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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 มุงสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  สราง
ความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก และเดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง 

 การทองเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่องแมจะเผชิญปญหาภาวะ
เศรษฐกิจของโลกถดถอยในชวงสิบปท่ีผานมา ชวยสรางงานและกระจายรายไดไปสูธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเที่ยว เกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและธุรกิจบริการในพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว และเปดโอกาสใหคนจํานวน
มากในพ้ืนท่ีหางไกลสามารถมีสวนรวมในหวงโซการทองเท่ียวไดมากขึ้น สงผลใหหลายประเทศใหความสําคัญ
และเรงพัฒนาใหภาคการทองเท่ียวเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม การ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีท้ัง อินเตอรเน็ท Digital platform และธุรกิจการบินแบบ Low cost ทํา
ใหมีจํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศและภายในประเทศเพ่ิมขึ้นอยางไมเคยมีมากอน จนภาคการทองเที่ยว
ทั่วโลกตองเผชิญความทาทายในเร่ืองการเติบโตท่ีไมยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นท่ีทองเที่ยวหลายแหงท่ีขาดความ
พรอมและการจัดการทองเที่ยวที่ดี และวิกฤตการระบาดใหญทั่วโลกของ COVID 19 ที่สงผลใหการทองเที่ยว
ระหวางประเทศหยุดชะงักอยางฉับพลัน  

ประเทศไทยเปนหนึ่งในแหลงทองเท่ียวยอดนิยมระดับโลกและมีชื่อเสียงติดอันดับระดับนานาชาติดาน
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ  และแหลงทองเท่ียวที่มนุษยสราง รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลาย
และนาสนใจที่ใหความคุมคา เชน การรับประทานอาหารและชอปปง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและทางการ
แพทย การประชุมสัมมนา การจัดงานแตงงาน ฯลฯ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีภาพลักษณการเปนเจาบานที่
ดีสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติท่ีสงผลตอความประทับใจและกลับมาทองเท่ียวอีกคร้ัง สอดคลองกับจํานวน
นักทองเท่ียวที่มาทองเที่ยวซ้ํามีอัตราเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหในชวงสิบปที่ผานมา (ป 2553-2562)  มี
จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเกือบ 40 ลานคนหรือเพ่ิมขึ้น 2.5 เทา และมีมูลคาเศรษฐกิจรวมของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวกวา 3 ลานลานบาท หรอืเพ่ิมขึ้น 3 เทา  

ปจจุบันปญหาการทองเที่ยวเกินขนาดในแหลงทองเที่ยวยอดนิยม การทองเท่ียวแบบกระจุกตัวของ
นักทองเท่ียวตามแหลงทองเที่ยวหลักในชวงวันหยุดและเทศกาล และการขาดความพรอมของแหลงทองเที่ยว
เมืองรอง อันเกิดจากการขาดการจัดการทองเที่ยวที่ดี  กอใหเกิดปญหาและความทาทายตอการทองเที่ยวไทย
ใน 7 ประเด็น คือ 1) โครงสรางพื้นฐาน ท่ียังขาดระบบขนสงมวลชนระหวางแหลงทองเที่ยว ระบบการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว ระบบการจัดการขยะและน้ําเสียในพ้ืนท่ีทองเที่ยว 2) 
การนําเทคโนโลยีมาใชประโยชน ท่ีชวยการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยว การชวยใหเขาถึงและใชประโยชน
ขอมูล และ Digital platform เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวใหมีมูลคาเพิ่มข้ึนและมีความยั่งยืน 3) กฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกฎหมายและการออกกฎหมาย
เพิ่มเพ่ือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเรงดวน 4) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ตองการการฟนฟู
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สภาพแวดลอมทรัพยากรในแหลงทองเที่ยว การพัฒนาจุดดึงดูดการทองเท่ียวดานทรัพยากรชีวภาพและ
วัฒนธรรมทองถิ่นบนฐานความรู 5) การมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนหรือเครือขายสังคมขาดการมี
สวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงทองเที่ยว และการบรรเทาผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว
ยอดนิยม 6) ทักษะและกําลังคน ตองการกําลังคนจํานวนมากท่ีมีทักษะหลากหลาย เชน การสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ การใชเทคโนโลยี เชน ระบบ IT, Digital Marketing เพื่อสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชน 7) 
ประเด็นทาทายอื่นๆ ขาดการสื่อสารและสรางแบรนดของการทองเท่ียวของประเทศไทยเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม
ของการทองเที่ยว และการจัดการการทองเที่ยวหลังการระบาดของ COVID 19 

 ขอเสนอ BCG เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาทองเท่ียวในระยะ 5 ปขางหนา มีเปาหมายในการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพ่ือใหกลับมาเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศ โดยใหความสําคัญกับการกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองรอง การลดความเหล่ือมล้ํา และการ
พัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหทองเที่ยวไดอยางม่ันใจ สนุก และปลอดภัย กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในระยะ 5 ป 
ดังน้ี 

 เพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว 1.2 ลานลานบาท ในป 2563 เปน 1.5 ลานลานบาท ในป 2564 
และเรงผลักดันใหกลับสู 3 ลานลานบาท ภายในป 2565 

 รายไดจากการทองเท่ียวเมืองรองเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป  

 รายไดจากการทองเที่ยวมาจากกิจกรรมในทองถ่ิน ไดแก ที่พัก อาหาร สมุนไพร สินคาคุณภาพ
จากทองถ่ิน 

 รายไดและการจางงานในชุมชนเพิ่มข้ึนผานกิจกรรมทองเที่ยวชุมชน   

 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่อยางเปนระบบ 

 แหลงทองเท่ียวไดรับมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล 

 การทองเที่ยวเติบโตอยางย่ังยืนดวย “ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”  

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคทองเที่ยวใหความสําคัญโดยอาศัยกลไกในการดําเนินงาน 3 เรื่องที่
สําคัญคือ 

1) การพัฒนามาตรฐาน เพื่อสรางความมั่นใจและคุณคาใหกับนักทองเท่ียวโดยคํานึงถึง “ความสะอาด 
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน คุณภาพของการบริการ และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” 
ดวยการตอยอดและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวตลอดหวงโซอุตสาหกรรมการทองเที่ยว     

 2) การยกระดับการเช่ือมโยง ยกระดับการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะที่สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย และเช่ือมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวของเมืองทองเที่ยวหลักไปสูแหลงทองเท่ียวเมืองรองไดอยาง
สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ รวมถึงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบสารสนเทศและสรางระบบ 
Digital Platform เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางผูที่เก่ียวของอันนําไปสูความรวมมือในการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 3) การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองเที่ยวมุงสู ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารปริมาณ
นักทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ ติดตามผลกระทบจากการทองเที่ยวอยางเปนระบบ ดูแลรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของไทย สรางมูลคาและแบรนดความเปนไทย พรอมสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมดวยอัตลักษณความเปนไทยจากสินคาและบริการ กระจายรายได ลดความ
เหลื่อมล้ําใหกับทองถิ่น  
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แมวาสถานการณ COVID 19 ยังแพรระบาดรุนแรงอยู ท่ัวโลก แตประเทศไทยมีการควบคุม
สถานการณการระบาดไดดีจนไดรับการยกยองจากสถาบนัการแพทยชั้นนําของโลก สงผลใหประเทศไทยไดรับ
ความสนใจจากนักทองเที่ยวตางชาติ นอกจากนี้ นักทองเที่ยวยังหันมาสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดย
นักทองเที่ยวกลุม Medical & Wellness เปนกลุมที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ มีแนวโนมการจับจายใชสอยใน
มูลคาที่สูงกวากลุมอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้ ขอเสนอ BCG In Action จึงมุงเนนการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ 
(Medical & Wellness) เพื่อสรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการรักษาและดูแลสุขภาพของเอเชีย เพื่อ
ผูปวยที่ตองการเขามารักษาอาการปวยกับโรงพยาบาลสามารถพักฟนและพักผอนระยะยาวท่ีประเทศไทย ได
อยางมั่นใจ สนุก และปลอดภัย ผาน โมเดลอารมณดีมีความสุข หรือ Happy Model ซ่ึงประกอบดวย  

 กินดี คือ การไดรับประทานอาหารสะอาด มีประโยชนตอสุขภาพ ปลอดสารพิษ และเปนอาหาร
ทองถ่ินที่คัดสรรจากชมุชน 

 อยูดี คือ การไดเขาพักในที่พักที่ไดมาตรฐาน สะอาด มีส่ิงแวดลอมที่ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมถึง Wifi พรอมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  

 ออกกําลังกายดี คือ การไดเขารวมกิจกรรมกีฬาและสันทนาการตางๆ   

 แบงปนสิ่งดีๆ คือ การไดแบงปนความรู แนะนําส่ิงดีๆ ทํากิจกรรมรวมกับทองถิ่น เรียนรู
ประสบการณจากปราชญชาวบาน 
 

 

 

การทองเท่ียวตามแนวทาง Happy Model ยังสอดคลองกับแนวโนมการทองเท่ียวของโลกในเร่ือง
การแสวงหาโอกาสสัมผัสประสบการณและวิถชีวีิตของคนในทองถ่ิน ชิมอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารออแกนิก 
ชีวิตที่มีสุขภาพดี การทองเที่ยวทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวที่สะอาดและปลอดภัย เปนตน 
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1. ความเปนมาของการจัดทํา BCG in Action 

รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา  
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) มุงเนนการใชทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม โดยเนนการพัฒนาเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา หมุนเวียนใชประโยชนใหมากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความย่ังยืน  

ภายใตสถานการณการ เปลี่ ยนแปลงของ โลกในปจ จุบัน  เชน การระบาดของโค วิด 19  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพลวัตของเทคโนโลยี สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองปรับเปลี่ยนไปสูการพัฒนาที่อาศัย "จุดแข็งของประเทศ" 
พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ"  ดวยการใช  3  แนวทางสําคัญ คอื  

1.  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.  สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก 
3.  เดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง 

1) นอมนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) เปนรากฐานสําคัญ

ของการพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยท่ีเปนรูปธรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy 
Model) โดยการผนึก 3 เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
มุงสูเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดยใชองคความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ   

