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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การเปลีย่ นแปลงของโลกสู่ปี 2020 ทาให้อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทัวโลกต้
่
องปรับตัวอย่างมากรวมถึงประเทศ
ไทย ซึ่งถึงแม้จะเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ ว (Tourist destination) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมทัง้ ในระดับโลก และ
ระดับภูมภิ าค และได้ผ่านอุปสรรคในอดีตมามากมายแต่เนื่องจากปจั จัยภายนอก และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไปล้วนแต่มผี ลกระทบต่อการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยวของคนทัง้ โลก ประเทศไทยจึงมีความจาเป็ นต้อง
เรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในโลก
ทัง้ นี้การศึกษาแนวโน้มและทิศทางการท่องเทีย่ วของโลกจึงมีความสาคัญ และสามารถนามาเพื่อปรับใช้ และ
เข้าใจภาพแนวโน้ มและทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต และทาให้เห็น
ภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ รวมถึงความสามารถในการนาสิง่ ที่
ค้นพบมาใช้วางแผนการตลาดด้านการท่องเทีย่ วให้มปี ระสิทธิภาพ และ
สามารถสร้างโอกาสจากสถานการณ์การแข่งขันได้อย่างทันท่วงที ทัง้ นี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จ ั ย นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม และทิ ศ ทางการ
เปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของประเทศไทยในปี 2020 และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเปลี่ยนไปโดยมีกระบวนการวิจยั ผ่าน
การทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วกับอนาคตศาสตร์ และแนวโน้มการท่องเทีย่ ว
ของโลกในอนาคต การสัมภาษณ์เ ชิงลึกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการ
สัมภาษณ์จานวน 75 ท่าน และการประชุมระดมสมอง 2 ครัง้ โดยการประชุมระดมสมองครัง้ ที่ 1 เป็ นการหาผลกระทบ
จากแนวโน้มหลักของโลก (World megatrends) เพื่อให้ได้มาซึง่ ภาพทัศน์ในอนาคต โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 44
ท่าน และการประชุมระดมสมองครัง้ ที่ 2 เป็ นการศึกษาภาพทัศน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในปี 2020 โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้
32 ท่าน
ในปี 2020 แนวโน้มและโอกาสจากระดับมหภาค ทีก่ ระทบอุตสาหกรรมในภาพรวม สูร่ ะดับจุลภาคทีก่ ระทบเป็ น
ห่วงโซ่ ทาให้ธุรกิจท่องเที่ยวต้องมีการปรับตัวอันเกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ผลลัพธ์จากงานวิจยั เพื่อหา
แนวโน้มระดับมหภาคจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 75 ท่าน ทาให้ได้ปจั จัยทีต่ อ้ งให้ความสาคัญและกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทาให้ได้ 8 กระแสหลักของโลก (8 Megatrends) ได้แก่
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กระแสที่ 1: กระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization)
การเชื่อ มโยงของโลกท าให้ ส่ ง ผลกระทบถึ ง กัน หมดทัง้ ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
(Workforce flow) การรวมตัวกันของประเทศต่ างๆ ในการเพิ่มอานาจ
ต่ อรอง (Geopolitical) การไหลเวีย นเงินทุ น (Capital flow) การขยาย
ขอบเขตตลาด (Market boundary expansion) ซึง่ กระแสโลกาภิวตั น์ส่งผล
ต่อการท่องเทีย่ วทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องเปลีย่ นมุมมองพัฒนาตัวเอง เพื่อรับ
กับคู่แข่ง คู่คา้ และลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวดเร็ว

กระแสที่ 2: กระแสสังคมสูงวัย (Aging society)
หลายประเทศก้าวสูส่ งั คมสูงวัย โดยเฉพาะลูกค้าหลักของไทย
คือกลุ่มยุโรป อเมริกา และประเทศทีม่ คี วามเจริญ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
รวมถึงประเทศไทยเองก็กาลังก้าวเข้าสู่สงั คมสูงวัยในปี 2030 จากการ
คาดการณ์จากองค์การสหประชาชาติได้ทานายว่ามากกว่าร้อยละ 20
ของประชากร จะมีอายุเ กินกว่า 55 ปี นัน่ หมายถึงผลกระทบด้า น
แรงงานขาดแคลน โครงสร้า งประชากรและวัย แรงงาน ที่จ ะขับ ดัน
เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุจะมีขนาดขยายตัวขึ้น
เป็ นต้น

กระแสที่ 3: กระแสสังคมเมือง (Urbanization)
การเพิ่มขึน้ ของเมืองใหญ่ ทวโลกน
ั่
ามาซึ่งความเจริญ และ
โอกาสทางธุรกิจแต่ กม็ ีผลกระทบที่ตามมาเช่นกัน เช่น ความแออัด
ปญั หาขยะ มลพิษ การมีค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ ในมุมด้านการท่องเทีย่ ว
อาจทาให้เกิดการกลืนวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมแฟชันเกาหลี
่
ใ ต้
ร้า นอาหารต่ า งประเทศ อาจเกิดการสูญเสีย ความเป็ นท้องถิ่นของ
ชุมชนจะมีการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลืองมากขึน้ นอกจากนี้ยงั เกิด
การกระจุกตัวของคนในชุมชนเมืองทาให้หลายเมืองทีบ่ ริหารจัดการไม่
ดีไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทงั ้ ทีม่ โี อกาสและนอกจากนี้เสน่ ห์
ของเมืองจะสูญเสียไปจากสิง่ ก่อสร้างทีค่ ล้ายกันของเมืองใหญ่
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กระแสที่ 4: ชีวิตดิจิตอล (Digital lifestyle)
กระแสที่ ค นใช้ ชี วิ ต บนอิ น เทอร์ เ น็ ต มากขึ้ น ผ่ า น
อุปกรณ์ต่างๆเกีย่ วกับไอทีโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน และกล้องที่
เป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ
ทัง้ ในและต่ า งประเทศ การเติ บ โตของการค้ า ออนไลน์ บ น
อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อและการมาบรรจบกันของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ในปี 2020 จะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ถึงกันได้มากกว่า 8 หมื่นล้านเครื่อง และผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตจะมี
ประชากร 5 พันล้านคนเฉพาะในปจั จุบนั ผลสารวจของวีซ่าเกีย่ วกับแผนการท่องเทีย่ วฉบับล่าสุดประจาปี 2013 (Visa
travel intention survey 2013) พบว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยพกสมาร์ทโฟน และโทรศัพท์มอื ถือมากทีส่ ดุ โดยมากถึงร้อย
ละ 82 ตามมาด้วยกล้องถ่ายรูปร้อยละ 77 คอมพิวเตอร์รอ้ ยละ 52 และอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงชนิดอื่นๆ ร้อยละ 30

กระแสที่ 5: กระแสสุขภาพและความปลอดภัย (Life safety and health)
ในปี 2020 ปญั หาโรคระบาด ความเป็ นกังวลด้าน
ความปลอดภัยทัง้ การก่อการร้าย และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ยังมีความสาคัญ และเป็ น สิง่ ที่ต้อ งมีการบริหารจัด การเชิง
ป้ อ ง กั น ค ว า ม ค า ด ห วั ง ที่ สู ง ขึ้ น ด้ า น สุ ข ภ า พ ท า ใ ห้
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย วต้ อ งให้ค วามรู้ และมีค วามเข้า ใจ
บริหารจัด การมากขึ้น การสร้างความเชื่ อ มันจะเป็
่
น ปจั จัย
สาคัญในการตัดสินใจท่องเทีย่ ว

กระแสที่ 6: กระแสคมนาคมขนส่ง (Transportation)
การคมนาคมที่ดีข้นึ จะเสมือ นการพัฒ นาการเคลื่อ นย้า ย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปสู่ ภู มิ ภ าคต่ า งๆได้ ง่ า ยขึ้น จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
นักท่องเที่ยวโดยหากการลงทุนทัง้ ทางราง ทางอากาศ ทางน้ า และ
การลงทุ น ร่ ว มในภู มิภ าค ประเทศไทยจะมีค วามพร้ อ มในระดับ
ภู มิภ าคเป็ น อย่ า งมาก และส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ก ลาง
ท่ อ งเที่ย วที่พ ร้อ มรับ นั ก ท่ อ งเที่ย วต่ า งชาติเ ข้า สู่ภู มิภ าค และน า
นักท่องเทีย่ วไปเทีย่ วยังประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่
ทีก่ ารคมนาคมเข้าถึง รวมถึงเชื่อมต่อพืน้ ทีช่ ายแดนกับทุกประเทศได้
สาเร็จ จะสร้างความได้เปรียบด้านท่องเทีย่ วอย่างเป็ นรูปธรรม
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กระแสที่ 7: กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรกั ษ์ (Environment)
ผลกระทบจากการท าลายสภาพแวดล้ อ ม การขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรม ทาให้โลกได้รบั ผลกระทบ และเป็ นต้นเหตุของภัยพิบตั ิท่ี
เพิ่มมากขึ้น หลายประเทศได้ให้ความสาคัญด้านสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง
และนามาสู่ภาคปฏิบตั ิ มีสนธิสญ
ั ญาด้านสิง่ แวดล้อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และแนวทางปฏิบตั ิจากทุกภาคส่วนอย่างเป็ นรูปธรรม นักท่องเที่ยวเริม่ ให้
ความส าคัญ กับ การท่ อ งเที่ ย วแบบมี ค วามรับ ผิ ด ช อบ ทัง้ นี้ เ รื่ อ งของ
สิง่ แวดล้อมกลายเป็ นปจั จัยที่หลายประเทศแสดงจุด ยืน และหาแนวทาง
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มกัน รวมถึ ง ท าเป็ น แผนระดับ ชาติ และอุ ต สาหกรรม
ท่อ งเที่ยวยัง ใช้เรื่อ งของการอนุ ร ัก ษ์ สิ่งแวดล้อ มมาใช้เป็ น จุ ด แข็ง ในการ
ท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น

กระแสที่ 8: การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asean Economics Community: AEC)
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนามาซึง่ การเป็ นคู่คา้ และคู่แข่งในเวลา
เดียวกันเกิดตลาดขนาดใหญ่ และเป็ นโอกาสในพืน้ ทีใ่ นการเชื่อมโยงกฎระเบียบ และ
การเสริมจุดแข็งจุดอ่อน ให้กนั และกัน ทาให้แนวโน้มการเติบโตของภูมภิ าคอาเซียน
จะกลายเป็ นองค์กรทางภูมริ ฐั ศาสตร์ทม่ี คี วามสาคัญ และทัวโลกต่
่
างจับตามอง จึงเป็ น
ความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทยทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากตลาดทีใ่ หญ่ขน้ึ ใน
ความร่วมมือในระดับภูมภิ าค
ผลกระทบจากปจั จัยต่างๆมากมายทีก่ ล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ วโลกอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ หากประเทศใดสามารถทราบถึงแนวโน้มและปรับตัวได้กจ็ ะเกิดโอกาส ในขณะเดียวกัน หากการเตรียมการไม่ดี
พอ ก็จะเสียความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ นี้สามารถสรุปภาพรวมการท่องเทีย่ วในปี 2020 ได้ดงั ต่อไปนี้
1) การเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วองค์การการท่องเทีย่ วโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism
Organization: UNWTO) พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี 2020 จะมีนกั ท่องเทีย่ วระหว่างประเทศจานวน 1,600 ล้านคน
ภูมภิ าคที่มีแนวโน้มเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียแปซิฟิก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2) ตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมีการชะลอตัวด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่มอี ตั ราการเติบโตสูง
กว่าหลายเท่า
3) ตลาดเอเชีย และแอฟริกาใต้ มีอตั ราการเติบโตสูงทีส่ ดุ แต่ยุโรปยังคงเป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ถึงแม้ว่าอัตราการ
เติบโตจะไม่สงู เท่ากับภูมภิ าคอื่นๆก็ตาม
4) การเติบโตของกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Market) การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการตลาด กลุ่มประเทศ
BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) มีรายได้เพิม่ ขึน้ และมีศกั ยภาพในการส่งออกนักท่องเทีย่ วในอนาคต
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5) ปี 2020 นักท่องเทีย่ วนิยมเดินทางไปนอกภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 18 เป็ นร้อยละ 24 ด้วยปจั จัยหลาย
ประการ อาทิเช่น การพัฒนาของเทคโนโลยีสอ่ื สาร การคมนาคมทาให้เดินทางได้ไกลขึน้ สายการบินราคาถูก
ทาให้คนทีม่ คี วามสามารถในการบินมากขึน้ ข้อมูลข่าวสารทีถ่ งึ กันหมด ทาให้คนอยากไปเห็นสถานทีท่ ไ่ี กล
ขึน้
6) แนวโน้มนักท่องเที่ยวเดินทางบ่อยขึ้น มีจานวนทริปเกิดขึน้ 21 ครัง้ จากประชากรโลก 100 คน และเมื่อ
ท่องเที่ยวบ่อยขึ้น นักท่องเที่ยวที่เที่ยวครัง้ แรกจึงลดลง ทาให้เรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(Customer relationship management: CRM ) เพื่อให้เกิดการเทีย่ วซ้าจึงมีความสาคัญ
7) โอกาสของเอเชียแปซิฟิก ซึง่ ในปี 2020 จะมีนักท่องเทีย่ วมาสู่ภูมภิ าคนี้มากถึง 416 ล้านคน หรือ 1 ใน 4
ของนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
8) ในปี 2020 นักท่องเทีย่ ว 318 ล้านคนทีม่ าเอเชียแปซิฟิกเป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ วในภูมภิ าค กลุ่มยุโรปมาเทีย่ ว
ในเอเชียแปซิฟิกเป็ นอันดับสองโดยมีจานวน 56 ล้านคน นักท่องเทีย่ วจากอเมริกาจานวน 23 ล้านคน
9) หากประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตเท่าการคาดการณ์ การเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 6.5
ประเทศไทยจะมีจานวนนักท่องเทีย่ ว 41.5 ล้านคน แต่หากประเทศไทยยังคงเติบโตสูงเหมือนในอดีตทีผ่ ่านมา
ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 15 และปรับเพิม่ ความสามารถในการรองรับในด้านต่างๆได้ ในปี 2020 จะมีจานวน
นักท่องเทีย่ ว 71 ล้านคนเท่ากับจานวนประชากรไทยในปี 2020 จานวน 70 ล้านคน
10) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ทาให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป เช่น การท่องเที่ยว
สาหรับกลุ่มนักธุรกิจทีม่ เี พิม่ ขึน้ มากในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก และเข้าสูส่ งั คมสูงวัยในหลายประเทศ เป็ นต้น
11) ตลาดหลักของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกคือนักท่องเที่ยวในภูมิภาคในปี 2020 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใน
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกจานวน 318 ล้านคน เป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ วในภูมภิ าคเอง กลุ่มนักท่องเทีย่ วจากทวีป
ยุโรปมาเที่ยว ในเอเชียแปซิฟิกเป็ นอันดับสองโดยมีจานวน 56 ล้านคน และกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทวีป
อเมริกาจานวน 23 ล้านคน
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(AGE BLURRING)

รูป: การเปลี่ยนแปลงเชิ งพฤติ กรรมของนักท่องเที่ยวในปี 2020
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปี 2020
1) การสลายเส้นแบ่งอายุ (Age Blurring) การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพทาให้ผสู้ งู อายุสุขภาพดีขน้ึ การทีค่ นทุกรุ่น
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายในยุคดิจติ อล ทาให้รูปแบบการท่องเทีย่ วตามความสนใจ มีการผสมผสาน
นักท่องเทีย่ วหลายวัยทีส่ นใจประเภทเดียวกันเด็กในยุคใหม่จะบริโภคสื่อ ทาให้มพี ฤติกรรมใช้ชวี ติ โตเร็วกว่า
ปกติ ประชากรสูงวัยเพิม่ มากขึน้ แต่ไม่รสู้ กึ ว่าตนแก่ หรือคนวัยกลางคนแต่ยงั ใช้ชวี ติ เสมือนวัยรุ่น เป็ นต้น
2) ใจร้อน เร่งรีบ (Speed Culture) ต้องการได้อะไรทันที จากแรงผลักดันของชุมชนเมือง การเร่งรีบ การอยู่กบั
เทคโนโลยี และเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดวัฒนธรรมต้องการสิง่ นี้ เดีย๋ วนี้ ทา
ให้บริการต่ างๆต้องทาได้อย่างรวดเร็วจึงจะชนะใจลูกค้า รวมถึงการทาอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
รวมถึงการพร้อมเปลีย่ นแปลงเปลีย่ นใจตลอดเวลา
3) ชีวติ คู่ขนาน (Online & Offline) ในโลกเสมือน หรือโลกออนไลน์ คนในอนาคตจะใช้เวลาในโลกออนไลน์มาก
ขึน้ เรื่อยๆ มีการกาหนดตัวตนแต่ต่างจากโลกในความเป็ นจริง คนทีท่ างานทีเ่ ดียวกันไม่เคยคุยกัน แต่คนใน
โลกออนไลน์อยู่คนละประเทศแต่พมิ พ์หรือคุยกันได้ทุกวันเป็ นชุมชนทีแ่ น่นแฟ้น ดังนัน้ การแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม
พืน้ ทีจ่ ะไม่สามารถตอบสนอง และเข้าใจชีวติ ในโลกออนไลน์ได้
4) พฤติกรรมโซโลโม (SOLOMO) ซึง่ ไม่ได้ซอ้ื หรือขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เรียนรู้ และทาสิง่ ต่างๆ มากมาย
ในพื้นที่ของสังคม มีขดี ความสามารถในการแบ่ งปนั สิง่ ต่ างๆ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม คือ
พฤติกรรมการทาอะไร “ร่วมกัน” กับคนอื่น เช่นการแชร์ขอ้ มูลสถานที่ พฤติกรรมการค้นหาและใช้ขอ้ มูลโดย
คานึงถึงสถานทีท่ อ่ี ยู่ Mobile คือการลดขนาดของเทคโนโลยีจนทาให้เราสามารถมีคอมพิวเตอร์ระดับพกพา
ติดตัวได้ตลอดเวลา ทาให้เกิดแนวโน้ม Mobile Traveler และกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเองจะมีจานวนมาก
ขึน้
5) ความคาดหวังสูงขึน้ ทัง้ ด้านราคาที่ต้องคุ้มค่า สิง่ ทีไ่ ด้รบั ต้องเต็มไปด้วยข้อมูล ทัง้ นี้เกิดจากปจั จัยผลักดันที่
นักท่องเที่ยวเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากยิง่ ขึน้ จากกระแสชีวติ ดิจติ อลที่เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ทาให้ทราบ
ข้อมูลมากขึน้ ความคาดหวังต่อข้อมูลเมื่อมาท่องเทีย่ วจึงมากขึน้ และทราบต้นทุนการจับจ่ายใช้สอยระวังการ
ใช้จ่ายมากขึน้
6) ซึมซับวัฒนธรรมอื่นมากขึน้ (Culture Absorption) โดยเฉพาะการบริโภคภาพยนตร์ส่อื จากต่างประเทศทาให้
อยากไปสัมผัสบรรยากาศทีต่ ่างประเทศ อยากรับประทานอาหารต่างประเทศ อยากมีหน้าตาแบบดาราเกาหลี
เป็ นต้น
7) ความสนใจแบบสวนทาง (Conflict in Interest) เป็ นการแสวงหาสิง่ ทีส่ วนทางกับแนวโน้มยุคสมัย เช่น การ
หวนหาคุณค่าในอดีต การท่องเทีย่ วโดยไม่มเี ทคโนโลยีส่อื สารใดๆ การตื่นตัวทางศาสนา การบริโภคแบบวิถี
เดิม
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9
รูป: 4 ภาพทัศน์ จากความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ

ทัง้ นี้เมื่อได้มกี ารศึกษาผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว การปรับตัวต่อสถานการณ์จงึ เป็ นเรื่องทีม่ ี
ความจาเป็ น เพื่อให้ตอบสนอง สิง่ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ ทัง้ นี้เครื่องมือที่นามาใช้ในการวางแผนอนาคต คือ การ
กาหนดภาพทัศน์จากความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ จากรูป 4 ภาพทัศน์จากความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ สามารถแบ่งได้
เป็ น 4 ภาพทัศน์ ได้แก่

ภาพทัศน์ ที่ 1: เต็มที่กบั ชีวิต (Consumption)
ปี 2020 อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของประเทศไทยยังคงเติบโตตามการคาดการณ์ขององค์การการท่องเทีย่ วโลก
โดยทานายการเติบโตของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 6.5 ทาให้คาดการณ์ว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยจานวน 41.54 ล้านคน และสร้างรายได้ 1.8 ล้านล้านบาท ทัง้ นี้กลุ่มนักท่องเทีย่ วที่
เดินทางมา ยังคงเป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ วมวลชน (Mass Tourism) เป็ นกลุ่มหลัก ถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันให้เกิดการ
ท่องเที่ยวมูลค่ าสูงแต่ ภาพทัศ น์ น้ีแสดงให้เห็นว่ายัง ทาได้ไม่ดีนัก ยังไม่ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐ กิจจากการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้ โดยในภาพทัศน์น้ี แสดงให้เห็นถึงความไม่เชื่อมโยงด้านบริหารจัดการ ทาให้การเติบโตของ
อุตสาหกรรมไม่เดินไปในทิศทางทีค่ าดหวัง และไหลไปตามกระแสโลกตามปจั จัยผลักดันไปสู่กระแสมวลชน เช่นการ
เติบโตของสายการบินราคาถูก ทาให้นกั ท่องเทีย่ วที่ไม่มกี าลังซือ้ เดินทางเข้ามามากขึน้ การเปิ ดเสรีตลาดท่องเทีย่ วใน
กลุ่มภูมภิ าคอาเซียน ทาให้นกั ท่องเทีย่ วกลุ่มทีไ่ ม่ทารายได้มากนัก เดินทางเข้าสูป่ ระเทศไทยจานวนมาก ในขณะทีก่ าร
บริหารจัดการของประเทศไทยเองยังมีปญั หานอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติยงั ไม่ได้รบั การดูแล เนื่องจากภาพทัศน์น้ี
เน้นผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจเป็ นหลักอีกด้วย สรุปได้ว่า กลุ่มนักท่องเทีย่ วตลาดใหญ่ทส่ี ดุ ของภาพทัศน์น้ี ยังคงมุ่งเน้น
การท่องเทีย่ วกระแสหลัก ถึงแม้จะมีความพยายามพัฒนานักท่องเทีย่ วคุณภาพทีท่ ารายได้สงู ก็ตาม โดยนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มหลักยังคงเป็ นกลุ่มท่องเทีย่ วของชนหมู่มาก (Mass Tourism) โดยมีตลาดทีส่ าคัญได้แก่ ตลาดนักท่องเทีย่ วจีนยุค
ใหม่ ตลาดมุสลิม ตลาดรัสเซีย และตลาดนักท่องเทีย่ วกลุ่มอาเซียน
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ภาพทัศน์ ที่ 2: ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐาน (Investment)
ภาพทัศน์น้ี มีสมมุตฐิ านการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการลงทุน เป็ นการปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว โดยอาศัย
ความได้เ ปรียบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานของประเทศไทย ทัง้ นี้มีสมมุติฐานที่ว่ าประเทศไทยมีการลงทุ น
โครงสร้างพืน้ ฐานอย่างต่อเนื่องเป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ ทาให้ในปี 2020 ประเทศไทยมีความพร้อมในการขยายตัวเป็ น
ผูน้ าด้านการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคเป็ นอย่างมาก (Tourism- hub) ทัง้ นี้การปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในภาพ
ทัศน์น้มี ุ่งเน้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก โดยการลงทุนอย่างเต็มทีเ่ พื่อเพิม่ ปริมาณนักท่องเทีย่ ว ทัง้ ในส่วน
สถานทีท่ ่องเทีย่ วใหม่ การจัดงานระดับโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ ว การขยายความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
แต่ละพืน้ ที่ เป็ นต้น ทัง้ นี้คาดการณ์การเติบโตของนักท่องเทีย่ วอยู่ในช่วงเดียวกับอัตราการเติบโตในระหว่างปี 2010 ถึง
ปี 2014 โดยคิดอัตราการเติบโตเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 15 จะทาให้มนี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติ เดินทางมายังประเทศไทยจานวน 71
ล้านคน สร้างรายได้ 3.1 ล้านล้านบาท ทัง้ นี้ กลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเทีย่ ว คือการขยายตลาดให้กว้างมากขึน้ จาก
การเปิ ดกว้างด้านการลงทุน โดยเน้นการลงทุนเพิม่ ในทุกด้าน เช่น การดึงงาน การจัดนิทรรศการ มหกรรมกีฬา และ
เหตุการณ์ท่สี าคัญๆมาจัดที่ประเทศไทย เพื่อดึงความสนใจต่อนักท่องเที่ยว มีการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่มจี ุดเด่น
ระดับโลก เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เดินทางมาสัมผัส มีการสร้างแหล่งช้อปปิ้ ง พร้อมมาตรการส่วนลดด้านภาษีดงึ ดูด
นักลงทุนให้เข้ามาลงทุนกับห้างสรรพสินค้า สิง่ ปลูกสร้างขนาดใหญ่ และการก่อสร้ างสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆเพื่อ
อานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง และสาธารณู ปโภคขัน้ พื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง
เทคโนโลยี และการลงทุนพัฒนาสถานทีท่ ่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตามการลงทุนด้านการท่องเทีย่ วอย่างมากแต่สว่ นใหญ่เป็ น
การเน้นการก่อสร้างมากกว่าการจัดการภูมทิ ศั น์ และการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิน่ คงเป็ นแบบผลประโยชน์ร่วม
ทางเศรษฐกิจ มากกว่าการหวงแหนทรัพยากร และเสียความเป็ นวิถชี วี ติ เดิม ในหลายพืน้ ทีต่ ลาดทีส่ าคัญได้แก่ ตลาด
ประเทศเพื่อนบ้าน (Multi destination holiday) โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว, พม่า และเวียดนาม) ธุรกิจเรือสาราญ (Cruise) ตลาดกลุ่ม MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions,
Exhibitions) ตลาดช้อปปิ้ ง และตลาดแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ระดับโลก
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ภาพทัศน์ ที่ 3: ภาพลักษณ์ใหม่ท่องเที่ยวไทย (Branding and repositioning)
ในปี 2020 ภาพทัศน์น้ี เป็ นการตัดสินสินใจเข้าสู่การท่องเทีย่ วมูลค่าสูง (High Value Tourism) อย่างจริงจัง
โดยรับความเสีย่ งกับการสูญเสียรายได้ทเ่ี กิดจากการท่องเทีย่ วมวลชน( Mass Tourism) และปฏิรูปคุณภาพบริการ
และควบคุม ปริม าณนักท่ องเที่ย ว และ นาเสนอบริก ารแบบเฉพาะเจาะจง ตามความต้อ งการ การปรับตัว ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมุ่งเน้นการนานโยบายการสร้างการท่องเที่ยวคุณค่าสูงไปสู่การปฏิบตั ิอย่างแท้จริง การ
ขับเคลื่อนผูป้ ระกอบการทัง้ ประเทศทีร่ อ้ ยละ 70 เป็ นผูป้ ระการขนาดกลาง และขนาดย่อม ทาให้ประเทศไทยกาหนด
นโยบายขับเคลื่อนประสานทุกหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องสร้างแนวทางในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
การพัฒนาบุคลากรในภาพทัศน์ถอื เป็ นหัวใจสาคัญ โดยเริม่ จากการวางระบบการศึกษา การจัดทาจุดเด่นแต่ละภูมภิ าค
และ สร้างให้เกิดเป็ นแบรนด์เมือง และสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า ทีม่ คี วามเจาะจงมากยิง่ ขึน้ สาหรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน
ในภาพทัศน์น้ี คือการเข้าใจลูกค้าเชิงลึก (Customer Insight) และปรับรูปแบบบริการทีน่ าเสนอให้ตรงต่อความต้องการ
ดัง นัน้ หัว ใจส าคัญ คือ การพัฒ นาระบบฐานข้อ มูล เพื่อ เข้า ใจลู ก ค้า ในเชิง ลึก และน าเสนอสิน ค้า และบริก ารแบ บ
เฉพาะเจาะจงมากขึน้ ในมิตอิ ่นื ๆนัน้ ภาพทัศน์น้ปี ระเทศไทยได้นาเสนอภาพลักษณ์ใหม่ทเ่ี น้นการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ
มากยิง่ ขึน้ ทาให้ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมาประเทศไทยได้พฒ
ั นาด้านภาพลักษณ์ และความเชื่อมันสู
่ ่ขยายเมืองทีเ่ ป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สาหรับตลาดทีม่ โี อกาสในกลุ่มนี้ได้แก่ ตลาดกลุ่มย่อย (Micro segments) การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Medical tourism) การท่องเทีย่ วเชิงผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม ระดับภูมภิ าค (Multi cultural destination)
ความเป็ นไทย เช่น มวยไทย อาหารไทย ภาพยนตร์ไทย และการท่องเทีย่ วเสมือน (Virtual tourism) เป็ นต้น
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ภาพทัศน์ ที่ 4: ท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น (Sustainability)
ภาพทัศน์น้เี ป็ นรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ นสร้างสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อมทีม่ อี ยู่กบั
การใช้ทรัพยากรไปกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว การขับเคลื่อนทัง้ ระบบ เป็ นความท้าทายของภาพทัศน์ นี้ ทีต่ ้องรักษา
ความสมดุลระหว่างความสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมถึงความอยู่รอดของผูป้ ระกอบการ และ สถานะความเป็ นผูน้ าใน
การแข่ง ขัน ด้านการท่ องเที่ย วหากเข้า สู่ก ารท่ อ งเที่ยวอย่ างยัง่ ยืน ภาพทัศ น์ น้ี ตัง้ เป้ าหมายด้านการท่ องเที่ย วลด
ความสาคัญของด้านเศรษฐกิจ และเน้นการเติบโตอย่างช้าแต่ยงยื
ั ่ น ประมาณการเติบโตของจานวนนักท่องเทีย่ วทีร่ อ้ ย
ละ 3 ในขณะทีม่ ูลค่าทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ วเติบโตร้อยละ 6.5 ทาให้ในปี 2020 มีจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ 32.87
ล้านคน และมีรายได้จากการนักท่องเทีย่ วต่างชาติประมาณ 1.82 ล้านล้านบาท ในช่วงปี 2020 เกิดแรงผลักดัน และ
กดดัน ให้ทุก ประเทศใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม มีมาตรการอย่า งจริง จัง ประเทศใดไม่ปรับตัว ด้านสิ่งแวดล้อม ก็จะถู ก
มาตรการทางการค้า และความเสียเปรียบในการแข่งขัน ก็จะได้รบั ผลกระทบ เช่น ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน การ
บริหารจัดการพลังงาน การจัดการมลพิษ เป็ นต้น นอกจากนี้นกั ท่องเทีย่ วเองก็ให้ความสาคัญกับเรื่องสิง่ แวดล้อมอย่าง
เป็ นรูปธรรมมากขึน้ โดยมีปจั จัยกระตุ้นจากภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ อย่างรุนแรง และบ่อยครัง้ ครอบคลุมไปทุกภูมภิ าค
ทัง้ นี้ สมมุตฐิ านใน ภาพทัศน์น้ี คือการรักษาสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เน้ นต้นทุนการฟื้ นฟูทรัพยากร
รวมอยู่ในต้นทุนการท่องเที่ยว การใส่ใจดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ ต่อไปได้ในระยะเวลา
ยาวนานจากรุ่นสูร่ ุ่น การลดใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง และลดปริมาณของเสียทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม มีการ
กระจายรายได้ และผลประโยชน์ ใ ห้แ ก่ค นในท้องถิ่น ตลาดที่สาคัญ ในภาพทัศน์ น้ีไ ด้แก่ การท่อ งเที่ย วเชิง นิเ วศ
(Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และตลาดท่องเทีย่ วแบบไม่กระทบสิง่ แวดล้อม (Zero impact tourism)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ปี 2020 อย่างยังยื
่ น และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาตินัน้ อาจทาโดยการมุ่งเป้าไปแต่ละภาพทัศน์แยกจากกันอย่างเด็ดขาด หรือสามารถใช้แต่ละภาพทัศน์เป็ น
ขัน้ ตอนในการพัฒนาศักยภาพทีป่ ระเทศไทยสามารถจะพัฒนาจากภาพทัศน์ท่ี 1 ทีใ่ กล้เคียงกับสถานการณ์ปจั จุบนั ไป
ยังภาพทัศน์อ่นื ๆ โดยการก้าวไปแต่ละภาพทัศน์นนั ้ มิได้จาเป็ นต้องเรียงตามลาดับ แต่ขน้ึ อยู่กบั การวางแผนกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสม
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การศึกษานี้เสนอเส้นทางการพัฒนาสูก่ ารท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น โดยเสนอแนะกิจกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่
ทีค่ วรดาเนินการขับเคลื่อนทัง้ ระบบ ตัง้ แต่เชิงนโยบายมาสูก่ ารปฏิบตั ใิ นทุกภาคส่วน ดังนี้
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารนโยบายสู่ความเป็ นเอกภาพ (End to end policy alignment) โดยมีการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย และกรอบการดาเนินงาน ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ สูก่ ารเติบโตอย่างยังยื
่ น
2. เมืองอัจฉริยะ (Smart city) พัฒนาเชื่อมโยง ระบบคมนาคม ตามเส้นทาง ท่องเทีย่ วทัง้ ทางอากาศ ทางบก
ทางน้ า และมีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย ในการบริหาร ให้ความรู้ และจัดเก็บข้อมูลทัง้ ระบบ และนอกจากนี้ยงั เน้น
เรื่อง การสร้างความเชื่อมมัน่ ด้านความปลอดภัย
3. พัฒนาตลาดร่วมภูมภิ าค (Multinational destination) นาเสนอเส้นทางท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ พร้อม
แสดงจุดยืน เป็ นศูนย์กลางท่องเที่ยวภูมภิ าค และส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการไทย และแรงงานไทย ไปสู่ระดับ
ภูมภิ าค
4. การตลาดดิจติ อลของการท่องเทีย่ วทัง้ ระบบ เก็บข้อมูล และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data analytic and big
data) กระบวนการป้องการการตัดราคา นาเสนอราคาและบริการทีเ่ หมาะสมไปยังลูกค้า
5. มหาวิทยาลัยแห่งการท่องเทีย่ วระดับภูมภิ าค (People excellence center) การเข้าสู่ความเป็ นผูน้ าด้าน
การพัฒนาคน มัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีด่ ที ส่ี ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย
6. การจัดทาแบรนด์เมือง (City brand) ท่องเทีย่ วแยกจากแบรนด์ประเทศ หากเมืองใดมีจุดแข็งเพียงพอ
สามารถนาเสนอภาพลักษณ์แยก เพื่อสือ่ สารไปยังนักท่องเทีย่ วเป้าหมายได้
7. การบูรณาการวัฒนธรรมความเป็ นไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) อย่างเป็ นรูปธรรม มี
การนาประวัตศิ าสตร์ วิถไี ทย มาออกแบบวิถกี าร ท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่
8. การจัดทาเมืองสีเขียว (Green city) มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้ความรูผ้ ปู้ ระกอบการ ขับเคลื่อนทัง้ ระบบ
สิทธิพเิ ศษด้านภาษี การมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
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บทที่ 1
บทนา
ั บนั มีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยูใ่ นอุตสาหกรรมใดหากปรับตัวไม่ทนั ต่อการ
โลกในยุคปจจุ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ก็จะไม่สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยังยื
่ นได้ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว โดยมีคากล่าวของ
โทนี่ แคมโปโลว่า
ั บนั ทีเ่ ป็ นหนทางทีท่ าให้เห็นอนาคต”
"อดีตเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ แต่ไม่เท่าปจจุ
“Your past is important but it is not nearly as important
to your present as the way you see your future” - Tony Campolo
ทัง้ นี้งานวิจยั นี้เป็ นการมองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2222 ซึง่ เท่ากับเป็ นการเตรียมการ มองไปข้างหน้า
และ หาแนวทางในการแข่งขันในอนาคตในระยะเวลา 2 ปี จากช่วงเวลาทีท่ างานวิจยั ซึง่ มีโอกาสและความเสีย่ ง ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ มากมาย ทีอ่ ุตสาหกรรมไทยต้องเตรียมความพร้อม และ ปรับตัวให้ทนั

1.1 ที่มาและวัตถุประสงค์การวิจยั
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารขยายตัวสูงมีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เป็ นแหล่งรายได้ทส่ี าคัญทางเศรษฐกิจ นามาซึง่ เงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และ
การกระจายความเจริญไปสูภ่ ูมภิ าค อย่างไรก็ตามในอดีตทีผ่ ่านมาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วต้องพบว่า ความท้าทายต่างๆ
มากมาย อาทิเช่น สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ปญั หาความไม่สงบในประเทศผูก้ ่อการร้าย ภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรง โรคระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึน้ ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจในหลายภูมภิ าค อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทัวโลกก็
่
ยงั มีความแข็งแกร่ง และมีแนวโน้ มเติ บโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดเี พื่อให้การ
ท่องเทีย่ วของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และเกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ยังยื
่ น สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก ความสามารถในการปรับตัว ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จงึ มีความสาคัญ
การเปลีย่ นแปลงของโลกสูป่ ี 2020 นัน้ ทาให้อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วต้องปรับตัว เนื่องจากปจั จัยภายนอกและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปล้วนแต่มผี ลกระทบต่อการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยวของคนทัง้ โลก ซึ่ง
ประเทศไทยนัน้ ถือเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ ว (Tourist Destination) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมทัง้ ใน
ระดับโลกและในระดับภูมภิ าคประเทศไทย จึงมีความจาเป็ นในการตัง้ ตัว และปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ใน
โลก ดังนัน้ การศึกษาอนาคตด้านการท่องเทีย่ วจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ เพราะใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการวางแผนปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์ โดยอาศัยโครงเรื่อง (Plot)ทีม่ าจากแนวโน้ม (Trend) ทีเ่ ห็นอยู่ในปจั จุบนั และความไม่แน่ นอน (Uncertainties)
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต สถานการณ์จงึ มีได้หลายสถานการณ์ขน้ึ อยู่กบั ชุดแนวโน้ม และความไม่แน่ นอนทีเ่ ลือกมา
ประกอบกันเป็ นโครงเรื่อง กระบวนการสร้างสถานการณ์จะกระตุ้นจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ทาให้กล้าคิด
นอกกรอบปจั จุบนั กล้าหาวิธกี ารใหม่ในการแก้ไขปญั หาเดิม การสร้างสถานการณ์เป็ นเตรียมการ อนาคตให้เข้าใจถึง
ผลการเชื่อมโยง ระหว่างแรงผลักดัน ต่ างๆ ทาให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ท่รี อบคอบและครบถ้วนกว่าเดิม ทัง้ นี้
การศึก ษาอนาคตส าหรับ ธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย ว มีค วามส าคัญ เป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากเกี่ย วข้อ งกับ อนาคต ที่มีก าร
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ มีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจท่องเที่ยว อีกทัง้ การเตรียมตัวเพื่อสร้าง
ความพร้อมนัน้ ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อศึกษาแนวโน้มและทิศทางการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทยในปี 2020 และรูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเปลี่ยนไป โดยมีกระบวนการวิจยั ผ่านการทบทวน
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมสมอง เพื่อให้ได้มาซึง่ ภาพทัศน์ในอนาคต และสามารถนาข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนตลาดได้ทนั เหตุการณ์ อาทิเช่น
 แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของโลกในยุคปจั จุบนั
 ลักษณะการแบ่งกลุ่มลูกค้าในสังคมตามรูปแบบการใช้ชวี ติ (Lifestyle)
 การท่องเทีย่ วของโลกในยุคปจั จุบนั และแนวโน้มในอนาคต
 นักท่องเทีย่ วเป้าหมายในปี 2020 ของไทยเป็ นใคร และมีแนวโน้มพฤติกรรมอย่างไร
 ลักษณะการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในอนาคต

1.2 ขอบเขตการศึกษา
การดาเนินโครงการครัง้ นี้จะทาการศึกษาในขอบข่าย และประเด็นต่างๆต่อไปนี้
 ทิศทางแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วทัวโลกที
่
ค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต
 ปจั จัยสาคัญทีก่ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
 นักท่องเทีย่ วเป้าหมายของไทยมีการผันแปรพฤติกรรมไปตามกระแสของโลกอย่างไร
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1.3 แนวทางการศึกษาวิจยั
 การวิจยั เอกสาร เป็ นการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูมทิ ไ่ี ด้จากเอกสาร งานวิจยั
 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูท้ รงคุณวุฒใิ นการให้ความเห็นเกีย่ วกับปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบ
 การประชุมระดมสมอง ในกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญและนักธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
นั ก วิช าการ นั ก การตลาดที่มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การติด ตามแนวโน้ ม พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ สี ว่ นในการกาหนดการ พัฒนาสินค้าสมัยใหม่

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยมีขอ้ มูลสาหรับการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วทีส่ ่งผล
ต่อการท่องเทีย่ วโดยสามารถนาข้อมูลมา ใช้ในการวางแผนตลาดได้ทนั ต่อสถานการณ์
 ผูป้ ระกอบการสามารถนาภาพทัศน์ทไ่ี ด้มาใช้ประกอบการวางแผน ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ด้านต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
 ผู้มสี ่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสามารถนาไปใช้เป็ นส่วนหนึ่ง ในการวางแผนกลยุทธ์ และเตรียม
ความพร้อม ต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในอนาคต

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
 อนาคตศึกษา คือ การใช้หลักการเหตุผล การเปลี่ยนแปลงในปจั จุบนั รวมทัง้ ประวัติศาสตร์ ในการ
ทานาย และวิเคราะห์อนาคต โดยจะพิจารณาจากความเป็ นไปได้ต่างๆของการเปลีย่ นแปลง หรือดาเนิน
ไปของเหตุการณ์ปจั จุบนั และปจั จัยผลักดันด้านต่างๆ
 การวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario planning) คือวิธหี นึ่งของการมองอนาคต และสร้างภาพทัศน์
ขึน้ มาโดยอาศัยโครงเรื่องครอบคลุมเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคตให้ มากทีส่ ดุ
 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็ นกระบวนการทีอ่ งค์กรไม่ว่าขนาดใหญ่ระดับประเทศ หรือ ขนาดเล็ก
ใช้ในการระบุกจิ กรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนทีเ่ พิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า และบริการจนถึงขัน้ ตอนการส่ง
มอบคุณค่าไปยังลูกค้าในขัน้ ตอนสุดท้าย
 การท่องเทีย่ วภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึงผูพ้ านักอาศัยทีม่ ถี นิ่ พานักอยู่ในประเทศ
และเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ
 การท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound Tourism) หมายถึง ผู้พานักอาศัยที่มถี ิ่นพานักในต่างประเทศ และ
เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในอีกประเทศหนึ่ง
 การท่องเที่ยวขาออก (Outbound Tourism) หมายถึง ผู้พานักอาศัยที่มีถนิ่ พานักอยู่ในประเทศและ
เดินทางออกไปยังประเทศอื่น
 การท่องเทีย่ วในประเทศ (Internal Tourism) ประกอบด้วยการท่องเทีย่ วภายในประเทศ (Domestic
Tourism) และการท่องเทีย่ วขาเข้า (Inbound Tourism)
 การท่องเทีย่ วระดับชาติ (National Tourism) ประกอบด้วยการท่องเทีย่ วภายในประเทศ (Domestic
Tourism) และการท่องเทีย่ วขาออก (Outbound Tourism)
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 การท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ (International Tourism) ประกอบด้วย การท่องเทีย่ วขาเข้า Inbound
Tourism) และการท่องเทีย่ วขาออก (Outbound Tourism)
 นักท่ องเที่ย วระหว่างประเทศ คือ ชาวต่ า งประเทศที่เดินทางเข้า มาในประเทศไทยและพานักอยู่ใ น
ประเทศไทยครัง้ หนึ่ง ไม่น้อยกว่า 24 ชัวโมง
่
และไม่เกิน 90 วัน
 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ คือ บุคคลที่เดินทางออกจากถิ่นที่ตนพานักอยู่จากจังหวัดหนึ่งไปยังอีก
จังหวัดหนึ่งโดยมีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับนักท่องเทีย่ ว
ระหว่างประเทศ แต่มใิ ช่เพื่อไปหางานทา
 Domestic Tourist (นักท่องเทีย่ วภายในประเทศ) หมายถึงบุคคลทีเ่ ดินทางจากถิน่ พานักถาวรของตนไป
ยังสถานทีห่ นึ่งภายในประเทศโดยมีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน ไม่เกิน 90 วัน ในสถานทีท่ ต่ี นไปเยือน
เพื่อกิจกรรมต่างๆ แต่ตอ้ งไม่ก่อให้เกิดค่าจ้าง ค่าตอบแทน
 International Tourist (นักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ) หมายถึงบุคคลที่เดินทางจากถิน่ พานักถาวรของ
ตนไปอีกประเทศหนึ่งโดยมีการค้างคืนในประเทศทีต่ นไปเยือยอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วัน เพื่อ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่ตอ้ งไม่ก่อให้เกิดค่าจ้าง ค่าตอบแทน จากประเทศนัน้ ๆ
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บทที่ 2
วรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
อนาคตเป็ นสิง่ ทีย่ งั เกิดขึน้ ดังนัน้ การศึกษาอนาคต จึงไม่ใช่การทานายหรือคาดเดา แต่การศึกษาอนาคต เป็ น
การศึกษาอย่างเป็ นระบบเพื่อกาหนดเป็ นรูปแบบทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อใช้ ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึง่ อนาคตจะ
เกิดเป็ นรูปแบบใดนัน้ การคาดการณ์ ผลลัพธ์ ของการกระทาในปจั จุบนั ดังคากล่าวของอลัน เคย์ นักวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกนั กล่าวไว้ว่า
"วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ในการทานายอนาคต คือ การสร้างมันขึน้ มา"
"The best way to predict the future is to invent it."- Alan Kay, American computer scientist
บทนี้เป็ นการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อครอบคลุมเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ การศึกษาอนาคต
การท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย

2.1. อนาคตศึกษา ( etutuFsutut)
2.1.1 นิ ยามศัพท์
การมองอนาคต (Foresight) เป็ นกระบวนการทีด่ าเนินอย่าง
เป็ น ระบบ ในการมองไปในอนาคต ของวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เศรษฐกิ จ และสัง คม เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ เ อื้ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ดร.อิวานา มิโลเจวิ (2008) ได้
ให้นิ ย ามว่ า การศึก ษาอนาคต เป็ น การมองรูป แบบทางเลือ กที่อ าจ
เกิดขึน้ ของอนาคตผ่านปจั จัยทีเ่ กิดขึน้ รอบโลก และวางนามาวางกรอบ
เส้นทางอนาคตขึน้ จากบทความของ Sohail Inayatullah (2007) ได้
กล่าวถึงการศึกษาอนาคต ในบทความชื่อ Six pillars: futures thinking
for transforming โดยอธิบายว่า วิธคี ดิ ด้านการศึกษาอนาคตไว้หลาย
รูปแบบ ทัง้ นี้รูปแบบหนึ่งที่สาคัญคือ การสร้าง ทางเลือกแห่งอนาคต
(Alternative Future) ซึง่ มองว่า อนาคตมีหลายปจั จัยทีส่ ง่ กระทบ ทาให้
อนาคตเกิดขึน้ ได้หลายรูปแบบ ทาให้ต้องหาปจั จัยดังกล่าวให้พบ ซึ่ง
เป็ น พื้น ฐานของการศึก ษาแนวโน้ ม ภาพทัศ น์ แ ห่ ง อนาคต (Future
Scenario Analysis)
ทัง้ นี้ การมองอนาคตแตกต่างจากการทานาย (Forecast) ที่
สันนิษฐานอนาคตเพียงรูปแบบเดียว หลักสาคัญของการมองอนาคตคือ
การดาเนินการที่เป็ นระบบ มีขนั ้ ตอนชัดเจน และมีส่วนร่วมจากผู้ท่มี ี
ส่วนร่วมเป็ นเจ้าของ (Stakeholders) เพื่อให้เข้าใจถึงแรงผลักดันต่างๆ
ทัง้ ทีเ่ ห็นชัดและทีย่ งั ไม่เห็นชัด ซึง่ จะกาหนดรูปแบบของอนาคต และทา
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ให้เห็นลู่ทางที่จะต้องกระทาในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดขี น้ึ ในหลายกรณีท่กี ารมองอนาคต ใช้การดูแนวโน้มในอดีต แต่
หลายครัง้ โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด (nrm Do h ptovm iiTtmxt( ทัง้ นี้ เจมส์ เดเธอร์ ได้
ยกตัวอย่างของการเปลีย่ นแปลงอนาคตแบบเปลีย่ นรูปแบบแนวโน้ม เช่น การเติบโตของประเทศเกาหลี ทีไ่ ม่ใช่เพียง
แค่การเติบโตด้านอุตสาหกรรม แต่ สามารถสร้างเส้นทางการเติบโตใหม่ ผ่านทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งสร้าง
รายได้ถงึ ร้อยละ 12 ให้กบั เศรษฐกิจของประเทศผ่านทาง เกมส์ ศิลปะ การแสดง และ งานออกแบบ (Dutih uTd Smi,
2222( หรือ แม้กระทังการคิ
่
ดค้น ดัชนีความสุขแห่งชาติของภูฎาน (Ghi NutoiTuV HuppoTm ( ก็เป็ นการเปลี่ยน
รูปแบบของอนาคต ทัง้ วิธคี ดิ และ การบริหารประเทศ (Kuheu, 2222( เป็ นต้น ดังนัน้ การศึกษาอนาคต จึงต้องมอง
หลายปจั จัยประกอบ พร้อมทัง้ แง่มุมจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายด้านในการให้ความคิดเห็น
ปจั จุบนั การมองอนาคตได้รบั การยอมรับในหลายประเทศว่า เป็ นวิธกี ารทีม่ ุ่งเน้นความ พยายามของชุมชน
ชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีจ่ ะนาไปสูก่ ารสร้างความมังคั
่ งและการยกระดั
่
บ คุณภาพชีวติ เหตุผลพืน้ ฐานคือเป็ น
ที่ตระหนักกันโดยทัวไปแล้
่
วว่าว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจพลิกโฉม หน้ าอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะ
แวดล้อ มในระยะหลายทศวรรษที่จ ะมาถึง ซึ่ง พัฒ นา การของเทคโนโลยีเ หล่ า นี้ ต้ อ งพึ่ง พาความก้า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมาก ดังนัน้ ถ้าสามารถระบุ เทคโนโลยีทส่ี าคัญซึง่ อยู่ในระยะเริม่ พัฒนาได้ รัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ
ก็จะสามารถจัดสรร ทรัพยากรเพื่อ การวิจยั ในสาขาเชิงยุทธศาสตร์เหล่านัน้ ได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีนนั ้ ๆ
อย่าง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
อนาคตศาสตร์ (Futurism) หรืออนาคตนิยม ซึ่งมีคาภาษาอังกฤษที่ตรงกับความหมายหลายคา ได้แ ก่
Futurism, Futuristic, Futures studies, Futures research, Futurology, Futurible และ Prognostic เป็ นต้น (นาตยา
ปิ ลนั ธนานนท์, 2522: 52( แต่คาทีใ่ ช้กนั อย่างกว้างขวางทีส่ ุด คือ Futurism ซึง่ จะมีความหมายทีบ่ อกถึงแนวความคิด
ความเชื่อเกี่ยวกับทางเลือกอนาคตต่าง ๆ (Alternative futures) ของกลุ่มประชากรหรือสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่
ลักษณะเป็ นลัทธิปรัชญาสาขาหนึ่ง
จุมพล พูลภัทรชีวนิ (2528( ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับอนาคตศึกษาเป็ นคาที่แปลมาจากคาภาษาอังกฤษว่า
Futures Studies ซึง่ หมายถึงวิชาสาขาใหม่ทศ่ี กึ ษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธี
ทีใ่ ช้ในการศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ทีม่ คี วามเป็ นไปได้ในอนาคต
ความหมาย “อนาคต” (นาตยา ปิ ลนั ธนานนท์, 2522: 52( หมายถึง ระยะเวลาทีย่ งั มาไม่ถงึ หรืออนาคตก็ยงั ไม่
ปรากฏอยู่ ยิง่ ไปกว่านัน้ อนาคตจะไม่ปรากฏอยู่แม้ในอนาคต

