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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อ ภายใต้บริบทการสื่อสาร
การท่องเที่ยว” ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ไว้ 2 ประการ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ แนวคิด รูป
แบบ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของภูมิทัศน์สื่อ ภายใต้
บริบทการสื่อสารการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษา
ทัศนะ มุมมอง ของนักวิชาการ และนักวิชาชีพด้านสือ่ และ
การท่องเที่ยว ในประเด็นเกี่ยวกับภูมิทัศน์สื่อ ที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยก�ำหนดงานวิจัยเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนแรก การวิเคราะห์ขอ้ มูลและเนือ้ หา ผ่านเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มสื่อท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ส่วนที่
สอง การสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิชาการและนักวิชาชีพด้าน
สื่อ การสื่อสาร และด้านการท่องเที่ยว ส่วนที่สาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเสวนาในประเด็นการท่องเที่ยวที่
มีการจัดขึ้น
ผลการวิจยั ในส่วนของการวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า ภูมิ
ทัศน์สื่อภายใต้บริบทการสื่อสารการท่องเที่ยวนั้น ไม่ได้
หมายถึงเพียงแค่สื่อท่องเที่ยวที่ปรากฏและมีการเผยแพร่
เท่านัน้ หากแต่เป็นภาพใหญ่ทรี่ วมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
โดยสรุปประเด็นได้คือ ปัจจัยในส่วนของสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ นโยบายภาครัฐที่ก�ำหนด
เรือ่ งการท่องเทีย่ วไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ รวมทัง้ นโยบายการส่งเสริมการท่องเทีย่ วผ่านการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ตลอดจนอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ในแต่ละส่วน ล้วน
เป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกทีค่ วบคุมไม่ได้ อันส่งผลให้ภมู ิ
ทัศน์สื่อท่องเที่ยว ต้องปรับเปลี่ยนบริบทไปตามช่วงเวลา
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อีกทั้งไหลไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมีข้อจ�ำกัด
ปัจจัยด้านสื่อและการสื่อสาร เริ่มจากการเปลี่ยน
ผ่านของเทคโนโลยีสื่อสารที่รวดเร็ว เข้าสู่ยุค Internet
of Things ยุคแห่งการเชื่อมต่อ หลอมรวม บูรณาการ
อีกทั้งยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมสื่อและระบบการโฆษณา
ที่ต้องพัฒนาและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ผู้ผลิตสื่อ
ท่องเทีย่ วในฐานะผูส้ ง่ สาร ก็ตอ้ งมีการปรับกลยุทธ์ การน�ำ
เสนอเนือ้ หา ประยุกต์การใช้สอื่ ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
เป็นไปของภูมิทัศน์สื่อ ตลอดจนมิติด้านชมหรือผู้รับสาร
ในฐานะผู้เสพสื่อที่เปลี่ยนไป มักมีการเปลี่ยนพฤติกรรม
อยู่ตลอดเวลาอย่างมีนัยยะส�ำคัญ
ทัศนะและมุมมองของนักวิชาการและนักวิชาชีพ มอง
ว่า ต้องเข้าใจความหลากหลายในเชิงบริบทของภูมทิ ศั น์สอื่
ก่อน ตัง้ แต่เรือ่ งของปัจจัยภายในองค์กรสือ่ ปัจจัยเรือ่ งของ
ผู้บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่
เข้ามากระทบกับสื่อในช่วงนั้นๆ โดยหลักก็คือ ภายใต้ภูมิ
ทัศน์นี้ มันเปลี่ยนทั้งเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค รวม
ถึงสภาพแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง ที่มีผลมาถึง
ระบบอุตสาหกรรมสื่อ ปัจจุบันไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อใด
จะตาย หรือสื่อใดจะอยู่รอด แต่ละสื่อต้องมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์
ค�ำส�ำคัญ : ภูมิทัศน์สื่อ / การสื่อสารการท่องเที่ยว

