางท่องเที่ยวมาก 

ท�าให้เกิดช่องทางในการเก็บภาษี APD แต่กลับไม่มีการคิดถึงการ

เก็บภาษีลักษณะนี้ในการขนส่งสินค้า

 l อีกประเด็นที่เป็นข้อสงสัย คือ การเก็บ APD ไปแล้วได้มีการน�าไปด�าเนินการใด 

เพื่อชดเชยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดอะไร 

ในเชิงสังคมจากภาษีนี้หรือไม่ ผู้ประกอบการด้านการบินไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนด้าน

งบประมาณจากภาครัฐ แต่ตอนนี้กลับถูกรัฐน�ามาใช้เป็นช่องทางในการหารายได้ผ่าน

การเก็บภาษี

 l ในสหภาพยุโรปมีบางประเทศที่คัดค้านการเก็บภาษี APD เช่น เนเธอร์แลนด์  

และในปัจจบุนั คนทีเ่ดนิทางระยะไกลเข้ามายงัสหราชอาณาจกัร จะหลกีเลีย่งการบนิตรง

เข้าลอนดอน แต่จะไปใช้สนามบินอื่นที่ไม่มีการเก็บ APD ก่อน เช่น ในตะวันออกกลาง  

แล้วบนิต่อเข้าลอนดอน ซึง่จะท�าให้ค่าบตัรโดยสารถกูลงมาก หรอือาจบนิไปยงัสนามบนิอืน่ 

ในยุโรปที่ยังไม่มีการเก็บ APD แล้วเดินทางต่อมาลอนดอนโดยทางรถไฟ

 l มีการตั้งประเด็นค�าถามว่า ต่อไปจะมีการเก็บภาษีจากยานพาหนะอื่นๆ ที่ปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยหรือไม่ และรวมถึงการใช้อุปกรณ์ IT ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับ

การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกน�ามาคิดภาษีอีกหรือไม่
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 l สายการบินต้นทุนต�่า (LCC) ก�าลังได้รับความนิยมในทุกภูมิภาค วิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อนี้ เป็นผู้บริหารของ

สายการบินต้นทุนต�่าทั้งสองท่าน คือ Aer Lingus และ Air Malta ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สายการบินปกติหลายสาย

ต้องเปิดสายการบินต้นทุนต�่าด้วย เพื่อให้สร้างรายได้มากขึ้น เช่น Lufthansa มีสายการบิน Germanwings เป็น LCC 

ทั้งนี้ สายการบินจะคงอยู่ได้ต้องอาศัยความจงรักภักดีของลูกค้า จึงต้องติดต่อกับลูกค้าอยู่เสมอ

 l สายการบินจะต้องรู้จักเจรจาต่อรองกับสนามบินในเรื่องการเก็บภาษีต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ 

แม้แต่สนามบินในเมืองเดียวกันก็มีระเบียบและการเจรจาต่อรองต่างกัน สนามบินใหญ่ๆ ที่ต้องการให้มี Traffic จาก 

LCC แบบ Point-to-Point มากก็ต้องลดข้อจ�ากัดลง ทั้งนี้ การแข่งขันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าโดยมีราคา 

เป็นองค์ประกอบ

 l สายการบิน Aer Lingus ก�าหนดต�าแหน่งของตนเองเป็น Value Carrier ไม่ใช่ Legacy Service เหมือนเดิม 

ซึ่งเป็นสิ่งที่สายการบินต้องตัดสินใจว่า จะก�าหนดต�าแหน่งของตนเองอย่างไร โดยลักษณะของ Aer Lingus มีช่องทาง 

การจ�าหน่ายแบบ Multichannel Distribution ราคาแพงกว่า Ryanair ทีเ่ป็น LCC รายแรกๆ แต่มคีวามสะดวกมากกว่า

และมีเที่ยวบินให้บริการทั้งระยะใกล้และระยะไกล

 l ในขณะทีก่ารแข่งขนัของธุรกิจการบนิสงูขึน้ และบางสายการบนิต้องปิดตวัไป ท�าให้ผูป้ระกอบการธรุกจิการบนิ 

ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น และติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้

สามารถปรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์และปรับเส้นทางการบินให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

ของผู้บริโภค เช่น มีการปรับเส้นทางบินไปยังเมืองในแอฟริกาเหนือที่เป็นจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ของนักท่องเที่ยว

ในยุโรปเพิ่มขึ้น

การลดช่องว่างระหว่างการท่องเที่ยวกับนโยบายการขนส่งทางอากาศ 
 l ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย : UNWTO, IATA, รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ ตวัแทนภาคธุรกจิ 

ท่องเที่ยว ตัวแทนภาคธุรกิจการบิน ฯลฯ (รวมทั้งหมด 15 ประเทศ)

 l UNWTO เผยการท่องเที่ยวในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากจ�านวน 25 ล้านคน 

ในปี 1950 เป็น 1 พันล้านคน ในปี 2012 เป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มขึ้น

 l ชนชัน้กลางมีความมัง่ค่ังเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะประเทศอตุสาหกรรมเกดิใหม่ และการขยายตวัทางด้านเทคโนโลยี

ยคุโลกาภวัิตน์ ช่วยให้เกดิการขยายตวัของอตุสาหกรรมการบนิและการขยายตวัของการท่องเทีย่ว นอกจากนี ้ UNWTO 

คาดการณ์นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะแตะ 1.8 พันล้านคนในปี 2030

     

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

Airlines	in	Transition

How	to	Bridge	the	Gap	Between	Tourism	and	
Aviation	Policies	(UNWTO	&	WTM	Ministers’	Summit)
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มีการพิจารณาประเด็นส�าคัญต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 1. การแก้ไขเรื่องกรอบนโยบายการขนส่งทางอากาศ

และการท่องเที่ยว มิใช่เพียงแค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเริ่มท�า 

แต่ต้องปรับให้สอดคล้องกนั ท�าให้เป็นรปูแบบเดยีวกนัทัว่โลก 

ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียและแปซิฟิก 

โดยใช้ความร่วมมอืความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ การน�าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด�าเนินงาน โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน

  1.1) นโยบายของรฐั เช่น นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี

  1.2) ลูกค้า

  1.3) ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน  

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจสายการบิน

 2. การก�าหนดกรอบการจัดเก็บภาษีการเดินทาง 

ทางอากาศและการท่องเที่ยว (Single Framework) เช่น

  2.1) ระบบ e-Visa

  2.2) ระบบการตรวจคนเข้าเมือง

  2.3) ระบบการรักษาความปลอดภัย

 3. การอ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่

เดินทางทางอากาศ

  3.1) การพัฒนาขีดความสามารถ โครงสร้างพื้นฐาน

ของท่าอากาศยาน เช่น รันเวย์ การบริหารจัดการเวลาตั้งแต ่

ผูโ้ดยสารเหยยีบสนามบนิ อาคารผูโ้ดยสาร รถรับ-ส่งผูโ้ดยสาร 

ระหว่างอาคารผู้โดยสาร (Terminal)

  3.2) การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  3.3) การคมนาคมขนส่งระหว่างสนามบิน-เมือง

 l ความท้าทาย

  n รปูแบบการเกบ็ภาษอีากรยังมข้ีอจ�ากัดในการก�ากับ

ดแูล ต้องมกีารท�าข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างประเทศ เพือ่

ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ 

  n สร้างสมดุลในทุกภูมิภาค เนื่องจากมีผลกระทบ 

จากเสียงคัดค้านของนานาประเทศเรื่องการจัดเก็บภาษี 

การขนส่งทางอากาศท่ีเพิม่สูงขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะนโยบายใน

บางประเทศท่ีมีการเรียกเก็บภาษีโดยสารทางอากาศเพิ่มขึ้น 

ทุกปี เช่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี แคริบเบียน เป็นต้น 

  n ความยุ่งยากในกระบวนการขอวีซ่า 

  n การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

นักท่องเที่ยว

WTM	Responsible	Tourism

Round	Table	on	Travel	&	Tourism	
and	Carbon	Pollution

 l อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเริ่มให้ความส�าคัญ

กับการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ต่อปัญหาโลกร้อน สภาพภมูอิากาศทีแ่ปรปรวนในประเทศสหราชอาณาจกัร

ในปีนี้ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ชุมชน สภาพแวดล้อม 

ในสถานทีท่่องเทีย่ว อากาศร้อนจดัเนือ่งจากอณุหภมูทิีส่งูขึน้มากในช่วงฤดรู้อน 

หรอืหมิะบนภเูขา/ลานสกีในสกรีสีอร์ท มปีรมิาณเบาบางลงในช่วงฤดหูนาว

 l WTM เชิญผู้น�าในอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว  

เข้าร่วมอภิปรายโต๊ะกลมเพื่อหารือเกี่ยวกับการปลุกจิตส�านึกต่อสภาวะ 

โลกร้อน อะไรคือสิ่งที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะท�าได้ในการช่วยลด

ปัญหามลพษิและความท้าทาย และวธิกีารปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภูมิอากาศที่ก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลก 

 l ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ในอุตสาหกรรม

การขนส่งทางอากาศและการท่องเที่ยวต่อระดับการปล่อยก๊าซพิษทั่วโลก

  n ภาคการขนส่งทางอากาศ คิดเป็น 40%

  n ภาคการท่องเที่ยว คิดเป็น 2% 

  n อื่นๆ 58%

     l ตัวแทนจาก TUI Travel ให้ความเห็นว่า การแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการท�าในส่ิงที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว  

แต่มันช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจด้วย

 l เครอืโรงแรมประเภท Luxury สร้างการรบัรูว่้าโรงแรมมวีธิกีารจดัการ 

กับการรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชน ท�าให้แขกที่มาพักรู้สึกและมีส่วนร่วม 

ในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น 

  n สื่อสารกับลูกค้า “We want our guests to enjoy our luxury 

without guilt.”

  n โรงแรมส�าหรับคนพิการ 

  n น�าขยะ ของเหลือใช้จากการประกอบอาหารไปท�าเป็นปุ๋ย
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     l ที่ประชุมเสนอว่า “มาตรการการเก็บภาษี Carbon Tax ควร

ท�าเป็นในลักษณะกองทุนเพื่อลดความขัดแย้งและลดแรงกดดันจากการ 

ต่อต้านมาตรการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกว่า 70% เป็นค่าภาษีที่เรียกเก็บ 

ส่วนที่เหลืออีก 30% ควรเป็นจิตส�านึกของแต่ละบุคคลที่จะช่วยกันรักษา

สิ่งแวดล้อม”

     l ยกตัวอย่าง TUI เนเธอร์แลนด์ชนะรางวัล Overall Responsible 

Tourism Awards จากแคมเปญ รณรงค์หยุดการค้าประเวณีเด็กของ

ประเทศบราซิล โดยใช้พื้นที่ในสนามบินดัตช์ ติดโปสเตอร์เน้นภาพความ

รุนแรงของปัญหาโสเภณี ไม่ใช่โปรโมตโรงแรมที่พักเหมือนทั่วๆ ไป 

นอกจากนี้เด็กๆ ประมาณ 150 คน ยังได้รับโอกาสฝึกอบรมทักษะด้าน

การท่องเท่ียวเพื่อใช้ไปประกอบอาชีพ และในครึ่งหนึ่งนั้นก�าลังท�างาน 

ในสาขาท่องเทีย่วแทนทีจ่ะไปเป็นโสเภณ ีซึง่เป็นการแสดงถงึความรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคมในรปูแบบหน่ึง แต่ถ้าจะให้ยัง่ยนืจ�าเป็นจะต้องมคีวามร่วมมอืจาก

ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 l การสมัมนาในหัวข้อนี ้เป็นการน�าเสนอตวัอย่างการจดัการท่องเทีย่ว 

แบบมีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น โดยมีการน�าเสนอการท่องเที่ยว

