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Office of Knowledge
Management and Development

จัดทำ�โดย
สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์ก�รมห�ชน)
69 อ�ค�รวิทย�ลัยก�รจัดก�รมห�วิทย�ลัยมหิดล 
ชั้น 18-19 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
กรุงเทพมห�นคร 10400
โทรศัพท์ 0 2105 6500 โทรส�ร 0 2105 6556 
อีเมล theknowledge@okmd.or.th
เว็บไซต์ www.okmd.or.th

ฝ่�ยศิลปกรรมและภ�พถ่�ย
บริษัท พีเค ดีดีดี จำ�กัด
134/367 ถนนนนทบุรี ตำ�บลท่�ทร�ย  
อำ�เภอเมืองนนทบุรี กรุงเทพมห�นคร 11000
โทรศัพท์ 0 2192 0564

ที่ปรึกษ�
ดร.อธิปัตย์ บำ�รุง
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้
บรรณ�ธิก�รบริห�ร
ดร.ปรีย� ผ�ติชล
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้
หัวหน้�กองบรรณ�ธิก�ร
ดร.อภิช�ติ ประเสริฐ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักโครงก�รและจัดก�รคว�มรู้

จัดทำ�ขึ้นภ�ยใต้โครงก�รเผยแพร่กิจกรรมองค์คว�มรู้ โดยสำ�นักง�น
บริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์ก�รมห�ชน) เพ่ือสร้�งแรงบันด�ลใจ 
ในก�รนำ�องค์คว�มรู้ม�ผสมผส�นกับคว�มคิดสร้�งสรรค์ เพ่ือประโยชน์ 
ด้�นก�รเรียนรู้ ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่�เศรษฐกิจประเทศ

อนุญ�ตให้ใช้ได้ต�มสัญญ�อนุญ�ต
ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่ม�-ไม่ใช้
เพื่อก�รค้�-อนุญ�ตแบบเดียวกัน 3.0 
ประเทศไทย
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ในยุคประเทศไทย 4.0 
การท่องเที่ยวไม่อาจเป็นเพียง
การพักผ่อนหย่อนใจอีกต่อไป 
แต่ยังต้องมีบทบาทสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชี วิต โดย
น�าเสนอทั้งความสนุกสนาน 
ความรู้ และความท้าทายใน 
เชงิประสบการณใ์นคราวเดยีว

องค ์ก�รก�รท ่องเที่ยวโลกแห ่ง

สหประช�ช�ติ (United Nations World 

Tourism Organization: UNWTO) 

กำ�หนดรูปแบบหลักของก�รท่องเที่ยว

ไว้ ดังนี้

ท่องเทีย่วแบบไหนจึงได้มาซึ่ง
ความรู้?

KNOWLEDGE
TOURISM ท่องเทีย่ว 

เชิงความรู้
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การท่องเที่ยว 
ในแหล่งธรรมชาติ 

NATURAL BASED 
TOURISM

1

เป็นก�รท่องเท่ียวใน
แหล่งธรรมช�ติเฉพ�ะถ่ิน
และแหล่งวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ

ก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism)

เป็นก�รท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมช�ติท�งทะเล
และแหล ่งท ่องเที่ยวที่
เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ
ท�งทะเล

ก�รท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศท�งทะเล
(Marine Ecotourism)

เป็นก�รท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมช�ติทีเ่ก่ียวข้อง
กับหิน ดนิ แร่ และฟอสซลิ 
รวมถึงภูมิทัศน์ที่เกิดจ�ก
ก�ร เป ล่ียนแปลงของ 
พ้ืนผวิโลก

ก�รท่องเที่ยว 
เชิงธรณีวิทย�
(Geo-Tourism)

เป็นก�รท่องเที่ยวไปยัง 
พ้ืนที่ เกษตรกรรม สวน
เกษตร วนเกษตร สวน
ส มุ น ไ พ ร  แ ล ะ ฟ � ร ์ ม
ปศสุตัว์

ก�รท่องเท่ียวเชงิเกษตร
(Agro Tourism)

เป็นก�รท่องเที่ยวเพ่ือ
ชมปร�กฏก�รณ ์ท�ง
ด�ร�ศ�สตร์ในว�ระต่�งๆ

ก�รท่องเที่ยวเชิง
ด�ร�ศ�สตร์
(Astrological Tourism)

การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม

เป็นก�รท่องเท่ียวใน
ชนบทท่ีมี วิ ถี ชี วิตและ
ผลง�นสร ้�งสรรค ์ที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่น

ก�รท่องเที่ยว 
ชมวิถีชีวิตในชนบท
(Rural Tourism/ 
Village Tourism)

เ ป ็ น ก � ร ท  อ ง เ ท่ี ย ว
ชมวัฒนธรรมและง�น
ประเพณีในท้องถ่ิน รวม
ถึงก�รเรียนรู้และเค�รพ
พิ ธีกรรม  สั งคม  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เป็นก�รท่องเที่ยวใน
แหล่งโบร�ณคดีและ
ประวัติศ�สตร์

ก�รท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศ�สตร์
(Historical Tourism)

ก�รท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณี 
(Cultural and  
Traditional Tourism)

เป็นก�รท่องเที่ยวเพ่ือ
อนุรักษ ์ธรรมช�ติหรือ 
ช่วยลดภ�วะโลกร้อน

ก�รท่องเที่ยวสีเขียว 
(Green Tourism) 

เป็นก�รท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมช�ตแิละแหล่ง
วัฒนธรรมเพือ่ก�รพกัผ่อน
และรกัษ�สขุภ�พก�ยใจ

ก�รท่องเที่ยว 
เชิงสุขภ�พ
(Health Tourism)

เป ็นก�รเดินท�งเพ่ือ
ห�คว�มรูแ้ละแลกเปลีย่น
เรยีนรูด้้�นปรชัญ� ศ�สน� 
และฝึกสม�ธิ เป็นต้น

ก�รท่องเที่ยวเชิง
ทัศนศึกษ�และศ�สน�
(Edu-Meditation 
Tourism)

เป็นก�รท่องเที่ยวเพ่ือ
เรียนรู ้ วัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของ
ชนกลุ ่มน้อยหรือชนเผ่�
ต่�งๆ

ก�รท่องเที่ยวเพื่อศึกษ�
กลุ่มช�ติพันธุ์หรือ
วัฒนธรรมกลุ่มน้อย
(Ethnic Tourism)

เป็นก�รท่องเที่ยวท่ีมี
วันพำ�นักย�วน�น เช ่น 
ก�รท่องเท่ียวของกลุ ่ม 
ผู้เกษียณอ�ยุ

ก�รท่องเที่ยวพำ�นัก
ระยะย�ว (Long-Stay) 

เป็นก�รจัดนำ�เท่ียวให้
แก่ผู้เข้�ร่วมประชุม หรือ
ผูร่้วมเดนิท�งกับผูป้ระชมุ

ก�รท่องเที่ยวเพื่อก�ร
ประชุม  
(MICE: Meeting / 
Incentive / Conference 
/ Exhibition) 

เ ป ็ น ก � ร ท  อ ง เ ท่ี ย ว
เ พ่ือใช ้ชี วิตใกล ้ชิดกับ
ครอบครัวในท้องถ่ิน เพ่ือ
ก�รเรยีนรูภ้มูปัิญญ�และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ก�รท่องเที่ยวแบบโฮม
สเตย์และฟ�ร์มสเตย์ 
(Home Stay &  
Farm Stay)

เป็นก�รท่องเท่ียวเพ่ือ
เล่นกีฬ�ต�มคว�มถนัด
และคว�มสนใจ

ก�รท่องเที่ยวเชิงกีฬ� 
(Sports Tourism)

เป็นก�รจดันำ�เท่ียวให้แก่
พนักง�น/ลูกค้�ของบริษัท
ที่มีผลง�นต�มเป้�หม�ย
หรือเกินเป้�หม�ย

ก�รท่องเที่ยวแบบ
ให้ร�งวัล (Incentive 
Travel)

เป็นก�รท่องเที่ยวท�ง
ธรรมช�ตท่ีิมลีกัษณะพิเศษ
ทำ�ให้เกิดคว�มสนุกสน�น 
ตื่นเต้นหว�ดเสียว และ
ผจญภัย

ก�รท่องเที่ยว 
แบบผจญภัย  
(Adventure Travel)

การท่องเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษ

SPECIAL INTEREST
TOURISM

3

เป็นก�รท่องเที่ยวเพ่ือ
สัมผัสกับอดีตในสมัย
สงคร�ม

ก�รท่องเที่ยวอนุสรณ์
สถ�นแห่งสงคร�ม 
(War Tourism) 

เป็นก�รท่องเทีย่วพร้อม
กับก�รเป็นอ�ส�สมคัรใน
กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์

ก�รท่องเที่ยวแบบ
อ�ส�สมัคร  
(Volunteer Tourism)

CULTURAL 
BASED  
TOURISM
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นอกจ�กน้ี เพือ่ให้สอดรบักับว�ระท่ี  

UNWTO กำ�หนดให้ปี พ.ศ. 2560 เป็น 

“ปีส�กลแห่งก�รท่องเท่ียวอย่�งย่ังยืน 

เพื่อก�รพัฒน� : The International 

Year of Sustainable Tourism for 

Development” okmd เห็นว่� ห�กเพิม่

มิติของก�รท่องเท่ียวเชิงก�รเรียนรู้

ด้�นต่�งๆ ด้วยก�รนำ�เสนอกิจกรรมท่ี

มีอตัลกัษณ์ น่�สนใจ และหล�กหล�ย 

ไม่ว่�จะเป็นในแง่ธรรมช�ติ ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภมิูปัญญ�ท้องถิน่ ไปจนถึง

วทิย�ศ�สตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

น่�จะช่วยทำ�ให้นักท่องเท่ียวใช้เวล�

ในพื้นท่ีม�กขึ้น มีก�รใช้จ่�ยเพิ่มขึ้น  

นำ�ร�ยได้และก�รพัฒน�ม�สู ่พื้นท่ี

อย่�งย่ังยนื

ปัจจุบันเทรนด์ก�รท่องเที่ยวเปลี่ยน

จ�กก�รเดินท�งเพ่ือก�รพักผ่อนหย่อนใจ

เป็นก�รค้นห�คว�มรู้ แรงบันด�ลใจ และ

ประสบก�รณ์แปลกใหม่ในพ้ืนที่ก�รเรียนรู้

เชิงประสบก�รณ์ที่สัมผัสได้จริง อ�จเรียก

ได้ว่�เป็นก�รเรียนรู ้นอกห้องเรียนท่ีผู ้คน 

ทุกกลุ ่มและทุกช่วงวัยส�ม�รถเข้�ถึงได้ 

ในขณะที่ได ้รับคว�มเพลิดเพลิน คว�ม 

ผ่อนคล�ย และคว�มสนกุสน�นไปพร้อมกนั  

เทรนด์ก�ร “เท่ียวไปเรียนรู ้ไป” ส่วนหน่ึง

เป็นผลจ�กก�รสร้�งสังคมเพ่ือก�รเรียนรู ้  

(Knowledge Society) ซึง่สอดรบักับยุคแห่ง 

Internet of Things ในปัจจุบัน ซึ่งทุกคน 

(Anyone) ส�ม�รถห�ข้อมูลเพ่ือก�รเรียนรู้

ได้ทกุท่ี (Anywhere) และทกุเวล� (Anytime) 