Abstract

Research «Media Landscape Under the Tourism
Communication context, «Researchers have set two
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objectives for research: 1) To study the state of
concepts, patterns and elements involved Media
landscape Under the current context of tourism
communication. 2) To study the views of the academic
and professional media and tourism professionals in
matters of media landscape the current travel.
The research was divided into 3 parts: first
part, data analysis and content. Second, in-depth
interviews. The third part is an analysis of information
from a seminar discussion on tourism issues.
The results of the research on content analysis
found that the media landscape under the context
of tourism communication. It does not mean just
the travel media that appears and is published. But
it is a big picture that combines all parts together.
In summary, the presentation was: Factors in the
environment related to tourism. The government
policy on tourism. The National Economic and Social
Development Plan Including tourism promotion
policies through Tourism Authority of Thailand or
TAT as well as various industries. Related to tourism
In each of the above. They are an uncontrollable
external environment. As a result, the landscape of
travel media. Context must be changed over time.
The flow of the flow is limited. If you notice the
trend or trends that appear through each media.
It is clear that. What is the direction of tourism or
travel media?
Media and Communication Factors From the
transition of rapid communication technology. The
Internet of Things, the era of connection, integration.
It also affects the media industry and advertising
systems. To develop and adapt to changes.
Travel Media Producer As a messenger It needs
to be adjusted. Adjust content presentation Use
of travel media. To be consistent with the media
landscape. The audience dimension or audience. As
media addicts changed so hard to guess. No matter
what type of media. There are always significant
changes in behavior.
The views and views of academics and
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professionals seem to start with understanding the
diversity of the context of the media landscape.
Consumer factors The environmental, economic, social
and political environment that influenced the media
at that time was primarily under this landscape. It›s
a technology. consumer behavior Including economic
environment. Or even politically This has resulted
in the media industry. Now we can not tell which
media will die or what media will survive. Each
media must adapt.
Keywords : Media Landscape / Tourism Communication

บทนำ�

การท่องเทีย่ ว (Tourism) ถือเป็นหัวใจหลัก ทีส่ ามารถ
สร้างรายได้เป็นจ�ำนวนมากให้กับประเทศไทย
อีกทั้งยังเป็นจุดขายหลักที่ท�ำให้ประเทศไทยเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ
ทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ตลอดจนอุดม
ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทคี่ อ่ นข้างสมบูรณ์ มีแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายในทัว่ ทุกภูมภิ าค โดยสามารถแบ่งให้
เห็นภาพชัดเจนได้สองมิติ คือ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และ การท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
ทั้งสองแบบนั้นมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด แบบแรก
สามารถเรียกนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติที่ยังไม่ปรุง
แต่งได้มากมายหลายแห่ง ทีน่ ยิ มมากๆ และติดอันดับโลก
คงหนีไม่พ้นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล หมู่เกาะต่างๆ ทาง
ตอนใต้ของไทย ส่วนในแบบที่สอง ที่
มีความส�ำคัญ
ไม่แพ้แบบแรกก็คอื การท่องเทีย่ วเชิงวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ในรูปแบบนีถ้ อื เป็นอัตลักษณ์ (Identity) เด่นของเมืองไทย
โดยเฉพาะรูปแบบของวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ สังคมแบบไทยๆ
ตลอดจนผู้คนที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใส มีน�้ำใจ ที่ท�ำให้นัก
ท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสได้จนเกิดการบอกต่อ นอกจากนี้
ในความรุ่มรวยทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ถือเป็น
อีกหนึง่ จุดขายทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วไหลเข้ามาเทีย่ วในเมือง
ไทยอย่างไม่ขาดสาย
การสือ่ สารการท่องเทีย่ ว (Tourism Communication)
เป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านสื่อ และการสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งในการท�ำให้การ
ท่องเที่ยวเติบโต สิ่งส�ำคัญในการท�ำให้กระบวนการสื่อนั้น
ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของ
สื่อแต่ละประเภท โดยเฉพาะในยุคแห่งความหลากหลาย

