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พลิกทีละหน้า ช้าๆ ชัดๆ

 มิตรสหายท่านหนึ่ง กล่าวว่า ‘ความช้า’ คือ ความหรูหราใหม่ 

 มิตรสหายท่านเดิม กล่าวยำ้า ‘การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเรื่องธรรมดา ความหรูหราอยู่ที่ตลาดสด’

 จริงๆ แล้วถ้า ความช้า = ความหรูหรา และ ความหรูหรา = ตลาดสด หลายคนคงจัดวางตนเองอยู่ใน Segment ที่เป็น  

High End หรือ Luxury รวมทั้งผู้เขียนด้วย 

 TAT Review ไตรมาสนี้ แค่อยากชวนมาทบทวนอีกครั้งเรื่อง ‘ความช้า’ ซึ่งเก่ียวโยงกับเรื่องวิธีคิด วิธีการจัดการกับเวลา 

กระบวนท่าในการดำาเนินชีวิต การแบ่งข้างเป็นพวกช้า พวกเร็ว ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องน่าศึกษาและติดตาม 

 ที่มาของการตัดสินใจเลือกเรื่อง Slow เป็นธีมของไตรมาสนี้ มาจากสองส่วนสำาคัญ คือ 

 หนึ่ง, อยากเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ MILAN Expo 2015 ซึ่งบรรดาเพ่ือนๆ ททท. ที่ไปดูงานนี้ กลับมาเล่าเรื่อง Slow Food  

อย่างเอาเป็นเอาตาย บางคนถึงกับต้องไลน์มาบรรยายอย่าง Real Time เกี่ยวกับ Slow Food 

 สอง, ผู้เขียนอยากทดลองทำาหนังสือที่มีการจัด Art Work แบบเบาๆ โล่งๆ มี Space เยอะหน่อย รูปประกอบน้อยหน่อย  

และทึกทักเอาว่า ถ้าจะพูดเรื่อง Slow ต้องจัด Art Work ให้น้อยเข้าไว้ ตามสไตล์นิตยสาร Kinfolk ทั้งนี้ ต้องยอมรับสารภาพว่า 

อยากทำา TAT Review ในสไตล์ Kinfolk สักครั้ง 

 ไตรมาสนี้ มีบทความเรื่อง MILAN Expo 2015 ซึ่งผู้เขียนยังไม่ได้เดินทางไป แต่ทราบว่า คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา 

เจ้าของวลี ‘เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น’ ได้เดินทางไปชมงานนี้ ดังนั้น จึงติดต่อขอให้คุณภิญโญเขียนบทความเก่ียวกับงานนี้ ซึ่งได้รับ 

ความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย เมื่อได้อ่านต้นฉบับ ถึงกับต้องอมยิ้มกับประโยคสุดท้ายที่คุณภิญโญทิ้งท้ายว่า ‘แนวคิดเรื่อง 

สโลว์ฟู้ด ที่ถูกเชิดชูข้ึนให้เป็นแนวคิดหลักของงาน ซึ่งยังต้องคัดง้างกับหนึ่งสปอนเซอร์ใหญ่ ซึ่งกลับกลายเป็นแมคโดนัลด์  

เจ้าตลาดฟาสต์ฟู้ดของโลกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ’ อยากให้ลองพลิกอ่านดู

 สำาหรบัเล่มน้ี ลองค่อยๆ อ่านไปทลีะคอลมัน์ ไม่ต้องรบีร้อน แต่ละคำา แต่ละประโยค แต่ละย่อหน้า ลองอ่านแบบช้าๆ ไม่ต้องข้าม 

ไม่แน่นะ พออ่านจบ ถ้ายังไม่รู้ว่าบทความนั้นพยายามจะบอกอะไร ก็อ่านซำ้าอีกครั้ง อีกสองครั้ง อีกสามครั้ง หรืออีกหลายครั้ง  

(ผู้เขียนในสมัยยังเด็ก อ่านหนังสือเร่ือง เจ้าจันท์ผมหอม ของ มาลา คำาจันทร์ จำาได้ว่าละเลียดอ่านอย่างช้าๆ บางย่อหน้า  

อ่านสามรอบ ไม่อยากให้จบเร็ว เพราะคิดว่า ถ้าเราอ่านจบเร็ว มันช่างไม่คุ้มกับเงินที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มา)  

 สุดท้ายน้ี ผู้เขียนขอสารภาพเลยว่า การทำา TAT Review ไตรมาสนี้ ที่ว่าด้วยความช้า แต่ในทางปฏิบัติจริง ต้องเร่งรีบ 

ทุกกระบวนงาน ตั้งแต่เร่งนักเขียนให้รีบส่งต้นฉบับ เร่งสรุปปิดแต่ละคอลัมน์ เร่งตัดสินใจเรื่องหน้าปก เร่งตรวจแก้ เร่งออก 

ให้ทันตามกำาหนดเวลา 

 อะไรมันจะย้อนแย้งได้ขนาดนี้
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	 จากแฟช่ันวีค	จากเฟอร์นิเจอร์แฟร์	ปีนี้มิลานได้กลายเป็นหมุดหมายส�าคัญของ 

นกัเดนิทาง	ผูต้้องการแสวงหาประสบการณ์แห่งอนาคต	เมือ่มลิานกลายเป็นเจ้าภาพจดังาน	

World	Expo	2015	ถนนทุกสายที่เคยมุ่งสู่กรุงโรมในอดีต	ปีนี้ต้องหลีกทางให้มิลาน	

	 หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์	 ให้ความเห็นว่า	ปี	2015	นี้	มิลานน่าจะเป็นจุดหมาย

ปลายทางที่ส�าคัญที่สุดของโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคมถึงวันที	่ 

31	ตุลาคม	อันเป็นช่วงระยะเวลา	6	เดือนที่มีการจัดงานมิลาน	เอ็กซ์โป

เรื่อง : ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
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2015
เมื่อมิลานเอ็กซ์โป	

กลายเป็นเวทีโชว์ปัญหาของอิตาลี
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 ทางคณะผู ้จัดงานมีการประมาณการว่า  

จะมีผู้เข้าชมงานไม่ต�่ากว่า 20 ล้านคน ในจ�านวนนี ้

1 ล้านคนจะมาจากประเทศจีน โดยแต่ละวัน

จะมีผู ้เข ้าชมงานราว 150,000 คน หรืออาจ

สูงสุดถึงวันละ 250,000 คน โดยแต่ละช่ัวโมง 

จะมีผู้เดินทางด้วยรถไฟใต้ดินราว 15,000 คน  

และอกี 10,000 คนเดนิทางด้วยรถไฟเข้าสูพ้ื่นทีง่าน 

ท�าให้ต้องมีการจัดเตรียมอาหารไว้ส�าหรับผู้ชมถึง 

26 ล้านมื้อ หรือชั่วโมงละ 5,887 มื้อ ซ่ึงถือเป็น

เรื่องหนักหนาสาหัสส�าหรับผู้จัดงานมาก

 ในสถานการณ์ที่ประชากรโลกเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว แต่ทรพัยากรมอียูอ่ย่างจ�ากัด เช่นเดยีวกบั

สถานการณ์ของงานเอ็กซ์โปในครั้งนี้ 
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EXPO 

ที่มิลานจึงวางอยู่บนแนวคิดหลักคือ

 Feeding the Planet, Energy for Life 

หรอื การป้อนอาหารให้โลกและพลงังานเพือ่ชวีติ  

เพื่อให้ทุกชาติร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กับประชากรในแต่ละประเทศอย่างยั่งยืน

 จูเซ็ปเป้ ซาล่า (Giuseppe Sala) ซีอีโอ 

ของงานบอกว่า ต้องการให้งานนีเ้ป็นเวททีีอ่งค์กร

นานาชาติ ภาคประชาสังคม ชุมชนทางด้าน

วทิยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จะได้ร่วมกันคดิหา

ทางออกทีย่ั่งยืนต่อปัญหาความอดอยาก การรกัษา 

สมดุลของโลก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 บนพื้นที่ 1.1 ล้านตารางเมตรของงาน  

ได้จ�าลองผังเมืองของโรมันโบราณ โดยใช้ถนน

สายหลกัสองเส้น คอื คาร์โด ถนนทีว่างตวัอยูท่าง

ทิศเหนือและทิศใต้ และถนนเดคูมานุส ที่วางตัว

อยู่ในทิศตะวันออกและตะวันตก ถนนสองสาย 

มาตัดกันที่ เปียซซ่า อิตาเลีย อันเป็นศูนย์กลาง 

ตลอดสองข้างถนนเรียงรายไปด้วยพาวิเลียนจาก 

153 ประเทศ ซึ่งพาแนวคิดอันโดดเด่นของตนเอง

มาร่วมแสดง โดยเน้นไปทีพ่ลงังานและความยัง่ยนื

 พื้นที่ส่วนกลางน�าเสนอแนวคิดหลักๆ เช่น

 Pavilion Zero บอกเล่าเรื่องราวของ

มนุษยชาติกับอาหาร

 Future Food District เล่าถึงเทคโนโลยี 

ที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร การจัดจ�าหน่าย 

และการบริโภค มีพื้นที่สาธารณะส�าหรับเด็ก

และสวนความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ่  

รวมไปถึงส่วนนิทรรศการ Triennale ที่แสดงถึง

ศิลปะกับอาหารตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา

 ที่น่าสนใจคือ มี Tree of Life ขนาดใหญ่  

สูง 35 เมตร เป็นจุดพักผ่อนในบริเวณทะเลสาบ 

อาเรน่า (Lake Arena) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู ้ชม 

อายุต�่ากว่า 25 ปีเข้าไปภายใน เพ่ือฝากความ 

คิดเห็นว่า «อิตาลีควรพัฒนาอย่างไร»

 คณะผู้ออกแบบงาน แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ในแต่ละสาขา แต่พวกเขาก็ใจกว้างพอทีจ่ะมองว่า 

อนาคตคือส่ิงที่คนรุ่นใหม่เหล่านี้จะต้องอาศัยอยู่  

เขาจึงควรมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบ  

เสนอแนะแนวความคดิต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ

ด้วยตนเอง หาใช่การถูกตีกรอบและกฎเกณฑ์ 

โดยผู้ที่มาก่อน
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 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยของอิตาลี 

การจัดงานเอ็กซ์โปต้องใช้เงินลงทุนกว่า 13,000 

ล้านยูโร หรือราว 5 แสนล้านบาท แม้จะเทียบ 

ไม่ได้กับ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 

หนึ่งล้านแปดแสนล้านบาท ที่จีนใช้จัดงานในครั้ง

ก่อนหน้านี้ แต่ฝ่ายคัดค้านก็เห็นว่า เงินจ�านวนนี้

น่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆ 

ในระยะยาวกับประเทศมากกว่า 

 ปัจจุบันอิตาลีมีอัตราการว่างงานร้อยละ 

13 มีอัตราการว่างงานของเยาวชนร้อยละ 42.7  

สงูตดิอนัดบัต้นๆ ของยโุรป ประเทศสมาชกิสหภาพ

ยุโรป จึงเริ่มกังวลว่า อิตาลีจะเป็นรายต่อไป 

หลังจากกรีซที่ถูกพิษเศรษฐกิจกระหน�่า

 ก่อนเปิดงานเอ็กซ์โปเต็มไปด้วยปัญหา  

ข่าวฉาว และคอร์รัปชั่น สถานที่จัดงานที่ถูกสร้าง

ห่างออกไปจากตัวเมืองมิลานท�าให้ต้องมีการ

สร้างรถไฟใต้ดินและสาธารณูปโภคอื่นๆ ขึ้นใหม่

เพือ่รองรับการจัดงานเอ็กซ์โปครั้งนี้ การกอ่สร้าง

เป็นไปอย่างล่าช้าและเต็มไปด้วยอุปสรรค จนถูก 

สื่อมวลชนวิจารณ์อย่างหนัก ท�าให้ต้องมีการ 

ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบ และน�า

ไปสู่การด�าเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องถึง  

7 คน รวมทั้งบริษัทอีกจ�านวนมาก 

 แม้นี่จะเป็นงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของโลก ที่มิได้

มีการพูดถึงความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ หากแต ่

ย้อนกลับมาพูดถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และการรักษา

สิ่งแวดล้อม กระนั้น งานเอ็กซ์โปครั้งนี้ก็ยังถูกวิจารณ ์

อย่างหนกัหน่วงจากคนอติาลทีี่ไม่เหน็ด้วย 

 อิตาลีประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่อง

มา 3 ปี ทางฝ่ายสนับสนุนเห็นว่างานเอ็กซ์โปครั้งนี้ 

น่าจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอิตาลีให้กลับมาคึกคัก

อีกครั้ง ในขณะที่ฝ่ายคัดค้านบอกว่ามันเป็นการลงทุน 

ที่สิ้นเปลืองและได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า 

 เงินจ�านวนมากที่ใช้ไปกับการสร้างสาธารณูปโภค 

เพื่องานเอ็กซ์โปจะสูญเปล่าลงเมื่อจบงาน ตามบทเรียน

จากหลายประเทศทีพ่าวเิลยีนถูกทิง้ร้าง บางประเทศไม่มี

กระทั่งเงินค่าใช้จ่ายที่จะรื้อกลับ เอ็กซ์โปจึงไม่ต่างอะไร

กับการต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า 

 เอ็กซ์โปครั้งนี้จึงต้องพยายามปรับแนวคิดให้แต่ละ 

พาวิเลียนสามารถถอดรื้อและน�ากลับไปใช้ใหม่ได้ โดยม ี

พาวิเลียนของอิตาลีที่เป็นสิ่งก่อสร้างถาวร และจะใช้

ประโยชน์ได้ต่อไปหลังจบงาน
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 แทนที่มิลานเอ็กซ ์โปจะโชว ์ศักยภาพของ

อิตาลีในเวทีโลก ข่าวฉาวทั้งหมดจึงเป็นการเปลือย

สังคมธุรกิจการเมืองอิตาลีอย่างล่อนจ้อนอีกครั้ง 

ก่อนงานจะเร่ิม ปัญหาของอิตาลีจึงแทบไม่ต่างจาก 

ปัญหาของประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลาย ที่ธุรกิจ

ขนาดใหญ่มกัตดิสนิบนนกัการเมอืงและเจ้าหน้าทีร่ฐั 

เพือ่ให้ได้สมัปทานโครงการขนาดใหญ่ และแสวงหา 

ก�าไรส่วนต่างจากสายสัมพันธ์นี้ ส่วนประชาชน

อิตาลีก็ได้แต่ท�าตาปริบๆ จิบกาแฟอ่านข่าวมองหา 

เรื่องราวที่จะช่วยน�าพาชีวิตและธุรกิจให้อยู่รอด  

โดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐ

 ในขณะที่ประเทศซึ่งไม่ได้มีทุนรอนมากนัก 

จะได้รับการจัดสรรพาวิเลียนส�าเร็จรูป ประเทศ 

ท่ีร�า่รวยต่างพากันว่าจ้างสถาปนกิช่ือดังในระดบัโลก 

เพื่อมาออกแบบพาวิเลียนของตนเพื่อเรียกผู ้เข้า 

ชมงาน 

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ 

ครัง้ต่อไปทีด่ไูบ ได้ว่าจ้าง นอร์มนั ฟอสเตอร์ สถาปนกิ 

ชื่อดังชาวอังกฤษเป็นเงินถึง 60 ล้านยูโร เพ่ือ

สร้างสรรค์พาวิเลียนของตนให้เป็นเหมือนซอกเขา 

ในทะเลทราย เพื่อพาผู้ชมเข้าสู่ห้องฉายภาพยนตร์

แบบ 4D ที่ลงทุนมหาศาลเพื่องานนี้โดยเฉพาะ 

 ยเูออเีป็นประเทศทะเลทราย น�า้จืดจึงกลายเป็น 

ทรัพยากรส�าคัญ ท่ามกลางการพัฒนาเมืองขึ้นสู ่

แนวตัง้ซึง่ต้องพึง่พาพลงังานมหาศาล ค�าถามส�าคญั 

เรื่องพลังงานจึงน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ส�าหรับดูไบ 

ซึ่งประกาศจะจัดงานครั้งหน้าในร่ม

 ถ้าเรียงกันตามขนาดแล้ว พาวิเลียนของ

เยอรมนีกินพื้นที่มากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยจีน 

สวิตเซอร์แลนด์ ยูเออี ตุรกี ญี่ปุ่น รัสเซีย บราซิล 

เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส 

 โดยพาวิ เลียนจีนเน ้นไปที่ความสัมพันธ ์ 

ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ และมีการน�าอาหาร

จากแต่ละภูมิภาคของจีนที่แตกต่างกันมาจัดแสดง 

แถมด ้วยมัลติมี เดียที่ชวนตื่นตา บวกกับงาน

สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของจีนที่ถูกผสานเข้ากับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดูเหมือนจะตื่นตา แต่เทียบแล้ว

ธรรมดา ไม่น่าตื่นเต้น

 ส่วนญี่ปุ ่นยังคงแนวคิดแห่งความเรียบง่าย 

ด้วยการแสดงถึงงานเข้าไม้ที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ตะปู 

แต่ก็สามารถยึดกันกลายเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ 

อันเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมญี่ปุ ่นได้ 

ภายในพาวิเลียนยังมีการขายอาหารที่หาชิมได้ยาก

หลากหลายชนิด ที่ขนกันมาจากญี่ปุ่น

 ในอดีตที่ผ่านมา พาวิเลียนของงานเอ็กซ์โป

แต่ละประเทศ กลายเป็นที่แสดงอัตตาของสถาปนิก

ผู ้ออกแบบ ซึ่งต้องการแสดงผลงานของตนเอง 

จนบดบังเนื้อหาที่จะแสดงเสียสิ้น งานเอ็กซ์โปครั้งนี ้

จงึมคีวามพยายามทีจ่ะดงึเนือ้หาให้เป็นหวัใจหลกัของ

การออกแบบ และลดทอนบทบาทของงานสถาปัตยกรรม 

ให้รับใช้เนื้อหา มากกว่าจะกลายเป็นเนื้อหาเสียเอง 

กระนัน้ การว่าจ้างสถาปนกิดงัและรปูแบบพาวเิลยีน 

ที่โดดเด่นก็ยังเป็นกระแสนิยมอยู่

 ทัง้หมดนี ้ส่งผลให้กรอบแนวคดิของการจดังาน

ที่ว่า ทรัพยากรของโลกมีอยู่อย่างจ�ากัด ท�าอย่างไร 

ที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ดูๆ ไป 

จึงถูกตั้งค�าถามจากกระบวนการและวิธีจัดงาน  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ค�าถามเรือ่งทีว่่า ท�าอย่างไรจะให้ 

การใช้พลังงานในโลกเป็นไปอย่างย่ังยืน และแต่ละ

ประเทศสามารถน�าแนวคดิที่ได้จากงานไปใช้ในการ

ปฏิบัติจริงในระดับโลก 

 ค�าถามใหญ่น้ีดเูหมอืนจะรอค�าตอบอยู่ในสายลม 

ของงานเอก็ซ์โปแห่งมลิาน เช่นเดยีวกบัแนวคดิเรือ่ง 

สโลว์ฟู้ด ที่ถูกเชิดชูขึ้นให้เป็นแนวคิดหลักของงาน  

ซึง่ยงัต้องคัดง้างกับหน่ึงสปอนเซอร์ใหญ่ ซึง่กลับกลาย 

เป็นแมคโดนัลด์ เจ้าตลาดฟาสต์ฟู้ดของโลกไปได้

อย่างไม่น่าเชื่อ
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การส่งเสริมท่องเที่ยวไทย

ปี 2559
เป้าหมาย ปี 2559

	 เป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยว	:	รายได้รวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นร้อยละ	8	โดยแบ่งเป็น

ตลาดต่างประเทศ :	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	8	

ตลาดในประเทศ :	รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	8	  

เป้าหมายต�าแหน่งทางการตลาด : 
‘Quality Leisure Destination’

เรื่อง :	กองกลยุทธ์การตลาด	ททท.
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การส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

1. ปรับภาพลักษณ์และขยายการรับรู้คุณค่า 

Happiness You Can Share
 

แนวทาง :	สานต่อการสื่อสารเชิงลึก	เน้นย�้าถึงเรื่องราววิถีไทย	(Thainess)	ชักชวนให้นักท่องเที่ยว 

เดินทางมา	Discover	Amazing	Stories	ค้นหาต้นก�าเนิดและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสัญลักษณ์	(Icon)	 

ด้านการท่องเทีย่วของไทยทีเ่ป็นทีรู้่จกัของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก	อาท	ิSmile	Story	เรือ่งราว	‘ยิม้สยาม’		

Gourmet	Story	เร่ืองราว	‘อาหารไทย’	Craft	Story	เรือ่งราว	‘ผ้าไทย’	ฯลฯ	ทีจ่ะน�าพาให้นกัท่องเทีย่ว

ได้รับประสบการณ์ทีแ่ตกต่างอย่างมคีณุค่า	และสามารถสร้างความสขุ	(Happiness	You	Can	Share)	

ให้กับนกัท่องเทีย่วได้ทกุคร้ังทีส่มัผสั	พร้อมทัง้น�าเสนอภาพของสินค้าคณุภาพและบรกิารทีน่่าประทบัใจ 

เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น	‘Quality	Leisure	Destination’	โดยส่ือสาร 

Tourism on the Move
เพียงความเคลื่อนไหว
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อย่างครอบคลุมผ่านทั้ง	Traditional	Media	และ	New	Media	

ยอดนิยมระดับโลกและในพื้นที่ตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