ข้อมลูจ�กก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

(ททท.) ระบุว่� คนรุ่นใหม่มีก�รใช้สื่อเพ่ือ

ค้นห�ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวหล�กหล�ย

รูปแบบ เพ่ือว�งแผนก�รท่องเที่ยวและ

ค้นคว้�ห�คว�มรู ้  ททท. จึงจัดโครงก�ร 

“Edu Tour” หรอื Educational Tourism เพือ่ 

ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเรียนรู้ ภ�ยใต้กลยุทธ์ 

“Digital Marketing” โดยเฉพ�ะในกลุ ่ม 

คนรุ ่นใหม่ซ่ึงค�ดว่�จะกล�ยเป็นกลุ่มนัก 

ท่องเที่ยวคุณภ�พที่สำ�คัญในอน�คต 

รัฐบ�ลเองเห็นคว�มสำ�คัญและให้ 

ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวอย่�งต่อเนื่อง ใน

ฐ�นะแหล่งร�ยได้หลักที่มีศักยภ�พสูงของ

ประเทศ ดงันัน้ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ก�รบรูณ�ก�ร 

ด้�นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี 

จัดทำ�โดย “คณะกรรมก�รบูรณ�ก�รด้�น

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้” ท่ีสำ�นักง�น

บริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (okmd) เป็น

ฝ�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รฯ จึงมีก�ร

กำ�หนดโครงก�รสำ�คัญ (Flagship Project) 

ที่ เ ก่ียวข้องกับก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรม

ก�รท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู ้ รวมถึงก�ร 

นำ� เสนอเชิงนโยบ�ยในก�รขับเคล่ือน

กลยุทธ์ก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมก�รเรียนรู ้

ผ่�นก�รท่องเทีย่ว ด้วยเลง็เห็นว่�ประเทศไทย

มีจุดแข็งด้�นก�รท่องเที่ยวที่ส�ม�รถดึงดูด 

นักเดินท�งช�วไทยและช�วต ่�งช�ติที่

ต้องก�รสัมผัสแหล่งท่องเท่ียวที่หล�กหล�ย 

ทั้งท�งธรรมช�ติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

เทรนด์ใหม่ของนักท่องเทีย่วยุค 4.0

เที่ยวไป 
เรยีนรูไ้ป 

สรุป
จ�กรูปแบบก�รท่องเที่ยวข้�งต้น 

แม้มีคว�มหล�กหล�ยของลักษณะหรือ

วัตถุประสงค์ของก�รท่องเท่ียว แต่ทุกรปูแบบ 

ล้วนนำ�ไปสูค่ว�มรูแ้ละประสบก�รณ์ใหม่

จ�กก�รท่องเท่ียวท้ังสิน้ เช่น ก�รท่องเทีย่ว

เชงิด�ร�ศ�สตร์ทำ�ให้เกิดก�รเรยีนรูร้ะบบ

สุริยจักรว�ล ก�รท่องเที่ยวต�มแหล่ง

วัฒนธรรมทำ�ให้เกิดคว�มรูค้ว�มเข้�ใจใน

ประวัติศ�สตร์และโบร�ณคดี และได้รับ

คว�มรูใ้หม่เก่ียวกับก�รอนรุกัษ์วฒันธรรม

ท้องถ่ิน เป็นต้น
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TOURISM

A-Z

ก�รจ่�ยเงินสดหรือตั๋วเครื่องบิน 
ชดเชยให ้แก ่ผู ้ โดยส�รที่ ไม ่
ส�ม�รถขึ้นเครื่องได้เน่ืองจ�ก
คว�มผิดพล�ดของส�ยก�รบิน

Denied Boarding 
Compensation

D

รปูแบบก�รท่องเทีย่วในศตวรรษ
ที ่17-19 ซึง่บตุรหล�นของตระกูล
รำ่�รวยในยุโรปต้องออกเดินท�ง
ร่วมกับครไูปยังประเทศต่�งๆ เพ่ือ
ศึกษ�ห�คว�มรู้

Grand Tour

G

เมืองที่มีนักท ่องเที่ยวม�เยือน 
ม�กที่สุดประจำ�ปี พ.ศ. 2559 โดย
มีจำ�นวนทั้งสิ้น 21.47 ล้�นคน

Bangkok

B

แว่นต�อจัฉรยิะทีส่�ม�รถบนัทกึ
วิดีโอคว�มละเอียดสูงได้น�น
สูงสุด 8 ชั่วโมง และอัพโหลดไป
เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือแชร์
ให้ผู้อื่นชมผ่�นสื่อสังคม

Epiphany 
Eyewear

ก � ร เ ดิ น ท � ง เ พ่ื อ เ ก็ บ เ ก่ี ย ว
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น พร้อม
เรียนรู ้ภ�ษ�และวัฒนธรรม  
ผ่�นก�รทำ�ง�นแม่บ้�นหรือง�น 
อืน่ๆ ในต่�งประเทศ 

Housekeeping 
Work and Travel

H

แพลตฟอร ์มสำ�หรับผู ้ ท่ีต ้องก�รให ้ 
เช่�บ้�นหรือห้องว่�งแก่นักท่องเท่ียว 
พร้อมด้วยบริก�รจองที่พักและชำ�ระเงิน
ค่�ที่พักผ่�นท�งเว็บไซต์

AirbnbA

แพลตฟอร์มเปรียบเทียบร�ค�
ตั๋ ว เครื่ องบิน  ห ้องพัก และ 
รถเช่�ของบริษัทต่�งๆ ส่วนม�ก
ม�พร้อมบริก�รจองผ่�นหน้�
เว็บไซต์ เช่น Agoda Trivago

Fare Aggregator

F

อุปกรณ์แปลภ�ษ�แบบพกพ� 
มจีดุเด่นคอืใช้ง�นได้โดยไม่ต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรองรับ
ภ�ษ�ไทย

Ili

I

แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น แ ผ น ท่ี
อิเล็กทรอนิกส์บนสม�ร์ทโฟน มี
จุดเด่นตรงที่ส�ม�รถใช้ง�นได้
แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต

MAPS.ME

M

แอปพลิเคชันที่ช ่วยออกแบบ
ช่วงเวล�และชั่วโมงก�รนอนที่
ถูกต้อง เพ่ือป้องกันนักท่องเทีย่ว
จ�กภ�วะเจ็ตแล็ก

Jet Lag Calculator

J

ก�รท่องเทีย่วท่ีมุง่เน้นก�รพักผ่อน 
หย่อนใจควบคูกั่บก�รได้รบัคว�ม
รูห้รอืประสบก�รณ์ใหม่

Knowledge  
Based Tourism

K

นวัตกรรมซึง่ผนวกกระเป๋�ล้อล�ก 
เข้�กับสกู๊ตเตอร์ ส�ม�รถใช้
เป็นกระเป๋�เดนิท�งและพ�หนะ
ในเวล�เดียวกัน

Luggage Scooter

L

ก � ร ท  อ ง เ ท่ี ย ว เ รื อ สำ � ร � ญ 
แนวใหม ที่ผส�นเวิร ์กช็อป 
เข้�กับก�รล่องเรอืในมห�สมทุร 
เช่น Voyages to Antiquity

Cruise

C E
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ทริปท่องเที่ยวที่เย�วชนจะได้
เดนิท�งร่วมกับนกัข่�วของ New 
York Times พร้อมเรียนรู้เรื่อง
ร�วท่ีกำ�ลังเป็นประเด็นทั้งใน
ระดับประเทศและโลก

New York Times 
Student Journeys

N

แหล่งเรียนรู ้ เ ก่ียวกับผ้�ไทย 
ประวตัศิ�สตร์เครือ่งแต่งก�ยไทย  
รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จ
พระน�งเจ ้�สิริ กิ ต์ิ  พระบรม
ร�ชนีิน�ถในวโรก�สต่�งๆ

Queen Sirikit 
Museum of 
Textiles

Q

สถ�นแสดงพันธุ ์ สัตว ์นำ้ �ซึ่ ง 
จัดแสดงสิ่ งมีชี วิตท�งทะเล 
เป ็นหลัก  มักตั้ งอ ยู บริ เ วณ
ช�ยทะเล จึงเป็นทั้งแหลงเรียนรู้
และแหล่งท่องเท่ียวสำ�คัญของ
พื้นที่

Oceanarium

O

แอปพลิเคชันท่ีช่วยค้นห�และ 
จองท่ีจอดรถในสหรัฐอเมริก� 
พร้อมระบบชำ�ระเงนิค่�ท่ีจอดรถ
แบบออนไลน์

ParkWhiz

P

บล็อกหรือเว็บไซต์ท่ีนำ�เสนอ
ภ�พถ่�ย วิดีโอ และบทคว�ม
เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยวเป็นหลัก

Travelogue

T

ตู ้เอทีเอ็มสำ�หรับผู ้ใช้สกุลเงิน 
บิทคอยน์ ใช ้เพียงหม�ยเลข
โทรศพัท์ พิน และก�รสแกนฝ�มอื
ในก�รทำ�ธุรกรรม จงึเหม�ะสำ�หรบั
นกัเดนิท�งท่ีไม่ชอบพกบตัร

Robocoin
Kiosk

R

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
สำ�หรับก�รค้นห�ผู ้ให้บริก�ร 
รถรบั - ส่ง พร้อมบรกิ�รเรยีกรถ
และชำ�ระเงนิผ่�นบตัรเครดติ

Uber

U

เ ว็บไซต ที่ ให ้ ข ้ อมูลแผนผัง 
ที่น่ังบนเครื่องบิน พร้อมแนะนำ�
ตำ�แหน่งของท่ีน่ังท่ีดีและไม่ดีบน
เที่ยวบินแต่ละเที่ยว

SeatGuru

S

อุปกรณ์อเนกประสงค์ 16 in 1 
สำ�หรบันักท่องเทีย่ว ประกอบด้วย 
มดีพับ ไขควง ท่ีเปิดขวด และอืน่ๆ  
ในขน�ดเท่�บตัรเครดติ

Wallet Ninja

W

แอปพลิเคชันตรวจสอบอัตร�
แลกเปลีย่นเงนิตร�แบบเรยีลไทม์  
พร้อมช่วยคำ�นวณจำ�นวนเงิน
โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องคิดเลข

XE Currency

X

เท่ียวบินท่องอวก�ศร�ยแรก
ของโลก สำ�หรับบุคคลท่ัวไปที่
ต้องก�รเปิดประสบก�รณ์ใหม่
แห่งก�รท่องเที่ยวในอวก�ศ

Virgin Galactic

V

กลยุทธ์ก�รจัดก�รร�ยได้ใน
ธุรกิจก�รบินและโรงแรม โดย
ก�รตั้งร�ค�สูงในฤดูท่องเท่ียว
และวันหยุดย�ว และลดร�ค�
ลงม�ในช่วงวันธรรมด�

Yield Management

Y

Z
แอปพลเิคชนัท่ีรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับง�นอเีวนต์ภ�ยในประเทศ 
แจ้งเตือนเมื่อมีง�นอีเวนต์ที่ตรงกับคว�มสนใจ รวมถึงส�ม�รถ 
ลงทะเบียนออนไลน์ ค้นห�บูธ และโปรโมชั่นภ�ยในง�นอีเวนต์
ผ่�นระบบ Interactive Indoor Map 

ZipEvent
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ที่ม� : World Economic Forum (2560)

ท่องเที่ยวไทย…
พัฒนาอย่างไร
ให้ยั่งยืน?

