


 

	 พรมแดนความรู้ด้านงานวิจัยท่องเที่ยว  

	 ลกัษณะโครงการวจิยัท่องเทีย่วที	่สกว.	และ	คอบช.	สนบัสนนุ 

งบประมาณ	อาทิ	การวจิยัเกีย่วกับการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ

อาเซียน	/	การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน	/	การค้นหาสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	เป็นหน่วยงานหนึ่งในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ	 

(คอบช.)	ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	ได้เล็งเห็นความส�าคัญ 

ของการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

ถ้าผู้อ่านท่านใดสนใจ	ผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว	สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส�านักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

และบริการ	สกว.	โทรศัพท์ 0 2940 5188	หรือ	ค้นหาได้ที่	elibrary.trf.or.th ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 Sweet	Trails	เส้นทางขนมไทย

	 ผลจากการวิจัย	ได้น�าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีการ

สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้อาหารด้านขนมไทย	ซึ่งมีทั้งส่วน 

ที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการท�าขนมในแต่ละเส้นทาง	และการน�า

วัตถุดิบมาพัฒนาเพื่อให้เกิดขนมไทยต่างๆ	โดยสถานที่แต่ละ

สถานที่	มีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกัน	ทั้งการเรียนรู้จากภูมิปัญญา

ทางการเกษตร	หัตถกรรม	วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

 ตัวอย่างเส้นทางขนมไทย

l เส้นทางตามรอยน�้าตาลโตนด	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์

ตาละตุนาหงัน	(ตาลคู่)	และตาลละมุน	(ขนมตาลทรงเครื่อง)	

l เส้นทางล�าน�าค�าหวาน	ได้แก่	หยดน�้าสังข์	และนางลอย		

l เส้นทางทองค�าขาวแห่งธรรมชาต	ิได้แก่	ข้าวหนม	และข้าวศรนีลิ

l เส้นทางขุดทองลองลิ้ม	ได้แก่	ศรีสุวรรณ	และทศทัต	

	 งานวิจัยเพื่อสนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทย

	 หนึง่ในผลงานวิจยัท่องเทีย่วทีม่ส่ีวนในการสนบัสนนุปีท่องเทีย่ว	

วิถีไทย	อาทิ	โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ของกลุ่มธุรกิจขนมไทย

ท้องถิน่	และการจัดท�าระบบฐานข้อมลูสารสนเทศส�าหรบัเส้นทาง 

ใหม่ของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหารในภูมิภาคตะวันตก 

โดย	ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	ดร.อรุณศรี	 ลีจีรจ�าเนียร	จาก	

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 Sweet Taste 

 

	 ขนมทั้ง	8	ชนิดข้างต้น	ได้มีการประเมินทางประสาทสัมผัสและทดสอบศักยภาพในเชิงพาณิชย์กับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว	พบว่ามีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ทุกๆ	ผลิตภัณฑ์	ซึ่งได้รับผลตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว



บรรณาธิการ
ยุวดี	นิรัตน์ตระกูล	 ผู้อ�านวยการกองวิจัยการตลาด

กองบรรณาธิการ
ฐาปนีย์	เกียรติไพบูลย์	 ผู้อ�านวยการกองสารสนเทศการตลาด
จรัญ	ชื่นในธรรม	 ผู้อ�านวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
บุษกร	พรหมมาโนช	 ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
พิชยา	สายแสงจันทร์	 ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
ปรัชญากรณ์	ไชยคช	 หัวหน้างานวิชาการ
สุจิตรา	แย้มงามเหลือ	 พนักงานบันทึกข้อมูล

เจ้าของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา
ธวัชชัย	อรัญญิก	 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จุฑาพร	เริงรณอาษา	 รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป	แอฟริกา	
	 ตะวันออกกลาง	และอเมริกา
วิไลวรรณ	ทวิชศรี	 รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
พงศธร	เกษส�าล	ี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
ศุกรีย์	สิทธิวนิช	 รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
สมรัก	ค�าพุทธ	 รองผู้ว่าการด้านบริหาร
อานุภาพ	ธีรรัฐ			 รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
สันติ	ชุดินธรา		 รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนงาน
จรัญ	อ้นมี			 ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผน

การท่องเที่ยวไทยหากเปรียบเป็นเฉดสี

นักท่องเที่ยวมิได้เห็นเราเป็นสีโทนอ่อน

แต่หากเป็นเฉดสีที่เข้มหลากสี

โครงการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไทย
ในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ	

(Thailand	Destination	Image)
ททท.
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C o n t e n t s 

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
บรรณาธิการ

Editor’s Talk
บทบรรณาธิการ

	 การเปลี่ยนแปลง

	 เพือ่นๆ	จากหลายหน่วยงานได้สอบถามและทกัท้วงเรือ่งหวัหนงัสอื	TAT	Tourism	Journal	มาเป็นแรมปี	ประเดน็ทีท่กัท้วงคอื 

เนื้อหาสาระที่อยู่ในหนังสือ	มันไม่อยู่ในข่ายของการเป็น	Journal	การเป็น	journal	หรือ	วารสารวิชาการ	จะต้องเป็นวารสาร 

ท่ีตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม�่าเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู ้รู ้ในสาขาวิชานั้นๆ	หรือที่เรียกว่า	 

peer-reviewed	ส่วนใหญ่จะเป็นบทความเก่ียวกับการแนะน�าและน�าเสนอผลงานค้นคว้าวจิยัใหม่หรอืความเหน็ทางวชิาการใหม่ๆ	

เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน	

	 ดังนั้น	เพื่อก�าจัดความคลาดเคลื่อนทางวิชาการ	ททท.	จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนหัวหนังสือ	จาก	TAT	Tourism	Journal	เป็น	

TAT	Review	ทั้งนี้	เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่น�าเสนอในเล่ม	พร้อมกับเปลี่ยนเว็บไซต์เป็น	www.tatreviewmagazine.com

	 ความเป็นมา	ความเป็นไป	ความเป็นไทยในยุคปลาเร็ว	กิน	ปลาช้า

	 theme	ของการน�าเสนอข้อมลูใน	TAT	Review	ไตรมาสแรกของปี	2558	คอื	ท่องเทีย่ววถิีไทย	หรอื	Thainess	to	the	world	

เนื้อหาที่น�าเสนอในแต่ละคอลัมน์จึงวนเวียนอยู่กับเรื่อง	‘ความเป็นไทย’	บ้าง	‘วิถีไทย’	บ้าง	อยากให้ลองอ่านดูว่า	มุมมองเรื่อง

ความเป็นไทยของผู้เขียนแต่ละท่านเป็นอย่างไร	ความเป็นไทยได้ถูกสถาปนาให้เป็นอะไรบ้าง	มุมมองความเป็นไทยได้ถูกแช่แข็ง

อยู่กับที่	หรือ	เคลื่อนไหวไปในมิติใด

	 พดูถงึเรือ่ง	‘ความเป็นไทย’	ท�าให้นกึถึงตอนยงัเป็นสาว	ราวๆ	เกอืบยีส่บิปีมาแล้ว	ผูเ้ขยีนเคยอ่านหนงัสอืชือ่	SIAM	MAPPED	

ของ	อาจารย์ธงชัย	วินิจจะกูล	จ�าได้อย่างรางเลือนว่า	การนิยามปริมณฑลเกี่ยวกับ	‘ความเป็นไทย’	นั้นยาก	จึงมีความพยายาม

ที่จะนิยามปริมณฑลของความไม่เป็นไทย	(Un-Thai)	ให้ได้	คล้ายๆ	กับกฎหมายว่าด้วยการกระท�าที่ไม่เป็นอเมริกัน	(the	 

Un-American	Activities	legislation)	นอกจากนี้	ยังมีการพูดเรื่อง	‘ความเป็นอื่น’	(otherness)	ด้วย	ที่สุดแล้ว	ส�าหรับผู้เขียน

นั้นเห็นว่า	ความเป็นไทยเป็นเรื่องเข้าใจยาก	แต่น่าติดตาม	และเป็นหัวข้อถกเถียงที่สนุกหัวข้อหนึ่ง

	 วาระโลก	2020

	 ณ	ปี	2015	โลกในวนันีส้นทนากันด้วยไวยากรณ์แบบใด	แล้วโลกในวนัหน้า	2020	จะมอีะไรเกดิขึน้บ้าง	การรวมกลุม่ประเทศ 

มีนัยส�าคัญอย่างไร	ท�าไมต้องเปิดหน้า	แต่ต้องอย่าลืมปิดหลัง	อีเวนท์กีฬาระดับโลกจะท�าให้เราต้องออกแบบการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวแบบใด	วาระโลกในปี	2020	จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง	ลองเปิดอ่านดูภายในเล่ม

 3 Men and a journey

	 ของขวัญปีใหม่ที่เราตั้งใจมอบให้ในปีนี้	คือ	พ็อกเก็ตบุ๊คเล่มเล็ก	ชื่อ	3	Men	and	a	journey	เป็นการรวมบทความเกี่ยวกับ 

มุมมองที่มีต่อการท่องเที่ยวของ	3	หนุ่ม	คือ	โตมร	ศุขปรีชา,	นวพล	ธ�ารงรัตนฤทธิ์	และ	วุฒิชัย	กฤษณะประกรกิจ	เดิมที	 

เราตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า	‘สามชายขายวัฒนธรรม’	แต่เกรงว่าจะมีการตีความไปไกลเกินชื่อ	และเกรงว่าจะดังเปรี้ยงปร้างตั้งแต ่

ยังไม่ได้เปิดอ่าน	จึงตัดสินใจใช้ชื่อ	3	Men	and	a	journey

	 สุดท้ายนี้	ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน	ได้เจอนั่น	เจอนี่	ตลอดปี	2558

เจอนั่น	เจอนี่	ปี	2558
Journal	Journey	2015
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Tourism On The Shelf
ขึ้นชั้น

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

Very Thai
 หนังสือภาษาอังกฤษที่ เขียนเก่ียวกับ ‘ความเป็นไทยๆ’  

จากส�านักพิมพ์ River Books โดย ฟิลลิปส์ คอร์นเวลล์-สมิธ  

และ จอห์น กอสส์ หนังสือเล่มนี้ จะจัดอยู่ในกลุ่มไกด์บุ ๊คก็ได้  

หรือ จะเข้ากลุ่มหนังสือวิชาการก็ใช่

 Very Thai คือ การรวบรวมความเป็นไทยในบริบทต่างๆ ทั้งที่ 

เป็นวัตถุส่ิงของ พิธีกรรม และพฤติกรรมแบบไทยๆ ที่สามารถ 

เห็นได้ทุกวันตามท้องถนน เช่น Dinner on a stick (ลูกชิ้นปิ้ง 

ปลาหมึกย่าง) หรือ Drinking in bag (ถุงโอเลี้ยง น�้าแดง)

 ความเป็นไทยในสายตาชาวต่างชาตคินนี ้ถ่ายทอดผ่านรถเขน็

ขายแมลงทอด ศลิปะบนรถบสั ลกูกรงเหลก็ดัด สายไฟระโยงระยาง 

ทั่วเมือง หมอดูริมถนน คนขายลอตเตอร่ี แหล่งพระเครื่อง  

ชุดสังฆทาน ท่ีผู้เขียนใช้ค�าว่า monk basket รวมถึงเลขมงคล 

ใบ้หวยต่างๆ ตามร้านหนังสือ

 จริงๆ แล้ว แนวหนังสือเวร่ีไทยแบบน้ี มีมากมาย หากใคร 

สนใจศึกษา ลองแวะไปดูเล่มอื่นๆ ไดอ้ีก เช่น The Spirit & Voodoo 

World of Thailand เล่มนีอ้อกแนวพระเครือ่ง รปูเคารพ กลุม่เป้าหมาย 

น่าจะเป็นคนจีน เพราะปกหนังสือมีทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน 

หรือ SACRED TATTOOS of THAILAND / SACRED SKIN Thailand 

spirit tattoos กลุ่มนี้ คือกลุ่มนิยมสักยันต์ อีกเล่ม คือ Thai Taxi 

Talismans : Bangkok from the passenger seat เล่มนี ้คือ หนงัสอื

รวมภาพและบรรยากาศในรถแท็กซี่ไทยในสายตาชาวต่างชาติ

 การติดตามแนวโน้มพฤติกรรม ความชอบและสนใจของ 

นกัท่องเท่ียวไม่ได้มาจากงานวจิยัอย่างเดียว แต่เราตามดูพฤตกิรรม

เหล่านี้ได้จากสื่อสิ่งพิมพ์พวกหนังสือ นิตยสาร ดังนั้น แหล่งข้อมูล

ที่น่าสนใจ ส่วนหนึ่งจะมาจากงานบุ๊คแฟร์ ซึ่งงานทราเวลแฟร ์

ที่จัดๆ กันอยู่ มันไม่มี

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แบ่งการน�าเสนอออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนแรก คอื อตัลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทยๆ โดย ประชา สวุรีานนท์ 

และ ส่วนที่สอง คือ บริโภคความเป็นไทย (Consuming Thainess) 

โดย เกษียร เตชะพีระ 

 หากเราต้องการรู ้จักและเข้าใจความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง 

ถ่องแท้ สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรไทย หรอืไม่ไทย ถ้าเป็นไทยแท้ 

ต้องมหีน้าจ่ัว หรอืไม่มหีน้าจ่ัว ถ้าไม่มหีน้าจ่ัวแต่มลีายกระหนก จะยงัไทย 

อยู่หรือไม่

 ประชา สุวีรานนท์ จ�าแนกความเป็นไทยออกเป็น 4 แบบ คือ 

ไทยประเพณี (traditional Thai) ไทยพื้นบ้าน (folk Thai)  

ไทยร่วมสมยั (contemporary Thai) และ ไทยๆ (vernacular Thai) 

โดยความหมายของความเป็นไทยทั้ง 4 แบบ นั้น เคลื่อนไหว 

และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 เกษยีร เตชะพีระ พูดถึงการใช้ไม้ยมกในภาษาไทยว่า เป็นอกัขระ 

ที่มีความพิเศษ กล่าวคือ เมื่อไปต่อท้ายคุณศัพท์ค�าใดแล้ว จะท�าให้

ค�านัน้มคีวามหมายทีเ่จอืจางลง ดงันัน้ ค�าว่า ไทยๆ จงึน่าจะมีสถานะ

ต�่ากว่า ค�าว่า ไทย  

 ‘ไทยๆ’ เน้นความง่ายๆ สบายๆ มีอยู ่ ในชีวิตประจ�าวัน  

อีกทั้งไม่จ�าเป็นต้องมีรากเหง้า หรือสะท้อนเนื้อแท้อะไรทั้งสิ้น

 อ่านเล่มนี้จบสองรอบ ลังเลใจว่า ตกลงเราควรจะขาย 

ความเป็นไทยแบบไหนด ีแต่ละแบบ จะต้องใช้รปูแบบและเครือ่งมอื

การสื่อสารแบบไหนที่น่าจะเวิร์ก

อัตลักษณ์ไทย :
จากไทยสู่ไทยๆ
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Tourism On The Shelf
ขึ้นชั้น

Modern 
Thailand

 ในปี 2012 มคีวามพยายามทีจ่ะ ‘รีแบรนด์’ ภาพลกัษณ์

ใหม่ประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Modern Thailand โดย บริษัท 

Winkreative AG ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่มีช่ือเสียงด้าน 

Brand Strategy และ Corporate Identity Design มีธุรกิจ

นติยสารหวั Monocle เป็นนิตยสารแนวไลฟ์สไตล์ทีม่ช่ืีอเสยีง 

ระดับโลก และบุคคลที่เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการคือ  

ไทเลอร์ บรูเล 

 ไทเลอร์ บรูเล เข้ามามีส่วนในการปรับภาพลักษณ์

ประเทศไทย เพื่อท�า Thailand Branding สิ่งที่จับต้องได้

ในโครงการน้ีคือ เว็บไซต์ Modern-Thailand.com และ

นิตยสาร Modern Thailand 

 ภาพลักษณ์ใหม่ประเทศไทย ภายใต้การรีแบรนด์ 

ถูกน�าเสนอผ่านเรื่องต่างๆ เช่น Culture / Journey 

/ Manufacture / Creativity / Trade และ  Infrastructure

จากไทยจัง ถึง 
เมด อิน ไทยแลนด์

 นวพล ธ�ารงรัตนฤทธ์ิ ปลีกเวลามาเขียนคอลัมน์ Pop Culture 

Tourism ให้ ตอนโทรฯไปชวนมาเขียน ก็บอกว่า เขียนแนวๆ ท่องเที่ยว

ตามหนัง คนดัง และเสียงเพลง นวพลตอบตกลง และเขียนเรื่อยมา 

จริงๆ แล้ว นวพลให้การสนับสนุนงานของ ททท.มาโดยตลอด  

เป็นวิทยากรบรรยายก็หลายครั้ง พูดสนุก เขียนสนุก ช่วงหลังพีคมาก

ในงานหนงั ดงัมากในหมูเ่ดก็วยัรุน่ ตัง้แต่ระดบัมธัยมฯยนัมหาวทิยาลยั 

 เรื่องงานหนังสือ นวพลเขียนหนังสือหลายเล่ม จ�าแนกเรื่อง 

ที่เก่ียวกับความเป็นไทยได้สามเล่ม เล่มแรกคือ ไทยจัง เขียนร่วมกับ 

ชาคร ไชยปรีชา อีกสองเล่ม คือ เมด อิน ไทยแลนด์ และ Made in 

Thailand 2 เป็นหนังสืออ่านสนุก ตลก เน้นฮา

 ไตรรงค์ ประสิทธิผล จากส�านักพิมพ์อะบุ๊ก เขียนไว้ใน Fore- 

Word ของหนังสือ Made in Thailand 2 ไว้น่าสนใจ คือ

 “ความฮาคอืจดุแขง็ของคนไทย / ความฮานัน้แทรกอยู่ในสเต็มเซลล์ 

ของชาวไทย อกีทัง้ล่องลอยอยูร่ะหว่าง ความเท่ กบั ความเห่ย / เรือ่งราว 

ที่อยู่ในเล่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นมุกตลกที่อาจจะเข้าใจได้เฉพาะคนไทย  

(ฝรั่งงงแดก แขกเข้าไม่ถึง)” 

 ชิ้นงานล ่าสุดของนวพล คือ หนัง ส้ันแนวอาร ์ทู เมนทารี  

(Artumentary) ชือ่ Super Local Thai Art โดยท�าให้กบั บทีโฮเทล แบงคอ็ก 

ใครสนใจเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.BeatHotelBangkok.com
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คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังมีคุณค่าอื่นๆ ที่มาช่วยเพิ่มคุณค่า

โดยรวมด้วย กระนั้นก็ดี การศึกษาด้านการท่องเที่ยวยังต้องค�านึงถึง 

ลักษณะพิเศษของการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมการ

บริการอื่นๆ กล่าวคือ การท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยว

จะได้พบปะผู้คนและผู้ให้บริการในหลายโอกาส (Service Settings) 

นอกจากน้ี ก่อนการเดินทางนักท่องเที่ยวย่อมจะมีภาพลักษณ์ของ 

แหล่งท่องเท่ียวมาก่อน มีความคิด ความเชื่อของตนเอง มีแรงจูงใจ 

ในการเดินทาง ซึ่งนักวิจัยทางการท่องเที่ยวควรต้องค�านึงถึงปัจจัย

เหล่าน้ีท่ีจะส่งผลกระทบต่อความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วและการเหน็ 

คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวได้ ความจงรักภักดีของผู้บริโภคเป็นอีก

ประการหนึง่ทีก่ารท่องเท่ียวไม่เหมอืนอตุสาหกรรมบรกิารอืน่ๆ บางครัง้ 

อาจจะไม่กลับมาเที่ยวซ�้าอีกก็ได้ เพราะนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทาง 

ต่างประเทศกนับ่อยนัก แม้ว่าจะชอบประเทศใดประเทศหนึง่เป็นพเิศษ

ก็ตาม แต่เนื่องจากยังมีอีกหลายประเทศที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยไป 

ยกเว้นแต่ในบางกรณทีีป่ระเทศมชีายแดนตดิกนั การเดนิทางไปมาหาสู่

กันง่าย เช่น ชายแดนไทย-มาเลเซีย ไทย-ลาว เป็นต้น

 คณุค่าทางการท่องเทีย่วประการส�าคญัคอืความคุม้ค่าเงนิ  (Value 

for Money) ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า ‘ได้มาก 

แต่จ่ายน้อย’ (Oh, 1999) แล้วยังประกอบด้วย (1) คุณภาพของ 

การบรกิาร (QOS - Quality of Service) (2) คณุภาพของประสบการณ์ 

(QOE - Quality of Experience) (Otto and Ritchie, 1995) และ 

(3) คุณค่าเชิงอารมณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการเดินทางท่องเที่ยว

 ผูเ้ขยีนได้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องในส่วนขององค์ประกอบ

ทีส่�าคญัของการท่องเทีย่วไทย นัน่คอื ชาวไทยมอีธัยาศยัไมตรอีนัดต่ีอ

ชาวต่างชาต ิไม่ว่าจะมาจากที่ใดกต็าม ผูเ้ขยีนพบว่ามผีูศ้กึษาในเรือ่งนี้ 

น้อยมาก อาจจะเป็นเพราะว่านกัวจิยัท่องเทีย่วไทยโดยส่วนใหญ่จะเน้น

เรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ส่วนเรื่องคนไทยนั้นเป็นเรื่องที่คนไทย 

เข้าใจกันดีอยู่แล้วจึงอาจมองข้ามในส่วนนี้ไป

 ผูเ้ขยีนได้ศกึษาแนวคดิทางสงัคมวทิยาด้านค่านยิมของสงัคมไทย 

โดย รศ.ดร.สุนทรี โคมิน รวมทั้งมิติทางวัฒนธรรมและสังคมจาก

ศาสตราจารย์ Geert Hofstede เพ่ือหาความแตกต่างของวฒันธรรมไทย 

และสหราชอาณาจักร น�ามาอธิบายคุณค่าที่เกิดจากวัฒนธรรมไทย 

ในการรบัรูข้องนกัท่องเทีย่วทีต่่างวฒันธรรม จากงานวจิยั ‘Psychology 

of Thai People : Values and Behavior Patterns’ (Komin, 1990) 

พบว่าคนไทยมค่ีานยิมทางสงัคมหลกัอยู ่3 ประการ ได้แก่ (1) การเห็น 

ความส�าคญัของตนเองสงู (Ego Orientation) ซึง่จะรวมถงึความเกรงใจ 

การรักศักดิ์ศรี และไม่ชอบคนอื่นมาวิจารณ์ (2) การมีความกตัญญู

รู ้คุณ (Grateful Relationship Orientation) โดยเคารพเชื่อฟัง 

ผู้อาวุโส บุญคุณต้องทดแทน (3) การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ที่ราบรื่น (Smooth Interpersonal Relationship Orientation)  

ซึ่งค่านิยมประการที่ 3 นี้ เป็นค่านิยมส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทย 

มีมิตรไมตรีกับคนทั่วไปและคนต่างชาติ นอกจากนี้ค่านิยมที่ท�าให้

ประเทศไทยน่าเที่ยวอีกประการหนึ่ง คือ คนไทยรักความสนุกสนาน  

รกัความเป็นอสิระ อาจสรปุได้ว่า “ส�าหรบัคนไทยแล้ว โลกนี้ไม่ใช่โลก

ของตนเองหรอืชวีติของตนเอง แต่เป็นโลกทีค่นไทยมจีติส�านกึว่าโลกนี ้

รวมถึงคนอื่นช่วยเหลือคนอื่น และเกรงใจคนอื่น แต่ในขณะเดียวกัน

ต้องไม่เสียความเป็นตัวตน” (Komin 1990, p.140) ผู้เขียนเห็นว่า 

อาจเป็นเพราะคนไทยไม่เคยอยู่ใต้การปกครองแบบอาณานิคม จึงมี

ทัศนคติที่ดีต่อคนต่างชาติก็เป็นได้

 นอกจากค่านิยมไทยแล้ว ผู้เขียนยังได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ 

‘รอยยิม้’ พบว่า รอยยิม้เป็นภาษาร่างกายทีส่�าคัญ เพราะรอยยิม้ส่วนใหญ่ 

มกัจะถ่ายทอดความรูส้กึทีด่ ี(Ekman, Dividson & Friesen, 1990) แต่

รอยยิม้มอียู ่2 แบบ ‘ยิม้แบบจรงิใจ’ (Duchenne Smile) และ ‘ยิม้แบบ

เสแสร้ง’ (Pan American Smile) (Ekman and Friesen, 1971) ผูเ้ขยีน

ไม่ทราบว่าได้มีการศึกษาว่าคนไทยยิ้มมากกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียน

หรือไม่ แต่จากประสบการณ์เดินทางต่างประเทศ ผู้เขียนรู้สึกว่า 
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คนไทยยิ้มง่ายกว่าคนตะวันตก ยิ้มของคนไทยมีหลายแบบ มีหลายความหมาย งานวิจัยของ 

ดร.จนิตนา มนเฑยีรวิเชยีรฉาย ได้รวบรวมลกัษณะยิม้ของคนไทยจากบนัทกึสมยัสโุขทยัจนถงึ

ปัจจุบันพบว่า รอยยิ้มไทยมี 113 ความหมาย แต่ส่วนใหญ่ (75) บ่งบอกอารมณ์เชิงลบ มิได้

หมายความว่าคนไทยไม่มีความสุข แต่รอยยิ้มเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้ราบรื่นมากกว่า 

หากจะแบ่งประเภทของรอยยิ้มไทยคงได้ 2 ประเภท ได้แก่ ‘รอยยิ้มที่รื่นรมย์’ (Enjoyment 

Smile) เช่น ยิ้มกริ่ม ยิ้มหน้าบาน ยิ้มอย่างเป็นมิตร ‘รอยยิ้มที่ไม่รื่นรมย์’ (Non Enjoyment 

Smile) เช่น ยิ้มอย่างหวาดๆ ยิ้มแหย ยิ้มขอโทษ (Monthienvichienchai, 2004) ในการ

ศกึษาด้านการให้บรกิารยงัพบว่า การแสดงออกถึงความจริงใจจะท�าให้ผูร้บับรกิารรูส้กึว่าผูใ้ห้

บริการมีความน่าเชื่อถือ สุขุม และ มีความมั่นใจ (Frank et al., 1993)

 ผู้เขียนได้เลือกศกึษานกัท่องเทีย่วสหราชอาณาจกัรเนือ่งจากเป็นนกัท่องเทีย่วกลุม่ส�าคญั

ทีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทย และได้น�ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศในล�าดบัต้นๆ นกัท่องเทีย่ว 

สหราชอาณาจกัรนบัว่าเป็นนักท่องเทีย่วทีม่ปีระสบการณ์เดินทางสูงกว่านกัท่องเทีย่วจากเอเชยี

เพราะสหราชอาณาจักรมีวิวัฒนาการทางการท่องเที่ยวยาวนานกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะ 

การน�าเสนอรายการท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจเป็นรายแรกของโลกโดย Thomas Cook ในปี 

ค.ศ. 1841 หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรได้กระจายเดินทางไปทั่วยุโรป 

แถบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน และมายงัเอเชยีนบัตัง้แต่ช่วงทศวรรษที ่1980 จนปัจจบุนั นกัท่องเทีย่ว 

สหราชอาณาจักรส่วนใหญ่แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดและแสงอาทิตย์ เพราะ

ภูมิอากาศของประเทศตนค่อนข้างเย็นและช้ืน คุณค่าที่นักท่องเที่ยวประเทศนี้แสวงหา 

ในช่วงทศวรรษที ่1980 คือการเดินทางสะดวก ต่อมาในทศวรรษที ่1990 คอื ความหลากหลาย 

และในทศวรรษท่ี 2000 คือ การจัดน�าเที่ยวตามความสนใจของแต่ละบุคคล สามารถ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย (Edgar, 2003) หากมาประเทศทางแถบเอเชียแล้ว เขาสนใจ 

หาประสบการณ์แปลกใหม่ (Jang and Cai, 2002) ประเทศไทยนับเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลานาน

 ในการศึกษาคุณค่าของประเทศไทยจากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร  

ผู้เขียนได้น�าแนวคิดในเบื้องต้นมาวางกรอบทฤษฎีในการศึกษาโดยใช้แนวคิด ‘ได้อย่าง 

เสียอย่าง’ หรือ ‘Trade-off’ Model หมายความว่า ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit) มากกว่า 

ทีเ่สยีไป (Sacrifice) ส่วนทีน่กัท่องเทีย่วจะได้รบัคอื (1) คณุค่าทางการเงนิ ได้แก่ ความคุม้ค่าเงนิ  

(2) คณุค่าที่ไม่ใช่การเงนิ ได้แก่ คุณค่าเชิงอารมณ์ (มาจากประสบการณ์ - Experience based)  

คณุค่าเชงิสารตัถะ (มาจากคณุลกัษณะ - Attribute based) คณุค่าเชงิความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคล (มาจากกระบวนการ - Process based) ส�าหรับส่วนที่นักท่องเที่ยวจะเสียไป คือ เวลา 

แรงงาน ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ

 เนื่องด้วยแบบสอบถามคุณค่าที่น�ามาใช้

เฉพาะด้านการท่องเทีย่วยงัมน้ีอยมาก ส่วนใหญ่ 

จะเป็นแบบสอบถามคุณค่าของการบริการ เช่น 

การรับประทานอาหารในภัตตาคาร การใช ้

บรกิารเรอืส�าราญ การเดนิทางผจญภยั ผูเ้ขยีน 

ยังไม่พบแบบสอบถามที่ศึกษาคุณค่าแหล่ง

ท ่องเที่ยวระดับประเทศ ดังนั้น จึงได ้น�า

แบบสอบถามมาตรฐานหลายแบบมาประมวล

เข้าไว้ด้วยกัน และปรับข้อค�าถามบางข้อที่

สามารถเทียบเคียงได้กับค่านิยมของไทยใน

เรื่องมาตรฐานการบริการตามแบบสอบถาม 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1991) เป็น 

ต้นแบบ พบว่ามาตรฐานการบริการ 3 ตัวหลัก 

ได้แก่ Empathy, Responsiveness และ  

Assurance นั้นอยู่ในค่านิยมหลักของคนไทย 

ผู้เขียนเห็นว่าคนไทยนั้นได้ถูกปลูกฝังค่านิยม 

ทีส่�าคญัในการบรกิารมาตัง้แต่เลก็ จงึมีแนวโน้ม 

ว่าคนไทยจะสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านการ

บริการได้เร็วกว่าชนชาติอื่น

 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก�าหนดนิยาม ‘ความ

มีไมตรีจิตของคนไทย คือ พฤติกรรมของ

คนไทยที่เกิดจากค่านิยมด้านการสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ราบรื่นต่อนักท่องเที่ยว  

ได้แก่ ยนิดช่ีวยเหลอืนกัท่องเทีย่ว ความเป็นมติร 

SERVQUAL                      ค่านิยมไทย

1. Empathy  ความเกรงใจ รักษาน�้าใจกัน และเห็นใจ

2. Responsiveness  มีน�้าใจ

3. Assurance  ใจเย็น สุขุม คุณค่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 (Interpersonal Value)

ตาราง SERVQUAL เทียบกับค่านิยมหลักของไทย
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ความนับถือนักท่องเที่ยว และรอยยิ้ม’ (Thai hospitality is the  

behavior of Thai people derived from Thai core value of social 

smoothing as reflected in their willingness to assist tourists, 

friendliness, respect towards tourists and smiling.)

