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จากหนังสือ อยู่เมืองดัดจริต ชีวิตต้องป๊อป

Lady Gaga

I just landed in Bangkok baby! Ready for 
50,000 screaming Thai monsters. I wanna get 

lost in a lady market and buy fake Rolex.
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บทบรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

FAKE
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4

เราเริ่มไตรมาสแรกของปี 2559 ด้วยเรื่อง FAKE

 

ย้อนไปเมื่อปี 2552 

ททท. จัดสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี 2 ในหัวข้อ ‘การท่องเที่ยวแบบ PO MO (Post Modern Tourism) จาก Faketastic 

ถึง Mood Consumption’ มีวิทยากร 2 คน คือ คุณเอ๋ สุพิชา สอนด�าหริ และ คุณแขก ค�า ผกา โดยมีคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา 

เป็นคนชวนคุย จ�าได้ว่า เป็นการคุยที่สนุก ได้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยว Pre Modren / Modern และ Post Modern 

รวมทั้งยังได้ส�ารวจรูปแบบ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. นั้น ผ่านการพูดคุยของวิทยากร 

 

 

ถอยไปในปี 2553 

ททท. จัดสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี 3 ในหัวข้อ ‘การตลาดว่าด้วยอารมณ์ มนตรา และอุปาทาน Passion , Mantra : 

Mesmerization in Marketing’ มวีทิยากรหลายท่าน อาท ิคณุก้อย ภัทรา สหวฒัน์ จาก เพลนิวาน คณุพศิณ ุนลิกลดั จาก Palio เขาใหญ่ 

คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ จากนิตยสาร a day คุณดลชัย บุณยะรัตเวช นักการตลาดรุ่นใหญ่ โดยมี ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ 

เป็นผูช้วนคยุ เราได้รบัฟังทัง้เพลนิวาน และ Palio ซึง่อยูใ่นข่ายเรือ่ง ‘ของเลยีนแบบ’ มาร่วมแชร์ไอเดยีและประสบการณ์ในการท�าธรุกจิ

ในปีเดียวกัน (2010) มีบทความเรื่อง ‘Faketastic’ – The growing attraction of being fake and feeling fantastic 

เขียนโดย  Lydia Gordon ใน Euromonitor International 

 

กลางปี 2558  

“เชียงใหม่ปลอม ในสิบสองปันนา ‘เรื่องที่โลกโซเชียลแชร์กันว่อนในช่วงกลางปี 2558 บ้างด่าทอ ต่อว่า บ้างก็ว่าเป็นเรื่องธรรมดา

คนในสังคมออนไลน์สนุกในการให้ความเห็นอยู่เพียงสองวัน จากนั้น ไม่มีคนพูดถึงแล้ว เรื่องเงียบไปแต่เรายังสนุกอยู่ เลยเอามาเป็น 

Theme ของไตรมาสนี้ ใครจะต่อว่า เรื่องเราผลิตซ�้า เราจะน้อมรับ ใครจะต่อว่า เรื่องเราเคยจัดสัมมนาไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว 

ท�าเรื่องเก่าเพราะหมดมุก เราก็ยอมรับ

 

 

Copycat Culture ใน Psuedo Place ที่มี Duplitecture ที่ Very Fake อ่านเถอะ แล้วจะรู้ว่า Content ใน TAT Review ไตรมาสนี้ 

มันต่างจากการสัมมนาเมื่อหลายปีก่อน มี 4 บทความจากนักเขียน 4 คน ที่มี 4 สไตล์ มาจาก 4 อาชีพ ที่แตกต่างกันมาเขียนเรื่อง 

‘ของเลียนแบบ’ ในธุรกิจท่องเที่ยว ให้คนในวงการท่องเที่ยวอ่าน นอกจากบทความเกี่ยวกับเรื่องของปลอม ของเลียนแบบแล้ว 

ยังมีบทความอื่นๆ ที่จะชวนให้ลองอ่านดู

ใครอ่านมาก คนนั้น ชนะ

เชื่อฉัน
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ประมวลเหตุการณ์

2558
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

พ.ศ.
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เพียงความเคลื่อนไหว

Tourism on the Move

ปีแห่งความห่วงใย

สภาวะแวดล้อม

China Completes the Largest 
Environment Clean Up
รัฐบาลจีนประกาศใช้กฎหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังที่สุด 

ในประวัติศาสตร์ โดยจะมีบทลงโทษธุรกิจที่กระจายมลพิษอย่างผิดกฎหมาย 

และประสานงานกับประชาชนให้แจ้งการกระท�าผิดกฎหมาย

Sharing Economy & Social Value
เศรษฐกิจแห่งการแบ่งปัน เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

แนวคิดเรื่องนี้เคยน�าเสนอไว้ใน TAT Review ไตรมาสที่ 2/2558

จับตาดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจแห่งการแบ่งปันในปี 2559 

ว่าจะมีความหลากหลายและน่าติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไร

นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าว ยังมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญอื่นๆ 

ในระดับการเมืองโลก คือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ที่น่าสนใจคือ 

โครงการมหานคร เป็นโครงการที่ลงทุนสูง และถือได้ว่าน่าจะเป็น

แลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพมหานคร

 

มหานคร 

โครงการมหานคร คือ การก่อสร้างตึกระฟ้า ที่มีลักษณะเป็นอาคาร

มิกซ์ยูส อยู่บริเวณสีลมและสาทร เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ‘มหานคร’ ได้รับการออกแบบ

โดยทีมออกแบบระดับโลก เป็นสถาปัตยกรรมที่มีรูปลักษณ์ทันสมัย 

มีความสูง 314 เมตร จ�านวน 77 ชั้น นับว่าสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร 

และประเทศไทย 

โครงการมหานครประกอบด้วย พื้นที่ค้าปลีก ห้องชุดพักอาศัย 

โดยกลุ่มริทซ์-คาร์ลตัน จ�านวน 194 หน่วย มีราคาเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 

220,000-400,000 บาท ถือว่าเป็นห้องชุดพักอาศัยที่มีราคาสูงที่สุดแห่งหนึ่ง

ในวงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย นอกจากนั้นยังมี โรงแรมบางกอก

เอดิชั่น บูทีคโฮเทล จ�านวน 150 ห้อง บริหารงานโดย เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน

เช่นกัน
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2030 
Future Traveller Tribes

Building a More 
Rewarding Journey

*เลขานุการ กลุ่มงานด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท.

เรียบเรียง พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์*
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 ในยคุปัจจบุนั การด�าเนนิธรุกจิโดยใช้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง 

(Customer Centric) ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญส�าหรับ

ธรุกจิทกุประเภท ในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกเ็ช่นเดยีวกนั 

ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้น�าเอาเทคโนโลยีที่มีอยู ่มาใช้

ประกอบการตดัสนิใจ รวมทัง้มทีางเลือกทีห่ลากหลายมากขึน้ 

ท�าให้ในบางครั้ง ข้อมูลที่มากจนเกินความจ�าเป็นอาจท�าให้ 

นักท่องเท่ียวเกิดความยากล�าบากในการตัดสินใจเลือกใช้ 

สินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว ผู้ประกอบการในธุรกิจ

ท่องเที่ยวจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาลักษณะของ 

นักท่องเที่ยวในอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมรองรับพฤติกรรม

ของนักท่องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไป บริษัท อมาเดอุส และ  

ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน (Amadeus and Frost & Sullivan)  

จึงได้จัดท�ารายงานผลการศึกษา ‘Future Traveller Tribes 

2030: Building a More Rewarding Journey’ ขึ้น  

เพ่ือน�าเสนอลกัษณะของนกัท่องเทีย่วทีอ่าจเป็นไปได้ในปี 2030  

รวมทั้งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ดังมีรายละเอียดดังนี้
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กลุ่มนักท่องเที่ยวในปี 2030

 จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริโภคของนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นปัจจัยหลักในการก�าหนดความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวด้วย ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวบางคนอาจมีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว

อันเป็นผลมาจากความต้องการในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อน เป็นต้น บริษัท อมาเดอุส 

ได้น�าผลการศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวจ�านวน 6 กลุ่มมาใช้กับธุรกิจการบิน ซึ่งผลปรากฏว่า ในนักท่องเที่ยว

หนึ่งคนนั้น สามารถมีลักษณะที่หลากหลาย หรือสามารถอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม โดยปัจจัยที่ท�าให้

นักท่องเที่ยวมีลักษณะที่หลากหลายนั้น ได้แก่ ผู้ร่วมเดินทาง และเหตุผลในการเดินทางแต่ละครั้ง  

ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวจ�านวน 6 กลุ่มในปี 2030 มีรายละเอียดดังนี้

1.

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีข้อผูกมัด : 
Obligation Meeters

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีข้อผูกมัด คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความจ�าเป็น

ต้องเดินทางเพื่อด�าเนินกิจกรรมที่จ�าเป็น เช่น นักท่องเที่ยว

ทางธุรกิจ (Business Traveller) เป็นต้น ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว

ในกลุ่มนี้อาจมีกิจกรรมที่มีความจ�าเป็นท�าให้ต้องเดินทางไปยัง

สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อด�าเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมทางศาสนา 

เทศกาลต่างๆ เข้าร่วมงานแต่งงาน เป็นต้น ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยว

กลุ่มนี้จะเดินทางโดยมีเป้าประสงค์หลัก (Primary Purpose) 

ที่ชัดเจน แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเสริมกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือ

จากกิจกรรมหลัก เช่น เยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญในแหล่งท่องเที่ยว 

เดินทางเชื่อมโยงไปยังสถานที่ใกล้เคียงหลังจากกิจกรรม 

จากเป้าประสงค์หลักส�าเร็จลุล่วงไปแล้ว เป็นต้น 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเสาะหา
ความเรียบง่าย : Simplicity Searchers

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเสาะหาความเรียบง่าย คือ

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลีกหนีความยุ่งยากในการจัดการการเดินทาง

ท่องเที่ยว โดยใช้บริการการอ�านวยความสะดวกจากแหล่งข้อมูล

ภายนอก เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการการเดินทางของตน

ระหว่างการพักผ่อน เช่น การใช้บริการบริษัทน�าเที่ยว 

และซื้อแพ็คเกจทัวร์ต่างๆ เป็นต้น
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กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความส�าคัญกับจริยธรรม : 
Ethical Travellers

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความส�าคัญกับจริยธรรม คือกลุ่มนักท่องเที่ยว

ที่ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยน�าปัจจัยเหล่านี้มาวางแผน

การเดินทางท่องเที่ยว เช่น การค�านึงถึงผลกระทบทางสภาพแวดล้อม

จากการท่องเที่ยว ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเดินทาง 

ทางอากาศ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 

ในการวางแผนการท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่ รูปแบบการท่องเที่ยวจะเป็น 

ในลักษณะการท่องเที่ยวเพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ (Volunteer) การท่องเที่ยว

โดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็นต้น

กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตามหารางวัลแก่ชีวิต : 
Reward Hunters

กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตามหารางวัลแก่ชีวิต คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการ

ให้รางวัลกับตัวเองจากการท�างาน โดยปรนเปรอชีวิตด้วยสินค้าหรูหรา 

(Luxury Products) รวมถึงการบริการเพื่อความผ่อนคลายและสุขภาพที่ดีขึ้น

กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ค้นหาความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม : Cultural Purists

กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ค้นหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม คือนักท่องเที่ยว

ที่ใช้โอกาสในการเดินทางค้นหาวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่แตกต่างจากสิ่งที่

นักท่องเที่ยวคนนั้นๆ คุ้นเคย เพื่อหาประสบการณ์แปลกใหม่  

และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการด�ารงชีวิต

กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ค้นหาความโดดเด่นในสังคม : 
Social Capital Seekers

กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ค้นหาความโดดเด่นในสังคม คือนักท่องเที่ยวที่นิยม

แชร์ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงประสบการณ์การเดินทางที่มีระดับ และจะต้องเป็นที่ยอมรับ 

และได้รับการยกย่องจากสังคมโดยรอบ

ลักษณะของนักท่องเที่ยวทั้ง 6 กลุ่มนั้น ล้วนได้รับอิทธิพลจากปัจจัย

ทางจิตวิทยาและเทคโนโลยีเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากบทวิเคราะห์ข้างต้น 

ทั้งนี้ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านั้น

ควรให้ความส�าคัญกับอารมณ์ของนักท่องเที่ยว โดยค�านึงถึงเป้าหมาย

ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละคนเป็นหลัก เพื่อก�าหนดทิศทาง

การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามยุคสมัย
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วิวัฒนาการประสบการณ์

ของนักท่องเที่ยว
 การศกึษาข้ันตอนการเดินทางของลกูค้า (Customer Journey) เป็นขัน้ตอนการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

รปูแบบใหม่ท่ีจะส่งผลให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเข้าใจขัน้ตอนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของผูบ้รโิภคในแต่ละขัน้ตอน 

และสามารถน�ามาปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจจากผู้บริโภคสูงสุด โดยการศึกษาขั้นตอน

การเดินทางของผู้บริโภคนั้น จะให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจ ดังนี้

2.

 2.1 การศึกษาจะช่วยให้เห็นภาพและช่องทางในการขยาย

และบูรณาการกับรูปแบบของธุรกิจ

 2.2 การศึกษาจะระบุขั้นตอนในการน�าเทคนิคทางการขาย

มาประยุกต์ใช้กับผู้บริโภค โดยค�านึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นหลัก 

ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้ต่อธุรกิจ

 2.3 การศึกษาจะช่วยอธิบายการเติบโตของช่องทางทางการขาย 

 2.4 การศึกษาจะช่วยท�าให้เข้าใจการใช้ข้อมูลของลูกค้าประกอบ

การวางแผนการด�าเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงการเข้าใจลูกค้า

แต่ละประเภทเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย

 2.5 การศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงช่องทางทางการขายรูปแบบใหม ่

โดยการพัฒนาทางเทคโนโลยี

การเดินทางของนักท่องเที่ยว 
(The Traveller Journey) 
 การเดินทางทางอากาศสามารถน�าเสนอจุดสัมผัสของลูกค้า 

(Touch Point) ได้อย่างชัดเจน โดยรายงานของบริษัท อมาเดอุส 

และ ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน ได้ยกตัวอย่าง Customer Journey 

ของผู้ใช้บริการการเดินทางทางอากาศ และระบุข้อจ�ากัด 

ของการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อวิเคราะห์ Touch Point

แต่ละจุดของนักท่องเที่ยว โดยผลการศึกษาได้ระบุความเสี่ยง

ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนั้น 

อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบ อันเป็นผลมาจากการที่

นักท่องเที่ยวสามารถแชร์ประสบการณ์และรูปภาพการบริการ

ที่ไม่ประทับใจได้ทันทีหลังจากการได้รับรู้ประสบการณ์นั้น ทั้งนี้ 

การศึกษายังได้น�าเสนอ Touch Point ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง

ของนักท่องเที่ยวทางอากาศ 9 Touch Points ดังนี้ 
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1. Inspire การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างจุดขาย

ของสายการบินตั้งแต่ช่วงการตัดสินใจเดินทาง 

2. Shop เป็นขั้นตอนในการน�าเสนอจุดขายที่แตกต่าง รวมทั้งการแข่งขัน

ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า

3. Book การจองการเดินทางจะมุ่งเน้นช่องทางทางเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่

เป็นหลัก โดยการศึกษาน�าเสนอผลการลดลงของการจองผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 

ซึ่งการจองที่เป็นที่นิยมนั้น จะต้องด�าเนินการได้โดยง่าย โดยการบันทึกข้อมูลส่วนตัว

และกรอกในช่องข้อมูลอัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า

4. 24-48 Hours After Booking ช่วงเวลา 24-48 ชั่วโมงหลังจากลูกค้า

ท�าการจอง จะเป็นช่วงเวลาในการจัดการข้อมูลของลูกค้า รวมถึงการติดต่อกลับ

ลูกค้าเพื่อประสานงานในส่วนของข้อมูลที่บกพร่อง 

5. 48-24 Hours Before Departure - ระยะเวลา 48-24 ชั่วโมง 

ก่อนเดินทาง คือช่วงเวลาในการเพิ่มมูลค่าทางความรู้สึกให้กับลูกค้า เช่น 

การแจ้งเตือนการเดินทาง การให้บริการตามที่ลูกค้าร้องขอเป็นพิเศษ การอัพเกรด

ชั้นโดยสารให้กับลูกค้าที่เดินทางกับสายการบินเป็นประจ�า เป็นต้น ทั้งนี้การบริการ

ต่างๆ จะต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อให้คงไว้ซึ่งก�าไร

ของบริษัท

6. On Way to Airport / Check-in นักท่องเที่ยวทางธุรกิจ 

(Business Traveller) ส่วนใหญ่จะวางแผนการเดินทางและจองบัตรโดยสารระหว่าง

ทางที่เดินทางไปสนามบิน โดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์

มือถือ แท็บเล็ต รวมถึงการเช็กอินทางโทรศัพท์ ซึ่งได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก 

เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่จ�าเป็นต้องรีบไปยังสนามบินเพื่อท�าการเช็กอินอีกต่อไป

7. At Airport สิ่งอ�านวยความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นท�าให้การใช้เวลา

ในสนามบินของนักท่องเที่ยวลดลง 

8. On-Trip สิ่งอ�านวยความสะดวก รวมถึงข้อมูลในการเดินทางจะถูก

ส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลที่แพร่หลายมากขึ้น

9. Post-Trip การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ 

เพื่อประเมินผลการเดินทาง โดยข้อมูลที่ได้สามารถน�ามาใช้พัฒนา 

ปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย 

ช่องทางการขายใหม่ (New Sales Channels) 
 ช่องทางการขายในยุดดิจิทัลจะมีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

เพื่อลดความหลากหลายและซับซ้อน ผู้ประกอบการควรพิจารณาแยกช่องทาง

การขายออกเป็น 2 ประเภท คือช่องทางการขายที่สร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspiration) และช่องทางการขายที่ให้ข้อมูล (Information) โดยช่องทาง

การขายแบบ Information จะเป็นช่องทางที่เน้นความกระชับของข้อมูล 

และให้ความสนใจในการดึงดูดให้ลูกค้า ‘ซื้อ’ บริการมากกว่าให้ลูกค้าค้นหาข้อมูล

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในขณะที่ช่องทางแบบ Inspiration จะเป็นช่องทางการขาย

ที่เน้นให้ลูกค้าค้นหาข้อมูล ส่วนใหญ่จะพบในอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ 

สามารถบรรจุรูปภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าได้
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Smartphone
จากการศึกษาระบุว่า มือถือสมาร์ทโฟนจะยังคง

เป็นช่องทางหลักทางการขายในระยะเวลาอีก 10 ปี 

ข้างหน้า โดยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญคือ

การเปลี่ยนช่องทางจากเว็บไซต์ เป็นแอปพลิเคชั่น

ในมือถือ ซึ่งแอปพลิเคชั่นในมือถือจะสามารถ

อ�านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวโดยการ

ท�าให้เข้าถึงแหล่งที่อยู่ (Location) ของผู้ใช้ได้ 

ท�าให้การค้นหาที่พักหรือการเดินทางง่ายยิ่งขึ้น

PC/Tablet
แท็บเล็ตจะเป็นช่องทางการขายที่ได้รับความนิยม

ในเวลาอันใกล้ โดยจะเข้ามาแทนที่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

อันเป็นผลมาจากสิ่งอ�านวยความสะดวกที่สามารถท�าได้

ในแท็บเล็ต เช่น การจ่ายค่าสินค้าและบริการผ่าน

ช่องทางการสแกนลายนิ้วมือ

Virtual 
Reality Headset
แว่นแสดงภาพจ�าลองเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขาย

ที่จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจการท่องเที่ยวในปี 2030 

โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะ

เดินทางไปผ่านอุปกรณ์ชนิดนี้ เพื่อมองภาพจ�าลอง

ของสถานที่ที่จะเดินทางไปก่อนที่จะตัดสินใจ

ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือวางแผนการเดินทาง

 

Inspiration 
Channels : 
ช่องทางการขายที่สร้างแรงบันดาลใจ

3.