จ�กสถิติขององค์ก�รก�รท่องเท่ียวโลก ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย

มีร�ยได้จ�กก�รท่องเท่ียวระหว่�งประเทศสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก 

รองจ�กสหรัฐอเมริก� จีน สเปน ฝรั่งเศส และสหร�ชอ�ณ�จักร  

สูงกว่�ประเทศยักษ์ใหญ่ด้�นก�รท่องเที่ยวอย่�งอิต�ลีและเยอรมนี

ด้วยซำ้� โดยมีจำ�นวนนักท่องเท่ียวต่�งช�ติสูงถึง 30 ล้�นคน แต่ใน

อกีด้�นหนึง่ อนัดบัขดีคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันด้�นก�รเดินท�งและ

ก�รท่องเที่ยว (Travel and Tourism Competitiveness) ของไทย ซึ่ง

ประเมนิโดยท่ีประชมุเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)

กลบัตำ�่กว่�ประเทศในอ�เซยีนอย่�งสงิคโปร์และม�เลเซยี โดยจดัอยู่

ในอันดับที่ 34 จ�กทั้งหมด 136 ประเทศ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
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ด้วยข้อได้เปรียบด้�นทรัพย�กรก�ร

ท่องเท่ียวท�งธรรมช�ติและวัฒนธรรม 

ซึ่งไทยอยู่ลำ�ดับท่ี 7 และ 37 ของโลก 

ต�มลำ�ดับ ประกอบกับคว�มพร้อมของ

โครงสร้�งพ้ืนฐ�นท�งก�รท่องเที่ยว ซึ่ง

ไทยติดอันดับท่ี 16 จึงไม่น่�แปลกใจท่ี

ประเทศไทยจะได้รับคว�มนิยมในหมู ่

นักท่องเที่ยวต่�งช�ติ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

นักท่องเที่ยวจ�กตล�ดใหม่ เช่น จีน และ

อนิเดยี ทีก่ำ�ลงัเตบิโตอย่�งก้�วกระโดดใน

ปัจจบุนั จนเร�อ�จลมืสงัเกตว่�ยังมปัีจจยั

พ้ืนฐ�นและสภ�พแวดล้อมอกีหล�ยด้�น

ที่ยังต้องก�รก�รปรับปรุงแก้ไข

ปัจจัยอุปท�นดังกล่�วสะท้อนผ่�น

ดัชนีตัวชี้วัดคว�มส�ม�รถของประเทศ

ในด้�นสุขภ�พและอน�มัย คว�มมั่นคง

ปลอดภัย และคว�มย่ังยนืของสิง่แวดล้อม 

ซึ่งอยู ่ในอันดับท่ี 90, 118 และ 122  

ของโลก เห็นได้ว่�ปัญห�ภ�ยในประเทศ 

เช่น อ�ชญ�กรรม ก�รก่อคว�มไม่สงบ  

สุขอน�มัยด ้�นอ�ห�ร หรือก�รแพร ่

ระบ�ดของโรคเอดส์ ไม่เพียงส่งผลต่อ

คุณภ�พชีวิตของประช�ชนคนไทยโดย

ทั่วไป แต่ยังเป ็นปัญห�ท่ีกระทบต่อ 

คว�มเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่�หนท�งในก�ร

พัฒน�ก�รท่องเที่ยวในระยะย�วจะต้อง

ไม่ยึดตดิกบัตวัชีว้ดัอนัผวิเผนิ เช่น จำ�นวน

และร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยว ซึ่งแน่นอน

ว่�เป็นผลดีต่อก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ

และก�รจ้�งง�น แต่ในบ�งครั้งสถิติ 

ดังกล่�วอ�จเป็นภ�พลวงต� เพร�ะอ�จ

ไม่สะท้อนประเด็นดังต่อไปนี้ 

ในปี พ.ศ. 2558 จำ�นวนนักท่องเที่ยว

จ�กภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเติบโตถึง 

36.07% แต่นักท่องเที่ยวจ�กยุโรปและ 

โอเชียเนียกลับลดลง กล่�วได้ว ่�ก�ร

เติบโตของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทย 

ส่วนหน่ึงถูกขับเคล่ือนด้วยอุปสงค์จ�ก

นักท่องเท่ียวช�วจีน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 

มจีำ�นวนเกือบ 10 ล้�นคน ม�กกว่�ตล�ด

เดมิอย่�งยุโรปท้ังทวปี นำ�ม�ซึง่คำ�ถ�มว่�  

ในขณะที่นักท่องเที่ยวช�วจีนเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ นักท่องเที่ยวช�วเยอรมนี อังกฤษ 

หรือสแกนดิเนเวียห�ยไปไหน ห�ก 

บ�งส่วนเลอืกเดนิท�งไปสถ�นทีท่ีส่ดใหม่

กว่� ทำ�ไมเร�ไม่นำ�เสนอสิ่งท่ีเร�มีแต่ยัง

ไม่เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มคนเหล่�นี้?

1. โครงสรา้งของ  
นกัทอ่งเทีย่วเปลีย่นแปลง 
ไปตามตลาดใหม่ 

สรุป
ดัชนีข้�งต้นคงสะท้อนให้เห็นแล้วว่� ประเทศไทยยังคงต้องก�รก�รพัฒน�สภ�พ

แวดล้อมท�งก�รท่องเท่ียวอีกม�ก เช่นเดียวกับคำ�กล่�วท่ีว่� “เร�บริโภคอ�ห�ร

อย่�งไร เร�ก็จะเป็นอย่�งนั้น” (You are what you eat) ห�กเปรียบประสบก�รณ์

ก�รท่องเท่ียวในแต่ละจุดหม�ยปล�ยท�งเป็นรสช�ตเิปรีย้วหว�นมันเค็ม เร�จดั

เตรยีมแหล่งท่องเท่ียวในประเทศให้มีรสช�ตอิย่�งไร นกัท่องเท่ียวท่ีเดนิท�งเข้�

ม�ก็จะเป็นอย่�งนั้น!

ถึงแม้ว ่�นักท่องเท่ียวช�วไทยจะ

เดินท�งไปเย่ียมเยือนบรรด� “เมือง 

ต้องห้�ม… พล�ด” ม�กขึน้ แต่นกัท่องเท่ียว 

ต่�งช�ติท่ีเดินท�งไปยังภ�คอีส�นซึ่ง

มีประช�กร 1 ใน 3 ของประเทศ กลับ 

ตำ่ � ก ว  �  5 %  อั น ส ะ ท ้ อ น ว  � ค ว � ม 

ไม่เสมอภ�คของร�ยได้ก�รท่องเที่ยวยัง

เป็นประเดน็ท้�ท�ยสำ�หรบัภ�ครฐั ห�กเร� 

ไม่ส�ม�รถดึงทรัพย�กรที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี  

ไม่ว่�จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ 

ท�งธรรมช�ต ิประวัตศิ�สตร์ ศลิปวัฒนธรรม  

รวมไปถึงองค์คว�มรู ้ ภูมิปัญญ� และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพ�ะถ่ินอัน

มีเอกลักษณ์ ม�ใช้ส่งเสริมให้เกิดก�ร 

ท่องเทีย่วและก�รเรยีนรูใ้หม่ๆ ยกตวัอย่�ง 

เช่น ก�รนำ�วัฒนธรรมอ�ห�รของภ�ค

ตะวันออกท่ีมีทั้งเส้นจันท์ แกงหมูชะมวง 

และอ�ห�รท่ีใช้วัตถุดิบพ้ืนบ้�นอย่�ง

กระว�นหรือทุเรียน อันสะท้อนลักษณะ

เฉพ�ะท�งภูมิศ�สตร์และภูมิปัญญ�

ช�วบ้�น ม�นำ�เสนอให้ช�วต่�งช�ติ

ได้รู ้จักและเข้�ใจคว�มแตกต่�งของ

อ�ห�รแต่ละท้องถิ่น ก็คงไม่ส�ม�รถ

สร้�งคว�มสดใหม่น่�สนใจให้แก่ก�ร 

ท่องเท่ียวในประเทศ และปัญห�ช่องว่�ง

ร�ยได้ระหว่�งเมืองหลักกับเมืองรองจะ

ยังคงเรื้อรังอยู่ต่อไป

2. จ�ำนวนและรำยได ้
กำรท่องเทีย่วยงักระจกุตวั
อยูใ่นจงัหวดัหลักๆ 
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เท่าทันข้อมูล 
เข้าถึงเทคโนโลยี

นกัท่องเท่ียว
4.0 

กระแสข่าวลูกทัวร์ไทยถูก “เท” สะท้อนว่าบางคนไม่กล้า 
เดนิทางเอง อาจเพราะกงัวลเรือ่งการหาขอ้มูลทอ่งเทีย่ว การจดัทรปิ  
หรือการส่ือสารภาษาต่างประเทศ จึงยอมซ้ือความสะดวกจาก
บริษัททัวร์ ทั้งที่ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ 
สรรค์สร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆ ในการเชื่อมโยงและบริหารจัดการ
ข้อมูลท่องเที่ยว ท�าให้การวางแผนและการเดินทางเปน็เรื่องง่าย
และสนุก 

okmd ขอยกตัวอย่างเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่จะท�าให้คุณ
มั่นใจในการท่องโลกมากขึ้น

1. ใช้โหมดไม่ระบุตัวตน 
(Incognito Mode)

เคยไหมที่คุณเช็คร�ค�ตั๋วเคร่ืองบิน 
ซำ้�ๆ แต่พอจะกดจอง ร�ค�ตั๋วกลับแพง
ขึ้นแบบไม่น ่�เชื่อ น่ันเพร�ะเว็บไซต์ 
ส�ยก�รบินสอดแนมประวัติก�รค้นห�
จ�กคุกก้ีในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต ่
ก�รใช้โหมดไม่ระบุตัวตนจะช่วยปกป้อง
คุณจ�กส�ยสืบเหล่�นี้ได้ 

2. ใช้เว็บไซต์เปรียบเทียบ 3. เลือกไป-กลับต่างเมือง
ไม ่รู ้จะไปเที่ยวที่ ไหน? ป ัจจุบัน

เว็บไซต์อย่�ง Kayak, Skyscanner 
หรือ Google Flights ให้คุณค้นห�และ 
เปรยีบเทียบร�ค�ตัว๋เครือ่งบนิโดยไม่ต้อง
ระบุสถ�นที่ ทำ�ให้คุณรู้ว่�ในสัปด�ห์หน้� 
เดือนหน้� หรือปีหน้� ต๋ัวเดินท�งไปท่ีใด 
มรี�ค�ถูกท่ีสุด โดยส�ม�รถเลือกให้แสดง
ผลบนแผนที่ได้ด้วย ในท�งตรงข้�ม ห�ก
คุณมีจุดหม�ยปล�ยท�งในใจอยู่แล้ว 
ก็ส�ม�รถตรวจสอบได้ว่�วัน - เวล�ใดท่ี
ต๋ัวร�ค�ถูกท่ีสุด โดยอ�จเลือกสน�มบิน 
ใกล้เคียง (Nearby Airports) ได้ด้วย

ถ ้ �คุณไม มี ข ้ อจำ � กัด เรื่ อง เวล�  

บ�งครั้งคุณอ�จเดินท�งได้ถูกกว่�ด้วย

ก�รบินออกจ�กเมืองหน่ึงแต่กลับจ�กอีก

เมืองหนึ่ง ยกตัวอย่�งเช่น คุณต้องก�รไป

ป�รสีหรอืมลิ�น แทนทีจ่ะห�ตัว๋ไป - กลบั

จ�กกรงุเทพฯ ลองเลอืกเดนิท�งเท่ียวเดยีว 

จ�กกรุงเทพฯ ไปยังกัวล�ลัมเปอร์หรือ

ฮ่องกง ก่อนต่อเครื่องไปยังจุดหม�ย 

ปล�ยท�งท่ีต้องก�ร ส่วนเที่ยวกลับบิน

ตรงม�ที่สุวรรณภูมิ ซึ่งอ�จช่วยประหยัด

เงินได้นับหมื่นบ�ทในชั้นประหยัด หรือ

หล�ยหมื่นบ�ทในชั้นธุรกิจ 

ก่อนเดินทาง

Google 
Chrome  
@ Windows

Google 
Chrome  
@ Mac
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6. ใช้ประโยชน์จาก
เศรษฐกิจแบ่งปัน  
(Sharing Economy)

