


 

	 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
จริญญา	เกียรติลัภนชัย	 ผู้อ�านวยการกองกลยุทธ์การตลาด
สุจิตรา	แย้มงามเหลือ	 พนักงานบันทึกข้อมูล

เจ้าของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา
จุฑาพร	เริงรณอาษา	 รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป	แอฟริกา	
	 ตะวันออกกลาง	และอเมริกา
วิไลวรรณ	ทวิชศรี	 รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
พงศธร	เกษส�าลี	 รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
ศุกรีย์	สิทธิวนิช	 รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
สมรัก	ค�าพุทธ	 รองผู้ว่าการด้านบริหาร
อานุภาพ	ธีรรัฐ			 รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
สันติ	ชุดินธรา		 รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
จรัญ	อ้นมี			 ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผน
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Editor’s Talk
บทบรรณาธิการ

Modern Tourists :	Catch	me	if	you	can

	 ระหว่าง	Sharing	Economy	กับ	Hip	Tourism	จะเลือกเรื่องไหนขึ้นปกดี	เราเลือก	Sharing	Economy	ขึ้นปก	ด้วยการใช้

สัญชาตญาณล้วนๆ	ไม่มีวิชาการปน	

	 การจะตัดสินใจอะไรสักอย่าง	เราถูกสอนให้ต้องใช้ข้อมูลปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	ใช้เทคนิควิเคราะห์และเครื่องมือวิจัย	ทั้ง	SWOT	/	

TOWS	/	Scenario	Planning	/	Contents	Analysis	ต้องประเมินสถานการณ์ให้รอบด้าน	ใช้	PEST	Analysis	บ้าง	5	FORCES	Model	

บ้าง	ต่างกรรมต่างวาระ	แต่เนื่องจากสภาพความกดดันที่จะต้องปิดเล่มให้ได้ทันเวลา	ต้องเคลียร์คอลัมน์ให้ครบ	ดังนั้น	การตัดสินใจ 

เลือกเรื่องขึ้นปกครั้งนี้	จึงใช้สัญชาตญาณล้วนๆ	เพราะเราเชื่อในสัญชาตญาณตัวเอง	

		 Sharing	Economy	ถูกเลือกขึ้นปกหน้า	เพราะคะเนว่า	เรื่องนี้จะมาแรง	มาจริงในปีนี้	สิ่งบ่งชี้	คือ	ธุรกิจ	Sharing	ต่างๆ	อาทิ	 

Airbnb	ซึง่เตบิโตและกระจายอยูท่ัว่โลก		โดยมอียู่ในประเทศไทยถงึ	500	กว่าแห่งตามเมอืงหลกัทางการท่องเทีย่ว	ถ้าผูอ่้านต้องการ

ทราบเรื่องท่ีมาของ	Sharing	Economy	หรือ	Airbnb	พลิกอ่านได้ในบทความของ	โตมร	ศุขปรีชา	และ	นวพล	ธ�ารงรัตนฤทธิ์	 

แต่ถ้าอยากรู้ว่า	Airbnb	ในประเทศไทยมีอยู่จังหวัดใดบ้าง	ต้อง	Search	หาเอง

	 Hipster	หรือ	Hip	Tourism	ถูกเลือกเป็นปกหลัง	เพราะเข้าใจ (เอาเอง)	ว่า	ปกหลังคือพื้นที่ของเหล่าฮิปสเตอร์ที่ทวนกระแส	

นอกกรอบ	ขบถ	ต่อต้านวัฒนธรรมป๊อป	และรังเกียจแมส	ถ้าเอา	Hipster	ขึ้นปกหน้า	เดี๋ยวจะไม่	Cool	ลองพลิกดูปกหลังก่อน	 

จากนั้น	ค่อยแวะอ่านบทความเรื่อง	Hip	Tourism	ของ	วุฒิชัย	กฤษณะประกรกิจ	

	 ท้ังสองเรื่องที่เป็นกระแสอยู่นี้	 เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในงานสัมมนา	‘เปิดมุมมอง	ท่องเที่ยวไทย’	ของ	ททท.	โดยในปี	2555	 

มีการพูดถึงฮิปสเตอร์	ในหัวข้อ	The	Old	Normal	&	The	New	Normal	จากนั้นฮิปสเตอร์ก็มาแรงมากในปี	2558	และดูเหมือนว่า 

จะเป็นฮิปสเตอร์แบบไทยๆ	ที่มีการตั้งเพจแซวกันไปมาตามประสา	Hipsters	กับ	Anti	Hipsters

	 ส่วนแนวคิดเรื่อง	Sharing	Economy	ถูกเสนอในงานสัมมนาของ	ททท.	เมื่อปี	2554	ในหัวข้อ	‘Host	vs	Guest	ยินดีที่ไม่รู้จัก’	

จากนั้น	Sharing	Economy	ก็เริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายมากมายในปี	2558	

	 ท้ัง	Sharing	Economy	และ	Hipster	ต่างเป็นเทรนด์เล็กๆ	ในช่วงปี	2554,	2555	ที่ถูกหยิบมาน�าเสนอผ่านหัวข้อสัมมนา 

ของ	ททท.	เพราะเราเชื่อว่าการติดตามเทรนด์ของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องจ�าเป็น	การปักใจเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอันตราย	 

การผลิตซ�้าวาทกรรมเดิมๆ	จะต้องปรับ	เพราะไวยากรณ์ของผู้คนเริ่มเปล่ียนไป	โลกทุกวันนี้ซับซ้อนขึ้น	หลากหลายขึ้น	ผู้บริโภค 

เปิดรับข้อมูลรอบด้าน	เลือกรับ	เลือกทิ้ง	รักเร็ว	เบื่อเร็ว	การตามดูพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจึงไม่ง่าย	การใช้ผลจากการวิจัยก็จ�าเป็น	

แต่ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ	ประกอบด้วย

GAME of TOWN : Town	of	the	Talk	เมืองที่ผู้คนต้องพูดถึง

	 12	เมอืงทีผู่ค้นต้องพดูถึงในปีนี	้	น่าจะเป็น	12	เมอืงต้องห้าม	(พลาด)	คอื	น่าน	ล�าปาง	เพชรบรูณ์		บรุรีมัย์	เลย	สมทุรสงคราม	

ราชบุรี	ตราด	จันทบุรี	ตรัง	ชุมพร	และนครศรีธรรมราช	ผู้อ่าน	TAT	Review	ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในประเทศไทย	สามารถเขียนข้อความ

เกี่ยวกับเมืองนั้นๆ	ด้วยภาษาไทย	และ/หรือภาษาอังกฤษ	ความยาวไม่เกิน	12	ค�า	ส่งมาที่	อีเมล	tatreviewmagazine@gmail.com		

หรือ	www.facebook.com/tatreviewmagazine	เราจะคัดเลือก	12	ข้อความ	เพื่อมอบของที่ระลึกเพียง	12	ชิ้นเท่านั้น	

	 ตั้งใจว่า	12	ข้อความดังกล่าว	เราจะท�าให้เป็น	Talk	of	the	Town	ให้ได้

 เ ล า  จ ะ  ล อ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล # ฮิปสเตอร์
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Tourism On The Shelf
ขึ้นชั้น

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

What’s Mine is Yours : 
The Rise of Collaborative 
Consumption

เขียนโดย : Rachel Botsman และ Roo Rogers 

หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์และเผยแพร่เมื่อปี 2010

ผู้เขียนเสนอความคิดเห็นในเรื่อง Collaborative 

Consumption หรือ การบริโภคแบบร่วมมือกัน 

ซึ่งแสดงออกเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คือ การแลกเปลี่ยน

ของใช้ และ/หรือ การแบ่งปันสิ่งที่เรามี (ทั้ง เหลือ 

หรือ ยังไม่มีโอกาสใช้ หรือ ใช้บางโอกาส บางเวลา) 

สิ่งที่มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน มีทั้งรถยนต์  

ห้องพักในบ้าน เก้าอี้รับแขกหรือโซฟา ปรากฏการณ์ 

Collaborative Consumption เผยแพร่อย่างกว้างขวาง

และรวดเร็วอย่างมาก เนื่องมาจากความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผู้เขียนนิยามความหมายของ ‘Mesh’ โดยอ้างอิงว่า 

บิสเนสโมเดลในอดีตนั้นไม่ Work แล้ว ต้องโยนทิ้งไป  

แล้วลองมาท�าธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดย Social Media, 

Wireless Networks และ Data Crunched โดยน�าเสนอ

สินค้าและบริการที่อยู่ในความต้องการของลูกค้า 

ธุรกิจในรูปแบบ Mesh Companies สร้างปฏิสัมพันธ์

กับลูกค้าโดยตรง ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสินค้า บริการ 

อาทิ Bike Sharing และ Home Exchanges ในลักษณะ

ของการเช่า  (Peer-to-Peer Lending) หรือ 

• ZipCar - Car Sharing

• Kickstarter เชื่อมระหว่างศิลปินกับผู้ที่ต้องการสนับสนุน 

Lisa Gansky ได้น�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Mesh ในเวที

ที่มีความส�าคัญเป็นที่จับตามองของทั้งโลก คือ เวที 

TED Talk โดย Lisa น�าเสนอในเดือนมกราคม 2011 

ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ใน  

www.ted.com
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A simple, powerful idea that’s 
reinventing the way smart, 
adaptive companies do 
business. Lisa Gansky
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Tourism On The Shelf
ขึ้นชั้น

เขียนโดย : Beth Buczynski 

หนังสือเล่มนี้ประกาศว่า Collaborative 

Consumption is a New Way of Living 

และยืนยันว่า รูปแบบการแบ่งปัน 

จะช่วยพยุงโลก และคนรุ่นใหม่ (Next 

Generation) ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ 

จะเกิดการเปลี่ยนความเชื่อ จาก 

ของฉัน (Mine) เป็น ของเรา (Ours) 

หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ 

และพัฒนาการของ Collaborative 

Consumption จะกล่าวถึงความดีงาม 

ความสวยงาม และความท้าทายของ

ไลฟ์สไตล์แบบ Sharing Economy

It’s a Shareable Life : 
A Practical Guide 
on Sharing, 2014

Sharing is Good : 
How to Save Money, 
Time and Resources 
Through Collaborative 
Consumption, 2013

เขียนโดย : Chelsea Rustrum,  

Gabriel Stempinski,  

Alexandra Liss

เป็นหนังสือแนว How-to ผู้เขียนทั้งสาม 

พยายามเสนอวิธีการในการใช้จ่ายเงิน

อย่างคุ้มค่า และการเดินทางท่องเที่ยว

ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย การลดค่าใช้จ่าย

ในแต่ละเดือน การสร้างความซื่อสัตย์

ในหมู่คนรอบตัว (อันนี้น่าจะเป็นหมุดหมาย

หลักของเรื่อง Sharing Economy)

นอกจากนี้แล้ว หนังสือเล่มนี้ ยังพาไปสู่

แนวทางในการสร้างคอมมูนิตี้ และ 

การสร้างชุดไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึ่งขึ้นมา

The Business of 
sharing : Making It 
in the New Sharing 
Economy

เขียนโดย : Alex Stephany เผยแพร่

ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 นับว่าเป็น

ชุดหนังสือที่เกี่ยวกับ Sharing Economy 

เล่มล่าสุด

ค�าประกาศของหนังสือเล่มนี้ คือ 

The ‘Sharing Economy’ is changing 

the rules of business. หนังสือเล่มนี้  

ตั้งค�าถามท�านองว่า ถ้าซื้อกล้องดูนกมา 

แล้วใช้เพียง 3 วัน จะซื้อมาท�าไม ท�าไมจึง

ไม่หยิบยืมเอา นี่คือปรัชญาของการแบ่งปัน 

ปัจจุบัน The Sharing Economy หรือ  

‘Collaborative Consumption‘ สร้างรายได้

ถึง 15 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยการ 

ให้เช่าและขาย ตั้งแต่รถยนต์ถึงบ้าน 

ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ Uber และ Airbnb 

 The Business of Sharing  

เป็นหนังสือที่พยายามจะชี้ให้เห็นว่า  

Sharing Economy ขณะนี้ คือ Global 

Trends โดยได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

ที่ประสบความส�าเร็จ และยก Case Study 

มาศึกษา
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เพียงความเคลื่อนไหว

21.00 cm

JUST DO IT.



Tourism on the Move
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เพียงความเคลื่อนไหว

	 สืบเนื่องจากการได้อ่าน	Supplement	

เรือ่ง	RUN	X3	ท่ีแนบมากบันติยสาร	Monocle	 

ในช่วงปี	2014	

	 RUN	X3	เป็นเรือ่งราวทีน่�าเสนอเกีย่วกบั 

การวิง่	หรอื	Running	Guide	ใน	3	เมอืง	คอื 

ลอนดอน	โตเกียว	และนิวยอร์ก	 เนื้อหา

ภายในเอกสารเล่มแทรกนี้	ประกอบด้วย	

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การวิ่งต่างๆ	นานา 

ซึ่งไม่ใช่รองเท้าอย่างเดียว	แต่เป็นเครื่อง- 

ประดับ	(Accessories)	ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ

รองรับกิจกรรมการว่ิง	แบรนด์ของสินค้า 

ที่น�าเสนอ	คือ	Nike	

	 นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การวิ่ง 

แล้ว	 ยังมีข ้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการว่ิง 

ในแต่ละเมอืง	แต่ละเส้นทางจะมรีายละเอยีด

เกี่ยวกับระยะทาง,	ช่วงเวลาที่น่าวิ่ง,	จุด	

Highlight	ที่ว่ิงผ่าน	และยังมี	Nike	+	Tip	

คือ	ข้อแนะน�า	ค�าเตือน	ซึ่งมีประโยชน์และ

ให้ความส�าคัญในรายละเอียดเล็กๆ	น้อยๆ	 

ที่เป็นประโยชน์กับนักวิ่ง

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

	 ทุกคร้ังที่อ่าน	RUN	X3	ใน	Monocle	 

จะเกิดแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาท�าข้อมูล

เก่ียวกับการวิง่ในประเทศไทย		ดงันัน้	จงึเริม่

จากการสบืค้นข้อมลูเกีย่วกบักจิกรรมการวิง่	 

ในประเทศไทย	พบว่ามีการจัดกิจกรรมการ

วิ่งเกือบทุกเดือน	ในแต่ละเดือนมีหลายงาน	

และจดัในหลายจงัหวดั	(ขณะนีย้งัอยูร่ะหว่าง

การรวบรวม)

	 นอกจากการตามสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

การวิ่งแล้ว	RUN	X3	ยังท�าให้เกิดความสนใจ

เกี่ยวกับแบรนด์	Nike	และจากที่ได้มีโอกาส 

ไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ	Strategic	 

Marketing	Programme	ที่สถาบัน	INSEAD	

ในการอบรมดังกล่าว	มีการยก	Case	ของ	

Nike	ที่ใช้	Social	Media	มาท�าการตลาด	

ซ่ึงน่าสนใจมาก	ดังนั้น	จึงได้จัดท�าข้อมูล

เกี่ยวกับประวัติและการด�าเนินงานด้านการ 

ส่งเสริมการตลาดของ	Nike	 โดยจัดท�า 

ในลักษณะของ	Timeline	ตั้งแต่ปี	1968	

จนถึงปี	2012	ใน	Timeline	ที่รวบรวมมา 

น�าเสนอ	มีเรื่องที่น่าศึกษา	ดังนี้

•	 	Carolyn	Davidson	 เป็นผู ้ออกแบบ	

โลโก้	Nike	และขายโลโก้ในราคาเพียง	 

35	เหรียญสหรัฐ

•	 	 ในปี	2006	การใช้	Social	Media	 

เพ่ือท�าการตลาดของ	Nike	ผิดพลาด	กรณ	ี

“บทเรียน	Joga.com	Nike	สร้างสังคม

ออนไลน์ทีม่สีมาชกิมากกว่า	1	ล้านคน	ผูใ้ช้สือ่ 

ได้สร้างหัวข้อสนทนามากมายท่ีน่าสนใจ	 

ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก	แต่หลังจาก

ฟุตบอลโลกส้ินสุดลง	Nike	ขาดการติดต่อ

สื่อสารกับ	Community	นี้	 โดยปล่อยให	้

Community	นี้ตายไป”

•		ในปี	2008	Nike	แก้ตัว	โดยกลับไปสร้าง

ความสัมพันธ์กับแฟนใน	Joca.com	

	 Nike	คือกรณีศึกษาการท�าการตลาด

ในวงการกีฬา	ที่ลูกค้ามีลักษณะเฉพาะ	 

มีอีเวนท์กีฬาเป็นหมุดหมาย	มีนักกีฬาช่ือดัง

เป็นตัวกลางเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

สินค้า	แผนการตลาดของ	Nike	มีทั้งประสบ

ความส�าเร็จ	มีทั้งล้มเหลว	ถ้าเปรียบเหมือน

การวิ่ง	คือ	

	 ถ้าวิ่งแล้วล้ม	ก็ต้องลุก	เพื่อวิ่งต่อ	

	 เรียนรู ้การล้มของ	Nike	และศึกษา 

การลุกใหม่	และวิ่งต่ออย่างมืออาชีพ



25	มกราคม	1964

Bill	Bowerman	และ	Phil	Knight		 

จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน	ตั้งบริษัท	 

Blue	Ribbon	Sports	รับท�ารองเท้าวิ่ง

Bill Bowerman 

Blue Ribbon Sports 

30	พฤษภาคม	1971

เปลี่ยนชื่อบริษัท	Blue	Ribbon	Sports 

เป็น	Nike	โดยเริ่มใช้โลโก้ที่เห็นอยู่ 

ในปัจจุบัน	ซึ่งออกแบบโดย	Carolyn	

Davidson	และขายโลโก้นี้ในราคาเพียง	 

35	เหรียญสหรัฐ

 

•		ส่งแรงบันดาลใจและนวัตกรรมใหม่สู่นักกีฬาทั้งโลก

•		เพียงแค่คุณมีร่างกาย	คุณก็เป็นนักกีฬา

การเติบโตอื่นๆ

•		รายได้	20.8	พันล้านเหรียญสหรัฐ

•		พนักงาน	35,000	คนทั่วโลก

•		ขายใน	160	ประเทศ

•		ร้านค้าปลีก	690	ร้านทั่วโลก

เริ่มสโลแกน	Just	Do	It.

ดึงนักกีฬาดังร่วมงาน

•		ทีมชาติบราซิล	-	ฟุตบอล

•		ไทเกอร์	วูดส์	-	กอล์ฟ

•		แลนซ์	อาร์มสตรอง	-	จักรยาน

20.60 cm

ครองตลาดรองเท้าวิ่งในอเมริกามากกว่าครึ่ง

•		จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

•		ขยายตลาดไปยังกีฬาประเภทอื่น	เช่น	เบสบอล	

ฟตุบอล	เทนนสิ	บาสเกตบอล	และการออกก�าลงักาย

1972

1979

1980

1966
1971

1990

1998

ใช้แบบเครื่องท�าวาฟเฟิลของภรรยามาออกแบบ

พื้นรองเท้าในชื่อรุ่น	‘Moon	Shoe’	Become Nike  

BLUE RIBBON SPORTS

MISSION 

เปิดตัวเว็บไซต์	Nike.com

ท�างานร่วมกับ	Gawker	Media	Group	 

และ	YouTube	ในการศึกษาการตอบสนอง 

ผู้บริโภคต่อแบรนด์	Nike

ช่องทาง	Internet	และสื่อ	Social	Media

EARLY EXPERIMENT
IN SOCIAL MEDIA

เปิด	Retail	Outlet	

ขายชุดกีฬาแห่งแรก

1964



NIKEร่วมกับ	Gawker	และ	Blog	Art	of	Speed 

ดึงนักสร้างภาพยนตร์ชื่อดัง	15	คน	ท�าหนัง

ที่เกี่ยวกับความเร็ว	มีคนชม	400,000	-	

700,000	คน/เดือน

ก่อน	World	Cup	2006	ไนกี้ใช้	‘My	Space’ 

ในการสร้าง	Community	ณ	 เวลานั้น 

มสีมาชกิ	50,000	คน	ซึง่ถือว่าเป็น	Community 

ที่ ใหญ่ที่สุด	ท�า	Homemade	-	Joking 

Video	โดยใช้นักเตะชื่อดัง	รอนัลดีนโย 

มาร่วมงาน	ตั้งชื่อวิดีโอว่า	‘Touch	of	Gold’	

อัพโหลดใน	YouTube	มีคนเข้าชม	20	ล้าน

ครั้ง	ในเวลาไม่กี่อาทิตย์

‘Nike First Viral Video’

ร่วมงานกับ	Google	พัฒนา	Joga.com	

เพื่อเป ็นสังคมออนไลน์	 เพื่อเชื่อมโยง	

ฟุตบอล	กับ	ไนกี้	เข้าด้วยกัน	(เปิดตัวเมื่อ	

3	กุมภาพันธ์	2006)

มุ่งเน้นกีฬาฟุตบอล	และกลุ่มวัยรุ่นบ้าบอล 

Nike	หวังจะใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเร่ือง

ฟุตบอล	และ	World	Cup	ที่ก�าลังจะมาถึง

ในอีก	5	เดือน	(กรกฎาคม	2006)

เปิดตัว
www.nikefootball.com

2004 2005 20062000

ART OF SPEED TOUCH OF GOLD

Joga.com vs World Cup 2006

มผู้ีเข้าลงทะเบียนเวบ็ไซตน์ี	้เกอืบ	1	ลา้นคน

Joga.com	เผยแพรใ่น	140	ประเทศทัว่โลก	

จัดทำา	14	ภาษา

ในเว็บนี้มีทีวีออนไลน์	และมี	Eric	Cantona	

เป็นผู้ด�าเนินรายการ

หลังจาก	World	Cup	2006	จบลง	Nike	ยุติ

เว็บไซต์	Joga.com

“บทเรียนกรณี Joga.com Nike สร้าง

สั ง คมออนไลน ์ ที่ มี ส ม า ชิ ก ม ากก ว ่ า  

1 ล้านคน ผู ้ใช้สื่อได้สร้างหัวข้อสนทนา

มากมายที่น ่าสนใจในช ่วงการแข ่งขัน

ฟุตบอลโลก แต ่หลังจากฟุตบอลโลก 

สิ้นสุดลง Nike ขาดการติดต่อสื่อสารกับ 

Community นี้ โดยปล่อยให้ Community 

นี้ตายไป กลยุทธ์ที่จะพัฒนา คือ ต้องเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน ที่ไหนที่ยัง

บริโภคอยู่ ที่ไหนที่รวมตัวกัน เราจะไปอยู่

ที่นั่น เพื่อให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาและเรื่องราว”



	40%NIKE
หลัง	World	Cup	2006	Nike	ร่วมกับ	Apple	ท�า	Nike+

•	จับกระแสความสนใจ	iPod	โดยผลิตแผ่นเซ็นเซอร	์ 

ติดในรองเท้าวิ่ง	 เพื่อติดตามการวิ่ง	ระยะทาง/แคลอรี 

ที่เผาผลาญ	ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน	iPod

•	เป็นแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลเร่ืองการฝึกซ้อมและการแชร์

เกี่ยวกับการออกก�าลังกาย

•	ราคาแผ่นเซ็นเซอร์	30	เหรียญสหรัฐ

www.nikeplus.com กลายเป็นเป้าหมายออนไลน์ 

ส�าหรับการวิ่งที่ใหญ่ที่สุด

ออกผลติภณัฑ์ใหม่	Nike	+	GPS	Stop	Watch	 

นักวิ่ งสามารถวางแผนเส ้นทางการวิ่ ง	

ความเร็วในการวิ่ง	ระยะทาง	การเผาผลาญ	

แคลอรี	(Nike	สร้างฐานข้อมูลเส้นทาง 

การวิ่งท่ีใหญ่ที่สุดในโลก	โดยใช้เวลาเพียง

ปีกว่าเท่านั้น)	