 ผู ้เขียนได้ด�าเนินการส�ารวจการรับรู ้คุณค่าประเทศไทยของ 

นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรจ�านวน 540 ตัวอย่าง ณ ท่าอากาศยาน

ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง ในขณะนั้น) เป็นเวลา 1 เดือน 

(1-30 เมษายน 2548) โดยได้เลื่อนจากก�าหนดเวลาเดิมในเดือน

ธันวาคม 2547 เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ แบบสอบถามมี  

3 หน้า ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 

2) คุณค่าทางการท่องเที่ยว 3) ความคิดเห็นทั่วไป ผู้เขียนได้ทดสอบ

แบบสอบถามและปรับปรุง รวมทั้งทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถาม

ซึ่งได้ค่าโดยรวม (Cronbach Alpha) เท่ากับ 0.89 และได้ใช้เครื่องมือ 

ทางสถติ ิได้แก่ Factor Analysis, MultipleRegression และ Two-group 

MANOVA

 ผลการวจิยัยนืยนัว่าประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเทีย่วมคีณุค่า

ท่ีสามารถส่งมอบให้แก่นกัท่องเทีย่วสหราชอาณาจกัรตามรายละเอยีด

ดังนี้
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 นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
 รับรู้คุณค่าทางการท่องเที่ยวในหลายมิติ 
 นับว่าสามารถสนับสนุนทฤษฎีทางคุณค่าของลูกค้าในหลายด้าน 

ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (Thaler, 1980, 1985) ด้านจิตวิทยา (Reynolds 

& Gutman, 1988) ด้านสังคม (Rokeach, 1973, Schwartz, 1994)  

นอกจากนีย้งัแสดงให้เหน็ว่าประสบการณ์ทางการท่องเทีย่วประกอบด้วย 

(1) คุณภาพของการบริการในลักษณะของคุณลักษณะ (Attribute 

- based) (2) คุณภาพของประสบการณ์ในลักษณะขององค์รวม  

(Holistic - based) ซึ่งต่างส่งผลกันและกัน โดยสามารถอธิบายได้

ตามทฤษฎ ีGestalt ทีว่่าด้วยคณุสมบตัทิีโ่ดดเด่นอาจทดแทนคณุสมบติั

ที่อ่อนด้อยได้ ดังจะเห็นได้ว่าลูกค้าเกิดความพึงพอใจโดยรวมได้แม้จะ

ไม่พอใจในบางประการก็ตาม (Lewis Chambers, & Chacko, 1995; 

Wirtz & Bateson, 1997) ในการวจิยัครัง้นี ้ผูต้อบแบบสอบถาม 4 ราย 

ได้ถูกลักขโมยส่ิงของในระหว่างการเดนิทาง แต่ยงัประเมนิความพงึพอใจ 

โดยรวมในการท่องเที่ยวประเทศไทยในระดับปานกลางถึงสูงสุด

 
 คุณค่าทางการเงิน 
 (Monetary Value : Utilitarian - based)
 นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร เมื่อมีประสบการณ์ท่องเที่ยว 

ในประเทศไทยแล้วเห็นว่าคุ ้มค่าเงินที่สุด (Monetary Value :  

Utilitarian - based) แสดงให้เหน็ว่าคณุค่านีเ้ป็นคณุค่าทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ 

ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสูงและ 

อยากเดินทางกลับมาอีกครั้ง รวมทั้งบอกต่อให้คนรอบข้างได้ทราบถึง

คุณค่าของประเทศไทย

 คุณค่าเชิงอารมณ์ 
 (Emotional Value : Experience - based) 
 การศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณค่าเชิงอารมณ์เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญต่อ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและการเดินทางซ�้า ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดด้านคุณภาพของประสบการณ์ (Quality of Experience) 

(Otto and Ritchie, 1995) นกัท่องเทีย่วประเมนิประสบการณ์เดนิทาง 

โดยรวม (Holistic) จากความรู้สึกภายใน (Self) และสิ่งแวดล้อม

ภายนอก นอกจากนี้ตามการศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ (Russell, 2003) 

พบว่าอารมณ์แบ่งได้เป็น 2 ภาวะ ได้แก่ 

 - ตื่นตัว - ไม่ตื่นตัว (Activation - Deactivation)

 - รื่นรมย์ - ไม่รื่นรมย์ (Pleasure - Displeasure)

 ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าอารมณ์ที่บ่งบอกถึงความตื่นเต้นผนวกกับ

ความรืน่รมย์ (Exciting - Pleasant Feelings) จะส่งผลต่อความพึงพอใจ 

มากกว่าอารมณ์ผ่อนคลายผนวกกบัความรืน่รมย์ (Relaxing - Pleasant 

Feelings) ซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรเห็นคุณค่า

เชงิอารมณ์ทางด้านความตืน่เต้นมากกว่าการผ่อนคลาย สอดคล้องกบั

แนวคดิของ Botterill (1987) ทีว่่า เหตกุารณ์ทีน่กัท่องเทีย่วไม่เคยคาดหวงั 

มาก่อนย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม

1

2

3
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 คุณค่าเชิงสารัตถะ 
 (Functional Value - Attribute - based)
 แม้ว่าคุณค่าเชิงสารัตถะ (Functional value) ซึ่งประกอบด้วย

แหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เป็นคุณค่า

ที่สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมก็ตาม  

แต่ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า คุณค่าเชิงสารัตถะของประเทศไทย 

ไม่สามารถท�าให้นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรอยากเดินทางกลับมา 

เที่ยวอีก และนับเป็นคุณค่าที่อ่อนด้อยที่สุดในคุณค่าทั้งหมด 4 มิติ

 คุณค่าเชิงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 (Interpersonal Value - Process - based)
 การวิจัยครั้งนี้พบว่าคุณค่าเชิงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งอยู่

ในกระบวนการให้บริการของคนไทยไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจของ 

นักท่องเที่ยวโดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญ แม้ว่าคุณค่านี้จะไม่มีผลต่อ 

ความพึงพอใจโดยรวมก็ตาม แต่กลับพบว่าส่งผลต่อความตั้งใจที่จะ 

เดนิทางมายงัประเทศไทยอกี นบัว่าเป็นความรูใ้หม่ทางการวจิยัท่องเทีย่ว 

นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่ออัธยาศัยไมตรี

ของคนไทยและประทับใจกับรอยยิ้มที่จริงใจของผู้บริการชาวไทย  

แต่เหน็ว่าคณุภาพของการบรกิารยงัด้อยอยู ่รอยยิม้ไม่สามารถช่วยให้

นักท่องเที่ยวเห็นว่าคุณภาพการบริการดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

รอยยิ้มจริงใจ (Duchenne Smile) (Grandey et al., 2005) ที่พบว่า

รอยยิ้มจริงใจสามารถช่วยให้เกิดความพึงพอใจได้เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อได้

รับบริการที่ดีแล้ว

 ความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยว
 สหราชอาณาจักรที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
 เป็นครั้งแรก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ�้า
 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาครั้งแรกมีแรงจูงใจที่จะแสวงหาความ

ท้าทาย หาความรู ้(Challenge / Knowledge) รวมทัง้การเข้าสังคมและ

การมีเกียรติ (Social / Prestige) มากกว่านักท่องเที่ยวที่เคยเดินทาง 

มาแล้ว แต่นกัท่องเทีย่วสองกลุม่นีม้แีรงจงูใจตรงกนัคอื ต้องการมาพกัผ่อน 

ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Cohen (1972) ที่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทาง 

มาเป็นครั้งแรกอยู่ในประเภทนักส�ารวจ (The Explorer) ซึ่งชอบ 

ที่จะอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีตนคุ้นเคยบวกกับความแปลกใหม่ ในขณะที่ 

นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาประเทศไทยซ�า้ จดัอยูใ่นประเภทกลุม่นกัท่องเทีย่ว 

ที่ชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตนคุ้นเคย (The Individual Mass Tourist) 

นกัท่องเท่ียวกลุ่มเดนิทางซ�า้ยงัช่ืนชอบและเหน็คณุค่าของประเทศไทย

มากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางครั้งแรกในคุณค่า 3 ประการ ได้แก่ 

คุณค่าเชิงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คุณค่าเชิงอารมณ์ด้านพักผ่อน

และรื่นรมย์ (Relaxing - Pleasant Feelings) และคุณค่าเชิงสารัตถะ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถตีความได้ว่า  

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยซ�้าอีกเป็นเพราะชอบอัธยาศัย

ไมตรีของคนไทย โดยที่เมื่อได้มาอยู ่ ในประเทศไทยแล้วรู ้สึกถึง

บรรยากาศที่จะได้มาพักผ่อนและมีความสุขใจ รวมทั้งพึงพอใจกับ 

แหล่งท่องเทีย่วไทย ทีพั่ก และสาธารณปูโภคอืน่ๆ มากกว่ากลุม่เดนิทาง 

เป็นครั้งแรก 

 โดยสรปุแล้วนกัท่องเทีย่วสหราชอาณาจกัรรบัรูค้ณุค่าทางการเงนิ 

หรอืความคุม้ค่าเงนิมากทีสุ่ด รองลงมาคอืคณุค่าเชงิอารมณ์ ซึง่ประกอบ 

ด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนาน ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคน 

ได้กล่าวถงึความรูส้กึนีอ้อกมาว่า “I feel great, I have fun, I have full 

of all the joys of life, I have fantastic experience.” ส�าหรับคุณค่า 

เชิงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางซ�้า

รบัรูไ้ด้มากกว่านกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาครัง้แรก ‘รอยยิม้’ ของชาวไทย 

ยังท�าให้นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรพึงพอใจได้เสมอ แต่ ‘รอยยิ้ม’ 

ของผู้ให้บริการชาวไทยไม่สามารถสร้างความพึงพอใจในระดับที่เพ่ิม

ขึน้ได้ เนือ่งจากการให้บรกิารยงัไม่ดพีอ คณุค่าเชงิสารตัถะเป็นคณุค่า

ทีน่กัท่องเทีย่วสหราชอาณาจกัรไม่เหน็ว่ามมีากนกั ประเทศไทยจงึต้อง

ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 

ได้แก่ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มาตรฐานสุขอนามัย และ 

ความสะอาด ความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยว

ประเภทชายหาดบางแห่งเริ่มเสื่อมโทรมลง ต้องมีการบริหารจัดการ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

 นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรชื่นชมคนไทยในความมีอัธยาศัย

ไมตรีดี ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากค่านิยมทางสังคมของนักท่องเที่ยว

ประเทศนี้แตกต่างจากชาวไทยในหลายมิติ (Hofstede, 1991) โดยที่

นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรเป็นปัจเจกชนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ

ยุโรปและยังมีความมั่นใจสูง ในขณะที่คนไทยเป็นคนประนีประนอม

ยอมผ่อนปรนมากกว่า คนเรามกัเหน็คณุค่ากต่็อเมือ่ขาดส่ิงใดสิง่หนึง่ไป 

เฉกเช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรได้มองเห็นคุณค่าจาก

ความเป็นคนไทยมากเพราะอาจขาดสิ่งนี้ในสังคมตน ผู้เขียนใคร่ขอ

ให้ข้อสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากเอเชียอาจไม่เห็นคุณค่าในส่วนนี้ของ 

คนไทยกเ็ป็นได้เพราะวฒันธรรมคล้ายคลงึกนั คณุค่าจงึเป็นเรือ่งทีต้่อง

ศึกษาในรายละเอียด โดยเฉพาะจากมุมมองที่แตกต่างทางวัฒนธรรม

 อนึ่งการศึกษานี้เป็นการศึกษาคุณค่าของประเทศในฐานะแหล่ง

ท่องเที่ยว ซึ่งในขณะที่ท�าการศึกษา (พ.ศ. 2545-2550) ยังไม่ได ้

มผีูส้นใจศกึษาในประเทศไทยมาก่อน ผูเ้ขยีนได้พยายามน�าทฤษฎทีาง

สงัคมศาสตร์ ทัง้เศรษฐศาสตร์ จติวทิยา และสงัคมวทิยา เพือ่มาอธบิาย

ปรากฏการณ์ทางการท่องเที่ยว โดยหวังว่าจะน�าทิศทางให้นักวิจัย 

รุน่ต่อไปหนัมาสนใจศกึษาคณุค่าของแหล่งท่องเทีย่วมากขึน้ เพือ่ใช้เป็น 

ข้อมูลในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทางการท่องเที่ยว

ของประเทศไทย

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย
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ท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘
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แนวคิดการน�าเสนอ
ปีท่องเที่ยววิถีไทย
	 พลิกมิติการน�าเสนอประเทศไทย	จากการน�าเสนอสินค้า 

และบริการ	(Product	Approach)	เป็นการน�าเสนอคุณค่า	(Value)	 

ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย	โดยก�าหนด

คุณค่าของปีท่องเที่ยววิถีไทยที่ต้องการน�าเสนอ	คือ	Amazing	Hap-

piness	หรือ	ความสุขในวิถีแบบไทย	เป็นความสุขอันเกิดจากการ 

ผสมผสานของความแตกต่างทีอ่ยูก่นัได้อย่างลงตวั	และก�าหนดสนิค้า

ที่สอดคล้องกับ	Value	ได้	๗	กลุ่ม

ความหมายของ	Thainess	
	 Thainess	หมายถึง	วัฒนธรรมไทย	หรือ	Thai	Culture	ซึ่งทุกสิ่ง

ที่มีในประเทศไทย	ไม่ว่าจะเป็นคน	ประเพณี	วิถีชีวิต	สถาปัตยกรรม	

ธรรมชาติ	ภาษา	การแต่งกาย	 เป็นต้น	ที่ถูกส่งมอบจากรุ ่นสู่รุ ่น	 

หรือ	ถูกปรับปรุง	ให้สอดคล้องกับการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน	ซึ่งอาจจะ 

มีในลักษณะท่ีเป็นแบบดั้งเดิม	(Traditional)	และแบบร่วมสมัย	 

(Contemporary)
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การคัดเลือกสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับคุณค่า

(Value	Proposition)
ÊœñÍ Œá“óû̊ÊøƒæÍ œ̄” ó ı ç ñƒÊœñä œÑÊœñä®ûÑ“ä ‹̂ï õä ‹̂øûá Í ó û̄ÑÊŒç Í à̃ Í ®œ

 )Value Proposition)

Happiness

Spectrum

Feel Energetic 

)” áÑ*

Feel Fun 

)øî̄ *

Feel Creative 

)“ù ó û̊Ñ*

Feel Harmonious 

)“Ëï̂ õ*

Feel Sophisticated

)ì œ̄*

Feel Prestigious

)î ®õÑ*

Feel a Peace

of Mind )Ëœõ*
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î ûç
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ñ–̄øÊ̌ãÑ̌Í õœî øÑç  
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- Thai Challenge 
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Soft Adventure 
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Outdoor Sports

Extreme Activity
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- Thai Festivity “Ô®æ 
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Experience “Ô®æ 
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Art of Paradise Ñœæ
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. Thai Way of Life 
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. Thai Wisdom í –î ƒ
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-Thai Treasures & 

Luxury ûœä ƒ î ñáÊ
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- Thai Serenity 

(Peace and 

Beauty) “Ô®æ 
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Happiness

Spectrum
Feel	a	Peace	

of	Mind	(ขาว)

Feel	Energetic	

(แดง)

Feel	Fun	

(ส้ม)

Feel		Creative

(เหลือง)

Feel	Harmonious	

(เขียว)

Feel	Sophisticated	

(ฟ้า)

Feel	Prestigious	

(ม่วง)

ลักษณะ
คุณค่าที่ส่ง

มอบ

รู้สึกถูกกระตุ้น
พลัง	ท้าทาย	
ความกล้า	
ตื่นเต้น	เร้าใจ	
ท�าให้เกิดความ
กระตือรือร้น

รู้สึกสนุกสนาน	
สบายๆ	นอกกฎ	
ระเบียบ	ข�าขัน

รู้สึกได้ถึงไอเดียใหม่	
การคิดต่อยอด 
กระตุ้นความคิด 
สร้างสรรค์	
นวัตกรรม

รู้สึกถึงความสงบ
กลมกลืนระหว่าง
คนกับคน	คนกับ
สิ่งแวดล้อม	การ
ปรับตัวเข้าหากัน	
เพื่อให้สามารถ 
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ

รู้สึกถึงความน่าสนใจ	
น่าศึกษา	มีรากเหง้า	 
มีประวัติศาสตร์	 
มีเรื่องราว	ให้คนไทย
เกิดความภูมิใจ	 
และชาวต่างชาติทึ่ง
และยอมรับ
รู้สึกเป็นเกียรติ

อลังการ	รู้สึก
ซาบซึ้งในพระมหา-
กรุณาธิคุณ	รู้สึก
ภูมิใจในความเป็น
ไทย	รู้สึกจงรักภักดี
รู้สึกถึงความสงบ	

สบายทางจิตใจ
ตัวอย่างประเภท

สินค้า
-Thai	
Challenge	

Activity	เช่น	
กิจกรรม		อาทิ	
Soft	Adventure	
ปีนผา	โรยตัว	 
ด�าน�้า	เดินป่า	ดูนก	
ตกปลา	ล่องแก่ง	
เป็นต้น	Outdoor	
Sports	Extreme	
Activity	Sport	
เช่น	กอล์ฟ

-Thai	Festivity	เช่น	

งานวัด	ละครลิง	

การแสดงร่วม- 

สมัยที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อความสนุก	เช่น	

Tiffany,	Cabaret,	

Street	Food,	Festi-

val	/	Event 

ที่เป็นลักษณะ 

ร่วมสมยั	หรอื	สร้างขึน้ 

เช่น	Street	Festival	

Concert

-Thai	Creative	

Experience	เช่น	

สอนท�าอาหารไทย	

อาหารไทยประยุกต์	

การสอนมวยไทย	

เป็นต้น	Art	&

Design	เช่น	

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ	

Art	of	Paradise	 

งานศิลปะ	สินค้าที ่

ต่อยอดจากภูมิปัญญา

ไทย	เช่น	กระเป๋า

ผ้าไหม	สินค้า	OTOP

-Thai	Way	of	Life	

เช่น	วิถีชีวิต 

คนเมือง	วิถีชีวิต

ชาวประมง	 

วิถีชาวมอร์แกน	

ชุมชนริมน�้า	

ชุมชนที่อยู่ในป่า	

ชาวเขา	เป็นต้น

-Thai	Wisdom	

ภูมิปัญญาไทย	เช่น	

นวดไทย	สมุนไพรไทย	

อาหารไทยดั้งเดิม	

การแสดงทาง

วัฒนธรรม	

ประเพณีดั้งเดิม	 

สื่อถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่น	

สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง

ความเชื่อ	ความศรัทธา 

โบราณสถาน	 

โบราณวัตถุ	

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ

-Thai	Treasures	&	

Luxury	อาทิ	มรดก

ไทยที่ได้รับจาก

สถาบันพระมหา- 

กษัตริย์	เช่น	

สถาปัตยกรรม	

พระราชวัง	วิชาการ	

ศิลปกรรมสาขา

ต่างๆ	วรรณศิลป์	

ทัศนศิลป์	โครงการ

พระราชด�าริ	พระ-

ราชพิธีตามโบราณ	

ราชประเพณี	 

ความหรูหราต่างๆ

-Thai	Serenity	

(Peace	and	

Beauty)	เช่น	

ทัศนียภาพ	ทะเล	

ภูเขา	น�้าตก	

กิจกรรมเชิง

ศาสนา	เช่น	 

การปฏิบัติธรรม	

พิธีกรรมต่างๆ	

ที่ให้ความสงบ
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จ.น่าน กระซิบรักเสมอดาว

น่าน	เป็นเมืองเก่าที่ยังมีชีวิต	มีทรัพยากรท่อง-

เที่ยวที่หลากหลาย	และได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุด

แห่งหนึ่งของเมืองไทย

จ.ล�าปาง เมอืงที่ไม่หมนุตามกาลเวลา

เน้นความเป็นเมืองเก่าที่ยังอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบช้าๆ	ไม่เร่งรีบ	

และอนุรักษ์สภาพเมือง	 ศิลปะ	วัฒนธรรมแบบโบราณไว้ให้ 

คนรุ่นใหม่สามารถสัมผัสกับความงดงามแบบดั้งเดิมได้

เปิดตัว 12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด

เมืองต้องห้าม...พลาด คือ 

เมืองที่คนไทยรู้	แต่ไม่รู้จักจริงๆ	ไม่เคยรู้ว่ามีอะไรน่าสนใจ

เมืองที่เหมือนไม่มีอะไร	แต่จริงๆ	แล้ว	มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย

จ.เพชรบูรณ์ ภูดอกไม้สายหมอก

เพชรบรูณ์เป็นพืน้ทีธ่รรมชาตทิีส่มบรูณ์	มวีวิทวิทศัน์ทีง่ดงาม	ปกคลมุด้วยทะเลหมอก	และมอีากาศเยน็ตลอดปี

 

From The Cover
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จ.บุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค

บุรีรัมย์	เป็นแหล่งที่มีปราสาทหินโบราณที่ส�าคัญที่สุดในเมืองไทย	อาทิเช่น	ปราสาทหินพนมรุ้ง	ปราสาทเมืองต�่า	ซึ่งถือได้

ว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	UNSEEN	ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงไทย	ในปัจจบุนัยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไปบรุรีมัย์ได้มีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย	เกิดปราสาทในยุคใหม่	คือ	‘ปราสาทสายฟ้า’	หรือ	Thunder	Castle	Stadium	ของ	Buriram	

FC	จากการลงทุนอย่างมหาศาลในการสร้าง	Sport	Arena	ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานระดับโลก	และสนามช้าง	อินเตอร์-

เนชั่นแนล	เซอร์กิต	สนามแข่งขันรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย	

จ.สมุทรสงคราม เมืองสายน�้าสามเวลา

เมืองเก่าริมน�้าที่ผู้คนยังคงมีวิถีชีวิตประจ�าวันริมแม่น�้า	มีจุดขายเป็น

สายน�้า	3	เวลา	(ท่าคา	บางคนฑี	และอัมพวา)	

จ.เลย เย็นสุด...สุขที่เลย

อีสานคนมักจะคิดว่าร้อน	แห้งแล้ง	แต่จริงๆ	แล้วที่อีสานมีจังหวัดที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี	นั่นคือจังหวัดเลย	เนื่องจาก 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเลยเป็นที่ราบสูง	มีภูเขาสูงกระจัดกระจาย	ท�าให้เป็นจังหวัดที่มีภูต่างๆ	ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ส�าคัญ	เช่น	ภูกระดึง	ภูหลวง	ภูลมโล

จ.ราชบุรี ชุมชนคนอาร์ต

ราชบุรี	ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งรวมชุมชนคนอาร์ตๆ	มากมาย	โดยมีจุดขายเป็นการน�าศิลปะต่างๆ	

มาเป็นจดุดึงดูดทางการท่องเทีย่ว	ไม่ว่าจะเป็นรสีอร์ตเก๋ๆ	ดีไซน์ทีพั่กให้เป็นงานศลิปะชิน้ใหญ่	การสบืสาน

การท�าเคร่ืองป้ันดนิเผา	กบังานประตมิากรรมเซรามกิในโรงงานเถ้าฮงไถ่	หอศลิป์ดคีุน้	‘สวนศลิป์บ้านดนิ’

From The Cover
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จ.ตราด เมืองเกาะในฝัน	

หมู่เกาะตะวันออกที่มีความงดงามไม่แพ้เกาะฝั่งอันดามัน	หนึ่งใน	destination	ในฝันของนักเดินทางหลายๆ	คน	 

เกาะที่ได้รบัความนยิมทัง้หมด	11	เกาะ	ทัง้	เกาะขาม	เกาะช้าง	เกาะกดู	เกาะกระดาษ	เกาะเหลายา	เป็นต้น	มหีาดทรายขาว 

มีพื้นใต้ทะเลที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย	ที่ส�าคัญคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการ	Luxury	 

