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บทสรุปผูบริหาร
สืบเนื่องจากรัฐบาลใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจ
ใหมที่เรียกวา "BCG" ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ดาน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใตภาวะการระบาดใหญทั่ว
โลกของโควิด 19 สงผลกระทบใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกและการเดินทางระหวางประเทศตองหยุดชะงัก
สรางผลกระทบอยางรุนแรงและฉับพลันตอประเทศไทยที่พึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศเปนหลัก
ดวยเหตุนี้แนวทางการพัฒนาประเทศไทยจึงเนนการนํา "จุดแข็งของประเทศ" รวมกับแนวคิด "รวมไทยสราง
ชาติ" ผลักดันใน 3 แนวทางสําคัญ คือ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สราง
ความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก และเดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง
การทองเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่องแมจะเผชิญปญหาภาวะ
เศรษฐกิจของโลกถดถอยในชวงสิบปที่ผานมา ชวยสรางงานและกระจายรายไดไปสูธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว เกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและธุรกิจบริการในพื้นที่อยางรวดเร็ว และเปดโอกาสใหคนจํานวน
มากในพื้นที่หางไกลสามารถมีสวนรวมในหวงโซการทองเที่ยวไดมากขึ้น สงผลใหหลายประเทศใหความสําคัญ
และเรงพัฒนาใหภาคการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม การ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทั้ง อินเตอรเน็ท Digital platform และธุรกิจการบินแบบ Low cost ทํา
ใหมีจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศและภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางไมเคยมีมากอน จนภาคการทองเที่ยว
ทั่วโลกตองเผชิญความทาทายในเรื่องการเติบโตที่ไมยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่ทองเที่ยวหลายแหงที่ขาดความ
พรอมและการจัดการทองเที่ยวที่ดี และวิกฤตการระบาดใหญทั่วโลกของ COVID 19 ที่สงผลใหการทองเที่ยว
ระหวางประเทศหยุดชะงักอยางฉับพลัน
ประเทศไทยเปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลกและมีชื่อเสียงติดอันดับระดับนานาชาติดาน
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสราง รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลาย
และนาสนใจที่ใหความคุมคา เชน การรับประทานอาหารและชอปปง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและทางการ
แพทย การประชุมสัมมนา การจัดงานแตงงาน ฯลฯ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีภาพลักษณการเปนเจาบานที่
ดีสําหรับนักทองเที่ย วตางชาติที่สงผลตอความประทับใจและกลับมาทองเที่ยวอีกครั้ง สอดคลองกับจํานวน
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวซ้ํามีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหในชวงสิบปที่ผานมา (ป 2553-2562) มี
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเกือบ 40 ลานคนหรือเพิ่มขึ้น 2.5 เทา และมีมูลคาเศรษฐกิจรวมของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวกวา 3 ลานลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 3 เทา
ปจจุบันปญหาการทองเที่ยวเกินขนาดในแหลงทองเที่ยวยอดนิยม การทองเที่ยวแบบกระจุกตัวของ
นักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวหลักในชวงวันหยุดและเทศกาล และการขาดความพรอมของแหลงทองเที่ยว
เมืองรอง อันเกิดจากการขาดการจัดการทองเที่ยวที่ดี กอใหเกิดปญหาและความทาทายตอการทองเที่ยวไทย
ใน 7 ประเด็น คือ 1) โครงสรางพื้นฐาน ที่ยังขาดระบบขนสงมวลชนระหวางแหลงทองเที่ยว ระบบการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว ระบบการจัดการขยะและน้ําเสียในพื้นที่ทองเที่ยว 2)
การนําเทคโนโลยีมาใชประโยชน ที่ชวยการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยว การชวยใหเขาถึงและใชประโยชน
ขอมูล และ Digital platform เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืน 3) กฎหมาย
กฎระเบียบ ที่ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกฎหมายและการออกกฎหมาย
เพิ่ ม เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มเร ง ด ว น 4) ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม ที่ ต อ งการการฟ น ฟู
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สภาพแวดลอมทรัพยากรในแหลงทองเที่ย ว การพัฒนาจุดดึงดูดการทองเที่ย วดานทรั พ ยากรชีวภาพและ
วัฒนธรรมทองถิ่นบนฐานความรู 5) การมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนหรือเครือขายสังคมขาดการมี
สวนรวมในการพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยว และการบรรเทาผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่แหลงทองเที่ ย ว
ยอดนิย ม 6) ทัก ษะและกํ าลั ง คน ต อ งการกํ า ลั ง คนจํ า นวนมากที่ มี ทั ก ษะหลากหลาย เช น การสื่ อ สาร
ภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยี เชน ระบบ IT, Digital Marketing เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชน 7)
ประเด็นทาทายอื่นๆ ขาดการสื่อสารและสรางแบรนดของการทองเที่ยวของประเทศไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ของการทองเที่ยว และการจัดการการทองเที่ยวหลังการระบาดของ COVID 19
ขอเสนอ BCG เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาทองเที่ยวในระยะ 5 ปขางหนา มีเปาหมายในการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อใหกลับมาเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อ น
ประเทศ โดยใหความสําคัญกับการกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองรอง การลดความเหลื่อมล้ํา และการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหทองเที่ยวไดอยางมั่นใจ สนุก และปลอดภัย กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะ 5 ป
ดังนี้
 เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว 1.2 ลานลานบาท ในป 2563 เปน 1.5 ลานลานบาท ในป 2564
และเรงผลักดันใหกลับสู 3 ลานลานบาท ภายในป 2565
 รายไดจากการทองเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
 รายไดจากการทองเที่ยวมาจากกิจกรรมในทองถิ่น ไดแก ที่พัก อาหาร สมุนไพร สินคาคุณภาพ
จากทองถิ่น
 รายไดและการจางงานในชุมชนเพิ่มขึ้นผานกิจกรรมทองเที่ยวชุมชน
 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่อยางเปนระบบ
 แหลงทองเที่ยวไดรับมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล
 การทองเที่ยวเติบโตอยางยั่งยืนดวย “ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”
การขับ เคลื่อนการพัฒ นาภาคทองเที่ยวใหค วามสําคั ญโดยอาศัยกลไกในการดํา เนินงาน 3 เรื่องที่
สําคัญคือ
1) การพัฒนามาตรฐาน เพื่อสรางความมั่นใจและคุณคาใหกับนักทองเที่ยวโดยคํานึงถึง “ความสะอาด
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน คุณภาพของการบริการ และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”
ดวยการตอยอดและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวตลอดหวงโซอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2) การยกระดับ การเชื่อมโยง ยกระดับ การเดิน ทางดวยระบบขนส งสาธารณะที่ สะดวก สะอาด
ปลอดภัย และเชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวของเมืองทองเที่ยวหลักไปสูแหลงทองเที่ยวเมืองรองไดอยา ง
สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ รวมถึง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศและสรางระบบ
Digital Platform เพื่ อ ให เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงระหว า งผู ที่ เ กี่ ย วข อ งอั น นํ า ไปสู ค วามร ว มมื อ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
3) การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองเที่ยวมุงสู ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารปริม าณ
นักทองเที่ยวอยางมี ประสิทธิภาพ ติดตามผลกระทบจากการทองเที่ยวอยางเปนระบบ ดูแลรักษาและฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของไทย สรางมูลคาและแบรนดความเปนไทย พรอมสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มดวยอัตลักษณความเปนไทยจากสินคาและบริการ กระจายรายได ลดความ
เหลื่อมล้ําใหกับทองถิ่น
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แม ว า สถานการณ COVID 19 ยั ง แพร ร ะบาดรุ น แรงอยู ทั่ ว โลก แต ป ระเทศไทยมี ก ารควบคุ ม
สถานการณการระบาดไดดีจนไดรับการยกยองจากสถาบันการแพทยชั้นนําของโลก สงผลใหประเทศไทยไดรับ
ความสนใจจากนั ก ท อ งเที่ย วต า งชาติ นอกจากนี้ นั ก ท อ งเที่ย วยั ง หั น มาสนใจดู แ ลสุ ข ภาพมากขึ้ น โดย
นักทองเที่ยวกลุม Medical & Wellness เปนกลุมที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ มีแนวโนมการจับจายใชสอยใน
มูลคาที่สูงกวากลุมอื่นๆ ดวยเหตุนี้ ขอเสนอ BCG In Action จึงมุงเนนการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ
(Medical & Wellness) เพื่อสรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการรักษาและดูแลสุขภาพของเอเชีย เพื่อ
ผูปวยที่ตองการเขามารักษาอาการปวยกับโรงพยาบาลสามารถพักฟนและพักผอนระยะยาวที่ประเทศไทย ได
อยางมั่นใจ สนุก และปลอดภัย ผาน โมเดลอารมณดีมีความสุข หรือ Happy Model ซึ่งประกอบดวย
 กินดี คือ การไดรับประทานอาหารสะอาด มีประโยชนตอสุขภาพ ปลอดสารพิษ และเปนอาหาร
ทองถิ่นที่คดั สรรจากชุมชน
 อยูดี คือ การไดเขาพักในที่พักที่ไดมาตรฐาน สะอาด มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีส่งิ อํานวยความสะดวก
รวมถึง Wifi พรอมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
 ออกกําลังกายดี คือ การไดเขารวมกิจกรรมกีฬาและสันทนาการตางๆ
 แบ ง ปนสิ่ ง ดี ๆ คือ การไดแ บง ป น ความรู แนะนํา สิ่ ง ดี ๆ ทํ า กิ จ กรรมร วมกั บ ทอ งถิ่ น เรี ย นรู
ประสบการณจากปราชญชาวบาน

