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บัณฑิต เอนกพูนสินสุข พนักงานวางแผน 4 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด
สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด
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Editor’s Talk
บทบรรณาธิการ

อยู่ยากขึ้นทุกวัน
ฉันไม่เคยคิดจะบอกใครๆ ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
ฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าก�ำลังกินอะไร
ฉันไม่สนุกกับการบอกคนที่ไม่รู้จักและคนที่ไม่ใช่เพื่อนหรือญาติ ว่าก�ำลังคิดอะไรอยู่
แต่...
ฉันไม่มีปัญหากับคนที่ต้องบอกต�ำแหน่งแห่งที่ของตนเองอยู่ตลอดเวลา
ฉันโอเคกับคนที่มีความสุขที่ได้ส่งภาพเกี่ยวกับอาหาร หรือขนมที่ก�ำลังจะกินไปยังคนอื่นๆ
ฉันไม่แปลกใจกับการแสดงความเห็นในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะใหญ่ หรือเล็ก ไม่ว่าจะเป็นกิจธุระของตนเองหรือไม่
ฉันแค่ตามดูให้รู้เท่าทันโลกและคนที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยสรุปเอาดื้อๆ ว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ มันน่าจะ
มีเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก ซึ่งฉันก็ ได้ใช้บริการมันทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัว
เช่น ตอนไปอินเดีย ฉันจองที่พักกับ booking.com แต่ไม่ใช้บริการของ Google Street View เพราะไม่ได้อยากรู้
รายละเอียดขนาดว่าถนนหน้าโรงแรมเป็นยังไง มีรา้ นสะดวกซือ้ หรือไม่ สกปรกระดับไหน การเก็บทีว่ า่ งไว้แต้มสี หรือการเก็บ
ความไม่รู้ไว้ส�ำหรับความอยากรู้อยากเห็นบ้าง มันจึงมีเสน่ห์และสีสัน
การจัดท�ำ TAT Review ไตรมาสนี้ ว่าด้วยเรื่องความก้าวล�้ำน�ำหน้าของเทคโนโลยี ท�ำเอาฉันรู้สึกว่า ความเป็นส่วนตัว
ที่ฉันหวงแหนหนักหนา มันถูกละเมิดด้วยการกระท�ำของฉันเอง ทุกครั้งที่ฉันค้นหาข้อมูลอันเป็นความชอบส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็นหนังเกย์ การ์ตูน Y หรือหนังสือฝ่ายซ้าย ข้อมูลทุกอย่างจะถูกบันทึกและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ข้อมูล Insight
เหล่านี้คือข้อมูลเบื้องหลัง เบื้องลึกของผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำธุรกิจ การผลิตสินค้า การสร้างรูปแบบของการ
บริการ
เราก�ำลังจะเผชิญอะไรในอนาคต รูปแบบการบริการ พฤติกรรมการท่องเที่ยว อุปกรณ์ช่วย อุปกรณ์เสริมที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น
l แว่น VR ที่มีแสนยานุภาพทะลุทะลวง สร้างความจริงที่ยิ่งกว่าจริง truer than true
l AI ที่หยั่งรู้จิตใจคน เป็นทั้งเพื่อน ผู้ช่วย เลขาส่วนตัว หรืออาจจะเลยเถิดไปถึงการเป็นคนรักและคู่ชีวิต
l สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องอ�ำนวยความสะดวกทุกอย่าง จะเชื่อมโยงกัน สนทนากันเอง หรือที่เรียกว่า IoT
ค�ำย่อที่ใช้มากมาย เช่น VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), AI (Artificial Intelligence) หรือ
IoT (Internet of Things) กระจายอยู่หลายแห่งในหลายบทความของ TAT Review ไตรมาสนี้ บางท่านอาจไม่เคยเห็น
มาก่อน แต่ต่อไปฉันยืนยันว่า พวกเราจะคุ้นเคย และมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เหมือนกับค�ำว่าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต ดิจิทัล ส�ำหรับการอ่านในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนเข้าสู่สถานการณ์จริง ซึ่งก�ำลังมาถึงในเร็ววัน
ขอให้มีความสุขในปัจจุบันขณะที่เราเข้าใจว่าทันสมัย และเตรียมรับอนาคตอันสดใสที่ ใหม่กว่า เร็วกว่า แปลกกว่า
มันมาถึงแน่ๆ ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
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ปัจจุบันที่ทันสมัย
และอนาคตอันสดใส
ของการท่องเที่ยว
เรื่อง : ซู่ชิง จิตต์สุภา ฉิน
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ทุ ก ครั้ ง ที่ บ ริ ษั ท เริ่ ม แปะประกาศวั น หยุ ด ประจ� ำ ปี
สิ่ ง แรกที่ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น เจ้ า ของกิ จ การหรื อ พนั ก งาน
กินเงินเดือนจะต้องท�ำก็คือคว้าปฏิทินมาดูว่ามีวันหยุด
ยาวช่วงไหนบ้าง ถ้าเป็นพนักงานก็อาจจะวางแผนว่า
วั น ไหนสามารถลาเพิ่ ม และลากให้ เ ป็ น วั น หยุ ด ที่ ย าว
กว่ า เดิ ม ได้ อี ก ตามมาด้ ว ยการเริ่ ม วาดฝั น ว่ า จะใช้
วันหยุดท�ำอะไร จุดหมายปลายทางของการไปเที่ยว
ควรเป็นที่ไหน เพราะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าชีวิต
มนุษย์เ ราควรสั่งสมการออกเดินทางท่องเที่ย วไปดู
โลกกว้างไว้เรือ่ ยๆ ก่อนทีส่ งั ขารร่างกายจะไม่เอือ้ อ�ำนวย
ให้เดินขึ้นได้แม้กระทั่งบันไดแค่ไม่กี่ขั้น
ทว่าในยุคที่รูปแบบการท่องเที่ยวถูกเปลี่ยนแปลง
ไปโดยสิ้ น เชิ ง อั น เนื่ อ งมาจากความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ โซเชียล
มีเดีย การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ทกุ หัวระแหง อุปกรณ์
แวร์เอเบิล หรือปัญญาประดิษฐ์อันเก่งกาจ ก็ท�ำให้
การท่องเที่ยวแบบที่เรารู้จักนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ในบทความนี้ จ ะพาคุ ณ ผู ้ อ ่ า นไปส� ำ รวจปั จ จุ บั น และ
อนาคตของการท่องเที่ยวกันว่ามีอะไรรอเราอยู่บ้าง
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การวางแผนการท่องเที่ยว - การเตรียมตัวเที่ยวที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ปัจจุบัน
ทุกวันนี้ยังมี ใครอีกบ้างที่ ไม่ได้ท�ำการบ้านหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวเองจะไปเที่ยวบนอินเทอร์เน็ตเลย
อย่างน้อยๆ สิ่งที่จ�ำเป็นจะต้องหาก็อาจจะประกอบไปด้วยกระทู้บนเว็บไซต์พันทิป ซึ่งก็อาจจะเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดอย่าง
‘บาหลี pantip’ เพื่อไปดูว่าคนที่เขาไปเที่ยวมาก่อนว่าเขาพูดถึงประสบการณ์ตัวเองยังไงบ้าง การไล่อ่านบทความแนะน�ำ
ที่พักหรือที่เที่ยวจากเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์ต่างๆ การจองที่พักผ่านบริการจองที่ ได้ราคาถูกกว่าจองกับโรงแรมโดยตรง
การวางแผนการเดินทางด้วยการศึกษาถนน ตรอก ซอก ซอย จาก Google Maps ไปจนถึงใครล�้ำหน่อยก็เปิดเข้าไปดู
Google Street View ที่เป็นแผนที่ 360 องศา ให้ได้เห็นตึกรามบ้านช่องรอบด้านแบบจะจะ ล�้ำกว่านี้ไปอีกขั้นก็อาจจะ
เป็นการดู Google Street View กับอุปกรณ์ชมภาพเสมือนจริงอย่าง Google Cardboard ใส่สมาร์ทโฟนเข้าไปแล้ว
ยกขึ้นส่อง ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนตัวเองไปยืนอยู่ ณ จุดนั้นจริงๆ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่าเมื่อไปถึงจะเจอ
อะไรบ้าง และลดโอกาสในการเจอเซอร์ไพรส์ที่ไม่น่าอภิรมย์ให้เหลือน้อยที่สุด

อนาคต
สิ่งต่างๆ ที่เราท�ำด้วยตัวเองในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการจิ้มสถานที่ หารายละเอียดที่เที่ยว ที่พัก จองโรงแรม
ซื้อตั๋วเครื่องบิน เช่ารถ ฯลฯ ในอนาคตอันใกล้จะไม่ใช่ภารกิจที่เราต้องเสียเวลามานั่งท�ำเองอีกต่อไป เพราะสิ่งที่เรียกว่า
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่เรามีประจ�ำไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ทดี ไวซ์อย่าง
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต จะท�ำหน้าที่เป็นเหมือนเอเยนซี่ทัวร์ที่จัดการวางแผนเตรียมทริปท่องเที่ยวแทนให้เราทุกอย่าง
AI ที่ว่านี้จะใช้ฐานข้อมูลจากสิ่งที่เราชอบ โดยอาจจะดูจากประวัติค�ำ ค้น การท่องเว็บไซต์ การมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนอื่นๆ บนโซเชียลมีเดีย แล้วน�ำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาประมวลผลเป็นความชอบของเรา ซึ่งแน่นอนว่าในยุคที่เราถ่ายทอด
แทบจะทุกวินาทีของความคิดลงบนโซเชียลมีเดียแบบนีจ้ ะมีขอ้ มูลให้มนั ท�ำความรูจ้ กั เราได้มหาศาลเกินพอ และเมือ่ รูจ้ กั เรา
ดีแล้ว ผู้ช่วยส่วนตัวอันเก่งกาจนี้ก็จะเสนอทางเลือกให้เราว่าสถานที่ท่องเที่ยวไหนน่าจะเหมาะกับลักษณะนิสัยของเราบ้าง
หน้าทีข่ องเรามีเพียงแค่ตอ้ งตัดสินใจว่าจะเลือกตัวเลือกไหน ส่วนรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ หลือก็จะถูกจัดการโดยปัญญาประดิษฐ์
ผู้ช่วยของเราเอง
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ปัญญาประดิษฐ์ทที่ �ำหน้าทีเ่ ป็นเอเยนซีท่ วั ร์ให้เราในอนาคตอาจจะ
ไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู่แต่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
แต่อาจจะมี ใบหน้า มีเสียง มีลักษณะนิสัย มีภาพ 3 มิติโฮโลแกรม
ให้เราสามารถพูดคุยโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ แน่นอนว่าเทรนด์
เทคโนโลยีนี้เป็นไปได้ เพราะทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์ก็แทรกซึมเข้าไป
อยู่ในทุกๆ อย่างทีเ่ ราใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นบนโทรศัพท์มอื ถือหรือในตูเ้ ย็น
และมันก็มแี ต่จะเก่งกาจขึน้ เรือ่ ยๆ ดูอย่างอเล็กซา (Alexa) ทีพ่ ฒ
ั นาโดย
แอมะซอน ก็เก่งขึน้ ทุกวันจนในวันหนึง่ มันอาจจะรูจ้ กั เราดีกว่าทีเ่ รารูจ้ กั
ตัวเองก็ได้
แล้ ว ไม่ ต ้ อ งห่ ว งว่ า มั น จะดู แ ลเราได้ เ ฉพาะก่ อ นเดิ น ทาง
เพราะในอนาคต อุปกรณ์ประเภทแวร์เอเบิลหรือแก็ดเจ็ตแบบ
สวมใส่ได้จะถูกออกแบบมาให้เล็ก บาง และเบากว่าเดิม ท�ำให้
เราพกพาปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยของเราไปด้วยได้ทุกที่
ในระหว่างทริปการเดินทาง มีผู้ช่วยติดตามเราไปได้
ทุ ก ที่ แ บบนี้ ก็ ไ ม่ ต ้ อ งกั ง วลว่ า จะสะดุ ด ชะงั ก
อะไรกลางทาง ตราบใดที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้

การเตรียมเดินทาง
กับการเดินทางจริง
อาจเป็นสิ่งเดียวกัน
อย่างทีก่ ล่าวถึงในตอนต้น
ว่ า เราอาจจะเปิ ด Google
Street View ผ่ านอุป กรณ์
สวมศีรษะแสดงภาพเสมือนจริง
เพื่ อ ศึ ก ษาถนนหนทางก่ อ น
เดินทางไปด้วยตัวเอง แต่ในอนาคต
แอปพลิเคชันต่างๆ จะถูกพัฒนาให้มี
ความรุ่มรวยทางด้านคอนเทนต์และความสมจริงมากยิ่งขึ้น จนคนที่มี
รายได้ไม่สงู นักและไม่พร้อมทีจ่ ะใช้จา่ ยเงินไปกับการเดินทางท่องเทีย่ ว
หรือคนที่ไม่มเี วลามากพอทีจ่ ะไปเทีย่ วเองอาจจะสามารถ ‘เทีย่ วเสมือนจริง’
ได้ ด้วยการไปเยือนสถานที่เหล่านั้นผ่านอุปกรณ์ VR ที่สวมไว้บนศีรษะ
ได้ความฟินในระดับใกล้เคียงในแบบทีก่ ระเป๋าสตางค์ไม่แฟบ และยังไม่
ต้องเสียเวลานั่งเครื่องบินหรือรถไฟ
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การเดินทาง -

รูปแบบเครื่องบินและสนามบินแห่งอนาคต

ปัจจุบัน
เทคโนโลยีท�ำให้ทุกวันนี้การเดินทางของเราสะดวกสบายขึ้น
เมื่อเทียบกับสมัยก่อน เราเช็กอินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
จิม้ เลือกทีน่ งั่ ทีต่ อ้ งการ หรือซือ้ บริการเสริมได้เพียงแค่ปลายนิว้ คลิก
เรามีเลขาส่วนตัวประจ�ำสมาร์ทโฟนที่จะคอยตรวจสอบไฟลท์และ
แจ้งเตือนเราตลอดเวลาว่าใกล้จะได้เวลาเดินทางออกจากบ้านเพื่อ
ไปสนามบินแล้วหรือยัง การจราจรจากบ้านไปถึงสนามบินหนาแน่น
แค่ไหน ไฟลท์บินเราดีเลย์หรือเปล่า และจะต้องไปบอร์ดเครื่องบิน
ทีเ่ กตไหนเวลากีโ่ มง แบรนด์กระเป๋าเดินทางชือ่ ดังอย่างริโมวาก็เริม่
ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์แท็กหรือป้ายติดกระเป๋าแบบอีอิงค์ที่จะบอก
ทุกรายละเอียดของผูโ้ ดยสารและไฟลท์เดินทาง โดยหยิบฉวยข้อมูล
เหล่านั้นผ่านทางบลูทูธซึ่งในอนาคตอันใกล้ ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง
แบบนีจ้ ะใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึน้ ในขณะทีบ่ างสายการบิน
ก็อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้สมาร์ทวอตช์แทนบอร์ดดิ้งพาสได้แล้ว