19|Tourism Review

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

Smartwatch
นาฬิกาอัจฉริยะจะเข้ามามีบทบาทส�าหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

โดยจะเข้ามาเป็นส่วนเสริมให้กับสมาร์ทโฟน เช่น การเรียกแท็กซี่

ที่จะสะดวกมากขึ้น การใช้นาฬิกาอัจฉริยะในการใช้เป็น Boarding 

Pass ส�าหรับขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากนาฬิกาอัจฉริยะ

มีข้อจ�ากัดทางด้านขนาด ท�าให้การใช้นาฬิกาอัจฉริยะจะไม่สามารถ

แทนที่สมาร์ทโฟนโดยตรง

 

Augmented 
Reality Glasses
แว่นตาอัจฉริยะ เช่น Google Glass เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะช่วย

ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการจากแหล่งการขายจริง 

โดยจะน�าเสนอข้อมูลผ่านจุดต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่าน 

ซึ่งจะถูกน�าเสนอผ่านภาษาที่ผู้ใช้เลือกโดยตรง

Advanced Robots
การน�าหุ่นยนต์มาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

แก่นักท่องเที่ยว เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการบริการเช็กอินของ

สนามบิน Edmonton Canada ซึ่งในขณะนี้มีการเริ่มใช้หุ่นยนต์

ดังกล่าวแล้ว โดยหุ่นยนต์เหล่านี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของ 

ผู้โดยสารสายการบินต่างๆ รวมทั้งให้บริการในภาษาที่ผู้โดยสารใช้ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจสูงสุด

4. Information 
Channels
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สุนทรีย์
ของ

เรื่อง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
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From the Cover
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 พีระมิดและสฟิงซ์ตั้งอยู่ที่โรงแรมลักซอร์ ท่ามกลางสถานบันเทิง 

เริงรมย์และกาสิโนในเมืองลาสเวกัส 

 ล�าคลองแห่งเวนสิพร้อมบรกิารเรอืกอนโดลา พานกัท่องเทีย่วนัง่ชมววิ 

ผ่ากลางโรงแรมเวเนเชี่ยน ที่มาเก๊า 

 ศนูย์การค้าโหลวหวูก่ลางเมืองเซนิเจ้ิน เป็นแหล่งขายของปลอมและ

ละเมดิลขิสทิธิ ์ทีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่โลกอยากไปช้อปป้ิงแบบข�าๆ สกัครัง้

ในชีวิต 

 พื้นที่ชนบทห่างไกลในจังหวัดราชบุรี ถูกปรับแต่งภูมิทัศน์ให้ 

กลายเป็นทุ่งหญ้าไว้เลี้ยงฝูงแกะ ปลูกสร้างอาคารสถานที่ให้คล้ายกับ

เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย 

 ตลาดน�า้และโฮมสเตย์ทีส่วยงามราวกับภาพในโปสต์การ์ด ปกปิด

วิถีชีวิตตามปกติจริงๆ ของชาวบ้านในละแวกนั้นจนหมด ฯลฯ 

 ถ้าจุดประสงค์ของการออกเดินทางท่องเที่ยว คือการออกจาก

ชีวิตประจ�าวันท่ีซ�้าซากจ�าเจ น่าเบื่อหน่ายกับการท�างานและกิจวัตร

เดิมๆ เพื่อแสวงหาประสบการณ์จริง ชีวิตจริง โลกแห่งความจริง 

 

 แต่แล้วท�าไม? ในโลกยคุปัจจบุนั สถานทีท่่องเทีย่ว รวมถงึสนิค้า

และบรกิารยอดนยิมส�าหรบัการท่องเทีย่ว กลบัไม่ได้องิอยูก่บัความ

จริงแท้อีกต่อไปแล้ว 

 ลองมาไล่ดูพัฒนาการของการท่องเที่ยวตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั ทีม่กีารเปลีย่นผ่านความคดิต่อความจรงิแท้ในยคุสมยัต่างๆ
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อ�ำนำจและควำมจริงแบบภววิสัย 

 ย้อนกลับไปดูการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมที่สุด เมื่อโลกก้าวสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม การน�าเครื่องจักรมาใช้

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ท�าให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับเวลาว่างของผู้คนที่มีอย่างเหลือเฟือ  

ก่อให้เกิดการขยับตัวและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแต่ละชนชั้น 

 การผลิตซ�้าสิ่งของที่เหมือนๆ กันออกมาได้มากมายในราคาถูกลงและมีคุณสมบัติคงที่เหมือนกันไปหมด 

ชีวิตของแรงงานและชนชั้นกลางในสังคมแบบนี้ จึงกลายเป็นชีวิตน่าเบื่อหน่ายกับความซ�้าเดิม และสูญเสีย

ความสามารถในการเป็นต้นฉบับ 

 ผู้คนจ�านวนมากออกเดินทางท่องเที่ยว เพราะต้องการพบกับประสบการณ์ที่แท้จริงกว่าในชีวิต

ประจ�าวนั การท่องเทีย่วแบบดัง้เดมิทีส่ดุ กค็อืการมุง่ไปให้ถงึยงัจดุหมายทีเ่ป็นต้นฉบบัหรอืของแท้ เช่น 

แหล่งธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง หรือถิ่นก�าเนิดของวัตถุสิ่งของที่เก่าแก่ 

 พิพิธภัณฑ์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการท่องเที่ยวเพ่ือพบกับประสบการณ์จริงแบบภววิสัย  

ภัณฑารักษ์ในพิพิธภัณฑ์ คือผู้มีอ�านาจในการระบุความจริงแท้ของวัตถุสิ่งของโบราณต่างๆ และ

ท�าให้นกัท่องเทีย่วยนิดีไปยนืต่อควิยาวเหยยีด เพ่ือจะได้ชืน่ชมงานศลิปะทีเ่ป็นของแท้ เก่าแก่ดัง้เดมิ  

และได้การรับประกันว่ามีอยู่เพียงชิ้นเดียว 

 นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้ว การท่องเที่ยวแบบช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหรูหราก็มีลักษณะของ 

ความจริงที่คล้ายคลึงกัน 

 นักท่องเที่ยวแห่ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมแบบแท้ๆ จากช็อปในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นน�า เพราะ

สนิค้าเหล่านัน้แท้จรงิกว่า ราคาถกูกว่าเพราะไม่มภีาษนี�าเข้า อกีทัง้ผูข้ายยงัให้บรกิารทีน่่าประทบัใจ 

กว่าการซื้อในประเทศของตนเอง 

 เหตุผลที่ส�าคัญกว่านั้นอยู่ที่การได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหนือกว่า เพราะสามารถ 

เข้าใกล้แหล่งก�าเนิดของสินค้าหรูหราได้มากกว่า 

 ภาพนักท่องเทีย่วต่อควิยาวเหยยีดทีห่น้าชอ็ป กว้านซือ้สินค้ากนัจนหมดร้าน สะท้อนให้เหน็ความคดิ 

เรื่องความจริงแท้ท่ียังคงหลงเหลืออยู่บ้างในโลกของนักท่องเที่ยว การช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมแท้ๆ  

ให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบหรูหราที่หาไม่ได้จากที่บ้านของตัวเอง 

     ช็อปของแบรนด์เนมชั้นน�ากลายเป็นเดสทิเนชั่นส�าคัญที่ต้องแวะในวันท้ายๆ ก่อนจะเดินทางกลับ  

เทรนด์ในทกุวนันี ้การช้อปเหล่านี้ไม่ได้จ�ากดัตวัอยู่ในศนูย์การค้า แต่สร้างขึน้มาในลกัษณะเป็นคอนเซป็ต์สโตร์ 

ที่แสดงตัวอย่างเด่นชัดกว่า 

 นอกจากจะเป็นแฟชั่นแบรนด์แล้ว ยังพยายามสอดแทรกตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเลย เช่น 

การเข้าไปเป็นเจ้าของโรงแรมของ อาร์มานี ในดูไบและมิลาน หรือ บุลการี ในบาหลี โตเกียว ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ดูไบ 

ลอนดอน และมิลาน 

   นอกจากจะเป็นโรงแรม สินค้าแบรนด์เนมยังสร้างพ้ืนที่ของตัวเองในลักษณะของสถาปัตยกรรมหรือพิพิธภัณฑ์  

อย่างในกรณีของ หลุยส์ วิตตอง ที่มีอาคาร ลา ซามาริทาน 

From the Cover
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กำรประกอบสร้ำงควำมจริงเพื่อกำรท่องเที่ยว 

 หลงัสงครามโลกคร้ังทีส่องเป็นต้นมา เมือ่เศรษฐกิจเริม่ฟ้ืนตวักลับมา ประเทศโลกทีส่ามส่วนใหญ่ถกูท�าให้กลายเป็นสถานที่ 

ท่องเที่ยว 

 ลัทธทุินนิยมและบรโิภคนยิม ได้แปลงทกุสถานที่ให้กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ในยคุนีเ้องทีค่วามจรงิแท้เริม่เลอืนหายไป 

และเราจะได้เห็นการประกอบสร้างความจริง เพื่อน�ามาใช้ในการท่องเที่ยวมากขึ้นๆ เรามีสวนน�้า สวนสัตว์ สวนกล้วยไม้ 

อยู่กลางศูนย์การค้า ที่มีช็อปแบรนด์เนมชั้นน�าเรียงราย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาช้อปปิ้ง 

 Paul Fussell เสนอคอนเซ็ปต์เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นแบบเทียมๆ หรือ Pseudo-places ว่ามันคืออาณาจักร

แห่งการท่องเที่ยว มีหน้าที่ง่ายๆ เพียงแค่ล่อนักท่องเที่ยวเข้ามา เพื่อจะได้ขายอะไรบางอย่างให้ 

 เกาะแก่ง ชายทะเล ป่าไม้ แม่น�้า ภูเขา โบราณสถาน ฯลฯ ทุกสถานที่กลายเป็นพื้นที่เทียมเพื่อการท่องเที่ยวไปหมด 

ค�าถามในยุคสมัยของการประกอบสร้างความจริง คือนักท่องเที่ยวต้องการอะไรกันแน่ พวกเขาต้องการความจริงแท้ หรือ

ต้องการเพียงแค่เห็นอะไรเทียมๆ แบบนี้ก็พอ 

 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวแบบใหม่ พวกเขาไม่ได้ต้องการเดินทางไปสู่สถานที่หรือสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อ

ค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่จริงแท้กว่า 

 แต่พวกเขาเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ Pseudo-places หรืออาณาจักรแห่งการท่องเที่ยวที่ล่อตาล่อใจและมีสินค้าหรือ

บริการต่างๆ รอไว้ให้ซื้อขาย 

 จุดหมายของการท่องเที่ยว คือความงามที่เหนือจริง ชายหาดริมทะเลจะต้องถูกเก็บกวาดอย่างเรียบร้อย ความ

ยากจนของชาวบ้านจะถูกปกปิด เหลือไว้เพียงภาพของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านแบบสโลว์ไลฟ์ 

 ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น มนุษย์แสวงหาความงาม และหมกมุ่นกับการสร้างความงามขึ้นมาด้วยมือตัวเอง 

 ภาพถ่ายการท่องเที่ยวถูกจัดเตรียมให้สวยงามเกินจริง ไม่ว่าจะเป็นความงามตามธรรมชาติ ทะเลสีคราม 

ป่าเขียวชอุ่ม ทิวสน แมกไม้ พระอาทิตย์ขึ้นทะลุไอหมอก 

 หรือถ้าเป็นความงามแบบเมือง ก็ต้องมีทิวตึกระฟ้า ผู้คนแต่งตัวสวยงามในย่านการค้า ไฟประดับประดา 

บนท้องถนน หรือร้านกาแฟสงบเงียบในยามบ่าย มีแสงแดดอ่อนๆ ส่องลงมา 

 แม้แต่มือ้อาหารของนกัท่องเทีย่วก็ถูกจัดให้หยาดเยิม้ไปด้วยไขมนั น�า้ตาล ทีช่วนน�า้ลายสอ ความงามทัง้หมด

ถูกจัดกระท�าขึ้น โลกของนักท่องเที่ยวเป็นยูโทเปียที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีธรรมชาติ และไม่มีอะไรผิดปกติ

 วิธีที่นักท่องเที่ยวจะหลบเลี่ยงจากโลกแห่งความเป็นจริงรอบตัว หรี่ตาให้กับสลัม คนจรจัด กองขยะ และ

มลพิษในสถานที่ท่องเที่ยว ก็คือการสร้างสถานการณ์เทียมขึ้นมา 

 John Urry เสนอว่าสนิค้าและบรกิารของการท่องเทีย่วนัน้ เน้นหนกัไปทีเ่รือ่งของภาพ การท่องเทีย่วคอื

การบรโิภคส่ิงท่ีมองเหน็ด้วยสายตา การท่องเทีย่วรับใช้วฒันธรรมทางสายตา สถานท่ีท่องเท่ียวจงึกลายเป็น 

ดั่งโรงละคร มหรสพ 

 มันจึงจ�าเป็นจะต้องค่อยๆ ลดความเป็นจรงิลงไป โดยการมหีน้าทีจ่รงิในทีน่ี ้กค็อืเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ

คนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความสวยงามและสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้มากขึ้น 
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นักท่องเที่ยวแบบโพสต์โมเดิร์นนิสม์

 ในโลกยคุหลงัสมยัใหม่ ‘ความจรงิแท้’ ไม่ได้มเีพยีงหนึง่เดยีวอกีต่อไป แต่กลบั

มีอยู่อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการรับรู้และตีความของผู้คน 

 ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีระดับขั้นของความ

จริงที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ความจริงแท้อย่างที่สุด ไปจนถึงขั้นที่หลุดลอยออก

จากโลกแห่งความจริงอย่างสิ้นเชิง 

 นักท่องเที่ยวทุกคนรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความจริง แต่พวกเขาก็ยังสวมบทบาท

เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสุขต่อไป เพราะพวกเขาพึงพอใจกับสุนทรียรสแบบใหม่ 

คือสุนทรีย์ของความปลอม 

 ‘ความจริงแท้’ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือว่าสินค้าบริการ แต่ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวคนนั้นๆ ว่าตัวเขาถือว่านี่คือสิ่งที่จริงแท้แค่ไหน 

 ยกตวัอย่างเช่น ในโปรแกรมทวัร์ประเทศจนี มกี�าหนดการช้อปป้ิงสนิค้าก๊อบป้ี 

แหล่งช้อปปิ้งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นส่วนหนึ่งของไฮไลท์ความบันเทิง ของปลอม

กลายเป็นของที่ระลึกแบบล้อเล่น น่าขบขัน สนุกสนาน และสร้างความประทับใจให้

แก่ผู้รับได้ 

 นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไปทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของปลอม แต่ประสบการณ์ใน

การช้อปปิ้งที่ได้รับนั้นคือความจริงแท้ การได้เดินช้อปปิ้งในแหล่งอาชญากรรมใน

ประเทศโลกที่สาม คือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น และเป็นเรื่องที่สามารถน�ากลับไป

เล่าได้อย่างน่าภูมิใจ 

 หลายประเทศในยุโรปออกกฎหมายเล่นงานนักท่องเที่ยวที่ซื้อและครอบครอง

สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศโลกที่สาม มันถูกน�าเข้า

อย่างผดิกฎหมาย และแพร่หลายออกไปทัว่โลกผ่านทางพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว  

ทีท่�าตวัเป็นเหมอืนกองทพัมด ซือ้และน�าตดิตวักลบับ้านไปเพือ่เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ 

 นอกจากของที่ระลึกแล้ว สถานที่เทียมและสถานการณ์เทียมก็ยังถือว่ามี  

‘ความจริงแท้’ ส�าหรับตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 นกัท่องเทีย่วได้สร้างภาพในจนิตนาการและความคาดหวงัขึน้มาในใจ โดยองิอยู่

กับหนัง วรรณกรรม เพลง ป๊อปคัลเจอร์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งภาพถ่ายจากนิตยสาร

ท่องเที่ยวและโปสต์การ์ดที่ระลึก 

 สถานการณ์เทียมคือความคาดหวังที่นักท่องเที่ยวต้องการ เมื่อเดินทางไปถึง 

จุดหมายปลายทางแล้ว เป็นความคาดหวงัทีส่งัเคราะห์ขึน้มาจากประสบการณ์ทีผ่่านๆ 

มาทั้งหมด เพื่อครอบทับการท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ ให้ด�าเนินไปตามนั้น 
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 สถานทีท่่องเทีย่วจงึต้องสร้างภาพจ�าของตวัเองขึน้มา ไม่ใช่แค่เพือ่

เป็นจุดขายไว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง แต่มันคือสิ่งที่นักท่องเที่ยว

ก�าลังมองหา และตั้งใจว่าจะมาซื้ออยู่แล้ว 

 นกัท่องเทีย่วไม่ได้ไปเพือ่พบความแปลกใหม่ แต่ไปเพือ่ตรวจสอบ

และตอกย�้าภาพจ�าที่มีต่อสถานที่นั้นๆ การเดินทางไปน�้าพุเทรวี บันได

สเปนที่อิตาลี หรือมาเที่ยวเขาตะปูในจังหวัดพังงา เพราะพวกเขาเคย

เห็นมันในหนังเร่ืองโปรด และพยายามท�ากิจกรรมต่างๆ เลียนแบบ 

ในหนัง 

 ประสบการณ์การท่องเทีย่วทีด่ ีเกดิขึน้กเ็มือ่นกัท่องเทีย่วได้พบเหน็

กับความจริงที่ถูกจัดฉากไว้ เดสทิเนชั่นยอดนิยมทั่วโลกจึงได้ถูกบริหาร

จัดการให้คงสภาพเดิม หรือตกแต่งให้สวยงาม สอดคล้องกับภาพที่

ปรากฏในสื่อ โปสต์การ์ด นิตยสารท่องเที่ยว 

 สถานทีท่่องเทีย่วจะต้องปลอดภยั คาดการณ์ได้ และเตม็ไปด้วยส่ิง

ทีซ่�า้ซากจ�าเจ เป็นทีคุ้่นเคยส�าหรบัการท่องเทีย่ว อนัได้แก่ ผูค้นมากมาย 

ร้านค้า ของที่ระลึก จุดชมวิว จุดถ่ายรูป และพิธีกรรมประจ�าสถานที่

ท่องเที่ยว 

 จงึไม่น่าแปลกใจ ทีทุ่ง่หญ้าเลีย้งฝงูแกะ พีระมดิ สฟิงซ์ คลองเวนสิ 

หรอืแม้กระทัง่หอคอยโตเกยีว หอเอนเมอืงปิซา หอไอเฟล เทพเีสรภีาพ 

รวมไปถึงแลนด์มาร์คและอนุสาวรีย์ส�าคัญๆ จากทั่วทั้งโลก จะแพร่

กระจายออกไปทัว่โลก ผดุอยู่ใจกลางสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมมากมาย 

 นักท่องเที่ยวไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวปลอม ด้วยการยอมรับอยู่

แล้วว่ามนัปลอม แต่สิง่ทีจ่รงิแท้ส�าหรบัพวกเขาคอืประสบการณ์ พักผ่อน

หย่อนใจ ทีส่ะดวกสบาย รวดเรว็ ทนัสมยั และได้ร่วมอยู่ในกระแสนยิม

กับคนอื่นๆ ในสังคมรอบตัว

หมายเหตุ แนวคิดและข้อมูลบางส่วน 

l  RETHINKING AUTHENTICITY IN TOURISM EXPERIENCE Ning Wang (https://www.depts.ttu.edu) 

l  Aesthetics and Tourism Margarita Barretto (http://www.pasosonline.org) 

l  Abroad: British Literary Travelling Between the Wars. Paul Fussell 

l  The Tourist Gaze. John Urry

From the Cover
เรื่องจากปก
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การได้เดินช้อปปิ้ง

ในแหล่งอาชญากรรม

ในประเทศโลกที่สาม 

คือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น 

และเป็นเรื่องที่สามารถน�ากลับไปเล่า

ได้อย่างน่าภูมิใจ
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Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว

เรียบเรียง : ณัฏฐิรา อำาพลพรรณ
หัวหน้างานวิจัย กองวิจัยการตลาด ททท.