ชุมชนท่ีท�าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวและเกิดรูปแบบ

ธุรกิจใหม่ๆ ในชุมชน เช่น CGH Earth Experience Hotels ในแคว้น  

Kerala ประเทศอินเดีย มีการจัดการท่องเที่ยวไปชมหมู่บ้านเครื่องเทศ 

สวนมะพร้าวกลางทะเลสาบ ล่องเรือชมสวนเครื่องเทศริมฝั ่งทะเล  

ชมหมู่บ้านชาวประมง โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

www.earthcallingonline.com

 l Village Ways Partnership เป็นองค์กรที่ท�างานเพื่อสังคม

ในการสร้างบรรษัทการท่องเที่ยวของหมู่บ้านในประเทศก�าลังพัฒนา  

เป็นลักษณะของ Community Based Tourism โดยจะหาต้นทุนมา 

จดัสร้างเกสต์เฮาส์ในหมูบ้่านทีม่คีวามพร้อมรองรบันกัท่องเทีย่ว มบีรษิัท 

น�าเที่ยวที่เป็นพันธมิตรจัดหาลูกค้า ท�าให้คนในชุมชนมีงานท�า มีรายได ้

เพิ่มขึ้นจากธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 

www.villagewayspartnership.com วัตถุประสงค์หลักขององค์กรคือ

เพ่ือให้ความรู้ ฝึกฝน และสนับสนุนหมู่บ้านและชุมชนเล็กๆ ให้สามารถ

เลีย้งตวัเองได้ องค์กรนีม้คีูค้่าอยู่ในสหราชอาณาจกัร ฝรัง่เศส และอนิเดยี

 l Kalahari Desert เป็นแหล่งท่องเทีย่วแบบทะเลทรายในแอฟรกิาใต้ 

ที่มีการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยบริษัท Transfrontier Parks Destina-

tions (TFPD) ซึง่ก่อตัง้โดย Mr. Glynn O’Leary เพ่ือด�าเนนิการร่วมกบัชุมชน

ในการพัฒนาที่พัก เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่นี้ให้มีมาตรฐานและ

ขายได้ และช่วยหาเงินทุนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 

ของชุมชน โดยแนวคิดของบริษัทคือ “Commercial success is social 

success.” บรษิัทสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภมูภิาคนีถ้งึปีละ 14 ล้านแรนด์  

โดยร้อยละ 47 เป็นผลประโยชน์เข้าบรษิัท จดุมุง่หมาย คอื ให้มีการเติบโต

อย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจชุมชน

Responsible	Tourism	Approaches	
to	Maximising	Local	Economic	
Development
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 l การเป็นเจ้าของกิจการและการด�าเนินการตลาดด้านการท่องเที่ยวและบริการต้องตระหนักถึง  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วย ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีกิจการเชิงสังคมที่เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อ

พฒันาการท่องเทีย่ว วทิยากรในหวัข้อนีเ้ป็นอาจารย์อาวโุสในสาขาวชิาด้านบรหิารจดัการและการตลาดในธรุกจิ

ท่องเทีย่วและบริการของมหาวทิยาลยั Oxford Brookes และเป็นหวัหน้าโครงการมอบรางวลั Social Entrepreneur 

Awards ของมหาวิทยาลัยที่จะให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาและทีมงานของมหาวิทยาลัยในการด�าเนินกิจการเพื่อ

สังคม และเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยในปัจจุบันกิจการ

เชิงสังคมเติบโตอย่างรวดเร็วในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ยังสามารถพบเห็นได้บนสื่อออนไลน์ด้วย

 l การเดินทางทางอากาศเป็นต้นเหตุประการหนึ่งของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยเกิดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องบิน โดยในแต่ละปีมีการเดินทางของเที่ยวบินทั่วโลกถึง 380 ล้านเที่ยว  

ผูท้ีเ่ดินทางจงึมส่ีวนในการรบัผดิชอบถงึร้อยละ 21 ปัจจบุนันี ้เริม่มกีารจดัโครงการ ‘Fly Smart’ เพือ่ระบปุรมิาณ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเดินทางโดยเครื่องบินแต่ละเที่ยวของ British Airways และ Virgin 

Atlantic

 l Sustainable Aviation (SA) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 เหมือนสมาคมสายการบินในสหราช

อาณาจักร มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสายการบิน โดยมีการด�าเนินการ

ผ่านนวตักรรมของเคร่ืองยนต์ การผลติเครือ่งบนิใหม่ และการก�าหนดนโยบายของสายการบนิถงึปี 2050 ทีจ่ะลด 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเร่งให้มีการใช้เชื้อเพลิงแบบยั่งยืนในหมู่สมาชิก ตัวอย่างเช่น โครงการ 

A380 

 l ในการเช่ือมโยงช่องว่างระหว่างการเดนิทางทางอากาศทีป่ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กบัความใส่ใจของ

ผูเ้ดินทาง พบว่า แต่ละเทีย่วบนิมกีารปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เท่ากนั สิง่ทีป่ฏบิตัไิด้และการตระหนกั 

ในเรื่องนี้อาจมีแตกต่างกัน โดยผู้เดินทางร้อยละ 21 ต้องการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

ขณะที่ผู้โดยสารร้อยละ 57 เลือกราคาที่ถูกกว่าโดยใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ต้องช�าระค่าโดยสาร

สูงกว่าราคาที่ถูกที่สุดร้อยละ 19 

 l ด้านการบนิมกีารพฒันาด้านปฏบิตักิารและนวตักรรมการผลิตอากาศยานเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการบนิ 

เช่น Airbus แต่ละรุ่นมีการลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ยั่งยืน โดยมีโครงการทดลองท�าการบินด้วยเชื้อเพลิง 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ผลส�าเร็จถึงกว่า 1,700 เที่ยวบิน และมีการจัดท�า Road Map ในการพัฒนาการใช้

เชื้อเพลิงในการบินอย่างยั่งยืน

 l สมาคม Sustainable Aviation ยังมีมาตรการเชิงตลาด (Market Based Measures) โดยได้สนับสนุน 

Emission Trading ว่าเป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการใช้จ่ายเพือ่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ

ตระหนักถึงการน�ามาตรการ Emission Trading Scheme มาใช้ในสหภาพยุโรป รวมทั้งการตอบโต้ของประเทศ 

ที่ไม่ได้เป็นสมาชกิสหภาพยโุรป ทัง้นี ้SA ยงัมุง่เน้นการพัฒนามาตรการเชงิการตลาดภายในปี 2016 เพ่ือสนบัสนนุการ

เตบิโตของ Carbon Neutral หรอืการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศนูย์ตัง้แต่ปี 2020 โดยอตุสาหกรรมการบนิ 

จะสนับสนุนการพัฒนามาตรการเชิงการตลาดทั่วโลกโดยผ่านองค์กรการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

 l Thomas Cook มตีวัแทนจ�าหน่ายรายการน�าเทีย่วมากกว่า 2,500 แห่ง และมโีรงแรมทีบ่รหิารจดัการเอง

มากกว่า 50 แห่ง ลูกค้าของบริษัทพักอยู่ในโรงแรมกว่า 20,000 แห่งทั่วโลก จึงนับว่าบริษัทมีอิทธิพลต่อ Supply 

Chain ด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม

 l ในส่วนของโรงแรมทีบ่รษิัทใช้บรกิารหรอือยูภ่ายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัท ควรจะมีใบรบัรองความ

ยั่งยืนของระบบการจัดการ และจ�าเป็นต้องมีปัจจัยพ้ืนฐานที่สามารถวัดได้ โดยผู้ประกอบการโรงแรมต้องจัด

ล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง และมีการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน เช่น แผงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน

หมุนเวียน เป็นต้น

Responsible	Tourism	Practitioner:	Decarbonising
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เขียนโดย : ดร. แก้วตา ม่วงเกษม และ ดร. วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์

 ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และได้ส�ารวจประเทศโคลอมเบียตามค�าเชิญของรัฐบาลโคลอมเบีย ภายใต้การร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว ไทย-โคลอมเบีย โดยส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) 

เป็นผู้ประสาน และด�าเนินการในคร้ังน้ี ทางรัฐบาลโคลอมเบียมีความต้องการให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบของการ

พัฒนาการท่องเที่ยวด้านการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

และวิทยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมบรรยายและจดัท�า Workshop ให้แก่ทมีงานทีก่�าหนดกลยทุธ์การท่องเทีย่ว 

จากส�านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งออก (Proexport) และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

จากเมอืงท่องเท่ียว Santa Marta ซึง่เป็นเมอืงชายหาด ตดิทะเลแครบิเบยีน ทีผ่สมผสานธรรมชาตอินัสวยงาม กับเมอืงเก่าแก่ 

ที่สุดในลาตินอเมริกาที่คลาสสิกไว้ได้อย่างน่าหลงใหล

 ความสดของประเทศโคลอมเบีย จะเป็นตัวแปรหลักที่ท�าให้นักท่องเที่ยวอยากเข้าไปสัมผัส แต่กระนั้น ปัญหาเรื่อง

ภาพลักษณ์ท่ีส่งผลให้ชาวโลกมองประเทศนี้ติดลบก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขเช่นกัน จากการได้ร่วมวิเคราะห์กับ 

ทีมโคลอมเบีย โดยทาง ททท. ได้น�าเสนอการวางแผนการตลาด การใช้เทคนิคส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

ยาวนานกว่า 54 ปี ท�าให้ ททท. มีบทเรียนที่สามารถบอกกล่าวกับกลุ่มประเทศที่ต้องการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว 

อยู่หลายเรื่องเช่นกัน โดยทาง ททท. ได้น�าเสนอเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวในการส่งเสริมการตลาดของประเทศไทย  

โครงสร้างองค์กร สินค้าท่องเที่ยวที่หลากหลาย การตลาดแบบดิจิตอล (Digital Marketing) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ ที่ไทยจัดอยู่ในประเทศต้นต�ารับของสินค้า 

ท่องเที่ยวเหล่านี้ ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ได้น�าเสนอเรือ่ง การประเมนิโคลอมเบยีในการสร้างตราสนิค้า หรอืทีเ่รยีกว่า 

Destination Branding และทิศทางของประเทศทางด้านการท่องเที่ยว 

รวมถึงการประเมินจุดเด่นเหนือคู่แข่งในแถบเดียวกัน เช่น เปรู บราซิล 

เป็นต้น การให้มุมมองโดยถอดบทเรียนจากประเทศไทย ในการพัฒนา 

การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ที่ให้เหน็ภาพถงึโอกาสและอปุสรรคของประเทศไทย 

ที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างแหล่งท่องเที่ยว ที่ชื่อว่า การท่องเที่ยว 

อย่างยัง่ยนื หรอืแม้กระทัง่การเตรียมตวัต่อวิกฤต ิไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาติ 

หรือจากฝีมือมนุษย์เองก็ตาม 

 ด้วยเหตุผลท่ีเราผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย จนหลายประเทศ

หันมาสนใจประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ 

การเมือง การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การรักษาความเป็นไทย ที่ท�าให้

ประเทศไทยมีแผนการจัดการที่สามารถเป็นแนวทางให้ประเทศอื่นๆ ได้  

ในครั้งนี้ ทางทีมของประเทศไทยได้ท�า Workshop โดยขอสรุปข้อคิดเห็น 

และแนวคดิเพือ่เป็นโจทย์การบ้านแก่โคลอมเบยี ในการพฒันาการท่องเทีย่ว 

อย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

ถอดบทเรียน การท่องเท่ียวไทย 
สู่มุมมองท่องเท่ียวโคลอมเบีย

ดินแดนแห่งจินตนาการท่ีมีอยู่จริง 
(Magical Realism) / (ความจริงตามจินตนาการ)
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จุดแข็งที่ไม่เหมือนใคร

 ประเทศโคลอมเบีย มี 

 1.  ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ และเอือ้ต่อการสร้างภาพลกัษณ์ 

ในเชงิยัง่ยนื โคลอมเบยีมมีรดกโลก (World Heritage Sites) ทางธรรมชาติ 

และวัฒนธรรม 7 แห่ง มีความหลากหลายทางชีวภาพที่หนาแน่นใน

ระดับโลก ชายหาดสองฝั่งมหาสมุทรทั้งแอตแลนติกและแปซิฟิก  

 2.  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างใน

อุทยานแห่งชาติที่มีการน�าวัสดุที่เป็นธรรมชาติ และเป็นเอกลักษณ์ 

พื้นเมืองมาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ 

 3.  การแยกขยะที่มีให้เห็นได้เกือบทุกที่  

 4.  การบูรณะเมืองเก่าให้ดูมีชีวิตชีวาน่าหลงใหล 

 5  การน�าอาหารพืน้เมอืงมาดดัแปลงให้ดทูนัสมยัและแปลกใหม่ 

การใช้ศิลปะเพื่อน�ามาซึ่งการออกแบบที่ลงตัวกับคนในท้องถ่ินได ้

เป็นอย่างดี โดยรวมแล้ว ถือว่าโคลอมเบียสามารถน�าจุดนี้มาขายใน 

เชิงนิเวศหรืออย่างยั่งยืนได้เช่นกัน 
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 6.  การท่องเทีย่วภายในประเทศ (Domestic Tourism) มกีารพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวได้ดีในระดับหนึ่ง โดยที่ประชาชน