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะนําไปสูความย่ังยืนในมิติตางๆ ไดแก 
ความมั่นคงทางอาหาร ความม่ันคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกันการมีงานทํา 
และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 
 

รูปที่ 1:  BCG Economy โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิด 
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2) การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก    
  โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาจากฐานความเขมแข็งภายในอันประกอบดวย “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” โดยนําความรูมาตอยอดและยกระดับมูลคา
หวงโซการผลิตสินคาและบริการ ครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตรสําคัญ ประกอบดวย 1) เกษตรและอาหาร  
2) สุขภาพและการแพทย 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
 การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาที่เร่ิมตนจากการสรางความเขมแข็งในระดับพ้ืนท่ี ขยายไปสู
ประเทศและเชื่อมโยงไทยสูประชาคมโลก ทั้งในฐานะเปนสวนหนึ่งของสายโซอุปทานของโลก (Global 
Supply Chain)  และศักยภาพในการแสดงบทบาทความเปนผูนําในเวทีโลก ดวยการเขาถึงความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากสถาบันชั้นนําของโลก เพ่ือนํามาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบรกิารนวัตกรรม 
 

3) เดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง 
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไว

ขางหลัง  เนนการขับเคลื่อน BCG เชิงพ้ืนที่ ใชการระเบิดจากภายในโดยเนนตอบสนองความตองการในแตละ
พ้ืนที่ ควบคูไปกับการดํารงไวซึ่งอัตลักษณของพ้ืนที่ ตัวอยางเชน    

1) ภาคเหนือ เนนการพัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัย มีมูลคาสูง สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหารครบวงจร หมุนเวียนวัสดุเศษเหลือนํามาใชประโยชน และตอยอดเศรษฐกิจ
ดวยทุนทางวัฒนธรรมลานนา (Creative Lanna)  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนแกไขปญหาสุขภาพหลักของประชากรในพื้นที่ เชน พยาธิใบไมตับ 
การผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม เชน โคอีสานวากิว และการหมุนเวียนใชวัสดุเศษเหลือภาคการเกษตร
เพาะเลี้ยงแมลงที่รับประทานได พรอมกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงโขง  

3) ภาคตะวันออก มุงเนนการพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะกลุมไมผล รวมถึงการ
พัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอนาคต การหมุนเวียนใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับพื้นท่ี
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

4) ภาคใต มุงเนนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยเทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปผลผลิตเปน
อาหารที่มีมูลคาสูง สงเสริมการทองเที่ยวปกษใตยุคใหม และสงเสริมพ้ืนท่ีสรางสรรคเชิงพหุวัฒนธรรม การ
จัดการขยะพลาสติกครบวงจรในแหลงทองเท่ียวทางทะเล และหมูเกาะ  

 

2. การพัฒนาภาคทองเที่ยวดวย BCG Economy Model   

ภาคทองเท่ียวเปนหนึ่งในสาขายุทธศาสตรเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ที่จําเปนตองเรง
พัฒนาใหมีการเติบโตอยางย่ังยืน เนื่องจากเปนกิจกรรมเศรษฐกิจที่ไมเพียงแตชวยสรางงานและกระจายรายได
เข าสูทองถิ่นโดยตรง ยังกระตุนให เ กิดการใชความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากในการดึงดูดและสรางความสะดวกสบายใหกับนักทองเท่ียว ดังนั้น การพัฒนา
ภาคทองเที่ยวดวย BCG Economy Model จึงมุงเนนใหเกิดการเติบโตของภาคทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือ เกิด
การใชทรัพยากรอยางคุมคา มีการสรางมูลคาเพ่ิม และคํานึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมมากขึ้น โดยมี
เปาหมายในระยะ 5 ป คือ ลดความเหลื่อมล้ําและมีการกระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูแหลงทองเที่ยวชุมชน
หรอืในเมืองทองเที่ยวรอง  
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3. กระบวนการจัดทําแผนการขับเคล่ือนภาคทองเท่ียวดวย BCG Economy Model   

การจัดทําแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ใชกระบวนการที่เรียกวาการวิจัยเชิงระบบ 
"System Research" เปนกระบวนการนํามิติตางๆที่เก่ียวของมาพิจารณารวมกันอยางเปนองครวม ดวย
กระบวนการดึงผูเก่ียวของทั้งจตุภาคี ประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม/เอกชน หนวยงานรัฐ มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย มารวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น เชื่อมโยงนโยบาย/การดําเนินงาน รวมถึงการส่ือสาร
เพื่อใหมีความเขาใจเปาหมาย และทิศทางของการดําเนินงานรวมกัน รวมกันขับเคลื่อนทั้งระบบและพัฒนาไป
พรอมๆ กัน กระบวนการในการรวบรวมขอมูลดวยการการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจํานวน 5 ครั้ง โดย
กลุมสาขาการทองเที่ยวมีนายกลินท สารสิน เปนประธาน ซึ่งมีผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นตลอดทั้ง
กระบวนการจํานวนมากกวา 200 คน ผลที่ไดจากการประชุมคือ ปญหาและความทาทายการทองเที่ยวสู
เปาหมายการพัฒนา สิ่งที่ตองการใหเกิดการขับเคลื่อน เชน ปรบัแกกฎหมาย ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานรวมถึง
โมเดล/กลไกขับเคลื่อนที่เกิดข้ึนในระยะตางๆ ทั้งในระยะเรงดวน (Quick win ภายในระยะเวลา 1 ป) ระยะ
ปานกลาง (ภายในระยะเวลา 3-5 ป) และระยะยาว (ภายในระยะเวลา 5-10 ป) ทั้งนี้ขอเสนอดังกลาวได
นําเสนอตอนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 และเผยแพรในวงกวางในการประชุมสมัชชา BCG 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีผูรวมประชุมมากกวา 1,000 คน 

 

 
รูปที่ 2: กระบวนการจัดทําขอเสนอการพัฒนาภาคทองเที่ยวดวย BCG Economy Model 

 
 

4. ทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวของโลก 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก แมวาจะเผชิญปญหาเศรษฐกิจ
ถดถอยตลอดชวงสิบปที่ผานมา รายงาน Global Economic Impact & Trends 2019 ของ World Travel 
& Tourism Council (2019) ระบุวาภาคการทองเที่ยวโลกในป 2561 สรางรายไดกวา 8.8 ลานลานดอลลาร
สหรัฐ คดิเปนรอยละ 10.4 ของ GDP โลก และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 ซึ่งสูงกวาการเตบิโต GDP 
ของโลกที่ 3.2% ซึ่งภาคการทองเท่ียวมีอัตราการเตบิโตสูงกวาการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเปนปที่ 
8 ติดตอกัน นับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกในป 2552 นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดการจางงานคิดเปน
รอยละ 10 ของการจางงานทั่วโลก  
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รูปที่ 3: รอยละของการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดท่ีเกิดจากนักทองเท่ียวตางชาติ 

 

 

รูปที่ 4: เปรียบเทียบอัตราการเตบิโตของ GDP อุตสาหกรรมทองเท่ียวโลกกับ GDP เศรษฐกิจในภาพรวมโลก 

ดวยเหตุนี้ ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงไดผลักดันและพัฒนาใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนภาค
เศรษฐกิจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเก่ียวของกับธุรกิจจํานวนมากทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรง เชน โรงแรมที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก บรกิารขนสง ฯลฯ  และ
ธุรกิจที่เก่ียวของทางออม เชน การผลิตสินคาเกษตรและอาหาร การผลิตเสื้อผา บริการทางการเงิน บริการทาง
สุขภาพ ฯลฯ  เนนใชแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีขีวิต ที่มีอยูของ
ทองถิ่น ทําใหไมตองใชเงินลงทุนจํานวนมากในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว ยกเวนการสรางแหลงทองเท่ียวแนว
ใหมหรอืสรางกิจกรรมใหมๆ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวเฉพาะกลุม เชน สวนสนุก แหลงชอปปง การรักษาพยาบาล
และพักฟน การดูแลรักษาสุขภาพและความสวยความงาม ฯลฯ ชวยใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ธุรกิจบริการในพ้ืนที่รวดเร็ว ตลอดจนเปดโอกาสใหคนจํานวนมากในพ้ืนท่ีหางไกลสามารถมีสวนรวมในหวงโซ
การทองเท่ียวไดมากขึ้น  
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นอกเหนือจากนั้นการเตบิโตของเทคโนโลยีอินเตอรเน็ทและ Digital platform และธุรกิจการบินแบบ 
Low cost ในชวงสิบกวาปที่ผานมา ทําใหการทองเที่ยวระหวางประเทศเปนเรื่องที่สะดวก งายดาย สามารถ
สืบคนขอมูลเพ่ือวางแผนการทองเท่ียวที่เหลากหลายและราคาประหยัด สงผลใหผูคนจํานวนมากเดินทาง
ทองเที่ยวระหวางประเทศเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง (The Asian Post, 2020) (The Asian Post, 2019) 
 