อนาคต
การเดินทางไปสนามบินของเราจะถูกท�ำให้สะดวกราบรื่นขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับที่พร้อมจะมารับเราไปส่งสนามบิน
ได้ผา่ นการเรียกทางแอปพลิเคชัน สนามบินจะคลาคล�ำ่ ไปด้วยหุน่ ยนต์
ที่ประจ�ำอยู่ตามจุดต่างๆ พร้อมท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกให้
ผูโ้ ดยสาร ตัง้ แต่การบอกข้อมูลพืน้ ฐานของไฟลท์ รายละเอียดส�ำคัญ
ของจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไป อย่างเช่นสภาพอากาศ และ
จะท� ำ แม้ ก ระทั่ ง น� ำ ทางเราไปส่ ง ยั ง เกต ปั จ จุ บั น หลายแบรนด์
เทคโนโลยีก็เริ่มทยอยเปิดตัวคอนเซ็ปต์หุ่นยนต์ประจ�ำสนามบินแล้ว
อย่างเช่นพานาโซนิค เป็นต้น
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มนุษย์จะถูกแทนทีด่ ว้ ยหุน่ ยนต์ ไม่มคี วาม
จ�ำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองประจ�ำ
ตามจุดอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีสามารถอ่าน
ใบหน้าและเก็บข้อมูลทางชีวภาพไว้ได้ครบครัน
ใครมีความเสี่ยงน้อยก็ปล่อยไปง่ายๆ แต่ใครมี
พฤติกรรมหรือทีทา่ ทีเ่ มือ่ คอมพิวเตอร์ประมวลผล
แล้วพบว่ามีปญ
ั หา ไม่ใช่เคสธรรมดา ก็จะต้อง
ถูกกักไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
ความบันเทิงบนเครื่องบินในแบบที่เรา
คุน้ เคยอย่างการดูหนังผ่านจอทีฝ่ งั อยูท่ เี่ บาะหน้า
ก็จะถูกแทนทีด่ ว้ ยคอนเทนต์เสมือนจริง แทนที่
จะแจกหูฟังอย่างทุกวันนี้ ผู้โดยสารก็จะได้รับ
อุปกรณ์สวมศีรษะ VR เพือ่ ใช้ดหู นังเสมือนจริง
และจะสนุกจนท�ำให้ไฟลท์บินที่ยาวนานหลาย
ชั่วโมงนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ดีไม่ดีเดินทางถึง
ก็ยังไม่อยากลงจากเครื่องด้วยซ�้ำ ซึ่งในตอนนี้
ก็เริ่มมีบางสายการบินทดลองการให้บริการ
VR บนเครื่องบินแล้ว อย่างเช่น สายการบิน
Qantas ของออสเตรเลีย เป็นต้น
n

ป้ายบาร์โค้ดติดกระเป๋าเดินทางอิเล็คโทรนิกส์
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จุดหมายปลายทาง - ท่องเที่ยวไม่จ�ำเป็นต้องถูกจ�ำกัดอยู่บนโลก
ปัจจุบัน
โรงแรมเริม่ ใช้เทคโนโลยีทนั สมัยมาอ�ำนวยความสะดวกให้แขกทีม่ าเข้าพัก โรงแรมบางแห่งยกเลิกระบบกุญแจหรือคียก์ าร์ดไปโดยสิน้ เชิง
แล้วหันมาใช้สมาร์ทโฟนในการปลดล็อกประตู อย่างเครือโรงแรมฮิลตันก็เอาจริงเอาจังกับโปรเจกต์นี้เป็นพิเศษ และมีแผนที่จะติดตั้งระบบ
ปลดล็อกประตูด้วยโทรศัพท์ให้กับโรงแรมในเครือกว่า 2,500 แห่ง ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2017
จุดหมายปลายทางทีค่ นนิยมเดินทางไปจะเริม่ หันเหออกจากรูปแบบเก่าๆ แต่เทคโนโลยีทำ� ให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเทีย่ ว
เกิดใหม่ได้มากขึ้น ที่ที่ไม่เคยมีนักท่องเที่ยวรู้จัก ก็ถูกประชาสัมพันธ์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจผ่านทางการใช้โซเชียลมีเดีย
ของคนในชุมชน สตาร์ทอัพจ�ำนวนไม่น้อยอาสาช่วยประสานงานและวางแผนการเที่ยวในรูปแบบใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนได้มากที่สุด

อนาคต
ภายในห้องพักในโรงแรมจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยี
Internet of Things (IoT) ครบครันกว่าปัจจุบัน ทุกอย่าง
ในห้องสามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ ไม่วา่ จะเป็นระบบไฟ
ระบบเสียง ไปจนถึงระบบปรับอุณหภูมิภายในห้อง แขกที่
เข้าพักเพียงแค่ต้องใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็สามารถ
ควบคุ ม ทุ ก อย่ า งภายในห้ อ งได้ ทั้ ง หมด เช่ น เดี ย วกั บ ที่
สนามบิน หุน่ ยนต์จะเป็นสิง่ ทีเ่ ห็นจนชินตา และการมีอยูข่ อง
มันก็เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั มนุษย์ โดยมีภารกิจง่ายๆ
อย่างการน�ำของทีต่ อ้ งการไปส่งให้ทหี่ อ้ ง ซึง่ เป็นงานทีม่ นุษย์
ไม่ต้องล�ำบากท�ำเองให้เมื่อย
ส�ำหรับจุดหมายปลายทางก็จะถูกผลักขอบเขตออกไป
ให้กว้างกว่าโลกมนุษ ย์ แค่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มนุษ ยชาติ
ก็ได้เห็นความส�ำเร็จทางการส�ำรวจอวกาศมาแล้วมากมาย
บริษั ทเอกชนอย่าง SpaceX ปวารณาตนในการที่จะน�ำ
นักท่องเทีย่ วไปยังอวกาศให้ได้ในราคาที่ไม่จำ� เป็นต้องขายไต
เพื่ อไปซื้ อ ตั๋ ว ไปใกล้ ห น่ อ ยก็ โ คจรรอบโลก ไกลอี ก นิ ด
ก็ ไปดวงจันทร์ หรืออาจจะเลยไปไกลถึงดาวอังคาร หรือ
อีกทิศทางหนึ่ง หากไม่พุ่งตัวเองออกไปนอกโลก จุดหมาย
ปลายทางก็ อ าจจะด� ำ ดิ่ ง ไปในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มคื อ
ใต้ท้องทะเลลึก ในจุดที่มนุษย์ยังส�ำรวจไปไม่ถึงในตอนนี้
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สรุป
ภาพของการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตที่ได้วาดไว้ให้ผู้อ่านนึกจินตนาการตามนั้นไม่ได้เป็นอะไรที่เกินความเป็นจริงเลย เพราะทั้งหมด
มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้เริ่มพัฒนาแล้ว บางอย่างก็เข้าใกล้ความเป็นจริงมาก บางอย่างก็อาจจะยังอยู่ไกล แต่อย่างน้อยก็มี
จุดเริม่ ต้นทีด่ ี ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางอีกต่อไป หลังจากทีก่ เู กิลประสบความส�ำเร็จในการสร้างภาษากลางสากลที่ใช้ในการแปล
ทุกภาษากลับไปกลับมาได้แม่นย�ำและรวดเร็ว เราจะเดินทางกันได้มากขึ้น เรียนรู้สถานที่ ใหม่ๆ ได้อย่างละเอียดขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็ลดอุปสรรค ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนในระหว่างการเดินทางให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ขอให้เที่ยวกันให้สนุก
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เรื่อง : ชญานิน วังซ้าย
พนักงานวางแผน 5 กองวิจัยการตลาด ททท.
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การท่องเทีย่ ว
ในโลกแห่ง
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Welcome to the Future
ตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก เราทุกคนคงคุ้นเคยกับภาพหุ่นยนต์แสนฉลาดที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ในด้าน
ต่างๆ แบบเจ้า C-3PO หรือ R2-D2 ในภาพยนตร์ชุด ‘Star Wars’ Rosie หุ่นยนต์แม่บ้านในการ์ตูน
The Jetsons หรือสะพรึงกลัวไปกับ AI ชั่วร้ายแบบ Hal 9000 ในหนัง Sci-Fi สุดคลาสสิก 2001 :
A Space Odyssey สิ่งเหล่านี้แม้จะดูน่าตื่นตาตื่นใจ หากแต่ดูเป็นเรื่องไกลตัวเราเสียเหลือเกิน
ทว่าในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและความก้าวไกลของระบบ
อินเทอร์เน็ตที่แทรกตัวเข้าไปในทุกอณูของชีวิตประจ�ำวัน ส่งผลให้สิ่งประดิษฐ์ล�้ำสมัยที่ดูเหมือนจะ
ออกมาจากภาพยนตร์ Sci-Fi สมัยเด็กๆ กลายเป็นความเป็นจริงทีอ่ ยูร่ อบตัวเราไปเสียแล้ว สิง่ เหล่านี้
ไม่ใช่เป็นเพียงหุ่นยนต์หน้าตาพิลึกแบบ Domgy สัตว์เลี้ยง AI สัญชาติจีน ผลิตโดยบริษัท Roobo
ที่สามารถจ�ำหน้าของเจ้าของ และสามารถเรียนรู้ที่จะเล่นเกมต่างๆ ได้เท่านั้น หากแต่รวมไปถึง
อุปกรณ์ที่สามารถท�ำหน้าที่ธรรมดาๆ แทนมนุษย์ที่ก�ำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเรามากขึ้น
เรือ่ ยๆ อาทิ โปรแกรมผูช้ ว่ ยส่วนตัวแบบ Siri ทีม่ ากับอุปกรณ์มอื ถือ iOS รุน่ ใหม่ทกุ ชนิด และสามารถ
เข้าใจและปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ เสียงได้ หรือโปรแกรม DeepFace ซึง่ ถูกพัฒนาโดย Facebook ทีส่ ามารถ
รับรู้และจ�ำใบหน้าของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างแม่นย�ำ
ในการบรรยายในงาน Creativities Unfold CU 2016 : Exit สู่ความจริงรูปแบบใหม่ จัดโดย
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 Dr.Stefan Wess, CEO บริษัท
Empolis Information Management ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน AI และ Big Data กล่าวว่า Artificial Intelligence
(AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรมทีร่ เิ ริม่ มาได้มากกว่าครึง่ ศตวรรษพร้อมๆ กับการพัฒนาของ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเป็นการสร้างระบบเครือ่ งยนต์ทเี่ ลียนแบบกลไกการเรียนรู้ การคิด ตัดสินใจ
ของสมองมนุษย์ แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา AI ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจากการปฏิวัติเทคโนโลยี
การสื่อสารและการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ Big Data โดยคลัง
ข้อมูลปริมาณมหาศาลนี่เองที่เป็น ‘อาหารสมอง’ ให้ AI สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีทที่ ำ� ให้อปุ กรณ์ สิง่ ของ
หรือที่อยู่อาศัย สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันได้แบบ Machine-to-Machine (M2M)
ผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ต หรือทีเ่ รียกว่า
‘อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง’ (The Internet of Things) ท�ำให้
AI เป็นแนวโน้มของโลกในอนาคตที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ของโลกในทุกภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
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You Say You Want a Revolution?
การมาของ AI ไม่ใช่เรื่องที่ชาวเนิร์ดชมรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เท่านั้นที่จะสนใจ
และให้ความส�ำคัญ ในการประชุมประจ�ำปีของสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic
Forum 2016 มีการพูดถึง ‘การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4’ ซึ่งการปฏิวัติครั้งนี้เป็นผลพวง
จากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 3 หรือการปฏิวตั ทิ างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสือ่ สาร
หากแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งที่ 4 นี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี
แบบสหวิทยาการ ซึ่งจะท�ำให้เส้นแบ่งระหว่างโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพเลือนหายไป
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเติบโตในลักษณะขยายออกแบบทวีคูณ (Exponential
Growth) มากกว่าการเติบโตในทิศทางเดียว (Linear Growth) ทีจ่ ะก่อผลกระทบอย่างกว้างไกล
ในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม อาทิ การแพทย์ วิศวกรรม การทหาร การค้า การคมนาคม
เดินทาง และเป็นไปด้วยความเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เช่นเดียวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งก่อนๆ การปฏิวัติของ AI จะเป็นความท้าทาย
ของเศรษฐกิจรูปแบบเดิม และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้กบั ธุรกิจรูปแบบใหม่ ในรายงาน
TrendWatching 2017 กล่าวถึงการพัฒนาของเทคโนโลยี AI ว่าจะท�ำให้เกิดสินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ที่น�ำมาซึ่งความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคจ�ำนวนมาก อาทิ Google Home
อุปกรณ์ชว่ ยเหลือภายในทีพ่ กั ทีส่ ามารถจดจ�ำน�ำ้ เสียงของผูใ้ ช้ หรือ BeatBox ของบริษัท Puma
หุ่นยนต์เทรนเนอร์ให้กับนักวิ่งผ่านกล้องและระบบเซ็นเซอร์ โดย TrendWatching กล่าวว่า
จากแนวโน้มประชากรโลกที่อายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชาววัยเกษียณทั่วโลกจะได้รับประโยชน์จาก
เทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติในการช่วยเหลือพวกเขาในชีวิตประจ�ำวันในอนาคต
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เทคโนโลยี AI จะมาพร้อมกับการปรับสินค้าและ
บริการไปสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อย่างเช่น การเปิดให้บริการรถแท็กซี่ขับด้วยตนเอง
ของบริษั ท nuTonomy ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2015 การเปิดให้บริการ Self Check-In
ของโรงแรมและสายการบินต่างๆ ทั่วโลก หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่สามารถจอง
เทีย่ วบิน รถไฟ หรือทีพ่ กั ในราคาต�ำ่ สุดทีค่ น้ หาได้ โดยนักท่องเทีย่ วไม่จำ� เป็นต้องซือ้ ผ่านบริษัท
น�ำเที่ยวหรือตัวแทนจ�ำหน่ายแบบเดิมอีกต่อไป เทคโนโลยีเหล่านี้จะมาพร้อมกับความท้าทาย
และโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ต่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับกระแส
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อปีที่ผ่านมา เครือโรงแรม Hilton ได้ร่วมกับ IBM Watson เปิดตัว ‘คอนนี่’
หุ่นยนต์คอนเซียร์จที่จะท�ำหน้าที่ต้อนรับแขกที่เข้ามา Check-In ที่โรงแรม ซึ่งการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีของเครือธุรกิจทีพ่ กั ระดับโลกอย่าง Hilton สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวชั้น น�ำล้วนให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของตน
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท
ในอุตสาหกรรมการให้บริการต่างๆ มากยิ่งขึ้น
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Tourism: Renewed
ในขณะที่นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทั่วไปจะเริ่มรู้สึกถึงประโยชน์ที่มากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ท�ำให้
เขาสามารถเข้าถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยกว่าเดิม
ในราคาที่ถูกขึ้น แต่คนบางส่วนก็มีความรู้สึกกังวลใจว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติ
ทั้งหลายจะท�ำให้เกิดการเลิกจ้างงาน โดยเป็นที่ยอมรับกันดีว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีในปัจจุบันอาจท�ำให้
เกิดการเลิกจ้างในปริมาณมหาศาล ส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมทีพ่ งึ่ พิงกับ ‘คน’
มากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง การเข้ามาของ AI จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
รายงาน TrendWatching 2017 กล่าวถึงแนวโน้ม ‘มนุษย์รูปแบบใหม่’ (Humans : Renewed) ว่า
ในขณะทีเ่ ทคโนโลยี AI จะท�ำให้สนิ ค้าและบริการรูปแบบเก่าบางอย่างหายไปพร้อมกับการจ้างงานบางส่วน
แต่ก็เป็นโอกาสในการสร้างสินค้าและบริการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในรูปแบบใหม่
โดยค�ำถามส�ำคัญคือเราจะใช้เทคโนโลยี AI ที่ก�ำลังจะกลายเป็นสิ่งสามัญในชีวิตประจ�ำวันอย่างไร
เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษทั Clock Software ผูใ้ ห้บริการโปรแกรมซอฟต์แวร์สำ� หรับธุรกิจโรงแรมทีพ่ กั กล่าวว่าผูป้ ระกอบการ
โรงแรมไม่ควรมองว่าการให้บริการ Self Check-In จะเป็นการท�ำให้พนักงานในโรงแรมไม่มีงานท�ำ
ซึ่งจะน�ำไปสู่การเลิกจ้าง ตรงกันข้าม เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นการทุ่นแรงพนักงาน ซึ่งจะท�ำให้พวกเขาได้มี
เวลาในการท�ำงานอื่นๆ ที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลมากกว่า ในขณะที่ Dr.Wess กล่าวในการบรรยายให้
กับ TCDC ว่ามนุษย์เท่านั้นที่มีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เพื่อจะน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้ที่จะประสบความส�ำเร็จอาจไม่ใช่ผู้ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
ที่สุด แต่เป็นผู้ที่สามารถน�ำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อสนองคุณค่าความเป็นมนุษย์ หรือ Human Value
แม้วา่ การท่องเทีย่ วในอนาคตจะได้รบั ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI อย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะน�ำโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มาสู่ทั้งผู้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการที่สามารถคิดค้นและสร้างสรรค์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เข้าถึง
พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ผา่ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จะเป็นผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จ
ในการช่วงชิงและรักษากลุ่มลูกค้า เพราะโดยท้ายที่สุดแล้ว การคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้
บริการใหม่ๆ เพื่อรองรับความคาดหวังที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาของลูกค้า อาจเป็นบทบาทส�ำคัญที่สุด
ของผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวในโลกที่หุ่นยนต์สามารถท�ำงานแทนมนุษย์ได้ทุกอย่าง
ที่มา :
TrendWatching 2017 Trend Report
Dr.Stefan Wess บทบรรยายในงาน Creativities Unfold CU 2016: Exit สู่ความจริงรูปแบบใหม่ จัดโดย
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559.
Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. 14 January 2016.
Link: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
Clock Software. 5 Reasons Your Hotel Should Have Self Check-In. November 5, 2016.
Link: http://www.hotelspeak.com/2016/11/5-reasons-your-hotel-should-have-self-check-in/
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เรื่อง : กองวิจัยการตลาด ททท.
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ในปี 2559 การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย (ททท.) จัดท�ำโครงการ
ศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ญี่ปุ่น โดยมอบหมายให้บริษัท อินทัช
รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จ�ำกัด
ด� ำ เนิ น การ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ศึ ก ษาคื อ ประมาณการจ� ำ นวน
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นคุณภาพสูงที่ยัง
ไม่ เ คยเดิ น ทางมาประเทศไทย และ
ศึ ก ษาพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการ
ส่ ง ออกนั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพสู ง
รวมถึ ง ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาด
ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน
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นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงญี่ปุ่น (Japanese High Value Traveller) ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง
l นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
l มีถิ่นพ�ำนักและต้องเป็นประชากรในทะเบียนราษฎร์ของประเทศญี่ปุ่น
l ต้องเคยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 1 ครั้ง
l ต้องไม่เคยเดินทางมาท่องเทีย
่ วประเทศไทย (ยกเว้นเดินทางร่วมกับครอบครัว/พ่อ แม่ ในช่วงเด็ก
โดยพิจารณาจากอายุของหน่วยตัวอย่าง และช่วงเวลาทีเ่ คยเดินทางมาประเทศไทย หน่วยตัวอย่างต้องอายุ
ยังไม่ถึง 15 ปี)
l มีระดับรายได้ ส่วนตัว 65,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
ผลจากการวิจัยที่น�ำเสนอ คือผลวิจัยที่ ได้จากการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวญี่ปุ่นที่ยัง
ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในปี 2559 ประชากรชาวญี่ปุ่นมีจ�ำนวนประมาณ 127,297,000 คน เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
(High Value Traveller) จ�ำนวน 4,221,516 คน จ�ำแนกเป็นกลุม่ ทีเ่ คยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว 1,846,855 คน
และเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย 2,374,661 คน

กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย

:

นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 45-54 ปี
เป็นผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ นักบัญชี สถาปนิก หรือ
เป็น พนักงานบริษั ทเอกชนระดับหัวหน้างานขึ้นไป ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในเมืองใหญ่เพื่อประกอบธุรกิจ
ทั้งยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ทันยุคสมัย และแฝงด้วยภาพลักษณ์
ของความหรูหรา
เมืองใหญ่ส�ำคัญที่สามารถพบนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จ�ำนวนมาก ได้แก่ ‘Tokyo Metropolis’ Nagoya,
Osaka, Yokohama, Shizuoka, Saitama และ Chiba City
สามารถพบคนกลุ ่ ม นี้ ไ ด้ ต ามสถานที่ ต อบสนองไลฟ์ ส ไตล์ ก ารด� ำ รงชี วิ ต ของพวกเขา ได้ แ ก่
ห้างสรรพสินค้าหรู เช่น Isetan, Takashimaya, ร้านอาหาร Fine-dining ระดับ Michelin Star เช่น
Wolfgang Puck, Joel Robuchon รวมถึงภัตตาคารหรูในโรงแรมระดับ 5 ดาว เช่น Imperial Hotel Tokyo
และร้านอาหารดั้งเดิมของเมืองใหญ่ย่านใจกลางเมือง เช่น Ginza, Shinjuku, Roppongi ในโตเกียว
Umeda, Namba ในโอซาก้า Nagoya Station, Osu ในนาโกย่า เป็นต้น
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Celebrity ที่ ส ามารถมี อิ ท ธิ พ ลชี้ น� ำ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
คุณ ภาพสูงกลุ่มนี้ ได้แก่ Ichiro Suzuki (นักเบสบอล)
Satomi Ishihara (นักแสดง) Ebizo Ichikawa (นักแสดง)
และ Yuki Amami (นักแสดง)
ช่ อ งทางสื่ อ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
3 ล�ำดับแรก ได้แก่ หนังสือแนะน�ำการท่องเที่ยว เว็บไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์

Site Selection
Insight High Value Japanese
ความมั่งคั่ง (Affluence)

“ความมั่งคั่งจะไม่มีความหมายหากไม่สามารถสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่าได้ และเห็นว่าความมั่งคั่งเป็นการประกันความเสี่ยง
จากความไม่แน่นอนของชีวิต”

l

ความหรูหรา (Luxury)

“ความหรูหราคือการมีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะได้ท�ำสิ่งที่ต้องการ
การได้รับบริการและประสบการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตน และเพื่อจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษ
ในชีวิต”
l

การรับรู้ต่อชีวิต (Perception Toward Life)

“ชีวิตคือการแสวงหาความสุขให้เต็มที่ ชีวิตคือการแสวงหา
ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ และชีวิตคือการเรียนรู้”

l

ความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต (Outlook on Life)

“ความมั่งคั่งจะไม่มีความหมายหากไม่สามารถสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่าได้ และเห็นว่าความมั่งคั่งเป็นการประกันความเสี่ยง
จากความไม่แน่นอนของชีวิต”

l

ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการเลื อ กเป้ า หมายท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศ 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ความมั่นใจด้านความ
ปลอดภัย แหล่งท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย และสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกที่ครบตามความต้องการ
>> นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ของแหล่งท่องเที่ยวที่ ไ ม่สามารถพบได้ในชีวิตประจ�ำวัน
ทั้งธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆ
รวมถึงวัฒนธรรมด้านอาหาร ช่วยกระตุ้นความสนใจของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ดี
>> นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญ
กับปัจจัยที่ส่งผลต่อ ‘ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย’
สูงมาก รวมถึงยังไม่นิยมท�ำกิจกรรมที่โลดโผนหรือการ
เสี่ยงภัยใดๆ ที่ขาดมาตรฐานควบคุม
>> ปัจจัยด้านความปลอดภัย ไม่ได้หมายถึงเพียง
ปัญหาด้านอาชญากรรม หรือความไม่มีเสถียรภาพด้าน
การเมืองเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงปัญหาด้านการเอารัด
เอาเปรี ย บของผู ้ ป ระกอบการ มาตรฐานการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย รวมถึ ง ความปลอดภั ย ต่ อ ลู ก หลาน/เด็ ก
ซึ่งครอบคลุมไปถึงปัญหาที่เกิดจากภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวทางเพศด้วย
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ความคิดเห็นที่มีต่อประเทศไทย

แม้ไ ม่เคยเดิน ทางมาประเทศไทยเลย แต่ทั้งหมดก็รู้จัก
ประเทศไทยดี และมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยในด้าน
‘ความคุ้มค่า คุ้มราคา’ ‘กิจกรรมสปา’ ‘ความมีอัธยาศัยที่ดี
ของคนท้องถิ่น’ ‘วิถีชีวิตชุมชน’ ‘วัฒนธรรมท้องถิ่น’ รวมถึง
‘วัฒนธรรมด้านอาหาร’ ขณะทีป่ ระเมินว่าประเทศไทยยังขาด
ภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน ‘ความหรูหรา’ ‘ความปลอดภัย’ และ
ภาพลักษณ์ด้าน ‘ความโรแมนติค’
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1 ใน 5 ที่ยังนิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็น
กลุ่มกรุ๊ปทัวร์ แม้กลุ่มใหญ่นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) แต่ส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 60 ก็ยังเลือกใช้บริการของ
บริษัททัวร์ในด้านใดด้านหนึง่ เช่น จองตัว๋
จองโรงแรม วางแผนการเดินทางแบบ
เป็นคณะ เป็นต้น
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ค่ าใช้ จ ่ า ยโดยเฉลี่ ย เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ
(ไม่รวมค่าเครื่องบิน) ประมาณ 3,155 เหรียญสหรัฐ
ต่อทริป (ประมาณ 100,000 บาท) เกือบครึ่งหนึ่ง
เป็ น ค่ าใช้ จ ่ า ยด้ า นที่ พั ก 1 ใน 4 เป็ น การช้ อ ปปิ ้ ง
ร้อยละ 15 เป็นค่าอาหาร/เครื่องดื่ม

ใช้เวลาวางแผน
การเดินทาง 2-3
เดื อ นก่ อ นการ
เดินทางจริง

ประเทศทีเ่ ป็นเป้าหมายการเดินทางยอดนิยม
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพสู ง ชาวญี่ ปุ ่ น
ที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย 5 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ไต้หวัน
สิงคโปร์ และอิตาลี

ระยะทางการเดิ น ทางมี ค วามสั ม พั น ธ์
โดยตรงกับค่าใช้จ่ายที่ใช้โดยการท่องเที่ยว
Long-haul ใช้จา่ ยเฉลีย่ 3,522 เหรียญสหรัฐ
ต่ อ ทริ ป Medium-haul (ระยะทางมา
ประเทศไทยอยู่ในช่วงนี)้ ใช้จา่ ยเฉลีย่ 2,027
เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ทริ ป และ Short-haul
ใช้จ่ายเฉลี่ย 1,710 เหรียญสหรัฐต่อทริป
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Psychographic Segmentation
เพื่อการตลาดอย่างจ�ำเพาะเจาะจง สามารถจ�ำแนกนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวญี่ปุ่น
ที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยออกเป็นกลุ่มย่อยตามคุณลักษณะจิตวิทยาการด�ำรงชีวิต
(Psychographic Segmentation) ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. Achievers มีสัดส่วนร้อยละ 27.80 อายุเฉลี่ยประมาณ 30-40 ปี เป็นกลุ่มที่ยังมี
ความทะเยอทะยาน กระหายความส�ำเร็จยิ่งๆ ขึ้น ต้องการได้รับการยกย่อง ให้เกียรติ
อย่างชื่นชมในความเหนือชั้นของตน ลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้ ได้แก่ ยึดติดภาพลักษณ์
แห่งความหรูหรา หรือโดดเด่นแตกต่าง
2. Thinkers มีสดั ส่วนร้อยละ 57.98 อายุเฉลีย่ ประมาณ 45-55 ปี เป็นกลุม่ ทีแ่ สวงหา
การยอมรับผ่านความส�ำเร็จของสังคมหรือจิตใจมากกว่าความส�ำเร็จทางกายภาพแห่งตน
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้ ได้แก่ ความสุขุม ไม่เน้นความหรูหราด้านวัตถุมาก แต่ ให้
ความส�ำคัญกับจินตนาการ การออกแบบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ศิลปะ หรือรสนิยมเฉพาะของกลุม่ ตน
เพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจ ที่จะได้รับระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวมากกว่า
3. High Value Mainstream มีสัดส่วนร้อยละ 14.22 อายุเฉลี่ยประมาณ 50 ปี
เป็นกลุม่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จทางกายภาพ ท�ำให้มที รัพยากรทางสังคมมากขึน้ สามารถน�ำมา
ตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบาย หรือหน้าตาภาพลักษณ์ความร�ำ่ รวยได้มากขึน้
ลักษณะเฉพาะของกลุม่ นี้ให้ความส�ำคัญกับภาพลักษณ์ทสี่ อื่ ได้ถงึ ความร�ำ่ รวย หรือความสะดวก
สบายที่จะได้รับ เพื่อให้แตกต่างจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เป็นกลุ่มเดิมของตน (Mass)
แต่ยังขาดซึ่งความเข้าใจด้านศิลปะหรือรสนิยมแท้จริง
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Demographic Segmentation
การแบ่งกลุ่มย่อยตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation)
แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
Young Executives กลุม
่ นักบริหารรุน่ ใหม่ อายุเฉลีย่ ประมาณ 35 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท�ำงาน

ออฟฟิศในเมือง หรือประกอบวิชาชีพเฉพาะทางซึง่ ต้องอาศัยความรูค้ วามช�ำนาญสูง ต้องการได้รบั การ
ยกย่องชมเชย จึงชอบเรียนรู้ ชอบแสวงหาโอกาส มีสัดส่วนร้อยละ 17.41 หรือจ�ำนวน 413,538 คน

Womenomics

กลุ่มนักบริหารหญิง อายุเฉลี่ย 44 ปี เกือบทั้งหมดท�ำงานออฟฟิศในเมือง เติบโต
มาท่ามกลางการแข่งขันที่ยังคงมีความเหลื่อมล�้ำด้านเพศอยู่บ้าง ดังนั้น ในส่วนลึกจึงยังคงแสวงหา
‘การยอมรับและการยกย่องชมเชย’ มีสัดส่วนร้อยละ 10.86 หรือจ�ำนวน 257,772 คน

Middle-to-High-Management

กลุ่มผู้บริหารระดับกลางถึงสูง เพศชาย อายุเฉลี่ย 50 ปี
ผ่านประสบการณ์มานาน ให้ความส�ำคัญสูงกับ ‘เกียรติและศักดิ์ศรี’ มีสัดส่วนร้อยละ 53.38 หรือ
จ�ำนวน 1,267,507 คน

High-Spending Seniors กลุม
่ ผูส้ งู วัยทีผ่ า่ นความส�ำเร็จมาแล้วอย่างโชกโชน อายุเฉลีย่ ประมาณ

60 ปี ยังคงเคร่งครัดในกฎระเบียบ ระมัดระวังการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีสัดส่วนร้อยละ 17.47
หรือจ�ำนวน 414,971 คน

High-Spending Housewives กลุม
่ แม่บา้ น ทีส่ ว่ นใหญ่มพี นื้ ฐานการศึกษาดี อายุเฉลีย่ ประมาณ

46 ปี มีสามีเป็นผู้บริหารในบริษั ทขนาดใหญ่ หรือนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ กลุ่มนี้มีสัดส่วน
ร้อยละ 5.54 หรือจ�ำนวน 131,557 คน
Single Womenomics