โดยตรง	เสริมด้วยการติดตามบริหารจัดการภาพลักษณ์เชิงลบ 

ในสื่อต่างๆ	 โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ผ ่าน	Social	Media	 

และ	Social	Community	ควบคู่กับการท�า	Social	Customer	

Relationship	Management	(SCRM)	สานสมัพนัธ์	สร้างความ

ผูกพันและความภักดีกับนักท่องเที่ยวที่เป็นฐานลูกค้าปัจจุบัน

อย่างต่อเนื่อง

2. สร้างสรรค์
และส่งเสริมสินค้าเชิงคุณค่า

แนวทาง :	คดัเลือก	ออกแบบ	และสร้างสรรค์สนิค้าและกจิกรรม 

ท่องเท่ียวในมุมมองใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู ้

เรื่องราวที่น่าสนใจและคุณประโยชน์ของสินค้าตามวิถีไทย	

พร้อมทั้งได้มีประสบการณ์ร่วมกับตัวสินค้าและได้ท�ากิจกรรม

ระหว่างการท่องเที่ยว	(Creative	Tourism)	โดยให้ความส�าคัญ

กบัสนิค้า	‘วิถีไทย’	ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและพฤตกิรรม

ของนกัท่องเทีย่วต่างชาตกิลุม่เป้าหมาย	อาท	ิอาหารไทย	ผ้าไทย	

ชุมชนท่องเที่ยวสินค้า	Premium	OTOP	ที่พักและบริการระดับ	

5	ดาวในประเทศไทย	โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในพื้นที่	5	Clusters	

และพืน้ท่ี	12	เมอืงต้องห้าม...พลาด	นอกจากนี	้ยงัมุง่สร้างสรรค์

และสนับสนุนกิจกรรมพิเศษในระดับนานาชาติ	(International	

Events)	พร้อมทั้งต่อยอดยกระดับเทศกาลงานประเพณีให้เป็น

แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

และใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

3. ขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ

แนวทาง :	ส่งเสรมิตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว

และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจพิเศษที่มีแนวโน้มขยายตัว	

4	กลุ่มหลัก	คือ	กลุ่ม	Sport	Tourism	กลุ่ม	Green	Tourism	

กลุ่ม	Health	&	Wellness	กลุ่ม	Wedding	&	Honeymoon	 

ซึ่งประเทศไทยมีสินค้าและบริการที่มีศักยภาพพร้อมเพียงพอ 

ที่จะรองรับและมีโอกาสที่จะส่งเสริมให้เติบโตต่อเนื่องต่อไปได	้

โดยเน้นการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของสินค้าที่ได้มาตรฐาน

ระดับโลก	และบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่น่าประทับใจตาม

วิถีไทย	รวมทั้งการแสวงหาและร่วมมือกับคู่ค้าทั้งในและนอก

อตุสาหกรรมท่องเทีย่วทีจ่ะช่วยเพ่ิมช่องทางการขายและการเข้าถงึ	

กลุ่มเป้าหมายทั้ง	4	กลุ่ม	และเสริมขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านการตลาดให้กับประเทศไทยได้ในเวทีโลก

4. กระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มตลาดระดับกลาง-บน

แนวทาง :	กระตุ้นความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

กลุ่มระดับกลาง-บน	หรือกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่	US$	20,000/

คน/ปีขึ้นไป	 โดยส่งเสริมทั้งกลุ ่มที่ยังไม ่เคยเดินทางมา 

ประเทศไทย	(First	Visitor)	และกลุ่มทีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่ว	

ประเทศไทยแล้ว	(Repeater)	โดยการส่งเสริมกลุ่มที่ยังไม่เคย 

เดินทางมาประเทศไทย	(First	Visitor)	จะเน้นที่การน�าเสนอ 

สนิค้าและบรกิารท่องเทีย่วทีต่อบสนองได้ตรงกบัความต้องการ 

ของกลุ ่มเป้าหมายเพ่ือเปิดกลุ ่มตลาดใหม่	(Segments)	 

ในพื้นที่ตลาดเดิม	อาทิ	กลุ่มมุสลิมในตลาด	GCC	Levant	 

และกลุ่ม	Super	Rich	ในตลาดจีน	อินเดีย	รวมถึงการสยายปีก

สร้างเครือข่ายการตลาดเพื่อเปิดพื้นที่ตลาดใหม่ในเมืองรอง 

และในประเทศที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง	

	 นอกจากนี้	 ส�าหรับการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันที่เคย

เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว	(Repeater)	จะมุ่งเน้น 

สร้างแรงจงูใจให้เดนิทางมาเทีย่วซ�า้และกระตุน้ให้ใช้จ่ายเพิม่ขึน้ 

โดยน�าเสนอสินค้าเชิงประสบการณ์ที่เพ่ิมมูลค่า	 เน้นส่งเสริม

ให้ท�ากิจกรรมที่หลากหลายในแหล่งท่องเที่ยวใน	7	กลุ ่ม

สินค้า	ได้แก่	อาหารไทย	ศิลปะไทย	วิถีชีวิต	สุขภาพ	เทศกาล	 

ความเชื่อและความสนุกสนานแบบไทย	โดยเฉพาะในพ้ืนที่	5	

Clusters	และพื้นที่	12	เมืองต้องห้าม...พลาด

Tourism on the Move
เพียงความเคลื่อนไหว
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5. ส่งเสริมจุดขายที่แตกต่าง
เชื่อมโยง AEC

แนวทาง :	 ส ่งเสริมการเดินทาง

ท ่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดน 

และกลุ ่ม	AEC	 ในลักษณะ	Multi-

destination	 เน ้นให ้ประเทศไทย

เป็นจุดเชื่อมโยงทั้งทางบก	เรือ	และ

อากาศ	ดึงตลาดคนอาเซียนให้เที่ยว

กันเองภายในอาเซียน	(ASEAN	for	

ASEAN)	และดึงตลาดประเทศที่สาม

ให้เดินทางเข้ามาใน	AEC	(ASEAN	

for	Al l)	 โดยในด ้านการเดินทาง 

ทางบก	เน้นการเดินทางข้ามแดนจาก

ประเทศเพื่อนบ้านจากตลาด	กัมพูชา	

ลาว	พม่า	และเวียดนาม	และดึงตลาด

จากประเทศที่สาม	ส�าหรับการเดินทาง 

อากาศ	 จะเน ้นการท ่องเที่ยวจาก

ประเทศที่สาม	โดยเฉพาะจากตลาด

ยุโรปและอเมริกาให้เดินทางท่องเที่ยว

เชื่อมไทยกับประเทศใน	AEC	ส่วนการ

Tourism on the Move
เพียงความเคลื่อนไหว
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เดนิทางทางเรอื	เน้น	Cruise	จากสงิคโปร์และ

ฮ่องกงที่จะน�านักท่องเที่ยวทั้งจากสิงคโปร์	

ฮ่องกง	และประเทศที่สามเดินทางเข้ามา 

ท่องเทีย่วไทยเชือ่มโยงกบัอาเซียน	โดยใช้ไทย 

เป็นจดุต้นทางหรือปลายทางของการท่องเทีย่ว 

	 นอกจากนี	้ยงัมุ่งสร้างความแตกต่างของ

สินค้าและบริการท่องเที่ยวไทย	โดยน�าเสนอ

เน้นย�้าเรื่องราวเอกลักษณ์วิถีความเป็นไทย

เป็นจุดขายที่แตกต่างอย่างเด่นชัดจากกลุ่ม	 

AEC	พร้อมทั้งยกระดับงาน	TTM+	ให้เป็น 

เวทีเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาคไปพร้อมกัน

การส่งเสริมตลาดในประเทศ 

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

1. สือ่สารเพือ่สร้างความรกั
และความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย

แนวทาง :	สื่อสารคุณค่าความสุขที่เกิดจาก

ความรักและความภาคภูมิใจในประเทศไทย

ผ่านการท่องเท่ียว	 เพ่ือสร้างแรงกระตุ ้น

ผ่านมุมมองที่สดใหม่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ออกเดนิทางท่องเทีย่ววถีิไทย	เก๋ไก๋	ไม่เหมอืน

ใคร	โดยใช้คนรุ่นใหม่	Gen	Y	(อายุประมาณ	

19-35	ปี)	เป็นผู้จุดประกายสร้างสรรค์การ

ท่องเท่ียวไทยท่ีเก๋ไก๋ในสไตล์ของตนเอง 

และต่อยอดการสื่อสารภาพลักษณ์ที่โดดเด่น 

ของ	5	ภูมิภาคด้วยการน�าเสนอจุดขายเชิง

คณุค่า	เพือ่สร้างนิยามใหม่ของการท่องเทีย่ว 

ที่สามารถส่งมอบคุณค่าทางจิตใจให้กับ

นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น	 ได้แก่	ภาคเหนือ 

-	‘เหนือฝัน	ล้านแรงบนัดาลใจ’	ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ	-	 ‘อีสานแซ่บนัว’	ภาคกลาง	- 

‘สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม’	ภาคตะวันออก	- 

‘สสีนัตะวนัออก’	ภาคใต้	-	‘ปักษ์ใต้ปักษ์หมดุ 

หยุดเวลา’	โดยด�าเนินการผ่านกระบวนการ

สือ่สารการตลาด	ทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์	

ผ่าน	Traditional	Media	และ	New	Media	

การจัดกิจกรรม	Event	Marketing	ส่งเสริม

และสร้างสรรค์กิจกรรม	เทศกาล	ประเพณี

ที่น�าเสนอความเป็นไทย	รวมถึงแคมเปญ

ทางการตลาดที่ส่งมอบความสุขและสร้าง

กระแสหลงรักความเป็นไทย

2. กระตุ้นค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว
กลุ่มศักยภาพ

แนวทาง :	เจาะกลุม่ตลาดศกัยภาพทีม่กี�าลงั

ซื้อสูง	และมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต	ได้แก่	

ตลาดผู้สูงวัย	ผู้หญิง	กลุ่ม	DINKs	และกลุ่ม 

Gen	Y	 ให ้เดินทางและใช ้จ ่ายเพื่อการ 

ท่องเที่ยวมากขึ้น	ด้วยการน�าเสนอสินค้า/

บริการทางการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	

ตอบโจทย์ความต้องการ	การใช้ชีวิต	และ

ประสบการณ์ที่กลุ่มเป้าหมายแสวงหา	ผ่าน

การสื่อสารการตลาดครบวงจร	กระตุ้นการ

เดินทางด้วยกิจกรรมทางตลาดที่เหมาะสม 

กับกลุ ่มเป ้าหมายทั้งการใช ้	Celebrity 

Marketing	การท�า	Joint	Promotion	และจดั 

Exclusive	Trip	ร่วมกับพันธมิตรที่อยู ่ ใน	

Customer	Journey	(เส้นทางการใช้ชวีติของ

นักท่องเที่ยว)	และการจัด	Event	Marketing

  

3. กลยุทธ์กระจายพื้นที่
และช่วงเวลาการท่องเที่ยว

แนวทาง :	ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม

กระแสหลักให้เดินทางในวันธรรมดาเพ่ือ

ลดการกระจุกตัวในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์	 ด้วยการส่ือสาร

คุณค่าของการท่องเที่ยวในวันธรรมดา

ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	 

ทั้งในกลุ ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลักและ 

กลุ่ม	Corporate	ทั้งยังส่งเสริมการกระจาย 

การเดนิทางสูเ่มอืงท่องเทีย่วรอง	เพือ่ลดการ 

กระจกุตวัในเมืองท่องเท่ียวหลกั	ด้วยการต่อยอด 

โครงการพ้ืนที่	12	 เมืองต้องห้าม...พลาด	 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้จุดขายของทั้ง	 

12	เมือง	และกระจายการท่องเที่ยวออกสู่

เมืองโดยรอบ	นอกจากนี้	ยังส่งเสริมการ 

เดินทางสู่เมืองชายแดนด้วยการใช้ประเทศ

เพ่ือนบ้านใน	AEC	เป็นจดุดงึดดู	โดยให้พกัค้าง 

และใช ้จ ่ายในประเทศไทยมากขึ้นก ่อน 

เดินทางออกสู่ต่างประเทศ	

4. สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
และรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวทาง :	ส่งเสรมิการท่องเทีย่วแบบ	Green	 

Tourism	ในกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลัก

เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในวิธีการท่องเที่ยว

ที่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่าน

การส่ือสารการตลาดและการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ	อีกทั้ง 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับ

กลุ่มครอบครัว	เยาวชน	และกลุ่มศักยภาพ	

ด้วยการสร้างกระแสการเรียนรู ้ให ้สนุก 

ทัง้ครอบครวั	และส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรู ้

นอกห้องเรียนกับสถาบันการศึกษา	 เพื่อ 

ปลกูฝังให้คนไทย	โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน

รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย	รวมถึง 

ออกแบบและสร้างสรรค์สินค ้า/บริการ

ทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวกลุ ่มเป้าหมายและสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับ	Supply	Chain	

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาสินค้า/

บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	โดยค�านึงถึงการ

รักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นจุดขาย

ทางการตลาดต่อไปได้อย่างยั่งยืน

Tourism on the Move
เพียงความเคลื่อนไหว



18 | Tourism Review

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย
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เรื่อง : ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์
MD-Perfect Link Consulting Group

 ทุกคนคิดและพูดเป ็นเสียงเดียวกัน คือ  

เราต้องร่วมมือกันจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

เพื่อการกระจายผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั่วถึง  

และเห็นผลเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และ 

สิ่งแวดล้อม เมื่อกลั่นกรองแนวคิดนี้ ในเชิง 

การตลาด หลายคนต้องฉุกคิดเสมอว่า จะท�า

อย่างไรให้เกิดได้จริง หลายมือ หลายสมอง 

เดินหน้าไปทางเดียวกัน คือ สร้างให้เกิดคุณค่า 

ให้รู ้ว ่าเรามีดีที่แตกต่าง การสืบค้นอัตลักษณ์

ของแบรนด์ที่แข็งแรงคือจุดเริ่มต้นของการสร้าง

แบรนด์ที่ยั่งยืน เพราะแตกต่างต้องสร้างจาก 

ข้างใน

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

สร้างได้จริงต้องเริ่มจากข้างใน เรียนรู้จากการสร้างแบรนด์ 

“รักนะ ระนอง”

Sustainable Brand
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 ระนองเป ็นจังหวัดหน่ึงเหมือนอีกหลายจังหวัดใน

ประเทศไทยท่ีมขีองดี ของเด่น แต่ยงัไม่บกุ (เดินหน้า) ท�าให้ดงั  

บทความนี้ถอดรหัสโครงการการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว

จังหวัดระนอง ที่ริเริ่มจากส�านักงานยุทธศาสตร์จังหวัด จับมือ

กับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส�านักงานชุมพรและระนอง  

ยกทัพนักวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่มาหลอมรวม

กลุม่คนหลากหลายในจงัหวดัจนมาเป็น ‘รักนะ ระนอง’ มาร่วม

เรียนรู้กระบวนการการสร้างแบรนด์ ‘รักนะ ระนอง’ ที่ตั้งใจ 

ท�าให้เกิดการสร้างแบรนด์จากข้างใน ที่เป็นอีกหนทางหนึ่งสู่ 

การสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน (Sustainable Brand)

3 R- Reimagine - 
Redesign - Rebirth
หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์

รักนะ ระนอง คิด 3 R 

1.  Reimagine มองใหม่ จนิตนาการใหม่ นยิามใหม่
    การท�าการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวที่มุ่งเพียงการโบกมือ 

เชือ้เชญิให้นักท่องเทีย่วมาเทีย่วคงต้องตกยคุไป เมือ่ทัง้โลกเหน็

ตรงกนัว่า การตลาดทีย่ัง่ยนืต้องไม่เหน็เพยีงจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

แต่ให้เห็นคุณภาพท่ีเกิดจากการมาเที่ยว หลักน้ีแพร่กระจาย

ไปทุกวงการ ที่ถามค�าถามว่า เราท�าธุรกิจเพื่ออะไร เพียงเพ่ือ

สร้างผลตอบแทนและก�าไรเท่านั้นพอหรือไม่ เมื่อผู้บริโภคและ 

นกัเดนิทางร้องหาความรับผดิชอบต่อการน�าทรัพยากรทีม่จี�ากดั

มาใช้อย่างกว้างขวางขึน้ การแสดงออกถงึความฟุม่เฟือยฟุง้เฟ้อ

ไม่เคารพวฒันธรรมท้องถิน่ถกูเหยยีดมากขึน้ เมือ่ทัง้สงัคมหรอื

ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเชิดชูความรับผิดชอบ ทั้งในมิติของ ชีวิต 

ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง

จากการด�าเนินธุรกิจที่ใช้และได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร

ที่เป็นของส่วนรวม (Merit Goods or Public Goods) ดังเช่น

การท่องเที่ยวของเรา ยิ่งต้องค�านึงถึงผลที่ตามมาจากการท�า 

การตลาดให้มากๆ

 การสร้างแบรนด์ ‘รกันะ ระนอง’ จงึมโีจทย์ชดัเจน โดยเริม่ 

ถามว่า เราท�าการท่องเทีย่วไปท�าไม ค�าตอบที่ได้ ไม่มข้ีอใดเลย 

ทีท่�าเพ่ือนกัท่องเทีย่ว จดุหมายปลายทางคอื อยากให้คนระนอง

อยู่ดี มีความสุข อยากให้คนระนองรักบ้านเกิด ภูมิใจในความ

เป็นระนอง อยากให้คนที่มาเที่ยว รักในความเป็นบ้านเรา  

เราเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เมือ่เริม่มองใหม่ จนิตนาการใหม่ นยิาม

ใหม่ เราได้โจทย์การสร้างแบรนด์ใหม่ 

 ท�าอย่างไรให้การสร้างแบรนด์การท่องเทีย่วครัง้นีเ้กดิจาก

ความเป็นตวัตนของคนในบ้าน ท�าให้คนรกับ้านเกดิ ให้เกดิความ

รับผิดชอบต่อคุณค่าของตนเองอันจะน�าพาสู่การสร้างแบรนด์

ท่องเที่ยวยั่งยืน

 ปลายทางสร้างแบรนด์ครั้งนี้ จึงท�าเพ่ือให้ คนระนอง 

รักระนอง 

2.  Redesign ออกแบบแบรนด์
 การออกแบบแบรนด์เป็นการปลกุการท�างานสร้างแบรนด์

เพื่อการท่องเที่ยวระดับจังหวัดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจาก

เจ้าของบ้านคนระนองทุกรุ่นทุกวัย จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ 

ทัง้จากรฐัและเอกชน ความตัง้ใจทีจ่ะท�าให้เกดิการท่องเทีย่วทีดี่ 

และผันจากการท�าการตลาดแบบเดิมที่มักเน้นให้ความส�าคัญ 

กับการน�าเสนอภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มาเปิดมุมมอง

การท�าแบรนด์ในครั้งนี้เริ่มจากความตั้งใจที่ค้นของดี ของเด่น 

แล้วน�าเสนอเพื่อหากลุ่มนักท่องเที่ยว ‘คนที่ชอบ คือ คนที่ใช่’ 

ตามแนวคดิ เขาและเธอคอืใครที่ใจตรงกนั กบั ความเป็นระนอง 

การท่องเที่ยวเริ่มที่คนในบ้าน โดยอาจเป็นครั้งแรกที่การสร้าง

แบรนด์การท่องเที่ยวระดับจังหวัด ที่คิดจากเจ้าของบ้านล้วนๆ 

นักวิจัยท�าหน้าที่เพียงจัดการให้เข้ากรอบ ถอดรหัสร่วมกัน แล้ว

ส่งมอบให้มือสร้างสรรค์ที่ท�างานด้วยใจ มาร่วมแปลงความคิด

มาเป็นภาพและอารมณ์ให้ถูกรสตามการสร้างแบรนด์ จะเรียก 

Tourism Research
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รักนะ ระนอง บอกทุกนักเดินทางว่า

ที่นี่ส�าหรับนักเดินทาง ที่รู้ว่าชีวิตคืออะไร 

Travelism when you see with your heart 
not your eyes...