การทองเที่ยวตามแนวทาง Happy Model ยังสอดคลองกับแนวโนมการทองเที่ยวของโลกในเรื่อง
การแสวงหาโอกาสสัมผัสประสบการณและวิถชี วี ิตของคนในทองถิ่น ชิมอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารออแกนิก
ชีวิตที่มีสุขภาพดี การทองเที่ยวทีเ่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวที่สะอาดและปลอดภัย เปนตน
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1. ความเปนมาของการจัดทํา BCG in Action
รัฐบาลใหความสํา คัญ กับ การเรง รัดพัฒนาประเทศด วยการใชโมเดลทางเศรษฐกิ จ ใหมที่เรี ย กว า
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีว ภาพ (Bio Economy) มุงเนน การใชทรั พ ยากร
ชี ว ภาพเพื่ อ สร า งมูล คา เพิ่ ม โดยเน นการพั ฒ นาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑมูล ค าสู ง เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular
Economy) คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา หมุนเวียนใชประโยชนใหมากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
ภายใต ส ถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงของโลกในป จ จุ บั น เช น การระบาดของโควิ ด 19
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพลวัตของเทคโนโลยี สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองปรับเปลี่ยนไปสูการพัฒนาที่อาศัย "จุดแข็งของประเทศ"
พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ" ดวยการใช 3 แนวทางสําคัญ คือ
1. นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก
3. เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง
1) นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) เปนรากฐานสําคัญ
ของการพั ฒ นาโมเดลการขับ เคลื่ อ นประเทศไทยที่ เป นรูป ธรรมภายใต เ ศรษฐกิ จ BCG (BCG Economy
Model) โดยการผนึก 3 เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
มุงสูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดยใชองคความรูดา น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะนําไปสูความยั่งยืนในมิติตางๆ ไดแก
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลั งงาน หลักประกันการมีงานทํ า
และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รูปที่ 1: BCG Economy โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิด
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2) การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก
โมเดลเศรษฐกิ จ BCG เป น การพั ฒ นาจากฐานความเข ม แข็ ง ภายในอั น ประกอบด ว ย “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” โดยนําความรูมาตอยอดและยกระดับมูลคา
หวงโซการผลิตสินคาและบริการ ครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตรสําคัญ ประกอบดวย 1) เกษตรและอาหาร
2) สุขภาพและการแพทย 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาที่เริ่มตนจากการสรางความเขมแข็งในระดับพื้นที่ ขยายไปสู
ประเทศและเชื่ อ มโยงไทยสูป ระชาคมโลก ทั้งในฐานะเปนส วนหนึ่ง ของสายโซ อุป ทานของโลก (Global
Supply Chain) และศักยภาพในการแสดงบทบาทความเปนผูนําในเวทีโลก ดวยการเขาถึงความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากสถาบันชั้นนําของโลก เพื่อนํามาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบริการนวัตกรรม
3) เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไว
ขางหลัง เนนการขับเคลื่อน BCG เชิงพื้นที่ ใชการระเบิดจากภายในโดยเนนตอบสนองความตองการในแตละ
พื้นที่ ควบคูไปกับการดํารงไวซึ่งอัตลักษณของพื้นที่ ตัวอยางเชน
1) ภาคเหนือ เนนการพัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัย มีมูลคาสูง สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหารครบวงจร หมุนเวียนวัสดุเศษเหลือนํามาใชประโยชน และตอยอดเศรษฐกิ จ
ดวยทุนทางวัฒนธรรมลานนา (Creative Lanna)
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนแกไขปญหาสุขภาพหลักของประชากรในพื้นที่ เชน พยาธิใบไมตับ
การผลิตสัต ว เศรษฐกิ จชนิ ดใหม เช น โคอี สานวากิว และการหมุนเวี ยนใช วัส ดุ เศษเหลือ ภาคการเกษตร
เพาะเลี้ยงแมลงที่รับประทานได พรอมกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงโขง
3) ภาคตะวันออก มุงเนนการพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะกลุมไมผล รวมถึงการ
พั ฒ นาต อยอดสู อุ ต สาหกรรมอนาคต การหมุ น เวี ย นใชท รัพ ยากรน้ํ า ให เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ร ว มกั บ พื้ น ที่
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
4) ภาคใต มุงเนนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยเทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปผลผลิตเปน
อาหารที่มีมูลคาสูง สงเสริมการทองเที่ยวปกษใตยุคใหม และสงเสริมพื้นที่สรางสรรคเชิงพหุวัฒนธรรม การ
จัดการขยะพลาสติกครบวงจรในแหลงทองเที่ยวทางทะเล และหมูเกาะ

2. การพัฒนาภาคทองเที่ยวดวย BCG Economy Model
ภาคทองเที่ยวเปนหนึ่งในสาขายุทธศาสตรเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ที่จําเปนตองเรง
พัฒนาใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน เนื่องจากเปนกิจกรรมเศรษฐกิจที่ไมเพียงแตชวยสรางงานและกระจายรายได
เข า สู ท อ งถิ่ น โดยตรง ยั ง กระตุ น ให เ กิ ด การใช ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพและวั ฒ นธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากในการดึงดูดและสรางความสะดวกสบายใหกับนักทองเที่ยว ดังนั้น การพัฒนา
ภาคทองเที่ยวดวย BCG Economy Model จึงมุงเนนใหเกิดการเติบโตของภาคทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือ เกิด
การใชทรัพยากรอยางคุมคา มีการสรางมูลคาเพิ่ม และคํานึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมมากขึ้น โดยมี
เปาหมายในระยะ 5 ป คือ ลดความเหลื่อมล้ําและมีการกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูแหลงทองเที่ยวชุมชน
หรือในเมืองทองเที่ยวรอง
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3. กระบวนการจัดทําแผนการขับเคลื่อนภาคทองเที่ยวดวย BCG Economy Model
การจัดทําแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ใชกระบวนการที่เรียกวาการวิ จัยเชิงระบบ
"System Research" เปนกระบวนการนํา มิติตางๆที่เ กี่ย วขอ งมาพิจารณารวมกั น อย า งเป น องค รวม ดวย
กระบวนการดึงผูเกี่ยวของทั้งจตุภาคี ประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม/เอกชน หนวยงานรัฐ มหาวิทยาลัย/
สถาบัน วิ จัย มารวมกันแลกเปลี่ย นขอมูล ขอคิดเห็น เชื่อมโยงนโยบาย/การดํ าเนิ น งาน รวมถึงการสื่ อสาร
เพื่อใหมีความเขาใจเปาหมาย และทิศทางของการดําเนินงานรวมกัน รวมกันขับเคลื่อนทั้งระบบและพัฒนาไป
พรอมๆ กัน กระบวนการในการรวบรวมขอมูลดวยการการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจํานวน 5 ครั้ง โดย
กลุมสาขาการทองเที่ยวมีนายกลิน ท สารสิน เปนประธาน ซึ่งมีผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นตลอดทั้ง
กระบวนการจํา นวนมากกวา 200 คน ผลที่ไดจากการประชุมคือ ปญ หาและความทา ทายการทองเที่ย วสู
เปาหมายการพัฒนา สิ่งที่ตองการใหเกิดการขับเคลื่อน เชน ปรับแกกฎหมาย ลงทุนโครงสรางพื้นฐานรวมถึง
โมเดล/กลไกขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นในระยะตางๆ ทั้งในระยะเรงดวน (Quick win ภายในระยะเวลา 1 ป) ระยะ
ปานกลาง (ภายในระยะเวลา 3-5 ป) และระยะยาว (ภายในระยะเวลา 5-10 ป) ทั้งนี้ขอเสนอดังกลา วได
นําเสนอตอนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 และเผยแพรในวงกวางในการประชุมสมัชชา BCG
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีผูรว มประชุมมากกวา 1,000 คน

รูปที่ 2: กระบวนการจัดทําขอเสนอการพัฒนาภาคทองเที่ยวดวย BCG Economy Model

4. ทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวของโลก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก แมวาจะเผชิญปญหาเศรษฐกิจ
ถดถอยตลอดชวงสิบปที่ผานมา รายงาน Global Economic Impact & Trends 2019 ของ World Travel
& Tourism Council (2019) ระบุวาภาคการทองเที่ยวโลกในป 2561 สรางรายไดกวา 8.8 ลานลานดอลลาร
สหรัฐ คิดเปนรอยละ 10.4 ของ GDP โลก และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 ซึ่งสูงกวาการเติบโต GDP
ของโลกที่ 3.2% ซึ่งภาคการทองเที่ยวมีอัตราการเติบโตสูงกวาการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเปนปที่
8 ติดตอกัน นับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกในป 2552 นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดการจางงานคิดเปน
รอยละ 10 ของการจางงานทั่วโลก
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รูปที่ 3: รอยละของการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดที่เกิดจากนักทองเที่ยวตางชาติ