2.1.2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั อนาคต
การวิจยั อนาคตสามารถนาไปปรับใช้ได้ในหลายสถานการณ์ ทัง้ นี้ ดิลก (2530) พบว่า วัตถุประสงค์สาคัญ
ของการวิจยั อนาคต คือ การเปลีย่ นความคิดทีว่ ่า “ทุกคนกาลังเดินไปสู่อนาคตทีค่ วบคุมไม่ได้” ซึง่ แท้ทจ่ี ริง การเดิน
ไปสูอ่ นาคต มีหลายหนทาง ให้เลือกได้ สามารถหลบหลีกอนาคตทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้ และ ต้องการจะขยายแนวความคิด
ของการพยากรณ์แบบง่าย ๆ ไปสู่การอธิบายผลของกิจกรรมอันหลากหลายทีจ่ ะเกิดขึน้ เพื่อเป็ นช่องทาง ทีจ่ ะทาให้
สามารถกาหนดนโยบาย ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จนเป็ นผลทาให้สามารถวางเงื่อนไขเพื่อให้เกิดอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ได้ (ดิลก
บุญเรืองรอด, 2530: 20) กระบวนการทีม่ รี ะบบ ทีด่ าเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ การมองอนาคต

2.1.3. วิ ธีการวิ จยั อนาคต
จากหนังสือชื่อ ศิลปะของการทานายอนาคต (2004) โดย World Futurist Society ได้นาเสนอวิธกี าร
หลากหลายวิธใี นการทานายอนาคต
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2.1.3.1. วิธกี ารศึกษาอนาคตจากแนวโน้ม (Trend extrapolation) โดยการตรวจสอบอดีตทีเ่ พิง่ ผ่าน
มา ซึง่ อาจให้ร่องรอย ทีจ่ ะศึกษาปจั จุบนั และนาไปสูส่ งิ่ ทีเ่ ราค้นหาในอนาคตได้ แนวโน้มจะเห็นได้ชดั เจนขึน้ เมื่อนามา
แสดงในรูปของกราฟ สามารถมองเห็นจริงได้โดยไม่ตอ้ งใช้เครื่องวัด
2.1.3.2. วิธกี ารเดลฟาย (Delphi surveys) วิธนี ้เี ป็ นการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคาดหวังเรื่องอนาคต จากบุคคลทีเ่ ราเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็ น
การศึกษาอนาคตทีเ่ ป็ นอิสระทีจ่ ะสร้างอนาคตใหม่ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงแนวโน้มทีเ่ ป็ นมาในอดีต และปจั จุบนั จะเป็ นสิง่ ที่
สร้างอนาคต ผลทีไ่ ด้จากการใช้วธิ กี ารศึกษานี้ ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจมากขึน้ เพราะสามารถนาไปทดแทนการ
ตัดสินใจทางเลือกอื่นๆได้ นิยมใช้ในการพยากรณ์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาอื่น ทัง้ นี้ วิธเี ดลฟายเป็ น
วิธกี ารคาดการณ์ ผลลัพธ์ โดยวิธกี ารออกความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคเดลฟาย เป็ นเทคนิคที่มขี นั ้ ตอน และ
ระเบียบแบบแผนทีช่ ดั เจน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญตอบแบบสอบถามจานวนสองรอบหรือมากกว่านัน้ โดยในแต่ละรอบ ผูจ้ ดั ทา
จะสรุปคาตอบของรอบนัน้ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับตอบคาถามในรอบถัดไปโดยเชื่อว่าคาตอบ ในแต่ละรอบจะถูกเกลา ให้
"ถูกต้อง" มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เครื่องมือเดลฟายได้รบั การพัฒนาโดย RAND Corporation ในคริสต์ทศวรรษที่ 1950 เป็ นวิธี
สารวจความเห็นจากกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาหนึ่งๆ เพื่อให้ได้คาตอบทีน่ ่ าเชื่อถือมากทีส่ ุด โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญในสาขา
นัน้ ๆตอบแบบสอบถามชุด เดีย วกัน หลายครัง้ ในการสารวจรอบที่ห นึ่ง ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบค าถามพร้อ ม
ข้อคิดเห็น ส่วนตัวเกีย่ วกับคาถาม หลังจากวิเคราะห์คาตอบ ผูว้ จิ ยั จะรวบรวมข้อคิดเห็นเพิม่ เติมของผูต้ อบเพิม่ ลงในชุด
แบบ สอบถามรอบทีส่ อง และนาผลทีไ่ ด้รบั มาสรุปเป็ นผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ต่อไป
2.1.3.3. องค์ประกอบแมทริก (Matrix forecasting) เป็ นเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้ มหรือ
เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ อาจมีผ ลกระทบต่ อ กัน และกัน ได้อ ย่ า งไร วิธีน้ี เ ป็ น การแยกแยะอนาคตที่มีค วามซับ ซ้อ น เป็ น
องค์ประกอบย่อย โดยแต่ละองค์ประกอบ มีอสิ ระออกจากกัน และให้องค์ประกอบแต่ละอย่าง หรือทางเลือกอนาคตแต่
ละอย่าง มีการเปรียบเทียบกัน และกันในลักษณะต่างๆกัน ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์เกีย่ วข้องซึง่ กันและกันระหว่าง 2
เหตุการณ์ หรือ 2 สิง่
2.1.3.4. กงล้ออนาคต (Future wheel) เป็ นเทคนิคประเมินความคงที่ภายในของการพยากรณ์
แนวโน้ม โดยเริม่ ทีป่ ญั หาทีศ่ นู ย์กลาง แล้วจากปญั หานี้จะทาให้เกิดสิง่ ต่างๆเชื่อมโยงต่อไป
2.1.3.5. จาลองสถานการณ์ (Simulation technique) เป็ นการเขียนเรื่องราวเกีย่ วกับอนาคต เป็ น
แนวทางในการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับอนาคตที่เป็ นไปได้ และกระบวนการสร้า งภาพทัศ น์
(Scenario) จะทาให้ผเู้ ขียนหรือผูอ้ ่านได้แนวทาง ในการตรวจสอบอนาคตและการตัดสินใจในแนวทางต่างๆ การเขียน
เป็ นการพรรณนาเรื่องอนาคต โดยเขียนเป็ นเรื่องราว หรือนิยาย เนื้อหาจะเป็ นการกล่าวถึงว่า เราจะก้าวจากปจั จุบนั
ไปสูอ่ นาคตได้อย่างไร

2.2. การจัดทาภาพทัศน์ (Scenario analysis)
กระบวนการวางแผนภาพทัศน์ (Scenario planning) เป็ นวิธหี นึ่งของการมองอนาคต สถานการณ์นนั ้ สร้าง
ขึน้ มาโดยอาศัยโครงเรื่อง (Plot) ทีม่ าจากแนวโน้ม (Trends) ทีเ่ ห็นอยู่ในปจั จุบนั และความไม่แน่ นอน (Uncertainties)
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต สถานการณ์จงึ มีได้หลายสถานการณ์ขน้ึ อยู่กบั ชุดแนวโน้ม และความไม่แน่ นอนทีเ่ ลือกมา
ประกอบกันเป็ นโครงเรื่อง โดยมีหลายโครงเรื่องทีแ่ ตกต่างกัน และครอบคลุมเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคตให้
มากทีส่ ุด โดยทัวไปประมาณ
่
3-4 โครงเรื่อง ทัง้ นี้ รายละเอียดภาพทัศน์ต้องสามารถเกิดขึน้ จริงได้ และเกีย่ วข้องกับ
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ สิง่ สาคัญในการออกแบบกระบวนการมองอนาคต หรือการกาหนดจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็ น
ตัวกาหนดลักษณะความสัมพันธ์ กับกระบวนการตัดสินใจจุดมุ่งหมายทีเ่ ป็ นไปได้ 5 ข้อ มีดงั นี้
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1. การกาหนดทิศทาง (Direction setting) แนวทางกว้างๆของนโยบายวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
ทางเลือกต่างๆ
2. การจัดลาดับความสาคัญ (Determining priorities) อาจถือเป็ นจุดมุ่งหมายทีส่ าคัญทีส่ ุดของการมอง
อนาคต และเป็ น แรงผลัก ดัน ประเทศที่ท าการศึก ษาส่ว นใหญ่ เ ผชิญ กับ การจัด การข้อ จ ากัด ทาง
ทรัพยากร และความเรียกร้องต่อนักวิจยั ทีเ่ พิม่ มากขึน้
3. ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) ระบุแนวทางใหม่ๆทีก่ าลังจะเกิดขึน้
ซึง่ มีบทบาทมากต่อการจัดทานโยบายในอนาคต
4. การสร้างความเป็ นเอกฉันท์ (Consensus generation) ส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์องค์กรที่ให้ความ
สนับสนุนทางการเงิน และผูใ้ ช้งานวิจยั มีความเห็นตรงกันมากขึน้ ในการบ่งชีค้ วามต้องการ หรือโอกาส
5. การสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision) ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของ ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสีย

Direction
Decision

Priority

Intelligence

Consensus
รูปที่ 2.1.: จุดมุ่งหมายการศึกษาอนาคต

ทัง้ นี้มกี ารนาเทคนิคการวิเคราะห์ภาพทัศน์อนาคต มาใช้ในการวางแผนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลาย
ประเทศ
การวางแผนอนาคตท่องเที่ยว 2222 ของสหราชอาณาจักร จากข้อมูล ih e oih trm
o t hmมีการวางภาพทัศน์ ดา้ นการท่องเทีย่ วของสหราชอาณาจักรโดยมีช่อื รายงานว่า “nrm ni ho e 2222
cmTuhoi ” (rttp://www.oih eoihtrmo t hm.ihg) โดยมีการวางภาพทัศน์ออกเป็ น 4 ภาพทัศน์ได้แก่
1. รุ่งเรืองจนสุดโต่ง (Biie uTd b h t)
2. ชะลอการท่องเทีย่ ว (Dovodmd do q omt)
3. กังวลด้านราคา (Phocm uTd phovoVmgm)
4. การใส่ใจด้าน สิง่ แวดล้อม (iuhbiT cVuepdiwT)
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ทัง้ นี้ รู ป แบบดัง กล่ า ว ท าให้ก ารวางแผนรับ มือ ด้า นการท่ อ งเที่ย วของสหราชอาณาจัก ร ท าได้
ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
การวางภาพทัศน์ท่องเทีย่ วปี 2050 ของประเทศนิวซีแลนด์โดยกาหนดเป็ น 4 ภาพทัศน์
ได้แก่
1. โลกสวย สังคม การเมือง สิง่ แวดล้อมลงตัว (MuTuukotuTgu)
2. สภาพแวดล้อมสูย่ ุคของการใส่ใจระบบนิเวศ (AT Eci Puhudo m)
3. สถานการณ์วกิ ฤตจากทุกด้าน เศรษฐกิจพัง วิกฤตสงคราม การเมือง (Pmhomct stihe)
4. ผลกระทบอันยิง่ ยิง่ จากประเทศจีน (nrm Stutm io iroTu)
ภาพทัศน์การท่องเทีย่ วเมดิเตอร์เรเนียน ปี 2030 โดย Ribmht LuTq uh ปี 2030 โดย
กาหนดเป็ น 4 ภาพทัศน์ได้แก่
1. ภาพทัศน์อา้ งอิง
2. การพัฒนาสูค่ วามยังยื
่ น
3. การพัฒนาย่อยตามพืน้ ที่
4. ความล้มเหลวในการพัฒนา

2.3. ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism value chain)
ห่วงโซ่คุณค่า เป็ นเครื่องมือเพื่อใช้ในการอธิบาย และวิเคราะห์ผลกระทบทัง้ กระบวนการของการทัง้ เที่ยว
อาทิเช่น YoVeuz uTd Bototco (2222( ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของการท่องเที่ยวโดยใช้แบบจาลองโซ่คุณค่า
(luV m cruoT eidmV( โดยนาเทคนิคการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain analysis) และแบบจาลองโซ่อุปทาน
(SiOR MidmV( มาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเทีย่ ว เพื่อใช้อธิบายลักษณะการดาเนินงานการจัดการโซ่
อุป ทาน เป็ น ต้น ทัง้ นี้ ห่ วงโซ่คุ ณค่ า ของอุ ต สาหกรรมท่อ งเที่ย วของไทย nuppmh และ iTt (2222( ได้ก ล่ าวว่ า
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ได้มเี พียงที่พกั และ กิจกรรมท่องเที่ยว แต่ยงั เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
สนับสนุ น เช่น ร้านอาหาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบด้านสาธารณู ปโภค และเจ้าของ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วอีกด้วย

รูปที่ 2.2.: ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ธุรกิจท่องเทีย่ วมีความเกีย่ วข้องกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีห่ ลากหลายในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนา ในทุกภาคส่วน ในอุตสาหกรรมนี้สามารถทีจ่ ะร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
เพื่อทีจ่ ะนาไปสูก่ ารพัฒนาของอุตสาหกรรมทีย่ งยื
ั ่ น การสร้างความเข้าใจในภาพรวมของการประสานงานกันระหว่างผู้
ประกอบ การทีเ่ ป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียหลัก และการแลกเปลีย่ นข้อมูล ระหว่างผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละราย
จะทาให้ขบั เคลื่อนไปได้ทงั ้ อุตสาหกรรม

2.4. ภาพรวมสถานการณ์ ปัจจัยภายนอกปี 0202
ภายในปี ค.ศ. 2222 โลกจะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
สิง่ แวดล้อม อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนจะกลายมาเป็ นเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ หนึ่งของโลก ประเทศ
อินเดียจะยังคงเติบโตอย่างสม่าเสมอ ประเทศรัสเซียจะฟื้ นกลับมาอีกครัง้ ประเทศบราซิล ประเทศอิหร่าน ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศตุ รกีจะมีอิทธิพลมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรน้ ามันและแร่ธาตุ ของประเทศ แนวโน้ มของ
กฎระเบียบระหว่างประเทศทีม่ ากขึน้ และข้อเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการการเมือง และ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทวีปยุโรปได้เริม่ ผลักดันให้มกี ารออกกฎระเบียบ กากับดูแลระบบการเงิน และเศรษฐกิจโลก
ทีเ่ ข้มงวดขึน้ ในขณะทีป่ ระเทศในเอเชียตะวันออกจะมีความมันคงเพิ
่
ม่ ขึน้ เกีย่ วกับตัวแบบการกากับการค้าทีเ่ สรีของตน
ภายใต้การควบคุมดูแลต่อตลาดเงิน และธุรกิจทีเ่ ข้มงวดโดยภาครัฐ ทัง้ นี้สามารถสรุปปจั จัยภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบในปี
2020 ได้ดงั นี้

2.4.1. ปัจจัยทางเศรษฐกิ จ
เศรษฐกิจโดยรวมของโลกกาลังฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า อัตราประชากรโลกที่
มีความยากจนสุดขีดดังกล่าวจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3 ภายในปี 2030 โดยอัตราความยากจนทัวโลกจะลดลงควบคู
่
่
ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ในปี 2010 ประชากรโลกทีม่ รี ายได้ต่ ากว่า 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวันซึง่ ถือว่า
เป็ นระดับความยากจนสุดขีด (Extreme poverty) มีถงึ ร้อยละ 20 นัน่ หมายถึงประชากรโลกจะมีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ ส่วนหนึ่ง
ั่
มากจากเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตโดย เกิดจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เกิดการเปลีย่ นขัว้ อานาจทางเศรษฐกิจมายังฝงประเทศ
แถบเอเชีย และมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึน้ จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ คาดการณ์ว่า ในปี 2020 เกินกว่าครึง่ หนึ่ง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) จะมาจากกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ และขนาด
เศรษฐกิจรวมของ 3 ประเทศทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในปี 2020 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศอินเดีย
จะมีขนาดของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) มากกว่า 30% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของโลก
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อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปน
ุ่
อิ นเดีย
เยอรมนี
รัสเซี ย
สหราชอาณาจักร
ฝรังเศส
่
บราซิ ล
อิ ตาลี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) (ล้านเหรียญสหรัฐ)
14,802,081
9,711,244
4,267,492
3,912,911
2,861,117
2,221,755
2,183,277
2,154,399
2,138,888
1,767,120

ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริ กา
อิ นเดีย
ญี่ปน
ุ่
รัสเซี ย
เยอรมนี
บราซิ ล
สหราชอาณาจักร
ฝรังเศส
่
เม็กซิ โก

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) (ล้านเหรียญสหรัฐ)
28,124,970
22,644,910
10,225,943
6,196,979
4,326,987
3,981,033
3,868,813
3,360,442
3,214,921
2,838,722

รูปที่ 2.3.: จุดมุ่งหมายการศึกษาอนาคต
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations:
ASEAN) ถือเป็ นเขตเศรษฐกิจทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ ร็วมาก ส่งผลให้การบริโภคพลังงานสูงขึน้ เป็ น
เงาตามตัวเชื่อว่าในปี 2020 สมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations: ASEAN) ทัง้ 10 ประเทศจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของโลก และมีประชากรรวมกันมาก
เป็ นอันดับ 3 ของโลก อัตราการบริโภคพลังงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
South East Asian Nations: ASEAN) จะสูงขึน้ 4.4% ทุกปี
การขึน้ เป็ นผูน้ าด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2222 ขนาดเศรษฐกิจของจีนจะใหญ่
ทีส่ ุดในโลก โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากถึง 28 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จากการผ่อนคลายนโยบายเปิ ดกว้างสู่สากล
และการผ่อนคลายกฎระเบียบ ต่างๆ ในขณะทีส่ หรัฐอเมริกาตกไปอยู่อนั ดับที่ 2 และประเทศอินเดีย ขึน้ มาอยู่อนั ดับที่
2 การขึน้ เป็ นผู้นาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กา้ วย่างเข้าสู่การเป็ นประเทศอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด จาก
ข้อมูลของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยพบว่า ภายในปี 2020 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นประเทศทีม่ กี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ติดต่อกันมาเป็ นเวลาสามทศวรรษ จนทาให้กา้ วกระโดดขึน้ มาเป็ นมหาอานาจทางเศรษฐกิจทีใ่ หญ่เป็ น
อันดับหนึ่งของโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนดังกล่าวเกิดขึน้ ควบคู่ไปกับการขยายตัวของการบริโภค การลงทุน
และการค้าระหว่างประเทศซึง่ ล้วนเติบโตในอัตราก้าวกระโดดทัง้ สิน้ ทาให้จนี มีกาลังซือ้ และมีกลุ่มทีม่ รี ายได้สงู เพิม่ มาก
ขึน้ เป็ นโอกาสที่สาคัญสาหรับตลาดท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ รูปที่ 2.3.แสดงถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะ
นาหน้าสหรัฐอเมริกา โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ 28 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ (EemhgoTg mciTieom ( กาลังจะมีบทบาทในการกาหนดระเบียบเศรษฐกิจโลก
มากขึน้ เนื่องจากสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปกาลังเผชิญภาวะถดถอยจากวิกฤตเศรษฐกิจทาให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่
เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง ขนาดของเศรษฐกิจเกิดใหม่ทเ่ี กิดการรวมตัวกันขึน้ จะแซงหน้าประเทศพัฒนาแล้ว

30

ในอนาคต โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่าระหว่างปี 2552 ถึง 2528 เศรษฐกิจเกิดใหม่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ต่อปี
ขณะทีป่ ระเทศพัฒนาแล้วขยายตัวเฉลีย่ เพียงร้อยละ 2.2 ต่อปี ทัง้ นี้กลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ทน่ี ่ าจับตามอง คือ ประเทศ
ในกลุ่ม BRIi (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน( มีส่วนทาให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวในแต่ละปี ถึง
ร้อยละ 25 ทัง้ นี้ ปี 2020 เป็ นยุคของตลาดเกิดใหม่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกมากกว่าครึง่ มาจากประเทศเขตเศรษฐกิจ
ใหม่ ทัง้ นี้มขี อ้ สังเกตคือตลาดเกิดใหม่มไิ ด้หมายความว่าไม่ใช่ตลาดนักท่องเทีย่ วคุณภาพ เช่น นักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ป็ น
กลุ่มจับจ่ายผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามหรูหรา (Luxury product) มูลค่ารวมสูงที่สุดในโลกเป็ นต้น นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่
ส่วนใหญ่อยู่ในภูมภิ าคเอเชีย

รูปที่ 2.4.: ขนาดการเติบโตของเศรษฐกิจกลุ่ม BRICS (พันล้านเหรียญสหรัฐ)

-

รูปที่ 2.5.: การเติบโตของตลาดเกิดใหม่

ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งของระเบียบโลกในปจั จุบนั คือการผงาดขึน้ มาของเอเชีย ซึง่ มาแรงมาก
ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา การผงาดขึน้ มาของเอเชียรวมถึงการผงาดขึน้ มาของสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอาเซียน ซึง่ ในอนาคต จะมีบทบาทอย่างมากต่อระเบียบโลกใหม่เพราะฐานต่างๆ โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ กลุ่มอานาจใหม่ทางเศรษฐกิจกาลังจะย้ายฐานจากตะวันตกมาตะวันออก และเอเชียจะกลายเป็ นศูนย์กลางของ
เศรษฐกิจโลกในอนาคต
ความพร้อมในการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (A muT EciTieoc iiee Toty: AEi(
จะช่วยส่งเสริมแนวโน้มการเจริญเติบโตในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ความเป็ นตลาดเดียวของประชากรเกือบ 222 ล้าน
คนจะท าให้ ภู มิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น ภู มิภ าคที่มีโ อกาสอย่ า งมาก องค์ ก ารการท่ อ งเที่ย วโลกแห่ ง
สหประชาชาติ (UTotmd NutoiT WihVd ni ho e OhguTozutoiT: UNWnO(ได้คาดการณ์ว่าในอีก 8 ปี ขา้ งหน้า ค.ศ.
2222 จะมีนกั ท่องเทีย่ วทัวโลกกว่
่
า 1,222 ล้านคน โดยเป็ นนักท่องเทีย่ วแถบเอเชียแปซิฟิกถึง 222 ล้านคน ในจานวน
นัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นนักท่องเทีย่ วในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations: ASEAN) ประมาณ 122-222 ล้านคน ซึง่ หากเตรียมความพร้อมได้ดกี จ็ ะเป็ นโอกาส แต่หากไม่พร้อม ก็จะเสีย
โอกาสให้กบั ผูอ้ ่นื ได้เช่นเดียวกัน
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย ( ihmogT Dohmct ITvm temTt: DI( ปจั จัยสาคัญสาหรับ
แนวโน้มการเจริญเติบโตของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก คือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย ( ihmogT Dohmct
ITvm temTt: DI( นอกจากนี้ ในปี 2020 จะเห็น การควบรวมกิจการข้าม พรมแดน (Chi -bihdmh emhgmh uTd
ucq o otoiT ) มากยิง่ ขึน้ J.P. MihguT กล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนกาลังกลายเป็ นยักษ์ใหญ่ในการไปลงทุนใน
ต่างประเทศและคาดการณ์ว่า การลงทุนในต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2222 จะมากกว่า 8,222 ร้อย
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการผลักดันจากบริษทั การลงทุนแห่งชาติ เงินทุนสารองต่างประเทศของจีนในปจั จุบนั มีประมาณ
2,522 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจะขยายตัวปี ละ 12% ในเวลา 12 ปี ขา้ งหน้า จนถึงปี 2222 โดยยอดนี้จะมีถงึ 1222
พันล้านเหรียญสหรัฐ
การจับตลาดการลงทุนในกลุ่ม CLMV (CLMV : Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ประเทศในกลุ่ม
iLMl จะมีจานวนประชากรรวมกันมากถึงประมาณ 122 ล้านคน หรือคิดเป็ น 2.5 เท่าของประชากรไทยแต่ระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศ ในกลุ่มนี้ยงั อยู่ในระดับต่ าขนาดเศรษฐกิจในปี 2020 ประมาณการโดยธนาคารไทย
พาณิชย์พบว่า เศรษฐกิจของประเทศ พม่า (8%( กัมพูชา (5%( และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2%( เมื่อ
เทียบกับประเทศไทย ดังนัน้ หากไทยเข้าไปลงทุนต้องพัฒนาตลาดโดยอาศัยความสมบูรณ์ของทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากรทีค่ ่าแรงต่า ให้มคี ุณภาพสูงเพื่อเพิม่ รายได้ต่อหัวให้มากกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั

2.4.2. ปัจจัยทางการเมือง
การเมืองระดับโลก แนวโน้มการเมืองในปี 2020 มีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ จากการแย่งชิงอานาจไม่ว่า
จะเป็ นอานาจทางการเมืองอานาจทางเศรษฐกิจ และอานาจด้านการทหาร ทัง้ นี้จะเกิดการคานอานาจซึง่ กันและกันจาก
กลุ่มอานาจใหม่ ทัง้ นี้หากมองอานาจทางด้านการทหารสหรัฐอเมริกาจะยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ แต่จะเสียความโดด
เด่นด้านการเป็ นมหาอานาจทางด้านเศรษฐกิจไป ทัง้ นี้องค์การระหว่างประเทศ จะเข้ามามีบทบาทสาคัญ ทัง้ ในส่วน
อิทธิพลในองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ในการจัดการด้านความมันคง
่ อิทธิพลในองค์การสนธิสญ
ั ญา
แอตแลนติกเหนือ (Nihtr AtVuTtoc nhmuty OhguTozutoiT: NAnO( ทัง้ นี้เพื่อเกิดการทานอานาจในอนาคตจะมีการ
รวมกลุ่มใหม่เกิดขึ้น เพื่อทาหน้าที่ต่อรองทางอานาจ เช่น องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SruTgruo iiipmhutoiT
OhguTo utoiT: SiO( เป็ นองค์การการเมือง เศรษฐกิจและการทหารในทวีปยูเรเชีย ก่อตัง้ ในปี 2522 ในเซีย่ งไฮ้ โดย
ผูน้ าจีน คาซัคสถาน คีรก์ ซี สถาน รัสเซีย ทาจิกสิ ถาน และอุซเบกิสถานเป็ นผูน้ ารวมตัวกันเพื่อความมันคงของประเทศ
่
และเศรษฐกิจ โดยดึงประเทศทางแถบเอเชียเข้าเป็ นประเทศสมาชิก หรือแผ่อานาจออกไป เพื่อเพิม่ ขีดสามารถในการ
ต่อรอง นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มยูเรเซียน ยูเนียน (E hu ouT UToiT( ทีเ่ ป็ นการรวมตัวของกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม
ทีจ่ ะช่วยสร้างสภาวะทีเ่ อือ้ อานวยต่อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างภูมริ ฐั ศาสตร์ และภูมเิ ศรษฐศาสตร์ของทัง้ ทวีปอีกด้วย
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การเมือ งระดับภู มิภ าค ผลประโยชน์ ของประเทศทับซ้อนกัน มากขึ้ นอุ ดมการณ์ ทางการเมืองที่
แตกต่างกันไปจนถึงเรื่องความแตกต่างของแนวคิด วิสยั ทัศน์ของผูน้ านามาซึง่ ความขัดแย้งในระดับภูมภิ าคประเทศทีม่ ี
พรหมแดนติดกันรวมถึงประเทศในภู มิภ าคเดีย วกัน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกลุ่ม ประเทศเพื่อนบ้า นได้
ก่อให้เกิดปญั หาทีส่ ง่ ผลกระทบกระเทือนต่อความมันคงของประเทศไทยอย่
่
างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และยังอาจต้องเผชิญภัย
อันตรายจากผูอ้ พยพหลบหนีเข้าประเทศทีแ่ อบแฝงเข้ามา นอกจากนี้ในมุมของปญั หาระหว่างประเทศยังมีให้เห็นใน
พืน้ ทีท่ ผ่ี ลประโยชน์ เช่น ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ทเ่ี ป็ นเส้นทางเดินเรือสินค้าสาคัญ คาดว่าจะมีแหล่งน้ ามัน และ
ก๊าซปริมาณซึ่งถูกหลายประเทศอ้างสิทธิแ์ นวโน้มหลังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจนามาซึ่งความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในหลายด้านทีป่ ระเทศสมาชิก ต้องให้ความระมัดระวัง
ั หาการเมือ งในประเทศ สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบทางการเมื อ งย่ อ ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ปญ
ปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคและนักลงทุน รวมไปถึง
ผลกระทบทีเ่ กิดกับภาคการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ หากการเมืองประเทศไทย มีความเสถียรภาพ จะทาให้นโยบายขับเคลื่อน
และ มีความต่อเนื่อง ดังนัน้ การเข้าสู่ปี 2020 กับการเมืองไทย ต้องให้ประชาชนมีสติ และมีความเข้าใจด้านการเมือง
อย่างลึกซึง้ เปิ ดใจรับความเห็นทีแ่ ตกต่าง เพื่อหลุดจากวัฏจักรการเมืองรูปแบบเดิม
ความขัดแย้งทางศาสนา ความเชื่อ ทัง้ นี้ ความขัดแย้งทางศาสนาเป็ นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ง่ายและ
รุนแรง เนื่องจากผูน้ ับถือศาสนาแบบยึดมันถื
่ อมันจะเห็
่
นว่าศาสนาหรือลัทธิทต่ี นนับถือดีกว่าของผูอ้ ่นื ละไม่ยอมรับคน
ต่างศาสนาต่างลัทธิ ดังนัน้ ในอนาคต การเคลื่อนย้ายของคน ทาให้ต้องมีการอยู่ร่วมกันมากขึน้ ของคนทีม่ คี วามเชื่อ
ต่างกัน ทาให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย
ภัยคุกความจากเครือข่ายก่อการร้าย การกระทบกระทังกั
่ นทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ทาให้เกิดเป็ น
ความรุนแรง ซึง่ ในอนาคต เทคโนโลยี ทาให้อาวุธมีความรุนแรงมากขึน้ รูปแบบการก่อนการร้ายมีความซับซ้อนมาก
ยิง่ ขึน้

2.4.3. ปัจจัยด้านสังคม
แนวโน้มปญั หาความเหลื่อมล้าในประเทศ ประเทศในแถบภูมภิ าคเอเชียตะวันออกยังต้องเผชิญกับ
ความเสีย่ งภายใน หนี้ภาคครัวเรือนในประเทศมาเลเซียปจั จุบนั อยู่ท่ีร้อยละ 82 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross domestic product: GDP) ส่วนประเทศไทยอยู่ท่รี ้อยละ 22 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross
domestic product: GDP) ส่วนหนี้ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินของประเทศจีนเพิม่ ขึน้ สูงกว่าร้อยละ 122 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) ทัง้ นี้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน( (ITtmhTutoiTuV IT tot tm oih nhudm: InD) ได้ทาการศึกษาปญั หาความเหลื่อมล้า และระบุว่า
ระดับและพัฒนาการของปญั หาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศพบว่า สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
บรูไน และไทย ถือว่าประสบปญั หาค่อนข้างมากกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิที์ ใ่ กล้เคียงหรือสูงกว่า 2.22
การไหลเวียนแรงงาน (สมองไหล) หลังจากเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบ มีการเปิ ด
เสรีให้มกี ารลงทุนมากขึน้ 22% ขึน้ ไปก็จะเปิ ดโอกาสให้คนย้ายงานได้มากขึน้ ทาให้องค์กรต้องหาวิธใี นการรักษาคน
เก่ง ให้ทางานกับองค์กรให้นานขึน้
การเปิ ดรับวัฒนธรรมประเทศไทยมีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานเป็ นสังคมทีพ่ ฒ
ั นา
วัฒนธรรมมาจากหลายแหล่ง เช่น เขมร อินเดีย จีน ลาว และวัฒนธรรมตะวันตก ดังนัน้ เมื่อมีการสื่อสารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับวัฒนธรรมใหม่ และกระแสต่างๆได้ง่าย ดังนัน้ แนวโน้มการกลืนวัฒนธรรม หรือ
ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จะมีให้เห็นมากยิง่ ขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น อาหาร กีฬา วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงวิถี
ชีวติ อีกด้วย
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สังคมสูงวัยปี 2222 องค์การสหประชาชาติได้คาดว่าจะมีประชากรทัวโลกทั
่
ง้ สิ้นประมาณ 2.25
พันล้านคน โดยทวีปเอเชีย ยังคงเป็ นทวีปทีม่ สี ดั ส่วนประชากรโลกมากทีส่ ดุ เมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ ในปี 2222 กลุ่มอายุ
25-59 คือกลุ่มทีม่ จี านวนมากทีส่ ดุ สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง ในขณะทีส่ ดั ส่วนของ
ประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในปี 2010 และเป็ นร้อยละ 19.1 ในปี 2020 และเป็ น
ร้อยละ 32.1 ในปี 2040 ทาให้ปญั หาการขาดแคลนแรงงานจะเป็ นประเด็นทีส่ าคัญ
ผูห้ ญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Srm-mciTiey( ผูบ้ ริหารหญิง มีแนวโน้มเติบโต จากข้อมูล The Grant
Thornton International Business Report: IBR ระบุว่า อาเซียนมี 2
ประเทศติด 2 อันดับแรกของโลกในปี 2014 สัดส่วนของนักบริหารหญิงทัว่
โลกมีเพียงร้อยละ 22 ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีสดั ส่วนร้อยละ 38 ถือว่า สูง
กว่ามาตรฐานเฉลี่ย นอกจากนี้ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ ระบุ ว่ า ผู้ห ญิ ง ที่ไ ม่ ท างานในปี 1992 มีม ากกว่ า ร้อ ยละ 22
ในขณะทีใ่ นปี 2020 มีเพียงร้อยละ 8 หรือ 700,000 คนเท่านัน้
ชุมชนเมือง (UhbuTozutoiT) เกิดชุมชนใหม่ขน้ึ มากมาย
ในรอบ 20 ปี เรื่องการกระจายความเจริญสู่ภูมภิ าค เมื่อดูเรื่องการไหลเท
ของทุนสูห่ วั เมืองภูธรในภูมภิ าคต่าง ๆ กระบวนการการขยายตัวของความ
เป็ นเมืองและความเจริญในต่างจังหวัด ชุมชนเมือง (Urbanization) ได้
เริม่ ต้นเมื่อปี 2012 และส่งผลยาวไปถึงปี 2020 เมื่อการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐดาเนินการตามเป้าหมายโดยเฉพาะเรื่องระบบขนส่ง
คมนาคม โลจิสติกส์

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปที่ 2.6.: ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศ ที่ส่งผลต่อ GPP จังหวัดเชียงใหม่และลาปาง
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การลงทุนย่อมไหลไปสูท่ ท่ี ากาไรทีส่ งู กว่าเมื่อจุดเดิมหรือฐานธุรกิจไม่สามารถทากาไรได้ ทาให้เกิด
การกระจายความเจริญสู่ภูมภิ าค เมื่อดูเรื่องการไหลเทของทุนสู่หวั เมืองภูธรในภูมภิ าคต่าง ๆ มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้สงิ่ ที่
ตามมาคือ วัฒนธรรมการบริโภคทีก่ า้ วสูย่ ุคชุมชนเมือง (Urbanization) หรือความเป็ นชุมชนเมืองมากขึน้ วัฒนธรรมวิถี
ชีวติ ต่างๆ จึงมีการเปลีย่ นแปลงไป



รูปที่ 2.7.: สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP)

โครงสร้างของประชากรในสังคม เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยพื้นฐานดัง้ เดิมทางวัฒนธรรมทางสังคม
ลักษณะและโครงสร้างทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม จะเป็ นพื้นฐานสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้มากน้อย
แตกต่างกันไป เช่น ชุมชนชนบทสมาชิกมีความผูกพันกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนอย่างเหนียวแน่ น จะรับการ
เปลีย่ นแปลงได้ชา้ กว่าชุมชนเมือง เป็ นต้น

2.4.4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
เมืองฉลาด (Smart City) รูปแบบการบริหารจัดเมืองทีเ่ น้นการเติบโตอย่างยังยื
่ นโดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาบริหารจัดการเน้นการจัดสมดุลของสิง่ แวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเลือกใช้พลังงานสะอาด ทัง้ นี้ วิทยาลัย
บริหารธุรกิจ IESE ของมหาวิทยาลัย Nuvuhhu ในสเปน ทาการสารวจเมืองฉลาด (Seuht ioty) โดยวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สาธารณู ปโภค ผังเมือง เทคโนโลยี รัฐบาล ฯลฯ แล้วนามาจัดอันดับหาเมืองที่ Seuht ทีส่ ุดใน
โลก กรุงเทพติดอันดับ 22 และถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Hogr PitmTtouV
การสื่อสารไร้สาย Mobility จากการวิจยั ของอิรคิ สัน พบว่า ในปี 2020 จะมีประชากร อายุตงั ้ แต่ 6
ขวบขึน้ ไป ใช้โทรศัพท์มอื ถือ มากกว่า 6,100 ล้านคน นอกจากนี้ในปี 2020 ยังเข้าสู่ยุคของการสื่อสารใหม่ นัน่ คือยุค
ของ 5G ซึง่ จะมีความเร็วเฉลีย่ โดยสานักงานข่าวยอนฮับ รายงานว่าเกาหลีใต้จะ ลงทุนทาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
5G เป็ นรายแรกของโลก ทีม่ คี วามเร็วในการส่งข้อมูลแซงเครือข่าย 2G เดิมมากกว่า 1222 เท่า คาดว่าจะทดลองได้ใน
ปี 2212 และจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปี 2222
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รูปที่ 2.8.: พัฒนาการของเทคโนโลยีของเทคโนโลยีการสื่อสาร

รูปที่ 2.9.: ข้อมูลการใช้สมาร์ทโฟน
จากข้อมูลของ Ericssons พบว่า การใช้งานสมาร์ทโฟนจะเพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เท่า โดยมีปริมาณการใช้
ข้อมูลผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทีเ่ ติบโตขึน้ จากปี 2014 ประมาณ 9 เท่า
อุปกรณ์คุยกันเอง Internet of Everything แนวคิดทีเ่ ชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อจั ฉริยะเหล่านี้ให้คุยกันได้
เองโดยไม่ต้องผ่านคน ทุกสิง่ ทุกอย่างมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ ไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ของ In เท่านัน้ เช่น ทีอ่ ยู่อาศัย
รถยนต์ แว่นตา นาฬิกา จากรูปจะพบว่า เมื่อเกิดการเชื่อมต่อ จะเกิดการต่อยอดวิถชี วี ติ ในหลายรูปแบบ คนเข้าถึงกัน
มาขึน้ ติดต่อกันได้ตลอดเวลา ธุรกิจเชื่อมโยง ข้ามเขตแดนมากขึน้
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รูปที่ 2.10.: เชื่อมการสื่อสารกับทุกสิ่ง
สังคมออนไลน์ ปจั จุบนั มีคนกว่า 222 ล้านคนทัวโลกที
่
ใ่ ช้ ucmbiik เป็ นประจา และกว่า 222 ล้าน
คนที่ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชัวโมงต่
่
อวัน อยู่บน ucmbiik ทุกภาคส่วนธุรกิจจะพยายามใช้ประโยชน์ จาก SicouV
Nmtwihk ในการนามาปรับแต่งดัดแปลงให้เข้ากับธุรกิจของตัวเองมากขึน้
ข้อมูลมหาศาล และ การวิเคราะห์เชิงลึก การเอาชนะกันทางด้านการตลาดด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จานวนมาก และ ได้ขอ้ มูลเชิงลึก มาใช้ชงิ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ในปี 2014 จานวน 2.5 ล้านล้านล้านไบต์ (เลข
ศูนย์ตามหลัง 18 ตัว( คือปริมาณข้อมูลทีใ่ หม่ทเ่ี กิดขึน้ ในแต่ละวัน ข้อมูลเหล่านี้เป็ น “ขุมทรัพย์ขนาดมหาศาล” สาหรับ
โลกเทคโนโลยี
การขยายตัวของพาณิชย์ดจิ ิตอล GuhtTmh ประมาณว่าภายในปี 2212 หรืออีกเพียง 2-2 ปี ขา้ งหน้า
ความนิยมใช้อุปกรณ์พกพาอย่างกว้างขวางจะผลักดันให้รายได้ธุรกิจออนไลน์ทท่ี าผ่านมือถือในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะพุ่งสูงขึน้ จนได้ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 52 ของรายได้จากพาณิชย์ดจิ ิตอล (DogotuV cieemhcm( ทัง้ หมด ในส่วนของ
E-cieemhcm ของจีน คาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 22 ต่อปี ของยอดการค้าปลีกรวมของประเทศ ในปี 2212 นอกจากนี้
ยังมีเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องได้แก่
•

Mobile Device Diversity and Management: Gartner ได้ให้ความสาคัญกับ Mobile Devices อย่างต่อเนื่อง
มา 2-3 ปี และพยายามเน้นให้เห็นว่ายุคของพีซีได้สน้ิ สุดลงไปแล้ว ผู้ใช้ไอทีจะมาเน้ นใช้อุปกรณ์ โมบาย
อย่าง smartphone และ tablet มากขึน้ และเมื่อองค์กรต่างๆมีนโยบายอนุญาตให้นาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้งาน
(BYOD) ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะทาให้องค์กรมีจานวน อุปกรณ์โมบายเพิม่ ขึน้ ถึง 2-3 เท่าของจานวนพนักงาน เรื่อง
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•
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ของการบริหารการใช้อุปกรณ์โมบายเหล่านี้ จงึ มีความสาคัญมาก องค์กรจึงต้องมีการกาหนดนโยบายและ
สถาปตั ยกรรมไอทีทด่ี ขี ององค์กรเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร
Mobile Apps and Applications: Gartner คาดการณ์ว่า HTML5 จะกลายเป็ น Platform หลักสาหรับ Mobile
App เพราะประสิทธิภาพของ Javascript จะดียงิ่ ขึน้ บริษทั ต่างๆควรเน้นทีจ่ ะทา Mobile Apps ทีจ่ ะเป็ น User
Interface ซึ่งสามารถใช้ฟงั ก์ชนเสริ
ั ่ มเช่นเสียงหรือวิดีโอที่จะทาให้มีลูกเล่นมากขึน้ ควบคู่ไปกับการทา
Enterprise Application แต่แนวโน้มของการทา Application จะเริม่ มีน้อยลงขณะที่ Mobile Apps จะเพิม่ ขึน้
The Internet of Everything: Gartner เคยใช้คาว่าThe Internet of Things มาหลายปี และเน้นให้เห็นว่า
อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขยายไปมากกว่าเครื่องพีซแี ละอุปกรณ์โมบาย โดยมีอุปกรณ์อ่นื ๆที่สามารถ
เชื่อมอินเตอร์เน็ตได้มากขึน้ เช่น ทีวี นาฬิกา หรือ รถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆและผูผ้ ลิตเทคโนโลยี
ก็ยงั ไม่ได้ขยายการนาอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในอุปกรณ์ใหม่ๆเหล่านี้มากนัก บริษทั ต่างๆต้องเปลีย่ นรูปแบบ
การทาธุรกิจทีจ่ ะต้องไม่จากัดขอบเขตของตัวเองเป็ นเพียงแค่ The Internet of Things (กล่าวคือเน้นเฉพาะ
อุปกรณ์) แต่ควรขยายขอบเขตไปเป็ น The Internet of Everything (กล่าวคือครอบคลุมทัง้ อุปกรณ์
คน ข้อมูล และสถานที)่
Hybrid Cloud and IT as Service Broker: องค์กรต่างๆจะต้องออกแบบ Private Cloud ของตัวเองให้
สามารถที่จ ะปรับ เป็ น Hybrid Cloud ในอนาคตได้ ซึ่ง จะต้ อ งพร้ อ มที่จ ะเชื่อ มต่ อ และสามารถ
ทา interoperability กับระบบอื่นๆได้ ทัง้ นี้การพัฒนา Hybrid Cloud อาจมีรูปแบบทีห่ ลากหลายทัง้ ทีเ่ ป็ น
แบบ static (กล่าวคือการทาให้ระบบ Internal Private Cloud เขือ่ มต่อกับ Public Cloud สาหรับงานบางด้าน
หรือข้อมูลบางส่วน) หรือแบบ Dynamic ซึง่ การทาระบบเหล่านี้องค์กรจะต้องปรับบทบาทตัวเอง เป็ น cloud
service broker (CSB)
Cloud/Client Architecture: สถาปตั ยกรรม ไอทีกาลังเข้าสู่ยุคของ Cloud/Client กล่าวคือฝงั ่ Client จะ
เป็ น Rich Application ทีท่ างานบนอุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเช่นอุปกรณ์พซี ี Smartphone หรือ
ั่
Tablet ส่วนฝงของ
Server ก็จะเป็ น Applications หลากหลายทีท่ างานอยู่บนระบบ Cloud Computing ที่
ยืดหยุ่น (Elastic) และพร้อมทีจ่ ะรองรับผูใ้ ช้จานวนมากได้ (Scalability) นอกจากนี้ความต้องการการใช้งาน
ฝงั ่ Client ผ่านอุปกรณ์โมบายจะยิง่ ทาให้ระบบ Server และ Storage มีขนาดใหญ่มากขึน้ เรื่อยๆ
The Era of Personal Cloud: ผู้ ใช้ไอทีจะมีการใช้อุปกรณ์ไอทีทห่ี ลากหลายโดยไม่ได้มอี ุปกรณ์ใดเป็ น
อุปกรณ์หลักอีกต่อไปผูใ้ ช้จะมีความต้องการทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆทีแ่ ชร์มาผ่านบริการบน Cloud ที่
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยยุคของ Personal Cloud กาลังเปลีย่ นความสาคัญจากอุปกรณ์สู่
การบริการ
Software Defined Anything: ในอดีตเราอาจเคยได้ยินคาว่า “Software Defined Networking”
และ “Software Defined Data Center” เพื่อทีจ่ ะกาหนดมาตรฐานสาหรับการทา Interoperability แต่ในยุค
ของ Cloud ผูผ้ ลิตเทคโนโลยีรายต่างๆจะพยายามทีใ่ ช้เทคโนโลยีของตัวเองเพื่อปกป้อง ธุรกิจของตนเองและ
จะกลายเป็ นคาว่า “Software Defined Anything”
Web-Scale IT: การให้บริการไอทีกาลังเปลี่ยนไปเพราะมีผู้ใช้จานวน มหาศาล ระบบอย่าง Facebook,
Amazon และ Google ทาให้ Enterprise Data Center ต่างๆต้องออกแบบระบบทีจ่ ะรองรับผูใ้ ช้จานวนมาก
ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ได้ ซึง่ จะเป็ นเรื่องยากทีอ่ งค์กรส่วนใหญ่จะทาระบบแบบนัน้ ได้ ดังนัน้ ในอนาคตเรา
อาจจะเห็นองค์กรต่างๆมาใช้ระบบ Cloud มากขึน้
Smart Machines: ภายในปี 2020 เครื่อง smart machine ทีเ่ ป็ นระบบทีส่ ามารถเรียนรูเ้ องได้ (เช่น IBM
Watson) จะเข้ามาเป็ นผูช้ ่วยในการทางานของเรา ซึ่งยุคของ smart machine ที่จะมาถึงนี้กจ็ ะเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ สาคัญของประวัตศิ าสตร์ไอที

•

3-D Printing: ตลาดการพิมพ์สามมิตใิ นปี 2014 จะโตขึน้ ถึง 75% และคาดการณ์ว่าจานวนเครื่องพิมพ์สามมิติ
จะถูกจาหน่ ายเพิม่ เป็ นสองเท่าในปี 2015 โดยราคาเครื่องก็เริม่ มีหลากหลายขึน้ ตัง้ แต่ช่วง $500 จนถึง
$50,000

2.4.5. ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
ป่า ไม้ อัต ราการตัด ไม้ ท าลายป่ า ทัว่ โลก ยัง คงสูง อยู่ โดยส่ว นใหญ่ เ กิด จากการเพิ่ม พื้น ที่ท า
การเกษตร จากสถิตขิ องกรมป่าไม้พบว่า 2522-2552 พบว่าประเทศไทยสูญเสียพืน้ ที่ป่าไปมากกว่า 22 ล้านไร่ หรือ
เฉลีย่ ประมาณ 1.2 ล้านไร่ต่อปี ปี 2555 พบว่าสูญเสียพืน้ ทีป่ า่ 29,295 ไร่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 ร้อยละ 2.21 จานวนคดี
บุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ก็เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.2
ทะเล แนวปะการังมากกว่า ร้อยละ 22 มีสดั ส่วนพืน้ ทีข่ องปะการังมีชวี ติ น้อยกว่าร้อยละ 522 จาก
การประเมินสถานภาพแนวปะการังล่าสุด พบว่าแนวปะการัง มากกว่าร้อยละ 82 ในทะเลอันดามัน และมากกว่าร้อยละ
ั ่ าวไทย อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง เสือ่ มโทรม และเสือ่ มโทรมมาก
52 ทางฝงอ่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จะ
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปา่ ไม้ และอาจทาให้
ระบบนิเวศป่าไม้ ทาให้ต้นไม้ชนิดที่สาคัญล้มตายและ
สูญหายไป และอาจทาให้ป่าไม้กลายเป็ นระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับทีล่ ดน้อยลงมาก
สั ต ว์ ป่ า การล่ า สั ต ว์ นั ้ น ยั ง ส่ ง ผล
กระทบอย่างหนักต่ อชนิดพันธุ์ท่ถี ูกคุกคามและใกล้สูญ
พันธุ์ การล่าและจับสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม, นกและสัตว์ปีก,
สัตว์เลือ้ ยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในประเทศ
เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนหลายประเทศ ในจานวนที่มาก
เกินสมรรถนะของระบบนิเวศจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้
กาลังส่งผลกระทบในทางลบต่อปา่ เขตร้อน

2.5. แนวโน้ มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวปี 0202(Tourism Behavior 2020)
2.5.1. สลายเส้นแบ่งอายุ (Age Blurring)
การเอาใจใส่ดแู ลสุขภาพ ทาให้ผสู้ งู อายุสุขภาพดีขน้ึ การทีค่ นทุกรุ่นสามารถ เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้
ง่ายในยุคดิจติ อล ทาให้รูปแบบการท่องเทีย่ วตามความสนใจ มีการผสมผสานนักท่องเทีย่ วหลายวัย ทีส่ นใจประเภท
เดียวกัน เด็กในยุคใหม่จะบริโภคสือ่ ทาให้มพี ฤติกรรมใช้ชวี ติ โตเร็วกว่าปกติ ประชากรสูงวัยเพิม่ มากขึน้ แต่ไม่รสู้ กึ ว่า
ตนแก่ หรือ คนวัยกลางคน แต่ยงั ใช้ชวี ติ เสมือนวัยรุ่น เป็ นต้น

2.5.2. ใจร้อน เร่งรีบ (Speed CtlutuF)
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วมีความใจร้อน เร่งรีบ ต้องการได้อะไรทันที จากแรงผลักดันของชุมชนเมือง
การเร่งรีบ การอยู่กบั เทคโนโลยี และ เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดวัฒนธรรมต้องการสิง่ นี้
เดีย๋ วนี้ ทาให้บริการต่างๆ ต้องทาได้อย่างรวดเร็วจึงจะชนะใจลูกค้า รวมถึงการทาอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
รวมถึงการพร้อมเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นใจตลอดเวลา
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2.5.3. ชีวิตคู่ขนาน (Online Offline)
ในโลกเสมือน หรือ โลกออนไลน์ คนในอนาคตจะใช้เวลาในโลกออนไลน์มากขึน้ เรื่อยๆ มีการ
กาหนดตัวตน แต่ ต่างจากโลกในความเป็ นจริง คนที่ทางานที่เดียวกันไม่เคยคุยกัน แต่ คนในโลกออนไลน์อยู่คนละ
ประเทศ แต่พมิ พ์หรือคุยกันได้ทุกวันเป็ นชุมชนทีแ่ น่นแฟ้น ดังนัน้ การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพืน้ ที่ จะไม่สามารถตอบสนอง
และเข้าใจชีวติ ในโลกออนไลน์ได้

2.5.4. พฤติ กรรมโซโลโม (SOLOMO)
ซึง่ ไม่ได้ซอ้ื หรือขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เรียนรูแ้ ละทาสิง่ ต่างๆ มากมายใน SicouV Spucm มี
ขีดความสามารถในการ Sruhm สิง่ ต่างๆ ihmutm สิง่ ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ SicouV คือ พฤติกรรมการทาอะไร “ร่วมกัน” กับ
คนอื่น เช่นการแชร์ขอ้ มูล LicutoiT คือ พฤติกรรมการค้นหาและใช้ขอ้ มูลโดยคานึงถึงสถานทีท่ อ่ี ยู่ MiboVm คือการลด
ขนาดของเทคโนโลยีจนทาให้เราสามารถมีคอมพิวเตอร์ระดับพกพาติดตัวได้ตลอดเวลา ทาให้เกิดแนวโน้ม Mobile
Traveller กลุ่มนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเอง จะมีจานวนมากขึน้

2.5.5. ความคาดหวังสูงขึ้น
ความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วทัง้ ด้านราคาทีต่ ้องคุ้มค่า สิง่ ที่ได้รบั ต้องเต็มไปด้วยข้อมูล ทัง้ นี้เกิด
ั
จากปจจัยผลักดันทีน่ กั ท่องเทีย่ ว เรียนรู้ และลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ จากกระแสชีวติ ดิจติ อลทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาทาให้
ทราบข้อมูลมากขึน้ ความคาดหวังต่อข้อมูลเมื่อมาท่องเทีย่ วจึงมากขึน้ และทราบต้นทุนการจับจ่ายใช้สอยระวังการใช้
จ่ายมากขึน้