Romantic Ranong รักนะ ระนอง
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การท�าการตลาดนีว่้าเป็น Modern Marketing, Neuromarketing,

Sensory Marketing, Content Story Telling แต่ยืนอยู่บน 

ฐานเดียวกันคือ ‘Feel Then Think’ ท�าให้รู้สึกโดยใช้สมอง 

ด้านขวาสื่อสารให้สมองด้านซ้ายคิดต่อ

 การระดมความคิดเห็นกับกลุ่มหลากหลาย เน้นการสร้าง

ความรู้สึกร่วม ความรู้สึกเป็นเจ้าของ จินตนาการชีวิตทุกวัน 

ให้เป็นสี เป็นเรื่องราว เป็นภาพ 

 ทุกภาพ ทุกความคิด ทุกจินตนาการได้ถูกน�ามาสร้าง

แบรนด์ ถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์ม ให้รู ้สึกผ่านภาพยนตร์

สารคดี ในที่นี้คือ สารคดีต้องไม่ปรุงแต่ง ต้องเป็นเรื่องจริง  

นักสร้างสรรค์สารคดีต้องคิดแบบนักวิจัย ต้องร่วมสืบค้น  

ต้องเดนิไปพร้อมๆ กับนักวิจัยการตลาด แล้วน�าสูข้่อสรปุเชงิศลิป์ 

‘รักนะ ระนอง’ จึงเป็นความสด เป็นตัวตนดิบๆ ที่รวมผลจาก 

การสืบค้นอย่างละเมียด เป็นผลที่จะท�าให้นักเดินทางและ 

เราทุกคนรักการท่องเที่ยว

 ‘รักนะ ระนอง’ เป็นความพยายามสื่อสารว่าทรัพยากร 

วันนี้ต้องไม่ถูกใช้อย่างเห็นแก่ตัวจากใคร เราอยากให้เจ้าบ้าน

ภาคภมูใิจในทรพัย์สมบตัขิองตวัเอง แล้วการตลาดการเชือ้เชญิ

คนให้มาบ้านจะเกิดได้อย่างเหมาะสม

 ผู ้ก�ากับหนังสารคดีมือดี นิสา คงศรี ร่วมถอดรหัส 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดระนองกับทีมนักวิชาการและ

การตลาด ถ่ายทอดความคิดของเจ้าของบ้าน ผู ้บริหารทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน ร่วมคิดกับนักธุรกิจและเยาวชนรุ ่นใหม่  

จนได้เป็นชวิีตและความสขุของการได้ไปเยอืนระนอง ตามแนวคดิ  

รักนะ ระนอง ชีวิต ใน 4 น�้า น�้าแร่ (รักสุขภาพ) น�้าฝน (ชีวิต) 

น�้าทะเลและแม่น�้า (อิสระ) น�้าใจ (ของคนระนอง) ภายใต้

แบรนด์ Tagline รกันะ ระนอง Romantic Ranong นกัเดนิทาง 

สองคนที่มีคาแร็กเตอร์เป็นคนที่ใช่ และสมัครใจเป็นคนที่จะ 

ไปร่วมถ่ายทอด ร่วมทดลอง ตัวตนแบรนด์ที่เจ้าบ้านค้นเจอ 

และเชือ่ว่านีค่อืใช่ ระนอง สารคดีเรือ่งน้ีจึงเกิดข้ึน ภาษานกัการ-

ตลาด เราเชือ่ว่าเราได้สร้าง Brand Culture ทีม่ ีBrand Promise  

บนความเป็นจริง 

3. Rebirth ท�าทุกอย่างให้มีคุณค่า
 การเปิดตวัแบรนด์โดยให้เจ้าบ้านเป็นผูส่้งต่อภาพยนตร์เอง

ผ่านสื่อ Online เพียงหนึ่งสัปดาห์มียอด View แล้วกว่า 7,000 

โดยมูลค่าที่ได้จากการท�าทุกอย่างให้มีคุณค่า คือ ความรัก 

ของคนระนองได้ถูกน�ามาหลอมรวมจนกลายเป็นภาพยนตร์

สารคดีสั้นการท่องเที่ยว ที่บรรจงร้อยเรียงให้เห็นคุณค่าของ

การท่องเที่ยว ภาพยนตร์สารคดีสั้นการท่องเที่ยวเรื่องแรก 

ที่มีผู ้ร ่วมแสดงเป็นตัวแทนของเจ้าของบ้านทั้งหมดมาจาก 

ทกุกลุ่มอย่างหลากหลาย การสร้างแบรนด์การท่องเทีย่วในระดบั 

จงัหวดันีม้คีวามบรรจงคดิ ให้เวลาและความส�าคญักบัสิง่ทีเ่ราม ี

มากกว่ามุ่งเป้าไปที่เราจะเปลี่ยนวิถีเพื่อการท่องเที่ยว เราไม่ได้ 

ท�าเพื่อ ลด แลก แจก แถม เราท�าให้เกิดการท่องเที่ยวที่มี

ตราสินค้าบ่งบอกความเป็นระนอง แล้วการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยจะร่วมสื่อสารผ่านเจ้าบ้าน

 การถอดความคิดเรื่องการสร้างแบรนด์ ‘รักนะ ระนอง’ 

เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของคนท่องเที่ยวที่จะท�าให้การท่องเที่ยว

ก้าวไกล หัวใจหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อบ้าน เพื่อชาติ

 ร่วมรับชมภาพยนตร์สารคดี รักนะ ระนอง ได้ที่ https://

www.youtube.com/watch?v=_MfmzLtx-qQ

เมื่อแขกผู้มาเยือนตกหลุมรัก

 

เมื่อเจ้าของบ้านช่วยแต่งเติมพลัง

 

เมื่อธรรมชาติโอบกอดผู้คน

 

รอยยิ้ม น�้าใจ ความโอบอ้อมอารี
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ขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางสร้างแบรนด์ยั่งยืน
 นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
 นายอภิชัย อรัญญิก ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานชุมพรและระนอง
 นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจบัตรเครดิต ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
 คณะนักวิจัย Perfect Link Consulting Group
 ทีมงานสร้างภาพยนตร์สารคดี รักนะ ระนอง Pig-O-Nine 
 เจ้าของบ้านคนรักระนองทุกท่าน
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หนทางสู่ Slow Travel

 ในช่วงที่นิตยสารอย่าง Kinfolk 

เริ่มออกวางตลาดใหม่ๆ นั้น ที่จริง

ยังมีนิตยสารที่มีรูปลักษณ์คล้ายคลึง

กันออกวางตลาดอีกหลายเล่มในช่วง

เวลาใกล้เคียงกันนะครับ

 แรกทีเดียว ผมคิดว่านิตยสาร

เหล่าน้ีจะก่อให ้เกิด ‘คลื่น’ ของ

นิตยสารแบบ ‘เก๋ไก๋ไปช้าๆ’ ข้ึนมา

เสียอีก แต่การณ์ปรากฏว่า เมื่อเวลา

ผ่านไป ก็มีแต่นิตยสารอย่าง Kinfolk 

เท่านั้นที่อยู่ย้ังยืนยง และกลายเป็น 

‘ปรากฏการณ์’ ร่วมกระแสฮิปสเตอร์

ยคุใหม่ (อนัมี ‘ความหมาย’ แปรเปลีย่น 

ไปจากฮปิสเตอร์ดัง้เดมิไม่น้อยทเีดยีว) 

จนกระทั่งตัว Kinfolk ที่ถือก�าเนิดมา 

อย่างนอกกระแส ได้กลายไปเป็น 

กระแสหลักอย่างหนึ่งเสียเอง

 อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้อยากจะ

พูดถึง Kinfolk มากเท่านิตยสารอีก

เล่มหนึ่ง 

 นิตยสารเล่มนัน้มช่ืีอว่า Anthology



25|Tourism Review

From the Cover
เรื่องจากปก



26 | Tourism Review

From the Cover
เรื่องจากปก



27|Tourism Review

From the Cover
เรื่องจากปก

 ใครจะไปคิดใช่ไหมครับว่า จะมีคนคิดตั้งชื่อนิตยสาร 

ออกมาว่า Anthology ซ่ึงผมเข้าใจว่า สงิห์ สนามหลวง เคยแปล

ค�านี้เอาไว้แสนไพเราะว่า ‘วรรณมาลัย’

 เราน่าจะคุ้นเคยกับค�าว่า ‘มาลัย’ ดีนะครับ ว่าหมายความ

ถึงดอกไม้หลายๆ ชนิดที่ถูกน�ามาเรียงร้อยเป็นพวง มีการ 

จัดประดับตกแต่งให้ดอกไม้แต่ละดอกซ่ึงก็มีความหมายและ

ความงามในตวัอยูแ่ล้วนัน้ ยิง่เพิม่ความหมายทีส่ลบัซับซ้อนมาก

เข้าไปอีกเมื่อมาอยู่รวมกัน

 Anthology หรอืวรรณมาลยัก็เช่นเดียวกันครบั ความหมาย 

ของค�าน้ีก็คือการน�าเอางานเขียนหรือวรรณกรรมหลายๆ ชิ้น 

ที่เขียนเอาไว้ตามที่ต่างๆ โดยผู้เขียนหลายๆ คน มารวบรวม

เป็นเล่มขึ้นมา หนังสือประเภท ‘วรรณมาลัย’ ส่วนใหญ่ จึงเป็น

หนังสือท่ีเกิดข้ึนเพราะบรรณาธิการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ในแต่ละสาขา แล้วไปคัดเลอืกหยบิยกบทตอนต่างๆ จากทีต่่างๆ 

มารวบรวมเป็นเล่ม โดยมกัจะมกีารคิด ‘ธีม’ ขึน้มาเป็นเล่มๆ ไป 

แล้วขออนุญาตผู้เขียนเหล่านั้นน�ามารวบรวมอีกทีหนึ่ง

 วรรณมาลัยจงึเป็น ‘มรดก’ ของสงัคมทีม่วีฒันธรรมการอ่าน 

ที่ยาวนาน ซับซ้อน และแช่มช้า เพราะกระบวนการวรรณมาลัย 

ไม่ได้เกิดขึ้นได้ในทันที ทว่าเหมือนการตกตะกอนจนกลายเป็น

ฟอสซิล นั่นคือต้องรอให้เกิดงานเขียนต่างๆ ข้ึนมามากมาย

มหาศาลเสียก่อน แล้วจึงค่อยๆ ใช้สายตา ความรู้ และรสนิยม

อันแหลมคม เข้าไปคัดเลือกแยกแยะงานช้ินต่างๆ เหล่านั้น 

ออกมาจากห้วงมหาสมุทรแห่งงานเขียนอันไพศาล แล้วน�ามา 

กลั่นกรองรวบรวมเป็นเล่มอีกทีหนึ่ง โดยไม่ได้ไปสั่งงานใหม่ 

เพิม่เตมิ เปรยีบไปก็เหมอืนการเดินอยู่ในสวนดอกไม้ทีม่ดีอกไม้

นบัแสนหมืน่ดอก แล้วเลอืกเก็บทลีะดอกๆ ทีส่อดคล้องกบั ‘ธมี’ 

หรือสีสันที่เราเลือกเอาไว้เพื่อร้อยเป็นมาลัยพวงนั้นๆ

 แน่นอน, การท�าเช่นนี้ได้ แปลว่าเราต้องมี ‘ฐาน’ ทาง 

วฒันธรรมทีรุ่่มรวยมากเพยีงพอ โดยเฉพาะวฒันธรรมการอ่าน 

 ที่ส�าคัญ กระบวนการคัดเลือกดอกไม้เหล่าน้ัน จะต้อง

เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป แช่มช้า ละมุนละไม จึงจะ

ให้ผลที่งดงามออกมาได้

 ด้วยเหตนุี ้เมือ่เหน็ชือ่นติยสาร Anthology ผมจงึค่อนข้าง

ประหลาดใจ เพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่า นิตยสารนั้นต้องออกเป็น

วาระ อาจเป็นรายเดือน รายปักษ์  หรือรายสองเดือนสามเดือน

อะไรกต็ามท ีซึง่นัน่จะไปกระชัน้กระบวนการเกบ็ดอกไม้แสนสวย 

เหล่านั้น 

 แต่เมื่อพลิกเล่มแรกของ Anthology แล้วพบว่านี่คือ

นิตยสารที่สร้างขึ้นเป็น ‘ธีม’ เล่ม โดยเล่มแรกพูดถึง ‘ชีวิต

แช่มช้า’ หรือ Slow Life พร้อมค�าอธิบายตัวเองถึงก�าเนิด

ของนิตยสารเล่มนี้ ผมก็เข้าใจได้ทันทีเลยว่า ผู้ก่อตั้งต้องการ

สร้างสรรค์อะไรขึ้นมา

 ในบรรดาความ ‘สโลว์’ ทัง้ปวงนัน้ ผมคดิว่าเราอาจคุน้เคย 

กับ Slow Food, Slow Travel และ Slow Life ในด้านที่เป็น 

เรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์กันดีอยู่แล้ว แต่กับ Slow Reading 

นั้น-หลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่

 ถ้าเราพลิกดูนิตยสารประเภทที่มีเนื้อเก่ียวกับการตกแต่ง

บ้าน การเดินทางท่องเที่ยว การออกแบบ หรือวัฒนธรรม  

ส่วนใหญ่มักน�าเสนอด้วยภาพมากกว่าเนื้อหาใช่ไหมครับ ด้วย

ความเชื่อที่ว่า คนอ่านอะไรๆ น้อยลง แต่ ‘ดู’ มากขึ้น จึงท�าให้

นติยสารจ�านวนมากหนัไปน�าเสนอในด้านภาพมากกว่าตวัอกัษร

เป็นหลัก แต่ในต้นปี 2010 เมื่อผู้ก่อตั้งนิตยสาร Anthology  

ไป ‘บรันช์’ กันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโก พวกเธอเกิด

ความคิดบางอย่างเกี่ยวกับการอ่านนิตยสารขึ้นมา

 คุณจะเห็นได้ว่า แค่เริ่มต้นนิตยสารเล่มนี้ ผู้ก่อตั้งสองคน 

(คอื เมก็ แมททโีอ อลิาสโค กบั องั มนิห์ ล)ี กช่็างมชีวีติที ่‘ชลิ’ 

และ ‘ช้า’ ดเีหลอืเกนิ เพราะพวกเธอไปนัง่คยุกนัระหว่างมือ้สาย 

(ซนัเดย์บรนัช์ได้แฝงสญัญะนัน้เอาไว้มานานแล้ว นัน่เป็นเหตุผล

ที่ซันเดย์บรันช์มักเป็นมื้อบุฟเฟต์ยาวนานที่มีราคาแพง) โดย 

ผู้ก่อตั้งสองคนที่เป็นผู้หญิงทั้งคู่นั้น ต่างก็เป็นทั้งนักเขียนและ 

นักอ่านตัวยง ทั้งคู ่เห็นพ้องต้องกันว่า แม้จะมีความสุขกับ 

2
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การอ่านออนไลน์ซึง่เป็นการอ่านที ่‘เรว็’ แต่พวกเธอก็ไม่ยอมรบั

ทฤษฎีที่ว่า ผู้อ่านจะไม่ชอบอ่านสิ่งพิมพ์ที่จับต้องได้ในมืออีก 

ต่อไปแล้ว

 นั่นท�าให้พวกเธออยากท�านิตยสารใหม่ขึ้นมาสักเล่มหนึ่ง

 โดยความสนใจแล้ว พวกเธอชอบเร่ืองราวเก่ียวกับการ

ตกแต่งบ้าน การท�าอาหาร การเดินทาง การออกแบบ พดูง่ายๆ

ก็คอืเรือ่งในบ้าน เรือ่งเก่ียวกับวฒันธรรมทัง้หลายนัน่แหละครบั 

แต่พวกเธอไม่อยากได้นิตยสารที่น�าเสนอแค่ภาพสวยๆ เท่านั้น 

ทว่าอยากน�าเสนอนิตยสารเล่มใหม่ที่ใช้วิธีแบบ Narrative  

Approach หรือใช้ ‘การเล่า’ ด้วย ‘ภาษา’ เป็นหลักมากกว่าแค่

ใช้ภาพน�าเสนอเท่านั้น

 แน่นอน, เรื่องราวใน Anthology ในแต่ละเล่มนั้น คือ

การน�าเอาเรื่องราวต่างๆ มารวมกันตามชื่อนิตยสาร โดยให้มี

ศูนย์กลางของเน้ือหาอยู่ที่ธีมเล่มแต่ละเล่ม โดยเล่มแรกที่ผม

มีโอกาสได้พลิกดูที่ร้านหนังสือ Book Smith ที่เชียงใหม่ ในยุค

ที่ร้านนี้เพิ่งจะเปิดตัวใหม่ๆ และผู้คนทั่วไปยังไม่รู้จักแม้กระทั่ง

นิตยสารดังอย่าง Kinfolk น้ัน, Anthology น�าเสนอธีมเล่ม

เรือ่ง The Slow Life ซ่ึงมเีนือ้หาหลากหลายรายล้อมธีมความช้า  

ไม่ว่าจะเป็นบ้านแสนสบายของศิลปินในเมืองแสนก้าวหน้า

อย่างเบิร์คลีย์ เรื่องของนักออกแบบจากชิคาโกที่สร้างสรรค์

เฟอร์นเิจอร์แสนสวยด้วยมอืของตวัเอง การตกแต่งสวนสมยัใหม่ 

อย่างแช่มช้า ค่อยเป็นค่อยไป รวมไปถึงการจัดดินเนอร์ปาร์ตี ้

ในแบบท่ีสนุกแต่ไม่ยุง่เหยงิ เพราะเป็นไปอย่างช้าๆ ไม่ฉกุละหกุ

เร่งร้อน

 จะเห็นได้ว่า แนวคิดของ Anthology นั้น มีจุดก�าเนิด 

อยูท่ีค่วาม ‘ช้า’ ของชีวิต แล้วใช้ ‘วิธี’ ทีเ่หนีย่วร้ังให้ผูค้นต้องเสพ 

อย่าง ‘ช้าๆ’ ไม่ใช่แค่ตัวนิตยสารเอง แต่รวมไปถึงเนื้อหา 

ทั้งหลายที่อยู่ในเล่มด้วย และแม้ว่าเล่มถัดจากนั้นจะไม่ได้มีธีม 

เกี่ยวกับ Slow Life อีกแล้ว แต่ลักษณาการที่แทรกซ่อนอยู่  

ก็กระตุน้ให้เราหยิบ Anthology ไปขดตวัอ่านช้าๆ อยูต่ามมมุสบาย 

ในบ้าน พร้อมเนื้อหาที่บอกเราว่า เราสามารถมีชีวิตที่ช้าลง 

เหมือนค่อยๆ บรรจงเก็บดอกไม้ในสวนมาเรียงร้อยเป็นมาลัย

ได้เสมอ

 มีผู้บอกว่า ‘ความช้า’ คือความหรูหราใหม่ เพราะมีแต ่

คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเท่านั้น ที่สามารถจะ ‘ช้า’ ได้  

หลายคนวิพากษ์ขบวนการ Slow Food เอาไว้มากมายว่า

เป็นกิจกรรมของคนที่เป็นเศรษฐีเท่านั้น จึงจะสามารถค่อยๆ  

ปรงุอาหารโดยใช้เวลาหลายๆ วนั ท�าอาหารโดยใช้ความร้อนต�า่ 

ค่อยๆ ให้มันสุก รอเวลาให้ไวน์ที่หมักบ่มเองนั้นได้ที่ถึงจุดที่ดี

ที่สุด แล้วค่อยบริโภค 

 พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีแต่คนรวยเท่านั้น ที่จะสามารถ

ท�าตัวเหมือน ‘ขี้เกียจ’ ได้

 ส่วนคนท�างานที่ยังต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบหารายได้เข้า

บ้านส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือท�างานประจ�าก็ตามที-

ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถ ‘สโลว์’ หรือ ‘เกียจคร้าน’ กันได้หรอก 

ทัง้นีก้เ็พราะกลไกของระบบเศรษฐกจิแบบทีเ่ป็นอยู ่(จะเรยีกมนั

ว่าทนุนยิม ตลาดเสร ีหรอือะไรกต็ามท)ี ท�าให้มนษุย์ไม่สามารถ 

‘หยดุ’ หรอืแม้แต่ ‘ชะลอ’ ตวัเองให้ช้าลงได้ มแีต่ต้องเร่งจงัหวะ

ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยกลุ่มคนที่อยู่บนยอดสูงของโครงสร้าง

เหล่านี้นี่เอง ที่เป็นผู้สร้างแรงกดดันลงมาเป็นชั้นๆ อย่างสลับ 

ซบัซ้อน มทีัง้ทีโ่ฉ่งฉ่างและแนบเนยีน จนท�าให้คนทีอ่ยูท่างด้านล่าง 

ของโครงสร้าง ต้องโบยตตีวัเอง (ทัง้โดยรูต้วัและไม่รูต้วั) ท�าให้

ชีวิตต้องด�าเนินไปอย่างเร่งร้อน 

 ไม่เฉพาะการท�างานเท่านั้นที่เร่งร้อน กระทั่งการเดินทาง 

ท่องเที่ยวก็ยังเร่งร้อน อย่างที่หลายคนเคยตั้งค�าถามกับตัวเอง 

กันมาแล้วว่า ท�าไมเวลาไป ‘พักร้อน’ ด้วยการท่องเที่ยว  

เมื่อกลับมาถึงได้รู้สึก ‘เหนื่อย’ มากกว่าเดิม

 ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะชีวิตอันเร่งร้อนท�าให้เรามีโอกาส 

หยุดพักร้อนน้อยลงกว่าสมัยก่อนมาก เมื่อเวลาในการ ‘หยุด’  

มน้ีอยลง เราจงึต้อง ‘รบีพกั’ ซึง่หลายครัง้มผีลไปถงึการ ‘รบีเทีย่ว’  

ด้วย เพราะไม่มีใครมีเวลามากพอที่จะค่อยๆ ตระเวนท่องเที่ยว

ไปในโลกเหมือนที่นักเดินทางสมัยก่อนเคยเป็น
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 เราไม่สามารถไปพักอยู่ในกระท่อมเล็กๆในชนบทที่ไหน

สักแห่งเป็นเวลานานๆ ได้ ไม่ต้องในฝรั่งเศสตอนใต้หรือไป

อยู่นานเป็นเดือนๆ หรอก เพียงไปนอนชายทะเลในเมืองไทย

ที่ไหนสักแห่งเป็นเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ หลายคนก็จะร้อนรน 

ไม่อยากอยูท่ีเ่ดยีวนานๆ แล้ว ทัง้นีก็้เพราะคุน้เคยกับความเร่งร้อน 

เปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาในทุกขณะของชีวิต จนท�าให้ความ