Nike	พยายามกลับไปสร้างความสัมพันธ์กับ

แฟนเก่าที่อยู่ใน	Joga.com

2007 2008 2009

LARGEST ONLINE 
RUNNING DESTINATION

ตั้งแผนก Nike Digital Sport

RECONNECT 
WITH  FOOTBALL FAN

ตัดงบโฆษณาโทรทัศน์

และสื่อสิ่งพิมพ์ลง

THE GRID
Nike	ผลิตเกม	The	Grid	คือเกมวิ่งที่ใช้ถนน

ใหญ่ในกรุงลอนดอนเป็นสถานที่เล่นเกม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ ้นการว่ิงใน

อังกฤษ	และเพิ่มประสบการณ์การวิ่งใน 

มุมมองใหม่

WRITE THE FUTURE
•	Nike	ออกโฆษณาฟอร์มยักษ์	‘Write	the	

Future’	ส�าหรับ	World	Cup	2010

•	เป็นโฆษณาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด	สร้าง

สถิติใหม่คือ	7.8	ล้านครั้งในอาทิตย์แรก

•	ไนก้ีฟตุบอลแฟนเพจเพ่ิมจาก	107	ล้านคน 

เป็น	3.4	ล้านคนในอาทิตย์เดียวกัน

•	Write	the	Future	ได้รับรางวัล	Film	

Grand	Prix	ในเทศกาลหนังเมืองคานส์

THE CHANCE
โครงการค้นหานักฟุตบอลที่มีศักยภาพ 

เข้าร่วม	Nike	Academy	ซึ่งเป็นโปรแกรม

การฝึกอบรมชัน้เยีย่ม	สนบัสนนุโดย	พรเีมียร์ 

ลีกของอังกฤษ	

คัดเลือกผู้สมัคร	100	คน	จาก	32	ประเทศ

NIKE LIFE CENTER
เช่าตกึ	Life	Center	ในโจฮนัเนสเบร์ิก	เปิดไฟ 

ตึกนี้เป็นรูป	2	นักฟุตบอลระดับโลก	คือ	 

Ronaldo	และ	Robinho	ข้อความทีส่่งเข้ามา

จะถูกเลือกเพื่อไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว

และแสดงข้อความ

2010

Nike+



2012 

NIKE
Nike	ต้องการกระตุ้นหนุ่มสาวของจีนให้ออกมาวิ่ง 

จัดแคมเปญ	‘Luna	Run’	ใน	4	เมืองหลักของจีน	 

ชื่องาน	Luna	Run	มาจากรองเท้าวิ่งรุ่น	LunaGlide	

งานจัดตอนกลางคืน	มีการแสดงดนตรี	เชิญเซเลบ

และผู้ฝึกสอนการออกก�าลังกายมาร่วมงาน

ที่เซี่ยงไฮ้	มีนักวิ่งชาวจีนร่วมวิ่ง	35,000	คน

อุปกรณ์	Fuel	Band	ราคา	149	 เหรียญ 

สหรฐั	เป็นก�าไลข้อมอื	บนัทกึการเคลือ่นไหว

ของผู้สวมใส่ตลอดวัน	สามารถแสดงผล 

การเผาผลาญพลังงาน	/	จ�านวนก้าว	ข้อมูล

จากสายรัดสามารถเชื่อมไปยังมือถือและ

เว็บไซต์ได้

21.00 cm

2011

RUN  FOR  ‘CHINA’

Nike	เริ่มขยายไปสู่กีฬาประเภทอื่น

•	Nike+Basketball	คือ	ความพยายามของ	Nike 

ทีจ่ะสร้าง	Community	ของบาสเกตบอลขึน้มา 

•	Nike+Basketball	ในปี	2012	นั้นสามารถ

วัดค่าความสูงของการกระโดดของ.../ความ

รวดเร็วของการเคลื่อนไหว/ข้อมูลบันทึก.../

ลีลาเด็ดๆ...กล่าวว่า	 “Nike+Basketball	 

จะสร้างผลกระทบต่อการเล่นและการฝึกฝน

บาสเกตบอลให้น่าสนใจขึ้น”

•	เป้าหมาย	คอื	เปลีย่นจากการออกก�าลงักาย 

ให้เป็นกีฬา	

•	Nike+Training	มี	3	ระดับ	คือ	เริ่มต้น	 

ปานกลาง	และยาก	

•	การฝึกฝนจะมวีดิโีอสาธติการออกก�าลงักาย

จากนักกีฬา	เช่น	ราฟาเอล	นาดาล	เป็นต้น

 

2010

Nike+ Fuel Band Nike+Basketball Nike+Training
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การศึกษาแนวโน้ม
และทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี 2563

Thai Tourism 
Scenario

2020

 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ด�าเนนิการศกึษาวจิยัโครงการศกึษาแนวโน้มและทศิทาง

การท่องเทีย่วไทยในปี 2563 (Thai Tourism Scenario 2020) โดยก�าหนดแนวทางการศกึษา 

วิจัย คือ การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุม 

ระดมสมอง ในกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ และนกัธุรกิจทีม่คีวามเก่ียวข้องกับการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

ช่วงเวลาที่ด�าเนินการศึกษา คือ เดือนมีนาคม-ธันวาคม 2557

เรื่อง : กองวิจัยการตลาด ททท.
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สาระส�าคัญที่ได้จากการวิจัยในภาพรวม

l องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พยากรณ์ว่า 

เมื่อถึงปี 2020 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ�านวน 1,600 ล้านคน 

ภมูภิาคทีมี่แนวโน้มเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิม คอื ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 

เอเชียแปซิฟิก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

l ตลาดท่ีพฒันาแล้วมกีารชะลอตวัด้านการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ในขณะที ่

ตลาดเกิดใหม่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าหลายเท่า 

l ตลาดเอเชีย และแอฟริกาใต้ มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด แต่ยุโรปยังคง

เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตจะไม่สูงเท่ากับภูมิภาคอื่นๆ

ก็ตาม 

l การเติบโตของกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (Emerging  

Market) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการตลาด กลุม่ประเทศ 

BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) มีรายได้เพิ่มขึ้น 

และมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวในอนาคต 

l ปี 2020 นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปนอกภูมิภาค 

เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 24 

l แนวโน้มนักท่องเที่ยวเดินทางบ่อยขึ้น มีจ�านวนทริป

เกิดขึ้น 21 ครั้ง จากประชากรโลก 100 คน

l ในปี 2020 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีนักท่องเที่ยว

มากถึง 416 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

l ในปี 2020 หากประเทศไทยมีอัตราการเติบโต

เท่าการคาดการณ์การเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ที่ร้อยละ 6.5 ประเทศไทยจะมีจ�านวนนักท่องเที่ยว 41.5 

ล้านคน แต่หากประเทศไทยยงัคงเตบิโตสงูเหมอืนในอดตี 

ที่ผ่านมาในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 15 และปรับเพิ่มความ

สามารถในการรองรับในด้านต่างๆ ได้ ในปี 2020 จะมี

จ�านวนนักท่องเที่ยว 71 ล้านคน เท่ากับจ�านวนประชากร

ไทยในปี 2020 

l การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ท�าให้ 

รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป เช่น การท่องเที่ยว

ส�าหรบักลุ่มนักธรุกจิ และกลุม่ผูส้งูวยัจะมสีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้

สาระส�าคญัด้านพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว

l การสลายเส้นแบ่งอายุ (Age Blurring) ช่วงอายุของคน 

เริ่มไม่ชัดเจน เด็กเริ่มไม่รู้สึกว่าตนเด็ก (คิดว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว)  

ส่วนคนแก่ กลับรู้สึกกระฉับกระเฉง และไม่รู้สึกตัวว่าแก่ 

l ใจร้อน เร่งรีบ (Speed Culture) ต้องการได้อะไรทันที  

จากแรงผลักดันของชุมชนเมือง การเร่งรีบ รวมถึงการท�าอะไร

หลายอย่างในเวลาเดียวกัน รวมถึงการพร้อมเปลี่ยนแปลงและ

เปลี่ยนใจตลอดเวลา 

l ชีวิตคู่ขนาน (Online & Offline) ในโลกเสมือน หรือ 

โลกออนไลน์ คนในอนาคตจะใช้เวลาในโลกออนไลน์มากขึน้เรือ่ยๆ  

l พฤติกรรมโซโลโม (SOLOMO) พฤติกรรมการท�าอะไร  

‘ร่วมกัน’ กับคนอื่น ท�าให้เกิดแนวโน้ม Mobile Traveler และกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเองจะมีจ�านวนมากขึ้น 

l ความคาดหวังสูงขึ้นทั้งด้านราคาที่ต้องคุ้มค่า (High Expec-

tation) ใช้สอยระวังการใช้จ่ายมากขึ้น 

l ซึมซับวัฒนธรรมอื่นมากขึ้น (Culture Absorption)  

โดยเฉพาะการบริโภคภาพยนตร์สื่อจากต่างประเทศ 

l ความสนใจแบบสวนทาง (Conflict in Interest) เป็นการ

แสวงหาสิ่งที่สวนทางกับแนวโน้มยุคสมัย เช่น การหวนหาคุณค่า

ในอดีต การตื่นตัวทางศาสนา การบริโภคแบบวิถีเดิม เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยแห่งการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค 

(People Excellence Center)การเข้าสู่ความเป็น

ผู้น�าด้านการพัฒนาคน มัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

การจัดท�าแบรนด์เมืองด้านการท่องเที่ยว 

(Tourism City Brand) แยกจากแบรนด์ประเทศ 

หากเมืองใดมีจุดแข็งเพียงพอ สามารถน�าเสนอ

ภาพลักษณ์แยก เพื่อสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว

เป้าหมายได้ 

การบูรณาการวัฒนธรรมความเป็นไทย สู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (Creative Economy) อย่างเป็นรปูธรรม

มีการน�าประวัติศาสตร์ วิถีไทย มาออกแบบ

วิถีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

การจัดท�าเมืองสีเขียว (Green City) มีเทคโนโลยี

เข้ามาช่วย ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน

ทั้งระบบ สิทธิพิเศษด้านภาษี การมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน

ภาพทัศน์ด้านการท่องเที่ยวไทยในปี 2020

l จากการประมวลผลข้อมูลที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม การ

สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมสมอง สามารถน�ามาสรุปเป็นภาพ

ทัศน์ด้านการท่องเที่ยวไทย ในปี 2020 ได้ 4 ภาพทัศน์ คือ

ภาพทัศน์ที่ 1  Consumption หรือ เต็มที่กับชีวิต 

ภาพทัศน์ที่ 2  Investment / 

 ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐาน

ภาพทัศน์ที่ 3  Branding & Repositioning / 

 ภาพลักษณ์ใหม่ท่องเที่ยวไทย

ภาพทัศน์ที่ 4  Sustainability /ความยั่งยืน 

1

2

3

4

5

6

7

8

ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ

ปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารนโยบายสูค่วามเป็นเอกภาพ 

(End to End Policy Alignment) 

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) พัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคม 

ตามเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน�้า 

และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร ให้ความรู้

และจัดเก็บข้อมูลทั้งระบบ นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการสร้าง

ความเชื่อมั่น และด้านความปลอดภัย 

พัฒนาตลาดร่วมภูมิภาค (Multinational Destination)

น�าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ พร้อมแสดงจุดยืน

เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวภูมิภาค และส่งเสริมการลงทุน

ผู้ประกอบการไทยและแรงงานไทย ไปสู่ระดับภูมิภาค 

การตลาดดิจิทัลของการท่องเที่ยวทั้งระบบ เก็บข้อมูล 

และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytic and Big Data) 

กระบวนการป้องกันการตัดราคา น�าเสนอราคาและบริการ

ที่เหมาะสมไปยังลูกค้า 
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เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา

Sharing
Economy

เรื่องของการแบ่งปัน?
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ลองจินตนาการถึงเขา

 เขาเรียนจบ เขาท�างาน เขาซ้ือบ้าน เขาซื้อรถ เขาซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งที่แพง 

และไม่แพง ทั้งที่หรูหรา และที่จ�าเป็นต้องใช้

 ทุกอย่างคือของของเขา เป็นของเขาแต่เพียงผู ้เดียว เพราะเขาหาซื้อมันมาด้วยการ 

ท�างานหนัก

 เขาอาจขายของบางอย่างให้คนอื่นได้ แต่เขาไม่คิดจะแบ่งปันให้ใครใช้ ถ้าไม่สนิทกันจริงๆ  

เขามแีต่จะอยากซือ้ อยากครอบครอง อยากเป็นเจ้าของให้มากขึน้และมากขึน้ เพือ่เป็นหลกัประกนัว่า 

ชีวิตของเขาจะไม่ขาดแคลนสิ่งใด

 คุณคิดว่าคุณเป็นเขาหรือเปล่า?

 ในระบบเศรษฐกิจแบบเดิม เราเหมือนอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสี เมืองที่ใครไม่มีปรานีใคร 

ระบบตลาดสอนเราว่า ใครมอืยาว สาวได้สาวเอา และเมือ่ได้มาแล้ว กต้็องกอดสิง่นัน้เอาไว้ให้แน่น  

ใครจะพรากสิ่งนั้นไปจากเรา ก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนที่ดีพอ

 เศรษฐกิจแบบที่มีทุนเป็นตัวตั้งเป็นเช่นนี้เสมอมา ไม่ใช่แค่ในยุคทุนนิยม ทว่าแม้ย้อนกลับ

ไปสมัยพุทธกาล ก็มีคนที่เป็นเศรษฐีและยาจก อันแสดงให้เห็นว่า ส�านึกครอบครองแบบนี้มีมา

ยาวนาน

 จนกระทั่งราวสิบปีที่ผ่านมานี้ - อะไรบางอย่างก็ได้เกิดขึ้น!

 ค�าว่า Sharing Economy หรือ ‘เศรษฐกิจแบ่งปัน’ เป็นค�าที่เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน 

ในกลางทศวรรษ 2000s แน่นอน มนั ‘ยงั’ ไม่ใช่ ‘ระบบเศรษฐกจิ’ ใหญ่โตอะไร จะว่าไปกเ็ป็นเพียง 

‘โครงสร้าง’ ของธุรกิจแบบใหม่ (จะเรียกว่าเป็น Business Model ก็เห็นจะได้) ที่เกิดขึ้นด้วย 

แรงผลักดันและปัจจัยทางสังคมหลายอย่างที่ ‘เอื้อ’ ให้คนหันมามองวิถีชีวิตของตัวเองและ  

‘ข้าวของ’ ที่ตัวเองครอบครองไว้ - ด้วยสายตาแบบใหม่เท่านั้น

1

3

2
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 ลองจินตนาการถึงเขาอีกครั้ง

 เขามทุีกส่ิงในครอบครอง ไม่ว่าเขาต้องการใช้งานอะไร เขาสามารถหยบิสิง่นัน้ขึน้มาได้เสมอ เช่น 

เมือ่เขาอยากไปเทีย่ว เขาสามารถเลอืกได้ว่าจะขับรถคันไหน ในบรรดารถห้าคนัทีเ่ขามอียูไ่ป เขาสามารถ

เลอืกได้ด้วยว่าจะขบัรถไปเทีย่วทีบ้่านพกัตากอากาศหลงัไหน ในบรรดาบ้านพกัตากอากาศสบิหลงัทีเ่ขา

ซื้อหาเอาไว้ หรือแม้เมื่อเขาอยากจะติดรูปที่ฝาผนัง เขาก็สามารถเลือกได้ว่าจะหยิบสว่านไฟฟ้าตัวไหน

มาใช้ จากบรรดาสว่านไฟฟ้าและเครื่องใช้ไม้สอยเกี่ยวกับช่างมากมายที่เขาสะสมไว้ เพราะเขาชอบ 

งานช่างและการซ่อมแซมบ้านเป็นชีวิตจิตใจ

 แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็นึก,

 ท�าไมเขาต้องมีสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในครอบครองด้วยเล่า

 การมีรถห้าคัน ท�าให้เขาเริ่มสงสัยตัวเองว่า แล้วในเวลาที่เขาไม่ได้ใช้รถคันที่สอง สาม ส่ี เล่า  

รถพวกนั้นเพียงแต่จอดอยู่เฉยๆ แม้ไม่มีใครได้ใช้งานมัน แต่เงินที่เขาหามาได้ กลับต้องถูกน�ามาใช้จ่าย 

ออกไปทุกเวลานาที ไม่ใช่แค่ค่าคนดูแลรถ ค่าสึกหรอ หรือค่าดูแลรักษาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง  

‘ค่าเสื่อมราคา’ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วย

 จะกินนมจากวัว ก็เพียงแต่ซ้ือนมมากินทีละขวดทีละกล่องไม่ได้หรือ ท�าไมต้องเล้ียงวัวทั้งตัว 

เอาไว้ด้วยเล่า

 นั่นคือค�าถามของเขา

 เมื่ออินเทอร์เน็ตและทางด่วนข้อมูลมาถึงอย่างเป็นทางการ โฉมหน้าของโลกก็เปลี่ยนไป

 เมือ่ก่อน ในระบบเศรษฐกจิโลกแบบเดมิ ผูผ้ลติไม่สามารถพบปะกบัผูบ้รโิภคได้โดยตรง จงึต้องมี 

‘คนกลาง’ มาคอยท�าหน้าที่เชื่อมประสาน แต่เมื่อเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้น รูปแบบของการท�าธุรกิจใหม ่

ก็เกิดขึ้น

 มันคือระบบเศรษฐกิจแบบที่เรียกกันว่า Peer-to-Peer หรือจาก ‘เพ่ือน’ คนหนึ่ง ไปสู่ ‘เพ่ือน’  

อีกคนหนึ่ง

 บางคนเรียกระบบเศรษฐกิจแบบนี้ว่า Collaborative Economy หรือระบบเศรษฐกิจแห่งความ 

ร่วมแรงร่วมใจกนั และบางคนก็เรียกมนัว่า Sharing Economy แม้ว่าแต่ละค�าจะมคีวามหมายทีแ่ตกต่าง 

กันไปบ้างเล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าดูเผินๆ ก็คล้ายว่า ‘เทรนด์’ ของระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะมาแรงเอาการ

 กลับไปจินตนาการถึงเขาอีกรอบ

 จู ่ๆ เขาก็เกิดคิดขึ้นมาขณะคลิกเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารกับเพื่อน แล้วพบว่า 

เพื่อนคนนั้นก�าลังเดือดร้อน เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรใหญ่โต เพียงแต่อยากไปเที่ยว แต่บังเอิญรถ 

ที่มีอยู่เสีย จึงไม่มีรถขับไปเที่ยว

 เพื่อนอีกคนหน่ึงก็เดือดร้อนเช่นเดียวกัน เขาจ�าเป็นต้องติดรูปถ่ายครอบครัวกับผนัง แต่ที่บ้าน 

ไม่มีสว่านไฟฟ้า ครัน้จะให้ไปซ้ือสว่านไฟฟ้าทัง้อนัมาใช้เพือ่เจาะผนงัตดิรปูเพยีงรปูเดยีว กด็จูะสิน้เปลอืง

เกินเหตุ

 เพื่อนทั้งสองคนท�าให้เขานึกถึงสิ่งที่เขามีอยู่ เขามีรถที่ไม่ได้ใช้งาน เขามีสว่านที่วางเอาไว้เฉยๆ  

ก็แล้วท�าไมเขาถึงไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาให้เพื่อนหยิบยืมเสียเล่า

 กลับกัน, ถ้าเพื่อนมีของ ‘เหลือใช้’ ที่จะให้เขาหยิบยืมได้บ้างเป็นการตอบแทน ก็น่าจะเป็นเรื่องดี

ไม่ใช่หรือ - เขาคิด

 ทีน่่าสนใจกค็อื จู่ๆ  - ในฉบัพลนัทนัใด, ก็เกิดคนมากมายเป็นล้านๆ คนทัว่โลก ทีค่ดิแบบเดยีวกบัเขา 

 มันฟังดูเหลือเชื่อ ที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้พร้อมๆ กันโดยไม่มีใครจัดการหรือจัดตั้งให้เกิดขึ้น 

แต่มันก็เป็นไปแล้ว ด้วยอ�านาจของเทคโนโลยี

From the Cover
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 แต่เพราะ Sharing Economy ได้รับเชื้อเพลิงขับเคลื่อนมาจาก 

วิธีคิดแบบ ‘เสรีนิยม’ (โดยเฉพาะ ‘เสรีนิยมใหม่’) ในอันที่พร้อมจะ 

‘มองข้าม’ กฎระเบยีบรงุรงัทัง้หลายที่ไม่เหมาะสมกบัยคุสมยั วถิีใหม่ๆ 

จึงถือก�าเนิดแบบ ‘ข้ามเส้น’ การควบคุมทั้งหลายได้

 ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุด น่าจะเป็นการ ‘ให้เช่า’ บ้านและรถ 

อย่างเช่น Airbnb หรือ Uber ซึ่งเกิดขึ้นในแบบ ‘ลอดเรดาร์’ ของ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ เรียกว่าเป็นการ ‘แบ่งปัน’ ข้ามพรมแดน โดยไม่อยู ่

ภายใต้กฎหมายควบคุมทั้งหลาย เช่น กฎกระทรวงที่ใช้ในการควบคุม 

การประกอบธุรกิจโรงแรม หรือกฎหมายว่าด้วยรถรับจ้างสาธารณะ  

ซึง่บางอย่างกฎเกณฑ์เก่าๆ กย็อมศโิรราบให้กบัวถิีใหม่นี ้แต่บางอย่าง

วถิีใหม่ทีอ่ยู่ใต้แนวคดิเสรนียิมกต้็องยอมพ่ายให้กบัแนวคดิอนรุกัษนยิม

ที่คุ้นเคยอยู่กับการควบคุม กรณีที่เห็นชัดเจนก็คือ Uber

 แต่ด้วยความที่ Sharing Economy จ�านวนมากวางตัวอยู่บน 

รูปแบบของการ ‘ให้เช่าสิ่งที่เหลือใช้’ หลายคนที่เคร่งครัดกับค�าว่า 

Sharing หรอื ‘แบ่งปัน’ จงึประชดประเทยีด Sharing Economy เอาไว้ว่า 

เศรษฐกิจแบบนี้น่าจะเรียกว่าเป็น Renting Economy หรือเศรษฐกิจ 

ให้เช่ามากกว่า เพราะเอาเข้าจรงิแล้วไม่ได้มีใคร ‘แบ่งปัน’ อะไรกบัใคร 

สิ่งที่เกิดขึ้นคือการ ‘เช่า’ และ ‘ให้เช่า’ แทบทั้งสิ้น

 อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจท�าให้เกิด 

Sharing Economy ขึ้นมาได้ การที่คนเราจะ ‘แชร์’ สิ่งต่างๆ  

ทีต่วัเองมีอยู่น้ัน จรงิๆ แล้วมปัีจจยัเก้ือหนนุหลายอย่าง อย่างแรก

สุดก็คือ เราต้อง ‘มีเหลือ’ เสียก่อน ถึงจะสามารถ ‘แชร์’ สิ่งที่ 

‘เหลือ’ น้ันกับคนอื่นๆ ได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นค�าตอบว่า ท�าไม 