เทรนด์ท่องเที่ยวโลก

ถอดความจาก WTM Global Trends Report
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 WTM Global Trends Report โดย Euromonitor เป็นรายงานแนวโน้มทาง 

การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในแต่ละปี น�าเสนอในงาน World Travel Market ณ กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจักร ในช่วงวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558  โดยแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก

ที่ส�าคัญในปี 2015 ที่ระบุอยู่ใน WTM Global Trends Report เป็นการน�าเสนอกระแส 

หรือเทรนด์ที่เกิดขึ้นในระดับภาพรวม (Global) และในภูมิภาคหลักๆ ที่ส�าคัญของโลก 

อาทิ เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง รวมถึงการระบุถึงประเทศที่ เป ็นผู ้ เล ่นหลัก 

ด้านการท่องเที่ยวโลก เช่น จีน อินเดีย 

 ใน WTM Global Trends Report ระบุค�าส�าคัญหลายค�าที่เร่ิมมีความส�าคัญ 

และเริ่มก่อตัวเป็นเทรนด์ขึ้นมา อาทิ Hipster, Uberisation ซึ่งมีความหมายเท่ากับ  

Sharing, Startup, Crowdsourcing แนวคิดเร่ืองต่างๆ เหล่านี้ ได้ถูกน�าเสนอใน  

TAT Review มาตลอดปี 2015 สามารถย้อนดูฉบับเก่าๆ ได้หากสนใจที่จะค้นคว้าเพิ่มเติม
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Global Overview-Uncertain Times

 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอยู่ในภาวะที่ ไม่แน่นอน  

จากปัจจัยด้านเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ การขึ้น

อตัราดอกเบีย้ในสหรัฐอเมริกา ความผนัผวนของราคานำา้มนั และภาวะเศรษฐกจิ 

ในสหภาพยุโรป

 เศรษฐกิจของจนีทีเ่คยอยู่ในภาวะทีแ่ขง็แกร่งมาโดยตลอด เริม่ส่งสญัญาณ

ความยุ่งยาก ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากดัชนีตลาดหุ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา

 ปัญหาทางการเมอืงในพืน้ทีภ่มูภิาคตะวนัออกกลาง แอฟรกิาเหนอื รสัเซีย 

และยูเครน เริ่มส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของโลก

 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า 

จะเป็นอัตราการเติบโตที่ตำ่ากว่าปี 2014 ด้วยอัตราร้อยละ 3.7 (ในปี 2014  

มีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 1.1 พันล้านคน เติบโตร้อยละ 4.3) เช่นเดียว

กับค่าใช้จ่ายทางการท่องเท่ียว โดยมีการคาดการณ์ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

จะเป็นภมูภิาคที่ได้รบัรายได้ทางการท่องเทีย่วระหว่างประเทศสงูสดุในรอบ 5 ปี

Americas : American Dream 
Part 2-Work Less Play Hard

 The American Dream หรือโอกาสที่ทุกคนจะสามารถก้าวหน้าหรือ 

ไต่เต้าเพื่อสถานะทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน และมักถูกตีความด้วยชั่วโมง

การทำางานที่ยาวนานนั้น ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทชั้นนำาบางบริษัท 

เช่น Netflix, Gravity Payments และ Virgin เริ่มมีนโยบายจำานวนวันหยุด 

ขั้นตำ่าที่ยังคงได้รับค่าจ้าง (Paid Holidays) ไม่จำากัด 

 กลุ่มมิลเลนเนียลและกลุ่มพนักงานในบริษัทไฮเทคที่มีนโยบายไม่จำากัด 

วันหยุด จะชื่นชอบการเดินทางที่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร 

ในขณะที่กลุ่มพนักงานอเมริกันทั่วไปจะเลือกใช้บริการการจองนาทีสุดท้าย  

(Last Minute Booking) และแพค็เกจทวัร์เนือ่งจากมช่ีวงเวลาวนัหยดุยาวนานขึน้ 

 นอกจากนี ้รปูแบบการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วอเมรกินัจะเป็นการเดนิทาง

ตลอดทั้งปี แทนที่การเดินทางในช่วงวันหยุด

1

2

สรุปสาระส�าคัญ 

WTM Global Trends Report
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UK-Digitalisation Drives Travel 
to Secondary Cities

 เมืองรองของสหราชอาณาจักรได้พยายามใช้กลยุทธ์ด้านดิจิทัลและสื่อไฮเทค 

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่น เกมออนไลน์ และสมาร์ทซิตี้  

โดยใช้ข้อมูลจาก Big Data มาวิเคราะห์เพ่ือส่งมอบข้อมูลที่เหมาะสมและตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุดด้วยการส่งข้อมูลที่ทันสมัย (Real Time)  

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นผ่านช่องทางออนไลน์ 

 นอกจากนี้ ในบางเมือง เช่น Bristol ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ

ที่เรียกว่า Beacon จำานวน 200 จุดทั่วเมืองเพื่อส่งข้อมูลท่องเที่ยว เช่น ข้อเสนอพิเศษ 

ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ไปยังสมาร์ทโฟนโดยตรง

Europe : Hipster Holidays

 นักท่องเที่ยวในยุโรปส่วนใหญ่มักเคยเดินทางในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมดั้งเดิม 

แต่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเริ่มหันมาสนใจแหล่งท่องเที่ยวนอกกระแส เพื่อซึมซับ 

วัฒนธรรมฮิปสเตอร์ที่กำาลังได้รับความนิยมแทน โดย Airbnb มีส่วนสำาคัญในการ 

ผลักดันกระแสดังกล่าว เนื่องจากในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนอกกระแสมักมีจำานวนห้องพัก 

ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เมืองหลวงของชาวฮิปสเตอร์ในยุโรป ได้แก่ Kreuzberg ในเบอร์ลิน, 

District VII ในบูดาเปสต์ และ Miera iela ในริกา โดยกลุ่มมิลเลนเนียลเป็นกลุ่ม 

นกัท่องเทีย่วหลกัสำาหรับการเดนิทางประเภทนี ้โดยเน้นการเดนิทางเพ่ือชืน่ชมวฒันธรรม

การกินที่หลากหลาย ผลงานสร้างสรรค์ ศิลปะ และการช้อปปิ้ง

Technology : Travel 3.0-The Advent 
of Smartphone

 การจองสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านช่องทางโทรศัพท์เคล่ือนที ่

ได้กลายเป็นกระแสหลัก (Mainstream) ไปแล้ว ด้วยมูลค่า 96 พันล้านเหรียญดอลลาร์

สหรัฐ ในปี 2014 หรือเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.5 ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าในช่วงปี 

2014-2019 ตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ย

ต่อปีถึงร้อยละ 22

3

4

5
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 ผู ้พัฒนาเทคโนโลยี ได ้พยายามที่จะเพิ่มคุณค่าของ

ประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยการพยายามตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวรายบุคคลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

เครื่องมือที่สำาคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data 

ตัวอย่างท่ีมีให้เห็นในปัจจุบัน คือ แอปพลิเคชั่น TripAdvisor 

บนแอปเปิลวอทช์ ซึ่งจะส่งข้อความเตือนเกี่ยวกับร้านอาหารที่ 

ได้รับคะแนนสูงสุดในบริเวณใกล้เคียงในเวลาอาหารกลางวัน 

โดยในอนาคตข้อความเตอืนดังกล่าวจะถูกออกแบบให้ส่งข้อมลู

ร้านอาหารประเภทท่ีสอดคล้องกับความช่ืนชอบของนกัท่องเทีย่วด้วย

6

Middle East : 
Iran-Branding Ancient Persia

 รฐับาลอหิร่านมนีโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วของประเทศ 

อีกครั้งด้วยการให้ Visa on Arrival แก่นักท่องเที่ยวจาก

ตลาดหลัก เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และรัสเซีย ทั้งนี้ อิหร่าน

มีความโดดเด่นในเชิงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของเปอร์เซีย ตลอดจนตั้งอยู่ในตำาแหน่งที่ง่ายต่อ

การเดินทางเชื่อมต่อทางอากาศระหว่างทวีปแอฟริกา ยุโรป 

และเอเชีย

 ในปัจจุบันยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวระดับ

นานาชาตใินอหิร่าน อย่างไรก็ตาม มแีนวโน้มทีนั่กลงทนุข้ามชาติ

จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวภายหลังการยกเลิกมาตรการ

ควำ่าบาตร โดยกลุ ่มธุรกิจ Rotana Rayhaan Hotel and  

Resort ของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เป็นกลุม่ทนุต่างชาตกิลุม่แรก 

ที่ประกาศจะเข้าไปลงทุนธุรกิจที่พัก 4 แห่งภายในปี 2018
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7

Africa-Discovering 
The New Startup 
Landscape

 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในแอฟริกาเป็นปัจจัย

สำาคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์เติบโต

มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่เว็บไซต์ Hotel.ng ซึ่งเป็น 

เว็บไซต์จองห้องพักออนไลน์ของไนจีเรียที่ ใหญ่ที่สุด 

มีโรงแรมเข้าร่วมกว่า 7,000 แห่งในปัจจุบัน และมี

แผนการขยายธุรกิจไปยังกานาและแอฟริกาตะวันตก 

ภายหลังเปิดให้บริการในปี 2014 ที่ผ่านมา
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Global Village : 
Crowdsourcing Luxury Hotels
 

 โรงแรมหรหูราได้หนัมาใช้ Crowdsourcing และ Crowdfunding สำาหรบัการระดมทนุ 

และค้นหานวัตกรรมใหม่ในการดำาเนินธุรกิจ โดยธุรกิจสตาร์ทอัพอย่าง Amberlair  

กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในธุรกิจห้องพักตั้งแต่วันแรกจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงแรมและแขกผู้เข้าพัก ทั้งนี้ ผู ้ร่วมทุนกับ Amberlair จะมีส่วนร่วมในการคัดเลือก 

สถานที่ตั้ง และแนวคิดหลักในการตกแต่งโรงแรม

 สำาหรับโรงแรมยักษ์ใหญ่อย่าง Marriott ก็ใช้ช่องทาง Crowdsourcing ในการพัฒนา

นวัตกรรมของธุรกิจในเครือด้วยการออกแบบผ้าเช็ดตัวและตู้ขายของอัตโนมัติ

 ทั้งนี้ คุณค่าของการเป็น ‘โรงแรมที่สร้าง ออกแบบ และลงทุนโดยคุณ’ (Created  

by You, Designed by You, Funded by You) จะถูกนำามาหยิบยกเพื่อเป็นจุดขาย

Asia : The Sharing Economy 
Heads to China

 Sharing Economy ได้เริ่มมีการขยายตัวอย่างเด่นชัดในประเทศจีนในปี 2014  

ด้วยบริการของสื่อสังคมออนไลน์ท้องถิ่น เช่น บริการรถเช่า และรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่น 

Weibo และ WeChat ในขณะที่แบรนด์ระดับโลกก็มีแนวโน้มเติบโตที่ดีในจีน ไม่ว่าจะเป็น 

Uber หรือ Airbnb ที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 

และเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการประเภท Sharing Economy มาก่อน สำาหรับพื้นที่ 

ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยกับสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวแล้ว เช่น ฮ่องกง ก็เริ่มก้าวข้ามไปสู่

สินค้าและบริการอื่นๆ เช่น การเช่ากระเป๋าเดินทางและกล้องถ่ายรูป

India : Travel for the Unbanked

 ประชากรอินเดียถึงร้อยละ 66 อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท โดย Bank of India คาดการณ์ 

ว่ามีชาวอินเดียในชนบทถึงประมาณ 500 ล้านคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบธนาคาร ปัจจัยดังกล่าว 

ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ อย่างไรก็ตาม มีการนำาเสนอ 

บริการใหม่แก่ลูกค้ากลุ ่มดังกล่าวที่ไม่สามารถชำาระเงินออนไลน์ได้ ได้แก่ Cash On  

Delivery (COD) โดยลูกค้าสามารถจองสินค้าและบริการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์  

และเมื่อมีการชำาระเงินด้วยเงินสดแล้วจึงจะได้รับตั๋ว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ว่าจะรับ 

ด้วยช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์

8
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Themed Environments
ในวัฒนธรรม Selfie Culture

เรื่อง : ชาตรี ประกิตนนทการ

...หอเอนเมืองปิซา เท่าของจริง แห่งแรกของเมืองไทย!!! 

มาปากช่องที่เดียว เหมือนได้เที่ยวทั่วโลก 

เตรียมกล้องไว้เซลฟี่ได้เลย 

หอเอนเมืองปิซา ครั้งแรกของเมืองไทย 

ที่ Toscana Valley เขาใหญ่...

*อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 เมือ่ค�าโปรยโฆษณาดงักล่าวเผยแพร่ออกไปไม่นานกเ็กดิกระแสต่อต้านจากผูร้กัความเป็น 

ไทยมากมายตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมไปถึงสถาปนิกหลายคนที่วิจารณ์ว่าการออกแบบเช่นนี้ 

ไม่ค�านึงถึงบริบทของไทย และบางท่านกล่าวว่าต้องการเห็นเมืองไทยเป็นเมืองไทยไม่ใช่อิตาลี 

ท�าให้ผมนึกถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม งานอิตาเลียนเรอเนสซองซ์ชิ้นส�าคัญของเมืองไทย 

ขึน้มาในทนัท ีและนกึไปถงึพระราชวจิารณ์ของรชักาลที ่6 (ตามบนัทกึของจมืน่อมรดรณุารกัษ์)  

ทีท่รงมต่ีอพระทีน่ัง่องค์นีว่้าเป็นศลิปะแบบตะวนัตก แม้จะงดงามและมค่ีาเพียงใดกห็าใช่สิง่ทีจ่ะ

อวดชาวต่างชาติได้ เพราะไม่มีอะไรที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยเลยสักนิด แต่พระองค์ 

ก็ทรงอธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีปัจจัยแวดล้อมมากมายก�าหนดที่ท�าให้เข้าใจได้

 ทีท่�าให้นกึถงึกเ็ป็นเพราะว่า ค�าวจิารณ์ต่อกรณ ีToscana Valley เขาใหญ่ เป็นไปในทศิทาง

ตรงกันข้าม กล่าวคือเป็นการวิจารณ์บนฐานคิดที่ไม่คิดจะพิจารณาถึงเหตุปัจจัยอันเป็นที่มา 

ของกระแสการจ�าลองตึกฝรั่งมาสร้างในสังคมไทยอย่างจริงจัง มีแต่การโยนข้อกล่าวหาเรื่อง

ความเป็นไทยอย่างมกัง่ายเพียงเท่านัน้ และนีเ่องเป็นสาเหตทุีท่�าให้ผมสนใจโครงการนีเ้ป็นพเิศษ 

 แต่ที่สนใจไม่ใช่เพราะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกระแสต่อต้าน แต่เป็นเพราะโครงการ

นี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีต่อกระแสงานก่อสร้างโครงการลักษณะแบบนี้ที่เริ่มปรากฏมากขึ้นอย่าง 

มีนัยส�าคัญ โดยส่วนตัวเห็นว่าส่ิงนี้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ควรได้รับการอธิบาย และควร

เป็นการอธบิายทีม่ากกว่าแค่การตะโกนใส่เจ้าของโครงการว่า “ท�าแบบนีท้�าไม มนัไม่ไทย ทีน่ี่ไม่ใช่

อติาล”ี เพราะถ้าจะท�าอะไรทีต่ืน้เขนิไร้เดยีงสาแบบนัน้ ควรออกมารณรงค์เช่นเดยีวกนักบัพระทีน่ัง่

อนันตสมาคมและสถาปัตยกรรมตะวันตกที่กลาดเกลื่อนเต็มพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ไปด้วย 
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 ประเด็นคือ สถาปัตยกรรมตะวันตกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนถูกสร้าง

ขึ้นบนเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมการเมืองยุคล่าอาณานิคม  

มงีานศกึษามากมายอธิบายถงึเหตปัุจจยัอนัเป็นทีม่าของการสร้างตกึฝรัง่

เต็มสยามสมัยนั้น ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจและยอมรับได้ถึงที่มา 

 ดงันัน้กรณ ีToscana Valley เขาใหญ่ ถ้าเราอยากหาค�าอธบิายเพือ่

หลีกเลี่ยงความตื้นเขินไร้เดียงสาของการวิจารณ์ เราควรท�าความเข้าใจ

ปรากฏการณ์นี้อย่างไร 

 ผมเองยังไม่มีค�าตอบส�าเร็จรูปที่คิดว่าครอบคลุมได้ทั้งหมด แต่

อย่างไรก็ตามผมมีข้อเสนอว่า หากเราต้องการท�าความเข้าใจ อย่างน้อย

เราควรพิจารณาปรากฏการณ์นี้ในฐานะที่มันเป็นกระแส Themed Envi-

ronments ในวัฒนธรรม Selfie Culture ของสังคมไทยร่วมสมัย 
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กระแสนี้หมายถึงอะไร เพื่อความชัดเจน  

ผมขอแยกเป็นประเด็นย่อย 3 ประการดังต่อไปนี้

11  ประการที่หนึ่ง Toscana Valley เขาใหญ่ คือภาพตัวแทนของปรากฏการณ์ทาง

สถาปัตยกรรมที่ผมเรียกว่า Themed Environments 

 Themed Environments คืออะไร เราอาจนิยามโดยย่อได้ว่าคือ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่

เล่นกับรูปทรงหรอืสญัลกัษณ์ทางศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีอ้่างองิและน�าเราไปสูก่าร

สัมผัสประสบการณ์ของ Space/Time ต่างๆ ทั้งที่เป็นของในประวัติศาสตร์หรือในจินตนาการ 