หล�ยคนคงเคยใช ้บริก�ร Uber 

หรือ Airbnb ม�บ้�ง ปัจจุบันแนวคิด

เศรษฐกิจแบ่งป ันขย�ยไปถึงก�รให้ 

เช่�จักรย�น เซิร์ฟบอร์ด บอร์ดยืนพ�ย  

สโนว์บอร์ด และสกีแล้ว ดังนั้นไม่ว ่�

คุณจะเดินท�งท่องเท่ียวในฤดูก�ลใด

ก็ส�ม�รถห�เช่�อุปกรณ์เหล่�นี้ได้ท�ง

ออนไลน์ โดยไม่ต้องไปห�ซือ้หรอืเช่�จ�ก

ร้�นอกีต่อไป ในปัจจบุนับรกิ�รนียั้งจำ�กัด

เฉพ�ะในสหรัฐอเมริก�และยุโรป

7. นั่งเฉยๆ ก็ไปเทีย่วได้
คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีคว�ม

เป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) 

ทำ�ให้ Google Expeditions Pioneer 

Programme ส�ม�รถพ�เด็กนักเรียน

ในสหร�ชอ�ณ�จักรกว่� 1 ล้�นคนไป

ทัศนศึกษ�ยังจุดหม�ยปล�ยท�งท่ีมีให้

เลือกกว่� 600 เส้นท�ง โดยไม่ต้องล�ก

กระเป๋�ออกจ�กห้องเรียน 

ลองคิดถึงอ�กงอ�ม่�ที่อย�กเห็น

กำ�แพงเมอืงจนีสกัครัง้ในชวิีต สดุท้�ยคณุ

อ�จใช้ VR ช่วยให้ท่�นสมหวังเสียที

4. ใช้ตัวช่วยวางแผนการเดินทาง
อย�กรู้ว่�ควรแวะท่ีไหนก่อน-หลัง? 

หมดยุคท่ีต ้องพกไกด ์บุ ๊ ก เล ่มโตไป 

ท่องเที่ยว เพร�ะเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน 

อย่�ง Inspirock ส�ม�รถช่วยคุณจัด

ทริปในฝัน โดยคุณเป็นผู ้กำ�หนดว ่� 

อย�กแวะท่ีเมืองหรือประเทศใดบ้�ง  

มีเวล�รวมก่ีวัน และกิจกรรมที่ช่ืนชอบ 

คอือะไร เช่น ซือ้ของ ศกึษ�ประวัติศ�สตร์ 

เล่นกีฬ�ท�งนำ้� Inspirock จะช่วยจัด 

เส้นท�งท่องเที่ยวให้คุณ โดยเชื่อมโยงกับ

ฐ�นข้อมูลของเว็บไซต์ TripAdvisor ระหว่าง 
เดินทาง

ภ�พ : Google Expeditions Pioneer Programme

5. ใช้ “วุ้นแปลภาษา”
เบื่อไหมเวล�ที่เข้�พิพิธภัณฑ์หรือ

ร้�นอ�ห�รแล้วต้องส่งภ�ษ�มือ เพร�ะ

อ่�นป้�ยหรอืเมนูไม่รูเ้รือ่ง เดีย๋วนี ้Google 

Translate ได้พัฒน�แอปพลิเคชันให้มี

คว�มส�ม�รถอีกขั้น โดยนำ�เทคโนโลยี

คว�มเป็นจรงิเสรมิ (Augmented Reality 

: AR) ม�ใช้ร ่วมกับกล้องถ่�ยรูปของ 

สม�ร์ตโฟน เพียงสองกล้องไปยังคำ�ท่ี 

ต้องก�รโดยไม่ต้องถ่�ยรูป แอปพลิเคชัน 

จะแปลคว�มหม�ยออกม�ทันทีโดย 

ไม่จำ�เป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แล้วถ ้�ฟังภัณฑ�รักษ์หรือบริกร 

ไม่รู้เรื่องล่ะ? Waverlylabs ได้ผลิตหูฟัง 

แปลภ�ษ�ออกม�แล้ว ขณะนี้ครอบคลุม 

15 ภ�ษ� แต่ยังไม่รองรับภ�ษ�ไทย  

ส่วนในประเทศญ่ีปุ นมีก�รนำ�โทรโข่ง

แปลภ�ษ�ม�ใช้สื่อส�รกับช�วต่�งช�ติที ่

สน�มบินและสถ�นีรถใต ้ดิน แต ่น ่�

เสียด�ยที่ยังไม่รองรับภ�ษ�ไทยเช่นกัน 

ภ�พ : 
www.iphonefaq.org/archives/974165
www.waverlylabs.com/pilot-translation-kit

ภ�พ : www.spinlister.com
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THE BACKPACKING 
MILLIONAIRE

ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยว ส่ิงที่นักเดินทางคิดถึงเปน็อันดับแรกนอกจากจุดหมาย 
ปลายทางและงบประมาณแล้ว คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวางแผนเรื่องยานพาหนะ  

ที่พักอาศัย และแน่นอน เรื่องใหญ่ที่สุดก็คืออาหารการกิน

เมื่ออ�ห�รกับก�รท่องเที่ยวเป็น 

สิ่งท่ีแยกจ�กกันไม่ได้ เพร�ะคนเร�ต้อง

กินทุกวันไม่ว่�จะอยู่ท่ีไหน มูลค่�ท�ง 

ก�รตล�ดของอุตส�หกรรมท่องเท่ียว

จึงมีเรื่องของอ�ห�รเป็นองค์ประกอบ 

หลกัเสมอ และคงไม่ใช่เรือ่งแปลกห�กจะ

มีอ�ชีพเกิดใหม่ท่ีต่อยอดจ�กก�ร “เที่ยว

ไปชมิไป” ต้ังแต่บลอ็กเกอร์ส�ยท่องเทีย่ว 

ไปจนถึงนักชมิหน้�ใหม่ (Foodies)

Blogger อาชพีเกา่ทีไ่มเ่กา่

บล็อกเกอร์ (Blogger) คือนักเขียน 

ในเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ เปรียบได้กับ

คอลัมนิสต ์ของนิตยส�รหรือนักข ่�ว

หนงัสอืพิมพ์ ย่ิงในยุคปัจจบุนัท่ีสือ่สิง่พิมพ์

เกือบท้ังหมดเปลี่ยนรูปแบบก�รนำ�เสนอ

จ�กก�รตีพิมพ์ลงบนกระด�ษม�เป็นก�ร

ร�ยง�นข้อมูลผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

สื่อสังคมและเว็บไซต์ ย่ิงทำ�ให้อ�ชีพ 

บลอ็กเกอร์กลบัม�เป็นท่ีนยิมอกีครัง้ 

ในบรรด�บล็อกเกอร์ยอดนิยมของ

โลกต้องมีบล็อกเกอร ์ส�ยท่องเท่ียว

รวมอยู่ด้วย เน่ืองจ�กคนรุ ่นใหม่นิยม

ห�ข ้อมูลก�รท ่องเที่ยวเ พ่ือเดินท�ง

ด้วยตัวเองม�กขึ้น ในขณะเดียวกัน ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์มีส ่วนสำ�คัญที่ช ่วยให ้

บล็อกเกอร ์นำ�เสนอเน้ือห�ได ้หล�ย 

รปูแบบ ในหล�ยมติ ิด้วยสือ่ท่ีหล�กหล�ย 

(Multimedia) รวมท้ังส�ม�รถเข้�ถึงและ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ ่�นแบบเรียลไทม์  

(Real Time) ต่�งจ�กนักเขียนในอดีตที่

มีเพียงภ�พถ่�ยประกอบบทคว�ม หรือ

ร�ยก�รส�รคดีท่องเที่ยวท�งโทรทัศน์ท่ีมี

ขัน้ตอนม�กม�ยกว่�จะได้ออกอ�ก�ศ อกี

ทัง้กระบวนตอบรบัจ�กผูช้มกท็ำ�ได้จำ�กัด 

ย่ิงในยุคปัจจุบันท่ีสม�ร์ตโฟนกล�ย

เป็นช่องท�งก�รส่งส�รและรับส่ืออย่�ง

สมบูรณ์แบบ ก�รทำ�ง�นของบล็อกเกอร์

จงึง่�ยย่ิงขึน้ เพียงมสีม�ร์ตโฟนก็ส�ม�รถ

ผลิตสื่อมัลติมีเดียได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่�จะ

เป็นข้อเขียน ภ�พน่ิง วิดีโอ รวมถึงก�ร

ถ่�ยทอดสดภ�พ เสยีง และบรรย�ก�ศจรงิ

จ�กสถ�นท่ีท่องเท่ียว ท่ีชวนให้ผู้ชมรู้สึก

เป็นส่วนหนึง่ของเนือ้ห�ย่ิงกว่�เดมิ

ปัจจุบันมีบล็อกเกอร์ม�กม�ยท้ัง 

ช�วไทยและช�วต่�งประเทศหันม�จับ

กระแสตล�ดก�รท่องเท่ียว และเน้นสร้�ง

คอนเทนต์ทีก่่อให้เกิดร�ยได้ โดยก�รเปิด

พ้ืนทีบ่นเวบ็ไซต์ เว็บบลอ็ก หรอื YouTube 

เพ่ือแนะนำ�สถ�นท่ีท่องเท่ียว ส�ยก�รบนิ 

ทีพั่ก รถเช่� ร้�นอ�ห�ร ไปจนถึงให้บรกิ�ร

นำ�เท่ียวแก่ผู้สนใจ บล็อกเกอร์หล�ยร�ย 

มรี�ยได้นับล้�นบ�ทจ�กสปอนเซอร์ รวม

ถึงส่วนแบ่งร�ยรบัจ�กค่�โฆษณ� กรณีทีม่ี 

ผูต้ดิต�มช่อง YouTube จำ�นวนม�ก
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ถ้�จะบอกว่� “Michelin Guide” คอื

ต้นแบบของ “เชลล์ชวนชิม” ก็คงไม่ผิด 

สิ่งท่ีเหมือนกันคือ ท้ังสองสถ�บันมีส่วน

สำ�คัญในก�รสร้�งคน สร้�งง�น และ

สร้�งร�ยได้ให้อุตส�หกรรมท่องเท่ียว 

โดยเฉพ�ะธุรกิจภัตต�ค�ร อย่�งไรก็ดี  

เมื่อ 3 - 4 ปีก่อน ได้เกิดอ�ชีพใหม่ใน

อุตส�หกรรมท่องเท่ียวซึ่งแม้จะฟังดู 

ใกล้เคยีงกับ Michelin Guide ทว่�เข้�ถึง

คนรุน่ใหม่ได้ง่�ยกว่� 

จาก Michelin Guide  
และ เชลลช์วนชมิ ถงึ

“นกัชมิบนัลือโลก” เจา้ของ
เวบ็ไซต ์andyhayler.com 
ซึ่งเดนิทางไปท่ัวทุกมุมโลก
เพ่ือพิสูจน ์“ต�านาน 117 ป”ี 

ของ Michelin Guide  
กอ่นวพิากษ์วจิารณ์การให้
ดาวของ Michelin Guide 
ซึ่งมทีัง้เหน็ด้วยและไม่เหน็
ดว้ย รวมท้ังแนะน�ารา้น 