Sharing Economy จึงถือเป็นเรื่องที่ ‘เห็นชัด’ ในหมู่คนชั้นกลาง

โดยเฉพาะคนเมือง มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ (แต่ไม่ได้หมายความว่า 

คนกลุ่มอื่นๆ - เช่นคนในชนบท, จะไม่มีการแบ่งปัน) แต่ถ้า

ย้อนกลับไปในยุคสงครามโลก เราจะพบว่า Sharing Economy  

ในความหมายแบบปัจจุบันนั้น แทบจะถือก�าเนิดขึ้นไม่ได้เลย  

ด้วยความที่ผู้คนขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน

 ปัจจยัส�าคญัอย่างทีส่องก็คือ เทคโนโลยีก่อให้เกิดสิง่ทีเ่รียกว่า 

Crowdsourcing หรือการแสวงหาแบ่งปันทรัพยากรจากหมู่คน

จ�านวนมาก Crowdsourcing ที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกๆ และยัง

อยู่ยงคงกระพันมาจนทุกวันนี้ ก็คือเว็บไซต์อย่าง eBay ที่ให้ผู้คน

สามารถเอาของเข้าไปประมูลขายกันได้ กระทั่งก่อให้เกิดชุมชน

ใหม่ขึน้มา โดยยังคงรกัษารปูแบบและแนวคิดเอาไว้ได้อย่างมัน่คง

 ปัจจัยส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความแพร่หลายของแนวคิด 

‘เสรีนิยม’ ทั้งนี้ก็เพราะ Sharing Economy นั้น หลายเรื่องไม่ใช่

เร่ืองทีค่ดิขึน้มาแล้วท�าได้เลยในทนัท ีบางเร่ืองก็อาจ ‘ผดิกฎหมาย’ 

ได้ โดยเฉพาะถ้าหากกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายเก่าที่ไม่สามารถ 

ผุดความหมายใหม่ขึ้นตอบสนองต่อสังคมที่เปลี่ยนไปได้
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 ย้อนกลับไปที่เขาอีกครั้ง

 จรงิอยู ่แรกเริม่เดมิทเีขาอาจ ‘แบ่งปัน’ สิง่เหลอืใช้ 

ที่เขามีกับเพื่อนฝูงท่ีขาดแคลน และรับการแบ่งปันจาก

เพื่อนที่มีสิ่งที่เขาขาด แต่หากเราลองจินตนาการดูว่า  

เขาไม่ใช่คนคนเดยีว เพือ่นก็ไม่ได้มอียู่แค่ร้อยคน แต่ขยาย 

ออกไปเป็นผู้คนในโลกไซเบอร์ทั้งหมด การแลกเปลี่ยน 

ที่เกิดขึ้นย่อมต้องมี ‘แรงจูงใจ’ (Incentive) นั่นแปลว่า 

ถ้าได้แบ่งปันด้วยแล้วได้ผลประโยชน์ตอบแทนด้วย  

ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรือ

 ในบางคราว เขาก็เกิดคิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันว่า 

ถ้าท�าให้ Sharing Economy มันกลายไปเป็นธุรกิจเต็ม

รปูแบบแทนท่ีจะท�าแค่แบ่งปันกันเป็นครัง้คราวจะได้ไหม

 น่ันท�าให้ Sharing Economy เริ่มเติบโตเบ่งบาน 

อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ทัง้ Sharing Economy ทีห่มายถงึ 

การแบ่งปันจริงๆ และทั้งที่ใช้ฉากหน้าของ Sharing 

Economy เพื่อท�าธุรกิจด้วยจิตวิญญาณแบบเดิมๆ

 ด้วยความที่ Sharing Economy เกี่ยวพันกับความ

เหลือใช้ของผู้คน ดังน้ัน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Sharing 

Economy จึงเป็นธุรกิจที่อยู่ในแวดวงของคนช้ันกลาง

และคนเมืองมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่จึงเป็นธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า ‘ไลฟ์สไตล์’ มากกว่าจะเป็น

ความจ�าเป็นพื้นฐานของชีวิต แต่ก็มีหลายธุรกิจเช่นกัน 

ที่พยายามใช้การมาถึงของ Sharing Economy ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการรับใช้สังคมในแง่มุมอื่นๆ

 เวลาพูดถึง Sharing Economy นั้น ตัวอย่าง

ชัดเจนท่ีสุดน่าจะเป็น Airbnb ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ

ใช้บริการของ Airbnb ในการ ‘เช่า’ ที่พักได้ตั้งแต่

ห้องเล็กๆ ในบ้าน จนกระทั่งถึงปราสาทเก่าแก่ทั้งหลัง 

ในอังกฤษ แต่นอกเหนือจากที่พักแล้ว ยังมีบริการแบบ 

Sharing Economy ที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถยนต์

อีกหลายอย่าง ตัวอย่างที่น่าสนใจมีอาทิ RelayRides  

ซึ่งเป็น App ที่ช่วยให้คนสามารถ ‘เช่ารถ’ ได้ โดยแทบ

ไม่ต้องพบปะเจอะเจออะไรกับเจ้าของรถ เนือ่งจาก App 

นี้จะท�าให้ผู้เช่ารถสามารถเปิดประตูสตาร์ทรถได้โดย

อัตโนมัติ ทั้งยังสามารถเช่าได้เป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน 

อีกด้วย จึงสะดวกส�าหรับคนที่ไม่มีรถในอันที่จะเลือก 

ใช้รถได้เฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ ถ้าไม่ต้องการใช้  

(เช่น รถติด) ก็สามารถจอดไว้ข้างทาง ทิ้งให้คนอื่น 

ในละแวกนั้นสามารถเช่ารถต่อไปได้

 นอกจากนี ้ยงัมบีรกิารทีเ่รยีกว่า Getaround ซึง่ใช้ระบบ Sharing Economy 

ให้บริการเป็นส่ือกลางเชื่อมต่อระหว่างเจ้าของรถที่ไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานานๆ 

(เช่น เวลาเดินทางไปต่างประเทศ) ได้น�ารถออกมาให้เช่า โดยในปัจจุบันนี้ 

Getaround มีให้บริการในซานฟรานซิสโก ออสติน พอร์ตแลนด์ แซนดีเอโก 

และชิคาโก

 แต่ Sharing Economy ที่พยายามไปให้พ้นจาก Renting Economy  

ก็มีอยู่เหมือนกัน ถ้าในแง่ของที่พัก เราอาจนับ couchsurfing.com ว่าเป็น 

Sharing Economy สายพันธุ์แท้ได้มากกว่า Airbnb ด้วยซ�้า นี่เป็นเว็บสื่อกลาง

เพื่อให้นักเดินทางสามารถหา และ ‘แลกเปลี่ยน’ ที่พักได้ โดยชื่อก็บอกแล้วว่า

เป็นการหาโซฟานอน จึงไม่มีความหรูหรามากนัก เจ้าของบ้านอาจมีเพียงที่ทาง

เล็กๆ แบ่งปันให้คนอื่นได้เข้ามานอน ในเวลาเดียวกันก็เป็นการท�าความรู้จัก

กับเพื่อนใหม่ด้วย โดยเพื่อนใหม่ก็อาจมีที่ทางเล็กๆ อยู่ที่บ้านเกิดของตัวเอง  

เพ่ือให้เพ่ือนใหม่ทีเ่พ่ิงรูจ้กักนันี้ได้แลกเปลีย่นคนืกลบั Couchsurfing จงึมกัไม่มี 

การคดิค่าตอบแทนเป็นเรือ่งเป็นราว เป็นการใช้ใจซือ้ใจมากกว่า แต่กอ็าจเกดิเหตุ 

ไม่คาดคิดได้ ท�าให้ต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้และให้บริการใน Couchsurfing 

อย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราว 

 ในส่วนของการให้บริการรถยนต์ที่พยายามข้ามเส้น Renting Economy 

ก็มีเช่นกัน อาทิเช่น SideCar ซึ่งตอนนี้มีให้บริการอยู่เฉพาะในซานฟรานซิสโก 

และซีแอตเทิล โดยคนขับรถทั่วไปธรรมดาๆ นั้น สามารถรับคนที่ต้องการ 

จะเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นรถได้โดยผ่านส่ือกลาง เป้าหมายไม่ใช่การหาเงิน  

From the Cover
เรื่องจากปก

6



23|Tourism Review

From the Cover
เรื่องจากปก

แต่เพื่อลดปัญหาจราจรและปัญหาส่ิงแวดล้อม ผู ้โดยสารอาจให้เงินกับคนขับหรือไม่ก็ได้  

ถ้าให้ก็จะเป็นในรูปของการช่วยเหลือบริจาค ไม่ใช่การคิดค่าโดยสาร

 ไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นที่สามารถน�ามาให้เช่าแบ่งปันกันได้ กระทั่งจักรยานก็ท�าแบบนี้ได้ 

บรกิารช่ือ Liquid (เดมิคอื Spinlister แต่ Spinlister หนัมาเปิดกว้างให้บรกิารมากกว่าแค่จกัรยาน) 

ให้บริการแบบเดียวกันกับรถยนต์ โดยคนในละแวกเดียวกันสามารถแบ่งปันจักรยานกันใช้ได ้

โดยผ่านวิธีเช่า 

 ทีน่่าสนใจอย่างยิง่ต่อวถิชีวีติคนเมอืงสมยัใหม่กค็อืบรกิารทีเ่รยีกว่า DogVacay นีค่อืบรกิาร

ส�าหรบัคนทีม่กัจะอยู่ในคอนโดฯ แล้วเลีย้งสตัว์เลีย้งจ�าพวกแมวหรอืหมาตวัเลก็ๆ เอาไว้เป็นเพือ่น 

แต่มีเหตุจ�าเป็นให้ต้องเดินทาง ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปท�างาน ปัญหาของคนเหล่านี้คือ 

ขาดคนช่วยดูแลหมา แมว จึงเกิดบริการนี้ขึ้น เป็นบริการให้คนที่รักสัตว์และยินดีดูแลสัตว์เลี้ยง 

เข้ามาประกาศตน เวลาใครจะไปไหนมาไหนจึงสามารถฝากสัตว์เลี้ยงของตัวเองไว้กับคน 

เหล่านี้ ได้ โดยคิดค่าบริการตามสมควร ซึ่งผลลัพธ์มักจะดีกว่าการเอาสัตว์ไปฝากไว้ตาม 

โรงพยาบาลสัตว์ เนื่องจากสัตว์ได้อยู่ในบ้าน และมีคนดูแลที่รักสัตว์จริงๆ

 นอกจากที่ว่ามาแล้วนี้ ยังมีธุรกิจที่อยู่ใน Sharing Economy อีกมากมาย แต่ที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวจริงๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน นั่นคือ

 1. เกี่ยวข้องกับการเดินทาง : มีอาทิ Lyft, Uber, SideCar, Carpooling, BlaBlaCar, 

RelayRides, Getaround, Fightcar เป็นต้น

 2. เกี่ยวข้องกับที่พัก : มีอาทิ Airbnb, HomeAway, VRBO, FlipKey, Roomorama, 

Wimdu, 9flats, Onefinestay, HouseTrip, Homestay, Couchsurfing, HomeExchange, 

LoveHomeSwap, GuestToGuest, Cosmopolit Home, Knok เป็นต้น

 3. เกี่ยวข้องกับที่กิน : มีอาทิ EatWith, Feastly, Cookening, Upaji, Kitchensurfing 

เป็นต้น

 4. เกี่ยวข้องกับกิจกรรมระหว่างเดินทาง : มีอาทิ Vayable, SideTour, AnyRoad, 

GetYourGuide, Spinlister, Boatbound, GetMyBoat

 ซึ่งถ้าดูจากชื่อของ Sharing Economy ต่างๆ ก็จะพอเห็นได้ว่าแต่ละอย่างนั้น ‘ให้เช่า’  

หรือ ‘ให้ยืม’ อะไรบ้าง

 และน่าจะพอเห็นได้ว่านี่คือ ‘เทรนด์’ ใหญ่ที่ก�าลังมาแรงมากแค่ไหน
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 การมาถึงของ Sharing Economy ไม่ใช่แฟชั่นเก๋ไก๋ที่จะเกิดขึ้น

แล้วจบลง แต่ Sharing Economy คือบทตอนใหม่ของชีวิตทางสังคม

ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น 

 ค�าถามก็คือ แล้วระเบียบหรือการควบคุมแบบยุคเก่านั้น จะต้อง

เปลีย่นแปลงให้สอดรบักบั Sharing Economy อย่างไรบ้างไหม เรือ่งนี้

แม้กระท่ังในยุโรปท่ีได้ชือ่ว่ามกีฎหมายทนัสมยัและมคีวามเป็นเสรนียิม

ไม่น้อย ก็ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

มากมาย

 Janelle Orsi ผู้อ�านวยการของ Sustainable Economies Law 

Center บอกว่าในระบบเศรษฐกิจแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อนในโลกนั้น สิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันท�าก็คือการเป็น Policymaker 

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ ‘คลุก’ อยู่กับ Sharing 

Economy ในชีวิตของตัวเองนี่แหละ ที่จะต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วม 

ในการเป็นผู้ก�าหนดนโยบายภาครัฐต่างๆ รวมถึงการท�าความเข้าใจ

และร่วมมือกันหาข้อตกลงกับทั้งท้องถ่ินและผู้ให้บริการด้วย ทั้งนี้ 

กเ็พราะ Sharing Economy นัน้เป็นเร่ืองใหม่มาก ทกุฝ่ายยงัไม่รูแ้น่ชดั

หรอกว่าต้องท�าหรือไม่ท�าอะไร แม้กระทั่ง Airbnb อันเป็นหัวหอกของ 
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Sharing Economy กเ็พ่ิงบรรลุข้อตกลงกบัทางการนวิยอร์กและท้องถิน่ 

ไปเมื่อไม่นานมานี้เอง

 โดยปกติแล้ว ท้องถิ่นนั้นมักกังวลกับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว

เดนิทาง ที ่Sharing Economy จะพาคนเหล่านีเ้ข้ามาถงึประตูหลงับ้าน 

คือไม่ได้หยุดอยู ่แค่ที่โรงแรมอีกต่อไป แต่เป็นการเปิดประตูให้ 

คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ร่วมในชุมชนหรือในบ้านเลย เรื่องแบบนี้

ต้องการการดูแลจัดการที่ละเอียดอ่อน จึงก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ขึ้น

หลายอย่าง ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่ Airbnb ริเริ่มน�าเสนอ 

ส่ิงที่เรียกว่า Occupancy Tax หรือภาษีการพ�านักอาศัย โดยจะให้

เจ้าของบ้านที่ให้คนอื่นเข้ามาพักผ่าน Airbnb จ่ายภาษีให้กับท้องถิ่น 

เพิ่มจากภาษีเงินได้ ซึ่งจะท�าให้ Airbnb มีสถานะใกล้เคียงกับโรงแรม

มากขึ้น และนักท่องเที่ยวเดินทางก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้น แต่ในเวลา

เดียวกัน ก็ริเริ่มโครงการที่เรียกว่า Shared City คือท�าให้ละแวกที่พัก

เหล่านั้นมีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น มีฮอตไลน์สายด่วนที่ท้องถิ่น 

เข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในแบบที่จะ

ท�าให้ Airbnb ไม่เหมือนโรงแรมตามปกติ
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 กลับไปที่เขาเป็นครั้งสุดท้าย

 จากการเป็นคนที่มีของเหลือใช้ เขากลายมาเป็นคนที่สะสม

ของน้อยลง เพราะรู้ว่าเมื่อตัวเองสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ ‘เน็ตเวิร์ก’  

ของผู้คนมหาศาลได้ เขาก็ไม่จ�าเป็นต้องสะสมของทุกสิ่งเอาไว้เผื่อใช ้

ในยามต้องการจนเกินจ�าเป็นอีกแล้ว เพราะถ้าเมื่อไหร่ต้องการใช ้

ของบางอย่าง เขาสามารถ ‘หยิบยืม’ หรือ ‘เช่า’ จากคนอื่นได้แทบ

จะตลอดเวลา 

 เมื่อเขาก้าวเข้าสู่ Sharing Economy เขารู้สึกว่าตัวเองได้ร่วม 

ดูแลโลกด้วยการลดการใช้ (ซึ่งเท่ากับช่วยลดการผลิต) ข้าวของเพื่อ 

เอามาวางไว้เฉยๆ รอการใช้งาน เขาอาจไม่ได้ก้าวไกลไปถงึขัน้แบ่งปัน 

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต หรือแบ่งปันโดยไม่อยากได้ผลประโยชน์ใดๆ 

ตอบแทนเลย แต่เขาก็คิดว่าเศรษฐกิจแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 

ตัวเองและต่อโลก

 ในแง่ของการท่องเที่ยวเดินทาง เขารู ้สึกว่าการเติบโตของ 

Sharing Economy ไม่ได้หมายถึงแค่การประหยัดเงินไปพักในที่พัก 

ท่ีเป็นบ้านเท่านัน้ แต่ยงัหมายถึงการไว้วางใจคนแปลกหน้า ทัง้คนทีเ่ป็น 

เจ้าของบ้านที่เขาไปพัก รวมถึงนักเดินทางที่มาพักในบ้านของเขา  

ซึ่งในระยะยาว เขาคิดว่าน่าจะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงมากย่ิงขึ้น

ไปอีกทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

 ส�าหรับเขา Sharing Economy ก�าลังจะท�าให้ ‘ความหมาย’  

ของค�าว่า ‘คนแปลกหน้า’ เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

 คุณล่ะ - คุณคิดว่าคุณเป็นเขาหรือเปล่า?
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Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว
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 แนวโน้มทางการท่องเทีย่วโลกหลกั ตามรายงานของ Euromonitor  

ที่นำาเสนอในงาน World Travel Market 2014 ระหว่างวันที่ 3-6  

พฤศจิกายน 2014 ณ สหราชอาณาจักร 

 มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

จะเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยอัตราร้อยละ 4.7 ในปี 2014 โดย

รายได้จากการท่องเท่ียวจะเติบโตในระดับที่ดีเช่นกัน จากพฤติกรรม

การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวจากเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงการเติบโต

ของยอดขายห้องพักในโรงแรม โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

และเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่เทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้ามา

เปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้านการจอง  

การบรกิารลูกค้า และพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว ทัง้นี ้มกีารคาดการณ์ว่า 

การให้บริการเฉพาะตัว (Personalisation) การจองผ่านโทรศัพท์

เคลื่อนที่ และการจองแบบ Peer-to-Peer จะกลายเป็นแนวโน้มหลัก

ที่ส่งผลต่อธุรกิจท่องเที่ยวไปอีกอย่างน้อย 5 ปี

 การเติบโตของกลุ่ม MAMILs (Middle-Aged Men in Lycra)  

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดิมสนใจในกีฬากอล์ฟตามซูเปอร์สตาร์คนดัง 

ชาวอเมริกันอย่าง ไทเกอร์ วูดส์ ได้เริ่มหันมาสนใจการปั่นจักรยาน 

โดยจากการศึกษาพบว่ามีจำานวนผู้ปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นจาก 3.5 ล้านคน 

ในปี 2012 เป็น 3.8 ล้านคนในปี 2013 (Gluskin Townley Group)

 จากสถิติของบริษัท DuVine Cycling + Adventure Co พบว่า

ความต้องการในรายการนำาเที่ยวโดยจักรยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ตั้งแต่

ปี 2009 โดยแหล่งท่องเทีย่วซ่ึงเป็นทีน่ยิม ได้แก่ ยโุรปและแคลฟิอร์เนยี 

ด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่ขี่จักรยานโดย Travel Oregon พบว่า

นกัท่องเท่ียวกลุ่มจกัรยานทีม่กีารพกัค้างคืนและเดินทางภายในรฐั จะมี 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 744 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 

ถึงร้อยละ 20 โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ 

เบบี้บูมเมอร์

 รูปแบบพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสหราช

อาณาจักร เปล่ียนแปลงไปภายหลังจากวิกฤติทางเศรษฐกิจในยุโรป  

นกัท่องเทีย่วมองหาทีพ่กัราคาถูกแต่มมีลูค่าเพิม่ และไม่ใช่ทีพ่กัแบบเดมิ 

โดยที่พักแบบ ‘Poshtels’ ได้เข ้ามาเติมเต็มความต้องการของ 

นักท่องเที่ยวด้วยรูปแบบการออกแบบที่หรูหราและทันสมัย, มีสิ่ง 

อำานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี, บริการร้านอาหาร, Wi-Fi และ

อาหารเช้า ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ Poshtels ได้แก่ นักท่องเที่ยว

วยัรุน่ กลุม่ครอบครวั นกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางเพือ่ธุรกิจ และนกัท่องเทีย่ว

ที่เดินทางคนเดียว โดยราคาห้องพักจะเริ่มต้นตั้งแต่คืนละ 12 ปอนด์

 

 

 เป็นที่คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2013-2018 ที่พักประเภทนี ้

จะเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จนมีมูลค่า 216 ล้านปอนด์ ในปี 2018 

และมีจำานวนที่พักประมาณ 653 แห่ง โดยแบรนด์หลักๆ ได้แก่ Clink,  

St. Christopher’s Inn-village, Safestay และ The Dictionary

 การเดินทางด้วยรถไฟเป็นรูปแบบของการเดินทางที่นิยมมาก 

ในอินเดีย โดยเฉพาะสำาหรับนักเดินทางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท 

อย่างไรก็ตาม นักเดินทางเหล่านี้ยังคงประสบปัญหาเรื่องการซื้อบัตร

โดยสารผ่านช่องทางการขายปกติ ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลอินเดียเปิดโอกาส

ให้มีการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านอินเทอร์เน็ต ก็พบว่ายอดขาย

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2013 ถึงมีนาคม 2014 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 300  

โดยการจองบัตรโดยสารรถไฟสามารถกระทำาผ่านบริษัทนำาเที่ยว  

ในกรณีที่ผู ้โดยสารไม่สามารถจองผ่านอินเทอร์เน็ตได้เอง ทั้งนี้  

บริษัทนำาเที่ยวที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Yatra และ ClearTrip
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 สำาหรับช่องทางการขายบัตรโดยสาร

รถไฟผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นช่องทาง 

ที่นิยมที่ สุดในการเข ้ า ถึงอินเทอร ์ เน็ต 

ในอนิเดยีน้ัน บรษัิทรถไฟของอนิเดยี ตลอดจน 

บริษั ทนำา เที่ ยวต ่างเป ิดให ้บ ริการผ ่าน 

แอพพลิเคชั่น รวมถึงบริการด้านตารางการ 

ให้บรกิารและสถานะของรถไฟ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทรถไฟของอินเดียก็ยังคงให้บริการ 

จองบัตรโดยสารรถไฟผ่านข้อความ (Mes-

sage) ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้โดยสาร

จะต้องลงทะเบยีนหมายเลขโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

เข้ากับบัญชีธนาคาร    
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 รปูแบบการท�าธุรกจิแบบ Peer-to-Peer เป็นทีน่ยิมมากในยุโรป 

เนือ่งจากนักท่องเท่ียวต่างมองหาความคุ้มค่าของเงินและประสบการณ์

ทีแ่ตกต่างในเวลาเดยีวกนั โดย Eatwith.com ได้เสนอบรกิารอาหารคำา่ 

กับคนในท้องถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยอาหารดังกล่าวจะถูกเตรียม 

และปรุงในรูปแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมี Booklokol ซึ่งเป็นเครือข่าย 

คนในท้องถิ่นผู้เสนอบริการอาหาร ชั้นเรียนอาหารพื้นเมือง เวิร์กช็อป  

และรายการนำาเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าตั้งแต่ 

ทำาการจอง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น  Priceline  และ Trip 