2.5.6. ซึมซับวัฒนธรรมอื่นมากขึ้น (Culture Absorption)
โดยเฉพาะการบริโ ภคภาพยนตร์ สื่อ จากต่ า งประเทศ ท าให้ อ ยากไป สั ม ผัส บรรยากาศที่
ต่างประเทศ อยากรับประทานอาหารต่างประเทศ อยากมีหน้าตาแบบดาราเกาหลีเป็ นต้น

2.5.7. ความสนใจแบบสวนทาง (Conflict in Interest)
ความสนใจแบบสวนทาง เป็ นการแสวงหาสิง่ ทีส่ ่วนทางกับแนวโน้มยุคสมัย เช่น การหวนหาคุณค่า
ในอดีต การท่องเทีย่ วโดยไม่มเี ทคโนโลยีสอ่ื สารใดๆ การตื่นตัวทางศาสนา การบริโภคแบบวิถเี ดิม

2.6. การปรับตัวของภูมิภาคต่างๆ ในปี 2020
(Regional tourism competitive 2020)
2.6.1. ทวีปอเมริ กา
-
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อุปสงค์ (Demand) ด้านการท่องเที่ยวของอเมริกาเหนือ ยังสูงกว่า อุปทาน (Supply) โดยมี
อัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 4
สาหรับอุปสงค์ (Demand) ในทวีปอเมริกากลาง และทวีปอเมริกาใต้ยงั ต่ากว่าอุปทาน (Supply)
มาก

-

การครองส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) จะลดลงอย่างมาก จากแหล่งท่องเทีย่ วใหม่
โรงแรมเริ่มปรับตัว ให้ความสาคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก และปรับตัว กับกลุ่มท่องเที่ยว
เฉพาะ โดยเฉพาะ นักท่องเทีย่ วจีน ซาอุดอิ ารเบีย บราซิล รัสเซีย อาเจนตินา และ โคลัมเบีย
การปรับตัวด้าน วีซ่า การอนุมตั ใิ ห้คนเข้าเมือง รวมถึง การอานวยความสะดวกด้านเทีย่ วบิน ที่
มีความสะดวกมากขึน้ มากกว่าร้อยละ 60 ไม่ตอ้ งทาวีซ่า

2.6.2. ทวีปเอเชีย
-

การพึง่ พิงบางประเทศ เช่น จีนอ่อนไหวทางการเมือง ทาให้สามารถสังระงั
่ บ การเดินทางของ
นักท่องเทีย่ วได้ทนั ที
เกิดอุปสงค์ (Demand) มากขึน้ จากการกระตุน้ ให้ท่องเทีย่ วภายในประเทศ
การจัดกิจกรรมใหญ่ๆ เช่น การจัดโอลิมปิ คทีญ
่ ป่ี นุ่
ท่องเที่ยวภายในภูมภิ าค (1.2 พันล้านคน( ยังคงมีบทบาทสาคัญมากกว่านักเดินทางต่างถิ่น
(228 ล้านคน(
ความหรูหราอาจไม่จากัดอยู่ทบ่ี ุคคลทีเ่ รียกว่าเป็ นลูกค้า High-end อีกต่อไป
ลูกค้า High-end จากเอเชีย โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นและชาวจีน รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้า
High-end จากอเมริกา
ประชากรสูงวัย เกาหลีใต้ และญีป่ นุ่
ั ่ ย ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่นสนามบิน การ
แต่ละประเทศในฝงเอเชี
เดินทาง โรงแรม
ค่าเงินของเอเชียในหลายประเทศ ยังดึงดูดนักท่องเทีย่ วในเรื่อง Value to Money
ในหลายประเทศเช่น พม่า มีวฒ
ั นธรรมที่แข็งแรง บวกกับ การปรับตัวได้รวดเร็วจาก การ
ปกครอง ทาให้ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ วได้ดี
อัตราการจ้างงาน และ การเคลื่อนย้ายแรงงานจะมีสงู
ปจั จัยแห่งความสาเร็จในภูมภิ าค คือ การเชื่อมโยงภาครัฐ กับภาคเอกชน
การท่องเทีย่ วภายในภูมภิ าคจะสูงขึน้
อุตสาหกรรมเรือท่องเทีย่ ว Cruise Industry จะเติบโตโดยเป็ นความร่วมมือภาครัฐกับ
ภาคเอกชน

2.6.3. ทวีปยุโรป
-

ความพยายามในการแก้ปญั หาหนี้สาธารณะของกรีซ โปรตุเกส สเปนและอิตาลี อาจยังไม่
เกิดผลสาเร็จเท่าทีค่ วร เศรษฐกิจซบเซา ทาให้สง่ ผลกระทบบ้าง
นักท่องเทีย่ วยุโรป ยังคงเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีล่ ดลง ในบางช่วงเวลาเท่านัน้
สแกนดิเนเวีย ไม่กระทบด้านเศรษฐกิจ โดยตรง แต่สง่ ผลกระทบด้านจิตวิทยา
ช่วยปลายปี นักท่องเทีย่ วจะหนีหนาว แต่มตี วั เลือกหนีหนาวมากขึน้
กรีซ สเปน และ ประเทศอื่นๆ ที่เศรษฐกิจไม่ดกี ระตุ้นท่องเที่ยวของเค้า ทาให้ นโยบายการ
เทีย่ วกันเองของยุโรปมีมากขึน้
การตื่นตัวกับข่าวสารการเติบโตของกลุ่ม BRIC ทาให้ยุโรป ให้ความสาคัญกับการท่องเทีย่ ว
เป็ นอย่างมากในเชิงปริมาณ แต่ในขณะทีร่ ายได้ต่อหัวยังต่า
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-

ยุโรป เริม่ ให้ความสาคัญกับด้านการตลาดท่องเทีย่ ว อย่างจริงจัง
นักท่องเทีย่ วอายุน้อย จากยุโรป เป็ นกลุ่มทีม่ อี นาคตในปี 2222.
การขยายระยะเวลาการเกษียณอายุของประชาชนยุโรป อาจทาให้การมาเที่ยวของผู้สูงอายุ
ชะลอการเติบโตลงบ้าง
การเทีย่ วซ้าของกลุ่มยุโรปจะลดลง
การให้ความสาคัญกับเรื่องความปลอดภัย กับเรื่องของโลกร้อน ค่อนข้างมาก

2.6.4. ทวีปออสเตรเลีย
-

เน้ น การตลาดออนไลน์ ซึ่ง ลูก ค้า กลุ่ ม ออสเตรเลีย ซื้อ สิน ค้า และบริก ารการท่ อ งเที่ย วผ่ า น
ออนไลน์ ถึง 80%
ทีผ่ ่านมาออสเตรเลีย ลงทุนกับการท่องเทีย่ วน้อยมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ซึง่ ในขณะ
นี้ ได้มนี โยบายในการเร่งพัฒนาท่องเทีย่ วมากขึน้
การปฏิรปู กฎระเบียบต่างๆ เพื่อกระตุน้ นักลงทุนด้านการท่องเทีย่ ว
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานโดยรัฐ เพื่อตอบสนองด้านการท่องเทีย่ ว
การพัฒนาแรงงานความรูอ้ ย่างเป็ นรูปธรรม
นักท่องเทีย่ วทีพ่ กั ระยะยาว

2.7. วาระการเปลี่ยนแปลงของโลก
2.7.1. วาระการเปลี่ยนแปลงของโลกปี 2015
• สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Euroasian Union) คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีโมเดลคล้ายกับ EU
โดยมีสนธิสญ
ั ญาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2014 มีผลอย่างเป็ นทางการวันที่ 1 มกราคม 2015 ทาให้ตลาดรัสเซีย มีความ
แข็งแกร่งมากขึน้ และเป็ นโอกาสด้านการท่องเทีย่ วของไทย ทัง้ นี้ การก่อตัง้ EuroAsia เป็ นเหมือนการร่วมมือ ในกลุ่ม
ประเทศโซเวียตเดิม โดยในยุคทีเ่ ศรษฐกิจโลกมีความผันผวนขึน้ ลงแต่ละประเทศจึงพยายามลดความเสีย่ ง เพิม่ ความ
แข็งแกร่งด้วยการเสาะแสวงหาและมีการร่วมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมภิ าคกันมากขึน้ เพื่อทีจ่ ะรับมือ
กับกระแสความเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก จากข้อมูลของ Time Magazine หลังประกาศความร่วมมือ จะมี
ประชากรรวม 171 ล้านคน และมี GDP กว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ครัง้ นี้ถอื เป็ นโอกาสทีด่ ขี องรัสเซียเพราะ EU
กาลังย่าแย่จากภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศ แต่รสั เซียกลับมีเศรษฐกิจทีส่ ดใสมาก และช่วยสร้างแรงโน้มน้าวให้กบั
รัสเซียได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ความร่วมมือครอบคลุมถึงด้านการเงิน พลังงาน วัฒนธรรม การท่องเทีย่ ว การศึกษา และการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการเงิน
• สิงคโปร์กบั ศูนย์กลางธุรกิจเอเชีย (the Service Center of Asia) จากข้อมูลของการท่องเทีย่ วของสิงคโปร์
หรือ STB ประกาศแผนดึงนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาเทีย่ วในประเทศประมาณ 12 ล้านคน ในปี 2215 ด้วยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก เช่นถนนออชาร์ต และ ตัง้ เป้าเน้นไปที่ธุรกิจไมซ์ MICE ด้วย การปรับสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่จะ
สามารถเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ธุรกิจ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทัง้ ในเรื่องสถานทีแ่ ละบริการ ทัง้ ในแง่ของ
การจัดประชุมและสัมมนาเชิงท่องเทีย่ วให้ดที ส่ี ดุ
• มาเลเซีย ปี แห่งเทศกาล 2215 (Malaysia Year of Festivals 2015) ภาคการท่องเทีย่ วของมาเลเซียยัง
ถือเป็ นลาดับทีห่ กในภาพรวมเศรษฐกิจของมาเลเซียเมื่อปี 2552 คิดเป็ น 512.5 ล้านริงกิต MyFest 2215 บ่งบอกถึง
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พื้นฐานของมาเลเซียที่เน้ นความตระการตาแห่งสีสนั รสชาติ แสงสีเสียงและความเป็ นเอเชี ยที่รวมทัง้ หมดอยู่ใ น
มาเลเซียอันสืบเนื่องมาจากมรดกทางความหลากหลายของเชือ้ ชาติซง่ึ รวมไปถึงวัฒนธรรมอันโดดเด่น
• ประชาคมอาเซียน ปี 2015 เป็ นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็ นทางการซึง่ นาไปสู่การลด
ข้อจากัดในการเคลื่อนย้ายของนักท่องเทีย่ ว เช่น การออกวีซ่า ASEAN (วีซ่าเดียวเข้าได้ทุกประเทศในอาเซียน( การ
ปรับปรุงระเบียบพิธกี ารด้านการออกใบอนุญาตเข้าเมือง และการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ภูมภิ าค
ทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วที่เดินทางมาท่องเทีย่ วในไทยจะขยายตัวสูงขึน้ ซึง่ ทัง้ ภูมภิ าคนี้มปี ระชากรรวมกันมากกว่า
222 ล้านคน ซึง่ ประเทศไทยซึง่ อยู่ในภูมศิ าสตร์ทไ่ี ด้เปรียบ ต้องปรับตัวเพื่อชิงความได้เปรียบให้ได้
• เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง หรือเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) เป็ น
เทคโนโลยีทถ่ี ูกสร้างขึน้ เพื่อ จาลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ทัง้ จากสภาพแวดล้อมจริง และจากในจินตนาการ ขึน้ มาด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้จาลองเพียงภาพและเสียงเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่นด้วย จะมีการ
นามาใช้กบั ธุรกิจท่องเทีย่ วมากขึน้
• เครื่องพิมพ์ 2 มิติ (3D Printing) ต่อเนื่องจากปี 2014 จะมีการใช้อย่างแพร่หลายทีส่ ามารถพิมพ์สงิ่ ของ
จากคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็ นชิน้ ส่วน 2 มิตเิ พื่อใช้ในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็ นงานทางด้านการออกแบบงานหล่อโลหะ
งานทางด้านสถาปตั ยกรรมงานทางด้านวิศวกรรมงานทางด้านการแพทย์ และของทีร่ ะลึก
• 2015 AFC Asian Cup ทีป่ ระเทศออสเตรเลีย ทัง้ นี้ เอเชียนคัพ (Asian Cup) เป็ นการแข่งขันฟุตบอลใน
ทวีปเอเชีย จัดโดย สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย ซึง่ ผูช้ นะการแข่งขันจะได้รบั ตาแหน่งแชมเปี ยนของเอเชียนคัพ การจัดการ
แข่งขันจัดขึน้ ทุก 2 ปี ซึง่ จะนานักท่องเทีย่ วไปยังออสเตรเลียจานวนมาก
• 2015 Africa Cups of Nations ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2015 งานระดับนานาชาติน้ีต้องพบกับ
ความท้าทายจากภาวะโรคติดต่ออีโบล่า กับการบริหารจัดการ ทาให้ยา้ ยเจ้าภาพจากประเทศโมร้อคโค มาเป็ นประเทศ
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
• การแข่งขันฟุ ตบอลเยาวชนโลกอายุไม่เกิน 20 ปี ที่ประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นการดึงนักท่องเที่ยวสู่โอ
เชียเนียอีกครัง้
• กีฬาที่ยงิ่ ใหญ่ท่สี ุดในอาเซียน นัน่ คือ ซีเกมส์ 2015 ประเทศสิงคโปร์ เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ โดยครัง้ นี้เป็ นครัง้ ที่ 2 ของประเทศสิงคโปร์ หลังจากทีส่ ละสิทธิมาหลายครั
ง้
์
• เทคโนโลยีติดตามตัว (Self Tracking) จะทาให้การท่องเทีย่ วมีความปลอดภัย โดยเฉพาะแนวโน้มการ
ท่องเทีย่ วด้วยตนเอง
• เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทีม่ รี ะบบควบคุมจากส่วนกลาง ทัง้ ด้านความปลอดภัย พลังงาน การจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ และจะได้รบั ความสนใจและเป็ นนโยบายในการสร้างเมืองอัจฉริยะ ขึน้ อีกหลายแห่งทัวโลก
่
• เริม่ ก่อสร้างสุวรรณภูมเิ ฟส 2
• พม่าตัง้ เป้านักท่องเทีย่ วต่างชาติ ทะลุ 3 ล้านคน ในปี
2015 ทัง้ นี้ด้านการท่องเที่ยว พม่านับว่าเป็ นประเทศน่ าดึงดูด ที่
นักท่องเทีย่ วต่างก็อยากเดินทางไปสัมผัส โดยข้อมูลจาก Ministry of
Hotels and Tourism ของประเทศพม่าระบุว่า รายได้ท่องเทีย่ วของ
พม่าเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 22.2 ต่อปี และจุดแข็งของการท่องเทีย่ วของ
พม่าคือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มมี ากมาย ถือว่าเป็ นแหล่ง
โบราณสถานทีท่ ย่ี งั มีชวี ติ คนพม่าทาให้เห็นถือวิถชี วี ติ ทีแ่ ท้จริง
• มือถือฉลาดครองตลาด ปจั จุบนั ประเทศไทยมีคนใช้มอื
ถือกว่า 92 ล้านเครื่อง เป็ นสมาร์ทโฟนแค่ 22% เชื่อว่าปี 2015 คน
ไทยจะใช้สมาร์ทโฟนเพิม่ ขึน้ อีกอย่างน้อย 22% สิง่ ที่จะได้เห็นคือ คู่แข่งต่างชาติท่อี าจจะมาเร็วกว่าทีค่ ดิ เพราะวันนี้
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ออนไลน์ทาให้ไม่มพี รมแดน คู่แข่งจะเข้ามาบุกธุรกิจในไทยมากขึน้ ขณะทีเ่ ทคโนโลยีจะมาเร็วมากขึน้ จนธุรกิจอาจ
ปรับตัวไม่ทนั
• ตลาดผ่าตัดศัลยกรรมหลังเปิ ด AEC ข้อมูลโดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ ผูค้ นทัวโลก
่
เข้ารับการตกแต่งเสริมความงามทัง้ แบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดมากกว่า 22 ล้านครัง้ ในปี 2013 ส่วนตลาดในภูมภิ าค AEC
ในปี 2015 สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเบอร์ลนิ ได้เปิ ดเผยว่า ประเทศไทยมีคนไข้ชาวต่างชาติเข้ามา
ทาศัลยกรรมต่อปี ประมาณ 1.2 ล้านคน ส่วนสิงคโปร์มปี ระมาณ 222,222 คน ซึง่ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะเอือ้ ให้ประเทศไทยมีตลาดทีใ่ หญ่ขน้ึ ในอาเซียน
• การก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลเฟสแรก เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ระยะทาง 20.68 ก.ม. ในเส้นทาง
Poonamalle และ Kathipara โดยใช้งบประมาณ 3 หมื่นล้านรูปี โดยคาดว่าจะเริม่ ทาการก่อสร้างได้ในปี 2015
• มาสด้าซิต้ี ประเทศสหรัฐอาหรับอิมเิ รต (Masdar City, UAE) Circular Economy, Green Growth,
Sustainability โดยเฟส 1 จะสร้างเสร็จในปี 2015 และ เสร็จสิน้ ทัง้ หมด ในปี 2020 โดยเมืองนี้จะเป็ น ศูนย์รวม
เทคโนโลยีเพื่อสิง่ แวดล้อม เมืองในฝนั ทีก่ าลังก่อร่างสร้างตัวเป็ นเมืองแห่งโลกอนาคต และเป็ นเมืองทีจ่ ะถูกขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีสะอาด “พลังงานสะอาด 122%” นี้จะมีผงั เมืองที่สมบูรณ์พร้อมในตัวเอง ประกอบด้วยบ้านเรือนพัก
อาศัยพืน้ ทีส่ าหรับสานักงานและร้านค้า โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม แหล่งพลังงานหมุนเวียนของตนเอง
รวมทัง้ เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายครบถ้วน นอกจากนี้ยงั เป็ นฮับงานวิจยั ด้านพลังงานสะอาดอีกด้วย
• น้ าท่วมเมืองเวนิสกับผลกระทบสิง่ แวดล้อม ปี 1922 มีน้ าท่วมเมืองไม่ถงึ 12 ครัง้ เมื่อปี 2214 กลับมีน้ า
ท่วมมากกว่า 22 ครัง้ นอกจากนี้นักท่องเทีย่ วก็เป็ นอีกปจั จัยที่ทาให้เมืองจมเร็วขึน้ เพราะแต่ละปี มนี ักท่องเทีย่ วมาก
เป็ น 22 เท่าของจานวนชาวบ้าน รวมถึงปญั หาต่างๆ ในโลกทีท่ าให้น้าทะเลเพิม่ ขึน้ อีกปี ละ 2-2 มิลลิเมตร

2.7.2. วาระการเปลี่ยนแปลงของโลกปี 2016
• ในปี 2016 จีนจะเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้ นาและประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ 22 แห่ง หรือ กลุ่มจี 22 เศรษฐกิจจีนก็คงรักษาการเติบโตที่ 2% จีนกับสหรัฐเป็ นพลังขับเคลื่อนสาคัญต่อการ
ฟื้นตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ด้วยเหตุน้ี การติดต่อหารือกันระหว่างจีนกับสหรัฐจึงเป็ นทีส่ นใจของทัวโลก
่
• เมืองอัจฉริยะ จะได้รบั การลงทุนอย่างจริงจัง และจากข้อมูล ABI Research ในปี 2016 จะมีการลงทุน
เมืองอัจฉริยะมากถึง 39.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีเมืองทีพ่ ร้อมจะเป็ นเมืองอัจฉริยะ มากถึง 102 เมืองทัวโลก
่
โดย
ตัง้ อยู่ในยุโรป 38 เมือง อเมริกาเหนือ 35 เมือง เอเชีย 21 เมือง ตะวันออกกลางและแอฟริกา 6 เมือง และ ลาติน
อเมริกา 2 เมือง
• การแข่งขันฟุ ตบอล Euro 2016 ที่ประเทศฝรังเศสในเดื
่
อนมิถุนายน 2016 ซึ่งจะมีทมี เข้าแข่งขันรอบ
สุดท้าย 24 ทีม และ แฟนบอลจากทัวโลก
่
จะเดินทางมายังทวีปยุโรป
• 2015 เอเชียน บีช เกมส์ ทีป่ ระเทศเวียดนาม มีความน่ าสนใจคือ เป็ นครัง้ ที่ 2 ทีป่ ระเทศเวียดนามจัดงาน
ระดับเอเชีย ต่ อ จาก เอเชียนอินดอร์เกมส์ และเป็ น ครัง้ แรกที่ไ ม่ไ ด้จดั งานที่ฮ านอย นัน่ หมายถึง ความพร้อมของ
เวียดนามเริม่ มีความขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
• ขนาดเศรษฐกิจจีนจะใหญ่ กว่า สหรัฐอเมริกา วอลล์สตรีทเจอร์นัล /เอเจนซีส์ กล่าวว่า เมื่อวัดกันด้ว ย
ผลิตภัณฑ์มวลรวม เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวเป็ น 19 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2212 ขณะทีข่ นาดของเศรษฐกิจสหรัฐฯจะ
เพิม่ เป็ น 18.8 ล้านล้านดอลลาร์
• มหกรรมกีฬา โอลิมปิ คเกมส์ จัดที่ ริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล
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• ปริมาณฐานข้อมูล จะมีขอ้ มูลโตขึน้ เป็ น 2.2ZB ในปี 2016 ตัวเลขของ Cisco ระบุว่า "ปริมาณ" ข้อมูลใน
ศูนย์ขอ้ มูลจะเพิม่ ขึน้ จากปจั จุบนั อีกเกือบ 2 เท่าตัว จาก 2.2ZB (1 ZB = 1 พันล้าน TB) ในปี 2212 เป็ น 2.2ZB ในปี
2212 (อัตราเติบโตปี ละ 21%(
• ในปี 2016 ยักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีกออนไลน์ Alibaba จากจีนจะขึน้ เป็ นอันดับ 1 จากข้อมูลของ
รอยเตอร์ส ปริมาณการซือ้ ขายบนเครือข่ายของ Alibaba จะพุ่งขึน้ ถึงระดับ 292,222 ล้านเหรียญสหรัฐ (เกือบ 15 ล้าน
ล้านบาท( ภายในปี 2212 ซึง่ ถ้าหากทาได้ Alibaba จะนาหน้า Walmart สูก่ ารเป็ นบริษทั ค้าปลีกอันดับ 1 ของโลกทันที
• จีนประกาศแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หลังพบว่าเป็ นผูป้ ล่อยก๊าซคาร์บอนมากทีส่ ดุ ใน
โลก โดยเฉพาะจากถ่านหิน ทีเ่ ป็ นแหล่งสร้างพลังงานไฟฟ้าถึง 70% ของทัง้ ประเทศ
• รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศในแผนวาระแห่งชาติ สูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง กับผลกระทบของภาวะโลกร้อน
กับ แนวปะการังเกรท แบริเออร์ รีฟ ที่ 22% ของปะการังทีน่ ่จี ะเผชิญกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวภายในปี 2222
โดยมีการดึงชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมและพยายามลดผลกระทบ

2.7.3. วาระการเปลี่ยนแปลงของโลกปี 2017
• การขยายตัวของอียู จากเดิมสหภาพยุโรปเป็ นการรวมตัวของกลุ่มประเทศในยุโรป 28 ประเทศ และมีการ
โอกาสในการเปิ ดรับประเทศเพิม่ มากขึน้ จากข้อมูลของ Vienna Institute of economy ในปี 2017 อียูมปี ระชากร
รวมกันกว่า 522 ล้านคน หรือ 2.2% ของประชากรโลก ใน พ.ศ. 2552 สหภาพยุโรปมี GDP ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกกว่า 17.6
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นประมาณ 20% ของ GDP โลก
• สื่อดิจิตอลครองตลาด ทาให้ส่อื สิง่ พิมพ์ไม่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ และ ปิ ดตัวลงจานวนมาก ทาให้
รูปแบบการสือ่ สารเปลีย่ นแปลงไป
• ประเทศจีนสร้างเมืองใหม่ ขนาดใหญ่ กว่า นิวยอร์ค 4 เท่า จากข้อมูลของ Singularity University ทัง้ นี้
ระบบคมนาคมขนส่ง รถไฟความเร็วสูง จะถูกสร้างขึน้ ใหม่ เชื่อมโยงรวม 9 เมืองหลักรวมทัง้ กวางโจว และ เซินเจิ้น
โดยมีเงินลงทุนกว่า 304 พันล้านเหรียญสหรัฐ
• สิง่ พิมพ์อเิ ลคทรอนิคส์จะใช้กนั อย่างแพร่หลาย
• สุวรรณภูมเิ ฟส 2 พร้อมใช้งาน จากข้อมูลท่าอากาศยานไทย ให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารเพิม่ จาก 25 ล้าน
คนเป็ น 22 ล้านคนต่อปี
• สปาเกิดใหม่ 200 แห่งในดูไบ จากการศึกษา The Future of Travel and Tourism in the Middle East
คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพจะเติบโตพร้อมสปามาตรฐานระดับโลก จะมีเกิดขึน้ ใหม่ถงึ 200 แห่ง
• ในปี 2017 โครงการ Jordan National Red Sea Development จะสร้างเสร็จและเริม่ ส่งน้าทะเลจากทะเล
แดง สู่ทะเลเดดซีท่มี แี นวโน้มแห้งเหือด ซึ่งเดดซีเป็ นทะเลสาบที่เค็มมากกว่าทะเลทัวไปถึ
่
ง 12 เท่า เพราะมีความ
เข้มข้นของเกลือสูงมากจนคนสามารถลอยบนผิวน้ าได้ แต่ในช่วงสีส่ บิ ปี ท่ผี ่านมาทะเลสาบแห่งนี้มคี วามกว้างลดลง
กว่าเดิมถึง 1 ใน 2 และยังมีระดับน้าต่าลงอีกกว่า 2.22 เมตร
• รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทัวโลกถึ
่
ง 128 ล้านคันในปี 2017 ทัง้ นี้ Pike Research ซึง่ เป็ นบริษทั วิจยั ทางการ
ตลาดได้ศกึ ษาวิจยั จานวนของรถจักรยานยนต์และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าทีใ่ ช้อยู่บนถนนทัวโลก
่
จะมีปริมาณเพิม่ จาก 12 ล้าน
คันในปี น้ี เป็ น 128 ล้านคันในปี 2212
• ระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านรถยนต์ ถูกบังคับใช้ในอเมริกาในปี 2017 กรมการขนส่งของสหรัฐฯ
(DOT) ว่า มีแผนจะทาเทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สารทีใ่ ช้สาหรับยานพาหนะ เพื่อเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนนโดยจะคอยหลีกเลีย่ งการชน คอยแจ้งเตือนให้จากัดความเร็ว ปรับปรุงวิธกี ารขับรถของผูใ้ ช้ให้ดขี น้ึ ทัง้ นี้เทคโนโลยี
ดังกล่าวจะถูกกาหนดเป็ นนโยบายทีบ่ งั คับใช้ในปี 2212
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2.7.4. วาระการเปลี่ยนแปลงของโลกปี 2018
• พลังงานทางเลือกเป็ นรูปธรรม โดย BBC News รายงานว่า สหภาพยุโรปตัง้ เป้าในการนาเข้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จากแอฟริกาเหนือ ซึง่ จะทาให้ 2.5 ล้านหลังคาเรือน ในสหราชอาณาจักร สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ได้จากประเทศตูนีเซีย ในปี 2018
• เครื่องบินส่ว นตัว ความเร็ว เหนื อเสียง จากข้อ มูลของ CNN เครื่อ งบิน นี้จ ะท าให้บิน จากนิ วยอร์ค ไป
ลอนดอนเหลือเพียง 3.5 ชัวโมง
่
จากเดิม 7 ชัวโมง
่
โดยมีจานวนผูโ้ ดยสารได้จานวน 18 ทีน่ งั ่
• ฟุตบอลโลก (FIFA world cup) ทีป่ ระเทศรัสเซีย เป็ นครัง้ แรกทีจ่ ดั มหกรรมกีฬาระดับโลก หลักจากยุค
สหภาพโซเวียต นอกจากจะเป็ นการดึงนักท่องเทีย่ วทัวโลกแล้
่
ว ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภูมภิ าคอีกด้วย
• เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สร้างระบบคมนาคมโดยสารใหม่ City Circle line มีความยาวรวม
15.5 กิโลเมตร และ มีสถานีใหม่ 17 สถานี
• โซเชียลเน็ตเวิรค์ รุ่งเรืองสุดในภูมภิ าคเอเชีย โดยภายในปี 2218 ภูมภิ าคที่จะสัดส่วนผูใ้ ช้ Twitter มาก
ทีส่ ดุ ในโลกคือ เอเชียแปซิฟิกที่ 22.1% และประเทศทีม่ สี ดั ส่วนจานวนผูใ้ ช้เติบโตมากทีส่ ดุ จะเป็ นอินเดียและอินโดนีเซีย
• พลังงานแสงอาทิตย์ ถูกนามาใช้อย่างจริงจัง จากการประเมินของ European Photovoltaic Industry
Association (EPIA) ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ถึงสามเท่าตัวภายในปี
2218
• มาตรการแก้ไขปญั หาระดับน้ าทะเลของมัลดีฟส์อย่างจริงจัง รายได้จากการท่องเที่ยวของมัลดีฟส์สงู ถึง
ร้อยละ 28 ของ GDP ประเทศ ซึง่ 82% ของจานวนเกาะทัง้ หมด 1,222 เกาะยังสูงกว่าระดับน้ าทะเลไม่ถงึ 1 เมตร
นอกจากนี้ 92% ของแนวปะการังในประเทศยังเป็ นปะการังฟอกขาวไปหมดแล้วด้วย

2.7.5. วาระการเปลี่ยนแปลงของโลกปี 2019
• อินโดนีเซีย ตัง้ เป้าหมายการมีนกั ท่องเทีย่ ว จานวน 12.7 ล้านคน ในปี 2019 เท่ากับการเพิม่ ขึน้ 25%ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกับประเทศไทย ผลักดันโดยกระทรวงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
• เจเนเรชัน่ เอ็กซ์ มีบ ทบาทในการสร้างความเปลี่ย นแปลงทัง้ ทางการเมือ ง สัง คม และ เศรษฐกิจ ให้
ความสาคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work–life balance) ทางานในลักษณะใช้ความคิด สมาชิก
หลักในครอบครัวทางานทัง้ สองคนใช้ชวี ติ แบบทันสมัย
• การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากถึง 5,000 ล้านคน ทัวโลก
่
ทาให้ธุรกรรมออนไลน์เป็ นทีแ่ พร่หลาย ซึง่ ในปี
2014 อยู่ท่ี 3000 ล้านคน จากข้อมูลของ www.internetlivestats.com
• รถยนต์ข บั ได้ด้ว ยตนเอง จากข้อมูลนิ ต ยสารไทม์ ได้ร ะบุ ว่า ผลการศึกษาจาก The Center for
Automotive Research ชีใ้ ห้เห็นว่าจะได้เห็นรถขับเคลื่อนได้ดว้ ยตนเอง ทาให้คนขับสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือ
อ่านหนังสือได้ ในขณะขับรถ
• ระบบขนส่งดิจติ อล และ โลจิสติกส์อจั ฉริยะ จากรายงานของ Digital Logistic Market ระบุว่า มูลค่าการ
ขนส่งดิจติ อล ทีม่ กี ารใช้งานของเทคโนโลยี อีดไี อ ระบบติดตาม และระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ จะมีมูลค่าสูงถึง 12.96
พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019
• Smart Meter in every UK home จากการประกาศของรัฐบาลอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์GOV.UK ในวันที่
พบว่า 12 ตุลาคม 2012 ว่า ทุกหลังคาเรือน รวม 30 ล้านหลังคาเรือน รวมถึงธุรกิจต่างๆ จะใช้มเิ ตอร์อจั ฉริยะ ในการ
วัดและจ่ายค่าไฟ ค่าแก๊ส และบริหารจัดการพลังงาน
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• ยูนิเวอร์แซลสตูดโิ อ เปิ ดสวนสนุกใหม่ในปกั กิง่ ในปี 2019
• วีดโี อเกมส์ในปี 2019 จะมีภาพทีเ่ สมือนจริง (VDO Game with Photo realistic) จนแยกไม่ออกว่า เป็ น
ภาพจากกราฟฟิก หรือ ภาพทีถ่ ่ายวีดโี อจริง
• ราคาน้ามันสูงขึน้ จนอยู่ในภาวะเสีย่ ง ต่อภาคธุรกิจ
• ข้อมูลจากองค์การสหประชาติ ประชากร 75 ล้านคนในแอฟริกาประสบปญั หาขาดแคลนน้ า และ 1 ใน 5
ของประชากรโลกก็ประสบปญั หาการขาดแคลนน้าเช่นเดียวกัน
• จากข้อมูลสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ คาดการณ์เอาไว้ว่าในปี 2019 ประชาชนชาวไทยจะมีจานวน 22 ล้าน
คน โดยทุก 1 นาที โลกจะมีเด็กเกิดใหม่ 122 คน ในขณะทีป่ ระเทศไทยทุก 1 นาที จะมีประชากรไทยเพิม่ ขึน้ 1 คน

2.7.6. วาระการเปลี่ยนแปลงของโลกปี 2020
• การสร้างขยายเส้นทางเส้นทางเหนือ ใต้ ของคมนาคมหลัก ฮ่องกง MTR ทาให้เกิดความเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่งอย่างมาก
• เงินหยวนจะกลายเป็ นเงินสกุลหลักอันดับที่ 3 ในปี 2020 จากข้อมูลของหนังสือพิมพ์ China Daily ทาให้
ประเทศจีนจะมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึน้ อย่างเห็นได้ช ัด จากปจั จัยสนับสนุ นด้วยขนาดเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ มีสดั ส่วน
การค้าระหว่างประเทศสูง รวมถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีม่ เี สถียรภาพ ก็จะทาให้ทวโลกยอมรั
ั่
บและ มันใจใน
่
การใช้เงินสกุลเงินของประเทศ
• อินเทอร์เน็ตมือถือความเร็ว 5G ทัง้ นี้องั กฤษ จากข้อมูลของ Techtimes.com โดย Mayor Boris Johnson
ได้กล่าวในงาน CeBIT ว่า ชาวลอนดอนจะได้ใช้ 5G ทีม่ คี วามเร็วมากกว่า 4G LTE ถึง 250 เท่าในปี 2020 นอกจากนี้
รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้ประกาศว่าจะทางานร่วมกับกลุ่มประเทศ EU (ยุโรป( เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการ
กาหนดมาตรฐานและจัดสรรความถีส่ าหรับอินเทอร์เน็ตไร้สายบนมือถือยุคใหม่ ทีจ่ ะเรียกกันว่า 5G ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึน้
ในปี 2020 อีกด้วย
• UK ตัง้ เป้าเติบโตของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ 40 ล้านคน โดยตัง้ เป้ารายได้ 31.3 พันล้านปอนด์ โดยเน้น
กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรม คาดโต 29%ในปี 2020 ทัง้ นี้ยงั ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็ นทางการ
กับ อิมเิ รต แอร์ไลน์อกี ด้วย
• มาเลเซีย รุกหนักท่องเที่ยวภายในปี 2020 มาเลเซียคาดว่าจะมีนักท่องเทีย่ วเดินทางเข้าประเทศถึง 22
ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ 1,282 ล้านริงกิต
• พม่าดึงแรงงานกลับประเทศ จากข้อมูล Asian Development Bank พม่า คาดการณ์ว่า จะมีนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติเดินทางเข้ามา 7.5 ล้านคนในปี 2020 และจะทารายได้ 10.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าแรงงานไทยจะไหล
กลับจานวนมาก เนื่องจากจะสร้างงานมากถึง 1.4 ล้านตาแหน่ง
• เวียดนามแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยว จากข้อมูลแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวของเวียดนาม ในปี 2020:
เวียดนามคาดการณ์จะมีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติ 10-10.5 ล้านคน และ 47-48 ล้าน นักท่องเทีย่ วในประเทศ สร้างรายได้
มูลค่า $18-19 พันล้านเหรียญ คิดเป็ น 6.5-7% ของ GDP นอกจากนี้ยงั สร้างงานถึง 3 ล้านตาแหน่ง อีกด้วย.
• ประเทศจีนจะสร้างสวนสนุกใหม่เสร็จจานวน 59แห่งตามรายงานของ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม AECOM.
• มหกรรมกีฬาโอลิมปิ กฤดูรอ้ นครัง้ ที่ 22 ประจาปี ค.ศ. 2222 (พ.ศ. 2522( เป็ นกีฬาโอลิมปิ กทีจ่ ะจัดขึน้ ในปี
พ.ศ. 2522 ตรงกับปี ค.ศ. 2222 ณ.มหานครโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ได้รบั เลือกเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
• การสร้างสวนสนุ กแห่งใหม่ในญี่ปุ่นในปี 2020 (Universal Studio in Japan) ซึง่ ได้รบั การเปิ ดเผยจาก
USJ Co.ผ่านหนังสือพิมพ์ Japan Times
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• คาดสมาร์ทโฟนขยายตัว 5.2 พันล้านคนทัวโลกในปี
่
2522 รายงาน Ericsson Mobility Report คาดการณ์
ว่า จานวนผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือทัวโลกจะมี
่
มากถึง 9.2 พันล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 2219( และมากกว่า 22 %
ในจานวนนี้ (หรือ 5.2 พันล้านคน( จะเป็ นผูใ้ ช้สมาร์ทโฟน
• ทุกหลักคาเรือนในยุโรป เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จากข้อมูลของบริษทั Microcost ของฝรังเศส
่ ในปี
2222 เครือข่ายส่งข้อมูลไร้สายส่วนใหญ่จะให้บริการทีค่ วามเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที ผูค้ นจะออนไลน์ดว้ ยความเร็วระดับ
นี้ ทุกทีท่ ุกเวลาเงิน
• องค์การท่องเที่ยวโลก คาดการณ์ ว่า ปี 2222 อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศจีนจะสูงถึงร้อยละ 12 ต่อปี นักท่องเทีย่ วชาวจีนน่าจะเดินทางออกนอกประเทศรวมถึงกว่า 122 ล้านเทีย่ ว
• ประชาคมยุโรป (EU) มีแผนพัฒนาลดการใช้พลังงาน โดยมีการนาเทคโนโลยีดา้ นพลังงานรูปแบบต่างๆ
มาใช้ รวมถึง การทาให้หลายเมืองเป็ นเมืองสีเขียว การประชุมสุดยอดว่าด้วยสภาพภูมอิ ากาศของสหประชาชาติ (UN
climate summit)พันธะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 22% ก่อน ปี 2222
• ปญั หาสัตว์ปา่ สูญพันธ์จานวนมากในลาตินอเมริกา
• ยุโรป กับปญั หาน้าท่วม ฤดูหนาวสัน้ ลง กระทบการท่องเทีย่ วฤดูหนาว
• สัตว์ปา่ ฤดูหนาว สูญพันธ์ เนื่องจากปญั หาน้าแข็งละลาย ฤดูหนาวทีส่ นั ้ ลง
• ค่ายรถยนต์สว่ นใหญ่พฒ
ั นารถยนต์เป็ นระบบ Hybrid มีการลดการใช้พลังงาน และใช้พลังงานสะอาดมาก
ขึน้
• น้ าแข็งขัว้ โลกละลายในทะเล Arctic ซึง่ จะถึงจุดเปลีย่ นทีส่ าคัญ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสะท้อน
ความร้อนของดวงอาทิตย์
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง “การศึกษาแนวโน้มและทิศทางการท่องเทีย่ วไทยในปี 2020” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวโน้ มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2020 และรูปแบบการ
ท่องเทีย่ วทีค่ าดว่าจะเปลีย่ นไป โดยมีกระบวนการวิจยั ผ่านการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุม
ระดมสมอง เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพทัศน์ ในอนาคต สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนตลาดได้ทนั เหตุการณ์ ทัง้ นี้
รายละเอียดเนื้อหาสาคัญของระเบียบวิธวี จิ ยั สามารถแบ่งหัวข้อดังนี้

3.1. รูปแบบของการวิจยั
การศึกษาอนาคตมีกระบวนการทานายภาพอนาคตหลายวิธี แต่เพื่อจุดประสงค์ของโครงการนี้ จึงได้นาการวิจยั
อนาคตมาใช้ร่วมกับวิธกี ารวิจยั แบบคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
เก็บข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) โดยเน้นหนักในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ทีเ่ ป็ นการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เป็ นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากจากเอกสารต่างๆ ทัง้ ที่เป็ นแนวคิดทฤษฎี
ผลงานการวิจยั และเอกสารต่างๆทีเ่ กีย่ วกับปจั จัยสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
2. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Dept Interview) เป็ นวิธวี จิ ยั ทีเ่ หมาะสมกับการศึกษาอนาคต
เนื่องจากทาให้สามารถเข้าใจในความคิดและพฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเพื่อให้ผวู้ จิ ยั สามารถค้นหา และ
รวบรวมความรู้เชิงลึกตามประเด็นที่ต้องการศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง การวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการศึกษาตาม
ปรากฏการณ์มเี ป้าหมาย คือความเข้าใจจากมุมมองของผูก้ ระทา (สุชาติ ประสิทธิรั์ ฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุข
เกษม 2522) โดยเปิ ดโอกาสให้ผสู้ มั ภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็น หรือให้ขอ้ มูลอย่างเต็มที่ ซึง่ การศึกษา
อนาคตนัน้ ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะจะเป็ นผูก้ าหนดมุมมองทีส่ าคัญ และชีน้ าแนวโน้มที่
อาจเกิดขึน้ ได้
3. วิธีเดลฟาย หรือ วิธีเดลฟี [1] (อัง กฤษ: DmVpro emtrid( เป็ นวิธีการคาดการณ์ ผลลัพธ์โดยวิธีการออก
ความเห็น ของผู้เ ชี่ย วชาญ เทคนิ ค เดลฟายเป็ น เทคนิ ค ที่มีข นั ้ ตอนและระเบีย บแบบแผนที่ช ัด เจน โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญตอบแบบสอบถาม จานวนสองรอบ โดยในแต่ละรอบผูจ้ ดั ทาจะสรุปคาตอบของรอบนัน้ เพื่อเป็ น
ข้อมูลสาหรับตอบคาถามในรอบถัดไป
4. การประชุมกลุ่มระดมความคิด (Workshop) โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี กีย่ วข้องในหลายด้านมาร่วมให้ความเห็น
เกีย่ วกับแนวทางทีอ่ าจเกิดขึน้ ผลกระทบ และการกาหนดข้อเสนอแนะ ซึง่ สมาชิกทีป่ ระชุมทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะ
เสนอข้อคิดเสนอความเห็น ให้มสี ว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
5. การเขียนภาพทัศน์ (Scenario Writing) เป็ นการสารวจความเป็ นไปได้ของอนาคตจากสมมุติฐานของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ว่าจะมีแนวโน้ม หรือผลกระทบใดเกิดขึน้ ได้บา้ ง ดังนัน้ การเขียนภาพทัศน์ จึงหมายถึง ความ
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พยายามในการจินตนาการ ความเป็ นไปได้ในอนาคตบนพืน้ ฐานของข้อมูลทีม่ อี ยู่จริงเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการ
นาไปใช้วางแผนในอนาคต
6. การคาดการณ์แนวโน้ม (Trend Projection) เป็ นการคาดการณ์แนวโน้มด้านปริมาณ ทีไ่ ด้จากข้อมูลในอดีต
จากนัน้ นามาทาการคาดการณ์แนวโน้มเชิงปริมาณในอนาคตภายใต้สมมุติฐาน เช่น การคานวณสมการ
เส้นตรง ทานายแนวโน้มจานวนนักท่องเทีย่ ว เป็ นต้น

3.2. ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
ในการศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุ ณภาพ โดยมีขนั ้ ตอนในการทาการวิจยั รวม 11 ขัน้ ตอน โดยมีระยะเวลารวมใน
การทางานวิจยั ทัง้ สิน้ ประมาณ 9 เดือน ทัง้ นี้ การเก็บข้อมูล ตลอดทัง้ กระบวนการเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2557 และ สรุป
ผลงานวิจยั ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดแต่ละขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอน

Procedure

ผลลัพธ์

1

ทบทวนเอกสาร กาหนดขอบเขตการสัมภาษณ์

Conceptual Model

2

เตรียมแนวคาถาม ทีไ่ ด้จากการทบทวนเอกสาร

1st round open end questionnaire

3

ออกแบบกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อครอบคลุมองค์ความรู้

Panel Category and Potential expert list

4

นัดสัมภาษณ์แบบ Face to Face และ แบบ Telephone Interview

Online questionnaire via email invitation

5

วิเคราะห์ผลลัพธ์

Using affinity diagram

6

เตรียมแบบสอบถาม รอบ 2 เพื่อสรุปผลลัพธ์

22nd round questionnaire with feedback
summary

7

กระจายแบบสอบถามไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญ

Online questionnaire via email invitation

8

รวบรวมผลลัพธ์จดั ทาสรุป

Proposed Factors

9

เตรียมแบบสอบถาม รอบที่ 3

3rd round questionnaire and feedback summary

10

แจกจ่ายไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญ ผ่านระบบออนไลน์

Online questionnaire via email invitation

11

สรุปผลลัพธ์เตรียมการสูก่ ารสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร

4 Future Tourism Scenarios

รูปที่ 3.1: สรุปขั้นตอนการวิจัย
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ขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการศึกษา ทบทวนเอกสาร ร่างกรอบแนวคิด และกรอบการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 6 ด้าน
ที่สาคัญได้แก่ การศึกษากระแสของโลกที่ส่งผลกระทบ การศึกษาที่กล่าวถึงแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริ โภคในอนาคต
ปจั จัยภายนอก ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม และใช้ในการสร้างแบบสอบถามซึง่ เป็ น
เครื่องมือวิจยั ในขัน้ ตอนที่ 2

รูปที่ 3.2: ปัจจัยทีใ่ ช้เป็นกรอบแนวคิดที่มีอทิ ธิพลต่อทิศทางการท่องเที่ยว
ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการออกแบบกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยการวิจยั ในครัง้ นี้มคี วามสาคัญอยู่ทก่ี ารเลือกผู้ทรงคุณวุฒใิ นการให้
ความเห็นกาหนดแนวโน้มทีอ่ าจเกิดขึน้ อนาคต และเพื่อให้ได้ความคิดทีค่ รบถ้วน การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ครบ และ
สามารถให้ความเห็นได้ครอบคลุมทุกมิติท่เี กี่ยวข้องกับกรอบวิจยั จะมีความสาคัญอย่างมาก งานวิจยั นี้ได้แบ่งกลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญออกเป็ น 7 กลุ่มได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ด้านผลกระทบจากภายนอก (External Impact)
ด้านอุปสงค์ (Demand side)
ด้านอุปทาน (Supply Side)
ด้านการตลาด (Marketing)
ด้านบริการ (Service)
ด้านนโยบาย (Policy)
ผู้ท่เี กี่ยวข้องอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยที่เปิ ดหลักสูตรการท่องเที่ยวในแต่ ละภูมภิ าค ผู้ประกอบกา รในพื้นที่
เป็ นต้น

รูปที่ 3.3: ประเภท/กลุ่มของผูท้ รงคุณวุฒิ
การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒเิ ริม่ จากการคัดเลือกจาก 20 ท่านทีม่ คี วามเชีย่ วชาญอย่างสูง จากนัน้ เข้าสัมภาษณ์
กลุ่มที่ 1 และได้รบั การแนะนาด้วยวิธี Snowballs ทาให้ได้ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้อเพิม่ เติม จากทีก่ าหนดไว้ตามแผนที่ 65
ท่าน แต่ได้รบั การตอบรับ และเข้าสัมภาษณ์รวมทัง้ สิน้ 73 ท่าน หลังจากรวบรวมผลลัพธ์กไ็ ด้เข้าสู่กระบวนการประชุม
ระดมความคิด ซึง่ ครัง้ ที่ 1 มีผเู้ ข้าร่วมทัง้ สิน้ 44 ท่าน และครัง้ ที่ 2 มีผเู้ ข้าร่วม จานวน 32 ท่าน

รูปที่ 3.4: กระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
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รูปที่ 3.5: สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม

รูปที่ 3.6: สัดส่วนอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม
ขัน้ ตอนที่ 3 การเตรียมคาถามในการสัมภาษณ์ และวิธกี ารสัมภาษณ์ เนื่องจากผู้ให้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นผู้ทเ่ี ป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูง จึงได้กาหนดทีมประสานงานในการนัดหมาย เข้าสัมภาษณ์ และใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในการสัมภาษณ์ โดย
กาหนดโครงสร้างคาถามแบบ Semi-Structure และเปิ ดโอกาสให้ผตู้ อบคาถามแสดงความคิดเห็นเป็ นคาถามปลายเปิ ด
ขัน้ ตอนที่ 4 เป็ นการเก็บข้อมูล โดยนัดสัมภาษณ์แบบ Face to Face และ แบบ Telephone Interview ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั
ได้ใช้โครงสร้างคาถามแบบ Semi-Structure และเปิ ดโอกาสให้ผตู้ อบคาถามแสดงความคิดเห็นเป็ นคาถามปลายเปิ ด
(Opened-end questionnaire) เนื่องจากผู้ให้สมั ภาษณ์ ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ท่เี ป็ นผู้บริหารระดับสูงจึงได้กาหนดทีม
ประสานงาน ในการนัดหมาย เข้าสัมภาษณ์ และใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์เฉลี่ย
ประมาณท่านละ 30 นาทีขน้ึ ไป โดยมีผรู้ ่วมให้สมั ภาษณ์รวม ทัง้ สิน้ 73 ท่าน ทัง้ นี้ เป็ นการสัมภาษณ์แบบนัดพบ Face
to Face Interview จานวน 62 ท่าน และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จานวน 11 ท่าน โดยคิดเป็ นชาวไทยจานวน 65 ท่าน
และชาวต่างประเทศจานวน 20 ท่าน
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ขัน้ ตอนที่ 5 ประชุ ม ระดมความคิด ครัง้ ที่ 1: การวิเ คราะห์ผลกระทบที่เ กิด จาก 8 กระแสแนวโน้ ม หลัก โดยมี
วัตถุประสงค์ นาเสนอแนวคิด เกีย่ วกับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 ผลลัพธ์จากการระดมความคิดจะนาไป
สร้างเป็ นโครงสร้าง 4 ภาพทัศน์หลักทีส่ าคัญ
ขัน้ ตอนที่ 6 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็ นวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
หลายๆคนเพื่อ มุ่ ง ศึก ษา และวิเ คราะห์ เ กี่ย วกับ องค์ค วามรู้ใ นอนาคตของศาสตร์ด้า นต่ า งๆโดยเฉพาะทางด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซง่ึ เป็ นศาสตร์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายนี้
จึงจัดว่าเป็ น การวิจยั ในอนาคต หรืออนาคตศาสตร์ (Futurism) โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจยั เชิงลึกเพื่อให้มคี วามรู้ และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับอนาคตได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยแบ่งการส่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ส่งแบบสอบถามผ่าน
ทางออนไลน์ จานวน 44 ชุด ไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้รบั การตอบรับทัง้ สิน้ 30 ท่าน และรอบทีส่ องจานวน 25 ท่าน
ขัน้ ตอนที่ 7 ในการศึกษานี้ ได้วางภาพทัศน์ออกเป็ น 4 โครงเรื่อง แสดงถึง ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ป็ นจริงได้
และเกีย่ วข้องกับประเด็นทีอ่ ยู่ในความสนใจ (Relevant) แต่ละภาพจะเป็ นการดาเนินเรื่อง และมีทงั ้ เหตุการณ์ท่พี งึ
ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์ กระบวนการสร้างสถานการณ์จะกระตุ้นจินตนาการและ ความคิด สร้างสรรค์ ทาให้กล้าคิด
นอกกรอบปจั จุบนั กล้าหาวิธกี ารใหม่ในการแก้ไขปญั หาเดิม การสร้างสถานการณ์เป็ นการซักซ้อมอนาคตให้เข้าใจถึง
ผลการปฏิสมั พันธ์ระหว่างแรงผลักดันต่างๆ ซึง่ อาจเสริมกันหรือหักล้างกัน ซึง่ อาจชักนาให้เกิดการตัดสิน ใจในประเด็น
ทีค่ งค้
ั ่ างอยู่ในใจมานาน และทาให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ทร่ี อบคอบกว่าเดิม ซึ่งผลลัพธ์จากการศึกษานี้จะกล่าวถึง
โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละภาพทัศน์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการเตรียมการรองรับอนาคตต่อไป