4.1 ความทาทายภาคการทองเที่ยว 

4.1.1 การเติบโตที่ไมย่ังยืน 

แมวาการขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคการทองเท่ียวจะชวยสรางผลดีตอรายไดและสรางงานท่ี
หลากหลายใหแกผูท่ีเก่ียวของทั้งทางตรงและทางออมในทุกระดับได แตหากพื้นที่ใดไมมีการจัดการทองเที่ยวที่
ดี การสงเสริมการทองเท่ียวก็สรางผลกระทบตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน ยกตัวอยางเชน การ
จัดปารตี้สังสรรคและดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่ใกลแหลงชุมชน การรุกล้ําความเปนสวนตัวและการถูก
เบียดบังพ้ืนท่ีสาธารณะและบริการสาธารณะของชุมชน การสูญเสียเอกลักษณดานวัฒนธรรมของทองถิ่น การ
สูญหายของกิจการทองถ่ินและการเติบโตของธุรกิจใหมท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว การเติบโต
ของธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรขามชาติ ฯลฯ  นอกจากนี้ ผลกระทบท่ีเห็นไดชัดเจนอีกประการหน่ึงคือ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เนื่องจากทรัพยากรสวนหนึ่งถูกระดมเขาไปใชใหบริการสําหรับการทองเที่ยว เชน 
น้ําประปา ไฟฟา เชื้อเพลิง อาหาร ที่พัก ถนน บริการสาธารณะของคนไนพ้ืนท่ี  ฯลฯ ทําใหคนในทองถิ่นตอง
รับภาระคาครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึน  เผชิญปญหามลพิษตางๆ เชน ขยะ น้ําเสีย ฝุนควัน ท่ีเพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจ
ทองเท่ียวและเกินขีดความสามารถในการจัดการขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน รวมถึงปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมจากการทองเที่ยวแบบกระจุกตัวและเกินขนาด สงผลใหผู
อาศัยในพ้ืนท่ีทองเท่ียวชื่อดังหลายแหงในทวีปยุโรปติดปายไมตอนรับนักทองเที่ยว ออกมาตรการลงโทษ
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักทองเที่ยว ฯลฯ (Nikola Mečiarová, 2017) (สฤณี อาชวานันทกุล, 2560) 
และรัฐบาลบางประเทศประกาศปดแหลงทองเที่ยวยอดนิยมเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมและพักฟนธรรมชาติใน
พ้ืนที่ 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 เน่ืองจาก
ประเทศตางๆ ท่ัวโลกตองประกาศหยุดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังในระดับพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญและ
ระดับประเทศ รวมถึงปดพรมแดนเพ่ือลดการเดนิทางของผูคนและควบคุมการระบาดของโรค 

องคการทองเที่ยวโลก (UNWTO) ประกาศวาในชวง 5 เดือนแรกของป 2563 จํานวนนักทองเท่ียว
ลดลงประมาณ 300 ลานคนหรือมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักทองเที่ยวในป 2562 สงผลใหมีการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศลดลงมากกวา 3 เทาของการลดลงในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2552 และสูญเสียรายได
จากการทองเที่ยวประมาณ 320,000 ลานดอลลารสหรัฐ และตลอดป 2563 การทองเที่ยวอาจสูญเสียรายได
มากถึง 2.2 ลานลานดอลลารสหรฐั กลุมธุรกิจกิจการทองเที่ยวไดรับผลกระทบอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมีจํานวนประมาณ 80% ของธุรกิจการทองเที่ยวทั้งหมด ทั้งนี้ 
คาดวาการทองเท่ียวโลกจะฟนตัวกลับมาในชวงปลายป 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 โดยสรุปประเด็นของแนวโนมการทองเท่ียวของป 2562 มีดังตอไปนี้  

 การทองเท่ียวเพ่ือเปลี่ยนแปลง เชน การทองเที่ยวที่ไดใชชีวิตแบบคนในทองถ่ิน แสวงหาการได
สัมผัสประสบการณเก่ียวกับวิถีชีวิต การแตงกาย ผลิตภัณฑของชุมชน  

 การทองเที่ยวเพื่อแสดงใหคนอ่ืนไดเห็น ชวงเวลา ประสบการณและสถานที่ทองเที่ยวที่ไดไป ผาน
สื่อสังคมออนไลน เชน Instagram 

 การทองเที่ยวเพ่ือแสวงหาชีวิตที่มีสุขภาพดี ผานการทองเท่ียวที่ใชการเดินเปนหลักในการชม
แหลงทองเท่ียว การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการทองเที่ยวเชิงกีฬา 

 การทองเที่ยวคนเดียวและการทองเที่ยวที่มีคนตางวัยเดินทางทองเที่ยวดวยกัน เนื่องจากมี
ผูสูงอายุและครอบครัวเชิงเดี่ยวเพิ่มข้ึน  

 การเติบโตของเศรษฐกิจของการแบงปน (Sharing economy)  ชวยเพ่ิมทางเลือกใหมในการ
เขาถึงบริการทองเท่ียวใหมผานชองทาง Mobile Application ที่ชวยประหยัดคาใชจายจากรูป
แบบเดิม เชน Airbnb, Uber, Grab  

 การตื่นตัวในเรื่องความยั่งยืนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในประเด็นการงดใชพลาสติกและสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของ COVID 19 ทั่วโลก สงผลใหแนวโนมการทองเท่ียวของโลกในป 
2563 เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมกีลุมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับ COVID 19 เพ่ิมขึ้น ทําใหแนวโนมการทองเท่ียว
ในป 2563 สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ (Revfine, 2020) 

 กลุมที่เกี่ยวของกับ COVID 19   เชน การทองเท่ียวที่สะอาดและปลอดภัย การทองเที่ยวเพ่ือการ
พักผอน การเปลี่ยนจากการทองเท่ียวตางประเทศเปนทองเท่ียวภายในประเทศ การเติบโตของ
การชําระเงนิแบบไรการสัมผัส  

 กลุมใหมที่เกิดจากพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป เชน  
o กลุมท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวดวยเทคโนโลยีดิจิตัล เชน โรงแรมที่พัก รานอาหาร ธุรกิจใหบริการ

อ่ืนๆ  ท่ีใชเทคโนโลยีประเภทตางๆ ไดแก การบังคับดวยเสียง การใชหุนยนตและการ
ใหบริการแบบอัตโนมัติ Artificial intelligence, Recognition technology, Internet of 
things, Virtual Reality, Augmented reality เพื่อใหนักทองเที่ยวได รับประสบการณ
แปลกใหม  

o กลุมนักทองเที่ยวคนเดยีว  
o กลุมทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การใชบริการขนสงที่ชวยลดการปลอย

คารบอน การทองเท่ียวอาสาสมัครชวยงานอนุรักษสิ่งแวดลอม  
o กลุมทองเที่ยวเพ่ือเรียนรูและสัมผัสประสบการณของคนในทองถ่ิน 
o กลุมทองเที่ยวตามความชอบสวนบุคคล 
o กลุมทองเที่ยวเพ่ือชิมอาหารเพื่อสขุภาพและอาหารออแกนิก 
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5. สถานภาพการพัฒนาการทองเท่ียวไทย 

5.1 สถานภาพการทองเที่ยวไทย 

การทองเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญที่ชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย แมจะประสบ
เหตุการณความไมสงบทางการเมือง โรคระบาด ภัยธรรมชาติ แตอุตสาหกรรมทองเที่ยวก็สามารถฟนตัวและ
กลับมาเติบโตไดอยางรวดเร็ว  เห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจาก 15.93 ลานคนในป 2553 เพ่ิมข้ึน
เปน 39.79 ลานคน และมูลคาเศรษฐกิจรวมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในป 2553 จาก 1 ลานลานบาท เพิ่มเปน 
3.01 ลานลานบาท ในป 2562  โดยผลของการจัดทําบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยวป 2561 พบวาการ
ทองเที่ยวไทยมรีายไดจากนักทองเที่ยวตางชาต ิ1.86 ลานลานบาท และรายไดจากนกัทองเท่ียวภายในประเทศ 
0.99 ลานลานบาท (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562)  และสรางผลกระทบทางตรง เชน 
เกดิจางงานในการธุรกิจบริการที่สําคญักวา 4.32 ลานคน สรางรายไดภาษีแกรัฐประมาณ 79,820.54 ลานบาท 
และกระตุนใหเกิดการลงทุนใน 12 ธุรกิจทองเที่ยว เปนมูลคากวา 109,123.56 ลานบาท (กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2561) 

 
 

 
รูปที่ 5: รายไดและจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศและไทยระหวางป 2553-2562 

 

 
การทองเที่ยวเมอืงหลัก 

การสงเสริมการทองเท่ียวที่ผานมามักเกิดการกระจุกตัวอยูใน 22 จังหวัดเมืองทองเท่ียวหลัก 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเมืองทองเที่ยวทางทะเลและชายฝง เชน ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี รวมถึง
กรุงเทพฯ ท่ีมีความพรอมทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญและหลากหลาย ขอมูลสถิติ
นักทองเที่ยวในป 2562 แสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวในเมืองหลัก 22 จังหวัด1 มีจํานวนผูเย่ียมเยือนประมาณ 
214.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 70 ของจํานวนผูเย่ียมเยือนทั้งประเทศ 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 จังหวัดท่ีมีผูมาเยือนสูงสุด  ไดแก ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม นครราชสีมา กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา เพชรบุรี 
กระบ่ี สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ ขอนแกน พังงา และ สระบุรี 
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บาท คิดเปนรอยละ  90 ของรายไดจากการทองเที่ยวทั้งประเทศ อยางไรก็ดี จํานวนผูเย่ียมเยือนรอยละ 75 
ของจํานวนผูเยี่ยมเยือนเมืองหลักทั้งหมดและรายไดกวารอยละ 93 ของรายไดจากการทองเที่ยวเมืองหลัก
กระจุกตัวอยูใน 10 จังหวัดท่ีมีรายไดจากการทองเที่ยวมากที่สุด ดังรูปที่ 6  สะทอนใหเห็นถึงปญหาการกระจุก
ตัวของรายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ และปญหา over-tourism ใน 10 จังหวัดเมืองหลัก ซึ่งสงผล
กระทบตอการพัฒนาของเมืองทองเท่ียวสําคัญและแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่สําคัญ  

 

 

รูปที่ 6: 10 อันดับจังหวัดที่มีผูเยี่ยมเยือนและรายไดจากการทองเท่ียวมากท่ีสุดเปนเมืองหลัก ป 2562 
ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2563 

 
การทองเที่ยวเมืองรอง 

การทองเที่ยวแบบกระจุกตัวจนเกิดปญหาการทองเที่ยวเกินขนาดในจังหวัดทองเท่ียวเมืองหลักสงผล
ใหหนวยงานภาครัฐไดมีมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายไปสูจังหวัดทองเที่ยวใหม นั่นคือ จังหวัด
เมืองรอง หรอื Less visited area หมายถึง เมืองที่ไมไดเปนเมืองทองเที่ยวหลัก หรือยังมีนักทองเที่ยวเขาไปไม
มากนัก ทําใหการกระจายรายไดถึงชุมชนทองถิ่นแตกตางกับเมืองทองเที่ยวหลัก จังหวัดทองเที่ยวเมืองรอง
ประกอบดวยจังหวัดท่ีเหลือในประเทศ 55 จังหวัด ขอมูลสถิติการทองเที่ยวพบวาในป 2562 การทองเท่ียว
เมืองรองมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนเพ่ิมขึ้นรอยละ 81.6 และกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 135 ของการทองเท่ียว
เมืองรองในป 2554 โดยในป 2562 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด 90.8 ลานคนและเกิดรายได 2.73 แสนลานบาท  