Advisor กเ็ริม่เข้ามามบีทบาทในธุรกิจประเภทนี ้โดย Priceline ทุม่ซือ้  

OpenTable บริษัทรับจองอาหารคำ่าออนไลน์ด้วยมูลค่า 2.6 พันล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ TripAdvisor เองก็ซื้อ La Fourchette บริษัท

ประเภทเดียวกัน

  ภูมิภาคตะวันออกกลางเร่ิมมีการวางต�าแหน่งทางการตลาด 

ในการเป็น ‘ศูนย์กลางทางการออกแบบ’ (Design Hub) โดยจะเห็น 

ได้จากการจัดงาน Design Days Dubai และ Beirut Design Week  

ซึ่งจะช่วยฟื้นวัฒนธรรมอารบิกไปพร้อมๆ กับการออกแบบสมัยใหม ่

ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรากฐานทางวัฒนธรรมของอาหรับ

 ความพยายามในการเป็นศูนย์กลางทางการออกแบบยังคงมี 

อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดงาน Design Week ในเมืองริยาด ประเทศ 

ซาอุดีอาระเบีย และ Bahrain International Design Week ในเดือน 

ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมา

 วฒันธรรมเซร์ิฟ หรอืการเล่นกระดานโต้คลืน่ ก�าลงัจะกลายเป็น 

สินค้าใหม่ทางการท่องเที่ยวของแอฟริกา จากความพยายามของ  

International Surfing Association (ISA) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน 

มผีูท้ีเ่ล่นกระดานโต้คล่ืนสงูถึง 35 ล้านคนทัว่โลก ทัง้ทีเ่ป็นกลุม่เยาวชน  

และกลุ่มนักกีฬา

 ISA พยายามผลักดันวัฒนธรรมเซิร ์ฟในภูมิภาคแอฟริกา  

เนื่องจากความเหมาะสมของพื้นที่ชายฝั่งที่ยาวกว่า 26,000 กิโลเมตร  

ทีย่งัมคีวามเงยีบสงบมากกว่าชายหาดทีเ่ป็นทีน่ยิมในยโุรป ออสเตรเลยี  

และอเมริกา

 พื้นที่หลักที่มีการเสนอขายการเล่นกระดานโต้คลื่นในปัจจุบัน 

ได้แก่ มาดากัสการ์ แซนซิบาร์ และโมซัมบิก ในขณะที่บริษัทนำาเที่ยว

ของสหราชอาณาจักรเสนอขายพื้นที่โมร็อกโก กานา แอฟริกาใต้  

และโมซัมบิก อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลายังคงเป็น 

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การท่องเที่ยวประเภทนี้เติบโตได้ช้าลง

 ความนิยมในการใช้แอพพลิเคชั่นส�าหรับส่งข้อความ (Instant 

Messaging) ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะค่าย WeChat ของจีน  

และ Line ของญีปุ่่น ทัง้นี ้เป็นทีค่าดการณ์ว่า WeChat มจีำานวนผูใ้ช้งาน 

ในปัจจุบันถึง 440 ล้านราย (มิถุนายน 2014) เป็นอันดับ 2 ของ 

แอพพลิเคชั่นประเภทนี้ รองจาก WhatsApp ที่มีจำานวนผู้ใช้งานถึง  

500 ล้านคน WeChat ได้เพิ่มบริการด้านการซื้อ-ขายและการจ่ายเงิน 

ออนไลน์ และเป็นคูแ่ข่งทีส่ำาคญัของ Alibaba เวบ็ไซต์ด้านอคีอมเมร์ิซ

ของจีน
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 นอกจากน้ี Ctrip ซึ่งเป็นผู ้นำาในกลุ ่มบริษัทนำาเที่ยวของจีน  

ยังขายบัตรโดยสารเครื่องบิน รถไฟ และข้อเสนอราคาพิเศษ (Deals)  

แก่ลูกค้าผ่าน WeChat และเป็นที่คาดหมายว่าจะขยายบริการให ้

ครอบคลุมสินค้าและบริการทั้งหมดของ WeChat ในขณะที่ Didi 

Dache แอพพลิเคชั่นเก่ียวกับแท็กซ่ี สามารถเพิ่มยอดสมาชิกเป็น  

40 ล้านรายภายใน 1 เดือน ภายหลังจากที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ  

WeChat สำาหรับสายการบินต้นทุนตำ่า Spring Airlines ได้เริ่มเปิดตัว 

บรกิารต่างๆ ร่วมกบั WeChat ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2014 ไม่ว่าจะเป็น 

การจองบตัรโดยสาร การเช็กอนิ การเช็กสถานะของเทีย่วบนิ ตลอดจน 

การพูดคุยกับส่วนบริการลูกค้า

 The Economist คาดว่า WeChat จะสามารถสร้างรายได้ถึง  

1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2014 และจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

40 ในปี 2015 ทั้งนี้ WeChat มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 

โดยเฉพาะตลาดที่มีอัตราการเติบโตของธุรกิจออนไลน์สูงอย่างเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกา ตลอดจนการขยายรูปแบบการ

ให้บริการไปยังอุปกรณ์ประเภท Wearable ทั้งหมด

  ยอดขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในปี 2013 มีมูลค่า 590 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 

ร้อยละ 27 ของยอดขายทัง้หมด ภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกกำาลงัจะกลายเป็น 

ภูมิภาคสำาคัญในการขับเคลื่อนยอดขายออนไลน์ โดยเป็นที่คาดการณ์

ว่าในปี 2018 ตลาดสินค้าและบริการท่องเที่ยวออนไลน์ จะเติบโตเป็น 

2 เท่า และมีมูลค่าถึง 180 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 90 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2013

 ทั้งนี้ โทรศัพท์เคล่ือนที่จะกลายเป็นอุปกรณ์สำาคัญที่ใช้ในการ 

ให้บริการลูกค้าและจองสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว โดยเป็น 

ที่คาดการณ์ว่ายอดขายผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่จะครองสัดส่วนถึง 

ร้อยละ 35 ในปี 2018

 อปุกรณ์ประเภท Wearable จะกลายเป็นอปุกรณ์ทีส่ำาคญัสำาหรบั

นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการได้รับข้อความแจ้งเตือน (Notification) 

ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว จากการศกึษาโดย Euromonitor พบว่า 

Wearable Electronics จะเป็นที่นิยมในตลาดผู้บริโภคภายในปี 2016 

โดยจะมียอดขาย 180 ล้านชิ้นในปีดังกล่าว จากยอดขาย 9 ล้านช้ิน 

ในปี 2013
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 สนิค้าประเภท Wearable Electronics ทีว่างขายในท้องตลาดแล้ว 

ได้แก่ Sony SmartWatch, Samsung Galaxy Gear และ Google 

Glass ในขณะที่ Apple Watch จะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2015 ทั้งนี้ 

ธุรกิจท่องเที่ยวเองก็มีการปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีข้างต้น  

โดย Expedia ได้เป ิดตัวแอพพลิเคช่ันที่ เน ้นบริการแจ้งเตือน 

นักท่องเที่ยว สำาหรับ Samsung Galaxy Gear SmartWatch ในเดือน

สิงหาคม 2014 ที่ผ่านมา โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถใช้ได้บน

อุปกรณ์ Google Glass เช่นเดียวกัน

 The Qunar แอพพลิเคช่ันสำาหรับ Samsung Galaxy Gear  

เป็นแอพพลิเคชั่นสำาหรับแจ้งเตือนข้อเสนอ (Deal) ที่ดีที่สุดในนาที

สุดท้ายของโรงแรม

 The Starwood แอพพลิเคชั่นสำาหรับ Google Glass ให้บริการ

จองห้องพัก เส้นทางการเดินทางไปยังโรงแรม รวมถึงยังสามารถใช้ 

Apple Watch เป็นกุญแจสำาหรับเปิดห้องพักได้ด้วย

 สายการบิน Iberia, Vueling และ Air Berlin ต่างให้บริการ 

ดาวน์โหลดบอร์ดดิง้พาสไปยงัอปุกรณ์ Wearale Electronics โดยตรง

 จากการสำารวจโดย eMarketer จำานวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 ในปี 2013 หรือมีจำานวน 1.7 พันล้านคน  

โดย Facebook เปิดเผยว่ามผีูอ้พัโหลดภาพถ่ายถงึวนัละ 350 ล้านภาพ

ในแต่ละวัน ในขณะที่มีการอัพโหลดผ่าน Instagram และ WhatsApp 

วันละ 58 ล้าน และ 400 ล้านภาพ ตามลำาดับ ทั้งนี้ โรงแรมใหญ่ๆ  

และเครอืโรงแรมต่างให้ความสำาคญักบัการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการ

สื่อสารกับลูกค้า

 Braggie หรอืการถ่ายภาพตนเองขณะใช้บรกิารโรงแรมหรอืร้าน

อาหารหรหูรา เป็นพฤตกิรรมทีอ่ยู่ในกระแสล่าสดุในสือ่สงัคมออนไลน์ 

โดยนักท่องเที่ยวจะโพสต์ภาพประเภท Braggie ภายใน 10 นาที  

ภายหลังที่ออกจากโรงแรม 

 จากการสำารวจโดย Hotel.com (ตุลาคม 2013) พบว่าภาพ 

ทีน่กัท่องเทีย่วนยิมถ่ายมากทีสุ่ดในโรงแรม ได้แก่ ววิจากหน้าต่างห้องพกั 

เตียง และสถานที่สำาคัญรอบๆ โรงแรม

 อตุสาหกรรมโรงแรมเองกม็กีารปรบัตวัให้เข้ากบัแนวโน้มดงักล่าว 

เช่น Kimpton Hotels, Marriott และ Omni ต่างเสนอโปรแกรมพิเศษ

สำาหรับลูกค้าที่แชร์ภาพถ่ายผ่านพื้นที่สังคมออนไลน์ 
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 ในโซเชยีลมเีดยีกำาลงัฮติคำาว่า ‘ฮปิสเตอร์’ กันอย่างมาก มคีนโพสต์อะไรตลกๆ 

แล้วใส่แฮชแท็กว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮิปสเตอร์ รวมถึงเกิดแฟนเพจขึ้นมามากมาย  

เพื่อล้อเลียนพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของพวกฮิปสเตอร์ 

 ในโลกรอบๆ ตวัเรา ก็ได้พบเหน็ ‘ความเป็นฮปิสเตอร์’ อยูม่ากมาย เสือ้ยดืคอว ี

ที่สกรีนภาพหรือข้อความขบขัน กางเกงขาสามส่วน แว่นตาหนาๆ มีหนวดเครา

เหมือนฝรั่ง สะพายย่ามผ้าฝ้ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขี่จักรยานราคาคันละหลายหมื่น 

นัง่กินกาแฟในร้านท่ีตกแต่งสไตล์วนิเทจ ฟังเพลงอนิด้ีจากไอพอด พลกิอ่านนติยสาร 

ทางเลือกหรอืหนังสือแนวปรชัญาอะไรสกัเล่ม และทำางานอยู่ในแวดวงของเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์ ฯลฯ 

 สิง่เหล่านีด้เูหมอืนจะเป็นพมิพ์นิยมพมิพ์หน่ึงในยุคสมยัของเรา เป็นหนึง่ในบรรดา 

เทรนด์ไลฟ์สไตล์และเวร์ิกสไตล์ทีม่อีกีหลากหลายของคนหนุม่สาว เราจะพบเหน็พิมพ์ 

ฮิปสเตอร์นี้เกร่อมากๆ ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแหล่งวัยรุ่น 

และศูนย์กลางธุรกิจในเมืองใหญ่และหัวเมืองตามต่างจังหวัด  

 ความน่าสนใจของเรื่องฮิปสเตอร์อยู่ที่มันเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวพันกับการบริโภค 

อย่างยิง่ การพจิารณาดูการเกิดขึน้และการดำาเนนิต่อเน่ืองมา จะทำาให้เราเหน็แนวโน้ม 

ที่ส่งผลต่อสภาพสังคมโดยรวม 
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 จริงๆ แล้ว ‘ความเป็นฮิปสเตอร์’ นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ มันมี 

มานานมากแล้ว มีมาก่อนสิ่งที่เราขนานนามว่าเป็นฮิปสเตอร์

ในทุกวันนี้เสียอีก เราจะทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ฮิปสเตอร์ 

ได้ดีขึ้น ถ้ารู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว มันก็คือซับคัลเจอร์หรือวัฒนธรรม

ย่อยของกลุ่มคนที่มีความคิดต่อต้านกระแสหลัก 

 ดงันัน้ ก่อนหน้าสิง่ทีเ่รยีกว่าฮปิสเตอร์ทีเ่ราคุ้นเคยกันในรอบ  

2-3 ปีมาน้ี เราเคยมีซบัคลัเจอร์ทีต้่านกระแสหลกัแบบอืน่ๆ มาก่อน 

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหลายรุ ่น หลายยุค หลายสมัย 

เพียงแต่เปล่ียนประเด็นการต่อต้าน เปลี่ยนเทรนด์แฟชั่นและ

เทคโนโลยี และเปล่ียนช่ือเรยีกขานคนกลุม่นี้ไปต่างๆ นานา เช่น 

เด็กแนว เด็กอินดี้ เด็กฮาร์ด จิ๊กโก๋ ฮิปปี้ พังค์ ฯลฯ 

 จากบทความเรื่อง Hipster Who Are You? ในนิตยสาร 

24 7 โดย โตมร ศุขปรีชา บอกถึงที่มาของคำาว่า Hip ว่ามาจาก 

วงการดนตรีแจ๊สยุคแรกๆ นักดนตรีจะใช้คำาว่า Hep กับคนที่

ติดตามและรู้เรื่องวัฒนธรรมแจ๊สที่เพิ่งอุบัติใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นวฒันธรรมของคนผวิส ีมทีัง้ทีเ่ก่ียวข้องกับดนตรีโดยตรงและ 

ที่เกิดขึ้นแวดล้อมดนตรีแบบใหม่นี้ นำามาเติมคำา Suffix ว่า Ster 

เข้าไป เพื่อใช้เรียกกลุ่มคนที่เก่ียวข้องกับ Hep ว่า Hepster  

แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็น Hip ซึ่งเป็นคำาสแลง หมายถึงความเจ๋ง 

ความคูล หรือส่ิงท่ีได้รับความนิยม ดังนั้น คำาว่า ‘ฮิปสเตอร์’ 

ก็เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ 

 โตมรอ้างถึงบทความ Time Out New York บอกว่าพวก 

ฮิปสเตอร์น้ันไม่ใช่อะไรอืน่เลย นอกจากเป็น ‘นกับรโิภคไลฟ์สไตล์’  

โดยไปหยิบเอาไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนที่มี ‘สารัตถะแห่งการ 

ต่อต้าน’ เช่น เอารูปแบบของกลุ่มฮิปปี้แห่งยุค ’60s หรือกลุ่ม

ศลิปินและกวีท่ีเรยีกว่า Beat Generation หรือหยบิวถีิแบบพงัค์  

แบบเกย์ แบบชนเผ่าต่างๆ ที่ถูกกีดกันออกไปจากสังคม มาเป็น

แบบและเบ้าหล่อหลอมตัวเอง 

Who is 
Hipster ?
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 เห็นได้ชัดจากภาพในโฆษณา ที่เริ่มแสดงให้เห็นความ

รุนแรง ความอันตราย การเสี่ยงภัย คำาหยาบคาย การล้อเลียน 

ตัวเอง และความเจ๋ง ความฮิป ความแตกต่างไม่เหมือนใคร  

(Coolness and Hipness) สนิค้าทีแ่สดงออกถงึ Hip Consumerism  

ก็เช่น นำ้าอัดลม กางเกงยีนส์ รถโฟล์คสวาเกน มอเตอร์ไซค์ 

ฮาร์เลย์-เดวิดสัน แฟชั่นวัยรุ่นที่เรียบง่าย เก่าขาด เพลงร็อค

แอนด์โรล วรรณกรรมนอกกระแส รวมไปถงึไอคอนแห่งยคุสมัย 

อย่าง เจมส์ ดีน, มาร์ลอน แบรนโด 

 Hip Consumerism ดำาเนินมาจนถึงปัจจุบัน และมันทำาให้

เกดิพมิพ์นยิมต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น ไล่เรือ่ยมาตามยคุสมัย 

จนถึงฮิปสเตอร์ในปัจจุบัน เมื่อเราเอ่ยถึงฮิปสเตอร์ ภาพพิมพ์ 

นิยมต่างๆ ก็จะลิสต์หล่ังไหลไปในแนวทางเดียวกัน และ 

เช่นเดียวกัน ก่อนจะเป็นฮิปสเตอร์ ภาพพิมพ์นิยมของคน 

รุ่นก่อนหน้า อย่างเช่น เด็กแนว เด็กอินดี้ เด็กฮาร์ด จิ๊กโก๋ ฮิปปี้ 

พังค์ ฯลฯ ก็จะออกมาในทางเดียวกันด้วย 

 การแสดงออกของผู้คนในซับคัลเจอร์ เก่ียวพันอย่างยิ่งกับการ

บริโภค จากหนังสือ The Conquest of Cool : Business Culture,  

Counterculture and The Rise of Hip Consumerism ของ โธมสั แฟรงค์ 

อธบิายว่าการบรโิภคของเรานัน้ มเีป้าหมายนอกเหนอืจากเพือ่ประโยชน์

ใช้สอยของสินค้านั้นๆ แต่เราบริโภคเพื่อการแสดงออกถึงคุณค่าต่างๆ 

ในแต่ละสังคม แต่ละยุคสมัย 

 ในยุค 1950 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง สังคมและเศรษฐกิจ

กำาลงัฟ้ืนตวั ผูค้นทำางานหนกัอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ และยอมรบักรอบ

ของสังคมว่าดีงาม การบริโภคในยุคน้ัน จึงแสดงออกถึงคุณค่าของ 

ความสุข ความสงบ อนุรักษนิยม บ้านหลังใหญ่ รถคันใหญ่ ครอบครัว

อบอุ่น 

 จนกระทัง่ยคุ 1960 ลกัษณะของ Hip Consumerism จึงค่อยเกดิขึน้

มา เมื่อผู้คนตั้งคำาถามกับคุณค่าเดิม และมองหาคุณค่าใหม่ๆ การขบถ  

ปฏิวัติ ต่อต้าน ล้อเลียนคุณค่าเดิมจึงเกิดขึ้น การบริโภคสินค้าตั้งแต ่

ยุค ’60s เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งจึงเป็นไปเพื่อการแสดงออก

ถึงการต่อต้านสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้า 

Hip Consumerism 
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h ซับคัลเจอร์หนึ่งๆ จะมีรูปแบบการบริโภคที่เฉพาะเจาะจง และเป็นไป 

ในทางเดียวกัน เคล่ือนไปพร้อมกันเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นกระแสเล็กๆ  

ที่สั่งสมพลังและจำานวนคนมากขึ้น จนกระทั่งตัวมันเองเป็นกระแสหลัก  

หรือเป็นป๊อปคัลเจอร์ในตัวเอง 

 การจะให้คำานิยามกับฮิปสเตอร์ และกำาหนดขอบเขตรูปแบบให้กับมัน 

กลายเป็นเรื่องยาก เพราะตัวมันเองเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกับส่ิงอื่น อีกทั้ง 

ตัวมันเองยังปฏิเสธและโต้ตอบกับตัวเองตลอดเวลา การจะตีตราว่าใคร

เป็นฮิปสเตอร์ จึงกลายเป็นคำาด่าหรือการเหยียดหยาม อีกทั้งการกำาหนดว่า 

ทำาสิ่งน้ันส่ิงน้ี ถือว่าเป็นฮิปสเตอร์ จึงถูกโต้เถียงและปฏิเสธได้ตลอดเวลา  

เพราะฮิปสเตอร์จะดิ้นออกจากการเป็นกระแสหลักในตัวเอง  

 อย่างไรก็ตาม ถ้าเราจับแก่นแกนที่เป็นลักษณะร่วมของการต้าน 

กระแสหลัก ก็พอจะทำานายได้คร่าวๆ ว่าอะไรที่เป็นฮิปสเตอร์ได้บ้าง  

กล่าวโดยสรุป มันก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ป๊อปคัลเจอร์ ตลาดแมส หรือกระแสของ

มวลชนส่วนใหญ่ 

 การต่อต้านแนวคิดอนุรักษนิยม หันไปหาการเมืองแบบเสรีนิยม  

พหุนิยม กลุ่มรากหญ้า การมีส่วนร่วมของคนกลุ่มน้อย ชายขอบของสังคม 

 การต้านกระแสทุนนิยม บรรษัทข้ามชาติ หันไปหาเศรษฐกิจพอเพียง 

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมไปถึงเศรษฐกิจชุมชน 

การพึ่งพาตัวเองของกลุ่มชาวบ้าน สินค้าโอทอป 

Tourism Trends
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 การต่อต้านเทคโนโลย ีหนัไปหาความเช่ืองช้า 

Slowness สินค้าเทคโนโลยีเก่าๆ จากยุคอนาล็อก 

แผ่นเสียง ซาวด์อะเบาท์ จักรยาน กล้องฟิล์ม สมุด 

ดินสอ 

 การต่อต้านแฟชั่น หันไปหาแฟชั่นวินเทจ 

เสื้อผ้าจากร้านมือสอง การแต่งตัวแบบเบสิก  

ไว้หนวดเครารงุรงั ผมยาว และแต่งตวัไม่เหมาะกับ

กาลเทศะ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่แคร์แฟชั่น 

 การต่อต้านป๊อปคัลเจอร์ หันไปหาหนังและ

เพลงนอกกระแส วรรณกรรมทางเลือก นิตยสาร

ทางเลือก 

 นักการตลาดท่ีจับกระแสได้ว่องไว สามารถ

แปรการต่อต้านทุกอย่าง ให้กลายเป็นสินค้าและ

บรกิารได้ทัง้หมด และแน่นอนว่ารวมถงึการท่องเทีย่ว 

แบบใหม่ๆ 

hipster

Hip Manifesto
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 โรงแรมท่ีพกั กลายเป็นเครือ่งช้ีวดัทีชั่ดเจน สำาหรบักระแสท่องเทีย่วแบบฮปิสเตอร์ 

อย่างทีรู่ก้นัแล้วว่าฮปิสเตอร์คือการต้านกระแสหลกั สถานทีพ่กัสำาหรบันกัท่องเทีย่วแนวนี้ 

จงึไม่ใช่โรงแรมในแบบเดมิ ทีห่รหูราห้าดาวไปเลย หรอืเป็นโรงแรมเลก็ๆ แค่ซกุหวันอน 

แต่ต้องเป็นโรงแรมที่สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเอง และมีลักษณะเฉพาะตัว 

อย่างเด่นชัด 

 บูทีคโฮเทลหรือฮิปโฮเทลที่นิยมกันในรอบหลายปีที่ผ ่านมา ก็เป็นส่วนหนึ่ง 

ของกระแสฮปิสเตอร์ มนัคอืการสร้างธีมพาร์คหรอืสถานทีเ่ทยีมขึน้มาเพือ่ให้สอดคล้อง

กับรสนิยมแบบเฉพาะเจาะจงของผู้เข้าพัก 

 บางแห่งตกแต่งด้วยจกัรยาน และมทีีแ่ขวนจกัรยานภายในห้องพกั บางแห่งตกแต่ง

แบบวินเทจ ย้อนยุค ใช้เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ จากโรงเรียนหรือวัดเก่า บางแห่งวาง