รูปที่ 3.7: การสร้างภาพอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 8-11 เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับผลกระทบจากแนวโน้ม และการพิจารณาภาพทัศน์
แล้ ว ท าการประมวลผลเพื่อ สรุ ป และสร้ า งเป็ น แนวทางและข้อ เสนอแนะ เพื่ อ จัด การให้ บ รรลุ แ ต่ ล ะภาพทัศ น์
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
ภายในปี 2020 ประเทศไทยต้องรับมือความท้าทายในเวทีโลกมากมาย อาทิเช่นด้านเศรษฐกิจมีการ
ั ่ ย จีนจะกลายมาเป็ นเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก
เคลื่อนย้ายมหาอานาจทางเศรษฐกิจมาสู่ฝงเอเชี
อินเดียจะยังคงเติบโตอย่างสม่าเสมอ รัสเซียจะฟื้นกลับมา ขึน้ อยู่ทป่ี ระเทศไทยจะชิงความได้เปรียบได้หรือไม่ สิง่ ทีต่ อ้ ง
จับตามองคือ ราคาน้ามันแพงในปี 2020 ทาให้อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีม่ ตี น้ ทุนหลักส่วนหนึ่งในด้านการขนส่งคมนาคม
ต้องปรับตัวด้านต้นทุนขนส่ง นอกจากนี้ยงั ผลกระทบจากโลกไม่สงบ ทัง้ ปญั หาโจรสลัดและปญั หาภัยธรรมชาติทท่ี วี
ความ รุนแรงมากขึน้ ส่งผลให้ต้นทุนไม่ว่าจะเป็ นค่าประกันภัย ค่าระวางสินค้า และน้ ามันแพงขึน้ เป็ นต้น นอกจากนี้
ด้านการเมืองในปี 2020 มีการเลือกจับพันธมิตรทางการค้า หรือเรียกว่า ภูมริ ฐั ศาสตร์ (Geopolitical) และมีรปู แบบแข่ง
คู่คา้ มากขึน้ ส่วนการเมืองในประเทศหากไม่มนคง
ั ่ จะทาให้เสียโอกาสในการเจรจาความร่วมมือในภูมภิ าค
ด้านสังคม ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ และสังคมสูงอายุ การเกิดขึน้ ของชุมชนเมือง (Urbanization( การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างทางสังคม การใส่ใจด้านสุขภาพมากขึน้ ความคาดหวังทีส่ งู ขึน้ และต้องการปจั เจกบุคคลมากขึน้ รูปแบบการ
ดาเนินชีวติ (Lifestyle( ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เดินทางเองมากขึน้ กลุ่มเล็กลง รูปแบบการทางานที่เปลีย่ นแปลงไป การ
ไหลเวียนบุคลากร และการศึกษาทีแ่ ข่งขันกันมากขึน้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ คุณภาพบุคลากร ทัง้ นี้จากการสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทาให้ได้มุมมองแนวโน้มหลักระดับโลก (Megatrends) ทีส่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เพื่อ
นามาใช้ในการวางแผนปรับตัวในการแข่งขัน

60

4.1 ภาพรวมแนวโน้ มระดับโลก (Megatrend 2020)
แนวโน้มและโอกาสจากระดับมหัพภาคสู่จุลภาค ทาให้ธุรกิจท่องเทีย่ วต้องมีการปรับตัว อันเกิดจากผลของ
การเปลีย่ นแปลง ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชีย่ วชาญกว่า 70 ท่าน ทาให้ได้ 8 กระแสหลักทีต่ อ้ งให้ความสาคัญ
ในธุรกิจท่องเทีย่ ว

4.1.1 กระแสโลกาภิ วตั น์ (Globalization)
การเชื่อมโยงของโลก ทาให้สง่ ผลกระทบถึงกันหมด ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และการเคลื่อนย้ายของแรงงาน โลกาภิวตั น์สง่ ผลต่อการท่องเทีย่ วทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องเปลีย่ นมุมมองพัฒนาตัวเอง เพื่อ
รับกับคู่แข่ง คู่คา้ และลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวดเร็ว
4.1.1.1 การเคลื่อนย้ายทุน
 เกิดการเคลื่อนย้าย 4 รูปแบบ พืน้ ฐานของการเคลื่อนย้ายทุนในเศรษฐกิจโลก โดย
การเคลื่อนย้ายของทุนทีส่ าคัญ 4 รูปแบบ คือ มนุ ษย์ การเงินการลงทุน ทรัพยากร
และอานาจ
 มีการระดมทุนข้ามชาติจากทัวโลก
่
เช่น Kick Starter
 การค้าทีไ่ ร้พรมแดน แต่ภายใต้การค้าเสรีน้ี ความได้เปรียบของบริษทั ข้ามชาติ ก็จะมี
มากกว่าจึงเป็ นความเสรีทอ่ี าจไม่เท่าเทียมกัน
4.1.1.2 เศรษฐกิจจีน และอินเดีย
 ประเทศจีนมีบทบาทสาคัญต้องมีการวางแผนรายภูมภิ าคย่อย
 แต่ละมณฑลมีขนาดเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ และพฤติกรรมเฉพาะ
 ความอ่อนไหวด้านการเมือง
 จีนและอินเดียเป็ นตลาดขนาดใหญ่ ต้องมีการเตรียมรับมือด้าน Over demand ใน
หลายพืน้ ที่
 ความร่วมมือด้านนโยบายและความสัมพันธ์ระดับประเทศ
4.1.1.3 ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
 ภาวะ “Global Deflation” ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทวโลกมี
ั่
ราคาถูกลง โดยเฉพาะสินค้าที่
สามารถผลิตได้ในประเทศกาลังพัฒนา ทีม่ คี ่าแรงงานถูก
 ภาวะ “Growth with Unemployment” จากผลของเทคโนโลยีถงึ แม้เศรษฐกิจจะเติบโต
แต่ดว้ ยความกดดันและถ่ายเทแรงงาน
 ปญั หาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และยุโรปทาให้ต้องหาทรัพยากรและโอกาสในฝงั ่
เอเชียมากขึน้
4.1.1.4 ยุคของการสร้างความร่วมมือ
 การรวมกลุ่มเพื่อแข่งขันไม่เพียงแต่ AEC แต่อาจร่วมมือกับกลุ่ม BRIC เพื่อขยาย
ตลาดให้กว้างขึน้
 การเชื่อมตลาดกลุ่มต่างๆและสิทธิประโยชน์ในการสร้าง Hub ของการเดินทาง การ
สือ่ สาร ฐานการผลิต
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 สร้างองค์กรกลางเพื่อเจรจาลดความแตกต่าง
4.1.1.5 มุ่งเน้นท่องเทีย่ วกระตุน้ เศรษฐกิจ
ั่
 ประเทศในยุโรปและประเทศฝงเอเชี
ย จากที่เคยใช้การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรม
เสริมจะเริม่ ให้ความสาคัญด้านการตลาดอย่างจริงจัง
 การพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่และการแข่งขันทีม่ สี งู ขึน้
 การเตรียมความพร้อมของประเทศกลุ่มตลาดใหม่ท่เี ร่งพัฒนาพื้นฐานและเข้าสู่การ
แข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ
4.1.1.6 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย Soft Side ด้านความคิดสร้างสรรค์
 การนาวัฒนธรรม วิถชี วี ติ มาผันให้เกิดมูลค่า
 One Source Multiuse การนาความเป็ นไทยมาสร้างให้เป็ นมูลค่าผ่านภาพยนตร์ สื่อ
รูปแบบต่างๆเพื่อส่งออกวัฒนธรรม
 การรักษามูลค่าวัฒนธรรม และถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น

4.1.2 กระแสสังคมสูงวัย (Aging Society)
ในปจั จุบนั หลายประเทศก้าวสู่สงั คมสูงวัย โดยเฉพาะลูกค้าหลักของประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มยุโรป
อเมริกา และประเทศทีม่ คี วามเจริญ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศไทยเอง ก็กาลังก้าวเข้าสู่สงั คมสูงวัยเช่นกัน
และในปี 2030 จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ ได้ทานายว่า มากกว่า 20% ของประชากร จะมีอายุเกิน
กว่า 55 ปี นันหมายถึ
่
งตลาดนักท่องเทีย่ วสูงอายุ จะมีขนาดขยายตัวอย่างมาก
4.1.2.1 อัตราการแบกรับภาระต่อผูส้ งู อายุสงู ขึน้
การเก็บภาษีวยั ทางานจะสูงขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่ อผู้สูงอายุ ทัง้ นี้ทาให้วยั ทางาน ต้อง
ทางานหนักขึน้ อัตราส่วนวัยทางาน ต่อผูส้ งู อายุ แนวโน้มสูงถึง 1 ต่อ 3
4.1.2.2 สุขภาพ และท่องเทีย่ วเพื่อสุขภาพ
การท่องเทีย่ วเพื่อสุขภาพ หรือโฮมสเตย์ผสู้ งู อายุ จะมีโอกาสเป็ นอย่างมาก สิง่ ทีส่ าคัญคือ
การสร้างรายได้จากโอกาสทีเ่ กิดจากผูส้ งู อายุ ซึง่ ถือเป็ นตลาดทีเ่ ติบโต
4.1.2.3 การขาดแคลนแรงงาน
ในยุโรป และอีกหลายประเทศ เมื่อเกิดการขาดแรงงาน ทาให้ต้องมีการนาเทคโนโลยีมา
ทดแทน และเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงาน ซึง่ ประเทศไทยก็จะมีผลกระทบลักษณะนี้ โดยเฉพาะแรงงานรุ่นใหม่ทอ่ี าจ
สูป้ ระเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ ทัง้ ด้านราคา และความอดทน
4.1.2.4 การเพิม่ อายุ สาหรับการเกษียณอายุ
คนสูงอายุทม่ี เี งิน ยังคงเกษียณอายุเร็ว และท่องเที่ยว แต่ผสู้ ู งอายุทม่ี รี ายได้ต่ า จะมีการ
ทางานทีย่ าวนานขึน้ จากการยึดอายุการเกษียณอายุ
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4.1.3 สังคมเมือง (Urbanization)
การเพิม่ ขึน้ ของเมืองใหญ่ทวโลก
ั่
ทาให้เกิดการกลืนวัฒนธรรม และการสูญเสียความเป็ นพืน้ ถิน่ ของ
ชุมชน นอกจากนี้ยงั นามาซึง่ ความแออัดของประชากร และใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง การกระจุกตัวของคนในชุมชน
เมือง ทาให้หลายเมืองทีบ่ ริหารจัดการไม่ดี ไม่สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้ ทัง้ ทีม่ โี อกาส และนอกจากนี้ เสน่ หข์ อง
เมืองจะสูญเสียไป จากสิง่ ก่อสร้างทีค่ ล้ายกันของเมืองใหญ่
4.1.3.1 การสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
เมื่อลูกหลานคนในท้องถิน่ ได้รบั วัฒนธรรมเมือง ทาให้เกิดการปรับเปลีย่ นแนวคิดและวิถี
ชีวติ ส่งผลให้เอกลักษณ์ดงั ้ เดิมสูญเสียไป
4.1.3.2 การเสือ่ มโทรมของสภาพแวดล้อม
การบริโภคของชุมชนเมืองทีส่ งู ขึน้ ทาให้มกี ารใช้ทรัพยากร และทาลายสิง่ แวดล้อม รวมถึง
ทาให้เกิดปญั หามลพิษ ทางขยะ ทางอากาศ และทางเสียงมากขึน้
4.1.3.3 ค่ า ครองชี พ จะสู ง ขึ้น ท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทยอาจมีราคาสูงขึน้
การปรับตัวของสินค้าและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผล
ให้ค่าแรงสูงขึน้ จากการปรับตัวของสินค้าและบริการดังกล่าวทาให้ประเทศ
ไทยเสียเปรียบด้านราคา ซึง่ เคยเป็ นจุดแข็งของประเทศไทย และหากประเทศ
ไทยไม่สามารถหาจุดแข็งมาสร้างจุดเด่น จะทาให้ประเทศไทยเสียจุดขายด้าน
ความคุม้ ค่าไป
4.1.3.4 ปญั หาการว่างงานและอาชญากรรมมากขึน้
เมื่อ คนเดิน ทางเข้า เมือ งมากขึ้น ส่ ง ผลให้เ กิด
ปญั หาการว่างงาน และอาชญากรรม ทาให้มโี อกาสเกิดข่าวที่เสียหาย กับ
นักท่องเทีย่ ว จึงต้องมีการวางแผนเพื่อบริหารจัดการ
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4.1.4 ชีวิตดิ จิตอล (Digital Lifestyle)

การเชื่อ มต่ อและการมาบรรจบกันของเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม และผลิต ภัณฑ์ ในปี 2222 จะมีอุ ปกรณ์
เชื่อมต่อถึงกันได้มากกว่า 8 หมื่นล้านเครื่อง และผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตจะมีประชากร 5 พันล้านคน
4.1.4.1 ท่องเทีย่ วยุคสังคมออนไลน์ (Travel goes social)







นักท่องเทีย่ วแชร์ขอ้ มูลตลอดเวลา
เว็บไซต์สยู่ ุค User Generate content
นักท่องเทีย่ วเปรียบเทียบข้อมูลออนไลน์
นักท่องเทีย่ วหาราคาทีค่ มุ้ ค่าทีส่ ดุ เพียงคลิกนิ้ว
ออนไลน์มรี ะบบ Recommendation
เปลีย่ นผูม้ อี านาจต่อรองไปยังเจ้าของเทคโนโลยี

4.1.4.2 พืน้ ทีป่ ลอดเทคโนโลยี (Tech Free Zones)
 ถึงเทคโนโลยีจะมีประโยชน์ แต่เมื่อมากไปก็มโี ทษ
 สถานทีบ่ างแห่งห้ามนาอุปกรณ์สอ่ื สารเข้าไปยังพืน้ ที่
 การระวังมากขึน้ เรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 การท่องเทีย่ วทีเ่ น้นความเรียบง่าย และลดทอนการสร้างสรรค์โดยมนุษย์
 การกาหนดเวลา หรือสถานทีเ่ ฉพาะในการจากัดการสือ่ สารด้วยเทคโนโลยี เพื่อดื่มด่ากับ
ทัศนียภาพ และวัฒนธรรมท้องถิน่
4.1.4.3 แอพพลิเคชันรองรั
่
บทุกอย่าง (There’s an application for everything)
 แอพพลิเคชันรองรั
่
บแผนที่ คาแนะนาในการท่องเทีย่ ว
 การขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย
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ด้านอาหาร ร้านอาหาร อาหารเฉพาะ สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
การจองตั ๋ว ชาระเงิน ซือ้ ของเทียบราคา
การให้บริการของท้องถิน่
การจัดการเทีย่ วบิน
กิจกรรมและการท่องเทีย่ วต่างๆ

4.1.4.4 ข้อมูลมหาศาล พร้อมระบบคราวน์ (Big Data)
 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก ตัง้ แต่นกั ท่องเทีย่ วจองเครื่องบิน
 หากไทย สนับสนุนการเข้าอินเตอร์เน็ตตลอดการเดินทางในประเทศไทย จะทราบข้อมูลและ
เส้นทางนักท่องเทีย่ วในประเทศไทยทัง้ หมด
 การทราบข้อมูลรายบุคคล โดยใช้ DATA Analytics หากเชื่อมกับบัตรธนาคารบัตรเครดิต ก็
จะทาให้ทราบพฤติกรรมการใช้จ่าย
 การซือ้ ข้อมูลเชิงลึก และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ Sub Segment
4.1.4.5 24 ชัวโมงชี
่
วติ ออนไลน์ แม้แต่บนเครื่องบิน (In-Flight Wi-Fi)
 หมดยุคของการให้ปิดมือถือบนเครื่องบิน
 รูปแบบการชาระเงิน ทีส่ ายการบิน หรือโฆษณาจะเป็ นผูจ้ ่ายค่าบริการให้
 การเดินทางกว่า 10 ชัวโมง
่
สามารถเปลีย่ นพฤติกรรมการตัดสินใจในการเดินทาง
 การหาข้อมูลระหว่างการเดินทาง และการกรองข้อมูลในการนาเสนอแก่นกั ท่องเทีย่ ว
 การทราบข้อมูลนักท่องเทีย่ วเชิงลึก หากมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
4.1.4.6 เทคโนโลยีดา้ นการเดินทางขนส่ง (Transportation Technology)
 สายการบินต้นทุนต่าในอนาคตจะแข่งขันกันสูงมากขึน้ นักลงทุน ต่างชาติจะเข้ามาเปิ ดสาย
การบิน และทาให้ตลาดค่อนข้างเต็ม
 เส้นทางการบินจะไกลมากขึน้ อาจไปถึงรัสเซีย ออสเตรเลียมากขึน้
 นักท่องเทีย่ วจะวางแผนการเดินทางมากขึน้ สาหรับนักท่องเทีย่ วต้นทุนต่า
 สายการบินหลักปรับตัวแข่งขัน ด้านเทคโนโลยี และ บริการ
 AEC กับ ตาแหน่งของประเทศไทย หากปรับตัวเรื่องเส้นทาง และโครงสร้างพืน้ ฐานได้ ก็จะมี
ความได้เปรียบ แต่ถา้ ไม่ค่แู ข่งข้ามไทยได้
4.1.4.7 แผนทีอ่ เิ ล็กทรอนิกส์ (Interactive Maps)
 แผนที่ ทีถ่ ูกสร้างโดยผูใ้ ช้งาน มีการใส่ความคิดเห็น
 แผนทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างประเทศ รองรับการเดินทางในระดับภูมภิ าค
 แผนทีร่ องรับหลากหลายภาษา และช่วยในการสือ่ สาร
 การช่วยคานวณเส้นทาง อากาศ บก น้า อย่างไร้รอยต่อ
4.1.4.8 บ้าน และเมืองอัจฉริยะ (Smart Home & Smart City)
 เมืองทีม่ คี วามปลอดภัยมากขึน้
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มีระบบเตือนภัยพิบตั ิ และการสือ่ สารไปยังนักท่องเทีย่ วตลอดเวลา
การวางแผนการเดินทาง แนะนาเส้นทาง และกาหนดการล่วงหน้า
มีการบริหารจัดการพลังงานขยะ และปริมาณคาร์บอนของเมือง
ทาให้ทราบตาแหน่ง และสร้างความมันใจด้
่ วยบริการตามสถานที่
เชื่อมระบบราชการ หน่วยงาน จราจร ตารวจ ดับเพลิงและอื่นๆ

4.1.4.9 เทคโนโลยีสเี ขียวและพลังงาน (Green & Energy Technology)
 การนาเรื่องเทคโนโลยีมาบริหารจัดการสถานทีท่ ่องเทีย่ วเพื่อให้ยงยื
ั ่ น เช่น พลังงานทดแทน
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
 การบริหารจัดการขยะอย่างเป็ นรูปธรรมและการรีไซเคิล
 การนาเรื่อง Carbon credit มาใช้ในการบริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
 การบริหารการจัดการพลังงานของรีสอร์ท โรงแรมเป็ นจุดขายทีส่ าคัญ
 การนาเรื่อง GREEN มาใช้ในกระบวนการบริหารงาน
4.1.4.10 อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Connected Devices & Internet of Things)
 อุปกรณ์ต่างๆเชื่อมโยงกันกับอินเทอร์เน็ต เช่นการจับอัตราการเต้นของหัวใจ
 สายรัดข้อมือทีบ่ อกเส้นทางการเดินทาง จานวนก้าว และการเตือนภัย อานวยความสะดวก
ให้กบั Group Tour
 รองเท้าทีเ่ ชื่อมโยงกับอุปกรณ์ให้ขอ้ มูล เมื่ออยู่ทใ่ี ดก็สามารถมีไกด์ออนไลน์ตลอดเวลา
 แว่นตาทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลได้ตลอดเวลา
4.1.4.11 อีคอมเมิรซ์ และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce, Mobile Payment)
 เทคโนโลยีทาให้การชาระเงินได้อย่างง่ายดายผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 การตัดสินใจในการจ่ายเงินทาได้ดว้ ยกระบวนการทีง่ ่ายขึน้
 ระบบการจองออนไลน์ถูกนามาใช้ในทุกกระบวนการไม่เพียงการจองทีพ่ กั และการเดินทาง
เท่านัน้
 กิจกรรมระหว่างการท่องเทีย่ วสามารถขายพ่วงของทีร่ ะลึกและอุปกรณ์ต่างๆได้
 ระบบ Recommendation และ CRM มาเชื่อมกับการชาระเงิน
4.1.4.12 โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน IT (ICT Infrastructure)
 ทุกทีต่ อ้ งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 ต้องมีการสือ่ สารได้ตลอดเวลา และมีคุณภาพ
 ทุกโรงแรมการเชื่อมต่อ Wi-Fi ต้องมีเป็ นพืน้ ฐาน
 SME มีการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีมาตรฐานมากขึน้
4.1.4.13 เทคโนโลยีความมันคงและความปลอดภั
่
ย (Security)
 ระบบเตือนภัย
 การมีกล้องวงจรปิ ดเพื่อสร้างความมันใจและลดป
่
ญั หาอาชญากรรม
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 การใช้กล้อง ในการจับการเคลื่อนไหว และ Face Recognition ในการเลือกรูปแบบบริการให้
ตรงกับความต้องการ
 การมีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณทีพ่ กั และกิจกรรม
4.1.4.14 อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (E-Book & User Generate Content)
 นิตยสารแบบจับต้องได้จะลดจานวนลงเพราะพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป
 นักเขียนด้านการท่องเทีย่ วหน้าใหม่จะเกิดขึน้ มากมาย ผ่านรูปแบบของ Blogger
 การซื้อ หนัง สือ ผ่ า นร้า นค้า ออนไลน์ และมีอุ ป กรณ์ ก ารอ่ า นหนั ง สือ รู ป แบบใหม่ เ กิด ขึ้น
ตลอดเวลา
4.1.4.15 เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับสุขภาพ (M-Health)
 เทคโนโลยีทางการแพทย์ทส่ี ามารถรักษาทางไกลได้จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่
 เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและการเดินทางทีส่ ะดวกขึน้ ทาให้เกิดการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
 เมื่อเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับภูมปิ ญั ญาด้านสุขภาพท้องถิน่ สมุนไพร สามารถสร้างจุดแข็งให้
เกิดความแตกต่าง
4.1.4.16 เทคโนโลยีการสือ่ สารเรียลริต้ี (Virtual Tourism VDO Conference)
 เทคโนโลยีก ารประชุ ม ออนไลน์ ท าให้ก ารเดิน ทางลดลง แต่ จ านวนธุ ร กิจ เพิ่ม มากขึ้น จึง
ทดแทนกันได้
 การท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ตอ้ งเดินทางไปเองแต่น่าจะทดแทนการท่องเทีย่ วเชิงประสบการณ์ไม่ได้
 การนาการท่องเทีย่ วมาผสมผสานกับเกมส์ทาให้เกิดความแปลกใหม่สาหรับการท่องเทีย่ ว

4.1.5

สุขภาพ และความปลอดภัย (Health & Safety)

ในปี 2020 ปญั หาโรคระบาด และความเป็ นกังวลด้านความปลอดภัย ทัง้ การก่อการร้าย และภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ ยังมีความสาคัญ และเป็ นสิง่ ที่ต้องมีการบริหารจัดการเชิงป้องกัน ความคาดหวังทีส่ งู ขึน้ ด้านสุขภาพ ทาให้
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วต้องให้ความรู้ และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการมากขึน้
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4.1.5.1 ความปลอดภัย และอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารมีความสาคัญ และผู้คนจะให้ความสาคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ดั งนัน้ ต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพ และสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ร้านอาหาร และสินค้าเพื่อสุขภาพ
4.1.5.2 การก่อการร้าย
ปจั จัยทางเศรษฐกิจ การเปลีย่ นมหาอานาจทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย การขัดแย้ง
ด้านศาสนา มีแนวโน้มทวีความรุนแรง
4.1.5.3 การสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัย
การมีองค์กรทีน่ ่าเชื่อถือ จัดการมาตรฐาน ทัง้ สินค้าและบริการ เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมัน่ รวมถึง
มีกฎระเบียบ ทีบ่ งั คับใช้อย่างเข้มแข็ง
4.1.5.4 ภัยพิบตั ิ
การทาลายสภาพแวดล้อมทาให้โลกมีแนวโน้ม ทีจ่ ะมีภยั ธรรมชาติมากขึน้ ทาให้สง่ ผลต่ อหลายพืน้ ที่
ทัวโลก
่
4.1.5.5 โรคระบาด
การเกิดโรคระบาด ทาให้ผคู้ นระวังในการเดินทางไปยังหลายพืน้ ที่ และต้องใช้เวลาในการเรียกความ
เชื่อมัน่ ดังนัน้ ต้องมีแผนการสือ่ สาร และการให้ความรูก้ บั นักท่องเทีย่ ว
4.1.5.6 โอกาสในการท่องเทีย่ วเพื่อสุขภาพ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ Medical tourism or health tourism จะมีโอกาสเป็ นอย่างมากสาหรับ
ประเทศทีม่ คี วามพร้อม

4.1.6 คมนาคมขนส่ง (Transportation)
การคมนาคมจะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ย ว
โดยหากการลงทุนร่วม ทางราง ทางอากาศ ทางน้ า และทวาย หาก
ประเทศไทยดัน รถไฟทางคู่ -รถไฟฟ้ ากทม.เสร็จ ภายใน 8 ปี และ
จัดทาเขตศก.พิเศษบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนกับทุกประเทศได้สาเร็จ จะ
สร้างความได้เปรียบด้านท่องเทีย่ วอย่างเป็ นรูปธรรม
4.1.6.1 ความพร้อมของภาครัฐ และเอกชน
เมื่อการเดินทางมีความพร้อม จะทาให้
นัก ท่อ งเที่ยว เดินทางได้สะดวกมากขึ้น นักท่ องเที่ย วต่ า งชาติจ ะ
เดินทางจานวนวันเท่าเดิม แต่เทีย่ วได้หลายประเทศมากขึน้ อยู่ในแต่
ละประเทศสัน้ ลง ทาให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว
4.1.6.2 กฎระเบียบ และกฎหมาย
กฎระเบีย บที่ซบั ซ้อ น การไม่ เชื่อมโยง
กัน กับ ประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้นัก ท่องเที่ยวไม่สามารถเดิน ทาง
ระหว่างกันได้สะดวก ปญั หาเรื่องวีซ่า และขัน้ ตอนที่ซบั ซ้อน ทาให้
เกิดปญั หา
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4.1.6.3 การแย่งชิงศูนย์กลางอากาศยาน Air Transport Hub
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะตะวันออกกลางและจีน จะมีการลงทุนด้านอากาศยาน และ
สนามบิน เพื่อชิงเส้นทางการบิน หากประเทศไทยไม่สามารถชิงความได้เปรียบ และพัฒนาความสามารถในการรองรับ
จะทาให้เสียโอกาส
4.1.6.4 การคมนาคมขนส่งใส่ใจสิง่ แวดล้อม
การคมนาคมขนส่ง กับภาวะโลกร้อน จะมีความสาคัญในอนาคต ทาให้ต้องให้ความสาคัญ
เพราะอาจทาให้เกิดการกีดกันทางการค้าในอนาคตได้

4.1.7

สิ่ งแวดล้อม อนุรกั ษ์ (Green & Environment)

ผลกระทบจากการทาลายสภาพแวดล้อมทาให้โลกอยู่ในภาวะทีไ่ ม่สามารถฟื้นตัวได้ เป็ นต้นเหตุของ
ภัยพิบตั ทิ เ่ี พิม่ มากขึน้ และทาให้ตอ้ งมีสนธิสญ
ั ญาด้านสิง่ แวดล้อม และแนวทางปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม

4.1.7.1 การขาดแคลนน้า
ั หาที่ส าคัญ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรม
น้ า โดยเฉพาะน้ า ดื่ม เป็ น ป ญ
ท่องเทีย่ ว ที่ต้องมีการใช้ปริมาณน้ าจานวนมาก เช่น โรงแรม สนามกอล์ฟ สระว่ายน้ า ทาให้ต้องมีการบริหารจัดการ
และให้ความสาคัญในอนาคต
4.1.7.2 ชุมชนท้องถิน่
ชุมชนท้องถิ่น ถือเป็ นส่วนสาคัญ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการรักษา สิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์
ทัง้ นี้การเข้าไปของแหล่งทุน ทาให้มกี ารทาลายสภาพแวดล้อม เกิดการแก่งแย่งทรัพยากร ทาให้ขาดสานึกในการรักษา
สิง่ แวดล้อม
4.1.7.3 การบุกรุกพืน้ ที่ ปา่ สงวน เขตอนุรกั ษ์
ปญั หาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทีฟ่ ้ื นฟูได้ และ ไม่ได้ เกิดการบุกรุก ในเขตอนุ รกั ษ์ทา
ให้เกิดการตัดไม้ ทาลายปา่ เกิดการสร้างรีสอร์ทบุกรุกพืน้ ทีส่ งวน
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4.1.7.4 มลพิษและก๊าซเรือนกระจก
การขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม ในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดภาวะมลพิษ ทัง้ ทางอากาศ
และทางเสียง รวมถึงการเกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ จะเกิดปญั หาเช่นนี้
ในหลายประเทศ
4.1.7.5 ปญั หาขยะมูลฝอย
ั หาอย่า งมาก หากมีจ านวนผู้พ ักอาศัย
การก าจัดขยะ โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองเป็ นป ญ
ประชากรเพิม่ มากขึน้ ทาให้ตอ้ งมีการบริการจัดการทีร่ องรับได้อย่างเพียงพอ
4.1.7.6 สัตว์ปา่ สูญพันธ์
สัตว์ปา่ หลายชนิดสูญพันธ์ จากการล่าสัตว์บุกรุกพืน้ ทีป่ ่า ทาให้เกิดปญั หา และขาดสมดุล
ทางธรรมชาติ

4.1.8 ประชาคมอาเซียน (AEC)
การเปิ ดประชาคมอาเซียน นามาซึ่งการเป็ นคู่ค้า และคู่แข่งในเวลาเดียวกัน เกิดตลาดขนาดใหญ่
และเป็ นโอกาสในพืน้ ทีใ่ นการเชื่อมโยง กฎระเบียบ และการเสริมจุดแข็งจุดอ่อนให้กนั และกัน
4.1.8.1 ความเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ
การรักษาไว้ซ่งึ เอกลักษณ์และวิถีชวี ติ ความเชื่อของแต่ละประเทศ ในบางกรณีเป็ นการ
ส่งเสริมความหลากหลาย แต่บางครัง้ อาจเกิดความขัดแย้งด้านความเชื่อและการอยู่ร่วมกัน
4.1.8.2 การเคลื่อนย้ายแรงงาน
แรงงานเคลื่อ นย้า ย มิใ ช่ เ พีย งแค่ แ รงงานขัน้ ต้น เท่ า นัน้ แต่ แ รงงานที่มีค วามรู้สูง ก็จ ะ
เคลื่อนย้ายด้วย ดังนัน้ หากคนไทยไม่มคี วามยืดหยุ่นพอก็จะแรงงานต่างชาติเข้ามาในอุตสาหกรรมจานวนมาก
4.1.8.3 เสริมจุดแข็งในภูมภิ าค
ในแต่ละประเทศมีจุดแข็งจุดอ่อนทีต่ ่างกัน ประเทศไทยอยู่ในตาแหน่ งทีพ่ ร้อมในการเป็ น
จุดเชื่อมโยงในภูมิภาค แต่ ต้องเริ่มลงทุนและสร้างความร่วมมือกับนอกประเทศ เพื่อเสริมจุดแข็ง มิเช่นนัน้ จะเสีย
ประโยชน์
4.1.8.4 การวางโครงสร้าง ICT และคมนาคม
โครงสร้างด้าน ICT มีความสาคัญมาก และ ประเทศไทย ก็มีความพร้อ มในการเป็ น
ศูนย์กลาง ICT ทีเ่ ชื่อมโยงไปยัง CLMV และคมนาคมต้องเป็ น Destination ให้ได้ มิใช่เพียง Country of Transit
4.1.8.5 การร่วมกันใส่ใจสิง่ แวดล้อม
ปญั หาในการทาลายสิง่ แวดล้อมในบางประเทศ ทาให้สง่ ผลกระทบในภาพรวมของภูมภิ าค
ประเทศทีม่ คี วามพร้อมต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ และทาให้ภูมภิ าคนี้สนใจต่อสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้
4.1.8.6 นาเสนอสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทาให้เกิดการผสมผสาน รูปแบบ การนาเสนอสินค้าและบริการ
ทาให้เกิดมูลค่าเพิม่
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4.2 คาดการณ์การท่องเที่ยวโลกปี 2020 (World Tourism 2020)
คาดการณ์การเติบโตของนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
ในปี 2020 จะมีนกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศ เดินทางไปยังทัวโลก
่
มากถึง 1,600 ล้านคน ทัง้ นี้ทวีปทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทางมามากทีส่ ดุ ยังคงเป็ นทวีปยุโรป ถึงแม้ว่าอัตราการเติบ โตของ
นักท่องเที่ยวต่ างชาติท่เี ดินทางมายังทวีปยุโรป จะต่ ากว่าภูมภิ าคอื่น แต่เนื่องจากความแข็งแรงด้านอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วยุโรป ทาให้ฐานการตลาดของทวีปยุโรปยังคงสูงทีส่ ุด ในขณะทีท่ วีปเอเชีย ตามมาในอันดับที่ 2 แล้วตาม
ด้วยทวีปอเมริกา ทัง้ นี้การทีย่ ุโรปมีอตั ราการเติบโต ชะลอตัวลง ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะเศรษฐกิจในภูมภิ าคอยู่ในภาวะทีย่ งั
ไม่ ฟ้ื น ตัว เต็ม ที่ ท าให้นัก ท่ อ งเที่ย วในภู มิภ าคชะลอตัว แต่ ห ากยุ โ รปปรับ ตัว ด้า นการท่ อ งเที่ย ว และสามารถดึง
นักท่องเทีย่ วจากเอเชียแปซิฟิกได้ ก็จะช่วยเพิม่ อัตราการเติบโตโดยรวมได้

1,600 ล้านคน
1,000 ล้านคน
903 ล้านคน
563 ล้านคน

รูปที่ 2.1: จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติปี 2020 ตามภูมภิ าค
จากรูปที่ 4-2 แสดงอัตราการเติบโตของนักท่องเทีย่ วตามภูมภิ าค พบว่า ตะวันออกกลางมีอตั ราการเติบโตสูง
ทีส่ ดุ แต่เนื่องจากขนาดตลาดค่อนข้างเล็ก โอกาสจึงไม่สงู เท่ากับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ทีม่ ีอตั ราการเติบโตเป็ นอันดับ
2 เทียบกับภูมภิ าคอื่น แต่หากเทียบขนาดตลาดเดิมแล้ว จะพบว่า ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกจะขยายตลาดได้มากทีส่ ุด
และมีโอกาสเป็ นอย่างมาก
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รูปที่ 4.2: เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้าตามภูมภิ าค

4.2.1 ความสาคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกภูมิภาค
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ เป็ นกลุ่มหลักทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ประเทศต่างๆ ในอดีตนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ที่ม าจากภูมิภ าคเดียวมีค วามสาคัญ มาก ทาให้ประเทศในกลุ่ มยุ โรป ที่ส่ว นใหญ่ มีค วามเติบโตทางเศรษฐกิจ สูง
ท่องเทีย่ วในภูมภิ าค ทาให้ตวั เลขการเติบโต และฐานการตลาดของภูมภิ าคนี้มอี ตั ราทีส่ งู มาก แต่ในยุคทีอ่ ุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ย วในภู มิภ าคยุ โ รปชะลอตัว นั ก ท่ อ งเที่ย วนอกภู มิภ าคจึง มีค วามส าคัญ มากขึ้น เรื่อ ยๆ นอกจากนี้ การ
เจริญก้าวหน้าของคมนาคมขนส่ง ทาให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางได้ไกลขึน้ ในเวลาทีส่ นั ้ ลง และผลของสายการบินราคาถูก
ทีใ่ ห้บริการการบินทีไ่ กลมากขึน้ อีกด้วย

รูปที่ 4.3: เปรียบเทียบนักท่องเทีย่ วในและนอกภูมภิ าค
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4.2.2 ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ทวีปที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สดุ
ทวีปยุโรปเคยมีส่วนแบ่งตลาดการท่องเทีย่ วถึงเกือบร้อยละ 60 ในช่วง 20 ปี ทผ่ี ่านมา แต่ในช่วงปี
2020 นัน้ ส่วนแบ่งการตลาดของสหรัฐอเมริกาทีเ่ คยอยู่อนั ดับที่ 2 จะตกไปอยู่อนั ดับที่ 3 ในขณะทีเ่ อเชียจะขึน้ มาอยู่ใน
อันดับ 2

ที่มา: องค์การท่องเที่ยวโลก

รูปที่ 4.4: ส่วนแบ่งตลาดตามทวีป

4.2.3 โอกาสทางการตลาดในปี 2020
นักท่องเที่ยวรวม 1,561 ล้านคน จะพบว่าเป็ นนักท่องเทีย่ วจากทวีปยุโรป มากถึง 717 ล้านคน
ดังนัน้ หากมองว่า ต้องการชิงส่วนแบ่งตลาดให้มากทีส่ ุด จึงควรมุ่งเน้นการทาความเข้าใจลูกค้าตามความสาคัญของ
ตลาดตามขนาดดังนี้
5% 4% 1%
ยุโรป(717 ล้ านคน)

ส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมา

18%

ไทยคิดเป็น 10.8% ของเอเชียแปซิฟิกใน

47%

เอเชียแปซิฟิก(397 ล้ านคน)
อเมริกา(282 ล้ านคน)

ปี 2013

แอฟริกา(77 ล้ านคน)

25%
ที่มา: องค์การท่องเที่ยวโลก

ตะวันออกกลาง(69 ล้ านคน)
เอเชียใต้ (19 ล้ านคน)

รูปที่ 4.5: เปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดนักท่องเทีย่ วในปี 2020
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ปี 2010 นักท่องเที่ยวต่างชาติ
รวม (940 ล้านคน)
5%

6%

ยุโรป
เอเชียแปซิฟิก

16%

อเมริ กา
51%

ตะวันออกกลาง
แอฟริ กา

22%

ที่มา: องค์การท่องเที่ยวโลก

รูปที่ 4.6: เปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดนักท่องเทีย่ วในปี 2212

ปี 2030 นักท่ องเที่ยวต่ างชาติ
รวม (1,800 ล้ านคน)
7%

ยุโรป

8%

เอเชียแปซิฟิก
41%

14%

อเมริ กา
ตะวันออกกลาง
แอฟริ กา

30%

ที่มา: องค์การท่องเที่ยวโลก

รูปที่ 4.7: เปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดนักท่องเทีย่ วในปี 2230

4.2.4 นักท่องเที่ยวมีแนวโน้ มการเดิ นทางบ่อยขึ้น
หากพิจารณาจานวนครัง้ การท่องเทีย่ ว เทียบกับจานวนประชากร 100 คนจะพบว่า ในปี 2020 จะมี
จานวนครัง้ ของการท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง 21 ครัง้ นัน่ หมายถึง ความนิยมในการท่องเที่ยวสูงขึน้ มาก ดังนัน้
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้ มที่จะมีจานวนครัง้ ท่องเที่ยวมากขึ้น ทาให้ประเทศไทยต้องปรับตัว นอกจากจะเชิญชวนให้
นักท่องเทีย่ วต่างประเทศมาเที่ยวในภูมภิ าคแล้ว ยังต้องเป็ นศูนย์กลางในการพานักท่ องเที่ยวไปเที่ยวยังพื้นทีอ่ ่นื ใน
ภูมภิ าค โดยทีป่ ระเทศยังได้รบั ประโยชน์ในบทบาทของศูนย์กลางท่องเทีย่ วภูมภิ าค
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รูปที่ 4.8: เปรียบเทียบจานวนครัง้ การท่องเทีย่ ว ต่อจานวนประชากร 100 คน
องค์การท่องเทีย่ วโลกประมาณการณ์ว่าในปี 2020 นักท่องเที่ยวจะท่องเทีย่ วถึงปี ละ 4 ครัง้ การ
ท่องเทีย่ วหลักนอกภูมภิ าค อาจทาได้เพียง 1 หรือ 2 ครัง้ แต่การท่องเทีย่ วในภูมภิ าค คือโอกาสทีส่ าคัญ นอกจากนี้
การทีน่ กั ท่องเทีย่ ว เดินทางหลายครัง้ ใน 1 ปี จะทาให้นกั ท่องเทีย่ ว มีประสบการณ์และเปรียบเทียบบริการ และรูปแบบ
การท่องเทีย่ วได้มากขึน้ ดังนัน้ จานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางครัง้ แรกจะลดลงจานวนนักท่องเทีย่ วซ้าจะเพิม่ ขึน้ จะทา
อย่างไรจึงจะทาให้นกั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วซ้าในประเทศไทย
แน่นอนว่านักท่องเทีย่ ว มีจานวนครัง้ ของการท่องเทีย่ วมากขึน้ ในแต่ละปี การทีจ่ ะให้นกั ท่องเทีย่ วมา
ท่องเที่ยวที่เดิมย่อมทาได้ยากขึน้ ความท้าทาย คือ จะทาอย่างไรให้ประเทศไทยสามารถเป็ นจุดเชื่อมต่ อของการ
ท่องเทีย่ วในแต่ละครัง้ และมีสว่ นร่วมในการเดินทางทัง้ ปี ของนักท่องเทีย่ ว

ทีม่ า องค์การท่องเทีย่ วโลก
รูปที่ 4.9: เปรียบเทียบจานวนครัง้ เฉลีย่ ของนักท่องเทีย่ ว
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4.2.5 โอกาสของภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก
หากพิจารณาการเติบโตของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกในปี 2020 จะมีจานวนนักท่องเทีย่ ว 416 ล้านคน
หรือคิด 1 ใน 4 ของจานวนนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
โดยในปี 2014 ประเทศไทยมีนกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศจานวน 26 ล้าน
ั
คน หากมองโอกาสตลาดรวมในอนาคต จะพบว่า จานวนนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางในภูมภิ าคไม่ใช่ปญหาของประเทศ
ไทย แต่ความท้าทายคือ นักท่องเทีย่ วกลุม่ ใด ทีจ่ ะมีการใช้จ่าย และ คุม้ ค่าต่อการใช้ทรัพยากรของไทย

หากประเทศไทยรักษาส่วนแบ่งตลาดได้เท่า
ปัจจุบนั ในปี 2020 จะมีจานวนนักท่องเที่ยว
ประมาณ 42 ล้านคน

ทีม่ า องค์การท่องเทีย่ วโลก
รูปที่ 4.10: คาดการณ์นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติในพืน้ ทีเ่ อเชียแปซิฟิก
จานวนนักท่องเทีย่ วในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกคือกลุ่มโตขึน้ มากขึน้ ถึง 2 เท่า โดยมีจานวนมากถึง
318 ล้านคน ในปี 2020 ดังนัน้ ประเทศไทยควรให้ความสาคัญกับความสามารถในการรองรับจานวนนักท่องเทีย่ ว และ
ความคุม้ ค่ากับทรัพยากร รวมถึงต้องเลือกกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ

ที่มา: องค์การท่องเที่ยวโลก

รูปที่ 4.11: ตลาดหลักของเอเชียแปซิฟิก โดยนับจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
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4.3 การสร้างภาพทัศน์ อนาคต
4.3.1 ภาพรวมท่องเที่ยวไทยปี 2020 (Future Scenarios Overview)
แม้ว่าประเทศไทยจะเจอกับวิกฤตการณ์ต่างๆมากมายในอดีต ทัง้ การเมือง น้ าท่วม และ ปญั หาจาก
ปจั จัยภายนอกในและนอกภูมภิ าค แต่จานวนนักท่องเที่ยวยังคงเติบโตอย่างมาก โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวกว่า 26
ล้านคนในปี 2013 ทัง้ นี้ หากประเทศไทยยังคงรักษาอัตราการเติบโตเช่นในช่วง 5 ปี ทีผ่ ่านมาทีร่ อ้ ยละ 15 จะมีจานวน
นักท่องเทีย่ วมากถึง 71.1 ล้านคน เดินทางมายังประเทศไทย

ที่มา: องค์การท่องเที่ยวโลก

รูปที่ 4.12: คาดการณ์นกั ท่องเทีย่ วในปี 2020
หากพิจารณาจานวนนัก ท่องเที่ยวต่ างชาติ เทียบกับจานวนนักท่องเที่ย วไทย จะพบว่าจ านวน
นักท่องเทีย่ วภายในประเทศ ปี 2552 จานวน 122.52 ล้าน คน / ครัง้ ในขณะทีน่ ักท่องเทีย่ วต่างชาติ จานวน 26 ล้าน
คน ซึง่ หมายถึงจานวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางในประเทศมากกว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติถงึ 5 เท่า แต่จาก
ข้อมูลกรมการท่องเทีย่ ว: รายได้จากการท่องเทีย่ วภายในประเทศ ปี 2013 มีมูลค่า 2.222 ล้านล้าน บาท ในขณะที่
รายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ มีมลู ค่าถึง 1.17 ล้านล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่า ทีไ่ ด้จากนักท่องเทีย่ วไทยถึง 2 เท่า
ดังนัน้ จึงเป็ นโจทย์ทส่ี าคัญของการท่องเทีย่ วในปี 2020 ว่า ทาอย่างไร จึงจะเพิม่ ปริมาณการจับจ่ายของนักท่องเทีย่ ว
ไทย ให้มากยิง่ ขึน้

4.3.2 ปัจจัยผลักดันสู่ภาพทัศน์ (Key Drivers)
ภาพทัศน์แต่ละแบบทีแ่ ตกต่างกันนัน้ จะเกิดปจั จัยผลักดันทีม่ อี งค์ประกอบแตกต่างกัน โดยมีมติ ขิ อง
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นปจั จัยผลักดันในแต่ละด้าน โดยภาพทัศน์ท่ี 1 นี้แสดงให้เห็นถึงขีดจากัดด้านสมรรถนะด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน พิจารณาจาก 5 ปจั จัย ย่อย คือ 1( โครงสร้า งคมนาคมและสาธารณู ปโภคขัน้ พื้น ฐานที่ย ั ง ไม่ เพีย งพอ 2(
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 2( โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 2( สุขภาพและสิง่ แวดล้อม และ 5( ด้าน
การศึกษา พบว่า ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานยังด้อยทุกกลุ่ม และมีดชั นีความสามารถในการ
แข่งขัน สมรรถนะต่ากว่าค่ามัธยฐานเกือบทัง้ หมด

78

ภาพทัศน์ท่ี 2 มีสมมุตฐิ านทีว่ ่า สมรรถนะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน พิจารณาจาก 5 ปจั จัยย่อย คือ 1(
โครงสร้างและสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน 2( โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี 2( โครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์ 2(
สุขภาพและสิง่ แวดล้อม และ 5( ด้านการศึกษา ได้รบั การพัฒนาและลงทุนอย่างจริงจัง เพื่อรองรับจานวนนักท่องเทีย่ วที่
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะความสามารถในการรองรับของสนามบิน การเดินทางทางบก ที่พกั และการบริการจัดการด้าน
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ภาพทัศน์ท่ี 3 นี้แสดงให้เห็นว่า จานวนนักท่องเที่ยวทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างล้นหลาม ไม่ได้เป็ นเป้าหมาย
เพียงอย่างเดียวของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการมุ่งทารายได้ในเชิงมูลค่า และคุณค่า ในภาวะทีท่ รัพยากรเหลืออยู่
จากัด จึงต้องวางแผนรับมือ ทัง้ นี้เป้าหมายในภาพทัศน์น้ีไม่เน้นปริมาณนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะต้องสูงถึง 70 ล้านคน แต่
เลือกรับจากัดเพียง 50 ล้านคนเท่านัน้ แต่เป็ นจานวนทีเ่ ปี่ ยมด้วยกาลังซือ้ ไม่ปล่อยไปตามยถากรรม เพื่อขับเคลื่อน
รายได้ส่เู ป้าหมาย 4 ล้านล้านบาท ในปี 2563 การการจะไปสู่เป้าหมายได้นนั ้ ต้องอาศัยการเปลีย่ นภาพลักษณ์และ
พัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วไปสูแ่ บบเฉพาะเจาะจงมากขึน้ และ ทีส่ าคัญคือด้านบุคลากรที่ตอ้ งมีความพร้อม
ภาพทัศน์ท่ี 4 แสดงให้เห็นการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ใน
ระยะเวลา ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น การลดใช้ทรัพยากรอย่างสิ้น เปลือง และลดปริมาณของเสียที่จะเป็ นอันตรายต่ อ
สิง่ แวดล้อม มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถิน่ ทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วตัง้ อยู่ เปิ ดโอกาสให้ชุมชนใน
ท้องถิน่ ได้เข้าร่วมในการจัดการ และการให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว ประสานระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่ วยงาน
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเทีย่ ว และชุมชนในท้องถิน่ เพื่อการวางแผนงาน การจัดสรรงบประมาณ
และการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
การเปรียบเทียบปจั จัยที่ผลักดันแต่ ละภาพทัศน์ ให้แตกต่ างกันนัน้ สามารถแสดงได้ในมิติของ
นโยบาย การจัดการสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย บุคลกรด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างธุรกิจ การคมนาคม สถานที่
ท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม ในตารางดังต่อไปนี้

79

รูปที่ 2.13: เปรียบเทียบปจั จัยผลักดันแต่ละภาพทัศน์
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4.3.3 เปรียบเทียบ 4 ภาพทัศน์ (Scenario Comparison)
การเปลีย่ นแปลงของการท่องเที่ยวในประเทศไทยไปสู่ปี 2020 นัน้ สามารถเกิดภาพทัศน์ได้หลายรูปแบบ
ขึน้ กับปจั จัยผลักดันทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมหรือกระแสแนวโน้มหลัก (Key drivers) ทีจ่ ะสร้างทางเลือกไปสู่การสร้าง
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ น้นคุณค่าทีแ่ ตกต่าง (Qualitative) หรือไปสูก่ ารสร้างสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีร่ องรับปริมาณนักท่องเทีย่ ว
(Quantitative) และความสามารถของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ ในการจัดการการเปลี่ ยนแปลง (Ability to manage
change)

