


	 ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั	(สกว.)	เป็นหน่วยงำนหนึง่ในเครอืข่ำยองค์กรบรหิำรกำรวจิยัแห่งชำต	ิ(คอบช.)	ซึง่มหีน้ำที่ในกำร

บริหำรจัดกำรทุนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว	ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำย

ในกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วของประเทศในประเด็นต่ำงๆ	อำท	ิกำรรองรบักำรรวมกลุม่ประชำคมอำเซยีน	กำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพของชมุชน 

กำรค้นหำ/พัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวใหม่ๆ	 เป็นต้น	และไกลไปกว่ำนั้น	สกว.	ได้มองเห็นถึงควำมจ�ำเป็นในกำรน�ำข้อค้นพบ/ 

ผลจำกกำรวิจัยไปเช่ือมต่อกับภำคนโยบำย	พร้อมๆ	ไปกับกำรใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	ในขณะนี้มีชุดโครงกำรวิจัยหลำยชุดที่ได ้

ด�ำเนินกำรไปแล้ว	และบำงชุดมผีลกำรศกึษำ/ข้อค้นพบทีค่่อนข้ำงสมบรูณ์	หรอืสำมำรถน�ำเสนอต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและสำธำรณชนได้	 

โดยใน	TAT Tourism Journal	ฉบับไตรมำส	4/2557	จะหยิบยกผลงำนวิจัยที่มีควำมโดดเด่น	ได้แก่	กำรยกระดับควำมปลอดภัยในกำร

ท่องเที่ยวของชำวต่ำงชำติตำมมำตรฐำนสำกล	ดังนี้

องค์กร Make Road Safe ได้ศกึษาการเสยีชวีติของนกัท่องเทีย่ว

อเมริกันในต่างประเทศจากอุบัติเหตุทางถนน พบว่าการเสียชีวิต 

ดังกล่าวในประเทศไทยมากเป็นอันดับสอง จึงมีความจ�าเป็น 

อย่างมากทีจ่ะต้องเพิม่มาตรฐานความปลอดภยัด้านการท่องเทีย่ว 

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการวิจัยครอบคลุมเรื่อง (1) การพัฒนาแผนท่ีท่ีระบุ 

จุดอันตรายเพือ่การท่องเทีย่วทางถนนทีป่ลอดภยั (2) การยกระดบั 

ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐาน

สากลด้วยการศึกษาด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจ (3) การ

ศึกษาระบบท่ีเอื้อต่อความปลอดภัยเพ่ือการท่องเที่ยวทางถนน

อย่างยัง่ยนื และ (4) การศกึษาเพือ่ยกระดบัคณุภาพการช่วยเหลอื

และดูแลรักษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังประสบอุบัติเหตุ

ผลผลิตของการวิจัยได้จัดท�าแผนที่ความเสี่ยงทางถนนของ

ประเทศ ซึง่สามารถบ่งบอกจดุเสีย่งและจดัล�าดบัความเสีย่งในแต่ละ

จุดได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างมากในการก�าหนด

แนวทางในการเพิม่ความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเทีย่ว อย่างไรกต็าม 

สิง่ทีเ่ป็นปัจจยัทีค่วบคมุได้ยากคอื ปัจจยัในด้านของตวันกัท่องเทีย่ว

เอง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อม/ศึกษาข้อมูลก่อนการ 

ท่องเที่ยว และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวซ่ึงอาจถูกก�าหนด 

โดยมาตรฐานการเคารพกฎหมายในประเทศของนักท่องเที่ยว

ปัญหาทีค้่นพบจากการวจิยั พบว่า ยงัมปัีญหาอยู่ในหลาย ๆ  ด้าน 

โดย 1) ด้านการขนส่ง พบว่า ผู้ ให้บริการด้านการขนส่งขาดทักษะ 

ทางภาษาที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยานพาหนะ 

ยังไม่เพียงพอ ปัญหาความช�ารุดทรุดโทรมของถนนหนทาง ฯลฯ 

2) ด้านการจัดการ พบว่า ขาดระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการเกิด

อบุตัเิหตขุองนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีด่พีอ มอีปุสรรคด้านการ

สื่อสารของบุคลากรในการเยียวยารักษานักท่องเที่ยว ขาดแคลน

บคุลากร เครือ่งมอื และอปุกรณ์ในการรกัษาพยาบาลนกัท่องเทีย่ว 

3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวไม่สามารถสื่อสาร 

และเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ท�าให้ไม่ทราบสิทธิและ

หน้าทีข่องตนในเรือ่งการฟ้องร้องและการเอาประกนัภยั นอกจากนี ้

กระบวนการทางกฎหมายหลังจากเกิดอุบัติเหตุยังมีความล่าช้า

และไม่ต่อเนื่อง
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	 กำรติดตำมแนวโน้มกำรท่องเที่ยวเป็นภำระงำนที่ถูกระบุไว้อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	ปรำกฏอยู่ใน	Job	Description	

ของกอง/งำนที่สังกัดอยู่	(นั่นก็คือ	กองวิจัยกำรตลำด	ททท.)	วิธีกำรติดตำมแนวโน้มกำรท่องเที่ยวที่ปฏิบัติอยู่	คือ	กำรอ่ำน

ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ	เช่น	Euromonitor	/	Trendwatching	/	Mintel	และเว็บไซต์ข่ำวต่ำงๆ	เช่น	Breakingtravelnews.

com	/Travel	Impact	Newswire	/	eturbonews.com	บำงครั้งก็มีจำกส�ำนักข่ำวซินหัว	และอื่นๆ	อีกมำกมำย	เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้เกิดภำวะกำรอ่ำนแบบเรื่อยเปื่อย	จึงมีกำรจัดท�ำเป็นรำยงำนกำรติดตำมแนวโน้มกำรท่องเที่ยวโลก	(มี	2	หมวด	คือ	 

หมวดสถำนกำรณ์ท่องเที่ยว	และหมวดพฤติกรรมผู้บริโภค)	จัดท�ำเป็นรำยเดือน	เผยแพร่ในระบบ	Intranet	ของ	ททท.	และ

เรียบเรียงลงใน	TAT	Journal	เป็นประจ�ำ

	 ทุกครั้งที่ได้อ่ำนรำยงำนกำรติดตำมแนวโน้มกำรท่องเที่ยวโลก	โดยเฉพำะในหมวดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	เรำจะรู้ทัน 

นักท่องเที่ยว	รู้ว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว	บำงพฤติกรรมก็เข้ำใจได้	แต่หลำยพฤติกรรมก็ไม่เข้ำใจ	ครั้งล่ำสุด	จ�ำได้ว่ำ	 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวรัสเซียจ�ำนวนมำกไปท่องเที่ยวที่อิตำลี	และนักท่องเที่ยวรัสเซียมักมีพฤติกรรมค่อนข้ำงหยำบคำย 

ไร้มำรยำท	ดังนั้น	โรงแรมใน	Tuscany	ได้ท�ำโฆษณำทำงโทรทัศน์เพื่อให้ควำมรู้แก่ชำวรัสเซียผู้ร�่ำรวย	ให้รู้ถึงมำรยำท 

ที่ควรปฏิบัติของอิตำลี		คล้ำยๆ	DO	and	DON‘T	ที่เรำเคยท�ำ	ในกำรสั่งสอนคนรัสเซีย	(รวยๆ)	ที่ปรำกฏในโฆษณำ	เช่น	

 l	ให้ทิป	แต่ไม่ต้องมำกจนเกินไปนัก	เพรำะจะท�ำให้ดูเหมือนเป็นพวกเพิ่งรวยและดูไม่มีรสนิยม

 l	อย่ำโอ้อวดโดยกำรสั่งไวน์ขวดที่แพงที่สุดในเมนู

 l	อย่ำคำดหวังว่ำอำหำรที่คุณสั่งจะมำทันทีพร้อมๆ	กัน	เพรำะปกติจะมำทีละจำน	(Course	by	Course)	

 l	อย่ำใส่บิกินีกับรองเท้ำส้นสูงเดินไปรอบๆ	สระว่ำยน�้ำ

	 นับว่ำเป็นโฆษณำที่ฮือฮำมำก	โดยเผยแพร่ต่อเน่ืองในส่ือต่ำงๆ	เช่น	หนังสือพิมพ์รัสเซีย	และในโลกออนไลน์	ผลจำก 

โฆษณำนี้	จะท�ำให้พฤติกรรมคนรวยรัสเซียเปลี่ยนไปหรือไม่	คงต้องติดตำมตอนต่อไป

	 สิ่งที่มำกับกำรติดตำมแนวโน้มอีกอย่ำงหนึ่งที่รู้สึกได้	คือ	กำรบัญญัติศัพท์มำกมำยของส�ำนักวิจัย	แรกๆ	ก็รู้สึกสนุก	 

และจ�ำไปพูดบ้ำง	แต่หลังๆ	เริ่มตำมไม่ทัน	เพรำะมีกำรผลิตศัพท์ใหม่ทุกวัน	โดยเฉพำะกำรแบ่งกลุ่มผู้บริโภคของส�ำนักวิจัย

ต่ำงๆ	ยกตัวอย่ำง	ของส�ำนัก	Euromonitor	แบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ	Undaunted	Striver	/	Savvy	Maximiser	/	

Content	Streamer	/	Secure	Traditionalist	

	 ย้อนกลับมำพิจำรณำในส่วนของ	ททท.	พบว่ำ	ในงำนวิจัยของ	ททท.	ได้สถำปนำค�ำศัพท์มำกมำย	ส่วนใหญ่เป็นค�ำศัพท ์

ที่ใช้ในกำรจัดกลุ่มนักท่องเท่ียว	 เช่น	Succeeder	/	Reformer	ในงำนวิจัยตลำดศักยภำพสูงอำเซียน	หรือในงำนวิจัย 

เรื่องนักท่องเที่ยวต่ำงชำติกลุ่มเดินทำงซ�้ำ	ททท.	แบ่งกลุ่มเดินทำงซ�้ำเป็น	4	กลุ่ม	คือ	Old	Habit	/	Location	Fanatic	/	 

Activity	Compulsive	/	True	Explorer	กำรจัดแบ่งดังกล่ำวคือกำรแบ่ง	Segment	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเจำะกลุ่มตลำด

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	แต่จำกกำรติดตำมแนวโน้มโลก	ได้ระบุว่ำ	อนำคตนักท่องเที่ยวจะ	Segment	ไม่ได้	เพรำะมัน	Fragment	

มำกๆ	ส�ำหรับนักวิจัยและนักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวคงจะเป็นเรื่องที่ท้ำทำยอย่ำงมำก	ไม่แน่นะ	ในอนำคตนักท่องเที่ยว 

จะเป็น	1	คน	1	แบบ	(หรือขณะนี้ได้เป็นเช่นนี้ไปแล้ว)		

	 มำถึง	TAT	Journal	ไตรมำสนี้	คุณโตมร	ศุขปรีชำ	เขียนถึง	Black	Tourism	ไม่ใช่	Dark	Tourism	ที่เรำคุ้นๆ	กัน	 

ส่วนผู้ก�ำกับหนุ่มฮอตแห่งปี	นวพล	ธ�ำรงรัตนฤทธิ์	 ยืนยันลำยเซ็นตัวเอง	ด้วยบทควำมเรื่อง	กำรท่องเที่ยวแบบหน้ำสด	และ	 

บ.ก.	วฒุชิยั	กฤษณะประกรกจิ	มำทัง้แนว	Dark	&	Death	ในบทควำมเรือ่ง	Tourism,	Camera,	and	Death	อยำกให้ลองอ่ำนดู

	 จะว่ำไป	กำรได้พูดศัพท์แปลกๆ	ใหม่ๆ	มันก็ดูเซ็กซี่	เร้ำใจ	หำยง่วง	ได้เหมือนกัน

บทบรรณำธิกำร

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
บรรณาธิการ
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สถานการณ์การท่องเที่ยว
ตลาดต่างประเทศไตรมาสที่ 2/2557

เรียบเรียง : งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด
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จ�านวนนักท ่องเที่ยว 5.32 ล ้านคน (-12%)  

สร้างรายได้ 2.35 แสนล้านบาท (-10%) (ข้อมูล

ประมาณการจากกรมการท่องเที่ยว) ทุกภูมิภาค

ล้วนมีการชะลอตัว ยกเว้น แอฟริกา ยุโรป และ

โอเชียเนีย

จ�านวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

จีน มาเลเ ซีย สปป.ลาว รัสเซีย และญี่ปุ ่น  

ส่วนตลาดทีม่อีตัราการเตบิโตสงูสดุ ได้แก่ อสิราเอล 

สปป.ลาว และบราซิล ส่วนตลาดที่หดตัวมากที่สุด 

คือ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต และไต้หวัน ตามล�าดับ

สาเหตุหลักของการชะลอตัว มีดังนี้ 

 ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก  

(20 พ.ค. 2557 ) และการเข้าควบคมุอ�านาจการบรหิาร

ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

(22 พ.ค. 2557) ส่งผลให้มีการประกาศเคอร์ฟิว 

(บางพื้นที่) และต่อมาแม้จะมีการยกเลิกเคอร์ฟิว 

ทั่วประเทศในวันที่ 13 มิ.ย. 2557 แต่นักท่องเที่ยว

ได้ชะลอการเดินทางทันทีที่มีการประกาศไปแล้ว 

 เหตุแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกในจังหวัด

เชียงราย 

 เหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

 การหันเหการเดินทางไปยังประเทศคู่แข่งขัน 

ในตลาดตะวันออกกลางและออสเตรเลีย

 ปัญหาการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ

ของตลาดหลัก เช่น รัสเซีย และญี่ปุ่น

Africa, +6.11

หมายเหตุ : สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย (รายสัญชาติ) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 

(รายภูมิภาค) ช่วงไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2557

Middle East, -16.97

Oceania, +3.62

South Asia, -12.51

The Americas, -3.16

Europe, +6.25

NEA, -25.71

ASEAN, -11.21

-30.00 -25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 +5.00+0.00 +10.00

สถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศไตรมาสที่ 2/2557

ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
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จ�ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวครึ่งปีแรก และเป้ำหมำยปี 2557

จากแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ท�าให้มีการ

ปรับเป้าหมายปี 2557 ให้เหลือรายได้ 1.17 ล้านล้านบาท 

และจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 25 ล้านคน อย่างไรกต็าม สถานการณ์ 

การท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรกของเกือบทุกภูมิภาค มีแนวโน้ม 

ใกล้ร้อยละ 50 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ‘ภมูภิาคยโุรป’ และ ‘ภมูภิาค

อเมรกิา’ ท่ีมีความเป็นไปได้มากกว่าเป้าหมายเดิมทีก่�าหนดก่อน

เกิดวิกฤติ

จากข้อมูลประมาณการจากกรมการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรก 

ของปี 2557 สร้างรายได้ 5.47 แสนล้านบาท (-7%) และ 

มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.76 ล้านคน (-10%) 

ไตรมาสที่ 2 จ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ต�่ากว่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ สาเหตุหลักจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก และการ

เข้าควบคุมอ�านาจการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ส่งผลให้รัฐบาลของแต่ละประเทศประกาศ 

ค�าแนะน�านักท่องเที่ยว (Travel Advisory) ในระดับที่แตกต่าง

ภาพรวมยอดการจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้าในไตรมาส

ที่ 3 ชะลอตัว 22%

ทุกภูมิภาคมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

แนวโน้มการเดนิทางเข้าท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิภูเก็ต และสมยุ 

ยังส่งสัญญาณการชะลอตัว ยกเว้นท่าอากาศยานกระบี่ แต่เมื่อ 

เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งหลักของประเทศไทย สิงคโปร์ 

เวยีดนาม และมาเลเซยี ประเทศไทยยงัได้ส่วนแบ่งเหนือคู่แข่งขนั

คาดว่าตลาดจะกลบัมาฟ้ืนตวัได้ในไตรมาสที ่4 หลงัจากมาตรการ 

ฟื้นฟูความเชื่อมั่นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทั้งการ

ด�าเนินการด้านการตลาดที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของการ 

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานต่างประเทศ

แนวโน้มยอดการจองบัตรโดยสารเครื่องบินในไตรมาสที่ 3 ปี 2557

กนั ปัจจบุนัมทีัง้หมด 65 ประเทศทีป่ระกาศให้หลกีเลีย่งการเดนิทาง 

แต่ยังไม่ถึงขั้นยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 

22 ก.ค. 2557) 

ในไตรมาสที่ 3 สถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดต่างประเทศ 

คาดว่าจะยังคงชะลอตัว โดยมีปัจจัยหลักมาจากความไม่เข้าใจ 

ในสถานการณ์ทางการเมืองของไทยภายใต้การรัฐประหาร ท�าให้

บางตลาดหันเหไปยังแหล่งท่องเที่ยวคู่แข่ง (Shift Destination) 

อย่างไรกต็าม คาดว่าจะมกีารฟ้ืนตวักลบัมาอย่างช้าๆ ในไตรมาสที ่4 

ตลาดทีค่าดว่าจะได้รบัผลกระทบ คอื ตลาดในภมูภิาคเอเชีย เช่น จนี 

ฮ่องกง มาเลเซยี สิงคโปร์  อนิโดนเีซยี กลุ่มสแกนดเินเวยี และตลาด 

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

ตลาดที่คาดว่าจะยังคงขยายตัว คือ ภูมิภาคลาตินอเมริกา (บราซิล 

และอาร์เจนตินา) และภูมิภาคยุโรปใต้ (อิตาลี และสเปน)
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 ดชันีความเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการไตรมาสที ่2/2557 เท่ากบั 87 เป็นการประเมนิทีต่�า่ทีส่ดุ 

นับตั้งแต่ปี 2554 สะท้อนถึงสถานการณ์และความกังวลของผู้ประกอบการ

 ในไตรมาสที ่3/2557 มรีะดับการคาดการณ์ดัชนีความเชือ่มัน่ที ่95 ซึง่ลดลงจากไตรมาส

ก่อนเพียงเล็กน้อย (98)

 หากสร้างความเช่ือมัน่กับชาวต่างชาตไิด้ คาดว่าในไตรมาสที ่3 จะมนีกัท่องเทีย่วต่างชาติ  

6.84 ล้านคน ท�าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งปี 26.84 ล้านคน 

 แต่หากไม่มีมาตรการที่เหมาะสมทันเวลาอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งปี 2557 ลดลงไป

เหลือเพียง 25.59 ล้านคน และรายได้ลดลงถึง 58,400 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย 

ที่ ททท. ก�าหนดไว้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ 

T o u r i s m  S i t u a t i o n
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สถำนกำรณ์ตลำดในประเทศ

 นักท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ 78 เดินทาง 

ท่องเที่ยวในประเทศ ถือเป็นสัดส่วนที่สูงซึ่งเป็นผล

มาจากเทศกาลสงกรานต์ อกีทัง้ยงัเป็นช่วงปิดเทอม

และมีวันหยุดยาวหลายช่วงในเดือนพฤษภาคม 

 อย่างไรกต็าม บรรยากาศการท่องเทีย่วโดยรวม 

ไม่คึกคักเท่าท่ีควร สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและ

ปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อท�าให้นักท่องเที่ยวชาวไทย

ลดค่าใช้จ่ายในการเที่ยวแต่ละครั้งลง (ร้อยละ 24)

และท่องเทีย่วน้อยลง (ร้อยละ 23) (ทีม่า : ดัชนคีวาม

เชือ่มัน่ผูป้ระกอบธรุกจิการท่องเทีย่วในประเทศไทย 

สภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย) บวกกับมีการประกาศเคอร์ฟิว (23 

พฤษภาคม 2557) ท�าให้นักท่องเทีย่วบางส่วนยกเลกิ

และเลื่อนการเดินทางอย่างไม่มีก�าหนด โดยเฉพาะ

กลุ่มประชุมและสัมมนา 

สถานการณ์การท่องเที่ยว
ตลาดในประเทศไตรมาสที่ 2/2557

 ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ (22 พฤษภาคม 

2557) และยกเลิกเคอร์ฟิว (13 มิถุนายน 2557) 

คนไทยจึงมั่นใจในเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น 

ประกอบกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ( ททท.) 

จัดงานวันธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา และเทศกาล

เที่ยวเมืองไทย ส่งผลให้การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น 

สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู ้บริโภคในการ 

ใช้จ่ายเพือ่การท่องเทีย่วในเดอืนมถินุายนทีป่รบัตวั

สูงสุดในรอบ 5 เดือน
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 ไตรมาสท่ี 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 41 มีแผนการเดินทาง 

ท่องเทีย่วในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบชูา-เข้าพรรษา

และวันแม่ ซึ่งมีการเพิ่มวันหยุดเป็น 4 วัน จุดหมายที่ได้รับความนิยมมาก

ที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 

และภาคตะวันตก

 นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนยังให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟ ู

การท่องเท่ียว อาทิ การบนิไทยเตรียมจดัโปรโมช่ันรายสปัดาห์ ตัง้แต่เดอืน

สงิหาคมเป็นต้นไป เช่น แคมเปญสงิหาพาแม่เทีย่ว ซึง่สอดรบักบัการส่งเสรมิ 

การท่องเท่ียวของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) และอาจจะช่วยกระตุน้ 

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้

 อย่างไรก็ตาม ความนิยมเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยยังคงมี

อย่างต่อเนือ่ง โดยยอดจองการเดินทางท่องเทีย่ว ในช่วงวนัเข้าพรรษาและ

วันแม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ก�าหนดจัดมหกรรม ‘Thailand Happiness : Street 

Festival’ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 บริเวณถนนพระรามที่ 1 

ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจนถึงสี่แยกราชประสงค์ เพื่อ

สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาภายหลัง

สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ยังก�าหนดจัด 

FAM Trip ‘Thailand Best Friends Forever’ น�าสือ่มวลชน บรษิัทน�าเทีย่ว  

บลอ็กเกอร์ Celebrity และ Friend of Thailand จ�านวนไม่ต�า่กว่า 800 ราย 

จากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยและเข้าร่วมงาน ‘Thailand  

Happiness : Street Festival’ เพื่อสัมผัสสถานการณ์จริงในประเทศไทย

ว่ายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยคลายความกังวลของ

นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะกลุม่ทีเ่ดินทางมาประเทศไทยเป็นคร้ังแรก รวมถงึ 

ตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก

ต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น

แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศไตรมาสที่ 3 ปี 2557
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Destination 
Thailand

ดัชนีชี้วัดของประเทศไทย
ในฐานะจุดหมายปลายทาง

ของนักท่องเที่ยว
เรียบเรียง : จิรา บัวทอง

1

1 หัวหน้างานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ 
กองกลยุทธ์การตลาด ททท. 
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ในแต่ละปี กองเผยแพร่โฆษณา

ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.)  