การทองเที่ยวเมืองรองประสบปญหาเรื่องการกระจุกตัวของรายไดและจํานวนผูเยี ่ยมเยือน แต 
ไมรุนแรงเทาการทองเที่ยวเมืองหลัก เห็นไดจากจังหวัดที่มีรายไดสูงสุด 10 อันดับแรกมีสัดสวนรายไดรอยละ 
47.8  และจังหวัดท่ีมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนมากที่สุด 10 อันดับแรกมีสัดสวนผูเยี่ยมเยือนรอยละ 36.8 ของการ
ทองเที่ยวเมืองรองทั้งหมด (รปู 7) ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมทองเที่ยวในจังหวัดเปนปจจัยสําคัญในการกระตุนให
รายไดจากการทองเท่ียวขยายตัว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงไดแบงกลุมเมืองรองที่มีศักยภาพในการ
สรางการเติบโตของรายไดจากการทองเที่ยวดวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดึงดูดการทองเที่ยวออกเปน 4 กลุม 
ไดแก กลุมที่ 1 รายไดโต <5% (3 จังหวัด: รอยเอ็ด พิจิตร และอํานาจเจริญ) กลุมที่ 2 รายไดโต 5-10% 
(39 จังหวัด) กลุมที่ 3 รายไดโต 10-15% (12 จังหวัด: สุรินทร ราชบุรี สตูล ลําปาง สมุทรสงคราม จันทบุรี 
พัทลุง ปตตานี นครพนม เลย ปราจีนบุรีและชุมพร) และกลุมท่ี 4 รายไดโต >15% (1 จังหวัด: บุรีรัมย)  
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รูปที่ 7:  10 จังหวัดที่มีผูเย่ียมเยือนและรายไดจากการทองเท่ียวมากที่สุดเปนเมืองรอง ป 2562 

 

5.2 โอกาสการพัฒนาการทองเท่ียวไทย 

ที่ผานมาประเทศไทยมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยวผานแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  
รวมถึงแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางและกิจกรรมใหมที่นาสนใจ  จนไดรับรางวัลประเภทตางๆ และติดอันดับ
ระดับนานาชาติจากส่ือและองคกรตางประเทศจํานวนมาก เชน เมืองทองเที่ยวท่ีดีที่สุด (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)  สถานที่ทองเที่ยวท่ีมีผูเขาชมมากที่สุด  (TripAdvisor) จุดหมายปลายทางการจัดงานแตงงานที่ดี
ที่สุด (Travel Leisure South Asia Magazine) เมืองระดับโลกสําหรับการรับประทานอาหารและชอปปง 
และเมืองที่มีผูเย่ียมเยือนและพักคางคืนมากที่สุดในโลก (MasterCard Global Destinations Cities)  เมืองท่ี
ดีท่ีสุดในโลกสําหรับอาหารริมทาง (CNN) เกาะนาเที่ยวท่ีสุดในโลก (Travel & Leisure Magazine) เมืองที่ดี
ที่สุดในโลกสําหรับการทองเท่ียวทางการแพทย (World Travel & Tourism Council) ฯลฯ (ไทยรฐัออนไลน, 
2562) 

ผลการศึกษาของธนาคารแหงประเทศไทยระบุวาการทองเท่ียวของประเทศไทยใชจุดเดนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและราคาถูกเปนแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามายังประเทศไทย (กัมพล และคณะ, 
2559) และผลการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย และ
ทัศนคติและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการทองเที่ยวฯ (2563) พบวาแหลงทองเที่ยวยังเปนสิ่งดึงดูดใจสําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจมาเที่ยว แตอีกปจจัยท่ีนาสนใจ คือ ภาพลักษณ สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติ ภาพลักษณของประเทศ
ไทย คือ คนไทยท่ีมียิ้มสยาม ความเปนมิตร และความซื่อสัตย ซึ่งเปนการแสดงออกถึงความเปนเจาบานที่ดี 
(Good Hostness) ที่สงผลตอความประทับใจและกลับมาทองเที่ยวประเทศไทยอีกคร้ัง ดังตารางที่ 1 
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สอดคลองกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เปน Revisit ที่มีอัตราเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในชวงป 2561 (ไตรมาส 1 
และ 2) มีจํานวนนักทองเที่ยวกลุม Revisit  มากถึง 2 ใน 3 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ ยัง
ดึงดูดใหมีการขยายตัวของกลุมนักทองเที่ยวผูหญิงจากเอเชียใตและเอเชียตะวันออก และกลุมผูสูงอายุจากทุก
ภูมิภาค เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   
 

ตารางที่ 1: ผลการสํารวจความพึงพอใจและปจจัยสําคัญในการตัดสินใจมาเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติ 
              และไทยป 2562 

บรกิารดานการทองเที่ยว นักทองเที่ยวตางชาติ นักทองเที่ยวไทย 
พึงพอใจมากที่สุด 1. ประชาชน  

2. แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทองเที่ยว  
3. บริการเชิงสุขภาพ 

1. ประชาชน  
2. แหลงทองเที่ยวทางทะเล/ชายหาด  
3. แอปพลิเคชันเก่ียวกับการทองเท่ียวท่ี

ถูกสรางข้ึนเพ่ือใชงานบนมือถือหรอื
แทบเล็ต  

พึงพอใจนอยที่สุด 1. หองน้ําสาธารณะ  
2. รถโดยสารสาธารณะ  
3. ดานตรวจคนเขาเมือง 

1. หองน้ําสาธารณะ  
2. ศูนยบริการนักทองเท่ียว  
3. บริการขนสงโดยรถโดยสารสาธารณะ 

ปจจัยสําคัญที่ตัดสินใจ 
มาเที่ยว 

1. แหลงทองเที่ยว/สถานที่ทองเที่ยว 
(ประวัติศาสตร > ทะเลและชายหาด > 
เชิงนิเวศ) 

2. ภาพลักษณประเทศไทย/คนไทย 
3. ความสะดวกสบายในการเดินทางมา

ประเทศไทย 
4. ความหลากหลายในการจับจายซื้อสินคา 
5. คาใชจายในประเทศไทย 

1. แหลงทองเที่ยว/สถานที่ทองเท่ียว 
(ทะเลและชายหาด >ประวัติศาสตร  
> เชิงนิเวศ) 

2. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
3. ภาพลักษณของจังหวัด 
4. ความพรอมของสาธารณูปโภคใน

จังหวัด 
5. คาใชจายในการทองเที่ยว 

 
 
5.3 ปญหาและความทาทายของการทองเท่ียวไทย 

ป 2562 การทองเที่ยวไทยมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชายตางชาติรวมสูงกวา 300 ลานคน-ครั้ง 
แตการขาดการจัดการทองเที่ยวที่ดีกอใหเกิดปญหาหลัก ดังนี้ 

5.3.1 การทองเที่ยวเกินขนาดในแหลงทองเที่ยวยอดนิยม - สงผลตอความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เห็นไดจากผลการศึกษาเร่ืองขีดความสามารถในการรองรับดานนันทนาการและ
ทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติในระหวางป 2548-2562 พบวาจุดทองเท่ียวบริเวณอุทยานแหงชาติในหมูเกาะ 
สิมิลัน หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี หมูเกาะลันตา อาวพังงา สวนใหญอยูในระดับเกินขีดความสามารถใน
การรองรับสูงสุด โดยเฉพาะดานนิเวศวิทยาทางทะเล (คุณภาพน้ําทะเลและทรัพยากรปะการัง) นอกจากนี้
ปรากฏการณปะการั งฟอกขาวในป  2558 ทําใหท รัพยากรปะการัง เกิดความเสื่ อมโทรมมากขึ้ น 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2561, 2562 และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2555, 2558) 
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5.3.2 การทองเท่ียวแบบกระจุกตัวของแหลงทองเท่ียวในชวงวันหยุดและเทศกาล  - กอใหเกิดปญหา
ไมวาจะเปนเรื่อง  

 แหลงทองเที่ยว - พื้นที่บริเวณแหลงทองเที่ยวคอนขางสกปรก มีขยะจํานวนมาก ที่พักผอน
ตามแหลงทองเที่ยวมีนอย  

 ความพรอมของสาธารณูปโภค - สถานที่จอดรถไมเพียงพอและการจราจรติดขัด ปายบอกทาง
จํานวนนอยและไมชัดเจน หองน้ําสาธารณะมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับจํานวนนักทองเท่ียว
และไมสะอาด  

 ราคาสินคาและบริการ - ราคาคาหองพักสูง สินคาบางอยางแพงเกินมาตรฐาน อาหารทะเล
ไมสดและมีราคาแพง ไมมีปายแสดงราคาสินคา  

แมวาจะมีการเสนอนโยบายใหหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาเร่ืองการกําหนดวันหยุดราชการและออก
มาตรการจูงใจใหประชาชนมีการลาหยุดไปทองเท่ียวในชวงวันธรรมดา และในชวงท่ีเปน Low Season เพื่อให
เกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยว ลดความแออัด และเกิดรายไดใหกับผูประกอบการในพื้นที่อยางตอเนื่อง 
แตนโยบายดังกลาวยังไมสามารถผลักดันใหเกิดข้ึนไดจริง 

5.3.3 การขาดความพรอมของแหลงทองเที่ยวเมืองรอง - ผลการสํารวจนักทองเท่ียวตางชาติของ
กระทรวงการทองเที่ยวฯ พบวานักทองเที่ยวยุโรปสนใจแหลงทองเที่ยวเมืองรอง ซึ่งสอดคลองกับกระแส 
Local experience แตประสบปญหาดานคุณภาพและความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก/สถานพัก
แรม/ระบบขนสงสาธารณะในเมืองรอง ดังนั้นการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองจึงควรพิจารณาเรื่องการสราง
ความพรอมของปจจัยขางตนของจังหวัดเปนสําคัญดวย 