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือ สวนสนุก 

 แต่ปัจจุบันปรากฏการณ์ Themed Environments ได้ขยายตัวเองออกไปพ้ืนที่ลักษณะ

อื่นมากขึ้น ที่เห็นชัดคือการสร้างที่พักอาศัยตากอากาศหรือ Community Mall ภายใต้แนวคิด

แบบ Themed Environments ประเภทต่างๆ ซึ่งมีความพิเศษอยู่ตรงที่แนวโน้มการออกแบบ 

จะเน้นสร้างบรรยากาศพืน้ทีต่ลอดจนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในลกัษณะจ�าลองสถานที่

ท่องเที่ยวส�าคัญของโลกหรือไม่ก็ย้อนยุคกลับไปหาบ้านเมืองโบราณสมัยต่างๆ สิ่งนี้ท�าให้พ้ืนที่

พักอาศัยหรือตัวร้านรวงใน Community Mall เหล่านั้นมิได้ท�าหน้าที่เป็นแค่พ้ืนที่รองรับการ

อยู่อาศัยหรือจับจ่ายซื้อของเท่านั้น แต่การมาเยี่ยมชมเปลือกอาคารเหล่านี้คือเป้าหมายในตัว

ของมันเองในลักษณะไม่ต่างเลยกับการไปสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ตัวอย่างของโครงการ

ลกัษณะนีเ้ราสามารถพบเหน็ได้มากมาย เช่น Venezia หวัหนิ, Palio เขาใหญ่, Mimosa พัทยา,  

Pickadaily Bangkok, เพลินวาน, Venice di Iris วัชรพล, Toscana Valley เขาใหญ่, และอีก

มากมายที่ก�าลังรอก่อสร้างในอนาคตอันใกล้

 โครงการลักษณะข้างต้นมิได้เกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยแต่อย่างใด  

ตรงกันข้าม เพราะความเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยร่วมสมัยกลุ่มหนึ่ง (ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลักของโครงการ) อย่างลึกซึ้งต่างหากที่ท�าให้โครงการลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นได้ 
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 สังคมไทยมีรากทางวัฒนธรรมมายาวนานในการหลงใหลชื่นชม

วัฒนธรรมตะวันตกว่าเป็นภาพสะท้อนของความศิวิไลซ์ สถาปัตยกรรม

ตะวันตกเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยในทัศนะของชนชั้นน�าไทย 

มาอย่างยาวนาน ไม่เพยีงแค่สถาปัตยกรรมเท่านัน้ เครือ่งแต่งกาย การใช้ชวีติ 

แฟชั่น ประเพณี พิธีกรรม ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่รับเอาอิทธิพลตะวันตก 

มาใช้และถือเป็นแม่แบบมาตรฐานของความเจริญมาโดยตลอด ดังนั้น 

การจ�าลองรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกขึ้นในสังคมไทย ด้านหนึ่ง 

ตวัมนัจงึเป็นสญัลกัษณ์ของความศิวไิลซ์และทนัสมยัเสมอในสายตาคนไทย 

ไม่ว่ารูปแบบจะเป็นการลอกเลียนมาทั้งหมดก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด 

เพราะประเดน็เรือ่ง ‘ความจรงิ-ปลอม’ ไม่เคยเป็นปัญหาในทศันะคนไทย 

 อาคารราชการ วัง ต�าหนัก แบบตะวันตกที่สร้างขึ้นเมื่อร้อยปีก่อน

ก็ล้วนเป็นของจ�าลองและลอกเลียนไม่มากก็น้อยทั้งสิ้น และตึกเหล่านั้น 

ก็มีสถานะเป็นฉากแห่งความศิวิไลซ์ที่เราสร้างไว้เพื่ออวดชาวต่างชาติว่า 

เราเจริญทัดเทียมไม่แพ้กัน ดังนั้นการสร้างที่พักตากอากาศ หรือ  

Community Mall โดยลอกเลยีนเวนสิ, ลอนดอน, ปารสี, หรอื หอเอนปิซา 

จงึไม่ใช่เรือ่งใหม่ และภายใต้ทศันะว่าด้วยความศิวิไลซ์ การจ�าลองตกึเหล่านี ้

จึงประสบความส�าเร็จในเชิงการตลาดมาโดยตลอดหลายสิบปี การสร้าง

บ้านที่เต็มไปด้วยเสาโรมันและยอดโดมจึงขายดิบขายดี และการไปเดิน

ช้อปปิ้งภายใต้บรรยากาศสถาปัตยกรรมตะวันตกจึงเป็นเรื่องที่สามารถ

อวดเพื่อนๆ ได้ การโวยวายเรื่องเมืองไทยไม่ควรมีสถาปัตยกรรมรูปแบบ

เช่นนี้เพราะผิดบริบทจึงเป็นเร่ืองของคนที่หลอกตัวเองและไม่เคยรู้จัก

วัฒนธรรมไทยเลย 
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 ค�าถามที่เกิดขึ้นต่อมาคือ Themed Environments ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาท�าไมถึงขยายตัว 

อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งค�าถามนี้น�าเราไปสู่ประเด็นที่สองของบทความที่ว่าด้วย Selfie Culture 

 มีงานศึกษามากมายอธิบายว่าปัจจุบันเราก�าลังอยู่ในยุคสมัยแห่งการ Selfie ยุคสมัย 

ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีถ่ายภาพที่ติดมากับกล้อง Smartphone  

การพัฒนาในเชิงเทคโนโลยีดังกล่าวน�ามาซึ่งวัฒนธรรมใหม่ของการถ่ายภาพตัวเอง แน่นอน

ภาพถ่ายตวัเองสามารถย้อนประวตัศิาสตร์ไปได้ไกลร่วมร้อยปี แต่ภาพถ่ายตวัเองทีม่าพร้อมกบั

การแชร์ภาพได้อย่างรวดเร็วในสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดไม่ถึง 10 ปีมานี้

 ภาพถ่าย Selfie มีนัยในทางสังคมมากกว่าภาพถ่ายที่อัดขยายผ่านฟิล์มอย่างเทียบกัน 

ไม่ได้ ภาพอัดขยายแบบเดิมท�าหน้าที่เป็นเพียงภาพถ่ายเก็บความทรงจ�าเฉพาะบุคคลหรือ

ครอบครัว มากที่สุดก็เอาออกโชว์เพื่อนบ้างเป็นครั้งคราว แต่ภาพถ่าย Selfie (และไม่ Selfie 

แต่ถ่ายโดย Smartphone) สามารถเป็นทั้งการเก็บความทรงจ�าเฉพาะบุคคลและเป็นทั้ง 

การสือ่สารตวัตนออกสูส่าธารณะไปพร้อมๆ กนั เพราะพ้ืนที่ในโลกสังคมออนไลน์ได้ท�าให้เส้นแบ่ง 

ระหว่างส่วนตัวกับสาธารณะพร่าเลือน ณ ขณะที่เราแชร์ภาพถ่ายของเรา มันเป็นทั้งการโชว์

ตัวตนให้กับคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักไปพร้อมๆ กัน เรากินอาหารอะไร ออกก�าลังกายแบบไหน 

อ่านหนังสือประเภทใด ไลฟ์สไตล์คืออย่างไร ทั้งหมดส่ือสารผ่านโลกออนไลน์ และเครื่องมือ 

ที่ส�าคัญที่สุดคือภาพถ่าย Selfie 

 ภาพถ่าย Selfie จึงมีพลังทางสังคมและมีเสน่ห์ท�าให้คนในยุคสมัยใหม่หลงใหลจน 

นักวิชาการมากมายนิยามว่ามันเป็น Selfie Culture เพราะเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เอื้อให้

เราสามารถอวดโชว์ตัวเองได้โดยไม่โดนกล่าวหาว่าเป็นคนชอบอวด อันเป็นผลพลอยได้ส�าคัญ

ที่มาจากความพร่าเลือนของพื้นที่โลกสังคมออนไลน์ทีเ่ป็นทั้งพืน้ที่ส่วนตัวและสาธารณะในเวลา

เดียวกัน

22
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 Selfie Culture ท�าให้ฉากหลังและสภาพแวดล้อมของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ต้องปรับตัวเอง ปรับจาก

การเป็นเปลอืกหุม้อาคารมาสูก่ารเป็นฉากถ่าย Selfie แน่นอนว่าเปลอืกอาคารในอดตีกม็ไิด้มสีถานะเป็นแค่

เปลือกอาคาร แต่ต้องมีความสวยงามหรือนัยทางความหมายมากมายแฝงอยู่เหมือนกัน แต่ในยุค Selfie 

Culture เปลือกอาคารยิ่งต้องมีสถานะแห่งการเป็นฉากเพื่อการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปลือกอาคาร

เหล่านี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการแสดงความเป็นตวัตนของมนษุย์ในระดบัทีเ่พ่ิมสงูขึน้ผ่าน Selfie Culture

 ประเด็นนี้จึงเป็นค�าตอบ (อย่างหนึ่งในทัศนะผม) ว่าท�าไม Themed Environments จึงกลายเป็น 

กระแสอย่างชดัเจนในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา หากเราย้อนไปก่อนหน้านี ้Community Mall ก็ไม่ได้เน้นเปลอืกอาคาร 

ที่เล่นกับยุคสมัยทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและแฟนตาซีมากเท่านี้มาก่อน แต่ด้วยการให้

ความส�าคัญกับภาพถ่ายตนเองเพื่ออวดโชว์มากขึ้น ฉากของ Community Mall จึงมีบทบาททางสังคมและ

นัยในเชิงความหมายเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และเมื่อผนวกเข้ากับประเด็นแรกที่ผมเน้นถึงนัยแห่งความศิวิไลซ์

ของหน้าตาตกึแบบตะวนัตกในทศันะคนไทย ยิง่ท�าให้ผมเหน็ว่ามนัเป็นค�าตอบของกระแสการสร้างโครงการ

ลักษณะนี้ที่ต้องท�าฉากอาคารเป็น เวนิส, ปารีส, อัมสเตอร์ดัม, ลอนดอน ฯลฯ

 ถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้ได้ดี เราก็จะเข้าใจทันทีว่าท�าไมโฆษณาของ Toscana Valley เขาใหญ่  

จึงมีประโยคที่เขียนไว้ว่า “...เตรียมกล้องไว้เซลฟี่ได้เลย...” เป็นส่วนหนึ่งของค�าโฆษณา เพราะเจ้าของ

โครงการเขา้ใจวฒันธรรมไทยรว่มสมยัไดอ้ย่างชดัเจน เพราะถ้าใครตามงานศกึษาเกี่ยวกบัการใช้สือ่สงัคม

ออนไลน์อย่างใกล้ชิดก็จะพบว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่ใช้สื่อชนิดนี้สูงมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
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 ประเด็นที่สาม คือ ความคับแคบของการนิยามความเป็นไทยทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

 ในสังคมไทยร่วมสมัย เมื่อต้องการน�าเสนอภาพแห่งความเป็นไทย สิ่งที่เรานึกออกมีเพียงอย่างเดียว

คือการหวนย้อนกลับไปหาศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบจารีต ซึ่งหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องเป็นวัดและวัง  

สิ่งเหล่านี้กลายเป็นภาพตัวแทนส�าเร็จรูปของความเป็นไทย 

 ไม่ปฏิเสธว่าปัจจุบันนิยามความเป็นไทยเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นและน�าไปสู่ภาพตัวแทนที่หลากหลาย  

ไกลออกจากวัดวังบ้าง เช่น วัฒนธรรมชาวบ้าน, ตุ๊กๆ, กระบุงตะกร้า ฯลฯ แต่กระนั้น กระแสหลักเมื่อรัฐ

หรือสังคมต้องการนิยามหรือน�าเสนอภาพความเป็นไทย วัดวังและศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงมักจะถูกหยิบยก 

มาเป็นอันดับแรกเสมอ

 เมือ่วัฒนธรรมช้ันสงูคือภาพตวัแทนหลักของความเป็นไทย จงึเป็นเรือ่งยากล�าบากทีจ่ะเล่นกบัสัญลักษณ์

เหล่านี้ในโครงการเชิงพาณิชย์ทั้งหลาย เพราะสุ่มเสี่ยงจะโดนกล่าวหาว่าไม่รู ้จักกาลเทศะ เอาของสูง 

มาท�าเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือท�ามาหากิน เช่นหลายกรณีของโรงแรมต่างๆ ที่มักจะโดน 

ข้อกล่าวหานี้อยู่เสมอๆ 

 ผนวกกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการเหล่านี้ (บ้านพักตากอากาศ หรือ Community Mall) คือกลุ่ม

คนไทยเป็นหลัก แตกต่างจากโรงแรมหรือรีสอร์ทที่กลุ่มลูกค้าคือชาวต่างชาติที่ต้องการมาสัมผัสความ  

Exotic ของโลกตะวันออกและความเป็นไทย ดังนั้น การออกแบบโครงการเหล่านี้ด้วยรูปลักษณ์ศิลปะและ

สถาปัตยกรรมแบบไทยจงึไม่ค่อยได้รบัความนยิมเท่าทีค่วร ด้วยเหตนุี ้การเลอืกใช้ศลิปะสถาปัตยกรรมตะวนัตก 

จึงเป็นทางออกที่สมบูรณ์ เพราะไม่โดนกล่าวหาว่าน�าสถาปัตยกรรมไทยที่เป็นของสูงมาท�ามาหากิน  

ภาพลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตะวันตกในสายตาคนไทยคือความศิวิไลซ์ทันสมัย และกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติ

 ทั้งหมดนี้จึงเป็นค�าตอบ (ในทัศนะส่วนตัว) ว่าท�าไมปรากฏการณ์ Themed Environments ที่เต็มไป

ด้วยการจ�าลองและลอกเลยีนสถาปัตยกรรมตะวนัตกจงึกลายเป็นกระแสนยิมทีพุ่ง่ขึน้อย่างมากในรอบ 10 ปี 

ที่ผ่านมา

 และส�าหรบักลุม่ผูพ้ทิกัษ์ความเป็นไทยทัง้หลาย ถ้าคดิว่าปรากฏการณ์เหล่านีเ้ป็นปัญหาและอยากแก้ไข  

กข็อให้พจิารณาอย่างละเอยีดมากขึน้ถงึปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม ดงัตวัอย่างทีผ่มพยายามวเิคราะห์ในบทความนี้ 

แม้ว่าจะไม่เชื่อสิ่งที่บทความนี้วิเคราะห์เลยก็ตาม ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ผมก็หวังว่าเหล่าผู้พิทักษ์ 

ความเป็นไทยเหล่านั้นจะมีสติมากพอที่จะท�าการศึกษาและค้นหารากเหง้าของปรากฏการณ์มากกว่าแค่การ

ตะโกนใส่โครงการเหล่านัน้ด้วยข้อหาง่ายๆ ว่าไม่ค�านงึถงึความเป็นไทย หรอืด้วยค�ากล่าวมกัง่าย เช่น ต้องการ

เห็นเมืองไทยเป็นเมืองไทยไม่ใช่อิตาลี



47|Tourism Review

Tourism Trends
แนวโน้มท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานคร
BANGKOK

Thai  
Community Mall Style
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ความรู้

แปลงร่าง
เรื่อง : สุดาพร วรพล1

1 *หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท.
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เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดพิธีเปิด

‘ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว’ หรือที่เรียกกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า ‘TAT Academy’ 

ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยในช่วงท้ายของพิธีเปิด ททท. ได้เชิญสามหนุ่มนักเขียน + 

นักท่องเที่ยวผู้มีประสบการณ์จากการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจ  

มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ ‘ความรู้แปลงร่าง’ เพื่อน�าเสนอมุมมอง 

ที่เน้นการน�าความรู้ไปสู่การท�างานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง ตลอดจน Trend  

หรือแนวโน้มทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ของโลกที่เกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงให้เห็นว่าแนวโน้มดังกล่าว 

ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใดบ้าง และการผลักดันงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

ซึ่งจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 

ส�าหรับวิทยากรสามท่านที่ TAT Review ได้เอ่ยถึงไปแล้วข้างต้น ประกอบด้วย

โตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการบริหาร

นิตยสาร GM คอลัมนิสต์นิตยสารชั้นน�าหลายฉบับ 

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ‘วัฒนธรรม

ชุบแป้งทอด’ ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

ซึ่งได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�า ฯลฯ

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ครีเอทีฟและผู้ก�ากับ

โฆษณา นักเขียนผู้ใช้นามปากกา ‘นิ้วกลม’ ฯลฯ

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักเขียน / 

Web Master ทางด้าน IT และ 

Social Network ฯลฯ 

1.

2.

3.