ได้มีการจัดท�า รายงาน

โครงการประเมินผลและวิจัย

แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ตลาดต่างประเทศ และ 

ในปี 2556 บริษัท Envirosell 

(Thailand) เป็นผู้ศึกษาวิจัย 

ถึงผลตอบรับของ 

นักท่องเที่ยวที่มีต่อการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ของ ททท. ตามแคมเปญ 

‘Amazing Thailand’  

หัวข้อหนึ่งของการวิจัย 

ที่น่าสนใจ และจะน�าเสนอ 

ในบทความนี้ คือ ดัชนีชี้วัด

ของประเทศไทยในฐานะ 

จุดหมายปลายทางของ 

นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่อง 

ของการรับรู้แคมเปญ  

ความผูกพัน และความภักดี

ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว

ประเทศไทยในปี 2556
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 ดัชนช้ีีวดัของประเทศไทยในฐานะจดุหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่ว ศกึษาโดยการ

สัมภาษณ์ออนไลน์ 2,094 ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 451 ตัวอย่าง พิจารณา

ภายใต้ 3 หัวข้อหลัก คือ 

ประเมินจากมุมมองและประสบการณ์ (Perception & Experience) 

ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศ ว่าเป็นประเทศที่น่าจดจ�า มีเอกลักษณ์ 

และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะน�าให้ผู้อื่นไปเยือนหรือไม่ 

โดยเปรียบเทียบคะแนนความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า

ระหว่างนักท่องเที่ยวที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นแคมเปญของประเทศไทย

ประเมินในเชิงของการสื่อสาร (Communication) อันเกิดจากมุมมอง

ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศนั้นๆ โดยที่อาจจะมีหรือไม่มี

ประสบการณ์ในการมาเยือนก็ได้ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความชอบ

และความสัมพันธ์ต่อประเทศนั้นๆ โดยอาจเป็นผลมาจากสื่อโฆษณา 

หรือจากการพูดถึงของนักท่องเที่ยวรอบข้างที่ท�าให้เกิดความรู้สึก

เชิงบวกต่อประเทศ จนท�าให้อยากไปเยือนประเทศนั้นๆ

ประเมินในเชิงประสบการณ์ และการรักษาความสัมพันธ์ (Retention)

ซึ่งเกิดจากมุมมองของนักท่องเที่ยวที่ได้เคยไปเยือนประเทศนั้นๆ แล้ว 

และสามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงของแบรนด์ของประเทศที่สามารถ

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวอีก หรือแนะน�าประเทศให้กับ

นักท่องเที่ยวรอบข้าง

ความเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ทรงคุณค่า

(Esteemed Destination)

ดัชนีวัดความสัมพันธ์
ที่มีต่อประเทศ

(Affinity)

ดัชนีวัดความซื่อสัตย์
ของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อประเทศนั้นๆ

(Loyalty Index)
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 ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า 

 จากการส�ารวจ พบว่า กลุม่นกัท่องเทีย่วทีย่อมรบัประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเทีย่วทีท่รงคณุค่าในกลุม่

ที่รับรู้แคมเปญมีถึงร้อยละ 44 และมีผู้ประสงค์ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภายใน 2 ปีข้างหน้าถึงร้อยละ 30

การยอมรับและประสงค์ที่จะเดินทาง

ไปท่องเที่ยวประเทศไทยภายใน 2 ปี

รับรู้แคมเปญ 

Amazing Thailand

การยอมรับประเทศไทย

ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว

ทรงคุณค่า 52%

30%

ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สามารถวัดจาก 
3 ปัจจัยหลักคือ เป็นประเทศที่ถูกแนะน�า, เป็นประเทศที่น่าจดจ�า 
และเป็นประเทศที่มีความแตกต่าง เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

ประเทศที่ถูกแนะน�า ประเทศที่น่าจดจ�า ประเทศที่มีความแตกต่าง ENVIROSELL

กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีร่บัรูแ้คมเปญ Amazing Thailand

44%

+ +



20 | Tourism Journal

T o u r i s m  R e s e a r c h

 ดัชนีความสัมพันธ์ (Affinity)

	 •	 ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความสัมพันธ์	(Affinity	Importance)

 ส�าหรบัปัจจยัทีม่คีวามส�าคัญทีจ่ะท�าให้นักท่องเทีย่วเกิดความสมัพันธ์

อันดีกับแหล่งท่องเท่ียวน้ัน ส่วนใหญ่จะเกิดจากมุมมองที่เห็นว่า แหล่ง 

ท่องเที่ยวมีความคุ้มค่าเงิน เป็นที่ที่ใช้ชีวิตในวันพักผ่อนได้อย่างเต็มที่  

แหล่งท่องเทีย่วมคีวามสดใหม่ มบีรรยากาศทีส่นุกสนาน มสีสีนั คนท้องถิน่ 

มอีธัยาศัยไมตรแีละมีน�า้ใจ เหล่านีล้้วนเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบันกัท่องเทีย่ว

ในการเลือกเดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งปัจจัยส�าคัญดังกล่าว 

มักจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ดังน้ัน กลยุทธ ์

การสร้างประสบการณ์ ความรู ้สึกที่ดี สนุกสนาน จึงเป็นสิ่งที่ควร 

มุ่งพัฒนาต่อไป

	 •	ศักยภาพของแต่ละประเทศ	
	 	 ในปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสัมพันธ์
 เมื่อเทียบภาพลักษณ์ของประเทศไทยกับอีก 3 ประเทศที่มีดัชนี

ความสัมพันธ์สูง คือ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ พบว่าประเทศไทย 

เป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่แข็งแรงกว่าในปัจจัยส�าคัญหลักๆ คือ การ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีคุม้ค่าเงนิ เป็นทีท่ี่ใช้ชีวติในวนัพกัผ่อนได้อย่างเตม็ที่ 

ความมีน�้าใจของผู้คน บรรยากาศที่สนุกสนาน มีสีสัน อัธยาศัยไมตรีของ

คนท้องถิ่น จึงจัดว่าประเทศไทยท�าได้ดีมากในเรื่องการสร้างความรู้สึก

และการสร้างประสบการณ์ที่ดี 

 เมือ่เทยีบกบัประเทศคูแ่ข่งหลกั เรือ่งทีป่ระเทศไทยยงัคงสูส้งิคโปร์ 

ญี่ปุ่น และออสเตรเลียไม่ได้ คือแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น บริการ

ทางการแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบเศรษฐกิจที่พร้อมด้วย

โครงสร้างพื้นฐาน ถึงแม้ว่าปจัจัยดังกล่าวจะไม่ได้มีความส�าคัญในอันดับ 

ต้นๆ ส�าหรับการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว แต่หากประเทศไทยสามารถ

พัฒนาและสร้างขึ้นได้ ก็จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้น

 ประเดน็ท่ีน่าสนใจประเด็นหนึง่ คอื ออสเตรเลยี ซ่ึงมคีวามโดดเด่น 

กว่าประเทศไทยในเรือ่งความสวยงามของโลกใต้น�า้ สนามกอล์ฟทีทั่นสมยั  

ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน ประเทศไทยจึงควร

รณรงค์อนุรักษ์ความสวยงามของท้องทะเล รวมถึงความเป็นธรรมชาติ

ของสนามกอล์ฟท่ีพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขันกับออสเตรเลีย

 ในส่วนของคู่แข่งขันประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากทั้ง 3 ประเทศ 

ที่กล่าวไปนั้น สามารถสรุปได้ว่า ฮ่องกงมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเรื่องแหล่ง

ช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิงทันสมัยที่สร้างขึ้นพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

ระบบเศรษฐกจิท่ีแข็งแรง ในขณะทีม่าเลเซียเป็นประเทศทีดู่เหมอืนมข้ีอดี

หลายด้าน แต่กลับไม่มีเรื่องใดที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษ ส่วนเกาหลีใต้

นอกจากเรือ่งการแพทย์แล้ว เกาหลีใต้ไม่ได้มช่ืีอเสยีงด้านการท่องเทีย่วใด 

ที่จัดเป็นเอกลักษณ์ และไต้หวันยังไม่มีจุดขายใดๆ ที่แตกต่าง ดังนั้น

ประเทศเหล่านี ้จงึจดัอยู่ในกลุม่คู่แข่งรองทียั่งไม่น่ากลวัเท่ากับในกลุม่แรก  
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 ส่วนประเทศจนีและอนิเดีย มคีวามโดดเด่นเร่ืองแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ อินโดนีเซียมีชื่อเสียง

เร่ืองชายหาดทีเ่งยีบสงบ สวยงาม แต่ในด้านอืน่ๆ เมือ่เทยีบ

กับไทยแล้ว ยังไม่มีอะไรโดดเด่นในสายตานักท่องเที่ยว 

ที่ท�าการส�ารวจ ในขณะที่เวียดนามและมาเก๊า ไม่มีจุดเด่น 

เป็นเอกลกัษณ์ทีส่ามารถแข่งขันกับประเทศไทยได้ในขณะนี้ 

	 •	ปัจจัยส�าคัญในการเลือกเดินทาง	
	 	 เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถ
	 	 ของประเทศต่างๆ
 ประเทศไทยควรรักษาความสามารถทางการแข่งขัน

ในเรื่องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน เป็นประเทศ 

ที่มีสีสันสนุกสนาน มีอิสระและสะดวกในการเดินทาง เป็น

แหล่งรักษาสุขภาพ สปา มีบรรยากาศที่ใช้ชีวิตพักผ่อนได้

อย่างเต็มที่ ในขณะที่ควรเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 

เพื่อสร้างความสดใหม่ และไม่ซ�้าซากจ�าเจ

       

 •	แนวโน้มทีจ่ะกลบัมาเยอืนประเทศไทยอกีครัง้ 
 ส่วนใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าจะกลับ 

มาเยือนประเทศไทยภายในปีครึ่งถึงสองปี โดยเฉพาะ 

ในกลุ่มชาวเอเชีย ดังนั้น ประเทศไทยควรจะพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในทุกๆ  

2 ปีเพื่อสร้างความสดใหม่ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว 

กลับมาที่ประเทศไทยอย่างสม�่าเสมอ

 ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี
 (Loyalty Index)

 ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี ค�านวณโดยใช้หลักการ 

ที่ใช้วัดเมือ่ปี 2555 เพ่ือประเมนิผลความพงึพอใจและความ

น่าประทับใจของประเทศ ที่สามารถท�าให้เกิดการแนะน�า 

(Recommend) และกลับมาเยือนอีก (Revisit)
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 จากการส�ารวจ พบว่า ประเทศไทยยังมี  

Loyalty Index เป็นอันดับต้น อย่างไรก็ตาม 

ประเทศญี่ ปุ ่ นได ้ตีตื้ นขึ้ นมา เทียบเท ่ า กับ

ประเทศไทย อีกประเทศที่ควรติดตามคือ

ออสเตรเลีย ซึ่งมีการวัดเป็นปีแรก ออสเตรเลีย

มคีะแนน Loyalty Index ทีส่งูเป็นอนัดับหนึง่ และ

สูงกว่าประเทศไทย

ออสเตรเลีย

ไทย

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

ฮ่องกง

ไต้หวัน

อินเดีย

มาเลเซีย

เกาหลีใต้

มาเก๊า

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

จีน

ปี 2555 4.89 5.18 4.45 4.16 5.15 4.94 5.42 5.43 5.91 5.97 6.26 7.70
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 ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีชี้วัด
 ความจงรักภักดี 

 ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกลับไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่ง

มากกว่าหนึ่งครั้ง ประกอบไปด้วย

 ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน เป็นประเทศที่มีสีสัน สนุกสนาน  

มีอิสระ สะดวกในการเดินทาง ผู้คนเป็นมิตรและมีน�้าใจ รวมท้ังเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวท่ีสดใหม่เสมอ ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งเกือบทุกด้าน ยกเว้นความ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สดใหม่เสมอ จึงควรพัฒนาเพื่อคงความตื่นตาตื่นใจและ

สร้างความภักดีให้นักท่องเที่ยวกลับมาประเทศไทยอีก
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 การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 ที่มีคุณภาพ

 เมือ่เทยีบกบัออสเตรเลยี นอกเหนอืจากเรือ่งความสวยงาม

ของโลกใต้ทะเล และสนามกอล์ฟที่ทันสมัยแล้ว ประเทศไทย 

ยังจัดว่าด้อยกว่าออสเตรเลียเล็กน้อยในเรื่องภาพลักษณ์ความ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ส�าหรับความหมายของแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนั้น คือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย 

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญอันดับหนึ่ง และออสเตรเลียมีภาพลักษณ์ 

ที่แข็งแกร่งในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี 

ภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยที่ชัดเจนนัก 

 อย่างไรก็ตาม ยังมีความหมายของแหล่งท่องเที่ยวที่มี

คณุภาพด้านอืน่ประกอบไปด้วย ได้แก่ ประสบการณ์ทีส่นกุสนาน 

ความคุ้มค่าเงิน การบริการที่ยอดเยี่ยมในราคาสมเหตุผล โดย

ชาวเอเชยีทีเ่น้นพักผ่อน ยงัให้ความส�าคญักบัโรงแรมหรใูนราคา

ทีเ่หมาะสม ในขณะทีช่าวตะวนัตก เช่น ยโุรป อเมรกิา ให้ความ

ส�าคัญกับกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์หลากหลายในการเยือน 

ในปัจจัยเหล่านี้ ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้าง 

สูง เพียงต้องปรับปรุงเรื่องภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย 

เพิ่มเติม 

 บทสรุป 
 

 จากงานวิจัยในเรื่อง ดัชนีชี้วัดของประเทศไทยในฐานะ

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว สามารถกล่าวได้ว ่า 

ประเทศไทยมีจุดแข็งค่อนข้างมากที่ท�าให้นักท่องเท่ียวตระหนัก

ว่า ประเทศไทยไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า มีการจดจ�า

ที่ดี มีความผูกพันและจงรักภักดี อยากกลับมาเยือนอีกครั้ง  

แต่ต้องก�าจดัจดุอ่อนทีย่งัด้อยกว่าคูแ่ข่งขนั อนัได้แก่ การพฒันา

แหล่งท่องเที่ยวและการดูแลด้านความปลอดภัย หากเพิกเฉย 

อาจสูญเสียอันดับและความสามารถด้านการแข่งขันให้กับ 

คู่แข่งขันอื่นๆ ได้ในอนาคต

T o u r i s m  R e s e a r c h

มาเก๊า
เวียดนาม

อินเดียอินโดนีเซีย
ไต้หวัน

จีน

มาเลเซีย

เกาหลีใต้

ฮ่องกง

สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

ประเทศไทย

ออสเตรเลีย

ไม่มี
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การท่องเที่ยว
แบบหน้าสด

ทำ�ไม
คว�มจริงมักจะม�กับคว�มไม่สวยง�ม 

อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องวิเคร�ะห์กันก่อน

มนุษย์เร�มีคว�มไม่สมบูรณ์เป็นเรื่อง

ธรรมช�ติ ส่วนเรื่องที่ผิดธรรมช�ติ 

คือก�รไปสู่คว�มสมบูรณ์แบบ 

งดง�มทุกกระเบียด กริ๊บทุกต�ร�งเมตร 

คว�มเพอร์เฟ็กต์นั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์

ต้องออกแรงสร้�งมันขึ้นม� 

ที่ใช้คำ�ว่� ‘ออกแรง’ ก็เพร�ะว่� 

มันผิดธรรมช�ติ มันต้องใช้ระเบียบ

อันแข็งแกร่งในก�รสร้�ง

คว�มสมบูรณ์นั้นขึ้นม�

เรื่อง : นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์
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 ลองสังเกตโบสถ์วัดต่�งๆ ที่มีก�รแกะสลักม�กม�ยหรือก่อสร้�งแบบ

อลังก�รใหญ่โตวิจิตรนั้น ล้วนได้ม�จ�กหย�ดเหง่ือแรงง�นของคนจำ�นวนม�ก 

ได้ม�จ�กช่วงเวล�ก�รสร้�งหล�ยร้อยปี หรืออ�จจะได้ม�จ�กเลือดเนื้อของ 

คนง�นที่ต้องพลีชีพเพื่อคว�มง�มทุกเหลี่ยมมุมที่เจ้�ของง�นจินตน�ก�รไว้ 

 แต่กน็ัน่แหละครบั ใครจะอย�กปล่อยให้ตวัเองดไูม่ด ีทกุคนกอ็ย�กแต่งสวย 

แต่งหล่อเป็นธรรมช�ติ (ทั้งๆ ที่ผิดธรรมช�ติ) ธรรมช�ติของมนุษย์เร�จริงๆ 

กค็อืสภ�พเพิง่ตืน่นอน หน้�สด นัน่แหละ ซึง่สดุท้�ยคนทีร่กักนัม�กๆ และอย�ก

จะแต่งง�นกัน ก็ต้องรับสภ�พหน้�สดหลังตื่นนอนของแต่ละคนให้ได้ เพร�ะนั่น

คือคว�มจริงที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ซึ่งบ�งทีหน้�สดก็สวยกว่�หน้�แต่งนะ) 

 ทีเ่กริน่นำ�ม�ขน�ดนี ้เพร�ะอย�กจะทำ�คว�มเข้�ใจว่� ทำ�ไมคนยคุนีถ้งึชอบ

ไปท่องเทีย่วแนวเรยีลๆ เละๆ จนกล�ยเป็นเทรนด์ก�รเทีย่วแบบใหม่อกีอย่�งของ

ยุคนี้ เที่ยวสวยๆ สบ�ยๆ อยู่ดีๆ ทำ�ไมไม่ชอบ 

 โดยโหมดปกตแิห่งก�รโปรโมตก�รท่องเทีย่วแล้ว แน่นอนว่�เร�ย่อมอย�ก

โชว์สิ่งที่ดีที่สุดในประเทศ 

 ว่�ง่�ยๆ ถ้�สมมุติว่�มีแขกม�เยี่ยมเยียนบ้�นผม ยังไงผมก็ต้องจัดบ้�น

กันสักหน่อยละครับ คงไม่ปล่อยเละเทะรกสัดๆ เหมือนดั่งปกตินิสัยหรือต�ม

ธรรมด�ของทุกๆ วัน 

 ดงันัน้ จงึเป็นปกตสิ�มญัของทกุๆ ช�ตทิีจ่ะต้องโชว์ภ�พคว�มสะอ�ดสะอ้�น

ของเมอืงตวัเอง หรอืถ้�มภี�พถ่�ยสถ�นทีท่่องเทีย่วสำ�คญักจ็ะต้องเป็นมุมทีส่วย

ที่สุด ถ่�ยต้องแสงเย็นๆ พระอ�ทิตย์กำ�ลังจะตก ถ้�ยังไม่สวยพอก็ใช้โฟโตชอป

แต่งเข้�ไป เร่งสีเร่งวุ้นกันเข้�ไปอีก ตรงไหนมืดไป ก็เพ่ิมคว�มสว่�งเข้�ไปอีก 

บ�งทีเพิ่มจนพระอ�ทิตย์จะมี 2 ดวงอยู่ละ ตรงไหนของภ�พขยะเยอะก็ลบออก 

คนต่�งช�ติม�เห็นรูปนี้เข้�ไปก็ตกใจว่� โอ้....ประเทศนี้ มีที่ที่เป็นสวรรค์แบบนี้

อยู่ด้วยเหรอ พอบินม�เที่ยวจริงๆ โห! ทำ�ไมแม่งโคตรเละ ทำ�ไมไม่เหมือนกับ 

ที่เห็นในกูเกิลเลย

  นี่เร�ยังไม่นับไอ้โรงแรมหรือที่พักประเภทใช้เลนส์ไวด์ถ่�ยห้องพัก ทำ�ให้

ห้องรูหนูกล�ยเป็นห้องนอนของสุลต่�น กว้�งสุดๆ ด้วยอ�นุภ�พของเลนส์ 

Canon และ Nikon หรอืก�รถ่�ยภ�พแบบเจ�ะเฉพ�ะมมุทีจ่ะตดัคว�มขีเ้หร่รอบๆ  

ออกได้

 จึงไม่น่�แปลกใจที่เมื่อยุคนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้ว เวล�ผู้คนเสิร์ชข้อมูลต่�งๆ

ไม่ว่�จะเป็นซื้อของหรือท่องเที่ยว ผู้คนเลือกที่จะฟังเสียงจ�กลูกค้�กันเอง 

หรืออ่�นคอมเมนต์ของนักท่องเที่ยวจริงๆ ซึ่งมันก็มักจะได้อะไรที่ ‘จริงๆ’  

กว่�ที่เว็บไซต์เจ้�ของสินค้�และสถ�นที่บรรย�ยสรรพคุณเอ�ไว้ บ�งครั้งรีวิวที่ 

นกัท่องเทีย่วหรอืผูบ้รโิภคเขยีนไว้นัน้แม้จะไม่สวยง�มหรอืด่�เละ แต่จดุที่ไม่ชอบ 

บ�งอย่�งของคนคนหนึ่ง ก็กลับเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งรับได้ (เช่น คนหนึ่งบอกว่� 

สถ�นที่นี้แดดร้อนม�กๆ เลย แต่อีกคนอ�จจะชอบเพร�ะว่�อย�กต�กแดด

อ�บแดดอยู่แล้ว ก็เลยกล�ยเป็นข้อดีไป) กล�ยเป็นว่�ก�รบรรย�ยสรรพคุณ 

แบบเรียลๆ เนี่ย เป็นส่ิงที่นักท่องเที่ยวต้องก�ร 

เพร�ะเอ�เข้�จริงแล้วก็ไม่มีใครอย�กถูกหลอก

หรอกครบั คอืว่�ง่�ยๆ ถ้�บ้�นจนกบ็อกว่�บ้�นจน  

อย่�โกหกว่�รวย เพร�ะสดุท้�ยพอไปเหน็บ้�นจรงิ 

มันก็คือบ้�นจนอยู่ดี...แต่บ�งทีก�รที่เธอบ้�นจน 

มันก็ไม่ได้เป็นปัญห�เท่�ไหร่นะ เร�โอเค 

 ยุคนี้เลยเป็นยุคแห่งก�รเสพข้อมูลเรียลๆ 

เร�จะหลีกห่�งศูนย์นักท่องเที่ยวของประเทศ

28 | Tourism Journal



29|Tourism Journal

F r o m  t h e  C o v e r

ต่�งๆ เพร�ะเร�จะรูส้กึว่�มนัไม่เรียล และมนัก็ไม่ลกึพอ 

เร�เลอืกทีจ่ะอ่�นบลอ็กของคนทีเ่คยไปเทีย่วประเทศน้ัน 

ม�แล้วม�กกว่� เพร�ะมันบ้�นกว่�และลึกกว่� บล็อก-

เกอร์นักท่องเท่ียวเหล่�นั้นมักจะได้เห็นในสิ่งที่ศูนย์

ข้อมูลท่องเที่ยวไม่เคยกล่�วถึง (อ�จจะคิดว่�เพร�ะ

มันไม่สวยหรือไม่น่�มองหรือไม่น่�สนใจ) แต่บ�งที

มันกลับน่�สนใจม�กกว่�สถ�นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญของ

เมืองนั้นอีก

 นอกจ�กนีพ้วกข้อมูลก�รท่องเทีย่วจ�กบลอ็กเกอร์ 

บ�งครัง้เร�ส�ม�รถระบคุว�มสนใจส่วนตวัของเร�ไปได้ 

เช่น เร�อย�กทัวร์ร้�นหนังสือเล็กๆ ในเมืองนี้ เร�ก็ 

เสร์ิชห�คนทีค่ล้�ยๆ เร� เร�ก็จะส�ม�รถเลอืกสไตล์ก�ร

ท่องเท่ียวท่ีเหม�ะกบัเร�ได้ (ซ่ึงศนูย์ข้อมลูนกัท่องเทีย่ว 

ก็ให้เร�ไม่ได้เช่นกัน) 