ของสื่อ เป็นเหตุให้ต้องมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อด้วย ท�ำให้ความสนใจในเรื่องภูมิทัศน์สื่อ
(Media Landscape) ทีเ่ กีย่ วข้องในด้านการท่องเทีย่ วมีสงู ขึน้
ปัจจุบัน สื่อที่น�ำเสนอเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นมีอยู่
มากมายแทบนับไม่ถ้วน หากแยกประเภทแล้ว สื่อแต่ละ
ชนิดก็แตกต่างกันออกไป แต่ส�ำคัญที่สุด นอกจากข้อมูล
ทางด้านการท่องเที่ยวในแต่ละที่แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
“ภาพลักษณ์” (Image) ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายในการท�ำให้
นักท่องเที่ยวเลือกที่จะไปที่แห่งนั้น ภาพที่ปรากฏตามสื่อ
ท่องเที่ยวไม่ว่าสื่อใดก็ตาม จะมีการท�ำหน้าที่ๆ แตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งในแผ่นพับ ภาพโปสเตอร์ ภาพ
ป้ายโฆษณาตามที่ต่างๆ ล้วนกระตุ้นความอยากไปเที่ยว
ได้ทั้งสิ้น แต่สื่อหนึ่งที่คาดว่าผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวให้
ความสนใจมากที่สุดคือ สื่อภาพเคลื่อนไหว ทั้งในรูปแบบ
ของสื่อโทรทัศน์และสื่อภาพยนตร์ เพราะสามารถรับชม
ได้ทั้งภาพและเสียง นอกจากนี้ กลุ่มของรายการโทรทัศน์
ยังมีภาพยนตร์โฆษณา (TVC : Television Commercial)
ถือว่าเป็นสื่อกลางในการท่องเที่ยว ที่สามารถสื่อสารออก
ไปได้ไกลกว่า ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในปัจจุบัน
สื่อท่องเที่ยว (Tourism Media) หมายรวมถึงสื่อสาร
มวลชนประเภทต่างๆ ที่สามารถน�ำมาท�ำการสื่อสารเพื่อ
การท่องเทีย่ ว ไม่วา่ จะเป็นสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ วิทยุ สือ่ โทรทัศน์
สือ่ ภาพยนตร์ ตลอดจนสือ่ ออนไลน์ และสือ่ สังคมออนไลน์
ต่างๆ ทีเ่ สมือนเป็นตัวขับเคลือ่ นทางด้านการท่องเทีย่ ว โดย
เฉพาะในประเทศไทยที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
บทบาทของสื่อแต่ละประเภทในภูมิทัศน์สื่อนี้ มีความแตก
ต่างหลากหลาย มีความเฉพาะเจาะจงในตัว บริบทในการ
สื่อสารมีความแตกต่างกัน
ในมิติด้าน ภูมิทัศน์สื่อ (media landscape) วันนี้มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อันเนือ่ งมา
จากการเกิดขึน้ ของสือ่ ใหม่ (new media) อย่างอินเทอร์เน็ต
หรือ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ท�ำให้สื่อมวลชน
หรือสื่อยุคเก่าต้องปรับตัวในการท�ำงาน และการสื่อสาร
เพือ่ เข้าถึงมวลชนในลักษณะทีต่ อ้ งเปลีย่ นไปจากเดิมอย่าง
มาก บ่อยครั้งมีการกล่าวว่า ยุคนี้คือยุคที่ผู้คนกลายมา
เป็นผู้ผลิตเนื้อหาสื่อ หรือ “user generated content”
ซึ่งได้เป็นการสร้างภูมิทัศน์สื่อให้เปลี่ยนไป เพราะทุกวัน
นี้ สื่อที่มีอิทธิพลในการก�ำหนดข้อมูลข่าวสารของโลกคือ
Website, Instagram, Twitter, Facebook หรือแม้กระทัง่

Youtube ที่กลายมาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน
ประเด็น เนื้อหา ข่าวสาร ของโลกไปแล้ว
หากแต่ในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยทางด้านสื่อเพื่อสื่อสาร
การท่องเที่ยว ยังมีปริมาณไม่มากนักที่ปรากฏชัดเจนใน
มิติด้านการสื่อสารและการท่องเที่ยว ก็จะเป็นงานหนังสือ
ของ กาญจนา แก้วเทพ เรื่องสื่อสาร-การท่องเที่ยว ใน
ปี พ.ศ.2557 นอกจากนั้นมีเพียงแค่การศึกษาเฉพาะ
เจาะจงลงไปในตัวสื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง ยังไม่มีการ
ศึกษาในหลากหลายประเภทพร้อมกัน หรือการศึกษาใน
เชิงบูรณาการ เป็นเหตุให้ประเด็นการศึกษา ภูมิทัศน์สื่อ
(Media Landscape) ที่จะสะท้อนให้เห็นภาพรวมของสื่อ
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในมิติ
การสื่อสารการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ แนวคิด รูปแบบ และองค์
ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องของภูมทิ ศั น์สอื่ ภายใต้บริบทการสือ่ สาร
การท่องเที่ยวในปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาทัศนะ มุมมอง ของนักวิชาการและนัก
วิชาชีพ ด้านสื่อและการท่องเที่ยว ในประเด็นเกี่ยวกับภูมิ
ทัศน์สื่อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