TAT Review เห็นว่าการเสวนานี้น่าสนใจ จึงขอสรุปมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้ 

และหวังว่าเนื้อหาบางช่วงบางตอนจะสามารถจุดประกายความคิด หรือเป็นแนวทาง

ให้ท่านน�าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันต่อไป ดังนี้
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 ‘ความรู้’ เป็นเรื่องสนุกสนาน แต่อันดับแรกนั้นต้อง ‘รู ้’  

ก่อนว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้าง โดยเฉพาะในโลกสมัยใหม ่

ที่ซับซ้อน และมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมมากขึ้น

 แนวโน้ม (Trend) ใหญ่ๆ ที่จะท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว หลายแนวโน้ม 

เกิดขึ้นแล้ว หลายแนวโน้มก�าลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และจะมี

ผลกระทบไม่เฉพาะต่อการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จะมีผลกระทบกับ

ชีวิตของทุกคน มีอยู่ 4 แนวโน้ม ได้แก่

1.	 ความเป็นเมอืง	(Urbanization)
l องค์การสหประชาชาติ ระบุว่าภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593)  

คนจะเข้ามาอยู่ในเมืองถึงประมาณ 70-80% นับเป็นสิ่งที่ไม่เคย 

เกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 

l คนจะเริ่มเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น แต่ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 

เมืองใหญ่แบบกรุงเทพฯ เท่านั้น อาจจะเป็นเมืองอย่างอุดรธานี 

ขอนแก่น อุบลราชธานี ฯลฯ ซ่ึงเริ่มพัฒนาจนมีความเป็น 

เมืองแบบเดียวกับกรุงเทพฯ มากขึ้น

l การย้ายถิ่นฐานดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการเข้ามาอยู่ในเมือง

เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการของมนุษย์ด้วย 

เพราะเมื่อก่อนคนอยู่ในชนบท ใช้แรงงานมาตลอด การเข้ามาอยู่ 

ในเมืองจึงท�าให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ เช่น การนั่ง กลายเป็น

อิริยาบถท่ีคนท�ามากท่ีสุดในชีวิต เพราะต้องนั่งขับรถ นั่งท�างาน 

เป็นต้น 

l การเข้ามาอยูใ่นเมอืงท�าให้เกดิความเข้มข้นของความหลากหลาย 

เพราะคนท่ีเข้ามาอยู่ในเมอืงไม่สามารถทีจ่ะอยู่ในพืน้ทีท่ีก่ว้างใหญ่

ได้อกีแล้ว จะต้องเข้ามากระจกุกันอยู่ในพืน้ทีเ่ลก็ๆ ความคิดในเรือ่ง

ของความเป็นส่วนตัว พื้นที่สาธารณะจะเปลี่ยนไป

โตมร 

ศุขปรีชา

l ท�าให้มีพัฒนาการในเรื่องของการ

เดินทางอย่างเข้มข้น หลากหลายมากขึ้น 

เมืองมีพ้ืนที่อื่นๆ นอกเหนือไปจากพ้ืนที่

ส�าหรับนักท่องเที่ยว (Tourist Zone) หรือ

กับดักนักท่องเที่ยว (Tourist Trap) ซึ่ง 

สมัยก่อนเมื่อนักท่องเที่ยวไปเที่ยวตาม

เมอืงต่างๆ ต้องมวีตัรปฏบิตั ิหรอืมาตรฐาน 

ที่ต้องไป ต้องท�า แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยว 

ไม่ต้องเดนิทางไปในเมอืงนีแ้ล้วพบแต่ร้าน

กาแฟร้านนี้ ร้านเบอร์เกอร์แบบนี้อีกแล้ว 

แต่จะพบอะไรบางอย่างที่แปลกแตกต่าง

ออกไป ไม่เหมือนเดิม 

l กรุงเบอร ์ลิน ประเทศเยอรมนี  

เป็นเมืองที่มีความหลากหลายมาก จะมี 

อาชีพใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

ซึ่งเกิดจาก Urbanization หลายอาชีพ 

เช ่น การจัด Gastro Rally หรือการ 

น�าเที่ยวแบบพาไปกินอาหาร ซึ่งการ 

น�าเที่ยวประเภทนี้มีวิวัฒนาการมาหลาย

ยุคสมัยดังนี้
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l เกิดวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้น เรียกว่า  

Mingled Society คอืสงัคมทีผ่สมผสาน ปะทะ ปะปนกนัไปหมด 

ซึ่งผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจจะล�าบากใจกับความ 

Mingle ความ Mix ความผสมผสานดงักล่าว เพราะอาจจะคุน้เคย 

กับการจัดทัวร์แบบ 6 - 7 - 8 คือทุกคนต้องตื่น 6 โมงเช้า 

7 โมงกินอาหาร 8 โมงล้อหมุน สังคมสมัยก่อนเป็นแบบนั้น  

คือสามารถบอกได้ว่าแบบแผนชีวิตของคน คือ ต่ืน ท�างาน  

กินอาหารเป็นมื้อ  

l เกิด Trend เรื่อง Breakfast All Day สมัยก่อนร้านอาหาร

หรูๆ  จะเปิดขายอาหารกลางวนัเวลา 11.00 - 14.00 น. แล้วเปิด

ขายอาหารค�่าอีกครั้งเวลา 19.00 - 22.00 น. แต่ในโลกปัจจุบัน

ร้านอาหารไม่สามารถจะเปิดเป็นช่วงได้แล้ว ทกุอย่างผสมกนัไป

หมด แม้กระทั่งมื้ออาหาร ไม่ต้องมี Breakfast หรือ Brunch 

เพราะบางคนอาจจะตื่น 4 โมงเย็น แล้วอยากกินอาหารเช้า 

ตอน 4 โมงเย็นก็ได้ มื้ออาหารจึงถูกท�าลายลงไป 

 p ยุคแรก ต้องไปกินอาหารตามร้าน 

ที่  Guide book แนะน�าไว ้  หรือร ้าน 

ที่เป็นที่รู้จัก ลือช่ือของเมืองน้ัน ซ่ึงจะเป็น 

การให้คะแนนโดยคนคนเดียว หรือ Guide 

book เล่มหนึ่งที่มีคนเขียนคนเดียว 

 p ยุคที่ 2 เกิดพัฒนาการไปกินตาม 

Application ซ่ึงประชาชนทั่วไปจะเป็น 

ผู้ให้ดาว หรือแสดงความคิดเห็นว่าร้านนี้ดี

หรอืไม่ เป็นการให้ข้อมลูโดยผ่านอ�านาจของ

คนมากมาย

 p ยคุที ่3 คนเริม่รูส้กึว่าม ีApplication 

อย่างเดียวไม่พอ เพราะอาจจะมีค�าแนะน�าที่

แตกต่างกนัมากเกินไป จึงต้องการกลบัไปหา

ค�าแนะน�าของใครบางคน

  Gastro Rally เห็นช่องว่างดังกล่าว

จึงเข้ามาท�ากิจกรรมนี้ โดย Tailor-made 

ตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 

แต่ละคน เช่น การกินอาหารที่หรูที่สุด

ของเมือง ณ ภัตตาคารที่หรูที่สุด การ

ตระเวนไปกินอาหารตามร้านที่ Indy มาก  

ซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่เคยไป นักท่องเที่ยว 

อาจจะไม่มีวันได้รู ้จัก หรือการพาไปกิน

อาหารค�่าที่บ้านของชาวเมืองนั้น เพื่อให้

ลูกค้าได้รู ้จักเมืองหรือผู ้คนที่อาศัยอยู ่ใน

เมืองนั้นๆ อย่างแท้จริง

l ไม่ต้องการพ้ืนที่ท�างานแบบออฟฟิศหรือห้องประชุมแล้ว 

เพราะอาจจะไปท�างานหรือประชุมในร้านกาแฟ นัดคุยงานกัน

ที่สวนสาธารณะ ระหว่างไปวิ่ง หรือระหว่างเวลาพักขณะที่ไป

ร่วมกลุ่มจักรยาน ฯลฯ คือผสมกันไปหมด ทั้งเล่น ทั้งท�างาน 

l ทุกคนต้องการส่ิงที่มีความเป็นเฉพาะตัวมากขึ้น (Tailor-

made) ไม่สามารถไปเทีย่วกนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ได้เหมอืนเมือ่ก่อน 

2.	Digital	Age  

l เป็น Trend ทีเ่ข้ามาแล้วท�าให้ชวีติทีเ่คยมแีบบแผนค่อนข้าง 

จะแตกสลายไปหมด  

l ท�างานแบบ Freelance หรือท�า Startup Business คือ 

ไม่รับราชการ ไม่ท�างานบริษัท ซึ่งจะต้องไปท�างาน 9 โมงเช้า 

เลิกงาน 5 หรือ 6 โมงเย็น แต่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ของ

ตนเองที่ใช้เทคโนโลย ีหรอืเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการท�าธรุกจิ 
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l มีลักษณะชีวิตที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือท�าอะไรไม่เป็นเวลา บางคนต่ืนขึ้นมา

ท�างานตั้งแต่ตี 4 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องประสานงานกับต่างประเทศที่มี Zone 

เวลาไม่เหมือนกัน บางคนนอนตอนกลางวันแล้วท�างานตอนกลางคืน บางคน 

อาจจะตื่น 10 โมง หรือบ่าย 3 โมง

l วิธีท�าธุรกิจแบบ Freelance เป็น Model ที่จะสอดรับกับวิถีชีวิตและโลก 

ของการท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งในยุคหนึ่งที่ผ่านมา คนอาจจะเห็นว่าวิธีท�าธุรกิจ 

แบบนี้ไม่ไปไหน ไม่เติบโต ตัวอย่างเช่นที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จะพบร้าน

เล็กๆ ที่อยู่มา 400 ปี ซึ่งยืนยันว่าจะอยู่เท่านี้ จะขายเท่านี้ จะไม่ขยายอะไรทั้งนั้น 

นัน่เป็นส่วนหนึง่ของวธิคีดิแบบญีปุ่น่ คอือยูแ่บบทีต่นเองอยู ่ภมูใิจในสิง่ทีต่นเองเป็น 

โดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องของการขยายมาก

l หลายประเทศในยุโรปมี Small Luxury Hotel เป็นโรงแรมเล็กๆ ที่อาจจะได้ 

Michelin Star 3 ดาว ขายอาหารบางอย่างที่อร่อยมาก และไม่ขยายออกไปอีก  

นักท่องเที่ยวจะต้องไปกินอาหารนี้ที่โรงแรมนี้ จึงเป็นความภูมิใจให้ท�าและรักษา

อาหารชนิดนี้ไว้ให้ดีที่สุด

3.	Ageing	Society 

หมายถึงสังคมที่มี ‘ผู้สูงอายุ’ มากขึ้น 

l ค�าว่า ‘ผูส้งูอาย’ุ หมายถงึพวกเราทกุคนซึง่ในอนาคตจะกลายเป็นผูส้งูวยั แต่เป็น

ผู้สูงวัยที่หัวใจยังเป็นเด็ก ได้รับอิทธิพลจากชีวิตที่ผ่านมา มีความเป็นตัวของตัวเอง  

มีความกระตือรือร้น ฯลฯ 

l Ageing Society ในอนาคตจึงไม่ใช่ความหมายของสังคมผู้สูงอายุในแบบที่ 

ทกุคนจะอยูบ้่าน ไม่ออกไปไหน แต่ยงัจะต้องออกมาอยูข้่างนอก เดนิทาง อยู่ในเมอืง  

ใช้ชีวิตกลางแจ้ง ฯลฯ มากขึ้น 

l ดังนั้น จะต้องออกแบบ ‘เมือง’ หรือ ‘พื้นที่สาธารณะ’ ในอนาคตอย่างไร  

จึงจะเหมาะสมกับคนสูงอายุมากขึ้น รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวว่า 

จะมีทัวร์แบบไหนที่จะตอบรับ ตอบสนองผู้สูงอายุซึ่งข้อเข่าไม่ดีแล้ว หรือบางคน

อาจจะต้องนั่งรถเข็น เป็นต้น

4.	Sustainability  

คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน 

l บางคนบอกว่า Sustainability เป็น Luxury แบบใหม่

l โรงแรมทีม่ลัดฟีส์ท�าน�า้ดืม่และหมนุเวยีนน�า้ทกุอย่างมาใช้เอง นบัเป็นมูลค่าเพ่ิม 

ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีค่ดิว่าตนมสี�านกึในเรือ่งสิง่แวดล้อม ความยัง่ยนือยู ่จงึเลอืกไป 

สถานที่แบบนี้

l คนญีปุ่น่ชอบ ‘คดิใหญ่’ (Big Idea) คอืคดิผนวกเรือ่งเลก็ๆ เรือ่งวถิชีวีติ เรือ่ง

โครงสร้าง เรื่องของการท่องเที่ยว ฯลฯ ใส่เข้าไปในโครงสร้างใหญ่ๆ ตั้งแต่ต้น 

 ตวัอย่างเช่นทีเ่มอืงโอโนมจิ ิมกีารสร้างทางจกัรยานบนสะพานทีข้่ามไปยงัเกาะ

ชโิกะก ุซึง่คงไม่สามารถท�าแบบนัน้ได้ถ้าไม่คดิวางแผนมาตัง้แต่ต้น ท�าให้ Highway 

เส้นนีม้จีดุขายเป็นทางจกัรยานด้วย เมือ่ขีจ่กัรยานไปตามเส้นทางแล้วไปพบวงัน�้าวน  

ก็จะมีค�าอธิบายว่าท�าไมจึงมีวังน�้าวนบริเวณนี้ ซึ่งค�าอธิบายนี้ผ่านความสงสัย  

ผ่านความทึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และผ่านความรู้ คือการท�าวิจัยว่า 

เกิดอะไรขึ้นกับภูมิศาสตร์บริเวณนั้น จึงได้เกิดวังน�้าวนนี้ขึ้นมา



53|Tourism Review

Tourism Talk
ท่องเที่ยวสนทนา

l ญี่ปุ่นเป็นเกาะ มีประชากรกว่า 100 ล้านคน จึงมีการ

ควบคุมกันและกันทางสังคม หากคุณเปิดร้านขายของขึ้นมา

ร้านหนึ่ง คุณจะไม่สามารถหลอกลวง โกง หรือผลิตของที่

ไม่มีคุณภาพออกมาได้ แต่คุณจะต้องแข่งกันเพื่อท�าให้เห็น

ว่าคุณได้ผลิตสิ่งที่ดีที่สุด และความดีนี้ฝังอยู่ข้างในจริงๆ 

l การท่องเที่ยวแบบไทยๆ จ�านวนมากที่ท�ากันอยู ่ใน

ปัจจบุนัน้ี เราไม่ได้ท�าเพราะภมูใิจกับผลติภณัฑ์ทีผ่ลติออกมา 

หรอืไม่ได้ภมูใิจกบัทะเลจรงิๆ แต่ท�าอย่างไรก็ได้ทีอ่ยากได้เงิน

เข้ากระเป๋าให้มากที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเราเป็น

ประเทศทีย่ากจนหรอืเปล่า แต่ความจนไม่ได้อยูท่ีเ่งนิ แต่อยู่

ที่ใจ ท่ีส�านึกว่าเราต้องการคดิว่าตนเองจนหรอืไม่ เราจะเหน็

เศรษฐีจ�านวนมากที่ขายอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ได้เงินมา แต่มี 

บางคนที่ไม่สามารถขายอะไรก็ได้ แต่ต้องขายในสิ่งที่เขา

ภูมิใจ

l อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจ�านวนมากเป็นเร่ือง

ไม่จริง (Fake) ค�าถามคือท�าไมจึงไม่จริง ไม่ใช่เพียงเรื่อง

ของการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เกือบทุกมิติที่มีปัญหาเร่ืองน้ี  

เช่น กรมส่งเสรมิการส่งออก 

เคยมีปัญหาว่านกัออกแบบ

ไทยคิ ด ไ ด ้  แ ต ่ ท� า ไ ม

สื่อสารไม่เป็น ต้องถามว่า 

ที่สื่อสารไม่เป ็นน้ันเป็น

เพราะคิดได้จริงๆ หรือ 

ถ้าคิดได้ รู ้สึกได้ มีพลัง 

มีอารมณ์ มีความอัดอั้น

ตันใจบางอย่างกับสิ่งนั้น 

ท�าไมสื่อสารไม่ได้ เพราะ

การสื่อสารไม่ใช่เรื่องที่คิดขึ้นมาลอยๆ ไปลอกอะไรมาแล้ว

จึงมีเรื่องมาสื่อสาร 

l ประเทศไทยมเีกาะพพี ีแล้วเพยีงแต่สร้างบ้านพกัขึน้มา 

ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกลมกลืนอะไรกับพื้นที่ และไม่เคยสนใจ 

ใฝ่หาความรู้ว่าพื้นที่ แม่น�้า หรือทะเลบริเวณนั้นเป็นอย่างไร

l ที่เขาใหญ่ นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่

ท่องเที่ยวที่สร้างแบบยุโรปน้อยลง เพราะสร้างไป

แบบแกนๆ ไม่มีเรื่องเล่าว่าคืออะไร ดังนั้น ถ้าคุณ

รักพรอว็องส์ (Provence) ประเทศฝรั่งเศสมาก 

คุณควรท�าสถานที่ออกมาให้เหมือนพรอว็องส์  

อยู่ที่นั่นจริงๆ มีชีวิตแบบชาวพรอว็องส์จริงๆ หรือ

อาจจะถ่ายทอดความรู ้ท�าเป็นศนูย์กลางวฒันธรรม 

พรอว็องส์ ฯลฯ แต่ส่วนมากเราไม่ได้ท�าแบบนั้น 

เราเพียงแต่สร้าง โดยน�า ‘เปลือก’ ของเขามา 

ตั้งไว้ตรงนั้น แล้วให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปโดยมี

สิ่งเหล่านั้นเป็นฉากหลัง

l การศึกษาความรู ้จากท้องถิ่นของตนเอง  

จะก่อให้เกิดวัตถุดิบใหม่ขึ้นมา เราเพียงแต่น�า

วัตถุดิบที่มีอยู ่แล้วมาท�าให้เป็นสิ่งที่เราเท่านั้น

ที่มี และนักท่องเที่ยวเองก็เปลี่ยนไป เขาจะหา

ประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ต้องการไปสัมผัส 

สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ และเที่ยวอย่างหาความรู ้

มากขึน้ด้วย ซึง่ถ้าเป็นสถานทีท่ีค่่อนข้างเป็นเปลอืก 

บางครัง้กจ็ะไม่ยัง่ยนื แต่ถ้าเป็นสถานทีท่ีม่คีวามลกึ

กว่า ก็สามารถจะไปหาความรู้ได้อยู่ 
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 สังคมไทยมีคนท่ีมี ‘ความรู้’ มีข้อมูลมากมาย และในขณะ

เดียวกันก็มีคนท่ีเสพ ‘ความบันเทิง’ เป็นจ�านวนมากเช่นกัน แต่

สองส่วนนี้มีช่องว่างที่ขาดหายไป คือคนที่มีความรู ้จะรู ้สึกว่า 

เขามีความรู้มาก แต่ท�าไมเวลาแปลงความรู้ออกมาแล้วจึงไม่ถึง

หูคนอื่น คนไม่อยากฟัง จึงไม่ทราบว่าจะท�าประโยชน์จากความรู ้

ที่มีอยู่อย่างไร ส่วนบางคนอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์มากมาย  

แต่รู ้สึกว่าไม่มีเน้ือหา จะน�าอะไรมาสื่อสารออกไปดี ซ่ึงเรื่องนี ้

เกิดขึ้นในทุกธุรกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย คือมีข้อมูลมากมาย 

แต่จะผนวกสิ่งเหล่านั้นผ่านความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะสื่อสาร 

ออกไปสู่สังคม กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าได้อย่างไร

1.	 ความเป็นเมอืง	(Urbanization)
l การเกิดขึ้นของเมืองเปลี่ยนชีวิตของคนในเมือง และเปลี่ยน

ชีวิตของคนที่เดินทางไปเยือนเมืองนั้นด้วยเช่นกัน

l ชีวิตคนเราเปลี่ยนไปมาก สมัยก่อนการเดินทางไปจังหวัด

เชยีงใหม่เป็นเร่ืองใหญ่ ต้องขึน้รถทวัร์ไป ต้องถ่ายรปูกันทีส่นามบนิ 

ดอนเมือง ฯลฯ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าการไปเชียงใหม่เป็นเรื่อง

ใหญ่โตอะไรเลย 

l วัฒนธรรมของความเป็นเมืองเริ่มเข้าไปในจังหวัดใหญ่ต่างๆ 

เช่น จงัหวดัอดุรธาน ีมร้ีานกาแฟเก๋ๆ หลายแห่ง ม ีTrend ขีจ่กัรยาน 

หรือท่ีจังหวัดภูเก็ตก็เกิดร้านเท่ๆ ขึ้นหลายร้านบนถนนที่มีตึกเก่า

แบบชิโน-โปรตุกีส

l ค�าหนึง่ทีช่ดัเจนมากส�าหรบัความต้องการของคนยคุนีคื้อค�าว่า 

‘Tailor-made’ ซึง่คอืการตดัเฉพาะตวั เหมอืนเสือ้ผ้าทีต่ดัมาให้เรา

คนเดยีว ไม่เหมอืนคนอืน่ ซ่ึงความเป็น Tailor-made ในแง่ของการ

เดินทางท่องเที่ยวคือการได้ไปเที่ยว ไปกิน ไปสัมผัสผู้คนในแบบที่

ไม่เคยมีใครได้สัมผสัมาก่อน ความต้องการนีก้�าลงัเกิดเพิม่มากขึน้ 

และก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ หรือสร้างมูลค่าใหม่ๆ ได้อีกมากมาย  

l รายการน�าเที่ยวบังคับที่ว่าถ้าไปกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่แล้ว

คุณต้องไปที่ไหนนั้น เมื่อลง Facebook แล้วไม่เท่ ต้องเป็นสถานที่ 

ที่ลงแล้วเพื่อนถามว่าคือที่ไหน

l ความเป็นเมืองก่อให้เกิดความหลากหลายของรสนิยมที่

ผสมอยู่ในแต่ละเมืองมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบถ้าเราเห็นและ