รูปที่ 4: เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของ GDP อุตสาหกรรมทองเที่ยวโลกกับ GDP เศรษฐกิจในภาพรวมโลก
ด วยเหตุ น้ี ประเทศต า งๆ ทั่วโลกจึง ไดผ ลัก ดัน และพั ฒ นาใหอุ ต สาหกรรมการท องเที่ ย วเป น ภาค
เศรษฐกิ จสํ าคัญ ในการขับ เคลื่อ นการพั ฒ นาประเทศ เนื่ องจากเกี่ย วข องกั บ ธุ รกิ จ จํ า นวนมากทั้ ง ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรง เชน โรงแรมที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก บริการขนสง ฯลฯ และ
ธุรกิจที่เกี่ยวของทางออม เชน การผลิตสินคาเกษตรและอาหาร การผลิตเสื้อผา บริการทางการเงิน บริการทาง
สุขภาพ ฯลฯ เนนใชแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีขีวิต ที่มีอยูของ
ทองถิ่น ทําใหไมตองใชเงินลงทุนจํานวนมากในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ยกเวนการสรางแหลงทองเที่ยวแนว
ใหมหรือสรางกิจกรรมใหมๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม เชน สวนสนุก แหลงชอปปง การรักษาพยาบาล
และพักฟน การดูแลรักษาสุขภาพและความสวยความงาม ฯลฯ ชวยใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ธุรกิจบริการในพื้นที่รวดเร็ว ตลอดจนเปดโอกาสใหคนจํานวนมากในพื้นที่หางไกลสามารถมีสวนรวมในหวงโซ
การทองเที่ยวไดมากขึ้น
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นอกเหนือจากนั้นการเติบโตของเทคโนโลยีอินเตอรเน็ทและ Digital platform และธุรกิจการบินแบบ
Low cost ในชวงสิบกวาปที่ผานมา ทําใหการทองเที่ยวระหวางประเทศเปนเรื่องที่สะดวก งายดาย สามารถ
สืบคนขอมูลเพื่อวางแผนการทองเที่ยวที่เหลากหลายและราคาประหยัด สงผลใหผูคนจํ านวนมากเดิ นทาง
ทองเที่ยวระหวางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (The Asian Post, 2020) (The Asian Post, 2019)

4.1 ความทาทายภาคการทองเที่ยว
4.1.1 การเติบโตที่ไมยั่งยืน
แมวา การขยายตัวอยา งรวดเร็วของภาคการทองเที่ ยวจะชวยสรา งผลดี ตอ รายไดและสร างงานที่
หลากหลายใหแกผูที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมในทุกระดับได แตหากพื้นที่ใดไมมีการจัดการทองเที่ยวที่
ดี การสงเสริมการทองเที่ยวก็สรางผลกระทบตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ยกตัวอยางเชน การ
จัดปารตี้สังสรรคและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่ใกลแหลงชุมชน การรุกล้ําความเปนสวนตัวและการถูก
เบียดบังพื้นที่สาธารณะและบริการสาธารณะของชุมชน การสูญเสียเอกลักษณดานวัฒนธรรมของทองถิ่น การ
สูญหายของกิจการทองถิ่นและการเติบโตของธุรกิจใหมที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว การเติบโต
ของธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรขามชาติ ฯลฯ นอกจากนี้ ผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนอีกประการหนึ่งคือ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เนื่องจากทรัพยากรสวนหนึ่งถูกระดมเขาไปใชใหบริการสําหรับการทองเที่ยว เชน
น้ําประปา ไฟฟา เชื้อเพลิง อาหาร ที่พัก ถนน บริการสาธารณะของคนไนพื้นที่ ฯลฯ ทําใหคนในทองถิ่นตอง
รับภาระคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น เผชิญปญหามลพิษตางๆ เชน ขยะ น้ําเสีย ฝุนควัน ที่เพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจ
ท อ งเที่ ย วและเกิ น ขี ด ความสามารถในการจั ด การขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รวมถึ ง ป ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมจากการทองเที่ยวแบบกระจุกตัวและเกินขนาด สงผลใหผู
อาศัยในพื้นที่ท องเที่ย วชื่อ ดัง หลายแหง ในทวีปยุ โรปติดปายไม ตอ นรับนั กท องเที่ย ว ออกมาตรการลงโทษ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักทองเที่ยว ฯลฯ (Nikola Mečiarová, 2017) (สฤณี อาชวานันทกุ ล, 2560)
และรัฐบาลบางประเทศประกาศปดแหลงทองเที่ยวยอดนิยมเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมและพักฟนธรรมชาติใน
พื้นที่ เชน ฟลิปปนส ไทย ฯลฯ (Nikky Scott, 2018)
4.1.2 วิกฤตการณระบาดระดับโลกของ COVID 19
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งเปนสายพันธุใหมที่ไมเคยพบมากอนในมนุษย
กอใหเกิดอาการปวยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพรเชื้อจากคนสูคนไดตั้งแตชวงปลายป 2562
และเกิดการระบาดอยางมากจนองคการอนามัยโลก (WHO) ยกระดับใหเปน “ภาวะการระบาดใหญทั่วโลก
(Pandemic)” เมื่อเดือนมีนาคม 2563 สงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาคเศรษฐกิจและสังคมของโลก เนื่องจาก
ประเทศตางๆ ทั่วโลกตองประกาศหยุดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญและ
ระดับประเทศ รวมถึงปดพรมแดนเพื่อลดการเดินทางของผูคนและควบคุมการระบาดของโรค
องคการทองเที่ย วโลก (UNWTO) ประกาศวาในชวง 5 เดือนแรกของป 2563 จํานวนนักทองเที่ยว
ลดลงประมาณ 300 ลา นคนหรือ มากกว า ร อยละ 50 ของจํานวนนั ก ท อ งเที่ย วในป 2562 สงผลให มีก าร
ทองเที่ยวระหวางประเทศลดลงมากกวา 3 เทาของการลดลงในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2552 และสูญเสียรายได
จากการทองเที่ยวประมาณ 320,000 ลานดอลลารสหรัฐ และตลอดป 2563 การทองเที่ยวอาจสูญเสียรายได
มากถึง 2.2 ลานลานดอลลารสหรัฐ กลุมธุรกิจกิจการทองเที่ยวไดรับผลกระทบอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมีจํานวนประมาณ 80% ของธุรกิจการทองเที่ยวทั้งหมด ทั้งนี้
คาดวาการทองเที่ยวโลกจะฟนตัวกลับมาในชวงปลายป 2564 (UNWTO, 2020) (Forbes, 2020)
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4.2 ทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวของโลก
รายงาน International Tourism Highlights ของ UNWTO (2019) ระบุวาในป 2562 แนวโนมของ
การทองเที่ยวระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของ
กลุมผูบริโภคที่แตกตางกัน โดยสรุปประเด็นของแนวโนมการทองเที่ยวของป 2562 มีดังตอไปนี้
 การทองเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแปลง เชน การทองเที่ยวที่ไดใชชีวิตแบบคนในทองถิ่น แสวงหาการได
สัมผัสประสบการณเกี่ยวกับวิถีชีวิต การแตงกาย ผลิตภัณฑของชุมชน
 การทองเที่ยวเพื่อแสดงใหคนอื่นไดเห็น ชวงเวลา ประสบการณและสถานที่ทองเที่ยวที่ไดไป ผาน
สื่อสังคมออนไลน เชน Instagram
 การทองเที่ยวเพื่อแสวงหาชีวิตที่มีสุขภาพดี ผานการทองเที่ยวที่ใชการเดินเป นหลักในการชม
แหลงทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการทองเที่ยวเชิงกีฬา
 การท อ งเที่ย วคนเดียวและการทอ งเที่ย วที่มีค นตา งวัย เดินทางท องเที่ย วด วยกั น เนื่องจากมี
ผูสูงอายุและครอบครัวเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ้น
 การเติบ โตของเศรษฐกิจของการแบงปน (Sharing economy) ชวยเพิ่มทางเลือกใหมในการ
เขาถึงบริการทองเที่ยวใหมผานชองทาง Mobile Application ที่ชวยประหยัดคาใชจายจากรูป
แบบเดิม เชน Airbnb, Uber, Grab
 การตื่น ตัว ในเรื่ อ งความยั่ง ยื น เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในประเด็ น การงดใชพ ลาสติ ก และสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของ COVID 19 ทั่วโลก สงผลใหแนวโนมการทองเที่ยวของโลกในป
2563 เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีกลุมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับ COVID 19 เพิ่มขึ้น ทําใหแนวโนมการทองเที่ยว
ในป 2563 สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ (Revfine, 2020)
 กลุมที่เกี่ยวของกับ COVID 19 เชน การทองเที่ยวที่สะอาดและปลอดภัย การทองเที่ยวเพื่อการ
พักผอน การเปลี่ยนจากการทองเที่ยวตางประเทศเปนทองเที่ยวภายในประเทศ การเติบโตของ
การชําระเงินแบบไรการสัมผัส
 กลุมใหมที่เกิดจากพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป เชน
o กลุมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวดวยเทคโนโลยีดิจิตัล เชน โรงแรมที่พัก รานอาหาร ธุรกิจใหบริการ
อื่ นๆ ที่ ใชเทคโนโลยี ประเภทตา งๆ ไดแก การบั งคับ ดวยเสียง การใช หุน ยนตแ ละการ
ใหบริการแบบอัตโนมัติ Artificial intelligence, Recognition technology, Internet of
things, Virtual Reality, Augmented reality เพื่ อ ใหนั ก ท อ งเที่ ย วได รับ ประสบการณ
แปลกใหม
o กลุมนักทองเที่ยวคนเดียว
o กลุม ท อ งเที่ ย วที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ง แวดล อ ม เช น การใช บ ริ ก ารขนส งที่ ช ว ยลดการปล อ ย
คารบอน การทองเที่ยวอาสาสมัครชวยงานอนุรักษสิ่งแวดลอม
o กลุมทองเที่ยวเพื่อเรียนรูและสัมผัสประสบการณของคนในทองถิ่น
o กลุมทองเที่ยวตามความชอบสวนบุคคล
o กลุมทองเที่ยวเพื่อชิมอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารออแกนิก
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5. สถานภาพการพัฒนาการทองเที่ยวไทย
5.1 สถานภาพการทองเที่ยวไทย
การทอ งเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิ จสํ าคัญ ที่ชวยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แมจะประสบ
เหตุการณความไมสงบทางการเมือง โรคระบาด ภัยธรรมชาติ แตอุตสาหกรรมทองเที่ยวก็สามารถฟนตัวและ
กลับมาเติบโตไดอยางรวดเร็ว เห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจาก 15.93 ลานคนในป 2553 เพิ่มขึ้น
เปน 39.79 ลานคน และมูลคาเศรษฐกิจรวมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในป 2553 จาก 1 ลานลานบาท เพิ่มเปน
3.01 ลานลานบาท ในป 2562 โดยผลของการจัดทําบัญชีป ระชาชาติดานการทองเที่ยวป 2561 พบวาการ
ทองเที่ยวไทยมีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 1.86 ลานลานบาท และรายไดจากนักทองเที่ยวภายในประเทศ
0.99 ลานลานบาท (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562) และสรางผลกระทบทางตรง เชน
เกิดจางงานในการธุรกิจบริการที่สําคัญกวา 4.32 ลานคน สรางรายไดภาษีแกรัฐประมาณ 79,820.54 ลานบาท
และกระตุน ใหเกิด การลงทุนใน 12 ธุรกิจทอ งเที่ยว เปนมู ลคา กวา 109,123.56 ลา นบาท (กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2561)