แนวคิดและทฤษฎี

1. พัฒนาการและแนวโน้มของการท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยวในสื่อสารศึกษา : องค์ประกอบของ
การสื่อสาร
3. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ
กับการท่องเที่ยว

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อ ภายใต้บริบทการสื่อสาร
การท่องเทีย่ ว” เป็นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) 1. เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์ แนวคิด รูปแบบ และ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของภูมิทัศน์สื่อ ภายใต้บริบทการ
สื่อสารการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และ 2. เพื่อศึกษาทัศนะ
มุมมอง ของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสือ่ และการท่อง
เที่ยว ในประเด็นเกี่ยวกับภูมิทัศน์สื่อที่เกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวในปัจจุบัน เป็นการเปิดมิติ มุมมอง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมในการวิเคราะห์และตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้
วิจัยมีแนวทางการด�ำเนินการ โดยแบ่งวิธีการด�ำเนินการ
วิจัย ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis)
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหา จากเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับประเด็นทีศ่ กึ ษา ต�ำรา หนังสือ วิจยั บทความ
และกลุม่ สือ่ ท่องเทีย่ วในรูปแบบต่างๆ จากนัน้ น�ำข้อมูลการ
วิเคราะห์ที่ได้ มาจัดเรียงเพื่อน�ำไปสรุปผล ในล�ำดับต่อไป
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านสือ่ การ
สื่อสาร และด้านการท่องเที่ยว โดยมีเกณฑ์ การคัดเลือก
นักวิชาการ อาจารย์ ที่มีผลงานวิจัย / ผลงานทางด้าน
การเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน
สื่อสารมวลชน และนักวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ผลิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตและสร้างสรรค์ สื่อ
รายการประเภทท่องเที่ยวที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ โดย
มีผลงาน เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
3. การเก็บข้อมูลจากงานเสวนาทางด้านท่องเที่ยว
(Seminar)
เป็นการเก็บข้อมูลการสนทนาประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการ
ท่องเที่ยว ที่จัดขึ้นในรูปแบบเวทีเสวนาสาธารณะ โดย
หน่วยงานหรืองค์กร มีผู้ร่วมการเสวนาอย่างน้อย 3 ท่าน
ทั้งนี้เพื่อความหลากหลายของข้อมูล โดยน�ำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ ท�ำการแยกประเด็นที่ศึกษา เขียนรายงานสรุป
และอภิปรายผล ในล�ำดับต่อไป

