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อายุร้อยก็ไม่น้อย
ความอยากเที่ยว : 
สังคมสูงวัยเปลี่ยนแปลง
วิธีเที่ยวของเราอย่างไร

What's going on?

The Travel Trends
to know in 2020
มองให้ออก... 
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ปี 2020 ผ่าน 8 เทรนด์  
มาแรง

สถานการณ์ท่องเที่ยว  
และแนวโน้มตลาด
ปี 2562-2563
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TAT REVIEW EDITOR’S TALK
บทบรรณาธิการ

เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน

ใครจะหกสิบปีแล้วยกมือขึ้น?

ค�าถามน้ีหลายคนได้ยนิแล้วแอบมองบนกันเลยทีเดียว แบบว่าไม่อยากได้ยนิ  

หรือให้ใครเรียกว่าสูงวัย แต่ความจริงแล้วเรื่องน้ีเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

ท่ีหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้ว เพราะเป็นเทรนด์ท่ีถูกพูดถึงและอยู่ใน 

กระแสโลกมาระยะหน่ึงแล้ว น่ันคือ Ageing Society การเข้าสู่สังคม 

สูงวัย หมายถึงการท่ีฐานประชากรท่ีมีอายุสูงมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

และประเทศไทยก็ก�าลังเข้าสู่เทรนด์น้ีอย่างหนีไม่พ้น โดยในปี 2568  

คาดว่าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 15 ล้านคน และอีกหลายประเทศ 

ในโลกก็เช่นกัน ซึง่สาระส�าคัญของ TAT Review ฉบับปฐมฤกษ์ปี 2563 น้ี 

เราอยากพาผู้อ่านไปพบกับหลายมุมมองที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัย การมอง 

คนกลุ่มน้ีเป็นเป้าหมายทางการตลาด เพราะนอกจากกลุ่มสงูวยัจะมขีนาด 

ใหญ่ข้ึนทุกวนัแล้ว ก็ยงัมคีวามสามารถในการใช้จ่าย และส่วนใหญ่สขุภาพ 

แข็งแรงเพราะเป็นผู้ใส่ใจสขุภาพกันมานานแล้ว สิง่ส�าคัญท่ีสดุคือคนกลุ่มน้ี  

มีหัวใจแบบ Young at heart ตลอดเวลา พร้อมจะลุยกับทุกกิจกรรม 

ท่ีอยากท�า รวมถึงการเดินทางท่องเท่ียวด้วย แล้วเราผู้อยูใ่นอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียว พร้อมท่ีจะลุยกับตลาดกลุ่มน้ีแค่ไหน บทความในฉบับน้ี 

น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านได้

จากประโยคค�าถามแรกท่ีโปรยไว้น้ัน พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกในบ้านท่ีมี 

ชื่อว่า ‘การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)’ มีความภูมิใจที่จะบอกว่า 

ในปี 2563 นี้ ททท. ก�าลังจะมีอายุครบ 60 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ ททท. ยังคง 

มุ่งม่ันในการด�าเนินงานเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเท่ียวไทย 

อย่างยั่งยืน เน้นการสื่อสารสร้างความเข้าใจภาพลักษณ์ใหม่ การจัด 

กิจกรรมเส้นทางท่องเท่ียววิถีชุมชน ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง  

และการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ  

เครอืข่าย ผนึกก�าลังเพ่ือตอกย�า้ภาพลักษณ์และแสดงจดุยนืการท่องเท่ียว 

อย่างรับผิดชอบ อีกทั้งการน�าเทคโนโลยีด้าน IT มาช่วยยกระดับคุณค่า 

ประสบการณ์การเดินทาง ตอบโจทย์นักท่องเท่ียวในยคุปัจจบัุนท่ีต้องการ 

ความหลากหลายทางประสบการณ์กันมากขึ้น

และในฐานะกลุ่มคนท�างานของ ททท. ที่ดูแล TAT Review ในปีนี้เรา 

ก็ไม่หยดุยัง้ความต้ังใจท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาสูส่ายตาทุกท่าน  

เริม่ต้นปีใหม่น้ี ทีมงานขอเริม่จากจดุเล็กๆ โดยขอปรบัเปล่ียนชือ่คอลัมน์  

กันใหม่เพ่ือเพ่ิมสสีนั และคาดว่าจะเพ่ิมความน่าสนใจให้ผลงานท่ีจะปล่อย  

ออกมาอย่างแน่นอน อย่างไรแล้วก็ขอก�าลังใจ และอยากให้ช่วยติดตาม 

ผลงานของทีมงานเล็กๆ กลุ่มนี้ต่อไปนานๆ 

รักเราน้อยได้นะ แต่ขอให้รักกันนานๆ 
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อายุร้อยก็ไม่น้อย
ความอยากเท่ียว

:
สังคมสูงวัย

เปลี่ยนแปลงวิธีเท่ียว
ของเราอย่างไร

Being old does not decrease the human’s need for travel. No matter how old  
people are, as long as they are healthy, these travel lovers still want to make  
a journey anyway. In the U.S., more than 99% of the baby boomer population  
has been waiting to travel for their annual vacation. On average, they will  
go on a trip 4-5 times a year. How can we cope with this market segment? 

Illustration
Kanda Tangtrongchitr



ความสูงวยัไมไ่ด้ท�าใหค้วามต้องการเดินทาง 
ท่องเท่ียวของมนุษย์ลดน้อยลง ไม่ว่าคุณ 
จะอายุสิบห้า ยี่สิบ หรือเจ็ดสิบ แปดสิบปี  
ถ้าสภาพร่างกายยังเอื้ออ�านวย คนที่รัก 
การเดินทางก็จะยังอยากออกเดินทาง 
อยู่เสมอ 

มีการศึกษาเทรนด์ท่ีเรียกว่า Boomer Travel Trend เมื่อปี 2016  
(ดูรายละเอียดได้ท่ีน่ี https://www.aarp.org/research/topics/life/ 
info-2015/2016-travel-trends.html) ในคนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์อเมริกัน  
ซึง่ถือได้ว่าเริม่เข้าสูค่วามเป็นผู้สงูวยัแล้ว พบว่าในกลุ่มท่ีส�ารวจน้ัน มชีาว 
บูมเมอร์มากถึง 99% (คือเกือบท้ังหมด) ท่ีรอคอยการเดินทางท่องเทีย่ว  
เพ่ือพกัผ่อนประจ�าปีน้ัน โดยเฉล่ียแล้ว จะมกีารเดินทางกันถึงปีละ 4-5 ครัง้  
โดยเป็นการเดินทางท้ังในประเทศและนอกประเทศ โดยการเดินทาง 
ที่ว่านี้คือการเดินทางเพื่อพักผ่อน ไม่ใช่เดินทางเพื่อธุรกิจ

ในไทย เวลาบอกว่าผู้สงูวยัอย่างคุณป้าคุณย่าคุณยายอยากออกเดินทาง 
ท่องเท่ียว หลายคนอาจประหลาดใจและต้ังค�าถามข้ึนมาว่า - จะไปท�าไม  
อยู่บ้านดีๆ ก็ดีอยู่แล้ว มัวไปเดินทางท่องเท่ียว ประเด๋ียวก็หกล้ม  
เกิดอุบัติเหตุ ท�าให้วุ่นวายยุ่งยากมากขึ้นไปอีก

แต่จากผลการส�ารวจท่ีว่ามาข้างต้น พบว่าผู้สูงวัยอยากออกเดินทางไป 
ด้วยเหตุผลคล้ายๆ กับคนวัยอ่ืนน่ันแหละ น่ันคืออยากไปใช้เวลากับ 
ครอบครวัและเพ่ือนฝูง อยูใ่นกลุ่มคนท่ีรกัใคร่กัน รวมไปถึงการอยาก ‘หนี’  
ออกจากสิ่งแวดล้อมท่ีซ�้าซากจ�าเจ แต่ท่ีน่าสนใจมากกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆ  
ก็คือ เพื่อไปผ่อนคลาย และ ‘ฟื้นวัย’ (Rejuvenate) ให้กับตัวเองด้วย 
เพราะการเดินทางท่องเที่ยวสร้างความกระปรี้กระเปร่าให้เกิดขึ้น 

ดังน้ัน เอาเข้าจรงิแล้ว การเดินทางท่องเท่ียวอาจเป็นเรือ่งจ�าเป็นส�าหรบั 
ผู้สูงวัยมากกว่าคนวัยอื่นๆ เสียด้วยซ�้า

อย่างไรก็ตาม แม้ 99% บอกว่าอยากออกเดินทางท่องเที่ยว และเฝ้ารอ 
การได้เดินทางท่องเท่ียว เรื่องน่าเศร้าก็คือ เอาเข้าจริงแล้วคนกลุ่มน้ี 
สามารถออกเดินทางท่องเท่ียวได้ ‘จรงิ’ เพียงแค่ 1 ใน 10 หรอืราว 10%  
เท่าน้ันเอง ส่วนท่ีเหลือน้ันพบว่าความอยากออกเดินทางท่องเท่ียวน้ัน  
เป็นได้แค่ ‘ความคิด’ เท่าน้ัน เพราะเกิดอุปสรรคต่างๆ ข้ึนมา โดยเฉพาะ 
ปัญหาเรื่องสุขภาพ

แต่ท่ีน่าสนใจก็คือ การส�ารวจน้ีพบว่า ถ้าสามารถออกเดินทางได้ ผู้สงูวยั  
จะออกเดินทางโดยมคีวามกังวลกับเรือ่งงบประมาณน้อยกว่าคนวยัอ่ืนๆ  
มาก แต่ไม่ได้แปลว่าคนกลุ่มน้ีจะใช้จ่ายเงินมากกว่าคนกลุ่มอ่ืนนะครับ  
เพราะก็ยังเดินทางด้วยสายการบินแบบชั้นประหยัดกันอยู่ ไม่ได้เลือก 
โรงแรมหรูหราอะไร เพียงแต่ไม่ได้จ�ากัดจ�าเข่ีย หรือต้องคอยระวัง 
งบประมาณแบบสุดๆ เท่านั้นเอง

น่ันเพราะคนกลุ่มน้ีท่ีมศีกัยภาพในการเดินทางท่องเท่ียว จะมกีารเก็บออม  
มาแล้วชั่วชีวิต จนไม่จ�าเป็นต้อง ‘เขียม’ เหมือนท่ีเคยเป็นมาในอดีต 
อีกต่อไป 
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Convenience Over Cost

ด้วยความท่ีผู้สงูวยัมทีรพัยากรหรอืทุนทรพัย์ท่ีจะใช้จ่ายได้มากกว่า ไม่ต้อง 
‘เขียม’ เหมอืนคนหนุ่มสาว ดังน้ันเทรนด์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนกับนักท่องโลกสงูวยั  
คือเทรนด์ Convenience Over Cost หรือนักท่องโลกเหล่านี้ต้องการ 
ความสะดวกสบายมากกว่าต้องคอยดูราคาค่าใช้จ่าย

แน่นอน ผู้สงูวยัเหล่าน้ีไม่ได้ใช้จ่ายแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง แต่ถ้าเป็นไปได้  
ก็ไม่มีปัญหาอะไรหากต้องจ่ายเพ่ิมเพ่ือหลีกเล่ียงเรื่องยากล�าบากเล็กๆ  
น้อยๆ รวมไปถึงความไม่สะดวกสบายต่างๆ 

ตัวอย่างท่ีน่าสนใจก็คือเรื่องของสายการบิน แม้ผู้สูงวัยไม่ได้เลือกบิน 
บิซเินสคลาส หรอืเฟิร์สต์คลาส โดยส่วนใหญ่ก็ยงัเลือกบินอีโคโนมคีลาส  
(หรอืพรเีมยีมอีโคโนม)ี แต่สิง่ท่ีพวกเขาต้องการก็คือการบินแบบไดเรก็ต์ 
ไฟลต์ หรือเท่ียวบินตรงท่ีไม่ต้องต่อเครื่องท่ีไหน แม้ว่าจะเป็นการบิน 
ท่ียาวนาน และบางทีราคาค่าต๋ัวอาจสงูกว่า (เล็กน้อย) ก็ตาม นอกจากน้ี  
ถ้าเป็นผู้เลือกเวลาบินได้เอง ผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะเลือกไฟลต์ท่ีไม่ได้เช้า 
หรอืดึกเกินไป เพ่ือจะได้ไม่ต้องรบีต่ืน (หรอืนอนดึก) ซึง่อาจท�าให้มปัีญหา 
ต่างๆ ตามมาได้ เช่น ลืมของ หรือเปลี่ยนเวลาจนนอนไม่หลับ เป็นต้น

ถ้าเป็นนักท่องโลกหนุ่มสาวท่ีเดินทางตามล�าพัง หลายคนเลือกพักใน 
ที่พักประเภทโฮสเทลที่มีราคาถูก และมักนอนในห้องรวม ใช้ห้องน�้ารวม  
หรือมีพ้ืนท่ีส่วนกลางร่วมกันกับคนอ่ืนๆ แต่หากเป็นนักท่องโลกสูงวัย 
ท่ีเดินทางตามล�าพัง พบว่าพวกเขาอาจเลือกท่ีพักประเภทโฮสเทลเพ่ือให้ 
ได้พบปะสังสรรค์กับคนอ่ืนๆ แต่จะเลือกห้องเด่ียวหรือห้องท่ีมีห้องน�้า  
ในตัวมากกว่ายอมแบ่งห้องกับคนแปลกหน้า ทว่าไม่ได้เลือกพักโรงแรม 
หรูหราห้าดาว

มผู้ีวเิคราะห์ว่า ผลส�ารวจเรือ่งการบินและการเลือกท่ีพักน้ี สะท้อนให้เห็น  
วธีิคิดของคนรุน่บูมเมอร์ ท่ีเลือกประหยดัในเรือ่งใหญ่ๆ แต่ไม่จ�าเป็นต้อง 
ประหยดัในเรือ่งท่ีเล็กกว่า พูดอีกอย่างหน่ึงคือคิดหน้าคิดหลังอย่างถ่ีถ้วน  
เพ่ือให้ได้มาซึง่ความสะดวกสบาย และในเวลาเดียวกันก็ประหยดั แต่ไม่ได้ 
จ�ากัดจ�าเขี่ยตัวเองจนล�าบาก 
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Self-Indulgence

แต่การประหยัดท่ีว่า ก็ไม่ได้แปลว่าผู้สูงวัยจะไม่ตามใจตัวเองนะครับ  
เพราะมกีารส�ารวจพบว่า นักท่องโลกสงูวยัน้ัน เมือ่ลูกๆ โบยบินออกจาก 
รวงรงัไปแล้ว พวกเขามกัอยากออกเดินทางเพ่ือท�าตามความฝันท่ีไม่เคย 
ท�ามาก่อน เช่น เดินทางไปท่ีไกลๆ ท่ีเคยอยากไปเมือ่ยงัเป็นหนุ่มเป็นสาว  
แต่ภาระหน้าที่ของการเป็นพ่อแม่ฉุดรั้งเอาไว้ท�าให้ไม่ได้ไปไหน

นักเขียนอย่าง ซินดี ลา เฟิร์ล (Cindy La Ferle) ที่เขียนงานเกี่ยวกับ 
ชวีติวยักลางคนให้กับ Michigan Prime ซึง่เป็นหนังสอืพิมพ์ในเครอืของ  
Detroit News บอกว่า หลังจากลูกๆ ของเธอเติบโตแล้ว เธอกับสาม ี
ก็เลือกเดินทางเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อ ‘หนีหนาว’ ไปยัง 
ประเทศท่ีอบอุ่นกว่าในฤดูหนาว และเพ่ือขยายเส้นขอบฟ้าทางวฒันธรรม 
ของตัวเอง

การ ‘ตามใจตัวเอง’ น้ี ไม่ได้เกิดข้ึนแค่กับเรือ่งวตัถุเท่าน้ัน แต่นักเดินทาง 
สูงวัยยังมีอาการร่วมกันอีกอย่างหนึ่ง คือ ‘แคร์โลก’ น้อยลงด้วย

มีการส�ารวจพบว่า นักเดินทางสูงวัยอาจจะทักทายนักเดินทางอ่ืนๆ  
น้อยกว่านักเดินทางหนุ่มสาว น่ันก็เพราะพวกเขามีความอดทนต่อการ  
‘พยายามท�าตัวมีอัธยาศัยไมตรี’ (หรือ Making Nice โดยเฉพาะในเวลา  
ท่ีไม่ได้มีอารมณ์จะอยากสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับคนหน้าใหม่)  
ซึ่งในกรณีนี้นับรวมไปถึงการให้บริการของพนักงานต่างๆ ด้วย 

มีการส�ารวจโดย Leading Hotels of the World พบว่า นักท่องโลก 
บูมเมอร์น้ันมคีวามพึงพอใจต่อบรกิารในโรงแรมต่างๆ น้อยกว่านักเดินทาง 
ท่ีเป็นคนหนุ่มสาวท่ีเห็นอะไรก็ต่ืนเต้นยนิดีไปหมด ดังน้ันนักท่องโลกสงูวยั  
จึงเป็นกลุ่มที่เอาใจยากอยู่สักหน่อย

ในอีกด้านหน่ึง การเดินทางประเภทหน่ึงท่ีผู้สงูวยันิยมก็คือ การเดินทาง 
ที่มีการ ‘ปรนเปรอ’ ตัวเองในระดับสูงอย่างการล่องเรือส�าราญ แน่นอน  
อย่างแรกเลย การล่องเรอืเป็นเรือ่งท่ีสะดวกสบาย ไม่ต้องขยบัเคล่ือนตัว 
ไปไหนมาก เพียงน่ังอยู ่ในเรือ เรือก็พาไปจอดตามเมืองท่าต่างๆ  
ใครใคร่ลงไปส�ารวจเมอืงก็ไป ใครไม่อยากไปก็สามารถอยูบ่นเรอืได้แบบ 
สบายๆ ท้ังยงัมบีรกิารและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัหามาให้บนเรอืโดยตรง 
อีกด้วย ผู้สูงวัยจึงรู้สึกคล้ายได้ตามใจตัวเองในขั้นสูงสุด

นอกจากน้ี ยงัมผู้ีวเิคราะห์ด้วยว่า การล่องเรอืส�าราญเท่ากับเป็นการ ‘สกรนี’ 
คนท่ีมฐีานะทางเศรษฐกิจสงัคม และมรีสนิยมท่ีคลับคล้ายกันมาอยูด้่วยกัน 
ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีอยูใ่นวยัเดียวกัน เน่ืองจากการล่องเรอืส�าราญน้ัน 
ราคาแพง และมีลักษณะท่ีไม่ค่อยต้องใจนักเดินทางหนุ่มสาวท่ีชอบ
การผจญภัยเท่าไหร่ การล่องเรือส�าราญจึงเท่ากับอยู่กับคนใน ‘คลาส’ 
เดยีวกนั ทั้งในมิติของเศรษฐกิจสังคม และมิติของวัยด้วย
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Health & Mobility Issues

อย่างไรก็ตาม เรือ่งส�าคัญมากส�าหรบัผู้สงูวยัย่อมหนีไม่พ้นเรือ่งของสขุภาพ  
ต่อให้เป็นนักท่องโลกสงูวยัท่ีแข็งแรงและสขุภาพดี ก็ยงัต้องการการดูแล 
เป็นพิเศษ

แม้โลกจะก้าวเข้าสูส่งัคมสงูวยั แต่ไม่ได้แปลว่าผู้สงูวยัท่ีแลดูสขุภาพดีน้ัน  
จะมสีภาวะร่างกายเหมอืนคนหนุ่มสาวทุกประการ ผู้สงูวยัจ�านวนมากต้อง 
ได้รบัการปฏบัิติพิเศษ อย่างน้อยท่ีสดุก็คือการกินยาบางอย่างเพ่ือประคอง 
อาการ เช่น อย่างเบาะๆ ก็คือโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง  
แต่ในกรณีร้ายแรงกว่าน้ันก็คือ โรคเรือ้รงัต่างๆ เช่น ผู้ป่วยมะเรง็ท่ีได้รบั 
การรักษาจนแข็งแรงแล้ว แต่ยังต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ ผู้ป่วยที่ต้อง 
ฟอกไตเป็นประจ�า หรือผู้ป่วยโรคหัวใจท่ีต้องใช้เครื่องกระตุ้น ฯลฯ  
ดังน้ัน การท่องโลกของผู้สูงวัยจึงต้องมีมิติสุขภาพปนอยู่ด้วยเสมอ  
และนีเ่ป็นอกีเหตผุลหนึง่ทีก่ารล่องเรอืส�าราญเป็นกจิกรรมทีผู่ส้งูวยัชอบ  
เน่ืองจากในเรอืส�าราญจะม ี‘โรงพยาบาล’ (หรอือย่างน้อยก็ห้องพยาบาล 
ท่ีมีอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ีครบครันในระดับน้องๆ โรงพยาบาล) ท�าให ้
นอกจากได้ตามใจตัวเองแล้ว ผู้สงูวยัยงัไม่ต้องกังวลเรือ่งปัญหาสขุภาพ 
อีกด้วย

รอนนี เบนเน็ต (Ronni Bennett) ซึง่ท�าบล็อกชือ่ Time Goes By อันเป็น 
บล็อกท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางของผู้สูงวัย บอกว่าผู้สูงวัยจ�านวนมาก 
มปัีญหากับสนามบิน เพราะเดินเรว็ได้ไม่เท่ากับสมยัยงัหนุ่มสาวอยู ่ดังน้ัน 
ผู้สูงวัยส่วนใหญ่จึงต้อง ‘เผ่ือเวลา’ เอาไว้ส�าหรับการเดินในสนามบิน  
โดยเฉพาะเมือ่ต้องต่อเครือ่ง เขาเรยีกร้องด้วยว่า เมือ่เทรนด์สงัคมสงูวยั 
มาถงึแล้ว สนามบินต้องใส่ใจกบับริการเพื่อผู้สูงวัยมากขึ้น เช่น รถรับส่ง 
ตามจดุต่างๆ ท่ีแม้ปัจจบัุนจะมอียูแ่ล้ว แต่บ่อยครัง้ก็ไม่เพียงพอ ยิง่หาก 
ผู้สงูวยัมจี�านวนมากข้ึน สนามบินก็ต้องใส่ใจกับเรือ่งน้ีมากข้ึนตามไปด้วย

ในเว็บบอร์ดอย่าง CruiseCritic.com ซึ่งเป็นเว็บท่ีนักท่องโลกสูงวัย  
(โดยเฉพาะการท่องโลกด้วยเรือส�าราญ) มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ประเด็นหน่ึงท่ีมีการพูดคุยกันเสมอ คือการแนะน�าว่าจะหลีกเล่ียงวิธี 
เดินทางที่ท�าให้เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียส�าหรับผู้สูงวัยได้อย่างไรบ้าง 

ประเด็นเหล่าน้ีมต้ัีงแต่ค�าแนะน�าส่วนบุคคล เช่น ผู้สงูวยัต้องไม่หยิง่ทะนง 
ในตัวเองมากเกินไป อย่าคิดว่าตัวเองไหวเสมอเหมือนตอนหนุ่มสาว  
บางครัง้การขอให้ใครบางคนช่วยพยงุยามข้ึนลงบันได (เช่น ในสนามบิน  
สถานีรถใต้ดิน หรอืกระท่ังการข้ึนลงรถบัสทัวร์) ก็เป็นเรือ่งจ�าเป็น ซึง่ดีกว่า 
เสีย่งล้ม หรอืการแนะน�ากันเองว่าควรไปพักท่ีไหน โรงแรมไหนในเมอืงไหน  
ท่ีอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและบริการฉุกเฉินทางการแพทย์บ้าง หรือการ 
เดินทางในฤดูกาลไหนท่ีจะไม่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิในท้องถ่ินท่ีร้อน 
หรือหนาวจัดเกินไป 

นอกจากน้ี เวบ็บอร์ดน้ียงัมข้ีอเรยีกร้องถึงเรือ่งเชงิโครงสร้างใหญ่ๆ เช่น  
บริการสาธารณะของเมือง อย่างเช่น ห้องน�้าสาธารณะส�าหรับคนสูงวัย 
ที่ควรมีมากพอ หรือการออกแบบเมืองแบบ Inclusive Design เพื่อให ้

ผู้สงูวยัสามารถสญัจรได้โดยสะดวก รวมไปถึงบรกิารจดัทัวร์ ซึง่ควรจะแยก 
ต่างหากออกมาจากทัวร์ของคนหนุ่มสาว เน่ืองจากมีความต้องการท่ี 
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ทัวร์ของคนสูงวัยอาจต้องแวะพักเพ่ือให้เข้า 
ห้องน�้าถี่กว่าทัวร์ของคนหนุ่มสาว เป็นต้น 

อีกประเด็นส�าคัญก็คือประกันภัยจากการเดินทางท้ังหลาย พบว่าผู้สงูวยั
มแีนวโน้มจะท�าประกันการเดินทางมากกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆ ทัง้หมด แต่บรษิทั 
ประกันก็ต้องออกแบบแผนการประกันส�าหรบัผู้สงูวยัเสยีใหม่ให้สอดคล้อง  
กับเทรนด์นักท่องโลกสูงวัยด้วย