เป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มนักบริหารหญิง Womenomics ที่ยังคงครอง
ความเป็นโสด มีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี ลักษณะโดดเด่นของกลุ่มนี้คือการดูแลบุคลิกอย่างดี
ให้ความส�ำคัญกับความหรูหรา เพื่อเป็นรางวัลกับความส�ำเร็จที่ได้มาอย่างยากเย็น มีสัดส่วนไม่มาก
เพียงร้อยละ 4.26 หรือจ�ำนวน 97,515 คน
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Young Executives
ส่วนใหญ่เดินทางต่างประเทศประมาณปีละครั้งขึ้นไป นิยมวางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง
แต่ก็มีจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังใช้บริการส่วนหนึ่งของบริษั ททัวร์ ใช้เวลาวางแผนและจองตั๋วประมาณ
2-3 เดือนก่อนการเดินทางจริง
l เป้าหมายการเดินทางยอดนิยม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ไต้หวัน อิตาลี และจีน
l ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ใ ช้ เ ลื อ กเป้ า หมายการท่ อ งเที่ ยว ได้ แ ก่ ความเชื่ อ มั่ น ด้ า นความปลอดภั ย
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามที่ต้องการ
l เมืองที่มี Young Executive ได้แก่ Tokyo, Osaka, Kobe, Kyoto และ Nagoya
l ช่องทางการสื่อสารยอดนิยม ได้แก่ หนังสือแนะน�ำการท่องเที่ยว นิตยสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะวารสาร ‘Rurubu ของ JTB’ หรือ ‘เอกสารแนะน�ำการท่องเที่ยวของ HIS’
รวมถึงข่าวสารท่องเที่ยวผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆ
l สถานที่ที่มีโอกาสพบคนกลุ่มนี้ได้ ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
เช่น Starbucks Tavern หรือ Pub ที่นิยมไปแฮงเอาท์กันตามย่านศูนย์การค้าส�ำคัญของเมืองต่างๆ
รวมถึงห้างสรรพสินค้าระดับบน เช่น Takashimaya หรือร้านอาหาร Fine-Dining ทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ ม
ของคนรุ่นใหม่ เช่น ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส ‘Maison Paul Bocuse’ เป็นต้น
l ผู้มีชื่อเสียงซึ่งได้รับความสนใจ และมีอิทธิพลชี้น�ำต่อคนกลุ่มนี้ ได้แก่ ‘Ichiro Suzuki’
(นักเบสบอล) ‘Satomi Ishihara’ (นักแสดง) ‘Keiko Kitagawa’ (นักแสดง) เป็นทีน่ า่ สนใจว่ากลุม่ นี้
ให้ความส�ำคัญกับการช้อปปิ้ง เมื่อเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง ส่วนใหญ่เลือกซื้อ
ของที่ระลึก เสื้อผ้า/เครื่องประดับ รวมถึงอาหาร/ขนม
l กิจกรรมที่นิยม ช้อปปิ้ง ชมสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง ชิมอาหาร
ท้องถิ่น ท�ำกิจกรรมชายทะเล และด�ำน�้ำ กลุ่มนี้ให้ความสนใจ ‘กิจกรรมด�ำน�้ำ’ ในสัดส่วนที่สูงกว่า
กลุ่มอื่นๆ ซึ่งอาจใช้เป็นสินค้าหลักที่กระตุ้นความสนใจของกลุ่มนี้ได้อีกประเภทหนึ่ง
l ภาพลักษณ์ดา้ นบวกของไทยต่อคนกลุม่ นี้ ได้แก่ ‘ความคุม้ ค่า คุม้ ราคา’ ‘อัธยาศัยคนท้องถิน่ ’
‘กิจกรรมสปา’ ‘วัฒนธรรมด้านอาหาร’ รวมถึง ‘วิถีชีวิตชุมชน’
l ภาพลักษณ์ที่ยังอ่อนแอของไทย ได้แก่ ‘ความปลอดภัย’ และ ‘ความหรูหรา’
l การใช้จ่าย กลุ่มนี้ ใช้จ่ายด้านที่พักในสัดส่วนที่สูง
เมื่อน�ำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ อนุมานได้ว่าการเลือกที่พักมีองค์ประกอบของ
‘ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย’ ของแหล่งที่พักนั้นๆ อยู่มาก รวมถึงเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูล
ที่พบว่า กลุ่มนี้มี Achievers ในสัดส่วนที่สูง ดังนั้น การแก้ไขจุดอ่อนของประเทศไทยในเบื้องต้น
จึงมุ่งเป้าหมายไปที่การเสริมเพิ่มภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย โดยใช้ชื่อเสียงของโรงแรมระดับ
4 ดาวขึ้นไปมาช่วยเสริมกับการเสนอขายกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม Achievers
ซึง่ ได้แก่ การแสวงหาการเรียนรูข้ อ้ มูลใหม่ อาทิ ข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ดา้ นความสัมพันธ์ไทย-ญีป่ นุ่
ในมิตติ า่ งๆ รวมถึงการเรียนรูธ้ รรมชาติอนั สวยงามของทะเลไทยผ่านกิจกรรมด�ำน�ำ้ (หากประเทศไทย
สามารถปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านมาตรฐานการด�ำน�้ำของผู้ประกอบการไทยได้แล้ว)
l
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Womenomics
ส่วนใหญ่เดิน ทางต่างประเทศประมาณปีละครั้งขึ้นไป นิยมวางแผนการเดิน ทาง
ด้วยตัวเอง แต่ก็มีจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังใช้บริการส่วนหนึ่งของบริษั ททัวร์ ใช้เวลาวางแผน
และจองตั๋วประมาณ 2-3 เดือนก่อนการเดินทางจริง
l เป้าหมายการเดินทางยอดนิยม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี เกาหลี ใต้ และ
ไต้หวัน
l ปัจจัยส�ำคัญที่ใช้เลือกเป้าหมายการท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามที่
ต้องการ แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
l ช่องทางการสื่อสารยอดนิยม ได้แก่ หนังสือแนะน�ำการท่องเที่ยว เว็บไซต์ท่องเที่ยว
ต่างๆ
l สถานที่ที่มีโอกาสพบคนกลุ่มนี้ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าระดับบน เช่น Isetan, Takashimaya หรือร้านอาหารญี่ปุ่นตามย่านใจกลางเมือง เช่น ร้านซูชิแถว Ginza หรือ Restaurant
ย่าน Roppongi, Umeda (Osaka), Osu (Nagoya) เป็นต้น
l ผู ้ มี ชื่ อ เสี ย งซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจ และมี อิ ท ธิ พ ลชี้ น� ำ ต่ อ คนกลุ ่ ม นี้ อ ยู ่ บ ้ า ง ได้ แ ก่
‘Ebizo Ichikawa’ ‘Yuki Amami’ และ ‘Takuya Kimura’
l เมืองที่มี Womenomics ได้แก่ Tokyo, Osaka และ Nagoya
l กิจกรรมที่นิยม คือ ชมสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง ช้อปปิ้ง
ท�ำกิจกรรมชายทะเล ชิมอาหารท้องถิ่น และกิจกรรมสปา เป็นต้น
เป็นทีน่ า่ สนใจว่ากลุม่ นี้ให้ความส�ำคัญกับการช้อปปิง้ เมือ่ เดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ในสัดส่วนที่สูง ส่วนใหญ่เลือกซื้อของที่ระลึก เครื่องส�ำอาง และเสื้อผ้า/เครื่องประดับ
นอกจากนั้น ยังพบว่ากลุ่มนี้ให้ความสนใจ ‘กิจกรรมสปา’ ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ
และอาจใช้เป็นสินค้าหลักที่ใช้กระตุ้นความสนใจของกลุ่มนี้ได้อีกประเภทหนึ่ง
l ภาพลักษณ์ด้านบวกของไทย ได้แก่ ‘ความคุ้มค่า คุ้มราคา’ ‘อัธยาศัยคนท้องถิ่น’
‘กิจกรรมสปา’ และ ‘วัฒนธรรมด้านอาหาร’
l ภาพลักษณ์ที่ยังอ่อนแอของไทย ได้แก่ ‘ความหรูหรา’ และ ‘แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ
ช้อปปิ้ง’
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญท�ำให้ Womenomics ยังไม่ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็น
เป้าหมายการเดินทาง ได้แก่ ‘ประเทศไทยยังไม่ใช่แหล่งท่องเทีย่ ว ระดับหรูหรา’
เมื่ อ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ที่ พ บว่ า กลุ ่ ม นี้ มี Achievers ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง ดั ง นั้ น
การแก้ไขจุดอ่อน ‘ด้านความหรูหรา’ ของประเทศไทยในเบื้องต้น จึงมุ่งเป้าหมายไปที่
การเสริมเพิ่มภาพลักษณ์ด้านความหรูหรา โดยใช้ชื่อเสียงของโรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไป
l

มาช่วยเสริม ร่วมกับการท�ำ Package
Promotion ด้วยข้อเสนอที่ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่ม Womenomics
Achievers ได้ อ ย่ า งลงตั ว ซึ่ งได้ แ ก่
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง ‘ภาพลักษณ์
แห่งความส�ำเร็จ Full Course Luxury
Thai Spa’ ผนวกกั บ ‘การบริ ก าร
ที่ถูกเตรียมไว้อย่างเฉพาะ’ เพื่อเป็นสื่อ
ความหมายถึ ง การยอมรั บ ใน ‘ความ
ส� ำ เร็ จ เหนื อ ชั้ น ’ ของพวกเธอ เป็ น
ของขวั ญ ชิ้ น พิ เ ศษจากคนไทย (เช่ น
Limousine ตลอดทริป)
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Middle-to-High
Management
ส่วนใหญ่เดิน ทางต่างประเทศประมาณปีละครั้งขึ้นไป นิยมวางแผน
การเดินทางด้วยตัวเอง แต่ก็มีจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังใช้บริการส่วนหนึ่งของบริษัท
ทัวร์ ใช้เวลาวางแผนและจองตั๋วประมาณ 2-3 เดือนก่อนการเดินทางจริง
l เป้าหมายการเดินทางยอดนิยม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สิงคโปร์
ไต้หวัน และอิตาลี
l ปัจจัยส�ำคัญที่ใช้เลือกเป้าหมายการท่องเที่ยว ได้แก่ ความเชื่อมั่นด้าน
ความปลอดภัย สิง่ อ�ำนวยความสะดวกตามทีต่ อ้ งการ และแหล่งท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย
l ช่องทางการสื่อสารด้านท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ หนังสือแนะน�ำการ
ท่องเที่ยว ข่าวสารท่องเที่ยวผ่านสังคมออนไลน์ รวมถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ท่องเที่ยวต่างๆ
l สถานทีท่ มี่ โี อกาสพบคนกลุม่ นีไ้ ด้ ส่วนใหญ่เป็นสถานทีต่ อบสนองไลฟ์สไตล์
ของกลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห าร Exclusive Member Club เช่ น Renaissance Club
รวมถึงสถานที่นัดพบตามโรงแรมระดับหรูหรากลางเมือง หรือร้านอาหาร
Fine-Dining ทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มของคนระดับบน รวมถึงสถานทีแ่ ฮงเอาท์ของกลุม่
นักธุรกิจ เช่น Tavern หรือ Pub ย่านใจกลางเมือง Ginza, Roppongi, Umeda
(Osaka), Osu (Nagoya) เป็นต้น
l ผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ‘Ichiro Suzuki’ (นักเบสบอล)
‘Takeshi Kitano’ (นักแสดงตลก) และ ‘Satomi Ishihara’ (นักแสดง)
l เมืองที่มี Middle-to-High Management ได้แก่ Tokyo, Osaka, Nagoya,
Yokohama, Kobe, Kyoto, Chiba City, Saitama และ Shizuoka เป็นต้น
l กิจกรรมยอดนิยม ได้แก่ เทีย่ วชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
ของเมือง ช้อปปิ้ง ชิมอาหารท้องถิ่น ท�ำกิจกรรมชายทะเล เป็นต้น
เป็นทีน่ า่ สนใจว่ากลุม่ นี้ให้ความส�ำคัญกับการช้อปปิง้ เมือ่ เดินทางท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศในสัดส่วนทีส่ งู ส่วนใหญ่เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึก เสือ้ ผ้า/เครือ่ งประดับ
และอาหาร/ขนม
นอกจากนั้นกลุ่มนี้ยังให้ความสนใจ ‘กีฬากอล์ฟ’ และการท่องเที่ยวด้วย
‘เรือส�ำราญ’ เมื่อเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ
ซึง่ อาจใช้เป็นสินค้าหลักที่ใช้กระตุน้ ความสนใจของกลุม่ นี้ได้อกี ประเภทหนึง่ ในอนาคต
l ภาพลักษณ์ดา้ นบวกของไทย ได้แก่ ‘ความคุม้ ค่า คุม้ ราคา’ ‘กิจกรรมสปา’
‘แสงสียามค�่ำคืน’ รวมถึง ‘การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์’
l
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ภาพลั ก ษ ณ์ ที่ ยั ง อ่ อ นแอของไทย
ได้แก่ ‘ความหรูหรา’ ‘แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ
แต่งงาน’ และ ’การท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ’
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ท� ำ ให้
Middle-to-High Management ยังไม่ตดั สินใจ
เลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทาง
ได้แก่ ‘ภาพลักษณ์ด้านความหรูหรา’
กลุ่มนี้ ใช้จ่ายด้านที่พักในสัดส่วนที่สูง
เมื่อน�ำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ
อนุมานได้วา่ การเลือกทีพ่ กั มีองค์ประกอบของ
‘ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย’ ของแหล่ง
ที่พักนั้นๆ อยู่มาก รวมถึงเมื่อพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลที่พบว่ากลุ่มนี้มี Thinkers ในสัดส่วน
ที่สูง ดังนั้น การแก้ไขจุดอ่อนของประเทศไทย
ในเบื้องต้น จึงมุ่งเป้าหมายไปที่การเสริมเพิ่ม
ภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัย โดยใช้ชอื่ เสียง
ของโรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไปมาช่วยเสริม
กับการเสนอขายกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการพักผ่อน ‘จิตใจ’ ของกลุ่ม Thinkers
กลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ กีฬากอล์ฟ
l
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High-Spending Seniors
ส่วนใหญ่เดินทางต่างประเทศประมาณปีละครั้งขึ้นไป นิยมวางแผนการเดินทางผ่านบริษัททัวร์ รวมถึง
ประมาณครึ่งหนึ่งยังเลือกเดินทางเป็นกลุ่ม โดยมีไกด์ทัวร์ในพื้นที่คอยช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ด้วย ใช้เวลา
วางแผนประมาณ 2-3 เดือน และจองตั๋วประมาณ 1 เดือนก่อนการเดินทางจริง
l เป้าหมายการเดินทางยอดนิยม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน อิตาลี สิงคโปร์ และฝรั่งเศส
l ปัจจัยส�ำคัญที่ใช้เลือกเป้าหมายการท่องเที่ยว ได้แก่ ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย มีแหล่งท่องเที่ยว
หลากหลาย และมีความคุ้มค่า คุ้มราคา (เป็นที่น่าสังเกตว่าสัดส่วน ‘ความคุ้มค่า คุ้มราคา’ ของกลุ่มนี้สูงกว่า
กลุ่มอื่นๆ)
l ช่องทางการสือ่ สารด้านท่องเทีย่ วยอดนิยม ได้แก่ หนังสือแนะน�ำการท่องเทีย่ ว หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของบริษั ททัวร์ชั้นน�ำต่างๆ รวมถึงนิตยสารแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่ม Nikkei
(Nikkei Trendy)
l สถานที่ที่มีโอกาสพบคนกลุ่มนี้ได้ ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนสูงวัยที่มีฐานะดี เช่น
ร้านขายของเก่า (Vintage Shop) ห้างสรรพสินค้าระดับบนที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เช่น Isetan หรือร้านอาหาร
ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมของคนวัยนี้ เช่น ภัตตาคารจีน ‘Heichinrou’ รวมถึงร้านอาหาร หรือร้านเหล้าเก่าแก่ในย่าน
กลางเมืองแถว Ginza, Roppongi เป็นต้น
l ผู้มีชื่อเสียงซึ่งได้รับความสนใจ และมีอิทธิพลชี้น�ำต่อคนกลุ่มนี้ ได้แก่ ‘Yuzo Kayama’ (นักดนตรี)
‘Ichiro Suzuki’ (นักเบสบอล) และ ‘Sayuri Yoshinaga’ (นักแสดง)
l เมืองที่มีจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว High-Spending Seniors ได้แก่ Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka
l กิจกรรมยอดนิยม ชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ของเมือง ชิมอาหารท้องถิน่ และช้อปปิง้
(เลือกซื้อเฉพาะของที่ระลึก กับอาหาร/ขนม)
นอกจากนั้น กลุ่มนี้ยังให้ความสนใจ ‘กีฬากอล์ฟ’ ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งอาจใช้เป็นสินค้าหลัก
ที่ใช้กระตุ้นความสนใจของกลุ่มนี้ได้อีกประเภทหนึ่ง
l ภาพลักษณ์ด้านบวกของไทย ได้แก่ ‘ความคุ้มค่า คุ้มราคา’ ‘อัธยาศัยคนท้องถิ่น’ ‘กิจกรรมสปา’
‘แสงสียามค�่ำคืน’ และ ‘วัฒนธรรมด้านอาหาร’
l ภาพลักษณ์ที่ยังอ่อนแอของไทย ได้แก่ ‘ความหรูหรา’ และ ‘ความปลอดภัย’
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญท�ำให้กลุ่มคุณภาพสูงที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว ยังไม่ตัดสินใจเลือก
ประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทาง ได้แก่ ‘ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย’
กลุม่ นี้ใช้จา่ ยด้านทีพ่ กั ในสัดส่วนทีส่ งู เมือ่ น�ำมาวิเคราะห์รว่ มกับข้อมูลเชิงคุณภาพ อนุมานได้วา่ การเลือก
ที่พักมีองค์ประกอบของ ‘ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย’ ของแหล่งที่พักนั้นๆ อยู่มาก
รวมถึงเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่พบว่ากลุ่มนี้มี Thinkers ในสัดส่วนที่สูง ดังนั้น การแก้ไขจุดอ่อนของ
ประเทศไทยในเบือ้ งต้น จึงมุง่ เป้าหมายไปทีก่ ารยกระดับภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยเป็นหลัก โดยใช้ชอื่ เสียง
ของโรงแรมระดับ 4 ดาวขึน้ ไปมาช่วยเสริม ร่วมกับการเสนอขายผ่าน ‘Package Promotion’ ทีส่ ามารถตอกย�ำ้
และสร้างความมัน่ ใจต่อปัจจัย ‘ความคุม้ ค่า คุม้ ราคา’ ได้สงู โดยเฉพาะการเสนอกิจกรรมกีฬากอล์ฟในสนามหญ้า
เขียวขจี ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบ สลับกับการพักผ่อนชายทะเลสวยงามในจังหวัดชลบุรี-ระยอง หรือภูเก็ต
ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
l
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High-Spending Housewives
ส่วนใหญ่เดินทางต่างประเทศประมาณปีละครั้งขึ้นไป นิยมวางแผนการเดินทางผ่านบริษัททัวร์ รวมถึง
ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งยังเลือกเดินทางเป็นกลุ่ม โดยมี ไกด์ทัวร์ในพื้นที่คอยช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ด้วย
ใช้เวลาวางแผนประมาณ 2-3 เดือน และจองตั๋วประมาณ 1 เดือนก่อนการเดินทางจริง
l เป้าหมายการเดินทางยอดนิยม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ไต้หวัน สิงคโปร์ และอิตาลี
l ปัจจัยส�ำคัญที่ใช้เลือกเป้าหมายการท่องเที่ยว ได้แก่ ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกครบ และอากาศดี/บรรยากาศดีอย่างที่ต้องการ
l ช่องทางการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวยอดนิยม หนังสือแนะน�ำการท่องเที่ยว เว็บไซต์ท่องเที่ยว รวมถึง
นิตยสาร/นิตยสารท่องเที่ยว และข้อมูลของบริษัททัวร์ชั้นน�ำ
l สถานที่ที่มีโอกาสพบคนกลุ่มนี้ ได้แก่ ร้านสินค้าส�ำหรับซื้อของใช้ในบ้านทั่วไป เช่น ‘Aeon Mall’ Ikea
ร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีค่ นุ้ เคยตามย่านกลางเมืองต่างๆ เช่น ร้าน Kisoji หรือร้านซูชยิ า่ น Ginza, Roppongi, Umeda
(Osaka), Osu (Nagoya) เป็นต้น รวมถึงห้างสรรพสินค้าระดับบน เช่น Takashimaya
l ผู้มีชื่อเสียงซึ่งได้รับความสนใจ และมีอิทธิพลชี้น�ำต่อคนกลุ่มนี้ ได้แก่ ‘Osamu Mukai’ (นักแสดง)
‘Miranda Kerr’ (นางแบบ) และ ‘Ebizo Ichikawa’ (นักแสดง)
l เมืองที่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม High-Spending Housewives ได้แก่ Tokyo, Osaka และ Nagoya
l กิจกรรมยอดนิยม ได้แก่ ช้อปปิ้ง ชิมอาหารท้องถิ่น ท�ำกิจกรรมทางทะเล/ชายทะเล รวมถึงกิจกรรมสปา
เป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มนี้ ให้ความส�ำคัญกับการช้อปปิ้งเมื่อเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงมาก
ส่วนใหญ่เลือกซื้อของหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้า/เครื่องประดับ เครื่องส�ำอาง อาหาร/ขนม
รวมถึงเครื่องหนัง
l ภาพลักษณ์ด้านบวกของไทย ได้แก่ ‘ความคุ้มค่า คุ้มราคา’ ‘อัธยาศัยคนท้องถิ่น’ และ ‘กิจกรรมวิถีชีวิต
ชุมชน’
l ภาพลักษณ์ที่ยังอ่อนแอของไทย ได้แก่ ‘ความหรูหรา’ และ ‘แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการช้อปปิ้ง’
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญท�ำให้ High-Spending Housewives ยังไม่ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็น
เป้าหมายการเดินทาง ได้แก่ ประเทศไทยยังไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวระดับหรูหรา ไม่ใช่แหล่งช้อปปิ้ง ทั้งยังขาด
ความมั่นใจด้านความปลอดภัย
เมื่ อ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ที่ พ บว่ า กลุ ่ ม นี้ มี Achievers ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง ดั ง นั้ น การแก้ ไ ขจุ ด อ่ อ น
‘ความหรูหรา’ ร่วมกับ ‘ความปลอดภัย’ เป็นเบื้องต้น จึงมุ่งเป้าหมายไปที่การยกระดับภาพลักษณ์ด้าน
ความหรูหรา และมาตรฐานความปลอดภัยของที่พัก โดยใช้ชื่อเสียงของโรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไปมาช่วยเสริม
ร่วมกับการท�ำ Package Promotion ด้วยข้อเสนอที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม High-Spending
Housewives Achievers ได้อย่างลงตัว ซึ่งได้แก่ กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง ‘ภาพลักษณ์แห่งความส�ำเร็จ’
ผ่านกิจกรรมช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในห้างปลอดภาษีกลางเมือง พักผ่อนสบายในโรงแรมหรูระดับ 5-6 ดาว
ในกรุงเทพฯ ผนวกกับ ‘การบริการที่ถูกเตรียมไว้อย่างเฉพาะ’ เพื่อเป็นสื่อความหมายถึงการยอมรับใน
‘ความส�ำเร็จเหนือชั้น’ ของพวกเธอเป็นของขวัญชิ้นพิเศษจากคนไทย (เช่น Limousine ตลอดทริป)
l
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Single Womenomics
ส่วนใหญ่เดินทางต่างประเทศประมาณปีละครัง้ ขึน้ ไป นิยมวางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง ใช้เวลา
วางแผนและจองตั๋วประมาณ 2-3 เดือนก่อนการเดินทางจริง
l เป้าหมายการเดินทางยอดนิยม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรัง่ เศส อิตาลี สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้
l ปัจจัยส�ำคัญที่ใช้เลือกเป้าหมายการท่องเที่ยว ได้แก่ ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย มีอาหาร/
เครื่องดื่มที่ถูกใจ และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามที่ต้องการ
l ช่องทางการสื่อสารด้านท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ หนังสือแนะน�ำการท่องเที่ยว ข่าวสารท่องเที่ยว
ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงนิตยสารท่องเที่ยว เอกสารท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ชั้นน�ำ
l สถานทีท่ มี่ โี อกาสพบคนกลุม่ นีไ้ ด้ ส่วนใหญ่เป็นสถานทีต่ อบสนองไลฟ์สไตล์หรูหราของกลุม่ นี้ ได้แก่
ห้างสรรพสินค้าระดับบน เช่น Isetan Outlet ของแบรนด์ดังทั้งหลาย Chanel Gucci รวมถึงสถานที่
แฮงเอาท์ของกลุ่มระดับบน เช่น ร้านอาหาร Tavern หรือ Pub ย่านใจกลางเมือง Ginza, Roppongi,
Umeda (Osaka), Osu (Nagoya) เป็นต้น
l ผูม้ ชี อื่ เสียงซึง่ ได้รบั ความสนใจ และมีอทิ ธิพลชีน้ ำ� ต่อคนกลุม่ นี้ ได้แก่ ‘Ebizo Ichikawa’ (นักแสดง)
‘Hiroshi Abe’ (นักแสดง) และ Yuzuru Hanyu’ (นักกีฬา) เป็นต้น
l เมืองที่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวนมากเฉพาะ Tokyo และ Osaka
l กิจกรรมยอดนิยม ได้แก่ ชิมอาหารท้องถิน่ ชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ของเมือง
ช้อปปิ้ง และท�ำกิจกรรมชายทะเล
เป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มนี้ให้ความส�ำคัญกับการช้อปปิ้งเมื่อเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนใหญ่
เลือกซื้อของหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า ของที่ระลึก อาหาร/ขนม รวมถึงเครื่องส�ำอาง
l ภาพลักษณ์ดา้ นบวกของไทย ได้แก่ ‘กิจกรรมสปา’ ‘วัฒนธรรมด้านอาหาร’ รวมถึง ‘วิถชี วี ติ ชุมชน’
l ภาพลักษณ์ที่ยังอ่อนแอของไทย ได้แก่ ‘ความหรูหรา’ ‘แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการแต่งงาน’ และ ‘
การท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ’
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญท�ำให้กลุ่มคุณภาพสูงที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว ยังไม่ตัดสินใจ
เลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทาง ได้แก่ ‘ภาพลักษณ์ด้านความหรูหรา’
กลุ่มนี้ ใช้จ่ายด้านที่พักในสัดส่วนที่สูง เมื่อน�ำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ อนุมานได้ว่า
การเลือกที่พักมีองค์ประกอบของ ‘ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย’ ของแหล่งที่พักนั้นๆ อยู่มาก
เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่พบว่ากลุ่มนี้มี Achievers ในสัดส่วนที่สูง การแก้ไขจุดอ่อนของ
ประเทศไทยในเบือ้ งต้น จึงควรมุง่ เป้าหมายไปทีก่ ารยกระดับภาพลักษณ์ดา้ นความหรูหรา โดยใช้ชอื่ เสียง
ของโรงแรมระดับ 5 ดาวขึน้ ไปมาช่วยเสริม ร่วมกับการเสนอขายกิจกรรมทีต่ อบสนองความต้องการแสดงถึง
ความฉลาด ความส�ำเร็จเหนือชั้นของ Achievers กลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ กิจกรรมช้อปปิ้ง ฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ
(Smart Shopping Guide) เพื่อเปิดประตูท้าทายให้กลุ่มคุณภาพสูงที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว
Achievers กลุ่มนี้มาพิสูจน์ ‘คุณภาพระดับโลก’ ของผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยในราคาย่อมเยา
l
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พลังแห่งการเดินทางท่องเทีย่ ว :
เชือ่ มโยง
แบ่งปัน
สร้างสรรค์สงั คม