 ถ้�เป็นเรื่องก�รดูสภ�พบ้�นเมืองต่�งๆ ของ 

ประเทศนัน้ๆ แบบจรงิๆ เร�กม็กัจะเลอืกดจู�กเวบ็ไซต์

เก็บภ�พและแชร์ภ�พอย่�ง Flickr เพร�ะเร�จะได้ภ�พ

จ�กกล้องของนักท่องเที่ยวจริงๆ ม� คือขอเห็นภ�พ

ถนนหนท�งบ้�นๆ จริงๆ ไปก่อนเลย จะได้ปรับจิตถูก

ก่อนไปเทีย่ว เพร�ะเวล�ดรูปูแบบกูเกิลชอบให้ภ�พถนน

หนท�งสวยง�ม แต่พอไปเหน็จรงิๆ ชอบธรรมด� ทำ�ไม

ถนนมันเหมือนถนนบ้�นกูเลยวะ ไม่เห็นเอ็กโซติคเลย 

 เทรนด์นี้นำ�ม�ซึ่งก�รไปห�ที่พักแนว Airbnb คือ

พักกับบ้�นคน Local จริงๆ บ�งทีก็จะลำ�บ�กหน่อย

เพร�ะก�รไปพักบ้�นคนจริงๆ ก็จะต้องนัดเวล�กับ

เจ้�ของบ้�น บ�งครั้งเตียงนอนไม่ค่อยสบ�ยบ้�ง หรือ

ข้�งห้องแม่งเสียงดงัตลอดเวล� อกีทัง้ห้องเจ้�ของบ้�น

อยู่ชั้น 7 ในตึกที่ไม่มีลิฟต์ แม้ว่�มันจะไม่สะดวกสบ�ย

เหมือนก�รพักโรงแรม แต่มันก็เรียลกว่� (แกๆ ฉันได้

ม�พักในบ้�นคนฝรั่งเศสจริงๆ นะเว่ย) ถึงมันจะเละๆ 

หน่อยก็เถอะนะ

  เทรนด์เรียลๆ นี้จึงเติบโตอย่�งรวดเร็วต�ม

คว�มเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ทำ�ให้เจ้�ของบ้�น Local 

ตดิต่อกบันักท่องเท่ียวต่�งๆ ได้อย่�งสะดวกสบ�ยโดยที่

ไม่ต้องข้ึนกบัโรงแรมใดๆ และทำ�ให้นกัท่องเทีย่วได้เหน็ 

ภ�พจรงิของประเทศน้ันๆ ประกอบก�รตดัสนิใจในก�ร 

เดินท�ง รวมทั้งยอมรับข้อบกพร่องของสถ�นที่น้ันๆ 

ก่อนที่จะเดินท�งไป ช่วยให้รู้สึกมั่นอกมั่นใจก่อนไป

ได้ม�กข้ึน ร�วกับมีเพื่อนสนิทม�ให้ข้อมูลและคุย 

ให้ฟัง ซึ่งแน่นอนว่�เร�ย่อมเชื่อเพื่อนเร�ม�กกว่� 

คนแปลกหน้�คนอืน่ๆ (ท่ีคล้�ยๆ เซลล์ข�ยทวัร์) อยูแ่ล้ว 

 และจ�กเทรนด์เรียลๆ มันก็ค่อยๆ ถูกพัฒน�

กล�ยเป็นเทรนด์เละๆ...หม�ยถึงว่� เที่ยวที่สวยง�ม 

มันไม่สนุกอีกต่อไปแล้ว แม่งต้องเที่ยวที่เละๆ ยิ่งเละ

ยิ่งดี ย่ิงรั่วย่ิงสนุก ย่ิงสกปรกยิ่งจริง ยิ่งตั๋วเครื่องบิน
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ถูกลงเท่�ไหร่ นักท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มว่�จะอ�ยุลดลงเรื่อยๆ กล�ยเป็นว่�นักท่องเที่ยวัยรุ่นเกลื่อนเมือง

เกลื่อนโลก แน่นอนว่�เด็กพวกนี้เวล�เที่ยวก็ไม่ได้อย�กจะไปสถ�นที่ที่มันทัวริสตี้ม�กนัก พวกเข�ต้องก�ร

พักง่�ยๆ ถูกๆ เม�ๆ สนุกๆ (เวล�พูดถึงเมืองไทย ช�วต่�งช�ติจึงมักนึกถึงถนนข้�วส�ร สีลม พัฒน์พงษ์ 

ซอยค�วบอย และซอยน�น�ม�กกว่�สถ�นที่พระๆ ที่อื่นในเมืองไทย) พวกเข�อ�จจะไม่ได้อย�กม�กิน

ย�ดองหรือซื้อบริก�รหญิงใดๆ บ�งทีพวกเข�ก็แค่อย�กม�เดินผ่�น มองไฟนีออนสะท้อนแสงข้�งท�ง  

ดูโหลย�ดองที่ฝ�ปิดมันสีสวยดี

  เพร�ะว่�อะไร? เพร�ะของเหล่�นี้เหมือนเป็นของที่ท�งก�รปกปิดและไม่ให้คนอื่นดู ซึ่งสำ�หรับ 

วัยรุ่นแล้ว อะไรที่ยิ่งปิด ก็ยิ่งอย�กดู เพร�ะเร�จะรู้สึกว่�นั่นคือของจริง ตัวตนจริงๆ ว่�ง่�ยๆ คือ 

มันคือสภ�พหน้�สดของประเทศนั้นๆ นั่นเอง

  เป้�หม�ยแห่งก�รท่องเที่ยวของโลกจึงไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่นิวยอร์ก ป�รีส ลอนดอน โตเกียว หรือ 

กรุงเทพฯ อกีต่อไป เพร�ะประเทศฮติๆ ทีก่ำ�ลงัจะม� มกัจะประกอบไปด้วย เมก็ซโิก แอฟรกิ�ใต้ โมรอ็กโก 

เนป�ล อนิเดีย  อยีปิต์ บร�ซลิ และอืน่ๆ ทีเ่ป็นประเทศแนวกำ�ลงัพัฒน�ทัง้หล�ย กเ็พร�ะว่�มนักำ�ลงัพฒัน�

นี่แหละ มันเลยเรียลๆ เละๆ ถ้�เกิดมันพัฒน�ไปเรียบร้อยแล้ว ไอ้สภ�พเละๆ ก็คงโดนปกปิดอีกครั้งหนึ่ง

 หล�ยคนอ�จจะคิดในใจว่�ไอ้คว�มเรียลเละที่ว่�นี่มันงดง�มยังไง พวกน�ยแค่อย�กจะแนวๆ ติสท์ๆ 

รึเปล่� คำ�ตอบคือว่� มันอ�จจะไม่ได้งดง�มหรือสวยสำ�หรับทุกคน (เพร�ะคว�มสวยเป็นเรื่องปัจเจก)  

แต่แน่นอนว่� ไอ้เมืองเละๆ พวกนี้มีลักษณะเฉพ�ะตัวและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่สูง ก็เพร�ะมัน

ยังไม่เจริญม�กนัก ยังไม่ถูกปรับให้กล�ยเป็นเมืองก�รค้�ที่แสนปลอดภัย ซึ่งถ้�มันเจริญเมื่อไหร่ รับรอง

ว่�หน้�ต�ของเมืองเหล่�นั้นก็จะไม่ได้แตกต่�งจ�กนิวยอร์ก ป�รีส ลอนดอน โตเกียว หรือกรุงเทพฯ  

ว่�ง่�ยๆ คือมันยังไม่ถูกทำ�ให้เป็นส�กลนั่นเอง

 แต่แม้ว่�นกัท่องเทีย่วจะต้องก�รเละแค่ไหน สิง่หนึง่ทีน่กัท่องเทีย่วมกัจะลมืไปคอื บ�งคร้ังสถ�นทีน่ัน้ 

ยิ่งเละเท่�ไหร่คุณก็ต้องยิ่งระวังตัว ยิ่ง Local เท่�ไหร่ คุณยิ่งเป็นคนแปลกหน้�ของสถ�นที่นั้นม�กขึ้น  

หล�ยคนอย�กไปเที่ยวสลัมคลองเตยแห่งรีโอเดจ�เนโร เพร�ะดูในรูปแล้วขยะเป็นตันๆ เรียงตัวกัน

เป็นกำ�แพงสวยง�มม�ก หรืออย�กไปลองพิสูจน์ถนนที่มีก�รค้�ย�แห่งออสเตรียซึ่งได้ข่�วว่�คนแถวนั้น 

แต่งตวักันชิคม�ก และบ�งคนอย�กไปเมอืงทีม่กี�รสู้รบกนักล�งเมอืงอย่�งยเูครน เพร�ะซ�กตกึทีเ่ละเทะนัน้

ทำ�ให้รบัรูไ้ด้ถึงก�รต่อสูท้�งก�รเมอืงของผูค้นทีน่ัน่ม�กจรงิๆ คอืดใูนภ�พมนักส็วยดหีรอก แต่พอให้ไปเดนิ

จริงๆ อ�จจะเอ�ชีวิตไม่รอดกัน อ�จจะโดนปล้น โดนแทง หรือโดนยิงโดยไม่รู้ตัว นี่คืออีกคมด�บหนึ่งที่ม� 

พร้อมกับคว�มสวยง�มในสถ�นที่เรียลๆ เละๆ คือมันอยู่เหนือก�รควบคุมดูแลจ�กส่วนกล�ง หรือแถวนั้น

อ�จจะไม่มีไฟท�งส่องให้คุณเดินกลับโรงแรมหรือที่พักย�มดึก

 อ�จจะเป็นเรือ่งทีบ่�ล�นซ์ได้ย�ก กบัก�รทีจ่ะทำ�ให้สถ�นทีท่ีเ่ละนัน้ดปูลอดภยัม�กขึน้ แต่ต้องไม่ทำ�ให้

ปลอดภัยม�กซะจนสูญเสียคว�มเละ ส่วนกล�งจะควบคุมอย่�งไรให้มันพอดี หรือจริงๆ ไม่ต้องควบคุม  

แค่แนะนำ�และเตือนนักท่องเที่ยวก่อนที่พวกเข�จะตัดสินใจเดินท�งเข้�ไปยังโซนนั้น เพร�ะเอ�เข้�จริง  

สิทธิแห่งก�รท่องเที่ยวก็ไม่ควรถูกจำ�กัดหรือถูกข่มขู่โดยใครทั้งนั้น เพร�ะบ�งครั้งนักท่องเที่ยวอ�จจะเป็น

ทห�รเก่� ก็เลยไม่กลัวที่จะเข้�ไปเที่ยวในประเทศที่มีก�รรบร�กันอยู่

 จริงๆ แล้วมันอ�จจะยังไม่ต้องไปถึงจุดนั้นก็ได้ เอ�แค่เวล�ถ่�ยรูปสถ�นที่ท่องเที่ยวหรือแนะนำ�ที่พัก

อะไรก็ต�ม แค่พูดกันต�มจริง ยอมรับข้อบกพร่องกันจริงๆ หรือพัฒน�สถ�นที่นั้นๆ ให้ดีจริงๆ จนไม่ว่�

ถ่�ยรูปจ�กมุมไหนเวล�ใดก็ดูสวยโดยธรรมช�ติ แค่นั้นก็อ�จจะแสดงคว�มจริงใจในก�รเชื้อเชิญผู้คน 

ม�ท่องเที่ยวได้แล้ว 

 จะเรียกง่�ยๆ ว่� ‘หน้�สดแต่ก็ยังสวย’ ก็ไม่ผิดนัก และนั่นคือวิธีก�รที่ธรรมช�ติที่สุด
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Solo Travel 
::  นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มนิยมเดินทางคนเดียวมากข้ึน โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้มีอายุน้อยที่มีรายได้ดี แต่มีตารางเวลาที่ไม่แน่นอน ท�าให้หาเพื่อน 

เดินทางท่องเที่ยวในเวลาที่ว่างตรงกันได้ค่อนข้างยาก เป็นผลให้กลุ่มคน 

เหล่านี้เลือกเดินทางเอง ประกอบกับเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น 

ที่อ�านวยความสะดวกในการเดินทางมีมากขึ้น ท�าให้การเดินทางล�าพัง

เป็นไปอย่างง่ายดาย 

Go Girls
::  แนวโน้มท่ีพบเห็นมากขึ้นในปัจจุบัน คือ ผู้หญิงที่นิยมเดินทางกัน

เป็นกลุม่ เร่ิมมกีารจัดรายการน�าเทีย่วเฉพาะผูห้ญงิขึน้ ตัง้แต่การเดนิทาง 

เพื่อผจญภัย ไปจนถึงการพักผ่อนท�าสปา เนื่องจากกลุ่มผู้หญิงนิยม 

ใช้จ่ายเงนิในการช้อปป้ิงเป็นทนุเดิม ท�าให้ผูป้ระกอบการเลง็เหน็ศักยภาพ

ในกลุ่มนี้ 

แนวโน้มพฤติกรรม
ผู้บริโภคในปี2014

Destination Unknown
::  แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแม้ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 

ทั่วไปอยู ่ แต่นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเริ่มมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่มี 

นักท่องเที่ยวไปเยือนไม่มากนัก เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ลาดักห์ (Ladakh) 

ซึ่งตั้งอยู่เหนือระดับน�้าทะเลทางตอนเหนือของอินเดีย เป็นสถานที่ 

ที่นักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัยต้องไปเยือน ปัจจุบัน เริ่มมีนักท่องเที่ยว

ไปเยอืนมากขึน้ จนท�าให้นกัท่องเทีย่วเริม่มองหาแหล่งท่องเท่ียวขนาดเลก็

อื่นๆ ที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนักต่อไป เช่น ฟิจิ และอาร์มีเนีย 

With My Buddies
:: แหล่งท่องเทีย่ว เช่น Goa-อนิเดยี, สงิคโปร์ กรงุเทพฯ พัทยา ได้รบั 

ความนิยมอย่างมากในกลุ่มเพื่อนที่เดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน โดยกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวที่มีอายุน้อยกลุ่มนี้ มักนิยมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

ที่มีชื่อเสียงระดับโลกส�าหรับปาร์ตี้ 

DNAIndia.com ได้กล่าวถึงแนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวในปี 2014 โดยสรุปได้ดังนี้

เรื่อง : DNAIndia.com / เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด
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For the Love of Music
:: เทศกาลดนตรมีส่ีวนเป็นอย่างมากในการกระตุน้ให้เกิดการเดนิทาง 

ท่องเท่ียว เทศกาลดนตรีที่โด่งดัง เช่น Oktoberfest ในเยอรมนี  

หรือเทศกาลดนตรีอื่นๆ ล้วนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากผู ้รัก 

เสียงดนตรีในการเดินทางเข้าร่วมงาน 

Appsolutely Fun
:: การวางแผนเดนิทางเป็นเรือ่งง่ายและสนกุขึน้ เนือ่งจากมแีอพพลิเคชัน่ 

ทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางท่องเทีย่วออกมาในท้องตลาดมากมาย โดยผูป้ระกอบการ 

ต่างผลักดันแอพพลิเคชั่นของตนออกมาเพื่อให้ธุรกิจมียอดขายที่สูงขึ้น 

เช่น Google Maps, MakeMyTrip, FlightTrack และ Viber เป็นตวัอย่าง

ของแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในอินเดียมาก 

Spread the Bug
:: การแชร์รูปและเรื่องราวผ่านสังคมออนไลน์และบล็อก ทันทีทันใด

ขณะเดนิทางท่องเทีย่วกลายเป็นเรือ่งธรรมดาในปัจจบุนั และดเูหมอืนว่า 

‘Travel Bug’ หรือแมลงท่องเที่ยว จะแพร่พันธุ์กระจายเติบโตไปได้กว้าง

และไกล การวางแผนการเดินทาง การศึกษาเรื่องราวผู้อื่น และวางแผน

งบประมาณการเดินทางโดยเลียนแบบผู้อื่นจึงเป็นไปได้อย่างง่ายดาย
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Tourism
Camera

and Death
เรื่อง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
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 เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีสองสามีภรรยาชาวโปแลนด์ เสียชีวิตในระหว่างการพา

ครอบครัวไปท่องเที่ยวประเทศโปรตุเกส 

 ถ้าเป็นเมื่อก่อน การเดินทางท่องเที่ยวไปต่างบ้านต่างเมืองแล้วเสียชีวิต อาจจะไม่ใช่เรื่อง

แปลกประหลาด เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะมีอันตรายหลายอย่างที่ต้องเผชิญ แต่ส�าหรับข่าวนี้ 

กลับกลายเป็นข่าวที่แชร์กันสะพัด เพราะในยุคสมัยของโซเชียลมีเดีย สาเหตุการเสียชีวิตของ

นักท่องเที่ยว คือพวกเขาพยายามถ่ายภาพเซลฟีที่ริมหน้าผา Cabo da Roca แล้วก็พลัดตก 

ลงไปพร้อมกัน 

 สิ่งที่น่าเศร้ากว่านั้น คือในเหตุการณ์นี้มีลูกชาย 2 คนของพวกเขา ก�าลังยืนอยู่ตรงหน้า 

 ข่าวนี้กลายเป็นประเด็นส�าคัญและแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน มันกลายเป็น

เรื่องใกล้ตัวเข้ามาทันที เพราะเราแทบทุกคนเคยถ่ายเซลฟี และมีหลายคนที่ชอบเอามากๆ ด้วย 

เรารูอ้ยูแ่ก่ใจว่ามนัไร้สาระ แถมในบางสถานการณ์นัน้ การถ่ายเซลฟียิง่เป็นอนัตรายต่อชวีติ เช่น

การถ่ายระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ หรือเข้าไปในบริเวณที่เสี่ยงอันตราย 

 เมื่อเดือนเมษายน หรือเพียงแค่ 4 เดือนก่อนหน้านั้น ก็มีข่าวดังท�านองเดียวกันนี้ เด็กสาว 

ชาวรสัเซยีอาย ุ17 ปี เสยีชวีติจากการพยายามถ่ายเซลฟี บนสะพานทางรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 

ที่ยกสูงขึ้นจากระดับพื้นถนนข้างล่าง 30 ฟุต 

 เธอปีนขึ้นไปในเวลากลางคืน เพื่อจะให้ได้วิวทางรถไฟยามค�่าคืนเป็นฉากหลัง แล้วเกิด 

พลั้งพลาดเสียหลัก ด้วยระดับความสูงเท่านี้ เธออาจจะเพียงแค่บาดเจ็บและไม่ถึงกับเสียชีวิต 

ถ้าเธอไม่ไปคว้าเอาสายไฟแรงสูง 1,500 โวลต์บนนั้น จนถูกไฟช็อตเสียชีวิตก่อนร่างจะตกลงมา

สู่พื้นดิน 

 ค�าถามคือ...ในฐานะของนักท่องเที่ยว ท�าไมเราต้องไปให้เกินขอบเขตของความปลอดภัย ? 

 และในฐานะของผู้ใช้โซเชียลมีเดีย...ท�าไมเราต้องถ่ายภาพเซลฟี เพื่อสื่อให้คนอื่นเห็นว่า 

เรากล้าท้าความตาย ?
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Extreme Tourism
 ก่อนอื่น เราลองมาดูรายละเอียดในข่าวของหนังสือพิมพ์ Mirror ประเทศอังกฤษ โดย ดอน แมคเคย์ น�าเสนอข่าวเด็กสาว

ชาวรัสเซียที่เสียชีวิตนี้ และเพิ่มเติมเนื้อหาโดยไปสัมภาษณ์ มาร์ติน วอยซ์ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิวนิก 

 มาร์ติน วอยซ์ บอกว่าพฤติกรรมหลายอย่างของคนเรา ถูกขับดันจากความปรารถนาต่อความอันตราย ภาพถ่ายบุคคล 

บนรางรถไฟ มีความหมายแฝงลึกซึ้งกว่าเพียงแค่ใช้ทางรถไฟสวยๆ เป็นฉากหลัง แต่ฉากหลังนั้นแสดงนัยยะถึงความอันตราย 

ที่คนเราลึกๆ แล้วล้วนชื่นชอบ 

 ดังนั้น ภาพถ่ายเซลฟีที่เรานิยมแชร์กันในโซเชียลมีเดีย นอกจากเพื่ออวดมื้ออาหารยั่วน�้าลาย ความร�่ารวยหรูหราน่าอิจฉา 

ความสุขสนุกสนานเหนือกว่าเพื่อนคนอื่นแล้ว ลึกๆ แล้วมันยังเป็นการประชันขันแข่งกันในวงเพ่ือนออนไลน์ ว่าใครจะสามารถ 

ไปให้ถึงสถานการณ์อันตราย ล่อแหลม และสุดขั้วได้มากกว่ากัน 

 สองสามีภรรยาชาวโปแลนด์ทีก่ล่าวถงึข้างต้น ตามเนือ้หาข่าวระบวุ่า พวกเขาได้ออกไปยนืถ่ายเซลฟีนอกเขตเครือ่งกดีขวาง 

ที่ทางการของโปรตุเกสท�าไว้ป้องกันนักท่องเที่ยวพลัดตก ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวนิยมไปยืนถ่ายภาพที่จุดนี้ เพราะถือเป็น 

แลนด์มาร์กส�าคัญส�าหรับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และก็น่าแปลกใจที่มักจะมีคนละเมิดกฎความปลอดภัยอยู่บ่อยๆ โดยออกไป

เกินเขตเครื่องกีดขวาง 

 หน้าผา Cabo da Roca ได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘สุดขอบของทวีปยุโรป’ นักท่องเที่ยวมักจะเดินออกนอกเขตไปถ่ายภาพ 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนไปได้ไกลกว่าคนอื่น ตนไปจนถึง ‘สุดขอบ’ มากกว่าคนอื่น 

 คล้ายกับกรณีของสถานที่ท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย อย่างภูกระดึงที่มีผาหล่มสักและ

ผานกแอ่น จดุถ่ายภาพพระอาทติย์ขึน้ยอดนยิม 

ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ที่มียอดหน้าผาสูงและ

ยื่นออกไป น�้าตกเหวสุวัต เขาใหญ่ เป็นจุดที่

นักท่องเที่ยวมักจะไปยืนถ่ายรูป และไปแสดง

กิจกรรมโลดโผนเสี่ยงตายอื่นๆ เพื่อถ่ายรูป 

 ความโลดโผนเส่ียงตาย กลายเป ็น

แฟนตาซีประการหนึ่งของการท่องเที่ยว  

ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากป๊อปคัลเจอร์มากมาย

รอบตัว นักท่องเที่ยวต้องการจะออกจาก

ความซ�้าซากจ�าเจในชีวิตประจ�าวัน โดยสร้าง
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สถานการณ์แปลกใหม่ ไม่คุ ้นเคย ออกจากพ้ืนที่

ปลอดภัยของตัวเอง ในวันหยุดพักผ่อน กิจกรรม 

ท่องเที่ยวก็มีแนวโน ้มที่จะต ้องแปลกใหม่ขึ้นไป  

ออกไปไกลมากข้ึน และมเีร่ืองราวหรอืต�านานประกอบ

ที่โลดโผนโจนทะยานมากขึ้น ความต้องการของ 

นักท่องเที่ยว ไปไกลจนถึงจุดที่เรียกว่าเป็น Extreme 

Tourism 

 Extreme Tourism เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่

ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวข้องกับ 

การเดนิทางไปยงัสถานทีอ่นัตราย ป่า เขา ถ�า้ ทะเลทราย 

หรอืประเทศทีม่สีงคราม หรอืการเข้าร่วมงานเทศกาล 

แปลกๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังรวมถึงการเดินทาง

เพื่อไปร่วมท�ากิจกรรมกีฬาหรือการออกก�าลังกาย  

ท่ีเป็นแนวเอ็กซ์ตรีม บางครั้งก็เรียกการท่องเที่ยว 

แนวนี้ว่า Shock Tourism 

 ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ก็เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ

กว่าการท่องเที่ยวแบบปกติ ที่เน้นความปลอดภัย  

ความสะดวกสบาย สนกุสนาน ความเป็นมติร ตวัอย่าง 

Extreme Tourism ที่ได้รับความนิยมก็เช่นทัวร์เมือง

เชอร์โนบิล เดินข้ามสะพานไม้บนภูเขาหัวซาน 

 บทความเร่ือง How Far Will You Go? จาก  

The Guardian โดย แพทริค บาร์คแฮม วิเคราะห์ว่า 

คนเราในทุกวันน้ี ออกเดินทางไปยังสถานท่ีใหม่  

เพียงเพราะความอยากรู้อยากเห็น ไม่ใช่เพราะเรื่อง

ปัญหาการเมือง สงคราม เศรษฐกิจปากท้อง และ

ความขาดแคลนแบบคนในสมัยก่อน 

 Extreme Tourism เกิดขึ้นจากความอยากรู ้

อยากเห็น ของกลุ่มชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลาง ที่สะสม