โคลอมเบียมีรายได้เฉล่ียสูงกว่าคนไทยเป็นเท่าตัว ท�าให้การท่องเที่ยว

ในประเทศสามารถดึงดูดเงินตราให้หมุนเวียนภายในได้เป็นอย่างด ี

เนือ่งจากโคลอมเบยีมกีารท�าเหมอืงแร่ ทอง และมรกตเป็นสนิค้าเศรษฐกจิ 

ของประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอาจเน้นการส่งเสริมต่างประเทศ 

มากกว่า จนอาจลืมไปว่ากลุ่มนีม้คีวามหมายเพยีงใด อกีเรือ่งทีเ่ป็นจดุแขง็ 

ของประเทศนี้ก็คือ 

 7.  การมีจ�านวนนักลงทุนที่มีก�าลังมากพอที่ต้องการจะลงทุนใน

ธุรกิจท่องเที่ยว แต่อาจขาดความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ

ให้ประสบความส�าเรจ็โดยเฉพาะการตลาดเพือ่หาลกูค้า อย่างสดุท้ายกค็อื 

 8.  ผู้คนที่เป็นมิตร มีน�้าใจ อาจมีคนกล่าวไว้เมื่อนึกถึงประเทศนี้ว่า 

ประเทศที่มีผู้หญิงสวยติดอันดับโลกต�าแหน่งนางงามจักรวาล จึงท�าให้

เมื่อได้เข้าไปสัมผัสอยู่ในบรรยากาศของประเทศ อาจท�าให้ลืมเร่ืองของ

ภาพลักษณ์ด้านลบออกไปได้อย่างสิ้นเชิง

จุดอ่อน

 จุดอ่อน ที่ทางเราได้ท�าการวิเคราะห์ 

 1.  เรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศ ที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพ

ด้านลบ เช่น เรื่องยาเสพติด สงครามกลางเมือง เป็นต้น ซึ่งอาจเป็น 

สิ่งส�าคัญอันดับต้นๆ ในการแก้ไข โดยน�าสิ่งที่เป็นจุดเด่นมาน�าเสนอ 

ซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องเริ่มวางแผนก่อน  

 2.  เรือ่งภาษา คนท�างานด้านท่องเทีย่วส่วนใหญ่ ไม่สามารถสือ่สาร

ด้วยภาษาอังกฤษได้ดีนัก จึงท�าให้ยากต่อนักท่องเที่ยวในการเดินทาง 

ด้วยตนเองโดยปราศจากความกังวล นอกเสยีจากจะเจาะกลุม่นกัท่องเทีย่ว

ที่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก 
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 3.  การจัดการขยะ อาจเห็นได้ว่าเกือบทุกที่มีการแยกขยะ แต่ใน

ทางปฏิบัติ มักจะไม่ง่ายอย่างที่คิด 

 4.  และที่ส�าคัญ รัฐบาลเพ่ิงเริ่มให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยว  

แต่ยังไม่เต็มรูปแบบนัก จึงท�าให้ในทางปฏิบัติอาจติดขัดอยู่บ้าง 

 5.  ก�าลงัคนเพือ่การขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วยงัขาดแคลน เนือ่งจาก

ยงัคงมหีลักสูตรด้านการท่องเทีย่วค่อนข้างน้อย และคนโคลอมเบยีมีโอกาส 

ในการท�าอาชีพอื่นที่ได้เงินมากกว่า 

 6.  การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือแม้แต่เพียงแค่

เปิดรับฟังความคิดเห็น จึงเป็นเรื่องส�าคัญเช่นกัน เนื่องจากในขณะท�า 

Workshop ทุกคนเหมือนได้มีโอกาสระบายออกทางความคิด จึงท�าให ้

เห็นว่า ทางรัฐบาลจ�าเป็นต้องหาเวลาเพื่อการแสดงออกให้แก่คนกลุ่มนี้ 

ในการพัฒนาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื เพราะเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน 

ไม่สามารถแยกส่วนกันท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ 

 7.  การก�าหนดทศิทางและวางต�าแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

จะท�าให้โคลอมเบียโดดเด่นเหนือบรรดาคู่แข่งในแถบอเมริกาใต้ ทั้งนี้

ต้องหาจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique Selling Point) และภาพลักษณ์

ทางการตลาดทีช่ดัเจน จากการใช้ Tagline: Colombia is Magical Realism  

ที่อาจฟังดูเข้าใจยาก โดยเน้นอิงกับท่วงท�านองการเขียนแนว ‘Magical 

Realism’ ของ Gabriel Garcia Márquez นกัเขยีนชาวโคลอมเบยี ทีมี่ช่ือเสยีง 

จนได้รับรางวัลโนเบล เป็นเกียรติแก่ประเทศ และน�าเสนอมุมมองคน

อารมณ์ศิลปิน ที่มองประเทศตนเอง เหมือนอยู่ในนวนิยายที่เกิดขึ้นจริง 

บนโลกใบนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก แต่อาจได้เพียงมุมมองของคน 

ในชาตแิละนกัท่องเทีย่วที่ใช้ภาษาสเปนทีเ่ข้าถงึงานเขยีนของนกัเขยีนคนนี้  

ในทางกลับกัน การวางต�าแหน่งทางการตลาดส�าหรับตลาดต่างประเทศ 

อาจท�าให้คนส่วนใหญ่สงสยัถงึทีม่า และมองภาพได้ไม่ชดัเจนพอทีจ่ะเข้าถงึ 

จุดเด่นของประเทศนี้นั่นเอง 
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 8.  การนิยามค�าว่า แก่นแท้ของโคลอมเบีย โดยมีส่วนประกอบของความเป็น

วัฒนธรรม ประเพณี ชนเผ่า ซึ่งน�ามาสู่ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว 

ในปัจจุบันต้องการ การขาดจุดเชื่อมโยงในการน�าเสนอเรื่องราว ที่มาให้น่าสนใจ 

มีความส�าคัญเช่นกัน ซึ่งทางโคลอมเบียเห็นตัวอย่างจาก ททท. แล้วอาจตกใจได้  

เพราะประเทศไทยท�าสิง่นี้ได้ดมีาก จนโคลอมเบยีขอจดทกุรายละเอยีดเพือ่น�าไปพฒันา 

 9.  เรื่องการอบรมพนักงานด้านการให้บริการ หรือทักษะด้านการบริการในการ

ต้อนรับ ซึ่งเป็นด่านแรกของการมาเยือนประเทศ เช่น การบริการที่สนามบิน โรงแรม 

เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ และการให้ความส�าคัญ

เรื่องการบริการ คนโคลอมเบียมีความเป็นธรรมชาติสูง ทั้งหน้าตา รอยยิ้ม และความ

ตั้งใจให้บริการ แต่จ�าเป็นต้องได้รับการแนะน�าเพ่ือเสริมสร้างให้ยิ่งเด่นกว่าใครๆ  

ในภูมิภาค 

 10. การให้ความส�าคัญเรื่องการวิจัย การเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อน�ามาพัฒนาและ

วางแผนทางการตลาด ซึ่งทาง ททท. ได้เน้นเรื่องนี้เป็นส�าคัญ เพื่อให้เห็นว่า แนวโน้ม

และกระแสของนักท่องเที่ยว เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 11. ในขณะนี ้โคลอมเบยีมนีกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเข้ามาจ�านวน 3.7 ล้านคน 

สร้างงานกว่า 1 ล้านงาน แต่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

เพือ่ดแูลการท่องเทีย่วโดยเฉพาะ มเีพยีงส�านกังาน Proexport ดแูลอยู ่โดยยงัมีภารกจิ 

ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนด้วย อาจจะท�าให้การจัดสรรงบประมาณ

และก�าลังคนไม่เพียงพอกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

หลังจากที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในกลางปี พ.ศ. 2557  

ที่จะส่งผลให้คนทั่วโลกหันมาสนใจอเมริกาใต้เพิ่มขึ้น

สรุป

 การพัฒนาประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวนั้น มิใช่จะเน้นผลทางเศรษฐกิจแต่เพียง 

อย่างเดียว โดยใช้การตลาดเป็นตัวน�าเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจเดินทางมายัง

ประเทศตนเพิม่ขึน้ แต่ยงัควรทีจ่ะใช้การตลาดเป็นเครือ่งมอืเพือ่ให้คนในชาตดิแูลรกัษา 

ทรัพยากรท่องเที่ยวที่เป็นสมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วย ดังนั้น จึงจ�าเป็น 

ที่จะต้องค�านึงถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ การวาง 

กฎระเบียบ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตามแนวทางยั่งยืน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากหากทุกฝ่ายเข้าใจทิศทาง และก�าหนด

ตัวชี้วัดที่ท�าให้มองเห็นภาพในอนาคตร่วมกันอย่างชัดเจน อาจเหนื่อยหน่อยหากไม่ได ้

วางแผนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเที่ยว 

ต่างชาติ เพราะปัญหาการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจไม่ให้เป็นตัวแปรที่ใหญ่เกินไป  

หรือการใส่ใจคุณภาพชีวิตสังคม รวมถึงสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาหนักใจ 

ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก เมื่อโคลอมเบียเปิดประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวแล้ว  

จงรกัษา ความมหศัจรรย์ล�า้ค่าทีม่อียูจ่รงิ อย่าปล่อยให้เป็นเพียงแคมเปญทางการตลาด 

ที่เดินสวนทางกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติเลย ขออวยพรให้ Magical Realism  

จงยั่งยืน และท�าให้โลกรู้ว่า โคลอมเบีย สวย มหัศจรรย์ และน่าค้นหาเพียงใด  

 ท้ายนี้ .ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ท�างานหนักเพื่อให้มีของดี 

เป็นกรณีศึกษาให้เป็นที่ชื่นชมของหลายประเทศ เช่นกัน ขอเป็นก�าลังใจให้ทีมงาน 

ทกุท่านผ่านพ้นอปุสรรคของการท�าการตลาดเพือ่เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย 

ด้วยความจริงใจ 
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เรียบเรียง : วีรพล สุขศรีพานิช1

กลุ่ม LGBT กับการท่องเที่ยวไทย
ในเวทีการท่องเที่ยวโลก

งาน

1
พนักงานวางแผน 4 งานติดตามและประเมินผลตลาดต่างประเทศ กองติดตามและประเมินผล
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 รู้จักกับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของกลุ่ม LGBT ในงาน ITB 2014

 ในปีน้ี tomontour.com ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่องเทีย่วของเยอรมน ีท�าธรุกจิให้ข้อมลูข่าวสารการท่องเทีย่ว แชร์ประสบการณ์ ผลติสือ่สิง่พมิพ์ 

ได้เป็นผูส้นบัสนนุอย่างเป็นทางการ (Official Partner) ของกลุม่ LGBT ในงาน ITB 2014 รวมทัง้มกีารจดัสมัมนาในหวัข้อ Global Gay Tourism และ 

Gay ITB Party เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในคูหา tomontour.com ได้มีการพูดคุยสั้นๆ กับผู้ประกอบการ 

รายนี้ถึงมุมมองต่อการท่องเที่ยวไทย ดังนี้

 บทบาทของ tomontour.com คืออะไร

 ผู ้บริหาร Diversity Tourism UG (tomontour.com) Tom Dedek (Owner) Thomas BÖmkes (Managing Director / LGBT  

Consultant ITB Berlin) และ Edwin Seth Brown (Sales ITB Berlin) สรุปส้ันๆ ว่า tomontour.com เป็นหน่วยธุรกิจของ Diversity Tourism 

UG มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานในส่วนของ LGBT ในงาน ITB 2014 จัดคูหา จัดกิจกรรมต่างๆ และปาร์ตี้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมทั้งสร้าง