องค์กรท่ีท�างานด้านการรีวิวและเปรียบเทียบประกันการเดินทางอย่าง  
squaremouth.com เคยมีรายงานข้อมูลว่า นักเดินทางที่อายุมากกว่า  
50 ปี คือกลุ่มนักเดินทางท่ีท�าประกันการเดินทางแบบรายปีคิดเป็นสดัส่วน 
ถึง 67% (ตัวเลขในปี 2015) และถ้านับรวมประกันทุกอย่าง เช่น ประกัน 
ระยะสัน้ตามทรปิการเดินทาง นักเดินทางกลุ่มน้ีก็ยงัมสีดัส่วนสงูถึง 58%  
อยู่ดี น่ันแปลว่านักท่องโลกสูงวัยคือกลุ่มลูกค้าหลักของวงการประกัน 
การเดินทาง และนับวนัก็จะยิง่เพ่ิมจ�านวนมากข้ึนเรือ่ยๆ ด้วย นอกจากน้ี  
ยงัพบว่านักท่องโลกสงูวยัมแีนวโน้มจะซือ้ประกันล่วงหน้า และซือ้ประกัน 
ครอบคลุมระยะเวลามากกว่านักเดินทางท่ีอายนุ้อยกว่า 50 ปี เช่น จะซือ้ 
ประกันก่อนการเดินทางเฉลี่ยนานถึง 92 วัน ในขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยของ 
คนทุกกลุ่มอยู่ที่ 52 วัน เป็นต้น 

FEATUREอายุร้อยก็ไม่น้อยความอยากเที่ยว : 
สังคมสูงวัยเปลี่ยนแปลงวิธีเที่ยวของเราอย่างไร
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กลุ่มนักท่องโลกสงูวยัน้ัน เป็นกลุ่มท่ีมคีวามพิเศษหลายอย่าง ซึง่จะมาช่วย  
เติมเต็มช่องว่างในธุรกิจท่องเที่ยวเดินทางได้ไม่น้อยเลย

ตัวอย่างเช่น นักท่องโลกสงูวยัไม่จ�าเป็นต้องออกเดินทางเฉพาะในวนัหยดุ  
แม้กระทั่งในวันท�างานหรือชั่วโมงท�างาน พวกเขาก็ออกเดินทางไปไหน
ต่อไหนได้ รวมไปถึงการเดินทางในชีวิตประจ�าวันในละแวกบ้านด้วย  
เพราะคนเหล่าน้ีเกษียณแล้ว จึงไม่ถูกร้อยรัดไว้ด้วยเวลาท�างานหรือ 
วันหยุดอีกต่อไป พวกเขาจึงมีเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวมากกว่า  
สามารถไปในท่ีต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีนักท่องเท่ียวมน้ีอยกว่า (เช่น วนักลาง 
สัปดาห์) เมื่อนักท่องเท่ียวน้อยกว่า ก็หมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกลง  
ไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรม ค่าเช่ารถ ค่าเดินทาง ประกอบกับการท่ีเป็นผู้สงูวยั  
ย่อมได้รับส่วนลดต่างๆ มากกว่าคนหนุ่มสาวอยู่แล้ว ดงันัน้ นกัท่องโลก 
สูงวัยจึงมีข้อได้เปรียบหลายอย่าง

นักท่องเท่ียวหนุ่มสาวน้ัน ปกติแล้วจะยังมีประสบการณ์การเดินทาง 
น้อยกว่า คนเหล่าน้ีจงึอยาก ‘เห็นทุกอย่าง’ ก่อให้เกิดทัวร์หรอืการท่องเท่ียว 
ประเภทไปดูโน่นน่ันน่ีอย่างละนิดละหน่อย แต่นักท่องโลกสงูวยัมแีนวโน้ม  
จะอยากเห็นทุกอย่างน้อยลง เพราะพวกเขาอาจเคยพบเห็นมาแล้ว ดังน้ัน 
คนเหล่านี้จึงมักเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับตัวเอง และใช้เวลากับบางที่ 
มากกว่า ไม่จ�าเป็นต้องต่ืนเต้นอยากเห็นไปหมดทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น  
ในหน่ึงทรปิอาจเลือกพักโรงแรมเดียวตลอดสปัดาห์ และบางครัง้ก็อยูเ่ฉยๆ  
ในโรงแรม ไม่ออกไปไหน นั่นแปลว่านักท่องโลกสูงวัยจะได้ ‘ดีล’ พิเศษ  
เช่น ค่าห้องพักระยะยาวท่ีถูกลง รวมท้ังสามารถใช้ facilities ของโรงแรม 
ได้อย่างเต็มที่ด้วย เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ

และด้วยความท่ีมเีวลามากกว่า นักท่องโลกสงูวยัจงึมักวางแผนการเดินทาง  
ละเอียดพิถีพิถันมากกว่านักท่องเท่ียวหนุ่มสาว รวมไปถึงการจองท่ีพัก 
และการเดินทางต่างๆ ล่วงหน้านานกว่า ซึ่งก็แปลว่าสามารถ ‘เลือก’ 
ในสิ่งที่ดีกว่า สบายกว่า ราคาถูกกว่าได้ด้วย

การมี ‘จังหวะ’ ท่ีช้ากว่า แปลว่านักท่องโลกสูงวัยใช้จ่ายเงินเฉล่ียใน 
แต่ละวันน้อยกว่า แต่ระยะเวลาที่ใช้จ่ายยาวนานกว่า จึงกลายเป็นกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวเดินทางที่น่าสนใจอย่างยิ่งในอนาคต 

FEATURE อายุร้อยก็ไม่น้อยความอยากเที่ยว :
สังคมสูงวัยเปลี่ยนแปลงวิธีเที่ยวของเราอย่างไร
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หลายฝ่ายเชื่อว่า นักท่องโลกสูงวัยชาวบูมเมอร์น้ัน ก�าลังจะกลายเป็น 
กลุ่มคนส�าคัญท่ีสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยเฉพาะ 
นักท่องเที่ยวสูงวัยจากจีน ซึ่งในปลายปี 2017 มีประชากรอายุมากกว่า  
60 ปี อยู่ราว 241 ล้านคน แต่ประมาณกันว่าเมื่อถึงปี 2050 ตัวเลขนี ้
จะพุ่งข้ึนไปเป็น 487 ล้านคน ถือว่ามีจ�านวนมหาศาลจนเป็นกองทัพ 
ที่จะตระเวนเที่ยวไปทั่วโลกได้เลย

ประชากรสงูวยัเหล่าน้ีจะน�าโอกาสใหม่ๆ มาให้กับอุตสาหกรรมและตลาด 
ท่องเท่ียว รวมท้ังจะเกิดการเปล่ียนแปลง ‘สัดส่วน’ ของนักท่องเท่ียว  
จากเดิมท่ีตลาดน้ีเคยมคีนหนุ่มสาวครอบครองอยูใ่นแง่ปรมิาณ กลายมา 
เป็นคนสงูวยัมากข้ึน ซึง่คนเหล่าน้ีต้องการสนิค้าและบรกิารท่ีมคุีณภาพสงู

จะเห็นว่า ไม่ได้มแีต่คนรุน่ใหม่มิลเลนเนียลส์เท่าน้ันท่ีใช้เงนิซือ้ประสบการณ์  
เพราะต่อให้เป็นผู้สูงวัย เมื่อมีเงิน มีเวลา และสุขภาพยังดีอยู่ ก็อยากใช้ 
เงินซื้อประสบการณ์ในการเดินทางท่องเท่ียวให้ตัวเองด้วยเหมือนกัน 
เพียงแต่มีความต้องการ วิธีท่องเท่ียวเดินทาง และการจัดการกับ 
การเดินทางที่แตกต่างออกไปเท่านั้นเอง

Ctrip ซึง่เป็นบรษิทัทัวร์ออนไลน์แห่งหน่ึง ประมาณว่าถ้าดูเฉพาะผู้สงูวยั 
ชาวจีนอย่างเดียว พบว่าในปี 2018 มีการเดินทางไปมากถึง 74 ประเทศ 
ท่ัวโลก ในจ�านวนน้ีมอียู ่24% ท่ีเลือกเดินทางนานกว่าเจด็วนั เพ่ิมข้ึนจาก  
19% ในปี 2016 และพบด้วยว่านักท่องโลกสงูวยัเหล่าน้ีเริม่มคีวามต้องการ  
ใหม่ๆ เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องอัพเดตตัวเองเพื่อให้เท่าทัน 
กับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใหม่นี้ 

FEATUREอายุร้อยก็ไม่น้อยความอยากเที่ยว : 
สังคมสูงวัยเปลี่ยนแปลงวิธีเที่ยวของเราอย่างไร

ดังน้ัน การบอกว่า - ต่อให้อายรุ้อย, ก็ไม่น้อยความอยากเท่ียว (ถ้าสขุภาพ 
ร่างกายยังดีอยู่) จึงไม่น่าเป็นเรื่องที่ผิดความจริงสักเท่าไหร่
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เครือ่งบินท่ีไม่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เมือ่พูดถึง หลายคนคงมองเป็นเรือ่ง 

ไกลตัว แต่เชื่อหรือไม่ว่ามันก�าลังจะกลายเป็นจริงแล้ว ในปีน้ีบริษัท  

Rolls-Royce จะน�าเครื่องบินไฟฟ้า ACCEL ทดลองบินเป็นครั้งแรก  

โดยเครื่องบินดังกล่าวจะสามารถท�าความเร็วได้สูงกว่า 300 ไมล ์

ต่อชัว่โมง หรอืประมาณ 483 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ถึงแม้ว่าจะท�าความเรว็ 

ได้ช้ากว่าค่าเฉล่ียเครื่องบินโดยสารท่ีมีความเร็วประมาณ 575 ไมล์ 

ต่อชั่วโมง (ประมาณ 925 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) แต่เครื่องบินชนิดน้ี 

จะไม่สร้างก๊าซเรือนกระจกเลยแม้แต่น้อย 

การท่องเท่ียวตามรอย DNA เริ่มก่อตัวข้ึนแล้วเมื่อไม่นานมาน้ี แต่เชื่อ 

หรอืไม่ว่ากระแสการท่องเท่ียวน้ีก�าลังเพ่ิมมากข้ึนเรือ่ยๆ จากรายงานของ 

MIT Technology Review พบว่าต้ังแต่เริ่มต้นปี 2019 มีคนท�า Test  

DNA สืบหารากเหง้าตัวเองแล้วกว่า 26 ล้านคน ขณะเดียวกันบริษัท 

น�าเท่ียวหลายแห่งได้มองเห็นถึงศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของ 

การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการตามรอย DNA ยกตัวอย่างเช่น Airbnb  

ท่ีจบัมอืร่วมกับ บรษิทั 23Me สร้างรปูแบบการเดินทางชนิดน้ีอย่างจรงิจงั 

หลังจากท่ีพบว่ายอดจองท่ีพักเพ่ือวัตถุประสงค์ตามรอยชีวิตบรรพบุรุษ 

มีการเติบโตกว่า 500% นับตั้งแต่ปี 2014 (Business Insider 2019)

ทราบหรอืไม่ หากคนท้ังโลกไม่กินเน้ือสตัว์ ภายในปี 2050 ประชากรท่ัวโลก 

จะตายน้อยลงกว่า 8 ล้านคน และสามารถลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก 

ลงกว่า 2 ใน 3 ประชากรบางส่วนเริม่สนใจและหันเข้าสูว่ถีิวแีกน โดยเฉพาะ  

ในสหราชอาณาจกัรท่ีมกีารคาดการณ์ว่า 25% ของประชากรจะเป็นผู้บรโิภค  

วีแกน ภายในปี 2025 ความต้องการท่ีมากข้ึนท�าให้สหราชอาณาจักร 

กลายเป็นท่ีแรกของโลกท่ีมีโรงแรมวีแกน 100% โรงแรมน้ีมีชื่อว่า  

Saorsa 1875 

23 กันยายน 2019 บรษิทัท่องเท่ียวท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลกท่ีใหญ่เบอร์ต้นๆ  

ของยโุรป โทมสั คกุ ออกมาประกาศล้มละลายอย่างกะทันหนั ส่งผลกระทบ  

ทนัทีต่ออตุสาหกรรมการท่องเท่ียวสหราชอาณาจกัร การปิดตวัของโทมัส คกุ 

ส่งผลกระทบต่อนักท่องเท่ียวกว่า 600,000 คนถูกลอยแพ จนรัฐบาล 

องักฤษต้องช่วยน�าเคร่่องบนิไปรบันกัท่องเท่ียวตกค้างกลบั ประเทศไทย 

ได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม โรงแรมหลายแห่งท่ีจองโดย 

โทมสั คุก ถูกยกเลิกการจอง สญูเสยีรายได้และโอกาส สาเหตุการปิดตัวน้ัน  

เกิดจากปัญหาการบรหิาร ขาดศกัยภาพในการท�าการตลาดออนไลน์ยคุใหม่ 

และ Brexit 

เคร่ื่�องบิินไฟฟา้ ท่่องเท่่�ยวตามรื่อย DNA

โรื่งแรื่มว่แกนแห่่งแรื่กของโลก การื่ปิิดตัวของบิริื่ษััท่ท่่องเท่่�ยวท่่�เก่าแก่ท่่�สุุดในโลก

World
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เครือ่งบินก�าลังจะกลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีเราจะได้เพลิดเพลิน เพราะสายการบิน  

Virgin Atlantic Qatar Airways Emirates มีบาร์ส�าหรับ First  

และ Business Class แต่แค่น้ันยงัธรรมดาไป บรษิทัออกแบบและบรษิทั 

ผลิตเครื่องบินมองถึงอนาคตท่ีไปไกลกว่าน้ัน บริษัท Aim Altitude  

ได้ออกแบบพ้ืนท่ีส�าหรับส่วนรวม Ultraflex ส�าหรับไฟลต์บินระยะไกล  

โดยภายในพ้ืนท่ีประกอบด้วย พ้ืนท่ีโยคะ พ้ืนท่ีทานอาหารรวม ในขณะ 

เดียวกัน บริษัทผลิตเครื่องบินสัญชาติฝรั่งเศส Airbus และ Zodiac  

Aerospace ก็เริ่มวางแผนปรับเปลี่ยนพื้นที่เก็บสินค้าให้กลายเป็นพื้นที่ 

พักผ่อน มีเตียงนอนเล่น พื้นที่เล่นส�าหรับเด็ก คลินิก และพื้นที่นั่งเล่น 

บรษิทั JR East ของญ่ีปุ่นเปิดตัวรถไฟชนิคันเซน็รุน่ อัลฟา-เอ็กซ์ (Alfa-X)  

รถไฟความเร็วสูงท่ีว่่งด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเร็วท่ีสุดในโลก  

ได้ท�าการทดสอบความเร็วไปแล้วเมื่อกลางปี 2019 โดยสามารถ  

วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เร็วกว่ารถไฟหัวกระสุน 

ฟู่ซิงของจีน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการ 

ได้ในปี 2030 นอกจากน้ีญี่ปุ่นยังวางแผนท่ีจะใช้งานรถไฟความเร็วสูง 

พลังงานแบตเตอร่่ขบวนแรกของโลกภายในปีน้ี ซ่่งจะมปีระโยชน์ในกรณี 

ฉุกเฉิน เพราะชนิคันเซน็ท่ีวิง่ด้วยพลังงานแบตเตอรีจ่ะสามารถวิง่ไปจนถึง  

สถานีเติมพลังงานที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ 

ถึงเวลาของสงคราม Streaming ที่แต่ละช่องจะน�าภาพยนตร์ ซีรีส์ และ 

รายการต่างๆ มาใช้แย่งลูกค้ากันอย่างดุเดือดในปี 2020 ตอนนี้ Netflix  

ยังคงเป็นผู้น�าของแพลตฟอร์มรับชมรายการออนไลน์ แม้ยอดผู้ใช้งาน 

ในอเมรกิาและยโุรปลดลงไปจากการข้ึนค่าบรกิาร แต่ในเอเชยีท่ีมจี�านวน 

คนใช้มากกว่านั้น ทาง Netflix กลับออกราคาแพ็กเกจที่ถูกลง อีกทั้งยัง 

เอาใจและเรียกลูกค้าใหม่โดยการพากย์เสียงภาษาของแต่ละประเทศ  

แต่สิ่งส�าคัญที่ท�าให้คนยอมใช้บริการก็คือ คอนเทนต์ ท�าให้หลายๆ ช่อง 

ต้องคว้าคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจมาไว้ในมือ และคู่แข่งรายส�าคัญท่ีสุดของ  

Netflix คงหนีไม่พ้น Disney ซึง่ประกาศมาแล้วว่าจะท�าการดึงคอนเทนต์ 

ออกจากทาง Netflix เพ่ือมาลงในช่องของตัวเอง เช่น Star Wars,  

Marvel Cinematic Universe และภาพยนตร์แอนิเมชั่นของ Walt  

Disney Animation Studios, Pixar รวมถึงการซื้อค่าย 20th Century  

Fox และ National Geographic เพียงเท่านี้ก็อาจท�าให้ลูกค้าย้ายค่าย 

ได้แล้ว 

Dubai Expo 2020 (The United Arab Emirates – UAE) งานนิทรรศการ 

นานาชาติระดับโลก ณ นครดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบั เอมเิรตส์ ระหว่าง 

วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2564 ภายใต้ธีม ‘Connecting  

minds, creating the future’ ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ี UAE  

เคยจดัมา เพ่ือแสดงให้โลกได้รบัรูถึ้งความเป็นดูไบ โดยประเทศเจ้าภาพ 

ใช้งบไปกว่า 400,000 ล้านบาท ใช้นักออกแบบระดับ World Class  

หลายคนมาออกแบบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม ความไฮเทค และ 

ความยิ่งใหญ่ ซ่่งคาดว่าจะมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า  

180 ประเทศ มีผู ้ เข ้าชมงานประมาณ 25 ล ้านคน โดย 70% 

เป็นชาวต่างชาติ และ 30% เป็นคนดูไบ 

Lifestyle Flight รื่ถไฟหั่วกรื่ะสุุนเร็ื่วท่่�สุุดในโลก

The Streaming Age Dubai Expo 2020

Happenings





The Travel Trends
 to know in 2020

มองให้ออก...
ตลาดการท่องเที่ยวปี 2020

ผ่าน 8 เทรนด์มาแรง

On the days that the competitiveness of the tourism industry is very intense,  
the best way for unpredictable chaos is to mainly focus on the clients  
or tourists in order to gain a competitive advantage. The first to know  
and respond to the right lifestyle has the upper hand and can easily win over  
the target. TAT Review, hence, has gathered the essential information of the  
8 trends of this year for marketers and tourism-related business operators to  
understand and adapt themselves to catch the global demand ahead. Let’s hear  
from the TAT Review how interesting they are. 

Illustration
Nannicha Sriwut
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แม้ว่าโลกจะก�าลังเผชิญอยู่กับวิกฤตการณ์ 
ตา่งๆ มากมาย สงคราม โรคระบาด เฮอร์รเิคน 
วิกฤติหน้ี สงครามการค้า ไปจนถึงราคา 
น�า้มันสูงลบิ แตด่เูหมอืนวา่ไมม่อีะไรทีส่ามารถ 
ระงับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของ 
นกัทอ่งเทีย่วไปได้เลย และไมว่่าอะไรจะเกดิขึน้ 
ในช่วงปีท่ีผ่านมานี้ การท่องเที่ยวก็ยังเป็น 
ตัวอย่างที่ดีเสมอมาในแง่ของอุตสาหกรรม 
ที่มีความคล่องตัวและมีความคิดสร้างสรรค์  
โดยแปรเปลี่ยนข้อจ�ากัด ความท้าทายที่ต้อง 
เผชิญให้เกิดเป็นสินค้าและบริการใหม่ๆ  
business model ที่นักท่องเที่ยวคาดไม่ถึง  
ตลอดจนนวตักรรม เทคโนโลยตีา่งๆ ทีเ่ขา้มา 
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีพร้อมกับ 
รอยย้ิมและความสุขใจเมื่อนักท่องเท่ียว 
เดินทางกลับบ้าน 

อย่างไรก็ตาม ในวันท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการแข่งขันท่ีสูงข้ึน  
ทางออกท่ีดีท่ีสดุส�าหรบัความยุง่เหยงิท่ียากจะคาดเดาท่ีกล่าวมาข้างต้น 
น่ันคงเป็นการโฟกัสไปท่ีตัวลูกค้าหรือนักท่องเท่ียวเป็นหลัก เพ่ือชิง 
ความได้เปรียบเชิงธุรกิจ เพราะถ้าใครรู้ก่อน ตอบไลฟ์สไตล์ได้ตรงจุด 
ก็ถือไพ่เหนือกว่า เอาชนะใจกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ยาก TAT Review  
จึงได้รวบรวมข้อมูลแนวโน้มส�าคัญผ่าน 8 เทรนด์มาแรงในปีน้ี เพ่ือให้ 
นักการตลาดและผู้ท่ีอยู่ในธุรกิจท่องเท่ียวได้ท�าความเข้าใจและปรับตัว 
ให้ทันความต้องการของตลาดโลกกันก่อนใคร เทรนด์เหล่าน้ีน่าสนใจ 
อย่างไร TAT Review จะเล่าให้ฟัง 
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อย่างท่ีรู้กันว่าในปี 2020 ประชากรโลกท่ีมีอายุต้ังแต่ 65 ปีเป็นต้นไป  

จะเพ่ิมข้ึนราว 3 เท่าตัวหรือ 700 ล้านคน เน่ืองจากอัตราการเกิดท่ีลด 

น้อยลง และประเทศไทยก็มสีภาวะไม่ต่างจากท่ัวโลก ท�าให้เราก�าลังก้าว 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ นั่นหมายถึง 1 ใน 4 ของประชากร 

ชาวญ่ีปุ่น 1 ใน 5 ของชาวเยอรมนั ฝรัง่เศส สหราชอาณาจกัร และ 1 ใน 6  

ของชาวอเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ คือ สัดส่วนของ 

ประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี (United Nations Demographic  

Indicators 1950-2050) แต่ก็พบว่าประชากรกลุ่มน้ีกลับมีแนวโน้ม 

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น พร้อมๆ กับความมั่งคั่งมากขึ้นด้วย

เมือ่ก้าวเข้าสูปี่ 2020 แล้วน้ัน ต้องตระหนักเลยว่าธุรกิจท่ีมาแรงคงหนีไม่พ้น  

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีก�าลังซื้อ 

มหาศาล และพร้อมจะจ่ายให้กับสิ่งท่ีพวกเขาคิดว่าจะสามารถช่วยให้มี 

สุขภาพแข็งแรงและความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างที่โหยหามาตลอด ไม่ว่า 

จะเป็นการท่องเท่ียวพักผ่อนส�าหรบัผู้สงูอาย ุตลอดจนสนิค้าจ�าพวกสขุภาพ  

และอาหารเสริม รวมถึงธุรกิจทางด้านสุขภาพและการออกก�าลังกาย

Gen Z มีอายุระหว่าง 16-24 ปี คือ นักท่องเท่ียวกลุ่มต่อไปในอนาคต 

อันใกล้ เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีก�าลังจะก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นเจเนอเรชั่นแรก 

ท่ีเกิดมาพร้อมกับสารพัดโซเชยีลรองรบัเต็มไปหมด การตัดสนิใจส่วนใหญ่

ของกลุ่มน้ีจึงได้รับอิทธิพลหลักมาจากข้อมูลบนโลกโซเชียลมีเดีย 

แทบท้ังสิ้น และส่วนใหญ่ใช้อินสตาแกรมเป็นแหล่งหาข้อมูลและสร้าง 

แรงบันดาลใจในการเดินทาง หน้าจอโทรศพัท์จงึเป็นเพือ่นในการเดินทาง 

อย่างแท้จรงิ นักการตลาดท่ีจบัจดุได้ Gen Z จะรูส้กึว่าเรามแีนวคิดเดียวกัน  

การจะตีตลาดกลุ่ม Gen Z จงึควรหาพรเีซนเตอร์กลุ่มเน็ตไอดอล ศลิปิน  

หรือ Influencer คนที่มียอด follower เยอะๆ จะได้รับความสนใจจาก  

Gen Z เป็นพิเศษ นิตยสาร Forbes ได้อธิบายไว้ว่า ส�าหรับ Gen Z แล้ว  

การท่องเท่ียวไม่ใช่เพียงแค่การไปถึงจดุหมายปลายทาง แต่คือการสร้าง 

‘ประสบการณ์’ แน่นอนว่า Gen Z จะรู้สึกดีมากหากมีกิจกรรมสนุกๆ  

ให้ได้ลงมือท�าในแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไป 

อีกหน่ึงการศึกษาท่ีน่าสนใจคือการส�ารวจของ booking.com พบว่า 

กลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่มท่ีใส่ใจเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 

คนรุ่นก่อนมาก กลุ่มน้ีเป็นนักเดินทางท่ีมีจิตอนุรักษ์ และเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม มีความต้องการ ‘ให้กลับคืน’ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่ีเดินทาง 

ไปท่องเท่ียว และยงัสนใจจะท�างานด้านจติอาสาท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว 

เพื่อช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่ขึ้นด้วย  

1 2World is going to be ‘grey’ 
ผูู้้สูงวััย โตไม่หยุด

On the go with ‘Gen Z’
นักเดินทางรุ่นใหม่ท่ีเอาใจยาก
และใส่ใจส่ิงแวัดล้อมสุดๆ
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ยคุน้ีเป็นยคุแห่งฟรแีลนซ์จรงิๆ ด้วยไลฟ์สไตล์คนท�างานยคุใหม่ท่ีรกัอิสระ  