ความม่ังคัง่ไว้ได้มากพอ ทีจ่ะมวีนัหยดุเพือ่ท�ากิจกรรม

พักผ่อนหย่อนใจ และความอยากรู ้อยากเห็นของ 

คนกลุ่มนี้ คือความต้องการเรียนรู้ตัวเองเป็นส�าคัญ 

เพราะชวีติประจ�าวนัของพวกเขาทีต้่องท�างานในเมอืงใหญ่ 

ท�าให้ตดิอยูกั่บวัตถุนิยม บรโิภคนิยม และความทนัสมยั 

ในสังคมมากเกินไป 

 คนกลุ่มนีม้คีวามเช่ือทีฝั่งหวัมาตัง้แต่ยคุฮปิป้ีหรอื

ทศวรรษ 1960-1970 แล้ว ว่าการเดินทางไปสัมผัส

วัฒนธรรมอืน่ ทีม่คีวามดัง้เดมิกว่า เก่าแก่กว่า ธรรมชาต ิ

บริสุทธิ์กว่า และปราศจากเทคโนโลยีใหม่ๆ จะท�าให้ 

ได้รบับทเรยีนทีส่ามารถช่วยให้กลบัคืนสูต่วัตนทีแ่ท้จรงิ 

ของตนเองได้ แบบเดียวกับวงดนตรีเดอะบีเทิลส์  

ที่เคยเดินทางไปอินเดียเพื่อศึกษาปรัชญาตะวันออก 

 การเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยสุดขั้ว มักจะท�าให้เรา 

ได้เรื่องราว ภาพถ่าย และของที่ระลึกที่เหนือกว่า เจ๋งกว่า 

สามารถน�ากลับมาอวดคนทางบ้านได้เหมือนกับถ้วยรางวัล  

แพทริค บาร์คแฮม เรียกการท่องเที่ยวแบบนี้อีกชื่อหนึ่งว่า  

Trophy Tourism เพราะมนัจะท�าให้นกัท่องเทีย่วมคีวามภาคภมูใิจ 

ราวกับไปได้ชัยชนะอะไรมา 

 ยิ่งไปกว่านี้ ในยุคสมัยของโซเชียลมีเดีย การท่องเที่ยว

แบบที่นักท่องเที่ยวสามารถออนไลน์อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 

ทุกที่ ทุกเวลา และการแชร์เนื้อหาได้ทันทีที่ต้องการ ท�าให้เรา

สามารถน�าเสนอเรื่องราว ภาพถ่าย และของที่ระลึก ได้แบบ

เรียลไทม์ เพื่อให้ได้รับถ้วยรางวัลนั้นแบบทันทีทันใด ก็จะยิ่ง

เป็นการสร้างเงื่อนไข กระตุ้นให้เราข้ามไปยังเขตแดนแห่ง 

ความอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ
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 กล้องไม่ได้ท�าหน้าที่แค่บันทึกภาพ แต่เจตนาในการจัดเฟรมภาพ การเลือกวินาทีกดชัตเตอร์ รวมไปถึงการโพสท่าทาง  

และการตระเวนหาฉากหลังมาประกอบ เต็มไปด้วยความตั้งใจในการสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 ในการท่องเที่ยว กล้องรุ่นใหม่ๆ ในท้องตลาด ที่นักท่องเที่ยวก�าลังนิยมใช้กัน สามารถบ่งบอกถึงรูปแบบการท่องเที่ยว 

ของยุคสมัยปัจจุบันได้ชัดเจน 

 ยกตัวอย่างเช่น กล้องแบบ GoPro ที่ให้ภาพนิ่งและวิดีโอแบบคมชัดสูง มีขนาดเล็กและสามารถน�ามาติดตั้งกับร่างกาย 

ตามจุดต่างๆ เปิดค้างไว้แบบนั้นโดยไม่ต้องไปควบคุมอะไร เพื่อถ่ายท�ากิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา ด้วยมุมภาพเดียวกับที่สายตา

เราเห็น 

 นอกจากนี้ กล้องถ่ายภาพยังกลายเป็นออพชั่นส�าคัญในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีติดตัวไว้ตลอดเวลา 

พร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่อสื่อสาร เทคโนโลยีของกล้องมีพัฒนาการไปไกล มากกว่าการกดชัตเตอร์บันทึกภาพไว้  

แล้วรอสิ้นสุดการเดินทางกลับมาถึงบ้านค่อยน�าไปส่งร้านแล็บเพื่อล้างอัด 

 ส่ิงท่ีกล้องรุน่ใหม่ๆ เหล่านี ้ได้บนัทกึและน�าออกมาแชร์เผยแพร่นัน้คอืภาพแบบใด เราจะพบค�าตอบเมือ่เปิดเข้าไปในโซเชยีล 

มเีดยีแบบประจ�าวัน เราจะเหน็แนวโน้มว่าเพือ่นๆ เข้าไปเกีย่วข้องกบักจิกรรมกฬีาเอก็ซ์ตรมีและการท่องเทีย่วแบบผจญภยัมากขึน้

เรื่อยๆ เช่น การกระโดดร่ม กระโดดบันจีจัมพ์ ขี่จักรยานบนทางวิบาก ขับรถแข่งความเร็วสูง ฯลฯ 

Camera and Death
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 จิตวิทยาของกล้องเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับพฤติกรรมของเรา 

คอนเซ็ปต์เรื่อง Gaze ของ ฌาค ลากอง เสนอว่าตั้งแต่ในวัยเด็ก

เริ่มรู้ความ ส�านึกเกี่ยวกับตัวตนของเราค่อยๆ ก่อตัวขึ้นมา จากความ

รู้สึกว่าตัวเราแยกออกจากสิ่งอื่นๆ รอบตัว และตัวเรากลายเป็นสิ่งที ่

ถูกจ้องมองตลอดเวลา 

 ดังนั้น ตลอดทั้งการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากการที่เราเป็นผู้ออกไป 

มองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แล้ว เรายังรู้สึกลึกๆ ตลอดเวลาว่าคนอื่นก�าลัง 

มองดูภาพถ่ายท่องเที่ยวของเรา 

 นอกจากนี้ ยังมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการจ้องมองอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น Male 

Gaze ของ ลอรา มัลเวย์ เสนอว่าการมองนั้นเกี่ยวข้องกับอ�านาจและความรุนแรง  

โลกภาพยนตร์ท�าให้การมองเป็นอ�านาจของผู้ชาย ผู้หญิงตกอยู่ในสภาพของวัตถุที่ถูก 

จ้องมอง 

 กล้องมีส่วนในการลดความรุนแรงได้ เช่นกล้องวงจรปิดของรัฐที่ติดตั้งไว้ในสถานที่

สาธารณะ เพื่อใช้สอดส่องประชาชน เมื่อเราตกอยู่ภายใต้การสอดส่อง จะรู้สึกสิ้นไร้อ�านาจ 

ต้องระมัดระวังตัว และไม่กล้ากระท�าความรุนแรงหรืออาชญากรรมใดๆ 

 แต่ในทางตรงกันข้าม กล้องก็มีส่วนเร่งเร้าให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น เช่น ในรายการทีวี

ประเภทเรยีลลิตี ้เมือ่ผูเ้ข้าร่วมรายการรูส้กึตวัว่าเป็นผูแ้สดง ทีม่ผีูช้มก�าลงัจ้องมองอยู ่เขาจงึต้องการ

จะมีบทบาทส�าคัญในรายการ ก็มักจะระเบิดอารมณ์และใช้ความรุนแรงมากกว่าภาวะปกติ 

 สิง่ทีเ่ราใช้กล้องบนัทกึไว้ ส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์พเิศษกว่าในชวีติประจ�าวนัปกต ิซึง่ไม่ต้องแปลกใจ 

ถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรง เช่นการขับรถไปบนท้องถนน แล้วบังเอิญเห็นอุบัติเหตุร้ายแรง สิ่งแรก

ที่คนส่วนใหญ่ท�าคือชะลอรถเพื่อมุง แล้วน�ากล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้ มากกว่าที่จะลงไป

ช่วยเหลือ 

 กล้องเปลีย่นแปลงเราไปจนถึงจุดที ่ถ้าไม่มคีวามรนุแรงใดๆ ไม่มเีหตกุารณ์น่าตืน่เต้น  

ให้เราถ่ายท�า เราก็จะพยายามจัดสร้างสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นมาด้วยน�้ามือของ

เราเอง 

 ยกตัวอย่างเช่นข่าวที่เราเห็นกันบ่อย เมื่อเด็กนักเรียนรุมท�าร้ายเพื่อน

แล้วถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ นี่คือส่วนหนึ่งของเทรนด์ Happy Slapping หรือ 

การกลั่นแกล้งคนแปลกหน้าในที่สาธารณะ แล้วแอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้  

เพื่อน�าออกแชร์แบบเป็นเร่ืองสนุกสนาน เหมือนกับในรายการเรียลลิตี้ทีวี 

ประเภทดาราจ�าเป็น หรือ Jackass, Dirty Sanchez และ Bumfights 

 กล้องจะค่อยๆ จูงให้เราเดินเข้าไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ใกล้เข้าไปเรื่อยๆ นอกจาก

จะเป็นการบันทึกภาพอุบัติเหตุของคนอื่น หรือการกระท�ารุนแรงต่อคนอื่น เราก็สามารถสร้างภาพถ่ายแห่งความรุนแรง 

ด้วยการลงมือกระท�าต่อตัวเอง ใช้ตัวเองเป็นผู้แสดง ผ่านการท่องเที่ยวรูปแบบ Extreme Tourism 

 ค�าถามคือ...ในฐานะของนักท่องเที่ยว ท�าไมเราต้องไปให้เกินขอบเขตของความปลอดภัย ? 

 และในฐานะของผู้ใช้โซเชียลมีเดีย...ท�าไมเราต้องถ่ายภาพเซลฟี เพื่อสื่อให้คนอื่นเห็นว่าเรากล้าท้าความตาย? 

 เมื่อมีกล้องอยู่ในมือ เมื่อรู้สึกว่าตนเองก�าลังถูกจ้องมองตลอดเวลา และเมื่อรู้สึกว่าความอันตรายคือถ้วยรางวัลที่

ต้องไขว่คว้า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่สามารถเดนิทางกลบัสูบ้่าน กลบัสูช่วีติปกต ิพร้อมกบัถ้วยรางวลัของพวกเขา ในขณะที ่

นักท่องเที่ยวบางคน เหลือไว้เพียงข่าวที่น่าเศร้า แต่กลับถูกแชร์กันอย่างตลกขบขันในโลกโซเชียลมีเดีย
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 งาน Cannes Lions International Festival of  

Creativity 2014 จัดข้ึนระหว่างวนัที ่15-21 มถุินายน 2557 

ที่เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยในคร้ังนี้เป็นการ 

จัดงานคร้ังท่ี 61 ในงานมีการจัดการประชุมสัมมนา 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยความยาวกว่า 300 ช่ัวโมง  

ส่วนแรกเป็นการสัมมนาภายใต้แนวคดิ Creative in Action 

โดยผู้มีชื่อเสียงจากวงการโฆษณาที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ  

เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และนำาไปสู ่การ

ปฏิบัติจริงในท่ีสุด วิทยากรในงานส่วนนี้จะมาจากองค์กร

ชั้นนำาของโลก เช่น Google, facebook, TED, twitter,  

Coca-Cola และองค์กรอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเชิญดารา 

นักร้อง และผู้มีชื่อเสียง เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ ์

ในงานด้วย เช่น Sarah Jessica Parker, Sir Patrick Stewart,  

Ralph Fiennes, Kanye West, Jared Leto และ BONO

 ส่วนถัดมาเป็นการสนทนาแบบเจาะลึกในรูปแบบของ 

Forum เก่ียวกับแนวโน้มและทิศทางของวงการโฆษณา  

ซึง่แบ่งออกเป็น 6 แนวคดิหลกั (Theme) สำาหรับการสนทนา

ในฟอร์มทั้ง 6 วัน ได้แก่ 1. Creative Talent 2. Creativity 

in a Multi-Screen World 3. Data, Insight, Strategy & 

Creativity 4. Independent Agency Day 5. Art Meets  

Advertising Remixed และ 6. Industry Spotlight-Music Day

 ภาพรวมเนื้อหาจากงานประชุมสัมมนาใน Cannes 

Lions International Festival of Creativity 2014 ซึ่งเป็น 

ผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู ้เชี่ยวชาญที่ 

ครำ่าหวอดในวงการโฆษณาและสื่อสารมวลชนสามารถสรุป

ได้เป็นประเด็นหลักๆ ดังนี้

 Neuromarketing
 การทำาวิจัยด้านการตลาดจากการศึกษาเกี่ยวกับ

ประสาทการรบัรู ้กระบวนการรับรู้ กระบวนการคิด หรอืการ

ตอบสนองของสมอง ต่อส่ิงกระตุ้นที่เกิดจากการส่งเสริม 

การตลาด ซึ่งจะช่วยพยากรณ์ความชอบและความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างแม่นยำามากขึ้น

 ทั้งนี้ การศึกษาและวางแผนการสื่อสารการตลาด

ในแนว Neuromarketing นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วย

ให้นักการตลาดได้ทำาความเข้าใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เป็น

ผลดีต่อการตอบสนองความต้องการแท้จริงของผู้บริโภค  

Neuromarketing เป็นการศึกษาที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่า

มนษุย์จะรูส้กึ (Feel) ก่อนหน้าทีจ่ะคดิ (Think) โดยในช่วงครึง่วนิาทแีรกมนษุย์จะมกีาร

สงัเกตและตอบสนอง (React) ในขณะทีม่นษุย์จะเริม่กระบวนการคดิเมือ่เวลาผ่านไป  

1 วนิาท ีนอกจากนี ้ความสนใจ (Attention) อารมณ์ (Emotion) และความทรงจำา 

(Memory) จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

 ผลการศกึษาด้วย Neuromarketing จะนำาไปสูก่ารออกแบบ (Neurodesign) 

ชิ้นงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบเฉพาะเพ่ือตอบสนองสมองซีกซ้าย 

และสมองซีกขวาของมนุษย์
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 องค์กรยักษ์ใหญ่อย่าง TED และ Nielsen ก็มีการนำาเสนอตัวอย่าง

งานวิจัยเพื่อยืนยันว่า Neurodesign เช่น การจัดวางข้อความในจอภาพ 

การออกแบบภาพเคล่ือนไหวที่แตกต่างกันล้วนส่งผลต่อการตอบสนอง

ของสมอง ซึง่แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในลำาดบั

ต่อไป

 อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการศึกษาดังกล่าวจะสามารถทำาความ

เข้าใจสมองในภาวะปัจจุบันเท่าน้ัน จึงจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทำาการ

ศึกษาควบคู ่ไปกับการศึกษาทางการตลาดรูปแบบอื่นๆ เพ่ือศึกษา 

ภูมิหลงัและปัจจยัแวดล้อมด้านอืน่ๆ ของกลุม่ตวัอย่าง รวมไปถงึอาจต้อง

ดำาเนินการศึกษาซำ้าหลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาว่าเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัหรอืไม่ เพ่ือความถูกต้องแม่นตรงของข้อมลูทีศ่กึษาค้นพบ

 สำาหรับประเทศไทย การวิจัยตลาดในรูปแบบ Neuromarketing 

ยังคงเป็นสิ่งใหม่และเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาการตลาดที่มีราคาสูง 

แม้ในต่างประเทศเอง Neuromarketing ก็เป็นการศกึษาทีม่ค่ีาใช้จ่ายสงู 

และต้องการการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผลการศึกษา 

มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

 

 Storytelling
 ในปัจจุบันเนื้อหาหรือ Content ได้กลายมาเป็นสิ่งสำาคัญและเป็น

แกนหลักสำาหรับสื่อสารเนื้อหาของแบรนด์จนมีคำากล่าวว่า ‘Content is 

a New King.’

 การสื่อสารทางการตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป

จากเดมิ มุง่เน้นการสร้างเนือ้หา (Content) ให้กบัแบรนด์มากกว่าการทำา

โฆษณาแบบตรงๆ ซึง่เป็นผลจากการพัฒนาเป็นอย่างมากด้านเทคโนโลยี

ดิจิตอล และโซเชียลแพลตฟอร์มที่ทำาลายข้อจำากัดเดิมๆ ที่เคยมี เช่น 
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ความยาวของภาพยนตร์โฆษณา ขนาดของไฟล์ภาพยนตร์โฆษณา นอกจากนี้ ผู้บริโภค

เองก็มีพื้นที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดเนื้อหาเช่นกัน

 Wendy Clark ผู้บริหารของ Coca-Cola ได้เล่าถึงการดำาเนนิงานของ Coca-Cola 

ในมิติการดำาเนินงานด้านการตลาดที่ต้องปรับปรุงกระบวนการคิดสร้างสรรค์และผลิต

แคมเปญส่งเสรมิการตลาดให้เข้ากับโลกในปัจจบุนั ทัง้นี ้Coca-Cola ได้ยกตวัอย่างการ

ทำางานที่ต้องวิเคราะห์ วางแผน และสร้างเครือข่ายในระดับโลกเพ่ือที่จะได้ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคในสิ่งแวดล้อมออนไลน์ที่เน้นความฉับไวทันต่อเหตุการณ์

 Coco-Cola ได้เน้นการทำางานแบบ Real-time ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี

ทีมงานเฉพาะท่ีจะคอยติดตามความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าผ่านส่ือต่างๆ 

สำาหรบัช่วงฟตุบอลโลกปี 2014 เนือ้หาทีท่าง Coca-Cola สือ่สารผ่านภาพยนตร์โฆษณา

และสือ่ออนไลน์ไปยงักลุ่มเป้าหมายจะเน้นหนกัไปในด้านของการแบ่งปัน (Share) และ

การรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า

 ตัวอย่างแคมเปญในรูปแบบของ Storytelling ได้แก่ Rice Code ในเมือง  

Inakadate ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น เป็นแคมเปญที่ผสมผสาน

งานศิลปะความรู้ดั้งเดิมของชาวนา ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน

 ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าวมีแนวคิดจากการที่ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวญี่ปุ ่น  

แต่แนวโน้มการบริโภคข้าวของชาวญี่ปุ่นกลับลดลง

 ทีมงานจาก Hakuhodo เอเยนซีสัญชาติญี่ปุ่นได้จัดการปลูกข้าวต่างพันธุ์ที่มีสีสัน

ต่างกันลงบนผืนนาเพื่อให้เกิดภาพงานศิลปะขนาดใหญ่จากต้นข้าวนับล้านต้น เมื่อถึง

เวลาเก็บเกี่ยวได้มีการจัดทำา QR Code เชื่อมโยงภาพที่ถ่ายจากศิลปะบนผืนนาจาก

กล้องสมาร์ทโฟนเข้ากับหน้าเพจที่สามารถสั่งจองผลผลิตข้าว ผลผลิตข้าวดังกล่าว 

จะถูกส่งตรงไปยังบ้านของผู้บริโภค และเพิ่มยอดขายให้แก่ชาวนาอย่างก้าวกระโดด

 Rice Code เป็นโครงการที่ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก มีการเผยแพร่ผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเข้าเยี่ยมชมศิลปะบน 

ท้องนาประมาณ 250,000 คน หรอืคดิเป็น 30 เท่าของจำานวนประชากรในเมอืง Inakadate 

ทางการญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟที่เมืองดังกล่าวเป็น ‘Rice Art Station’

 นอกจากนี้ ชาวนายังไม่ต้องเสียเงินค่าแรงงาน

สำาหรับการเก็บเก่ียวผลผลิตในฤดูเก็บเก่ียว เนื่องจาก

มีผู้สนใจอยากมีส่วนร่วมในการเก็บเก่ียวผลงานศิลปะ

สักครั้งหนึ่งในชีวิต

 อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ไม่ได้เป็น

คำาตอบของการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์เสมอไป 

ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัเจน ได้แก่ แคมเปญของสถาน ีKan 

Khajura Tesan ซึง่เป็นสถานวีทิยผุ่านโทรศพัท์เคลือ่นที่

ในเมือง Bihar และ Jharkhand ทางภาคเหนือของ

อินเดีย ซึ่งประชากรกว่า 130 ล้านคนยังอาศัยอยู่ใน

พื้นที่ที่ขาดแคลนกระแสไฟฟ้า

 จากการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ 

ดังกล่าวเป็นเจ้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ทำาให้เกิด

แคมเปญสถานี Kan Khajura Tesan โดยให้บริการ

ความบันเทิงผ่านสายโทรศัพท์

 ผูบ้รโิภคจะต้องกดหมายเลขของสถานโีดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่าย จากนัน้ทางสถานจีะเรยีกกลบัมายงัหมายเลข

ของผู้บริโภคโดยมีบริการเนื้อหาความบันเทิงที่มีความ

หลากหลาย ตั้งแต่เพลง ข่าว ละคร เรื่องตลก และ

อืน่ ๆ  รวมไปถงึเนือ้หาเกีย่วกบัแบรนด์สนิค้าทีส่ามารถ

สร้างความรับรู ้ต่อแบรนด์อย่างก้าวกระโดด และ

ภายใน 6 เดอืนทางสถาน ีKan Khajura Tesan ได้กลาย

เป็นช่องทางการสือ่สารที่ใหญ่ทีส่ดุในเมอืง Bihar และ 

Jharkhand ด้วยยอดผู้ฟัง 140 ล้านราย

 India and China
 โลกและวงการโฆษณายังคงให้ความสนใจ และ

อยากทำาความเข้าใจตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของจีน

และอินเดีย

 Pandey’s Brother สองพี่น ้องผู ้ครำ่าหวอด 

ในวงการบันเทิงของอินเดียชี้ให้เห็นว่าอินเดียไม่ใช่แค่

ประเทศ หากแต่เป็นทวปี และเมือ่พจิารณาโดยละเอยีด

จะเห็นว่าสังคมอินเดียตั้งแต่เหนือจรดใต้มีความ 

แตกต่างทั้งด้านอาหาร เสื้อผ้า ภาษา ภูมิอากาศ และ 

ทีส่ำาคญัทีสุ่ด คอื คนอนิเดยี เนือ่งจากภายในวฒันธรรม

อินเดียจะมีวัฒนธรรมย่อย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ 

Amitabh Bachchan ซึ่งเป็นดาราบอลลีวูดยอดนิยม 

ในภาคเหนือ กลับไม่ได้รับความนิยมในอินเดียใต้  

ซึ่งมีจำานวนประชากรถึง 250 ล้านคน และมีภาษาพูด

หลักถึง 4 ภาษา

 ทัง้นี ้การสร้างสรรค์งานโฆษณาจำาเป็นต้องเข้ามา 

จัดการกับความแตกต่างนี้ โดยใช้อารมณ์ ความรู้สึก 

เรื่องราว ภาพ และการลงลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความเชื่อมต่อ (Connections) ระหว่าง 

ผู้บริโภคเป้าหมายกับแบรนด์
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Taylor Swift, Lady Gaga, Britney Spears, Rihanna และ Justin Timberlake  

ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าแบรนด์สินค้าที่เชื่อมโยงกับนักร้องจะสามารถสร้างความผูกพันกับ 

ผู้บริโภคได้ดีกว่า

 สำาหรบัการใช้ดนตรีในอตุสาหกรรมโฆษณานัน้ พบว่ามแีนวโน้มทีจ่ะใช้ท่วงทำานอง

ของเพลงหรือเมโลดี้เพื่อเชื่อมโยงผู้บริโภคจากต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