สุดชิกซ่อนอยู่จ�านวนมาก	

จ.จันทบุรี สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้	

เมืองจันทบุรี	มีสวนผลไม้อยู่มากมาย	เป็นจังหวัดที่สมบูรณ์ไปด้วยผลไม้

ตลอดทั้งปี	มีบุฟเฟต์ผลไม้สด	และยังมีการน�าเอาผลไม้มาประกอบเป็น 

อาหารอร่อยๆ	ทีม่เีอกลกัษณ์และเป็นอาหารต้นแบบ	original	ของพ้ืนที	่เช่น	

มัสมั่นทุเรียน	ต้มย�าใบกระวานใส่ระก�า	เส้นจันทน์ผัดปู	เป็นต้น		

จ.ตรัง	ยุทธจักรความอร่อย

ตรังเป็นเมืองที่รวบรวมเซียนร้านอาหารอร่อยมากมาย	ทั้งอาหารไทย	จีน	อาหารใต้	ติ่มซ�า	หมูย่าง	ราดหน้าซุปเปอร์	

เค้กเมอืงตรงั	นอกจากนีย้งัมวีถีิชมุชนแบบดัง้เดมิทีน่่ารกั	มสีภากาแฟชลิล์ๆ	ยามเช้า	ให้นกัเดนิทางได้เลอืกไปจบิกาแฟ

ดูวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

จ.ชุมพร หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้

ชมุพรมทีะเลสวย	มหีาดทรายทีย่าวเหยยีดถงึ	222	กโิลเมตร	(1	ลี	้=	0.5	กม.)	ตดิกบัจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์และจงัหวดั

สุราษฎร์ธานี	ทะเลชุมพรถือได้ว่าเป็นทะเลสวยของอ่าวไทยที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี	และเป็นแหล่งหอยมือเสือที่

สมบูรณ์จ�านวนมาก	ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ	จุดดูเหยี่ยวอพยพที่ดีติดอันดับ	1	ใน	5	ของโลก

จ.นครศรีธรรมราช นครสองธรรม

เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นมากๆ	ทั้งทางเรื่อง		‘ธรรมะ’	และ	‘ธรรมชาติ’
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มหกรรมแห่งความสุข  
12 เดือน 

	 เพือ่สนบัสนนุการเปิดปีท่องเทีย่ววถิีไทย	ททท.ได้ผลกัดนักจิกรรมเทศกาลประเพณี 

ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศตลอดปี	2558	 โดยเริ่มเปิดปีท่องเที่ยววิถี ไทย 

ในวันที่	14	มกราคม	2558	ณ	สี่แยกราชประสงค์-สวนลุมพินี	ด้วยขบวนพาเหรด	 

Discover	Thainess	Parade	

ส�าหรับในเดือนต่างๆ ตลอดปี
จะมีกิจกรรมต่างๆ	อาทิ

กุมภาพันธ์	 เทศกาลแห่งความรักและผูกพัน

	 		 	 สายสัมพันธ์ไทย-จีน

มีนาคม	 	 มหกรรมไหว้ครูมวยไทยโลก

เมษายน	 	 เย็นทั่วหล้า	มหาสงกรานต์

พฤษภาคม	 เทศกาล	Thailand	Music	Festival

มิถุนายน		 มหกรรมสวรรค์นักช้อป

กรกฎาคม	 มหกรรมสานศิลป์	แผ่นดินอาเซียน

สิงหาคม	 	 มหกรรมผ้าไหมไทย	เทิดไท้ราชินี

กันยายน		 มหกรรมอาหารนานาชาติ

ตุลาคม	 	 มหกรรมแข่งขัน	Tour	de	Thailand

พฤศจิกายน	 สีสันแห่งสายน�้า	มหกรรมลอยกระทง

ธันวาคม	 	 มหกรรมแห่งความสุข

From The Cover
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	 หากจะเปรียบเทียบความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทย	 

กับประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	มองอย่างเร็วๆ	ก็จะเห็นได้ว่า	ประเทศไทย 

เป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่ชัดเจนในอันดับต้นๆ

แม้ว่าเราจะก�้าก่ึงอยู ่ในวัฒนธรรมอินเดียและจีนก็ตาม	ความเป็นไทย 

หลายส่วนก็ไม่ซ�้าแบบใคร	ไม่ว่าจะเป็นภาษา	ท่าที	การแสดงออกซึ่ง

อัธยาศัยไมตรี	รอยยิ้ม	อันเป็นส่วนที่แสดงออกมาจากภายในของผู้คน	

ไปจนถึงการแสดงออกผ่านความเชื่อและค่านิยมในรูปแบบต่างๆ	 ไม่ว่า

จะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี	วิถีชีวิตของผู้คน	อาหารการกิน	ศาสนา	

ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ	ทั้งจิตรกรรม	ประติมากรรม	สถาปัตยกรรม	

วรรณกรรม	ดนตรีและนาฏศิลป์	ฯลฯ	ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวันทั่วไป	 

และเรยีกสัน้ๆ	อย่างเข้าใจตรงกนัว่า	‘วถิีไทย’	(Thainess)	ในขณะทีป่ระเทศ

ต่างๆ	ส่วนใหญ่ในโลก	มีภาพที่สังกัดอยู่กับกลุ่มวัฒนธรรม	เช่น	กลุ่ม 

วฒันธรรมตะวนัตก	กลุม่อาหรบั	กลุม่จนี	กลุม่อนิเดยี	ฯลฯ	หลายๆ	ประเทศ 

มวีฒันธรรมเดยีวกนั	หรอื	คล้ายกนั	อาจจะมอียูบ้่างบางส่วนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

เฉพาะตวั	แต่จะให้ชดัเจนในความรบัรูแ้ละเข้าใจจนเรยีกได้ว่าเป็นวถิคีนชาตินัน้ 

ชาตินี้อาจต้องใช้เวลาคิดอยู่นาน	จากที่กล่าวมานี้	อาจไม่เกี่ยวกับระดับ

ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	หรือความกินดีอยู่ดี	แต่เรื่องนี้เก่ียวข้อง 

กับความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิที่เราคนไทยเองรับรู้สัมผัสได้	และที่ส�าคัญ

ในกระแสโลกยคุนีเ้ราจะใช้ประโยชน์จากเรือ่งนีอ้ย่างไร	ทีจ่ะท�าให้คณุค่าและ

แก่นแท้ของวถิีไทยถกูถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์ทีด่แีละน่าประทบัใจ 

ให้กับแขกผู้มาเยือน	เอกลักษณ์และความงดงามสืบทอดต่อเนื่องได้อย่าง

ยั่งยืน	ในขณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้

ตามที่คาดหวัง

วิถีไทยในกระแส
เรื่อง :	พรหมเมธ	นาถมทอง1

วิถีไทย 
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

 1ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว
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	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	ประเทศไทยเราได้ใช้ประโยชน์จากวิถีไทยนี้

มาอย่างยาวนานแล้ว	ผ่านการสื่อสารเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่ืนชม	สัมผัส	ลองนึกถึงภาพ 

โปสเตอร์ของพระบรมมหาราชวังและโปสเตอร์ของสถาปัตยกรรม

ไทยต่างๆ	ที่มีความประณีตงดงาม	ภาพของกลุ ่มเรือแจวที่ขนสินค้า

เข้ามาขายในตลาดน�้าด�าเนินสะดวก	ภาพสุภาพสตรีใส่ชุดไทยสวยงาม

พนมมือไหว้	หรือภาพของการรดน�้าด�าหัวในเทศกาลมหาสงกรานต	์ 

และภาพอื่นๆ	อีกมากมาย	ล้วนเสนอแง่มุมคุณค่าวิถีไทยให้แขกต่างบ้าน 

ต่างเมอืงได้รบัรู	้และคาดหวังให้มาร่วมช่ืนชม	เพือ่ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกจิ

จากการท่องเท่ียว	จนกล่าวได้ว่าวฒันธรรม	เป็นปัจจยัส�าคญัของการพัฒนา

และส่งเสรมิการท่องเทีย่วของประเทศ	โดยทีป่ระเทศไทยเองกม็ทีรพัยากร

ท่องเท่ียวท่ีมากมายหลากหลายครบทกุประเภททัง้ธรรมชาตแิละวฒันธรรม	

ที่ส่งเสริมเกื้อกูลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจนถือได้ว่าคุ้มค่าที่จะเดินทาง

มาท่องเท่ียว	อย่างไรก็ตาม	ในระยะที่ผ่านมาดูเหมือนว่า	มีเพียง	‘ภาพ’	 

ของวิถีไทยท่ีเด่นๆ	 ถูกคัดสรรเพื่อเผยแพร่สู ่การรับรู ้ของนักท่องเที่ยว

แต่เน้ือหาสาระคงยังไม่เพียงพอที่จะน�าเสนอเร่ืองราวความหมาย 

ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู ้และเข้าใจอย่างซาบซ้ึงจน	 ‘วิถี ไทย’	 ขึ้นมา 

โดดเด่นอยู่กลางใจนักท่องเทีย่วและเป็นแรงดึงดูดทีส่�าคัญทีจ่ะต้องเดนิทาง 

มาเยือนเพื่อสัมผัสชื่นชม	แต่ตรงกันข้ามการขาดเนื้อหาสาระที่ดีพอ	 

ยังท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจ	พร้อมๆ	กับเกิดการน�าเสนอ 

ที่ผิดเพี้ยนเพียงผลทางการค้า	 ไม่ตรงกับคุณค่าแก่นแท้ของวิถีไทย 

ในหลายกรณี	โดยเฉพาะเรื่องนวดไทย	และอาหารไทย	เป็นประเด็นให้

วิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่อง	

From The Cover
เรื่องจากปก



28 | Tourism Review

วิถีไทย หรือวิถีแบบไทยๆ
ประเด็นที่ต้องสะสาง

	 	 ความโดดเด่นของวิถีไทย	หลายอย่างเป็นที่ปรากฏในการรับรู้ของผู้คน

ในระดับโลก	รวมทั้งถูกโหวตว่าเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย 

	นวดไทย	มวยไทย	และเทศกาลงานประเพณีต่างๆ	ที่หมุนเวียนเกิดขึ้นแต่ละช่วงฤดูกาล 

ในรอบปี	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดใจที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี	แต่ดูเหมือนว่าการเข้าถึง

คุณค่าและเรื่องราวของนักท่องเที่ยว	ยังไม่เพียงพอที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจและใช้เวลาอยู่กับคุณค่า 

วิถีไทยได้นานพอ	ผนวกกับเรื่องมาตรฐานการให้บริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศอยู่ในขั้นติดลบ	 

จึงเป็นเหตุให้หลายกรณีเป็นปัญหาภาพลักษณ์ของประเทศไทย	ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเดินทาง 

ถนนหนทางขาดความสะดวกปลอดภัยที่ดีพอ	 ปัญหาการจราจรที่ติดขัด	 การเดินทางโดยรถไฟที่ล ่าช้า	

และบริการล้าหลัง	(บางช่วงเวลาก็เกิดเหตุน ่ากลัวต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)	แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเสื่อมโทรม	 

ขาดการจัดการ	นวดไทยก็ถูกแฝงไปด้วยเรื่องเพศ	เมืองท่องเที่ยวส�าคัญของประเทศก็อุดมไปด้วยแหล่งอบายมุข	สถานเริงรมย์เติบโตไม่

จ�ากัดและขาดการควบคุมที่ดีพอ	ปัญหาสังคมพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งยาเสพติด	เพศพาณิชย์	การหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 

การค้าขายบริการนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มเพชฌฆาต	หลายคนมุ่งกอบโกยด้วยการหาก�าไรเกินควรจากคนต่างถิ่น	อีกทั้งเรื่องปัญหาสุขอนามัย 

สารพัดเรื่องทั้งหลายนี้	 ถูกเรียกว่าเป็นวิถีแบบไทยๆ	ที่คอยบั่นทอนภาพลักษณ์คุณค่าของวิถีไทย	เราจะส่งเสริมคุณค่าวิถีไทย	ต้องไม่ลืม

ที่จะจัดการปัญหาต่างๆ	ทั้งหลายเหล่านี้	 ในระดับที่เข้มข้นพอๆ	กับการส่งเสริม	มิเช่นนั้น	Don’t	Thai	to	me	ก็ยังคงตามหลอกหลอน 

ให้เราต้องเจ็บปวดกันต่อไป

วิถีไทย วิถีแห่งเรื่องราว	
	 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีากเหง้า	มปีระวตัศิาสตร์ความเป็นชาต ิ

มายาวนาน	มีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย	สืบทอดสะสม

กันมาเป็นคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจในปัจจุบัน	หลายสิ่งหลายอย่างสะท้อน

ตัวตนเป็นสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว	(Tourist	Attraction)	บ้างก็

เป็นความงดงามอันวิจิตรบรรจงของสถาปัตยกรรมไทย	วัดวาอาราม	

อาคารประวัติศาสตร์	อุทยานประวัติศาสตร์หลายแห่งมีความส�าคัญ 

ในขัน้เป็นมรดกโลก	เรามเีมอืงประวตัศิาสตร์ทีม่เีสน่ห์และมเีอกลกัษณ์

อย่างเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	เชียงราย	น่าน	อยุธยา	เพชรบุรี	และอีก

หลายเมืองกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ	งานฝีมือช่างไทยอันประณีต

ปรากฏงดงามให้เห็นอยู ่ตามหลังคาโบสถ์และวิหาร	ด้วยเทคนิค 

ทีส่บืทอดกนัมาแต่โบราณ	เรามศีลิปะทกุแขนงทีส่ะท้อนความเป็นไทย 

อย่างชัดเจน	ทั้งดนตรีไทย	นาฏศิลป์ไทย	และการละเล่นต่างๆ	 

เรามสีมนุไพรทีน่�ามาใช้ในการประกอบอาหารและรักษาโรค	อาหารไทย 

รสชาติดมีคีณุค่าทางโภชนาการและเป็นทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก	เรามีมวยไทย 

ที่เลื่องชื่อที่เป็นทั้งกีฬาและศิลปะการต่อสู้	 เรามีวิถีชีวิต

ผู ้คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน 

ทัง้ในบรรยากาศของชมุชนเมอืงและชนบท	สิง่ต่างๆ	เหล่านี้

พบเหน็ได้โดยทัว่ไปในสังคมไทย	แต่หากลองวเิคราะห์ดใูห้ดี	

สิง่ทัง้หลายล้วนมเีรือ่งราวและแง่มมุทีต้่องการอธบิาย	เพ่ือ

ให้เข้าใจในสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่	และเพิ่มพูนความน่าสนใจ

ในเรื่องนั้นๆ	และแน่นอนว่าคุณค่าและแก่นแท้ก็มักจะถูก

สอดแทรกอยู่ด้วยปัญหาและปะปนด้วยสิ่งแปลกปลอม	ซึ่ง

ต้องการการอธิบายด้วยเช่นกัน
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วิถีไทย ลมหายใจที่ต้องดูแล	
	 การน�าเสนอคณุค่าวถิีไทยสูส่ายตาและการรับรู้ของนกัท่องเทีย่ว

คอืการเผยแพร่เกยีรตภิมูแิละความภาคภูมใิจของคนในชาต	ิให้เขารูส้กึ

ชืน่ชมด้วยกบัเรา	และชืน่ชมอย่างถกูต้อง	เข้าใจในคณุค่าและความหมาย 

ด้วยเหตุผลส�าคัญ	2	ประการ	คือหนึ่งเพื่อป้องกันการแสดงออก 

หรือการกระท�าใดๆ	ของนักท่องเที่ยวที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึก

ของเจ้าบ้าน	จากความไม่รูไ้ม่เข้าใจ	หรอืเข้าใจผดิๆ	เรือ่งวถิีไทย	สองเพือ่ 

เพิ่มแรงดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจจากเน้ือหาสาระ 

ที่ได้รับรวมทั้งเกิดการเสริมสร้างกิจกรรมใหม่ๆ	จากเรื่องราวนั้นๆ	 

ที่นักท่องเที่ยวอาจร่วมมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว	และเรื่องนี้ 

ยงัเกีย่วโยงไปถงึการน�าเสนอสิง่ทีเ่ป็นคุณค่าของแท้ด้วย	เกิดการอนรุกัษ์ 

และสืบทอดวิถีไทยอย่างถูกต้อง

	 วิถีไทยในบริบทของการท่องเที่ยว	จึงมิใช่สินค้าที่ตั้งวางและ

เลอืกบรโิภคดงัเช่นสินค้าท่องเทีย่วอืน่ๆ	ทีอ่าจรับรู้ช่ืนชมเพยีงกายภาพ

ที่ปรากฏ	เพื่อความส�าราญ	หรรษา	ผ่อนคลาย	แต่วิถีไทยเป็นสิ่งที่

แฝงความหมาย	มีคุณค่าที่เก่ียวโยงกับความรู้สึกนึกคิดของคนไทย	 

การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ	(Content)	และถ่ายทอดถึงนักท่องเที่ยว

ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องราวที่ส�าคัญที่สุด

	 ช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน	 ดูจะเอื้ออ�านวยในการเผยแพร่

เรือ่งราววถิีไทยได้ดกีว่าอดีต	เพราะมปีระสทิธิภาพในการเข้าถงึทีด่กีว่า 

มีลูกเล่นเพื่อการน�าเสนอเน้ือหาสาระที่น่าสนใจกว่า	 โดยเฉพาะสื่อ

อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งการอาศัยสื่อกระแสหลัก

เดิมเข้ามาเป็นตัวช่วย	และต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทาง	 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว

	 การเชิดชูวิถีไทยให้เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 

จงึต้องทุม่เทเรือ่งเนือ้หาสาระทีจ่ะกระตุน้ให้เกดิความอยากรู	้อยากเห็น	

อยากมปีระสบการณ์ร่วมและมคีวามสขุทีจ่ะช่วยแบ่งปันตามวถิขีองคน

ยุคนี้	ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	เรื่องนี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญ

และสรรพก�าลังจากทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกันทุ่มเทอย่างเอาจริงเอาจัง	 

การใช้โอกาสของงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาจริง	

น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมในการสอดแทรกเนื้อหาสาระ 

ที่ต้องการน�าเสนออย่างได้ผล	เป็นบรรยากาศที่มีความรู้สึกร่วมกัน 

ที่จะเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ส่วนการจัดกิจกรรม	(Event)	 

แบบไม่มีที่มาที่ ไป	 ขาดเนื้อหาสาระที่ดีพอก็น ่าจะต้องทบทวน 

เพราะส้ินเปลืองงบประมาณ	ถ้าเพียงจะกระตุ้นการรับรู้ก็ดูจะไม่เกิด

มรรคผลใด	เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่วางแผนเดินทางกันเป็นการ

ล่วงหน้า	จะมคีวามหมายกเ็พียง	Ribbon	Marketing	ทีน่กัท่องเทีย่วเอง 

ก็ไม่ต้องการอยากรู้ว่าใครจะมาตัดริบบิ้น

From The Cover
เรื่องจากปก
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เรื่อง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

ความเป็นไทย

	 ความเป็นไทย	ก็เหมือนกับ	‘ความ’	อื่นๆ	

อีกมากมายที่อยู่รอบตัวเรา	

	 มันคือมโนทัศน ์หรือกรอบความคิด	 

ที่ เราใช ้อธิบายความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ	 

โดยส่วนใหญ่แล้ว	เราท�าความเข้าใจโลกรอบๆ	

ตัว	 ได้ด้วยการเข้าไปมีประสบการณ์	แล้วก็

สร้างมโนทัศน์ขึ้นมาอธิบาย	

	 แต่ในบางครั้ง	 เราก็สามารถเรียนรู้ผ่าน

การถ่ายทอด	ส่งต่อมาจากคนอื่น	โดยไม่ต้อง

มปีระสบการณ์จรงิเกีย่วกบัมนั	แต่กก็ลบัเข้าใจ

มันได้อย่างรวบรัดรวดเร็ว
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บทละคร 

 ท่ามกลางตึกแถวโบราณในเมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี รอบข้างเต็มไปด้วยร้านรวง 

ขายของที่ระลึกและสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม มีตรอกเล็กๆ แคบๆ น�านักท่องเที่ยวเข้าไปสู่แหล่ง

ก�าเนิดของต�านานรักอมตะ โรมิโอ แอนด์ จูเลียต บทละครคลาสสิกของวิลเลียม เชกสเปียร์ 

  Casa di Giulietta ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนน Via Cappello เมืองเวโรนา ถูกก�าหนดให้

เป็นบ้านของตระกูลคาปเูลต ตามท้องเรือ่ง ทัง้ทีจ่รงิแล้วมนัเป็นโรงแรมเก่าตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

และได้รับการบูรณะขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

 ปากตรอกทางเข้าแน่นขนัดไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่เบียดเสียดกันเข้าเยี่ยมชมสถานที่  

ผนงัโดยรอบเตม็ไปด้วยกระดาษข้อความอธษิฐานขอความรกั แปะทบัถมกนัจนแทบมองไม่เหน็ 

ที่ว่าง 

 เมือ่เดินเข้าไปสูบ่ริเวณตวับ้าน กจ็ะพบกบัรปูป้ันจเูลยีตยนือยูก่ลางสวน ถกูห้อมล้อมไว้ด้วย 

นักท่องเที่ยวจ�านวนมาก ที่ก�าลังเรียงคิวกันเข้าไปกอดและลูบไล้หน้าอกของเธอ เพ่ือโพสท่า 

ถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึก และด้วยความเชื่อว่าจะท�าให้โชคดีในเรื่องความรัก 

 ภายในตัวอาคาร เมื่อเดินเข้าไปก็จะพบกับห้องหับต่างๆ เครื่องเรือน เสื้อผ้า และของใช้ 

ในชีวิตประจ�าวันของจูเลียต ไฮไลต์ส�าคัญคือบริเวณระเบียงห้องนอน ที่เปิดให้นักท่องเที่ยว 

ที่เป็นคู่รักออกไปยืนโพสท่าเพื่อถ่ายรูป ให้เหมือนกับฉากส�าคัญในนิยาย ที่โรมิโอแอบมายืน

เรียกหาหญิงสาวของเขา 

 บทละครถูกแปลให้กลายเป็นรปูธรรมขึน้มาส�าหรบัการท่องเทีย่ว ทกุสิง่ทกุอย่างกลายเป็น

เร่ืองจรงิจังขึน้มา จากสิง่ที่ไม่เป็นความจรงิใดๆ เลย นอกจากต้นก�าเนดิของบทละครนีม้ฉีากหลงั

เป็นเมืองเวโรนา อิตาลี 

 พิธีกรรมต่างๆ จุดถ่ายภาพ การโพสท่าทาง การเขียนข้อความจารึกแปะบนผนัง ทุกอย่าง

ล้วนมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์เรื่องความรักอมตะตามบทละคร 
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ต�านานศาสนา 

 เมืองโรวานีมิ ประเทศฟินแลนด์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญคือ ซานตาพาร์ค 

 ชาวฟินแลนด์มีความภูมิใจในต�านานซานตาคลอส และถือว่าบริเวณแลปแลนด์ ซึ่งอยู่ 

ทางภาคเหนือของประเทศ คือที่อยู่อาศัยและสถานที่ท�างานของซานตาคลอส พวกเขาสร้าง 

ซานตาพาร์ค ณ บริเวณเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลลากผ่านพอดี 

 ภายในซานตาพาร์คมีอาคารขนาดใหญ่หลายหลัง  

เพ่ือใช้เป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก

สารพัด มีที่ท�าการไปรษณีย์ของซานตาพาร์ค เพื่อเปิด

โอกาสให้เราได้เขียนโปสต์การ์ด จ่าหน้าส่งกลับมาที่บ้าน

เพ่ือเป็นที่ระลึก เป็นหลักฐานยืนยันว่าเราได้มาถึงแหล่ง

ก�าเนิดของต�านาน 

 ไฮไลต์ของซานตาพาร์ค อยูท่ีห้่องสตดูโิอให้ถ่ายรปูคูก่บั 

ซานตาคลอส 

 ซานตาคลอสคนอื่นๆ ที่เดินอยู่ตามศูนย์การค้าในช่วง

เทศกาลแห่งความสุขของคนทั่วโลก ทั้งหมดนั้นล้วนเป็น

ตวัปลอม และชาวฟินแลนด์ถือว่าซานตาคลอสทีซ่านตาพาร์ค 

คนนี้ คือ ‘ตัวจริง’ 

 ซานตาคลอสตัวจริงเป็นผู้ชายแก่ อ้วน หนวดเคราสีขาว ใส่เสื้อและกางเกงสีแดง หัวเราะ

เสียงดัง โฮ่ ... โฮ่ ... โฮ่ ตลอดเวลา และที่ส�าคัญ คือเขาสามารถกล่าวค�าทักทายได้หลายภาษา 

เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 

 จริงๆ แล้วต�านานศาสนาเกี่ยวกับนักบุญนิโคลัส ปรากฏอยู่ทั่วทวีปยุโรป ถือเป็นมโนทัศน ์

การให้และเทศกาลแห่งความสุขในช่วงปลายปี จนกระทั่งชาวฟินแลนด์น�ามาสถานที่จริง 

และตัวบุคคลจริงๆ ขึ้นมาได้ เพื่อจุดประสงค์ด้านการท่องเที่ยว 

วัตถุโบราณ 

 National Palace Museum ของไต้หวัน บอกเล่าต�านานและจิตวิญญาณของชาวไต้หวัน 

ท�าให้เรารูว่้าท�าไมพวกเขาจงึพฒันายิง่ใหญ่ทดัเทยีมประเทศมหาอ�านาจของโลก เป็นศนูย์กลาง

ของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสลับซับซ้อน 

 เมือ่ศตวรรษก่อน หลงัจากการล่มสลายของราชวงศ์ชงิ ในประเทศจนี พรรคคอมมวินสิต์จนี

ก็เข้ามาครองอ�านาจ ท�าให้ส่วนของพรรคชาตินิยมของจีนพ่ายแพ้ และพาผู้คนอพยพหนีออกมา

ตั้งหลักที่เกาะไต้หวัน ประเทศจีนแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนตั้งแต่

นั้นมา 

 ในระหว่างการอพยพครั้งใหญ่ ผู้น�าไต้หวันขนเอาวัตถุโบราณมีค่าจากพระราชวังต้องห้าม

ออกมาด้วย เพื่อเป็นการยืนยันถึงความเป็นประเทศจีนที่แท้จริงของตนเอง แต่ด้วยข้อจ�ากัด 

ในการเดินทางข้ามน�้าข้ามทะเล ท�าให้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกระจิ๋วหลิว ในขณะที่วัตถุโบราณ 

ที่ทิ้งไว้บนแผ่นดินใหญ่ เป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่โตโอฬาร 

 ประมาณกันว่าวัตถุโบราณมากกว่า 696,000 ชิ้น ถึงจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีมูลค่าล�้าเลิศ 

จนประเมินราคาไม่ได้ และสะท้อนให้เห็นถึงความมหัศจรรย์พันลึกของมรดกทางวัฒนธรรม 

อันรุ่มรวย 

32 | Tourism Review

Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว



33|Tourism Review 33|Tourism Review

Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว



34 | Tourism Review

 จนปัจจบุนันี ้จนีแผ่นดินใหญ่อ้างว่าไต้หวนัยงัคงเป็นส่วนหนึง่ของประเทศจนี และของมค่ีา

มากมายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นของประเทศจีนอยู่ ในขณะที่คนไต้หวันมีความรู้สึกชาตินิยม 

และมองว่าของเหล่านี้สะท้อนความเป็นชาวไต้หวันและชาวจีนที่แท้จริง 

 มคัคเุทศก์อธบิายว่า คนหนุม่สาวชาวไต้หวนัรุน่ใหม่ เตบิโตขึน้มาพร้อมกับเรือ่งเล่าทีน่่าตืน่เต้น 

เกี่ยวกับวัตถุโบราณขนาดเล็กกระจิ๋วหลิว ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ในพิพิธภัณฑ์ 

 วตัถโุบราณกลายเป็นมโนทศัน์เกีย่วกบัความเป็นชาต ิบอกเล่าต�านานการสร้างชาต ิกลายเป็น 

จติวญิญาณของผูค้น และนีเ่ป็นเหตผุลส่วนหนึง่ทีท่�าให้ไต้หวนัพฒันาศกัยภาพในการผลติสนิค้า