ตำาแหน่งตัวเองเป็นที่พักสำาหรับกลุ่มนักข่ีมอเตอร์ไซค์ เรียกได้ว่าโรงแรมแต่ละแห่ง  

เจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะตัวชัดเจน 

 จุดร่วมสำาคัญของโรงแรมเพื่อฮิปสเตอร์ คือบรรดาข้าวของเครื่องใช้และบริการ

ภายในห้องพัก จะต้องสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ฮิปสเตอร์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประหยัดพลังงาน ผ้าฝ้ายไม่ฟอกย้อม สบู่และแชมพูแบบสมุนไพรจากท้องถิ่น

 ความบันเทิงภายในห้อง มีเครื่องเล่นแผ่นเสียง และโทรทัศน์จอตู้แบบวินเทจ  

หนังสือและนิตยสารที่เลือกมาวางก็สะท้อนไลฟ์สไตล์แบบฮิปสเตอร์ 

 รวมไปถึงการเสิร์ฟอาหารคลีนฟู้ด ออร์แกนิค ปลอดสารพิษ ฯลฯ กาแฟดริป  

คราฟต์เบียร์ อาหารในท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำาแผนที่จุดน่าสนใจรอบโรงแรม ในระยะ

เดินเท้าหรือปั่นจักรยาน 

Hip Hotel 
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แนวโน้มท่องเที่ยว

 ถ้าเป็นในเมอืงไทยบ้านเรา กน่็าจะนกึถงึถนนพระอาทติย์ 

และถนนข้าวสาร ในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถนน 

นิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

รวมไปถึงตัวเมืองจังหวัดน่าน ตัวเมืองจังหวัดราชบุรี หรือ 

ทีเ่ก่ากว่านัน้และกลายสภาพเป็นเมอืงท่องเทีย่วแบบเมนสตรมี 

ไปแล้ว ก็คืออำาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ถ้าเป็นเมืองอื่นๆ ในต่างประเทศ ก็นึกถึงเวลลิงตัน หรือ 

พอร์ตแลนด์ ในสหรฐัอเมรกิา หรอืย่านไดกันยามะ ประเทศญีปุ่น่ 

 นักท่องเที่ยวฮิปสเตอร์เดินทางไป ไม่ใช่เพียงแค่พักผ่อน 

หย่อนใจ แต่ยงัเพ่ือเชดิชคูณุค่าบางอย่างในท้องถิน่นัน้ๆ ทีผู่ค้น 

ท้องถิ่นได้ทวนกระแสหลักบางอย่างที่ตรงใจของนักท่องเที่ยว 

 เมื่อละแวกฮิปสเตอร์กลายเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยว  

นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเปล่ียนวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น สิ่งที่ 

เกดิขึน้กค็อื วถิชีวีติของชาวฮปิสเตอร์จรงิๆ กลายเป็นไม่ต่างจาก 

ธีมพาร์ค ที่นักท่องเที่ยวแห่กันเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคันรถ  

นีค่อืราคาทีต้่องจ่าย เพราะอย่างทีก่ล่าวมาตัง้แต่ต้นว่า ความเป็น 

ฮิปสเตอร์นั้นเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับการบริโภค ฮิปสเตอร์นั้น 

ไม่ใช่อะไรอืน่เลย นอกจากเป็น ‘นกับรโิภคไลฟ์สไตล์’ แห่งยคุ 

มิลเลนเนียม 

 วิวัฒนาการในระดบัที่ใหญ่ขึน้ไป คอืการเกดิขึน้ของเมอืงฮปิสเตอร์ 

ที่เป็นจุดหมายใหม่สำาหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ละแวกที่อยู ่อาศัย  

ทีเ่พิง่เตบิโตข้ึนมาใหม่ จะมคีวามเป็นเมอืงมากพอสมควร แต่เป็นเมอืง

ที่ไม่ใหญ่ที่สุด มักไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ 

 ผู้คนในละแวกนั้นเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ อายุน้อย การศึกษาดี  

มีไลฟ์สไตล์และเวร์ิกสไตล์แบบฮปิสเตอร์เช่นกัน คือต่อต้านกระแสหลกั 

จากภายนอก ต้องการมีชีวิตที่ดี สุขสงบ ปลอดภัย ประหยัด เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม จึงสร้างละแวกบ้านที่ดีในความคิดของตนเอง 

 ความเป็นฮิปสเตอร์บังเกิดข้ึนโดยไม่ได้ตั้งใจ ประกอบไปด้วย 

ร้านรวงง่ายๆ ขายของเก่าสไตล์วินเทจ ร้านกาแฟเล็กๆ แต่บาริสต้า 

เอาใจใส่และให้ความอบอุ่นกับลูกค้า ผับบาร์และภัตตาคารที่มีเมนู 

อาหารหรือค็อกเทลแปลกๆ เฉพาะตัวของท้องถิ่น 

 สาธารณูปโภคและกิจกรรมภายในเมืองที่เอื้อกับฮิปสเตอร์ เช่น 

เส้นทางจักรยาน เส้นทางวิ่งจ็อกก้ิง ต้นไม้ใหญ่ รวมถึงตลาดนัด  

ถนนคนเดนิ สวนสาธารณะ สระนำา้ วดัวาอาราม ศาสนสถาน โบราณสถาน  

พพิธิภัณฑ์ เวทีเสวนา เทศกาลดนตร ีงานบญุในท้องถิน่ หรอืแหล่งรวมตวั 

ของชุมชน ที่เจตนาเริ่มต้นนั้นจัดขึ้นมาสำาหรับคนท้องถิ่น 

 เมืองที่เป็นตัวของตัวเอง แตกต่างจากเมืองใหญ่ในกระแสหลัก  

จะค่อยๆ ถกูทำาให้กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ไม่ต่างจากอดตีทีเ่ราเคย 

ใช้สถานที่ตามธรรมชาติ อย่างภูเขา ทะเล นำ้าตก หรือเคยใช้โบราณ- 

สถานที่มีเรื่องเล่ายาวนาน อย่างพระราชวัง วัดวาอาราม มาสร้างเป็น 

สถานที่ท่องเที่ยว 

 ละแวกเหล่านี้จะถูกค้นพบโดยนักเขียนหนังสือไกด์บุ๊คท่องเที่ยว  

และกลายเป็นจุดหมายใหม่ในการท่องเที่ยว ในเวลาต่อมา มันจะเต็ม 

ไปด้วยร้านกาแฟ ร้านขายโปสต์การ์ด ของทีร่ะลกึ เพือ่นบ้านทีป่รบัปรงุ 

บ้านตัวเองให้กลายเป็นเกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ หรือ Airbnb 

 ความเป็นฮิปสเตอร์นั้นสอดคล้องไปได้ดีกับการท่องเที่ยว ไม่มี 

หนังสือไกด์บุ ๊คที่ ไหนจะเขียนแนะนำาสถานที่ท ่องเที่ยวเป็นสลัม  

ย่านคนยากจน นคิมอตุสาหกรรม เพราะสถานทีข่องชนช้ันล่างนัน้ไม่ใช่ 

ภาพฝันของนักท่องเที่ยว 

Hip Destination
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ประชุม / สัมมนา

เรียบเรียงโดย : พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์ *

ILTM 2014 :
Health is a new Wealth 

& More 

 งาน International Luxury Travel Market (ILTM) 2014  

ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นงานส่งเสริมการขายสินค้า

และบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นไปยังสินค้าและบริการที่

หรูหรา (Luxury) โดยในปี 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 

2557 

 ภายในงาน ILTM 2014 มกีารจดักิจกรรมสมัมนา โดยแบ่งการ

สัมมนาเป็น 2 ส่วน คือ Educational Forum และ Global Forum 

โดย  Educational Forum จะเป็นการจดัสมัมนาทีผู่เ้ข้าร่วมสามารถ

แสดงความคดิเหน็และพดูคุยกับคณะวิทยากรได้ ส่วน Global Forum 

จะเป็นการบรรยายจากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม โดยสามารถสรุปประเด็น

ส�าคัญจากการเข้าร่วมสัมมนา ดังนี้

*พนักงานวางแผน กองวิจัยการตลาด ททท.

Tourism Seminars
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ประชุม / สัมมนา

 เป็นการพูดคุยกันในกลุ ่มผู ้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจด้านสุขภาพ เช่น ธุรกิจสปา (Mr. John Bevan - 

Spafinder Wellness UK Ltd.) ธุรกิจทีพ่กัและสปา (Ms. Elena 

Black - Six Senses Hotel and Spa) ธุรกิจบริษัทน�าเที่ยว  

(Ms. Frances Geoghegan - Healing Holiday) ธุรกิจโรงแรม 

(Ms. Anne Biging - Healing Hotels of the World) และ

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสุขภาพ (Ms. Suzanne 

Duckett) 

 การสัมมนามีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

ในหลายประเด็น เช่น การพิจารณายกเลิกการใช้ค�าว่า ‘Spa’ 

ในการประชาสัมพันธ ์ และใช ้ค�าว ่า ‘Wellness’ แทน 

เนือ่งจากธรุกจิท่ีเกีย่วข้องไม่ได้มเีพยีงแค่สปาเท่านัน้ แต่รวมถงึ 

การท�าสมาธิ การบริหารร่างกาย (โยคะ, ฟิตเนส) รวมถึง 

การพักผ่อนเพื่อคลายความเครียดจากการท�างาน เป็นต้น

 ในการสัมมนา ได้ให้ค�ำจ�ำกัดควำมของค�ำว่ำ ‘Luxury  

Service’ ว ่ำเป็นกำรบริกำรที่ต ้องกำรควำมเป็นพิเศษ  

เป็นที่จดจ�ำ ได้รับกำรบริกำรที่ตื่นเต้น เกินคำดหวัง (WOW 

Experience) มีควำมเป็นส่วนตัว และมีควำมอิสระ สำมำรถ 

เปลี่ยนแปลงก�ำหนดกำรได้ตลอดเวลำ ทั้งนี้ผู้ให้บริกำรต้องมี

พนักงำนที่มีควำมรู้เฉพำะทำง และสำมำรถให้ข้อมูลแก่ลูกค้ำ

ได้ทันทีที่ลูกค้ำร้องขอ 

Health is a new Wealth 

 ในส่วนของโรงแรมที่พัก ธุรกิจด้าน Health and Wellness ถูกมองว่า

เป็นเพียงองค์ประกอบทางธุรกิจเท่านั้น โดยวงสนทนาได้ชี้ประเด็นทิศทาง

ของอุตสาหกรรมว่า ธุรกิจที่พักที่มีบริการด้าน Health and Wellness  

จะถกูจดัประเภทออกเป็น 2 ประเภท คอื Primary และ Secondary ในส่วนของ 

Primary Business คือธุรกิจโรงแรมที่พักที่มีการบริการด้าน Health and  

Wellness เป็นหลัก หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘Destination Spa’ เช่น  

Six Senses Hotel and Spa หรอื ชวีาศรม ในประเทศไทย ซึง่จะสามารถดงึดดู

นักท่องเที่ยวให้ใช้บริการเฉพาะด้าน และใช้เวลาส่วนใหญ่ของการเดินทาง 

อยู่ในที่พัก ขณะที่ Secondary Business จะเป็นธุรกิจที่พักที่มีบริการด้าน 

Health and Wellness เป็นส่วนเสริม กล่าวคือ เน้นการให้บริการด้านที่พัก 

เป็นหลัก แต่มีการบริการด้าน Health and Wellness เป็นส่วนเสริมเพื่อสร้าง

ความแขง็แกร่งให้กบัธรุกจิ ทัง้นี ้วงสนทนายงัเสนอให้มกีารจดัระดบัการบรกิาร  

(Star Rating System) เพ่ือเป็นการแบ่งประเภทของธุรกิจในระดับต่างๆ  

โดยกลุ่มนักท่องเที่ยว Luxury จะสามารถเข้าถึงการบริการที่คาดหวังไว้ได้

อย่างถูกต้อง

	 ทั้งนี้	ประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่มีความพร้อม

ด้านธุรกิจเพ่ือสุขภาพ	(Health	and	Wellness)	และมีแนวโน้มการขยายตัว

ธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างสูง	ดังจะเห็นได้จากการขยายการลงทุนธุรกิจต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งมี	Destination	Spa	ที่มีชื่อเสียง	และได้รับการยอมรับ 

ในระดับโลก	ไม่ว่าจะเป็น	ชีวาศรม	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Six	Senses	Resort	 

and	Spa	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นต้น	ซึ่งหากสถานการณ์ของอุตสาหกรรม 

เป็นไปตามทีว่ทิยากรบรรยายไว้	ประเทศไทยจะมโีอกาสในการขยายฐานลกูค้า 

ที่ต้องการใช้บริการธุรกิจประเภท	Primary	Business	หรือ	 ‘Destination	

Spa’	รวมถึงการท�าสมาธิ	(Meditation)	ซึ่งประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่

ชัดเจนด้านศาสนาพุทธ	และการท�าสมาธิก็เป็นแขนงหนึ่งจากการวิปัสสนา 

ในศาสนาพุทธนั่นเอง	หากมีการปรับใช้ให้ถูกวิธี	การให้บริการธุรกิจด้าน	 

Health	and	Wellness	จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถชูเป็น 

จุดขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มีรายได้สูง	(Luxury	Traveler)	ได้ 

 (ความเห็นผู้เขียน)
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 การสัมมนาในหัวข้อ ‘Global Economic Megatrends’  

เป็นการสรปุสถานการณ์เศรษฐกิจทัว่โลก โดยภาพรวมจากการวเิคราะห์ 

ของวิทยากรพบว่าขนาดของเศรษฐกิจทั่วโลกจะอยู ่ ในช่วงขาลง  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคยโุรป ปัญหาทางเศรษฐกิจยงัคงด�าเนนิไป 

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดเกิดใหม่ หรือ Emerging Markets เช่น 

บราซลิ และรสัเซยี จะประสบปัญหาการชะลอตวัทางเศรษฐกจิเช่นกนั 

ทั้งนี้ ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ร้อยละ 7 และร้อยละ 2.5 ตามล�าดับ โดยสถานการณ์การแข่งขัน 

ทางเศรษฐกิจของโลกคาดว่าจะมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ประเทศจีนจะมีอ�านาจในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

โดยคาดการณ์ว ่าจีนจะกลายเป็นผู ้น�าเศรษฐกิจโลกในปี 2016  

ทั้งนี้ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปได้มีการเตรียมรับมือจากสภาวะ

เศรษฐกิจฝืดเคือง ซึ่งต้องรอดูผลจากมาตรการต่างๆ ว่าจะสามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ 

	 การสัมมนาในหัวข้อนี้เป็นการพูดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ 

ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังจากการ

ระบาดของเชือ้อโีบลา	โดยวทิยากรได้น�าข้อมลูจากแหล่งข้อมลูในพืน้ที่

มาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั่วไปถึงการน�าเสนอข่าว	 ซ่ึงพยายาม 

ชี้ ให้เห็นความเป็นจริงในพื้นที่และเนื้อข่าวที่สื่อต่างชาติพยายาม 

ท�าให้เกิดความหวาดระแวงในการเดินทางไปยังทวีปแอฟริกา

Global Economic Megatrends 
โดย Mr. Nenad Pacek

 ในหัวข้อนี้ วิทยากรได้หยิบยกประเด็นผลกระทบจากการระบาด

ของเชื้ออีโบลาในทวีปแอฟริกา รวมถึงเสถียรภาพทางการเมือง 

ของทั้งภูมิภาค โดยวิทยากรได้ช้ีแจงข้อมูลของการแพร่ระบาดของ 

เชื้ออีโบลาว่า การแพร่ระบาดมีอยู่ในวงจ�ากัดเพียง 3 ประเทศเท่านั้น  

แต่การน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนซึ่งน�าเสนอภาพใหญ่ของทั้งภูมิภาค 

ท�าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกาซบเซา เนื่องจาก 

นักท่องเท่ียวเกิดการหวาดกลัวและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตน  

ทั้งนี้ ทวีปแอฟริกาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว Luxury ที่นักเดินทาง 

ให้ความสนใจ โดยสนิค้าหลกัของแอฟริกาคอืการเทีย่วชมซาฟาร ีและ 

ในหลายพืน้ที่ได้มกีารพฒันาสนิค้าและบรกิารในการรองรบันกัท่องเท่ียว

กลุม่นี ้ในส่วนของประเด็นทางการเมอืง วิทยากรได้อธิบายสถานการณ์ 

ด้านประชาธิปไตยว่า ภายหลังจากการเสียชีวิตของ เนลสัน แมนดาลา  

ผู ้ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยในแอฟริกา 

ระบอบประชาธิปไตยในแอฟริกายังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และ 

มีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนาในหลายพื้นที่ 
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The Collaborative Economy : 
A Game Changing Opportunities 
โดย Ms. Lauren Capelin

Tourism Seminars
ประชุม / สัมมนา

 ส�าหรับหัวข้อ ‘The Collaborative Economy : A Game Changing  

Opportunities’ เป็นการน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

จากการพฒันาทางเทคโนโลย ีโดยวทิยากรได้เน้นการบรรยายไปที ่‘การเข้าถงึ’ 

หรือ ‘Accessibility’ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ อุตสาหกรรม เช่น  

การเปลี่ยนแปลงจากการเช่าวิดีโอ หรือซีดีภาพยนตร์ เป็นการดาวน์โหลด  

ซึ่งท�าให้การผลิตซีดีและเทปคาสเซ็ทลดลง และการใช้สินค้าประเภทนี้  

เปลี่ยนแปลงจากการครอบครองเป็นเจ้าของ เป็นเพียงการเข้าถึง (รับชม)  

เพียงเท่านั้น 

 พฤติกรรมการ ‘แบ่งปัน’ หรือ ‘Sharing’ เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรม 

ที่ท�าให้สภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ดังที่วิทยากรได้ยกตัวอย่าง 

แอพพลิเคชั่น ‘Drive Car‘ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัท BMW โดยบริษัท 

จะให้บริการเช่ารถโดยการจอดรถไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วเมือง ลูกค้าสามารถ

เช่ารถจากจดุหนึง่เพือ่เดินทางไปยงัอกีจดุหนึง่โดยไม่ต้องคนืรถทีเ่ช่าทีจ่ดุเดมิ  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดจ�านวนรถและความหนาแน่นทางการจราจรในเขตเมือง  

รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย เว็บไซต์ Airbnb  

เป็นการแชร์บ้านที่อยู่อาศัยกับนักท่องเที่ยว โดยการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

ดงักล่าวมอีตัราการขยายตวัทีส่งูในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีทีผ่่านมา แอพพลเิคชัน่  

‘Vayable’ เป็นการบริการไกด์เฉพาะด้านจากผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

เช่น การเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวด้านแฟชั่นจากดีไซเนอร์ในเมืองมิลาน  

โดยการบริการดังกล่าวจะขึ้นอยู ่กับความสะดวกในการให้บริการของ 

ผู้ให้บริการเองเท่านั้น 

 การให้บริการแบบ ‘แบ่งปัน’ หรอื ‘Sharing’ ยงัได้ถกูน�ามาประยกุต์ใช้ 

กับการให้บริการด้าน Luxury Tourism เช่น การให้เช่าปราสาทเพื่อใช้เป็น

ที่พักระหว่างการเดินทาง และการบริการสุดพิเศษ หรือแม้กระทั่งการให้เช่า

ประเทศลิกเตนสไตน์ทั้งประเทศ ก็มีการเสนอบริการด้วย 

	 ส�าหรับประเทศไทย	ธุรกิจเหล่านี้ยังคงไม่แพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว 

ชาวไทย	 ซ่ึงการขยายตัวของธุรกิจประเภทดังกล่าวจะส่งผลกระทบ 

ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ	โดยผู้ประกอบการจะต้องเตรียมรับมือ 

กับการเปลีย่นแปลง	ซ่ึงผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึสนิค้าและบรกิารต่างๆ	ได้ง่าย

ยิ่งขึ้น	ท�าให้บทบาทของคนกลาง	(บริษัทน�าเที่ยว)	ลดลง	
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 ‘เวลา’ คือ สิ่งหรูหราสิ่งใหม่ (Time is a New Luxury) เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งที่หายาก

 ในปัจจุบัน และคนจ�านวนมากยินยอมที่จะจ่ายเงินจ�านวนมากเพื่อซื้อเวลา 

 หรอืใช้เวลาตามท่ีตนต้องการ ดังนัน้ เวลาจงึถือเป็นสิง่หรหูราสิง่ใหม่ทีม่มีลูค่ามหาศาล 

 

A View from the Future เป็นกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ในอนำคต โดยวิทยำกรได้ให้ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้เงินจากการใช้เงินสด เป็นการใช้เงินดิจิทัล (Digital Currency) 

 การท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นการเสนอขายแบบเมือง มากกว่าแบบทั้งประเทศ เนื่องจากรูปแบบการแบ่งกลุ่มลูกค้า 

 (Segmentation) 

 ประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น โดยประชากรในช่วงอายุ 35-75 ปี จะท�ากิจกรรมรูปแบบเดียวกัน และเกิดอาการเบื่อ

 ในสิ่งที่ท�าอยู่ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 ธุรกิจมุ่งเน้นมวลชนทั่วไป (Mass Business) จะถูกลดราคาสินค้าและบริการ เนื่องจากไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  

 ทั้งนี้ วิทยากรได้แนะน�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทดังกล่าวพยายามหาสิ่งแปลกใหม่ในการพัฒนาธุรกิจ 

 รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการที่มีคุณภาพสูงว่า การก�าหนดราคาที่ค่อนข้างสูงกับสินค้าคุณภาพสูง

 เป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากการแข่งขันมีอัตราการขยายตัว อาจท�าให้สินค้าและบริการไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 

 การสื่อสารแตกต่างในเพศต่างๆ โดยเพศหญิงนิยมการสื่อสารผ่านทางค�าพูด ในขณะที่เพศชายนิยมการสื่อสาร

 จากการมองเห็น ทั้งนี้ วิทยากรแนะน�าให้มีการน�ากลิ่นมาใช้กับสินค้าและบริการในการเพ่ิมมูลค่า เช่น การน�าน�้ามันหอมระเหย 

 มาใช้ในพื้นที่โรงแรมและบริเวณห้องพัก เป็นต้น

 รูปแบบการใช้พลังงานจะเปลี่ยนไป โดยวิทยากรได้ยกประเด็น ‘BAANGFUEL’ ซึ่งย่อมาจาก Bits Atoms Antimatters Neurons  

 Genes Frequencies Ultra Infra Spectral Energy and Light อันเป็นหน่วยขนาดเล็กที่จะมีผลในกระบวนการผลิตต่างๆ 

 ทั้งกระบวนการผลิตสินค้า นวัตกรรมทางการแพทย์ และการสร้างพลังงาน

Tourism Seminars
ประชุม / สัมมนา

A View from the Future 
โดย Ms. Edie Weiner 
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 สินค้าและบริการที่น�าเสนอขายจากประเทศ 

คูแ่ข่งทีส่�าคญั 4 ประเทศ คือ ญ่ีปุน่ อนิเดีย นิวซีแลนด์ 

และออสเตรเลีย ในงาน ILTM 2014

SHOW 
CASE

 ประเทศญี่ปุ่นได้น�าเสนอพื้นที่เฉพาะส�าหรับการขาย

ในงาน ILTM 2014 คอื ‘เมืองนารา’ โดยมุง่เน้นไปทีป่ระเด็น

ของความเป็นเมืองโบราณและมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น  

รวมถงึการให้ข้อมลูในการอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว  

เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Free Wi-Fi)  

ศนูย์ให้ความช่วยเหลือนกัท่องเทีย่ว รวมถึงแผ่นพบัอธบิาย

ช่วงเวลาในการจัดเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี 

ประเทศญี่ปุ่น 

 ประเทศนิวซีแลนด์ได้ยกแคมเปญ ‘100% Pure New Zealand’  