ทั้งนี้ ปญหาและความทาทายขางตนสอดคลองกับผลการประชุมระดมความคิดจากหนวยงานรัฐและ
ภาคเอกชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 20 มีนาคม และวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได
จัดกลุมปญหาและความทาทายของการทองเที่ยวออกเปน 7 กลุม ไดแก 

1) โครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นทาทายที่ผูเขารวมประชุมใหความสําคัญคือ ระบบขนสงมวลชน (Transportation) ซึ่ง
ปจจุบันยังไมมีการเชื่อมตอกันใหสะดวกเปนระบบเดียวกัน การเชื่อมโยงการเดินทางดวยเครื่องบิน รถ เรือ 
และรถไฟ เพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวจากเมืองหลักสูเมืองรองยังเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหนักทองเที่ยวไมได
รับความสะดวกในการเดนิทางเพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยว  

ประการถัดมาคือ การจัดการขยะในพื้นที่แหลงทองเท่ียว เนื่องจากขยะจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
มากกวา 50,000 ตัน/ป แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังขาดอุปกรณและเคร่ืองมือจําเปนที่เพียงพอ 
เชน ถังขยะ  เพ่ือชวยในการจัดการไดอยางทั่วถึง รวมไปถึงการขาดมาตรฐานและการควบคุมระบบการจัดการ
ขยะและน้ําเสียจากชุมชนหรือแหลงทองเท่ียวไมปลอยลงสูสิ่งแวดลอม ขาดระบบการจัดการใชประโยชนจาก
ขยะอินทรีย (ขยะอาหาร) เพ่ือนําไปเพิ่มมูลคาหรือนําไปใชประโยชน 

ประเดน็สุดทายคือ ระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวยังมีความเสี่ยง
สูง ขอมูลจาก The World Atlas (2560) พบวาประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 36.2 คนตอจํานวน
ประชากร 100,000 คน เม่ือศึกษาแนวโนมการเกิดอุบัติเหตุของนักทองเที่ยวตางชาติพบวา จังหวัดเชียงใหมมี
แนวโนมจํานวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต ดังรูปที่ 8 (ภาวิณี 
เอี่ยมตระกูลและคณะ, 2561) 
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รูปที่ 8: สถิติจํานวนการเสียชีวิต บาดเจ็บของจังหวัดที่มีรายไดจากชาวตางชาติมากที่สุด 

ที่มา: ภาวิณี เอ่ียมตระกูล และคณะ, 2561 
 
 

2) การนําเทคโนโลยีมาใชประโยชน  

ประเด็นทาทายคือ การพัฒนาขอมูลและแพลตฟอรมเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวใหมี
มูลคาเพ่ิมข้ึนและมีความย่ังยืน การเปดเผยขอมูล/องคความรูเพ่ือใหหนวยงานอ่ืนสามารถเขาถึงและนําไป
พัฒนาตอยอดเพื่อใชประโยชน การพัฒนาแพลตฟอรมเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการทองเที่ยวเพ่ือทําใหเกิดการ
จัดการองคความรูนําไปสูการใหบ ริการทองเท่ียวที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น การทองเที่ยวในแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติมีนักทองเท่ียวเขาไปลนเกินขีดความสามารถในการรองรับ ตองการขอมูลงานวิจัยดาน
ความสามารถในการรองรับการทองเท่ียวของทรัพยากรธรรมชาติ (Carrying Capacity) เพื่อนํามาใชกําหนด
จํานวนนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับสถานที่แตละแหง รวมถึงเทคโนโลยยีท่ีใชในการประเมินและตรวจสอบ
ความหนาแนนของนักทองเที่ยวนํามาใชควบคูกับการบริหารจัดการนักทองเท่ียวใหกระจายไปสูแหลงทองเท่ียว
อ่ืนๆมากขึ้นไมกระจุกตัวอยูแตเพียงแหลงทองเที่ยวหลัก ผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะกลุมชุมชน
ทองถ่ินไมสามารถเขาถึงขอมูลเพ่ือนํามาใชจัดการทรพัยากรธรรมชาติท่ีเปนแหลงทองเท่ียวของตนเองได 

3) กฎหมาย กฎระเบียบ 

ประเด็นทาทายสําคัญคือ การบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพ อาทิ กฎหมายควบคุมการ
ประกอบกิจการโรงแรม เชน พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.โรงแรม ในปจจุบันมีโรงแรมที่ไมไดจดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมายจํานวนมาก เชน จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนโรงแรมที่พักมากกวา 1,800 แหง รวมประมาณ 93,000 
หอง โดยมีโรงแรมที่ลงทะเบียนถูกกฎหมาย 500 โรงแรม สวนท่ีเหลือเปนโรงแรมที่ไมไดมีการจดทะเบียนอยาง
ถูกกฎหมาย หรืออยูระหวางการดําเนินการจดทะเบียนใหถูกตองเพ่ือเขาสูระบบ ซึ่งในสถานการณปจจุบันที่มี
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การระบาดของโควิด-19 ทําใหโรงแรมตองปรับปรุงสถานประกอบการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี้ตองมีการบังคับใชมาตรการควบคุมขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ใชในการทองเที่ยว 

ประเด็นท่ีสองคือ การออกกฎหมายเพ่ิม และการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
เรงดวนเชน ปญหามลพิษ PM 2.5 ขยะในพ้ืนที่ทองเที่ยว การจัดสรรงบประมาณดานการทองเที่ยวให
สอดคลองกับการสรางรายไดใหกับประเทศ  

4) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ประเด็นทาทายคือ การฟนฟูสภาพแวดลอมทรัพยากรแหลงทองเที่ยว พรอมทั้งการจํากัดจํานวน
นักทองเท่ียวใหสมดุลกับความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยวทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งกอสราง
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจสูงสุด มีการนําทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมทองถิ่นท่ีหลากหลายมา
พัฒนาเปนแหลงดึงดูดการทองเท่ียว โดยสรางความตระหนักใหชุมชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

5) การมีสวนรวมของประชาชน 

ประเดน็ทาทายคือ ประชาชนหรอืเครือขายสังคมขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนที่แหลงทองเที่ยว 
สวนหนึ่งเพราะชุมชนที่อยูในแหลงทองเท่ียวไมไดรับประโยชน/สวนแบงที่เปนธรรมจากรายไดธุรกิจทองเท่ียว 
ทําใหประชาชนในพ้ืนที่ไมพอใจเมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการสาธารณะในพื้นที่จํานวนมากเกิน สงผล
ใหในพื้นที่ทองเท่ียวบางจังหวัดอาทิ ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม คาครองชีพของประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น  

6) ทักษะและกําลังคน 

ภาคธุรกิจทองเที่ยวตองการใชกําลังคนในภาคบริการจํานวนมาก ซึ่งตองการแรงงานที่มีทักษะท่ี
หลากหลายและตองการการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ ตองมีระบบการศึกษาที่สามารถ Up-skill/Re-skill ของ
กําลังคนที่อยูในภาคธุรกิจทองเที่ยว โดยเฉพาะทักษะสําคัญคือการสื่อสารภาษาตางประเทศที่เขามาทองเที่ยว
จํานวนมากในไทยเชน ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เปนตนเพื่อสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตองมีการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี การใชระบบIT การใช Digital Marketing 
ใหกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 

7) ประเด็นทาทายอื่นๆ  

การขาดการสื่อสารและสรางแบรนดของการทองเที่ยวในประเทศไทย ตองมีการสรางแบรนดประเทศ
ใหมีมูลคาเพ่ิมของการทองเที่ยว โดยภาคเอกชนเสนอใหมีการสรางทองเที่ยวในรูปแบบของ Green/Eco- 
tourism ของแหลงทองเที่ยวเพื่อใหมีนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีกําลังซื้อสูงเขามาทองเที่ยว สนับสนุน
ผูประกอบการเขาสูมาตรฐานตางๆตลอดหวงโซการผลิต เชน มาตรฐานโรงแรมสีเขียว มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย ทําใหการทองเที่ยวไทยเขาสูมาตรฐานสากล จากสถานการณการระบาดของโควิด-
19 ทําใหภาครัฐสนับสนุนใหธุรกิจทองเท่ียวเขาสูมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety and Health 
Administration) ซึ่งเปนมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัยเพื่อนักทองเที่ยว ที่ดําเนินการโดยกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬารวมกับกระทรวงสาธารณสุข 

โดยสรุป ประเด็นทาทายของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยสวนใหญเกิดจากผลกระทบจากการทองเที่ยว
แบบกระจุกตัวของนักทองเที่ยวในเมืองทองเท่ียวหลัก  การทองเที่ยวเกินขนาดในแหลงทองเที่ยวยอดนิยม 
กอใหเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม มลพิษปริมาณมากเกินขีดความสามารถใน
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การจัดการของทองถิ่น วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไป การบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
นักทองเท่ียวจากอุบัติเหตุในการเดินทาง และคาครองชีพของคนในทองถิ่นสูงขึ้นในพ้ืนท่ีทองเที่ยวยอดนิยม 
ฯลฯ สงผลกระทบอยางมากตอภาพลักษณและขีดความสามารถในแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทย 
ทั้งนี้ เนื่องดวยประเด็นทาทายที่เสนอมีจํานวนมากและหลากหลายจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวนในสังคมในการแกปญหาและปรับปรุงกลไกการทํางานตามประเด็นที่ระบุไวเปนอันดับแรกๆ   

 

การทองเที่ยวไทยหลังการระบาดของ COVID 19  

ภาวะการระบาดใหญทั่วโลก (Pandemic) ของ COVID 19 ท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียง 4 เดือน
หลังจากเริ่มเกิดการระบาดครั้งแรกในประเทศจีน ไดสงผลกระทบฉับพลันตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจาก
ประเทศตางๆ ออกมาตรการปดประเทศเพ่ือหยุดการเคลื่อนยายของประชากรและลดกิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ระบาด กอใหเกิดผลกระทบตอเนื่องตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยอยางรุนแรงแบบที่ไม
เคยมีมากอน สําหรับประเทศไทยไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต
วันท่ี 25 มี.ค. 2563 เพ่ือควบคุมสถานการณการระบาดของ COVID 19 ลดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่
เก่ียวของกับการใกลชิดของประชากรหมูมาก ลดการเดินทางเคลื่อนยายของประชากร  รวมถึงการประกาศ
หามอากาศยานทําการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราวตั้งแตวันที่ 3 เม.ย. 2563 ทําใหอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวหยุดชะงักทั้งระบบ ทั้งนี้ รัฐบาลไดใหอํานาจแตละจังหวัดทําการประกาศใหดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ
บางประเภทไดในตั้งแตเดือน พ.ค. 2563  แตอุตสาหกรรมทองเท่ียวยังไมไดรับอนุญาตใหเปดทําการได 

การหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสงผลกระทบอยางรุนแรงตออัตราการหดตัวของจํานวน
นักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเท่ียวในไตรมาสที่ 1 และ 2 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.) 2563  โดยมีจํานวน
นักทองเท่ียวตางชาติ 6.7 ลานคน ลดลงรอยละ 66.15 และมีรายได 0.33 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 65.15 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาตั้งแต
เดือนเมษายน 2563 ในสวนการทองเที่ยวภายในประเทศ มีนักทองเที่ยวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ
จํานวน 28.33 ลานคน-คร้ัง ลดลงรอยละ 63.07 และมีรายได 0.21 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 61.16 เมื่อ
เปรยีบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ทั้งนี้ การควบคุมการระบาดของ COVID 19 ท่ีมีประสิทธิภาพ
สงผลใหการทองเที่ยวไทยเที่ยวไทยเริ่มฟนตัวมากขึ้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม เนื่องจากมีชวงวันหยุดยาวและ
มาตรการฟนฟูการทองเท่ียวภายในประเทศ ทําใหการทองเที่ยวภายในประเทศไดผานจุดต่ําสุดในชวงไตรมาส
ที่ 2 แลว (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2563)     

รายงานของศนูยวิจัยกสิกรไทย (2563)  ระบุวาแมไทยจะควบคุมจํานวนผูติดเชื้อ COVID 19 รายใหม
สําเร็จ ตลาดคนไทยเท่ียวในประเทศนาจะเปนกลุมเปาหมายหลักของการทองเที่ยวในป 2563 แตปจจัยลบ 
ตางๆ เชน ความกังวลตอสถานการณ COVID 19 ผลกระทบจากความเชื่อมั่นตอการมีงานทํา กําลังซื้อท่ี
ออนแอของประชาชนหลังกิจกรรมเศรษฐกิจสวนใหญหยุดชะงัก สงผลใหตลาดไทยเที่ยวไทยในป 2563 อาจ
หดตัวประมาณรอยละ 46.4-52.3 หรือคิดเปนจํานวน 79.5-89.5 ลานคน-คร้ัง โดยตลาดนักทองเที่ยวระดับบน 
จะเปนกลุมที่ฟนตัวกลับมาไดเร็วกวากลุมอ่ืนๆ ขณะที่รายไดทองเที่ยวไทยเท่ียวไทยนาจะมีมูลคา 4.85-5.45 
แสนลานบาท หดตัวประมาณรอยละ 49.4-55.1 จากป 2562  (การประเมินอยูภายใตสมมติฐานที่ COVID 19 
ไมกลับมาระบาดอีกในชวงท่ีเหลือของปนี้) 
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6. ขอเสนอ BCG in Action เพื่อการพัฒนาสาขาทองเที่ยว 

 เนื่องดวยสถานการณเชื้อ COVID 19 ท่ียังแพรระบาดรุนแรงอยูท่ัวโลก ขณะที่ประเทศไทยสามารถ
ควบคุมสถานการณการระบาดไดดีจนระบบสาธารณสุขของประเทศไทยไดรับการยกยองจากสถาบัน
การแพทยชั้นนําของโลก ทําใหประเทศไทยไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวตางชาติที่ตองการเดินทาง
ทองเที่ยวและพักผอนในแหลงทองเที่ยวท่ีควบคุมการระบาดไดดี รวมถึงผูปวยที่ตองการเขามารักษาอาการ
ปวยกับโรงพยาบาลพรอมพักฟนและพักผอนแบบระยะยาว ดวยเหตุนี้ สาขาทองเที่ยวจึงจัดทําขอเสนอ BCG 
in Action เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว ดังนี้ 

6.1 เปาหมายการพฒันา 

 เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว 3 ลานลานบาท ซึ่งคดิเปนมูลคาประมาณรอยละ 18 ของ GDP เนนการ
กระจายรายไดอยางทั่วถึงไปสูเมืองรอง ลดความเหลื่อมล้ํา มุงสูความยั่งยืน เพ่ือใหทองเที่ยวไดอยางมั่นใจ สนกุ 
และปลอดภัย 

6.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จในระยะเวลา 5 ปขางหนา 

 เพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว 1.2 ลานลานบาท ในป 2563 เปน 1.5 ลานลานบาท ในป 2564 
และเรงผลักดันใหกลับสู 3 ลานลานบาท ภายในป 2565 

 รายไดจากการทองเท่ียวเมืองรองเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป  

 รายไดจากการทองเที่ยวมาจากกิจกรรมในทองถ่ิน ไดแก ที่พัก อาหาร สมุนไพร สินคาคุณภาพ
จากทองถ่ิน 

 รายไดและการจางงานในชุมชนเพิ่มข้ึนผานกิจกรรมทองเที่ยวชุมชน   

 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่อยางเปนระบบ 

 แหลงทองเท่ียวไดรับมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล 

 การทองเที่ยวเติบโตอยางย่ังยืนดวย “ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”  

6.3 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG สาขาการทองเที่ยว 

6.3.1 กลุมเปาหมายในการพัฒนา 

 มุงเนนการพัฒนาใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพที่ชวยเพิ่มรายไดใหกับประเทศ ชุมชน
และทองถิ่น ภายใตแบรนด “เที่ยวอยางมั่นใจ สนุกและปลอดภัย” ดวยการกําหนดกลุมการทองเที่ยว
เปาหมายในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) (ดังรูปที่ 9) 
ซึ่งเปนกลุมที่สรางใหเกิดมูลคาเพ่ิมสูง โดยมีแนวทางคือ โมเดลอารมณดีมีความสุข หรือ Happy Model ซึ่ง
ประกอบดวย 

 กินดี คือ การไดรับประทานอาหารสะอาด มีประโยชนตอสุขภาพ ปลอดสารพิษ และเปนอาหาร
ทองถ่ินท่ีคัดสรรจากชุมชน 

 อยูดี คือ การไดเขาพักในที่พักท่ีไดมาตรฐาน สะอาด มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
รวมถึง Wifi พรอมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  

 ออกกําลังกายดี คือ การไดเขารวมกิจกรรมกีฬาและสันทนาการตางๆ   
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 แบงปนสิ่งดีๆ คือ การไดแบงปนความรู แนะนําส่ิงดีๆ ทาํกิจกรรมรวมกับทองถ่ิน เรียนรู
ประสบการณจากปราชญชาวบาน 
 

 

รูปท่ี 9: แนวคิดการสรางไทยใหเปนศูนยกลางการรักษาและดูแลสุขภาพของเอเชีย 
 

6.3.2 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคทองเท่ียว 

ผลของการระดมความคิดรวมกันระหวางภาคเอกชน หนวยงานราชการ และสถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัย ทั้ง 2 คร้ัง นําไปสูการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน BCG สาขาการทองเที่ยว โดยใชหลักแนวคิดของ
การสรางพิรามิดที่ตองสรางรากฐานใหแข็งแรงเพ่ือมุงไปสูความยั่งยืนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในทายที่สุด 
ดังรูปที่ 10  โดยกลไกที่สําคัญในการขับเคล่ือนกลุมทองเท่ียว สรุปไดดังนี ้

 

 
รูปที่ 10: เปาหมายและกลไกการขับเคล่ือน BCG สาขาทองเท่ียว 
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ลาํดับแรกเปนกลไกระดับฐานราก นั่นคือ “การพัฒนามาตรฐาน (Standardize)” ดวยการยกระดับ

มาตรฐานการทองเท่ียวตลอดหวงโซอุตสาหกรรม ต้ังแตกิจกรรมการทองเที่ยว ผูประกอบการ แรงงานและ

แหลงทองเที่ยว เพื่อสรางความมั่นใจและคุณคาใหกับนักทองเที่ยวโดยคํานึงถึง “ความปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพยสิน คุณภาพของการบริการ และความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม”  เนนการตอยอดจากมาตรฐานหลกั 3 

เร่ือง 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 เนนการปรับปรงุและออกแบบโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสม ปลอดภัยสําหรับทุกคน 

(Universal design) วางแผนการจัดการของเสียอยางมีสวนรวม เรงสนบัสนุนใหผูประกอบการไดรับมาตรฐาน 

SHA และผูประกอบที่พักที่ไมไดข้ึนทะเบียนเขาสูระบบข้ึนทะเบยีนรวดเร็วขึ้น ฝกอบรมเพ่ิมพูนทักษะใหมที่

จําเปนใหแกกําลังคนในภาคการทองเท่ียว สวนระยะเวลา 3 และ 5 ป บริหารจัดโครงสรางพ้ืนฐานใหเหมาะสม

กับจํานวนนักทองเที่ยว เนนการบังคับใชกฎหมาย สนับสนุนใหผูประกอบการไดรับมาตรฐาน TTS และ GSTC 

ฯลฯ รายละเอียดสรุปไดดังรูปที่ 10 

 

 
รูปท่ี 11: กลไกการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและภาคธรุกิจใหไดมาตรฐาน 

 
กลไกลําดับถัดมาคือ การยกระดบัการเช่ือมโยง (Connectivity) เนนการยกระดับการเดินทางดวย