ที่มีความสลับซับซ้อนได้เหนือกว่า ในราคาถูกกว่า 

ประวัติศาสตร์การเมือง 

 เจ้าของร้านขายของที่ระลึก ที่ตลาดนัดหน้า Yuyuan Garden คฤหาสน์ของเศรษฐี 

ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ยุคโบราณ ซ่ึงทางการจีนอนุรักษ์เอาไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ถือหนังสือ

ปกแดง Quotations from Chairman Mao Tse-Tung กวัดแกว่งไปมาล่อตาล่อใจนักท่องเที่ยว  

ให้ซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก 
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 ตลาดนัดขายของที่ระลึก กลาดเกล่ือนไปด้วย

ภาพของเหมาเจ๋อตุง นอกจากหนังสือปกแดงเล่มเล็ก 

ยงัมนีาฬิกาข้อมอื บนหน้าปัดเป็นรปูท่านประธานเหมา 

ก�า ลังโบกมือติ๊กต ๊อก นอกจากนี้  ยั งมี ไฟแช็ก 

เครือ่งกระเบือ้ง เขม็กลัด ฯลฯ ทีม่รีปูท่านประธานเหมา 

และสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนติดอยู่หรา 

 มคัคเุทศก์เล่าว่า ในยคุสมยัทีจ่นีถกูปกครองด้วย 

พรรคคอมมิวนิสต์ คหบดีร�่ารวยถูกยึดทรัพย์สินและ

คฤหาสน์ เพ่ือสร้างความเท่าเทียม ชาวจีนทุกคน 

จะต้องท�างานหนักเท่ากัน และได้รับปันส่วนอาหาร 

เท่ากัน ทุกคนเรียนและท่องจ�าหนังสือปกแดงเล่มนี้  

ทุกบ้านจะต้องมี ทุกคนจะต้องพกพาติดตัวเอาไว้  

แต่ในทกุวนันี ้ถ้าเดนิๆ ไปแล้วเหน็ใครถอืหนงัสอืเล่มนี้

แนบอก คุณสันนิษฐานได้เลย ว่าเป็นคนบ้าแน่ๆ 

 คฤหาสน์เก่าแก่กลายเป็นสถานที่ท ่องเที่ยว 

ยอดฮิต และหนังสือปกแดงกลายเป็นของที่ระลึก  

บอกเล่ามโนทัศน์เกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง  

และเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต 
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ความเป็นไทย 

 ความรักอมตะของโรมิโอแอนด ์จู เลียต 

ความสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลคริสต์มาสและ

ซานตาคลอส ความภูมิใจในความเป็นชนชาติ 

ที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ รวมไปถึงอุดมการณ์ทาง 

การเมืองเพื่อความเท่าเทียม 

 จากตัวอย่างข้างต้น ดูเหมือนว่าใครๆ ก็ล้วน 

มีมโนทัศน์มาขายและถ่ายทอดให้คนทั่วโลก 

ในรูปแบบของบริการท่องเที่ยว ของที่ระลึก 

สถานท่ีและตัวละครต่างๆ โดยมีในระดับของ 

ความจริงที่แตกต่างกันไป นับตั้งแต่ไม่มีความจริง 

อยูเ่ลย ไปจนถงึการคดัเลอืกเอาความจริงบางส่วน 

มาเล่า 

 ความเป็นไทยก็เช่นกัน มันกลายเป็นสินค้า

ส�าหรับการท่องเที่ยวมาตลอด ตั้งแต่ตลาดน�้า 

ไปจนถงึพระบรมมหาราชวงั ตัง้แต่หาบเร่แผงลอย

ไปจนถึงศูนย์การค้าใหญ่ระดับโลก ตั้งแต่รอยยิ้ม

ของคนขับรถรับจ้าง ไปถึงรอยยิ้มของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบินบนป้ายโฆษณา 

 ความไร้ระเบยีบ ความหรูหรา การหลอกลวง 

คอร์รัปชั่น ความประณีต ประดิดประดอย ความ

สมบูรณ์พูนสุขของผืนดินแหล่งทรัพยากร ฯลฯ 

มโนทัศน์มากมายประกอบเข้าด้วยกัน และท�าให้ 

นักท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย 

 มโนทัศน์เหล่าน้ีส่วนหนึ่งก็มีความจริงอยู ่  

และอีกส่วนหน่ึงก็ไม่ใช่ความจริงเสยีทเีดียว แต่เรา 

ปฏิเสธมันไปเสียท้ังหมดไม่ได้ และขึ้นอยู่กับว่า 

จะถ่ายทอดและส่งต่อมโนทัศน์เหล่านี้ออกไป

อย่างไร
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Going Local : 
WTM
2014

*หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท.

	 การสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยว 

ในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว 

WTM	2014	ระหว่างวนัที	่4-6	พฤศจกิายน	

2557	ณ	Excel	Exhibition	กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจักร	ผู้จัดงานได้จัดสัมมนา

วิชาการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ 

อุตสาหกรรมการท ่อง เที่ ยวที่ ส� าคัญ	 

โดยเชิญองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเวทดีงักล่าว

เรื่อง : ปรัชญากรณ์ ไชยคช*
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 กิจกรรมเกี่ยวกับการสัมมนาในงาน WTM ทุกปี จะมีการก�าหนด

หัวข้อการสัมมนาท่ีหลากหลาย มีวิทยากรชั้นน�าจากสาขาต่างๆ  

มาบรรยาย กจิกรรมน้ีได้รับความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมงาน ในบางหวัข้อ 

มีผู้เข้าฟังจ�านวนมากจนห้องบรรยายไม่สามารถรองรับได้ ผู้เข้าฟัง 

ส่วนหน่ึง คอื ผู้แทนท่ีมหีน้าที่ในบธู และปลกีเวลาเข้ามารับฟัง เพ่ือเพ่ิม 

มมุมอง และ up date แนวโน้ม สถานการณ์ท่องเทีย่ว หรอืเลอืกเข้าฟัง 

หัวข้อที่มีความสนใจส่วนตัว

 WTM ปีน้ี National Geographic น�าเสนอหัวข้อการสัมมนา  

ในประเด็นเร่ือง Going Local ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นแนวโน้มส�าคัญของ

การท่องเที่ยวในยุคนี้

Going Local	by	National	Geographic

 National Geographic สื่อนอกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนี้  

เป็นผู้จัดการสัมมนาและเปิดประเด็น Going Local ค�าถามพื้นฐาน 

ทีถ่กูตัง้ขึน้ง่ายๆ คอื “ท�าไมนักท่องเทีย่วถึงต้องการเดินทางไปท่องเทีย่ว 

ในที่ที่ชาวบ้านอยู่” ด้วยค�าถามน้ี จึงเกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

ที่หลายประเทศทั่วโลกได้น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของประเทศตนเอง

 ความหมายของการท่องเที่ยว Going Local มีรูปแบบคล้ายกับ 

การท่องเที่ยวชนบท ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตาม

พ้ืนที่ต่างๆ ในชนบทหรือในเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คน และสิ่งที่ผู้คน 

ในชนบทท�ากันในพื้นที่นั้นๆ

 Going Local เป็นการค้นหากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว 

ที่ไม่เป็นทีรู่จ้กัและไม่เป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วโดยทัว่ไป ซึง่บางครัง้

ก็ไม่รูว่้ามนัคอือะไร แต่มหีลายเรือ่งราวทีร่อให้นกัท่องเทีย่วได้เดนิทาง

มาค้นหาด้วยตัวเอง 

Going Local :	Going	Philadelphia	
Anywhere	but	Here

 ฟิลาเดลเฟีย เป็นเมืองใหญ่อันดับสองทางฝั่งตะวันออกของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว 

และการพักผ่อน โดยศิลปะของเมือง ประกอบด้วย ดนตรี ภาพยนตร์ 

การออกแบบ แฟชั่น การแสดง และการปรุงอาหาร เป็นเมืองที่มี 

แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงจ�านวนมาก  นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว 

ในเมืองนี้จะได้สัมผัสเมืองในยุคฟื้นฟูศตวรรษที่ 21 ที่ดึงดูดใจให้ 
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นกัท่องเท่ียวเดนิทางมาสมัผสั ความทนัสมยั วฒันธรรมเชิงสร้างสรรค์

ที่ก�าลังเบ่งบานและเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม 

 ด้วยสปิริตที่เป็นอิสระ ก่อเกิดเรื่องราวใหม่ๆ สร้างพลังให้ผู้คน

ออกแบบเมืองโดยการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ สร้างความรู้สึกเหมือนเป็น 

ชาวฟิลาเดลเฟีย เมื่อเดินไปตามท้องถนนไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน 

ท�าให้รูสึ้กเหมอืนอยู่ในท้ังยคุเก่าและยคุใหม่ของอเมริกา ภาพท้องถนน 

ทีเ่ชือ่มต่อกบัสวนสาธารณะ แม่น�า้ ร้านค้า ศิลปะสาธารณะ ร้านอาหาร 

และพิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้อยู่ใกล้กับใจกลางเมืองสามารถ

เดินไปได้

 เมืองฟิลาเดลเฟียได้ก�าหนดรูปแบบความโดดเด่นของเมืองไว้ว่า

 l เป็นเมืองในยุคฟื้นฟูที่ทันสมัย 

 l เป็นเมืองก�ำเนิดของกำรท�ำ Workshop ของโลก 

 l เป็นเมืองและแหล่งท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลำส

 Going local ในฟิลาเดลเฟียได้ให้ประสบการณ์การเดินทาง 

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ คือ 

 l นักท่องเที่ยวไม่สำมำรถพบในโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วไปได้ 

  ท�ำให้ Brand ของเมืองมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น

 l ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเดินทำงมำท่องเที่ยวในเมืองมำกยิ่งขึ้น 

 l มีแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่ำงจำกที่อื่นๆ 

 l สร้ำงประสบกำรณ์กำรเดินทำงท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม

  ให้กับนักท่องเที่ยว 

 เมืองได้น�าเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ

ผูค้น เช่น การเต้นร�า การเล่นดนตรี การเล่นสเกตของกลุม่วัยรุ่นในเมอืง 

การนัง่รถม้าชมเมอืง การรับประทานอาหารท้องถ่ิน เทีย่วชมพิพิธภณัฑ์ 

เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ไม่ได้รับการบรรจุไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยว

ทั่วไป แต่เป็นสิ่งที่ชุมชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความเป็น 

ท้องถิ่นเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตามรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าว

ได้มมีคัคเุทศก์ท้องถิน่เป็นคนน�าเทีย่วเพือ่ให้เกิดความเป็นมติรระหว่าง

นกัท่องเทีย่วกบัผูค้นในท้องถ่ินและสร้างภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภยั

แก่นักท่องเที่ยว

*ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.discoverphl.com

Going Local :	Switzerland	Go	Go	!
 ปี 2013 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ 1 

จาก 140 ประเทศทัว่โลกด้านความสามารถในการแข่งขนัทางด้านการ

เดนิทางและการท่องเทีย่วโดย World Economic Forum โดยพิจารณา

จากปัจจัย 14 ด้าน คือ 1) นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ 2) ความยั่งยืน 

ของส่ิงแวดล้อม 3) ความมั่นคงและความปลอดภัย 4) สุขภาพ

และสุขอนามัย 5) ความส�าคัญของการเดินทางและการท่องเที่ยว  

6) โครงสร้างการขนส่งทางอากาศ 7) โครงสร้างการขนส่งภาคพืน้ดนิ 

8) โครงสร้างด้านการท่องเทีย่ว 9) โครงสร้างด้าน ICT 10) การแข่งขนั 

ด้านราคาในอตุสาหกรรมการเดนิทางและการท่องเทีย่ว 11) ทรพัยากร

มนุษย์ 12) สิ่งดึงดูดใจส�าหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว  

13) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และ 14) ทรัพยากรทางธรรมชาติ

 สวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 

ภูเขา น�้าตกและทะเลสาบ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑ์ ท�าให้สวิตเซอร์แลนด์ มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

ให้นกัท่องเทีย่วได้เดนิทางไปสมัผสั การเล่นสกบีนหมิะ ซึง่เป็นกจิกรรม

การท่องเทีย่วในฤดหูนาว กจิกรรม Soft adventure เช่นการปีนหน้าผา 

กิจกรรมเดินป่าในฤดูร้อน เป็นต้น

 ในปี 2012 ตามรายงานของธนาคารโลก รายงานว่า มนีกัท่องเทีย่ว 

ชาวต่างชาตเิดนิทางไปท่องเทีย่วสวติเซอร์แลนด์ ประมาณ 8,566,000 คน 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ร้อยละ 80.8  

เพือ่การพกัผ่อน และมเีพยีงร้อยละ 12.2 ทีเ่ดนิทางมาเพือ่การท�าธรุกจิ 
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 สวิตเซอร์แลนด์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Going Local  

โดยได้น�าเสนอภาพรวมการท่องเที่ยวในชนบทที่สร้างภาพลักษณ์ให ้

นกัท่องเท่ียว ท�าตวัเหมอืนคนในชนบททัง้การแต่งกาย การรับประทาน

อาหาร การใช้ชีวิต โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปพักผ่อนตาม

บ้านเรือนของเขาที่ได้จดัไว้ และใช้ชีวิตเหมอืนกับชาวบ้าน โดยน�าเสนอ

แนวทางการส่งเสรมิ การท่องเที่ยว Going Local 5 ด้าน คือ 

 Sleeping like a local น�าเสนอโรงแรมทีพ่กัแบบชนบท ทัง้ในด้าน 

ของการออกแบบ การอยู่เป็นครอบครัว โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป

ท่องเที่ยวต้องช่วยตัวเองไม่มีคนให้บริการ

 Travel like a local การเดินทางโดยรถในท้องถิ่น ซึ่งเดินทาง 

ไปด้วยกันกับคนในท้องถิ่น 

 Be active like a local ท�ากิจกรรมเหมือนกับคนในท้องถิ่น 

เช่น ปั่นจักรยานท่องเที่ยว เล่นสกี พายเรือ เดินทักทายผู้คน ไปตาม 

สถานที่ต่างๆ 

 Enjoy like a local ท�าตัวให้มีความสุขเหมือนคนในชนบท 

โดยการเดินทางไปร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนได้จัดขึ้น

 Eat and drink like a local ส่งเสริมการรับประทานอาหาร 

ท้องถิ่น โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น การดื่มไวน์

*ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.myswitzerland.com

Going Local	แบบไทยๆ 

 หาก Going Local คอื การเดินทางไปท่องเทีย่วในชนบท บ้านนอก 

หรอืนอกเมือง เชือ่ว่าประเทศไทยมคีวามพร้อมและมศีกัยภาพพอทีจ่ะ

สร้างความประทับใจได้ไม่แตกต่างจาก 2 ประเทศข้างต้น ในปี 2556 

ชนบทไทย มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 30 ล้านคน จากประชากร 67 ล้าน

คน จึงท�าให้เชื่อได้ว่าความเป็นพื้นบ้านหรือท้องถิ่นของไทยยังเข้มข้น 

และทีส่�าคญัคอื ไทยมีการจดัการท่องเทีย่วในชนบทอย่างเป็นรปูธรรม 

และท�ามานาน ซึง่รูจั้กกนัในนามการท่องเทีย่วโดยชุมชน (Community 

Based Tourism) ที่ชาวบ้านคนในชนบทลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรที่มี

อยู่ในหมูบ้่านชมุชนของตนเองเพือ่การท่องเทีย่ว ซ่ึงกระจดักระจายอยู่

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บางชุมชนท�ามานาน บางชุมชนเพิ่งริเริ่ม 

บางชุมชนก�าลังไปได้ด้วยดี แต่ก็มีบางชุมชนที่ล่มสลายไปแล้ว ชุมชน

ในภาคเหนือ และภาคใต้ ถือว่ามีการรวมตัวกันเพื่อจัดการท่องเที่ยว

มากที่สุด ชุมชนเหล่านี้ล้วนน�าของดีที่มีอยู่ในชุมชนมาเสนอขายแก ่

นักท่องเที่ยวโดยมีจุดเด่นจุดขายของที่แตกต่างกันออกไป และสิ่งที ่

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเมื่อไปท่องเที่ยวชุมชนคือ

 แหล่งท่องเที่ยวชุมชน Local ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ว่าเลือกที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหน หากไป 

ภาคเหนอื แน่นอนว่าจะไม่พลาดทีจ่ะได้ขึน้ภเูขา เทีย่วดอย เยีย่มเยอืน

ชนเผ่า อีก้อ อาข่า มูเซอ หรือกะเหรี่ยง ซึ่งชนเผ่าเหล่านี้ได้ผันตัวเอง 

มาจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชน หากไปท่องเที่ยวในภาคใต้ ก็จะได้

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนจากภูผาสู่มหานที ‘เขา ป่า นา เล พรุ ควน เลน’  

โดยน�าเอาความแตกต่างทางภมูปิระเทศมาเป็นจดุขายด้านการท่องเทีย่ว 

ตั้งแต่ชุมพรถึงนราธิวาส

  กิจกรรมท่องเท่ียวภำยในชุมชน แน่นอนว่ากิจกรรมท่องเที่ยว 

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวโยงกับอาชีพของผู้คนในพ้ืนที่นั้นๆ เช่น กรีดยาง  

จบัปลา ท�านา ปลกูข้าว ไดหมกึ เกบ็ผลไม้ ไหว้พระสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

หัดพูดภาษาถิ่น ตลอดถึงเรียนการท�าอาหารท้องถิ่น หรือแม้แต่  

ร้องร�าท�าเพลงของท้องถิ่นนั้นๆ

   ที่พักชุมชน ในชนบทได้จัดที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวหลาย

รูปแบบ โดยเริ่มจาก Homestay เชื่อว่าทุกคนรู ้จักท่ีพักสไตล์นี้ 

เป็นอย่างดี เนื่องจากได้แพร่กระจายมาเปิดให้บริการไม่เว้นแม้แต ่

ในเมือง บ้านพักชุมชนหลายชุมชนในภาคใต้โดยเฉพาะที่เป็นชุมชน

มุสลิม ไม่นิยมให้นักท่องเที่ยวมาพักที่บ้าน จึงรวมกันสร้างที่พักเป็น 

ของชมุชนไว้บรกิารนกัท่องเทีย่ว รสีอร์ตชมุชน คล้ายกบับ้านพกัชมุชน 

แต่มีการจัดการที่ดีกว่า เช่น ชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ�าเภอ 

เบตง จังหวัดยะลา ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย แม้ว่าจะอยู่ใน

ป่าดิบ แต่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น เครื่องท�าน�้าอุ่น 

สัญญาณ Wi-Fi ทีวีดาวเทียม เป็นต้น แม้แต่วัดก็เป็นที่พักในชนบท 

ที่ได้รับความนิยม และบางชุมชนในจังหวัดพัทลุง จัดการท่องเที่ยว

ที่เรียกว่า School stay โดยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวใน

ชุมชนพักที่โรงเรียน 

 อำหำรชุมชน เป็นความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไป

ท่องเที่ยวต่างจังหวัด นอกเมือง หรือชนบท ที่จะได้รับประทานอาหาร

ท้องถิ่นในที่ที่ไปท่องเที่ยว อาหารสด (จากไร่ ฟาร์ม สวน ทะเล ฯลฯ) 

ปลอดสารพิษ เพ่ือสุขภาพ ไร้สารกันบูด ปรุงใหม่ๆ คือเมนูที่ชุมชน 

ได้เตรียมไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในชุมชน

 ปี 2558 รัฐบาลก�าหนดให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย อาทิเช่น คน 

ประเพณ ีวถิชีวีติ สถาปัตยกรรม ธรรมชาต ิภาษา การแต่งกาย เป็นต้น  

ทัว่ประเทศ ถกูก�าหนดให้เป็นสนิค้าด้านการท่องเทีย่วทีร่อให้นกัท่องเทีย่ว 

เดินทางไปสัมผัส เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้คนในชุมชน 

ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งอาจจะเรียกปีดังกล่าวว่า Going local ทั่วไทยก็ได้

*ค้นคว้าข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มเติมได้ที่ www.cbt-i.org
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 เมื่อเอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่า ‘พิพิธภัณฑ์’ ความหมายที่มักเข้าใจกันโดยทั่วไปในสังคมไทย 

กค็อื เป็นสถานทีซ่ึง่เป็นทีแ่สดงความเป็นมาของชาตแิละการแสดงถงึความภมูใิจในประวตัศิาสตร์ 

อันยิง่ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งราวหรือชีวประวัตขิองวีรบรุุษ / วีรสตร ีที่ได้เสียสละอย่างใหญ่หลวง 

พิพิธภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวนี้มักจะเป็นการด�าเนินการโดยรัฐทั้งในแง่ของงบประมาณและ

บุคลากร และโดยท่ีประวัติศาสตร์กระแสหลักของไทยเป็นประวัติศาสตร์ที่มีสถาบันกษัตริย์ 

เป็นศูนย์กลางแห่งความเปลีย่นแปลง จึงไม่เป็นทีน่่าแปลกใจว่าในพิพิธภณัฑ์แห่งชาตไิทยกจ็ะเป็น 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เป็นด้านหลัก ไม่ว่าในเชิงตัวบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ 

สังคมและสามัญชน
ในพิพิธภัณฑ์โดราเอมอน
สมชาย ปรีชาศิลปกุล*

โดราเอมอน
ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ / ท้องถิ่น

 ในอีกด ้านหนึ่ ง ได ้มีการจัดสร ้าง

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นปรากฏ

ให้เหน็ทัง้ในรปูแบบทีเ่สนอเรือ่งเล่าของท้อง-

ถิ่นที่สอดคล้องไปกับเรื่องเล่าของชาติไทย  

ซึง่อาจเป็นเรือ่งของผูค้น เหตกุารณ์ ทีด่�าเนนิ

ไปในทศิทางเดยีวกนักบัความยิง่ใหญ่ของชาติ 

เช่น เรื่องเล่าของวีรบุรุษ / สตรี ในท้องถิ่น 

ที่มีการช่วยเหลือต่อผู้น�าไทยในการปกป้อง

บ้านเมือง 

 นอกจากนี้ยังปรากฏพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

ที่มุ ่งบอกเล่าเรื่องราวของผู ้คนในท้องถิ่น

โดยที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อโครงเรื่องของ

ประวตัศิาสตร์มากเท่าใด หากต้องการสะท้อน

วิถีชีวิต ความเปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหว 

ของกลุ่มในแต่ละท้องถิ่น อาจกล่าวได้ว่า 

พิ พิธภัณฑ ์ ในลักษณะเช ่นนี้ตอบสนอง 

ต่อความต้องการโหยหาอดีตของผู ้คนใน

สังคมไทยจ�านวนมากที่ขยายตัวอย่างกว้าง-

ขวางหลงัทศวรรษ 2540 และโดยท่ีพิพิธภณัฑ์

แห่งชาตไิม่อาจตอบสนองต่อความต้องการนี้

ได้ เนื่องจากแทบทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์แห่ง

ชาติเป็นเรื่องที่ห่างไกล ไม่สัมพันธ์เก่ียวข้อง 

และดูจะแปลกแยกกับความเป็นจริงในชีวิต

ของผู้คนมากขึ้น อันเป็นผลให้เกิดพื้นที่เพื่อ

สร้างอดีตของตนเองขึ้น ดังความพยายาม

ในการฟื้นประวัติศาสตร์ของท้องถ่ินจ�านวน

มากในสังคมไทยผ่านการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 

และพื้นที่เหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆ 

ไม่ได้จ�ากัดเอาไว้เพียงรูปแบบของพิพิธภัณฑ์

เพยีงอย่างเดยีว ความเฟ่ืองฟใูนการท่องเทีย่ว

ของตลาดโบราณที่ประกอบไปด้วยสถานที่ 

ซึ่งมีเรื่องราวอันยาวนาน มีสินค้าให้ผู ้คน

สามารถบรโิภคถงึประวตัคิวามเป็นมาของตน 

นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสร้างพิพิธภัณฑ์

ของผู้คนให้บังเกิดขึ้น  

*อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 โดยที่ ไม ่มีความเหมือนหรือความคล ้ายคลึงอะไรกับสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ ์

แบบไทยๆ โดราเอมอน (Doraemon) หรือแมวหุ ่นยนต์สีฟ ้าผู ้มาจากอนาคตของญี่ปุ ่น 

ซึ่งเป็นตัวละครเด่นในการ์ตูนชื่อเดียวกันกับเจ้าแมวตัวน้ี แม้ว่าจะไม่เคยต่อสู ้เพื่อกู ้ชาติญี่ปุ ่น  

ไม่เคยเข้าร่วมรบในสงครามใดๆ นอกจากการเป็นส่วนหนึ่งของโนบิตะในการทะเลาะกับเพ่ือนๆ 

ในละแวกบ้าน และโดราเอมอนก็ไม่ใช่ The Great Robot ที่ ได้มาช่วยเหลือมวลมนุษยชาต ิ

ให้รอดพ้นจากหายนะภัยจนถึงขนาดทีจ่ะต้องมกีารสร้างอนสุาวรย์ีหรอืพพิธิภณัฑ์เพือ่ร�าลกึถงึวรีกรรม

ของเขา (หรือหากกล่าวให้ตรงกับภาษาไทยแบบมาตรฐานก็คือ ‘วีรกรรมของมัน’) 

 หากมองด้วยมาตรฐานของพพิธิภณัฑ์แห่งชาตทิีจ่ะบอกเล่าเรือ่งวรีกรรมของวรีบรุษุ / วรีสตร ีที่

สมัพนัธ์กบัการสร้างชาต ิหรอืพพิธิภัณฑ์ท้องถ่ินซ่ึงจะอธิบายถึงความเป็นมาของท้องถิน่ไม่ว่าจะสัมพันธ์

กับชาติหรือไม่ก็ตาม ท�าให้พื้นที่ดังกล่าวนี้มีลักษณะที่ได้รับการเคารพและยอมรับจากผู้คน ส�าหรับ 

โดราเอมอนแล้วนับว่าอยู่ห่างไกลจากการจะถูกพิจารณาในการให้ความส�าคัญถึงการสร้างเป็น

พิพิธภัณฑ์ 

 แต่พิพิธภัณฑ์โดราเอมอนก็ได้เปิดท�าการขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2012 สถานที่แห่งนี้กลายเป็น 

ที่เที่ยวชมยอดนิยมแห่งหนึ่งของผู้คนในญี่ปุ่น ระบบการเข้าชมซึ่งต้องมีการจองล่วงหน้าผ่านระบบ

ออนไลน์อันแตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ ที่ผู้ชมสามารถซื้อตั๋วและเดินเข้าชมได้ในวันเวลาที่

ตนเองต้องการ อาจช่วยสะท้อนถึงความ ‘ฮิต’ ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ไม่น้อย 

 เมือ่นึกถงึการจดัสร้างพพิธิภณัฑ์ ความเข้าใจก็มกัจะให้ความส�าคญักบัชาต ิท้องถิน่ วรีกรรมของ

วีรบุรุษ / วีรสตรี การให้ความส�าคัญกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ในแง่หนึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากบริบท

ของสังคมนั้นๆ ว่าให้ความหมายกับสิ่งใด โครงเรื่องแบบใดซึ่งสามารถถูกกล่าวถึงในทางสาธารณะ

ได้ บุคคลชนิดใดที่ควรถูกยกย่องหรือให้ความเคารพ เพราะฉะนั้น พิพิธภัณฑ์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของ 

‘เทคนิค’ หรอืความสามารถในการเล่าเร่ืองทีบ่รรจอุยู่ในพืน้ทีเ่ท่านัน้ หากยงัสมัพันธ์อย่างมากกบัระบบ

ความรู้ ความหมายที่ให้ความส�าคัญกับปรากฏการณ์ต่างๆ 

 หรือหากกล่าวในอีกแบบหนึ่งก็คือ ความสามารถในการน�าเสนอ / เล่าเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์