สามารถที่จะแช่มช้าซึมซับนั้นลดน้อยถอยลง และถ้าฝืนตัวเอง

ให้ท�าอย่างนัน้ ความกระวนกระวายกจ็ะกระโจนผงึเข้ามาแทนที่

 ด้วยเหตุนี้ ในแง่ของการท่องเที่ยว เราจึงเห็นสิ่งที่เรียกว่า  

‘กับดักนักท่องเทีย่ว’ หรอื Tourist Trap ขึน้ตามเมอืงต่างๆ นัน่คอื 

เป็นแหล่งที่มีอะไรบางอย่างส�าแดงความเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีต้่องการเสพแหล่งท่องเทีย่วอย่างส�าเรจ็รปู 

นกัท่องเทีย่วควรจะ ‘มอีะไรท�า’ ด้วยการมาถ่ายรปู กนิดืม่ชืน่ชม

อะไรบางอย่างทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของทีน่ัน้ๆ ถ่ายรปูแบบเซลฟ่ีด้วย 

แล้วก็จากไปโดยใช้เวลาไม่นานนัก

 ทั้งหมดนี้มาพร้อมกันเป็นแพ็คเกจ ทั้งการสแน็ปถ่ายรูป 

ความเร่งร ้อนในการเสพสถานที่ท ่องเที่ยวแบบส�าเร็จรูป  

และการ ‘มักมากทางการท่องเที่ยว’ คือต้องไปเห็นให้ได้มาก

แห่งที่สุด เนื่องจากเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวมีน้อยเกินไป  

จะให้ไปอยู่กับผู้คนในท้องถิ่น ค่อยๆ ท�าความรู้จักพื้นที่และ

วัฒนธรรมของที่นั้นๆ อย่างแช่มช้า ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอง

จริงๆ ไม่ได้ปรุงแต่งประดิษฐ์ให้เกิดขึ้น หรือไปที่นั่นเพ่ือที่จะ  

‘ไม่ท�าอะไร’ ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก

 แต่เมื่อมีแรงกด ก็ย่อมมีแรงต้าน ด้วยเหตุนี้ การเดินทาง 

ท่องเที่ยวแบบที่เรียกว่า Slow Travel จึงเกิดขึ้นคล้อยหลัง

ต้นแบบอย่างขบวนการ Slow Food ไม่นานนัก

 Slow Travel ไม่ใช่วิธีการท่องเที่ยวมากเท่าวิธีคิดในการ

เดินทางท่องเที่ยว นั่นคือไม่ได้พยายาม ‘บีบอัด’ เร่งเร้าให้ต้อง

เดินทางไปเห็นทุกสิ่งภายในหนึ่งทริป ทว่านักท่องเที่ยวที่เป็น 

Slow Traveler จะใช้เวลาค่อยๆ ส�ารวจแต่ละสถานที่อย่างช้าๆ 

และซึมซับประสบการณ์เก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน พูดๆ ง่าย 

ก็คือไม่ได้ไปเพื่อเที่ยวหรือท�าอะไรบางอย่าง แต่ไปที่นั่นเพื่อจะ

ไม่ท�าอะไร

 ปรัชญาของ Slow Travel ก็คือการ ‘ปล่อยให้ตัวเองเป็น

ที่รู้จัก’ และได้ ‘ท�าความรู้จัก’ ในแบบที่เกิดขึ้นเอง มากกว่าแค่ 

‘เหน็’ หรือ ‘บรโิภค’ ซึง่จะท�าให้เกดิสายสมัพนัธ์กบัสถานที ่ผูค้น 

และวัฒนธรรมนั้นๆ มากกว่า 

From the Cover
เรื่องจากปก



32 | Tourism Review

 อย่างที่บอกไว้แล้วว่า ขบวนการ Slow ทั้งหลายแหล่นั้น  

ล้วนเกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่ ‘มีความสามารถ’ ที่จะ Slow ได้ ซึ่งก็คือ

กลุ่มคนที่อยู่ในชั้นบนๆ ของโครงสร้างที่กดทับผู้คนให้ต้องลนลาน

เร่งเร้านั่นแหละ ถ้าเรามองขบวนการ Slow ด้วยสายตาแบบนี้  

ก็ต้องบอกว่านีเ่ป็นขบวนการทีน่่าหมัน่ไส้อยูไ่ม่น้อย แต่ถ้ามองไปถงึ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เราจะพบว่าข้อดีของสิ่งที ่

เกิดขึ้นก็คือ เป็นไปได้ไม่น้อยที่ขบวนการนี้จะท�าให้คนโดยทั่วไป

ต้องหันกลับมา ‘ทบทวน’ ตัวเองกันว่า ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่นั้น 

มันได้ท�าร้ายเราไปมากน้อยแค่ไหน 

 แน่นอน ความช้า-เร็ว, ไม่ใช่เรื่องที่เป็นสากลมากเท่าอัตวิสัย 

ดังนัน้ จงึเป็นเรือ่งของแต่ละคนทีจ่ะหาจดุสมดลุระหว่างการท�างาน

และพักผ่อน ระหว่างความเร็วและช้า และระหว่างการมีชีวิตที่มี

เป้าหมายและการมีชีวิตที่ดี-ให้ได้ลงตัวมากขึ้นในท่ามกลางความ

ผันผวนวุ่นวายของโลกเช่นนี้

 นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหลายครั้งเรามองไม่เห็นด้วยซ�้าว่า 

เราก�าลังมีีชีวิตที่ช้าหรือเร็วเกินไปหรือไม่

 ในหน้าเว็บของนิตยสาร Anthology มีข้อความหนึ่งที่บอก

เราว่า นิตยสารเล่มนี้ต้องใช้ความสามารถและ ‘การท�างานหนัก’  

ของเหล่านักเขียนฟรีแลนซ์จ�านวนนับสิบๆ คน นี่คือข้อความที่ฟังดู 

ย้อนแย้งเป็นอย่างยิ่ง

 แน่นอน, การท�างานหนกัไม่ได้แปลว่าต้องเร่งเร้าลนลานเสมอ

ไป แต่กระนัน้ นยัทีแ่ฝงเร้นอยูก่ย็งัเป็นความหนกัหนาสาหสัในการ

ท�างาน ซึ่งย่อมมี ‘เวลา’ (หรือเส้นตาย) เข้ามาเก่ียวข้องอยู่เสมอ 

และเป็น ‘เวลา’ นี้เอง ที่เป็นเครื่องก�าหนดความช้าเร็วของชีวิต 

 ค�าถามที่น่าสนใจกว่าก็คือ-แล้วผู้ที่มีความสามารถในการ 

Slow จะช่วยให้ผู้อื่นมีความสามารถเดียวกันนั้นได้อย่างไรไหม 

ไม่ใช่เพื่อบอกให้ทุกคนต้องช้า แต่เพื่อที่ทุกคนจะได้มี ‘โอกาส’  

ที่จะเลือกว่าตัวเองจะช้าหรือเร็วอย่างไรในจังหวะที่ตัวเองต้องการ

อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

 ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องส�าคัญ และเราไม่ควรจะ ‘ช้า’ กับการ

พยายามสร้างให้โอกาสนี้ได้เกิดขึ้นจริงสักเท่าไหร่นักหรอกนะครับ

5
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Tourism Trends
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Slow Travel เที่ยวเนิบช้า
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 เราสูญเสียส�านึกเกี่ยวกับเวลา เราเชื่อว่า

จะเพิ่มพูนความหมายให้กับชีวิต ได้ด้วยการท�า

อะไรๆ ให้เร็วขึ้น เพราะไอเดียที่ว่าชีวิตนี้สั้นนัก 

ดังนั้น เราจึงต้องไปให้เร็ว จะได้เก็บทุกอย่างไว้ จริงๆ 

แล้วชีวิตนี้ยืนยาวมากพอ แต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าจะใช้

เวลาอย่างฉลาดได้อย่างไร - คาร์โล เปทรินี 
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 เมื่อปี 1986 คาร์โล เปทรินี เร่ิมจุด

ประกายการต่อต้านร้านแมคโดนัลด์ ที่จะไป

เปิดร้านสาขาใหม่อยู่แถวๆ บันไดสเปน หรือ 

Piazza di Spagna ซึง่เป็นสถานทีส่�าคญัทาง

ประวตัศิาสตร์ และกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว 

อันเลื่องชื่อในกรุงโรม ประเทศอิตาลี 

 ในเวลานั้น กระแสเศรษฐกิจโลกก�าลัง

ไปได้ดี ระบบทุนนิยมและอุตสาหกรรมได้

พิสูจน์ตัวเองมาตลอดยุคหลังสงครามโลก  

ว่ามนัได้ท�าให้เรามผีลติภาพสงูข้ึนจนเหลอืเฟือ 

ผู้คนมเีวลาว่าง มเีงนิเหลอื และมีไลฟ์สไตล์ใหม่ 

สงครามเย็นก�าลังใกล้จะจบ ประเทศเสรี

ก�าลงัมชียัชนะเหนือคอมมวินสิต์ในอกีไม่นาน 

และนักวิชาการฝ่ายขวามักจะเรียกช่วงน้ีว่า

เป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 

 แต่ความขัดแย้งคร้ังใหม่ก�าลังก่อตัวขึ้น 

ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่ก�าลังรุ ่งโรจน์  

กบัขบวนการทางสงัคมแบบใหม่ๆ ทีต่ัง้ค�าถาม 

กบัความรุง่โรจน์นัน้ โดยความคดิแบบฝ่ายซ้าย 

ได้แตกกระจายออกไปสู่วัฒนธรรมร่วมสมัย

มากมาย เช่น กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ 

ต่อต้านอิทธิพลบรรษัทข้ามชาติ ต่อต้าน

เทคโนโลยี ฯลฯ 

 คาร์โล เปทรนิ ีอดตีแอคทวิสิต์ฝ่ายซ้าย

ชาวอิตาลี และร้านแมคโดนัลด์ สาขาบันได

สเปน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของการแพร่กระจาย

และครอบง�าทางวัฒนธรรม จงึเป็นตวัอย่างที่

ชดัเจนของกระแสต่อต้านแบบหนึง่ ทีเ่รยีกว่า 

Slow Movement 

 Slow Movement ทั้งหลายทั้งปวง  

มีจุดเริ่มต้นจากวัฒนธรรมอาหาร ส�าหรับ 

ชาวอิตาลี ร้านเชนสโตร์ฟาสต์ฟู้ดที่ยิ่งใหญ ่

ทีส่ดุในโลก ไม่ใช่สญัลกัษณ์ของความทนัสมยั 

และเป็นหน้าเป็นตาของท้องถิ่น แต่เป็น

สัญลักษณ์ของการครอบง�าทางวัฒนธรรม 

ท�าให้สถานทีท่่องเทีย่วของพวกเขาแปดเป้ือน 

ขัดแย้งกับวิถีชิวิตของคนในท้องถิ่น ที่มี

วัฒนธรรมอาหารอันยอดเยี่ยมอยู่แล้ว 

 คาร์โลเริ่มต้นก่อตั้งองค์กรส่งเสริม 

Slow Food แล้วต่อมาก็ขยายออกไปสู่การ

เป็นเมอืงช้าๆ หรอื Cittaslow ซึง่หมายความ

ถึง Slow City เมืองที่วิถีชีวิตของผู้คนช้าลง 

เพื่อให ้คุณภาพชีวิตสูงขึ้น ในช่วงปลาย

สหัสวรรษ แนวความคิดนี้แพร่กระจายไป 

ทั่วยุโรป ลามออกไปถึงทวีปอเมริกา และ

ตอนนี้ก็กระจายออกไปทั่วโลก 

 Slow Movement ด�าเนินต่อเนื่องมา

ตัง้แต่ทศวรรษ 1980 จนถงึทกุวนันี ้มนัแตกตวั 

ออกไปในวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อต่อต้าน

ความรู้สกึเร่งรบี ทีม่าพร้อมๆ กบัความเจรญิ

ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและอุตสาหกรรม 

 บทความเรื่อง No Time: How did we 

get so busy? โดย Elizabeth Kolbert ใน 

The New Yorker อ้างค�ากล่าวของ จอห์น 

เมย์นาร์ด เคนส์ เมื่อปี 1928 ว่า “คนรุ่น

หลานของเราจะท�างานวนัละสามชัว่โมง และ

ท�าด้วยความเต็มใจ” 

 ในเวลานัน้ เทรนด์ของอตุสาหกรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่า

จะเป็นเครื่องจักรไอน�้า ไฟฟ้า เครื่องยนต์ 

น�้ามัน พลังงาน วัตถุดิบในการผลิตที่มี

มากมาย ฯลฯ ทกุคนจงึมคีวามหวงัต่ออนาคต 

ว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเวลาพักผ่อน 

ท�างานหนกักนัน้อยลงกว่าคนรุน่สงครามโลก 

มคีวามกังวลกนัว่าเราจะเอาเวลาว่างเหลอืเฟือ 

นั้นไปท�าอะไรดี 

 แต่ในความเป็นจริง เวลาผ่านมาเกือบจะ 

ศตวรรษแล้ว และเรามีโรงงานอุตสาหกรรม 

ใหญ่ขึ้น เทคโนโลยีที่มาทดแทนแรงงานคน

มากขึ้น ท�าไมเราทุกคนยังคงเร่งรีบ ? 

 ในบทความ Why is everyone so 

busy? จาก The Economist เสนอว่า ปัญหา

เรือ่งความเร่งรบี มจีดุเริม่ต้นมาตัง้แต่ยคุสมัย

ของการปฏวิตัอิตุสาหกรรม ในศตวรรษที ่18 

คนเรามองเวลาเชื่อมโยงถึงกันแบบสายพาน

การผลิต และเกิดความคิดว่าต้องตรงเวลา

ต่อกนั นอกจากนี ้เรายงัเชือ่มโยงเวลาเข้ากบั 

เงินค่าจ้าง 

 ดังนั้น เมื่อแต่ละชั่วโมงของเราถูก

เปรียบเทียบไปพร้อมกับคนอื่น อีกทั้งยังถูก 

ตมีลูค่าออกมาเป็นตวัเงนิ เราจงึเริม่มคีวามรูส้กึ 

‘เสียเวลา’ และต้องการประหยัดเวลาในการ

ท�าสิง่ต่างๆ เมือ่เศรษฐกจิเตบิโตขึน้ ค่าแรงสงูขึน้ 

ท�าให้รู้สึกขาดแคลนเวลามากขึ้นไปเรื่อยๆ 

 สังเกตได้ชัดเจน จากการตลาดในยุค

ทศวรรษ 1960 จะเน้นถึงเรื่องความประหยัด

เวลา ไม่ว่าจะเครื่องปั่นผสมอาหาร เครื่อง

ตัดหญ้า อาหารส�าเร็จรูป ฯลฯ ทุกอย่างจะ

เน้นคุณสมบัติหลัก คือการแก้ปัญหาความ

ขาดแคลนเวลาของผู้คน 

 เราต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซ้ือของใช้

ประหยัดเวลา ในขณะที่เราก็ต้องใช้เวลาใน

การท�างานนานขึ้น เพ่ือหาเงินมาซื้อของที่

ประหยดัเวลาเหล่านัน้ เวลาจงึกลายเป็นความ

กดดันและกลายเป็นอภิสิทธิ์ในเวลาเดียวกัน 

 ความรูสึ้กเร่งรบีตลอดเวลา ไม่ได้เกดิขึน้ 

จากการที่เราไม่มีเวลา แต่ส่วนใหญ่แล้ว 

มันเป็นปัญหาจากการรับรู้ ในความเป็นจริง 

ทุกวันนี้ ผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมี

เวลาว่างมากขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ�้า 

 บทความเดียวกันนี้ ยกตัวอย่างชาว

อเมรกินั ในปี 1965 เป็นต้นมา ผูช้ายอเมรกินั
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ใช้เวลาท�างานน้อยลงสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง 

เมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนเมื่อ 40 ปีก่อนหน้านี้ 

ในขณะทีผู่ห้ญงิใช้เวลาท�างานมากขึน้ เพราะ

เป็นกลุ ่มคนที่เพิ่งเข้าสู ่ระบบการจ้างงาน 

หลงัจากผูช้าย ผูห้ญงิออกนอกบ้านไปท�างาน

มากขึ้น แต่พวกเธอท�างานบ้านลดลง เมื่อน�า

เวลาท�างานทั้งหมดมารวมกันแล้ว พวกเธอ

ก็ไม่ได้ใช้เวลาท�างานมากขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน 

 Cash-Rich, Time-Poor กลายเป็นวลฮีติ 

คนที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน 

จะยิ่งมีความเครียดต่อเรื่องเวลามากกว่า 

คนที่ได้รับจ่ายเป็นรายเดือน หรือเป็นราย 

ผลงาน คนทีม่รีายได้มากจะยิ่ง่มคีวามเครยีด

มากกว่าคนรายได้น้อย ทั้งๆ ที่ในความเป็น

จริง เรามีเวลาว่างมากขึ้นกว่าเดิม 

 ค�าถามคือ แล้วเราใช้เวลาว่างที่จริงๆ 

แล้วเรามีมากขึ้นกว่าเดิมนั้นไปอย่างไรบ้าง? 

 ในหนังสือ Success Intelligence โดย 

Robert Holden อ้างถึงแนวคิดของ Staffan 

Linder นักเศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดน เรื่อง 

Acceleration of Consumption อธิบายว่า

ผูค้นทีท่�างานอย่างเร่งรบี กจ็ะใช้เวลาพกัผ่อน

อย่างเร่งรีบด้วยเช่นกัน 

 เป็นเพราะว่าผลติภาพในยคุสมยัของเรา

พุง่สงูลิว่ ท�าให้เรามสิีนค้าและบรกิารมากมาย

เหลอืเฟือ ในราคาย่อมเยาลงเรือ่ยๆ เราจงึใช้

เวลาอยู่กับสินค้าและบริการเหล่านั้นต่อชิ้นๆ 

น้อยลงไปเรือ่ยๆ เพ่ือจะได้ไปซือ้หาสนิค้าและ

บริการอื่นๆ เข้ามาทดแทนหรือเพิ่มอีก 

 ความรู้สึกเร่งรีบจะท�าให้เราเหนื่อยล้า

ในวันท�างาน และจะท�าให้เราเบื่อง่ายในวัน 

พักผ่อน เราใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากขึ้น เช่น 

ในทรปิตกีอล์ฟร่วมกบันกัธรุกจิ แทนทีเ่ราจะ 

ตีให้ครบ 18 หลุมของสนาม เราก็ตีเพียงแค ่

ครึง่ทาง แล้วใช้เวลาทีเ่หลือไปกบัการนวดสปา 

และการพูดคุยในร้านอาหารแทน 

 อกีแนวคดิทีน่่าสนใจของ Staffan Linder 

คือ Simultaneous Consumption อธิบาย

ถึงรูปแบบของสินค้าและบริการ ที่จะต้อง

ควบแน่นคณุสมบตัต่ิางๆ มาไว้ด้วยกนั อยู่ใน 

เวลาเดียวกัน เพื่อให้ความสุขสุดยอดในเวลา 

ทีร่วบรดั เช่นในภัตตาคารทีเ่สิร์ฟอาหารบฟุเฟ่ต์ 

นานาชาต ิคณุสามารถกนิอะไรก็ได้ มากเท่าไร 

ก็ได้ ศูนย์การค้าแบบวันสต๊อปช้อปปิ้ง รวม

ร้านรวงทุกอย่างเอาไว้ในที่เดียวกัน 

 รวมถงึการท่องเทีย่วแบบอดัแน่น อย่าง

เช่นโปรแกรมทวัร์ต่างประเทศแบบ ‘ทวัร์ 7 วนั 

5 ประเทศ’ หรอืการท่องเทีย่วในประเทศ เช่น

การตระเวนไหว้พระ 9 วัดในวันเดียว หรือ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั่วเกาะรัตนโกสินทร์ในวัน

เดียว ฯลฯ เป็นการเสนอบริการที่ให้ความ

รู้สึก ‘ไม่เสียเวลา’ และคุ้มค่าส�าหรับการใช้

เวลาในวันหยุด 

 ความรู้สึกเกี่ยวกับเวลา ถูกก�าหนดด้วย 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรูปแบบการ

ท�างาน ซึ่งจะส่งผลต่อมาถึงรูปแบบการใช้ 

วันหยุด คนแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีความคิด 

เกี่ยวกับงานที่แตกต่างกัน ก็จะใช้จ่ายเวลา 

ในวันหยุดที่แตกต่างกัน 

 คนรุ ่นก่อนจะภูมิใจกับภาพถ่ายทริป

ท่องเที่ยวแบบอัดแน่น ที่ใส่กรอบรูปวางโชว์ 

ในห้องรับแขกที่บ ้าน เขาจะบอกเล่าถึง 

ความสนุกสนานเมื่อไปทัวร ์ยุโรป 7 วัน  

5 ประเทศ โดยไม่ได้บอกว่านั่นได้นับรวมวัน

ทีอ่อกเดนิทางและวนักลบั ทีต้่องนอนหลบัอยู่

บนเครื่องบินเอาไว้ในนั้นแล้ว 

 ในขณะที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ เดินทาง

ตามขบวนการ Slow Movement พวกเขา

มองการท่องเที่ยวแตกต่างออกไป และ

โชว์ความเนิบช้า การใช้เวลาอย่างฟุ่มเฟือย  

ในโซเชียลมีเดียของตัวเองแทน 
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 ไม่มีใครยอมกลบัจากทรปิท่องเทีย่ว แบบทีรู่ส้กึเหนด็เหนือ่ย 