สามารถดงึข้ึนมาเป็นจดุขายทีจ่ะสร้างความต้องการใหม่ให้ได้ เช่น  

นกัท่องเทีย่วคดิว่าต้องพกัโรงแรมดีๆ หรหูรา แต่ถ้าคุณมโีรงแรมเก่า 

สมัยคุณตาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารสักโรงแรมหน่ึง น่ันอาจจะเป็น 

สราวุธ 

เฮ้งสวัสดิ์
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จุดขายหนึ่งก็ได้ว่า หากนักท่องเที่ยวได้ไปพักที่โรงแรมของคุณ เขา

จะได้สัมผัสมุกดาหารในแบบมุกดาหารจริงๆ หรือแม้กระทั่งบ้านของ 

ตัวเองก็ยังเปิดเป็น Airbnb ได้

l ขณะนี้มี Trend อนาคตที่น่าจะก�าลังมาเหมือนกัน คือ Bleisure 

ซึ่งมาจากค�าว่า ‘Business’ และ ‘Leisure’ ซึ่ง Trend น้ีจะแยกการ

เดินทางท่องเที่ยวไปพักผ่อนออกจากการท�างานยากมาก เพราะเมื่อ

ไปพักผ่อนก็ท�างานด้วย และเวลาท�างานก็ต้องการพักผ่อนด้วย ซึ่งจะ

สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้อีกเช่นกัน 

2.	 Ageing	Society  
l ตลาดผู้สูงอายุกว้าง มีความต้องการมาก แต่เมื่อพูดถึงทัวร ์

ผู้สูงอายุ เราจะไม่ได้นึกถึงเพียงมีผู ้สูงอายุไปเที่ยวกันโดยรถบัส  

แต่จะตามมาด้วยอะไรอีกมากมาย เช่น เริ่มมีการให้ Rating โรงแรม

ทีเ่หมาะกบัผูส้งูอาย ุซึง่จะได้รบัการออกแบบมาอกีแบบหนึง่ให้อยูแ่ล้ว

สบาย หรือยานพาหนะต่างๆ แม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ยังเกิดอะไรใหม่ๆ ได้อีกมากมาย

3.	 Emotion,	Experience	&	Ekkalak
l สิ่งส�าคัญมากของนักท่องเที่ยวยุคนี้คือเรื่องของอารมณ์ (Emo-

tion) การไปเที่ยวนั้นไม่ได้เพียงต้องการไปเห็นสถานที่สวย หรือไป 

รับรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้น

l เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหลวงของฮอกไกโด เป็นเมอืงทีค่วามจรงิ

แล้วไม่ค่อยมีอะไร ส่ิงเดียวที่เห็นอยู่กลางเมืองคือ ‘หอคอย’ ซ่ึงไม่มี

ความน่าสนใจอะไร แต่ระหว่างทางทีจ่ะขึน้ไปดนูัน่เองทีเ่ปลีย่นอารมณ์ 

ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่หอคอยแล้ว แต่เป็น

คุณลุงคนหนึ่งชื่อโอโต้ซัง (Otosan) เมื่อขึ้นไป นอกจากมีโลโก้แล้ว

ก็เริ่มมีเครื่องดื่ม มีของที่ระลึกต่างๆ มีเสื้อวาดเป็นตัวการ์ตูนน่ารักๆ 

ขาย มี Character หอคอยพ่อที่บอกหอคอยลูกให้ตั้งใจเรียนหนังสือ 

ท�าให้นกัท่องเทีย่วเริม่รกั เริม่มอีารมณ์ เมือ่ลงมาแล้วจงึมองหอคอยนี้ 

ไม่เหมือนเดิม นี่เป็นส่ิงที่ญี่ปุ่นเก่งมาก คือไม่ได้หมายความว่าต้อง

สร้างการ์ตูนเท่านั้น แต่สร้างอารมณ์บางอย่างเข้าไปในสิ่งที่ได้สัมผัส 

ซึ่งจะเปลี่ยนความธรรมดาให้มาแตะหัวใจเรามากขึ้น

l คนญ่ีปุ่นมีความคิดหนึ่งที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมของเขา คือเขาคิด

ว่าทกุอย่าง ‘มชีวีติ’ มมุมองแบบนีส้ร้างความรูส้กึหนึง่ขึน้มา คอืความ

รู้สึกของการคิดถึง ‘คน’ ปกติเรามักจะคิดในมุมของคนที่อยากบอก  

อยากเล่าข้อมลู เช่น ฉนัมดีอีย่างนี ้โรงแรมของฉนัดอีย่างนี ้ร้านของฉัน 

ดีอย่างนี้ จังหวัดของฉันดีอย่างนี้ ซึ่งเป็นเรื่องแข็งๆ แต่ลองคิดว่า 

ถ้าชามก๋วยเตีย๋วเป็นคน จะบอกออกมาแบบไหน อาจจะไม่ต้องออกมา 

เป็นตัวการ์ตูนก็ได้ แต่ค�าพูดจา แม้กระทั่งการโฆษณาก็จะเปลี่ยน 

Mood & Tone ไป
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l คนญี่ปุ่นจะภูมิใจในสิ่งที่เขาท�าจริงๆ และน�าความภูมิใจนั้น 

มาเล่าต่อ จึงมี Story เกิดขึ้นมาในแต่ละสิ่งที่เมื่อสัมผัสครั้งแรก

อาจจะเห็นเพียงว่าสวยเท่านั้น เช่น ที่เมืองชิราคาวาโกะจะมีบ้าน

รูปแบบกัสโซ่ (Gassho) ซึ่งสร้างหลังคาหนาๆ เพื่อรองรับหิมะ  

จะมีส่วนหนึ่งที่เก็บไว้เล่าเรื่องว่าเมื่อผ่านไป 25 ปี ผู้คนทั้งหมู่บ้าน

ต้องมามุงหลังคาร่วมกัน 

l ทีฮ่อกไกโด ธรรมชาตสิมบรูณ์มาก สวยงาม เป็นอทุยานแห่งชาติ 

ที่เป็นมรดกโลก แต่ตัวพิพิธภัณฑ์และเรื่องเล่านั้นเล่าผ่านชีวิตของ

ปลาแซลมอนให้เห็นระบบนิเวศทั้งหมด ท�าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกรัก

สถานที่นี้มากขึ้น ส่วนในประเทศไทย ทะเลที่เกาะพีพีสวย แต่เรา 

ไม่รู้สึกว่าคนมีความภาคภูมิใจ หรือจะสื่อสารอะไรถึงทะเลพีพี 

l Big Idea หรือการแตกต่างจากส่ิงอื่น ซึ่งจ�าเป็นมากในโลก

ปัจจุบันนี้ คือเมื่อรูดหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet แล้วจะมี

ข้อมลูเข้ามาหลากหลายมากจนจบัไม่ตดิ ไม่รูว่้าอะไรคอือะไรกนัแน่  

l Branding ที่แข็งแรงของแต่ละจังหวัด แต่ละเมือง แต่ละ

กิจการจึงส�าคัญมาก คือถ้าเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาแล้วคุณนึกถึงอะไร  

ถ้าไปทีน่ีแ่ล้วต้องสิง่นี ้และถ้ามเีรือ่งเล่าทีเ่ป็นเรือ่งจรงิอยูเ่บือ้งหลงั

ด้วย สิ่งนี้จะแข็งแรงมาก 

l ญี่ปุ่นมีไอศกรีมสารพัดประเภท ถ้าไปหน้าซากุระ ท่านจะได้

กินไอศกรีมรสซากุระ ถ้าไปในเมืองที่ท�ามิโซะซุปซึ่งดังมาก ท่าน

จะได้กินไอศกรีมมิโซะ ถ้าไปที่ทะเลจะมีไอศกรีมผสมน�้าทะเลลึก 

ผสมเกลือ ซึ่งน่าทึ่งและสนุกมาก เมื่อไปแล้วรู้สึกว่าต้องมาเพราะ

เมืองนี้มีแบบนี้

l ไม่ใช่เพียง ‘รู ้’ แต่ต้องท�าให้นักท่องเที่ยว ‘รู ้สึก’ และมี 

‘ประสบการณ์’ มีตัวอย่างมากมายจากต่างประเทศ เช่น  

 p น�าคกุเก่าซึง่เป็นเรือ่งที ่Serious มากมาเล่าเรือ่ง และขาย

คุกกี้ที่ท�าเป็นรูปคุกน่ารักด้วย  

 p โรงแรมที่ฮอกไกโดเก็บก้อนน�้าแข็งของฤดูหนาวเม่ือตอน

ต้นปีไว้ และตั้งแสดงประดุจงานศิลปะ

 p ออนเซน็แห่งหนึง่ซึง่ตัง้อยูบ่นหาดทราย จะให้นกัท่องเทีย่ว

เช่าจอบมาขุดทรายออก แล้วข้างใต้มีน�้าร้อนอยู่ จึงเป็นออนเซ็นที่

นักท่องเที่ยวขุดเอง เป็นการท่องเที่ยวแบบให้สัมผัสประสบการณ์

 p Hawaiian Airlines พยายามน�าประสบการณ์ไปเสร์ิฟถงึที่ 

เช่น เต้นระบ�าฮาวายกลางไทม์สแควร์ทีน่วิยอร์ก หรอืท�าหาดทราย

จ�าลองที่ปักกิ่ง เพื่อชักชวนให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสของจริง 

 p ธรุกจิให้นกัท่องเทีย่วเลือกคนท้องถิน่เป็นมคัคเุทศก์พาเทีย่ว

 p ธุรกิจให้นักท่องเที่ยวจ้างช่างภาพท้องถิ่นแนะน�ามุม 

ถ่ายภาพ
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 p ที่สาธารณรัฐเช็กมีทัวร์คอร์รัปชั่น พาไปชมสถานที่

ราชการท้ังหลาย และบอกว่าคอร์รัปชั่นกันอย่างไร ซึ่งทัวร์

แบบนี้สร้างสรรค์มาก และมีความต้องการอยู่จริง

 p ทัวร์แม่มดในสกอตแลนด์ ทัวร์ Dark Side of Paris 

l วิธีการสร้างเรื่องราวที่มีอยู่แล้วแบบนี้ไม่ถูกน�ามาใช้ 

มากนกั สมยัก่อนจะมคี�าว่า ‘ทกุที ่ทกุเวลา’ คอืไปไหนกเ็หมอืนๆ  

กัน แต่ปัจจุบันต้องใช้ค�าว่า ‘ตอนนี้ ที่นี่’ เท่านั้น

l ทัง้อารมณ์ ประสบการณ์ และเอกลกัษณ์ส�าคัญกับยคุนี้ 

เพราะจะน�ามาซึง่การแชร์ (Share) กัน หากท�าให้คนมาแชร์ได้ 

ก็สบาย เพราะจะเป็นการช่วยเราประชาสัมพันธ์ มีตัวอย่าง

เรื่องที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ เช่น

 p ในเยอรมนีมีรีสอร์ทส�าหรับคนอกหักโดยเฉพาะ  

ซึ่งสามารถเล่าเรื่องได้

 p มีโรงแรมทีน่กัท่องเทีย่วจะต้องปลดทกุสิง่ทกุอย่างที่ 

Online ได้ฝากไว้ที่เขาก่อนเข้าไป

 p  บุคลิกของนักเดินทางรุ ่นนี้คือไม่ต้องการความ

แน่นอนมาก จึงมีเว็บไซต์ที่จัดการ Match นักท่องเที่ยวกับ 

สายการบิน โดยอาจจะส�ารองบัตรโดยสารเครื่องบินมา  

2 - 3 ตวัเลือก เช่น อมัสเตอร์ดมักบัปารสี แล้วเขาจะไปเสีย่งให้  

นักท่องเที่ยวอาจจะต้องไปปารีสก็ได้ แต่ Win-Win เพราะ

สายการบนิทีม่ทีีน่ัง่ว่างอยู่ในวันทีส่�ารองทีน่ั่งก็ได้เคร่ืองเตม็ไป  

นักท่องเที่ยวก็ได้บัตรโดยสารราคาถูกลง 40% 

l จะเห็นว่าคดิสร้างสรรค์ได้อกีมาก เพราะพฤตกิรรมและ

ความต้องการใหม่ๆ ของคนทีเ่ปลีย่นไป ถ้าเป็นคนสงูอายหุรือ

ครอบครวัไปใช้บรกิารโรงแรมของเรา หรอืไปเทีย่วในสถานที่

ของเราแล้วจะเป็นอย่างไร ซึง่ถ้าเราเข้าใจความเปลีย่นแปลง

ก็จะคิดอะไรออกอีกมากมาย

 

4.	 Sustainability  
l นกัเดนิทางรุ่นใหม่ๆ เดินทางไปเพือ่ทีจ่ะก่อร่างความหมาย

บางอย่างของตนเองด้วย เช่น หากไปพักโรงแรมที่ Sustain 

เขาก็จะเป็นคนดีของโลกใบนี้ เขาจะเป็นคนทันสมัยถ้าไปใช้

บริการนี้ เขาจะเป็นคนที่เรียนรู้กับคนท้องถิ่นถ้าไปเที่ยวแบบ 

Local มากขึ้น ความหมายเหล่านี้จะน�ามาซึ่ง Idea ใหม่ๆ ใน

ธุรกิจเดินทางได้มากเช่นกัน
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Digital	Age
l คนไทยคนหนึง่ท�าธรุกจิโดยจดับ้าน จดัครวัของตนเอง 

แล้วประกาศไปบนอินเทอร์เน็ตเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติมาสัมผัสอาหารไทยที่เขาท�าเอง ไม่ใช่อาหาร

ไทยที่ขายตามร้าน เป็นรสชาติมือของคนไทยปกติที่ไม่ได้ 

เป็นกุ๊ก ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Search ซ้ือคอร์ส

อาหาร แล้วมากินที่บ้านของเขา โดยส�ารองเวลาไว้ และ

ที่สนุกมากก็คือนักท่องเที่ยวจะไม่ได้มากินอาหารกับเขา

สองต่อสอง แต่เขาได้เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวหลายๆ คน

เข้าไว้ด้วยกัน เช่น จัดคนที่มาคนเดียว กับกลุ่มที่มาอีก 

2 คน มารวมเป็นโต๊ะเดียวกัน คือท�าอาหารครั้งเดียว แต่

นอกจากนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะได้กินอาหารกับเขาแล้ว 

ยงัได้เสพประสบการณ์ท่องเทีย่วจากคนอืน่ๆ ทีม่าร่วมโต๊ะ 

เดียวกันด้วย

l ระยะหลังๆ มานี้เมื่อไปท่องเที่ยว จะรู้สึกว่ามีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 2 อย่างในวิธีการเที่ยวคือ

 1. ไม่ได้ไปเที่ยวแบบมาตรฐานอีกต่อไป แต่จะ 

Search หาร้านเก๋ๆ แบบทีเ่รียกว่าหาเพชรเมด็งามทีซ่่อนอยู่  

(Hidden Gem) คือเป็นร้านที่แอบซ่อนอยู่ในที่ต่างๆ 

 2. วางแผนน้อยลงมากในแต่ละ Trip ที่ไป จะเริม่จาก

วตัถปุระสงค์ว่าวนันัน้รูส้กึต้องการท�าอะไรเป็นหลกั แล้วจะ 

Search ทันที เช่น ต้องการไปซื้อของแบบนี้ ก็จะ Search 

ว่าของแบบนี้มีอยู่ที่ไหน หลังจากนั้นจะ Search ว่าพื้นที่ 

ที่ ไปจะมีอะไรเกิดข้ึนบ้าง แต่ละวันจะไม่เหนื่อยมาก  

จะเที่ยวเป็น Zone

l มีส่ิงประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นและตอบสนอง 

แนวโน้ม Bleisure คอืมกีารวิจัยว่าปกตใินโรงแรมจะมพีืน้ที่

ที่ท�างานแยกไว้เป็นส่วนหนึ่ง เช่น ล็อบบี้ หรือโต๊ะท�างาน 

ในห้อง แต่จากการศกึษาพบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ไม่ได้ 

ใช้โต๊ะท่ีอยู่ในห้อง หรือพื้นที่ตรงกลางล็อบบี้เพื่อท�างาน 

แต่ท�างานบนเตียง เพราะยุคน้ีมีโน้ตบุ๊คบางๆ สามารถ

พมิพ์งานบนเตยีงได้ ดงันัน้ สิง่ทีเ่ขาสร้างข้ึนมาก็คือ ‘เตยีง’ 

ที่ออกแบบให้ถูกตามหลักสรีระ เพื่อที่คนจะสามารถ

ทีปกร 

วุฒิพิทยามงคล 
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นั่งท�างานบนเตียงได้อย่างถูกสุขลักษณะ จึงเป็น 

สิ่งประดิษฐ์ที่ออกมาแล้วตอบโจทย์ค�าว่า Bleisure 

หรือ Workation ได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวมาก    

l มีข้อมูลจากการวิจัยระบุว่าประชากร 1 ใน 3  

ของอังกฤษท่องเที่ยวคนเดียว (Solo Traveler)  

1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยที่ 54 ปี 

และเป็นผู้หญิง

l หอคอย Tokyo Skytree มีตัวละครเซตหนึ่ง 

ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปเป็นเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลัง 

ตวัละครเซตนี ้หรอืเป็น Animation ก็ได้ และเมือ่คดิ

แบบนี้ก็ท�าให้การสร้างของที่ระลึก ร้านอาหาร หรือ

สินค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นง่ายขึ้น 

เพราะอย่างน้อยก็มีอะไรให้ยึดจับไว้หนึ่งอย่างแล้ว 

l การท่องเทีย่วต้องสร้างสมดลุระหว่างสิง่ทีเ่รามี

คนเดียวกับสิ่งที่ใครๆ ก็มี เมื่อก่อนเราต้องสร้างสิ่งที่

ใครๆ ก็มี นั่นคือความสะดวกสบายต่างๆ เช่น ต้อง

มีเตียง หรือห้องน�้าที่สะอาด มีการเดินทางที่สะดวก  

ซึ่งส�าหรับการท่องเที่ยวแล้วเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เป็น  

Facility เป็นสิง่ทีท่�าให้นกัท่องเทีย่วสามารถท่องเทีย่ว

ได้อย่างสะดวกสบาย

l ในโลกที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกคนแล้วแบบนี้  

สิ่งที่เรามคีนเดียวกลบัเป็นสิ่งทีจ่�าเป็น เช่น หากเรามี

ผลติภณัฑ์อะไรสกัอย่างทีเ่ราเท่านัน้ทีม่ ีนกัท่องเทีย่ว

ไม่สามารถซื้อที่อื่นได้ ถ้าของเราดีจริง ความดีนั้น 

จะถูกแพร่กระจายไปผ่านสื่อ Online ต่างๆ เอง เขา

ก็ต้องเดินทางมาหาเรา 

l สถานทีแ่ต่ละแห่งควรมคีวามชดัเจนในเรือ่งทีจ่ะ

เล่า อย่าน�าเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าก็ได้ มีร้านหนังสือ

ร้านหนึ่งในญี่ปุ ่นที่ทั้งสัปดาห์จะขายหนังสือเพียง 

เล่มเดียวเท่านั้นในร้าน และเรื่องแบบนี้เองมีค่าพอที่

คนจะไปเล่าต่อว่ามีร้านแบบนี้ด้วย และต้องไปที่นี่ 

เวลานี้เท่านั้น เพ่ือที่จะให้ได้หนังสือเล่มนี้ หรือร้าน 

อาหารที่มีเมนูพิเศษเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้น และ 

ไม่ต้องกลวัว่าจะไม่มีใครไป เพราะปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็

เล่าเรื่องของเราแทนเราได้อยู่แล้ว
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เมืองจ�ำแลง
เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา

CopyCat 
CuLture
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คุณอยากไปอิตาลีหรือพรอว็องส์...ไปเขาใหญ่

คุณอยากไปซานโตรินี...ไปรามอินทรา

คุณอยากไปเวนิส...ไปหัวหิน

คุณอยากไปญี่ปุ่น...ไปศรีราชา

คุณอยากไปสวิส...ไปชะอ�า

คุณอยากไปแดนคาวบอย...ไปเขาใหญ่

คุณอยากไปโมร็อกโก...ไปเพชรบุรี

ที่ว่ามาข้างต้นนั้น ล้วนมี ‘สถานที่’ แบบ Man Made คือมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น โดย ‘จ�าแลง’ แปลงร่างเอาสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

มาไว้ในเมืองไทย บางแห่งนั้นท�าถึงขั้น ‘ชะลอ’ สิ่งก่อสร้างบางอย่างมาไว้ที่นี่ ด้วยอัตราส่วนและวัสดุก่อสร้างน�าเข้าแบบเดียวกันเปี๊ยบเลยก็มี

แต่ปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่เมืองไทยนะครับ

Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

 เพราะตอนนี ้Copycat Culture นัน้ มาปรากฏ 

อยู่ใน ‘นโยบาย’ การสร้างเมืองของจีนกันเลย 

ทีเดียวครับ

 ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือนโยบายท่ีเรียกว่า 

One City, Nine Towns อันเป็นแผนที่ริเริ่มกัน

มาตั้งแต่ปี 2001 กับมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยในหนึ่ง

มหานคร (หรือ City) นั้น จะมี ‘เมืองเล็ก’ (หรือ 

Town) มารายล้อมอยูถ่งึ 9 เมอืง และแต่ละเมอืง 

ก็จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตกต่างกันไป น่า

เสียดายที่โครงการนี้ล้มเลิกไปแล้ว ไม่อย่างนั้น

เราคงได้เห็นอะไรดีๆ อีกเยอะ

1.