กนัมากข้่น ท�าให้ผู้ประกอบอาช่พอสิระหร่อฟร่แลนซ์มแีนวโน้มจะเพ่ิมข้่น 

เร่่อยๆ ด้านผู้รับจ้างก็นิยมจ้างแบบ outsource มากข่้นด้วยเช่นกัน  

เพราะลดต้นทุนและเพ่ิมก�าไรให้กับธุรกิจ บริษัท Morgan Stanley  

ยังออกมาฟันธงว่าอีก 7 ปีข้างหน้า ครึ่งหน่ึงของแรงงานในสหรัฐฯ  

จะเป็นฟรีแลนซ์ สอดคล้องกับท่ี Pieter Levels ผู้ก่อต้ังเว็บไซต์  

nomadlist.com คาดคะเนไว้ว่าในปี 2035 จะม ีDigital Nomad มากกว่า  

1 พันล้านคนท่ัวโลก สิ่งเหล่าน้ีท�าให้ประเทศเล็กๆ อย่าง เอสโทเนีย  

เปิดตัว ‘Digital Nomad Visa’ เป็นฟรวีซ่ีาส�าหรบัเหล่า Nomad ครัง้แรก 

ของโลกท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มคนท่ีรักการเดินทางออกไปดูโลกกว้าง  

ย้ายท่ีท�างานไปเรือ่ยๆ ได้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศได้หน่ึงปีเต็ม 

แนวโน้มดังกล่าวยังปรากฏออกมาเป็นโมเดลธุรกิจโรงแรมแบบใหม่  

‘700,000 Heures’ โรงแรมเคล่ือนท่ีแห่งแรกของโลกสัญชาติฝรั่งเศส  

(ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเวลาเฉล่ียท่ีเรามีชีวิตอยู ่บนโลกราวๆ  

700,000 ชัว่โมง) โรงแรมน้ีจะรโีลเคชนัทุกๆ 6 เดือน เพ่ือมอบประสบการณ์  

ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นส่วนตัว และ authentic ไม่ว่าจะเป็นท่ีไหน 

บนโลก แต่ละแห่งจะมีห้องพักไม่เกิน 8 ห้องเพ่ือรักษาคุณภาพ 

ด้านการบริการและความพิเศษให้กับผู้เข้าพัก แล้วในปี 2020 โรงแรมนี้ 

จะย้ายไปอยู่ท่ีไหน? ค�าตอบคือประเทศญ่ีปุ่น 2 แห่งด้วยกัน น่ันก็คือ 

วดัในเมอืงโคยะซงัและบ้านโบราณในหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ อย่างไรก็ตาม  

ผู้ท่ีจะพักได้ต้องเป็นสมาชิกเท่าน้ัน โดยมีค่าสมัครรายปีอยู ่ท่ี 570  

เหรียญสหรัฐ (ราว 17,300 บาท) 

ด้วยการเดินทางท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบท่ีน่าจะเติบโตข้ึนเรือ่ยๆ ท�าให้ 

เราพอทราบได้ว่าในอนาคตนักท่องเท่ียวจะหวนกลับไปหาการเดินทาง 

ท่ีไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม และได้ใกล้ชดิกับชมุชนมากยิง่ข้ึน เกิดความหวงแหน  

วฒันธรรมท้องถ่ิน มจีดุมุง่หมายเดียวกันคือการได้รบัประสบการณ์แบบ  

authentic ขณะเดียวกันคนในพ้ืนท่ีก็ต้องได้รบัประโยชน์ด้วย คุณค่าเหล่าน้ี  

ท่ีก�าลังจะถูกปลูกฝัง จะท�าให้นักท่องเท่ียวจับจ่ายใช้สอยกับสินค้าจาก 

คนท้องถ่ินมากข้ึน booking.com ชีว่้าในปี 2020 นักท่องเท่ียวมแีนวโน้ม 

จะเลือกจองท่ีพักแบบ Eco-friendly หร่อ Green Accommodation  

กันมากข่้นกว่า 73% ขณะท่ี Google ก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าในช่วง  

3 เดือนก่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวจะเร่่มหาข้อมูลท่ีเก่ียวกับ  

‘ประสบการณ์’ จากการเดนิทาง แทนการเสร์ิชท่ีพกัมากกว่าเดมิถึง 3 เท่า  

และมากกว่าเสิร์ชหาตั๋วเครื่องบินถึง 8 เท่า 

3 4Digital Nomad Bandwagon 
ยุคท่ีคนเทใจให้งานฟรแีลนซ์์ 

Responsible Tourism 
ควัามย่ังยืนยังคงเป็นคีย์เวัร์ิด
ของการท่องเท่ียวั
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ไม่นานมาน้ี The Economist ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมการเติบโตของ 

การขนส่งทางอากาศของโลกท่ีน่าสนใจในหลายประเด็นด้วยกัน เช่น  

ในปี 2030 ผู้ขับข่ีรถยนต์ในสหรฐัฯ จ�านวน 1 ใน 4 จะเดินทางโดยการใช้ 

รถยนต์ขับเคล่ือนแบบไร้คนขับ ปี 2035 คนเมอืงราว 8 ใน 10 จะหันไปใช้ 

ROBO Taxi (แท็กซี่ไร้คนขับท่ีพัฒนาข้ึนโดยบริษัท Tesla ซึ่งคาดว่า 

จะเปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2020) 

หรือจะพูดให้ถูก อาจจะเรียกได้ว่ารถยนต์บินได้ในนิยายวิทยาศาสตร์ 

ใกล้จะกลายเป็นจริงข้ึนมาทุกที โดรนโดยสาร (Passenger Drone)  

และเฮลิคอปเตอร์ Hybrid ท่ีสามารถท�าความเรว็ได้มากกว่า เฮลิคอปเตอร์ 

ทุกแบบบนโลก ซ่ึงจะท�าให้การเดินทางไปมาระหว่างประเทศมคีวามสะดวก 

รวดเรว็มากข้ึนไปด้วย และถ้าวนัน้ันมาถึง พาหนะบินได้และรถยนต์ต่างๆ  

จะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ัน  

เทรนด์น้ียังสอดคล้องไปกับโปรเจกต์ใหญ่ของจีนท่ีต้องการเชื่อมโยง 

เมอืงต่างๆ ในประเทศด้วยรถไฟความเรว็สงู ท่ีคาดว่าในปี 2020 กว่า 80%  

ของการเดินทางในจีนทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันด้วยพาหนะดังกล่าว 

5 Selfless drive will hit the road 
เทคโนโลยีการเดินทางท่ีเป็นจรงิ

ไม่ใช่แค่รถไฟความเรว็สงู แต่เราจะได้เห็น Hyperloop Pods หรอืการเดิน  

ด้วย Pod ผ่านท่อสญุญากาศ ขับเคล่ือนด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าความเรว็ 

สูงถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริษัท Virgin ได้ตัดสินใจลงทุนใน 

เรื่องน้ีกันอย่างจริงจัง ต้ังเป้าให้โครงการน้ีส�าเร็จและเปิดใช้บริการ 

ในเชงิพาณิชย์ได้จรงิในปี 2025 แต่ประเด็นความปลอดภยัทางการเดินทาง  

ด้วยความเรว็สงูขนาดน้ัน รวมท้ังต้นทุนท่ีสงูลิบ ก็อาจส่งผลให้ Hyperloop  

อาจยังไม่ได้ถูกน�ามาใช้งานจริงในอนาคตอันใกล้

ส่วนการเดินทางทางอากาศก็จะมี Supersonic Jet เข้ามาช่วยย่นระยะ 

เวลาการเดินทางทางอากาศ ด้วยความเรว็สงูกว่าความเรว็เสยีงถึง 1.4 เท่า  

(ราว 1,236 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งเร็วกว่าเครื่องบินโดยสารในปัจจุบัน 

กว่า 60% ช่วยให้การบินจากลอนดอน-นิวยอร์ก จะใช้เวลาเพียงไม่เกิน  

3 ชั่วโมงครึ่ง (NASA) 
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ของสนามบินท่ัวโลกก�าลังพัฒนาเทคโนโลยี Biometrics  

เพื่อน�ามาใช้ในปี 2021

ของสายการบินท่ัวโลกวางแผนท�าวิจัยเพ่ือใช้ AI อย่าง 

จริงจังในปี 2021

ของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานแอตแลนตา ชอบเทคโนโลยี  

Biometrics มากกว่า

ของสนามบินท่ัวโลก วางแผนการติดต้ังระบบตรวจเอกสาร 

ก่อนข้ึนเครื่อง ด้วยเทคโนโลยีการจดจ�าใบหน้า (Self  

Boarding Gate) ภายในปี 2021 

เริ่มท�าความคุ้นเคยกับระบบเทคโนโลยีข้อมูลชีวภาพ Biometrics กนัไว ้

ได้เลย เพราะทุกคนจะได้พบเจอสิง่น้ียามเดินทางมากข้ึนเรือ่ยๆ ในปัจจบัุน  

มกีารใช้ระบบ Biometrics จดจ�าใบหน้าในสนามบินบางแห่งแล้ว แต่ต่อไป 

เราจะเจอมากข้ึนเรือ่ยๆ ไม่เว้นแต่บรเิวณประตูทางออกผู้โดยสาร ปีน้ีเรา 

จะได้เห็นหลายๆ สนามบินน�าระบบน้ีมาใช้กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว 

และแพร่หลายมากยิง่ข้ึน เช่น สนามบินนานาชาติดูไบ (ใช้ระบบการตรวจ 

หนังสอืเดินทางอัตโนมติั โดยให้ผู้โดยสารเดินผ่านอุโมงค์ตู้ปลาท่ีมกีล้อง 

กว่า 80 ตัวซ่อนอยู่ เพ่ือใช้จดจ�าใบหน้าระหว่างท่ีเดินเข้าไป) สนามบิน 

นานาชาติคันไซ ฟุกุโอกะ ในประเทศญี่ปุ่น สนามบินนานาชาติชางงี 

ในสิงคโปร์ รวมถึงอีกกว่า 25 สนามบินในสหรัฐฯ และไม่ใช่แค่สนามบิน 

เท่านั้น บางสายการบินก็ได้เริ่มน�าระบบนี้มาใช้ในการ check in อีกด้วย  

ไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานแอตแลนตา โดยสายการบินเดลตา ในสหรฐัฯ  

และท่าอากาศยานฮีโธรว์ ในสหราชอาณาจักร ท่ีเริ่มใช้ Biometric  

Terminal ตรวจจบัใบหน้าเป็นครัง้แรก นอกจากน้ีหลายสายการบินชือ่ดัง  

ไม่ว่าจะเป็น American Airlines, British Airways และ Lufthansa  

ต่างกเ็รง่ศึกษาพฒันาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีBiometrics มาใช ้

บริเวณประตูทางออกผู้โดยสารเช่นกัน

สรปุได้ว่า จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีใช้บรกิารสนามบินท่ีมากข้ึน ส่งผลโดยตรง 

ต่อระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งระบบจดจ�าใบหน้า  

จะเข้ามาช่วยเจ้าหน้าท่ีในสนามบินให้ท�างานได้รวดเรว็กว่าเดิม ด้วยระบบ 

6 Biometrics Passport
เทคโนโลยีการยืนยันตัวัตน

การตรวจจับสิ่งต้องสงสัย อุโมงค์เซนเซอร์ท่ีใช้เวลาเพียงแค่ 5 วินาที  

เครื่องตรวจจับจะสแกนและวิเคราะห์ออกมาเป็นคะแนนบันทึกไว้เป็น 

รายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางในครั้งต่อๆ ไป ช่วยให้ 

การรักษาความปลอดภัยในสนามบินก็จะเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย 

มากยิ่งขึ้น 

77%

84%

98%

59%

ที่มา: amadeus.com
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ในอนาคตบริษัททัวร์ต่างๆ จะเล่นใหญ่ยิ่งกว่า เพราะก�าลงัพัฒนาตวัเอง 

ให้เป็นผู้ช่วยวางแผนการเดินทางให้กับลูกค้าท่ีต้องการความเป็นส่วนตัว  

โดยวิเคราะห์ลึกลงไปถึงความต้องการท่ีแท้จริงจนได้แผนการเดินทาง 

ท่ีคิดข้ึนมาใหม่ตามคาแรกเตอร์เฉพาะตัวบุคคล เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วย 

ส่วนตัวและสามารถให้ค�าแนะน�าอย่างละเอียดยิบ ปัจจุบันนักท่องเท่ียว 

รุน่ใหม่แทบจะเลิกยกโทรศพัท์ไปหาตัวแทนเพ่ือให้จองต๋ัวให้แล้ว และหัน 

มาใช้บริการออนไลน์ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่า ตามด้วย 

การโฆษณาแบบเฉพาะบุคคลที่มุ่งสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

ด้านธุรกิจโรงแรมท่ีพักก็จะหันมาให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยเีพ่ือสนอง 

ความต้องการท่ีแท้จรงิของกลุ่มนักเดินทางรุน่ใหม่ท่ีรกัการใช้เทคโนโลยี 

เป็นชวีติจติใจมากข้ึน ซึง่นอกจากจะให้ความสะดวกสบายแล้ว เทคโนโลยี 

น้ันถือเป็นสิง่ท่ีตอบโจทย์นักท่องเท่ียวยคุใหม่ท่ีชอบประสบการณ์ในแบบ 

ฉบับท่ีเฉพาะตัวสดุๆ ท่ีโรงแรมควรจะลงทุน เช่น ระบบการจองท่ีทันสมยั  

มากยิง่ข้ึน จดัท�าเวบ็ไซต์แบบครบวงจร สวยและทันสมยั เพราะนอกจาก 

ความสะดวกสบายท่ีเป็นหัวใจหลักแล้ว การเข้าพักโรงแรมท่ีดีก็เป็น 

การแสดงถึงตัวตนและรสนิยมของนักท่องเที่ยวด้วยนั่นเอง

ทีน้ีมาว่ากันถึงเรื่องการท่องเท่ียวนอกโลก ใครท่ีอยากไปอดใจรออีกนิด  

เพราะมีข่าวว่าเราก�าลังจะได้ออกไปท่องเที่ยวในอวกาศกันเร็วๆ นี้!

อีกไม่นาน อวกาศจะกลายเป็นจุดหมายเบอร์หน่ึงในใจของนักเดินทาง 

ท่องเท่ียว เราจะได้เห็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในทศวรรษ 2020 (นับต้ังแต่ 

ปี 2020 ถึง 2029) ต้ังแต่เท่ียวบินชมวิวโลกจากอวกาศ (Sub Orbital  

Flight) ผลก็คือเราจะมโีรงแรมในห้วงอวกาศท่ีมวีงโคจรอยูน่อกโลกด้วย  

โดยบริษัท Virgin Galactic วางแผนจะพาลูกค้าท่ีสนใจออกไปเท่ียว 

นอกโลกแล้ว (การท่องเท่ียวในอวกาศจะนับจากความสงูไม่ต�า่กว่า 50 ไมล์  

จากพ้ืนโลก ซึ่งเป็นจุดท่ีเราจะเรียกตัวเองว่ามนุษย์อวกาศ และอยู่ใน 

สภาพไร้แรงโน้มถ่วง) ทรปิน้ีจะมรีะยะเวลาราว 90 นาที โดยมค่ีาใช้จ่ายที่  

250,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 7.6 ล้านบาท) ขณะเดียวกันกับท่ี NASA  

เริ่มวางแผนจ�าหน่ายบัตรให้กับผู้ท่ีสนใจไปเท่ียวค้างคืนท่ีสถานีอวกาศ 

นานาชาติ (International Space Station) มีราคาต่อคืนอยู่ที่ 35,000  

เหรียญสหรัฐ (ราว 1.1 ล้านบาท) โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน 

เพ่ือให้บริการขนส่งคนข้ึนไปบนอวกาศ ได้แก่ บริษัท Space X และ  

Boeing 

7 8Hyper Personalised
การทำาตลาดแบบเฉพาะบุคคล
ท่ีเข้มข้นข้�น

Space Tourism
การท่องเท่ียวัอวักาศ

ที่มา:
• Globetrender_2020TrendForecast.pdf
• https://amadeus.com/documents/en/retail-travel-agencies/research-report/ 
travellertribes.pdf
• https://www.youtube.com/watch?v=ekld9AAiXrk

• https://brandinside.asia/research-gen-z-travel/
• https://static1.squarespace.comstatic/574502a03c44d8a75d51171f/t/579 
56582414fb5c7c371d04a/1469408652062/20%3A2020+-+20+Travel+Trends+-
for+2020.pdf
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Game
of Drone

Goldman Sachs, a leading finance and investment consulting firm forecasts  
that the drone will become an important tool for business, which will be  
part of a drastic impact to a great leap in the consumer market. It is expected  
that the drone industry will have a market value of up to 100 billion U.S. dollars  
within 2020 under the business categories of exploration, security and  
transportation.

TECH(FU)TURE
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ภาพถ่่าย The Kettering 'Bug' จากพิพิธภัณฑ์์สมิิธโซเนีียนี
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ในขณะท่ีไลฟ์การ์ดชาวออสเตรเลียก�าลังฝึกควบคุมโดรนช่วยชีวิตและ 

ส�ารวจฉลามบรเิวณรมิชายฝ่ังของชายหาดเลนน็อกซ์ เฮด รฐันิวเซาท์เวลส์  

(Lennox Head, New South Wales) ทันใดนั้นเอง... เขาได้สังเกตเห็น 

ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนภายในท้องทะเลไม่ห่างจากชายฝั ่งมากนัก  

มีนักท่องเท่ียว 2 คนก�าลังประสบกับคล่ืนทะเลท่ีถาโถมอย่างรุนแรง 

และบ้าคล่ัง ไลฟ์การ์ดเริ่มสังเกตเห็นถึงความน่ากลัวของสถานการณ์  

คลื่นพัดนักท่องเที่ยวออกห่างจากชายฝั่งเกินกว่า 700 เมตร โดยไม่รีรอ 

ต่อไป ไลฟ์การ์ดตัดสินใจควบคุมโดรนบินไปเหนือนักท่องเท่ียวท้ัง 2  

และสั่งการปล่อยแพชูชีพทันที 

แพชูช่พจากโดรนช่วยให้ผู้ประสบภัย 2 คน สามารถลอยตัวและได้รับ 

การช่วยเหลือในท่ีสดุ เหตุการณ์ครัง้น้ีเกดิข้่นในวนัท่ี 18 มกราคม ค.ศ. 2018

และนับเป็นเหตกุารณ์ครัง้แรกของโลกทีโ่ดรนช่วยช่ว่ตคนจมน�า้ได้ส�าเรจ็ 

โดรนเริม่มบีทบาทส�าคัญนอกเหนือจากการน�าไปใช้ถ่ายรปูและวดีิโอมมุสงู 

ท่ีเราเคยเห็นกันบ่อยๆ ตามช่อง YouTube หรือโฆษณาตามสื่อต่างๆ  

ปัจจุบันโดรนถูกพัฒนาและน�ามาใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ มากมาย  

อาทิ การส่งเสริมการท�าธุรกิจ ส่งเสริมการบริการ และการสนับสนุน 

ด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือ 

Goldman Sachs บรษิทัให้ค�าปรกึษาด้านการเงนิและการลงทุนรายใหญ่ 

ได้คาดการณ์ไว้ว่า โดรนจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าคัญทางธุรกิจ จะเป็น 

ส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อการก้าวกระโดดซึง่เกิดข้ึนภายในตลาดผู้บรโิภคอย่าง 

รนุแรงและฉับพลัน และอุตสาหกรรมโดรนจะมมีลูค่าทางการตลาดสงูถึง  

1 แสนล้านดอลลาร์ ภายในปี 2020 ภายใต้การท�าธุรกิจประเภทการส�ารวจ  

ความปลอดภัยและการขนส่ง (Goldman Sachs Research 2019) 

โดรนมานานแค่ไหน

Kettering Bug – 1918 จุดเรื่ิ�มต้น

โดรนเร่่มมีการใช้งานและพัฒนาครั้งแรกนับต้ังแต่ช่วงปลายก่อนจบ 
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 (ปี ค.ศ. 1918) โดรนต้นแบบตัวแรกของโลกถูกพฒันาข้่น 
ในช่่อ ‘Kettering Aerial Torpedo’ หร่อรูจั้กในช่่อว่า ‘Kettering Bug’  
ออกแบบโดยนักออกแบบ Charles Kettering และบรษิทั Dayton-Wright  
วตัถุประสงค์ของมนัในตอนน้ัน คือเป็นเครือ่งจกัรบินได้ไร้คนขับท่ีสามารถ 
ปล่อยระเบิดโจมตีข้าศึกได้ในระยะทาง 40 ไมล์ (ประมาณ 64 กิโลเมตร  
นับจากจุดออกบินถึงจุดหมาย) เพ่ือสนับสนุนกองทัพสหรัฐฯ และกลุ่ม 
พันธมิตรในการท�าสงคราม 

Kettering Bug มนี�า้หนกัตวัประมาณ 240 กโิลกรัม ถกูทดลองบินครัง้แรก 
ในวนัท่ี 2 ตลุาคม ค.ศ. 1918 จากการทดลองบินท้ังสิน้ 24 ครัง้ Kettering  
Bug สามารถบินทดสอบท�าภารกิจส�าเร็จเพียง 7 ครั้ง ส่งผลให้กองทัพ 
สหรฐัฯ ไม่กล้าน�ามาใช้งานจรงิ เพราะห่วงเรือ่งความปลอดภัย ผนวกกับ 
สงครามได้ยุติลง ภายหลังสงครามสิ้นสุดลง Project Kettering Bug  
ได้ถูกหยุดและปิดไว้เป็นความลับ 



ภาพถ่่าย Winston Churchill นีายกรััฐมินีตรัีสหรัาชอาณาจักรัในีขณะนีั�นี และ Henry 
David Reginald Margesson เลขานีุการัการัสงครัามิ (Secretary of State for War) 
กำาลังรัอดููการัปล่อยตัวเครั่�องบิินีควบิคุมิวิทยุ DH.82B Queen Bee ในีวันีที� 6 มิิถุ่นีายนี 
1941 (ภาพจาก Imperial War Museums)
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ปัจจุบันโดรนถูกพัฒนาไปมากมายหลากหลายรูปแบบ มีความซับซ้อน 

มากยิ่งข้ึน ท้ังระยะทาง ความสูง รูปแบบการควบคุม และขนาด  

การพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึนท�าให้ปัจจุบันโดรนถูกน�ามาใช้ประโยชน์ท้ังใน 

อุตสาหกรรมการขนส่ง การทหาร ความปลอดภัย และการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วนับเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของโลก 

ท่ีปรับตัวและน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ไม่น่าแปลกใจท่ีโดรนจะกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ยอดเยี่ยม 

ที่สามารถน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมชนิดนี้

บรษิทั Skift (ผู้น�าด้านวจิยัและติดตามแนวโน้มการท่องเท่ียวระดับแนวหน้า 

ของโลก) ได้ระบุไว้ในรายงานติดตามแนวโน้มการตลาดอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว (Content Marketing Trends in the Travel Industry)  

ไว้ว่า “การมองเห็นคือภาษาท่ีดีท่ีสุดในการสื่อสารในยุคแห่งดิจิทัล”  

แน่นอนคงไม่มสีือ่โสตทัศนวสัดุใดท่ีกระตุ้นความสนใจและการมส่ีวนร่วม 

ได้ดีเท่ากับวิดีโอ

ความสามารถในการบินและการจับภาพมุมสูงท�าให้โดรนถูกน�ามาใช้ 

ถ่ายภาพและวิดีโอในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างแพร่หลาย  

ท้ังการถ ่ายท�าวิ ดีโอเพ่ือโปรโมตโรงแรมท่ีพัก รีสอร ์ต สถานท่ี  

แหล่งท่องเที่ยว หรือแม้แต่การขายทัวร์ การใช้โดรนเพื่อถ่ายวิดีโอมุมสูง 

อาจเป็นสิ่งเดิมๆ ท่ีหลายคนทราบกันดีอยู่แล้ว แต่หากเราจะพูดถึง 

การใช้โดรนเพ่ือประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ว่าสามารถน�ามาใช้ประโยชน์อะไร 

ได้บ้างในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีอะไรบ้างท่ีน่าสนใจและโดดเด่น  

ลองมาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกัน 

ท่่องเท่่�ยวโดรน ๆ

Queen Bee – 1935 ต้นก�าเนิดค�าว่า ‘โดรื่น’

หลังจากน้ันในช่วง *Inter-war Period การพัฒนาและการทดลอง 
เคร่่องบินขบัเคล่ือนไร้คนขบักไ็ด้ถูกน�ากลบัมาพัฒนาต่ออกีครัง้ ในปี ค.ศ.  1935  
สหราชอาณาจักรได้เร่่มพัฒนาเคร่่องบินควบคุมผ่านคล่ืนว่ทยุ (Radio- 
controlled Aircraft) ส�าหรับเป็นเป้าในการฝึกรบ หลายคนเชื่อกันว่า 
การน�าค�าว่า ‘Drone’ ที่หมายถึงผึ้งตัวผู้ มาใช้เรียกเครื่องบินขับเคลื่อน 
ไร้คนขับน้ันเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อ 
เครื่องบินควบคุมวิทยุ DH.82B Queen Bee ของสหราชอาณาจักร  
(Imperial War Museum 2018)