ในแต่ละสังคมก็ขึ้นอยู่กับเพดานของระบบความรู้ในแต่ละสังคมว่าจะอนุญาตให้สามารถคิดว่าส่ิงใด 

มคีวามส�าคญัและสามารถระลกึถึงได้ ขณะทีบ่างสิง่ก็อาจถูกลดทอน ละเลย มองข้าม และไม่อนญุาต

ให้ผู้คนสามารถท�าการระลึกถึงได้

 ความตั้งใจในท่ีนี้ต ้องการจะให้ค�าอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการสร้างพิพิธภัณฑ ์

ที่หลากหลายและไม่ได้จ�ากัดอยู ่เพียงขอบเขตของความเป็นชาติหรือความเป็นท้องถ่ินเท่านั้น  

โดยจะเสนอค�าอธบิายจากพพิธิภณัฑ์โดราเอมอนและรวมถึงพพิธิภณัฑ์แห่งอืน่ๆ ในญีปุ่น่ทีจ่ะช่วยท�าให้

ท�าความเข้าใจต่อเงื่อนไขและบริบทของการรับรู้ รวมทั้งการให้ความเข้าใจต่อพิพิธภัณฑ์ในสังคมไทย

ได้เพิ่มมากขึ้น
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 พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน หรือในชื่ออย่างเป็นทางการคือ พิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ 

(Fujiko F. Fujio Museum) อันเป็นชื่อของนักเขียนผู้สร้างผลงานการ์ตูนหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ ่

ก็เป็นที่รู้จักกันดีในสังคมไทย ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา เช่น ปาร์แมน คิวทาโร 

เป็นต้น อย่างไรกต็าม การ์ตนูทีโ่ด่งดงัและกลายเป็นตวัเอกของพพิธิภณัฑ์แห่งนีก้ค็อืโดราเอมอน  

แม้ว่าจะเป็นพพิธิภณัฑ์ทีแ่สดงถงึผลงานและการท�างานของฟจูโิกะ ฟจูโิอะ แต่พืน้ทีแ่ละข้าวของ

ทีจ่ดัแสดงส่วนใหญ่กจ็ะมาจากการ์ตนูเรือ่งโดราเอมอนเป็นหลกั จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหวัใจ

ส�าคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

 ไม่เพียงแต่เป็นหุ่นยนต์แมวเท่านั้น แต่โดราเอมอนยังไม่ได้ถือก�าเนิดบนโลกนี้จริงๆ  

ตามเรื่องเล่าในการ์ตูน โดราเอมอนถือก�าเนิดเมื่อ ค.ศ. 2112 ในโลกอนาคตก่อนที่จะถูกส่ง

มาในโลกปัจจุบัน หากพิจารณาในด้านนี้เขา (อันหมายถึงโดราเอมอน) จึงยังไม่ถือก�าเนิดขึ้น  

เมื่อยังไม่ได้ถือก�าเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ ก็หมายความว่าบรรดาการกระท�าต่างๆ ของเขาก็ยังมี

ความไม่แน่นอนทีส่ามารถเปล่ียนแปลงไปได้ พิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ปิดอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 2012 

นับเป็นเวลา 100 ปี ก่อนที่โดราเอมอนจะมาถือก�าเนิดบนโลก ซึ่งระยะเวลาการถือก�าเนิดของ 

โดราเอมอนก็จะยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จวบจนกระทั่ง ค.ศ. 2112 ต่างไปจากพิพิธภัณฑ์แห่ง

อืน่อย่างส�าคญั ทีย่ิง่นานวนัเรือ่งราวของเรือ่งเล่าทีน่�าเสนอกจ็ะยิง่มรีะยะเวลาทีน่านเพิม่มากขึน้ 

 การโดดข้ามกาลเวลาเป็นประเด็นท้าทายต่อความใคร่รู้ของมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง ความ

พยายามแสวงหาเครื่องมือในการเดินทางข้ามเวลา หรือการพยายามค้นหาความเป็นไปได้ใน

ทางทฤษฎีฟิสิกส์ถึงการข้ามเวลา ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นค�าถามมาอย่างยาวนาน การเล่นกับเวลา 

ซ่ึงถูกเช่ือว่าเป็นเส้นตรง เดินไปข้างหน้า ไม่อาจหวนกลับได้ เป็นเรื่องที่ถูกน�ามาใช้อย่าง 

กว้างขวางและบ่อยครั้งในการ์ตูนโดราเอมอน แม้กระทั่งกับพิพิธภัณฑ์ก็ยังคงเล่นกับกาลเวลา

ในการถือก�าเนิดอีก 100 ปีข้างหน้า

วีรวิฬาร์ข้ามกาลเวลา

 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าโดราเอมอนไม่เคยเป็นผู้น�าในการท�าสงครามเพื่อสร้างชาติ

ญ่ีปุ ่น มากที่สุดคือการช่วยเหลือโนบิตะ ตัวเอกคนหนึ่งในการสู้กับไจแอนท์  

เด็กเกเรท่ีชมชอบการใช้ก�าลังในการแก้ไขปัญหา บทบาทของโดราเอมอน

จึงไม่ได้มีความส�าคัญในระดับชาติหรือกระทั่งในระดับชุมชนที่ควรได้รับ

การบนัทึกไว้อย่างเอกิเกรกิแต่อย่างใด ชีวติประจ�าวนัของโดราเอมอน  

โนบิตะและเพื่อนๆ ในชุมชน เป็นวิถีชีวิตธรรมดาๆ ของชนชั้นกลาง 

ญี่ปุ ่นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 (ภายหลังญ่ีปุ ่นได้ผ่านยุค

ความล�าบากในการสร้างญี่ปุ ่นขึ้นมาใหม่หลังการพ่ายแพ้ใน

สงครามโลกครั้งท่ี 2 กลางศตวรรษที่ 20) วิถีชีวิตเช่นนี้ย่อม 

ไม่ได้มีความหมายใดเลยหากสังคมนั้นให้ความส�าคัญเฉพาะ

ต่อชนชั้นน�าในการสร้างบ้านเมือง รูปแบบชีวิตของสามัญชน 

ย่อมเป็นเพยีงเศษธลีุใต้ฝ่าเท้าที่ไม่มคีณุค่าใดทีคู่ค่วรแก่การให้

ความสนใจต่อการจดบันทึกและเผยแพร่ต่อสาธารณะ  

 แต่ท�าไมและด้วยเหตุผลอะไร อันท�าให้โดราเอมอน

สามารถถูกเขียนและมีความหมายอย่างส�าคัญกระทั่งกลายมา

เป็นพิพิธภัณฑ์ใน ค.ศ. 2012 ได้
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พื้นที่ของสามัญชน
ในการก่อสร้างบ้านเมือง

 ถังตักอุจจาระของชาวบ ้านใน

พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว : ถ่ายโดย 

ผู้เขียน 20 มกราคม 2013

 พิพธิภัณฑ์ท่ีเปิดพืน้ที่ให้กับความส�าคญัของสามญัชนย่อมแสดงให้เหน็ความเข้าใจหรอืการ

ยอมรับของสังคมนั้นๆ ที่มีต่อบทบาทของผู้คนกลุ่มต่างๆ ในการร่วมก่อสร้างบ้านเมือง บทบาท

ของคนหลากหลายกลุ่มต่อส่วนรวมโดยไม่ได้จ�ากัดไว้เพียงเฉพาะชนชั้นน�า ย่อมท�าให้เมื่อนึกถึง

บุคคลผูม้คีวามส�าคญัต่อบ้านเมอืง จะไม่ได้มเีพยีงบคุคลบางกลุม่ทีเ่ป็นผูส้ร้างบ้านเมอืงและเป็น

ศูนย์กลางแห่งความเจริญหรือความตกต�่าของสังคมเท่านั้น หากมีผู้คนที่เป็นสามัญชนเป็นผู้ที่มี

บทบาทอย่างส�าคัญประกอบอยู่ด้วย

 มพีพิธิภณัฑ์เป็นจ�านวนมากในญีปุ่น่ซ่ึงจะน�าเสนอให้เหน็เรือ่งราวและวถิชีวีติของสามญัชน 

ว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ามกลางพัฒนาการการสร้างบ้านเมืองให้เกิดขึ้น พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว 

(Edo-Tokyo Museum) ทีต่ัง้อยูก่ลางโตเกียวแสดงให้เหน็ถึงความเปลีย่นแปลงของเมอืงโตเกยีว

ทีส่บืเนือ่งต่อกนัมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่เพยีงการแสดงให้เหน็ว่ามผีูป้กครองกีค่น มชีือ่ว่าอย่างไร 

มาจากตระกูลใด เสื้อผ้าอาวุธเป็นอย่างไร หากยังแสดงให้เห็นชีวิตของวิถีชีวิตและบทบาทของ

สามัญชนว่ามีส่วนอย่างส�าคัญในการขยายตัวของโตเกียว ดังเช่นการรวมตัวของผู้คนในการ 

จดัตัง้หน่วยดบัเพลิงเพือ่เผชิญหน้ากับปัญหาอคัคีภัยทีเ่กิดขึน้บ่อยครัง้ในช่วงเวลาหนึง่ การคดิค้น

ระบบการเตอืนภยั การรวมกลุม่ การวางระบบป้องกันอคัคีภยัของชมุชน ฯลฯ รวมไปถงึข้าวของ

ที่แสนธรรมดาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คน เช่น ถังตักอุจจาระ ก็ได้รับความส�าคัญ

ในการจัดวางไว้ในพิพิธภัณฑ์



46 | Tourism Review

Museum & Tourism
พิพิธภัณฑ์ และ การท่องเที่ยว

 การยอมรับการมีตัวตนของสามัญชนในสังคมญี่ปุ ่นที่แสดงผ่านพิพิธภัณฑ์ 

เป็นสิ่งที่พบเห็นได้อย่างกว้างขวาง ดังจะพบการจัดพื้นที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงผู้คนและ 

วถิชีวีติทีอ่าจดเูหมอืน ‘ธรรมดาๆ’ ดังการสร้างพพิธิภัณฑ์ราเมน (หรอืเส้นบะหมีเ่หลือง) 

อาหารในชีวิตประจ�าวันของสามัญชน ก็เป็นเรื่องที่ได้มีการจัดท�าขึ้นอย่างเป็นเรื่อง

เป็นราว ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจไม่มีความส�าคัญแต่อย่างใดหากพิจารณาจากสายตา 

ของคนในสังคมไทย 

 ท้ังหมดน้ีจึงท�าให้ประวัติศาสตร์ของโตเกียวหรือของสังคมญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องของ

เทวดามารังสรรค์ให้บังเกิดขึ้นในชั่วพริบตา พร้อมกับประทานผู้ปกครองที่อุดมด้วย 

ทศพิธราชธรรมให้มาปกครองต่อไปอย่างสงบสุข

 การยอมรับตัวตนของสามัญชนในประวัติศาสตร์สังคมของญี่ปุ ่นไม่ใช่เพียง

การด�ารงอยู่เพียงอย่างเดียว หากยังหมายรวมไปถึงการให้ความส�าคัญต่อบทบาทที ่

สามัญชนได้กระท�าลงไป ดังการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ (The Inoh Ta-

dataka Museum) ของเมืองซาวารา (Sawara) อันเป็นการแสดงถึงความส�าคัญของ

สามัญชนญี่ปุ่นชื่ออิโนะ (เขามีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ. 1745-1818) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการ 

ท�าแผนท่ีสมัยใหม่ของญี่ปุ่น เขาเริ่มต้นการส�ารวจประเทศญี่ปุ่นในวัย 55 ปี (ค.ศ. 

1800) ภายหลังจากท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับดาราศาสตร์กับชาวญีปุ่น่คนหนึง่ อโินะได้ทุม่เท

การส�ารวจและการจัดท�าแผนที่จวบจนกระทั่งอายุ 71 ปี ภายหลังจากที่เขาเสียชีวิตได้  

3 ปี แผนทีท่ัว่ทัง้ประเทศของญีปุ่น่ก็ได้ท�าส�าเร็จลง เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผูบ้กุเบกิ

การท�าแผนท่ีสมัยใหม่ของญี่ปุ่น หรือเป็นที่รู้จักกันว่า Map Man ซึ่งภายหลังต่อมา 

ทีว่ทิยาการทางด้านการแผนทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ได้มกีารเปรยีบเทยีบ 

แผนที่ซึ่งท�าโดยอิโนะ กับแผนที่สมัยใหม่ ก็พบว่าแผนที่ซ่ึงท�าโดยอิโนะนั้นมีความ 

คลาดเคลื่อนไปจากแผนที่สมัยใหม่เพียงเล็กน้อย 

ท้องถิ่นจัดการพิพิธภัณฑ์

 ประวัติศาสตร์สังคมที่เปิดกว้างให้กับสามัญชน

จงึมคีวามหมายอย่างส�าคญัต่อการท�าให้พิพธิภณัฑ์เปิด

กว้างให้กบัผูค้นหลากหลายกลุ่ม ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะเพยีง

ชนชั้นน�าในสังคมเท่านั้นที่เป็นผู้ผูกขาดประวัติศาสตร์

ของสังคมเอาไว้ และเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ท�าให้

พิพิธภัณฑ์โดราเอมอนสามารถจัดสร้างขึ้นมาได้

 อนุสาวรีย์อิโนะ หรือ Map Man ของญี่ปุ่น 

ถ่ายโดยผู้เขียน 26 มีนาคม 2013, เมืองซาวารา

 การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ของสามัญชนในญี่ปุ่นเกิดขึ้นด้วยการด�าเนินการ

หรือการให้การสนับสนุนของท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น

หรือชุมชนซึ่งอาจปรากฏในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณ 

การบริหารจัดการ การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ในการสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์

 พิพิธภัณฑ์อิโนะ ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นอย่างมาก และถือว่า

เป็นหนึ่งในสามสิ่งที่มีค่าของเมืองซาวารา (Three Gems of Sawara) 

ขณะที่พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน เป็นการด�าเนินการโดยเมืองคาวาซากิ  

(Kawasaki City) ในการด�าเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น 

รวมทั้งการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดสร้าง

ระบบขนส่งมวลชนเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไป

ยังสถานที่แห่งนี้ ทั้งที่ผู ้เขียนโดราเอมอนถือก�าเนิดในเขต 

โทยามา (Toyama Prefecture) แต่ได้ย้ายมาพ�านักอยู่ที่

เมืองคาวาซากิเมื่ออายุได้ 28 ปี แต่เป็นสถานที่ซึ่งเขาได้สร้าง 

ผลงานอันมีชื่อเสียงขึ้น 
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พิพิธภัณฑ์ และ การท่องเที่ยว

 พลังของท้องถิ่นจึงมีความหมายในการท�าให้พื้นที่ของสามัญชน 

สามารถถือก�าเนิด ด�ารงอยู่ เน่ืองจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

เหล ่านี้ ไม ่อาจเป ็นไปได ้ด ้วยศักยภาพของท ้อง ถ่ินแต ่ เ พียง

อย่างเดียว หากท้องถิ่นไม่มีความเข้มแข็งอย่างเพียงพอก็อาจ

เป็นข้อจ�ากัดประการหนึ่งในการสร้างความพร้อมให้บังเกิดขึ้น  

ในประเด็นความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ญ่ีปุ่น

เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงรูปแบบของการกระจายอ�านาจที่ท�าให้รัฐบาลในระดับ

ท ้องถิ่นมีศักยภาพในการพัฒนาด้านต ่างๆ ซึ่งให ้ความสนใจ 

ต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

 เพราะฉะนั้น นอกจากความสามารถในการออกแบบหรือการ 

น�าเสนอเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์แล้ว บทบาทของท้องถิ่นจะมีส่วนส�าคัญ 

ต่อการท�าให้พพิธิภณัฑ์ทีถ่กูสร้างขึน้มชีวีติหรอืไม่ ซึง่ความส�าคญัของ

รถโดยสารจากสถานีรถไฟไปพิพิธภัณฑ์ : 

ถ่ายโดยผู้เขียน 7 มีนาคม 2013

ท้องถิ่นไม่ใช่เพียงในด้านขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงาน

อย่างเป็นทางการเท่านัน้ ความรูส้กึหรอืความภาคภมูใิจในสิง่ทีพ่พิธิภณัฑ์

ได้น�าเสนอ ก็เป็นเงื่อนไขที่จะท�าให้เกิดการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ของ 

สามัญชนสามารถเป็นผลขึ้นได้จริง

สังคมการเมืองในพิพิธภัณฑ์
 ท่ามกลางการขยายตวัของพพิธิภณัฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ซึง่มุง่

จะตอบสนองต่อการโหยหาอดีตผู้คนในสังคมไทย อาจท�าให้ดูราว 

กับว่าทิศทางของพิพิธภัณฑ์ก�าลังเดินห่างไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

และตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของผู้คนมากขึ้น 

ท�าให้กลายเป็นว่าพื้นท่ีถูกก�ากับไว้ด้วยแนวความคิดแบบพิพิธภัณฑ์

ชาติน้อยลง และท�าให้เกิดการค้นคว้าและตอบค�าถามที่กว้างขวาง 

มากขึ้นเกี่ยวกับสถานะของพิพิธภัณฑ์

 อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏข้ึนในพื้นท่ีเหล่านี้ 

มิใช่เป็นเพียงประเด็นของเทคนิควิธีในการเสนอประเด็น ระบบการ

บริหารจัดการ การใช้แสงสีเสียง การจัดวาง ฯลฯ เพดานความคิด

ของประวตัศิาสตร์และสงัคมการเมอืงทีม่ต่ีอสถาบนัและผูค้นในสงัคม

ล้วนเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ สามารถคิดถึงว่าบุคคลใด เหตุการณ์

ใด การกระท�าเช่นไร จะมีความ ‘ส�าคัญ’ ที่ควรได้รับการจัดท�าขึ้น

เป็นพิพิธภัณฑ์  

 การตระหนักถึงระบบความรู้ที่ก�ากับอยู่ภายในสังคมจะเป็น

เงื่อนไขท่ีท�าให้เราสามารถเข้าใจได้ถึงความหมายของพิพิธภัณฑ ์

ไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องราวอันเป็น ‘ผิวหน้า’ (surface) ที่มุ่งหมาย 

น�าเสนอเท่านัน้ หากยงัมองเห็นบรบิททางสงัคมต่อการสร้างพพิธิภณัฑ์

แต่ละประเภทให้ถือก�าเนิดขึ้น รวมทั้งการละเลยให้บางประเด็น 

ไม่ถกูเอ่ยถงึ ไม่สามารถถกูให้ความส�าคัญ ว่าทัง้หมดน้ีมใิช่เพยีงความ

สามารถของปัจเจกบุคคลคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคล สิ่งของ 

เหตุการณ์ ซึ่งถูกหยิบมาน�าเสนอให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ หากเป็น

สังคมการเมืองของสังคมนั้นๆ ที่อนุญาตให้ทั้งหมดสามารถถูกสร้าง

เป็นเรื่องราวและกลายเป็น ‘พิพิธภัณฑ์’ ขึ้นมา
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เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

 สวนดุสิต ก ่อตั้ งมาตั้ งแต ่ป ี  2477 ป ี น้ีครบรอบ 80 ป ี  

เดิมเป็นโรงเรียนสตรี เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศ  

สอนการท�าอาหาร ดอกไม้ใบตอง ศิลปะประดิษฐ์ คหกรรมศาสตร์ 

รากฐานของสวนดุสิตมาจากความเป็นไทย ท่านอธิการบดี เปิด 

บทสนทนากับ TAT Review ด้วยการบอกเล่าความเป็นมาของสถาบัน 

แห่งนี้เม่ือเชื่อมโยงการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

กับเร่ืองการท่องเท่ียว ท่านอธิการบดีสรุปว่า ปัจจุบันในสวนดุสิต 

มีโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการท่องเที่ยว

และบรกิาร เป็นการเรยีนการสอนในระดับปรญิญาตรี และปรญิญาโท

ความเป็นไทย 
ความเป็นมา และความเป็นสวนดุสิต

 นอกจากโรงเรยีน 2 แห่งแล้ว ยงัมสีถาบนัภาษา ศลิปะและวฒันธรรม 

และคณะวิชาอีก 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย (เปิดสอนปริญญาโทและ 

ปริญญาเอก)

สวนดุสิต VS ความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวัตน์
ที่ปลาเร็วกินปลาช้า

 Tourism Talk ไตรมาสแรกของปี 2558 ต้อนรับปีท่องเที่ยว
วิถีไทย ด้วยการสนทนากับ ผศ.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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 การผลิตบุคลากรเข้าสู ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสวนดุสิต ด�าเนินการ  

ผ่านโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปัจจุบันมี 5 หลักสูตร คือ ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  

และการจัดงานบริการ (นานาชาติ) ‘ในแต่ละปีสามารถผลิตนักศึกษาออกมา

หลักสูตรละประมาณ 80-100 คน และนักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีจบ จะมีงานรองรับ’ 

ท่านอธิการบดีย�้าในเรื่องคุณภาพของนักศึกษาที่จบออกไป และยืนยันว่า ‘ไม่อยาก

รับเยอะ’ เพราะต้องการเน้นคุณภาพเป็นส�าคัญ

 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการบริการ จ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น 

สวนดุสิต จึงสร้างโรงแรมดุสิตเพลส ขนาด 120 ห้อง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส

ฝึกปฏิบตัจิรงิในระหว่างการเรียนการสอนและเพือ่เพิม่ skill ประสบการณ์จรงิให้กบั

นกัศึกษาจรงิ สวนดสิุตยังท�าความร่วมมอืกับโรงแรมช้ันน�าระดบัห้าดาวในกรงุเทพฯ 

เพื่อให้นักศึกษาได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 อกีท้ังมหาวิทยาลัยฯ ยงัมโีครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษากบัมหาวทิยาลยัชือ่ดงั 

ในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น โครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษากบัมหาวทิยาลยักวางสี 

(สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

 ส�าหรบัหลักสูตรธรุกิจการบนินัน้ ได้สร้างห้อง mock up เป็นการจ�าลองสภาพ

เครื่องบินเสมือนจริง เพื่อให้เด็กได้มีการฝึกปฏิบัติจริง

การผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรม 
Be Smart Be Global

 ปี 2549 เป็นปีที่รัฐบาลไทยประกาศโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก สวนดุสิตได้มีโอกาส 

จัดตัง้ศูนย์ฝึกอบรมและท�าหลักสูตรครวัไทยสู่ครวัโลก ร่วมกบักระทรวงพาณชิย์ โดยเดนิทางไป

ฝึกอบรมพ่อครวั แม่ครวั ในต่างประเทศให้ท�าอาหารไทย ประเทศทีส่วนดสุติเดนิทางไปอบรม 

มี 5 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย อังกฤษและเดนมาร์ก

 นอกจากโปรเจก็ต์ครวัไทยสูค่รวัโลกแล้ว สวนดสุติยงัได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบอาหาร 

ส�าหรับกีฬา Asian Games เมื่อปี 2541 ไม่เฉพาะอาหารเท่านั้น สวนดุสิตยังรับผิดชอบ 

เรื่องที่พักด้วย ท่านอธิการบดี กล่าวย�้า

 ในการฝึกเด็กนักศึกษาของสวนดุสิตนั้น โดยปกติ เด็กนักศึกษาจะได้รับการสอบ 

ให้ท�าอาหาร หรอืขนม  พอท�าเสรจ็ส่งให้อาจารย์ตดัเกรด ให้คะแนน แต่กระบวนการยงัไม่จบ

แค่นั้น เด็กๆ จะต้องขายให้ได้ด้วย ดังนั้น จึงมีการซื้อรถเข็นมาเพื่อขายของ จากเบเกอรี่เล็กๆ  

ทุกวันนี้ขายได้อย่างดี นั่นคือโฮมเบเกอรี่สวนดุสิต ท่านอธิการบดีกล่าวถึงความเป็นมาของ

ระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน

ครัวไทยสู่ครัวโลก : 
Fast Forward Foody
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 เม่ือท่านอธิการบดีพูดถึง ประชาคมอาเซียน ท่านให้มุมมองว่า ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน ก�าลังจะเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2558 นัน้ ต้องให้ทกุประเทศในอาเซยีนเดนิเข้ามาหา  

“อยากให้คนมาหาเรา เราต้องคิดแปลก แตกต่าง เข้มแข็ง แบรนด์ดี เดี๋ยวเขามาหาเราเอง”

AEC : Inside out Outside in

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดศูนย์การศึกษาในภูมิภาคต่างๆ 5 แห่ง คือ ภาคเหนือ 

ที่ล�าปาง ภาคกลางท่ีสุพรรณบุรีและนครนายก ภาคใต้ที่หัวหินและตรัง ในแต่ละภาคจะเปิด

ตามความต้องการของตลาด “โดยหลักๆ ตอนนี้ จะมีการเน้นไปที่อาหารและการศึกษาปฐมวัย 

ส�าหรับพื้นที่ภาคใต้ จะมุ่งเน้นเรื่องอาหารฮาลาลในอนาคต”

 บุคลากรเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีประมาณ 2,400 คน  

และมีนักศึกษา ประมาณ 17,000 คน

ยุทธศาสตร์ ป่าล้อมเมือง : กระจายศูนย์ทั่วทุกภาค

Tourism Talk
ท่องเที่ยวสนทนา
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ถักทอเครือข่าย ขยายคนเข้าสู่ธุรกิจ
 ธุรกิจภาคเอกชน เช่น S&P, CP และ TRUE จะมา

ท�าความร่วมมือกับสวนดุสิต เพื่อหาบุคลากรไปท�างาน  

ดังนั้น เมื่อเด็กสวนดุสิตจบไป ก็จะเข้าสู่ธุรกิจได้โดยตรง

 ในกรณีของหลักสูตรธุรกิจการโรงแรมก็เช ่นกัน 

นักศึกษาของเราจะไปฝึกปฏิบัติจริงในโรงแรมที่มีความ 

ร่วมมอืมากกว่า  19 แห่งในกรงุเทพฯ ถอืว่าได้ประสบการณ์ตรง 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการงานอาชีพมาก

 กรณีของคณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจุบันเด็กที่จบ  

จะมีงานรองรับ 100% ในอนาคต หากสามารถเพิ่มจ�านวน

นกัศึกษาท่ีจบได้ กจ็ะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเมือ่พจิารณา

เชือ่มโยงกบัการท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ หรือ Medical Tourism 

และกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัย นักศึกษาจะมีทักษะในการดูแล

และให้บริการได้

 ปัจจบุนัการผลติบคุลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ ยังถูก

ควบคุมโดยสภาการพยาบาล เนื่องจากต้องให้ความส�าคัญ

กับเรื่องมาตรฐานของบุคลากรที่จบมา ดังนั้น การจะได้มา

ซึง่ใบประกอบวชิาชพีจงึเป็นเรือ่งยากและต้องให้ความส�าคัญ

 การสนทนากับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตในครั้งน้ี จบลงด้วยการเดินชมพื้นที่ต่างๆ ใน

มหาวิทยาลัย อาทิ ชมห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  

ใช ้ในการเรียนการสอนด ้านการอาหารและเบเกอรี่  

ของโรงเรียนการอาหารนานาชาติ ได้เห็นการฝึกปฏิบัติ

จริงของนักศึกษาและสภาพแวดล้อม นอกจากนั้น ชมห้อง 

Mock Up ท่ีจ�าลองพืน้ท่ีเสมอืนจรงิของเครือ่งบนิ และสภาพ

แวดล้อมในสนามบิน ท�าให้แอบอิจฉาเด็กๆ ที่นี่

 การสนทนาในครั้งนี้ นอกจากได้ความรู้ ความเข้าใจ 

และความตั้งใจมุ่งมั่นในการท�างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตแล้ว ยังเกิดแรงบันดาลใจที่จะต้องการเรียนรู้เกี่ยว

กับการท�าอาหาร ขนม เบเกอรี่ โดยการสมัครเรียนเป็น

คอร์สที่สวนดุสิตเปิดสอน

ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ไว้ตั้งแต่นี้

สวัสดีค่ะ อาจารย์

Tourism Talk
ท่องเที่ยวสนทนา
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 ‘ความเป็นไทย’ ทีปั่ญญาชนนยิาม เกดิข้ึนในบริบททางการเมอืง

อย่างไร และมีความส�าคญัอย่างไรในฐานะเป็นฐานทางอุดมการณ์ทีจ่รรโลง

โครงสร้างการเมืองแบบรวมศูนย์อ�านาจ และโครงสร้างสังคมที่แบ่งคน 

เป็นล�าดบัชัน้ แล้ววเิคราะห์ให้เหน็ว่าฐานทางอุดมการณ์ดงักล่าวนี ้เมือ่ด�ารง

อยู่ในฐานะ ‘วิธีคิดกระแสหลัก’ ในทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ซึ่งสังคมไทย

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็นัน้ ได้กลายเป็นอปุสรรคในการปรบัตวัของคนไทย 

เพราะมีความหมายแคบเกินไป จนไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้แก่คนทุกกลุ่ม 

ในสังคมไทย ที่จะมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคที่จ�าเป็น ทั้งแก่การ

เข้าถึงทรัพยากรและการด�ารงชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ท�าให้ 

‘ความเป็นไทย’ กระแสหลกั กลายเป็นส่วนหนึง่ของโครงสร้างความรนุแรง

ในสังคมไทยในระยะหลายทศวรรษที่ผ่านมา

ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

ความเป็นไทย
ในที่ลุ่มต�่ำ

 จาก การสร้าง ‘ความเป็นไทย’ กระแสหลัก  

และ ‘ความจริง’ ที่ ‘ความเป็นไทย’ สร้าง

โดย สายชล สัตยานุรักษ์

	 วันนั้น	เมื่อเดินจากเวสต์วิลเลจไปยังอีสต์วิลเลจ	โฆษณา

อพาร์ตเมนต์ใหม่ๆ	ในย่านนั้น	ท�าให้ผมเกิดความรู้สึกคุ้นเคย

	 อพาร์ตเมนต์พวกนั้นโฆษณาว่า-น�้าไม่ท่วม!