อาหารใหม่ๆ  ท่ียอดเย่ียมกวา่
ใหน้กัทอ่งเท่ียวได้ตามรอย

Andy Hayler

“นกัชมิฝปีากกล้า” ซ่ึงรวบรวม
สมัครพรรคพวกตั้งเป็นชมรม 
“นักชิมหน้าใหม่” ผ่านเว็บไซต์ 
opinionatedaboutdining.com 
โดยเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่
เพ่ือไม่ให้บรรดานักชิมยึดติดกับ 
Michelin Guide อีกตอ่ไป

Steven  
Plotnicki

 เจา้ของเว็บไซต์ 
k-luxedining.com  

สาวนักชมิทีก่า้วขึ้นมาเปน็
คนดัง จากความเห็นเร่ือง
อาหารอนัเฉยีบคมและ 

การถา่ยภาพอาหารสไตล์
ญีปุ่น่ท่ีสวยงามราวศิลปะ 
จนท่ีได้รบัความนิยมจาก 

นักชมิทัว่ทกุมมุโลก

Katie Keiko

นางแบบแถวหนา้ของยุโรป
ทีฝ่า่ฟันอปุสรรคนานปัการ
เพ่ือเดนิขา้มพรมแดงของ

แคทวอร์กมาสู่พรมแดนของ
นกัชมิหนา้ใหม ่จนปัจจุบนัได้
รับการยอมรับจากบรรดา 

นักชมิหน้าใหม ่รวมท้ังคนดงั
ในแวดวงบนัเทงิและ 

วงการนางแบบ

Aiste  
Miseviciute นกัชมิชาวไทยเจา้ของบลอ็ก 

@theskinnybib ซ่ึงตระเวน
ชมิอาหารกว่า 60 ประเทศใน

เวลาเพียงปเีดยีว โดยมี 
จุดเดน่อยูท่ีก่ารน�าเสนอ

อาหารอนัแปลกตา ตัง้แต่
อาหารริมทางไปจนถึงอาหาร
สุดหรูในร้าน Michelin Star 
ซึ่งท�าให้ชายหนุม่ธรรมดาๆ 
กลายเปน็ทีรู้่จกัและยอมรบั

จากนกัชมิทัว่โลก

เพ่ิม ไพทยวัฒน์

ปัจจุบัน นักชิมหน้าใหม่ทั้ง 5 คน ยังคง 
เดินสายเพ่ือไปชิมเมนูใหม่ตามภัตตาคารและ
รา้นอาหารทัว่ทกุมมุโลก โดยไมเ่พียงไดช้มิฟรี 
แตบ่างรา้นยงัออกคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ทีพั่ก และ
ยงัมคีา่ตอบแทนกอ้นใหญใ่หอ้กีดว้ย เรยีกไดว้า่ 
นกัชิมหนา้ใหมก่ลายเปน็อาชพีทีส่ามารถสรา้ง 
The Backpacking Millionaire หรอืเถา้แกน่อ้ย 
ไดไ้มย่าก หากจบัทางไดถ้กูตอ้ง

FOODIES
อาชีพที่ว่าก็คือ  

“นักชิมหน้าใหม่” 

นักชิมหน้�ใหม่เหล่�นี้แม้มีรสนิยม

ด้�นอ�ห�รเป็นเลิศ แต่พวกเข�เป็น 

กลุ่มชนไร้สังกัด จ�กก�รท่ีต้องเดินท�ง 

ไปลองชมิอ�ห�รต�มคำ�เชญิ หรอืบ�งครัง้ 

ก็ ไม มี ใคร เชิญ ในร ้ �นอ�ห�รและ

ภัตต�ค�รชัน้นำ�ทัว่ทุกมมุโลก ซึง่เรือ่งร�ว

ของบรรด�นักชิมหน้�ใหม่ได้รับก�รนำ�

เสนอในภ�พยนตร์ส�รคดเีรือ่ง Foodies 

Foodies คือกรณีศึกษ�หนึ่ งซึ่ ง 

น ่�สนใจ ห�กจะพูดถึงอุตส�หกรรม 

ท่องเท่ียวยุคใหม่ท่ีมีธุรกิจร้�นอ�ห�รเป็น

หน่ึงในผูเ้ล่นหลกั โดยภ�พยนตร์ได้พ�เร�

ไปรูจ้กัภัตต�ค�รและร้�นอ�ห�รเมนอูร่อย

ทัว่ทุกมมุโลก ผ่�นส�ยต�นักชมิหน้�ใหม่

จำ�นวน 5 คน อนัประกอบไปด้วย
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แหลง่ทอ่งเทีย่ว
เพ่ือการเรยีนรู้

แหลง่มรดกโลก
ในอาเซียน

เครอืขา่ย 
เมอืงสร้างสรรค์

แบง่เปน็

รวมมิตรตัวเลขการท่องเที่ยว

ที่ม� : UNESCO (2560)

ที่ม� : UNESCO (2560)

116 54
จ�านวนสมาชกิ จาก

ราย ประเทศ

20

เมอืงแห่งงานศิลปะ
และงานฝมืีอ
(Craft & Folk Art)

เมอืง
22

เมืองแหง่การออกแบบ
(Design)

เมอืง

8

เมอืงแหง่ภาพยนตร์
(Film)

เมอืง18

เมืองแหง่อาหาร
(Gastronomy)

เมอืง19

เมอืงแหง่ดนตรี
(Music)

เมือง

20

เมอืงแหง่วรรณกรรม
(Literature)

เมอืง

9

เมอืงแห่งส่ือศิลปะ
(Media Arts)

เมอืง

ประเทศ มรดกโลกทางวัฒนธรรม มรดกโลกทางธรรมชาติ มรดกโลกแบบผสมผสาน

เวียดนาม 5 2 1
อินโดนีเซีย 4 4 -
ฟลิิปปนิส์ 3 3 -
ไทย 3 2 -
มาเลเซีย 2 2 -
กัมพูชา 2 - -
ลาว 2 - -
เมียนมา 1 - -
สิงคโปร์ 1 - -
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สัดส่วนรายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วตอ่ GDP ของ
ประเทศไทย

การใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่วภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2558

จ�านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีเ่ดนิทาง
เขา้ประเทศไทย (คน)

ที่ม� : UNWTO (2560), World Travel & Tourism Council (2560)

ที่ม� : ปรับปรุงจ�ก กรมก�รท่องเที่ยว และ สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (2559)

ที่ม� : กรมก�รท่องเที่ยว (2560)

ที่ม� : กรมก�รท่องเที่ยว
(2560)

262.39 10.2%
ลา้นลา้นบาท ของมลูคา่

เศรษฐกจิโลก

มลูคา่ทางเศรษฐกจิ

292 10%
ลา้นคน ของการจ้างงานทัว่โลก

การจา้งงาน

2558 2557 2556 2555

ประเทศ จ�านวนนักท่องเที่ยว 
(คน)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
(บาท/คน/วัน)

จ�านวนวันพ�านักเฉลี่ย 
(วัน)

รายได้ 
(ล้านบาท)

นักท่องเที่ยวชาวไทย 106,841,284 2,535 2.61 803,073

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 52,350,068 4,081 4.10 1,053,938

รวม 159,191,352 3,524 3.10 1,857,011

2558 2557 2550 2545

อาเซียน 7,886,136 6,641,772 3,520,051 2,474,523

จีน 7,934,791 4,636,298 907,117 797,976

ยุโรป 5,629,122 6,161,893 3,905,271 2,650,992

อเมริกา 1,235,095 1,099,709 920,366 730,402

อื่นๆ 7,195,947 6,270,011 5,211,423 4,145,174

รวม 29,881,091 24,809,683 14,464,228 10,799,067

9
ลา้นลา้นบาท

การใชจ่้ายของ 
นักทอ่งเทีย่ว 
ชาวจีน

13.58%

12.15%

11.85%
10.92%

1,236

ตวัเลขนกัทอ่งเทีย่ว

ล้านคน

จ�านวนนกัท่องเท่ียวท่ัวโลก 
ในป ีพ.ศ. 2559

การทอ่งเทีย่วกบั 
เศรษฐกจิโลก
มลูคา่ทางเศรษฐกิจ
จากการทอ่งเท่ียวโลก พ.ศ. 2559

฿
฿
฿
฿
฿
฿

฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

฿
฿
฿
฿
฿

฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

฿
฿
฿
฿
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จ�กข้อมูลขององค์ก�รก�รท่องเที่ยว

โลกแห่งสหประช�ช�ติ ในปี พ.ศ. 2557 

อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียวโลกสร้�งร�ยได้

รวมม�กกว่� 52.51 ล้�นล้�นบ�ท โดยในปี 

พ.ศ. 2558 มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินท�ง

ข้�มประเทศม�กกว่� 1,184 ล้�นคน เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 4 หรือร�ว 50 ล้�นคน เมื่อเทียบกับ

ปีก่อนหน้� โดยเฉพ�ะในทวปียุโรป อเมรกิ� 

และเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเติบโตเฉลี่ยกว่� 

ร ้อยละ 4 และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่�ง 

ต่อเน่ือง โดยในส่วนของภูมิภ�คเอเชีย  

แ ป ซิ ฟ ิ ก มี จำ � น ว น นั ก ท  อ ง เ ท่ี ย ว จ � ก 

ต่�งประเทศกว่� 278 ล้�นคนในปี พ.ศ. 

2558 และค�ดว่�จะเติบโตระหว่�งร้อยละ 

4-5 ในปี พ.ศ. 2559 

แนวโน ้มก�ร เ พ่ิมขึ้ นของจำ �นวน 

นักท่องเท่ียวจ�กต่�งประเทศทำ�ให้ผู ้ที่

เก่ียวข้องกับอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

ต้องกลับม�ต้ังคำ�ถ�มเก่ียวกับประเด็น

คว�มย่ังยืนของธุรกิจก�รท่องเท่ียว ไม่

ว่�จะเป็นคว�มย่ังยืนของแหล่งท่องเท่ียว

ท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงภูมิปัญญ� คว�ม

ย่ังยืนของก�รบริโภคและก�รผลิต ตลอด

จนคว�มย่ังยืนของก�รจ้�งง�น ซึ่งขึ้น

อยู่กับหล�ยปัจจัย ไม่ว่�จะเป็นแนวท�ง

และบทบ�ทก�รสนับสนุนของภ�ครัฐ  

ก�รอ นุ รั กษ ์และพัฒน�ต ่อยอดท�ง

ภูมิปัญญ�และวัฒนธรรม ก�รสร้�งสรรค์

นวัตกรรมในอตุส�หกรรมก�รท่องเท่ียว ก�ร

พัฒน�เมืองให้มีคว�มเหม�ะสม และก�รมี

ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งท้ังหมดน้ีต้องอ�ศัย

ก�รทำ�ง�นอย่�งใกล้ชดิและชดัเจนระหว่�ง

ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน 

การเติบโตของเศรษฐกิจ
และความก้าวหน้าในการ
ติดต่อ เชื่ อมโยงของโลก
ผ่านเทคโนโลยีการส่ือสาร
ที่ทันสมัยในปัจจุบัน ท�าให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของโลกมีการเปลี่ยนแปลง
และเติบโตอย่างที่ไม่เคยมี
มากอ่น 

ต่อยอดการท่องเที่ยว
เพ่ือความยั่งยืน
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ในการประชุมของ UNWTO ในป ีพ.ศ. 2558 ไดม้กีารกลา่วถงึ
แนวทางเพ่ือน�าไปสู่ความยัง่ยนืของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว
ในหลายประเดน็ อาทิ