ในสมัยน้ัน จะเห็นว่ามีเพียงสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเท่าน้ัน 
ท่ีพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบน้ี แต่แล้วภายหลังสงครามเว่ยดนามจบลง  
(ปี ค.ศ. 1975) บทบาทของโดรนก็เร่่มมคีวามหลากหลายและเป็นท่ีสนใจ 
จากสายตาหลายประเทศทัว่โลก ด้วยเหตุน้ีเอง ประเทศอ่ืนๆ นอกเหนอืจาก 
สหรฐัฯ และสหราชอาณาจกัรจงึเริม่หันมาพัฒนาเทคโนโลยน้ีีเพ่ิมมากข้ึน 
เรื่อยๆ

*Inter-war Period หรั่อยุคสมิัยรัะหว่างสงครัามิ คือยุคสมิัยช่วงรัะหว่างสงครัามิโลก 

ครัั�งที� 1 ยุติลง และก่อนีสงครัามิโลกครัั�งที� 2 จะเกิดูข้�นี หรั่อรัะหว่างปี ค.ศ. 1919- 

1938
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Casa Madrona Hotel, California

โรงแรมที่ยกระดับความหรูหราด้วยการใช้โดรนเสิร์ฟเครื่องดื่ม

หากคุณก�าลังมองหาความหรูหราท่ีเป็นส่วนตัว การน่ังอยู่ริมระเบียง 

ห้องพักส่วนตัวจิบแชมเปญ น่ังชิลล์กับคนรู้ใจ รอคนมาเสิร์ฟให้ถึงท่ี 

โดยไม่ต้องเดินไปเปิดประตูหรอืพูดคุยกับเด็กเสร์ิฟ อาจเป็นหน่ึงทางเลือก 

ที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อยเลยใช่หรือไม่ 

การบรกิารเช่นน้ีเกิดข้ึนแล้วท่ี Casa Madrona Hotel การบรกิารใช้โดรน 

บินเสร์ิฟเครือ่งด่ืมแชมเปญถึงระเบียงส�าหรบัผู้ใช้บรกิารห้องพักประเภท  

Alexandria Suite ท่ีมีราคาอยู่ราว 10,000 ดอลลาร์ต่อคืน โดยทาง 

โรงแรมต้องการท่ีจะน�าเสนอการเสร์ิฟแชมเปญท่ีไม่รบกวนผู้พัก โดยไม่ต้อง 

เดินมาเปิดประตู แต่แค่น่ังด่ืมด�า่บรรยากาศ รอโดรนมาเสร์ิฟให้ถึงท่ีแทน  

(Casa Madrona 2019) 

Seadust Cancun Family Resort, Mexico

โรงแรมที่มีโดรนเป็นผู้ช่วยไลฟ์การ์ด

Seadust Cancun Family Resort นับเป็นโรงแรมแห่งแรกของประเทศ 

เม็กซิโกท่ีมีโดรนเป็นผู้ช่วยไลฟ์การ์ด ซึ่งไลฟ์การ์ดของท่ีน่ีทุกคนจะต้อง 

ผ่านการฝึกอบรมใช้โดรนผู้ช่วย โดยภายในโดรนจะประกอบไปด้วย  

อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ รวมท้ังสามารถปล่อยอุปกรณ์ช่วยลอยตัวส�าหรบั 

ช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถเกาะเพ่ือลอยน�้าได้ (Global Travel 2019)  

โดรนผู้ช่วยไลฟ์การ์ดของท่ีน่ีจะใช้โดรนท่ีมีชื่อรุ่นว่า U SAFE เป็นโดรน 

เคล่ือนท่ีบนพ้ืนผิวน�้าท่ีถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Noras  

Performance บริษัทพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสัญชาติโปรตุเกส  

สามารถวิง่บนผิวน�า้ได้ด้วยความเรว็ 15 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และสามารถ 

ควบคุมได้จากระยะไกลสุด 3 ไมล์ (ประมาณ 4.82 กิโลเมตร) (USAFE  

2019)

TECH(FU)TURE Game of Drone
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Universal Orlando Resort & Universal Studios  
Hollywood

การแสดง Dark Arts at Hogwarts Castle ทีใ่ช้โดรนสร้างประสบการณ์ 

เยี่ยมชมบนน่านฟ้า

การแสดงแสง สี เสียง The Dark Arts at Hogwarts™ ท่ีจัดข้ึนท่ี  

Universal Orlando Resort และ Universal Studios Hollywood  

ระหว่างช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2019 ท่ีผ่านมา นับเป็นหน่ึง 

ในการแสดงโชว์ยามค�า่คืนท่ีสาวกหนัง Harry Potter หลายคนต่างพูดถึง 

หลังจากเดินทางไปยัง Universal Orlando Resort และ Universal  

Studios Hollywood เป็นหนึ่งในการแสดงแสง สี เสียง ที่มีการใช้โดรน  

LED ผ่านเทคโนโลยขีอง Intel เพ่ือสร้างสสีนับนน่านฟ้า และประสบการณ์

การเล่าเรื่องราวฉากต่างๆ ของ Harry Potter ที่ไม่สามารถหาดูได้ที่อื่น 

TECH(FU)TUREGame of Drone



การพัฒนาที่มีมากขึ้นท�าให้โดรนถูกน�าไปใช้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาของโดรนก็ถูกลง 

จนใครๆ ก็สามารถมีไว้ใช้ได้ ท�าให้นักท่องเท่ียวหลายคนซ้ือไว้ใช้ถ่ายภาพ/วิดีโอบันทึกเรื่องราวการท่องเท่ียว  

แต่ในขณะท่ีผู้ใช้ได้เห็นววิสวยๆ ได้วดีิโอสวยๆ ได้โพสต์อวดใน IG มนัก็อาจจะเป็นสิง่ท่ีท�าให้คุณท�าผิดกฎหมาย 

และถูกปรับนับพันดอลลาร์ได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ีเองนักท่องเท่ียวหรือคนท่ีจะใช้โดรนควรตระหนักถึง 

สิ่งส�าคัญดังต่อไปนี้

บินยังไงไม่ให้โดน

ทุกๆ ครั้งท่ีจะบินโดรนควรท�าการศึกษาถึงกฎหมายและข้อก�าหนด 

ในแต่ละพื้นที่ที่จะใช้ ตรวจสอบว่าจุดที่จะบินโดรนนั้นสามารถบินได้หรือ 

ไม่ได้ รวมถึงมขีอบเขตมากน้อยแค่ไหน เพราะแต่ละพ้ืนท่ี แต่ละประเทศน้ัน 

มีข้อก�าหนดการบินโดรนท่ีไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น เกือบ 100%  

ของพ้ืนท่ีในเมอืงปารสีน้ัน คือโซนห้ามบิน กรงุวอชงิตัน ดีซ ีเป็นโซนห้าม 

ใช้โดรน หรอืในสหราชอาณาจกัรท่ีไม่สามารถบินโดรนเข้าใกล้อาคาร บุคคล  

ยานพาหนะ ในระยะใกล้กว่า 164 ฟุต (50 เมตร) และห้ามบินเข้าใกล้ 

พ้ืนท่ีประชากรหนาแน่นต�า่กว่า 492 ฟตุ (150 เมตร) ดังน้ัน หากเดินทาง 

ไปประเทศไหนควรหาข้อมลูให้ละเอียดเสยีก่อน เช่น หากไปสหรฐัอเมรกิา  

ควรจะศึกษาจากเว็บไซต์ส�านักงานบร่หารการบินแห่งชาติ (Federal  

Aviation Administration) ใช้แอปพลิเคชัน B4UFLY หากเดินทางและใช้โดรน 

ในประเทศไทย ควรศึกษากฎของส�านักงานการบนิพลเร่อนแห่งประเทศไทย  

อย่างไรกด็ ีนกัท่องเท่ียวท่ีใช้โดรนสามารถตรวจสอบพ้ืนท่ีและความเข้มงวด 

ของกฎหมายการใช้โดรนในแต่ละพืน้ท่ีได้ไม่ยากนัก ท้ังผ่านแอปพลิเคชนั 

หรือเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ dji.com, แอปพลิเคชัน B4UFLY และ 

แอปพลิเคชนั AirMap แต่ในปัจจบัุนยงัคงไม่มแีอปพลิเคชนัไหนท่ีแม่นย�า  

100% และรวบรวมข้อมูลของสถานท่ีท้ังหมดท่ัวโลกอยู่ดี นักท่องเท่ียว 

ควรตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ของแต่ละพื้นที่เพื่อยืนยันอีกครั้ง (New York Times 2019) 

1 ศึกษัากฎห่มายท่้องถิ�น

ผู้มีอ�านาจบังคับใช้กฎหมายและรัฐบาลเกือบทุกประเทศให้ความส�าคัญ 

กับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้โดรนในทางท่ีอาจก่อให้เกิด 

ความเสยีหายอย่างเข้มงวดและจรงิจงั อย่างในสหรฐัอเมรกิา การบินโดรน 

ในอุทยานแห่งชาตินับเป็นความผิดทางอาญาชนิดไม่ร้ายแรง มโีทษปรบั 

สงูสดุ 5,000 ดอลลาร์ และจ�าคุก 6 เดือน โดยส่วนใหญ่อัตราค่าปรบัของ 

แต่ละประเทศน้ัน จะมคีวามใกล้เคียงกันโดยข้ึนอยูกั่บความหนักเบาของ 

การละเมิด ในสหราชอาณาจักร ผู้บินโดรนผิดกฎจะถูกปรับต้ังแต่ไม่ก่ี 

ร้อยปอนด์ไปจนถึง 2,500 ปอนด์ (มากกว่า 3,000 ดอลลาร์) หรอืในญีปุ่่น 

ที่มีโทษปรับสูงสุด 500,000 เยน (ประมาณ 4,700 ดอลลาร์) (New York  

Times 2019) 

2 สุิ�งท่่�เกิดขึ้นเม่�อโดนจับิ
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โดรน ไม่ โดรน

ถึงแม้ว่าโดรนจะมปีระโยชน์ต่างๆ มากมาย แต่ในขณะเดียวกัน โดรนก็กลาย 
เป็นสิ่งก่อกวนท่ีสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อช่ว่ตได้เช่นเดียวกัน  
เหมอืนเหตกุารณ์เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม ค.ศ. 2019 ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ 
นูอาร์กฯ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ (Newark Liberty International Airport)  
ปิดฉุกเฉินเน่ืองจากพบโดรนเข้ามาบินบริเวณใกล้เคียง หรือแม้กระท่ัง 
การสั่งปิดท่าอากาศยานแกตวิก (Gatwick Airport) 36 ชั่วโมง 
ก่อนวันคริสต์มาสท่ีเกิดจากการตรวจพบโดรนบินใกล้บริเวณสนามบิน 
สามสปัดาห์ต่อมาหลังจากน้ัน โดรนก็ได้สร้างปัญหาท�าให้ท่าอากาศยาน
ลอนดอน ฮีทโธรว์ (London Heathrow Airport) สนามบินอันดับ 3 ที่ม ี
จ�านวนเครื่องบินเดินทางเข้าออกถ่ีท่ีสุด ต้องปิดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
เช่นเดยีวกัน เหตกุารณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาไม่นาน ย้อนกลับไปปี 2017  
ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา (Stockholm’s Arlanda Airport)  
ประกาศหยดุเท่ียวบินชัว่คราว หลังตรวจพบโดรน ในขณะท่ีนักบินหลายคน  
ได้รายงานว่าเครื่องบินของพวกเขาเกือบปะทะเข้ากับโดรน 

นอกจากน้ีโดรนยงัถูกน�าไปใช้เป็นอุปกรณ์สงัหารและก่อการร้ายในหลาย 
เหตุการณ์ ท้ังการพยายามใช้โดรนติดระเบิดลอบสังหารประธานาธ่บดี  
เวเนซุเอลา (นโิกลาส มาดูโร) ในเดอืนสิงหาคม ค.ศ. 2018 การโจมตีฐานทัพ 
ใหญ่สดุในเยเมนของกบฏฮตูเีมือ่เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ท่ีสงัหารทหาร  
ของรฐับาลจ�านวน 6 นาย หรอืแม้แต่การใช้โดรนของสหรฐัฯ ท่ีหวงัสงัหาร 
ทหารไอเอส แต่โจมตีพลาดฆ่าช่ว่ตคนงานไร่ถ่ัวผู้บร่สุทธ่�ดับ 30 คน  
เมื่อกันยายน ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด สรุปได้ว่าโดรนเป็นเทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้เพ่ือก่อ 
ประโยชน์ได้มากมายหลากหลายรูปแบบ ต้ังแต่ประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ  
ความสขุท่ีได้ภาพถ่ายสวย สูป่ระโยชน์ในการท�ารายได้ ไปจนถึงประโยชน์ 
ระดับการช่วยชีวิตมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งเดียวกันน้ีก็สามารถน�า 
มาใช้เพ่ือก่อเหตุร้าย ท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งส�าคัญ 
ก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละประเทศจ�าเป็นที่จะต้องก�ากับดูแล
อย่างจริงจังใกล้ชิด จากผลส�ารวจของ FBI พบว่าอัตราการเติบโตของ 
การใช้โดรนเพ่ือการโจมตีและก่อการร้ายในปัจจุบันเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนๆ  
อย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ีเอง กฎหมายจงึเป็นสิง่ส�าคัญท่ีจะใช้เป็นส่วนหน่ึง 
เพ่ือรบัประกันว่าโดรนท่ีใช้น้ันปลอดภัย ในขณะท่ีผู้ผลิตสามารถเป็นส่วนหน่ึง  
ของการป้องกันได้เช่นกัน เช่น การใส่ระบบป้องกัน (Safeguard) เข้าไป 
ในโดรน หรือระบบน�าทางดิจิทัล (Digital-navigation System) เพื่อกัน 
ไม่ให้โดรนบินสูงเกินค่าก�าหนด หรือบินเข้าใกล้บริเวณท่ีมีข้อก�าหนด 
ที่เปราะบาง อย่างบริเวณท่าอากาศยาน (The Economist 2019) 
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สถานการณ์ท่องเที่ยว
และแนวโน้มตลาด

ปี 2562-2563

ย้อนรอยเหตุการณ์
ปี 2562

Overall in the year 2019, the number of foreign tourist arrivals increased to  
approximately 39.8 million visitors, up by 4 percent, which generated tourism  
revenue of approximately 1.96 trillion Baht. The key driving factors are  
the tourism stimulus measures by the government; for example, waiving  
the visa-on-arrival fee, the Chinese market recovery in the second half of  
the year, the incredible growth of the Indian market, and the popularity gaining  
among short-distance markets; such as, Japan, South Korea, Taiwan and  
the ASEAN countries.

For the domestic market in 2019, the number of Thai tourists who travelled  
in the country represented 171.44 million people and times, which accounted  
for a 4 percent increase generating tourism income of 11.03 hundred billion  
Baht, up by 3 percent. The key driving factors included a series of long consecutive  
holiday periods in the first half year, the government’s tourism stimulus package;  
such as, 'Chim, Shop, Chai', 'Roi Diao Thiao Thua Thai', and 'Wan Thammada  
Rakha Shock Lok' schemes, as well as the extension of the aviation routes  
between the regions by the low-cost airlines. 

Illustration
Tanjai Paimyotsak (rbh)
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39.8 ล้านคน

+4%

1.96 ล้านล้านบาท่

+4%

ปัจจัยบวก

ASEAN

10.89 ล้านคน (+5%)
3.4 แสนล้านบาท (+5%)

SOUTH ASIA

2.30 ล้านคน (+19%)
1.0 แสนล้านบาท (+21%)

NORTH EAST ASIA

16.65 ล้านคน (+5%)
8.0 แสนล้านบาท (+7%)

OCEANIA

8.81 แสนคน (-3%)
6.4 หมื่นล้านบาท (-5%)

EUROPE

6.55 ล้านคน (-0.9%)
4.6 แสนล้านบาท (-0.7%)

MIDDLE EAST

7.32 แสน (-5%)
6.0 หมื่นล้านบาท (-2%)

THE AMERICAS

1.57 ล้านคน (+2%)
1.1 แสนล้านบาท (+2%)

หมายเหตุ: แนวโน้มจ�านวนนักท่องเท่ียวและรายได้ ประมาณการแบบ Country of Residence (ณ 7 พ.ย. 62) โดยอ้างอิงจากสถิติรายสัญชาติของกองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา เดือน ม.ค - ก.ย. 62 

AFRICA

1.96 แสนคน (-2%)
1.4 หมื่นล้านบาท (-2%)

5 อันดับสูงสุด
ของจํานวน
และรายได้ปี 2562 

สถ
าน

กา
รณ

์รา
ยภ

ูมิภ
าค

จ�านวนนักท่องเที่ยว รายได้

ปัจจัยลบ

แนวโน้มตลาดต่างประเทศในปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย 

ยังคงเพ่ิมข้ึนในภาพรวม แม้ว่าได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ 

สถานการณ์โลก เศรษฐกิจของหลายประเทศท่ีเติบโตต�่ากว่าคาดการณ์  

และความตึงเครยีดทางการค้าและการเมอืงระหว่างประเทศ ซึง่ล้วนเป็น 

ปัจจัยบ่ันทอนบรรยากาศการเดินทางท่องเท่ียว แต่จากความร่วมมือ 

ระหว่างภาครฐัและเอกชน ผลักดันการเติบโตทางการท่องเท่ียวเพ่ือให้เป็น 

แรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังโดยการออกมาตรการกระตุ้น 

อย่างต่อเน่ือง การท�าการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ทดแทนตลาดท่ีชะลอตัว  

การแสวงหาความร่วมมอืกับพันธมติรท้ังในและนอกอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

ส่งผลให้ในภาพรวมปีน้ี คาดว่าจะมจี�านวนนักท่องเท่ียวเข้าไทยประมาณ  

39.8 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 สร้างรายได้ทางการท่องเท่ียวประมาณ  

1.96 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 

มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียม  

Visa on Arrival การฟ้ืนตัวของตลาดจนีในช่วงครึง่หลังของปี การเติบโต 

ในอัตราสงูของตลาดอินเดีย และการได้รบัความนิยมจากตลาดระยะใกล้  

เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และอาเซียน 

Top 5 จ�านวนนักท่องเท่ียว

China China

Malaysia Malaysia

India Russia

Laos Japan

Korea India

+3.8% +6.2%

+5.5% +6.7%

+22.5% -1.1%

+11.8% +12%

+5.3% +27%

11 ล้านคน 5.54 แสนล้านบาท

4.26 ล้านคน 1.11 แสนล้านบาท

1.03 แสนล้านบาท

9 หม่ืนล้านบาท

8.5 หมืน่ล้านบาท

1.91 ล้านคน

1.88 ล้านคน

1.88 ล้านคน

Top 5 รายได้จากนักท่องเท่ียว

เศรษฐกิจชะลอตัวท่ัวโลก ผลกระทบของสงครามการค้า การเริ่มเก็บ 

และปรับข้ึนภาษี VAT ในหลายประเทศ การประท้วงท่ียืดเยื้อในฮ่องกง  

และความไม่แน่นอนของ Brexit รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาท 

สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2562

ตลาดต่างประเท่ศ



ภาคเหนือ
18.96 ล้านคน-ครั้้�ง (+3%)
1.40 แสนล้านบาท (+2%) 3.76

แสนล้านบาท

(+7%)

0.22
แสนล้านบาท

(+10%)

0.66
แสนล้านบาท

(+8%)

0.16
แสนล้านบาท

(+8%)

0.54
แสนล้านบาท

(+9%)

0.11
แสนล้านบาท

(+10%)

0.52
แสนล้านบาท

(+8%)

0.10
แสนล้านบาท

(+10%)

0.40
แสนล้านบาท

(+9%)

0.08
แสนล้านบาท

(+8%)

ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)
19.46 ล้านคน-ครั้้�ง (+6%)
0.44 แสนล้านบาท (+4%)

ภาคตะวันตก
24.53 ล้านคน-ครั้้�ง (+5%)
0.97 แสนล้านบาท (+5%)

กรุงเทพมหานคร
41.59 ล้านคน-ครั้้�ง (+2%)
3.79 แสนล้านบาท (+3%)

ภาคตะวันออก
16.68 ล้านคน-ครั้้�ง (+6%)
1.38 แสนล้านบาท (+5%)

ภาคใต้
22.61 ล้านคน-ครั้้�ง (+5%)
2.08 แสนล้านบาท (+4%)

รวมทั้งประเทศ
171.44 ล้้านคน-ครั้้�ง (+4%)
11.03 แสนล้้านบาท (+3%)

หมายเหตุ: 1. สถิติ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 จากกรั้ะทรั้วงการั้ท่องเที่ยวและกีฬา

2. สถิติ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2562 ปรั้ะมาณการั้จากงานวิเครั้าะห์ตลาดในปรั้ะเทศ กกต.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27.61 ล้านคน-ครั้้�ง (+4%)
0.97 แสนล้านบาท (+5%)

ปัจจัยบวก

สถานการณ์รายภูมิภาค

จังหวัดเมืองหลัก

จังหวัดเมืองรอง

ปัจจัยลบ

กรุงเท่พ
มหานคร

เช่ยงราย

เช่ยงใหม่

นครศร-ี
ธรรมราช

ชลบุร ี

ตราด

ภูเก็ต

อุดรธาน่

กระบ่�

ตรัง

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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แนวโน้มตลาดในประเทศปี 2562 พบว่าในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม- 

มิถุนายน) มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดยาว 

ต่อเน่ืองหลายช่วง ทว่าในช่วงครึง่ปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) สถานการณ์  

ท่องเท่ียวเริ่มอ่อนแรง เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซึ่งบ่ันทอน 

ความเชื่อมั่นและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาล 

ได้ออกมาตรการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเพ่ือจงูใจให้เกิดการใช้จ่าย รวมท้ัง  

ททท. ร่วมกับผู้ประกอบการด้านท่องเท่ียวได้ผนึกก�าลังจัดโปรโมชั่น 

ด้านราคา แพ็กเกจท่องเที่ยว เป็นแรงหนุนส�าหรับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน แต่เน่ืองจากผู้คน 

ยังคงหวั่นวิตกความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ จึงใช้จ่ายเท่าท่ีจ�าเป็น  

และปรับพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวไปเป็นเดินทางเช้าไปเย็นกลับ 

แทน หรอืลดจ�านวนวนัท่องเท่ียวเหลือเพียง 1-2 วนั นอกจากน้ีนักท่องเท่ียว  

ชาวไทยยังคงเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมข้ึนทุกปี เน่ืองจากม ี

มาตรการส่งเสรมิการท่องเท่ียวของรฐับาล เช่น ‘มาตรการชมิ ช้อป ใช้’ และการกระตุ้นตลาดของ ททท. ภายใต้  

แคมเปญ ‘100 เดียวเที่ยวทั่วไทย’ และ ‘วันธรรมดาราคา Shock โลก’ รวมถึงผู้ประกอบการอย่างสายการบิน  

Low Cost ขยายเส้นทางบินเชือ่มโยงระหว่างภมูภิาค เช่น เส้นทางพัทยา (อู่ตะเภา) -เชยีงใหม่, ภเูก็ต-เชยีงราย,  

อุดรธานี-เชียงราย 

เศรษฐกิจชะลอตัวท่ัวโลก สงคราม  

การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน  

รวมถึงเงินบาทที่แข็งค่า 

แรงหนุนจากปัจจัยแวดล้อมของตลาด อาทิ กลยุทธ์ด้านราคา การขยาย 

เส้นทางการบินไปยงัจดุหมายปลายทางท่องเท่ียวใหม่ๆ ผนวกกับอานิสงส์ 

จากเงินบาทท่ีแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศท่ีเป็นจุดหมาย 

ปลายทางของคนไทย ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ  

ถูกมองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ และจาก 

สถิตินักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางเข้าออกรายเดือนต้ังแต่เดือนมกราคม- 

ตุลาคม ปี 2562 ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง (ตม.) พบว่านักท่องเท่ียว 

ชาวไทยจะเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 

และปิดภาคเรียน ซ่ึงเป็นช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และช่วงเดือน 

ตลุาคม-ธนัวาคม ส่งผลให้ภาพรวมในปี 2562 มจี�านวนนักท่องเท่ียวอยูท่ี่  

171.44 ล้านคน-ครัง้ เพ่ิมข้่นรอ้ยละ 4 และมีรายได้ 11.03 แสนล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตลาดในประเท่ศ



จับกระแสท่องเที่ยวไทย ปี 2563

ตลาดต่างประเท่ศ

นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าไทยยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่คาดว่าจะเติบโต 

ในระดับใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีปัจจัยท้าทายท่ีต้องเผชิญ 

ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจของหลายประเทศท่ียังคง 

ซบเซาต่อเน่ือง ความไม่แน่นอนของการเจรจาหาข้อยติุของปัญหาสงคราม 

การค้า และ Brexit การแข็งค่าของเงินบาทท่ีมีแนวโน้มยังคงแข็งค่า 

อยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 อีกท้ังภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน  

เม่ือหลายประเทศเริม่ปรบัเปล่ียนนโยบายหันมาเน้นสร้างรายได้เข้าประเทศ 

จากธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น  

เพ่ือทดแทนรายได้จากภาคการค้าท่ีชะลอตัว ตามสถานการณ์การค้าโลก  

อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงได้รับความนิยมจากท่ัวโลก โดยเฉพาะ ตลาด 