	 ราวสามสิบปีทีแ่ล้ว	โฆษณาหมูบ้่านจดัสรรกรงุเทพฯ	กเ็ต็ม

ไปด้วยวลีเดียวกันนี้-น�้าไม่ท่วม,	และหลังน�้าท่วมใหญ่ปี	2554 

กด็เูหมอืนวลนีีจ้ะกลบัมาอกีกบัการโฆษณาขายอสงัหารมิทรพัย์

	 แต่ไม่นานนักมันก็จางหายไป

Manhattan 2014

เรื่อง :	โตมร	ศุขปรีชา
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Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

Bangkok ๒๕๓๗

Manhattan 1811

	 น่าจะพุทธศักราชนั้นกระมัง	ที่ผมได้ยิน	ดร.สุเมธ	

ชมุสาย	ณ	อยธุยา	ท่านพดูว่า	คนกรงุเทพฯ	เป็น	‘ชาวน�้า’

	 ค�าพูดนั้นเป็นค�าพูดง่ายๆ	คล้ายเป็น	Fact	ธรรมดา

อย่างหนึง่ทีท่กุคนกน่็าจะรบัรูก้นัอยูแ่ล้ว	แต่อะไรบางอย่าง

ในค�าพูดง่ายๆ	นั้นกลับสั่นสะเทือนลึกเข้าไปในความคิด	

คล้ายเกิดแผ่นดินไหวใหญ่

	 ผมเพียงแต่สงสัยว่า	เพราะอะไร	ในพุทธศักราชนั้น	

(หรือประมาณนั้น)	จึงเกิดการก่อสร้างขยายเมืองออกไป

ไม่มีที่สิ้นสุด	ทั้งอาคารสูงระฟ้า	เสียดฟ้า	และพยายาม 

จะไต่ขึ้นไปให้ถึงฟ้า

	 ทั้งที่เรารู้กันดีอยู่-ว่ากรุงเทพฯ	เป็นที่ลุ่มต�่า

	 นานมาแล้ว	Collect	Pond	เคยเป็นบึงใสสะอาด	เคยเป็นแหล่งน�้ากิน

น�า้ใช้ให้ชาวนวิยอร์ก	เป็นแหล่งอาหาร	เป็นทีต่กปลาน�า้จดืของชาวนวิยอร์ก

ในอดีต	ทั้งยังเคยใช้เป็นที่ทดลองเรือไอน�้า	(Steamboat)	อันเป็นสิ่ง

ประดษิฐ์ของชาวอเมรกินัจนประสบความส�าเรจ็ด้วย	แต่ในต้นศตวรรษที่	18	 

เกดิการสร้างโรงงานต่างๆขึน้ตามรมิบงึแสนสวยแห่งนี	้ทัง้โรงเบยีร์	โรงฆ่าสตัว์

โรงฟอกหนัง	ซึ่งนอกจากจะมีการสูบน�้าจากบึงขึ้นมาใช้แล้ว	ยังมีการ

ปล่อยน�้าเสียลงไปในบึงด้วย	และเป็นที่รู้กันอยู่ว่า	โรงงานเหล่านี้ล้วนแล้ว 

แต่ก่อมลพิษทางน�้าในระดับสูง

	 เมื่อมีการถมบึง	Collect	Pond	ส�าเร็จในปี	1811	ก็ดูเหมือน 

แมนฮัตตันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

	 แมนฮัตตันเคยเป็นที่ลุ่มต�่าเหมือนกรุงเทพฯ	แต่ที่ไม่เหมือน

กรุงเทพฯ	ก็คือลึกลงไปใต้แมนฮัตตันนั้น	มี	‘ฐานหิน’	(Bedrock)	

แข็งที่เรียกว่า	Manhattan	Schist	คอย	‘รอง’	อยู่	ในขณะที่

กรุงเทพฯ	มีฐานเป็นดินเลนอันอ่อนยวบ	และพร้อมจะสั่นสะท้าน

ได้ทุกเมื่อเหมือนเยลลี่	หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลจาก

เมืองหลวงแห่งนี้

	 ทางเหนือของแมนฮัตตันมีที่ลุ่มต�่าส�าคัญแห่งหนึ่ง	เรียกว่า	

Muscota	Marsh	ท่ีน่ีคือสวนสาธารณะพื้นที่เพียงหนึ่งเอเคอร์ที่

มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสร้างขึ้นโดยร่วมมือกับ	New	York	City	

Parks	Department	

	 แม้เป็นบึงที่มนุษย์สร้างขึ้น	และมีลักษณะพิเศษที่หาได้ยาก

ในธรรมชาติ	คือมีทั้งบึงน�้าจืดและน�้าเค็มในพื้นที่เล็กๆ	แต่ก็เป็น

พื้นที่ลักษณะแบบน้ีน่ีเอง	ที่เคยมีอยู่กระจายไปทั่วแมนฮัตตัน	 

ในคืนวันที่อินเดียนแดงยังคงท่องไปทั่วถิ่นที่

	 Collect	Pond	คือหลักฐานหนึ่ง

	 Collect	Pond	เคยเป็นบึงน�้าจืดที่มีพื้นที่ราวๆ	48	เอเคอร	์ 

ตั้งอยู่ใกล้กับ	‘ห้าแยก’	(Five	Points)	 ซ่ึงแม้ในปัจจุบันจะอยู่

ระหว่าง	Civic	Center	และ	Chinatown	แต่ในอดีตนั้น	บริเวณนี ้

ถือเป็นพื้นที่แออัด	สกปรก	และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคของ

นิวยอร์ก
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	 น�า้เสียท่ีถกูปล่อยลงไปในบงึก่อปัญหาร้ายแรง	บงึเน่าเขละจนสดุ

ทานทน	แม้มกีารขุดคลองเพือ่ระบายความเน่าเขละลงไปสูแ่ม่น�้าฮดัสนั	

(ตามบริเวณถนนที่เรียกว่า	Canal	Street	ในปัจจุบัน)	และผู้เชี่ยวชาญ

บางรายเสนอให้ท�าความสะอาดบึง	เพื่อเปลี่ยนให้บึงแห่งนี้กลับมาเป็น

พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนในอดีต	แต่ในที่สุดข้อเสนอนี้ก็ถูกปฏิเสธ

จากอ�านาจรัฐ

	 เมืองก�าลังโตขึ้น	และพื้นที่เน่าเหม็นนี้ก็ควรถูกก�าจัดทิ้งเสีย!

	 ในที่สุด	ทางการก็ตัดสินใจจะถม	Collect	Pond	ในปี	1811	เพื่อ

ใช้พื้นที่นี้สร้างบ้านส�าหรับคนชั้นกลาง

	 แต่กระน้ัน	การถมบึงกลับเป็นไปอย่างลวกๆ	ในที่สุด	ของเสีย

โสโครกทั้งหลายที่ถูกถมฝังลงไปใต้ดินก็หมักตัว	ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน

เน่าเหม็นเหมือนบ่อส้วมผุดซึมขึ้นมา	ทั่วทั้งบริเวณนั้นจึงอบอวลไปด้วย

กลิ่นอันสุดจะทานทน	ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ	เมื่อถมแบบลวกๆ	ไม่ได้ถม

ให้แน่นพอ	ที่สุดพื้นดินก็ค่อยๆ	ยุบตัวลง	บ้านที่สร้างไว้ทรุด	ที่เลวร้าย 

กว่านั้นก็คือ	ไม่มีการออกแบบก่อสร้างท่อระบายน�้าที่ดีพอ	บางคราวที่

ฝนตกหนัก	ถนนจึงท่วมเจิ่งเอ่อนองไปด้วยโคลนเลนของเสีย	ทั้งขี้สัตว์

และอุจจาระคนลอยปะปนกันอยู่ในโคลนที่สูงถึงหนึ่งฟุต	

	 บ้านท่ีมาดหมายจะสร้างให้คนช้ันกลางอยู	่จงึมแีต่คนย้ายหน	ีและ

ทิ้งพื้นที่นี้ไว้ให้คนจนอยู่	โดยเฉพาะชาวไอริชที่อพยพหนีความอดอยาก

ยากแค้นมาจากไอร์แลนด์ในยุคที่ผลผลิตมันฝรั่งเสียหายหนักจนผู้คน

ไม่มีอะไรจะกิน

	 ประวัตศิาสตร์ของ	Collect	Pond	บอกเราว่า	คร้ังหนึง่	แมนฮตัตนั 

เคยเป็นที่ลุ่มต�่า	มันเคยเต็มไปด้วยบ่อบึงและแอ่งน�้า	ระบบนิเวศของ

แมนฮัตตนัจงึไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ราเหน็กันในปัจจบุนั	ไม่ได้เก๋ไก๋มาตัง้แต่

ปางบรรพ์เหมือนท่ีเราชอบนกึถึงแมนฮตัตนั	ถนนสายห้า	และพาร์คเลน	

แต่แมนฮัตตันเคยเป็นที่อยู่ของฝูงนกน�้านานาพันธุ์ก่อนหน้าที่จะกลาย

เป็นศูนย์กระจุกตัวของตึกระฟ้า

	 แต่ก็อย่างทีว่่าไว้	แมนฮตัตนันัน้โชคดนีกั	ทีเ่ป็น	‘ทีลุ่่มต�า่’	ซึง่ม	ี‘ฐาน

หนิ’	คอยรองรบัเอาไว้	เป็นหนิทีแ่ปรสณัฐานมาตัง้แต่ยคุมหาทวปีแพน

เจยีในแบบที่ไม่ได้พบเหน็กนับ่อยนกัในทางธรณวีทิยา	บางช่วงฐานหนิ 

ที่ว่าก็อยู่ลึกลงไปหลายสิบเมตร	แต่บางช่วงก็อยู่ตื้นๆ	และบางช่วงก็

ถึงขั้นผุดโผล่ขึ้นมาให้เห็นบนพ้ืนดินเสียด้วยซ�้า	เช่นก้อนหินยักษ์ใหญ่

ในเซ็นทรัลปาร์ค

	 ดงันัน้	แม้	Collect	Pond	จะถกูถมด้วยค�าส่ังจากทางการโดยไม่ได้

ฟังเสียงผูเ้ชีย่วชาญหรอืประชาชนและก่อให้เกดิผลร้ายในภายหลงั	แต่ก็

ยงัโชคดทีีธ่รณวีทิยาของแมนฮตัตนันัน้เอือ้ให้เกดิการก่อสร้างตึกระฟ้า

ขึ้นมาได้

	 แต่กระนั้น	ธรรมชาติก็ยังย�้าเตือนนิวยอร์กอยู่เนืองๆ	ว่าเฮ้!	ที่นี่

คือที่ลุ่มต�่านะ!

	 การเผชิญหน้ากับเฮอร์ริเคนแซนดี้ในปี	2012	ท�าให้คนนิวยอร์ก

ต้องลุกขึ้น	‘ถกเถียงสาธารณะ’	กันว่าจะเอาอย่างไรกับเมืองกันต่อไป 

จะสร้างก�าแพงกนัน�า้ตามแนวคดิเดมิ	หรอืจะออกแบบเมอืงให้สอดคล้อง 

กับธรรมชาติ	ท�าให้นิวยอร์กเป็นเมืองที่	 ‘ยืดหยุ่นรองรับ’	ได้มากขึ้น	

(More	Resilient)	ด้วยการสร้าง	‘ที่ลุ่มต�่า’	(หรือ	Wetland)	เพิ่มขึ้น

เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป

	 ซึ่งก็คือการพยายาม	‘กลับ’	ไปสู่แมนฮัตตันในแบบท่ีแมนฮัตตัน

เคยเป็น

	 ข้อถกเถียงสาธารณะว่าด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมของเมือง

ในปัจจุบันเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วม	ไม่เหมือนเม่ือมีการ 

ตัดสินใจจะถม	Collect	Pond,

	 อันเป็นอ�านาจการตัดสินใจแบบ	‘รวมศูนย์’	ล้วนๆ!
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Bangkok ๒๕๕๗

 เมื่อไม่นานมานี้ กรุงเทพฯ เป็นเมืองลอยน�้าส่วนหนึ่งและ

เป็นเมอืงสะเทนิน�า้สะเทนิบกอีกส่วนหนึง่  ส่วนทีล่อยน�า้ได้แก่เรอืนแพ 

ซึ่งเคยมีอยู ่เป็นจ�านวนมากทั้งในแม่น�้าเจ้าพระยาและตามคลอง 

ในเมือง ส่วนชมุชนสะเทนิน�า้สะเทนิบกคอืบ้านเรือนทัง้หลายซึง่ยกพืน้

มีใต้ถุนโล่ง ใต้ถุนนี้ใช้จอดยานพาหนะในฤดูแล้งและจอดเรือในฤด ู

น�้าหลาก เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งไม่ต่อต้านน�้า ไม่ต่อต้านธรรมชาติ

  กรุงเทพฯ เมืองลอยน�้านั้นถูกกฎหมายสมัยใหม่ต้องห้ามเพราะ

ถือว่าล้าสมัย และต้นเหตุแห่งมลภาวะ (ภูมิปัญญาไทยอีกหลาย

ประเภทก็กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปในท�านองเดียวกัน) ในเวลา

เดียวกันคลองต่างๆ ถูกถม กรุงเทพฯ ‘เมืองน�้า’ ได้กลายเป็น ‘เมือง

บก’ ประเด็นที่ส�าคัญคือปรัชญาอยู่กับธรรมชาติถูกปรัชญาต่อต้าน

ธรรมชาติครอบง�าไปหมดสิ้น

ถ้าค�าว่า	‘ไทย’	แปลว่าอิสระ	

ค�าว่า	‘ความเป็นไทย’	ก็น่าจะหมายถึงความเป็นอิสระ

	 ความหมายของ	‘ความเป็นอิสระ’	ย่อมหมายถึงอิสระที่จะคิด	 

เชือ่	และท�า	โดยต้องรบัรูว่้าผลของการคดิ	เชือ่	และท�านัน้	จะเป็นอย่างไร 

และจะได้รบัผลกระทบตอบกลบัจากความคิด	เช่ือ	และท�า	ในแบบอืน่ๆ

อย่างไรบ้าง

	 แต่ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่า	‘ความเป็นไทย’	ที่ถูกสร้างขึ้น	ตั้งแต่ก่อน

และหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	2475	หลังกึ่งพุทธกาล

ใน	พ.ศ.	2500	หลังยุคตุลาคม	พ.ศ.	2519	ไล่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนั้น	 

ไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระมากเท่ากับการเป็นกรอบกรงขังผู้คน

เอาไว้กับ	‘ความหมาย’	ที่ชนชั้นน�าเป็นผู้สร้างขึ้น	เช่น	‘ความเป็นไทย’	 

ในแบบของหลวงวิจิตรวาทการ	หรือ	 ‘ความเป็นไทย’	ในแบบของ	

ม.ร.ว.คกึฤทธิ	์ปราโมช	ซึง่มอีทิธพิลต่อ	‘ความหมาย’	ของ	‘ความเป็นไทย’ 

ในหมู่	‘ชนชั้นน�า’	มาตลอดจนกระทั่งถึงยุคนี้

จาก ‘ต้องอยู่กับน�้าให้เป็น’ 

โดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ตุลาคม 2554

	 ลกัษณะเด่นอย่างหนึง่ของ	‘ความเป็นไทย’	(Thainess)	ทีส่บืทอด

ตลอดมา	คือการสร้างโครงสร้างให้อ�านาจมีการถ่ายเทได้ในเส้นทาง

เดียว	คือท�าให้อ�านาจเหมือนสายน�้าจากฟากฟ้าสุราลัย	ไหลจากบน 

ลงมาเบื้องล่าง	ด้วยการถ่ายทอด	‘ความรู้’	(ซึ่งก็คืออ�านาจ)	จาก	‘ผู้รู้’	 

ทีอ่ยูด้่านบนของโครงสร้าง	ลงมายงั	‘ผูไ้ม่รู’้	ทีอ่ยูเ่บือ้งล่าง	ในจกัรวาล

วิทยาแบบนี้	ผู้รู้คือคนที่อยู่ตรงศูนย์กลางอ�านาจ	คอยชี้บอกและก�ากับ

มิติต่างๆ	ของผู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เป็นชนชั้นน�า

	 ความเป็นไทยที่ควรจะมีความหมายว่าความเป็นอิสระ	จึงกลาย

เป็นความเป็นไทยทีถ่กูท�าให้แคบลง	มคีวามหมายจ�ากดั	เป็นความหมาย

ที่ได้รับการ	‘รับรอง’	(Approve)	จากอ�านาจน�าในสังคมเท่านั้น		

	 โครงสร้างอ�านาจทีถ่กูก�ากบัโดยความเป็นไทยแบบนี	้จงึไม่เคยเอือ้

ต่อการมีส่วนร่วมที่เกิดจากความเห็นของ	‘คนข้างล่าง’	ที่จะย้อนทวน

ขึ้นสู่	‘ด้านบน’	ได้
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	 แต่ท่ีท�าให้ย้อนแย้งยิ่งขึ้นก็คือ	เมื่อโลกเปลี่ยนไป	‘ความเป็นไทย’	แบบเดิมๆ	ไม่สามารถ	‘รองรับ’	

(Accommodate)	ความหลากหลายได้แล้ว	ความเป็นไทยแบบนี้ก็เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องเปล่ียนตัวเอง 

สูค่วามทันสมยั	(Modernization)	เพราะกรอบของโลกบบีให้ต้องเป็นไปเช่นนัน้	(เช่นจากลัทธล่ิาอาณานคิม

แบบตรงไปตรงมา	หรือโลกอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ที่	 ‘บีบ’	ให้การติดต่อส่ือสารของอ�านาจเป็นไปในแนวราบ

มากกว่าแนวดิ่ง)	ด้วยเหมือนกัน

	 โดยท่ัวไป	การเปล่ียนแปลงทีมุ่ง่สูค่วามทนัสมยั	(Modernization)	นัน้	ม	ี‘ราก’	อยูท่ีก่าร	‘ต่อสูต่้อรอง’	

หรอื	‘ต่อต้าน’	ส�านกึเก่า	เช่นศลิปะยคุโมเดร์ินอนัเรยีบง่ายเกดิขึน้ต้านศลิปะยคุโบราณอนัสลบัซบัซ้อน	ฯลฯ	

ซึง่กค็อืการที	่‘อ�านาจ’	ไหลทวนย้อนกลบัจากล่างข้ึนบนเป็นปฏกิริยิาต่อต้านอ�านาจเดมิๆ	แต่ส�าหรบัสังคมไทย	 

ภาพที่น่าตื่นเต้นตะลึงงันก็คือ	 ‘Modernization	แบบไทยๆ’	กลับเกิดขึ้นโดยมีส�านึกของ	‘ความเป็นไทย’	 

ที่อยู่ด้านบนสุด	คอยล้วงลึกลงมาก�ากับ	‘ผู้ไม่รู้’	ที่อยู่เบื้องล่าง	ว่าให้เอ็งต้องท�าตัวทันสมัยนะ	แต่ในเวลา

เดียวกันก็ต้องไม่ทันสมัยจนเกินไป	ต้องอยู่ในกรอบของ	‘ความเป็นไทย’	อันเป็นการก�ากับดูแลของอ�านาจ 

ที่มองไม่เห็นและเลื่อนไหลไปมาตามแต่ว่าใครจะขึ้นมาครองอ�านาจ
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 หรอืว่าในโลกยคุใหม่ ความเป็นไทยต้องถกูดึงลงมาให้สามญั 

ให้อยู ่ในที่ลุ ่มต�่าได้ด้วย ร่วมกับความเป็นไทยในแบบอื่นๆ 

ทีห่ลายหลาก เพือ่ไม่ให้ใครต้องเหนือ่ยเหนด็กบั ‘ความเป็นไทย’ 

เสียจนสิ้นเรี่ยวแรงที่จะเป็นไทย,

 เหมือนที่เป็นอยู่เสมอมา

โลก 2015

	 ความเป็นไทยในแบบนี้มีอิทธิพลต่อทั้งชีวิต	วัฒนธรรม	การปกครอง	

การเมือง	ไล่เรื่อยไปแม้กระทั่งการตรากฎหมายและการรักษาส่ิงแวดล้อม	

ความเป็นไทยที่อยากท�าประเทศให้ทันสมัยจึงอนุญาตให้เมืองหลวงมีตึกสูง	

แต่ก�าจัดเรือนแพและวิถีชีวิตแบบ	‘ชาวน�้า’	เพียงเพื่อให้กรุงเทพฯ	ได้เดิน

ตามรอยเมืองใหญ่ของโลกอย่างแมนฮัตตัน	ซึ่งความเป็นไทยแบบนี้เชื่อว่า

คือหนทางเดียวในการมุ่งหน้าสู่ความเจริญ

	 ความเป็นไทยแบบนี้ยังสร้างอภิมหาโปรเจ็กต์ใหญ่ต่างๆ	โดยใช้วิธีคิด

แบบเดมิ	คอืการ	‘ส่ังการ’	จากบนลงล่างโดยคิดว่าเป็นความชอบธรรม	ไม่ใช่

เพราะลุแก่อ�านาจเท่าน้ัน	แต่เพราะอทิธิพลของความเป็นไทยแบบนีท้ีฝั่งราก

ลึกลงไปในเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทท�าให้เข้าใจว่านี่คือวิธีการเดียวที่จะ

สร้างความทันสมัยให้สังคมไทยได้	โดยไม่เคยลืมตาขึ้นมองว่าความทันสมัย

ทีแ่ท้จริงน้ัน	อ�านาจจะเดนิทางในแนวราบมากกว่าแนวด่ิง	และไม่มีใครสัง่ให้

ใครเป็นไทยหรือไม่เป็นไทยได้

	 ‘ความเป็นไทย’	ที่ฝังอยู่ในส�านึกแบบนี้	จึงคือการแต่งองค์ทรงเครื่อง

อย่างนางละคร	เพื่อร�าฟ้อนอวดชาวโลกอยู่บนตึกระฟ้าที่ติดแอร์	หรือไม่ก็

แห่แหนวบิวบัของทบัทรวงและเทรดิ	(ซึง่แท้จรงิกร็บัมาจากเขมร)	

ให้ล่องลอยไปบนถนนใหญ่อนัคลาคล�า่ไปด้วยผูค้นราวกบัเป็นงาน

มาร์ดิกราส์	เป็นความเป็นไทยที่ถูกยกขึ้นไปอยู่บนที่สูง	ผ่านการ

ประดดิประดอยให้ดเูหมอืนประณตี	ปรงุแต่งจรติให้ดเูหมอืนวจิติร	

เป็นความเป็นไทยที่มีเอาไว้เพ่ืออวดและขาย	แต่ไม่ใช่ความเป็น

ไทยที่แนบแน่นอยู่ในวิถีชีวิต	อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบที่ลุ่มต�่า	หรือ

หมายถึงความเป็นไทยที่มีอิสระในการคิด	เชื่อ	ท�า	พูด	สื่อสาร	

และมชีวีติในแบบทีส่อดคล้องกบัธรรมชาตเิดมิแท้ของตวัเองและ

สิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอาศัยอยู่

	 ความเป็นไทยที่ยึดกุมความหมายของความเป็นไทยเอาไว้

แต่เพียงผูเ้ดยีว	จงึได้ท�าลายความเป็นไทยแบบอืน่ๆ	ลงจนอาจสิน้ 

เรี่ยวแรงที่จะเป็นไทย	

	 	เราตอบไม่ได้แน่ชดันกั	ว่าโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไร	แต่เราพอมอง

เห็นแนวโน้มของมัน

	 เมือ่นวิยอร์กถมบงึ	Collect	Pond	สิง่ทีเ่กิดข้ึนในประวัตศิาสตร์นัน้คล้าย

การซุกขยะเอาไว้ใต้พรม	

	 เม่ือนิวยอร์กสร้างตึกระฟ้าขึน้บนทีลุ่ม่ต�่า	นวิยอร์กโชคดีทีม่ฐีานหนิคอย

รองรับตึกระฟ้าเหล่านั้น

	 แต่ถ้าไม่มีเล่า?