(Power of Tourism:
Sharing
Caring
and Connecting)
เรียบเรียง : TAT Academy
ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท.
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เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม 2560 ที่ ผ ่ า นมา
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พฒ
ั นา
วิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)
ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด การสั ม มนา ท่ อ งเที่ ย วมั่ น คง
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด
‘พลั ง แห่ ง การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว : เชื่ อ มโยง
แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม’ (Power of Tourism:
Sharing Caring and Connecting) ณ ห้องนภาลัย
โรงแรมดุสิตธานี ซึ่งแนวคิดหลักของการสัมมนาฯ
ในครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และบอกเล่า
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงของวิทยากร
เพื่อมุ่งให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความเข้าใจ และ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบ
ด้ ว ยหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน คณาจารย์
นักศึกษา เครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ส�ำหรับกิจกรรมในการสัมมนาฯ แบ่งเป็น
2 ส่วน คือ
การสั ม มนา แบ่ ง เป็ น การปาฐกถาพิ เ ศษ
3 หัวข้อ และการบรรยาย 5 หัวข้อ
นิทรรศการในบรรยากาศ ‘Sharing Caring
and Connecting’ น� ำ เสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ การจัดท�ำที่พักด้านการท่องเที่ยว การจัด
บริการท่องเที่ยว และการน�ำระบบภูมิสารสนเทศ
มาใช้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในโอกาสนี้ TAT Review ขอน� ำ ข้ อ คิ ด ที่
น่าสนใจจากการปาฐกถาพิเศษและการบรรยาย
ของวิทยากรทัง้ 8 ท่านในการสัมมนาฯ มาถ่ายทอด
ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกัน ดังนี้
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สานใจไทย สู่ใจใต้
สานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว
โดย อารีย์ วงศ์อารยะ
รองประธานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
“โครงการสานใจไทย สู ่ ใจใต้ คื อ การน� ำ เยาวชนไทย
มุ ส ลิ ม และไทยพุ ท ธอายุ ตั้ ง แต่ 15-18 ปี ทั้ ง ชายและหญิ ง
จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์ ถ้าจะพูด
ตามประสาท่องเที่ยวก็คือแบบโฮมสเตย์ เพื่อที่จะให้เขาได้ดู
ของจริง ได้เรียนรู้ว่าคนไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกล้เคียงเขาประพฤติปฏิบัติอย่างไร ด�ำเนินธุรกิจ
และวิ ถี ชี วิ ต ของเขาอย่ า งไร โดยเฉพาะเรื่ อ งของการศึ ก ษา
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญมากส�ำหรับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าเขา
ได้รับการศึกษาดี มีความเข้าใจ มีระบบ รู้เรื่องของประเทศ
เหตุการณ์ต่างๆ คงจะไม่เกิด”
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การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
โครงการตามแนวพระราชด�ำริ
โดย สมบูรณ์ วงค์กาด
รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
“โครงการตามแนวพระราชด�ำริน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพยากรทีจ่ ะน�ำมาซึง่ การท่องเทีย่ ว ปีหนึง่ ๆ ศูนย์ศกึ ษาฯ 6 แห่ง
ต้อนรับนักท่องเทีย่ วไม่วา่ จะเป็นชาวไทย ชาวต่างประเทศ จ�ำนวน
มากกว่า 1 ล้านคน
“โครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีตงั้ แต่ทอ้ งฟ้า ภูผา ยันมหานที บนท้องฟ้า
พระองค์ท่านคิดโครงการท�ำฝนหลวง บนภูเขา พระองค์ท่าน
คิดฟืน้ ฟูปา่ ต้นไม้ลำ� ธาร พระองค์ทา่ นสร้างอ่างเก็บน�ำ้ สร้างฝาย
มากมาย ทรงประดิษฐ์กังหันน�้ำชัยพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย
แม้แต่ในทะเล พระองค์ทา่ นก็มพี ระราชด�ำริในการฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน
หรือการท�ำปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ”
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การพัฒนาการท่องเที่ยว
ในโครงการพัฒนาดอยตุง
โดย ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
“ท�ำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงรายแล้วใช้เวลา
มากขึ้น จะได้เที่ยวแบบคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาดอยตุง
จึงปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้มาอยู่กับดอยตุง
นานขึ้น ผ่านแนวคิด Leisure and Learning หมายถึงความสุข
ความสนุก ผสมผสานกับองค์ความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น
“ในปีนี้ ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ ‘ดอยตุง
สื บ สานบั น ดาลใจ’ แต่ ยั ง คงแนวคิ ด เดิ ม คื อ Experiential
Tourism โดยตั้งโจทย์ส�ำคัญว่าท�ำอย่างไรให้คนมาเที่ยวดอยตุง
แล้วเหมือนไปดิสนียแ์ ลนด์ในโลกทีม่ บี รรยากาศสนุก และสอดแทรก
ความรู้ให้นักท่องเที่ยวไปด้วย”