พัฒนาการต่างๆ ในงาน ITB 

งาน International Tourismus Borse (ITB) 2014 จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่5-9 มนีาคม 2557 

ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีผู้ประกอบการการท่องเท่ียว 

มาจากทัว่ทกุมมุโลก กลุม่ LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) ทีเ่ขา้รว่มงาน  

ITB 2014 ครั้งนี้ มีคูหาขนาดใหญ่ (Gay & Lesbian Travel Pavilion) อยู่ใน 

โซนของ Caribbean Hall 3.1 ประกอบด้วย ตัวแทนของบริษัทนำาเที่ยวที่จัดการ

ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มจากประเทศต่างๆ รวมทั้งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

และมีการจัดสัมมนาใน Gay & Lesbian Travel Pavilion โดยใช้สัญลักษณ์สีชมพ ู

ด้านในประกอบด้วยคูหาตัวแทนธุรกิจ การท่องเที่ยวของประเทศเม็กซิโก มายอร์กา 

สเปน ญี่ปุ่น สโลเวเนีย ออสเตรีย บราซิล อาร์เจนตินา สาธารณรัฐเช็ก แกรนด์  

คานาเรีย แคนาดา เยอรมนี และ กรีซ นอกจากนี้ ยังมีคูหาของสมาคม IGLTA  

(The International Gay & Lesbian Travel Association) ซึ่งมีสมาชิกในด้าน 

การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมาร่วมในคูหานี้ เช่น Florida, Fort Lauderdale, Key West, 

World Rainbow Hotels (UK) เป็นต้น

¨
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 LGBT ในประเทศไทยเป็นอย่างไรในความคิดเห็น
 ของ tomontour.com

 ส�าหรับ LGBT ในไทย มุมมองการท่องเที่ยวของกลุ่มนี้ ยังไม่สามารถด�าเนินการ

ได้เตม็ท่ี เคยมกีารเสนอให้กลุม่ธุรกิจนี ้มส่ีวนร่วมในการจดังานกจิกรรมการท่องเทีย่ว

ต่างๆ ในไทย แต่ผู้บริหารมองว่าไม่สามารถท�าได้ แม้ว่าจะเป็นการสนับสนุนเบื้องหลัง

ก็ตาม ทางผู้ประกอบการเคยมีการติดต่อหน่วยงานธุรกิจที่พัทยาและภูเก็ต ซึ่งก็มี 

ผลตอบรับที่ดี โดยเล็งเห็นว่า กลุ่ม LGBT ประเทศไทย มีศักยภาพในการท่องเที่ยว

เป็นอย่างมาก

 มีข้อเสนอแนะใดบ้างที่อยากจะแนะน�าในเรื่องของ 
 LGBT ในประเทศไทย

 ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดท�าคู่มือการท่องเที่ยวประเทศไทยส�าหรับกลุ่ม 

LGBT แบบเป็นทางการ เพราะจะเหน็ได้ว่า ปัจจุบนัมคู่ีมอืการท่องเทีย่วทีบ่างธรุกจิจดัท�า 

ขึ้นมาเอง ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถใช้ในการท่องเที่ยวได้ตาม 

ความต้องการ นอกจากนั้น ควรจัดประเภทสินค้าทางการท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBT  

ให้ชดัเจน ท้ังสินค้าและบริการทางการท่องเทีย่ว จากนัน้ท�าการส่งเสรมิการขายร่วมกบั 

ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และประสานงานกับกลุ่ม LGBT ต่างๆ ที่มีในประเทศ

 แหล่งท่องเที่ยวใดในประเทศไทยที่น่าสนใจส�าหรับ 
 กลุ่มนี้

 แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยทีจ่ดัว่าเป็นทีส่นใจของกลุม่ LGBT คอื แหล่งท่องเทีย่ว 

ทางทะเล แหล่งช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง 

ท่องเที่ยวยามค�่าคืน (Nightlife)

 พูดคุยกับผู้ประกอบการ 
 LGBT ประเทศอื่นๆ

LGBT จากประเทศจีน : Liu Ping ซึ่งเป็นเจ้าของ

กิจการบริษัทน�าเที่ยว ชื่อ Journey of Soul จาก 

กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เปิดเผยว่า โดยส่วนตัวแล้ว  

จะส�ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว และท�าวิจัยทุกครั้ง 

ก่อนทีจ่ะจดัเส้นทางการท่องเทีย่วทีจ่ะเสนอขาย จากนัน้ 

จะพานกัท่องเทีย่ว LGBT ไปตามเส้นทางการท่องเทีย่ว

ทีจ่ดัไว้ แจกเอกสารทีเ่ป็นข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัข้อมลู

และแหล่งท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่มทีน่กัท่องเทีย่วอาจสนใจ

เดินทางไปเอง เช่น แหล่งท่องเที่ยวยามค�่าคืน หรือ 

แหล่งพบปะชาวเกย์ เป็นต้น โดยทัว่ไปแล้ว นกัท่องเทีย่ว 

ชาวจีนต่างก็รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี และพอจะ

ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่บ้าง แต่

ยังมีผู้ประกอบการในไทยเพียงไม่กี่รายที่ประสานงาน

กับกลุ่ม LGBT จากประเทศจีน 

 กลุม่ LGBT จากประเทศจนีจะสนใจแหล่งท่องเทีย่ว 

ทางทะเล แต่จะเน้นไปในแนว Leisure และ Romantic 

นอกจากนี้ ยังสนใจแหล่งช้อปปิ้งสินค้า อาหารไทย 

การแสดงโชว์ต่างๆ เช่น ทิฟฟานี่โชว์ คาบาเรต์โชว์ 

และการนวดแผนไทย เป็นต้น

LGBT จากประเทศอิสราเอล : ผู้ประกอบการจาก  

Tel Aviv คือ Russell Lord กล่าวว่า ควรจัดต้ังเป็น

เหมือนหน่วยงานที่ประสานงานการท่องเที่ยวจาก

ตวัแทนผูป้ระกอบการการท่องเทีย่ว (Tourist Agency) 

ของกลุม่ LGBT จากทัว่ทกุมมุโลก พร้อมทัง้โดยส่วนตวั 

รู ้สึกถึงความอบอุ ่น และมิตรภาพในการต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวที่ดีของคนไทย และได้กล่าวเพิ่มเติมถึง 

สถานทีท่่องเทีย่วของไทยทีเ่ป็นทีน่ยิมคอื แหล่งช้อปป้ิง

สินค้า คลับต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 

LGBT จากประเทศญี่ปุ่น : ผู้ประกอบการธุรกิจจาก

โรงแรมแกรนด์เวีย ที่เมืองเกียวโต (Hotel Granvia 

Kyoto) เสนอขายแพค็เกจ การจดังานแต่งงานส�าหรบั

กลุม่ LGBT ซึง่ประกอบไปด้วย การจดังานแต่งงานตาม 

ประเพณขีองญีปุ่น่ มชีดุแต่งงานแบบชาวญีปุ่่น จดัดอกไม้ 

ประดบังาน และพธิแีต่งงานทางศาสนาพทุธ นกิายเซน  

ที่วัดชุนโกอิน (Shunkoin Temple) ซึ่งเป็นวัดที่มี

ความส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ บรรยากาศแสดงความ

เป็นญี่ปุ่น ที่ส�าคัญคือเป็นวัดแรกของประเทศญี่ปุ่น 

ทีป่ระกาศว่า ยอมจดัพธิแีต่งงานให้กบัคูแ่ต่งงานทีเ่ป็น

เพศเดียวกันได้  
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 ความน่าสนใจอื่นๆ

 ในบรเิวณของ Gay & Lesbian Travel Pavilion ยังประกอบ 

ไปด้วย คูหาของหนังสือ Spartacus ซึ่งเป็นคู่มือการท่องเที่ยว

ของ LGBT และคูหาของผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ เช่น 

 l ประเทศเม็กซิโก มาร่วมคูหานี้เป็นครั้งแรก ได้จัดท�า 

สิ่งพิมพ์ เป็นหนังสือคู ่มือการท่องเที่ยวของกลุ ่ม LGBT ใน

ประเทศเม็กซิโก 

 l ประเทศออสเตรีย เน้นกรุงเวียนนา มีการถ่ายรูปกับ

นางแบบและแจกเป็นทีร่ะลกึ พร้อมทัง้แจกเอกสารการท่องเทีย่ว 

ภายใต้สโลแกน ‘Vienna Now or Never’ 

 l ประเทศอาร์เจนตินา คูหาดูเรียบง่าย ตกแต่งด้วยรูป 

กิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBT 

 l ประเทศสาธารณรัฐเชก็ แจกเอกสารการท่องเทีย่วของ

กรุงปราก 

 l แกรนด์ คานาเรีย น�าเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยว 

อธิบายโดยภาพประกอบ สโลแกน ‘Gay Friendly’ 

 l ประเทศบราซิล ได้น�าเสนอภาพการจัดงาน LGBT  

ครั้งยิ่งใหญ่ และใช้สโลแกน ‘Sensational’

 งาน Gay ITB Party ณ โรงแรม Golden Tulip สามารถจัดได้ว่า 

เป็นงาน Gay Networking Party ที่มีการประสานงานจากผู้สนับสนุนจาก

หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง tomontour.com โดยจัดบรรยากาศ

ปาร์ตี้ เป็นแนว Florida วัตถุประสงค์ในเรื่องความบันเทิง และท�าความรู้จัก

กับเครือข่ายทางธุรกิจ

 ภายในงานจะมีตัวแทนจากผู ้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ  

และจากหลายๆ ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโซนจากยุโรป อเมริกา และ

มีด้านเอเชียน้อยมาก การจัดงานท�าให้ผู้ประกอบการได้ท�าความรู้จัก พูดคุย 

แลกนามบัตร ซึ่งการสนทนาในงานเป็นแบบไม่เป็นทางการ โดยมีบริการ  

ของว่างและเครือ่งดืม่ ในครัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมงานจ�านวนไม่มาก ประมาณไม่เกนิ  

100 ราย ผู้ประกอบการที่พบส่วนใหญ่เป็นธุรกิจด้านส่ือสารมวลชน เช่น 

นิตยสาร ผู ้สื่อข่าว ส่วนที่เหลือเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยว และ 

ผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่พัก

 จากการสนทนากับผู้ร่วมงานนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ 

ประเทศไทย หรือให้ติดต่อกลับมาได้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  

ส่วนผลที่ได้รับ คือ ได้ท�าความรู้จักกับผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

กลุ่ม LGBT เพ่ิมขึ้น และมีข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ผู้เข้าร่วมงานเหล่านี้แทบจะ 

ทุกรายรู้จักประเทศไทย และส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว  

รวมทัง้สามารถรูจ้กัแหล่งท่องเทีย่วเฉพาะกลุม่เป็นอย่างด ีส�าหรบักลุม่ที่ไม่เคย 

มาเที่ยวประเทศไทย ก็แสดงความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวในอนาคต
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	 ทุกวันนี้	 เราคงรู้กันนะครับว่าโลกปัจจุบันขับเคลื่อนไปด้วย

ภาวะเศรษฐกจิแบบตลาดเสร	ีจนกระทัง่ก่อให้เกิดมาตรฐานการใช้ 

ชีวิตแบบหนึ่งที่แพร่หลายไปทั่วโลก	

	 วิถีชีวิตแบบที่ว่า	มีชื่อเรียกหลากหลาย	บางคนก็เรียกว่าเป็น

วิถีชีวิตแบบตะวันตก	บางคนก็บอกว่า	เป็นวิถีชีวิตแบบโลกาภิวัตน์ 

บางคนบอกว่า	เป็นวิถชีวิีตแบบตลาดเสรี	บางคนเหน็ว่า	เป็นวถีิชีวติ 

ที่ถูกท�าให้เป็นอเมริกันโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหอก	แต่ถ้า

เรียกโดยรวมๆ	ผมคิดว่าเราเรียกได้ว่า	คือวิถีชีวิตแบบ	‘คนเมือง’	 

(มีผู้ตั้งชื่อเรียกคนกลุ่มนี้แบบล้อๆ	ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	Homo	 