	 น่าสงสัยว่า	ความเป็นไทยแบบหนึ่งที่ถูกชูให้กลายเป็นความเป็นไทย

กระแสหลักแล้วเชิดเอาข้ึนไปไว้สูงลิ่วบนตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่บนดินอ่อนยวบ

นั้น-จะเป็นความเป็นไทยที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่
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Pop Culture Tourism
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

	 ยุคสมยัทีพ้ื่นที	่youtube	มมีลูค่ามากกว่าการยงิ

โฆษณาทางทีวีหรือแปะภาพนิ่งบนบิลบอร์ดทางด่วน	

มนษุย์หลายคนต้องเริม่หนัมาเรยีนรู้ ในการใช้ช่องทาง 

นี้มากขึ้น	หลายคนเริ่มต้องหัดตัดต่อวิดีโอให้เก่งขึ้น	

(รวมถงึการทีเ่ดก็สมยันีม้คีวามรูค้วามเข้าใจเร่ืองการ

ท�าหนังเป็นเบสิกชีวิตมากๆ	แทบจะไม่ต้องเรียนรู้อะไร

กันเลย	ท�าเป็นในสายเลือด)	ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ 

ที่ช่องทางการโปรโมตสิ่งต่างๆ	จะถูกท�าออกมาเป็น

คลปิไวรลัมากขึน้	เพราะถ้าจะบอกว่ามนัเป็น 

ภาษาในการสื่อสารกับมนุษย ์ 

สมยันีก้ว่็าได้	เราอยูใ่นยคุของ 

visual	culture	แล้ว	 

ยุคที่คนชอบดูและ

ฟังมากกว่าอ่าน	

เรื่อง : นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์

วิดีโอววววววววโห :
วิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยว

ที่ดูแล้วต้องร้อง

โห!
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Pop Culture Tourism
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

 แน่นอนว่าเมื่อวัฒนธรรมเหล่านี้มีมาหลายปีแล้ว มนุษย์ย่อมมีสกิลในการดูคลิปวิดีโอ

เหล่านี้มากขึ้น มีความเท่าทันกลยุทธ์และกลไกของผู้สร้างมากขึ้น การทำาอะไรตรงๆ ง่ายๆ

ทือ่ๆ ด้ือๆ หรือ ทำาอะไรทีห่ลอกคนด ูหรอื ขีโ้ม้เกนิความจรงิ คนกจ็ะกดปิดวดิโีอนัน้ได้ภายใน 

30 วินาที (ใช่ คุณมีเวลาเพียง 30 วินาทีในการยื้อคนดูให้อยู่ต่อ) ดังนั้นผู้สร้างวิดีโอโปรโมต

ต่างๆ (ในที่นี้เราจะสมมติว่าเราจะทำาโปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศเราก็แล้วกัน) ก็จะ

ต้องหัดศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมที่จะหาวิธีหลอกล่อให้คนอยู่กับวิดีโอของเรานานๆ รวมถึงเห็นดี

เห็นงามและพยักหน้าหงึกๆ พร้อมจะกดตีตั๋วเครื่องบินมาประเทศเราทันที 

 จะมาเขียนเป็นหลักการก็คงจะดูเชย (และมันก็ไม่มีหลักการสูตรสำาเร็จแบบนั้นจริงๆ

อยู่หรอกฮะ) เอาเป็นว่าเราเลยลองยกตัวอย่างวิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยวแจ๋วๆ มาให้ดู

เป็นตัวอย่าง แล้วลองชำาแหละให้ดูก็แล้วกันว่า อะไรทำาให้วิดีโอเหล่านี้ทำาให้คนอยากบินไป

ประเทศนั้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

 THE SCREAM FROM NORWAY
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ : อารมณ์ขัน always wins

 คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง, ผูช้ายตลกมกัมแีฟนสวย ฯลฯ 

เป็นวลีที่สามารถยืนยัน (ได้ส่วนหนึ่ง) ว่าการมีอารมณ์ขันนั้น

สามารถช่วยให้เรา connect กบัมนษุย์และผูค้นอืน่ๆ รอบตวัได้ง่าย 

ตลกไว้ก่อน รอดเสมอ (ยกเว้นตลกแดก อันนั้นอาจโดนเกลียด

ในสกัวัน) ก็จะสงัเกตเห็นได้ง่ายๆ ว่า คลปิวดิโีอไหนทีต่ลกมากๆ 

เปอร์เซ็นต์การโดนแชร์ก็จะมากตามไปด้วย ส่วนจะแชร์มาก 

แชร์น้อยเนี่ย ก็ต้องดูกันอีกที แล้วความตลกในคลิปนั้น 

มันมีชั้นเชิงมากน้อยแค่ไหน ถ้าส่งคนมายืนเล่นมุกกันทื่อๆ 

ก็อาจจะโดนกดแชร์แบบทื่อๆ ประมาณ 2 share เช่นกัน 

 THE SCREAM FROM NORWAY ทำาตัวเหมือนเป็น

คลิปไม่ได้ตลก แต่จริงๆ แล้วมันเป็นคลิปตลก แต่เป็น 

ตลกหึๆ ตลกมีชั้นเชิง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จะอยู่ยาวและคลาสสิก 

กว่าตลกตุ้งแช่จบกันไป คลิปนี้ปล่อยออกมาต้นปี 2013 แต่มาดูตอนปลายปี 2014  

นีก็้ยงัตลกอยูเ่ลย ตวัคลปิเล่นกบัคอนเซป็ต์ภาพเพนติง้ THE SCREAM ของ EDVARD MUNCH 

อันโด่งดังและเหมือนเป็นสัญลักษณ์สำาคัญของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งทางการท่องเที่ยว 

ของนอร์เวย์ก็ใจกว้างพอที่จะให้เอาภาพอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาเล่นสนุกและนำามาเป็นคอนเซ็ปต์

หลกัของวดีิโอผ่านธีมของการกรดีร้อง (scream) ตวัวดิโีอกจ็ะเชือ่มโยงภาพแห่งการกรดีร้อง 

ทีเ่กิดขึน้จากนักท่องเทีย่วในสถานทีแ่ละกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในนอร์เวย์ ทัง้วดิโีอเรากจ็ะได้ 

ดูป้าน้าอา ร้องกรี๊ดดดด อ๊างงงงงง ฮาาาาาาาา อ้าาาาาาาาาา อาหหหหห์ (หลังๆ ฟังดู 

อีโรติกมาก) จนสุดท้ายมาจบที่ภาพเพนติ้งแลนด์มาร์กภาพนี้ คนดูก็จะปะติดปะต่อ 

และเข้าใจได้ทันทีว่า โอ้โห มานอร์เวย์แล้วแม่งต้องกรี๊ดแตกไม่ต่างจากภาพมนุษย์นอร์เวย์

กรดีร้องหน้าหลอนในภาพวาดของ EDVARD MUNCH ภาพนัน้ ตวัคลปิความยาวแค่ 50 วนิาท ี

แต่มันเป็นเอกภาพ คอนเซ็ปต์ชัด และชวนให้อยากลองไปกรีดร้องที่นอร์เวย์มากๆ
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 COME WALKABOUT 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ : เนียนๆ 

 

 ความกังวลอย่างหนึ่งของการทำาวิดีโอโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

คือ เจ้าของเงินจะชอบวิตกจริตว่าถ้าวิดีโอตัวเองนั้นไม่มีภาพสถานที่ท่องเที่ยว 

ให้เยอะท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เนี่ย มันจะเป็นวิดีโอโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยว 

ได้ไงวะ แต่พวกเขาลืมไปว่า เวลาคนดูมาเห็นภาพอันงดงามในวิดีโอโปรโมต

ที่ท่องเท่ียวพวกน้ีเน่ีย ร้อยละ 90 ไม่มีใครเชื่อหรอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆ 

หรือสุดท้ายพวกเราก็ต้องไปเสิร์ชหารูปจริงในอินเทอร์เน็ตที่มันมักจะเละเทะ 

กว่าในคลิปโปรโมต และมันก็น่าเชื่อถือกว่าด้วย ดังนั้นการทำาคลิปเพื่อจะถ่าย 

สถานที่สวยๆ อย่างเดียวนั้นดูจะเปลืองเงินอยู่หลายจุด

  COME WALKABOUT นัน้กำากับโดย Baz Luhrmann ผูก้ำากบัชาวออสเตรเลยี

ที่ไปได้ดีในฮอลลีวูด เขามีผลงานอย่าง Romeo + Juliet ฉบับ Leonardo  

DiCaprio และ Moulin Rouge จึงเป็นเรื่องน่าสนใจว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเขา

ทำาวิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยวให้กับออสเตรเลีย ผลที่ได้ออกมาก็คือมันเป็นวิดีโอ 

ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 10 วินาทีทั้งคลิป (จาก 90 วินาที) 

 แน่นอนว่าผู้กำากับหนังย่อมไม่ทิ้งลายการทำาหนัง ตัวคลิปนั้นถูกเล่าออกมา

เป็นเหมือนหนังดรามาเศร้าๆ เรือ่งหนึง่ว่าด้วยผูห้ญงิทีเ่จอแต่เรือ่งว้าวุน่ในนวิยอร์ก  

ทำาแต่งาน แฟนเลยบอกเลิกเลย คืนน้ันเธอเศร้ามากๆ และจู่ๆ ก็มีเทวดาเด็ก 

มากระซิบเธอว่า ‘บางครั้งการหลงทาง อาจเป็นหนทางที่ทำาให้ค้นพบตัวเอง และ

บางครั้งเราต้องออกไปเดินบ้าง‘ จากนั้นภาพก็ตัดไปว่าเธอมาว่ายนำ้ากลางหุบเขา

แคนยอนในออสเตรเลีย สุดท้ายหนังขึ้นข้อความว่า เธอบินมาที่นี่ในฐานะหัวหน้า

ฝ่ายขาย และเธอบินกลับไปในฐานะของเคท (ชื่อของเธอ) ว่าง่ายๆ คือ มาเที่ยว

ออสเตรเลีย อาจทำาให้คุณได้รับการชำาระล้างจิตใจอันว้าวุ่นได้ 

 แม้ว่าจะไม่ได้ขายแหล่งท่องเทีย่วโดยตรง แต่อย่างน้อยเราก็ได้รบัรูถ้งึแบรนด์

อนัแปลกใหม่ของการมาท่องเทีย่วออสเตรเลยี อ๋อ คือ ไม่ต้องมาดจูงิโจ้ กม็าเทีย่ว

ออสเตรเลียได้ว่ะ มันมีมมุสงบทีอ่าจเปลีย่นแปลงชีวติคณุในทางใดทางหนึง่ได้เลย

 WHAT HAPPENS 
 HERE, STAY HERE
 ส่ิงท่ีได้เรยีนรู ้: ยอมรบัความเป็นจรงิ 

 เมืองอย่าง Las Vegas ก็รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็นเมือง

แห่งโลกย์ีคล้ายบ้านเรา แทนทีเ่ขาจะทำาวดิโีอโปรโมต

การท่องเที่ยวแนวปรับทัศนคติแนว ‘จริงๆ แม้ว่า 

ลาสเวกัสจะมีแต่บ่อนกาสิโน แต่เมืองของเราก็

สวยงาม น่ารักอบอุ่น เหมาะกับการมาเที่ยวเป็น

ครอบครวัทกุเพศทกุวยั เมอืงเราไม่ได้โลกย์ีขนาดนัน้’ 

(แต่บ่อนกบัซ่องนีเ่ตม็เลย) ทางตวัเมอืงก็ได้ตัดสนิใจ 

ทำาในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด พวกเขาจึง

มาพร้อมกับสโลแกน ‘What happens here, stay 

here.’ (เรื่องที่เกิดที่นี่ ขอให้จบที่นี่) ว่าง่ายๆ คือ 

ท่านสามารถมาสุดเหวี่ยงกับความโลกีย์ของเมืองนี้ 

และแน่ใจได้เลยว่า ทุกๆ ความเละเทะที่เกิดขึ้นที่ 

เวกัส มันจะจบลงที่เวกัสราวกับเป็นความฝันสุด

แฟนตาซชีัว่ข้ามคนื คอื ไหนๆ กเ็ละแล้ว กเ็อาความเละ 

เป็นจุดขายไปเลย (ซึ่งแน่นอนว่า ความเละอันนี ้

เป็นส่ิงที่ทุกคนทั่วโลกรู้อยู่แล้ว ต่อให้ปกปิด หรือ 

แกล้งๆ ลืมไป คนก็รู้อยู่ดี) 

 ตัวคลิปชุดนี้จริงๆ มีหลายเวอร ์ชั่นหลาย

สถานการณ์ ขอลองยกมาอันหนึ่ง คือ เป็นคลิปสั้นๆ

ที่ว่าด้วยหญิงสาวก๋ากั่นเที่ยวเมืองลาสเวกัส เธอชื่อ 

โมนิกา แต่พอไปเจอหนุ่มที่สถานที่เธอก็แนะนำาตัว

ว่าชื่อเรเชล และพอไปเจอหนุ่มอื่น เธอก็เปลี่ยน

ชื่อตัวเองไปเรื่อยๆ ก่อนที่จะจบลงที่ก๊อบปี้ ‘What  
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 LOST IN TRANSLATION 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ : สร้างเรื่องให้สถานที่

 จริงๆ แล้วหนังเรื่อง LOST IN TRANSLATION 

นั้นไม่ได้รับทุนสร้างมาจากการท่องเที่ยวญี่ปุ่นใดๆ 

ทั้งนั้น หนังถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัว

ของผู ้กำากับ Sofia Coppola ชาวอเมริกันที่คง 

หอบกระเตงตามแฟนมาเที่ยวโตเกียวอยู ่บ่อยๆ  

และโดนแฟนทิ้งให้อยู่คนเดียว เธอจึงทำาหนังเรื่องนี้ออกมาว่าด้วยหญิงสาวที่ไม่มีอะไร

ทำาในโตเกียว เพราะแฟนมาทำางาน และตัวเองตามพ่วงมาด้วยเฉยๆ และที่นั่นเธอก็ได้

พบกับดาราชายวัยกลางคนที่ไม่มีอะไรทำาในโตเกียวเช่นกัน แน่นอนว่าพอไม่มีอะไรทำา 

ทั้งคู่ก็เลยต้องออกเที่ยวในโตเกียวด้วยกัน ตัวหนังเน้นสำารวจสภาพจิตใจของตัวละคร

วัยก่อนแต่งงานและวัยหลังแต่งงานที่ต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดเป็นความ 

โรแมนติกเล็กๆ ขึ้นมากลางกรุงโตเกียว

 อย่างทีบ่อก หนงัเรือ่งนีก้ม็เีส้นเรือ่งของตวัเองไป แต่ทนัททีีห่นงัมนัทำาออกมาแล้วดี 

ซ้ึง กนิใจ เวลาผูค้นพูดถงึหนงัเรือ่งนี ้ภาพของกรงุโตเกยีวกจ็ะผดุขึน้มาทนัท ีกลายเป็นว่า 

ตัวหนังทำาให้ตัวเมืองและสถานที่ต่างๆ มีความหมายพิเศษขึ้นมา และพร้อมจะถูก

จดจำาโดยคนดูหนังเรื่องนั้นโดยอัตโนมัติ กลายเป็นว่าหลายคนอยากไปโตเกียวเพราะ

หนังเรื่องนี้ไปเลย 

 นี่ก็เป็นอีกเคสที่คนรู้สึกดีกับโตเกียวหรืออยากไปโตเกียว ทั้งๆ ที่หนังเรื่อง LOST 

IN TRANSLATION ไม่ได้ตั้งใจถูกสร้างมาเป็นวิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยวใดๆ แถมมัน 

ก็ดูได้ผลกว่าวิดีโอตั้งใจผลิตมาเพ่ือโปรโมตด้วยซำ้า ว่าง่ายๆ อะไรที่มันไปเกี่ยวข้อง 

คล้องใจของคนไว้ได้ อันนั้นก็จะชนะตลอดแหละ แต่แน่นอนว่าการทำาคอนเทนต์วิดีโอ

ให้ผูกใจคนเข้ากับเมืองเมืองนั้นได้อย่างแนบเนียน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว (ไปถ่าย

วัดอาซากุสะทื่อๆ ตรงๆ เลย ง่ายกว่าเยอะเนอะ) 

 เอาจริงๆ ก็มีหนังหลายเรื่องที่ทำาให้เมืองเมืองนั้นมีตัวตนในแผนที่ขึ้นมา มีทั้ง 

ตรงไปตรงมาอย่างโปรเจ็กต์ Paris Je T’aime ทีพ่ยายามโปรโมตปารสี ด้วยการเชญิผูก้ ำากบั 

จากทั่วโลกมาทำาหนังที่ว ่าด้วยปารีสและที่ปารีส

จำานวน 10 กว่าเรื่อง และมีทั้งโปรเจ็กต์ที่ไม่ได้ตั้งใจ 

อย่าง BEFORE SUNRISE ที่โรแมนติกเสียจนหลาย

คนอยากไปเที่ยวออสเตรีย หรือ Amelie ก็ทำาให้

ปารีสกลายเป็นเมืองในฝันของสาวๆ หลายๆ คน  

ซึ่งทั้งหมดวางอยู่บนพื้นฐานว่าเราไม่จำาเป็นต้องถ่าย

โชว์สถานทีท่่องเทีย่วสำาคญัแบบจะจะ และกลายเป็น

ว่ามนัได้ผลกว่า 10 เท่าอกีต่างหาก เพราะคนไม่รูส้กึ 

โดนยดัเยยีด แต่ความงามของเมอืงเมอืงนัน้จะค่อยๆ  

ซึมลึกลงไปในจิตใต้สำานึก ซึ่งย่อมจะยั่งยืนกว่าการ

โดนยดัเยยีดมากๆ กระทัง่หนงัแนวสบืสวนฆาตกรรม

ที่เกิดขึ้นในเมืองเมืองหนึ่ง ถ้าทำาออกมาแล้วมีเสน่ห์ 

มากพอ เมืองเมืองนั้นก็สามารถเป็นเมืองท่องเที่ยว

ได้เช่นกัน

happens here, stay here.’ ว่าง่ายๆ คือ  

ทัง้โมนิกาและเรเชลคงจะได้สมัผสักับลาสเวกัส 

ที่แท้จริงอย่างแน่นอน ว่าแล้วก็อยากบินไป 

ลาสเวกัสเลย แต่ตอนนี้ขอแต่งชื่อปลอมเอาไว้ 

ใช้ก่อน

 นี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแนวทาง 

ที่งดงามในการทำาวิดีโอช้ินต่อๆ ไปในการ

โปรโมตการท่องเทีย่ว ผมคิดว่ามนัไม่ใช่แค่ใช้ได้ 

กับประเทศไทย แต่ประเทศไหนก็ล้วนเอาไป

ใช้ได้เช่นกัน
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เรื่อง : ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
1

เมืองมรดกโลกของอาเซียน
ที่ไม่มีในประเทศไทย

1อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดต่อที่ jaturong@ap.tu.ac.th

2มีการประชุมสัมมนาเรื่องนี้แล้วหลายครั้งทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ  
ดูใน Compass, Issue 124 September 2013. มรดกโลก ‘เชียงใหม่’ 
ไกลเกินไปหรือใกล้แค่ปลายจมูก http://www.compasscm.com/
viewissue.php?id=251&issue=124&lang=th

	 ใครจะมองว่าบทความนีเ้ขยีนขึน้เพือ่เกาะกระแสการโปรโมตเชยีงใหม่

เป็นมรดกโลกก็ว่าได้	แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการทบทวนว่ามรดก

วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเป็นย่านเมืองและชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิต

นั้นเป็นอย่างไร	โดยเฉพาะในอาเซียนที่จะขอยกตัวอย่างบางเมืองจาก 

บางประเทศขึน้มาบอกเล่าเรือ่งราวบางมมุโดยเฉพาะในมติิด้านท่องเทีย่ว 

วัฒนธรรม	 เพื่อให้ย้อนกลับมาคิดถึงความพร้อมของเชียงใหม ่

ที่มีความพยายามจะศึกษาความเป็นไปได้ ในการเสนอตัวเป็นมรดกโลก

อยู่ในขณะนี้2	ซึ่งนอกจากพิจารณาที่คุณค่าแล้ว	ยูเนสโกมักสนับสนุน 

มรดกวัฒนธรรมที่อยู่ ในความเสี่ยงเพ่ือส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ 

และสร้างการจัดการที่ดีต่อไป
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 ในประเทศไทย ความคิดที่ว่า ‘สุโขทัย’ และ ‘อยุธยา’ คือเมืองมรดกโลก

น่าจะคลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิอยูม่าก เมือ่เหน็ชดัเจนว่านอกจากโบราณ-

สถานและพ้ืนที่ซึ่งได้รับการประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แล้ว บริเวณอื่น

ของเมืองโดยเฉพาะย่านชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตประจ�าวันนั้นอยู่ในสภาพที่

ขาดความตระหนกัในคณุค่าและไร้การจดัการดแูลสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม

อย่างสิ้นเชิง มรดกโลกของทั้งสองแห่งจึงเป็นเพียงแหล่งโบราณคดีที่ได้รับ 

การดูแลแค่บางจุดและเน้นเฉพาะการอนุรักษ์ซากโบราณสถานกับการจัดการ

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม3

 หนัไปดเูมอืงมรดกโลกในประเทศเพือ่นบ้านกนับ้าง เริม่ทีเ่มอืงหลวงพระบาง 

ในประเทศลาว ทีย่เูนสโกยกให้เป็นหนึง่ใน Best Practice ของการจดัการมรดก

วัฒนธรรมทั้งในมิติที่จับต้องได้ เช่น การอนุรักษ์และควบคุมส่งเสริมคุณค่า

สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของวัด ตึกแถว บ้านเรือน และภูมิทัศน์ และในมิต ิ

ที่จับต้องไม่ได้ เช่น การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะงานช่างก่อสร้าง

แบบประเพณี ต่อยอดภูมิปัญญาและสืบทอดความเชื่อกับวิถีปฏิบัติทางพุทธ-

ศาสนา เป็นต้น แต่ถงึกระนัน้กย็งัมรีายงานปรากฏผลกระทบจากการท่องเทีย่ว4 

รวมทั้งที่มีการอ้างถึงว่าเป็นผลกระทบที่มาจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

และจากบทบาทการมีส่วนร่วมสนับสนุนของยูเนสโกเอง5

3ดูเพิ่มเติมใน จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (2557) มรดกโลก-มรดกใคร? 
สุโขทัยกับการเปลี่ยนกระบวนวิธีคิดด้านท่องเที่ยววัฒนธรรม
http://etatjournal.com/mobile/index.php/menu-read-
web-etatjournal/menu-2014/menu-2014-jan-mar/
157-12557-sukhothai

4Impact LuangPrabang ดูใน http://www.unescobkk.org/
fileadmin/user_upload/culture/Impact/impact.pdf

5Berliner, D. (2011) The Politics of Nostalgia and Loss in 
LuangPrabang (Lao PDR) in Daly, P. and Winter, T. (eds.) 
Routledge Handbook of Heritage in Asia, pp. 234-246. 
Abingdon: Routledge.
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 เมืองหลวงพระบางในยุคปัจจุบันจึงมีความ

ทันสมัยมากและค่าครองชีพสูงกว่าเมืองหลวง

อย่างเวียงจันทน์ชนิดท่ีว่าหากไม่ได้ท�างานในภาค

ธุรกิจท่องเท่ียวก็อาจไม่มีเงินเดือนพอซื้อของจ่าย

กับข้าวในย่านกลางเมืองได้ และมีโรงแรมหรูหรา

ที่ดัดแปลงมาจากคุกเก่าและโรงพยาบาลเก่า เช่น 

Hotel de la Paix และ Hotel Amantaka ซึง่สวนทาง 

กบัความเชือ่ถอืเรือ่งโชคลางและผสีางของคนท้องถิน่ 

เมืองหลวงพระบางมีตึกสวยสไตล์โคโลเนียล 

ลาว-ฝรัง่เศสเป็นจ�านวนมากในแทบทกุตรอกซอกซอย 

ซึ่งแยกแยะได้ยากว่าตึกไหนอนุรักษ์จากของเก่า

หรือสร้างขึ้นใหม่ และเจ้าของตึกสวยเหล่านี้มีน้อย

รายทีเ่ป็นคนท้องถิน่ เน่ืองจากราคาทีดิ่นและค่าเช่า

ที่สูงขึ้น เพราะอิทธิพลจากการท่องเที่ยวท�าให้คน

ท้องถิ่นเลือกที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่นอกเมืองแทน

 เมืองหลวงพระบางมักถูกน�ามาอ้างอิงใช้เปรียบเทียบกับเมือง

เก่าในประเทศไทยในแง่การจัดการมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  

ซ่ึงเมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกบัเมอืงเชยีงใหม่ หากไม่นบัว่ามวีฒันธรรมแบบ

ชาวพุทธลาว-ไทย ที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนรูปแบบสิ่งปลูกสร้างสไตล์

พื้นถิ่นผสมโคโลเนียลที่พอเทียบเคียงกันได้แล้ว เมื่อพิจารณาดูระดับ 

ความเป็นสังคมเมืองจะพบว่าเชียงใหม่เป็นนครขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง 

ต่างกับหลวงพระบางที่เป็นเมืองเล็กในหุบเขา ทิศทางการพัฒนา 

การท่องเที่ยววัฒนธรรมของเชียงใหม่เป ็นแบบสังคมเมืองเต็มที ่

และมุ่งไปสู่ความเป็นศูนย์กลางของอะไรต่อมิอะไรต่างๆ นานามากมาย  

ทั้งศูนย์การประชุมนานาชาติท่องเที่ยว อุตสาหกรรมแปรรูป การค้า  

การศึกษา ฯลฯ และล่าสุดกับความพยายามผลักดันให้เชียงใหม ่

เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการออกแบบ โดยนอกจากการจัด  

TEDx อย่างต่อเนือ่งแล้วยงัม ีTCDC เชยีงใหม่เป็นผูน้�าร่องการจดั Chiang 

Mai Design Week 2014

 ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่เลือกที่จะเทียบเคียงตัวเอง 

กับประสบการณ์ของเมืองอื่นในภูมิภาค ที่เริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้น คือ  

ยอร์กยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และปีนัง ประเทศมาเลเซีย ทั้งสอง

กรณีมีความน่าสนใจ เพราะนอกจากยอร์กยาการ์ตาจะเป็น sister city 

กับเชียงใหม่แล้ว แม้ตัวเมืองเก่าจะไม่ได้เป็นมรดกโลก แต่ได้รับการให้

คุณค่าค่อนข้างมากจากยูเนสโก ประกอบกับมีโบราณสถานส�าคัญที่เป็น

มรดกโลกถึงสองแหล่ง คือ บุโรพุทโธ กับ ปรัมบานันและเป็นศูนย์กลาง

การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศ  

ส่วนปีนังมี จอร์จทาวน์ ที่ย่านเมืองเก่าได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก  

ซึง่เมอืงนีก็้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุม้ค่าในแง่การด�าเนนิกิจกรรมการท่องเทีย่ว 

วฒันธรรมผสมกับการส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น เทศกาลภาพยนตร์ 

นานาชาติ เป็นต้น

 เชยีงใหม่เป็นเมอืงทีม่ขีองฝากให้เลอืกซือ้เยอะมาก ถ้าจะว่าไปเมอืง

หลวงพระบาง (ซึ่งไม่ใช่เมืองท่าค้าขายมาแต่ไหนแต่ไร) และจอร์จทาวน์ 

(ซึ่งเป็นเมืองท่าค้าขายที่ส�าคัญในอดีต) ไม่ได้มีของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์

Tourism @ AEC
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ประจ�าถิ่นที่มากมายเท่าเชียงใหม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าของโหลจะดีสู้

ผลิตภัณฑ์แบบประณีตหรืองานศิลปะออกแบบประยุกต์อย่างสร้างสรรค์

ที่กลุ่มชุมชนเล็กๆ ท่ีมีใจรักในอัตลักษณ์ท้องถิ่นตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นและน�า

เสนอ ซึ่งเป้าหมายไม่ได้มีแค่ผลิตจ�านวนมากแบบซื้อมาขายไป แต่มุ่งเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งความรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมการ

ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมสู่วิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกันผ่านการท่องเที่ยววัฒนธรรม ซึ่งท�าให้ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นสิ่งของน�าติดตัวกลับไปได้ แต่เป็นประสบการณ์ท่ีประทับอยู่ใน 

ความทรงจ�า เป็นต้น

 ย่านเมืองเก่าฮอยอัน เป็นมรดกโลกในประเทศเวียดนามที่ใช้ชื่อเสียง

จากการเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมผนวกกับประวัติศาสตร์ด้านการเป็น

เมืองท่าค้าขาย ส่งเสริมการขายสินค้าวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ ตึกเก่าได้รับ 

การอนุรักษ์และบางหลังยังคงมีครอบครัวที่สืบทอดต่อกันมาอยู่อาศัย 

และเป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างเยี่ยมชม แต่ร้านค้า 

ส่วนใหญ่เปลี่ยนไปขายผลิตภัณฑ์ที่ซ�้ากันเป็นจ�านวนมาก เช่น โคมผ้าไหม 

หรือร้านตัดเสื้อแบบเวียดนามที่เน้นขายสินค้าและบริการให้นักท่องเที่ยว6 

ในขณะท่ีตลาดท้องถิ่นยังคงความหลากหลายของสินค้าและวิถีชีวิตไว้ได้  

แต่ที่ส�าคัญคือภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เปลี่ยนไปและไม่ได ้