ระยะใกล้ท่ียงัมแีนวโน้มท่ีดี จากความสะดวกในการเดินทางด้วยเท่ียวบิน 

จ�านวนมาก และมาตรการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของภาครฐั ซึง่เป็นตัวช่วย  

ผลักดันให้สถานการณ์ในภาพรวมปี 63 ยังคงอยู่ในแดนบวก 

มาตรการกระตุ้นการท่่องเท่่�ยวของรัฐบาล 16 มาตรการ 
อาทิ เพิ่มร้านค้าและจุดคืน VAT refund, ขยายเวลาเปิดด่านชายแดน

มาเลเซียและลาวเป็น 24 ชั่วโมงในช่วงวันหยุด

เศรษฐกิจของประเท่ศลูกค้าหลักอาจเติบโตตํ�ากว่าคาดการณ์ 

จากปัญหาของแต่ละประเทศ เช่น Brexit, ความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่น

และเกาหลี, การประท้วงในฮ่องกง 

ผลกระท่บท่างเศรษฐกิจจากสงครามการค้า

ข่ดความสามารถในการรองรับนักท่่องเท่่�ยว
ของสนามบินสุวรรณภูมิและแหล่งท่องเที่ยวหลัก 

แนวโน้มเงินบาท่แข็งค่า

กิจกรรมระดับโลก
เช่น World EXPO 2020 Dubai, Olympic 2020 Tokyo

ภาวะการแข่งขันสูง
หลายประเทศหันมาต้ังเป้าสร้างรายได้จากธุรกิจท่องเท่ียว และเน้นออก 

มาตรการอ�านวยความสะดวกด้านวีซ่าแก่นักท่องเที่ยว อาทิ Free Visa,  

E-Visa เช่นเดียวกับไทย 

การขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

การเปิดเที่ยวบินใหม่ เช่น เส้นทางเซนได (ญ่ีปุ่น) -กรุงเทพฯ, ซัปโปโร  

(ญ่ีปุ่น) -กรงุเทพฯ, ฮาบารอฟสค์ (รสัเซยี) -ภูเก็ต, มวินิก (เยอรมนี) -ภูเก็ต,  

โดฮา (การ์ตา) -เชียงใหม่   

การได้รับความนิยมจากทั่วโลก
ในการส�ารวจของสถาบันต่างๆ ท้ังภาพรวมประเทศไทยและเมอืงท่องเท่ียว 

ใหม่ๆ เช่น

• Thailand : The best countries in world to visit now (Conde Nast  

Traveler)

• Burirum : Trending Destination 2020 (Airbnb)

• Sukhothai : New Creative Cities (UNESCO)

• CLMV (กัมพูชา, ลาว, 

เมียนมาร์ และเวียดนาม) 

• มาเลเซีย

• ฟิลิปปินส์ 

• อินโดนีเซีย

• เกาหลี

40.8 ล้านคน

+2.5%

2.02 ล้านล้านบาท่

+3%

จ�านวนนักท่องเที่ยว รายได้

ปรั้ะมาณการั้ ณ ว้นที่ 7 พ.ย. 62

ท่ิศท่างตลาดปี 2562
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แนวโน้มตลาดต่างประเท่ศ ปี 2563

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยท่้าท่าย

• ไต้หวัน

• สเปน

• อินเดีย

• สหรัฐอเมริกา

• ยุโรปตะวันออก

• อิสราเอล

• จีน 

• สิงคโปร์

• ตะวันออกกลาง

• แอฟริกาใต้ 

• ฮ่องกง

• UK

• สแกนดิเนเวีย

• ยุโรป

• ออสเตรเลีย

• ละตินอเมริกา



ตลาดในประเท่ศ

SNAPSHOTสถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มตลาดปี 2552-2553TAT REVIEW 39

การสานต่อนโยบายส่งเสรมิการท่่องเท่่�ยวกระจายลงสู่เมืองรอง เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

ผลกระท่บท่างเศรษฐกิจจากสงครามการค้า

แนวโน้มเงินบาท่ท่่�แข็งค่า

การบรหิารจัดการความสามารถในการรองรับ
ของแหล่งท่องเที่ยว/ชุมชน น�ามาซึ่งปัญหาขยะ น้กท่องเที่ยวแออ้ด  

และทรั้้พยากรั้ถูกท�าลาย 

ภาวะแข่งขันท่่�รุนแรงจากประเท่ศในโซนเอเช่ย
อาทิ ไต้หวนั ญีปุ่่น เกาหลี จนี เช่น การยกเว้นวซ่ีาให้นักท่องเท่ียวไทย,  

การเปิดเส้นทางบินใหม่ของ Low Cost Airline 

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ยอยเปิดใช้งาน
เช่น รั้ถไฟทางคู่เส้นทางจิรั้ะ-ขอนแก่น, เส้นทางบ้านไผ่-มุกดาหารั้- 

นครั้พนม, เส้นทางมอเตอรั้์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรั้ี, เส้นทาง  

มอเตอรั้์เวย์บางปะอิน-นครั้รั้าชสีมา, สนามบินเบตง

การพัฒนาคมนาคมขนส่งในภาคตะวันออก
จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic  

Corridor: EEC) 

การส่งเสรมิกระตุ้นตลาดของ ท่ท่ท่.
เช่น โครงการ 60 เส้นทางความสุข@เมืองไทย เดอะ ซีรีส์, 

โครงการ Big Event ต่างๆ เช่น Moto GP 2020

175.47 ล้านคน-คร้ัง 

+3%

11.58 แสนล้านบาท่ 

+5%

จ�านวนนักท่องเที่ยว รายได้

แนวโน้มตลาดต่างประเท่ศ ปี 2563

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยท่้าท่าย

ปี 2563 เศรษฐกิจภายในและภายนอกท่ีมีความผันผวนไม่แน่นอน  

และภาวะการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวท่ีรนุแรงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ 

ในโซนเอเชีย เพื่อแย่งนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าประเทศ ยังคงเป็นปัจจัย 

ท้าทายต่อการเดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศของคนไทย แต่ด้วยจดุแข็ง 

ของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย สามารถเท่ียว 

ได้ตลอดท้ังปี ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนนโยบายส่งเสริม 

ด้านการท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ท้ังในรูปของมาตรการท่องเท่ียวและ 

การสร้างเครอืข่ายคมนาคมรองรบัการเดินทาง รวมท้ัง ททท. มกีารสานต่อ  

นโยบายการสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีท่องเท่ียวตามแนวคิด 5 More  

ของแต่ละภูมิภาค การน�าเสนอความเท่ผ่านมหัศจรรย์ความงามของ 

เมืองไทย และสนับสนุนการสร้างสรรค์สินค้าผ่านการใช้นวัตกรรม  

กระบวนการผลิตท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมค่าใช้จ่ายหรือกิจกรรมท่ี 

สามารถดึงให้นักท่องเท่ียวอยู่นานวันข้ึน โดยยังส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ในพื้นที่เมืองรองหรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เชื่อมโยงกับพื้นที่เมืองหลัก  

นอกจากน้ี ปี 2563 เป็นวาระส�าคัญท่ี ททท. จะครบรอบ 60 ปี จงึได้จดัท�า 

โครงการ 60 เส้นทางความสขุ@เมอืงไทย เดอะ ซรีส์ี ภายใต้แรงบันดาลใจ  

ของ 3 ฤดูกาลท่ีแตกต่างกัน ท่องเท่ียวได้ท้ังปี เพ่ือสร้างประสบการณ ์

ให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจ รกัและหลงใหลการเดินทางท่องเท่ียว 

เมอืงไทยมากข้ึน ซึง่น่าจะช่วยผลักดันให้รายได้ทางการท่องเท่ียวของตลาด  

ในประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 

ตลาดในประเท่ศ



TAT REVIEW40 ย้อนรอยเหตุการณ์ปี 2562SNAPSHOT

ย้อนรอย
เหตุุการณ์
ปี 2562

ม.ค.

มี.ค.

พ.ค.

ก.พ.

เม.ย.

มิ.ย.

บาห์เรน/ซาอุดิอาระเบ่ยเก็บ VAT
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

รัสเซีียข้�น VAT
เป็น 20% รัสเซ่ยเข้าไทยโตแค่ +1%

ปีใหม่–ตรุษจีน นักท่องเท่ียวจีน
แห่เข้าไทยเกินเดือนละ 1 ล้านคน 

(มกราคมและกุมภาพันธ์)

ขยายเวลาเปิดด่านสะเดา 24 ช่ัั่วโมง
(ทดลอง 3 เดือน)

ประท้วงฮ่่องกงเร ิ่มบานปลาย
ฮ่องกงเข้าไทยลดลง

ส.ค. -2%, ก.ย. -7%

ขยายเวลาการยกเว้น VOA Fee 
ครั�งท่ี 2 ถ้ึง 31 ต.ค. 62

เปิดใช้ั่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งท่ี 2 
เช่่อมแม่สอดกับจังหวัดเมียวดีของพม่า

พระราชั่พิธีบรมราชั่าภิเษกเผยแพร่ท่ัวโลก 

สงครามการค้าสหรัฐฯ VS จีน
เร่่มต้ังก�าแพงกีดกันการค้าระหว่างกัน



TAT REVIEW 41ย้อนรอยเหตุการณ์ปี 2562 SNAPSHOT

ก.ค.

ก.ย.

พ.ย.

ส.ค.

ต.ค.

ธ.ค.

ความ ขัดแ ย้งทางการ เ มื อง จีน  VS  
ไต้หวัน
จ่นไม่อนุญาตให้นักท่องเท่ียว FIT 

ไปไต้หวัน

นักท่องเท่ียวจีนเข้าไทยเกิน 1 ล้านคน  
อีกครั�ง

จีนปรับลดค่าเงินหยวนลงต่่าสุด
ตอบโต้สงครามการค้าระลอกใหม่

ขยายเวลายกเว้น VOA Fee 
ครั�งท่ี 3 ถ้ึง 30 เม.ย. 63
ผลมาตรการฯ ม.ค.-ต.ค. 62

จ่น +3% / อนิเดยี +27% / ไต้หวนั +15%

Moto GP 2019 ต่างชั่าติเข้าชั่ม
เพ่ิมข้�น 26%

UNESCO ประกาศสุโขทัยเป็น New  
Creative Cities

ค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 6 ปี

ญ่ีี่ปุ�นข้�น VAT จาก 8% เป็น 10%

EU ขยายเวลา Brexit ถ้ึง ม.ค. 63

คว่่าบาตรเศรษฐกิจระหว่าง
ญ่ีี่ปุ�น VS เกาหลีใต้

ญีปุ่่นและเกาหลีใต้งดเดินทางระหว่างกนั  
และเปล่ียนจุดหมายมายังอาเซ่ยน

และไทยทดแทน

Thomas Cook บรษัิททัวร์ใหญ่ี่ 
ในยุโรปล้มละลาย

พระราชั่พิธีเสด็จพระราชั่ด่าเนินเลียบ 
พระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชั่ลมารค

สมเด็จพระสันตะปาปา
เสด็จฯ เยือนไทยในรอบ 35 ปี

ประชุั่ม ASEAN Summit 
ครั�งท่ี 35 ผ้้น่าระดับโลกเยือนไทย

ปัจจัยสนับสนุนต่อการท่องเท่ียวไทย

ปัจจัยอุปสรรคต่อการท่องเท่ียวไทย









 จาก นอเทรอดาม
แห่งปารีส 

ถึง พระท่ีน่ังจักรี

To repair the Chakri Maha Prasat Throne Hall and the Notre Dame Cathedral,  
what should be the best solution, to restore as it used to be or build a better  
new one? Because trial and error as the way we have practiced may not be  
the real answer, but probably is a valuable lesson for people in society  
and the architecture field.

NEW NORMAL
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ภายหลังเหตุการณ์ ไฟไหม้อาสนวิหาร 
นอเทรอดามแห่งปารีสเมื่อเดือนเมษายน 
ที่ผ่านมา เกิดค�าถามส�าคัญขึ้นในวงการ 
อนุรักษ์นานาชาติว่า ควรจะซ่อมยอดแหลม 
ที่เสียหายนั้นให้กลับคืนเหมือนเดิม หรือควร 
สร้างขึ้นใหม่ตามเงื่อนไขและความต้องการ 
ในปัจจบัุนด ี(ด ูTAT Review, Vol. 5 No. 3 
July-September 2019: 58-63)

ตัวอย่างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยท่ีมีความใกล้เคียง  
และผมอยากน�ามาเล่าให้ฟังในท่ีน้ี คือการซ่อมแซมยอดพระท่ีน่ังจักร ี
มหาปราสาทในสมัยรัชกาลที่ 7 เพราะไม่เพียงแต่เป็นกรณีที่ประสบเหต ุ
จนต้องสร้างยอดหลังคาข้ึนมาใหม่เช่นกัน (แม้สาเหตุจะไม่รุนแรงเท่า 
นอเทรอดามฯ ก็ตาม) แต่การเสนอทางออกในการบูรณะซ่อมแซมยอด 
พระท่ีน่ังจกัรฯี กลับข้ึนมาใหม่น้ัน ยงัเป็นตัวอย่างให้เราสามารถเปรยีบเทียบ  
กับกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นในฝรั่งเศสได้อย่างดี

พระท่ีน่ังจกัรมีหาปราสาทเริม่สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2419 และแล้วเสรจ็ในอีก  
6 ปีถัดมาเมือ่ พ.ศ. 2425 เดิมพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
ทรงมีพระราชประสงค์จะสร้างพระท่ีน่ังหลังใหม่น้ีข้ึนเป็นแบบตะวันตก 
ท้ังหมด แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้กราบ 
บังคมทูลทักท้วงว่า “การสร้างตึกฝรั่งประทับเป็นการลบล้างโบราณ 
ราชประเพณี” พระองค์จงึทรงมรีบัสัง่ให้พระยาราชสงคราม (ทัต หงสกุล)  
ท�าหลังคาเครื่องยอดปราสาทแบบไทยข้ึนครอบส่วนท่ีจะท�าเป็นหลังคา 
ทรงโดมแบบตะวนัตกน้ันแทน และด้วยลักษณะตัดแปะของการน�าหลังคา 
ยอดปราสาทแบบไทยมาครอบลงบนตึกแบบตะวันตก คงไม่มีวลีใด 
จะแสดงออกถึงความเป็น ‘ลูกครึ่ง’ ได้ดีไปกว่าค�าอุทานท่ีเจ้าพระยา 
มหินทรศกัดิ� (เพ็ง เพ็ญกุล) เปล่งออกมาเมือ่แรกเห็นพระท่ีน่ังใหม่องค์น้ีว่า 
“ฝรั่งใส่ชฎา” (Fig. 1-3) 

Fig 1. พรัะบิรัมิมิหารัาชวัง รัาว พ.ศ. 2418-2420 ถ่่ายโดูยช่างภาพชาวอิตาเลียนี Odoardo  
Beccari (1843-1920) สังเกตพรัะที�นีั�งจักรัีฯ กำาลังก่อสรั้างถ่ึงผนีังชั�นีสามิ

ที่มา: thaimeme, Looking across to Tiap Taa Raat Royal Pier, เข้าถึงเมื่อ 23 มีนาคม  
2562, เข้าถึงได้จาก http://teakdoor.com/famous-threads/39970-siam-thailand- 
bangkok-old-photo-thread-225html?fbclid=IwAR1PDh8eE28ze9U8VttVF9orOb-
gdSjJpXD_U8VXkQ34xKVO9IAX_mLSTZxo 
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คนท่ีมีความสนใจในประวัติศาสตร์อยู่บ้างย่อมรู้จักความเป็นมาของ 
พระท่ีน่ังลูกผสมน้ีดี แต่ท่ีไม่ค่อยเป็นท่ีรบัรูกั้นคือ พระท่ีน่ังจกัรมีหาปราสาท  
แบบ 3 ยอดท่ีเราเห็นในทุกวันน้ี แม้จะยังคงรูปลักษณะของหลังคา 
ยอดปราสาทตามแบบเดิม แต่ไม่ใช ่ยอดเดียวกับท่ีสร้างข้ึนโดย 
พระยาราชสงครามในสมยัรชักาลท่ี 5 แท้จรงิแล้วเป็นผลจากการซ่อมแซม 
ในช่วง พ.ศ. 2469-2475 เมื่อไม่เกิน 100 ปีที่ผ่านมานี้ โดยทีมนายช่าง 
จากศลิปากรสถานแห่งราชบัณฑิตยสภา ซึง่ประกอบด้วยสถาปนิกวศิวกร 
ชาวต่างประเทศ และนายช่างไทย ภายใต้การก�ากับของสมเด็จฯ เจ้าฟ้า 
กรมพระยานรศิรานุวดัติวงศ์ (บางคนในกลุ่มน้ีต่อมามชีือ่เสยีงในแวดวง 
สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร หนึ่งใน 
ผู้ก่อต้ังสมาคมสถาปนิกสยาม และพระพรหมพจิติร (อู๋ ลาภานนท์) คณบดี 
คนแรกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

การซ่อมแซมพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาทในครั้งน้ันถือเป็นหน่ึงในบรรดา 
โครงการทางสถาปัตยกรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระราชด�าริให้ปรับปรุงและสร้างข้ึน ไม่ว่าจะเป็น 
การซ่อมแซมพระท่ีน่ังอนันตสมาคม การก่อสร้างศาลาเฉลิมกรุง  
และการสร้างพระปฐมราชานุสรณ์และสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
มหาราช เนื่องในโอกาสกรุงเทพมหานครครบ 150 ปี และเช่นเดียวกับ 
โครงการอ่ืนๆ ท้ังหลายท่ีกล่าวมาน้ัน การซ่อมแซมพระท่ีน่ังจักร่ฯ  
เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมช่วงก่อนสมัยการเปล่ียนแปลง 
การปกครองท่ีแสดงให้เห็นการเริ่มเข ้าสู ่  ‘ความเป็นสมัยใหม่’  
ทางสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งหน่ึงในความเป็นสมัยใหม่ของ 
พระที่นั่งจักรีฯ ที่น่าสนใจที่สุดคือการแก้ไขปัญหาทางโครงสร้าง (Fig. 4) 

Fig 2. พรัะที�นีั�งจักรัีมิหาปรัาสาท สมิัยรััชกาลที� 5 

ที�มิา : ภ.0155---เมิาท์ 42, หอจดูหมิายเหตุแห่งชาติ.

Fig 3. ยอดูพรัะที�นีั�งจกัรัฯี องค์กลางที�ออกแบิบิ 
โดูยพรัะยารัาชสงครัามิ (ทัต หงสกุล)

Fig 4. การัตั�งนีั�งร้ัานีเพื�อซ่อมิแซมิพรัะที�นีั�งจกัรัมีิหาปรัาสาท  
องค์ตะวันีออก ถ่่ายเมิื�อวันีที� 16 ธันีวาคมิ 2472 

ที�มิา: ภ. 003 หวญ 33/7/15, หอจดูหมิายเหตุแห่งชาติ. 
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สาเหตุเบ้ืองต้นของการซ่อมแซมพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาทในครั้งน้ัน 
มาจากหลังคาพระท่ีน่ังฯ รัว่ เน่ืองจากโครงสร้างหลังคาท่ีท�าไว้ต้ังแต่สมยั 
รชักาลท่ี 5 ไม่มัน่คงแข็งแรงพอ และว่ากันตามจรงิแล้ว น่ีคือเหตุผลส�าคัญ 
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับพระท่ีน่ังองค์น้ีมาโดยตลอด เพราะปรากฏ 
หลักฐานว่าภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี หลังการก่อสร้างแล้วเสรจ็ (พ.ศ. 2434)  
ยอดพระท่ีน่ังจกัรมีหาปราสาทองค์ตะวนัตกก็หักโค่นลงมา และหลังจากน้ัน 
อีก 7 ปีถัดมา (พ.ศ. 2441) ยอดพระท่ีน่ังก็เสยีหายจนต้องรือ้ลงมาท�าใหม่  
ท้ังหมด เพราะถูกพายฝุนพัดกระหน�า่ ความเสยีหายบ่อยครัง้ท่ีเกิดข้ึนกับ 
ยอดปราสาทพระท่ีน่ังจักรีฯ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความไม่เชี่ยวชาญ 
ในการสร้างอาคารสงูของช่างไทย ดังจะเห็นได้ว่าแม้ความเสยีหายทุกครัง้  
จะได้รบัการแก้ไขอย่างสดุความสามารถ แต่ก็เป็นไปแบบลองผิดลองถูก 
มากกว่าจะเป็นการแก้ไขท่ีเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง อันท่ีจริงแล้ว 
เครื่องยอดขนาดใหญ่อย่างพระท่ีน่ังจักรีฯ เป็นโครงสร้างท่ีจะต้องมี 
ประสิทธิภาพในการต้านทานแรงกระท�าทางด้านข้าง (lateral force)  
ท่ีเกิดจากลมกรรโชกได้เป็นอย่างดี ถึงจะต้ังอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวร  
แต่ความเข้าใจท่ีจะออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างอย่างถูกหลัก 
วิศวกรรมน้ันเป็นศาสตร์ท่ีบรรดาช่างไทยไม่รู้จักกันมาก่อนจนกระท่ัง 
ล่วงมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 7 

การตรวจสอบโครงสร้างโดยวิศวกรชาวอิตาเลียนแห่งศิลปากรสถาน  
เอ็ม กัลเลตตี (M Galletti) พบว่าสาเหตุท่ีแท้จริงของความล้มเหลว 
ทางโครงสร้างของยอดพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาทน้ันมาจากการใช้ไม ้
ขนาดเล็กในการท�าโครงสร้างหลังคา ท�าให้โครงสร้างเกิดการแอ่นตัว 
จนเป็นผลให้กระเบ้ืองหลังคาเคล่ือนออกจากต�าแหน่ง น�า้ฝนจงึรัว่เข้ามา 
ภายในพระท่ีน่ังฯ ได้ นอกจากน้ีการตรวจสอบยงัพบด้วยว่าการซ่อมแซม 
ท่ีผ่านมาในสมัยหลังยังเป็นการต่อเติมเสริมความแข็งแรงอย่างสับสน 
ไร้ระบบ จนท�าให้โครงสร้างโดยรวมหนักข้ึน ซึ่งยิ่งซ�้าเติมโครงสร้างท่ี 
ค่อนข้าง ‘บอบบาง’ อยูแ่ล้วให้อ่อนแอลงไปอีก ด้วยเหตุดังน้ัน เป้าหมาย 

ของการซ่อมแซมยอดปราสาทในครั้งน้ีจึงเป็นไปเพ่ือสร้างระบบทาง 
โครงสร้างให้กับยอดหลังคาพระท่ีน่ังฯ เสียใหม่ ท่ีท้ังจะต้องเบาและ 
มีประสิทธิภาพในการรับน�้าหนักท่ีดีกว่าเดิม ซึ่งตรงน้ีเองท่ีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญของกัลเลตตีได้เข้ามาเติมเต็มในสิ่งท่ีนายช่างสยาม 
ไม่รู้จักกันมาก่อน 
 
ส�าหรับกัลเลตตีน้ันจนถึงปัจจุบันแล้วเรารู้จักเขาน้อยมาก เรื่องราวของ 
กัลเลตตียงัไม่เคยมนัีกวชิาการคนใดศกึษาอย่างจรงิจงั ทราบแต่เพียงว่า 
กัลเลตตีเคยรบัราชการในสงักัดกรมศลิปากรในสมยัรชักาลท่ี 6 ก่อนโอน 
ย้ายมาบรรจแุผนกศลิปากรสถาน ราชบัณฑิตยสภา ในต�าแหน่งครวูศิวกร  
หน้าท่ีหลักของเขาคือการตรวจสอบความแข็งแรงและออกแบบ 
การซ่อมแซมทางโครงสร้าง ตลอดจนก�ากับตรวจสอบงานก่อสร้าง 
ทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใต้ความรบัผิดชอบของศลิปากรสถาน 
ให้เป็นไปตามแบบ เช่น การซ่อมแซมพระท่ีน่ังอัมพรสถาน การซ่อมแซม 
ประตูในพระบรมมหาราชวัง ก็ล้วนแต่ผ่านการออกแบบก�ากับดูแลเรื่อง 
โครงสร้างโดยกัลเลตตีมาด้วยกันท้ังสิ้น แต่คงไม่มีงานชิ้นใดในสยาม 
ท่ีเขาจะได้ฝากฝีไม้ลายไม้ไว้อย่างเต็มท่ีไปกว่าพระท่ีน่ังจกัรมีหาปราสาท 

แบบสถาปัตยกรรมที่ผลิตข้ึนโดยศิลปากรสถาน ราชบัณฑิตยสภา  
เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมยอดพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาทคือเครื่องยืนยัน 
ความสามารถของกัลเลตตีในการแก้ไขความอ่อนแอของโครงสร้าง 
หลังคาไม้ที่ท�าขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เป็นอย่างดี เครื่องยอดของไทย 
แต่เดิมน้ันมรีะบบโครงสร้างเป็นแบบ ‘เสาตะม่อ-แปตาราง’ ซึง่หมายถึง  
การต้ังเสา (ซึง่เป็นองค์ประกอบทางต้ัง) บน แป (องค์ประกอบทางนอน)  
ซ้อนข้ึนไปเป็นชั้นๆ เพ่ือท�าหน้าท่ีถ่ายน�้าหนักจากหลังคาลงมาท่ีอาคาร 
เบ้ืองล่าง แต่โครงสร้างแบบท่ีกัลเลตตีคิดค้นข้ึนส�าหรับพระท่ีน่ังจักรีฯ  
เป็นระบบท่ีได้เปล่ียนแปลงวิธีการถ่ายน�้าหนักดังกล่าวไปอย่างสิ้นเชิง  
ซึ่งสังเกตได้ใน 2 ประการ