ในส วนของผู ้ประกอบก�รธุรกิจ 

ท่องเท่ียวต้องคอยตดิต�มก�รเปลีย่นแปลง

และแนวโน้มก�รท่องเที่ยวของโลกอยู่

ตลอดเวล� เพ่ือให้ส�ม�รถว�งกลยุทธ์

และบรหิ�รจดัก�รได้อย่�งมปีระสทิธิภ�พ 

โดยเฉพ�ะห�กส�ม�รถสร ้�งคว�ม 

ร ่วมมือกับผู ้ เล ่นร�ยอื่นตลอดห่วงโซ ่

ก�รท่องเที่ยวจะทำ�ให้เข้�ใจภ�พรวมของ

ธุรกิจได้ชดัเจน และส�ม�รถดำ�เนนิธุรกิจ

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและย่ังยืนย่ิงข้ึน 

โดยเฉพ�ะคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น 

ก�รศกึษ�ด้�นก�รบรหิ�รจดัก�ร ปร�ชญ์

หรือผู ้ เชี่ยวช�ญด้�นภูมิป ัญญ�และ

วัฒนธรรม รวมไปถึงธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ี

เชือ่มโยงกับก�รท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจสือ่ส�ร

ออนไลน์ ธุรกิจออกแบบบรกิ�ร และธุรกิจ

ก�รเงนิรปูแบบใหม่ ซึง่จะช่วยอำ�นวยคว�ม

สะดวกและพัฒน�รปูแบบก�รให้บรกิ�รท่ี

แปลกใหม่ น่�สนใจ และตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของนักท่องเที่ยวที่มีม�กและ 

ซบัซ้อนข้ึนในปัจจบุนั

เห็นได้ว่�เมือ่โลกก้�วสูก่�รเป็นสงัคม

แห่งก�รเรียนรู้ แนวโน้มก�รท่องเท่ียวได้

เปล่ียนเป็นก�รท่องเท่ียวท่ีให้คุณค่�กับ

ประสบก�รณ์เชิงภูมิปัญญ� วัฒนธรรม 

และองค์คว�มรู้ม�กขึ้น แน่นอนว่�พ้ืนที่

ยังคงมีส่วนสำ�คัญในก�รดึงดูดคว�ม

สนใจของนักท่องเที่ยว แต่ประสบก�รณ์

ที่ได้สัมผัสและคว�มเข้�ใจอย่�งลึกซึ้ง

ที่ได้รับจ�กบริบทแวดล้อม ไม่ว่�จะเป็น 

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชี วิตอัน เป ็น

เอกลักษณ์ องค์คว�มรู้และภูมิปัญญ�

พ้ืนถ่ินทีม่คีณุค่�และน่�สนใจ รวมถึงก�ร

บริก�รท่ีได้ม�ตรฐ�น มีคว�มปลอดภัย 

มีคว�มเป ็นมิตร และเป ิดโอก�สให ้

นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วม สิ่งเหล่�น้ีจะช่วย

สร้�งคว�มประทับใจและคว�มทรงจำ�ทีด่ี

ให้แก่นกัท่องเท่ียว ซึง่เป็นเป้�หม�ยสงูสดุ

ของผูป้ระกอบก�รในอตุส�หกรรมบรกิ�ร 

โดยเฉพ�ะในกลุม่ธุรกิจก�รท่องเท่ียว โดย

เฉพ�ะในยุคท่ีโลกอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของ 

สือ่สงัคมออนไลน์และก�รตดิต่อสือ่ส�รที่

เป็นไปอย่�งรวดเรว็และครอบคลมุ

เพ่ือก�รเติบโตและพัฒน�ไปพร้อมกัน  

ซึ่งรวมถึงคนในพ้ืนที่ที่ต ้องมีส่วนร่วม

และได้รับผลจ�กก�รเติบโตและพัฒน� 

ดังกล่�ว (Inclusive Growth) อ�ทิ 

ก�รจ้�งง�น ก�รประกอบธุรกิจ และ 

ก�รพัฒน�ชุมชน 

โดยก�รเชื่ อมโยงภูมิป ัญญ�และ

วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีท่องเท่ียวเข้�ด้วยกัน 

ซึ่งอ�จเป็นเส้นท�งภ�ยในประเทศหรือ

ภ�ยในภูมิภ�คที่มีประวัติศ�สตร์และ

คว�มสัมพันธ์ในมิติต่�งๆ ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

โดยใช้อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวใน

ก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้ในคุณค่�ของ

ภูมิปัญญ�และวัฒนธรรม

เพ่ือสร้�งประสบก�รณ์ก�รท่องเท่ียว 

รู ป แ บ บ ใ ห ม   อ � ทิ  ก �ร ท  อ ง เ ที่ ย ว

เชิงอุตส�หกรรม เช ่น ก�รเ ย่ียมชม

อุตส�หกรรมไวน์ หรือ ก�รเย่ียมชม

อตุส�หกรรมเกษตรอนิทรย์ี ก�รท่องเทีย่ว

ในพ้ืนทีแ่ห่งคว�มทรงจำ� เช่น ก�รท่องเทีย่ว 

ต�มรอยบุคคลสำ�คัญ หรือ ก�รเย่ียมชม

สมรภูมิรบในอดีต และก�รท่องเท่ียวที่มี

ลกัษณะเฉพ�ะ เช่น ก�รท่องเท่ียวใต้ท้อง

ทะเล หรอื ก�รท่องเทีย่วด้วยจกัรย�น 

ซึ่งเป ็นอีกหน่ึงปัจจัยสำ�คัญในก�ร

พัฒน�อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว โดย

เฉพ�ะในภูมิภ�คที่มีประวัติศ�สตร ์

เชื่อมโยงกัน รวมถึงมีรูปแบบภูมิปัญญ�

และวัฒนธรรมท่ีมีท้ังคว�มเหมือนและ

คว�มแตกต่�งกัน เพร�ะเป็นก�รสร้�ง

ท�งเลือกในก�รท่องเท่ียวท่ีหล�กหล�ย

และคุ ้มค่�ม�กขึ้น ช่วยลดต้นทุนก�ร

ประช�สมัพันธ์ เสรมิสร้�งคว�มร่วมมอืใน

ก�รพัฒน�ก�รท่องเท่ียวระหว่�งประเทศ 

รวมถึงช่วยลดก�รแข่งขันท่ีส่งผลกระทบ

โดยรวมแก่ก�รท่องเที่ยวภ�ยในภูมิภ�ค

4. การสนับสนุน 
ความเชือ่มโยงระหว่าง
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว เพ่ือให้เกิดก�รอนุรักษ์อย่�งสร้�งสรรค์ 

โดยก�รพัฒน�เมืองให้มีคว�มพร้อม 

ที่จะอำ�นวยคว�มสะดวกและให้บริก�รที่

เหม�ะสมแก่นักท่องเท่ียวต�มบริบทของ

แต่ละพ้ืนที ่ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รคมน�คม

ขนส่ง ก�รสื่อส�รส�รสนเทศ บุคล�กร 

ก�รท่องเที่ยว ก�รบริก�รท�งก�รเงิน 

รวมถึงก�รแก้ไขปัญห�ที่เป็นอุปสรรคต่อ

ก�รท่องเท่ียวและคว�มเป็นอยู่ของคน 

ในชุมชน

5. การผลักดันให้การ
ท่องเทีย่วมีบทบาทใน
การยกระดับการพัฒนา
ชุมชนและเมือง

6. การสร้าง 
ความร่วมมือ 
ภายในภูมิภาค

3. การพัฒนา 
เส้นทางท่องเทีย่ว
เชิงภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม

1. การก�าหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างการท่องเทีย่ว
กับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม

2. การอนุรักษ์และ 
การส่งเสริมภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม 
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“ของฝาก - ของที่ระลึก” 
การท่องเที่ยวกินได้

ธุรกิจของฝาก - ของที่ระลึก เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของ
คนในท้องถิ่นในการน�าวัตถุดิบหรือของดีในพ้ืนที่มาประยุกต์เปน็
สินค้าต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพยากร และ 
สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่น โดยได้รับแรงกระตุ้นจาก 
การเติบโตของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่

อ้างอิง : กรมการคา้ระหวา่งประเทศ (2559), 
Technavio (2559), thumbsup (2558) 

Technavio ได้ทำ�ก�รศึกษ�ตล�ด 
ของขวัญและของทีร่ะลกึในภูมภิ�คต่�งๆ 
และระบุไว้ในร�ยง�นช่ือ Global Gifts 
Novelty and Souvenirs Market 2016-2020 
(พ.ศ. 2559-2563) โดยประม�ณก�รว่� 
ตล�ดของขวัญและของท่ีระลึกท่ัวโลกมี
แนวโน้มขย�ยตัวในอัตร�ร้อยละ 4.82 
ในระหว่�งปี พ.ศ. 2559-2563 โดยหน่ึง
ในปัจจัยสำ�คัญท่ีเอื้อต่อก�รเติบโตของ
ตล�ด คือ ช่องท�งก�รข�ยท้ังร้�นค้�
ปลีกและร้�นค้�ปลีกออนไลน์ที่ส�ม�รถ
นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มหล�กหล�ย 
ทัง้เป็นของขวัญ ของฝ�ก และของทีร่ะลกึ 
โดยปัจจบุนัมผีูเ้ล่นสำ�คญัในตล�ด ได้แก่ 
Alibaba Amazon Carrefour Costco JC 
Penney Tesco และ Walmart 

ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคจึงไม่จำ�เป็นต้อง

เดนิท�งไปยังพ้ืนทีน่ัน้ๆ เพ่ือซือ้สนิค้�ของ
ฝ�ก - ของท่ีระลึกอีกต่อไป แต่ส�ม�รถ
ซื้อจ�กผู้ข�ยโดยตรง (B2C) ผ่�นร้�นค้� 
ปลีกออนไลน ์  (E - Retai ler/Onl ine 
Marketplace) รวมถึงง�นแสดงสนิค้�ท้อง
ถ่ิน ง�นแสดงเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมและ
ก�รท่องเท่ียวของประเทศ หรือแม้แต่ท่ี
สน�มบนิและสถ�นีรถไฟ ซึง่ล้วนเป็นช่อง
ท�งสำ�คัญที่นำ�ม�สู่ก�รเติบโตของตล�ด
ของฝ�ก - ของทีร่ะลกึในปัจจบุนั 

สำ�หรบัประเทศไทย กรมส่งเสรมิก�รค้� 
ระหว่�งประเทศ สม�พันธ์ผลิตภัณฑ์
ไลฟสไตล์ไทย และสม�คมของขวัญ
ของชำ�ร ่วยไทยและของตกแต่งบ้�น  
ค�ดก�รณ์ว่�ในปี พ.ศ. 2560 ตล�ดสนิค้�
กลุ่มไลฟสไตล์ ของขวัญ และของชำ�ร่วย 
จะยังเติบโตต่อเน่ืองท่ีระดับ 2% โดยมี

ตล�ดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริก� 
ญ่ีปุน อ�เซยีน และยุโรป ต�มลำ�ดบั 