ระบบขนสงสาธารณะที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย และเชื่อมโยงกันการเดินทางทั้งระบบไมวาจะเปนเคร่ืองบิน 
รถ เรือ และระบบราง รวมถึงเชื่อมโยงการเดินทางจากแหลงทองเท่ียวจากเมืองทองเที่ยวหลัก 5 จังหวัด คือ 
กรงุเทพมหานคร ชลบรีุ ภูเก็ต กระบ่ี และเชียงใหม ใหไปสูแหลงทองเที่ยวเมืองรองหรือชุมชนทองถิ่นไดอยาง
สะดวก พรอมกันนี้ตองพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหสะดวกและเพียงพอ เชน เครือขายถนน ที่พักริมทาง 
หองนํ้า ระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ จําเปนตองมีการสรางระบบ Digital Platform เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางผูที่เก่ียวของ นําไปสูความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยแผนการดําเนินงานในปแรก
เนนการเชื่อมโยงระบบขนสงสาธารณะระหวางแหลงทองเท่ียวในเมืองหลักและเมอืงรอง การปรับปรุงระบบ
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อินเตอรเน็ตความเร็วสงู พัฒนาบคุลากรดานการผลติและการใช Digital platform และสงเสริมใหเกิดการใช 
Digital platform เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชน สวนแผนงานในระยะ 3 และ 5 ป ขยายการเชื่อมโยงระบบ
ระบบขนสงไปสูแหลงทองเท่ียวชุมชน และการเชื่อมโยงระบบขนสงท้ังระบบ สนับสนุนการใช Digital 
technology เชน Big data, Virtual Reality, Augmented Reality ในการพัฒนาแผนการจัดการและสราง
จุดดึงดูดสําหรับนักทองเที่ยว รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 12 

 

 
รูปท่ี 12: กลไกการยกระดับการเชื่อมโยง 

 
กลไกสุดทาย คือ การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมทองเที่ยวมุงสู ความย่ังยืน (Sustainability) ดวยการ

บริหารจัดการจํานวนนักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความสามารถในการรองรับของแหลง
ทองเที่ยว  การตดิตามผลกระทบจากการทองเที่ยวอยางเปนระบบ การดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรมของไทย การสรางมูลคา คุณคา และแบรนดความเปนไทย พรอมสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนดวยการนําอัตลักษณทองถิ่น/ชุมชน มาพฒันาสินคาและบริการ เพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม กระจายรายได ลด
ความเหล่ือมลํ้าใหกับทองถ่ิน แผนการดําเนินงานในชวงปแรกเนนการพัฒนาสินคาและบริการท่ีเพ่ิมมูลคา
จากอัตลกัษณทองถิ่น เรงรัดการจัดทําคูมือและระบบการจัดการการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยว สนับสนุน
การศึกษาและคัดเลือกแหลงทองเท่ียวเพ่ือผลักดนัใหไดมาตรฐาน GSTC สําหรับแผนงานระยะ 3 และ 5 ป 
ขยายพ้ืนท่ีใชมาตรการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวและใชระบบ E-ticket, GPS และ Application เพ่ือ
แกปญหาการทองเที่ยวกระจุกตัวแบบ Real time ประชาสัมพนัธใหความรูนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวแบบมี
ความรับผิดชอบ ฯลฯ รายละเอียดสรุปดังรูปที่ 13 

 



 

26 

 
รูปที่ 13: กลไกการมุงสูความย่ังยืน 

 
 

6.3.3 โครงการนํารองเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาทองเที่ยว 

การพัฒนาภาคการทองเที่ยว ดวยการทองเที่ยวเชงิการแพทยและสุขภาพ 

 ประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ (Medical and 
Wellness Tourism) ของโลก รายงานของศูนยวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2562) ระบุวาธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนไทยไดแรงหนุนสําคัญจากนโยบายภาครัฐที่มุงสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical 
Hub) ตั้งแตป 2546 สงผลใหการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพเติบโตอยางตอเนื่อง โรงพยาบาลเอกชน
ของไทยไดเรงปรับตัวและไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนหนึ่งในจุดหมายของการทองเท่ียวเชิงการ 
แพทยของโลก โดยมีขอไดเปรียบทั้งเร่ืองคุณภาพการใหบริการและประสิทธิภาพการรักษา และเร่ืองมีจํานวน
สถานพยาบาลที่ได รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล “JCI” (Joint Commission International 
Accreditation) มากถึง 66 แหง (รูปที่ 14)  ท้ังนี้ 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 สถานพยาบาลทีดี่ที่สุดระดับโลกสําหรับการทองเที่ยวเชงิสุขภาพ สวนอีก 4 แหง
อยูในประเทศเยอรมนี เลบานอน จอรแดน และตุรกี  



 

27 

รูปที่ 14: คาใชจายการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไทย และ จํานวนโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน JCI 
ที่มา: ศูนยวิจัยธนาคารกรงุศรีอยุธยา, 2562 

 
สอดคลองกับขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทย (2561) ระบุวาการทองเท่ียวเชิงการแพทยในป 2561 จะมี

คนไขชาวตางชาติมาใชบริการรักษาพยาบาลประมาณ 3.42 ลานคร้ัง แบงเปน กลุมนักทองเที่ยวเชิงการแพทย
ประมาณ 2.5 ลานครั้ง และกลุมชาวตางชาติที่อาศัยและทํางานในไทย ประมาณ 9.2 แสนครั้ง โดยกลุมคนไข
ชาวเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุน เมียนมาและจีน จะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นทดแทนกลุมคนไขชาวตะวันออกกลางที่เริ่ม
ลดลง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการรักษาพยาบาลภายในประเทศ  

ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีโอกาสขยายตลาดการทองเที่ยวเชิง
การแพทยไปยังกลุมลูกคาจีนมากขึ้น โดยเฉพาะการใหบริการในเร่ืองของความงาม (Beauty) ของไทยคอนขาง
คอนขางมีศักยภาพในการแขงขัน เชน ศัลยกรรมความงามบนใบหนา ภาวะมีบุตรยาก รวมถึงบริการทาง
การแพทยที่ไมซับซอน เชน ทันตกรรม (Dental) เวชศาสตรชะลอวัย (Anti-aging) หรือแมแตตรวจสุขภาพ 
(Health checks)  

การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เปนสวนหนึ่งของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
เชนเดียวกับการทองเที่ยวเชิงการแพทย Global Wellness Institute (GWI) จัดอันดับตลาดการทองเที่ยวเชิง
สงเสริมสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกระบุวา ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพสูงสุด
เปนอันดับ 4 รองจากประเทศญี่ปุน จีน และอินเดีย เนื่องจากไทยมีจุดแข็งในดานวัฒนธรรมประเพณี มีสถานที่
สถานที่สวยงาม ผูคนมีอัธยาศัยดี เดนในดานการใหบริการ มีนวดแผนไทยที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว  

เมื่อขอมูลขางตนมาวิเคราะหรวมกับขอมูล Wellness Tourism ป 2560 ของ Global Wellness 
Institute พบวาตลาดการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพของประเทศไทยเปนตลาดที่มีมูลคาสูงและมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง รายไดจากการทองเที่ยวเชิงการแพทยมีมูลคาประมาณ 41,000 ลานบาท กอใหเกิดการ
จางงานกวา 9,000 คน ขณะที่ธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพสรางรายไดประมาณ 400,000 ลานบาท 
และจางงานกวา 530,000 คน รายละเอียดดังรูปที่ 15 ดังนั้นธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเปนแรงดึงดูดที่
สําคัญใหนักทองเที่ยวกลับเขามายังประเทศไทย 
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รูปที่ 15: จํานวนนักทองเที่ยว รายไดและการจางงานใน Medical and Wellness Tourism ของไทย 

 
ดังนั้น เพ่ือใหธุรกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพสรางมูลคาเพ่ิมและกระจายรายไดไปสูชุมชน จําเปนตองมี

ระบบเชื่อมโยงระหวางการทองเที่ยวเชิงการแพทยท่ีพบมากในเมืองใหญตามที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชนขนาด
ใหญ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต สงขลา และขอนแกน กับการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ โดย
จัดระบบใหนักทองเท่ียวไดเดินทางไปพักผอนในรูปแบบทองเท่ียวสงเสริมสุขภาพ หลังจากไดรับการรักษา 
พยาบาลแลวหรือทองเที่ยวพักผอนตั้งแตชวงเตรียมตัวกอนเขาการรักษาพยาบาล  ไดทองเที่ยวในทุกจังหวัด/
ภูมิภาค หรือเมืองรองอ่ืนๆ ผานแนวคิด “กินดี-อยูดี-ออกกําลังกายดี-แบงปนสิ่งดีๆ” (รูปที่ 16) เพ่ือให
นักทองเที่ยวที่เขามาพักผอนมีความสุขและอารมณดี 

 
 

 

รูปที่ 16: ความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวเชิงการแพทยกับการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ 
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 เพื่อใหการทองเท่ียวเชิงการแพทยและสุขภาพประสบความสําเร็จและเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย 
BCG Model ประเทศไทยจําเปนตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและสรางกลไกสําคัญท่ีจําเปนสาํหรบัการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ (รูปที่ 17) ดังน้ี 
 

 

รูปที่ 17: การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและสรางกลไกสําคัญที่จําเปนสําหรับการขับเคลื่อน 
การเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ 

 
1) โครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยง 

 การสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพรวมกันจําเปนตองเชื่อมโยงการแพทยแผนปจจุบัน
กับการแพทยแผนไทย ซ่ึงเปนภูมิปญญาไทยที่สั่งสมสืบทอดมายาวนาน เมื่อเริ่มมีการแพทยแผนปจจุบันเขามา
ในประเทศ การแพทยแผนไทยยังมีบทบาทในการดูแลรักษาผูปวย ตอมาไดรับการพัฒนาเปน “การแพทยแผน
ไทยประยุกต” คือ นําความรูดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทยเขามาพัฒนาและประยุกตใชเพ่ือ
อธิบายการรักษาการแพทยแผนไทยในรูปแบบตางๆ เชน การใชการยาสมุนไพร การใชหัตถการ เชน นวดไทย 
ประคบสมุนไพร การอบไอนํ้า รวมถึงการใหคําแนะนําเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน การบริหาร
รางกาย การรับประทานอาหาร การปรับพฤติกรรม รวมถึงการนําเทคโนโลยี Digital เชน Artificial 
Intelligence มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเพื่อการรักษา Augmented Reality หรือ Virtual 
Reality สําหรับนําเสนอเร่ืองราวแนวทางการรักษาที่นาสนใจใหนักทองเท่ียวมีความสนุกและสามารถสืบคนหา
ขอมูลท่ีเก่ียวของไดอยางตอเน่ืองรวดเร็ว 