 ตวัอย่างของการใช้ดนตรเีพ่ือนำาเสนอเรือ่งราวของแบรนด์ได้อย่างยอดเยีย่ม ได้แก่ 

แคมเปญ Wonderfilled ของ Oreo ซึง่นำาเสนอเรือ่งราวของคกุกี ้Oreo ผ่านภาพยนตร์

แอนเิมชัน่และเพลงหลากหลายท่วงทำานองทีส่ามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคได้หลากหลายกลุม่

เป้าหมาย และ Old Spices แบรนด์สเปรย์ระงับกลิ่นกายของผู้ชายที่พยายามหลีกเลี่ยง

การชูประเด็นเรื่องเพศมาเป็นจุดขาย เนื่องจากการสื่อสารว่า Old Spices สามารถ

สร้างกลิน่กายทีท่ำาให้ผูห้ญงิหลงใหลในแคมเปญก่อนหน้านัน้ ทำาให้แบรนด์ถกูวจิารณ์ว่า

เป็นการดถูกูเพศหญงิ โดยในแคมเปญ Mom Song ของ Old Spices ได้ใช้เพลงสือ่สาร

ความเสียใจของบรรดาแม่ๆ ในรูปแบบตลกขบขันที่จะต้องสูญเสียลูกชายสุดที่รักของ

ตนให้กบัสาวคนอืน่ เนือ่งจากลกูชายเลก็ๆ ได้กลายเป็นหนุม่ภายหลงัจากที่ใช้ผลติภณัฑ์  

Old Spices

 Cannes Lions International Festival of 

Creativity 2014 สนใจกลุ ่มผู ้บริโภคหญิงชาวจีน  

โดยเชิญผู้บริหารจากเว็บไซต์ Baidu.com ซ่ึงเป็น 

Search Engine ชื่อดังของจีนมาร่วมแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็ เนือ่งจากปัจจุบนัผูห้ญงิจนีมรูีปแบบการดำาเนนิ

ชีวิตที่แตกต่างออกไปจากในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

รูปแบบการตัดสินใจใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

 ผูห้ญงิจนีกว่า 290 ล้านคนเข้าถึงสือ่ออนไลน์ และ 

Keyword ที่ผู้หญิงจีนค้นหาผ่าน Search Engine มาก

ที่สุดคือคำาว่า ‘การลดนำ้าหนัก’ และ ‘Anti-aging’

 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ Baidu.com ระบุว่า

หญิงสูงวัยชาวจีนชอบเต้นระบำาในสวนสาธารณะ และ

ชอบซื้อทอง ในขณะที่สาวจีนวัยทำางานจะชอบเดินทาง

ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี

เพือ่ทำาศลัยกรรม สาวจนีท่ีมกีารศึกษาดีจะค้นหารกัแท้ 

ส่วนสาววัยรุ่นจะค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับดารา นักร้อง 

โดยนกัร้องยอดนยิมได้แก่ เจย์ โชว์ นกัร้องและนกัแสดง 

ชาวไต้หวัน

 แนวโน้มทางการตลาดที่สำาคัญอีกประการหน่ึง

ของตลาดผู้บริโภคสาวชาวจีน ได้แก่ การเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดดของกลุ่ม ‘Hai Tao’ หรือกลุ่มคนที่นิยม

สั่งซื้อสินค้าแบรนด์เนมทางอินเทอร์เน็ต โดยประเทศ

ยอดนิยมที่กลุ่ม ‘Hai Tao’ นิยมสั่งซ้ือสินค้า ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และฝรั่งเศส

 Music
 ปีนี้ Cannes Lions International Festival of 

Creativity 2014 ได้ให้ความสำาคัญกับวงการเพลง

โดยจดัให้เป็น Music Day เนือ่งจากอตุสาหกรรมเพลง

จำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดในวงการ 

การตลาดที่มีอัตราการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน

 องค์กรชั้นนำาในวงการเพลงอย่าง Universal  

Music และ Sony Music ต่างชีอ้อกมาให้เหน็ว่าเนือ้หา

ของดนตรี สามารถขับเคลื่อนการบอกเล่าเร่ืองราว 

ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านรูปแบบการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า ดนตรี นักร้อง และ

แฟนเพลง

 โดยบคุคลท่ีมชีือ่เสียงที่ได้รบัการตดิตามข่าวสาร

และเรื่องราวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 10 อันดับแรก 

ของโลกในปี 2014 ส่วนใหญ่เป็นนกัร้อง เช่น 10 อนัดับ

แรกของบุคคลที่มียอดผู้ติดตามผ่าน Instagram เป็น

นักร้องถึง 5 ราย เช่นเดียวกับ 7 ใน 10 อันดับแรก

ของผู้ที่มียอดผู้ติดตามผ่าน twitter ก็เป็นนักร้องจาก

ฝั่งอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น Katy Perry, Justin Bieber, 
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 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาพถ่ายอื่นๆ ได้แก่ ภาพเด็กๆ ที่ทำากิจกรรม 

จะต้องมีหน้าตาหลากหลายเชื้อชาติมากขึ้น ภาพครอบครัวจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง

พ่อกบัลูก การทำากจิกรรมร่วมกันในบ้าน ภาพผูห้ญงิทำากิจกรรมต่างๆ ในขณะทีแ่นวโน้ม

การใช้ภาพของผู้ชายในสื่อต่างๆ เริ่มลดลง

 นอกจากน้ี ผู ้บริโภคในปัจจุบันมักไม่เช่ือความสวยงามของสินค้าและบริการ 

ที่ถูกสื่อสารผ่านสื่อโดยเจ้าของแบรนด์ ซึ่งรวมไปถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 

ห้องพกัในโรงแรม ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชัดเจน ได้แก่ TripAdvisor เวบ็ไซต์ด้านการท่องเทีย่ว 

ชือ่ดงั ทีต้่องจดัพืน้ทีส่ำาหรบัการ Review ภาพทัง้ในส่วนทีเ่ป็นภาพถ่ายจากนกัท่องเทีย่ว

และภาพถ่ายจากเจ้าของแบรนด์

 Technology and Innovation
 เทคโนโลยีถูกใช้สำาหรับแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์  

โดยเฉพาะการส่งเสริมการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งถือได้ว่าเป็น Gadget ที่มา

แรงที่สุดในปัจจุบัน รวมทั้ง Wearable Device ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าจะเข้ามาแทนที่

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคต

 จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคใช้เวลากับแคมเปญทางการตลาดผ่านทางโทรศัพท์

เคลื่อนที่ร้อยละ 20 ขณะที่มีการลงทุนงบประมาณในส่วนนี้แค่ร้อยละ 4 ส่วนแคมเปญ

ทางการตลาดในส่ืออื่นๆ ที่ผู้บริโภคใช้เวลาร้อยละ 25 จะต้องลงทุนด้วยงบประมาณ 

ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40

 สำาหรับ Wearable Gadget หรืออุปกรณ์ไฮเทค

ทีม่าแรงในปัจจบุนั และกลายเป็นนวตักรรมทางโฆษณา 

จากผลงานในแคมเปญ The Protection ของ Nivea 

ที่ตอกยำ้าแนวคิดในแง่ของการปกป้องที่มากกว่าการ

ปกป้องผิวจากแสงแดด หาก Nivea ยังช่วยคุ้มครอง

เด็กๆ ให้ปลอดภัยอีกด้วย

 โดยส่วนใหญ่การพักผ่อนริมทะเลเป็นครอบครัว 

พ่อแม่จะนอนอาบแดดอยู่บนหาดและปล่อยให้ลูกๆ 

วิ่งเล่นกัน ซึ่งทำาให้ความปลอดภัยของเด็กๆ เป็นสิ่งที่

น่าวิตกกังวล The Protection จึงเข้ามาแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว โดยพ่อแม่สามารถตัดสายรัดข้อมือออกจาก

หน้าโฆษณาบนนิตยสารของ Nivea แล้วนำาไปผูกไว้ที ่

ข้อมอืของเดก็ๆ ทัง้นี ้สายรดัข้อมอืดงักล่าวจะถกูเชือ่มต่อ 

ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่พ่อแม่สามารถ

ดาวน์โหลดได้ฟรี

 แอพพลเิคชัน่ของ Nivea จะทำาให้พ่อแม่สามารถ

ตั้งระยะปลอดภัยที่ลูกน้อยสามารถวิ่งเล่นออกห่าง 

จากบริเวณที่พ่อแม่นอนอาบแดดได้ไกลที่สุด เมื่อลูก

ออกนอกรศัมทีีก่ำาหนดไว้กจ็ะมกีารเตอืนผ่านเสยีงของ

สมาร์ทโฟนเพื่อให้พ่อแม่สามารถออกตามหาได้อย่าง

ทันท่วงทีก่อนหน้าที่ลูกน้อยจะพลัดหลง สายรัดข้อมือ

ดังกล่าวทำาจากกระดาษที่ทนต่อความชื้น จึงไม่มีทาง

เป่ือยยุย่แม้ว่าเดก็ ๆ  จะลงไปเล่นนำา้ทะเล และสามารถ

นำากลับมาใช้งานได้มากกว่า 1 ครั้ง

 Image
 ปัจจุบันสื่อเกือบทุกประเภทนิยมสื่อสารผ่านภาพถ่ายและวิดีโอเป็นหลัก และเมื่อ

พจิารณารปูแบบของการเลอืกใช้ภาพถ่ายและวดีิโอ พบว่าแนวโน้มของการเลอืกใช้ภาพ

ในสื่อต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้

รูปของผู้หญิง

 ในอดีตภาพของผู้หญิงในสื่อต่างๆ จะถูกสื่อในประเด็นเรื่องเพศ ความอ่อนหวาน 

ความไร้เดียงสา และความเซ็กซ่ีเป็นหลัก ขณะที่ทุกวันน้ีภาพผู้หญิงจะถูกใช้สื่อสาร 

ในกิจกรรมที่แต่เดิมถูกจัดว่าเป็นกิจกรรมของผู้ชาย เช่น ภาพผู้หญิงกำาลังต่อยมวย  

ภาพผู้หญิงกับกิจกรรมผจญภัย และภาพผู้หญิงกับเทคโนโลยี

 นอกจากน้ี ความงามในอุดมคติของผู ้หญิงที่ถูกสื่อสารผ่านส่ือก็มีแนวโน้ม

เปลี่ยนแปลงจากผู้หญิงผิวขาว รูปร่างผอมบาง เป็นผู้หญิงที่ชื่นชมกับรูปร่างที่มีส่วนเว้า 

ส่วนโค้ง รวมทั้งภาคภูมิใจกับรูปแบบความงามของตนเอง เช่น Gabifresh เซเลบผิวสี 

ผู้ซึ่งยินดีอวดแฟชั่นบนเรือนร่างขนาด XL ผ่านบล็อกส่วนตัว
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 Integrated Media
 การบูรณาการของการสื่อสารทางการตลาดยังคงประสิทธิภาพ 

ในการสือ่สารเน้ือหาของแบรนด์ ซ่ึงไม่ว่าจะใช้วธีิการหรือเทคนคิทีแ่ปลก

แหวกแนวในการสื่อสารอย่างไรก็จะต้องเชื่อมโยงกลับไปที่แบรนด์ให้ได้ 

ตัวอย่างเช่น แคมเปญ The Epic Split ของ Volvo ที่ต้องการโปรโมต

รถ 18 ล้อ โดยใช้ดาราฮอลลีวูด Jean-Claude Van Damme ที่ม ี

ท่าแยกขาเป็นเอกลักษณ์ มาโชว์ท่าแยกขาระหว่างรถบรรทกุวอลโว่ 2 คนั

ในภาพยนตร์โฆษณาเพือ่แสดงให้เหน็ว่ารถบรรทกุดังกล่าวมคีวามเสถยีร

มาก การสร้าง Content ลักษณะข้างต้นทำาให้งานชิ้นนี้มีความแรง

 ภาพยนตร์โฆษณาชดุดงักล่าวได้รับการบอกต่อในกลุม่ผูใ้ช้สือ่สงัคม

ออนไลน์ ด้วยยอดผูช้มมากกว่า 70 ล้านคร้ังผ่าน YouTube มกีารแชร์ถงึ 

6 ล้านครั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 จากการสำารวจความคดิเหน็ของเจ้าของกิจการขนส่งด้วยรถบรรทกุ

กว่า 2,200 ราย พบว่าเกือบครึ่งจะเลือกซื้อรถบรรทุก Volvo สำาหรับ 

การจัดซื้อรถบรรทุกในกิจการของตนในครั้งถัดไป และ 3 ใน 4 ของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามติดต่อตัวแทนจำาหน่ายของ Volvo หรือหาข้อมูล

จากเว็บไซต์หลักเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษของรถ 

นอกจากนี้ ผลการสำารวจยังสรุปได้ว่าแคมเปญ The Epic Split ส่งผล 

กระทบด้านบวกต่อความรับรู้แบรนด์ Volvo ว่าเป็นแบรนด์รถบรรทุก 

ที่ทันสมัย รวมทั้งยังเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการขนส่ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายขายของ Volvo จาก 140 ตลาดทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 

สิง่แรกทีล่กูค้าพดูถงึเมือ่มกีารตดิต่อระหว่างกันคือภาพยนตร์โฆษณาชดุนี้

 แคมเปญ Magic of Flying #lookup ของสายการบิน British  

Airways ซ่ึงเป็นการสร้างสรรค์ชีวติให้กับป้ายโฆษณาบลิบอร์ดขนาดใหญ่

ย่านใจกลางเมืองที่มีเที่ยวบินของ British Airways บินผ่าน โดยเมื่อมี

เครือ่งบินบนิผ่านป้ายโฆษณาดังกล่าว เซ็นเซอร์ทีต่ดิไว้ในอาคารสงูบรเิวณ

ใกล้เคยีงจะคดักรองเฉพาะชือ่เทีย่วบนิ และจุดหมายปลายทางทีเ่ครือ่งบนิ 

ทุกลำาจะต้องมีการส่งสัญญาณระบุตัวตนตลอดทาง จากนั้นชื่อเที่ยวบิน 

และจุดหมายปลายทางเฉพาะเที่ยวบินของ British Airways จะปรากฏ 

บนป้ายบิลบอร์ดตามนิว้ของเด็กชายทีย่กข้ึนช้ีเครือ่งบนิทีก่ำาลงับนิผ่านป้าย

พร้อมแฮชแท็ก #lookup

 เมื่อลูกค้าใช้ Search Engine ค้นหาคีย์เวิร์ดนี้ก็จะถูกลิงค์เข้าสู่หน้า

โปรโมชัน่ของ British Airways ที่ให้บรกิารในทกุเส้นทางด้วยราคาพเิศษ

ในทุกเที่ยวบินที่ปรากฏในป้ายบิลบอร์ด

 แคมเปญดังกล่าวเพิ่มจำานวนยอดผู ้เข้าชมเว็บไซต์ที่ ไม่ซำ้ากัน 

(Unique Visitor) สำาหรับ BA.com มากกว่า 75,000 ราย ในช่วง  

2-3 สปัดาห์แรกทีม่กีารเปิดตวั มยีอดจำานวนผูช้มภาพยนตร์โฆษณาผ่าน 

YouTube กว่า 1 ล้านครัง้ และมยีอด Global Reach ถงึกว่า 350 ล้านราย

 ตวัอย่างสดุท้ายเป็นแคมเปญ The Scarecrow ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่ 

เกมออนไลน์ผ่านไอโฟนและไอแพด ของ Chipotle Mexican Grill  

แฟรนไชส์ร้านอาหารเม็กซิกันชื่อดังระดับนานาชาติที่ต้องการเปลี่ยน

แนวคดิด้านลบของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการกนิอาหารฟาสต์ฟูด้ โดยการสือ่สาร

ว่าอาหารทุกจานของ Chipotle จะถูกจัดเตรียมด้วยวัตถุดิบที่รับผิดชอบ

ต่อสังคม รวมทั้งใช้วัตถุดิบที่ผลิตในชุมชนท้องถิ่น แคมเปญดังกล่าว 

ถูกเปิดตัวด้วยหนังสั้นในรูปแบบแอนิเมชั่น

 โดยในวันแรกที่เปิดตัวมียอดการเข้าชมหนังสั้นดังกล่าวถึง 43 ล้าน

ครัง้ผ่าน YouTube และมยีอดดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่กว่า 250,000 ครัง้

สำาหรับการเชื่อมโยงกับแบรนด์ Chipotle ผู้เล่นจะต้องช่วยเหลือผลผลิต

ทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์จากอุปสรรคต่างๆ และเมื่อผ่านด่าน 

แต่ละขั้น ผู้เล่นจะได้คูปองเพื่อรับเบอริโต้ฟรีจากร้าน Chipotle

 

 Nice is a new black
 

 เป็นการยืมประโยคยอดนิยมในวงการแฟชั่นที่ชอบประกาศให้

สีต่างๆ มาแทนที่สีดำาในแต่ละฤดูกาล ในที่นี้ Nice is a New Black  

หมายถึง แนวโน้มการนำาเสนอเรื่องราวของแบรนด์ผ่านเรื่องราวที่สื่อถึง

ความดี ความหวัง ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา และสื่อสารถึง

อารมณ์ ความรูส้กึ หลกีเลีย่งการเสยีดส ีความเกลยีดชงั ความน่ารงัเกยีจ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การนำาเสนอ

เรื่องราวข้างต้นก็ไม่จำาเป็นต้องเป็นเรื่องเศร้าเคล้านำ้าตา

 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ แคมเปญ Reunion ของ Google  

ที่กล่าวถึงเรื่องราวของการกลับมาพบกันอีกครั้งของชายชรา 2 คนที่เคย

เป็นเพ่ือนเล่นกัน และต้องแยกจากกันภายหลังจากการกำาหนดเขตแดน

ระหว่างอินเดียและปากีสถานในปี 1947 ผ่านบริการ Search ในรูปแบบ

ต่าง ๆ ของ Google อย่างครบถ้วน

 แคมเปญ Reunion สร้างความซาบซึ้งและประทับใจให้กับผู้ชม  

ขณะเดียวกันก็สร้างความหวังให้กับประชาชนของทั้ง 2 ประเทศเกี่ยวกับ 

การทบทวนมาตรการการอำานวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา

ระหว่างประเทศอินเดียและปากีสถาน

 แคมเปญ (RED) ที่นำาโดย BONO นักร้องนำาวง U2 เป็นแคมเปญ

ที่รณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ผ่านสินค้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียง

ระดับนานาชาติ เช่น เคสไอแพดของ apple คอลเลกชั่นเสื้อผ้าของ GAP 

หูฟังของ Beats by Dre ภาพยนตร์รณรงค์เชิญชวนให้มีการบริจาคเงิน  
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40 เซนต์เพื่อเป็นค่ายาใน 1 วันสำาหรับผู้ป่วยโรคเอดส์โดยดารา 

ฮอลลีวูด นักกีฬาที่มีชื่อเสียง รวมทั้งร้านอาหารและบาร์ชื่อดังที่ได้

เปล่ียนร้านของตนเองเป็น (RED) Restaurant ระหว่างวันที่ 1-10 

มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อระดมเงินทุนให้กับองค์กร (RED)

 ทัง้นี ้BONO เองได้รับรางวัล Lionheart Awards ในงาน Cannes 

Lions International Festival of Creativity 2014 จากการดำาเนนิงาน 

อย่างมุ่งม่ันผ่านองค์กร (RED) ซึง่นบัว่าเป็นครัง้แรกทีม่กีารมอบรางวลันี้ 

ในงานดังกล่าว
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เรียบเรียง / 
ภาพ : จิรา บัวทอง

1

1 
หัวหน้างานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ 

กองกลยุทธ์การตลาด ททท.
2 
จากการประชุม 2nd UNWTO Knowledge Network Global Forum- 

Innovation in Tourism: Bridging Theory and Practice 
ณ เมืองเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2557
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 ปัจจุบัน การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเข้มข้น ประเทศ

ต่างๆ ล้วนมีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปยังประเทศตน 

สหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เริ่มจริงจัง โดยมีการจัดทำา Brand USA ขึ้น 

จากการบรรยายของ Alfredo Gonzalez, Senior Vice President Global  

Partnership Development, Brand USA2 มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 

 จุดเริ่มต้น  

 l ในปี 2010 มกีารลงนาม The Travel Promotion Act โดยประธานาธบิดี 

บารัค โอบามา และหลังจากนั้นไม่นาน จึงเกิด Brand USA ขึ้นมา 

 l เหตุผลที่ทำาให้สหรัฐอเมริกาต้องลุกขึ้นมาทำา Brand USA เนื่องจาก 

เกิดการตระหนักว่า สหรัฐอเมริกากำาลังประสบปัญหาด้านความสามารถในการ

แข่งขัน หลังจากที่ได้ไป Road Shows และ Trade Shows ในงานต่างๆ แล้ว 

พบว่า ประเทศอื่นๆ ทุ่มเทงบประมาณด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังมากกว่า

สหรัฐฯ หลายเท่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

สหรฐัฯ อาจสญูเสยีเครอืข่ายหรอืพนัธมติรทีม่ ีรวมทัง้มองเหน็ว่ารายได้จากการ 

ท่องเที่ยวเป็นพลังผลักดันให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจ 

Brand USA : A Powerful 
Force in U.S. Economic 
Growth 
  Inspiring and influencing 
international travel to the 
United States.
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 Travel Powers the Economy
 สำาหรับสหรัฐฯ การท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 

ในปี 2013 คือ 

 l มีรายได้ทางการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ในหมวดบริการ 

  n ได้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 70 ล้านคน มีการใช้จ่ายประมาณ 181,000 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ

  n สร้างงาน 8 ล้านงาน แบ่งเป็นทางตรง 5.7 ล้านงาน และทางอ้อม 2.3 ล้านงาน  

โดย 1.3 ล้านงานเกิดจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 l รายได้ทางการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ GDP ประเทศ 

  n มียอดขายด้านการเดินทางและท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า 1.51 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

  n ก่อให้เกิดรายได้ทางภาษีให้แก่ท้องถิ่น รัฐ และประเทศ คิดเป็นมูลค่า 129,000 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 โครงสร้าง Brand USA 
 เมื่อเห็นความสำาคัญของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ทำาให้เกิด Brand USA ขึ้นมา 

มีโครงสร้างคร่าวๆ ดังนี้ 

 จดุประสงค์หลัก : เพือ่เป็นแรงขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของสหรฐัอเมรกิา โดยความร่วมมอื 

ทางการตลาดกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก

 การปฏิบัติการ (Operations) 

  n มีนักการตลาดจาก 56 พื้นที่ (50 รัฐ, District of Columbia และ 5 ดินแดน

ปกครองตนเอง เช่น Guam, Virgin Islands, Puerto Rico, Northern Mariana Islands 

และ American Samoa) ประจำาอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

  n ใช้ระยะเวลาปฏิบัติการ 3 ปี  

 ภารกิจ (Mission) 

  n เพิม่จำานวนนักท่องเทีย่วและค่าใช้จ่ายทางการท่องเทีย่ว ผ่านทางจดุเชือ่มต่อหรอื 

Gateway เมืองและรัฐต่างๆ 

 การสนับสนุนงบประมาณ (Funding) 

  n สนบัสนนุงบประมาณโดยผ่านเครือข่ายพนัธมติรต่างๆ ซึง่ไม่รวมถงึการสนบัสนนุ

งบประมาณจากรัฐบาลกลางอีกประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

 หลักการด้านการตลาด (Marketing Principles) 

  n เพิ่มและสร้างมูลค่า 

  n ไม่สามารถเป็นทกุสิง่ทกุอย่างให้ทกุคนได้ แต่ควรเป็นบางสิง่บางอย่างให้กบัทกุคน 

 แคมเปญทางการตลาดที่ Brand USA น�ามาใช ้ 

 