สำ�หรับตล�ดในประเทศค�ดว่�จะ
เน้นไปท่ีสินค้�ของท่ีระลึก จึงนับเป็น
โอก�สดีของผู้ประกอบก�รสินค้�ของ
ที่ระลึกไทยท่ีจะได้มีก�รปรับแผนใน 
ก�รพัฒน�สินค้�ของท่ีระลึกท้องถ่ินด้วย
คว�มคดิสร้�งสรรค์ เพ่ือเพ่ิมยอดจำ�หน่�ย
ในประเทศและเพ่ิมโอก�สในก�รส่งออก
ให้ม�กข้ึน โดยเน้นก�รออกแบบเพ่ือ 
เพ่ิมมูลค่�และคุณค่�ให้กับผลิตภัณฑ์  
นำ�ศลิปวัฒนธรรมและคว�มเป็นไทยม�ใช้ 
เพ่ือสร้�งคว�มแตกต่�งให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
และปรบัรปูแบบให้ตรงต�มคว�มต้องก�ร
ของผูบ้รโิภคให้ม�กท่ีสดุ
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ในยคุ 4.0 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) เขา้มามส่ีวนช่วยอ�านวยความสะดวกและสรา้งความกา้วหนา้
ในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านการจัดการความรู้ การ 
ทอ่งเทีย่วเองกเ็ปน็อตุสาหกรรมหนึ่งซ่ึงใชป้ระโยชนจ์ากนวตักรรม
และ ICT เพ่ือยกระดบัการจัดการความรูด้า้นการทอ่งเทีย่ว และ
สรา้งสังคมแหง่ Knowledge Tourism ทีเ่ข้มแขง็ยิง่ขึ้น

วิลเลียม เดวิส (William Davis) ซึ่ง

ทำ�ก�รศึกษ�เรื่อง Knowledge Tourism 

หรือ ก�รท่องเท่ียวเชิงคว�มรู้ ระบุว่� 

Knowledge Tourism แบ่งออกเป็น 2 ด้�น 

คอื Active หรอืก�รแลกเปลีย่นข้อมลูเชงิ

วัฒนธรรมก�รท่องเทีย่ว กับ Exploitation 

หรือก�รนำ�ข ้อมูลเชิงวัฒนธรรมก�ร 

ท่องเท่ียวม�จัดระบบให้กล�ยเป็นก�ร

จัดก�รองค์คว�มรู้เก่ียวกับก�รท่องเท่ียว 

นอกจ�กนี้ ยังเป็นก�รสร้�งเครือข่�ย 

องค์คว�มรู้เก่ียวกับก�รท่องเที่ยว และ 

ก�รจดัก�รคว�มรูใ้นประเดน็ก�รท่องเท่ียว

เชงิคว�มรู ้โดยมกี�รเชือ่มโยงองค์คว�มรู้ 

ระหว่�งหน่วยง�นท่ีกำ�กับดแูลก�รท่องเท่ียว 

ทั่วโลกกับบรรด�นักท่องเท่ียวต่�งๆ ทั้ง

นักท่องเที่ยวในท้องถ่ินและนักท่องเที่ยว

ระหว่�งประเทศ

เห็นได้ว่� Knowledge Tourism ใน

คว�มหม�ยของเดวิสแตกต่�งจ�กคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รท่องเท่ียวเชิง

คว�มรู ้ท่ัวไปที่มักเข้�ใจกันว่�เป็นก�ร 

ท่องเทีย่วต�มพิพิธภณัฑ์หรอืแหล่งเรยีนรู้

ตัวอย่�งของ Knowledge Tourism 

ที่ เป ็นรูปธรรมและเป ็นต ้นแบบอัน 

ยอดเย่ียม (Best Practice) ได้แก่ Google 

Sightseeing เว็บไซต์ท่ีเก็บรวมรวมข้อมลู

และเชื่อมโยงองค์คว�มรู ้เก่ียวกับก�ร 

ท่องเท่ียว โดยมีนักท่องเท่ียวเป็นผู้บรรจ ุ

เรือ่งร�วก�รท่องเทีย่ว ซึง่ประกอบด้วยข้อมลู

สถ�นท่ีท่องเทีย่ว ร�ยละเอยีดก�รเดินท�ง 

และภ�พถ่�ยสถ�นที่จริง โดยนำ�เสนอใน 

รูปแบบสตรีทวิว (Street View) ผ่�น 

แอปพลเิคชนัและซอฟต์แวร์ของ Google  

คอื Google Maps และ Google Earth

Google Sightseeing จึงตอบโจทย์

แนวคิด Knowledge Tourism ของ 

เดวิสท้ังด้�น Active และ Exploitation 

จ�กกิจกรรมก�รแลกเปลี่ยนข ้อมูล 

เชิงวัฒนธรรมก�รท่องเท่ียวของเหล่� 

นักท องเ ท่ียว และก�รนำ�ข ้อมูลเชิง

วัฒนธรรมก�รท่องเที่ยวม�จัดระบบต�ม

รูปแบบก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ เพ่ือสร้�ง

ศูนย์กล�งข้อมูลก�รท่องเท่ียวท่ีช่วยให ้

ผูเ้ข้�ชมรูส้กึเหมอืนได้เดนิท�งรอบโลกโดย

ไม่ต้องออกจ�กบ้�น 

ทีส่ำ�คญัคือเป็นก�รรวบรวมองค์คว�มรู ้

เก่ียวกับก�รเดินท�งจ�กตัวนักท่องเท่ียว

เอง ทำ�ให้ได้ข้อมลูท่ีแตกต่�งไปจ�กข้อมลู

ท่ีอตุส�หกรรมก�รท่องเท่ียวเคยนำ�เสนอไว้

เ ป ้ � ห ม � ย สู ง สุ ด ข อ ง  G o o g l e 

Sightseeing จงึไม่เพียงตอบโจทย์ทฤษฎี 

Knowledge Tourism อย่�งครบถ้วน

และรอบด้�น แต่ยังหวังจะสถ�ปน�เป็น

ระบบก�รจดัก�รคว�มรู ้หรอื Knowledge 

Management System ด้�นก�รท่องเทีย่ว

อย่�งสมบรูณ์แบบยิง่ข้ึนต่อไปในอน�คต

แบบอย่างของ  
Tourism KM

GOOGLE 
SIGHTSEEING

อ้างอิง : William Davis (2555)

ภ�พ : http://googlesightseeing.com
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ใ น บ ร ร ด า ก า ร เ รี ย น รู้ 
รปูแบบตา่งๆ หนึ่งในการเรยีนรู ้
ที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย และ
น่าสนใจที่สุดคงหนีไม่พ้นการ 
“เที่ยวไปเรียนรู้ไป” ตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่แต่ละคนสนใจ  
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพ่ือ 
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การเท่ียวชมธรรมชาติ 
การท่องเทีย่วผจญภยั การเทีย่ว
ชมสถาปัตยกรรม การเดินทาง
เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี และ
อืน่ๆ อกีมากมาย

ฉบับนี้ขอแนะน�า 5 เมือง 
น่าสนใจที่สามารถท่องเที่ยวเชิง
ความรู้ ชว่ยเปดิหูเปดิตา เปดิสมอง  
และเปดิประสบการณช์วีติใหม่ๆ  
ใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน

เทีย่ว | สรา้งสรรค ์
Seattle, USA

ซแีอตเทิล (Seattle) เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงด้�นดนตร ีศิลปะ และเทคโนโลยี 

เห็นได้จ�กก�รมีไนต์คลับเพลงแจ๊สจำ�นวนม�ก เป็นบ้�นเกิดของตำ�น�น 

เพลงร็อก จิมมี เฮนดริกซ์ (Jimi Hendrix) เป็นต้นกำ�เนิดของแนวเพลง 

อัลเทอร์เนทีฟร็อกท่ีรู้จักในชื่อ “กรันจ์” (Grunge) และยังถือเป็นศูนย์กล�ง

ภูมภิ�คในด้�นศลิปะก�รแสดง (Performing Art) จงึส�ม�รถท่องเท่ียวเชงิคว�มรู้ 

ได้หล�กหล�ย เช่น เทีย่วพิพิธภณัฑ์และห้องสมดุอย่�ง The Museum of Pop 

Culture (MoPOP) ซึง่จะช่วยเติมเต็มแรงบนัด�ลใจในด้�นวัฒนธรรมร่วมสมยั

ต่�งๆ ในรูปแบบนิทรรศก�ร เวิร์กช็อป และแคมป หรือเรียนรู้ไปกับ Seattle 

Central Library ซึ่งเป็นห้องสมุดส�ธ�รณะระดับเมืองท่ีมีคว�มทันสมัยจนได้

รบัก�รขน�นน�มให้เป็น “ห้องสมุดต้นแบบแห่งศตวรรษท่ี 21”

5
เมืองน่าเรียนรู้รอบโลก

เที่ยวไป 
เรียนรู้ไป
ใน

เทีย่ว | วฒันธรรม 
Kanazawa, Japan

ค�น�ซ�วะ (Kanazawa) เป็นเมอืงท่ีมเีอกลกัษณ์เฉพ�ะหล�ยอย่�ง

ท่ีน่�สนใจ เน้นนำ�เสนอแง่มุมคว�มเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ท่ีต้องก�รให้ผู้คนได้ร่วมประสบก�รณ์และเป็นส่วนหน่ึงของเมืองผ่�น 

ก�รเทีย่วชมสถ�นท่ีและผลง�นสร้�งสรรค์ต่�งๆ อ�ทิ สถ�นท่ีสำ�คญัท�ง

ประวตัศิ�สตร์ พพิธิภณัฑ์ศิลปะ ง�นหตัถกรรมดัง้เดมิ วรรณคด ีและ

อ�ห�ร โดยมีก�รว�งระบบก�รทัศน�จรท�งรถรอบเมืองไปยังแหล่ง 

ศลิปวัฒนธรรมทัง้เก่�และใหม่ เพ่ือให้เกิดก�รเรยีนรูผ่้�นประสบก�รณ์

ตรงทีไ่ด้จ�กก�รเดนิชม ลองทำ� ลองเล่น และลองชมิ ในปี พ.ศ. 2552  

ค�น�ซ�วะได้รับก�รจัดให้เป็นเมืองสร้�งสรรค์ด้�น “หัตถกรรมและ

ศิลปะพ้ืนบ้�น” จ�กเครือข่�ยเมืองสร้�งสรรค์ (Creative Cities 

Network) ของยูเนสโก (UNESCO) 
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เทีย่ว | ผจญภยั
Leh Ladakh, India

เลห์ ล�ดักห์ (Leh Ladakh) เป็นเมืองในวงล้อมของภูเข�

หมิะ ด้วยภูมปิระเทศท่ีสงูชนั ถนนท่ีทอดผ่�นทวิทศัน์งดง�มแต่

สมบุกสมบัน และภูมิอ�ก�ศทรหด ทำ�ให้เป็นเมืองในฝันของ 

นักเดินท�งที่ชอบก�รผจญภัยและแสวงห�ก�รเรียนรู้วิถีชีวิต 

ผ่�นประสบก�รณ์ก�รท่องเท่ียวในอีกรูปแบบหน่ึง ไม่ว่�จะ

เป็นก�รเรยีนรูวิ้ถีชวิีตและวัฒนธรรมของช�วท้องถ่ิน ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นช�วอ�รยันและทิเบต รวมถึงก�รศึกษ�ธรรมช�ตแิละกิจกรรม

แนวผจญภัย อ�ทิ ปีนภูเข�นำ้�แข็ง เดินป� ล่องแก่ง และขี่อูฐ 

ข้�มทะเลทร�ย เป็นต้น

เทีย่ว | วถีิชวีติ 
Ban Mae Kampong, CHIANG MAI

หมู่บ้�นแม่กำ�ปอง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยธรรมช�ติอันสมบูรณ์ 