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

1. กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ นักวิชาการ / นักวิชาชีพ
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มโี ครงสร้าง โดยเลือก
จากนักวิชาการทีส่ นใจในประเด็นสือ่ ภูมทิ ศั น์สอื่ ตลอดจน
มิติที่หลากหลายครอบคลุมประเด็นวิจัย และนักวิชาชีพ
ผู้ผลิตและสร้างสรรค์สื่อท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ หลาก
หลายแพลทฟอร์ม มีผลงานเผยแพร่เป็นที่รู้จัก เพื่อทราบ
ถึงแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง ที่มีต่อภูมิทัศน์สื่อท่องเที่ยว
และประเด็นอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั โดยท�ำการสัมภาษณ์
รวม 6 ราย ดังนี้
1.1 ดร.มานะ ตรีรยาภิวฒ
ั น์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
/ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนช์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เรือ่ งสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) และสือ่ สารมวลชน
คุณชคัทพล ใจน้อม หัวหน้าฝ่ายภาพ กองบรรณาธิการ
นิตยสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) /
อาจารย์พิเศษ ประจ�ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
116 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1.2 คุณเฉลิมชัย ตันสิงห์ ผู้ชนะรางวัล สุดยอดแฟน
พันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทย ประจ�ำปี พ.ศ.2557 จากรายการ
แฟนพันธุแ์ ท้ บริษทั เวิรค์ พอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน) / ผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวชุมชน ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 และช่องทางออนไลน์
1.3 คุณนคร พูนสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท
รวยกันที จํากัด / ที่ปรึกษาบริษัท เกรทวันเดอร์ จํากัด ผู้
ผลิตรายการท่องเที่ยวชื่อ Good Day ทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 5
1.4 คุณณัฐชนน มหาอิทธิดล นักเขียน / ผู้ก่อตั้ง
และ บรรณาธิการบริหาร ส�ำนักพิมพ์แซลมอน / ส�ำนัก
ข่าวออนไลน์ The Matter
1.5 คุณจิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ นักเขียน / อดีต
หัวหน้ากองบรรณาธิการ และ บรรณาธิการ บทสัมภาษณ์
นิตยสาร a day ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบทสัมภาษณ์
และ Creative Director เว็บไซด์ The Cloud
2. กลุ่มผู้ร่วมเวทีเสวนาด้านท่องเที่ยว
โดยกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษาวิจยั ในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั คัดเลือก
จากงานเสวนาในรูปแบบสาธารณะ ทีม่ กี ารประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ และจัดขึ้นโดยหน่วยงาน / องค์กร เน้นประเด็น
เสวนาในเรือ่ งของการท่องเทีย่ วเป็นหลัก โดยงานจัดขึน้ วัน
พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 สถานที่ สตาร์บัคส์
สวนเพลิน มาร์เก็ต ภายใต้ชอื่ งานว่า “The Art of Travel :
อะไรอยูใ่ นการเดินทาง?” 101 minutes at Starbucks โดย
The101.World ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนารวม 4 ราย ดังนี้
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วงศ์ยานนาวา นัก
วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และปรัชญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / นักเขียนนามปากกา ธนา
วงศ์ญาณนาเวศ
2.2 คุณนิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียน / นัก
อ่าน / พิธีกรรายการโทรทัศน์
2.3 คุณกรกฎ พัลลภรักษา นักเขียน / พิธกี ร เจ้าของ
รายการ ‘Journal Journey’
2.4 คุณจิรเดช โอภาสพันธวงศ์ หรือ ‘Jirabell’ นัก
เขียน เจ้าของหนังสือ ‘Lonely Land ดินแดนเดียวดาย’
อดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการ และ บรรณาธิการ บท
สัมภาษณ์ นิตยสาร a day ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบท
สัมภาษณ์ และ Creative Director เว็บไซด์ The Cloud

สรุปและอภิปรายผล

ข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการเปิดมิติ

มุมมองที่มีต่อ ภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) ภายใต้
บริบทของการสือ่ สารการท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั
ทัง้ วิธคี ดิ จากผูผ้ ลิต มุมมองจากด้านวิชาการ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
การเปลีย่ นแปลง ทีไ่ หลเลือ่ นเคลือ่ นทีไ่ ปอย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัด
ทั้งนี้จากการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ ของผู้วิจัย สามารถ
จ�ำแนกเพื่ออภิปรายน�ำเสนอได้ ดังนี้
ภูมิทัศน์สื่อ (media landscape) ในวันนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
การเกิดขึ้นของสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต หรือ สื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) ท�ำให้สื่อมวลชน หรือสื่อยุค
เก่าต้องปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนผ่าน การสื่อสาร
เพือ่ เข้าถึงมวลชนในลักษณะทีต่ อ้ งเปลีย่ นไปจากเดิมอย่าง
มาก ภูมิทัศน์สื่อ คือ การพิจารณา ลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ เส้นเวลา ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ผ่านช่องทางสื่อ
ลักษณะเนื้อหาสื่อ
การสือ่ สารการท่องเทีย่ ว (Tourism Communication)
คือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านสื่อและการสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งในการท�ำให้การ
ท่องเที่ยวเติบโต สิ่งส�ำคัญในการท�ำให้กระบวนการสื่อนั้น
ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของ
สื่อแต่ละประเภท โดยเฉพาะในยุคแห่งความหลากหลาย
ของสื่อ เป็นเหตุให้ต้องมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อด้วย ท�ำให้ความสนใจในเรื่องภูมิทัศน์สื่อ
ที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวมีสูงขึ้น
ภูมิทัศน์สื่อที่ไหลเลื่อนเคลื่อนที่
ภูมทิ ศั น์สอื่ ภายใต้บริบทการสือ่ สารการท่องเทีย่ วนัน้
ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่สอื่ ท่องเทีย่ วทีป่ รากฏและมีการเผย
แพร่เท่านัน้ หากแต่เป็นภาพใหญ่ทรี่ วมทุกภาคส่วนเข้าด้วย
กัน โดยสรุปประเด็นน�ำเสนอได้คอื ปัจจัยในส่วนของสภาพ
แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว อาทิ นโยบายภาครัฐ
ทีก่ ำ� หนดเรือ่ งการท่องเทีย่ ว ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ตลอดจน
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ใน
แต่ละส่วนที่กล่าวมา ล้วนเป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้ อันส่งผลให้ภูมิทัศน์สื่อท่องเที่ยว ต้องปรับ
เปลีย่ นบริบทไปตามช่วงเวลา อีกทัง้ ไหลไปตามกระแสการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีขอ้ จ�ำกัด ซึง่ หากสังเกตจากเทรนด์หรือ
แนวโน้มที่กฎผ่านสื่อแต่ละสื่อนั้น จะเห็นภาพชัดว่า การ
ท่องเที่ยวหรือสื่อท่องเที่ยวในปัจจุบันมีทิศทางอย่างไร