รูปที่ 5: รายไดและจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศและไทยระหวางป 2553-2562
การทองเที่ยวเมืองหลัก
การส งเสริ ม การท อ งเที่ ย วที่ ผ า นมามั ก เกิ ด การกระจุ ก ตั ว อยู ใ น 22 จั ง หวั ด เมื อ งท องเที่ ย วหลั ก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมืองทองเที่ยวทางทะเลและชายฝง เชน ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี รวมถึ ง
กรุงเทพฯ ที่มีความพรอมทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และหลากหลาย ขอมูลสถิติ
นักทองเที่ยวในป 2562 แสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวในเมืองหลัก 22 จังหวัด1 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนประมาณ
214.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 70 ของจํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งประเทศ และสรางรายไดมากกวา 2,507.3 ลาน
1

แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด คือ จ.นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ
ปทุมธานี และ 15 จังหวัดที่มีผูมาเยือนสูงสุด ไดแก ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม นครราชสีมา กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา เพชรบุรี
กระบี่ สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ ขอนแกน พังงา และ สระบุรี
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บาท คิดเปนรอยละ 90 ของรายไดจากการทองเที่ยวทั้งประเทศ อยางไรก็ดี จํานวนผูเยี่ยมเยือนรอยละ 75
ของจํานวนผูเยี่ยมเยือนเมืองหลักทั้งหมดและรายไดกวารอยละ 93 ของรายไดจากการท องเที่ยวเมื องหลัก
กระจุกตัวอยูใน 10 จังหวัดที่มีรายไดจากการทองเที่ยวมากที่สุด ดังรูปที่ 6 สะทอนใหเห็นถึงปญหาการกระจุก
ตัวของรายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ และปญ หา over-tourism ใน 10 จั งหวัดเมื องหลัก ซึ่งสงผล
กระทบตอการพัฒนาของเมืองทองเที่ยวสําคัญและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ

รูปที่ 6: 10 อันดับจังหวัดที่มีผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากการทองเที่ยวมากที่สุดเปนเมืองหลัก ป 2562
ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2563
การทองเที่ยวเมืองรอง
การทองเที่ยวแบบกระจุกตัวจนเกิดปญหาการทองเที่ยวเกินขนาดในจังหวัดทองเที่ยวเมืองหลักสงผล
ใหหนวยงานภาครัฐไดมีมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายไปสูจังหวัดทองเที่ยวใหม นั่นคือ จังหวัด
เมืองรอง หรือ Less visited area หมายถึง เมืองที่ไมไดเปนเมืองทองเที่ยวหลัก หรือยังมีนักทองเที่ยวเขาไปไม
มากนัก ทําใหการกระจายรายไดถึงชุมชนทองถิ่นแตกตางกับเมืองทองเที่ยวหลัก จังหวัดทองเที่ยวเมืองรอง
ประกอบดวยจังหวัดที่เหลือในประเทศ 55 จังหวัด ขอมูลสถิติการทองเที่ยวพบวาในป 2562 การทองเที่ยว
เมืองรองมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นรอยละ 81.6 และกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 135 ของการทองเที่ยว
เมืองรองในป 2554 โดยในป 2562 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด 90.8 ลานคนและเกิดรายได 2.73 แสนลานบาท
การทอ งเที่ย วเมือ งรองประสบปญ หาเรื่อ งการกระจุก ตัว ของรายไดแ ละจํา นวนผูเยี่ย มเยือ น แต
ไมรุนแรงเทาการทองเที่ยวเมืองหลัก เห็นไดจากจังหวัดที่มีรายไดสูงสุด 10 อันดับแรกมีสัดสวนรายไดรอยละ
47.8 และจังหวัดที่มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนมากที่สุด 10 อันดับแรกมีสัดสวนผูเยี่ยมเยือนรอยละ 36.8 ของการ
ทองเที่ยวเมืองรองทั้งหมด (รูป 7) ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมทองเที่ยวในจังหวัดเปนปจจัยสําคัญในการกระตุนให
รายไดจากการทองเที่ยวขยายตัว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงไดแบงกลุมเมืองรองที่มีศักยภาพในการ
สรางการเติบโตของรายไดจากการทองเที่ยวดวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดึงดูดการทองเที่ยวออกเปน 4 กลุม
ไดแก กลุมที่ 1 รายไดโต <5% (3 จังหวัด: รอยเอ็ด พิจิตร และอํานาจเจริญ) กลุมที่ 2 รายได โต 5-10%
(39 จังหวัด) กลุมที่ 3 รายไดโต 10-15% (12 จังหวัด: สุรินทร ราชบุรี สตูล ลําปาง สมุทรสงคราม จันทบุรี
พัทลุง ปตตานี นครพนม เลย ปราจีนบุรีและชุมพร) และกลุมที่ 4 รายไดโต >15% (1 จังหวัด: บุรีรัมย)
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รูปที่ 7: 10 จังหวัดที่มีผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากการทองเที่ยวมากที่สุดเปนเมืองรอง ป 2562

5.2 โอกาสการพัฒนาการทองเที่ยวไทย
ที่ผานมาประเทศไทยมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยวผานแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
รวมถึงแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางและกิจกรรมใหมที่นาสนใจ จนไดรับรางวัลประเภทตางๆ และติดอันดับ
ระดับนานาชาติจากสื่อและองคกรตางประเทศจํานวนมาก เชน เมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุด (Travel & Leisure
Magazine, Destin Asian Magazine, Travel Weekly UK, Baxter Media, Irish Travel Trade News
Awards, Ctrip.com, Conde Nast Traveller UK, etc.) เมืองทองเที่ยวที่คุมคาที่สดุ (CNN) เมืองสรางสรรค
(UNESCO) สถานที่ทองเที่ยวที่มีผูเขาชมมากที่สุด (TripAdvisor) จุดหมายปลายทางการจัดงานแตงงานที่ดี
ที่สุด (Travel Leisure South Asia Magazine) เมืองระดับ โลกสําหรับการรับ ประทานอาหารและชอปป ง
และเมืองที่มีผูเยี่ยมเยือนและพักคางคืนมากที่สุดในโลก (MasterCard Global Destinations Cities) เมืองที่
ดีที่สุดในโลกสําหรับอาหารริมทาง (CNN) เกาะนาเที่ยวที่สุดในโลก (Travel & Leisure Magazine) เมืองที่ดี
ที่สุดในโลกสําหรับการทองเที่ยวทางการแพทย (World Travel & Tourism Council) ฯลฯ (ไทยรัฐออนไลน,
2562)
ผลการศึ ก ษาของธนาคารแห ง ประเทศไทยระบุ ว าการทอ งเที่ ย วของประเทศไทยใช จุด เด น ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและราคาถูกเปนแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามายังประเทศไทย (กัมพล และคณะ,
2559) และผลการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย และ
ทัศนคติและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการทองเที่ยวฯ (2563) พบวาแหลงทองเที่ยวยังเปนสิ่งดึงดูดใจสําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจมาเที่ยว แตอีกปจจัยที่นาสนใจ คือ ภาพลักษณ สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ ภาพลักษณของประเทศ
ไทย คือ คนไทยที่มียิ้มสยาม ความเปนมิตร และความซื่อสัตย ซึ่งเปนการแสดงออกถึงความเปนเจาบานที่ดี
(Good Hostness) ที่ ส ง ผลตอ ความประทั บ ใจและกลั บ มาท อ งเที่ ย วประเทศไทยอี ก ครั้ ง ดั ง ตารางที่ 1
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สอดคลองกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เปน Revisit ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในชวงป 2561 (ไตรมาส 1
และ 2) มีจํานวนนักทองเที่ยวกลุม Revisit มากถึง 2 ใน 3 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ ยัง
ดึงดูดใหมีการขยายตัวของกลุมนักทองเที่ยวผูหญิงจากเอเชียใตและเอเชียตะวันออก และกลุมผูสูงอายุจากทุก
ภูมิภาค เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตารางที่ 1: ผลการสํารวจความพึงพอใจและปจจัยสําคัญในการตัดสินใจมาเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติ
และไทยป 2562
บริการดานการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวตางชาติ
พึงพอใจมากที่สุด
1. ประชาชน
2. แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3. บริการเชิงสุขภาพ
พึงพอใจนอยที่สุด
ปจจัยสําคัญที่ตัดสินใจ
มาเที่ยว