Urbanus)	ซึ่งนับวันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	

	 ทกุวนันี	้คนทัว่โลกราว	3.5	พนัล้านคน	อาศยัอยู่ในเมอืงกนัแล้ว 

และเมือ่ถงึปี	2050	สหประชาชาตเิชือ่ว่า	คนจะย้ายเข้ามาอาศยัอยู่

ในเมืองเพิ่มขึ้นอีกราว	2.5-3	พันล้านคน	ซึ่งแปลว่าเราจะมีมนุษย์

สายพันธุ์	‘คนเมือง’	เพิ่มขึ้นอีกมากมายมหาศาล

ขายวัฒนธรรม
เรื่อง :	โตมร	ศุขปรีชา

	 ทรัพย์สินส่วนบุคคลของแรงงานในวิถีการผลิตของเขา	คือรากฐานของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	อุตสาหกรรมขนาดเล็ก	

คือเงื่อนไขจ�าเป็นต่อพัฒนาการของการผลิตทางสังคม	และของปัจเจกภาพอันเป็นเสรีของตัวแรงงานเอง

	 	 	 ตอนหนึ่งจาก	Capital	

	 	 	 โดย	คาร์ล	มาร์กซ์

	 ค�าถามก็คือ	แล้วการเกิด	‘คนเมือง’	มากมายอย่างนี้	จะมี

ผลอะไรกับสังคมของเราหรือ

	 ในอดตี	การอาศยัอยู่ในชนบทของเรา	ท�าให้วถิชีวีติของเรา 

เป็นแบบหนึ่ง	มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีวิถีชีวิตแบบล่าหา

ของป่า	คนเหล่านี้จึงต้องตระเวนไปตามที่ต่างๆ	ท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์	โดยไม่ได้ลงหลักปักฐาน	ถ้าที่ไหนเกิดความขาดแคลน	

ก็จะต้องย้ายถ่ินฐานไปเรื่อยๆ	มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่รู้จัก

ท�าการเกษตร	ซึ่งถือตนว่าเป็นกลุ่มคนที่	‘ก้าวหน้า’	กว่าคนกลุ่ม

แรก	จะเห็นได้จากชื่อ	‘อารยัน’	ซึ่ง	ชวาหระลาล	เนรูห์	บอกว่า

ค�าว่า	 ‘อารยัน’	หรือ	‘อารย’	นั้น	มีรากศัพท์เดิมมาจากค�าว่า	

‘ไถ’	เพราะชาวอารยันนั้น	ท�างานเพาะปลูกเป็นกสิกร	และเห็น

ว่าเกษตรกรรมเป็นอาชีพอันประเสริฐ	

	 แต่ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหน	เราจะเห็นได้ว่า	มนุษย์นั้น	‘ใช้

แรงงาน’	ในการดิ้นรนต่อสู้เพ่ือเอาชีวิตรอดมาเป็นเวลานับแสน
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นับหมื่นปี	เราเพิ่งจะมา	‘นั่งโต๊ะ’	ท�างานกันในเวลาไม่ถึงร้อยปีมานี้เอง	

ภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่	คือ	วิถีแบบคนเมือง

	 วิถีแบบคนเมืองของเมืองต่างๆ	ทั่วโลกนั้น	มีอะไรหลายอย่าง

คล้ายคลึงกนัไม่น้อย	ตวัอย่าง	เช่น	เมือ่มนษุย์กลายพนัธ์ุมาเป็นคนเมอืง

แล้ว	เรา	‘นั่ง’	มากกว่ากิจกรรมอื่นๆ	ทั้งหมด	ในอังกฤษ	มีการรณรงค์

ใหม่ที่เรียกว่า	Sitting	is	the	New	Smoking	เพื่อรณรงค์ให้คนหันมา

อยู่ในอริยิาบถอืน่ๆ	นอกเหนอืไปจากการนัง่กันมากขึน้	เพราะในปัจจบุนั	

พบว่า	คนอังกฤษอยู่ใน	‘ท่านั่ง’	นานที่สุดในแต่ละวัน	นานเสียยิ่งกว่า 

อยู่ใน	‘ท่านอน’	เสียอกี	เพราะเราท�าทัง้นัง่ท�างาน	นัง่ขบัรถ	นัง่ดทูวี	ีฯลฯ	

แต่ตัวร่างกายของเราเองนั้นคุ้นเคยกับการจัดการระบบต่างๆ	ในยามที่

เราเดนิหรอืวิง่มาตลอดววิฒันาการของเรา	ดังนัน้	เมือ่จู่ๆ 	เราหนัมา	‘นัง่’	

มากทีส่ดุตามแบบวิถคีนเมอืง	ก็ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ	กับร่างกายขึน้มา

	 เราจะเหน็ว่า	ด้วยวถิคีนเมอืงทัว่โลก	ไม่ว่าจะเป็นลอนดอน	นวิยอร์ก 

ปักกิ่ง	โตเกียว	หรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพฯ	เอง	ท�าให้เราต้อง	‘นั่ง’	 

กนันานข้ึนท้ังส้ิน	นีเ่ป็นเพยีงแนวโน้มเดยีว	คอื	เรือ่งอริยิาบถของ

เราในแต่ละวัน	นอกเหนือจากนี้แล้ว	ยังมีอีกหลายแง่มุม 

โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับวิธีคิด	วิธีบริโภค	วิธ ี

ท่องเทีย่ว	และแม้กระทัง่วธีิเสพและสร้างวฒันธรรม

ของเรา

	 คนเมืองมีแนวโน ้มที่จะสร ้างและเสพ 

สิ่งเดียวกัน	 ย่ิงในยุคท่ีข้อมูลหลั่งไหลถ่ายเทได้

ง่ายและรวดเรว็ด้วยแล้ว	คนเมอืงทีอ่ยู่ห่างไกลกัน 

ก็กลับใกล้ชิดกันมากขึ้น	ในยุคหน่ึงเราอาจวัด

ความเป็นเมืองได้จากเบอร์เกอร์แบรนด์หนึ่ง	 

ถึงขั้นที่	The	Economist	 เคยใช้เบอร์เกอร ์

ขนาดใหญ่ที่สุดของแบรนด์นั้น	มาท�าเป็นดัชนีชี้วัด

เศรษฐกจิของแต่ละเมอืงได้ว่า	เมอืงไหนมเีศรษฐกิจที่

เหนอืกว่าหรอืด้อยกว่ากนัโดยดูจากราคาของเบอร์เกอร์	 

แต่ในโลกปัจจุบันนี้	 เราจะเห็นได้ว่า	ไม่ได้มีแค่เบอร์เกอร์

เท่านัน้ท่ีแพร่ไปท่ัวโลก	ณ	ขณะนี	้ถ้าเราเดินเข้าไปในย่านช้อปป้ิง 

ของเมืองใหญ่ๆ	ทั่วโลก	เราจะพบสินค้าที่	‘เหมือนกันไปหมด’	วางขาย 

อยู ่เกลื่อนตลาด	ตั้งแต่กาแฟแบรนด์ดัง	แบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ ่น 

เยอรมนี	หรืออังกฤษ	เครื่องส�าอาง	กระเป๋า	รองเท้า	และอื่นๆ	อีก

มากมาย	ที่เมื่อพุ่งทะลุขึ้นไปเป็น	‘แบรนด์ระดับโลก’	ได้แล้ว	ก็ท�าให้

แบรนด์เหล่านี้กลายมาเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นเมืองแต่ละเมืองไป	

ประมาณว่า	เมืองไหนไม่มีแบรนด์เหล่านี้	ก็ถือว่ายังมีความเป็นเมือง 

ที่ไม่สมบูรณ์

	 แม้แต่ในระดบัภมูภิาคของสงัคมไทยเอง	เราจะเห็นกระทูท้ีต่ัง้ขึน้มา 

เพื่อ	 ‘เปรียบเทียบ’	กันอยู่เนืองๆ	ว่า	 เมืองน้ัน	 ‘เจริญ’	กว่าเมืองนี ้

หรือเปล่า	โดยดัชนีชี้วัดความเจริญที่ว่า	 ก็มักพุ่งเป้าไปที่การผุดเกิด

ของศูนย์การค้า	ประมาณว่าเมืองนั้นมีศูนย์การค้านี้หรือยัง	แล้วถ้ามี	 

กต้็องลงลึกไปเปรยีบเทียบกันอกีว่า	แล้วมแีบรนด์อะไรบ้าง	มแีต่แบรนด์

ราคาถูกหรือเปล่า	ถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่ายังอยู่ในระดับความเจริญ 

ที่ต�่ากว่า	เป็นต้น

	 ที่จริงแล้ว	 เรื่องแบบนี้คือการพยายามสร้าง	 ‘ดัชนี’	 เพื่อชี้วัด	 

‘ความเป็นเมือง’	ของแต่ละท้องที่นั่นเอง	แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือ	

แม้มีความแตกต่างหลากหลายเรื่องพ้ืนที่	 ตั้งแต่จังหวัดในภูมิภาค 

ไปจนถึงเมืองใหญ่ระดับทวีปหรือเมืองหลวงโลก	เรากลับน�า	‘กรอบ’	 

ที่มีมาตรฐานเดียวกันมาวัด

	 นัน่คอืมาตรฐานของ	‘วถิคีนเมอืง’	ในแบบทีป่ราศจากความหลากหลาย

 

	 และดเูหมอืนคนจ�านวนหนึง่	(ทีอ่าจเป็นจ�านวนไม่น้อย)	กภ็าคภมิูใจ

เสยีด้วย	ทีจ่ะได้เป็น	‘คนเมอืง’	ในแบบเดยีวกบัคนเมอืงอ่ืนๆ	โดยทอดทิง้ 

ความหลากหลายของตัวเองไป	!

	 วถิคีนเมอืงไม่ได้เกดิขึน้ลอยๆ	ของมนัเอง	แต่มนัตัง้วางอยูบ่นระบบ

เศรษฐกจิแบบใหม่ทีเ่ป็นระบบตลาด	ซึง่ปัญหาของระบบตลาดเป็นใหญ่

นัน้	เป็นเหมอืนค�ากล่าวโบราณทีว่่า	‘ในพาราสาวตัถ	ีใครไม่มปีรานีใคร’	

หรือ	‘ใครมือยาว	สาวได้สาวเอา’	นั่นคือระบบตลาด	อาจเริ่มต้นด้วย 

ความเท่าเทียมเสมอภาคพอสมควร	แต่เม่ือเวลาผ่านไป	 

ความแตกต่าง	(หรือความเหลื่อมล�้า)	ที่เกิดขึ้นแม้เพียง 

เล็กน้อยก็จะช่วยให้เกิดการ	 ‘ถ่างกว้าง’	 ให้คนที่ 

ได้เปรียบเล็กน้อยค่อยๆ	ได้เปรียบมากขึ้นเรื่อยๆ	 

จนในที่สุดก็เกิดการครอบง�าทางเศรษฐกิจขึ้น

	 เรามกัจะมองว่า	การครอบง�าทางเศรษฐกจิ	

เป็นส่ิงที่แยกขาดออกจากการครอบง�าทาง

วัฒนธรรม	และมักจะมองว่าการครอบง�า

ทั้งสองแบบเกิดขึ้นโดยสังคมที่ห่างกัน	 เช่น	

สหรฐัอเมรกิาครอบง�าสงัคมไทยในทางเศรษฐกจิ 

และวัฒนธรรม	แต่ที่จริงแล้ว	กลไกในการ

ครอบง�าไม่ได้ท�างานแบบเครื่องจักร	คือ	ไม่ได้

เป็นไปแบบแยกส่วนหรือตรงไปตรงมาอย่างนั้น	 

การครอบง�าทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสามารถ

เกิดขึน้ได้ทัง้ต่อเนือ่งกัน	ตดัขาดจากกันในบางช่วง	สนบัสนนุ 

ส่งเสรมิกนั	หรอืขดัแย้งกนัในบางช่วงก็ได้	ทีส่�าคญักค็อื	ไม่จ�าเป็น

ต้องเกดิขึน้กบัสองสงัคมทีม่คีวามแตกต่างกนัมากๆ	(เช่น	สหรฐัอเมรกิา

กับไทย)	แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับกลุ่มคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเอง	 