ต้องเข้าใจความหลากหลายในเชิงบริบทของ ภูมิ
ทัศน์สื่อ (Media Landscape) ก่อน ตั้งแต่เรื่องของปัจจัย
ภายในองค์กรสือ่ ปัจจัยเรือ่ งของผูบ้ ริโภค ด้านสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทีเ่ ข้ามากระทบกับสือ่ ในช่วงนัน้ ๆ
โดยหลักก็คือ ภายใต้ภูมิทัศน์นี้ มันเปลี่ยนทั้งเทคโนโลยี
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค รวมถึงสภาพแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจ
หรือแม้กระทัง่ การเมือง ทีม่ ผี ลมาถึงระบบอุตสาหกรรมสือ่
ด้วย ปัจจุบนั เราไม่สามารถบอกได้วา่ สือ่ ใดจะตาย หรือสือ่
ใดจะอยู่รอด มันมีการฉีกกฎทุกรูปแบบ แต่ละสื่อต้องมี
การปรับตัว
สือ่ ทุกวันนี้ ไม่ได้จำ� กัดช่องทางการน�ำเสนอในช่องทาง
ใดช่องทางหนึง่ เหมือนในอดีต แม้กระทัง่ สือ่ โทรทัศน์ทเี่ คย
มีอำ� นาจสูงสุดและยิง่ ใหญ่กว่าสือ่ อืน่ ทุกวันนีเ้ ปลีย่ นไป คน
ท�ำสื่อโทรทัศน์เอง ก็ต้องหันมาพึ่งสื่อออนไลน์ โทรทัศน์
ไม่ได้ลดความนิยมลง ในขณะที่สื่อออนไลน์ก็สวยงาม
เกิดการพึ่งพา พึ่งพิง ข้ามกันไปข้ามกันมาจนแทบแยกไม่
ออก ต้องยอมรับว่าตอนนี้สื่อที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก
คือ Facebook และ Google โดยเฉพาะ Facebook ที่บีบ
ให้คนท�ำสื่อท�ำอะไรไม่ค่อยได้ หากต้นสังกัดมีการขยับตัว
แต่ละที ทุกคนก็ต้องขยับตาม สื่อทุกวันนี้เป็นทางราบ ก็
คือ ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการท�ำมากเหมือนในอดีต
ไม่จ�ำเป็นต้องมีทักษะอะไรนอกจากที่จะพยายามผลักตัว
เองไปข้างหน้า
ปัจจัยด้านสือ่ และการสือ่ สาร เริม่ จากการเปลีย่ นผ่าน
ของเทคโนโลยีสอ่ื สารทีร่ วดเร็ว เข้าสูย่ คุ ทีเ่ รียกว่า Internet
of Things ยุคแห่งการเชื่อมต่อ หลอมรวม บูรณาการ
ตลอดจนการข้ามสื่อ อีกทั้งยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมสื่อ
และระบบการโฆษณา ที่ต้องพัฒนาและปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลง ผู้ผลิตสื่อท่องเที่ยว ในฐานะผู้ส่งสาร ก็ต้อง
มีการปรับกลยุทธ์ ปรับการน�ำเสนอเนื้อหา ประยุกต์การ
ใช้สื่อท่องเที่ยวต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็นไปของภูมิ
ทัศน์สอื่ ตลอดจนผูม้ ติ ดิ า้ นชมหรือผูร้ บั สาร ในฐานะผูเ้ สพ
สือ่ ทีเ่ ปลีย่ นไปจนยากเกินคาดเดา ทีไ่ ม่วา่ จะเสพสือ่ ประเภท
ใดก็ตาม มักมีการเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาอย่างมี
นัยยะส�ำคัญ
ความหลากหลายของประเภทสื่อนั้น หากพิจารณา
ในมิติของการท่องเที่ยวนั้นจะเห็นว่า จากผลงานวิจัยด้าน
สือ่ สารการท่องเทีย่ วจ�ำนวนมาก ได้แสดงให้เห็นว่า ในการ
วางแผนหรือวางกลยุทธ์เรือ่ งการใช้สอื่ นัน้ ในเชิงปริมาณเรา
มักจะพบว่า มีการใช้สื่อมากกว่าหนึ่งประเภทเสมอ และก็
ยังต้องมีมิติเชิงคุณภาพด้วย กล่าวคือต้องให้การวางแผน