 Consumer Campaign 

  n ปล่อยแคมเปญโดยมุ่งเน้น 10 ตลาดหลัก ซ่ึงเป็นตลาดที่เดินทางเข้ามายัง

สหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 90 ได้แก่ เม็กซิโก แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 

เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี บราซิล และนิวซีแลนด์ 

  n ขยายช่องทางเครือข่ายดิจิตอลและสังคมออนไลน์ จัดทำาเป็น 11 ภาษา  

เพ่ิมจำานวน Fan Page ใน Facebook (Discover America) เป็น 5 ล้านคน (ปัจจุบัน  

4.5 ล้านคน ) เพิ่มจำานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หลัก http://www.discoveramerica.com  

เป็น 7 ล้านครั้ง

 

 Trade Outreach 

  n มีผู้แทนการตลาดใน 20 ตลาดต่าง-

ประเทศ 

  n เข้าร่วมงาน International Shows  

ที่มี USA Pavilions จำานวน 24 งาน 

  n มีการอบรมภารกิจงานขาย การจัด 

Road Shows และการขายแหล่งท่องเที่ยว 

  n จัด Mega Fam Trips 

 Programs and Platforms 

  n จัดทำางานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและ

ข้อมูลผู้บริโภค ทั้งในด้านความสามารถทางการ

แข่งขันและการคาดการณ์ จำานวน 12 ตลาด 

  n  ทำาหนังสือแนะนำาแหล่งท่องเที่ยว 

‘Brand USA Global Inspiration Guide’ จำานวน

มากกว่า 5 แสนเล่ม 10 ภาษา สำาหรับ 18 ตลาด

  n ออกแบบ USA Discovery Program 

ใหม่ มุ ่งเน้นไปสู่ผู ้ขายปลีกหรือ Retail ที่ต้อง

ตดิต่อลกูค้าโดยตรง โดยสร้างโปรแกรมการอบรม  

มีรูปแบบต่างๆ หลากหลาย ในปัจจุบัน มีเอเยนต์ 

ที่สหราชอาณาจักรประมาณ 2,500 คนซ่ึงเข้า

โปรแกรมนี้ ในปี 2014 จะจัดการอบรมในตลาด

อื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย จีน บราซิล และอินเดีย 

ในภาษาต่างๆ และมี Incentives ให้กับเอเยนต ์

ที่เข้าเรียนในคอร์สต่างๆ เช่น ได้เดินทางมา

สหรัฐอเมริกาฟรี 

  n สร้าง Air Team USA โดยร่วมมือกับ

สายการบินเพื่อเพิ่มเส้นทางมายังสหรัฐอเมริกา 

เช่น ความร่วมมือกับ Lufthansa, Qantas และ 

British Airways 

  n National Geographic Road Trip  

ร่วมจัดทริปกับ National Geographic และมีการ

ถ่ายทำาออกรายการ

  n จัดทำา Student Travel Association  

ซึ่งมีสมาชิกกว่า 2 ล้านคนที่นิยมเดินทางท่องเที่ยว

  n กำาลังสร้างหนังเก่ียวกับการท่องเที่ยว

แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นการ Showcase แหล่ง

ท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือกับ 

IMAX เป็นหนังทุนสร้างสูง  
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 Experience Pillars 

 สำาหรับ Brand USA ได้มีการแบ่งสินค้าทางการท่องเที่ยวออกเป็น 

4 เสา โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ประกอบด้วย 

 l Great Outdoors เป็นกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งในสถานที่

ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ ชายหาด สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้า ตกปลา 

ปีนเขา ป่ันจกัรยาน ชมสวนดอกไม้ เดินทางโดยรถไฟ ขบัรถตามเส้นทาง

ที่มีทิวทัศน์สวยงาม การเล่นกีฬาต่างๆ เป็นต้น 

 l Urban Excitement เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในเมือง

ใหญ่ ชมสถาปัตยกรรมทีส่ำาคญั Walking Tour ในเส้นทางต่างๆ  

ช้อปปิ้ง ชมวิถีชีวิตตามท้องถนน ชมศิลปะการแสดง หรือดูผู้คน

ที่น่าสนใจ

 l Indulgence เป็นการผ่อนคลาย ปล่อยกายใจให้สนุก 

เช่น การเล่นเกม เที่ยวสวนสนุก ทำาสปา ฟังเพลง กินอาหาร 

พักผ่อนในรีสอร์ท และเที่ยวสถานบันเทิงยามคำ่าคืน

 l Culture เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การเข้า

ชมงานศลิปะในพพิธิภณัฑ์หรอืแกลเลอร ีการเข้าร่วมงานเทศกาล

และกิจกรรมต่างๆ การเข้าชมโบราณสถานและอนุสาวรีย์ การ

เข้าชม Hollywood และ Rock and Roll เป็นต้น 

 จากการสร้าง Brand USA ซึ่งเน้นหนักในการร่วมมือกับ

เครือข่ายที่มีมากกว่า 400 ราย สหรัฐอเมริกาจึงต้ังเป้าไว้ว่า  

จะได้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศอเมริกาประมาณ 100 ล้านคน ในปี 2021
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 จากการที่คณะทำางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ได้ขอความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูลเพื่อการปฏิรูป

ประเทศไทยในด้านต่างๆ มายงัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) และกระผมได้รบัมอบหมายให้นำาเสนอในประเดน็ของแนวทาง

การปฏิรูปการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ใน 16 ด้านของ ‘นิด้าโมเดล‘ ที่เตรียมการนำาเสนอให้กับ คสช. ต่อไป จึงขอแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ประเด็นของการปฏิรูป

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ และมีความสำาคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตาม การ

บริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น จำาเป็น

ต้องมีการปฏิรูปเงื่อนไขและข้อจำากัดของการพัฒนาหลายประการ 

แนวทางการปฏิรูป
การท่องเที่ยวไทย

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

 เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยพบว่าจะมีนัยสำาคัญต่อโครงสร้าง

เศรษฐกิจและสังคมไทยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็นพลวัต

และซับซ้อนยากต่อการพยากรณ์ ทำาให้เกิดความท้าทายในการดำาเนินงานเป็นทวีคูณ ในขณะที ่

หลายภาคส่วนได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีความ

จำาเป็นยิ่งยวดที่ต้องบูรณาการมิติต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ก้าวสู่ความยั่งยืนมากขึ้น

เรื่อง : รศ.ดร. เทิดชาย ช่วยบำารุง1

1 
คณบดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

นายกสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)
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2. สภาพปัญหา

 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนนั้น มีมิติการพัฒนาที่ต้องจัดการให้เกิด  

‘ความสมดุล‘ ที่สำาคัญอยู่ 4 มิติ กล่าวคือ มิติเจ้าบ้าน/อุปทาน (Host) มิติผู้มาเยือน 

(Guest) กลไกการบรหิารจัดการการท่องเทีย่ว (Tourism Mechanism) และมติด้ิานคณุภาพ 

การบรกิาร (Service Quality) หากเราวิเคราะห์อย่างลกึซ้ึงถึงปัญหาการพฒันาการท่องเทีย่ว 

ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ปัญหาของการท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ได้ 

อยู ่ที่ ‘จำานวน‘ ของผู ้มาเยือน (นักท่องเที่ยว-Demand) สังเกตได้จากจำานวนของ 

นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ประเทศได้เผชิญกับวิกฤติต่างๆ มากมาย หากแต่

ปัญหาคอื ‘คณุภาพ‘ ของนักท่องเทีย่ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำาคญัทีถ่กูมองข้ามมาโดยตลอด

และปัญหานี้เองส่งผลกระทบโดยตรงต่อการได้มาซึ่งนักท่องเที่ยวคุณภาพ คือ การจัดการ

ฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Supply) ที่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากอำานาจ 

ในการพัฒนาและจัดการ Supply กระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การจัดการอุปทาน

ทางการท่องเท่ียวไร้ทิศทาง ไม่มีเอกภาพมากนัก รวมทั้งเกิดการกระจายตัวของอำานาจ 

ในการบรหิารจดัการ ซึง่สวนทางกับนโยบายการพฒันาและการตลาดของหน่วยงานทางการ

ท่องเที่ยวหลัก  สะท้อนภาพของการพัฒนาและการจัดการที่ ‘ขาดองค์รวม‘ (Holistic)  

และ ‘ขาดการบูรณาการ‘ (Integration)

 นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการกำากับดูแล (Regulator) โดยเฉพาะการบังคับใช้

กฎหมายต่างๆ (Law Enforcement) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้ง 

(1) การรุกลำ้าพ้ืนที่อุทยานและพื้นที่สาธารณะ

ของผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจบริการการ

ท่องเที่ยว เช่น การสร้างรีสอร์ทในพื้นที่อุทยาน 

และความไร้ระเบียบของผู ้ประกอบการเตียง

ผ้าใบบริเวณชายหาด เป็นต้น (2) การพิจารณา

ให้ใบอนุญาตสถานประกอบการท่องเที่ยวและ

โรงแรมที่ ไม ่มีมาตรการป ้องกันมลพิษและ 

ผลกระทบอย่างเพียงพอ (3) การกำากับดูแลธุรกิจ

ทวัร์และบรกิารการท่องเทีย่วทีด่ำาเนนิธรุกจิเกนิกว่า

ขอบเขตธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต (4) การติดตาม

และดำาเนินคดีกับธุรกิจที่เอาเปรียบหรือหลอกลวง

ผู้บริโภคคือนักท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจรถแท็กซ่ี ธุรกิจ

กลางคืน และธุรกิจจำาหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น

 เมื่อมาดูว ่าเพราะเหตุใด ‘อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวจึงมีความสำาคัญมากยิ่งขึ้นนั้น‘ 

พบว ่าทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกจะมี 

การเคล่ือนตัวจากส่ิงที่เรียกว่า Heavy Industry 

ไปสู่ Soft Industry เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรม 
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การท่องเที่ยวและบริการก็เป็นส่วนหนึ่งของ Soft Industry และสาเหตุที่ Soft Industry 

เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาโลก ตัวอย่างในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี 

มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ก็ได้ให้ความสำาคัญกับ Soft Industry เนื่องมาจากต้นทุน

ของการผลิตอยู่ในวิถีชีวิต วัฒนธรรม เพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นนี้เอง ทำาให้รัฐบาล

ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้เน้นแนวคิดเศรษฐกิจ

เชิงสร ้างสรรค์ ท่ีหันมามองทุนปัญญา ทุนมนุษย ์ ในการยกระดับสู ่การพัฒนา

เศรษฐกิจด้วย จากการสำารวจของหลายๆ หน่วยงาน พบว่าอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อ 

เศรษฐกจิของไทยในปี พ.ศ. 2555-2574 มอีย่างน้อย 5 อตุสาหกรรม ซึง่ส่งผลต่อการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ อันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และ

อุตสาหกรรมอาหาร 

 ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ นายกสมาคมผู้ส่งออกรถยนต์ได้ออกมายืนยันว่า

ประเทศไทยยังครองอันดับ 1 ในการส่งรถยนต์ไปขายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำาหรับ

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นั้นก็เกิดคำาถามว่าประเทศไทยได้รับประโยชน์มากน้อย 

แค่ไหน เนื่องจากโรงงานที่มีส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ รายได้จะตกอยู่

ในประเทศมากน้อยแค่ไหน ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเทศไทย 

มจีดุแขง็คอื ทกัษะ ความมหีวัคิดเชิงศิลปะของคน และเมือ่ตรวจสอบแล้วพบว่าผูป้ระกอบการ 

ส่วนใหญ่ยังเป็นคนไทย ทำาให้มั่นใจได้ว่าไทยน่าจะได้รายได้จากส่วนนี้เต็มที่ ถัดไปเป็น

อุตสาหกรรมยาง ถึงแม้ว่าในช่วงหนึ่งราคายางจะเพิ่มขึ้น แต่มีการตรวจสอบโดยงานวิจัย

หลายชิน้ว่าอตุสาหกรรมยาง ยางโลกไม่ได้มคีวามต้องการมากขึน้ ส่วนอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดับ พบว่ารายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบโดยตรง แต่อยู่ที่เครื่องประดับ 

ที่ใช้การออกแบบท่ีไม่ได้ใช้อญัมณรีาคาแพง เช่น ตุม้ห ูเขม็กลดั เป็นต้น ซึง่มสีดัส่วนรายได้ 

สูงกว่า Sector อื่นๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในส่วนของอุตสาหกรรม

อาหาร โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกยังคงเป็นศักยภาพสำาคัญของประเทศไทย แต่ก็เกิด

คำาถามว่าวิธกีารทีเ่ราจะสามารถเชือ่มโยงอตุสาหกรรมหลกัทัง้ 5 ทีเ่ป็นอตุสาหกรรมต้นนำา้

ไปสูอ่ตุสาหกรรมปลายนำา้ซึง่ก็คือ อตุสาหกรรมบรกิารและการท่องเทีย่ว กระบวนการต้องทำา 

อย่างไร หมายความว่าโจทย์ของประเทศไทยจะเอาอุตสาหกรรมอาหารไปเชื่อมโยง 

กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว กลายเป็น Gastronomic Tourism หรือ Food Tourism  

จะนำาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างไร 

ในฐานะสิ่งของท่ีระลึกหรืองานมหกรรมต่างๆ ก็เกิดคำาถามขึ้นมาอีกว่าทำาไมรายได้ของ

ประเทศไทยซึ่งมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ แต่กระบวนทัศน์ในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวไม่ได้มองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมต้นนำ้า 

คอื เป็นอุตสาหกรรมท่ีรฐับาลต้องให้ความสำาคญัแต่กลบัไปมุง่เน้นอตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีเ่ป็น 

องค์ประกอบและพยายามหาทางเชือ่มโยงมายงัอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและบรกิาร ซึง่ทีผ่่านมา 

หลายภาคส่วนคดิว่าเมือ่จัดการอตุสาหกรรมอย่างอืน่ดีแล้ว อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและ

บรกิารกจ็ะดเีอง ซึง่โดยส่วนตัวกระผมเหน็ว่าเป็นการมองทีผ่ดิ เพราะภาครฐัต้องพุ่งเป้าไปที่ 

การท่องเที่ยวเป็นหลัก เน้นบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการแล้วหันไปมอง

ว่าจะนำาไปเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างไร

3. วัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ไข

 1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

 2. เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน
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4.  ข้อเสนอแนะในการปฏิรูป
 การท่องเที่ยว
 

 ปัญหาด้านอุปทานการท่องเที่ยวของไทย 

(ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว)

 1. จำาเป็นต้องสร้างผลติภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว 

ที่แตกต่าง ที่ต้องใช้ทักษะในการจัดการขั้นสูง 

เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ASEAN เช่น สปา การท่องเทีย่ว 

เชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การท่องเที่ยว

อาหารไทย (Gastronomic Tourism) การท่องเทีย่ว 

เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยว 

การประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE) และ 

การท่องเที่ยวเรือสำาราญ (Cruise Tourism)

 2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ ่ม

ประเทศอนิโดจนี โดยเฉพาะการพฒันาความร่วมมอื 

ในด้านการผ่านแดน ศุลกากร ตามด่านต่างๆ  

การพฒันาความร่วมมอืในด้านการขนส่งทัง้ในด้าน

ถนน พาหนะ และการขนส่งระบบราง

 3. รักษาฐานทรัพยากรและสร ้างมูลค ่า 

และคุณค่าทางการท่องเที่ยวทางทะเล (Beach 

Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

(Culture-Based Tourism) อย่างจริงจัง ตลอดจน 

การค้นหาและสร้างอัตลักษณ์อย่างเด่นชัดของ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านั้น และการแสวงหา

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวเหล่านั้น

อย่างรู้คุณค่า

 4. ทบทวนการวาง Positioning ของประเทศ 

ไทยในฐานะเป็น Gateway และ Airport Hub  

หรือสร้างมาตรการการลด Leakage

 5.  เร่งมาตรการและควบคมุการสร้างโรงแรม

ในเมืองท่องเที่ยวหลัก

 6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

(Domestic Tourism)

 7. ปฏิ รู ปการจั ด ระ เบี ยบการใช ้ พื้ น ที่

สาธารณะในแหล่งท่องเทีย่ว เพ่ือเป็นการเสรมิสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว โดยเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะสำาหรับ

นักท่องเที่ยว เช่น บริเวณริมชายหาด บริเวณ 

จุดเรียกรถสาธารณะในสถานีขนส่ง/รถไฟ/

สนามบิน บริเวณ (แผงลอยบน) ทางเท้า เป็นต้น

 8. การพฒันาขดีความสามารถในการสรรสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของ 

ผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งธุรกิจที่พัก ธุรกิจบริการ



57|Tourism Journal

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



58 | Tourism Journal

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



59|Tourism Journal

เพื่อการพักผ่อน และธุรกิจผลิตและจำาหน่ายของ 

ทีร่ะลกึ เพือ่ให้ผลประโยชน์จากการท่องเทีย่วตกลง

สู่ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด

ปัญหาด้านอุปทาน
การท่องเที่ยวของไทย 
(ด้านกลไกการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว)

 1. เร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะ-

กรรมการการท่องเท่ียวแห่งชาตแิละอาจยกระดับสู่

การเป็นองค์กรประสานและส่งเสริมการพฒันาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อเพิ่มความเป็นเอกภาพ

 2. Reorganizations และรวมศูนย์องค์กร

การท่องเที่ยวของประเทศ 

 3. วางระบบและกลไกในการจัดเก็บภาษี

การท่องเท่ียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Tourism 

Taxes) ผ่านการเก็บค่าที่พัก

 4. เร่งสร้าง Tourism Roadmap ภายใต้

ความเปล่ียนแปลงเพือ่เพ่ิมขดีความสามารถในการ

รองรับนักท่องเท่ียวระยะยาวและแผนการจัดการ

ความเสี่ยงและวิกฤติการท่องเที่ยวของไทย

 5. เร่งวางโครงสร้างและระบบในการจัดทำา

บัญชีรายได้ประชาชาติการท่องเที่ยว (Tourism 

Satellite Account-TSA)  ผ่านการปรับปรุงการ 

จัดเก็บข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

หรืออื่นๆ

 6. การส่งเสริมให้หน่วยงานส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวทำาหน้าท่ีเป็น Marketing Intelligence 

Unit ในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม

และความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ

ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ

การท่องเที่ยวได้ตรงกับความต้องการของนัก 

ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

 7. การเสริมสร ้างขีดความสามารถการ

บริหารการพฒันาการท่องเทีย่วขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีโครงสร้าง

เศรษฐกิจอิงกับภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก เพื่อ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้สามารถ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้

อย่างมีเอกภาพ ต่อเนื่อง และตอบสนองต่อความ

ต้องการของท้องถิ่น

 8. การลดส่วนรั่วไหลออกนอกประเทศจาก

รายรับที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว

 9. ทบทวนการไม่ต้องขอรบัการตรวจลงตรา (VISA) การเข้าประเทศของนกัท่องเทีย่ว 

จากประเทศที่สร้างปัญหาให้กับประเทศ 

 10. พัฒนาศักยภาพและความน่าเชื่อถือของตำารวจท่องเที่ยวของไทย (อันดับ 7 ใน 

AEC โดย World Economic Forum - WEF 2013)

 11. เร่งสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือช่วยการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

ของชาติ (Decision Support System for Tourism Planning and Development) 

 12. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เร่งปฏิรูป

การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องกับ

การท่องเที่ยว โดยปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งในส่วนของ 

การให้ใบอนุญาตประเภทต่างๆ (เช่น มัคคุเทศก์ โรงแรม ธุรกิจทัวร์ การถือครอง

ที่ดิน แรงงานต่างด้าว เป็นต้น) การกำากับดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย 

(เช่น ตำารวจท่องเที่ยวและตำารวจ) การกำากับดูแลการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม (เช่น เสียงดัง นำ้าเสีย การผูกขาดแบบมาเฟีย 

เป็นต้น) และการกำากับดูแลและควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ดำาเนินธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด ตลอดจนการดำาเนินธุรกิจของ 

ชาวต่างชาติโดยมีคนไทยเป็นตัวแทน (นอมินี)

 13. เร่งเสรมิสร้างศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทางการท่องเทีย่วไทย

 14. พัฒนาทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยวไทย (ทั้งจำานวนและคุณภาพ) ในด้านภาษา

อังกฤษและความเข้าใจข้ามวฒันธรรม (ผูใ้ห้บรกิาร) รวมทัง้ทกัษะและความรูด้้านนโยบาย 

การวางแผน การพฒันา และจดัการการท่องเทีย่วแบบบรูณาการ (ทกุภาค ีโดยเน้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น-อปท.)

 15. เร่งปลกูจติสำานกึให้กบัชมุชนเพ่ือให้เข้ามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการด้านแหล่ง

ท่องเที่ยว

 16. จดัทำายทุธศาสตร์การปฏริปูการเพ่ิมขดีความสามารถในการรองรบันกัท่องเทีย่ว

ในระยะยาว ทั้งในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค การขนส่งเชื่อมโยง การขนส่งในเมือง

ท่องเที่ยว การบริหารการไหลของนักท่องเที่ยว และการกระจายนักท่องเที่ยว

ปัญหาด้านอุปสงค์การท่องเที่ยวไทย 
(ด้านการตลาดการท่องเที่ยว)

 1. ส่งเสริมการมุ่งเน้นการดำาเนินกิจกรรมการตลาดเพ่ือดึงดูด/รักษานักท่องเที่ยว

คุณภาพ พร้อมกับการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบให้กับ 

นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสร้างผลกระทบสูงผ่านทางช่องทางต่างๆ

 2. เพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีคุณภาพ

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการบรรยาย ‘เวทีเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปประเทศไทย‘
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

	 นางกอบกาญจน์	 	วัฒนวรางกูร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1	ใน	13	นักธุรกิจสตรีชั้นน�าระดับโลก	 

The	Leading	Women	Entrepreneurs	of	the	World,	นักธุรกิจสตรีดีเด่น	เนื่องในวันสตรีสากล	8	มีนาคม	2550	โดยกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	The	Women	Who	Make	a	Difference	Awards	2012	โดยนิตยสาร	Thailand	Tatler	 

และรางวัลอื่นๆ	เช่น	สตรีไทยดีเด่น	สภาสตรีแห่งชาติฯ	ปี	2555	และนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2550	 

โดย	สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ส�าหรบัประวตักิารท�างาน	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารบรษิัท	โตชบิา	ไทยแลนด์	จ�ากดั,	บรษิัท	ไทยโตชบิาอตุสาหกรรม

จ�ากดั,	บรษัิท	ไทยโตชบิาไลท์ติง้	จ�ากดั,	บรษิัท	ไทยโตชบิาฟลูออเรสเซนท์แลมป์	จ�ากัด,	บรษิัท	สวนอตุสาหกรรมบางกะด	ีจ�ากัด	และกรรมการ 

บริษัท	มิตรกร	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	ตั้งแต่ปี	2547	จนถึงปัจจุบัน

	 ด้านการศกึษา	จบการศึกษาระดับปรญิญาตรีด้านสถาปัตยกรรมที	่Rhode	Island	School	of	Design	รฐัโรดไอแลนด์	สหรฐัอเมรกิา	

ได้รับประกาศนียบัตร	‘Director	Certificate	Program’	และ	’The	Role	of	Chairman	Program‘	จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 

และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปี	2549	(ปรอ.19)	/	(วปอ.49)

	 ค�าแถลงนโยบายด้านการท่องเทีย่วของคณะรัฐมนตร	ีพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีแถลงต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ

เมื่อวันศุกร์ที่	12	กันยายน	2557

	 “ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย	โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

ในบางพืน้ท่ีท่ีมต่ีอการท่องเทีย่วในโอกาสแรกทีจ่ะท�าได้	และสร้างสิง่จงูใจและสิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่กือ้กลูต่อบรรยากาศการท่องเทีย่ว

ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้	เช่น	กลุ่มธรรมชาติ	ประวัติศาสตร	์ 

ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และสุขภาพ	เช่น	น�้าพุร้อนธรรมชาติ	ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน	รวมทั้ง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่	โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ	ราคาเป็นธรรม	ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ	 

แก่นักท่องเที่ยว”

เรียบเรียง :	กองวิจัยการตลาด

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  (3 ตุลาคม 2545 - 10 มีนาคม 2548)

2. นายสนธยา คุณปลื้ม  (11 มีนาคม 2548 – 1 สิงหาคม 2548)

3. นายประชา มาลีนนท์  (2 สิงหาคม 2548 – 19 กันยายน 2549)

4. ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี  (8 ตุลาคม 2549 – 5 กุมภาพันธ์ 2551)

5. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  (6 กุมภาพันธ์ 2551 – 17 กันยายน 2551)

6. นายชุมพล ศิลปอาชา  (22 ธันวาคม 2551 – 21 มกราคม 2556)

7. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์  (2 เมษายน 2556 – 22 พฤษภาคม 2557)

8. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  (31 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน)
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	 บางคนเรยีกการท่องเท่ียวแบบนีว่้า	Dark	Tourism	หรอืการท่องเทีย่ว 

ในด้านมดืของมนษุย์	บางคนเรยีกว่า	Grief	Tourism	หรือการท่องไปใน

ความโศกเศร้า	(ของคนอืน่-และในหลายกรณก็ีของตวัเองด้วย)	บางคน

เรยีกว่า	Thanatourism	ซึง่ไม่ใช่ธนทวัร์แบบภาษาไทยทีแ่ปลว่าเทีย่วด้วย

เงิน	แต่มาจาก	Thanatos	ในภาษากรีก	ที่หมายถึงความตายอันรุนแรง	

เมือ่น�ามารวมกบัการท่องเทีย่ว	จึงเป็นการเทีย่วทวัร์เพือ่ยลโฉมความตาย 

อันแรงร้ายของใครบางคน	จนบางคนต้องเรียกการท่องเที่ยวแบบนี้ว่า

เป็น	Black	Tourism	หรือการท่องเที่ยวสีด�ากันเลยทีเดียว	!