Fig 5. หุ่นีจำาลองยอดูพรัะที�นีั�งจักรัีฯ องค์ตะวันีออกแสดูงโครังสรั้างหลังคาจัตุรัมิุข และส่วนี 
ยอดูปรัาสาทที�เป็นีโครังสรั้างไมิ้แบิบิคำ�ายันีรัองรัับิโครังเหล็กถ่ักตั�งแต่ชั�นีองค์รัะฆังขึ�นีไป 

Fig 6. หุน่ีจำาลองยอดูพรัะที�นัี�งจักรัีฯ องค์ตะวันีออก ที�สรั้างขึ�นีตามิแบิบิของศิลปากรัสถ่านี  
แสดูงโครังสรั้างหลังคาจัตุรัมิุขและยอดูปรัาสาท ที�เป็นีรัะบิบิการัถ่่ายนีำ�าหนีักแบิบิคำ�ายันี  
ไมิ่ต่างไปจากคำ�ายันีในีงานีสถ่าปัตยกรัรัมิตะวันีตกสมิัยกลาง 
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ปิรื่ะการื่แรื่ก
กัลเลตตีได้ปรับเปล่ียนจากระบบ ‘เสาตะม่อ-แปตาราง’ ในแบบเดิม  
มาให้ความส�าคัญกับ ‘โครงสร้างเสาและไม้กันเซชุดแกนกลาง’ แทน  
โดยโครงสร้างชุดแกนกลางนี้ประกอบด้วยเสา 8 ต้น และไม้กันเซ 8 อัน  
มลัีกษณะคล้ายๆ กับค�า้ยนัท่ีท�าหน้าท่ีพยงุเสาให้เกิดความมัน่คงแข็งแรง  
ต้ังข้ึนเพ่ือไปรบัน�า้หนัก ‘โครงสร้างเหล็ก’ ของยอดพระท่ีน่ังฯ อีกต่อหน่ึง 

ปิรื่ะการื่ท่่�สุอง 

กัลเลตตีใช้องค์ประกอบ ‘คานยื่นประกับและค�้ายัน’ เพ่ือรับน�้าหนักแป 
ตารางในแต่ละชั้น โดยท�าเป็นคานยื่นจาก ‘โครงสร้างชุดแกนกลาง’ 
ประกับกับไม้กันเซ จากน้ันจึงเสริมความแข็งแรงในการรับชั้นหลังคา 
แต่ละชัน้ด้วยการต้ังค�า้ยนัข้ึนจากโครงไม้กันเซไปรบัชดุแปตารางแต่ละชัน้  
คานยื่นและค�้ายันท่ีท�าข้ึนลดหล่ันตามลักษณะการซ้อนชั้นหลังคาของ 
ส่วนยอดดังกล่าวน้ียงัช่วยเสรมิความมัน่คงให้กับโครงสร้างชดุแกนกลาง 
อีกต่อหนึ่งด้วย

การท�างานร่วมกันระหว่าง ‘โครงสร้างเสาและไม้กันเซชุดแกนกลาง’  
และ ‘คานยืน่ประกับ-ค�า้ยนั’ (ดังแสดงให้เห็นในหุ่นจ�าลองโครงสร้างยอด 
พระท่ีน่ังจักรีองค์ตะวันออกท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร จัดท�าข้ึนเพ่ือจัดแสดงในนิทรรศการ ‘การซ่อมแปลงพระท่ีน่ัง 
จักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2469-2479’  
ณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมถ์ สาขาล้านนา ระหว่าง 
วันที่ 22 ตุลาคม-23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา) ก่อให้เกิดการสร้าง 
สมดุลทางโครงสร้างในลักษณะท่ีไม่ต่างไปจากการระบบ buttress  
ของสถาปัตยกรรมตะวันตกยุคกลาง ซึ่งมิเพียงแต่จะใช้องค์ประกอบ 
จ�านวนน้อยกว่า (แล้วด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้โครงสร้างโดยรวมเบาข้ึน)  

หากยังมีประสิทธิภาพในการต้านทานแรงกระท�าทางด้านข้างได้ดีกว่า 
ระบบ ‘เสาตะม่อ-แปตาราง’ ของไทยแบบเดิม เป็นอย่างมาก (Fig. 5-7)

น่าเสยีดายท่ีนวตักรรมโครงสร้างถ่ายน�า้หนักแบบค�า้ยนั ‘ฝรัง่’ ท่ีสอดรบั 
กับลักษณะลดหล่ันของชัน้หลังคายอดปราสาทแบบไทยอย่างน่าท่ึงเช่นน้ี  
ในปัจจุบันยังไม่มีการน�าไปพัฒนาต่อยอดแต่ประการใด งานออกแบบ 
เครื่องยอดในสมัยหลังอย่างพระเมรุมาศของรัชกาลที่ 8 ใน พ.ศ. 2493  
ก็ยังคงใช้ระบบโครงสร้างในแบบเดิม หรือมณฑปพระพุทธบาท สระบุรี  
ใน พ.ศ. 2476 ท่ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมข้ึนภายใต้แนวความคิดท่ี 
คล้ายคลึงกันกับการซ่อมแปลงพระท่ีน่ังจักรีฯ และเกิดข้ึนภายหลัง 
การซ่อมแซมพระที่นั่งจักรีฯ เสร็จเพียงแค่ปีเดียว ก็เป็นเพียงการเปลี่ยน 
โครงสร้างจากเครื่องยอดไม้ไปเป็นเครื่องคอนกรีตท้ังหมดแทน หาได้ 
เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบโครงสร้างเครื่องยอดไม้ท่ีกัลเลตตี 
ได้เคยฝากฝีมือไว้ไม่

ย้อนกลับไปยังประเด็นท่ีเกริ่นไว้ตอนต้นบทความ ว่าเราสามารถเรียนรู้ 
อะไรจากการเปรียบเทียบการซ่อมแซมพระที่นั่งจักรีฯ ในสมัยรัชกาลที่ 7  
กับสิง่ท่ีก�าลังเกิดข้ึนกับนอเทรอดามแห่งปารสีได้บ้าง สิง่น้ันคือมคีวามเป็น 
ไปได้เสมอทีจ่ะสร้างสิง่ใหม่ท่ีดีกว่าเก่า หากมคีวามเข้าใจในปัญหาท่ีก�าลัง 
เผชิญอยู่อย่างแท้จริง ในทัศนะของผมแล้วปัญหาของนอเทรอดามฯ  
จงึไม่ใช่เรือ่งท่ีจะต้องท�าให้เหมอืนเดิมทุกกระเบียดหรอืท�าให้ดูใหม่สมสมยั 
ในปัจจบัุน แต่คือความิเข้าใจในีเงื�อนีไขทางปรัะวติัศาสตร์ัของนีอเทรัอดูามิ  
ซึง่จะชว่ยให้เราตคีวามได้วา่การซ่อมแซมในครั้งนีค้วรจะต้องท�าอยา่งไร 
กับมนั และน่ีคือประเด็นท่ีผมคิดว่าพระท่ีน่ังจกัรฯี ได้ให้บทเรยีนท่ีมคุีณค่า 
ไว้กับเรา

Fig 7. พรัะที�นัี�งจักรีัมิหาปรัาสาทภายหลังการัซ่อมิแปลง สังเกตยอดูพรัะที�นีั�งฯ ที�ไดู้รัับิ 
การัออกแบิบิขึ�นีใหมิ่ มิีลักษณะที�รัับิกับิอาคารัตึก 3 ชั�นีแบิบิตะวันีตกมิากขึ�นี 

ที�มิา: ภ.0756 ภ.002 สบิ.2 1-3, หอจดูหมิายเหตุแห่งชาติ. 
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60 แก่
หรือ Young ?

While Thailand is becoming an ageing society, every sector has to consider  
different possible trends in order for planning and handling including thinking  
about the attitude changing and various creative innovation patterns to match  
the needs of the senior citizens who want security and convenience. 

NEW NORMAL
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ประเทศไทยก็เร่่มมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากข่้นๆ จนมารู้ตัวอีกทีก็เข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายเุร่ยบร้อยแล้ว (Ageing Society) โดยจะเหน็ว่าขณะน้ีเราเกาะตดิ 

กับเทรนด์ของโลกท่ีก�าลังวิ่งเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุ เพราะฉะน้ัน 

การเตรยีมพร้อมและปรบัตัวเพ่ือให้เข้ากับสงัคมผู้สงูอายจุงึเป็นเรือ่งใกล้ตัว 

ของเราอย่างไม่ทันสังเกต

ด้วยความเจรญิทางการแพทย์และเทคโนโลย ียารกัษาโรค อาหารการกิน 

และอีกหลายๆ ปัจจยัท่ีท�าให้ชวีติคนไทยยนืยาวข้ึนจนเป็น ‘สงัคมผู้สงูอายุ 

โดยสมบูรณ์’ (Completed Aged Society) ในปี 2568 คาดการณ์ไว้ว่า 

จะมีผู้สูงอายุถึง 15 ล้านคน ซึ่งก็คือในคนไทย 5 คน จะมีผู้สูงอายุ 1 คน  

และจะขยับเป็น ‘สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี’ (Super Aged Society)  

ในปี 2574 หมายความว่า ประชากรท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป มีมากกว่า 

ร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ ตามท่ีองค์การสหประชาชาติก�าหนดไว้  

โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่าง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ก�าลังเจอสถานการณ์ 

Super Ageing Society กันอยู่ 

พูดถึงเลข 60 แล้วเปรียบเทียบกับคนเรา 
ทั่วไป ก็น่าถึงวัยเกษียณ ถึงเวลาวางมือ 
จากงาน มาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอย่าง 
อบอุ่นเป็นสุข มีลูกหลานห้อมล้อมดูแล  
ช่วงที่เวลาเดินผ่านไปในทุกวัน 

ค�าว่า ‘ผู้สงูอาย’ุ กับเลข 60 หลายๆ คนไม่ยอมรบัในข้อน้ี ในมมุมองของ 

ผู้สงูอายเุองน้ันคิดว่าตนเองยงัสามารถท�ากิจวตัรประจ�าวนัและด�าเนินชวีติ  

ไปตามปกติไม่ต่างจากตอนท�างาน จากผลงานวจิยัของ National Center  

for Biotechnology Information สหรัฐอเมริกา ท่ีท�าการส�ารวจ 

กลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดสองสิ่ง คือ ‘อายุจริง’ (Chronological Age) กับ 

‘อายุใจ’ (Subjective Age) โดยผลส�ารวจพบว่าคนอเมริกันมองตัวเอง 

ว่าเด็กกว่าอายจุรงิและมคีวามพึงพอใจในการใช้ชวีติ ขณะท่ีประเทศไทย 

ท่ีท�าการส�ารวจโดยวทิยาลัยการจดัการ มหาวทิยาลัยมหิดล พบว่าร้อยละ 2 

มองว่ามีอายุใจมากกว่าอายุจริง ร้อยละ 8 คิดว่าอายุจริงกับอายุใจน้ัน 

เท่ากัน และร้อยละ 90 ที่มองว่าตนเองมีอายุใจต�่ากว่าอายุจริง เพราะใน 

กลุ่มน้ีมองว่าตัวเองยงัแข็งแรง สามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ได้เองตามปกติ  

ซึ่งเราเรียกกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพเหล่านี้ว่า Silver Age 
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ผู้สูงวัยใจเด็กที่ยังคงมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายแต่จะเน้นสบายๆ ใช้ชีวิต 

อย่างรืน่รมย์และไม่เร่งรบี ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียว หาร้านอาหารอร่อยๆ  

น่ังกิน ไปท�าบุญ หรอืการท�ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ เช่น ปาร์ต้ี คาราโอเกะ  

ออกก�าลังกาย เพ่ือให้คลายเหงา และก็มจี�านวนไม่น้อยท่ีชอบแนวต่ืนเต้น 

ผจญภัยอย่างการเดินป่า ปีนเขา หรอือยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีท้าทาย  

ในช่วงบ้ันปลาย เพราะหากไม่ได้ลองท�าแล้ว ก็อาจจะไม่มีโอกาสน้ัน 

อีกเลย ส่วนการไปเท่ียวน้ันก็จะชอบไปท่องเท่ียวแบบกลุ่ม คือไปกับ 

ครอบครัวหรือเพ่ือนฝูง (ร้อยละ 73) รองลงมาคือไปเท่ียวแบบเด่ียว  

(ร้อยละ 21) และอันดับสดุท้ายคือไปกับทัวร์ (ร้อยละ 6) จะเห็นว่าผู้สงูอายุ 

ท่ีเลือกไปกับทัวร์มีจ�านวนน้อยท่ีสุด เน่ืองจากไม่ชอบไปไหนมาไหนกับ 

คนที่ไม่รู้จัก และไม่ชอบเที่ยวแบบเร่งรีบ ส�าหรับในเรื่องการหาข้อมูลนั้น  

ส่วนใหญ่จะเป็นการรับรู้จากค�าบอกเล่าหรือได้เห็นรูปสถานท่ีท่องเท่ียว 

จากเพ่ือน รองลงมาคือดูจากรายการทีวี ถึงแม้ในความเป็นจริงจะชอบ 

หาข้อมูลจากสื่อแบบเก่ามากกว่าก็ตาม แต่ก็มีถึงร้อยละ 25 ท่ีชอบหา 

ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

การเป็นผู้สงูอาย ุไม่ได้หมายความว่าจะจมอยูกั่บวถีิเก่าๆ ถึงจะชอบย้อน 

คิดถึงชวีติในวนัก่อนๆ เพราะในวนัท่ีใครๆ ก็มสีมาร์ทโฟน ในวนัท่ีมข้ีอมลู 

มากมายในโลกให้ค้นหา คนวยั 60 ก็รูจ้กัการใช้เทคโนโลยเีหล่าน้ีกันพอตัว 

เพราะถ้าถามถึง search engine คนกลุ่มน้ีก็จะตอบทันทีว่า Google  

และจากข้อมลูของส�านักงานสถิติแห่งชาติน้ันพบว่า กลุ่มผู้สงูอายมุกีารใช้ 

อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 24.3 ซึ่งส่วนมากจะใช้ในการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับ 

สนิค้า บรกิารด้านสขุภาพ และค้นหาข้อมลูของภาครฐั ส่วนแอปพลิเคชนั  

ท่ีชอบใช้กันก็คือ Line เพราะใช้ง่าย โดยมกัใช้ในตอนเช้าเพ่ือรบัรูข่้าวสาร 

และติดต่อพูดคุย แต่ด้วยวยั สายตาไม่ดีนัก ท�าให้ยากในการพิมพ์ข้อความ  

จึงใช้ส่งสติกเกอร์หรือรูปภาพเป็นหลัก ซ่ึงหลายๆ คนคงจะคุ้นเคยกับ 

รูปภาพต่างๆ พร้อมค�าว่า ‘สวัสดีวันจันทร์’ และวันอื่นๆ กันเป็นอย่างดี   

ส่วนเฟซบุ๊กชอบใช้ช่วงกลางวันเพ่ือเป็นการอัพเดตสังคม แต่ความท่ีมี 

อะไรเยอะ ท้ังอ่าน ท้ังกด Like กด Share ท้ังแสดงความคิดเห็น  

เลยท�าให้งง เข้าใจยาก นอกจากน้ียังกลัวว่าจะใช้ผิดๆ ถูกๆ จนท�าให้ 

เครื่องสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เสีย ส่วนเวลาว่างๆ ก็ดูข่าวหรือ 

รายการย้อนหลังใน Youtube 

TAT REVIEW NEW NORMAL60 แก่ หรือ Young? 55



TAT REVIEW56

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ มนีโยบายและด�าเนินการอย่างมปีระสทิธิภาพ 

และต่อเน่ืองพร้อมๆ ไปกับการสร้างคุณค่าท้ังทางกายและทางใจให้แก ่

ผู้สูงอายุ ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีของไทยในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

อย่างยั่งยืน 

เมื่อเทรนด์ผู้สูงอายุมาแรงขนาดนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต่างขยับตัวรับเทรนด์นี้  
แม้แต่ในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ครั้งที่ 35 กลุ่มประเทศในอาเซียนเองก็มี 
การตื่นตัวและเตรียมการไว้ตั้งรับกับปรากฏการณ์สังคมผู้สูงอายุ โดยมีการเปิดตัว 
ศูนยอ์าเซียนเพ่ือผูสู้งอายุอย่างมศัีกยภาพและนวตักรรม (ASEAN Centre for Active  
Ageing and Innovation: ACAI) โดยศูนยแ์หง่นีไ้ดต้ัง้อยูภ่ายในกระทรวงสาธารณสุข  
จงัหวดันนทบรุ ีมไีทยเปน็ผูร้เิริม่และชกัชวนใหป้ระเทศอืน่ๆ ในอาเซียน เหน็ความส�าคัญ 
และพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพ โดยมี 3 แนวทางส�าคัญ คือ 

การดูแลผู้สงูอายท้ัุงในด้านสงัคมและด้านสาธารณสขุ โดยมท่ีีอยู่ 

อาศยั โภชนาการท่ีดี และได้รบัการรกัษาดูแลทางการแพทย์อย่าง 

เต็มที่ 

การเพ่ิมพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจ ถึงแม้รัฐจะให้เงินช่วยเหลือ  

เช่น เบ้ียผู้สูงอายุ แต่ก็ให้ความรู้เรื่องการลงทุนและออมเงิน  

รวมถึงการขยายเวลาเกษียณและผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุ  

น�าผู้สูงอายุที่มีความรู้ความช�านาญในวิชาชีพต่างๆ มาถ่ายทอด 

ภูมปัิญญา ทักษะ และประสบการณ์ให้คนท�างานรุน่ใหม่ ซึง่ท�าให้ 

ผู้สงูอายรุูส้กึภาคภูมใิจ เพราะตนเองยงัมค่ีา ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง 

ของความส�าเรจ็ สามารถช่วยเหลือครอบครวัและลดภาระค่าใช้จ่าย  

ให้กับภาครัฐอีกด้วย 

จงึเป็นเรือ่งปฏเิสธไม่ได้ว่าเมือ่ประเทศเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายแุล้ว สิง่ท่ีภาครฐั  

เอกชน และประชาชนต้องท�าคือการเตรยีมพร้อมและรบัมอื การปรบัเปล่ียน 

วิธีคิดและทัศนคติต่อผู้สูงอายุท่ีเห็นว่าเป็นภาระต่อทุกระบบในสังคม  

ก็กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ บริการ และการจ้างงาน ถือเป็นส่วนหน่ึง 

การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย ซึ่งรวมถึงการพัฒนา  

อารยสถาปัตย์ และน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ท่ีจะส่งเสรมิการพ่ึงพาตนเอง และสามารถใช้ชวีติอย่างมคุีณภาพ 

อันจะน�าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน  

ทุกวันน้ีจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดธุรกิจใหม่ๆ พ่อค้า 

แม่ค้าต้องหาสินค้ามารองรับอุปสงค์ และพยายามให้ลูกค้าวัยน้ี 

ผูกพันและภักดี ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ 

และเพื่ออ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย เช่น ไม้เท้าบอกทิศ 

กลับบ้าน เก้าอ้ีส�าหรับผู้สูงอายุ ถุงลมนิรภัยป้องกันสะโพก  

แอปพลิเคชันเตือนให้กินยา แอปพลิเคชันบริการจัดการรับ-ส่ง  

ผู้สูงอายุในการท่องเท่ียว แต่ปัญหาคือ ผู้สูงอายุจะวิตกกังวล  

ในการใช้อุปกรณ์เหล่าน้ี ซึง่นับเป็นเรือ่งท่ีท้าทายของผู้ผลิตท่ีต้อง 

คิดหาวิธีท่ีจะท�าให้สินค้าของตนใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น  

มฉีลากข้อบ่งใช้ท่ีมตัีวอักษรท่ีใหญ่ชดัเจน แม้ส�าหรบัผู้ดูแลหรอืญาติ  

จะได้สอนและแนะน�าผู้สงูอายใุห้ปฏบัิติตามได้ นอกจากน้ีบรกิาร 

เดลิเวอรีก็เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะผู้สูงอายุย่อมมีปัญหาเรื่อง 

การเดินทางและการขนของ เรียกได้ว่าถึงจะสูงวัยแต่ไม่ได้ไร้ค่า  

เพราะพวกเขาเหล่าน้ีเองท่ีเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานและธุรกิจ 

หลากหลายสาขาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากมายขนาดนี้ 

1

2

3

อ้างอิง

ศนูย์ข้อมลูข่าวสารอาเซยีน กรมประชาสมัพันธ์
ส่วนอาเซยีน กปส. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
รายงานสถานการณ์ผู้สงูอาย ุโดย มส.ผส., National Statistical Office National Center  
for Biotechnology Information วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ส�านักวิจัยประชากร (Population Research Bureau)
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Illustration
Tanjai Paimyotsak (rbh)

“What clicks
for 

Baby Boomer”

When the so-called baby boomer generation is rapidly expanding, every business  
sees the potential of this market segment on the spending ability and time  
usage. Since Thailand positions itself as a tourism destination, if we want to  
do marketing promotion for the baby boomer segment, we have to know  
and understand their travel behaviour including what they like, the reasons  
for making decisions and learning about what their preferences are. Let’s  
decode the survey result of foreign tourists in this segment from this article. 

 โดย กองวิจัยการื่ตลาดการื่ท่่องเท่่�ยว

 เรื่่ยบิเรื่่ยงจากผลการื่ศึกษัาโครื่งการื่สุ�ารื่วจข้อมูล
เพ่�อการื่วิเครื่าะห์่พฤติกรื่รื่มนักท่่องเท่่�ยวเชิงลึก รื่ะห่ว่างปีิ 2557-2561

จัดท่�าโดย บิรื่ิษััท่ อินท่ัช รื่่เสุิรื่์ช แอนด์ คอนซัลแท่นซ่� จ�ากัด 
เพ่�อการื่ท่่องเท่่�ยวแห่่งปิรื่ะเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.)
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นักท่องเที่ยวอายุ 60 ปีขึ้นไป (ล้านคน)
CAGR = 5.31%

2014

1.1

24.8

2015

0.8

29.9

2016

0.7

32.5

2017

1.0

35.6

2018

1.3

38.2

นักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันอายุ 60 ปีขึ้นไป หมายความถึงผู้เกิดปี ค.ศ.  