เม่ือยล้ามากกว่าวันท�างาน ไม่ต้องการใช้เวลาในการขึ้นรถ 

ลงเรือ เดินทางหลายทอดต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 

และเบียดเสียดเข้าคิวกันเพื่อไปถึงจุดถ่ายภาพที่เป็นเอกลักษณ์

ของสถานที่นั้นๆ 

 การท่องเทีย่วช้าๆ ไม่ได้หมายถงึแค่วธิกีารเดนิทาง ความช้า 

ในทีน่ี้ไม่ได้หมายความเฉพาะแค่การเคลือ่นที ่แต่เป็นความช้าใน

ความหมายถงึขบวนการทางสงัคมแบบใหม่ ทีเ่น้น ‘การเชือ่มโยง’  

ชีวิตเข้ากับส่ิงอื่นๆ รอบตัว จากที่เคยแยกขาดออกจากกันใน

สงัคมอตุสาหกรรม ทีเ่น้นการแบ่งแยกหน้าทีก่ารท�างาน แบ่งแยก 

เวลาออกเป็นส่วนตัวและเวลางาน 

 การเชือ่มโยงชวิีตน้ันก็มีได้ในหลายด้าน เช่น การได้ใช้เวลา

ร่วมกบัครอบครวัมากขึน้ การมสีตแิละสมาธิกับการท�ากิจกรรม 

ใดๆ อย่างแท้จรงิ รวมไปถึงการท่องเทีย่วทีเ่ช่ือมโยงกับสถานที่ 

ท่องเท่ียวในทุกด้าน การเดินทาง ที่พัก อาหาร ชุมชน ผู้คน 

วฒันธรรมท้องถิน่ สิง่แวดล้อม โดยไม่ได้ด�าเนนิไปแบบส�าเรจ็รปู

และเร่งรีบ ผ่านการท่องเที่ยวแบบอุตสาหกรรมแบบเดิม 

ที่เน้นเชื่อมโยงกันอย่างผิวเผิน ณ จุดท่องเที่ยว และผ่านวัตถุ

อย่างของที่ระลึกและของฝาก 

 รายละเอยีดของทรปิไม่จ�าเป็นจะต้องไปถงึสถานทีท่่องเทีย่ว 

ให้ครบทุกแห่ง แต่คือการใช้เวลาอยู่กับสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 

ให้นานพอท่ีจะท�าความรู้จักเพื่อนใหม่ในละแวกนั้น ช้อปปิ้ง 

ของฝากจากร้านค้าในท้องถ่ิน หาซ้ือของใช้ประจ�าวนัและอาหาร

จากร้านช�า น�ามาปรุงอาหารกินเองในห้องพัก 

 การปักหลักอยู่สถานที่เดียวนานๆ ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางลงไปได้ รวมถึงการปรุงอาหารกินเองแบบง่ายๆ 

ก็ประหยัดกว่าการไปกินในร้านอาหารของกรุ๊ปทัวร์ นอกจากนี้ 

การท่องเท่ียวช้าๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ประหยัด

น�้ามันเชื้อเพลิง การซักล้างเสื้อผ้าและห้องพัก และมื้ออาหาร 

ที่ปริมาณพอเหมาะกับเราเอง 

 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนธีมไปจากเดิม  

มนัจะไม่ใช่การวัดความสนกุสนานในการท่องเทีย่วด้วยเชงิปรมิาณ 

ของสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางไปถึง ไม่ได้สื่อผ่านของที่ระลึก 

และภาพถ่ายแบบยืนเรียงหน้ากระดานของผู้คนในกรุ๊ปทัวร์ 

 คนรุ ่นใหม่ปฏิเสธความเร่งรีบแบบเดิม ความช้าเป็น 

ความหรูหราแบบใหม่ ความส�าเร็จในการท่องเที่ยววัดกัน 

ที่การใช้เวลาอย่างเหลือเฟือ ไม่รีบร้อน โดยไม่ได้แข่งกันเชิง

ปริมาณสถานที่ท่องเที่ยวอีกต่อไป เรื่องเล่าของคนรุ่นใหม่  

จะเป็นเรือ่งราวของประสบการณ์การเชือ่มโยงตวัเองกบัสถานที ่

ท่องเที่ยวนั้นอย่างแท้จริง 

 เช่นการผจญภัยในราคาประหยัด การท่องเที่ยวญี่ปุ ่น 

หนึง่เดอืน ด้วยงบไม่เกนิสองหมืน่บาท การเฝ้ารอซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ 

ได้ในราคาโปรโมชั่น การเลือกที่พักผ่านเว็บ Airbnb แล้วได้

เจอเจ้าของบ้านทีอ่ธัยาศยัด ีการพบเพ่ือนใหม่เป็นคนในท้องถิน่ 

การทดลองชมิอาหารท้องถิน่ในร้านที่ไม่เคยถกูรวีวิลงในหนงัสอื 

ไกด์บุ๊คส์เล่มไหนมาก่อน การหลงทางทั้งวันไปไม่ถึงจุดหมาย 

แต่ก็ไม่รู้สึกเสียดายเวลา รวมถึงการไปถึงที่หมายในช่วงเวลา

พิเศษ เช่นวันเทศกาลส�าคัญ หรือเพียงแค่จะได้ซื้ออาหารกล่อง

ตามตารางเวลาของทางร้าน ฯลฯ 

 เมื่อเทรนด์การท่องเที่ยวแบบช้าๆ ก�าลังมา ท�าให้

หลายๆ เมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความน่าดึงดูดส�าหรับ 

นักท่องเที่ยวแบบกลุ่มคนรุ่นใหม่มากกว่า เพราะมีความแออัด

น้อยกว่า มลพิษต�่ากว่า ไม่มีเสียงรบกวน ธรรมชาติสะอาด

บริสุทธิ์ การเดินทางสะดวกสบาย รถราไม่ติดขัด 

 ในขณะเดียวกัน เมืองช้าๆ ก็จะเน้นให้ความสุขกับผู้คน 

ในท้องถิ่น โดยย้อนกลับไปให้ความส�าคัญกับเรื่องคุณภาพ

ชีวิต มากกว่าเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ และจ�านวนรายได ้

ทีเ่ข้ามาจากอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว ซึง่กลบัจะยิง่ส่งผลดต่ีอ

การท่องเที่ยวแนวใหม่ 

 Slow Travel กลายเป็นบรกิารท่องเทีย่วที่ได้รบัความนยิม  

และบางทีก็มีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นส่วนหนึ่ง

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น Lonely Planet 

เสนอจุดหมายการท่องเที่ยวแบบช้าๆ ทั่วโลกที่น่าสนใจ และ

ปัจจุบันก็มีบริษัทน�าเที่ยวให้บริการเหล่านี้แล้ว เช่น 

 - ขับรถบ้านลัดเลาะไปตามชายฝั่งประเทศออสเตรเลีย 

 - ล่องเรือชมฟยอร์ดในประเทศชิลี 

 - ขี่จักรยานในอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ 

 - ขี่สกูตเตอร์ในริเวียร่า ตอนใต้ของฝรั่งเศส 

 - เดินป่ามิลฟอร์ด แทรค นิวซีแลนด์ 

 - เส้นทางชิมไวน์ ฝรั่งเศส 

 - นั่งรถหมาลากเลื่อนหิมะ ในบริติชโคลัมเบีย แคนาดา 

 - ล่องเรือแม่น�้าโขง ประเทศลาว 
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 - ขี่อูฐทะเลทรายซาฮารา โมร็อกโก

 Slow Travel ในบ้านเราก็ได้รับความนิยม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นด้วยแนวคิด

แบบย้อนยุค เนิบช้า รักสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความสงบภายในใจ 

 ตลาดเก่า ตลาดน�้า และย่านการค้าของชุมชนเก่าๆ ในชนบทกลับมาได้รับความนิยม 

ตลาดสามชุก สุพรรณบุรี ตลาดน�้าอัมพวา สมุทรสงคราม ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก ราชบุรี 

เกาะเกร็ด นนทบุรี ปาย แม่ฮ่องสอน เชียงคาน จังหวัดเลย ฯลฯ 

 โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ และโฮสเทล หลายแห่ง ตั้งขึ้นโดยเน้นคอนเซ็ปต์ Slow Life 

เสิร์ฟอาหารออร์แกนิกส์ สอนโยคะ คลาสออกก�าลังกาย ฝึกท�าสมาธิ เน้นธรรมชาติ  

ความสงบเงียบ ท่ามกลางแหล่งชุมชนเก่าแก่ 

 ล่องเรือ เดินป่า การผจญภัย รวมถึงพิพิธภัณฑ์ วัง และบ้านโบราณ สถานที่ของ 

หน่วยงานราชการต่างๆ 

 นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่จัดการให้เป็น Slow Travel แล้ว เมืองเล็กๆ ในประเทศ

พัฒนาแล้วมากมาย ที่ด�าเนินไปตามแนวทาง Slow City อย่างเช่นในญี่ปุ่น แคนาดา 

ออสเตรเลีย รวมถึงในยุโรปตะวันออก ก�าลังได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักท่องเที่ยว 

รุ่นใหม่ 

 พวกเขาจะตระเวนถ่ายรูปในเมืองเล็กๆ ที่สวยงามราวกับเป็นฉากหลังเทพนิยาย  

พักอยู่กับชาวบ้านที่เปิดบ้านให้บริการ Airbnb ตื่นเช้ามานั่งจิบกาแฟช้าๆ ไม่ต้องรีบ 

ออกไปไหน เพราะไม่มีก�าหนดการบังคับให้ต้องไป และไม่มีคิวนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 

มาต่อแถว ตอนเที่ยงก็ไปตลาดนัดในละแวกชุมชน ซื้อผัก นม และขนมปังแบบ 

ออร์แกนิกส์ น�ากลับมานั่งกินสงบๆ อยู่ในห้องพัก ท�าความรู้จักกับเพื่อนข้างห้อง หรือไม่ก็

นอนอ่านหนังสือ แล้วก็อัพรูปภาพในโซเชียลมีเดีย ของที่ระลึกก็จะเป็นหัตถกรรมที่มาจาก 

Artisan จริงๆ ไม่ใช่โปสต์การ์ดหรือเสื้อยืดสกรีนสัญลักษณ์เมือง 

 Slow Travel เปิดทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ให้ไม่ต้องเคร่งเครียดกับเวลา

นัดหมายของกรุ๊ปทัวร์แบบ 5-6-7 คือตื่นตีห้า กินอาหารเช้าของทางโรงแรมตอนหกโมง 

และออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ห่างไกล พร้อมกรุ๊ปทัวร์ทั้งหมดตอนเจ็ดโมง 

 การทีน่กัท่องเทีย่วมคีวามเป็นปัจเจก เขาได้มเีวลามากขึน้ อยูส่ถานทีพ่กัอย่างยาวนาน 

เดินทางอยู่ในละแวกใกล้ๆ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  

ให้กับผูค้นในท้องถ่ินจรงิๆ ได้ท�าการค้าขายและหารายได้กบันกัท่องเทีย่วโดยตรง โดยไม่ต้อง 

ผ่านคนกลางและไกด์น�าเที่ยวอีกต่อไป 

 Slow Movement ทัง้หลายทัง้ปวง ได้ช่วยตัง้ค�าถามกบัระบบทนุนยิมเสร ีอตุสาหกรรม 

และสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ความเนิบช้าจะช่วยให้มีการกระจายตัวของรายได้และ

ทรัพยากร อีกทั้งยังท�าให้ลดความตึงเครียดจากการใช้ชีวิต ทั้งในด้านของการท�างาน 

และด้านการพักผ่อน
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การท่องเที่ยวเรือส�าราญ 

กับความท้าทายของประเทศไทย
เรื่อง : ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
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 เรอืส�าราญเป็นธุรกิจการท่องเทีย่วทีเ่ตบิโตต่อเนือ่งมาอย่างยาวนาน 

โดยบรษิัท P&O และ Cunard ถอืเป็นผูบ้กุเบกิเจาะกลุม่นกัท่องเทีย่วสงูอายุ

สัญชาติอเมริกันซึ่งมีรายได้สูงและชื่นชอบการล่องเรือไปในหลากหลาย 

เส้นทาง ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ฤดูกาล และความชื่นชอบส่วนตัว ให้ความ

ส�าคัญกับคุณภาพการบรกิาร ความปลอดภยั ตลอดจนกจิกรรมบนเรอืและ

บนฝั่ง ในระยะเริ่มต้นของการขยายธุรกิจอย่างเต็มตัว สายการเดินเรือ 

ได้ใช้เรือส�าราญขนาดเล็กแต่หรูหราบริการในหลากหลายเส้นทาง เน้น 

เส้นทางแถบทะเลแครบิเบยีนเป็นหลกั และมกีารล่องเรอืระยะยาวรอบโลก  

(World Cruise) แวะพักตามท่าเรือ แวะพัก (Port of Call) ที่น่าสนใจ 

ในหลากหลายภูมิภาค เช่น ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชีย เป็นต้น

 ลักษณะเฉพาะของเรือส�าราญคือการผสมผสานระหว่างธุรกิจที่พัก

และการคมนาคมขนส่งไว้ด้วยกัน โดยน�ากิจกรรมที่มีสาระและความ

บันเทิงต่างๆ น�าเสนอระหว่างการเดินทางล่องเรือ มีบริการพื้นฐานต่างๆ 

เช่น ห้องอาหาร การแสดง กาสิโน สปา ร้านขายของปลอดภาษี คลับ 

สระว่ายน�้า เป็นต้น และอาจจะมีบริการเสริมอื่นๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย และใช้ท่าเรือแวะพักต่างๆ เป็นจุดดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย

ให้ตัดสินใจล่องเรือส�าราญ ทั้งนี้ความปลอดภัยตลอดการล่องเรือถือเป็น

สิ่งที่ส�าคัญมากที่สุด

 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ธุรกิจเรือส�าราญเริ่มมีการแข่งขันกัน

สูงขึ้น มีสายการเดินเรือได้เข้ามาในธุรกิจมากขึ้น สายการเดินเรือหลัก 

เช่น Carnival Corporation, Royal Caribbean International หรือ 

Star Cruises ได้มีการใช้กลยุทธ์การควบรวมกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว  

เพือ่สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั ในทีส่ดุหลายสายการเดนิเรอื เช่น 

Princess, Costa, Cunard, P&O, AIDA, Seabourn, Holland America 

Line เป็นส่วนหนึ่งของ Carnival Corporation และเป็นสายการเดินเรือ 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 50 ของอุตสาหกรรม  

ในขณะที่ Royal Caribbean International ได้ควบรวมกิจการกับ  

Celebrity Cruise กลายเป็นสายการเดินเรืออันดับที่สองของโลก  

มีสัดส่วน 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรม ในส่วนของ Star Cruises ได้มีการ

ควบรวมกิจการกับ Norwegian Cruise Line จนกลายเป็นสายการเดนิเรอื 

อันดับสามในเวลานั้น ท�าให้ธุรกิจเรือส�าราญถูกครอบง�าโดยสายการ-

เดินเรือหลักเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม สายการเดินเรือขนาดเล็ก เช่น Silver 

Sea, Sea Dream, Hapag-Lloyd ยงัคงด�าเนนิกจิการโดยเจาะตลาดกลุม่ 

ผู้สูงอายุ เน้นคุณภาพบริการและตัวสินค้าที่แตกต่างเป็นหลัก
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 หลังจากการควบรวมกิจการของสายการเดินเรือหลัก มีการน�ากลยุทธ์มาใช้

ในการแข่งขัน มีการขยายฐานลูกค้าเรือส�าราญ มีการก�าหนดแผนการตลาดที่เป็น

แนวรกุมากข้ึน มีการสร้างเรอืส�าราญเพิม่มากขึน้ มกีารสร้างความแตกต่าง เป็นต้น 

เป็นเหตใุห้การท่องเทีย่วเรือส�าราญมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมาก บรบิทการท่องเทีย่ว 

เรอืส�าราญเปล่ียนจากการท่องเทีย่วส�าหรับกลุม่คนรวยเพียงกลุม่เดยีวเป็นการขยาย

กลุ่มตลาดให้กว้างขึ้น มีการเจาะตลาดกลุ่มคนวัยท�างาน กลุ่มครอบครัว โดยใช้

ราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการจูงใจ เป็นสาเหตุที่ท�าให้ขนาดของเรือใหญ่โตมากขึ้น 

เพือ่ให้เกดิการประหยดัเชิงขนาด (Economy of Scale) และลดต้นทนุของการจดัการ 

ส่งผลให้ราคาของการล่องเรือลดลง สามารถจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ตัดสินใจซื้อ 

ซึ่งสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเรือส�าราญสามารถสรุปหลักได้ดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์

การท่องเที่ยวเรือส�าราญ

1.  การเติบโตของอุตสาหกรรม 
 เรือส�าราญในทุกภูมิภาค 
 โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยี
 
 การท่องเที่ยวเรือส�าราญมีการ

เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง จากสถติจิ�านวนนกั

ท่องเที่ยวเรือส�าราญตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 

จนถึงปัจจุบัน (ภาพที่ 1) พบว่าจ�านวน

นักท่องเรือส�าราญมีอัตราการเติบโต 

อย่างต่อเนือ่งในทกุภมูภิาค โดยเกนิครึง่ 

เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอเมริกา รอง 

ลงมาเป็นกลุม่ยโุรป และมกีารคาดการณ์ 

แนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 

แม้ว่าจะเผชิญกับวิกฤติและปัจจัยต่างๆ 

ที่ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น วิกฤติ

เศรษฐกจิ ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด หรอื

แม้แต่อุบัติเหตุจากเรือส�าราญ

 แม้ว ่าจ�านวนนักท ่องเที่ยวเรือ

ส�าราญในทวีปเอเชียมีจ�านวนไม่มากนัก 

หากเปรียบเทียบกับภูมิภาคหลักอื่นๆ 

หากพิจารณาอัตราการเจริญเติบโต 

พบว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วและ 

น่าสนใจ จากข้อมูลของ PATA (2010) 

และ CLIA (2014) พบว่าในปี ค.ศ. 2010  

สัดส่วนจ�านวนผู้โดยสารที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวโดยเรือส�าราญมีเพียงแค่ 

ร้อยละ 2.4 และเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 

3.3 และ 4.4 ในปี ค.ศ. 2013 และ 

2014 ตามล�าดับ แสดงให้เห็นศักยภาพ

ของภูมิภาคเอเชียต่ออุตสาหกรรมเรือ

ส�าราญ เหตผุลหลกัๆ ทีส่่งผลให้ภมิูภาค

ภาพที่ 1: จ�านวนนักท่องเที่ยวเรือส�าราญเปรียบเทียบ ปี 1990-2014 และคาดการณ์ ปี 2015-2019 
ที่มา: http://www.cruisemarketwatch.com/growth/

4,
38

5,
00

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,
72

8,
00

0

4,
80

0,
00

0

4,
72

1,
00

0

4,
97

0,
00

0

5,
38

0,
00

0

5,
86

8,
00

0

6,
33

7,
00

0

7,
21

4,
00

0

7,
49

9,
00

0

8,
64

8,
00

0

9,
52

6,
00

0

10
,4
60

,0
00

11
,1
80

,0
00

12
,0
06

,0
00

14
,6
25

,0
00

15
,7
79

,0
00

17
,2
16

,0
00

18
,4
21

,0
00

19
,3
77

,0
00

20
,3
35

,0
00

20
,9
76

,0
00

21
,5
56

,0
00

22
,2
47

,0
00

22
,9
35

,0
00

23
,9
56

,0
00

24
,6
27

,0
00

25
,3
16

,0
00

4,
16

8,
00

0

3,
77

4,
00

0

จ�านวนนักท่องเที่ยวเรือส�าราญทั่วโลกตั้งแต่ ค.ศ. 1990-2019



48 | Tourism Review

Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว

เอเชยีมีอตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้ คือ ท่าเรอืทีม่คีวามหลากหลาย 

ครอบคลมุในหลายพ้ืนที ่สนิค้าทางการท่องเทีย่วของแต่ละท่าเรอื 

มีลักษณะเฉพาะ ฤดูกาลล่องเรือที่สามารถล่องเรือได้ตลอดปี 

ความคุ้มค่าของเงิน ความน่าสนใจของเส้นทางการล่องเรือ 

ระยะทางระหว่างท่าเรือที่เข้าถึงได้ง่าย ตลาดที่เติบโตของ 

นกัท่องเทีย่วเรอืส�าราญในทวีปเอเชีย ท�าให้หลายสายการเดนิเรอื 

ทุกขนาด เช่น Royal Caribbean International, Costa, 

Princess, Celebrity, Seabourn, Silver Sea และรวมไปถึง

บริษัท Star Cruises ที่ให้บริการในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก  

ได้น�าเรือเข้ามาวิ่งในแถบเอเชียมากข้ึน บางสายการเดินเรือ 

น�าเรอืมาให้บรกิารในแถบเอเชียตลอดปีบ้าง เป็นช่วงฤดูกาลบ้าง

ในขณะที่ภูมิภาคหลักไม่สามารถล่องเรือได้ และบางสายการ-

เดินเรือแวะพักท่ีท่าเรือในเอเชียเป็นครั้งคราว สะท้อนภาพว่า 

ภูมภิาคนีจ้ะมบีทบาทส�าคัญในธุรกิจเรือส�าราญในอนาคตอนัใกล้ 

นี้ และเป็นโอกาสของเอเชียในการพัฒนาเมืองท่าต่างๆ เพื่อ

รองรับการขยายตัวของตลาด และเป็นการสร้างและกระจาย

รายได้ให้กับท่าเรือ

2. ขนาดเรือส�าราญใหญ่มากขึ้น

 ขนาดของเรือส�าราญเป็นประเด็นที่น่าสนใจและส่งผลต่อ

การจัดการท่าเรือมากที่สุด ในอดีตเรือส�าราญที่ให้บริการเป็น

เรือขนาดเล็กบรรจุผู้โดยสารประมาณ 100-200 คน โดยเน้น

การตกแต่งท่ีหรูหรา ความสะดวกสบาย การบริการ จ�านวน

คนไม่เยอะ ก�าหนดราคาสูง ต่อมาเมื่อเรือส�าราญเป็นที่รู้จัก

มากขึ้น สายการเดินเรือเริ่มขยายฐานลูกค้าเป้าหมายจากกลุ่ม

ผู้สูงอายุไปยังกลุ่มที่หลากหลายดังที่กล่าวมาข้างต้น ขนาดของ

เรือส�าราญเริ่มเปลี่ยนแปลงให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น (ภาพที่ 2)  