ซึ่งมักเป็นไปอย่างแนบเนียนกว่า

	 ในสงัคมทีร่ะบบชนชัน้ถกูฝังรากลกึนัน้	การครอบง�าทางเศรษฐกจิ

จะส่งอิทธิพลต่อการครอบง�าทางวัฒนธรรมได้อย่างแนบเนียนมาก	 

มกัไม่เกดิการต่อต้านขดัขนืใดๆ	ขึน้มา	เพราะคนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิ

ดีกว่า	มักจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า	มีความเข้มแข็งทางฐานะการเงิน

มากกว่า	และทีส่�าคญักค็อื	คนทีม่ลีกัษณะเช่นนี้ได้	กจ็ะต้องเป็นกลุม่คน

ที่มี	‘อ�านาจเหนือ’	หรือมี	‘อ�านาจน�า’	ในสังคม	ซึ่งไม่ใช่อ�านาจในแบบ

เผด็จการตรงไปตรงมา	แต่เป็นอ�านาจที่เย้ายวนใจ	ท�าให้คนอื่นๆ	อยาก 

มีอ�านาจแบบเดียวกัน	โดยในเวลาเดียวกัน	ระบบตลาดและเสรีนิยม 

ก็บอก	(หรือหลอก)	เราว่า-ใครๆ	ก็สามารถมีอ�านาจนั้นได้	เพียงแต ่

จะสร้าง	‘วิถีบริโภค’	ให้เหมือนกันกับผู้มีอ�านาจนั้นเท่านั้น
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	 แต่ทีย้่อนแย้งกค็อื-ท่ีสุดแล้ว	ผูท้ีม่อี�านาจน�าในตลาดมกักลายเป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชน์	

ในท้ายที่สุดเสมอ

	 ตัวอย่างที่น่าสนใจ	คือ	การก่อก�าเนิดขึ้นของ	‘การผ่อน’	ซ่ึงโดยเนื้อแท้ของมัน 

ก็คือการ	‘ปล่อยเงินกู้’	นั่นเอง	ในอดีต	เราต้องเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถเพื่อให้ได้เงินก้อน

ก่อนแล้วค่อยน�าเงินก้อนน้ันไปซื้อ	แต่เมื่อเกิดระบบเงินผ่อนขึ้น	เราไม่ต้องเสียเวลา

เก็บเงินอีกต่อไป	แต่สามารถได้ของนั้นมา	‘ใช้ก่อน’	โดยน�าเงินในอนาคตไปซื้อ	ระบบ

เงินผ่อนทีเ่กดิข้ึนกเ็หมือนการกู้เงิน	ซ่ึงผูข้ายจ�านวนมากก็ยนิดี	เพราะระบบเงนิผ่อนนัน้	

ท�าให้ผู้ขายมีรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวจากดอกเบี้ย	(นอกเหนือไปจากก�าไรต่อหน่วย

สินค้านั้นๆ)	ระบบการผ่อน	(หรือการกู้)	จึงเป็นวิถีที่เข้าครอบง�าและบีบบังคับให้ผู้คน

ในสังคมต้องสมาทาน	จ�ายอม	และตกเป็นทาสของผู้ที่มีอ�านาจเหนือในทางเศรษฐกิจ	

ซึ่งได้สร้าง	‘แบบจ�าลอง’	ของ	‘ชีวิตที่ดี’	ที่สามารถ	‘มีได้ทันที’	(ผ่านการผ่อน)	โดยใช้

กลไกตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ

	 การครอบง�าทางเศรษฐกจิจงึน�าไปสูก่ารครอบง�าทางวฒันธรรม	

ได้อย่างแนบเนียน	ลึกซึ้ง	และไม่รู ้ตัว	จนกระทั่งกลายเป็น	

‘กระบวนการภายใน’	หรือเป็นสิ่งพื้นฐาน	(By	Default)	ของชีวิต

ไปแล้ว	เงยหน้าข้ึนมาอกีทีเราก็คดิว่าเราต้องเสพสิง่นัน้ๆ	ในฐานะ

ที่มันเป็นสิ่งจ�าเป็นของชีวิตไปแล้ว

	 แต่แน่นอน	โลกย่อมไม่หยุดน่ิงอยู่กับที่	 เมื่อเกิดการกดขี	่

(Oppression)	ในแบบทีแ่นบเนยีนและมองไม่เหน็	โดยอาศัยกลไก

ตลาดเสรทีีลุ่กลามไปในหลายมติโิดยปราศจากการควบคุมคัดง้าง

ด้วยหลกัการอืน่ๆ	(เช่น	หลักศลีธรรม	การตรวจสอบความชอบธรรม 

โปร่งใส	ฯลฯ)	ในที่สุด	ก็ย่อมเกิดการต่อต้านขึ้นด้วย

	 ในระดับโลก	การครอบง�าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็น

ประเด็นใหญ่	เพราะวิถีคนเมือง	(ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นแบบ

ตะวันตก)	กลายเป็น	‘มาตรฐาน’	ในการด�ารงชีวิตไปแล้วทั่วโลก	

วิถีชีวิตแบบนี้ส่งผลต่อพลวัตทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรรม

ในระดับนานาชาติ	ค�าถามก็คือ	ตรง	‘รอยต่อ’	ระหว่างเศรษฐกิจ

กับวัฒนธรรมนั้น	ควรมีการดูแลจัดการอย่างไรบ้างไหม	เพื่อให้

วัฒนธรรมเล็ก	วัฒนธรรมน้อย	สามารถลุกขึ้นมา	‘สู้’	กับวัฒนธรรมใหญ่ๆ	ได้

	 ตัวอย่างของการต่อต้านขัดขืนที่เห็นได้ชัดเจนมาก	 คือ	วัฒนธรรมของญี่ปุ่น	 

ซึง่แม้ในด้านหนึง่จะถกู	‘บงัคบั’	ให้ต้องเปิดประเทศเพือ่รับเอาวัฒนธรรมตะวนัตกเข้ามา 

เป็นการบังคับโดยใช้อเมริกาน�าเรือรบมาปิดปากอ่าวในศตวรรษที่	19	เพ่ือให้ญี่ปุ่น

เปิดประเทศค้าขายกับตน	ซึ่งแปลว่าเป็นการบังคับกันทางตรง	แต่ญี่ปุ่นก็สามารถ	

‘ดัดแปลง’	มรดกทางวัฒนธรรมทีต่นต้องรบัจากสหรัฐอเมรกิาให้กลายมาเป็น	‘สมบตั’ิ 

ของตัวเองได้อย่างน่าทึ่ง	 ไม่ว่าจะเป็นดนตรีอย่างดนตรีแจ๊ส	ที่ญี่ปุ ่นเปลี่ยนให้มี

เอกลักษณ์เฉพาะ	จนกลายเป็นตระกูลดนตรีแจ๊สญ่ีปุ่น	หรือแม้กระทั่งอาหารและ 

เครื่องดื่มต่างๆ	เช่น	วิสกี้	การท�าชีส	ฯลฯ	ญี่ปุ่นก็	‘รับ’	เอาวัฒนธรรมต่างๆ	เหล่านั้น	

(ซ่ึงถกูส่งผ่านมาพร้อมกบัการครอบง�าทางเศรษฐกิจ	คอื	การบงัคบัให้ต้องเปิดประเทศ

ค้าขาย)	มาดัดแปลง	(ซึ่งก็คือรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านขัดขืน)	ให้กลายมามีวิธีคิด

และรสนิยมในแบบของตัวเอง	ซ่ึงพูดได้ว่า	เป็นต้นแบบของการรับมือกับ	‘อ�านาจ’	 

ที่แข็งกร้าวด้วยอ�านาจอันอ่อนนุ่ม	(Soft	Power)	และใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างชาติ

ขึ้นใหม่หลังสงครามโลก	ครั้งที่	2	

	 สิง่ทีญ่ีปุ่่นท�ากค็อื	การใช้อดุมการณ์ชาตนิยิมทางเศรษฐกิจ	มาผสมกบัการยอมรบั 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 เพราะฉะนั้น	ตรง	 ‘รอยต่อ’	(Interface)	ของ

การครอบง�าทางเศรษฐกิจและการครอบง�าทางวัฒนธรรม	จึงเกิดวิธีคิดทั้งในแบบที่

ทะนุถนอมมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเองเอาไว้	(เช่น

การแสดงแบบโบราณต่างๆ	การให้ความส�าคัญกับ 

การปลูกข้าวและการบริโภคข้าว	ซึ่งเป็นการแข็งขืนต่อ

อาหารตะวนัตกทีช่ดัเจนมาก)	และการเปิดกว้างยอมรบั

วัฒนธรรมใหม่ๆ	ไม่ใช่เพ่ือจะวิ่งเข้าไปหลงใหลใฝ่ฝัน	 

แต่เพือ่น�าสิง่เหล่านัน้มาผสมผสานกบัรากเดมิของตวัเอง

จนกระทั่งเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมา

	 อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีการใช้	 ‘อ�านาจอันอ่อนนุ่ม’	

(Soft	Power)	ในแบบชัดเจนมากก็คือ	เกาหลีใต้	ซึ่ง

หลายคนชื่นชมว่าเป็นประเทศ	 ‘ส่งออก’	วัฒนธรรม 

ที่ประสบความส�าเร็จที่สุดประเทศหนึ่ง	แต่การส่งออก

วฒันธรรมของตวัเองนี	้ไม่ได้เกิดขึน้มาลอยๆ	เกาหลีใต้นัน้ 

อยู่ตรง	‘รอยต่อ’	ของมหาอ�านาจ	ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือ

ญีปุ่น่	ดงันัน้	การสถาปนาวฒันธรรมของตวัเองให้เข้มแขง็ 

จึงเป็นเรื่องยากมาก	เพราะอยู่ใกล้ชิดกับมหาอ�านาจ 

สองแห่งที่มีลักษณะของวัฒนธรรมคลับคล้ายกัน	

	 แต่กระนัน้	ในช่วงปลายทศวรรษเก้าศนูย์	เกาหลีใต้ 

กท็�าส�าเรจ็	ถงึขัน้ทีน่กัหนงัสอืพมิพ์จากปักกิง่ต้องขนานนาม

การ	 ‘ส่งออก’	ทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ว่าเป็น	 

Korean	Wave	กันเลยทีเดียว	โดยในภาษาจีนนั้น	เรียก

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้ว่า	Hánliú	แปลว่า	Flow	of	

Korea	หรือการไหลบ่า	(ทางวัฒนธรรม)	ของเกาหลี

	 ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทั้งโดยบังเอิญและไม่บังเอิญ	!

	 แรกทีเดียว	 ส่ิงที่ได้รับความนิยมก่อน	คือ	สิ่งที่

เรียกว่า	K	Drama	หรือละครเกาหลี	ซึ่งได้รับความนิยม

ในจีนก่อน	ตามด้วยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

ถดัจากนัน้จงึเริม่เกดิกระแสดนตรป๊ีอปเกาหล	ี(ทีเ่รยีกว่า	

K-pop)	ซึง่มแีรงหนนุส่งในจงัหวะทีพ่อดกีนักบัการเกดิขึน้ 

ของสื่อสังคมออนไลน์อย่าง	YouTube	ท�าให้	Korean	
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Wave	กวาดกระหน�่าไปทั่วโลก	โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น	

ตั้งแต่แถบลาตินอเมริกา	ไปจนถึงอินเดียทางตะวันออก

เฉยีงเหนือ	ตะวันออกกลาง	แอฟริกาเหนอื	และที่ไม่ต้อง

พูดถึงก็คือในบ้านเรา

	 การเกดิข้ึนของ	Korean	Wave	นี	้ท�าให้รฐับาลเกาหล ี

ใช้วฒันธรรมของตวัเองเป็นสนิค้าส่งออก	เพือ่ขยายพรมแดน	

ของอ�านาจอันอ่อนนุ่ม	(Soft	Power)	ให้กินความกว้าง

ออกไปอีก	ไม่ใช่แค่เรื่องรายการโทรทัศน์หรือดนตรี	 

แต่รวมไปถึงแฟชั่น	อาหาร	และเรื่องอื่นๆ	ด้วย

	 ค�าว่า	Soft	Power	เป็นค�าที่	Joseph	Nye	แห่ง 

มหาวทิยาลัยฮาร์วาร์ดตัง้ขึน้เพือ่อธิบายถึงความสามารถ

ในการดงึดดูให้เกดิความร่วมมอื	(แทนทีจ่ะเป็นการบงัคับ	

การใช้ก�าลัง	หรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินซื้อความนิยม)	

ซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเห็น

สาธารณะ	รวมถึงค่านิยมต่างๆ	ในสังคมได้	 โดยใช้ 

ช่องทางทีม่กัจะ	‘มองเหน็ได้ยาก’	(Transparent	Channels)	

โดยแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	 คือ	อ�านาจทางวัฒนธรรม	

อ�านาจทางการเมือง	และอ�านาจทางนโยบายต่าง

ประเทศ	ซึ่ง	Nye	ใช้ค�าว่า	Soft	Power	ในฐานะที ่

มหาอ�านาจค่อยๆ	 เปล่ียนตัวเองจากการใช้อ�านาจ

แขง็กร้าวมาเป็นอ�านาจอนัอ่อนนุม่	แต่ในทางวฒันธรรม	

เราจะเห็นว่าหลายชาติที่ตกอยู่ในฐานะต�่าต้อยกว่าทาง

อ�านาจ	(เช่น	เกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นในตัวอย่างข้างต้น)	

เลอืกใช้อ�านาจแบบ	Soft	Power	เลยตัง้แต่ต้นเพือ่รบัมอื

กับ	Hard	Power	และในหลายกรณีก็ได้ผล

	 ในสังคมไทย	ผมมีข้อสังเกตว่า	เรามักจะรู้สึกว่า	

การ	 ‘ขายวัฒนธรรม’	 คือ	การขายเพื่อน�าเอา	 ‘เงิน’	 

เข้าประเทศ	เพราะฉะนั้นเราจึงมักคิดจะขายวัฒนธรรม

กันแบบตรงไปตรงมา	ท�าให้เกิดวิธีขายที่แข็งๆ	 เช่น	 

การสร้าง	‘ภาพ’	ผ่านงานโฆษณาการท่องเทีย่วหลายช้ิน 

ซึ่งท�าให้สังคมไทยดูเป็นสังคมในอุดมคติ	 เต็มไปด้วยความงดงามเหมือนอยู่ใน 

สรวงสวรรค์อันน่าทึ่ง	และน�าเอา	 ‘รูปแบบเดียว’	ไป	 ‘ครอบง�า’	สังคมทั้งหมด 

ให้ดเูหมอืนมวีฒันธรรมใหญ่เป็นหนึง่เดยีวกนั	ซึง่แสดงให้เหน็ว่า	ผูม้อี�านาจน�าในสงัคม 

ไทยยงัไม่ได้ใช้	Soft	Power	แม้กระทัง่ในการสือ่สารกบัคนร่วมสงัคม	พูดอกีอย่างหนึง่ 

ก็คือ	มีลักษณะของการ	‘บังคับ’	ให้คนไทยต้องมีลักษณะที่ว่า	(เช่น	ต้องต้อนรับ 

นกัท่องเทีย่วดจุญาตมิติร	เพือ่ให้เศรษฐกจิไทยเข้มแขง็	ดงัทีเ่คยโฆษณากนัในยคุหนึง่)	

และมลีกัษณะของการ	‘ลวงตา’	นกัท่องเทีย่วด้วย	‘ภาพ’	ที่ไม่ได้มอียูจ่รงิ	อนัเป็นวถิี

ทีแ่สดงให้เหน็ถงึเชือ้และร่องรอยของ	Hard	Power	ทีท่�าทัง้บงัคบัและโฆษณาชวนเช่ือ

	 ทีจ่รงิแล้ว	การก่อเกดิขึน้ของ	Soft	Power	นัน้	สามารถย้อนกลบัไปได้ถงึค�าพดู 

ของ	คาร์ล	มาร์กซ์	ที่ยืนยันให้เรา	‘ใส่ใจ’	ใน	‘วิถีการผลิต’	ของคนเล็กคนน้อย 

ในสังคม	อย่างที่เขาบอกไว้ว่า

	 ทรัพย์สินส่วนบุคคลของแรงงานในวิถีการผลิตของเขา	คือรากฐานของ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก	อุตสาหกรรมขนาดเล็ก	คือเงื่อนไขจ�าเป็นต่อพัฒนาการของ

การผลิตทางสังคม	และของปัจเจกภาพอันเป็นเสรีของตัวแรงงานเอง

	 พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ	ถ้าคนเล็กคนน้อยมีทรัพย์สินและอ�านาจอยู่ในมือของ 

ตัวเอง	พวกเขาก็จะมี	 ‘ความสุข’	ในอันที่จะสร้างงานขึ้นมา	และท�าให้สังคมมี	 

‘ผลิตภาพ’	ที่เกิดจากน�้าเนื้อเดิมแท้ของความต้องการจะผลิต	ไม่ใช่ถูกบังคับโบยตี 

ให้ต้องท�างาน	(ในยุคปัจจุบันอาจไม่ได้โบยตีโดยใช้แส้เฆี่ยน	แต่โบยตีผ่านวิถีต่างๆ	

รวมถึงวิถีคนเมืองและระบบเงินผ่อนด้วย)	ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความแปลกแยกกับสิ่ง

ทีเ่ขาผลติขึน้มา	ผลกค็อื	คนเหล่านีจ้ะไม่มคีวามสขุในชวีติ	และเมือ่คนทีเ่ป็นฐานราก 

ให้กับการผลิต	(ไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม)	ไม่มีความสุขเสียแล้ว	 

เราก็จะได้สังคมที่ไม่มีความสุข	 เพราะถูกจัดการโดยวิธีคิดแบบ	Hard	Power	 

อยู่ตลอดเวลา

	 สังคมที่ไม่มีความสุขจะส่งออกวัฒนธรรมที่มีความสุขได้อย่างไรกันเล่า	?
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ทำ�สักอย่�ง
กับมวลมห�แฟนคลับศิลปินไทยในต่�งแดน

Keep 
Calm 
and 

Follow 
T-POP

เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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 กองบรรณาธิการ ได้จัดท�าสรุปสาระส�าคัญการสัมมนาของวิทยากรทั้ง 3 ท่านโดยสังเขป ดังนี้ 

 

 มวลมหาแฟนคลับมาจากไหน
 

 ในสาขาภาพยนตร์  ภาพยนตร์ไทยที่เริ่มไปฉายในประเทศเพื่อนบ้านจะมีแนวเดียว คือ แนวสยองขวัญ เช่น 

นางนาก และ ชัตเตอร์กดตดิวิญญาณ ในอดตีจะไปเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้านใกล้ๆ แต่หลังจากทีม่หีนงัสยองขวญั 

ค�าว่า Thai Horror เริ่มดัง หนังผีที่ดัง คนจะไม่คลั่งไคล้ดารา แต่จะชอบและนิยมเกี่ยวกับพล็อตเรื่อง 

 ในเวลาต่อมา ภาพยนตร์ที่เร่ิมสร้างสีสันเป็นเรื่องแรกๆ คือ รักแห่งสยาม ซึ่งในประเทศจีน แม้ภาพยนตร์ 

เรือ่งนีจ้ะไม่ได้ฉายอย่างถูกต้องในโรงหนงั กย็งัได้รบัความนยิมมาก หลงัจาก รกัแห่งสยาม ภาพยนตร์ไทยทีส่ร้าง

ชื่อเสียง คือ กวนมึนโฮ และ สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก โดยเฉพาะเรื่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก จะมีคนที่คลั่งมาริโอ้  

เมาเร่อ มากๆ และอกีเร่ือง คือ Suck Seed ห่วยขัน้เทพ จากทัง้ 3 เรือ่ง จะเกดิกลุ่มคนทีบ้่าหนงัไทยมากๆ โดยเฉพาะ 

ทีอ่นิโดนีเซีย ทัง้ๆ ที่ไปฉายในเครือทีเ่ลก็มาก กระแสความชอบท�าให้เกดิเวบ็ไซต์ และเดนิทางมาเมอืงไทยเพ่ือถ่ายรปู 

หน้าบริษัท GTH 

 ดาราไทยทีม่แีฟนคลบัมากมาย เช่น ป้อง-ณวฒัน์ มารโิอ้ เมาเร่อ ติน๊า (จากหนงัเรือ่ง Yes or No) แฟนคลบั 

ที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวงาน ตัวหนัง และเกิดจากความบังเอิญ แฟนคลับเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่มีการสนับสนุน 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 ตัวอย่างละครเรื่องสงครามนางฟ้าที่ฉายในประเทศจีน มีการรีรันละครเรื่องนี้เกิน 20 ครั้ง หรือหนังเรื่อง 

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก ได้เข้าฉายในโรงหนังอย่างถูกต้องเป็น 100 โรง อุตสาหกรรมบันเทิงควรเป็นอุตสาหกรรม

หลักในการท�าให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า ภาพยนตร์ คอื การสือ่สารผ่านอารมณ์ ซึง่มลีกัษณะทีเ่ป็นสากลมากๆ

เมื่อวันที่ 8 มิถุน�ยน 2557 ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดสัมมน� เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย  
ภ�ยใต้ Theme ‘ท่องเที่ยวไทย ใจเย็นไว้และมองไปข้�งหน้�’ ก�รสัมมน�ในวันนั้น มีหัวข้อ  
‘ทำ�สักอย่�งกับมวลมห�แฟนคลับศิลปินไทยในต่�งแดน (Keep Calm and Follow T-Pop)’ 
โดยมีวิทย�กร 3 ท่�น คือ คุณบรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำ�กับภ�พยนตร์เรื่องกวนมึนโฮ และ  
พี่ม�ก...พระโขนง คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ ครูสอนก�รแสดงจ�กค่�ยหนัง GTH และคุณณฤดี  
คริสธ�นินทร์ จ�กบริษัท ยูเรก้� คอนซัลติ้ง จำ�กัด
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 กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

 ในต่างประเทศ เช่น เกาหล ีจะมกีารท�างานอย่างเป็นระบบ 

มกีารสัง่งานในทกุขัน้ตอน โดยก�าหนดเป็นเป้าหมายนโยบายของ

ประเทศ ยกตวัอย่าง เช่น ก�าหนดนโยบายให้ประเทศเกาหลเีป็น 

Hub ของอตุสาหกรรมบนัเทงิ ตวัอย่างในอดตีทีน่่าจะใช้เป็นกรณี

อ้างองิได้ คอื สหรฐัอเมรกิา ใช้ เจมส์ ดนี เพือ่โปรโมตกางเกงยนีส์ 

และพื้นที่เป้าหมายคือญี่ปุ่น วัตถุประสงค์คือต้องการให้ญี่ปุ่น

ถอดกโิมโน และเปลีย่นมานุง่ยนีส์ กลยทุธ์นีค้อืกลยทุธ์ในการใช้

อุตสาหกรรมบันเทิง และสหรัฐอเมริกาท�าได้ส�าเร็จ

 ในกรณีเกาหลี มีการวางแผนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิง

มาเป็นสิบปี เด็กเกาหลีหน้าไม่สวย เกาหลีจึงส่งแพทย์ไปเรียน

ด้านศลัยกรรมโดยตรง เพือ่มาปิดจดุอ่อน และจดุแขง็ของเกาหลี 

คือ คน ซึ่งมีวินัยและมีมาตรฐาน มีการพัฒนาตัวเองสูงมาก  

สถาบันที่ฝึกนักร้องเกาหลี ฝึกเพียง 1 เพลงใช้เวลาฝึก 6 เดือน 

ทัง้ร้อง เต้น ในขณะทีป่ระเทศไทย 10 เพลงใช้เวลาเพียงเดือนเดียว

 จุดแข็งประเทศไทย
 

 จุดแข็งประเทศไทยมีมาก เช่น หนังผี ความงมงาย และความตลกแบบไทย หรือ Thai Humor ตัวอย่าง 

ที่ชัดเจนคือภาพยนตร์โฆษณาของ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ซึ่งดังมาก หนังที่ธนญชัยก�ากับ เช่น งานโฆษณาของ  

ไทยประกันชีวิต ที่ญี่ปุ่นเอาไปออก ถึงขั้นว่าเอาไปเปิดเพื่อดูว่าใครร้องไห้เร็วกว่า 

 สิง่ทีเ่กาหลอ่ีอนมาก คอื มกีารผลกัดนัทีแ่รงมาก แต่ Content ยงัไม่ถงึ แต่ส�าหรบัไทย Content แขง็แรงมาก 