Walk and Talk along the River
โดย ดวงฤทธิ์ บุนนาค
สถาปนิก / ผู้ก่อตั้งบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค
จ�ำกัด และ The Jam Factory
“ในมุมมองของการท่องเที่ยว เราเป็นเอกชนที่ต้องด�ำเนิน
ธุรกิจและท�ำหน้าที่ของเรา เราไม่คาดหวังจะรอนโยบายภาครัฐ
อยู่ฝ่ายเดียว จึงพัฒนากลไกการตลาดทุกอย่างที่จะส่งเสริม
ให้เกิด Tourism Population โดยเน้นที่ภาคเอกชนเป็นหลัก
หลักการท�ำธุรกิจหรือมุมมองการท�ำธุรกิจของ The Jam Factory
จึงเป็นการท�ำให้เกิดโครงการใหญ่ที่เชื่อมต่อจากโครงการเล็กๆ
ไปสู่ชุม ชน เชื่อมต่อธุรกิจเล็กๆ ออกไปมากกว่า 10 ธุ ร กิ จ
เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อจนเป็นเครือข่าย และต้องไม่ ใช่ธุรกิจ
The Jam Factory เท่านั้นที่จะอยู่ได้ แต่จะท�ำให้ทั้งพื้นที่รอด
เพราะถ้าชุมชนอยู่ได้ The Jam Factory ก็จะอยู่ได้เช่นกัน
แม้จะไม่รู้ว่ามุมมองนี้ถูกหรือผิด แต่พอได้ลองท�ำแล้วพบว่า
ประสบความส�ำเร็จ”
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Foodie Experience:
Eat will keep us alive
โดย กิติชัย ศิรประภานุรัตน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวทรรศน์
ฮอสพิทัลลิตี้ จ�ำกัด / ผู้สร้างสรรค์
รายการน�ำเที่ยว Bangkok Food Tours
“ทุ กโปรแกรมทั ว ร์ ข องบริ ษั ท ฯ จะได้ คุ ณ ค่ า กั บ 3 สิ่ ง
ส�ำคัญ ได้แก่ พาหนะท้องถิ่น (Local Transport) อาหารท้องถิ่น
(Local Food) และชุมชนท้องถิน่ (Local Neighborhood) โดยเน้น
แนวคิดสอดแทรก ‘ความสุข’ จากคุณค่าของสินค้าและบริการ
ทางการท่องเทีย่ วทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการใช้การท่องเทีย่ ว
เป็ น เครื่ อ งมื อในการเชื่อมโยงนัก ท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น
การดู แ ลเอาใจใส่ เพื่ อให้ แ น่ ใ จว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ รั บ
ประสบการณ์การเดินทางอย่างแท้จริง การปฏิบัติกับคู่ค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบซึง่ กันและกัน
การดูแลเรือ่ งค่าตอบแทนและให้โอกาสพนักงานได้ลองงานใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มทักษะ และการนึกถึงชุมชนอยู่เสมอ”
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Running Experience:
Run for Local
โดย มนตรี บุญสัตย์
อาสาสมัครจัดงานวิ่ง
“คนที่เป็นนักวิ่งก็เป็นคนเดียวกันกับนักเดินทาง เวลาไปวิ่ง
เขาต้องไปร้านอาหาร ต้องการโรงแรมที่พัก Facility ต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ดังนั้น การออกก�ำลังกายท�ำให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่ชุมชน และท�ำให้เกิด Segment ใหม่ๆ ของ
คนที่รู้สึกว่าอยากเดิน ทางเพื่อไปวิ่ง หรือเพื่อไปปั่นจักรยาน
มันเป็น Power ใหม่ๆ
เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของคนรุน่ ใหม่ทเี่ ลือกทีจ่ ะออกเดินทาง
โดยมีปจั จัยส�ำคัญคือกิจกรรมทีพ่ วกเขาชอบ บางครัง้ การวิง่ ก็เป็น
มากกว่าการออกก�ำลังกาย อาทิ ตะนาวศรีเทรล หรือกิจกรรม
อาสาสมัครวิง่ เพือ่ สร้างแนวกันไฟป่าทีช่ ว่ ยกระจายรายได้สสู่ งั คม
และสร้างจิตส�ำนึกเรื่องรักสิ่งแวดล้อม”

Tourism Report
รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยว

Once Upon a Time
in Community:
Once Again Hostel
โดย ศานนท์ หวังสร้างบุญ
ผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel
“เราไม่ได้อยากจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนอดีต แต่เรา
อยากจะท�ำอย่างไรให้เสน่หเ์ หล่านีย้ งั คงอยูร่ ว่ มไปกับการพัฒนา
ของเมืองได้
“Once Again Hostel ท�ำงานร่วมกับชุมชนเก่าแก่ภายใน
ชุมชน โดยใช้รูปแบบการท�ำธุรกิจแบบ Inclusive Business
หรือธุรกิจแบบเกื้อกูลกัน สิ่งที่ให้ความส�ำคัญคือการสร้างงาน
ให้กบั คนในชุมชน และสนับสนุนผูป้ ระกอบการเก่าแก่ทมี่ อี ยูแ่ ล้ว
ในชุมชน บนฐานของค�ำว่า Mutual Benefits หรือผลประโยชน์
ร่วมกัน เป้าหมายส�ำคัญก็คอื การอนุรกั ษ์ชมุ ชนเก่าแก่ให้สามารถ
อยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน”

Thank You for Giving:
Socialgiver
โดย อลิสา นภาทิวาอ�ำนวย
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โซเชียลโมชั่น จ�ำกัด
เจ้าของโครงการโซเชียลกิฟเวอร์
(socialgiver.com)

“With service, if you don’t use it you lose it. เราจะ
ท�ำอย่างไรให้ Service Waste ที่สูญเสียไปฟรีๆ กว่า 29 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในแต่ละปีของประเทศไทยกลับมาสร้างประโยชน์
ให้กับสังคม แทนที่จะปล่อยให้สูญเปล่าไปเฉยๆ
“Socialgiver เป็น Website เพื่อสังคม ที่ธุรกิจต่างๆ
โดยเฉพาะธุรกิจประเภท Hospitality สามารถอาสาช่วยเหลือ
สังคม โดยน�ำบริการต่างๆ ที่เป็น Service Waste มาลงขาย
บนเว็บไซต์ได้ โดยคนที่เข้ามาซื้อสามารถเลือกได้ว่าเงินที่เขา
จ่ายไปกับสินค้าหรือบริการนัน้ จะไปช่วยเหลือโครงการเพือ่ สังคม
โครงการใด จ�ำนวนเท่าไหร่ ซึ่งผู้ประกอบการที่อาสาลงสินค้า
จะได้ Brand Admiration, Brand Loyalty และได้ท�ำบุญร่วมกับ
ลู ก ค้ า ในขณะที่ ไ ม่ ต ้ อ งเสี ย อะไร เพี ย งแค่ น� ำ บริ ก ารที่ เ ป็ น
Service Waste มาลงไว้บนเว็บไซต์เท่านั้นเอง”

ติดตามรายละเอียดของโครงการและวิทยากรแต่ละท่านได้จาก www.tatreviewmagazine.com
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เทรนด์ใหม่ในการท่องเที่ยว
เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา
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ครั้งสุดท้ายที่คุณจองตั๋วเครื่องบินคือเมื่อไหร่ครับ
แล้วคุณจองตั๋วเครื่องบินด้วยวิธีไหน?
ทุกวันนี้ หลายคนแทบจะเลิกโทรศัพท์ ไปหาตัวแทน
บริษัททัวร์ เพื่อให้จองตั๋วให้แล้ว เพราะมีบริการออนไลน์
ให้เลือกมากมายหลายเจ้า จะเลือกราคา เที่ยวบินไป-กลับ
หรือต่อไฟลท์แบบไหน กระทัง่ โรงแรม รถเช่า หรือการเดินทาง
แบบอื่นๆ ประกอบกันเข้าไปด้วยก็ยังได้
ในช่วงสองสามปีมานี้ เห็นได้ชดั เลยว่า โฉมหน้าของสิง่ ที่
เรียกว่า ‘การท่องเที่ยว’ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วย
อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ใช่แค่เรื่องของการจองตั๋ว
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ‘พฤติกรรม’ ในการท่องเที่ยวของ
คนทั่วไปด้วย
ไปดูกันว่า เทคโนโลยีดิจิทัลท�ำให้เราเปลี่ยนแปลงไป
มากแค่ไหน
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เที่ยวฉับพลัน

ครัง้ หนึง่ ผมเคยอ่านเจอว่า ชายคนหนึง่ ทีเ่ ดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังเมืองที่ร�่ำลือว่ามีขโมยชุกชุม สิ่งแรกที่
เขาถูกขโมยเมืื่อนั่งรถไฟไปถึงเมืองนั้นก็คือแผนที่
ถ้าเรายังจ�ำกันได้ สมัยก่อน (หรือท่ี่จริงสมัยนี้
ก็ยงั มีอยู)่ แผนทีค่ อื สิง่ ทีน่ กั เดินทางท่องเทีย่ วขาดไม่ได้
โดยเฉพาะคนที่ ไม่ได้ไปกับทัวร์ แต่ตระเวนเที่ยวด้วย
ตัวเอง ไม่ว่าจะไปไหนก็ต้อง ‘กางแผนที่’ ออกมาดู
เพื่อไม่ให้หลงทาง ดังนั้นการที่ชายคนนั้นจะถูกขโมย
แผนทีต่ งั้ แต่แรกมาถึงเมืองขโมยชุมจึงไม่ใช่เรือ่ งแปลก
เพราะเขาคงต้องงกเงิ่นกางแผนที่ออกมาดูทิศทาง
จนท�ำให้หัวขโมยรู้ว่าคนคนนี้เป็น นักท่องเที่ยวที่ ไ ม่
คุ้นถิ่นแน่ๆ
แต่ปจั จุบนั นี้ แผนทีห่ ายไปจากมือของนักท่องเทีย่ ว
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเดินทางหนุ่มสาว
ทีค่ นุ้ ชินกับเทคโนโลยีกนั แล้ว แผนทีถ่ กู ย่อส่วนลงมาอยู่
ในมือ กับโทรศัพท์มอื ถือทีม่ ที กุ อย่างครบพร้อมอยู่ในนัน้
แล้วไม่ ใช่แค่แสดงให้เห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนเท่านั้น
แต่ ยั ง รวมไปถึ ง การน� ำ ทาง และการเลื อ กสถานที่
จุดหมายปลายทางที่คนนิยม โดยดูจากข้อมูลแบบ
Spontaneous Travel ด้ ว ยโดยใช้ แ อปพลิ เ คชั น
หลายอย่าง
ด้วยเหตุนี้ การท่องเทีย่ วแบบเก่าทีต่ อ้ งตระเตรียม
วางแผนเอาไว้อย่างละเอียดถีย่ บิ จึงน่าจะค่อยๆ หายไป
และถูกแทนที่ด้วยการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ ‘ไปหาเอา
ข้างหน้า’ ไม่ว่าจะเป็นร้านรวงหรือจุดท่องเที่ยวต่างๆ
เพราะคุณสามารถจองโรงแรมได้ในตอนนั้น ให้มือถือ
น�ำทางเดินไปหา แล้วก็หาร้านอร่อยหรือสถานที่ที่
ต้องการไปเที่ยวได้ในทัน ที พร้อมทั้งสั่งให้จองโต๊ะ
อาหาร ซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ได้ในชั่วแวบด้วย
แนวโน้มของ Spontaneous Travel จึงจะท�ำให้
โฉมหน้าของการโฆษณาเปลี่ยนไปอย่างมาก เพราะ
การดึงดูดคนให้เข้ามาใช้บริการ จะต้องเปลี่ยนโมเดล
มาสู่ความฉับพลันทันทีมากขึ้น ใส่ใจกับความเห็นแบบ
Crowdsourcing กันมากขึ้น
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เท่าทันตัวเอง

สมัยก่อนโน้น เวลาจะไปเที่ยวที่ไหน ก็ต้อง
ให้บริษัททัวร์เป็นคนจัดโปรแกรมต่างๆ ให้ ท�ำให้
แทบจะเลื อ กอะไรไม่ ไ ด้ มี ก ารจั ดโปรแกรม
มาอย่างไรก็ตอ้ งไปอย่างนัน้ การเปลีย่ นแปลงอะไร
ต่อมิอะไร แม้จะเป็นก�ำหนดการเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่
เรื่องง่าย ไม่อย่างนั้นก็ต้องแยกตัวจากคณะทัวร์
ไปเทีย่ วตามล�ำพังคนเดียว ซึง่ ก็สร้างความล�ำบาก
ให้ผู ้จั ด และตั ว เองอยู ่บ ้า ง และในบางคราวก็
สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุด้วย
ครัน้ พอเกิดสายการบินแบบโลว์คอสต์ขนึ้ มา
หลายคนเริ่มมี ‘ทางเลือก’ ในเรื่องเที่ยวบิน คือ
สามารถเลือกบินในเวลาทีต่ วั เองต้องการ กลับใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการได้ และนัน่ ท�ำให้คนจ�ำนวนมาก
เริ่มไปเที่ยวในแบบที่ ‘ไม่ง้อทัวร์’ กันมากขึ้น
ยิ่ ง เทคโนโลยี ทั น สมั ย และสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น เมื่อเลือกเที่ยวบินที่ต้องการได้แล้ว
ก็สามารถ ‘รู้เท่าทันตัวเอง’ ว่าตัวเองต้องการ
อะไรจากการเดินทางในทริปนั้น แล้ว ‘ตัดเย็บ’
โปรแกรมการเดิ น ทางของตั ว เองได้ ใ นแบบที่
เรียกว่าเป็น Personalized Travel โดยตัวผูเ้ ดินทาง
ก�ำหนดทุกอย่างเอง
ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลท�ำให้
เกิด ‘ข้อมูลขนาดใหญ่’ ที่เรียกว่า Big Data
ขึ้ น มา แล้ ว คอมพิ ว เตอร์ ส ามารถวิ เ คราะห์
Big Data เหล่านี้ออกมาได้อย่างละเอียดยิบ เช่น
คัดกรองเที่ยวบิน ที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของเรา หรือโรงแรมก็สามารถเก็บข้อมูลของแขก
เอาไว้ได้มากมาย ท�ำให้สามารถท�ำสิ่งที่เรียกว่า
Customization หรือการ ‘ตัดเย็บ’ โปรแกรม
ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะคน
หรื อ แต่ ล ะกลุ ่ ม ได้ เ ลย ดั ง นั้ น ทั้ ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
และผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารจึ ง ได้ รั บ ความสะดวกสบาย
ในเรืื่องนี้ได้ในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
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บรรเลงเพลงโชว์

เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ยั ง สร้ า งสิ่ ง ใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น
มาก่อนให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางทั่วโลกด้วย
สิ่งนั้นก็คือ - สื่อสังคม หรือ Social Media
ทุกวัน นี้แทบไม่มี ใครไม่ ‘รายงานตัว’ ในสื่อสังคม
ว่าตัวเองไปท�ำอะไรมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊ก
ทวีต หรือลงรูป ในอินสตาแกรม เรียกว่าเป็นการ ‘โชว์’
ว่าตัวเองไปที่ไหน ท�ำอะไรบ้าง
แต่ ที่ เ หนื อไปกว่ า นั้ น อี ก ขั้ น หนึ่ ง ก็ คื อ การ ‘โชว์ ’
ทั้ ง หลาย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความนิ ย มในสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว
หรือวิธีการท่องเที่ยวบางอย่างขึ้นมาโดยไม่มี ใครคาดคิด
เพราะอิทธิพลของวิธีสื่อสารที่เรียกว่า ‘ปากต่อปาก’ ท�ำให้
บางร้านเกิดอาการ ‘ฮิต’ ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องลงโฆษณา
เพี ย งแต่ มี จุ ด ขายบางอย่ า งที่ ต ้ อ งตาต้ อ งใจผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
แล้วคนเหล่านั้นก็ไป ‘บอกต่อ’ กันเรื่อยๆ ซึ่งสร้างอิทธิพล
แรงจูงใจ และความอยากมาใช้บริการให้มากขึ้น
สื่ อ สั ง คมจึ ง เปลี่ ย นวิ ธี ก ารที่ เ ราใช้ ใ นการค้ น คว้ า
มีปฏิสัมพันธ์ และแนะน�ำจุดหมายปลายทางต่างๆ ให้กับ
เพื่อน ครอบครัว และคนรู้จัก ที่เป็นผู้ใช้งานสื่อสังคม
ทัง้ หลายในแบบทีบ่ ริษัททีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วต่างๆ
ไม่อาจสร้างแรงจูงใจได้ทัดเทียมกัน เพราะผู้ใช้งานจริง
เหล่านี้มักจะเชื่อค�ำบอกเล่าแบบปากต่อปากมากกว่าภาพ
โฆษณาสวยๆ
ด้วยเหตุนี้ สือ่ สังคมจึงเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานของบริษัท
ท่องเที่ยวต่างๆ ไปด้วย เพราะจะต้องดูคอมเมนต์เหล่านี้
ประกอบ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการของตัวเอง ซึ่งมี
การวิเคราะห์วา่ ในอนาคต ข้อมูลเหล่านีจ้ ะสร้างให้เกิดธุรกิจ
ที่มีลักษณะเฉพาะ (เป็น Niche Market) มากขึ้น