รูปที่ 2.12: แสดงการเปรียบเทียบแต่ละภาพทัศน์
ภาพทัศน์ท่ี 1 Consumption หรือ Commodity Buying คือมิตทิ ค่ี วามสามารถในการจัดการการเปลีย่ นแปลง
ทีต่ ่า (low ability to change) แต่มุ่งสร้างหรือจัดการสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ น้นรองรับปริมาณนักท่องเทีย่ ว (quantitative)
ซึง่ ใกล้เคียงกับสถานการณ์ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นเหมือนปจั จุบนั นักท่องเทีย่ วยังคงเดินทางมาเทีย่ วประเทศไทยเป็ นจานวน
มาก ทาให้หลายแหล่งท่องเที่ยว มีจานวนนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะรองรับได้ มีจานวนผูป้ ระกอบการ โรงแรม ทีพ่ กั
สถานที่ท่องเที่ยว เพิม่ ขึน้ จานวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการทีไ่ ม่ได้ขน้ึ ทะเบียนถูกต้อง ทาให้มกี ารตัดราคา และขาด
คุณภาพ ทาให้ภาพรวม มีภาพลักษณ์ไม่ดนี กั แหล่งท่องเทีย่ วขาดการบริหารจัดการ และ เสือ่ มโทรม
ภาพทัศน์ท่ี 2 Investment หรือ Supply Push คือมิตทิ ค่ี วามสามารถในการจัดการการเปลีย่ นแปลงทีส่ งู (high
ability to change) และมุ่งสร้างหรือจัดการสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ น้นรองรับปริมาณนักท่องเทีย่ ว (quantitative) โดย
สถานการณ์ ท่องเที่ยวที่เติบโตขึน้ จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่งจากภาครัฐ การเติบโตด้านการ
ท่องเทีย่ ว ของจังหวัด ตลอดแนวเส้นทางรถไฟ และคมนาคมทางบก ทาให้เมืองรองต่างๆ มีแนวโน้มท่องเทีย่ วทีด่ ขี น้ึ
จากการลงทุนที่ครบถ้วน ทาให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็ นอย่างดี และทาให้เกิดการนาเสนอสินค้าและ
บริการ ในรูปแบบการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน แต่ความเป็ นเอกลักษณ์ของพื้นทีเ่ สียไป
ภาพทัศน์ท่ี 3 Branding & Image หรือ Reputation Selling คือมิติทค่ี วามสามารถในการจัดการการ
เปลีย่ นแปลงทีต่ ่ า (low ability to change) แต่มุ่งสร้างทางเลือกไปสู่การสร้างสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ น้นคุณค่าทีแ่ ตกต่าง
(qualitative) โดยสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ยงั ไม่ได้พฒ
ั นาด้านกระบวนการบริหารมากนัก ทาให้ต้องหันมาเน้นการ
พัฒนาด้านการตลาดเฉพาะกลุ่ม มีการพัฒนาด้านการทาการตลาดรูปแบบใหม่ การตลาดออนไลน์ โดยพัฒนาพื้นที่
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เฉพาะ เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มคี วามต้องการเฉพาะด้าน บางพื้นที่ สามารถกาหนดแบรนด์เมืองได้ ทาให้
สามารถเลือกรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ
ภาพทัศน์ท่ี 4 Sustainability หรือ Balance & Efficiency คือมิติท่คี วามสามารถในการจัดการการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ งู (high ability to change) และมุ่งสร้างทางเลือกไปสูก่ ารสร้างสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ น้ นคุณค่าทีแ่ ตกต่าง
(qualitative) โดยสถานการณ์ท่องเทีย่ วมีการพัฒนาเข้าสู่ Sustainability และให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อม มีการให้
ชุมชนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วม และ กาหนดนโยบายจากภาครัฐอย่างชัดเจน ในการเอือ้ ให้เกิดการอนุ รกั ษ์และกาหนด
รูปแบบการท่องเทีย่ วทีก่ ลมกลืนกับสิง่ แวดล้อม มีการเปลีย่ นนโยบายจากจานวนนักท่องเทีย่ ว มาเป็ นมูลค่าทีเ่ กิดจาก
การท่ อ งเที่ย ว นอกจากนี้ แหล่ ง ท่ องเที่ย วใหม่ ต้อ งขึ้น ทะเบียน ศึก ษาความสามารถในการรองรับ และ ก าหนด
กฎระเบียบ และบังคับใช้อย่างเป็ นรูปธรรม
โดยสรุปแล้วการก้าวไปสูภ่ าพทัศน์แต่ละแบบนัน้ จะขึน้ กับระดับความสามารถของประเทศ หน่ วยงาน และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทีจ่ ะตัง้ เป้าของตาแหน่ งการแข่งขันของการท่องเทีย่ วไปทีจ่ ุด
ของการสร้างคุณภาพหรือปริมาณ กับระดับความสามารถในการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยทีผ่ ลักดัน
สูแ่ ต่ละภาพทัศน์ (Key Drivers)
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4.4 ภาพทัศน์ ที่ 1: เต็มที่กบั ชีวิต (Consumption Scenario)
4.4.1 คาอธิ บายภาพทัศน์ (Scenario future)
ภาพทัศน์น้ี เป็ นการอธิบายปี 2020 เป็ นยุคของการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วอย่างจริงจัง จากเดิมที่
ประเทศไทยมุ่งเน้นภาคการผลิตเพื่อการส่งออก จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2556 ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็ น
38.1% ของ GDP ในขณะทีภ่ าคบริการคิดเป็ น 25.7% แต่เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ทาให้ในปี 2020 ประเทศต่างๆ เริม่ มาให้ความสนใจด้านภาคบริการ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมท่อ งเที่ยว ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็ นผู้นาด้านจ านวนนักท่ องเที่ย ว และจุ ดหมายปลายทางที่มีค วาม
หลากหลาย ในราคาทีค่ ุ้มค่า โดยกลุ่ มนักท่องเทีย่ วตลาดใหญ่ทส่ี ุดยังคงมุ่งเน้นท่องเทีย่ วกระแสหลัก ถึงแม้จะมีความ
พยายามพัฒนานักท่องเทีย่ วคุณภาพทีท่ ารายได้สงู ก็ตาม โดยนักท่องเทีย่ วกลุ่มหลักยังคงเป็ นกลุ่มท่องเทีย่ วของชนหมู่

มาก (Mass Tourist) ในปี 2020 ทุกภาคส่วนตระหนักว่า การเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ
นักท่องเทีย่ ว เป็ นปญั หาทีจ่ ะต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะเริม่ เกิดปญั หาขึน้ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาด้าน
ประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ ว ความพร้อมของทรัพยากร การสูญเสียความเป็ นวัฒนธรรมและวิถีชวี ติ ของ
ชุมชนท้องถิ่น ทาให้เริม่ พิจารณาอีกครัง้ ถึงตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้นั กท่องเทีย่ ว เป็ นการคานวณจาก
จานวนนักท่องเทีย่ วกับรายจ่ายเฉลีย่ ต่อวันต่อคนนัน้ ซึง่ อาจจะต้องกลับมาพิจารณาว่าสิง่ ทีส่ ่งเสริมให้นักท่องเทีย่ วเข้า
มาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนัน้ เหมาะสมกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ทีไ่ ม่สามารถทาให้กลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่
นโยบายด้านการท่องเที่ ยว ในปี 2020 มีการกาหนดวางแผนนโยบายจากหน่ วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ เป็ นนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว แต่ยงั คงมีปญั หาด้านความต่อเนื่องของนโยบาย และ
ความรับผิดชอบ ประสิทธิภ าพในการนาไปปฏิบตั ิ ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างนโยบายท้องถิ่นกับนโยบาย
ส่วนกลาง ความไม่สอดคล้องกันของ นโยบายท้องถิ่นกับนโยบายส่วนกลางอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อ
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สถานทีท่ ่องเทีย่ วนัน้ อาทิ การแย่งชิงการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว ทาให้แหล่งท่องเทีย่ วนั ้นๆไม่สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลเสียต่อชุมชนทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และในเชิงวัฒนธรรมตามมา นอกจากนี้
กฎระเบียบต่างๆ ยังคงมีความซับซ้อน
ด้ า นการจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เกิด ความกดดัน อย่ า งหนัก ด้า นการบริห ารจัด การสิ่ง แวดล้อ ม
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่งทรุดโทรม ทัง้ ที่เกิดการการท่องเที่ยวเช่น และเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าของ
รีสอร์ท โรงแรม และพืน้ ทีท่ ากินของชุมชนท้องถิน่ หน่ วยงานของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุม และป้องกันปญั หา
สิง่ แวดล้อม ต้องพยายามทางานด้านดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม แข่งกับการใช้ทรัพยากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาคเอกชน ซึง่ มีความรวดเร็ว ทาให้การอนุ รกั ษ์ ไม่ทนั ต่อการบริโภค ปญั หาในปจั จุบนั ด้านสิง่ แวดล้อมยังคงอยู่ และ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น แหล่งท่องเที่ย วที่สาคัญหลายแห่งอยู่ในความดูแลของหน่ วยงานของรัฐ เช่น กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังคงมีความ
พยายามในการอนุ รกั ษ์ แต่ อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ต่างมีระบบ การควบคุมและ
ป้องกันปญั หาทีแ่ ตกต่างกัน ทาให้มคี วามซับซ้อน และขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อมีนักท่องเทีย่ วต้องการเข้าไป
เทีย่ วในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ แต่ละหน่วยงานจาเป็ นจะต้องมีมาตรการรองรับการเพิม่ จานวนนักท่องเทีย่ ว โดยสามารถรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมในแต่ละพื้นที่ให้ดีกว่าเดิม แต่จากความล่าช้าของการควบคุมและป้องกันปญั หาการทาลาย
ทรัพ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม จากการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วมีให้เห็นมากมาย ผลทีต่ ามมา
ก็คอื การย้ายที่เที่ยวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ใหม่ๆ ทีย่ งั มีความเป็ นธรรมชาติท่สี มบูรณ์ ซึง่ เมื่อ
ไปที่ ใ หม่ เอกชนและหน่ วยงานบางหน่ วยก็
พยายามที่จะพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อให้
นักท่องเทีย่ วเกิดความพอใจ แต่การพัฒนาเหล่านัน้
กลับกลายเป็ นการทาลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยมิไ ด้ตัง้ ใจ ซึ่ง ผลที่ต ามมา ก็คือ การท าลาย
แหล่งธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึ่งไม่อาจฟื้ นฟูให้
กลับมาเหมือนเดิมได้
ด้านการจัดการความปลอดภัย จะเห็นได้ว่า ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ ความ
ขัดแย้งทางความเชื่อศาสนา และการแย่งชิงผลประโยชน์จากทรัพยากร จากแนวโน้มโลกทีเ่ ปิ ดกว้างต่อการลงทุนมาก
ขึน้ ในปี 2020 ความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว จึงมีความสาคัญอย่างมากในการเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ความสูญเสียทีเ่ กิดกับทีช่ วี ติ ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ แม้จะเป็ นเพียงไม่กค่ี น แต่เดิมพันด้วยผลกระทบทีย่ งิ่ ใหญ่
ของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็ นภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และการสูญเสียรายได้ ภาพทัศน์น้ี ชี้ให้เห็นว่า การเปิ ด
กว้างด้านแรงงาน ทาให้มแี รงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางานในประเทศไทยจานวนมาก ความแออัดในชุมชนเมือง
ทาให้เกิดปญั หาอาชญากรรมตามมา ประเทศไทยยังคงประสบปญั หาด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และ
การสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั นักท่องเทีย่ วต่างชาติ ความถีข่ องปญั หาด้านความปลอดภัย เพิม่ มากขึน้
ในแต่ละปี มอี ุบตั เิ หตุเกิดขึน้ จากกิจกรรมการท่องเทีย่ วและการเดินทางเข้า ไปในอุทยานแห่งชาติ และสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ ก่อให้เกิดการสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ เป็ นจานวนมาก นอกจากนัน้ ในแต่ละปี อุทยานแห่งชาติและแหล่ง
ท่องเทีย่ วบางแห่ง ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าป่าไหลหลาก ดินถล่ม
แผ่นดินไหว หรือการเกิดคลื่นสึนามิอกี ด้วย
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ด้านบุคลากรท่ องเที่ ยว ในปี 2020 ตลาดการค้าและบริการในภูมิภาคที่ใหญ่ข้นึ ทาให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานในภูมภิ าคอาเซียน ด้วยอัตรานักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาเทีย่ วใน ประเทศไทยเพิม่ จานวนมากขึน้ ทุกปี
ทาให้ภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วและบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกลับพบปญั หาการขาดแคลน
บุคลากรและคุณภาพการศึกษาในภาคการท่องเที่ยวและบริการทัง้ ในระดับปริญญาตรี อนุ ปริญญา และอาชีวศึกษา
รวมถึงการขาดทักษะด้านภาษา การบริการ และความรูใ้ น การบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ ในปี 2020 จะเห็น
เคลื่อนย้ายแรงงานเมื่อเปิ ดเสรีอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดแรงงานท่องเที่ยวไทยเปิ ดกว้างมากขึน้ แรงงานมีฝีมือ
สามารถเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งที่ได้รบั ค่าตอบแทนสูงกว่า ในขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติสามารถเข้ามาแข่งขันใน
ภาคการท่องเที่ยวของไทยจานวนมาก เช่นกัน ซึ่งปญั หาที่ประเทศไทยจะพบคือ การรักษาความเป็ นไทย ในการ
ให้บริการ เนื่องจากความหลากหลายของแรงงาน ทีร่ บั เข้ามาทางานในอุตสาหกรรม
ด้านโครงสร้างธุรกิ จ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วได้สร้างรายได้ให้กบั ประเทศแต่ยงั เป็ นการกระจุก
ตัว จากข้อมูลศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยพบว่า แหล่งท่องเทีย่ วในภาคใต้ มีนักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้าไปเทีย่ วมากกว่า
ทุกภาค (หากไม่นับรวมกรุงเทพฯ( โดยมีจานวน 11.28 ล้านคน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 29 ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ทัง้ หมดทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย ทีม่ จี านวนรวม 22.92 ล้านคน และสร้างรายได้ท่องเทีย่ วให้ภาคใต้ 219,522
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่ างชาติทงั ้ หมดที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ั่
ประเทศไทย แต่รายได้ประเทศโดยส่วนใหญ่ มาจากแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชายฝงทะเลอั
นดามันโดยเฉพาะ
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลของภาคทีม่ ี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติโดยมีรายได้รวมกันสูงถึงร้อยละ 82 ของรายได้การท่องเทีย่ วภาคใต้ และเกือบร้อยละ 82 เป็ น
รายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ และรองลงมาได้แก่แหล่งท่องเทีย่ วเมืองชายแดนในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่
ทัง้ นี้จะเห็นได้ว่า ในปี 2020 หากนักท่องเทีย่ วยังคงเดินทางไปยังแหล่งท่องเทีย่ วหลักในปจั จุบนั
รายได้จะกระจุกตัวอยู่ทบ่ี างจังหวัด ทาให้การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทาได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร จากข้อมูลศูนย์วจิ ยั กสิกร
ไทย จะเห็นได้ว่าภูเก็ต (ในปี 2552 มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้าไป 2.22 ล้านคน ( รองลงมา คือ กระบี่ (จานวน
ั ่ นดามัน นอกจากนี้ ยัง มี
1.22 ล้านคน( และ พังงา (จานวน 2.22 แสนคน( ซึ่งเป็ น แหล่งท่ องเที่ยวชายทะเลฝ งอั
ั ่ าวไทย นักท่องเที่ยว
เกาะสมุย (จานวน 2.22 แสนคน( ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วชายทะเลฝงอ่
ต่างชาติทเ่ี ดินทางไปยังแหล่งท่องเทีย่ วชายทะเลทัง้ 2 แห่งดังกล่าว มีจานวนรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 29.5 ของ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทงั ้ หมดทีเ่ ดินทางท่องเที่ยวในภาคใต้ซง่ึ มีจานวนรวม 11.28 ล้านคน ในขณะที่จงั หวัดตรังมี มี
รายได้จากการท่องเทีย่ วเพียงปี ละประมาณ 2,222 ล้านบาทและระนองปี ละไม่ถงึ 1,222 ล้านบาท ปญั หา ดังกล่าวอาจ
เกิดการขาดการพัฒนาสิง่ ดึงดูดใจและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอันดามันให้เชื่อมโยงและเกือ้ หนุ นกันและกันของกลุ่ม
ั ่ นดามันขาดการพัฒนาการตลาดการท่องเทีย่ วเชิงบูรณาการ
จังหวัดภาคใต้ฝงอั
ด้านคมนาคมขนส่ง ในปี 2020 จีนจะเข้ามามีสว่ นสาคัญในการวางระบบขนส่งคมนาคมในภูมภิ าค
รวมถึงประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมโยง ระบบโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงการท่องเทีย่ ว จะทวีความสาคัญมากขึน้
ในภาพทัศน์น้ี ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในระดับหนึ่ง แต่ยงั มีขดี ความสามารถด้านการขนส่ง
ต่ากว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย สาหรับปญั หาของระบบโลจิสติกส์ไทยยังคงมีปญั หา ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ต้นทุนด้านการ
ขนส่งทีค่ ่อนข้างสูง ยังขาดการลงทุนทีเ่ พียงพอต่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเทีย่ ว รูปแบบในการเดินทาง ท่องเทีย่ ว
ทัง้ ระหว่างเมืองท่องเทีย่ วหลักเมืองท่องเทีย่ วรอง การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ปญั หาด้านกฎระเบียบทีเ่ ชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการท่องเทีย่ วในบางเส้นทาง ตลอดจนปญั หาการขาดศักยภาพของผูป้ ระกอบการไทย
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ด้า นโครงสร้า งต้ นทุ น ต้น ทุ น ด้านการท่ อ งเที่ย วเพิ่ม สูง ขึ้น จากแรงงานที่มีค่ าแรงสูง ขึ้น การ
คมนาคมขนส่ง ต้นทุนด้านพลังงาน และ การทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางกลุ่มย่อยมากขึน้ ทาให้ผปู้ ระกอบการต้องพิจารณา
เรื่อ งการบริห ารจัด การต้ น ทุ น นั ก ท่ อ งเที่ย วทราบถึง ราคาต่ า งๆ ท าให้ต่ อ รอง และ ท าให้ ส่ ว นแบ่ ง ก าไรของ
ผูป้ ระกอบการลดลง ทาให้เกิดการตัดราคา และผูป้ ระกอบการคุณภาพไม่สามารถอยู่ได้
ด้านการจัดการสถานที่ ท่องเที่ ยว ยังคงขาดความเชื่อมโยง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ชุมชน
ท้องถิน่ ทาให้เจ้าของพืน้ ทีข่ าดการมีสว่ นร่วม และ หวงแหนทรัพยากร การจัดการสถานทีท่ ่องเทีย่ วส่วนใหญ่ เน้นเพิม่
ั หาขยะ มลพิษ และ ความกลมกลืน กับ
จ านวนนัก ท่ อ งเที่ย ว ชุ ม ชนในพื้น ที่ข าดความรู้ และการมีส่ว นร่ ว ม ป ญ
สภาพแวดล้อม แหล่งท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ยงั คงขาดป้ายบอกทาง ปญั หาด้านภาษา และ ปญั หาด้านการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเทีย่ ว เนื่องจากนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มทีเ่ ดินทางด้วยตนเอง
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4.4.2 คาดการณ์ตวั เลขที่สาคัญ (Key indicator)

ตัววัด

จานวน 2013
(ล้านคน(

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัว
(ททท*( (วัน/บาท(

ทีม่ า

*กรมการ
ท่องเทีย่ ว

อัตราการเติบโต

+19.6% จาก
2012

+19.08% จาก
2012

①

②

③

④=②/①/③

26.73

฿ 1,171.65

9.85

฿ 4,450

นักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม

**ททท

เอเชียตะวันออก

16.08

฿ 512.47

6.84

฿ 4,659

จานวนรายได้จาก/AEC

7.39

฿ 187.46

5.8

฿ 4,374

จานวนรายได้จาก/ จีน

4.70

฿ 182.30

8.04

฿ 4,824

ทวีปยุโรป

6.30

฿ 414.88

16.52

฿ 3,986

ทวีปอเมริกา

1.17

฿ 78.75

14.96

฿ 4,499

ทวีปโอเชียเนีย

1.04

฿ 70.20

13.22

฿ 5,106

เอเชียใต้

1.34

฿ 49.66

7.27

฿ 5,098

ตะวันออกกลาง

0.63

฿ 36.49

11.9

฿ 4,891

ทวีปแอฟริกา

0.16

฿ 9.18

11.56

฿ 4,842

นักท่องเทีย่ วในประเทศ
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ(
(ล้านเทีย่ ว(
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ข้อมูลปี 2013
ระยะเวลาพานัก
รายได้ 2013
เฉลีย่ ต่อหัว (วัน(
(พันล้านบาท(
(ททท*)
*กรมการ
**ททท
ท่องเทีย่ ว

127.52

฿ 634.00

เฉลีย่ 3.9

฿ 1,275

ค้างคืน 3.9

฿ 3,410

ไม่คา้ งคืน

฿ 1,392

คาดการณ์ 2020
ตัววัด

Scenario 1: Consumption (สมมุติฐาน ASEAN Tourism Growth)
จานวน 2020

รายได้ 2020

(ล้านคน(

(พันล้านบาท(

ทีม่ า

***UNWTO

***UNWTO

อัตราการเติบโต

6.50%

6.50%

คงเดิม

①

②

③

④=②/①/③

41.54

฿ 1,820.73

9.85

฿ 4,450

นักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม

ระยะเวลาพานัก
เฉลีย่ ต่อหัว (วัน(

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัว
(วัน/บาท(

เอเชียตะวันออก

24.99

฿ 796.37

6.84

฿ 4,659

จานวนรายได้จาก/AEC

11.48

฿ 291.31

5.8

฿ 4,374

จานวนรายได้จาก/จีน

7.30

฿ 283.29

8.04

฿ 4,824

ทวีปยุโรป

9.79

฿ 644.72

16.52

฿ 3,986

ทวีปอเมริกา

1.82

฿ 122.38

14.96

฿ 4,499

ทวีปโอเชียเนีย

1.62

฿ 109.09

13.22

฿ 5,106

เอเชียใต้

2.08

฿ 77.17

7.27

฿ 5,098

ตะวันออกกลาง

0.97

฿ 56.70

11.9

฿ 4,891

ทวีปแอฟริกา

0.25

฿ 14.27

11.56

฿ 4,842

3.9

฿ 1,275

นักท่องเทีย่ วในประเทศ

198.16

฿ 985.23

(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ( (ล้าน
เทีย่ ว(

ภาพทัศน์ท่ี 1 อยู่ภายใต้สมมุตฐิ านทีว่ ่า ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของจานวนนักท่องเทีย่ วเท่ากับอัตรา
การเติบโตของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ตามการคาดการณ์ขององค์การท่องเทีย่ วโลก และมีอตั ราการเติบโตของรายได้
อยู่ในอัตราเดียวกัน ทีร่ อ้ ยละ 6.5 (ผลจากงานวิจยั ครัง้ นี้(

4.4.3 ปัจจัยผลักดันสู่ภาพทัศน์
ภาพทัศ น์ น้ี แสดงให้เ ห็น ถึง การใช้ ท รัพ ยากร อย่ า งไม่ เ ป็ น ระบบ เป็ น การมุ่ ง เน้ น การพัฒ นา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ผ่านการท่องเทีย่ วกระแสหลัก โดยนักท่องเทีย่ วกลุ่มหลักยังคงเป็ นกลุ่มท่องเที่ยวของชนหมู่
มาก การท่องเทีย่ วเชิงความสนใจเฉพาะมีการสนับสนุ นอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่สามารถพัฒนาระบบตัง้ แต่ต้นน้ า จน
ปลายน้า ทัง้ นี้ปจั จัยผลักดันสูภ่ าพทัศน์น้ไี ด้แก่
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ปจั จัยผลักดัน 1: กระแสโลกาภิวตั น์
 การลงทุนจากกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ภูมภิ าคเอเชีย มีบทบาทที่สาคัญสาหรับเศรษฐกิจโลก
ท าให้นั ก ลงทุ น จากต่ า งชาติ เข้า มาลงทุ น ในประเทศไทยด้า นการท่ อ งเที่ย ว ทัง้ โรงแรม
ร้านอาหาร และ จัดการท่องเทีย่ ว
 ปี 2020 การเปิ ดกว้างด้านแรงงาน บุคลากรจากต่างประเทศ เช่นฟิลปิ ปิ นส์ ซึง่ มีภาษาอังกฤษที่
ดีกว่า แต่ตน้ ทุนค่าแรงทีไ่ ม่สงู มากนัก จะเข้ามาเป็ นตัวเลือกให้ผปู้ ระกอบการ
 การเติบโตของจีนและรัสเซีย ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวยังหลังไหลเข้
่
าสู่ประเทศไทยจานวน
มาก ซึง่ หากไม่ทาการบริหารจัดการจะเกิดการกระจุกตัวของนักท่องเทีย่ วในบางพืน้ ที่ ส่งผลให้
ปริมาณนักท่องเทีย่ วมากกว่าปริมาณทีร่ องรับได้
ปจั จัยที่ 2 สังคมสูงวัย
 ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการสังคมขนาดใหญ่ขน้ึ (Greater Social Security) ในปี 2222
ประเทศไทยจะมีระบบสวัสดิการใหญ่ขน้ึ มาก ทาให้วยั ทางานต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึน้
 แรงงานไม่เพียงพอ จากการก้าวเข้า สู่สงั คมวัยชรา (Aging Society) ทีม่ ผี สู้ งู อายุเกิน 22 มาก
ขึน้ จากร้อยละ 11 ของประชากรในปี 2228 เป็ นร้อยละ 15 ของประชากรในปี 2222 และ
นอกจากนี้งบประมาณจานวนมากในการดูแลผูส้ ูงอายุท่มี แี นวโน้มมีอายุยนื ยาวและมีจานวน
มากขึน้
 ระบบสังคมไทยมีแนวโน้มเป็ นครอบครัวเดีย่ วขนาดเล็กมากขึน้ (Nucleus family vs. Extended
family) การพึ่งพาญาติพน่ี ้องน้อยลง ทาให้การท่องเทีย่ วหมู่คณะขนาดใหญ่ของกลุ่มญาติจะ
ลดลง เป็ นการท่องเทีย่ วกลุ่มย่อย และความต้องการหลากหลาย
 เศรษฐกิจนอกระบบ ตลอดจนแรงงานนอกระบบจะถูกผลักดันและดึงเข้าสู่ในระบบมากขึ้ น ซึง่
ในปจั จุบนั แรงงานนอกระบบมีขนาดถึง 21.8 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 59 ของกาลังแรงงาน ทา
ให้ตน้ ทุนแรงงานสูงขึน้
ปจั จัยผลักดันที่ 3: เศรษฐกิจสีเขียว
เศรษฐกิ จ สีเ ขีย ว (Greener Economy)
หมายถึงเศรษฐกิจทีค่ นในสังคมให้ความสาคัญกับการรักษา
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพของตน การบริโภคสินค้าและบริการ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและเป็ นมิตรกับสุขภาพมากขึน้ มี
การดารงชีวติ อยู่ร่วมกับโลกและธรรมชาติอย่างมีความสมดุล
มากขึ้น ซึ่ง การจะเกิด สิง่ นี้ได้นัน้ ต้องอาศัยการพัฒนาทุ ก
กระบวนการ และ ทุกขัน้ ตอน รวมถึงพัฒนาคน ซึ่งต้องเอา
จริง เอาจัง ตัง้ แต่นโยบาย จนการนามาปฏิบตั ิ ทาให้หลาย
ประเทศมีแต่แนวนโยบาย แต่ไม่สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
เศรษฐกิจสีเขียวรูปแบบนี้ เป็ นเรื่องที่ประเทศพัฒนาแล้ว ให้ความสาคัญ แต่ประเทศกาลังพัฒนา
ยังให้ความสาคัญน้ อยกว่ามาก อาทิ ประเทศพัฒนาแล้ว มีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมมากมาย การ
จัดเก็บภาษีสาหรับทาลายสิง่ แวดล้อมที่สงู ภาษีน้ ามันทีส่ งู การคิดราคาค่าน้ าค่าไฟทีส่ งู และการพัฒนาตลาดซือ้ ขาย
คาร์บอนเครดิต ตลอดจนมีการพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด และสนับสนุ นการใช้พลังงาน
ทางเลือกอย่างจริงจัง
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ปจั จัยที่ 4 ชีวติ ดิจติ อล
จากการที่นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่ ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ตลอดเวลานัน้ ทาให้เกิดผลที่
ตามมาคือ
 นักท่องเที่ยวค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้ง่ายดาย ทาให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ได้รบั
ความนิยมอย่างรวดเร็ว
 นักท่องเที่ยวเปรียบเทียบราคา ทราบราคาต้ นทุน ทาให้ผปู้ ระกอบการท่องเที่ยว ทากาไรได้
ยากขึน้
 ความต้องการทีห่ ลากหลาย และ ทาการศึกษาก่อนมาท่องเทีย่ ว ทาให้ตอ้ งการผูใ้ ห้บริการทีต่ อ้ ง
มีความรูม้ ากยิง่ ขึน้
 นัก ท่ อ งเที่ย วนิ ย มท่อ งเที่ย วด้วยตนเองมากขึ้น ทาให้ต้อ งรองรับ ด้า นข้อมูล และ เส้น ทาง
อานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ ซึง่ จะมีขนาดใหญ่ขน้ึ เรื่อยๆ
 การเกิดขึน้ ของผูป้ ระกอบการใหม่ ทีไ่ ม่อยู่ในระบบ และ หลอกลวงนักท่องเทีย่ วจากการซือ้ ขาย
ออนไลน์ ทาให้เสียชื่อเสียง รวมถึงการตัดราคา ทาให้เสียหายทัง้ ระบบ
 กลไกราคา เสียสมดุล จากตัวกลางจองออนไลน์ ทาให้เกิดการตัดราคา และ ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่
สามารถจัดการต้นทุน จะไม่สามารถอยู่ได้
ปจั จัยที่ 5 คมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งยังคงไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองรองได้สะดวกนัก สาหรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางด้วยตนเอง นอกจากนี้ ระบบแผนที่ ป้ายบอกทาง และโครงสร้างพืน้ ฐานของเมืองรอง ทาให้นักท่องเทีย่ วยังคง
กระจุกตัวในเมืองหลัก นอกจากนี้ตน้ ทุนพลังงาน คมนาคมสูงขึน้ ทาให้ธุรกิจรถทัวร์ รถบัส มีค่าใช้จ่ายทีแ่ พงขึน้ ทาให้
เกิดความกดดันต่อผูป้ ระกอบการในลักษณะทีร่ ายได้ลดลง แต่ตน้ ทุนสูงขึน้
ปจั จัยผลักดัน 6 ชุมชนเมือง
กระแสชุมชนเมือง ทาให้นักท่องเทีย่ วยังคงเดินทางไปยังเมืองหลัก ทาให้เกิดสิง่ ก่อสร้าง สิง่ อานวย
ความสะดวกให้กบั นักท่องเที่ยวมากมาย จนทาลายทัศนียภาพ ทรัพยากร และวิถชี วี ติ นอกจากนี้ ยังมีปญั หามลพิษ
ปญั หาขยะ และปญั หาอาชญากรรม มากขึ้นในเมืองหลักๆ ชุมชนเมืองนี้เอง ทาให้วถิ ีชวี ิตเดิมสูญเสียไป คนเข้าสู่
อุตสาหกรรมมากขึน้ เมืองต่างๆ เริม่ ขาดเอกลักษณ์
นอกจากนี้ระบบคมนาคมขนส่ง ยังไม่สามารถรองรับและปรับโครงสร้างได้ เช่น สัดส่วนการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
โดยเดินทางทัง้ หมด 22 ล้านครัง้ ต่อวัน คิดเป็ นระบบขนส่งขนาดใหญ่ (BTS, MRT) เพียง 3.5% รถเมล์ 36.4% แต่
ปริมาณรถยนต์สว่ นตัว มาถึง 56.9% ซึง่ ถือว่าสูงมาก
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ปจั จัยที่ 7 ด้านความปลอดภัย
ั หา
การเดินทางระบบสาธารณะที่ไม่ สะดวก ทาให้นัก ท่อ งเที่ย วใช้ม อเตอร์ไ ซด์เป็ นพาหนะ ป ญ
อุบตั เิ หตุทางถนนเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อภาพลักษณ์และการตัดสินใจของนักท่องเทีย่ วต่อการมาเทีย่ วประเทศ
ไทย โดยในช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.2552 รายงานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.( พบว่า นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติประสบอุบตั เิ หตุทางถนน เสียชีวติ ถึง 2 ราย บาดเจ็บถึง 215 ราย
นอกจากนี้ หากพิจารณาข้อมูลด้านการประกันภัยสาหรับผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุของบริษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถจากัด พบว่า แนวโน้มผูป้ ระสบภัยทีเ่ ป็ นนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ข้ามารับการช่วยเหลือขยับสูงขึน้
อย่างต่อเนื่องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการชดเชย โดยเพิม่ ขึน้ จากปี 2551 จานวน 222 คน เป็ น 2,182 คนใน
ปี 2555 หรือเพิม่ สูงถึง 2.22 เท่า ทัง้ นี้เมื่อผูป้ ระสบภัยเพิม่ ขึน้ เงินชดเชยก็สงู ตามขึน้ ไปด้วย เห็นได้จากปี 2551 เงิน
ชดเชยอยู่ท่ี 2,982 ล้านบาท พอปี 2555 ขึน้ ไปถึง 21,285 ล้านบาท และหากยังคงไม่สามารถจัดการได้ จากจานวน
นักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2020 จะมียอดเงินชดเชยถึง 70,218 ล้านบาท
ปจั จัยผลักดันที่ 8 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปญั หาทีเ่ กิดจากความไม่พร้อมภายในกลับทาให้ลดระดับและบันทอนศั
่
กยภาพทีม่ อี ยู่
 ปญั หาเรื่องแรงงาน การเคลื่อนย้ายของแรงงาน อาทิเช่น แรงงานราคาถูกจากพม่าและกัมพูชา
จะมีแนวโน้มเคลื่อนจากประเทศไทยกลับไปยังประเทศตัวเอง หรือไปสู่แหล่งจ้างแรงงานใหม่ท่ี
ดีกว่า ทาให้ประทศไทยขาดแคลนแรงงาน
 ศักยภาพทางด้านภาษาของประเทศไทย ทีข่ าดความพร้อม มีความเป็ นไปได้สงู ทีก่ ารว่าจ้าง
แรงงานอาจต้องเป็ นลักษณะการว่าจ้างจากหลากหลายชาติตามความเหมาะสมของงาน ทาให้
ต้นทุนแรงงานสูงขึน้
 เกิดคู่แข่งมากกว่ าคู่ค้า อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ด้านหนึ่งเราถูกขนาบด้วยพม่า ซึ่งยังอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรและแหล่งท่องเทีย่ วหลายแห่ง ในอีกด้านก็ถูกขนาบด้วยกัมพูชา ซึ่ง
ตัง้ เป้าหลังจาก 5 ปี ขา้ งหน้า จะดึงนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าสู่ประเทศให้ได้ปีละ 1 ล้านคน ซึ่ง
หลายประเทศอยู่ใกล้กบั จีนมากกว่าประเทศไทย
 การแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้พร้อมต่อการแข่งขัน ยังมีการเตรียมตัวไม่พร้อมเท่าทีค่ วร ทาให้
อาจเกิดการเสียเปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการทาความเข้าใจให้ถงึ ระดับผูป้ ระกอบการ และ
ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการเดินทางไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และ มีมาตรการช่วยเหลือ ลด
ความเสีย่ งจากการลงทุน

4.4.4 ผลกระทบต่อห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain impact)
ภาพทัศน์น้ี ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ทาให้เกิด
การตัดราคา และการขยายขอบเขตในห่วงโซ่คุณค่า เช่นผูป้ ระกอบการโรงแรม ก็เริม่ มีบริการขนส่งเป็ นของตนเอง เป็ น
ต้น ทาให้ผู้ประกอบการที่ป รับตัวไม่ได้เริ่ม ล้ม หายไปจากอุตสาหกรรม ทัง้ นี้สามารถแบ่ง แนวโน้ มการปรับตัวได้
ดังต่อไปนี้
ผลกระทบที่ 1: ด้านบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง
 การเติบโตของเมืองแบบศูนย์กลางเดียว ทาให้เกิดปญั หาจราจร และแก้ไขได้ยาก ทาให้
นักท่องเที่ยวกระจุกตัว ไม่สามารถกระจายไปยังเมืองรองได้ ระบบคมนาคมขนส่งต้อง
วางแผนเป็ น Cluster เชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรอง สร้างความเจริญให้ทอ้ งถิน่
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 ระบบขนส่งยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างทัวถึ
่ ง และยังขาดความเชื่อมโยง ทาง
อากาศ ทางบก ทางราง ทางน้า
 การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย อุบตั เิ หตุเพิม่ มากขึน้ ทาให้นักท่องเที่ยวทีเ่ ทีย่ วเอง ใช้มอเตอร์
ไซด์ และเกิด อุ บ ัติเ หตุ จ านวนมาก ขาดความเข้ม งวดกวดขัน ด้า นกฎระเบีย บ ท าให้
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางด้วยตนเอง ยังขาดความสะดวก
 สร้างจิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม การใช้รถทีส่ ร้างมลพิษ จากจานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ ใน
หลายเมือง
 แก้ไขปญั หาความแออัดของสนามบินทีไ่ ม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ
 บริหารจัดการต้นทุนค่าขนส่งทีส่ งู ขึน้
ผลกระทบที่ 2: ตัวแทนบริษทั นาเทีย่ วกับส่วนแบ่งทีล่ ดลง
 นักท่องเทีย่ วทราบราคาต้นทุน ทาให้รสู้ กึ ว่า บริษทั นาเที่ยวคิดราคาสูงเกินจริง
 ความสนใจของนักท่องเทีย่ วทีซ่ บั ซ้อนขึน้ ทาให้เกิดความขัดแย้งกับบริษทั นาเทีย่ วได้ง่าย
 สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริษัทขนาดใหญ่ ข้ามขัน้ ตอนไปหานักท่องเที่ยวโดยตรง ทาให้
บริษทั กลางห่วงโซ่คุณค่าไม่สามารถอยู่ได้
 บริษทั ตัวกลาง ขยายบทบาท ไม่เพียงขาย แต่ให้บริการด้วย
 การเริม่ มีบทบาทในการขายเป็ นกลุ่มธุรกิจ
 ต้นทุนโปร่งใส และมีแนวโน้มการแยกขายสินค้าและบริการ
 บริการทีเ่ ป็ น Exclusive ทาได้ยาก ทาให้เหมือนกันหมด
 นักท่องเทีย่ วมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง ทาให้กระทบต่อการบริหารจัดการ
 เทคโนโลยีทาให้นกั ท่องเทีย่ วนิยมเทีย่ วเอง
 ความซื่อสัตย์ต่อสินค้าและบริการลดลง
ผลกระทบที่ 3: สงครามการตัดราคาทีพ่ กั และร้านอาหาร
 เนื่องจากตลาดหลักยังคงเป็ นกลุ่ม Mass Tourism สินค้าทีอ่ ยู่ในหมวดหมู่เดียวกันย่อมมี
ลักษณะทีค่ ล้ายกันทาให้เกิดสงครามราคา การใช้กลยุทธ์โดยเฉพาะเรื่องการบริการเข้ามา
ก็น่าจะสามารถสร้างความแตกต่างได้ ยังคงเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนอยากไปถึง เพียงแต่ว่าจะโดน
ใจกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เท่านัน้
 การขยายตัวของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็ นโรงแรมหรือเซอร์วสิ อพาตเม้นท์จงึ เป็ นแค่ภาพของ
การแข่งขันที่ออกมารองรับตลาดและคาดหวังเพื่อจะให้ลูกค้าเข้ าไปใช้บริการมากที่สุด
ดังนัน้ แม้สงครามการหันราคาจะรุ
่
นแรงเพียงใด แต่ทงั ้ หมดนี้กข็ น้ึ อยู่กบั สายป่านของธุรกิจ
สัน้ หรือยาวเท่านัน้ ซึง่ ผลทีต่ ามมาคือการสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันทัง้ อุตสาหกรรม
 จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรม ท่องเทีย่ วไทย
และมีส่วนสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอื่นๆ ในปี 2020 จะเห็นโรงแรม และ ที่พกั ขนาดเล็กลง
เพราะโรงแรมขนาดห้องพักจานวนมาก จะมีการบริหารจัดการได้ยากขึน้ ทาให้ขนาดทีพ่ กั
จะเริ่ม ลดลง ธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข้อ งจะเติบ โตอย่ า งมาก หากมีก ารบริห ารจัด การที่ดี เช่ น
เฟอร์นิเจอร์ อาหาร สมุนไพร ธุรกิจสปา สุขภาพอนามัย การค้าของที่ระลึกและสินค้า
พืน้ เมือง บริการด้านโลจิสติกส์ และการจ้างงานในระดับต่างๆ เป็ นต้น กลุ่มธุรกิจโรงแรม
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และภั ต ตาคารมี มู ล ค่ า รวม 222,222 ล้ า นบาท หรือ ร้ อ ยละ 19.1 ของการบริก าร
ภาคเอกชนทัง้ หมด โดยนับเป็ นกลุ่มทีม่ มี ูลค่ าสูงเป็ นอันดับสอง รองจากกลุ่มการสื่อสาร
และขนส่ง เมื่อพิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจแล้ว พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ในกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการขนาดย่อม ร้อยละ 22.2 กลุ่มผูป้ ระกอบการขนาดกลาง ร้อยละ 19.2 หรือ
22,222 ล้านบาท และกลุ่ม ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ ร้อยละ 18.212
ผลกระทบที่ 4 สถานทีท่ ่องเทีย่ วกับเสน่หท์ ห่ี ายไป
 สถานทีท่ ่องเทีย่ วเสือ่ มโทรม เนื่องจากจานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ มาก และ ความมีเสน่ ห์
ที่ ห ายไป สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น น าเข้ า จากต่ า งประเทศ ความเป็ นพื้ น ถิ่ น หาได้ ย ากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย ต้องมีการดึงชุมชนมาเกีย่ วข้อง แก้ไขกฎระเบียบ และ ปรับ
มาตรฐานการให้บ ริก าร รวมถึง สร้า งความเท่ า เทีย มระหว่ า งนั ก ท่ อ งเที่ย วไทย กับ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ ในด้านราคา และ คุณภาพการให้บริการ
ผลกระทบที่ 5: บุคลาการด้านการท่องเทีย่ ว
 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจะมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ทัง้ นี้มคั คุเทศก์ไทยต้องได้รบั
การพัฒนาทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจานวน
นักท่องเทีย่ ว ปญั หาในเชิงคุณภาพคือระบบการศึกษาผลิตมัคคุเทศก์ท่สี ามารถมีความรู้
เชิงลึก และ สามารถสือ่ สารกับนักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการเฉพาะได้ ขณะทีป่ ญั หาในเชิง
ปริมาณคือมีการสงวนอาชีพนี้ไว้ให้เฉพาะสาหรับคนไทย แต่ระบบการฝึ กอบรมมัคคุเทศก์
ขาดคุณภาพ ทาให้มคั คุเทศก์มไี ม่เพียงพอกับจานวนนักท่องเทีย่ วที่ขยายตัวสูง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปญั หามัคคุเทศก์เถื่อนรุนแรงขึน้
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4.5

ภาพทัศน์ ที่ 2: ลงทุนกับโครงสร้างพืน้ ฐาน (Investment Scenario)
4.5.1 คาอธิ บายภาพทัศน์ (Scenario future)

ภาพทัศน์น้ี ประเทศไทยมีการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปี 2020 ประเทศไทยมี
ความพร้อ มในการขยายตัวเป็ น ผู้นาด้า นการท่อ งเที่ยวในภูมิภาคเป็ นอย่า งมาก โดยเฉพาะด้าน โครงสร้างและ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยี และการลงทุนพัฒนาสถานทีท่ ่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตามการ
ลงทุนด้านการท่องเทีย่ วอย่างมาก แต่สว่ นใหญ่เป็ นการเน้นการก่อสร้างมากกว่าการจัดการภูมทิ ศั น์ และการมีส่วนร่วม
จากชุมชนในท้องถิน่ คงเป็ นแบบผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจ และเสียความเป็ นวิถชี วี ติ ความเชื่อมโยงหน่ วยงานทุก
ระดับมีมากขึ้น ทาให้การพัฒนาการท่องเที่ยว ทาให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ประเทศ และความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ ว เพิม่ ขึน้ อย่างมาก
นโยบายด้านการท่ องเที่ ยว ปี 2020 มีการกาหนดวางแผนนโยบายจากหน่ วยงาน ที่เกีย่ วข้อง
มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วพัฒนารายได้ และเป็ นส่วนสาคัญในการเพิม่ ขนาดเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศ
ไทย เนื่องจากภาคการส่งออกได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยภายนอก ทาให้ภาคบริการต้องขยายตัว ความกดดันด้าน
ตัวเลขทางเศรษฐกิจทาให้ นโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก ทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วยังคงเป็ นดัชนีช้ี
วัด และเป้าหมายทีส่ าคัญ เนื่องจากปริมาณส่วนแบ่งตลาดนักท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพยังไม่เติบโตเพียงพอในการสร้าง
รายได้หลัก สาเหตุหนึ่ง เกิดจากการยังไม่สามารถพัฒนาบุคลากรรองรับการเป็ นผู้นาด้านท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้

เท่าใดนัก นอกจากนี้ยงั มีนโยบายขยายเมืองหลัก เมืองรอง และ ลงทุนเพิม่ เติมในประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ นี้กฎระเบียบ
การผ่า นแดน ขัน้ ตอนต่ า งๆ ได้รบั การผ่ อนคลาย เพื่อ อานวยความสะดวกให้กบั นักท่ องเที่ยวและผู้ป ระ กอบการ
นโยบายส่ว นใหญ่ มุ่ ง เน้ น แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานยุ ท ธศาสตร์ด้า นพัฒ นาสถานที่ท่ อ งเที่ย ว
Tourism Attractions ยุทธศาสตร์ดา้ น Logistics การบูรณาการเชื่อมโยงการท่องเทีย่ ว เชื่อมโยง HUB ของภูมภิ าคเข้า
กับ HUB ของ International

96

ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ปี 2020 จานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ กว่าในปจั จุบนั อย่างมาก ทาให้
ส่งผลกระทบการรองรับได้ในหลายพื้นที่ ถึงแม้จะมีการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งไปยังเมืองรอง แต่จากแนวโน้มของ
ชุมชนเมือง ทาให้มกี ารทาลายสภาพแวดล้อมจานวนมาก ทดแทนด้วยสิง่ ปลูกสร้าง แหล่งท่องเที่ยวตาม ธรรมชาติ
ไม่ได้รบั การรักษาเท่าใดนัก ทาให้สภาพแวดล้อมไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เศษซากของใช้แล้วที่
เรีย กว่ า ขยะมู ล ฝอยที่นั บ วัน เพิ่ม ปริม าณจนไม่ อ าจจัด เก็บ ออกจากชุ ม ชนและท าลายได้ท ัน การ ดัง เช่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองใหญ่อ่นื ๆ ของประเทศไทย มลภาวะจากขยะมูลฝอยนี้สร้างความสกปรก
ภาพลักษณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมต่อนักท่องเทีย่ วตลอดจนส่งกลิน่ รบกวน สร้างความราคาญ ทัง้ ยังเป็ นบ่อเกิดของเชือ้ โรคและ
เขตแพร่กระจายโรคอีกด้วย
ั่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ แนวชายฝงทะเลของประเทศไทย
2,815 กิโลเมตร เป็ นบริเวณที่มี
ทรัพยากรทีม่ คี วามหลากหลายด้านนิเวศวิทยา มีคุณค่าและประโยชน์อย่างมาก ซึง่ ถือว่ามีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ั ่ นอย่างมาก การเพิม่ จานวนนักท่องเทีย่ วทาให้เกิดปญั หาความเสือ่ ม
และสังคมปจั จุบนั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเป็
โทรม อันเนื่องมากจากการเจริญเติบโตของกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายฝงั ่ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
ขาดความระมัดระวัง และไม่คานึงถึงความสามารถในการรองรับจนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของตัวทรัพยากรและ
ั่
ปญั หาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ทรัพยากรทางทะเลทีส่ าคัญ ได้แก่ ป่าชายเลน ชายฝงและชายหาด
แนวปะการังและหญ้าทะเล และทรัพยากรประมงทะเล เป็ นอย่างมาก
การสร้างทางผ่านป่าโดยไม่มมี าตรการควบคุมทีเ่ หมาะสม ทาให้เสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ พืน้ ทีป่ ่าไม้มสี ภาพเสื่อม
โทรม และมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื่องมาจากสาเหตุสาคัญหลายประการ ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ทาลายป่า การ
เผาปา่ การบุกรุก ทาลายปา่ เพื่อต้องการทีด่ นิ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย และทาการเกษตร
ด้านการจัดการความปลอดภัย จะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดชุมชนเมืองทาให้เกิดปญั หาความแออัด
ของทีอ่ ยู่อาศัยและสถานทีท่ างานในเขตเมือง เป็ นผลมาจากการใช้ทด่ี นิ และความต้องการของแรงงาน ทีต่ ้องการทีอ่ ยู่
อาศัยที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาทางานประจาวัน ทาให้เกิดเป็ นแหล่งชุมชนแออัด (Slum
Area) นับเป็ นปญั หาสาคัญในเมืองใหญ่ ซึง่ เป็ นย่านหรือแหล่งทีม่ อี าคารหนาแน่ น และอาคารส่วนมากชารุดทรุดโทรม
มีสภาพทีไ่ ม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย หรือมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ศีลธรรม หรือ
สวัสดิภาพของผูอ้ ยู่อาศัยและประชาชน
ด้านบุค ลากรท่ องเที่ ย ว มีความต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยวจานวนมาก แต่ แรงงานไม่
เพียงพอ เนื่องจากความเจริญของประเทศเพื่อนบ้านทาให้เรียกแรงงานกลับคืนสู่ประเทศไม่ว่าจะเป็ นแรงงานราคาถูก
จากพม่าและกัมพูชา ซึ่งเป็ นไปได้สูงที่แรงงานเหล่านี้จะเคลื่อนจากประเทศไทยกลับไปยังประเทศตัวเอง หรือไปสู่
แหล่งจ้างแรงงานใหม่ทด่ี กี ว่าทาให้เกิดเป็ นความท้าทายของประเทศไทย นอกจากนี้ต้นทุนแรงงานสูงขึน้ ประกอบกับ
ความเจริญขึน้ ของเมืองใหม่ ทาให้แรงงานต่างชาติ เข้ามาทางานในประเทศไทยจานวนมาก
นอกจากนี้ อาชีพมัคคุเทศก์ซง่ึ เป็ นอาชีพสงวนสาหรับคนไทย มีแนวโน้มถูกแทรกแซงโดยชาวต่างชาติกลุ่มทัวร์ทค่ี วาม
เป็ นจริงแล้วจะต้องมีมคั คุเทศก์ไทยไปด้วยเสมอ นักลงทุนนิยมใช้คนของประเทศตัวเอง ทางานและทาหน้าทีเ่ ป็ นไกด์
เชิญชวนนักท่องเทีย่ วของประเทศตัวเองเพราะมีความได้เปรียบทางด้านภาษามากกว่ามัคคุเทศก์ไทย จึงมีมคั คุเทศก์
ไทยสารองไปด้วยเท่านัน้
ด้านโครงสร้างธุรกิ จ ประเทศไทยทาธุรกิจท่องเทีย่ วเป็ นทัง้ Inbound และ outbound นัน่ หมายถึง
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทม่ี าประเทศไทย ผูป้ ระกอบการต้ องมีความพร้อมในการพานักท่องเทีย่ วไปเทีย่ วต่อยังประเทศ
เพื่อนบ้าน มิเช่นนัน้ ระยะเวลาในการพานักในประเทศไทยจะสัน้ ลง ทาให้รายได้ลดลง ซึง่ หากประเทศไทยไม่สามารถ
นาเสนอบริการในระดับภูมภิ าคได้ ก็จะเกิดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาดาเนินการแทน
การลงทุนของนักลงทุนต่ างชาติในธุรกิจท่องเที่ยว เป็ นสิง่ ที่ควรจับตามองในภาพทัศน์น้ี เนื่องจากความพร้อมของ
ประเทศไทยในการเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว แต่ถา้ ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมปญั หา นอมินีได้ ยังอาจมีผลลบที่
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สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ และทีส่ าคัญธุรกิจท่องเทีย่ วสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศไทย
หากไม่สามารถแก้ไขปญั หานี้ได้จะทาให้ไทยเสียรายได้ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวทาให้เกิดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติดีขน้ึ มีการพัฒนาเทคโนโลยีท่มี าพร้อมกับการลงทุน แต่ก็พบว่าทาให้การ
แข่งขันทางธุรกิจของนักลงทุนไทยมีความเสียเปรียบทัง้ ในเรื่องเครือข่าย และเงินลงทุน พืน้ ทีเ่ หล่านี้กาลังประสบปญั หา
ทัง้ ด้านสังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม และการสูญเสียรายได้ของท้องถิน่ ทัง้ นี้จากข้อมูลการศึกษาของสานักวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการศึกษาชี้ว่าพื้นทีป่ ระสบปญั หาการถือ
ครองอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีรุ น แรงที่สุด คือ จ.ภู เ ก็ต และที่เ กาะสมุ ย โดยเฉพาะพื้น ที่ช ายหาดทะเลรอบเกาะซึ่ง ผู้ท่ี
ครอบครองกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่คนในพืน้ ที่ และทีด่ นิ ใน จ.ภูเก็ต มีราคาพุ่งสูงถึง 122 ล้านบาท ต่อไร่ ซึง่ ตรงนี้เป็ น
ส่วนหนึ่งทีท่ าให้นกั ลงทุนไทยไม่สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติทไ่ี ด้
นอกจากนี้การขยายธุรกิจข้ามห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ทาให้รายใหญ่หนั มาดาเนิน
ธุรกิจหลายส่วนด้วยตนเอง ทาให้รายย่อยไม่สามารถแข่งขันได้ อาทิเช่น นักท่องเที่ยวต่ างประเทศปกติจะซื้อตั ว๋
เครื่องบินจากประเทศของตน แล้วมาซือ้ ทัวร์ทป่ี ระเทศไทย ใช้บริการมัคคุเทศก์ไทย พักโรงแรมของไทย แต่ปจั จุบนั
บริษทั ทัวร์ต่างประเทศเข้ามาเปิ ดบริษัทในประเทศไทย โดยใช้คนไทยถือหุน้ ลม และนาคนประเทศตนเองทีพ่ ูดได้ทงั ้
ภาษาตนเองและภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา มาขายทัวร์ ทาหน้า ที่ไกด์เถื่อน ส่งผลให้บริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ไทย
ได้รบั ความเดือดร้อน และบริษทั ไทยไม่สามารถแข่งขันได้
ด้านโครงสร้างต้นทุน ต้นทุนจะสูงขึ้นจากการเกิดขึ้นของชุมชนเมือง ต้นทุนแรงงานมีแนวโน้ ม
สูงขึน้ อย่างไรก็ตามการคมนาคมขนส่งทีส่ ะดวกขึน้ การใช้งานของเทคโนโลยีทาให้ลดต้นทุนได้บางส่วน ทัง้ นี้ ยังคงมี
การแข่งขันตัดราคา ทาให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยประสบปญั หา และนอกจากนี้ยงั ท่องเทีย่ วยังนิยมท่องเทีย่ วด้วยตนเอง
จานวนมาก
ด้านคมนาคมขนส่ง ในปี 2020 อยู่บนสมมุติฐานที่ ว่า โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประตูการค้า
ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมภิ าค การ
แก้ปญั หาการจราจรจากเมืองหลักในภูมิภาคสู่ป ริมณฑลและกรุง เทพ และการพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ า ทัง้ นี้
โครงสร้างพืน้ ฐานทางราง จะนาความเจริญไปสู่เมืองรอง และอานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ ว และ สร้างความ
เจริญตลอดเส้นทาง ทัง้ นี้ การพัฒนารถไฟทางคู่ ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลกระทรวงคมนาคม ในปี 2014 มี
โครงข่ายทางรถไฟมีระยะทางรวม 2,222 กิโลเมตร
ประกอบด้วย เส้นทางสายหลักหรือสายประธาน 5
เส้นทาง กระจายไปตามภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ
ครอบคลุ ม พื้น ที่บ ริก าร 22 จัง หวัด โดยส่วนใหญ่
เป็ นทางรถไฟทางเดี่ยว ระยะทาง 2,222 กิโลเมตร
หรือร้อยละ 92 ทางคู่ระยะทาง 122 กิโลเมตร หรือ
ร้อ ยละ 2 และทางสาม ระยะทาง 122 กิโ ลเมตร
หรือร้อยละ 2 เท่านัน้
โครงสร้างพื้นฐานทางถนน มีค วามสาคัญ ต่ อ การ
ท่องเที่ยวในปี 2020 อย่างมาก ทัง้ นี้ จากข้อมูล
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.( กระทรวงคมนาคม ในปี 2522 แนวโน้มปริมาณการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าทางถนนจะเพิม่ สูงขึน้ ถึงร้อยละ 21.82 หรือคิดเป็ น 2.22 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ส่งผลต่อปริมาณ
การจราจรในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นทีร่ อบกรุงเทพมหานคร และบนถนนสายหลักซึ่งเชื่อมโยงระหว่างภูมภิ าคของ
ประเทศ ปจั จุบนั ประเทศไทยมีถนนในความดูแลของกรมทางหลวง ระยะทาง 22,922 กิโลเมตร (รวมทางหลวงพิเศษ
ระหว่ างเมือง( กรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 22,912 กิโ ลเมตร ทางพิเ ศษของการทางพิเ ศษแห่ งประเทศไทย
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ระยะทาง 222.92 กิโลเมตร และเป็ นถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระยะทางประมาณ 252,152 กิโลเมตร โดย
ในปี 2552 มีปริมาณการเดินทางประมาณ 2.2 ล้านคน-เทีย่ วต่อวัน
โครงสร้างพืน้ ฐานทางอากาศ จากข้อมูลกระทรวงคมนาคมในปี 2522 คาดว่ามีการเดินทางเข้า-ออก
จากกรุงเทพมหานครไปยังภูมภิ าคต่างๆจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 128,922 คน-เทีย่ วต่อวัน สาหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ ใน
ปี 2552 มีการขนส่งสินค้าปริมาณ 222 ตันต่อวัน และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 292 ตันต่อวัน ในปี 2522 ปจั จุบนั ท่า
อากาศยานทีต่ ้องเร่งเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมทิ ม่ี ปี ริมาณผูโ้ ดยสาร ในปี 2552
ถึง 51.22 ล้านคน เกินกว่าขีดความสามารถทีจ่ ะรองรับได้ประมาณ 45 ล้านคนต่อปี และขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมอิ ยู่ระหว่างการพัฒนา และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2522 ซึง่ รองรับผูโ้ ดยสารได้ 22 ล้านคนต่อปี