1959 (พ.ศ. 2502) หรือก่อนหน้าน้ัน จัดอยู่ในเจเนอเรชั่นท่ีชื่อว่า  

Baby Boomer ซึ่งเติบโตข้ึนในช่วงยุค 1950’s เป็นช่วงเวลาท่ีม ี

เหตุการณ์ส�าคัญของโลกหลายประการ อาทิ สงครามเวียดนาม  

และกระแสการต่อสูเ้พ่ือเรยีกร้องสทิธิเท่าเทียมของกลุ่มคนแอฟรกัิน– 

อเมริกัน

เน่ืองจากถูกเล้ียงดูด้วยพ่อแม่ท่ีมาจากยุคสงครามท่ียากล�าบาก  

คนในเจเนอเรชัน่น้ีจงึถูกปลูกฝังให้ท�างานหนัก และเชือ่ว่าการลงแรง 

ท่ีมากข้ึนจะหมายถึงความส�าเรจ็ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน ก็เริม่ 

มองหาความม่ันคงและความสนุทรย์ีในชวีติมากกว่ารุน่ก่อน เป็นท่ีมา 

ของค่านิยม ‘ความฝันแบบอเมรกัิน’ (American Dream) ท่ีนิยาม 

ความส�าเรจ็ด้วยเศรษฐฐานะผ่านวตัถุ อย่างบ้านเด่ียว รถยนต์คันงาม  

หรือต�าแหน่งการงานในบริษัทที่มั่นคง

ณ ปัจจบัุนน้ี นักท่องเท่ียวกลุ่มอาย ุ60 ปีข้ึนไป หรอืกลุ่มท่ีเราเรยีกว่า 

‘Silver Age’ กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดท่องเที่ยวที่น่า 

ดึงดูดใจ เน่ืองจากเป็นวยัเกษยีณท่ีไม่ต้องส่งเสยีเล้ียงดูบุตรอีกต่อไป  

หลายคนม ีDisposable Income จากเงนิเก็บหรอืบ�านาญ ผนวกกับ 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีก้าวหน้าท�าให้คนกลุ่มน้ียังคงแอ็กทีฟ 

และแข็งแรง หลังจากท่ีตรากตร�าท�างานหนักมาท้ังชีวิต ช่วงเวลา  

ณ ตอนน้ีน่ีเองท่ีพวกเขาจะเริ่มออกท่องโลกกว้างจากเงินท่ีสะสม 

มาเป็นรางวัลแก่ชีวิตหลังเกษียณเสียที 

Introduction :  Silver Age Travelers

Overall Trend

4.42% 2.75% 2.11% 2.91% 3.54%

1

2

ผลการส�ารวจข้อมลูฯ ในปี 2014– 

2016 พบกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมี  

อายุ 60 ปีข้ึนไป ถึงจะยังเป็น 

สัดส่วนท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับ 

นักท่องเท่ียวอายุน้อยลงมา ทว่า 

ก็ยังเป็นกลุ ่มนักท่องเท่ียวท่ีมี 

อัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่องทุกปี 

นักท่องเที่ยวทั้งหมด (ล้านคน)
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Travel Solo when getting old - เม่ือเติบโตก็อยากปลีกวัเิวัก?3

พบว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป มีสัดส่วนท่ีจะเคยเดินทาง 

มาเยอืนประเทศไทยแล้ว มากกว่า 5 ครัง้ในอดีต มากท่ีสดุ (ร้อยละ 50.37)  

ซึ่งมากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอายุน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ถือว่าเป็น 

สัญญาณท่ีดีว่านักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวน้ี มีความจงรักภักดีต่อ 

ประเทศไทยในระดับหนึ่งทีเดียว 

ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจอีกหน่ึงประการ  

คือ นักท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 60 ป ี

ข้ึนไป มีสัดส่วนการเดินทางมา 

เยือนประเทศไทยคนเดียวมาก 

ที่สุด (ร้อยละ 40.15) ในขณะท่ี 

นักท่องเท่ียวอายุน้อยกว่า 60 ปี  

มสีดัส่วนการเดินทางมากับเพ่ือน 

มากที่สุด 

จากข้อมูลบ่งชี้ว่า พฤติกรรมของ 

นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีท่ีเคยมาเยอืน 

ประเทศไทยหลายครั้งในอดีต 

ท่ีผ ่านมา ท�าให ้มีความมั่นใจ 

ในการท่องเท่ียวเพียงคนเดียว 

มากขึ้น หรือไม่ก็เลือกมาพักผ่อน 

กับสามี/ภรรยาที่อยู่ในวัยเกษียณ 

อายุเหมือนกันเท่านั้น 
60+ years
Solo Travelers

Travel Agent /
Tour Operator

Online Booking Family / Relative Social Network

Less than 60 years 
Solo Travelers

40.15%

Online User, Offline Inspiration
– ใช้เคร ื่องมือ Online แต่ให้นำ�าหนักข้อมูล Offline

4

นักการตลาดหลายกลุ่มอาจจะยังติดภาพว่าผู้คนท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไป  

จะไม่มีความเชีย่วชาญในการใช้ช่องทางออนไลน์ได้เท่ากับเจเนอเรชัน่ 

หลังๆ ทว่าจากข้อมูลกลับพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 

กลับมีการจองและจัดการทริปผ่านช่องทางออนไลน์พอๆ กับ 

เจนฯ คนรุ่นใหม่เลยทีเดียว (ร้อยละ 59.44)

แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า นักท่องเท่ียวอายุ 60 ปีข้ึนไป ยังคงมีสัดส่วนท่ี 

พึ่งพาบริษัท/ตัวแทนน�าเที่ยว (Tour Agent/Tour Operator)  

มากกว่านักท่องเท่ียวที่อายุน้อยลงมา (ร้อยละ 36.77 และร้อยละ  

32.42 ตามล�าดับ) 

ความแตกต่างท่ีน่าสนใจคือ ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวรุน่ใหม่ให้น�า้หนัก 

กับสื่อออนไลน์มากท่ีสุด (ร้อยละ 27.68) ในแง่ของช่องทางท่ีให ้

แรงบันดาลใจ ทว่านักท่องเท่ียวอายุ 60 ปีข้ึนไป กลับเทสัดส่วน 

ความส�าคัญไปยังช่องทางท่ี back to basic ท่ีสุด อย่างการฟัง 

ค�าแนะน�าจากครอบครัวและญาต ิ(ร้อยละ 25.58) 

32.42% 18.78%

27.68%25.58%
21.05%

61.65%

30.20%

36.77%

59.44%

First time 2-4 times

less than 60 yrs

60+ years

5 times or more

50.37% 27.28%

23.13% 46.67%22.35%

25.71%
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Slower Life: Less Activities – Longer Stays5

ถึงแม้ว่าจากรายงานพฤติกรรมของคนกลุ่ม Silver Age จากหลากหลาย 

แหล่งจะกล่าวตรงกันว่า เป็นกลุ่มผู้สงูอายท่ีุยงัแอ็กทีฟอยู ่(อาจจะแข็งแรง 

กว่าคนวยัหนุ่มสาวหลายคนด้วยซ�า้!) ทว่าส�าหรบัการเดินทางมาท่องเท่ียว  

ยังประเทศไทย นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีกลับเลือกท่ีจะ Slow Life มากกว่า 

แอ็กทีฟกับการท�ากิจกรรม เห็นได้จาก จ�านวนวันพักเฉลี่ยในไทยท่ี 

ยาวนานกว่า แต่กลับมีจ�านวนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท�าโดยเฉลี่ย  

รวมทั้งจ�านวนจังหวัดท่ีไปท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่อายุน้อย 

ลงมา

Seeking for Sea & Beach Destination
- จังหวััดติดชายทะเลและหมู่เกาะที่ได้รับควัามนิยม

6

จังหวัดท่ีได้รับความนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวในหมู่นักท่องเท่ียวอายุ  

60 ปีขึ้นไป นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 48.44) และจังหวัด 

เชยีงใหม่ (ร้อยละ 11.39) ล้วนแล้วแต่เป็นจงัหวดัติดชายทะเล อย่างจงัหวดั 

จังหวัดชลบุรี ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวอายุ 60 ปีข้ึนไป  

จากทวีปยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย มากกว่านักท่องเที่ยวจากทวีป 

เดียวกันที่อายุน้อยกว่า 60 ปี อย่างเห็นได้ชัด 

TOP 5 Provinces 
for Silver Age 
Travelers

Bangkok Chonburi Phuket Chiang Mai Prachuap 
Khiri Khan

รื่้อยละของนักท่่องเท่่�ยวท่่�เดินท่างไปิจังห่วัดชลบิุรื่่

ชลบุรี (ร้อยละ 25.56), ภูเก็ต (ร้อยละ 18.76), ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ  

7.49), สุราษฎ์ธานี (ร้อยละ 7.19) และ กระบี่ (ร้อยละ 5.93) 

Length of stay

13.27 days
Length of stay

9.26 days

Province visited

1.60
Province visited

1.68

Activities done

3.84
Activities done

4.40

48.44% 25.56% 18.76% 11.39% 7.49%

less than 60 yrs60+ years

60+ years Less than 60 years

OCEANIA THE AMERICAS EUROPE

12.25%
7.60%

17.19%

22.57%
25.23%

28.67%
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Tasting Thai food Sea & Beach Historical Site

Medical & Local Tourism
- การท่องเที่ยวัแนวัสุขภาพและวัถิีชีวัติชุมชนมาแรงในหมู่นักท่องเท่ียวัสูงวััย 

7

TOP 3 Tourism
Activities
for Silver Age
Travelers

ค่าใช้จ่ายเฉล่�ย
ต่อห่ัว/ท่รื่ิปิ (บิาท่)
ในกิจกรื่รื่มท่่องเท่่�ยว
เชิงการื่แพท่ย์

กิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวอายุ  

60 ปีข้ึนไป ไม่ได้แตกต่างจากพฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ัวไปเท่าใดนัก  

ซึ่งได้แก่ การชิมอาหารไทย (ร้อยละ 89.78) ทะเลและชายหาด  

(ร้อยละ 56.06) การเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์  

(ร้อยละ 52.37) สปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 51.51) และแสงส ี

ยามค�่าคืน (ร้อยละ 35.98)

นักท่องเท่ียวอายุ 60 ปีข้ึนไป  

จากทวปีตะวนัออกกลาง, อเมรกิา,  

ยุโรป และเอเชีย ยังมีแนวโน้ม 

การใช้จ่ายต่อหัวมากกว่า ส�าหรับ 

กิจกรรม การท ่องเที่ยวเชิง 

การแพทย์ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับกลุ ่มท่ีอายุน ้อยกว่า 60 ปี 

อย่างเห็นได้ชัด 

และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเท่ียวอายุ 60 ปีข้ึนไป และ 

นักท่องเท่ียวอายุน้อยกว่า 60 ปี พบว่ากิจกรรมท่ีได้รับความนิยม 

ในหมู่นักท่องเท่ียวอายุ 60 ข้ึนไป ท่ีมากกว่านักท่องเท่ียวกลุ่มอาย ุ

น้อยลงมา ได้แก่ การท่องเท่ียวแนวเรยีนรูว้ถีิชวีติชมุชน การเยีย่มชม 

แหล่งท่องเทีย่วทางประวติัศาสตร์ รวมทัง้การท่องเทีย่วเชงิการแพทย์  

เช่นกัน

48.44% 56.06% 52.37%

less than 60 yrs60+ years

MIDDLE EAST

THE AMERICAS

EUROPE

ASIA

104,054.63

13,372.92

13,372.92

74,593.65

86,162.93

8,874.02

8,874.02

47,873.91
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67.13% 62.31%

32.87% 37.69%

จากข้อมลูพบว่า นักท่องเท่ียวอายุ  

60 ปีข ่้นไปจากทว่ปส่วนใหญ่  

มีสัดส่วนการท�ากิจกรรมชอปปิง 

น้อยกว่านักท่องเท่ียวท่ีอายุน้อย 

กว่า 60 ปี ทว่ากลับมีค่าใช้จ่าย 

เฉลี่ยต่อหัวส�าหรับกิจกรรมนี ้

มากกว่า ซึง่หมายความว่า ถึงแม้ 

จะมีนักท่องเที่ยวอายุ 60 ปีข่้นไป 

บางส่วนไม่สนใจกิจกรรมชอปปิง  

แต่ส�าหรับผู้ท่ีชอปปิงแล้วยอม 

ควกักระเป๋าจ่ายหนกักว่าแน่นอน 

ซึง่สนิค้าหมวดผ้าไหมไทย (Thai Silk) เป็นหมวดสนิค้าท่ีนักท่องเท่ียว  

กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนการซื้อมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 

น้อยกว่า 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเท่ียวจากทวีปยุโรป  

อเมริกา และโอเชียเนีย 

ในขณะท่ีสินค้าเครื่องประดับและอัญมณี (Jewelry) เป็นหมวด 

สินค้าท่ีนักท่องเท่ียวอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป มีการใช้จ่ายมากกว่า 

นักท่องเท่ียวท่ีอายนุ้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่นักท่องเท่ียวจากทวปี 

ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกา 

Shop Less, Spend More ช้อปน้อย (แต่จ่ายเยอะนะ)8

Drawing in more Silver Age Travelers 
– จูงใจนักท่องเท่ียวัวััย Silver Age อย่างไร

9

นักท่องเท่ียวอายุ 60 ปีข้ึนไป  

เป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้ม Advocate  

ประเทศไทยมากกว่ากลุ่มอายุ 

น้อยกว่า 60 ปีเล็กน้อย 

Do Shopping

79.48%
Do Shopping

83.24%

Spending (per head) 

11,667 THB
Spending (per head) 

11,538 THB

60+ years

60+ years

Less than 60 years

Less than
60 years

Not AdvocateAdvocate
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นักท่องเท่ียวอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มพึงพอใจต่อ 

การท่องเท่ียวประเทศไทยมากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 60 ปี ท้ังด้าน 

ความพึงพอใจในภาพรวม และความพึงพอใจอีกหลายๆ ประเด็น  

โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและวิถีชีวิตไทย อาทิ  

อัธยาศัยไมตรีของคนท้องถ่ิน การบริการ อาหารและเครื่องด่ืม  

ความคุ้มค่าคุ้มราคา ฯลฯ 

ในทางตรงกันข้าม ปัญหาเรื่อง การจราจร อุปสรรคด้านภาษา  

ความสะอาด และการขนส่งสาธารณะ ก็ยงัเป็นปัจจยัท่ีนักท่องเท่ียว 

กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ให้คะแนนความพึงพอใจต�่ากว่าปัจจัย 

อื่นๆ ซึ่งไม่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุอื่นๆ มากนัก 

จากข้อมลูท่ีได้มา จงึเล็งเห็นได้ว่า  

การวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

และประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูด 

นักท่องเท่ียวกลุ่มอาย ุ60 ปีข้ึนไป  

มากข้ึน ควรเป็นการเน้นสร้าง 

ภาพลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ วถีิชวีติ 

ของคนไทย น�า้ใจไมตรขีองคนไทย  

และการบริการที่ดีของคนไทย

สิ่งส�าคัญที่สุดที่ไม่ควรละเลยส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป คือ สิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสะดวกสบาย  

ในการเดินทาง เช่น ป้ายบอกทางท่ีชัดเจน การใช้สี/โลโก้ ทางลาดและราวจับท่ีเหมาะสม รวมถึงผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการในจุดท่ีมีความเสี่ยงด้าน 

ความปลอดภัย เป็นต้น

เน ้นโปรโมตกิจกรรมท่ีได ้รับ 

ความนิยมในหมูนั่กท่องเท่ียวอายุ  

60 ปีขึ้นไป อย่าง การท่องเที่ยว  

เชงิการแพทย์ หรอื การท่องเทีย่ว  

แนวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน 

การประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทน 

บริษัททัวร์ น่าจะยังเป็นช่องทาง 

ท่ีดีส�าหรบัการดึงดูดนักท่องเท่ียว 

กลุ ่มน้ีนอกเหนือจากช่องทาง 

ออนไลน์ เน่ืองจากนักท่องเท่ียว 

กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังมีสัดส่วน 

การใช้บริการบริษัททัวร์มากกว่า 

กลุ่มอายุน้อยกว่า 60 ปี 

ภาพของการชอปปิงและว่ถีช่ว่ต 

ในเมอืง น่าจะไม่ดึงดูดนักท่องเท่ียว  

กลุ่มน้ีได้มากเท่ากับ ภาพของ 

ธรรมชาติที่สงบบริเวณเกาะ 

และชายหาดที่ เป ็นส ่วนตัว  

และวิ ถีชีวิตที่ เรียบง ่ายของ 

คนไทยในต่างจังหวัด 

Overall Satisfaction

94.94%

94.33%

less than 60 yrs

60+ years
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Illustration
Nuttida Intanu

CLIMATTER

RT Phone Home
ถึงเวลาท่องเท่ียว

อย่างใส่ใจ

Climate change has had an effect on the travel decision-making of tourists. 
Actually, tourists themselves are part of the causes of climate change and 
natural disasters. Responsible tourism or RT is a pattern of tourism that plays 
an important role in raising tourists’ awareness of the protection of tourism 
attractions and beautiful natural resources. It is time for us to travel with 
responsibility for saving nature and building sustainable tourism.    

ด้ารารัตน์ ภููธีร 69



TAT REVIEW70 CLIMATTER RT Phone Home ถึงเวลาท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศต่าง ๆ  เป็นอย่างมาก แต่ทว่าหลายปีที่ผ่านมา  
พบว่า ภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 

เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศเป็นหน่ึงในปัจจยัพ้ืนฐานท่ีก�าหนดความน่าสนใจ  
และดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว หากสภาพภูมอิากาศ 
เปล่ียนแปลง อาจมผีลต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
พายุฝนหรือไฟป่า ก็จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจท่องเท่ียว  
เพราะนักท่องเท่ียวอาจตัดสนิใจเดินทางท่องเท่ียวหรอืยกเลิกการเดินทาง  
ก็เป็นได้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการท่องเที่ยว 
จงึมคีวามสมัพันธ์กันอย่างยิง่ อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวไม่ได้เป็นเพียง 
อุตสาหกรรมท่ีได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศเท่าน้ัน  
แต่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวยังเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน

รปูแบบการท่องเท่ียวในปัจจบัุนมกีารเปล่ียนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก  
มคีวามหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น การท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม  
การท่องเท่ียวเชงิอนุรกัษ์ การท่องเท่ียวเชงิจรยิธรรม การท่องเท่ียวสเีขียว  
เป็นต้น ซึ่งในขณะท่ีสภาวะโลกร้อนท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท�าให ้
การท่องเท่ียวรปูแบบหน่ึงท่ีรณรงค์ให้นักท่องเท่ียวตระหนักถึงคุณค่าของ 
สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ถูกให้ความส�าคัญมากขึ้น นั่นก็คือ  
การท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ (Responsible Tourism – RT) เป็นแนวทาง 
การท่องเท่ียวท่ีท�าให้สถานท่ีน้ันๆ มีความน่าอยู่ท้ังต่อเจ้าของบ้านและ 
ผู้มาเยอืน โดยเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
น้อยท่ีสดุ และรกัษาทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือคนรุน่ต่อๆ ไปไว้ให้ได้มากท่ีสดุ  
เพราะถ้าหากนักท่องเท่ียววางแผนการเดินทางโดยไม่ได้ค�านึงถึง 
ความรับผิดชอบ ก็จะสร้างผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ไปเยือน  

ไม่ว่าจะเป็นชมุชนท้องถ่ินหรอืสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทรพัยากรธรรมชาติ 
มากมายถูกท�าลาย อีกท้ังยังอาจก่อมลพิษทางอากาศ การเพ่ิมข้ึนของ 
ก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ จนน�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ  
และภาวะโลกร้อนให้ทวคีวามรนุแรงข้ึนกว่าเดิมก็เป็นได้ จากการรวบรวม 
ติดตามข้อมลูจงึอยากน�าเสนอสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
ที่ก�าลังเกิดขึ้นบนโลกในขณะนี้ ดังนี้

จากรายงานฉบับพิเศษของ Intergovernmental Panel on Climate  
Change (IPCC)

ระบุว่า ต้ังแต่ปี 1970 มหาสมทุรได้ดูดซบัความร้อนส่วนเกินท่ีมาจากภาวะ  
โลกร้อนไว้กว่าร้อยละ 90 จึงท�าให้พ้ืนผิวของโลกไม่ถูกท�าลายเพราะ 
ความร้อนส่วนเกิน แต่ก็จะท�าให้น�า้ทะเลร้อนข้ึนด้วย ขณะเดียวกัน อุณหภูมิ 
โลกที่ก�าลังร ้อนข้ึนส่งผลให้ระดับน�้าทะเลสูงข้ึนและปริมาณก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาล ส่งผลเก่ียวเน่ืองท�าให้อุณหภูมิ 
ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังท�าให้น�้าทะเลมีความเค็มลดลง และมีความเป็น 
กรดมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในทะเล โดยเฉพาะ 
ปะการงัจะเกิดภาวะฟอกขาว (Coral Bleaching) นอกจากน้ียงัท�าให้เกิด  
‘พายุระดับรุนแรงมาก’ มากข้ึน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของเหตุการณ์ 
ภัยพิบัติรุนแรงทางธรรมชาติท่ีก�าลังเกิดข้ึนท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นพายุ  
น�้าท่วม หรือแม้แต่ภัยแล้ง ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม
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https://www.spu.ac.th/uploads/contents/2018100281621.pdf
https://www.bbc.com/news/newsbeat-48947573
https://edition.cnn.com/2019/08/02/world/greenland-ice-sheet-11-billion-intl/
index.html
https://public.wmo.int/en/media/press-release/global-climate-2015-2019-cli-
mate-change-accelerates
https://e360.yale.edu/digest/global-warming-causing-profound-changes-to-
the-worlds-oceans-scientists-warn
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หน่ึงในความเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ท่ีสุด คือ แผ่นน�้าแข็งในกรีนแลนด์ 
และแอนตาร์กติกาท่ีได้รบัผลกระทบมากข้ึนเรือ่ยๆ ในช่วงไม่ก่ีสบิปีท่ีผ่านมา  
นักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศจากสถาบันอุตุนิยมวิทยาเดนมาร์ก (Danish  
Meteorological Institute - DMI) ระบุว่า กรนีแลนด์ได้เผชญิกับอุณหภูมิ 
ท่ีสงูท่ีสดุของช่วงฤดูร้อนต้ังแต่เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา ส่งผลให้แผ่นน�า้แข็ง  
ละลายไหลลงสูท่ะเลอย่างรวดเรว็มากถึง 11,000 ล้านตันภายในวนัเดียว  
โดยปกติแล้วน�้าแข็งท่ีกรีนแลนด์จะละลายตามฤดูกาลช่วงปลายเดือน 
พฤษภาคม แต่ในปี 2019 น�้าแข็งมีการละลายมากกว่าปกติ และพบว่า 
อุณหภูมิของกรีนแลนด์สูงข้ึนจนท�าลายสถิติหลายครั้ง ซึ่งภูมิภาคท่ีถูก 
ปกคลุมด้วยน�า้แข็งเหล่าน้ีมส่ีวนส�าคัญอย่างยิง่ต่อระดับน�า้ทะเล น�า้แข็ง 
ที่ละลายอย่างผิดปกติอาจส่งผลท�าให้เกิดน�้าท่วมโลกได้

จากข้อมูลที่รวบรวมโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World  
Meteorological Organization – WMO)

ระบุว่า ช่วงเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2015-2019 เป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนที่สุด 
เท่าที่เคยบันทึกสถิติ โดยพบว่าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 1.1 องศาเซลเซียส 
ต้ังแต่ปี 1850 แต่ในช่วงระหว่างปี 2011-2015 เพ่ิมข้ึน 0.2 องศาเซลเซยีส  
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
20 เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีก่อน อีกทั้งระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี  
1993 เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 3.2 มิลลิเมตรต่อปี แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม  
2014–2019 เพิ่มขึ้น 5 มิลลิเมตรต่อปี นอกจากนี้ รายงานล่าสุดโดยทีม 
นักวิทยาศาสตร์สภาพภูมิอากาศจาก Crowther Lab มหาวิทยาลัย  
ETH Zurich ชี้ว่า หากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียส  
ภายในปี 2050 จะเพ่ิมโอกาสในการเกิดภาวะคล่ืนความร้อนรุนแรง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี และจากการประมาณการระดับ 
น�้าทะเลคาดว่าอาจสูงกว่าปัจจุบัน 100 เท่าหลังจากปี 2100 ซ่ึงจาก 
รายงานของ IPCC เมื่อปีที่แล้ว ท่ีประชุมได้มีมติท่ีจะพยายามควบคุม 
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ราวร้อยละ 45 ภายในปี 2030 และตั้งเป้าให้เป็น  
Net Zero ภายในปี 2050 ท้ังน้ีท�าให้ประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมอิากาศและภาวะโลกร้อนในปัจจบัุนเป็นเรือ่งท่ีถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง  
ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะแวดวงวิทยาศาสตร์หรือเชิงวิชาการอีกต่อไป แต่เป็น 
ปัญหาส�าคัญท่ีจะส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อคนทุกระดับชัน้ 
รวมถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

ด้วยเหตุน้ีจงึท�าให้มบุีคคลต่างๆ เริม่ออกมามบีทบาทและแสดงความคิดเห็น  
ในการผลักดันประเด็นดังกล่าวให้เป็นวาระส�าคัญระดับโลกท่ีคนทั่วทุก 
มุมโลกควรรับรู้ ตระหนักรู้ และร่วมกันแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  
เช่น เกรียตา ทุนแบร์ย นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดน วัย 16 ปี  
ท่ีต้องการกระตุ้นเตือนจิตส�านึกของผู้คนท่ัวโลก โดยเฉพาะผู้น�าโลก 
และนานาชาติ ท่ีเพิกเฉยต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศให้ตระหนัก 
ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีทุกคนจะต้องเผชิญอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้  
ในขณะท่ี ศาสตราจารย์ปีเตอร์ ซิงเงอร์ จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน  
ซึ่งนิตยสาร The New Yorker ยกให้เป็นนักปรัชญาท่ียังมีชีวิตอยู่ที่ 
ทรงอิทธิพลท่ีสดุ กล่าวว่าเป็นความรบัผิดชอบทางศลีธรรมท่ีต้องลงมอืท�า  
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง หากไม่ท�าอะไรเลยก็จะท�าให้คนที่มีชีวิตอยู่ 
รวมถึงคนรุ่นต่อไปตกอยู่ในอันตราย แม้ว่าการกระท�าจะส่งผลเพียง 
เล็กน้อยในกระบวนการ

ถงึแม้ว่าความพยายามในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนเพียงไม่กี่คน 
อาจไม่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงได้ แต่ก็ถือเป็นจดุเริม่ต้นท่ีดีในการ 
ให้ความส�าคัญของปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ต่อคนส่วนรวม  
อกีท้ังเป็นการส่งสญัญาณบอกให้รูว่้าว่กฤติด้านสภาพภมูอิากาศเป็นเร่่องจร่ง
และทุกคนท่ีอาศัยอยู ่บนโลกใบน้ีจะต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิด 
ความเคล่ือนไหวในการตระหนักถึงปัญหาน้ีอย่างจรงิจงั ซึง่นักท่องเท่ียว 
สามารถให้ความร่วมมือได้ด้วยการปรับเปล่ียนรูปแบบและพฤติกรรม 
ให้เป็นผู้เยีย่มเยอืนท่ีดี มจีติส�านึกในการท่องเท่ียวอย่างรบัผิดชอบ ค�านึง 
ถึงการเดินทางท่องเท่ียวท่ีไม่สร้างความเสียหายให้กับแหล่งท่องเท่ียว 
และสภาพแวดล้อมท่ีไปเยือน ซ่ึงไม่ได้มีแค่ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
แต่รวมไปถึงประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม เคารพวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ และรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนที่อาศัย 
อยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือลดการเกิดสภาวะโลกร้อนและการท�าลาย 
สิง่แวดล้อม ส่งเสรมิชมุชนท้องถ่ินให้มบีทบาทในการพัฒนา โดยสิง่ส�าคัญ  
ท่ีสดุคือจะต้องสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว  
เห็นความส�าคัญของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและภาวะโลกร้อน 
ท่ีก�าลังส่งผลต่อภาคการท่องเท่ียว พร้อมท้ังจะต้องปรบัตัวให้สอดคล้อง 
กับความเปล่ียนแปลง ร่วมมอืกันแก้ไขและรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึง 
การรักษาสภาพแวดล้อมบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 





On 4-6 November, 2019, TAT Review had an opportunity to participate  
in the World Travel Market (WTM) 2019, the world’s second largest tourism  
promotion event after ITB. One of the highlights of this event was the seminar,  
of which TAT Review selected 4 interesting topics comprising: 1. Inbound  
Ranking, who really loves the U.K., 2. Brexit, Trade Wars & Populism: 2020  
Outlook & Risks, 3. What’s next for LGBT travel in the 2020’s?, and 4.  
Best Practices of Smart Tourism in Cities. 