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ประเภทสือ่ ทีห่ ลากหลาย นัน้ เป็นไปอย่างมีบรู ณาการอีกด้วย
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากข้อเท็จจริงทีว่ า่ สือ่ แต่ละประเภท ล้วน
มีข้อเด่นและข้อจ�ำกัดในตัวเองเสมอ เช่น สื่อโทรทัศน์อาจ
จะเข้าถึงกลุ่มผู้รับได้ในปริมาณที่กว้างขวาง แต่ก็ให้ข้อมูล
ไม่ได้มากนักและมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์จะให้
ข้อมูลได้มากกว่าและมีลกั ษณะคงทนกว่า ในขณะทีส่ อื่ แต่ละ
ประเภทมีข้อเด่นและข้อด้อย หากมีการน�ำมาใช้หลายๆ
ประเภทแต่ขาดการวางแผนการใช้หรือการวางกลยุทธ์ อาจ
ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ใช้สื่อผิดกาลเวลา ผิดจังหวะ ผิด
สถานที่ หรือผิดกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตกับ
นักท่องเทีย่ วสูงวัย เป็นต้น หรือหากขาดการ บูรณาการสือ่
ก็อาจจะท�ำให้เกิดสภาวะใช้สื่อมากเกินความจ�ำเป็น ท�ำให้
เกิดความซ�้ำซ้อนในการส่งผ่านข้อมูล ท�ำให้สิ้นเปลืองโดย
ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ผลิต และน่าเบื่อหน่ายส�ำหรับผู้รับสาร
ในอีกทางหนึ่งก็อาจจะเกิดสภาวะใช้สื่อน้อยเกินไปท�ำให้
ผู้รับสารไม่ได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็น
ผู้เสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
เนื่องจากการสื่อสารในเรื่องการท่องเที่ยวนั้น มีทั้ง
ในโลกที่เป็นจริงและในโลกของสื่อ ผู้รับสารจึงมีอยู่ได้ใน
2 โลกด้วยเช่นกัน เช่น อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่รับฟัง
ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ (ในโลกจริง) หรือ เป็นผู้ชมรายการ
ท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ (ในโลกของสื่อ) ส�ำหรับในแวดวง
สื่อสารศึกษานั้น การศึกษาผู้รับสารจะมีแนวทางที่หลาก
หลายและแปรไปตาม ทฤษฎี/แนวคิดที่หนุนอยู่เบื้องหลัง
นอกจากนั้นหน่วยของการวิเคราะห์ก็อาจจะมีได้หลาย
ระดับอีกด้วย ในยุคที่ “ผู้ชมเป็นใหญ่” พฤติกรรมผู้
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีอ�ำนาจในการเลือกรับ
ชมมากกว่าเมื่อก่อน ตลาดกลายเป็นของผู้บริโภคสื่อที่
เลือกเสพตามจริตของตนเอง นอกจากนัน้ ยังเป็นผูร้ บั สาร
ที่ไม่ใช่ลักษณะ Passive เหมือนที่เคยเป็น หากแต่กลาย
เป็น User generated contents ทีส่ ามารถผลิตเนือ้ หาเอง
ได้ เป็นผูถ้ า่ ยทอดมุมมอง เรือ่ งราวด้วยตัวเอง ข้อจ�ำกัดใน
เรื่องความเป็นมืออาชีพต่างจากเดิมที่มีคุณภาพลดลง แต่
มีความหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะช่องทางของ Social
Media ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
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เนื้อหาในสื่อที่แบนราบแต่หลากหลาย
ส�ำหรับเรื่องภูมิทัศน์สื่อท่องเที่ยวนั้น แน่นอนว่าองค์
ประกอบด้านเนื้อหาสาระนั้นจะต้อง เกี่ยวพันกับเรื่องการ