แต่ยังไม่มีการผลักดันอย่างเป็นระบบและบูรณาการ สิ่งส�าคัญอีกเรื่องคือการให้ความรู ้ทั้งคนท�าและคนดู  

ต้องยกระดับไปด้วยกัน ท�าให้คนไทยเห็นคุณค่าของคนไทยเป็นเรื่องส�าคัญมาก อย่างกรณีที่ญี่ปุ่น หนังโฆษณา 

จะไม่มีการอนุญาตให้นักแสดงต่างชาติมาแสดงเป็นตัวเอก แต่ส�าหรับของไทย เราใช้ลูกครึ่ง ใช้นักแสดงต่างชาติ 

เราท�าทุกอย่างที่ให้เราเกลียดตัวเองมากที่สุด กรณีสีผิว ก็พยายามส่งสัญญาณว่าต้องผิวขาว 

 จุดส�าคัญที่สุด คือ การก�าหนดกลยุทธ์จากฝ่ายนโยบาย ให้คนไทยเคารพความเป็นไทย เคารพตัวของเราเอง 

เคารพในสิ่งที่เราเป็น ทั้งเรื่องความตลกและหน้าตาผิวพรรณ อีกประเด็นหนึ่งคือให้คนไทยเป็นคนรู้จริง รู้ลึก
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 การใช้ประโยชน์จากมวลมหาแฟนคลับ
 

 ประเทศแถบ South East Asia หนังเรื่อง พี่มาก...พระโขนง  

ดงัมากในประเทศเวียดนาม พม่า กัมพชูา ฉาย 2-3 เดือน ดังนัน้ จงึเกดิ

ค�าถามว่า ท�าอย่างไรจะพัฒนาให้เป็นทรัพย์สินของประเทศไทย กรณี

บ้านพีม่ากท่ีอมัพวา น่าจะเก็บเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว แต่ถ้าเก็บไว้ จะเกดิ

ค่าใช้จ่ายที่ตามมาอีกมาก เนื่องจากเป็นที่ที่เช่าจากชาวบ้าน สุดท้ายก็

ต้องรื้อไป และชาวต่างชาติก็มาถามว่า ฉากนี้อยู่ที่ไหน 

 หากจะใช้หนังเรื่อง พี่มาก...พระโขนง ผูกโยงกับการท่องเที่ยว

อัมพวา มีความเป็นไปได้ที่จะเสนอแพ็คเกจเที่ยวอัมพวาตามรอยพี่มาก 

และสามารถจะสร้าง Story อื่นๆ ตามมา

 ภาพ Dark ในไทย ท�าไงดี
 

 หนังเรื่อง Bangkok Dangerous จะฉายภาพ เผยแพร่ภาพมุม Dark นั้น เราปฏิเสธไม่ได้ เป็น  

Perception ที่ชาวต่างชาติมีต่อประเทศไทย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโสเภณีและยาเสพติด ไทยปฏิเสธไม่ได้ 

ประเด็นทีจ่ะขอชวนคดิคอืผูช้มทีด่หูนงัเรือ่ง Hang Over ดแูล้วอยากมาเทีย่วเมอืงไทยหรอืไม่  อย่าไปแคร์ 

เรื่องภาพลักษณ์ แต่สิ่งที่ต้องท�าคือการท�าให้มันถูกต้อง 

 กรณี Lady GAGA เที่ยวเมืองไทยและกล่าวถึงโรเล็กซ์ปลอม หรือ Rihanna พูดเรื่องเซ็กซ์โชว์  

ตอนมาภูเก็ต เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริง ปฏิเสธไม่ได้ สิ่งที่ต้องแก้คือแก้ที่ภายในของไทย โดยปรับปรุง 

ให้ถูกต้อง ไม่ต้องสนใจเรื่อง Perception 

 อนาคตหนังไทย
 

 ไม่ต้องหวังถึงการเทียบเท่าเกาหลี แต่หวังเพียงให้รัฐบาล

สามารถก�าจัดแผ่นผี ถ้าด�าเนินการได้ ประเทศไทยน่าจะมีหนังไทย

ที่มีคุณภาพดีๆ จ�านวนมาก
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เรียบเรียงโดย : วรมน ทรัพย์ศรีสัญจัย1

ความร่วมมือ
ทางด้านการท่องเที่ยว
ของภูมิภาคอาเซียน

 นับถอยหลังเข้าสู่การรวมประชาคมอาเซียนในปี 

2558 หน่วยงานภาครัฐและผู ้ประกอบการเอกชน 

ในทุกภาคอุตสาหกรรมต่างเร่งเตรียมพร้อมในการ 

ที่จะก้าวเข้าสู ่ประตูแห่งโอกาสที่ก�าลังจะเปิดขึ้น 

ในอกีไม่ช้านี ้ส�าหรบัทางภาคการท่องเทีย่วเองกเ็ช่นกนั 

กลุม่ประเทศอาเซยีนถอืเป็นดาวเด่นทางด้านการเตบิโต

ของการท่องเที่ยว โดยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ

จากทั่วโลกจ�านวน 98 ล้านคนในปี 2556 ซึ่งองค์การ 

การท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UNWTO) รายงาน 

ว่าภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตของนักท่องเที่ยว

สูงที่สุดถึงกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ ประเทศอาเซียน

ได้สนับสนุนความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการที่

จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นจุดหมายปลายทาง

เดียวกัน (Single Tourist Destination) กล่าวคือ  

นักท่องเที่ยวไม่เพียงแค่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศใด 

ประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ยังท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่

ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

 ท่ามกลางความเติบโตอันโดดเด่นของจ�านวน 

นกัท่องเทีย่ว ประเทศอาเซยีนยงัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญั 

ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การน�าเสนอ  

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการตลาด 

ที่สร้างสรรค์ การอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง

และการเชื่อมโยงการคมนาคมในอาเซียน จึงได้มีการ

จัดตั้งคณะท�างานในด้านต่างๆ ขึ้นเพ่ือด�าเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่

1
พนักงานการตลาด 4 งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้
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 ด้านบุคลากร

 อาเซยีนได้ด�าเนนิการจดัท�าข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการยอมรบัคณุสมบตั ิ

บุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA) เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกในการเคล่ือนย้ายบคุลากรวชิาชพี การท่องเทีย่วภายในกลุม่

ประเทศอาเซียน โดยในเบื้องต้นอยู่ในระหว่างด�าเนินการ 6 สาขา ได้แก่  

House Keeping, Front Office, Food Production, Food & Beverage,  

Travel Agencies และ Tour Operation จ�านวน 32 ต�าแหน่งงาน  

ในปัจจบุนั ได้มกีารเตรยีมพร้อมมาตรฐานสมรรถนะร่วมส�าหรับบุคลากร

วิชาชีพทางด้าน House Keeping, Front Office, Food Production และ 

Food & Beverage เรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมจัดการอบรมและทดสอบ

บุคลากรเพื่อข้ึนทะเบียนบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนในล�าดับ

ต่อไป

 ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว

 เพื่อให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

อนัเป็นส่วนส�าคญัของการสร้างประสบการณ์ท่องเทีย่วทีดี่แก่นกัท่องเทีย่ว 

การก�าหนดจัดท�ามาตรฐานที่ประเทศอาเซียนให้การยอมรับร่วมกัน  

จึงจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ทั้งน้ีอาเซียนได้ 

อยู่ระหว่างการจัดท�ามาตรฐานใน 6 สาขา ได้แก่ โฮมสเตย์ โรงแรม 

สีเขยีว บรกิารสปา ห้องน�า้สาธารณะ เมอืงท่องเทีย่วสะอาด การท่องเทีย่ว 

เชิงชุมชน

 ด้านพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว
 

 สินค้าท่องเที่ยวที่อาเซียนเห็นพ้องร่วมกันว่ามีศักยภาพที่จะน�ามา

เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/มรดก การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การท่องเที่ยวทางน�้า และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะน�าสินค้าและ

บริการมาจัดกลุ่มเป็นแพ็คเกจที่รวมประเทศอาเซียนตั้งแต่ 2-3 ประเทศ 

ขึน้ไป เพือ่เสนอขายการท่องเทีย่วแบบเชือ่มโยง เช่น การน�าเสนอโปรแกรม

การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ของประเทศไทย นครวัดของประเทศกัมพูชา และบุโรพุทโธของประเทศ

อินโดนีเซีย ส�าหรับการท่องเที่ยววัฒนธรรม/มรดก เป็นต้น
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 ด้านการตลาดและการสื่อสาร

 อาเซยีนได้มกีารส่งเสริมตลาดการท่องเทีย่วอาเซียน ภายใต้แบรนด์ 

Southeast Asia - Feel the Warmth ซึ่งน�าเสนอจุดขายของอาเซียน 

ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น โดยมีกิจกรรมด�าเนินการที่มุ่งเน้นการส่งเสริม

สินค้าที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันของอาเซียน 

ซึ่งประกอบด้วย

 การส่งเสริมตลาดกลุ่ม Mass Tourism 
 โดยเฉพาะอินเดียและจีน 
 การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และสร้างสรรค์ 
 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
 การท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงวัยและลองสเตย์

 โดยได้ประชาสัมพันธ์สินค้าท่องเที่ยวอาเซียนผ่านบทความ รูปภาพ 

และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมตลาดผ่านช่องทาง

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.aseantourism.travel, Facebook รวมถึง 

www.dongnanya.travel, Sinaweibo ส�าหรับตลาดจีน และ Mobile  

Application รวมทั้งร่วมมือกับ ASEANTA ในการจัดงาน ASEAN  

Tourism Forum ซึง่ประกอบด้วยการประชุม งานสมัมนาและงานส่งเสรมิ

การขาย (TRAVEX) เป็นประจ�าทุกปี นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพันธมิตร 

ในการส่งเสริมตลาด เช่น PATA (Pacific Asia Travel Association)  

ในการจัดท�าโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวอาเซียนออกอากาศผ่าน Travel 

Channel, การร่วมมือกับ ASEAN Tripper Magazine และ Digital  

Innovation Asia เป็นต้น รวมทั้งเตรียมจัดโครงการ ASEAN for ASEAN 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค (Intra - ASEAN 

Travel)

 นอกจากนี้ อาเซียนยังได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน 

(ASEAN Promotional Chapter for Tourism: APCT) ณ ประเทศ

ออสเตรเลียและอินเดีย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศภาคี

อื่นๆ ได้แก่ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในอาเซียน

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนในปี 2558 เป็นเพียง Milestone หลกัหนึง่ 

เท่านั้น อาเซียนก�าลังเดินหน้าเพื่อเตรียมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การ 

ท่องเทีย่วภายหลงัปี 2558 เพือ่สร้างให้ภมูภิาคอาเซยีนก้าวสูก่ารเป็นแหล่ง 

ท่องเทีย่วระดบัโลก โดยเป็นจดุหมายปลายทางทางการท่องเทีย่วทีม่คีณุภาพ 

น�าเสนอประสบการณ์ท่องเทีย่วทีแ่ตกต่าง หลากหลาย และให้ความส�าคญั

กับการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกด้านอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ 

ทั้งนี้ ก็เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พลเมือง

อาเซียนนั่นเอง





ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รายชื่อ

รายงานวิจัย

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

2553

2554

2555
การส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว

ของคนไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออก (เชียงใหม่ พิษณุโลก 
ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชลบุรี ลพบุรี สงขลา 

และสุราษฎร์ธานี)

การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดส�าหรับการท่องเที่ยวกลุ่มด�าน�้า

การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดส�าหรับการท่องเที่ยว 
กลุ่ม Honeymoon & Wedding

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

และอิสราเอล)

การส�ารวจมุมมองของชาวไทยต่อการท่องเที่ยว
เพื่อการจัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า

การศึกษาสถานการณ์และโอกาสการส่งเสริมตลาด
การท่องเที่ยวกลุ่มนิเวศและผจญภัย (Eco & Adventure Tourism)

การส�ารวจการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุก
ในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ (ส�าหรับตลาดยุโรป)

การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยว

ต่างประเทศที่เดินทางซ�้า

การศึกษา ศักยภาพและขนาดของ
ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ 

กลุ่มการแต่งงานและฮันนีมูน 
และกลุ่มการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ (Golf, Honeymoon 
& Wedding)