นักทองเที่ยวไทย
1. ประชาชน
2. แหลงทองเที่ยวทางทะเล/ชายหาด
3. แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่
ถูกสรางขึ้นเพื่อใชงานบนมือถือหรือ
แทบเล็ต
1. หองน้ําสาธารณะ
1. หองน้ําสาธารณะ
2. รถโดยสารสาธารณะ
2. ศูนยบริการนักทองเที่ยว
3. ดานตรวจคนเขาเมือง
3. บริการขนสงโดยรถโดยสารสาธารณะ
1. แหลงทองเที่ยว/สถานที่ทองเที่ยว
1. แหลงทองเที่ยว/สถานที่ทองเที่ยว
(ประวัติศาสตร > ทะเลและชายหาด >
(ทะเลและชายหาด >ประวัติศาสตร
เชิงนิเวศ)
> เชิงนิเวศ)
2. ภาพลักษณประเทศไทย/คนไทย
2. ความสะดวกสบายในการเดินทาง
3. ความสะดวกสบายในการเดินทางมา
3. ภาพลักษณของจังหวัด
ประเทศไทย
4. ความพรอมของสาธารณูปโภคใน
4. ความหลากหลายในการจับจายซื้อสินคา จังหวัด
5. คาใชจายในประเทศไทย
5. คาใชจายในการทองเที่ยว