 วัฒนธรรมที่ฝรั่งเรียกว่า Copycat Culture นั้น แท้จริงแล้วมีมาตลอด

ทุกยุคทุกสมัย แม้กระทั่งในโลกตะวันตกก็มี แต่ที่เห็นได้ชัดและมีลักษณะ

เฉพาะทางวัฒนธรรมอันแตกต่างและโดดเด่นอย่างยิ่ง เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ 

กับประเทศหนึ่งที่คุณคงรู้ดีว่าคือประเทศอะไร

 จีนไงครับ!

 หลายคนคงรูว่้า จนีนัน้มวีฒันธรรมก๊อบป้ีมานานแล้ว ตัง้แต่ก๊อบป้ีนาฬิกา 

กระเป๋า รวมไปถึงข้าวของแบรนด์เนมต่างๆ มากมายหลายหลากมาขาย 

ชนิดท่ีเคยมีตลาดท่ีเรียกว่า Copy Market ขายกันอย่างโจ๋งครึ่มอยู่ใจกลาง

เมืองเซี่ยงไฮ้เลยทีเดียว แต่ตอนหลังเมื่อถูกอเมริกาบี้ด้วยกฎหมายลิขสิทธิ ์

หนกัเข้า ตลาด ‘อย่างเป็นทางการ’ ทีว่่านีก้ล้็มเลกิไป แต่ก็ไม่ได้แปลว่า ‘ของปลอม’  

ทั้งหลายแหล่จะหายไปด้วย
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 แต่กระนั้น โครงการนี้ที่สร้างเสร็จส�าเร็จรูป

แล้วก็มีหลายแห่ง (ซึ่งหลายแห่งต้องบอกว่าเป็น 

‘เมืองร้าง’ คือเป็น Ghost Town) อย่างเช่น  

Holland Village ใน Pudong ซึ่งแน่นอนว่าจะต้อง

มีกังหันลมสไตล์ฮอลแลนด์อยู่ด้วย หรือเมืองที่ 

เลียนแบบเมือง Sigtuna ของสวีเดน เมืองที่ 

เลียนแบบเมืองของเยอรมนี (คือเมือง Anting) 

เมืองท่ีเลียนแบบเมือง Breeza Citta ของอิตาลี 

และอีกแห่งหน่ึงก็คือ Thames Town ซึ่งชื่อก็

บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมืองที่ลอกเลียนมาจาก 

อังกฤษ

 อย่างไรกต็าม แค่นีย้งัต้องบอกว่าน้อยเกนิไป  

เพราะเอาเข้าจริง ท่ัวทั้งประเทศจีนนั้น ได้เกิด

อาการ Copycat ขึ้นมากมายหลายแห่ง  ถ้าไม่ถึง

ขัน้เป็นเมอืง กเ็ป็นอาคารสถานทีส่�าคญัๆ ตวัอย่าง

เช่น หอไอเฟลท่ี Tianducheng หรือห้างสรรพ-

สินค้าที่เทียนจินที่สร้างเลียนแบบเมืองฟลอเรนซ์

ทั้งเมือง รวมไปถึงการน�าสถานที่ส�าคัญๆ มาสร้าง  

เช่น สะพานทาวเวอร์บริดจ์ที่ซูโจว หรือชาโต เดอ

เมซงส์-ลาฟฟิตต์ที่ปักกิ่ง หรือสะพานปอนต์ อเล็ก

ซองเดร อะ ในเทียนจิน เป็นต้น

 แต่ท่ีน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุ เหน็จะเป็นการสร้าง

เมืองฮัลล์ชตัทท์ขึ้นมาท้ังเมือง (ซ่ึงแน่นอน ชาว

ฮัลล์ชตัทท์ไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่นักหรอกนะ

ครับ) โดยไม่ได้แค่สร้างเมืองให้เหมือนฮัลล์ชตัทท์

เท่านั้นนะครับ แต่ยังน�าเข้านกเขาให้เหมือนกับนก

ของเมืองนั้นด้วย

 ค�าถามที่น่าสนใจก็คือ เพราะอะไร คนจีนถึงได้ชอบ Copycat Culture กันถึง

ขนาดนี้!

 ถ้าไปถามคุณโทนี แม็คเคย์ (Tony Mackay) ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวอังกฤษ  

ผู้ออกแบบผังแม่บทของเมือง Thames Town ในจีน ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นโครงการ

เพื่อที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมืองเซี่ยงไฮ้ถึงเรื่อง Copycat Culture เขาจะส่ายหน้า

 เมื่อได้รับการว่าจ้างในปี 2001 ให้มาดูพ้ืนที่ แม็คเคย์พบว่าพ้ืนที่บริเวณนี้เป็น

เรือกสวนไร่นา มีการท�าปศุสัตว์และเลี้ยงเป็ด แต่ทุกวันนี้ ด้วยฝีมือการออกแบบ 

ผงัใหญ่ของแมค็เคย์ Thames Town กลายเป็นเมอืงทีม่ถีนนปูหนิ มผีบั และมบ้ีานครึง่ตึก 

ครึ่งไม้สไตล์ทิวดอร์เต็มไปหมด

Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

 ที่จริงแล้วมีแม้กระทั่งรูปปั ้นของวินสตัน  

เชอร์ชิล!

 แต่กระนั้น แม็คเคย์ก็ยังส่ายหน้า เขาบอก

ว่ามันออกมาแล้วดูไม่เหมือนของจริงเท่าไหร่  

ดูแล้วผิดๆ (เขาบอกว่า “It looks false.”)

 ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะคนที่รับงานต่อไป

ก่อสร้างนั้น ไม่ได้สร้างตามแบบที่เขาวางเอาไว้

จริงๆ ทว่าจับแพะชนหมู จับวัวชนควาย มีอะไร

ก็ยัดๆ โยนๆ ใส่เข้าไป ได้รับค�าสั่งดัดแปลงรื้อ

เปลี่ยนอะไรมาจากรัฐบาลเผด็จการก็ท�าตาม 

2.
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 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ บ้านคร่ึงตึกคร่ึงไม้ซุงสไตล์ทิวดอร์นั้น 

บางหลังสร้างสูงถึง 6 ชั้น ซึ่งไม่ได้มีอยู ่จริงในโลก แถมความปลอดภัยจะดี

หรือไม่ก็ยังไม่รู ้ อาจจะพังทลายลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ สัดส่วนต่างๆ ก็ผิดพลาด 

หน้าต่างของโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาก็ไม่ถูก การเลือกใช้หินชนิดต่างๆ ก็ผิดไปหมด  

ไม่ใช่แบบที่จะใช้กันในอังกฤษจริงๆ

 แม้เมือง Thames Town จะสร้างเสร็จแล้ว แต่ตอนแรกๆ คนซื้อเพื่อ

ลงทุนมากกว่าจะเข้ามาอยู่จริง ทั้งเมืองเลยดูว่างเปล่าเป็นเมืองผีสิง เพิ่งจะ 

ระยะหลังๆ นี้เองที่เริ่มมีคนเข้ามาอยู่บ้าง แต่กระนั้นก็ยังดูร้างๆ หลายคนเลยบอก

ว่าเมืองนี้ดูเหมือนฉากหนังมากกว่า โดยเฉพาะหนังเรื่อง The Truman Show

 แมค็เคย์อาจจะไม่ชอบเมอืงทีเ่ขาออกแบบ แต่ถ้าไปถามคนจนีทัว่ไป คณุอาจ

ได้รับค�าตอบที่น่าประหลาดใจไม่น้อย

 แต่บางคนก็ให้เหตุผลที่ชอบว่า เพราะพวกเขาชอบ

วัฒนธรรมตะวันตก อย่างเช่นหนุ่มจีนคนหนึ่งบอกว่าเขา

ชอบฟุตบอลยุโรป พอสนใจฟุตบอล ก็เลยสนใจสิ่งอื่นๆ 

จากยโุรปไปด้วย โดยเฉพาะองักฤษ การมาเมือง Thames 

Town ก็เหมือนได้มาอังกฤษ และเขาฝันว่าวันหนึ่งจะได้

ไปอังกฤษจริงๆ ไปนั่งจิบกาแฟรับแดดริมแม่น�้าเทมส์

 ข้อสงัเกตทีน่่าสนใจอย่างยิง่ต่อกรณนีีอ้ยู่ในหนงัสอื

ชื่อ Original Copies: Architectural Mimicry in Con-

temporary China ของ เบียงก้า บอสเกอร์ (Bianca 

Bosker) เธอเรียกลักษณะของสถาปัตยกรรมเลียนแบบ

Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

คนตะวันตกจะเห็นวัฒนธรรมก๊อบปี้พวกนี้

ไปในแนวบันเทิง เป็น ‘รสนิยมสาธารณะ’ (หรือ Kitsch) 

เป็นของแปลกๆ เอาไว้ดูเล่นๆ ไม่ได้รักชอบอะไร

พวกมันมากนัก เพราะวัฒนธรรมการก๊อบปี้นั้นถือว่า

เป็นเรื่องต้องห้าม ถ้าจะก๊อบปี้ก็เลยท�ากันข�าๆ

 เพราะพวกเขาชอบครับ!

 ใช่, คนจีนโดยทั่วไปน้ันชอบ 

Thames Town และไม่ใช่แค่ Thames 

Town เท ่านั้น ทว ่ายังชอบเมือง 

Copycat ทั้งหลายแหล่ด้วย บางคน 

ให ้ เหตุผลว ่า ที่ชอบเมืองพวกนี้ 

ก็เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป

ต่างประเทศเพื่อไปดูไปเห็นเมือง 

พวกนี้จริงๆ แค่เดินทางใกล้ๆ ก็ได้

เห็นแล้ว จงึเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย 
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พวกน้ีว่า Duplitecture โดยเธอบอกว่า เจ้าสถาปัตยกรรม 

เลียนแบบพวกน้ีไม่ได้เพิง่เกดิทีจ่นี ในอเมรกิากเ็คยมอีะไรแบบนี้ 

มาแล้ว ถ้าไม่เชื่อก็แค่บินไปลาสเวกัสเท่านั้นแหละ คุณจะเห็น

พีระมิดเอย สฟิงซ์เอย และอะไรอื่นๆ อีกมากมาย หรือไม่ก็ที่

เมือง Epcot ในฟลอริดา จะมี Theme Park ที่สร้างอาคาร 

เลียนแบบประเทศอืน่ๆ อยูเ่ยอะแยะ มตีัง้แต่พรีะมดิของแอซเทค 

เก๋งจีน วัดญี่ปุ่น ฯลฯ 

 แต่กระนัน้ บอสเกอร์ก็บอกว่า ถึงมนัจะเป็น Duplitecture 

เหมือนกัน ทว่า ‘ความหมาย’ และ ‘การให้คุณค่า’ กับส่ิง 

เหล่าน้ีระหว่างชาวตะวันตกกับชาวจีนนั้น...แตกต่างกันอย่าง

สิ้นเชิง

 เธอบอกว่า คนตะวันตกจะเห็นวัฒนธรรมก๊อบปี้พวกนี ้

ไปในแนวบันเทิง เป็น ‘รสนิยมสาธารณะ’ (หรือ Kitsch)  

เป็นของแปลกๆ เอาไว้ดูเล่นๆ ไม่ได้รักชอบอะไรพวกมันมาก

นัก เพราะวัฒนธรรมการก๊อบปี้น้ันถือว่าเป็นเรื่องต้องห้าม  

ถ้าจะก๊อบปี้ก็เลยท�ากันข�าๆ แต่ในเมืองจีนน้ัน คนจีน ‘รัก’ 

ของก๊อบป้ีพวกน้ีจรงิๆ เชิดชูบชูามนัจริงๆ คนจ�านวนมากอาศยั

อยู่ใน ‘แมนชั่นจ�าแลง’ (Replica Mansion) คือลอกแบบมา

จากอาคารของตะวันตก และพวกบ้านเรือนทั้งหลายที่ขายกัน 

อยู่ในจีนปัจจุบันนี้ สองในสามก็มีลักษณะแบบตะวันตกด้วย

 บอสเกอร์บอกว่า ในโลกตะวันตก การก๊อบปี้คือการท�า

กันเล่นๆ ข�าๆ แต่ในจีน การก๊อบปี้ถือว่าเป็น ‘งานฝีมือชั้นครู’ 

อย่างหน่ึง ดงัน้ัน ถ้ามกีารลอกแบบมา ก็จะไม่มีใครแสยะปาก

ใส่ แต่จะชื่นชอบกัน เพราะศิลปะการลอกแบบนี้มีมานานนม

แล้ว ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิองค์แรกก็ว่าได้ 

 ในเวลาเดียวกัน การลอกเลียนแบบอาคารหรือแม้

กระทั่ง ‘เมือง’ ในปัจจุบันนั้น รัฐบาลจีนอาจจะมองว่า

เป็นการ ‘บริหารอ�านาจ’ แบบหนึ่งด้วยซ�้าไป คือเป็นการ

บริหารอ�านาจแบบ Soft Power แสดงให้เห็นว่า ‘ฉันก็ท�า 

แบบแกได้’ คือโลกตะวันตกมีอะไร จีนก็มีได้ทัดเทียมกัน  

สร้างได้เหมือนกัน จึงไม่น่าประหลาดใจนัก ที่ในจีนจะมีตั้งแต่

ท�าเนียบขาวจ�าแลง ไปจนถึงหอไอเฟลจ�าแลง

 แต่กระน้ันก็ไม่ได้แปลว่าคนจนีทัง้หมดจะชอบวฒันธรรม

ก๊อบปี้หรอกนะครับ เพราะคนรุ่นใหม่จ�านวนหนึ่งเริ่มวิพากษ์

วิจารณ์วัฒนธรรมนี้กันแล้ว โดยบอกว่าจีนเองมีความเป็นมา 

ยาวนาน มีประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของตัวเอง

มากมาย ท�าไมต้องไปก๊อบปี้คนอื่นด้วยเล่า

 บอสเกอร์ให้ความเห็นว่า เรื่องวัฒนธรรมก๊อบปี้นั้น  

ดูเหมือนจะเป็นแค่กระแสชั่ววูบ มันพัดมาแล้วเดี๋ยวก็จะพัดไป 

เพราะในป ัจจุบันเริ่มมีการออกแบบบ ้านที่มีลักษณะ

ตะวันตกอยู่ข้างใน แต่มี ‘ผิวแบบจีน’ (Chinese Skin)  

คือมีหน้าฉากเป็นจีน ไม่ว่าจะเป็นสวนแบบจีน 

หรือการใช้หลักการแบบฮวงจุ้ยมาผสมผสาน

 แม็ค เคย ์ก็คิ ดแบบเดียวกัน เขา เห็น

ว่ากระแสวัฒนธรรมก๊อบปี ้นั้นน่าจะเป็นแค่ 

Fad คือแฟชั่นชั่วครั้งชั่วคราว ที่เป็นอย่างนี้ 

ก็เพราะจีนปิดประเทศมานานมาก การก๊อบปี้

จึงเป็นความพยายามจะ ‘เชื่อมต่อ’ (Recon-

nect) กับโลกอีกครั้งหนึ่ง แต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่

ต้องการ ไม่ใช่การหวนกลับไปหา ‘มรดก’ เก่าๆ 

ประเภทที่ต้องสร้างบ้านให้เป็นจีนแบบเดิมๆ  

ทว่าคือการสร้าง ‘จีนใหม่’ ที่มีความเป็นโมเดิร์น 

ทว่ามีลักษณะที่สืบทอดรากบางอย่างมาจากจีน

เดิม แต่ต้องต่อเนื่องกับวิถีชีวิตใหม่ๆ ได้

 ที่ตลกก็คือ มีความพยายามจะสร้างตึก 

แบบที่แม็คเคย์ว่าเอาไว้จริงๆ นะครับ คือตึกที่ชื่อ 

Wangjing SOHO ทีปั่กกิง่ โดยว่าจ้าง ซาฮา ฮาดดิ 

สถาปนิกอังกฤษเชื้อสายอิรัก ซึ่งเป็นสถาปนิก

ชื่อดังมาออกแบบ เธอออกแบบได้สวยงาม 

โมเดร์ินมาก โดยมลัีกษณะเหมอืนปลาทีผ่ดุขึน้มา

จากล�าธารน�้า แต่ใช้เส้นสายเรียบง่าย

 ทว่า ก็อีกนั่นแหละ เจ้าตึกของฮาดิดนั้น 

ก�าลงัถกู ‘ก๊อบป้ี’ โดยตกึอกีตกึหนึง่ในเมอืงฉงชิง่ 

 ที่เจ็บปวดก็คือ ว่ากันว่าไอ้เจ้าตึกเลียนแบบ

นี่น่าจะเสร็จก่อนตัวต้นแบบอีกนะครับ

 แล้วแบบนี้จะบอกว่าใครเลียนแบบใครกัน

ล่ะนี่!