ท่องเที่ยวในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง และมีข้อสังเกตว่า หาก
เปรียบเทียบปริมาณงานวิจัยว่าด้วยสื่อสาร-การท่องเที่ยว
ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว จ�ำนวนงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง “สื่อ”
จะมีมากกว่าเรื่อง “สาร” อย่างเทียบกันไม่ได้ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นความ เชือ่ ในพลังอานาจของสือ่ มากกว่าความเชือ่ ใน
อานุภาพของเนื้อหาสาร อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ควรมี
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเนือ้ หาสารเรือ่ งการท่องเทีย่ วให้เพิม่ มากขึน้
การท�ำ Contents ในปัจจุบันเป็นลักษณะ Fluid คือ
สามารถไปอยู่ในอะไรก็ได้ หลายคอนเทนต์ในยุคนี้มักถูก
สร้างจากความสนใจในสังคมตอนนัน้ ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้วา่ มา
จากผูเ้ สพผลักให้ทำ� ขณะเดียวกัน โดยเฉพาะสือ่ ออนไลน์
ผู้เสพจะเป็นคนชี้น�ำคนท�ำสื่อมากกว่าสื่อดั้งเดิม เพราะ
ปัจจุบนั สิง่ ทีจ่ ะบอกว่าจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่นนั้ มัน
ดูจากตัวเลขเป็นหลัก คนท�ำสื่อต้องโฟกัสให้มากขึ้น เจาะ
ไปที่ความต้องการของตลาด เจาะคน เจาะกลุ่ม คนดูมี
ทางเลือกกับสื่อมากขึ้น เราต้องจับเอาความชอบของคน
ดูมาเป็นตัวตั้ง เพื่อที่ว่าไม่ซ�้ำกับสิ่งที่เคยมีมา ต้องเรียนรู้
เรื่องการตลาด มองภาพรวมได้ วิเคราะห์เป็น รวมถึงขาย
ของเป็นด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องท�ำเพจส�ำหรับสื่อสารกับ
คนดู สร้างกิจกรรมรองรับคนดูให้เกิดการสื่อสารกับเรา
สุดท้าย Contents ทางด้านท่องเทีย่ วในสือ่ ไทย ยังสามารถ
ขายได้แบบไม่มีวันหมด หากแต่ทุกวันนี้เกิดการขายซ�้ำ
“การท่องเที่ยว” ก็ไม่ต่างกับ “แฟชั่น” ที่ซึ่งมันจะเปลี่ยน
ไปตามบริบทของเวลา

ข้อเสนอแนะงานวิจัย

ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความส�ำคัญของภูมทิ ศั น์สอื่ ท่องเทีย่ ว ที่
ควรตระหนักถึงบทบาทในการน�ำมาท�ำวิจัยเป็นอย่างมาก
เนื่องด้วยเป็นสื่อที่สะท้อนวิธีคิด สะท้อนความเป็นไปของ
สังคม จึงอยากให้มีการเพิ่มปริมาณงานวิจัยให้มีมากขึ้น
และหลากหลายมุมมอง เพือ่ ทีผ่ ลการวิจยั ทีไ่ ด้จะน�ำมาต่อย
อดทัง้ ในระบบอุตสาหกรรมสือ่ ตลอดจนลงมาถึงระดับการ
ศึกษาทางด้านสื่อสารมวลชน ที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาแรงงานเข้าสู่ตลาดวิชาชีพสื่อต่อไป
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(นคร พูนสุวรรณ์. 2560, กันยายน). สัมภาษณ์โดย
อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ ที่ สยามเซนเตอร์
(ณัฐชนน มหาอิทธิดล. 2560, กันยายน). สัมภาษณ์โดย
อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ ที่ Salmon House
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