5.3 ปญหาและความทาทายของการทองเที่ยวไทย
ป 2562 การทองเที่ยวไทยมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชายตางชาติรวมสูงกวา 300 ลานคน-ครั้ง
แตการขาดการจัดการทองเที่ยวที่ดีกอใหเกิดปญหาหลัก ดังนี้
5.3.1 การทองเที่ยวเกินขนาดในแหลง ทองเที่ยวยอดนิยม - สงผลตอความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เห็นไดจากผลการศึกษาเรื่องขีดความสามารถในการรองรับดานนันทนาการและ
ทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติในระหวางป 2548-2562 พบวาจุดทองเที่ยวบริเวณอุทยานแหงชาติในหมูเกาะ
สิมิลัน หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี หมูเกาะลันตา อาวพังงา สวนใหญอยูในระดับเกินขีดความสามารถใน
การรองรับสูงสุด โดยเฉพาะดานนิเวศวิทยาทางทะเล (คุณภาพน้ําทะเลและทรัพยากรปะการัง) นอกจากนี้
ปรากฏการณ ป ะการั ง ฟอกขาวในป 2558 ทํ า ให ท รั พ ยากรปะการั ง เกิ ด ความเสื่ อ มโทรมมากขึ้ น
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2561, 2562 และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2555, 2558)
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5.3.2 การทองเที่ยวแบบกระจุกตัวของแหลงทองเที่ยวในชวงวันหยุดและเทศกาล - กอใหเกิดปญหา
ไมวาจะเปนเรื่อง
 แหลงทองเที่ยว - พื้นที่บริเวณแหลงทองเที่ยวคอนขางสกปรก มีขยะจํานวนมาก ที่พักผอน
ตามแหลงทองเที่ยวมีนอย
 ความพรอมของสาธารณูปโภค - สถานที่จอดรถไมเพียงพอและการจราจรติดขัด ปายบอกทาง
จํานวนนอยและไมชัดเจน หองน้ําสาธารณะมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ยว
และไมสะอาด
 ราคาสินคาและบริการ - ราคาคาหองพักสูง สินคาบางอยางแพงเกินมาตรฐาน อาหารทะเล
ไมสดและมีราคาแพง ไมมีปายแสดงราคาสินคา
แมวาจะมีการเสนอนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเรื่องการกําหนดวันหยุดราชการและออก
มาตรการจูงใจใหประชาชนมีการลาหยุดไปทองเที่ยวในชวงวันธรรมดา และในชวงที่เปน Low Season เพื่อให
เกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยว ลดความแออัด และเกิดรายไดใหกับผูประกอบการในพื้นที่อยางตอเนื่อง
แตนโยบายดังกลาวยังไมสามารถผลักดันใหเกิดขึ้นไดจริง
5.3.3 การขาดความพรอมของแหลงทองเที่ยวเมืองรอง - ผลการสํารวจนักทองเที่ยวตางชาติของ
กระทรวงการทองเที่ย วฯ พบวานักทองเที่ย วยุโรปสนใจแหลงทองเที่ยวเมืองรอง ซึ่งสอดคลองกั บกระแส
Local experience แตประสบปญ หาดานคุณภาพและความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก/สถานพัก
แรม/ระบบขนสงสาธารณะในเมืองรอง ดังนั้นการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองจึงควรพิจารณาเรื่องการสราง
ความพรอมของปจจัยขางตนของจังหวัดเปนสําคัญดวย
ทั้งนี้ ปญหาและความทาทายขางตนสอดคลองกับผลการประชุมระดมความคิดจากหนวยงานรัฐและ
ภาคเอกชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม และวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได
จัดกลุมปญหาและความทาทายของการทองเที่ยวออกเปน 7 กลุม ไดแก
1) โครงสรางพื้นฐาน
ประเด็น ท า ทายที่ผูเ ขา รว มประชุม ให ค วามสํ าคั ญ คื อ ระบบขนสง มวลชน (Transportation) ซึ่ ง
ปจจุบันยังไมมีการเชื่อมตอกันใหสะดวกเปนระบบเดีย วกัน การเชื่อมโยงการเดิน ทางดวยเครื่องบิน รถ เรือ
และรถไฟ เพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวจากเมืองหลักสูเมืองรองยังเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวไมได
รับความสะดวกในการเดินทางเพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยว
ประการถัดมาคือ การจัดการขยะในพื้นที่แหลงทองเที่ยว เนื่องจากขยะจากการทองเที่ยวเพิ่ม ขึ้ น
มากกวา 50,000 ตัน/ป แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังขาดอุปกรณและเครื่องมือจําเปนที่เพียงพอ
เชน ถังขยะ เพื่อชวยในการจัดการไดอยางทั่วถึง รวมไปถึงการขาดมาตรฐานและการควบคุมระบบการจัดการ
ขยะและน้ําเสียจากชุมชนหรือแหลงทองเที่ยวไมปลอยลงสูสิ่งแวดลอม ขาดระบบการจัดการใชประโยชนจาก
ขยะอินทรีย (ขยะอาหาร) เพื่อนําไปเพิ่มมูลคาหรือนําไปใชประโยชน
ประเด็นสุดทายคือ ระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวยังมีความเสี่ยง
สูง ขอมูลจาก The World Atlas (2560) พบวาประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 36.2 คนตอจํานวน
ประชากร 100,000 คน เมื่อศึกษาแนวโนมการเกิดอุบัติเหตุของนักทองเที่ยวตางชาติพบวา จังหวัดเชียงใหมมี
แนวโนมจํานวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต ดังรูปที่ 8 (ภาวิณี
เอี่ยมตระกูลและคณะ, 2561)
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รูปที่ 8: สถิติจํานวนการเสียชีวิต บาดเจ็บของจังหวัดที่มีรายไดจากชาวตางชาติมากที่สุด
ที่มา: ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และคณะ, 2561
2) การนําเทคโนโลยีมาใชประโยชน
ประเด็นทาทายคือ การพัฒนาขอมูลและแพลตฟอรมเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุ นการทองเที่ย วใหมี
มูลคาเพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืน การเปดเผยขอมูล/องคความรูเพื่อใหหนวยงานอื่ นสามารถเขาถึงและนํ าไป
พัฒนาตอยอดเพื่อใชประโยชน การพัฒนาแพลตฟอรมเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทองเที่ยวเพื่อทําใหเกิดการ
จั ด การองค ค วามรู นํ า ไปสู ก ารให บ ริ ก ารท อ งเที่ ย วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น การท อ งเที่ ย วในแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติมีนักทองเที่ยวเขาไปลนเกินขีดความสามารถในการรองรับ ตองการขอมูลงานวิจัย ดาน
ความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวของทรัพยากรธรรมชาติ (Carrying Capacity) เพื่อนํามาใชกําหนด
จํานวนนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับสถานที่แตละแหง รวมถึงเทคโนโลยยีที่ใชในการประเมินและตรวจสอบ
ความหนาแนนของนักทองเที่ยวนํามาใชควบคูกับการบริหารจัดการนักทองเที่ยวใหกระจายไปสูแหลงทองเที่ยว
อื่นๆมากขึ้นไมกระจุกตัวอยูแตเพียงแหลงทองเที่ยวหลัก ผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะกลุมชุมชน
ทองถิ่นไมสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อนํามาใชจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงทองเที่ยวของตนเองได
3) กฎหมาย กฎระเบียบ
ประเด็นทาทายสําคัญคือ การบังคับใชกฎหมายที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ อาทิ กฎหมายควบคุมการ
ประกอบกิจการโรงแรม เชน พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.โรงแรม ในปจจุบันมีโรงแรมที่ไมไดจดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมายจํานวนมาก เชน จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนโรงแรมที่พักมากกวา 1,800 แหง รวมประมาณ 93,000
หอง โดยมีโรงแรมที่ลงทะเบียนถูกกฎหมาย 500 โรงแรม สวนที่เหลือเปนโรงแรมที่ไมไดมีการจดทะเบียนอยาง
ถูกกฎหมาย หรืออยูระหวางการดําเนินการจดทะเบียนใหถูกตองเพื่อเขาสูระบบ ซึ่งในสถานการณปจจุบันที่มี
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การระบาดของโควิ ด -19 ทํ า ใหโ รงแรมต อ งปรั บ ปรุง สถานประกอบการให เป น ไปตามกฎหมายเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ตองมีการบังคับใชมาตรการควบคุมขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและทรัพยากร
ธรรมชาติที่ใชในการทองเที่ยว
ประเด็น ที่ สองคือ การออกกฎหมายเพิ่ม และการปรับ ปรุงกฎหมายเพื่อ แกไขปญ หาสิ่ง แวดล อ ม
เรง ด ว นเชน ป ญ หามลพิษ PM 2.5 ขยะในพื้ น ที่ ทอ งเที่ย ว การจั ด สรรงบประมาณด า นการท อ งเที่ย วให
สอดคลองกับการสรางรายไดใหกับประเทศ
4) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ประเด็นทาทายคือ การฟนฟูสภาพแวดลอมทรัพยากรแหลงทองเที่ ยว พรอมทั้งการจํากัดจํ านวน
นักทองเที่ยวใหสมดุลกับความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยวทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งกอสราง
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจสูงสุด มีการนําทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมทองถิ่นที่หลากหลายมา
พัฒนาเปนแหลงดึงดูดการทองเที่ยว โดยสรางความตระหนักใหชุมชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสัง คม
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
5) การมีสวนรวมของประชาชน
ประเด็นทาทายคือ ประชาชนหรือเครือขายสังคมขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยว
สวนหนึ่งเพราะชุมชนที่อยูในแหลงทองเที่ยวไมไดรับประโยชน/สวนแบงที่เปนธรรมจากรายไดธุรกิจทองเที่ยว
ทําใหประชาชนในพื้นที่ไมพอใจเมื่อมีนักทองเที่ยวเขา มาใชบริการสาธารณะในพื้น ที่จํา นวนมากเกิน สงผล
ใหในพื้นที่ทองเที่ยวบางจังหวัดอาทิ ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม คาครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
6) ทักษะและกําลังคน
ภาคธุ รกิจ ทองเที่ยวตองการใชกําลังคนในภาคบริ การจํานวนมาก ซึ่งตองการแรงงานที่ มีทั ก ษะที่
หลากหลายและตองการการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ ตองมีระบบการศึกษาที่สามารถ Up-skill/Re-skill ของ
กําลังคนที่อยูในภาคธุรกิจทองเที่ยว โดยเฉพาะทักษะสําคัญคือการสื่อสารภาษาตางประเทศที่เขามาทองเที่ยว
จํานวนมากในไทยเชน ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เปนตนเพื่อสามารถสื่อสารกับนัก ทองเที่ย วได อ ยา งมี
ประสิท ธิภาพ นอกจากนี้ตองมีการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี การใชระบบIT การใช Digital Marketing
ใหกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
7) ประเด็นทาทายอื่นๆ
การขาดการสื่อสารและสรางแบรนดของการทองเที่ยวในประเทศไทย ตองมีการสรางแบรนดประเทศ
ใหมีมูลคาเพิ่ม ของการทองเที่ยว โดยภาคเอกชนเสนอใหมีการสรางทองเที่ ยวในรูปแบบของ Green/Ecotourism ของแหล ง ท อ งเที่ ย วเพื่ อ ให มี นัก ทอ งเที่ ย วที่ มีคุ ณ ภาพ มี กํ า ลั ง ซื้ อสู ง เข า มาท อ งเที่ ย ว สนั บ สนุน
ผูประกอบการเขาสู มาตรฐานตางๆตลอดหวงโซการผลิต เชน มาตรฐานโรงแรมสีเขีย ว มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย ทําใหการทองเที่ยวไทยเขาสูมาตรฐานสากล จากสถานการณการระบาดของโควิด19 ทําใหภาครัฐสนับสนุนใหธุรกิจทองเที่ยวเขาสูมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety and Health
Administration) ซึ่งเปนมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัยเพื่อนักทองเที่ยว ที่ดําเนินการโดยกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬารวมกับกระทรวงสาธารณสุข
โดยสรุป ประเด็นทาทายของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยสวนใหญเกิดจากผลกระทบจากการทองเที่ยว
แบบกระจุกตัวของนักทองเที่ยวในเมืองทองเที่ยวหลัก การทองเที่ยวเกินขนาดในแหลงท องเที่ยวยอดนิยม
กอใหเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม มลพิษปริมาณมากเกินขีดความสามารถใน
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การจั ด การของท อ งถิ่ น วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ท อ งถิ่ น เปลี่ ย นแปลงไป การบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต ของ
นักทองเที่ยวจากอุบัติเหตุในการเดินทาง และคาครองชีพของคนในทองถิ่นสูงขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยวยอดนิ ยม
ฯลฯ สงผลกระทบอยางมากตอภาพลักษณและขีดความสามารถในแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทย
ทั้งนี้ เนื่องดวยประเด็นทาทายที่เสนอมีจํานวนมากและหลากหลายจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวนในสังคมในการแกปญหาและปรับปรุงกลไกการทํางานตามประเด็นที่ระบุไวเปนอันดับแรกๆ
การทองเที่ยวไทยหลังการระบาดของ COVID 19
ภาวะการระบาดใหญทั่ว โลก (Pandemic) ของ COVID 19 ที่เกิ ดขึ้น ในระยะเวลาเพี ย ง 4 เดือ น
หลังจากเริ่มเกิดการระบาดครั้งแรกในประเทศจีน ไดสงผลกระทบฉับพลันตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจาก
ประเทศตางๆ ออกมาตรการปดประเทศเพื่อหยุดการเคลื่อนยายของประชากรและลดกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ระบาด กอใหเกิดผลกระทบตอเนื่องตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยอยางรุนแรงแบบที่ไม
เคยมีมากอน สําหรับประเทศไทยไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต
วันที่ 25 มี.ค. 2563 เพื่อควบคุมสถานการณการระบาดของ COVID 19 ลดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับการใกลชิดของประชากรหมูมาก ลดการเดินทางเคลื่อนยายของประชากร รวมถึงการประกาศ
หามอากาศยานทําการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราวตั้งแตวันที่ 3 เม.ย. 2563 ทําใหอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวหยุดชะงักทั้งระบบ ทั้งนี้ รัฐบาลไดใหอํานาจแตละจังหวัดทําการประกาศใหดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ
บางประเภทไดในตั้งแตเดือน พ.ค. 2563 แตอุตสาหกรรมทองเที่ยวยังไมไดรับอนุญาตใหเปดทําการได
การหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสงผลกระทบอยางรุนแรงตออัตราการหดตัวของจํานวน
นั กทอ งเที่ย วและรายไดจากการทองเที่ย วในไตรมาสที่ 1 และ 2 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.) 2563 โดยมีจํ านวน
นักทองเที่ยวตางชาติ 6.7 ลานคน ลดลงรอยละ 66.15 และมีรายได 0.33 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 65.15
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาตั้งแต
เดือนเมษายน 2563 ในสวนการทองเที่ยวภายในประเทศ มีนักทองเที่ยวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ
จํานวน 28.33 ลานคน-ครั้ง ลดลงรอยละ 63.07 และมีรายได 0.21 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 61.16 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ทั้งนี้ การควบคุมการระบาดของ COVID 19 ที่มีประสิทธิภาพ
สงผลใหการทองเที่ยวไทยเที่ยวไทยเริ่มฟนตัวมากขึ้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม เนื่องจากมีชวงวันหยุดยาวและ
มาตรการฟนฟูการทองเที่ยวภายในประเทศ ทําใหการทองเที่ยวภายในประเทศไดผานจุดต่ําสุดในชวงไตรมาส
ที่ 2 แลว (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2563)
รายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2563) ระบุวาแมไทยจะควบคุมจํานวนผูติดเชื้อ COVID 19 รายใหม
สําเร็จ ตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศนาจะเปนกลุมเปาหมายหลักของการทองเที่ยวในป 2563 แตปจจัยลบ
ตา งๆ เชน ความกังวลต อสถานการณ COVID 19 ผลกระทบจากความเชื่อ มั่ นต อการมี ง านทํา กํา ลังซื้อที่
ออนแอของประชาชนหลังกิจกรรมเศรษฐกิจสวนใหญหยุดชะงัก สงผลใหตลาดไทยเที่ยวไทยในป 2563 อาจ
หดตัวประมาณรอยละ 46.4-52.3 หรือคิดเปนจํานวน 79.5-89.5 ลานคน-ครั้ง โดยตลาดนักทองเที่ยวระดับบน
จะเปนกลุมที่ฟนตัวกลับมาไดเร็วกวากลุมอื่นๆ ขณะที่รายไดทองเที่ยวไทยเที่ยวไทยนาจะมีมูลคา 4.85-5.45
แสนลานบาท หดตัวประมาณรอยละ 49.4-55.1 จากป 2562 (การประเมินอยูภายใตสมมติฐานที่ COVID 19
ไมกลับมาระบาดอีกในชวงที่เหลือของปนี้)
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6. ขอเสนอ BCG in Action เพื่อการพัฒนาสาขาทองเที่ยว
เนื่องดวยสถานการณเชื้อ COVID 19 ที่ยังแพรระบาดรุนแรงอยูทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยสามารถ
ควบคุ ม สถานการณ ก ารระบาดได ดี จ นระบบสาธารณสุ ข ของประเทศไทยได รั บ การยกย อ งจากสถาบั น
การแพทยชั้นนําของโลก ทํา ใหป ระเทศไทยไดรับ ความสนใจจากนักทอ งเที่ ย วตางชาติที่ ตอ งการเดิน ทาง
ทองเที่ยวและพักผอนในแหลงทองเที่ยวที่ควบคุมการระบาดไดดี รวมถึงผูปวยที่ตองการเขามารักษาอาการ
ปวยกับโรงพยาบาลพรอมพักฟนและพักผอนแบบระยะยาว ดวยเหตุนี้ สาขาทองเที่ยวจึงจัดทําขอเสนอ BCG
in Action เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว ดังนี้
6.1 เปาหมายการพัฒนา
เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว 3 ลานลานบาท ซึ่งคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 18 ของ GDP เนนการ
กระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองรอง ลดความเหลื่อมล้ํา มุงสูความยั่งยืน เพื่อใหทองเที่ยวไดอยางมั่นใจ สนุก
และปลอดภัย
6.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะเวลา 5 ปขางหนา
 เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว 1.2 ลานลานบาท ในป 2563 เปน 1.5 ลานลานบาท ในป 2564
และเรงผลักดันใหกลับสู 3 ลานลานบาท ภายในป 2565
 รายไดจากการทองเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
 รายไดจากการทองเที่ยวมาจากกิจกรรมในทองถิ่น ไดแก ที่พัก อาหาร สมุนไพร สินคาคุณภาพ
จากทองถิ่น
 รายไดและการจางงานในชุมชนเพิ่มขึ้นผานกิจกรรมทองเที่ยวชุมชน
 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่อยางเปนระบบ
 แหลงทองเที่ยวไดรับมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล
 การทองเที่ยวเติบโตอยางยั่งยืนดวย “ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”
6.3 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG สาขาการทองเที่ยว
6.3.1 กลุมเปาหมายในการพัฒนา
มุงเนนการพัฒนาใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพที่ชวยเพิ่มรายไดใหกับประเทศ ชุมชน
และท องถิ่น ภายใตแ บรนด “เที่ย วอยา งมั่น ใจ สนุก และปลอดภั ย ” ดวยการกํา หนดกลุม การท อ งเที่ย ว
เปาหมายในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) (ดังรูปที่ 9)
ซึ่งเปนกลุมที่สรางใหเกิดมูลคาเพิ่มสูง โดยมีแนวทางคือ โมเดลอารมณดีมีความสุข หรือ Happy Model ซึ่ง
ประกอบดวย
 กินดี คือ การไดรับประทานอาหารสะอาด มีประโยชนตอสุขภาพ ปลอดสารพิษ และเปนอาหาร
ทองถิ่นที่คัดสรรจากชุมชน
 อยูดี คือ การไดเขาพักในที่พักที่ไดมาตรฐาน สะอาด มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมถึง Wifi พรอมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
 ออกกําลังกายดี คือ การไดเขารวมกิจกรรมกีฬาและสันทนาการตางๆ
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 แบงปนสิ่งดีๆ คือ การไดแบงปนความรู แนะนําสิ่งดีๆ ทํากิจกรรมรวมกับทองถิ่น เรียนรู
ประสบการณจากปราชญชาวบาน