 ในสวนโครงสรางพ้ืนฐาน ควรมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานการเดินทางคมนาคม เชน ถนน 
ทางปนจักรยาน ระบบขนสงสาธารณะที่อํานวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงระหวางจังหวัดทองเที่ยว
เมืองหลักและเมืองรอง เชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงการเดินทางทั้งระบบ มีการใช
เทคโนโลยี GPS และ Digital platform ที่ชวยในการวางแผนจัดการการเดินทางไปสูจุดหมายและจองบัตร
โดยสาร นอกจากน้ี ผลของการระบาดของ COVID 19 ทําใหตองพัฒนาและลงทุนในระบบการทองเท่ียววิถี
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ใหม เชน วิธีการคัดกรองและติดตามนักทองเที่ยวระหวางการเดินทางที่เหมาะสมและรวดเร็ว การจัดการขยะ
มูลฝอยและขยะอันตรายที่เพิ่มข้ึนมากในชุมชน การพัฒนา Application เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ขยะในพื้นที่ทองเท่ียวและเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวาง อปท. ชุมชนและภาคธุรกิจที่เก่ียวของ เปนตน    

2) ยกระดับมาตรฐาน ความสะอาด ความสะดวก และปลอดภัย 

 การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเท่ียวมีความมั่นใจ
ในการเดินทางและพักผอนในประเทศ ดวยการใชเทคโนโลยีในการติดตามและเฝาระวังผานระบบ 
Application ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อใหสามารถตรวจสอบการเดินทางและการกักกันไดหากมีการ
แพรระบาดของ COVID 19 นอกจากนี้ ควรผลักดันใหสถานประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวตลอดหวง
โซอุตสาหกรรม ท้ังโรงแรม รานอาหาร สถานบริการ สามารถปรับปรุงกิจการใหเขาสูมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย เพ่ือรองรับพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่ตองการความสะอาดและปลอดภัย  

3) ความยั่งยืน 

 การสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุตสาหกรรม (Green Supply 
Chain) คือ ตั้งแตการเดินทาง รานอาหาร โรงแรมที่พัก รานคาของท่ีระลึก ครอบคลุมถึงผูจําหนายวัตถุดิบ 
(Supplier) ใหแกผูประกอบการ เชน วัตถุดิบอาหารที่เปนเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย การใชวัตถุดิบที่หา
ไดจากทองถิ่นหรือชุมชนใกลแหลงทองเท่ียว เพ่ือเพิ่มโอกาสใหชุมชนไดเขาถึงรายไดจากการทองเที่ยว อันจะ
สงผลใหชุมชนหวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงดึงดูดการทองเที่ยว รวมถึงชวยดูแลใหการ
ตอนรับนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการในพ้ืนที่  

 การสรางระบบฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวของประเทศ (Big Data) ที่ใหภาคเอกชนสามารถเขาถึงได
สะดวก เพื่อนําขอมูลของนักทองเท่ียวและแหลงทองเที่ยวไปใชวิเคราะหพฤติกรรม สรางกลยุทธแหลง
ทองเที่ยว สรางสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว รวมถึงพัฒนาระบบขอมูลการ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอม อาทิ ปญหาขยะ ปญหานักทองเท่ียวกระจุกตัวในแหลงทองเที่ยว ไดอยางเหมาะสม 

4) การสื่อสาร 

 สิ่งสําคัญของการสรางใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยมีการเติบโตไดอยางยั่งยืน คือการ “สรางแบรนด
ความเปนไทย และการพัฒนาอัตลักษณของทองถ่ิน” เพ่ือเพ่ิมมูลคาและคุณคาของการทองเที่ยวไทย และการ
สื่อสารใหนักทองเที่ยวทราบถึงมาตรฐานของประเทศเปนมาตรฐานที่อางอิงมาตรฐานสากลและเชื่อถือได เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหนักทองเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวพักผอนอีกครั้ง และมีการบอกตอสงผานประสบการณ
การพักผอนทองเที่ยวในประเทศไทยใหแกคนรูจักและสังคมผาน Social network รูปแบบตางๆ 

  
  



 

31 

เอกสารอางอิง 
 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. 2561. สถิตินักทองเที่ยวภายในประเทศ ป 2556-2560 (จําแนกตามภูมิภาค
และจังหวัด). กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. 

กัมพล และคณะ. 2559. การทองเที่ยวไทย ความสําคัญ ความทาทายและความยั่งยืน. ฝายนโยบายเศรษฐกิจ
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย. Slide presentation.  Bank of Thailand’s Research Program on 
Thailand’s Future Growth วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559. สืบคนเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 จาก 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/Presentation_Summ
ary_TourismEngineGrowth.pdf 

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2561. โครงการศกึษาขีดความสามารถในการรองรบัการใชประโยชน
ดานนันทนาการ ในพื้นที่อุทยานแหงชาติหาดนพรตันธารา-หมูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่. รายงานฉบับสมบูรณ. 
เสนอตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ดรรชนี เอมพันธุและคณะ. 2562. การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับดานนิเวศวิทยาของแหลง
ทองเท่ียว ในพื้นที่หมูเกาะลันตา จังหวัดกระบี่. รายงานฉบับสมบูรณ. เสนอตอสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

ไทยรัฐออนไลน. 2562. เปดรางวัลทั่วโลกมอบใหไทย. ขาว. เว็บไซต. 18 กุมภาพันธ 2562. สืบคนจาก  
https://www.thairath.co.th/news/business/1498221 

ธรรมศักดิ์ ยีมิน และคณะ. 2555. โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดาน
นันทนาการ ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา. รายงานฉบับสมบูรณ. เสนอตอกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ธรรมศักดิ์ ยีมิน และคณะ. 2558. โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดาน
นันทนาการ ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ อาวพังงา จังหวัดพังงา. รายงานฉบับสมบูรณ. เสนอตอกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และคณะ. 2561. แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวดวยการยกระดับความปลอดภัยทาง
ถนน กรณีศึกษา การเชารถจักรยานยนตของนกัทองเท่ียวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม, วารสารวิชาการการ
ทองเท่ียวไทยนานาชาติ ปที่14 ฉบับท่ี2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2561. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนป 2561 โอกาสขยายฐานลูกคา Medical Tourism สูตลาด
นักทองเที่ยวจีน. บทวิเคราะหแนวโนมธุรกิจ. กระแสทรรศนฉบับที่ 2912. 4 มิถุนายน 2561. สืบคนจาก 
https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z2912.aspx   

ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2563. ตลาดไทยเที่ยวไทยกับโจทยธุรกิจที่ไมเหมือนเดมิหลังโควิด-19 คาดท้ังป 2563 คน
ไทยเดินทางในประเทศเหลือประมาณ 79.5-89.5 ลานคน-ครั้ง. กระแสทรรศนฉบับที่ 3104. 30 เมษายน 
2563. สืบคนจาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/TravelTH-
z3104.aspx   

ศูนยวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา. 2562. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน. แนวโนมธุรกิจ/อุตสาหกรรมป 2562-64. 
มิถุนายน 2562. สืบคนจาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/42e5f42d-4465-4304-
92af-60e3c2539460/IO_Private_Hospital_190218_TH_EX.aspx 



 

32 

สฤณี อาชวานันทกุล. 2560. การทองเท่ียว “ไซสใหญ” กับการพัฒนาที่ “ไมยั่งยืน”. TAT Review ไตรมาสท่ี 
3/2560 กรกฎาคม-กันยายน. สืบคนจาก http://www.etatjournal.com/web/menu-read-
tat/menu-2017/menu-32017/791-32017-big-size 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2562. รายงานการจัดทําบัญชีประชาชาติ ดานการทองเท่ียว
ฉบับสมบูรณ ประจําปงบประมาณ 2561. โครงการจัดทําบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยว (Tourism 
Satellite Account : TSA). กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. กรุงเทพฯ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2563. สถานการณการทองเที่ยวเดือนกรกฏาคม 2563. กอง
เศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2563. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําตัวชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจการทองเท่ียวและสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดนิทาง
ทองเท่ียวในประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2562. โครงการจัดทําบัญชีประชาชาติดานการทองเท่ียว 
(Tourism Satellite Account : TSA). กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. กรุงเทพฯ 

Forbes. 2020. Coronavirus Cost Global Tourism $320 Billion In Just Five Months. News. Jul 28, 
2020. Retrieve from 
https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/07/28/coronavirus-cost-global-
tourism-320-billion-in-just-five-months/#78db10a34fdf 

Nikky Scott. 2018. Closed to tourists! Koh Phi Phi & Boracay. Where next?. Backpacker.sout east 
asia website. April 1st, 2018 Retrieve from https://southeastasiabackpacker.com/koh-phi-phi-
boracay-closed/ 

Nikola Mečiarová, 2017. When tourism is unsustainable: anti-tourism protests across Europe. 
Ecobnb website. Retrieve from https://ecobnb.com/blog/2017/08/tourism-unsustainable-
protests-europe/  

Revfine.com. 2020. Tourism trends: the latest opportunities for the tourism industry. Website. 
Retrieve from https://www.revfine.com/tourism-trends/  

The Asian Post. 2019. AirAsia pushing sustainable tourism. 10 August 2019. Retrieve from 
https://theaseanpost.com/article/airasia-pushing-sustainable-tourism 

The Asian Post. 2020. How technology is changing tourism. 25 July 2020. Retrieve from 
https://theaseanpost.com/article/how-technology-changing-tourism  

UNWTO. 2019. International Tourism Highlights, 2019 edition. Book. Retrieve from 
https://doi.org/10.18111/9789284421152 

UNWTO. 2020. International tourist arrivals could fall by 20-30% in 2020. News. 26 Mar 2020. 
Retrieve from https://www.unwto.org/news/international-tourism-arrivals-could-fall-in-
2020?fbclid=IwAR16K0qo%20-Eie93vErztAErAw5Uj3hxvBrOs9W2GF3TknnxwS65SHoE8J8do     

World travel & tourism council. 2019. Travel & Tourism Global Economic Impact & Trends 
2019. London. Retrieve from http://ambassade-ethiopie.fr/onewebmedia/Tourism-WTTC-
Global-Economic-Impact-Trends-2019.pdf1 

 