สรุปสาระสําคัญ
จากการบรรยาย

ภายในงาน 
WTM 2019
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เมือ่วนัท่ี 4-6 พฤศจกิายน ท่ีผ่านมา TAT Review ได้มโีอกาสเข้าร่วมงาน  
World Travel Market (WTM) 2019 นับเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากงาน ITB แน่นอนว่าไฮไลท์ส�าคัญ  
ของงานน้ีท่ีหลายๆ คนเฝ้ารอคงหนีไม่พ้นการสัมมนาภายในงาน  
TAT Review ฉบับน้ี เราได้คัดเลือกหัวข้อการสมัมนาท่ีน่าสนใจมาบางส่วน 
ดังนี้ 

Inbound Rankings, who really loves UK
สุถานการื่ณ์การื่ท่่องเท่่�ยวสุห่รื่าชอาณาจักรื่

การบรรยายน้ีบอกเล่าถึงสถานการณ์การท่องเท่ียวภาพรวมของ 

สหราชอาณาจักรในรูปแบบ long-haul โดยบอกเล่าถึงพัฒนาการ 

และการเปล่ียนแปลงในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา (2014-2019) ผ่านการจัด 

อันดับประเทศและเมืองท่ีเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ผลการศึกษา 

สามารถสรปุได้ดังน้ี 

3 ประเทศท่ีเดินทางเข้าสหราชอาณาจกัรมากท่ีสดุประกอบด้วย สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลีย และอินเดีย ตามล�าดับ 

(ไม่เปล่ียนแปลงในรอบ 5 ปี) ส�าหรบัประเทศท่ีมจี�านวนนักท่องเทีย่วเดินทางเข้าสหราชอาณาจกัร เพิม่ข้ึนอย่าง 

น่าสังเกต ได้แก่ บังกลาเทศ (+32.5% จากปี 2018) จีน (+19.8% จากปี 2018) และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  

(+16% จากปี 2018) ส�าหรับประเทศไทยมีจ�านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเป็นอันดับท่ี 19  

(+3.9% จากปี 2018) สิ่งท่ีแสดงถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญของจ�านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้า 

สหราชอาณาจกัรประกอบด้วย การเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจของประเทศจ่นและหลายประเทศในเอเช่ย  

การแข็งค่าของสกุลเง่นดอลลาร์สหรัฐ การพัฒนาด้านการเช่่อมโยง การฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์  

(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาน�้ามัน) การฟื้นตัวของภาวะหน้ีสินของประเทศอาร์เจนตินา และความน่าดึงดูดใจ 

ของการจัดการแข่งขัน Cricket World Cup

การื่จัดอันดับิรื่ายปิรื่ะเท่ศ อันดับ
2019

1 +9.5% 0 0

2 -2.1% 0 0

3 +14.5% 0 0

4 +19.8% 0 +1

5 +1.9% 0 -1

6 +7.4% 0 0

7 +13.8% +1 0

8 -0.1% -1 +4

9 +11.3% +1 +2

10 +13.7% +2 -2

อันดับ
2018

อันดับ
VS 2018

อันดับ
VS 2014

อันดับ
2014

ประเทศเติบโตจาก
ปี 2018

1

สรุปสาระสําคัญจากการบรรยายภายในงาน WTM 2019OPINION
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เมืองที่มีการเติบโตของจ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรมากเป็นพิเศษ (อันดับสูงข่้น 4 อันดับ  

หร่อมากกว่า) ได้แก่  

ปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของจ�านวนนกัท่องเท่ียวแต่ละเมืองเดินทางเข้าสหราชอาณาจกัรเพ่ิมข้่น  

และลดลง ประกอบด้วย เสถยีรภาพ/ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของแต่ละท้องท่ี การผนัผวนของค่าเง่น การแข่งขนั 

ของสายการบิน และการจัดงาน/เทศกาลใหญ่ท่ีเกิดข่้น นอกจากน้ีผลส�ารวจยังได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม 

การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญคือ ‘การเติบโตของเมืองรองในแต่ละประเทศ’ ท่ีมีจ�านวนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้า 

สหราชอาณาจักรเพิ่มมากข่้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายประเทศ 

อาบูจา (ประเทศไนจ่เร่ย) เพิ่มจากปี 2018 +21.2% (อันดับ 48 ปี 2019 / อันดับ 53 ปี 2018)

เดลี (ประเทศอินเดีย) เพิ่มจากปี 2018 +21.1% (อันดับ 7 ปี 2019 / อันดับ 11 ปี 2018)

ไมอามี (สหรัฐอเมร่กา) เพิ่มจากปี 2018 +20.9% (อันดับ 39 ปี 2019 / อันดับ 43 ปี 2018)

ซ่แอตเทิล (สหรัฐฯ) เพิ่มจากปี 2018 +17.1% (อันดับ 28 ปี 2019 / อันดับ 32 ปี 2018)

•

•

•

•

การื่จัดอันดับิรื่ายเม่อง

Brexit, Trade Wars & Populism : 2020 Outlook & Risks
Brexit สุงครื่ามการื่ค้า ปิรื่ะชานิยม : อนาคตปีิ 2020 และความเสุ่�ยง 

จากผลการศึกษาของ Oxford Economics พบว่าอัตราการเติบโตของ  

GDP โลก มีการเติบโตท่ีลดลงจาก 3.2% ในปี 2018 เหลือ 2.6%  

ในปี 2019 โดยสาขาที่มีการเติบโตช้าลงอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ การผลิต 

และการค้าขาย ในส่วนของการใช้จ่ายของผู้บร่โภคน้ันกลับพบว่ามี 

การจับจ่ายท่ีเติบโตเพ่ิมข่้นเน่ืองจากอัตราค่าจ้างท่ีสูงข่้น ทว่ปยุโรป 

มีอัตราค่าจ้างท่ีเพ่ิมข่้นมากท่ีสุดถึง 6% ตามด้วยเอเช่ยแปซ่ฟิก 

และอเมร่กา 4% ปัจจัยส�าคัญของอัตราค่าจ้างที่สูงข่้นคือ เง่นเฟ้อ  

2

ส�าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวพบว่า ความต้องการด้านการท่องเท่ียว 

มีการชะลอตัว แต่ยังคงมีการเติบโตท่ีสูงกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ภูมิภาคท่ีมีการชะลอตัวของความต้องการเดินทางท่องเท่ียวในอัตรา 

ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดๆ ได้แก่ เอเช่ยแปซ่ฟิก ยุโรป และอเมร่กาเหนือ  

ส่งผลให้ภาพรวมการท่องเท่ียวโลกมกีารเตบิโตของจ�านวนนกัท่องเท่ียว 

เดนิทางระหว่างประเทศชะลอตวัลงเกอืบท้ังหมด ยกเว้นภมูภิาคละตนิอเมร่กา  

ที่มีอัตราการเติบโตของจ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสูงข่้น 

อันดับ
2019

อันดับ
2018

อันดับ
VS 2018

อันดับ
VS 2014

อันดับ
2014

เมืองเติบโตจาก
ปี 2018

1 +3.6% 0 0New York City (US) New York City (US) New York City (US)

2 +7.4% 0 0Hong Kong (HK) Hong Kong (HK) Hong Kong (HK)

3 -2.1% 0 0Sydney (AU) Sydney (AU) Sydney (AU)

4 -0.4% 0 +12Seoul (KR) Seoul (KR) Toronto (CA)

5 +4.3% 0 +3Los Angeles (US) Los Angeles (US) Lagos (NG)

6 +1.3% 0 0Melbourne (AU) Melbourne (AU) Melbourne (AU)

7 +21.1% +4 +8Delhi (IN) Toronto (CA) Tokyo (JP)

8 +2.5% -1 -4Toronto (CA) Shanghai (CN) Los Angeles (US)

9 +12.8% -1 +9Shanghai (CN) Tokyo (JP) Dubai (AE)

10 +11.9% -1 -3Tokyo (JP) Washington (US) Boston (US)
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Brexit

สุงครื่ามการื่ค้า
จ่น-สุห่รื่ัฐฯ

ผลส�ารวจของ STR และ Oxford 
Economics เรื่องผลกระทบของ  
Brexit พบว่า ส่งผลกระทบต่อ 
ความล่าช้าด้านการตัดสินใจของ 
นักท่องเท่ียว 1 ใน 3 โดยมี 
รายละเอียดย่อยดังนี้ 

สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ แข่งขึ้นก�าแพงภาษีสินค้าน�าเข้า ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม บทสรุปจะไม่มีผู้ใด 
ท่ีชนะสงครามในครัง้น้ี สหรฐัฯ จะได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ภาพรวมการเดินทางท่องเทีย่ว  
เข้าประเทศของสหรฐัฯ จะเติบโตแบบชะลอตัวในอัตรา 1.7% ส่วนหน่ึงจะมาจากจนีใช้การท่องเท่ียวมาเป็นอาวธุ  
ทางเศรษฐกิจ (Tourism as economic weapon) 

ประเทศจีนเคยใช้กลยุทธ์รูปแบบนี้มาแล้วตั้งแต่ปี 2017 ด้วยการแบนแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้  
เพ่ือแสดงออกถึงความไม่พอใจท่ีเกาหลีใต้ให้อเมรกิาติดต้ังระบบต่อต้านขีปนาวธุ การแบนในครัง้น้ันฉุดการเติบโต  
ทางเศรษฐกิจทั้งปีของเกาหลีใต้ลง 0.4% 

Chinese Tourists to Korea 
plummeted as Thaad issue  
heated up

source : Korean Tourism 
Organization

Bloomberg

Chinese travel 
warning

Thaad site
announced
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ของนักท่องเท่ียวชาวยโุรปมองว่า 
เบรก็ซทิส่งผลกระทบต่อแผนการ 
ท่องเที่ยวของพวกเขาในปี 2019

ของนักท่องเท่ียวชาวสหราช-
อาณาจักรมองว่าเบร็กซิทส่งผล 
ต่อการวางแผนการเดินทางของ 
พวกเขา ในขณะที่

ของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปเล่ือน 
แผนการเดินทางไปสหราชอาณาจกัร 
และรอผลเบร็กซิทก่อน

เล่ือนแผนการเดินทางท่องเท่ียว 
ทวีปยุโรป และรอให้ผลลัพธ์ของ 
เบร็กซิทออกเสียก่อน

มีทัศนคติลบและมองว่าเบร็กซิท 
เป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้พวกเขาไม่อยาก  
ไปสหราชอาณาจักร

นักท่่องเท่่�ยวชาวยุโรื่ปิ

Tourism as a Weapon

นักท่่องเท่่�ยวชาวสุห่รื่าชอาณาจักรื่

15% 

17%  

32% 

26% 

39% 

ปี 2020 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยงัเติบโตในทิศทางบวกแต่ชะลอตัวลง เศรษฐกิจยงัมคีวามเสีย่งจากผลพวง 

ของนโยบายต่างๆ รวมถึง Brexit เอเชยีแปซฟิิกยงัเติบโตแต่ช้าลง การประท้วงท่ีฮ่องกงคาดว่าจะด�าเนินต่อไป  

ในปีหน้า จ�านวนนักท่องเทีย่วเดินทางเข้าสหรฐัฯ อาจไม่เพ่ิมข้ึนหรอืเติบโตช้าลง ความเสีย่งจากสงครามการค้า  

ยังคงมีอยู่ และการให้ความส�าคัญในความยั่งยืนจะมีเพิ่มมากขึ้น 
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What's Next for LGBTQ Travel in the 2020’s?
ยังไงต่อสุ�าห่รื่ับิท่่องเท่่�ยว LGBTQ ในปีิ 2020  

3

ปัจจัยส�าคัญในการท�าการตลาดกลุ ่มนักท่องเท่ียว LGBTQ คือ  

ความเข้าใจในตัวลูกค้ากลุ่ม LGBTQ การสื่อสารและแสดงออกถึง 

ความเข้าใจอย่างแท้จรงิ และการต้อนรบัท่ีจรงิใจและเปิดกว้างต่อพวกเขา  

นักการตลาดหรือจุดหมายปลายทางท่ีต้องการจะท�าตลาดกลุ่มน้ีควร 

หลีกเล่ียงการเหมารวมคุณลักษณะของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี เพราะนักท่องเทีย่ว  

กลุ่มน้ีมีลักษณะท่ีแตกต่าง หลากหลาย และไม่ชอบการถูกจ�ากัดความ 

ในสิ่งที่พวกเขาเป็น สิ่งส�าคัญที่นักการตลาดควรท�าก็คือ ท�าให้คนกลุ่มนี ้

รู้สึกปลอดภัย รู้สึกดีจากการปฏิบัติและวิธีสื่อสาร หากพวกเขาสามารถ 

รบัรูไ้ด้ถึงสิง่เหล่าน้ัน แบรนด์หรอืจดุหมายปลายทางก็จะได้รบัความสนใจ 

จากนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี จากผลส�ารวจของบรษิทั OutNow บรษิทัแนวหน้า 

ของโลกท่ีท�าการศึกษาวิจัยประชากรกลุ่ม LGBTQ พบว่าสัดส่วนของ 

ประชากร LGBTQ นั้นมีอยู่ 6% (ผลการวิจัยบางส�านักกล่าวว่า จ�านวน 

ประชากรกลุ่มน้ีมีอยู่ 8-10%) นอกจากน้ี ตลาดผู้บริโภคกลุ่ม LGBTQ  

มีมูลค่าการใช้จ่ายอยู่ที่ 218.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

บริษัท OutNow ได้ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมถึงกลุ่ม LGBTQ ท่ีเดินทาง 

เป็นครอบครัว (คู่ LGBTQ + บุตร) ผลส�ารวจพบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียว  

LGBTQ ท่ีเดินทางเป็นครอบครัว 39% ค�านึงเป็นอย่างมากเก่ียวกับ 

ทัศนคติของนักท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ ท่ีอาจปฏบัิติต่อพวกเขาไม่ปกติ มเีพียง 

7% เท่าน้ันท่ีไม่ค�านึงถึง ในขณะเดียวกัน เมื่อสอบถามถึงความกังวล 

เร่่องการปฏิบัติของพนักงานท่ีพัก ก็พบว่านักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBTQ  

28% กังวลและค�านึงถึงเป็นอย่างมาก ว่าพนักงานโรงแรมจะไม่รู้ว่ธ ่

การปฏิบัติที่เหมาะสมส�าหรับพวกเขา 

เมือ่สอบถามเรือ่งการเลือกประเทศจดุหมายปลายทางท่ีจะเดินทาง 83%  

ให้ความส�าคัญและมองว่าสถานการณ์ด้านกฎหมายของแต่ละประเทศ 

เรื่องเพศทางเลือก ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเดินทางของพวกเขา  

นอกจากน้ี 83% ชอบและสนใจท่ีจะเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีประชากร 

กลุ่ม LGBTQ ได้รบัความเคารพและยอมรบั 77% ให้คุณค่ากับการบรกิาร 

และการต้อนรบันักท่องเที่ยว LGBTQ ที่แท้จริงที่ไม่เสแสร้ง 

จะเห็นได้ว่านักท่องเท่ียวกลุ่ม LGBTQ ให้ความส�าคัญเรื่องกฎหมาย 

และการยอมรับของจุดหมายปลายทางท่ีเดินทาง 6 ประเทศดังต่อไปน้ี  

คือประเทศท่ีนักท่องเท่ียว LGBTQ ควรหลีกเล่ียงท้ังด้านเหตุผลทาง 

กฎหมายและทัศนคติของประชากรในประเทศ 

1. อัฟกานิสถาน (โทษประหารชีวิต)

2. ซาอุดิอาระเบีย (ประหารด้วยการขว้างหิน)

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ตายสถานเดียว)

4. รัสเซีย (กฎหมายปรับ)

5. จาเมกา (โทษจ�าคุกสูงสุด 10 ปี)

6. บรูไน (ประหารด้วยการขว้างหิน)

ไม่ค�านึงถึง

ไม่ให้ความส�าคัญเลย

ค�านึงถึงบ้าง

ให้ความส�าคัญเล็กน้อย

ค�านึงถึงเป็นอย่างมาก

ให้ความส�าคัญ ให้ความส�าคัญมาก

เม่�อเดินท่างเป็ินครื่อบิครัื่ว (LGBTQ PARTNER + บุิตรื่) 
คุณค�า นึงถึงเ ร่ื่�องปิฏิิกิ ริื่ยาของคนรื่อบิข้างต่อไปิน้่
มากน้อยเพ่ยงใด 

พนักงานโรงแรมท่ีพัก 14% 28%58%

พนักงานให้บริการ
ระหว่างการเดินทาง 27% 17%56%

พนักงานให้บริการ
ในสถานท่ีท่องเท่ียว

39% 18%43%

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวคนอื่น 7% 54% 39%

6% 11% 39% 44%
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ความชาญฉลาด (Smartness) คือการน�าเอาประโยชน์ของการเช่่อมต่อ 

และการท�างานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับโครงสร้างการบร่หาร 

จดัการด้านข้อมลูใหม่ แล้วน�าไปสร้างหร่อพฒันาสนิค้าและการให้บร่การ 

ใหม่โดยว่ธ่การท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่ามากท่ีสุดส�าหรับผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

การปรบัปรุงโครงสร้างน้ีช่วยท�าให้สนิค้าและบร่การ รวมถึงการด�าเนนิงาน 

ถกูปรับเปล่ียนให้เป็นรปูเป็นร่าง เป็นระเบยีบ และสามารถใช้งานได้แบบ 

real-time มากยิ่งข่้น 

Smart Tourism คือการน�าเอาความชาญฉลาดหร่อ Smartness เข้ามา 

ใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

ในปัจจุบัน นักท่องเท่ียวยุคดิจ่ทัลมองหาคุณค่าและประสบการณ์เวลา 

เดินทางท่องเท่ียว สิ่งท่ีพวกเขาต้องการเมื่อท่องเท่ียว ประกอบด้วย 

การบร่การท่ีตอบสนองความเป็นปัจเจกบุคคล (Personalisation) 

มบีร่บทท่ีน่าดงึดดู ประสบการณ์ของการมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์สนิค้า

และการบร่การ (Co-creation of Experiences) ความพึงพอใจแบบ 

ทันทีทันใด (Instant gratification) ประสบการณ์การแบ่งปัน (Shares  

experiences) มีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ (Engage with new  

technologies) สามารถควบคุมประสบการณ์ได้ด้วยตัวเอง (Control 

แนวทางปฏิบัติที่ดีของ Smart Tourism ในเมือง

of own experience) และความเป็นปัจเจกบุคคลในทุกๆ ข้ันตอน 

ต้ังแต่ก่อน ระหว่าง และหลงัการเดนิทาง (Personalisation across all 

stages of travel) 

เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเท่ียวยุคดิจ่ทัล อุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวจ�าเป็นต้องน�าความชาญฉลาดและความว่องไวของเทคโนโลยี  

มาประยกุต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่า การท�างานร่วมกัน และต่อยอดสูก่ารพัฒนา 

ศักยภาพสู่จุดหมายปลายทางน้ันๆ ตัวอย่างของเทคโนโลยีท่ีสามารถ 

น�ามาช่วยสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ เทคโนโลยีเคร่อข่ายส�าหรับท�างาน 

และเช่่อมต่อร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อนิเทอร์เนต็ เซนเซอร์/เคร่่องบอก 

ต�าแหน่ง ข้อมูล Big Data เคร่่องมือส�าหรับว่เคราะห์โซเช่ยลมีเดีย/ 

Web 2.0/คอนเทนต์ที่ผลิตจากผู้บร่โภค (UGC) และเทคโนโลยีส�าหรับ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เมอืงท่ีสามารถน�าเสนอสภาพแวดล้อมชาญฉลาด (Ambient Intelligence)  

คอืเมืองท่ีเป็น Smart City อย่างสมบรูณ์และแท้จร่ง เมอืงท่ีมสีภาพแวดล้อม  

ท่ีชาญฉลาดซ่่งออกแบบการจัดเก็บข้อมูลผ่านโลกดิจ่ทัล และมีระบบ 

ท่ีเช่่อมต่อและท�างานร่วมกัน 360 องศา จนสามารถเช่่อมต่อระหว่าง 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต มีการน�าเทคโนโลยี AI  

และ Machine Learning มาใช้ โดยมกีารให้บร่การอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงู 

5G ที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

Best Practices of Smart Tourism in Cities4

Smart 
tourism

Smart
city

Quality
visitor 

experience
= +



TAT REVIEW 79

ปักก่ิงยกระดบัความส�าคัญของ Smart Tourism สูน่โยบายการปกครองของภาครัฐ และได้วางกลยทุธ์แผนการ  

ด�าเนินงานระหว่างปี 2017-2020 รัฐบาลปักกิ่งเน้นให้ความส�าคัญในการขับเคลื่อน Smart City จากนวัตกรรม  

โมเดลการท�าธรุกจิใหม่ และการส่งเสร่มประสบการณ์ท่ีมีคณุค่า ผ่านการใช้งานเทคโนโลย ีปัญญาประดษิฐ์ (AI)  

Big Data Cloud Computing 5G Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีว่ดีโอตรวจตรา ปัจจุบันปักกิ่ง 

ได้ใช้งานระบบขับเคล่ือน Smart Tourism หลายชนิด ได้แก่ ระบบ E-government Office และระบบอเิลก็ทรอนกิส์  

ออฟฟิศการท่องเท่ียวเพ่ือข้อมูลพ้ืนฐานการปกครอง (tourism business electronic office system for  

data-based tourism governance) และมีโครงการท่ีเก่ียวข้องกบั Smart Tourism ท่ีโดดเด่น ได้แก่ Haidian  

‘city brain’ project และ AI Technology Park (Haidan) 

สรุปสาระสําคัญจากการบรรยายภายในงาน WTM 2019 OPINION

กรุงบัวโนสไอเรสให้ความส�าคัญกับการพัฒนา Smart Tourism โดยมองว่าความรู้ทางกลยุทธ์ ถูกพัฒนาจาก  

การใช้งาน Big Data ภายในกรุงบัวโนสไอเรสมีการติดต้ังเซนเซอร์วัดปร่มาณและความเคล่ือนไหวของคน 

และยานพาหนะ โดยเคร่อข่ายเคร่่องเซนเซอร์สามารถตรวจจับระดับปร่มาณก๊าซ CO2 เสียง รังสีโซลาร์ และ 

อุณหภูมิแบบเร่ยลไทม์ได้ นอกจากน้ียังมีการให้บร่การ Interactive Map จักรยานสาธารณะ บัตร Smart Card  

ส�าหรบัเดินทางและคู่มอืแนะน�า บวัโนสไอเรสมแีพลตฟอร์มหอสังเกตการณ์ท่องเท่ียว (Tourism Observatory)  

ให้บร่การ ซ่่งเป็นการให้บร่การข้อมลู Market Intelligence ส�าหรบัผู้ประกอบการ ภาครฐั และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ส�าหรบัน�าไปใช้ประโยชน์ ข้อมลูในแพลตฟอร์มดงักล่าว ประกอบด้วย การว่เคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกจิ (อาทิ  

การว่เคราะห์สถานการณ์และผลกระทบทางเศรษฐกจิในแต่ละช่วง การจ้างงาน การคาดการณ์การลงทุนภายใน 

เมือง) ข้อมูลการว่จัยเช่งลึก (อาทิ อัตราการเข้าพักโรงแรม การแบ่งกลุ่ม นักท่องเท่ียว การว่จัยเช่งลึก)  

และข้อมูลประเภท Big Data (อาทิ การเช่่อมต่อทางอากาศ Mobile GPS Data ข้อมูลการจองบัตรโดยสาร 

ทางอากาศ) 

ตัวอย่างการส่งเสริม Smart Tourism ของแต่ละเมือง

การพัฒนา 
Smart Tourism 
ของปักกิ่ง
=
Culture + Tourism + 
Technology

Big Data => 
Strategic Knowledge

ปักกิ่ง

บัวโนสไอเรส
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