รูปที่ 9: แนวคิดการสรางไทยใหเปนศูนยกลางการรักษาและดูแลสุขภาพของเอเชีย
6.3.2 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคทองเที่ยว
ผลของการระดมความคิด รวมกันระหวางภาคเอกชน หนวยงานราชการ และสถาบันการศึก ษา/
สถาบันวิจัย ทั้ง 2 ครั้ง นําไปสูการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน BCG สาขาการทองเที่ยว โดยใชหลักแนวคิดของ
การสรางพิรามิดที่ตองสรางรากฐานใหแข็งแรงเพื่อมุงไปสูความยั่งยืนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในทายที่สุด
ดังรูปที่ 10 โดยกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนกลุมทองเที่ยว สรุปไดดังนี้

รูปที่ 10: เปาหมายและกลไกการขับเคลื่อน BCG สาขาทองเที่ยว
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ลําดับแรกเปนกลไกระดับฐานราก นั่นคือ “การพัฒนามาตรฐาน (Standardize)” ดวยการยกระดับ
มาตรฐานการทองเที่ยวตลอดหวงโซอุตสาหกรรม ตั้งแตกิจกรรมการทองเที่ยว ผูประกอบการ แรงงานและ
แหลงทองเที่ยว เพื่อสรางความมั่นใจและคุณคาใหกับนักทองเที่ยวโดยคํานึงถึง “ความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสิน คุณภาพของการบริการ และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม” เนนการตอยอดจากมาตรฐานหลัก 3
เรื่อง ไดแก 1) มาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 2) มาตรฐาน
Thailand Tourism Standard (TTS) และ 3) มาตรฐาน Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)
โดยในระยะเวลา 1 ปแรก เนนการปรับปรุงและออกแบบโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสม ปลอดภัยสําหรับทุกคน
(Universal design) วางแผนการจัดการของเสียอยางมีสวนรวม เรงสนับสนุนใหผูประกอบการไดรับมาตรฐาน
SHA และผูประกอบที่พักที่ไมไดขึ้นทะเบียนเขาสูระบบขึ้นทะเบียนรวดเร็วขึ้น ฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะใหมที่
จําเปนใหแกกําลังคนในภาคการทองเที่ยว สวนระยะเวลา 3 และ 5 ป บริหารจัดโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสม
กับจํานวนนักทองเที่ยว เนนการบังคับใชกฎหมาย สนับสนุนใหผูประกอบการไดรับมาตรฐาน TTS และ GSTC
ฯลฯ รายละเอียดสรุปไดดังรูปที่ 10

รูปที่ 11: กลไกการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและภาคธุรกิจใหไดมาตรฐาน
กลไกลําดับถัดมาคือ การยกระดับการเชื่อมโยง (Connectivity) เนนการยกระดับการเดินทางดวย
ระบบขนสงสาธารณะที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย และเชื่อมโยงกันการเดินทางทั้งระบบไมวาจะเปนเครื่องบิน
รถ เรือ และระบบราง รวมถึงเชื่อมโยงการเดินทางจากแหลงทองเที่ยวจากเมืองทองเที่ยวหลัก 5 จังหวัด คือ
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม ใหไปสูแ หลงทองเที่ยวเมืองรองหรือชุมชนทองถิ่นไดอยาง
สะดวก พรอมกันนี้ตองพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหสะดวกและเพียงพอ เชน เครือขายถนน ที่พักริมทาง
หองน้ํา ระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ จําเปนตองมีการสรางระบบ Digital Platform เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางผูที่เกี่ยวของ นําไปสูค วามรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยแผนการดําเนินงานในปแรก
เนนการเชื่อมโยงระบบขนสงสาธารณะระหวางแหลงทองเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรอง การปรับปรุงระบบ
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อินเตอรเน็ตความเร็วสูง พัฒนาบุคลากรดานการผลิตและการใช Digital platform และสงเสริมใหเกิดการใช
Digital platform เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชน สวนแผนงานในระยะ 3 และ 5 ป ขยายการเชื่อมโยงระบบ
ระบบขนสงไปสูแหลงทองเที่ยวชุมชน และการเชื่อมโยงระบบขนสงทั้งระบบ สนับสนุนการใช Digital
technology เชน Big data, Virtual Reality, Augmented Reality ในการพัฒนาแผนการจัดการและสราง
จุดดึงดูดสําหรับนักทองเที่ยว รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 12