	 มีการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี	1996	พบว่า 

การท่องเที่ยวแบบหนึ่งเริ่มได้รับความนิยมขึ้นมา	เรียกว่าการท่องเที่ยว

เพือ่ดสูถานท่ีท่ีเคยเกดิเหตกุารณ์สงครามต่างๆ	(เรียกว่า	War	Tourism)	

	 ถ้าคุณเคยไปปราสาทเอดินบะระในสกอตแลนด์	 คุณจะพบว่า 

ในช่วงปีหลงัๆ	นีม้กีารจดัโซนใหม่เปิดเป็นนทิรรศการใน	(อดีต)	คุกใต้ดนิ

ของตัวปราสาท	ซึ่งเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเชลยศึกต่างๆ	ตั้งแต่

เมือ่หลายร้อยปีก่อน	และมคีนตายทบัถมกันอยู่ในนัน้มากมายโดยไร้ชือ่ 

เพราะส่วนใหญ่คือ	 ‘ทหารเลว’	ที่ไม่มีใครคิดว่าควรค่าแก่การจดจ�า

จารึกอะไร

Black 
Tourism
การท่องเที่ยวที่ต้องจับตามอง!

	 การท่องเท่ียวน้ีมีหลากหลายรูปแบบ	จุดหมาย

ปลายทางกก็ว้างไกลกว่าทีค่นเราคดิกันมากมายนกั

	 การท่องเที่ยวแบบหนึ่งซึ่งเกิดข้ึนมานานแล้ว	

(อย่างน้อยๆ	ก็น่าจะหลายร้อยปี)	แต่เพิ่งจะมา	‘บูม’	

เอาเม่ือไม่นานมานี้	คือการท่องเที่ยวไปในสถานที ่

ที่เกิด	‘หายนะ’	ขึ้นกับอะไรสักอย่าง	ไม่ว่าจะเป็นสถานที่

หรือชีวิตผู้คน	ก็ตาม

เรื่อง :	โตมร	ศุขปรีชา 	 ประวัติศาสตร์ส่วนนี้ของปราสาทเอดินบะระ

เคยถูกเมินเฉยอยู่นานปี	ผู้คนไปปราสาทแห่งนี ้

เพื่อชื่นชมความงามของเครื่องกกุธภัณฑ์ทั้งหลาย	

ไปดูวูบวับของเพชรบนยอดมงกุฎ	และกระซิบ

กระซาบกันถึงปริศนาแห่งราชวงศ์หลายเรื่อง	แต่

เพ่ิงไม่ก่ีปีมานี้เองที่เกิดการเปิดส่วนแสดงใหม่	

เรียกว่า	Prisoners	of	War	หรือ	‘เชลยศึก’	ซึ่ง

ต้องเดินลึกลงไปยังชั้นบนสุดของชั้นใต้ดิน	ภายใน

มีการจ�าลองชีวิตความเป็นอยู่ของเชลยศึกที่รันทด

หดหู	่ทกุอย่างสกปรกเก่าขาด	ความเป็นอยูเ่หมอืน

ไม่ใช่มนุษย์	ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน	ต้องขลุกอยู่

กบัความโสโครกนานาชนดิ	แออดัยดัเยยีด	จงึท�าให้

มีคนล้มตายเพราะติดโรคต่างๆ	จากกันและกัน 

เป็นจ�านวนมากในระยะเวลาอันยาวนาน	

	 ส่วนจัดแสดงนั้นไม่ธรรมดา	 เพราะมีการ

จ�าลองบรรยากาศให้ขนลกุน่าสะพรงึกลวั	อาทเิช่น	

เปลที่นักโทษนอนอยู่นั้น	บางเปลก็จะไกวขึ้นมาได้

เองโดยไม่มีใครมายืนอยู่ใกล้ๆ	ท�าให้นักท่องเที่ยว

ตกอกตกใจ	บางคนก็ถึงขั้นร้องกรี๊ดออกมา	และ

ต้องปรารภกันว่า-เป็นฝีมือของวิญญาณนักโทษ

หรือเป็นกลไกที่ตั้งใจจัดแสดงกันแน่

	 แค่ส่วนจัดแสดงยังน่ากลัวถึงเพียงนั้น	แต่

ใกล้ๆ	กนันัน้ยงัมปีระตกูัน้ลกูกรงเหลก็	ข้างในเป็น

บนัไดทอดยาวลงไปใต้ดนิลกึลิว่	มองลงไปเหน็พืน้ที่

มเีศษฟางสกปรกกองอยู	่นัน่คอื	‘ชวีติจรงิ’	ของคน

ทีอ่ยูล่กึลงไปใต้ดนิอกีชัน้หนึง่	นกัท่องเทีย่วบางคน

เอามือถือเปิดเป็นไฟฉายส่องลงไป	ยิ่งท�าให้เกิด

บรรยากาศขนพองสยองเกล้า	ยิ่งเมื่อคิดว่าเคยมี

คนอยู่ที่นี่จริงๆ	ทุกข์ทรมานจริงๆ	และตายจริงๆ	

ด้วยแล้ว	ก็ยิ่งเพิ่มรสชาติเอร็ดให้กับการท่องเที่ยว

เข้าไปอีกสามระดับครึ่ง

L o w  C a r b o n  T o u r i s m
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	 “คนที่มาที่นี่บอกว่าเป็นทัวร์ที่น่าสนใจ”	นายทหารคนนั้นบอก	 

“พวกเขารูส้กึเหมอืนได้เป็นส่วนหนึง่ของสงคราม	ดเูสรจ็แล้วกก็ลบับ้าน

ไปบอกเพื่อนๆ	ว่า	ฉันได้มาที่ชายแดนและเห็นการรบด้วย”

	 ทีจ่รงิแล้วจากจดุชมววินัน้ไม่ได้ถงึขัน้เหน็เลอืดเหน็เนือ้หรอก	บางที

อาจเห็นเพียงควันและการระเบิดอยู่ไกลๆ	เท่านั้น	จะว่าไปมันไม่ใช่ที่ 

ที่น่าสนใจอะไรเท่าไหร่	(ไม่เหมือนการจัดนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ที่มี

การคดิมาแล้วว่าจะดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วอย่างไรบ้าง)	แต่ทว่าความรูส้กึ

ว่าได้อยู่ใน	‘เหตุการณ์จริง’	ได้เป็นผู้	‘เห็น’	เหตุการณ์จริงนั่นต่างหาก 

ที่ท�าให้คนสนใจและอยากพาตัวเองมาที่นี่	 โดยในเวลาเดียวกันก็รู้ว่า	

การอยู่ตรงนี้จะปลอดภัย	เพราะอยู่หลังเขตกันชน	ท�าให้มีคนมาที่นี่ 

วันละหลายร้อยคนเพื่อชม	‘การแสดง’	ดังกล่าว

	 “ผมบอกพวกนักท่องเที่ยวว่า	พวกอัลไกด้าก�าลังส่องกล้องมอง 

พวกคุณอยู่นะ”	นายทหารคนนั้นว่า	“พวกเขาฮือฮากันใหญ่	มันเหมือน

มีก้อนหินตกลงมาจากดวงจันทร์เลย”

	 คณุสงสยัไหมว่า	ท�าไมถงึมคีนอยากไปเสพ	‘ความรนุแรง’	ทีเ่กดิขึน้ 

‘จริง’	มีคนตายจริง	เจ็บจริง	และมีการสูญเสียเกิดขึ้นจริงเหล่านี้	

	 มีการศึกษาพบว่าเกิดจากหลายเหตุผล	อย่างแรกสุดก็คือ	คนเรา 

เดนิทางได้ง่ายขึน้	การท่องเทีย่วแบบเดมิๆ	ที่ไปเพือ่พบเหน็สิง่สวยงามและ

ความรื่นรมย์นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป	เพราะนักท่องเที่ยวเริ่มเบื่อหน่าย 

และไม่ตื่นเต้นกับการท่องเที่ยว	ดังนั้นจึงต้องการแสวงหาความต่ืนเต้น

ใหม่	และการเดนิทางเฉยีดเข้าไปในอาณาเขตของความกลวันัน้	กท็�าให้

การท่องเทีย่วมรีสชาตมิากขึน้	แต่มข้ีอแม้ว่าทีส่ดุแล้วจะต้องปลอดภยัด้วย	

	 ตลาดท่องเทีย่วในแบบ	Black	Tourism	นัน้	แม้จะเติบโตไม่มากนกั 

แต่เติบโตอย่างคงที่	 ไม่หดตัวเล็กลง	ผู้คนตระเวนไปดูสถานที่ต่างๆ	 

ที่เคยเกิดโศกนาฏกรรม	เช่น	ไปดูกราวนด์ซีโรของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์	

หรือเมื่อเกิดไฟไหม้ผับในอาร์เจนตินาจนมีผู้เสียชีวิตเกือบสองร้อยราย	

ในที่สุดสถานที่เกิดเหตุก็กลายเป็นที่ที่นักท่องเที่ยว	 ‘ต้อง’	มาดู	ทั้งนี้

ก็เพราะสถานที่เหล่านี้กลายเป็นข่าว	จึงพกพา	‘ความดัง’	อยู่ในตัว 

ในอตัราส่วนทีม่ากพอสมควร	เมือ่นกัท่องเทีย่วกลบับ้านไปแล้ว	สามารถ

ไปบอกเล่าให้เพื่อนฝูงฟังได้ว่าไปที่ไหนมาบ้าง	ถ้าเป็นสถานที่ที่ดัง 

แต่คนยงัไม่นยิมไป	กจ็ะได้รบัค�าชืน่ชมจากเพือ่นฝงู	ท�าให้	Black	Tourism 

ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

	 แต่ในระดับลึก	มีผู้วิเคราะห์ว่าการได้ไปชมสถานที่โศกนาฏกรรม

นั้นมีผล	‘เยียวยา’	เราอยู่ข้างใน	นั่นคือท�าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าตัวเอง

โชคดีที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมเช่นนั้น	แม้กระทั่งผู้ที่ผ่าน

เหตกุารณ์นัน้มาด้วยตวัเอง	อาทเิช่นทหารผ่านศกึทีน่ยิมเดนิทางไปเยอืน

	 War	Tourism	แบบทัวร์ย้อนอดีตเหมือนที่ปราสาทเอดินบะระนั้น 

มีให้ชมอีกมากมายหลายที่	 ในอเมริกาเองนั้น	 เมืองอันเป็นสถานที ่

จุดประกายให้เกิดสงครามกลางเมือง	(Civil	War)	ระหว่างฝ่ายเหนือ

กับฝ่ายใต้	อย่างเมือง	Harpers	Ferry	ซึ่งถูกทิ้งร้างไม่มีใครอยู่	ก็ถูก

น�ามาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กันทั้งเมือง	ท�าให้ผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสกับ

ประวัติศาสตร์ยุคนั้นอย่างเต็มที่	สมจริง	เพราะได้ย�่าเท้าอยู่ในที่ที่เคย

เกิดเหตุการณ์จริง	

	 War	Tourism	แบบย้อนอดีตทีส่�าคัญทีส่ดุเหน็จะไม่มทีี่ไหนเกนิหน้า 

กรุงเบอร์ลิน	ท่ีซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง	และมีตัว

ละครเอกอย่างฮิตเลอร์	ซึ่งเชื่อกันว่าเสียชีวิตอยู่ในบังเกอร์ที่นั่น	รวมถึง 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว	อันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงและสะเทือนใจ

คนไปทั้งโลก	

	 อย่างไรก็ตาม	War	Tourism	ทั้งที่เอดินบะระ,	เบอร์ลิน	และที	่

Harpers	Ferry	 น้ัน	ยังไม่ถูกจัดว่าเป็น	Black	Tourism	(อย่างน้อยก็ 

ไม่เป็นเช่นนั้นเต็มรูปแบบ)	 เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ไปเย่ียมชมไม่ได้

ไปด้วยส�านึกแบบกระหายจะเสพความรุนแรง	ส่วนใหญ่มักไปเพื่อการ 

เรยีนรูม้ากกว่า	แต่ในปัจจุบนัต้องบอกว่าน่าประหลาดใจทีเ่กิดกระแสการ

ท่องเที่ยวแบบใหม่	‘ล�้าหน้า’	กว่า	War	Tourism	ไปอีกขั้น

	 นิตยสาร	Atlantic	รายงานถงึทวัร์แบบใหม่นีว่้า	ตวัอย่างทีช่ดัเจนมาก 

เกิดขึ้น	ณ	ที่ราบสูงโกลาน	บริเวณนั้นมี	 ‘จุดชมวิว’	อยู ่แห่งหนึ่ง 

ซึง่หากเกดิการสู้รบในสงครามกลางเมอืงซีเรยีขึน้มาเมือ่ไหร่	พบว่าจะมี

ฝูงชนมานั่งดูการรบมากมายเสมอ

	 คณุอาจสงสยัว่า-ใครหนอ	มาน่ังชม	‘ความตาย’	ของผูค้นได้เช่นนี้

	 ค�าตอบก็คือ	พื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตแดนของอิสราเอล	และ	‘ผู้ชม’	

ที่มา	‘ดูโชว์’	ดังกล่าว	ก็คือชาวอิสราเอล	พื้นที่ตรงน้ันเป็นชายแดน

ระหว่างอิสราเอลกับซีเรีย	โดย	The	Atlantic	รายงานว่า	นายทหารของ

อิสราเอลที่เกษียณแล้วคนหนึ่ง	ตอนนี้เปลี่ยนงานมาท�าทัวร์ด้วยการพา

คนขึ้นไปยัง	‘จุดชมวิว’	แห่งนี้ในยามที่เกิดการสู้รบ	เพื่อดูการนองเลือด
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อดีตสนามรบหรืออนุสรณ์สงครามที่ตนเคยเข้าร่วมรบนั้น	แม้จะ 

เจ็บปวดและเศร้าหมองที่ได้เห็นเพื่อนๆ	ตายจากไป	แต่ลึกๆ	แล้วก็

รู้สึกว่าตัวเองโชคดีไปพร้อมกันด้วย

	 ที่จริงแล้ว	Black	Tourism	ไม่ได้เพิ่งเกิดข้ึน	ทว่าตั้งแต่ศึก 

วอเตอร์ลู,	สงครามเกตตสีเบร์ิก	แล้ว	ทีส่นามรบม	ี‘ผูช้ม’	กระหายใคร่รู ้

มาดูกันเป็นกลุ่มๆ	รวมถึงการที่	โทมัส	คุก	พาคนไปดูการแขวนคอ 

ที่คอร์นวอลล์ในศตวรรษที่	18	ด้วย	แต่สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือ 

เกิดการ	‘ท�ามาค้าขาย’	(Commercialization)	กับการท่องเที่ยว

ประเภทน้ี	มีการจัดทัวร์กันเป็นเรื่องเป็นราว	และที่ส�าคัญก็คือ	 

มนัได้รบัความนิยมมากขึน้ถึงขัน้มกีารจดัตัง้องค์กรขึน้มาเลยทเีดยีว	

เรียกว่า	Dark	Tourism	Institute	(dark-tourism.org.uk)	ก่อตั้ง

ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบนี้โดยเฉพาะ

	 ที่จริงแล้ว	โครงสร้างของ	Black	Tourism	นั้น	มีผู้วิเคราะห์ว่า 

มีจุดโฟกัสที่แตกต่างกันไป	โดยทั่วไปสามารถแบ่งจุดโฟกัสออก

เป็นคู ่ๆ	 ได้สามคู ่ด้วยกัน	คู ่แรกคือการท่องเที่ยวที่พาไปดูคน	 

(People)	กับสถานที่	(Place)	คู่ที่สองคือการไปดูหายนะที่เกิดจาก

น�า้มอืคน	(Man-Made)	หรอืเกดิจากธรรมชาตทิีม่ีได้ทัง้ภยัธรรมชาติ	

(Natural	Disaster)	และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ	และ 

คู่สุดท้ายคือการไปดูคนที่ยังมีชีวิต	(Living)	กับคนตาย	(Dead)	 

ซึง่จะเหน็ว่าการท่องเทีย่วแต่ละอย่างน้ันมกัมอีงค์ประกอบหลายอย่าง 

อยู่ในตัว	 เช่นถ้าเป็น	War	Tourism	ก็จะมีทั้งการเดินทางไปยัง	

Place	ที่เกิดหายนะแบบ	Man-Made	และส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้อง

กบัคนท่ีตายไปแล้ว	หรอืไม่ก็เก่ียวข้องกับความตาย	(Dead)	เป็นต้น

	 มีผู้วิเคราะห์ว่า	 ถึงแม้	Black	Tourism	แบบที่ว่านี้จะแลด ู

โหดร้ายหรือถึงขั้นโรคจิตนิดหน่อย	ทว่าก็ยังไม่ก่อให้เกิดผลเสีย 

ระยะยาวมากเท่ากับ	Black	Tourism	ประเภทที่เกี่ยวข้องกับคนที ่

ยังมีชีวิตอยู่	หรือที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

	 โดยทั่วไป	Black	Tourist	มักจะชอบเดินทางไปเที่ยวชม

ความตาย	ภัยธรรมชาติ	หรือวันสิ้นโลก	แต่ยังมี	Black	Tourism	

อีกแบบหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้หน้ากากของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

หรือที่เรียกว่า	Eco-Tourism

	 บนใบหน้าของมัน	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ด�ามืดเลย	เพราะ

ไม่ได้เกีย่วข้องอะไรกบัคนทีต่ายไปแล้วหรอืสงคราม	ทว่ากม็บีางคน

ทีน่บัรวมการท่องเทีย่วเชงินเิวศ	‘บางแบบ’	เข้าไว้ใน	Black	Tourism	

ด้วย	เพราะเป็นการท่องเทีย่วทีม่	ี‘ส�านกึ’	บางอย่างละม้ายคล้ายคลงึ

กับ	Black	Tourism

	 หลายคนคิดว่าการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นเป็นเรื่องที่ดี 

ช่วยเปิดโลก	สร้างแรงบันดาลใจ	มีผู้วิเคราะห์ว่า	การท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศแบบที่ไม่มีส�านึกเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสังคมมากพอ	จะก่อ 

ให้เกิดปัญหามากกว่าได้เรียนรู้	 โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่นิยม 

เดินทางแบบนี้เพื่อเข้าไปสู ่สถานที่ที่คนอื่นไม่เคยไป	ท�าให้เกิด 

การเดินทางใน	2	รูปแบบ	คือ	1)	เข้าไปในพื้นที่เปราะบางเชิงนิเวศ	

และ	2)	เข้าไปในพ้ืนทีท่ีม่คีวามเหลือ่มล�า้ทางสงัคมสงู	แล้วเมือ่กลบั

ไปบ้านเกดิในโลกทีห่นึง่	กจ็ะรายงานให้ผูค้นรบัรูถ้งึความเปราะบาง

ของโลกแบบนี	้ไม่ว่าจะผ่านการเขยีนหรอืผ่านการใช้สือ่สงัคมกต็าม	

นัน่ท�าให้เกดิกระแส	ท�าให้คนอืน่ๆ	อยากเดนิทางไปดไูปเหน็สิง่เหล่านี้

ด้วยตาของตัวเอง	และเมื่อมีคนเดินทางไปมากๆ	ปัญหาก็เกิดขึ้น

	 มีผู้วิเคราะห์ว่า	การเดินทางดังกล่าวมี	 ‘ส�านึก’	บางอย่าง

ละม้ายคล้ายคลึงกับ	Black	Tourism	นั่นคือเป็นการไปพบเห็น	

‘ความด้อยกว่า’	ของคนอื่น	ทั้งความเหลื่อมล�้าทางสังคมและ 

การต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อม	ซึ่งที่สุดแล้วก็คือการ	

‘เยียวยาตัวเอง’	แบบหนึ่ง	นั่นคือท�าให้ตัวเองรู้สึกว่าโชคดีที่ไม่ได้

ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น	(แต่ก็ต้องเน้นย�้าไว้ด้วยนะครับว่า	ไม่ใช ่

ทุกคนเป็นเช่นนั้น)	

	 ผลของส�านึกการท่องเที่ยวแบบ	Black	Tourism	ที่ซ่อนอยู่

ใต้หน้ากากปรารถนาดีของ	Eco-Tourism	จึงให้ผลตรงข้ามและ 

แตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีส�านึกทางสิ่งแวดล้อม	(หรือ

สังคม)	อย่างแท้จริง	เพราะที่สุดแล้วคือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ	

‘ความรืน่รมย์’	ในอกีระดบัหนึง่ทีล่กึลงไป	นัน่คอืเป็นความรืน่รมย์เพือ่

การเยียวยาตัวเอง	เป็นการแสวงหาความเพลิดเพลินทางศีลธรรม 

64 | Tourism	Journal



65|Tourism Journal

L o w  C a r b o n  T o u r i s m

และทางสังคม	ซึง่ซ่อนอยูลึ่กกว่าการแสวงหาความเพลิดเพลินทางกาย

อันเกิดจากการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ	เสียอีก

	 เมื่อเป็นเช่นนี้	ที่สุดจึงมักเกิดปัญหาหลายอย่างตามมา	เช่น 

การแห่กันไปเที่ยวในป่าฝนเขตร้อนเพ่ือจะได้ทอดถอนใจกับหายนะ

ที่ก�าลังจะมาถึง	พลางนึกว่าตัวเองได้มาทัศนาส่ิงที่เป็นความรู้ใหม่ๆ	

เกี่ยวกับการอนุรักษ์โลก	แต่แท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของการท�าลาย	