โดยเน้นการขายแหล่งท่องเที่ยวที่ยังบริสุทธิ์อยู่ จากข้อมูลโดยการ 

ท่องเทีย่วนวิซแีลนด์ (Tourism New Zealand) พบว่า ตลาดนกัท่องเทีย่ว 

หลักของนิวซีแลนด์คือนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ฝรั่งเศส และ

เยอรมนี กลุ่มลูกค้าที่นิวซีแลนด์ต้องการ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มี 

รายได้สูงถึงสูงมาก (Very High and Ultra High New Worth / 

 HNWI) โดยอาศยัความร่วมมอืจากคูค้่าทีเ่จาะกลุม่ตลาดนกัท่องเทีย่ว 

กลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ยังได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้าง 

ภาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรูหรา ดังนี้

ประเทศนิวซีแลนด์ 

 การสร้างภาพลักษณ์และความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์

 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรูหรา

 สร้างการเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการสื่อสารทางการขาย

 สร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับพรีเมียมเพื่อขยายโอกาส

 ทางการสื่อสารและสร้างผลทางการตลาด

 นวิซแีลนด์ยงัได้ยกประเดน็การสร้างความแตกต่าง ‘Differentiate’ 

จากประเทศต่างๆ โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพของประเทศเป็น 

จุดขายอีกด้วย

 ประเทศออสเตรเลียหยิบยกประเด็นความแตกต่างมาเป็น 

จุดขาย โดยน�าเสนอแคมเปญ ‘There’s Nothing Like Australia’ 

เป็นประเด็นหลัก จากข้อมูลของ Tourism Australia พบว่า ประเทศ

ออสเตรเลียได้น�าเสนอขายสินค้าหลัก 4 ประเภท คือ การท่องเที่ยว

เกี่ยวกับไวน์ (Wine Tourism) การท่องเที่ยวหรูหรา (Luxury Lodges) 

กอล์ฟ (Great Golf Courses) และการท่องเที่ยวในเส้นทางเดินเท้า  

(Great Walks of Australia)

ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศอินเดีย

 ประเทศอนิเดยีเสนอขายแหล่งท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย 

โดยมุ่งเน้นไปที่การสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น 

การพิชิตยอดเขาหิมาลัย เป็นต้น 



44 | Tourism Review

Tourism Seminars
ประชุม / สัมมนา

Innovation for 
Thailand Tourism

เรียบเรียงโดย : กองบรรณาธิการ

InnovBiz 
2 0 1 5

ท�ำควำมรู้จัก InnovBiz

 InnovBiz เป็นชือ่โครงการทีพั่ฒนามาจากวชิา Innovative 

Business Project ของหลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชี

และบริหารธุรกิจ (IBMP : Integrated Bachelor’s and 

Master’s Degree Program in Business and Accounting)  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โครงการนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นที่ว ่า นวัตกรรม

เชิงธุรกิจ คือกุญแจส�าคัญที่จะน�าไปสู่ชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น 

โครงการนี้จึงจัดแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมเชิงธุรกิจ  

เริม่แข่งขนัครัง้แรกในปี 2011 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ 

ให้นักศึกษาได้รู ้จักการบูรณาการความรู ้และใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการคิดค้นสุดยอดนวัตกรรมเชิงธุรกิจที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้าง รวมถึงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส�าหรับการ

เปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีความ

สนใจในนวัตกรรมเชิงธุรกิจ

InnovBiz 2015 : 
Innovation for Thailand Tourism

 ในปี 2015 โครงการได้จดังานขึน้ภายใต้หวัข้อ InnovBiz 

2015 : Innovation for Thailand Tourism ซึง่เป็นการน�าเสนอ

นวัตกรรมเชิงธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 

นักท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย 

ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น โดยนักศึกษาของโครงการได้ร่วม

ประลองไอเดียสุดสร้างสรรค์ และน�าเสนอผลงานต่อ

สาธารณชน ณ หอประชมุศรบีรูพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 31 มกราคม 2558
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Travel Buddy
Concept
เพือ่นคูซ่ีข้องผูท้ีร่กัการท่องเทีย่วเป็นชวีติจติใจ หรอื ‘Travel Buddy’ 

Application ที่จะท�าให้กล้องถ่ายรูปของคุณแปลภาษาจากป้าย 

ตามสถานที่ต่างๆ และระบบการค้นหาด้วยรูปภาพที่แนะน�า 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้แบบ Real-time 

Ultra Breast
Concept
ปัญหามะเร็งเต้านมจะถูกตรวจพบเร็วขึ้นด้วย

อุปกรณ์ Ultra Breast นวัตกรรมตรวจวัดความ 

หนาแน่นของก้อนเนือ้บรเิวณหน้าอก ทีช่่วยคณุผูห้ญงิ 

ประเมนิความเส่ียงทีจ่ะเกิดมะเรง็เต้านม และอ่านผล 

ผ่าน Application          

Fice Fit
Concept
คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ ที่มักลืมตัวว่าก�าลังนั่งท่าเดิมๆ  

เป็นเวลานาน จนอาจเสี่ยงที่จะเป็นโรค Office Syndrome

‘Fice Fit’ Application สามารถช่วยคุณได้ ด้วยฟังก์ชัน

ตรวจจบัความเคล่ือนไหว และแจ้งเตอืนให้คุณขยบัร่างกาย

ด้วยท่าทางสุดเก๋ไก๋ เสมือนคุณก�าลังท่องเที่ยวอยู่

Greenergy
Concept
สุดยอดนวัตกรรมใหม่แห่งวงการ Renewable Energy ด้วยการ

สร้างพลังงานผ่านกระบวนการท�างานของพืช ลองจินตนาการถึง 

สวนหลังบ้านที่สามารถเป็นแหล่งก�าเนิดไฟฟ้าย่อมๆ ดูสิ ‘Greenergy’ 

คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเส้นทางสู่การใช้พลังงานทดแทน พร้อมกับ 

การสร้างสมดุลและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

PreAl
Concept
ผู้ที่แพ้อาหารเตรียมเฮ เพราะคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินระหว่าง

ท่องเทีย่วอกีต่อไป ด้วยอปุกรณ์พกพา PreAl ทีจ่ะช่วยตรวจสอบอาหารของคณุ 

ว่ามีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้อาหารหรือไม่

U-Key
Concept
U-Key นวัตกรรมสุดล�้าส�าหรับป้องกันการ

ขโมยรถยนต์ ด้วยระบบการสตาร์ทรถยนต์ 

3 ชัน้ ได้แก่ การตรวจใบขบัขี,่ สแกนลายน้ิวมือ  

และใช้กุญแจ ผู้ใช้สามารถก�าหนดช่วงเวลา 

ในการอนุญาตใช้รถเป็นรายบุคคล และ 

มีกล้องจับภาพเมื่อมีผู้อื่นพยายามใช้รถ

Look After
Concept
Look After หน้าจออัจฉริยะที่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรม

การใช้สายตาของคุณ ขณะใช้งานจอภาพอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทคโนโลยี การปรับระยะห่างการใช้สายตา Auto 

Accuracy Distance ระบบการวัดความล้าของสายตา 

Eye Blink Sensor และเลนส์ป้องกันแสงสีน�้าเงิน Blue 

Light Defend

NotiBus
Concept
ยุติการรอรถเมล์แบบยาวนานด้วย NotiBus ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี GPS Tracking,  

Sensor Infrared, Radio Frequency Identification และ G Force Sensor ทีจ่ะตอบโจทย์ 

ผู้ที่ชอบตะลอนไปตามสถานที่ต่างๆ ด้วยรถเมล์ได้เป็นอย่างดี

เปิดตัว เปิดสมอง 
เปิดไอเดียสร้ำงสรรค์
ท่องเที่ยวนวัตกรรม : 8 ทีม 8 ไอเดีย

01 

03

05

07

04

06

08

02



46 | Tourism Review

Tourism Seminars
ประชุม / สัมมนา

ไอเดีย    นวัตกรรม 8 8

Travel Buddy 
คือ

ที่กลุ่มนักศึกษาสร้างสรรค์ผ่านโครงการ InnovBiz 2015 ขอน�าเสนอเพียงหนึ่งโครงการที่กองบรรณาธิการคัดเลือกให้มีความน่าสนใจ

มากที่สุด หากมีนวัตกรรมนี้ขึ้นจริง จะเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของไทยอย่างมาก

โครงการที่คัดเลือก 

ทั้งนี้ จึงขอน�าเสนอรายละเอียด

ของโครงการนี้

01
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Muse Mobile
มิวเซียมติดล้อ

*นักจัดการความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

	 มาเทีย่วเมอืงกาญจนบุร	ีครัง้น้ี 

ระหว่างทางเข้าเมอืง	มองไป	ช่างดู 

แปลกตา	 เ ห็นตู ้คอนเทนเนอร	์ 

จัดวางไว้สีสันสะดุดตาสวยงาม	

ดึ ง ดูด ให ้ เ ดิน เข ้ า ไปชมยิ่ งนั ก	 

เมื่อก้าวเข้าไปสัมผัส	ถึงกับอุทาน

ออกมา	Wow!!! 

เรื่อง : อัญชนา สดากร*
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 ตู ้คอนเทนเนอร์ที่ เห็น มีทั้งหมด 4 ตู ้  

ถึงแม้นว่าภายในจะมีพื้นที่ไม่ใหญ่โตกว้างขวาง

มากนัก แต่เมื่อเดินเข้าไป พบว่า ทุกซอก ทุกมุม 

ถูกเนรมิตเป็นแหล่งเรียนรู้ แสดงนิทรรศการ

เรือ่งราวของความเป็นไทยจากประวัตศิาสตร์กว่า 

3,000 ปี ตั้งแต่สมัยที่ดินแดนบริเวณนี้เรียกว่า 

‘สุวรรณภูมิ’ เนื้อหาของนิทรรศการอาจฟังด ู

น่าเบื่อ แต่ขอบอกว่า รูปแบบการจัดแสดง  

ที่แปลกใหม่ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู ้

ยุคใหม่ ยิ่งเข้าไปชม ยิ่งตื่นตาตื่นใจอยากส�ารวจ

ค้นหาความหมายของความเป็นไทยตามตู้แต่ละตู ้

อย่างกระตือรือร้น 

 ได้ชม ได้เรียนรู้แล้วรู ้สึกเอะใจ!! ท�าให้

นึกถึงแหล่งเรียนรู้ที่หนึ่งในกรุงเทพฯ แถวย่าน

ปากคลองตลาด ที่เคยไปมา น่ันคือ ‘มิวเซียม

สยาม’ จึงไม่รีรอชักช้า เข้าไปสอบถามกับน้องๆ 

เจ้าหน้าที่ที่รอคอยต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 

พร้อมให้ข้อมลูว่า นทิรรศการในตูค้อนเทนเนอร์นี้ 

มีชื่อเก๋ไก๋ว่า ‘Muse Mobile’ หรือ ‘มิวเซียม 

ตดิล้อ’ เป็นการจดันทิรรศการในตูค้อนเทนเนอร์

เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพ่ือที่จะสามารถ

เคลื่อนที่ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ นิทรรศการ

ที่จัดภายในมิวเซียมติดล้อ ชื่อว่า ‘เรียงความ

ประเทศไทย’ คัดย่อเนื้อหาจากนิทรรศการ 

เรียงความประเทศไทย ที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียม

สยาม ณ อาคารกระทรวงพาณชิย์ (เดมิ) บรเิวณ 

ปากคลองตลาด ในการดูแลของ สถาบัน 

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร. เป็น  

1 ใน 3 หน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลของ 

ส�านกังานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การ 

มหาชน) หรือ สบร. สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

ที่ด�าเนินงานภายใต้แนวคดิสร้างสงัคมไทยให้เป็น 

สงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยประสบความส�าเร็จเป็น 

อย่างสูงกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใต้ 

รูปแบบพิพิธภัณฑ์แนวคิดใหม่ ‘มิวเซียมสยาม’ 

(Museum Siam) ซึ่งเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาส 

ให้คนไทยได้แสวงหาความรู ้รูจ้กัวถิีไทย สามารถ

น�าอดีตมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต

  สพร. ส่ง  Muse Mobile หรือ ‘มิวเซียม 

ติดล้อ’ ออนทัวร์ทั่วเมืองไทย หวังสร้างพ้ืนที่
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แห่งใหม่ของการเรียนรู ้สู ่เด็กและเยาวชนด้วย

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจ 

ในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู ้ สพร. ซ่ึงมีด ้วยกันถึง 2 ชุด  

อีก 1 ชดุ เน้นเนือ้หาเรือ่งราวของภาคอสีาน โดยใช้ 

ชื่อชุดว่า ‘อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน’ เพื่อให้

เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินได้เรียนรู้ 

อย ่างจุใจและท่ัวถึง ด ้วยนิทรรศการภายใน 

ตู้คอนเทนเนอร์ 4 ตู้ ซึ่งทั้ง 2 ชุด ได้เคลื่อนล้อ 

ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยชุดแรกนี้อยู ่ที่จังหวัด

กาญจนบรุี สว่นชุดที ่2 (ภาคอีสาน) จดัแสดงอยู่ที่ 

จงัหวดัยโสธร ก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิกิจกรรมไป

จนถึงปลายเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งจะด�าเนินงาน 

ในแต่ละพื้นที่ประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นจะไป

ติดล้อจ่อคิวที่ไหน อย่างไร คงต้องลุ้นและติดตาม

กันต่อไป 

 นิทรรศการ ‘มิวเซียมติดล้อ’ เป็นพิพิธภัณฑ์

รูปแบบใหม่ที่ฉีกกรอบพิพิธภัณฑ์ในแบบเดิม  

ด้วยเทคนิคการน�าเสนอแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ  

ทีเ่ปลีย่นโลกพพิธิภัณฑ์ให้ดมูชีวีติ ตืน่เต้นน่าสนใจ 

กระตุ ้นความต้องการที่จะเรียนรู ้ของผู ้เข้าชม  

ทัง้ยงัเพิม่ความคล่องตวัในการตดิล้อซ่ึงเคลือ่นที่ได้ 

เพื่อให้การกระจายความรู้ไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ มาก

ยิง่ขึน้ ช่วยให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ 

อย่างทั่วถึง เพื่อให้พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบ 

ของนิทรรศการและกิจกรรมมีความทันสมัย 

สามารถรองรับการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและ

เพลิดเพลิน ได้เผยแพร่ออกสู่ทุกภูมิภาค และ 

มุ ่งตรงเข้าหาเด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชน

ทัว่ไป โดยตัง้เป้าหมายว่าการสญัจรของ ‘มวิเซียม 

ติดล้อ’ จะเป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่แห่งการ

เรียนรู ้ใหม่ให้เกิดในสังคมไทย อันจะน�ามาซึ่ง

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน 

ส�าคัญของการพฒันาทีย่ัง่ยนื นทิรรศการดงักล่าว 

จะเน้นการกระตุกต่อมคิด ผ่านการตั้ง ‘ค�าถาม’ 

ชวนค้นหาเรื่องราวของความเป็นไทยจากประวตัิ- 

ศาสตร์กว่า 3,000 ปี ตัง้แต่สมยัทีดิ่นแดนบรเิวณนี้ 

ถกูเรยีกว่า ‘สวุรรณภมู’ิ และการค้นหาความหมาย

ของความเป็น ‘ไทยแท้ๆ’

 นิทรรศการ เรียงความประเทศไทย ใน 

มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ประกอบด้วย  

4 หัวเรือ่งส�าคญั ซึง่จัดแสดงอยู่ในตูค้อนเทนเนอร์ 

4 ตู้ ได้แก่ 

ตู้ที่ 1			อะไรคือไทยแท้?	

 น�าเสนอด้วยภาพใบหน้าของ ‘คนไทย’ และใบหน้าที่สื่อถึง 

‘ความเป็นไทย’ ซึ่งสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ ์  

ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ือชวนค้นหาว ่า ‘ ไทยแท้ๆ’ นั้น

คืออะไร? ‘ไทยแท้ๆ’ นั้นเป็นอย่างไร? หรือว่า ‘ไทยแท้ๆ’  

คือความหลากหลาย? 

 ด้านนอกตู ้ด้านตรงข้ามทางเข้า จะมแีผ่นเปิดรปู ‘คนกบแดง’ 

สัญลักษณ์ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  

ซึ่งเป็นรูปเด็กเต้นท่ากบ และน�าสัญลักษณ์มาท�าเป็นมาสคอต 

(Mascot) วิวัฒนาการภายใต้แนวคิดเรียงความประเทศไทย 

สัญลักษณ์ ‘คนกบแดง’ จึงมีท่าทางที่ต่างกันออกไป เพื่อสื่อถึง

วิวัฒนาการของ ‘คน’ ตั้งแต่ใช้เครื่องมือหิน ตีกลองมโหระทึก 

ฟังไอพอด จนถึงโหนรถไฟฟ้า

ตู้ที่ 2			สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?

 เริ่มต้นจากการท�าความรู้จักก�าเนิดของค�าว่า ‘สุวรรณภูมิ’ 

อันเป็นชื่อที่คนต่างถิ่นเรียกดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้ 

เมื่อกว่า 3,000 ปีก่อน ชวนเข้าไปสัมผัสชีวิตของผู้คนและชุมชน 

บนแผ่นดินที่เรียกว่า ‘สุวรรณภูมิ’ ซึ่งเชื่อกันว่าคือ ‘เอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใต้’ ในปัจจุบัน
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 เรียนรู ้ เรื่องราวคนพื้นเมืองที่รู ้ จักการปลูกข ้าว  

การหลอมโลหะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ การท�าเครื่องปั้น- 

ดินเผา การแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองกับสินค้าต่างถิ่น ฯลฯ  

นอกจากนั้นชุมชน ‘สุวรรณภูมิ’ ยังประกอบด้วยผู ้คน 

หลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่เดินทางมาค้าขาย  

แสวงโชค ฯลฯ และได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานมากมายไว้กับ 

คนพื้นเมืองและผืนแผ่นดิน ‘สุวรรณภูมิ’ ผ่านการเล่นเกม 

บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยการค้าขาย การแลกเปลี่ยน

สินค้าของชาวต่างชาติต่างถิ่นที่เข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิ

ตู้ที ่3			กรงุเทพฯ	ภายใต้ฉากอยธุยา

 เรื่องราวเมื่อครั้งสิ้นกรุงศรีอยุธยา ชาวกรุงศรีอยุธยา

ได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่บนแผ่นดินบางกอก ในชื่อ ‘กรุงเทพ 

มหานคร‘ เมืองหลวงของประเทศไทยมีอายุ 227 ปี  

ใน พ.ศ. 2552 นับแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายราชธานีมายังฝั ่ง 

ตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา โดยมีพระราชด�าริจะสร้าง

ราชธานีแห่งใหม่ให้เหมือนกับกรุงศรีอยุธยา ‘ยามเมื่อครั้ง

บ้านเมอืงยงัด’ี กรงุเทพมหานครเมือ่คร้ังต้นกรุงรตันโกสนิทร์ 

จึงได้ถ่ายแบบมาจากกรุงศรีอยุธยา  

 สัมผัสบรรยากาศของบ้านเมืองและผู้คนใน ‘กรุงเทพ 

มหานคร’ สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านภาพจิตรกรรม 

ฝาผนังทั้งสองด้าน ซึ่งแสดงความหลากหลายของชาติพันธุ์

ของผู้คน บริเวณผนังมีช่องมอง 6 ช่อง แต่ละช่องมีวีดิทัศน์

บอกเล่าเรื่องราวและเอกลักษณ์ของคนกลุ่มต่างๆ เช่น ลาว 

ญวน มสุลิม มอญ จนี เขมร ทีอ่าศยัอยู่ใน ‘เมอืงหลวงใหม่’ 

ที่มีทั้งคน ‘บางกอก‘ ดั้งเดิม และคนจาก ‘กรุงเก่า‘ อยุธยา

ที่เพิ่งมาตั้งหลักแหล่งท�ามาหากิน    

 พื้นด้านล่างคือ แผนที่ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะมี

โมเดลประกอบตามต�าแหน่งทีป่รากฏจรงิ ส่วนด้านบนเพดาน

คอื แผนทีเ่กาะเมอืงกรงุศรอียธุยา ซึง่มช่ีองให้สามารถโผล่ศรีษะขึน้ไป 

ส่ิงทีม่องเหน็คอื ภาพของวดัและวงัในสมยักรงุศรอียธุยา ซึง่เป็นต้นแบบ 

ที่น�ามาสร้างในกรุงเทพมหานคร 

ตู้ที่ 4			จุดเปลี่ยน	‘ประเทศไทย’

 กว่าจะเป็น ‘ประเทศไทย’ ทีเ่หน็และเป็นอยู่ในปัจจบุนั สงัคมไทย

ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญที่เป็น ‘จุดเปลี่ยน‘ หลายครั้ง ได้แก่ 

 l สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสังคมไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตก  

คนไทยเริ่มมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้เป็นแบบตะวันตก เช่น เลิกนุ่ง

โจงกระเบน หันมานุ่งและสวมกางเกง 

 l สมัยเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปลี่ยนจากการ

ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 l สมัยการเปลี่ยน ‘สยาม‘ เป็น ‘ไทย‘ รัฐบาลได้ออกประกาศ 

‘รัฐนิยม’ ปีพุทธศักราช 2482 ระบุให้ใช้ชื่อ ประเทศ ประชาชน  

และสัญชาติ ว่า ‘ไทย‘ และให้ใช้ค�าว่า ‘ไทย‘ แก่ชาวไทยทั้งมวล 

โดยไม่แบ่งแยก

 l สมัย ‘สีสันตะวันตก‘ หรือ ยุคซิกซ์ตี้ (ทศวรรษ 1960s)  

เป็นยคุทีม่สีสีนัมากทีส่ดุยคุหนึง่ ประเทศไทยเริม่รูจ้กัและรบัวฒันธรรม

ยุคซิกซ์ตี้จากทหารอเมริกัน ซึ่งเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย 

อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2510

ด้านตู้จัดแสดงสิ่งของ

 จัดแสดงสิ่งของ (ภายในตู้) และสิ่งพิมพ์ (บนฝาตู้) ที่สะท้อน 

จดุเปลีย่นครัง้ส�าคญัของสงัคมไทย เพือ่ให้ร่วมร�าลกึอดตีของสงัคมไทย 

เช่น เมื่อเริ่มมีโทรทัศน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างไร?
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ด้านฉากและชุด

 จัดฉากและเครื่องแต่งกายส�าหรับให้ถ่ายภาพย้อนอดีต 3 ฉาก  

3 ยุค ได้แก่

 n สมัยรัชกาลที่ 5

 n สมยัจอมพล ป. เมือ่เปลีย่นช่ือประเทศจาก ‘สยาม’ เป็น ‘ไทย’

 n สมัยสีสันตะวันตก ยุคซิกซ์ตี้ (ทศวรรษ 1960s)

 มาชม มาเรียนรู้ ตู ้คอนเทนเนอร์ พื้นที่อีสานกันบ้าง ชื่อชุด

นทิรรศการ ‘อจัฉรยิภาพตวัตนคนอีสาน’ โดยเล่าถึงประวัตศิาสตร์ของ

อีสาน ผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่  

ใช้คอนเซ็ปต์ว่า ‘สนุกกับอดีต สุดขีดเรื่องปัจจุบัน ตามทันอนาคต’

 นิทรรศการ ‘อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน’ ใน มิวเซียมติดล้อ 