62 Tourism Review

พาสปอร์ตก้อนเมฆ

เรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาในการเดินทางก็คือพาสปอร์ต
เพราะคือสิ่งที่เราต้องน�ำติดตัวไปด้วย หากเกิดการสูญหาย
ขึ้นมาต้องบอกว่า ‘เป็นเรื่อง’
แต่ตอนนี้เริ่มมีแนวคิด Cloud Passport เกิดขึ้นมา
แล้ว เพราะทุกวันนี้ ระบบทีเ่ รียกว่า Biometric สามารถเก็บ
ข้อมูลคนได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ ผ่านการตรวจหลายแบบ
ไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือหรือม่านตา และในหลายประเทศก็มี
การให้วีซ่าโดยดูจากรายละเอียดเหล่านี้ ท�ำให้เวลาผ่านเข้า
ประเทศแทบไม่ต้องมีการแสตมป์ตราวีซ่าก็ยังมี
พาสปอร์ตก้อนเมฆก็มีลักษณะคล้ายๆ กัน นั่นคือ
มีรปู แบบทีเ่ ป็น Virtual Passport โดยใช้ขอ้ มูลทีบ่ นั ทึกเอาไว้
ในคลาวด์ ท�ำให้เราสามารถผ่านเข้า-ออกประเทศต่างๆ ได้
โดยไม่ตอ้ งถือเล่มพาสปอร์ตอีกต่อไป แต่ตอ้ งผ่านการตรวจ
ระบบ Biometric ต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งประโยชน์ของ
มันก็คือจะไม่มีการขโมยพาสปอร์ตหรือท�ำพาสปอร์ตหาย
อีกต่อไป เพราะข้อมูลต่างๆ ก็อยู่ที่ตัวของเรานี่เอง
ที่ส�ำคัญ ความแม่นย�ำของระบบ Biometric ยังท�ำให้
คัดกรองคนได้ดยี งิ่ กว่าแค่ดหู น้าตาหรือสอบถามนักท่องเทีย่ ว
โดยเจ้า หน้า ที่ต รวจคนเข้า เมืองเสียอีก แต่ปัญหาก็คือ
เรื่ อ งพาสปอร์ ต ก้ อ นเมฆนี้ ค งต้ อ งใช้ เ วลาอี ก นานมาก
กว่าจะมีการใช้งานจริงได้ โดยประเทศแรกที่มีแนวคิดนี้คือ
ออสเตรเลีย
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เอเยนต์ทัวร์เสมือนจริง

การจองตั๋ ว เครื่ อ งบิ น หรื อโรงแรมสมั ย นี้
สะดวกก็จริง แต่ส่วนใหญ่จะสะดวกส�ำหรับคนที่
เดิน ทางคนเดียว ไม่ต้องตัดสินใจร่วมกับคนอื่น
เพราะสามารถคลิกเข้าไปจองโน่นนั่นนี่ได้เลย
แต่ ค นจ� ำ นวนมากไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางคนเดี ย ว
หลายคนเดินทางเป็นกลุ่ม แต่ไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอ
ด้วยกัน ปัญหาคือท�ำให้ไม่สามารถตัดสินใจร่วมกัน
ได้ว่าจะเดินทางด้วยเที่ยวบินไหน โรงแรมที่เลือก
เป็นอย่างไร จึงต้อง Chat หากันอยู่ตลอดเวลา
เพื่อคอยสอบถามว่าจะเอาอย่างไรกันแน่
มี บ างแอปพลิ เ คชั น ที่ เ ห็ น ปั ญ หานี้ เลย
พยายามสร้างแอปฯ ที่ท�ำตัวเหมือนเป็นเอเยนต์
ทัวร์แบบเก่า คือจะคอยส่งอีเมลในกลุ่มเพื่อนที่
จะไปเที่ยวด้วยกัน เช่น แค่พิมพ์ขอให้หาราคาตั๋ว
เครือ่ งบินลงไปในเมลกลุม่ แอปฯ นีก้ จ็ ะบอกให้คน
ทั้งกลุ่มรู้ พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ ด้วย เพื่อให้
เกิดการตัดสินใจร่วมกันในทันที
แอปพลิ เ คชั น แบบนี้ เ รี ย กว่ า เป็ น Virtual
Travel Agent ที่คอยท�ำหน้าที่ดูแลคนเป็นกลุ่ม
ไม่ใช่ปจั เจกเดีย่ วๆ ท�ำให้เกิดทางเลือกทีห่ ลากหลาย
ในการใช้บริการขึ้นได้
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โรงแรมอัตโนมัติ

อย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าคนสมัยนี้สามารถพึ่งพา
ตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น คนจ�ำนวนมากจึงมี
อาการไม่ค่อยอยากปฏิสัมพันธ์กับคน ท�ำให้เกิดการ
จองตั๋ ว ออนไลน์ การเช็ ก อิ น กระเป๋ า ด้ ว ยตั ว เอง
ซึ่งทั้งประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณในการ
จ้างพนักงานด้วย
อย่างไรก็ตาม ถ้าเราไปพักโรงแรม สิ่งแรกที่
ทุ ก คนต้ อ งพบก็ คื อ พนั ก งานต้ อ นรั บ ที่ เ ป็ น บุ ค คล
แต่ ในปัจจุบัน นี้ เริ่มเกิดระบบ ‘โรงแรมอัตโนมัติ’
ขึ้นมาแล้ว นั่นคือพอไปถึง แขกจะสามารถจัดการ
ทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การเช็กอิน รับกุญแจ
รวมไปถึงการเรียกคน (หรือหุ่นยนต์) มาท�ำความ
สะอาดได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนเลย
บางโรงแรมก็ใช้แอปพลิเคชันทีท่ ำ� ให้เราสามารถแปลง
โทรศัพท์มือถือของเราให้เป็นเหมือนรีโมตคอนโทรล
ในการควบคุมทุกอย่างได้เลย เช่น ควบคุมโทรทัศน์
เปิดประตู หรือแม้กระทั่งสั่งอาหาร
จึงเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดการพักผ่อนแบบ ‘ปลอดคน’
ในบางโรงแรมอย่างแท้จริง ซึง่ ก็นบั เป็นประสบการณ์
ใหม่ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนทั่วไปจะชอบหรือรู้สึก
ขนลุกกับประสบการณ์แบบนี้
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เที่ยวเสมือนจริง

เทรนด์ที่น่าจะส�ำคัญที่สุดของการท่องเที่ยวก็คือ
การท่องเทีย่ วโดยไม่ตอ้ งเดินทางจริง แต่เป็นการเดินทาง
แบบ ‘เสมือนจริง’ หรือ Virtual-Reality Travel
การท่องเทีย่ วแบบนีม้ หี ลายแนวคิด บางอย่างก็แค่
ใส่อุปกรณ์VR เข้าไป แล้วก็สามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้
ตามแต่โปรแกรมจะพาไป โดยในอนาคตจะสามารถ
พัฒนาให้คนไปเทีย่ วที่ไหนก็ได้ แม้กระทัง่ บนดาวอังคาร
แต่ในอีกลักษณะหนึ่งก็คือ อาจมีการ ‘ว่าจ้าง’ คนที่อยู่
ที่จุดหมายปลายทาง ให้สวมใส่อุปกรณ์ VR ไปพร้อม
กับคนที่อยู่ที่ต้นทาง แล้วให้คนที่อยู่ปลายทาง ‘กระท�ำ
การเที่ยว’ คือไม่ว่าจะไปไหนในสถานที่จริง คนที่อยู่ที่
ต้นทางก็จะได้สมั ผัสรับรูป้ ระสบการณ์แบบเดียวกันทัง้ หมด
การท่ อ งเที่ ย วเสมื อ นจริ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งบอกว่ า
‘ก�ำลังมา’ อย่างแรง หลายบริษัทก�ำลังวิจัยและพัฒนา
เรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ตัวอุปกรณ์ VR มีราคาถูกลง
คนจะได้ซื้อหาได้ รวมทั้งท�ำให้ภาพที่เห็นมีความสมจริง
มากขึ้นด้วย
ปัญหาเดียวที่การท่องเที่ยวเสมือนจริงจะสร้างขึ้น
ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วจริ ง ก็ คื อ มั น จะท� ำ ให้ ไ ม่ เ กิ ด การ
ท่องเที่ยว (หรืออย่างน้อยก็ลดการท่องเที่ยวจริงลง)
เพราะคนสามารถไปเที่ยวโดยอยู่กับบ้านได้ แต่สัมผัส
ประสบการณ์ (เกือบ) เหมือนจริง โดยเป็นวิธีใช้เวลาว่าง
ทีป่ ระหยัดงบประมาณมากกว่าการเดินทางไปเทีย่ วจริง
เสียอีก
ในอนาคต เทรนด์การท่องเที่ยวเดินทางที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลจะยิ่งหลากหลายกว้างขวาง และเกิด
เรื่องใหม่ๆ ที่เราคาดคิดไม่ถึงอีกมากมาย โดยเฉพาะ
เมือ่ โลกก้าวไปถึงยุคของ AI หรือ Artificial Intelligence
และยุคของ Internet of Things ที่ปัญญาประดิษฐ์
ในข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ จะติดต่อสื่อสารกันได้เอง
เพื่อสร้างความสะดวกสบายและสีสันใหม่ๆ ให้กับชีวิต
มนุษย์
ทั้งน่าตื่นเต้นและน่าหวาดหวั่นไปพร้อมๆ กัน!
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เที่ยว
โนโลยี
เรื่อง : นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์

การมาถึงของเทคโนโลยี
ฆ่าฉัน ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า
การมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างความกังวลให้
กับผู้คนเสมอ เพราะโลกเราหมุนและเปลี่ยนไปทุกครั้ง
เมื่อเทคโนโลยีใหม่เดินทางมาถึง อย่างที่มีเพลงวง The
Buggles ชือ่ เพลง Video Killed the Radio Star (1979)
เมื่อเอ็มทีวีมาถึง ก็จัดการฆ่าวิทยุทิ้ง และไม่ต่างจากที่
ทีวีมาฆ่าโรงภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ตมาฆ่าสิ่งพิมพ์ ยูทูบ
มาฆ่าโทรทัศน์ เว็บดูหนังออนไลน์มาฆ่าโรงภาพยนตร์
อีกรอบ แต่ความจริงแล้วใช้ค�ำว่า ‘ฆ่า’ ก็อาจจะดูอกุ อาจ
มากเกินไป คือจริงๆ มันก็ฆ่านั่นแหละ แต่หากเรียกว่า
การเปลีย่ นแปลงอาจจะดูซอฟต์ลง และดูเป็นเหตุเป็นผล
มากกว่า และหลายๆ ครั้งบางทีมันก็ ไม่ได้ฆ่า มันแค่
เปลี่ยนรูปฟอร์มใหม่ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ยิ่งขึ้นด้วยซ�้ำไป
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เทคโนโลยีเป็นมิตรกับการท่องเที่ยว
แต่เมือ่ พูดถึงการท่องเทีย่ ว อันทีจ่ ริงแล้วเทคโนโลยีใหม่กด็ เู ป็นมิตรกับการท่องเทีย่ วเสมอมา คนยุคนีส้ ามารถเดินทางได้มากขึน้
เรื่อยๆ ด้วยสายการบินโลว์คอสต์ที่ก็ไม่รู้ท�ำอีท่าไหนจึงท�ำให้ราคาค่าตั๋วลดลงได้ ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวไกลขึ้น
จนท�ำให้เครื่องบินนั้นเป็นนวัตกรรมที่ราคาถูกลง (แม้ว่าจะยังแพงอยู่เหมือนเดิม) หรืออีกตัวอย่างคือการผลิตรถไฟที่มีความเร็ว
มากขึ้นก็ล้วนสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ ท�ำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้มากขึ้น และท�ำให้คนหลากหลายวัยสามารถ
เดินทางท่องเทีย่ วได้มากขึน้ เช่นกัน คนแก่บางคนอาจจะขึน้ เครือ่ งบินไม่ไหวหรือไม่สามารถเดินทางไปที่ไหนนานๆ ได้ การมีเทคโนโลยี
อื่นอย่างรถไฟความเร็วสูงก็ได้มอบสิทธิ์ให้คนแก่กลุ่มนั้น ซึ่งรักที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวยามหลังเกษียณ เพราะถ้าเหลือชอยส์
เพียงแค่รถ บขส. อย่างเดียวนัน้ ก็อาจจะจ�ำกัดทุกอย่างให้จบลง หรือไม่กจ็ ะท�ำให้ รถ บขส. เรืองอ�ำนาจ ไม่ปรับปรุงตัวเอง เพราะ
ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาท้าทาย เดี๋ยวนี้หลังจากเรามีสายการบินโลว์คอสต์ จะเห็นได้ว่าทางรอดของรถ บขส. นั้น คือการปรับปรุง
บริการและตัวรถบัสให้ดขี นึ้ ดีจนกระทัง่ ว่าทีน่ งั่ โดยสารภายในรถนัน้ ดีเทียบเท่าทีน่ งั่ แบบ First Class ของเครือ่ งบินปกติ โอ้โฮ! คราวนี้
สบายผูบ้ ริโภคเลย ก�ำไรเพียวๆ จะไปไหนมาไหนก็มตี วั เลือกมากขึน้ และปรับให้เข้ากับความต้องการและงบประมาณได้ เลยคิดว่า
จริงๆ แล้วโชคดีที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาท้าทายระบบเก่าๆ ตลอดเวลา เพราะนั่นคือหนทางหนึ่งของการเจริญเติบโตแบบหนึ่ง
ของมนุษย์ การท่องเที่ยวจึงกลายเป็นของฮิตมากๆ ได้ในทุกวันนี้

ไม่ ใช่แค่เรื่องระบบเทคโนโลยีที่เรามองเห็นและจับต้องได้ เทคโนโลยีที่ว่าหลายๆ ครั้งก็มาในรูปแบบที่เป็นบริการต่างๆ
ทีอ่ �ำนวยความสะดวกให้นกั ท่องเทีย่ ว ตัวอย่างเช่นระบบหาทีพ่ กั แบบ Airbnb ก็ชว่ ยให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถหาทีพ่ กั ได้ในราคาทีถ่ กู ลง
(แม้จะมาพร้อมกับเงื่อนไขด้านความไม่แน่นอนหรือความไม่ปลอดภัยบางอย่างบ้างก็ตาม) แต่ ในอีกทางคือมันช่วยส่งเสริม
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท่องเที่ยว การได้เจอเจ้าของบ้านที่เป็นคนท้องถิ่น หรือการได้นอนในบ้านคนจริงๆ ก็ ให้มิติใหม่
ในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เพราะหลายๆ ครัง้ การทีเ่ ราเข้าไปนอนในบ้านคนจริงๆ นัน้ มันก็ท�ำให้เราได้เจอปัญหาต่างๆ หรือได้เจอ
เพื่อนบ้าน ได้เจอเรื่องจุกจิกๆ ที่โรงแรมให้ไม่ได้ หรือหากเป็นโรงแรม เราก็มีเว็บไซต์ที่เปรียบเทียบราคาโรงแรมต่างๆ ให้กับ
ผู้ใช้ สามารถค้นหาโรงแรมด้วยเงื่อนไขหรือ Filter ต่างๆ ตามความต้องการของคนจอง ช่วยลดเวลาในการหาที่พักได้มากมาย
(เมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่ต้องค่อยๆ โทรฯ หาไปทีละโรงแรม หรือต้องไปหาเอเจนท์ให้วุ่นวาย เสียดายเงิน)
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อินเทอร์เน็ตท�ำให้ขอบเขตแห่งการท่องเทีย่ วกว้างขึน้ แบบ
ไร้ขีดจ�ำกัด อินเทอร์เน็ตท�ำให้เราได้ค้นพบกับประเทศโนเนม
ทีเ่ ราอาจจะไม่รจู้ กั เจอกับร้านเล็กร้านน้อยทีแ่ ฝงตัวอยู่ในซอกซอย
ต่างๆ เจอสถานทีบ่ างแห่งที่ไม่บรรจุอยู่ในหนังสือไกด์บคุ๊ ท่องเทีย่ ว
เจอที่ท่องเที่ยวโดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้คนท�ำรายการทีวีเป็น
ผู้ค้นพบอีกต่อไป และการมี Google Maps ก็ท�ำให้เราดูถนน
หนทางแบบพรีววิ คร่าวๆ ว่าทีท่ เี่ ราก�ำลังจะไปนัน้ มันมีสภาพเป็น
อย่างไร เราชอบหรือไม่
นอกจากนั้ น เว็ บ บอร์ ด หรื อ เฟซบุ ๊ ก ก็ ช ่ ว ยท�ำให้ ก ลุ ่ ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้เจอกันและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกันและกัน
จุดไหนในเมืองปลอดภัยและไม่ปลอดภัย ค�ำแนะน�ำในการ
เดินทางบางอย่าง หรือกระทั่งร้านอาหารน่าลอง ข้อมูลทั้งหมด
ล้วนท�ำให้คนหนึ่งคนรู้สึกอยากออกเดิน ทางมากขึ้น เพราะ
เขามีข้อมูลมากพอที่คิดว่าจะท�ำให้ตัวเองเดินทางไปที่นั่นและ
กลับมาที่บ้านได้อย่างปลอดภัย