ส่งเสริมคุณค่าการใช้ชีวิตในท้องถ่ิน พื้นที่การเกษตร ตลิ่งน�้าธรรมชาติ  

และพืน้ทีโ่ล่งรองรบัน�า้ทีล่ดลง สสุานถกูใช้เป็นทีท่ิง้ขยะ และทางเท้าถูกใช้เป็น 

ที่ขายของ7

 การผลักดันให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกจะเรียนรู้จากตัวอย่างประเทศ

เพือ่นบ้านในอาเซยีนได้อย่างไรบ้าง ล่าสดุมข่ีาวว่าเมอืงเสยีมเรยีบ ซึง่เป็นทีต่ัง้ 

ของมรดกโลกนครวัดในประเทศกัมพูชา ได้รับการโหวตจากส่ือท่องเที่ยว 

Travel+Leisure ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียประจ�าปี 2014 เป็น

อนัดบัสองรองจากเมอืงเกียวโตซ่ึงมมีรดกโลกเป็นพืน้ทีโ่ดยรอบศาสนสถาน

ส�าคัญหลายแห่งในเมืองเกียวโตและเมอืงข้างเคยีงอกีสองเมอืง ซึง่แม้พ้ืนที่ 

ที่เหลือในเมืองจะไม่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก แต่การพัฒนาเมือง

อย่างทนัสมยัและการวางผงัเมอืงทีด่ีในแบบญีปุ่น่ ท�าให้มรดกวฒันธรรมเก่าแก่  

อยูร่่วมและสนบัสนนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสิง่อ�านวยความสะดวกสมยัใหม่ 

เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติและการท่องเทีย่วของเมอืงได้เป็นอย่างดแีละอาจน�ามา 

ใช้เป็นโมเดลในการน�าเสนอเชียงใหม่และล�าพูนเป็นมรดกโลก8

 ในขณะน้ีท่ีเชยีงใหม่มุง่สูค่วามเป็นไปได้ในหลายทางเลอืกของการพฒันา 

ทัง้การเป็นเมอืงเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้านการออกแบบร่วมสมยั เมอืงมรดกโลก 

ทางวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่น 

(UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art) หน่วยงานต่างๆ ทัง้ส่วน 

ภูมิภาคและท้องถ่ินเริ่มท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ

ชุมชนและองค์กรภาคประชาชนที่มีหลากหลาย

กลุ่มและรุ ่นอายุตามความสนใจที่แตกต่างกัน  

เช่น กลุ่มคนใจบ้าน ส่ิงหนึ่งที่เป็นจุดร่วมนอกจาก

ความสนใจและเห็นคุณค่าในทุนทางวัฒนธรรม 

และอตัลกัษณ์ความเป็นท้องถิน่ คอืการมุง่เป้าไปสู่

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในระยะยาว 

ทัง้ในกลุม่ ‘เจ้าบ้าน’ ด้วยกนัเอง และกบั ‘ผูม้าเยอืน’ 

ที่ย่อมมีความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นในการที่จะได้

เห็นเชียงใหม่แสดงตัวตนของตนเองอย่างเด่นชัด 

ผ่านการจดัการทีด่แีละเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของ

ประเทศเพื่อนบ้าน

 นอกจากจบัตามองความเป็นไปของเชยีงใหม่ 

ท้องถิ่นอื่นๆ ในประเทศไทยน่าจะย้อนกลับมามอง

ตนเองว่ามทีนุทางวฒันธรรมและทรพัยากรตลอดจน 

ภูมิปัญญาใดสะสมไว้และจัดการต่อยอดได้บ้าง 

ในยุคปัจจุบันที่ย่านและเมืองต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่า 

เมอืงเล็กหรอืใหญ่ เมอืงโบราณหรอืสมยัใหม่ หนักลับ 

มามองทุนทางวัฒนธรรมของตนเองเพื่อสร้าง 

อัตลักษณ์การพัฒนาที่ไม่ซ�้าใคร ทุกภาคส่วนควร

ช่วยกันคิดนอกกรอบภาระหน้าที่แต่มีเป้าหมาย

ร่วมกัน เพ่ือสร้างสรรค์ที่ยืนให้กับทุกท้องถิ่นได ้

ภาคภูมิใจในตัวตน พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการ

ผงัเมอืงทีด่ ีพร้อมไปกบัการจดัการองค์ความรูแ้บบ

แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

6Impact Hoi An ดู http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001826/182646e.pdf

7ดูเพิ่มเติมใน จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (2557) การทบทวนตัวชี้วัดประเมินคุณค่าเชิงคุณภาพ
เพื่อระบุปัญหาซ่อนเร้นในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของชุมชน ใน Proceeding of Built Environment 
Research Associates Conference, BERAC 3, 2012, pp.103-114 ดูเอกสารได้ที่ berac.org/
BERAC/BERAC%203/9%20Jaturong%20Pokharatsiri.pdf

8ไทยรัฐออนไลน์. 3 กรกฎาคม 2557. จ่อชง ‘เมืองเชียงใหม่’ เป็นแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม http://www.thairath.co.th/content/433806
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ประชาคมอาเซียน :
If we hold on
together
	 ปลายปี	2558	หรือ	ปี	2015	คือปีที่จะประกาศอย่าง

เป็นทางการในการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน	10	ประเทศ	 

จะเกิดการเคลือ่นย้ายสนิค้า	บรกิาร		การลงทนุ	และแรงงาน	

อย่างเสรี	การถักทอความร่วมมือครั้งนี้	 โดยครอบคลุม 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	/	การเมือง	และวัฒนธรรมท่ี 

หลายประเทศในโลกล้วนจับตามองความเคลื่อนไหวครั้งนี้	

	 กองแผนนโยบาย	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	ได้จดัท�า 

การศึกษาวิจัย	โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การตลาด

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

พ.ศ.	2558-2559
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	 	สาระส�าคัญจากการวิจัย
  ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014

 จากผลการวิจัยของ World Travel & Tourism Council  (WTTC) และ Oxford Economics เรื่อง ผลกระทบ

ของการท่องเทีย่วต่อเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ในปี 2014 ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทีม่าจากการเดนิทาง 

และท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2013 โดยมีมูลค่าสูงถึง 308.8 พันล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดการจ้างงาน 29.2 ล้านต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของการจ้างงานทั้งหมด  

ส�าหรับประเทศไทยนั้น WTTC ระบุว่า การท่องเที่ยวในประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งหมด 5.7 ล้านต�าแหน่ง  

คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งลดลงจากปี 2013 ถึงร้อยละ 5.1

	 	แนวโน้มโลก แนวโน้มอาเซียน

World Economic Forum ได้ระบุแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก โดยแบ่งออกเป็น  

4 หมวดหลัก คือ

 Changing Customer Needs

 New Mobility Frontiers

 New Technology Vectors

 Key Capabilities For The Future

โดยในแต่ละหมวดหลัก จะมีแนวโน้มย่อย ดังนี้ 
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Changing Customer Needs

n Aging Population
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้อง
เผชิญความท้าทายจากนักท่องเที่ยว
สูงอายุและแรงงานสูงอายุที่มากขึ้น

n  Emergence of Megacities
 จ�านวนผู้อพยพเข้าสู่เมืองของโลก
ที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มย่อย
หรือชุมชนเมืองที่มากขึ้น

n  Shift to Rapidly Developing   
 Economies
 กลุ่มประเทศเหล่านี้จะเป็น
ก�าลังส�าคัญของการผลิตของโลก 
และก่อให้เกิดตลาดที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว และอุปสงค์
การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

n  Further Globalization
 ผู้ผลิตทั่วโลกจะย้ายไปผลิตยัง
ประเทศที่ต้นทุนต�่า ขณะที่ผู้บริโภค
กลับต้องการสินค้ามีคุณภาพสูง
ที่ราคาต�่า

n  More Convenience & 
 Time Compression 
 เวลาที่จ�ากัดมากขึ้นส่งผลให้เกิด
อุปสงค์ต่อความสะดวกสบายมากขึ้น
ในอุตสาหกรรมนี้

Key Capabilities For The Future

n  Supply Chain Ability
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องสร้าง
และบริหารห่วงโซ่อุปทานที่สามารถ
ตอบสนองต่อความท้าทายที่หลากหลาย
ในอนาคต ตั้งแต่ภูมิอากาศที่แปรปรวน
ไปจนถึงความผันผวนของราคาและค่าเงิน

n  Customization
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องเผชิญกับ
การเพิ่มขึ้นของความต้องการของลูกค้า
ที่ต้องการข้อเสนอที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและรสนิยมของลูกค้า

n  Innovation Imperative
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องประยุกต์
โมเดลธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ซึ่งก�าลังได้รับความส�าคัญที่กล่าวถึง
การคมนาคมขนส่งร่วมและรูปแบบ
การตั้งราคา

n  New Challengers
 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัท
ที่เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอด มีความยืดหยุ่น
และประสบความส�าเร็จสูง

n  Seamless User Experience
 อุตสาหกรรมจะต้องสร้างการเชื่อมโยง
อย่างไร้รอยต่อ เพราะว่าประสบการณ์
ของผู้ใช้ถูกคาดการณ์ว่าจะต้องเป็นไป
อย่างไร้รอยต่อ สม�่าเสมอ และไม่มีที่ติ 
อย่างเช่น การคมนาคมขนส่งอย่าง
ไร้รอยต่อ

New Technology Vectors

n  Cloud Solutions / Big Data 
 AnalyticsCloud computing 
 จะส่งผลต่อการตั้งราคา 
การคัดเลือกเส้นทางและตาราง
การท่องเที่ยว การท�าประวัติ
นักท่องเที่ยว การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในหลายๆ
สาขาท่องเที่ยว

n  E / M-Commerce & 
 Multichannel Retail 
 E-commerce และ 
 m-commerce 
 ก�าลังเติบโตในฐานะของ
ช่องทางการค้าและบริการใหม่ 
โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้อง
เสาะหาวิธีการบริหารช่องทางต่างๆ 
และโซลูชั่นใหม่ๆ ส�าหรับ
การท่องเที่ยวและการจองตั๋ว
การเดินทางออนไลน์ที่ก�าลังเกิดขึ้น

n  Mobile Connectivity 3.0
 เครื่องมืออัจฉริยะต่างๆ จะเพิ่ม
การเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ออฟไลน์
ออนไลน์ และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วย
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตในทุกๆ ที่ที่ก�าลัง
เพิ่มสูงขึ้น

n Internet of Things / 
 Smart Transport 
จ�านวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก
ในอุตสาหกรรมการรักษา
ความปลอดภัย การท่องเที่ยว 
โลจิสติกส์ และรถยนต์จะเพิ่มสูงขึ้น
เป็นสามเท่าในปี 2015

n Social Media / Web 2.0
 กลุ่ม Activeweb จะถูก
บูรณาการรวมกับการคมนาคมขนส่ง 
และเปลี่ยนแปลงประสบการณ์
การท่องเที่ยวและการคมนาคม
ของผู้ใช้บริการ

New Mobility Frontiers

n The Infrastructure Challenge 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเผชิญ
กับอุปสรรคมากขึ้น หากการลงทุน
ในสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่เพียงพอ

n Energy Scarcity and 
 Price Evolution
 การขาดแคลนของพลังงาน
จะกดดันราคาพลังงาน ซึ่งส่งผล
ให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

n  Risk & Security Challenges 
 การก่อการร้าย การโจมตีบนโลก
ไซเบอร์ และภัยธรรมชาติจะส่งผล
ให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้

n  Environment Concerns
 ความกังวลต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจะท�าให้
เกิดความต้องการแก้ปัญหาใหม่ๆ 
ส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

n  Information & Entertainment 
 Everywhere
 เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผู้คนต่าง
เชื่อมโยงกับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
การเชื่อมโยงนี้จะเริ่มจริงจังมากขึ้น
และท�าให้ผู้คนต้องพิจารณามากขึ้น
ถึงสถานที่และเหตุผลในการ
ท่องเที่ยว

Tourism @ AEC
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  ท่องเทีย่วไทย โดดเด่น เน้นความต่าง

l อาหารไทย
 จุดเด่นของการท่องเที่ยวไทย คืออาหาร วัฒนธรรม เอกลักษณ์

ท้องถิ่น และความหลากหลายของไทย โดยอาหารไทยเป็นเอกลักษณ์

ส�าคัญอย่างหน่ึงของการท่องเที่ยวไทยในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่  

ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนมักได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการรับประทาน

อาหารไทย

l วัฒนธรรมหลากหลาย
 นอกจากนีค้วามหลากหลายของวฒันธรรม แหล่งท่องเที่ยว และ

กจิกรรมต่างๆ ในแต่ละพืน้ทีเ่ป็นอกีจุดเด่นทีส่�าคัญ โดยในการท่องเทีย่ว 

ไทยแต่ละครั้งหรือแต่ละสถานที่นักท่องเที่ยวสามารถท�ากิจกรรมได้

หลายรูปแบบ อาทิ มวยไทย กีฬาทางน�้า การเดินป่าเขาสัมผัสวิถีชีวิต

ของคนในท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งความสวยงาม

ทางธรรมชาติวัฒนธรรมและความหลากหลายเหล่านี้จึงเป็นเสน่ห์ 

ดึงดูดท่ีสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงบวกให้แก่นักท่องเที่ยวให ้

เข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเสมอมา

l คมนาคมขนส่ง คงต้องปรับ
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการคมนาคมขนส่งในประเทศไทยจะมี 

การพัฒนาข้ึนมาเป็นล�าดับ แต่ยังเป็นจุดด้อยของการท่องเที่ยว  

โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักรู้สึกผิดหวังในการบริการคมนาคมขนส่ง 

ของไทย

l รับมือแรงงานเสรี
 การเข้ามาท�างานบรกิารของแรงงานต่างด้าวในธรุกจิการท่องเทีย่วไทย 

ท�าให้เอกลกัษณ์อย่างไทยมคีณุภาพทีน้่อยลง ในขณะเดยีวกนัการผลกัดัน 

ให้เกิดการปราบปรามกลุ่มผู้น�าเที่ยวผิดกฎหมายหรือไกด์ต่างชาติ 

ที่ไม่มีใบอนุญาตยังเป็นส่ิงที่ภาครัฐจะต้องปรับปรุง โดยไกด์ต่างชาติ 

ผิดกฎหมายเหล่านี้ ได้สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการ 

ท่องเทีย่วไทยซึง่ท�าให้สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ได้รบัรายได้น้อยกว่าทีค่วร 

จะเป็น และชื่อเสียงการท่องเที่ยวของไทยที่จะสูญเสียไปจากการ 

หลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติของไกด์เหล่านี้

	 	ไทย	: ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
  ในกลุ่ม CLMV 

 ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ให้ความเห็นว่า 

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีแนวทางในการด�าเนินงานแบบบูรณาการ

เพ่ิมมากขึ้น และประเทศไทยมีศักยภาพพอที่จะเป็นศูนย์กลางการ 

ท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยเฉพาะการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวให้กับกลุ่ม

ประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) เนื่องจาก

โครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวของไทยมีความสามารถเหนือกว่า 

โดยเฉพาะในเรือ่งการคมนาคมขนส่ง ซึง่ไทยจะสามารถเป็นจดุเริม่ต้น 

ของการเดินทางของนักท่องเที่ยว (Entry Point) กล่าวคือ การเป็น

ประเทศแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา เพื่อที่จะเดินทางต่อไป 

ท่องเทีย่วในประเทศข้างเคยีง และเดนิทางกลบัมาอกีครัง้ก่อนเดินทาง

กลับประเทศภูมิล�าเนา (Exit Point) 

 ในประเด็นของการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ยังมีส่ิงที่ต้องปรับปรุง 

คือการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวหลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา

ในประเทศแล้ว ดังนั้น จึงควรมีการจัดท�าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ

ท่องเทีย่วในประเทศไทย และสร้างศนูย์ข้อมลูนกัท่องเทีย่วให้เป็นทีรู่จ้กั 

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ดังตัวอย่างจากกรณีศึกษาของฮ่องกง  

และสิงคโปร์ ที่มีการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักท่องเที่ยวที่หลากหลายและ

เป็นประโยชน์ เช่น ร้านค้าทีถ่กูขึน้บญัชดี�า หรอืเป็นร้านค้าทีม่คีวามเสีย่ง 

ในการฉ้อโกง หรือหลอกลวงผู้บริโภค)
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  เปิดหน้า ความท้าทาย

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะน�าไปสู่ความท้าทายส�าคัญของ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไทย โดยสรปุออกเป็น 5 ประเด็นหลกั ดงันี้

1.		 ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 การท่องเที่ยว	

 l นักท่องเที่ยวคุณภาพมีแนวโน้มมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่

เมืองหลัก (กทม. เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา) มากยิ่งขึ้น

 l แต่การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลัก  

กส็ร้างโอกาสในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเมอืงรองและเมอืงชายแดน

เช่นกัน

 l ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังคงชินกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์

ท่องเท่ียวแบบเดิม ท้ังที่ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทย 

มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ เช่น การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ การท่องเทีย่ว 

เพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น 

 l  ขนาดของตลาดที่ ใหญ่ขึ้น พฤติกรรมผู ้บริโภคที่มีความ 

หลากหลายมากขึ้น ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความต้องการ

ของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

2.		 ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม

	 และความยั่งยืนของชุมชน 

 l การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงประเทศ

สมาชิกอาเซียน (Multi Destination) ยังได้รับการพัฒนาได้ 

อกีมาก โดยมปัีจจยัเอือ้อ�านวย ได้แก่ การลงทนุในธรุกจิบรกิาร

ที่เสรีมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานที่ใหญ่ขึ้น  

และการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมร่วมกันภายใต้กรอบความ

ร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 l ประเทศไทยยังขาดการมีส่วนร่วมของไกด์ท้องถิ่น  

และการพัฒนาไกด์ท้องถิ่น

 l การขาดมาตรการรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิม

ขึ้น จนท�าให้เกิดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม และการสูญเสีย

เอกลักษณ์ของชุมชน

 l การขาดความรู ้เชิงลึกเรื่องวัฒนธรรมท้องถ่ินจาก 

ไกด์ทั่วไป 

 l การแข่งขันจากผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาด�าเนิน

ธุรกิจในไทยมากขึ้น จากการเปิดเสรีบริการ อาจส่งผลกระทบ

เชิงลบต่อความยั่งยืนของชุมชน

 l  แนวโน้มส�าคัญด้านความกังวลต่อสภาพแวดล้อม  

(Environment Concern) ซึง่จะท�าให้เกดิความต้องการแก้ปัญหา 

ใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3.		 ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด	

 l การแข่งขันการท�าการตลาดบนอินเทอร์เน็ต และบนโซเชียลมีเดียที่รุนแรงขึ้น

 l กลุ่มนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่เร่ิมหาข้อมูลด้วยตัวเองมากขึ้น พ่ึงพาตัวแทน 

ท่องเที่ยวน้อยลง

 l ช่องทางการส่ือสารจะมีรูปแบบใหม่ๆ มีการเช่ือมต่อระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้น  

เกิดการบูรณาการระหว่างช่องทางออนไลน์และการบริการด้านอื่นๆ เช่น การคมนาคม

ขนส่ง เป็นต้น

 l ความท้าทายในด้านของการสือ่สารการตลาด โดยเฉพาะความท้าทายด้านภาษา

ซึ่งยังเป็นอุปสรรคส�าหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความหลากหลาย

เพิ่มมากขึ้น มีความต้องการเฉพาะกลุ่มที่มากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอาเซียน

4.		 ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกี่ยวเนื่อง	

 l การย้ายถิ่นฐานที่มากขึ้น แรงงานต่างชาติเข้ามาท�างานในประเทศไทยมากขึ้น 

ท�าให้ความสุภาพ ความอ่อนน้อม และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ณ บางจุดสัมผัส 

(Touch Point) ขาดหายไป 

 l การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างชาติยังไม่เพียงพอ 

 l ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของนักท่องเที่ยว ณ บางจุดสัมผัส (Touch Point)  

ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เช่น การใช้บริการรถไฟฟ้า รถแท็กซี่ ยังไม่เป็นที่ประทับใจ

 l ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในการให้บริการยังไม่สูงพอ

 l ปัญหาไกด์เถื่อนในบางแหล่งท่องเที่ยว

 l  ผลจากการเปิดประชาคมอาเซียนที่ท�าให้ห่วงโซ่อุปทานใหญ่ขึ้น ท�าให้ 

ผู้ประกอบการไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันของผูป้ระกอบการต่างชาต ิ

ที่จะเข้ามาด�าเนินการธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น

 l ผูผ้ลิตจะย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศทีต้่นทนุต�า่ ขณะทีผู่บ้รโิภคกลบัต้องการ

สินค้าที่คุณภาพสูงแต่ราคาต�่า

5.		 ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ

	 การบูรณาการการท�างานร่วมกับ

	 หน่วยงานอื่นๆ	

 l ความล่าช้าที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

ผ่านชายแดนทางบกเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

 l เส้นทางเพ่ือการเดินทางทางบกระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน ยังไม่ได้รับการพัฒนา 

เท่าที่ควรในหลายพื้นที่

 l ประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัมไิด้แสดงความ

ร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค

อย่างแท้จริง

 l การใช้ประโยชน์จากข้อมลูงานวจิยั และ /

หรือการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ยังเป็นไปอย่างจ�ากัด ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการอาจ 

ไม่สามารถปรบัตวัได้อย่างทนัท่วงทต่ีอการเปลีย่นแปลง 

แนวโน้มการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมของผู้บริโภค
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แผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	พ.ศ.	2558-2559

ยทุธศาสตร์

กลยุทธ์

ต�าแหน่ง
ทางการตลาด การเป็นประตูเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวอาเซียนที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดีงาม

เป้าประสงค์  การใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มจ�านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งจากในและนอกอาเซียน 
 อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ที่โดดเด่น

 l ส่งเสริมเส้นทาง

ท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ประเทศเพื่อนบ้าน 

(Multi Destination)

l ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมืองชายแดน

l ส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยว

ที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม

และผลิตภัณฑ์ที่เน้น

จุดเด่นของประเทศไทย

พัฒนาการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเพื่อชุมชน

l ผลักดันให้เกิด

การพัฒนาศักยภาพและ

การให้บริการของไกด์

ท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน

l โปรโมตการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบ

ของการสร้างสรรค์

ประโยชน์เพื่อชุมชน

l ส่งเสริมและโปรโมต

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ชุมชน

l ขยายการท่องเที่ยว

แบบ Homestay 

ในกลุ่มนักท่องเที่ยว

นอกอาเซียน

l ผลักดันให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาทรัพยากร

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

l ส่งเสริมให้ชุมชน

มีจิตใจรักบริการและ

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

ขยายแพลตฟอร์ม

การตลาด

l ส่งเสริมภาพลักษณ์

ของประเทศ ตามต�าแหน่ง

ทางการตลาด

l การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์สินค้า

ในกลุ่มเชื่อมโยงอาเซียน

ผ่าน New Media 

เช่น แอพพลิเคชั่นที่ใช้ใน

โทรศัพท์มือถือ 

สังคมออนไลน์ เว็บไซต์ 

เป็นต้น

l โปรโมตการถ่ายท�า

ภาพยนตร์ในไทย

l ขยายการสื่อสาร

ผ่านทางเว็บไซต์

ด้านภาษาอาเซียน

สร้างประสบการณ์

การท่องเที่ยวชั้นเลิศ

l พัฒนารูปแบบและ

ความรวดเร็วของ

การตอบสนองต่อค�าถาม

ผู้ใช้เว็บไซต์ ททท.

l ผลักดันให้เกิด

การพัฒนาและลงทุน 

ด้านการขนส่งสาธารณะ 

เพื่อให้สามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวได้โดยง่าย 

โดยเฉพาะเมืองชายแดน 

และเมืองรองที่เชื่อมโยง 

เข้าสู่ประเทศสมาชิก

อาเซียน

l ผลักดันให้

ท่าอากาศยานไทยพัฒนา

ระบบการบริการ

นักท่องเที่ยวให้ราบรื่น 

รวดเร็วและถูกต้องตลอด

การใช้บริการในสนามบิน

l ส่งเสริมโรงแรม

ที่พักท้องถิ่นให้บริการ

ที่เป็นเลิศและมีเอกลักษณ์

ความเป็นไทย

l สร้างสื่อต้อนรับ

นักท่องเที่ยว 

(Customized Welcom 

Signage) อย่างเฉพาะ

เจาะจงสัญชาติ

l พัฒนา ททท.ให้เป็น

สถาบันแห่งความเป็นเลิศ

ด้านตลาดการท่องเที่ยว 

(Excellence Center)

ประสานการท�างาน

กับหน่วยงานภายนอก

l ประสานงาน

เพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการข้ามพรมแดน

ทางบก

l สร้างความร่วมมือ

ในการใช้ Single Visa

l สนับสนุนให้

ผู้ประกอบการ

ใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลการท่องเที่ยว
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Tourism @ AEC
ท่องเที่ยวอาเซียน





TAT Intelligence Center

 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ ได้เกิดความ

ท้าทายในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

ระบบนิเวศและกระบวนคิดในการปรับตัวสู่

สงัคมทีม่อัีตราการพฒันาท่ีก้าวหน้า ล้าหลัง 

แตกต่างกันในบริบทและเงื่อนไขแวดล้อม 

 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.)  

ในฐานะองค์กรของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับ

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เล็งเห็นความ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นองค์กรให้เท่าทัน 

ความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

จากเหตุปัจจัยดังกล่าว ททท. จึงก�าหนด

แนวทาง กระบวนการ และวิธีการ เพือ่ผลักดัน 

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT  

Intelligence Center) ทีม่หีมดุหมายในการ

ทีจ่ะน�าเสนอข้อมลูเชงิยทุธศาสตร์ด้านตลาด

การท่องเที่ยว สามารถชี้น�าและคาดการณ์

สถานการณ์ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ได้อย่างแม่นย�า

 Vision - Mission

วิสัยทัศน์
ศูนย์วิจัยตลาดการท่องเที่ยว ที่เป็น

หนึ่งในอาเซียนภายใน 5 ปี

พันธกิจ 

1. สร้างและบูรณาการระบบ

 สารสนเทศการตลาดครบวงจร 

 จากส�านักงาน ททท. ทั่วโลก

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ

 การตลาดสมัยใหม่และถ่ายทอด

 องค์ความรูผ่้านประสบการณ์จรงิ

3. ต่อยอดองค์ความรูด้้านการตลาด

 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

 ของพันธมิตรในทุกภาคส่วน

4. เผยแพร่ข้อมูลด้านพฤติกรรม

 นักท่องเที่ยวเชิงลึก ผ่านระบบ

 สารสนเทศการตลาดที่รวดเร็ว

 และทันสมัย

   Information is Power 
   ข้อมูล คือ อ�ำนำจ

 ด้วยตระหนักถึงความส�าคญัของข้อมลู 

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท.  

จึงจัดท�าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการ

ตลาด ซึง่ประกอบด้วยหมวดหมูข่องข้อมลู

เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ

 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. ดัชนีเศรษฐกิจระดับมหภาค 

 และสถานการณ์การท่องเที่ยว

3. คลิปข่าวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 และบริการทั่วโลก

4. รายชื่อและจ�านวนแหล่งท่องเที่ยว

 ทั่วประเทศ

5. รายชื่อและกิจกรรมเทศกาล 

 งานประเพณี

6. ปรมิาณห้องพกั / ภตัตาคาร / การบนิ / 

 บริษัทน�าเที่ยว / ร้านขายของที่ระลึก

7. สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทย

 และชาวต่างประเทศ

8. บทความและงานวิจัยโดย ททท.

สถำนที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยด้ำนตลำดกำรท่องเที่ยว TAT Intelligence Center กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โทร 0 2250 5500 ต่อ 2771-2786 อีเมล : tatic@tat.or.th  www.tourismthailand.org/TATIC