รูปที่ 12: กลไกการยกระดับการเชื่อมโยง
กลไกสุดทาย คือ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองเที่ยวมุงสู ความยั่งยืน (Sustainability) ดวยการ
บริหารจัดการจํานวนนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความสามารถในการรองรับของแหลง
ทองเที่ยว การติดตามผลกระทบจากการทองเที่ยวอยางเปนระบบ การดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรมของไทย การสรางมูลคา คุณคา และแบรนดความเปนไทย พรอมสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนดวยการนําอัตลักษณทองถิ่น/ชุมชน มาพัฒนาสินคาและบริการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม กระจายรายได ลด
ความเหลื่อมล้ําใหกับทองถิ่น
แผนการดําเนินงานในชวงปแรกเนนการพัฒนาสินคาและบริการที่เพิ่มมูลคา
จากอัตลักษณทองถิ่น เรงรัดการจัดทําคูมือและระบบการจัดการการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยว สนับสนุน
การศึกษาและคัดเลือกแหลงทองเที่ยวเพื่อผลักดันใหไดมาตรฐาน GSTC สําหรับแผนงานระยะ 3 และ 5 ป
ขยายพื้นที่ใชมาตรการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวและใชระบบ E-ticket, GPS และ Application เพื่อ
แกปญหาการทองเที่ยวกระจุกตัวแบบ Real time ประชาสัมพันธใหความรูนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวแบบมี
ความรับผิดชอบ ฯลฯ รายละเอียดสรุปดังรูปที่ 13
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รูปที่ 13: กลไกการมุงสูความยั่งยืน
6.3.3 โครงการนํารองเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาทองเที่ยว
การพัฒนาภาคการทองเที่ยว ดวยการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ
ประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ (Medical and
Wellness Tourism) ของโลก รายงานของศูนยวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2562) ระบุวาธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนไทยไดแรงหนุนสําคัญจากนโยบายภาครัฐที่มุงสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical
Hub) ตั้งแตป 2546 สงผลใหการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพเติบโตอยางตอเนื่อง โรงพยาบาลเอกชน
ของไทยไดเรงปรับตัวและไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนหนึ่งในจุดหมายของการทองเที่ยวเชิงการ
แพทยของโลก โดยมีขอไดเปรียบทั้งเรื่องคุณภาพการใหบริการและประสิทธิภาพการรักษา และเรื่องมีจํานวน
สถานพยาบาลที่ ไ ด รั บ การรั บ รองมาตรฐานในระดั บ สากล “JCI” (Joint Commission International
Accreditation) มากถึง 66 แหง (รูปที่ 14) ทั้งนี้ The International Healthcare Research Center จัดให
อุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยอยูอันดับ 6 ของโลกในป 2560 และมีนักทองเที่ยวเชิงการแพทย
มากที่สุดคิดเปนสัดสวน 38% ของเอเชีย ขณะที่ The Medical Travel Quality Alliance จัดใหโรงพยาบาล
แหงหนึ่งของไทยเปน 1 ใน 5 สถานพยาบาลทีด่ ีที่สุดระดับโลกสําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สวนอีก 4 แหง
อยูในประเทศเยอรมนี เลบานอน จอรแดน และตุรกี
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รูปที่ 14: คาใชจายการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไทย และ จํานวนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน JCI
ที่มา: ศูนยวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2562
สอดคลองกับขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทย (2561) ระบุวาการทองเที่ยวเชิงการแพทยในป 2561 จะมี
คนไขชาวตางชาติมาใชบริการรักษาพยาบาลประมาณ 3.42 ลานครั้ง แบงเปน กลุมนักทองเที่ยวเชิงการแพทย
ประมาณ 2.5 ลานครั้ง และกลุมชาวตางชาติที่อาศัยและทํางานในไทย ประมาณ 9.2 แสนครั้ง โดยกลุมคนไข
ชาวเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุน เมียนมาและจีน จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นทดแทนกลุมคนไขชาวตะวันออกกลางที่เริ่ม
ลดลง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการรักษาพยาบาลภายในประเทศ
ศูนย วิจัยกสิกรไทยมองวา ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีโอกาสขยายตลาดการทองเที่ย วเชิ ง
การแพทยไปยังกลุมลูกคาจีนมากขึ้น โดยเฉพาะการใหบริการในเรื่องของความงาม (Beauty) ของไทยคอนขาง
คอนขางมีศักยภาพในการแขงขัน เชน ศัลยกรรมความงามบนใบหนา ภาวะมีบุตรยาก รวมถึงบริการทาง
การแพทยที่ไมซับซอน เชน ทันตกรรม (Dental) เวชศาสตรชะลอวัย (Anti-aging) หรือแมแตตรวจสุขภาพ
(Health checks)
การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
เชนเดียวกับการทองเที่ยวเชิงการแพทย Global Wellness Institute (GWI) จัดอันดับตลาดการทองเที่ยวเชิง
สงเสริมสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกระบุวา ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพสูงสุด
เปนอันดับ 4 รองจากประเทศญี่ปุน จีน และอินเดีย เนื่องจากไทยมีจุดแข็งในดานวัฒนธรรมประเพณี มีสถานที่
สถานที่สวยงาม ผูคนมีอัธยาศัยดี เดนในดานการใหบริการ มีนวดแผนไทยที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว
เมื่อขอมูลขา งตนมาวิ เคราะหรวมกับ ขอมูล Wellness Tourism ป 2560 ของ Global Wellness
Institute พบวาตลาดการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพของประเทศไทยเปนตลาดที่มีมูลคาสูงและมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง รายไดจากการทองเที่ยวเชิงการแพทยมีมูลคาประมาณ 41,000 ลานบาท กอใหเกิดการ
จางงานกวา 9,000 คน ขณะที่ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพสรางรายไดประมาณ 400,000 ลานบาท
และจางงานกวา 530,000 คน รายละเอียดดังรูป ที่ 15 ดังนั้นธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึ งเปน แรงดึงดูดที่
สําคัญใหนักทองเที่ยวกลับเขามายังประเทศไทย
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รูปที่ 15: จํานวนนักทองเที่ยว รายไดและการจางงานใน Medical and Wellness Tourism ของไทย
ดังนั้น เพื่อใหธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพสรางมูลคาเพิ่มและกระจายรายไดไปสูชุมชน จําเปนตองมี
ระบบเชื่อมโยงระหวางการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่พบมากในเมืองใหญตามที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชนขนาด
ใหญ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต สงขลา และขอนแกน กับการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ โดย
จัดระบบใหนักทองเที่ยวไดเดินทางไปพักผอนในรูปแบบทองเที่ยวสงเสริมสุขภาพ หลังจากไดรับการรั กษา
พยาบาลแลวหรือทองเที่ยวพักผอนตั้งแตชวงเตรียมตัวกอนเขาการรักษาพยาบาล ไดทองเที่ยวในทุกจังหวัด/
ภูมิภาค หรือเมื องรองอื่ นๆ ผานแนวคิด “กินดี-อยูดี-ออกกําลังกายดี- แบ งปนสิ่ งดี ๆ” (รูป ที่ 16) เพื่ อให
นักทองเที่ยวที่เขามาพักผอนมีความสุขและอารมณดี

รูปที่ 16: ความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวเชิงการแพทยกับการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ
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เพื่อใหการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพประสบความสําเร็จและเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
BCG Model ประเทศไทยจําเปนตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและสรางกลไกสําคัญที่จําเปนสําหรับการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ (รูปที่ 17) ดังนี้

รูปที่ 17: การลงทุนโครงสรางพื้นฐานและสรางกลไกสําคัญที่จําเปนสําหรับการขับเคลื่อน
การเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ
1) โครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยง
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพรวมกันจําเปนตองเชื่อมโยงการแพทยแผนปจจุบัน
กับการแพทยแผนไทย ซึ่งเปนภูมิปญญาไทยที่สั่งสมสืบทอดมายาวนาน เมื่อเริ่มมีการแพทยแผนปจจุบันเขามา
ในประเทศ การแพทยแผนไทยยังมีบทบาทในการดูแลรักษาผูปวย ตอมาไดรับการพัฒนาเปน “การแพทยแผน
ไทยประยุกต” คือ นําความรูดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย เขามาพัฒนาและประยุกตใชเพื่อ
อธิบายการรักษาการแพทยแผนไทยในรูปแบบตางๆ เชน การใชการยาสมุนไพร การใชหัตถการ เชน นวดไทย
ประคบสมุนไพร การอบไอน้ํา รวมถึงการใหคําแนะนําเรื่องที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน การบริหาร
ร า งกาย การรั บ ประทานอาหาร การปรั บ พฤติ ก รรม รวมถึ ง การนํ า เทคโนโลยี Digital เช น Artificial
Intelligence มาชวยเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการตั ดสิน ใจเพื่อ การรัก ษา Augmented Reality หรื อ Virtual
Reality สําหรับนําเสนอเรื่องราวแนวทางการรักษาที่นาสนใจใหนักทองเที่ยวมีความสนุกและสามารถสืบคนหา
ขอมูลที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่องรวดเร็ว
ในสวนโครงสรางพื้นฐาน ควรมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานการเดิน ทางคมนาคม เชน ถนน
ทางปนจักรยาน ระบบขนสงสาธารณะที่อํานวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงระหวางจังหวัดทองเที่ยว
เมืองหลักและเมืองรอง เชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงการเดินทางทั้งระบบ มีการใช
เทคโนโลยี GPS และ Digital platform ที่ชวยในการวางแผนจัดการการเดินทางไปสูจุดหมายและจองบัต ร
โดยสาร นอกจากนี้ ผลของการระบาดของ COVID 19 ทําใหตองพัฒนาและลงทุนในระบบการทองเที่ยววิถี
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ใหม เชน วิธีการคัดกรองและติดตามนักทองเที่ยวระหวางการเดินทางที่เหมาะสมและรวดเร็ว การจัดการขยะ
มูลฝอยและขยะอันตรายที่เพิ่มขึ้นมากในชุมชน การพัฒนา Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ขยะในพื้นที่ทองเที่ยวและเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวาง อปท. ชุมชนและภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ยกระดับมาตรฐาน ความสะอาด ความสะดวก และปลอดภัย
การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความมั่น ใจ
ในการเดิ น ทางและพั ก ผ อ นในประเทศ ด ว ยการใช เ ทคโนโลยี ใ นการติ ด ตามและเฝ า ระวั ง ผ า นระบบ
Application ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อใหสามารถตรวจสอบการเดินทางและการกักกันไดหากมีการ
แพรระบาดของ COVID 19 นอกจากนี้ ควรผลักดันใหสถานประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวตลอดหวง
โซอุตสาหกรรม ทั้งโรงแรม รานอาหาร สถานบริการ สามารถปรับปรุงกิจการใหเขาสูมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย เพื่อรองรับพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่ตองการความสะอาดและปลอดภัย
3) ความยั่งยืน
การสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุตสาหกรรม (Green Supply
Chain) คือ ตั้งแตการเดินทาง รานอาหาร โรงแรมที่พัก รานคาของที่ระลึก ครอบคลุมถึงผูจําหนายวัตถุดิบ
(Supplier) ใหแกผูประกอบการ เชน วัตถุดิบอาหารที่เปนเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย การใชวัตถุดิบที่หา
ไดจากทองถิ่นหรือชุมชนใกลแหลงทองเที่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสใหชุมชนไดเขาถึงรายไดจากการทองเที่ยว อันจะ
สงผลใหชุมชนหวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงดึงดูดการทองเที่ยว รวมถึงชวยดูแลใหการ
ตอนรับนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการในพื้นที่
การสรางระบบฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวของประเทศ (Big Data) ที่ใหภาคเอกชนสามารถเขาถึงได
สะดวก เพื่ อนํา ข อมู ลของนัก ทอ งเที่ ย วและแหล ง ท องเที่ ย วไปใช วิ เคราะห พ ฤติ ก รรม สร างกลยุ ทธ แ หล ง
ทองเที่ยว สรางสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว รวมถึงพัฒนาระบบขอมูลการ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอม อาทิ ปญหาขยะ ปญหานักทองเที่ยวกระจุกตัวในแหลงทองเที่ยว ไดอยางเหมาะสม
4) การสื่อสาร
สิ่งสําคัญของการสรางใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยมีการเติบโตไดอยางยั่งยืน คือการ “สรางแบรนด
ความเปนไทย และการพัฒนาอัตลักษณของทองถิ่น” เพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคาของการทองเที่ยวไทย และการ
สื่อสารใหนักทองเที่ยวทราบถึงมาตรฐานของประเทศเปนมาตรฐานที่อางอิงมาตรฐานสากลและเชื่อถือได เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหนักทองเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวพักผอนอีกครั้ง และมีการบอกตอสงผานประสบการณ
การพักผอนทองเที่ยวในประเทศไทยใหแกคนรูจักและสังคมผาน Social network รูปแบบตางๆ
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