เทคโนโลยี ฆ่าการท่องเที่ยวได้หรือไม่
โดยรวมแล้วเทคโนโลยีท�ำให้คนเป็น มิตรกับการเดิน ทาง
มากขึ้น (ลองย้อนคิดกลับไปง่ายๆ ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีรถยนต์ คนก็คง
ไปไหนไม่ได้) แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอก บางครั้งเทคโนโลยี
ก็มาฆ่าอะไรบางอย่างไป ค�ำถามต่อไปคือ เทคโนโลยีนอกจาก
จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว มันฆ่าการท่องเที่ยวได้หรือไม่
การเปิดดูถนนหนทางบน Google Maps อาจจะถือเป็น
การสปอยล์การท่องเที่ยวก่อนหรือไม่ เหมือนการจะไปดูหนังแล้ว
เห็นตอนจบก่อนหรือเปล่า หลายคนรู้สึกอยากท่องเที่ยวน้อยลง
เพราะเพียงแค่ได้ดคู ลิปบันทึกการเดินทางต่างๆ ของผูค้ นใน YouTube
และ Facebook Live พวกเขาก็รู้สึกพึงพอใจเสมือนว่าพวกเขา
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ได้เดินทางท่องเทีย่ วเรียบร้อยโดยที่ไม่ตอ้ งออกจากบ้านด้วยซ�ำ้ หรือหลายคนคงคิดกังวลว่าแว่น VR (Virtual
Reality) จะสามารถท�ำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จริงๆ ได้ เพราะเราสามารถหันมอง
ดูรอบๆ ได้ 360 องศา ถ้าเราเดิน สิ่งที่เห็นก็จะเคลื่อนไปตามการเดินของเรา มันคือความรู้สึกเหมือนจริง
รูส้ กึ เหมือนได้อยู่ในสถานทีแ่ ห่งนัน้ จริงๆ แบบนีเ้ ราก็จะไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ เราจะได้ลองเทีย่ วพืน้ ทีอ่ นั ตราย
แค่ไหนก็ได้ เขตสงคราม เขตภูเขาไฟ เราจะได้เห็นในสิง่ ทีช่ วี ติ นีเ้ ราอาจจะไม่มสี ทิ ธิ์ได้เห็นเลยถ้าจะต้องรอ
เดินทางไปจริงๆ (คนเราอาจจะไม่ได้มเี งินทองเพียงพอทุกคนทีจ่ ะเดินทางไปได้ทวั่ โลก หรือบางคนร่างกาย
อาจจะไม่ได้แข็งแรงพอที่จะเดินขึ้นภูเขาใดๆ อีกต่อไป) คุณจะเดินเล่นอยู่ในประเทศในแว่นอันนั้นนาน
เท่าไหร่ก็ได้ คุณไม่ตอ้ งเสียค่าทีพ่ กั ไม่ตอ้ งเสียค่าเครือ่ งบิน คุณปลอดภัย และคุณก็ได้เห็นในสิง่ ที่ไม่เคยเห็น
ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกัน แล้วจะต่างกันยังไง
(คิดต่อของคิดต่อไป)
ถ้าแว่นนั้นสามารถพัฒนาเทคโนโลยี ให้เกิดการ Live ได้จริงๆ เราก็จะได้เดินอยู่ในพื้นที่นั้นในแบบ
เวลาจริง เห็นผู้คนจริงๆ ที่อยู่ที่นั่นก�ำลังด�ำเนินชีวิต นอกจากนี้เราก็อาจจะสามารถนัดเพื่อนไปเที่ยว
พร้อมๆ กันได้ 3-4 คน แล้วนัดเจอกันในประเทศสักประเทศภายในแว่นตาอันนัน้ ทัง้ หมดนีอ้ าจจะสิน้ สุดทัง้ ทริป
ได้ในราคาหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นบาท (ค่าแว่น) หรือถ้าไม่ซื้อ ค่าเช่าแว่นอาจจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายทั้งทริป
ประมาณ 10 เท่าก็เป็นได้ นีจ่ ะถือเป็นการกระจายโอกาสในการท่องเทีย่ วเดินทางสูท่ กุ คนอย่างแท้จริงหรือไม่
ผมตอบไม่ได้วา่ สิง่ นีจ้ ะเกิดขึน้ หรือไม่เกิดขึน้ จะเกิดขึน้ ช้าหรือเกิดขึน้ เร็วกว่าทีค่ ดิ แต่โดยส่วนตัวคิดว่า
น่าจะใช้เวลานานอีกหลายสิบปี สังเกตง่ายๆ จากเครื่องเกมเพลย์สเตชั่นที่ได้รับการพัฒนามาเป็นสิบๆ ปี
และปัจจุบันก็มีอุปกรณ์แว่น VR ให้ต่อเข้าเล่นเกมด้วย แต่ว่ากราฟิกในเกมที่ผู้สร้างพยายามพัฒนาให้
เหมือนจริงมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ก็กลับยังดูเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ หรือในวงการภาพยนตร์เอง เทคโนโลยี
ในการสร้างหน้าคนจริงๆ ขึน้ มาด้วยคอมพิวเตอร์กย็ งั ถือว่าอยู่ในขัน้ ก�ำลังพัฒนา คือดีใช้ได้ แต่ยงั ไม่เนียนกริบ
ได้ขนาดนั้น ดังนั้น การพยายามจะสร้างโลกขึ้นมาจริงๆ ภายในแว่นตาอันนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบปี
ในการสร้าง (แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสร้างไม่ได้)
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บางครั้ง

สิ่งผิดพลาด

ก็เป็นอะไรที่ท�ำให้การท่องเที่ยว
เป็นการท่องเที่ยว ท�ำให้การเดินทางมีชีวิต
ท�ำให้มิตรภาพบางอย่างเกิดขึ้น ท�ำให้เรารู้จักเพื่อน
หรือคนใกล้ตัวที่เดินทางไปด้วยกันมากขึ้น
และนั่นอาจจะเป็นความหมายของ

การเดินทางที่แท้จริงๆ
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สิ่งที่แว่น VR ท�ำไม่ได้
แต่อย่างไรก็ตาม นัน่ คือประสบการณ์แบบจ�ำลอง มีอกี หลายอย่างทีเ่ จ้าแว่น VR
หรือโปรแกรมต่างๆ ไม่สามารถมอบให้นกั ท่องเทีย่ วเสมือนเหล่านี้ได้ คือบรรยากาศ
จริงๆ ของสถานทีน่ นั้ ๆ มิตกิ ารมองของตาเราทีป่ ฏิสมั พันธ์กบั พืน้ ทีจ่ ริงๆ การได้กลิน่
ต่างๆ การรับรู้ถึงลม รับรู้อุณหภูมิแดดต่างๆ และอีกหลายปัจจัยที่ท�ำให้เรารู้สึกว่า
‘อยูต่ รงนัน้ ’ แบบแท้จริง อาจจะเป็นสิง่ ทีเ่ จ้าแว่นให้ไม่ได้ และไม่มวี นั จ�ำลองออกมาได้
(อันนีเ้ ขียนในปี 2017 นะครับ) หรือถ้าท�ำได้มนั คงจะเป็นเทคโนโลยีทแี่ พงมากเสียจน
คนคิดว่าน่าจะเดินทางไปจริงๆ ดีกว่า และทีส่ �ำคัญคือ เจ้าแว่นไม่สามารถให้ขอ้ ผิดพลาด
และปัญหาต่างๆ ขณะเดินทางได้ บางครั้งสิ่งผิดพลาดก็เป็นอะไรที่ท�ำให้การ
ท่องเทีย่ วเป็นการท่องเทีย่ ว ท�ำให้การเดินทางมีชวี ติ ท�ำให้มติ รภาพบางอย่างเกิดขึน้
ท�ำให้เรารู้จักเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่เดินทางไปด้วยกันมากขึ้น และนั่นอาจจะเป็น
ความหมายของการเดินทางทีแ่ ท้จริงๆ (แต่สดุ ท้าย มันก็อาจจะดีมากส�ำหรับคนไม่มี
โอกาสจริงๆ การใช้แว่น VR ก็อาจจะเป็นหนทางเดียวที่ท�ำให้พวกเขาได้ท่องเที่ยว
คือถ้าไม่เที่ยวแบบนี้ ก็อาจจะไม่ได้เที่ยวไปเลย งั้นเที่ยวแบบนี้ก็ได้)

แสนยานุภาพของแว่น VR ที่ไกด์ทัวร์ท�ำไม่ได้
แต่ถ้าเราไม่คิดสุดโต่งขนาดนั้น บางทีเทคโนโลยีแว่น VR หรือโปรแกรมต่างๆ
ก็อาจมาช่วยให้การท่องเที่ยวสมบูรณ์ได้มากขึ้น และขยายประสบการณ์ได้มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น เมือ่ เรายืนอยูบ่ นสถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์บางอย่างทีเ่ หลือแค่ซากผุพงั
การสร้ า งโปรแกรมในแว่ น VR ให้ สั ม พั น ธ์ แ ละคอนเนคกั บ สถานที่ จ ริ ง นั้ น ๆ
อาจท�ำให้เราใช้แว่นมองเห็นสถานทีเ่ ดิม แต่ยอ้ นกลับไปในสมัยยังรุง่ เรือง มีตกึ อาคาร
ทีย่ งั ไม่โดนถล่มทิง้ ก็ได้ ว่าง่ายๆ คือมันเปรียบเสมือนไกด์น�ำเทีย่ วทีท่ �ำให้เราเห็นจริง
มากขึ้น ไม่จ�ำเป็นต้องรอจินตนาการจากค�ำบอกของไกด์ทัวร์แต่เพียงอย่างเดียว
ป้อมปราการไหนที่เคยใหญ่และเคยสวย เราใส่แว่นเข้าไป เราก็จะได้เห็นภาพนั้น
ซ้อนทับกับซากป้อมปัจจุบนั ได้เลย อะไรแบบนีอ้ าจจะช่วยท�ำให้การท่องเทีย่ วสนุกขึน้
และเราสามารถกลับไปเที่ยวสถานที่เดิมนั้นอีกครั้ง แต่รอบนี้พกแว่นไปด้วยเพื่อ
ได้เห็นอะไรที่มากขึ้นก็เป็นได้
นัน่ เป็นเพียงแค่ไอเดียเล็กๆ ทีผ่ มน�ำเสนอ แต่จริงๆ แล้วเทคโนโลยียงั สามารถ
ผลักการท่องเทีย่ วไปได้อกี มากมายหลายแง่มมุ ในอนาคตเราอาจจะมี AI (Artificial
Intelligence) ที่เป็นไกด์ท้องถิ่นคอยแนะน�ำสิ่งต่างๆ ให้เราฟังตลอดเส้นทาง
คอยเรียกรถพยาบาลให้เวลาเกิดอุบัติเหตุขณะเดิน ทาง หรือคอยเตือนเราว่า
เราก�ำลังเดินอยู่ในเขตที่ไม่ปลอดภัย
สุดท้ายแล้วเทคโนโลยีจะเป็นเพื่อนเราหรือเป็นศัตรูกับเรา อันที่จริงก็ขึ้นอยู่
กับเรานั่นเอง
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คณะการจัดการการทองเที่ยว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร (นิดา)

สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐตั้งข�้นตามพระราชดำร�ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สรางนักบร�หารการทองเที่ยว การโรงแรมและการบร�การแหงอนาคต

สาขาว�ชาการจัดการการทองเที่ยวและบร�การแบบบูรณาการ

สาขาว�ชาการจัดการการทองเที่ยว
และบร�การแบบบูรณาการ
(หลักสูตรภาษาไทย)

ภาคปกติ (จันทร - ศุกร), ภาคพ�เศษ (เสาร - อาทิตย)

แผนการเร�ยน

1. แผนว�จัยอยางเดียว
ึกษา
ุทนการศ นใจ
ผูส
2. แผนการเร�ยน
สำหรับ
การสอนและว�จัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

1. สาขาว�ชาเอกนโยบาย การวางแผนและการจัดการ
การทองเที่ยวและบร�การแบบบูรณาการ
2. สาขาว�ชาเอกการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวและ
บร�การแบบบูรณาการ
3. สาขาว�ชาเอกการจัดการธุรกิจโรงแรม
4. สาขาว�ชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนสง
5. สาขาว�ชาเอกการจัดการธุรกิจบร�การ

หลักสูตร
ปร�ญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผูสมัคร
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปร�ญญาตร�หร�อเทียบเทาในสาขา
ที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำหรับแผนว�จัย ตองมีความรูพ�้นฐานดานการว�จัยในระดับดี
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาปร�ญญาบัตรหร�อใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาใบแสดงผลการเร�ยน (Transcript) 1 ฉบับ
3. รูปถาย ขนาด 1 นิ�ว จำนวน 1 รูป (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองผูสมัครคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
คณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
118 หมูที่ 3 ถนนเสร�ไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท : 0-2727-3671-3 091-3011103 (คุณสรสิทธิ์) โทรสาร : 0-2375-4222
Website : www.tour.nida.ac.th Email : sorasit.t@nida.ac.th

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Suan Dusit University
ใครๆ ก็พดู ว่าประเทศไทยจะก้าวไปสูย่ คุ 4.0 ค�ำถามคือ ว่าจริงๆ แล้วเราพร้อม

ส�ำหรับการก้าวเข้าไปสู่ยุค 4.0 จริงหรือไม่ บุคลากรของเรามีความรู้ความสามารถ
ทีม่ ากพอหรือไม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จึงต้องกลับมามองดูตวั เองว่าสมรรถนะทีแ่ ท้จริง
เราอยูต่ รงไหน ตอนนีเ้ ราพร้อมหรือไม่ทจี่ ะก้าวเดินตามนโยบายของรัฐบาลทีป่ ระกาศไว้
ณ ขณะนี้ จึงต้องกลับมาส�ำรวจและถามตัวเองว่า เรามีความพร้อมด้านไหน และจะ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศว่า ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไร
พัฒนาการต่างๆ ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5 ยุค หรือสวนดุสิต 5.0 คือ ยุคแรกๆ มสด. เกิดมาจากโรงเรียนการเรือนปี 2484
อันนี้ขอเรียกว่า 1.0 การก่อตั้งสมัยนั้น เพื่อฝึกอบรมการบ้านการเรือนส�ำหรับสตรี
และเปิดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือน ต่อมาเป็นวิทยาลัยครู ปี 2504 ซึ่งก็คือ
2.0 เน้นการผลิตครูปฐมวัย ครูการศึกษาพิเศษ ครูคหกรรม และศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคหกรรมศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรด้านการบริการ
ต่อมาเป็นยุคสถาบันราชภัฏ 3.0 ปี 2538 เน้นด้านคหกรรม อาหาร ปฐมวัย
อุตสาหกรรมบริการ และเริม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 4.0 ปี 2547 มี ก ารก� ำ หนดอั ต ลั ก ษณ์ ด ้ า นอาหาร ปฐมวั ย
อุตสาหกรรมบริการ และพยาบาลศาสตร์ โดยเน้นเชื่อมโยงกับเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก และเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยใน
ก�ำกับของรัฐ หรือปัจจุบนั เรียกง่ายๆ คือ 5.0 มุง่ เน้นการขับเคลือ่ นการเป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางในสาขาอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของหลักสูตร
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าทางวิชาการนั่นเอง
“การจะเป็น 4.0 ของรัฐบาลคือการคิดค้นพัฒนาวิจัยและต่อยอดไปสร้างรายได้
พูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆ คือ อะไรที่ขายได้ นั่นคือ 4.0 ตอนนี้มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตกลับมามองดูตัวเอง และสรุปให้ได้ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้อยู่ตรงไหน
เพื่อให้เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ตอนนี้เราได้ค�ำตอบแล้วว่า จุดเด่นของเรา
คือเรามาจากโรงเรียนการเรือน เราก็จะพัฒนาต่อโดยเน้นผลิตบัณฑิตด้านอาหาร
ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรโภชนาการ
และประกอบอาหาร และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ทเี่ ราจะแข่งขันได้ ด้านโรงแรมและ
อาหารพัฒนาต่อยอดมาเป็นร้านโฮมเบเกอรี่ และร้านกาแฟ มีผลิตภัณฑ์ของเราเอง
ผลิตและขายได้ อันนี้ตอบได้ว่าคือ 4.0 ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายธุรกิจ
ให้ใหญ่ขึ้นต่อไป”

5 สมัยกับสวนดุสิต 5.0

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดี มสด.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2244 5100, 0 2244 5101-3
295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว
TAT Intelligence Center
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2771-2786
Email : 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