(Muse Mobile) ประกอบด้วย 4 หัวเรื่องส�าคัญ ซึ่งจัดแสดงอยู่ใน 

ตู้คอนเทนเนอร์ 4 ตู้ ได้แก่

ตู้ที่ 1	จั๊งซี่ละอีสาน	

ตู้ที่ 2	หม่องนี้ดีคัก	

ตู้ที่ 3	ฮีตสิบสองคองสิบสี่	

ตู้ที่ 4	ออนซอนอีสาน	

 นอกจากน้ัน ยังมีลานกิจกรรมให้ได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับ

กจิกรรมต่างๆ ท่ีท�าให้เข้าใจเรือ่งราวเก่ียวกับ ‘คนอสีาน’ และ ‘คนไทย’ 

มากยิ่งขึ้น

ตู้ที่ 1 จั๊งซี่ละอีสาน
 เล่าถงึภมูปิระเทศของภาคอสีาน ว่าท�าไม

อีสานเป็นที่ราบสูง ท�าไมอีสานถึงแห้งแล้ง  

ไกลทะเล แล้วท�าไมถึงมีเกลือ, ทรัพย์สินใต ้

ผืนดิน ทองแดง เกลือ ปิโตรเลียม, ยุค 

ดึกด�าบรรพ์ ร้อยล้านปี, บุคคลแห่งความ 

ภาคภูมิใจ และคุณคือคนแบบไหน

ตู้ที่ 2 หม่องนี้ดีคัก
 เล่าถึงอาหารการกินของอีสาน แม้ดินแห้งแล้ง  

แล้งน�้า แต่อาหารการกินไม่ขาด ‘ไผ่’ ไม้มหัศจรรย์ 

เกวียน พาหนะที่สอดคล้องไปกับภูมิประเทศอีสาน  

มีความจ�าเป็นส�าหรับการเดินทางไกล

ตู้ที่ 3 ฮีตสิบสองคองสิบสี่
 เล่าถึงฮีต มาจากค�าว่าจารีต หมายถึง

สิง่ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมาจนกลายเป็นประเพณี

ที่ดีงาม ที่ชาวอีสานเรียกว่า จาฮีต หรือ  

ฮีต สิบสองในหนึ่งปี และคองสิบสี่ หมายถึง 

ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรอืแนวทาง

ที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันของผู้ปกครองกับผู้ใต้

ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไป 

เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง และ

มีการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง ศึกล่าฝน ต�านาน

บัง้ไฟ ทีเ่ล่าผ่านระบบ 4 มติ ิได้อย่างน่าสนใจ

1

2

3
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 เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไปคงต้องลุ้นว่า ‘มิวเซียมติดล้อ’ ทั้ง 2 ชุด  

ตดิล้อออนทวัร์ทัว่เมอืงไทย เคลือ่นที่ไปที่ไหน เพือ่สร้างสสีนัการเรยีนรูใ้ห้กบั 

คนรุ่นใหม่ ท�าให้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป ส�าหรับผู้ที่สนใจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

โทร.	0	2225	2777	ต่อ	430	หรือ	

www.museumsiam.com	|	facebook.com/museumsiamfan	

|	facebook.com/musemobile

ตู้ที่ 4 ออนซอนอีสาน
 เล่าถึงอีสานในยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ยุคทวารวดี  

ยุ ค ข อม  อี ส า น สมั ย ใ ห ม ่  

ที่หลอมรวมหลายสิ่ งหลาย

อย่างจนเป็น Wow! อีสาน  

ในปัจจุบัน

4



56 | Tourism Review

Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

เรื่อง : ดร. แก้วตา ม่วงเกษม*
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ความไม่สุข
ของคนในชาติภูฏาน

อะไรคือสาเหตุของ 

ความ ไม่ สุข ของคนในชาติ 

กรณีศึกษา ภูฏาน ประเทศที่เน้น 

ความสุขมวลรวม 

GNH (Gross of National Happiness) 

มากกว่า GDP (Gross Domestic Product)

*อาจารย์ประจ�าสาขา Travel Industry Management วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล



57|Tourism Review

Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

57|Tourism Review



58 | Tourism Review

 ผู้คนส่วนใหญ่มักรู้สึกเหมือนกันว่า ประเทศภูฏานมีภูมิประเทศ

ที่สวยงามด้วยภูเขาที่โอบล้อม เรียกได้ว่าภูมิประเทศของภูฏานนั้น

สวยงามจนต้องอจิฉา รวมไปถึงวิสยัทศัน์ในการใช้แนวนโยบายความสุข 

มวลรวมมาเป็นเครือ่งชีว้ดัการพฒันาประเทศ โดยเน้นเรือ่งของคณุภาพ

ชีวิต แทนการใช้ผลิตผลมวลรวมในประเทศแบบประเทศอื่นๆ

 หากมีใครเคยไปภูฏาน ทุกคนจะรักคนภูฏานแน่นอน ก็เพราะ

หน้าตาที่เปี่ยมสุข พร้อมความใส ซื่อสัตย์ จริงใจกับแขกผู้มาเยือน  

โดยรวมแล้วลักษณะนิสัยคนภูฏานมีความคล้ายกันกับนิสัยคนไทย

นั่นเอง และมีหลายอย่างที่ท�าให้เข้าใจได้ว ่าท�าไมคนภูฏานจึงม ี
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ความสุขได้ เช่น ด้านค่ารกัษาพยาบาล พลเมอืงภฏูานไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 

ด้านการรักษาพยาบาลเมื่อยามต้องเจ็บป่วย ส่ิงนี้ท�าให้ชีวิตของ 

พวกเขาลดความกงัวลไปได้เยอะ และแม้ว่าการบรกิารด้านสาธารณสขุ

ของภูฏานจะยังไม่สะดวกนัก แต่หากต้องท�าการรักษาตัว เช่น การ 

ผ่าตดัใหญ่ๆ ทางรฐับาลกจ็ะส่งไปรกัษาในโรงพยาบาลทีเ่ป็นพนัธมติร  

กบัประเทศอนิเดยีโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ อกีเรือ่งกค็อืการศกึษา 

รัฐบาลภูฏานสนับสนุนให้คนภูฏานได้เรียนฟรีในโรงเรียนของรัฐบาล 

แต่หากต้องการให้ลูกหลานได้เรียนในโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ได้รับ

การเอาใจใส่จากอาจารย์มากขึ้น ก็เป็นอีกทางเลือกที่ท�าได้เช่นกัน  
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แต่จ�าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในกรณีนี้ ซึ่งเรื่อง

ของคุณภาพการศึกษาระหว่างรัฐกับเอกชนนั้น 

ไม่ต่างกันนัก

 ทุกคนอาจสงสัยว่า รายได้ของภูฏานมาจาก 

ที่ใดบ้าง รายได้อนัดบัหนึง่ไม่ได้มาจากการท่องเทีย่ว  

เพียงอย่างเดียว แต่มาจากการส่งออกไฟฟ้าที่สร้าง

จากพลังงานน�า้ ซึง่ทางรฐับาลอนิเดยีได้เข้ามาลงทนุให้ 

โดยก�าหนดให้ภูฏานได้ส่งออกจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

คืนให้แก่อินเดีย และอีกไม่นานภูฏานก็จะจ่ายช�าระ

หนี้สินด้านนี้คืนให้กับอินเดียได้หมด ซึ่งสิ่งนี้เป็น 

ความหวงัและความสุขของประเทศทีจ่ะมรีายได้ 100% 

จากการส่งออกกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นรายได้หลัก 

ของประเทศอย่างถาวร 

 ส่วนรายได้ที่สองที่ท�าก�าไรได้เป็นกอบเป็นก�า 

ในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมา นัน่กค็อื รายได้จากการท่องเทีย่ว  

ซึ่งเป็นรายได้ทีจ่ะสามารถช่วยให้สาธารณปูโภคหลกั 

มคีวามสมบรูณ์มากขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง และ

การสือ่สาร การสนบัสนนุการศกึษาด้านการท่องเทีย่ว  

เช่น การอบรมมคัคเุทศก์ การอบรมพนกังานโรงแรม 

เป็นต้น ณ ปัจจบุนันกัท่องเทีย่วไทยเป็นกลุม่เป้าหมาย 

ใหม่ที่สร้างความหวังให้กับคนภูฏาน ซึ่งท�ารายได้ 

เข้ารฐัจ�านวนมาก โดยมกีารเข้ามาในรปูแบบแพค็เกจทวัร์ 

ด้วยระบบการติดต่อผ่านบริษัททัวร์คนพื้นที่ซึ่งเป็น 

ผูด้�าเนนิการจดัท�าวซ่ีาและจองโรงแรม รวมถงึบรกิาร

ทุกอย่างที่รวมอยู ่ ในแพ็คเกจ ซึ่งทางบริษัททัวร ์

จะได้รับเงินจากรัฐก็ต่อเมื่อได้ให้บริการสิ้นสุดลง 

Low Carbon Tourism
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ในแต่ละทริป เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงต่าง

จากกลุ่มประเทศอินเดียที่ยังคงเป็นกลุ่มตลาดหลัก

และสามารถเข้ามาโดยไม่ต้องใช้วซ่ีา ท�าให้เกิดปัญหา

เรื่องของการจัดการด้านการท่องเที่ยวอยู่บ้าง 

 มาถงึตรงน้ี ผูเ้ขียนเกิดความสงสยัว่า จะมอีะไร

บ้างที่ท�าให้คนภูฏานไม่มีความสุข? จากการสอบถาม

พูดคุยกับนักเรียนในชั้น ซึ่งเป็นผู ้จัดการโรงแรม  

และผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ก็ได้พบว่า  

มีอยู่ 7 ประการใหญ่ๆ ที่ท�าให้พวกเขาไม่มีความสุข 

และเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้  

ระบบการศึกษา ณ ปัจจุบัน ที่ภูฏานมีโปรแกรม

การศึกษาด้านการจัดการค่อนข้างมาก แต่การเรียน 

การสอนด้านอาชีวศึกษายังคงมีน้อย ส่งผลให้ขาด

แรงงานในภาคปฏิบัติ จึงต้องน�าเข้าแรงงานจาก

อินเดีย ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานต่อมา ถึงแม้ว่า 

ทางรฐับาลจะก�าหนดให้เรียนฟรี แต่กระนัน้ผูป้กครอง

ส่วนใหญ่ก็ต้องการให้ลูกมีการศึกษาที่ดี ส่งผลให้

มีความต้องการในการเรียนกับเอกชนซ่ึงมีค่าเทอม

ที่สูงข้ึน หรือแม้กระท่ังการส่งลูกไปเรียนยังต่าง

ประเทศในระดับปริญญาตรี ซ่ึงเมืองไทยก็เป็น 

อีกหน่ึงประเทศท่ีได้รับความนิยม นั่นหมายถึง 

การท�างานหาเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการศึกษาที่ดีกว่าให้แก่

บุตรของตน

การติดยาเสพติด ทุกคนอาจมองว ่าภูฏาน 

มีปัญหานี้ด้วยหรือ ณ ปัจจุบัน ปัญหานี้ก�าลังเกิดขึ้น 

กับครอบครัวท่ีมีรายได้ดี ถึงแม้ว่าปัจจุบันอัตรา 

ผู้ติดยาเสพติดอาจยังไม่มาก แต่ก็ยอมรับว่าเกิดขึ้น

แล้ว และน�ามาซึ่งความสุขที่ลดลง

การท�างานที่ขาดเป ้าหมายเชิงปริมาณ  

ท�าให้คนภูฏานมคีวามกดดนัในการท�างานค่อนข้างน้อย 

หากเปรียบเทียบกับประเทศจีนหรืออินเดียที่มี 

การแข่งขันสูง เมือ่ท�างานแบบสบายๆ ก็อาจส่งผลต่อ

คุณภาพในการท�างานได้ และอีกประเด็นที่น่าสนใจ 

ก็คือ ผู้ที่มีความตั้งใจในการท�างานสูงอาจไม่ได้รับ

เลือ่นต�าแหน่งอย่างทีค่วรจะเป็น แต่กลบัเป็นผูท้ี่ใกล้ชดิ 

กบัผูใ้หญ่ทีม่อี�านาจตดัสนิใจ ซึง่ในภฏูานมรีะบบเกือ้หนนุ  

ทีส่ร้างให้คนเคยชนิกบัการท�างานแบบรอการสนับสนุน 

จากผู้อื่น ทั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องที่แย่ไปทั้งหมด หากแต่

มีการพัฒนาตนเองเพื่อความยั่งยืนและพร้อมที่จะ

เปลี่ยนแปลงควบคู่กันไป

การเจรญิเตบิโตของประชากรทีน้่อยลง ด้วยคนภฏูานมคีวามเชือ่เรือ่ง

การมลีกูมาก ส่งผลให้เกดิความยากจน และอาจไม่มโีอกาสได้ให้การศกึษาทีด่ี 

กับบุตร จึงท�าให้จ�านวนประชากรน้อย ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7 แสนคน 

ในปัจจุบัน และนั่นก็หมายถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงต้องพึ่งแรงงาน

จากต่างชาติ เช่น อินเดีย เป็นส�าคัญ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ท�าให้เวลาคณุภาพในครอบครวัน้อยลง เนือ่งจาก  

ณ ปัจจุบัน เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีส่วนท�าให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารภายใน

ครอบครัว การติดสังคมออนไลน์ การใช้มือถือที่มากเกินความจ�าเป็น ท�าให้

เวลาในการพูดคยุภายในครอบครวัน้อยลง ตวัอย่างเช่น หากคนภฏูานมาเทีย่ว

เมืองไทย ส่ิงที่ต้องหิ้วกลับบ้านนั้นเห็นจะเป็นพวกทีวีจอแบน มือถือ Smart- 

phone รุ่นใหม่ ซึ่งก็คงไม่แปลกอะไรหากการน�าเทคโนโลยีมาใช้จะไม่ส่งผล 
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กบัเวลาคณุภาพของครอบครัว ในปัจจุบนัทกุประเทศยังคงประสบปัญหานี้ 

เช ่นกัน กับแนวคิดสังคมก้มหน้า ที่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ 

ในครอบครวั หากน�าเทคโนโลยมีาเชือ่มต่อให้เกิดความใกล้ชดิในเชงิบวก 

เช่นการใช้ LINE ในกลุ่มครอบครัวเพื่อบอกเล่าชีวิตประจ�าวัน ถึงแม้จะมี

เวลาเจอกันน้อยแค่ไหน แต่ทุกคนในครอบครัวทราบว่ายังคิดถึงกัน

ระบบสาธารณูปโภคที่เร่งแก้ไข เนื่องจากภูฏานยังจัดอยู่ในประเทศ

ยากจน ทีย่งัต้องการการช่วยเหลอืจากนานาชาต ิการพฒันาด้านการขนส่ง 

คมนาคม เป็นไปได้ช้าและค่อนข้างล�าบาก ด้วยเงื่อนไขของภูมิประเทศ 

ที่มีลักษณะเป็นภูเขา ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะพัฒนาในด้านนี้เพื่อ 

การท่องเท่ียว และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเช่นกัน เมื่อการ 

ขนส่งคมนาคมไม่สะดวก นั่นก็หมายถึงการเดินทางที่ล�าบาก ยามเมื่อ

ผู้คนเกิดป่วยไข้ไม่สบาย ก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่าง

ทันเวลา รถยนต์ที่นี่วิ่งได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในบางช่วง

ที่มีการท�าถนน อาจต้องรอช่วงถนนเปิดท�าการเป็นชั่วโมงเพื่อการสัญจร

อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

เรื่องของระบบการสื่อสาร ที่อาจจะล่าช้า ซึ่งในอนาคตทางภูฏาน  

กย็งัมแีผนในการเป็นศนูย์กลางด้าน IT เหมอืนประเทศอนิเดีย แต่ในความ

คิดเห็นของคนภูฏานเองก็ยังมองว่า อาจต้องมีการพัฒนาด้านนี้ให้เสถียร

กว่านี้ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาด้านอื่นๆ เสียก่อน

 ส่ิงท่ีได้กล่าวมาอาจเป็นพืน้ฐานของความสขุของคนในชาต ิประเทศ 

ที่ได้ขึน้ชือ่ว่า The Land of Happiness ประเทศทีร่�่ารวยความสขุทีสุ่ดในโลก 

ถ้าใครไปเหน็กต้็องพดูเป็นเสยีงเดียวกันว่าอยากเป็นแบบน้ีบ้าง แต่หากถาม 

คนภฏูานจรงิๆ แล้ว ความสขุนัน้ก็ยงัคงต้องประกอบไปด้วยปัจจยัพ้ืนฐาน

ที่ยังคงเร่งสร้างให้เกิดความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ประเทศเล็กๆ  

ทีม่หีวัใจเดยีวกนัในความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอกษตัรย์ิทีต่นรัก และวฒันธรรม

อันดงีามทีต่นศรัทธาและหวงแหน รวมถึงความเช่ือในแนวคิดแบบพอเพียง 

ก็ไม่ใช่ว่าประเทศภฏูานจะพร้อมไปทกุสิง่เพือ่ให้เกิดความสขุของคนในชาติ 

แต่มมุมองของคนในชาตทิีม่ต่ีอประเทศของตนเองนัน้ส�าคญักว่าสิง่อืน่ใด 

พลังศรัทธา ทั้งที่มีต่อกษัตริย์ และต่อศาสนาพุทธที่ให้ละเลิก 3 ประการ

หลักที่เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ ที่เขียนไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัด  

นั่นคือ ความโกรธ ความอยาก และการเพิกเฉยต่อสิ่งรอบตัว หรือความ

เหน็แก่ตวั ซึง่หากก�าจดัให้หมดออกไปจากใจในแต่ละคนกจ็ะท�าให้เกิดความสุข 

โดยง่าย และส่งผลให้เกดิความสขุมวลรวมของประเทศ ผูเ้ขยีนประทบัใจ 

ภาพวาดทีส่อนเรือ่งความสามคัคีทีเ่อือ้ให้เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 

ส่วนตนนัน้ตอกย�า้ให้เข้าใจพืน้ฐานความสขุของประเทศภูฏานได้เป็นอย่างดี 

 เพราะแท้ทีจ่รงิแล้ว ชีวิตสขุทกุข์อยู่ทีม่มุมองและแนวคิดในการด�าเนนิ

ชวีติ ขอบคณุนกัเรยีนภฏูาน มหาวิทยาลยั University of Applied Sciences 

in Business Administration Zurich สถาบนั The Royal Institute of Tour-

ism and Hospitality และต้นสงักัด วิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยัมหดิล  

ที่ให้โอกาสในการเปิดมุมมองประเทศภูฏานในครั้งนี้
Source: https://tamilandvedas.files.wordpress.com
/2014/05/kapinjala.jpg
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ตีตั๋ว
เข้าบ้าน

เรื่อง : นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์
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 ผมเคยเป็นเด็กวัยรุ่นทีอ่ยูท่ัง้ยคุค่ำตัว๋เครือ่งบนิแพง และ 

ค่ำตั๋วเครื่องบินถูก ในยุคค่ำตั๋วแพงนั้น พวกเรำท�ำได้เพียง

นั่งดูพี่เรย์ แมคโดนัลด์ ที่จะคอยบิวท์ให้เรำออกเดินทำงแบบ

แบค็แพค็ แสวงหำชีวติมนัๆ ในฝรัง่เศส รัสเซีย อรุกุวยั พ่ีเรย์ 

จะคอยบอกว่ำพวกเรำวยัรุน่ต้องใช้ชวีติ พวกเรำมีแรง มีควำมฝัน 

พี่เรย์ครับ ผมอยำกจะบอกว่ำ พวกเรำมีทุกอย่ำงเลยครับ 

ยกเว้นตังค์ ดังนั้น แทนที่จะฟังพี่เรย์ เรำเลยต้องมำนั่งฟัง

พี่ๆ ณ ทรำเวล เอเจนซี่ ผู้คอยบอกเรำอยู่เสมอว่ำ ใจเย็นๆ 

มึงเริ่มต้นจำกสิงคโปร์ ฮ่องกง เมียนมำร์ เวียดนำมก่อนมั้ย 

ซึ่งแน่นอนว่ำ สิงคโปร์กับฮ่องกงจะไปมันอะไรวะ มันต้อง 

แดนฝรั่งไกลโพ้นทะเลดิ ถึงจะเรียกว่ำกำรส�ำรวจโลก

 โชคดีมำกที่ยุคแห่งโลว์คอสต์มำถึง กำรมำถึงของยุคนี้ 

ท�ำให้ค่ำตัว๋เคร่ืองบนิถูกลงจนเกือบจะเท่ำรถทวัร์ ถ้ำท�ำตวัเป็น

สไนเปอร์ คอยรอจ่อยิงตอนโปรโมชั่นมำ คุณอำจได้ไปปำรีส

ในรำคำถูกมำก เหล่ำนี้ท�ำให้ชำววัยรุ่นที่อัดอั้นมำนำนเตรียม

เดินทำงโบยบินสู่ดินแดนต่ำงๆ แต่แป๊บนึงก็นึกได้ว่ำ ค่ำตั๋ว

เครื่องบินเป็นเพียงด่ำนสลำยเงินด่ำนแรก นี่ยังไม่นับค่ำกิน 

ค่ำอยู่ ค่ำซื้อของ และที่ส�ำคัญมำกคือ ค่ำที่พัก

 ค่ำตั๋วลด แต่ค่ำที่พักไม่เคยลด โรงแรมในบำงประเทศ

ของยโุรปเนีย่ ขนำดเลวๆ โลว์ๆ สดุๆ ยงัมรีำคำในระดบัเวรี่ไฮ  

หรืออย่ำงโตเกียว โรงแรมรำคำประมำณ 2,000 บำท  

ก็จะได้ห้องรูหนูมำห้องหนึ่ง ไม่อย่ำงนั้นต้องไปอยู่ที่โฮสเทล 

500 บำท ซึ่งแน่นอนว่ำจะท�ำให้เรำได้นอนบ้ำงไม่ได้นอนบ้ำง 

เพรำะเพื่อนร่วมห้องอำจจะกรน เมำกลับมำโวยวำยเสียงดัง  

ห้องน�้ำรวมนั้นผ้ำม่ำนปิดได้ไม่สนิท ฯลฯ จนไม่รู ้ว่ำนี่มำ 

เข้ำค่ำยลูกเสือหรือมำเที่ยว แต่ท�ำไงได้ล่ะ หลำยคนจึงต้อง 

จบชวีติลงทีโ่รงแรมห้องซูเปอร์เลก็รำคำแพง หรือไม่กน็อนรวม 

ในค่ำยลูกเสือกันไป

 ค�ำถำมคือ เรำมีทำงออกที่ดีกว่ำนี้หรือไม่ 

 โดยพร้อมเพรียงกันแบบทั่วโลก กระแสกำรค้ำขำย

แนวถึงเนื้อถึงตัว ผู้ผลิตพบกับผู้บริโภคโดยตรงนั้นเติบโตขึ้น

อย่ำงรวดเร็วด้วยอิทธิพลอันทรงพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