4.5.2 คาดการณ์ตวั เลขที่สาคัญ (Key indicator)
ตัววัด

จานวน 2013
(ล้านคน(

ทีม่ า
อัตราการเติบโต

ข้อมูลปี 2013
รายได้ 2013 ระยะเวลาพานักเฉลีย่
(พันล้านบาท( ต่อหัว (วัน( (ททท*(

*กรมการ
ท่องเทีย่ ว
+19.6% จาก
2012

*กรมการ
ท่องเทีย่ ว
+19.08% จาก
2012

①

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัว
(ททท*( (วัน/บาท(

**ททท

**ททท

②

③

④=②/①/③

9.85

นักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม
เอเชียตะวันออก

26.73
16.08

฿ 1,171.65
฿ 512.47

6.84

฿ 4,450
฿ 4,659

จานวนรายได้จาก/AEC

7.39

฿ 187.46

5.8

฿ 4,374

จานวนรายได้จาก/ จีน

4.70

฿ 182.30

8.04

฿ 4,824

ทวีปยุโรป

6.30

฿ 414.88

16.52

฿ 3,986

ทวีปอเมริกา

1.17

฿ 78.75

14.96

฿ 4,499

ทวีปโอเชียเนีย

1.04

฿ 70.20

13.22

฿ 5,106

เอเชียใต้

1.34

฿ 49.66

7.27

฿ 5,098

ตะวันออกกลาง

0.63

฿ 36.49

11.9

฿ 4,891

ทวีปแอฟริกา

0.16

฿ 9.18

11.56

฿ 4,842

นักท่องเทีย่ วในประเทศ
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ(
(ล้านเทีย่ ว(

127.52

฿ 634.00

เฉลีย่ 3.9

฿ 1,275

ค้างคืน 3.9

฿ 3,410

ไม่คา้ งคืน

฿ 1,392
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คาดการณ์ 2020
ตัววัด

Scenario 2 Investment (สมมุติฐานเติ บโตเท่า Thailand 4-year Average)
จานวน 2020
(ล้านคน(

รายได้ 2020
(พันล้านบาท(

ทีม่ า

***UNWTO

***UNWTO

อัตราการเติบโต

15.0%

15.0%

คงเดิม

①

②

③

นักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม
เอเชียตะวันออก

71.10
42.77

฿ 3,116.61
฿ 1,363.18

จานวนรายได้จาก/AEC

19.66

จานวนรายได้จาก/ จีน
ทวีปยุโรป

ระยะเวลาพานัก
เฉลีย่ ต่อหัว (วัน(

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัว
(วัน/บาท(

④=②/①/③
6.84

฿ 4,450
฿ 4,659

฿ 498.65

5.8

฿ 4,374

12.50

฿ 484.92

8.04

฿ 4,824

16.76

฿ 1,103.59

16.52

฿ 3,986

ทวีปอเมริกา

3.11

฿ 209.48

14.96

฿ 4,499

ทวีปโอเชียเนีย

2.77

฿ 186.73

13.22

฿ 5,106

เอเชียใต้

3.56

฿ 132.10

7.27

฿ 5,098

ตะวันออกกลาง

1.67

฿ 97.06

11.9

฿ 4,891

ทวีปแอฟริกา

0.44

฿ 24.42

11.56

฿ 4,842

3.9

฿ 1,275

นักท่องเทีย่ วในประเทศ

339.21

฿ 1,686.45

9.85

(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ(
(ล้านเทีย่ ว(

ภาพทัศน์ท่ี 2 อยู่ภายใต้สมมุตฐิ านทีว่ ่า ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของจานวนนักท่องเทีย่ วเท่ากับอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ ในอดีตของประเทศไทย โดยคิดอัตราเติบโตทีร่ อ้ ยละ 15 และมีอตั ราการเติบโตของรายได้อยู่ในอัตรา
เดียวกัน ทีร่ อ้ ยละ 15 ซึง่ มีปจั จัยสนับสนุนคือ มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ทาให้เพิม่ ขีดความสามารถรองรับจานวน
นักท่องเทีย่ วและรักษาแนวโน้มการเติบโตไว้ได้ (ผลจากงานวิจยั ครัง้ นี้(
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4.5.3 ปัจจัยผลักดันสู่ภาพทัศน์
ภาพทัศน์น้ี เป็ นการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ผ่านการท่องเทีย่ วกระแสหลัก โดยนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มหลักยังคงเป็ นกลุ่มท่องเทีย่ วของชนหมู่มาก แต่ ด้วยการลงทุนด้านสถานที่ท่องเทีย่ วใหม่ ทาให้มรี ายได้ อกี กลุ่ม
หนึ่งมาจากนักท่องเทีย่ วไปยังแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ทม่ี นุษย์สร้างขึน้
ปจั จัยผลักดัน 1: กระแสโลกาภิวตั น์กบั กระแสทุนนอก
การตลาดแบบเสรีนิยม (Liberalism) กับ ความเจริญก้าวหน้าของการติดต่อสือ่ สารรวมทัง้ เทคโนโลยี
การขนส่งซึง่ ทาให้เกิดการเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ และเงินทุน จากประเทศทีเ่ ป็ นแกนกลางแห่งการพัฒนาโลก (Core
Countries) มาสูภ่ ูมภิ าคเอเชีย ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงในการเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว เนื่องจากความได้เปรียบ
ในเชิงภูมศิ าสตร์ ทุนจะมีการเคลื่อนย้ายไปยังประเทศต่างๆของโลกทีใ่ ห้เงื่อนไขและผลประโยชน์ทไ่ี ด้กาไรสูงสุด โลก
ตะวันตกก็จะมีการปกป้องธุรกิจทีไ่ ม่สามารถแข่งขันกันได้ในรูปแบบของการกีดกันทางการค้า ในแบบทีเ่ รียกว่า Non
Tariff Barrier (NTB) การค้าของโลกจะตกอยู่ภายใต้กติกาขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization - WTO)
ทีโ่ ลกตะวันตกไม่ก่ปี ระเทศเป็ นควบคุม และข้อตกลงในลักษณะที่เป็ นทวิภาคี ทาให้มกี ารรวมกลุ่มการค้าใหม่ๆ เพื่อ
ต่อรอง
ผลจากโลกาภิวตั น์ยงั ส่งถึง การแพร่กระจายของค่านิยม บรรทัดฐาน และวัฒนธรรมตะวันตกจะยิง่
ช่วยส่งเสริมแนวคิดแบบทุนนิยมตะวันตก และทาให้วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ตกเป็ นเหยื่อของวัฒนธรรมการบริโภค เอาชนะ
จิตสานึกและจิตวิญญาณ รวมทัง้ ความเป็ นน้าหนึ่งใจเดียวของชุมชน
ปจั จัยผลักดันที่ 2 นาเข้าแรงงาน จากการเข้าสูส่ งั คมสูงวัย
จากการศึกษาของ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากผลงานผลวิจยั เรื่องความ
ต้องการแรงงานต่างชาติสาหรับสังคมสูงวัยพบว่า เมื่อไทยเข้า สู่สงั คมผูส้ งู อายุ ทาให้จานวนแรงงานลดลงและรายได้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดพี (ี ลดลงไปด้วย ซึง่ การแก้ปญั หาระยะสัน้ ทาได้โดยนาเข้าแรงงานต่างด้าวโดยผล
การศึกษาพบว่าหากไม่เพิม่ จานวนแรงงานต่างด้าวให้มากขึน้ ในปี 2522 จะทาให้ จีดพี ลี ดลงร้อยละ 2 และรายได้ต่อหัว
ลดลงร้อยละ 8 และปี 2592 จีดพี ลี ดลงร้อยละ 12 และรายได้ต่อหัวลดลงร้อยละ 12 ซึง่ หมายถึง ประเทศไทยจะมีการ
นาเข้าแรงงานจากหลายหลายประเทศเพื่อรองรับการเติบโต ด้านการท่องเทีย่ ว
ปจั จัยผลักดัน 3: ความกดดันจากคู่แข่งในการสร้างสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
นอกจากทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ท่ี
มีมาตรฐานระดับโลกด้วย ทัง้ นี้ประเทศไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
สิงคโปร์ทพ่ี ยายามใช้กลยุทธ์พฒ
ั นาแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ เช่น สตูดโิ อของยูนิเวอร์ แซล (Universal Studio)
สวนพฤกษศาสตร์ “Garden by the bay” การจัดแข่งขันรถสูตรหนึ่ง (Formula one) การดึงดูดการประชุม สัมมนา และ
แสดงสินค้า และการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพระดับ High End เป็ นต้น หรือ แม้กระทังจี
่ น ทีจ่ ะเปิ ดตัวแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ ร้างขึน้ ใหม่จานวนมาก รวมถึง สวนสนุ กเฮลโลคิตตี้” แห่งแรกนอกญี่ปุ่น ในมณฑลเจ้อเจียง ใกล้กบั เซีย่ ง
ไฮ้ ทาให้ประเทศไทยต้องมีการวางแผนระยะยาวในการสร้างแหล่งท่องเทีย่ ว
ปจั จัยผลักดันที่ 4: การคมนาคมสูโ่ อกาส CLMV
ถึงแม้ว่า ตาแหน่ งทางภูมศิ าสตร์ของประเทศไทย มีความได้เปรียบแต่ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปจั จุบนั
สิงคโปร์มคี วามได้เปรียบจากความเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศและทางน้ า การเป็ นศูนย์กลางการเงินใน
ภูมิภ าค การมีสานัก งานสาขาของต่ างชาติมาตัง้ อยู่จานวนมาก และการมีสถาบัน การศึกษาที่มีคุณภาพในระดับ
นานาชาติ นอกจากสิงคโปร์แล้ว ไทยยังมีคู่ แข่งสาคัญอีกประเทศหนึ่งคือมาเลเซีย ซึง่ มีกลยุทธ์คล้ายคลึงกับสิงคโปร์
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นอกจากนี้การเปิ ดเสรีด้านการบริการและการลงทุนจะทาให้ธุรกิจท่องเทีย่ วไทยต้องแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติมากขึน้
และทาให้ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยมีต่างชาติเป็ นเจ้าของมากขึ้นด้วย ดังนัน้ ประเทศไทยจึงถูกผลักดันให้เร่ง
พัฒนาคมนาคม โดยเฉพาะ ทางราง และ ทางบก เพื่อสร้างความเชื่อมโยงสูส่ ว่ นบน เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV
มีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์ และเป็ นแหล่งแรงงานทีม่ คี ่าจ้างไม่สงู มากนัก
จึงทาให้กลุ่มประเทศ CLMV เป็ นทัง้ แหล่งผลิตและตลาดใหม่ทน่ี ักลงทุนทัวโลกให้
่
ความสนใจ ซึง่ ผูป้ ระกอบการไทย
สามารถอาศัยความได้เปรียบด้านการแข่งขันในกลุ่มประเทศ CLMV จากปจั จัยทีก่ ลุ่มประเทศ CLMV มีความใกล้ชดิ
กับไทยทัง้ ทางด้านภูมปิ ระเทศ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
ปจั จัยผลักดันที่ 5 ชุมชนเมือง กับ การเชื่อมโยงเมืองรอง
นอกจากการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into the Global Economy) โดยเน้นการ
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนที่มตี ่อประเทศภายนอกภูมภิ าค อาทิ การจัดทาเขตการค้าเสรี และการ
สร้างเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ วแล้ว การเชื่อมโยงเมืองหลัก เมืองรอง เป็ นปจั จัยผลักดันทีส่ าคัญในการกระจายจานวน
นักท่องเทีย่ วในประเทศไทย เพื่อให้เกิดรายได้ให้กบั ชุมชนท้องถิน่ ปญั หาการกระจุกตัวของนักท่องเทีย่ วเช่น เขาใหญ่
มีนักท่องเทีย่ วถึง 2.8 แสนคน และยังไม่ได้มแี นวทางการแก้ปญั หานักท่องเที่ยวแออัดอย่างยังยื
่ น ซึง่ สิง่ เหล่านี้ เป็ น
ปจั จัยที่ภาพทัศน์น้ี ได้แสดงให้เห็นถึงเส้นทาง ป้ายบอกทาง ระบบขนส่ง ที่ต้องเชื่อมโยงไปยังเมืองรอง และแหล่ง
ท่องเทีย่ วใหม่
ปจั จัยผลักดันที่ 6: AEC กับความไม่พร้อมด้านภาษาของไทย
ในปี 2020 จะมีนักท่องเทีย่ วในอาเซียนประมาณ 122-222 ล้านคนการเปิ ดเสรีดงั กล่าวจะส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจการท่องเทีย่ วไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่มแี นวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึน้ ในอนาคต ดังนัน้
ผูป้ ระกอบการไทยจึงต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มศี กั ยภาพเพียงพอที่จะอยู่รอดในภาวะที่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีแ นวโน้ มว่าจะมีการแข่งขัน สูงต่ อไป บุค ลากรในภาคการท่องเที่ยวของไทยนัน้ ยังใช้ภาษาที่ 2 อย่า ง
ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้ไม่คล่อง รวมถึงบุคลากรทีพ่ ดู ภาษาที่ 3 ซึง่ มีจานวนน้อยมาก ไม่สามารถรองรับตลาดได้
ฟิ ลปิ ปิ นส์ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศมาก โดยมองว่าแรงงานถือเป็ นสินค้าส่งออกของประเทศ
อย่างหนึ่ง เนื่องจากชาวฟิลปิ ปิ นส์มจี ุดแข็งด้านภาษาอังกฤษ ทีช่ าวฟิ ลปิ ปิ นส์ทุกคนสามารถสื่อสารได้เป็ นอย่างดี จึงมี
ความพร้อมทีจ่ ะส่งออกแรงงานหลากหลายสาขาอาชีพ ทาให้แรงงานในภูมภิ าค จะเข้ามาทางานในประเทศไทยจานวน
มาก
ปจั จัยผลักดันที่ 7 การผสมผสานจุดแข็งจุดอ่อนอาเซียน
การทราบจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละประเทศ ทาให้สามารถดึงเอาจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละประเทศมา
ผสมผสานและทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และ ความร่วมมือในระดับภูมภิ าค ทัง้ นี้ขอ้ มูลอ้างอิงจากองค์
ความรูป้ ระชาคมอาเซียน ในงาน งานสัมมนาเรื่อง “จังหวัดและท้องถิน่ พร้อมรุก ปรับรับ AEC” ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ประเทศสิงคโปร์
จุดแข็ง
 รายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี สงู สุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
 การเมืองมีเสถียรภาพ ดึงดูดนักลงทุน
 เป็ นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ มีความเชื่อมันสู
่ ง
 แรงงานมีทกั ษะสูง ภาษาอังกฤษดี
 ชานาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ
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 มีทต่ี งั ้ เอือ้ ต่อการเป็ นศูนย์กลางเดินเรือ และเป็ นผูน้ าในภูมภิ าค
จุดอ่อน
 พึง่ พาการนาเข้าวัตถุดบิ และขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจสูง ต้นทุนสูงทุกภาคส่วน
ประเด็นทีน่ ่ าสนใจ
 พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึน้ เพื่อลดการพึง่ พาการส่งออก
สินค้าคล้ายกับไทย รวมถึงภาคการท่องเทีย่ ว
2. ประเทศอินโดนีเซีย
จุดแข็ง
 ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็ นอันดับ 2 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้(
 มีชาวมุสลิมมากทีส่ ดุ ในโลกเป็ นตลาดท่องเทีย่ วทีย่ งั มีโอกาสอีกมาก
 มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจานวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ ามันก๊าซธรรมชาติ
โลหะต่างๆ มีความได้เปรียบด้านพลังงาน
 ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง
จุดอ่อน
 ทีต่ งั ้ เป็ นเกาะและกระจายตัว บริหารจัดการยาก
 สาธารณู ปโภคพื้นฐานยังไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคมและการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ
 ภัยธรรมชาติค่อนข้างบ่อย ทาให้นกั ท่องเทีย่ วค่อนข้างกังวล
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ
 การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็ นหลัก
3. ประเทศมาเลเซีย
จุดแข็ง
 รายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี อยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน นักท่องเทีย่ วหลักของไทย
 มีปริมาณสารองน้ ามันมากเป็ นอันดับ 2 และก๊าซธรรมชาติมากเป็ นอันดับ 2 ของเอเชีย
แปซิฟิก ถือว่ามีความแข็งแกร่งด้านพลังงาน
 ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานครบวงจร
 แรงงานมีทกั ษะ
จุดอ่อน
 จานวนประชากรค่อนข้างน้อย ทาให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ
 ตัง้ เป้าหมายเป็ น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ในปี 2020
 ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าสาคัญทีค่ ล้ายคลึงกับไทย
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 มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขนั ้ สูงอย่างจริงจัง
 ปญั หาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ทาให้เสียโอกาส
4. ประเทศบรูไน
จุดแข็ง
 รายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี อยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 22 ของโลก
 การเมืองค่อนข้างมันคง
่
 เป็ นผูส้ ง่ ออกน้ามัน และมีปริมาณสารองน้ามันอันดับ 2 ของอาเซียน
 ประชากรมีรายได้สงู ทาให้ท่องเทีย่ วแบบ High Value มีโอกาสทีด่ ี
จุดอ่อน
 ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 2 แสนคน
 ขาดแคลนแรงงาน
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ
 มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชดิ กับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึง่ พาสิงคโปร์เป็ นหลัก
 ให้ความสาคัญกับความมันคงทางอาหารค่
่
อนข้างมาก
5. ประเทศฟิลปิ ปิ นส์
จุดแข็ง
 ประชากรจานวนมากอันดับ 12 ของโลก (>122 ล้านคน(
 แรงงานทัวไปมี
่ ความรู-้ สือ่ สารภาษาอังกฤษได้ มีความยืดหยุ่นสูง
จุดอ่อน
 ทีต่ งั ้ ห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 ระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พฒ
ั นาเท่าทีค่ วร
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ
 สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก และมีการเรียกร้องเพิม่ ค่าแรงอยู่เสมอ
 การลงทุนส่วนใหญ่เป็ นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็ นหลัก
6. ประเทศเวียดนาม
จุดแข็ง
 ประชากรจานวนมากอันดับ 12 ของโลก (~92 ล้านคน(
 มีปริมาณสารองน้ามันมากเป็ นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก
ั่
ั่
 มีแนวชายฝงทะเลยาวกว่
า 2,222 กิโลเมตร ส่งเสริมท่องเทีย่ วชายฝงได้
 การเมืองมีเสถียรภาพ
 ค่าจ้างแรงงานเกือบต่าสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชาขยายตัวได้อกี มาก
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จุดอ่อน
 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานยังไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าทีค่ วร
 ต้นทุนทีด่ นิ และค่าเช่าสานักงานค่อนข้างสูง
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ
 มีรายได้และความต้องการสูงขึน้ จากเศรษฐกิจทีโ่ ตเร็ว
7. ประเทศกัมพูชา
จุดแข็ง
 มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ า ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ
เหมาะกับการเข้าไปลงท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
 ค่าจ้างแรงงานต่าสุดในอาเซียน (1.2 USD/day)
จุดอ่อน
 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานยังไม่พฒ
ั นาเท่าทีค่ วร
 ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้า ไฟฟ้า และการสือ่ สาร( ค่อนข้างสูง
 ขาดแคลนแรงงานมีทกั ษะ
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ
 ประเด็น ขัด แย้ง ระหว่ า งไทย-กัม พูช าอาจบัน่ ทอนโอกาสการขยายการค้า -การลงทุ น
ระหว่างกันในอนาคตได้
8. ประเทศลาว
จุดแข็ง
 มีท รัพ ยากรธรรมชาติห ลากหลายและอุ ด มสมบู ร ณ์ โดยเฉพาะน้ า และแร่ ช นิ ด ต่ า งๆ
สามารถส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วได้อกี มาก
 การเมืองมีเสถียรภาพ ทาให้ความเสีย่ งค่อนข้างต่า
 ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่า (2.22 USD/day)
จุดอ่อน
 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานยังไม่พฒ
ั นาเท่าทีค่ วร
 พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นทีร่ าบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มที างออกสูท่ ะเล
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ
 การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐาน พลังงานน้า และเหมืองแร่
9. ประเทศพม่า
จุดแข็ง
 มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ามันและก๊าซธรรมชาติจานวนมาก
 มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
 ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่า (2.5 USD/day)
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จุดอ่อน
 ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานยังไม่พฒ
ั นาเท่าทีค่ วร
 ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ
 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทัง้ ทางถนน รถไฟความเร็วสูง และท่าเรือ
10. ประเทศไทย
จุดแข็ง
 ทีต่ งั ้ เอือ้ ต่อการเป็ นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ
 สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทัวถึ
่ ง
 ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
 แรงงานภาคบริการมีความรักในบริการ อ่อนหวาน นอบน้อม
จุดอ่อน
 แรงงานส่วนใหญ่ยงั ขาดทักษะ
 เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยงั เป็ นขัน้ กลาง
ประเด็นทีน่ ่าสนใจ
 ตัง้ เป้าเป็ นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการ
ท่องเทีย่ ว
 ดาเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 52-52 ได้ 22% สูงกว่าเกณฑ์เฉลีย่ ของอาเซียนที่
52% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง

4.5.4 ผลกระทบต่อห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain impact)
ภาพทัศน์น้ี เป็ นการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ผ่านการท่องเทีย่ วกระแสหลัก โดยนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มหลักยังคงเป็ นกลุ่มท่องเทีย่ วของชนหมู่มาก
ผลกระทบที่ 1: การตัดราคาของธุรกิจโรงแรม
การเติบโตขึน้ ของจานวนนักท่องเทีย่ ว มาพร้อมกับการแข่งขันที่สูงขึน้ จากจานวนผูป้ ระกอบการ ทัง้ ที่ ขน้ึ
ทะเบียนถูกกฎหมาย และนอกกฎหมาย สงครามหันราคาของธุ
่
รกิจโรงแรมทัง้ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก จะได้ร ับ
ผลกระทบ โรงแรมขนาดใหญ่มาก จะบริหารต้นทุนได้ยาก เทียบกับขนาดเล็ก หลังจากมีโรงแรมและเซอร์วสิ อพาร์ต
เม้นท์ใหม่ๆเกิดขึน้ หลายแห่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรม การปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและสิง่ แรกทีถ่ ูกหยิบ
นามาใช้มากทีส่ ดุ คือการเปลีย่ นกลุ่มลูกค้าจากนักท่องเทีย่ วเป็ นนักธุรกิจ และ เน้นนักท่องเทีย่ วทีม่ กี ารเดินทางซ้า เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าให้มากที่สุด ทัง้ นี้เพื่อลดความเสีย่ งในช่วงของ โลว์ซซี นั และไฮซีซนั ซึ่งจะมีความผันผวน น้อยกว่า
ตลาดนักท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ พฤติกรรมของนักธุรกิจเปลีย่ นไป เนื่องจากธุรกิจการค้ามีต่อกันมากขึน้ เทีย่ วบินธุรกิจ
มากขึน้ จากเดิมทีเ่ คยพักโรงแรมหรูระดับ 2-5 ดาวแต่ปจั จุบนั หันไปใช้บริการห้องพักราคาถูกลงและเซอร์วสิ อพาร์ต
เม้นท์หรู หรือ การเช่าคอนโด เพื่ออยู่ระยะสัน้ ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมต้องเร่งปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน การลงทุนใน
โรงแรมขนาดเล็กลง จึงนับว่าเป็ นแนวโน้มทีส่ าคัญ
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ผลกระทบที่ 2: ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ ทัง้ อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีแรงงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรวม 2 ล้านคนโรงแรมไทยจ้างคนไทยทางาน
น้อยมาก การไหลเข้าของแรงงานต่างชาติเพิม่ มากขึน้ ในโอกาสที่เปิ ดเสรีอาเซียน เพราะเป็ นอัตราค่าจ้างที่จูงใจให้
ต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ พูดภาษาอังกฤษได้ดกี ว่าคนไทย
มาก ทัง้ นี้ตน้ ทุนของทุกอย่างเพิม่ สูงขึน้ ในส่วนของภาคธุรกิจท่องเทีย่ วทีจ่ ะกระทบอย่างเห็นได้ชดั เช่น ต้นทุนวัตถุดบิ
ประกอบอาหาร ของโรงแรมจะเพิม่ สูงขึ้น ทาให้โรงแรมต้องปรับขึ้นค่าห้องพัก สายการบินก็ต้องปรับขึ้นราคาตั ๋ว
ทัง้ หมดจึงทาให้ ผู้ประกอบการทัวร์ก็ต้องปรับขึ้นราคาแพ็กเกจทัวร์ ตามต้นทุนที่แท้จริง ทาให้ไม่สามา รถมีความ
ได้เปรียบด้านราคาอีกต่อไป จึงเป็ นผลกระทบทีผ่ ปู้ ระกอบต้องให้ความใส่ใจ ตัวแทนบริษทั นาเทีย่ วเอง ก็ต้องปรับตัว
เรื่องต้นทุนทีส่ งู ขึน้ และส่วนแบ่งรายได้ทล่ี ดลงเช่นเดียวกัน
ผลกระทบที่ 3: ธุรกิจขนส่งและรถเช่าสูย่ ุคแห่งการแข่งขันสูง
การขนส่งเสรีในอาเซียนได้เริม่ เปิ ดใช้ทาให้บริษัทรถทัวร์ต่างๆ เพิม่ ช่องทางการตลาดด้วยการออกวิง่ ไปยัง
ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน เพิม่ ขึน้ ตามลาดับ ข้อมูลจากศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ปจั จุบนั ธุรกิจรถเช่าของไทย
มีมลู ค่าตลาดประมาณ 12,222-18,222 ล้านบาท มีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ ปี ละประมาณร้อยละ 12-15 มีจานวนรถเช่า
รวม กันกว่า 1.5 แสนคัน มีจุดให้บริการทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่
เป็ นต้น การก้าวไปสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 นับว่าเป็ นประเด็นสาคัญทีท่ าให้ผปู้ ระกอบการ
ธุรกิจรถเช่าของไทยมีความตื่นตัวไม่ต่างจาก ธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากหลายฝ่ายเกรงว่า ภายหลังการเปิ ดเสรี AEC จะ
ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจรถเช่าของไทย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ SME ต้องเผชิญกับการแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน้ โดย
เฉพาะทุนใหญ่จากต่างชาติ (ส่วนใหญ่จะเป็ นนักลงทุนทีอ่ ยู่นอกอาเซียน อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น( ทีค่ าดว่า จะเข้ามาร่วม
ลงทุนทาธุรกิจรถเช่าในไทยมากขึน้ เพื่อรองรับกับการขยายตัวของตลาด ภายหลังจากการเปิ ดเสรี AEC ในปี 2558
ประเทศสมาชิกในอาเซียน อาจจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ อือ้ ต่อการทาธุรกิจรถเช่าทีส่ ะดวกขึน้
ผลกระทบที่ 4: ธุรกิจ MICEทีม่ คี วามพร้อมมากขึน้
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มคี วามพร้อมในภาพทัศน์น้ี ทาให้ได้เปรียบจากการทีภ่ ูมภิ าคเอเชียเป็ น
ตลาดใหม่ทม่ี กี าลังซือ้ (Emerging Market) จึงได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการในประเทศต่างๆทีจ่ ะขยายฐานลูกค้า
น ามาซึ่ง การจัด งานแสดงสิน ค้า ในภู มิภ าคเอเชีย มากขึ้น ทัง้ ในรู ป แบบผู้ป ระกอบการกับ ผู้ป ระกอบการ และ
ผูป้ ระกอบการกับผูบ้ ริโภค ประกอบกับค่าแรงในภูมภิ าคเอเชียยังอยู่ในระดับไม่สงู มากนัก อีกทัง้ ภูมภิ าคเอเชียยังมี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ จึงได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการในประเทศต่างๆในการเข้ามาสร้างฐานการผลิตสินค้าและ
บริการ รวมถึงแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้มกี ารจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบการจับคู่พนั ธมิตรทางธุรกิจ
(Business Matching( จากข้อมูลศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จากข้อมูลของ TCEP ตลาดของธุรกิจไมซ์ท่มี าจากนักเดินทาง
ชาวต่างชาติมมี ลู ค่าสูงถึง 29,222 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.52 ของรายได้จากการท่องเทีย่ วโดยรวมของประเทศ ในปี
2552 คาดว่าจะมีนักเดินทางเพิ่มขึน้ เป็ น 2.2 ล้านคน ส่งผลให้มูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้นประมาณ 15% หรือ
ประมาณ 12,222 ล้านบาท ขณะทีก่ ารแสดงสินค้าภายในประเทศจะเติบโตขึน้ 12% มีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านบาท
หากมีการเติบโตในอัตรานี้ ปี 2020 จะมีนกั ท่องเทีย่ วกลุ่ม MICE มีมลู ค่าถึง 163,000 บานบาท
ผลกระทบที่ 5 การพัฒนาแบรนด์ย่อยเมืองท่องเทีย่ ว
การสร้างแบรนด์เมือง (Destination Brand) เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในวงการท่องเทีย่ ว และ การทีป่ ระเทศไทยมีการ
ผสมผสานการท่องเทีย่ วหลายรูปแบบ ทัง้ ส่วนทีเ่ น้นการท่องเทีย่ วมวลชน และ การท่องเทีย่ วเน้นกลุ่มเฉพาะ ดังนัน้ การ
สร้างการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
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4.6

ภาพทัศน์ ที่ 3: ภาพลักษณ์ ใหม่ท่องเที่ยวไทย
(Branding and Repositioning Scenario)
4.6.1 คาอธิ บายภาพทัศน์ (Scenario future)

ภาพทัศน์น้ีแสดงให้เห็นว่า ในปี 2020 ประเทศ
ไทยสร้างจุดแข็งในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล เพื่อเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก และนาเสนอสินค้าและ
บริก ารแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในมิติอ่ืน ๆ ประเทศไทยยัง มี
จุดอ่อนบ้างเช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนขนาดใหญ่ ยัง
ดาเนินการไปได้ไม่ครบถ้วน ด้านศูนย์กลางคมนาคมอาเซียน ที่ยงั
ไม่โดดเด่น เนื่องจากทุกประเทศพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในด้านการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass
Tourism) เริม่ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ถึงแม้จานวน
นักท่องเทีย่ วยังคงเพิม่ ขึน้ แต่ กาไรลดลงอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนที่
สูงขึน้ และพฤติกรรมลูกค้า ทีม่ คี วามต้องการสูงขึน้ ดังนัน้ ภาพทัศน์
นี้ ประเทศไทยได้นาเสนอภาพลักษณ์ใหม่ ทีเ่ น้นการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมาประเทศไทย ได้
พัฒ นาด้า นภาพลัก ษณ์ และความเชื่อ มัน่ สู่ข ยายเมือ งที่เ ป็ น การ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม โดยในอดีตทีผ่ ่านมา ประเทศ
ไทยประสบ ปญั หาภาวะวิกฤติต่างๆ ทัง้ โดยเฉพาะปญั หาการเมือง
ภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่
ปญั หาจากอุทกภัยและวาตภัย ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย และปญั หาการก่อการร้ายใน 2
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่ ของนักท่องเทีย่ วต่อประเทศไทย
เป็ นเหตุให้นกั ท่องเทีย่ วกลุ่มตลาดหลักเปลีย่ นจุดหมายไปยังแหล่งท่องเทีย่ วในภูมภิ าค อื่นๆ ซึง่ ภาพทัศน์น้ี จะเป็ นการ
ก้าวสู่ภาพทัศน์ใหม่ ของการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ ทีพ่ ยายามเน้นการสร้างรายได้ กับทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างจากัด สู่
การท่องเทีย่ วทีต่ อบสนองเชิงไลฟ์สไตล์มากยิง่ ขึน้
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นโยบายด้านการท่องเที่ ยว ในปี 2020 ภาครัฐยังคงมีความพยายามในการปรับตาแหน่ งทางการ
ตลาดของการท่องเทีย่ ว "Repositioning Thailand" ไปสู่การท่องเทีย่ วในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ อย่างจริงจัง มี
การเปลีย่ นวิธกี าหนดเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นทีก่ ารสร้างรายได้มากขึน้ ยอมรับกับตัวเลขจานวนนักท่องเทีย่ ว ทีอ่ าจไม่
สูงขึน้ เท่าในอดีต แต่รายได้มเี ป้าหมายทีส่ งู ขึน้ เป็ นเท่าตัว ในภาพทัศน์น้ี ประเทศไทยยกระดับประเทศ จังหวัดแถบอัน
ดามัน เป็ นเป้าหมายนักท่องเทีย่ วกับคุณภาพบริการระดับโลก (world class destination( ระดับภูมภิ าค มุ่งเน้นพัฒนา

ในด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ในพื้นทีท่ ่องเทีย่ วมากยิง่ ขึน้ และนโยบายรัฐบาลด้าน
การท่องเที่ยวมีความชัดเจนในการการเสนอจุดยืนใหม่ท่องเทีย่ วไทย ไม่ยดึ ติดกับมิติเดิมๆ ทีเ่ คยคาดหวัง เนื่องจาก
แนวโน้มการท่องเทีย่ วของโลก มุ่งไปสู่ความเฉพาะตัว และ ความต้องการแบบบุคคลมากขึน้ ดั งนัน้ การตลาดจึงต้อง
มุ่งเน้นไปทีต่ ลาดกลุ่มย่อย (Micro Segment( มากยิง่ ขึน้ รวมถึงมีการศึกษาด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเทีย่ ว และมี
ความเข้าใจโครงสร้าง วัฒนธรรม ย่อยๆ เกิดขึน้ มากมายที่มกี ารผสมผสานข้ามวัฒนธรรม (Sub Culture) มากขึน้
หลังจากมีการเคลื่อนย้ายบุคคล แรงงาน และ ตลาด ระหว่างประเทศมากยิง่ ขึน้
ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ในปี 2020 มีจดั ระเบียบพืน้ ทีก่ ารลงทุนกลางธรรมชาติอย่างมีแบบ
แผนและทิศทาง หรือทา "โซนนิ่ง" อย่างจริงจัง การลงทุนขนาดใหญ่ทก่ี ่อสร้างอยู่บริเวณริมชายหาด และบริเวณเกาะ
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีอ่ ุทยานแห่งชาติทางทะเลเกือบทัง้ หมด หลังจากปล่อยปละให้ขยายธุรกิจกันมากจนเกินกว่าขีด
ความสามารถในสถานทีท่ ่องเทีย่ วแต่ละแห่งจะรับความแออัดจากประชากรทีเ่ ข้าไปอยู่อาศัยและท่องเทีย่ วได้ โดยปรับ
ั ่ นดามันเป็ นแหล่งธรรมชาติทางทะเลอย่าง
วิธกี ารจัดการทาโซนนิ่งการก่อสร้างและลงทุนอย่างจริงจัง เพื่อทาให้ชายฝงอั
มีมาตรฐานนานาชาติ และ สามารถจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ นอย่างเต็มรูปแบบได้ ขณะเดียวกันนักท่องเทีย่ วทุกคนก็
มีความมันใจที
่ จ่ ะเดินทางมาพักผ่อนอย่างสบายใจ
ทัง้ นี้ประเทศไทยเคยชินกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมักลืมไปว่าการรักษาสิง่ แวดล้อมมีต้นทุน
เช่นกัน จึงเน้ นใช้ทรัพยากรไม่จากัด แต่ ในความเป็ นจริง ต้นทุนในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรนัน้ สูงมาก ประเทศกาลัง
พัฒนารวมทัง้ ประเทศไทย มีงบประมาณเพื่อการรักษาสิง่ แวดล้อมจึงน้อยกว่ามาก ในขณะทีท่ รัพยากรธรรมชาติถอื เป็ น
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หัวใจด้านการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ ในภาพทัศน์น้ี ทุกภาคส่วนได้เริม่ เห็นความสาคัญในเรื่องการรักษาสิง่ แวดล้อมมากขึน้
หากจะสร้างความเป็ นธรรมในรักษาสิง่ แวดล้อมของโลก ประเทศพัฒนาแล้วควรช่วยลงทุน และช่วยเหลือประเทศกาลัง
พัฒนาในการรักษาสิง่ แวดล้อมเพื่อชดเชยการทาลายสิง่ แวดล้อมในระดับสูงในอดีตของเหล่าประเทศพัฒนาแล้ว
ด้านการจัดการความปลอดภัย ในปี 2020 เรื่องความปลอดภัยเป็ นปจั จัยหลักในการพิจารณา
เลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ในสถานการณ์ทก่ี ารท่องเทีย่ วโลกมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการก่อการร้าย ระหว่าง
ประเทศ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้ มขยายตั วทัวโลกและรุ
่
นแรง ทาให้ต้องมีการวางแผน
ั
เชื่อมโยงบริหารจัดการข่าวร้าย และด้วยการเติบโตด้านเทคโนโลยี เมื่อเกิดปญหาอาชญากรรมนักท่องเทีย่ ว จะมีการ
แพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ผ่านโซเชียลเน็ตเวิรค์ ทาให้การบริหารจัดการข่าว ทาได้ยากขึน้ จึงได้มกี ารป้องกันตัง้ แต่ต้น
ทาง ตัง้ แต่การใช้เทคโนโลยี กล้องวงจรปิ ดทัวพื
่ น้ ทีท่ ่องเที่ยว การใช้ระบบติดตามตัว การแจ้งข่าวสารออนไลน์ การ
พัฒนากระบวนการทางานของตารวจท่องเทีย่ ว ให้มคี วามปลอดภัย การทีช่ ุมชนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมต่อการบริหาร
จัดการสถานทีท่ ่องเทีย่ วมากขึน้
ด้านบุคลากรท่องเที่ ยว ในปี 2020 มีการพัฒนาโครงสร้างการศึกษา โดยเน้นการสร้างบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ วอย่างจริงจัง ทาให้บุคลากร ทีจ่ ะมาสนับสนุนธุรกิจภาคบริการนัน้ มีความพอเพียง นอกจากนี้ การใช้
แรงงานต่างชาติ มีการกาหนดกฎระเบียบ และ มาตรฐานในการประเมินทุกขัน้ ตอน ทาให้นักท่องเทีย่ วมี ความเชื่อมัน่
และ แก้ปญั หาได้ในระยะยาว จากข้อมูลปี 2552 ไทยมีแรงงานทางานเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วมากกว่า 2.8 ล้านคน
จากจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วมากกว่ า 22 ล้ า นคนกระจายไปตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทัว่ ประเทศ มี ก ารพัฒ นาด้ า น
ภาษาต่างประเทศ และภาษาที่ 3 คือภาษาในภูมภิ าคอาเซีย น โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษา เป็ นกลไกสาคัญในการ
ผลักดัน และกาหนดแนวทางในการสร้างความสนใจให้กบั เยาวชน คนรุ่นใหม่ในอาชีพด้านการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่า
แรงงานไทยจะมีการพัฒนาอย่างมาก แต่ภาพทัศน์น้ียงั คงแสดงให้เห็นว่า แรงงานจากต่างชาติ โดยเฉพาะ ฟิ ลปิ ปิ นส์
และ เวียดนาม จะมีศกั ยภาพสูงในภูมภิ าค และจะเข้ามาสู่ภาคการท่องเทีย่ วไทยมากขึน้ โดยแรงงานจากฟิ ลปิ ปิ นส์มี
ความพร้อมในสาขาบริการไม่ว่าจะเป็ นงานด้านการต้อนรับ นักร้อง แม่บา้ น ด้านบริหาร เป็ นต้น จากความได้เปรียบ
ด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นภาษากลางของอาเซียน และมีความยืดหยุ่นในการการทางานในต่างประเทศมากกว่าหลาย
ประเทศ ส่วนแรงงานจากเวียดนามมีการเตรียมพร้อมเรียนภาษาอังกฤษ และ เวียดนามมีจานวนแรงงานมาก มีค่าแรง
ทีต่ ่ากว่าไทยมาก จึงมีโอกาสเข้ามาชิงตาแหน่ งงานทีค่ นไทยไม่นิยมในหลายตาแหน่ งด้วย นอกจากนี้ในภาพทัศน์น้ีมี
การจัดทามาตรฐานและทดสอบสมรรถนะให้กบั แรงงานไทย เพื่อเตรียมความพร้อมทีจ่ ะแข่งขันใน 22 ตาแหน่ งงานที่
เกีย่ วข้องกับวิชาชีพท่องเทีย่ ว เพื่อส่งออกแรงงานไทยไปในระดับภูมภิ าคอีกด้วย
ด้านโครงสร้างธุรกิ จ ธุรกิจปรับจุดยืนตามแนวทาง "Repositioning Thailand Tourism" ไปสู่การ
ท่องเทีย่ วในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ รูปแบบการท่องเทีย่ วจะมีความซับซ้อนมากขึน้ และภาคเอกชนต้องร่วมกัน
เดินไปในแนวทางนี้ทงั ้ ระบบ ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ จากความก้าวหน้า ภาพทัศน์น้จี ะเห็นการทางานร่วมกัน
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิน่ อย่างเป็ นรูปธรรม มีการจัดการโซนนิ่ง การจัดผั งเมือง ท่องเทีย่ ว แบ่งเป็ น
ระดับนานาชาติ ประเทศ และท้องถิน่ นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเป็ นมาตรฐาน ได้มกี ารจัดทาคู่มอื มาตรฐานการลงทุน
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทัง้ ประเทศ เพื่อป้องกันการบุกรุกสร้างความเสียหายกับธรรมชาติ ทาให้ต้นทุนการบริหาร
จัดการสูงขึน้ มาก ทาให้ภาคเอกชน ต้องมีการทาความเข้าใจ และเปลีย่ นเป้าหมายร่วมกัน ในการเข้าสูต่ ลาดทีไ่ ม่มุ่งเน้น
ด้านจานวนนักท่องเทีย่ วและยกเลิกการตัดราคา ดังนัน้ ประเทศไทย และผู้ประกอบการต้อง หาจุดขายที่แปลกใหม่
ความน่ าเย้ายวนแห่งการมาเยือนจากคนทัวโลกก็
่
น่าจะมีมากขึน้ บางครัง้ ทาการตลาดครัง้ เดียวหรือ "แนวคิดเดียว"
นาเสนอไปในทุกตลาดอาจจะเหมาะสม ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเมินหรือมองข้ามตลาดเล็ก และเรื่องราวที่สาคัญของ
ท้องถิน่ ทีจ่ ะแพร่กระจายขยายไปสูค่ วามนิยมอย่างต่อเนื่อง
ด้านคมนาคมขนส่ง ในภาพทัศน์น้ีระบบคมนาคมขนาดใหญ่ ยังคงดาเนินการได้บางส่ วนเท่านัน้
จากงบประมาณที่จ ากัด และความล่ า ช้า ในการดาเนิ น การ ท าให้ต้อ งเร่ ง พัฒ นาด้า นคมนาคมขนส่ ง ที่มีอ ยู่ ให้มี
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ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเน้นการคมนาคมคมขนส่งสาธารณะ เมืองหลัก เมืองรอง กาหนดเส้นทางการเดินทางทีไ่ ม่
ทาลายสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลกับธรรมชาติ แก้ไขสิง่ ทีส่ าคัญแต่ไม่ตอ้ งลงทุนมาก เช่น ป้ายบอกทางในเมืองไทยที่
ไม่เป็ นสากล และสร้างความสับสนให้กบั นักท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก เช่นป้ายบอกทางในกรุงเทพบางจุดที่ ในจุด
เดียวกันก็ยงั คงมีช่อื เรียกทีต่ ่างกันเป็ นต้น นอกจากนี้การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การดาเนินการปรับปรุงป้าย
บอกทางในเขตทางทัวประเทศของถนนสายรอง
่
ต้องมีป้ายทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงป้ายในภาษาอื่นที่
เป็ น เป้ าหมายหลัก ในพื้น ที่ เช่ น ภาษาจีน หรือ ภาษาอื่น ในภู มิภ าคอาเซีย น นอกจากนี้ ต้ อ งมีก ารจัด ท าแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกับการท่องเทีย่ วด้วยตนเองของนักท่องเทีย่ วอีกด้วย เพื่ออานวยความสะดวก
ด้านโครงสร้างต้นทุน การบริการต้นทุนจะเป็ นปจั จัยการวัดการแพ้ชนะของธุรกิจในปี 2020 เพราะ
ต้นทุนที่สงู ขึน้ ในทุกด้าน ตัง้ แต่แนวโน้มราคาน้ ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการบินของโลก เนื่องจากน้ ามันถือเป็ นต้นทุนสาคัญในการดาเนินงานของสายการบินต่างๆ ต้นทุนแรงงานที่
สูงขึน้ จากมาตรฐานและการฝึกอบรมทีต่ อ้ งมีมากขึน้ เพื่อรองรับความต้องการทีส่ งู ขึน้ ของนักท่องเทีย่ ว
การปรับตัวของผูป้ ระกอบการสูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ หากยังมีผปู้ ระกอบการทีไ่ ม่เห็นด้วย ยังคงเน้นการท่องเทีย่ ว
แบบมวลชน แต่กลับสือ่ สารออกไปว่าเป็ นท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ จะทาลายการท่องเทีย่ วทัง้ ระบบ และ ทาให้ขาดความ
น่าเชื่อถือ นอกจากนี้หลักจากประชาคมอาเซียน
ด้านการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ภาพทัศน์น้จี ะแสดงให้เห็นความสาคัญของการจากัดการแข่งขัน
เพื่อป้องกันการเข้าสู่สงครามราคา จะเห็นได้ว่า อัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ปี 2552-2552 พื้นทีข่ ออนุ ญาตก่อสร้างโรงแรมและที่พกั กลับเติบโตขึน้ 21.2% ต่อปี ทาให้เกิด
ปญั หาภาวะแข่งขันสูงต่อเนื่อง ทาให้อตั ราการเข้าพักโรงแรมเฉลีย่ อยู่ท่ี 52-22% ส่วนธุรกิจท่องเทีย่ วอื่น ๆ เนื่องจากใช้
เงินลงทุนไม่สงู มาก ทาให้เอกชนหน้าใหม่กระโดดเข้ามาทาธุรกิจได้ง่าย ทาให้อยู่ในภาวะแข่งขันสูงเช่นกัน ในส่วนของ
สถานที่ท่องเทีย่ ว มีการพัฒนาผู้ให้บริการสถานทีท่ ่องเทีย่ วและสร้างความเข้า ใจว่าการลดจานวนนักท่องเทีย่ วไม่ได้
หมายถึงรายได้ของผูป้ ระกอบการจะลดลง แต่ผปู้ ระกอบการจะทางานหนักน้อยลงและได้รายได้มากขึน้ นักท่องเทีย่ ว
จานวนมากเกิน กว่ า ความสามารถในการรองรับ ท้า ยที่สุด ก็คือ การได้เงิน มาโดยลืม การค านวณต้นทุ น การฟื้ น ฟู
ธรรมชาติ
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4.6.2 คาดการณ์ตวั เลขที่สาคัญ (Key indicator)
ข้อมูลปี 2013
จานวน
2013

รายได้ 2013

(ล้านคน(

(พันล้านบาท(

ทีม่ า

*กรมการ
ท่องเทีย่ ว

*กรมการ
ท่องเทีย่ ว

อัตราการเติบโต

+19.6%
จาก 2012

+19.08% จาก
2012

①

②

ตัววัด

นักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม
เอเชียตะวันออก
จานวนรายได้จาก/AEC
จานวนรายได้จาก/ จีน

26.73
16.08
7.39
4.70

฿ 1,171.65
฿ 512.47
฿ 187.46
฿ 182.30

ทวีปยุโรป

6.30

ทวีปอเมริกา

ระยะเวลาพานักเฉลีย่
ต่อหัว (วัน( (ททท*)

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัว
(ททท*( (วัน/บาท(

**ททท

**ททท

③

④=②/①/③
6.84
5.8
8.04

฿ 4,450
฿ 4,659
฿ 4,374
฿ 4,824

฿ 414.88

16.52

฿ 3,986

1.17

฿ 78.75

14.96

฿ 4,499

ทวีปโอเชียเนีย

1.04

฿ 70.20

13.22

฿ 5,106

เอเชียใต้

1.34

฿ 49.66

7.27

฿ 5,098

ตะวันออกกลาง

0.63

฿ 36.49

11.9

฿ 4,891

ทวีปแอฟริกา

0.16

฿ 9.18

11.56

฿ 4,842

นักท่องเทีย่ วในประเทศ
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ(
(ล้านเทีย่ ว(

127.52

฿ 634.00

9.85

เฉลีย่ 3.9

฿ 1,275

ค้างคืน 3.9

฿ 3,410

ไม่คา้ งคืน

฿ 1,392
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ตัววัด

คาดการณ์ 2020
Scenario 3: Branding & Image
(สมมุติฐานจานวนตาม Thailand แต่ รายได้โตตาม ASEAN)
จานวน 2020
รายได้ 2020
ระยะเวลาพานัก
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัว
เฉลีย่ ต่อหัว (วัน(