 ย้อนกลบัมาดวูฒันธรรมก๊อบป้ีในสงัคมไทย

กนับ้าง ถ้าจนีก๊อบป้ีเพราะอยาก Reconnect กบั

โลก ค�าถามก็คือ แล้วเพราะอะไรเราจึงก๊อบปี้

 ในโลกตะวันออกนั้น ลักษณะเฉพาะของ

สังคมก็คือการเป็นสังคมรวมหมู่ (Collectivism) 

ไม่ได้เป็นสังคมแบบ Individualism เพราะ

ฉะนัน้จงึมคีนตัง้ข้อสงัเกตเอาไว้ว่า เป็นไปได้ไหม 

ที่เมื่อเราไม่ได ้เป ็น Individualism เราจึง 

ไม่สนใจหรอืให้ความส�าคญักบัการม ี‘เอกลกัษณ์

เฉพาะตัว’ ในแบบที่สังคมปัจเจกเขาให้ความ

ส�าคัญกัน

3.
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 เมื่อไม่จ�าเป็นต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียแล้ว เราก็สามารถ ‘จ�าลอง’ 

หรือ ‘ชะลอ’ ลอกแบบสถานที่ต่างๆ ได้ไม่ยากนัก เรื่องนี้ปรากฏให้เห็นมากมาย

ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งก็คล้ายๆ กับวิธีคิดของจีนเหมือนกัน คือไม่เห็นว่า 

การจ�าลองจ�าแลงสถานที่เหล่านั้นมาไว้ในบ้านเราเป็นเรื่องที่ผิดแปลกอะไร 

 วิธีคิดแบบนี้สะท้อนไปถึงเรื่องการจัดการลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วย เพราะจะเห็นได้ว่าสังคมตะวันออกไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มาก

เท่าสังคมตะวันตกที่มีฐานคิดอยู่บนปัจเจกนิยม คือให้คุณค่ากับบุคคลแต่ละคน 

และสิ่งที่คนแต่ละคนนั้นสร้างสรรค์ขึ้น

 เมื่อเป็นเช่นนี้ การเห็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะ ‘ท�าซ�้า’ (Repettitive)  

จึงไม่ใช่เรื่องแปลก เราสามารถชื่นชมความละเอียดลออของการลอกแบบได้มาก

พอๆ กับ หรืออาจจะมากกว่าชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง ‘สิ่งใหม่’  

(ที่มักจะเป็นขบถต่อต้านสิ่งเก่า) ด้วยซ�้า

 นอกจากนี้ การสร้างของก๊อบปี้ ยังท�าให้คนได้เห็นสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยในทันที 

ไม่ต้องมานั่งสร้างความคุ้นเคยใหม่หรือความชื่นชอบใหม่ เมื่อเห็นปุ๊บก็เชื่อมโยง

กลับไปถึงมโนทัศน์เดิมที่ซ่อนอยู่ภายใน เช่น เห็นอิตาลีหรือยุโรปแล้วนึกไปถึง 

การท่องเที่ยวสู่สถานที่ที่สวยงาม และมีนัยถึงความสูงส่งทางอารยธรรมากกว่า 

(แม้ปากจะบอกว่าไทยมมีรดกทางวฒันธรรมยาวนานกต็าม) ยิง่ผนวกกบัยคุดจิทิลั

ที่เราสามารถแชะ แชร์ และโชว์ ได้ในทันที การไปแชะ แชร์ และโชว์ในสถานที่ 

ที่ทุกคนเห็นแล้วนึกรู้ว่ามันคืออะไรแบบส�าเร็จรูป จึงส�าคัญและ ‘ง่าย’ กว่าไปแชะ 

แชร์ โชว์ สิ่งที่คนอื่นไม่รู้จัก ให้ต้องมานั่งอธิบายกันอีกว่าสิ่งนั้นๆ มี ‘ความหมาย’ 

อย่างไร

 วัฒนธรรมก๊อบปี้ในไทยจึงบอกอะไรเรามากมายทีเดียว!
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 น้องๆ กลุม่นัน้มกัจะบอกว่าอยากไปเทีย่วยโุรปหรอื 

อเมริกาสักคร้ังเหมือนท่ีผมเคยได้ไป เอเชียไม่อาจตอบ-

สนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างแท้จรงิ อนัทีจ่รงิ 

การได้ไปประเทศในทวปียโุรป หรอืประเทศอืน่ๆ ทีผ่่านมา 

ผมกแ็ทบจะไม่ได้เสยีเงนิ เพราะเทศกาลหนงัมกัจะออก

ค่าใช้จ่ายทั้งตั๋วเครื่องบินและที่พัก บางทริปผมใช้เงิน 

ไม่เกิน 1 หมื่นบาทด้วยซำ้า ตลอด 4-5 วัน ซึ่งถ้าให้ออก

ตงัค์เองเพือ่ไป ผมกค็งไม่ได้ไปเช่นกนั เพราะผมรูเ้ลยว่า 

อย่างน้อยๆ เราจะต้องเสยีเงนิ 3-4 หมืน่บาท ซึง่สำาหรบั

เด็กๆ หรือสำาหรับคนทำางาน First Jobber ทั้งหลายนั้น

ถือเป็นก้อนเงนิจำานวนใหญ่ ดงันัน้ ผมจงึเข้าใจดทีัง้ความ

รู้สึกของการที่ไม่มีเงินไปท่องเที่ยวต่างแดนในอายุวัย 

ที่โคตรอยากจะผจญภัยต่างแดนที่สุดวัยหนึ่ง และก็

เข้าใจได้เช่นกันว่าทำาไมหลายคนจึงอยากพยายามเที่ยว

ต่างประเทศด้วยเงิน 0 บาท หรือด้วยเงิน 1 หมื่นบาท 

 ต่างประเทศเหมือนดินแดนที่สูงส่งสำาหรับเรา  

(ไม่งัน้เราคงเทีย่วแค่ต่างจงัหวดัในไทยกนัต่อไป) มนัถกู 

บิวท์กันมานานแล้วผ่านค่านิยมต่างๆ ในสังคม สำาหรับ

บางคนแล้วการที่ตัวเองได้ไปปรากฏตัวในต่างแดนนั้น 

มันอาจช่วยให้เราดูดีขึ้นได้ในหลายจำานวน แต่บางครั้ง 

ดินแดนเหล ่านี้มันก็สูงเกินไปจนหลายคนอาจจะ 

ไม่สามารถไปได้เลย หรือกว่าจะได้ไปคงอีกนานมาก  

	 ทุกครั้งที่ผมมี โอกาสได ้พูดคุยกับ เด็กหนุ ่ม เด็กสาวที่ เพิ่ง เรียนจบถึง เรื่อง 

การเดินทางท่องเท่ียวไปยังต่างประเทศ	ส่วนใหญ่พวกเขาจะตอบว่าเพิ่งไปเที่ยวบริเวณ

ประเทศเพื่อนบ้านกันมา	อย่าง	พม่า	ลาว	มาเลเซีย	สิงคโปร์	 เน่ืองจากเดินทางง่าย	 

สะดวก	 และที่ส�าคัญคือราคาไม ่แพง	บางคนดีขึ้นมาหน่อยก็ เดินทางไปเกาหลี ใต  ้

ตามซีรีส์ที่พวกเขาชื่นชอบ	หรือตะลุยโตเกียวตามหนังสือไกด์บุ๊คบอกหรือตามโปรโมชั่น 

ของสายการบิน	แต่หลายคนมักไปพักตามโรงอาบน�้า	หรือนอนในสถานท่ีท่ีไม่ใช่โรงแรม

หรือกระทั่งโฮสเทล	แน่นอนว่าการได้ไปก็ย่อมดีกว่าไม่ได้ไป	 เพราะยังมีหลายคนท่ียังคง 

ต้องเฝ้าเพียรเก็บตังค์เพื่อที่จะได้บินออกนอกประเทศสักครั้งหน่ึงท่ีไหนก็ได้
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ซึ่งอันท่ีจริงแล้วส่ิงเหล่านี้ก็ไม่ได้ดูแตกต่างกับสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ 

ที่ทุกคนอยากได้อยากมี แต่ในเมื่อสินค้ามันราคาแพงเกินจริง หนทาง

แก้ไขของมนุษย์ทั่วๆ ไปอย่างพวกเรานั้นก็คือการใช้ของก๊อบ การ 

ถือกำาเนิดของสินค้าก๊อบเกรดเอต่างๆ ก็เริ่มขึ้น มันคือระบบธรรมชาติ

ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างสมดุลสำาหรับประชากรในสังคม อย่างน้อยความ

ตึงเครียดระหว่างชนชั้นก็อาจจะน้อยลง 

 แต่หากมองเป็น มาร์เก็ตติ้ง นี่ก็เป็น ตลาด ชั้นยอด

 สักเกือบ 10 ปีก่อน ผมไปเที่ยวกับทริปของออฟฟิศแห่งหนึ่งที่ 

ต่างจงัหวดั และระหวา่งทางกลบั พวกเขาก็ได้แวะพกัสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ที่คล้ายๆ จุดพักรถ ผมจำาไม่ได้ดีนักว่าที่นั่นชื่อว่าอะไร แต่มันมีไร่องุ่น 

กับตึกสีๆ ต่างๆ ท่ีรูปทรงไม่เหมือนตึกในประเทศไทยเลยแม้แต่น้อย 

ผมเดินเข้าไปเล่นๆ ในไร่องุ่นนั้น ก็เออๆ สนุกดี แต่ก็จะงงๆ อยู่ว่านี่เรา

มาทำาอะไรกันที่นี่นิดนึง เพราะมันไม่ได้มีเครื่องเล่นหรือกิจกรรมอะไร

มากมายนอกจากการถ่ายรูป โดยรวมก็คิดว่าแปลกๆ ดี เหมือนไม่ได้

อยู่เมืองไทย แต่อยู่เมืองไทย 

 และแล้วต่อมา ผมก็เริ่มพบการถือกำาเนิดของสถานที่ท่องเที่ยว 

แนวนี ้คอื เป็นจุดพกัระหว่างทางไปสถานทีเ่ทีย่วฮติๆ สกัที ่และตกแต่ง

ในสไตล์ของประเทศโซนยุโรปในชนิดที่แบบว่ายกมาทั้งอัน เช่น ที่มีธีม

เป็นเวนิสสไตล์ ก็คือมีคลองแบบเวนิสกันไปเลย บางที่ทำาให้เหมือนกับ

ประเทศกรีซ สวิตเซอร์แลนด์  โมร็อกโก ฝรั่งเศส ฯลฯ คราวนี้มากันอีก 

เพียบเลย สร้างกระหนำ่า ไปๆ มาๆ มันเริ่มกลายเป็นสไตล์สถานที่ 

ท่องเทีย่วแนวใหม่ในเมอืงไทย โดยมกัจะมคีำาโปรโมตว่า ยโุรปแห่งเมอืง

ไทย, สวิสเมอืงไทย อะไรประมาณนี,้ ตายละ ไอ้ไร่องุ่นนัน่มนัคอืเทรนด์

ที่กำาลังจะมา แต่เราไม่รู้ตัว 

  เอาจรงิๆ แล้วเมือ่ไปถึงเราก็จะพบว่า สถานทีเ่หล่าน้ีมนัก็ไม่ได้เป็น

เวนิสจริง ไม่ได้เป็นฝรั่งเศสจริง มันเพียงแต่ก๊อบปี้เอาลักษณะเด่นของ

สิง่ก่อสร้างสถานท่ีเหล่านัน้บางอย่างมาก่อร่างสร้างทัง้เมอืงขึน้มา อย่าง

เวนิสก็จะมีเรือกอนโดลา พร้อมกับคลองเล็กที่คล้ายๆ กับสระนำ้าวน 

ที่สวนสยาม และยังมีการจำาลองจัตุรัสเซนต์มาร์กที่เหมือนเอามาแค ่

มุมเดียว ไม่ได้เอามา 4 มุม (เขาเลยเรียกจำาลองไง ให้ดู 

มุมหนึ่ง แต่ถ้ามีมุมเดียวมันจะเป็นจัตุรัสได้ไง ก็งงอยู่)  

ตกึรอบๆ ทีเ่ป็นสทีัง้หลายล้วนใหม่เอีย่มอ่อง ต่างจากตกึ

โทรมๆ เก่าๆ ที่เวนิสจริง ถ้าให้เทียบกับที่ข้าพเจ้าเคยไป

เห็นของจริงมา ก็จะพบว่านี่เป็นเพียง 0.001 เปอร์เซ็นต์

ของเวนสิจรงิเท่านัน้ เรยีกว่าไม่ใช่ก๊อบเกรดเอใดๆ ทัง้สิน้  

เป็นเกรดซด้ีวยซำา้ แต่แน่นอนว่าสำาหรบัคนที่ไม่เคยไปเลย  

ไม่น่าจะมีใครสนใจว่านี่เวนิสจริงหรือไม่จริงแค่ไหน  

แค่มีเรือกอนโดลากับคลองให้ถ่ายรูป ก็ถือว่าเป็นเวนิส

ไปแล้วเรียบร้อย 

 นี่ ไม่ใช่การตำาหนิคนสร้างหรืออำานักท่องเที่ยว 

แต่อย่างใดครับ อย่างที่บอกว่านี่คือกลไกธรรมชาติ 

ในการแก้ไขความเหลื่อมลำ้าระหว่างสินค้าและผู้บริโภค 

คือผมคิดว่าแม้นักท่องเที่ยวพึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับมา 

ตามราคาที่ต้องจ่าย โดยที่เอาเข้าจริงพวกเขาอาจจะ 

ไม่ได้ตั้งคำาถามด้วยซำ้าว่านี่มันเวนิสจริงหรือไม่จริง 

เหมือนหรือไม่เหมือน ของแท้หรือไม่แท้ ซึ่งอาจจะเป็น
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เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นเวนิสที่แท้จริง เช่นเดียวกับที่สมัยเด็กๆ ผมกิน

ช็อกโกแลตไทยที่หวานเกินขีด และชินไปกับมันจนผมรู้สึกว่านี่คือรสชาติ

ของช็อกโกแลตท่ีแท้จริง โดยที่ไม่รู้เลยว่าช็อกโกแลตจริงๆ จากต้นตอ

ประเทศผู้ผลิตนั้นมันอาจจะไม่หวานขนาดนี้ก็ได้ แต่ถ้าจะกินช็อกโกแลต

ของจริง ผมอาจจะต้องเสียเงินแพงกว่านี้มากๆ จนอาจทำาให้ผมไม่ได้กิน

ชอ็กโกแลตตลอดชวีติ ผมจึงสร้างกลไกการรบัรูข้ึ้นมาว่า เออ...ชอ็กโกแลต

มนัแถวๆ นีแ้หละ มนักช็อ็กโกแลตเหมอืนกัน แม้ว่ามนัจะไม่ใช่ชอ็กโกแลต 

จริงๆ ซึ่งเวนิสก็เช่นกัน เราได้นั่งเรือกอนโดลาก็เหมือนอยู่เวนิสแล้ว 

ได้ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊คแค่นั้นก็พอแล้ว ไม่ได้ขออะไรมาก เราไม่ได้สนใจ

เรื่องอากาศและบรรยากาศรอบๆ เวนิส หน้าตาผู้คน และวัฒนธรรม 

ทีป่ระกอบข้ึนมาจนเป็นเวนสิจรงิๆ เอาจรงิๆ เราไม่รู้และนกึไม่ออกด้วยซำา้ 

ว่ามันมีอะไรบ้าง เพราะเราไม่เคยเห็นของจริง น่ีคือข้อตกลงระหว่าง 

ผู้บริโภค กลไกทางเศรษฐกิจ และผู้ผลิตสถานที่ท่องเที่ยว 
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 สถานที่ท่องเที่ยวแนวยุโรปแห่งเมืองไทยเหล่านี้จึงเป็น

เหมือนจุดกลางที่ตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ทีต้่องการไปเทีย่วเมอืงนอกในเมอืงไทย จรงิๆ แล้วเป็นคำาถาม 

ทีน่่าสนใจสำาหรบั ททท. เหมอืนกันว่า เราจะนบัสถานทีท่่องเทีย่ว 

เหล่านีเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วไทยหรอืไม่ สมมตุเิล่นๆ ว่า ถ้าเกดิมี 

สถานที่แนวนี้ที่หนึ่ง ดันสามารถสร้างปารีสแบบเหมือนจริง 

เป๊ะๆ ขึน้มาได้ มชีาวฝรัง่เศสมาอยูจ่รงิ แล้วดงึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้

ชาวไทยและชาวต่างชาติมาได้ เราจะสามารถโปรโมตสถานที่ 

ท่องเที่ยวนี้ได้หรือไม่ เราจะคิดกับมันเหมือนที่เราโปรโมต

เยาวราช ไชน่าทาวน์ได้หรือเปล่า

 เท่าที่สังเกตเพิ่มเติม คือจริงๆ แล้วเทรนด์เหล่านี้ไม่ได้ 

จะหยดุแค่ตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างจงัหวดั แต่หลายๆ สถานที่ 

ในกรุงเทพฯ ก็เริ่มมีอะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่บรรดา 

ตามอะเวนวิต่างๆ ทีบ่างทีพ่ยายามจะปรบัเปลีย่นให้บรรยากาศ

เป็นลอนดอน นั่นก็ยิ่งทำาให้เราได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า 

ความต้องการของชาวไทยทีอ่ยากจะอยู่ในต่างประเทศนัน้มนัม ี

มากขึ้น

 นี่ไม่ใช่การทีผ่มกำาลังจะบอกว่า เราต้องปกป้องประเทศไทย 

และกีดกันวัฒนธรรมต่างชาติไม่ให้เข้ามานะครับ เพียงแต่มัน

อาจจะเป็นววิฒันาการของสงัคมทีเ่กดิขึน้เรือ่ยๆ มนัอาจจะเป็น

ผลจากการหล่ังไหลของข้อมูลมากมายจากอินเทอร์เน็ต หรือ

มันอาจจะเป็นผลที่ค่าตั๋วเครื่องบินมีราคาถูกลง (แต่มันก็ยัง 

ไม่ถูกพอที่จะทำาให้คนทุกคนไปเที่ยวเมืองนอกได้) มันกลับ

ทำาให้ความต้องการอยากไปต่างประเทศมีมากขึ้น เนื่องจาก

เพื่อนที่ไปได้ ก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊คอวดกันใหญ่

 แต่พูดก็พูดเถอะ การเทีย่วเมอืงนอกมนัก็เป็นประสบการณ์ 

ที่ทุกคนอยากจะลองสักครั้งทั้งนั้นแหละครับ และสำาหรับ

บางคนมันเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อมมากจริงๆ การได้ไปรับ

ประสบการณ์ที่คล้ายๆ หรือเสมือนจริงจึงเป็นทางออกสำาหรับ

สิ่งนี้ คนที่จะพูดว่าไม่เห็นอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกเลย เที่ยว

เมืองไทยดีกว่า ผมคิดว่าส่วนใหญ่คนกลุ่มนั้นจะเป็นคนท่ีเคย

ไปมาแล้วเกือบทั้งนั้นแล ดังนั้น เราอาจจะต้องทำาความเข้าใจ

คนที่ไม่เคยไปเลยด้วยครับ 

 ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เราจะได้เห็นอเมริกาใต้แห่ง

เมอืงไทย หรอืแอฟรกิาแห่งเมอืงไทยกนัอกีหรอืไม่ อย่าบอกว่า 

เป็นไปไม่ได้ เพราะที่เมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้
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