อ�ก�ศบรสิทุธ์ิ และวถีิชวิีตเรยีบง่�ยซึง่ได้รบัก�รอนรุกัษ์จ�กคนในชมุชน จงึเหม�ะ

สำ�หรับก�รเที่ยวชมธรรมช�ติและเรียนรู้วิถีชีวิตช�วบ้�นไปพร้อมกัน โดยมีทั้ง 

แหล่งศกึษ�ธรรมช�ต ิเชน่ นำ�้ตก ถำ�้ และเสน้ท�งเดนิป� ไปจนถงึแหลง่เรยีนรู้ 

ด้�นก�รเกษตร เช่น ศูนย์พัฒน�โครงก�รหลวงตนีตก ซึง่เป็นแหล่งพัฒน� ส�ธิต 

และส่งเสริมก�รเพ�ะเห็ดหอมและก�แฟ ศูนย์ก�รเรียนรู้บ้�นวังปล� ศูนย์ผลิต

หมอนใบช�บ้�นป๊อก ศนูย์ผลติหมอนใบช�บ้�นกำ�ปอง และหมูบ้่�นเชงิอนุรกัษ์ 

เป็นต้น

เทีย่ว | นเิวศ 
Hallstatt, Austria

ฮลัล์ชตทัท์ (Hallstatt) ได้ชือ่ว่�เป็นเมอืงรมิทะเลส�บท่ีสวยท่ีสดุ

ในโลก ท้ังยังขึน้ชือ่เรือ่งเป็นแหล่งผลติ “ทองคำ�สขี�ว” หรอื เกลอื ม�

ตัง้แต่ในอดตี ปัจจบุนัเหมอืงเกลอืเก่�แก่อย่�ง Salzwelten ท่ีมอี�ยุ

ม�กกว่� 7,000 ปี กล�ยเป็นจุดท่องเที่ยวสำ�คัญที่เปิดให้เท่ียวชม

และเรียนรู้เก่ียวกับคว�มสำ�คัญของเกลือและก�รทำ�เหมืองเกลือ 

เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้ผ่�นแหล่งเรียนรู้ของจริง ในปี 

พ.ศ. 2540 ฮลัล์ชตทัท์ ได้ข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลกประเภท Cultural 

Landscape จ�ก UNESCO ในฐ�นะเมอืงทีม่กี�รผสมผส�นระหว่�ง

ภมูิประเทศสวยง�ม วัฒนธรรมเก่�แก่ และกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ 

ทีส่ำ�คญัในอดตี

21
5

5IV
E

OKMD Issue 05-FINAL 3.indd   21 7/12/17   06:37



JAN 
- 

SEP

2017

15
SEP

2017

เกษตร-พอเพียง

ไดโนเสาร์ไทย

ฉลาดใชพ้ลงังาน

ดาวเสาร์ใกลโ้ลก 

ท่องเท่ียวสุขสันต์ท่ีพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมเรียนรู ้

พระอจัฉรยิภ�พด้�นเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รชัก�ลท่ี 9 ผ่�นก�รลงมอืปฏิบตัท่ีิเก่ียวกับ 

นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชมนิทรรศก�รและ

ภ�พยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ทุกวันเส�ร์ - อ�ทิตย์ สัปด�ห์ท่ี 

2 - 3 ของเดอืน 

ท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้�นธรรมช�ติวิทย�และธรณีวิทย� 

ผ่�นก�รก�รจดัแสดงซ�กโครงกระดูกไดโนเส�ร์และหุ่นจำ�ลอง

ไดโนเส�ร์ท่ีพบในประเทศไทย อ�ทิ สย�มโมไทรันนัส และ 

ภูเวียงโกซอรสั สรินิธรเน พร้อมด้วยนทิรรศก�รประวัตไิดโนเส�ร์

แบบ 3 มติ ิและตวัอย่�งหินจ�กยุคต่�งๆ

ท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้�นเทคโนโลยีก�รอนุรักษ์พลังง�น

และก�รใช ้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ สำ�หรับภ�ค

อุตส�หกรรม ภ�คอ�ค�รธุรกิจ และประช�ชนทั่วไป โดย

ส�ม�รถเข้�เย่ียมชมและศึกษ�เรียนรู้ข้อมูลด้�นก�รอนุรักษ์

พลงัง�นแบบไม่มค่ี�ใช้จ่�ย ในวันและเวล�ร�ชก�ร 

ท่องเท่ียวและเรียนรู ้ด้�นด�ร�ศ�สตร์ผ่�นก�รสัมผัส

ประสบก�รณ์จรงิในช่วงเวล�ท่ีด�วเส�ร์โคจรม�อยู่ในตำ�แหน่ง

ตรงข้�มกับดวงอ�ทิตย์ ในวันท่ี 15 ก.ย. 2560 ณ จดุสงัเกตก�รณ์

หลกั ได้แก่ สถ�บนัวจิยัด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ต ิ(องค์ก�รมห�ชน) 

กรุงเทพมห�นคร และหอดูด�วเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษ� ใน 3 จงัหวัด ได้แก่ เชยีงใหม่ ฉะเชงิเทร� และ 

นครร�ชสมี� 

WHAT’S 
GOING ON

พิพิธภัณฑ์การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ  

จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติธรณีวิทยา

เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดปทุมธานี

อาคาร 
อนุรักษ์พลังงาน
เฉลิมพระเกียรติ  

เทคโนธานี  
จังหวัดปทุมธานี

กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่  

ฉะเชิงเทรา 
นครราชสีมา
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รูเ้รือ่งเหมืองถา่นหนิ
ท่องเทีย่วและเรยีนรูเ้รือ่งแหล่งทรพัย�กรท่ีมค่ี�ต่อเศรษฐกจิ

และสังคม โดยมีกิจกรรมสำ�หรับนักท่องเท่ียว อ�ทิ เย่ียมชม 

พิพิธภัณฑ์ฯ นัง่รถบสัชมทุ่งบวัตอง และชมขอบบ่อเหมอืง เป็นต้น 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหน่ึงของง�นเทศก�ลท่องเที่ยวประจำ�ปี 

แม่เม�ะ ครัง้ที ่15

พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์

ศึกษา-เหมืองแม่เมาะ  
จังหวัดล�าปางภ�
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ประเทศไทยในยุค 4.0 เอง ก็กำ�ลัง 

มุ่งเน้นไปที่ก�รส่งเสริมก�รสร้�งนวัตกรรม 

รวมถึงก�รเสริมสร ้�งร�กฐ�นท่ีสำ�คัญ 

ก็คอื “องค์คว�มรู”้ ก�รพัฒน�องค์คว�มรูใ้ห้

สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 ต�มนโยบ�ย 

Thailand 4.0 จงึเป็นภ�รกิจทีส่ำ�คญัประก�ร

หน่ึงของหน่วยง�นทีเ่ก่ียวข้อง 

สำ�นักง�นบรหิ�รและพัฒน�องค์คว�มรู้  

(องค์ก�รมห�ชน) ซึง่เป็นหน่วยง�นท่ีมบีทบ�ท

ในด้�นก�รพัฒน�คว�มรู ้และคว�มคิด 

สร้�งสรรค์ของประช�ชนผ่�นกระบวนก�ร

เรียนรู ้ส�ธ�รณะทั้งในส่วนกล�งและส่วน

ภูมิภ�ค จึงได้จัดทำ�ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจ

คว�มรู้จังหวัดลำ�ป�งขึ้น โดยผ่�นก�รศึกษ�

เปรียบเทียบปัจจัยที่กำ�หนดคว�มสำ�เร็จของ  

3 เมืองเศรษฐกิจคว�มรู ้ในระดับ Best 

Practice ได้แก่ กรงุเฮลซงิกิ ประเทศฟินแลนด์ 

ชมุชนแห่งคว�มรูวั้น - นอร์ท ประเทศสงิคโปร์ 

และเมอืงเกียวโต ประเทศญ่ีปุน 

ก�รพัฒน�เมอืงเศรษฐกิจคว�มรูถื้อเป็น

กลยุทธ์ที่ได้รับคว�มนิยมในก�รสร้�งคว�ม

ย่ังยืนท�งเศรษฐกิจ สังคม และก�รเจริญ 

เติบโตของเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น 

ยุคหลังอุตส�หกรรม ภ�ยใต้กรอบแนวคิด

ว่� องค์คว�มรู้เป็นปัจจัยหลักในก�รสร้�ง 

คว�มได้เปรียบในก�รแข่งขันในทุกๆ ด้�น 

และมบีทบ�ทอย่�งม�กในก�รพัฒน�ประเทศ

กระบวนก�รสำ�คัญคือก�รสร้�งสำ�นึก

คว�มเป็นเจ้�ของระบบนิเวศคว�มรู ้ของ

ประช�ชนในจังหวัดลำ�ป�ง โดยใช้แนวคิด

นวัตกรรมแบบเปิดในก�รถ่�ยโอนข้อมูล 

ส�รสนเทศ และองค์คว�มรู ้จ�กทุกฝ�ย  

อันนำ�ไปสู ่ก�รบริห�รและพัฒน�ระบบ 

ก�รเรียนรู้ที่พร้อมรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลง

ได้ตลอดเวล� ขณะเดียวกันก็เป็นระบบ

นิเวศที่พร้อมแบ่งปันและเก้ือกูลทรัพย�กร 

ท�งคว�มรูร่้วมกัน ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื เครอืข่�ย 

ท�งคว�มรู ้ท่ีเข้มแข็งของจังหวัดลำ�ป�งที่

ส�ม�รถเชื่อมโยงคว�มรู ้ระหว่�งภ�ครัฐ  

ภ�คเอกชน ภ�ควิช�ก�ร และภ�คประช�สงัคม 

ได้อย่�งไม่สิน้สดุ

ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจคว�มรู้จังหวัด

ลำ�ป�งจึงเป็นก�รบูรณ�ก�รคว�มรู้ท้ังหมด

ของจังหวัดลำ�ป�ง อันได้แก่ แหล่งเรียนรู้ 

ภูมปัิญญ� และชดุข้อมลู จ�กกลุม่เป้�หม�ย 

เช่น อุตส�หกรรมเซร�มิกและรถม้� ก�ร 

ท่องเท่ียว แหล่งอ�รยธรรม ทรพัย�กรธรรมช�ติ 

และสถ�นท่ีสำ�คญั เป็นต้น ผ่�นก�รรวบรวม 

เรียบเรียง ว�งโครงสร้�ง และจัดเก็บด้วย

ระบบส�รสนเทศและเครอืข่�ยสงัคมออนไลน์ 

เพ่ือตอบโจทย์คว�มต้องก�รของประช�ชนใน

พ้ืนที ่และพัฒน�แนวท�งขบัเคลือ่นต้นแบบ

เมืองเศรษฐกิจคว�มรู ้จังหวัดลำ�ป�ง ท้ัง 

ระยะสัน้ ระยะกล�ง และระยะย�ว 

ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจคว�มรู้จังหวัด

ลำ�ป�งจงึเป็นกรณีศกึษ�ทีส่ำ�คญัสำ�หรบัก�ร

ต่อยอดและพัฒน�เมืองเศรษฐกิจคว�มรู้ใน

จงัหวดัอืน่ๆ ต่อไปในอน�คต และท่ีสำ�คญัจะ

เป็นก�รพัฒน�ก�รท่องเท่ียวเชงิคว�มรูเ้พ่ือนำ�

ม�ซึง่ก�รพัฒน�เมอืงอย่�งย่ังยืนต่อไป

Francisco Javier Carrillo (2006) ได้กล่าวถึง “เมืองแห่งความรู้” 
ไว้ในบทความวิชาการเรื่อง The Century of Knowledge Cities ว่า
ศตวรรษที่ 21 เปน็ยุคของเมืองแห่งความรู้ ซึ่งหมายถึงยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร หรือยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

เมอืงเศรษฐกจิ
ความรู้

ต้นแบบ
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