(ล้านคน(

(พันล้านบาท(

ทีม่ า

***UNWTO

***UNWTO

อัตราการเติบโต

6.5%

15%

คงเดิม

①

②

③

นักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม
เอเชียตะวันออก

41.54
24.99

฿ 3,116.61
฿ 1,363.18

จานวนรายได้จาก/AEC

11.48

จานวนรายได้จาก/ จีน

(วัน/บาท(

④=②/①/③
6.84

฿ 7,617
฿ 7,976

฿ 498.65

5.8

฿ 7,486

7.30

฿ 484.92

8.04

฿ 8,258

ทวีปยุโรป

9.79

฿ 1,103.59

16.52

฿ 6,824

ทวีปอเมริกา

1.82

฿ 209.48

14.96

฿ 7,701

ทวีปโอเชียเนีย

1.62

฿ 186.73

13.22

฿ 8,740

เอเชียใต้

2.08

฿ 132.10

7.27

฿ 8,726

ตะวันออกกลาง

0.97

฿ 97.06

11.9

฿ 8,371

0.25
198.16

฿ 24.42
฿ 1,686.45

11.56
3.9

฿ 8,289
฿ 2,182

ทวีปแอฟริกา
นักท่องเทีย่ วในประเทศ

9.85

(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ( (ล้าน
เทีย่ ว(
ภาพทัศน์ท่ี 3 อยู่ภายใต้สมมุตฐิ านทีว่ ่า ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของจานวนนักท่องเทีย่ วเท่ากับอัตรา
การเติบโตของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ตามการคาดการณ์ขององค์การท่องเทีย่ วโลก แต่เนื่องจากเน้นการท่องเทีย่ วเชิง
คุณภาพ ทาให้มอี ตั ราการเติบโตของรายได้อยู่ในระดับแนวโน้มการเติบโตเช่นในอดีตทีผ่ ่านมา โดยประมาณการการ
เติบโตรายได้ทร่ี อ้ ยละ 15 (ผลจากงานวิจยั ครัง้ นี้(

114

4.6.3 ปัจจัยผลักดันสู่ภาพทัศน์
ภาพทัศน์น้ี เป็ นการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ผ่านการท่องเที่ยวกระแสหลัก โดย
นักท่องเทีย่ วกลุ่มหลักยังคงเป็ นกลุ่มท่องเทีย่ วของชนหมู่มาก
ปจั จัยผลักดันที่ 1: ความคงทีข่ องดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ประเทศไทยมีแผนการพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องทางการเมือง ทา
ให้มกี ารหยุดชะงักในการพัฒนา ดังนัน้ ภาพทัศน์น้ี อยู่บนพืน้ ฐานของดัชนีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับคงที่
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย จากแนวโน้มเดิมตลอดเกือบทศวรรษทีค่ ่อนข้างคงที่ พัฒนาขึน้ เพียงเล็กน้อย ดังนัน้ หากประเทศไทย
ไม่ปรับ เปลีย่ นจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน มาสู่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ก็อาจทาให้ความสามารถในการ
แข่งขันและเป็ นผูน้ า ด้านการท่องเทีย่ วนัน้ เสียไป จึงต้องหันมาสร้างจุดแข็งในการแข่งขันใหม่

ปจั จัยผลักดันที่ 2 ชีวติ ออนไลน์
อินเทอร์เน็ตจะเปลีย่ นความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าทัวโลก
่
ซึ่งประเด็นหลักมุ่งเน้นไปยัง
ลัก ษณะความเป็ น ป จั เจกบุ ค คล ความโปร่ ง ใส ความสามารถที่ใ ช้ง านได้ต ลอดเวลา และความรวดเร็ว ใน
ปี 2522 หรืออีก 12 ปี ขา้ งหน้า ประชากรจานวนมาก โดยเฉพาะในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและประเทศทีเ่ กิดใหม่ จะ
ทากิจกรรมออนไลน์เกือบตลอดเวลา และประชากรสามพันล้านคนจะดาเนินธุรกิจบนเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว การ
เปลีย่ นแปลงนี้จะไม่จากัดอยู่แต่เฉพาะในวงการธุรกิจเท่านัน้ แต่ขยายตัวไปยังทุกๆ สาขาอาชีพ นอกจากนี้ ความ
ต้องการบริการทีม่ คี วามคล่องตัวและสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาจะเพิม่ สูงขึน้ ด้วยเช่นกัน ทาให้ผปู้ ระกอบการต้อง
ปรับตัว นาเสนอบริการทีต่ รงความต้องการมากขึน้
ปจั จัยผลักดันที่ 3: สังคมสูงวัย
บริการแบบเดิม จะไม่สามารถตอบสนองโครงสร้างประชากรของไทยจะเปลีย่ นแปลงไปได้ รวมถึง
ภาคแรงงานที่จะเกิดภาวะขาดแคลน ทัง้ นี้จากข้อมูล ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี 2222
กลุ่มอายุ 25-59 คือกลุ่มทีม่ จี านวนประชากรมากทีส่ ดุ สัดส่วนกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จะเหลือ 12% จากเดิมมี 22%
ของประชากรทัง้ หมด ส่วนผูส้ ูงวัยหรือ 22 ปี ขน้ึ ไป เพิม่ ขึน้ จาก 11% เป็ น 12% หรือมี 12 ล้านคน เพิม่ ขึน้ กว่า 22%
จากปี 1992 คาดว่าปี 2222 จะมีผสู้ งู วัย 22 คน ต่อวัยทางาน 122 คน หรือเพิม่ ขึน้ 52% จากปี 2222 ทาให้ประเทศ
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ไทยต้องมีการวางแผนด้านแรงงานด้านการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ท่สี นใจธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วยังมีจานวน
น้อย
ปจั จัยผลักดันที่ 4: ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากร
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ทะลุขดี ความสามารถในการรองรับได้ใน
หลายพืน้ ที่ ทาให้ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันได้ ในพืน้ ทีเ่ ดิมอีกต่อไป ทาให้ต้องหันมาใส่ใจด้านการบริหารจัดการ
สถานที่ เน้ นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ กับ พื้นที่ใหม่ ที่ท รัพยากรธรรมชาติยงั มีความสมบูรณ์ ความไม่สมดุลของ
ประชากร (Population Imbalances) การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเป็ นผลมาจากการทีม่ จี านวนประชากรมาก
เกินไป รวมถึงปญั หาในเมือง สมรรถนะการรองรับได้ในเมือง (Urban Carrying Capacity( การขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็วและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้ความหนาแน่นของประชากรเพิม่ ขึน้ เช่น การเพิม่ ขึน้ ของทีพ่ กั อาศัยใน
แนวดิง่ มากขึน้ หากขากการวางแผนจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ จี ะก่อให้เกิดปญั หาความแออัด ขาดแคลนน้ าดื่ม เกิดปญั หา
ขยะมูลฝอยและมลพิษต่าง ๆ จนสมรรถนะการรองรับได้ในเมือง
ปจั จัยที่ 5: การเติบโตของผูใ้ ห้บริการจองท่องเทีย่ วออนไลน์ (OTA)
การเติบโตด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการทาธุ รกรรมออนไลน์ นัน้ ผู้ให้บ ริการจองท่อ งเที่ย ว
ออนไลน์ (OTA) มีความสาคัญมาก โดยเฉพาะโลกไร้พรหมแดน ทาให้ OTA ระดับโลก เข้ามามีบทบาททีส่ าคัญ โดย
OTA (โอทีเอ( นัน้ เป็ นคาย่อมาจาก Online Travel Agency ซึง่ ก็คอื เว็บไซต์กลุ่มหนึ่งทีใ่ ห้บริการด้านการจองทีพ่ กั ตั ๋ว
เครื่องบิน บริการท่องเทีย่ วต่างๆ เช่น Agoda.com Expedia.com Booking.com Tripadvisor.com โดยทาหน้าทีเ่ ป็ น
ตัวกลางในการ ให้บริการให้สมาชิกได้เจอกับผูใ้ ห้บริการทีพ่ กั ตั ๋วเครื่องบิน บริการท่องเทีย่ วต่างๆ ซึง่ ต้องอาศัยความ
เชีย่ วชาญในการบริหารจัดการข้อมูล
ในมุมมองทัวไป
่ "Online Travel Agent" ทัง้ หลายจะได้รบั เป็ นผลตอบแทนก็คอื ค่าคอมมิชชัน่
(commission) ซึ่งเป็ นส่วนต่ าง ของราคา ห้องพัก ที่ไ ด้จาก เจ้าของกิจการโรงแรม แต่ ในความเป็ นจริง สิง่ ที่มีค่ า
มากกว่า ค่าคอมมิชชัน่ คือ ข้อมูลของลูกค้า ซึง่ ถือว่า มีค่ามหาศาล และนามาต่อยอดนาเสนอสินค้าและบริการได้มาก
โดยในปี 2020 นอกจาก OTA จะรับจองตั ๋วต่างๆ จะมีบริการใหม่ๆนาเสนอจานวนมาก

4.6.4 ผลกระทบต่อห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain impact)
ภาพทัศน์น้ี การให้บริการต้องเน้นคุณภาพมากยิง่ ขึน้ และ นาเสนอรูปแบบสินค้า และ บริการเฉพาะ
กลุ่ม ดังนัน้ ต้นทุนในการบริหารจัดการจะสูงขึน้ ทาให้ต้องมีการวางแผนทัง้ กระบวนการ อีกทัง้ ลูกค้าจะเป็ นกลุ่มย่อยที่
ขนาดเล็กลง แต่มคี วามต้องการมากขึน้
ผลกระทบที่ 1: ธุรกิจโรงแรม และ ทีพ่ กั
 ในปี 2020 ไทยมีแนวโน้มจะถูกขอให้เปิ ดเสรีธุรกิจโรงแรมมากขึน้ ในระดับดาวรองลงมาใน
อนาคต ซึง่ จะกลายเป็ นความท้าทายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างจริงจังต่อ ภาวะแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
ในไทย ถึงแม้ว่าในปี 2014 แม้ไทยจะเปิ ดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุน้ ได้ถงึ 22% ในธุรกิจ
โรงแรมเป็ นครัง้ แรกจากการเจรจาจัดทาข้อผูกพันฉบับที่ 8 ภายใต้ขอ้ ตกลงการเปิ ดเสรี
การค้าบริการ แต่ ผลกระทบในทางปฏิบตั ิจะมีไม่มาก เพราะไทยยังตัง้ เงื่อนไขให้ใช้ได้
เฉพาะโรงแรมระดับตัง้ แต่ 2 ดาวขึน้ ไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าอนาคตจะส่งผลกระทบอย่าง
เป็ นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะกับ SMEs เนื่ องจากมีแ นวโน้ มถู กร้อ งขอให้เ ปิ ดเสรีใ น
โรงแรมระดับรองลงมามากขึน้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับประเทศอาเซียนอื่นๆ
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 โรงแรมระดับกลาง-ล่างในไทยต้องเร่งเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็ นการ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม การเน้นการสร้างจุดเด่น ลดต้นทุน การรวมกลุ่ม สร้าง
เครือข่าย และสร้างแบรนด์ เพื่อรองรับการเปิ ดเสรีธุรกิจโรงแรมของไทยทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอนาคตให้เท่าเทียมกับประเทศอาเซียนอื่นๆ เนื่องจากโรงแรมในไทยเป็ นธุรกิจขนาด
กลาง-เล็กเป็ นส่วนใหญ่และเป็ นการบริหารโดยครอบครัวซึง่ ในอนาคตมีความเสีย่ งมากขึน้
จากทัง้ การทีผ่ เู้ ล่นรายใหญ่ในประเทศลงมาทาธุรกิจโรงแรมในระดับล่างลงมามากขึน้
 โฮมสเตย์ ถูกผลักดันให้ดาเนินการอย่างจริงจังเรื่องมาตรฐานและการรักษาไว้ซ่งึ วิถีชวี ติ
เพื่อสร้างในรายให้มากขึน้ แม้ในอดีตจะยังเป็ นกลุ่มทีส่ ร้างรายได้ไม่สงู นัก เมื่อเทียบกับการ
ท่องเทีย่ วในรูปแบบอื่น ๆ แต่กเ็ ป็ นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เป็ นธุรกิจทีม่ จี ุดขายและมีเสน่หท์ ร่ี ปู แบบทางวัฒนธรรมเฉพาะถิน่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
 ผลกระทบด้านราคา จากการเปรียบเทียบราคา การจองห้องพักโดยตรง ผ่านเว็บไซต์ของ
โรงแรมและรีสอร์ทจะเพิม่ มากขึน้ การจองท่องเทีย่ วออนไลน์ ทาให้โรงแรมและทีพ่ กั ต้อง
หันมาหาจุดขายอื่น นอกจากเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียว
ผลกระทบที่ 2: ด้านคมนาคมขนส่ง
 การเพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ายการสัญจรของเมืองท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ในเมืองท่องเทีย่ ว และ
เมืองใหม่ (Urbanization) นัน้ มีจานวนประชากรสูงมาก เช่น จากรายงานการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่ของสานัก งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (2552( ได้ประมาณการ
ประชากรแฝงในจังหวัดเชียงใหม่มากขึน้ 2.5 ล้านคนจากจานวนประชากรตามทะเบียนได้
ภายในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ประมาณ 229,229 คน
 การปรับตัวของระบบขนส่งสาธารณะให้สอดคล้อ งกับ พฤติกรรมการเดินทาง (Travel
Behavior) โดยเป็ นการออกแบบประสบการณ์การเดินทาง ซึง่ กาหนดตาม
1) ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนกับพฤติกรรมการเดินทาง
2) รูปแบบเมืองเป็ นเงื่อนไขกาหนด พฤติกรรมการเดินทาง
3) ประสิท ธิภ าพการให้บ ริก ารของ ระบบขนส่ง สาธารณะ ที่ท าให้นัก ท่ อ งเที่ย ว
เดินทางเองได้ และต้องออกแบบเส้นทาง เพื่อให้ท่องเทีย่ วได้ทงั ้ เมืองชัน้ ใน ชัน้ กลาง
ชัน้ นอก และ ปริมณฑล
ผลกระทบที่ 3: ตัวแทนจัดการท่องเทีย่ ว
 ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วของไทยกว่าร้อยละ 22 เป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs ต้องเผชิญ
กับการแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน้ การผลักดันไปสูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพต้องผลักดันทัง้ ระบบ
และนาระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกมาใช้ ดังนัน้ การให้ความรู้ และ หลักประกันทาง
รอดของผูป้ ระกอบการรายย่อย จึงมีความสาคัญ นอกจากนี้ต้องมีการแก้ปญั หาเดิมเรื่อง
ภาพลัก ษณ์ ก ารท่องเที่ยวในอดีตท าให้ นักท่ องเที่ย วที่ต้องการมาซื้อทัวร์ชนั ้ ประหยัด
(Economy) และสามารถแยกแยะระหว่ า งแบบคุ ณ ภาพดีแ ละทัว ร์ ศู น ย์ เ หรี ย ญ แต่
นักท่องเทีย่ วไม่มขี อ้ มูลว่าบริษทั ทัวร์ไหนดี หรือไม่ดี ภาครัฐต้องมีมาตรการทีอ่ อกมาเพื่อ
ขจัดปญั หาทัวร์ศนู ย์เหรียญ และต้องอาศัยความจริงจังในการปฏิบตั ิ
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ผลกระทบที่ 4: ชุมชนท้องถิน่
 ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม การสร้างสรรค์การท่องเทีย่ วโดยวางอยู่บนพืน้ ฐานของคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของท้องถิน่ หรือทุนทางวัฒนธรรมสามารถทาได้ โดยหยิบยกเรื่องราวจาก
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะท้ อ งถิ่ น ดนตรี พ้ื น บ้ า น วิ ถี ค วาม เป็ นชุ ม ชน วรรณกรรม
สถาปตั ยกรรม หัตถกรรม ความงดงามของฝี มือช่าง และอื่นๆ มาจัดการให้เกิดความ
น่าสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของชุมชนหรือเมือง
ผลกระทบที่ 5: มัคคุเทศก์
 รู ป แบบการท่ อ งเที่ย วที่ซ ับ ซ้ อ นขึ้น ท าให้ม ัค คุ เ ทศก์จ าเป็ น ต้ อ งเรีย นรู้ เ กี่ย วกับ การ
ท่องเที่ยวเฉพาะด้านมากขึน้ โดยการเรียนรู้ความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายกับผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูใ้ ห้บริการเฉพาะด้าน เช่นทางการแพทย์สาหรับการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ทางความเชื่อพืน้ ถิน่ สาหรับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้
ควรเร่งพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาประเทศเพื่อนบ้านมัคคุเทศก์ควรให้ความสาคัญกับการ
เรียนรูจ้ กั ประเทศเพื่อนบ้านมากขึน้ โดยให้ขอ้ มูลและความรูเ้ ชิงลึกเกีย่ วกับประเทศเพื่อน
บ้านอย่างสม่าเสมอ
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4.7 ภาพทัศน์ ที่ 4: ท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น (Sustainability Scenario)
4.7.1 คาอธิ บายภาพทัศน์ (Scenario future)
ภาพทัศ น์ น้ี เป็ น รู ป แบบการบริ ก ารจัด การการท่ อ งเที่ ย วแบบยัง่ ยื น สร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง
สภาพแวดล้อมทีม่ อี ยู่ กับ การใช้ทรัพยากรไปกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ในช่วงปี 2020 ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
เริม่ แสดงให้เห็นชัดเจนเป็ นรูปธรรมจากภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ อย่างรุนแรง ครอบคลุมไปทุกภูมภิ าค เห็นได้จาก เช่น
พายุ น้าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ทัง้ จากข้อมูลของแผนการท่องเทีย่ วแห่งชาติ ปี 2555-2559
พบว่า ช่วง 22 ปี ทีผ่ ่านมานี้ อัตราภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติเพิม่ สูงขึน้ ในแบบขัน้ บันได ภัยพิบตั ทิ างน้ าเพิม่ ขึน้ 22.2%
วาตภัย (พายุ( เพิม่ ขึน้ 22.2% และแผ่นดินไหวเพิม่ ขึน้ 8.2%2 ประเทศต่างๆ จึงเริม่ หันมา ใส่ใจสิง่ แวดล้อม การสร้าง
จิตสานึกทีจ่ ะอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และใช้เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างความ แตกต่างทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งขัน เป็ นจุดขายกระตุ้น
หรือเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาซือ้ หาหรือใช้บริการ ท่องเทีย่ ว ในอนาคต Green Logistic เป็ นเทรนด์ทถ่ี ูกกาหนดให้แหล่ง
ท่องเทีย่ วต้องให้ความสาคัญ กับสิง่ แวดล้อม และอาจถูกกาหนดเป็ นเงื่อนไขหนึ่งในการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (2542) ได้ให้ความหมายการท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น (Sustainable Tourism)
ว่า หมายถึงการท่ อ งเทีย่ วกลุ่ มใหญ่ ห รือกลุ่ม เล็ก ทีม่ ีก ารจัดการอย่า งดีเ ยีย่ ม เพราะสามารถดารงไว้ซงึ ่ ทรัพ ยากร
ท่องเทีย่ วให้มคี วามดึงดูดใจอย่างไม่เสือมคลาย
่
และธุรกิจท่องเทีย่ วมีการปรับปรุง คุณภาพให้ได้ผลกาไรอย่างเป็ นธรรม
โดยมีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเยีย่ มเยือนสมา่ เสมออย่างเพียงพอ แต่มผี ลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ อย่างยืนยาว
นโยบายด้านการท่องเที่ยว ในภาพทัศน์น้ี นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อความยังยื
่ น มีแผน
อย่างชัดเจน เช่น แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ว่าด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งทาง เศรษฐกิจให้เกิดขึน้ จากปจั จัยภายในประเทศเป็ นสาคัญส่งเสริมการลงทุนทีย่ งยื
ั ่ น และสร้างความ สมดุล
ของการเจริญเติบโตในทุกมิติทงั ้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยให้ความสาคัญกับการลงทุนทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและชุมชน การปรับโครงสร้างภาคบริการ ให้สามารถสร้าง มูลค่าเพิม่ กับสาขาบริการทีม่ ศี กั ยภาพและเป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม (คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
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2552, น.22( จึงเห็นได้ว่า แนวทางได้ถูกยกเป็ นสิง่ สาคัญระดับชาติ มีความร่วมมือจากทุกภาพส่วนแบบบูรณาการ โดย
เชื่อมกระทรวง กรม และ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามาจัดทาแผนร่วมกันอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ภาครัฐต้องมีนโยบายในการช่วยเหลือภาคเอกชนทีใ่ ช้ความร่วมมือในการอนุ รกั ษ์ ให้สทิ ธิพเิ ศษ ด้านภาษี
นอกจากนี้อาจต้องมีภาษีสงิ่ แวดล้อมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การสาธารณสุข และคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม แนวทางนี้เป็ นการขับเคลื่อนหลักเพื่อนาไปสู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ยงยื
ั ่ น และปรับราคาสู่การสะท้อน
ต้นทุนด้านสิง่ แวดล้อมจริงๆ
นอกจากนี้ยงั มีการผลักดันประเทศสู่การเป็ นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยปรับ
โครงสร้างการผลิตของประเทศ และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้น
 การดูแลทรัพยากรการท่องเทีย่ ว ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลา ยาวนาน
จากรุ่นสูร่ ุ่น
 การลดใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง และลดปริมาณของเสียทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม
 มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวตัง้ อยู่ เปิ ด
โอกาสให้ชุมชนในท้องถิน่ ได้เข้าร่วมในการจัดการ และการให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
 ประสานระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น หน่ วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ระกอบธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว และชุมชนในท้องถิน่ เพื่อการวางแผนงาน การจัดสรรงบประมาณ และการ
จัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
 มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิด
ด้านการจัดการสิ่ ง แวดล้อม การที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจากัดไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ วทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่ ซึง่ ผูด้ แู ลหรือเป็ นเสมือนเจ้าของก็คอื ประชาชนทีอ่ ยู่ในชุมชน
นัน้ ๆ ทัง้ นี้ภาพทัศน์น้ี มีการประสานระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิน่ ในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ให้คงสภาพเดิมไว้
ให้มากทีส่ ุด ไม่ถูกทาลายไป และมีการกระตุ้นจิต สานึกของคนในท้องถิน่ ให้พยายามดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากร
การท่องเทีย่ วเหล่านัน้ นอกจากนี้ตอ้ งให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของ
แหล่งท่องเทีย่ วทีต่ นเดินทางเข้าไปเยือน และให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในท้องถิน่ ในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ซึง่ ถือเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง มีโครงการลดปริมาณมลพิษทาง
อากาศอย่างจริงจัง ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เน้นการวางผังเมืองทีผ่ สมผสาน
วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศน์เข้าด้วยกันเพื่อ ให้สงั คมมีภูมคิ ุม้ กัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ เพิม่ ประสิทธิภาพการ จัดการขยะและน้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย
ด้ า นการจัด การความปลอดภัย มุ่ ง เน้ น การจัด การความปลอดภัย ในสถานที่ท่ อ งเที่ย ว โดย
ยกระดับการจัดการภัยพิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการสือ่ สารโทรคมนาคม จัดลาดับพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยทัง้
ในระดับประเทศ ภูมภิ าค และจังหวัด การมีมาตรการป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ และ การควบคุมการเข้าเมืองผิด
กฎหมายและทางานผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ เช่น พม่า ลาว เขมร อินเดีย ทัง้ นี้ ในด้าน การท่องเทีย่ ว มีการสร้าง
ความเชื่อมันในความปลอดภั
่
ยในชีวิต และ ทรัพย์สนิ ของนักท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยใน
กิจกรรมการท่องเทีย่ วต่างๆ
ด้านบุคลากรท่องเที่ยว ในภาพทัศน์น้ี บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องจะมีภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมเป็ น
สาคัญ มีการให้บทบาทและความสาคัญของประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมและรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ จุดเริม่ ต้นของการพัฒนาที่
ยังยื
่ น มีชุมชนเป็ นศูนย์กลาง มีสว่ นร่วมการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว เพราะทรัพยากรทุกอย่างต้องมีขอ้ จากัดในการ
ใช้ทงั ้ สิน้
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นอกจากนี้ในปี 2020 การขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวในประเทศและระดับอาเซียนถือว่าเป็ น
ความสาคัญพืน้ ฐานของการส่งออกบุคลากรไทย ซึง่ บุคลากรทีข่ น้ึ ทะเบียนแล้วสามารถทางานได้ในทุกประเทศ สมาชิก
อาเซียน ทัง้ ประเทศไทยได้มีการจัดทาหลักสูตรการท่องเที่ยว อาเซียน มาตรฐานเปิ ดการเรียนการสอนด้านการ
ท่องเทีย่ วทัง้ ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน และอาชีวศึกษาจานวนมาก โดยเฉพาะภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน
ด้ า นโครงสร้า งธุร กิ จ จากการเติบ โตทางเศรษฐกิจ ในปี 2020 น ามาซึ่ง การเพิ่ม ภาระทาง
สิง่ แวดล้อมให้กบั ประเทศ ผลกระทบเหล่านี้เป็ นแรงขับเคลื่อนหลักทีจ่ ะนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงรูปแบบของการบริโภค
การก้าวไปสูก่ ารท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น จะเห็นได้ว่า 80% ของผูป้ ระกอบการเป็ น SME ดังนัน้ ภาครัฐต้องเข้ามามีส่วน
สาคัญ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในรูปแบบบริษทั และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มสี ว่ นร่วมในทางเดียวกันในการ
สร้างความเปลีย่ นแปลง ทาให้การปกป้องสิง่ แวดล้อม กลายเป็ นโอกาสทางธุรกิจได้สาเร็จ ด้วยการเสริมนโยบาย การ
ออกกฎ การจูงใจ และการกระตุน้ ให้บริษทั ต่างๆ ปรับแนวทางการทาธุรกิจให้มรี ูปแบบสีเขียว เป็ นการส่งมอบคุณค่าที่
มาก กว่ าบริการพื้น ฐาน การน าเรื่องราว วัฒ นธรรม และ จุ ดเด่ นของท้อ งถิ่น มา น าเสนอเป็ นส่ว นหนึ่ งของธุ ร กิจ
สร้างสรรค์ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องนามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องมีการนามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ลดต้นทุน และ สร้างความได้เปรียบให้กบั สินค้าและบริการ ทาให้ผู้ประกอบการต้องก้าวมาสู่ตลาดแบบยังยื
่ น และ
นาเสนอราคาทีส่ ะท้อนต่อต้นทุนทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้การดาเนินธุรกิจแบบยังยื
่ น มิได้หมายความ
ว่าจะต้องอยู่ภายในประเทศเท่านัน้ การขยายฐานการผลิตและการตลาดของภาคธุรกิจบริการทีม่ ศี กั ยภาพออกสู่ตลาด
ต่างประเทศถือว่า มีความสาคัญ แต่มใิ ช้ไปใช้ทรัพยากรของประเทศอื่นโดยไม่คานึงถึงผลกระทบ แต่ต้องพัฒนาขีด
ความสามารถ และ ความเป็ นอยู่ของชุมชนท้องถิน่ ประเทศนัน้ ๆ ด้วย
ด้านคมนาคมขนส่ ง ภาคการขนส่งและโดยสาร เป็ นส่วนสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่ง
นับเป็ นตัวการสาคัญในการทาลายมลภาวะและสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะการจากการทีใ่ ช้น้ ามันของยานพาหนะที่ เพิม่ ขึน้
ทุ ก ปี จะเห็ น ได้ ว่ า ปริ ม าณการบริ โ ภคพลั ง งานโดยเฉพาะน้ า มั น ซึ่ ง เป็ นต้ น เหตุ ส าคั ญ ในการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2(
ในปี 2020 จะเห็นการโดยสารโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ ถึงแม้ว่า อุตสาหกรรมการบินมีการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซง่ึ เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ประมาณ 2% เท่านัน้ แต่จะมีเทคโนโลยีใหม่ทางการ
บินมากมายทีล่ ดปริมาณการใช้พลังงาน เช่น การออกแบบให้เครื่องบินใช้พลังงานต่ าในการลงจอดอีกด้วย หรือการที่
ผูโ้ ดยสารสามารถชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อนั เกิดจากการบินได้ หลักการคือ การปลดปล่อยก๊าซ
ของแต่ละเทีย่ วบิน สามารถแบ่งสัดส่วนตามจานวนผูโ้ ดยสาร ดังนัน้ ผูโ้ ดยสารแต่ละคน สามารถจ่ายเงินเพื่อชดเชยการ
ปลดปล่อยก๊าซซึง่ เกิดจากการทีม่ สี ว่ นร่วมในการปลดปล่อยก๊าซของเทีย่ วบินนัน้ ภาคคมนาคมทางบกเอง ก็จะมีการใช้
รถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึน้ รวมถึงพลังงานไฟฟ้า
นอกจากนี้ในปี 2020 จะเห็นมีกฎระเบียบใหม่ๆ เกิดขึน้ มากมาย โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปทีจ่ ะมีการตัง้ มาตรการต่างๆ เพื่อลดปริมาณ CO2 การสร้างกฎหมาย สร้างมาตรการ
ในการจัดการสิง่ แวดล้อมกับระบบโลจิสติกส์ และระบบสนับสนุ น มาใช้ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม ทาให้ธุรกิจท่องเทีย่ ว
ของไทยซึง่ อิงตลาดยุโรป ต้องปรับตัวและให้ความสาคัญ
นอกจากนี้ระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ ว มีการนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ วอย่างจริงจัง
ลดจานวนรถยนต์สว่ นตัวในพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วตามธรรมชาติ
ด้านโครงสร้างต้นทุน ต้นทุนทางธรรมชาติ ถือเป็ นรูปแบบของโครงสร้างพืน้ ฐานรูปแบบหนึ่งทีต่ อ้ ง
นาไปคานวณในต้นทุนด้านการท่องเทีย่ ว เพื่อนาเงินกลับมาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในปี 2020 เรื่องของสิง่ แวดล้อม
เป็ นประเด็นที่ทวโลกต่
ั่
างให้ความสาคัญ ในด้านนี้มากขึน้ มาโดยตลอด ทาให้ต้องมีการเปลี่ ยนแปลงกระบวนการ ซึ่ง
ต้องอาศัยความรู้ และขัน้ ตอนทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพื่อลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ทาให้ผปู้ ระกอบการบางราย มองว่าเป็ น
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การเพิม่ ต้นทุน โดยเฉพาะร้อยละ 82 ของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจะเป็ นในรูปแบบ SMEs ทีย่ งั ขาดการให้ความสาคัญ
เงินทุนไม่เพียงพอในการเพิม่ คุณภาพ ทาให้การสร้างการท่องเทีย่ วเพื่อความยังยื
่ นถูกละเลย มองผลกาไรระยะสัน้
ด้านการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว การท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมนัน้
มีแนวโน้มเป็ นทีน่ ิยมจากนักท่องเที่ยวทัวโดย
่
นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งในปี 2020 เห็นด้วยกับการจ่ ายค่าธรรมเนียม
คาร์บอน (Carbon Offsets) มากขึน้ รวมทัง้ ด้านผูป้ ระกอบการเอง ก็ได้พยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สาหรับการ
ท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่นการสอดแทรกกิจกรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็ นการปลูก
ต้นไม้ การเก็บขยะและทาความสะอาดสถานทีส่ าธารณะ เป็ นต้น
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4.7.2 คาดการณ์ตวั เลขที่สาคัญ (Key indicator)
ตัววัด
ทีม่ า
อัตราการเติบโต

จานวน 2013
(ล้านคน(
*กรมการ
ท่องเทีย่ ว

ข้อมูลปี 2013
รายได้ 2013 ระยะเวลาพานักเฉลีย่
ต่อหัว (วัน((ททท*(
(พันล้านบาท(
*กรมการ
**ททท
ท่องเทีย่ ว

+19.6% จาก
2012

+19.08% จาก
2012

①

②

นักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม
เอเชียตะวันออก

26.73
16.08

฿ 1,171.65
฿ 512.47

จานวนรายได้จาก/AEC

7.39

จานวนรายได้จาก/ จีน

**ททท

③

④=②/①/③

9.85

฿ 4,450
6.84

฿ 4,659

฿ 187.46

5.8

฿ 4,374

4.70

฿ 182.30

8.04

฿ 4,824

ทวีปยุโรป

6.30

฿ 414.88

16.52

฿ 3,986

ทวีปอเมริกา

1.17

฿ 78.75

14.96

฿ 4,499

ทวีปโอเชียเนีย

1.04

฿ 70.20

13.22

฿ 5,106

เอเชียใต้

1.34

฿ 49.66

7.27

฿ 5,098

ตะวันออกกลาง

0.63

฿ 36.49

11.9

฿ 4,891

ทวีปแอฟริกา

0.16
127.52

฿ 9.18
฿ 634.00

11.56

฿ 4,842

นักท่องเทีย่ วในประเทศ
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ(
(ล้านเทีย่ ว(
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ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัว
(ททท*( (วัน/บาท(

เฉลีย่ 3.9

฿ 1,275

ค้างคืน 3.9

฿ 3,410

ไม่คา้ งคืน

฿ 1,392

ตัววัด

คาดการณ์ 2020
Scenario 4 (สมมุติฐานสามารถรักษาอัตราการเพิ่ มรายได้ที่ 6.5% และคุม
จานวนนักท่องเที่ยวได้ที่ 3%)
จานวน 2020
รายได้ 2020
ระยะเวลาพานัก
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัว
เฉลีย่ ต่อหัว (วัน(
(วัน/บาท(
(ล้านคน(
(พันล้านบาท(

ทีม่ า

***UNWTO

***UNWTO

อัตราการเติบโต

3%

6.5%

คงเดิม

①

②

③

④=②/①/③

32.87

฿ 1,820.73

9.85

฿ 5,623

นักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม
เอเชียตะวันออก

19.78

฿ 796.37

6.84

฿ 5,887

จานวนรายได้จาก/AEC

9.09

฿ 291.31

5.8

฿ 5,526

จานวนรายได้จาก / จีน

5.78

฿ 283.29

8.04

฿ 6,096

ทวีปยุโรป

7.75

฿ 644.72

16.52

฿ 5,037

ทวีปอเมริกา

1.44

฿ 122.38

14.96

฿ 5,685

ทวีปโอเชียเนีย

1.28

฿ 109.09

13.22

฿ 6,451

เอเชียใต้

1.65

฿ 77.17

7.27

฿ 6,441

ตะวันออกกลาง

0.77

฿ 56.70

11.9

฿ 6,179

ทวีปแอฟริกา
นักท่องเทีย่ วในประเทศ
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ(
(ล้านเทีย่ ว(

0.20

฿ 14.27
฿ 985.23

11.56
3.9

฿ 6,118
฿ 1,611

156.83

ภาพทัศน์ท่ี 4 อยู่ภายใต้สมมุตฐิ านทีว่ ่า ประเทศไทยเปลีย่ นเป้าหมายจากการมุ่งเน้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
สูงสุด มาสูก่ ารรักษาความสมดุล กับธรรมชาติ ทาให้ประมาณการอัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเทีย่ วเท่ากับการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ประมาณการเฉลี่ยที่ร้อยละ 3 และเนื่องจากเน้ นการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ ทาให้มอี ตั ราการเติบโตของรายได้อยู่ในระดับเดียวกับการเติบโตของภูมภิ าคคือร้อยละ 6.5 (ผลจากงานวิจยั
ครัง้ นี้(
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4.7.3 ปัจจัยผลักดันสู่ภาพทัศน์
ภาพทัศน์น้ี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ปรับสภาพการจัดการเพื่อเข้าสู่ ยุคใหม่ของกระแสโลกที่
เปลีย่ นไป (Paradigm Shift) ทีเ่ ปลีย่ นจากสังคมบริโภคนิยมสูย่ ุคสมัยของการเติบโตอย่างยังยื
่ น
ปจั จัยผลักดัน 1: การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก
ภาวะโลกร้อนมีแสดงผลกระทบต่อโลก ในหลายประเทศเริ่มมีผลต่ อฤดูกาล การท่องเที่ยวไทยมี
แนวโน้มได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง ของภูมอิ ากาศโลกบ่อยครัง้ ขึน้ เช่น น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง การกัด
เซาะ ไฟปา่ ระบบนิเวศ และโรคระบาด เป็ นต้น ทัง้ นี้ปี 2020 การท่องเทีย่ วทางทะเลบริเวณชายฝงั ่ อันดามัน จะได้รบั
ประโยชน์จากการมีฤดูฝนสัน้ ขึน้ ซึง่ ทาให้ดาเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ ยาวนานขึน้ ถึง 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ปญั หา
ด้านการขาดแคลนน้าเป็ นปญั หาของพืน้ ทีใ่ นภาคอีสาน หากพืน้ ทีใ่ ดทีไ่ ม่มแี ผนการจัดการด้านการขาดแคลนปริมาณน้า
ระยะเวลาของฤดูฝนที่ลดลง ทาให้โอกาสแล้งมากขึน้ เช่นน้ าตก อาจไม่มนี ้ าให้กบั นักท่องเที่ยว ในทางตรงกันข้าม
ั ่ าวไทย เกือบทุกจังหวัดบริเวณชายฝงอ่
ั ่ าว
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วได้ การท่องเทีย่ วทางทะเล บริเวณชายฝงอ่
ไทยจะมีปริมาณฝนตกทีร่ ุนแรงมากขึน้ ในขณะทีภ่ าคเหนือ มีโอกาสในการเกิดไฟป่าสูง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง โดย
ทางภาคเหนือของประเทศจะมี อุณหภูมสิ ูงขึน้ 2-2 องศาเซลเซียส ในอีก 22 ปี ขา้ งหน้า เป็ นต้น ทัง้ นี้ปจั จัยต่างๆที่
เกิดขึน้ ทาให้ทุกภาคส่วนล้วนหันมาให้ความสาคัญด้านการสร้างความยังยื
่ น
ปจั จัยผลักดันที่ 2: กระแสชุมชนเมือง
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขและสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ในปี
2020 ประชากรในกรุงเทพเพิม่ เป็ น 2.22 ล้านคน และ ประชากรในเมืองใหญ่อกี หลายเมืองทีม่ จี านวนประชากรเกินขีด
ความสามารถในการรองรับ ดังนัน้ การทีม่ ที รัพยากรจากัด ทาให้ต้องสร้างสมดุลการบริโภค และ ใช้ทรัพยากร รวมถึง
การกาจัดขยะ ทาให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสนใจ เพราะปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มีขนาดใหญ่ขน้ึ เรื่อยๆ และเป็ นปญั หาที่
กระจายไปยังเมืองใหญ่ๆ ในประเทศ
ปจั จัยผลักดันที่ 3 ประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต่างมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่
ไม่เหมือนกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ก็แตกต่างกัน ความเข้มงวดและความยืดหยุ่นของนโยบาย
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทีต่ ่างกัน ทาให้มกี ารเคลื่อนย้ายทุนไปในประเทศทีม่ ี
ทรัพ ยากรที่ส มบู ร ณ์ ก ว่ า และยืด หยุ่ น ในการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย ผลกระทบที่อ าจจะเกิด ขึ้น ในวงกว้า งต่ อ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และการทาลายสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจนามาซึ่งความ
ขัดแย้งในภูมภิ าคในอนาคต
การท่องเทีย่ วมีความสาคัญมากทางเศรษฐกิจ ทาให้ต้องมีการผลัดดันเพื่อเร่งการเติบโตของรายได้
ทางการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ กลยุทธ์ในการผลักดันอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในแต่ละประเทศแตกต่ างกัน ไป อย่างไรก็ตาม
การท่องเทีย่ วกระแสหลัก (Mainstream Tourism) เป็ นการท่องเทีย่ วทีม่ ุ่งเน้นด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ซึง่
รูปแบบส่วนใหญ่
ปจั จัยผลักดันที่ 4: เศรษฐกิจสีเขียว
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจสีเขียวมากขึน้ (Greener Economy) เศรษฐกิจสีเขียว หมายถึงเศรษฐกิจที่
คนในสังคมให้ความสาคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของตน การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมและเป็ นมิตรกับสุขภาพมากขึน้ มีการดารงชีวติ อยู่ร่วมกับโลกและธรรมชาติอย่างมีความสมดุลมากขึน้
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เศรษฐกิจสีเขียวรูปแบบนี้ เป็ นเรื่องทีป่ ระเทศพัฒนาแล้ว ให้ความสาคัญ แต่ประเทศกาลังพัฒนา ยังให้ความสาคัญน้อย
กว่ามาก อาทิ ประเทศพัฒนาแล้ว มีการออกกฎระเบียบเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมมากมาย การจัดเก็บภาษีสาหรับทาลาย
สิง่ แวดล้อมที่สูง ภาษีน้ ามันที่สูง การคิดราคาค่าน้ าค่าไฟที่สูง และการพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอน ต ลอดจนมีการ
พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกอย่างจริงจัง
ปจั จัยผลักดันที่ 5: ชีวติ ออนไลน์
กระแสโลกออนไลน์ ทาให้เกิดการรวมตัวเพื่ออนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมได้ง่ายขึน้ การสร้างกิจกรรมสาหรับ
คนที่รบั ผิดชอบต่อชุมชน ทาได้ โดยใช้เทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิรค์ ทัง้ นี้ โลกของข้อมูลข่าวสาร ทาให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถเข้าถึงข้อมูล และ องค์ความรูใ้ นการพัฒนาชุมชน ให้มคี วามยังยื
่ น แต่ในด้านลบของชีวติ ออนไลน์ คือ การรับ
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็วของคนไทย ทาให้วฒ
ั นธรรมต่างถิน่ มากลืนวิถชี วี ติ ทาให้การท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น ถูกท้าทาย
ด้วยความสูญหายของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทีต่ อ้ งมีกลไกในการรักษาไว้ ควบคู่กบั ทรัพยากรทางธรรมชาติดว้ ย
ปจั จัยที่ 6: โลกาภิวตั น์
การค้าขาย การเคลื่อนย้ายธุรกิจทัวโลก
่
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้เกิดกติกา ในการชิงความ
ได้เปรีย บทางการค้า ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือเรื่องของสิง่ แวดล้อม ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรป ที่ให้ความสาคัญกับปญั หา
สิง่ แวดล้อมอย่างมาก และออกนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการเพื่อคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมออกมาจานวนมาก ทว่า ใน
หลายๆ มาตรการนัน้ มีผลกระทบต่อประเทศนอกอียูดว้ ย ซึง่ หลายฝ่ายมองว่าเป็ นมาตรการกีดกันทางการค้า (NTBs)
ในรูปแบบหนึ่ง เช่น ระเบียบ REACH, WEEE และ RoHS ดังนัน้ การท่องเทีย่ วจึงถูกผลกระทบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

4.7.4 ผลกระทบต่อห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain impact)
ภาพทัศน์น้ี เน้นการท่องเที่ยวที่มคี วามยังยื
่ น ดังนัน้ ผลลัพธ์ ทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ปจั จัยหลัก แต่
เป็ นการรักษาสมดุลกับสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ รายได้จากภาคการท่องเที่ยวจะมิได้เพิม่ ขึน้ มากเท่ากับอดีต แต่สดั ส่วน
รายได้เทียบกับจานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
ผลกระทบที่ 1: ธุรกิจโรงแรม และ ทีพ่ กั
 โรงแรมมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เกิดการรวมกลุ่มทีใ่ ส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม
การกาหนดมาตรฐานให้กบั โรแรม รีสอร์ท ที่พกั เช่น เกียรติบตั รใบไม้เขียว การรับ รอง
มาตรฐาน ISO 12221 เป็ นต้น จากข้อมูลสมาคมผูป้ ระกอบการโรงแรมไทย การเข้าพัก
แรมของลู ก ค้า หนึ่ ง ห้อ งให้เ กิด การปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ร ะหว่ า ง 25 – 22
กิโลกรัมต่ อวัน ปริมาณเศษอาหารในโรงแรมที่ท้งิ เป็ นขยะจานวน 1 ตัน ทาให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 2.2ตันคาร์บอน ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จาน
วนมากเหล่านี้เป็ นตัวเร่งให้เกิดสภาวะโลกร้อน
 ที่พกั กับ การจัดการความรู้ของบุคลากร ซึ่ งต้องมีการฝึ กอบรมให้พนักงานในโรงแรม
เข้าใจแก่นแท้ของแนวทางโรงแรมสีเขียว และ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
 โรงแรม ที่พ ัก กับ การบริห ารจัด การพลัง งาน ใช้พ ลัง งานทางเลือ ก การออกแบบที่
ประหยัดพลังงาน
 การบาบัดน้าเสีย กาจัดขยะมูลฝอย มลภาวะต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 จากัดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และ ให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการทางาน เพื่อ
สอดแทรก วัฒนธรรม เรื่องราวท้องถิน่ ให้กบั นักท่องเทีย่ ว
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ผลกระทบที่ 2: แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีทแ่ี หล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทห่ี ลากหลาย ขึน้ อยู่กบั ลักษณะ
ภูมปิ ระเทศที่แตกต่างกันไป บางพื้นที่เป็ นภูเขา ที่ราบ และทะเล บางส่วนยากต่อการเข้าถึงและ ปกคลุมด้วยป่าไม้
ประเภทต่าง ๆ จึงเป็ นจุดสนใจให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศจานวนมาก การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ต้องใช้
ทรัพยากรอย่างพอดี (Using resource sustainable) ต้องมีวธิ กี ารจัดการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่เดิม ทัง้ มรดกทางธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยัดต้องคานึงถึงต้นทุนอันเป็ นคุณค่า
คุณภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม และ ภูมิปญั ญาท้องถิ่น การให้ความรู้กบั นักท่องเที่ยวมีความสาคัญอย่างมาก
นอกจากนี้ความสามารถของเจ้าหน้าทีใ่ นการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งทาเป็ นระบบ
ผลกระทบที่ 2: ด้านคมนาคมขนส่ง
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะทีไ่ ม่ทาลายสิง่ แวดล้อม ปญั หาคุณภาพการ
ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะส่งผลให้ประชาชนจาเป็ นต้องขวนขวายเพื่อครอบครองรถยนต์สว่ นบุคคลโดยหวังว่าจะมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ส่งผลให้ปจั จุบนั กรุงเทพมหานครมีอตั รารถยนต์จดทะเบียนใหม่สงู ถึงพันคัน/วัน และมีสดั ส่วนการ
เดินทางด้วยรถส่วนบุคคลสูงถึงร้อยละ 58 นอกจากนี้จากการทีร่ ะบบต่างๆ ขาดมาตรฐาน ทาให้อตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุ
สูง ดังนัน้ ภาคคมนาคมขนส่งต้องพัฒนาเส้นทางและระบบสาธารณะเพิม่ เติม เพื่อให้เกิดความสะดวก ยานพาหนะ
ต้องใช้พลังงานสะอาด ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศ ไม่ทาให้ชุมชนได้รบั ความเดือนร้อน และรูปแบบยานพาหนะต้อง
เหมาะสมกับพืน้ ที่
ผลกระทบที่ 2: ตัวแทนจัดการท่องเทีย่ ว
ตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ต้องนาจุดเด่นด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการ
ท่ อ งเที่ย วอย่ า งรับ ผิด ชอบ มาสร้า งให้เ กิด เป็ น มู ลค่ า เพิ่ม ในมุ ม มองของลู ก ค้า ให้ไ ด้ ทัง้ นี้ การได้มีส่ ว นร่ ว มของ
นักท่องเที่ยว และ การสร้างความเชื่อของกลุ่มนักท่องเที่ยวมูลค่าสูง นัน้ มีความสาคัญ ทัง้ นี้ตวั แทนจัดการท่องเทีย่ ว
ต้องสร้างความมันใจว่
่ า ทีพ่ กั แหล่งท่องเทีย่ ว คมนาคมทัง้ ระบบทีจ่ ดั นัน้ ต้องเข้ามาตรฐานจริง มิเช่นนัน้ หากไม่ได้รบั
ความเชื่อถือ จะใช้เวลาในการเรียกความเชื่อมันยาวนาน
่
และเสียหายทัง้ ระบบ
ผลกระทบที่ 5: ชุมชนท้องถิน่
นโยบายจากส่วนกลางต้องสอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมมีความสาคัญ หาก
แนวทางทีใ่ ห้ไม่ตรงตามความต้องการของท้องถิน่ ประชาชนท้องถิน่ ยังไม่เข้าใจเหตุผลของภาครัฐ ก็จะไม่ปฏิบตั ติ าม
และต้องออกแบบธุรกิจให้ประชาชนทุกส่วนได้รบั ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ วอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน จึงจะได้การมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบที่ 2: มัคคุเทศก์
บุคลากรต้องมีความรูเ้ ชิงลึก และ ต้องมีความเชื่อด้านอนุรกั ษ์จากใจ การจะสร้างบุคลากรด้านนี้ มิใช่
แค่ มีอ งค์ค วามรู้ แต่ ต้ อ งลงมือ ปฏิบ ัติอ ย่ า งจริง จัง และ สามารถน า
นักท่องเทีย่ วสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง มักคุเทศน์ ต้องแบ่งประเภทสู่กลุ่มย่อย
มีก ารอบรมให้ ค วามรู้ และประเมิน ผลอย่ า งสม่ า เสมอ นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวที่มีความรู้พิเศษ มีการกาหนดระดับ เพื่อได้รบั ค่าแรงที่
สูงขึน้ เป็ นขัน้ บันได ทาให้เกิดเป็ นการกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรูต้ ่อไป ทัง้ นี้ ประเทศทีใ่ ห้ความสนใจด้านท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ นมา
จากหลายประเทศ ทาให้เรื่องของภาษามีความสาคัญ รวมถึงการใช้
อุปกรณ์ช่วยในการอธิบายสถานที่ต่ างๆ ก็เป็ นทางเลือกหนึ่งที่สาคัญ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ได้สรุปภาพทัศน์ท่อี าจเกิดขึน้ ในอนาคตออกเป็ น 4 ภาพทัศน์ อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่า
ประเทศไทยจะต้องเป็ นภาพทัศน์ใดภาพทัศน์หนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ ผูท้ ว่ี างแผนอนาคตของการท่องเทีย่ วแต่ละ
ภาคส่วนสามารถพิจารณาทีละภาพทัศน์ และกาหนดพื้นที่เพื่อวางแผนในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยพื้นที่ท่ี
ต่างกันอาจมีกลยุทธ์ท่ตี ่ างกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละภาพทัศน์ ได้ ทัง้ นี้ปจั จัยภายนอกได้ส่งผลให้
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเติบโตโดยภาพรวมทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วไม่ใช่ปญั หาใหญ่ในปี 2020 แต่ปญั หาทีส่ าคัญคือ
จุดยืนและแนวทางการบริหารจัดการของประเทศไทยว่าต้องการมุ่งสูจ่ ุดใด