และอนิเทอร์เนต็ควำมเรว็สงู ตวัอย่ำงง่ำยๆ เช่น ร้ำนขำยของ 

ออนไลน์ ที่ท�ำให้ไม่ต้องเสียค่ำเช่ำบู๊ธหรือเช่ำหน้ำร้ำนในห้ำง

ต่ำงๆ ท�ำให้รำคำขำยของสนิค้ำนัน้ถกูลง หำกจะเปรยีบกบักำร

ท่องเที่ยว เรำก็จะมีตัวเลือกในกำรหำที่พักมำกขึ้น จำกเดิม 

ที่ต้องง้อโรงแรมต่ำงๆ หรือโฮสเทลที่ต้องคอยลุ้นว่ำจะมี 

วันว่ำงมั้ย เรำก็เริ่มได้มีโอกำสติดต่อผู้ให้บริกำรที่พักส่วนตัว  

อันหมำยถึงกำรไปพักตำมบ้ำนคนโลคอลที่อำศัยอยู ่ ใน 

ประเทศนั้นๆ

 บริกำรแนว Peer-to-Peer Accommodation อย่ำง 

Airbnb นัน้จงึเกดิขึน้ในปี 2008 มนัคอืเวบ็ไซต์ทีอ่�ำนวยควำม

สะดวกให้เจ้ำของบ้ำนได้เจอกับนักท่องเที่ยว ควำมคิดแรกๆ

ของมนัเกดิจำกกำรแบ่งปันพืน้ที ่เช่น คอืบำงครัง้บ้ำนหลงัหนึง่ 

อำจจะมพ้ืีนทีว่่ำงๆ อยูห้่องหนึง่ จรงิๆ เป็นห้องของลกูชำย แต่

ลูกชำยไปเรียนต่ำงเมือง ห้องเขำก็เลยว่ำงๆ มันคงดีไม่น้อย  

ถ้ำไม่ปล่อยว่ำงและเอำมำปล่อยเช่ำแทน เอำถกูๆ เท่ำโฮสเทล

ก็ได้ ได้ทัง้เงนิและได้ทัง้กำรแลกเปลีย่นวฒันธรรม เนือ่งจำก

กำรให้นักท่องเที่ยวมำนอนพักห้องลูกชำยเนี่ยยังไงก็ต้อง

เกิดกำรพูดคุยกันในบ้ำน หรืออย่ำงน้อยตอนเช้ำต้องมำกิน

ข้ำวพร้อมกัน (bnb คือ bed and breakfast) เจ้ำของบ้ำน 

ได้เจอวัฒนธรรมใหม่ นักท่องเที่ยวคนนั้นนอกจำกจะรู้สึกว่ำ

ได้อำศยัอยูก่บัชำวโลคอล ได้สมัผสักบับ้ำนคนจรงิๆ อยูจ่รงิๆ 

ไม่ใช่โรงแรมแล้ว เขำยงัได้ห้องพกัในรำคำทีถ่กูลง (หรอืรำคำ

เท่ำกัน แต่ได้ห้องใหญ่ขึ้น หรือ ได้ยึดบ้ำนทั้งหลัง) 

 นอกจำกนี้แล้ว ระบบเว็บไซต์ของ Airbnb ยังสำมำรถ 

ให้เรำหำที่พักได้ตำมควำมต้องกำรส่วนตัวมำกๆ (อันเป็น

ลกัษณะเด่นของสนิค้ำและบรกิำรของยคุนี ้คอื Customized ได้  

ปรับตำมควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลได้) ดังนั้น มันจะ

สบำยมำกๆ เวลำหำที่พัก เพรำะบำงครั้งเรำไปพักโรงแรม 

เรำก็ไม่ได้เปิดทีวีในห้องสักแอะ (แต่เรำเสียค่ำทีวีไปแล้ว 

ในค่ำทีพั่ก) เรำก็ระบไุด้ว่ำ ห้องทีเ่รำอยำกได้มนัต้องมอีะไรบ้ำง 

และไม่ต้องมีอะไรก็ได้ มันจึงประหยัดเงินไปได้เยอะ ไม่ต้อง

ไปหมดกับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่อำจจะไม่ได้ช่วยอะไร 

ในควำมสนุกของกำรเดินทำงของเรำ 
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จ�ำเป็นต้องบิดลูกบิดให้หนักกว่ำปกติพร้อมกดล็อกให้

ทนัท่วงทยีำมบดิ คอืจ�ำเป็นต้องมกีำรฝึกฝนกบัเจ้ำของ

บ้ำนเล็กน้อย กว่ำจะล็อกประตูบ้ำนเป็น (ในขณะที่

ประตหู้องโรงแรมมนัจะค่อนข้ำงมำตรฐำน มกีำร์ดแตะ 

กุญแจล็อกแบบปกติ หรือถ้ำมันเสีย ก็สำมำรถลงไป

แจ้งที่ล็อบบี้ได้) เข้ำใจว่ำไอ้กำรล็อกประตูท่ำพิเศษ

แบบนี้ เอำจริงๆ มันก็เหมือนบ้ำนพวกเรำตำมปกติน่ะ

แหละ คือบำงทีแม่ไม่ยอมเปลี่ยนลูกกุญแจนี้เสียที  

เวลำล็อกต้องล็อกบ้ำนแบบแปลกๆ แต่คนในบ้ำนมันชนิ  

ก็ท�ำกันไปตำมควำมขี้เกียจ เป็นวัฒนธรรมประจ�ำ

ตระกลูไป คอืจะมองว่ำนีค่อืซเูปอร์โลคอลก็ได้ นี่ไงเรยีล  

พักบ้ำนคนจริงๆ มันก็มีของใช้ได้บ้ำง ใช้ไม่ได้บ้ำง 

 โดยส่วนตวัผมเคยใช้บรกิำร Airbnb อยู่หลำยคร้ัง 

พอสมควร ก็จะค่อยๆ พบว่ำ Airbnb มันก็โลคอลดีอยู่

หรอก แต่บำงทีมันก็โลคอลไป เป็นควำมไม่แน่นอน 

ที่เรำต้องจ่ำยแทนเงิน มีอำกำรแทงหวยเล็กน้อย เช่น

เจ้าของบ้านหายไป

 แน่นอนว่ำบ้ำนคนไม่มีล็อบบี้รอกำรมำถึงของ

เรำแบบ 24 ชั่วโมง ดังน้ัน สิ่งที่ต้องลุ้นไว้ก่อนเลย

คือ เจ้ำของบ้ำนครับ มึงจะโผล่หน้ำมำรับกูในวันเวลำ 

ที่ถูกต้องใช่มั้ย นั่นส่งผลให้เรำต้องซ้ือซิมมือถือโดย

อัตโนมัติ (เสียตังค์แล้ว) หรือไม่ก็ต้องเปิดโรมมิ่ง 

โทรฯ เข้ำโทรฯ ออกได้ เผือ่เกิดเหตอุนัไม่คำดฝัน เช่น  

เจ้ำของบ้ำนมำเปิดบ้ำนให้สำย หรือตดิต่อเจ้ำของบ้ำน 

ไม่ได้เมื่อมำยืนหน้ำบ้ำนเขำแล้ว (นี่ยังไม่นับเรื่อง

กำรหำบ้ำนไม่เจอ เพรำะบ้ำนบำงคนอยู่ช้ัน 7 ของ

อพำร์ตเมนต์แห่งหน่ึง ซึง่หน้ำตำอพำร์ตเมนต์บำงเมอืง

นีก่ห็ำยำกมำก แม้ว่ำเรำจะมแีผนทีม่ำแล้วก็ตำม) และ

ส�ำหรบัคนทีค่ำดหวงัว่ำจะได้แลกเปลีย่นวฒันธรรมกบั

คนโลคอลนั้น บำงทีก็ต้องผิดหวัง เพรำะเจ้ำของบ้ำน 

บำงทีแค่มำแลกเปล่ียนกุญแจห้องแล้วก็ไปเลย หรือ 

ที่เคยเจอคือ เจ้ำของบ้ำนส่งม้ำเร็วมำส่งกุญแจให้แล้ว

ก็จำกไป ว่ำง่ำยๆ คือ กูไม่ได้แลกเปลี่ยนคัลเจอร์ใดๆ

ทั้งสิ้น

ของโลคอลไป

 ตำมประสำบ้ำนคนธรรมดำ บำงสิ่งบำงอย่ำงนั้น

ก็ย่อมจะธรรมดำไปด้วย เช่น ผมเคยเจอกำรล็อกบ้ำน

แบบพเิศษ เนือ่งจำกกลอนประตไูม่ค่อยดีนกั เวลำลอ็ก 
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หรือใช้ได้แต่ต้องฝึกใช้เล็กน้อย นี่ยังไม่นับว่ำบำงบ้ำน

มรีะบบเปิดน�ำ้ร้อนแปลกๆ เคร่ืองฮทีเตอร์ทีเ่ป็นภำษำ

ญ่ีปุ่นหมดเลย เตียงแข็งไป หน้ำต่ำงปิดได้ไม่สนิท 

หรือกระทั่งเคยเจอเจ้ำของบ้ำนเป็นอำร์ติสท์ แกบอก

ไว้ก่อนว่ำห้ำมปิดหลอดนีออนสีๆ ในห้องนี้ เพรำะมัน

เป็นงำนศิลปะของแก ต้องเปิดไว้ตลอด อะไรก็ไม่รู้  

แต่เอำเหอะ เปิดก็ได้ ไฟแม่งแยงตำตอนนอนทัง้คืนเลย 

เพื่อนบ้าน

 แน่นอนว่ำพักบ้ำนจริงๆ ก็ย่อมต้องเจอสภำพ 

แวดล้อมรอบๆ ในขณะที่โรงแรมนั้นจะค่อนข้ำงเป็น

ห้องปิด เงียบหน่อย หรืออำจจะมีเสียงทะลุมำจำก

ห้องข้ำงๆ บ้ำงในกรณีที่ก�ำแพงบำง แต่โดยรวมคือ 

ก็จะสงบเล็กน้อย แต่เมื่อท่ำนได้ไปพักในบ้ำนชุมชน 

บำงคร้ังกจ็ะเจอปัญหำแบบบ้ำนจดัสรรต่ำงๆ คืออย่ำง

เช่นที่ปำรีสน้ัน เคยพักแล้วห้องข้ำงบนกับห้องข้ำงๆ 

แกคงประกอบอำชีพอะไรสักอย่ำงที่เป็นแนวตื่นเช้ำ 

พอสกัประมำณต ี5 น่ีแม่งเริม่ละ เดินไปเดินมำ คุยกัน 

เสยีงทะลเุข้ำมำในห้อง เปิดประต ูปิดประต ูน่ียงัไม่นับ 

คนเก็บขยะที่มำเก็บบ่อยๆ ผ้ำม่ำนห้องแม่งก็บำง  

คนข้ำงนอกเดินไปเดินมำไม่รู้มองเข้ำมำเห็นรึเปล่ำ  

แต่จริงๆ ก็ไม่น่ำจะถือสำอะไรมำก เพรำะเรำอยู่ใน

โหมดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่นำ

เลนส์ไวด์

 ห้องตวัอย่ำงบำงห้อง ถ่ำยด้วยเลนส์ไวด์ เหน็ในรปู 

ก่อนมำ คดิว่ำคงอยู่ได้สัก 5 คน ตดัภำพไป เข้ำห้องไป 

คนเดยีว จมูกกช็ดิประตหู้องน�ำ้แล้ว แม่งโดนเลนส์ไวด์

หลอกชัดๆ ก็มีควำมรู้สึกเอิ่มๆ กันไปบ้ำง หรือบำงที

บอกว่ำห้องนอนได้ 3 คน ซึ่งพอไปถึงก็นอนได้ 3 คน

จริงๆ แต่เท้ำเพื่อนนี่อยู่บนหัวเรำแล้ว อะไรแบบนี้

 นีอ่ำจจะเป็นตวัอย่ำงข้อเสยีเลก็ๆ น้อยๆ ทีห่ลำยๆ 

คนอำจจะคิดไม่เห็นเป็นข้อเสียเลย เพรำะถ้ำมอง 

อีกแง่มุมจริงๆ มันก็คือกำรมำนอนในบ้ำนคนโลคอล 

ในสถำนกำรณ์แบบโลคอลจริงๆ มันก็ได้สัมผัสกำร 

ท่องเท่ียวหรอืเมอืงน้ันแบบของจริงๆ (คอืชีวติจรงิของ

ทุกคนมันก็ต้องมีปัญหำบ้ำงเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้แหละ  

มนัไม่มอีะไรสมบรูณ์กริบ๊ๆ แบบกำรอยูโ่รงแรม) บำงครัง้ 

เรำก็ได้สัมผัสอะไรแปลกๆ เช่น ห้องที่ผมเคยไปพัก

อยูข้่ำงๆ ร้ำนขนมปัง ออกมำหนัขวำแล้วเจอเลย ก็ได้

เข้ำไปซื้อพร้อมกับชำวปำรีเซียงทั้งหลำยในช่ัวโมง 

เร่งด่วน แล้วกลบัเข้ำมำนอนกนิ ควำมจรงิแล้วไอ้ข้อเสยี 

เล็กๆ น้อยๆ นั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับกำรได้รำคำถูก 

(ฮำ) คือว่ำง่ำยๆ เลือกจะถูกแล้ว ก็ต้องอดทน 

 หลำยคนอ่ำนแล้วอำจจะบอกว่ำท�ำไมดูไม่แอพพรีชิเอตกับกำรเสพวัฒนธรรม 

โลคอลเลย ทัง้ๆ ทีเ่จตนำแรกๆ มนัถกูสร้ำงมำเพ่ือกำรส�ำรวจปรชัญำชวีติ คอืทีผ่่ำนมำ 

บริกำร Airbnb เป็นที่นิยมมำกขึ้นเรื่อยๆ จนหลำยคนเริ่มมองมันเป็นกำรลงทุน เป็น 

Investment แบบหนึ่งไปแล้ว เช่น บำงคนเช่ำบ้ำนสัก 2-3 หลังแล้วมำปล่อยเช่ำใน 

Airbnb เป็นเรื่องเป็นรำว นี่ไม่ใช่เรื่องคัลเจอร์กันอีกต่อไป 

 ทกุวนันีม้บีรกิำรมำกมำยในลกัษณะทีค่ลบัคล้ำยกบั Airbnb เช่น Couchsurfing 

บริกำรที่จะบ้ำนๆ กว่ำ เพรำะนี่คือกำรยืมโซฟำบ้ำนเพื่อนนอนคืนสองคืนแล้วก็ย้ำยไป

บ้ำนคนอืน่ต่อ คอืว่ำง่ำยๆ อนันีเ้ป็นแนวหำทีซ่กุหวันอนเลยจรงิๆ แต่ข้อดมีำกๆ คอื ฟรี 

จะไปแลกเปลีย่นกนัทำงอืน่กแ็ล้วแต่จะพดูคยุกนั อำจจะเป็นแนวซือ้ของไปก�ำนลั หรอื 

จ่ำยค่ำอำหำรแทน อะไรแบบนั้น ข้อเสียที่เสียมำกคือ มีข่ำวไม่ดีในเชิงอำชญำกรรม

ออกมำเกี่ยวกับบริกำรนี้บ่อยครั้ง อำจจะเป็นเพรำะมันดิบและใกล้ชิดกันมำกๆ (ด้วย

หลักกำรแห่งกำรนอนบ้ำนเพื่อน) 

 ถ้ำมองกันตำมหลักเศรษฐศำสตร์และทฤษฎีวิวัฒนำกำรหน่อย อะไรไม่เวิร์ก 

เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆ หำยไปเอง แม้ว่ำบริกำรลักษณะนี้จะมีอยู่หลำยแห่ง แต่ที่ยังได้รับ 

ควำมนิยมสุดก็คือ Airbnb ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่ำงๆ กันไป ส�ำหรับผมแล้ว 

มันเป็นบริกำรแนวลุ้นๆ นิดนึง ซึ่งก็อำจจะกินพลังงำนในกำรท่องเที่ยวไปบ้ำง ก็ว่ำ 

กันไป ซึ่งส�ำหรับคนที่แก่ขึ้นอย่ำงพี่เรย์ แมคโดนัลด์คนเดิม ก็อำจจะไม่ได้ใช้บริกำรนี้

อกีต่อไป เพรำะล่ำสดุอ่ำนสมัภำษณ์แก แกกบ็อกว่ำด้วยวยัขนำดนี ้แกกอ็ยำกพกัผ่อน

สบำยๆ ไม่ต้องลุยมำก แต่ส�ำหรับวัยรุ่นยังมีพลังงำนเหลือเฟือ บริกำรเหล่ำนี้ก็เป็น 

ตวัเลอืกที่ไม่แย่นกั ประหยดัเงนิได้จ�ำนวนหนึง่ แต่ทีแ่น่ๆ คอื มนัจะมอบประสบกำรณ์

พิเศษให้นักเดินทำงคนนั้น เพรำะอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอน หรือต้องลุ้นเนี่ย มันจะเป็น

ควำมทรงจ�ำที่คนคนนั้นจะไม่มีวันลืมเลยล่ะครับ 
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ASEAN INFOGRAPHIC 

หนังสือชุด อาเซียนดีเอ็นเอ (ASEAN DNA Series)  

เป็นผลงานร่วมระหว่าง สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ กรมอาเซียน  

กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมายหลัก 

ของหนังสือเล่มนี้ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ  

และความรู้สึกอันดีระหว่างกันเพื่อที่จะน�าไปสู่

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

ONE VISION
หนึ่งวิสัยทัศน์

ONE INDENTITY
หนึ่งเอกลักษณ์

ONE 
COMMUNITY
หนึ่งประชาคม
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 ส�าหรบัอาเซียน อนิโฟกราฟิก (ASEAN INFOGRAPHIC) เป็นหนงัสอืทีม่ลีกัษณะเป็นการ

ค้นคว้าและน�าข้อมลูสถิตทิีส่�าคัญต่างๆ ของ 10 ชาตสิมาชกิอาเซยีนมาออกแบบและน�าเสนอใน

รูปแบบกราฟิกที่สวยงาม สีสันสดใส เข้าใจง่าย มีค�าอธิบายประกอบสั้นๆ มีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรับคนทุกชาติและทุกวัยให้หันมาสนใจในประชาคม

อาเซียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนหลัก คือ 

A S E A N
Agriculture

ข้อมูลสถิติด้านการเกษตร
Socio-Demographic
ข้อมูลประชากรศาสตร์

Economic / Information
 เศรษฐกิจ / ข้อมูลสถิติ

Academic & Profession
ข้อมูลการศึกษาและวิชาชีพ

Network
ข้อมูล / สถิติการใช้อินเทอร์เน็ต

 ข้อมูลใน ASEAN INFOGRAPHIC 

เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ แต่อาจจะไม่เกี่ยวข้อง

กับการท่องเที่ยวโดยตรง แต่สามารถใช้

ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชน

ในอาเซียนได้ เช่น

Soft Drink Consumption 2011 

ปริมาณการบริโภคน�้าอัดลมต่อคน 
 ประเทศไทย ติดอันดับ 1 ด้วยสถิติร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ ประเทศฟิลิปปินส์ ร้อยละ 31.30 ประเทศมาเลเซีย  

ร้อยละ 17.05 ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 5.31 และประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 3.13

Alcohol  2007 ปรมิาณการดืม่แอลกอฮอล์เฉลีย่ต่อคนต่อปี ประเทศไทยตดิอนัดบั 1 ปรมิาณทีด่ืม่เฉลีย่ 7 ลติร 
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Smoking 2012 การสูบบุหร่ี ประเทศลาว สูบมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์  

และประเทศไทย

Instant Noodles Consumption 2011 ปริมาณการบริโภคบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปต่อคน  

 ประเทศอินโดนีเซีย อันดับ 1 รองลงมาคือ ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย

ข้อมูลดัชนีวัดระดับความสุข หรือ Happy Planet Index 2012 เป็นข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อที่ว่า 

 “ประเทศที่พลเมืองในประเทศนั้นๆ มีความสุข มันย่อมเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยว” ประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุดเป็นอันดับ 2 

ของโลก คือ ประเทศเวียดนาม ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก และประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 20 
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ข้อมลูสดัส่วนแพทย์ต่อประชากร 10,000 คน 

หรือ  Proportion of Physicians to Population of 

10,000 People 2010 จากข้อมูลที่มาจาก World 

Health Statistic 2012 พบว่า 

 สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีแพทย์ 15 คน 

 ต่อประชากร 10,000 คน

 ฟิลิปปินส์ มีแพทย์ 12 คน 

 ต่อประชากร 10,000 คน

 บูรไน มีแพทย์ 11 คน 

 ต่อประชากร 10,000 คน

 มาเลเซีย มีแพทย์ 7 คน 

 ต่อประชากร 10,000 คน

 เวียดนาม มีแพทย์ 6 คน 

 ต่อประชากร 10,000 คน

 เมียนมาร์ มีแพทย์ 4 คน 

 ต่อประชากร 10,000 คน

 ไทยและลาว มีแพทย์ 3 คน 

 ต่อประชากร 10,000 คน

 กัมพูชา มีแพทย์ 2 คน 

 ต่อประชากร 10,000 คน

 อินโดนีเซีย มีแพทย์ 1 คน 

 ต่อประชากร 10,000 คน 

ข ้อมู ลจ� านวนสถาปนิก  วิ ศวกร  แล ะ 

นักส�ารวจ ที่ลงทะเบียนในประเทศอาเซียน  

เป็นฐานข้อมูลที่น่าสนใจมาก ฐานข้อมูลที่รวบรวม 

มานั้นมาจากแหล่งต่างๆ เช่น

 Asean Architect Council 2012

 ASEAN Engineer Register 2012
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ข้อมลูเกีย่วกบัโลกสมยัใหม่ สือ่ใหม่ เช่น 

 ร้อยละของผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ต่อประชากร 

ทั้งหมด (Internet Subscribers) 

 สิงคโปร์ เป็นประเทศทีม่ผีูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ 

ร้อยละ 61.0 ต่อประชากรทัง้หมด รองลงมา 

คือ ไทย ร้อยละ 17.7 เวียดนาม ร้อยละ 

13.1 กัมพูชา ร้อยละ 5.7 มาเลเซีย ร้อยละ 

5.5 เมียนมาร ์และบรูไน ร ้อยละ 4.9 

อินโดนีเซีย ร้อยละ 4.1 ลาว ร้อยละ 4.0  

และฟิลิปปินส์ ร้อยละ 3.6 ตามล�าดับ 

 

สัดส่วนผู้ ใช้ facebook ต่อประชากร

ทั้งหมด ในปี 2012 (facebook users 

2012)

 บรูไน มีอัตราคนใช้ facebook สูงสุด 

คือ ร้อยละ 61 รองลงมาคือ สิงคโปร  ์ 

ร้อยละ 59 มาเลเซีย ร้อยละ 49 ฟิลิปปินส์  

ร้อยละ 29 ไทย ร้อยละ 25 
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ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนวโน้ม จ�านวนโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยต่อคน / จ�านวนโทรศัพท์มือถือ 

ต่อประชากร 1,000 คน / สดัส่วนสมาร์ทโฟนต่อโทรศพัท์มอืถอืทัง้หมด และสดัส่วนของระบบปฏบิติัการ 

บนมือถือ ปี 2011 

หากสนใจจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ASEAN INFOGRAPHIC สามารถสืบค้นได้ที่ 

www.facebook.com/ASEAN DNA
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Vision - Mission

พันธกิจ

	 สร้างและบูรณาการระบบสารสนเทศการตลาด
	 ครบวงจร	จากส�านักงาน	ททท.	ทั่วโลก

	 พัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดสมัยใหม่
	 และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์จริง

	 ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการตลาดผ่านกระบวนการ
	 มีส่วนร่วมของพันธมิตรในทุกภาคส่วน

	 เผยแพร่ข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึก	
	 ผ่านระบบสารสนเทศการตลาดที่รวดเร็วและทันสมัย

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิจัยตลาดการท่องเที่ยว	ที่เป็นหนึ่งในอาเซียนภายใน	5	ปี

สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว TAT Intelligence Center การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

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