เพื่อรองรับจ�านวนผู้โดยสารได้มากข้ึน และมีราคาลดลงเพื่อ

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ ท�าให้ขนาด

ของเรือมีการพัฒนาให้ใหญ่มากขึ้น จาก 100-200 คน เป็น 

1,000-2,000 คน จนปัจจุบันมีเรือขนาด 3,000-4,000 คน

จ�านวนเพิ่มมากขึ้น โดยเรือส�าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี ้

อยู่ภายใต้บริษัท Royal Caribbean International ชื่อเรือ  

Oasis of the Seas และ Allure of the Seas ซึง่เป็นเรอืพีเ่รือน้อง 

มขีนาด 225,282 ตนักรอสส์ รองรบัผูโ้ดยสารได้ทัง้สิน้ 5,400 คน 

และลูกเรืออีก 2,000 คน และมีแนวโน้มว่าขนาดของเรือ

จะใหญ่มากขึ้นในอนาคต โดยหากดูสัดส่วนของเรือส�าราญ 

ในตลาดพบว่าสดัส่วนเรอืส�าราญขนาดใหญ่มาก (เกนิ 100,000 

ตันกรอสส์) มีมากถึงร้อยละ 36 หรือเกือบ 1 ใน 3 และมี 

แนวโน้มจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น เมื่อรวมกับเรือขนาดใหญ่ 

(80,000-100,000 ตันกรอสส์) มีสัดส่วนร้อยละ 21 ซึ่งเมื่อ

รวมเรอืส�าราญสองขนาดนีพ้บว่า มมีากกว่าครึง่ของเรอืส�าราญ

ภาพที่ 3 : สัดส่วนของขนาดเรือในปัจจุบัน

ภาพที่ 2 : พัฒนาการของขนาดเรือส�าราญจากอดีตถึงปัจจุบัน
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ทั้งหมด (ภาพที่ 3) นอกจากนั้นเรือส�าราญที่มีการสั่งต่อในช่วง

ปี ค.ศ. 2000-2018 ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่และใหญ่มาก จาก

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการจัดการท่าเรือทั้งท่าเรือหลัก

และท่าเรอืแวะพกัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ในอดีตตวัท่าเรือจึงแสดง

บทบาทแค่เป็นประตู (Gateway) สู่แหล่งท่องเที่ยวหลักของ 

ท่าเรอืนัน้ๆ แต่ปัจจบัุนตวัท่าเรือมคีวามส�าคัญมากข้ึน เพราะต้อง 

มศีกัยภาพและประสทิธิภาพทีส่ามารถรองรับเรอืขนาดใหญ่และ

จ�านวนผูโ้ดยสาร มีสิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั มโีครงสร้าง

พื้นฐานที่เหมาะสม มีความปลอดภัย

 ส�าหรบัภูมิภาคเอเชยีมเีรอืส�าราญล�าใหญ่ๆ เข้ามาเพิม่ขึน้ 

เรื่อยๆ เช่น เรือ Mariner of the Seas ซึ่งมีขนาด 138,279  

ตนักรอสส์ รองรบัลูกค้าได้มากกว่า 3,000 คน นอกจากนี้ในปีนี้  

(ค.ศ. 2015) ทาง Royal Caribbean International ได้ส่งเรือ

ล�าใหม่ชื่อ Quantum of the Seas เข้ามาวิ่งในภูมิภาคเอเชีย 

โดยมีขนาดใหญ่โตขึ้นถึง 168,666 ตันกรอสส์ รองรับลูกค้าได้

มากกว่า 4,000 คน ในขณะเดียวกันสายการเดินเรืออื่นๆ ก็น�า 

เรือขนาดใหญ่และใหญ่มาก (Large & Mega Cruise Ship)  

เข้ามาในภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

3.  กลุ่มลูกค้าเรือส�าราญ
 มีความหลากหลายมากขึ้น

สายการเดินเรือมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

มีขนาดเล็กเกินไปในการขยายฐานธุรกิจ โดยมุ่งท�าการตลาด

ไปยังกลุ่มใหม่คือกลุ่มคนวัยท�างาน กลุ่มครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่ม 

ทีม่ศีกัยภาพ ดงัน้ัน สายการเดนิเรอืต่างๆ จงึก�าหนดกลยทุธ์ในการ

ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ เช่น การสร้างเรอืขนาดใหญ่มากขึน้  

การพฒันากจิกรรมและสาธารณปูโภคพืน้ฐานบนเรอื การก�าหนด

เส้นทางการเดินเรือที่หลากหลาย จ�านวนวันในการล่องเรือ 

สั้นลง ราคาส�าหรับการล่องเรือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

กลุ่มลูกค้า 

 ส�าหรับตลาดเรือส�าราญในเอเชีย สายการเดินเรือได้

พยายามเจาะตลาดกลุ่มใหม่ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มวัย

ท�างานและครอบครัวชาวจีนและอินเดียเป็นกลุ่มหลัก เพราะ

มีจ�านวนประชากรเยอะ และมีศักยภาพในการล่องเรือ โดย

พฤติกรรมการเดินทางของกลุ ่มนี้จะเน้นการเดินทางกับ

ครอบครัวเป็นหมู่คณะ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มยุโรปหรืออเมริกา 

นกัท่องเทีย่วเอเชยีนยิมล่องเรอืในระยะเวลาสัน้ระหว่าง 3-7 วนั  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ให้ความส�าคัญ

กับท่าเรือแวะพักที่น่าสนใจ กล่าวคือต้องมีแหล่งท่องเที่ยวและ

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลาย ตอบโจทย์

กลุ่มครอบครัวได้ดี โดยต้องมีความคุ้มค่าเงิน สายการเดินเรือ

คาดการณ์ว่าเพียงแค่เจาะตลาดในกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย 

ที่มีเศรษฐกิจเติบโตเพียงไม่ก่ีประเทศ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น 

อนิโดนเีซยี เกาหล ีเพียงแค่ร้อยละ 0.5% ของประชากรทัง้หมด 

จะมนีกัท่องเทีย่วเพ่ิมขึน้มากเกนิถงึ 16 ล้าน ซึง่มจี�านวนมากกว่า

นักท่องเที่ยวเรือส�าราญทั้งหมดของทวีปอเมริกาเหนือ อย่างไร

ก็ตาม ในขณะนี้สายการเดินเรือได้น�าเรือเข้ามาให้บริการใน

ภมิูภาคเอเชีย และสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได้เพ่ิมขึน้ในทกุๆ ปี 

 อย่างไรกต็าม กลุม่ลกูค้าผูส้งูอายยุงัคงเป็นกลุม่เป้าหมาย

ที่ส�าคัญของเรือส�าราญขนาดเล็ก ที่เน้นคุณภาพของตัวสินค้า

และบริการ ความน่าสนใจของท่าเรือแวะพักซึ่งเรือส�าราญ 

ขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถงึได้ สายการเดนิเรอืทีย่งัคงเจาะกลุม่

ตลาดนี้ ได้แก่ Seabourn, Silver Sea, Sea Dream, Hapag-

Lloyd, Crystal Cruise เป็นต้น

4. ความต้องการท่าเรือเพิ่มขึ้น

 เมื่ออุตสาหกรรมเรือส�าราญเติบโตมากขึ้นภายใต้การ

แข่งขันที่รุนแรง สายการเดินเรือได้ก�าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หนึ่งในนั้นคือการคัดเลือก

ท่าเรือเพ่ือก�าหนดเส้นทางการเดินเรือ เพราะเส้นทางการ

เดินเรือที่ออกแบบให้น่าสนใจเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง 

ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจล่องเรือ ดังนั้น ท่าเรือที่มี

ลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีกิจกรรมการ 

ท่องเทีย่วหลากหลาย มแีหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีรู่จ้กั ชือ่เสยีงของ

ตัวท่าเรือ ความปลอดภัยและความสะอาด ฤดูกาล ระยะทาง 

ไม่ไกลเกนิไประหว่างท่าเรอื ซึง่ไม่ควรจะไกลกว่า 200 ไมล์ทะเล  

และบริการอื่นๆ ที่เรือส�าราญต้องการ แต่สิ่งที่ส�าคัญมากที่สุด 
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คือ ศักยภาพและความพร ้อมของตัวท ่าเรือ  

ซ่ึงหมายถงึความสามารถในการรองรบัเรอืส�าราญ  

มสีาธารณปูโภคทีจ่�าเป็นพร้อม มโีครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ครบครัน ส่ิงเหล่านี้คือปัจจัยในการพิจารณาใน

การคัดเลือกท่าเรือของสายการเดินเรือในปัจจุบัน

   

5. ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด
 

 ความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักที่ส�าคัญในการ 

พิจารณาตดัสินใจเดนิทางท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเรือส�าราญ 

ซึ่งการเดินทางส่วนใหญ่อยู ่ ในทะเลหรือแม่น�้า 

และมีความเสี่ยงจากผลกระทบอื่นๆ และส่งผลต่อ 

ภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยของการท่องเที่ยว 

เรือส�าราญ เช่น อุบัติเหตุของเรือส�าราญ Costa 

Concodia เป็นเหตุให้ผู ้โดยสารเรือเสียชีวิต 

เป็นจ�านวนมาก ไฟไหม้ในเรือส�าราญ Insignia 

เป็นเหตุให้ผู ้โดยสารเสียชีวิตจ�านวนหนึ่ง หรือ

ไฟไหม้เรือ Grandeur of the Seas แม้จะไม่ม ี

ผูเ้สียชวิีต อกีท้ังโรคซาร์สและไข้หวดัสายพนัธุ์ใหม่ 

H5N1 โรคท่ีเกีย่วกบัทางเดินอาหาร (Noro-Virus) 

ที่เกิดข้ึนในเรือส�าราญ หรือแม้แต่ภัยธรรมชาติ

ต่างๆ เช่น พายุ แผ่นดินไหว สึนามิ รวมไปถึง 

ภยัจากโจรสลดั เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจ 

เดนิทางล่องเรอืทัง้สิน้ เพราะฉะนัน้สายการเดินเรอื

จงึให้ความส�าคญักบัเรือ่งความปลอดภยัเป็นอนัดับ

สูงสุด เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความไว้วางใจใน

ตราสินค้าของตนเอง ด้วยเหตุนี้การจัดการท่าเรือ 

จึงต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องหลัก 

เช่นเดียวกัน โดยท่าเรือต้องได้รับการตรวจสอบ 

เรื่องความปลอดภัยเพื่อให ้ผ ่านเกณฑ์ระดับ

นานาชาติเรื่องความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ

หรือที่เรียกว่า International Ship and Port  

Facility Security Code: ISPS Code  
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สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือส�าราญ

ของภูมิภาคเอเชีย

 ภูมิภาคเอเชียสามารถแบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาคย่อยส�าหรับ

การท่องเที่ยวเรือส�าราญ ได้แก่ เอเชียตะวันออก (East Asia) 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) และเอเชียใต้ 

(South Asia) โดยแต่ละภูมิภาคย่อยมีความหลากหลายของ

วฒันธรรม แหล่งท่องเทีย่ว กิจกรรมการท่องเทีย่ว ฤดูกาล และ

สภาพภูมิอากาศ

1.  ภาพรวมของแต่ละภูมิภาคย่อย
 ของทวีปเอเชีย

1.1  เอเชยีตะวนัออก (East Asia) ประกอบด้วยประเทศหลกัๆ 

คือ จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น ในปัจจบุนั (ค.ศ. 2015) 

มีจ�านวนเรือและลูกค้าเรือส�าราญเดินทางเข้าไปแวะท่องเที่ยว

มากที่สุด เนื่องจากความพร้อมของท่าเรือ ท�าเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้

ประเทศจีน ญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ระยะทางระหว่าง

ท่าเรอืที่ใกล้กนั อกีทัง้แหล่งท่องเทีย่วและกิจกรรมการท่องเทีย่ว 

มีความหลากหลาย โดยฮ่องกงท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ 

การท่องเที่ยวเรือส�าราญในแถบน้ี ในขณะที่จีนและประเทศ 

อ่ืนๆ ได้พัฒนาเพื่อเข้ามาแย่งชิงโอกาสในการเป็นท่าเรือหลัก 

(Homeport) ในแถบนี้

1.2 เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (South East Asia) ประกอบด้วย 

สงิคโปร์ ไทย มาเลเซีย อนิโดนเีซีย ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม เป็นต้น 

เป็นภูมิภาคย่อยของเอเชียที่มีเรือส�าราญและนักท่องเที่ยว 

เข้ามาท่องเท่ียวรองลงมาจากเอเชียตะวันออก เนื่องจาก 

ตัวสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจ ความ

คุ้มค่าเงิน เส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือที่ใกล้กัน สภาพ

อากาศ ในภูมิภาคย่อยนี้ สิงคโปร์มีบทบาทในการเป็นท่าเรือ

หลัก (Homeport) และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเรือส�าราญ 

ในขณะที่ประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทย แสดงบทบาทการ

เป็นท่าเรือแวะพัก (Port of Call) ประเทศสิงคโปร์ได้ทุ่มงบ

ประมาณในการพฒันาตวัท่าเรอืเพือ่รองรบัเรือส�าราญทีเ่พิม่ขึน้ 

ทั้งจ�านวนและขนาด โดยสร้างท่าเรือหลักส�าหรับเรือส�าราญ

ท่าที่สองชื่อ Marina Bay Cruise Center ซึ่งมีขนาดใหญ่และ

สามารถรองรบัเรอืส�าราญขนาดใหญ่มากเพ่ิมขึน้จากท่าเรอืเดมิ

คอื Singapore Cruise Center ในขณะทีป่ระเทศอืน่ในภมูภิาคนี้ 

มีการพัฒนาตัวท่าเรือไปอย่างช้าๆ ท�าให้ความสามารถในการ 

รองรับเรือส�าราญขนาดใหญ่มีข ้อจ�ากัด เพราะในบริบท 

การพัฒนาจ�าเป็นต้องบูรณาการไปด้วยกันทั้งภูมิภาค การที่มี

ท่าเรือหลักที่ได้มาตรฐาน แต่ท่าเรือแวะพักยังไม่พร้อมจึงเป็น

ข้อจ�ากัดในการเติบโตของอุตสาหกรรม   

1.3 เอเชยีใต้ (South Asia) ประกอบด้วย อนิเดยี ศรลัีงกา มลัดฟี 

เป็นต้น ซึ่งถือเป็นภูมิภาคย่อยของเอเชียที่แม้จะมีจ�านวนเรือ

ส�าราญแวะพักน้อยที่สุด แต่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด เพียงแต่ 

แต่ละประเทศยงัไม่มกีารพฒันาท่าเรอืเป็นรปูธรรมอย่างชดัเจน 

โดยเรือส�าราญส่วนใหญ่ที่ไปแวะพักยังท่าเรือแถบนี้เป็นเรือ

ส�าราญขนาดเล็กและขนาดกลาง เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในหลาย

ประเด็น โดยเฉพาะตัวท่าเรือ  

2. นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเรือส�าราญ
 เพิ่มขึ้น

 ในอดีตการท่องเที่ยวเรือส�าราญไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือนิยม

ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย บริษัท Star Cruises ถือเป็น 

ผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวเรือส�าราญในแถบเอเชียมาเป็นเวลากว่า 

20 ปี โดยเจาะตลาดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในช่วงแรก เพื่อ 

ล่องเรือในแถบฝั ่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยใช้เรือ 

ขนาดกลางและปรับเปล่ียนเป็นเรือขนาดใหญ่ ต่อมาได้มีการ

เจาะกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว

จีน อินเดีย ญี่ปุ่น รวมถึงออสเตรเลีย นอกจากนั้นมีการจัดท�า 

แพ็คเกจรวมเครือ่งบนิและการล่องเรอื (Fly & Cruise Package) 

โดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษเข้ามาท่องเที่ยว

ในภูมิภาคโดยใช้ภูเก็ตเป็นท่าเรือหลัก
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 ต่อมาสายการเดินเรืออืน่ๆ มองเหน็โอกาสการเตบิโตของ

การท่องเท่ียวเรอืส�าราญในเอเชีย จงึน�าเรอืส�าราญเก่าๆ เข้ามา 

ให้บริการเพื่อทดลองตลาด และพบว่าโอกาสในการเติบโต 

มีความเป็นไปได้สูง เป็นเหตุให้หลายสายการเดินเรือน�าเรือ 

เข้ามาให้บรกิารอย่างต่อเนือ่งเป็นจ�านวนมากขึน้ โดยเจาะตลาด

เอเชียในประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่น และมีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น โดยเน้นการล่องเรืออยู่ใน

ภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก โดยมีเส้นทางหลักๆ อยู่ 3 เส้นทาง คือ 

ในแถบเอเชียตะวันออก แถบทะเลอันดามัน และแถบทะเล 

ฝั่งอ่าวไทย โดยมีท่าเรือหลักๆ ในหลากหลายประเทศ เช่น จีน 

ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ตามแต่ฤดูกาล และมีการน�านักท่องเที่ยว

จากภูมิภาคอื่นเข้ามาท่องเที่ยวในเอเชียในสัดส่วนรองลงมา

3. การพัฒนาท่าเรือของประเทศต่างๆ 
 ในภูมิภาคเอเชีย

 เม่ือเรือส�าราญเติบโตมากยิ่งขึ้น หลายประเทศได้มีการ

พัฒนาท่าเรือเพื่อตอบสนองความต้องการของเรือส�าราญ  

การพัฒนาท่าเรือส่วนใหญ่เน้นความสามารถในการรองรับ

ขนาดและจ�านวนของเรือส�าราญเป็นหลัก โดยเน้นการสร้าง 

ขึ้นใหม่ และการขยายจากของเดิม ให้ความส�าคัญกับการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานคือตวัท่าเรือและสาธารณูปโภคทีจ่�าเป็น  

โดยประเทศหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เช่น จีน 

ฮ่องกง ญ่ีปุ่น เกาหลี มีการสร้างท่าเรือตามมาตรฐานสากล 

ยิ่งไปกว่านั้นมีการพัฒนาท่าเรือในองค์รวมเพื่อแย่งชิงโอกาส

ในการเป็นท่าเรอืหลกัทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นการล่องเรอืหรือจดุสิน้สดุ 

การล่องเรอื สาเหตเุพราะการเป็นท่าเรอืหลกัสามารถสร้างรายได้ 

ให้กับท่าเรือมากถึง 4-8 เท่าของท่าเรือแวะพัก ประเทศจีน 

ได้สร้างท่าเรือส�าหรับรองรับเรือส�าราญไว้ในหลายเมือง เช่น 

เมืองเทียนจิน เซี่ยงไฮ้ ปักก่ิง ต้าเหลียน ในขณะที่ฮ่องกง

ก็มีการสร้างท่าเรือส�าหรับเรือส�าราญใหม่ ญี่ปุ ่นกับเกาหลี 

มีท่าเรือส�าหรับรองรับในหลายเมืองท่า ท�าให้สายการเดินเรือ 

น�าเรือส�าราญขนาดใหญ่มาให้บริการในภูมิภาคน้ีเพิ่มขึ้น  

และต่อเนื่อง ในส่วนของท่าเรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ปัญหาหลกัคอืท่าเรอืยงัไม่ได้มาตรฐาน ยกเว้นประเทศสงิคโปร์ 

ท�าให้เป็นข้อจ�ากดัในการน�าเรอืขนาดใหญ่มากเข้ามาในภมูภิาค

แห่งนี้ 

บริบทของไทยกับการพัฒนาเพื่อรองรับ

การเติบโตของการท่องเที่ยวเรือส�าราญ

 ประเทศไทยให้บรกิารเรอืส�าราญมาเป็นเวลายาวนานกว่า 

30 ปี โดยในช่วงแรกมีเรือส�าราญขนาดเล็กน�านักท่องเที่ยว 

เข้ามาในช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว จ�านวนเรอืส�าราญในแต่ละฤดกูาล 

มีจ�านวนไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการล่องเรือ 

รอบโลก (World Cruise) จนต่อมาสายการเดินเรือ Star  

Cruises น�าเรือนักท่องเที่ยวเรือส�าราญเข้ามาแวะพักยังท่าเรือ 

ของประเทศไทย ซึง่เป็นการล่องเรอืในเส้นทางเดมิในทกุสัปดาห์  

(Weekly Call) มายงัท่าเรอืภเูกต็เป็นหลกัในช่วงก่อนปี ค.ศ. 2000 

และท่าเรือเกาะสมุยและแหลมฉบังในเวลาต่อมา และในขณะ 

เดยีวกนักเ็ริม่มสีายการเดนิเรอือืน่ๆ เริม่ก�าหนดเส้นทางเดนิทาง 

ไปยังท่าเรือในแถบเอเชียมากขึ้นตามล�าดับ เรือส�าราญ 

เริม่เตบิโตอย่างรวดเรว็หลงัจากสายการเดนิเรอืหลกัเริม่น�าเรอื

เข้ามาวิง่ในภมูภิาคเอเชยีมากขึน้ โดยน�านกัท่องเทีย่วจากภมูภิาค

อื่น และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งน�าเรือ 

ส�าราญมาให้บรกิารในภมูภิาคเอเชยีตลอดปี จ�านวนเรอืส�าราญ 

และนักท่องเที่ยวเรือส�าราญจึงเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