5.1 สรุปผลการวิจยั
การทีก่ ารท่องเทีย่ วของประเทศไทยจะมีอนาคตเป็ นตาม
ภาพทัศ น์ ใ ดนัน้ ย่ อมขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการปรับ ตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของไทย ทัง้ นี้ประเทศไทยมีแนวนโยบายใน
การผลักดันสู่การท่องเที่ยวแบบยังยื
่ นมานานแต่ปญั หาหลัก คือ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ และการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนไป
ในทางเดียวกัน ซึง่ มีภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิน่ ซึง่ ต้องทา
ความเข้าใจกับทุกฝ่ายมีกระบวนการ และแผนการไปสู่เป้าหมาย
จากแผนภาพจะพบว่าประเทศไทย หากไม่มกี ารพัฒนาอย่างเป็ น
รูปธรรมและจริงจัง จะเข้าสู่ภาพทัศน์ท่ี 1 นัน่ คือเต็มที่กบั ชีวิต
(Consumption) ซึ่งผลลัพธ์ของภาพทัศน์น้ียงั คงนาประเทศไทย
ไปสู่ประเทศทีม่ นี ักท่องเทีย่ วเดินทางมามากมายถึงกว่า 42 ล้าน
ั หาที่โ ตตามจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว ทัง้
คนแต่ สิ่ง ที่ต ามมา คือ ป ญ
ั หาชุมชน ความแออัด การตัดราคา และการอยู่
ปญั หาขยะ ป ญ
ไม่ ไ ด้ข องผู้ป ระกอบการรายเล็ก ทัง้ นี้ ยัง มีป จั จัย ภายนอกอีก
มากมายทีส่ ง่ ผลกระทบทาให้อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทยเข้าสู่ภาพทัศน์ท่ี 1 เช่น การเติบโตของธุรกิจสายการบินราคา
ถูก (Low Cost Airline) ทีท่ าให้นกั ท่องเทีย่ วทีใ่ ช้จ่ายน้อย เดินทางมายังประเทศไทย การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านที่
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)ยังไม่สงู มากนัก และการทีย่ ุโรปยังคงสนับสนุนการท่องเทีย่ วในภูมภิ าค เพื่อ
ช่วยภาวะเศรษฐกิจยุโรปทีย่ งั ไม่ฟ้ืนตัว จะทาให้นกั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ทม่ี ายังประเทศไทยเป็ นนักท่องเทีย่ วกลุ่มมวลชน
(Mass Tourist)
เมื่อถึงจุดทีห่ ลายจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึน้
อย่างก้าวกระโดดได้ ก็มที างเลือก 3 ทางทีป่ ระเทศไทยต้องเลือก ได้แก่
1) ประเทศไทยจะเลือกลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การระดมทุน เพื่อสร้างสิง่ ปลูกสร้าง แหล่งท่องเทีย่ ว
ใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และรักษาการเติบโตของนักท่องเทีย่ วไว้ให้ได้ ซึง่ นักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วยังคงเป็ นกลุ่ม
มวลชนเป็ นกลุ่มใหญ่ ทัง้ นี้หากประเทศไทยเลือกทางเลือกนี้กจ็ ะเข้าสู่ ภาพทัศน์ท่ี 2 ซึง่ เป็ นภาพทัศน์แห่งการลงทุน
ทางเลือกที่
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2) การเลือกทีจ่ ะสร้างแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ทย่ี งั มีสภาพดีเพื่อพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วมูลค่าสูง ซึง่ ต้อง
เน้นการสร้างภาพลักษณ์ และการพัฒนาบริการให้ได้ตามสิง่ ที่สญ
ั ญาไว้กบั นักท่องเที่ยว ซึ่งภาพทัศน์น้ี ต้องอาศัย
ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ และต้องมีการลงทุนเรื่องฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากร
รวมถึงการพัฒนาแบรนด์เมือง เพื่อแยกภาพลักษณ์ออกจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ทัง้ นี้หาก
ประเทศไทยเลือกทางเลือกนี้ ก็จะเข้าสูภ่ าพทัศน์ท่ี 3 ซึง่ เป็ น ภาพทัศน์แห่งการสร้างแบรนด์และจุดยืนใหม่
3) ในภาพทัศน์สุดท้ายเป็ นทางเลือกทีป่ ระเทศไทยจะคานึงถึงต้นทุนทางทรัพยากรอย่างจริงจังมองการ
เติบโตอย่างยังยื
่ นมากกว่าการใช้ทรัพยากรจนไม่เหลือถึงรุ่นลูกหลาน ทัง้ นี้การสร้างความสมดุลจะต้องเกิดจากการ
สร้างความเข้าใจและทาให้เอกชนเชื่อว่าสามารถยังคงทาธุรกิจอยู่ได้ และจะยังยื
่ นกว่า ทัง้ นี้ต้องอาศัยนโยบายและการ
ปฏิบตั ทิ เ่ี ข้มแข็งโดยเริม่ จากบางพืน้ ทีก่ ่อน ทัง้ นี้จะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งเป็ นนโยบายระดับชาติ หากประเทศไทยเลือกทางเดิน
นี้กจ็ ะเข้าสูภ่ าพทัศน์ท่ี 4 แห่งความยังยื
่ น (Sustainability)

รูปที่ 5.1 เส้นทางสู่ภาพทัศน์ 2020
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ภาพทัศน์ที่ 1 เต็มที่ กบั ชีวิต (Constmpuion)
ปี 2222 อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของประเทศไทยยังคงเติบโตตามการคาดการณ์ การเติบโตของภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิกทีร่ อ้ ยละ 6.5 ทาให้คาดการณ์ว่าจะมีจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย จานวน
41.54 ล้านคน และสร้างรายได้ 1.8 ล้านล้านบาท ทัง้ นี้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังคงเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยว
มวลชน (Mass Tourism) เป็ นกลุ่มหลัก ถึงแม้ว่า จะมีการผลักดันให้เกิดการท่องเทีย่ วมูลค่าสูงก็ตาม แต่ภาพทัศน์น้ี
แสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เท่าการท่องเทีย่ วกระแสหลักได้ โดยในภาพทัศน์น้ีแสดงให้
เห็นถึงความไม่เชื่อมโยงด้านบริหารจัดการ ทาให้การเติบโตของอุตสาหกรรมไม่เดินไปในทิศทางทีค่ าดหวัง และไหลไป
ตามกระแสโลกตามปจั จัยผลักดันไปสูก่ ระแสมวลชน เช่น การเติบโตของสายการบินราคาถูก ทาให้นักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่มี
กาลังซื้อเดินทางเข้ามามากขึน้ การเปิ ดเสรีตลาดท่องเที่ยวในกลุ่มภูมภิ าคอาเซียน ทาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่ทา
รายได้มากนัก เดินทางเข้าสู่ป ระเทศไทยจานวนมาก ในขณะที่ก ารบริหารจัดการของประเทศไทยเองยังมีปญั หา
นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติยงั ไม่ได้รบั การดูแล เนื่องจากภาพทัศน์น้เี น้นผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจเป็ นหลักอีกด้วย
สรุปได้ว่ากลุ่มนักท่องเทีย่ วตลาดใหญ่ทส่ี ุดของภาพทัศน์น้ี ยังคงมุ่งเน้นท่องเทีย่ วกระแสหลัก (Mass Tourism) ถึงแม้
จะมีความพยายามพัฒนานักท่องเทีย่ วคุณภาพทีท่ ารายได้สงู ก็ตาม โดยนักท่องเทีย่ วกลุ่มหลักยังคงเป็ นกลุ่มท่องเทีย่ ว
ของชนหมู่มาก (Mass Tourism( โดยมีตลาดทีส่ าคัญได้แก่ ตลาดนักท่องเทีย่ วจีนยุคใหม่ ตลาดมุสลิม ตลาดรัสเซีย
และตลาดท่องเทีย่ วกลุ่มอาเซียน
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ภาพทัศน์ที่ 0 ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐาน (Investment)
ภาพทัศน์ น้ีเป็ นการปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยอาศัยความได้เปรียบจากการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานของประเทศไทย ทัง้ นี้มสี มมุตฐิ านทีว่ ่าประเทศไทยมีการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างต่อเนื่องเป็ นไปตามแผนที่
วางไว้ ทาให้ในปี 2222 ประเทศไทยมีความพร้อมในการขยายตัวเป็ นผูน้ าด้านการท่องเทีย่ ว ในภูมภิ าคเป็ นอย่างมาก
(Tourism Hub) ทัง้ นี้การปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในภาพทัศน์น้ี มุ่งเน้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็ น
หลักโดยการลงทุนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิม่ ปริมาณนักท่องเทีย่ ว และความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ ว แต่ละพืน้ ที่
ทัง้ นี้ คาดการณ์การเติบโตของนักท่องเทีย่ ว อยู่ในช่วงเดียวกับอัตราการเติบโตในระหว่างปี 2010-2014 โดยคิดอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 15 จะทาให้มนี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติ เดินทางมายังประเทศไทยจานวน 71 ล้านคน สร้างรายได้
3.1 ล้านล้านบาท ทัง้ นี้กลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว คือขยายตลาดให้กว้างมากขึน้ จากการเปิ ดกว้างด้านการ
ลงทุน โดยเน้นการลงทุนเพิ่มในทุกด้าน เช่น การดึงงาน นิทรรศการ มหกรรมกีฬา และเหตุการณ์ท่สี าคัญมาจัดที่
ประเทศไทย เพื่อดึงความสนใจต่อนักท่องเทีย่ ว มีการสร้างสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ จี ุดเด่นระดับโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
ให้เดินทางมาสัมผัส มีการสร้างแหล่ งช้อปปิ้ ง พร้อ มมาตรการส่วนลดด้านภาษีดึง ดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุ นกับ
ห้างสรรพสินค้า สิง่ ปลูกสร้างขนาดใหญ่ และการก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆเพื่ออานวยความสะดวกต่ อ
นักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะด้านโครงสร้างและสาธารณูป โภคขัน้ พืน้ ฐาน การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยี และการลงทุน
พัฒนาสถานที่ท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตามการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่เป็ นการเน้นการก่อสร้าง
มากกว่าการจัดการภูมทิ ศั น์ และการมีสว่ นร่วมจากชุมชนในท้องถิน่ คงเป็ นแบบผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจมากกว่า
การหวงแหนทรัพยากร และเสียความเป็ นวิถีชีวติ เดิม ในหลายพื้นที่ตลาดที่สาคัญได้แก่ ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
(M Vto-Dm toTutoiT HiVoduy( โดยเฉพาะกลุ่ม iLMl ธุรกิจเรือสาราญ (ih o m) ตลาดกลุ่ม MIiE ตลาดช้อปปิ้ ง และ
ตลาดแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ระดับโลก
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ภาพทัศน์ที่ 3 ภาพลักษณ์ ใหม่ท่องเที่ยวไทย (Branding and repositioning)
ในปี 2020 การปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทยมุ่งเน้นการนานโยบายการสร้างการท่องเทีย่ วคุณค่าสูง
ไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง การขับเคลื่อนผูป้ ระกอบการทัง้ ประเทศทีร่ อ้ ยละ 70 เป็ นผูป้ ระการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ทาให้ประเทศไทย กาหนดนโยบายขับเคลื่อนประสานทุกหน่ วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน ทีเ่ กีย่ วข้อง
สร้างแนวทางในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ การพัฒนาบุคลากรในภาพทัศน์ถอื เป็ นหัวใจสาคัญ โดยเริม่ จากการวาง
ระบบการศึกษา การจัดทาจุดเด่นแต่ละภูมภิ าค และสร้างให้เกิดเป็ นแบรนด์เ มือง สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า ที่มคี วาม
เจาะจงมากยิง่ ขึน้ สาหรับกลยุทธ์ในการแข่งขันในภาพทัศน์น้ี คือการเข้าใจลูกค้าเชิงลึก (Customer Insight) และปรับ
รูปแบบบริการทีน่ าเสนอให้ตรงต่อความต้องการ ดังนัน้ หัวใจสาคัญคือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเข้าใจลูกค้าใน
เชิงลึก และนาเสนอสินค้าและบริการแบบเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ในมิติอ่นื ๆ นัน้ ภาพทัศน์น้ีประเทศไทยได้นาเสนอ
ภาพลักษณ์ใหม่ ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากยิง่ ขึน้ ทาให้ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมาประเทศไทยได้พฒ
ั นาด้าน
ภาพลักษณ์ และความเชื่อมันสู
่ ข่ ยายเมืองทีเ่ ป็ นการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ สาหรับตลาดทีม่ โี อกาสในกลุ่มนี้ได้แก่ ตลาด
กลุ่มย่อย (Micro Segments) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (MmdocuV ni ho e) การท่องเที่ยวเชิงผสมผสานศิลปะ
วัฒนธรรม ระดับภูมภิ าค (Multi Cultural Destination) ความเป็ นไทย เช่น มวยไทย อาหารไทย ภาพยนตร์ไทย
(Thainess) และการท่องเทีย่ วเสมือน (Virtual Tourism)

ภาพทัศน์ที่ 4 ท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น (Sustainability)
ภาพทัศน์น้ี เป็ นรูปแบบการบริการจัดการการท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น สร้างสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อมทีม่ อี ยู่
กับการใช้ทรัพยากรไปกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาพทัศน์ น้ีตงั ้ เป้าหมายด้านการท่องเทีย่ วลดความสาคัญของด้าน
เศรษฐกิจ และเน้นการเติบโตอย่างช้าแต่ยงยื
ั ่ น ประมาณการเติบโตของจานวนนักท่องเทีย่ วทีร่ ้อยละ 3 ในขณะทีม่ ูล
ค่าทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ วเติบโตร้อยละ 6.5 ทาให้ในปี 2020 มีจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ 32.87 ล้านคน และมี
รายได้จากการนักท่องเทีย่ วต่างชาติประมาณ 1.82 ล้านล้านบาท ในช่วงปี 2020 เกิดแรงผลักดัน และกดดันให้ทุก
ประเทศใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม มีมาตรการอย่างจริงจัง ประเทศใดปรับไม่ตวั ด้านสิง่ แวดล้อมก็จะถูกมาตรการทางการค้า
และความเสียเปรียบในการแข่งขันก็จะได้รบั ผลกระทบ เช่น ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน การบริหารจัดการพลังงาน
การจัดการมลพิษ เป็ นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวเองก็ให้ความสาคัญกับเรื่องสิง่ แวดล้อมอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน้
โดยมีปจั จัยกระตุน้ จากภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ อย่างรุนแรง และบ่อยครัง้ ครอบคลุมไปทุกภูมภิ าค ทัง้ นี้สมมุตฐิ านในภาพ
ทัศน์ น้ี คือการรักษาสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เน้นต้นทุนการฟื้ นฟู ทรัพยากรรวมอยู่ในต้นทุนการ
ท่องเที่ยว การใส่ใจ ดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น
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การลดใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง และลดปริมาณของเสียทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่ อสิง่ แวดล้อม มีการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยตลาดที่สาคัญในภาพทัศน์ น้ีได้แก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การ
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตร การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ และตลาดท่องเทีย่ วแบบ
ไม่กระทบสิง่ แวดล้อม (Zero impact tourism)
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สมมุติฐานประกอบการวางแผนภาพทัศน์
ั ยทีส่ ง่ ผลกระทบ (Key driver) สามารถแสดงได้ดงั
การเปรียบเทียบแต่ละภาพทัศน์โดยพิจารณาจากปจจั
ตารางต่อไปนี้
ดัชนีวดั ความสามารถในการแข่งขัน
ภาพทัศน์ 1 ภาพทัศน์ 2 ภาพทัศน์ 3 ภาพทัศน์ 4
(Business Challenge)
1. นโยบายด้านการท่องเทีย่ วมีความชัดเจนและปฏิบตั ิ




ได้จริง
2. เป้าหมายมุ่งเน้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้มากทีส่ ดุ




3. เพิม่ มูลค่าการลงทุนด้านการท่องเทีย่ วอย่างมาก
4. บุคลากรด้านการท่องเทีย่ วมีความรูเ้ ชิงลึก และมี
ภาษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาก
5. มีการควบคุมปริมาณโรงแรม ทีพ่ กั (Supply) เพื่อ
ป้องกันการตัดราคา
6. มีกระบวนการทาฐานข้อมูล (Big Data) และการทา
ความเข้าใจลูกค้าเชิงลึก (Data Analytics)
7. มีมาตรการภาครัฐ ด้านสิทธิพเิ ศษสาหรับ
ผูป้ ระกอบการ ทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม
8. ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สามารถนามาเป็ น
จุดแข็ง ด้านการท่องเทีย่ ว
9. สิง่ แวดล้อมได้รบั การฟื้นฟู และ มีการใส่ใจอย่างมาก
10 ชุมชนท้องถิน่ มีสว่ นร่วม มีความเป็ นเจ้าของ และ
ได้รบั ประโยชน์
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การเปรียบเทียบแต่ละภาพทัศน์ โดยพิ จารณาจากการปรับตัวของห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การปรับตัว
ของห่วงโซ่คุณค่า
1. ด้านนโยบาย

ภาพทัศน์ท่ี 1
Consumption
- นโยบายขาดการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงาน
- มีนโยบายชัดเจน แต่มปี ญั หาเรื่อง การปฏิบตั ิ เช่น
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
- นโยบายขาดความต่อเนื่อง และสนับสนุน อย่างจริงจัง
- ขาดการมีสว่ นร่วมจากภาพเอกชน

ด้านการตลาด 2

- ยังคงส่งเสริมการตลาดกลุ่มมวลชน Mass Tourism
- สนับสนุนการท่องเทีย่ วคุณค่าสูง แต่ยงั ไม่ประสบ
ความสาเร็จด้านรายได้
- กิจกรรมการตลาดหลากหลาย ไม่ชดั เจน
- ยังคงเน้นสร้างจุดขายให้ประเทศไทย

Demand Side
.2นักท่องเทีย่ ว
ในภูมภิ าค

4. นักท่องเทีย่ ว
นอกภูมภิ าค

.5นักท่องเทีย่ วไทย

- ท่องเทีย่ วไกลขึน้ ในช่วงวันหยุด บ่อยขึน้
- ยังมองว่าท่องเทีย่ วไทย ราคาไม่แพง
- ส่วนใหญ่ยงั คงเน้นเทีย่ วหลากหลาย ทะเล ภูเขา ช๊อป
ปิ้ ง
- ยังคงบินมาพักอาศัยระยะยาว 2 สัปดาห์
- มองว่าประเทศไทยราคาไม่แพง คุม้ ค่า
- นักท่องเทีย่ วคุณภาพ เริม่ หนีเมืองไทย
- ชื่นความอัธยาศัยความเป็ นไทย
- นิยมท่องเทีย่ วด้วยตนเอง
- ระมัดระวังในการใช้จ่าย
- นิยมเดินทางไปยังต่างประเทศมากขึน้

ภาพทัศน์ท่ี 2
Investment
- นโยบายเน้นผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
- ขยายการลงทุน เพื่อรักษาการ เติบโต ของ
นักท่องเทีย่ ว
- สนับสนุนการท่องเทีย่ วเมืองรอง
- ขยายความสามารถการรองรับ นักท่องเทีย่ วแต่
ละพืน้ ที่
- นโยบายถูกนาไปปฏิบตั อิ ย่างเร็ว
- การตลาดเน้นการจัดกิจกรรมระดับโลก
- สือ่ สารไปยังภูมภิ าค และ นาเสนอบริการ แบบ
เชื่อมโยงประเทศในภูมภิ าค
- ประชาสัมพันธ์ ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เน้นการไปลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้าน และ
สือ่ สารการตลาดไปยังลูกค้า
- เดินทางมาเทีย่ วในประเทศไทยสะดวกขึน้
- เน้นการช้อปปิ้ ง เทีย่ วในเขตเมือง
- เดินทางมาทางานยังประเทศไทย
- ใช้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง เชื่อมโยง
- ชื่นชอบความหลากหลายของทรัพยากร
- มีความพร้อมสะดวกในการเดินทาง
- กลุ่มคุณภาพ เริม่ หนีไปเทีย่ วทีแ่ ออัดน้อยกว่า
- นิยมไปท่องเทีย่ วในเมืองใหม่มากยิง่ ขึน้
- นักท่องเทีย่ วไทย ยังคงจับจ่ายน้อย เทียบกับ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ

รูปที่ 5.3. สมมติฐานประกอบการวางแผนภาพทัศน์ และการปรับตัว
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การเปรียบเทียบแต่ละภาพทัศน์ โดยพิ จารณาจากการปรับตัวของห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การปรับตัว
ของห่วงโซ่คุณค่า
Supply Side
6 สถานทีท่ ่องเทีย่ ว

ภาพทัศน์ท่ี 3
Re-Positioning

ภาพทัศน์ท่ี 4
Sustainability

- ไม่สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้ในช่วง ฤดูกาล
ท่องเทีย่ ว
- การรุกล้าในเขตอนุรกั ษ์

- มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วสร้างใหม่เกิดขึน้ มาก

- ไม่นาการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม มาเป็ นต้นทุน

- มีการจัดการคุณภาพสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
- ปญั หาการกาจัดขยะ

- วิถชี วี ติ และ วัฒนธรรมเสือ่ มถอย

- ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้มาก

- การสูญเสียวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
7 โรงแรม ทีพ่ กั

- ผูป้ ระกอบการตัดราคา การสถานการณ์ ทีพ่ กั เยอะ
กว่า นักท่องเทีย่ ว Supply over Demand
- ทีพ่ กั ใหม่เกิดขึน้ จานวนมาก ขาดการ ควบคุม

- ผูป้ ระกอบการทาราคาได้มากขึน้ จากจานวน
นักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ มากขึน้ มาก
- SME ไม่สามารถปรับตัวได้
- การเพิม่ ขึน้ ของทีพ่ กั การรุกลา้ เขต อนุรกั ษ์

8. คมนาคม

- ดาเนินการพัฒนาคมนาคมได้ตามแผน

- สายการบิน Low Cost เพิม่ ขึน้ จานวนมาก

- ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณ นักท่องเทีย่ ว

- สายการบินหลัก ลดราคาลงมาแข่งขัน

- สายการบิน Low Cost ทาให้นกั ท่องเทีย่ ว กลุม่
Mass เข้ามาจานวนมาก

- นักท่องเทีย่ วเดินทางทางบกมากขึน้ ผ่านทาง
ชายแดน
- การท่องเทีย่ วระหว่างภูมภิ าคได้รบั ความ นิยม จาก
การพัฒนาของการเดินทาง
- ทางหลัก ทางรองได้รบั การพัฒนา
- ปญั หารถติดในเมืองใหญ่

รูปที่ 5.3. สมมติฐานประกอบการวางแผนภาพทัศน์ และการปรับตัว (ต่อ)
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การเปรียบเทียบแต่ละภาพทัศน์ โดยพิ จารณาจากการปรับตัวของห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การปรับตัว
ของห่วงโซ่คุณค่า
1. ด้านนโยบาย

ด้านการตลาด 2

Demand Side
.2นักท่องเทีย่ วในภูมภิ าค

4. นักท่องเทีย่ วนอก
ภูมภิ าค
.5นักท่องเทีย่ วไทย

ภาพทัศน์ท่ี 3
Re-Positioning

ภาพทัศน์ท่ี 4
Sustainability

- นโยบายเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นกลุ่ม
นักท่องเทีย่ วทีส่ ร้างมูลค่าสูง
- ส่งเสริมให้แต่ละพืน้ ที่ มีจุดเด่นเฉพาะ
- นโยบายผลักดันด้านฐานข้อมูล และ การทาการ
วิเคราะห์เชิงลึก
- มีนโยบายสนับสนุนผูป้ ระกอบการ

- ลดความสาคัญของผลลัพธ์ ทางเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นสมดุล ความยังยื
่ น และสิง่ แวดล้อม
- ประสาน ภาครัฐ เอกชน และ ชุมชน อย่างดี
- มีสทิ ธิประโยชน์พเิ ศษ สาหรับผูป้ ระกอบ การ
ทีอ่ นุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
- ประสานนโยบายลงไปถึงระดับท้องถิน่

- เน้นการจัดทา cluster ตามกลุ่มเป้าหมาย
- สือ่ สาร โดยเน้นการทาตลาดดิจติ อล
- จัดสร้าง Community คนทีส่ นใจประเภท
เดียวกัน
- แบ่งโซนตลาดกลุ่ม High Value ออกจากกลุ่ม
Mass อย่างชัดเจน

- มีการช่วยเหลือพิเศษ สาหรับผูป้ ระกอบ การ
กลุ่มรักษ์สงิ่ แวดล้อม
- สือ่ สารตรงกลุ่ม พร้อมทัง้ สิทธิประโยชน์
สาหรับนักท่องเทีย่ ว กลุ่มร่วมอนุรกั ษ์
- การให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม ในการถ่ายทอด วิถี
ชีวติ วัฒนธรรม และ ของกินของใช้

- มีความสนใจพิเศษ เลือกเดินทางมา ยังประเทศ
ไทย เพราะสะดวก และบริการ ตอบโจทย์
เฉพาะ ได้
- มีขอ้ มูลเพียงพอ ในการเข้าถึงทีท่ ่องเทีย่ ว
- นิยมเดินทางมาประเทศไทยมากขึน้ จากการ
นาเสนอบริการเฉพาะ
- ได้รบั มาตรฐานเดียวกัน ทาให้เกิดความเชื่อมัน่
- นิยมท่องเทีย่ วมากขึน้ เมื่อบริการตรงความ
ต้องการ
- เกิดกระแสการท่องเทีย่ วในประเทศ

- มองว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการดี
- เชื่อมันว่
่ า จะได้รบั บริการตาม ทีส่ ญ
ั ญาไว้
- มีความชัดเจน ในการใส่ใจด้าน สิง่ แวดล้อม
- เริม่ ให้ความเชื่อมัน่ ด้านสิง่ แวดล้อม กับ
ประเทศไทย
- เดินทางมาท่องเทีย่ วในไทย เพิม่ มากขึน้
- นักท่องเทีย่ วไทยให้ความสาคัญ กับสิง่
แวดล้อมมากยิง่ ขึน้

รูปที่ 5.4. สมมติฐานประกอบการวางแผนภาพทัศน์ และการปรับตัว
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การเปรียบเทียบแต่ละภาพทัศน์ โดยพิ จารณาจากการปรับตัวของห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การปรับตัวของห่วงโซ่
คุณค่า

ภาพทัศน์ท่ี 2

ภาพทัศน์ท่ี 2

Re-Positioning

Sustainability

- มีการพัฒนาวัฒนธรรม และ วิถชี วี ติ ให้ชดั เจน
- มีการออกแบบประสบการณ์ลกู ค้า

- SME ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ ในการ
ขับเคลื่อนสูก่ ารท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
- มีการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นภาษี

- ฝึกอบรมผูป้ ระกอบการให้ได้มาตรฐาน

- ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ ทีก่ าหนดขึน้

Supply Side
6 สถานทีท่ ่องเทีย่ ว

- นาเสนอบริการตาม Customer Insight
7 โรงแรม ทีพ่ กั

- จากัดจานวนโรงแรม ทีพ่ กั เพื่อลดอุปทาน

- จากัดจานวนโรงแรม ทีพ่ กั เพื่อลดอุปทาน

- สมาคมต่างๆ มีความแข็งแรง และร่วมมือ
- มีการสนับสนุน และ ลดความเสีย่ ง จาก
ขับเคลื่อนในทางเดียวกัน
ภาครัฐ
- มีการสนับสนุน และ ลดความเสีย่ ง จากภาครัฐ
8. คมนาคม

- พัฒนาเชื่อมโยง บก เรือ อากาศ
- นักท่องเทีย่ วต่างชาติ เดินทางไปยังเมืองรอง
ทีม่ คี วามชัดเจน มากยิง่ ขึน้
- มีการทาแผนทีค่ วามสนใจเฉพาะ เช่น เส้นทาง
ั ่ กรยาน
ดูนก เส้นทางปนจั

- ควบคุมเส้นทาง ไม่ให้ทาลายทัศนียภาพ และ
สิง่ แวดล้อม
- มีการจัดระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อควบคุม
ปริมาณ รถยนต์ในเมืองใหญ่

รูปที่ 5.4. สมมติฐานประกอบการวางแผนภาพทัศน์ และการปรับตัว (ต่อ(
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5.0 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ปี 2020 อย่างยังยื
่ น และสามารถแข่ งขันได้ในระดับ
นานาชาตินัน้ อาจทาโดยการมุ่งเป้าไปแต่ละภาพทัศน์แยกจากกันอย่างเด็ดขาด หรือสามารถใช้แต่ละภาพทัศน์เป็ น
ขัน้ ตอนในการพัฒนาศักยภาพทีป่ ระเทศไทยสามารถจะพัฒนาจากภาพทัศน์ท่ี 1 ทีใ่ กล้เคียงกับสถานการณ์ปจั จุบนั ไป
ยังภาพทัศน์อ่นื ๆ โดยการก้าวไปแต่ละภาพทัศน์นัน้ มิได้จาเป็ นต้องเรียงตามลาดับ แต่ขน้ึ อยู่กบั การวางแผนกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสม อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวสามารถประยุกต์แ นวทางเพื่อใช้การ
วางแผน การศึกษานี้จงึ เสนอเส้นทางการพัฒนาสู่การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น โดยเสนอแนะกิจกรรมหรือโครงการขนาด
ใหญ่ ทีค่ วรดาเนินการขับเคลื่อนทัง้ ระบบ ตัง้ แต่เชิงนโยบายมาสูก่ ารปฏิบตั ใิ นทุกภาคส่วน
ข้อเสนอแนะ
.1ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารนโยบายสู่ความเป็นเอกภาพ
(End to End Policy Alignment) โดยมีการกาหนดวิสยั ทัศน์
นโยบาย และกรอบการดาเนินงาน ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ สู่การ
เติบโตอย่างยังยื
่ น
2. เมืองอัจฉริยะ (Smart City) พัฒนาเชือ่ มโยง ระบบคมนาคม
ตามเส้นทาง ท่องเทีย่ วทัง้ ทางอากาศ ทางบก ทางน้า และมีการใช้
เทคโนโลยี เข้ามาช่วย ในการบริหาร ให้ความรู้ และจัดเก็บข้อมูล
ทัง้ ระบบ และนอกจากนี้ยงั เน้นเรือ่ ง การสร้างความเชือ่ มมัน่ ด้าน
ความปลอดภัย
3. พัฒนาตลาดร่วมภูมภิ าค (Multi National Destination)
นาเสนอเส้นทางท่องเทีย่ วระหว่าง ประเทศ พร้อมแสดงจุดยืน
เป็นศูนย์กลางท่องเทีย่ วภูมภิ าค และส่งเสริมการลงทุน
ผูป้ ระกอบการไทย และแรงงานไทย ไปสู่ระดับภูมภิ าค
.2การตลาดดิจติ อลของการท่องเทีย่ วทัง้ ระบบ เก็บข้อมูล และ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytics and Big Data)
กระบวนการป้องการการตัดราคา นาเสนอราคาและบริการ ที่
เหมาะสมไปยังลูกค้า

ภาพทัศน์ท่ี 1

ภาพทัศน์ท่ี 2

ภาพทัศน์ท่ี 3

ภาพทัศน์ท่ี 4

5. มหาวิทยาลัยแห่งการท่องเทีย่ วระดับภูมภิ าค
(People Excellence Center) การเข้าสู่ความเป็นผูน้ าด้านการ
พัฒนาคน มักคุเทศก์ ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีด่ ที ส่ี ุดในภูมภิ าค
เอเชีย
6. การจัดทาแบรนด์เมือง ท่องเทีย่ วแยกจากแบรนด์ (ioty BhuTd(
ประเทศ หากเมืองใดมีจุดแข็งเพียงพอ สามารถนาเสนอ
ลักษณ์แยก เพือ่ สือ่ สารไปยังนักท่องเทีย่ วเป้าหมายได้ภาพ
7. การบูรณาการวัฒนธรรมความเป็นไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างเป็นรูปธรรม มีการนาประวัตศิ าสตร์ (ihmutovm EciTiey(
วิถไี ทย มาออกแบบวิถกี าร ท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่
8. การจัดทาเมืองสีเขียว (Green City) มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้
ความรูผ้ ปู้ ระกอบการ ขับเคลือ่ นทัง้ ระบบ สิทธิพเิ ศษด้านภาษี การ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รูปที่ 5.5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพ
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ข้อเสนอแนะกิจกรรมที่ควรก าหนดให้เป็ น จุดเริ่ม ต้นในการสร้า งความเปลี่ย นแปลงของการท่องเที่ยวใน
ขัน้ ตอนที่ 1 คือการปรับปรุงการบริหารนโยบายสู่ความเป็ นเอกภาพ (End to End Policy Alignment) โดยมีการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย และกรอบการดาเนินงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้ทงั ้ ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วสู่การเติบโตอย่างยังยื
่ นไปสู่ขนั ้ ตอนที่ 8 ทีเ่ ป็ นการจัดทาเมืองสีเขียว (Green City) มีเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยให้ความรูผ้ ปู้ ระกอบการ มีหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ ป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อนทัง้ ระบบมีการให้สทิ ธิพเิ ศษด้านภาษี
ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
การพัฒนาคุณภาพของสภาพแวดล้อมของการท่องเทีย่ วให้มคี วามโดดเด่น มีความหลากหลาย สร้างคุณค่า
และความคุ้มค่าในทัศนะของนักท่องเที่ยว ภายใต้การแข่งขันจากสถานที่ท่องเที่ยวที่แข่งขันจากประเทศอื่นๆ ใน
ภูมภิ าคเดียวกับประเทศไทยนัน้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์ทช่ี ดั เจนและสอดคล้อง และมีการดาเนินงาน
อย่างจริงจังภายใต้การนา (Leadership) ของหน่ วยงานกลางที่เป็ นหลักในการประสานงานระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หน่วยงานกาหนดนโยบาย และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนในห่วง
โซ่คุณค่าให้สามารถรองรับโอกาสทีม่ ากับแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงสูป่ ี 2020 ได้อย่างมีประสิทธิผล
การจัดการเพื่อให้การท่องเทีย่ วของไทยสามารถรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคตสู่ปี 2020 ทีด่ ที ส่ี ุดนัน้ ไม่ใช่การ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ (Reactive change) แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (Proactive
change) ที่งานวิจยั นี้หวังว่าจะมีส่วนช่วยเสนอแนะแนวทางการเปลีย่ นแปลงสู่แนวทางการท่องเทีย่ วที่เติบโตอย่าง
ยังยื
่ น
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1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan)
ผู้สัมภาษณ์แนะนาตัว
สวัส ดีครับ ผมชื่ อ……………………ได้รับมอบหมายจากการท่องเที่ย วแห่งประเทศไทย ในการศึก ษาเรื่อง
แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี 2020 โดยจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ผม
ขอเวลาในการสัมภาษณ์เป็นเวลา 30 นาที ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอนาคตและขอ
อนุญาตในการบันทึก เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาต่อไปครับ
คาถามหลัก (Main question)
 คุณคิดว่าแนวโน้มปัจจัย
ภายนอก ส่งต่อการท่องเที่ยว
ในอนาคตอย่างไร



คุณคิดว่าประเทศไทยต้องมี
การปรับตัวด้านการท่องเที่ยว
ต่อปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
กระทบอย่างไร



คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจะมี
พฤติกรรมและความต้องการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

คาถามเพิ่มเติม (Additional)
 แนวโน้มด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างไร
 แนวโน้มด้านสังคมส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างไร
 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างไร
 แนวโน้มด้านการเมืองส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างไร
 แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวอย่างไร
 ปรับตัวด้านสถานที่ท่องเที่ยว
 ปรับตัวด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
 ปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม
 ปรับตัวการตลาดท่องเที่ยว
 ปรับตัวด้านโรงแรม ที่พัก
 นักท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ
 นักท่องเที่ยวอายุต่างกัน
 นักท่องเที่ยวประเภทต่างกัน เช่น
นักท่องเที่ยวกลุ่มระบบนิเวศน์ ,
นักท่องเที่ยวกลุ่มผจญภัย ,
นักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ ,
นักท่องเที่ยวกลุ่ม nerrG เป็นต้น

คาถามละเอียด (Clarify)
 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้
ได้หรือไม่
 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่
 มีประเด็นอื่นๆอีกหรือไม่



นักท่องเที่ยวกลุ่มใดมีศักยภาพที่
ควรมุ่งเน้น เพราะเหตุใด

หน้า 1

1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ)
ผู้สัมภาษณ์นาเข้าสู่คาถามเชิงสถานการณ์
ครับ และคาถามต่อไปนี้จะเฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในมุมมองของท่านในปี 2020
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร และเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างไร

คาถามหลัก (Main question)
 คุณคิดว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัย
ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการ
ท่องเที่ยว

คาถามเพิ่มเติม (Additional)
 สังคมสูงวัยมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรต่อ
การท่องเที่ยว
 การปรับตัวของการท่องเที่ยวในด้าน
ต่างควรทาอย่างไร
 คุณคิดว่าการรวมกลุ่มทาง
 EMERGING MARKET ประเทศ
เศรษฐกิจ เช่น BRIC, AEC,
กลุ่มเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน อินเดีย
เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการ
เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย
ท่องเที่ยวอย่างไร
 AEC ส่งผลอย่างไร
 คุณคิดว่ายุคการสื่อสารไร้
 Social network ส่งผลอย่างไร
พรมแดน และคนใช้
 Online agency เช่น Agoda, Trip
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ส่งผล
Advisor เป็นต้น ส่งผลอย่างไร
อะไรบ้าง
 การตลาดยุคใหม่ มีรูปแบบใดบ้าง
 โอกาสและความเสี่ยงมีอะไรบ้าง
 คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของ
 นักท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ
อากาศ และภัยธรรมชาติส่งผล  ความปลอดภัย และการจัดการความ
ต่อการท่องเที่ยวอย่างไร
เสี่ยง
 คุณคิดว่าการพัฒนาเส้นทาง
 ทางอากาศ
คมนาคมท่องเที่ยวในอนาคต  ทางบก
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างไร  ทางเรือ
 มีสถานการณ์ใดที่ท่านคิดว่า
 กระทบต่อประเทศไทยหรือไม่
อาจจะเกิดขึ้นในปี 2020 ที่จะ
กระทบต่อการท่องเที่ยว

คาถามละเอียด (Clarify)

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้
ได้หรือไม่
 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่
 มีประเด็นอื่นๆอีกหรือไม่




ควรเตรียมรับมืออย่างไร



ต้องปรับตัวอย่างไร



ระดับความรุนแรง

หน้า 2

1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ)
ผู้สัมภาษณ์นาเข้าสู่คาถามด้านอุปทาน (Supply side)
แน่นอนครับว่า ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวต้องปรับตัวท่านคิดว่าแนวโน้มแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะเป็นอย่างไรในปี 2020 และมีข้อเสนอแนะในการปรับตัวอย่างไร

คาถามหลัก (Main question)
 คุณคิดว่าธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
ที่พัก จะเปลี่ยนไปอย่างไร
 คุณคิดว่าการเดินทางคมนาคม
ของนักท่องเที่ยว จะเปลี่ยนไป
อย่างไร
 คุณคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติ
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คาถามเพิ่มเติม (Additional)
 ในต่างประเทศเป็นอย่างไร
 ในประเทศไทยเป็นอย่างไร
 นักท่องเที่ยวระยะไกล
 นักท่องเที่ยวในภูมิภาค
 ความร่วมมือใน AEC
 ด้านบริการจัดการทรัพยากร
 ด้านความสวยงาม และเอกลักษณ์
 ด้านกิจกรรมในพื้นที่
 ด้านชุมชนท้องถิ่น
 ด้านความพร้อม ความปลอดภัย
 คุณคิดว่ากิจกรรม สันทนาการ
 นักท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ
บริการรูปแบบใหม่ๆใดบ้างที่  ความปลอดภัย และการจัดการความ
อาจเกิดขึ้นในปี 2020
เสี่ยง
 คุณคิดว่าภูมิภาคใดในประเทศ
 เพราะเหตุใด
ไทยที่มีศักยภาพในปี 2020
 แนวทางในการพัฒนา
 กลุ่มตลาดเป็นไทย
 ในด้านการเตรียมดึงดูด
 แนะนาปัจจัยด้านต่างๆ
นักท่องเที่ยว ต้องเตรียมการ
 มีตัวอย่างประเทศใดที่ทาได้ดี
ด้านใดบ้าง

คาถามละเอียด (Clarify)

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้
ได้หรือไม่
 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่
 มีประเด็นอื่นๆอีกหรือไม่




ควรเตรียมรับมืออย่างไร



ต้องปรับตัวอย่างไร



ยกตัวอย่างให้ชัดเจน

หน้า 3

1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ)
ผู้สัมภาษณ์นาเข้าสู่คาถามด้านอุปสงค์ และการตลาด (Demand side)
ในด้านความต้องการ และรูปแบบของการท่องเที่ยวในปี 2020 ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีความเห็นอย่างไร
ต่อการปรับตัวที่เกิดขึ้น

คาถามหลัก (Main question)
 คุณคิดว่ารูปแบบการท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวต้องการ มีความ
เปลี่ยนไปอย่างไร

คาถามเพิ่มเติม (Additional)
 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
 ท่องเที่ยวประวัติสาสตร์
 ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
 ท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ
 คุณคิดว่านักท่องเที่ยวจาก
 ในกลุ่ม AEC
ประเทศใด ถือเป็นโอกาส
 ในประเทศแถบเอเชีย
สาหรับประเทศไทยในปี 2020  ในประเทศแถบยุโรป
 ในประเทศแถบอเมริกา
 ในประเทศแถบโอโซเนีย
 คุณคิดว่านักท่องเที่ยว
 นักท่องเที่ยวไทยมีพฤติกรรม
ภายในประเทศ นักท่องเที่ยว)
เปลี่ยนไปอย่างไร
มีพฤติกรรมที่ (เทศไทยในประ  ความต้องการพิเศษคืออะไร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 คุณคิดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใด
 ช่วงอายุใด
เป็นตลาดที่ส่งเสริมการ
 อาชีพใด
ท่องเที่ยวในอนาคตปี 2020
 รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle)
อย่างไร
 วิธีการส่งเสริมการตลาด มี
 แนะนาปัจจัยต่างๆ
อะไรบ้างที่เหมาะสมใน
 มีตัวอย่างประเทศที่ทาได้
อนาคต

คาถามละเอียด (Clarify)

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้
ได้หรือไม่
 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่
 มีประเด็นอื่นๆอีกหรือไม่




ควรเตรียมรับมืออย่างไร



ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป็น
อย่างไร



ยกตัวอย่างให้ชัดเจน

หน้า 4

1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ)
ผู้สัมภาษณ์นาเข้าสู่คาถามเฉพาะเจาะจง
ในด้านความต้องการ และรูปแบบของการท่องเที่ยวในปี 2020 ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีความเห็นอย่างไร
ต่อการปรับตัวที่เกิดขึ้น

คาถามหลัก (Main question)
 คุณคิดว่าด้านนโยบาย (Policy)
ควรมีการกาหนดอะไรเพื่อ
รองรับในปี 2020

คุณคิดว่าควรมีการพัฒนาด้าน
บุคลากรการท่องเที่ยวอย่างไร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในปี
2020
 คุณคิดว่าควรนาเทคโนโลยีมา
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
อย่างไร
 คุณคิดว่ากระบวนการใดที่
ล่าช้าและควรปรับปรุงในปี
2020




มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม
หรือไม่

คาถามเพิ่มเติม (Additional)
 ด้านส่งเสริมการตลาด
 ด้านความปลอดภัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการอานวยความสะดวก
 การส่งเสริมธุรกิจ
 อื่นๆ
 ด้านภาษา
 ด้านบริการ
 ด้านมัคคุเทศก์
 ด้านผู้ประกอบการ
 เทคโนโลยีมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ
 เทคโนโลยีสื่อสาร
 เทคโนโลยีใหม่ อื่นๆ
 กระบวนการภาครัฐ
 กระบวนการบริการ
 กระบวนการด้านการตลาด
 กระบวนการอื่นๆ
 ความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม
 มีใครแนะนาให้ไปสอบถามหรือไม่

คาถามละเอียด (Clarify)

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้
ได้หรือไม่
 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่
 มีประเด็นอื่นๆอีกหรือไม่




ควรเตรียมรับมืออย่างไร

ข้อเสนอแนะกระบวนการ
 ตัวอย่างมีหรือไม่




ยกตัวอย่างให้ชัดเจน

หน้า 5

1. แนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Plan) (ต่อ)
ผู้สัมภาษณ์นาเข้าสู่การวิเคราะห์ภายใน
ท่านคิดว่าจุดแข็ง จุดอ่อน ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยคืออะไร กรุณาระบุ และอธิบาย

คาถามหลัก (Main question)
 คุณคิดว่าจุดอ่อนของประเทศ
ไทยคืออะไร
 คุณคิดว่าจุดอ่อนของการ
ท่องเที่ยวไทยคืออะไร
 คุณคิดว่าโอกาสของการ
ท่องเที่ยวไทยคืออะไร
 คุณคิดว่าข้อควรระวังคืออะไร
 มีข้อเสนอแนะกลยุทธ์หรือไม่

คาถามเพิ่มเติม (Additional)
ด้านส่งเสริมการตลาด
 ด้านความปลอดภัย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านการอานวยความสะดวก
 การส่งเสริมธุรกิจ
 อื่นๆ




ตอบสนองจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร

คาถามละเอียด (Clarify)
 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้
ได้หรือไม่
 ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่
 มีประเด็นอื่นๆอีกหรือไม่
 ควรเตรียมรับมืออย่างไร
 ข้อเสนอแนะกระบวนการ
 ตัวอย่างมีหรือไม่
 ยกตัวอย่างให้ชัดเจน

ระบุคาตอบลงในแบบฟอร์ม
Factors
Strengths
Weakness
Opportunities
Threats

Question

ระบุคาแนะนากลยุทธ์ลงในแบบฟอร์ม
Internal Factors
External Factors
List of opportunities (O)
List of threats (T)

The list of strengths (S)

The list of weakness (W)

List of SO Strategies
List of ST strategies

List of WO Strategies
List of WT Strategies
หน้า 6

2.รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 73 ท่าน

2.รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 73 ท่าน (ต่อ)

4. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

อารัญ
ชาติ
ชุ ตมิ า
เอกลักษณ์
อิทธิฤทธิ์
กนช
กฤติกา
มาริสา
พัณณ์กรณ์
สิรภพ
ศรีสดุ า
สุรพล
สุรพงษ์
สุรวัช
ทัศนา
ธัชไท
อุไรรัตน์
วศิน
วิรจุ น์
วราภรณ์
กฤตพล
ณัฐเศษ
เถกิงศักดิ์
ธนัช
ธนัยนันท์
พ.ต.ท.นรเศรษฐ์
พรรธน์
ภาษิต
ววิมล
ยศพิชา
รัญนา
เล็กคนางค์
วรุณกาญจน์
สุมติ รา
สุพจน์
อมลยา
อุกฤต
เอกรินทร์
โอภาส
นันท์ธิรตั น์
พรทิพย์
ณัฐิกานต์
พัชรวรรณ
กิตติพงษ์

บุญชั ย
จันทนประยูร
วงษ์วบิ ลู ย์สนิ
วิรยิ ะโกวิทยา
กิง่ เล็ก
รัตวิ านิช
ผิวเกลีย้ ง
สุโกศล หนุนภักดี
อุโฆษบวรฤชั ย
จึงสมาน
วนภิญโญ
พิทกั ษ์ลมิ้ สกุล
เตชะหรูวจิ ติ ร
อัครวรมาศ
สุวรรณกมล
กีรติพงค์ไพบูลย์
เนาถาวร
เพิ่มทรัพย์
สโรบล
ศรพรหม
ฉันทฤธานนท์
ศิรนิ ันท์ธนานนท์
ไชยกาญจน์
กรองกันภัย
อูส่ ริ มิ ณีชัย
เย็นสุข
วีระพละ
พุ่มชู ศรี
พฤกษานุพงศ์
คชาชี วะ
ชั้นบุญใส
ทิลลา
ฐิตธิ รรมาภรณ์
มัทธุรนนท์
โตวิจกั ษณ์ชัยกุล
เจนตวนิชย์
อามฤตโชติ
วาณิชย์เจริญ
เนตรอาไภ
คล้ายคลึง
หิรญ
ั เกตุ
อินทิม
ชู เวทย์
พวงเงิน

ผูอ้ านวยการสานักเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและกีฬา
ทีป่ รึกษาอาวุโส
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนอุตสาหกรรมการประชุ ม
Product Manager
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การฝ่าย (ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม)
กรรมการ
ประธานฝ่ายสิง่ แวดล้อม
กรรมการผูจ้ ดั การ
ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
ผูอ้ านวยการภูมภิ าคเอเชี ยตะวันออก
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
นายกสมาคม
อุปนายก สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว
กรรมการผูจ้ ดั การ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผูอ้ านวยการ กองการต่างประเทศ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การกองบริการลูกค้าสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนงานนโยบายและกลยุทธ์องค์กร
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่วนงานวิจยั และพัฒนา
กรรมการผูจ้ ดั การ
รอง.ผกก.1.บก.ทท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รองอธิบดีกรมการท่องเทีย่ ว
นักพัมนาการท่องเทีย่ วปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
นักพัฒนาการท่องเทีย่ วปฏิบตั กิ าร
นักพัฒนาการท่องเทีย่ วชานาญการพิเศษ
นายกสมาคม
รองปลัดกระทรวง
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดลาปาง
ฝ่ายขาย
ผูป้ ฏิบตั กิ ารอาวุโส ส่วนงานวิจยั และพัฒนา
ทีป่ รึกษากิตมิ าศักดิ์
นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบตั กิ าร
รองประธานสภาท่องเทีย่ ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 7 ท่าอากาศยาน

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สมาคมมัคคุเทศก์อาชี พแห่งประเทศไทย
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).
บริษทั วงในมีเดีย จากัด
สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สมาคมไทยท่องเทีย่ วเชิ งอนุรกั ษ์และผจญภัย
สมาคมโรงแรมไทย
บริษทั อิมเมจ เอดดูเทนเม้นท์ แอนด์ ทราเวล จากัด
กระทรวงคมนาคม
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
บริษทั แอคคอร์ด เทรเวิล เซอร์วสิ จากัด
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว
บริษทั ที แอนด์ เอ อเดีย พลัส จากัด ( สยามทูโก)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
บริษทั โปรวิชั่น จากัด
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีแมนทิคทัช จากัด (www.thetrippacker.com)
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).
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สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วภายในประเทศ (สทน.)
กองบังคับการตารวจท่องเทีย่ ว
กรมการท่องเทีย่ ว
กรมการท่องเทีย่ ว
กรมการท่องเทีย่ ว
โรงเรียนแม่บา้ นทันสมัย
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
กรมการท่องเทีย่ ว
กรมการท่องเทีย่ ว
สมาคมไทยท่องเทีย่ วเชิ งอนุรกั ษ์และผจญภัย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดลาปาง
บริษทั ไทยท่องเทีย่ ว จากัด
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).
สมาคมโรงแรมไทย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

5. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2
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3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
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27
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32

กัลย์ธีรา
ชาติ
ทิฆัมพร
พ.ต.ท. นรเศรษฐ์
นันท์ธิรตั น์
พรรธน์
พัณณ์กรณ์
พิณรุจา
ยศพิชา
รวีรตั น์
รัญนา
วิมลิน
วิรจุ น์
วิโรจน์
ศรีพิจติ ต์
ศุภฤกษ์
เศรษฐพันธ์
สุกญ
ั ญา
สุปราณี
อนงค์วรรณ
อารัญ
อานวย
อิทธิฤทธิ์
เอกลักษณ์
กิตติพงษ์
สุรเชษฐ
อุกฤต
อนุพันธ์
อมลยา
ทัศนา
เล็กคนางค์
ศิษฏวัชร

ชุ มปัญญา
จันทนประยูร
แย้มวาทีทอง
เย็นสุข
คล้ายคลึง
วีระพละ
อุโฆษบวรฤชั ย
ยสินทร
คชาชี วะ
สบโชค
ชั้นบุญใส
พฤกษานุพงศ์
สโรบล
สติประเสริฐนันท์
เติมชั ยเจริญศักดิ์
เกรียงทองกุล
พุทธานี
จันทร์ชู
รุ่งหิรญ
ั วิโรจน์
ดาวัลย์
บุญชั ย
เทียมกีรกุล
กิง่ เล็ก
วิรยิ ะโกวิทยา
พวงเงิน
วรวงศ์วสุ
อามฤตโชติ
ภู่พุกก์
เจนตวนิชย์
สุวรรณกมล
ทิลลา
ชี วรัตนพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
ทีป่ รึกษาอาวุโส
ผูจ้ ดั การการขายและการตลาดlionair
รอง.ผกก.1.บก.ทท
นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบตั กิ าร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การการขายและการตลาดlionair
ผูจ้ ดั การ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
นักพัมนาการท่องเทีย่ วปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การกองบริการลูกค้าสัมพันธ์
นายกสมาคมมัคเุ ทศก์อาชี พแห่งประเทศไทย
อุปนายก สมาคมไทยท่องเทีย่ วเชิ งอนุรกั ษ์และผจญภัย
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการสมาคมโรงแรมไทย
ประธานฝ่ายการตลาดและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิจยั และพัฒนาทรัพยากรน้า
นักพัมนาการท่องเทีย่ วชานาญการ
ผูอ้ านวยการสานักเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและกีฬา
ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการภูมภิ าคเอเชี ยตะวันออก
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
Product Manager
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 7 ท่าอากาศยาน
ประธานร่วมฝ่ายการตลาดและประธานร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ฝา่ ยขาย
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดลาปาง
กรรมการผูจ้ ดั การ
นักพัฒนาการท่องเทีย่ วปฏิบตั กิ าร
นายกสมาคม

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชี พแห่งประเทศไทย
สายการบิน Thai lion air
กองบังคับการตารวจท่องเทีย่ ว
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมการท่องเทีย่ ว
บริษทั อิมเมจ เอดดูเทนเม้นท์ แอนด์ ทราเวล จากัด
สายการบิน Thai lion air
โรงเรียนแม่บา้ นทันสมัย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
กรมการท่องเทีย่ ว
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สมาคมมัคเุ ทศก์อาชี พแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยท่องเทีย่ วเชิ งอนุรกั ษ์และผจญภัย
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมการท่องเทีย่ ว
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
บริษทั วงในมีเดีย จากัด
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
สมาคมโรงแรมไทย
บริษทั ไทยท่องเทีย่ ว จากัด
สานักงานกรมอุทยานแห่งชาติ
สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดลาปาง
บริษทั ที แอนด์ เอ อเดีย พลัส จากัด ( สยามทูโก)
กรมการท่องเทีย่ ว
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว

6. ภาพทัศน์การท่องเที่ยวในปี 2020

6. ภาพทัศน์การท่องเที่ยวในปี 2020 (ต่อ)

6. ภาพทัศน์การท่องเที่ยวในปี 2020 (ต่อ)