หรือการท่องเที่ยวเข้าไปในเขตยากจนของเมืองต่างๆ	ซึ่งเปลือกหน้า 

ท�าเป็นแสดงความเข้าใจในความยากจน	แต่กลับพกพาเครื่องถ่าง

ความเหลือ่มล�า้ให้กว้างขึน้เข้าไปด้วย	การท่องเทีย่วแบบนีจ้งึก่อให้เกดิ 

การถกเถยีงว่าอาจถงึขัน้เป็นปัญหาทางศลีธรรมหรอืเปล่า	เพราะมกีาร 

น�าเอา	‘ความจน’	หรือ	‘ความโชคร้ายในชีวิต’	ของคนอื่นมา	‘ขาย’	 

ให้นกัท่องเทีย่วได้จ่ายเงนิเพ่ือเข้าไปดคูวามยากจน	หรอืท�าให้คนยากจน 

ในโลกที่สามกลายเป็นวัตถุแห่งการท่องเที่ยวเหมือนที่คนตาย 

ในสงครามเป็น	

	 ด้วยเหตุนี้	Black	Tourism	จึงเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่น่า

จับตามองเป็นอย่างยิ่ง

 แต่จะจับตามองด้วยสายตาแบบไหน-เป็นอีกเรื่องหนึ่ง !
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1
หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เมืองท่องเที่ยวชายแดนไทย - มาเลเซีย

ประตูสู่ AEC
เรียบเรียงโดย : ปรัชญากรณ์ ไชยคช1

 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

(AEC) อย่างเป็นทางการ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์  

หน่ึงประชาคม’ ซ่ึงจะท�าให้ทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา 

สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  

และไทย มีประชากรรวมทั้งสิ้น 610 ล้านคน เท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์ของ

ประชากรโลก (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)  

มีระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงเมืองชายแดน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชายแดน 

ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์  

และมาเลเซีย ในภาคใต้ มีจังหวัดที่ติดกับชายแดน 4 จังหวัด คือ สงขลา  

สตูล ยะลา และนราธิวาส มีจ�านวนประชากรในปี 2556 รวมทั้งสิ้น  

2,971,966 คน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย

มุสลิม โดยมีพื้นที่ติดกับ 4 รัฐของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ กลันตัน เประ  

เกดะห์ และปะลิส ซึ่งเป็นรัฐตอนเหนือของประเทศ มีด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ทางบกที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 7 ด่าน ประกอบด้วย

 ด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่งผลให้เกิดการค้าชายแดนที่มีมูลค่ามหาศาล  

โดยในปี 2556 ประเทศไทยได้ส่งสินค้าออกมูลค่า 393,568.5 ล้านบาท  

และน�าเข้าสนิค้ามลูค่า 406,576.3 ล้านบาท โดยเสยีดลุการค้า 13,007.8 ล้านบาท 

สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศมาเลเซีย 5 อันดับแรก ปี 2555-2556 

ประกอบด้วย 1) น�้ามันส�าเร็จรูป 2) รถยนต์ (อุปกรณ์และส่วนประกอบ)  

3) เครื่องคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์และส่วนประกอบ) 4) ยางพารา และ 5)  

แผงวงจรไฟฟ้า และสินค้าที่ประเทศไทยน�าเข้า 5 อันดับแรก จากประเทศ

จังหวัด

นราธิวาส

ยะลา

สงขลา

สตูล

ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย

สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก
บูเก๊ะตา อ.แว้ง

เบตง อ.เบตง

บ้านประกอบ อ.นาทวี
สะเดา อ.สะเดา

ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา

วังประจัน อ.ควนโดน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย

Runtu Panjang
Bukit Bunga

Pengkalan Hulu

Kota Putra
Bukit Kayu Hitam
Padang Besar

Wang Kelian

รัฐ

กลันตัน

เประ

เกดะห์

ปะลิส
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อันดับ 3 นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ร้อยละ 

6.23 และนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยอยู ่ ใน 

อนัดบัที ่4 จ�านวน 1.26 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 5.05   

ซึ่งเมืองชายแดนที่ติดกับประเทศไทยมีแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

 เมือง Kota Bharu ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ 

รฐักลนัตนั มแีหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั คอื พระราชวงั 

Istana Jahar ซึ่งก่อสร้างในปี 1889 และได้

ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองในปี 1992

 เมือง Kuala Kangsar ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ 

รัฐเประ แหล่งท ่องเที่ยวที่ส�าคัญ คือ มัสยิด 

Ubudiah พิพิธภัณฑ์ Galeri Sultan Azlan Shah 

และสวนสาธารณะ

 Alor Seta r เมืองหลวงของรัฐเกดะห ์  

แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ คือ Alor Setar Tower 

หอคอยชมวิวเมืองที่มีความสูง 165.5 เมตร และ

พิพิธภัณฑ์ข้าว (Muzium Padi) เป็นแหล่งรวบรวม

เมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่า 300 สายพันธุ์จากทั่วโลก

 Kangar เมืองหลวงของรัฐปะลิส แหล่งท่อง-

เที่ยวที่ส�าคัญ คือ พระราชวัง Istana Arau และ

มัสยิด Al-Hussein ซึ่งเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นในทะเล

 เส้นทางท่องเที่ยวเมืองชายแดนประเทศไทย-

มาเลเซีย เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ประเพณี

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนประชาคมอาเซียน 

ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ 

หนึ่งประชาคม’ รู้เขารู้เรา เพื่อก้าวย่างอย่างมั่นใจ 

สู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง

มาเลเซีย ปี 2555-2556 คือ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 

(อปุกรณ์และส่วนประกอบ) 2) น�า้มนัดบิ 3) เคมภีณัฑ์  

4) เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และ 5)  

แผงวงจรไฟฟ้า (ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

 นอกจากมูลค่าการค้าชายแดนที่มากที่สุดแล้ว 

ประเทศไทยและมาเลเซยียงัมนีกัท่องเทีย่วของแต่ละ

ประเทศเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน ผ่านทางด่าน

ตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ 4 จงัหวดัมากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบ 

กับด่านทางบกอืน่ๆ ทัว่ประเทศ เนือ่งจากมโีครงสร้าง

พื้นฐานด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็น 

อย่างดี ทั้ง 2 ประเทศมีเมืองชายแดนที่ดึงดูดให้ 

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ดังนี้ 

	 ประเทศไทย
 เมืองชายแดนท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ 

ประกอบด้วย

 จังหวัดสงขลา มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ คือ  

เมืองหาดใหญ่ ได้ช่ือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า 

การคมนาคม การลงทนุ และการท่องเทีย่วของภาคใต้ 

ตอนล่าง ย่านเมอืงเก่าสงขลา หาดสมหิลา และสะเดา

ด่านนอก (บริเวณด่านสะเดา) ที่ให้บริการโรงแรม 

ที่พัก และแหล่งบันเทิงเป็นจ�านวนมาก ในปี 2556 

อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นเมอืงท่องเทีย่วหลกั 

มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวรวมทั้งส้ิน 

1,582,916 คน 

 อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองใต้สุดของ

ประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ คือ ธุรกิจ

บริการภายในเมือง เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร 

และแหล่งบันเทิงยามค�่าคืน นอกจากนี้ยังมีแหล่ง 

ท่องเทีย่วนอกเมอืงทีน่่าสนใจ เช่น บ่อน�า้ร้อน อโุมงค์

ปิยะมิตร สวนไม้ดอกเมืองหนาว เป็นต้น ในปี 2556 

มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

รวมทั้งสิ้น 223,667 คน

 อ�าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ คือ ธุรกิจบริการภายใน

เมือง เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงยามค�่าคืน ซึ่งมีชายแดนติดกับรัฐ

กลันตัน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 239,238 คน 

 แม้ว่าทั้ง 3 จังหวัดจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน

มกราคม 2547 ท่ีผ่านมา แต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยตลอด ซึ่งมี

จ�านวนมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 ประเทศมาเลเซีย
 ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย 

รวมทั้งสิ้น 25.03 ล้านคน ตามรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) อันดับ 1  

คอื นกัท่องเทีย่วจากสงิคโปร์ ร้อยละ 51.99 อนัดับ 2 นักท่องเทีย่วจากอนิโดนเีซยี ร้อยละ 9.52  
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ASEAN
การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ
ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศ

1
พนักงานวางแผน 4 งานบริหารภาวะวิกฤติ กองบริหารความเสี่ยง ททท.

 “ในปี 2558 เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กันแล้ว” เป็นค�าพูดที่เราได้ยินกันบ่อยมากในช่วงที่ผ่านมา 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงต่างเร่งเตรียมความ 

พร้อมเพื่อรับโอกาสต่างๆ ที่จะเข้ามาภายหลังการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลายหน่วยงานพัฒนาบุคลากร 

ปรบัปรุงระบบการท�างาน หลายหน่วยงานด�าเนนิการวางแผน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือหาโอกาสส�าหรับตนเอง 

ในเวทีอาเซียน ไม่เว้นแม้แต่ภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม 

ภายใต้โอกาสทีม่ากมายภายหลงัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน ย่อมต้องมีความเสี่ยง หรือภัยคุกคามต่างๆ ที่ไม่

สามารถควบคุมได้ และท�าลายโอกาสที่ควรจะได้รับ อาทิ  

ภัยธรรมชาติ วิกฤติการณ์ที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์  

ดังนัน้ หลายหน่วยงานจึงไม่ควรละเลยการเตรยีมพร้อมรบัมอื

กับเหตุการณ์วิกฤติเช่นกัน มิฉะนั้นจากโอกาสอาจกลายเป็น

หายนะได้

เรียบเรียงโดย : พิติรัตน์ วงศ์สุทินวัฒนา1
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 เมื่อวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2557 ประเทศมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพ

ในการจัดประชุม ASEAN Tourism Crisis Communication Manual 

Standardization Workshop 2014 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อทบทวนคู่มือ

การสื่อสารภาวะวิกฤติของการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน โดยคู่มือ 

ดงักล่าวจะเป็นกรอบในการสือ่สารเพือ่ลดผลกระทบของเหตกุารณ์วกิฤติ

ที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้  

จะขออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของคณะท�างานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ 

ดังกล่าวก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย

 National Crisis Management Team (CMT) หรือคณะบริหาร

ภาวะวิกฤติระดับประเทศ เป็นคณะที่ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวง

ต่างๆ และผูแ้ทนจากภาคเอกชน โดยจะมหีน้าที่ในการบริหารภาวะวกิฤติ

ที่เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อลดผลกระทบ และจ�ากัดขอบเขตของเหตุการณ์

วิกฤติที่เกิดขึ้นในประเทศ

 National Crisis Communication Team (CCT) หรือคณะสือ่สาร 

ในภาวะวิกฤติระดับประเทศ เป็นคณะท�างานย่อยคณะหนึ่ง CCT  

จะมีหน้าที่ ในการสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และผู ้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกกลุ่มในช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤติ ซึ่งจะช่วยรักษาภาพลักษณ์

ที่ดีของประเทศ

T o u r i s m  A E C

ภาพที่ 1 : 
ความสัมพันธ์ของคณะท�างานบริหาร
ภาวะวิกฤติในระดับต่างๆ

 National Tourism Organizations Crisis Management Team 

(NTOs CMT) หรือคณะบริหารภาวะวิกฤติระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

เป็นคณะที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว ทัง้ทีอ่ยู่ในภาครฐัและภาคเอกชน โดยจะมหีน้าที่ในการบรหิาร

ภาวะวกิฤต ิเพ่ือลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัการท่องเทีย่ว ทัง้นี ้NTOs CMT 

จะเป็นคณะท�างานย่อยคณะหนึ่งใน CMT

 National Tourism Organizations Crisis Communication Team 

(NTOs CCT) หรอืคณะสือ่สารในภาวะวกิฤตริะดบัอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว  

เป็นคณะท�างานย่อยคณะหนึ่งใน CMT โดยจะมีหน้าที่ในการสื่อสาร 

ข้อเท็จจรงิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยีทุกกลุม่ในช่วงเกดิเหตกุารณ์วกิฤต ิทั้งนี้ 

เพื่อช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวในประเทศ

 ASEAN Crisis Communication Team (ACCT) หรือคณะ

สือ่สารในภาวะวกิฤตริะดบัภมูภิาคอาเซยีน คณะดงักล่าวจะท�าหน้าทีเ่ป็น

ศนูย์กลางในการรบัและรวบรวมรายงานข้อมลู ข้อเทจ็จรงิของเหตุการณ์

วิกฤติจาก NTOs CCT ของประเทศสมาชิกอาเซียน จากนั้นจะน�ารายงาน

ข้อมูลที่ได้รับไปสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอาเซียน

CMT
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CMT

NTOs CMT

NTOs CMT

NTOs CMT

CCT

CCT

CCTNTOs CCT

NTOs CCT

NTOs CCTACCT
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 ในการประชุมดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานในช่วงวิกฤติ

ของ 2 คณะ ได้แก่ NTOs CCT และ ACCT ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้  

การสือ่สารภาวะวิกฤตขิอง NTOs CCT จะมุง่ให้ความส�าคญักับผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ได้แก่

 สื่อมวลชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสื่อ Online 

 และ Offline

 หน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 องค์กรด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ทั้งนี้ ระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ซึ่งจะ

ต้องด�าเนินการซ�้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

   
 เป็นช่วงท่ีต้องตดิตามสถานการณ์ความเสีย่งทีอ่าจพฒันากลายเป็น 

เหตุการณ์วิกฤติของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ โดยจะต้อง

วิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น เพื่อประเมินโอกาสที่

สถานการณ์ความเสีย่งจะลกุลามจนกลายเป็นเหตกุารณ์วกิฤตทิีส่ามารถ 

ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและของแหล่งท่องเที่ยว  

นอกจากนี้ ยังต้องเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงตั้งแต่สถานการณ์ยังไม่ลุกลาม 

เพื่อจ�ากัดขอบเขตของผลกระทบจากสถานการณ์ความเสี่ยง

 Readiness 
 คือการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤติในมิติต่างๆ  

ทัง้ทางด้านบคุลากร โดยการอบรมเพิม่ทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรับการสือ่สาร

ในภาวะวิกฤติ การจัดเตรียมแผนการสื่อสาร งบประมาณ และจัดวาง

ระบบการสื่อสารในช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤติ เพื่อให้ข้อความที่ส่ือสาร

ออกไปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่เกิดความสับสน ตลอดจนการ

ซ้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ โดยการจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ 

การเตรยีมความพร้อมต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของแผนการรับมอืจะต้อง

มกีารทบทวนอย่างต่อเน่ืองทกุๆ 6 เดือน เพือ่ให้การรบัมอืกับสถานการณ์

วิกฤติมีความพร้อมมากที่สุด

 Response 

 เป็นช่วงของการตอบโต้กับสถานการณ์วิกฤติ ซ่ึงในการตอบโต้

กับสถานการณ์วิกฤติจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นใน

เบื้องต้นให้ได้ โดยล�าดับแรกต้องตอบประเด็นต่อไปนี้ให้ได้ คือ What  

happened to whom, Where, When, How และ Why รวมถงึต้องสามารถ

บ่งชี้ขอบเขตผลกระทบของสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น จากนั้น NTOs 

CCT จะต้องเริ่มปฏิบัติงานตามแผนการสื่อสารที่ได้วางไว้ โดยจะต้องให้ 

ความส�าคญักบัประเดน็ดังต่อไปน้ี ข้อความที่ใช้ในการสือ่สาร ช่องทางที่ใช้ 

ในการสื่อสาร ประเด็นถาม-ตอบ และความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล

ต่อสาธารณชนและต่างประเทศ ทั้งน้ี ในช่วงเหตุการณ์วิกฤติ NTOs 

CCT จะต้องตดิตามการน�าเสนอข่าวจากสือ่อย่างใกล้ชิด เพือ่ป้องกนัการ

สื่อสารที่ผิดพลาดของสื่อ

 Recovery 
 คอืระยะของการฟ้ืนฟูภายหลงัเหตกุารณ์วกิฤตคิลีค่ลาย โดย NTOs 

CCT ยงัคงต้องตดิตามผลกระทบต่างๆ ทีอ่าจจะยงัคงหลงเหลอือยู ่พร้อม

ทั้งรวบรวมประเด็นส�าคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์วิกฤติ และ

สือ่สารข้อมลูไปยงัสาธารณชนและต่างประเทศ รวมถงึจดัท�าแถลงการณ์ 

ประเด็นถาม-ตอบ และส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประโยชน์ต่อปี

 เนื่องจากอาเซียนเล็งเห็นถึงความส�าคัญของความรวดเร็วในการ

ตอบโต้สถานการณ์วิกฤติ โดยเฉพาะในมิติด้านการสื่อสาร เพ่ือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกและภาพลักษณ์ของอาเซียน  

ดงันัน้ อาเซยีนจงึได้ตัง้ ACCT ขึน้ โดยท�าหน้าทีเ่หมอืน NTOs CCT เพยีงแต่ 

ขอบเขตจะกว้างกว่า คือ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

หรืออาเซียนทั้งหมด ทั้งนี้ การด�าเนินการด้านการสื่อสารของ ACCT  

จะแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเช่นเดียวกันกับ NTOs CCT อย่างไรก็ตาม  

การสือ่สารของ ACCT จะมคีวามถกูต้อง รวดเรว็ น่าเชือ่ถอื และสามารถ

ตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ�าเป็น

ต้องอาศยัข้อมลูของ NTOs CCT ของประเทศสมาชกิอาเซยีนทกุประเทศ  

โดยเฉพาะประเทศที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติ

 จากการประชุมพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือ 

ในการสื่อสารภาวะวิกฤติในระดับอาเซียน คือ แม้ว่าอาเซียนจะได้จัดตั้ง 

ACCT ขึน้ รวมถงึจดัท�าคูม่อืการสือ่สารภาวะวกิฤต ิเพ่ือใช้เป็นกรอบและ

แนวทางการปฏบิตัทิีค่่อนข้างชดัเจน แต่ในการปฏบิตัจิรงิ ประเทศสมาชกิ 

อาเซียนรวมถึงประเทศไทย ยังไม่ได้ใช้กระบวนการที่ระบุในคู ่มือ  

โดยมุ่งด�าเนินการบริหารและสื่อสารภาวะวิกฤติตามแนวทางที่ประเทศ

ของตนเองเห็นสมควร รวมถึงไม่รายงานข้อมูลสถานการณ์วิกฤติให้ 

ACCT ไปช่วยด�าเนินการสื่อสารต่อ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสาร 

ภาวะวิกฤติของอาเซียนไม่ประสบความส�าเร็จ หากเราใช้คู่มือดังกล่าว 

เป็นเกณฑ์ในการวดัถึงประสิทธิภาพของการส่ือสารภาวะวกิฤตขิองอาเซยีน  

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทย แม้ว่าจะไม่รายงานข้อมูล

สถานการณ์ให้ ACCT ทราบ แต่แนวทางการสือ่สารเพือ่รกัษาภาพลกัษณ์ 

ของประเทศในช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤติ ถือได้ว่าประสบความส�าเร็จ 

และเป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ เนื่องจาก

ประเทศไทยมีการสื่อสารข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวดเร็ว ตลอดจน 

การสื่อสารมีความครอบคลุมในทุกช่องทาง ทั้งช่องทาง Online และ  

Offline ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการท�างานในเชงิรกุ และสามารถช่วยลดผลกระทบ 

และจ�ากัดขอบเขตของผลกระทบได้เป็นอย่างดี
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TAT Intelligence Center

	 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วของโลกยุคใหม่	 ได้เกิดความท้าทาย 

ในมิติต่างๆ	ทั้งเศรษฐกิจ	สังคม	ระบบนิเวศ 

และกระบวนคิดในการปรับตัวสู ่สังคมที่มีอัตรา 

การพฒันาทีก้่าวหน้า	ล้าหลงั	แตกต่างกนัในบรบิท 

และเงื่อนไขแวดล้อม	

	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	 

ในฐานะองค์กรของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ 

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	เลง็เหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เท่าทันความท้าทายใหม่ๆ	 

ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	จากเหตุปัจจัยดังกล่าว	ททท.	

จึงก�าหนดแนวทาง	กระบวนการ	และวิธีการ	 

เพื่อผลักดัน	ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว	 

(TAT	Intelligence	Center)	ที่มีหมุดหมายในการ

ที่จะน�าเสนอข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านตลาดการ

ท่องเทีย่ว	สามารถชีน้�าและคาดการณ์สถานการณ์	

ด้านการท่องเที่ยวและบริการได้อย่างแม่นย�า

 Vision - Mission

วิสัยทัศน์
ศนูย์วจิยัตลาดการท่องเทีย่ว	ทีเ่ป็นหนึง่ในอาเซยีน

ภายใน	5	ปี

พันธกิจ 

1.	สร้างและบรูณาการระบบสารสนเทศการตลาด	

	 ครบวงจร	จากส�านักงาน	ททท.	ทั่วโลก

2.	พัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดสมัยใหม่

	 และถ่ายทอดองค์ความรูผ่้านประสบการณ์จรงิ

3.	ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการตลาดผ่าน

	 กระบวนการมีส่วนร่วมของพันธมิตร

	 ในทุกภาคส่วน

4.	เผยแพร่ข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

	 เชิงลึก	ผ่านระบบสารสนเทศการตลาด

	 ที่รวดเร็วและทันสมัย

   Information is Power 
   ข้อมูล คือ อ�ำนำจ

	 ด ้วยตระหนักถึงความส�าคัญของข ้อมูล	

ศนูย์วจิยัด้านตลาดการท่องเทีย่ว	ททท.	จงึจดัท�า 

ฐานข้อมลูการท่องเทีย่วเชงิการตลาด	ซึง่ประกอบ 

ด้วยหมวดหมู่ของข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์	ดังนี้

1.	นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ

	 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.	ดัชนีเศรษฐกิจระดับมหภาค	

	 และสถานการณ์การท่องเที่ยว

3.	คลิปข่าวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

	 และบริการทั่วโลก

4.	รายชือ่และจ�านวนแหล่งท่องเทีย่วทัว่ประเทศ

5.	รายชื่อและกิจกรรมเทศกาล	งานประเพณี

6.	ปริมาณห้องพัก/ภัตตาคาร/การบิน/

	 บริษัทน�าเที่ยว/ร้านขายของที่ระลึก

7.	สถตินิกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างประเทศ

8.	บทความและงานวิจัยโดย	ททท.

เปิดมุมมองใหม่ให้ฉับไวขึ้น ‘ด้ำนตลำดกำรท่องเที่ยว’

สถำนที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยด้ำนตลำดกำรท่องเที่ยว TAT Intelligence Center กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

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

ภำระหน้ำที่ 

	 1.	รวบรวมข้อมูลตลาดการท่องเที่ยวระดับมหภาค	และพยากรณ์ภาพอนาคตของการท่องเที่ยว	ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม	โดยครอบคลุม

ทั้งสถานการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นภาวะปกติและภาวะวิกฤติ	รวมถึงศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่อง	(Emerging	Issue)	ที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

	 2.	ศึกษาวิจัยในประเด็นด้านตลาดการท่องเที่ยว	เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์	การวางกลยุทธ์	การคาดการณ์	และพยากรณ์	

	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นจากส่วนประกอบที่หลากหลาย	แต่ละส่วนประกอบล้วนมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน	เกื้อกูล

และสัมพันธ์กัน	อาทิ	สินค้าและบริการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว	/	ภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน	/	ประเด็นทางเศรษฐกิจกับความคงอยู่ของ

สิ่งแวดล้อม

	 ชุดความสัมพันธ์ดังกล่าว	น�ามาซ่ึงความพยายามที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสู่ความ 

มีประสิทธิภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย	โดยหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว	คือ	

 n กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 n ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

 n ธนาคารแห่งประเทศไทย

 n ศูนย์วิจัยกสิกรไทย