 ประเทศไทยมท่ีาเรอืหลักให้บรกิารเรอืส�าราญทัง้สายการ- 

เดินเรือในภูมิภาค (Regional Cruise Line) และนานาชาติ 

(International Cruise Line) และเรือในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนอยู่หลายท่าเรือ เช่น ภูเก็ต 

เกาะสมุย แหลมฉบัง คลองเตย เป็นต้น ในช่วงนอกฤดูกาล

การท่องเทีย่วจะมเีพยีงสายการเดนิเรอืในภมูภิาคทีย่งัคงน�าเรอื

ส�าราญล่องในเส้นทางเดิมตลอดปี ในขณะที่สายการเดินเรือ 

อื่นๆ เริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ้าง แต่มีปริมาณไม่มาก 

 บทบาทท่าเรือของประเทศไทยเป็นท่าเรือแวะพัก (Port 

of Call) เป็นหลัก โดยเรือส�าราญน�านักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว



55|Tourism Review

Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว

แล้วกลับขึ้นเรือเดินทางต่อไปยังท่าเรืออื่น โดยระยะเวลาและ

จ�านวนวันมคีวามหลากหลาย ขึน้อยูกั่บความน่าสนใจของท่าเรอื 

ส่วนบทบาทการเป็นท่าเรือหลัก (Homeport) ของท่าเรือไทย 

มีน้อย เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ความไม่มีเสถียรภาพทาง 

การเมือง ข้อจ�ากัดเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ของท่าเรือ ในอดีตสายการเดินเรือหลักๆ เช่น Princess Cruise 

เคยใช้ท่าเรอืแหลมฉบงัเป็นท่าเรือหลกั แต่ด้วยความวุน่วายจาก

ปัญหาทางการเมอืง สายการเดินเรือจ�าเป็นต้องย้ายท่าเรอืหลกั

ไปยังประเทศสิงคโปร์ หากพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการเป็น

ท่าเรือของประเทศไทย จุดแข็งและข้อจ�ากัดที่ส่งผลต่อการ

จัดการท่าเรือส�าหรับเรือส�าราญมีดังต่อไปนี้

1. สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว

 

 สนิค้าและบรกิารการท่องเทีย่วถอืเป็นจดุขายของประเทศไทย 

มาอย่างยาวนาน ส�าหรับเรือส�าราญ ตัวแหล่งท่องเที่ยวและ

กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ให้บริการเป็นตัวดึงดูดให้เรือ

ส�าราญน�านักท่องเที่ยวเข้ามาแวะพักท่องเที่ยวตามท่าเรือต่างๆ 

แหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมของไทยมีความหลากหลายทั้งแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

ประเพณี และแหล่งท่องเทีย่วทีส่ร้างขึน้มาใหม่ สามารถตอบโจทย์ 

ความหลากหลาย ความคาดหวัง และความต้องการของกลุ่ม 

ลูกค้าเรือส�าราญได้เป็นอย่างดี ในขณะที่กิจกรรมทางการ 

ท่องเท่ียวท่ีน�าเสนอเป็นกิจกรรมทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบของนกัท่องเทีย่ว 

เป็นอย่างมาก เช่น การช้อปปิ้ง อาหาร การนวด เป็นต้น 

นอกจากนั้นความเป็นมิตรไมตรี เป็นจุดขายอีกประการหนึ่ง 

ทีท่�าให้ท่าเรอืของไทยสามารถดึงดูดสายการเดินเรอืให้ใส่ท่าเรอื

ไทยไว้ในเส้นทางการเดินเรือ 

 หากมองแยกเป็นรายท่าเรอืพบว่า บางท่าเรอืยงัมข้ีอจ�ากดั

บ้างในเรื่องตัวแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะสมุย เกาะภูเก็ต ซึ่งม ี

จุดเด่นในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ขณะท่ีแหล่ง 

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ยังมีน้อย 

และขาดกลไกในการจัดการที่ดีเพียงพอ ในขณะที่นักท่องเที่ยว

กลุ่มยุโรปและอเมริกันสนใจในแหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต 

ศลิปวฒันธรรม อย่างไรกต็าม ด้วยตวัสินค้าทางธรรมชาตมิคีวาม

โดดเด่น กอปรกับชื่อเสียงของทั้งสองท่าเรือนี้ จึงมีเรือส�าราญ

เดินทางไปแวะพักอย่างต่อเนื่อง หากทั้งสองท่าเรือสามารถ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเพิ่ม

ส่วนทีย่งัขาดอยู่ให้สามารถน�าไปสร้างรายการน�าเทีย่วทีน่่าสนใจ 

นอกจากจะสร้างความพงึพอใจแล้ว ยงัสามารถดงึดดูเรอืส�าราญ 

และเพิม่รายได้จากการท่องเทีย่วได้เพิม่ขึน้อกีทางหนึง่ ในส่วนของ 

ผูใ้ห้บรกิาร แม้ว่าการต้อนรบั มติรไมตรจีะสร้างความประทบัใจ 

ให้นักท่องเที่ยวเรือส�าราญ สิ่งที่ประเทศไทยต้องพัฒนาคือ

ทักษะ ความรู้ ความช�านาญของผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และสร้างความพร้อมในการแข่งขันและเป็นการพัฒนาจุดแข็ง

ให้เข้มแข็งมากขึ้น 

2. การจัดการความปลอดภัย 

 ในการบรหิารจดัการท่าเรอืส�าหรบัเรอืส�าราญ การจดัการ

ความปลอดภยัมคีวามจ�าเป็นมากและต้องครอบคลมุในหลากหลาย 

ประเด็น รวมถึงสุขอนามัย ความสะอาด การจัดการความเสี่ยง  

ความปลอดภัยของท่าเรือ โดยต้องผ่านมาตรฐานขององค์การ 

ทางทะเลระหว ่างประเทศ (International Maritime  

Organization: IMO) ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัย

เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ระดับนานาชาติของความปลอดภัยของเรือ

และท่าเรือ (International Ship and Port Facility Security 

Code: ISPS Code) ในปัจจุบัน ISPS Code ของทุกท่าเรือ 

ในประเทศไทยหมดอายุ และไม่ได้มีการต่ออายุมา 2-3 ปีแล้ว  

นอกเหนือจากนั้น การประสานการท�างานระหว่างเจ้าหน้าที่ 

ทีร่บัผดิชอบบนเรอืกบับนฝ่ังต้องประสานกนัเพ่ือสร้างความมัน่ใจ 

ในความปลอดภัย สิ่งที่ส�าคัญคือ ระหว่างที่นักท่องเที่ยวไป 

ท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ไม่ว่าจะไปกบับรษิัทน�าเทีย่ว  

หรือไปโดยรถเช่าให้บริการ นักท่องเที่ยวต้องปลอดภัย  

ส่วนประเด็นความสะอาดของอาหารเป็นประเด็นใหญ่มาก

ส�าหรับเรือส�าราญ เนื่องจากบนเรือส�าราญมีเพียงแค่คลินิก 

ที่ให้บริการ เพราะฉะนั้น ร้านอาหารต้องเน้นเรื่องความสะอาด 

ถกูสขุอนามยัเพือ่ให้ปลอดภยัจากโรคทางเดนิอาหาร (Norovirus) 
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ซ่ึงเป็นเร่ืองที่เรือส�าราญเน้นมากที่สุด เพราะหากมีการระบาดบนเรือส�าราญ 

จะส่งผลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของสายการเดินเรือนั้น

 ในส่วนความปลอดภัยของท่าเรือในประเทศไทยอยู ่ ในเกณฑ์ปกติ  

กล่าวคือไม่ได้มีประเด็นไหนที่ท�าให้เรือส�าราญมองว่าเป็นจุดอ่อนอย่างรุนแรง 

เพียงแต่ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาเพ่ือเน้นให้ประเด็นนี้เป็นจุดแข็งให้ได้  

อีกทั้งการวางแผนการจัดการความเส่ียงในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น 

แผ่นดินไหว สนีาม ิอบุตัเิหต ุยงัไม่เป็นระบบเท่าทีค่วร มคีวามจ�าเป็นต้องให้ข้อมลู 

ท�าการฝึกฝน ให้ความรู้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับมือในกรณีฉุกเฉินเพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้เรือส�าราญและตัวนักท่องเที่ยว

   

3. ตัวท่าเรือ

 ท่าเรอืเป็นปัจจยัหลกัทีส่ายการเดนิเรอืใช้พจิารณาคดัเลอืกท่าเรอืเพือ่ใส่ใน 

เส้นทางการล่องเรือ การจัดการท่าเรือต้องมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งมอบความ

สะดวกสบาย ความปลอดภัยให้แก่ตัวเรือส�าราญและนักท่องเที่ยว ตัวท่าเรือ 

ในประเทศไทยเป็นปัจจัยที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด เพราะหลายท่าเรือ 

ในประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐาน และห่างชั้นเมื่อเปรียบเทียบกับท่าเรือของ 

ประเทศอืน่ๆ โดยเฉพาะท่าเรอืในจงัหวดัภเูกต็ เกาะสมยุเป็นจดุอ่อนอย่างยิง่ ไม่ว่า 

จะเป็นตัวโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภคทีจ่�าเป็น เกาะสมยุไม่มีท่าเรอืส�าหรบั

เรือส�าราญ แต่ใช้ท่าเรือประมงและท่องเที่ยวเป็นท่าส�าหรับเทียบเรือขนถ่าย 

ผู้โดยสารจากเรือส�าราญ ในขณะที่ภูเก็ตแม้จะมีท่าเรือน�้าลึกซึ่งสร้างขึ้นส�าหรับ 

เรือขนส่งสินค้า แต่ก็ใช้ประโยชน์ส�าหรับเรือส�าราญเช่นกัน ในอดีตท่าเรือน�้าลึก

รองรับเรือส�าราญมาตลอดเป็นระยะเวลานาน ต่อมาเมือ่เรอืส�าราญมขีนาดใหญ่ขึน้  

ท่าเรือไม่สามารถรองรับเรือส�าราญขนาดใหญ่และใหญ่มากในช่วงฤดูกาลการ

ท่องเที่ยว สาเหตุจากเรื่องร่องน�้า ความลึกของตัวท่าเรือ และสภาพลมและคลื่น  

ท�าให้เรือส�าราญขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องทอดสมอบริเวณป่าตอง และขนถ่าย 

ผู้โดยสารโดยเรือเล็กมายังชายหาดซึ่งยังขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น 

ทีพ่กัผูโ้ดยสาร ห้องน�า้ ทีจ่อดรถ เป็นต้น ในส่วนของท่าเรอืแหลมฉบงัหรอืท่าเรอื

คลองเตย แม้ว่าจะดีกว่าท่าเรืออื่นๆ หากเปรียบเทียบกับท่าเรือในหลายประเทศ 

ถือว่ายังต�่ากว่ามาตรฐานอยู่มาก เพราะฉะนั้นสิ่งส�าคัญที่สุดของการพัฒนา 

เรือส�าราญของไทยคือการปรับปรุงตัวท่าเรือให้พร้อมรองรับเรือส�าราญได้อย่าง

มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น

 นอกจากนี้ การพัฒนาท่าเรืออื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยใน

การดึงดูดเรือส�าราญให้แวะพักท่าเรือในประเทศไทยให้มากขึ้นทั้งทางฝั่งอ่าว

ไทยและทะเลอันดามัน ในปัจจุบัน กระบี่เป็นอีกหนึ่งท่าเรือที่เริ่มมีการพัฒนา 
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และมีเรอืส�าราญเริม่ใช้เป็นจดุแวะพกั หรืออาจจะพฒันาท่าเรอื 

ในบริเวณจังหวัดตรัง ระนอง เป็นต้น ในขณะที่ฝั ่งอ่าวไทย  

มีเพียงท่าเรือแหลมฉบัง คลองเตย และเกาะสมุยเท่านั้น  

เพราะฉะนั้น หากมีการพัฒนาท่าเรืออื่นๆ เช ่น หัวหิน 

นครศรีธรรมราช สงขลา เป็นต้น เพื่อเป็นท่าเรือทางเลือก 

จะก่อให้เกดิประโยชน์ เพราะเป็นการเพิม่วันท่องเทีย่วและรายได้ 

จากการท่องเท่ียวสู่ประเทศ โดยไม่มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในการ

สร้างท่าเรอืแบบมาตรฐาน เพยีงแต่สร้างท่าเรอืทีส่ามารถเทยีบ

เรือขนถ่ายผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยในเบื้องต้น

4. นโยบายและแผนการพัฒนา
 การท่องเที่ยวเรือส�าราญ

 ธุรกิจเรือส�าราญเป ็นที่รู ้จักในประเทศไทยมากว ่า 

3 ทศวรรษ หากแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ 

ไม่ได้มกีารก�าหนดนโยบายหรอืพฒันาการท่องเทีย่วเรือส�าราญ

ในประเทศไทย โดยภาคเอกชนเป็นผูขั้บเคลือ่นโดยล�าพงั ลองผดิ 

ลองถูก และจัดการภายใต้ข้อจ�ากัดต่างๆ จนการท่องเที่ยว 

เรือส�าราญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่หลายประเทศ 

มกีารขบัเคลือ่นผ่านนโยบายทีเ่ป็นรูปธรรม ชัดเจน รวดเรว็ ไม่ว่า 

จะเป็นการพฒันาท่าเรือและปัจจยัเกีย่วข้องอืน่ๆ เพือ่ขบัเคลือ่น

และแย่งชิงความได้เปรียบ สาเหตุที่ไม่มีการขับเคลื่อนการ 

ท่องเท่ียวประเภทน้ี เพราะหน่วยงานภาครฐัมองว่านกัท่องเทีย่ว 

เรอืส�าราญส่วนใหญ่มาเทีย่วเช้า-เยน็กลบั จึงนบัเป็นนกัทศันาจร 

(Excursionist) ไม่ใช่นักท่องเที่ยว (Tourist) ด้วยเหตุผล 

ในการคิดในเชิงจ�านวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่หาก

มองลึกไปกว่านั้น นักท่องเที่ยวเรือส�าราญที่เข้ามาท่องเที่ยว 

มกีารใช้จ่ายมากกว่าวนัละ 3,000 บาทต่อคน และจ�านวนรายได้ 

มีการรั่วไหลน้อยมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของ

ประเทศ นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในธรุกจิเรอืส�าราญ เพราะฉะน้ันภาครฐัควรจะต้องก�าหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือส�าราญ มีการก่อตั้ง 

คณะกรรมการจากทุกภาคีเพือ่ขับเคลือ่นและประสานการท�างาน 

ร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อก�าหนดแผนระยะสั้น ระยะกลาง  

และระยะยาว ก�าหนดงบประมาณในการพัฒนาตามล�าดับ 

ความส�าคัญ เพื่อสร้างโอกาสและรายได้จากอุตสาหกรรม

ประเภทนี้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

บทสรุป

 การท่องเทีย่วเรอืส�าราญถอืเป็นการท่องเทีย่วประเภทหนึง่

ทีเ่จาะกลุ่มนกัท่องเทีย่วคณุภาพ ทีส่นใจเดนิทางไปท่องเทีย่วโดย

เรอืส�าราญเพือ่เยีย่มชมเมอืงท่าต่างๆ การจดัการการท่องเทีย่ว 

เรือส�าราญจึงมีหลากหลายมิติ ไม่ใช่แค่การพัฒนาท่าเรือเพียง

เท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวอื่นๆ ควบคู่

กนัไป เมือ่บรบิทการท่องเทีย่วเรอืส�าราญเปลีย่นไปดงัทีก่ล่าวมา 

ข้างต้น การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทุกภาคี 

ที่เกี่ยวข้องต้องแสดงบทบาทและหน้าที่ในการขับเคล่ือนและ

ประสานงานผ่านนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือส�าราญโลก หากแต่ตั้งอยู่บน 

พืน้ฐานของความยัง่ยนืและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

การท่องเทีย่วเรอืส�าราญไม่ได้มองในแง่การแข่งขนัเพยีงอย่างเดียว 

หากแต่การร่วมมือกันระหว่างท่าเรือในภูมิภาคเป็นปัจจัยส�าเร็จ

ในการดึงดูดสายการเดินเรือให้น�าเรือเข้ามามากขึ้น ดังนั้น 

ประเทศไทยจึงต้องก�าหนดแผนและกลยุทธ์ให้ชัดเจนเป็น 

รูปธรรมพร้อมกรอบเวลาในการด�าเนินการเพื่อพัฒนาท่าเรือ

ส�าหรับเรือส�าราญให้น่าสนใจ และไม่ใช่แค่บทบาทการเป็น

ท่าเรือแวะพัก แต่ต้องพัฒนาเพื่อเป็นท่าเรือหลักของภูมิภาค

และดึงดูดให้เรือส�าราญเข้ามาท่องเที่ยวในหลากหลายท่าเรือ

ของประเทศไทยต่อการล่องเรือหนึ่งครั้ง 

 ดังที่ได้กล่าวมา การพัฒนาของประเทศไทยจ�าเป็นต้อง 

พัฒนาในองค์รวม ไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่ง ตัวท่าเรือเป็นสิ่ง 

ที่จ�าเป็นเร่งด่วนมากที่สุด แต่มิได้หมายความว่าทุกท่าเรือ

ต้องมีการสร้างท่าเรือใหม่ เพราะบางท่าเรือเพียงแค่ปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้นก็เพียงพอ และต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้  

ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ที่เร่งด่วนต้องมีการก�าหนดกรอบเวลา 

ให้ชดัเจน และระดบัความจ�าเป็น หากทกุภาคทีีเ่กีย่วข้องรูบ้ทบาท 

หน้าทีแ่ละร่วมมอืเพ่ือขบัเคลือ่น ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์

จากการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือส�าราญอย่างเต็มเม็ด 

เต็มหน่วยแน่นอน
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เรื่อง : สุดาพร วรพล* สืบเน่ืองจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ (Tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557  

ที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับเงินบริจาคจาก 

ชาวไทยและชาวต่างประเทศจ�านวนหนึ่ง จึงได้มอบเงินดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่

ประสบพบิตัภิยั จ�านวน 25 คน แต่เนือ่งจากยงัมเีงนิคงเหลอืจ�านวนหนึง่ ททท. จงึได้ลงนามในบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมอืกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นครัง้แรก  

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 จัดตั้ง ‘ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว’ ขึ้น ณ โรงเรียนในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดังกล่าว จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา 

และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต

(Tourism Learning Centre)
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

*หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท.
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 พร้อมท้ังได้มอบหมายให้อาจารย์ของโรงเรยีนทัง้สามแห่ง 

ร่วมกันร่างหลักสูตรการเรียนรู ้ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือน�า

ไปใช้สอนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  

และมัธยมศึกษาตอนปลาย และต่อมาในปี 2555 ได้จัดตั้ง 

ศูนย์การเรยีนรูฯ้ เพิม่ข้ึนอกีหน่ึงแห่ง ทีโ่รงเรียนเฉลมิพระเกยีรติ 

48 พรรษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี จังหวัดล�าพูน

 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ททท. และ สถ. ได้ลงนาม 

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดตั้งศูนย์การ 

เรียนรู้ฯ ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 80 แห่ง ท�าให้ในปัจจุบัน 

มีการจัดตั้ง ‘ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว’ แล้ว จ�านวน  

84 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 หลงัจากนัน้ ททท. พจิารณาเหน็ว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ จ�าเป็น

ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในด้านองค์ความรู้ส�าหรับ

เยาวชนและอาจารย์ทีรั่บผดิชอบ รวมทัง้ควรสนับสนนุให้เยาวชน

ที่ผ่านการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้น�าความรู้ 

ที่ได้รับไปต่อยอดทางการศึกษาและสร้างงาน สร้างอาชีพ

ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นการศึกษา 

องค์ความรูร้ะดบัต้นน�า้ (ประถมศึกษาปีที ่1 - มธัยมศึกษาปีที ่6)  

กลางน�้า (มหาวิทยาลัย) และปลายน�้า (ผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเท่ียว) จึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สามฝ่ายระหว่าง ททท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) 

และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เมื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน 2557

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ด้านการท่องเที่ยว

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 และ 80 พรรษา  

ตามล�าดับ

 2. เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และ

จิตส�านึกที่ดี ในเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชีวิต และศิลป-

วัฒนธรรมในพื้นที่

 3. เพ่ือเป ็นศูนย ์กลางความร่วมมือระหว่าง ททท. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนและชุมชนเจ้าของพื้นที่  

ในการจดัการทรพัยากรท่องเทีย่วอย่างมจีติส�านกึรบัผดิชอบต่อ 

สภาพแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 4. เพ่ือสร้างเครือข่ายและบูรณาการการจัดการศึกษา 

ด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง ททท. และ สถ.

พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น จ�านวน 84 แห่งทั่วประเทศ 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา

 1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้ฯ ในโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่งทั่วประเทศ

 2. จัดทัศนศึกษาข้ามภูมิภาคให้แก่นักเรียนโรงเรียน

ต้นแบบ จ�านวน 3 แห่ง และจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ของโรงเรียนทั้ง 84 แห่ง

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้

ด้านการท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค (ชื่อหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อ

เยาวชน) 

 4. จัดกิจกรรมส�าหรับเยาวชนที่ศึกษาในโรงเรียนซึ่งมี

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้แก่ โครงการเที่ยวท่องไปกับกล้องเยาวชน 

และโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ในปี พ.ศ. 2557 และ 

พ.ศ. 2558   

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

และประเทศในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

และต่อไปในอนาคต

 1. เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน และ

มีองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแก่

ท้องถิ่นของตนในอนาคต    

  2. เยาวชนสามารถเติบโตไปประกอบอาชีพบุคลากร

ทางการท่องเทีย่วทีม่คีณุภาพในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วของไทย

ต่อไป 
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 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน บ้าน ททท. 

รวมทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง ซึง่จะช่วยผลักดนั 

คนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างแท้จริง ก่อให้เกิด

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว

กิจกรรมที่คาดว่าจะด�าเนินการต่อไปในอนาคต

 1. จัดโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี   

 2. ทบทวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว 

  3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แก่ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน และ

อาจารย์ของโรงเรียนทั้ง 84 แห่ง

 4. สร้างเครือข่ายของโรงเรียนที่มีการจัดตั้งศูนย์การ 

เรียนรู้ฯ ทั่วประเทศ  

 5. ททท. ด�าเนินการเชื่อมโยงเผยแพร่ข ้อมูลด ้าน 

การท่องเที่ยวทาง website กับ มสด. สทท. และโรงเรียน 

ทั้ง 84 แห่ง

 6. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยและเยาวชนจากต่างประเทศ

เยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ  

ณ โรงเรียนในสังกัดเพิ่มขึ้น    

รางวัลที่เคยได้รับ (ระบุปีที่ได้รับ)

 รางวัล PATA Gold Award 2013 ประเภท Education 

and Training จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association - PATA)
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การตลาดส�าหรับคนรุ่นใหม่

เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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ถอดความจากการนั่งล้อมวงคุยกับ นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ ใน ททท. เมื่อปลายปี 2557   

นวพล เคยเขียนบทภาพยนตร์

เคยเขียนหนังสือ

เคยท�าหนังสั้น เคยก�ากับหนังยาว 

เคยท�ามิวสิกวิดีโอ

เคยได้รางวัลมากมาย 

เคยช่วยงาน ททท. หลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน

ทั้งช่วยพูด ช่วยเขียน

ช่วยคิด ช่วยแก้ไข
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 เล่มแรกที่เขียน (ที่โรงภาพยนตร์ไกลบ้านคุณ, 2008) 

ตอนนั้นไปงานเทศกาลหนังที่เบอร์ลิน มันเป็นหนังสือ 

บันทึกการท่องเที่ยว ช่วงนั้นน่าจะเป็นยุคเริ่มต้นของหนังสือ

แนวท่องเที่ยว ยุคนั้นก็มีนักเขียนอย่างเอ๋ (นิ้วกลม) แล้ว  

 ตอนเริ่มเขียนเล่มนี้ มาจากการที่ผมเขียน Blog 

และต่อมาก็รวมเป็นเล่ม ตัง้ชือ่ว่า ‘ทีโ่รงภาพยนตร์ไกลบ้านคณุ’ 

มันเป็นหนังสือน�าเที่ยวเบอร์ลิน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมัน

หนาวมาก คนเบอร์ลินเขาหนีหนาวออกมาเที่ยวนอกประเทศ 

เมืองมันจึงเงียบๆ ดังนั้น จึงเป็นอุบายที่เขาจัดงานเทศกาลหนัง 

เพื่อให้เมืองมันไม่เงียบ ผมเขียนเหมือนเป็นบันทึกการเดินทาง

ไปต่างประเทศครั้งแรก อะไรมันดูน่าสนใจ น่าเล่าไปหมด 

แต่มันค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม ไม่แมส  

 จริงๆ แล้ว มันก็คือการที่เราจะคุยกับคนจ�านวนเท่าไหร่ 

ถ้าผมท�าหนังเกี่ยวกับการถ่ายรูป มันก็คงไม่มากมายเท่ากับ 

ผมท�าหนังเกี่ยวกับผู้หญิงที่อายุ 30 แล้วยังไม่มีแฟน (รถไฟฟ้า 

มาหานะเธอ) ซึ่งผู้หญิงกลุ่มนี้มันเยอะมากมายมหาศาล 

 หรือในกรณีของการโปรโมต หนังสือ New York First 

Time ที่ท�าคลิปฝรั่งพูดไทย เรื่อง BKK . First Time ออกมา 

มีคนเข้าไปดูมากมาย เพียงแค่ว่าฝรั่งพูดไทยได้ มันก็เป็น

เรื่องที่คนส่วนใหญ่ชอบ

 แต่เรื่อง BKK. First Time มันไปไกลมาก แบบสุดๆ 

ซึ่งสิ่งที่ฝรั่งคนนี้พูดทั้งหมด มันเป็นสคริปต์ เพื่อจะโปรโมต

หนังสือ New York First Time ของเบนซ์ 

 เราก็ท�ากันเอง สนุกๆ ผมเคยท�าหนังตัวอย่าง (Trailer) 

เพื่อโปรโมตหนังสือเล่มที่ 2 ของผม คือ ฮ่องกงกึ่งส�าเร็จรูป 

(2010) อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในวงการหนังสือนะครับ 

 ยังไม่มีใครเคยท�ามาก่อน  คนจะตื่นเต้นกับ Trailer 

มากกว่าหนังสือ แล้วก็มีกลุ่มนักเขียนพูดกระแทกว่า “นี่กูเขียน

หนังสือเสร็จ กูต้องท�าหนังเพื่อโปรโมตหนังสืออีกเหรอวะ” 

หรือมีคนถามผมว่า “มึงต้องท�าขนาดนี้เลยเหรอวะ” แต่เมื่อ

ผ่านไป 4 ปี ส่วนใหญ่ก็ท�ากันนะ

 ฮ่องกงกึ่งส�าเร็จรูป เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเที่ยวฮ่องกง

อีกแบบหนึ่ง เป็นการพาไปดูซอย มากกว่าไปไหว้พระ และ

เป็นการตามไปดูโลเกชั่นหนังฮ่องกง ดังนั้น Trailer ที่ตัดมา 

มันคือ การผสมระหว่าง ภาพในหนัง กับ ข้อมูลในหนังสือ  

Pop Culture Tourism
การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

แนวคิดในการเขียนหนังสือ 

คืออะไร

ความแมส หรือ ไม่แมส 

มันคืออะไร

เดี๋ยวนี้การขายหนังสือ 

ต้องท�าหนังเพื่อโปรโมต

ด้วยหรือ

ธนชาติ ศิริภัทราชัย
ผู้เขียนหนังสือ New York First Time
ส�านักพิมพ์ Salmon
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 อีกเล่มที่ท�า Trailer คือ หนังสือ เมดอินไทยแลนด์ 2 

ที่วางขายในปี 2014  (ห่างจากหนังสือเมดอินไทยแลนด์ 

เล่มแรก ประมาณ 4 ปี) การท�า Trailer ส�าหรับหนังสือเล่มนี ้

ผมอยากท�าคลิปที่รวมความเป็นไทยที่มันดังและเป็นที่สนใจ 

แต่ประเด็นส�าคัญคือ เวลามันดัง มันจะดังประมาณ 

2 อาทิตย์แล้วหายไปเลย อยากรวมไว้ กลัวคนลืม

 ผมค่อนข้างจะเข้าใจตัวเองว่าสิ่งที่ท�า มันไม่ได้สนทนากับ

คนในวงกว้าง งานที่เราชอบท�ามันอาจจะไม่ได้มีคนชอบมาก  

ผมจะไม่ Fail ที่มันไม่กว้าง แต่ว่าจะ Fail เมื่อคิดว่าจะท�าหนัง

ให้คนดูหมื่นคน แต่มีคนมาดูเพียงสองพันคน อันนี้ Fail 

เพราะคนหมื่นคน มันไม่ได้เยอะเท่าคนล้านคน ผมไม่เคย

น้อยใจ เพราะในฐานะที่ผมท�า Content มันก็จะรู้แหละว่า 

เรื่องใด Relate กับคนจ�านวนมาก หรือจ�านวนน้อย

 ถ้าเป็นงานหนังสือ ผมจะเขียนในสิ่งที่ชอบหรือถนัด  

และค่อนข้างจะเขียนเรื่องที่เป็นความชอบส่วนตัว อย่าง 

‘ที่โรงภาพยนตร์ไกลบ้านคุณ’ หรือ ’ฮ่องกงกึ่งส�าเร็จรูป’ นี่ 

ผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมสนใจ 

ซึ่งแน่นอน มันจะมีคนชอบเรื่องประมาณนี้ ไม่เยอะ เหมือนผม

จะเปิดร้านสักร้าน ก็อยากจะได้แค่ร้านเล็กๆ ไม่ต้องใหญ่โต

เหมือน CP ก็ได้ แต่ถ้าใครอยากท�าร้านใหญ่ก็ท�าไป มันแค่เป็น

คนละสเกลแค่นั้น

 แต่ถ้าผมต้องเขียนบทภาพยนตร์ให้ GTH อย่างเรื่อง  

รถไฟฟ้าฯ (รถไฟฟ้ามาหานะเธอ) ผมจะต้องเขียนเรื่อง

ผู้หญิงอายุ 30 ที่ยังไม่แต่งงาน ซึ่งมีจ�านวนมาก 

ผมต้องเขียนให้ Relate กับคนกลุ่มนี้

 ถ้าเป็นงานของตัวเอง ก็ไม่ค่อยสนใจ Target เท่าไหร่ 

อยากเล่าในสิ่งที่ตัวเองชอบ แต่อยากให้สิ่งที่เราชอบและท�า 

สื่อสารออกมาให้ได้มากที่สุด แม้ว่า Content มันจะ

เฉพาะมาก แต่ถ้าเราสามารถสื่อสารออกมาให้ได้ มันก็จะ

ดีมาก อย่างล่าสุด ผมอ่านหนังสือ Colors ไอ้เล่มที่ผมอ่าน  

มันเขียนเรื่องฟุตบอล ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในความสนใจ 

ของผมเลย ผมเปิดดู แล้วอยากอ่านต่อ เพราะองค์ประกอบ

ต่างๆ ของหนังสือ ไม่ว่าเป็นอาร์ตเวิร์ก หรือกราฟิก  

ซึ่งมันท�าให้เราย่อยง่าย แล้วอยากตามเรื่องนี้ต่อไป 

การประสบความส�าเร็จ

ในงาน วัดจากอะไร

ในการท�างาน มอง Target 

เป็นตัวตั้งหรือเปล่า
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 เรื่องมีเดียเป็นเรื่องส�าคัญมาก ถ้าสามารถผลักดัน 

ตัวเองให้ออกในสื่อกระแสหลัก หรือสื่อแมสได้ อันนี้ดังแน่นอน 

ตัวอย่างที่เป็นเรื่องของผมเอง คือเรื่องที่ผมได้ออกรายการ 

สรยุทธ (สรยุทธ สุทัศนะจินดา) กรณีที่ไปรษณีย์ไทย  

ท�ารางวัลผมหัก พอผมออกรายการ เพื่อนๆ รู้กันหมด 

โทรฯ มาถามว่า “มึงท�าหนังด้วยเหรอวะ”

 นี่กูท�ามาตั้งนาน มึงไม่รู้ แต่พอออกสรยุทธ ทุกคนรู้หมด

ว่าผมท�าหนัง ได้รางวัล ผู้จัดส่งรางวัลมาให้จากต่างประเทศ 

ไปรษณีย์ท�ารางวัลผมหัก และเผอิญรางวัลที่ผมได้ มันเป็นหิน 

หินยังหักเลย

 การที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไปได้ ผมว่ามันต้องเป็น Topic 

ที่แมส มันมีปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอ เช่น รูปหัก ของหาย 

มันเป็นอารมณ์ร่วมของคนทั้งชาติ และเผอิญที่สิ่งหัก

ของผมเนี่ย มันเป็นหิน มันแรง แม้แต่หินยังหัก ซึ่งผมก็แค่

โพสต์ลงไปธรรมดาๆ

 ถ้าผมคิดว่า เรื่องรางวัลหัก มันเป็นโปรดักต์ ผมไม่ต้อง

ท�าอะไรเลย แค่กด โพสต์ จบเลย ไปแล้ว...ได้ออกสรยุทธด้วย 

ไม่ต้องจ่ายเงิน

 ผมท�าหนังทั้งสองแบบ ทั้งหนังอินดี้ และหนังแมส  

และเป็นสองหนังที่ชอบทะเลาะกัน อินดี้ก็จะพูดถึงหนังแมส 

ประมาณว่า “พวกมึงท�าแต่หนังเอาเงิน ไม่มีสาระ” อีกฝั่งหนึ่ง

ก็จะบอกว่า “พวกมึงก็ท�าหนังไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละ” 

ผมแค่รู้สึกว่าอยากท�าอะไรก็ท�าเหอะ ทุกคนมีความถนัด

เป็นของตัวเอง 

 อย่างผมที่ชอบท�าหนังอินดี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ต้องดูแต่หนังอินดี้ไปตลอด บางทีก็อยากแวะไปดูหนังแมสบ้าง  

ปัญหาของมันจริงๆ คือ มันจะมีแต่แบบนี้แบบเดียวมากกว่า 

หมายความว่ามีแต่หนังฮอลลีวูดอย่างเดียว ไม่มีอย่างอื่น 

ถ้ามันมีความหลากหลายบ้าง มันก็จะไม่มีปัญหาอะไร

 การท�าหนังของผม ถ้าผมมี Story เล็กๆ ก็ท�าเป็นอินดี้ไป 

แต่ถ้ามี Story ที่ใหญ่หน่อย ก็ไปท�ากับค่ายก็ได้ สามารถ 

กลับไปกลับมาได้ ไม่เกี่ยวกับว่าจะเสียศักดิ์ศรีหรือจิตวิญญาณ

ใดๆ ทั้งสิ้น

การดังหรือไม่ 

ในเชิงการตลาด  

มีเดียมีผลอย่างไร 

อยากให้เล่าเรื่องบทบาท 

ด้านการท�าหนัง
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 หนังอินดี้เป็นหนังสเกลเล็ก ส�าหรับงานของผม ผมคิดว่า 

มันสุดแล้ว อย่างเรื่อง Mary is Happy Mary is Happy  

หนังเรื่องนี้มันได้ไปสุพรรณหงส์ จูนจูน ที่เป็นนางเอกของเรื่อง

ได้รับรางวัลดาราน�าฝ่ายหญิง และถ่ายรูปคู่กับณเดชน์ 

อันนี้มันเกินจากความคาดหมายไปมาก หนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง

ของเด็กผู้หญิงสองคน วิ่งไปมา

 

 การท�าหนังเรื่อง Mary... เรารู้ว่าจะสื่อสารกับคนกลุ่มไหน 

มันเด็กมาก และเรียลิสติกมาก เป็นหนังวัยรุ่นมากๆ การตัดหนัง

ตัวอย่าง ทั้ง Teaser และ Trailer เราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นหนัง

เด็กวัยรุ่นผู้หญิงสองคน ซึ่งไม่ค่อยจะมี ถ้ามี ก็จะออกแนวน่ารัก 

ไม่ดิบเถื่อน  ซึ่งจริงๆ เด็กวัยรุ่นผู้หญิงก็จะพูดกันแบบนี้  

Teaser จึงมีแต่ค�าว่า เหี้ย แต่เป็น Teaser ที่ Work มาก  

คนท�าหนังทุกคนจะไม่รู้หรอกว่าที่ท�าออกมานั้น มัน Work หรือ 

ไม่ Work มีแต่ค�าว่า ‘น่าจะ’ ‘อาจจะ’ บางครั้งผู้จ้างชอบให้เรา

รับประกัน ซึ่งบอกเลยว่า มันจะรับประกันอะไรไม่ได้เลย 

มันมีขึ้น มีลง ไม่แน่นอน เอาว่า คนท�าพอใจ ก็โอเคแล้ว 

 การตัด Trailer คือจะบอกหมดว่า หนังเรื่องนี้สร้างมาจาก 

ทวิตเตอร์ มีทั้งหมด 410 ทวีต ตอนท�าก็จะมานั่งลิสต์ว่า 

วัยรุ่นชอบพูดค�าว่าอะไร เช่น มั่วสัด / นอยด์ / เวิ่นเว้อ เป็นต้น 

แล้วเอามาใช้ใน Trailer 

 ถ้าพดูเร่ืองการประชาสัมพันธ์ เอาเฉพาะเรือ่งหนงัก่อนนะ 

ผมว่าฝ่าย PR ท�างานจบในวันแรกที่หนังฉาย เพราะหลังจากนั้น 

ฝ่าย PR ท�าอะไรไม่ได้แล้ว ฝ่าย PR ท�าได้แค่ดันหนังออกไป 

ให้คนเห็นมากที่สุด ท�ายังไงให้คนอยากดูหนังมากที่สุด  

แต่เมื่อวันที่หนังฉายปุ๊บ อันนี้แล้วแต่หนังแล้ว ถ้าหนังไม่ Work 

มันก็จะร่วงอย่างรวดเร็ว และตอนนั้น PR ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว 

 งานของผม ไอ้ที่มันจะขายได้หรือขายไม่ได้ มันอยู่ที่ 

Content มัน Touch คนหรือเปล่า ส�าหรับหนังสือเล่มที่ขายได้

มากที่สุดคือ เมดอินไทยแลนด์ อันนี้ผมว่าทุกคน Relate 

ได้แน่นอน มันเป็นเรื่องไทยๆ ตลกๆ อันนี้ขายได้ แต่ถ้าเรา 

วางงานเราไว้เฉยๆ คนอาจจะไม่รู้เลยว่ามีสิ่งนี้อยู่ในโลก  

PR จึงมีหน้าที่บอกว่า “เฮ้ย! ตอนนี้มีอันนี้เว้ย” จะซื้อหรือไม่ซื้อ

มันก็อีกเรื่องหนึ่ง

 แต่เรื่อง คลิป BKK. First Time มัน Beyond มากๆ 

คือว่าคนดูคลิปแล้วตลกดี เลยมาซื้อหนังสือ New York 

First Time กันใหญ่ หนังสือเลยขายดีมาก

ความคิดเห็นต่อหนังอินดี้ 

วิธีการสื่อสารกับคนดู 

มีกระบวนการทางการตลาด

อะไรที่ท�าให้งานของคุณ

มีคนดูเยอะๆ 
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 อยากจะบอกว่า “บ้านกูไม่ได้สะอาดมาก” เราควรจะมี

ความจริงใจในการขาย เช่น การบอกว่าเรามีอันนี้ แต่เราไม่มี

อันนั้นนะ เราจะเชื่อในสิ่งที่มันจริง มันมีข้อดี มันก็มีข้อเสีย 

แต่ต้องโชว์ออกมาให้เห็น เราควรจะบอกไปเลยว่า เราเป็นยังไง  

แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้น เพราะเราเริ่มโปรโมตว่า เรามี Street Food 

เรามีตั๊กแตนทอด

 ตอนนี้ผมคิดว่า เราควรยอมรับความจริง โดยพื้นฐาน 

คนจะเข้าใจได้ว่า คนมันผิดได้ ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น  

และท�าการปรับปรุงไป แก้ไขไป แต่ที่ส�าคัญคือ ต้องยอมรับ

ก่อน ถ้าเราพูดไม่จริง ก็จะท�าให้คนเชื่อยาก

  I Hate Thailand มันออกผิดเวลาไปหรือเปล่า ในขณะที่

คดีเกาะเต่า ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าแหม่ม แล้วคนที่ต�ารวจจับไป 

จะใช่คนร้ายตัวจริงหรือไม่ ยังคลุมเครือ ไม่แน่นอน แต่กลับ

มีการออกคลิป I Hate Thailand ด้วยต้องการสื่อสารเรื่อง 

ของหาย ได้คืน ผมคิดว่าคนที่ดูจะรู้สึกได้ว่ามันไม่จริง 

มันเป็นหนังโปรโมตประเทศไทย 

 ในเรื่องของหาย ได้คืน ไม่จ�าเป็นต้องบอกผ่านคลิป 

แต่มันต้องเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง สมมุติว่า เราไปเที่ยว

ญี่ปุ่น วางกล้องทิ้งไว้ ยังไงก็ไม่หาย สิ่งนี้เป็นเรื่องจริง 

ที่คนไปเที่ยวญี่ปุ่นรับรู้ได้ ไม่ต้องท�าคลิป

ในแง่เรื่องการโปรโมต

ท่องเที่ยว มีอะไร

อยากจะเสนอแนะ 

การแก้ภาพลักษณ์

ทางลบของไทย 

คิดอย่างไรกับคลิปไวรัล 

I Hate Thailand

Pop Culture Tourism
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รอบรู้ ในศาสตร์และศิลป์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Contact Center โทร 0 2244 5555, 0 2244 5170, 0 2244 5920-3



สถานที่ติดต่อ 

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว 

TAT Intelligence Center 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โทร 0 2250 5500 ต่อ 2771-2786 

อีเมล : tatic@tat.or.th  

www.tourismthailand.org/TATIC

สถานที่ติดต่อ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว 

TAT Academy 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โทร 0 2250 5500 ต่อ 4475-8 

อีเมล : tatacademy@tat.or.th




